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لعلم       لتقوى و احلمد  الذي أعاننا  حللم وأكرمنا  لعافية ،نشكره وحنمده ، و زيننا  نصلي و مجلنا 
  :على أله وصحبه  أمابعد و ونسلم على أحسن خلقه وصفوة أنبيائه 

ر، وشذى العطر لك منا كل الثناء والتقدير، بعدد قطرات املطر، وألوان الزه جيق زكيةج  أستاذتنا الفاضلة
  ،على جهودك الثمينة والقيمة

  ..شكرا لقبولك اإلشراف على عملنا هذا
  ..كلمات الثناء ال توفيك حقك   الدائمشكرا على عطائك 

 
لشكر  إىل كل من ساند يف إجناز هذا العمل املتواضع   . كما نتوجه 

خلري   .  احلمد من قبل ومن بعدو فجزى هللا تعاىل اجلميع عنا 
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 صدق هللا العظيم)...وآخر دعواهم أن الحمد  رب العالمين:( قال هللا تعاىل

 :أما بعد  بفضلهاحلمد  مامت جهد وال ختم سعي إال 

 .أطال هللا يف عمره والدي...مل إمسهحبإىل رجل الكفاح إىل من شرفين 

 .هللا لنا أدامها والدتي ... إىل نور قليب وضوء دريب ومنهجه 

وبنات خااليت  عبير، أسماء، سمية أخوايت... ن أكتسب قوة وحمبة الحدود هلا و ند والعضد والساعد إىل الس

 .زينبو سهى

 .أدامكم هللا لنا... فطيمةوعميت  سميرةو نورة إىل األم الثانية خاليت

 .دامك هللا يلأ... أحالمإىل صديقيت ورفيقيت يف درب احلياة 

 . الذين كانوا معي يف مسرييت الدراسيةأحبائي وصديقايتو إىل كل عائليت 

 .جيجيق زكيةإىل أستاذيت الفاصلة ذات االبتسامة املشرقة 

 .أهدي لكم مثرة جناحي وحصاد مازرعته من سنني يف سبيل العلم

نية ماسرت إدارة أعمال دفعة   .2021/2022إىل مجيع طلبة سنة 

العمرية                                                                                                 
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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 الدين، يوم إىل حسان تبعهم منو  امليامني وصحبه آله وعلى دمحم سيد الشفاعة صاحب على هللا صلىو 

  :بعد  أما
 -الحنونة أمي-تربييت يف نفساً  تدخر مل من إىل
 -الصبور أبي-رعاييت سبيل يف يداه تشققت من إىل
 :إخويت إىل هللا رحمها خالتي "اقرؤوا،اقرؤوا،اقرؤوا" قائلة العلم بطلب بتذكريي أبدا تنسى مل من إىل

 .يل هللا  حفظهم نور خاليت ابنةو  أكرمو إسالم
 السندو  الكبري األخ نعم كان والضراء السراء يف جبانيب يقف كان من أمي تلده مل الذي أخي إىل      
  .أومعمر الدين زين
 .مبعرفتك فخورة الصغرية عائلتهو  سعدانو يط دائما يل الناصحو  األبو  األخ ثابةمب كان من إىل

 .النجاح هذا لكم أهدي أصدقائي مجيع إىلو  ساندينو  معي وقف شخص كل إىل     
ت كل رغم شخص أهم إىل البسيط النجاح هذا أهدي  الظروفو  البكاءو  التعب كل رغم العثراتو  صعو

 يل تبتسمو  جراحي تضمد لكي لنفسي أعود كنت التعثر حلظات كل يف أتوقف مل أنين إال ا مررت اليت
ت كل فهريت ظروفك رغم كاميليا  ابتسمي بتعثر ليسو  جناح هذا  . املعدالت حسن جنحيتو  الصعو

 مجيعا لكم شكرا
 

 

         كاميليا
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  :امللخص

تباع املنهج  ربج بوعريريج، ب"  CONDOR"يف مؤسسة كوندور  الكفاءاتهدفت الدراسة إىل معرفة أثر إدارة اجلودة الشاملة على     
ت الضرورية من املؤسسة حول إدارة اجلودة الشاملة  37 استبانة مكونة من استخدمت ،الوصفي التحليلي من خالل أبعادها عبارة جلمع البيا

إضافة  الفردية واجلماعية والتنظيمية واجلوهرية الكفاءاتأنواع و قة مع العمالء، لقيادة، إدماج العاملني، التحسني املستمر، العالقة مع املورد، العالا
ت بطريقة العينة العشوائية البسيطة وبلغ حجم العينة  إىل  ت العامة للمبحوثني، مت توزيع اإلستبيا بعد املعاجلة اإلحصائية  ،مفردة 38البيا

ت  مج  للبيا جلميع أبعادها و داللة إحصائية إلدارة اجلودة الشاملة ككل  وئج توصلت الدراسة إىل وجود أثر ذوإستخراج النتا spssستخدام بر
  . الكفاءاتعلى 

