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  ملخص

أبعــاد تلــك  معرفــةهــدفت هــذه الدراســة لقيــاس الجــودة الشــاملة الســائدة لــدى شــركات صــناعة األدويــة األردنيــة، مــن خــالل  

التوجه، والتركيز الخارجي، والتوجه نحو فـرق العمـل، واالتجـاه     االتجاه نحو حمل المخاطرة، ودرجة مركزية(الجودة والمتمّثلة بـ 

  .ومن ثم دراسة أثر إدارة الجودة الشاملة على تمكين العاملين في الشركات المبحوثة). نحو التغيير

 إذ تـم توزيـع   )11(والبـالغ عـددها   ، فـي األردن  2008وبتطبيق ذلك على شركات صناعة األدوية المسجلة حتـى نهايـة عـام    

وباسـتخدام األسـاليب المناسـبة فـي جمـع وتحليـل        ،اسـتبانه ) 75( ، وبواقـع %)66(استبانه، وقد بلغت نسبة االستجابة ) 115(

لـدى شـركات صـناعة األدويـة     إدارة الجـودة الشـاملة   البيانات الختبار الفرضيات، خلصت الدراسة إلى وجود اهتمام عـال بموضـوع   

منفـردة ومجتمعـة علـى تمكـين العـاملين، باسـتثناء بعـد        إدارة الجـودة الشـاملة   لة إحصائية ألبعـاد  دالأثرًا ذا في األردن، وأن هنالك 

  .التركيز الخارجي

تـي دارت فـي معظمهـا حـول ضـرورة      لوفي النهاية تم تقديم مجموعة من التوصـيات المبّنيـة علـى أهـداف ونتـائج الدراسـة، وا      

   .دفاالهتمام بتعزيز الجودة الشاملة بشكل علمي وها
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Abstract 

This study aimed at measuring the total quality of Jordanian pharmaceutical firms, via the 
identification of total quality management dimensions that include attitude to risk-taking, degree of 
central direction, external focus, team orientation, and attitude to change in addition to the impact of 
this quality on employees empowerment. 

Applying that on the eleven companies registered up to 2008 in Jordan, and using the suitable 
techniques in collecting and analyzing the data to test the hypotheses, the study showed that there is 
high attention by pharmaceutical industrial firms in Jordan to total quality management. Moreover, the 
study concluded that there is statistically significant impact of total quality management dimensions on 
employee's empowerment, with the exception of the external focus dimension.  

Finally, several recommendations were introduced based on the objectives and results of the study, 
with more focus on necessity of applying total quality in a scientific and purposive manner. 
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 :مقدمة

خضـم التغيـرات المتسـارعة التـي      في Total Quality Management (TQM)موضوع إدارة الجودة م بااالهتم تزايد

والتي فرضت العديد من التحديات على المنظمات كالتطورات العلميـة، والتكنولوجيـة، فضـًال عـن العولمـة       .يشهدها العالم اليوم

حيث كان لذلك دورًا كبيرًا في زيادة حدة المنافسـة علـى   ... إزالة القيود بين الدولو ،األسواقفي انفتاح وما تمّخض عنها من 

  .المستويين المحلي والعالمي

بحدوث تغيير في سلوك المستهلك الـذي أصـبح أكثـر وعيـًا وثقافـة فـي اسـتهالكه، وذو قـدرة         "وقد تزامنت تلك التغيرات 

ممـا دفـع المنظمـات    ). 32، 2001الطروانـه،  " (كمعيـار أساسـي لالختيـار    أكبر على انتقاء المنتج األفضـل بعـد اعتمـاد الجـودة    

السـائدة لـديها، والتـي ال تتناسـب مـع مـا تواجهـه         Organizational Cultureإلحـداث تغييـرات فـي أنمـاط الثقافـة التنظيميـة       

فظـة علـى الوضـع الـراهن، والخـوف      لكونها ثقافة تقليدية تهتم بالمركزية الزائدة فـي العمـل، والمحا  . هذه المنظمات من تحديات

، بحيث تم التوجه نحو تبّني ثقافة جديدة ينصهر في بوتقتها العديد من المرتكـزات كاالنفتـاح، وتشـجيع االبتكـار،     ...من التغيير

ناهيــك عــن كونهــا وســيلة لمواجهــة التحــديات،  . ، وهــي مــا أصــطلح علــى تســميتها بثقافــة الجــودة الشــاملة  ...وتحمــل المخــاطر

عزيــز الميــزة التنافســية للمنظمــة عــن طريــق تحســين مســتوى جــودة منتجاتهــا المقدمــة لألســواق المحليــة والعالميــة إلمكانيــة     وت

  ).Dobni and Luffman, 2000, 25؛ 52-51، 2007مجيد، والزيادات، (تحقيق البقاء األطول 

أحـد   دة الشـاملة ال بـد لهـا مـن التركيـز علـى      حتى تتمّكن المنظمات من تحقيـق تلـك النقلـة النوعيـة نحـو تبّنـي ثقافـة الجـو        

المداخل اإلدارية الهامة إلدارة العنصـر البشـري، والـذي يشـيد بضـرورة االهتمـام بالعـاملين، وإشـراكهم، وتـدريبهم، وتشـجيعهم           

حتــــــــى يتمّكنـــــــــوا مـــــــــن إحـــــــــداث االســـــــــتجابة الســـــــــريعة لتلـــــــــك للمســـــــــتجدات البيئيـــــــــة، أال وهـــــــــو تمكـــــــــين العـــــــــاملين  

EmployeesEmpowerment ) ،35-30، 2004العتيبي.(  

مكين في الفكر اإلداري ليطالب بالتخلي عن النموذج التقليدي في القيـادة، والتوجـه نحـو القيـادة التـي      جاء مفهوم الّتوقد 

مكـين يعنـي إقحـام    ذلك فـإن التّ لـ م مـن دور الفـرد فـي العمـل، و    تؤمن بالمشاركة والتشاور، وإدخال التغييـرات الجذريـة التـي تعظـّ    

المنطـق وراء تمكـين العـاملين فـي كونـه      ويكمـن  . (Besterfield, 2003, 96)مي بطرق تهمهم لعاملين في عملية التفكير المنّظا

أدركـت الشـركات بـأن العـاملين      حيـث  .وتنميـة روح المبـادرة لـبعض المـوظفين     ،قالطريقة األفضل لزيادة التفكير اإلبـداعي الخـالّ  

   .(Brown and Harvey, 2006, 241)الفشل على المدى الطويل الممّكنين هم الفرق بين النجاح و

بــأن مــدخل  إدارة الجــودة الشــاملة، خــصفيمــا ي، (Academy of Management Review, 1994)مجلــة وأشــارت 

ي لبعضهما البعض كحقيقـة تؤكـدها نظريـة الـنظم، ويكمـن الفـرق األساسـ       مكملين  يعدان إدارة الجودة الشاملةمكين، ومدخل الّت

فـي  . فأنصـار المـدخل األول يـرون بـأن بلـوغ الشـركة أهـدافها يتحقـق مـن خـالل التمكـين           . بينهما في مجـال األولويـات والتركيـز   

قيامهـا بالتحسـين المسـتمر    ، وعـن طريـق   بـأن نجـاح الشـركة يتـأتى عـن طريـق إرضـاء عمالئهـا         يرى أنصار المدخل الثـاني  حين

  . لجودة منتجاتها

عنــد شــريحة كبيــرة مــن المــديرين فــي الــدول  إدارة الجــودة الشــاملةلــك نقصــًا فــي الــوعي بمفهــوم يالحــظ البــاحثون أن هنا

إدارة الجـودة   موضـوع  األمـر الـذي يسـتوجب إيـالء    . مـة عند نظرائهم في الدول المتقدبها النامية إذا ما قورنت بدرجة االهتمام 

نظرًا ألهمية جودة منتجاته في الحفـاظ علـى صـحة    . المبحوث ام وعناية كبيرين، السيما في القطاعمما يستحق من اهتالشاملة 

إذ تجاوز االستثمار الحقيقي في ذلـك القطـاع    أهم الروافد لالقتصاد األردني،المواطن ورعايته، فضًال عن كون ذلك القطاع من 

  .)2006، نشرة اإلتحاد األردني لمنتجي األدوية(مليون دوالر أمريكي، ) 400(

وتبلــورت  .دويــة ومــا زال يشــهد تطــورًا ملموســًا اســتجابًة لحاجــات إنســانية واقتصــادية وتكنولوجيــة   شــهد قطــاع األ فقــد

حيـث نشـطت هـذه الزيـادة فـي العـدد مسـتوى المنافسـة بـين تلـك            .النتيجة بظهور زيادة في عـدد الشـركات الدوائيـة فـي األردن    

ل قـوام المنظمـة،   اسـتقطاب الكفـاءات الفاعلـة التـي تمثـّ      ومـا تسـتوجبه مـن ضـرورة    الشركات سعيًا نحو تقـديم الخدمـة المميـزة،    

 ،والنمـاء  ،تدفع العمل لبلوغ قدر مناسب من االسـتقرار  قوية ثقافة تنظيمية القائم علىي حتوفير المناخ التنظيمي الص وضرورة

   .(www.abpischools.org)والتنسيق بين األفراد والوسائل 

تمكـين  علـى   إلدارة الجـودة الشـاملة  مسألة وجـود أثـر مباشـر وغيـر مباشـر      دراسة ساقًا مع ما تقدم، فقد تبّنت الواّت

  . شركات صناعة األدوية األردنية العاملين في
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  مشكلة الدراسة

من خالل مراجعة العديد من النشـرات الصـادرة عـن اإلتحـاد األردنـي لمنتجـي األدويـة، لـوحظ وجـود العديـد مـن عمليـات             

