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 إلشاس اٌّششف
         اِىا١ٔح ذطث١ك ِرطٍثاخ اداسج اٌدٛدج اٌشاٍِح فٟ         ) تـانًٕسٕو  ثحثان اأشٓذ أٌ إعذاد ْز

ِذ٠ش٠ح ذٛص٠ع وٙشتاء  اٌعا١ٍِٓ فٟإٌّظّاخ اٌخذ١ِح : دساعح اعرطالع١ح ٢ساء ع١ٕح ِٓ 

جضء يٍ  ٕ( قذ جشٖ تأششافٙ فٙ جايعح انًٕصم/ كهٛح اإلداسج ٔاالقرصاد ْٔ وشوٛنِحافظح 

 . يرطهثاخ َٛم شٓادج انذتهٕو انعانٙ فٙ اإلداسج انصُاعٛح

 
 انرٕقٛع :                                                          

 أ.د.١ِغش إتشا١ُ٘ اٌدثٛسٞانًششف :                                                         

 َ 1027 /      /     انراسٚخ :                                                           

 

 

 

 

 إلشاس اٌّمَٛ اٌٍغٛٞ

اِىا١ٔح ذطث١ك ِرطٍثاخ اداسج اٌدٛدج اٌشاٍِح فٟ                  ) تـسٕو انًٕ انثحثاشٓذ أٌ 

ِذ٠ش٠ح ذٛص٠ع وٙشتاء  اٌعا١ٍِٓ فٟإٌّظّاخ اٌخذ١ِح : دساعح اعرطالع١ح ٢ساء ع١ٕح ِٓ 

يٍ أخطاء نغٕٚح  ُاحٛح انهغٕٚح ٔذصحٛح يا ٔسد فّٛ( قذ ذًد يشاجعرّ يٍ ان وشوٛن ِحافظح

 . نهًُاقشح تقذس ذعهق األيش تساليح األسهٕب ٔصحح انرعثٛش ؤْالصثح يأذعثٛشٚح, ٔتزنك 

  
 انرٕقٛع :                                                         

 أ. َ. د. خاٌذ احّذ ٘ٛاط االسى  :                                                          

 و 1027/      /        انراسٚخ :                                                         

 

 

 

 إلشاس سئ١ظ ٌدٕح اٌذساعاخ اٌع١ٍا

 نهًُاقشح. انثحث ايٍ انًششف ٔانًقٕو انهغٕ٘ أسشح ْز رٍٛانًقذي ٛرٍٛتُاء عهٗ انرٕص

 انرٕقٛع :                                                        

 : االسى                                                        

 و 1027/       /    انراسٚخ :                                                         

 

 

 

 إلشاس سئ١ظ اٌمغُ

بناًء على التوصٌات التً تقدم بها المشرف والمقوم اللغوي ورئٌس لجنة الدراسات العلٌا 
 . للمناقشة البحث اأرشح هذ

 انرٕقٛع :                                                      

 االسى :                                                     

 و 1027/        /      انراسٚخ :                                                      
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 شكر وعرفان
ك مػػى الػػ   )صلل اهلل عهللي  لللهلل( لل   ى سػػاد ا محمػػد الحمػػد ر رب اللػػالماف كالوػػسة كالسػػسـ  مػػ

 كأوحاب  الطاباف الطاهراف رضكاف ار  ماهـ أجملاف . كبلد
بفضؿ ار كر اات  الاسل ي إال أف أتقػدـ بالكػكر الجزاػؿ كاالمت ػاف  لهذا البحثفأ  ي بلد ا جازم 

اده , فقػػد كا ػػت المكػػرؼ  مػػى إ ػػد الدددكتور ميسددر ابددراىيم احمددد الجبددوريإلػػى أسػػتاذم الفاضػػؿ 
 مػى هػذا ال حػك , فجػزاه ار  اػرا كلػ   تػ  السػدادة ابمػأل األفػر فػي إ راجػ إلركػادات  القامػو كتكجاها

 م ي أطاب الد اء .
   الدددكتور مدداىر الشددمامكمػػا اسػػل ي أف أتقػػدـ بكػػكرم كتقػػدارم إلػػى  ماػػد كماػػو اإلدارة كاال توػػاد 

والدددكتور رعددد عدددنان ,  ادل  اكددر النعمددةوالدددكتور عدد ريدداض جميددل وىدداب   المسدداعد سددتا الوا
لتقػػدامهـ الػػد ـ كالتكػػجاو المتكاوػػماف كالمسػػا دة المفمػػرة حافمػػا تطمػػب ذلػػؾ , كمػػا أتقػػدـ   رؤوف

بالكػػكر الجزاػػؿ إلػػى كػػؿ األسػػاتذة فػػي اإلدارة الوػػ ا او لمػػا بػػذلكه مػػف جهػػد كك ػػت فػػي سػػباؿ إ ػػارة 
 الدرب أمامي لتكتمؿ رؤاتي اللمماو .

قبػػكؿ بم كتقػػدارم إلػػى أسػػاتذتي األفاضػػؿ راػػاس كأ ضػػاء لج ػػو الم ا كػػو لتفضػػمهـ كمػػا أكجػػ  كػػكر 
 . كمضمك ان  كستككف مسحظاتهـ السدادة محط تقدار كاهتماـ الباحث ككسن  بحثلام ا كو 

مػػدار مداراػػو  الميندددس يددالجين ميدددي مػػي أف أسػػجؿ فػػااؽ كػػكرم كتقػػدارم إلػػى  كمػػا أرل لزامػػان 
بالكػكؿ المطمػكب  هػذا البحػثلما  دمػ  مػف د ػـ فػي سػباؿ ا جػاز   تكزاو كهرباء محافظو كرككؾ

الكادر الف ي كاإلدارم في مداراو تكزاو كهرباء محافظو كرككؾ لمػا  سمي الجكدة كالتدراب ك كالى 
 .  دمكه مف تسهاست ك كف في تزكادم بالباا ات المطمكبو

في هػذه  يكافو زمساي كزماستك  سامي حمد سمطانزمامي الساد كما أتكج  بالككر كالتقدار إلى 
الدكرة كأتم ى لهػـ المكفقاػو كال جػاح فػي الحاػاة , كا اػرا اػد ك ي كاجػب الكفػاء كاللرفػاف أف أسػجؿ 

كػػؿ مػف مػد اػد اللػػكف أك ك كػكرم كتقػدارم إلػى كافػو اللػػامماف فػي مكتبػو كماػو اإلدارة كاال توػاد , 
  . لـ اللكف  افقد كا ك  ار جمالا كالى كؿ مف أ ا  ي كلك بكممو طابو كفقهـ أبدل ال وح 

كاهدم  الص ككرم كتقدارم إلى ضكء  اك ي زكجتي اللزاػزة , كركحػي ك بضػات  مبػي إ ػكتي 
كأ كاتي األ زاء لما بذلكه مف   اء السهر الطكاؿ  سؿ رحمتي المتلبو أل دـ لهـ هذا الجهد لتقر 

 كمف ار التكفاؽ . هذا البحثد في إ داب   اك هـ . كأ ارا اسأؿ ار تلالى أف أككف  د كفقت 

 
 
 

 الباحث
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 الممخص
الم ظمػػات إمكا اػػو تطباػػؽ إدارة الجػػكدة الكػػاممو فػػي   مػػىتػػأتي هػػذه الدراسػػو إللقػػاء الضػػكء        

 لممجتمػػو ,  ػدماتهامػف الم ظمػات ال دماػو التػي تقػدـ ال دماػو , إذ تلػد مػداراات تكزاػو الكهربػاء 
هػا كالسػلي حاػث اوػبحت الكهربػاء ضػركرة البػد مػف تكفار  كتػرتبط بجكا ػب متلػددة بحاػاة اإل سػاف

باؽ , ك كلا  اهتمام ا سااراف  حك تطالمهـ . لذلؾ البد ل ا أف  قؼ   د هذا المطمب الى ادامتها 
ها فمسػػػفو تػػػتسءـ مػػػو متطمبػػػات كحاجػػػات كرقبػػػات المجتمػػػو .  ػػػدمت إدارة الجػػػكدة الكػػػاممو بكوػػػف

 مػػى طبالػػو  ػػف التلػػرؼ  , فضػػسن  المداراػػوالدراسػػو إحاطػػو  ظراػػو  ػػف إدارة الجػػكدة الكػػاممو فػػي 
و  مػػى إدارة الجػػكدة الكػػاممو , إذ ا تمػػدت الدراسػػ المداراػػو مػػو كػػؿ متطمػػب مػػف متطمبػػاتاسػػتجابو 

األساسػاو إلدارة الجػكدة  المتطمبػاتو كالفر اػو ال اوػو بمػدل تػكفر مجمك و مف الفرضاات الرااسػ
 مى مجمك و مػف كبككؿ  اـ تحاكؿ الدراسو اإلجابو  ,  اد الدراسو لتطباقها داراوالكاممو في الم

 التساؤالت كالتي مف أبرزها :
 مػػػى مفهػػـك إدارة الجػػكدة الكػػػاممو  ان  اػػػد الدراسػػو اطس ػػ داراػػوفػػي المكف هػػؿ امتمػػؾ األفػػراد اللػػػامم

األفراد توكرا كاضػحان  ػف متطمبػات إدارة الجػكدة الكػاممو ؟ كهػؿ إف  كأهدافها ؟ كهؿ امتمؾ هؤالء
 المداراػوالمقدمػو مػف  بػؿ   ػدمات تكزاػو الكهربػاءدة تحسػاف جػك  تطباؽ هذه المتطمبػات اسػهـ فػي

 ؟ الى زباا ها  اد الدراسو
 التسػػػاؤالت أ ػػػسه تػػػـ ا تاػػػار مداراػػػو تكزاػػػو الكهربػػػاء فػػػي محافظػػػو كركػػػكؾ كلإلجابػػػو  مػػػى       

و فػػي اد اسػػتمارة االسػػتبا و كػػأداة رااسػػلتطباػػؽ الجا ػػب الماػػدا ي لمدراسػػو , كتػػـ ا تمػػ لتكػػكف حقػػسن 
 ات كالملمكمات لمجا ب المادا ي لمدراسػو , مػف  ػسؿ تكزاػو هػذه االسػتمارة  مػى مػدراء جمو الباا

تػكفر , كلتحقاؽ أهداؼ الدراسو كفرضااتها تـ ا تبػار  كاللامماف في تمؾ المداراواأل ساـ كالكلب 
  د تـ التكوؿ إلى مجمك و مف االست تاجات مف أبرزها :ك  متطمبات ادارة الجكدة الكاممو .

 كمػف  السزمػو لتب ػي إدارة الجػكدة الكػاممو , لمداراو  اد الدراسو المتطمبػاتر في بااو ااتكف
 فـ فهي مسامو لمتطباؽ  مى كفؽ كجهات  ظر اقمب األفراد المبحكفاف .

    ال اتػػػكفر فػػػي المداراػػػو  اػػػد الدراسػػػو متطمبػػػي ( القاػػػادة االداراػػػو   ك( مكػػػاركو اللػػػامماف
 بوكرة م فردة .

 : اد الدراسو تـ وااقو مجمك و مف المقترحات أهمها  داراوبكا و الم كلغرض ال هكض
  ػدمات تكزاػو الكهربػاءضركرة التكسو في تطباؽ بر امج إدارة الجكدة الكاممو في مجػاؿ  

 , كاالطسع  مى التطكر الحاوؿ في هذا المجاؿ .

 ات كت ماػو ركح ضركرة  ااـ االدارة اللماػا لممداراػو بتفػكاض الوػسحاات كتكزاػو المسػؤكلا
 تاللمؿ الجما ي بم ح الفقو لجماو اللامماف لممكاركو في ات اذ القرارات كتقداـ المقترحا
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 المحتويات
 الصفحة الموضوع

 أ صم الم
 ب المحتكاات

 ج  اامو األككاؿ
د -ج   اامو الجداكؿ  
 د  اامو المسحؽ

2-1 المقدمو  

22-3 : م هجاو الدراسو الكؿالفوؿ ا  
7-4 األكؿ : دراسات ت ص المكضكع المبحث  

12-8 المبحث الفا ي :  طاؽ الدراسو  
16-11 المبحث الفالث : م هج الدراسو  

22-17 المبحث الرابو : كوؼ مجتمو ك ا و الدراسو  

51-21 : إدارة الجكدة الكاممو ( االطار ال ظرم   فا يالفوؿ ال  

38-22 مفهـك إدارة الجكدة الكاممو كأهمات  كأهداف  كمراحؿ تطباق المبحث األكؿ :   

42-39 كملك ات  تطباؽ إدارة الجكدة الكامموفكااد المبحث الفا ي :   

51-43 متطمبات إدارة الجكدة الكامموالمبحث الفالث :   
64-52 الجا ب المادا يالفوؿ الفالث :   

57-53 ك اوهاالمبحث االكؿ : كوؼ متغارات الدراسو كت  
64-58 المبحث الفا ي : التحماؿ االحوااي لمباا ات كا تبار فرضاات الدراسو   

68-65 لتكواات: االست تاجات كا الفوؿ الرابو  
 66 المبحث األكؿ : االست تاجات

68-67 تكوااتالمبحث الفا ي : ال  
78-69 الموادر  
84-79  المسحؽ  

 A - B غو اال كمازاوممم ص الرسالو بال
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 قائمة األشكال

 الوفحو البااف الككؿ
 24 مفهـك الجكدة مف م ظكر الم تج كالمستهمؾ  1-2(

 26 اهـ المراحؿ التارا او لتطكر الجكدة  2-2(

 35 اهداؼ ادارة الجكدة الكاممو   3-2(

 38 اال كطو السزمو لتحقاؽ ادارة الجكدة الكاممو في الم ظمو  4-2(
 39 طباؽ ادارة الجكدة الكاممومزااا ت  5-2(

 
 

 قائمة الجداول
 الوفحو البااف الجدكؿ

 13 المفاهاـ الملتمدة في  ااس االستبا و  1-1(

 13 ات الدراسو الكاردة في االستبا ومتغار   2-1(

)3-1  
 اػػػد  المداراػػػوتكزاػػػو اسػػػتمارة االسػػػتبا و  مػػػى األفػػػراد المبحػػػكفاف فػػػي 

 الدراسو
18 

 19  اد الدراسو داراوفي الم - ا و البحث–اد كوؼ األفر   4-1(
29-27 مفاهاـ إدارة الجكدة الكاممو  1-2(  

 32 بلاد كتفاواؿ ادارة الجكدة الكامموأ  2-2(

 45 حكؿ بلض متطمبات إدارة الجكدة الكاممو  سب االتفاؽ  3-2(

)1-3  
فات التكزالات التكراراو كال سب الماكاو كاألكساط الحساباو كاال حرا
 الملااراو لمتطمبات إدارة الجكدة الكاممو  مى مستكل المداراو

 

57 

 

)2-3  
كمستكل المل كاو لمتطمب التركاز  ( t ) تااج الم تبر اإلحوااي 

  مى الزبكف
58 

)3-3  
كمستكل المل كاو لمتطمب التحساف  ( t ) تااج الم تبر اإلحوااي 

 المستمر
59 

)4-3  
كمستكل المل كاو لمتطمب القاادة  ( t )  تااج الم تبر اإلحوااي

 62 االداراو
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 الوفحو البااف الجدكؿ

)5-3  
كمستكل المل كاػو لمتطمػب مكػاركو  ( t ) تااج الم تبر اإلحوااي 

 اللامماف
 

62 

)6-3  
كمستكل المل كاػو لمتطمػب التػدراب  ( t ) تااج الم تبر اإلحوااي 

 كالتلماـ  مى اسالاب الجكدة الكاممو 
 

61 

 62   لجماو متطمبات الدراسو  tا تبار ( تااج   7-3(
 

 

 

 

 

 
 قائمة المالحق

 الوفحو البااف الممحؽ
 79 أ مكذج استبااف أراء ال براء في  ااس ودؽ االستبا و -1
82-82 أ مكذج استمارة االستبا و -2  
 83 الزبكف التركاز  مى  االتساؽ الدا مي لمتطمب -3
 83 التحساف المستمر تطمبمي لماالتساؽ الدا  -4
 83 القاادة اإلداراو االتساؽ الدا مي لمتطمب -5

 84 اللامماف مكاركو االتساؽ الدا مي لمتطمب -6
التدراب كالتلماـ  مى أسالاب إدارة الجكدة  االتساؽ الدا مي لمتطمب -7

 الكاممو
84 
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 المقدمة
م ذ مطمو القرف اللكراف كمػا  ػتج   ػ  مػف بػزكغ لمحضػارة الغرباػو ذات الطػابو الوػ ا ي        

كمػػػا رافقهػػػا مػػػف ظػػػركؼ الحػػػرب اللػػػالماتاف االكلػػػى كالفا اػػػو اوػػػبحت جػػػكدة الم تجػػػات الوػػػ ا او 
 ػتج  ا. كمػو مطمػو االلفاػو الفالفػو كمػ حتماو مواراو تد ؿ في اطار استراتاجاات الدكؿ المتقدمػو

كهام ػػو الكػػركات اللالماػػو  ,كلمػػو , ككػػمكلاو اال توػػادل  هػػا مػػف تحػػداات  الماػػو جداػػدة مفػػؿ ال
, كالزاماو ال ضػكع لممقػاااس كالمكاوػفات الدكلاػو ر التكتست اال تواداو كالسااساوكظهك  القكاو ,

جاو ك ال دماو اال تابدأت تفرض  مى الم ظمات . التي , كاتفا او التجارة اللالماو  ISO(ازكآلكا
ا تهاج االسمكب اللممي الكا ي في مكاجهو هذه التحداات المتسار و كاستفمار الطا ػات اال سػا او 

اات الجػػػػكدة فػػػػي الفا مػػػػو فػػػػي تروػػػػاف االداء اال تػػػػاجي كالتسػػػػكاقي الكفاػػػػؿ بتحقاػػػػؽ احسػػػػف مسػػػػتك 
قاػؽ ذلػؾ  جػد اف . كمػف بػاف اكفػر الفمسػفات االداراػو الفا مػو كالهادفػو الػى تحالم تجات كال دمات

اوبحت في اللوػر الحػالي السػمو المماػزة لملطاػات الفكػر اال سػا ي  (ادارة الجكدة الكاممو  التي
فػػػػي تطػػػػكار ب اػػػػو  ككباػػػػر سػػػػاما كاف االدارة اللمماػػػػو الملاوػػػػرة اسػػػػهمت بكػػػػكؿ حفاػػػػثال الحػػػداث 
   . كبار اال تواداو كاالجتما او بككؿ الم ظمات

لمهمػو التػػي اك  اان مو مػف المكضػػك ات اإلداراػو الحدافػو  سػػبالػد مكضػكع إدارة الجػػكدة الكػام
إذ اسػػتحكذ هػػذا المفهػػـك  ,تػػؤدم إلػػى  جػػاح الم ظمػػات بكػػكؿ  ػػاـ, أل هػػا تسػػتحؽ الدراسػػو كالبحػػث

 مػػػى اهتمػػػاـ م تمػػػؼ المسػػػتكاات اإلداراػػػو فػػػي الم ظمػػػات ألهماػػػو الجػػػكدة بكوػػػفها مػػػف األسػػػمحو 
تطباقػ   أ. إذ بػدال ظراو كالتطباؽ اللمماػاتي فاهػارؤاو تضمف الم ظمو مف  سلها الالتي الت افساو 

في القطاع الو ا ي في الااباف كمف فـ في الكالاات المتحدة األمراكاو م ػذ الفما ا ػات مػف القػرف 
ال ػدمات  طػاع الماضي بهدؼ تحساف جكدة اإل تاج إال أف هذا المفهكـ سر اف ما ا سحب  مى 

اػا ال ػدمات  ػد سػاهمت فػي التػردد كالتػأ ار فػي اسػت داـ , كابدك أف  وااص كمزا بوكرة  امو
 .فمسفو إدارة الجكدة الكاممو في اقمب الم ظمات ال دماو بككؿ  اـ 

 بالم ظمػػوإذ التمػد  جػاح مفهػػـك إدارة الجػكدة الكػػاممو  مػى إكػػراؾ جماػو األفػػراد اللػامماف 
, كتػػكلي القاػػادة اإلداراػػو حفاهػػا  مػػى الكجػػ  المطمػػكب كالوػػحا الجػػكدة اسػػتراتاجاوكد مهػػـ لتطباػػؽ 

 . االستراتاجاومسؤكلاو  اادة كتكجا  فلالاات تطباؽ هذه 
إذ تػػـ ا تمػػاد مجمك ػػو مػػف الفرضػػاات الرااسػػو كالفر اػػو كالتػػي ا تبػػرت مػػف  ػػسؿ كسػػااؿ 

 , كأكػػػدت  تااجهػػػا د مػػػان مداراػػو تكزاػػػو كهربػػػاء محافظػػػو كركػػكؾإحوػػاااو لمباا ػػػات المجملػػػو  ػػػف 
 هدافها .لفرضاات الدراسو كأ

 : اآلتيفوكؿ تـ  رض هذه الفوكؿ حسب  اربلوكتحقاقا لما تقدـ فقد ك لت الدراسو في 
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ت ػػاكؿ  :المبحػػث األكؿ ,م هجاػػو الدراسػػو مػػف  ػػسؿ أربلػػو مباحػػث  اكضػػح الفوػػؿ االكؿ
 طاؽ الدراسو تضمف مككمو  :مف الدراسات السابقو التي ت ص المكضكع , كالمبحث الفا ي ان  دد

م هج الدراسو تضمف أسػالاب  :كالمبحث الفالث هماتها كاهدافها كم ططها كفرضااتها ,الدراسو كا
 لمجتمو الدراسو . ان جمو الباا ات كأسالاب التحماؿ اإلحوااي , كالمبحث الرابو تضمف كوف

كاباف الفوؿ الفا ي  مفاو  ظراو حكؿ متطمبات إدارة الجكدة الكاممو ضمف فسفو مباحػث         
,  ـك إدارة الجػكدة الكػاممو كأهماتػ  كأهدافػ  كمراحػؿ تطباقػ مفه ف  :المبحث األكؿ :هيأساساو ك 

 متطمبػات ػف  :كالمبحث الفالث ,كملك ات  تطباؽ إدارة الجكدة الكامموفكااد   ف :كالمبحث الفا ي
 . إدارة الجكدة الكاممو

كالمبحػث  تك اوػهاكوػؼ متغاػرات الدراسػو ك  :الكؿالمبحػث ا :مبحفػافكجاء الفوؿ الفالػث فػي 
 .  اكضح التحماؿ االحوااي لمباا ات كا تبار فرضاات الدراسو :الفا ي
في الفوؿ الرابو ضمف مبحفػاف,  ػرض المبحػث  مقترحاتكأ ارا تـ  رض االست تاجات كال     

 . المقترحات األكؿ االست تاجات التي تكومت إلاها الدراسو, كت اكؿ المبحث الفا ي 
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 ألولالفصل ا
 منيجية الدراسة

اتطمب التمهاد لإلطار المادا ي  رض الم هجاو التي ا تمد  ماها الباحث في ضكء تحداد       
, كفرضػػااتها , كاألسػػالاب الملتمػػدة فػػي جمػػو , كم ططهػػا مكػػكمو الدراسػػو , كأهماتهػػا , كأهػػدافها 

, فضػػػػس  ػػػػف الكا ػػػػو هػػػػا ت ا تاار الباا ػػػػات كتحمامهػػػػا , ككػػػػذلؾ كوػػػػؼ مجتمػػػػو الدراسػػػػو كمسػػػػكقا
ف هػػذا الفوػػؿ المباحػػث ـ فقػػد تضػػم  تقػػد    مػػى مػػا كب ػػاءن  مجتمػػو الدراسػػو . المداراػػوالماػػدا ي للمػػؿ 

 اآلتاو : 
 

 
 المبحث األول : دراسات تخص الموضوع

 
 المبحث الثاني : نطاق الدراسة 

 
 المبحث الثالث : منيج الدراسة 

 
 الدراسة وعينة المبحث الرابع : وصف مجتمع 
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 المبحث األول
 دراسات تخص الموضوع

 

اػػػرل الباحػػػث ضػػػركرة اسػػػتلراض  ػػػدد مػػػف , لإلطػػػار ال ظػػػرم ال ػػػاص بالدراسػػػو  اسػػػتكماالن       
فػػي رسػػـ األطػػر ال ظراػػو كالب اااػػو لم هجاػػو الدراسػػو .  ات ال ظراػػو كالمادا اػػو التػػي سػػاهمتالدراسػػ

كالم تقػػاة مػػف ضػػكء وػػمتها  المكضػػكع ب ذات الوػػمومػػف الدراسػػات  احاػػث اتضػػمف المبحػػث  ػػدد
 ساسػػاو لتمػػؾ الدراسػػات . كفامػػا اػػأتيمؤكػػداف  مػػى إظهػػار المضػػاماف األ ,بػػادارة الجػػكدة الكػػاممو 

 ككاآلتي :استلراض لتمؾ الدراسات 
    الدراسات العربية -أ

1- 
 الدراسو   كاف

 كس تها

 مجمك و  مى دراسو لمموارؼ لتكغاميا األداء في كأفرها الكاممو الجكدة  إدارة متطمبات
 2225/  ا كل مدا و في األهماو الموارؼ مف م تارة

 ال ااط حمدم والح زهراء  والباحف

 الدراسو مككمو
 الكاممو الجكدة إدارة كمتطمبات مفهـك  مى الدراسو  اد الموارؼ في اللامماف األفراد كفهـ اطسع مدل
 . كمتطمبات  ـكالمفه لهذا وارؼمال هذه تطباؽ كمدل

 الدراسو مف الهدؼ
ذشخٛص ٔذحذٚذ عالقح ٔاثش يرطهثاخ إداسج انجٕدج انشايهح فٙ األداء انرشغٛهٙ  إلى الدراسو هدفت

 .انًصشفٙ , ٔتٛاٌ يضايٍٛ ٔحذٔد ْزِ انعالقح عهٗ يسرٕٖ انًصاسف انًثحٕثح 

 االست تاجات أهـ

  رػػاـ بتطكاػػػب االهتمػذا اتطمػ, لم    رفػػال م لان ػػبح كا ػػورفي أوػػمؿ المػػفو في اللػػالحدا ػػق ااتكؿ التػػد اف 
 كاف اقمب االفػػػراد . ػػػق ااتراد اللامماف  مى تمؾ التػػػماـ  بتدراب األفػػداث ال دمات باإلضافو إلى االهتػػػكتح
 ل  كتقدامػػػها بأسمكب جدادالمبحكفاف اتفقكف  مى اف مورفهـ المؿ  مى ارضاء الزبػػػكف كت كاو  دمػػػات   

                                     كت فاض تكمفتها كتقماؿ ك ت ا جازها الى اد ى مستكل ممكف .   

 التكواات أهـ

 التدراباو الدكرات إ امو ككذلؾ ,المورفاو الو ا و في الكاممو الجكدة إدارة برامج ؽاتطب في التكسو
اللامماف لمكاكبو التقدـ التقا ي في الو ا و لتطكار مهارات االفراد  اهدكالمل الجاملات بالتلاكف مو
  , كضركرة االهتماـ بمقترحات كاراء الزبااف كمحاكلو ترجمتها الى مكاوفات لم دمات الجدادة . المورفاو

2- 
 الدراسو   كاف

 كس تها

 في استطس او دراسو :اللرا او الو ا او والم ظم في الكاممو الجكدة إدارة تطباؽ إمكا او
   2226/ البترككاماكاو لمو ا ات اللامو الكركو

  كبمي  سكم مسمـد.   الباحث

 الدراسو مككمو

 بااو موءمس مدل :أكلهما مهمتاف  قطتافبلد إفارة  الكاممو الجكدة إدارة تطباؽ إمكا او  مى التلرؼ
 الكركو أ ضاء إدراؾ مستكل :كفا اهما كامموال الجكدة تطباؽ لمتطمبات الدراسو مكضكع الو ا او الكركو
   . الكاممو الجكدة إدارة لمضاماف كافو

 الدراسو مف الهدؼ
  ف اللرا ي المكظؼك  لممدار توكر إ طاء في تسا د الكاممو الجكدة إدارة لمبادئ مكجز  رض تقداـ
لتطباؽ  اللرا او ا اوالو  البااو موءمس مستكل إظهار كمحاكلو لمجكدة الجدادة االستراتاجاو هذه
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متطمباتها, مو  ااس مستكل ادراؾ االدارة كالمكظفاف لمبادئ ادارة الجكدة الكاممو لتأكار امكا او التطباؽ 
 . كاتجاهات 

 االست تاجات أهـ

 لملمؿ موءمس أكفر م ا ان  تكفر ال اوو تهااكمكاوف اللرا او الو ا او لمكركو الت ظامي الب اء طبالو إف
, كتمتمؾ الكركو المبحكفو ادراكا جادا الى حد ما كتكجها مقبكال  حك  الكاممو الجكدةادارة  كفؽ  مى

 التطباؽ , كتفتقر الكركو الى ال طط كالسااسات كاالجراءات التي ت ظـ االهتماـ بالجكدة .

 التكواات أهـ

اؽ ا امو دكرات حكؿ الجكدة  ف طر  كمتطمباتها كمفاهامها بالجكدة لمتفقاؼ المدل بلاد كاسو بر امج ا تماد
  اد الكركو في الكاممو الجكدة إدارة لتطكار كمدركسو كاضحو  طو ا تماد ككذلؾكاسالاب ادارتها, 

 مى وااقو ال طو كتتضمف ( الرسالو ,  الجاملات مف مت ووو بل اور االستلا و  سؿ مف الدراسو
  تكج  الكركو  حك الجكدة كطرااؽ ت فاذها .االهداؼ , السااسات , االجراءات   كالتي تككؿ مو بلضها 

 

3- 
 الدراسو   كاف

 كس تها

 المدراء آلراء استطس او دراسو الوحاو الم ظمات في الكاممو الجكدة إدارة تطباؽ إمكا او
 2228/  ا كل محافظو مستكفاات مف  ا و في

  اللبادم وباح فاار محمد الباحث

 الدراسو مككمو

  سؿ مف تجاكزها ال دمات تمؾ  مى اجب ت افساو تحداات ظؿ في الوحاو ال دمات و ا وتلمؿ 
 الم ظمات است داـ إلى الحاجو تبرز ذلؾ ضكء كفي الوحاو ال دمات جكدة في كالتفكؽ زالتما   م طؽ

 .  الكاممو الجكدة إدارة م ها جدادة ألسالاب الوحاو

 الدراسو مف الهدؼ
 متطمباتل كتك اص كوؼ ـاتقدك  الوحاو الم ظمات في لكامموا الجكدة إدارة تطباؽ إمكا اات تحداد
 . الدراسو  اد المستكفاات في الكاممو الجكدة إدارة

 االست تاجات أهـ

 ف  ح  كاض إف اقمب المدراء المبحكفاف لهـ  برة في مجاؿ  مؿ مستكفاهـ مما امك هـ مف إ طاء توكر  
جماو اللامماف الممكف كفراؽ  مؿ ككذلؾ لمستكفى إمكا او تطباؽ إدارة الجكدة الكاممو  مى مستكل ا

كاحد كاف المستكفى تم ح لملامماف لداها حراو تقداـ اآلراء كالمقترحات المتلمقو بتحساف جكدة ال دمات 
 المقدمو لمزبااف كتقـك المستكفى باد اؿ اللامماف لداها في دكرات تدراباو لتحساف مهاراتهـ ك  دراتهـ . 

 التكواات أهـ
 الوحاو كال دمات جهو مف كاللامماف فرادألل كالتطكار المستمراف التحساف  مى كتحافظ تد ـ بااو اءب 
  كاللمؿ  مى ت ماو القاـ كاالتجاهات المتلمقو بادارة الجكدة الكاممو لدل جماو اللامماف . أ رل جهو مف

4- 
 الدراسو   كاف

 كس تها

رخذاياذٓا فٙ صُاعح ذٕنٛذ انطاقح انكٓشتائٛح / اداسج انجٕدج انشايهح فٙ نٛثٛا / دساسح الس

 Glasgow Caledonian University) غالسكٕ جايعح)  1002
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN LIBYA / ASTUDY OF ITS USE IN   

THE ELECTRICAL  POWER  GENERATION   INDUSTRY.                              

 ELSHARIF M. HASSINالكراؼ حساف   الباحث

 الدراسو مككمو

إذ تلكد ممكاو هذه مو في الكركات الو ا او الماباو هؿ ه اؾ امكا او لتطباؽ  ظاـ ادارة الجكدة الكام
, لكف  ممااتها حساسو جدا الى التغاارات التكرالاو كالهاكؿ الت ظامي كدراسات كادارتها لمحككموالكركات 

 ال مكذج كالفقافو الغرباو المتطكرة في االدارة .   البحث كالتطكار الجدادة التي تكاكب 

 الدراسو مف الهدؼ
ملرفو الملك ات كاللكامؿ التي تؤفر  مى الجكدة , كمحاكلو تطكار استراتاجاو لت فاذ ادارة الجكدة الكاممو 

 في  طاع تكلاد الطا و الكهرباااو في لاباا.
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 االست تاجات أهـ

ماا مف االدارة لقاادة  مماو تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو كهذا لاس في محم  التركاز فقط  مى المستكاات الل
بؿ اجب التركاز  مى االفراد اللامماف في المستكاات األد ى اداراان مف  سؿ التدراب كالتلماـ كهك 

مو لسرتقاء بجاؿ  طاع  دمات الكهرباء . ككذلؾ  دـ فهـ اللامماف في الكركو ءاالسمكب االكفر مس
 لمتطمبات تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو . 

 التكواات أهـ

,  مى االدارة اف تدرؾ الحاجو ألهماو امتسؾ استراتاجاو متماسكو لتطباؽ متطمبات ادارة الجكدة الكاممو 
ككذلؾ اجب اف اككف ه اؾ فهـ افضؿ لحاجات الزبكف كاف تقـك االدارة بمسح مف اجؿ تك و الطمب 

التدراب كالتلماـ لترساخ فقافو ادارة ضركرة االهتماـ ب فضسن  ف مى الطا و الكهرباااو , المستقبمي المتزااد 
 .هـ مسؤكلاو اكبر كا طاء كتمكاف اللامماف الجكدة الكاممو

 

  : األجنبية الدراسات-ب
 

1- 
 الدراسو   كاف

 كس تها

 . هك أل كك ألفي  الو ا اتتطباؽ ادارة الجكدة الكاممو في االساساو ل  كامؿ ال جاح

Critical success factors of TQM implementation in Hong Kong 

industries . (2002)                                                                               

 Antony, et al.,2002 الباحث
 مف التطباؽ . لم ظمات كال تااج المتحوؿ  ماهامدل تطباؽ إدارة الجكدة الكاممو مف  بؿ هذه ا الدراسو مككمو

 الدراسو مف الهدؼ

تحداد اهـ اللكامؿ الرااساو في التطباؽ ال اجح إلدارة الجكدة الكاممو في الكركات الو ا او في هك أل 
  استمارة استبا و  مى المدراء كملاك ي المدراء في  دة كركات و ا او 422كك أل, حاث تـ تكزاو (

 مت ك و .

