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:  ملخص
 هتدف دراستنا إىل إظهار مدى مساعلة إدارة اجلودة الشاملة يف رفع درجة التطوير التنظيمي يف ادلؤسسات، ويف سبيل ذلك

منها وىي صاحلة  52 يف والية مستغاًل، وقد مت اسًتجاعمتيجي ومصنع احلليب  ة مؤسسسبارة على موظفي اس60فقد قمنا بتوزيع 
وبعد ربليلها فقد توصلنا إىل أن لإلدارة اجلودة الشاملة اثر بالغ على ربسُت . من االستمارات ادلوزعة% 86.66للتحليل أي ما يعادل 

 دراسة ربليل إدارة، وىو ما تظهره نتائج الدراسة ادليدانية حيث أن فعالية التطوير التنظيمي يف كال ادلؤسستُت 
 . التنظيميتطويرىامن مدى ربسن مستوى اقوي زلل الدراسة تُت للمؤسساجلودة الشاملة 

 .إدارة اجلودة الشاملة؛ التطوير التنظيمي؛ مؤسسة متيجي؛ مصنع احلليب: كلمات مفتاحية
 JEL : M19تصنيف 

Abstract:  
Our study aims at demonstrating the contribution of TQM to raising the level of organizational 

development in the institutions. In order to do so, we distributed 60 forms to employees of Metegy 

and Milk Factory in Mostaganem State, 52 of which were recovered and are valid for analysis, 

equivalent to 86.66% Distributed. After analyzing it, we found that TQM has a significant impact 

on improving organizational development in both institutions. This is reflected in the results of the 

field study. The effectiveness of the TQM study for the two institutions under study is stronger than 

the improvement in their organizational development.   

Keywords: Total Quality Management; Organizational Development; Metegy Foundation;   Milk 

Factory. 

JEL Calssification: M19 

 

 
    مقدمة.1

 فيها تنشط اليت فالبيئة متغَتة، حالة تعيش أهنا حيث تبنيو ادلؤسسات على ضرورة، من أكثر حتمية التغيَت اعتبار من نطالقافا
 .قبلها من إلحداثو الكفيلة والربامج األساليب أصلع إىل اللجوء منها يتطلب ذلك فإن مستقرة، وغَت مضطربة

 بُت للمفاضلة أساسي مقياس و األفضل إىل للتغيَت عظيمة قاطرة انوأ على الشاملة اجلودة إدارة إىل ينظر وذلذا أصبح 
 يف البقاء على اتوقدر ومن فاعليتها من زاد شلا الفائقة اإلسًتاتيجية ألعليتها ادلنظمات من الكثَت يف اعتمدت حيث ادلؤسسات

 ادلداخل أىم منيعترب وقد ساعلت بشكل كبَت يف إحداث التطوير التنظيمي يف ادلؤسسات، فالتطوير التنظيمي . التنافسية السوق

                                           
بطاىر خبتة : bakhta_48@hotmail.fr 
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 واذلدف األساسية القضية ؽلثل أصبح أنو كونو يف أعليتو تكمن حيث تنتهجو، أن للمؤسسة ؽلكن والذي للتغيَت األساسية
 مواكبة على الدائمة القدرة ذلا تكفل أساسية وأداة وظلوىا الستمرارىا مشروعا منو جعلت واليت ادلؤسسات من لكثَت احملوري

ما مدى مساهمة إدارة الجودة الشاملة في رفع : ومنو ؽلكن طرح اإلشكالية التالية. أبعادىا دبختلف البيئية والتطورات التغَتات
 درجة التطوير التنظيمي في المؤسسات؟

 :األسئلة الفرعية 1.1
 ما ماىية إدارة اجلودة الشاملة؟ -
 ماىي مرتكزات اليت يقوم عليها التطوير التنظيمي؟ -
 ماىو اثر إدارة اجلودة الشاملة على ربسُت التطوير التنظيمي للمؤسسة؟-  

 :   الفرضيات2.1
 .مستوى إدارة اجلودة الشاملة يف كال ادلؤسستُت جيد ويف ربسن مستمر -
 .مستوى التطوير التنظيمي يف ادلؤسستُت زلل الدراسة جيد ويف ربسن مستمر -
 .إلدارة اجلودة الشاملة اثر فعال على ربسُت مستوى التطوير التنظيمي للمؤسستُت -

 :المنهج المستخدم  3.1
أما يف اجلانب .  اعتمدنا يف دراستنا على ادلنهجي الوصفي والتحليلي لتالؤمها مع معطيات دراستنا يف اجلانب النظري

 بدراسة وذلك التحليلي، الوصفي ادلنهج عليها يعتمد اليت األساليب أحد التطبيقي فقد اعتمدنا على ادلنهج دراسة حالة باعتباره
. يف والية مستغاًلمتيجي ومصنع احلليب   مؤسسيتحالة
 :  هيكل الدراسة4.1

قسمنا دراستنا إىل ثالث زلاور، حيث ركزنا يف احملور األول على اإلطار ادلفاىيمي إلدارة اجلودة الشاملة، أما يف احملور الثاين 
ركزنا على مركزات التطوير التنظيمي، أما يف احملور الثالث فقد ركزنا على اثر إدارة اجلودة الشاملة على ربسُت مستوى التطوير 

 .يف والية مستغاًلالتنظيمي يف مؤسسيت متيجي ومصنع احلليب 
 مفاهيم أولية حول إدارة الجودة الشاملة. 2

تعترب إدارة اجلودة الشاملة كوسيلة من وسائل إدارة العمليات اليت تسهم بشكل فعال يف إحداث التغيَت يف شىت األقسام 
 .وادلراكز تابعة للمنظمة بغرض ربسُت األداء ورفع مستوى اإلنتاجية يف ادلؤسسة

  مفهوم وأهمية إدارة الجودة الشاملة1.2
 .سنتطرق يف ىذا العنصر إىل مفهوم وأعلية إدارة اجلودة الشاملة

  مفهوم إدارة الجودة الشاملة1.1.2
ىي التفوق يف اإلسداء إلسعاد ادلستهلكُت عن طريق عمل :" (Baharat wkhur)تعرف إدارة اجلودة الشاملة حسب 

ادلديرين وادلوظفُت مع بعضهم البعض من اجل ربقيق أو تزويد ادلستهلكُت جبودة ذات قيمة من خالل تأدية العمل الصحيح 
 1".بالشكل الصحيح ومن ادلرة األوىل ويف كل وقت

