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متكني املوارد البشرية كآلية لتعزيز املزايا التنافسية يف املؤسسات اجلزائرية
دراسة ميدانية لعينة من موظفي مصنع النسيج  MANTAL- SPAبـتلمسان
Empowerment of human resource as a mechanism to enhance the
competitive advantages in the Algerian enterprises
 Case Study in MANTAL SPA factory – TLEMCEN -خيرة مجدوب :أستاذة حماضرة أ ،خمرب تطوير املؤسسات االقتصادية ،جامعة ابن خلدون تيارت.

 زياني عبد الحق :أستاذ حماضر أ ،خمرب البحث إلدارة األفراد واملنظمات -تلمسان ،جامعة ابن خلدون تيارت.تاريخ اإلرسال0202/20/02 :

تاريخ القبول0202/12/12 :

تاريخ النشر0200/20/02 :

ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أحد املواضيع املهمة واخلاصة بتنمية مهارات وقدرات املوارد البشرية باملؤسسة،
وحتسني أدائها بشكل يسمح خبلق مزايا تنافسية دائمة تتيح هلا التكيف مع التطورات اليت تشهدها البيئة االقتصادية من خالل
معاجلة إشكالية متكني العاملني ودوره يف تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة اجلزائرية اعتمادا على استبيان وجه لعينة مكونة من
 09مفردة من عمال وموظفي مصنع النسيج بتلمسان ،وهذا من أجل اختبار الفرضيات املوضوعة واثبات صحتها أو نفيها،
وخلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن متكني العاملني يسمح بتحقيق جمموعة من النتائج من أمهها أن العاملني يكونون على دراية
تامة مبا حييط مبؤسستهم ومبتطلبات بيئة األعمال املعاصرة مما حيسن أدائهم ويزيد من سرعة استجاباهتم الحتياجات العمالء
اخلارجيني املتغرية ،وبالتايل تفعيل العالقة بني العمالء الداخليني واخلارجيني وبذلك تكسب املؤسسة والئهم وتزيد من فرص كسب
مزايا تنافسية مستدامة.
الكلمات المفاتيح:التمكين ،الموارد البشرية ،الميزة التنافسية ،األداء.

التصنيف L29 ،P17،J24 ،E24:JEL

Abstract
This study aimed to focus on the topic of developing the skills and capabilities of human resources
in the institution in a manner that allows the creation of competitive advantages by addressing the
problem of employee empowerment and its role in enhancing the competitiveness of the Algerian
Foundation, based on a questionnaire directed to a sample of 90 individual employees of the textile
factory in Tlemcen, and this is in order to test Hypotheses established.
The study concluded that empowering workers allows to increase the speed of their response to the
changing needs of external clients and thus activate the relationship between internal and external
clients, thereby earning their loyalty and increasing opportunities to gain sustainable competitive
advantages.
Key words: empowerment, Human resources, Competitive advantage, Performance.
Jel Classification Codes : E24, J24, P17, L29
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مق ّدمة:

إن أمهية ودور إدارة املوارد البشرية واليت كانت تعرف بإدارة األفراد سابقا قد تغريت يف الفرتة األخرية اليت تشهد منوا
اقتصاديا كبريا ،برزت من خالله هذه اإلدارة كإحدى العناصر األساسية للمنافسة على الصعيدين :الوطين والعاملي ،حيث
عرفت عدة تطورات صاحبها ظهور العديد من التقنيات احلديثة للتسيري كإدارة اجلودة الشاملة ،فهذه األخرية تعترب املورد
البشري مبثابة احملرك األساسي للجودة ،وجناحها يعتمد على أداء العاملني فيها يف مجيع املستويات ،وذلك باملشاركة
والتعاون يف إظهار املشكالت وإجياد احللول املناسبة لتحقيق التحسني املستمر ،فالعنصر البشري أصبح مصدر كل تفوق
وجناح وتغيري ،واالهتمام به وبإدارته وحتفيزه أصبح الشغل الشاغل جلميع املؤسسات الطاحمة ملواجهة املنافسة والبقاء يف
السوق.
ويعترب موضوع متكني العاملني (املوارد البشرية) من املواضيع اإلدارية احلديثة اليت مل حتضا حىت اآلن باالهتمام الكايف رغم
أنه بات يشكل منهجا جديدا ومطلبا رئيسيا يتيح للمؤسسة حتقيق أهدافها يف ظل الظروف اليت تنشط هبا حاليا ،وترجع
أمهية املوضوع الذي تتناوله هذه الورقة إىل كونه خطوة على الطريق للتعرف على مفهوم التمكني ومناقشة أبعاده
ومتطلباته ،إضافة إىل إبراز دور إدارة املوارد البشرية يف توفري مناخ مناسب لتنفيذه نظرا ملا تفرضه العوملة من متطلبات على
كل املؤسسات اجلزائرية واليت أصبحت مطالبة أكثر من آي وقت مضى بتأهيل وظائفها وجمارات التغيريات العاملية بشكل
يزيد من تنافسيتها.
إشكالية الدراسة:
إن اإلشكالية اليت تتناوهلا الدراسة تنحصر يف التساؤل الرئيسي التايل؛
ما مدى فاعلية تمكين الموارد البشرية في تعزيز القدرات التنافسية من وجهة نظر موظفي مؤسسة MANTAL