 االست تاجات أهـ

تكومت الدراسو الى اف التدراب كالتلماـ التبر مف اهـ اللكامؿ في  جاح تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو في 
الكركات الو ا او تما  الل اور التالاو: تبادؿ الباا ات كالملمكمات المتلمقو بالجكدة,  بكؿ كد ـ االدارة 

 اضافو الى االتواالت كالتحساف المستمر .  اللماا, التركاز  مى الزبكف, دكر  سـ الجكدة

 التكواات أهـ

ضركرة التكسو في الدراسات في هذا المجاؿ مستقبسن كاف تككف اللا و اكفر مف  ا و هذه الدراسو البالغو 
  ور لكؿ كركو و ا او, ككذلؾ دراسو المقار و كالتبااف باف مدل ممارسات ادارة الجكدة الكاممو  32

 ا او ا رل م تمفو في هك أل كك أل . في  طا ات و 

3- 
 الدراسو   كاف

 كس تها

 المفتكحو اله داو الجاملات في لملمكمات دمات او ك مكتبلم الكاممو الجكدة إدارة تطباؽ
Application of (TQM) to library and information services in Indian 

Universities / 2006                                                                     open 

  Dr. G. Saroja  &  Dr. G. Sujatha   الباحث

 الدراسو مككمو

 ك دمات المكتبات  مىاتكجب  كالتق او كاللمماو اإلداراو المجاالت جماو في الهااؿ متطكراستجابو ل
 الكاممو الجكدة إدارة با ها كمف للمماوا األسالاب إد اؿ  سؿ مف الكبار التطكر هذا تكاكب ف  أ الملمكمات

 .لتحقاؽ الكلار الذم ترفل  الجاملو ( جكدة التلماـ  مى  تبو ابكابكـ  
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 الدراسو مف الهدؼ
التلرؼ  مى مفاهاـ الجكدة, ضماف الجكدة, الر ابو  مى الجكدة, الجكدة الكاممو اضافو الى مراجلو  ظاـ 

 و تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو في  طاع  مـ المكتبات كالملمكمات ضماف الجكدة في التلماـ  ف بلد, كدراس

 االست تاجات أهـ
 دـ كجكد ب او تحتاو كافاو لمحفاظ  مى المكتبات, الم الفات في استسـ المجست, االست داـ الجاد لمكتب 

 كالكفااؽ كالدكراات مف  بؿ الباحفاف .

 التكواات أهـ
لتحساف جكدة  دمات الملمكمات, ت واص المزاد مف االمكاؿ لدراسو   مى كضو م هجاات كالاات اللمؿ

 مكضكع الجكدة في هذا المجاؿ, تدراب المكظفاف  مى تقداـ  دمات ملمكمات ذات  ك او جادة . 

 الدراسو   كاف
 كس تها

 .( كركو بككسات  تلداف في قا اة الكاممو: دراسو حالو في كركو تطباؽ ادارة الجكد
TQM implementation: a case of a mining company in Ghana. ( 2012) 

 Ernest Boateng-Okrah  & Fred Appiah Fening الباحث

 الدراسو مككمو

 ظرا ألهماو  طاع التلداف كك   مف اهـ موادر ا تواد البمد اتـ طرح االسامو االتاو: هؿ الكركات في 
ح كمف المرة االكلى؟ هؿ امكف اف تت افس هذه الكركات   طاع و ا و التلداف تؤدم اللمؿ بالككؿ الوحا

مو الكركات اللالماو المتقدمو با تاج ملادف بالجكدة المطمكبو كاست داـ االسالاب كالممارسات لمحد مف 
 ال فااات كتحساف اللمماات كاال تاج ؟ كما هك تأفار ت فاذ ادارة الجكدة الكاممو  مى أداء هذه الكركات؟ . 

 الدراسو فم الهدؼ
تقااـ مستكل تطباؽ اسالاب ادارة الجكدة الكاممو كملرفو كافاو تطباقها, كما اف هذه الدراسو ستككف بمفابو 

 مودر مرجلي لتطباؽ هذه الممارسو في  طا ات ا رل مفؿ الو ا و كالتلماـ .

 االست تاجات أهـ

مو التمهاداو مف التدراب  مى اسالاب ادارة اف اإلدارة اللماا كالكسطى في الكركو المبحكفو  د اجتازت المرح
الجكدة الكاممو كاتـ  قؿ الملرفو الى جماو اللامماف في الكركو با امو دكرات تدراباو لملامماف لضماف 
حوكلهـ  مى الملرفو كال برة, فضس  ف اف االدارة اللماا مستمرة في  بكؿ مسؤكلاو االلتزاـ بسااسات 

 طباؽ هذا الم هج االدارم سلاان م ها إلرضاء زباا ها . ادارة الجكدة كالمكاركو لت

 التكواات أهـ

ضركرة االهتماـ بالزبااف كالمجهزاف, كاف اككف تطباؽ م هج إدارة الجكدة الكاممو في الكركو بوكرة 
دارة تدراجاو, كالتماس المسا دة مف  براء ادارة الجكدة كاالستكارااف الذاف اتـ ا تمادهـ لتطباؽ (االازك, ا

الجكدة الكاممو, بالدراج ..الخ , اضافو الى ذلؾ اجب اجراء بحكث مستقبماو لممقار و باف  تااج هذه 
الدراسو التي اجرات في دكلو  اماو كا رل مكابهو في دكلو متطكرة لملرفو الدكر الذم تملب  الفقافو في 

 تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو .   
 

 بقة ومجال التمّيزالسامن الدراسات  اإلفادة -ج
تحػػددت اسػػتفادة الباحػػث فػػي كتابػػو الجا ػػػب ال ظػػرم كد ػػـ الجا ػػب الماػػدا ي فضػػس  ػػػف     

االستفادة في إ داد استمارة االسػتبا و . كاف مػا اماػز هػذه الدراسػو  ػف الدراسػات التػي ت ػص 
   حاػػث أ هػػا ت اكلػػت  دمػػو تكزاػػوالكهربػػاءالمكضػػكع  مػػو الدراسػػات فػػي هػػذا الجا ػػب ( دمػػو 

كااوػػػاؿ كوػػػاا و كػػػبكات الكهربػػػاء كالمتمفمػػػو بمداراػػػو تكزاػػػو الكهربػػػاء  اػػػد الدراسػػػو فػػػي بااػػػو 
لتطباؽ متطمبات إدارة كدراسو ما إذا كاف ه الؾ إمكا او محافظو كرككؾ  مى كج  التحداد , 

 الجكدة الكاممو في هذه المداراو .
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 المبحث الثاني
 نطاق الدراسة

 
باااػػو الم ظمػػات ال دماػػو فػػي  طػػاع الكهربػػاء فػػي ظػػؿ تحػػداات  تلمػػؿ: : مشددكمة الدراسددة أوالً 

متكػػػابكو كسػػػرالو التغا ػػػر تجبرهػػػا  حػػػك اسػػػت داـ الم ظمػػػات ألسػػػالاب جداػػػدة, كم هػػػا إدارة الجػػػكدة 
مػد ؿ إدارم ملاوػر مضػمك   التركاػز الكاممو بكوفها استراتاجاو ت افساو في  طػاع ال ػدمات ك 

  مى الجكدة في جماو أكج   كاطاتها .
الفر اػػػػو التابلػػػػو لمداراػػػػو تكزاػػػػو دراسػػػػو اسػػػػتطس او أكلاػػػػو فػػػػي اال سػػػػاـ كالػػػػدكاار اجراػػػػت 

, كتبػػاف أ ػػ    16/3/2217كلغااػػو  16/2/2217الكهربػػاء فػػي محافظػػو كركػػكؾ  ػػسؿ المػػدة مػػف 
لدل هذه المداراو مككمو تتمفؿ بمحدكداو ملرفو المدراء كاللامماف بمتطمبػات إدارة الجػكدة الكػاممو 

مكا  االمػر الػذم دفػو الباحػث إلػى ت ػاكؿ هػذه المكػكمو كالسػلي للسجهػا فػي الدراسػو , او تطباقهاكا 
 الحالاو .
هـ فػػي تكضػػاح مكػػكمو سػػاؤالت المؤكػػرة أد ػػاه امكػػف أف اسػػ مػػى مػػا سػػبؽ فػػاف طػػرح الت كتأساسػػان 
 الدراسو :

 مفهػػـك   مػػى ان اطس ػػ – اػػد الدراسػػو  –فػػي المداراػػو  كفهػػؿ امتمػػؾ المػػدراء كاألفػػراد اللػػامم
  . إدارة الجكدة الكاممو كأهدافها ؟

 ػػف  كاضػػحان  توػػكران  – اػػد الدراسػػو  –فػػي المداراػػو  كفهػػؿ امتمػػؾ المػػدراء كاألفػػراد اللػػامم 
 متطمبات إدارة الجكدة الكاممو ؟ .

 

كالبػػاحفاف فػػي  ابت بفػػؽ أهماػػو الدراسػػو مػػف كا ػػو ارتباطهػػا بػػد كة الكت ػػ : أىميددة الدراسددة: ثانيدداً 
اال تاج كاللمماػات الػى األ ػذ ب ظػر اال تبػار دكر متطمبػات إدارة الجػكدة الكػاممو فػي مجاؿ ادارة  

اداء الم ظمػػػات ال دماػػػو لتحقاػػػؽ التحسػػػاف المسػػػتمر فػػػي جػػػكدة ال ػػػدمات المقدمػػػو لمزبػػػااف, كمػػػا 
 :ما اأتي كتكتسب الدراسو أهماتها مف 

المبحكفػو  المداراػو في تلزاز تكجهػاتملاورة ممكف أف تسهـ إلى مفاهاـ إداراو التطرؽ  .1
 .ب وكص تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو في ا كطتها  استراتاجاتهافي وااقو 

مجتملػػو  وتػػكفر متطمباتهػػا الرااسػػتحداػػد مػػداات الكوػػكؿ الػػى كا ػػو ادارة الجػػكدة الكػػاممو ك  .2
 . اكتكاؼ مستكاها كمل كاتها إحواااان كم فردة في المداراو  اد الدراسو بهدؼ 
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في ضكء مككمو الدراسو كأهماتها فاف هػدؼ الدراسػو الػرااس ا وػب : الدراسة : أىداف  ثالثاً 
أساسػػػان فػػػي الككػػػؼ  ػػػف امكا اػػػات تطباػػػؽ إدارة الجػػػكدة الكػػػاممو فػػػي الم ظمػػػات ال دماػػػو كباػػػاف 
مضاماف كحدكد هذا التطباؽ  مى مستكل المداراو المل او بالبحث , فضسن  ف تحقاػؽ األهػداؼ 

 اآلتاو : 
 فهػػـ األفػػراد اللػػامماف فػػي المداراػػو  اػػد الدراسػػو لمكضػػكع الجػػكدة الكػػاممو  تقاػػاـ مسػػتكاات

 كأهداف  كالتي افترض اف تقترف مو اهدافهـ الفرداو .

  دراسػػػو مػػػدل تػػػكفر المتطمبػػػات األساسػػػاو لتطباػػػؽ إدارة الجػػػكدة الكػػػاممو فػػػي المداراػػػو  اػػػد
 الدراسو .

 و  اد الدراسو . كوؼ كتك اص متطمبات إدارة الجكدة الكاممو في المدارا 

 
  م ططػان افتراضػاان لمدراسػو الحاضػرة, ابػا ف 1 – 1( الكػكؿ الػرضرابعدًا : مخطدط الدراسدة: 

 . المتغارات  اد اإل تبار كالتي تلب ر  ف المضاماف األساساو لممكضكع
 

 
 المخطط االفتراضي لمدراسة (1 – 1الشكل )

 لباحثالشكل : من اعداد ا

 

 ذرٛفش
 ال

 ٔعُ

 مديريةإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في الإقرار 

 ِرطٍثاخ إداسج اٌدٛدج اٌشاٍِح

 

اٌرحغ١ٓ 

 اٌّغرّش

 

اٌم١ادج 

 اإلداس٠ح

 

 

ِشاسوح 

 اٌعا١ٍِٓ

 

 

اٌرذس٠ة 

 ٚاٌرع١ٍُ

اٌعًّ عٍٝ  

ذٛف١ش 

 ِرطٍثاخ

اداسج 

اٌدٛدج 

 اٌشاٍِح 

 

اٌرشو١ض 

عٍٝ 

 ْاٌضتٛ
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 كمضمكف الفرضاو الرااسو لمدراسو هك: : فرضيات الدراسة :اً خامس
 دارة الجودة الشاممة"إل قيد الدراسة المتطمبات األساسية " تتوفر في المديرية 

 كتتفرع  ف هذه الفرضاو مجمك و مف الفرضاات الفر او ككاآلتي :
 اتكفر في المداراو  اد الدراسو متطمب التركاز  مى الزبكف . .1

 اتكفر في المداراو  اد الدراسو متطمب التحساف المستمر. .2

 اتكفر في المداراو  اد الدراسو متطمب القاادة اإلداراو . .3

 اتكفر في المداراو  اد الدراسو متطمب مكاركو اللامماف. .4

 اتكفر في المداراو  اد الدراسو متطمب التدراب كالتلماـ . .5
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 المبحث الثالث
 مندديدج الددراسددة

 
 : أساليب جمع البيانات  أوالً 

بغاو الحوكؿ  مى الباا ات السزمو لتحقاؽ أهداؼ الدراسو كا تبار فرضااتها فقد ا تمد       
الباحث في تغطاو الجا ب ال ظرم  مى اللداد مف الموادر التي تمفمت بالمراجو اللمماو مف 

فرة دا ؿ القطر أك  ف كتب كمجست كأبحاث كدراسات كرسااؿ ذات ومو بالمكضكع سكاء المتك 
طراؽ الكبكو الدكلاو لستواالت ( اال تر ت   باتجاه ب اء إطار  ممي كاضح الهتمامات الدراسو 

 .  الحالاو
أما فاما ا ص الجا ب المادا ي فقد  مد الباحث إلى است داـ الكسااؿ اآلتاو في جمو 

 الباا ات المطمكبو لمدراسو :
لمل ااف بالبحث في المداراو  اد الدراسو بهدؼ تكضاح المقابست الك واو مو األفراد ا - أ

فقرات االستبا و في حالو الحاجو إلى ذلؾ لضماف اإلجابو الوحاحو فضسن  ف طرح 
 األسامو قار المباكرة كالتي ت دـ الدراسو كاللامماف في المداراو المل او بالبحث .

 الدراسو .مسحظو سار اللمؿ في األ ساـ الرااسو في المداراو  اد   - ب

استمارة االستبا و التي تلد أداة رااسو في جمو الباا ات, كرك ي في وااقتها  درتها   - ج
في تحداد  ث مى التك اص ك ااس المتغارات الرااسو كالفر او لمدراسو ك د ا تمد الباح

متغاراتها  مى اللداد مف الدراسات كاألبحاث كالطركحات في الجا ب ال ظرم ككذلؾ 
آراء ال براء كذكم الت وص في هذا المجاؿ, كذلؾ للدـ كجكد مقااس  االستفادة مف

 جاهز اقاس متغارات الدراسو في الم ظمات التي تقدـ  دمو التزكاد بالطا و الكهرباااو .

 

 وصف استمارة االستبانة 

اكتممت استمارة االستبا و  مى الباا ات الك واو المتلمقو باألفراد المجاباف  مى       
ارة فقد تضم ت (الج س , التحواؿ الدراسي , بمد الدراسو , الم وب الكظافي الحالي , االستم

 دد س كات ال دمو ,  دد س كات ال دمو في الم وب الحالي , الدكرات التدراباو في مجاؿ 
 بمتطمبات إدارة الجكدة  (* الجكدة  . كاركز الجزء الفا ي مف االستمارة  مى المقاااس ال اوو 

الدراسو في  تطمباتإ داد مقاااس الدراسو مف  سؿ المؤكرات التي أكردها الكتاب كطكرت ا تمادا  مى م تـ)*( 
 . الكا و المادا ي كاسرم هذا األسمكب  مى جماو متغارات الدراسو
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                         الكاممو كالتي اتفؽ  ماها اقمب الكتاب كالمت وواف بادارة اإل تاج كاللمماات 
إذ تـ ت اكؿ متطمبات إدارة الجكدة الكاممو مف  سؿ التركاز  مى الزبااف ,  ,  1 - 1لجدكؿ (ا(

, القاادة اإلداراو كالتدراب كالتلم ـ ألسالاب إدارة الجكدة , مكاركو اللاممافالتحساف المستمر
لتكالي   أسامو  مى ا8, 5, 6, 5, 5  سؤاالن  ف تمؾ المتطمبات بكا و (29الكاممو, كتـ كضو (

, كاست دـ المقااس ال ماسي المرتب مف  بارة ( اتفؽ بكدة   كالتي أ ذت   1 - 2(الجدكؿ (
وحاح   كبمدل  1بكدة   التي أ ذت الكزف (  ؽوحاح   إلى  بارة ( ال اتف 5الكزف ( 
  , كتـ تقساـ كؿ متغار مف متغارات الدراسو إلى فسفو 3  كبكسط حسابي  دره (1-5استجابو (

م  فض   ا تمادا  مى إدراؾ المجاباف لفقراتها في المقااس  –متكسط  –اات ( مرتفو مستك 
ال ماسي الملتمد , إذ اكار االتفاؽ ( اتفؽ بكدة , اتفؽ   مى الفقرات إلى المستكل المرتفو لهما 

بكدة    ؽ, ال اتف ؽ, كتلبر حالو (محااد   مى المستكل المتكسط لهما, با ما حالو ( ال اتف
 ستكل الم  فض م هما.لمم
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 المفاىيم المعتمدة في االستبانةمراجع  (  1 – 1لجدول )ا
 الباحفكف  المتغار المبحكث ت
 
 التركاز  مى الزبكف  -1

(Brown & Chin, 2004:527) 

(Douglas & Fredendall, 2004:399) 
  263: 2212, (الحاالي

  39:  2222 ,اللا ي(
 
 
2- 

 التحساف المستمر
)Dahlgaard, et al.,2007:32-35  
)Krajewski, et al.,2010:181-182  

  25:2228 (محمد,

 
 القاادة اإلداراو -3

)Foster, 2013:88-90  
  97: 2221, ( قامي

 ) 18: 2225 ,ال ااط(

 

 

 مكاركو اللامماف -4

Krajewski, et al.,2013:181)  
Arnold, et al.,2008:470 )   

  27: 2214 ( اكك ي,
  21, 2228 بادم,(الل

 
 التدراب كالتلماـ -5

) Goetsch & Davis, 2014:194  
)Dahlgaard, et al.,2007:215   

  77: 2211 ااش ,(
 الجدكؿ مف ا داد الباحث .

 

 متغيرات الدراسة الواردة في االستبانة(   1 - 2 الجدول )

 الجزء
المتغارات 
الرااسو 
 لسستمارة

 ةالمتغارات الفر او لسستمار 
مؤكر 
 القااس

رمز مؤكر 
 القااس

 باا ات ك واو  األكؿ
 الم وب الكظافي -التحواؿ الدراسي -الج س

  دد الدكرات التدراباو  - دد س كات ال دمو
 زX –أ X ز -أ 

 
 

 الفا ي

 
متطمبات إدارة 
 الجكدة الكاممو

 X5 - X1 1 – 5 التركاز  مى الزبكف

 X10 – X6 6 – 10 التحساف المستمر

 X16 - X11 11-16 القاادة اإلداراو

 X21-X17 17-21 مكاركو اللامماف
 X29-X22 22-29 التدراب كالتلماـ

 الجدكؿ مف ا داد الباحث .
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 اختبار صدق االستبانة 
لغػػػػػرض  اػػػػػاس وػػػػػدؽ االسػػػػػتبا و ,  ػػػػػاـ الباحػػػػػث با ضػػػػػاع اسػػػػػتمارة االسػػػػػتبا و للػػػػػدد مػػػػػف       

ألفػراد المل اػاف بالبحػث فػي المداراػو  اػد الدراسػو كتمفمػت هػذه اال تبارات  بؿ كبلد تكزالها  مى ا
 اال تبارات باالتي:

 :االختبارات قبل توزيع استمارة االستبانة  - أ
 : لغػرض التأكػد مػف  ػدرة اسػتمارة االسػتبا و  مػى  اػاس متغاػرات  قياس الصدق الظداىري

 رضػػػػها  مػػػػى الدراسػػػػو فقػػػػد ا تبػػػػر الوػػػػدؽ الظػػػػاهرم لفقػػػػرات االسػػػػتبا و بلػػػػد إ ػػػػدادها ك 
مجمك ػػو مػػف ال بػػراء كالمت ووػػاف فػػي اللمػػـك اإلداراػػو كادارة اال تػػاج كاللمماػػات, ك ػػتج 
 ػػػف ذلػػػؾ مسحظػػػات تمػػػت م ا كػػػتها كأجػػػرم التلػػػداؿ كاإلضػػػافو  ماهػػػا كبػػػذلؾ حوػػػمت 

 االستبا و  مى رأم األكفراو مف المحكماف كهـ كؿ مف :

 كاال تواد /جاملو المكوؿ  ادؿ ذاكر ال لمو / أستاذ مسا د / كماو اإلدارةد.  -1
 د. ر د  د اف رؤكؼ / أستاذ مسا د / كماو اإلدارة كاال تواد /جاملو المكوؿ -2

 د.  سء احمد حسف  / أستاذ مسا د / كماو اإلدارة كاال تواد /جاملو المكوؿ -3

 د.  سء  بدالسسـ احاى / أستاذ مسا د / كماو اإلدارة كاال تواد /جاملو المكوؿ -4

 حساف / مدرس / كماو اإلدارة كاال تواد /جاملو المكوؿ د. محمد موطفى -5

  تػػـ  اػػاس كػػمكلاو اسػػتمارة االسػػتبا و مػػف  ػػسؿ طػػرح اللداػػد مػػف  :قيدداس الشددمولية
األسػػامو  مػػى السػػادة المحكمػػاف  ػػف كػػمكلاو االسػػتبا و كفػػي ضػػكء األسػػامو المفػػارة تػػـ 

مػػػػف إضػػػػافو  ػػػػدد مػػػػف الفقػػػػرات كحػػػػذؼ بلػػػػض الل اوػػػػر كتوػػػػحاح كاسػػػػتبداؿ  ػػػػدد 
 اللبارات بأ رل أكفر م ها مسءمو .

 

 االختبارات بعد توزيع استمارة االستبانة : - ب

 الحيادية : -8
تب ػى الباحػث مسػألو  مػى  ػدر مػف األهماػو   ػد تكزاػو اسػتمارة االسػتبا و كتمفمػت بلػدـ       

التػػػد ؿ فػػػػي إجابػػػػات األفػػػػراد المل اػػػػاف بالبحػػػػث كالتػػػػأفار فاهػػػػا مػػػػف اجػػػػؿ تحقاػػػػؽ المكضػػػػك او 
لحااداو كا  طاء الفروو لمتلبار  ف الرأم الحقاقي لكؿ فرد مف األفػراد المل اػاف بالدراسػو , كا

كبمكجب ذلؾ فقد م ح كؿ فرد مف هؤالء األفراد مدة كافاو كمتساكاو لإلجابػو  ػف االسػتبا و , 
, فػي حػاف أف الباحػث ا تظػر لمػدة  13/4/2217إلػى  2/4/2217إذ امتدت هذه المػدة مػف 

مف المجابػاف رقبػو م ػ  فػي الحوػكؿ  مػى كافػو االسػتمارات المكز ػو  مػى الػرقـ أطكؿ للدد 
مف أف اللمماو أ ذت مزادا مف الك ت كالجهد مف  سؿ مراجلو األفػراد المل اػاف بالبحػث فػي 

 مكا و  ممهـ لمرات  دادة .
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 االتساق الداخمي :-7
 تمػاد  مػى االتسػاؽ الػدا مي لغرض اال تبار كالتأكد مػف وػدؽ االسػتبا و, فقػد تػـ اال       

. إذ تلبػػر  ػػاـ االرتبػػاط المل كاػػو  ػػف مػػدل موػػدا او  لمفقػػرات الملبػػرة  ػػف متغاػػرات الدراسػػو
ككا ػػػت  تػػػااج االتسػػػاؽ الػػػدا مي  , تمفاػػػؿ تمػػػؾ الفقػػػرات لممتغاػػػرات الرااسػػػو كالفر اػػػو المبحكفػػػو

 لمتطمبات إدارة الجكدة الكاممو كاآلتي :          
  تـ  ااس االتساؽ الدا مي لفقػرات هػذا المتطمػب كالملتمػدة فػي  :بون التركيز عمى الز

اسػػػتمارة االسػػػتبا و ك ػػػد تبػػػاف كجػػػكد مجمك ػػػو كباػػػرة مػػػف  س ػػػات االرتبػػػاط المل كاػػػو 
  مما ادؿ  مى كجكد اتساؽ باف تمؾ الفقرات 3كالمكجبو كما هك مكضح في ممحؽ (

 ذككر ., مما اكار إلى إمكا او  ااس هذه الفقرات لمبلد الم

 

 : تكػػػار موػػػفكفو االرتبػػػاط ال اوػػػو لفقػػػرات متطمػػػب التحسػػػاف  التحسدددين المسدددتمر
  إلػػػى كجػػػكد مجمك ػػػو كباػػػرة مػػػف  س ػػػات 4المسػػػتمر ككمػػػا هػػػك مبػػػاف فػػػي ممحػػػؽ (

االرتباط المل كاو كالمكجبو . مما ادؿ  مػى كجػكد االتسػاؽ الػدا مي , ممػا اكػار إلػى 
 .إمكا او  ااس هذه الفقرات لمبلد المذككر 

 

  : تكػػار موػػفكفو االرتبػػاط ال اوػػو بفقػػرات مسػػتمـز القاػػادة اإلداراػػوالقيددادة اإلداريددة 
  إلػػى أف  ػػاـ االرتبػػاط مل كاػػو كمكجبػػو ممػػا اػػدؿ  مػػى 5ككمػػا هػػك مبػػاف فػػي ممحػػؽ (

 كجكد االتساؽ با ها كلاؤكر ود ها ك درتها  مى التلبار  ف متطمب القاادة اإلداراو 

 

 : وفكفو االرتباط ال اوو بفقرات متطمب مكاركو االفراد تكضح م مشاركة العاممين
  إلػػػى أف  ػػػاـ االرتبػػػاط مل كاػػػو كمكجبػػػو جمالهػػػا , 6اللػػػامماف كالمبا ػػػو فػػػي الممحػػػؽ (

 كهذا تلبار  مى ودؽ ب اء محتكاات  كفبات سراا   .

 

  : تكػػػار موػػػفكفو االرتبػػػاط التددددريب والتعمددديم عمدددى أسددداليب إدارة الجدددودة الشددداممة
مل كاػو  إلػى أف  ػاـ االرتبػاط  7رات هذا المستمـز ككما مباف في ممحػؽ (ال اوو بفق

ممػػػا اػػػدؿ  مػػػى كجػػػكد االتسػػػاؽ الػػػدا مي با هػػػا كلاؤكػػػر وػػػد ها ك ػػػدرتها فػػػي  كمكجبػػػو
 التلبار  ف هذا المتطمب .
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 قياس ثبات االستبانة : -4
ي لجماػػو متغاػػرات لغػػرض  اػػاس فبػػات االسػػتبا و تػػـ حسػػاب ملامػػؿ ( كرك بػػاخ الفػػا   الكمػػ       

فبػات بدرجػو  الاػو افػكؽ  %  كهك ملامػؿ95.5االستبا و , ككاف ملامؿ الفبات لسستبا و ب سبو (
  Sekaran, 2003:311% . (60الملدؿ المطمكب كالمقدر بػ 

 
 : أساليب التحميل اإلحصائي  ثانياً 

بمجمك ػػو مػػف اسػػت ادا إلػػى طبالػػو تكجهػػات أهػػداؼ الدراسػػو كمضػػاماف فرضػػااتها فقػػد اسػػتلاف 
كالتػي تتمفػؿ  . األدكات اإلحواااو كذلؾ الست دامها فػي كوػؼ كتكػ اص متغاػرات الدراسػو

 باالتي :
  ()بيرسدددون( معامدددل االرتبددداط البسددديطPearson Correlation)  : لقاػػػاس

اسػػػػت دام  فػػػػي تحداػػػػد االتسػػػػاؽ  كتػػػػـ,  مل كاػػػو اللس ػػػػو كطبالتهػػػػا بػػػػاف متغاػػػػراف
 . الدا مي لمتغارم الدراسو

 لمتلرؼ  مى  وااص  ا و الدراسو .كرارات والنسب المئوية : الت  

 ( األوسدداط الحسددابيةMean   :) كذلػػؾ لملرفػػو مػػدل ارتفػػاع كا  فػػاض اجابػػات
   ا و الدراسو لكؿ  بارة مف  بارات محكر الدراسو .

 ( االنحرافدددددات المعياريدددددةStandard Deviation :) لملرفػػػػػو مػػػػػدل تركػػػػػز
 ها  ف الكسط الحسابي .االجابات  ف اللبارات كتكتت

  المختبدددر اإلحصدددائيT  :مػػػو  اسػػػتجابواألكفػػػر  كاسػػػت دـ فػػػي تحداػػػد المتطمػػػب
فػػي المداراػػو  اػػد الدراسػػو كا تبػػار إدارة الجػػكدة الكػػاممو  تطمبػػاتتطباػػؽ م إمكا اػػو

 فرضاات الدراسو .
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 المبحث الرابع
 وصدف مجتمع الدراسدة

   ومسوغات اختيارىا المعنية بالبحث مديرية: وصف ال أوالً 
تلد مداراات تكزاو الكهرباء إحدل الم ظمات ال دماو األساساو التي تسلى إلى تمباو       

احتااجات الزبااف مف  سؿ ااواؿ كتحكاؿ كواا و م ظكمو الطا و الكهرباااو كالتي ال استطاو 
بمداراو الدراسو  ومجتمتمفؿ اك الزبااف االستغ اء  ف  دماتها كك ها ت ص حااتهـ الاكماو . 
كضمف ب تكفر الباا ات بسب تكزاو الكهرباء في محافظو كرككؾ ك د تـ ا تاار هذه المداراو

 لمدة الزم او التي تغطاها الدراسو . طاؽ ا
 : مديرية توزيع كيرباء محافظة كركوك . نطاق البحثالمديرية 
تكػػكاست  ل  احػػد1977( ػػاـ  تسسػػأ لتػػيا مداراػػو تكزاػػو كهربػػاء محافظػػو كركػػكؾ تلػػد       

المداراو اللامو لتكزاو كهرباء الكماؿ كاحتػكم الهاكػؿ كم ضمف ض ت التياللرا او ك  لكهرباءا ارةكز 
المداراو الػذاف هػـ  مػى كاف  دد مسؾ م تسبي     سـ ف ي كادارم ,25الت ظامي لممداراو  مى (

 ماؿ ال تمؼ اال تواوات كاكمكظفو الممكف في م ان   مكظف957( المسؾ الكظافي الدااـ ابمأل 
 ممداراو . المككمو إلاهـ ضمف الهاكؿ الت ظامي ل

مػف  ػسؿ  في محافظػو كركػكؾاألساساو هي تمباو حاجات المكاط اف  لمداراوكأف مهمو ا
القااـ بلمماو الت طاط كالت فاذ لممحطات الفا كاو كالكبكات الكهرباااو الهكاااو كاالرضػاو كتكػغامها 

الكهرباااػػػػو الػػػػى جماػػػػو دكر المػػػػكاط اف سػػػػكاء كا ػػػػت فػػػػي مركػػػػز المدا ػػػػو اك فػػػػي إلاوػػػػاؿ الطا ػػػػو 
اال ضػػػػػاو كال ػػػػػكاحي التابلػػػػػو لهػػػػػا , ككػػػػػذلؾ ااوػػػػػاؿ الطا ػػػػػو الكهرباااػػػػػو الػػػػػى المكػػػػػاراو التجاراػػػػػو 
كالوػػػػ ا او كالزرا اػػػػو كالحككماػػػػو باإلضػػػػافو الػػػػى ا ػػػػارة الكػػػػكارع الرااسػػػػو كالفر اػػػػو . كمػػػػا كتقػػػػـك 

رة تكزاػو الطا ػو الكهرباااػو المتػكفرة فػي الكػبكو كفقػان لحوػو المحافظػو م هػا تككاست المداراو بادا
كامػػك فكلػػت   كت ظػػاـ القطػػو المبػػرمج باإلضػػافو  11,  33ب ػػاءان  مػػى احمػػاؿ المغػػذاات (  طػػكط 

الػػى  طػػػو ال طػػػكط ألقػػػراض الوػػػاا و الدكراػػػو كالطاراػػػو ككػػػؿ ذلػػػؾ اػػػتـ مػػػف  ػػػسؿ  سػػػـ السػػػاطرة 
 كالتكغاؿ.

