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  المستخلص
 آلی ات ع ن البح ث ض رورة إل ى دفعتھ ا الت ي المنافسة تحدیات الصناعیة المنظمات تواجھ  

 وص  نع سیاس  اتھا تحدی  د ف  ي الب  شري العن  صر إس  ھامات تعزی  ز عل  ى ترك  ز ممارس  اتھا ف  ي عم  ل
 م ا إذا ال شأن بھ ذا الفاع ل ال دور لھ ا یك ون أن یمك ن كامن ة ق درات من بھ یتمیز لماً نظرا قراراتھا

 لإلس ھام أم امھم المج ال لف سحً امعاص رً م دخال الع املین تمكین ویعد. استنھاضھا المنظمة أحسنت
 لیب ین الحاض ر البح ث ی أتي ال صورة ھذه وبموجب. التنافسي موقعھا وتعزیز مشكالتھا معالجة في

 المنظم ة أن شطة مختلف في مستمرة تحسینات إحداث إزاء المدخل ذلك یقدمھ نأ یمكن الذي الدور
  عن نینوى في الطبیة والمستلزمات األدویة لصناعة العامة الشركة في تنفیذھا تم دراسة خالل من

 البح ث ظھرأ وقد. رائھمآ على للوقوف فیھا العاملین من عینة على وزعت استبانھ استمارةطریق 
 واخت تم ،الم ستمر التح سین أھ داف دع م إزاء أبع اده بدالل ة العاملین لتمكین وتأثیر عالقة ھناك نأ

 ممارس اتھا ف ي عاملیھا مساھمة نطاق زیادة إلى المبحوثة الشركة إدارة تحث مقترحات بمجموعة
  . المختلفة

  
   :المفتاحیة الكلمات

  . المستمر التحسین ،العاملین تمكین                           
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Abstract 

 
The industrial organizations face competition challenges that have been posited in a 

research mechanism in practice to enhance the human factors. This can be shared through 
determining policies and decisions making because of its potential capabilities that plays 
effective roll in this field if invested by the organization management. The empowerment of 
employee considered as cotemporary introduction which expand a new field for employees 
to share in treating organization problems and enhanced its competition site. According to 
this image, this research concerns to clear the use of the employees empowerment in 
continuous improvement in all organization activities through a field study on State 
Company for Drugs and medical Appliances in Nenivah by using a questioner for a sample 
of employees in the company. The research concluded that there are relationships and 
impacts between the human empowerment and continuous improvement aims, and also 
drawn some suggested urging the company management to increase the employees shearing 
zone in its deferent practices. 
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   المقدمة
 التقني التطور نتیجة ومتسارعة كبیرة وتحوالت تغیرات المعاصرة األعمال بیئة تشھد

 العالمیة المنافسة وتحدیات ضغوطات أمام األعمال منظمات جعل مما ،كافة المجاالت في
 تستند وأنشطتھا ممارساتھا في جدیدة وآلیات مداخل عن البحث ضرورة حالة أمام ووضعھا

  .أھدافھا لبلوغ كفوء ٍعلى نحو مواردھا استخدام لھا تضمن الحدیثة اإلداریة المفاھیم إلى
 تلك إدارات اھتمامات البشري العنصر یتصدر أن مفاجأة ّیعد لم ،الصورة ھذه ظل في
 قدرات من بھ یتمیز لما ًنظرا التعبیر جاز إن التحتیة وبنیتھا مواردھا أھم ھوصفب المنظمات

 في صمودھا تعزیز في الممیز الدور لھا یكون أن یمكن ذإ ،بھا وضالنھ أحسن ما إذا كامنة
  .بیئتھا

 البشري المورد على االھتمام تركیز اإلدارات تلك على القائمین على التوجھ ھذاحتم 
 نحو المنظمات في العاملین أمام المجال تفسح تنظیمیة كثقافة العاملین تمكین مفھوم تبني عبر

 أمامھا المتاحة الفرص الستغالل إمكانیاتھا یدعم وبما مشكالتھا معالجة في الجدي اإلسھام
  .تواجھھا التي للتھدیدات والتصدي

 في عمل كآلیة العاملین تمكین یؤدیھ أن یمكن الذي بالدور ناالباحث من ًواستشعارا
 لم والتي الدینامیة بیئتھا تحدیات مع للتعامل الصناعیة ومنھا األعمال منظمات قدرات تعزیز

 الذي التجاذب ھذا عن معزل في المبحوثة الشركة نھاوم العراقیة یةصناعال المنظمات تكن
 العربي السلعي المعروض من الشدیدة المنافسة نتیجة العالم بلدان في نظیراتھا تعیشھ
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 أمام ًمعوقا وشكل ،2003 عام بعد العراقي السوق شھده الذي االنفتاح أثر على واألجنبي
 الدور على الضوء لیسلط الحاضر البحث جاء فقد تقدم ما أساس وعلى. اونموھ استمرارھا

 المبحوثة الشركة في المستمر التحسین أھداف دعم في العاملین تمكین یؤدیھ أن یمكن الذي
 في ،المعرفي إطاره الثاني عرضو البحث منھجیة األول تضمن ،محاور أربعة خالل من

 والتوصیات االستنتاجات تضمن فقد الرابع أما ،انیةیدالم نتائجھ لیلتح الثالث تناول حین
  . االستنتاجات تلك على باالعتماد المقدمة

  
   البحث منھجیة -ًأوال

   البحث مشكلة
 المناف  سة نتیج  ة كبی  ر ٍتح  د أم  ام بأنھ  ا العراقی  ة ال  صناعیة للمنظم  ات الح  ال واق  ع ی  شیر

 إلداراتھ  اً مؤش  را ویعط  ي ،یتھ  اربح عل  ىً س  لبا انعك  س مم  ا ،بیئتھ  ا ف  ي ت  شھدھا الت  ي الكبی  رة
 موقعھ  ا الس  تعادة جدی  دة م  داخل ع  ن والبح  ث الواق  ع ھ  ذا لمعالج  ة الج  دي التفكی  ر ب  ضرورة

 سیاس  اتھا رس  م ف  ي م  ساھمتھ م  ساحة وتفعی  ل الب  شري العن  صر عل  ى التركی  ز عب  ر التناف  سي
 وفعالیاتھ ا اأن شطتھ في مستمرة تحسینات تحقیق باتجاه التمكین فلسفة باعتماد قراراتھا وصنع

  .استمراریتھا معوقات وتجاوز
 لل شركة االس تطالعیة زیاراتھم ا خ الل م ن منھ ا التحقق الباحثان استطاع الصورة ھذه

 واألجنب ي العرب ي ال دواء اكت ساح ع ن ناتج ة كبی رة مناف سة تواجھ أنھا أشرت والتي المبحوثة
 ،كف وءة ب شریة وم وارد تقدم ةم تصنیع اتتقنی امتالكھا من الرغم على العراقي السوق المنشأ

 تل  ك عل  ى ال  شركة إدارة اھتم  ام م  ن األكب  ر الق  در ین  صب أن ال  ضروري م  ن یك  ون وب  ذلك
 أن یمك  ن وبالت  الي ،وتق  دمھا اس  تمرارھا وأس  اس منظم  ة يأ دینامی  ة مح  ور ھاوص  فب الم  وارد

 اھ  ذ وعل  ى تمكینھ  ا بم  دیات االرتق  اء عب  ر أدائھ  ا م  ستوى رف  ع ف  ي الم  ؤثر ال  دور لھ  ا یك  ون
 البح ث م شكلة مؤش رات ھاّع د یمك ن لھ ا الحل ول إیج اد ومحاول ة التالی ة األس ئلة نإف األساس

  :یأتي وكما الحاضر
 صنع في المبحوثة الشركة إدارة قبل من العاملین تمكین ألبعاد فاعل ٍوتبن إلمام ھناك ھل .١

  خططھا؟ ورسم قراراتھا
 م ن یتحق ق نأ ممك ن المبحوث ة ال شركة وفعالیات أنشطة مجمل في المستمر التحسین ھل .٢

  لعاملیھا؟ التمكین أبعاد خالل
 ف ي الم ستمر ح سینالت وأھداف العاملین تمكین أبعاد بین واألثر العالقة ومدیات طبیعة ما .٣

    ؟المبحوثة الشركة
  

   البحث أھمیة
 المبحوث ة ال شركة ومنھ ا العراقی ة ال صناعیة المنظم ات إدارات ح ث خ الل من وتتحدد

 إدارة قب ل م ن یوظ ف جدی د كم دخل العاملین تمكین مفھوم مضامین اعتماد من دةاالستفا نحو
 لالرتق اء أن شطتھا مجم ل ف ي م ستمرة تح سینات إحداث في عاملیھا دور لتفعیل الشركات تلك

  . التنافسي بموقعھا
  

   البحث أھداف
  : اآلتیة األھداف تحقیق إلى البحث یسعى
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 مفھ وم ح ولً تحدی دا المبحوث ة وال شركة لعراقی ةا ال صناعیة للمنظم ات فك ري إطار تقدیم .١

 لممارس  اتھا الم  ستمر التح  سین مج  ال ف  ي من  ھ ت  ستفاد نأ یمك  ن الع  املین تمك  ین وأبع  اد
 . المختلفة وأنشطتھا

 الع املین تمك ین ألبعاد المبحوثة الشركة إدارة تولیھا التي األھمیة مستویات على التعرف .٢
 جوان ب م ن والح د الق وة نقاط على اإلدارة تلك العطإ بغیة المستمر التحسین أھداف إزاء

 . الشأن بھذا منھا التخلص وأ الضعف
  

   البحث فرضیات
   : تیةاآل الفرضیات البحث تبنى

 أبع اده بدالل ة الع املین تمك ین ب ین )اس تقاللیة ھن اك (معن وي تداخل یوجد ال: األولى الفرضیة
  . المستمر التحسین وأھداف

 هأبع  اد بدالل ة الع املین تمك ین م  ن ك ل ب ین ةمعنوی  ارتب  اط عالق ة توج د ال: الثانی ة الفرض یة 
  .المستمر نالتحسی وأھداف

 التح  سین أھ  داف ف  ي أبع  اده بدالل  ة الع  املین لتمك  ین معن  وي ت  أثیر یوج  د ال: الثالث  ة الفرض  یة
  .المستمر

 أبع اده بدالل ة نالع املی تمكین بین ومتداخلة متبادلة معنویة تأثیرات توجد ال: الرابعة الفرضیة
  .المستمر التحسین وأھداف