 . مؤسسة كوندور  ،الكفاءاتإدارة اجلودة الشاملة،  :الكلمات املفتاحية 
 

 Summary: 

  The objective of this study is to know the impact of total quality management on the 
competencies in the  CONDOR institution in Bordj Bou Arreridj. The descriptive analytical 
approach and a questionnaire consisting of 37 phrases were used to collect data on the 
dimensions of total quality management “leadership, employee integration, continuous 
improvement, relationship with supplier, relationship With clients" and types of 
competencies "individual competencies, collective competencies and organizational 
competencies, core competencies" in addition to the general data of the respondents. 
Questionnaires were distributed to a simple random sample of 38 individuals, after using 
the spss program to process  Data and Extracting the results The study concluded that 
there is a statistically significant impact of total quality management and all its dimensions 
on competencies.. 

Keywords: Total Quality Management, competencies, Condor Foundation . 
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 ب 
 

  طرح اإلشكالية: أوال
 يف اجلودة الشاملةلتحقيق  نهج متكاملمبإدارية شاملة  تبين فلسفة يسعى إىل  معاصر داريمدخل إتعترب إدارة اجلودة الشاملة     

ا وعلى كافة ماملنظمة  ا ومستو ا ونكو ا ومع مورديها وعمالئها، ووحدا سعار شاطا دف تقدمي منتجات عالية اجلودة 
ا القت إ على  يف املنظمات تت إدارة اجلودة الشاملةو داريني واملنظمات ماما متزايدا من طرف املفكرين اإلهتتنافسية، لذا فإ

ا داء املتمحتقيق التميز واأل  لدورها يف مهيته موضوع له أإختالف أحجامها  التحسني املستمر للجودة على يز  من خالل قدر
  .والتخفيض املستمر للتكاليف 

مببادئها ومدى إدراكها اإلدارة العليا  لتزامقناعة  وإ على مدى دارة اجلودة الشاملة يتوقفاملؤسسات يف تبين وتطبيق إ جناحإن     
ها على املدى البعيد إذ ا تعترب ادارة اجلودة  ا اإلالشاملة مدخل المهيتها ومزا ثريا ها و يت مبز جيابية على املدى إسرتاتيجي 

راءات جلة التنظيمية وأمناط القيادة والسياسات واإلحداث التغيريات املطلوبة والضرورية يف اهليكقيام املؤسسة  الطويل املتزامن مع 
  . هدافهااملتبعة والعمل على جعل األفراد ملتزمني 

ا واإلأجل من  اوتنميته اة اجلودة الشاملة على املوارد البشرية وتسعى لتطويرهدار إتركز      ستفادة من اإلستثمار يف كل طاقا
ا   واليت تنعكس إجيا فرق العمل تتبىن وتشجعو  الضروريني تعليمالتدريب و التوفر ف ،دارة اجلودة الشاملةإوحتقيق يف تطبيق مسامها

  .ية واجلماعية والتنظيمية واجلوهرية وما تتضمنه من مهارات وقدرات ومعارفنواعها الفرد الكفاءاتعلى 
يت اىلخالل من       : التساؤل الرئيسي التايل الطرح السابق 

 يف مؤسسة كوندور إلكرتونيك؟ الكفاءاتإلدارة اجلودة الشاملة على  هل يوجد أثر
 :طرح التساؤالت الفرعية التاليةيتم منه      

 يف مؤسسة كوندور إلكرتونيك ؟ الكفاءاتعلى  أثر للقيادةهل يوجد  -
 ؟سيف مؤسسة كوندور إلكرتونيك الكفاءاتهل يوجد أثر إلدماج العاملني على  -
 .؟ سيف مؤسسة كوندور إلكرتونيك الكفاءاتاملستمر على  هل يوجد أثر للتحسني -
 ؟سونيكيف مؤسسة كوندور إلكرت  الكفاءاتهل يوجد أثر للعالقة مع املورد على  -
 ؟سيف مؤسسة كوندور إلكرتونيك الكفاءاتهل يوجد أثر للعالقة مع العمالء على  -

  فرضيات البحث : نيا
  :لإلجابة عن التساؤالت السابقة نقوم بطرح الفرضية الرئيسية التالية  

مؤسسة  يف ) 0,05(يساوي و عند مستوى داللة أقل أ الكفاءاتداللة إحصائية إلدارة اجلودة الشاملة على و يوجد أثر ذ
 .لكرتونيكسكوندور إ

 :تتفرع عنها الفرضيات التالية    
مؤسسة  يف  )0,05(يساوي  وعند مستوى معنوية أقل أ الكفاءاتداللة إحصائية للقيادة على  ويوجد أثر ذ: الفرضية األوىل

 .لكرتونيكسإكوندور 
يف  )0,05(يساوي  وعند مستوى معنوية أقل أ الكفاءاتلى داللة إحصائية إلدماج العاملني ع ويوجد أثر ذ :الفرضية الثانية

