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Abstract
The intense competition prevailing in the markets and increase the degree of complexity surrounding the company
environment and breadth of markets and the variability characteristics, made it necessary on industrial companies to
rethink the administrative concepts adopted by the including the concepts Total Quality Management And
competitiveness of the company in an effort to support its competitiveness, which qualifies them to discriminate on
the local and regional international competitors.
The current study deals with Analyzing The Effects & Correlation Betweentotal quality management practices and
competitive industrial companies indicators, The study was launched from a research problem was the endeavor of
Iraqi companies in general and the company's subject of the study in particular to the application of total quality
management in order to enhance the competitiveness of companies and other indicators towards competition. The
study has sought to achieve a set of goals, including :
- To identify the level of the company's application to study the subject of Total Quality Management.
- Identify the most important indicators of the company subject of the study to enhance the their competitiveness.
In order to achieve these goals, the study has adopted a model hypotheses reflect the logical relationships
between variables of the study As I returned total quality management practices affect the independent variable in
a competitive company as a dependent variable, and in order to reveal the nature of relations in the study
modeltended The current study to put forward a set of hypotheses as a preliminary study seeks answers to
validated.
The purpose application of this study and test hypotheses were selected General Company for Southern Cement /
Cement Plant Karbala, which is one of the big companies in Iraq in addition to the role it plays in the local product
support, has been using the questionnaire tool head of the data related to the practical aspect of gathering and the
purpose of identifying the evaluations individuals respondents for each of the statements contained in the form of a
questionnaire was Test hypotheses using (multiple linear regression analysis) and (Regression Simple).
Existence Correlation and impact between TQM practices(senior management's commitment to quality, customer
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focus, process management, supplier management, participation and empowerment of workers, education and
training, continuous improvement, strategic planning) and Competitive companies indicators (Productivity,
profitability, market share, cost reduction, customer satisfaction).
Key words : quality, total quality management, quality management practices, competitiveness company, the
company's competitiveness indicators.

المستخلص -:
يتناول هذا البحث تحليل عالقات االرتباط والتأثير بين ممارسات ادارة الجودة الشااملة ومششارات التنايساية يا
الشركة العامة لصناعة السمنت الجنوبياة معمال سامنت كاربالم ،كماا و سعتالدراساة الا تحويا مجموعاة مان
االهداف منها:
 التعرف عل مستوى تطبي الشركة موضوع البحث إلدارة الجودة الشاملة. التعرف عل اهم المششرات الت تطلع بها الشركة موضوع البحث لتعزيز تنايسيتها.ومااان اجااال تحويااا هاااذ االهاااداف يواااد تبنااات الدراساااة انموذجاااا ن يرضااايا يعبااار عااان العالقاااات المنطوياااة باااين
متغيااارات الدراساااة اذ عااادت ممارساااات ادارة الجاااودة الشااااملة متغيااارا مساااتوال ياااشثر يااا تنايساااية الشاااركة
بوصاااامها متغياااارا معتماااادا ،وبغيااااة الكشااااف عاااان طبيعااااة العالقااااات المتمثلااااة ياااا انمااااوذ الدراسااااة اتجهاااات
الدراساااة الحالياااة الااا طااارا مجموعاااة مااان المااارو بوصااامها اجاباااات اولياااة تساااع الدراساااة الااا التحوااا
من صحتها.
كما وتم استخدم استمارة االستبيان كأداة وحيدة لتجميع البيانات والمعلومات االزمة من عينة البحث والبالغة
( )50من الويادات االدارية ،وتوصل البحث ال مجموعة من االستنتاجات:
 تحو وجود عالقة ارتباط بين ممارسات ادارة الجودة الشاملة ومششرات تنايسية الشركة. تحو وجود تأثير معنوي لممارسات ادارة الجودة الشاملة ي تعزيز تنايسية الشركة قيد الدراسة.الكلمااااات الدالااااة  :الجااااودة ،ادارة الجااااودة الشاملة،ممارساااااات ادارة الجااااودة ،تنايسااااية الشااااركة ،مششااااارات
تنايسية الشركة.

المقدمــة -:
يااا اااال المنايساااة الشاااديدة التااا تساااود االساااوا العالمياااة والبيفاااة الديناميكياااة التااا يتنااااي ييهاااا الجمياااع مااان
اجااال الوصااال الااا الوماااة ،ويااا اااال التحاااديات الكبيااارة التااا تواجاااال الشاااركات الصاااناعية يااا سااابيل اماااتال
تنايسااية دافمااة تعاازز ماان انتاجيتهااا وربحيتهااا وحصاااتها السااوقية والرضااا لاادى زبافنهااا ،اصااب ماان المحاااتم
علااا الشاااركات الصاااناعية ان تتكياااف وترتوااا يااا ادافهاااا بعاااد ان اصااابحت تعاااي اوضااااع جديااادة ومختلماااة
عمااااا كاناااات عليااااة سااااابوا ،يوااااد اصااااب ماااان الضااااروري لهااااا ان نسااااتخدم مماااااهيم اداريااااال حديثااااة تسااااتهدف
االرتوااااام بمسااااتوى اعمالهااااا وتطااااوير رشيتهااااا ويلساااامتها وسياساااااتها وانامتهااااا واساااااليبها بمااااا يتماااا مااااع
التغيااارات الحاصااالة يااا البيفاااة ،ومااان باااين اهااام هاااذ الممااااهيم االدارياااة الحديثاااة هماااا ممهوماااا ادارة الجاااودة
الشااااملة وتنايساااية الشاااركة ،اذ يواااوم ممهاااوم ادارة الجاااودة الشااااملة علااا ادخاااال التطاااوير والتحساااين المساااتمر
علاااا مسااااار االدام العااااام باإلضاااااية الاااا عماااال االشاااايام الصااااحيحة بشااااكل صااااحي منااااذ الوهلااااة االولاااا
وتغيير بع االجرامات والسلوكيات االدارية السافدة بما يتم مع التحديات المتسارعة.
بينماااا يركاااز ممهاااوم تنايساااية الشاااركة علااا ضااارورة اساااتخدام الشاااركة لمواردهاااا الناااادرة بحكماااة والحمااااا
عليهاااا بأقااال تكلماااة ممكناااة والتنباااش باساااتمرار للتغييااار الح اصااال يااا احتياجاااات ومتطلباااات الزباااافن وادارة ماااا
يمكن الويام بال عل نحو يعال من منايسيها وهيكلة عملياتها لتحوي نتافج أكثر كمامة.
وانطالقاااا مااان اهمياااة هاااذين الممهاااومين اتجاااال البحاااث علااا نحاااو معرياااة طبيعاااة العالقاااة الوافماااة باااين ادارة
الجاااودة الشااااملة ومااادى مسااااهمتها يااا تعزياااز تناي ساااية الشاااركات مااان خاااالل أطاااار نااااري للبحاااث وأطاااار
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تطبيوااا علااا عيناااال مثلتهاااا الشاااركة العاماااة لصاااناعة السااامنت الجنوبياااة – معمااال سااامنت كاااربالم ،واعتماااادا
على ما تقدم يود تم توسيم هذا البحث ال اربعة مباحث :
المبحث االول :منهجية البحث.
المبحث الثاني :الجانب النظري للبحث.
المبحث الثالث :الجانب التطبيقي للبحث.
المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات.

المبحث االول
( منهجية البحث )
يتناول هذا المبحث عرضا لمنهجية البحث واطارة العام واالجرامات المتبعة ي تنميذ وذل من خالل المحاور
االتية -:

اوال :مشكلة البحث:
تعااد ادارة الجااودة الشاااملة بممارساااتها المختلمااة ماان ساامات العصاار الحااديث وان التطبيا الناااج إلدارة الجااودة
الشاملة يساعد الشركات عل البوام واالستمرار من خالل تحسين نوعياة المنتجاات والخادمات المودماة وتطاوير
اجرامات واساليب العمل وخل اروف بيفية داخل الشركة تسم للعاملين علا تحمال المساشولية اتجاا تحساين
الجودة واستثمار المرص وتجنب المخاطر بما يتناسب مع الودرات الرشيدة ،يواد طبوات هاذ الملسامة يا العدياد
ماان الشااركات الصااناعية ( االمريكيااة واليابانيااة واالوربيااة) وأثبتاات ياعليتهااا ياا تحوياا التنايسااية للشااركات
الصناعية الت قامت بتطبيوها ،وكذا طبوت هذ الملسمة ي العديد من الشركات الصناعية العربية وكان لهاا دور
كبير ي نموها وتعزيز تنايسيتها ي األسوا  ،وي ضل النجاحات الت قد حووتها الشركات من جارام تطبيوهاا
إلدارة الجودة الشاملة ،نجد ان الشركات الصناعية العراقية بشاكل عاام والشاركة موضاع الدراساة بشاكل خااص
( الشركة العامة لصناعة السمنت الجنوبية شركة كربالم إلنتا السمنت المحدودة) تعان من ضعف ي عملية
تطبي ادارة الجودة الشاملة بممارساتها المختلمة ي الوقت الذي يوجاد يياال قطااع صاناعة االسامنت يا العارا
بشكل عام والشركة محل الدراسة بشكل خاص بأم الحاجة ال اثبات وجودهاا وموقعهاا التنايسا مان منايساة
الشركات العاملة ي نم الوطاع والت تووم عل كمامات عالية جدا ،ولهذا راينا مان الضاروري حصار مشاكلة
الدراسة ،وعليال يمكن حصر إشكالية البحث ييما يل :
" ما دور ممارسات إدارة الجودة الشاملة في تعزيز تنافسية الشركة موضوع الدراسة "
وتندر ضمن هذ االشكالية مجموعة من التساشالت:
 التعرف عل واقع إدارة الجودة الشاملة وممارساتها ي الشركة قيد البحث. التعرف عل واقع تنايسية الشركة المبحوثة ومششراتها. -ما ه مستوى عالقة ودرجة تأثير ممارسات إدارة الجودة الشاملة ي تعزيز مششرات تنايسية الشركة.

ثانيا :اهمية البحث:
يساتمد البحااث أهميتاال ماان أهمياة المتغياارات التا قااد تعار لهااا ،اذ تنااول هااذ البحاث متغياارين يادر الجميااع
اهميتهما ،يود تمثل المتغير األول بإدارة الجودة الشاملة الذي يعد مدخال إداريا وسالحا اساتراتيجيا تساتطيع مان
خاللال الشركات ان تعزز من ن موهاا وانتاجيتهاا وربحيتهاا وتنايسايتها مان اهام ممارسااتها (التازام اإلدارة العلياا،
والتركيااز علا الزبااون ،وإدارة العمليااة ،وإدارة المااوردين ،والتحسااين المسااتمر ،والتعلاايم والتاادريب ،ومشاااركة
العاملين ،والتخطيط االستراتيج ) .بينما تمثل تنايسية الشركة الصناعيةالمتغير الثان والت تعد المادخل لتاويير
البيفااة التنايسااية المالفمااة والااذي ماان خاللااال تسااتطيع الشااركات ان تعاازز ماان موقعهااا التنايس ا ازام الشااركات
األخرىومن اهم مششراتها ( اإلنتاجية ،والربحية ،والحصة السوقية ،خما التكلماة ،رضاا الزباون) ،ولاذا تكمان
اهمية هذ الدراسة ي التعرف عل عالقة ممارسات ادارة الجودة الشاملة وتأثيرها ي تعزيز تنايسية الشركات
الصناعية ،ويستمد البحث أهميتال ايضا ن من أهمية الشركة المبحوثال ( الشركة العامة لصناعة االسمنت الجنوبية
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معمل اسمنت كاربالم) وذلا لكونهاا تعاد مان الشاركات الصاناعية التا تلعاب دورا كبيارا يا تعزياز االقتصااد
الوطن  ،وريد المكتبة العراقية ايضانبدراسة تطبيواال يا مجاال إدارة الجاودة الشااملة مان شاانها اثارام الدراساات
التطبيوية ي هذا المجال.

