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 المستخلص:

 .العالقة بین إدارة الجودة الشاملة واألداء المؤسسي إختبارتهدف هذه الدراسة إلى 
ولتحقیق أهداف الدراسة تم تصمیم إستبانة  ،أستخدمت الدراسة المنهج الوصفى التحلیلي

تي في والیالعاملة  كأداة رئیسیة لجمع البیانات من عینة متمثلة في مجموعة جیاد الصناعیة
ارها عن طریق إسلوب العینة غیر اإلحتمالیة وتم بتم إخت وقد الخرطوم والجزیرة،

 ) وٕاستخدمت%91( بنسبةبإستجابة ) إستبانة 350( د منهارِ ستُ أُ إستبانة   (385)توزیع
توصلت الدراسة إلى و ). ESM( برنامج الحزمة اإلحصائیة ونمذجة المعادلة البنائیةالدراسة 

أهمها وجود عالقة إیجابیة بین أبعاد إدارة الجودة الشاملة واألداء مجموعة من النتائج 
 .یةلستقبمتائج الدراسة تم تقدیم توصیات واقتراحات ببحوث نى لع اوبناءً  المؤسسي

 واألداء المؤسسي. : إدارة الجودة الشاملة الكلمات االفتتاحیة

Abstract:  

The aim of this study will shed the light on the relationship 

between Total Quality Management and institutional performance, 

the research has been used the method of analytical descriptive, 

aiming higher to achieve its finding objectives. Data has been 

collected by questionnaires distributed for 385 samples with valid 

responding were (91%). The selected samples directed to the 

industrial field which has been working in Khartoum and Gazera.    

 العالقة بین إدارة  الجودة الشاملة واألداء المؤسسي

 قمجدي كمال حسن صدیأ.                       اهللا الحاكم عبد أ.د. علي
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A test of non-probability was conducted to represent the 

significance of the research. The model used in this paper Statistical 

Package and Structural Equation Modelling (ESM) to test whether 

there is a positive relationship between the variables which represent 

the dimensions of Total Quality Management and Institutional 

Performance. Based on the study findings we recommend for future 

research on these area aiming to more explanations to the clear 

relationship between these significant variables. 

Key wards: total quality management, institutional performance. 

 المقدمة: 
 ویمثل عام، بشكل األعمال لمنظمات ومهما بالنسبة جوهریاً  مفهوماً  األداء ُیعد

 محوري وعنصر الشمولیة الظاهرة یكون أن ویكاد اإلدارة علماء الهتمام المشترك  القاسم
 الُبعد كونه عن فضالً  الشاملة الجودة إدارة فیها بما اإلداریة المعرفة وحقول لجمیع فروع

(عبد عدمها  من المنظمات وجود حوله یتمحور والذي المنظمات لمختلف أهمیة األكثر
  .)2018الرحمن م.، 

 نجاح وٕان بها، المحیطة للقوى نتیجة وتتّشكل تتأثر قد وأنشطتها المؤسسة أداء إن
 المحیطة  المتغیرات وتحلیل في  تفسیر إدارتها قدرة ىعل أساسي بشكل یعتمد أي مؤسسة

 في وتهدیدات فرص من یواجهها ما لمعرفة تشخیصها على والعمل لها ودقة االستجابة
 الزبائن مع التعامل عند النجاح محددات ىعل والتعرف هایإل تنتمي الصناعة أو الخدمة التي

 .)2015(الجلیل،   الموردین والمنافسین و
 بالتعقید واتسمت األعمال، میدان في كبیرة تحوالت العشرین القرن یاتسبعین عرفت

 االجتماعیة السیاسیة، التكنولوجیة، االقتصادیة، المتغیرات على صعید المستمرتین والحركة
 لكافة شمولها وضرورة قضیة الجودة إلى االنتباه لفتت مهمة مؤثرة و عوامل والثقافیة وكانت

 في الشاملة الجودة إدارة ، وكانتجمیع مستویاتها على مؤسسةال نشاط ومجاالت قطاعات
  والقادرة المعطیات تلك مع والمتناسبة الجدیدة الوسیلة شكلت التي اإلداریة مقدمة األفكار
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 مستوى على أكبر أهمیة الشاملة الجودة إدارة اكتسبت عندئذ بفاعلیة، مواجهتها على
  وظائفها. من كوظیفة المؤسسة

 أرخص بشكل وتقدیم الخدمات السلع بعرض  فقط مرتبطة الجودة كانت ایةالبد وفي
 مفهوم تطور ثم المستهلكین، إرضاء أجل من البیع ما بعد خدمات توفیر مع نوعیة وأفضل
 الشاملة، بالجودة یعبر عنه ما أو بالمؤسسة والمراحل والمهام العملیات جمیع لیشمل الجودة

 على العمل ثم المستهلكین لدى حاجات أو رغبات خلق ةكیفی إلى ذلك الوصولمن  دوأبع
 هذا نحو والموارد والجهود الداخلیة العملیات كل توجیه یتطلب األمر فإن  تلبیتها لذلك

  )2019(عماد،  .المؤسسة الوظائف داخل مختلف بین والتنسیق الهدف،
 أساس علي قائم شامل، إداري نظام أو حدیثة إداریة ةالشاملة فلسف الجودة إدارة وتعد

 الفكر التغیرات: هذه تشمل بحیث المؤسسة في شيء لكل جذریة إیجابیة تغیرات إحداث
 إجراءات ونظم اإلداریة، القیادة ونمط اإلداریة والمفاهیم التنظیمیة والقیم والمعتقدات والسلوك
 كلي بشكل المؤسسة ألداء والتقویم المتابعة بأسالی طرق عن فضالً  اإلداري، العمل أسالیب
 من وذلك ومخرجات وعملیات من مدخالت تحتویه وما وعناصرها مكوناتها لتدعیم وشامل

وبأقل  مخرجاتها في جودة أعلي إلى الوصول والتطویر المستمر ومن ثم التحسین أجل
 )2017(مهیرة،  .وجهد تكلفة

 لدراسة:مشكلة ا
 من خالل قیاسقیاس األداء  ىعلتعتمد المؤسسات  الحكومیة وغیر الحكومیة 

 ىالزبائن ومد ) إذ یعتبر الزبون من أهم أصول المؤسسة، فنجاحها یرتبط بعددالزبائن ا(رض
 Besterfield et) .األعمال في المؤسسة أصبحت تبدأ وتنتهي بالزبون كما أن رضاهم،

al, 2012) ي تولیها المؤسسات في العنایة بالزبائن من حیث تویقصد به درجة التركیز ال
تحدید متطلباتهم واحتیاجاتهم وٕارضائهم واألخذ بأرائهم في تحسین وتطویر الخدمات 

(زیادة،  رضائهم ومتابعة شكواهم وحلها بطریقة سریعة ىالمنتجات المقدمة لهم، ومعرفة مدو 
 في العملیات الداخلیة، والذین من شأنهم ا مهماً داخل المؤسسة جزءً  یمثل العاملین ،)2019

 ثروا إما سلبًا أم إیجابًا وینظر لهم على أساس أنهم زبائن كما هو الشأن بالنسبة للزبون أی أن
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المتمیز  تحقیق األداءالى  الوصول ىإلالمؤسسات  ىسعلذلك ت ،)2016(سعادي،  الخارجي
 مؤشرات وتدور  ،الملموسة وغیر الملموسة موجوداتها وذلك من خالل تعظیم  والعالي
وهامش (الربحیة) المتوقع واكتساب  والمالي البشري المال رأس علىالعائد  على فیها األداء

المالحظ ومن واقع الدراسات السابقة انها من  )2014ون و عرابة، ( زرق .میزة تنافسیة
ناقشت متغیرات متعددة حیث تناولت إدارة الجودة الشاملة كمبادئ عامة أو نظام كما 

(احمد محمد،  و )2019( محمد الخلیفة، و  )2018( عبدالغفور، أشارت دراسات 
 ىكأبعاد  قویة لقیاس مدوعلیه سوف تأخذها هذه الدراسة  )2015(مجید،  و )2017

نه  أإال  لألداء المؤسسي أهمیة  كبیرة  أن الرغم من ىوعل ،تطبیق أبعاد إدارة الجودة الشاملة
( بدر و اشر مع إدارة الجودة الشاملة كما أشارت الدراسات من النادر ربطه بشكل مب

 & ,Shafiq, Lasrado )  )2018 ، ملحاكا و نحمرلا د(عب و )2017المدهون، 
Hafeez, 2019) إختبار العالقة بین إدارة الجودة  وعلیه نلخص مشكلة الدراسة في

       .الشاملة واألداء المؤسسي  بالمؤسسات الصناعیة

 أهداف الدراسة:
 : تسعى الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة 

دراسة العالقة المباشرة بین إدارة الجودة الشاملة وأداء مؤسسات في مجموعة جیاد  /1
 الصناعیة.

