بعض أبعاد النضج السموكي وتأثيرها عمى مسارات العممية االنتاجية

دراسة آلراء عينة من العاممين في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمزمات
الطبية /سامراء*
د .سمطان احمد خميف

إيمان أحمد صالح

استاذ مساعد

مدرس مساعد

الكمية التقنية االدارية الموصل
noaflahmed62@gmail.com
07512357872

ىيثم حسن مصطفى
مدرس مساعد

المعيد التقني الدور
eman1999eee@gmail.com

07701656122

المعيد التقني الموصل
nhalnakeeb@gmail.com
07715567546

المستخمص

يعد النضج السموكي احد المداخل الفعمية التي تعتمد المنظمات استحضارىا في ميدان عمميا ،بما يمكنيا
من اداء العمميات الموكمة الييا عبر التوظيف االفضل لكل ما يقع ضمن االبعاد المجسدة لحاالت النضج ،سواء
تعمقت باإلنجاز المتزايد لألنشطة او ما تمحورت في االستقاللية المقترنة برقابة الذات في ظل اتساع الرؤية ومن
ثم القدرة عمى التصرف بطرق متباينة إلشباع الحاجات مما يترك آثار عمى مسارات العممية االنتاجية سواء

بإطارىا المنتظم وحتى غير المنتظم ،عميو تبمور تصور لدى الباحثين بشأن مشكمة الدراسة التي انطمقت من

تساؤل فحواه  :ىل يمثل النضج السموكي السبيل االنسب لرسم مسارات العممية االنتاجية عمى مستوى المنظمة
بما يمكنيا من متابعة التطورات برؤية شاممة تؤشر التقميدي وتتأىب لرسم التوجيات المستقبمية ؟
وقد حددت الدراسة الحالية جممة اىداف ابرزىا الكشف عن عالقات االرتباط والتأثير بين بعض ابعاد النضج
السموكي وبين مسارات العممية االنتاجية في المنظمة المبحوثة فضالً عن تأشير مستوى االتفاق بين المبحوثين

بشأن االبعاد والمؤشرات الخاصة بالمتغيرين الرئيسيين لمدراسة الحالية  ،وتبنت الدراسة فرضيتين مفادىما :

 -1ىناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين بعض أبعاد النضج السموكي وبين مسارات العممية
االنتاجية عمى مستوى الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمزمات الطبية /سامراء.
 -2توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين بعض أبعاد النضج السموكي وبين مسارات العممية االنتاجية
عمى مستوى المنظمة المبحوثة.

وقد اعتمد الباحثون االستبانة كأداة لجمع البيانات الخاصة بالمتغيرات قيد الدراسة ،اذ تم توزيعيا عمى ( ) 48
فردأً وبشكل عشوائي ،وكما

تمت االستعانة بعدد

من االساليب االحصائية ( تك اررات  ،نسبة مئوية ،

االنحرافات المعيارية  ،االوساط الحسابية  ،تحميل التباين ) وتوصموا الى جممة استنتاجات ابرزىا وجود فروق

معنوية ذات داللة احصائية بين ابعاد النضج السموكي وبين مسار العممية االنتاجية  ،واعتماداً عمى تمك

االستنتاجات تم تقديم مجموعة من التوصيات.
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Abstract
Behavioral maturity is one of the actual approaches that organizations adopt to
invoke in their field, enabling them to perform the processes entrusted to them
through better employment of all that falls within the embodied dimensions of
maturity, whether related to the increasing achievement of activities or to the
autonomy associated with self- And thus the ability to act in different ways to satisfy
the needs, which leaves effects on the processes of productive process, both regular
and even irregular, it crystallizes the perception of the researchers on the problem of
the study, which stemmed from the question : Does behavioral maturity represents
the most appropriate way to CM production process paths at the organizational level
so that they can follow the developments indicate a comprehensive vision of
traditional and preparing to draw future directions
The current study identified a number of objectives, the most prominent of which
were the detection of correlation and influence between some dimensions of
behavioral maturity and the process of production processes in the organization in
question, as well as indicating the level of agreement between the respondents on the
dimensions and indicators of the two major variables of the current study. The study
adopted two hypotheses:
1- There is a relationship of significant statistical significance between some
dimensions of behavioral maturity and the process of production processes at the
level of the General Company for the manufacture of medicines and medical
supplies / Samarra.
2- There are significant differences of statistical significance between some
dimensions of behavioral maturity and the process of production processes at the
level of the organization in question.
The researchers adopted the questionnaire as a tool for collecting the data for the
variables under study, They were distributed randomly and randomly, A number of
statistical methods were used (repetitions, percentages, standard deviations,
computations, variance analysis) There were statistically significant differences
between the dimensions of behavioral maturity and the process of production,
Based on these conclusions, a number of recommendations were presented.
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المقدمة

يشكل النضج السموكي احد المداخل الميمة في ميدان العمل التنظيمي وعمى نحو يتيح

لمعاممين والقيادات االدارية ان تمارس المسؤوليات الموكمة الييا عمى وفق السياقات المرسومة.

أي ان النضج السموكي يمثل دالة التفاعل بين مكونات االنسان الداخمية والخارجية وبما يميد لو

السبيل الحتواء اية تيديدات تعترضو في البيئة المحيطة بو ،وىنا تأكيد عمى ان النضج السموكي
يمثل الخالصة النيائية لمتصرفات االنسانية سواء تبمورت بصيغة افعال وممارسات أو ما تأطرت
في اقوال وىذا يفسر لنا ان سموكياتنا ىي تجسيد حي لما نحممو من افكار وما نمتمكو من ارث

ثقافي واجتماعي واقتصادي  ...الخ  ،مما يؤشر لنا ان التفاعل بين ما مشار اليو اعاله وبشكل
صحيح يؤمن درجة من النضج وعمى ىذا االساس بدأت مالمح االىتمام بيذا الموضوع عمى

مستوى المنظمات وحتى المجتمعات ،ألن أي حالة تطور في مجال العممية االنتاجية ال يمكن
ان تتم بدون توافر الغطاء السموكي االيجابي ،اذ اننا ال نبتغي تغطية االقدام وترك الجسد

مكشوفا وىذا ما ينطبق عمى العمميات االنتاجية اذ ال جدوى لمتركيز عمى المخرجات دون
االىتمام بالمدخالت والعمميات وصوالً الى التغذية العكسية التي توفر منطمقات توضح حاالت

الفعل ورد الفعل والتي تترجم انماط متباينة من السموكيات التي تنعكس بشكل واخر عمى سير

وبناء عمى ما تقدم فقد اىتدى الباحثون الى دراسة ىذا الموضوع ضمن
العمميات االنتاجية
ً
محاور وعمى وفق السياق االتي :

المحور االول  :الدراسات السابقة ومنهجية البحث
اوالً  :الدراسات السابقة

تعذر عمى الباحثين العثور عمى دراسات سابقة تماثل دراستيم الحالية مما حدى بيم الى

االفادة من أية مجيودات عممية ضمن االبعاد المجسدة لمنضج السموكي ومسارات العممية

االنتاجية وبمنحى جزئي وىذا ما سيتم تناولو عمى وفق السياق اآلتي:

 . 1دراسة )(Kumar, et.al., 2012

اعتمدت ىذه الدراسة طريقة دراسة الحالة وقد تم تأشير عدداً من االنشطة (األداء ،تصميم

الموجستيات ،التصنيع البيئي ،المواد التقنية ،اصحاب المصالح ،تصميم المنتوج البيئي ،التعاون
مع الزبون ،االداء العممياتي ،اداء الموردين) ،وقد خمف الباحثون الى ان زيادة التركيز عمى

تحضير العمميات الصناعية من خالل االنشطة المتزايدة.

((Kumar, et.al., 2012, 1697- 1708

3

 . 2دراسة ()Hellriegel, et.al., 2011

أكدت ىذه الدراسة عمى أن الرؤية أحد المرتكزات الميمة العتماد اسموب القيادة الخادمة،

نظ اًر لدورىا الفعال في تنمية الدوافع لدى العاممين بقصد الوصول الى اليدف ،لذا يجب عمى

قادة المنظمات امتالك رؤية تستند الى واقع المنظمة ،عمماً ان نجاح المنظمات مرىون بتوافر

الرؤية ضمن خصائصيا (الوضوح ،االنسجام ،المرونة ،التماسك ،القدرة عمى التواصل).
)(Hellriegel, et.al., 2011, 380-386

 . 3دراسة ( التك) 2006 ،

ركزت ىذه الدراسة عمى دور االدارة الذاتية في تعزيز االبداع لدى كادر الييئة التدريسية في

جامعة الموصل وقد ىدفت لطرح أفكار لتوفير اطار تحميمي يستند عمى مجموعة من العوامل

التي تييء لممنظمات فمسفة ادارة الذات لدعم االبداعات.