بتلمسان؟
فرضيات الدراسة:
لإلجابة على السؤال الرئيسي لإلشكالية املطروحة أعاله سنتناول يف هذه الورقة بالدراسة والتحليل الفرضيات التالية:
الفرضية األولى :حترص املؤسسات اجلزائرية على متكني العاملني هبا وحتديث معارفهم .
الفرضية الثانية :يساهم متكني وحتفيز العاملني يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية.
أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف تناوهلا ملوضوع واقع التمكني يف املؤسسة باعتباره أحد املداخل احلديثة لنجاح وتفوق املؤسسات
املعاصرة وزيادة تنافسيتها ،فمن بني التحديات اليت تواجهها املؤسسات اليوم شدة املنافسة على املوارد الذكية أي املوارد
البشرية املخلصة واملنتجة واملبتكرة ،وكيفية استقطاهبا للكفاءات وتلبية احتياجاهتا وسبل ترسيخ ثقافة املسؤولية واإلجناز
والتميز لديهم ،وطرق صيانتهم وتنمية مهاراهتم وقدراهتم ليصبحوا قادة يف مواقعهم ،لذا أدركت املؤسسات يف العصر
احلايل أن العامل الوحيد الذي يسمح هلا بتحقيق أهدافها واسرتاتيجياهتا ويرقى هبا إىل أعلى مستويات التنافس ويصنع
مستقبلها هو مواردها البشرية بال منازع ،وعلى هذا األساس فإن مستلزمات جودة إدارة املؤسسة تستدعي بشكل ضروري
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استقطاب وجذب تلك النواة من املوارد البشرية اليت ميكن االعتماد عليها يف حتقيق جودة اإلدارة وحتسني هذه اجلودة
خالل حياة املؤسسة ومراحل بنائها.
أهدف الدراسة:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة أحد املواضيع املهمة واخلاصة بتنمية مهارات وقدرات املوارد البشرية يف املؤسسة،
فرغم أن القضايا املتعلقة بإدارة هذه املوارد معروفة ومتطرق إليها بأشكال كثرية ومتعددة جتمع يف جمملها على أمهية
االختيار واالنتقاء ووضع الرجل املناسب يف املكان املناسب ،وتطوير اإلمكانيات والتدريب واحملافظة على املوظفني
وإعطائهم احلوافز واملكافآت املادية واملعنوية وغريها من أساليب التحفيز وتطوير األداء والعالقات العمالية إال أنه وبفعل
التطورات اليت تشهدها البيئة االقتصادية ونظم التسيري واإلدارة برزت لألفق إشكالية متكني العاملني الرتباطها مبجموعة
من القضايا املهمة على رأسها اجلودة الشاملة والالمركزية اإلدارية وعمل الفريق وغريها من القضايا اليت تتعلق بنجاح
املؤسسة وزيادة قدرهتا التنافسية.
الدراسات السابقة:
هناك بعض الدراسات اليت تناولت موضوع التمكني وعالقته امليزة التنافسية واليت ميكن حتديدها وفق ترتيبها الزمين فيما
يلي:
دراسة أبو بكر بوسامل ( ،)3902بعنوان"دور سياسة تمكين العاملين في تحقيق الميزة التنافسية":دراسة ميدانية
على شركة سونطراك البترولية" ،سعت هذه الدراسة إىل حتديد دور سياسة متكني العاملني يف حتقيق امليزة التنافسية
املستدامة لشركة سونطراك البرتولية وقد حتددت سياسة متكني العاملني بأبعادها األربعة اليت متثلت يف :معىن العمل ،كفاءة
العمل ،استقاللية العمل ،تطوير العمل) ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استبانة لغرض مجع البيانات من أفراد العينة
وبلغ تعدادها ( )273مفردة ومت استخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSلتحليل بيانات اإلستبانة ،اعتمادا
على املتوسطات احلسابية ومنوذج االحندار وغريها من األساليب االحصائية ،وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج
كان من أبرزها:
 .0أن هناك دور لسياسة متكني العاملني يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة لشركة سونطراك البرتولية.
 .3أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملستوى إحصائية ملستوى إدراك العاملني يف شركة سونطراك البرتولية لسياسة
متكني العاملني تعزى ملتغري اخلربة.
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتنمية إدراك العاملني ألبعاد سياسة التمكني األربعة وخاصة يف املستويات اإلدارية
الدنيا من خالل تشجيعهم على حتمل املسؤوليات والنظر إىل أخطائهم كفرص للتعلم ألجل الرفع من مستوى امليزة
التنافسية املستدامة يف الشركة املبحوثة.

دراسة أمرية خضري كاظم العنزي ( ،)3902بعنوان"دور تمكين العاملين في الميزة التنافسية المستدامة":دراسة
استطالعية آلراء عينة من التدريسيين في الكليات األهلية بمحافظة النجف األشرف"هدفت هذه الدراسة إىل

الكشف عن دور متكني العاملني من خالل (املشاركة باملعلومات ،احلرية واالستقاللية ،فرق العمل املدارة ذاتيا) يف امليزة
التنافسية املستدامة من خالل ( :اجلودة واملقدرة اجلوهرية واالستجابة للزبون) وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج
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أمهها :قلة حصول املدرسني على ما حيتاجونه من معلومات يف احلاالت الطارئة من دون طلب املساعدة ،فضال عن
ضعف االتصال داخل الكليات األهلية ويف مجيع االجتاهات مما أدى إىل تأثري ضعيف يف قدرة الكليات على تقدمي
خدمات ذات جودة عالية باستمرار للطالب وعدم تفوقها على املنافسني.
دراسة جنالء فتحي الصالحات ( ،)3907بعنوان"التمكين اإلداري لدى القادة األكاديميين وعالقته بالميزة
التنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق األوسط":هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء العالقة

بني التمكني اإلداري وامليزة التنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الشرق األوسط مع األخذ يعني
االعتبار اختالف اجلنس والكلية والرتبة األكادميية وسنوات اخلربة .
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التمكني اإلداري وامليزة التنافسية السائد يف اجلامعة كان متوسطا ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية يف درجة ممارسة القادة الرتبويني للتمكني اإلداري من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغريات
اجلنس ،عدد سنوات اخلربة ،نوع الكلية ،الرتبة األكادميية وغريها من العوامل.
 دراسة ) ، Logan&Ganster,( 2007حبثت هذه الدراسة يف أثر التمكني على اجتاهات وأداء مديري مشاريع
شركات الشحن الكبرية العاملة يف الو م أ واملكسيك ،وتبني من خالل الدراسة والتحليل أن تلك الشركات تعاين من
مركزية شديدة من قبل املشرفني ونسبة دوران عمل عالية بني السائقني ومشكالت يف الصيانة ونقص يف اخلدمات كما أن
مديري املشاريع يعانون عدم الرضا وضغوط العمل وقلة الرواتب وحمدودية فرص التطوير الوظيفي ،وقد أخضعت اجملموعة
التجريبية لربنامج إعداد خاص مشل تدريب املديرين على التمكني وإعطائهم صالحيات واسعة يف اختاذ القرارات وتسهيل
وصوهلم للمعلومات وحصوهلم على املوارد الكافية ،وبعد أربعة أشهر من انتهاء الربنامج مت إعادة تقييم اجملموعتني فتبني
أن املديرين يف اجملموعة التجريبية قد ازداد رضاهم الوظيفي ،وحتسن مستوى أدائهم واجتاهاهتم حنو العمل وتقديرهم
للذات.
دراسة ) ،Gyumin&etal, (2016هدفت هذه الدراسة إىل حتديد تأثري التمكني على الرضا الوظيفي مع التغري
يف الوقت ،وإذا كان هذا التأثري أقوى بالنسبة للموظفني عند االتصال مع املراجعني أم عدم االتصال هبم ،واعتمدت
الدراسة على أسلوب االستبانة ،وهذا من خالل دراسة طويلة الستطالع الرأي ملدة ثالثة سنوات يف شركة الضيافة يف
الواليات املتحدة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )0322موظف ،وبينت الدراسة أن تأثري التمكني على رضا الوظيفي هو
أكثر بروزا للموظفني عند االتصال مع املراجعني مباشرة ،وتأثري التمكني زاد خالل السنوات بغض النظر عن طبيعة
العمل.
ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة هو كوهنا متت على مستوى مؤسسة صناعية بامتياز عكس أغلب الدراسات
اليت متت على مستوى مؤسسات التعليم مبختلف أطواره واليت ركزت أيضا على التمكني اإلداري فقط كما سعت هذه
الدراسة إىل توضيح األثر امللموس لسياسة التمكني على خلق ميزة تنافسية مستدامة تسمح للمؤسسة مبواكبة التطورات
اليت فرضتها الثورة الصناعية الرابعة ،كما أهنا تطرقت إىل جانب مهم يف عملية التمكني أال وهو رأي املوظفني يف مدى
جناعة سياسة التمكني باملؤسسة حمل الدراسة ومدى تطبيق عوامله ونسبة املوافقة على مالءمتها لنشاط املؤسسة وجوهر
مفهوم التمكني.
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منهج الدراسة:

اعتمدت دراستنا على املنهج الوصفي لوصف احلقائق املتعلقة بالظاهرة املدروسة وصياغة املشكلة واختبار الفرضيات
واملنهج التحليلي االستداليل القائم على اختبار صحة الفرضيات باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة بغية الوصول

إىل النتائج املرجوة ووضع املقرتحات والتوصيات النابعة من الدراسة.
تقسيمات الدراسة:
لغرض الوصول إىل هدف الدراسة ،مت تقسيمها إىل مخسة أجزاء رئيسية تضمن اجلزء األول اجلانب النظري حيث ركزنا فيه
على شرح وحتليل مفهوم التمكني ومدى أمهيته وعالقته بامليزة التنافسية واستدامتها أما اجلزء الثاين فحاولنا من خالله
التعريف باملؤسسة حمل الدراسة (مصنع النسيج للمواد الثقيلة  MANTAL SPAبتلمسان) بالرتكيز على مواردها البشرية
أما اجلزأين الثالث والرابع فحددنا فيهما الوسائل واألدوات اليت استخدمت من أجل معاجلة اإلشكالية املطروحة واختبار
الفرضيات املوضوعة واستخالص النتائج لنختم الورقة البحثية خبالصة تتضمن أهم النتائج املستخرجة وإعطاء التوصيات
الالزمة.

 -Iالتأصيل النظري لفلسفة التمكين وعالقته بتنافسية المؤسسة:
-0-Iمفهوم وأبعاد التمكين:

يشيـر  MADU.C & KUEI.Cإىل دور التمكيـن كسمة للقيادة  ،فحسبهما إن القيـادة هي القـوة الدافعـة لتحويل
املنظمـة إىل إدارة اجلودة الشاملـة  ،وأن القيادييـن جيب أن ميكنـوا أفرادهـم اعتمادا على رؤيـة املنظمـة & (MADU
)KUEI, 1995, p. 61؛كمـا يعترب  GATCHALIAN.M.Mأن متكـني األفـراد هو عامـل أساسي يف جناح
إدارة اجلودة الشـاملة ،حيـث تقـوم إدارة اجلودة الشاملة على التحسني املستمر لكـل عناصر
املؤسسة) (GATCHALIAN, 1997, pp. 429-433من خالل اخنـراط مجيع أفـراد املؤسسة ،ومشاركتهـم
الفاعـلة يف عملـية التحسني املستمـر ،وهذا يتطلـب من اإلدارة العليـا إعطاء األفراد األقـرب للمشكـلة نوعا من احلريـة يف
التصرف ،ونوعا من االستقالليـة واملسامهـة يف اختـاذ القرار ،وحتمـل أعبـاء املسؤولية لنجـاح املؤسسة ،وتوضيـح الرؤيـة هلـم،
وشرح األهـداف واخلطط بوضـوح ،وحتديد خطوط االتصاالت ومدهـم باملعلـومات ،وسـد االحتياجات الالزمة الجنـاز
عملهـم ،فالتمكيـن عملية تتـم من أعلـى ألسفل .
ويرى سالمة أن متكني العاملني ميكن تعريفه على أنه " :القوى اليت يكتسب العاملني من خالهلا القدرة ،وتزيد
ثقتهم ،ويرتفع مستوى انتمائهم ووالئهم لتحمل املسؤولية ،والقدرة على التصرف لتحسني األنشطة والعمليات والتفاعل
يف العمل من أجل إشباع املتطلبات األساسية للعمالء يف خمتلف اجملاالت هبدف حتقيق قيم وغايات املنظمة(".سالمة،
)3900
ويهدف التمكني إىل خلق وإجياد االندماج املرتفع ،كما أنه يساعد العاملني على املسامهة واملشاركة يف اختاذ القرارات
باإلضافة إىل حتمل خماطر عملهم بشكل فعال ،كما يساعد العاملني أيضا على حل املكالت اليت يواجهوهنا دون انتظار
حلها من قبل رؤسائهم (.عبد الرحيم ،3902 ،صفحة )02
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وتأسيسا على التعاريف السابقة ميكن القول أن :التمكني هو إعطاء العاملني الصالحيات واملسؤوليات ومنحهم احلرية
ألداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من اإلدارة مع توفري كل املوارد وبيئة العمل املناسبة لتأهيلهم مهنيا وسلوكيا مع
الثقة املطلقة فيهم.
إن التمكني باعتباره جمموعة من التقنيات التسيريية (Haya, Pinchas, & Rachel, 2004, pp. 447-
)455جيعل من مهمة حتديد أبعاده مهمة صعبة ) (Lashley & McGoldrick, 1994, pp. 25-38ففي
حني يرى Lashely and Mc Goldrickأن التمكني يأخذ األبعاد التالية:املهمة ،حتديد املهمة ،القوة ،االلتزام والثقافة
) ،(Yair, Katelyn, & Samuel A.T, 2008, p. 1777ويؤكد كل من  SOLVEIG, N .Aو
YAIR A.Hعلى أربع أبعاد أخرى للتمكني ميكن أن توفر وسيلة لوصف أو حتديد هيئة التمكني املستخدم يف أي
منظمة)(SOLVEIG, 2008, p. 861يف حني أضاف  ALLAHYAR.Rوآخرون & (ALLAHYAR
) OTHETRS, 2011, p. 1550بعدا خامسا وفيما يلي عرض هلذه األبعاد:
-

المعنىMeaningfulness

 :إذ يرى

Hon &Grunig

أن هذا البعد يعين مدى إدراك الفرد بأن املهام اليت يؤديها

ذات معىن وقيمة له ولآلخرين)(Hon & Grunig, 1999, p. 422وأن ما يؤديه من مهام يتوافق مع متطلبات
العمل باملنظمة(Carlson, 1992, pp. 139-142).
-

الكفاءةCompetence

 :تتحقق الكفاءة لدى املوظف عندما يدرك بأنه قادر على اجناز مهام عمله بنجاح ومهارة

عالية ،فاخلربة و املهارة واملعرفة وحدها تبقى ناقصة إذا مل يؤمن العامل بقدراته وإمكانياته (Heejung & Chen,
) 2011, p. 423ويكون البحث والسعي وراء الكفاءة يف مجيع امليادين سواء كانت جتارية ،تعليمية،
صحية....اخل(Li-Yun & Zhang, 2012, p. 52).
 -حرية التصرف  : Self-Determinationيتعلق هذا البعد مبدى قدرة الفرد على إجناز مهام عمله بنجاح وإدراكه بأنه