  
   البحث حدود

 الطبی ة والم ستلزمات األدوی ة ل صناعة العامة الشركة في للبحث المكانیة الحدود تمثلت
   :یأتي ما إلى یعود للبحثً میدانا الختیارھا الدافع وكان ،)عام قطاع (نینوى في

 عل ى المختلف ة األدوی ة م ن المتمی ز بإنتاجھ ا تمی زت الت ي األدوی ة ص ناعة شركات من أنھا •
 ٢٠٠٣ أحداث بعد واجھتھا التي روفالظ رغم الشأن بھذا العالمیة معاییرال وفق

ّإال ،العراق  ي ال  سوق ف  ي ش  دیدة مناف  سة مواجھتھ  ا م  ن ال  رغم عل  ى •  تم  ارس زال  ت ال أنھ  ا ◌
 لترف د ی ةاألدو م ن ت شكیلة إنتاج في المستمر واإلبداع للتمیز  جادة محاوالت وتبذل نشاطھا

  الوطني السوق بھا
 ش ملت والت ي ١٥/١/٢٠١١-٢٠/٦/٢٠١٠ ب الفترة تح دد فقد للبحث الزمني المجال أما
  .المیداني جانبھ وإعداد البحث مصادر على الحصول

  
   البحث عینة

 ض من ع شوائیة عین ة م نھم تتی رواخ المبحوث ة ال شركة في العاملین على البحث طبق
ً نابع ا الفئة ھذه اریالخت الدافع وكان ً،فردا ٣١م عددھ بلغ) مشرف ،مسؤول ،مدیر (اتمیسمال

 تف رض الت ي ی ةالوظیف م واقعھم ع نً ف ضال ،صھمص تخ مج ال ف ي یمتلكونھ ا التي الخبرة من
 موقعھ ا تعزی ز وبالت الي ،وفاعلی ة بكف اءة ال شركة أھ داف لبل وغ اإلسھام مجاالت تفعیل علیھم

  .المبحوثین األفراد سمات  یبین١ والجدول التنافسي
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  ١ل جدوال

  المبحوثین األفراد سمات
  فأكثر 46  45-41  40-36  فأقل 35

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 العمر

  )سنة(
٣.٢٢  ١  ١٢.٩٠  ٤  ٥٨.٠٧  ١٨  ٢٥.٨١  ٨  

   فأكثر٢١  ٢٠- ١٦  ١٥- ١١   فأقل١٠
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 الخدمة مدة
  )سنة(

٩.٦٧  ٣  ٥١.٦٣  ١٦  ٣٨.٧٠  ١٢  -  -  
  أخرى  علیا دراسات  بكالوریوس  فني دبلوم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 التحصیل
  الدراسي

٣.٢٢  ١  ٦٧.٧٥  ٢١  ٢٩.٠٣  ٩  -  -  
  .االستبانة استمارات على باالعتماد نیالباحث إعداد من  :المصدر

  
 وذات والخب  رة الفك  ري بالن  ضج تتمی  ز فئ  ة ت  شكل م  نھم األغل  ب الن  سبة أن یالح  ظ اذ

 مح وري إزاء ودقیقة موضوعیة تصورات إعطاء في ساعدی أن یمكن مام متقدم علمي مؤھل
  .االستبیان) أسئلة (فقرات على إجاباتھم خالل من البحث

  
   تحلیلھا في المستخدمة اإلحصائیة والوسائل البحث بیانات جمع أسالیب

 محت وى وءض  ف ي مھایت صم ت م لت يا بیان اتال لجم ع رئیسة أداة ةاالستبان البحث اعتمد
 Daft,2001,Wilkinson,1998)( والب  احثین الكت  اب طروح  ات إل  ى باالس  تناد المعرف  ي إط  اره

 مجموع ة وت ضمنت) ٢٠٠٨ ،فرھ ود، ٢٠٠٨ ،االمی ر وعبد الرسول عبد ،٢٠٠٢ ،والملوك
 لھ ا الظ اھري ال صدق من التحقق وبھدف البحث محوري عوامل على ركزت )لةأسئ( فقرات

 كلی ة يیتدری س م ن المتخصصین من مجموعة على عرضت فقد ،الظاھرة لقیاس الحیتھاوص
 عل ي. د ،ع دنان رع د. د ،الطوی ل أكرم. د .أ( من كل ھم الموصل جامعة / واالقتصاد اإلدارة

 المقدم ة مالحظ اتھم ض وء في الفقرات بعض صیاغة وإعادة وإضافة حذف وتم ،)الستار عبد
 م ن للتحق ق (Alpha Cronbach) معام ل استخدام تم كما ،)أ (ملحقال في علیھ ھي كما لتصبح

 وأھ داف الع املین تمك ین أبع اد م ن لك ل بل غ ال ذي ،االس تبانة محوري لفقرات الداخل االتساق
 عل ى دالل ة یعط ي مم ا ،مناس بة نسب وھي ،التوالي على )٠.٨٣ و ٠.٨٧( المستمر التحسین

 الت  ي المتغی  رات لقی  اس االس  تقاللیة م  ن عالی  ة بدرج  ة تت  سم )البح  ث مقی  اس( االس  تمارة أن
 أعی دت ً،ف ردا) ٣١ (البالغةو البحث عینة على االستبانة توزیع ذلك بعد تم ،أجلھا من صممت
   .للتحلیل لتخضع %)١٠٠( استجابة بنسبة أي اإلجابات كاملة جمیعھا

 ش  راتالمؤ م  ن بمجموع  ة االس  تعانة ت  م فق  د البح  ث بیان  ات بتحلی  ل یتعل  ق فیم  ا أم  ا
 ت شخیص إل ى الوص ول بھ دف (SPSS) اإلح صائیة البرمجی ة وبمساعدة اإلحصائیة والوسائل

   :یأتي وكما المبحوثة المشكلة ألبعاد دقیق
 ،الح  سابي الوس  ط( م  ن ك  ل ش  ملتو وتشخی  صھا البح  ث متغی  رات لوص  ف مؤش  رات .١

ت  ھ الت  ي كلم  ا قل  ت قیم لقی  اس ت  شتت الق  یم ح  ول وس  طھا الح  سابي "المعی  اري االنح  راف
 حاص ل وھ و"معام ل االخ تالف ، "زادت درجة تركیز اإلجاب ات ح ول الوس ط الح سابي

 وتحت  ل ،الفق  رات أھمی  ة م  دى لقی  اس المعی  اري االنح  راف عل  ى الح  سابي الوس  ط ق  سمة
 ."لاألو المركز اختالف معامل أقل على تحصل التي الفقرة



  ]١٧٠                                              [...تمكين العاملين في دعم أهداف التحسين المستمردور 
 
 المبحوثین إجابات اللیةاستق مستوى على للوقوف (Chi-Square Test) االستقاللیة اختبار .٢

 .البحث محوري زاءإ
ً إجم  اال المبح  ث مح  وري ب ین العالق  ة ومعنوی  ة ةیع  طب لتحدی د والمتع  دد الب  سیط االرتب اط .٣

 ً.وانفرادا
ً إجم اال المعتم د المتغیر في المستقل المتغیر تأثیر ومعنویة طبیعة لتحدید المتعدد االنحدار .٤

 ً.وانفردا
 لت  شخیص ی  ستخدم معلم  ي غی  ر اختب  ار وھ  و (kw) (Kruskal-Waills Test) اختب  ار .٥

  ".ًوانفرداً إجماال البحث محوري "أكثر أو متغیرین بین والمتبادلة المتداخلة التأثیرات
  

   للبحث فاھیميالم اإلطار
  العاملین تمكین .١

  العاملین تمكین مفھوم
 كانت حینما العشرین القرن من األخیرین العقدین خالل العاملین تمكین مفھوم برز     

 أن إال ،اآلم  رة بالمنظم  ة علیھ  ا یطل  ق م  ا أو األوام  ر إص  دار عل  ى األعم  ال منظم  ات ترك  ز
 تتج ھ جعلھ ا العالمی ة المناف سة ض غوط م ن رافقھ ا وم ا األعم ال بیئة في المتسارعة التغیرات

 ،الم  ستمر التح  سین ،ال  شاملة الج  ودة إدارة مث  ل الحدیث  ة اإلداری  ة المف  اھیم م  ن سل  سلة لتبن  ي
 لمرؤوس یھم الرؤس اء تمك ین أزاء االھتم ام اتج ھ ل ذلك ،التناف سیة المی زة لبل وغ الجودة حلقات

 ی نعكس وبم ا فاعلیتھ ا وتعزی ز قراراتھ ا ص نع عملی ة ف ي م شاركتھم م ساحة زی ادة خالل من
 بشيء نعرض علیھ ،الحاضر البحث محاور أحد العاملین تمكین كان ولما ،المنظمة أداء على

 مفھ وم ح ول ال شأن بھذا الباحثین بعض طروحات قدمتھا التي التوضیحات بعض اإلیجاز من
  .العاملین تمكین

 الواس  عة ال  صالحیات الع  املین األف  راد م  نح "بأن  ھ (Robbins, 1998, 379) عرف  ھ فق  د
 ,Daft) وص  فھ بینم  ا ،"للزب  ائن المقدم  ة الخ  دمات تط  ویر بأوج  ھ الخاص  ة الق  رارات التخ  اذ

 والم شاركة الق رارات ل صنع والمعلوم ات والحری ة الق وة الع املین ف راداأل م نح "(501 ,2001
 ق درة رف ع" ب ـ التمك ین وص ف حینم ا )٣٨ ،٢٠٠٤ ،ج ودة( الوصف ھذا ویؤكد" اتخاذھا في

 ،٢٠٠٧ ،وح  سین ج  واد (أن إال ، "اإلدارة إرش  اد وب  دون بنف  سھ الق  رارات اتخ  اذ عل  ى الف  رد
 عملھ م أھ داف تحدی د ف ي الع املین تأھی ل عملی ة " ھبأن  عرف اه حینم ا تعریفھ ا في توسعا )١١

 ت  واجھھم الت  ي الم  شكالت معالج  ة مج  ال ف  ي الق  رارات واتخ  اذ إنج  ازه وم  سؤولیة الشخ  صي
 اإلداری ة الم ستویات قب ل م ن لھ م الممنوح ة وال سلطة بھ م المناط ة المسؤولیة إطار في وحلھا

 المختلف ة المواق ف ض وء ف ي الحال ة لمواجھ ة یتلقونھ ا الت ي رفصالت  حریة عنً فضال ،العلیا
  ."العمل في

