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  :للمصانع الماليدراسة وتحلیل إدارة االبتكار وتأثیرها على األداء 
  على قطاع المنتجات الك�م�ائ�ة  دراسة میدان�ة

  *البنائ�ة�استخدام نموذج المعادلة  في المملكة العر��ة السعود�ة

 خالد منصور الشعیبي .د
 األعمال دارةإ قسم - مشارك ستاذأ
 العز�ز عبد الملك جامعة - عمال�ل�ة األ عمید

 السعود�ة العر��ة المملكة

      ملخص:

        الدراسـة              شـارك فـي هـذه              للمصـانع. وقـد                                  االبتكار وتأثیرها علـى األداء المـالي       إدارة             دراسة وتحلیل      إلى                یهدف هذا ال�حث
   ،               وهـي م�ـة الم�رمـة   ،        ة الثالثـة    رئ�سـ                                                        المنتجـات الك�م�ائ�ـة السـعود� �مختلـف أحجامهـا فـي المنـاط� ال         من قطـاع   ا    ً مصنعً      278

  ن             وجـد ال�احـث أ  و    ،Structural Equation Modeling (SEM)         البنائ�ـة                نموذج المعادلة          استخدام            والشرق�ة. و�   ،       والر�اض
              السلع، وحوالي               عمل�ة ابتكار                    العر��ة السعود�ة في                                                     من عینة الدراسة تعتمد على مصانع وشر�ات خارج المملكة    ا     ً تقر��ً    %  80
                             كــار الســلع منفــردة. ومــن الجانــب                    فقــ� تقــوم �عمل�ــة ابت   %11.15  ن  أ          بینمــا وجــد    ،                             فقــ� تشــارك مصــانع وشــر�ات خارج�ــة   % 4

ــدیها   %  6.12  ن             اآلخــر، اتضــح أ      أهــم     إلــى                وأشــارت الدراســة        الســلع.        ابتكــار              نشــا� فــي عمل�ــة    أ�                            مــن عینــة الدراســة لــ�س ل
                 تقن�ــة المنــتج علــى     ، و               ال�حــث والتطــو�ر                   ومنهــا تكثیــف عمل�ــة   ،                                                      العوامــل الداخل�ــة والخارج�ــة التــي تســاهم فــي عمل�ــة االبتكــار

                 المالي للمصانع.        واألداء         االبتكار       إدارة            یجاب�ة بین           وجود عالقة إ     إلى                          التوالي. وقد توصل ال�احث

ــعود�          المنتجــــات     قطــــاع    ،                  الداخل�ــــة والخارج�ــــة         العوامــــل         المــــالي،      األداء    ،       االبتكــــار   :         المفتاح�ــــة       لكلمــــات  ا    ،                  الك�م�ائ�ــــة الســ
   .                 المعادلة البنائ�ة

     :       مقدمــة

    )،D'Este et. al., 2010 (                               المفتـاح االقتصـاد� لنجـاح الشـر�ات      فهـو                  للنمـو فـي الشـر�ات      رئ�س                       �عتبـر االبتكـار المحـرك الـ
    وقـد   . (Cordeiro and Vieira, 2012)          التجار�ـة               وحـدوث االسـتدامة                 �ـة والمنافســـة    نتاج                           وذلـك ألنـه �سـاعد علـى تحسـین اإل

ــهور ــــي المشـــ ـــاد األلمـــــاني والس�اسـ ـــي طرحهـــــا عـــــالم االقتصــ ــــات التــ ـــذ المناقشـ ــ ـــاء اإلدارة من ــــار علمــ ــوع االبتكـ                                                                                                  اجتـــــذب موضـــ
Schumpeter   لنجــاح الشــر�ة علــى المــد�       رئ�س            هــو المصــدر الــ                        ن اســتمرار نشــا� االبتكــار أ        حیــث ذ�ــر    ،1934       فــي عــام                       

      بتكـر   " ا   :   حـرب                       الكتاب ذلك �قوله إنها    أحد            . وقد وصف )Rosenbusch et. al., 2011; Schumpeter, 1934 (       الطو�ل 
  ن           فـي قـولهم إ             علمـاء اإلدارة              یؤ�ـد علـى ذلـك   ا    ً حالً�ـ  و     ).It is a war: Innovate or die”  ) Cooper, 2005: 5”    مـت "    أو

       الرتفـاع    ً  نظـًرا                و�ـر� الـ�عض أنـه   . (Kotler, 2003)                        تضع شـر�اتها فـي خطـر �بیـر                                    الشر�ات التي ال تمارس نشا� االبتكار
																																																											

 .5201 �سمبرد   ُ             ، وق بل للنشر في 5201 وفمبرنتم تسلم ال�حث في  *
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         وقـت مضـى.    أ�     مـن       أهم�ـة           �عتبـر أكثـر                عمل�ة االبتكار   في                    فإن انخرا� الشر�ات    ،                     وقصر دورة ح�اة المنتج                مستو� المنافسة
                    لتحقی� األهـداف لجم�ـع   (Requisite Objective)        األساس�ة           المتطل�ات      أحد               ن ��ون االبتكار  أ   ا                      ً ولهذا السبب ل�س مستغر�ً 

  . )Artz et. al., 2010; Lipit, 2006         الشر�ات (

    مـع                                          مثـل ال�حـث والتطـو�ر والتكنولوج�ـا والتفاعـل                                              مسـتمرة یـتم تنفیـذها عـن طر�ـ� مجموعـة مـن المـدخالت      عمل�ـة         االبتكـار  و 
                               / عمل�ـات جدیـدة أو تعـد�الت جذر�ـة                                                 ومـن مؤشـرات االبتكـار تقـد�م الشـر�ة لمنتجـات / خـدمات  .       األخـر�            والمؤسسـات         الشـر�ات

ــة  ـــات قائمـ ـــى اســـتعداد لالنخـــرا� فـــي نشـــا� االبتكـــار نظـــرً Alili)  (2014 ,                         فـــي منتجـــات / عمل� ـــ�س �ـــل الشـــر�ات عل    ا                                                         ً . ول
        االبتكـار        إلـى أن                 وتشـیر الدراسـات    ).D'Este et. al., 2010 (                                            المتطل�ـات التـي تواجـه الشـر�ات فـي هـذا المجـال   أو           للصـعو�ات

            كبــر فــي مجــال  أ             الق�ــام بنشــا�      إلــى      تمیــل                مقارنــة �الصــغیرة                  الشــر�ات الكبیــرة      ولكــن   ،            حجــام الشــر�ات أ        فــي جم�ــع      حــدث   ن � أ     �م�ــن 
       تبتكـر        التـي ال            مـن الشـر�ات      أفضـل              تكـون ذات أداء                   الشر�ات المبتكرة    فإن      ذلك     إلى         �اإلضافة   ،       م�ان�ات      افر اإل    لتو    ا   ً نظرً     ر،      االبتكا

) Alili, 2014  Chudnovsky and López, 2002; Raymond and St-Pierre, 2010 ;  Damanpour; 1992( .   
   .       للمصانع                  على األداء المالي                 االبتكار وتأثیرها        إدارة             دراسة وتحلیل               لهذا ال�حث في       رئ�س              یتمثل الهدف ال    لذا 

   :           مش�لة ال�حث

   .      العل�ـا      دارة                            السـتراتیج�ات هادفـة تتبناهـا اإل   ا           ً وتكـون منطلًقـ   ،            رجـاء المنظمـة أ                               تكار هـي عمل�ـة شـاملة مرت�طـة ��ـل            ن عمل�ة االب إ
     ذلــك     إلــى      ضــافة إ   .                                                             وهــو خ�ــار اســتراتیجي مــرت�� �القــدرات الضــرور�ة الالزمــة لهــذا االتجــاه   ،               البتكــار والتجدیــد ا     إلــى      تســعى         فالمنظمــة 

                                   فاالبتكــار فــي المنظمــة �م�ــن مالحظتــه مــن   .                 عــدم التأكــد البیئــي     حالــة   و    ،             و�حجــم المنظمــة   ،                                       تــأثر االبتكــار �البیئــة الخارج�ــة والداخل�ــة ی
     إلـى      تتجـه         بتكار�ـة ال                  �مـا نجـد المنظمـات ا   ،            عمل�ـات جدیـدة  و                ابتكـار منتجـات     إلـى                                       خالل تشـخ�ص عـدد مـن الظـواهر �سـعي المنظمـة

   .(Sethi,2000; Ettlie, 1983)                مر�زها التنافسي   و                         التحسین المستمر للجودة   أو                                  تعز�ز التنوع في تش�یلة المنتجات

      تكتشـف               نشـا� االبتكـار  و                                                   الشـر�ات عنـدما تكثـف جهودهـا فـي مجـال ال�حـث والتطـو�ر       إلـى أن                   الدراسات السا�قة      وتشیر 
              ذا �انـت عق�ـات  إ    مـا           ر�ـ� ال�حـث ع             �طال�ـة تسـأل ف إ          وفـي دراسـة    .D'Este et. al., 2008) (        االبتكـار         فـي مجـال       أكثـر      عق�ات 

                                 ن هنـاك عوامـل داخل�ـة وخارج�ـة تـؤثر  ٕ إ   و    ، )Iammarino et. al., 2007 (                                       نشـا� االبتكـار تتفـاوت �حسـب نوع�ـة الشـر�ات
    أنـه    إال    ،                                                                    االبتكار �ش�ل عام �عتبر وسیلة لتحسین القدرة التنافس�ة للشر�ات وأدائهـا   ن أ                             عمل�ة االبتكار. وعلى الرغم من      على

   فــي        دراسـة      . وفـي  )Hashi and Stojčić ,2013 (                                                           لـم یـتم دعـم هـذه العالقـة �شـ�ل واضـح عـن طر�ـ� الدراسـات المیدان�ـة 
   .(D'Este et. al., 2008)                     نشا� في مجال االبتكار    أ�                            من عینة الدراسة ل�س لدیهم   %  37  ن  أ                    المملكة المتحدة وجد 

                          فــي مجــال الصــناعة والخــدمات                  فــي نجــاح المنظمــات      رئ�س                          ن االبتكــار �عتبــر المســاهم الــ أ                      وفــي دراســات متعــددة وجــد 
                          أظهـرت مجموعـة مـن الدراسـات   ،               وفـي الجانـب اآلخـر   ). Alili, 2014 ; Atalay et. al., 2013 (                          للشـر�ات الصـغیرة والكبیـرة

  Oke, 2007; Hine and Ryan ,1999)                              نتائج مت�اینة في هذا الموضوع (

          العالقة من       لهذه    لما    ،       للمصانع                      االبتكار واألداء المالي        إدارة                                         هذا ال�حث محاولة إلعادة اخت�ار العالقة بین            عل�ه �مثل  و 
 .                  على االقتصاد الوطني        إیجابي       تأثیر      إحداث         التالي �  و         تنافسي         التمیز ال  و     �ة    نتاج        تحسین اإل    في       �بیرة       أهم�ة
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   :            تساؤالت ال�حث