ميلك احلرية الكافية الختيار طريقة تنفيذ عمله(Gist, 1987, pp. 472-485).
التأثير : Impactوهو تيقن الفرد وإدراكه بأن له تأثريا على القرارات اليت يتم اختاذها والسياسات اليت تضعها املنظمة
سواء كانت إسرتاتيجية ،إدارية أو تنفيذية(Robbins, Crino, & Fredendall.L.D, 2002, p. .
)422
 االختيار :Choiceاالختيار هو أن يشعر الفرد بالفرصة يف اختيار املهام ذات املعىن له وأدائها بطريقة تبدومالئمة(Larry & Thomas, 1999, p. 09).
 -0-Iدوافع التمكين وخطوات تنفيذه:
تواجه معظم املؤسسات حاليا تعقيدات عديدة أفرزهتا عاملية املنافسة ،قصر مدة حياة املنتج ،تقلبات اإلنتاج وبيئة
األسواق) (Esther & Raphael, 1998, p. 414مما دفعها إىل البحث عن مداخل جديدة متكنها من
املواجهة واالستمرار ،وتوجـد عدة أسباب قد تدفع اإلدارة العليا إىل تبنـي ممارسـة التمكـني كحل ملشاكل التسيري احلديثة
منها (Jayanth, Cornelia, & Shawnee, 1999, pp. 1-20) :
 حاجـة املنظمـة إىل أن تكون أكثـر استجابـة للسوق.
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ختفيض عدد املستويات اإلدارية يف اهلياكل التنظيمية .احلاجة إىل عدم انشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية وتركيـزها على القضـايا اإلسرتاتيجية طويلة األجـل.احلاجة لالستغالل األمثـل جلميـع املوارد املتاحة ،خاصـة املوارد البشريـة ،للحفـاظ على تطويـر التنافسية.أمهية سرعة اختـاذ القرارات.إطالق قدرات األفراد اإلبداعـية واخلـالقـة( .أفندي ،3992 ،الصفحات )32-33احلد من تكاليف التشغيل بالتقليل من عدد املستويات اإلدارية غري الضرورية .إعطاء األفـراد مسؤوليـة أكرب ،ومتكينـهم من اكتساب إحسـاس أكرب باجنـاز يف عملهـم. توفيـر املزيد من الرضا الوظيفي والتحفيـز واالنتمـاء).(PLSEK, 2000, pp. 67-72والشكل املوايل يبني أهم حمطات عملية التمكني:
الشكل رقم ( :)20أهم محطات عملية التمكين.

Source:(Shazia, Maliha, & Suhail, 2005, p. 527).

وقد أوضح عدد من الكتاب أن متكني العاملني عملية جيب أن تتم على مراحل ،وحدد  Bowen & Lawlerثالث
مستويات من التمكني يف املنظمات ترتاوح من التوجه للتحكم إىل التوجه لالندماج(Bowen & Lawler, .
)1995, pp. 73-84
غري أن هناك من الكتاب من اجته إىل فكرة أن األسلوب التدرجيي يف عملية التمكني هو من أفضل الطرق لتمكني فرق
العمل كأمثال(Caurdon, 1995, pp. 74-79):و(Ford & Fottler.M.D, 1995, pp. 9-
)21على اعتبار أن مسؤوليات اإلدارة الذاتية واختاذ القرارات جيب أن تعهد للموظفني بعد التأكد من جاهزيتهم
واستعدادهم التام ،وميكن اقرتاح اخلطوات التالية لتنفيذ التمكني باملنظمة(ARGYRIS, 1998, pp. 98-:
)105
 اختيار األفراد املناسبني
 حتديد أسباب احلاجة للتغيري.
 توفري التدريب.
 التغيري يف سلوك املديرين.
 االتصال لتوصيل التوقعات.
 حتديد القرارات اليت يشارك فيها املرؤوسني.
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 تكوين فرق العمل.
 املشاركة يف املعلومات.

 وضع برنامج للمكافآت والتقدير.
 عدم استعجال النتائج.

 -3-Iالعوامل المؤثرة على التمكين:

هناك جمموعة من العوامل املؤثرة على عملية التمكني ومن أمهها جند:

 وضوح األهداف  :تلعب اإلدارة دورا مهما يف االتصال مع املوظفني بشكل فعال لنقل وتوصيل الرؤية وتوضيحالسلوك املرغوب به للوصول لألداء املطلوب(.العتييب.)3992 ،
 توفر المعلومات :يعترب توفر املعلومات وتقامسها مع العامل أمرا ضروريا يف عملية التمكني فالقرار اجليد يتطلبمعلومات كاملة حتدد :مسؤوليات العاملني ،مسؤوليات املسؤولني ،أهداف املنظمة ،مستويات كفاءة املنظمة
احلالية(Romie, 2007, p. 93).
 تفويض المسؤولية :يعترب التمكني أكرب من جمرد وسيلة تسيريية تسمح بتفويض سلطة اختاذ القرار إىل العاملنيوالوثوق هبم وبات يتطلب توفر منط القيادة املالئم إلجناح عملية التمكني(Linjuan, 2011, p. 436).
 نظام المكافآت  :أكدت دراسة لـ  ASEFEH.M.Gأن هناك عالقة إجيابية وتأثريا قويا بني نظام املكافآت واحلوافزاملبين على الكفاءة والتمكني ،فمن بني العوامل اليت تساعد على حتفيز األفراد :تقدير قدراهتم واالعرتاف هبا وتثمينها،
إشراكهم يف عملية اختاذ القرارات).(Faranak & Reza, 2011, pp. 787-788
 فريق العمل :إن املشاكل التنظيمية القليلة ميكن أن حتل من خالل شخص واحد يعمل مبفرده ،ولكن يف ظلالتحديات اجلديدة واملشاكل اليت تظهر بات لزاما على العاملني أن جيتمعوا يف فرق مرنة دون حواجز مكانية حلل
املشكالت يف نطاق أهداف وقيم املنظمة،فغياب التنظيم والديناميكية لدى الفريق ميكن أن ميتد أو حيد من فرص متكني
األفراد يف الفريق الواحد(Nielsen & Christian, 2003, p. 64).

 -4-Iأهمية تمكين الموارد البشرية في تنمية القدرات التنافسية للمؤسسة:
لقد "وهب" اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان ميزة العقل والتفكري ،ومن مث تبني لإلدارة املعاصرة أن املصدر احلقيقي لتكوين
القدرات التنافسية واستمرارها هو "املورد البشري" الفعال ،وأن ما يتاح لديها من موارد مادية ومالية وتقنية ومعلوماتية
وتفويض لسلطة اختاذ القرار هو مفتاح زيادة التنافسية واستدامتها ،ورغم ما قد تتميز به تلك املوارد من خصائص و"إن
كانت شرطاً ضرورياً إلمكان الوصول إىل تلك القدرة التنافسية ،إال أهنا ليست شرطاً كافياً لتكوين تلك القدرة لذلك ال
بد من توفر العمل البشري "املتمثل يف عمليات التصميم واإلبداع الفكري ،التخطيط والربجمة ،التنسيق والتنظيم ،اإلعداد
والتهيئة ،التطوير والتحديث ،التنفيذ واإلجناز ،وغريها من العمليات اليت هي من إنتاج العمل اإلنساين و بدوهنا ال يتحقق
أي جناح مهما كانت املوارد املتاحة للمنظمة ،لكن توافر هذا العنصر البشري أو تواجده ليس كافياً لضمان حتقيق
األهداف املتوخاة للمنظمة أو حتقيقها لقدرة تنافسيةمستدامة ،بل وجب تنمية قدراته الفكرية وإطالق الفرصة أمامه
لإلبداع والتطوير ومتكينه من مباشرة مسؤولياته حىت تثريه التحديات واملشكالت وتدفعه إىل االبتكار والتطوير ،إذاً ،ما
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تتمتع به تلك املوارد البشرية من مميزات وقدرات هي اليت تصنع النجاح املستمر ،ووضع تلك املبتكرات واالخرتاعات يف
حيز التنفيذ(.السلمي ،0007 ،صفحة )070
 -IIتقديم المؤسسة محل الدراسة:
 -0-IIتقديم مصنع النسيج للمواد الثقيلة MANTAL SPAبتلمسان:
يعترب مصنع النسيج للمواد الثقيلة ""Mantal spaشركة ذات أسهم برأس مال اجتماعي يبلغ حوايل 399.999.999
دج،أسست هذه الشركة سنة  0033حيث محلت اسم" (MTO)"Manufacture De Textile Oranaisوختصصت
فيصناعة املالبس العسكرية ،ليتم تأميمها بعد االستقالل وأصبحت تعرف باسم""COUVERTEXEلتتحول مع
مطلع سنة  0001إىل"  "MANTAL SPAحيث يتمثل نشاطها األساسي يف صناعة األغطية ومتكنت الشركة سنة
 3993من احلصول على شهادة اجلودة" اإليزو  " 0993وكذلك شهادة " اإليزو " 0990سنة  ،3991وختتص
حاليا هذه املؤسسة يف صناعة ثالث أنواع من األغطية.JACQUARDRATIERE, MDN,:
 -0-IIالموارد البشرية بمصنع النسيج للمواد الثقيلة MANTAL SPAبتلمسان:
تضم املؤسسة  332عامل بني دائم ومؤقت مقسمني ضمن  92أفواج كما هو موضح يف اجلدول التايل:
الجدول رقم (:)0توزيع الموارد البشرية حسب الصنف.
المؤقتين

