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الشاملة ودة ا للمؤسسات)TQM(إدارة التنظيمي داء ن لتحس   كمدخل

بمستغانم - متي ومؤسسة السكر ر تكر مؤسسة حالة  - دراسة

Total Quality Management (TQM) as an Input  for Organizational  Performance 

Improvement in Companies. 

  Case Study of : the Sugar Refining Corporation and the Metijy Foundation in 

Mostaganem 

خ شر                                                          2018/ 11/07 :ستالمتار ال قبول خ   10/2018/ 15:تار

ب ربختة               *طا

زائر-مستغانمجامعة               ا

  :صامل

نادف  الشاملةإدراس ودة ا إدارة عالقة ع ك النظري بال انب ا التنظي . األداء

السكر ر تكر مؤسسة ع العالقة ذه بإسقاط التطبيقي، وقمنا جانب متي ومؤسسة

الدراسة مجتمع ون ت مستغانمكال موظفيمنحيث والية ن تم،املؤسست عوالذين 80توز

ماستمارة جاععل اس وتم عادل58، ما أي للتحليل ة صا و ا ستمارات% 72.5م من

الشاملة. املوزعة ودة ا إدارة أن نا دراس من استخلصنا نوقد تحس م داءسا

ل نالتنظي املؤسست   .كال

املفتاحية لمات املؤسسة: ال ، التنظي داء دارة، الشاملة، ودة ا   .إدارة

Abstract: 

 This aim of this study is to focus on the relationship between  total quality 

management (TQM) and organizational performance from a theoretical perspective. 

We have reflected  this relationship on sugar refineries of Mostaganem and Metijy for 

practical examination. The sample of the study comprises workers of both companies 

in the city of Mostaganem.   We distributed   80 questionnaires in both sites.    We 

have collected 58 for analysis that is equivalent to 72.5% of the distributed models. 

We concluded from our analyses that, though with a low rate, total quality 

management contributes in improving organizational performance. 

Keywords: Total Quality Management, Organizational Performance, Enterprise. 
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 :املقدمة

باملؤسسات ترتبط ال املعاصرة املشكالت تزايد دونمع تحول جاءتوال ا، داف أ تحقيق

الشاملة ودة ا سلوكيةإدارة أنماط و وأخالقيات قيم و معارف من تتضمنھ ساعدبما ل

للمؤسسة داء جودة ن   .تحس

ما ات و بمتغ تم أن ا عل لزاما أصبح ا، محيط يحدث ما عن بمعزل ست ل املؤسسة أن

الداخلية ا ئ ا. ب بتحليل القيام خالل من تتم ا يجعل مسار للمؤسسة تخلق ات املتغ ذه ف

ال مؤسسة ل سبل عت ال ونتائج طرق باط والنجاحواست السبل. تقدم ذه ن ب ومن

التحديد و عام ل ش ا أدا ن وتحس لرفع كمدخل عت ال الشاملة ودة ا إدارة واملداخل

كب فضل لھ الذي التنظي ا داء إدار ع وسيطرة للمؤسسة، التنظيمية داف أ تحقيق

خال من تنافسية ة م خلق ع والعمل ا شاط برامج ر اوتطو ملوظف ا تنظيم حسن ل

ى  الك ة ثمار س ا ع التالية. ومشار الية ش طرح يمكن إدارة: ومنھ م سا أن يمكن كيف

للمؤسسة؟ التنظيمي داء ن تحس الشاملة ودة   ا

الفرعية   سئلة

الشاملةيةماما -1 ودة ا اوإدارة   ؟لتنظيداء

ود-2 ا إدارة مة مسا مدى السكر؟ما ر تكر للمؤسسة التنظي داء ن تحس الشاملة   ة

الدراسة   فرضيات

تحسن-1 و فعال الشاملة ودة ا إدارة   ؛مستوى

جيد -2 الدراسة محل للمؤسسة التنظي داء   ؛مستوى

ن -3 ب إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة الشاملةوجود ودة ا التنظيوإدارة داء

ن   .للمؤسست

الدراس مية داء: ةأ و الشاملة ودة ا بإدارة عالقة ا ل ال املعلومات مختلق تجميع تكمن

ال للمؤسسة داء ذا ن تحس دارة ذه مة مسا مدى تحديد ملحاولة ذلك ، التنظي

الدراسة   .محل

املستخدم التحلي: املن الوصفي املن ع مااعتمدنا نا دراس متطلبات مع لتالؤمھ وذلك

التطبيقي انب ا يخص ما حالة دراسة املن ع اعتمدنا كما النظري، انب ا   .يخص

الدراسة ل إدارة: ي ع النظري انب ا ركزنا فقد فقط، ن محور إ نا دراس قسمنا

ا املحور أما ، التنظي باألداء ا وعالق الشاملة ودة ميدانيةا بدراسة قمنا فقد ي لثا

مستغانم وحدتا متي ومؤسسة السكر ر تكر   .مؤسسة
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ول  ية: املحور داما و الشاملة ودة ا التنظيميإدارة   ء

وم عد ودة إدارة مف يم من الشاملة ا ة املفا ديثة دار  املبادئ من مجموعة ع القائمة ا