 ف ي اخ تالف أي تحم ل ال أنھا المفھوم ھذا حول المقدمة الطروحات نماذج من ویالحظ
 نط اق زی ادة عل ى ینصب توجھ " ھو العاملین تمكین أن على تجمعً جمیعا ھانإ إذ ،توصیفاتھا

 وحری  ة ص  الحیاتھم توس  یع خ  الل م  ن الق  رارات ص  نع ف  ي المنظم  ة ف  ي الع  املین ةكم  شار
 بل وغ ف ي فاعلیتھ ا یعزز مابو وفعالیاتھا أنشطتھا في مستمرة تحسینات تحقیق باتجاه تصرفھم

   ".بكفاءة أھدافھا
  
  
  



  ]١٧١[النعمة وسليمان
 

  العاملین تمكین فوائد
 ،المغرب ي ((Umiker, 1992, 25) أمث ال التمك ین بموض وع اھتمت التي األدبیات تجمع

 Anderson and))١٤ ـ   ١٣، ٢٠٠٤ ،بال  ذھ() ٥٠ ـ   ٤٩ ،٢٠٠٢ ،المل  وك) (٢ ،٢٠٠١
)3 ,2009, Lorilee )org.arabma.www( ف ي المفھوم لھذا المنظمات إدارات توظیف نأ على 

 وكم ا سواء ٍدح على فیھا والعاملین المنظمة من لكل فوائد ةجمل یحقق أن شأنھ من ممارساتھا
   :یأتي
   یحقق للمنظمة بالنسبة -١

 ال   سلع ج   ودة تح   سین ،العم   ل ودوران الغی   اب ن   سبة انخف   اض ، اإلنتاجی   ة ارتف   اع
 تجابةاالس    وس   رعة التناف   سیة الق   درة زی   ادة ، متمی   زة مكان   ة بل   وغ ، والربحی   ة والخ   دمات

   .االبتكار قدرات ارتفاع ، كالتالمش حل في التعاون زیادة ، السوق لمتغیرات
   یحقق للعاملین بالنسبة -٢

 زی ادة ، العم ل لضغوط العامل مقاومة رتفاعا ، الذات وإثبات تقدیر من حاجاتھم عإشبا
 ورال شع تنمی ة ، للعام ل الذاتی ة الدافعی ة ارتف اع، للمنظم ة وال والء العم ل ع ن الرض ا مستوى

  . والمھارات المعارف تنمیة ، المنظمة مصالح مع الفردیة لمصالحا ربط ،بالمسؤولیة
 معوق ات وج ود اآلخر الوجھ على یالحظ ،المنافع لھذه تمكینال تحقیق من الرغم وعلى

 ,Hradesky, 1996) االداری ة الفكری ة االس ھامات شخ صتھا فاع ل ٍعلى نح و اعتماده من تحد
   :أدناه في منھاً بعضا ونعرض ،)٥٤ - ٥٢ ،٢٠٠٢ ،الملوك( (155-176

 .القوة فقدان من العلیا اإلدارة فخو •
 .بالنفس الثقة وضعف والمساءلة یاتؤولالمس تحمل من العاملین خوف •
 .فیھ الرغبةو التغییر لتقبل داالستعدا قلة •
 .للعاملین الممنوحة القوة عوامل ماستخدا إساءة •
 .یھاعل قادرین غیر عاملین على والمسؤولیة العمل عباءأ زیادة •
 .الجماعي العمل أداء عند العاملین بین النزاعات وتفشي الصراع زیادة •
 منطقی   ة ومب   ررات أس   س عل   ى ول   یس شخ   صیة أس   س عل   ىً أحیان   ا راتالق   را اتخ   اذ •

 .وموضوعیة
 .اآلخرین بإمكانات اإلدارة ثقة ضعف •
 .الجماعة نجاح على وتفضیلھ الشخصي نجاحھم على العاملین بعض تركیز •
  .ھمإلی سلطاتھا بعض إسناد نتیجة لینالعام على السیطرة فقدان من اإلدارة خوف •

 أم  امً م  سوغا ت  شكل ال أن یج  ب ،المعوق  ات ھ  ذه وأش  كال ةطبیع   كان  ت مھم  اوً عموم  ا
 آلی ات ض من الع املین تمك ین م دخل باعتم اد المضي وعدم للسكون األعمال منظمات إدارات

 م  صادر وت  شخیص المعوق  ات تل  ك ودراس  ة التح  سب علیھ  ا ب  ل ،أھ  دافھا لبل  وغ ممارس  اتھا
  .المناسب العالج إیجاد عن عجزت إذا احتوائھا أو ومعالجتھا أسبابھا

  
   العاملین تمكین أبعاد

 لتحقی ق المنظمة إدارة قبل من استحضارھا من البد التي التطبیقیة بالمستلزمات وتتمثل
 تل ك عناص ر ح ول نالب احثی بعض نظر وجھات یعرض ٢ والجدول ،لعاملیھا الناجح التمكین

  . ناللباحث أتیحت التي األبعاد
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  ٢ الجدول
  العاملین تمكین أبعاد حول لباحثینابعض  النظر وجھات

  
  .نا الجدول من إعداد الباحث:المصدر 

  
 ت درجت )إجم اع( اتف اق ن سبة أعلى على حازت التي األبعاد أن ٢ الجدول من ویالحظ

 الت  ي األبع  اد وھ  ي )الذاتی  ة اإلدارة ،واالس  تقاللیة الحری  ة ،بالمعلوم  ات الم  شاركة( ی  أتي كم  ا
  :البحث توجھات یفید وبما بإیجاز لمضامینھاً رضاع یأتي فیما ونقدم بحثنا سیعتمدھا

 یثق  ون األف  راد یجع  ل ش  يء یوج  د ال أن  ھ إل  ى (Griseri) ی  شیر  :بالمعلوم  ات الم  شاركة -١
 ،خارجھ ا اآلخ رون یعرفھا ال مما بمنظمتھم الخاصة بالمعلومات مشاركتھم مثل باإلدارة
 اإلدارة تل ك أن ولتؤك د ف رد لكل مھمة مسألة بالمعلومات ألفرادھا المنظمة إدارة فإشراك

 الت  ي المھ  ارة م  ع وتوظیفھ  ا المعلوم  ات تل  ك األف  راد ی  ستخدم ب  أن وترغ  ب ،بھ  م تث  ق
  .)٦٥ ،٢٠٠٢ ،الملوك( وأھدافھا المنظمة لغایات خدمة یمتلكونھا

 اتخ اذ عل ى ت ساعد بالمعلومات المشاركة أن )٤١ ،٢٠٠٣ ،أفندي( یرى ذاتھ وبالسیاق
 یؤك  د كم  ا ،العم  ل ف  ي والثق  ة واالنفت  اح اإلخ  الص األف  راد ل  دى نم  يی مم  ا ال  صائبة راراتالق  
 أف   ضل ب  شكل الق  رارات اتخ  اذ م  ن نوالمرؤوس   ی  تمكن لك  ي بأن  ھ )٣٧ ،٢٠٠٥ ،العتیب  ي(

 للع  املین یت  وفر أن ویج  ب كك  ل والمنظم  ة وظ  ائفھم ع  ن لمعلوم  ات یحت  اجون ف  إنھم للمنظم  ة
 العم ل وف رق وظ ائفھم أن كیف تفھم لىع تساعدھم التي للمعلومات للوصول فرصة الممكنین

 ع ن للمرؤوس ین معلوم ات ت وفرت وكلم ا المنظمة لنجاح مساھماتھم تقدر فیھا یشتركون التي
 وھ ذا ،أھ دافھا بل وغ ف ي م ساھماتھم فاعلی ة زادت كلم ا تنفیذھا وظروف أعمالھم أداء قائطر

   :)٦٨ ـ٦٥ ،٢٠٠٢الملوك، (ًأیضا اآلتیة األبعاد یعززه البعد
 خ  الل م  ن یح  صل وھ  ذا ،فیھ  ا والع  املین المنظم  ة إدارة ب  ین المتبادل  ة الثق  ة أي ،الثق  ة ءبن  ا •

 بأح   دث الع   املین تزوی   د عل   ى اإلدارة تل   ك وح   رص بینھم   ا الم   شترك المعلوم   ات ج   سر
 التنظیمیة للثقة األساس تشكل التي المعلومات

 عل  یھم حقیقی  ة اتم  سؤولی أم  ام الع  املین ت  ضع بالمعلوم  ات فالم  شاركة ،الم  سؤولیة تعزی  ز •
 تحملھا

 بالزم  ان لھ  ا انتق  ال واس  طة دون م  ن المعلوم  ات ت  وافر م  ن ج  دوى ف  ال ،االت  صال قن  وات •
 .إلیھا الحاجة عند المناسبین والمكان
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   واالستقاللیة الحریة -٢

 رفت صال حری ة م نحھم تت ضمن ألنھا العاملین لتمكین ستراتیجياإل البعد الحریة تشكل
 دور تقل یص إل ى االس تقاللیة  ت شیرح ین ف ي ،یمارس ونھا الت ي لمھ امبا الخاصة النشاطات في

 ذات إج  راءات باتخ  اذ واس  عة ص  الحیات الع  املین وم  نح العملی  ات خط  وط ف  ي الم  شرفین
 األبع  اد البع  د ھ  ذا یت  ضمن كم  ا ،(Wilkinson, 1998, 411) الھیكل  ة كإع  ادة أوس  ع م  ساحات

  .)٧ ،٢٠٠٨ ،الرسول وعبد األمیر عبد (اآلتیة الفرعیة
 .واستراتیجیاتھا وأھدافھا المنظمة لرسالة العاملین بمعرفة وتتعلق ،الرؤیة وضوح •
 منظم ةال رؤی ة إط ار ف ي لھ مخطط ما وفق على التصرف لضمان ،اإلرشادیة األطر تحدید •

 .وأھدافھا واستراتیجیاتھا
  .العاملین لدى الذاتیة الرقابة ملعا بإشاعة ویتعلق ،الرقابة مانظ •

  
  الذاتیة ةاإلدار -٣

 م ن توض ع تنفی ذ وسلطة تعلیمات ظل في ،القرار اتخاذ عملیة في العاملین مشاركة أي
 األبع اد البع د ھ ذا یت ضمن كم ا، )٣٤ ،٢٠٠٩ ،والخطی ب معایق ة( األقلی ة ولیس األكثریة قبل

  : )٢٠٠ ،٢٠٠٢ ،والساعدي الدوري( اآلتیة الفرعیة
 باتج اه ئدةال سا الھرمیة من للتخلص دعمھا دىوم ومعاییرھا المنظمة قیم أي ،المنظمة ثقافة •