بكات الهكاااػػو الجداػػدة فاكػػكف  ػػف طراػػؽ  سػػـ ال طػػكط كاف مهمػػو ا مػػاؿ أمػػا ت فاػػذ الكػػ
الواا و لهذه الكبكات فتقو  مى  اتؽ كؿ مف كلبو الواا و التػي تقػكـ بوػاا و الكػبكو الهكاااػو 

ككػػلبو القػػابمكات التػػي تهػػتـ بوػػاا و كت فاػػذ القػػابمكات االرضػػاو  كامػػك فكلػػت  11 ,0.4ل طػػكط (
, ككػلبو وػاا و المحطػات التػي اقػو  مػى  اتقهػا وػاا و  ك فكلػتكامػ  33 ,11 ,0.4ل طػكط (

كامك فكلػت الهكاااػو   33المحطات الفا كاو , ككلبو الواا و ال ارجاو التي تقـك بواا و  طكط 
, ككػػػلبو كركػػػو وػػػاا و المحػػػكالت التػػػي تقػػػكـ بوػػػاا و كتوػػػماح المحػػػكالت , ككػػػذلؾ ه ػػػاؾ كػػػلبو 

ااس الكهرباااػػو لجماػػو المكػػتركاف لاتسػػ ى ا اػػرا جبااػػو ال ػػدمات التػػي تهػػتـ ب وػػب كوػػاا و المقػػا
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اجكر الكهرباء المطمكبو مػف كػؿ مكػترؾ ب ػاءن  مػى مػا اسػتهمك  مػف طا ػو لمػدة زم اػو محػددة مػف 
 بػػؿ  سػػـ المبالػػات , كتحتػػكم المداراػػو  مػػى  سػػـ الفػػركع الػػذم اتػػكلى جماػػو ا مػػاؿ كػػلبو الت فاػػذ 

فو الى  مػؿ كػلبو ال ػدمات ك سػـ المبالػات فامػا اتلمػؽ ككلبو الواا و لمكبكات الهكاااو باإلضا
باأل ضػػاو كال ػػكاحي التابلػػو لمحافظػػو كركػػكؾ , كتكجػػد ا سػػاـ ا ػػرل ف اػػو كاداراػػو كقسػػـ الت طػػاط 
كالمتابلو ,  سـ اله دسو المد او ,  سـ الم ازف ,  سـ السسمو كالتفتاش اله دسي ,  سـ التػدراب 

كفي اآلك و األ ارة بدأ االهتماـ أكفر بتقااـ األداء  سـ اال سـ,  سـ الر ابو ,  ,  سـ الحسابات ,
دارة الجػكدة كذلػؾ باسػػتحداث كحػدة مركزاػو باسػػـ كحػدة (  بالمػػدار  كتكػػكف مرتبطػو  إدارة الجػكدة كا 

دارة الجػػػػكدة فػػػػي المباكػػػػرةن لسطػػػػسع المسػػػػتمر  مػػػػى تقاػػػػ كاالهتمػػػػاـ بػػػػأف اكػػػػكف  مداراػػػػواـ األداء كا 
كالمػػؿ القػػاامكف , لمجػػاؿ ذك  بػػرة ك مفاػػو  مماػػو مػػف  ػػسؿ دكرات تطكاراػػو القػػاامكف  مػػى هػػذا ا

في كافو اال ماؿ المككمػو  مى إدارة الجكدة  مى تك او الم تسباف  حك رفو مستكل الجكدة لألداء 
تقػػػداـ افضػػػؿ  اإلداراػػػو كالف اػػػو إلػػػى , كتسػػػلى مداراػػػو تكزاػػػو كهربػػػاء كركػػػكؾ بكافػػػو ككادرهػػػا الػػػاهـ

 . بك اللمؿ المتكاوؿ كالدؤ  ف  سؿم ال دمات
 : حدود الدراسة ثانياً 
 : ت حور الدراسو في مداراو تكزاو كهرباء محافظو كرككؾ  . الحدود المكانية .1

: تسػػتهدؼ الدراسػػو الككػػؼ  ػػف مكا ػػؼ االفػػراد المبحػػكفاف ضػػمف حػػدكد  الحدددود الزمانيددة .2
و كلغااػػػػػػػ 16/2/2217ظػػػػػػػركؼ الدراسػػػػػػػو فػػػػػػػي محافظػػػػػػػو كركػػػػػػػكؾ كتحداػػػػػػػدان لممػػػػػػػدة مػػػػػػػف 

16/4/2217. 
 فراد المعنيين بالبحثاأل: وصف  ثالثاً 
%, 95, كبمغت  سػبو اسػتجابتهـ   استمارة استبا و  مى األفراد المبحكفاف42كزع الباحث (      

كما تـ اال تماد  مى أسمكب المقابست الك واو مو األفراد لتكضاح فقرات االسػتمارة لهػـ, كمػف 
ممارسػػػو حراػػػو التلباػػػر  ػػػف رأاهػػػـ دكف الضػػػغط  مػػػاهـ فػػػي فػػػـ تػػػكفار الك ػػػت الكػػػافي كالم اسػػػب ل

فػػػي الحوػػػكؿ  مػػػى  طكامػػػو رقبػػػو مػػػف الباحػػػث لمػػػدةلتهـ كتطمػػػب ذلػػػؾ متػػػاباالسػػػتجابو بسػػػر و, 
   كوفان لملا و  اد الدراسو .1-4, كالرض الجدكؿ (االستمارات المكز و كافو

 

 في المداراو (  اد الدراسو     تكزاو استمارة االستبا و  مى االفراد المبحكفاف1 – 3الجدكؿ (

االستمارات  اقسام وشعب المديرية ) قيد الدراسة (
 الموزعة

االستمارات 
 المستممة

نسبة 
 االستجابة %

قسم السيطرة والتشغيل + قسم الجودة + قسم التدريب 
+ قسم الفروع واالطراف +  + قسم اليندسة المدنية

 شعبة الصيانة + شعبة القابموات
31 41 59 

 الجدول من اعداد الباحث .
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 في المداراو - ا و البحث –كوؼ األفراد   1 – 4  الجدكؿ (

 المركز الوظيفي
 العاممين في االقسام والشعب والشعب رؤساء األقسام

 النسبة % العدد النسبة % العدد
7 18.4 31 81.6 

 التحصيل الدراسي
 دراسات عميا بكالوريوس دبموم إعدادية متوسطة

 عددال
النسبة
 العدد %

النسبة
 العدد %

النسبة
 العدد %

النسبة
 العدد %

النسبة
% 

0 0 3 7.9 5 13.2 26 68.4 4 10.5 

 عدد سنوات الخدمة في المديرية
 سنة فأكثر 11 (6 – 10) (1 – 5)

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
6 15.8 9 23.7 23 60.5 

 صب الحاليعدد سنوات الخدمة في المن
 سنة فأكثر 11 (6 – 10) (1 – 5)

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
19 50 16 42.1 3 7.9 

 الجنس
 أنثى  كر

 النسبة % العدد النسبة % العدد
24 63.2 14 36.8 

 الجدول من اعداد الباحث .
 
 اػد  ـ ككػلب المداراػوا سػافػراد المبحػكفاف فػي األأهـ  وػااص أ سه  اكضح الجدكؿإذ 

 مف حاث:  الدراسو
.   داراػػػو ػػػدد سػػػ كات ال دمػػػو فػػػي الم -3التحوػػػاؿ الدراسػػػي.   -2المركػػػز الػػػكظافي (الم وػػػب  .   -1
 الج س . - 5 دد س كات ال دمو في الم وب الحالي .    -4
 
 : ما %  مف إجمالي األفراد, أ18.4كا ت (كالكلب أف  سبو رؤساء األ ساـ  المركز الوظيفي

 %  مف إجمالي أفراد اللا و . 81.6االفراد اللامماف في اال ساـ كالكلب فكا ت  سبتهـ (
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 : مػػف األفػػراد كػػهادات ت ووػػاو  الاػػو (ماجسػػتار ك 10.5احمػػؿ ( التحصدديل الدراسددي  %
%  مػػ هـ,  68.4دبمػػكـ  ػػالي  فػػي حػػاف بمغػػت  سػػبو الحاوػػماف  مػػى كػػهادة البكػػالكراكس (

مػػؿ كػػهادة الػػدبمـك (الملهػػد  . كأ اػػرا بمغػػت  سػػبو الحاوػػماف  مػػى %  مػػ هـ اح13.2با مػػا (
ف فهػػـ االسػػتبا و كا طػػاء أفػػراد اللا ػػو مػػف كهػػذا اػػدؿ  مػػى تمك ػػ%  .  7.9الكػػهادة اإل داداػػو (

 . توكر كاضح  ف كا و امكا او تطباؽ متطمبات ادارة الجكدة الكاممو

 

 مػف األفػراد اللػامماف 15.8بو (كجػكد  سػث : الحػظ الباحػ لمديريةعدد سنوات الخدمة في ا  %
%  هػػـ ممػػف لػػداهـ  دمػػو  23.7  سػػ كات , كاف  سػػبو (5-1الػػذاف لػػداهـ  دمػػو تقػػرب مػػف (

 سػ و فػأكفر 11%  هـ ممف لداهـ  دمو مػف  60.5كاف  سبو ( ,كات   س 10-6(تقرب مف 
كالدرااػو فػي  مف  سلها الملرفػو كهذه الس كات تدؿ  مى  برة األفراد كاكتسابهـ .في المداراو 

مكا او تطباقها في المداراو  اد الدراسو. دراكهـ إلدارة الجكدة الكاممو كا   كافاو ات اذ القرارات كا 

 

 : مػػف األفػػراد بالم وػػب  50(تمتػػد مػػدة  دمػػو  عدددد سددنوات الخدمددة فددي المنصددب الحددالي  %
ـ %  مػػ هـ لػػداهـ  دمػػو فػػي م اوػػبه 42.1فػػي حػػاف أف  سػػبو ( ,  سػػ كات1–5الحػػالي مػػف (

سػػ و فػػأكفر  سػػ و  11  سػػ كات , أمػػا األفػػراد الػػذاف لػػداهـ  بػػرة (6 – 10مػػف ( ممػػدةالحالاػػو ل
 .%  7.9فأكفر فقد بمغت  سبتهـ (

 

 : 36.8 %  مقابػؿ (63.2 كجد أف  سبو الػذككر أ مػى بكفاػر مػف  سػبو اإل ػاث ( الجنس  %
 . الدراسو كهذا الكد الى طبالو  مؿ المداراو  اد لإل اث .
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 الفصل الثاني
 االطار النظري

 
تاب مف  بؿ الك   كاالفكار اآلراءاتطمب تأساس اإلطار ال ظرم لهذه الدراسو مراجلو 

في مجاؿ إدارة الجكدة الكاممو الست سص المرتكزات ال ظراو التي تسا د الباحث  مى كالباحفاف 
اتضمف   ظراان  فوؿ إطاران إرساء التوكرات الكاضحو لمملالجات السحقو. ك ما  الرض هذا ال

 المباحث االتاو :
 

 .ـك إدارة الجكدة الكاممو كأهمات  كأهداف  كمراحؿ تطباق مفه :المبحث األول
 .كملك ات   تطباؽ إدارة الجكدة الكامموفكااد : المبحث الثاني
 . إدارة الجكدة الكاممو متطمبات :المبحث الثالث
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 المبحث األول
 إدارة الجودة الشاممة وأىميتو وأىدافو ومراحل تطبيقو مفيوم

دارة الجودة الشاممةمراجعة تاريخية لمفيوم الجودة و أواًل :   ا 
  المراجعة التاريخية  . أ
تكار الك ااو التارا او في القرف ال امس  كر  بؿ الماسد إلى تأكاد الفرا  و المورااف  مى        

لابد الموراو القدامو كاكػتراط األلتػزاـ بػالجكدة فػي تكػااد األهرامػات الجكدة في ب اء كدهاف جدراف الم
كت سب ا دـ االهتمامات بالجكدة الى الحضارة البابماو في القرف الفػامف  كػر   17: 2213 ,باهي(ال

 بؿ المػاسد إذ سػطر الممػؾ حمػكرابي فػي مسػمت  الكػهارة اكؿ القػكا اف التػي اكلػت الجػكدة كاالتقػاف فػي 
  كلقػػد أ طػػى الػػداف اإلسػػسمي اهتمامػػان لملمػػؿ ال ػػافو  21: 2227 ,الكػػكامي(. اػػو  اوػػواللمػػؿ اهم

ك ؿ أ ممكا فسارل ار  ممكـ كرسكل  كالمؤم كف " ( القراف الكراـ, " كهك ما  وت  ما  اآلاو الكرامو
محمػد  ك ظمػت األحاداػث ال بكاػو الكػرافو الجػكدة فػي اللمػؿ, فاقػكؿ ال بػي  .125سكرة التكبو: اآلاػو 

(ركاه مسمـ .(الوراارة كاللساؼ, ومى ار  ما  كسمـ" إف ار احب إذا  مؿ أحدكـ  مس أف اتق   ".
2228  :8.   

التػي تل ػي طبالػو الكػ ص  ( Qualitas )    الػى الكممػو الستا اػو  Quality( ارجػو مفهػـك الجػكدة
تقػػاف مػػف  ػػسؿ  اػػامهـ بتوػػ او , ك ػػداما كا ػػت تل ػػي الد ػػو كاالوػػسحات  أك طبالػػو الكػػيء كدرجػػو 

االفػػار التارا اػػو كالدا اػػو مػػف تمافاػػؿ ك ػػسع ك وػػكر ألقػػراض التفػػا ر بهػػا أك السػػت دامها ألقػػراض 
الحمااو , كحدافان تغار مفهكـ الجػكدة بلػد تطػكر  مػـ االدارة كظهػكر اال تػاج الكباػر كالفػكرة الوػ ا او 

                اوػػػبح لمفهػػػـك الجػػػكدة ابلػػػاد جداػػػدة كمتكػػػلبوكظهػػػكر الكػػػركات الكبػػػرل كازداػػػاد حػػػدة الم افسػػػو, إذ 
  . كتكتؽ كممو الجكدة مف (جاد  : جكدة وار جادا كهك ضد الػردمء 286: 2215 , مي كمجاد(

الجػكدة لهػا ملػاف كفاػرة , إذ   8: 2228 .(الوراارة كاللساؼ, , جكد الكيء أم حس   كجلم  جادا 
ابقو متطمبات المستفاد كتلػد الجػكدة مجمك ػو الوػفات لكاػاف سػكاء تكار إلى الد و كاالمتااز , أك مط

كػػػاف هػػػذا الكاػػػاف م تجػػػا( سػػػملو  اـ  دمػػػو   , التػػػي تلطاػػػ  القػػػدرة  مػػػى ارضػػػاء الحاجػػػات الوػػػراحو 
كالضػػػػػػم او  إلػػػػػػى درجػػػػػػو مطابقػػػػػػو الم ػػػػػػػتج  لمكاوػػػػػػفات , أم أف الجػػػػػػكدة تل ػػػػػػي المطابقػػػػػػو لمملػػػػػػػااار 

 كالمكاوفات.
 :  كرد البلض م ها بككؿ  اـ او التي حددها الباحفاف لمفهـك الجكدة سكؼمف التلاراؼ االوطسح
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 Juran : "مػػو الم ػػتج لسسػػتلماؿءمػدل مس", )Heizer & Render, 2017:219 أم  
 لتمباو حاجات الزبكف . القدرة  مى تقداـ أفضؿ أداء كاودؽ وفات

  Deming: "ضػػو كمطابقػػو لمتطمبػػات المسػػتكل المتك ػػو مػػف االتسػػاؽ كالمكفك اػػو بكمفػػو م  ف
 أم فبات اداء الم تج كاستمرار جكدت  .  (Ahmed, 2011:197),"السكؽ

 Crosby : المطابقو لممكاوفات كال مك مف اللاكب"" ,)Oakland, 2014:21  . 
 Feigenbaum):  "  التسػكاؽ ال اتج الكمي لمم تج أك ال دمو جراء دمػج  وػااص  كػاطات

                 ,"التػػػػػػػي تمكػػػػػػػف مػػػػػػػف تمباػػػػػػػو حاجػػػػػػػات كرقبػػػػػػػات الزبػػػػػػػكف التوػػػػػػػ او كالوػػػػػػػاا و اله دسػػػػػػػو , ,
)Oakland & Marosszeky, 2006:5  .  

 :Taguchi "ف اؤدم (الم تج اك ال دمو  لمكظافو المقوكدة م ها  مى طكؿ  مرها المتك و أ
تلباػػر  ػػف مقػػدار ال سػػارة تحػػت ظػػركؼ التكػػغاؿ الملقكلػػو بػػدكف افػػار جا باػػو ضػػارة , كهػػي 

   .Foster, 2013:40(, مكف تفاداها كالتي  د اسببها الم تكج لممجتمو بلد تسمام "التي ا
 كدةػػػػػػػػػػػاطرة  مى الجػػػػػػػاو لمسػػػػػػػػملاو االمراكػػػػػػػالجAmerican Society for Quality Control)   : 

لمكاوػػفات مجمك ػػو مػػف الوػػفات كال وػػااص ألداء اك  مػػؿ الم ػػتج اك ال دمػػو ب ػػاءن  مػػى ا"
 .  Talha, 2004:16( ,"التي تحقؽ رضا الزبكف   د الكراء كاف اء االست داـ

  المكاوػػػفو البراطا اػػػو)BS4778   :" إجمػػػالي وػػػػفات ك ػػػػوااص الم ػػػتج أك ال دمػػػو التػػػي
  .  Goh, 2000:18( ,"الظاهرة اك الضم اوبامكا ها تمباو حاجات الزبػااف 

 Krajewski  "كتلبػر  ػػف مػػدل اسػػتفادة الزبػػكف  , الزبكف في الم تج القامو التي ابحث   ها
  (Krajewski, et al.,2013:18)"مػف الم ػتج مقار ػو مو الفمف الذم سادفل  لقاء ا ت اا  ل 

 Stevenson " :الم ػػتج اك ال دمػػو التػػي اجػػب اف تقابػػؿ اك تتجػػاكز متطمبػػات كتك لػػات   ػػدرة
  .(Stevenson, 2015:367)  ,"الزبكف

 Garvin  التكافؽ كالمطابقو مو المكاوفات كمتطمبات الزبكف , كهي كذلؾ درجو المسءمػو" :
بػػاف  وػػااص كوػػفات الم ػػتج كمكاوػػفات توػػمام  ب ػػاءان  مػػى تك لػػات الزبػػكف كالتػػي لهػػا 

, كتقػاس جػكدة الم ػتج مػف  ػسؿ مسػتكل اال حػراؼ فػي  س و باأل كطو اال تاجاو كاله دسػاو 
 .  12: 2214كاوفات", (  اكك ي,  وااص الم تج  ف هذه الم
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  مفهػـك الجػكدة مػف م ظػكر كػؿ مػف الم ػتج كالمسػتهمؾ كمػا Russell & Taylor( ك ػد حػدد
  2 - 1( مكضح في الككؿ

 
 

         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                   
      

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 
 

   مفهـك الجكدة مف م ظكر الم تج كالمستهمؾ2- 1ككؿ (
Source: Russell, Roberta & Taylor, Bernard,(2011),"Operations Management: 
Creating Value Along the Supply Chain",7th edition, John Wiley and sons, Inc. 
publication, p.59                                                                                        

 
اجاو , الت ظاماو , التجاراو , لمجكدة تكتمؿ  مى األبلاد االستراتملاورة ل ظرة الإف ا

 مو المرتبطو بجماو كظااؼ الم ظموالمالاو ك البكراو  مم ا أدل إلى بركز ما الرؼ بالجكدة الكام
 , باإلضافوفقط  مف  بؿ جماو األفراد ال الم تواف بالجكدة ادارتها تتـفقط , ك أف   ال بالم تج

  176 :2223 ,احضا ( .ال ارجي دا مي كبح كاسلا لاكمؿ الزبكف الإلى أف مفهكـ الزبكف او
. 
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, بؿ هي محومو  مفاجئلـ تظهر إدارة الجكدة الكاممو في الفكر االدارم بككؿ   مكمان 
الى إسهامات ركاد , إذ تمتد جذكر فمسفتها لمفهكـ الجكدة الكاممو فكران كتطباقان  تارا اولتطكرات 

,  مدرسو االدارة اللمماو(لمفكر االدارم   ظموالممدرست    ك Taylor,1880االدارة االكااؿ إمفاؿ (
ف لحركو الجكدة الكاممو جذكرها في دراسات أ  الى Goetsch & Davis, 2014:4فقد أكار (

( راب االدارة اللمماو   في اللكرا اات مف القرف الماضي   Taylorالك ت كالحركو التي  فذها (
اال تاج أما الت فاذ ك ؿ اترتب  مى االدارة جلؿ الت طاط  مك فوؿ الت طاط كالت فاذ  مف  سؿ

 سـ جكدة  إ كاءف مف الضركرم كارد م اقـك ب  اللامؿ كلغرض المحافظو  مى الجكدة مف التف
 . مستقؿ

في الااباف فقد بدأ التركاز  مى مفهكـ إدارة الجكدة الكاممو في القرف اللكراف   دما ك 
ي مجاؿ التحساف المستمر باالستلا و بال براء فكرت باستفمار  دراتها الذاتاو في تجربتها ف

بجا ب كؿ مف  ركاد إدارة الجكدة الكاممو كهك أحد   Demingاالمراكاف مف  سؿ جهكد (
Juran:1954,Grosby:1960,Ishikawa:1950,Feigenbum:1980                   

ت في تمؾ الحقبو الزم او لقد كاف لمحرب اللالماو الفا او االفر الكبار  مى الجكدة كالتي كا 
اجابي بال سبو لمااباف  ال تزاؿ محسكسو , إذ كاف االفر سمبي بال سبو لمكالاات المتحدة كا 
فبسبب ضركرة إكباع جداكؿ اال تاج  سؿ الحرب ركزت الكركات االمراكاو  مى إكباع 

كوفو مكا اد التسماـ أكفر مف تركازها  مى الجكدة , ك د أوبح هذا المد ؿ  ادة بؿ 
متأومو ت ا مت حتى بلد ا تهاء الحرب اللالماو كمف جا ب آ ر كا ت الكركات الاابا او 
               مرقمو  مى تلمـ الم افسو مو بقاو دكؿ اللالـ في إ تاج السمو قار اللسكراو

)Goetsch & Davis, 2014:4  , كاف الااباف كالكالاات المتحدة هما البااو التي كهدت
كا ت م ظماتها الحككماو بااو سبا و ك طباؽ هذا المد ؿ في القطاع ال اص م ها كالدة كت

, ك د تجسدت اهتمامات تمؾ الم ظمات  TQMأاضان في تطباؽ إدارة الجكدة الكاممو 
الحككماو بهذا المد ؿ باودار التكرالات الممزمو لم ظماتها في ا تماده مد سن تطكراان مف 

رضاء الزبكفكأ   تحساف جكدة ال دمو ال  .  63: 2212, الدكرم(. حككماو كا 
اتفؽ اللداد مف الباحفاف  مى  دة مراحؿ رااسو لتطكر الجكدة كوكالن إلدارة  مكمان  

  Yusof, 2003:8-10(, (Slack, et al., 2010:509) كمف هؤالء الجكدة الكاممو
   اباف اهـ هذه المراحؿ :2-2كالككؿ (
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ًا مرحمة اتخا  الجودة منيج
اساسيًا واستراتيجيا داخل 

 المنظمة

   التزام الجودة كاستراتيجية في المنظمة 
  العمل بروح الفريق الواحد   ارضاء الزبائن 
  التحسين المستمر   ازالة الحواجز بين االقسام   القيادة االدارية 
 نظمة   تمكين العاممين   الزبون الداخمي   التطبيق لمجودة عمى كافة المستويات في الم 
 اسموب المشاركة مع الزبائن والمجيزين 

 

مرحمة توسيع المسؤولية عن 
 الجودة داخل المنظمة

 انظمة الجودة : تدقيق االنظمة   تطوير السيطرة عمى العمميات 
  كمف الجودة 
   حل المشاكل 
 تخطيط الجودة : منع العيوب   مراجعة وتدقيق نظام الجودة 

  

رية  مرحمة ايجاد الحمول الج 
 ألسباب مشاكل الجودة

  االساليب االحصائية 
  تحميل العمميات: بيانات االداء 
 اختبار المنتج   فحص  معايير الجودة:

 العينات

 

مرحمة منع وصول المنتجات 
 الرديئة الى االسواق

  اكتشاف
 االخطاء

 التصحيح  

 

 

  1910 
Inspection 

1924         
Quality Control 

1950     
Quality 

Assurance 

1980 
TQM 

 مرحمة ضبط مرحمة التفتيش
 الجودة

مرحمة ضمان 
 الجودة

مرحمة ادارة 
 الجودة الشاممة

 
 الجكدةاهـ المراحؿ التارا او لتطكر   2- 2ككؿ (

Source : Slack, Nigel. ,Chambers, Stuart. & Johnston, Robert.,(2010),"operations 
management", sixth edition, Pearson Education Limited. P.509 
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 : مفيوم ادارة الجودة الشاممة  ب
تلدُّ إدارة الجكدة الكاممو مف المفاهاـ الفكراو التي استحكذت  مى االهتماـ الكاسو مف  بؿ      

جي الكتاب كاإلدارااف كاألكادامااف الذاف اهتمكف بككؿ  اص في تطكار كتحساف األداء اإل تا
  دمي في م تمؼ الم ظمات . كال
كلقد جرت محاكالت  دادة لتلراؼ إدارة الجكدة الكاممو, إذ كا ت كؿ مف هذه المحاكالت    

م ها ا تور  تسلى إلى إبراز سمو محددة فاها كلقد تلددت مفاهاـ إدارة الجكدة الكاممو الف كسن 
ال أف بلض هذه المفاهاـ  د  مى إبراز  اواو ملا و لها, ك مى الرقـ مف هذه اال تسفات, ا

, كالرض الجدكؿ  فرضت  فسها  مى الفكر االدارم لما تتوؼ ب  مف مكضك او ككمكؿ  سبي
 ا.لمباحفاف كالمهتماف به اتهـ التلرافأ  2 - 1(

   مفاهاـ إدارة الجكدة الكاممو2 - 1الجدكؿ (
 المفهـك الباحث/ الس و/ الوفحو

 ( 42: 2222, ابراهاـ 

( فمسفو اداراو تضـ كؿ اال كطو التي اتحقؽ با ها:  المكاوفات البراطا يملهد  رفها 
  دها االكباع الكافي لحاجات الزبكف كتك لات  كمتطمبات المجتمو , مو درجو إ جازاو 

تلظاـ اسهاـ جماو اللامماف في  ساطوبك  لم ظمو بطراقو فا مو ككفكءة الاو ألهداؼ ا
                                                    .  جهكد التحساف المستمر لمجكدة

 ( Dale, 2003: 26 ) 
التلاكف المتبادؿ باف كؿ فرد في الم ظمو مو اللمماات التجاراو المرتبطو بها إل تاج 
 م تجات ك دمات ذات  امو  الاو تمبي ك مى امؿ اف تتجاكز حاجات كتك لات الزبكف 

)Mishra & Soota, 2005:195  
افو كفمسفو تد ك الجماو الى االلتزاـ بارضاء الزبكف مف  سؿ التحساف المستمر فق

 كاالبداع في كافو االتجاهات في اداء اال ماؿ في الم ظمو .

  66:2226 (الطكاؿ كالككرا ي,

دارم كت ظامي جداد تلتمد  ما  اإلدارة لتحقاؽ التكامؿ كالت ساؽ  مد ؿ فكرم كفقافي كا 
امماف في أ ساـ الم ظمو الم تمفو كمكاركتهـ في  مماو التحساف باف جهكد جماو الل

المستمر لمم رجات التي تقدمها الم ظمو لتمباو حاجات كرقبات الزبااف ككسب رضاهـ 
, لمكوكؿ إلى األهداؼ التي توبك إلاها إدارة الم ظمو في البقاء كال مك في البااو 

األ ساـ اللمماو كاإلداراو كالف او ال ارجاو المحاطو بها , كتغطي  ممااتها جماو 
كاإل تاجاو في الم ظمو , فضس  ف األهداؼ االستراتاجاو لمم ظمو ككلارها الجكدة 

 . مسؤكلاو الجماو

Arnold, et al., 2008:468 )  
م هج التحساف لطراقو اداء الم ظمو أل مالها بهدؼ إرضاء الزبكف, كاست د  مى  ا دة 

ماو ا ضاء الم ظمو في تحساف اللمماات , الم تجات , اساساو تتمفؿ بمكاركو ج
 ال دمات كالفقافو التي الممكف بها . 

 (Kumar & Suresh,2008:155)  
 ظاـ فلاؿ كمتكامؿ لتطكار كادامو كتحساف الجكدة لم تمؼ اال ساـ كالمجاماو في   

مستكاات  و   دالم ظمو  لتمكا ها مف اداء كظااؼ التسكاؽ , اله دسو , اال تاج كال دم
 ا تواداو  الاو في سباؿ االرضاء الكامؿ لمزبكف  .
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 المفهـك الباحث/ الس و/ الوفحو

,محمد كالوفار  ) 
(18:2228 

أداء اللمؿ بككؿ وحاح مف  (: ملهد الجكدة الفادرالي  رؼ إدارة الجكدة الكاممو با ها
المرة األكلى مو اال تماد  مى آراء الزبااف كالمستفاداف مف ال دمات كالم تجات في 

    .                                                              ألداءمدل تحسف ا

   75: 2212(  زت, 

مجمك و مف الملااار كاالجراءات تكمؿ كافو   اور الم ظمو مف مقكمات ماداو 
كبكراو كاداراو كمد ست ك مماات كم رجات كاهدؼ ت فاذها الى التحساف المستمر, 

راو كفقافاو كاداراو كت ظاماو كاضحو كمحددة لمجكدة , تست د مف  سؿ تب ي سااسو فك
  ماها االدارات لتحقاؽ التكامؿ باف جهكد جماو اللامماف في م تمؼ ا ساـ الم ظمو .

  136 :2213 ,حمادم (
 

فمسفو وممت لتغاار الفقافو الت ظاماو بما اجلؿ الم ظمو سرالو في استجابتها , كمر و 
مى الزبكف , اكاو فاها م اخ وحي كبااو تتاح اكسو مكاركو في تلاممها كمركزة  

 لملامماف في الت طاط كالت فاذ لمتحساف المستمر لمكاجهو احتااجات الزبااف . 

Russell & Taylor, 2011:67)   فمسفو إلدارة أم م ظمو تأ ذ ب ظر اال تبار التركاز  مى الجكدة إلرضاء الزبكف
 .الى ال جاح  مى المدل الطكاؿ  كاستراتاجاو لمم ظمو لمكوكؿ

(Heizer & Render,2011:226) 
بدءان بالمجهز كوكالن إلى المستهمؾ  في الم ظمو بأكممها الجكدة التركاز  مىالتكج  ب

كالم تجات بجماو أكج  ال دمات باالستمرار بالتماز التزاـ اإلدارة اللماا كالتأكاد  مى 
                                                                .زبكف ملذات األهماو 

( Ahmed, 2011:185 ) 
مجمك و مف اال كطو ال ظاماو التي ت فذ مف  بؿ كافو ا ضاء الم ظمو إل جاز اهداؼ 

الجكدة ارضي الزبااف  مف مستكلبالم تجات كال دمات  تكفارلفلالاو ككفاءة الكركو ب
                                                .  اسبكالسلر الم الم اسب في الك ت

( Stevenson, 2015:385 ) 
لتحساف في الجهكد المستمرة في الم ظمو جماو اللامماف  إلكراؾفمسفو إداراو تسلى 

                                                   .ف إرضاء الزبك  وكال الى الجكدة ك 

(Reid & Sanders, 2013:162)  الجهد المتكامؿ الذم اهدؼ الى تحساف جكدة االداء  مى كؿ مستكل مف مستكاات
 الم ظمو .

(Krajewski, et al.,2013: 180) 
في  داءاالالمستكاات اللالاو لمجكدة ك  مى فسفو مبادئ لتحقاؽ  الفمسفو التي ترتكز

التحساف  , مكاركو اللامماف اضافو الى رضا الزبكفمف  سؿ  لممااتال جماو 
في االداء .                                                                 المستمر   

(Alghamdi, et al.,2013:1137) 
,  فمسفو اداراو تسلى الى تكامؿ كافو كظااؼ الم ظمو ( تسكاؽ , مالاو , توماـ

احتااجات الزبكف  كتمباو متركاز  مى مقابموله دسو, ا تاج,  دمات زبااف ...الخ  
  اهداؼ الم ظمو .                                                                 ك 
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 المفهـك الباحث/ الس و/ الوفحو

   492: 2213(  رماط, 

 الكسااؿ  ف كالبحث كتحمامها بمراجلتها كذلؾ اإلداراو لملمماات المستمر التطكار 
 المهاـ جماو  ف ءإل جازها باالستغ ا الك ت تقماؿ ك األداء مستكل لرفو كالطرؽ

 مستكل كرفو لت فاض التكمفو كذلؾ لممستفاد  ضركراو كالغار الفاادة  دامو كالكظااؼ
 . لمستفاد ا متطمبات كاحتااجات  مى التطكار مراحؿ جماو في مست داف الجكدة

   23: 2214 , اكك ي (
 ظاـ كامؿ كمتكامؿ بكاسطت  امكف تجماو  مؿ جماو الكحدات الم تمفو دا ؿ 
الم ظمو التي تلمؿ في مجاالت تطكار الجكدة كتحسا ها لضماف ا تاج الم تج بدرجو 

 م اسبو مف الجكدة ترضي رقبات المستهمؾ كبا ؿ التكالاؼ .

 )Chen, 2014:362   
فمسفو اداراو كاممو تحفز فقافو الم ظمو  حك االلتزاـ بارضاء الزبااف الدا مااف 

 تمر .كال ارجااف  ف طراؽ التحساف المس

   168: 2214( احااكم ك مك اف, 
 تسلى  سلها مف حااة , فقافو كطراقو أ ها ,اداراو   مماات مجرد مف ا ها أكفر

 مف جمالا كالمكظفاف المداراف  مؿ طراقو في أساساو تغاارات إحداث الم ظمات إلى
 الم ظمو . في السماـ كالتورؼ األداء حاث

 . باال تماد  مى الموادر الكاردة فا  مف أ داد الباحثالجدكؿ : المودر

  تلدد المفاهاـ ال اوو بادارة الجكدة الكاممو حاث اف كؿ باحث اك 2 - 1مف الجدكؿ (كاسحظ 
ف جماو هذه التلاراؼ كالمفاهاـ ركزت  مى الكممات اإال , كاتب  رفها مف كجهو  ظره ال اوو
 الكاممو  -  Quality الجكدة -  Managementة ( إدار  -األساساو المكك و لهذا المفػػهـك كهػػػػي :

 Total 2 - 2الجدكؿ (حاث الرضها    كامكف تحداد المفاهاـ ال اوو بهذا الموطمح            
 كما اأتي :ك 

   إدارةManagement  تل ي فلؿ المدار المرتبط بالجكدة كالكاردة في فسفاػو :Juran  ,
 كتحساف الجكدة .أم ت طاط الجكدة كالساطرة  مى الجكدة 

   الجكدةQuality   اف كجهو ال ظر الفمسفاو تؤكد استحالو تغطاتهػا بمفهػـك محػدد اذ اف :
 المتمقي هك اال در في تحداد المفهـك ال سبي لمجكدة .

    الكاممو Total دة اكج : الكمكلاو لها  : 
 اف تكمؿ الجكدة جماو مجاالت الم تج كال دمو التي تقدمها الم ظمو . .1
 تكمؿ الجكدة جماو المكاركاف (المتلامماف  . اف .2
اف تحقػػؽ الجػػكدة التكامػػؿ كالكػػمكلاو الم كػػكدة فػػي االهػػداؼ كالسااسػػات كاالجػػراءات ال اوػػو  .3

 باللمؿ .
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 بلاد كتفاواؿ ادارة الجكدة الكاممو أ  2 - 2جدكؿ (ال
 Qualityالجكدة  Managementادارة 

 Totalالكاممو 
 ال سباو لمجكدةالتلرافات  Juranفسفاو 

الساطرة  مى  ت طاط الجكدة
الكمكلاو لها  التلراؼ ال سبي المتمقي تحساف الجكدة الجكدة

 االكؿكجهاف 
اتلمؽ بمضاماف 
المفهـك مف 

حاث المكاركو 
كركح الفراؽ في 
اطار م ظكمو 
 ات اذ القرارات .