ديثة املؤسسات سعت لذا ودة تحقيق إ ا ا ا دف وجعل  سوده متغ عالم ظل  سا ال

دمات تقديم  التنافس   .أفضل بصورة والسلع ا

الشاملة: أوال ودة ا إدارة ومبادئ وم   مف

الشاملة ودة ا إدارة ومبادئ وم مف إ العنصر ذا تطرق   .س

الشاملة. 1 ودة ا إدارة وم  مف

إدارة ف انيةعر امل لإلدارة ي مر الفدرا املكتب حسب الشاملة ودة ن):"AFOMB(ا

م وتوقعا العمالء احتياجات لتلبية الك استخدام تنظيم ن واملوظف ن املدير جميع شمل

ن لتحس الكمية دمات ساليب وا واملنتجات منظمة عمليات   1. "باستمرار

قة": (Brock)فحسب لطر و ة، لإلدار العملية ات مستو جميع لألداء املستمر ن التحس

املتاحة واملالية ة شر ال املوارد باستخدام وذلك باملنظمة الوظيفية  2."املجاالت

واستدامة:")Flynn et al (وحسب لتحقيق امل مت ع ن ك ال مع ودة، ا عالية إنتاج

املستمر ن تحس و املنظمة،صيانة وظائف جميع مستوى ع عيب أي وجود ومنع للعمليات

العمالء توقعات تجاوز أو لتلبية   3".وذلك

ش ة فلسفة اأ :"ع عقي و ل تأخذ حديثة إدار  أساس ع قائم شامل، إداري  نظام أو ن ش

ات أحداث ة إيجابية غي ل جذر ات ذه شمل بحيث مؤسسة داخل ء ل  الفكر، التغي

يم التنظيمية، املعتقدات القيم، السلوك، ة، املفا ة، القيادة نمط دار  إجراءات نظم دار

داء، العمل ن أجل من وذلك و ر تحس ونات ل وتطو   جودة أع إ للوصول  املؤسسة م

أقل وخدمات سلع امخرجا لفة، و ا لدى الرضا من درجة أع تحقيق دف ت ائ ق عن ز  طر

  4."يتوقعونھ ما وفق مورغبا محاجا إشباع

أيضا عرف العمليات،":و إدارة ع املة نظرة ألقت ال ديثة ا ات تجا و ار ف م أ

امل ل ش و منظمة دراسة التا  5."و

مجموعة إال ما الشاملة ودة ا إدارة أن تج ست ن السابق ن ف التعر خالل منومن

أجل  من املتخذة ن جراءات ر تحس ونات ل وتطو   جودة أع إ للوصول  املؤسسة م

أقل وخدمات سلع امخرجا ممكنة و لفة  .ت

الشاملة.2 ودة ا إدارة   مبادئ

فيماي الشاملة ودة ا إدارة مبادئ   6:وتتمثل

العمالء- ع ك مون: ال سا م أل اء شر م أ ع العمالء الشاملة ودة ا إدارة عت
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م، ا ودة، ا شروط توف خالل من وذلك م رضا لبلوغ س كما القرارات، اتخاذ عملية

ود ا تضافر ستد مما ر التطو و ن التحس ع املستمر عتماد إ بإضافة لفة، كذلكو الت

ودفع فراد ارتحف بت و لإلبداع   ؛م

املستمر- ن التصميم،: التحس أوقات خفض من الشاملة ودة ا إدارة سمح املستوىو حيث

متا خالل من كذلكالتكنولو اعات خ و بداعات   ؛عة

عمل- فرق ن تكو و ن العامل عناصر: مشاركة م أ شري ال العنصر الشاملة ودة ا إدارة عت

ية املن العنصر ذه ألنھ املنظمة عنصر م أ بالتا و ديدة وا ودة ا تحقيق ول

  ؛التم

العليا- إدارة ام فان:ال ولذا اتيجية س القرارات من عت ودة با املتعلقة القرارات إن

ا امل من عد ا عل ن القائم حركة شيط ت و ا ر تطو و ا دع العليا إدارة ام الم ال ساسية

ا نجاح إ   ؛تؤدي

التصميم- من الوقاية سباب، بواسطة لف، ا من ودة:إدارة ا ية من تطبيق إن

خالل من التطور عن تبحث ال و لف، ا من دارة فعالية ت أثب قد اليابان الشاملة

النتائجكش يح ت من بدال سباب   .ف

مية: ثانيا ودة إدارة تطبيق أ ا الشاملة ا تطبيق مراحل م أ   و

إ العنصر ذا تطرق ميةس ودة إدارة تطبيق أ ا الشاملة ا تطبيق مراحل م أ   .و

مية.1 ودة إدارة تطبيق أ    الشاملة ا

ودة إدارة إ ينظر  أسا مقياس و فضل إ للتغي عظيمة قاطرة اأ ع الشاملة ا

ن للمفاضلة ا املنظمات من الكث  اعتمدت حيث املؤسسات ب مي اتيجية أل  مما الفائقة س

ا من زاد ودة إدارة فتطبيق7.التنافسية السوق   البقاء ع اقدر  ومن فاعلي   الشاملة ا

   8:ي ما حققيعمال منظمة

أيضا؛- العيوب تخفيض يتم كما اليف ت انخفاض إ تؤدي ودة   ا

ودة- ا ون تتم ت أن يمكن ال أي دارة مجلس مستوى دون ع املؤسسة أوساط غرس

و ا؛ املبادرة العليا دارة ام   ال

جدا؛- متأخر وقت ش لتفت عامال ست ول النظام قبل من العيوب معظم   عا

خالل- العيوب من د ل الشامل؛ دف ش التفت ع والقضاء                                          نتاج