 الذاتیة األدوار بناء
 القابلی ة أو والمق درة الجماع ة ثقاف ة بإش اعة وتتعل ق ،الفرق ي العم ل باتجاه األشخاص نزوع •

 وم   ا الشخ   صیة األھ   داف إخ   ضاع عل   ى األف   راد وقابلی   ة رغب   ة تعن   ي والت   ي االجتماعی   ة
  عیةجما وأفعال أھداف إلى أفعال نم یصاحبھا

  
   المستمر التحسین -٢

   المستمر التحسین مفھوم
 وأطلق  وا اإلداري الفك  ر ف  ي ورد كم  ا الیاب  انیین إل  ى ن  شوئھا أص  ل یرج  ع فل  سفة ویمث  ل

 التف  وق أج  ل م  ن بھ  ا ی  شعرون الت  ي وال  ضرورة الحاج  ة نتیج  ة (Kaizen) م  صطلح علیھ  ا
 نب أ ذل ك ف ي مب ررھم وك ان ،فیھ ا واس تمرارھم بق اءھم أساس العالمیة األسواق في واالمتیاز

 وأن وغیرھ  ا الفح  م أو ك  البترول والطبیعی  ة االقت  صادیة الم  وارد عل  ى تحت  وي ال دل  ب الیاب  ان
 ً،مجان ا ی أتي ش يء ال أن بحقیق ة وی ؤمن ی درك الذي ،الیاباني اإلنسان ھو فیھا الرئیس المورد

 علی ھ ھ م م ا إل ى الوص ول الم ستمر اوتعلمھ  الج اد بعملھ ا ال شعوب من الفئة ھذه واستطاعت
 ھ ذا ب أن الم ستمر التح سین لفل سفة الروح ي ب األب یلقب الذي (Imaimasaaki) ویصف ،الیوم

 التح  سین نح  و ال  سعي یت  ضمن إذ ،العالمی  ة المناف  سة ف  ي الیاب  ان نج  اح س  ر أس  اس المفھ  وم
 ،١٩٩٧ ،قی  دار( ل  ألداء أعل ى م  ستویات وتحقی  ق ال صغیرة األش  یاء وأداء الم  ستمر الت دریجي

٢٧(.  
 لمفھوم ھ توص یفات وق دموا والكت اب الب احثین اھتم ام م نً كبی راً قسطا نال المفھوم ذاھ
 إط  اره صورةل  ً إكم  االو بحثن  ا مح  اور م  نً مح  ورا ھوص  فب منھ  ا لن  ا أت  یح مم  اً بع  ضا نع  رض
 الم ستمر البح ث " بأن ھ (Krajewski and Ritzman, 1996, 133) م ن ك ل ی صفھ إذ ،الفك ري

 وتنمی  ة المتمی  زة بالتطبیق  ات المقارن  ة تت  ضمن وب  دورھا العملی  ات سنتح   الت  ي قائ  الطر ع  ن
 ،نج  م( عن  ھ عب  ر ح  ین ف  ي ،"والعملی  ات لألن  شطة بملكی  تھم ف  راداأل ل  دى وال  وعي ال  شعور

 م ا وسرعان والخدمات السلع على والمستمرة الصغیرة االبتكارات إدخال " بأنھ )٤ ،١٩٩٩
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 ت ستطیع م ا وھ ذا ال سابق في علیھ كانت عما الجودة عالیة التحسینات ھذه تراكم بزیادة تصبح
 أكث ر تك ون بحی ث مالی ة إمكان ات تمتل ك الت ي خ اص ٍعل ى نح وو المنظمات معظم بھ تقوم أن

 عل  ى العم  ل إل  ى تھ  دف إداری  ة فل  سفة "بأن  ھ) ١٨ ،٢٠٠٤ ،دةج  و( ویعرف  ھ ،"لالبتك  ارً م  یال
 ٍعل  ى نح  و اإلنت  اج قائ  وطر ف  رادواأل الم  واد ب  اآلالت المتعلق  ة واألن  شطة العملی  ات تط  ویر
 األعم ال تح سین یعن ي لف ظ"  الم ستمر التح سین بأن (J. Finch, 2006, 453) ویذكر ،"مستمر

 عملی ة وإج راء ممك ن ح د أق ل إلى العمل ومكان والمخزون والحركة الوقت تقلیل عن طریق
 وب المعنى " ل ىاألو المرة من أفضل بصورة العمل أداء فھو قسم كل في المنظمة في التحسین

 تن صب الت ي واألسالیب اإلجراءات من مجموعة " بأنھ )٣٣ ،٢٠٠٨ ،البیسفكي( یصفھ نفسھ
 تدریجی ة خط وات ش كل وعل ى والمع دات واألف راد العملی ات م ن المنظم ة عناص ر كافة على

 وت شجیع الفری ق وعم ل الم شاركة روح عل ى تعتم د تنظیمی ة ثقافة تبني  عبرمستمرة صغیرة
   ".الجدیدة واألفكار االقتراحات تقدیم ىعل األفراد

 التح  سین أن عل  ى تؤك  دً جمیع  ا بأنھ  ا المفھ  وم ھ  ذا ح  ول المقدم  ة التعریف  ات م  ن ح  ظلی
 الم ستمر التق ویم عل ى وترك ز )والع املین اإلدارة( الجماعی ة الم شاركة تعتمد فلسفة "المستمر

 ی ضیف ال ش يء ك ل س تبعادوا األفضل بلوغ باتجاه المنظمة وفعالیات وأنشطة ممارسات لكل
  . للبحث اإلجرائي التعریف وھو، "قیمة

  
   المستمر التحسین مبادئ

 وق  دً عملی  ا لتوظیف  ھ عم  ل إط  ار ت  شكل مب  ادئ ع  ةمجمو إل  ى الم  ستمر التح  سین ی  ستند
 ،٢٠٠٨ ،فرھ  ود( )١٣٣ ،٢٠٠١ ،يعقیل  ( ،(Hilton, 1999, 220) أمث  ال نثوالب  اح ح  ددھا

   :باآلتي )١٥٨
 .شاملة عملیة مرالمست التحسین •
 .الجمیع مسؤولیة المستمر التحسین ألن ،والمشاركة الجماعي العمل •
 .المنظمة وجود متطلبات من المستمر التحسین •
 اس  تخدام أف  ضل یحق  ق نلم   لوی  ةاألو وتك  ون ،المناف  سین ل  سبق للوق  ت األمث  ل االس  تغالل •

 .للوقت
 .للتحسین حاجة وجود عدم خطأ وجود عدم یعني ال •
 .بالتحسین تدریجیة خطوات اسأس على یقوم •
 .المتوفرة والتقنیة الحالیة الوسائل على یعتمد •

  :تتضمن المبادئ ھذه أن إلى )www.ehow.com/info(أشار كما
 ب ین التواف ق ح دوث إل ى ی ؤدي وبم ا ل ھ اإلن صات أو االس تماع أي :الزبون على التركیز .١

 خط  ة تح  سین یعن  ي ذاوھ   ،كلف  ة بأق  ل واحتیاجات  ھ الزب  ون ورغب  ات المنتج  ات خ  صائص
 ةالتقلیدی  الج ودة أن شطة ف ي تح ول نقط ة تمث ل بھ ذا وھ ي ،األسعار تدنیة أجل من اإلنتاج

 .والتصنیع اإلنتاج لفعالیات المنجز الداخلي والزبون سلعلل النھائي المستلم إلى
 م  نً ب  دال" األول  ى الم  رة م  ن ص  حیح ب  شكل أعم  ل "ش  عار اعتم  اد أي :الوق  ائي الم  دخل .٢

 سلعةال   ت  صمیم ف  ي العی  وب من  ع یتطل  ب وھ  ذا ،والتفت  یش الفح  ص عملی  ة يف   الت  صحیح
 .التسلیم لعملیة المنظمة الطریقة على والتأكید

 الج ودة تح سین بیان ات تت ضمن والت سلیم الج ودة أن شطة تح سین فعملیة :بالبیانات اإلدارة .٣
 متابع ة ن اتوبیا العملی ة ت زامن ف ي األس اس المقی اس تمث ل التي الزبون مسح بیانات منھا

 .والمخرجات العملیة في التحسین
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ً ب دال ،العم ل ی ؤدون ال ذین أولئ ك ھ م العملیة اءفخبر :المستویات كل في العاملین تواصل .٤

 لتحلی   ل ن  ونّیمك للمنظم  ة الم  ستویات جمی  ع ف   ي والع  املین ،علی  ھ ی  شرفون ال  ذین م  ن
 معالج  ةو تغیی  رات وإح  داث ،التح  سین لف  رص نظ  امي تعری  ف عب  ر الزب  ون متطلب  ات

 الع  املین احت  رام أس  اس عل  ى تبن  ى المواق  ف نإف   وبالت  الي. التغیی  رات لھ  ذه الت  أثیرات
 .المستمر التحسین تالزم ثقافة لتشكل القرارات صنع مكانیاتإ في والثقة والخبرة

 یمك  ن الزب  ون وقناع  ة للج  ودة الجدی  د الم  ستوى وق  ت ك  ل ف  ي :التح  سین باتج  اه االلت  زام .٥
 ب ل ،معرف ة نھای ة نقط ة مع مھمة قوة أو مشروع لیس المستمر نوالتحسی ،إلیھا الوصول

 .لھ والخدمات السلع أفضل لتسلیم الزبون تحویل فرص عن البحث باتجاه التزام ھو
 تقع ال نموذجیةاأل الزبون متطلبات :(Cross-functional) الوظیفي بالتقاطع المشكلة حل .٦

 وم ستویاتھم المختلف ة سؤولیاتھمم  م ع نووالع امل ،للوظ ائف عم ودي مستوى في جمیعھا
 حاج ة تخل ق وھ ذه ،لھ ا والت سلیم الخ دمات لتح سین س ویة العم ل مواھب لتنمیة یحتاجون

 .متعددة وظائف واحد بأن تقدم التي المنظمیة الھیاكل من جدید لشكل
 بالتح  سین ف  االلتزام: (Constancy of Leadership Commitment) القی  ادة ثب  ات الت  زام .٧

 ھ ذه المنظم ات غالبیة وفي المنظمة نسیج على یبنى ،حیاة طریق یكون أن بیج المستمر
 الراس خ االلتزام أن كما المنظمات فيً صعبا یكون فالتغییر ،الثقافة في التغییر أساس تبین

 لتحقی  ق ح  ثھم ی  تم س  وف أع  ضاءھا أن إذ ،مطل  وب للمنظم  ة العلی  ا اإلدارة ل  دى والمرئ  ي
  .للتغییر مدروسة إنجازات