  ىي هنج تنظيم الكلي لتلبية احتياجات العمالء وتوقعاهتم:"(AFOMB)حسب ادلكتب الفدرايل األمريكي لإلدارة ادليزانية و
 2."باستمرار عمليات منظمة وادلنتجات واخلدمات يشمل صبيع ادلديرين وادلوظفُت يف استخدام األساليب الكمية لتحسُت
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إهنا ليست رلرد سلسلة من الربامج، بل ىي نظام إداري والذي من خاللو ؽلكن تطبيق الكثَت : "(.Josef M.juran)حسب 
من األدوات اليت قامت إدارة اجلودة بتطويرىا بصورة فعالة يف ادلؤسسة، يف حُت ال ؽلكن جٍت الفوائد كاملة دون إحداث تغيَت يف 

 3."سلوكيات العاملُت وكذلك إحداث تغيَت على األوضاع التشغيل اليومية وأولويتها
إنتاج عالية اجلودة، مع الًتكيز على صيانة و ربسُت ادلستمر   هنج متكامل لتحقيق واستدامةىي:"(Flynn et al )وحسب 

 4".للعمليات ومنع وجود أي عيب على مستوى صبيع وظائف ادلنظمة، وذلك لتلبية أو ذباوز توقعات العمالء
 5."ىي طريق لتحسُت فاعلية وكفاءة وسباسك ومرونة  تنافسية العمل ككل:" Zakuar وحسب 

ومن خالل التعريف السابقة نستنتج أن إدارة اجلودة الشاملة ىي هنج يساعد ادلؤسسة على تلبية حاجات عمالئها بأساليب 
 .حديثة وبطريقة تضمن ذلم جودة ونوعية منتجات، وربسُت فاعلية العمليات دلنع وجود أي عيب

  الشاملة الجودة إدارة تطبيق أهمية 2.1.2
 حيث ادلؤسسات بُت للمفاضلة أساسي مقياس و األفضل إىل للتغيَت عظيمة قاطرة انوأ على الشاملة اجلودة إدارة إىل     ينظر
 6.التنافسية السوق يف البقاء على اتوقدر ومن فاعليتها من زاد شلا الفائقة اإلسًتاتيجية ألعليتها ادلنظمات من الكثَت يف اعتمدت

  7:يلي ما قق يحاألعمال منظمة يف الشاملة اجلودة إدارة فتطبيق
 اجلودة تؤدي إىل اطلفاض تكاليف كما يتم زبفيض العيوب أيضا؛- 
التزام اإلدارة العليا هبا؛  تغرس يف أوساط ادلؤسسة دون ادلبادرة و تتم اجلودة على مستوى رللس اإلدارة أي ال ؽلكن أن تكون- 
  تعاجل معظم العيوب من قبل النظام وليست عامال لتفتيش يف وقت متأخر جدا؛ -

                                         اإلنتاج والقضاء على التفتيش الشامل؛ هتدف للحد من العيوب خالل- 
                                                                                                      التحسُت ادلستمر لعملية ونوعية اإلنتاج؛ شعارات، أىداف للقوى العاملة وتعزيز استدامة والالقضاء على احلصص العددية،  - 
مساعدة القوى لالعمال من التغيَت، وىي سبثل معهد لربنامج قوي للتعليم والتدريب وإعادة التدريب للدى تطرد اخلوف  - 

                                                             األمن الوظيفي ذلم؛ العاملة لتحسن مستمر وزيادة
التنافس؛                                                                                                                        نظم ادلراجعة من شأهنا أن تدمر العمل اجلماعي وخلق كسر احلواجز بُت ادلناطق ادلوظفُت والتخلي عن- 
وحده، بل غلب أن يكون البحث عن موردين ملتزمون باجلودة  وضع حد دلمارسة رجال األعمال من خالل حبثهم على شبن- 

  .عالقات طويلة األجل معهم وتطوير
  مبادئ ووسائل إدارة الجودة الشاملة2.2

 .سنتطرق يف ىذا العنصر إىل مبادئ ووسائل إدارة اجلودة الشاملة
 مبادئ إدارة الجودة الشاملة 1.2.2

 8:تسهم ىذه ادلبادئ يف التكامل والًتابط فيما بينها، فكل مبدأ منها يستلزم توفر وربقيق ادلبادئ األخرى وىي
ادلقصود بالعميل  ليس فقط العميل اخلارجي او الزبون الذي تكرس ادلنظمة كل وقتها وجهودىا ألجل : الًتكيز على العمالء- 

 ربفيزه لشراء منتجاهتا، وذلك ابتداء بدراسة السوق وربديد متطلبات الزبائن واحتياجاهتم احلالية وادلستقبلية؛
يتطلب صلاح عملية التحسُت توفر الشروط كَته منها الوقت سواء فيما ؼلص التصميم، التنفيذ، أو ادلراقبة، : التحسُت ادلستمر- 

حيث مسحت إدارة اجلودة الشاملة من خفض أوقات التصميم، ادلستوى التكنولوجي، بشكل كبَت يسام يف التحسُت ادلستمر من 
 خالل متابعة اإلبداعات؛
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يتم ذلك من خالل تأىيلهم وتدريب العنصر البشري على تطبيق ىذه ادلنهجية اجلديدة، : مشاركة العاملُت وتكوين فرق العمل- 
 وتشجيع اإلبداع وزرع الروح ادلشاركة والتعاون؛

إن القرارات ادلتعلقة باجلودة تعترب من القرارات اإلسًتاتيجية ولذا فان التزام اإلدارة العليا يف دعمها وتطويرىا : التزام اإلدارة العليا- 
 وتنشيط حركة القائمُت عليها يعد من ادلهام األساسية اليت تؤدي إىل صلاحها؛

عند تنفيذ أي عملية، بالقيام بدارستها وربليلها لالستخراج االضلرافات، وان وجدت فادلعاجلة بتنفيذ : اإلدارة من اخللف- 
 العمليات التصحيحية وىذا ما يسمى باإلدارة من اإلمام؛

تنظر إدارة اجلودة الشاملة بُت اإلدارات واألقسام اإلدارية واألفراد العاملُت يف ادلنظمة على : سلسلة اجلودة الداخلية أو ادلرحلية- 
 .أهنا مستهلك ومورد، فاجلهة اليت تنفذ ادلرحلة الواحدة

  وسائل إدارة الجودة الشاملة2.2.2
 9:تعتمد إدارة اجلودة الشاملة على رلموعة من الوسائل أعلها ىي

يعرف بالتفكَت اإلبداعي، هتدف ىذه الوسيلة إىل توليد اكرب عدد من األفكار حلل مشكلة ما، أو ربديد : تعصيف األفكار- 
 أسباب مشكلة ما؛