ممـا أدى إلــى انخفـاض إجمــالي عـدد الشــركات مــن    . 2000ت صـناعة األدويــة األردنيـة منــذ عــام   واالنــدماج بـين شــركا  ،الشـراء 

عــدا عــن وجــود شــركتان تعمــالن فــي  ،)حتــى إجــراء هــذه الدراســة(شــركة فــي الوقــت الحاضــر ) 11(إلــى صــناعية شــركة ) 15(

ات البيئية وعلى رأسـها العولمـة مـن تحـديات     ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى ما فرضته التغير .مجال األبحاث الصيدالنية

فــي الســوق الســوقية  تهابحكــم تراجــع حصــ تلــك الشــركات أغلبيــةوقــد انعكــس ذلــك بتراجــع أداء  علــى تلــك الشــركات مــن جهــة، 

 Globalبيــت االســتثمار العـالمي ـ      ( فقـط مــن إجمـالي احتياجــات الســوق المحلـي    %27لــى إوصــلت  والتـي األردنـي المحلــي،  
Investment House, 2007 .( عدا عن  مـة  الحداثة النسبية للصناعات الدوائية األردنية إذا ما قورنت بالـدول الصـناعية المتقد

  .من جهة أخرى

  أهمية الدراسة

كفـاءة  والفهـم الصـحيح ألبعادهـا، ومـدى تأثيرهـا علـى        الشـاملة  إدارة الجـودة تنبع أهمية هذه الدراسة مـن أهميـة موضـوع    

، أال وهـو قطـاع صـناعة األدويــة    عـن كونهـا تبحـث فـي أحـد الروافــد الهامـة لالقتصـاد الـوطني األردنـي          عـدا . وفاعليـة المنظمـات  

   .األردنية

بأهمية النتـائج المتوقعـة منهـا، حيـث     أبرزها  تتمّثل ،لهذه الدراسة من اعتبارات عدةالنظرية والتطبيقية كما وتبرز األهمية 

فضًال عن تنـاول الدراسـة لموضـوع يعـد مـن أهـم       . ة من خالل تقديمها للمعنيين بهايؤمل بأن تكون ذات فائدة علمية وأكاديمي

ناهيــك عــن أهميــة جــودة . ومــدى األثــر الــذي يتركــه علــى تمكــين العــاملين فــي الشــركات المبحوثــة  المواضــيع الحيويــة الســائدة،

ة الصـادرات، وتخفـيض نسـبة العمالـة     منتجات القطاع المبحوث في الحفاظ على صحة أفـراد المجتمـع مـن جهـة، وفـي زيـادة نسـب       

  . من جهة أخرى

  أهداف الدراسة

شـركات صـناعة    تمكـين العـاملين لـدى   والوقوف على دورهـا فـي    ،إدارة الجودة الشاملةأبعاد  لمعرفةهدف هذه الدراسة ت 

موعــة مــن األهــداف تنــدرج مج ، واســتنادًا إلــى مشــكلة الدراســة، وأهميتهــاوفــي ضــوء هــذا الهــدف األســاس. فــي األردناألدويــة 

  :والتي يمكن إجمالها باآلتي ،الفرعية

 ...ومجاالتهما ثقافة الجودة الشاملة، وتمكين العاملين وعناصرهما،عريف بمفهوم الّت .1

 .الوقوف على واقع إدارة الجودة الشاملة في الشركات موضوع الدراسة .2

، كمســاهمة فــي فــرز الدراســةالشــركات موضــوع  فــيتمكــين العــاملين ومســتوى  إدارة الجــودة الشــاملةاختبــار العالقــة بــين  .3

 .عالقات قوية بين المتغيرين

4. ّباالقتراحــات والتوصــيات المناســبة، عســى أن تــدعم مســاعي صــانعي القــرارات  ةمــمحاولــة تقــديم نتــائج هــذه الدراســة مدع

 .بهاوالمعنيين 

 الدراسـات السابقـة

  الدراسات العربية

دراســة تطبيقيــة علــى قطــاع الصــناعات : "الجــودة الشــاملة والقــدرة التنافســية: "بعنــوان) 2001 ،الطراونــة(دراســة  .1

فـي شـركات   وعالقتهـا بالقـدرة التنافسـية    واقـع الجـودة الشـاملة     إلى فإذ هدفت دراسة الطراونة التعر. الدوائية في األردن

ات، ومـن ثـم دراسـة العالقـة بـين      الصناعات الدوائية في األردن، ومعرفة السياسات التنافسـية التـي تسـتخدمها هـذه الشـرك     

ــك السياســات التنافســية، والقــدرة التنافســية       ــى أن الشــركات        .الجــودة الشــاملة وتل ــي دراســته إل وقــد توصــل الطراونــه ف

المبحوثة تطبق الجودة الشاملة بدرجة متفاوتة ومتوسطة في مجملها، فضًال عـن عـدم وضـوح السياسـات التنافسـية التـي       

ن حيــث أولوياتهــا ومســتويات التكامــل بينهــا، إضــافًة لوجــود عالقــات معنويــة بــين معظــم أبعــاد    تعتمــدها هــذه الشــركات مــ
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الجــودة الشــاملة والسياســات التنافســية المعتمــدة فــي الشــركات، بعكــس تلــك الموجــودة بــين الجــودة الشــاملة والقــدرة             

  . التنافسية، وكذلك بين السياسات التنافسية والقدرة التنافسية

ــوان) 2002، علــي(دراســة  .2 أثــر تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة علــى أداء المنظمــات الصــناعية العاملــة فــي      : "بعن

مــدى تطبيــق مرتكــزات الجــودة   إلــىف جــاءت هــذه الدراســة بهــدف التعــر . دراســة ميدانيــة: "المنــاطق المؤهلــة صــناعيًا

مدينــة ( الصــناعية المؤهلــة فــي األردن الصــناعية العاملــة فــي المنــاطق أداء المنظمــات ى، وأثــر ذلــك علــومعيقاتهــا الشــاملة

وقد توصل علي في دراسـتة إلـى أن   . منظمة عند إجراء هذه الدراسة) 77( ـوالبالغ عددها، )الحسن والحسين الصناعية

وجود العديد من المعوقـات  ، إضافًة لمستوى تطبيق ركائز الجودة الشاملة يتفاوت من مستوى عالي إلى مستوى متوسط

والتــي تمتــد فــي تأثيرهــا مــن المســتوى المتوســط إلــى المســتوى       تطبيــق ركــائز إدارة الجــودة الشــاملة  تحــول دون  التــي

 ذات داللـة إحصـائية بـين تطبيـق ركـائز الجـودة الشـاملة علـى المسـتوى العـالي          ناهيك عن وجـود عالقـة إيجابيـة     .الضعيف

، والتخطـيط االسـتراتيجي للجـودة،    المـوردين  التركيـز علـى الزبـون، ومشـاركة العـاملين، والعالقـة مـع       (الذي يشمل كل من 

بــين تطبيــق  الســائدة معنويــةالعالقــة وبــين تحســين الجــودة، بعكــس ال  ،)علــى الحقــائق، والمقارنــة المرجعيــة  واإلدارة بنــاًء

، وبـين تحسـين   )تـدريب العـاملين، وفـرق العمـل    (مـن   والـذي يشـمل كـالّ    ركائز الجـودة الشـاملة علـى المسـتوى المتوسـط     

  .الجودة

مكين اإلداري وخصائص الوظيفـة فـي كـل مـن شـركة مصـانع       العالقة بين الّت: "بعنوان) 2004، العبيديين(دراسة  .3

عــدة عناصــر حيــث حــددت العبيــديين فــي دراســتها   . دراســة مقارنــة: "اإلســمنت األردنيــة، ومؤسســة المــوانئ األردنيــة 

العــاملين فــي الرؤيــة، والتحفيــز الــذاتي، ووجــود نظــام   التحــرر مــن قيــود التفــويض اإلداري، ومشــاركة(ّثلــت بـــ تم للّتمكــين

تنـوع المهــارات،  (فــي حـين حــددت خصـائص الوظيفـة بـــ    ). للعمـل الجمـاعي، ونمــو الشخصـية وتــدعيم اإلحسـاس باألمـان     

وقــد توصــلت العبيــديين إلــى عــدة نتــائج دارت حــول     ).واالســتقاللية، وأهميــة العمــل، وهويــة المهمــة، والتغذيــة العكســية   

، عـدا عـن   مستوى إدراك متوسط للّتمكين بأبعـاده فـي المنظمتـين المبحـوثتين، وبارتفـاع قليـل فـي شـركة االسـمنت         وجود 

 . وجود مستوى إدراك مرتفع لخصائص الوظيفة في المنظمتين المبحوثتين

 :"تمكــين العــاملين كمــدخل إداري وأثــره علــى القــدرة التنافســية للمنظمــة    : "بعنــوان) 2005، الفيــاض(دراســة  .4

مكين على القدرة التنافسية لدى الشـركات الصـناعية األردنيـة العاملـة     إذ هدفت الدراسة الستقصاء أثر الّت. دراسة ميدانية

مكـين  في منطقة عمان والتي تتعامل مع طين البحر الميت وأمالحه، إضافًة لرصد الفروق بين تلك الشركات فـي مجـالي التّ  

الثقافـــة (مكـــين كمتغيـــر كمســـتقل بعناصـــره األربعـــة وهـــي ذج نظـــري يتضـــمن الّتحيـــث تـــم بنـــاء نمـــو. والقـــدرة التنافســـية