  
   المستمر التحسین افأھد

 التقل یص أو الح د باتج اهً وقائی اً م دخال یمثل المستمر التحسین أن السابق العرض یؤشر
 المنظم ة ممارس ات كاف ة ف يو )ال زمن ،الجھ ود ،الم وارد( ف ي الھ در م صادر أش كال كل من

 منظم ةلل وف ورات تحقی ق وبالت الي )والع املین اإلدارة( الجماعی ة لمشاركةا اعتمادب وأنشطتھا
 Soltero and) (Heizer and Render، 1999، 93) م  ن ك ل ویتف ق ،الزب  ون رض ا وزی ادة

Waldrip، 2002، 26) (Drive، 2004، 2) (Stevenson، 2007، 16) )١٨ ،٢٠٠٧ ،الط ائي( 
 الممارس ات عل ى یرك ز عم ل إط ار المنظم ة إدارة تبن ي خالل من یتم لذلك الوصول أن على

  :الیاتھاوفع أنشطتھا في اآلتیة
 العملی   ات لك  ل المنظم  ة لقب   م   ن األج  ل طوی  ل الت  زام بمثاب   ة الم  ستمر التح  سین اعتب  ار •

 .واألنشطة
 .معھ والتواصل الزبون رضا زیادة •
 ھ  ذا یمت  د أن عل  ى ب  المنتج والعی  وب التل  ف أس  باب م  صادر عل  ى للق  ضاء الم  ستمر ال  سعي •

 .ھقیم تضیف ال التي اتنشاطال كل في فاالنحرا مظاھر كل لیشمل
 .اإلنتاجیة لتحسین التقنیات أفضل اعتماد باتجاه السعي •
 تھ دفو الب شري العن صر وأساس ھا الكلف ة تقل یص تعتم د استراتیجیة یمثل المستمر التحسین •

 .انسیابیتھ لزیادة العمل قائطر بسیطت إلى
 م  ن ةبمجموع   دعم  ھ خ  الل م  ن ی  تم أنو الب  د الممارس  ات ھ  ذه لتوظی  ف االنتق  ال إن

 الم ستمر للتحسینً أھدافاً عملیا تمثل التي كافة المنظمة وفعالیات أنشطة مع منسقةال التطبیقات
 ،٢٠٠٨ ،فرھ ود( )٦٠ ،٢٠٠٨ ،اویدبید( )١٥ ـ ١٤ ،٢٠٠٤ ،الكسب( الباحثون حددھاالتي 
   :باآلتي )١٦٠ ـ ١٥٩
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 م صادر على القضاء على یركز أوردناه ما وفق على المستمر فالتحسین  :الكلف تقلیص -١

 إل ى سیف ضي أن ھً ض منا یعن ي وھذا ،وفعالیاتھا المنظمة أنشطة عموم في والھدر عالضیا
 أھ  دافھا بل  وغ ف  ي وفاعلیتھ  ا المنظم  ة كف  اءة عل  ى كستنعس   اقت  صادیة وف  ورات تحقی  ق

 .أرباحھا بزیادة یتعلق فیما والسیما
 لتعزی زً وس بیال منظم ة ك ل غای ة ھ و الج ودة م ن متق دم م ستوى فبل وغ  :الجودة تحسین -٢

 الج ودة تح سین أن )١٩٩٧،١٢٨ ،وفانج ا ش مدت( ی ذكر ال شأن وبھ ذا ،التناف سي موقعھا
 عل  ى المواظب  ة م  ن تمكنھ  ا طری  ق ط  ةاربخ المنظم  ة تم  د الم  ستمر للتح  سین عملی  ة تمث  ل
 .عالیة جودة ذات خدمات تقدیم أو سلع إنتاج

 ذل ك تب ارواع الزب ون رض ا عل ى تؤك د الم ستمر التح سین فلسفة كانت لما  :الزبون رضا -٣
 الی وم أس واق ت شھدھا الت ي المناف سة ظ ل ف ي ھنإف لذلك ،فشلھا أو نجاحھا لمستوىً معیارا

 م ستوى بل وغ المنظمات إدارات على المحتم من یكون ،الزبون ورغبات حاجات وتنامي
 التغیی ر طبیعة مع اإلیجابي التفاعل یؤمن بماو ،أنشطتھا ممارسة في الفاعل الفعل رد من
 باتج اه حوزت ھ ف ي تصبح وحتى ،سلعلل الزبون اقتناء قبل استباقھا بل ال اجاتالح تلك في

 . جدد آخرین وجذب الحالیین بالزبائن االحتفاظ
 المنظم ات عل ى ینبغي الذي المسار إطار أعاله الثالثة األھداف مضامین تشكلً عموما

 م  ا وھ  ذا ،اتھ  اوفعالی أن  شطتھا ف  ي م  ستمرة تح  سینات لتحقی  ق س  عیھا ف  ي خالل  ھ م  ن التح  رك
 . المیداني إطاره في البحث علیھ سیركز

  
   للبحث المیدانیة النتائج تحلیل

   البحث محوري حول المبحوثین اباتإج وتحلیل عرض -١
 الت ي )الفق رات( األس ئلة أزاء المبح وثین إلجاب اتً وتحل یالً عرض ا المحور ھذا یتضمن

 )الم  ستمر والتح  سین الع  املین نتمك  ی( البح  ث مح  وري ح  ول االس  تبانة اس  تمارة ت  ضمنتھا
 ومع   امالت (S.D) المعیاری   ة واالنحراف   ات (X.W) الموزون   ة الح   سابیة األوس   اط باعتم   اد

 الوس  ط باعتم  اد اإلجاب  ات لتل  ك واالن  سجام التج  انس م  ستوى عل  ى للوق  وف (C.V) االخ  تالف
 التق دیر ض من وذل ك ،اإلجاب ات تل ك درج ة وتقی یم قی اسل كمعی ار ٣ الب الغ الفرض ي الحسابي

 )الخماس ي Likert لمقی اسً وفق ا( االس تبانة )أس ئلة( لفق رات االس تجابة مقی اس ألوزان اللفظي
   :یأتي وكما

  
   املینالع تمكین بأبعاد المتعلقة النتائج 

 الموزون ة الح سابیة األوس اط ف يً انخفاض ا ھن اك أن ٣ بالج دول ال واردة النتائج توضح
 و ٢.٧٣٥( بلغ  ت إذ ،البح  ث اعتم  دھا الت  ي الثالث  ة الع  املین تمك  ین ألبع  اد) الع  ام المع  دل(

 و ١.٠٣١ و ١.٠٨٨( عام     ة معیاری     ة وبانحراف     ات ،الت     والي عل    ى )٢.٩٤١ و ٢.٦٢٨
 )٣٥.٦٣ و ٣٩.٤١ و ٤٠.٢٣( ق  درھا عام  ة اخ  تالف وبمع  امالت الت  والي عل  ى )١.٠٣٩

 الع املین تمك ین ع ادأب ح ول واض حة وبدرج ة المبحوثین اتفاق عدم یعني وھذا ،التوالي على
) الع ام المع دل( الم وزون الح سابي الوسط أن إلى ذلك ویعود ،الشخصیة نظرھم لوجھةً وفقا

 و ٤( الفق رات وكان ت ٣ الب الغ الفرض ي الح سابي الوس ط من أدنى ھو األبعاد من بعد ولكل
 وعل  ى ،اخ  تالف معام  ل أعل  ى عل  ى ھالح  صول متجان  سة غی  ر الفق  رات أكث  ر م  ن )١٠ و ٦

 لح د تع د الع املین تمكین أبعاد من بعد بكل الخاصة الفقرات من %)٥٧( فان ذلك من مالرغ
  .بعد لكل االختالف لمعامالت العام بالمعدل قورنت ما إذا متجانسة ما
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  ٣ جدولال

 ومعامالت المعیاریة واالنحرافات الموزونة حسابیةال واألوساط التكراریة التوزیعات
  )العاملین تمكین أبعاد( حول نیالمبحوث إلجابات االختالف

  
  .(SPSS) اإلحصائیة البرمجیة نتائج على باالعتماد ناالباحث إعداد من  :المصدر

  
   المستمر التحسین بأھداف المتعلقة النتائج  

 الموزون ة الح سابیة األوس اط ف ي ارتفاع وجود ٤ الجدول في الواردة النتائج من یتضح
 )الزب ون ورض ا الج ودة تح سین( ھما المستمر التحسین أھداف من فقط لھدفین) العام المعدل(

 و ٠.٨٨٠( ق درھا عام ة معیاری ة وبانحراف ات ،الت والي على )١٣.١١٢ و ٣.٤٤٣( بلغت إذ
 وھ  ذا ،الت  والي عل  ى) ٣٢.٩٥ و ٢٥.٧٦ (عام  ة اخ  تالف ومع  امالت الت  والي عل  ى )١.٠١٥

 نظ   رھم لوجھ   ةً وفق   ا ق   طف البع   دین ھ   ذین ح   ول واض   حة وبدرج   ة المبح   وثین اتف   اق یعن   ي
 ك ان الھ دفین لھ ذین)الع ام المع دل( الم وزون الح سابي الوس ط أن إل ى ذل ك ویع ود ،الشخصیة

 الفق رات أكث ر م ن )٢٥ و ٢٢( الفق رات وتع د ٣ والب الغ الفرض ي الح سابي الوسط من أعلى
 لالمع د (الم وزون الح سابي الوس ط غل ب حین في اختالف، معامل أقل على لحصولھاً تجانسا

 المعتم  د الفرض  ي الح  سابي الوس  ط م  ن أدن  ى وھ  و )٢.٧٧()الكل  ف تقل  یص (لھ  دف) الع  ام
 وعل  ى. اخ  تالف معام  ل عل  ى لح  صولھا المتجان  سة غی  ر الفق  رات أكث  ر م  ن ١ الفق  رة وكان  ت

 إل ى تع د الم ستمر التح سین أھ داف م ن ھ دف بك ل الخاص ة الفقرات أغلب فان ذلك من الرغم
 الع  ام بالمع  دل قورن  ت م  ا إذا منخف  ضة اخ  تالف ع  امالتم عل  ى لح  صولھا متجان  سة م  ا ح  د

  .ھدف لكل االختالف لمعامالت
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  ٤ جدولال

  المعیاریة واالنحرافات الموزونة حسابیةال واألوساط التكراریة التوزیعات
  )المستمر التحسین أھداف( حول المبحوثین إلجابات االختالف ومعامالت