اكمؿ ‘لفا ي ا
جماو مجاالت 
الم تج كال دمو 
التي تقدمها 
الم ظمو كما 
اكمؿ جماو 

المتلامماف . كما 
ا ها تل ي 

تحقاؽ الجكدة 
لمتكامؿ 
كالكمكلاو 
الم ككدة في 
االهداؼ 
كالسااسات 

ال اوو باللمؿ 
. 

كضو اهداؼ 
 الجكدة

ا تاار مجاالت 
مت وص  تطكار الحاجو الساطرة

 التسكاؽ

ال كاص التي 
تسا د  مى 
 سر و باو الم تج

ا تاار كحدات  تحداد الزبااف
الم تج الذم احقؽ  مت وص المالاو حداد المكاراوت القااس

 ارباح كبارة

تلمـ حاجات 
ت ظاـ فرؽ  كضو االهداؼ الزبااف

 مت وص اال تاج المكاراو

المطابقو 
لممكاوفات 
كالرسكمات 
 كالكفااؽ الف او

تطكار  وااص 
 الم تج

ااجاد ادكات 
 اللامؿ تك اص االسباب القااس

 دـ كجكد كككل 
مف المسحظاف 

 كالرؤساء
تطكار  وااص 

 اللمماو
 ااس االداء 
 الحقاقي

تقداـ اللسجات 
الحد االد ى  مت وص الكراء مو افبات فا ماتها

 المقبكؿ لمسلر

كضو اسس 
الساطرة كترجمتها 
 الى اللمماات

التلامؿ مو  تفسار اال تسفات
 مقاكمو التغاار

مت وص البحث 
 كالتطكار

التحساف المستمر 
 لمم تج

اذ اجراءات ات 
ب وكص 
 اال تسفات

الساطرة لسحتفاظ 
 بالفكااد

مت وص 
 الهااات الحككماو

الم تج الذم احقؽ 
 االمف كاالماف

مت وص االدارة 
 اللماا

الم تج الذم احقؽ 
ارضاء متطمبات 
 مالكي الم ظمو

 الزبكف
 ابماو الم تج اك 
ال دمو إلرضاء 
 كتحقاؽ المطالب

دراسو  ظراو تحماماو كفؽ مفهـك ادارة  الفجكة الملرفاو باف الزبكف كالم تج", 2222,(سر ابراهاـالمودر : احمد, ما
 .43-42, ص  24(المجمد  , 68(, اللدد   مجمة تنمية الرافدين"الجكدة الكاممو

 
اف ادارة الجكدة الكاممو هي م هج ادارم حداث اد ك الى تضافر كؿ الجهكد في  ويرى الباحث
مف  مى كافو المستكاات بهدؼ تحساف االداء تحسا ان مستمرا اؤدم الى ارضاء الزبكفالم ظمو ك 

  سؿ تقداـ م تجات ك دمات ذات جكدة  الاو .
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 رة الجودة الشاممةثانيا: أىمية إدا
  مى   6: 2212 ,تركي ( بافا, إذ   دادة أمكر في الكاممو الجكدة إدارة أهماو تحداد امكف   
 م رجات  ف الزبااف إرضاء بهدؼ لإلدارة متكامؿ ـ ظا:  كك ها في تبرز األهماو هذه ف  أ

 ماداف في استمرارها ك بقااها كبالتالي كأرباحها, السك او حوتها كزاادة سملتها كتحساف الم ظمو
 .كالم رجات كاللمماات المد ست جكدة  مى كالتحسا ات الجما او المساهمو  سؿ مف اللمؿ
  إف أهماو متطمبات إدارة الجكدة الكاممو تتمفؿ 164:  2224, ك مكافبرز جي تكضح (الكما 

بكك ها الكسامو التي بكساطتها تستطاو الم ظمو مف تحقاؽ مساهمو اللامماف كرضا الزبااف 
كبا ت , كاحدة مف األمكر ذات األهماو القوكل ألاو م ظمو لدككذلؾ القدرة الت افساو التي ت

هماتها تبرز مف  سؿ تحقاقها إلكباع حاجات كرقبات الزبااف,   بأف  أ12: 2225 ,(ال ااط
كالتأكاد  مى أهماو  استمرار التدراب  مى أدكات التحساف المستمر, فضسن  ف التركاز  مى 

ملااار الكاجب تكفارها   د تطباؽ الأحد  لدِّهب,  التدراب  مى أسالاب إدارة الجكدة الكاممو
 .  متطمبات إدارة الجكدة الكاممو

ال  TQM  الى اف اهماو 116:  2226, (آؿ  مي كالمكسكماكار كبالسااؽ  فس  
ت لكس  مى تحساف اللس ات المتبادلو باف المجهزاف كالم تجاف فحسب كا  ما  مى تحساف الركح 

, إذ تتحسف سملو الم ظمو مفمما  ماو ركح الفراؽ كاالحساس بالف رالمل كاو باف اللامماف كت
   مى تحساف أسالاب مرا بو اللمماات كتطكار أسالاب المراجلو كالر ابو .ت لكس فاادت  

 مف فـك  المجاالت, جماوفي  األداءالجكدة الكاممو تركزت  مى جكدة  إدارة أهماو فإ       
 اللمؿ استراتاجاتها كأهدافها كأسمكبتحقاؽ الجكدة في كافو مكك ات الكركو:  إلىفهي تسلى 

بلض  كتحظى الهاكؿ الت ظاميك  السااساتك  الق ا ات القداموجراءات ك كاإلال ظـ ك  التحفازك 
 دكف تحساف كمي كجذرم ككامؿ لكؿ مكك اتهامف   دما تحسف جكدة م تجاتها فقط  الكركات
 اجب, لذلؾ مدة ما  بلد  كا تما  إلى األمكرفي الك ت القراب, كلكف ستلكد  افوم  بتحقاؽ
  24: 2213 ,باهيال(. ت الكركو بهدؼ تحسا هاتغاار جذرم ككامؿ لكؿ مكك ا إحداث
تسلى الى  مؽ فقافو متمازة تركز  TQMف أ  الى  4:  2226 االماـ, كما كضح (       
افر جهكد جماو افراد الكركو لتمباو حاجات كاكباع رقبات الزبااف بأ ؿ كمفو كجهد ض مى ت

تحفاز القدرات كالقابماات ألفراد كك ت , فهي فمسفو جدادة إلدارة م ظمات اال ماؿ تلمؿ  مى 
ف أهماو , ك اؽ التحساف المستمر لجكدة الم تجالكركو في تحق  :  تتجسد في االتي TQMا 

أ هػػا مػػ هج كػػامؿ لمتغااػػر أبلػػد مػػف كك ػػ   ظامػػان اتبػػو  طػػكات اك اسػػالاب مدك ػػو بكػػكؿ  .1
 . إجراءات ك رارات

ر سمككاات أفرادها تجاه مفهـك اف االلتزاـ ب  مف  بؿ أم م ظمو ال ي  ابماتها  مى تغاا .2
 . الجكدة
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حسب كا  ما ت ظر الى أ كطتها فال ي اف الكركو لـ تلد تهتـ بالزبااف  TQMإف تطباؽ  .3
 . متكامؿبككؿ ككؿ 

ت لكس  مى تحسػاف  ك اػو حاػاة اللمػؿ بػاف افػراد الكػركو كت ماػو ركح  TQMإف أهماو  .4
 فراؽ اللمؿ .

, الزبػػػاافمفػػػؿ ( رااسػػػو جهػػػات كػػػاممو بال سػػػبو لامكػػػف تقسػػػاـ اهماػػػو ادارة الجػػػكدة الكمػػػا 
  :ككاآلتيالمجتمو   , ك اللامماف, الم ظمو

   4:  2211,  ااش( : عمى مستوى الزبائن -1
 اهـ م كالمحافظو إسلاد الزبااف الحالااف . 
 الزبااف  مف المزاد جذب. 
 لمزبااف  كالجدادة المتغارة االحتااجات تمبي التي الم تجات توماـ. 
 اهـ ككك  إجابو كتكالاؼ الزبااف, رضا  دـ إلى الم سكبو تكالاؼال ت فاض. 
  كالتس ب الغش مف كحماات  التمكث مف الم تج ب مك كا تواداا وحااحمااو الزبكف  

 بها تركا حاث مف السملو,  ف الكافاو الملمكمات كتكفار المكاوفات كالمقاااس, في
 .تها وسحا كمدةتها ككما

 رقبو حسب كال دمات الم تجات كتطكار لمزبكف, المهمات  جازتقماؿ الك ت السـز إل 
 كبالتالي , كالمرا بومهاـ ال أداء ك ت زاادة  مى المؿ بالجكدة  دـ االهتماـ ألف الزبااف,
 . المستفاداف كككل زاادة

  59-58 : 2228, المكسكم ك  مي : ( عمى مستوى المنظمة -2
 ؿ لحاجػاتهـ كرقبػاتهـ كاللمػؿ  مػى تحقاقهػا تقماص كػكاكل الزبػااف مػف  ػسؿ الفهػـ الكامػ

).  Oakland, 1992:9  
  رفػػو مسػػتكل الرضػػا الػػكظافي لػػدل اللػػامماف كت ماػػو ركح الفراػػؽ كاللمػػؿ الجمػػا ي لػػداهـ

  42 : 2221 , جكدة(
 . اللمؿ  مى تحساف كتطكار طرؽ كاسالاب اللمؿ 
 ,32: 2224 ت فاض تكالاؼ ال دمات كالتكغاؿ ( مامات    
 فاءة الم ظمو في تحقاؽ رضا الزبااف مػف  ػسؿ تقػداـ م تجػات ذات جػكدة مقبكلػو زاادة ك

)Evans, 1997 : 44.  
  زاػػػادة الربحاػػػو كالقػػػدرة  مػػػى الم افسػػػو اك مػػػف  ػػػسؿ التحسػػػاف المسػػػتمر الػػػذم اتحقػػػؽ فػػػي

الجػػكدة امكػػػف الباػػو بأسػػػلار ا مػػػى كاقمػػؿ مػػػف تكػػالاؼ ال ك اػػػو مػػػف  ػػسؿ  مػػػؿ االكػػػااء 
 .  62 : 2221 , قامية (وحاحو مف اكؿ مر 
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  لقد اسهمت اال كطو المتلمقو باسػت داـ ادارة الجػكدة الكػاممو الػى زاادة الحوو السك او :
 ,(حمػػػكد ك فػػػا كرم.ل دماػػػو بكػػػكؿ كباػػػرزاػػػادة الحوػػػو السػػػك او لمم ظمػػػات اال تاجاػػػو كا

2221 :351 .  
 ى زبػااف جػدد , مف اجؿ الحوكؿ  مػالد ااو است داـ الم ظمو لكهادات الجكدة ألقراض

 .  55 : 2226 ,ال طاب (ال طاب ك. كالد كؿ الى اسكاؽ جدادة 
  67-66 : 2212, ماـ بدالح( عمى مستوى العاممين : -4
  تػػػكفر بااػػػو  مػػػؿ تكػػػػجو  مػػػػى االبتكػػػار ك زاػػػػادة ملػػػػدالت اإل تاجاػػػػو ك الجاػػػػد , ك كػػػػذلؾ

 . اجراءات اللمؿالتكػجاو  مػى طرح األفكار ك الرؤل التطكاراو لتحساف ك تطكار 
 ارتفاع ملدالت الرضا الكظافي باف اللامماف . 
 ا توار الك ت في ا جاز األ ماؿ . 
 تطكار ك تبساط اجراءات اللمؿ . 
 سهكلو  ااس أداء اللامماف كفؽ ملااار كاضحو  .  
 رفو مستكل التلاكف ك التكامؿ باف اإلدارات . 
 تدراب اللامماف  مى اللمؿ بركح الفراؽ الكاحد . 
 استبلاد المهاـ ك األ ماؿ  دامو الفاادة أك المتكررة.  
 رفو مستكل الفقو ك زاادة الكفاءة اللمماو باف اللامماف ك اللمسء . 
   : 21: 2228, الزبادم (عمى مستوى المجتمع :   -4
 اككف لمم ظمو دكر كبار في المجتمو, مف  سؿ : اال توادمكال مك  االستقرار

, كذلؾ  ف طراؽ دفو الضرااب  فا الذم تلمؿ  اال توادكط بكر  اإلافاءمساهمتها في 
كالرسـك كالمزااا المالاو كاللا او التي تقدمها لملامماف بوكرة مباكرة كالمجتمو بطراقو 

 قار مباكرة. 
  بؿ طرحها لمسكؽ,  كا تبارها مف  سؿ فحص الم تجات :لممجتمو أكفر أمافتحقاؽ 

 ماها, إذ البد مف فحص م تجاتها ك دماتها  ا ك او  مؿ الكركو اكلد التزامات  أفحاث 
 أككالبااو التي استلمؿ فاها الم تج  وكالتأكد مف  دـ إضرارها بالمجتم ,لمزباافالمقدمو 

 . ال دمو كذلؾ مف  سؿ تطباقها لمملااار اللالماو
 الجودة الشاممة  إدارة أىداف:  ثالثاً 

ة الكاممو اهداؼ  دادة تسلى لتحقاقها باف إلدارة الجكد  Spenley, 1994: 26(ارل 
 في أم م ظمو اداراو   د تطباقها كمف باف اهـ تمؾ االهداؼ هي ما اأتي :

 .تحساف الربحاو مف  سؿ زاادة الكفاءة التكغاماو  -1
 . التغاار الفقافي كالسمككي في الم ظمو -2
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 . م و  ال فااات -3
 . تحساف رضا الزبااف -4
 .  ظمو اك زاادتهاالمحافظو  مى الحوو السك او لمم -5
 .تحقاؽ التماز في الم تجات ك ال دمات -6
 الككؼ  ف االمكا اات كالمكاهب لألفراد اللامماف في الم ظمو . -7
 تحساف جكدة الم تجات كال دمات اضافو الى زاادة السسمو كالمكفك او في الم تجات . -8
 تقماؿ ال ساار لكؿ مف االفراد كالم ظمو كالمجتمو . -9

 ا ات المرتبطو بالسسمو التكغاماو لملمماات كالوحو المه او كالباااو .زاادة التحس-12  
 التكجاو لتحساف ك واو االفراد اللامماف لحفهـ  مى االبتكار كاالبداع .  -11  
 

فتباف اهداؼ ادارة الجكدة الكاممو حسب ما اتفؽ  ما   دد مف   43: 2226(اللباد, أما 
 الكتاب كالباحفاف باالتي : 

, كاف تككف افضػؿ ما امكف بال سبو تمتاز جكدة الم تجات باالستقرار ي افا بغ  -1
 لمم ظمو .

راو في تقداـ , لتساهـ بككؿ سو أفضؿ الق كات لتكزاو الم تجاتؽ الم ظماتحق  -2
 , كبما اتسءـ مو احتااجات الزبكف . دمات ما بلد الباو

لتي ا  مى اجراء التلداست اادة القدرةالمرك و الداامو كالتكاؼ مو ز ؽ الم ظمو اتحق  -3
كفؽ احتااجات  مى مف حاث حجـ ك كع المتطمبات  تحوؿ في بااو  مماات اال تاج,

 الزبااف .

, جات مف  سؿ  مماات تحساف الجكدةالسلي باستمرار الى ت فاض كمؼ الم ت  -4
 كت فاض اللاكب في اللمماات اك الم تجات تامو الو و .

مف  سؿ مكاركو جماو اال ساـ كاألدكات كاللامماف تحقاؽ  مماات تحساف الجكدة ,   -5
 في الم ظمو .

تحقاؽ  مماات ضبط الجكدة مف  سؿ توماـ الم تج كاللمماات ك دمات ما بلد   -6
 الباو .

مف تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو في  اف الهدؼ االساسيالى    15 :2225 ,( السقاؼكما اكار
فاض في التكالاؼ كاال سؿ   تجات كال دمات مو احراز تم ظمات اال ماؿ هك (تطكار الجكدة لمم

  كاف هذا الهدؼ الرااس  دمو المقدمو لمزبااف ككسب رضاهـمف الك ت كالجهد الضااو لتحساف ال
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تقماؿ الك ت السـز إل جاز ,   فض التكالاؼ(  :لمجكدة اكمؿ فسث فكااد رااسو مهمو هي
   . تحقاؽ الجكدة,  المهمات لمزبكف
 الجكدة إلدارة االساساو االهداؼ  Mishra & Soota, 2005:197(كؿ مف  كل ص

,  التك لات تمباو,  الزبااف بارضاء تتلمؽ  امو اهداؼ الى باإلضافو كاالبداع التحسافب الكاممو
 ازالو,  التكالاؼ تقماؿ,  المبالات زاادة,  اللاكب ا لداـ,   الاو ا تاجاو,  اكبر سك او حوو
 . اللمؿ كا ادة التمؼ  ف ال اتج الضااو الك ت

 
   اهداؼ ادارة الجكدة الكاممو2 - 3كاكضح الككؿ (

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   اهداؼ ادارة الجكدة الكاممو2 - 3الككؿ (
دار كااؿ ", كجهو  ظر: الجكدة الكاممو إلدارةالم هجاو المتكاممو  , "2221 ( مر كوفي , قامي , المصدر
 42. ص االردف , ماف ,الطبلو االكلى ,لم كر

 
 
 
 
 

 إداسج اٌدٛدج اٌشاٍِح

ذحغ١ٓ 

 اٌدٛدج

أخفاع 

 اٌرىا١ٌف

 سفع اٌىفاءج االٔراخ١ح

حظح اوثش 

 فٟ اٌغٛق

 دج اٌدٛ

 اٌعا١ٌح 

 اٌثماء ٚاالعرّشاس ٚاٌرفٛق عٍٝ االخش٠ٓ

ذحم١ك اٌشػا ٌذٜ اٌضتائٓ ٚاٌغعادج فٟ ٔفٛعُٙ 

ِٓ خالي ذمذ٠ُ عٍعح اٚ خذِح راخ اٌدٛدج 

 اٌعا١ٌح 
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 رابعًا: مراحل تطبيق ادارة الجودة الشاممة 
 , كك اان جادان  إف تطباؽ مد ؿ اإلدارة بالجكدة الكاممو في أم م ظمو اتطمب ت طاطان   

لمامػان  بما اجب مرا ات  لكضو هذا ال ظاـ حاز التطباػؽ, كمػا اتطمػب إدراكػان  كباران  بػأهـ األدكات  كا 
  .مػف التطباػؽ السػماـ كال جاح المؤكد لهذا المد ؿ اإلدارم الػتي تمكػف

  مراحؿ تب ي ادارة الجكدة الكاممو الى  72-71: 2212 ,( بدالحماـكفي هذا المجاؿ اقسـ 
 الجكدة  بر الزمف كاالتي : بادارةمستكاات تمفؿ تطكر الك ي دا ؿ الم ظمو  و مس
لم ظمات في هذه المرحمو قالبا ما اف ا : (Unaware) مدرك غير :المستوى االول -1

تككف قار مدركو لمبادئ ادارة الجكدة الكاممو كاظهر هذا جماا في  دـ  درتها  مى 
 التحكـ في طرؽ  التحساف المستمر  كتلزاز مكاركو اللماؿ في ات اذ القرارات .

إف هذا المسػتكل ا تمػؼ  ػف األكؿ :  (Uncommitted) غير ممتزم :المستوى الثاني -2
حاػث أف الم ظمػات في هػذه المرحمػو تكػكف سػا او في تطباػؽ إدارة الجػكدة  متقػدمان  لدهِّ ب

كلكػف  تااجهػا قػار كاضػحو كقػار دالو  مى الفرؽ  بؿ ك بلد تب ي إدارة الجكدة الكاممو 
هذا ما ساؤفر حتما  مى اجتهادها في ممارسػو ك تطباػؽ مبادئ إدارة الجكدة كسافرز 

 .باو لمم ظمو اتجاه  فسها ظرة سم
في هػذا المسػتكل ابػدأ ظهػكر االهتماـ  (Initiator) : المبتددئ :المسدتوى الثالدث -3

بلمماػات التحسػاف المسػتمر كتتجمػى التغػارات ال اتجػو  ػف تطباػؽ هػذا المفهػكـ إال أف 
سا دة الم ظمو بلػض المبػادئ تبقػى قػار مكتممػو الفهػـ ك ال بد مف البحث  ف طرؽ لم

 .لتستطاو ب اء المفهـك المتكامؿ إلدارة الجكدة الكاممو
في هذا المستكل تظهر تطكرات حقاقاو :  (Improver) المتحسن المستوى الرابع: -4

لتطباؽ مبػادئ إدارة الجكدة ك تبدأ الم ظمو في السار الفابت  حك إدارة الجكدة الكاممو 
حساسو  اـ الفمسػفو دا ؿ الم ظمو هذا ما اجلمها جدإال أ ها قار  ػادرة بلػد  مػى تلمػا

لمولكبات ك اللرا اؿ قار المتك لو التي  ػد تكاجههػا باإلضػافو إلى الضغكطات القوارة 
 .المدل الممك و الحدكث أف اء تطباؽ إدارة الجكدة الكاممو

جت ف الم ظمات في هذه المرحمػو  ػد  ضػا(Achiever) : المستوى الخامس: المنجز  -5
ػا جماػو مبػادئ دارة الجػػكدة الكػػاممو كاظهػػر ذلػػؾ في فقافتهػػا ك القػػاـ الػػتي تتلامػػؿ به
الزبااف أك الكركاء, كما أف  مماات التحساف  ـػا سػكاء كػاف ذلػؾ مػو المسػت دماف أبه

 المسػتمر تتحػكؿ إلى  مماػات طبالاػو تمارسػها الم ظمػو بكػكؿ مستداـ .
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 مػس  طػكات  (Josephe Jablonski) يجكزاػؼ جابمك سػكلسااؽ  دـ كبذات ا
(جابمك سكي  ككاآلتي: ضػركراو لمتطباػؽ ال ػاجح إلدارة الجكدة الكاممو في أم م ظمو, 

 ,1993  :4  : 
هذه المرحمو مف أكفر المراحؿ  لد: ت Preparing: مرحمة اإلعداد المرحمة الصفرية - أ

في تحداػد مػدل االسػتفادة تها تكمػف أهما ة الجػكدة الكػامموأهماو في  مماو تطباػؽ إدار 
المكجػكدة مػف تطباػؽ هػذا المػد ؿ اإلدارم مقار ػو بالتكمفػو المحتممػو فـ  مماات التدراب 
الم اسبو لممداراف الت فاذااف الرااساف, كفي هػذه المرحمػو  جػد أف المػداراف الت فاػذااف 

رسػالو الم ظمو ككضو أهدافها المستقبماو بما اتماكى بم هج  اقكمػكف با ػادة وػااقو
الجكدة كالتحساف المستمر, كا  داد السااسو الػتي تػد ـ بككؿ مباكر, ال طو 

ركراو لتطباؽ كت تهي هذه المرحمو بااللتزاـ بت واص المكارد الض  .مكركول االستراتاجاو
بالرؤاو  امؿك ا ت اع  مى لمداركفا أف اككف بمكاف األهماو كمف .هذا المد ؿ اإلدارم

 مرؤكساهـ .إلى   قمها مقدكرهـ في اككف حتى المستقبماو
: في هذه المرحمو اتـ إ داد ال طو  Planningمرحمة التخطيط  :المرحمة األولى - ب

د اقػو لتطباػؽ إدارة الجػكدة الكػاممو كامكف تم اص  استراتاجاوالتفواماو مف  سؿ إ داد 
 قد , ا تاار أ ضاء المجمس االستكارم كم سؽ الجكدةبالمرحمو   طكات إ جاز هذه

 االجتماع األكؿ لممجمس االستكارم كا  داد مسكدة تطباؽ إدارة الجكدة الكاممو
 .ت واص المكارد السزمو لتطباؽ كا تاار استراتاجاو التطباؽك 

التركابو : إف تقدار كتقكاـ  Assessmentمرحمة التقويم والتقدير المرحمة الثانية: - ج
ك ات جمالبكراو  مماو ضركراو  بؿ اال طسؽ في  مماو التطباؽ, حاث أف هذه الم

البكراو تتككف مف مزاج مف األفراد ذكم أمزجو, أفكار كملتقدات  د تككف متباا و, لذلؾ 
اجب أف ارتكز  ماها التقدار كالتقااـ مب او  مى فهـ  قاط   جد أف الفقافو الت ظاماو التي

لضػلؼ لأل مػاط الم تمفػو لك واو األفراد كهذا ما اسمح لممداراف بتككاف فرؽ القكة كا
 مؿ أكفر سر و كفلالاو كأ ؿ أ طاء كهذا ما اتاح لمم ظمو بأف ت طك بككؿ أسرع تجاه 

 .التحساف المستمر
في هػذه المرحمػو تكػكف  : implementationمرحمة التطبيق  المرحمة الثالثة: - د

بدااػو التحسػاف المسػتمر كتتمفػؿ أهػـ المراحػؿ السزمػو إل جػاح هػذا الم ظمػو مهاػأة ل
 ا تقػاء المػدرباف , تػدراب اإلدارة ك ػكة اللمػؿ . :التحساف في

تتمفػؿ هػذه   Diversification : مرحمة تبادل نشر الخبرات المرحمة الرابعة : - ق
لممكػاركو في  مماػو  –و الم ظمػو المتلػامماف مػ –المرحمػو باألسػاس في د ػكة اآل ػراف 

التحسػاف كتكمؿ هذه الد كة كحدات الم ظمو كفرك هػا كالمػكرداف الػذاف اتلػاممكف ملهػا 
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كبالتػالي تلمػؿ الم ظمػو  مػى  كر فكرة إدارة الجكدة الكاممو في محاط اللمؿ مما اد ـ 
 . جكدة الكامموفروها ال ارجاو كاقمؿ التهدادات إذا التـز الجماو بادارة ال

  اال كطو السزمو لتحقاؽ ادارة الجكدة Heizer, et al, 2017:217في حاف ل ص (
   . 2 -4 الكاممو في الم ظمو كما في الككؿ (

 
 االساليب والعناصر التنظيمية :     
  , القاادة , وااقو المهمو , االجراءات التكغاماو الفلالو , د ـ المكظفاف

 التدراب
 حداد ماهك مهـ كما اجب ا جازهال تاجو : ت 

 

 متطمبات الجودة :      
  التركاز  مى الزبكف , التحساف المستمر , الدالو المرجلاو , فقط في الك ت

 المحدد , ادكات ادارة الجكدة الكاممو 
  ال تاجو : تحداد كاؼ  فلؿ المهـ كا جازه 

 

 والء العاممين لممنظمة :     
  ظاميالتالتمكاف , االلتزاـ   
 ال تاجو : تحداد مكا ؼ اللامماف التي بامكا ها ا جاز ما هك مهـ 

 

  ارضاء الزبون :      
  طمبات جدادة ( زبااف جدد   , االحتفاظ بالزبكف ( الزبااف القدامى 
  ال تاجو : م ظمو فلالو تمتمؾ مازة ت افساو 

 
 مو في الم ظمو  اال كطو السزمو لتحقاؽ ادارة الجكدة الكام2-4 الككؿ ( 

Source : Heizer, Jay., Render, Barry., & Munson, Chuck.,(2017),"OPERATIONS 
MANAGEMENT: Sustainability and Supply Chain Management", Twelfth Edition, 
Pearson Education, Inc. p.217                                                     
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 الثاني المبحث
 ومعوقاتو تطبيق إدارة الجودة الشاممةفوائد 

 تطبيق إدارة الجودة الشاممةفوائد أواًل:   
افبتت اللداد مف المؤسسات اللالماو تمازا كاضحا في  تااجها مف  سؿ تطباقها لمفهـك 

                    كحققت  تااج مكجلو في مفؿ هذا المجاؿ امفاؿ كركات, ادارة الجكدة الكاممو
 )Ford,Packard, Pisellireckan  ,Hewlett  ( IBM, االست داـ الهادؼ الدارة الجكدة ف

         2 - 5(الككؿ . ؽ كفار مف المكاسب كهذا بحسب مابره ت  ما  التجارب الدكلاو احقالكاممو 
   . 78,  2228( المكسكم ك  مي , 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 مزااا تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو  2 - 5ككؿ (لا         

مبادئ إدارة الجكدة الكاممو كأفرها في تحداد " ,2228 , مؤاد حسف ,المكسكم, س اف كاظـ ك مي: اٌّظذس 
 78,ص1,المجمد1ككفو, اللددمجمو آداب ال ,"الككفو الجداد سم ت دراسو تطباقاو في ملمؿ: لت افساواألسبقاات ا
 

ف التطباؽ الوحاح الدارة الجكدة الكاممو احقؽ أ  ب133 :2214 ,فرجل( ت با  كما 
براز , إزاادة  درة الم ظمو  مى الم افسو, تحقاؽ جكدة اداء  الاوكفكااد متلددة للؿ أبرزها مزااا 

, فضسن االحتفاظ بالزبااف الحالااف كجذب زبااف جدد, اللمؿ الجما ي بككؿ كاضح في الم ظمو
فكااد إدارة   17: 2213, بي(الز الربحاو . في حاف ل ص  الم ظمو كتحسافزاادة ا تاجاو  ف 

 الجكدة الكاممو باآلتي:
 اك ال دمو  الم تج جكدة تحساف. 

 تخفيض شكاوى الزبائن

تخفيض 
 الحوادث

زيادة رضا 
 الزبائن

زيادة 
 االبتكارات

تخفيض 
 التكاليف

 زيادة االنتاجية والحصة السوقية تحسين االتصال والتعاون

 تعزيز القدرة التنافسية
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 كالمسترجو كالتالؼ اللادـ ت فاض . 
 . است داـ الك ت بككؿ أكفر كفاءة 
 . ازدااد الحوو السك او مف  سؿ المازة الت افساو المستدامو 
 ركو مف  سؿ اللمؿ الوحاح مف أكؿ كهمو .زاادة رقبو الك 
 . المحافظو  مى حاكاو الكركو, التجداد, التحساف, التكااؼ 
 كسب رضا المجتمو مف  سؿ إكباع حاجات  كرقبات  المتجددة . 
 الم افسو   درة كزاادة البااو لمتغارات استجابو أكفر الم ظمو جلؿ. 
  الء الت ظامي كت فاض ملدالت دكراف تطكار  س ات اللمؿ باف اللامماف كزاادة الك

 اللمؿ مف  سؿ الحكافز المقدمو .
 األكلى الكهمو م ذ األ طاء اكتكاؼ مف التمكف . 
 الم ظمو  في الجكدة لمكاكؿ الحمكؿ تقداـ. 

 : معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاممةثانياً 
 ممت  مى  كاف الكا و ادلؿ  مى اف ه اؾ  وص  جاح كبارة لمؤسسات كم ظمات اذا  

تطباؽ م هج ادارة الجكدة الكاممو, ك د افبتت ذلؾ بتتكاجها بجكااز  الماو, إال  أ   كبالمكازاة مو 
هذا ه اؾ  وص فكؿ في تب ي تطباؽ هذا الم هج  تاجو ا طاء ك لت فاها مؤسسات ا رل . 
 كالفكؿ حسب الم تواف في التجارب اال سا او أولب مف ال جاح, ألف االكؿ  د اؤدم
بالم ظمو الى  دـ التفكار تمامان في تب ي ادارة الجكدة الكاممو  تاجو االحباط كا لداـ الفقو , 
الذم اتطمب زم ا طكاس الستلادتها كازالو افار االحباط , كربما اؤدم الى اال تقاد باف الفكؿ 

   .113:  2225ارجو الى طبالو الم هج االدارم كلاس الى التطباؽ . ( مكاف, 
لملك ات تطباقها, تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو د تطرؽ الكفار مف المهتماف بأسمكب لق  

   الى  دد مف الملك ات التي تكاج  الم ظمات ككاآلتي :32: 1993فقد اكار(القحطا ي, 
التغاار الدااـ في القاادات االداراو بحاث ال ام حها الفروو لتأساس كتطكار فقافات  -1

 ضافو الى االهتمامات الم تمفو لكؿ  اادة . اوو بم ظماتها , باإل
تمسؾ الم ظمات في تحدم احتااجاتها التدراباو بسؤاؿ مكظفاها  ف رقباتهـ التدراباو  -2

ا ت ا ا باف هذه الطراقو تككؿ حافزا لدل المكظفاف تدفلهـ لسستفادة القوكل مف 
و اللمؿ ب اءن  مى التدراب, اما اسمكب ادارة الجكدة الكاممو فالرض التدراب  مى جما 

 الدكر الت ظامي الجداد .
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ارتكز اسمكب ادارة الجكدة  مى اكباع حاجات المستفاد , ك  د تطباؽ هذا االسمكب في  -3
 اال ظمو ساكاج  ولكبو في تحداد المستفاداف مف  دماتها بد و .

مف المسحظ اف  مماو جمو كتحماؿ الملمكمات لـ تكف  قبو في طراؽ تطباؽ ادارة  -4
دة الكاممو في القطاع ال اص   د الدكؿ المتقدمو ,  مى  كس ما تكاجه  ا ظمو الجك 

 الملمكمات في دكؿ اللالـ ال امي .
 طكؿ الك ت السـز لتطباؽ كتفلاؿ اسمكب ادارة الجكدة الكاممو في االجهزة الحككماو . -5

برامج   الملك ات التي تؤدم الى فكؿ الكفار مف 85: 2223في حاف با ف (بف  بكد,   
 ادارة الجكدة الكاممو بما اأتي :

  الفكؿ في تغاار فمسفو الم ظمو: حاث اف  دـ  درة االدارة  مى  مؽ فقافو ت ظاماو اتـ
مف  سلها تكجاو االفراد  مى المساهمو بآرااهـ كافكارهـ سكؼ اؤدم الى ولكبو تب ي 

 مفهـك ادارة الجكدة الكاممو .
 مو بككؿ متزامف مو مكاكؿ  دـ االستقرار في االدارة البدء بتطباؽ ادارة الجكدة الكام

 اللماا كاال االت , كدكراف اللمؿ المتسارع , كالتقا د , كقارها.
   ملارضو اللامماف: حاث اف المكظفاف قالبا ما اقاكمكف التطباؽ كذلؾ بسبب االهداؼ

 الطكامو االجؿ كال كؼ مف التغاار .
 ار ا جازات االفراد .فكؿ االدارة في تكفار المكافآت كتقد 
 . قااب  ظـ فلالو لستواؿ                                                                    

ملك ات أ رل  اوو (Irani, et al.,2004:64) كؿ مف اضاؼبذات المجاؿ ك 
 بالقطاع اللاـ مفؿ : 

 اـ بػأف تطباػؽ إدارة الجػكدة ال ػاطئ لػدل الفقافػات الت ظاماػو في القطػاع اللػ اال تقاد
 .ار ك الساطرة , ك تحجاـ الوسحااتاػؤدم إلى فقداف األدك  الكػاممو

 مى اإلدارة الهرماو , فتسمسؿ األكامر اإلداراو احبط ركح اإلبداع   د  اال تماد 
 . مو زرع ال ػكؼ مف األ طاء .اللامماف

  القطاع اللاـولكبو تركاج فكرة ركح الفراؽ الكاحد في بارك راطاات . 
  مف تحساف اللمماات اتـ تقااـ األداء  مى ال تااج بدالن .        