 . 4دراسة ( الحسين) 2012 ،

اعتمدت ىذه الدراسة عمى تحديد مسارات العمميات االنتاجية والتركيز عمى أىمية الرقابة عمى

الخط االنتاجي وما ينتج عنيا من مسارات منتظمة وغير منتظمة.

(الحسين)132 -106 ،2012 ،

ثانياً  :منهجية الدراسة
 . 1مشكمة الدراسة :

تخوض المنظمات غمار التجارب وعمى نحو يضعيا عمى متصل التفاوض بشأن الواقع التي

تعمل فيو مما يفرض عمييا تبني سموكيات ذات تأثير فعمي بجوىر االعمال والعمميات االنتاجية

التي باتت بأمس الحاجة الى النيوض والتطور في ظل معتركات بيئية متداخمة تفوق حدود
التوقعات  ،األمر الذي وضع القيادات االدارية امام دالة المراىنة رغم تنوع المخاطر وكثرة
التعقيدات مما ينذرىا بأىمية ترسيخ فكرة النضج السموكي بين كافة االوساط التنظيمية بحيث ان
المشكالت تختفي مخاطرىا عبر السموكيات الميذبة وبالتالي رسم مسارات العمميات االنتاجية ،

عميو تولد تصو ار لدى الباحثون بان مشكمة الدراسة التي تأطرت في التساؤل االتي :

ىل يمثل النضج السموكي السبيل االنسب لرسم مسارات العمميات االنتاجية عمى مستوى

المنظومة المبحوثة بما يمكنيا من متابعة التطورات برؤية شاممة تؤشر التقميدي وتتأىب لرسم

التوجيات المستقبمية ؟
 . 2اهداف الدراسة :

تحددت اىداف الدراسة الحالية في االتي :

 . 1تغطية فكرية متواضعة عن متغيري موضوع الدراسة ( النضج السموكي عبر بعض أبعاده
ومسار العممية االنتاجية من خالل االفادة من طروحات الكتاب في ىذا المجال ).
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 . 2تحديد مستوى النضج السموكي لدى العينة المبحوثة في ظل االبعاد المعبرة عنو ومن ثم
تأشير مسارات العممية االنتاجية في ظل اجابات المبحوثين عن المؤشرات الخاصة بيا .

 . 3الكشف عن عالقات االرتباط والتأثير الذي تتركو بعض أبعاد النضج السموكي عمى مسارات
العممية االنتاجية في المنظمة عينة الدراسة.

 . 3أهمية الدراسة :

تتضح أىمية الدراسة الحالية من خالل تركيزىا عمى الجانب السموكي ومحاولة بيان تأثيراتو

عمى مسار العممية االنتاجية وبما يجعميا أقرب الى االنتظام قياساً بغيره ،أي السموك الناضج
لمعاممين يرسم مديات واضحة المعالم لكيفية االداء الذي يمثل الحصيمة النيائية لكافة العمميات،

مما يعني ان انتظام وسالمة مسارات العممية االنتاجية يكون رىن مستويات النضج لدى المنفذين
ليا لذا برزت أىمية الدراسة الحالية.
 . 4انموذج الدراسة :

اعتمدت الدراسة الحالية المخطط الفرضي ادناه :
أبعاد النضج السموكي
ِ
أنشطة متزايدة

االستقاللية

إتساع الرؤية

رقابة الذات

التصرف بطرق
مختمفة إلشباع
الحاجات

مسارات العممية االنتاجية
مسارات منتظمةمسا
رشاقة العممية

مسارات غير منتظمة

مرونة العممية

اإليصاء

غياب المعايرة

الخاص بالزبون

تراكم األخطاء

الشكل رقم ( ) 1
* اعداد الباحثين

يشير الى االرتباط

َشُز انً االثز

 . 5فرضيات الدراسة :
تحددت فرضيات الدراسة الحالية باالتي :
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ضعف مستوى
االسهام

 .1ىناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية معنوية بين بعض أبعاد النضج السموكي وبين

مسارات العممية االنتاجية عمى مستوى الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمزمات الطبية في

سامراء.

 .2توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين بعض أبعاد النضج السموكي وبين مسارات

العممية االنتاجية عمى مستوى المنظمة البحوثة.
 .6عينة الدراسة وأساليب جمع البيانات

تح ددددت عين ددة الد ارس ددة المبحوث ددة بع دددد م ددن الع دداممين ف ددي الش ددركة العام ددة لص ددناعة األدوي ددة

والمستمزمات الطبية  /سامراء وعمى نحو عشوائي ،عمماً ان اختيارىا مشفوعاً بجممة مبررات منيدا

ما يخص افتقار الميدان المشار اليو لمثل ىذه الدراسة فضال عدن امكانيدة االفدادة منيدا فدي مجدال

خدمة افراد المجتمع وقد شممت العينة (  ) 48فرداً من مختمف المسدتويات ،عممداً أن نسدبة تمثيدل
العينة بمغت ( )357714من المجتمع الكمي لمدراسة البالغ ( )137فرداً.

وتددم اعتمدداد االسددتبانة كددأداة رئيسددة لجمددع البيانددات الخاصددة بالموضددوع قيددد الد ارسددة ،عممداً

انيا غطت جزئين  :االول يغطي بعض أبعاد النضج السموكي معب اًر عنيا بالمؤشدرات ( االنشدطة

المتزايدة الذي فسرتو الفقرات ( )x1,x2,x3واالستقاللية تم تفسيرىا بدالفقرات ( )x4,x5,x6فضدالً
ع ددن رقاب ددة ال ددذات ال ددذي غطت ددو الفقد درات (  ) x7,x8,x9وك ددذلك اتس دداع الرؤي ددة الت ددي ت ددم تمثيمي ددا

ب ددالفقرات ( )x10,x11,x12وصد دوالً ال ددى التصد درف بط ددرق مختمف ددة إلش ددباع الحاج ددات والت ددي ت ددم
التعبير عنيا (. ))x13,x14,x15

ام ددا الج ددزء الث دداني فق ددد تمث ددل بمس ددارات العممي ددة االنتاجي ددة وال ددذي فسد درتو االبع دداد الفرعي ددة

(رشاقة العممية معب اًر عنيا بدالفقرات ( )y1,y2,y3ومروندة العمميدة متمثمتداً بدالفقرات (y4,y5,y6
) وكددذلك الشددأن بالنسددبة لاليصدداء الخدداص بددالزبون الددذي فسدرتو الفقدرات (  ) y7,y8,y9وغيدداب

المع ددايرة ال ددذي ترجمت ددو الفقد درات ( ) y10,y11,y12أم ددا ع ددن تد دراكم األخط دداء فتمث ددل ب ددالفقرات (

 ) y13,y14,y15وصوالً الى انخفاض مستوى االسيام الذي فسرتو الفقدرات(.))y16,y17,y18

وق ددد ت ددم اعتم دداد مقي دداس ليك ددرت الخماس ددي (اتف ددق بش دددة ،اتف ددق ،محاي ددد ،ال أتف ددق ،ال أتف ددق بش دددة)
وحددددت درجددات لممقيدداس ( )1،2،3،4،5عمددى الت دوالي لكددل فق درة وخضددعت االسددتبانة الددى اختبددار

الصدددق وذلددك م ددن خددالل عرضدديا عم ددى مجموعددة م ددن الخب دراء وقددد اجري ددت التعددديالت ال ددى ان
استقرت عمى وضعيا النيائي .

كما خضعت االستبانة الختبار الثبات اذ تدم توزيدع ( )48اسدتبانة عمدى عددد محددد ()24

من االفراد وبعد مضي اكثر من شير تدم توزيدع ذات االسدتبانة وعمدى نفدس المجموعدة مدن االفدراد
وقددد تددم الحصددول عمددى اجابددات متقاربددة بنسددبة ( ، )%70ممددا يؤشددر امكانيددة االفددادة مددن ىددذه

االستبانة في الدراسة الحالية .
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 .7حدود الدراسة :
انحصرت حدود الدراسة في االتي :

أ  .الحدود المكانية انحصرت في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية /سامراء.
ب  .الحدود الزمنية أمتدت بين  2017/10/1لغاية 2018/4/10
 .8منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي بقصد الوقوف عمى الواقع الفعمي لمتغيدرات

الدراسة الحالية.