ثالثا :اهداف البحث:
أن الهدف الرفيسيللبحثيتمثل ي محاولة التعرف عل دور ممارسات إدارة الجودة الشاملة (التزام اإلدارة العلياا،
والتركيااز عل ا الزبااون ،وإدارة العمليااة ،وإدارة المااوردين ،ومشاااركة العاااملين ،والتعلاايم والتاادريب ،والتحسااين
المسااتمر ،والتخطاايط االسااتراتيج ) ي ا تعزيااز تنايسااية الشااركة الت ا تتضاامن (اإلنتاجيااة ،والربحيااة ،والحصااة
الساوقية ،وتخماي التكاااليف ،ورضاا الزباون) يا الشاركة العامااة لصاناعة االسامنت الجنوبيااة معمال اساامنت
كربالم.
ويتمرع من هذا الهدف عدة اهداف يرعية أخرى وه :
 -1التعرف عل مستوى تطبي الشركة موضوع الدراسة إلدارة الجودة الشاملة.
 -2التعرف عل مستوى التزام الشركة بتنميذ ممارسات إدارة الجودة الشاملة.
 -3التعاارف عل ا اهاام المشاااكل الت ا تعي ا عمليااة تطبي ا الشااركة موضااوع الدراسااة لممارسااات إدارة الجااودة
الشاملة.
 -4التعرف عل اهم المششرات الت تضطلع بها الشركة موضوع الدراسة لتعزيز تنايسيتها.
 -5التعاارف عل ا نااوع العالقااة ومسااتوى التااأثير لممارسااات إدارة الجااودة الشاااملة ي ا تعزيااز تنايسااية الشااركة
موضوع الدراسة.
 -6محاولة توديم مجموعة من التوصيات والموترحات بنام عل النتافج المتحووة والت تعمل عل زيادة مستوى
التنميذ الناج لممارسات أدارة الجودة الشاملة.

رابعا :انموذج البحث:

ي ضوم مشكلة واهداف الدراساة وبناا ن علا الجاناب النااري لمتغيارات البحاث ياان المعالجاة المنهجياة تتطلاب
تصميم مخطط ايتراض تتحدد ييال اهم عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث:
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المتغير المستقل
ممارسات ادارة الجودة الشاملة

التزام
اإلدارة
العليا
بالجودة

التركيز
عل
الزبافن

إدارة
العملية

إدارة
الموردين

مشاركة
وتمكين
العاملين

التعليم
والتدريب

التحسين
المستمر

التخطيط
االستراتيج

المتغير المعتمد
مؤشرات تنافسية الشركة

الربحية

اإلنتاجية
عالقة تأثير

الحصة

تخفيض

رضا

السوقية

التكلفة

الزبائن

عالقة ارتباط
عالقة تأثير

شكل رقم ()1
المخطط االيتراض للدراسة
المصدر :الشكل من اعداد الباحث

خامسا  :فرضيات البحث :
تووم الدراسة عل اسا

يرضيتين رفيسيتين وهما عل النحو االت -:

 -2الفرضاااية الرييساااية ا ولاااى  :ال توجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااافية باااين ممارساااات إدارة الجاااودة الشااااملة
ومششرات تنايسية الشركة الصناعية.
وتتمرع منها المرضيات االتية:
 الفرضاااية الفرعياااة ا ولاااى  :ال توجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااافية باااين ممارساااة التااازام اإلدارة العليااااومششرات تنايسية الشركة قيد البحث.
 الفرضااية الفرعيااة الثانيااة  :ال توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااافية بااين ممارسااة التركيااز عل ا الزبااافنومششرات تنايسية الشركة قيد البحث.
 الفرضااية الفرعيااة الثالثااة  :ال توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااافية بااين ممارسااة إدارة العمليااة ومششااراتتنايسية الشركة قيد البحث.
 الفرضية الفرعية الرابعة  :ال توجد عالقة ذات داللة إحصافية باين ممارساة إدارة الماوردين ومششاراتتنايسية الشركة قيد البحث.
 الفرضاااية الفرعياااة الخامساااة  :ال توجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااافية باااين ممارساااة مشااااركة العااااملينومششرات تنايسية الشركة قيد البحث.
 الفرضاااية الفرعياااة السادساااة  :ال توجاااد ع القاااة ذات داللاااة إحصاااافية باااين ممارساااة التعلااايم والتااادريبومششرات تنايسية الشركة قيد البحث.

021

 الفرضاااية الفرعياااة الساااابعة  :ال توجاااد عالقاااة ذات داللاااة إحصاااافية باااين ممارساااة التحساااين المساااتمرومششرات تنايسية الشركة قيد البحث.
 الفرضااية الفرعيااة الثامنااة  :ال توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااافية بااين ممارسااة التخطاايط االسااتراتيجومششرات تنايسية الشركة قيد البحث.
 -1الفرضية الرييسة الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لممارسات إدارة الجودة الشاملة ي تنايساية الشاركة
قيد البحث.
وتتمرع منها المرضيات االتية:
 الفرضااية الفرعيااة ا ولااى  :ال يوجااد أثاار ذو داللااة معنويااة لممارسااة التاازام اإلدارة العليااا بااالجودة ي اتنايسية الشركة قيد البحث.
 الفرضاية الفرعياة الثانيااة  :ال يوجاد أثار ذو داللااة معنوياة لممارسااة التركياز علا الزبااافن يا تنايساايةالشركة قيد البحث.
 الفرضية الفرعية الثالثة  :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لممارسة ادارة العملية يا تنايساية الشاركة قيادالبحث.
 الفرضية الفرعية الرابعة  :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لممارساة إدارة الماوردين يا تنايساية الشاركةقيد البحث.
 الفرضااية الفرعيااة الخامسااة  :ال يوجااد أثاار ذو داللااة معنويااة لممارسااة مشاااركة العاااملين ي ا تنايساايةالشركة قيد البحث.
 الفرضااية الفرعيااة السادسااة  :ال يوجااد أثاار ذو داللااة معنويااة لممارسااة التعلاايم والتاادريب ي ا تنايساايةالشركة قيد البحث.
 الفرضية الفرعية السابعة  :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لممارسة التحسين المستمر ي تنايسية الشركةقيد البحث.
 الفرضية الثامنة  :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لممارسة التخطيط االستراتيج ي تنايسية الشاركة قيادالبحث.
سادسا :وصف مجتمع وعينة البحث:
يمكن وصف مجتمع وعينة البحث وكاالت :
أ -وصف مجتمع البحث  :اختيرت الشركة العامة لصناعة السمنت الجنوبية معمل سمنت كربالم ميدانيا
إلجرام البحث ولألسباب االتية:
 تعتباار ال شااركة العامااة لصااناعة الساامنت الجنوبيااة معماال ساامنت كااربالم ماان الشااركات الكبياارة تعتباارالشااركة العامااة لصااناعة الساامنت الجنوبيااة معماال ساامنت كااربالم ماان الشااركات الكبياارة ي ا العاارا
باإلضاية ال الدور الذي تلعبال الشركة ي دعم االقتصاد المحل .
 أهمية السلعة الت ينتجها المعمل وذل بصمتها احدى المواد األساسية ي عملية البنام. اهور العديد من الشاركات العربياة واألجنبياة المنايساة يا ساو صاناعة االسامنت الاذي يمار علاالمعمل تحسين منتجاتال.
 هنال العديد من المششرات عل مساتوى المعمال تساع للحصاول علا شاهادة االيازو ) )ISOومان هاذالمششاارات وجااود قساام للجااودة ماان اقسااام الشااركة وتعاقااد الشااركة مااع أكثاار ماان جهااة ي ا هااذا المجااال
باإلضاية ال إقامة العديد من الدورات التدريبية داخل وخار العرا لغر التأهيل ي مجال الجودة.
جدول رقم ()1
نبذة مختصرة عن الشركة العامة لصناعة السمنت الجنوبية  /معمل سمنت كربالء
منتجات الشركة
نبذة مختصرة عن الشركة
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تأسساات الشااركة فااي  0980/2/8باساام الشااركة العامااة لصااناعة
السمنت الجنوبية  /معمل سمنت كربالء وقد كان التشغيل التجريبي
للمعمل في سنة ( )0981واما التشغيل الفعلي للعمال فقاد كاان فاي
سنة( )0981ويبلا اجماالي عادد العااملين فاي الشاركة ( )0013
وهم موزعين على االقساام والشاعب المختلفاة فاي الشاركة وتتمثال
المنافذ التسويقية والتوزيعية للشركة بمكتب تسويق الشركة العامة
لصاااناعة السااامنت الجنوبياااة فاااي مقااار الشاااركة ( حصاااة الشاااركة
الجنوبية) ومكتب تسويق شركة كربالء إلنتاج السامنت المحادودة
( حصة الشركة المستثمرة).
المصدر :الكرا

أ -المنتجات النمطية:
السمنت البورتالندي المواوم لألمالا.
ب -المنتجات الغير نمطية:
أ -سمنت واطئ الولويات.
ب -سمنت سريع التصلب.
ت -سمنت ابار النمط.

التعريم للشركة

ب-وصف عينة البحث  :تم اختيار عينة عشوافية تمثلت بمجموعة من االيراد العاملين ي االدارة العليا
ومدرام الخط االول ورشسام اقسام وشعب ومسشول الوحدات االنتاجية ي الشركة قيد البحث ،يود تم توزيع
( )50استمارة استبيان استرجع منها ( )48استمارة حيث بلغت نسبة االستجابة ( )0.96ويوض الجدول رقم ((2
خصافص ايراد عينة البحث.

ت
1

الخاصية
الجن

جدول رقم ()2
خصايص عينة البحث من حيث الجنس
التكرار
الفية
ذكر
46
انث
2

%
%96
%4

المصدر :من اعداد الباحث

يوض الجدول رقم ( ) 2ان اغلب ايراد عينة البحث هم كانوا من الذكور حيث بلغات نسابتهم (  (0.96يا حاين
بلغات نساابة االناااث حاوال ( ) %4وهااذا االماار يعكا لناا طبيعااة المجتمااع العراقا اذا غالباا مااا تكااون المراكااز
الويادياة للاذكور وهاذا باإلضااية الا موقاع الشاركة البعياد حياث انهاا تبعاد عان مركاز محايااة كاربالم توريباا
100كم ،كما ويشير الجدول (  ) 3ال خصافص عينة البحث من حيث العمر.

ت

الخاصية

2

العمر

جدول رقم ()3
خصايص عينة البحث من حيث العمر
التكرار
الفية
30 - 21
4
40 - 31
19
50 - 41
21
60 - 51
4

%
%8
%40
%44
%8

المصدر :من اعداد الباحث

يبين الجدول رقام ( )3ان النسابة االعلا ألعماار المبحاوثين تتركاز يا العيناة التكرارياة ( )50 -41حياث شاكلوا
( )%44مان اجماال اياراد العيناة ثام جاامت المفاة التكرارياة ( )40 - 31يا المرتباة الثانياة حياث شاكلوا ماا نسابتال
( )%40اما المفات التكرارية ( )30 - 21و ( )60 - 51جاامت بالمرتباة الثالثاة حياث شاكلوا ماا نسابة ( )% 8وهاذا
يعن ان اغلب هم من يمتلكون الخبرة ي العمل حيث ان هذ المفة ه المناسبة للويام باألعمال ي مجال االدارة
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بالشركة حيث انهم يمتلكاون النضاو العماري الاذي يجعلهام يتحملاوا المساشوليات الكبيارة المناطاة بهام ،ويشاير
الجدول ( )4ال المشهل العلم للمبحوثين.
جدول رقم ()4
خصافص عينة البحث من حيث المشهل العلم
التكرار
الفية
الخاصية
ثانوية ياقل
7
المشهل العلم
دبلوم
14
بكالوريو
26
ماجستير
1

ت
3

%
%15
%29
%54
%2

المصدر :من اعداد الباحث

يبين الجدول ( )4ان ( )% 54من ايراد عينة البحث هم من يحملاون شاهادة البكاالوريو وان ) )%29مان اياراد
عينة البحث هم من يحملون شهادة الدبلوم وان ( )%15من ايراد عينة البحث هم من يحملون شاهادة ثانوياة ياقال
وان ( )% 2من ايراد عينة البحث هم من يحملون شهادة الماجستير ،وهذ النتافج تشير ال ان اغلب ايراد عينة
البحث هم من يحملون شهادة البكالوريو وهذا يدل عل ارتماع المستوى العلم لعينة البحث .كما وتام اعاداد
الجدول رقم ( )5لبيان سنو ات الخدمة ي الشركة.