لـة بــ   ، والقـدرة التنافسـية كمتغيـر تـابع بعناصـرها األربعـة المتمثّ      )تعلـيم العـاملين، وفـرق العمـل، والتكنولوجيـا     والمشتركة، 

ــة   و جــودة المنتجــات، ( ــات العمــالء، والمعاملــ   اأســعار المنتجــات، ومرون وقــد توصــل   ).ة الحســنة للعمــالء الســتجابة لطلب

ــائج، أشــارت أغلبهــا بوجــود     بشــكل عــام ولــدى  لــدى الشــركات   ضــعف فــي تمكــين العــاملين   الفيــاض فــي دراســته لعــدة نت

ذات  وجـود فـروق  لأشـارت الدراسـة   كما وقد . تكنولوجيا اإلنتاج واالتصال استنادًا لبعد الشركات الصغيرة بشكل خاص،

بينمـا ال توجـد فـروق    . المسـتوردة لصـالح   ةالتنافسية للمنتجـات األردنيـة والمنتجـات المسـتورد    بين القدرة  داللة إحصائية

 .في القدرة التنافسية للشركات حسب حجمها

ــاني(دراســة  .5 ــوان) 2007، المع ــز المؤسســي للمؤسســات األردنيــة        : "بعن ــق الّتمي ــى تحقي ــاملين عل ــين الع ــر تمك أث

لـى أثـر تمكـين العـاملين علـى تحقيـق       إف هـدفت دراسـة المعـاني للتعـر    ". لّتميزالمشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني ل

الّتميز المؤسسي للمؤسسات األردنية المشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني للّتميـز، إذ تناولـت الدراسـة سـتة مسـتلزمات      

واالهتمــام بــإدارة المعرفــة، واعتمــاد فــرق   تــوافر قيــادة ممّكنــة، وثقافــة ممّكنــة، وعمليــات ممّكنــة، (وهــي  ،للّتمكــين الهيكلــي

الوظيفة ذات المعنـى،  ( لت بـمكين النفسي والتي تمّثعناصر الّتالدراسة وكذلك تناولت ). العمل، وتوافر تكنولوجيا اإلنتاج

علـى تحقيـق   ر المتغيـرات السـابقة   يتأثحيث تم دراسة مدى ، )والكفاية والجدارة، واالستقاللية، والتأثير الحسي واإلدراكي

، في ظل الجـودة  )هفيدرجة تقييم المنظمة في الجائزة، وترتيبها في القطاع الذي تعمل (الّتميز الذي تم قياسه من خالل 

ـرات عديـدة، منهـا    ددالشاملة التي حالرؤيـة، التعلـيم والتـدريب، والتحسـين المسـتمر، التقيـيم والقيـاس، وتقليـل         (ت بمتغي

 ...).بونالتالف، والتركيز على الز
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وجــود ، إضــافًة لتــوفر مســتلزمات التمكــين الهيكلــي لمجمــوع الشــركات بدرجــة متوســطة وتوصــل المعــاني فــي دراســته إلــى 

للجـودة الشـاملة بدرجـة متوسـطة،      وجـود تطبيـق  أيضـًا   كمـا وبيّنـت النتـائج   . إدراك لدى العاملين بكـونهم ممّكنـين بدرجـة عاليـة    

ر كـل منهمـا   ومـدى تـأثي  مكين النفسي لـدى العـاملين،   مكين الهيكلي وتحقيق الّتزمات الّتوجود أثر ذو داللة إحصائية بين مستلو

  .ر تحقيق الجودة الشاملة على تحقيق الّتميزيعلى الجودة والّتميز، فضًال عن تأث

  الدراسات األجنبية

ثقافـة الجـودة   سـته  درافـي   Kanjiكنجـي  نـاقش  : "ثقافـة الجـودة الكليـة   " :بعنـوان  (Kanji and Yui, 1997) دراسة .1

للشــركات اليابانيــة العاملــة فــي بريطانيــا، ومــن ثــم مقارنتهــا بالشــركات التــي تمــارس عمليــات مماثلــة لهــا فــي اليابــان مثــل     

وقد توصلت الدراسـة  . ، ومن ثم العمل على التحقق منهاواالختالف بينهما هأوجه الشب، لتحديد )األم( اليابانية الشركات

والعاملة في بريطانيـا قـد حققـت    دارة الجودة الشاملة الشركات المطبقة إلوالتي أشارت أهمها بأن  على العديد من النتائج

ــق       ــي ال تطب ــة بالشــركات الت ــر مقارن ــه  . إدارة الجــودة الشــاملة إنجــاز أفضــل بكثي ــا وأن ــين    كم ــرة ب ــات كثي ال توجــد اختالف

ــة     ــر المطبق ــة وغي ــان  إلدارة الجــودة الشــاملة الشــركات المطبق ــي الياب ــق    بســبب ،ف ــي ال تطب إدارة الجــودة أن الشــركات الت

، فضـًال عـن أن الشـركات العاملـة فـي اليابـان قـد تبّنـت         في الشـركة  إلدارة الجودة الشاملة لديها أصًال عدة عناصرالشاملة 

افــة ، بينمــا وجــد التميـز فــي العمــل لتطــوير ثق (TQM)ثقافـة الجــودة الكليــة التــي هـي جــزء مــن إدارة الجــودة الشـاملة الـــ    

 :بالعديــد مــن العوامــل مثــل تتــأثر ثقافــة الجــودة كمــا وأشــارت النتــائج بــأن   .الجــودة لــدى الشــركات العاملــة فــي بريطانيــا 

 ....)بالموظفين، والبصمة الخاصة بالشركةونوع الشركة، وطبيعة البيئة، (

الدراسـة العالقـة بـين    صـت هـذه   تفح: "نحو تعريف ثقافة الجودة: "بعنوان (Dellana and Hauser, 1999) دراسة .2

ولتحقيـق   .منظمـة مـن المجتمـع األمريكـي للثقافـة     ) 1000(والثقافة التنظيميـة، حيـث تـم أخـذ عينـة مكونـه مـن         TQMالـ 

  معـايير جـائزة مـالكوم بالـدريج      ىتطـوير اسـتبانه اعتمـادًا علـى نمـوذج القـيم المتنافسـة للثقافـة، وعلـ          ذلـك تـمBaldrige 
Award  وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي أشـارت  . الثقافة التنظيمية ومواقع إدارتهابغاية تحديد كل من

مكانية اسـتحواذ أحـد أبعـاد نمـوذج     تتصف بكونها مرنة، إضافًة إل إدارة الجودة الشاملة تدعمبعمومها إلى أن الثقافة التي 

ناهيـك عـن   . TQMبعاد األخـرى المحـددة فـي نجاحـات الــ      مقارنة باأل ،القيم المتنافسة على أعلى درجات األهمية النسبية

بــ     التي تم اعتمادها في الدراسة، والمتمثلـة  عد محدد من أبعاد الثقافة األربعةب إمكانية إسناد االختالفات الجوهرية إلى

  ).التأكيد اإلستراتيجيوالخاصية المسيطرة، ونمط القيادة، واإلحاطة، (

دراسة مقارنـة  : منظمات ذات أداء عالي= الثقافة اإلبداعية والعاملين الممّكنين: "انبعنو ,Jordan) (1999سة درا .3

 Innovativeالبحـث فـي العالقـة بـين الثقافـة اإلبداعيـة       Jordanإذ هـدفت دراسـة جـوردن    : القطـاعين العـام والخـاص    بـين 
Culture،  والعـــاملين الممّكنـــينEmpowered Employees  ذات أداء عـــالي ، بغايـــة الوصـــول إلـــى منظمـــاتHigh 

Performance Organizations.            وقـد اسـتغرقت جـودن السـتكمال دراسـتها خمـس سـنوات، استعرضـت خاللهـا العديـد

زة لكــل الدراســات التــي قامــت بمراجعتهــا بغايــة االســتنارة  مــن الدراســات ذات العالقــة، بحيــث غــدت دراســتها خالصــة مركــّ 

المرتبـة األهـم لـدى     Innovationاحـتالل اإلبـداع   ئج دارت في مجملهـا حـول   وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتا .بنتائجها

ن يــرى األفــراد العــاملون فــي القطــاع العــام أن يفــي حــ ،منظمــات القطــاع الخــاص مــن وجهــة نظــر كــل مــن الفــرد والمنظمــة 

المرتفـع تقـديم    اءاألدزات المنظمـات ذات  يـ مـن أهـم مم   كما وأشارت الدراسـة بـأن   .اإلصالح يعتمد على إيجاد قيمة هامة

وعـدم تفهـم لموضـوع    ، األفـراد  معرفـة قـف أمامهـا نقـص    تقـات التـي   ووأن مـن أهـم المع   ،منتج بجودة عالية وبمـوارد قليلـة  

وتحفيـز العـاملين، واالتصـاف    ذات األداء المرتفـع تسـعى للتركيـز علـى النتـائج،      فضًال عن أن المنظمات  .التغيير والتجديد

  .لة وإعادة هيكلة أنظمتها لتلبية احتياجات ورغبات عمالئهاوالقدرة على هيكبالمرونة، 

إذ : ى فـي المشـاريع الصـينية   المتبنـّ ": التأثير الثقافي علـى إدارة الجـودة الشـاملة   : "بعنوان (Pun, 2001) دراسة .4

وقــد . ينيةهـدفت الدراسـة البحـث فـي العالقـة بـين الثقافـة التنظيميـة، وإدارة الجـودة الشـاملة فـي عـدد مـن المشـاريع الصـ               

التـــدريب، ودرجـــة القـــرب مـــن المســـتهلك،  : (فـــي دراســـته مجموعـــة مـــن المتغيـــرات المســـتقلة منهـــا   Punاســـتخدم بـــون 