في كرح  لمملك ات بما اكمؿ االتي:    167: 2215 ,ال لامي ك  بدالسادة( كاتكسو 
 ,ت البكراو المؤهمو في هذا المجاؿ,  دـ تكفر الكفاءاحدافو مكضكع ادارة الجكدة
لدل  ال اطئاال تقاد ك , ؽ ادارة الجكدة الكامموفاو لتطبات واوات مالاو قار كا



  ادارة الجودة الشاملة 

 51 

اتباع االسمكب الداكتاتكرم اك ك اللامماف ك اوو القدامى م هـ بلدـ حاجتهـ الى التدراب 
مقاكمو , فضسن  ف في االدارة كتكدد المداراف في تفكاض وسحااتهـ األكتك راطي

 تأفاراتال كؼ مف  التغاار لدل البلض بسبب طبالتهـ المقاكمو لمتغاار اك بسبب
االحواااو  باألسالاب دـ االلماـ , كذلؾ التغاار  ماهـ اك بغار ذلؾ مف االسباب

تك و ال تااج السرالو لمفكااد التي امكف اف تج اها الم ظمو مف جراء ك  لضبط الجكدة
 دـ ك   دـ كجكد  ظاـ فلاؿ لستواالت كالتغذاو اللكساومو  تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو

, اال سجاـ كالت اقـ سكاء باف ا ضاء فراؽ اللمؿ اك باف فرؽ اللمؿ ببلضها كجكد
في ااواؿ الملمكمات  ف اال جازات التي احققها اللاممكف كفرؽ  التأ راضافو الى  

 . اللمؿ في الك ت الم اسب
   ملك ات تطباؽ ادارة الجكدة الكاممو باآلتي: 52-51: 2213كأ اران ابا ف (حفواو,   

كفر الملمكمات كالتي تلد بمفابو  وب ادارة الجكدة الكاممو , ك د اككؿ ذلؾ  دـ ت -1
 .  ااقا كبارا لمم ظمات

ال مط باف مفهكـ جكدة الم تج ( سملو اك  دمو   كباف مفهكـ ادارة الجكدة الكاممو ,  -2
كاف التركاز  كاظهر الفرؽ في مدل ا دماج فمسفو ادارة الجكدة الكاممو مو ب او الم ظمو ,

  مى الجكدة  مماو مؤ تو في اقمب االحااف.
 قااب الفقافو الت ظاماو الفا مو . -3
 . ار ا ضاء فراؽ اللمؿقمكض اهداؼ كادك  -4
التغاار المستمر لمقاادات االداراو مما احكؿ دكف تمك ها مف الساطرة  مى بر امج ادارة  -5

 الجكدة الكاممو .

ادارة الجكدة الكاممو  د اؤدم الى  الك ت الطكاؿ الذم تستغر   اك تتطمب   مماو تطباؽ-6
.التراجو  ف التطباؽ اك استكماؿ تطباؽ بر امج التحساف كالتطكار لمجكدة الكاممو
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 المبحث الثالث

 متطمبات إدارة الجودة الشاممة 
 وم متطمبات إدارة الجودة الشاممة: مفيأوالً 

دارة الجػػكدة ت اكلػػت األدباػػات الملاوػػرة كالمرجلاػػات فػػي إدارة اإل تػػاج كاللمماػػ ات بلامػػو كا 
  Dilworth,1992:92(تفؽ كؿ مػف, إذ أمتطمبات إدارة الجكدة الكامموضكع الكاممو ب اوو مك 

متطمبات هي  كة الػدفو السزمػو هذه الف أ   مى  Krajewski & Ritzman, 1996 : 166 ك(
ف  ػسؿ كضػو الستمراراو ك جاح الم ظمات التي تركز  مى التحساف المستمر لجكدة م تجاتهػا مػ

                كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف اوػػػػػػػػػفها, ك مبػػػػػػػػات  وػػػػػػػػػب أ ا هػػػػػػػػا كتهااػػػػػػػػػو الم ػػػػػػػػاخ المساػػػػػػػػػـ لتطباقهػػػػػػػػاتمػػػػػػػػؾ المتط
)Heizer and Render, 1996: 98   بػالحجر االساسػي لتحقاػؽ ملػااار الوػ ؼ اللػالمي

كػػراطو تػػكافر القاػػادة االداراػػو لمجػػكدة الكػػاممو كالتركاػػز  مػػى اداء اال مػػاؿ بوػػكرة وػػحاحو م ػػذ 
لمحظػػػػو االكلػػػػى كفهػػػػـ حاجػػػػات الزبػػػػااف كتحقاقهػػػػا فضػػػػسن  ػػػػف تحقاػػػػؽ الجػػػػكدة المطمكبػػػػو لمسػػػػمو ا

 كال دمات.
القا دة األساساو التي تب ى  ماها إدارة  أ هابالمتطمبات   44: 2228اللبادم, (ككوؼ 

كظػػااؼ فػػي الجػػكدة الكػػاممو مػػف  ػػسؿ ت ظػػاـ الجػػكدة كجلمهػػا محػػكر لت سػػاؽ اللمػػؿ بػػاف جماػػو ال
ال امكػف ألاػػو م ظمػو تطباػؽ  ظػػاـ إدارة الجػكدة الكػاممو مػالـ تسػػت د فػي ذلػؾ  مػػى كا ػ   ,الم ظمػو

 ػػػف تحقاػػػؽ  فضػػػسن , أسػػػس كمسػػػتمزمات تحقػػػؽ هػػػدؼ الم ظمػػػو فػػػي التحسػػػاف المسػػػتمر لم تجاتهػػػا
  إف متطمبات إدارة الجكدة الكاممو 98:  2222, كارل (البركارم, حاجات الزبااف كرقباتهـ م ها

التػي البػد لمم ظمػات مػف مرا اتهػا كتحداػدها  بػؿ البػدء  اب المتلمقػو بػالجكدة الكػاممواألسػالى بتل 
التربو الوالحو كالم اخ ب  112:  2221, ( قامي هااوف, كما ك بت فاذ  ظاـ إدارة الجكدة الكاممو

الم اسب الستقباؿ تطباؽ هذا الم هج, كتجدر اإلكػارة إلػى إف أم  مػؿ فػي تػكفار هػذه المتطمبػات 
 لكس سمبا  مى  جاح التطباؽ.سا 
 تاب والباحثين حول متطلبات إدارة الجودة الشاملة وجهات نظر الك  : ا  نيثا

 

تػاب كالبػاحفاف إلػى متطمبػات إدارة الجػكدة الكػاممو , كبهػدؼ الك ػكؼ  مػى تطرؽ ملظػـ الك  
بػات ا ػداد جػدكؿ الكػس كجهػات  ظػر الك تػاب كالبػاحفاف حػكؿ المتطمالباحث ب كجهات  ظرهـ  اـ

 . المتلمقو بتطباؽ إدارة الجكدة الكاممو في الم ظمات
آراء الكتػػاب حػػكؿ بلػػض متطمبػػات إدارة الجػػكدة  اتفػػاؽإلػػى   2 – 3ذ اكػػار الجػػدكؿ (إ

ـ  االطػػسع  مػػى كتابػػاتهـ اتفػػاؽالكػػاممو, كالتػػي حوػػمت  مػػى أ مػػى  سػػبو  , با مػػا  لمكتػػاب الػػذاف تاػػ
تفػاؽ  ماهػا وػفو قالبػو فامػا باػ هـ, حاػث حوػمت ت اكؿ البلض م هـ متطمبات أ رل لـ اكف اال

                       أ مػػػػػػػى  سػػػػػػػبو اتفػػػػػػػاؽ بمغػػػػػػػت  التركاػػػػػػػز  مػػػػػػػى الزبػػػػػػػكف , مكػػػػػػػاركو اللػػػػػػػامماف    مػػػػػػػى ( متطمبػػػػػػػات
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( التحسػػػػاف المسػػػػتمر , القاػػػػادة االداراػػػػو , التػػػػدراب كالتلمػػػػاـ  مػػػػى , تماهػػػػا متطمبػػػػات   % 122 (
 مػى   % 67% , 73,  %93 مت  مى  سبو اتفاؽ بمغػت (التي حواسالاب الجكدة الكاممو   

 . % 33%  إلى (7أما بقاو المتطمبات فقد حومت  مى  سبو اتفاؽ تراكحت باف (التكالي , 
مو ما تقد ـ كألقراض هذه الدراسو سالتمد الباحث المتطمبات التي حومت  مى  اتسا ان ك       

          مى كتاباتهـ كاالستفادة م ها في إ ػػداد الجػدكؿ أ مى  سبو اتفاؽ لمكتاب الذاف تاـ  االطسع
,  القاادة االداراو, التحساف المستمرػ ( التركاز  مى الزبكف ,   كتتمفؿ هذه المتطمبات ب2 – 3(

   . التدراب كالتلماـ  مى اسالاب ادارة الجكدة الكاممو, مكاركو اللامماف
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    2 – 3( دكؿالج
 ؿ بلض متطمبات إدارة الجكدة الكامموحك  فاؽ سب االت(*  

 

          
 متطمبات ادارة الجودة             

 الشاممة                     
   

 الكتاب        
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Chapman,et al.,2017:418)) * *  * * *        *  
(Douglas & Fredendall 

,2004:399) * * * * *       *    

 ( Dale, 2003: 26 ) * *  * *       *  * * 
www.uhaipudlishring.com * * *  *    *       

ejs.comwww.i * * * * *  * *        
www.ISO/report.com * * * * *      *     

(823 :7188  خمف )  * * *  *  *    *    * 

    *   *   * * * * * * (العاني واخرون, 79:7117)

           * * * * * (83: 7119 ) الخياط 
    *      * * *  * * (7116:71  واخرونالبيالوي  )

         *  * * * * * ( 75 :7116  ) شبمي
( 329: 2112) حداصٞ,   *    * *       *  * 

         *  * * * * * ( 421: 7181  الجبوري )
 *     *     *  * * * (821: 7184  ) حنظل

 *   *      * * *  * * (8471: 7184  )الحسيني واخرون
 5 2 1 5 2 1 2 1 4 5 15 11 12 14 15 المجموع 
 33 13 7 33 13 7 13 7 27 33 122 73 67 93 122 النسبة %

 ف ا داد الباحث ا تمادا  مى الموادر الكاردة فا  . (*  الجدكؿ م

http://www.uhaipudlishring.com/
http://www.uhaipudlishring.com/
http://www.iejs.com/
http://www.iejs.com/
http://www.iso/report.com
http://www.iso/report.com
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 دة الشاممة المعتمدة في الدراسةمتطمبات أدارة الجو : ثالثاً 
مػػو مػػا تػػـ تحداػػده مػػف متطمبػػات إلدارة الجػػكدة الكػػاممو التػػي سػػاتـ ا تمادهػػا فػػي  تكاوػػسن 
, كجػد الباحػث أف  مػػف كألهماػػو هػذه المتطمبػات بكوػػفها الركاػزة األساسػاو لمدراسػػو, دراسػت ا الحالاػو

 : تيآلبلض الك تاب كالباحفاف لكؿ متطمب مف هذه المتطمبات ككا آلراءالم اسب تقداـ  رض 
الزبكف هك المحرؾ في تحداد الجكدة الكاممو كهذا ا طبؽ  مى  الد :التركيز عمى الزبون -8

ال دمات المستممو , الزبكف الدا مي كالزبكف ال ارجي , فالزبكف ال ارجي احدد جكدة الم تجات ك 
ااو المرتبطو بالم تجات اللمماات , كالب , االفراد كالزبكف الدا مي احدد جكدة

 . لقد أضحى الزبكف محكر إدارة الجكدة الكاممو, كأ   Goetsch& Davis, 2014:6(كال دمات
ؿ هك المدار الفلمي لمم ظمو  مى كافو المستكاات الت ظاماو, كاتجمى ذلؾ في أف كؿ اال ما

كالتغارات كال ظـ كاالفكار التي تبادر بها إدارة الجكدة الكاممو القود م ها االستجابو لمتطمبات 
كرقبات الزبااف التي ساتضم ها الم تكج ال هااي, كبذلؾ فاف الزبكف فلس هك الذم اقكد اللمماو 

  .اال تاجاو, كه ا اتحقؽ مفهـك إدارت  لمم ظمو
ذه الفكرة  ماها أف تتلرؼ  مى زباا ها ك مى كحتى توؿ الم ظمو إلى تلماؽ ه

احتااجاتهـ اآل او كالمستقبماو, كلف اتأتى ذلؾ إال بتكفار كا  كاء  ظاـ ملمكمات امك  ا مف 
التلرؼ  مى مك ؼ الم ظمو كم تجاتها كم افساها كزباا ها, كالتكافؽ مو التغارات التي  د تحدث 

الزبكف لمم ظمو كالذم اوبح امفؿ حقاقو اداراو   ف االحتااجات مو مركر الك ت تحقاقا لكالء
, كمف المسحظ أاضا بأف المؤسسات الو ا او ك   71 :2211 ااش, تتطمب أداءن مستمران (
ستلاف برضا المستهمؾ ككسامو لقااس جكدة م تجاتها كهذا ما اظهر جماا في ال دماو أوبحت ت

فلمى الم ظمو أف  . لمتركاز  مى الزبكف 1222 قطو مف أوؿ  322جاازة بالدراج التي تم ح 
تقدـ لزباا ها الم تجات القادرة  مى تمباو حاجاتهـ بالسلر الم اسب في الك ت الم اسب . 

تك لاتهـ,  ,ـ المتغارةالستماع لمزبااف ك االستجابو السرالو لرقباتهكب دمات ممتازة كما أف ا
مف أهـ ركااز إدارة الجكدة الكاممو, ك باال تراب أكفر مف الزبكف تستطاو  ت لدمسحظاتهـ 

مقار و م تجاتها بم تجات م افساها ما امك ها مف الحوكؿ  مى بجمو الملمكمات أكفر  الم ظمو
كارة إلا  أف إدارة الجكدة الكاممو تتضمف كذلؾ إرضاء حاجات زباا ها كالاهـ. ك مما تجدر اإل

الدا مااف أم اللماؿ با تبارهـ الجزء األكفر أهماو في اللمماات الدا ماو لممؤسسو ما استكجب 
تكفار م اخ اللمؿ الم اسب الذم اسمح بتحقاؽ الجكدة المطمكبو  ف طراؽ تمكا هـ, تدرابهـ ك 

اال تراؼ با جازاتهـ مما الزز السزمو باإلضافو إلى تكجالهـ ك  األدكاتمدهـ بالملمكمات ك 
 .  71 :2212, (  بدالحماـ ,اركتهـ دا ؿ الم ظموحجـ مك

  اف رضا الزبكف  مى جكدة ال دمو Douglas & Fredendall, 2004: 399كارل (
الزبكف  مى  المقدمو ل  مف  بؿ الم ظمو سكؼ اؤفر  مى ربحاو الم ظمو , كاف زاادة رضا
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  إف االدارة التقماداو 25-24: 1994, كأكد (الم اوار  دمات الم ظمو اقكد الى االحتفاظ ب  .
تفترض أف الم ظمو أكفر ملرفو بحاجات كرقبات المستفاداف ككافاو تحقاقها مف المستفاداف 

د  فس , أما أ فسهـ, لذلؾ تقـك بتحداد تمؾ االحتااجات كاللمؿ  مى تحقاقها بملزؿ  ف المستفا
إدارة الجكدة الكاممو فا ها تسلى إلى توماـ ال دمات كالسمو كفؽ ملمكمات اتـ جملها مف 
المستفاداف بككؿ دكرم كبطرؽ م تمفو مف أجؿ تطكار  دماتها كم تجاتها لتتسءـ مو أذكاؽ 

بااف الز  اكهم افاف الزبااف  ك  الى  41: 2213, حفواوكار (اك  .كرقبات كتك لات المستفاداف
 لمم ظمو كالتي ت بذؿ الجهكد مف اجؿ تحفازهـ  مى كراء الم تجات كال دمات , كااضان  كفال ارجا
هـ تحقاؽ مستكل الجكدة المطمكب . كارل               ادا ؿ الم ظمو كهـ الذاف اتك ؼ  مى ادا كفاللامم

تومـ الم ظمو 247: 2212, (الحاالي كتطرح م تجاتها في   باف التركاز  مى الزبكف ال ي أف  
ضكء تحداد الزبكف المستهدؼ , كتحداد حاجات  كرقبات  بد و , كلاس طرح توماـ الم تجات في 

  39: 2222اللا ي, ؤكد (تضكء التك لات باف هذه الم تجات سكؼ تحظى با جاب الزبكف. ك 
الماداو كافو اف احتااجات الزبكف كرقبات  تمفؿ  كة الدفو السزمو ال طسؽ المكارد البكراو ك 

ككضح                  كتكغامها لتمباو هذه االحتااجات كاستمرار تحسا ها كتطكارها لتحقاؽ المزاد مف الرضا .
)Brown & Chin, 2004 :527 إف الرضا كاالحتفاظ بالزبكف اككف مف  سؿ ال دمات  

تسأؿ دااما كاؼ تستطاو ال مكذجاو ذات الجكدة الجادة التي تقدمها الم ظمو , ك مى الم ظمو أف 
 .  أف تزاد مف رضا الزبكف ككالا  أم بمل ى أ ر كاؼ تربح الزبكف

المازة البارزة كاالساساو  مى أف   Reid & Sanders, 2013: 171(كاؤكد كؿ مف 
ف الهدؼ مف ذلؾ هك لممطابقو ا  هي تركاز الكركات  مى زباا ها, ك  TQMالجكدة الكاممو  دارةإل

 تاج  إف الم تج الذم جرل أدارة الجكدة الكاممو إالزبكف, كتماز  حتااجاتاقابمو االكلاو كبلدها م
, كارل          ذ لـ اؤ ذ ب ظر اال تبار فاما ارقب ب  الزبكفإبوكرة كاممو امتمؾ  امو  مامو 

  اف ام  كاط اك فلالاو في الم ظمو البد اف تبدأ بالزبكف ( ملرفو 325: 2215(حمادم, 
رقبات    كت تهي ب , فهك الذم ساستمـ ال دمو كهك الذم ساقامها, ك ما  فاف رضاه احتااجات  ك 

الد احد االركاف االساس لدامكمو الم ظمو ك جاحها . كلذا  مى االدارة اللماا اف تلمـ اف 
الحوكؿ  مى الملمكمات حكؿ الزبااف هي كاحدة مف اكفر ممارسات ادارة الجكدة الكاممو 

  ؽ كاسو لتحساف جكدة اداء الم ظمات .                است داما ك مى  طا
إلى الااباف, كذلؾ مف     Kai Zen كأة التحساف المستمر (تلكد :   التحسين المستمر -7

 Mastsushitaكفي كركو  1946 اـ  Toshiba سؿ بدااات تطباق  كا تماده مف  بؿ كركو 
, كلقد كلدت هذه  Evans, 1997 : 401( 1951 اـ   Toyotaكفي كركو  1950 اـ  

الفمسفو كتطكرت  تاجو الحاجو التي اكلر بها الاابا اكف كالضركرة لمتفكؽ كالتماز في األسكاؽ 
  الى اف التحساف المستمر هك Krajewski, et al., 2013: 183( كؿ مف كاكار. اللالماو 
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 قار و بالتطباقات المتمازةالبحث المستمر  ف االسالاب التي تحسف اللمماات مف  سؿ المفمسفو 
  الى اف التحساف المستمر للمماات الم ظمو 69: 2226الطكاؿ كالككرا ي, كاكضح (, 

اذ احدد دكر كؿ  كم رجاتها اتـ مف  سؿ اكراؾ جماو اللامماف في ا داد كت فاذ  طو الجكدة ,
 P.D.C.Aدام ج فرد م هـ بالت ساؽ مو ادكار اال راف , كاتـ ذلؾ مف  سؿ ما اسمى بدكرة 

  مف  سؿ  ااـ الم ظمو بتحداد Plan, Do, Check, Actionكهي م تور ألربو كممات (
االهداؼ كالكسااؿ كالطرااؽ كت فاذ  طو تحساف الجكدة كمرا بتها كتوحاح اال حرافات اف 

  اف بر امج إدارة الجكدة الكاممو التمد  مى جهكد 292 :2215 مي كمجاد, (رذكك . كجدت
كأف فرص التحساف ال ت تهي مهما بمغت كفاءة كفلالاو األداء, كما أف مستكل  ,ر المستمرةالتطكا

الجكدة الذم احقؽ رقبات كتك لات المستفاداف متغار بوفو داامو, لذا فاف جكدة ال دمو 
 المقدمو ت ضو إلى التحساف كالتطكار المستمراف دكف تك ؼ .

ف المستمر هي احدل ركااز م هجاو فمسفو التحسا  اف 136: 2213, حمادمكارل (
ادارة الجكدة الكاممو كالهدؼ م ها هك الكوكؿ الى االتقاف الكامؿ لأل ماؿ  ف طراؽ استمرار 
التحساف في اللمماات اال تاجاو لمم ظمو , كما اف جهكد التحساف اجب اف ال تتك ؼ الف ه اؾ 

الجاسكم كمحمد, ( كاضاؼ .هيغسلها ككف الجكدة رحمو ال ت تدااما فرص لمتحساف اجب است
تهدؼ لبمكغ الى اف ادارة الجكدة الكاممو تتطمب  مماو تحساف مستمرة بدكف تك ؼ   3 :2216

الكماؿ كبالرقـ مف الولكبو في تحقق  كلكف ذلؾ لكحده ا لد دافلان  حك التحساف كالتطكار بوكرة 
لد الجكدة اللمماو التي تستكجب مستمرة كمتزاادة, كاف الجكدة لاست محددة ب هااو ملا و بؿ ت  

ف التحساف لاؤكد  مى أ  25 :2228, محمد(اتفؽ مو ذلؾ . ك االستمرار فاها كبس تك ؼ
كالذم اكار إلى أف هدؼ اإلدارة كالقاادة في  TQMالمستمر هك المذهب كالملتقد األساسي لػ 

افظو  مى المستكل الجكدة الكاممو هك تلزاز كتطكار الم رجات باستمرار, كلاس الهدؼ المح
 الد مفهكمابأ   إلى التحساف المستمر   48: 2221 ,كا ظر (البركارم .المقبكؿ مف اال جاز

, كاف الك ااو  ار مف اللسج ,في مجاؿ اللمؿ هك مكضكع تقكاـ مستمر ءكيأم  بأفاؤمف "
,  كارل (المر ا ي ."كاركز في إ جاز  مؿ األكااء الوحاحو بطراقو وحاحو م ذ البدااو

  أف  مماو التحساف المستمر تتطمب مجمك و مف ال طكات (ا تاار  مماو ملا و 22: 2225
تستحؽ التحساف المستمر مو كضو أهداؼ مبتغاة مف هذا التحساف, دراسو كتكفاؽ اللمماو 
بكوفها الحالي, البحث  ف سبؿ تحساف اللمماو, توماـ  مماو محس و, ت فاذ اللمماو المحس و 

مماو المحس و, تكفاؽ اللمماو المحس و كا  سـ جماو المل ااف بها (مرؤكسكف, رؤساء, , تقااـ الل
 مجهزكف , كأ اران تدراب الم فذاف  مى أداء اللمماو المحس و .

 مماو التحساف المستمر بأ ها " مماو   Hansen, et al, 2009: 11ك رؼ كؿ مف (
ااء كزاادة الكفاءة مف  سؿ تقماؿ  ال فااات البحث الم سؽ الذم ات اكؿ أفضؿ السبؿ إل جاز األك
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كتحساف الجكدة اضافو الى ت فاض الكمفو, كأف الهدؼ مف  مماو التحساف المستمر هك التفكؽ 
 ". مى الملااار الحالاو لمو ا و كتحداد المككست كحمها بمهارة ل مؽ مازة ت افساو جدادة 

راو مف م طمؽ الدكر المهـ الذم تملب  في التأفار تأتي اهماو القاادة االدا:  القيادة االدارية-4
في سمكؾ اللامماف لتحقاؽ اهداؼ الم ظمو كتستمد فمسفو الجكدة  كتها مف التزاـ االدارة اللماا في 

  Wern and Voich, 1994 :471( كؿ مف . حاث اكارالم ظموتطباقها بم تمؼ مفاوؿ 
التأفار في اال راف لجلمهـ اتلاك كف كاسهمكف مل  في  درة القااد  مى "الى القاادة االداراو با ها 
الكركات التي   باف Omachonu & Ross, 2004: 24كاؤكد (, "مكاومو اهداؼ الم ظمو

 جحت في تطباؽ الجكدة في كافو ا كطتها ا ما فلمت ذلؾ بقاادتها االداراو القكاو, كاست تجت 
بأف المداراف الذاف اممككف رؤاو  كاو هـ   "GAOدراسو امراكاو في داارة الحسابات اللامو (
 اكفر الل اور اهماو في م هج ادارة الجكدة "

 اادة إداراو  ادرة  ؿ تحقاؽ  ى  إف الجكدة الكاممو تحتاج ال251 :2229, تركيكارل (
اجاد التلاكف كالت ساؽ كاال سجاـ كالتآ ي با هـ .مرؤكسافالتفا ؿ باف االدارة ك ال فالقاادة  , كا 

كما  .الى تككاف فراؽ  مؿ متلاكف كذك كالء كتد م  في تطباؽ إدارة الجكدة الكاممو تسلى
  الى اف القاادة االداراو تل ي إاجاد القااد القادر  مى ات اذ 129 :2214, ابراهاـ كا ركف(اكار

  14, 2212تركي, . كأكد (القرارات التي تضمف االرتقاء بجكدة البرامج التي تقدمها م ظمت 
ف  القاادة اإلداراو ت لدُّ مف المتطمبات األساساو إلدارة الجكدة الكاممو, فهي تمفؿ المكج  أ  مى

, الذم مستمرة في أ مالهـ كتطكار الم تج, كتكجاو اإلبداعكالمحفز لملامماف إلجراء التحسا ات ال
فالقاادة في , كتحساف  س ات الكركو مو المجتمواحقؽ لمكركو أهدافها في إرضاء الزبكف ككالاِ  

كاألطراؼ األ رل المتلاممو  ظؿ إدارة الجكدة الكاممو تمفؿ الكاجهو لها أماـ زباا ها كمجهزاها
  إف تطباؽ إدارة الجكدة الكاممو اتطمب المجكء إلى ما 342: 2223 (الوارفي, كباف .ملها

اللمؿ أم اقضكف الرؼ باإلدارة الجكالو أك المرااو بمل ى أف اككف الرؤساء  راباف مف مكا و 
اقمب أك اتهـ الى جا ب المرؤكساف  سؿ ت فاذهـ لمهامهـ حتى اكك كا  راباف مف المكاكؿ التي 

  أف القاادة تلتمد مف كجهو  ظر 18: 2225 ,ال ااطكضػح (تتكاجههـ في مك و الحدث . ك 
الجكدة , التي تؤدم إلى تحساف اللمؿ ؽالجكدة الكاممو  مى فمسفو التحساف المستمر لطراا

كاإل تاجاو كاللااد  مى االستفمار , كتركز هذه القاادة  مى ب اء بااو  مؿ تكجو كؿ فرد فاها 
  .  مى المكاركو بككؿ فلاؿ لوالح الم ظمو

االدارة اللماا لمم ظمو التي تضلها القاادة  دلتف  Aquilano, et al., 1995:122(ما أ
ال اجح فل دما تككف القاادة جادة فاف  TQMج مف المحاكر االساساو في تطكار كت فاذ بر ام

اوبح متكسلان  مى كؿ الكركو كجماو المجاالت الكظافاو كاكارؾ فا  جماو  TQMبر امج 
مسؤكلاو  مفكجمالها  كاتواالت ان كت طاطو    اتطمب رؤاااالك اص في الم ظمو ككذلؾ ف
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دارة اللماا لم هج ادارة الجكدة   اف د ـ كتأااد اال325: 2215كأكد (حمادم,  . االدارة اللماا
الكاممو امفؿ  قطو البدااو كمف اهـ المتطمبات التي تسا د  مى التطباؽ ال اجح,  كاف التزاـ 
االدارة اللماا هك المحرؾ االساسي للمماو التطباؽ كالتي تؤدم الى تماز اال ماؿ , بؿ كاؤفر 

لؿ الجكدة مجرد فكرة, ك مماو التحساف بككؿ كبار  مى جكدة االداء, كاف  دـ التزامها بذلؾ اج
                مجرد كلار ترفل  الم ظمو . 

إف كلار إدارة الجكدة الكاممو هك أف الجكدة مسؤكلاو الجماو كلكك ها  :مشاركة العاممين-3 
فمسفو كمكلاو فسبد مف مكاركو جماو األفراد اللامماف دا ؿ الم ظمو لتحقاؽ هدؼ الكمكلاو 

, كاف ال جاح الاابا ي كاف مف ضمف أسباب  الرااسو هك الكالء الم ظمي الذم اك   كالمكاركو
اجاد الحمكؿ  الفرد الاابا ي لم ظمت  , كاللمؿ الجما ي هك أداة فلالو لتك اص المككست كا 

ارل . حاث   21: 2228المفمى لها مف  سؿ االتواؿ المباكر باف م تمؼ األ ساـ (اللبادم, 
 مى ا   ما تزاؿ  ضاو مكاركو اللامماف في ات اذ القرارات مف   292 :2214 مي كمجاد, (

, أما  براء الجكدة الكاممو فا ظركف إلى تمؾ  القضااا التي تكغؿ باؿ المفكراف في مجاؿ االدارة
المكاركو  مى أ ها مبدأ أساسي مف مبادئ إدارة الجكدة الكاممو, كاركف أف كؿ فرد مف االفراد 

مل ي بالمكاركو في تقداـ  دمات ذات جكدة  الاو كبأ ؿ التكالاؼ,  الم ظمو اللامماف في
مف أجؿ تلباو  الم ظموفالمكاركو  مماو تفا ؿ اللامماف  قماان ككجدا اان مو جما ات اللمؿ في 

 .الم ظموالجهكد كالطا ات السزمو لتحقاؽ أهداؼ 
ااف تب اف مذل  ا Newstrom & Davis (كؿ مف  كمف التلرافات المهمو لممكاركو هك ما طرح 

ا دماج  قمي ك اطفي لألفراد في ظركؼ بكوفها "لممكاركو  مااالتجاه السمككي في تلرافه
كهذا التلراؼ " الجما و التي تكجلهـ كي اسهمكا في تحقاؽ اهدافها كمقاسمتها المسؤكلاو

ؿ   اور المكاركو. اتضمف فسث افكار مهمو كهي اال دماج, اإلسهاـ كالمسؤكلاو, كالتي تمف
اسمكب تفكاض اللامؿ لملالجو مكاكؿ اللمؿ اسمكبا جدادا ركز  مى االدارة بالمكاركو  الدكما 

لحمكؿ اللسجاو في  مماات و و القرارات مف دكف الرجكع الى المدراء الت اذها ككضو ا
ااا الت افساو فهذه الوسحاات التي م حت لألفراد اللامماف تلد احدل المز  .الم اسبو لممككمو

المكسكم ك مي, (. لمم ظمو الى جا ب الجكدة كجكدة االتواالت كاال فتاح باف المستكاات كافو
ف مكاركو اللامماف تكمف في تحممهـ أ  Evans, 1997:97(كاضاؼ  .  68: 2228

 المسؤكلاو الكاممو  ف برامج تحساف جكدة اللمماات كبذلؾ ت مك الحاجو الى دكرات تدراباو تساهـ
في رفو مستكل كفاءة االداء كفهـ االجراءات الرتابو لتحساف الجكدة الكاممو في مفاوؿ الكحدة 

  اف المكاركو االاجاباو لملامماف  ف طراؽ المساهمو 91: 2216كارل (باداس,  . الت ظاماو
الف بأفكار لتطكار الجكدة كتحمؿ المسؤكلاو مطمب اساسي في فمسفو ادارة الجكدة, كذلؾ 

كاالبداع,  مستكااتهـ الت ظاماو هـ المودر االساسي لم جاح كاالجادة ماف كبغض ال ظر  فاللام
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كتحفازهـ  امكف لمم ظمو اف تحقؽ اهدافها االمف  سؿ تفقاؼ اللامماف كتك اتهـ بأهماتها كال
 متطكرة .  لتحقاؽ البرامج ال اوو بالجكدة بأسالاب

تغاار االتجاهات, كاكتساب المهارات كالملارؼ, مف تدراب االفراد  مى ف : إالتدريب والتعميم-
إاجاد  كة  اممو مبتكرة, ك كطو, كلداها القدرة  مى الملرفو  فياالمكر الهامو التي لها تأفارها 
ف, كهذا اتطمب ت واص المزاد مف المكارد السزمو لت فاذ المك كؼ أماـ الم افساف الرااس

.  حرؾ إلى االماـ بدال مف الك كؼ في اماك هـ بدكف تقدـالتحسا ات, كا  طاء االفراد الفروو لمت
كاجب أف اتكافؽ محتكل البرامج التدراباو مو احتااجات كؿ مستكل مف المستكاات في الم ظمو, 
كمو المهارات كالملارؼ السمككاو السزمو ل  كالم سجمو مو تكج  إدارة الجكدة الكاممو, ككما 

جزء اتلمؽ بكافاو أداء الكظافو, كجزء آ ر اتلمؽ باإلجابو :  ءافاقكؿ دام ج فاف التدراب جز 
.          اتـ أداء الكظافو ؟ حتى  تمكف مف أداء الكظااؼ بككؿ جاد  مى تساؤؿ هاـ كهك لماذا

   . 77: 2211(  ااش, 
التدراب هك  كاط تلمامي م ظـ  ادر  مى تحساف اف   11 :1993, (م امرةكارل 

, كهذا اتضمف  درات  الملرفاو كسمكك  كمهارات اؽ احداث تغاار في مستكل اداء الفرد  ف طر 
تلماـ الفرد مهارات جدادة اك تحساف المهارات المكجكدة كتطكارها لمكاجهو متطمبات  مم  الحالاو 

أف تكفار البرامج التدراباو المؤهمو القادرة  مى  مى   32 :2223, (كاماامزكاؤكد  كالمستقبماو.
ت كاالتجاهات كفؽ أسس  مماو ت لكس إاجاباان  مى أداء ار بالملمكمات كالمهافراد تزكاد اال

اللامماف ك دراتهـ, كبالتالي فاف أاو مؤسسو تسلى لتحقاؽ الجكدة الكاممو  ماها أف تضو التدراب 
في سمـ أكلكااتها, حتى توؿ برامج التدراب إلى كافو اللامماف في المستكاات االداراو الم تمفو 

ف إدارة الجكدة الكاممو تكتمؿ  مى مجمك و الى أ  247 :2212الحاالي, (اكارك  .ظموالم في 
مف است دامها لتتمكف الم ظمو مف تطباؽ البد  مفاهاـ كأسالاب حدافو, كما تكتمؿ  مى أدكات

هذه المفاهاـ كاست داـ أدكات الجكدة كلتمكاف اللامماف مف تطباؽ ِ إدارة الجكدة الكاممو ب جاح, 
 ومف التدراب المكفؼ لجماو أفراد الم ظمو إلكسابهـ المهارات كالملرف البدو بفلالاو الكامم

السزمو لتحقاؽ هذا الغرض, كلتمكا هـ مف المساهمو في تحساف جكدة ال دمات كالم تجات, 
كتمكا هـ مف األداء بككؿ مماز احد مف األ طاء كاالهدار كا  ادة اال ماؿ, أم أ ها تؤدم 

اف   Goetsch and David, 2014:7وحاح لممرة االكلى ككؿ مرة. كارل (اال ماؿ بككؿ 
االفراد في التدراب كالتلماـ اساسااف لتحقاؽ الجكدة الكاممو أل ها تمفؿ افضؿ كسامو لتحساف 

ففي م ظمات الجكدة كؿ ك ص اتلمـ باستمرار كاالدارة تكجو افرادها كترفو مهاراتهـ ,  الم ظمو
هـ المت ووو باستمرار ك تاجو لذلؾ فاألفراد اتفك كف في كظاافهـ. فالتلماـ التق او كتزاد  برات

كمف  سؿ التدراب كالتلماـ فاف  .كالتدراب ارفو مستكل  ابمااتهـ  مى اداء تمؾ الكظااؼ
 االك اص الذاف الرفكف كافاو اداء اال ماؿ الكا و سكؼ اتلممكف ااضان كاؼ الممكف بذكاء . 
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 الفصل الثالث
 ب الميداني الجان

ك ػد اسػت دـ الباحػث  تـ ابتداءن إجراء التحماؿ األكلي لمباا ات المتلمقو بمتغارات الدراسػو .
  لسسػػػػتدالؿ  مػػػػى التكزالػػػػات التكراراػػػػو كال سػػػػب الماكاػػػػو كاألكسػػػػاط الحسػػػػاباو *SPSSبر ػػػػامج (

ة الجػػكدة لكػػؿ متغاػػر مػػف متغاػػرات متطمبػػات إدار T كاال حرافػػات الملااراػػو كالم تبػػر االحوػػااي 
 تقدـ فقد تضمف هذا الفوؿ المباحث اآلتاو :   مى ما كب اءان الكاممو . 