 .9االدوات االحصائية
أستعان الباحثون بمجموعة من االدوات االحصائية ( التك اررات  ،النسدب المئويدة  ،االوسداط
الحسدابية  ،االنح ارفددات المعياريددة  ،االرتبدداط  ،تحميددل التبدداين ) بيدددف وصددف وتشددخيص ومددن ثددم

بيدان التددأثيرات التددي تتركيددا المؤشدرات المترجمددة لممتغيددر المسددتقل (بعدض أبعدداد النضددج السددموكي)

في االبعاد المترجمة ( لمسارات العمميدة االنتاجيدة ) كمتغيدر معتمدد وألجدل تحقيدق اىدداف الد ارسدة
واختبار فرضياتيا فقد تم عرض اآلتي :

المحور الثاني  :اإلطار النظري لمتغيرات الموضوع قيد الدراسة
 .1بعض أبعاد النضج السموكي :

قبل ان يجري تناول ابعاد النضج السموكي سيتم تناول مفيومو ،إذ أن النضج السموكي يشكل
أحددد المطالددب التددي تعمددد المنظمددات الددى اثارتيددا ضددمن نطدداق الواقددع البيئددي الددذي تعمددل فيددو ممددا
دفعيددا خط دوات الددى التفكيددر ممي داً فددي استحضددار المؤش درات المجسدددة لددو وعمددى وفددق المعطيددات
االيجابيددة ليدا ممددا يعنددي ان الخيددارات السددموكية ،تتخددذ اشددكاال متعددددة األمددر الددذي يضددع القيددادات

االداريددة أمددام طائمددة المفاضددمة الددى حددد إقد ارر االسددبقية بينيددا وذلددك لكددون كددل خيددار سددموكي يؤشددر
نتائج مثمما يفصح عدن مسداوئ ،والنضدج السدموكي ىدو تطبيدق جواندب المعرفدة العمميدة عدن كيفيدة

تفاعل العاممين في المنظمة كأفراد وجماعدات داخدل المنظمدة وذلدك بيددف زيدادة انتاجيدة العداممين

(ابراىيم.) 34-35 : 2015 ،

وىنا تبرز الحاجة الى ما يسمى بالمرشحات السموكية وال يقتصر قولندا عمدى مدا يتعمدق بالعداممين

ض ددمن المس ددتويات ال دددنيا بق دددر م ددا يمث ددل اش ددارة واض ددحة ال ددى كاف ددة المس ددتويات ألن م ددا يقد دع م ددن

تص درفات ضددمن االنظمددة التنظيميددة العميددا قددد يددنعكس بشددكل واخددر عمددى تحركددات العدداممين فددي
المستويات الدنيا ,أي ىناك حالة من الترابط والفعل ورد الفعدل فدي المجدال السدموكي آخدذين بنظدر
االعتبار ان ىذا المجال ال تنحصر حدوده ضمن مسافة معيندة بقددر مدا يغدور فدي الدذات البشدرية
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مم ددا ين ددذر ص ددناع القد درار ب ددالتركيز عم ددى مجموع ددة م ددن اآللي ددات الت ددي تمث ددل م ددداخل حي ددة لتنقي ددة

السدموكيات فدي اطدار فحدواه نظافدة الدذات وىندا تأكيدد عمدى ان النضدج السدموكي تسداىم فدي تكوينددو
مجموعة من المتغيرات سواء وقعت ضمن البيئة الداخمية أو ما امتد اثره الى البيئة الخارجية أي

ان النضج السموكي يجسد الحصيمة الفعمية التي تمارس دو اًر فعاالً في رسم السموكيات عمدى كافدة

المستويات ( محمد.) 10-8 : 2016 ،

ولكددي يددتم االفصدداح عددن مسددتوى النضددج السددموكي لدددى العدداممين فقددط اقتضددت ضددرورات الد ارسددة

الحاليددة االفددادة مددن مجموعددة مددن األبعدداد التددي تسدديم بشددكل وآخددر فددي اقدرار مسددتوى النضددج سدواء
تعمقت بتزايد االنشطة والقدرة عمدى اداء اكثدر مدن ميمدة فدي اطدار فكدرة التندوع فدي الميمدات وبمدا

يمث ددل س ددبيالً إلقد درار عام ددل الت ازي ددد ف ددي النش دداطات وال ددذي يفص ددح ع ددن مجموع ددة م ددن االمكاني ددات
والقدرات وىذا يتطمب توظيف درجة من حرية التصرف سواء عمدى المسدتوى الدداخمي ام الخدارجي

أي ان االس ددتقاللية تتخ ددذ ش ددكمين اح دددىما ينحص ددر ض ددمن مح ددور الداخمي ددة واآلخ ددر يمت ددد ال ددى م ددا

يتجاوز ذلك وىذا يستمزم مراعاه مؤشر رقابة الذات بحيث يتم وضع التصرفات تحت اطار ما ىو
قائم وما يجب القيام بو في اطار عمقو الشمولية ومبتغاه اتساع الرؤية .

وألجل اإلحاطة بموضوع النضج السموكي فقد عمد الباحثون الى تناول أبعاده عمى وفق السياق

االتي :

أ  .االنشطة المتزايدة :

تشكل فكرة االنشطة المتزايدة لدى العاممين القدرة عمى التفاعل مع الواقع التنظيمي عبر

المعارف والميارات والقابميات التي يمتمكونيا بغض النظر عن انواعيا ومستوى التأثيرات التي

تحدثيا آخذين بنظر االعتبار ان التزايد في االنشطة يجب ان يتماشى والسياقات المرسومة من
قبل االدارات وعمى وفق متصل تبادلي (االخذ والعطاء) ،أي ان العاممين مثمما يفكروا في كسب

حقوقيم وبأسرع وقت ممكن فعمييم تأدية الميمات الموكمة ليم وعمى نحو استمراري يؤكد الفعل
ويعتمد القدرة ويكشف المسارات دون أية انكسارات تقع في ميدان العمل  ،كما يشير ىذا البعد
الى زيادة االنتاج وزيادة التسويق لكن االكثر خطورة ىو احتمالية تزايد االستيالك عمما ان

االستيالك متمف لممواد ومنتج لمنفايات مما حدى بالشركات الى التماس اكثر من سبيل فيل تمجا

الى االقتصاديات سواء تعمقت باقتصاديات الحجم او اقتصاديات التنوع( .نجم) 270 : 1997 ،

ب  .االستقاللية :

تعني اد ارك الفرد بامتالكو حرية اختيار طرائق أو أساليب تنفيذ العممية ،حيث اكدت سمسمة

من الدراسات عمى اىمية االستقاللية في بيئة العمل وعمى مدى تأثيرىا النفسي عمى العاممين وقد

وجدت عالقة طردية بين ما يتمتع بو العامل من استقاللية وبين مقاييس اعتبار الذات وكمما
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كانت االستقاللية سائدة كمما كانت اعتبار الذات أعمى ،وىذا يعني غياب االستقاللية يمثل مؤش اًر

مثمما انو مصد اًر مسبباً لضغوط العمل الن العاممين في بيئة العمل سيكونون أكبر عرضة لمراقبة

المشرفين مما يفقد العامل احساسو بقيمتو واالكثر انو ليس جزءا من المنظمة التي يعمل فييا،

ال تتوقف قدرة الفرد في ىذه المرحمة عمى إدراك الصراع بين حاجاتو أو بينيا وبين الواقع ،بل يصبح

قاد ار عمى التعامل مع ىذه الصراعات ،واالختيار من بين الخيارات المتصارعة ،كما يتمكن من أخذ
وجهات نظر اآلخرين وحاجاتهم بنظر االعتبار ،مما يؤثر بشكل مباشر على سلوكه
( الحجاج.) 070 : 0202 ،
كما تجسد حاالت الحرية في التصرف وعمى وفق المقاييس المرسومة دون محاولة خرقيا او
امتصاص فعميا مع حدة التغييرات أي ان االستقاللية ىي مؤشر فعال إلمكانية المواكبة مع

المتغيرات وبروح ممئيا االضافات الحية التي تؤشر الدور الفعال ليذا البعد عمما ان االستقاللية
ال يتحدد نطاقيا بزاوية ضيقة بقدر ما يمتد الى مجاالت اخرى وىذا يفسر لنا ان ىناك استقاللية
داخمية مثمما توجد استقاللية خارجية إال أن الميم اقرار حالة التواصمية بينيما بحيث ان كل

ضرب من ضروب (االستقاللية) تتضح معالمو عمى مستويات االداء الواجب تحقيقيا مما يفسر
لنا وجود عالقة بين االستقاللية وبين حاالت االثراء الوظيفي الذي ينعكس بشكل او بآخر عمى