 .لكرتونيكسإمؤسسة كوندور 
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يف  )0,05(يساوي  وعند مستوى معنوية أقل أ الكفاءاتداللة إحصائية لتحسني املستمر على  ويوجد أثر ذ: الفرضية الثالثة
 .لكرتونيكسإمؤسسة كوندور 
يف  )0,05(يساوي  وعند مستوى معنوية أقل أ الكفاءاتة للعالقة مع املورد على داللة إحصائي ويوجد أثر ذ: الفرضية الرابعة
  .لكرتونيكسإمؤسسة كوندور 

مؤسسة  يف  )0,05(يساوي  وداللة إحصائية للعالقة مع العمالء عند مستوى معنوية أقل أ ويوجد أثر ذ: الفرضية اخلامسة
 .لكرتونيكسإكوندور 

 
  منوذج الدراسة : لثا
القيادة، التحسني املستمر، إدماج العاملني، العالقة ( منوذج الدراسة على متغريين، املتغري املستقل يتكون من مخسة أبعاد  حيتوي   

الكفاءات الفردية، الكفاءات ( تتكون من أربعة أنواع و  الكفاءاتاملتغري التابع يتمثل يف و ،) مع املورد، العالقة مع العمالء
ه ميثل منوذج الدراسة كما يليو ، )ظيمية، الكفاءات اجلوهريةاجلماعية، الكفاءات التن   :الشكل املوضح أد

  منوذج الدراسة : )01( الشكل

                                            

  

  

  

                                                                                        

 

  

  

 
  
      

  عداد الطالبتنيمن إ :املصدر      
 الكفاءاتاملتغري التابع املتمثل يف و بني املتغري املستقل املتمثل يف إدارة اجلودة الشاملة ختبارها الفرضيات اليت مت إ يبني الشكل    

بعادها  ر أثر كل بعد مث إختبا .ككل  الكفاءاتعلى جمتمعة  حيث يتم إختبار الفرضية الرئيسية ملعرفة أثر إدارة اجلودة الشاملة 
 .بعاد إدارة اجلودة الشاملة على الكفاءات اجلماعيةمن أ

ستقلاملتغري امل تابع املتغري ال   

  إدارة اجلودة الشاملة
  الكفاءات البشرية   

  

  الكفاءات الفردية
  الكفاءات اجلماعية
  الكفاءات التنظيمية
 الكفاءات اجلوهرية

 القيادة

دماج العاملنيإ  

 التحسني املستمر

 الرتكيز على املوردين

 الرتكيز على العمالء

 فرضية رئيسية

1فرضية فرعية  

2قرضية فرعية   

3فرضية فرعية   

4فرضية فرعية   

5فرضية فرعية   
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  منهج الدراسة : رابعا
هذا من خالل إستخالص الشق النظري من أهم  ومن أجل معاجلة موضوع الدراسة مت إستخدام املنهج الوصفي التحليلي،     

اإلعتماد على اإلستبانة يف  ون من خالل أسلوب دراسة حالة املقاالت العلمية، أما الشق التطبيقي فكاو األطروحات  والدراسات 
ت اليت مت معاجلتها  ستخدام بعض األدوات اإلحصائية ووصفها  ومجع البيا   . حتليلها 

  مربرات إختيار املوضوع : خامسا
  :ختيار هذا املوضوع يفإسباب أتتمثل     

من املفاهيم اليت تكتسي غاية  الكفاءاتو اجلودة الشاملة حيث أن كال من إدارة " إدارة األعمال " طبيعة التخصص  -
 . األمهية يف جمال إدارة األعمال

مهيته - دارة اجلودة الشاملةو ،  الرغبة الشخصية يف معاجلة مثل هذا املوضوع يقينا   . كذا ميولنا إىل اإلهتمام الشديد 
 .موسة يف هذا املوضوعالدراسة إلمكانية الوصول إىل نتائج ملو قابلية املوضوع للبحث  -
 .العملي رتباط مسامهاته النظرية يف الواقعإمدى و توضيح أمهية إدارة اجلودة الشاملة  -

 أهداف الدراسة : سادسا
 :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية    

 . أبعادهاو الوقوف على ماهية إدارةاجلودة الشاملة  -
 ". CONDOR"ملة يف مؤسسة كوندور الكشف عن واقع تطبيق إدارة اجلودة الشا -
 . يف مؤسسة كوندور الكفاءاتأبعادها على و التعرف على أثر إدارة اجلودة الشاملة  -

  أمهية الدراسة : سابعا
  .حتسني أداء املنظماتداثة موضوع إدارة اجلودة الشاملة اليت تعترب من أساليب ح منتستمد الدراسة احلالية أمهيتها  -
 .الطالبو طلعات للباحثني تو  تفتح آفاق حبثية    -
 .أمهيتهاو أبعادها و تسليط الضوء على مفهوم إدارة اجلودة الشاملة     -
 .الكفاءاتو  حول موضوع إدارة اجلودة الشاملة تساعد هذه الدراسة يف إثراء املكتبة مبرجع إضايف    -