 
 المبحث االول : وصف متغيرات الدراسة وتشخيصيا  -7

 المبحث الثاني : التحميل االحصائي لمبيانات واختبار فرضيات الدراسة -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* IBM ( SPSS ) Statistic Version 22 (2013) .  
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 المبحث االول
 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصيا

الػػػػرض هػػػػػذا المبحػػػػث كوػػػػػفا كتك اوػػػػا لمتطمبػػػػػات إدارة الجػػػػكدة الكػػػػػاممو كالمتمفمػػػػو بػػػػػػ                 
( التركاز  مى الزبكف , التحساف المستمر , القاادة اإلداراو , مكاركو اللامماف , التدراب كالتلماـ 

  الػػػكاردة فػػػي أ مػػػكذج الدراسػػػو ك مػػػى مسػػػتكل المداراػػػو  ا ػػػو   مػػػى أسػػػالاب إدارة الجػػػكدة الكػػػاممو
 الدراسو ككاآلتي :

  بػػاف الدرجػػو الكماػػو لهػػذا 1 - 3 سحػػظ مػػف  ػػسؿ  تػػااج الجػػدكؿ (: التركيددز عمددى الزبددون  -8
  ك بػا حراؼ ملاػارم  امتػ   3.73بداللو  امو كسػطها الحسػابي البالغػو (  مرتفعة المتطمب كا ت

مػػف االفػػراد المبحػػكفاف  ػػد اتفقػػكا  مػػى اهتمػػاـ المداراػػو  % 71 سػػبو ( د اف جػػ  , حاػػث 0.963(
كالػػػزز ذلػػػؾ  امػػػو الكسػػػط الحسػػػابي لممتغاػػػر  بتمباػػػو احتااجػػػات زباا هػػػا  مػػػى  حػػػك دااػػػـ كمسػػػتمر,

)X1) اتفػػؽ. ك كبمسػػتكل اسػػتجابو مرتفػػو   0.850  كاال حػػراؼ الملاػػارم البػػالأل (3.92  كالبالغػػو 
ب ظر اال تبار  اراء زباا هككاكل كآأ ذ ت المداراوإف   مىد المبحكفاف %  مف األفرا60.5(كذلؾ 

   X2الكسػػػط الحسػػػابي لممتغاػػػر (كاػػػد ـ ذلػػػؾ المقدمػػػو لهػػػـ ,  ال ػػػدماتتحسػػػاف جػػػكدة  مػػػف اجػػػؿ
كتػػػػدؿ  امػػػػو اال حػػػػراؼ الملاػػػػارم  مػػػػى تكػػػػتت اجابػػػػات   1.058  كاال حػػػػراؼ الملاػػػػارم (3.45(

 مػػى  اػػاـ المداراػػو %  مػػف األفػػراد المبحػػكفاف 68.4د (. كاؤكػػالمبحػػكفاف ب وػػكص هػػذا المتغاػػر
حاػػػػث بمػػػػأل الكسػػػػط الحسػػػػابي كاال حػػػػراؼ بارضػػػػاء زباا هػػػػا  بػػػػر تػػػػكفار  ػػػػدماتها لهػػػػـ باسػػػػتمرار , 

%  مػػف األفػػراد 71.1(أف    مػػى التػػكالي . كاسحػػظ 0.913  ك (X3)  3.76الملاػػارم لممتغاػػر (
كبمسػػػتكل اسػػػتجابو  ,مػػػف كػػػكاكل الزبػػػااف  المداراػػػو  مػػػى التقماػػػؿ حػػػرص مػػػى المبحػػػكفاف اتفقػػػكف 

 . 0.955  كاال حراؼ الملاػارم (X4)  3.82كالزز ذلؾ  امو الكسط الحسابي لممتغار ( مرتفلو
مػف المبحػكفاف  % 60.5ف (ا تكػار ال تػااج الػىأما فاما ا ص تقداـ  دمات سػمامو بػس أ طػاء ف

, إذ  ت سػمامو بػس أ طػاء إلػى الزبػاافسلى إلى تحقاؽ مبدأ تقداـ  دمات داراوف المأاتفقكف  مى 
كاال حػػػػػراؼ الملاػػػػػارم كبدرجػػػػو اسػػػػػتجابو مرتفلػػػػػو   X5)  3.71بمػػػػأل الكسػػػػػط الحسػػػػػابي لممتغاػػػػػر (

 .كالذم ادؿ  مى تبااف اجابات المبحكفاف كتكتتها ب وكص هذا المتغار   1.037(
ف الدرجػو الكماػو بػا (1 - 3) سحظ مف  سؿ القػراءة لباا ػات الجػدكؿ  التحسين المستمر : -7 

  ك بػػا حراؼ ملاػػارم  3.49بداللػػو  امػػو كسػػطها الحسػػابي البالغػػو ( مرتفعددةلهػػذا المتطمػػب كا ػػت 
داراػو تقػـك بتحسػاف جػكدة %  مػف األفػراد المبحػكفاف إف الم73.7(  , حاث اتفػؽ 0.825(   امت 

  ك X6  )3.84, حاػػػث بمػػػأل الكسػػػط الحسػػػابي كاال حػػػراؼ الملاػػػارم لممتغاػػػر ( ػػػدماتها باسػػػتمرار
 مػػى التػػكالي, كبمسػػتكل اسػػتجابو مرتفػػو كاف ا  فػػاض  امػػو اال حػػراؼ الملاػػارم دلاػػػؿ   0.754(

 ا ػػػو %  مػػػف األفػػػراد 55.3كػػػار  سػػػبو (تك  مػػػى تجػػػا س اجابػػػات المبحػػػكفاف تجػػػاه هػػػذا المتغاػػػر. 
ات ػػاذ مك ػؼ الحااداػػو مػف حػػرص المداراػو  مػى مكاكبػػو ا ػر التطػػكرات الحاوػمو فػػي إلػى  البحػث
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كاال حػراؼ  3.03)(كالػذم بمػأل   X7(, كالػزز ذلػؾ  امػو الكسػط الحسػابي لممتغاػر دماتها  مجاؿ
كبمستكل استجابو متكسطو كالتػي تػدؿ  مػى  ػدـ الملرفػو الكافاػو لػدل االفػراد   0.972الملاارم (

ؿ المبحكفاف باإلجراءات التي تقكـ بها القاادة االداراو في المداراو لمكاكبو ا ر التطكرات في مجا
تقػػػػـك بتحػػػػداث  مداراػػػػوف الأ مػػػػى  اتفقػػػػكا%  مػػػػف األفػػػػراد المبحػػػػكفاف 55.3(اف كاسحػػػػظ  ممهػػػػا, 

بمأل الكسط الحسػابي حاث ر , باستمرا كواا و االجهزة كالملدات لضماف ااواؿ  دماتها لزباا ها
 %  مػػػف63.1  . فػػػي حػػػاف تتفػػػؽ  سػػػبو (0.952كاال حػػػراؼ الملاػػػارم (  X8)  3.50(لممتغاػػػر 
, حاػث بمغػت   مى الحد مف اال طاء في ا مػاؿ  ػدماتها داراوالم حرصمبحكفاف  مى األفراد ال

   مػى التػكالي. ك ػد 0.760ك (  X9 )3.55 امو الكسط الحسابي كاال حػراؼ الملاػارم لممتغاػر (
الػػى  لت فػػاض ك ػػت ا جػػاز ا كػػطتها  مػػى سػػلي المداراػػو %  مػػف األفػػراد المبحػػكفاف 55.3( اتفػػؽ

كاال حػػػراؼ الملاػػػارم   X10  )3.55(ك ػػػد بمػػػأل الكسػػػط الحسػػػابي لممتغاػػػر, اد ػػػى مسػػػتكل ممكػػػف 
 .  X10ك (  X9(, ك د بمغت درجو االستجابو مرتفلو كمتطابقو لممتغاراف  0.686(
بػػاف الدرجػػو الكماػػو لهػػذا المتطمػػب كا ػػت   1 - 3 تػػااج الجػػدكؿ ( أكػػارتالقيددادة اإلداريددة :  -3

  ,  0.989(    ك بػػا حراؼ ملاػػارم  امتػػ  3.2الغػػو (بداللػػو  امػػو كسػػطها الحسػػابي الب متوسددطة
داراو جكدة  ػدماتها كػلاران الم لتطباؽ الحااداالتفاؽ كباف  ما بافافراد اللا و إجابات  فقد تطابقت
, ك ػػػد بمغػػػت  امػػػو الكسػػػط لستفػػػاؽ كالحاػػػاد%  39.5حاػػػث أكػػػارت إجابػػػات  سػػػبو ( أساسػػػاان لهػػػا,

.  1.042كاال حػػراؼ الملاػػارم (اسػػتجابو متكسػػطو  كبمسػػتكل3.32) ( X11(الحسػػابي لممتغاػػر 
كاسحظ اف المتغار الذم اسهـ بدرجػو اكبػر  سػباان مػف قاػره فػي اق ػاء هػذا المتطمػب هػك المتغاػر 

)X12 القاػػػادة االداراػػػو فػػػي المداراػػػو ترفػػػو كػػػلار جػػػكدة  ػػػدماتها مسػػػؤكلاو   الػػػذم  ػػػص  مػػػى اف
  كبدرجػػػو اسػػػتجابو مرتفلػػػو , كالػػػزز ذلػػػؾ 47.4%الجماػػػو ( الزبػػػااف كاللػػػامماف   كذلػػػؾ باتفػػػاؽ (

  مػػػف 39.5%كلػػػـ اتفػػػؽ ( .  0.865  كاال حػػػراؼ الملاػػػارم (3.82الكسػػػط الحسػػػابي الػػػذم بمػػػأل (
  كالذم ات اكؿ  ااـ المداراو بتقداـ الحكافز لألفراد اللػامماف X13االفراد المبحكفاف  مى المتغار (

  الذم امكف تفساره با ػ  اقػو ضػمف  2.76 لتحساف جكدة  دماتها , حاث بمأل كسط  الحسابي (
المسػػتكل المتكسػػط كاكػػاد اكػػكف ا ػػرب الػػى المػػ  فض كالطػػي داللػػو  مػػى  ػػدـ تكػػجاو المداراػػو 

تتقػارب ك    .1.125للامماها بم حهـ الحكافز مف اجػؿ االرتقػاء ب ػدماتها كبػا حراؼ ملاػارم  ػدره (
قاػاـ المداراػو ل الحاػادف االتفاؽ كبػاف األفراد المبحكفاف ما با مف % 34.2%  ك (36.8( إجابات

بتلزاػػػز الفقػػػو بػػػػاف جماػػػو المسػػػػتكاات لمتغمػػػب  مػػػػى الكػػػلكر بػػػػال كؼ مػػػف التغااػػػػر فػػػي مجػػػػاالت 
  كاال حػػػراؼ الملاػػػارم X14) (3.05بمغػػػت  امػػػو الكسػػػط الحسػػػابي لممتغاػػػر ( حاػػػث, ا كػػػطتها

اف ممػا اػدؿ  مػى  ػدـ كبمغت االستجابو المستكل المتكسط حسب رأم االفػراد المبحػكف  .0.868(
 اللا ػوفػراد اإجابػات  ااضػان  كتتقػاربامتسكهـ الملرفو الكاممو كالتوكر الكاضح  ػف هػذا المتغاػر. 

أل ذ المداراو بمقترحات االفراد اللػامماف فاهػا لغػرض تحسػاف جػكدة كباف محااداف  متفقافما باف 
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ي , ك ػد بمغػت  امػو الكسػط %   مػى التػكال39.5%  ك (36.8( كب سبو استجابو  درها ,  دماتها
  مػف االفػراد %42.1. كات ػذ (  1.036  كاال حراؼ الملاارم (X15)  3.18الحسابي لممتغار (

المبحػػػكفاف مك ػػػؼ المحااػػػد مػػػف سػػػلي المداراػػػو الػػػى تهااػػػو البااػػػو المسامػػػو لتطباػػػؽ ادارة الجػػػكدة 
راؼ الملاػػػػػارم   كاال حػػػػػX16) 3.08الكػػػػػاممو , حاػػػػػث بمغػػػػػت  امػػػػػو الكسػػػػػط الحسػػػػػابي لممتغاػػػػػر (

 كبمستكل استجابو متكسطو .  0.997(
بػاف الدرجػو الكماػػو لهػذا المتطمػب كا ػػت   1 - 3 تػااج الجػػدكؿ ( أكػارتشداركة العدداممين : م -3

 .  0.958(    ك بػػا حراؼ ملاػػارم  امتػػ  3.07بداللػػو  امػػو كسػػطها الحسػػابي البالغػػو ( متوسددطة
فػػي المداراػػو الممػػكف ف جماػػو األفػػراد اللػػامماف أ%  مػػف األفػػراد المبحػػكفاف  مػػى 47.3( تفػػؽإفقػػد 

  ك (X17)(3.42, حاػػػػػث بمػػػػػأل الكسػػػػػط الحسػػػػػابي كاال حػػػػػراؼ الملاػػػػػارم لممتغاػػػػػر كفراػػػػػؽ كاحػػػػػد 
مػػف الحاػػاد %  مػػف المبحػػكفاف 47.4( ات ػػذ. ك كبمسػػتكل اسػػتجابو مرتفلػػو     مػػى التػػكالي0.919(

ي تقػداـ اآلراء المتلمقػو بتحسػاف   كالتي  وت  مى مكاركو جماو اال ساـ فX18 بارة المتغار (
    مػػػػى التػػػػكالي0.838ك ( 3.00)بمػػػػأل الكسػػػػط الحسػػػػابي كاال حػػػػراؼ الملاػػػػارم ( حاػػػػث,  الجػػػػكدة

المداراػو ال تلمػػؿ  مػػى اكػػراؾ المبحػػكفاف إف  %  مػػف44.8. كاػرل (كبمسػتكل اسػػتجابو متكسػػطو 
ؾ  ػػػاـ الكسػػػط الحسػػػابي , كالػػػزز ذلػػػاالفػػػراد اللػػػامماف لػػػداها بات ػػػاذ القػػػرارات ال اوػػػو بأ كػػػطتها 

كاسحػػػظ مػػػف  امػػػػو الكسػػػط الحسػػػابي بػػػاف مسػػػتكل االسػػػػتجابو   2.74  كالبالغػػػو (X19لممتغاػػػر (
متكسطو كا رب الى اال  فاض مما الطي اكارة كاضحو بحور ات ػاذ القػرارات ال اوػو بأ كػطو 

تػدؿ  مػى   0.95اال حػراؼ الملاػارم (المداراو ك دـ اال ذ بآراء كمقترحػات اللػامماف , كاف  امػو 
 ػدـ %  مػف المبحػكفاف إلػى 42.1( سػبو  كاركت. ككما كجكد تبااف  ماؿ في اجابات افراد اللا و 

حاػث ,  االتفاؽ  مى اسهاـ جماو اللامماف في المداراػو با ػداد ال طػط ال اوػو بجػكدة  ػدماتها 
اسػػتجابو كبمسػػتكل   0.982كاال حػػراؼ الملاػػارم (  2.82(X20)بمػػأل الكسػػط الحسػػابي لممتغاػػر (

متكسطو تتج  الى اال  فاض كهذا الطي داللو كاضحو  مى اف ال طط ال اوو بجكدة  ػدمات 
%  مػػف 52.7. كاتفػػؽ (المداراػػو اػػتـ ا ػػدادها بملػػزؿ  ػػف اسػػهاـ اللػػامماف فػػي ابػػداء آرااهػػـ بهػػا 

المداراػػػو تلمػػػؿ  مػػى تكػػػكاؿ فػػػرؽ  مػػػؿ لم ا كػػو المكػػػكست المتلمقػػػو بجػػػكدة ف أالمبحػػكفاف  مػػػى 
كاال حػػػػػراؼ الملاػػػػػارم   X21  )3.37, كبمػػػػػأل الكسػػػػػط الحسػػػػػابي لممتغاػػػػػر (تها بغاػػػػػو حمهػػػػػا  ػػػػػدما

كبدرجو استجابو متكسطو كا رب مػا تكػكف الػى المرتفلػو ك سحػظ مػف  امػو اال حػراؼ    .1.101(
  الملاارم باف ه اؾ تباا ان كتكتتان في اجابات افراد  ا و البحث ب وكص هذا المتغار .

 سحػػظ مػػف  ػػسؿ القػػراءة لباا ػػات  مدديم عمددى اسدداليب ادارة الجددودة الشدداممة :التدددريب والتع -9
بداللػو  امػو كسػطها الحسػابي  متوسدطةباف الدرجو الكماػو لهػذا المتطمػب كا ػت  (1 - 3)الجدكؿ 
 االفػػػػراد%   مػػػػف 63.2 , حاػػػػث اتفػػػػؽ (  0.975(    ك بػػػػا حراؼ ملاػػػػارم  امتػػػػ  3.24البالغػػػػو (

راو باكراؾ جماو  امماها في دكرات تدراباو لتحساف مهاراتهـ ك دراتهـ, المبحكفاف  مى  ااـ المدا
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  كبػػػا حراؼ ملاػػػارم  امتػػػ           3.58  كالبالغػػػو (X22كاػػػد ـ ذلػػػؾ  امػػػو الكسػػػط الحسػػػابي لممتغاػػػر (
مػػػػف ا تمػػػػاد الحاػػػػاد %  مػػػػف المبحػػػػكفاف 47.4( ات ػػػػذك    كبدرجػػػػو اسػػػػتجابو مرتفلػػػػو . 1.056( 

بمػأل الكسػط الحسػابي كاال حػراؼ  حاػث, دافو   ػد ت ظامهػا لمػدكرات التدراباػو المداراو التق اات الح
كبمغػػت درجػػو االسػػتجابو متكسػػػطو     مػػى التػػكالي0.978ك X23  )(3.26 )لممتغاػػر ( الملاػػارم

تكػجاو  فقػرةل  دـ االتفاؽاالتفاؽ ك  تتقارب إجابات األفراد المبحكفاف ما بافتتج  الى االرتفاع . ك 
%  ك 39.5( ككوػػػػمت  سػػػػبو االجابػػػػات الػػػػى مها  مػػػػى تقػػػػداـ التػػػػدراب اللممػػػػي ,المداراػػػػو أل سػػػػا

كبمسػػتكل   X24  )3.13%   مػػى التػػكالي , ك ػػد بمغػػت  امػػو الكسػػط الحسػػابي لممتغاػػر (34.2(
حاػػث  جػػد اف ه ػػاؾ تبػػااف كتكػػتت مرتفػػو فػػي   1.143كاال حػػراؼ الملاػػارم (اسػػتجابو متكسػػطو 

كبػػاف   ػػدـ االتفػػاؽ إجابػػات األفػػراد المبحػػكفاف مػػا بػػاف كتتطػػابؽ .اجابػػات افػػراد اللا ػػو لهػػذ المتغاػػر
حاػػث  داراػػو  مػػى ال بػػرات ال ارجاػػو   ػػد القاػػاـ بتػػدراب اللػػامماف لػػداها,الم ا تمػػاد للبػػارة الحاػػاد

بمغػػػػػت  امػػػػػو الكسػػػػػط الحسػػػػػابي , ك ػػػػػد للػػػػػدـ االتفػػػػػاؽ كالحاػػػػػاد%  36.8أكػػػػػارت إجابػػػػػات  سػػػػػبو (
كبمسػػػتكل اسػػػتجابو متكسػػػطو تتجػػػ  الػػػى   0.985ارم (كاال حػػػراؼ الملاػػػ2.95) ( X25(لممتغاػػػر

%  الحاػػاد مػػف الفقػػرة التػػي تػػ ص  مػػى ت سػػاؽ المداراػػو مػػو 42.1. فػػي حػػاف ات ػػذ (اال  فػػاض 
كالػػػزز ذلػػػؾ  امػػػو الكسػػػط الحسػػػابي المؤسسػػػات كالجاملػػػات اللرا اػػػو إل امػػػو الػػػدكرات التدراباػػػو . 

ممػا الطػي اكػارة الػى اف   0.957البػالأل (  كاال حػراؼ الملاػارم 2.95  كالبالغػو (X26لممتغار (
االفػػراد اللػػامماف لػػاس لػػداهـ الملرفػػو الكاممػػو بكػػأف ت سػػاؽ المداراػػو مػػو الجاملػػات اللرا اػػو إل امػػو 

%  مػػػػف االفػػػػراد المبحػػػػكفاف  مػػػػى تكػػػػجاو ادارة المداراػػػػو 57.9. كاتفػػػػؽ ( دكرات تػػػػدراب للامماهػػػػا
ذلػػؾ  امػػو الكسػػط الحسػػابي كاال حػػراؼ الملاػػارم اللػػامماف لػػداها إلكمػػاؿ تلمػػامهـ اللػػالي , كاػػد ـ 

   مػػػى التػػػكالي كبدرجػػػو اسػػػتجابو مرتفلػػػو ممػػػا اؤكػػػد 0.893 (3.5  حاػػػث بمغػػػت (X27لممتغاػػػر (
رقبو المداراو في استفمار الملرفو المتكفرة لػدل  امماهػا كذلػؾ بتكػجالهـ إلكمػاؿ تلمػامهـ اللػالي 

  مػػف المبحػػكفاف  مػػى  اػػاـ المداراػػو با ػػداد 50%كاالسػػتفادة مػػف  بػػراتهـ مسػػتقبس , ك ػػد اتفػػؽ (
  كالبالغػػو X28 طػو لتحداػػد االحتااجػػات التدراباػو , كاػػد ـ ذلػػؾ  امػػو الكسػط الحسػػابي لممتغاػػر (

  كا ت  سبو االستجابو لهػذا المتغاػر متكسػطو كا ػرب 0.909  ك امو اال حراؼ الملاارم (3.34(
االفػراد  ا ػو البحػث التػزامهـ مك ػؼ المحااػد   مف 44.7%ماتككف الى المرتفلو . كاكارت  سبو (

مػػف سػػلي المداراػػو الػػى ا امػػو  ظػػاـ ملمكمػػاتي لمتػػدراب ا ػػدـ اهػػداؼ الجػػكدة , كالػػزز ذلػػؾ  امػػو 
  كبمسػػػػتكل اسػػػػتجابو X29  لممتغاػػػػر (0.875  كاال حػػػػراؼ الملاػػػػارم (3.21الكسػػػػط الحسػػػػابي (

و كا ػػت متقاربػػو ك مامػػو التبػػااف  ظػػران متكسػػطو تتجػػ  الػػى االرتفػػاع كاسحػػظ بػػاف اجابػػات افػػراد اللا ػػ
 ال  فاض  امو اال حراؼ الملاارم .  
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  1 - 3الجدكؿ (
التكزالات التكراراو كال سب الماكاو كاألكساط الحساباو كاال حرافات الملااراو لمتطمبات إدارة  

 الجكدة الكاممو  مى مستكل المداراو

 اٌّرغ١شاخ اٌّرطٍثاخ
 (2ال اذفك ) (3حا٠ذ )ِ (4اذفك ) (5اذفك تشذج )

ال اذفك تشذج 

(1) 
اٌٛعؾ 

 اٌحغاتٟ 

االٔحشاف 

 اٌّع١اسٞ 
 % اٌرىشاس % اٌرىشاس % اٌرىشاس % اٌرىشاس % اٌرىشاس

اٌرشو١ض 

عٍٝ 

 اٌضتْٛ

X1 10 26.3 17 44.7 9 23.7 2 5.3 0.850 3.92 ــــ ــــ 

X2 4 10.5 19 50.0 7 18.4 6 15.8 2 5.3 3.45 1.058 

X3 7 18.4 19 50.0 9 23.7 2 5.3 1 2.6 3.76 0.913 

X4 9 23.7 18 47.4 6 15.8 5 13.2 0.955 3.82 ــــ ــــ 

X5 9 23.7 14 36.8 12 31.6 1 2.6 2 5.3 3.71 1.037 

 0.783 3.732 4.4  8.44  22.64  45.78  20.52  ِرٛعؾ إٌغة 

اٌرحغ١ٓ 

 اٌّغرّش

X6 6 15.8 22 57.9 8 21.1 2 5.3 0.754 3.84 ــــ ــــ 

X7 1 2.6 10 26.3 21 55.3 1 2.6 5 13.2 3.03 0.972 

X8 5 13.2 16 42.1 10 26.3 7 18.4 0.952 3.50 ــــ ــــ 

X9 1 2.6 23 60.5 11 28.9 2 5.3 1 2.6 3.55 0.760 

X10 2 5.3 19 50.0 15 39.5 2 5.3 0.686 3.55 ــــ ــــ 

 0.606 3.494 7.9  7.38  34.22  47.36  7.9  ِرٛعؾ إٌغة

اٌم١ادج 

 االداس٠ح

X11 6 15.8 9 23.7 15 39.5 7 18.4 1 2.6 3.32 1.042 

X12 8 21.1 18 47.4 9 23.7 3 7.9 0.865 3.82 ــــ ــــ 

X13 2 5.3 8 21.1 13 34.2 9 23.7 6 15.8 2.76 1.125 

X14 0.868 3.05 2.6 1 26.3 10 34.2 13 36.8 14 ــــ ــــ 

X15 4 10.5 10 26.3 15 39.5 7 18.4 2 5.3 3.18 1.036 

X16 2 5.3 11 28.9 16 42.1 6 15.8 3 7.9 3.08 0.997 

 0.756 3.202 6.84  18.42  35.53  30.7  11.6  ِرٛعؾ إٌغة

ِشاسوح 

 اٌعا١ٍِٓ

X17 4 10.5 14 36.8 15 39.5 4 10.5 1 2.6 3.42 0.919 

X18 2 5.3 7 18.4 18 47.4 11 28.9 0.838 3.00 ــــ ــــ 

X19 2 5.3 5 13.2 14 36.8 15 39.5 2 5.3 2.74 0.950 

X20 2 5.3 7 18.4 13 34.2 14 36.8 2 5.3 2.82 0.982 

X21 5 13.2 15 39.5 9 23.7 7 18.4 2 5.3 3.37 1.101 

 0.764 3.07 4.63  26.82  36.32  25.26  7.92  ِرٛعؾ إٌغة

ذس٠ة اٌر

ٚاٌرع١ٍُ 

عٍٝ 

اعا١ٌة 

اٌدٛدج 

 اٌشاٍِح

X22 6 15.8 18 47.4 8 21.1 4 10.5 2 5.3 3.58 1.056 

X23 5 13.2 8 21.1 18 47.4 6 15.8 1 2.6 3.26 0.978 

X24 5 13.2 10 26.3 10 26.3 11 28.9 2 5.3 3.13 1.143 

X25 3 7.9 7 18.4 14 36.8 13 34.2 1 2.6 2.95 0.985 

X26 2 5.3 8 21.1 16 42.1 10 26.3 2 5.3 2.95 0.957 

X27 3 7.9 19 50.0 11 28.9 4 10.5 1 2.6 3.50 0.893 

X28 2 5.3 17 44.7 12 31.6 6 15.8 1 2.6 3.34 0.909 

X29 2 5.3 12 31.6 17 44.7 6 15.8 1 2.6 3.21 0.875 

 0.720 3.24 3.61  19.73  34.86  32.6  9.24  ِرٛعؾ إٌغة

 : مف ا داد الباحث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .الجدول
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  المبحث الثاني
 واختبار فرضيات الدراسة التحميل اإلحصائي لمبيانات

 اد الدراسو مو متطمبػات إدارة الجػكدة الكػاممو  مداراولغرض الككؼ  ف مدل استجابو ال     
ك مػى كفػؽ هػذا اال تبػار ا تمػد الباحػث  مػى  "   T   "t -test(تػـ اسػت داـ الم تبػر اإلحوػااي 

ملالجو المتغارات الرااسو لمستمزمات إدارة الجكدة الكاممو كالملبر   ها ب مػس فقػرات  مػى كفػؽ 
 ا ػو الدراسػو أم  داراػوجرل تحداد المتغاػرات التػي لػـ تحقػؽ الم  مكمان  , متغارات ما تحتكا  مف

في حاؿ  ػررت فلػسن البػدء  ا تمادها داراوتي اتكجب  مى المتساـ ملها بغاو تأكار اإلجراءات ال
ر مػػػف المتغاػػػرات إدارة الجػػػكدة الكػػػاممو , كأد ػػػاه تفاوػػػاؿ ا تبػػػار هػػػذا الفػػػرض لكػػػؿ متغاػػػبتطباػػػؽ 

, اضػػػػافو الػػػػى ا تبػػػػار متكسػػػػط كػػػػؿ متغاػػػػر كالمتكسػػػػط اللػػػػاـ       اػػػػد الدراسػػػػو ال مسػػػػو فػػػػي المداراػػػػو
 فر او كا تبار فرضاات الدراسو ككاالتي :(الملدؿ اللاـ  لجماو المتغارات ال

 
إلجابػػات االفػػراد  ا ػػو البحػػث أمػػاـ      tال ػػاص با تبػػار (  2 - 3(تكػػار  تػػااج الجػػدكؿ  -1

المتغاػػرات الفر اػػو  ػػد جماػػو أف ,  التركاػػز  مػػى الزبػػكف  التػػي تمفػػؿ متطمػػب X5-X1المتغاػػرات (
 t. حاػػث بمغػػت  امػػو   X5, X4, X3, X2, X1( هػػيك حققػػت تكافقػػا ضػػمف هػػذا المتطمػػب 

كمسػػتكل مل كاػػو    2.01مػػف  امتهػػا الجدكلاػػو البالغػػو ( أكبددرلهػػذه المتغاػػرات   4.785( المحسػكبو
 .    0.05مف ( أقل
 

  2 - 3الجدكؿ (
 التركاز  مى الزبكفمتطمب كمستكل المل كاو ل ( t ) تااج الم تبر اإلحوااي 

 المتغارات
الكسط 
 الحسابي

اال حراؼ 
 الملاارم

 t  المحسكبو 
مستكل 
 المل كاو

 ال تاجو

X1 3.92 0.850 6.676 0.000* significant 

X2 3.45 1.058 2.607 0.013* significant 

X3 3.76 0.913 5.151 0.000* significant 

X4 3.82 0.955 5.269 0.000* significant 

X5 3.71 1.037 4.222 0.000* significant 

 حث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .: مف ا داد الباالجدول
N=38                     *P≤ 0.05  ) امو t 2.01هي  0.05كلاو   د مستكل مل كاو الجد  
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إلجابػػات االفػػراد  ا ػػو البحػػث أمػػاـ      tال ػػاص با تبػػار (  3 - 3(تكػػار  تػػااج الجػػدكؿ  -2
  مػػف المتغاػػرات 4(ه ػػاؾ  أف, المسػػتمر  التػػي تمفػػؿ متطمػػب التحسػػاف X10 – X6( المتغاػػرات

 tإذ كا ػػت  ػػاـ  (X10, X9, X8, X6)هػػي  الفر اػػو  ػػد حققػػت تكافقػػا ضػػمف هػػذا المتطمػػب
مػػف  أقددلكمسػػتكل مل كاػػو    2.01( مػػف  امتهػػا الجدكلاػػو البالغػػو اكبددرالمحسػػكبو لهػػذه المتغاػػرات 

 . تكافقا فا   X7(, فاما لـ احقؽ المتغار     0.05(
 
 

  3 - 3الجدكؿ (
 التحساف المستمرمتطمب كمستكل المل كاو ل ( t ) تااج الم تبر اإلحوااي  

 المتغارات
الكسط 
 الحسابي

اال حراؼ 
 المحسكبو  t الملاارم

مستكل 
 ال تاجو المل كاو

X6 3.84 0.754 6.882 0.000* significant 

X7 3.03 0.972 0.167 0.868 Not significant 

X8 3.50 0.952 3.239 0.003* significant 

X9 3.55 0.760 4.480 0.000* significant 

X10 3.55 0.686 4.968 0.000* significant 

 : مف ا داد الباحث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .الجدول
N=38                     *P≤ 0.05  ) امو t 2.01هي  0.05كلاو   د مستكل مل كاو الجد  

 
 
 

إلجابات االفراد  ا و البحث أماـ     tال اص با تبار (   4 - 3(ار  تااج الجدكؿ تك -3
 د   (X12)المتغار الفر ي  أف القاادة االداراو ,  التي تمفؿ متطمب X16 – X11( المتغارات

مف  امتها الجدكلاو  اكبرالمتغار  االمحسكبو لهذ tتكافقا ضمف هذا المتطمب  إذ كا ت  اـ  حقؽ
ات حقؽ المتغار تفاما لـ    0.05مف ( أقلكمستكل مل كاو   2.01( والبالغ

X16,X15,X14,X13,X11 )    فا  تكافقان . 
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  4 - 3(الجدكؿ 
 القاادة االداراومتطمب كمستكل المل كاو ل ( t ) تااج الم تبر اإلحوااي  