الشاملة على أداء مؤسسات  مجموعة جیاد  الجودة إدارة تطبیق مفاهیم أثر معرفة /2
 الصناعیة.

 أهمیة الدراسة:

أنها تتىاول العالقة بین إدارة  الجودة الشاملة واألداء المؤسسي، لذا فانها من المؤمل 
سهم هذه الدراسة في فتح آفاق جدیدة ، وقد تُ في حقل المعرفةأن تقدم إضافة علمیة جدیدة 

 ة إدارة الجودة الشاملة مع مداخل األداء المؤسسي مع متغیرات أخرى. للباحثین في دراس
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 االهمیة العملیة:

وعملیًا فان نتائج وتوصیات هذه الدراسة من المؤمل أن تساعد متخذي القرارات 
وتاثیرها المباشر علي األداء  الشاملةباإلدارات العلیا للمؤسسات بأهمیة إدارة الجودة 

 المؤسسي. 

  الدراسة:مفاهیم 
 إدارة الجودة الشاملة: 

أمثال  علي ید الرواد من الشاملة الجودة إلدارة ىاالوللقد ظهرت الفكرة 
)Ishikawa، Feigenbaum ،Crosby ،Juran ،Demingتواتروا الذین من ) وغیرهم 

 هؤالء منذ نشأته، المؤسسات أنواع مختلف في وتطبیقیاً  المفهوم نظریاً  هذا تطویر على
 اتخاذها ضرورة وعلى الشاملة الجودة إلدارة األهمیة اإلستراتیجیة على یؤكدون جمیعا
 مع وتتناسب المنتج، في جودة بأعلى الزبون إرضاء كیفیة على ركزتُ  إداریة متكاملة كفلسفة
 جودة من وُتحسِّنَ  التنظیمي األداء مستوى من ترفع أن من شأنها التي اإلدارة آلیات مختلف

إدارة الجودة الشاملة تعد إتجاهًا . )2016(سعادي،  الداخلیة والخارجیة ظیمیةالتن العملیات
، وخاصة مجال تقییم أداء المؤسسات في شتي مجاالت الحیاة بشكل عام محوریًا ومعاصراً 

ال  وتطویره، وتحسینه وذلك نتیجة للتطورات والتغیرات والتقدم السریع في بیئات األعم
تسعى إدارة الجودة الشاملة إلى خلق ثقافة متمیزة مبنیة على  .)1، صفحة 2019(خلیفة، 

جهود جمیع أعضاء المؤسسة لذلك أصبحت مهمة للمؤسسات من خالل خفض التكالیف 
 Ghani)ة الیوائد عالزبائن وتحقیق میزة تنافسیة وع ءوزیادة األرباح  واإلنتاجیة وزیادة رضا

Al Saffar & Mishael , 2019, p. 89)   

 أبعاد إدارة الجودة الشاملة:
بعد مراجعة العدید من االدبیات الخاصة بإدارة الجودة الشاملة لوحظ عدم وجود 

 ىفق مع اآلخر علشاملة فمنهم من اتاتفاق شامل بین الباحثین حول ابعاد إدارة الجودة ال
 منهم من یختلف ومنهم من یضیف ومنهم من یستبعد بعض األبعاد، فقد  مجموعة ابعاد
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اإلدارة العلیا، ابعاد الجودة الشاملة خمسة أبعاد وهي دعم أن إلي  )2017(یونس، أشار 
 ، مشاركة العاملین.الزبون مورد البشري، التركیز علىاالهتمام بال ،التحسین المستمر

 دعم  اإلدارة العلیا: 
في م لحاسدور ال(العلیا دة  اللقیاأن لشاملة على ودة الجل إدارة افي مجاون لباحثاُیجمع 
 ,Kanji, ل مثان ألشاملة مودة الجن رواد إدارة امد یدلعد اكؤی، إذ لشاملةودة الجإدارة اتبني 

Crosby, Oakland ,Deming ,  لعلیا دارة اإلافي دة  للقیارة لكبیاألهمیة الى عم هرغیو 
 ،)Bon  ،2012و  Mustafa(سسة ؤلمالشاملة في ودة الجق و إدارة ابیطمها تجاه تزالتوا
ق بیطبترورًا، م، یةرورلضوارد المص اتخصیوجمع  طط ولخداف واألهاضع ن وم اداءً بتا

قابة على رلالى إًال وصر، ولمستمن التحسیود اعلى جهف راإلشوالشاملة ودة الجإدارة ا
زام في تبنیها. فالترار الستمرض اتقییمها بغوجعتها رامولشاملة ودة الجإدارة اتبني دى م
 .سسةؤلمالشاملة في ودة الجإدارة اتبني و لى نحطوة أوخر لعلیا یعتبدارة اإلافي دة لقیاا

  )2016(سعادي، 
ستمد فلسفة الجودة الشاملة قوتها من تُ  أن (Al-Damen, 2017, p. 159) ىویر 

التزام  اإلدارة العلیا بتبني وتطبیق  منهج إدارة الجودة الشاملة في مختلف أنشطة المؤسسة 
، وتطویر القیم للمنشأةة واضحة في إنشاء رؤیة مستقبلی اً رئیسی اً یجب أن تلعب القیادة دور و 

ع مستویات المنشأة والحفاظ علیها، وبناء الثقة والقضاء على المشتركة والعدالة على جمی
الموظفین ویقدر الجهود ، ودعم الموظفین بالموارد الالزمة والتدریب المناسب یحفز الخوف

أنه ال )  1986( والحظ دمینغ  .، ویزید من الوعياإلیجابیة، ویشجع التواصل المفتوح
وٕان اإلدارة العلیا هي   ،یمكن ألي نظام إدارة جودة أن ینجح بدون التزام  ودعم  اإلدارة العلیا

 .التي تستثمر في العملیات، وتخلق ثقافة المؤسسة، وتختار الموردین وتطور عالقات معهم
( Kiprono & Genga, 2018, p. 385)  

 التحسین المستمر:
إن التحسین المستمر هو التغییر لألفضل والتحسین  )2017(عامر و عباس،  ذكر

، ومحاولة اً من مظاهر العملیات محسنالمتواصل، حیث ینصب عمله في جعل كل مظهر 
 ات أو المشاریع التي ماهي العملی الوقوف على كافة التغییرات التي تحدث أثناء العمل، او
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تحتاج إلى التحسین والتطویر لذلك یسعى إلى تحسین كل العوامل المتعلقة بالعملیات 
واألنشطة سواء المدخالت أو عملیات التحویل أو المخرجات وحتى انتقال المخرجات إلى 
العمیل، حیث قد ینتج عن عملیة التحسین المستمر تخفیض في المدخالت أو زیادة في 

رجات أو تحسین جودتها أو إرتفاع في مستوى رضا العاملین أو رضا الزبائن.  المخ
هو زیادة مستوى رضا األطراف ذات  باإلضافة إلى ذلك فإن الهدف من التحسین المستمر

على  كما تقوم فلسفة التحسین المستمر العالقة بالمؤسسة سواء الداخلیین أو الخارجیین.
ى، فهو یأخذ شكل سلسلة ذات حلقات مترابطة مع بعضها مواصلة التطویر مرة تلو األخر 

البعض، فالكثیر من األفكار البسیطة في العمل تؤدي في نهایة المطاف إلى تطویر 
فیما بینها لتعمل ضمن طریقة عدیدة تتفاعل  مكاسب كبیرة للمؤسسة وهناك عناصر

تعاون وعمل الفریق، التحسین المستمر في المؤسسة، أهمها التركیز على الزبائن وروح ال
 التزام  اإلدارة، عالقات  اإلدارة مع العاملین وٕاستخدام التكنولوجیا.