  حدود الدراسة : منا
 :تتمثل حدود الدراسة يف      
 .برج بوعريريج " CONDOR"يف مؤسسة كوندور إلكرتونيك  تتمثل: احلدود املكانية -
ت من املؤسسة حمل الدراسة خالل الفرتة املمتدة بني شهري أفريل : احلدود الزمنية -  .2022ماي و مت مجع البيا

ت الدراسة : سعا    صعو
   .معا الشاملةإدارة اجلودة و الكفاءات  موضوعياليت تناولت صعوبة الوصول إىل بعض املراجع املتخصصة  -
ستقصائية اليت متت سة حمل الدراسة لدعم الدراسة اإلطارات يف املؤساملقاالت الشخصية مع اإلتعذر احلصول على  -

  .الستبانة املغلقة
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  هيكل البحث : عاشرا
  :كاآليت  فصلنياإلحاطة جبميع جوانب املوضوع قسمنا الدراسة إىل و من أجل اإلملام     

تناول املبحث األول عرض نظري حول إدارة اجلودة "  الدراسات السابقةو اإلطار النظري " بعنوان  :الفصل األول -
تضمن ثالثة مطالب هي ماهية إدارة اجلودة الشاملة، أبعاد إدارة اجلودة الشاملة، تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  والشاملة 

، أنواع الكفاءات الكفاءات، أبعاد ءاتالكفامن خالل ماهية  الكفاءاتوتناول املبحث الثاين عرض نظري حول 
دارة اجلودة الشاملة   لكفاءاتكذلك الدراسات السابقة املتعلقة و وتناول املبحث الثالث الدراسات السابقة املتعلقة 

لدراسات احلاليةو   .مقارنة الدراسات السابقة 
عن فصل تطبيقي قسم إىل مبحثني،حيث مت عبارة " دراسة حالة مؤسسة كوندور إلكرتونيكس" بعنوان : الفصل الثاين -

يشمل ثالثة مطالب هي تقدمي عام ملؤسسة  و اإلطار املنهجي للدراسة، و التعرض يف املبحث األول لتقدمي املؤسسة 
اهليكل التنظيمي للمؤسسة، اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية على و اجلودة و كوندور إلكرتونيكس، خريطة عمليات 

تفسري النتائج  الذي يتضمن ثالثة مطالب هي إختبار الثبات  واملبحث الثاين الذي يتناول حتليل التوايل، مث جاء 
إختبار الفرضيات مث جاءت و تفسري نتائج الفروقات  وتفسري حماور اإلستبيان، حتليل و والصدق البنائي لإلستبانة، حتليل 

ائج إختبار الفرضيات اليت مت اإلنطالق منها إىل جانب نت واخلامتة متت فيها حوصلة أهم األفكار اليت تضمنها البحث 
إلضافة إىل اإلقرتاحات  ينا تقدميها و إبراز النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل معاجلة البحث،  التوصيات اليت إر

 .عسى أن تكون مفيدة
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 :دهيـــــــــمت
منظمة  ألي ميكن اليت املبادئو  األفكار من جمموعة على تقوم اليت اإلدارية فاهيمامل  من الشاملة اجلودة إدارة مفهوم يعترب          

اوتعد األبعاد الشاملة  ،تكلفةقل أجودة و على  املستهدف داءاأل حتقيق دف  تطبيقها مهما كان طبيعتها دارة إ اليت تتميز 
  .اساس جناح هذا املدخل االداري احلديث اجلودة الشاملة

نواعها  ،السلوكية واملعرفية واملهاراتية  بعادها الكفاءات ا تعتربكم         املواضيع من والتنظيمية واجلوهرية  واجلماعيةالفردية  و
ستخدام جلبها وتطويرها  و  ىلإ وتسعى  ستثمارإزداد قيمة مع كل ت اليت ةرد الثمينااملو  تعتربها من ذ إ ،هتمام املنظماتالىت حتظى 
  . خمتلفة  داريةإساليب ومناهج وتبين أ  طرق عديدة

خمتصر  والكفاءات وعرض الشاملة اجلودة إدارةطار نظري حول متغريات الدراسة ومها إيتضمن الفصل ن هذا إسبق ف مما         
 :كما يلياملتغريين  حد أ وأللدراسات السابقة اليت تناولت متغريات الدراسة 

 الشاملة اجلودة دارةإ حول أدبيات نظرية :األول املبحث.  
 الكفاءات حول نظرية أدبيات :الثاين املبحث.  
 السابقة الدراسات :الثالث املبحث.  
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   .الشاملة اجلودة إدارة حول نظري عرض :األول ملبحثا

الباحثني واملنظمات  من طرف اهتماما كبري إالقت  اليت الرائدة والفلسفية الفكرية املفاهيم أكثر من الشاملة اجلودة إدارة تعد    
 اجلودة إدارة عادأب ىلإمث   ماهية إدارة اجلودة الشاملة إىلومن خالل هذا املبحث سنتطرق  .املنظمات خمتلف  حتسنييف لنجاعتها 