تعترب وسيلة ادلراقبة تغَت العملية وضبطها، كما تستخدم لتحديد مستوى اجلودة أثناء تصميم التجارب أو : خرائط ضبط اجلودة- 
بعد عملية التطوير، وتستعمل أيضا لتوضيح الضبط اإلحصائي للعملية عند اخلروج أي نقطة عن حدود التحكم فهذا يعٍت أن 

 تعتربا ما قد حدث وغلب ازباذ اإلجراء ادلناسب؛
يتقوم على ربديد اجملاالت أو األصناف اليت ذبد أسباب ادلشكلة جذورىا : (أسلوب عظم السمكة) تأثَت –سلطط السبب - 

 فيها والبحث عن أكثر عدد من األسباب ادلمكنة؛
يتم تشكيل ىذا ادلخطط بتجميع بيانات عن عدد مرات تكرار حدوث كل مشكلة واخلسارة اليت تًتتب عنها : سلطط باريتو- 

واذلدف من ذلك ىو ربديد ادلشكالت األكثر تسببا يف اخلسارة، حىت تبدأ يف حلها، أي انو ال ينبغي النظر إىل مشكالت 
 بنفس النظرة؛

تسمح ىذه الطريقة جبمع معلومات آو احلصول على وصف لنشاط أو عملية معينة وذلك : (Qui, Quoi, Ou)طريقة - 
 .للقيام بتحليلها أو عند التحضَت لتنفيذ احللول

  معوقات إدارة الجودة الشاملة3.2
 10:تتمثل ىذه ادلعوقات فيما يلي

عدم وجود الوعي الكايف من اإلدارة العليا وإؽلاهنا بأعلية إدارة اجلودة الشاملة وىناك من اإلدارات من تعترب ىذا النوع من - 
 التعبَت يف ادلفاىيم نوعا من الكماليات شلا يشكل غياب إدارة اجلودة؛

خلو االسًتاتيجيات ادلتبعة يف بعض ادلنظمات من إدارة اجلودة الشاملة لضعف البعد االسًتاتيجي لدى بعض ادلدراء شلا يزيد - 
 من قوة ادلنظمات ادلنافسة يف السوق ويضعف مستوى أداء ادلنظمة؛

 عدم قدرة اإلدارات على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة؛- 
 الًتكيز على أىداف ادلنظمة قصَتة األجل؛- 
 اإلؽلان يف الشعارات وصلاحها يف الوصول إىل أىداف اجلودة الشاملة؛- 
 ادلشاكل التنظيمية بسبب ضعف خطوط االتصال بُت ادلستويات اإلدارية، وعدم وضع رؤية واضحة لألىداف؛- 
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اثر البَتوقراطية على نظام ادلنظمة وما يًتكو من صبود يف سبرير ادلعلومات واألوامر وربط عملية ازباذ القرار وتدين القدرة على - 
 التغيَت؛

 عدم توافر اخلربات الكافية وادلعرفة يف إدارة اجلودة الشاملة وصعوبة التحكم دبتطلباهتا بسبب نقص الكوادر ادلدربة وادلؤىلة؛- 
تغيَت يف القيادات األمر الذي ينسق االسًتاتيجيات ادلتبعة وعدم القدرة على مواجهة ازباذ القرار السليم يف ظل التغيَت  - 

 ادلستمر لسياسات؛
التعقيدات الناذبة عن القوانُت واألنظمة وإتباع اللوائح ادلعمول هبا يف ادلنظمة شلا يؤدي إىل ىدر اجلهد والوقت وتدين مستوى - 

 .األداء
التنظيمي مرتكزات تطوير . 3 

 قدرهتا من وتزيد األفضل، احلاالت ضلو باستمرار الرقي من سبكنها اليت احملورية ادلؤسسة عمليات أحد التنظيمي التطوير يعترب
 مستدامة، وبصورة التغيَت كثَتة أصبحت اليوم العمل فبيئة ادلستويات، صبيع على التغَتات مع والتكيف التحديات مواجهة على
 .للتغيَت سلططا برنارلا باعتباره التنظيمي التطوير برنامج باعتماد ادلبادرة ادلؤسسات إدارة من يتطلب وىذا
  مفهوم التطوير التنظيمي وخصائصه الرئيسية1.3

 .سنتطرق يف ىذا العنصر إىل مفهوم التطوير التنظيمي واىم خصائص الرئيسية
  مفهوم التطوير التنظيمي 1.1.3

 العليا لزيادة فاعلية التنظيم و عافيتو من اإلدارةىو جهد سلطط لو على مستوى التنظيم ككل، تدعمو :" تعريف التطوير التنظيمي
 11".خالل تدخالت سلططة يف العمليات اليت ذبري يف التنظيم، مستخدمُت يف ذلك ادلعارف اليت تقدمها العلوم السلوكية

بأنو رلهودات منظمة هتدف لتحسُت قدرات التنظيم على ازباذ القرارات وحل ادلشاكل :" Wendell Frenchوحسب 
 12."وخلق عالقات متوازنة بينو وبُت البيئة عن طريق استخدام العلوم السلوكية

ىو اجلهود ادلخطط ذلا على نطاق ادلنظمة بأكملها، تدار من أعلى ادلستويات لزيادة فاعلية :" Richard Bechardوحسب 
 13."وحيوية ادلنظمة، من خالل التدخل احملسوب يف إجراءات ادلنظمة، وباستخدام ادلعارف والعلوم السلوكية

 وادلتطلبات االحتياجات بُت التكامل ربقيق طريق عن ادلؤسسة فاعلية زيادة إىل اذلادفة اجلهود تلكانو  :" Jepsonويري 
 14".وعناصرىا ادلؤسسة لكل الشامل للتغيَت ادلخططة الربامج بوضع ادلؤسسة أىداف مع لألفراد الشخصية واألىداف

 .اإلدارية دلمارستها وتغيَتىا وذبددىا للمشاكل حلها طريقة يف ادلؤسسة أداء لتحسُت ادلدى طويلة خطة :"وعرف أيضا على انو
 من التدخل وعلى ادلؤسسة فيها تعمل اليت البيئة احلسبان يف األخذ وعلى اإلداريُت بُت تعاوين رلهود على اخلطة ىذه وتعتمد
 15."السلوكية للعلوم العملي التطبيق وعلى خارجي طرف

ومن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التطوير التنظيمي ىو عبارة عن رلموعة من اجلهود اليت تسَت وفق خطة طويلة 
األجل موضوعة من طرف اإلدارة العليا بغرض ربقيق األىداف ادلرجوة وتقليل من خالفات بُت ادلوظفُت وحل ادلشاكل 