و -  عظة شعارات، العددية، صص ا ع و القضاء استدامة ز عز و العاملة للقوى داف  أ

نتاج؛ ونوعية لعملية املستمر ن                                                                                                       التحس

ا -  وإعادةتطرد ب والتدر للتعليم قوي نامج ل د مع تمثل و ، التغي من العمال لدى وف
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ل ب ادةلالتدر وز مستمر لتحسن العاملة القوى م؛ مساعدة ل الوظيفي                                                             من

عن - والتخ ن املوظف املناطق ن ب واجز ا العملنظم كسر تدمر أن ا شأ من املراجعة

وخلق ما التنافس؛ ا

ثمن- ع م بح خالل من عمال رجال ملمارسة حد عن وضع البحث ون ي أن يجب بل وحده،

رمو  وتطو ودة با مون مل م ردين مع جل لة طو    .عالقات

الشاملة. 2 ودة ا إدارة تطبيق   مراحل

ي ما إ الشاملة إدارة مراحل تقسيم   9:يمكن

عداد- و التحض أخذ:مرحلة شمل ال و طط ا إعداد من عملية ألي عداد عند البد

ا النجاز ا تواجد من البد ال امالتداب امل من معينة مرحلة تجاوز قل ع ح أو لعملية

ومحاولة باملنظمة املحيطة الظروف يئة املرحلة ذه تتضمن الشاملة ودة ا عملية و

ذه  ومن الشاملة ودة ا إدارة تطبيق عملية مالئمة ون ت ح ا البدتنظيم ما ناك عمال

ا القيام   ؛من

التخطيط- واستخدام: مرحلة الشاملة ودة ا إدارة لتطبيق التج و الظروف يئة عد

التخطيط املعروفة ديمنج دائرة استخدام تم و عداد عملية خالل ا جمع تم ال املعلومات

تحلي والضعف، القوة مواطن كتحليل التالية ام بامل القيام عملية املحيطةوتتضمن ئة الب ل

  ؛ا...باملنظمة

التنفيذمر - العمل:حلة فرق تقوم حيث سابقا املرسومة طط ا تطبيق املرحلة ذه يتم

من املنظمة ا ل تطمح ال داف تحقيق إ الوصول دف ا إل لة املو ام بامل القيام ع

امل ن التحس العمالءخالل رضا لنيل لإلنتاجية   ؛ستمر

والرقابة- م التقو ع: مرحلة تالزم من الشاملةالبد ودة ا إدارة تطبيق التنفيذ مليات

املرحلية بالرقابة س ما و العمليات تلك مع امنة امل   .ومراقبة

داء: ثالثا ر لتطو كمدخل الشاملة ودة ا   إدارة

ع     ينصب أن يجب داء تقييم أنظمة ترك مجال أن الشاملة ودة ا فلسفة دو مؤ يرى

ن العامل د متزو أدا املمكنة التحسن مجاالت حول مرتدة يجب. بمعلومات الغرض ذا ول

املرتدة املعلومات من ن نوع   :توافر

العمالء؛- و الزمالء و ن املدير من وصيفية   معلومات

سال- استخدام و ا ذا الوظيفة عمليات إ ند س موضوعية للرقابةمعلومات حصائية يب

ودة ا   .ع
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الشاملة.1 ودة ا ظل لألداء الوصفية   التقييمات

مثل     وصفية عاد أ إ العمالء و والزمالء ن املدير عن داء عن املرتدة املعلومات ند س قد

تصال ارات م املبادرة، التعاون، ات، يتضمن...تجا أن يجب داء تقييم فإن كذلك ، ا

لل الوظيفي املسار خطط نمناقشة   .عامل

استخدام تتجنب أن يجب لذا داء، تقييم أنظمة ع الشاملة ودة ا فلسفة بقوة تركز

ضعيف متوسط، جيد، ممتاز، مثل إجمالية أو شاملة أو لية ن...تقييمات العامل يف فتص ، ا

تم ي ال للفئة م توقعا مع تتوافق قة بطر التصرف ع م يع إ يؤدي قد ونفئات

ا فئة. إل تحت يندرج سوف م أدا بأن يتوقعون الذين فراد فإن املثال، يل س " املتوسط" ع

فئة مع يتفق الذي السلوك ار إظ ستمرون بل م، أدا ن لتحس الدافع م لد يتوافر ال قد

النظ نوعية ع السيطرة ون يمتل ال ن العامل الن نظرا فإنھ كذلك املدركة، ئةالتقييم ب أو ام

الراتب ادة الز و افآت بم ا ط ر يجب ال داء تقييم أنظمة فإن ا، ظل عملون حيث. ال

الصناعة، مستوى ع أو عامة بصفة السائدة جور معدالت ضوء ا تحديد يجب ة خ أن

ال املعاي من ا وغ عمال نتائج الوظيفية، املرتبة قدمية، املساواةدرجة تحقق

ن   10.للعامل

دراسةوقد ودة(Therese A. Joiner ,2007 )وجدت ا إدارة ممارسات تنفيذ درجة أن

املنظمة باألداء ي إيجا ل ش ترتبط الدراسة  .الشاملة ذه عزز )Douglas ,Judge،2001(و

يؤكدان أنھاللذان و النجاح يضمن لن ودة با تمام مجرد أن ممارسات ع تطبيق مدى

طيبة نتائج لتحقيق الصلة ذات الشاملة ودة ا ئة.إدارة ب أن الدراسة ذه وجدت كما

املنظمة داخل من لن الدعم مالئمة يؤكد مما الشاملة، ودة ا إدارة تطبيق فعالية عزز

أك أو ا ل النا للتنفيذ املوقفية ة املنظمة النظر ودعم التحديد، وجھ وجودع ع ال

إيجابية متبادلة عزز  عالقة م ومنظما العمال ن إلنتاج ب داعمة قة بطر عة امل املعرفة تقاسم