فلسفة لضمان بأنه  التحسین المستمر (Al- Saffar, 2019, p. 97 ) و ُیعرَّف
افر جمیع  ، وتو م على جذب الزبائن واالحتفاظ بهم، والتي تقو نجاح وتقدم المؤسسات
عملیات األداء، حیث یؤدي التحسین المستمر إلى زیادة  ، وتطویرمتطلباتهم وٕاحتیاجاتهم

 الربحیة والمیزة التنافسیة وتحقیق النجاح المتتالى.

 االهتمام بالمورد البشري:
كبیر  البشري أثر كان للتحول الكبیر في إدراك المنظمات الحدیثة ألهمیة العنصر

 في صراع المنظمات من أجل البقاء والنمو إلستراتیجیةاض أحـد األسـلحة البعه في أن یعتبر 
حیث أن األفراد  ،ات العاملین المتعددة و المتجددةمن خالل احتیاج )2011(عامر س.، 

یتوقعون من منظماتهم تلبیة حاجاتهم الشخصیة من خالل المجاالت المختلفة مثل رعایة 
غیرها مـن الخـدمات االجتماعیة طفال، اإلجازات، العنایة بالمسنین، المشاركة الوظیفیة و األ
التي تجعل الفرد دائما یحس باهتمام المؤسسة، وایضًا لتعزیز االهتمام بالعاملین  ،الترفیهیةو 

ق التناسق والعدالة و الموضـوعیة فـي السـلوك و البد من وضع السیاسات التي تحقكان 
 ة المتعلقة بالعنصر البشري من تعیین، تدریب، حوافز ، ترقیة، تقییم األداء، و إدارة األنشط
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الموارد البشریة هـي المحور األساسي في تصمیم تلك السیاسات و البرامج من أجل والء 
 )2016(نورالدین و محامدیة ،  .انتماء العاملین للمنظمةو 

 ي الزبون:التركیز عل
یقصد به درجة یمثل التركیز على الزبون المحور األساسي إلدارة الجودة الشاملة، و 

متطلباتهم واحتیاجاتهم المؤسسات في العنایة بالزبائن من حیث تحدید  التركیز الذي تولیه
 ىالمنتجات المقدمة لهم، ومعرفة مدرائهم في تحسین وتطویر الخدمات و آوٕارضائهم واألخذ ب

وفي هذا الصدد أشار   )2017(المعمري،  .ومتابعة شكواهم وحلها بطریقة سریعة ،مرضائه
 , Luzon , Marques , & Pasola) ) و)Mustafa ،2012و  Bon(كل من ( 

 ناء عالقات مقربة مع الزبائن لهب ى أنإل  (Prajogo & Sohal , 2001)و  (2013
، ولذلك یجب أن تكون هنالك قنوات نجاح وتطویر المنتجات الجدیدة ىتأثیر إیجابي عل

اتصال مفتوحة بین المؤسسة وعمالئها في شكل لقاءات متكررة وزیارات متكررة باإلضافة 
معلومات مرتدة عن جودة أداء یاجات الزبائن، وكذلك تلوجود نظام بیانات منظمة عن اح

 ,Sadikoglu & Olcay) .الخدمات والمنتجات المقدمة عند استخدامها من قبل الزبائن
أن یجب أن یعي جمیع العاملین في المؤسسة أنه  )2014(المسعود،  ىویر   (2014
رواتب دون  ، فال یمكن الحدیث عن استثمارات للشركة أوم ال معنى له بدون الزبائنوجوده

وجود زبائن، لذا على القیادة القیام بعملیات مسح داخلیة وخارجیة للعمالء، وٕان الحاجة في 
تزاید لفهم حاجات ومتطلباتهم وتوقعاتهم، ثم إنه من المهم جدًا إطالع العاملین على نتائج 

هو سیئ یجب العمل  هو جید یمكنهم المشاركة في تحسینه وما الدراسات، فماالمسوحات و 
فالتركیز على رضا الزبائن هو جوهر إدارة الجودة الشاملة. یري  ،تحویله الى فرص على

ل أن  جوهر هذا المفهوم في إرضاء العمیل بالعم (Al- Saffar, 2019, p. 79 )أیضًا 
المطلوب بالشكل الصحیح ومن المرة األولى، من خالل تركیز جمیع الموظفین تجاه الزبائن 

لذلك فإن العدید من الدارسین والمؤلفین الذین یتفقون على أهمیة التركیز على و  واهتمامهم،
العمیل في المؤسسات حیث یكون له تأثیر إیجابي على أداء الموظفین وهو محور تركیز 

 في  األداء.  يتسعى إلى تحقیق مستوى عال ظمةرئیس ألي من
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 مشاركة العاملین:
لین بالمؤسسة لها أثر ن مشاركة جمیع العامأ )2008(التمیمي و الطیب، ذكر 

في تحسین المنتجات والخدمات وحل المشكالت من خالل فرق العمل وحلقات  يإیجابي وقو 
(الطائي   ىاسبة تجاه المشكالت التي تواجههم. ویر اتخاذ القرارات المن الجودة، وتمكینهم من

من أهم النشاطات التي یجب التركیز علیها لما لها من أهمیة في  إن )2008و قدادة، 
ر ، لذلك فإن إیجاد الشعو والء للمؤسسة هو مشاركة العاملینتنمیة الشعور باالنتماء وال

، باإلضافة الي تحفیز إستثمار لطاقاتهم ىتحقیق أقص ىالنتماء لدي العاملین یؤدي البا
( القزاز و  ىدة الكفاءة والفعالیة لدیهم. ویر اإلبداع لدیهم وهو ما سینعكس إیجابیًا في زیا

اد العاملین حیث أن المؤسسات تسعى البراز االهمیة الكبیرة لالفر  )2009وآخرون، 
وصفتهم إدارة الجودة الشاملة بمصطلح الزبون الداخلي إلعطائه العنایة الالزمة وتعلیمه 

 وتدریبه كما إعتنائها بالزبون الخارجي.
 مفهوم أداء المؤسسات:

المجاالت االقتصادیة تبعًا الختالف أعمالها،  األداء فيمفاهیم تتنوع وتختلف   
جاح وضوع  األداء أهمیة كبیرة بوصفه محورًا مركزیًا لتحدید نوطبیعة نشاطها حیث یحتل م

كتاب األداء  في تنفیذ إستراتیجیتها وقراراتها، ویرى بعضأو فشل الوحدات االقتصادیة 
 . )2019( عواد المعیني، األداء ینبع من إختالف المعاییر والمقاییس إختالف حول مفهوم 

ء المؤسسي هو أن مفهوم األدا ىإل  (Jones & George , 2008, p. 6)وأشار 
وفاعلیة إلرضاء الزبائن لتحقیق الموارد من قبل المدیرین بكفاءة مقیاس لكیفیة استخدام 

ه هو منظومة متكاملة لنتاج أعمال أن )2011( الدجني ، األهداف التنظیمیة. وذكر 
 المؤسسة في ضوء تفاعلها مـع عناصر بیئتها الداخلیة والخارجیة.