إضافًة الستخدام مجموعـة مـن مؤشـرات    ...). خلو المنتج من العيوبوالتزام القيادة، واالتصاالت، والتحسين المستمر، و

ــا ،األداء كمتغيـــرات تابعـــة ــا العـــاملين، وتغيـــب العـــاملين، واإلنتاجيـــة، والربحيـــة،   درجـــة رضـــا ال: (ومنهـ مســـتهلكين، ورضـ

  .نة أعالهوجود عالقة مباشرة بين المتغيرات المستقلة والتابعة المبيوتوصلت الدراسة إلى ...). والمنافسة
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علـى   عملـت الدراسـة  : دراسـة تجريبيـة فـي تـايوان    ": مكين فـي صـناعة الخـدمات   الّت" :بعنوان (Lin, 2002) راسةد .5

كمـا  . مكـين علـى إدراكهـم لمعنـى التّ   ... دراسة تأثير الصفات الشخصية لألفراد مثل العمـر، والمسـتوى التعليمـي، والثقافـة    

حيــث تــم حصــر  . الشــركات التايوانيــةفــي  مكــين علــى تحقيــق الرضــا الــوظيفي  وقــد هــدفت الدراســة لبيــان مــدى تــأثير التّ  

، باإلضـافة إلـى سـبعة عوامـل     )وثقافة ممّكنة، وعمليـات ممّكنـة، وعـاملين ممّكنـين    قادة ممّكنين، (مكين بما يلي متغيرات الّت

ــى    ....).القــيم المشــتركة، واإلســتراتيجية، والنظــام، والمهــارات، والعــاملين   (منهــا  أخــرى، تنظيميــة وتوصــلت الدراســة إل

الفاعـل فـي    هلـدور  ، نظـراً عـاملين مكـين مـن قبـل جميـع ال    جـوب إدراك التّ ، ووولـيس نظريـاً   ليًا،عموجوب أن يكون التمكين 

، عـدا  مدى إدراك األفـراد للّتمكـين   علىوطبيعة الشركة  ،الصفات الشخصية لألفرادإضافًة لتأثير . تحقيق الميزة التنافسية

  .عن بروز أهمية أبعاد التمكين األربعة في تحقيق الرضا الوظيفي

: "بي للقنوات المسـهلة لثقافـة الجـودة الكليـة    تحقق تجري" :بعنوان (Gallear and Ghobadian, 2004) دراسة .6

دراســة للتحقــق مــن القنــوات المســهلة لتطــوير ثقافــة الجــودة الكليــة القائمــة علــى إحــداث تغييــرات فــي الثقافــة    الإذ هــدفت 

ت موقـد اسـتخد   .، ومن ثم ترتيب تلك القنـوات وفقـًا ألهميتهـا النسـبية    إدارة الجودة الشاملةالتنظيمية وفقًا لمدخل عمل 

لعمـل، والتـدريب،   االقيـادة، والتحسـين المسـتمر، وبيئـة     : (ها بمثابة قنـوات منهـا  مجموعة من المتغيرات التي يعد الدراسة

وجـود تـداخالت بـين    وتوصلت الدراسة إلى عـدة نتـائج أشـارت أهمهـا ب     ...).والزبائن، والموردين، والمسؤولية المشتركة

ة صـارمة،  يتطلـب نيـ   ل إدارة الجودة الشـاملة ي والتطبيق الناجح لمدخالتبّنكما وأن إدارة الجودة الشاملة، مفهوم الثقافة و

فــي األهميــة النســبية للمتغيــرات  فضــًال عــن وجــود تبــاين   .فــي الثقافــة التنظيميــة تغييــرات وأن ذلــك ال يعنــي فقــط إحــداث  

إدارة  لمحـوري للثقافـة التنظيميـة فـي مـدخ     استنادًا للنتائج وتفاصيلها أسـند البـاحثون الـدور ال   و قيد الدراسة،) القنوات(

 .الجودة الشاملة

دراسـة  ركـزت  : دراسـة حالـة   ":ةاألهـداف والمخرجـات التصـوري   : تمكين العاملين" (Hill and Huq, 2004) راسةد .7

ه ن للّتمكـين، ومـا الـذي يهـدفون لتحقيقـه، ومـا الـذي يحققونـ        ين وغيـر المـدير  يعلى المقارنة بين مفهوم المدير Hillهيل 

الدراسة على دراسة حـالتين لمنظمتـين حاصـلتين علـى شـهادة الجـودة الشـاملة والشـهادات األوروبيـة           قامت حيث. بالفعل

ــرة      ــز، تعمــالن فــي مجــال الخــدمات، إحــداهما كبي ــر مــن   (للّتمي ــديها أكث ــديها (، واألخــرى صــغيرة  )موظــف 2000ل  56ل

مصـدر  وحدود المهمة، ومدى التقيد فـي أداء المهمـة،   (على اسة مكين التي تناولتها الدرأبعاد الّت توقد اشتمل). موظف

كـال الشـركتين    ؟ وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن إجمالها بكون)قوة المهمة، وطبيعة الثقافة السائدة ومن أين تنبع

الكبيـرة، وجـد بأنـه     يتجـه نحـو الديمقراطيـة فـي الشـركات      مكين، ولكنه طبق بمفاهيم مختلفة، فبينما كانسعت لتحقيق الّت

مكين فـي الشـركات الكبيـرة يعتمـد علـى      تحقيق الّتوتوصلت الدراسة أيضًا بأن . يتجه نحو السيطرة في الشركات الصغيرة

نه يعتمد على رأي متخذي القرارات، وفي ضوء مصـالحهم  إاإلستراتيجية التي تتبناها الشركة، أما في الشركات الصغيرة ف

 .الشخصية

قدم فإن أهم ما يميز الدراسة الحالية عن غيرهـا مـن الدراسـات السـابقة هـو نموذجهـا ذو الصـفة الشـمولية         بناًء على ما ت

إضافًة لتناول الدراسة قطاع حيوي هام ـ والذي لـم يحـظ فـي     . ألبعاد إدارة الجودة، فضًال عن أخذ تمكين العاملين كمتغير تابع

كمـا وقـد تميـزت    . ، وخاصًة بمواضيع مماثلة أو قريبة من موضـوع الدراسـة  حدود علم الباحثان ـ بالقدر الوافي من البحث بعد 

الدراسة بتناولها لموضوع إدارة الجودة الشاملة من منظور ثقافي، وليس كبرنامج أو أسلوب إنتاج، كمـا هـو الحـال فـي العديـد      

  . من الدراسات
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  نموذج الدراسة

 راتهـا متغأهـداف الدراسـة، و  بناء نموذج الدراسة فـي ضـوء   تمويعـرض  . ، واعتمـادًا علـى مـا ورد فـي الدراسـات السـابقة      ي

  : الشكل التالي تفصيًال هيكليًا للمتغيرات المستقلة، والتابعة التي تشّكل نموذج هذه الدراسة

  نموذج الدراسة :1شكل 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وأساليب متغيرات الدراسة 4-3

  التعريفات اإلجرائية

ًا الحتواء هذه الدراسة على بعض المصطلحات والمفاهيم، ومن أجل تحديد المعاني وتوحيدها، فال بد مـن اإلشـارة   نظر

إضافةًً لكون تلك التعريفات اإلجرائية تعد بمثابة أحد العناصـر البنائيـة    ،في الدراسةلمعاني تلك المصطلحات كما تم استخدمها 

  :على النحو التاليللدراسة، وذلك 

 إدارة الجودة الشاملة

TQM  

 االتجاه نحو حمل المخاطرة

Attitude to Risk-Taking 

 درجـة مركزيـة التوجـه

Degree of Central Direction 

 التركيـز الخارجـي

External Focus 

 التوجـه نحـو فـرق العمـل

Team Orientation 

 االتجاه نحو التغيير

Attitude to Change 

ــا      : المصــــدر ــة، وأهمهــ ــابقة ذات العالقــ ــات الســ ــاملة، والدراســ ــودة الشــ ــتئناس بأدبيــــات الجــ ــوء االســ ــي ضــ ــان فــ ــداد الباحثــ  :إعــ

(Davies,T. O. Huw, et al, 2000, Quality in Health Care 9,pp. 111-119; Kanji, K. Gopal, and Yui, Hiroshi, 
1997 Total Quality Management, 8 (6), 417-428; Goetsch, et al , "Quality Management", 2006, 5ed, Ch 6.   