مستويات االداء لمعممية االنتاجية (.الغامدي) www.pdffactory.com)،

ج  .رقابة الذات :

تعرف بأنيا منع أو تجاىل السموكيات التمقائية المعتادة أو الفطرية والرغبات التي تتعارض مع

السموك الموجو نحو اليدف ،فإن التغمب عمى نمط غريزي أو عادة معينة يتطمب رقابة الذات ،حيث

تقع الذات البشرية تحت وطأة متغيرات وظروف قد تسيم في إثارة كينونتيا وبيان مستوى األنفعال
فييا وىذا يستمزم استحضار العامل الرقابي الذاتي ليس بقصد االنتقاص وتقميل االىمية بقدر ما

ينصب

الحال

الى

وضع

الذات

في

المقام

الذي

يؤمن

ليا

التحقيق،

) ،) Muravren.Al,2006:524وىذا ما جاء متماشيا مع طروحات (ابراىام ماسمو) التي أكد

فييا عمى اىمية تحقيق الذات عبر تغطية الحاجات االدنى منيا اال ان ذلك قد يتفاوت بين

االفراد مثمما انو يتسم بالنسبية فما يؤمن ويحقق ذاتك غير ما يحقق ذاتي االمر الذي يدفع كل

منا الى التماس اكثر من سبيل بغية تحقيق ذلك وعممية كيذه يجب ان تخضع لداالت الرصد
والتشخيص وصوال الى المتابعة آخذين بعين االعتبار ان النجاح في مجال رقابة الذات يمثل

اسمى النجاحات  ،فضال عن انو يعكس حالة من نظافة (الذات ) ،كما يشير جوران ()Juran
الى مفيوم التمكين من خالل الرقابة الذاتية لمعاممين في اطار التركيز واالطالع عمى اىداف

وحداتيم وادائيم الحقيقي ( .) Hill & Huq, 2004 : 102
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د .اتساع الرؤية :

يعكس ىذا المؤشر امكانية التحسس لما يدور في االنظمة البيئية وعمى اختالف انواعيا إذ

يتم تشخيص وتممس االشياء في المجال االقتصادي مثمما يتم توقعيا في المجال الثقافي

واالجتماعي بحيث تترسخ فكرة العمق والقدرة عمى االستبصار بشكل جمي وىذا يوفر لمقيادات

االدارية وحتى المحمل في مجال االستراتيجية القدرة عمى تحديد أية تحركات تقع ضمن البيئة
وبالتالي تأشير تصنيفاتيا وبيان السمات المعبرة عنيا ،أي ان اتساع الرؤية يوفر القدرة عمى
التفكير واعادة النظر في كافة التحديات التي تواجو المنظمة بحيث أن مسألة النظر في حدود

القدم يتم تجاوزه الى ما ىو أبعد من ذلك مسافات بعيدة وبما يوثر حركاتيا في اطار االقتران

بالمشاىدة واثبات الحقائق بحيث تتجسد الخصائص وتنعكس التصورات بطبيعة االشياء وىذا ما

تسعى المنظمات الى تحقيقو في ميدان العمل ،وىذا يقود الى أن إتساع الرؤية التي تسعى الى
تحقيق أىداف المنظمة وتجعل العاممي يشعرون بالسعادة لتحقيق تمك األىداف ( جريتين

وروبرت. ) 596 : 2009 ،

ه  .التصرف بطرائق مختمفة إلشباع الحاجات :

تشكل الحاجات احد المنطمقات االساسية لوالدة السموكيات وبما يسيم في تحديد ورسم

المسارات المنبثقة عنيا ،إذ أن انواع الحاجات لدى العاممين يفصح بدرجة وأخرى عن طبيعة

السموكيات التي يمارسونيا في ميدان عمميم مما يوفر لنا مدخالً لمقول ان صعوبة اشباع

الحاجات عمى وفق مقياس النسبية قد ينذر اإلدارات ببروز سموكيات قد تكون غير مرغوبة من

قبميا مما يجعميا تحت طائمة االجتياد وبالتالي البحث والتنقيب عن المعالجات سواء تمحورت
في اطار االطفاء لكل ما ىو غير مرغوب او التماس سبيل التعديل عمى وفق مجموعة من

االست ارتيجيات لذا يبدو لنا ان القدرة القائمة عمى مواجية متطمبات العاممين بقصد االشباع

الحاجاتي ليم تؤشر امكانية النضج السموكي لدى االدارات األمر الذي ينعكس بشكل وآخر عمى
تصرفات العاممين وىذا ما سيكون محض اىتمام وموضوع اشارة بقصد التقدم واحداث التغيير

المطموب عمى وفق حركية البيئة (السامرائي.) 83: 1988 ،

 . 2مسارات العممية االنتاجية

تالزم العممية االنتاجية اثناء ادائيا جممة من الحاالت التي تفصح عن درجة االنسيابية فييا

وبالتالي تحديد مساراتيا عمما ان ىذه المسارات تتوزع عمى وفق اتجاىات سواء وقعت تحت
اطار ما ىو منتظم او ما خرجت عن ذلك وتجسدت في اوجو غير االنتظام وألجل الوقوف عمى
واقع الحال فقد ارتأينا عمى وفق توجيات دراستنا الحالية تصنيف ىذه المسارات الى نوعين :
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أ  .المسارات المنتظمة :

تعكس فكرة المسارات المنتظمة لمعممية االنتاجية وجود حالة من الترابطية في اداء الميمات

وعمى نحو يؤمن تكامميا ويعكس درجة من التوافق بينيا الى حد ان ما يدخل من مواد اولية
ضمن مرحمة انتاجية معينة قد يترتب عميو احداث عمميات ومن ثم بروز مخرجات وعمى وفق

مسارات منتظمة دون حدوث اختناقات معيقة او تسبب ىد اًر أو ضياعاً في مجال االنتاج ولكي
يمكن الوصول الى ذلك فقد اىتدينا الى تبني بعض المؤشرات الدالة عمى حاالت االنتظام والتي

تمحورت في االتي :

 . 1رشاقة العممية االنتاجية :

ي شير ىذا البعد الى تحقيق مسار انتاج سمس ومتوازن يدعم بقية االبعاد عينة الدراسة ويعمل

عمى ازالة المعوقات مما يجعل العممية االنتاجية اكثر رشاقة عن طريق التخمص من الفائض
وا ازلد د د د د د ددة كافة مصد د د ددادر الي د د د د د دددر مع التأكي ددد عمى الجد د ددودة العالية والكمفة المنخفض د د د د د د ددة

) ،(Stevenson , 2010: 722وىذا يعني ان رشاقة العممية تركز عمى تحسين العمميات

االنتاجية من خالل ازالة النشاطات الغير الضرورية والتي ال تضيف قيمة ليذه العمميات والمنتج

من خالل عممية التحسد د د د د دين المس د د د د دتمر بقصد اشد د د د دباع حاجات الزبائن) ) Kerper, 2006: 2

وتدور فكرة الرشاقة حول ضيق العممية الى حد تجاوز الفعاليات الزائدة والتي ال مبرر لتنفيذىا
لكونيا تشكل عبئا قد يعيق العممية االنتاجية الى حد بروز التكاليف الباىظة والجودة المتردية

عميو نمتمس من مناقشة رشاقة العممية االبتعاد كميا عن حاالت التضخم والبدانة وىذا ما جاء

متماشيا مع طروحات (  ) Griagبقولو ان (البدانة  ،الكسل  ،الدىون  ،التدخين ) تمثل امراضاً
قاتمة لمشعوب من ىذا المنطمق تولدت لدى الباحثون القناعة بان الرشاقة تمثل انجح الوسائل

الواجب عمى االدارة االنتاجية تبنييا ال بقصد التقميص بقدر ما نريد التنحي عن كل ما ىو غير
مجدي في مجال العمميات االنتاجية  ،إذ اننا ال نعني من فكرة رشاقة العممية اضعافيا وحذف

االنشطة الضرورية ألدائيا بقدر ما يشدنا االمر الى تالفي كل ما ىو زائد عن حيوية العممية.
وفي السياق ذاتو أكد (المعاني وآخرون )312 :2011 ،عمى ان المنظمة الرشيقة يجب ان ال

تكون واسعة في ىيكميا التنظيمي وتحتفظ ببناء ىيكل تنظيمي مسطح ال ىرمي قميل التعقيد كثير

المرونة ،وىذا يعني ان الرشاقة تؤشر عمى التركيز عمى الميام االساسية والغاء الفعاليات غير
االساسية .
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 . 2مرونة العممية :