  
  .(SPSS) اإلحصائیة البرمجیة نتائج على تمادباالع ناالباحث إعداد من :المصدر

  
   البحث فرضیات اختبار نتائج حلیلوت عرض  -٢

   األولى الفرضیة اختبار
 البح  ث مح  وري م  ضامین أزاء المبح  وثین إجاب  ات اس  تقاللیة م  ستوى عل  ى للوق  وف

  :یأتي ماوك الفرضیة ھذه اختبار تم ،)المستمر التحسین وأھداف هأبعاد بداللة العاملین تمكین(
 بدالل ة الع املین تمك ین م ن ك ل ب ین الت أثیر ف ي معن وي ت داخل یوج د ال  :(H0) الع دم فرضیة

  .المستمر التحسین وأھداف أبعاده
 الع املین تمك ین م ن ك ل ب ین الت أثیر في معنوي تداخل یوجد  :(H1) )البدیلة( الوجود فرضیة

  .المستمر التحسین وأھداف أبعاده بداللة
 (Chi-Square) االس تقاللیة اختبار استخدام تم ،رفضھا أو الفرضیة ھذه قبول أجل ومن

   :یأتي ما نتائجھ أوضحت والذي
 الم  ستمر التح  سین أھ  داف ع  ن ً)إجم  اال( أبع  اده بدالل  ة الع  املین تمك  ینل اس  تقاللیة ھن  اك •

 م   ستوى عن   د) ٥٠٧.٦٢٥( والبالغ   ة المح   سوبة (Chi-Square) قیم   ة  بدالل   ة ً)إجم   اال(
 كك ل لالختب ار الداللة مستوى قیمة من أكبر وھي (P. value = 0.240) البالغ لھا المعنویة
 .(P ≤ 0.05) والبالغة

 )وآخ  ر بع  د ب  ین( ً)انف  رادا( أبع  اد بدالل  ة الع  املین تمك  ین م  ن ك  ل باس  تقاللیة یتعل  ق فیم  ا •
 ن تكا لألبع اد فبالن سبة ،)وآخ ر ھ دف بین( ً)انفرادا( المستمر التحسین أھداف بین وكذلك

 )٢.٤١٩( والبالغ ة وبةح سالم (Chi-Square) قیم ة بدالل ة بینھ ا فیم ا تام ة استقاللیة ھناك
 الدالل  ة م  ستوى قیم  ة م  ن أكب  ر وھ  ي (P. value = 1) الب  الغ لھ  ا المعنوی  ة م  ستوى عن  د

 أھ داف ب ین فیم ا تامة استقاللیة أیضا ھناك كانت كما ،(P > 0.05) والبالغة ككل لالختبار
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 لھ   ا المعنوی   ة م   ستوى عن   د )١١.٢٩( (Chi-Square) قیم   ة بدالل   ة تمرالم   س التح   سین
 والبالغ ة كك ل لالختب ار الدالل ة مستوى قیمة من أكبر وھي (P. value = 0.882) ،والبالغة

(P > 0.05) .  
   (H0) العدم فرضیة قبول ھو ھنا االحصائي القرار فان النتائج ھذه وفق وعلى

  
  الثانیة الفرضیة اختبار  

 أبع  اده بدالل  ة الع  املین تمك  ین ب  ین العالق  ة وطبیع  ة ق  وة م  ستوى عل  ى التع  رف ھ  دفب
   :یأتي وكما الفرضیة ھذه اختبار تم ،المستمر التحسین واھداف

 وأھ داف أبع اده بدالل ة العاملین تمكین بین معنویة ارتباط عالقة توجد ال  :(H0) العدم فرضیة
  .المستمر التحسین

 وأھ داف أبع اده بدالل ة الع املین تمكین بین معنویة ارتباط عالقة توجد  :(H1) الوجود فرضیة
  .المستمر التحسین

 نتائج ھ أوض حت االرتب اط معامل اختبار فان ،رفضھا أو الفرضیة ھذه قبول أجل ومن
   :یأتي ما ٥ الجدول في والواردة

 أھ  داف م  ع ً)وانف  راداً إجم  اال( أبع  اده بدالل  ة الع  املین تمك  ین م  ن ك  ل بعالق  ة یتعل  ق فیم  ا •
 الم ستوى عل ى موجب ة معنوی ة ارتب اط عالقة ھناك كانت فقد ،ً)إجماال( المستمر التحسین

 كم ا ،)٠.٠٥( المعنوی ة م ستوى عن د )الكلي المؤشر() ٠.٤٧٧ (قیمتھا بلغت )اإلجمالي(
 اإلدارة ب ین م ا( الجزئ ي الم ستوى عل ى واح دة موجب ة معنوی ة ارتباط عالقة ھناك كانت

 عن  د )الكل  ي المؤش  ر() ٠.٧١٤( قیمتھ  ا بلغ  ت فق  ط )الم  ستمر التح  سین وأھ  داف الذاتی  ة
 ھ ذه ف ي یك ون اإلح صائي الق رار ف ان النتیجة ھذه وفق وعلى). ٠.٠٥ (ةالمعنوی مستوى

  .(H0) العدم فرضیة رفض ھو الحالة
 التح  سین أھ  داف م  ع ً)انف  رادا( هأبع  اد بدالل  ة الع  املین تمك  ین م  ن ك  ل بعالق  ة یتعل  ق فیم  ا •

 الحری ة( بع د ب ین معنویة ارتباط عالقة وجود عدم النتائج أظھرت فقد ،ً)انفرادا( رالمستم
 ارتب اط عالقت ي وج ود أوضحت أنھا إال ،المستمر التحسین أھداف من واي )واالستقاللیة

 وتح سین الكل ف تقل یص( وھ دفي )بالمعلوم ات الم شاركة( بع د م ن ك ل ب ین م ا معنویتین
 المعنوی  ة م  ستوى عن  د الت  والي عل  ى )٠.٣٤٨ و ٠.٤٣١( ام  قیمتھ بلغ  ت فق  ط )الج  ودة

 تقل  یص( وھ  دفي )الذاتی  ة اإلدارة( م  ن ك  ل ب  ین م  ا معن  ویتین ارتب  اط وعالقت  ي ،)٠.٠٥(
 عن   د الت   والي عل   ى )٠.٦٩٤ و ٠.٧٨٥( قیمتھم   ا بلغ   ت فق   ط )الج   ودة وتح   سین الكل   ف

  ).٠.٠٥ (المعنویة مستوى
  .(H0) العدم فرضیة قبول ھو ناھ اإلحصائي القرار نإف النتائج ھذه وفق وعلى
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  ٥ جدولال

  العاملین تمكین أبعاد بین االرتباط لعالقات اإلحصائي التحلیل نتائج
  المبحوثة الشركة في المستمر التحسین أھداف من ھدف وكل

   التفسیري المتغیر  العاملین تمكین أبعاد
  )لالمستق(

   المستجیب المتغیر
  )المعتمد(

 الحریة
  ستقاللیةواال

 المشاركة
  بالمعلومات

  الذاتیة اإلدارة
 المؤشر

  الكلي

  الكلف تقلیص
N.S.  

0.270  
*  

0.431  
*  

0.785 
*  

0.578  

  الجودة تحسین
N.S.  

0.282  
*  

0.348  
*  

0.694  
*  

0.518  

  الزبون رضا
N.S.  

0.060-  
N.S.  

0.128-  
N.S.  

0.177  
N.S.  

0.006  

ف
ھدا

أ
 

ین
حس

الت
 

مر
ست

الم
  

  الكلي المؤشر
N.S.  

0.212  
N.S.  

0.286  
*  

0.714  
*  

0.477  
P ≤ 0.05                    N.S = Not Significant      N = 31 

  .(SPSS) اإلحصائیة البرمجیة نتائج على باالعتماد ناالباحث إعداد من  :المصدر
  

   الثالثة الفرضیة اختبار
 ف ي أبع اده بداللة عاملینال لتمكین التأثیر عالقات وقوة طبیعة توضیح الفقرة ھذه تتناول

   :یأتي وكما الفرضیة ھذه اختبار خالل من ،المستمر التحسین أھداف
 التح سین أھ داف ف ي أبع اده بدالل ة العاملین لتمكین معنوي تأثیر یوجد ال  :(H0) العدم فرضیة

  .المستمر
 التح سین أھ داف ف ي أبع اده بدالل ة العاملین لتمكین معنوي تأثیر یوجد : (H1) الوجود فرضیة

  .المستمر
 نتائج ھ أوض حت المتعدد االنحدار اختبار فان ،رفضھا أو الفرضیة ھذه قبول أجل ومن

   :یأتي ما ٦ بالجدول والواردة
  الم   ستمر التح   سین أھ   داف ف   ي ً)إجم   اال( أبع   اده بدالل   ة الع   املین بتمك   ین یتعل   ق فیم   ا •

 معام ل قیم ة عك ستھ ال ذيو بینھم ا موجب ة معنویة تأثیر عالقة وجود أشرت فقد ً)إجماال(
 ال ذي التغی ر تف سیر ف ي الم ستقل المتغی ر ق درة یعن ي مما) ٠.٢٢٨( والبالغة (R2) التحدید

 ل م لمتغیرات تعود %)٧٧.٢( الباقیة والنسبة %)٢٢.٨( بنحو المعتمد المتغیر على یطرأ
 (F) ةقیم  بلغ ت إذ (F) اختب ار النتیج ة ھ ذه وی دعم ،لالنح دار الح الي األنم وذج ف ي تدخل

 م ن أق ل وھ ي (P. value 0.007) والبالغ ة لھ ا المعنوی ة م ستوى عن د) ٨.٥٤( المح سوبة
 ف ي اإلح صائي الق رار ف ان وعلی ھ ،(P ≤ 0.05) والبالغ ة كك ل لالختب ار المعنوی ة مستوى

  .(H0) العدم فرضیة رفض ھو الحالة ھذه
 التح سین أھ داف ف ي ً)م االإج( أبع اده بدالل ة الع املین تمك ین ت أثیر بطبیع ة یتعلق فیما أما •

 فقط العاملین لتمكین موجبة معنویة تأثیرات وجود النتائج أظھرت فقد ،ً)انفرادا( المستمر
 (R2) التحدی د معام ل قیمة ماعنھ عبرت والذي )الجودة وتحسین فلالك یصلقت( ھدفي في