ـــــــة:          التساؤالت    عن      جا�ة  اإل     إلى             هذه الدراسة      تسعى                    التالیـــ

                                           ابتكار السلع في مصانع المنتجات الك�م�ائ�ة؟                تساهم في عمل�ة      التي        األطراف     ماهي  - 1
  ؟                            في مصانع المنتجات الك�م�ائ�ة                           المؤثرة على عمل�ة االبتكار       داخل�ة   ال        العوامل      ماهي  - 2

  ؟                            في مصانع المنتجات الك�م�ائ�ة                           المؤثرة على عمل�ة االبتكار          الخارج�ة        العوامل      ماهي  - 3

   ؟       الجدیدة    �ة    نتاج  اإل           والعمل�ات   ،        والتنظ�م   ،         والتـشغیل   ،                   أنشطة �ل من التسو��     على         تغییرات                        هل تستلزم عمل�ة االبتكار  - 4
  ؟                                            تأثیر عمل�ة االبتكار على األداء المالي للمصانع    هو    ما - 5

   :           أهم�ة ال�حث

 م من قبل1934مة التي بدء تداولها ألول مرة في عام همال موضوعاتمن ال �عتبر موضوع االبتكار
Schumpeter . وف�ما یلي توض�ح ألهم�ة هذا ال�حث:  

 الشر�ات.  و          للمصانع      مالي  ال     داء  األ            تأثیره على  و          االبتكار       إدارة    في    مة ه م                          �عد من ال�حوث التطب�ق�ة ال          

 الخارج�ــة المـؤثرة علـى عمل�ـة االبتكــار لتحقیـ� عائـد مــالي   و                                                  �حفـز مسـئولي المصـانع علــى مراعـاة العوامـل الداخل�ـة                                                    
   .      متزاید

 تقــد�م ســلع جدیــدة مــن شــأنها         التــالي �  و    ،                                            التطــو�ر �غــرض تغییــر اله�اكــل التقلید�ــة للشــر�ات  و                    تكثیــف عمل�ــة ال�حــث                         
                       المال�ة لتلك الشر�ات.     وضاع     ن األ ی   تحس

  مهــارات متنوعــة تم�ــن الشــر�ات مــن         اكتســاب        عــن طر�ــ�                        إلــى االقتصــاد االبتكــار�           التقلیــد�                   االنتقــال مــن االقتصــاد                              
   .    مالي         أدائها ال       تحسین

 ذلك لضمان نجاح الشر�ات.  و    ،            مجال االبتكار    في                 من خالل االستثمار   ،                  �ة وز�ادة المنافسة    نتاج        تحسین اإل                        

 في مجـال       �حاث               جراء مز�د من األ إ                              ن یثیر الدافع لد� ال�احثین في  أ                             من خالل هذه الدراسة المیدان�ة               یتوقع ال�احث        
                                           خاصة في العالقة بین االبتكار واألداء المالي.   ،       االبتكار

        :           أهداف ال�حث

                     الجوانب التالیـــة:         ال�حث في      هذا       أهداف     تمثل  ت

                              في مصانع المنتجات الك�م�ائ�ة.                            تساهم في عمل�ة ابتكار السلع       التي        األطراف       معرفة - 1

  .                            في مصانع المنتجات الك�م�ائ�ة                           المؤثرة على عمل�ة االبتكار       داخل�ة   ال        العوامل        معرفة - 2

  .                            في مصانع المنتجات الك�م�ائ�ة                           المؤثرة على عمل�ة االبتكار          الخارج�ة        العوامل       معرفة  - 3

ــشغیل   ،       التســـو��            أنشـــطة �ــل مــن      علــى         تغییــرات                      عمل�ــة االبتكــار تســـتلزم      �انـــت    إذا           معرفــة مــا - 4            والعمل�ـــات   ،        والتنظــ�م   ،         والتـ
   .       الجدیدة    �ة    نتاج  اإل

                                             تأثیر عمل�ة االبتكار على األداء المالي للمصنع.       معرفة - 5



  ...للمصانع دراسة وتحلیل إدارة االبتكار وتأثیرھا على األداء المالي 

192 

   :           تصم�م ال�حث

                           على الجوانب التالیـــــة:                   �شتمل تصم�م ال�حث

   :          منهج ال�حث

     یلقـي                                   یتمثل األول في األسـلوب النظـر� الـذ�   ،  ین     أسلو�                                      على المنهج الوصفي التحلیلي المبني على                    تعتمد هذه الدراسة
                             علـــى الكتــب والـــدور�ات المختلفـــة      طـــالع              وذلــك مـــن خــالل اال   ،                   فــي المنشـــآت الصـــناع�ة         االبتكـــار                       الضــوء علـــى واقــع وطب�عـــة

                                والدراسات الخاصة بهذا الموضوع.

         االستقصـــاء    ة    قائمـــ         اســـتخدام        حیـــث تـــم   ،                                                                  و�شـــمل الثـــاني األســـلوب المیـــداني الـــذ� �عـــد الر�یـــزة األساســـ�ة لهـــذه الدراســـة
                               للحصول على الب�انات المطلو�ة.

   :           مجتمع ال�حث

        الصــناعي              ة فـي القطـاع    رئ�سـ                                                                                 مجتمـع ال�حـث الخـاص بهـذه الدراسـة هـو قطـاع المنتجـات الك�م�ائ�ــة وهـو أحـد ثمان�ـة قطاعـات 
        لالقتصــاد         أهمیتـه   :      أحــدهما   ،      لسـببین                                          ). وقـد تــم اخت�ـار قطــاع المنتجـات الك�م�ائ�ــة     2014 ،                      وزارة التجـارة والصــناعة               السـعود� الخــاص (

    دول       إحـد�    وهـي    ،           مل�ـار برمیـل       265.9     إلـى                                           تتر�ـع علـى أكبـر احت�ـاطي نفطـي فـي العـالم �صـل                          فالمملكة العر��ة السعود�ة    ،      الوطني
                          ً                    ن هــذا القطــاع هــو األكثــر تطــورًا و�ســتخدم تكنولوج�ــا    : إ        وثانیهمــا   ، )    2012  ،                          ) (االتحــاد النفطــي السو�ســر� G20                مجموعــة العشــر�ن (

                                                              التمو�ـل فـي قطـاع الصـناعات الك�م�ائ�ـة والمنتجـات ال�السـت���ة حتـى        إجمـالي                                                متقدمة قد تم�نه من ابتكار منتجات جدیـدة. وقـد بلـغ 
                   صــناع�ة الثمان�ــة فــي                              مــن إجمــالي التمو�ــل للقطاعــات ال  45.91 %          وهــذا �شــ�ل    .          مل�ــار ر�ــال     456      وقــدره    ا    ً مبلًغــ  2014           نها�ــة عــام

       نفسـها                                                                                                                   المملكة العر��ة السعود�ة. �ما بلغ عدد المصانع في هذا القطاع علـى مسـتو� المملكـة العر��ـة السـعود�ة خـالل الفتـرة الزمن�ـة
 . )    2014 ،                      وزارة التجارة والصناعة (                                                  من إجمالي عدد المصانع في المملكة العر��ة السعود�ة  %  9.81          وهذا �مثل    ، ا    ً مصنعً   674

   ،    ســــــمدة  األ   ،             منهـــــا ال�الســـــت�ك   ،                                       المملكـــــة العر��ـــــة الســـــعود�ة �منتجـــــات متعـــــددة    فـــــي                     المنتجـــــات الك�م�ائ�ـــــة            و�تمیـــــز قطـــــاع 
ــدهانات   ،              وســائل المواصــالت   ،         البترول�ــة         االضــافات   ،        المعدن�ــة       الز�ــوت    ،              البترو��ماو�ــات     �ــة      لكترون  اإل  و             الكهر�ائ�ــة      جهــزة  األ   ،      االدو�ــة   ،        ال

        المال�س.  و 

                             مدینــة ین�ــع الصــناع�ة �المنطقــة     ، و                                       مدینــة الجبیــل الصــناع�ة �المنطقــة الشــرق�ة    فــي                للبترو��ماو�ــات    �ة   ساســ                 تتر�ــز الصــناعات األ  و 
   ،                  للصــناعات البترول�ــة   %  65   ،                  للصــناعات الك�مائ�ــة   %   8                      النــاتج القــومي السـعود�     فــي                                   تبلــغ مســاهمة منتجــات البترو��ماو�ـات    ، و        الغر��ـة

    مثـــل                                                       عـــاون الخلیجـــي. وتنتشـــر �ق�ـــة الصـــناعات الك�م�ائ�ـــة األخـــر�                           مـــن اســـتهالك ســـوق دول مجلـــس الت   %  70         المنتجـــات      هـــذه      وتغطـــى 
   . )    2015   ،       التعدین  و                                   المنظمة العر��ة للتنم�ة الصناع�ة (                                                                             ال�الست�ك وغیرها في المدن الصناع�ة المنتشرة في أنحاء المملكة العر��ة السعود�ة 

   :          عینة ال�حث

  ة     رئ�سـ                                                                                   من المصانع العاملة في قطاع المنتجات الك�م�ائ�ـة السـعود� �مختلـف أحجامهـا فـي المنـاط� ال            عینة ال�حث      تمثل  تـ
    نهــا    : إ      أحــدهما   ،      لســببین         ة الــثالث    رئ�ســ                                             والشــرق�ة (مســح شــامل). وقــد تــم اخت�ــار المنــاط� ال   ،       والر�ــاض   ،                      الثالثــة وهــي م�ــة الم�رمــة

ــــى  ـــاع المنتجــــات الك�م�        إجمــــالي   مــــن    %89.91          تحتــــو� عل ــة الســــعود�ة                          مصــــانع قطـ ــة العر��ــ ــــي المملكــ ــة ف ــ               وزارة التجــــارة  (                                 ائ�
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                                                                                    لتخفــ�ض مثلــث التكلفــة (الجهــد والوقــت والمــال). وقــد تــم اخت�ــار المصــانع العاملــة فــي المنــاط�    :        وثانیهمــا   ، )    2014 ،        والصــناعة
                             وعمل�ــة االبتكــار بــدون شــك تتطلــب    ،              حجــم مــن المصــانع   أ�                           ن ابتكــار الســلع قــد یــتم فــي                        ة الــثالث �مختلــف أحجامهــا أل    رئ�ســ  ال
           وهـــذا �شـــ�ل        مصـــانع،     606                ن عینـــة ال�حـــث هـــي       اتضـــح أ   ، م2013                                               م�ان�ـــات عال�ـــة. ومـــن خـــالل دلیـــل قائمـــة المصـــانع لعـــام  إ

    غیـــر                        �عــد اســت�عاد االســتب�انات                                         ) العینــة الفعل�ــة التــي شــار�ت فــي الدراســة1            ً                   �مــا ذ�ــر ســا�قًا. و�وضــح جــدول رقــم (   89.91%
          ً                   و�عتبـر جیـدًا فـي مجـال الدراسـات    ، %  45.87                            وهـذا �مثـل معـدل اسـتجا�ة قـدره    ، ا    ً مصـنعً      278         وقـد بلغـت    ،  14              م�تملة وعـددها   ال