ت

4

جدول رقم ()5
خصافص عينة البحث من حيث سنوات الخدمة
التكرار
الفية
الخاصية
5-1
1
10 -6
8
15 -11
18
سنوات الخدمة
20 -16
14
25 -21
4
30 -26
2
 –31ياكثر
1

%
%2
%17
%38
%29
%8
%2
%2

المصدر :من اعداد الباحث

يبين لنا الجدول ان المفة ( ) 15 -11سنة قاد احتلات اكبار نسابة مان حياث سانوات الخدماة واماا النسابة ) ( % 29يواد
كانت للمفة ( )20 -16ثم جامت المفة ( )10 -6بنسبة ( )%17ثم المفاات ( )25 -21و ( )30 -26سانوات بنساب بلغات
( )%8و ( )%4عل التوال ثام جاامت المفاات ( )5-1و ( – 31يااكثر) بنسابة ( ،)%2وهاذ النتاافج تادل علا ان
اغلااب ايااراد عينااة البحااث هاام ماان يمتلكااون خاادمات وايميااة تتااراوا مااا بااين ) )15 -11ساانة وها خدمااة تااشهلهم
المااتال خباارة وايميااة ال دام اعمااالهم االداريااة علا اكماال وجااال ،كمااا ويشااير الجاادول ( )6ال ا عاادد الاادورات
التدريبية ال يراد عينة البحث .
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ت

5

جدول رقم ()6
خصافص عينة البحث من حيث عدد الدورات التدريبية
التكرار
الفية
الخاصية
ال توجد دورات تدريبية
9
3 -1
15
6 -4
15
عدد الدورات
9 -7
4
التدريبية
 10اكثر
5

%
% 19
% 31
% 31
%9
% 10

المصدر :من اعداد الباحث

يبين لنا الجدول () ان المفات ( )3 -1و ( )6 -4دور تدريبية الت تم المشاركة ييها اعل نسبة يود بلغت ()%31
لكل منهما واما نسبة ( )%9يود كانت للمفة ( )9 -7دورة تدريبية ما حووت المفة (10ياكثر) نسبة ( )%10وهذا
يدل عل ان ما يوارب ( )%81من ايراد عينة البحث هم من خضعوا لدورات تدريبية ( دورة واحدة حد كدن و
عشرة دورات كحد اقص ) وهذا ما يساعد عل تحسين ادافهم وتطوير مهاراتهم االدارية وحيث بلغت نسبتال
االيراد الذين لم يخضعوا ألي دورة تدريبية توريبا (.)%19
سابعا  :منهج الدراسة واداة البحث :
اعتمد البحث عل المنهجين الوصام والتحليلا يا اختباار أنموذجاال ويرضاياتال وذلا بدراساة وتحدياد العالقاة
واالثر بين متغيراتال بوساطة جمع البيانات ذات العالقة بالشركة قيد البحث.
كما استخدمت استمارة االستبيان كأداة رفيسيال للبحث وذل لجمع البيانات والمعلومات من ايراد عينة البحث وقد
اشتملت عل عدة أجزام  ،يود اشاتمل الجازم األول علا ( )6يوارات موزعاة علا البياناات الشخصاية المتعلواة
باااأليراد المبحااوثين والمتمثلااة بكاال ماان (الجاان  ،والعماار ،والمشهاال العلما  ،وساانوات الخدمااة ،وعاادد الاادورات
التدريبيااة) ،وامااا الجاازم الثااان ماان اسااتمارة االسااتبيان يوااد ركااز علاا الموااايي الخاصااة بااالمتغير المسااتول
(ممارسات إدارة الجودة الشاملة) وقد اشتمل عل ( )44يورة لوياسال وقد ووزعت هذ الموارات علا المتغيارات
الت اعتمدها الباحث ي الجانب الناري وكذل ي انماوذ الدراساة وها (  ) 6يوارات لكال متغيار تمثلات ب
( التازام اإلدار ة العلياا ،والتركياز علا الزبااون ،وإدارة العملياة ،وإدارة الماوردين ،ومشااركة وتمكاين العاااملين،
والتعلاايم والتاادريب ،والتحسااين المسااتمر ،والتخطاايط االسااتراتيج ) ،واشااتملت اسااتمارة االسااتبيان ايض اا ن عل ا
الموايي الخاصة بالمتغير التابع ( مششرات تنايسية الشركة) وقد اشاتمل علا ( ) 30يوارة لوياساال وقاد وزعات
هذ المورات عل المتغيرات الت اعتمدها الباحث ي الجانب الناري والبالغ عددها (  ) 5متغيارات بواقاع ( 6
) يورات لكل متغير وه ( اإلنتاجية ،والربحية ،وتخمي التكلمة ،وزيادة الحصة السوقية ،ورضا الزبافن).
ثامنا  :اختبارات صدق وثبات اداة البحث :
نتافج اختبار صد وثبات مويا البحث (االتسا الداخل لمورات االساتبانة) ودقاة اجاباات اياراد عيناة الدراساة
حسب المتغيرات المتعلوة بالبحث.

ت
1

جدول رقم ()7
اختبار صد وثبات مويا البحث ودقة إجابات ايراد العينة
معامل ارتباط
معامل الفا نسبة الصدق
مجموع
متغيرات الدراسة
والثبات ( )%التجزية النصفية
كرونباخ
الفقرات
ممارسات ادارة الجودة
%88.95
0.8895
0.8895
48
الشاملة
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2
3

مششرات تنايسية
الشركة
كاية متغيرات الدراسة

30

0.8893

%88.93

0.8896

78

0.8894

%88.94

0.8894

المصدر :من اعداد الباحث عل وي نتافج الحاسوب باستخدام برنامج Spss.v.20

يتض لنا من خالل نتافج االختبار الواردة ي الجدول اعال ما يأت :
إن جمياااع معاااامالت الماااا كرونباااا (معاااامالت الصاااد والثباااات) ألبعااااد ممارساااات ادارة الجاااودة الشااااملة
أَ -
ومششرات تنايسية الشركة ،وكذل كاية متغيارات الدراساة البالغاة ( )0.8895,0.8893, 0.8894علا الترتياب
تعد موبولة بشكل كبير من الناحيتين االدارية واالحصافية ،كما تشير نسبة الصاد والثباات الا دقاة موياا
الدراسة.
إن جمياع معاامالت ارتبااط التجزفاة النصامية والبالغاة ( )0.8895,0.8896,0.8894للمتغيارات المدروساة ،تعااد
بَ -
عالية جدا وتشير هذ النتافج ال دقة اجابات ايراد العينة.