ع متناغم نھ تأث تحس إ تؤدي ثم ومن   11.داء
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داء ر لتطو مخطط التا ل الش و   :و

رقم ل داء:)01(الش ر لتطو  مخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عيثاوي،:املصدر بن الشاملةأحمد ودة ا التطبيقية-)TQM(إدارة و ة النظر سس

دماتية وا السلعية طاملؤسسات عمان،1، حامد، دار   .68،ص2013،

عا التنظيمية: را الثقافة و التنظيمي باألداء الشاملة ودة ا إدارة   عالقة

التنظيمية الثقافة و التنظي باألداء الشاملة ودة ا إدارة عالقة إ العنصر ذا تطرق   .س

داء. 1 و الشاملة ودة ا   التنظيميإدارة

تج ت الشاملة ودة ا إدارة ممارسات أن إ الدراسة ذه ش للمنظمة و تنافسية ة م

ول، ي املقام الثا املركز التنظي داء ن ا .وتحس باعتبار ودة ا عناصركوإدارة من عنصر

إ للوصول مصممة إدارة وسائل من وسيلة و العمليات الت إدارة ،داف أك بكفاءة نظيمية

عمال نوعية ن تحس التا للمنظمةوو ة وحيو التنافسية القدرة عن فضال وحسب. املوارد

)Terziovski, SamsonK ،1999 (،يح ل ش الشاملة ودة ا إدارة ممارسات تنفيذ تم إذا

مثل املزايا من متنوعة مجموعة تج م، ست رضا ن وتحس العمالء، احتياجات م نف وتحس

أقل أخطاء و لة للمش حل أفضل وتقديم الداخلية، تصاالت فعالية. مستوى التا ا و تنفيذ

يمكن ا ممارسا و منظمة، ل قيما رصيدا اما و مصدرا وتصبح مة م تنافسية قدرات إنتاج

ن جيا لتحس تدر التنظي داء و التنافسية ة   12.امل

دب أن من الرغم وجودع إ ش اتي الشاملة س ودة ا إدارة ن ب ي يجا رتباط

الشاملة ودة ا إدارة ا تقدم ال مة املسا ومستوى ، التنظي داء ش و مما ا، كب يكن لم

أخرى  ات متغ ناك ون ت قد أنھ ون . إ ي أن يمكن ات املتغ تنفيذ ذه عمليات ختالفات

ودة الصناعة،ا ونوع قتصادية، ات باالتجا يتعلق فيما ذلك الشاملة بما عمال ئة ب

تحليل

 الفجوة
داء مستوى

املطلوب

دف( )املس  
عاد أ تحديد

 الفجوة
العمل برنامج

داء ن  لتحس

داء  فجوة

داء  مستوى

عن الفع البحث

ا ل ل  ا
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واملوارد الشركة، اتيجية وإس والسوق، واملنافسة الشركة التكنولوجيا     13.من

مة م لديھ ار بت و الشاملة ودة ا ن ب ذا فالعالقة و ، التنظي داء مع ايجابية وعالقة

ع تنظيميةيدل وظيفة ن تحس ار بت مية إدارة. أ فلسفة املمارسات يع يجب التا و

املؤسسة داخل صناعة الشاملة ودة يم. ا املفا ذه ش العمليات، و بداع و ار بت أن

املطاف وتوف اية تحسن أن يمكن واملنتجات دمات املنظمة ا الن. وظائف يجب التا ظرو

داء، جودة مع جنب إ جنبا ات التنظيمية املتغ وظيفة ن إ. لتحس الدراسة ش و

داء جودة ن ب العالقة لدمج اجة تحسنالتنظيا إ تؤدي أن يمكن وال ار، بت  و

بداع من د املز جلب وأيضا دمة، ا إدا ذا. جودة أساليب أن الدراسة ذه من ستخلص رةو

العمالء، وعالقات ن، املوظف وعالقات والقيادة، الشاملة ودة ا ا تأث تؤثر أن يمكن املنتج وإدارة

و ار بت و ودة ا ع ا التنظي كب   14.أداء

الشاملة. 2  ودة ا وإدارة التنظيمية   الثقافة

تنظيمية،     ثقافة خلق ع أسا ل ش الشاملة ودة ا إدارة نجاح معتمد ت بحيث

صائص وفقا العمل ستمرار وتدعم الشاملة ودة ا إدارة ئة ب مع ا ف السائدة القيم

بمشاركة ي، التعاو العمل ع قائمة يم ومفا قيم تب ق طر عن وذلك الشاملة، ودة ا إدارة

املن ات التغي وإجراء اح الق ممكنة العمل فرق خالل ومن املنظمة، أفراد غرضجميع اسبة،

توقعاتھ ملستوى تر عالية جودة ذات ومنتجات خدمات تقديم ق طر عن العميل إرضاء

واملنتجات دمات ا جودة ر وتطو ن تحس ع ومستمر دؤوب ل ش والعمل وإن. واحتياجاتھ،

تتم ال مات املسا ا وت تقدر الثقافة ذه ف املنظمة، نجاح مفتاح و ودة ا ثقافة بناء

الفنيةلتح ساليب فان وعليھ ودة، ا أدوات استخدام ع ن العامل ب تدر برامج ن س

كب ل ش تزداد سوف دمة وا التنظي داء املستمر ن   15.للتحس

  