                                        منها انشـغال المسـئولین فـي هـذه المصـانع فـي        أس�اب    عدة      إلى                                                        المیدان�ة. و�م�ن ان �عز� السبب في انخفاض معدل االستجا�ة
                                                                                     وعدم الرغ�ة في التعاون. وقد �انت الشر�حة المستهدفة في هذه الدراسة هي مدراء المصانع.   ،       الیوم�ة      عمال  األ

  )1جدول رقم (
  مجتمع وعینة ال�حث المخط� والفعلي

  الفعلي  المخط�  %  العینـــــة  %  عدد المصانع  البـــیــان
  45.87  278  606  9.81  674  قطاع المنتجات الك�م�ائ�ة

   :        الب�انات    جمع       أداة

                              للحصـول علـى الب�انـات المطلو�ـة.            ال��ترون�ـة                                                                   لقد تم جمع الب�انات الخاصة بهـذه الدراســـة عـن طر�ــ� قائمـة استقصـاء
ـــة     مــة ئ  مال                 االســتبیـــان أداة                وتعــد قـائـمـــة ـــة          إلكترون�ــة                             لهـــذا النـــوع مــن الدراســـ     ممــا    ،                                        ألنهــا تخفــي شخصــ�ة المشــار�ین فــي الدراســـ

                                                 فإن هذا النوع من أدوات جمع الب�انات یتـ�ح الفرصــة   ،   خر               . ومن الجانب اآل    جا�ة                    الحر�ة الكاملة في اإل                     یترتب علیـه إعطاؤهم
   . )    1925 ،                القحطاني وآخرون  (                                                                    لل�احث في اسـتخدام �عض األسالیب اإلحصائـیـة لـتحقـی� أهـداف الـدراسـة 

   :                          تصـم�م قائـــمة االستبیــان

            تتكــون قائمــة   و    .                الدراســات الســا�قة  و                اإلطــار النظــر�                مــن خــالل مراجعــة       ســتب�ان  ال ا   ة    قائمــ         تــم تطــو�ر               فــي هــذه الدراســة 
                         قائمــة االســـتب�ان علــى ثالثــة                       �شـــتمل الجــزء األول مــن    ة.    رئ�ســ                                                  االســتب�ان مــن مجموعــة مــن األســئلة مدرجــة فــي أر�عــة أجــزاء 

     منهـا                    و�ضـم الجـزء الثـاني   .             وعـدد المنتجـات   ،                  وعدد سـنوات التشـغیل   ،                 وهي: ملك�ة المصنع                                أسئلة تعر�ف�ة عن مصانع الدراسة
   ، )Statistics Canada,2012 (   )      ع�ارات   4           ت االبتكار (      متطل�ا  و    ، )      ع�ارات   4 (               عمل�ة االبتكار    في                تشمل: المشار�ین        أسئلة

ا  وف                               التـــي تســـاهم فـــي عمل�ـــة االبتـــــ�ار           والخارج�ـــة                  العوامـــل الداخل�ـــة       وترتیـــب                علـــى التـــوالي)       ع�ـــارة   8  ،   13 (         ألهمیتهـــا  ً  ًقـــ
) Panne et. ; al., 2003; Laforet and; Tann, 2006  (Warren and Susman, 2013;.    و�عـرض الجـزء الثالـث                   

  )     ع�ــارة   8  ،   11 (                                   االبتكــار واألداء المــالي علــى التــوالي      عــاملي                                                    والرا�ــع مــن قائمــة االســتب�ان مجموعــة مــن الع�ــارات لق�ــاس 

) Calantone et. al., 2002; Prajogo and Sohal, 2003; Laforet and Tann, 2006; Al-Ansari et. al., 2012.(    

   :                 في تحلیل الب�انات                            األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة

          البنائ�ــة               نمــوذج المعادلــة          اســتخدام   تــم     �مــا                   لتحلیــل الب�انــات.        اإلحصــائي   ) SPSS        برنــامج (        اســتخدام     تــم  ،             جمــع الب�انــات    �عــد 
Structural Equation Modeling (SEM)   مـوس أ   ـ " بـ        المعـروف   "   Analysis of Moment Structures (AMOS)  
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   هــو           البنائ�ـة                      نمــوذج/ نمذجـة المعادلــة   و     ).SPSS           ضــمن برنـامج   SEM        (یتواجـد    ، )SEM      أدوات  (     إحــد�     نـه              علـى الـرغم مــن أ
ـــقدمة فــي تحلیــل الب�انــات الخت�ــار صــحة         مجموعــة                                 شــ��ة العالقــات بــین المتغیــرات التــي                                                                  طــرق أو اســتراتیج�ات إحصــائ�ة متـ

     � عــن    قــو  أ     دق و  أ            لل�احــث صــورة       ســلوب                لــذلك �قــدم هــذا األ   ،       االرت�ــا�       أســلوب   عــن                وهــذا مــا �میــزه   ،                       فرضـها ال�احــث جملــة واحــدة
                لخطوات التال�ة: ا     جراء        وقد تم إ   ).    2012  ،     ت�غزة (                          ً  سلوك المتغیرات الحق�قي مًعا

  :                    صدق وث�ات أداة ال�حث

         تم عرضها   -                               قبل استخدامها في جمع الب�انات  Content Validity          االستب�ان   ة             المحتو� لقائم                  للتحق� من مصداق�ة 
   فـي         �مـا تـم   ،Peer (Experts (                          فـي إحـد� الجامعـات السـعود�ة                                         مـن أعضـاء هیئـة التـدر�س �قسـم إدارة األعمـال        أر�عـة    علـى 
ــة             تــم أخــذها فــي                  �لتــا المجمــوعتین    مــن                      وقــد وردت مالحظــات جیــدة  ،              مــدراء المصــانع   مــن   7                      عــداد االســتب�ان مشــار�ة  إ        مرحل

           االستب�ان.   ة                           الحس�ان لتحسین مصداق�ة قائم

   :       التال�ـة          لمتغیـرات ل  Cronback Alpha      ألفـا   خ                        فقـد تـم حسـاب معامـل �رون�ـا  Reliability                  لث�ات أداة ال�حث             أما �النس�ة
  ،  5   ول  ا  جـد   (ال             علـى التـوالي  879.910.939.867 .              وقد بلغت ق�مها   ،            األداء المالي   ،       االبتكار   ،                العوامل الخارج�ة   ،                العوامل الداخل�ة

    ).Hair et. al., 2010 (        عالیـة               ً  وتعتبر هذه ق�ًما   ،Pilot study  .–              مدراء المصانع      على        ست�انة ا    37             حیث تم توز�ع    ، ) 8  ،  6

      و�ـذلك    .              والنسـب المئو�ـة           المع�ـار�        نحـراف  اال  و             والمتوسـطات                                                   تم إجراء تحلیل وصفي للب�انات عن طر�� حساب التكرار
                                                لمعرفة تأثیر االبتكار على األداء المالي للمصانع.  (SEM)          البنائ�ة               نموذج المعادلة            تم استخدام 

  :                  الزمان�ة والم�ان�ة              حدود الدراسة

     ائمـة       طر�ـ� ق         وذلـك عـن   ،    2014 /  12 /  19  -    10 /  15                                                            تم جمع الب�انات المیدان�ة الخاصة بهذه الدراسـة خـالل الفتـرة مـن
   .        والشرق�ة   ،       والر�اض   ،                                       المملكة العر��ة السعود�ة هي م�ة الم�رمة   ة �    رئ�س      مناط�                  االستقصاء من ثالث

  :             تعر�ف االبتكار

          الــذ� �عــرف   Schumpeter             تأخــذ بتعر�ــف          الدراســات        غالب�ــة  ن                                جعــة أدب�ــات موضــوع االبتكــار یتضــح أ          مــن خــالل مرا
   :Schumpeter, 1934(   (Alili ;2014 ,               النقا� التال�ة     في        الواسع                االبتكار �معناه

 الحال�ة.          المنتجات    في       نوع�ة         تحسینات    أو       جدیدة        منتجات       تقد�م          

 جدیدة.        صناع�ة       عمل�ة         استخدام        

 جدیدة.       أسواق     فتح        

 أخر�        جدیدة       مدخالت    أو         الجدیدة       الخام        المواد       مصادر       تطو�ر     .   

 الصناع�ة          المنظمات    من       جدیدة       أش�ال        .   

       النشــر   ،Innovation        االبتكــار    ،Invention        االختــراع   :                 التصــن�فات الثالثــة           ول مــن قــدم أ   هــو   Schumpeter        و�عتبــر
Diffusionشـومبیتر"       ثالث�ـة "    بــ                       ، والتي عرفت ف�مـا �عـد          “Schumpeterian Trichotomy” ) Jaffe et al., 2004: 63( .   
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   )Smith, 2003 (      وذ�ـر  . ) ,Clapham    2003 (                         وتعنـي "تجدیـد لعمـل جدیـد"  ’ Innovare ‘                                        و�لمـة ابتكـار مسـتمدة مـن الكلمـة الالتین�ـة
                                    المصــداق�ة فــي أفضــل الممارســات ال�حث�ــة      إلــى           الــذ� �شــیر  ” Ideation “                                      الحاســم فــي عمل�ــة االبتكــار هــو " التف�یــر"          ن العنصــر  أ

            هــذا الموضــوع         أدب�ــات         ومســتخدمي                     فــي المملكــة المتحــدة    ً  مــؤخرًا   Policymakers                                التطبیــ�. وقــد اعتمــد صــناع القــرار     إلــى         المســتندة 
ً        مماثًال �فید �ـ   ا     ً تعر�فً     ن أ  و    ،”Successful Exploitation of New Ideas“                                 "االسـتغالل النـاجح لألف�ـار الجدیـدة"             ن االبتكـار هـو  أ    

   .Alili, 2014: 9) (             ق�مة جوهر�ة               ولهذا ��ون له   ، "                                          إلنتاج ف�رة مبتكرة أو منتج جدید لكي تستخدم      بداع         "توج�ه اإل    هو        االبتكار 

ـــنف االبتكــــار ــــى               و�صـ ــــوجي   :        مجمــــوعتین     إل ـــر تكنول ــــوجي وابتكــــار غیـ ـــار تكنول ــــتج   ،                                    ابتكـ ـــار المن ــــى ابتكـ ـــمل المجموعــــة األول                                     وتشـ
Product Innovation،    وابتكـار عمل�ـة المنـتج                     Process Innovation،   التنظ�مـي         االبتكـار                    وتحتـو� الثان�ـة علـى          Innovation 

Organizational،    االبتكــار التســو�قي  و                  Marketing Innovation  ) et. al., 2011  Bigliardi(  وســوف یر�ــز هــذا ال�حــث .                      
          االبتكار.       أنواع                      على المجموعة األولى من 

   :             فرض�ة الدراسة و                  الدراسات السا�قة

                  علــى األداء المــالي                 االبتكــار وتأثیرهــا        إدارة             دراســة وتحلیــل     وهــو   -      ال�حـث        موضــوع                            مـن خــالل المســح الــذ� تــم ألدب�ــات 
   :                           وف�ما یلي عرض لهذه الدراسات   ،      المجال        في هذا         لدراسات ل         مت�اینة      نتائج      وجود      اتضح  -         للمصانع