  . الشاملة اجلودة إدارة تطبيق ىلإسنتطرق الثالث املطلب ما يف أ الثاينول و يف املطلبني األ الشاملة

 ماهية ادارة اجلودة الشاملة :ل املطلب األو 
  دارة اجلودة الشاملةإمفهوم   :أوال

ا بني يفصل من هناك الشاملة اجلودة إدارة ملفهوم التطرق قبل          :1يف املتمثلة مكو
 .مستمر بشكل اجلودة حتسني أجل من املنظمة إمكانية على احملافظةو  التطوير تعين :Management اإلدارة -
 األوىل املراحل منذ حتدث اليت النواقصو  العيوب كل تشملو  تتجاوزها،و  بل املستفيد مبتطلبات الوفاء تعين :Quality ةاجلود - 

 . املستفيد يرضي مبا للعملية
 نتهاءإو  املستفيد حتياجاتإ على التعرف من بدءا العمل مظاهر من مظهر أي يف اجلودة عن البحث تعين :Total الشاملة -

 .له املقدمة املنتجات وأ اخلدمات عن راض املستفيد ونك لتقييم
ت نبني أن ميكن          :التايل الشكل خالل من ذلكو  الشاملة اجلودة إدارة مفهوم يف تنعكس اليت املكو

ت اليت تعكس : ) I -1 (رقم  الشكل    مفهوم إدارة اجلودة الشاملة املكو

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمان، التوزيع،و  للنشر العلمية اليازوري واخلدمية،دار اإلنتاجية املنظمات يف اجلودة نظم ،نآخرو و  الطائي حجيم يوسف  :املصدر
  .197 ص ،2009األردن،

 هذه املفاهيم هي تتلخص يف ،على ثالث مفاهيم كل مفهوم مهم جدا لنجاحها دارة اجلودة الشاملة يركزإإذن مفهوم     
  .دارة اجلودة الشاملةيت يف أصلها متكاملة لتحقيق إال  شاملة مصطلح إدارة  ومصطلح جودة ومصطلح

  :يلي ما خالل من أمهها سنعرضو  التعاريف، تعددت فلقد الشاملة اجلودة إدارة أما                  

                                                           
  ..107 ص ،2012 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الوراق معاصرة، الموسوي، اإلدارة  لمحات كاظم سنان علي، آل أبوحمد صاحب رضا  1 

       Quality 

تركز املنظمة من خالل العمل 
اجلماعي على إشباع  والفردي 

التسليم كذلك و حاجات الزبون 
.ةاجلودن الزبون يشرتك يف حتديد   

Management Total 

كل فرد يف املنظمة مشارك يف خلق 
ات املقدمة اخلدم وجودة املنتجات 

.إدامتهاو    

يف إدارة النظام يكون الرتكيز على 
التحسني املستمر للنظام من أجل 

.حتقيق أقصى النتائج  
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ا على )أوكالند جون(العامل عرفها -  نطاق ىعل التنافسي وضعها و مرونتها و فاعليتها لتطور املنظمة ا تدار اليت الوسيلة " أ
  " 1 ككل العمل

ا على الشاملة اجلودة إدارة "  (besterfield) عرف كما -  دعائم مبثابة تعترب ، إرشادية مبادئ جمموعة و فلسفة متثل  أ
 حاجات تلبيةو  الوفاء درجةو  العمليات كل لتحسني البشرية املواردو  الكمية للطرائق تطبيق هي و ، للمنظمة املستمر التحسني

  2 " .املستقبليةو  احلالية الزبون
 إستخدام يتم إذ العميل توقعاتو  حاجات حتقيق إىل يهدف شامل تطبيقي منهج " :ا للجودة الفدرايل للمعهد تعريف -

 3" .اخلدماتو  العمليات يف املستمر التحسني أجل من الكمية األساليب
 عمليات خالل املؤسسات رحبية لتحسني مصمم عام هيكلو  يةإدار  كفلسفة الشاملة اجلودة إدارة توفر" يتضمن أخر تعريف   -

 4" .ملؤسسة املختلفة العضوية الوظائف جماالت أوجه جلميع املستمرة التحسني
ا "على الشاملة اجلودة دارةإل خر أ تعريف   - او  املؤسسة نشاطات كافة يشمل شامل إداري منهج أ  تسعى الداخلية، عمليا
 دف ذلكو  اإلحصائية األدوات بعض ستخدامإو  العمل فرقو  العاملني جهود تضافر طريق عن األداء سنيحت إىل مستمر بشكلو 

 5 ." الزبون توقعاتو  حتياجات الوفاءو  التميز حتقيق
 كل نظر وجهة اختالف بسبب الشاملة اجلودة إدارة حول أرائهم اختالف رغم الباحثني أن نرى السابقة التعاريف خالل من     