  

  

  

 

 

 

  

ي الثا للمؤسسةمسا: املحور التنظيمي داء ن تحس الشاملة ودة ا إدارة دراسة–مة
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السكر  ر تكر مؤسسة متيحالة   - ومؤسسة

بيانات تحليل إ إضافة الدراسة، إنجاز املتبعة جراءات و ية للمن وصفا تقديم سنحاول

الفرضيات واختبار   .الدراسة

املستخدمة.1 دوات و امليدانية الدراسة ية   من

الدراسة. 1.1 وعينة من: مجتمع الدراسة مجتمع ون ومؤسسةعماليت السكر ر تكر مؤسسة

عم توز تم وقد مستغانم، والية جاع80تي اس وتم ن، املؤسست كال عمال ع 58استمارة

عادل ما أي للتحليل ة صا و ا إحصائيا% 72.5م مقبول عدد و و املوزعة، ستمارات من

يتجاوز العينة م ألن   . فردا30نظرا

الدراسة. 2.1 ة: أداة ملعا بانة س بناء للمعلوماتتم ح خصص حيث الدراسة، ات متغ

العينة ألفراد والوظيفية صية العمل(ال سنوات عدد ، العل ل املؤ العمر، س، ا

الوظيفية الفئة   ).املؤسسة،

ع بانة س احتوت ن محور12ح الدراسة، ي متغ يمثالن ن محور ع مقسمة فقرة

يحتوي الشاملة ودة ا شملف6إدارة للمنظمة التنظي داء مستوى ومحور 6قرات،

  .فقرات

البيانات. 3.1 تحليل املستخدمة حصائية بواسطة: دوات ا ومعا البيانات تحليل تم

ي حصا نامج خالل(SPSS)ال من الدراسة أداة ثبات من للتأكد عتمادية قياس تم وقد ،

ألفا ت-معامل تم كما الوصفيكرونباخ، حصاء س مقاي خالل من الفقرات التكرارات،(حليل

املعياري  نحراف ي، سا ا   ).املتوسط

الواحدة للعينة يودنت اس الختبار وفقا ا ترتي تم الفقرات أن إضافة(One Sample T-test)كما ،

ا ن ب رتباط مدى لقياس سون ب بمعامل مدعما الفرضيات الختبار استخدامھ ملحاور،إ

حادي التباين تحليل أسلوب استخدام إ ة(One Way ANOVA)إضافة أجو تباين لتحليل

الوظيفية صائص ا لبعض وفقا العينة  .أفراد

و ف املعتمد الداللة ملستوى سبة بال قتصادية) 0.05(أما الدراسات استعماال ك و و

الص الفرضية نقبل أننا أي جتماعية، ةو ذاH0فر يفوق املحسوب الداللة مستوى ان إذا

نرفض فإننا وإال وجودH0املستوى، ع ما و و املستوى ذا من أقل الداللة مستوى ان إذا

  .داللة

 

  

يان.2 ست ونتائج بيانات   تحليل
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يان. 1.2 ست فقرات وصدق ثبات محاور: تحليل من محور ل فقرات وصدق درجة اختبار تم

ألفا اختبار خالل من يان التا-ست دول ا نة مب والنتائج   :كرونباخ،
رقم دول يان): 01(ا ست وصدق ثبات كرونباخ(قيم   )ألفا

  املحور 
عدد

  الفقرات

ألفا معامل

  كرونباخ
الصدق   معامل

للمؤسسة الشاملة ودة ا إدارة مستوى   %91.37  % 83.5  6  تحليل

مستوى ن تحس للمؤسسةدراسة التنظي   %84.38  % 71.2  6  داء

معا السابقة   %92.57  % 85.7  12  املحاور

ع: املصدر باالعتماد يان ست  SPSS22 نتائج

سبة يتجاوز محاوره بجميع يان لالست سبة بال مرتفع كرونباخ ألفا معامل أن % 85.7يت

ثبات ع يدل ما و و املحاور، إلجما سبة صدقبال بمعامل يتم أنھ كما ومحاوره، فقراتھ

يتجاوز بياناتھ% 90عال مختلف صدق ع يدل   .ما

الدراسة. 2.2 لعينة والوظيفية صية ال البيانات إجابات: تحليل تحليل ناعامل58تم ت

ي ما والوظيفية صية ال م بيانا خصائص رت وأظ ن،   :املؤسست

س- ا ملتغ سبة ناث% 81.1: بال سبة ل ش ن ح ور، ذ ن املستجو ما%18.9من ،

املؤسسة؛ سوي ال العنصر تواجد عدم ع   يؤكد

السن- ملتغ سبة ن% 51.4: بال ب م أعمار اوح ن%  27.80سنة،40و31ت ب م أعمار اوح 41ت

،50و ن% 18.10سنة ب م أعمار اوح أن30و21ت ن ح ميت%  2.7سنة، س سنة،50جاوز

دون الشباب من ة زائر ا املؤسسات عمال معظم أن تؤكد سب   سنة؛40و

العل- ل املؤ ملتغ سبة ذو % 73.00 :بال الدراسة محل املؤسسات عمال ،من جام مستوى

أن ن أن%  18.90ح ن ح و ثانوي، مستوى ذو م عليا% 8.10م دراسات مستوى ذو م م

العليا؛ ادات الش اب وأ امعات ا خر توظيف نحو املؤسسات توجھ أن يؤكد   ما

املؤسسة- العمل سنوات عدد ملتغ سبة من% 45.61:بال م خ ن املستجو سنوات6من

ن%  16.22سنوات،10إ ب م خ م من% 17.12سنة،15و11م أقل م خ م سنوات،5م

أن ن ن%  10.94ح ب م ن% 5.4سنة،20و16خ ب م خ م ن30و26م ح سنة،

م%  4.71أن خ تفوق م الدراسة30م محل املؤسسات عام أغلب أن يؤكد ما و و سنة،

ن و الت د ومعا امعات ا من حديثا ن ج ر ا   .من

نية- امل الفئة ملتغ سبة إطارات،%  40.00: بال ن املستجو التحكم،% 38.00من أعوان م م