الدائمين

المجموع

الموارد البشرية
اإلطارات اجلامعية

2

09

02

إطارات أخرى

3

01

39

املشرفني

0

22

27

املنفذين

23

029

073

23

302

332

اجملموع

المصدر :مديرية املوارد البشرية باملؤسسة.

الشكل رقم (:)0توزيع الموارد البشرية حسب الصنف.

المصدر:من إعداد الباحثني.
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إن التمثيل البياين ملعطيات اجلدول( )0يظهر إن معظم اليد العاملة باملؤسسة( )٪65هي تنفيذية تنشط بالورشات
اإلنتاجية أما النسبة املتبقية ( )٪35فتضم اإلطارات واملشرفني وميكن للجدول املوايل توضيح تقسيم العمال حسب
طبيعة النشاط املمارس كما يلي:
الجدول(:)0توزيع الموارد البشرية حسب النشاط

النشاط

عدد العمال

النسب

اإلدارة

79

31%

اإلشراف

19

7%

اإلنتاج

158

62%

اجملموع

332
المصدر:مديرية املوارد البشرية باملؤسسة.

ويظهر العرض البياين للجدول( )3أن ما نسبته( )٪23من املوارد البشرية تتمركز باإلنتاج يف حني تضم األعمال
اإلدارية( )٪20من العمالة أما ما تبقى( )٪7فهم رؤساء األقسام واملشرفني على اإلنتاج.
الشكل(:)3توزيع الموارد البشرية حسب النشاط الممارس.

توزيع الموارد البشرية حسب النشاط.

االدارة

31%

اإلشراف
62%

االنتاج
7%

المصدر:من إعداد الباحثني.

وتسعى املؤسسة من خالل إسرتاتيجيتها التسيريية إىل االستثمار يف العنصر البشري واالستفادة منه وذلك بتنمية معارفه
حيث حترص على التكوين املستمر لألفراد لتحسني أدائهم وتفعيل قدراهتم وحتفيز العمال من أجل الرفع من مستوى
اإلنتاج غري أهنا ال تزال تعاين من النقص يف هذا اجلانب وهذا راجع إىل حمدودية توظيفها لإلطارات املختصة يف
األساليب التكنولوجية احلديثة لإلدارة والتسيري.
 -IIIالطريقة واألدوات:

 -0-IIIطريقة البحث العلمي المستعملة في إجراء الدراسة الميدانية:
لقد مت إعداد االستبيان حول موضوع " فاعلية تمكين الموارد البشرية في تعزيز القدرات التنافسية دراسة حالة
بمصنع النسيج للمواد الثقيلة منطال بتلمسان ،حيث يعترب هذا االستبيان كأداة جلمع البيانات واملعلومات املتعلقة
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بالدراسة ،باإلضافة إىل املعلومات املتحصل عليها من طرف مسريي وموظفي املصنع،ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا
بتطوير استبيان يهدف لإلجابة عن كل أسئلة الدراسة ،إذ مت تطوير األداة بالرجوع إىل األدب النظري ذي الصلة ومت
استخدام مصدريني أساسيني جلمع البيانات ومها :
المصادر الثانوية  :مت التوجه فيمعاجلة اإلطار النظري للدراسة إىل مصادر البيانات الثانوية واليت تتمثل يف الكتب
واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة والدوريات واملقاالت والتقارير ،واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع
الدراسة ،والبحث واملطالعة يف مواقع االنرتنت املختلفة ،وكان اهلدف من اللجوء للمصادر الثانوية يف الدراسة التعرف
على األسس والطرق العلمية السليمة يف كتابة الدراسات .
المصادر األولية  :ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة مت اللجوء إىل مجع البيانات األولية من خالل

اإلستبانة كأداة رئيسية للدراسة واليت تضمنت عددا من العبارات عكست أهداف الدراسة وأسئلتها  ،لإلجابة عليها من
قبل املبحوثني  ،ومت استخدام مقياس لكارت اخلماسي  ،حبيث أخذت كل إجابة أمهية نسبية .
ويتكون االستبيان من قسمني رئيسيني :

القسم األول  :ويشمل األسئلة اليت ختص السمات األساسية للفئة املستجوبة وهي :اجلنس ،السن ،املؤهل العلمي،

املسمى الوظيفي ،اخلربة .
القسم الثاني :وهو عبارة عن حماور الدراسة حيث اشتملت الدراسة على( )43عبارة موزعة على حمورين رئيسيني ومها :
 المحور األول  :حترص املؤسسات اجلزائرية على متكني العاملني هبا وحتديث معارفهم. المحور الثاني :يساهم متكني وحتفيز العاملني يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية.ويتكون مجتمع الدراسة من كافة العاملني باملؤسسة وفقا للهيكل التنظيمي للمؤسسة أما عينة الدراسة فهي عينة
عشوائية بسيطة مكونة من  09مفردة سواء كانوا من اإلدارة العليا أو املشرفني أو املنفذين ومت االعتماد على استمارة
االستبيان وفق مقياس ليكرت اخلماسي  échelle de Lickertلتحقيق أهداف الدراسة حسب ما هو مبني باجلدول ()2
التايل:
الجدول رقم (:)3درجة مقياس ليكرت
موافق تماما

موافق لحد ما

محايد

ال أوافق

ال أوافق على اإلطالق

 93درجات

 92درجات

 92درجات

 93درجات

 90درجات

المصدر ( :الصرييف ،3992 ،ص .)003

استخدمنا احلاسوب اآليل يف حتليل البيانات والوصول إىل النتائج ونظرا لتعدد متغريات الدراسة وكرب حجم العينة (09
عامل) تطلب منا ذلك ترتيب البيانات وتفريغها وفق نظام احلاسوب وقمنا برتميز املتغريات األساسية وبعدها أدخلت
مجيع الدرجات املتحصل عليها يف ذاكرة احلاسوب مث احتساب النتائج ومعاجلتها باستخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم
االجتماعية .SPSS
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 -0 -IIIاألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