 التحسني  رغباتهو  حاجاته إشباع كيفيةو  الزبون على الرتكيز هيو  أال واحدة خانة يف تصب مجيعها التعاريف هذه أن إال حث
 للعمليات املستمر التطوير هي الشاملة اجلودة إدارة أن القول ميكنو  التنافس على قادرة جتعلها اليت اخلدمةو أ للمنتج املستمر
 مجيع عن الستغناء إلجنازها الوقت تقليلو  األداء مستوى لرفع الطرقو  الوسائل عن البحثو  حتليلهاو  مبراجعتها ذلكو  اإلدارية
  .اجلودة مستوى رفعو  التكلفة بتخفيض ذلكو  العملية وأ للعميل ضرورية الغريو  الفائدة عدمية الوظائفو  املهام

  الشاملة اجلودة إدارة أمهية  :نيا
  :6أمهها املنافع من جمموعة حتقيق إىل الشاملة اجلودة إدارة تسعى  
ا من اليت املقرتحاتو  املبادرات تشجيع  -  .العمل أساليب حتسنيو  تطوير شأ
 .العاملني بني الوظيفي الرضا معدل رفع  -
 .راإلبتكاو  اإلبداع على تشجع مناسبة عمل بيئة حتقيق  -
دة   -  .اإلنتاجيةو  األداء معدالت ز
 . األعمال ازإجن يف اجلهدو  الوقت إختصار  -
 .العمل إجراءات تبسيطو  تطوير  -

                                                           
 .194 ص ،2010 األردن، عمان، الثانية، الطبعة والتوزيع، للنشر المسيرة دار معاصرة، إدارية دراسات السكارنة، خلف بالل 1
 عمان، األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر الحديث الكتب عالم ،9001واأليز تأهيل متطلباتو شاملةال الجودة إدارة الخطيب، أحمدو التميمي فواز 2

 .21 ص ،2007 األردن،
3 Stephan Harrison, "total Quality Management ", public administration Quarterly 1993, p 16.   
4 Claude Yves Brnard,  le management par la qualité total  : L’excellence en efficacité et en efficience 
opérationnelles , AFNOR , Paris, 2000, p 10. 

 العمومية األشغال مخبرات في استطالعية دراسة بالكفاءات، وعالقتها الشاملة الجودة إدارة مليكة، سليمان فيروز،طيب زكية، زروخي ججيق 5
  .299ص ،2019 ،1العدد 08 المجلد ،3الجزائر لجامعة التقليدية الصناعات مخبر المالية،و تجارةالو اإلقتصاد في دراسات مجلة بالشرق،

    مذكرة  -البواقي أم-الجافة  البقولو الحبوب بتعاونية ميدانية دراسة-البشرية الموارد أداء كفاءة رفع في الشاملة الجودة إدارة دور ليليا، دحدوح 6
 ).34، 33(،ص2018\2017 البواقي، أم مهيدي، بن العربي جامعة البشرية، الموارد تسييرو تنمية تخصص اإلجتماع، علم في ماستر
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  .أدائها منهم املطلوب املهام توضيح خالل من العاملني بني إرتياح خلق -
 .دقيقةو  واضحة معايري وفق العاملني أداء قياس تسهيل -
دةو  التكلفة ختفيض إىل الشاملة اجلودة إدارة تؤدي -   .الرحبية ز
 .به الوفاءو  مالءالع إحتياجات دراسة من املنظمة متكن -
 .النهائية اخلدمة وأ املنتوج جودة من التحسني على تعمل -
 يف للمنظمة التنافسية امليزة حتقيق يف الشاملة اجلودة إدارة مدخل ساهم األعمال مؤسسات تواجه اليت املنافسة ظروف ظل يف -

 .السوق
 .لعمل املتعلقة املشكالت حلو  القرارات إختاذ على تساعد -

  :الشاملة اجلودة إدارة أهداف :الث
 1:أمهها من حتقيقها يف املؤسسة إدارة ترغب اليتو  األهداف من عدد الشاملة اجلودة إلدارة          

 .للمؤسسة لنسبة ميكن ما أفضل تكون أنو  ستقرارإل املنتجات جودة متتاز أن جيب -
 .املستهلك إحتياجات مع يتالئم مباو  البيع بعد ما خدمات تقدمي لعملا مع املنتجات لتوزيع القنوات أفضل املؤسسة متتلك أن -
 .الصنع التامة املنتجات وأ العمليات يف العيوب ختفيضو  اجلودة حتسني خالل من املنتج تكلفة ختفيض إىل ستمرار السعي -
 .املؤسسة داخل البعض بعضها مع مرتابطةو  شاملة بتحسينات القيام -
   .املؤسسة يف العاملني مجيع كذلكو  اإلداراتو  األقسام مجيع مشاركة خالل من اجلودة سنيحت عمليات حتقيق -