 المتغير المستقل

Independent Variable 

  المتغير التابع

Dependent Variable 

  

  تمكين العاملين

Employees 
Empowerment 
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تبعـًا لخلفيـات البـاحثين     للجودة الشـاملة تعددت التعريفات  :(Total Quality Management)ارة الجودة الشاملة إد .1

 International (ISO, 2000) مـا جـاءت بـه المنظمـة الدوليـة للمقـاييس       هـذا الموضـوع، ومـن أهـم تلـك التعريفـات       فـي 
Standard Organization، والتي ز علـى الجـودة والنوعيـة، ويسـتند     إلدارة المنظمـات، يركـّ   مفهـوم إداري "فتها بأنهـا  عر

خـالل إرضـاء الزبـون، كمـا وتعـم فائدتـه علـى         مـن  النجاح على المدى الطويللتحقيق ه، ويهدف ئلى مشاركة جميع أعضاإ

  .www.wikipedia.org "العاملين في المنظمة والمجتمع

فهـا  فـي حـين عر  ". والمرونة فـي كامـل المنظمـة    ،والتأثير ،مدخل لتحسين التنافسية" أّنها (Oakland, 2000, 18)وقد عرفها 

(Wakhlu, 1998, 15)  ال"علــى أنهــامــن خــالل عمــل المــديرين والمــوظفين معــًا   ،األداء إلرضــاء المســتهلكفــي ق تفــو

ومهمـا كانـت االختالفـات فـي      ".صـحيح، ومـن المـرة األولـى    لتزويد المستهلكين بالجودة عن طريق تأدية العمل بالشـكل ال 

مـدخل إداري يتكـون مـن ثالثـة مكونـات أساسـية       ) TQM(إدارة الجـودة الشـاملة    ها تجمع على كونهذه التعريفات، إال أّن

 ميــزوبــذلك فــإن إدارة الجــودة الشــاملة هــي فــن إدارة الكــل أو المجمــوع للوصــول إلــى التّ ) ، وجــودة، وشــموليةدارةإ وهــي

(Bank, 2000, 47-48; Besterfield, 2003, P.1)  

كمـــا وأن إدارة الجـــودة الشـــاملة تقـــود إلـــى إجـــراء تغييـــرات حيويـــة فـــي ثقافـــة المنظمـــة لغايـــة تحقيـــق التطبيـــق النـــاجح لتلـــك     

  (Rampersad, 2005, 266-268).الثقافة

ر فيهـا األفـراد العـاملين القـدرة، والثقـة،      هـ ظي يشير إلـى البيئـة التـي   : (Employees Empowerment) العاملين تمكين .2

وااللتزام، لتحمل مسؤولية تحسين العمليات، والقيام بالمبادرات الضرورية إلشباع متطلبات العميل ضـمن حـدود واضـحة    

 ,Besterfield, 2003).ةبغيــة الوصــول إلــى تعزيــز القــيم الســائدة التــي تقــود نحــو تحقيــق األهــداف التنظيميــ ، ومعلومــة
P.96)وبمعنى آخر فإن ومـنحهم   ،ال لمدخالت أولئـك األفـراد األقـرب إلـى العمـل     تمكين العاملين يشمل على االلتماس الفع

   .(Oahland, 2003, 272-273) ملكية الوظائف التي يؤدونها

 وكمـاً يشير إلى المدى الـذي ينجـز فيـه الفـرد هـدفًا مرتبطـًا بالعمـل نوعـًا         ): Individual Performance(أداء الفرد  .3

 .,Dessler, 2005) (313-310، )196 -195، 2005الهيتي، (

ن الـذين يعملـون فـي وظـائف     يالمـوظف حيـث قصـد بهـم الباحثـان      (Managerial Employees):الموظفـون اإلداريـون    .4

بيعـة  كمـا وتتسـم ط  . ، والذين تقع عليهم مسؤولية اإلشراف واتخاذ القـرارات الشركةمختلفة في  إدارية إدارية وبمستويات

 .بحكم السلطة والصالحية الممنوحـة للمراكـز اإلداريـة التـي يشـغلونها      ،وظائفهم بكونها ذات أهمية وحساسية في التنظيم

 .حيث تتباين وظائفهم في أهميتها النسبية وفقًا للمستوى اإلداري الذي تقع فيه تلك الوظائف

  : فرضيات الدراسة

في نموذج الدراسة، فقد تم صياغة بعض الفرضيات التي يمكن اختبارها لتحقيـق  اعتمادًا على المتغيرات واألبعاد الواردة 

 :أهداف الدراسة، حيث تتكون هذه الفرضيات من أربع فرضيات رئيسة، وعلى النحو التالي

  :األولى الرئيسةالفرضية 

   H1: ية في األردنيوجد اهتمام بأبعاد إدارة الجودة الشاملة منفردة ومجتمعة لدى شركات صناعة األدو .  

  :الثانية الرئيسةالفرضية 

   H2 :يوجد اهتمام بتمكين العاملين لدى شركات صناعة األدوية في األردن .  

  :الثالثة الرئيسةالفرضية 

   H3 :   ــة إحصــائية كــين العــاملين لــدى شــركات صــناعة األدويــة فــي     علــى تم ألبعــاد إدارة الجــودة الشــاملة يوجــد أثــر ذو دالل

  . األردن

  

  :وهي ،فرضيات فرعية خمسهذه الفرضية من  ثقينب
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 H3-1:  كين العاملينعلى تم لالتجاه نحو حمل المخاطرة (%5)داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى .  

 H3-2:  كين العاملينعلى تم لدرجة مركزية التوجه (%5)داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى .  

H3-3   :كين العاملينعلى تم للتركيز الخارجي (%5)داللةلة إحصائية عند مستوى وجد أثر ذو دالي .  

 H3-4 : كين العاملينعلى تم للتوجه نحو فرق العمل (%5)داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى .  

 H3-5 : كين العاملينعلى تم لالتجاه نحو التغيير (%5)داللةيوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى.  

  :الرابعة الرئيسةالفرضية 

 H4 : كــين العــاملينعلــى تم) األبعــاد مجتمعــة( إلدارة الجــودة الشــاملة (%5)داللــةيوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 

  . لدى شركات صناعة األدوية في األردن

  منهجية الدراسة

  مجتمع وعينة الدراسة 

جـال صـناعة األدويـة األردنيـة المرّخصـة والمسـجلة لـدى اإلتحـاد         تكون مجتمـع الدراسـة مـن كافـة الشـركات العاملـة فـي م        

ونظـرًا لكـون مجتمـع الدراسـة صـغير،      ). حتى إعداد هذه الدراسة(شركة صناعية ) 11(األردني لمنتجي األدوية، والبالغ عددها 

مـن العينـة بعـدما تـم      شـركتين إال أنـه تـم اسـتبعاد    . وألغراض تحقيق أهداف الدراسة، تم االعتماد على جميع وحـدات المجتمـع  

وفي ضوء ذلـك فقـد اقتصـرت    . معقدة إلجراء هذه الدراسة عليهمااالتصال معهما وتم رفض التعاون، أو طلب إجراءات إدارية 

) 115(شــركات، إذ تــم توزيــع ) 9(العينــة علــى كافــة الشــركات التــي أبــدت اســتعدادها لإلجابــة علــى االســتبانات والبــالغ عــددها   

استبانة منهـا لعـدم   ) 12(وبعد تدقيقها تم االستغناء عن . استبانة) 75( ، وبواقع%)66(استبانه، وقد بلغت نسبة االستجابة 

وقـد تمّثلـت وحـدة التحليـل فـي هـذه الدراسـة بفئـة         . ملئها بالشكل السليم من قبـل المبحـوثين، وذلـك لتـوخي الدقـة فـي النتـائج       

اإلداريين على مستوى اإلدارة الوسطى واإلدارة الدنيا، والتي تفاوتت بمسميات وظيفيـة مختلفـة امتـدت مـن وظيفـة مـدير إدارة       

  . دلها، إلى وظيفة مشرف أو ما يعادلهاأو ما يعا

  أساليب جمع البيانات 

انسجامًا مع طبيعة البيانات فقد تم االعتماد في جمعها على استبانه خاصـة تـم تطويرهـا وتحكيمهـا وفقـًا لمقيـاس ليكـرت        

حـاول الباحثـان   ) العـاملين تمكـين  (، لتغطي كافة متغيرات وأبعاد الدراسة، وفي قيـاس المتغيـر التـابع    (Likert Scale)الخماسي 

االستفادة من مقاييس جاهزة في دراسات سـابقة، آخـذين بعـين االعتبـار تحويرهـا وصـياغتها فـي ضـوء االسترشـاد واالسـتئناس           

، وبشــكل ينســجم مــع واقــع الدراســة وخلفيــات المبحــوثين، وبالتــالي إنضــاج األداة بشــكل    )صــدق األداة( بــآراء الســادة الخبــراء 

دعيم المصادر األولية بالزيارات االستطالعية والمالحظات الميدانية التـي  وقد تم تكما . ات الدراسة وأهدافهاينسجم مع متطلب

 بغيــة ربــط اســتجابات المبحــوثين مــع مــدلوالتها فــي نتــائج التحليــل   لــبعض الشــركات المبحوثــةعلــى أرض الواقــع  القيــام بهــاتــم ،

وقـد بلغـت درجـة     .التـي تـم التوصـل إليهـا    التحقـق مـن دقـة النتـائج     وذلـك بهـدف    .ةأسـئلة االسـتبان   تجـاه اإلحصائي الستجاباتهم 

، وهـي  Cronbach's Alpha 96.1%لهذه االستبانه وفقـًا لمقيـاس كرونبـاخ ألفـا     ) نسبة االتساق الداخلي أو الثبات(اعتمادية 

  ساليب اإلحصائية المستخدمةاأل Sekaran, 2002).؛2007أبو صالح، (نتائج الدراسة نسبة مرتفعة تمّكن من اعتماد

الحزمـــة اإلحصـــائية للعلـــوم عبــر   والمتـــوفرة المعروفـــةالوصـــفي والتحليلــي   اســتخدمت الدراســـة بعـــض أســاليب اإلحصـــاء  

  : وتتلخص هذه األساليب ومجاالت استخدامها بما يلي. إلظهار خصائص العينة واختبار الفرضيات )SPSS(االجتماعية 

 . لقياس مدى ثبات واعتمادية أداة الدراسة Cronbach's Alphaاختبار كرونباخ ألفا  .1

للتأكــد مــن مالئمــة بيانــات الدراســة، وذلــك   Kolmogorov-Smirnov and Shapiro- Wilkاختبــار التوزيــع الطبيعــي  .2

 المالئمــة الختبــار  (Parametric)بكونهــا تتبــع التوزيــع الطبيعــي بشــكل يمّكــن مــن اختيــار األســاليب اإلحصــائية المعلميــة       