 .ادلستعصية اليت تتعرض ذلا ادلؤسسة
  الخصائص الرئيسية لتطوير التنظيمي1.2.3

 16:لتطوير التنظيمي خصائص رئيسية تساعد على الفهم الصحيح لو، ومن ىذه اخلصائص مايلي
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فالتطوير التنظيمي برنامج وجهد شامل يعٍت بتفاعل سلتلف أجزاء ادلنظمة ومكوناهتا : (النظام ككل )االىتمام بادلنظمة - 
الرئيسية، حيث يؤثر كل منها على األخر ويتأثر بو، فهي هتتم بعالقات العمل و العالقات الشخصية ويعٍت بالبناء التنظيمي 

 والعمليات واالذباىات وزلور االىتمام بالتطوير التنظيمي؛
 الًتكيز على عملية االجتماعات وادلنظمات وكيفية حل ادلشكالت وازباذ القرارات واالتصاالت بادلقارنة مع ادلضمون واحملتوى؛- 
 التأكيد على فريق العمل الوحدة الرئيسية لتعليم األفراد أنواع من السلوك ادلنظمة األكثر فاعلية؛- 
 استخدام وساطة لتغيَت مستشار ذو خلفية علمية يف علم السلوك؛- 
 .النظر إىل جهود التغَت على أهنا عملية مستمرة- 

  أساليب ومجالت التطوير التنظيمي2.3
 .سنتطرق يف ىذا العنصر إىل أساليب ورلالت التطوير التنظيمي

  أساليب التطوير التنظيمي1.2.3
 17:إن من أىم أساليب التطوير التنظيمي

وىو مدخل يركز على تدريب الفرد وتنمية مداركو ليواكب التطورات اليت ربدث، ويتطلب إعادة النظر يف : التأىيل والتدريب- 
 السلوك ليقف مع اذباىات العمل؛

وىو مدخل يعٌت باختيار أفضل ادلؤىالت واخلربات، واستقطاب الكفاءات اليت لديها قدرات تطويرية للعمل : االختيار والتعيُت- 
 يف التنظيم؛

ويتم السعي ىنا لتطوير أنظمة األجور واحلوافز لوضع إنتاجية العناصر البشرية، وتنشيطها، وربسُت : األجور وادلكافآت واحلوافز- 
 نوعيتها، وادلساعدة يف التوجو ضلو التطوير؛

وىو يدرس ادلشكالت العمالية الفردية واجلماعية، باإلضافة إىل نظم العمل وأساليب وأىدافو بشكل : مدخل النظم الشاملة- 
 سلطط وشامل كمعاجلة للتطوير اإلداري؛

ويتم من خاللو ربديد ادلهارات، وادلؤىالت والواجبات ادللحقة بكل وظيفة، وىذا يساعد على : توصيف وتطبيق الوظائف- 
 اختيار انسب الكفاءات يف إطار تطوير الكفاءات البشرية؛

وعلى أساسها التأكد من سالمة اإلجراءات، وتطابقها مع األىداف، وتعديلها دبا يتناسب مع التطورات : تبسيط اإلجراءات- 
 يف احمليط، واختصار الوقت الذي ربتاجو، والتخلص من اخلطوات غَت الضرورية فيها؛

ويتم من خالل إصدار قوانُت جديدة، أو تعديل القدؽلة منهم لتدعم حركة التطوير، مع ما يلزم ىذه : القوانُت واألنظمة- 
 القوانُت من لوائح مفسرة، وعادة زبتص بتنظيم ادلؤسسات إنشائها، أو نشاطاهتا؛

اذلياكل التظيمية ويتم ىنا معاجلة االختصاصات، والصالحيات وعالقة األقسام مع بعضها، ووجود تشكيالت إدارية، مًتابطة، - 
 وتسلسل ىرمي لكل مستوى؛

تتخذ األسلوب العلمي منهجا ذلا، وتعتمد على الدراسات ادليدانية وتقوم هبا عادة مراكز ووحدات سلتصة بالتطوير : األحباث- 
 .واالستثمارات

  مجاالت التطوير التنظيمي2.2.3
 18:ؽلكن للمنظمة أن ربدث التغيَت والتطوير و التطوير التنظيمي يف سلتلف عناصرىا الداخلية اليت نضفها إىل أربع رلاالت
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ػلدث التغيَت يف ىذا اجملال على اسًتاتيجيات ادلنظمة دبا فيها اإلسًتاتيجية الكلية للمنظمة، إسًتاتيجية : التغيَت االسًتاتيجي- 
 اإلدارية الفرعية والوظيفية؛

يتمثل يف تغيَت اذليكل التنظيمي للمنظمة، وأيضا ىياكل اإلدارات الفرعية وتوزيع الوظائف كما يشمل مصادر : التغيَت اذليكلي- 
 القرارات، درجة الرمسية وادلركزية، نطاق اإلشراف والعالقة ما بُت العمال؛

يقوم ادلنظمة بالتغيَت التكنولوجي دلواجهة األوضاع اجلديدة واقتناء التكنولوجيات اليت تعود عليها بالفائدة، : التغيَت التكنولوجي- 
 كتخفيف التكاليف، ربسُت اجلودة وااللتزام يف إدخال وسائل اإلنتاج حديثة أو التغيَت طرق وخطوط اإلنتاج؛

يعٍت تغيَت النوعي لألفراد، وذلك يرفع مهاراهتم وتنمية قدراهتم أو تعديل أظلاط سلوكياهتم وقيمهم وكل : التغيَت اإلنساين- 
 اجلوانب السيكولوجية يف العمل من خالل نظم التدريب والتنمية البشربة؛

 أي إحداث أنشطة جديدة وصبع أنشطة أخرى؛: األنشطة واألعمال- 
 كالتغيَت العدد واآلالت؛: ادلوارد ادلادية- 
 مثل تغيَت أو تعديل سياسات معمول هبا، أو إلغاء سياسات قائمة، أو إدخال سياسات جديدة؛: السياسات- 
 .وذلك بتبسيطها لتخفيف السرعة: طرق وإجراءات العمل- 

  نماذج التطوير التنظيمي وعالقته بإدارة الجودة الشاملة3.3
 .سنتطرق يف ىذا العنصر إىل ظلاذج التطوير التنظيمي وعالقتو بإدارة اجلودة الشاملة

  نماذج التطوير التنظيمي1.3.3
تعددت النماذج مع دراسة التغيَت التنظيمي وربليل أبعاده بسبب اختالف نظرة الباحثُت وعلى ضوء ذلك صلد ىناك عدة ظلاذج 