وبعد مراجعة العدید من االدبیات الخاصة بأداء المؤسسات  لوحظ عدم وجود اتفاق 
مجموعة  ىبعاد األداء المؤسسي فمنهم من اتفق مع اآلخر علأشامل بین الباحثین حول 

بعد بعض األبعاد، فقد أشاروا ومنهم من یست ،ومنهم من یضیف ،من یختلفومنهم  ،ابعاد
 رضا الزبائن. ،ة، رضا العاملینوهي الربحیداء المؤسسي لأل ثالثة  أبعاد ستخدامبا

( Shafiq, Lasrado, & Hafeez, 2019)  2018 ، ماكلحا و نحمرلا د(عبو(  
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 :أبعاد األداء المؤسسي
 :الربحیة

هي عبارة عن العالقة بین األرباح التي تحققها أن الربحیة  )1955(صبري، ذكر    
والربحیة تعتبر هدفًا للمنشاة  ،ثمارات التي ساهمت في تحقیق هذه االرباحتالمنشاة واإلس

(عیاش،  .الوحدات الجزئیة الوحدة الكلیة أو ىلحكم على كفاءتها على مستو ل ومقیاساً 
2011(  

العالقة بین  تقاس الربحیة إما من خالل العالقة بین األرباح والمبیعات أو من خالل
و قیمة الذي ساهم في تحقیقها، وعلمًا أن المقصود باإلستثمارات ه األرباح واإلستثمار

 . الموجودات أو حقوق  الملكیة
 رضا العاملین:

 الفعلردود من عة ن رضا العاملین مجموأ (Whisenant & Smucker, 2009) ىیر 
 نفسه لالعم مكونات الي باالستناد یشغلها معینة وظیفةإتجاه  درالف یبدیها التى العاطفیة

وفرص الترقیة المتاحة  ،افرى اإلشومستو ،لیهعحصل یي ذال راألجو، بیعتهطو
فیة طالعاهو الحالة  (Dong liu et al,, 2012)  .زمالء العمل باإلضافة الى بالمؤسسة،
 نعبارة ع وه )markus ،2011(وطبیعته  لالعمتجارب  نعالناتجة والسارة اإلیجابیة  

ن أد برفإحساس الف، بها ومختلف الجوانب المتعلقة مائفهظوإتجاه  ماد وإحساسهرر األفوعش
أو عدم تحقیق ذلك فیسب له حالة عدم  ،ینشئ له حالة الرضاه دیرما ی له رفوعمله ی
 الرضا. 

 رضا الزبائن: 
رضا هو الحكم على ال أن (Zollinger & et Eric, Lamarque, 1999)وذكر 

 ىدمة و األداء الفعلي.  في حین یر ج الناتج عن مقارنة بین توقعات العمیل للخجودة المنت
(Derbaix & brée, 2000 )  على أن رضا الزبائن تقییم یثبت بأن التجربة كانت على

على  (C & B, 2004.)من   وأكد كل  ،المدرك األقل مثلما كان من المفترض أن تكون
بل أن الرضا هو في المقام األول   ،تصال في المنتج  أو الخدمة نفسهامأن الرضا لیس 

 و بالتالي فإن  ،ا الفردذمنتج  او الخدمة من حیث صلتها بهتصورات العمیل لخصائص ال
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(مدروس،  ىبة أو لقاء الخدمة، حیث یر التجر ن  یختلفون في مستوى رضاهم لنفس الزبائ
أن  رضا الزبائن  شعور شخصي بالبهجة أو بخیبة األمل ناتج عن مقارنة أداء  ،)2020

اد یكون الزبون راضیًا بینما  إذا ز المنتج مع توقعات الزبون، فإذا  اتفق األداء مع التوقعات 
 رضا الزبون. التوقعات یزداد فوقاألداء 

 نظریة الموارد:
تسعى نظریة الموارد إلى تفسیر مصادر اكتساب المیزة التنافسیة للمؤسسات من 

زت على الموارد غیر الملموسة نها ركأومن خالل تطور هذه النظریة نجد ، خالل مواردها
ملك لقدرتها على اكتساب المؤسسة میزة تنافسیة مستدامة وذلك ألن جمیع المؤسسات ت اً نظر 

بل المنافسین وبالتالي موارد ملموسة باإلضافة إلى سهولة الحصول علیها أو تقلیدها من ق
 ،یكمن في مواردها غیر الملموسة خاصة القدرات التنظیمیة اإلستراتیجیةاالختالف 

واإلستجابة للمتغیرات في البیئات المحیطة بها. وحسب هذه النظریة فإن وجود الموارد 
   .سسات هو الذي یفسر إختالف  األداء بین المؤسسات في نفس القطاعالمتمیزة في المؤ 

كذلك یمكن قیاس قدرة الموارد على خلق قیمة من خالل قدرة  )2015( عبدااهللا و ابراهیم، 
ل وتفعی ،ین تقلیدهالممقدور المنافسین الحالیین والمحتاإلستراتیجیة على خلق قیمة لیس ب

تكون الموارد ذات قیمة إذا وظفت في صیاغة وتنفیذ أن استخدام الموارد والكفاءات بمعنى 
القیمة ن تستهدف معرفة أیة التقییم یجب ملومن ثم فإن ع ،ات واستراتیجیات فعالةهتوجی

 .) ومن هذه الحالة فقط یمكن معرفة قیمة الموارد والكفاءاتالناتجة عن اإلستراتیجیة (األداء
   م)2019(البوعینین، بلل، و اسحق ابوه، 

 : نموذج الدراسة وتطویر الفرضیات
على العدید من الدراسات والبحوث السابقة تحقیق أهداف الدراسة تم اإلطالع ل

المتعلقة بموضوع الدراسة، ومن ثم ربطها بمتغیرات الدراسة وذلك من خالل بناء نموذج 
 ).1رقم ( لواضح في الشكالدراسة ال
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 ): نموذج الدراسة1الشكل رقم (

 
 

 العالقة بین إدارة الجودة الشاملة وأداء المؤسسات:

داء أو عالقة بین إدارة الجودة الشاملة الدراسات السابقة التي درست ال ىبالرجوع ال

الك أظهرت أن هن، نجد أن الدراسات ))1(جدول رقم ( حسب الجدول التالي المؤسسات

 أداء المؤسسات. و إدارة الجودة الشاملة موجبة بینعالقة 

 بین المتغیرات العالقات :)1جدول رقم(

/ السنةالمصدر عنوان الدراسة العدد  توصیف العالقة 

1.  The mediation effect TQM Practices 
on the relationship between 
entrepreneurial relationship and 
organizational performance 

(saweaen & ali, 

2020) 

توجد عالقة قویة وٕایجابیة بین 

 المتغیرات

2.  The effect of TQM on organizational 
performance:  

( Shafiq, Lasrado, & 

Hafeez, 2019) 

هنالك عالقة ذات داللة 

ات الدراسةإحصائیة بین متغیر   
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 ستنتاج الفرضیة إلیها الدارسات السابقة یمكن إمن خالل العالقات التي توصلت و 

ومن هذه الشاملة و أداء المؤسسات  الجودة إدارة  بین عالقة هنالك /1 االولى:الرئیسة 

 :) أدناه2رقم ( موضحة في الجدول الفرضیات الفرعیة التالیة الفرضیة تشتق

 

 یات الدراسةفرض :)2جدول رقم (

 الفرضیة الفرعیة العدد
 لقیادة العلیا والربحیة.اتوجد عالقة بین دعم   .1

 توجد عالقة بین دعم القیادة العلیا ورضا الزبائن.
 .العاملینتوجد عالقة بین دعم  القیادة العلیا ورضا 

 توجد عالقة بین التحسین المستمر والربحیة.  .2
 ا الزبائن.توجد عالقة بین التحسین المستمر ورض 
 .العاملینتوجد عالقة بین التحسین المستمر ورضا  

 بالمورد البشري والربحیة. االهتمامتوجد عالقة بین   .3
 بالمورد البشري ورضا الزبائن. االهتمامتوجد عالقة بین 
 .العاملینبالمورد البشري ورضا  االهتمامتوجد عالقة بین 

 بحیة.توجد عالقة بین التركیز علي الزبون والر   .4
 توجد عالقة بین التركیز علي الزبون ورضا الزبائن. 
 .العاملینتوجد عالقة بین التركیز علي الزبون ورضا  

 والربحیة.  العاملینتوجد عالقة مشاركة   .5
 ورضا الزبائن.  العاملینتوجد عالقة بین مشاركة  
 .العاملینورضا   العاملینتوجد عالقة بین مشاركة  