  .الفرضيات
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 .التكرارات والنسب إلظهار خصائص العينة .3

، والـذي اسـتخدم الختبـار الفرضـيتين الرئيسـتين األولـى       (Minitap)المتوفر ضمن برمجية الـ  One Sided t-testاختبار  .4

 .والثانية

 .One Sided t-testالمتوسطات واإلنحرافات المعيارية، التي أستخدمت كأساس الختبار  .5

 .الختبار الفرضيتين الرئيستين الثالثة والرابعة Simple and Multiple Regressionدار البسيط والمتعدد اختبار اإلنح .6

  .الذي أستخدم الختبار الفرضيتين الرئيستين الثالثة والرابعة (ANOVA)تحليل التباين  .7

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

  ائياإلحصاختبار صحة البيانات للتحليل  :المحور األول

اختبار صحة البيانات المجم وذلـك مـن خـالل التعـرف علـى مـدى اقترابهـا مـن          اإلحصـائي، عـة للتحليـل   في هذه المرحلة تم

   :وذلك كما يليتوزيعها الطبيعي، 

  : اختبار التوزيع الطبيعي

 كلمـوغروف سـميرنوف   اختبـار  استخدامتم )Kolomogrov-Smirnov Z) (K-S (القـرار   تكـون قاعـدة  حيـث  علمـي،  الم

مـدى   وباختبار. 0.05أكبر من ) K-S( إحصائيةكانت احتمالية  إذا ،البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، لكون قبول الفرضية العدمية

  :التاليالنتائج كما هي بالجدول  كانت ،اقتراب البيانات من توزيعها الطبيعي لكل متغير من متغيرات الدراسة

  طبيعي لمتغيرات الدراسةاختبارات التوزيع ال :1جدول 

 Tests of Normality المتغير
)K – S( P - value

  )أبعاد إدارة الجودة الشاملة( :المتغيرات المستقلة

 0.220 0.122 االتجاه نحو حمل المخاطرة

 0.075 0.186 درجـة مركزيـة التوجـه

 0.278 0.120  التركيـز الخارجـي

 0.200 0.087 التوجـه نحـو فـرق العمـل

 0.0860.200  االتجاه نحو التغيير 

 )تمكين العاملين(:  التابعالمتغير 
 0.189 0.100 تمكيـن العـاملين

مرتفعـة،  أن النتيجـة  ) (K–S من الجـدول السـابق والخـاص بفحـص التوزيـع الطبيعـي لمتغيـرات الدراسـة، نجـد مـن اختبـار           

  . مما يعني أنها تقترب من توزيعها الطبيعي ،يع المتغيراتلجم )(%5أكبر من  (Sig)مستوى الداللة حيث أن 

  استخدام اإلحصاء الوصفي لوصف خصائص عينة الدراسة :المحور الثاني

 أوليـة علـى عينـة الدراسـة، وفيمـا يلـي وصـف لعينـة الدراسـة التـي تـم            ةنظـر  إلقـاء الفرضيات، من المهم  باختبارقبل البدء 

  : عليها اتتوزيع االستبان
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  عينة الدراسةوصف خصائص  :2ل جدو

 صـائـالخص
 التحليل اإلحصائي

 %النسبة المئوية  التكرار

 الجنس

%4470 ذكر

%1930 أنثى

%63100  مجموعال

 العمر

%1625 30-20سنة 

%2133 40-31سنة 

%2337 50-41سنة 

 %23 60-51سنة 
 %12  سنة 61أكثر من 

%63100 مجموعال

 هل العلميالمؤ

%914 دبلوم

%3556 بكالوريوس

%1320 ماجستير

 %58 دكتوراه
 %12 غير ذلك

%63100 مجموعال

مــــــدة العمــــــل فــــــي 

 الشركة

%2946 5-1سنوات 

%1930 10-6سنوات 

%813 15-11سنة 

%610 20-16سنة 
 %12 سنة 21كثر من أ
%63100 مجموعال

 صـائـالخص
 يل اإلحصائيالتحل

 %النسبة المئوية  التكرار

مدة العمل في قطاع 

 ةيصناعة األدو

%1727 5-1سنوات 

%1930 10-6سنوات 

%1118 15-11سنة 

%1117 20-16سنة 

 %58 سنة 21كثر من أ
%63100 مجموعال

%2641 ما يعادله/ إدارةمدير  الوظيفي المسمى 
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 صـائـالخص
 التحليل اإلحصائي

 %النسبة المئوية  التكرار

%1422 ما يعادله/ رئيس قسم

%1321 ما يعادله/ مشرف

%1016 أخرى

%63100 مجموعال

من جمع مثل هذه البيانات التعـرف علـى خصـائص أفـراد عينـة الدراسـة، فضـًال عـن إمكانيـة اسـتفادة            الباحثينَتمّثل هدف 

لـذا  . بحـاث فـي القطـاع المبحـوث    باحثين آخرين من هذه البيانات، بحيث تقوي من انطالقتهم أثناء قيامهم بعمل الدراسـات واأل 

  .بالتعليق التالي حول تلك البيانات سيتم االكتفاء

مــن المبحــوثين فــي شــركات صــناعة األدويــة قيــد الدراســة كــانوا مــن  % 70أن مــا نســبته  ،)2(رقــم مــن الجــدول  الحــظي

لـذي يشـغل فيـه الـذكور النسـبة      بـأن غلبـة الحصـة الذكوريـة تعـود إلـى خصـائص المجتمـع العربـي ا          البـاحثين حيث يـرى  . الذكور

األكبــر مــن الوظــائف فــي المنظمــات عمومــًا، بحكــم تفضــيله لعمالــة الذكورـــ وشــركات األدويــة مــن بينهــا ـ وخاصــًة فــي الوظــائف       

بـالتغير بشــكل حثيـث، كمــا عكسـتها بعــض األدبيـات الســابقة التـي تســّنى للباحثـان اإلطــالع       ة ولـو أن هــذه النسـبة آخــذ  . اإلداريـة 

سـنة،  ) 50-41(وعند فحص استجابات المبحوثين من حيث فئاتهم العمرية، لوحظ بأن النسبة الغالبة تقـع فـي الفئـة مـن     . عليها

حيــث يعكــس هــذا %. 2ســنة فــأكثر مــا نســبته  61فــي حــين مّثلــت الفئــة العمريــة مــن . ســنة) 40-31(تليهــا الفئــة العمريــة مــن 

وباالنتقال إلى المؤهـل العلمـي،   . الشبابية ذات الخبرة في مجال العمل الدوائي الّتمرُكز العمري عناية الشركات المبحوثة بالحالة

فقد كانت النسبة الغالبة لألفراد الحاصلين على درجة البكـالوريوس، ويمكـن القـول بـأن ذلـك يشـير إلـى أهميـة الخبـرة واألقدميـة           

العليـا فقـط، ممـا يعكـس نـوع مـن العدالـة فـي أنظمـة           في تولي مهام إدارية مستقبلية، دون ربط تلك المناصب بالمؤهالت العلمية

تلك الشركات التي تحكم تعاملها مع موظفيها، عبر قيامها بفسح المجـال أمـام المجـدين لتـولي مناصـب إداريـة، وإظهـار القـدرات         

  . الكامنة لديهم

يــة، ومــدة العمــل فــي قطــاع  أيضــًا، وفيمــا يخــص مــدة العمــل فــي الشــركة الحال  ) 2(وباالســتناد إلــى بيانــات الجــدول رقــم  

وفـي ذلـك انسـجام مـع     . سنوات على التوالي) 10-6(سنوات، و) 5-1(صناعة األدوية، فإن النسبة الغالبة كانت تقع في الفئتين، 

ناهيك عن أنه يستشف من ذلـك وجـود   . ما ورد في االستنتاجين السابقين بخصوص الفئة العمرية، والمؤهل العلمي للمبحوثين

بحثًا عـن المكـان األفضـل، اسـتنادًا لقصـر فتـرة مكـوث الموظـف         ) معدل دورانهم(نتقال الموظفين بين تلك الشركات سهولة في ا

وهذا ما أكدته بعـض األسـئلة   . في الشركة من جهة، عدا عن كون قطاع صناعة األدوية يتصف بالحداثة النسبية من جهة أخرى

ة الذين توجد للباحثين معرفة بهم، أو الذين تعرفـا علـيهم مصـادفًة، أثنـاء فتـرة      االستفسارية التي تم توجيهها لبعض أفراد العين

  .التوزيع والجمع لالستبانات

وأشـارت بـأن أفـراد العينـة يتوزعـون فـي مسـميات        . وفيما يتعلق بالمسمى الوظيفي فقد جاءت النتائج لتتناغم مـع السـابق  

أو مـا يعـادل   ). مشـرف (، ومسـمى  )رئـيس قسـم  (سـبة األكبـر، تـاله مسـمى     الن) مـدير إدارة (وظيفية مختلفة، حيث احتـل مسـمى   

  .تلك المسميات في الدرجة

ويرى الباحثان بأن النتائج السابقة تدل على قوة العينة التي تم اختيارهـا، ممـا يعطـي مصـداقية للنتـائج التـي تـم التوصـل         

  .إليها

  اختبار الفرضيات :المحور الثالث

  :والثانية األولى ئيسةالرالفرضية اختبار  

 : H1األدوية في األردن يوجد اهتمام بأبعاد إدارة الجودة الشاملة منفردة ومجتمعة لدى شركات صناعة .  