المبحث الثاني
( الجانب النظري )
ويتضمن هذا المبحث المحاور االتية :
أوال  :إدارة الجودة الشاملة :المفهوم والممارسات
أ .مفهوم إدارة الجودة الشاملة:
تعااااد إدارة الجااااودة الشاااااملة (  (TQMماااان المماااااهيم اإلداريااااة الحديثااااة التاااا ترغااااب كاااال المنامااااات بتطبياااا
مماهيمهاااا وغاياتهاااا ممارسااااتها والمسااااهمة يااا تطبيوهاااا علااا منتجاتهاااا وخااادماتها وبالشاااكل الاااذي يسااام لهاااا
بتحويااا الميااازة التنايساااية مااان خاااالل اعتمادهاااا يااا التحساااين المساااتمر لعملياتهاااا اإلدارياااة وبالتاااال تحساااين
جودة المنتجات والخدمات.
يوااد تنااااول العديااد مااان الكتااااب والباااحثين ممهاااوم إدارة الجاااودة الشاااملة وسااانعر بعضاااا منهااا :حياااث أشاااار
) " )Feigenbum,1991:53يلسااامة ومجموعااااة ماااان المبااااادي التوجيهيااااة التااا تمثاااال األسااااا للتحسااااين المسااااتمر
للمناماااة ماااع التأكياااد علااا أهمياااة تطبيااا األسااااليب الكمياااة واشااارا جمياااع االياااراد مااان اجااال تحساااين جمياااع
العملياااات داخااال الشاااركة" ،وباااين ) " )Evans,1997: 25ممهاااوم اداري موجهاااة نحاااو التحساااين المساااتمر يااا
جااااودة المنتجااااات والخاااادمات بمشاااااركة كاااال المسااااتويات والواااااافف داخاااال الشااااركة" ،ياااا حااااين أوضاااا
) ")Juran,1998,372مجموعااااة العمليااااات والاااانام اإلداريااااة التاااا تخلاااا رضااااا الزبااااافن ماااان خااااالل تمكااااين
المااااوامين ،ممااااا يااااشدي الاااا زيااااادة اإلياااارادات وانخمااااا التكلمااااة" ،ويعريهااااا ) ")Okland,2003, 30ماااانهج
شاااامل لتحساااين التنايساااية والماعلياااة والمروناااة مااان خاااالل التخطااايط والتناااايم ويهااام كااال نشااااط واشااارا كااال
ياااارد ياااا كاااال مسااااتوى" ،ويشااااير ) " )Stevenson,2007: 416بانهااااا الملساااامة او الماااادخل الااااذي يااااربط جميااااع
االياااراد العااااملين يااا الشاااركة يااا جهاااد مساااتمر ومتواصااال مااان اجااال تحويااا رضاااا الزباااافن وتحساااين جاااودة
العملياااااات والمنتجاااااات والخااااادمات المودماااااة الااااا الزباااااافن"  ،كماااااا ويااااارى ) ")Slack,2010:508باااااان إدارة
الجااااودة الشاااااملة ناااااام يعااااال لتكاماااال جهااااود تطااااوير الجااااودة وصاااايانة وتحسااااين الجااااودة علاااا المسااااتويات
المختلمة ي المنامة من اجل تمكين اإلنتا والخدمات بالشكل الذي يسم برضا الزبون"
وتأسيسااا علاا مااا تواادم يمكاان إعطااام تعريااف متكاماال لممهااوم إدارة الجااودة الشاااملة يهاا " يلساامة وأساالوب
تمكيااار ومااانهج عمااال وطريواااة تحااادد كيمياااة ادخاااال التطاااوير والتحساااين المساااتمر علااا مساااار األدام العاااام،
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وهاااا أيضااااا توجيااااال للساااالو وااللتاااازام بااااالتغيير والتطااااوير والتحسااااين ماااان اجاااال تحوياااا اعلاااا درجااااات
الجاااودة للمناااتج و أيضااال وضاااع تنايسااا للشاااركة ،وبالتاااال يهااا اساااتراتيجية تهاااتم بتغييااار بعااا اإلجااارامات
والسااالوكيات اإلدارياااة الساااافدة لتحااال محلهاااا ثواياااة وسااالوكيات الجاااودة يهااا تبااارز مالمااا شخصاااية الشاااركة
ورشيتها المستوبلية وتوجهاتها وقيمها الشخصية والتنايمية".
ب .ممارسات إدارة الجودة الشاملة:
يتم اغلب الكتاب والباحثين عل ان ممارسات إدارة الجودة الشاملة يمكن تركزها :التزام اإلدارة العليا
الجودة ،والتركيز عل الزبافن ،إدارة العملية ،إدارة الموردين ،مشاركة وتمكين العاملين ،التعليم والتدريب،
التحسين المستمر ،التخطيط االستراتيج ومنهم
(Salaheldin ( )Jusoh&Yusoff, 2008( (MajadS., 2006( )Jindadamrongwechm, 2005( )Zhang et al, 2000.
)Cemel, 2012( )Abdalrahman, 2013( )IDAM, 2014( )Alessandro, 2010( )Shahab, 2010( )Rahman, 2010( )2009
()Musran, 2013( )Jorgensen&Nielser, 2013( Faisl (Talib, 2011) ( )Karani,2012( )MASOOD, 2012
()Elin, 2011( )Cheng-hua, 2011(HAKER M., 2014) ( )Sadikoglu&Olcay, 2014
ولتوضيح كل ممارسة من هذه الممارسات نذكر االتي- :
 .2التااااازام اإلدارة العلياااااا باااااالجودة :يوضااااا ) )Chisama,Chimusoro,Karodia:2014:88ان لممارساااااة التااااازام
االدارة العلياااا اثاااار بااااالغ االهميااااة يااا تنميااااذ ادارة الجااااودة الشاااااملة يااا الشااااركات ،وياااارى (متااااوان ،
) 194 ،1002ان درجااااة الوضااااوا والاااادعم وااللتاااازام التاااا تأخااااذ بهمااااا اإلدارة ماااان اجاااال خلاااا بيفااااة
تحماااز الجاااودة الشااااملة جوهرياااة لنجااااا عملياااة تطبيااا إدارة الجاااودة الشااااملة ،يواااد كشااامت العدياااد مااان
المراجعاااا ت اإلدارياااة باااان هنالااا أربعاااة طرافااا تسااام إلدارة باااان تااادعم عملياااال التطبيااا  :تخصااايص
الموازنااااات والماااااوارد ووضااااوا الرشياااااا واالشااااراف علااااا التواااادم والتخطااااايط للتغيياااار ،كماااااا وباااااين
(  )el_shenawy,Baker&Lemak,2006:p446ان التااااازام اإلدارة العلياااااا باااااالجودة يمكااااان ان يكاااااون لاااااال دور
كبياااار وحيااااوي ياااا بنااااام الواااادرة والرشيااااا للساااايطرة علىالعمليااااات الداخليااااة وتوجيههااااا نحااااو تلبياااااة
احتياجااااات وتوقعااااات الزبااااافن ،كمااااا ان لاللتاااازام دورا كبياااارا ياااا إقامااااة الناااااام الااااذي يااااوير الويمااااة
والرضاااااا للزباااااافن وتحويااااا اعلااااا نتاااااافج أدام ممكناااااة ،يااااا حاااااين ذهاااااب ) )Zhang,2000,23الااااا ان
لممارساااة االلتااازام اإلدارة العلياااا باااالجودة دور حاسااام يااا خلااا األهاااداف والوااايم والااانام التااا توجاااال
السع لتحسين األدام المستمر ،وهذا ما اكد رواد الجودة امثال دمينغ ،جوران ،وكروسب .
وممااا تقاادم يااالتزام اإلدارة العليااا هااو اماار مهاام جاادا يا عمليااة التغيياار وذلا ماان اجاال المحاياااة علا وتطااوير
وتحسين الجودة عل المدى الطويل ،يمن األمور المسلم بها عل نطا واسع والت يجب ان تركز عليها اإلدارة
ويجب ان تأخذها بنار االعتبار ه عملية وضع األهداف ووضع الخطط واإلجرامات الالزمة لتحويوها وجعلها
مناسبة وانشام معايير األدام وقيا النتافج ،كما ان التزام اإلدارة بتحسين الجودة يجب ان ال يتوقف داخل حدود
الشركة ،يلي هنال حد االاهار التزام اإلدارة بتحسين الجودة.
 .1التركيز على الزباين  -:يوض ( )Raid & Sanders, 2002:112ان الهدف من التركيز عل الزبافن هو المطابوة
األولية الحتياجاات وتوقعاات الزباافن وبعاد ذلا موابلاة احتياجاات الزباافن حياث ان المناتج الاذي ياتم انتاجاال
بصورة كاملة يمتل قيمة قليلة إذا لم يشخذ بنار االعتبار ييما يرغب بال الزبون ،ويبين (الصاواف وصاالح
 )15 :2119ان ممهوم التركيز عل الزبون يارتبط بتطاور ممهاوم الجاودة ،ولهاذا ياان الزباون هاو هادف
وغايااة وساار نجاااا ا لشااركات وازدهارهااا ومويااا تواادمها ،لااذل البااد ماان االسااتجابة الحتياجاتااال ورغباتااال
وتوقعاتال ويشير ) (Johnston&CIark,2008,47ال ان إدارة الجودة الشاملة تضع الزبون ي مودماة أولوياتهاا
لكونااال األسااا ي ا تصااميم وتحسااين الجااودة بالنساابة للمنتجااات والخاادمات ي ا الشااركة وكماادخل للتحسااين
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المسااتمر لعملياتهااا اإلنتاجيااة ،يهااو الحكاام علا ساامعة الشااركة وبوافهااا والااذي يااتم ماان خاللااال يهاام احتياجااات
الزبافن الحالية والمستوبلية وبشكل ثابت وتلبية متطلبات الساو التا تنساجم ماع التغيارات يا الساو التا
تطلب استراتيجيات ياعلة األصغام والتعلم من الزبافن من خالل االهتمام بهم وبنام العالقات معهم والعمال
عل قيا رضاهم ).)Evans & Dean ,2003:16
مما تقدم يمكن القاول ان الزباون ساوام كاان داخلياا او خارجياا يعاد المحاور الاذي تركاز علياال عملياات الشاركة
وانشااطتها المختلمااة ،وأنهااا يجااب ان تسااع جاهاادة الإرضااام زبافنهااا وكسااب والفهاام ماان خااالل تلبيااة حاجاااتهم
ورغباتهم وتجاوزها ال الحد الذي يحو للشركة أهدايا.
 .3إدارة العملية  -:يوض ) (Shahin&Dabestani,2013,267ال ان ممارسة التركيز عل العملية تعد جانيا
مهما واساسيا ي برنامج إدارة الجودة الشاملة ،يالهدف األساس منها هو التخمي او الوضام عل التباين
الذي يمكن ان تشهد العملية والذي لال مشاكل كبيرة ي تويير منتجات وخدمات عالية الجودة ،ويشير
( )Jorgensen&Nielsen,2013: 18ال ان التركيز عل العملية تستلزم من ادارة الشركة ضرورة وجود
عمليات مصممال لتلبية متطلبات الجودة ،وكما ان هذ العمليات الحرجة واالساسية يجب ان يكون ملتزم بها
ومعتمدة وذل لضمان تخصيص الموارد المناسبة ويحص وتحسين هذ العمليات ،ويذكر ( Ravishandran
 )and Rai,2000: 150ال ان تحسين العملية ترتكز عل ناريات التحكم ي العمليات اإلحصافية ،وقد
وضعت لتشمل الممارسات الت تهدف إل الوضام عل النمايات عن طري التحسين المستمر ،واالجرامات
الوقافية ،مثل الحد من النمايات ومنع الخطأ وهذا يسلط الضوم عل أحد المتطلبات األساسية لتصميم
عمليات إدارة الجودة الشاملة.
 .4إدارة الموردين -:يوض ( )Demirag:2006: p42ال ان نجاا إدارة الجودة الشاملة يعتمد ال حد كبير عل
قدرة الشركة عل تلبياة وتحويا مصاال مختلاف األطاراف المعنياة ،يوادرة الماوردين علا تلبياة احتياجاات
المنامة من حيث توديم المدخالت ذات الجاودة الجيادة تعاد عاامال حاساما بالنسابة للمناماة ،كماا وتام التأكياد
عل أهمية خل وادامة عالقات طيبة مع الموردين وذل لضمان جودة المادخالت ،وياذكر (جاودة :2111
 )003ال ا ان الشااركات الت ا تطب ا إدارة الجااودة الشاااملة تسااع ال ا عوااد شااراكات مااع المااوردين لجعاال
المصال واالهداف مشتركة ،والت يجب ان تووم عل أسا رضا الزبون النهاف  ،وااللتزام بملسمة الوقات
الطلوب ( ) Just In Timeحيث يتم استالم المواد من الماوردين بالكمياات المطلوباة ويا الوقات المناساب لبادا
اسااتخدام مااواد ي ا العمليااة اإلنتاجيااة ،ويشااير ()Stevenson,2007: 533ال ا ان إقامااة العالقااات الجياادة مااع
الموردين تعتبر عامال حاسما واساسيا للحما عل الودرة التنايسية ،يان العديد من الشركات تتبن مناور
الشااراكة مااع المااوردين وذلا لتحويا اعلا جااودة وساارعة االسااتجابة الحتياجااات السااو  ،كمااا ويشكااد هااذا
المدخل علا عالقاات مساتورة ماع عادد قليال مان الماوردين الاذين يمكان االعتمااد علايهم لضامان االمادادات
العالية والمرونة ي التغييرات بمواصمات المنتج والجداول الزمنية للتسليم.
 .5مشااركة وتمكاين العااملين  -:يوضا (الطويال حمادي )12 :1004 ،الا ان ممارساة مشااركة وتمكااين
العاملين تعتبر مشاركة العاملين واحادة مان الادعافم االساساية للتنمياذ النااج لبرناامج ادارة الجاودة الشااملة،
يمن خالل قيام الشركة بأطال المعاليات والنشاطات والعمل عل تشجيع االباداع وخلا البارامج التطويرياة
والتحميزية واشاعة روا المشاركة الذاتية والمري الواحد يمكان ترصاين البناام التنايما وتحويا االهاداف
المثل الت تساع الا تحويوهاا الشاركات المختلماة ،ويشاير ) )Zakuna,2012: p28الا مشااركة العااملين ها
عمليااة تمكااين العاماال ماان خااالل المشاااركة يا عمليااة اتخاااذ الواارارات االداريااة واختيااار االنشااطة المناساابة
لتحسين مستوياتهم ي الشركة ،كما انها عملية تطوير للثوة بين أعضام المنامة وحثهم عل حل المشاكالت
مع بعضاهم الع ،وياذكر ( )Jamali,2010: p113الا ان مشااركة العااملين يمكان ان تعازز مان احتارام الاذات
للمرد وتحسين قدرة المواف عل حل المشكالت واتخاذ الورارات اإلدارية ي اروف قليلة المخاطرة.
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اتساقا مع ما تقدم يمكن الوول ال ان مشاركة وتمكين العاملين تعد أحاد المرتكازات األساساية التا تواوم عليهاا
إدارة الجااودة الشاااملة يا الشااركة ،إذا تتطلااب االنسااجام والتنسااي بااين جهااود كاال العاااملين يا الشااركة لغاار
تحوي أهدايها واهدايهم ،يهم األسا الذي تووم عليهم عملية تحسين المنتج والعملية.
 .6التعليم والتدريب  -:ويذكر( )27Zhang,2000:ال ان ممارسة التعليم والتدريب يتعد هذ الممارسة واحدة
من عوامل النجاا الحاسمة لملسمة إدارة الجودة الشاملة ،وبالتال يان نجاا تنميذ هذ الملسمة تعتمد بشكل
مباشر عل مدى الويام بهذ الممارسة بشكل جيد ،ويشير(العلي  )111 :2111وتعد ممارسة التعليم
والتدريب من الوضايا األساسية لتوجال العاملين يه تسهم ي زيادة الوع والمعرية بأدام االعمال
واالستخدام الماعل إلدارة الجودة وريع المهارات وتطوير قدرات العاملين الذاتية وزيادة قدراتهم عل ادام
العمليات ذات الصلة بالجودة ،ويوض ( )Russell&Taylor,2009:67بانها تساعد العاملين عل ممارسة
النشاطات المرتبطة بتحسين جودة المنتجات والخدمات ،حيث انها تمن العامل الودرة عل تشخيص
المشاكل اليومية الت تواجههم وتمكينهم من اختيار الورار الصحي لحل المشكلة.
وتأسيسا على ذلك يعد التعليم والتدريبمن المتطلبات األساسية إلدارة الجودة الشاملة من خالل اعتماد يلسمة
إدارة الجودة الشاملة ي الشركة ،اومن خالل عملية التحسين المستمر ي أدام العملية ،او حت من خالل
تحسين جودة المنتج الت تطلب ابداع العاملين والذي جزم كبير منال يعتمد عل االطالع والتعليم والتمكير
العمي والذكام والخبرة والمهارة والمعرية والمعلومات الوييرة المتكاملة ،وهذ كلها تتأت من خالل التعليم
والتدريب السليم والمركز.
 .7التحسين المستمر  -:يشير (  ) Awuor& Kinuthia,2013: 37ال ان ممارساة التحساين المساتمر هاو ممهاوم
قوي ومتعل بالسع الذي ال نهاية لاال يا تلبياة احتياجاات وتوقعاات الزباافن الخارجياة والداخلياة ،كماا وقاد
تمت اإلشارة ال ان التحسين المستمر يتطلب إدارة وقافع والتازام جمياع االياراد العااملين ماع التركياز علا
العمل الجماع لتعزيز التوجال من األسمل ال األعل لتحسين الجودة ،يالجودة الشاملة يمكان ان تتحوا مان
خالل االت ()Alessandro Brun,2011:31
 تحسين الجودة الداخلية :والهدف منها هو منع العيوب والمشاكل ي العمليات الداخلياة وهاذا ماا ياشدي الاخم التكاليف.
 تحسين الجودة الخارجية :والهدف منه ا هو زيادة رضا الزبافن وهذا ماا ياشدي الا زياادة الحصاة الساوقيةوبالتال زيادة األرباا.
 .4التخطيط االستراتيجي -:يوضا ))Hiezer&Render,2008:342باان التخطايط االساتراتيج يعاد واحاد مان
العملياااااات المهماااااة التااااا تحااااادد كماااااامة العملياااااات وتحدياااااد االسااااابويات التنايساااااية للشاااااركة ،ويشاااااير
( )Russell&Taylor,2003:89بااانهمهو مجموعااة ماان السياسااات والباارامج والخطااط التشااغيلية المسااتخدمة
إلنجااااز اهاااداف الشاااركة وتعاااديل الخطاااط االساااتراتيجية والتوجاااال نحاااو تحويااا اهاااداف الجاااودة ،يالخطاااة
االستراتيجية تعاد احادى مكوناات إدارة الجاودة الشااملة يبادون انجااز اهاداف الخطاة االساتراتيجية بالشاكل
الصااحي تكااون عديمااة المافاادة ،ويااذكر ( )Ferrell&Prid,2011:27بااان ممارسااة التخطاايط االسااتراتيجيعملية
ترساايل لرسااالة ورشيااا الشااركة ،حيااث تباادا هااذ العمليااة بتحلياال تمصاايل لنواااط الوااوى والضااعف الداخليااة
وتشخيص المرص والتهديدات الخارجية.
ثانيا :تنافسية الشركات الصناعية :المفهوم والمؤشرات
أ .مفهوم تنافسية الشركات الصناعية:
أنَّ التنايسية ي ضل البيفة الديناميكية الت تساود الشاركات تتطلاب قادرات معيناة تجعلهاا قاادرة علا اساتخدام
مواردهااا النااادرة بحكمااة والحماااا عليهااا بأقاال تكلمااة ممكنااة والتوقااع باسااتمرار التغيياار الحاصاال يا احتياجااات
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ومتطلبات الزبافن وإدارة ما يمكن الويام بال عل نحاو يعاال مان منايسايها وهيكلاة عملياتهاا لتحويا نتاافج أكثار
كمامة ( ،) Ajitabh,2008,2يعل الرغم من بروز ااهرة التنايسية بشكل رفي ي االقتصااديات المختلماة اال اناال
الياااازال ممهومهااااا حااااديثا ،وال يوجااااد اجماااااع علاااا تعريمااااال ،يتعااااددت تعريمااااات تنايسااااية الشااااركة ،يياااارى(
 (Banerjee,2004,بان تنايسية الشركة ه قدرة الشاركة او المناتج علا المنايساة ماع االخارين مان خاالل انتاا
وتوديم المنتجات بشكل أكثر نجاحا وكمامة منهم.ويشير ) )Wang,2005,بانها مودرة الشركة عل توديم المنتجاات
الت توير المزيد من الويماة للزباافن مان المنتجاات التا يوادمها المنايساين يا الساو ومماا ياشدي الا ارتمااع
المبيعااات وارتماااع األرباااا وبتااال البوااام واالسااتمرار واالزدهار.ويوضاا ) )Covin,2010,175بانهااا مجموعااة
الخصافص الت تمتلكها الشركة و تميزها عل غيرها من الشركات ،بحيث تحو لها موقعاا تنايسايا قوياا اتجاا
مختلف األطراف .ويذكر (نسرين )3 ،1024 ،بان تنايسية الشركة ه كاية الجهود واإلجرامات واالبتكارات
وكاية العمليات اإلدارية والتسويوية واإلنتاجية والتطويرية الت تووم بممارستها من اجل الحصول علا حصاة
أكبر ي األسوا الت تهتم بها.
وتأسيسا عل ما تودم يمكن إعطام تعريف متكامال لممهاوم تنايساية الشاركة يه "ها المادخل الاذي تتمتاع يياال
الشركة بودرة اعل من منايسيها ي السو عل رصد المرص الخارجية والحد من التهديدات مان خاالل اتبااع
مناهج ومعايير عل درجة عالية من التطبي وبالشكل الذي يمكنها من استخدام مواردها بكماامة وياعلياة ومماا
يعطيها الودرة عل زيادة انتاجيتها وربحيتها ويحو لها موقعا تنايسيا قويا ويزيد من حصتها السوقية.