 

 : منهجیة الدراسة
الذي یحاول من خالله وصف الظاهرة  ،ياتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیل

  ،، وبیان العالقة  بین مكوناتها  واآلراء التي تطرح حولهااموضوع الدراسة وتحلیل بیانته
ویتكون مجتمع الدراسة من جمیع شركات  .واآلثار التي تحدثها ،والعملیات التي تتضمنها
ة للوصول إلى یاإلستبیان كاداة رئیس ىوتم االعتماد عل ،عیةمجموعة  جیاد الصنا

   ،)360استردت منها (  ،) إستبانة 385تم توزیع ( .إجابات تساؤالت وفروض الدراسة
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 

وبعد إجراء التحلیالت اإلحصائیة الخاصة بالقیم  ،ستبانة لم تستردإ) 15وهنالك عدد (
الصالحة للتحلیل  اناتاإلستببح عدد صلی ،ات) استبان10المفقودة والقیم الشاذة تم حذف (

%). ولتحقیق أهىداف الدراسة استخدمت الدراسة 91) بنسبة إستجابة قدرها (350(
على اإلستعانة بالمقاییس التي  اورت بناءً عدت وطُ اإلستبانة كأداة لجمع البیانات والتي أُ 

  .وضعها الباحثون

ت الخطوات التالیة: تحدید الهدف من تبعها النهائي أُ لبشكوللموصول إلى اإلستبانة 
ین إدارة الجودة الشاملة واألداء المؤسسي بمثل في الكشف عن العالقة تاإلستبانة والذي ی

(بعد تها افي شركات مجموعة جیاد الصناعیة. تم تحدید أبعاد اإلستبانة وصیاغة عبار 
 لقیاس محور ، )2012، (محمد حیث تم اإلعتماد على دراسة  ،)إدارة الجودة الشاملة

تم اإلعتماد ولقیاس محور التحسین المستمر  ،) فقرات4( عبارة عنوهو دعم القیادة العلیا 
مام االهتولقیاس  محور   ،) فقرات4عبارة عن (وهو  )2017(المعمري، على دراسة 

 ،) فقرات4عبارة عن (وهو  )2018(جویسم، لى دراسة عبالمورد البشري تم اإلعتماد 
عبارة وهو  )2017(المعمري، الزبون تم اإلعتماد على دراسة  ىالتركیز علولقیاس محور 

( عیشي، دراسة  ىمشاركة العاملین تم اإلعتماد عل ولقیاس محور ،) فقرات4عن (
( تم اإلعتماد على دراسة  ،) فقرات (بعد أداء المؤسسات)4عبارة عن (وهو  )2018
ولقیاس محور رضا  ،) فقرات4عبارة عن (وهو لقیاس محور الربحیة  )2016محمد، 

ولقیاس  ،) فقرات4عبارة عن (وهو   )2017م ، یر( كالعاملین تم اإلعتماد على دراسة 
( جابر،  و )2018(عبد الرحمن م.، محور رضا الزبائن تم اإلعتماد على دراسة 

تم و  ،، حیث تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي) فقرات4عبارة عن (وهو  )2019
م في هسترشاد بآرائى مجموعة من المحكمین من ذوي اإلختصاص لإللع عرض اإلستبانة

وكذلك  ،ستبیانمدى مناسبة فقرات اإلستبانة بغرض التعرف على الصدق الظاهىري لإل
 .غویة ووضوحهالصحة الصیاغة الللتأكد من 
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 

 ) تحلیل البیانات الدیمغرافیة3جدول رقم (

 مئویةالنسبة ال العدد الفئة
 10.7 40 أنثي

 89.3 334 ذكر

 16.0 60 30وأقل من  20

 32.9 123 40وأقل من  30

 32.1 120 50وأقل من  40

 16.0 60 60وأقل من  50

 2.9 11 سنة 60أكثر من 

 1.9 7 المدیر العام

 36.4 136 رئیس قسم

 30.7 115 مدیر إدارة

 31.0 116 مشرف وحدة

 60.7 227 بكالریوس

 3.7 14 ثانوي

 9.9 37 دبلوم عالي

 12.0 45 دبلوم وسیط

 1.6 6 دكتوراة

 12.0 45 ماجستیر

 26.7 100 سنة15وأقل من  10
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 

 

 تحلیل البیانات الدیمغرافیة :)3جدول رقم (تابع 

 النسبة المئویة العدد الفئة
 22.2 83 سنة20وأقل من  15

 17.1 64 سنة25وأقل من  20

 6.1 23 سنة فأكثر 25

 27.8 104 سنة10وأقل من  5

 1.1 4 خدمي

 98.9 370 صناعي

 5. 2 شركة خاصة

 79.9 299 شركة عامة

 19.5 73 شركة مختلطة

 73.5 275 فأكثر 200أكثر من 

 3. 1 50اقل من 

 7.5 28 150الي 100من 

 8.3 31 100الي 50من 

 10.4 39 200الي  151من

 53.2 199 سنة فأكثر 20

 7.8 29 سنة 5اقل من 

 7.2 27 15الي اقل من سنة  10من 

 24.6 92 سنة  20الي اقل من 15من 
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 

 تحلیل البیانات الدیمغرافیة :)3جدول رقم (تابع 

 النسبة المئویة العدد الفئة
 7.2 27 سنة10الي اقل من  5من 

 22.5 84 منافس فأكثر 20

 44.4 166 منافس 5اقل من 

 5.6 21 15الي اقل من  10من 

 4.0 15 منافس 15الي اقل من  10من 

 5.9 22 20الي اقل من  15من 

 2.1 8 منافس 20الي اقل من  15من 

 7.5 28 10الي اقل من  5من 

 8.0 30 منافس 10الي اقل من  5من 

Total 374 100.0 

 

 التحلیل العاملي االستكشافي والتوكیدي:

في إجراء  )SPSS V 25ن برنامج  (للتأكد من صالحیة النموذج تم استخدام كل م
الجراء التحلیل العاملي  )AMOS 25وبرنامج ( ،ملیة التحلیل العاملي االستكشافيع

حیث تم إعطاء كل عبارة من  ،(إدارة الجودة الشاملة و أداء المؤسسات) لــالتوكیدي 
توت حیث اح ،عمعامالت تشبَ مت لقیاس كل متغیر في االستبانة ستخدالعبارات التي اُ 

وطریقة تدویر العوامل  من  ،االستبانة على (عبارة) تم استخدام طریقة المكونات األساسیة
(عماد واخرون  0.5قل عن توتم حذف العبارات التي  ،عجل تحدید معامالت التشبَ أ

) الختبار كفایة العینة المأخوذة في تفسیر الظاهرة KMOحیث تم استخدام ( ،م)2020
) بوصفه Bartlettواجراء اختبار ( ،0.6كفایة قبول نتائج التحلیل هي المدروسة واقل قیمة ل

 معنویه اقل من  ىن تكون قیمته دالة عند مستو أیجب  ذإ ،مؤشر للعالقة بین المتغیرات
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 

كد من سالمة التحلیل أمؤشرات جودة المطابقة بغرض الت ىوتم االعتماد عل ،)0.05(
 شكل اختبار الفروضظهر هذة المؤشرات في العاملي التوكیدي لنموذج الدراسة حیث ت

 :التالي )4رقم ( ونتائج التحلیل االستكشافي في الجدول
 ): التحلیل العاملي االستكشافي لنموذج الدراسة 4جدول رقم (

 المتغیرات
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1دعم القیادة العلیا 
  

.736 
   

    

 2دعم القیادة العلیا 
  

.685 
   

    

 4دعم القیادة العلیا 
  

.749 
   

    

 1التحسین المستمر 
  

.630 
   

    

 2التحسین المستمر 
   

.812 
  

    

 3التحسین المستمر 
   

.713 
  

    

 4التحسین المستمر 
   

.920 
  

    