 الشاملة اجلودة إدارة ) أبعادو أ عناصر(  مبادئ :الثاين املطلب
ت أحسن من        لتحسنيا العاملني، ندماجإ القيادة، :على تركز تلك أعمال إدارة مفكري بني الشاملة اجلودة إدارة ألبعاد التحد

 مجلة يف نلخصها اليتو  اإلدارة هذه فلسفةو  لشمولية متثال األكثر هي الزبون على الرتكيزو  األداء مقاييس املورد مع العالقة املستمر،
 2:التالية النقاط

  العمل  فرق مبدأو  القيادة مبدأ :أوال
   :  ىل ما يليختصار إ ين هذين املبدأ يشري       

   :ادةالقي بدألنسبة مل -1
 تنفيذ واقع من قريبني الرؤساء جعل مفادها أساسية فكرة على تقومو  "املرئية وأ اجلوالة اإلدارة" يدعى تتطلبه الذي القيادة أسلوب 

 ألسلوب الرؤساء تبين وه ذلك إىل السبيلو  احلدث موقع منو  تصادفهم اليت الفعلية املشاكل من قريبني يكونون حبيث العمل
  .واحد آن يف املرن الرمسي تصالاإلو  يالرمس غري تصالاإل

 يف إشراكهم على تؤكد "العاملني دمج" سياسةو   الفريق روحو  اجلماعي العملو  التعاون خالل من :العمل فرق لنسبة ملبدأ - 2           
ت كافة وعلى شيء كل  التحسني أجل من احللول اقرتاحو  املنتج تصميمو  املشاكل حلو  القرارات اختاذ عمليات يف املستو

  .املؤسسة من جزء م إشعارهمو  املسؤولية حتميلهمو  التطويرو 

                                                           
  .86ص ،2005عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة ،دار1،طبعة9001،2000االيزو ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة علوان، نايف قاسم  1
 ).300، 299(صسابق، مليكة ،مرجع سليمان فيروز،طيب زروخي زكية ججيق 2
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  املوردين مبدأ الرتكيز علىو  العمالء على الرتكيز مبدأ :نيا
  :  ىل ما يليإ ختصاراملبدأين هذين  يشري         

 :العمالء ملبدألنسبة  -1
ا على الزبون إرضاء مسألة إىل الشاملة اجلودة إدارة تنظر      هلذا ،اآلخرين للمنافسني الزبون توجه يعين فيها خلل أيو  األساس أ

 ."يتوقعو  يرغبو  يريد ما خالل من املؤسسة يدير الزبون" شعار حتت شىت أمور يف الزبون إلدخال اإلدارة هذه تسعى
 :املوردلنسبة ملبدأ  -2
 يف املؤسسة معه تتعامل الذي املورد من تبدأ إمنا أفضل جودة على احلصول أن عتبارإ على "املورد مع الشراكة" تسمى ما غالبا  

   .بينهما املشرتكة الرؤو  الثقة بناءو  معه، األجل طويل االلتزامو ه اهلدف يكون أن على...الالزمة األولية املوارد على حصوهلا

   األداء مقاييس مبدأو  املستمر التحسني مبدأ :لثا
  :   ىل ما يليإختصار بدأين  يشري   هذين امل     

 :املستمر التحسني لنسبة ملبدأ -1
 كما اجلودة، حتسنيو  التكاليف ختفيض ألجل احللول أفضل على الدائم البحث يف )األجل طويل( املستمر التحسني مسعى يتمثل 

ت الصحيحة القيمة حتصيلو  زيعالتو و  إلنتاج الزمنية املدة تقليصو  االعطابو  العيوب أسباب استبعادو  إقصاء إىل يسعى  ملستو
  .الصحيح ستعمالاإلو  املخزون

 :األداء مقاييسلنسبة ملبدأ  -2
 أهمو  النظام، لنظرية وفقا املراحل كافة تشمل بل حمددة أنشطة على فقط تقتصر ال مشولية نظرة األداء مقاييس إىل ينظر    

االت ئنالو  البشرية املوارد هي قياسها يتم اليت ا  مبثابة قياسها أدوات تعدو   العمليات، أداءو  اإلدارةو  التطويرو  البحثو  اخلدمةو  ز
 أجل من موجهة أداة وسيلة اجلودة حلقات تعدو  حلها، أسلوبو  املشاكل مع تعاملها يف اإلدارة إليها تستند اليت الركائزو  األسس

  .املؤسسة يف اإلدارة خمتلف بني تصاالتاإل تسهيلو  دعيمتو  أحسن بشكل املشاكل حتديدو  للوضعيات األفضل التحليلو  الفهم

  الشاملة اجلودة إدارة تطبيق :  الثالث املطلب
   الشاملة اجلودة إدارة تطبيق متطلبات :أوال
مج هذا بتطبيق البدء تسبق اليت املتطلبات بعض يستلزم املنظمة يف الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق إن       حىت مةاملنظ يف الرب

 الرئيسية املتطلبات هذه منو  ، املرغوبة نتائجها وحصر بفعالية حتقيقها وحن السعي ومث الفكرة قبول على العاملني إعداد ميكن
 :1نذكر للتطبيق املطلوبة