بعد مجع االستبيانات املوزعة قمنا بتفريغها وحتليلها من خالل الربنامج اإلحصائي املعروف باسم احلزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية Science (SPSS) Statistical Package For Social.الذي يستعمل بكثرة يف إجراء
التحليالت اإلحصائية بكافة أشكاهلا كاإلحصاءات الوصفية واالرتباط واالحندار مما يساعد يف فهم وحتليل املعلومات
الالزمة ألجل إختاذ القرارات الرشيدة.
وقد مت استخدام األدوات اإلحصائية التالية
 النسب املئوية والتكرارات واالحنرافات املعيارية واملتوسط احلسايب :ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفةتكرار فئات متغري ما ويفيدنا يف وصف عينة الدراسة.
 معامل ارتباط بريسون  Pearson correlation coefficientلقياس درجة االرتباط وقد مت االستعانة به منأجل حساب قياس صدق االستبيان.
 ألفا كرونباخ ملعرفة  Cronbach's Alphaثبات فقرات االستبيان. اإلشارة ( )Sign Testملعرفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت لدرجة احلياد أم ال.اختبار kolmogorov – Sminorov Zملعرفة ما إذا كانت البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال.
 اختبار  T-TESTonesampleللتأكد من صحة الفرضيات املوضوعة. منوذج االحندار اخلطي البسيط. -0-0 -IIIصدق وثبات االستبيان:
نقصد بصدق االستبيان التأكد من أنه سوف يقيس ما أعد لقياسه ويقصد بثبات االستبيان أن يعطي نفس النتيجة لو مت
إعادة توزيعه أكثر من مرة حتت نفس الظروف والشروط  ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبيان يعين االستقرار يف النتائج
وعدم تغريها بشكل كبري فيما لو مت إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة.
 الصدق البنائي :يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد األداةالوصول إليها وارتباط كل حمور من حماور الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة.
واجلدول رقم ( )92يبني أن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع جماالت اإلستبانة دالة إحصائية عند مستوى معنوية 9.93
وبذلك تعترب مجيع حماور اإلستبانة صادقة ملا وضعت لقياسه كالتايل:
جدول رقم ( :)20معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان:
معامل بريسون لالرتباط

ر .م

احملور

90

حترص املؤسسات اجلزائرية على متكني العاملني هبا وحتديث معارفهم

.122

93

يساهم متكني وحتفيز العاملني يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية

.139

القيمة االحتمالية()sig


00000



00000

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى .%5

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على خمرجات SPSS
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 الثبات :وقد مت حتقيق من ثبات االستبيان املوجه للدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ Cronbach'sAlpha Coefficientوذلك كما يلي :

الجدول رقم (:)50معامل ألفا كرونباخ.
ع.الفقرات معامل ألفا كرونباخ

احملاور

الصدق الذايت



حترص املؤسسات اجلزائرية على متكني العاملني هبا وحتديث معارفهم

07

.787

0,887

يساهم متكني وحتفيز العاملني يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات
االقتصادية

07

.829

0,911

22

.928

0,963

االستبيان ككل

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على خمرجات SPSS

واضح من النتائج املبينة يف اجلدول ( )05أن قيمة معامل ألفا كرونباخ جلميع عبارات االستبيان  ، .928وهذا يعين أن
معامل الثبات مرتفع ،وهبذا يكون االستبيان يف صورته النهائية قابال للتوزيع ،وبذلك نكون قد تأكدنا من صدق وثبات
االستبيان املوجه للدراسة ،مما جيعلنا على ثقة تامة بصحة االستبيان وصالحيته لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة
الدراسة.
 -0-0 -IIIاختبار كولمجروف – سمرنوف(: )kolmogorov – Sminorov Z
لغرض التحقق من موضوعية نتائج الدراسة فقد مت إجراء اختبار  Kolmogorov-Smirnovaوذلك للتحقق من خلو
بياناتالدراسة من مشاكل إحصائية واليت قد تأثر سلبا على نتائج اختبار الفرضيات املوضوعة ،ويشرتط هذا االختبار توفر
التوزيع الطبيعي يف البيانات وبعكس ذلك ينشا ارتباط مزيف بني املتغريات الدراسة املستقلة والتابعة ،وبالتايل يفقد
االرتباط قدرته على تفسري الظاهرة حمل الدراسة أو املتنبئ هبا كما هو موضح يف اجلدول :
الجدول رقم ( :)50اختبار (. )kolmogorov – Sminorov Z
نتيجة االختبار

القيمة االحتمالية ()sig

ر .م

احملور

90

حترص املؤسسات اجلزائرية على متكني العاملني هبا وحتديث معارفهم

1,126

0,158

93

يساهم متكني وحتفيز العاملني يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات

0,917

0,370

االقتصادية
االستبيان ككل

0,612

0,847

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على خمرجات SPSS

مت إجراء هذا االختبار ملعرفة هل البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار ضروري يف حالة اختبار الفرضيات الن
معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون التوزيع طبيعيا ويوضح اجلدول أعاله نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى
الداللة اكرب من  )sig>0005( 0005وهذا يدل على أن البيانات تتبع توزيعا طبيعيا ،وبالتايل ميكن استخدام
االختبارات املعلمية.
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-IVالنتائج و مناقشتها:
-0 -IVتحليل نتائج محاور الدراسة:
أظهر حتليل نتائج احملور األول املتعلق بـ ــ :حرص المؤسسات الجزائرية على تمكين العاملين بها وتحديث معارفهم
من خالل درجة توافر عناصر التمكني الفعال وتطبيقها على مستوى مؤسسة منطال أنه ميكن ترتيب عوامل التمكني
(الكفاءة الذاتية ،األخالقيات ،املشاركة ،وضوح الغرض ،العمل اجلماعي ،االتصاالت الفعالة،االعرتاف والتقدير،
االختيار ،األثر) بالنسبة للذين أجابوا مبوافق وموافق متاما كما يلي:
 .0الكفاءة الذاتية %21