 19:ىي
 :حيث رأى انو ىناك ثالث مراحل سبر هبا مستويات التنظيمية ىي: lewin),1951)ظلوذج - 

 تسبق التغيَت التنظيمي، إذ تبدأ بتجزئة األساليب الرمسية واألظلاط السلوكية، والًتويج بقبول فكرة التغيَت؛: مرحلة اإلدارية 
 تبدأ ادلنظمة بتنفيذ عمليات التخطيط االسًتاتيجي وصياغة األىداف وإعداد برامج التدريب من خالل : مرحلة التغيَت

 فرق العمل؛
 تركز ادلنظمة على تثبيت واستقرار األظلاط السلوكية من خالل تبٍت التغيَت وغاياتو والياتو مراجعتو؛: مرحلة إعادة التجميد 

بُت أن ضغوط ادلنافسة ادلتمثلة يف مواجهة التغَتات التكنولوجية والسكانية والسوقية، تتطلب : (chander, 1962 )ظلوذج- 
من ادلنظمات إعادة صياغة اسًتاتيجياهتا واستخدام مواردىا بشكل مربح، ويف حالة عدم قيام ادلنظمات بتغَت تركيبها التنظيمي 

 فان تلك االسًتاتيجيات اجلديدة ال ربقق جدوى؛
إن التغيَت يف عناصر التغيَت التنظيمي يتطلب تغيَت يف أخرى رغم عدم ترابطهم، مثل التغيَت : (Levitt,1964)ظلوذج - 

 التكنولوجي الذي ينعكس على نوعية ادلنتجات واخلدمات اجلديدة وكذلك التحسينات ادلستمرة عليها؛
ػلصل ذلك يف ضوء التصور االسًتاتيجي والثقايف لقيادة ادلنظمة حيث يتضمن األساليب : (Mc Com,1991)ظلوذج - 

والوسائل وتدفق العمل، أما التغيَت يف ادلنتجات فيمثل التحويرات على ادلنتجات احلالية أو إنتاج وحدات جديدة بقصد زيادة 
 .أحداث تطوير سوقي أو زيادة حصتها السوقية
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  عالقة إدارة الجودة الشاملة في التطوير التنظيمي2.3.3
يعترب التطوير التنظيمي جهود شاملة سلططة هتدف إىل زيادة إنتاجية ادلنظمة وكفاءهتا وزيادة مقدرهتا على البقاء و االستمرار 
وتسعى إدارة اجلودة الشاملة إىل اإلسهام يف ربقيق أىداف التطوير التنظيمي من خالل مفهوم الرضا حيث تتمحور العالقة بُت 
إدارة اجلودة الشاملة والتطوير التنظيمي من خالل الوالء والرضا الوظيفي الذي يتناول ثالث اذباىات تشمل ادلالكُت والعمالء 
وادلوظفُت فينطبق إدارة اجلودة الشاملة من خالل استخدام اإلمكانيات البيئية ادلتوافرة من بشرية ومادية وتكنولوجية يؤدي إىل 
التطوير التنظيمي ويًتتب على ذلك على ربسُت األداء بشكل ػلقق الرضا وىذا الرضا يًتتب عليو حصول الوالء ذباه ادلنظمة 

اإلدارية األمر الذي يًتتب عليو زيادة ادلبيعات وزيادة األرباح شلا ينعكس على شكل رضا من ادلالكُت ويعٍت ذلك زيادة االستثمار 
 .والتطوير و استخدام أساليب العمل جديدة وتنمية قدرات األفراد العاملُت

لذا نستطيع اعتبار إدارة اجلودة وسيلة من وسائل التطوير التنظيمي عن طريق ربقيق الوالء والرضا واستبدال ثقافة التنظيمية 
جديدة بالثقافة التنظيمية احلالية، فتغيَت الثقافة التنظيمية يعترب عنصر من عناصر التطوير التنظيمي وذلك من خالل نشر ادلعرفة 

العلمية حول مفهوم إدارة اجلودة والًتكيز على مشاركة العاملُت يف كل ادلستويات يف حل ادلشكالت ازباذ القرارات بشكل يؤدي 
إىل زيادة يف الوالء واالنتماء وادلسؤولية وىنا تستطيع ادلنظمة اإلدارية احملافظة على قدرهتا يف العطاء واالستمرارية والنمو واالزدىار 
ومن مث النجاح، وىذا يعٍت قبول ادلنظمة يف البيئة ادلوجودة فيها بشكل يعطيها القوة من خالل شرعية اليت تصبح يف الغالب قوة 

 20.تعتمد عليها ادلنظمة يف ادلستقبل
 إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين مستوى التطوير التنظيمي في المؤسسات. 4

. سنحاول تقدمي وصفا للمنهجية واإلجراءات ادلتبعة يف إصلاز الدراسة، إضافة إىل ربليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات
منهجية الدراسة الميدانية واألدوات المستخدمة  1.4

يف والية مستغاًل، وقد مت متيجي ومصنع احلليب  ة مؤسسموظفييتكون رلتمع الدراسة من : مجتمع وعينة الدراسة 1.1.4
من االستمارات ادلوزعة، وىو عدد % 86.66منها وىي صاحلة للتحليل أي ما يعادل  52 مت اسًتجاعو ،استمارة 60توزيع

.   فردا30مقبول إحصائيا نظرا ألن حجم العينة يتجاوز 
 دلعاجلة متغَتات الدراسة، حيث خصص حيز للمعلومات الشخصية والوظيفية ألفراد اإلستبانةمت بناء : أداة الدراسة 2.1.4

. (عدد سنوات العمل يف ادلؤسسة، الفئة الوظيفية اجلنس، العمر، ادلؤىل العلمي،)العينة 
 (متغَت مستقل) إدارة اجلودة الشاملة فقرة مقسمة على زلورين ؽلثالن متغَتي الدراسة، زلور 12 على اإلستبانةيف حُت احتوت 

.  فقرات6يشمل  (متغَت تابع)للمنظمة التطوير التنظيمي  فقرات، وزلور مستوى 6ػلتوي 
مت ربليل البيانات ومعاجلتها بواسطة الربنامج اإلحصائي  :األدوات اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 3.1.4

(SPSS22)كرونباخ، كما مت ربليل الفقرات من -، وقد مت قياس االعتمادية للتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل معامل ألفا
. ( ادلعيارياالضلرافالتكرارات، ادلتوسط احلسايب، )خالل مقاييس اإلحصاء الوصفي 