 المتغارات
الكسط 
 الحسابي

اال حراؼ 
 المحسكبو  t الملاارم

مستكل 
 ال تاجو مل كاوال

X11 3.32 1.042 1.867 0.070 Not significant 

X12 3.82 0.865 5.811 0.000* significant 

X13 2.76 1.125 1.297 0.203 Not significant 

X14 3.05 0.868 0.374 0.711 Not significant 

X15 3.18 1.036 1.096 0.280 Not significant 

X16 3.08 0.997 0.488 0.628 Not significant 

 الجدول: من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية .
N=38                               *P≤ 0.05    ( قيمةt  2.01ىي  0.05الجدولية عند مستوى معنوية) 

 
 
لبحث أماـ إلجابات االفراد  ا و ا    t ال اص با تبار (  5 - 3(تكار  تااج الجدكؿ  -4

  مف المتغارات 2(ه اؾ  أف ,مكاركو اللامماف    التي تمفؿ متطمبX21 – X17( المتغارات
المحسكبو لهذه  tإذ كا ت  اـ    (X17, X21)الفر او  د حققت تكافقا ضمف هذا المتطمب هي 

فاما  ,    0.05مف ( اقلو مستكل مل كاك    2.01(  مف  امتها الجدكلاو البالغو اكبرالمتغارات 
 . فا  تكافقان   X20, X19, X18ات (حقؽ المتغار تلـ 
 

 
 

  5 - 3الجدكؿ (
 مكاركو اللاممافمتطمب كمستكل المل كاو ل ( t ) تااج الم تبر اإلحوااي  

 المتغارات
الكسط 
 الحسابي

اال حراؼ 
 الملاارم

t  المحسكبو 
مستكل 
 المل كاو

 ال تاجو

X17 3.42 0.919 2.824 0.008* significant 

X18 3.00 0.838 0.000 1.000 Not significant 

X19 2.74 0.950 1.708 0.096 Not significant 

X20 2.82 0.982 1.156 0.255 Not significant 

X21 3.37 1.101 2.063 0.046* significant 

 : مف ا داد الباحث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .الجدول
N=38                    *P≤ 0.05    ) امو t 2.01هي  0.05كلاو   د مستكل مل كاو الجد  
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إلجابات االفراد  ا و البحث أماـ    t ال اص با تبار (   6 - 3الجدكؿ (تكار  تااج  -9
 أف ,التدراب كالتلماـ  مى اسالاب الجكدة الكاممو    التي تمفؿ متطمبX29 – X22( المتغارات
   (X28, X27, X22)ضمف هذا المتطمب هي  تغارات الفر او  د حققت تكافقان   مف الم3(ه اؾ 

مستكل ك    2.01( مف  امتها الجدكلاو البالغو اكبرالمحسكبو لهذه المتغارات  tإذ كا ت  اـ 
 تكافقان   X29, X26, X25, X24, X23( اتحقؽ المتغار ت, فاما لـ     0.05(مف  اقل ومل كا
      . فا 

   6 - 3الجدكؿ (
 التدراب كالتلماـ متطمب كمستكل المل كاو ل ( t ) تااج الم تبر اإلحوااي  

 المتغارات
الكسط 
 الحسابي

اال حراؼ 
 المحسكبو  t الملاارم

مستكل 
 المل كاو

 

X22 3.58 1.056 3.379 0.002* significant 

X23 3.26 0.978 1.659 0.106 Not significant 

X24 3.13 1.143 0.710 0.482 Not significant 

X25 2.95 0.985 0.329 0.744 Not significant 

X26 2.95 0.957 0.339 0.737 Not significant 

X27 3.50 0.893 3.452 0.001* significant 

X28 3.34 0.909 2.321 0.026* significant 

X29 3.21 0.875 1.483 0.146 Not significant 

 حث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .: مف ا داد الباالجدول
N=38                    *P≤ 0.05   ) امو t  2.01هي  0.05الجدكلاو   د مستكل مل كاو    

    
ك ظػػػران لتبػػػااف  امػػػو المتكسػػػط الحسػػػابي المست موػػػو فػػػي  تػػػااج  عمدددى مدددا تقددددم وتأسيسددداً          

الفوػػػؿ كالػػػذم اكػػػمؿ كافػػػو متطمبػػػات ادارة الجػػػكدة  التحماػػػؿ الكوػػػفي لمتغاػػػرات الدراسػػػو فػػػي هػػػذا
  3الكػػاممو , حاػػث اظهػػرت بلػػض ال تػػااج ا تػػراب  امػػو الكسػػط الحسػػابي لػػبلض المتطمبػػات مػػف (

(متكسط  آلراء اللا و المبحكفو  كالذم ال ي ات اذ االفراد  ا و البحث مك ػؼ بدرجو كهك مستكل 
 اد الدراسو كالذم ال ي( الاكافػؽ كال ا تمػؼ  , المحااد مف تكفر المتطمب مف  دم  في المداراو 

 بحاث اوبح مف الولكبو الحكـ بقبكؿ الفرضاو اك  دمها ا تمادا  مى  تاجو الكسط الحسابي 
   t سػػاب  امػػو (تكلغػػرض التأكػػد مػػف وػػحو الفرضػػاات مػػف  ػػدمها لجػػأ الباحػػث الػػى اح

بمسػتكل   أم 0.05تكل مل كاػو (لممتكسط اللاـ لممتطمبات  اػد الدراسػو مجتملػو كم فػردة   ػد مسػ
 %  , كهي  سبو مقبكلو كملتمدة في اللمـك اال سا او .95فقو = 
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 اختبار الفرضية الرئيسة :

ات األساسددية إلمكانيددة قيددد الدراسددة المتطمبدد ال تتددوفر فددي المديريددة:    H0الفرضػػاو اللدماػػو  -
 . تطبيق إدارة الجودة الشاممة

ات األساسدية إلمكانيدة تطبيدق قيد الدراسة المتطمب ر في المديريةتتوف:    H1الفرضاو البدامو  -
 . إدارة الجودة الشاممة

اف الكسط الحسابي ( لممتكسط اللاـ     7 - 3الجدكؿ ( سحظ مف  سؿ القراءة لباا ات        
  المحسكبو  د بمأل tكاف  امو (  0.634كاال حراؼ الملاارم (  3.347لجماو فقرات االستبا و (

   0.05(مف  اقل  0.003و (مستكل مل كابك   2.01( مف  امتها الجدكلاو البالغو اكبر  3.222(
التي ت ص  مى    H1ك بكؿ الفرضاو البدامو   H0, كبهذه ال تاجو ساتـ رفض الفرضاو اللدماو 

   ات األساسية إلمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممةقيد الدراسة المتطمب تتوفر في المديرية (
 كبذلؾ  ستطاو القكؿ باف الفرضاو الرااساو  د تحققت  مى مستكل المداراو .

   7 - 3( جدكؿ
   لجماو متطمبات الدراسو   tا تبار ( تااج 

 المتطمبات 
الكسط 
 الحسابي

اال حراؼ 
 الملاارم

t    
 المحسكبو

مستكل 
 المل كاو

 ال تاجو

 significant *0.000 5.762 0.783 3.732 اٌرشو١ض عٍٝ اٌضتْٛ

 significant *0.000 5.034 0.606 3.495 اٌرحغ١ٓ اٌّغرّش

 Not significant 0.108 1.646 0.756 3.202 اٌم١ادج االداس٠ح

 Not significant 0.584 0.552 0.764 3.068 ِشاسوح اٌعا١ٍِٓ

 significant *0.047 2.058 0.720 3.24 اٌرذس٠ة ٚاٌرع١ٍُ

 significant *0.003 3.222 0.634 3.347 اٌّرٛعؾ اٌعاَ 

 : مف ا داد الباحث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .الجدول
N=38                    *P≤ 0.05   ) امو t  2.01هي  0.05الجدكلاو   د مستكل مل كاو    

 اختبار الفرضية الفرعية االولى :   

 قيد الدراسة متطمب التركيز عمى الزبون . مديريةال يتوفر في ال:    H0الفرضاو اللدماو  -
 قيد الدراسة متطمب التركيز عمى الزبون . يتوفر في المديرية:    H1الفرضاو البدامو  -

اف الكسػػػط الحسػػػابي إلجابػػػات االفػػػراد  ا ػػػو البحػػػث (لمتطمػػػب   7 - 3الجػػػدكؿ (تكػػػار  تػػػااج     
  المحسػكبو  ػد t  كاف  امػو (0.783لملاارم (كاال حراؼ ا  3.732التركاز  مى الزبكف   د بمأل (

, كبػػذلؾ سػػاتـ رفػػض الفرضػػاو اللدماػػو   2.01( مػػف  امتهػػا الجدكلاػػو البالغػػو اكبددر  5.762بمػػأل (
H0   ك بػػكؿ الفرضػاو البدامػػو ,H1  ) قيددد الدراسددة متطمددب  يتددوفر فدي المديريددةالتػي تػ ص  مػػى
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لفر اػػو االكلػػى  ػػد تحققػػت  مػػى مسػػتكل . ك سػػتطاو القػػكؿ بػػاف الفرضػػاو ا  التركيددز عمددى الزبددون
مف مستكل المل كاػو  اقل  كهك 0.000و المحسكب (مل كاالمستكل اف المداراو , كمما اؤكد هذا 

  , التػػي 82: 2226, طكاػػؿ كالكػػكرا يمػػو دراسػػو (ال  تاجػػو. كتمتقػػي هػػذه ال    0.05(الملتمػػد  
  احتااجات  كرقبات  باستمرار . اهتماـ الم ظمو بارضاء الزبكف كالسلي الى تمباوتكار إلى 

 : اختبار الفرضية الفرعية الثانية 
 قيد الدراسة متطمب التحسين المستمر . ال يتوفر في المديرية:    H0الفرضاو اللدماو  -
 قيد الدراسة متطمب التحسين المستمر . يتوفر في المديرية:      H1الفرضاو البدامو  -

 د  (لمتطمب التحساف المستمر اف  امو الكسط الحسابي   7 - 3الجدكؿ (تكار  تااج       
 اكبر  5.034  المحسكبو   د بمأل (tاف  امو (  ك 0.606  كاال حراؼ الملاارم (3.495بمغت (

, كبهذه     0.05(مف  اقل  0.000و (مستكل مل كاكب  2.01( مف  امتها الجدكلاو البالغو
يتوفر التي ت ص  مى (  H1ك بكؿ الفرضاو البدامو ,   H0ال تاجو ساتـ رفض الفرضاو اللدماو 

, كبذلؾ  ستطاو القكؿ باف الفرضاو   قيد الدراسة متطمب التحسين المستمر في المديرية
ال تاجو مو دراسو                   ه كتمتقي هذ الفر او الفا او  د تحققت  مى مستكل المداراو .

و تحساف جكدة ال دمات المقدمو لمزبااف باستمرار   كالتي تؤكد  مى اهما63: 2225(ال ااط, 
كذلؾ  ف طراؽ تحداث كواا و األجهزة المست دمو في  ممااتها كتقماؿ ك ت ا جاز اللمماات 

 .  إلى أد ى مستكل ممكف
 : اختبار الفرضية الفرعية الثالثة 

 االدارية .قيد الدراسة متطمب القيادة  ال يتوفر في المديرية:    H0الفرضاو اللدماو  -
 قيد الدراسة متطمب القيادة االدارية . يتوفر في المديرية:    H1الفرضاو البدامو  -

اف الكسط الحسػابي ( لمتطمػب القاػادة   7 - 3( سحظ مف  سؿ القراءة لباا ات الجدكؿ         
بمػػػػأل   المحسػػػػكبو  ػػػػد tكاف  امػػػػو (  0.756  كاال حػػػػراؼ الملاػػػػارم (3.202االداراػػػػو    ػػػػد بمػػػػأل (

, كا تمػػػادا  مػػػى هػػػذه ال تاجػػػو سػػػاتـ  بػػػكؿ   2.01( مػػػف  امتهػػػا الجدكلاػػػو البالغػػػو اقدددل  1.646(
قيددد الدراسددة متطمددب القيددادة  ال يتددوفر فددي المديريددةالتػػي تػػ ص  مػػى (   H0الفرضػػاو اللدماػػو

ا كممػ , ك ستطاو القكؿ باف الفرضاو الفر اػو الفالفػو لػـ تتحقػؽ  مػى مسػتكل المداراػو .   االدارية
   .   0.05مستكل المل كاو الملتمد (مف  اكبر  0.108و المحسكب (مل كاالمستكل اؤكد هذا اف 

  التي تكار الى  دـ تب ي الم ظمػو 223: 2215كتمتقي هذه ال تاجو مو دراسو (باداس,        
ات ػاذ لملمؿ ب مط القاادة االداراو الدامقراطي كالذم اسمح بمكاركو اللامماف في كضو االهػداؼ ك 

القرارات كالتكسو في تفكاض الوػسحاات ككػذلؾ ضػلؼ اللس ػات الكداػو بػاف القااػد كالمرؤكسػاف 
تضػػػلؼ الػػػركح المل كاػػػو لػػػدل االفػػػراد كتكػػػكف مظػػػاهر  ػػػدـ االطما ػػػاف   ػػػدهـ كاضػػػحو  كمػػػف ه ػػػا

 كاوبح القااد في حكـ المستكار .   
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 : اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 
 قيد الدراسة متطمب مشاركة العاممين . ال يتوفر في المديرية:    H0الفرضاو اللدماو  -
 قيد الدراسة متطمب مشاركة العاممين . يتوفر في المديرية:    H1الفرضاو البدامو  -

اف الكسط الحسابي ( لمتطمب مكاركو   7 - 3( سحظ مف  سؿ القراءة لباا ات الجدكؿ       
  المحسكبو  د بمأل tاف  امو (ك   0.764راؼ الملاارم (  كاال ح3.068اللامماف    د بمأل (

, كا تمادا  مى هذه ال تاجو ساتـ  بكؿ   2.01( مف  امتها الجدكلاو البالغو اقل  0.552(
قيد الدراسة متطمب مشاركة  يتوفر في المديرية الالتي ت ص  مى (   H0الفرضاو اللدماو 

 . و الفر او الرابلو لـ تتحقؽ  مى مستكل المداراو. كبذلؾ  ستطاو القكؿ باف الفرضا   العاممين
مستكل المل كاو الملتمد مف  اكبر  0.584و المحسكب (مل كاالمستكل كمما اؤكد هذا اف 

  التي تكار الى اف الم ظمو 224: 2215كتمتقي هذه ال تاجو مو دراسو (باداس,    .  0.05(
ة, كالزل ذلؾ الى  دـ ا طاء هذا المبدأ ال تقكـ بتطباؽ مبدأ مكاركو اللامماف بدرجو كبار 

اهتماما كبارا مف  بؿ االدارة اللماا كمبدأ اساسي مف مبادئ ادارة الجكدة الكاممو, كهذا حتمان 
سا لكس  مى مستكاات اداء اللامماف . ك د جاءت  تااج متطمب مكاركو اللامماف متماكاو مو 

ترابط كفاؽ فاما ا ص مكاركو اللامماف في   تااج متطمب القاادة االداراو كذلؾ لما لهما مف
كضو االهداؼ كات اذ القرارات كتفكاض الوسحاات, كما  د ترجو اسباب ذلؾ الى  دـ تهااو 
الظركؼ بالككؿ السـز كالتي امارس مف  سلها االفراد كفاءاتهـ ك دراتهـ في الر ابو  مى  ممهـ 

 كالقدرة  مى ات اذ القرارات الم اسبو .   كتحمؿ المسؤكلاو مما اقكم   دهـ ركح المبادرة 
 : اختبار الفرضية الفرعية الخامسة 

 قيد الدراسة متطمب التدريب والتعميم . ال يتوفر في المديرية:    H0الفرضاو اللدماو  -
 قيد الدراسة متطمب التدريب والتعميم . يتوفر في المديرية:    H1الفرضاو البدامو  -

اف  امو الكسط الحسابي ( لمتطمب التدراب كالتلماـ    د   7 - 3لجدكؿ (اتكار  تااج        
مف  أكبر  2.058  المحسكبو   د بمأل (tكاف  امو (  0.72  كاال حراؼ الملاارم (3.24بمأل (

, كبهذه ال تاجو     0.05(مف  أقل  0.047و (مستكل مل كاك   2.01(  امتها الجدكلاو البالغو
يتوفر في  التي ت ص  مى (  H1ك بكؿ الفرضاو البدامو    H0ماو ساتـ رفض الفرضاو اللد

. كبذلؾ  ستطاو القكؿ باف الفرضاو الفر او    قيد الدراسة متطمب التدريب والتعميم المديرية
: 2214(ابراهاـ كا ركف, كتمتقي هذه ال تاجو مو دراسو  . ال امسو تحققت  مى مستكل المداراو

ـ  سـ التدراب كالتأهاؿ في الم ظمو با ضاع اللامماف الجدد   التي تكار الى اهتما122
حكفاف اتفقكف امكف القكؿ إف اقمب األفراد المبك  كالحالااف في دكرات تدراباو حدافو كمتطكرة .

داراو تلمؿ  مى إكراؾ اللامماف لداها في دكرات تدراباو لتحساف مهاراتهـ ف إدارة المأ مى 
 لملامماف لداها  مى اكماؿ تلمامهـ اللالي .  ك دراتهـ , فضسن  ف تكجالها
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 رابعالفصل ال
 و المقترحات  تاالستنتاجا

 

 تحمامهػاك  الكػاممو الجكدة إدارة تتطمبام تك اص في م هجاو محاكلو الدراسو هذه  رضت       
 الفرضػاات مػف مجمك ػو ا تبػرت فقػد هػذا ك مػىل دماو في مدا ػو كركػكؾ, ا الم ظماتإحدل  في
 الدراسػو متغاػرات تكػ اص  مػى كب اء المتغارات هذه محاكر ضمف التطباؽ بامكا او والوم ذات

  تػػػااج مػػػف المست موػػػو االسػػػت تاجات أهػػػـ الحػػػالي الفوػػػؿ كالػػػرض . تطباقهػػػا إمكا اػػػو كا تبػػػار
 : هما مبحفاف  مى تتكزع الفوؿ هذا مضاماف فاف ك ما  ,تكواات ال كضو إلى كوكال الدراسو

 
 ستنتاجات المبحث األول : اال
  المقترحاتالمبحث الثاني : 
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 المبحث األول
 االستنتاجات

متغاػػرات الدراسػػو فضػػس  ػػف  تااػػػج الم تبػػػر اإلحوػػااي    ا تمػػادا  مػػى كوػػؼ كتكػػ اص       
 )T  الملبػػػػػر   هػػػػػا بفرضػػػػػااتها  مػػػػػى مسػػػػػتكل المداراػػػػػو  اػػػػػد الدراسػػػػػو امكػػػػػف اسػػػػػت سص أهػػػػػـ  

 ا او  مى ال حك اآلتي :االست تاجات الماد
إف اقمػػػب االفػػػراد المبحػػػكفاف لهػػػـ  بػػػرة فػػػي مجػػػاؿ  مػػػؿ مػػػداراتهـ ممػػػا امكػػػ هـ مػػػف إ طػػػاء  .1

 توكران كاضحان  ف إمكا او تطباؽ إدارة الجكدة الكاممو  مى مستكل المداراو .

و اتكفر فػي بااػو المداراػو  اػد الدراسػو ملظػـ األهػداؼ كالمتطمبػات لتب ػي إدارة الجػكدة الكػامم .2
كمف فـ فهي مسامػو لمتطباػؽ كفػؽ كجهػات  ظػر اقمػب االفػراد المبحػكفاف .  مػى الػرقـ مػف 

  دـ تكفر بلض المتطمبات مفؿ القاادة االداراو كمكاركو اللامماف . 

 أظهرت  تااج التحماؿ الكوفي لمتغارات الدراسو اآلتي : .3

 مػػػػى اف المداراػػػػو تهػػػػتـ بتمباػػػػو تركاػػػػز إجابػػػػات االفػػػػراد المبحػػػػكفاف بالمكافقػػػػو كالمكافقػػػػو بكػػػػدة  -أ 
 احتااجات الزبااف  مى  حك دااـ , فضسن  ف حروها  مى التقماؿ مف ككاكل الزبااف . 

تركاػػػز إجابػػػات االفػػػراد المبحػػػػكفاف بالمكافقػػػو كالمكافقػػػو بكػػػدة  مػػػػى سػػػلي المداراػػػو المسػػػػتمر  -ب
راػو لت فػاض ك ػت ا جػاز لتحساف جكدة  دماتها , إذ ظهػر أف ه ػاؾ اهتمامػان كباػران مػف  بػؿ المدا

ا ماؿ ا كطتها الى اد ى مستكل ممكف في ما ا ص التجهاز كالت فاذ كالواا و لمكػارالها كالحػد 
مف اال طاء في ا ماؿ  دماتها إلى أد ى مستكل ممكف , فضسن  ػف أف مػداراتهـ تقػكـ بتحػداث 

 كواا و االجهزة كالملدات لضماف استمراراو ااواؿ  دماتها لزباا ها .

ه اؾ اتفاؽ  مى أف القاادة اإلداراو في مداراتهـ ترفو كلار جكدة  دماتها مسؤكلاو الجماو,   -ج
فضػس  ػػف  ػدـ تقػػداـ القاػادة اإلداراػػو لمػػداراتهـ الحػكافز الماداػػو لملػامماف المتماػػزاف لتكػػجاو ركح 

رقبػو لػداهـ الم افسو لداهـ مما ا لكس سػمبان  مػى ادااهػـ ممػا اجلمهػـ اػؤدكف اال مػاؿ دكف كجػكد 
 بالتماز كال جاح .

المؿ جماو اللامماف في المداراو كفراػؽ  مػؿ كاحػد كاف القاػادة االداراػو ت ػتهج مبػدأ المركزاػو  -د
 في  مماو الت طاط كات اذ القرارات ك دـ تفكاض الوسحاات .

 دراتهـ إلى إد اؿ جماو اللامماف لداها في دكرات تدراباو لتحساف مهاراتهـ ك تسلى المداراو  -ه
فػي تقػػداـ  ػػدماتها بػػالجكدة الم اسػبو , كلك هػػا بالك ػػت  فسػػ  ال تلتمػد  مػػى ال بػػرات ال ارجاػػو فػػي 
القاػػػػاـ باللمماػػػػو التدراباػػػػو ككػػػػذلؾ ال ت سػػػػؽ ادارة مػػػػداراتهـ مػػػػو الجاملػػػػات اللرا اػػػػو إل امػػػػو دكرات 

  . بمستكاهـ اللامماف لداها مف اجؿ االرتقاء تدراباو لألفراد
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 نيالمبحث الثا
 المقترحدات

الم ظمػػػات    مػػػى أحػػػدث التطػػػكرات التق اػػػو كمػػػا حققتػػػاطػػػسع القاػػػادات االداراػػػو ضػػػركرة  .1
لسطسع اكفػر  مػى  , اللالماو مف  جاحات متمازة في مجاؿ تطباؽ إدارة الجكدة الكاممو

التجارب الكا لاو كملرفو سر  جاحها , كذلؾ  ف طراؽ ال كرات كاالفسـ الكفااقاو كحتى 
كاللمػػػػػؿ  مػػػػػى تػػػػػكفار جماػػػػػو  , لمػػػػػؤتمرات كال ػػػػػدكات لهػػػػػذه الم ظمػػػػػات ال اجحػػػػػوحضػػػػػكر ا

 زمو لتطباقها في المداراو المبحكفو .المتطمبات الس

تػػكفار بػػرامج تدراباػػو  الاػػو المسػػتكل  مػػى اسػػالاب االدارة كطػػرؽ اد ػػاؿ التغااػػر لػػإلدارة  .2
ا المػػ هج ككػػركط اللماػػا فػػي المداراػػو , مػػف  ػػسؿ فهمهػػا لمفمسػػفو التػػي ا طػػكم  ماهػػا هػػذ

  جاح  ك كااق  كمتطمبات  , كوكالن بهـ الى درجو اال ت اع كااللتزاـ بتطباق  .

ضركرة  ااـ االدارة اللماػا لممداراػو بتفػكاض الوػسحاات كتكزاػو المسػؤكلاات كت ماػو ركح  .3
اللمػػػػؿ الجمػػػػا ي , كمػػػػ ح الفقػػػػو لجماػػػػو اللػػػػامماف لممكػػػػاركو فػػػػي ات ػػػػاذ القػػػػرارات كتقػػػػداـ 

, االمػػػر الػػػذم اػػػدفلهـ لملمػػػؿ بػػػا سص مػػػف اجػػػؿ ا جػػػاح كتجكاػػػد ال ػػػدمات  المقترحػػػات
 المقدمو لمزبااف با تباره  جاحان لهـ كلمداراتهـ في اف كاحد .  

ضػػػركرة ا تبػػػاه االدارة اللماػػػا لممداراػػػو لمتطمبػػػات ادارة الجػػػكدة الكػػػاممو التػػػي كا ػػػت  سػػػبو  .4
ل ػػاجح الدارة الجػػكدة الكػػاممو المسػػاهمو بهػػا لاسػػت بالمسػػتكل المطمػػكب , كػػكف التطباػػؽ ا

اتطمػػػب التزامػػػان كاضػػػحان فػػػي  كػػػر كت فاػػػذ متطمباتهػػػا كافػػػو بػػػدكف تفػػػاكت كبالمسػػػتكل  فسػػػ  
 كدرجو االهماو .

ضػػركرة  اػػاـ ادارة المداراػػو بت وػػاص الحػػكافز الماداػػو لمكافػػأة اللػػامماف المتماػػزاف االمػػر  .5
 ف  . الذم اؤدم الى تكجاو اللامماف ألداء ا مالهـ بتماز كتفا

ضركرة  ااـ المداراو بتككاؿ فرؽ  مؿ لكضو  طط  اوو لم ا كو المكػكست المتلمقػو  .6
 بجكدة  دماتها كا تراح حمكؿ م اسبو لها .

مفهػـك إ داد برامج تفواماو لتك اػو اللػامماف بالم ظمػو ك مػى جماػو المسػتكاات اإلداراػو ب .7
ك ي لػػدل اللػػامماف كتلزاػػػز كتلماػػؽ الػػ, بهػػدؼ  مػػؽ فقافػػو دا ماػػو ادارة الجػػكدة الكػػاممو 

الفقو باف كافو المستكاات االداراو لمتغمب  مى الكلكر بال كؼ مػف التغااػر حػكؿ مفهػـك 
 . كاالتجاهات المتلمقو بادارة الجكدة الكاممو ك مماات تطباقها في المداراو  اد الدراسو

ملػات اللرا اػو ضركرة ا تماد المداراو  مػى ال بػرات ال ارجاػو المتماػزة كالت سػاؽ مػو الجا .8
إل امو الدكرات التدراباو لملامماف لداها لتحساف ادااهـ كمهاراتهـ . كا داد البرامج السزمػو 

 لتقداـ التدراب اللممي في كافو اال ساـ . 
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فػػػي إطػػػار الدراسػػػات المسػػػتقبماو , فػػػاف هػػػذه الدراسػػػو تقتػػػرح ضػػػركرة التكسػػػو فػػػي إجػػػراء  .9
لهذه الدراسو مو إضػافو أك إحػسؿ متغاػرات أ ػرل الدراسات التي تت اكؿ المحاكر األساساو 

ضػمف االتجػاه اللػػاـ لتكجههػا كالتػػي تمفػؿ محػاكر استككػػافاو أكلاػو لمجػػاالت ملرفاػو ضػػمف 
حقػػػكؿ اإلدارة كب اوػػػو إدارة اإل تػػػاج كاللمماػػػات فامػػػا اتلمػػػؽ بالمفػػػاهاـ فػػػـ إجػػػراء الدراسػػػات 

 المادا او . 

 كما  قترح إجراء الدراسات اآلتاو :
 

 فدي مديريدة توزيدع إدارة الجدودة الشداممة ير التزام االدارة العميا عمدى تحقيدق أثت
 .كيرباء محافظة كركوك 

 

 يق إدارة الجودة الشاممة في محطات توليد الطاقة الكيربائية . إمكانية تطب 
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 المصادر العربية واألجنبية
 المصادر العربية :اواًل : 

 يح الجامعية :الرسائل واالطار  –أ
دور تمكين العاممين في األداء المنظمي في  , "2212الدكرم, ااسماف  ضار  باس,( -1

القيادات العممية لعدد من الكميات في  آلراءدراسة ميدانية  : إطار عناصر إدارة الجودة الشاممة
 تواد, جاملو ", رسالو ماجستار في ادارة اال ماؿ (قار م ككرة , كماو االدارة كاالجامعة بغداد

 بغداد .        
-متطمبات إدارة الجودة الشاممة واألداء التشغيمي" , 2225(ال ااط, زهراء والح حمدم, -2

, رسالو "دراسة عمى مجموعة مختارة من المصارف األىمية في محافظة نينوى: العالقة واألثر
 . ة كاال تواد, جاملو المكوؿ, كماو اإلدار (قار م ككرة في اللمـك المالاو كالمورفاو  ماجستار

مضامين إدارة الجودة الشاممة في توزيع المنتجات " , 2212(احمد حاضر, الباهي, -3
فرع  دراسة استطالعية آلراء عينة من العاممين في شركة توزيع المنتجات النفطية /: النفطية

 ا او(قار م ككرة  في االدارة الو رسالو دبمـك  اؿ   " في محافظة صالح الدين صالح الدين /
 , كماو االدارة كاال تواد, جاملو المكوؿ .

أثر بعض متطمبات إدارة الجودة الشاممة في األداء " , 2212تركي, مضر  اسى,( -4
", رسالو دبمـك لشركة الحضر العامة في محافظة صالح الدين استطالعيةدراسة  :التشغيمي

 االدارة كاال تواد, جاملو المكوؿ . في االدارة الو ا او (قار م ككرة , كماو  اؿ  
كمف الجودة وعالقتيا بأسبقيات التنافس: دراسة  , "2227الككامي, م ار وباح  مي,( -5

", رسالو ماجستار في المحاسبو (قار م ككرة  , تطبيقية في شركة بغداد لممشروبات الغازية
 كماو االدارة كاال تواد, جاملو بغداد . 