 Structural          البنائ�ـــة         المعـــادالت                 و�اســـتخدام أســـلوب   –     شـــر�ة      270                                  میدان�ـــة حدیثـــة فـــي الصـــین شـــار�ت فیهـــا          فـــي دراســـة 

Equation Modeling  –   قـدم    (Chengli et. al., 2015)  والـدعم المؤسســي    ،        واالبتكــار   ،                             أدلـة جدیـدة حــول بـراءات االختـراع               
         المؤسسـي       الـدعم   ن أ  و    ،       العمل�ـة        ابتكـار    مـن        المنـتج        البتكـار       مالءمة      أكثر         االختراع        براءات           ن سلو��ات                  من هذه األدلة وجد أ   . ي      الح�وم

         االختـراع        بـراءات       تسـجیل    أن     إلـى      تشـیر         النتائج     هذه       إلى أن                           االختراع. وأشار ال�احثون         براءات       تسجیل       دوافع      �عزز    أن      �م�ن         الح�ومي
     إلـى      جن�ـا     �عمـل          الح�ـومي                    هذا المجـال. فالـدعم    في      حدین    ذو        هو سیف         الح�ومي         المؤسسي       الدعم     وأن   ،      متمیزة       أنشطة    هي          واالبتكار

  .     جدیدة        منتجات     إلى          لتحو�لها         االختراع       براءة       معرفة       تسو��    من         الشر�ات               ولكنه قد �شتت   ،       االختراع        براءات      نظام    مع     جنب

  -   )Alili, 2014 (    وجـد    ،                                                    معرفـة محـددات أنشـطة االبتكـار وتأثیرهـا علـى أداء الشـر�ات     إلـى      تهدف      حدیثة           وفي دراسة 
   ،     جنب�ـة  األ          المنافسة      وضغ�   ،     جنب�ة  األ          والملك�ة   ،                وال�حوث والتطو�ر   ،            ن حجم الشر�ة أ  –     شر�ة       9354                خالل عینة حجمها    من

      وأضـاف   .                علـى نشـا� االبتكـار       ً  إیجابً�ـا      تـؤثر     التـي     مة    المه          المحددات    هي         التصدیر        و�ثافة   ،                               والعاملین المؤهلین بدرجات علم�ة
                                   نشا� االبتكار تؤثر على أداء الشر�ة.        محددات       إلى أن       �شیر  Productivity Model    �ة    نتاج          ن نموذج اإل أ       ال�احث 

   )Hashi and Stojčić ,2013 (                                            دولـة مـن أور�ـا الغر��ـة والوسـطى والشـرق�ة. وجـد     16        شـر�ة مـن        90000    لـ          وفي دراسة 
                                         ن الشــر�ات الكبیــرة هــي أكثــر عرضــة للشــروع فــي  أ                              واإلنتاج�ــة. و�ــذلك وجــد ال�احثــان                                عالقــة إیجاب�ــة بــین أنشــطة االبتكــار 

                                                   االستثمار في مجال االبتكار یزداد مع �بر حجم الشر�ة.   ن أ  و    ،                       أنشطة االبتكار واالستثمار

         الصــغیرة                    االبتكــار فــي الشــر�ات    علــى      تــؤثر      التــي         العوامــل       تحدیــد     إلــى      تهــدف        بدراســة  (Heimonen, 2012)     وقــام 
ً        لالبتكـار (مـثًال بـراءات               الف�ر�ـة �بـدیل         الملك�ـة                          والتي تعمل في مجال حقـوق    ،        في فلندا   )SMEs (                والمتوسطة الحجم           االختـراع             

    وجـد   -                        و�اسـتخدام تحلیـل االنحـدار   -                           شر�ة تعمل فـي قطاعـات مختلفـة      348                               التجار�ة). ومن خالل عینة قوامها           والعالمات
                       . ومــن صــفات هــذه الشــر�ات                                                              ٍ مــن عینــة ال�حــث �م�ــن أن تعــرف علــى أنهــا شــر�ات مبتكــرة وذات نمــو عــالٍ    % 8          ال�احــث أن 
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ً   واألقل نجاًحا    ،                                        تعمل في مجال الخدمات والصناعات التحو�ل�ة   :    انها    ،      مبتكـرة  ال                                        في المد� القصیر مقارنة مع الشـر�ات الغیـر          
                        ن توز�ع المـوارد علـى بنـد              أوصى ال�احث أ  و                 عمل�ة االبتكار.                           ن ال�حوث والتطو�ر تساعد في   وأ   ،          ضغو� مال�ة     إلى            وهذا �عز� 

                 لعمل�ة االبتكار.    مة   مالئ           استراتیج�ة    و                ال�حث والتطو�ر ه

          عمــر وحجــم       ومنهــا   ،     �ثیــرة        االبتكــار       نشــا�    فــي         المــؤثرة           ن العوامــل أ  ) Zemplinerová and Hromádková, 2012 (     وذ�ــر 
                        ومستو� ال�حث والتطو�ر.   ،                         والوضع االقتصاد� في الدولة   ،               ومستو� المنافسة   ،                      وعوائ� االبتكار المال�ة   ،           االستراتیج�ة          والمزا�ا   ،      الشر�ة

    فـي            تمثـل أولهـا ی                               مجموعة مـن التسـاؤالت حـول االبتكـار     عن      جا�ة  اإل     إلى       وتسعى               شر�ة برتغال�ة    45               وفي دراسة شملت 
             علیها. توصل              معها والتغلب         التعامل        و��ف�ة   ،       المحل�ة                      التي تواجهها الشر�ات         العوائ�       معرفة

(Cordeiro and Vieira, 2012)  وأهم هذه العوائ� هي:                   في مجال االبتكار.               یواجه الشر�ات   ا    ً عائقً     50      معرفة      إلى                       

 المخاطرة       ثقافة        انخفاض  -       .                       محدود�ة الموارد المال�ة  -     .        االقتصاد�        المناخ        .     

 التغییر        مقاومة  -         .       الروتین  -       .                األداء الم��ان��ي       .   

 الحجم الصغیر للشر�ة.  -       .                التكلفة العالیـة  -            الحوافز.      وجود     عدم                        

             العوائـــ� التـــي        إلـــى أن        وتوصـــال   ، ا      ألمان�ـــ                ســـ�ان�ا وفرنســـا و        ، مثـــل أ                                             واســتعرض ال�احثـــان مجموعـــة مـــن العوائـــ� فـــي عـــدة دول
           اقتـرح فر�ـ�    ،              مع هـذه العوائـ�                          . و�النس�ة لطر�قة التعامل      أخر�             وجدت في دول       التي                                         ذ�روها في دراستهم مماثلة �ش�ل �بیر لتلك

                تـوفیر المعلومــات    فــي   ت                                  وتكمــن طر�قـة التغلــب علـى هــذه العق�ـا                          ومـن ثــم تحسـین فهــم ادارتهـا.    ،   ً أوالً                            ال�حـث اإلقــرار بهـذه العق�ــات
   .                            ما هو الخطأ في عمل�ة االبتكار                         ومساعدة الشر�ات على فهم   ،             �طر�قة مختلفة               إلجراء االبتكار                   للمدراء التنفیذیین 

  ) SMEs (          والمتوسـطة                   الصـناع�ة الصـغیرة         الشـر�ات      أداء     علـى         االبتكـار                     تحدیـد تـأثیر ممارسـات     إلى      تهدف           وفي دراسة
    هـي           والمتوسـطة         الصـغیرة         الشـر�ات    أن  -     شـر�ة      600                   مـن خـالل عینـة قوامهـا   –  ) Terziovski, 2010 (     وجـد  ،            في أسـترال�ا

                                محرك األداء المالي للشر�ة. وأضاف                التنظ�مي وهما         واله��ل         االبتكار            استراتیج�ة        �طر�قة       یتعل�      ف�ما         الكبیرة         للشر�ات        مماثلة
         الشـــر�ات      أداء    أن     إلـــى                                                                                    ال�احـــث أن هـــذه الشـــر�ات ال تســـتفید مـــن ثقافـــة االبتكـــار فـــي بنـــاء االســـتراتیج�ة. وخلصـــت الدراســـة

            االسـتفادة مـن                                                ت�عـت هـذه الشـر�ات أسـلوب الشـر�ات الكبـر� ف�مـا یخـص               یتحسن إذا مـا ا    أن        المرجح    من           والمتوسطة         الصغیرة
          االبتكار.       عمل�ة       مراحل      جم�ع    في      وثی�      �ش�ل                                                      بناء االستراتیج�ة واله��ل التنظ�مي الرسمي الذ� یتماشى                   ثقافة االبتكار عند

     وجـد  ،       االبتكـار      عمل�ـة                        لعق�ـات التـي تحـول دون  ل            تحسـین فهمنـا     إلـى      تهـدف  و    ،      سـ�ان�ة      شـر�ة أ       10316     شملت           وفي دراسة 
(D'Este et. al., 2010)  مـثًال تـو  (        للشـر�ات          �النسـ�ة       أهم�ـة       األكثـر        العـائ�    هـو         التمو�ـل       تـوافر  ن  أ     ً          مشـروعات  لل           فر التمو�ـل ا  

ً                          مــثًال ه�منــة الشــر�ات المتواجــدة  (                         یل�ــه عق�ــات متعلقــة �الســوق    ،                     وتكــالیف م�اشــرة عال�ــة)     علــى                      وحجــم الطلــب المتذبــذب     ً  ســا�ًقا  
ً      مــثًال نقــص  (                                                   الســلع والخــدمات المبتكــرة)، ثــم تلــك المتعلقــة �المعرفــة                                    التكنولوج�ــا وصــعو�ات فــي العثــور علــى     عــن         معلومــات  

                                                            ن العمالة ذات التعل�م األعلى تساعد المنظمة في عمل�ة االبتكار.                                 ین لالبتكار). و�ذلك وجد ال�احثون أ           شر�اء مناسب

       توضـ�ح     إلـى      تهـدف         ) والتـيSMEs (           والمتوسـطة                 الكند�ـة الصـغیرة          الصـناع�ة          المؤسسـات    مـن     205               وفي دراسـة شـملت 
       وأ�حــاث                               وذلــك للتمیـز بــین أ�حـاث المنــتج   ،                النظر�ــة والعمل�ـة            مـن الناح�ــة         االبتكــار     علـى  R&D               ال�حـث والتطــو�ر             تـأثیر نشــا�

         أن تـأثیر   (Raymond and St-Pierre, 2010)     وجـد   ،                 . ومـن خـالل النتـائج )Product and Process R&D         العمل�ـة (
   ).Process Innovation (                ابتكار العمل�ة                                  ابتكار المنتجات یتم عن طر�� وساطة                     ال�حث والتطو�ر على      نشا�
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      هي:   ،      مجاالت      ثالثة                            ن األداء المالي للشر�ات �شمل  أ                        وذ�ر مجموعة من ال�احثین 

  .                                              األداء المالي (مثل األر�اح والعائد على االستثمار) - 1

    .          والمب�عات)   ،       السوق�ة                       أداء السوق (مثل الحصة - 2

ـــد علـــى حقـــوق المســـاهمین (مثـــل الق�مـــة االقتصـــاد�ة  -  3  ٕ                                  وٕاجمـــالي العائـــد علـــى حقـــوق المســــاهمین)    ،       المضـــافة                                                العائ
) Richard et. al., 2009( .   