، إضافة إىل استخدامو (One Sample T-test)كما أن الفقرات مت ترتيبها وفقا الختبار استيودنت للعينة الواحدة 
الختبار الفرضيات مدعما دبعامل بَتسون لقياس مدى االرتباط بُت احملاور، إضافة إىل استخدام أسلوب ربليل التباين األحادي 

(One Way ANOVA)لتحليل تباين أجوبة أفراد العينة وفقا لبعض اخلصائص الوظيفية  .
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تحليل بيانات ونتائج االستبيان  2.4
مت اختبار درجة وصدق فقرات كل زلور من زلاور االستبيان من خالل اختبار : تحليل ثبات وصدق فقرات االستبيان 1.2.4

: كرونباخ، والنتائج مبينة يف اجلدول التايل-ألفا
( ألفا كرونباخ)قيم ثبات وصدق االستبيان : (01)الجدول رقم 

معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور 
% 91.37% 76.04 6 ربليل مستوى إدارة اجلودة الشاملة للمؤسسة
% 84.38% 73.14 6 ربسُت مستوى التطوير التنظيمي يف ادلؤسسة

 %92.57 %74.01 12المحاور السابقة معا 
 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر

بالنسبة إلصبايل احملاور، وىو ما % 85.7يتضح أن معامل ألفا كرونباخ مرتفع بالنسبة لالستبيان جبميع زلاوره يتجاوز نسبة 
. ما يدل على صدق سلتلف بياناتو% 90يدل على ثبات فقراتو وزلاوره ، كما أنو يتميز دبعامل صدق عال يتجاوز 

، وأظهرت خصائص ة عامل هبذه ادلؤسس52مت ربليل إجابات : تحليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة 2.2.4
: بياناهتم الشخصية والوظيفية ما يلي

تواجد عدم ، ما يؤكد على %27.33من ادلستجوبُت ذكور، يف حُت تشكل نسبة اإلناث  % 72.67:بالنسبة دلتغَت اجلنس- 
؛ ةالعنصر النسوي يف ادلؤسس

  سنة50 و41تًتاوح أعمارىم بُت % 26.21 سنة،40 و31تًتاوح أعمارىم بُت % 52.14: بالنسبة دلتغَت السن- 
 سنة، وىي نسب تؤكد أن معظم 50يتجاوز سنهم  % 4.2 سنة، يف حُت أن 30 و21تًتاوح أعمارىم بُت % 17.45،

 سنة؛ 40عمال ادلؤسسات اجلزائرية من الشباب دون 
% 17.32من عمال ادلؤسسات زلل الدراسة ذوو مستوى جامعي، يف حُت أن  % 72.12:بالنسبة دلتغَت ادلؤىل العلمي- 

منهم ذو مستوى دراسات عليا ما يؤكد أن توجو ادلؤسسات ضلو توظيف % 10.56منهم ذو مستوى ثانوي، ويف حُت أن 
خرغلي اجلامعات وأصحاب الشهادات العليا؛  

% 17.2سنوات، 10 سنوات إىل 6من من ادلستجوبُت خربهتم % 44.6:بالنسبة دلتغَت عدد سنوات العمل يف ادلؤسسة- 
 20 و16خربهتم بُت  % 11.8، يف حُت أن  سنوات5أقل من منهم خربهتم % 15.2 سنة،15 و11منهم خربهتم بُت 

 سنة، وىو ما يؤكد أن أغلب عاملي 30منهم تفوق خربهتم  % 4.8سنة، يف حُت أن30 و26منهم خربهتم بُت % 6.4سنة،
. ادلؤسسات زلل الدراسة من اخلرغلُت حديثا من اجلامعات ومعاىد التكوين

منهم أعوان % 21.97منهم أعوان التحكم، % 37.02من ادلستجوبُت إطارات،  % 41.01 :بالنسبة دلتغَت الفئة ادلهنية- 
. التنفيذ، وىو ما يؤكد أن العينة مكونة من الفئات ادلهنية الثالث مع أفضلية لإلطارات ألهنم األكثر إدلاما باجلانب اإلسًتاتيجي

سنحلل نتائج األجوبة عن فقرات كل زلور من زلاور االستبيان : تحليل فقرات محاور الدراسة 3.2.4
، وىو ربليل مستوى إدارة اجلودة الشاملة للمؤسسة ؽلثل احملور األول ادلتغَت األول: تحليل فقرات المحور األول 1.3.2.4

:  فقرات مبينة يف اجلدول التايل6يشمل 
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استعراض فقرات المحور األول : (02)الجدول رقم 
عبارة الفقرة رقم الفقرة 

 . يف منتجاتنع وجود أي عيبمل ،صيانة و ربسُت ادلستمر للعملياتيف تركز ادلؤسسة على إدارة اجلودة الشاملة  01
 .هتا وتلبية حاجات عمالئها وخدمااعملياتوادلستمر يف  ادلؤسسة ىذه اإلدارة لتنظيم مستخدت 02
  .ىاداخلب شيء لكل جذرية إغلابية تغيَتات تعتمد ادلؤسسة على إدارة اجلودة الشاملة بإحداث 03
 .تكلفة وبأقل اتوسلرجا يف جودة أعلى إىل للوصول امكوناتو كل وتطوير ربسُتتعمل إدارة اجلودة داخل ادلؤسسة على  04
 .رغباهتم إشباع طريق عن زبائنهالبية حاجات ت ىذه اإلدارة يف ادلؤسسة إىل دفتو 05

06 
 نظم ادلراجعة من شأهنا أن تدمر العمل اجلماعي وخلق كسر احلواجز بُت ادلوظفُت والتخلي عنتقوم إدارة اجلودة يف ادلؤسسة على 

 .التنافس
 ةاالستبيان ادلعد من طرف الباحث: المصدر

 :باستخدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور األول، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل
تحليل فقرات المحور األول : (03)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة 

قيمة اختبار 
T 

مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 02العبارة زلققة  0.003 3.315موافق  1.01 3.76 01
 04زلققة غَت العبارة  0.062 4.047موافق غَت  1.11 3.65 02
 06العبارة غَت زلققة  0.053 1.969زلايد  1.09 3.37 03
 01 زلققة غَتالعبارة  0.071 6.743 زلايد 0.88 3.93 04
 03زلققة  العبارة 0.036 4.291موافق  0.92 3.72 05
 05العبارة زلققة  0.048 2.583موافق  1.19 3.45 06

المحور 
األول 

 0.062 4.952موافق غير  0.79 3.76
مستوى إدارة الجودة الشاملة جيد وفي تحسين 

 .مستمر
 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر

، وىذا جيد ويتحسن باستمرارزلل الدراسة ربليل مستوى إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسستُت يتضح من اجلدول السابق أن 
ا متفعيلو وزيادة اليت قامت إدارة اجلودة بتطويرىا بصورة فعالة يف ادلؤسستُتحديثة  على برامج تُت ادلؤسس كالناتج عن اعتماد