تمثل مرونة العممية االنتاجية أحد الضرورات الحتمية التي فرضتيا أوجو المنافسة الحادة

في السوق ومجال األعمال والى الحد الذي جعل منيا مطمباً لتحقيق األىداف االستراتيجية

لممنظمات عمماً ان ذلك يتطمب قد ًار من التكيف لإلنتاج بكل مدياتو ومستوياتو سعياً وراء التغيير
واستجابة لتوجيات الزبائن مع مراعاة االسبقيات التنافسية ،كما تعكس امكانية احداث بعض

التعديالت والتغييرات فييا دون المساس بجوىر المنتج الذي يجب ان يمبي الحاجة االنسانية

(الالمي ،)60 : 2014 ،عمماً ان ىذه الحاجة ىي اشارة الى مالحظة الساعة البيولوجية والتي
تؤشر كيفية أداء الميمات ومدى تناسب التوقيت مع الحاجة الجسمية فالوقت المناسب لمعممية
ىو الوقت الذي يشعر فيو العامل بأنو في أفضل حال وعند تنفيذ الميمات المجوء الى طريقة

الجين السويسرية ( )Alan lakeinوخالصتيا اذا كنت تتيرب من تنفيذ ميمة معينة فحاول ان
تقسميا الى عدة ميمات أصغر وابدأ في العمل من أصغر ىذه الميام وتحديد توقيت معين

لالنتياء منيا ( الحجاج.)210-211 : 2010 ،

 . 3االيصاء الخاص بالزبون :

يعرف االيصاء عمى إنو عممية توصيل السمع والخدمات من خالل تمك السوق الواسعة التي

تصمم عمى أساس متطمبات األفراد واشباع حاجاتيم األكثر تفصيالً بسعر مقدور عميو ،ويعتبر

االيصاء واحداً من إستراتيجيات األعمال الحديثة وبذلك فقد سمي بو لتمييزه عن كونو مجرد
عممية او برنامج لمتحول فعميو يعد االيصاء إحدى التقنيات األساسية المتعمقة بتنفيذ إستراتيجية

التصنيع الحديثة المتمثمة بالتجميع من أجل الطمب التي تعني تقديم منتجات حسب تفضيالت
الزبون من خالل تجميع بعض األجزاء والمكونات بعد استالم طمبات الزبائن ( & Krajewski

.)Ritzman , 2003:20

ب  .المسارات غير المنتظمة :

تعترض العممية االنتاجية اثناء ادائيا مجموعة من القيود والمحددات التي تمعب دو اًر في

تغيير مساراتيا وتجعميا في وضع أقرب إلى االنحراف وعدم االنتظام والذي بدوره يحتضن

مجموعة من الحاالت المفسرة لو ،تمك التي تمثمت باآلتي :
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.1غياب المعايرة :

تشكل عممية غياب المعايرة انعدام وجود الحاالت المؤشرة لعممية المقارنة بين ما يجب ان

يتحقق وما ىو متحقق فعال ،مما يعني بروز فجوات في العمل وبالتالي التمييد لنشوء معيبات
وىذا ما يشكل خرقا لمبدأ المعايرة الذي جندت المنظمات قدراتيا لغرض اعتماده وعده سبيال

ألحداث التطور في العمل كونو يؤشر مدى بحث المنظمات عن نقاط القوة والضعف فييا مقارنةً

بالمنظمات الرائدة في نفس المجال (رشيد وجالب. )156 ،2008 ،

 .2تراكم االخطاء :

من الخطأ السكوت عن الخطأ وعمى النحو الذي يقود الى التراكم وبالتالي خمق حالة من

الخمل في العمل الوظيفي الذي يؤشر عدم الفعالية في تنفيذ العمل  ،االمر الذي ينسحب عمى

االداء الكمي لممنظمة  ،صحيح ان العمل قد تالزمو اخطاء اال ان ذلك ال يعني غياب المعالجة
او تركيا تتجمع بقدر ما يؤشر االمر ضرورة التحري عن االسباب المؤدية ليا وىل تقع ضمن

الحدود المسموح بيا او غير المسموح بيا ( ،بدوي . (153: 1984 ،

 .3انخفاض مستوى االسهام في العممية االنتاجية :

تبرز أىمية المشاركة واالسيام بالعمل عمى انيا "شيء عاطفي والشعور بالوالء واالتصال

القوي بأىداف مجموعة العمل  ،وان من األفضل ان يرى العاممين انفسيم كمشاركين وليس

كموظفين ".إذ تعكس حاالت االنخفاض في االسيام والمشاركة في العممية االنتاجية لدى
العاممين درجة من التراجع في العمل وقد تبدو ضمن حدود مرئية او تمتد الى االعماق وىنا

تتضح اىمية الرؤية االستراتيجية التي تضع ىذه الحاالت في اطار التسديد لمعرفة االسباب ومن

ثم التحري عن المعالجات ) ، (Brooks, 1999:3اال ان الشيء الميم والذي يفضل اعتماده

االنطالق من فكرة الراءات السبعة  7Rالتي اشار ليا (, )Sethiوالتي تمحورت في (االحترام
( ،(Respectالمكافآت( ،(Rewardsالمسئولية( ,( Responsibilityالعالقات ), (Relation

التجديد ( ،)Renewalالمغامرة ( ،)Riskالمشاركة (.)modeling Role
). (sethi, 1997, 231-238

المحور الثالث  :اإلطار الميداني:
تحدد هذا اإلطار في األتي :

أوالً :وصف وتشخيص بعض أبعاد النضج السموكي عمى مستوى المنظمة عينة الدراسة

أظيرت معطيات الجدول ( )1ان ( )% 9177اتفقوا عمى امتالكيم القدرة التي تمكنيم من

بذل مجيودات اضافية في ميدان العمل وىذا ما كان منطمقاً الستحضار اكثر من خيار لدييم
وبما يؤمن الفرصة لتنوع النتائج التي يحصمون عمييا في اطار تعدد الفعاليات التي تفصح عن

امكانية تقديم افضل االضافات ىذا ما أشرتو اجابات ( )% 8979من المبحوثين وبوسط حسابي
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( )4748وانحراف معياري ( )07743االمر الذي يفسر لنا زيادة بعد االنشطة المتزايدة لدى

المبحوثين في المنظمة والعمل عمى وفق رؤيتيم الذاتية وبما يؤشر حرية التصرف لدييم التي
كانت سببا الستثمار قدراتيم ىذا ما أقرتو اجابات ( )%73من المبحوثين وبوسط حسابي

( )3796وانحراف معياري ( )07922واقترن ذلك بوجود سعي لدى ( )%9377من المبحوثين
بوسط حسابي ( )4752وانحراف معياري ( )07684لتجنب المجامالت عمى حساب العمل وفي

ذلك مدخالً لسيادة االستقاللية بالعمل .

أما بشأن بعد رقابة الذات فقد تأطر من خالل سيادة عامل المراجعة المستمرة لمسموك بشكل
تواصمي ىذا ما اجمعت اجابات ( )%9377من المبحوثين وبوسط حسابي ( )4740وانحراف

معياري ( )07676وبذات الوقت سادت فكرة وضع المخطط والمنفذ من االعمال عمى طاولة

القياس والتقويم لدى المنظمة المبحوثة واقترن ذلك بوجود ايمان بالرقابة الذاتية لدى ()%8976

من المبحوثين وبوسط حسابي ( )4735وانحراف ( )07887واتساقاً مع ما تقدم فقط تجسدت فكرة
النظر الى متطمبات العمل برؤية تتجاوز حدود الظل أي انيا تغور الى اعماق االعمال دون

االكتفاء بحافاتيا وىنا اشارة الى مسألة اتساع الرؤية ومن ثم شموليتيا الى حد القدرة عمى رؤية

االشياء غير الممموسة في واقع العمل ىذا ما أكدتو اجابات ( )%8173من المبحوثين بوسط

حسابي ( )4702وانحراف معياري ( )0758ويدعم ذلك سعي المبحوثين الى التصرف بطرق
مختمفة لتأمين االشباع النسبي من الحاجات ىذا ماتجسد عبر اعتماد المبحوثين ألنجح المسارات

بقصد التشخيص لمحاجات اخذين بعين االعتبار ان العاممين في ميدان العمل ىم اسياد الموقف

ىذا ما اجمعت عميو اجابات ( )%6677من المبحوثين وبوسط حسابي ( )3792وانحراف معياري

( )17088مما يؤشر النظر الى موضوع الحاجات وعده مسألة تتطمب الرصد والتشخيص عمى
كافة المستويات.