ب .مؤشرات تنافسية الشركة الصناعية:
يتم اغلب الكتاب والباحثين عل ان مششرات تنايسية الشركة يمكن تركزها :االنتاجية ،والربحية،والحصة
السوقية ،وتخمي التكلمة ،ورضا الزبافن .ومنهم ( :العابد ) 1023 ،و (الطيب ) 1005،و (سرحان ) 1022
و (كندري ) 1022 ،و (وديع ) 1003 ،و (إبراهيم )1022 ،و (شهاب.)1022 ،
ولتوضي كل مششر من هذ المششرات نذكر االت - :
 -2اإلنتاجية:يشير ( الالم  ) 391004 ،الا ان االنتاجياة ها موياا للعالقاة باين المخرجاات والمادخالت،
يه الودرة عل تكوين الناتج باستخدام عناصر االنتاا المحاددة  ،يها توياي ياعلياة الشاركة يا تحويال
عواماال اإلنتااا الاا منتجااات ( وديااع ،)22 ،1003 ،ويوضاا (  (Stevenson,2007,56ان االنتاجيااة تعااد
مششرا مهما ن الن ارتماعها يعن انخما تكاليف انتا الوحدة الواحادة وهاذا ماا يادعم ويعازز مان تنايساية
الشركة ،يغالبا ما يكون هنا من يميز ما بين نوعين من اإلنتاجية ،اإلنتاجية الجزفية وه مودار ما ينتجال
أحد عوامل اإلنتا كالعمل ورا المال واإلنتاجياة الكلياة يها موادار ماا ينتجاال جملاة مان عوامال اإلنتاا
(بابكر.)3 ،1007 ،
 -1الربحية :تعد الربحية مششرا كاييا للحكم عل تنايسية الشركة،ويوصد بها قدرة الشركة علا تحويا معادل
أرباا غالبا ما يكون اعل من متوسط األرباا المتحووة ي الصناعة ،باإلضاية ال االساتمرار يا تحويا
هذ األرباا عل الم ديين المتوسط والبعيد يستوجب من الشركة زيادة تركيزها عل ما تحووال مان أالربااا
مستوبال عل نحاو أكثار مان تركيزهاا علا األربااا االنياة اذ ماا أورياد لهاا البواام واالساتمرار يا الساو
ألطول يترة ممكنة (بالل .)150 ،1007 ،
 -3الحصة السوقية :يشير (عبيدات )13 ،1004 ،ال ان الحصة السوقية تعد أحد المششرات المهمة الت
تعزز المركز التنايس للشركة ،يه وبشكل عام تعن العالقة بين المبيعات المتحووة لسلعة ما او خدمة
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معينة منسوبة للمبيعات الكلية لكاية الشركات الت تنتج السلعة نمسها او الخدمة تحت مسميات مختلمة،
ويوض ( الصيري  )143 ،1005 ،ال ان مششر الحصة السوقية يمكن ان يميز بين التغيرات الت تنتج
عن تصريات الشركة وتل الت تنشا عن التطورات ي العوامل البيفة الخارجية كالتطورات ي البيفة
االقتصادية ،كما وانها مويا عادل وموبول اذا أ َّنها توارب بين مبيعات الشركة و اجمال مبيعات كاية
الشركات المنايسة بدال من موارنتها بمبيعات بع الشركات المنايسة ،يه تعد اكثر الموايي المالفمة
إلاهار كمامة المدرام ي الوحدات التسويوية.
 -4تخفيض التكلفة :يوض (إبراهيم )205 ،1022 ،بان تخمي التكلمة ه قدرة الشركة عل تحوي
تخميضات حويوية وثابتال ي تكلمة الوحدة الواحدة من اإلنتا او الخدمة المودمة وبدون التأثير عل قدرة
المنتج ومالفمة االستخدام المطلوب ،ويشير (الونداوي )14 :1001 ،ال ان مششر تخمي التكلمة يمكن
الشركة من منايسة اآلخرين أما عل أسا توديم منتجاتها بأسعار أقل أو بنم األسعار مع توديم خدمات
إضايية.
 -5رضا الزباين  :يعد رضا الزبون موضوع ي باالغ األهمياة لتحويا النجااا علا مساتوى االعماال المختلماة،
يهو أدرا الزبون لدرجة ياعلية الشركة ي توديم منتجاتها الت تلب احتياجاتال ورغباتال (،)Kotler,2003,40
ويشير (سويدان ) 663 ،1022 ،ال ان زيادة مستويات رضا الزبون تشدي ال زيادة والم الزبافن وتأثير
عل نوايا إعادة تكرار الشرام وهاذا بادورة ياشدي الا زياادة قادرة الشاركة علا المنايساة مان خاالل زياادة
ربحيتها.