 .3وضوح الغرض %20

 .2العمل اجلماعي %29

 .2األخالقيات %31.2

 .3املشاركة %31

 .2االتصاالت الفعالة %33

 .7االعرتاف والتقدير %30

 .1االختيار %30

 .0األثر %39

ومن خالل ترتيب عوامل متكني العاملني حسب معدل إجابات املوافقة يف عينة الدراسة خبصوص أسئلة االستبيان ميكننا
القول أن املعدل العام لتلك اإلجابات قد بلغ  %23.2وهو معدل يعكس واقع متكني املوارد البشرية مبصنع النسيج
للمواد الثقيلة  MANTALSPAوالذي ميكن اعتباره مستوى مقبول عموما ،غري أن النتائج احملققة بالنسبة لألثر
تعكس مدى شعور العمال بعدم الرضا الوظيفي الناجم عن إمهال آرائهم فيما خيص طرق العمل بالورشات وخضوعهم
إلجراءات صارمة غري قابلة للنقاش ،أما بالنسبة لالختيار واالعرتاف والتقدير فتفسر نتائجهما جبملة من النقائص منها
غياب التحفيز املادي واملعنوي وضعف املراقبة وغياب االستقاللية ،ونفس الشيء بالنسبة ملستوى االتصاالت الذي يعرف
تأخرا كبريا حيث نالحظ نقصا يف تداول املعلومات وانسدادا يف بعض قنوات االتصال بني الرؤساء واملرؤوسني وبصفة
خاصة ما بني الورشات.
أما خبصوص نتائج احملور الثاين املتعلق بآراء املوظفني حول مدى فاعلية تمكين الموارد البشرية في تعزيز القدرات
التنافسية فاجتهت أغلب اإلجابات حنو املوافقة على حمتوى احملور وعلى أمهية االختيار واالنتقاء ووضع الرجل املناسب يف
املكان املناسب ،وتطوير اإلمكانيات والتدريب واحملافظة على املوظفني وإعطائهم احلوافز واملكافآت املادية واملعنوية وغريها
من أساليب التحفيز وتطوير األداء والعالقات العمالية يف عملية خلق واستدامة امليزة التنافسية ،وبلغ املعدل العام لتلك
اإلجابات  %13.2إال أنه وبفعل التطورات اليت تشهدها البيئة االقتصادية ونظم التسيري واإلدارة برزت لألفق عدة عوائق
حتول دون متكني العاملني الرتباطها مبجموعة من القضايا املهمة على رأسها اجلودة الشاملة والالمركزية اإلدارية وعمل
الفريق وغريها من القضايا اليت تتعلق بنجاح املؤسسة وزيادة قدرهتا التنافسية.
 -0 -IVاختبار فرضيات الدراسة:
لغرض اختبار الفرضيات مت استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ) (One-Sample Testحيث تتمثل قاعدة القرار
لقبول أو رفض فرضيات الدراسة باستخدام اختبار  tللعينة الواحدة فيما يلي:إذا كانت قيمة  tاحملسوبة اكرب من قيمة t
اجلدولية واليت تساوي 0.272واملتوسط احملسوب من بيانات العينة اكرب من املتوسط الفرضي  2ومستوى املعنوية اقل من
أو يساوي  9.93فإننا نقبل الفرضية العدمية ونرفض الفرضية البديلة والعكس صحيح.
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 -0-0 -IVاختبار الفرضية األولى:
 :H0حترص املؤسسات اجلزائرية على متكني العاملني هبا وحتديث معارفهم.
:H1ال حترص املؤسسات اجلزائرية على متكني العاملني هبا وحتديث معارفهم.
الجدول رقم ( :)20اختبار One-Sample Testللفرضية األولى.

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على خمرجات SPSS

وبإجراء اختبار( )Tاألحادي للعينة )  (ONE SIMPLE T TESTفقد تبني من خالل خمرجات اجلدول أعاله أن
الوسط احلسايب إلجابات العبارات املكونة للمحور األول والذي ينص على أن املؤسسات اجلزائرية حترص على متكني
العاملني هبا وحتديث ومعارفهم قد بلغ  32,32وباحنراف معياري قدره  3.30حيث أن قيمة ( )tاحملسوبة قد بلغت
 32.322وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة ( )0.272وبالتايل ميكننا رفض الفرضية البديلة اليت تنص على أن
املؤسسات اجلزائرية ال حترص على متكني العاملني هبا وحتديث ومعارفهم وقبول الفرضية الصفرية القائلة أن :املؤسسات
اجلزائرية حترص على متكني العاملني هبا وحتديث معارفهم.
وحبساب معامل االرتباط بريسون بني درجات متكني العاملني من أفراد عينة الدراسة ودرجات حتسن ورفع تنافسية
املؤسسة وكانت النتائج كالتايل:
الجدول رقم ( :)20معامل ارتباط بيرسون بين درجة تمكين العاملين ودرجة رفع تنافسية المؤسسة.

)Sig.(2-tailed
.000

Pearson correlation
0.541

N


90

الفرضية الثالثة

).Correlation is significant at the level (2-tailed

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على خمرجات SPSS

بالنظر إىل النتائج يف اجلدول السابق نالحظ أن قيمة ارتباط (بريسون) بلغت ( ،)0.541وهي دالة عند مستوى
الداللة ( )9,90أي أنه توجد عالقة ترابطية ذات داللة إحصائية بني درجة متكني العاملني وبني درجة القدرة على رفع
تنافسية املؤسسة وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة هلا واليت تنص على " :توجد عالقة ارتباطية بين
ذات داللة إحصائية بين درجة تمكين العاملين وبين درجة القدرة على رفع تنافسية المؤسسة ".
فاملوارد البشرية باتت تلعب دورا مهما يف عملية اكتساب املنشأة ميزة تنافسية وذلك من خالل استثمارها بشكل يسمح
برفع اإلنتاجية وحتسني اجلودة وذلك من خالل تطبيق أحدث أساليب إدارة املوارد البشرية اليت تعمل على رفع أداء
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العاملني ومن هذه األساليب احلديثة أسلوب متكني العاملني فهو يقوم على مشاركة العاملني يف اختاذ القرار ومنحهم
السلطة والنفوذ والقوة وحتمل املسؤولية يف القرارات اليت يتخذوهنا أو يشاركون يف اختاذها مع اإلدارة العليا.
 -0-0 -IVاختبار الفرضية الثانية:
 :H0يساهم متكني وحتفيز العاملني يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية.
:H1ال يساهم متكني وحتفيز العاملني يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية.

الجدول رقم ( :)20اختبار One-Sample Testللفرضية الثانية.

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على خمرجات SPSS

وبإجراء اختبار( )Tاألحادي للعينة )  (ONE SIMPLE T TESTفقد تبني من خالل خمرجات اجلدول أعاله أن
الوسط احلسايب إلجابات العبارات املكونة للمحور الثاين والذي ينص على أن متكني وحتفيز العاملني يساهم يف رفع
القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية ،قد بلغ  32.32وباحنراف معياري قدره  3.27حيث أن قيمة ( )tاحملسوبة
قد بلغت  27.017وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة ( )0.272وبالتايل ميكننا رفض الفرضية البديلة اليت تنص
على أن متكني وحتفيز العاملني ال يساهم يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية ،وقبول الفرضية الصفرية القائلة
أن متكني وحتفيز العاملني يساهم يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية.
أما خبصوص وجود تأثري ذو داللة معنوية لتمكني العاملني على تنافسية املؤسسة ،فان تقدير معلمات منوذج االحندار
اخلطي البسيط املشار إليها يف اجلدول أدناه واملستخدمة يف قياس تأثري التمكني على تنافسية املؤسسة وحسب املعادلة
التالية:
Y=.584 + .772X

الجدول رقم( :)02تقدير معلمات نموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير تمكين العاملين ( )Xفي القدرة التنافسية
للمؤسسة (.)Y

Std.Error of Estimate

Sig
).000(a

F
36.177

Sig

T

.166
.000

1.398
6.015

.34748
Mean Square
4.368
.121
standardized Coefficients
Beta
.584

R Square

Adjusted R
Square
.341
.331
Sum of Square
df
4.368
1
8.452
92
12.820
93
Unstandardized Coefficients
B
Std.Error
.684
.489
.772
.128