   ن     مـا بـی                  االبتكار التي نشرت         في مجال                                             ) �عمل�ة مسح لمجموعة من الدراسات المیدان�ةBecheikh et. al., 2006 (      وقام
                      معنــى االبتكــار ومــا الــذ�                       ن فــي مســتهل الدراســة عــن                       ات. وقــد تســاءل ال�ــاحثو     دراســ     108           والتــي بلغــت       2003  –      1993     عــامي 

                          ن عمل�ـة االبتكـار فـي المجـال  إ   :                          مجموعـة مـن النتـائج مـن أهمهـا     إلـى    ن   و                وقد توصل ال�احث   ؟                   في الشر�ات الصناع�ة            �حدد تطوره
  .  )Internal and Contextual Factors                                                                     الصــناعي هــي عمل�ــة معقــدة وتتــأثر �مجموعــة مــن العوامــل الداخل�ــة والســ�اق�ة (

   ،      نشـطتها              والسـ�طرة علـى أ   ،                وه��لهـا التنظ�مـي   ،                                واستراتیج�اتها �مسـتو�اتها الثالثـة   ،          في خصائصها       تتمثل      شر�ة                    فالعوامل الداخل�ة لل
ــة   ،                                                                    وفر�قهـــــا اإلدار�. أمــــا العوامـــــل الســــ�اق�ة للشـــــر�ة فتتمثــــل فـــــي القطــــاع الصـــــناعي   ،        وثقافتهــــا ــة   ،       الشـــــ��ات  و    ،        والمنطقــ           والمعرفـــ

                                        أن هـذه النتـائج سـوف تسـاعد المـدراء ومتخـذ�      إلـى    ن                        الشـر�ات. وأشـار ال�ـاحثو           ح�طـة بهـذه    الم                    والس�اسات والثقافة   ،             (التكنولوج�ا)
                      في دراسة هذا الموضوع.            األكاد�میین                 و�ذلك تسهیل مهمة    ،                                           القرارات على فهم أفضل وتشج�ع لعمل�ة االبتكار

                                       دراسـة العالقـة بـین االبتكـار وأداء الشـر�ة.      إلـى       وتهـدف   ،                                    شر�ة سو�د�ة في مجال الصناعة والخـدمات      3190               وفي دراسة شملت 
         الر�ح�ـة     نمـو   :                             ومتغیـرات األداء المـالي التال�ـة                                       مجموعـة مـن العالقـات الموج�ـة بـین االبتكـار  (Loof, and Heshmati, 2002)    وجـد 

ـــة     ، و            الخـــدمات فقـــ�          فـــي شـــر�ات       فـــي �ـــال     �ـــة    نتاج        ز�ـــادة اإل    ، و  %  10                                                      ز�ـــادة حجـــم المب�عـــات فـــي الشـــر�ات الصـــناع�ة عنـــد مســـتو� دالل
                                                                                         عالقة موج�ة ضع�فة بین االبتكار وحجم الشر�ة في مجـال الخـدمات بینمـا لـم یجـد ال�احثـان عالقـة بـین  ن                 �ذلك وجد ال�احثا  .         القطاعین

  .(Cohen and Klepper, 1996)           توصل ال�ه                             . وهذه النتائج تتطاب� مع ما                          المتغیر�ن في شر�ات التصن�ع      هذین

  (Hadjimanolis, 1999)    وجـد    ،    شـر�ة     140     شـملت                       رة والمتوسطة في قبـرص                                 وفي دراسة أجر�ت على الشر�ات الصغی
                                                                                             مجموعة من العق�ات الداخل�ة والخارج�ة لنشا� االبتكار. وأهم العق�ات الداخل�ة في هذا المجال هي:

 عدم �فا�ة الموارد المالیـة.  -     .                              عدم �فا�ة أنشطة ال�حث والتطو�ر  -       .              عدم وجود الوقت                            

                        لنشا� االبتكار في اآلتي:           الخارج�ة                   وتلخصت أهم العق�ات 

 الدعم الح�ومي         عدم وجود  -       .        الح�وم�ة              البیروقراط�ة  -     .       االبتكار           سهولة نسخ             .  

 عدم مرونة اإلقراض المصرفي.  -         .                                    عدم وجود س�اسات جیدة للموارد ال�شر�ة                           

                       مجــال الصــناعة والخــدمات   فــي                   فــي نجــاح المنظمــات      رئ�س                          ن االبتكــار �عتبــر المســاهم الــ أ                      وفــي دراســات متعــددة وجــد 
 ;and Alili, 2014 ; Atalay et. al., 2013; Ota, Hazama, 2006; Samson, 2013                          للشر�ات الصغیرة والكبیرة (

Grawe et. al., 2009; Oke, 2007; Laforet and Tann, Calantone et., al., 2002.(   وفـي الجانـب اآلخـر               ،   
 .Hine  2007     Kmieciak et. al., 2012; Low et ; (                فـي هـذا الموضـوع         مت�اینـة      نتـائج                           أظهرت مجموعة من الدراسـات

al., 2007; Lin and Chen, and Ryan, 1999; Debackere et. al., 1997; Capon et. al., 1990لـذا �مثـل .(             
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   : ة    تال�        فرض�ة ال  ال              وعل�ه تم وضع   .       للمصانع                      االبتكار واألداء المالي        إدارة                                         هذا ال�حث محاولة إلعادة اخت�ار العالقة بین 

H1 للمصانع المالي واألداء االبتكار إدارة بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة عالقة هناك. 

   :                       نتائج الدراسة المیدان�ة

  :                خصائص عینة ال�حث

   :   یلي                        وعدد المنتجات و�الح� ما   ،                  وعدد سنوات التشغیل   ،                              خصائص عینة ال�حث وتشمل الملك�ة   ) 2               یوضح جدول رقم (

  83.10        مشتر�ة (         مشروعات                                             إن ملك�ة المصانع في هذه الدراسة هي في معظمها% .(   

  سنة.    20        أكثر من      إلى    11    بین                                            لدیها خبرة في مجال اإلنتاج تتراوح مدتها ما                 من عینة الدراسة   %       90.29   إن      
  12  - 3    بین                                    �قومون بإنتاج سلع یتراوح عددها ما                 من عینة الدراسة   %  84         إن حوالي  .   

   :     السلع              عمل�ة ابتكار    في                األطراف المشار�ة 

                                  قطــاع المنتجــات الك�م�ائ�ــة الســعود�.                 الســلع فــي مصــانع              عمل�ــة ابتكــار    فــي                األطــراف المشــار�ة   )  3               یبــین جــدول رقــم (
      یلي:                       من خالل الجدول �الح� ما  و 

  عمل�ـة ابتكـار                                                                        من عینة الدراسة تعتمد على مصانع وشر�ات خارج المملكة العر��ـة السـعود�ة فـي    %  80         إن حوالي              
                        وتعتبر هذه نس�ة عال�ة.  ،      السلع

  السلع.              عمل�ة ابتكار   في                                                                       فق� من عینة الدراسة تشارك مصانع وشر�ات خارج المملكة العر��ة السعود�ة   % 4   إن       
  السلع منفردة في داخل المملكة العر��ة السعود�ة.        ابتكار                                فق� من عینة الدراسة تقوم �عمل�ة    %  11.15   إن                                                
  السلع.        ابتكار                                           من عینة الدراسة ل�س لدیها أ� نشا� في عمل�ة    %  6.12   إن       

  )2جدول رقم (
  خصائص عینة ال�حث

  %  عدد المصانع  المتغیر
        الملك�ة - 1

ــعود�              ســــ
   )      وأجنبي                     مشترك (راس مال سعود� 

  
47  
231  

  
16.90 
83.10 

                  عدد سنوات التشغیل - 2
3 -  10    

11  -  20    
     سنة    20        أكثر من 

 
27 
70 
181  

 
9.71 
25.18 
65.11  

             عدد المنتجات - 3
1 -  2  
3 -  6  
7 -  12    

    12        أكثر من 

 
29 
109 
123 
17  

 
10.43 
39.21 
44.24 
6.12  
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  )3جدول رقم (
  عمل�ة ابتكار السلع األطراف المشار�ة في

  %  التكرار  الب�ان 
 11.15  31                ً المصنع منفردا  

  3.96  11              شر�ات خارج�ة  و                  المصنع مع مصانع
  78.77  219              شر�ات خارج�ة  و        مصانع

  6.12  17                  یتم ابتكار منتجات   ال
  100  278          المجموع 

   :       االبتكار   ة            متطل�ات عمل�

  ،          التشـــغیل�ة  و    ،         التســـو�ق�ة   :                         ) أر�عـــة أنـــواع مـــن التغیـــرات 4               �ظهـــر جـــدول رقـــم (   ،       االبتكـــار   ة    عمل�ـــ                    وف�مـــا یخـــتص �متطل�ـــات 
  ن             العینـة علـى أ       أفـراد        مـن معظـم    ا          ً هنـاك اجماًعـ       إلـى أن         الجدول       و�شیر   .(Processes)        الجدیدة         اإلنتاج         وعمل�ات  ،           والتنظ�م�ة

        اإلنتاج        عمل�ات            مجال إدخال    في                                       �متطلب لعمل�ة االبتكار و�انت أعلى نس�ة      ر�عة                                   هناك تغیرات تحدث في جم�ع الشرائح األ
              على التوالي.   %  88.85   ،93.88%                حیث بلغت النس�ة    ،         التشغیل�ة       األنشطة   و          الجدیدة

  )4جدول رقم (
  متطل�ات عمل�ات االبتكار

  ال  نعم  التغیراتنوع 
 % التكرار %  التكرار

 33.81 94 66.19  184         التسو��       أنشطة     على         تغییرات
  11.15  31  88.85  247           التشغیل�ة        األنشطة     على         تغییرات
  42.81  119  57.19  159           التنظ�م�ة        األنشطة     على         تغییرات
  Processes   261  93.88  17  6.12         الجدیدة        اإلنتاج        عمل�ات       إدخال

   :                                      الداخل�ة التي تساهم في عمل�ة االبتــ�ار        العوامل 

  ً  ًقـا  وف        ً تصـاعدً�ا      مرت�ـة   -                   متعلقـة �المنظمـــة  -                                               العوامل الداخل�ـة التـي تسـاهم فـي عمل�ـة االبتـــ�ار    ) 5               یوضح جدول رقم (
    رقــم         للعامــل      2.63                 قــد تراوحــت مــا بــین          العوامــل     لهــذه                     المتوســطات الحســاب�ة     قــ�م                    ومــن الجــدول �الحــ� أن  .                للمتوســ� الحســابي