. إحداث تغيَت على األوضاع التشغيل اليومية وأولويتها يف كال ادلؤسستُتىذا ما يساىم يف ذلا، و
، وىو ؤسستُت التنظيمي للمتطويرمستوى الدراسة ؽلثل احملور الثاين ادلتغَت الثاين وىو : تحليل فقرات المحور الثاني 2.3.2.4

 : فقرات مبينة يف اجلدول التايل6يشمل 
 
 
 
 
 

استعراض فقرات المحور الثاني : (04)الجدول رقم 
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عبارة الفقرة رقم الفقرة 
 . العليا لزيادة فاعلية التنظيماإلدارةتدعمو لجهد سلطط لو على مستوى التنظيم ككل، يقوم التطوير التنظيمي يف ادلؤسسة على وضع  07
 .بعالقات العمل و العالقات الشخصية ويعٍت بالبناء التنظيمي والعملياتيهتم التطوير التنظيمي يف ادلؤسسة  08
 .على عملية االجتماعات وادلنظمات وكيفية حل ادلشكالت وازباذ القرارات التطوير التنظيمي يف ادلؤسسة يركز 09
 .يركز التطوير التنظيمي على تدريب الفرد وتنمية مداركو ليواكب التطورات اليت ربدث حولو 10
 .تقوم ادلؤسسة باعتماد على ىذا التطوير لدراسة ادلشكالت العمالية الفردية واجلماعية  وحلها 11
 .تركز ادلؤسسة على تثبيت واستقرار األظلاط السلوكية من خالل تبٍت التغيَت وغاياتو والياتو مراجعتو 12

 ةاالستبيان ادلعد من طرف الباحث: المصدر
 :باستخدام األدوات اإلحصائية قمنا بتحليل فقرات احملور الثاين، واجلدول التايل يوضح نتائج ىذا التحليل

تحليل فقرات المحور الثاني : (05)الجدول رقم 

رقم الفقرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة الموافقة 
قيمة 
 Tاختبار 

مستوى 
الداللة 

الرتبة القرار 

 06العبارة زلققة  0.034 3.078 ايدمح 1.03 3.35 07
 02العبارة زلققة  0.008 4.041موافق  1.07 3.74 08
 05زلققة غَت العبارة  0.059 6.983موافق  0.79 3.73 09
 04العبارة غَت زلققة  0.482 9.187 بشدةموافق  0.69 4.19 10
 03العبارة غَت زلققة  0.075 8.645موافق  0.61 3.87 11
 01العبارة زلققة  0.012 4.812موافق  1.16 3.90 12

المحور 
الثاني 

 0.011 10.589موافق  0.47 3.90
مستوى التطوير التنظيمي لكال 
مؤسستين ضعيف وبحاجة إلى 

 .تحسين
 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر

راجع لعدم ، وىو ضعيف وحباجة إىل ربسُت زلل الدراسة ستُت التنظيمي للمؤستطويريتضح من اجلدول السابق أن مستوى ال
 باإلضافة إىل عدم وجود تغيَت ىيكلي خاصة يف .سلطط لتدخيلو يف عمليات ادلؤسستُت باستخدام ادلعرفة بالعلوم السلوكيةتوفر 

 .ىياكل اإلدارات الفرعية وتوزيع الوظائف كما يشمل مصادر القرارات األخرى
الفئة الوظيفية و  ادلؤسسة، اخلربة،ضللل تباين أجوبة العينة حسب متغَتات ىامة،: تحليل تباين أجوبة أفراد العينة 4.2.4

 .باستخدام أسلوب ربليل التباين األحادي
 المؤسسةتحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب  1.4.2.4

: بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل
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 مؤسسةتحليل تباين أجوبة المحور األول حسب : (06)الجدول رقم 

المؤسسة 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.97 3.45 32 مؤسسة متيجي
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.53 3.22 20 مصنع احلليب
ال يوجد تباين  0.065 0.154 0.82 3.56 52المجموع 

 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر
 ربتل موظفي مؤسسة متيجي، رغم أن تُتيتضح من اجلدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات عمال ادلؤسس

 . ربليل مستوى إدارة اجلودة الشاملة للمؤسستُتالصدارة يف مدى
 :بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدول التايل

 مؤسسةتحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب : (07)الجدول رقم 

المؤسسة 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.76 3.62 32 مؤسسة متيجي
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.87 3.22 20 مصنع احلليب
ال يوجد تباين  0.423 1.021 0.73 3.54 52المجموع 

 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر
موظفي مؤسسة متيجي ربتل ، رغم أن تُتيتضح من اجلدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات عمال ادلؤسس

 .الصدارة يف مدى ربليل مستوى التطوير التنظيمي للمؤسستُت
تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب الخبرة  2.4.2.4

: بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل
تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب الخبرة : (08)الجدول رقم 

عدد أفراد العينة الخبرة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.51 3.91 9 سنوات 5أقل من أو يساوي 
 0.83 3.57 8 سنوات 10 إىل 6من 
 0.59 3.63 14 سنة 15 إىل 11من 
 0.27 3.91 7 سنة 20 إىل 16من 
 1.52 3.11 6 سنة 25 إىل 21من 
 1.56 3.24 5 سنة 30 إىل 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.73 3.76 3 سنة 30أكثر من 
ال يوجد تباين  0.218 0.543 0.76 3.81 52المجموع 

 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر
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من رغم أن فئة أصحاب خربة يتضح من اجلدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات العمال حسب خربهتم، 
 . كانت ذلا الصدارة يف ربليل مستوى إدارة اجلودة الشاملة للمؤسستُت سنة15 إىل 11

 :بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدول التايل
 تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب الخبرة: (09)الجدول رقم 

الخبرة 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.54 3.76 9 سنوات 5أقل من أو يساوي 
 0.37 3.88 8 سنوات 10 إىل 6من 
 0.43 3.64 14 سنة 15 إىل 11من 
 0.27 4.09 7 سنة 20 إىل 16من 
 0.81 3.44 6 سنة 25 إىل 21من 
 0.05 3.23 5 سنة 30 إىل 26من 

القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.29 4.36 3 سنة 30أكثر من 
ال يوجد تباين  0.254 1.423 0.49 3.76 52المجموع 

 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر
من رغم أن فئة أصحاب خربة يتضح من اجلدول السابق أنو ال يوجد تباين واختالف يف إجابات العمال حسب خربهتم، 