مع% 22.00 الثالث نية امل الفئات من ونة م العينة أن يؤكد ما و و التنفيذ، أعوان م م

اتي س انب با إملاما ك م أل لإلطارات   .أفضلية
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الدراسة. 3.2 محاور فقرات ف: تحليل عن ة جو نتائج محاورسنحلل من محور ل قرات

يان   .ست

ول . 1.3.2 املحور فقرات ول : تحليل املتغ ول املحور ودة يمثل ا إدارة مستوى تحليل

للمؤسسة شملالشاملة و و دو 6، ا نة مب التافقرات   ل
رقم دول ول ): 02(ا املحور فقرات   استعراض

رقم

  الفقرة
الفقرة   عبارة

01  
الشاملة ودة ا إدارة و تركز صيانة عع عيب أي وجود ملنع للعمليات، املستمر ن تحس

املؤسسة وظائف   .مستوى

لتنظيم  02 الكمية ساليب دارة ذه ا ستخدم وخدما منظمة عمليات   .املستمر

03  
بإحداث الشاملة ودة ا إدارة ات تقوم ة إيجابية غي ل جذر  بحيث مؤسسة داخل ء ل

ات ذه شمل   .القيم السلوك، الفكر، التغي

04  
ن تحس ع ودة ا إدارة ر عمل ونات ل وتطو  امخرجا  جودة أع إ للوصول  املؤسسة م

أقل لفة و   .ت

إ  05 دارة ذه ا لدى الرضا من درجة أع تحقيق دف ائ ق عن ز   .محاجا إشباع طر

املناسبة  06 لول ا وضع ع دارة ذه اعمل ح تق ال ات التغ إجراء من ا   .وتمكي

ن: املصدر الباحث طرف من املعد يان   ست

ذا نتائج يو التا دول وا ول، املحور فقرات بتحليل قمنا حصائية دوات باستخدام

 :التحليل
رقم دول ول ): 03(ا املحور فقرات   تحليل

رقم

  الفقرة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

درجة

  املوافقة

قيمة

  Tاختبار

مستوى

  الداللة
  الرتبة  القرار

محققة  0.002  3.31  موافق  1.04  3.56  01   04  العبارة

موافق  1.09  3.72  02 محققة  0.06  4.04  غ غ   02  العبارة

محققة  0.057  1.96  محايد  1.08  3.35  03 غ   06  العبارة

محققة  0.078  6.74  محايد  0.82  3.91  04 غ   01  العبارة

محققة  0.000  4.29  موافق  0.99  3.70  05   03  العبارة

محققة  0.014  2.58  موافق  1.14  3.48  06   05  العبارة

املحور

  ول 
موافق  0.76  3.62   0.062  4.95  غ

الشاملة ودة ا إدارة مستوى

ن تحس إ حاجة و فعال   .غ

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

جيد الدراسة محل ن مؤسست الشاملة ودة ا إدارة مستوى أن السابق دول ا من يت
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ات مستو ع ديثة ا آلليات ن املؤسست كال اعتماد عن ناتج ذا و اف، باستمرار تحسن و

تحليل ع ا ترك ادة وز ا، ل ا تفعيل و ودة وا سابدارة الك ا قدر ر وتطو ا منافس حركة

جديدة   .فرصة

ي. 2.3.2 الثا املحور فقرات داء: تحليل مستوى دراسة و و ي الثا املتغ ي الثا املحور يمثل

شمل و و للمؤسسة، التا6التنظي دول ا نة مب   :فقرات
رقم دول ي): 04(ا الثا املحور فقرات   استعراض

رقم

  الفقرة
الفقرة   عبارة

07  
مع تتوافق قة بطر التصرف ع م يع ل فئات ن العامل يف بتص التنظي داء يقوم

ا إل تمون ي ال للفئة م   .توقعا

موظف  08 ل ات خ و الت مؤ حسب ن املوظف ن ب املسؤوليات تقسيم التنظي داء   .ساعد

التنظي  09 داء جميعيرا اسلوك ف املوجودة قسام و دارات افة ن العامل   .فراد

10  
عملون ال ئة ب أو النظام ونوعية ن املوظف قدرات ن ب التوافق تحقيق ع داء ذا عمل

ا   .ظل

11  
أو عامة بصفة السائدة جور معدالت خالل من ن العامل ن ب املساواة التنظي داء يحقق

مستو  الوظيفيةع املرتبة قدمية، درجة   .ى

أقل  12 أخطاء و لة للمش حل أفضل قدم و الداخلية، تصاالت مستوى داء ذا   .يحسن

ن: املصدر الباحث طرف من املعد يان  ست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج يو التا دول وا ي، الثا املحور فقرات بتحليل قمنا حصائية دوات باستخدام
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التحليل   :ذا
رقم دول ي): 05(ا الثا املحور فقرات   تحليل