وبناء عمى ما تقدم يتضح لمباحثين ان ابعاد النضج السموكي عمى مستوى المنظمة عينة
ً
الدراسة جاءت بالحدود الفعالة والمؤشرة لسيادة حالة من النضج السموكي لدى المبحوثين وبدرجة
من االيجابية بحيث كانت متزايدة في اطار رقابة الذات والتمتع بقدر من االستقاللية مدعما ذلك

باتساع الرؤية والعمل عمى اشباع الحاجات بطرق مختمفة اخذين بعين االعتبار ان عممية

االشباع تقع تحت اطار النسبية الن ما يشبع الفرد (س) قد ال يشبع الفرد(ص) من ىنا بدأ
التفاوت واضحاً وتم تأشير معالم النسبية كالنظر الى االجناس البشرية سنجد ىذه الحالة قائمة
وبشكل ممموس.
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الجدول ( ) 1

التك اررات والنسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض أبعاد النضج السموكي
اتفق بشدة

محايد

تزايد االنشطة
االستقاللية
رقابة الذات
اتساع الرؤية
إلشباع الحاجات

التصرف بطرق مختمفة

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الحسابي

المعياري

X1

01

5773

02

3.70

5

275

0

070

---

---

.707

0.676

X2

0.

3272

01

5172

.

175

0

070

---

---

.751

0.733

X3

01

227.

0.

0070

.

175

0

070

---

---

.7.1

0.743

X4

2

0073

05

.771

00

0372

2

0073

0

070

5732

0.943

X5

03

5075

02

.077

1

0171

.

175

---

---

5712

0.22

X6

00

227.

02

5575

0

.70

0

070

---

---

.730

0.684

X7

05

.771

00

.371

0

.70

0

070

---

---

.7.2

0.676

X8

01

5773

05

.771

2

0073

0

070

---

---

.700

0.743

X9

02

3.70

07

537.

0

070

.

175

---

---

.753

0.887

X10

01

5775

07

537.

02

0271

5

275

---

---

.72.

0.922

X11

00

0372

01

5773

05

0770

3

027.

---

---

5777

0.951

X12

00

0372

07

3275

7

0.72

0

.70

---

---

.720

0.758

X13

00

.571

0.

3272

5

275

---

---

---

---

.751

0.606

X14

01

5172

05

0770

1

0171

7

0.72

---

---

5700

1.088

X15

02

5575

02

3.70

3

027.

0

070

---

---

.701

0.704

الفقرات

االبعاد

اتفق

ال اتفق

ال اتفق بشدة

الوسط

االنحراف

الجدول من إعداد الباحثون باالعتماد عمى نتائج spss

ثانياً  :وصف وتشخيص مسار العممية االنتاجية عمى مستوى المنظمة عينة الدراسة

اظيرت معطيات الجدول ( )2ان مسار العممية االنتاجية يتخذ جانبين االول يجسد فكرة

المسار المنتظم عبرة (رشاقة العممية  ،مرونة العممية  ،األيصاء الخاص بالزبون) وقد كشفت
اجابات المبحوثين بشأن رشاقة العممية ان ىناك اتفاقاً بين ( )%6677منيم عمى تعمدىم الى
تجاوز العمميات الفائضة عن الحاجة وكان ذلك بوسط حسابي ( )3790وانحراف معياري

( )07805مقترناً ذلك بالقدرة عمى استحضار متطمبات العممية قبل تنفيذىا مما تترتب عميو وضع
خاصية الخفة كمطمب اساس لنجاح العمميات ىذا ما اقرتو اجابات ( )%5673من المبحوثين

وبوسط حسابي ( )3773وانحراف معيار ي ( )17005مما يؤكد عمى وجود درجة من الرشاقة في
مجال العممية االنتاجية عمى مستوى المنظمة المبحوثة وتأتي مرونة العممية لتظير من خالل

االبعاد الفرعية المعبرة عنيا والتي اشرت إتسام العممية بسيولة التغيير في إطار التكيف الى حد
15

االستجابة وبشكل طوعي ىذا ما أجمعت عميو اجابات ( )%5472وبوسط حسابي ()3.44

وبانح ارف معياري ( )17236مما يفسر لنا ان مرونة العممية اسيمت في امكانية التكيف ومن ثم
األستجابة الى حد الطوعية في مجال العمل ويأتي األيصاء الخاص عبر الفقرات المفسرة لو

والذي يؤكد عمى ان االنتاج يتماشى مع رغبات الزبائن وعمى نحو تواصمي ىذا ما أجمعت عميو

اجابات ( )%4779من المبحوثين وبوسط حسابي ( )3738وبانح ارف معياري ( )17214لذا

يتضح لنا ان الفقرات الفرعية المفسرة لسير العممية االنتاجية تعكس حالة من االنتظام في المسار

لدى المنظمة المبحوثة .

اما بخصوص المسار غير المنتظم لمعممية االنتاجية عبر الفقرات الفرعية المعبرة عنو فقد تبين
من خالل اجابات ( )%3574من المبحوثين أن ىناك اتفاقاً عمى افتقار منظمتيم إلى القواعد

المنظمة لسير العممية فييا فضالً عن تدني عممية االخذ بالمقاييس المعبرة عن العمل مقترنا ذلك

بوجود فواصل وتقاطعات ىذا ما أشرتو اجابات ( )%6475من المبحوثين وبوسط حسابي

( )3763وانحراف معياري ( )07981مما يترجم درجة من مسألة غياب المعايرة لمعمل والتي
انعكست سمبا عمى مسار العممية االنتاجية الى حد انيا اخذت مسا اًر غير منتظما يالزم ذلك

زيادة االنحرافات وظيور حاالت حرجة ومعوقة لمعمل الى حد تراكم االخطاء عبر كثرة االعباء

التي تعيق المبحوثين عن اداء الميمات بشكل منظم ىذا ما اتفق عميو ( )%5271من المبحوثين
وبوسط حسابي ( )3742وانحراف معياري ( )17127وقد انسحب ذلك عمى تأشير درجة من

االنخفاض في مستوى االسيام االيجابي لمعاممين في مجال العممية االنتاجية مما ترتب عميو
تدني مستويات االنتاج وبالتالي بروز فكرة المطالبة بالحقوق دون التفكير بالواجبات ىذا ما أقرتو

اجابات ( )%3976من المبحوثين واقترن كل ذلك بسيادة حاالت التظمم في المنظمة المبحوثة
لدى ( )%7078من المبحوثين وبوسط حسابي ( )3773وانحراف معياري ( )17125األمر الذي

يفسر لنا وجود بعض المؤشرات الدالة عمى وجود اشكاليات تعرقل سير العمميات االنتاجية
بشكميا المطموب وىنا اشارة الى وجود مسار غير منتظم لمعمميات االنتاجية عمى مستوى

المنظمة عينة الدراسة .
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الجدول ( ) 2

التك اررات والنسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسارات العممية االنتاجية
اتفق

ال اتفق

رشاقة العممية
مرونة العممية
االيصاء الخاص بالزبون
غياب المعايرة
تراكم االخطاء
االسيام

انخفاض مستوى

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

الحسابي

المعياري

Y1

00

0372

02

.077

03

5075

0

070

---

---

5712

0.805

Y2

01

5172

03

3070

0

.70

0

.70

---

---

.707

0.736

Y3

05

0770

0.

0172

07

537.

5

275

0

070

5775

1.005

Y4

3

027.

00

0372

02

5575

05

0770

0

.70

5702

1.057

Y5

1

0171

0.

3272

02

0271

.

175

0

070

5773

0.934

Y6

00

0071

03

5075

1

0171

02

0271

5

275

57..

1.236

Y7

00

0071

05

0770

00

0372

7

0.72

3

027.

5751

1.282

Y8

02

0271

05

0770

0.

0070

7

0.72

.

175

5751

1.214

Y9

00

0372

00

0071

00

0071

1

0171

3

027.

5755

1.326

Y10

2

0073

00

0071

0.

0070

05

0770

.

175

572.

1.166

Y11

3

027.

00

0071

03

5075

00

0071

2

0073

0712

1.184

Y12

7

0.73

0.

3272

00

0071

.

175

0

.70

5725

0.981

Y13

3

027.

02

5575

05

0770

1

0171

3

027.

5703

1.167

Y14

3

027.

05

.771

1

0277

0

0071

0

070

57.0

1.028

Y15

1

0171

02

5575

02

0271

00

0372

0

070

57.0

1.127

Y16

1

0171

01

5773

2

0073

0.

0070

0

070

57.0

1.164

Y17

7

0.72

00

0372

05

0770

05

0770

5

275

5703

1.167

Y18

00

0071

05

.771

1

0277

0

.70

.