R

Model

).584(a

1
Model

Regression
Residual
Total
Model
)(Constant
X

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على خمرجات SPSS
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من خالل اجلدول أعاله نسجل ما يلي:
كانت قيمة ) ).772( (bوهي متثل امليل ملعادلة االحندار وهذا يعين أن أي تغري مبقدار وحدة واحدة يف قيمة ()X
يؤدي إىل تغري طردي يف قيمة ( )Yمبقدار ( ).772وكانت قيمة ( )Fاحملسوبة لنموذج االحندار اخلطي البسيط
( )36.177وهي أعلى من قيمتها اجلدولية البالغة ( )7.32وعند مستوى معنوية ( ، )%0وبذلك سوف يتم قبول
الفرضية ،وهذا يعين ثبوت املعنوية لنموذج االحندار اخلطي البسيط املقدر عند املستوى املذكور  ،مما يشري إىل أن للتمكني
( )Xتأثري معنوي واضح على القدرة التنافسية للمؤسسة ( )Yوأن معامل التفسري ) ).341( (R2وهذا يعين أن
التمكني ( )Xيفسر ما نسبته  %22,0من التغريات اليت تطرأ على القدرة التنافسية للمؤسسة ( )Yأما النسبة املتبقية
والبالغة ( )%23,0فتعود لتأثريات متغريات أخرى.
فخلق ميزة تنافسية واستدامتها يعتمد على بيئة املؤسسة وأسلوب تنفيذها لعملية التمكني فإذا مت إدارة بيئة املؤسسة
وأسلوب تنفيذ التمكني بقدرة وفعالية فان التمكني سيعزز حتسني اإلنتاجية وتقليل التكاليف ،حتقيق املرونة يف العمل ،رفع
مستوى الرضا الوظيفي وجودة اخلدمات ومن هنا تأيت أمهية التمكني حيث يلعب كل بعد من أبعاد التمكني دورا هاما يف
حتسني تنافسية املؤسسة واستدامتها.
خاتمة:
إن إسرتاتيجية التمكني هتدف إىل حترير الطاقات الكامنة لدى املوارد البشرية وإشراكهم يف عمليات بناء املنظمة من
خالل زيادة القدرات الفردية واجلماعية وتوسيع نطاق تفويض السلطة والعمل اجلماعي مع توفري الثقة وإتاحة املعلومات
والتكنولوجيا الالزمة ،والتمكني يكون من خالل عملية االختيار والتدريب املطلوبة لتزويد املوارد البشرية باملهارات الالزمة
وترسيخ احلس بالوالء واالنتماء وتطوير املهارات والقدرات واملواهب،كما يتطلب إدارة فعالة ورؤية هتيئ الظروف املساعدة
لتطبيقه واليت عن طريقها ميكن زيادة اإلبداع ،ويتطلب أيضا إسرتاتيجية مؤسساتية واضحة وهيكالً تنظيميا يعزز الشعور
باملسؤولية وتطوير املهارات ويسمح خبلق ميزة تنافسية.
نتائج الدراسة:
حاولنا من خالل هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية :ما مدى فاعلية تمكين الموارد البشرية في تعزيز

القدرات التنافسية من وجهة نظر موظفي مؤسسة MANTALبتلمسان؟ ،وهذا من خالل معاجلة الفرضيات
املوضوعة ،وخلصت هذه الدراسة اليت متت على مستوى مصنع النسيج للمواد الثقيلة  MANTAL SPAبوالية تلمسان
إىل مجلة من النتائج أمهها:
 قلة حصول العاملني على ما حيتاجونه من معلومات يف احلاالت الطارئة من دون طلب املساعدة ،فضال عن ضعفاالتصال داخل األقسام ويف مجيع االجتاهات مما أدى إىل ظهور تأثري ضعيف يف قدرة األقسام على تقدمي خدمات ذات
جودة عالية باستمرار للعمالء الداخليني واخلارجيني وعدم تفوقها على املنافسني وهذا ما مت إثباته خالل معاجلة املوضوع
يف دراسة أمرية خضري كاظم العنزي (.)3902
 إن أثر العاملني ضعيف ،حيث أن األفراد العاملني ليس هلم نفوذ كبري يف خدمة املصلحة اليت يعملون هبا. -بالنسبة لالختيار :فالعمال ليس لديهم مسؤولية تقدير كيف ينبغي أداء وتنظيم العمل،
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 عدم الرضا وضغوط العمل وقلة الرواتب وحمدودية فرص التطوير الوظيفي وهو ما توصلت إليه دراسة )Logan&Ganster,( 2007
 املؤسسة ال تثمن ما يبذله األفراد من جهود وما يسهمون به من آراء ومعارف قيمة ،فاجلهد الفردي ال يتم مكافأتهبشكل مباشر مما يقلل من إقدام العاملني على تقدمي آرائهم وأفكارهم ومقرتحاهتم.
ولكن هذا مل حيل دون أن يكون لدى العاملني تصور ووعي كامل حول املطلوب واملتوقع منهم وتعزيز ثقتهم بأهنم قادرون
على حتقيق النتائج املرغوبة خاصة يف ظل تعاوهنم كفريق واحد يسوده االحرتام والتقدير.
فعند قيام املنظمة بتمكني عامليها تكون قد حققت جمموعة من النتائج من بينها:
 إن سياسة متكني العاملني تساهم يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة وهذا ما يتطابق مع ما توصلت إليه دراسة أبو بكربوسامل (،)3902
 أن العاملني يكونون على دراية تامة مبا حييط ببيئة األعمال ،مما يزيد من سرعة االستجابة الحتياجات العمالءاخلارجيني،
 زيادة التفاعل بني العمالء الداخليني واخلارجيني وبذلك تكسب والئهم وتزيد من فرص احلصول على مزايا تنافسيةفريدة.
توصيات الدراسة:
ويف إطار هذه الدراسة فإن أهم االقرتاحات اليت نقدمها واليت يتعني على إدارة املؤسسة تطبيقها وهذا بغية تشجيع
املوظفني وحتفيزهم واالستفادة من مواهبهم يف خلق ميزة تنافسية مستدامة ختول املؤسسة الرتبع والتموقع يف السوق تتمثل
فيما يلي:
حث املؤسسات على تثمني جهود وآراء ومعارف العاملني من خالل اكتشاف املوظفني ذوي القدرات اإلبداعية
وتشجيعهم ودعمهم وذلك مبنحهم املزيد من الصالحيات وإشراكهم يف اختاذ القرارات.
تدريب املسؤولني على املناهج واألساليب املدعمة للتمكني كاالجتاه حنو مدخل فرق القوية ،املشاركة ،تنمية املهارات،
إدارة األزمات بشكل إبداعي وحتقيق التعاون والتنسيق.
ترك احلرية للعاملني يف أداء العمل بعد صياغة الرؤساء لإلجراءات والسياسات العامة للمؤسسة وتنمية عوامل الثقة،
التقدير ،االلتزام واالنتماء لدى العاملني.
إعادة النظر يف نظام املكافآت واحلوافز.
دعم وتعزيز قنوات االتصال بني الرؤساء واملرؤوسني.
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