رقم

  الفقرة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

درجة

  املوافقة

قيمة

اختبار

T  

مستوى

  الداللة
  الرتبة  القرار

محققة  0.001  3.07  موافق  1.01  3.51  07   06  العبارة

محققة  0.000  4.04  موافق  1.09  3.72  08   02  العبارة

محققة  0.025  6.36  موافق  0.72  3.75  09   05  العبارة

محققة  0.48  9.12  موافق  0.66  4.00  10 غ   04  العبارة

محققة  0.07  8.66  موافق  0.66  3.94  11 غ   03  العبارة

محققة  0.002  4.82  موافق  1.12  3.89  12   01  العبارة

املحور

ي   الثا
  0.000  10.57  موافق  0.46  3.80

داء للمؤسسةمستوى التنظيمي

تحسن و جيد الدراسة محل

  .باستمرار

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

تحسن و جيد الدراسة محل ن للمؤسست التنظي داء مستوى أن السابق دول ا من يت

إ تف ال ا قدرا مختلف تفعيل ع املؤسسات ذه حرص ع يدل و و باستمرار،

ل ك ا أدا ملستوى املستمر ن   .التحس

العينة. 4.2 أفراد ة أجو تباين املستوى: تحليل امة، ات متغ حسب العينة ة أجو تباين نحلل

حادي التباين تحليل أسلوب باستخدام الوظيفية والفئة ة ا ،   .العل

العلمي. 1.4.2 مستوى حسب العينة أفراد ة أجو تباين   تحليل

سبة التابال دول ا التباين يو ول   للمحور
رقم دول العل): 06(ا مستوى حسب ول املحور ة أجو تباين   ميتحليل

  املؤسسة
أفراد عدد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

  0.50  3.69  37  جام

  0.85  3.58  15  ثانوي 

عليا الداللة Fقيمة  0.44  3.83  6  دراسات   القرار  مستوى

  0.852  0.161  0.76  3.62  58  املجموع
يوجد ال

  تباين

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

فئة أن رغم ن، املؤسست عمال إجابات واختالف تباين يوجد ال أنھ السابق دول ا من يت
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ودة ا إدارة مستوى تحليل مدى الصدارة تحتل ام ا مستوى نذات للمؤسست   .الشاملة

التا دول ا التباين يو ي الثا للمحور سبة   :بال
رقم دول العلمي): 07(ا مستوى حسب ي الثا املحور ة أجو تباين   تحليل

  املؤسسة

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

  0.42  3.88  37  جام

  0.45  3.82  15  ثانوي 

عليا  Fقيمة  0.67  3.44  6  دراسات
مستوى

  الداللة
  القرار

  0.367  1.032  0.46  3.80  58  املجموع
يوجد ال

  تباين

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

فئة أن رغم ن، املؤسست عمال إجابات واختالف تباين يوجد ال أنھ السابق دول ا من يت

تحليل مدى الصدارة تحتل جام مستوى نذات للمؤسست التنظي داء   .مستوى

ة. 2.4.2 ا حسب العينة أفراد ة أجو تباين   :تحليل

التا دول ا التباين يو ول للمحور سبة   :بال
رقم دول ة): 08(ا ا حسب ول املحور ة أجو تباين   تحليل

ة   ا

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

ساويأقل أو 5من

  سنوات
10  3.93  0.52  

  0.88  3.56  18  سنوات10إ6من

  0.50  3.66  9  سنة15إ11من

  0.25  3.95  9  سنة20إ16من

  1.53  3.08  6  سنة25إ21من

  1.53  3.25  4  سنة30إ26من

من  Fقيمة  0.70  3.5  2  سنة30أك
مستوى

  الداللة
  القرار

تباين  0.812  0.487  0.76  3.62  58  املجموع يوجد   ال

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج



2019/ 10 5/العدد املجلد سواق                                                                                     و املالية  مجلة

243 

ن املؤسست كال العمال إجابات واختالف تباين يوجد ال أنھ السابق دول ا من يت

من ة خ اب أ فئة أن رغم م، خ إ6حسب الصدارة10سنوات ا ل انت سنوات

مستوى نتحليل للمؤسست الشاملة ودة ا   .إدارة

التا دول ا التباين يو ي الثا للمحور سبة   :بال
رقم دول ة): 09(ا ا حسب ي الثا املحور ة أجو تباين   تحليل

ة   ا

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

ساوي أو من 5أقل

  سنوات
10  3.83  0.61  

  0.39  3.82  18  سنوات 10إ6من

  0.48  3.66  9  سنة15إ11من

  0.28  4.08  9  سنة20إ16من

  0.82  3.41  6  سنة25إ21من

  0.00  3.33  4  سنة30إ26من

من  Fقيمة  0.23  4.33  2  سنة30أك
مستوى

  الداللة
  القرار

تباين  0.230  1.446  0.46  3.80  58  املجموع يوجد   ال

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

ن املؤسست كال العمال إجابات واختالف تباين يوجد ال أنھ السابق دول ا من يت

من ة خ اب أ فئة أن رغم م، خ إ6حسب الصدارة10سنوات ا ل انت سنوات

ن للمؤسست التنظي داء مستوى  .دراسة
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الوظيفية. 3.4.2 الفئة حسب العينة أفراد ة أجو تباين   :تحليل