المبحث الثالث
( الجانب التطبيقي للبحث )
يااتم ي ا هااذا المبحااث عاار التحلياال الوصاام االحصاااف لمتغياارات البحااث ماان خااالل االدوات االحصااافية
كالوسااط الحساااب الماارج واالنحااراف المعياااري ومعاماال االخااتالف وعالقااات االرتباااط والتااأثير لمتغياارات
البحث المستولة والمعتمدة واختبار المرضيات ،ومن خالل المحاور االتية-:
اوال :وصف وتشخيص متغيرات البحث :يتناول هاذا المحاور وصاف وتشاخيص ارام عيناة البحاث ،حياث اناال
يتضمن عر البيانات الت أاهرتها استمارة االساتبيان وتحليال اساتجابات اياراد العيناة ييماا يخاص متغياري
البحث ممارسات ادارة الجودة وتنايسية الشركة.
أ -وصف وتشخيص آراء عينة الدراسة عن متغير ممارسات ادارة الجودة الشاملة.
جدول رقم ()8
التوزيع التكراري والوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري والوزن الميوي إلجابات افراد
العينة لمتغير ممارسات ادارة الجودة الشاملة
ت

ممارسات ادارة
الجودة الشاملة

عدد
الفقرات

1

التزام االدارة العليا
بالجودة
التركيز عل الزبافن
ادارة العملية

6

الوسط
الحسابي
المرجح
4.09

0.855

6
6

4.18
3.91

0.795
0.961

2
3
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االنحراف
المعياري

الكفاية
النسبية

معامل
االختالف

%82

0.304

%84
%78

0.192
0.268

4
5
6
7
8

ادارة الموردين
مشاركة وتمكين
العاملين
التعليم والتدريب
التحسين المستمر
التخطيط االستراتيج
المعدل العام

6
6

3.95
3.68

0.885
1.002

%79
%74

0.223
0.273

6
6
6
48

4.28
4.14
3.86
3.92

0.731
0.833
1.032
0.887

%86
%83
%77
%78

0.167
0.202
0.284
0.239
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بلااغ الوسااط الحساااب الماارج لمتغياار ممارسااات ادارة الجااودة الشاااملة الكلا ( )3.92وهااو اكباار ماان الوسااط
الحساب المرض البالغ ( )3واما االنحراف المعياري الكل يود بلغ ( )0.887وهذا يادل علا تجاان البياناات،
بينما بلغت الكماية النسبية إلجابة العينة مايوارب ( )%78وهاذا يادل علا إن ءرام العيناة تعطا اهتماماا ن بهاذا
المتغير وهذا ما انعك إيجابا ن عل إجابات عينة البحث و نارا واضاحا ن حياث إن األوسااط الحساابية المرجحاة
لجميع الموراتكانت أعل من الوسط الحساب .
 -2يشير الجدول( )8إن الوسط الحساب المارج لمتغيار ممارساة التازام االدارة العلياا باالجودة قاد بلاغ ()4.09
وهو اكبر من الوسط الحساب المرض البالغ( ،)3واما االنحراف المعياري يواد بلاغ ( )0.855وبينماا بلغات
الكماية النسبية لهذا المتغير بلغت ( )%82واما معامل االخاتالف يواد بلاغ ( ، )0.304وهاذا يعنا ان االدارة
العليا لديها التزا م بتطبي ادارة الجودة الشاملة من خالل توييرها للوناعة بأهمية تطبي يلسمة ادارة الجاودة
الشاملة وااليمان بضرورة اجرام التحسينات المستمرة وتشخيصها للمشاكل المتعلوة بالجودة.
 -1ويتض من الجدول ( ) 4إن الوسط الحساب المرج لمتغير ممارسة التركيز عل الزبافن قد بلغ ()4.18
وهو اكبر من الوسط الحساب المرض البالغ ( ،)3واما االنحراف المعياري يود بلغ ( )0.795وبينما بلغت
الكماية النسبية لهذا المتغير بلغت ( (%84واما معامل االختالف يود بلغ ( ،)0.192وهذا يعن ان الشركة قيد
البحث لديها تركيز عل الزبافن من خالل تلبية احتياجات ورغبات الزبافن والعمل عل كسب رضاهم
ومتابعة المشاكل المتعلوة بهم واتخاذ االجرامات الكميلة بحلها.
 -3كما ويشير الجدول ()8إن الوسط الحساب المرج لمتغير ممارسة التركيز عل العملية قد بلغ ( )3.91وهو
اكبر من الوسط الحساب المرض البالغ( ،)3واما االنحراف المعياري يود بلغ ( )0.961وبينما بلغت الكماياة
النسابية لهااذا المتغياار بلغاات ( (%78وامااا معاماال االخاتالف يوااد بلااغ ( ، )0.268وهااذا يعنا ان الشااركة قيااد
البحث مركيز عل ادارة عملياتها من خالل الويام بعملية خالية من العيوب.
 -4واشار الجدول ( )8ايضا ال إن الوسط الحسااب المارج لمتغيار ممارساة ادارة الماوردين قاد بلاغ ()3.95
وهو اكبر من الوسط الحساب المرض البالغ( ،)3واما االنحراف المعياري يواد بلاغ ( )0.885وبينماا بلغات
الكماية النسبية لهذا المتغير بلغت ( (%79واما معامال االخاتالف يواد بلاغ ( ، )0.223وهاذا يعنا ان الشاركة
قيد البحث مهتمة بإدارة العالقة مع الموردين من خالل التعامل معهم عل اساا برناامج الجاودة وضامان
العالقات الوثيوة معهم وتويير قنوات االتصال الرسمية والغير رسمية معهم.
 -5ويتضا ماان الجاادول ( ) 8إن الوسااط الحساااب الماارج لمتغياار ممارسااة مشاااركة وتمكااين العاااملين قااد بلااغ
( )3.68وهو اكبر من الوسط الحساب المرض البالغ( ،)3واما االنحراف المعياري يود بلغ ( )1.002وبينماا
بلغت الكماية النسابية لهاذا المتغيار بلغات ( (%74واماا معامال االخاتالف يواد بلاغ ( ، )0.273وهاذا يعنا ان
الشركة قيد البحث مهتمة بممارسة مشارة وتمكين العاملين من خالل منحهم لبع الصالحيات الت تسم
لهم ادام اعمالهم وتشجيعهم عل توديم الموترحات الت ندعم برنامج الجودة .ومناقشة مشاكل الجودة معهام
بأسلوب جماع .
 -6ويوض الجدول ( ) 8إن الوسط الحسااب المارج لمتغيار ممارساة التعلايم والتادريب قاد بلاغ ( )4.28وهاو
اكبر من الوسط الحساب المرض البالغ( ،)3واما االنحراف المعياري يود بلغ ( )0.731وبينما بلغت الكماياة
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النساابية لهااذا المتغياار بلغاات ( (%86وامااا معاماال االخااتالف يوااد بلااغ ( ، )0.167وهااذا يعنا ان الشااركة قيااد
البحث مهتمة بتدريب وتعليم عامليها من خالل تويير الموارد االزمة الت تدعم برامج التدريب.
 -7ما واشار الجدول ( )8إن الوسط الحسااب المارج لمتغيار ممارساة التحساين المساتمر قاد بلاغ ( )4.14وهاو
اكبر من الوسط الحساب المرض البالغ( ،)3واما االنحراف المعياري يود بلغ ( )0.833وبينما بلغت الكماية
النسابية لهااذا المتغيار بلغاات ( (%83وامااا معامال االخااتالف يواد بلااغ ( ، )0.202وهااذا يعنا ان الشااركة قيااد
البحااث لااديها اهتمااام بتحساان عملياتهااا باسااتمرار بالشااكل الااذي يااشدي ال ا تااويير المرونااة الكاييااة للويااام
بالتغيرات الضرورية عل العمليات .
 -4ويشير الجدول ( ) 8ايضا ال إن الوساط الحسااب المارج لمتغيار ممارساة التخطايط االساتراتيج قاد بلاغ
( )3.86وهو اكبر من الوسط الحساب المرض البالغ( ،)3واما االنحراف المعياري يود بلغ ( )1.032وبينماا
بلغت الكماية النسابية لهاذا المتغيار بلغات ( (%77واماا معامال االخاتالف يواد بلاغ ( ، )0.284وهاذا يعنا ان
الشركة قيد البحث مهتمة بعملية التخطيط االستراتيج مان خاالل اماتال رشياا واهاداف واضاحة ومحاددة
للجودة تسع ال تحويوها ضمن االمكانيات المتاحة.

ب -وصف وتشخيص آراء عينة الدراسة عن متغير مؤشرات تنافسية الشركة.
جدول رقم ()9
التوزيع التكراري والوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري والوزن الميوي إلجابات افراد
العينة لمتغير مؤشرات تنافسية الشركة
ت
1
2
3
4
5

مؤشرات تنافسية
الشركة
االنتاجية
الربحية
الحصة السوقية
تخمي التكلمة
رضا الزبافن
المعدل العام

عدد
الفقرات
6
6
6
6
6
30

الوسط الحسابي
المرجح
4.197
4.02
3.99
4.18
4.08
4.08

االنحراف
المعياري
0.871
0.783
0.087
0.827
0.647
0.843
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الكفاية
النسبية
%84
%80
%80
%84
%81
%82

معامل
االختالف
0.209
0.199
0.273
0.198
0.181
0.177
N=48

يتض ا ماان نتااافج التحلياال الااواردة ي ا الجاادول ( )9أ َّنالوسااط الحساااب الماارج لمتغياار مششاارات تنافسااية
المؤسسةالكل قد بلغ ( )4.08وان هاذا الوساط اكبار مان الوساط الحسااب المرضا والباالغ ( )3واماا االنحاراف
المعيااري الكلا يوااد بلاغ ( )0.843وهاذا يشااير الا تجاان البيانااات وبينماا بلغتالكماياة النساابيةإلجابة اياراد عينااة
الدراسة ( )% 82واما معامل االختالف يود بلغ ( .)0.177وهذا يبين مدى اهتمام ءرام عينة الدراسة بهذا المتغير
وبدا هذا واضحا جدا حيث ان االوساط الحسابية المرجحة لجميع الموراتكانت أعل من الوسط الحساب المرض
وان الكماية النسبية لعينة الدراسة جميعها كانت أعل من (.(50
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 -2ويشير الجدول ()9إن الوسط الحساب المرج لمتغير مششر االنتاجية قد بلغ ( )4.194وهو اكبر من الوسط
الحساب المرض الباالغ( ،)3واماا االنحاراف المعيااري يواد بلاغ ( )0.871وبينماا بلغات الكماياة النسابية لهاذا
المتغير بلغت ( (%84واماا معامال االخاتالف يواد بلاغ ( ،)0.209وهاذا يعنا ان الشاركة قياد البحاث مهتماة
بزيااادة انتاجيتهااا ماان خااال ل تطااوير ومتابعااة عمليااات التشااغيل والصاايانة وادارة مواردهااا بكمااامة وياعليااة
ووضعها للخطط الكميلة لتحوي ذل .
 -1ويوضا الجاادول ( ) 9إن الوسااط الحساااب الماارج لمتغياار مششاار الربحيااة قااد بلااغ ( )4.02وهااو اكباار ماان
الوسط الحساب المرض البالغ( ،)3واما االنحراف المعياري يود بلغ ( )0.783وبينما بلغات الكماياة النسابية
لهذا المتغير بلغت ( (%80واما معامل االختالف يود بلغ ( ،)0.199وهذا يعن ان الشركة قيد البحث مهتماة
بزيادة ربحيتها بشكل اكبر من المنايسين.
 -3كما ويشير الجدول ()9إن الوسط الحساب المرج لمتغير مششر الحصة السوقية قد بلغ ( )3.99وهو اكبار
ماان الوسااط الحساااب المرضا البااالغ( ،)3وامااا االنحااراف المعياااري يوااد بلااغ ( )1.087وبينمااا بلغاات الكمايااة
النسبية لهذا المتغير بلغت ( (%80واما معامل االختالف يود بلغ ( ،)0.273وهذا يعن ان الشركة قيد البحث
مهتمة بزيادة حصتها السوقية من خالل وضع الخطط الكميلة لتحوي ذل .
 -4كما ويوض الجدول ()9إن الوسط الحساب المرج لمتغير مششر تخمي التكلمة قد بلغ ( )4.18وهو اكبر
من الوساط الحسااب المرضا الباالغ( ،)3واماا االنحاراف المعيااري يواد بلاغ ( )0.827وبينماا بلغات الكماياة
النسبية لهذا المتغير بلغت ( (%84واما معامل االختالف يود بلغ ( ،)0.198وهذا يعن ان الشركة قيد البحث
مهتمة بتخمي تكاليف منتجها من خالل تخمي او الغام االنشطة الغير ضرورية التا تاشدي الا زياادة
التكلمة بالشكل الذي يحو رضا الزبافن.
 -5واشار الجدول ()9إن الوسط الحساب المرج لمتغير مششار رضاا الزباافن قاد بلاغ ( )4.08وهاو اكبار مان
الوسط الحساب المرض البالغ( ،)3واما االنحراف المعياري يود بلغ ( )0.647وبينما بلغات الكماياة النسابية
لهذا المتغير بلغت ( (%81واما معامل االختالف يود بلغ ( ،)0.181وهذا يعنا ان الشاركة قياد البحاث مهتماة
بتحوي الرضا لدى زبافنها من خالل االستجابة السريعة لمتطلبات واحتياجات الزبافن وبمرونة عالية.
ثانيا :عالقات االرتباط بين ممارسات ادارة الجودة الشاملة ومؤشرات تنافسية الشركة قيد البحث.
لغر اختبار المرضية الرفيسة االول والمرضيات المرعية المنبثوة عنها تم اعداد الجدول رقم (.)10
جدول رقم ()10
تقدير عالقات معامالت االرتباط بين ممارسات ادارة الجودة الشاملة ومؤشرات تنافسية الشركة مجتمعة
مؤشرات تنافسية الشركة
ت
ممارسات ادارة الجودة الشاملة
z
R
الجدولية
المحسوبة
 0التزام االدارة العليا بالجودة
5.968
0.87
 2التركيز عل الزبافن
5.625
0.82
 3التركيز عل العملية
5.350
0.78
1.96
 4ادارة الموردين
5.145
0,75
 1مشاركة وتمكين العاملين
5.282
0.77
 1التعليم والتدريب
5.694
0.83
 5التحسين المستمر
5.419
0.79
 8التخطيط االستراتيج
5.899
0.86
المؤشر الكلي ( ممارسات ادارة الجودة الشاملة)
0.722
مستوى المعنوية 0.01