 . كانت ذلا الصدارة يف دراسة مستوى التطوير التنظيمي للمؤسستُت سنة15 إىل 11
  تحليل تباين أجوبة أفراد العينة حسب الفئة الوظيفية3.4.2.4

 :بالنسبة للمحور األول يوضح التباين يف اجلدول التايل
تحليل تباين أجوبة المحور األول حسب الفئة الوظيفية : (10)الجدول رقم 

الفئة الوظيفية 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.74 3.73 21اإلطارات 
 0.92 3.39 17أعوان التحكم 
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.67 3.32 14أعوان التنفيذ 
ال يوجد تباين  0.823 0.172 0.85 3.54 52المجموع 

 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر
يتضح من اجلدول السابق أنو يوجد تباين يف أجوبة العمال حسب فئتهم الوظيفية، حيث أن اإلطارات يؤكدون على فعالية 

.  يف حُت التزمت الفئات األخرى احليادآليات إدارة اجلودة الشاملة للمؤسستُت،
 :بالنسبة للمحور الثاين يوضح التباين يف اجلدول التايل
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تحليل تباين أجوبة المحور الثاني حسب الفئة الوظيفية : (11)الجدول رقم 

الفئة الوظيفية 
عدد أفراد 

العينة 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 0.35 3.76 21اإلطارات 
 0.49 3.21 17أعوان التحكم 
القرار مستوى الداللة  Fقيمة  0.56 3.19 14أعوان التنفيذ 
يوجد تباين ال  0.076 0.432 0.47 3.43 52المجموع 

 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر
يوجد تباين يف أجوبة العمال حسب فئتهم الوظيفية، حيث أن اإلطارات يؤكدون على ال يتضح من اجلدول السابق أنو 

.  يف حُت التزمت الفئات األخرى احلياد التطوير التنظيمي للمؤسستُت،فعالية
اختبار وتحليل فرضيات الدراسة  3.4

 زلل الدراسة، حيث تُتيتضح ربقق الفرضية األوىل يف ادلؤسس (03)من اجلدول رقم : اختبار وتحليل الفرضية األولى 1.3.4
 .إدارة اجلودة الشاملة جيد ويف ربسن يف كال مؤسستُتأن مستوى ربليل 

 زلل الدراسة، تُتربقق الفرضية الثانية يف ادلؤسسعدم يتضح  (05)من اجلدول رقم : اختبار وتحليل الفرضية الثانية 2.3.4
 .تُت ضعيف وحباجة إىل ربسُتالتنظيمي للمؤسسالتطوير حيث أن مستوى 

 ينربساثر إدارة اجلودة الشاملة على البد من قياس مدى ثالثة  لتحليل الفرضية ال:اختبار وتحليل الفرضية الثالثة 3.3.4
:  زلل الدراسة، واليت يوضحها اجلدول التايلتُت التنظيمي يف ادلؤسسلتطويرا

تحليل ارتباط المتغيرين األول والثاني : (12)الجدول رقم 
القرار مستوى الداللة  (متغير مستقل)األول المتغير  

 0.023% 65.22 (متغَت تابع)الثاين 
 ضعيفتوجد داللة ارتباط 
موجب 

 SPSS22  سلرجات برنامجباالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر
، وىو ما تظهره نتائج الدراسة ادلتغَتينيتضح من اجلدول السابق أن الفرضية الثالثة زلققة، وىو ما يؤكده وجود ارتباط بُت 

 تطويرىامن مدى ربسن مستوى اقوي زلل الدراسة تُت للمؤسسدراسة ربليل إدارة اجلودة الشاملة ادليدانية حيث أن فعالية 
 .، وبالتايل إلدارة اجلودة اثر على ربسُت التطوير التنظيمي يف كال ادلؤسستُت التنظيمي

 خالصة. 5
 وادلتغَتات الظروف حبكم وذلك التطبيقية ومفاىيمو دراستو يف كبَتا توسعا األخَتة اآلونة يفاجلودة الشاملة  إدارة علم شهد 

 ادلنظمات تبقي لكي  وتنافسيةرصينة علمية إدارية مواجهو من تتطلبو وما والسياسية واالجتماعية االقتصادية وادلستجدات
 تباينةامل ادلدارس  العديد منجاءت وقد ىذا أجلها، من أنشئت اليت األىداف لتحقيق وفاعلية بكفاءة عاملة اإلدارية وادلؤسسات

 اليت شجعت على التغيَت باعتباره أساس تقدم ورقي ادلؤسسات  يف ادلختلفة ادلنظمات وبيئات لظروف طبقا التنظيمية فلسفتها يف
 .اجملتمعات الدولية
 أنو الراىن، ذلك الوقت يف جتمعيةلما ادلؤسسات تشغل اليت القضايا أىم من التنظيمي التطوير أو التغيَت أضحىوىذا ما قد 

 ومن عليها، مفروضا مفتوحا نظاما سبثل ادلؤسسة أن اعتبار على التغيَت، وسرعة واحلّدة بالديناميكية تتسم بيئية ظروف ظل يف يتم
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 ومن أىم .فيو تنشط الذي زليطها وربديات فرص ضوء على وتتفاعل وتتطور تنمو أن والبد وظلوىا، استقرارىا ضمان أجل
 :النتائج ادلتوصل إليها

 مستوى إدارة اجلودة الشاملة يف كال ادلؤسستُت جيد؛ -
 غياب االسًتاتيجيات الداعمة لتطوير التنظيمي يف كال ادلؤسستُت زلل الدراسة؛ -
 نقص الثقافة والوعي لدى ادلوظفُت بأعلية التغيَت والتطوير التنظيمي يف ربسُت التسيَت داخل ادلؤسستُت ؛ -
 .إلدارة اجلودة الشاملة اثر جيد على ربسُت التطوير التنظيمي يف كال ادلؤسستُت زلل الدراسة -

 :ومن أىم التوصيات
 غلب البحث دائما على أساليب جديدة لكي تبقى إدارة اجلودة الشاملة جيدة يف كال ادلؤسستُت؛ -
 غلب اعتماد عدة اسًتاتيجيات جديدة تسهم يف ربسُت التطوير التنظيمي داخل كال ادلؤسستُت؛ -
 غلب إعطاء أعلية للتغيَت والتطوير  الذي ىو أساس التحسن واإلبداع داخل أي مؤسسة؛ -
 . والتطويراألداء يف اجلودة ربقيق يف يساىم الذي األمر ؤسساتامل يف للعاملُت ادلايل التحفيز أسلوب تفعيل ضرورة -
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