 1اإلھتمام بالمورد البشري 
     

.700     

 3اإلھتمام بالمورد البشري 
     

.794     

 4تمام بالمورد البشري اإلھ
     

.747 
  

 2التركیز علي الزبون 
    

.722 
   

 3التركیز علي الزبون 
    

.884 
   

 4التركیز علي الزبون 
    

.787 
   

 1 العاملینمشاركة 
       

.860 

 2 العاملینمشاركة 
       

.704 

 867. 1الربحیة
       

 817. 2الربحیة
       

 811. 3الربحیة
       

 763. 4الربحیة
       

 3الزبائنرضا 
      

.829 
 

 4الزبائنرضا 
      

.703 
 

 1العاملینرضا 
 

.700 
      

 2العاملینرضا 
 

.734 
      

 3العاملینرضا 
 

.774 
      

 4العاملینرضا 
 

.822 
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 

 التحلیل العاملي التوكیدي :)2شكل رقم (

 

 

 KMO): قیمة اختبار 5جدول رقم (

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .843 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3582.651 

Df 300 

Sig. 0.000 
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 

لقاعدة  ) وفقاً 0.843بلغت ( KMO)، أن قیمة اختبار 5(رقم تشیر بیانات الجدول 

)Kaiser, 1974( األدنى المقبول لقیمة  والتي تنص على أن الحدKMO  ن یفوق أیجب

هي اكبر من القیمة  KMOفانه یتضح بأن القیمة المستخرجة لمعامل اختبار  ،)0.5(

عبارة یقل  حیث تم حذف ايَ  .للدراسة ومالئماً  وبذلك فإن حجم العینة یعتبر كافیاً  ،المحددة

 ).0.50معاملها عن (

 

 :صدق وثبات أداة الدراسة

اغة االسئلة لتحقیق الترابط بین االبعاد یصلجوانب األساسیة في تمت مراعاة جمیع ا

ومن ثم عرض االستبیان على عدد من المحكمین بغرض التأكد من الصدق  ،المختلفة

یقصد بثبات االستبانة  .البنائي، حیث تم العمل بكافة االرشادات والتوجیهات التي قدموها

د تطبیقه عدة مرات متتالیة، وقد استخدم عین یعطي االستبیان نفس النتائج إذا اُ أهو 

نباخ، وقد اسفرت الدراسة من خالل معامل الفا كرو  الباحثان للتحقق من ثبات استبانة

بین  ام ، وكذلك تبین معامالت الفا كرونباخ تتراوحن جمیع المعامالت دالة احصائیاً أالنتائج 

 :يالتال )6رقم ( ) كما هو موضح في الجدول0.862الي  0.717(
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 

 ): الصدق والثبات6جدول رقم رقم (

  

C
R

 

A
V

E 

M
SV

 

M
axR

(H
) 

 الربحیة

ضا العاملین
 ر

دعم القیادة 
 العلیا

التحسین 
 المستمر

التركیز علي 
 الزبون

اإلھتمام 
بالمورد 
 البشري

ضا الزبائن
 ر

مشاركة 
 العاملین

 الربحیة

0.862 

0.612 

0.307 

0.891 

0.783 

              

ضا العاملین
 ر

0.783 

0.48 

0.305 

0.807 

0.456*** 

0.693 

            

 دعم القیادة العلیا

0.74 

0.427 

0.358 

0.775 

0.377*** 

0.417*** 

0.653 

          

 التحسین المستمر

0.803 

0.576 

0.358 

0.806 

0.547*** 

0.348*** 

0.599*** 

0.759 

        

التركیز علي 

 الزبون

0.74 

0.489 

0.221 

0.758 

0.349*** 

0.289*** 

0.368*** 

0.470*** 

0.699 

      

اإلھتمام بالمورد 

 البشري

0.724 

0.468 

0.301 

0.732 

0.523*** 

0.474*** 

0.515*** 

0.549*** 

0.469*** 

0.684 

    

ضا الزبائن
 ر

0.706 

0.554 

0.307 

0.785 

0.554*** 

0.552*** 

0.263** 

0.420*** 

0.453*** 

0.418*** 

0.744 

  

مشاركة العامل
ین

 

0.717 

0.568 

0.208 

0.812 

0.376*** 

0.457*** 

0.166* 

0.235** 

0.441*** 

0.413*** 

0.386*** 

0.754 

 

نباخ  و نتائج اختبار الثبات أن قیم الفأ كر  من اعاله یتضح )6رقم ( من خالل الجدول
 هذه القیم توافر درجة عالیة من  %) وتعني70محور (االستبیان) اكبر من ( ابعادلجمیع 
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 
 

أو على مستوى جمیع  ت سواء كان ذلك لكل عبارة على حدىلي لجمیع العباراالثبات الداخ
الدراسة لقیاس ن المقاییس التي اعتمدت علیها أ. ومن هنا یمكن القول بالمقیاسعبارات 

تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما یمكننا من االعتماد على هذه عبارات االستبیان 
 اإلجابات في تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل نتائجها.

 :االحصاء الوصفي

فیما یلي عرض لنتائج االحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة، حیث تبین النتائج في 
متغیرات  ىن علات المبحوثیاالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الجاب: )7الجدول (
 الدراسة:

 Mean Std. Deviation Importance االبعاد
percentage 

 %64 48889. 3.2185 دعم القیادة العلیا

 %68 47498. 3.3873 التحسین المستمر

 %65 51203. 3.2312 اإلھتمام بالمورد البشري

 %66 44487. 3.3045 الزبون ىالتركیز عل

 %64 52923. 3.2046 العاملینمشاركة 

 %63 57067. 3.1455 الربحیة

 %58 47404. 2.8987 الزبائنرضا 

 %68 65402. 3.4042 العاملینرضا 

) جاء في المرتبة األولى حیث رضا العاملینعد (أن  بُ  )7رقم ( یالحظ من الجدول
أهمیة ) ب65402.) بانحراف معیاري (3.4042بلغ متوسط إجابات أفراد العینة على البعد (

 ) جاء في المرتبة االخیرة حیث رضا الزبائنعد (ن بُ أ)%. في حین 68نسبیة مرتفعة بلغت (
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

 

) 47404.) بانحراف معیاري (2.8987بلغ متوسط إجابات أفراد العینة على العبارة (
 )%.43بأهمیة نسبیة مرتفعة بلغت (

 :اختبارات التوزیع الطبیعي
ختبار فرضیات الدراسة، قام الباحث بإجراء قبل البدء في تطبیق تحلیل االنحدار ال

بعض االختبارات وذلك من أجل ضمان مالءمة البیانات الفتراضات تحلیل االنحدار، إذ تم 
، باستخدام Multicollinearityبین المتغیرات المستقلة  يالتأكد من عدم وجود ارتباط عال

مراعاة عدم تجاوز  مع  VIF(Variance Inflation Factor(معامل تضخم التباین 
 ) یبین نتائج هذه االختبارات.8) والجدول رقم (10معامل تضخم التباین (

 :اختبارات التوزیع الطبیعي)8الجدول رقم (
 

 یراتغالمت
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 4.523 221. دعم القیادة العلیا

 5.731 174. التحسین المستمر

 4.457 224. اإلھتمام بالمورد البشري

 3.831 261. الزبون ىالتركیز عل

 3.847 260. العاملینمشاركة 

 

) لجمیع VIFن قیم معامل التضخم (أ ى) ال8(رقم تشیر النتائج الورادة في الجدول 
من  ى) كانت اعلToleranceن قیمة (أو  ،)10المتغیرات كانت اقل من الحد المقبول (

(عماد واخرون . رتباط المتعدد بین المتغیراتاال عدم وجود مشكلة ىال ) مما یشیر0.05(
2020(. 
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 :اختبار فروض الدراسة
 على للبیانات اإلحصائي التحلیل عملیة في الباحث عتمدإالختبار فرضیات الدراسة 

 نمط وهو )(Structural Equation Modelling SEMالبنائیة  المعادلة نمذجة أسلوب
 الكامنة المتغیرات من مجموعة المباشرة بین وغیر المباشرة الخطیة للعالقات مفترض