N=48
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وتشير نتافج التحليل الواردة ي الجدول رقم (  (10ال وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة بين ممارسات ادارة
الجودة الشاملة مجتمعة ومششرات تنايسية الشركة مجتمعة ،اذا بلغت قيمة معامل االرتباط ( .)0.722وتدل هذ
النتيجة عل ان زيادة اهتمام ادارة الشركة قيد البحث بممارسات ادارة الجودة الشاملة سيسهم ي تعزيز
المرضية الرفيسة االول  .كما يوض الجدول
مششرات تنايسية الشركة مجتمعة .وهذا ما يشدي ال ري
عالقات االرتباط بين ممارسات ادارة الجودة الشاملة بشكل منمرد ومششرات تنايسية الشركة مجتمعة ،وه
عل النحو االت :
أ -يشير الجدول ( ) 10ال وجاود عالقاة ارتبااط معنوياة وموجباة باين ممارساة التازام االدارة العلياا ومششارات
تنايسية الشركة قيد البحث ،اذا بلغت قيمة معامل االرتباط ( ، )0.87وه عالقة ذات داللة معنوية الن قيمة
( (Zالمحسااوبة والبالغااة (  (5.968اكباار ماان قيمااة ( (zالجدوليااة الت ا بلغاات ( )1.96عنااد مسااتوى معنويااة
( ،(1%وهذ النتيجة تشير ال ان زيادة اهتمام موضوع الدراسة لممارسة التازام االدارة العلياا باالجودة يساهم
بتعزيز مششرات تنايسية الشركة من خالل الوناعة وااليماان بأهمياة تطبيا ادارة الجاودة الشااملة واالهتماام
بتشااخيص بالمشاااكل ووضااع الحلااول المناساابة لهااا وتااويير الوقاات الكاااي والتسااهيالت والكااوادر الممياازة
باإلضاية ال مشاركة االدارات االخرى من اجل تنميذ انشطة الجودة.
ب -كما اشار الجدول () 10وجود عالقة ارتبااط معنوياة وموجباة باين ممارساة التركياز علا الزباافن ومششارات
التنايسية مجتمعة ي الشركة قيد البحث ،اذا بلغات قيماة معامال االرتبااط ( ، )0.82وها عالقاة ذات داللاة
معنويااة الن قيمااة (  (Zالمحسااوبة والبالغااة (  (5.625اكباار ماان قيمااة ( (zالجدوليااة التا بلغاات ( )1.96عنااد
مساتوى معنوياة ( ،(1%وهاذ النتيجاة تشاير الا ان زياادة اهتماام موضاوع الدراساة لممارساة التركياز علا
الزبافن يساهم بتعزياز مششارات تنايساية الشاركة مان تلبياة رغباات وتوقعاات الزباافن وذلا بتواديم منتجاات
متميزة بالشكل الذي يشدي ال كسب رضاهم.
ت -يتض من الجدول () 10وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بين ممارساة التركياز علا العملياة ومششارات
التنايسية مجتمعة ي الشركة قيد البحث ،اذا بلغات قيماة معامال االرتبااط ( ، )0.78وها عالقاة ذات داللاة
معنوياة الن قيماة ( ( Zالمحساوبة والبالغاة (  (5.350اكبار مان قيماة ( (zالجدولياة التا بلغات ( )1.96عناد
مستوى معنوية ( ،(1%وهذ النتيجة تشير ال ان كمامة الشركة قياد البحاث يا ادارة عملياتهاا يساهم بتعزياز
مششرات تنايسية الشركة من خالل استخدام الوسافل االستراتيجيات لمواكبة التطاورات الحاصالة يا مجاال
المكننة وادخال التصاميم الحديثة عل المناتج باإلضااية الا وضاع التادابير الوقافياة مان اجال الوصاول الا
عملية خالية من العيوب.
ث -بلغت قيمة معامل االرتباط بين ممارسة ادارة الموردين ومششرات التنايسية مجتمعة ي الشركة قيد البحث
()0,75وه تعك وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة بين المتغيرين وه عالقة ذات داللة معنوية الن قيمة
(  (zالمحسااوبة والبالغااة ( (5.145اكباار ماان قيمااة ( (zالجدوليااة الت ا بلغاات ( )1.96عنااد مسااتوى معنويااة
((1%وتبين ذل من خالل الجدول( ، )10وهذ النتيجة تشير ال ان زيادة اهتماام الشاركة قياد البحاث باإدارة
العالقة مع مورديها يسهم بتعزيز مششرات تنايسية الشركة من خالل اختيار الماوردين علا اساا برناامج
الجودة لضمان توريد المواد االولية بالجودة المطلوبة وضمان عالقات مبنية عل اسا من الثواة وااللتازام
ييما بينهم.
 ويشااير الجاادول ( ) 10ال ا وجااود عالقااة ارتباااط معنويااة وموجبااة بااين ممارسااة مشاااركة وتمكااين العاااملينومششرات التنايسية مجتمعة ي الشركة قيد البحث ،اذا بلغت قيماة معامال االرتبااط ( ، )0.77وها عالقاة
ذات داللة معنوية الن قيمة (  (zالمحسوبة والبالغة ( (5.282اكبر من قيمة ( (zالجدولية الت بلغات ()1.96
عند مستوى معنوية ( ، (1%وهذ النتيجة تشاير الا ان زياادة اهتماام الشاركة قياد البحاث باإدارة العالقاة ماع
مورديها يسهم بتعزيز مششرات تنايسية الشركة من خالل من العاملين الصالحيات االزمة إلنجاز االعماال
الموكلة لهم والمساهمة ب اتخاذ الورارات باإلضاية ال تشجيع العاملين عل توديم الموترحات الت مان شاانها
الت تدعم برنامج الجودة وتعزيز مبدا العمل الجماع .
ا -كما يوض الجدول ( )10وجاود عالقاة ارتبااط معنوياة وموجباة باين ممارساة التعلايم والتادريب ومششارات
التنايسية مجتمعة ي الشركة قيد البحث ،اذا بلغت قيماة معامال االرتبااط ( ، )0.83وها عالقاة ذات داللاة
معنويااة الن قيمااة (  (zالمحسااوبة والبالغااة ( (5.694اكباار ماان قيمااة ( (zالجدوليااة التا بلغاات ( )1.96عنااد
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مستوى معنوية ( (1%وهذ النتيجة تشاير الا ان زياادة اهتماام الشاركة قياد البحاث بتعلايم وتادريب عامليهاا
يسهم بتعزيز مششرات تنايسية الشركة قيد البحث من خالل تويير الموارد االزمة لدعم برامج التدريب عل
تونيااات حاال المشاااكل باإلضاااية ال ا ز العاااملين باادورات تدريبيااة لتحسااين مهاااراتهم وقاادراتهم وتشااجيع
العاملين عل تنميذ ما حصلوا علية من مهارات وخبرات تدريبية لتحوي تحسينات ملموسة ي االدام.
 ويشير الجدول ( ) 10ال وجود عالقاة ارتبااط معنوياة وموجباة باين ممارساة التحساين المساتمر ومششاراتالتنايسية مجتمعة ي الشركة قيد البحث ،اذا بلغات قيماة معامال االرتبااط ( ، )0.79وها عالقاة ذات داللاة
معنوية الن قيمة (  (zالمحسوبة والبالغة ( (5.419اكبر من قيمة ( (zالجدولية الت بلغت ( )1.96عند مستوى
معنويااة ( ، (1%وهااذ النتيجااة تشااير ال ا ان زيااادة اهتمااام الشااركة قيااد البحااث بتحسااين عملياتهااا المختلمااة
باسااتمرار سااوف يسااهم بتعزيااز مششاارات تنايسااية الشااركة ماان خااالل الويااام بااالتغيرات الضاارورية لتااويير
المرونة الكايية لعملياتها وكذل تشكيل ير الجودة من اجل تالي العيوب ي منتجها ال ادن حد ممكن.
د -واشار الجدول ( )10ال وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة بين ممارسة التخطيط االستراتيج ومششرات
التنايسية مجتمعة ي الشركة قيد البحث ،اذا بلغت قيماة معامال االرتبااط ( ، )0.86وها عالقاة ذات داللاة
معنويااة الن قيمااة (  (zالمحسااوبة والبالغااة ( (5.899اكباار ماان قيمااة ( (zالجدوليااة التا بلغاات ( )1.96عنااد
مستوى معنوية ( ، (1%وها يدل عل ات اهتمام الشركة موضوع البحث بخططها االستراتيجية ساوف يساهم
ي تعزيز تنايساية الشاركة قياد البحاث وذلا مان خاالل تاويير البارامج والموازناات االزماة ألعاداد الخطاط
االستراتيجية لتحوي االهداف الموضوعة.
وبناءا على ما تقدم تري المرضية الرفيسة االول والت تنص عل (ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية
بين ممارسة ادارة الجودة الشاملة ومششرات تنايسية الشركة).