175

5775

1.125

الفقرات

االبعاد

اتفق بشدة

محايد

ال اتفق بشدة

الوسط

االنحراف

الجدول من إعداد الباحثون باالعتماد عمى نتائج spss

ثالثاً  :عالقات االرتباط بين بعض ابعاد النضج السموكي وبين مسارات العممية
االنتاجية عمى مستوى المنظمة عينة الدراسة

يتضح لنا من معطيات الجدول ( )3وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية عند مستوى

( )0,01بين رقابة الذات وبين رشاقة العممية االنتاجية وقد بمغت ( )07468مما يفسر لنا ان
المراجعة المستمرة لمسموكيات في ميدان العمل فضال عمى الرقابة الذاتية قد اخذتا حي از في مجال

الحد من العمميات الفائضة وبالتالي استحضار متطمبات كل عممية بشكل مركز .

وفي السياق ذاتو اتضح لنا وجود عالقة ارتباط بين مرونة العممية كمؤشر من مؤشرات مسار

العممية االنتاجية المنتظمة وبين رقابة الذات والتي بمغت ( )0.294عند مستوى معنوية ()0701
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وىذا يفسر لنا ان وضع المخطط والمنفذ من العمل عمى طاولة القياس يسيم في الحد من

الفائض فضالً عن تأمين خاصية الخفة في اطار توافر متطمبات كل عممية .

مما يتضح لنا وجود عالقة بين األيصاء الخاص كأحد المؤشرات المفسرة لممسار المنتظم

لمعممية االنتاجية وبين رقابة الذات وقد بمغت قيمتو ( )07415عند مستوى معنوية ( )0701األمر

الذي يؤكد اىمية رقابة الذات في تمبية حاجات ورغبات الزبائن الى حد عدىا المطمب االساس
لمجال االعمال المنظمة أما بشأن العالقة بين بعض أبعاد النضج السموكي وبين المسار الغير

المنتظم لمعممية االنتاجية فقد تبين ان غياب المعايرة يرتبط مع التصرف بطرق متباينة إلشباع

الحاجات عمما ان ىذه العالفة بمغت ( )07119عند مستوى معنوية ( )0701مما يعني ان غياب

المعايرة المعبر عنو باالفتقار الى القواعد المنظمة لسير العمل فضالً عن وجود التقاطعات قد

ارتبط بطرق متنوعة إلشباع الحاجات عمى وفق مبدأ النسبية ،ويأخذ مؤشر تراكم االخطاء عبر
العبارات المفسرة لو (سيادة االنحرافات  ،وجود اعباء  ،ظيور حاالت سمبية حرجة في العمل )

ليرتبط باالستقاللية بقيمة ( )07206عند مستوى معنوية ( )0701االمر الذي يفسر لنا ان تراكم
االخطاء قد ارتبط باالستقاللية مما يفصح لنا ان حرية التصرف المفرطة بالعمل قد ينتج عنيا

آثا اًر غير مقبولة  ،فضالً مما تقدم فقد تبين لنا ان انخفاض مستوى االسيام في العممية االنتاجية
كأحد المؤشرات الدالة عمى المسار الغير المنتظم لمعممية االنتاجية عمى مستوى المنظمة
المبحوثة قد ارتبط باالستقاللية كبعد من ابعاد النضج السموكي وبقيمة قدرىا ( )07355عند

مستوى معنوية ( )0701مما يفسر لنا ان تدني مستوى االنتاجية وسيادة حاالت التظمم وكثرة
المطالبات بالحقوق قد كانت نتيجة لوجود رؤية ذاتية لممبحوثين تجاه العمل ،وىذا يفسر وجود
عالقة ارتباط بين المتغيرات قيد الدراسة مما يعني تحقق الفرضية األولى التي نصت عمى وجود

ارتباط بين أبعاد النضج السموكي وبين مسارات العممية االنتاجية .
المتغير
المعتمد
المتغير
المستقل
(بعض أبعاد
النضج السلوكي)
تزايد االنشطة

الجدول ( ) 3
جدول االرتباط بين بعض أبعاد النضج السلوكي ومسارات العملية االنتاجية
مسارات العملية االنتاجية
مسارات غير منتظمة
مسارات منتظمة
غياب
المعايرة

تراكم االخطاء

ضعف مستوى
االسهام

27022

27001

27000

-27277

-27207

-27221

االستقاللية

27021

27023

27217

27215

27022

*27533

رقابة الذات

**27.21

*2701.

**27.03

27031

-27201

-27233

اتساع الرؤية
التصرف بطرق
مختلفة الشباع
الحاجات

*27503

27075

27002

-27212

-27221

272..

*27555

27002

*27502

27001

27020

27250

معامل االرتبا

رشاقة
العملية

اإليصاء الخاص
مرونة العملية
بالزبون

عند مستوى معنوية 2720
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رابعاً  :تحميل التباين بين بعض ابعاد النضج السموكي ومسار العممية االنتاجية

أشرت معطيات الجدول ( )4وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية عند درجة حرية

( )47761عند مستوى معنوية ( )0701وما يدعم ذلك قيمة  Fالمحسوبة ( )77395مقارنة
بالجدولية ( )4704االمر الذي يفسر لنا وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين بعض أبعاد

النضج السموكي وبين مسارات العممية االنتاجية عمى مستوى المنظمة المبحوثة فضالً عن ذلك

فقد تبين ان معامل التحديد  R2بمغت قيمتو ( )07581وىذا يفسر ان ( )07581من المتغيرات

الحاصمة في مسارات العممية االنتاجية تفسره أبعاد النضج عمى حين نجد ان النسبة المتبقية

( )07419فيي تعود لمتغيرات لم تؤخذ بالحسبان.
الجدول ( ) 4

تحميل التباين بين بعض أبعاد النضج السموكي ومسار العممية االنتاجية عمى مستوى المنظمة عينة الدراسة
قيم  Fالمجدولة
.009b

قيم F

متوسط

المحسوبة

المربعات

7.395

درجات الحرية

مجموع

المربعات

النموذج

1.362

1

1.362

االنحدار

0.184

46

8.473

الخطأ

47

9.835

الكمي

مستوى المعنوية = 0.05 a

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج spss

R2 =0.581

المحور الرابع  :االستنتاجات والتوصيات
اوال  :االستنتاجات

 .1توافر بعض ابعاد النضج السموكي في المنظمة عينة الدراسة وبالمستوى الذي يجسد جوانب
ايجابية من السموكيات بحيث تتمكن تمك المنظمة من التقدم خطوات وبالتالي امكانية انتياز

الفرص رغم وجود بعض التيديدات فاألنشطة المتزايدة لمعاممين كانت قائمة في اطار درجة من
االستقاللية فضال عن االخذ بفكرة رقابة الذات وعمى نحو يؤشر درجة من الرؤية وبالتالي القدرة

عمى التصرف بطرق متباينة إلشباع الحاجات في المنظمة المبحوثة.

 .2بروز بعض المؤشرات الدالة عمى المسار المنتظم لمعمميات االنتاجية في اطار تجاوز كل

ما ىو فائض عن الحاجة مع امكانية احداث التغييرات والتعديالت وعمى نحو يؤمن فكرة
االستجابة لحاجة الزبائن .

 .3ىناك عالقة ارتباط بين متغيرات الموضوع قيد الدراسة عمماً ان ىذه العالقة ذات داللة

معنوية حسب معامل ارتباط ( بيرسون ).

 .4وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية بين ابعاد النضج السموكي وبين مسار العممية

االنتاجية عمى مستوى المنظمة المبحوثة.
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ثانياً  :التوصيات:

بناءا عمى االستنتاجات التي وصمت الييا الدراسة الحالية فقد تم تقديم عددا من التوصيات ممثمة

بددد :

 .1ضرورة اتساع الرؤية بشأن االبعاد المجسدة لمسألة النضج السموكي لدى العاممين في
المنظمة عينة الدراسة وعمى نحو يكرس فكرة تيذيب وتنظيم السموكيات ومن ثم اطفاء او تعديل

ما ىو غير مرغوب فيو وىنا اشارة الى ان النضج السموكي يجب االخذ بو وعده المنطمق االول
لمنجاح المنظمي الن المنظمة التي ال تسود فيو فكرة السموكيات االيجابية ال يمكن ان تأخذ

موقعيا في المجال البيئي الن عممية نضج السموكيات الزالت تمثل المطمب االساسي في مجال
حركية المنظمات وبما يدعم مرتكزات تطورىا ويؤسس فعميا قوال وعمالً .