                                              عوامــل داخل�ــة تســاهم فــي عمل�ــة االبتكــار هــي: تكثیــف       ثالثــة      ن أهــم                  ومــن الجــدول یتضــح أ   . ) 3 1     رقــم (        للعامــل  6.64 و   ، ) 1 (
ــا    ، و               ال�حــث والتطــو�ر       عمل�ــة         العوامــل        إلــى أن              �شــیر الجــدول   ،  خــر               . ومــن الجانــب اآل                 خبــرة فر�ــ� االبتكــار    ، و                  دعــم اإلدارة العل�

      و�یئـة   ،        التـدر�ب    ، و                    مـد� مشـار�ة العـاملین                                      األهم�ـة للمسـاهمة فـي عمل�ـة االبتكـار هـي:                                   الداخل�ة الثالثـة التـي تعتبـر األقـل فـي 
                         النخفـاض ق�مـة مؤشـر االنحـراف    ا        ً وذلـك نظـرً    ،       العوامل     هذه       ترتیب                    بین أفراد العینة في    ا          ً هناك تجانسً               �ذلك �الح� أن       العمل. 
   . )4.42       ) إلى (2.04                         حیث بلغت ق�مته مـا بیـن (   ،          المـع�ار� 
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  )5جدول رقم (
  العوامل الداخل�ة التي تساهم في عمل�ة االبتــ�ار (متعلقة �المنظمــة)

  المع�ار�  نحرافاال   المتوس� الحسابي  العوامل
 2.04 2.63                 ال�حث والتطو�ر              تكثیف عمل�ة  . 1
  2.55  4.60                    دعم اإلدارة العل�ا   . 2
  4.42  4.82                   خبرة فر�� االبتكار  . 3
  3.46  4.85           االبتكار            استراتیج�ة  . 4
  3.51  4.91        المنظمة    افة  ـ ـ  ثق  . 5
 4.07  4.96              رسالة الشر�ة  . 6
  2.80  5.67                              مستو� التكنولوج�ا في الشر�ة   . 7
  3.50  5.69          اإلدارة       أسلوب  . 8
  2.11  5.70   خبرة الشر�ة .9

  2.45  6.03                        اله��ل التنظ�مي للشر�ة  .  10
  2.81  6.10              بیئة العمل  .  11
  3.30  6.29         التدر�ب  .  12
  2.95  6.64                     مد� مشار�ة العاملین  .  13

  .: األقل أهم�ة)13 ،: أهم عامل1   ً           وفقا  ألهمیتها (ترتیب العوامل 

   :                                              العوامل الخارج�ة التي تساهم في عمل�ة االبتــ�ار

        ً تصـاعدً�ا      مرت�ـة   -                        متعلقـة �ـالمنتج والسـوق   -                                                 ) العوامل الخارج�ة التي تساهم في عمل�ـة االبتـــ�ار  6               �ظهر جدول رقم (
        للعامــل  2.80                 قـد تراوحـت مـا بـین          العوامــل     لهـذه                     المتوسـطات الحسـاب�ة     قـ�م                    ومـن الجـدول �الحــ� أن  .                للمتوسـ� الحسـابي   ا   ً وفًقـ

       تقن�ـة               االبتـــ�ار هـي:       عمل�ـة          تسـاهم فـي              عوامـل خارج�ـة      ثالثة      ن أهم                    . ومن الجدول یتضح أ )8     رقم (        للعامل  5.40 و   ، ) 1     رقم (
                 العوامـل الخارج�ـة    أن                 یتضح مـن الجـدول   ،  خر             ومن الجانب اآل           المستهدفة.         السوق      على         التر�یز    ، و        المستمر         التحسین    ، و       المنتج

      جــودة    ، و       الســوق       دخــول     وقــت  و    ،        المنتجــات       تســعیر                                                                الثالثــة التــي تعتبــر األقــل فــي األهم�ــة للمســاهمة فــي عمل�ــة االبتكــار هــي:
       نحـراف                   النخفـاض ق�مـة مؤشـر اال   ا        ً وذلك نظـرً    ،       العوامل     هذه       ترتیب                    بین أفراد العینة في    ا                       ً �ذلك �الح� أن هناك تجانسً         المنتج. 
  .2.66    إلى   1.27                        حیث بلغت ق�مته مـا بیـن    ،          المـع�ار� 

  )6جدول رقم (
  العوامل الخارج�ة التي تساهم في عمل�ة االبتــ�ار (متعلقة �المنتج والسوق)

  المع�ار�  نحرافاال   المتوس� الحسابي  العوامل
 1.55 2.80        المنتج       تقن�ة  . 1
  1.83  2.89         المستمر         التحسین  . 2
  1.89  3.31           المستهدفة        السوق      على         التر�یز  . 3
  1.78  3.45          المنافسـة  . 4
 1.27  3.48          التوز�ع)     ذلك    في     �ما (        التور�د        سلسلة       تكامل  . 5
  2.66  4.18         المنتج       جودة  . 6
  1.64  5.33        السوق       دخول     وقت  . 7
  1.43  5.40          المنتجات       تسعیر  . 8

  .: األقل أهم�ة)8 ،: أهم عامل1           ً           العوامل وفقا  ألهمیتها ( ترتیب
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   :        البنائ�ة               نموذج المعادلة 

ــأثیر عمل�ــة االبتكــار علــى األداء المــالي للم                           تــم اســتخدام نمــوذج المعادلــة    ،   صــنع                                                                          لتحقیــ� هــدف ال�حــث المتمثــل فــي معرفــة ت
                      االبتكـار واألداء المـالي                            ) الع�ـارات المسـتخدمة لق�ـاس  1             بین ش�ل رقم ( �  و    .Structural Equation Modeling  (SEM)          البنائ�ة
   مـن    )CFA  ) Confirmatory Factor Analysis                                تنفیـذ التحلیـل العـاملي التو�یـد�    تـم                          ع�ـارة علـى التـوالي. وعل�ـه  8   ،  11    وهـي 

   .Anderson and Gerbing (1988)                                                                ً         الدرجـة الثان�ـة للتحقـ� مـن مصـداق�ة وث�ـات المق�ـاس لعینـة الدراسـة وفقـًا لتوصـ�ة 
   .        البنائ�ة         المعادلة                  الب�انات لنموذج       مالءمة          على تأكید                          التحلیل العاملي التو�ید�      �ساعد   و 

  االبتكار
  :Product Innovation  المنتج ابتكار -    ً أوال  

 لكي تنتج منتجات وخدمات جدیدة.                                 جراء ال�حوث والتطو�ر �ش�ل مستمر إ             تقوم شر�تنا ب                               
  جدیدة.   ا     ً أف�ارً                    شر�تنا �ش�ل متكرر     تقدم       
 لكي تحسن منتجاتنا وخدماتنا.                                 جراء البحوث والتطویر بشكل مستمر إ             تقوم شركتنا ب                             
  الماض�ة.             الخمس سنوات        على مد�          الجدیدة                إدخال المنتجات         تطو�ر /               لقد ازداد معدل         

  مدادات.             الحصول على اإل    في           طرق جدیدة     إلى   ً   دائًما       نتطلع         
 شركتنا ھي األولى لتسویق المنتجات والخدمات الجدیدة                                                .  

  Process Innovation المنتج ابتكار عمل�ة -ا    ً ثان�  
 .تستخدم الشر�ة تكنولوج�ا حدیثة                               
 أسالیب عملھا    في              شركتنا مبدعة            . 	
 دائًما               تتطلع شركتنا   ً           خدماتنا.   أو           منتجاتنا        لتحسین          طرق جدیدة      إلى   
 ومقاوم  ً  جدًا               مخاطرة كبیرة              شركتنا یعتبر            االبتكار في      .	
  جدیدة لتحسین عمل�اتها.       طرائ�              تستخدم شر�تنا                          

  .�شدة مواف� -6 مواف� -5 .ما حد إلى أواف� -4 .ما حد إلى أواف� ال -3 .ال أواف� -2 .�شدة ال أواف� -1 المق�اس:
  األداء المالي

 الماضیة             الخمس سنوات     خالل              نمو مبیعاتنا       متوسط   ،        منافسینا   مع         مقارنة       .   

 الماضیة             الخمس سنوات     خالل    نا     أرباح    نمو       متوسط    ،        منافسینا   مع         مقارنة       .   

 نمو العائد على االستثمار (      متوسط    ،        منافسینا   مع         مقارنة                         ROI(   الماضیة             الخمس سنوات     خالل       .   

 نمو العائد على األصول       متوسط   ،        منافسینا   مع         مقارنة                      ) ROA(   الماضیة             الخمس سنوات     خالل       .   

 الماضیة             الخمس سنوات     خالل                        نمو الطلب على منتجاتنا      متوسط    ،        منافسینا   مع         مقارنة       .   

 الماضیة             الخمس سنوات     خالل          منتجاتنا        صادرات     نمو      متوسط    ،        منافسینا   مع         مقارنة       .   

 الماضیة             الخمس سنوات     خالل                  نمو عدد العاملین      متوسط    ،        منافسینا   مع         مقارنة       .   

 الماضیة             الخمس سنوات     خالل         التدریب         مصروفات    نمو       متوسط    ،        منافسینا   مع         مقارنة       .   
   .الصناعة أعلى من متوس� -3 .الصناعة متوس� - 2 .الصناعة أقل من متوس� -1المق�اس: 

  ) مق�اس االبتكار واألداء المالي1ش�ل رقم (
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        لمتغیـر          البنائ�ـة                لتحلیـل المعادلـة   Reliability & Validity                          مؤشـرات المصـداق�ة والث�ـات    ):  7          جـدول رقـم (      و�وضـح 
                                         مؤشـرات المصـداق�ة والث�ـات موافقـة للقاعـدة        ن جم�ـع                               لمالي (تا�ع). ومن الجـدول �الحـ� أ              ومتغیر األداء ا   ،               االبتكار (مستقل)

                                    وهذا �عني االستمرار في بناء النموذج.   .Hair and Black, (2010        من قبل (      إلیها         المشار

  )7جدول رقم (
   البنائ�ةمؤشرات المصداق�ة والث�ات لتحلیل المعادلة 

  المؤشر
  المتغیر

  ألفا خ�رون�ا
Alpha 

  االعتماد�ة المر��ة
CR  

الت�این  متوس�
  AVE المستخلص

مر�ع الت�این المشترك 
  MSV األقصى

متوس� مر�ع الت�این 
  ASV المشترك

  0.09  0.18  0.57  0.91  0.93  االبتكار 
  0.09  0.18  0.59  0.91  0.89  األداء المالي

CR: Composite Reliability    AVE: Average Variance Extracted 
MSV: Maximum Shared Squared Variance   ASV: Average Shared Square Variance 
Alpha: A Tool for Assessing the Reliability of Scales 

  قاعدة:
Alpha ˃ 0. 6  CR 0.7  AVE ˃ MSV ˃ ASV 

   :                              عوامل التحلیل العاملي التو�ید�

    حیـث   ،                العـاملي التو�یـد�         التحلیـل            ملخـص نتیجـة  )  8               �ظهر جدول رقم (   )، CFA (                                 من خالل التحلیل العاملي التو�ید�
        ثمان�ــة   ،    ً عــامًال     11     أصــل                                      عوامــل لمتغیــر األداء المــالي مــع ق�مهــا مــن       ســ�عة   ،                    عوامــل لمتغیــر االبتكــار        ثمان�ــة          تــم اســتخالص 

 . )Nunnally, 1978                                                 ن ق�م العوامل موافقة لمتطل�ات المصداق�ة والث�ات (       و�الح� أ                    عوامل على التوالي.