ثالثاً :عالقات التأثير بين ممارسات ادارة الجودة الشاملة ومؤشرات تنافسية الشركة.
اختبار المرضية الرفيسة الثانية والمرضيات المرعية المنبثوة عنها تم اعداد الجدول رقم (.)11
لغر
جدول رقم ()11
تقدير معامالت انموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير ممارسات ادارة الجودة الشاملة في تعزيز
مؤشرات تنافسية الشركة مجتمعة
ت

ممارسات ادارة الجودة الشاملة

0
2
3
4
1
1
5
8

التزام االدارة العليا بالجودة
التركيز عل الزبافن
التركيز عل العملية
ادارة الموردين
مشاركة وتمكين العاملين
التعليم والتدريب
التحسين المستمر
التخطيط االستراتيج

R2
0.757
0.672
0.608
0.563
0.593
0.689
0.600
0.739
0.521

مؤشرات تنافسية الشركة
F
المحسوبة
301.471
57.401
265.792
67.28
12.956
79.895
194.627
79.294
50.073

المؤشر الكلي (ممارسات ادارة الجودة الشاملة
 N=48مستوى المعنوية 0.01
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الجدولية

3.09

أ -يشااير الجاادول رقاام ( )11ان قيمااة ( ) Fالمحسااوبة ألنمااوذ االنحاادار الخطا البساايط لممارسااة التاازام االدارة
العليااا ( )X11قااد بلغاات ( )301.471وهاا اكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة ( )3.09عنااد مسااتوى معنويااة
( (1%وهذا يدل عل ان ممارسة التزام االدارة العليا تشثر تأثيرا معنويا ي مششرات تنايسية الشركة ،كما ان
قيمة معامل التمسير ( (R2قد بلغت ( )0.757وهذا يعن ان ممارسة التزام االدارة العليا بالجودة تمسر ما نسبتال
( )%75.5من التغيرات الت تطرا عل تنايسال الشركة ( (Yواما النسبة المتبوية والبالغة ( )%24.3تعاود الا
مساهمة متغيرات اخرى لم تدخل ي مخطط البحث.
ب -كما اشار الجدول رقم ( )11ال ان قيمة ( ) Fالمحسوبة ألنموذ االنحدار الخطا البسايط لممارساة التركياز
عل الزبافن ( )X12قد بلغت ( )57.401وه اكبر مان قيمتهاا الجدولياة والبالغاة ( )3.09عناد مساتوى معنوياة
( (1%وهذا يدل عل ان ممارسة التركيز عل الزبافن تشثر تأثيرا معنويا ي مششرات تنايسية الشركة ،كماا
ان قيمة معامل التمسير (  (R2قد بلغت ( )0.672وهذا يعن ان ممارسة التركيز عل الزباافن تمسار ماا نسابتال
( )%67.2من التغيرات الت تطرا عل تنايسال الشركة ( (Yواما النسبة المتبوية والبالغاة ( )%32.8تعاود الا
مساهمة متغيرات اخرى لم تدخل ي مخطط البحث.
ت -كمااا يوض ا الجاادول رقاام ( )11ال ا ان قيمااة ( ) Fالمحسااوبة ألنمااوذ االنحاادار الخط ا البساايط لممارسااة
التركيز عل العملية ( )X13قد بلغت ( )265.792وه اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )3.09عند مساتوى
معنويااة ( (1%وهااذا ياادل علا ان ممارسااة التركيااز علا الزبااافن تااشثر تااأثيرا معنويااا يا مششاارات تنايسااية
الشركة ،كما ان قيمة معامل التمساير (  (R2قاد بلغات ( )0.608وهاذا يعنا ان ممارساة التركياز علا العملياة
تمساار مااا نساابتال ( )%60.8ماان التغياارات التا تطاارا علا تنايسااال الشااركة ( (Yوامااا النساابة المتبويااة والبالغااة
( )%39.2تعود ال مساهمة متغيرات اخرى لم تدخل ي مخطط البحث.
ث -ويشااير الجاادول رقاام ( )11ال ا ان قيمااة ( ) Fالمحسااوبة ألنمااوذ االنحاادار الخط ا البساايط لممارسااة ادارة
الموردين ( )X14قد بلغت ( )67.28وه اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )3.09عند مساتوى معنوياة ((1%
وهذا يدل عل ان ممارسة التركيز عل الزبافن تشثر تاأثيرا معنوياا يا مششارات تنايساية الشاركة ،كماا ان
قيمة معامل التمساير (  (R2قاد بلغات ( ) 0.563وهاذا يعنا ان ممارساة التركياز علا الزباافن تمسار ماا نسابتال
( )%60.8من التغيرات الت تطرا عل تنايسال الشركة ( (Yواما النسبة المتبوية والبالغاة ( )%43.7تعاود الا
مساهمة متغيرات اخرى لم تدخل ي مخطط البحث.
 ويوض الجدول رقم ( )11ال ان قيمة ( ) Fالمحسوبة ألنموذ االنحدار الخط البسايط لممارساة مشااركةوتمكااين العاااملين ( )X15قااد بلغاات ( )12.956وه ا اكباار ماان قيمتهااا الجدوليااة والبالغااة ( )3.09عنااد مسااتوى
معنويااة ( (1%وهااذا ياادل علا ان ممارسااة التركيااز علا الزبااافن تااشثر تااأثيرا معنويااا يا مششاارات تنايسااية
الشركة ،كما ان قيمة معامل التمسير (  (R2قد بلغت ( )0.593وهذا يعن ان ممارسة مشاركة وتمكين العاملين
تمساار مااا نساابتال ( )%60.8ماان التغياارات التا تطاارا علا تنايسااال الشااركة ( (Yوامااا النساابة المتبويااة والبالغااة
( )%40.7تعود ال مساهمة متغيرات اخرى لم تدخل ي مخطط البحث.
ا -كما يوض الجدول رقم ( )11ال ان قيمة ( ) Fالمحسوبة ألنموذ االنحدار الخط البسايط لممارساة التعلايم
والتادريب ( )X16قاد بلغات ( )79.895وها اكبار مان قيمتهاا الجدوليااة والبالغاة ( )3.09عناد مساتوى معنويااة
( (1%وهذا يدل عل ان ممارسة التركيز عل الزبافن تشثر تأثيرا معنويا ي مششرات تنايسية الشركة ،كماا
ان قيمة معامل التمسير (  (R2قد بلغات ( ) 0.689وهاذا يعنا ان ممارساة مشااركة وتمكاين العااملين تمسار ماا
نسبتال ( )%68.9من التغيرات الت تطرا عل تنايسال الشركة ( (Yواما النسبة المتبوية والبالغة ( )%31.1تعاود
ال مساهمة متغيرات اخرى لم تدخل ي مخطط البحث.
 كما ويشير الجدول رقم ( )11ال ان قيمة ( ) Fالمحسوبة ألنموذ االنحدار الخط البسيط لممارسة التحساينالمستمر ( )X17قد بلغت ( )194.627وه اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ( )3.09عند مستوى معنوية ((1%
وهذا يدل عل ان ممارسة التحسين المستمر تشثر تأثيرا معنويا ي مششرات تنايسية الشاركة ،كماا ان قيماة
معاماال التمسااير (  (R2قااد بلغاات ( ) 0.600وهااذا يعنا ان ممارسااة مشاااركة وتمكااين العاااملين تمساار مااا نساابتال
( )%60من التغيارات التا تطارا علا تنايساال الشاركة ( (Yواماا النسابة المتبوياة والبالغاة ( )%40تعاود الا
مساهمة متغيرات اخرى لم تدخل ي مخطط البحث.
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د -ويشير الجدول رقم ( )11ال ان قيماة ( ) Fالمحساوبة ألنماوذ االنحادار الخطا البسايط لممارساة التخطايط
االستراتيج ( )X18قد بلغت ( )79.294وه اكبر من قيمتها الجدولية والبالغاة ( )3.09عناد مساتوى معنوياة
( (1%وهذا يدل عل ان ممارسة التحسين المستمر تشثر تأثيرا معنويا ي مششرات تنايسية الشاركة ،كماا ان
قيمة معامل التمسير (  (R2قد بلغت ( )0.739وهذا يعن ان ممارسة مشاركة وتمكين العاملين تمسر ماا نسابتال
( )%60من التغيرات الت تطارا علا تنايساال الشاركة ( (Yواماا النسابة المتبوياة والبالغاة ( )%26.1تعاود الا
مساهمة متغيرات اخرى لم تدخل ي مخطط البحث.
وبناءا على ما تقدم تري المرضية الرفيسية الثانية الت تنص عل (:ال يوجد أثر ذو داللة معنوياة لممارساات
ادارة الجودة الشاملة ي تنايسية الشركة بمششراتها (اإلنتاجية ،والربحية ،والحصاة الساوقية ،وتخماي التكلماة،
ورضا الزبون).

المبحث الرابع
( االستنتاجات والتوصيات )
اوال :االستنتاجات:
توسم االستنتاجات ال ما يأت -:
أ -االستنتاجات النظرية:
 -2تنطااوي ادارة الجااودة الشاااملة عل ا ممارسااات عدياادة منهااا ثمااان ممارسااات اتما عليهااا اغلااب الكتاااب
والباااحثين ( التاازام االدارة العليااا بااالجودة – والتركيااز عل ا الزبااافن – التركيااز عل ا العمليااة – ادارة
المااااوردين – مشاااااركة وتمكااااين العاااااملين – التعلاااايم والتاااادريب – التحسااااين المسااااتمر – التخطاااايط
االستراتيج ) .حيث تهدف ادارة الجودة الشاملة ال تكامال الجهاود وذلا بمشااركة جمياع العااملين يا
الشركة يضال عن االطراف الخارجية كالزبافن والمجهزين وغيرهم.
 -1تعد ادارة الجودة الشاملة ممهوما مهما وحيويا يه تساعد الشاركة علا تعزياز تنايسايتها مان حياث مان
خالل تحسين جودة منتجاتها وعملياتها.
 -3ينطوي تنايسية الشركة عل مششرات عديدة منهاا خما مششارات لتنايساية الشاركة اتما عليهاا اغلاب
الكتاب والباحثين ( االنتاجية  ،والربحية ،الحصاة الساوقية ،تخماي التكلماة ،رضاا الزباافن) والتا مان
خاللها تعزز تنايسيتها وتحو التمو عل المنايسين.
ب -االستنتاجات الميدانية:
 -2تحو وجود عالقة ارتباط بين ممارسات ادارة الجاودة الشااملة ( التازام االدارة العلياا باالجودة ،التركياز
عل ا الزبااافن ،التركيااز عل ا العمليااة ،ادارة المااوردين ،مشاااركة وتمكااين العاااملين ،التعلاايم والتاادريب،
التخطاايط االسااتراتيج ) ومششاارات تنايسااية الشااركة ( االنتاجيااة ،الربحيااة ،الحصااة السااوقية ،تخمااي
التكلمة ،رضا الزبافن).
 -1تحو وجاود تاأثير معناوي لممارساات ادارة الجاودة الشااملة يا الشاركة الشااملة ( التازام االدارة العلياا
بالجودة ،التركيز عل الزبافن ،التركيز عل العملية ،ادارة الموردين ،مشاركة وتمكين العاملين ،التعليم
والتدريب ،التخطيط االستراتيج ) ي تعزياز مششارات تنايساية الشاركة ( االنتاجياة ،الربحياة ،الحصاة
السوقية ،تخمي التكلمة ،رضا الزبافن).
ثانيا :التوصيات:
أ -مواصلة الساع الجااد والعمال الادشوب مان اجال حصاول الشارة موضاوع الدراساة علا شاهادة االيازو
كونها متطلبا اساسيا من اجل التطبي الناج إلدارة الجودة الشاملة.
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ب -مساندة الشرة موضوع البحث من قبل الجهات ذات العالقة بسعيها الجاد نحو مواصالة التطبيا النااج
إلدارة الجودة الشاملة باعتبارها من الوسافل الناجحة لتحويو العديد من الشركات اعل درجات الجاودة
باقل التكاليف وبدون مخاطر داخلية.
ت -التركياااز المساااتمر علااا تلبياااة احتياجاااات ورغباااات ومتطلباااات الزباااافن ساااوام الاااداخليين والخاااارجين
باعتبارهم هدف الشركة وسر بوافها واستمراريتها وكهدف تسع ال تحويوال كل الشركات.
ث -من العاملين مزيد من الصالحيات الت تخولهم اتخاذ الورارات الت تخص أدام أعمالهم باإلضاية الا
مشاركتهم ي مجال حل مشاكل الجودة واالستمادة من أيكارهم وءرافهم الت تعزز من ابداع العمل.
 زيادة االهتمام باألنشطة التسويوية والتوزيعية من اجل زيادة رقعة ساو المناتج وإيصاالال الا مياادينجديدة.
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