H2 : يوجد اهتمام بتمكين العاملين لدى شركات صناعة األدوية في األردن .  
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، حيـث يـأتي هـذا    (Minitap)من برمجيـة  المتـوفر ضـ   (One sided t- test)تم ذلك االختبـار مـن خـالل اسـتخدام اختبـار      

  ).3(وقد كانت نتائج االختبار كما هي في الجدول رقم . االختبار بهدف توخي الدقة في الدراسة

  One sided t test )نتائج اختبار الفرضيتين الرئيستين األولى والثانية( :3جدول 

 t P-value  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  أبعاد إدارة الجودة الشاملة
  0.009  2.41  47667. 3.6452  االتجاه نحو حمل المخاطرة

 0.000  3.75  54214. 3.7554  درجة مركزية التوجه
  0.001  3.19  42539.  3.6714  التركيز الخارجي

  0.006  2.61  57881.  3.6909  التوجه نحو فرق العمل

 0.003 2.90 57944. 3.7115  االتجاه نحو التغيير
 0.000 3.63 42563. 3.6948  لشاملةإدارة الجودة ا
 0.000 4.11 48578. 3.7516  تمكين العاملين

، يالحـظ بـأن الوسـط الحسـابي لجميـع األبعـاد منفـردة ومجتمعـة كـان أكبـر مـن            )3(وفقًا للبيانات الواردة في الجـدول رقـم   

 tوبحكـــم كـــون قيمـــة  .متقاربـــة نســـبيًا ، وبانحرافـــات معياريـــة)عـــدم االهتمـــام(المعتمـــد للفرضـــية العدميـــة ) 3.5(حـــد القبـــول 
أقـل مـن قيمـة     )(P-Valueمسـتوى المعنويـة    وفـي ضـوء كـون   . (%5)المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللـة  

، فإن ذلك يشير لرفض الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجـود اهتمـام بـإدارة الجـودة الشـاملة وأبعادهـا       المعنوية المعتمدة

كمــا وقــد أظهــرت نتــائج االختبــار . لشــركات المبحوثــة، وبالتــالي قبــول الفرضــية البديلــة التــي تشــير لوجــود ذلــك االهتمــام لــدى ا

ويـرى الباحثـان أن فـي ذلـك تعزيـز لألثـر       . السابق وجود اهتمام كبير أيضـًا بموضـوع تمكـين العـاملين لـدى الشـركات المبحوثـة       

  .لعاملين في الفرضيتين الالحقينالمبحوث بين إدرة الجودة الشاملة وتمكين ا

  :الثالثة الرئيسةالفرضية اختبار 

: H3    كـين العـاملين لـدى شـركات     علـى تم  ألبعـاد إدارة الجـودة الشـاملة    (%5)مسـتوى داللـة   علـى  يوجد أثر ذو داللـة إحصـائية

  . صناعة األدوية في األردن

وباسـتخدام االنحـدار البسـيط    ). 4(ي الجـدول رقـم   حيث ينبثق من هذه الفرضية خمس فرضيات فرعية، كما هـي مبيّنـة فـ   

  :والمتعدد الختبار هذه الفرضيات، كانت النتائج على النحو التالي

  الثالثةاختبار الفرضية الرئيسة نتائج  :4جدول 

  R  R2  β̂t P-Value F  P-Value  الفرضــية  الترتيب

  األولى
ــر  ــاطرةاأثـ ــل المخـ ــو حمـ ــاه نحـ التجـ

  .ى تمكين العاملينعل
0.657 0.432 0.675 6.805 0.000 46.308 0.000 

  الثانية
على تمكيندرجة مركزية التوجهثر أ

 0.000 12.033 0.000 10.969 0.736 0.664 0.815 .العاملين

  الثالثة
ــارجيأثـــر  ــينالتركيـــز الخـ علـــى تمكـ

  .العاملين
0.014 0.000 0.004 0.106 0.916 0.011 0.916 

  الرابعة
علـــىالتوجـــه نحـــو فـــرق العمـــلأثـــر 

  .تمكين العاملين
0.779 0.606 0.655 9.689 0.000 9.387 0.000 

 الخامسة
علـى تمكـيناالتجاه نحو التغييـرأثر 

 0.000 10.242 0.000 10.120 0.668 0.627 0.792 .العاملين

  )(2.00الجدولية  tقيمة                        (0.05)الحرية  مستوى                62= )n-1(درجة الحرية 
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H3-1: لالتجاه نحو حمل المخاطرة على تمكين العاملين (%5)مستوى داللة على  يوجد أثر ذو داللة إحصائية .  

. ]H1: B1 ≠ 0[ مقابـل الفرضـية البديلـة     ،]H0: B1 = 0[ الفرضية العدمية: والتي يمكن التعبير عنها رياضيًا كما يلي 

 0.657(أن قيمة العالقـة بـين االتجـاه نحـو حمـل المخـاطر وتمكـين العـاملين كانـت عالقـة ايجابيـة            بنجد  )4( رقم من الجدولو

R=( . وكانت قيمـة معامـل التحديـد   كما )= 0.432 R2(،    نسـبة التغيـر فـي تمكـين العـاملين       إلـى الـذي يشـير) ـرالتـابع  المتغي(، 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية  (وعند اختبار الفرضية العدمية). المستقل المتغير(نتيجة التغير في االتجاه نحو حمل المخاطر 

لالتجـاه   ذو داللـة إحصـائية   يوجد أثـر (والتي مفادها مقابل الفرضية البديلة  ،)لالتجاه نحو حمل المخاطرة على تمكين العاملين

أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة عنـد مسـتوى        المحسـوبة ) t = 6.805(وجـد أن قيمـة   ). نحو حمـل المخـاطرة علـى تمكـين العـاملين     

وهو أقل من قيمة ، )0.000( إلىمساوي  P-Valueن قيمة مستوى المعنوية المشاهد أو .)2.00( ـوالمساوية ل، (%5)داللة 

  . تمكين العاملين علىمما يعني أن االتجاه نحو حمل المخاطرة له تأثير معنوي  ،المعنوية المعتمدة

H3-2 :لدرجة مركزية التوجه على تمكين العاملين (%5)مستوى داللة على  لة إحصائيةيوجد أثر ذو دال .  

استنادًا لتعليقات التحليل التي تمت في الفرضية الفرعية السابقة، وبهـدف تجّنـب التكـرار الزائـد، فإنـه يالحـظ مـن البيانـات         

تمكـين   علـى  ر ذو داللة معنوية لدرجة مركزية التوجـه ، وجود أث)4(الخاصة بالفرضية الفرعية الثانية، والواردة في الجدول رقم 

  . العاملين

H3-3 :للتركيز الخارجي على تمكين العاملين (%5)مستوى داللة على  يوجد أثر ذو داللة إحصائية.  

دم فقـد أظهـرت النتـائج عـ    وتمكـين العـاملين    التركيز الخارجيأن قيمة العالقة بين بنجد  )4(استنادًا لبيانات الجدول رقم 

، وهـي منخفضـة جـدًا وتـدل علـى ضـعف       )R2 0.000 =(وكانت قيمـة معامـل التحديـد    كما  ،)=R 0.014( وجود عالقة بينهما

علـى   للتركيـز الخـارجي  ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية     ، التـي مفادهـا   ]H0: B1 = 0[وعنـد اختبـار الفرضـية العدميـة      .العالقـة 

علـى  للتركيـز الخـارجي    داللـة إحصـائية   ذي أثـر  ، التـي تـنص علـى وجـود    ]H1: B1 ≠ 0[مقابل الفرضية البديلة ،تمكين العاملين

 ـوالمســاوية لــ، (%5)عنــد مســتوى داللــة   المجدولــةمــن قيمتهــا  أقــلالمحســوبة ) t=0.106(وجــد أن قيمــة . تمكــين العــاملين

ممـا   ،قيمـة المعنويـة المعتمـدة    مـن  أكبـر وهـو  ، )0.916( إلىمساوي  P-Valueن قيمة مستوى المعنوية المشاهد أو .)2.00(

  . تمكين العاملين علىمعنوي ليس له تأثير  التركيز الخارجي يعني أن

  :الفرضية الفرعية الرابعة 

H3-4: للتوجه نحو فرق العمل على تمكين العاملين  (%5)مستوى داللة على  يوجد أثر ذو داللة إحصائية .  

 0.779( موجبـة وتمكـين العـاملين كانـت عالقـة      التوجـه نحـو فـرق العمـل    ن أن قيمة العالقة بـي بنجد  )4( رقممن الجدول 

R=( .وكانت قيمة معامل التحديد )= 0.606 R2( .     ـةوعنـد اختبـار الفرضـية العدمي)     للتوجـه  ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية

علــى  للتوجـه نحـو فـرق العمـل     ذو داللـة إحصـائية   يوجـد أثـر  (مقابـل الفرضـية البديلـة     ،)علـى تمكـين العـاملين    نحـو فـرق العمـل   

 ـوالمســاوية لــ، (%5)المحســوبة أكبــر مــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة  ) t=9.689(وجــد أن قيمــة ). تمكــين العــاملين

ممـا   ،وهـو أقـل مـن قيمـة المعنويـة المعتمـدة      ، )0.000( إلـى مساوي  P-Valueن قيمة مستوى المعنوية المشاهد أو .)2.00(

  . تمكين العاملين علىتأثير معنوي  حو فرق العملأن للتوجه نيعني 

  :الفرضية الفرعية الخامسة

H3-5: لالتجاه نحو التغيير على تمكين العاملين (%5)مستوى داللة على  يوجد أثر ذو داللة إحصائية.  