 .2العمل عمى انتياج ضوابط منظمة ومؤطرة لفكرة مسار العممية االنتاجية عمى وفق آلية تقر
انتظاميا مع مراعاة حاالت الفعل ورد الفعل وما ىو مسموح بو وغير مسموح بو في مجال تقديم

المنتجات  ,الخدمات وصوال الى االفكار  ,صحيح ان العمل قد تالزمو اخفاقات اال انو ذلك ال
ينفي غيابيا ,بل من االجدر اخذىا في الحسبان وىنا اشارة الى ضرورة تبين فكرة الحيود

السداسي فضال عن تبني مبدأ المعايرة والتي تمثل مقاييس فعالة في مجال االنتاج .

 .3االخذ بفكرة الرصد والتشخيص والمراجعة المستمرة ألي نشاط يقع ضمن مسارات العممية

االنتاجية بحيث تتضح حاالت االخفاق او الية تراكمات تقع بين طيات المنتج او الخدمة وبما

يؤىل القيادات وبذات الوقت يمكن من معالجة اية حاالت تقع خارج السياقات المألوفة مع

استحضار فكرة مقادىا ان من يعمل في مجال االنتاج تواجيو حاالت غير مألوفة وقد تخرج عن
السياقات المحددة لو مما يضطره الحال الى االجتياد واتخاذ الق اررات عمى وفق المعطيات
الجديدة المتوافرة لو وقد تكون الحالة اشبو بالتحدي  ,مما يتطمب استحضار عوامل القوة وبذات

الوقت الفرصة .

 .4تبني منياجاً فعمياً في مجال االنتاج يؤكد عمى الرقابة ببعدىا الذاتي وذات السمة االخالقية .

اوالً  :المصادر العربية

المصادر

 . 1ابراىيم ،عبد الحق عمي ، 2015 ،دور السموك التنظيمي في اداء منظمات االعمال ،دراسة
عمى عينة من البنوك التجارية في والية الخرطوم ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه الفمسفة في

ادارة االعمال ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.

 . 2ابو الحجاج ،يوسف ،2010 ،ادارة الوقت واستثماره ،دار الوليد ،دمشق.
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 . 3التك ،اسيل ،2006 ،دور االدارة الذاتية في تعزيز االبداع ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل.

 . 4الحسين ،محمد ابديوي ،2012 ،تخطيط االنتاج ومراقبتو ،دار المناىج ،عمان ،االردن،

ط.2

 . 5السامرائي ،ىاشم جاسم ، 1988،المدخل في عمم النفس ،مطبعة خمود ،بغداد.
 . 6الغامدي ،حسين عبد الفتاح الغامدي ،بدون سنة نشر ،نظرية الفنجر في الشخصية،

).)www.pdffactory.com

 . 7الالمي ،غسان قاسم داؤود ، 2014،تحديد مستوى مرونة التصنيع ،دراسة ميدانية في
الشركة العامة لمصناعات القطنية ،مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة ،العدد.1

 . 8المعاني ،احمد اسماعيل واخرون  ، 2011قضايا ادارية معاصرة  ،دار وائل ،االردن.
 . 9بدوي ،أحمد زكي ،1984 ،معجم مصطمحات العموم اإلدارية ،دار الكتاب المصري ،القاىرة.

 . 10جريتين ،جيرالد وبارون ،روبرت ، 2009 ،ادارة السموك في المنظمات ،دار المريخ،

السعودية.

 . 11رشيد ،صالح عبد الرضا وجالب ،إحسان دىش ،2008 ،االدارة االستراتيجية مدخل
تكاممي ،دار المناىج لمتوزيع ،االردن.

 . 12سعدون ،محمد ثائر  ،2016 ،السموك التنظيمي في منظمات االعمال ،مركز رماح
لتطوير الموارد البشرية واالبحاث ،عمان.

.13

نجم ،عبود نجم ،1997 ،ادارة الخدمات المراجعة واالتجاىات الحديثة ،مجمة االدارة

العامة ،معيد االدارة العامة ،المجمد ( )37العدد.2
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حتية طيبة...

م  /استمارة االستبيان

إن استمارة االستبيان التي بين أيديكم تمثل جزءاً من مشروع بحث موسومة (بعض أبعاد النضج

السموكي لدى العاممين وتأثيراتها عمى مسارات العممية االنتاجية دراسة استطالعية آلراء عينة
من العاممين في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمزمات الطبية في سامراء ) إذ تعد ىذه

االستمارة مقياساً أعتمد عميو ألغراض البحث العممي ،نامل االجابة عمى التساؤالت الواردة فييا.
شاكرين تعاونكم معنا

اوالً/الفقرات المتعمقة بأبعاد النضج السموكي
ت

اتفق

العبارة

بشدة

أنشطة متزايدة
االستقاللية
رقابة الذات
اتساع الرؤية
الحاجات

مختمفة إلشباع

التصرف بطرق

.1

تمتهك انمذراخ انتٍ تمكىك مه تذل مدهىداخ اضافُح
فٍ ػمهك.

.2

تفكز فٍ اطتسضار اكثز مه خُار وتما َإمه نك تىىع انىتائح.

.3

تزي فٍ تىىع انفؼانُاخ طثُالً نتمذَم افضم االضافاخ.

.4

تزكش ػهً اداء انؼمم ػهً وفك رؤَتك انذاتُح.

.5

تزي فٍ ززَح انتصزف نذَك طثثاً الطتىهاض لذراتك.

.6

تتدىة انمدامالخ مغ االخزَه ػهً زظاب ادائك نهؼمم.

.7

تإكذ ػهً انمزاخؼح انمظتمزج نظهىكك وتشكم تىاصهٍ.

.8

تضغ انمخطظ وانمىفذ مه ػمهك ػهً طاونح انمُاص وانتمىَم.

.9

تإمه تانزلاتح انذاتُح فٍ مُذان انؼمم.

.10

وظزتك انً متطهثاخ انؼمم تتداوس زذود ظهك.

.11

تغىر فٍ اػماق االػمال دون االكتفاء تسافاتها.

.12

نذَك انمذرج ػهً رؤَح االشُاء غُز انمهمىطح ضمه والغ
ػمهك.
تؼتمذ انً انتماص اودر انمظاراخ نغزض تشخُص انساخاخ.

.14

تؼمم تفكزج مفادها ان انؼامهُه فٍ مُذان انؼمم هم اطُاد
انمىلف.

.15

تىظز فٍ مىضىع انساخاخ مظأنح تتطهة انزصذ
وانتشخُص.

.13
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اتفق

محايد

ال

ال اتفق

اتفق

بشدة

ثانياً/الفقرات المتعمقة بمسارات العممية اإلنتاجية
ت

اتفق

العبارة

بشدة

رشاقة العممية
مرونة العممية
بالزبون

االيصاء الخاص
غياب المعايرة
تراكم االخطاء
انخفاض مستوى اإلسهام

.16

تؼمذ انً تداوس انؼمهُاخ انفائضح ػه انساخح.

.17

تظتسضز متطهثاخ انؼمهُح تشكم مزكش لثم تىفُذها.

.18

تضغ خاصُح انخفح كمطهة اطاص نىداذ انؼمهُح.

.19

تتظم انؼمهُح تظهىنح تغُُزها.

.20

امكاوُح انتكُف مغ مظار انؼمهُح.

.21

تتم االطتداتح نمتطهثاخ كم ػمهُح تشكم طىػٍ.

.22

َتم االوتاج ػهً وفك رغثاخ انشتائه.

.23

َتم االَصاء انً انشتائه تشكم متىاصم.

.24

تمثم زاخاخ انشتائه انمطهة االطاص فٍ مدال االػمال انمىظمُح.

.25

تفتمز مىظمتك انً انمىاػذ انمىظمح نظُز انؼمم فُها.

.26

تتذوً ػمهُح األخذ تانمماَُض انمؼاَزج نهؼمم فٍ مىظمتك.

.27

تىخذ فىاصم وتماطؼاخ تُه انؼمهُاخ االوتاخُح.

.28

تظىد االوسزافاخ فٍ مدال انؼمم.

.29

تظهز زاالخ طهثُح ززخح فٍ انمدال انذٌ تؼمم فُه.

.30

تىخذ أػثاء تؼُمك ػه اداء مهامك تشكم مىظم.

.31

تتذوً مظتىَاخ االوتاخُح فٍ انؼمم.

.32

تتم ػمهُح انمطانثح تانسمىق دون انتفكُز تانىاخثاخ.

.33

تظىد زانح مه انتظهم فٍ مىظمتك.
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اتفق

محايد

ال

اتفق

ال اتفق
بشدة