   :              اخت�ار النموذج

            تــم اســتخدام         ). وعل�ــه  2                    الموضــحة فــي شــ�ل رقــم (          التو�یــد�                      عوامــل التحلیــل العــاملي         لمخرجــات                     ً  تــم بنــاء النمــوذج وفًقــا
                                    الذ� �قوم بدراسة وتحلیـل العالقـات بـین    )          البنائ�ة               نموذج المعادلة             أحد أسالیب   (  Path Analysis               تحلیل المسارات        أسلوب

   م                  المتغیـــرات مســـتمرة أ     هـــذه   ت         ســـواء أكانـــ   ،                    مـــن المتغیـــرات التا�عـــة      أكثـــر         متغیـــر أو   و                        مـــن المتغیـــرات المســـتقلة      أكثـــر         متغیـــر أو 
      نمــوذج   و   .                                                                                            وذلــك بهــدف تحدیــد أهــم المؤشــرات أو العوامــل التــي ��ــون لهــا تــأثیر علــى المتغیــر أو المتغیــرات التا�عــة   ،      متقطعــة

   .(Hair and Black, 2010)    )؛    2012   ،     ت�غزة (                         االنحدار والتحلیل العاملي        أسلوب         یجمع بین           البنائ�ة         المعادلة 

 :     األولى                        وعل�ه تم اخت�ار الفرض�ة 

: H1المالي للمصانع واألداء االبتكار إدارة بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة عالقة هناك. 

  . β = 0.4 (0.00)      ق�مـة        حیـث إن   ،       للمصـانع        المـالي        واألداء         االبتكـار       إدارة     بـین        یجاب�ـة إ      عالقـة      وجـود         النتـائج        وأظهـرت
         المؤشـرات                              تحلیـل المسـارات. ومـن قـ�م هـذه       ألسـلوب                              ً  جـودة المطا�قـة وشـر� القبـول وفًقـا        مؤشرات      ) ق�م  9                و�وضح جدول رقم (

       إدارة          ن ممارســات              . وهــذا �عنــي أ(Bentler ,1990)        األولــى                       وعل�ــه یــتم قبــول الفرضــ�ة    ،             لمســار الفرضــ�ة      متهــا        تتضــح مالء
   . ) 3        ش�ل رقم  (               المالي للمصانع        األداء      تحسین      إلى              االبتكار تؤد�
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  )8جدول رقم (
   (AMOS) العاملي التو�ید� التحلیل ملخص

ــــارات  الرمز  المتغیر   الق�مة  العبـ
 IN1  االبتكار

IN3 
IN4 
IN5 
IN6 
IN7 
IN9 

IN11  

  مدادات.الحصول على اإل في طرق جدیدة إلى   ً   دائم ا نتطلع 
 خدماتنا.أو  تحسین منتجاتناطرق جدیدة ل إلى   ً   دائم ا  تتطلع شر�تنا
  منتجات وخدمات جدیدة.لكي تنتج  جراء ال�حوث والتطو�ر �ش�ل مستمرإتقوم شر�تنا ب

  لكي تحسن منتجاتنا وخدماتنا. جراء ال�حوث والتطو�ر �ش�ل مستمرإتقوم شر�تنا ب
  سنوات الماض�ة. خمسعلى مد� ال الجدیدة إدخال المنتجات ازداد معدل تطو�ر /

  تستخدم الشر�ة تكنولوج�ا حدیثة.
  � جدیدة لتحسین عمل�اتها.ائتستخدم شر�تنا طر 
  .لتسو�� المنتجات والخدمات الجدیدة شر�تنا هي األولى

.646 

.681 

.916 

.909 

.771 

.770 

.680 

.573 
األداء 
  المالي

PERF1 
PERF2 
PERF3 
PERF4 
PERF5 
PERF6 
PERF7  

 .الماض�ةسنوات  خمسال خالل ناأر�احنمو متوس�  ،منافسینامع  مقارنة
  .الماض�ةسنوات  خمسال خالل نمو مب�عاتنا متوس� ،منافسینامع  مقارنة
 سنوات خمسال خالل نمو الطلب على منتجاتنا متوس� ،منافسینامع  مقارنة

  .الماض�ة
سنوات  خمسال نمو العائد على االستثمار خالل متوس� ،منافسینامع  مقارنة

  .الماض�ة
  الماض�ةسنوات  خمسال خالل منتجاتنا صادرات نمو متوس� ،منافسینامع  مقارنة
  .الماض�ةسنوات  خمسال خالل نمو عدد العاملین متوس� ،منافسینامع  مقارنة
سنوات  خمسال خالل )ROA( نمو العائد على األصول متوس� ،منافسینامع  مقارنة

  .الماض�ة

.824 

.886 

.856 

.733 

.810 

.621 

.604  

 
  ): عوامل متغیر� االبتكار واألداء المالي2ش�ل رقم (
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  )9جدول رقم (
  تحلیل المسارات    ً       وفقا  ألسلوب مؤشرات جودة المطا�قة

  شر� القبول  الق�مة  المؤشر
  5أقل من   CMIN/DF  1.715 درجات الحر�ة إلى Chi- squareنس�ة  

  Absolute Fit Indices (AFIمؤشرات المطا�قة المطلقة (
 0.90أكبر من   Goodness of Fit Index (GFI)   .927مة جودة المطا�قة أو المواء

  0.90أكبر من   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  .900حسن المطا�قة المصحح 
   0.08 أقل من  Root Mean Squire Error of Approximation (RMSEA)  .057 متوس� خطأ االقترابالتر��عي لجذر ال

  50.0من أقل   Root Mean Squire Residual (RMR)  .029 البواقي المع�ار�ة جذر متوس� مر�عات
  Incremental Fit Indices (IFIمؤشرات المطا�قة المتزایدة (

  0.90أكبر من   Normed Fit Index( NFI   .944(المطا�قة المع�ار�ة 
  0.90أكبر من   Comparative Fit Index( CFI   .975(المطا�قة المقارنة 

  0.90أكبر من   Tucker - Lewis Index( TLI   .967تو�ر لو�س (مؤشر المطا�قة غیر المع�ار� 
  0.95أكبر من   Incremental Fit Index IFI  .976)( المطا�قة المتزایدة

 
  دارة االبتكار واألداء المالي للمصانعإیجاب�ة بین ): عالقة إ3ش�ل رقم (

                                     وجـود عالقـة إیجاب�ـة بـین أدارة االبتكـار      یثبـت      الـذ�   ) 8                         ) المبنـى علـى الجـدول رقـم ( 3                   یتضـح مـن الشـ�ل رقـم (           وعلیـــــه 
   : ن أ               المالي للمصانع      داء  األ  و 

 عوامل)        ثمان�ة (    هي                م�ونات االبتكار      :   
                        تسـو�� المنتجـات والخـدمات   ، IN9        عمل�ـات  ال                 طرق جدیـدة لتحسـین    ،IN3       خدمات  ال   أو         منتجات  ال                 طرق جدیدة لتحسین 

ــادة    ،IN1                     الحصــول علــى االمــدادات    فــي           طــرق جدیــدة   ،IN11         الجدیــدة   ، IN6         الجدیــدة                إدخــال المنتجــات   /          معــدل تطــو�ر      ز�
ــتمر إ  ، IN7                 تكنولوج�ـــا حدیثـــة        اســـتخدام       جـــراء  إ   ،IN4                           إلنتـــاج منتجـــات وخـــدمات جدیـــدة                                 جـــراء ال�حـــوث والتطـــو�ر �شـــ�ل مسـ

  .IN5                            لكي تحسن منتجاتنا وخدماتنا                            ال�حوث والتطو�ر �ش�ل مستمر

 عوامل      س�عة (    هي        المالي     داء         م�ونات األ     ( :  

        صــادرات     نمــو      متوســ�    ،PERF 6                  نمــو عــدد العــاملین      متوســ�    ،ROA (  PERF7 (                  العائــد علــى األصــول    نمــو        متوســ�
           نمــو العائــد       متوســ�    ،PERF 3                        نمــو الطلــب علــى المنتجــات      متوســ�    ،PERF1        األر�ــاح    نمــو       متوســ�    ،PERF5       منتجــات   ال

   .PERF 2        مب�عات  ال    نمو        متوس�  ، PERF  4              على االستثمار
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   :        الخالصــة

                  علــى األداء المــالي                 االبتكــار وتأثیرهــا        إدارة             دراســة وتحلیــل      وهــو   ،                               الدراســة فــي موضــوع فــي غا�ــة األهم�ــة         جــراء هــذه  إ   تــم 
     278         الدراسـة        شـارك فـي     وقـد   ،Structural Equation Modeling (SEM)                         نمـوذج المعادلـة البنائ�ـة         اسـتخدام         للمصـانع �

ـــف أحجامهـــا فـــي          مـــن قطـــاع     ً  مصـــنًعا ــعود� �مختل ـــة وهـــي م�ـــة الم�رمـــة    رئ�ســـ          المنـــاط� ال                                              المنتجـــات الك�م�ائ�ـــة السـ    ،                        ة الثالث
                  النتائج التال�ة:     إلى               وقد تم التوصل          والشرق�ة.    ،       والر�اض

   :   إلى                       خصائص عینة ال�حث تشیر  ن  إ - 1

 83.10        مشتر�ة (         مشروعات                                            ن ملك�ة المصانع في هذه الدراسة هي في معظمها  إ% .(   

 ســنة.     20        أكثــر مـن      إلـى    11    بـین           مـدتها مــا                                 لـدیها خبـرة فــي مجـال اإلنتــاج تتـراوح                  مـن عینـة الدراســة   %       90.29  ن  إ     
                                                 ن عینة الدراسة لدیها خبرة عال�ة في مجال التصن�ع. أ          وهذا �عني 

 12  - 3    بین                                    �قومون بإنتاج سلع یتراوح عددها ما                 من عینة الدراسة   ا     ً تقر��ً    %    84  ن  إ  .   