ءت لتتنـاغم مـع   ، بـأن نتيجتهـا جـا   )4(يالحظ مـن البيانـات الخاصـة بالفرضـية الفرعيـة الخامسـة والـواردة فـي الجـدول رقـم           

داللـة إحصـائية لالتجـاه نحـو التغييـر علـى تمكـين         ذيأثـر   نتائج الفرضيات الفرعية األولى والثانية والرابعة، والتـي تشـير لوجـود   

  .العاملين

في ظل النتائج السابقة يرى الباحثان بأن سياسات الجودة فـي شـركات صـناعة األدويـة األردنيـة تصـب تجـاه تعزيـز عمليـة          

إال أن ضــعف العالقــة بخصــوص بعــد التركيــز  . فــراد العــاملين لــديها، وبالتــالي تعكــس نــوع مــن القــوة لتلــك السياســات  تمكــين األ

  .، يفسر بكون نوع التركيز السائد ال يساهم في دعم عملية التمكين للعاملين)التوجه نحو العمالء، والموردين(الخارجي 
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  :الرابعة الرئيسةالفرضية اختبار 

: H4  على تمكين العاملين الشاملة الجودة إلدارة (%5)مستوى داللة على أثر ذو داللة إحصائية يوجد .  

  :الجدول التاليهي في كما  ،ظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية ،االنحدار البسيط باستخدام

  الرابعة الرئيسة اختبار الفرضيةنتائج  :5جدول 

  R  R2  β̂t P-Value F  الرابعةالرئيسة  الفرضية
P-

Value  

الشـاملة  الجودة  أثر إدارة

  على تمكين العاملين
0.609 0.371 0.537 5.9960.000 5.541 0.000 

 ≠ H1: B1[مقابل الفرضية البديلـة   ،]H0 : B1 = 0[الفرضية العدمية : رياضيًا كما يلي هذه الفرضية يمكن التعبير عن
 0.609(ن قيمــة العالقــة بــين ثقافــة الجــودة وتمكــين العــاملين كانــت عالقــة موجبــة جيــدة  نجــد أ ،)5( مــن الجــدول الســابق .]0

R=( . وكانت قيمة معامل التحديد)0.371  =R2 .(   ـةوعند اختبـار الفرضـية العدمي ) إلدارةيوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية     ال 

علـى تمكـين   الشـاملة  الجودة  إلدارةو داللة إحصائية أثر ذ يوجد(مقابل الفرضية البديلة  ،)على تمكين العاملين الشاملة الجودة

قيمـة مسـتوى    وأن ،(%5) داللـة المحسـوبة أكبـر مـن قيمتهـا المجدولـة عنـد مسـتوى        ) t = 5.996(وجـد أن قيمـة    ،)العـاملين 

الجـودة   ةإلدار معنويـة وهـذا يعنـي أنـه يوجـد أثـر ذو داللـة        .أقـل مـن قيمـة المعنويـة المعتمـدة     ) P-Value. =0.000(المعنويـة  

  . على تمكين العاملينالشاملة 

  النتائج والتوصيات

  النتـائــج

  :في ضوء االختبارات اإلحصائية لفرضيات الدراسة، يمكن تلخيص أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة، وكما يلي

ذلــك توافــق نوعــًا مــا وفــي  .وجــود اهتمــام كبيــر أيضــًا بموضــوع إدارة الجــودة الشــاملة بجميــع أبعادهــا منفــردة ومجتمعــة   .1

 )2001الطروانه، (جاءت به دراسة 

 .وجود اهتمام كبير بموضوع تمكين العاملين لدى الشركات المبحوثة .2

ــر ذي    .3 ــائج وجــود أث ـــ        أظهــرت النت ــة ب ــاد إدارة الجــودة الشــاملة والمتمثل ــة أبع االتجــاه نحــو حمــل   (داللــة إحصــائية ألغلبي

باسـتثناء بعـد   . علـى تمكـين العـاملين   ) حو فرق العمل، واالتجاه نحـو التغييـر  المخاطرة، ودرجة مركزية التوجه، والتوجه ن

وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسـة  . التركيز الخارجي، مما يعكس نوع من القوة لعموم هذه األبعاد في الشركات المبحوثة

(Jordan, 1999)          نـت أنـه كلمـا زاد التطـور الثقـافي فـي الشـركة، كلمـا زاد تمكـين العـاملين، بحكـم اتجـاه التركيـز     ، التـي بي

 ...على العوامل التنظيمية الهامة، مثل غرس قيم االلتزام بالجودة، والتدريب، والمشاركة

ــر ذي  .4 ــة إحصــائية إلدارة الجــودة الشــاملة     وجــود أث ــة    (دالل ــاد الســابقة مجتمع ــة فــي األبع ــاملين  ) المتمّثل ــى تمكــين الع . عل

ودة تلعب دورًا أساسيًا في تهيئة أرضية الّتمكين للعـاملين مـن جهـة، وبالتـالي فإنهـا      ويستنتج من هذه النتيجة أن ثقافة الج

كما وأن هذه النتيجة تتوافـق نوعـًا مـا مـع مـا توصـلت       . تعمل على تقوية انطالقة الشركات باتجاه أهدافها من جهة أخرى

ــا دراســة   ــة الجــودة      (Gallear, 2004)إليه ــين مفهــوم ثقاف ــداخالت ب ــي وجــدت ت ، TQM)(وإدارة الجــودة الشــاملة  ، الت

 .انطالقا من اعتبار تمكين العاملين أحد المفاهيم األساسية إلدارة الجودة الشاملة

  التـوصيـات

بناًء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، وبعد أن حاولت الدراسة االستنتاج من كـل نتيجـة بـرزت جـراء التحليـل      

ي اإلطـار النظـري الـذي تـم االعتمـاد عليـه، فـإن هـذه الدراسـة تسـعى خـالل األسـطر اآلتيـة إلـى               واستنادًا إلى ما جاء ف. السابق

  :عرض التوصيات التي يعتقد أنها تتناسب ومعطياتها، وذلك كما يلي
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اعتمادًا على حيثيات هذه الدراسة، توصي الدراسة بـأن تـولي إدارة الشـركات بشـكل عـام، وإدارة شـركات صـناعة األدويـة          .1

ردنية بشكل خاص أهمية لغرس قيم تنظيمية، تتناسب ومتطلبات مدخل ثقافة الجودة بجميع أبعاده ـ والذي يقـوم علـى    األ

 .تبّني تقنيات وأساليب إدارة الجودة الشاملة ـ بهدف إحداث التغيير الثقافي السليم

فإنهـا  . علـى تمكـين العـاملين   ) لمـوردين العمالء وا(وحيث أن الدراسة بلغت نتيجة تشير لعدم وجود أثر للتركيز الخارجي  .2

توصي بأن تتولى إدارة الشركات المبحوثة فحص ودراسة سياسات التركيـز الخـارجي لـديها، بهـدف العمـل علـى تطويرهـا        

في ضوء المتغيرات والمستجدات، سيما وأن التركيز النظري والتطبيقي كما أثبتته العديد من الكتب والدراسـات، ينصـب   

و تطــوير تلــك العالقــة تحــت مظلــة فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة، نظــرًا لــدورها البــالغ فــي تحســين جــودة   بشــكًل كبيــر نحــ

 .المنتجات المقدمة من جهة، وفي توطيد العالقة مع العمالء والموردين من جهة أخرى

، فضــًال عــن ضــرورة العمــل علــى تحســين جــودة المنتجــات مــن خــالل خلــق بــدائل للمنافســة واإلبــداع بــين تلــك الشــركات    .3

مـع الشـركات األفضـل فـي الصـناعة، بقصـد الـّتعّلم مـن          Benchmarkingاالستخدام المستمر ألسلوب المقارنة المرجعيـة  

وبالطبع فإن ذلك سيعزز إذا ما قامت تلك الشركات بالتركيز على مـدخل تمكـين العـاملين، الـذي يرتكـز      . قصص نجاحاتها

  .ة الدور الذي تلعبه فرق العمل في رفع مستويات األداءعلى العمل الجماعي، مؤكدًا بذلك أهمي

ضرورة قيام الجهات المعنية في البحث بتقـديم الـدعم المـالي، والمعنـوي للبـاحثين، ممـا سيسـهم فـي عمليـة تبّنـي األبحـاث              .4

لتـي تعـاني   حيـث أن مـن شـأن ذلـك اإلسـهام فـي حـل المشـاكل ا        . بشكل عام، فضًال عن انتشار دراسة الحالة بشـكل خـاص  

وبالتالي تضم الدراسة صـوتها  . منها الشركات على أسس علمية، إضافًة للعمل على تجسير الفجوة بين النظرية والتطبيق

للدراسات السابقة المنادية بضرورة مواصلة إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع في قطاعـات أخـرى، أو فـي    

  ..مموذلك من مدخل مختلف أو مت. نفس القطاع

 :المراجع

. SPSS"مبــادئ وتحليــل باســتخدام  : مقدمــة فــي اإلحصــاء " ،)2007( .أبــو صــالح، محمــد صــبحي، وعــوض، عــدنان محمــد   

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان

 .دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ."مفاهيم وتطبيقات: إدارة الجودة الشاملة"، )2004( .حمدأجودة، محفوظ  

دار زهــران للنشــر عمــان،  ".ســلوك األفــراد والجماعــات فــي منظمــات األعمــال : الســلوك التنظيمــي"، )3004( .حــريم، حســين

 .والتوزيع

 ".دراسـة تطبيقيـة علـى قطـاع الصـناعات الدوائيـة فـي األردن       : الجودة الشاملة والقدرة التنافسية "،)2001(. الطراونة، محمد

 .مان، األردن، ع1، العدد 29دراسات العلوم اإلدارية، المجلد 
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