 عدة من األسلوب هذا به لما یتمتع المسار، تحلیل أسلوب استخدام وبالتحدید ،والمشاهدة
 المسار تحلیل ویستخدم (Barbara G Fidell, 1996) الدراسة.  طبیعة مع تتناسب مزایا،
 تحلیل المسار أن حیث دد،المتع االنحدار تحلیل فیها یستخدم التي األغراض یماثل فیما

في  یضع أنه حیث فعالیة أكثر المسار، تحلیل ولكن المتعدد، اإلنحدار لتحلیل امتداداً  یعتبر
وعدم  The Modelling of Interactions ،المتغیرات بین التفاعالت نمذجة الحسبان
 Multicollinearity المزدوج الخطي واالرتباط القیاس، وأخطاء Nonlinearitie الخطیة

  Jeonghoon ,2002)( .المستقلة بین المتغیرات 

 نموذج الدراسة واختبار الفروض :)3الشكل (

 
 .)2020( ،اعداد الباحثین من بیانات الدراسة المیدانیة
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طریق برنامج  تم استخدام اختبار تحلیل المسار عنالختبار فروض الدراسة 

)AMOS( analysis of moment structure إدارة الجودة الشاملة دف والذي یه
) Estimate. تم االعتماد على  معامالت االنحدار ()3كما في الشكل (وأداء المؤسسات 

ي وحدة واحدة من المتغیر لمعرفة التغیر المتوقع في المتغیر التابع بسبب التغیر الحاصل ف
یر العالقة للتعرف على قدرة النموذج على تفس  )R، كما تم االعتماد علي قیمة (المستقل

وقد تم االعتماد على مستوى  .ة والمتغیرات التابعةبین المتغیرات المستقلة والتغیرات المعدل
للحكم على مدى معنویة التأثیر، حیث تم مقارنة مستوى المعنویة المحتسب  0.05الداللة 

مستوى مع قیمة مستوى الداللة المعتمد، وتعد التأثیرات ذات داللة احصائیة إذا كانت قیمة 
حیث یتم التعرف على  )0.05د (مالداللة المحتسب أصغر من مستوى الداللة المعت

التالي یوضح  )9رقم ( خر والجدولآ ىالمسار الذي ینتقل من المتغیر الالمعنویة من خالل 
 قیم تحلیل المسار بعد التأكد من جودة المطابقة.

 لة وأداء المؤسساتمن إدارة الجودة الشام قیم تحلیل المسار :)9الجدول (

   
Estimate S.E. C.R. P  

 ال یوجد تاثیر 986. 018. 143. 003. دعم القیادة العلیا ---> الربحیة

 یوجد تاثیر 009. 2.619 180. 471. دعم القیادة العلیا ---> رضا العاملین

 ال یوجد تاثیر 509. 661.- 172. 114.- دعم القیادة العلیا ---> رضا الزبائن

ربحیةال  یوجد تاثیر *** 4.227 088. 371. التحسین المستمر ---> 

 ال یوجد تاثیر 766. 297. 092. 027. التحسین المستمر ---> رضا العاملین

 یوجد تاثیر 018. 2.372 102. 241. التحسین المستمر ---> رضا الزبائن

تاثیرال یوجد  655. 447.- 091. 041.- التركیز علي الزبون ---> الربحیة  

 ال یوجد تاثیر 371. 894.- 102. 091.- التركیز علي الزبون ---> رضا العاملین

 یوجد تاثیر 015. 2.427 113. 275. التركیز علي الزبون ---> رضا الزبائن

 یوجد تاثیر 007. 2.710 090. 243. اإلھتمام بالمورد البشري ---> الربحیة

لبشرياإلھتمام بالمورد ا ---> رضا العاملین  یوجد تاثیر 034. 2.118 102. 217. 

 ال یوجد تاثیر 152. 1.431 104. 149. اإلھتمام بالمورد البشري ---> رضا الزبائن

 یوجد تاثیر 005. 2.823 070. 198. مشاركة العاملین ---> الربحیة

 یوجد تاثیر *** 3.961 090. 355. مشاركة العاملین ---> رضا العاملین

 یوجد تاثیر 020. 2.333 084. 197. مشاركة العاملین ---> رضا الزبائن
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 مناقشة النتائج: 
بعد دراسة العالقة بین إدارة الجودة الشاملة واألداء المؤسسي ولهذا الغرض تم جمع 
المعلومات، وقد تم إجراء الدراسة في مؤسسات تعددت فیها إشكالیات ومعوقات األداء 

ت على سوق العمل  في مؤسسات القطاع الصناعي التي وكیفیة قیاسه وللظروف التي طرأ
قد وقعت تحت ضغط العولمة والجوانح العالمیة واإلقتصاد العالمي مما أثر علیها وجعل 
العاملین والزبائن في حالة عدم إستقرار مستمر حیث أكد التحلیل العاملي لمعطیات الدراسة 

 ذلك بنسبة كبیرة.

 أداء المؤسساتجابیة بین إدارة الجودة الشاملة و عالقة إی الفرضیة الرئیسة األولى: هنالك

 -والتي تتفرع منها الفرضیات التالیة:

  :ُبعد الربحیة   -العالقة بین أبعاد إدارة الجودة الشاملة  •

أشارت نتائج التحلیل إلى دعم العالقة اإلیجابیة بین إدارة الجودة الشاملة (التحسین 
 مع الدراساتوالربحیة وبذلك تكون قد إتفقت  البشري)المستمر، االهتمام  بالمورد 

(swaean & ali, 2020) و ( Shafiq, Lasrado, & Hafeez, 2019)   وٕاختلفت مع
كذلك لم تدعم العالقة ، )2016( محمد،  و ،)2018 ، ملحاكا و نحمرلا د(عب دراسة

اإلیجابیة (دعم القیادة العلیا، التركیز على الزبون، مشاركة العاملین) والربحیة وبذلك  تكون 
 )2016(األطرش ، وٕاختلفت مع دراسة   )2014(الكببجي و عواد، إتفقت مع دراسة 

  وبذلك تكون  قد دعمت هذة الفرضیة جزئیًا.

  :ُبعد رضا الزبائن -العالقة بین أبعاد إدارة الجودة الشاملة  •

أشارت نتائج التحلیل إلى دعم العالقة اإلیجابیة بین إدارة الجودة الشاملة (التحسین 
ن قد إتفقت  مع الدراسات ورضا الزبائن وبذلك تكو  المستمر، االهتمام بالمورد البشري)

Invalid source specified. Invalid source specified.  وٕاختلفت مع  الدراسات
Invalid source specified.  ،كذلك لم تدعم العالقة اإلیجابیة (دعم   )2019(عماد

 القیادة العلیا، التركیز على الزبون، مشاركة العاملین) ورضا الزبائن وبذلك تكون قد إتفقت 
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 Invalid )2017( بدر و المدهون، وٕاختلفت مع  )2018 ، ملحاكا و نحمرلا د(عبمع 

source specified. (Chepkech , 2017) ( Kothar, Shrimali, & Lal 

Pradha, 2017)  الفرضیة جزئیًا. هدعمت هذوبذلك تكون  قد 

 :ُبعد رضا العاملین -شاملة العالقة بین أبعاد إدارة الجودة ال •

أشارت نتائج التحلیل إلى دعم العالقة اإلیجابیة بین إدارة الجودة الشاملة (دعم القیادة 
العاملین  ورضا  ، التركیز على الزبون) بالمورد البشريالتحسین المستمر، االهتمام  العلیا،

وٕاختلفت  (Rawashdeh, 2019)وبذلك تكون قد إتفقت  مع الدراسة  أنها ال تدعم العالقة 
عمت العالقة  دوكذلك   )2013(التمیمي و عیىس ،  )2011( أبو زیادة ، مع الدراسات 

 )2011( أبو زیادة ، (مشاركة العاملین) ورضا العاملین وبذلك تكون قد إتفقت مع دراسة 
وبذلك تكون  قد دعمت هذة الفرضیة  )2013(التمیمي و عیىس ، وٕاختلفت مع دراسة 

  جزئیًا.