                السلع فقد وجد:              عمل�ة ابتكار                    األطراف المشار�ة في            ف�ما یتعل� � - 2

  عمل�ـة ابتكـار                                                                        من عینة الدراسة تعتمد على مصانع وشر�ات خارج المملكة العر��ـة السـعود�ة فـي    %  80         إن حوالي              
                   مــــن عینــــة الدراســــة هــــي    %     83.10  ن              �شــــ�ل إیجــــابي أل                   ولكــــن �م�ــــن تفســــیرها  ،                             الســــلع. وتعتبــــر هــــذه نســــ�ة عال�ــــة

        ة تعتمـد                  ن المصـانع السـعود�                             فـي عمل�ـة التصـن�ع. وهـذا �عنـي أ             لـه �ـاع طو�ـل       أجنبـي               مشتر�ة مع شـر�ك          مشروعات
       جنبي.                       �ش�ل �امل على الشر�ك األ

  لع.    السـ              عمل�ـة ابتكـار   في                                                                   من عینة الدراسة تشارك مصانع وشر�ات خارج المملكة العر��ة السعود�ة       ً تقر�ً�ا   % 4   إن    
                     مصـانع مــن االسـتفادة مــن       م�ن ال                                       و�جـب العمـل علــى ز�ادتهـا �شــ�ل �بیـر حتـى تــت                           ً   وتعتبـر هـذه النســ�ة صـغیرة جــًدا،

ً  جنبي واالعتماد على قدراتها مستق�ًال.         الشر�ك األ                                 

  السلع منفردة في داخل المملكة العر��ة السعود�ة        ابتكار                                فق� من عینة الدراسة تقوم �عمل�ة    %  11.15   إن                                             .  

  السلع.        ابتكار              نشا� في عمل�ة    أ�                            من عینة الدراسة ل�س لدیها   %  6.12   إن        

          یـرات تحـدث  ی          ان هنـاك تغ   ،          العینـة علـى       أفـراد        مـن معظـم    ا    ً جماًعـ إ                فقد وجد أن هنـاك          االبتكار   ة            متطل�ات عمل�            ف�ما یتعل� � - 3
    حیـث    ،                     و�ذا األنشـطة التشـغیل�ة   ،       الجدیدة        اإلنتاج        عمل�ات               في مجال إدخال                 و�انت أعلى نس�ة      ر�ع،                  في جم�ع الشرائح األ

             على التوالي.   %  88.85   ،93.88%            بلغت النس�ة 

      ال�حـث                                         تسـاهم فـي عمل�ـة االبتكـار هـي: تكثیـف عمل�ـة  -                  متعلقـة �المنظمـــة   -             عوامل داخل�ـة       ثالثة      ن أهم             وجد ال�احث أ - 4
  ،                    مــد� مشــار�ة العــاملین   ن      اتضــح أ   ،  خــر               . ومـن الجانــب اآل                 خبــرة فر�ــ� االبتكــار    ، و                  دعــم اإلدارة العل�ــا    ، و R&D          والتطـو�ر

                                                   في هذا المجال. وجم�ع هذه العوامل تحت س�طرة الشر�ة.       أهم�ة        العوامل     أقل                  و�یئة العمل، هي  ،        التدر�ب  و 

         التحســین  و    ،      المنــتج                                  تســاهم فــي عمل�ــة االبتكــار هــي: تقن�ــة  -        والســوق       لمنتج          متعلقــة �ــا  -              عوامــل خارج�ــة    3      ن أهــم             وجــد ال�احــث أ - 5
       وجـــودة   ،      الســـوق       دخـــول     وقـــت  و    ،        المنتجـــات       تســـعیر   ن      اتضـــح أ   ،  خـــر                        المســـتهدفة. ومـــن الجانـــب اآل        الســـوق      علـــى         التر�یـــز    ، و        المســـتمر

   .                      متعلقة �المنتج والسوق      ألنها                لس�طرة الشر�ة                                         في هذا المجال. وجم�ع هذه العوامل ال تخضع       أهم�ة        العوامل     أقل            المنتج هي
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        االبتكــار        إدارة                   لمعرفــة العالقــة بــین  Structural Equation Modeling  (SEM)                                   تــم اســتخدام نمــوذج المعادلــة البنائ�ــة  - 6
                                 عوامــل لمتغیــر األداء المــالي مــن خــالل        وســ�عة   ،                    عوامــل لمتغیــر االبتكــار        ثمان�ــة                       للمصــانع. وقــد تــم اســتخالص                واألداء المــالي

       أســلوب                       ). �عــد ذلــك تــم اســتخدام 8          (جــدول رقــم   CFA (Confirmatory Factor Analysis)                          التحلیــل العــاملي التو�یــد�
     وهــذا                                 االبتكــار واألداء المـالي للمصــانع.       إدارة            یجاب�ـة بــین إ                         وأظهــرت النتـائج وجــود عالقــة    ،Path Analysis               تحلیـل المســارات 

                ). وهــذا یؤ�ــد مــا  3        شــ�ل رقــم   -  9                                     تحســین األداء المــالي للمصــانع (جــدول رقــم      إلــى              االبتكــار تــؤد�       إدارة                �عنــي ان ممارســات 
        االبتكـار     مـع       یجاب�ـة  إ       ن عالقـة   و           وجد ال�ـاحث    حیث  ، )Atalay et. al., 2013 (       دراسة   :                      ل�ه مجموعة من الدراسات إ      توصلت 

       أنــواع   مــع                           وجــد ال�ــاحثون عالقــة إیجاب�ــة   ) Hassan et. al., 2013 (       دراســة   فــي   و    ،                                  التكنولــوجي (المنــتج وعمل�ــة االبتكــار)
  .                   مع المنظمة المتعلمة                           وجد ال�احثان عالقة إیجاب�ة   )(Jiménez and Sanz-Valle, 2011      دراسة    في   و    ،        المختلفة        االبتكار

   :        التوص�ات

                                                    یتقدم ال�احث �مجموعة من التوص�ات على النحو التالي:      إلیها            تم التوصل      التي          ء النتائج   و  ض    في

                         �المجـال الصـناعي �المملكـة       مـالي  ال     داء                   أثرهـا علـى منظومـة األ  و                                                    االسترشاد بنتائج هذا ال�حث عند تناول عمل�ة االبتكار - 1
   .                العر��ة السعود�ة

     داء         فاعل�ــة األ  و                        یجــابي علــى ز�ــادة �فــاءة               ذلــك لتأثیرهــا اإل  و    ،                                                       ة تــوفیر بیئــة صــالحة لالبتكــار الســلعي داخــل المصــانع الســعود�ة  ر     ضــرو  -  2
  .                                    ة تعتمد على مصانع وشر�ات خارج الدولة                ا من عینة الدراس     ً تقر��ً    %  80                الدراسة وجدت أن    ه  هذ        حیث إن   ،       للمصانع      مالي  ال

     خـارج       أخـر�                     مشـار�ة مصـانع وشـر�ات                                 السـعود�ة علـى االسـتمرار فـي ز�ـادة                المملكـة العر��ـة                         تشـج�ع مسـئولي المصـانع فـي  -  3
          لـم تتجـاوز                       المشار�ة بـین الطـرفین        ن نس�ة                  هذه الدراسة وجدت أ        حیث إن   ،     السلع              عمل�ة ابتكار   في                           المملكة العر��ة السعود�ة

ً  وذلك لكي تتم�ن المصانع من االستفادة من الشر�ك االجنبي واالعتماد على قدراتها مستق�ًال.   ،               من عینة الدراسة   % 4                                                                                 
     وذلــك    ،                                        عمل�ــة االبتكــار والمتعلقــة �البیئــة الداخل�ــة    فــي       تســاهم      التــي                             مــن االهتمــام �العوامــل الداخل�ــة                   ضــرورة تقــد�م مز�ــد - 4

   .                                                         الم�اشر على توفیر بیئة إدار�ة صالحة لعمل�ة االبتكار السلعي       ألثرها
                 �البیئــة الخارج�ــة          المتعلقــة   و                عمل�ــة االبتكــار    فــي       تســاهم      التــي                لعوامــل الخارج�ــة   �ا            مــن االهتمــام            تقــد�م مز�ــد     علــى         التأكیــد - 5

                                              توفیر بیئة فن�ة صالحة لعمل�ة االبتكار السلعي.     على        الم�اشر        ألثرها    ذلك   و    ،       للمصانع
  ن  أل   ،              المــالي للمصــانع     داء                 تــؤد� إلــى تحســین األ      ألنهــا   ،                                                      تشــج�ع المصــانع الســعود�ة علــى ز�ــادة ممارســات إدارة االبتكــار - 6

   .      المالي     داء  األ  و                    بین إدارة االبتكار        یجاب�ة إ                  الدراسة وجدت عالقة    ه  هذ
    فـي         الشـر�ات  و          للمصـانع      أكبـر                   الصـناعة بتـوفیر دعـم   و                وزارة التجـارة    فـي                                              ضرورة أن تقوم المملكة العر��ة السـعود�ة ممثلـة - 7

                                تشــج�ع الشــر�ات علــى ز�ــادة ممارســات    عــن                                وحــدة إدار�ــة مســتقلة تكــون مســئولة          اســتحداث       مــن خــالل    ،            مجــال االبتكــار
           الصناعي".                    بیت االبتكار السعود�    "   �س    تأس    في                       �قترح ال�احث أن تتمثل  و    ،       االبتكار

      أمواس  �ــ        المعــروف   Structural Equation Modeling (SEM)                         نمــوذج المعادلــة البنائ�ــة         اســتخدام                   تشــج�ع ال�ــاحثین علــى  -  8
       أســـلوب   عـــن                وهـــذا مـــا �میـــزه   ،                                                   ألنـــه �م�ـــن مـــن اخت�ـــار العالقـــات بـــین المتغیـــرات جملـــة واحـــدة   ، )SEM           إحـــد� أدوات           (أمـــوس هـــو

   .       االرت�ا�

           والمسـئول�ة    ،  �ـة    نتاج  اإل    مثل   ،                                          على النموذج الحالي (االبتكار واألداء المالي)       أخر�               إضافة متغیرات               ال�احثین على       تشج�ع - 9
  .Corporate Social Responsibility                  االجتماع�ة للشر�ات 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to study and analyze the management of innovation and its 
impact on the financial performance of the plants. In this study, 278 plants of all sizes of the 
Saudi Chemical industry were selected. The selection covers three regions; Makkah, Riyadh, 
and Eastern province. 

It was found that the ownership of plants is mostly joint ventures (83.10%) and the rest 
are wholly Saudi. Regarding number of years of experience for these plants, 65.11% of them 
have over 20 years. Using Structural Equation Modeling (SEM), the researcher found that 
almost 80% of the sample depends totally on companies outside Saudi Arabia in their 
innovation, and only about 4% share with foreign companies, while only 11.15% depend 
totally on themselves in their innovation. 

On the other hand, it turned out to be that 6.12% of the sample did not have any activity 
in this area. The study also pointed out the most important internal as well as external factors 
that contribute to innovation. Of the internal factors, the most important are: intensive R&D, 
top management support, and the experience of the Innovation team. 

On the other hand, the least important ones in this area are: participation of workers, 
training, and work environment. Whereas, the most important external factors are: product 
technology, continuous improvement, and the target market. On the contrary, pricing, time to 
enter the market and product quality are the least important ones in this regard. Finally, the 
researcher found a positive relationship between innovation and financial performance of the 
plants. 
Key words: Innovation, Financial Performance, Internal and External Factors, Saudi 
Chemical Industry, Structural Equation Modeling. 

	