 تف سیر ف ي الم ستقل المتغی ر قدرة یؤشر وھذا ،التوالي على )٠.٢٦٨ و ٠.٣٣٥( والبالغة
 وأن الت والي عل ى )%٢٦.٨ و% ٣٣.٥( بنح و المعتم د المتغی ر عل ى یط رأ ال ذي التغیر
 أنم وذج ف ي ت دخل ل م لمتغی رات تع ود الت والي عل ى )%٧٣.٢ و %٦٦.٥( الباقیة النسبة
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 إذ ،معنوی  ة كان  ت والت  ي لھم  ا (F) اختب  ار النتیجت  ین ھ  اتین ی  دعم ومم  ا ،الح  الي االنح  دار
 لھم ا المعنوی ة م ستوى عن د الت والي عل ى )١٠.٦٢ و ١٤.٥٨( وبةالمحس (F) قیمة بلغت

)P. value = 0.00 و P. value = 0.003( المعنوی ة م ستوى م ن أق ل وھ ي الت والي عل ى 
 ھ و الحال ة ھ ذه ف ي اإلح صائي الق رار نإف  وبالت الي ،(P ≤ 0.05) والبالغ ة كك ل لالختب ار

 إذ الزب ون رض ا في أبعاده بداللة املینالع تمكین تأثیر باستثناء (H0) العدم فرضیة رفض
  .العدم فرضیة تقبل

  
  ٦ جدولال

  أبعاده بداللة العاملین تمكین لتأثیر اإلحصائي التحلیل نتائج
  المستمر التحسین أھداف في

  التفسیري المتغیر  العاملین تمكین أبعاد
)لالمستق(  

   المستجیب المتغیر
  )المعتمد(

B0 B1  
R2  F المحسوبة  P. 

value  

  الكلف تقلیص
0.690 

N.S)1.23(  
0.750  

*)3.82(  0.335  
*  

14.58 0.001 

  الجودة تحسین
1.980  

*)4.28(  
0.526  

*)3.26( 0.268 *  
10.62 0.003 

  الزبون رضا
3.094  

*)5.22(  
0.00.6 

N.S)0.03(  
0.01 0.01  0.974 

ف
ھدا

أ
 

ین
حس

الت
 

مر
ست

الم
  الكلي المؤشر  

1.921 
*)4.59(  

0.427  
*)2.92(  

0.228 * 
8.54  0.007 

P  ≤ 0.05     (   )   المحسوبة  t قیمة   N = 31 
  .(SPSS) اإلحصائیة البرمجیة نتائج على باالعتماد ناالباحث إعداد من  :المصدر

  
   الرابعة الفرضیة اختبار

 وأھ داف أبع اده بداللة العاملین تمكین بین ما والمتداخلة المتبادلة التأثیرات حجم لتحدید
   :یأتي وكما الفرضیة ھذه اختبار من البد ،المستمر حسینالت
 تمك  ین م  ن ك  ل ب  ین م  ا ومتداخل  ة متبادل  ة معنوی  ة ت  أثیرات توج  د ال  :(H0) الع  دم فرض  یة 

 إجم اال األبع اد ب ین م ا( الم ستمر التح سین وأھداف أبعاده بداللة العاملین
 واألھ داف داألبعا بین وما بعض مع األھداف بین وما ً،إجماال واألھداف

  .)بعض مع
 بدالل ة الع املین تمك ین ب ین ما ومتداخلة متبادلة معنویة تأثیرات توجد  :(H1) الوجود فرضیة

  .المستمر التحسین وأھداف أبعاده
 ∗(KW) (Kruskal-Waills Test) اختب ار فان ،رفضھا أو الفرضیة ھذه قبول أجل ومن

   :یأتي ما نتائجھ أوضحت
 المختب ر قیمة فان ً)إجماال واألھدافً إجماال األبعاد بین ما( المتبادلة بالتأثیرات یتعلق فیما •

 وھ ي (P. value = 0.07) والبالغ ة لھا المعنویة مستوى عند )3.20( بلغت (H) اإلحصائي

                                           
    ف   ي دوری   ة١٩٥٢ع   ام  )Kruskal و W. H & A. Waills( ن   شر فك   رة ھ   ذا المقی   اس ك   ل م   ن ∗

(J. of Amer. Statistic. Assoc. P.P 907-911) )١٩٨ ، ٢٠٠٧، القریشي.(  
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 م ا اختب ارات خالل ومن (P > 0.05) والبالغة ككل لالختبار الداللة مستوى قیمة من أكبر
 ف   القرار وعلی   ھ. بینھم   ا متبادل   ة معنوی   ة ت   أثیرات ج   ودو ع   دم تب   ین االختب   ار ھ   ذا بع   د

  .(H0) العدم فرضیة قبول ھو ھنا اإلحصائي
 قیم ة ف ان )بع ضھا م ع الم ستمر التح سین أھ داف ب ین م ا( المتبادل ة بالتأثیرات یتعلق فیما •

 = P. value) والبالغ ة لھ ا المعنوی ة م ستوى عند) 63.73( بلغت (H) اإلحصائي المختبر
 خ الل وم ن (P ≤ 0.05) والبالغ ة ككل لالختبار الداللة مستوى قیمة من أقل يوھ (0.000
 م  ن ك  ل ب  ین م  ا فق  ط متبادل  ة معنوی  ة ت  أثیرات وج  ود تب  ین االختب  ار ھ  ذا بع  د م  ا اختب  ار

 ھ  و ھن  ا اإلح  صائي ف  القرار النتیج  ة ھ  ذه ض  وء وف  ي. )الج  ودة وتح  سین الكل  ف تقل  یص(
  .(H0) العدم فرضیة رفض

 المختب ر قیم ة ف ان )بع ض م ع واألھ داف األبع اد( ب ین م ا المتبادل ة تأثیراتبال یتعلق فیما •
 (P. value = 0.00) والبالغ ة لھ ا المعنوی ة م ستوى عن د) ٢٥.٢١( بلغ ت (H) اإلح صائي

 اختب ار خ الل وم ن (P ≤ 0.05) والبالغ ة كك ل لالختب ار الداللة مستوى قیمة من أقل وھي
  :یأتي مما كل بین المتبادلة التأثیرات في معنویة قاتفرو ھناك كانت االختبار ھذا بعد ما
 .)الزبون ورضا الجودة تحسین( ھدفي من وكل )واالستقاللیة الحریة (بعد -
 الج  ودة تح  سین( وھ  دفي )الذاتی  ة اإلدارة( بع  د م  ن وك  ل )بالمعلوم  ات الم  شاركة (بع  د -

 .)الزبون ورضا
 .)الجودة تحسین( ھدف و )الذاتیة اإلدارة( بعد -
   ورض       ا الج       ودة تح       سین( ھ       دفي م       ن وك       ل )الكل       ف قل       یصت( دفھ        -

 .)الزبون
  .)الزبون رضا( وھدف )الجودة تحسین( ھدف بین ما -

  .(H0) العدم فرضیة رفض ھو ھنا اإلحصائي فالقرار األساس ھذا وعلى
  

   والتوصیات االستنتاجات
   االستنتاجات -ًأوال

   النظري اإلطار استنتاجات -
 تمك ین مفھ وم م ضامین اعتم اد إل ى بیئتھ ا تح دیات مواجھ ةل المعاصرة المنظمات تحتاج .١

 م  ساھمة م ساحة تفعی ل خاللھ  ا م ن یمك ن متغی  رات م ن أبع اده تحمل  ھ لم اً نظ را الع املین
 .خططھا ورسم قراراتھا صنع عملیة في عاملیھا

 تعزی  ز باتج  اه ال  صناعیة المنظم  ة إلدارة فاعل  ة عم  ل اس  تراتیجیة الم  ستمر التح  سین ّع  دُی .٢
 جمیع مع منسقة وتطبیقات ممارسات خالل من مواردھا استخدام في الكفاءة لبلوغ سعیھا

 رض  ا وبل  وغ الج  ودة وتح  سین الكل  ف تقل  یص عل  ى التركی  ز فیھ  ا ی  تم المنظم  ة أن  شطة
 .الزبون

 
   المیداني اإلطار استنتاجات  -

 فق  رات زاءإ المبح  وثین إجاب  ات أن البح  ث متغی  رات )الوص  في( التحلی  ل نت  ائج أف  رزت .١
 األخ  ذ عل  ى تح  رص ش  ركتھم أن عل  ى مقبول  ة وبن  سب متجان  سة كان  ت البح  ث مح  وري

 ،الج ودة( ف ي م ستمرة تح سینات بل وغ باتج اه البحث اعتمدھا التي العاملین تمكین بأبعاد
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 لتفعی ل المبحوثة ركةالش اھتمام حجم تعكس النتیجة وھذه ،)الزبون رضا ،الكلف صیتقل
 .التنافسي موقعھا تعزیز من یمكنھا وبما العاملة كوادرھا دور

 بدالل  ة الع  املین تمك  ین أن للبح  ث )للفرض  یة األول  ى( المعنوی  ة االختب  ار نتیج  ة أش  رت .٢
 ع دم عل ى دالل ة ھذا وفي ،المستمر التحسین أھداف عن تام ٍعلى نحوً مستقال كان أبعاده
 إش ارة ب ذلك وأعط ى ،البح ث مح وري عوام ل أزاء المبح وثین إجابات في تداخل وجود

 الفرض یة ھ ذه اختب ار نتیج ة أظھ رت ل و إذ ،التالی ة الفرض یات اختبار الستكمال إیجابیة
 ذل ك يیعط  وال اإلجاب ات ف ي ت داخل ھن اك ذل ك معن ى ـ  اس تقاللیة وج ود ع دم ـ العكس
 .المبحوثة الشركة واقع عن واضحة صورة

 عالق ات ف يً تفاوت ا ھن اك أن(الفرض یة الثانی ة ) االرتب اط الق اتع اختب ار نتائج أظھرت .٣
 )الجزئ ي الم ستوى( عل ى الم ستمر التح سین وأھ داف العاملین تمكین أبعاد بین االرتباط

 تل ك االرتب اط عالق اتل می زةالم الق یم بع ض عل ى الوق وف ویمكن ٥ بالجدول مبین وكما
  :یأتي كما بقوتھا تدرجت التي ودالالتھا

 الع املین تمك ین أن إل ى یؤش ر وھذا )الكلف تقلیص( ھدف مع )الذاتیة اإلدارة( بعد بین •
 تحقی ق وبالت الي الكل ف تقلیص ھدف على سینعكس الذاتیة اإلدارة بعد اعتماد خالل من

 .أعلى أرباح
 اإلدارة س عي إل ى ی شیر يإیج اب مؤش ر وھ و )الج ودة تحسین( مع )الذاتیة اإلدارة( بین •