التا دول ا التباين يو ول للمحور سبة   :بال
رقم دول الوظيفية): 10(ا الفئة حسب ول املحور ة أجو تباين   تحليل

الوظيفية   الفئة

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

  0.75  3.61  27  طارات

التحكم   0.95  3.53  23  أعوان

التنفيذ  Fقيمة  0.63  3.71  8  أعوان
مستوى

  الداللة
  القرار

تباين  0.845  0.169  0.76  3.62  58  املجموع يوجد   ال

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

م فئ حسب ن املؤسست العمال ة أجو تباين يوجد أنھ السابق دول ا من الوظيفية،يت

مت ال ن ح ن للمؤسست الشاملة ودة ا إدارة آليات فعالية ع يؤكدون طارات أن حيث

ياد ا خرى   .الفئات

التا دول ا التباين يو ي الثا للمحور سبة   :بال
رقم دول الوظيفية): 11(ا الفئة حسب ي الثا املحور ة أجو تباين   تحليل

الوظيفية   الفئة

عدد

أفراد

  العينة

املتوسط

ي سا   ا

نحراف

  املعياري 

  0.39  3.90  27  طارات

التحكم   0.46  3.71  23  أعوان

التنفيذ  Fقيمة  0.51  3.82  8  أعوان
مستوى

  الداللة
  القرار

تباين  0.004  0.444  0.46  3.80  58  املجموع   يوجد

ع: املصدر باالعتماد يان ست   SPSS22 نتائج

من يؤكديت ما و و الوظيفية، م فئ حسب العمال ة أجو تباين يوجد أنھ السابق دول ا

الدراسة محل ن املؤسست التنظي داء مستوى  .تحسن
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الدراسة. 3 فرضيات وتحليل   اختبار

و. 1.3 الفرضية وتحليل رقم: اختبار دول ا و) 03(من الفرضية تحقق عدم يت

إ حاجة و فعال غ الشاملة ودة ا إدارة تحليل مستوى أن حيث الدراسة، محل ن املؤسست

ن   .التحس

الثانية. 2.3 الفرضية وتحليل رقم: اختبار دول ا الثانية) 05(من الفرضية تحقق يت

جيد الدراسة محل ن للمؤسست التنظي داء مستوى أن حيث الدراسة، محل ن املؤسست

استمرار تحسن   .و

الثالثة. 3.3 الفرضية وتحليل الثال:اختبار الفرضية ملتحليل البد توجدثة انت أن التأكد ن

ن ب إحصائية داللة ذات ارتباط الشاملةعالقة ودة ا نوإدارة املؤسست التنظي داء

التا دول ا ا يو وال الدراسة،   :محل
رقم دول ارت): 12(ا يتحليل والثا ول ين املتغ   باط

الداللة  ول   املتغ   القرار  مستوى

ي موجب  0.009  % 42.5  الثا قوي ارتباط داللة   توجد

ع: املصدر باالعتماد يان ست  SPSS22نتائج

وجود يؤكده ما و و محققة، الثالثة الفرضية أن السابق دول ا من ذاتارتباطعالقةيت

موجبة ضعيفة إحصائية ماداللة و و ين، املتغ ن الشاملةيؤكدب ودة ا إلدارة مةأن مسا

التنظيفعالة ما أدا مستوى ن الدراسةكالتحس محل ن  .املؤسست

اتمة   :ا

الشاملة موضوع حظي لقد ودة ا ة ونة إدارة تمام خ  دارة منظري  من ل با

اتيجية ة املوارد وإدارة التنظي والسلوك س شر ا املنظمات، اجتماع علم وكذا ال  أحد باعتبار

ا الوقت  خاصة عمال، منظمات وتفوق  لنجاح املحددة ساسية العوامل  فيھ تتم الذي ا

ئة ات عمال ب عة بتغ ا من سر للمنظمات أداء ع التأث شأ ا وتحقيق التنظي داف   .أ

شاملة تملك ال فاملنظمات جودة ة كيفيةإدارة ا تمكن وقو  والتحديث، بداع من أعضاء

م مما القرارات اتخاذ  املشاركة فردي أداء تحقيق إ يدفع  من املنظمة يمكن متم تنظي

ا تحقيق داف التالية .أ النتائج إ الوصول يمكن   :وعليھ

داخل - الشاملة ودة ا إدارة تطبيق ة؛املضعف زائر ا  ؤسسات

املؤسسات؛ - داخل الشاملة ودة ا إدارة وم مف لتطبيق ة املطلو انيات م  غياب

؛ - فأك أك العمل جب و جيد التنظي داء  مستوى
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ق بروح العمل نقص - امل العمل فر سبة املت  التطبيق؛ لفرق  بال

الشاملة - ودة ا لسإدارة التنظي داء ن تحس مت املا نؤسسكال  .ت

التوصياتومن م   :أ

برامج - وضع خالل من ن املؤسست كال الشاملة ودة ا إدارة ن تحس ع العمل يجب

ذلك؛ م  س

واستدامة - لتحقيق امل مت ن ع عمل ة نا اتيجيات اس عن عالية البحث إنتاج

ودة؛  ا

وم - دؤوب ل ش بناءالعمل إن حيث واملنتجات، دمات ا جودة ر وتطو ن تحس ع ستمر

املؤسسثق نجاح مفتاح و ودة ا نافة  ؛ت

ن - تحس الشاملة ودة ا إدارة دور ن تحس إ د تم جديدة ات خ ساب اك ع العمل

ن املؤسست ل ك داء  .مستوى
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