إمكانية االستفادة من إدارة الجودة الشاممة في تقويم " , 2228(جاسـ, الزبادم,  مي  لاـ -6
", أطركحو اليندسيةالعامة لمصناعات  دراسة تطبيقية في شركة أور :الشركات الصناعية

 مجمس الملهد اللالي لمدراسات المحاسباو كالمالاو, جاملو بغداد . دكتكراه (قار م ككرة ,
تقييم متطمبات تطبيق ادارة الجودة الشاممة , " 2226(اللباد,  ااكو حمكدم هاكـ, -7

  بغداد , كماو اإلدارة كاال تواد, جاملو(قار م ككرة في االدارة الو ا او رسالو ماجستار ",لمبيئة
, "تحسين اداء المؤسسة في ظل ادارة الجودة الشاممة" ,  2212(, مزقاش , بدالحماـ -8

 كماو اللمكـ اال تواداو ك مكـ التساار, ,قار م ككرة في اللمـك التجاراو (رسالو ماجستار 
 . جاملو الجزاار
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  "ادارة الجدددودة الشددداممة وتحقيدددق تنافسدددية المؤسسدددة فدددي ظدددل  2211 اػػػاش,  كاػػػدر,( -9
, اطركحػػػػو دكتػػػػكراه فػػػػي اللمػػػػكـ اال توػػػػاداو          "E.NA.Dالتحددددوالت االقتصددددادية: حالددددة مجمددددع 

 تواداو كالتجاراو كاللمـك التجاراو ك مـك التساار, جاملو الجزاار , كماو اللمـك اال (قار م ككرة 
دارة الجودة الشاممة واستراتيجية المؤسسة: دراسة ميدانية  , "ا2229اللاد,  تاـ محمد,( -12

كماو اللمكـ اال تواداو كالتجاراو ك مـك  ", رسالو ماجستار(قار م ككرة ,لمؤسسة سونمغاز
 ااؼ بالمسامو ., جاملو محمد بكضالتساار

استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في دعم  أثر"  ,2222اللا ي, االء  بد المكجكد,( -11
-المدراء في عينة من المنظمات الصناعية العامة  آلراءدراسة  : برامج إدارة الجودة الشاممة

كاال تواد,  ", رسالو ماجستار في ادارة اال ماؿ (قار م ككرة , كماو االدارةمحافظة نينوى
 . جاملو المكوؿ

: دور الثقافة التنظيمية في تطبيق ادارة الجودة الشاممة" , 2213(, بمكمي,حفواو -12
كماو اللمـك في ادارة اال ماؿ (قار م ككرة ,  , رسالو ماجستار"دراسة حالة لمركب الممح لوطاية

 . الجزاار - بسكرة –جاملو محمد  اضر اال تواداو كالتجاراو ك مكـ التساار,
"امكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المنظمات   ,2229ر,(امحمد فا اللبادم, -13

 ., كماو اإلدارة كاال تواد, جاملو المكوؿ(قار م ككرة ", رسالو دبمـك في إدارة األ ماؿالصحية
ة "العوامل المؤثرة في جودة المنتجات في إطار إدار  ( 2228محمد, ح اف طسؿ  بد,( -14

رسالو "  الجودة الشاممة بالتطبيق عمى ىيئة توزيع المنتجات النفطية فرع الشمالية / الموصل
 في ادارة اال ماؿ (قار م ككرة  , كماو االدارة كاال تواد, جاملو المكوؿ . دبمكـ  اؿ  

دراسة ميدانية عمى سمطة : ادارة الجودة الشاممة , "1994(الم اوار,  مي فسح, -15
 . ,  ماف, االردف, الجاملو االرد اور (قار م ككرة  , رسالو ماجستا"االردنيةالكيرباء 

إدارة الجودة الشاممة: مدخل متكامل لتطوير األداء "  ,2223( مي أحمد, ,بف  بكد -16
, جاملو (قار م ككرة  األ ماؿادارة ", رسالو دكتكراه في فمسفو بالدوائر المحمية بحكومة دبي

 .  القاهرة كمس,  اف
اثر بعض مستمزمات ادارة الجودة الشاممة في  , " 2225, باار محمد ركاد,( المر ا ي -17

االداء المالي المصرفي: دراسة عمى مجموعة مختارة من المصارف االىمية العاممة في اقميم 
كماو االدارة (قار م ككرة ,  ", رسالو ماجستار في ادارة اال ماؿكوردستان ومحافظة نينوى

 . واد, جاملو دهكؾكاال ت
أثر تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاممة عمى جودة المنتجات  , "2216باداس, بك مكة,( -18

", اطركحو دكتكراه في ادارة قسم التكرير –النفطية: دراسة ميدانية في مؤسسة سوناطراك 
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, جاملو  اودم اال ماؿ (قار م ككرة , كماو اللمكـ اال تواداو كاللمـك التجاراو ك مكـ التساار
 كر مو . –مرباح 

 الدوريات : –ب
دور مبادئ ادارة الجودة الشاممة  , "2215 مي, راضي  بدار كمجاد, رافد  بدالجماؿ,( -1

, مجمو كماو االدارة كاال تواد", في تحسين االداء المؤسسي في مستشفيات دائرة صحة البصرة
   . 8 , المجمد (15جاملو البورة , اللدد (

دراسة نظرية تحميمية  الفجوة المعرفية بين الزبون والمنتج"   2222حمد, ماسر ابراهاـ,(ا -2
المجمد  , 68( اللددجاملو المكوؿ,  ,مجمو ت ماو الرافداف, "وفق مفيوم ادارة الجودة الشاممة

)24.   
شاممة مكانية تطبيق ادارة الجودة ال"ا  ,2226,(اك س كالككرا ي, فارس احمد الطكاؿ, اكـر -3

, مجمو ت ماو الرافداف", دراسة عمى مجموعة مختارة من كميات الجامعة :في جامعة الموصل
   .28( المجمد,  82اللدد ( ,جاملو المكوؿ

أثر تطبيق فمسفة " , 2228(محمد, ماجدة  بد المطاؼ كالوفار, احمد  بد إسما اؿ, -4
جي عمى األداء التشغيمي لممنظمات إدارة الجودة الشاممة وفق منظور الزبون الداخمي والخار 

", حالة دراسية في شركة بترا لمصناعات اليندسية في المممكة األردنية الياشمية :الصناعية 
    .73(اللدد  الجاملو المست وراو, ,اإلدارة كاال تواد مجمو
امكانية تطبيق متطمبات ادارة الجودة الشاممة في  , "2212 زت, حساف  كرالداف,( -5

مجمو القادساو لملمكـ االداراو ", كركوك –سسات التعميمية: دراسة حالة في الكمية التقنية المؤ 
   .14 , المجمد(1اللدد ( جاملو القادساو, , كاال تواداو

", الكركو اللرباو لإل سـ اللممي ادارة الجودة الشاممة , "1993جابمك سكي, جكزاؼ,( -6
 د السادس, كباط (فبراار .(كلاع , القاهرة, الس و االكلى, اللد

اسس تطبيق الجودة الشاممة في مراكز المعمومات  , "2213 رماط, فاضؿ  بد  مي,( -7
   13اللدد ( , جاملو كاسط,مجمو كماو الترباو, واليات التطوير"-والمكتبات : الخدمات والعاممين

   .1المجمد (
 في الشاممة الجودة إدارة وسائل استخدام أىمية , "2214احااكم, الهاـ كمك اف, بركو,( -8

, اللدد المجمو الجزااراو لمت ماو اال تواداو", دراسة حالة: العالي التعميم مخرجات جودة ضمان
)1.   
وتطبيق نمو ج إلدارة الجودة الشاممة  بناء" , 2224( كفؿ,, آماؿ ك مكاف,البرز جي -9

, , الجاملو المست وراوكاال تواد اإلدارةو مجم, "لمنيوض بالمؤسسات التعميمية في العراق
 .  51اللدد (
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 : اثر االدارة االلكترونية في ادارة الجودة الشاممة , "2214جلفر,  بس زهار  بدالكراـ,( -12
مجمو االدارة ", بغداد –دراسة حالة في دائرة تكنولوجيا المعمومات بوزارة العموم والتكنولوجيا 

   .122س و السابلو كالفسفكف, اللدد(ال ,الجاملو المست وراو ,كاال تواد
اع دددددخاطر في قطددور إدارة الجودة الشاممة في تقميل الم"  ,2213ي,  مي فسح,(ػػالز ب -11

جمو اللرباو ػػالم, "يقيةددددة تطبددددراس :صادية العالميةددددالتعميم العالي األردني في ظل األزمة االقت
 .االردف  , 6(المجمد ,  11( د, اللدلضماف جكدة التلماـ اللالي

http://www.ust.edu/uaqe/count/.pdf1/1/2013 
مبادئ إدارة الجودة الشاممة وأثرىا " , 2228(المكسكم, س اف كاظـ ك مي , مؤاد حسف, -12

مجمو آداب  ,"في معمل سمنت الكوفة الجديد في تحديد األسبقيات التنافسية )دراسة تطبيقية
 .  1(المجمد  , 1( اللدد ,جاملو الككفو , الككفو
 القطاع في تطبيقيا مكانيةوا الكمية الجودة إدارة , "1993,(سلاد بف سالـ القحطا ي, -13

 .  32(, المجمد  78(, اللدد االدارة اللامو ,"الحكومي
مستمزمات ادارة الجودة الشاممة وامكانات تطبيقيا " , 2222البركارم,  زار  بد المجاد,( -14

  1كماو الم وكر الجاملو, اللدد ( ,مجمو الم وكر, "في الشركات العراقية : رؤية مستقبمية
 .  1المجمد (

المقارنة المرجعية وامكانات تطبيقيا كأداة " , 2221 زار  بد المجاد,(, البركارم -15
   .1المجمد (,  1, اللدد ( المجمو اللرا او لملمـك اإلداراو, "لمتحسين المستمر في الشركات

مشاريع مياه الشرب وفق  , "2125ال لامي, كهاب الداف حمد ك بدالسادة, احمد برهاف,( -16
معيار جائزة مالكولم بالدريج لمتميز في اطار ادارة الجودة الشاممة : بحث تطبيقي في دائرة 

   .21 , المجمد(82اللدد ( جاملو بغداد, , تواداو كاالداراومجمو اللمـك اال" , ماء بغداد
تطبيق مبادئ الجودة في المنظمات لتحقيق الميزة  , "2211 مؼ, مداحو  باس,( -17

مجمو كماو , التنافسية : دراسة تطبيقية في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية )معمل فتح("
   .28( , اللدد بغداد لملمـك اال تواداو الجاملو

 المنظمة في الشاممة الجودة ادارة تطبيق امكانية"  ,2226,( سكم مسمـ, كبمي -18
 مجمو ",البتروكيمياوية لمصناعات العامة الشركة في استطالعية دراسة العراقية: الصناعية
 .  1(, المجمد 2(اللدد ,البورة جاملو ,اداراو دراسات

بين متطمبات ادارة الجودة الشاممة وانواع االبداع التكامل  , "2213ح ظؿ,  اسـ احمد,(  -19
التقني: دراسة استطالعية آلراء المدراء في الشركة العامة لألدوية والمستمزمات الطبية في 

   .9 , المجمد(28اللدد( جاملو تكرات, ,مجمو تكرات لملمـك االداراو كاال تواداوسامراء"  

http://www.ust.edu/uaqe/count/.pdf1/1/2013
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واقع تطبيق مبادئ ادارة  , "2214دالحماد, حاتـ,(ابراهاـ, حساف كطرابمساو, كاراز ك ب -22
", دراسة حالة شركة نسيج الال قية –الجودة الشاممة في البرامج التدريبية لممنظمة الصناعية 

سمسمو اللمكـ اال تواداو كالقا ك او,                  – مجمو جاملو تكراف لمبحكث كالدراسات اللمماو
   .36 , المجمد (6اللدد (
(  "ادارة 2213الحسا ي, احمد  ماؿ كالكطافي, كامؿ ككار كالجبكرم,  بدال الؽ دبي,( -21

الجودة الشاممة واثرىا في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة ميدانية في مصنع المحاقن الطبية 
   .21 , المجمد (4, جاملو بابؿ, اللدد (مجمو جاملو بابؿ لملمـك اال سا اوفي بابل"  

ادارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم  ,"2228اارة,  الد احمد كاللساؼ, لامى,(الور  -22
 , 1, اللدد(المجمو اللرباو لضماف جكدة التلماـ اللالي", العالي بين النظرية والتطبيق

  . 1المجمد(
مجمو اللمـك  ,"ادارة الجودة الشاممة في صناعة الفنادق ,"2213حمادم, سلد فرج,( -23

   .1 , المجمد (16, جاملو ال هراف, اللدد ( اواال سا
 مجمو دراسات اللمكـ األرد او ,"التدريب في الشركات األردنية"  ,1993محسف,(, م امرة -24

 .  22لمجمد (, ا 1اللدد ( ,, الجاملو األرد او
استخدام مبادئ ادارة الجودة الشاممة لتحسين وتقييم االداء   , "2229تركي, محمد,( -25 

المجمو اللرا او لملمـك ", دراسة تحميمية لمبادئ ادارة الجودة الشاممة في المؤسسات الصحية
   .6 , المجمد (25اللدد ( جاملو كربسء, ,االداراو

تطبيق متطمبات ادارة الجودة  , "2216الجاسكم, ا توار كاظـ كمحمد, ا فاؿ  اضؿ,( -26
ادارة المخاطر في المشاريع  :شائية في العراقالشاممة في ادارة المخاطر في المشاريع االن

   . 22 , المجمد(6, جاملو بغداد, اللدد(مجمو اله دسو", االنشائية في العراق
اعادة ىندسة االعمال في ادارة الجودة دور  ,"2212,(الحاالي, رقاد ابراهاـ اسما اؿ -27

–معمل سمنت بادوش  –ة الشاممة : دراسة استطالعية في الشركة العامة لإلسمنت الشمالي
   .93الس و ال امسو كالفسفكف, اللدد ( الجاملو المست وراو, ,مجمو االدارة كاال تواد", نينوى
تأثير التزام االدارة العميا عمى تحقيق  ,"2216حمادم, سلد فرج,( بدالرزاؽ, محمد زكي ك  -28

 الجاملو المست وراو, ,وادمجمو االدارة كاال ت ,"ادارة الجودة الشاممة في منظمات الخدمة
 .  128كالفسفكف, اللدد ( تاسلوالس و ال

 الكتب : –ج
 . ف الكراـآالقر  -8 
ضبط الجودة: التقنيات االساسية وتطبيقاتيا في  , "2214 اكك ي, محمد احمد,( -2

 ", الطبلو الفا او, دار االوحاب لم كر كالتكزاو, الرااض .المجاالت االنتاجية والخدمية
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االدارة لمحددددات  , "2226,( اف كػػػػاظـػػػػػػػػكالمكسػػػػكم, س ؿ  مػػػػي, رضػػػػا وػػػػاحب أبػػػػك احمػػػػدآ -3
 . االردف , ماف ,, الكراؽ لم كر كالتكزاو"معاصرة

 وجية نظر": الجودة الشاممة  إلدارةالمنيجية المتكاممة " , 2221(اللقامي , مر كوفي , -4
 . االردف ,, الطبلو االكلى, دار كااؿ لم كر,  ماف

الطبلو , رالدار الجاملاو  لم ك ,"تخطيط ومراقبة االنتاج"  ,2221بكرم, سك اا محمد,(ال -5
 , مور.االسك دراواالكلى ,

دار الكركؽ  ",الجودة الشاممة إلدارةالمدخل الشامل  , "2225( بدار, السقاؼ, حامد -6
 االردف .  ماف, ,لم كر كالتكزاو

 " 7111: 5118ودة الشاممة ومتطمبات االيزوادارة الج"  ,2225 مكاف,  اسـ  ااؼ,( -7
 . االردف , مافالطبلو االكلى, دار الفقافو لم كر كالتكزاو, 

 , 2222 ادؿ  بد الممؾ,(, كككراؿ إسما اؿ إبراهاـ, القزاز,  ماؿ إبراهاـ محمكد, اللا ي -8
 ,داد, مطبلو األكقر, بغ 1, ط "7111:5118إدارة الجودة الشاممة ومتطمبات االيزو "

 .اللراؽ
ادارة االنتاج والعمميات مدخل ادارة الجودة ",  2222(حجازم, جماؿ طاهر أبك الفتكح, -9

 ., الطبلو االكلى, القاهرة, موردار ال هضو اللرباو لم كر كالتكزاوة"  الشامم
الطبلو ", نظم إدارة الجودة: مفاىيم وتطبيقات , "2212الجبكرم, ماسر إبراهاـ احمد,( -12
 . , دار كااؿ لم كر كالتكزاو,  ماف, األردف اوالفا
الجودة  , "2226طلامو, ركدم احمد, كسماماف, سلاد احمد,(, الباسكم, حسف حساف -11 

الطبلو االكلى ", الشاممة في التعميم بين مؤشرات التميز ومعايير االعتماد: االسس والتطبيقات
 ,  ماف, االردف ., دار المسارة لم كر كالتكزاو

" , الطبلو االكلى , دار الوفا االدارة الرائدة  , " 2223, محمد  بد الفتاح , ( الوارفي -12
 . لم كر كالتكزاو ,  ماف , االردف

ترجمو محمد الحدادم,  ",أساسيات ادارة الجودة الشاممة" , 2223(,ؿ , راتكاردزكاماام -13
 . مكتبو جرار, الرااض

 المؤتمرات : –د
إدارة الجودة الشاممة مدخل لتطوير الميزة التنافسية " , 2223(,احضاو, سمسلي -1

المؤسسو اال تواداو الجزااراو ك تحداات " ", الممتقى الكط ي األكؿ حكؿلممؤسسة االقتصادية
 .  2223/  راؿبأ 22/23الم اخ اال توادم الجداد" 
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ة في بناء المصرف ادارة الجودة الشامم دور , "2226(االماـ, وسح الداف محمد اماف, -2
, الجكدة الكاممو في ظؿ ادارة الملرفو كتك كلكجاو الملمكمات, المؤتمر "الريادي/ دراسة تحميمية

 . 2226/ ابراؿ/ 27-26االردف,  -اللممي الفا ي, جاملو اللمـك التطباقاو ال اوو  ماف
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 خاِعح اٌّٛطً    

 اٌّٛلع اٌثذ٠ً فٟ وشوٛن /و١ٍح اإلداسج ٚااللرظاد

 لغُ اإلداسج اٌظٕاع١ح

 (1ٍِحك )

 َ/ طذق االعرثأح

 رثأحعأّٔٛرج اعرث١اْ آساء اٌخثشاء فٟ ل١اط طذق اال

 

 اٌّحرشَ . األعرار اٌفاػً ...................................................................

 اٌغالَ ع١ٍىُ ٚسحّح هللا ٚتشواذٗ ٚتعذ :

 

اِىا١ٔةةح ذطث١ةةك ِرطٍثةةاخ اداسج اٌدةةٛدج اٌشةةاٍِح فةةٟ تذساسررح فررٙ   انثاحررث انقٛرراو ٚررشٔو        

" ٚٔظةشا ِذ٠ش٠ةح ذٛص٠ةع وٙشتةاء وشوةٛن ع١ٕح ِٓ اٌعا١ٍِٓ فٟ / دساعح ٢ساء ٕظّاخ اٌخذ١ِحاٌّ

م١ةةاط ١ٌىةةشخ اٌخّاعةةٟ ِعٍةةٝ اٌثاحةة   اعرّةةذٌعةةذَ ذةةٛفش ِمةةا١٠ظ خةةا٘ضج ذمةة١ظ ِعظةةُ ِرغ١ةةشاخ اٌذساعةةح فمةةذ 

(, ٠غةعٝ اٌثاحة  إٌةٝ إعةذاد  , ال اذفك تشذج , اذفك , ِحا٠ذ, ال اذفك اذفك تشذج ) اٌذسخح ٚاٌزٞ ٠رشىً تعثاساخ

حمك ع١ٍّح اٌم١اط ٘زٖ ٚاٌّث١ٕح ِرغ١شاذٙا ٚعٕاطش٘ا فٟ اٌٍّحك , ٠شخٝ اٌرفؼةً تئتةذاء سأ٠ةه حةٛي اعرثأح ذ

االعرثأح ٚاألتعاد ٚاٌفمشاخ اٌرٟ ذٕذسج ػّٕٙا ِع ت١اْ اٌّالحظاخ اٌؼشٚس٠ح فةٟ ػةٛء اإلخاتةح عٍةٝ األعة ٍح 

 ا٢ذ١ح :

 اٌفمشج ٚاػحح ٚذم١ظ اٌغشع اٌرٟ ٚػعد ِٓ اخٍٗ ؟ ً٘ 

 ًفمشج ِذسخح ذحد وً تعذ إٌٝ اٌثعذ اٌّحذد ٌٙا ؟ ً٘ ذٕرّٟ و 

 ٕ٘ان فمشاخ أخشٜ ٠ّىٓ إػافرٙا ػّٓ وً تعذ ِٓ ٘زٖ األتعاد ؟ ً٘ 

 ٕ٘ان أتعاد أخشٜ ٠ّىٓ إػافرٙا إٌٝ األتعاد اٌّؤششج ؟ ً٘ 

  إْ تذائً اٌم١اط ِٕاعثح ) ١ٌىشخ اٌخّاعٟ اٌذسخح ( ٚإرا وأد غ١ش رٌه فًٙ ذمرشذ تذائً أخشٜ؟ ً٘ 

  
 

 

 إٌداذ اٌذائُ فٟ أعّاٌىُتٔشىش ٌىُ ذعاٚٔىُ ٌخذِح اٌّغ١شج اٌع١ٍّح ِع ذ١ّٕاذٕا ٌىُ 
              
 

 

 

  اٌثاح                     اٌّششف                                                                         

 عثذاٌشحّٓ ٠اع١ٓ ؽٗ                                            االعرار اٌذورٛس ١ِغش اتشا١ُ٘ أحّذ اٌدثٛسٞ

 / إداسج طٕاع١ح ي  دتٍَٛ عا                                                                                            

 أسم الخبيــر :

 الدرجة العلمية :

 االختصــاص العام :

 االختصاص الدقيق :

 مكــــــــــــــان العمل :

 

 

 اٌّمرشذ تذائً ل١اط غ١ش ِٕاعثح ئً ل١اط ِٕاعثحتذا
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 خاِعح اٌّٛطً   

 / اٌّٛلع اٌثذ٠ً فٟ وشوٛن  و١ٍح اإلداسج ٚااللرظاد

 لغُ اإلداسج اٌظٕاع١ح

 

 (2)ٍِحك 

 أّٔٛرج اعرّاسج االعرث١اْ

 َ / اعرّاسج اعرث١اْ

 

ِةٓ ِشةشٚر سعةاٌح اٌةذتٍَٛ اٌعةاٌٟ فةٟ  زٖ االعةرّاسج خةضءا  ذّثةً ٘ة:  ٔٙذ٠ىُ أخّةً ذح١اذٕةا/ ـح  األعرار اٌفاػً

اِىا١ٔح ذطث١ك ِرطٍثاخ اداسج اٌدةٛدج اٌشةاٍِح فةٟ إٌّظّةاخ اٌخذ١ِةح / اإلداسج اٌظٕاع١ح تعٕٛاْ " 

" . ذعةذ ِشةاسورىُ فةٟ  دساعح ٢ساء ع١ٕح ِٓ اٌعا١ٍِٓ فٟ ِذ٠ش٠ح ذٛص٠ع وٙشتةاء ِحافظةح وشوةٛن

  .ش ا٠داتٟ فٟ إخشاج ٘زا اٌثح  تاٌّغرٜٛ اٌّطٍٛبذمذ٠ُ اٌظٛسج اٌحم١م١ح راخ اث

تةاْ اٌث١أةاخ اٌّذٚٔةح  ٌزا ٔشخٛ ذفؼٍىُ ِشىٛس٠ٓ تاخر١اس اإلخاتح اٌرٟ ذشٚٔٙا ِٕاعثح ٌىً عةؤاي , عٍّةا          

, ٚال داعةٟ ٌرثث١ةد االعةُ ,  ذرغُ تطاتع اٌغش٠ح ٚاألِأح اٌع١ٍّح ٚاٌرٟ عرغةرخذَ ألغةشاع اٌثحة  اٌعٍّةٟ فمةؾ

 ُ عٍٝ حغٓ اعرداترىُ .ٔشىشو

 . ِع اٌشىش ٚاٌرمذ٠ش

 

 

 اٌثاح                                                                                                                   

 عثذاٌشحّٓ ٠اع١ٓ ؽٗ                                                                                                         

 اٌذتٍَٛ اٌعاٌٟ / االداسج اٌظٕاع١ح                                                                                                 

 ت١أاخ عاِح – أٚال  

 

 ت١أاخ شخظ١ح -1

 

 أَثٗ )       (        أ. انجُس              ركش )       (                   

 

تهررررررررررذ انذساسررررررررررح  انرحصررررررررررٛم انذساسررررررررررٙ ................................. انرخصررررررررررص......................... -ب

........................................ 

 انحانٙ ............ عذد سُٕاخ انخذيح فٙ انًُصة انحانٙ............ سُح .انًُصة  -ج

 

 –سرُٕاخ  6سُٕاخ )       ( , يرٍ  5 –سُح  2: اقم يٍ سُح )       ( , يٍ  فٙ انًذٚشٚح  اخ انخذيحعذد سُٕ -د 

 سُٕاخ )       ( 20سُٕاخ )       ( , أكثش يٍ  20

 

 ال )       (    ,:   َعى )       (     عٍ إداسج انجٕدج انشايهح  ْم شاسكد فٙ دٔساخ ذذسٚثٛح -ْـ 

 

 )    ( فٙ يجال انرخصصشاسكد تٓا  عذد انذٔساخ انرٙ -ص
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 مة من وجية نظركم :ء( أما العبارة التي تعتقد أكثر مال √الرجاء وضع عالمة ) 

القاعدة األساسية التي تبنى عمييا إدارة الجودة الشاممة من كهي  : الشاممة الجودة إدارة تطمباتم: ثانياً 
 وظائف في المديرية .ميع الخالل تنظيم الجودة وجعميا محور لتنسيق العمل بين ج

 اٌفمشاخ خ

اذفك 

تشذج 

(5) 

 اذفك

(4) 

ِحا٠ذ     

(3) 

 ال اذفك

(2) 

ال اذفك 

تشذج 

(1) 

: اْ اٌضتْٛ ٘ٛ ِحٛس عًّ اٞ ِٕظّح فالتذ ِٓ ِعشفح احر١اخاذٗ ٚسغثاذٗ فٙٛ اٌزٞ ع١غرٍُ اٌرشو١ض عٍٝ اٌضتْٛ  -أ   

   . االسواْ االعاع١ح ٌذ٠ِّٛح إٌّظّح ٚٔداحٙا اٌخذِح ٚ٘ٛ اٌزٞ ع١م١ّٙا ٚع١ٍٗ فاْ سػاٖ ٠عذ احذ

1 
 

 عٍٝ ٔحٛ دائُ اٌضتائٓذٍث١ح احر١اخاخ عٍٝ  إداسج ِذ٠ش٠رٕا ذعًّ
 

     

2 
تٕظش االعرثاس   ذأخز إداسج ِذ٠ش٠رٕا اٌشىاٜٚ اٌّطشٚحح ِٓ ٌذْ اٌضتائٓ

 ِٓ اخً ذحغ١ٓ خٛدج اٌخذِاخ اٌّمذِح ٌُٙ .

     

3 
عثش ذٛف١ش خذِاذٙا ٌُٙ  ئسػاء اٌضتائٓتٝ إداسج ِذ٠ش٠رٕا إٌ مَٛذ

 تاعرّشاس .

     

4 
 

 . ذحشص إداسج ِذ٠ش٠رٕا عٍٝ اٌرم١ًٍ ِٓ شىاٚٞ اٌضتائٓ
 

     

5 
ذحم١ك ِثذأ " ذمذ٠ُ خذِاخ ع١ٍّح تال  عٍٝإداسج ِذ٠ش٠رٕا  عًّذ

 اخطاء" اٌٝ اٌضتائٓ .

     

 . ىاًِ ٌألعّاي عٓ ؽش٠ك اعرّشاس اٌرحغ١ٓ فٟ أشطح إٌّظّحاٌٝ االذماْ اٌ ٠ٙرُ تاٌٛطٛي:  اٌرحغ١ٓ اٌّغرّش -ب   

      ٙا تاعرّشاس .رحغ١ٓ خٛدج خذِاذتإداسج ِذ٠ش٠رٕا  مَٛذ 6

7 
ذحشص إداسج ِذ٠ش٠رٕا عٍٝ ِٛاوثح آخش اٌرطٛساخ اٌحاطٍح فٟ ِداي 

 . اٌىٙشتاءخذِاخ ذٛص٠ع 

     

8 
االخٙضج  ٚط١أح ذمَٛ اإلداساخ اٌّخرظح فٟ ِذ٠ش٠رٕا ترحذ٠ 

 .   ضتائٕٙاٌاذٙا اْ اعرّشاس٠ح ا٠ظاي خذٌِؼّ ٚاٌّعذاخ 

     

9 
اٌٝ ادٔٝ  خذِاذٙافٟ اعّاي  اٌحذ ِٓ االخطاءإداسج ِذ٠ش٠رٕا عٍٝ  عًّذ

 ِغرٜٛ ِّىٓ .

     

11 

 

اٌٝ ادٔٝ  أشطرٙارخف١غ ٚلد أداص اعّاي تإداسج ِذ٠ش٠رٕا  مَٛذ

 ِغرٜٛ ِّىٓ . 
 

     

    

ذش١ش اٌٝ دٚس اٌم١ادج اٌع١ٍا فٟ اذخار اٌمشاساخ اٌرٟ ذؼّٓ االسذماء تدٛدج أشطح إٌّظّح , ٚوزٌه ذٛخ١ٗ :  اإلداس٠حاٌم١ادج  -ج 

 .اٌعا١ٍِٓ 

 ِثذأ أعاع١ا ٌٙا .ٙا خٛدج خذِاذ ٌّذ٠ش٠رٕا اٌم١ادج االداس٠ح ذطثك 11
     

12 
 ِغؤ١ٌٚح ٙاذشفع اٌم١ادج االداس٠ح فٟ ِذ٠ش٠رٕا شعاس خٛدج خذِاذ

 اٌعا١ٍِٓ ( ٚ اٌد١ّع )اٌضتائٓ

     

13 
ٌٍعا١ٍِٓ ٌرحغ١ٓ خٛدج رمذ٠ُ اٌحٛافض تاٌم١ادج اإلداس٠ح ٌّذ٠ش٠رٕا  مَٛذ

 . ٙاخذِاذ

     

14 
 ِغر٠ٛاذٙااٌثمح ت١ٓ خ١ّع  عٍٝ ذعض٠ض اٌم١ادج اإلداس٠ح ٌّذ٠ش٠رٕا عًّذ

 . أشطرٙاٌٍرغٍة عٍٝ اٌشعٛس تاٌخٛف ِٓ اٌرغ١١ش فٟ ِداالخ 

     

15 
 ٌغشعاٌعا١ٍِٓ ف١ٙا ّمرشحاخ تذأخز اٌم١ادج االداس٠ح فٟ ِذ٠ش٠رٕا 

 خذِاذٙا .ذحغ١ٓ خٛدج 

     

16 

 

ذ١ٙ ح اٌث١ ح اٌّالئّح ٌرطث١ك  عٍٝاٌم١ادج اإلداس٠ح فٟ ِذ٠ش٠رٕا  عًّذ

 اسج اٌدٛدج اٌشاٍِح .اد
 

     



  ادارة الجودة الشاملة 

 91 

 اٌفمشاخ خ

اذفك 

تشذج 

(5) 

 اذفك

(4) 

ِحا٠ذ     

(3) 

 ال اذفك

(2) 

ال اذفك 

تشذج 

(1) 

    

تعبئة الجيود والطاقات الالزمة لتحقيق ٔطاق اخرظاطٗ ِٓ اخً  ذظافش خٙٛد خ١ّع اٌعا١ٍِٓ وً فٟ ذعٕٟ:  ِشاسوح اٌعا١ٍِٓ -د    
 . أىداف المنظمة

 فش٠ك عًّ ٚاحذ .ِذ٠ش٠رٕا اٌعا١ٍِٓ فٟ ٠عًّ خ١ّع  17
     

18 
فٟ ذمذ٠ُ ا٢ساء اٌّرعٍمح   ِذ٠ش٠رٕاذشاسن خ١ّع األلغاَ ٚاٌٛحذاخ فٟ 

 .خذِاذٙا ترحغ١ٓ خٛدج 

     

19 
تاذخار اٌمشاساخ اٌخاطح عا١ٍِٙا ششان ذعًّ إداسج ِذ٠ش٠رٕا عٍٝ إ

 تأٔشطرٙا .

     

21 
٠غُٙ خ١ّع اٌعا١ٍِٓ فٟ اٌّذ٠ش٠ح تئعذاد اٌخطؾ اٌخاطح تدٛدج 

 . ٙاخذِاذ

     

21 
ذعًّ إداسج اٌّذ٠ش٠ح عٍٝ ذشى١ً فشق عًّ ٌّٕالشح اٌّشىالخ اٌّرعٍمح 

 .تغ١ح حٍٙا  ذٛص٠ع اٌىٙشتاء ٙاتدٛدج خذِاذ

     

   

أن توفير البرامج التدريبية المؤىمة القادرة عمى تزويد ذش١ش اٌٝ  : ٠ة ٚاٌرع١ٍُ عٍٝ اعا١ٌة اداسج اٌدٛدج اٌشاٍِحاٌرذس -٘ـ 
 . وفق أسس عممية تنعكس إيجابيًا عمى أداء العاممين وقدراتيمت ابالمعمومات والميار  العاممين

 

22 
٠ث١ح فٟ دٚساخ ذذسعا١ٍِٙا خ١ّع  ششانإ عٍِٝذ٠ش٠رٕا  إداسج عًّذ

 تاٌدٛدج إٌّاعثح . ذٙاُ ٚلذساذُٙ فٟ ذمذ٠ُ خذِاٌرحغ١ٓ ِٙاساذٙ

     

23 
فٟ اٌذٚساخ اٌرذس٠ث١ح اٌرٟ اٌرم١ٕاخ اٌحذ٠ثح ِذ٠ش٠رٕا ذعرّذ إداسج 

 . عا١ٍِٙاٌ ٕظّٙاذ

     

24 
عٍٝ ذمذ٠ُ اٌرذس٠ة اٌعٍّٟ  لغاِٙاعٍٝ ذشد١ع ا ِذ٠ش٠رٕا إداسجذعًّ 

 إٌّاعة ٌٍعا١ٍِٓ ٌذ٠ٙا .

     

25 
اٌّذ٠ش٠ح عٍٝ اٌخثشاخ اٌخاسخ١ح فٟ اٌم١اَ تاٌع١ٍّح  إداسجذعرّذ 

 ٌعا١ٍِٙا . اٌرذس٠ث١ح

     

26 

 

إللاِح  اٌّذ٠ش٠ح ِع اٌّؤعغاخ األخشٜ ٚاٌداِعاخ اٌعشال١ح إداسجذٕغك 

 ٌألفشاد اٌعا١ٍِٓ ٌذ٠ٙا ٌرحغ١ٓ أدائُٙ . دٚساخ ذذس٠ث١ح

     

 ذ٠ٙا عٍٝ إوّاي ذع١ٍُّٙ اٌعاٌٟ .ِذ٠ش٠رٕا اٌعا١ٍِٓ ٌ إداسجذشدع  27
     

28 
 س٠ث١حِذ٠ش٠رٕا عٍٝ إعذاد خطح ٌرحذ٠ذ االحر١اخاخ اٌرذ إداسجذعًّ 

 ٌعا١ٍِٙا . 

     

29 
خذِح ال٘ذاف  ٔظاَ ِعٍِٛاذٟ ٌٍرذس٠ة اعرّاد عٍِٝذ٠ش٠رٕا  إداسج ذعًّ

 . اٌدٛدج
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 (3ممحق )
 التركيز عمى الزبوناالتساق الداخمي 

X4 X3 X2 X1 

   0.611** X2 

  0.616** 0.532** X3 

 0.476** 0.673** 0.481** X4 

0.600** 0.582** 0.663** 0.464** X5 

 : مف ا داد الباحث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .الجدول

 
 (4ممحق )

 االتساق الداخمي لمتغير التحسين المستمر
X9 X8 X7 X6  
   0.632** X7 

  0.482** 0.452** X8 

 0.317 0.382* 0.392* X9 

0.487** 0.269 0.383* 0.382* X10 
 : مف ا داد الباحث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .الجدول

 
 (5ممحق )

 االتساق الداخمي لمتغير القيادة اإلدارية 
X15 X14 X13 X12 X11  
    0.546** X12 

   0.453** 0.526** X13 

  0.511** 0.481** 0.399* X14 

 0.440** 0.363* 0.612** 0.570** X15 

0.535** 0.495** 0.547** 0.581** 0.444** X16 

 : مف ا داد الباحث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .الجدول

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)                       (*) 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)                        (**) 
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 (6ممحق )
 العاممينمشاركة  االتساق الداخمي لمتغير

X20 X19 X18 X17  
   0.316 X18 

  0.611** 0.595** X19 

 0.671** 0.591** 0.417** X20 

0.689** 0.638** 0.410*  0.457** X21 

 : مف ا داد الباحث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .الجدول

 
 
 (7ممحق )

 االتساق الداخمي لمتغير التدريب والتعميم عمى اساليب الجودة الشاممة 
X28 X27 X26 X25 X24 X23 X22  

      0.529** X23 

     0.694** 0.428** X24 

    0.678** 0.548** 0.160 X25 

   0.599** 0.599** 0.564** 0.486** X26 

  0.316 0.277 0.384* 0.310 0.516** X27 

 0.283 0.581** 0.655** 0.502** 0.596** 0.436** X28 

0.689** 0.138 0.465** 0.515** 0.377* 0.597** 0.391* X29 

 : مف ا داد الباحث باال تماد  مى  تااج الحاسبو االلكترك او .الجدول

 
 
 

 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)                       (*) 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)                        (**)  
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Abstract 

 

This study aimed at identifying the relation and imprint of the total 

quality management Requirements on Electricity distribution 

sector services  (a study that targeted Electricity distribution 

Directorate in   Kirkuk Governorate). There is no doubt that the 

state of Electricity  in general , is considered to be the most 

important necessity that contributes in consolidating the economic 

development, and effectively participates in supporting and 

activating the service sector in our country. The harmony of the 

total quality management requirements  has been represented by 

their variables and focusing on the customers as the keystone of 

the organization performance, ongoing improvement, 

administrative leadership, employees participation and training 

and learning how to use the techniques of total quality 

management requirements) participate greatly in improving the 

operational performance. Because the studies that tackled the 

influential relation between the requirements of the total quality 

management are scarce especially in  Iraqi environment. The 

researcher attempted to include these variables within a 

comprehensive scope to study the capability of the taken  sample 

of study i.e (directorate ) and its different sectors to get  use of 

applying these modern managing philosophies .                              

 

The hypothetical sample of the study reflected the form  of the 

possibility of implementing of requirements of the total quality 

management and that leads to a group of main and branch 
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hypotheses, which were tested by a number of statistical tools on the 

data obtained throughout the questionnaire and the analysis in 

Kirkuk Directorate of Electricity Distribution  . The study showed a 

group of conclusions, which are:  
 

1. There is an  implementation for the main hypothesis in this 

study.                                                                                          
2. There is a partial achievement for the branch hypotheses 

being some the requirements was not fulfilled as                 

( administrative leadership , employees participation ) .      
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