 .الكلف صبتقلی الوقت بذات اھتمامھا مع الجودة بتحسین االھتمام نحو الذاتیة
 ت  أثیرات ذات كان ت ق  وة االرتب اط عالق ات أق  ل أن إل ى الج دول ذات نت  ائج أش رت كم ا •

 وف ي )الزب ون رض ا( ھ دف م ع )واالس تقاللیة الحری ة( بع د ب ین ما ھيو ،معنویة غیر
 حری ة إل ى ت شیر العام بمفھومھا واالستقاللیة یةرالح أن إلى واضحة إشارة النتیجة ھذه

 الع املین تمك ین اھتمام عدم بمعنى آخر بعد بأي االھتمام دون قرارال اذاتخ في العاملین
 العالق ة كان ت ل و إذ ،الزب ون رض ا ھ دف تحقیق في واالستقاللیة الحریة بعد خالل من

 الع ام بمفھومھ واالستقاللیة الحریة بعد اتسام عدم على داللة ذلك في فان معنویة بینھما
 المعنوی ة غی ر الق یم لب اقي الح ال وك ذا ،الق رار اذاتخ  عند الزبون برضا االھتمام تم إذا
  .٥ الجدول في

 ٍعل ى نح  و تعتم د الم ستمر التح سین أھ  داف أن )الفرض یة الثالث ة( اختب ار نت ائج أظھ رت .٤
 عل  ى ٦ الج  دول نت  ائج بینت  ھ كم  ا الع  املین تمك  ین أبع  اد عل  ى ـ  ً معنوی  ا تت  أثر ـ   كبی  ر

 وتح سین الكل ف تقلیص بھدفي تجسد ستمرالم التحسین إن إذ ،والجزئي الكلي المستویین
 عالق   ات( الثانی   ة الفرض   یة اختب   ار أظھ   ره م   ا )متطابق   ة( تع   زز نتیج   ة وھ   ي الج   ودة

 التح سین بل وغ ف ي الواض حة الم ساھمة ل ھ یك ن لم الزبون رضا ھدف أنّ إال ،)االرتباط
 اتھ  اذ الفرض  یة اختب  ار أش  ره م  ا وھ  ذا ،الع  املین تمك  ین أبع  اد عل  ىً اعتم  ادا الم  ستمر

 الحالی  ة الفرض  یة اختب  ار نت  ائج لتط  ابق ارتب  اط عالق  ة أدن  ى عل  ى ح  صل ال  ذي) الثانی  ة(
 = P. value) وھ  ي )ص  حیح ١( ق  ارب ال  ذي المعنوی  ة م  ستوى ع  ن طری  ق )الثالث  ة(

 لل شركة الم ستمر التح سین أھ داف كأح د الزب ون رض ا أن توض ح النتائج وھذه. (0.974
 یك ن ل م ال شركة إنتاج نإ إذ ،العراقیة السوق حال قعلوا انعكاس وھو تحققی لم المبحوثة

 ف ي العالمی ة الدس اتیر تعتمد التي عملھا في لقصور یعزى ال الذي الزبون رغبات ضمن
 الس یماو ال وطني ب المنتج العراق ي الزب ون قناع ة مستوى لتدني یعود ولكن ،سلعھا إنتاج

 ترس خت الت ي العالمی ة تجاری ةال تم اوالعال بالب دائل تعج سوق في عدیدة خیارات أمامھ
 .ذھنھ في
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 االختب ار نت ائج عل ى دق ة أكثر ٍعلى نحو الضوء )الفرضیة الرابعة( اختبار نتائج سلطت .٥

 وكم ا الم ذكورة الفرض یات اختب ار نت ائج بین العالقة وتوضیح للبحث الثالث للفرضیات
   :یأتي

 أھ داف م ع ومتداخل ة متبادل ة ت أثیرات لھ لیس ً)إجماال( أبعاده بداللة العاملین تمكین إن •
 أعط  ت الت  ي (KW) الختب  ار اإلح  صائي المختب  ر نت  ائج أش  رتھ كم  ا الم  ستمر التح  سین
 األول  ى الفرض  یة اختب  ار نت  ائج م  ع تن  سجم النتیج  ة وھ  ذه (P > 0.05)ً امعنوی   م  ستوى

 .)البحث محوري عوامل استقاللیة(
 ك ل بین ماً وتحدیدا ،نفسھا رالمستم التحسین أھداف بین متداخلة معنویة تأثیرات وجود •

 كبی ر ٍعل ى نح و یعتم د الكل ف تقل یص نأ إذ )الج ودة وتحسین الكلف تقلیص( ھدفي من
 ال أن ینبغ ي الج ودة لتح سین بالن سبة الح ال وك ذا الج ودة تح سین ف ي الت أثیر ع دم على
 .التنافسي موقعھا تعزیز الشركة أرادت ما إذا الكلف بتقلیص یتأثر

 وأھ  داف الع  املین تمك  ین أبع  اد ب  ین والمتداخل  ة المتبادل  ة الت  أثیرات اراختب   لنت  ائج ك  ان •
 تل ك ب ین العالق ة بی ان ف ي الواض ح األث ر ،)الجزئ ي الم ستوى عل ى( المستمر التحسین

 كم ا الكل ي المستوى على بینھما العالقة معنویة عدم من الرغم فعلى ،واألھداف األبعاد
 قیم  ة ذات كان ت النت ائج تل ك أنّ إال ،(KW) رالختب  ا اإلح صائي المختب ر نت ائج عك ستھ
 الجزئ ي الم ستوى عل ى (P. value = 0.000) م ن تقت رب أن وك ادتً ج دا عالی ة معنویة

 الفرض  یات اختب  ار نت  ائج ی  دعم إیج  ابي مؤش  ر وھ  و )الم  ستمر التح  سین أھ  داف ب  ین(
 ل  ىع ت  أثیر لھ  ا ل  یس )األھ  داف( العوام  ل بع  ض أنً أی  ضا ات  ضح كم  ا ،للبح  ث ال  ثالث
 الختب ار النت ائج ذات م ع یتسق وھذا )الزبون رضا( منھا بالذكر ونخص أخرى أھداف

 ال  شركة غای  ة ھ  و الزب  ون رض  ا نأ إذ العك  س ھ  ي الحقیق  ة ولك  ن ،ال  ثالث الفرض  یات
  .استمراریتھا وأساس

 ال دور ع ن لتك شف ج اءت الفرض یة هھ ذ اختب ار نت ائج نإف الصورة ھذه علىً واعتمادا
   :یأتي ما وبینت زبونال لرضا المحوري

 تمك  ین أن بمعن  ى )الزب  ون رض  ا( ھ  دف ف  ي )واالس  تقاللیة الحری  ة( لبع  د الب  الغ الت  أثیر -١
 .أھدافھ في الزبون رضا یھمل ال أن ینبغي واالستقاللیة الحریة بعد خالل من العاملین

 عل ى مؤش ر وھذا )بالمعلومات المشاركة( بعد في بالغ تأثیر لھ )الزبون رضا( ھدف إن -٢
 ال أن ینبغ ي الت ي )بالمعلومات المشاركة( بعد ضمن الزبون رضا أبعاد إدراك رورةض

 .مستمرة تحسینات لتحقیق السعي عند ذلك تتجاھل
 الكل  ف تقل  یص( ھ  دفي م  ن ك  ل م  ع متبادل  ة وعالق  ة ت  أثیر ل  ھ )الزب  ون رض  ا( ھ  دف إن -٣

 ذات ل  سلعةا انتخ  اب باتج  اه یمی  لً دائم  ا الزب  ون رض  ا أن یعن  ي وھ  ذا )الج  ودة وتح  سین
  .المنخفضة والكلف العالیة الجودة

  
   التوصیات ً-ثانیا

  :یأتي بما الباحثان یوصي البحث  استنتاجات ضوء في
 ،واالس تقاللیة الحری ة( الع املین تمك ین أبع اد م ن لالس تفادة المبحوث ة الشركة إدارة دعوة .١

 استح  ضارھا نم   الب  د ق  وة عناص  ر باعتبارھ  ا )الذاتی  ة االدارة ،بالمعلوم  ات الم  شاركة
 ،سیاس  اتھا ورس  م قراراتھ  ا ص  نع ف  ي الم  شاركة ف  ي كوادرھ  ا م  ساھمة م  ساحة لتوس  یع
 ف ي تواجھھ ا الت ي والمناف سة ال سوق لمتغی رات الفاعل ة لالستجابة قدراتھا تعزیز وبالتالي

 .بیئتھا
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 كاف  ة ف  ي كوادرھ  ا م  ع أوس  ع ثق  ة عالق  ات لبن  اء المبحوث  ة ال  شركة إدارة س  عي ض  رورة .٢

 وغی  ر الرس  میة االت  صال ف  رص وإتاح  ة بالمعلوم  ات الم  شاركة ج  سر عب  ر الم  ستویات
 أھ داف بل وغ ویع زز بینھم فیما اإلیجابي التفاعل من سیزید الذي الفرقي والعمل الرسمیة
 .بفاعلیة الشركة

 م نھجك الم ستمر التحسین فلسفة نحو اھتماماتھا توجیھ المبحوثة الشركة إدارة على ینبغي .٣
 الع  املین جھ  ود ح  شد خ  الل م  ن األف  ضل باتج  اه ممارس  اتھا لك  ل رالم  ستم للتق  ویم عم  ل

 .االتجاه بھذا الجماعیة المشاركة روح وتفعیل
 التح  سین فل  سفة اعتم  اد یخ  ص فیم  ا المبحوث  ة ال  شركة إدارة اھتمام  ات تركی  ز ض  رورة .٤

 والق ضاء  قیم ة ی ضیف ال ش يء ك ل استبعاد تبني على وأنشطتھا ممارساتھا في المستمر
 .لھا دائم كشعار الجودة تحسین على والتأكید بالموارد الھدر نماطأ كل على

 م  ن العراقی  ة األس  واق ت  شھده وم  ا الم  ستمرة الزب  ائن ورغب  ات حاج  ات تن  امي ض  وء ف  ي .٥
 إدارة عل  ى الباحث  ان یقت  رح الدوائی  ة ومنھ  ا ال  سلعي عروضمب  ال وتن  وع وتع  دد مناف  سة
 يأ أھ داف أولوی ات ض من ذل ك واعتب ار باستمرار الزبون رضا إدراك ضرورة الشركة
 أس اس یمث ل آخ رین وجذب بالزبون االحتفاظ حقیقة منً انطالقا تنجزھا للتحسین عملیات

 .المنافسة سوق في ھائوبقا منظمة أي استمرار
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