أظهرت بعض النتائج من واقع تحلیل البیانات أنها تدعم العالقة وهذا یدعم صحة 
الدراسة مع یؤكد تطابق واقع بیانات  ارد) وهذا ماالنظریة التي إستخدمت في الدراسة (المو 

عدم  ىأنها ال تدعم العالقة ویعز النظریة، أظهرت بعض النتائج من واقع تحلیل البیانات 
ات ئیالنظریة وأیضًا عدم إتفاقها مع الدراسات السابقة الى إختالف الب تطابق النتائج مع

ف حجم المؤسسات التي طبقت علیها وأیضًا إختاللثقافات التي طبقت فیها الدراسة وا
 ت علیهم الدراسة.رییضا إختالف المستجیبین الذین أجالدراسة وأ

 :التوصیات

المؤسسات الصناعیة بصفة عامة و  ىما تقدم من نتائج إقترحت الدارسة عل ىعل ابناءً 
 المؤسسات محل الدراسة بصفة خاصة التوصیات اآلتیة :

في  والتي تعتبر موردًا أساسیاً  المقدمةلخدمات نجات وامنتجودة الالمحافظة على  .1
 الموارد. ىالمنظمات كما أشارت نظریة المنىشأة القائمة عل
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اتیجیة واضحة تسهم في ر ضرورة تعاون جمیع مؤسسات القطاع الصناعي، بوضع إست .2
رضا العاملین بالمؤسسات، وذلك  ىتعزیز ثقافة األداء العالي، والعمل على الحصول عل

 .الصناعيسیق بین مؤسسات القطاع نل التعاون والتىمن خال
 إنسیاب لضمان الشاملة الجودة إلدارة لمتکامو لشامم اظنلتصمیم كافیة ارد وم رفیوت .3

 .رلمستما نلتحسیدة واولجا طضب اتعملی

 :محددات الدراسة والتوصیة ببحوث مستقبلیة

صناعي، ولم تشمل لقد اقتصر تطبیق هذه الدارسة على شركات تعمل في القطاع ال
، وبالتالي هذا قد یحد من تعمیم النتائج على جمیع في القطاعات األخرىالشركات العاملة 

 القطاعات.

فقط   العاملة حدود الدارسة جریت على عینة من مؤسسات القطاع الصناعي
 ،الدراسة توصي بإمكانیة تطبیق الدراسة على القطاع الخدمي .مجموعة جیاد الصناعیة

مثل  ىأخر  موضوع  قیاس األداء المؤسسي من خالل موضوعات ىالتطرق الیمكن  وأیضاً 
البشري في المؤسسة. وأیضًا توصي  نسبًة ألرتباطهم الوثیق بالكادراألبداع واإلبتكار 

أن قیاس بعد الربحیة بمقایس كمیة وهذا ماأغفلت عنه هذه الدراسة والذي من شأنه بالدراسة 
ة المساحة للحركة لخلق نموذج أمثل وأفضل یعدل العالقة بین طي الدراسات المستقبلییع

 .المتغیرات

 :لغة اإلنجلیزیةلالمراجع با
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دراسة حالة على جمعیة مستثمري قطاع اإلسكان في الشاملة على أداء المشاریع اإلنشائیة 

المجلة العربیة للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة والقانونیة  2019األردن. 

 ــ المجلد الثالث ــ العدد العاشر.

). إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التاهیل لألیزو 2008فواز التمیمي، و أحمد الطیب. ( .51

 .1االردن : جدارا للكتاب العالمي وعالم الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع ط -. عمان 9001

). دور تطبیق مبادئ الجودة الشاملة في تحسین أداء المؤسسة. مجلة 2018كریمة سلطان. ( .52

 .284العلوم اإلنسانیة، 
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

لمعرفة دراسة ). دور تكنولوجیا المعمومات في تحسین عممیات إدارة ا2017كندة علي دیب. ( .53

)العدد  39میدانیة في جامعة تشرین. مجمة جامعة تشرین لمبحوث والدراسات العلمیة المجلد (

9. 

). أثر التحسین المستمر في تحقیق میزة 2018الرا قاسم خنجر، و فیحاء عبد اهللا یعقوب. ( .54

 .38تنافسیة للجامعات العراقیة ومشاریعها البحثیة. مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، 

). أثر تكامل إدارة المعرفة وٕادارة الجودة الشاملة على الفعالیة التنظیمیة. 2018مازري منیرة. ( .55

الجزائر: أطورحة دكتوراة / غیر منشورة/ كلیة العلوم الصحیة والتجاریة وعلوم التسیر/ قسم علوم 

 التیسیر.

في المؤسسة  ). أثر إدارة المعرفة على األداء2014محمد زرقون، و الحاج عرابة. ( .56

 .129االقتصادیة. المجلة الجزائریة للتنمیة اإلقتصادیة، 

م). 2019محمد عیسى البوعینین، صدیق بلل ابراىیم بلل، و عماد الدین عیسى اسحق ابوه. ( .57

الدور الوسیط لتمكین العاملین في العالقة بین التوجه و الریادي واالداء التشغیلي للشركات 

 .155ة العلوم اإلقتصادیة واالداریة، العائلیة تالحرینیة. مجل

). دراسة تأثیر ثقافة المؤسسة علي العالقة بین إدارة المعرفة وأداء 2020مخالفي صبرینة. ( .58

. الجزائر: أطروحة دكتوراة /غیر منشورة/ -دراسة حالة بعض المؤسسات اإلقتصادیة -المؤسسة

 ر.كلیة العلوم اإلقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسیی

). واقع تطبیق عممیات إدارة المعرفة في المدارس الثانویة وعالقتها بأداء 2017مطیة ونایفة. ( .59

 .3من وجهة نظرهم. مجمة جامعة تشرین لمبحوث والد ا رسات العملیة، 

 دةولجا إدارة قبیطت رثأ). 2018. ( ملحاكا هللا دعب علي و ،نحمرلا دعب فیرلشس امعالي عبا .60

 نم عینة على قبیطبالت طسیو ركمتغی یمیةظلتنا لثقافةوا سسيؤلما داءألا ءةكفا على لشاملةا

 ).Vol .18 )1 لشاملةا دةولجا إدارة مجلة. موطرلخا الیةوب لعاملةا لمصانعا

، 31). محددات الربحیة في البنوك التجاریة. مجلة الحققیقة العدد 1955مقیمح صبري. ( .61

282. 
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داء المؤسسي
ٔ
. مجدي كمال حسن صديق -العالقة بين إدارة الجودة الشاملة واال

ٔ
.د. علي عبد هللا الحاكم، ا

ٔ
ا  

غییر التنظیمي على تحسین األداء اإلداري ). أثر الت2015مناهل أحمد یوسف أحمد. ( .62

 بالمؤسسات الخدمیة. الخرطوم: غیر منشورة.

). دور القیادة اإلداریة في تطبیق مبادئ ادارة الجودة الشاملة. 2018مؤمل حسین جویسم. ( .63

 مجلة كلیة اإلدارة واإلقتصاد الدراسات اإلقتصادیة.

لكتروني في تحقیق رضا العمالء. مجلة ). أثر أبعاد جودة الدوقع اال2020نادیة مدروس. ( .64

 .454:، 06: عدد، 02مجامیع المعرفة : /لشهر أكتوبر 

). التفاعل بین ممارسات إدارة الموارد البشریة ةوٕادارة 2017نضال محسن أحمد لصور. ( .65

المعرفة وأثرها على إدارة الجودة الشاملة(دراسة على شركات صناعة النفط والغاز الیمنیة). 

السودان: أطروحة دكتورة غیر منشورة/ جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا/ كلیة  -الخرطوم

 الدراسات التجاریة/ قسم إدارة أعمال.

). تطبیق إدارة الجودة الشاملة 2013وفاء صبحي صالح التمیمي، و سید أحمد حاج عیىس . ( .66

 .1عیة واإلنسانیة، لتحسین أداء العاملین: دراسة. مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلجتما
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