 رفضو أ قبول أن حيث ، املنظمة لثقافة تشكيل إعادة يتطلب املنظمة يف مبدأ أي إدخال إن : املؤسسة ثقافة تشكيل إعادة -1
 يلزم لتايل التقليدية اإلدارية الثقافة عن جذر ختتلف اجلودة فثقافة ، املنظمة يف املوظفني ومعتقدات ثقافة على يعتمد مبدأ أي

 من فيه مبا اجلديد املفهوم هذا لتطبيق املالئمة البيئة يئة جيب العموم وعلى ، الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق الثقافة هذه تغيري
 . جديدة تثقافا

 إختاذ قبل ضروري أمر ، املنظمة يف العاملني جلميع الشاملة اجلودة إدارة ومبادئ مفاهيم نشر إن :الربامج تسويقو  الرتويج -2
 حىت التطبيق بسبب املتوقعة املخاطر على والتعرف للتغيري املعارضة من التقليل يف كثريا يساعد الربامج تسويق إن ، التطبيق قرار

                                                           
  .)191، (188ص ص ،2014 األردن، عمان، الثانية، الطبعة التوزيع،و الراية للنشر دار ، اإلدارية الحديثة الوليد،المفاهيم بشار 1
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 حتقيق ومدى اجلديد ملفهوم للتعريف التدريبية الدوراتو أ املؤمتراتو أ احملاضرات تنظيم طريق عن الرتويج ويتم ، جعتهامرا ميكن
 .املنظمة على فوائده

 وأدوات ساليب املشاركني وتعليم تدريب جيب الصحيح لشكل الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يتم حىت :التدريبو  التعليم -3
لتايل ، وصلب سليم أساس على يقوم أن ميكن حىت اجلديد املفهوم هذا  تطبيق أن حيث ، تطبيقه من املرغوبة النتائج إىل يؤدي و
 التدريب برامج طريق عن حتقيقه ميكن الكامل فالوعي ، الكبري الفشل إىل يؤدي قد ومتطلباته ملبادئه فهمو أ وعي بدون النظام هذا

  .الفعالة
 إدارة نظام تطبيق عند متخصصة ومنظمات مستشارين من اخلارجية خلربات االستعانة من اهلدف:ينيالستشار  االستعانة -4

ا املنظمة خرية تدعيمو ه الشاملة اجلودة   .األوىل املراحل يف وخاصة التطبيق من ستنشأ اليت املشكالت حل يف ومساعد
 مباشرة املعنية األقسام من أعضاء مثانية إىل مخسة نيب ما فرقة كل نظم حيث عمل فرق تكوين يتم :العمل فرق تشكيل -5
 .املشروع بنتائج سيتأثر والذي تطويره املراد العمل فعال يؤدون ممنو أ

 األداء هذا وتدعيم الثقة وزرع تشجيعهم إىل حتما سيؤدي متميز بعمل قيامهم نظري األفراد تقدير إن :التحفيز التشجيع -6
 إستمرارية أن حيث ، واستمراريته املنظمة يف الشاملة اجلودة إدارة نظام تطوير يف كبري دور له حفيزوالت التشجيع وهذا ، املرغوب
 . واملعنوية املادية احلوافز خالل من احلماس هذا تعزيز ينبغي لذا ، التحسني يف املشاركني محاس على كليا يعتمد املنظمة يف النظام

ت من :املتابعةو  اإلشراف -7  ومتابعة خاطئ مسار أي بتعديل العمل فرق على اإلشراف وه اجلودة نظام تطبيق ضرور
ت وتقليل املنظمة يف واإلدارات األفراد خمتلف بني التنسيقو  واملتابعة اإلشراف جلنة مستلزمات  مع العمل فرق تعرتض اليت الصعو

 .العامة املصلحة اإلعتبار يف األخذ
  . نتظام التطبيق حيز الشاملة اجلودة إدارة نظام وإدخال تطوير يةإسرتاتيج وضع  :التطبيق إسرتاتيجية -8

  الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مراحل :نيا
  : 1ييل كما إستخالصها ميكن متتالية أساسية مراحل خبمس الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مير         

 إتباع قرار إختاذ فبعد الشاملة اجلودة إدارة نظام لتطبيق وإعدادها األجواء بتجهيز تتعلق  ) :اإلعداد مرحلة (الصفرية املرحلة -1
  :وتتضمن الالحقة املراحل لتنفيذ األجواء تنقية أجل من وحلها دراستها اإلدارة من تتطلب عديدة مشاكل تربز النظام هذا
  . اإلدارة قبل من الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق قرار إختاذ -
  . املستمرة التحسينات وإجراء الشاملة جلودة لياالع اإلدارة إلتزام -
    . بكفاءة أعماهلا ألداء الالزمة الصالحيات إعطاءها  مع لـعم فرق بناء -
لس العليا لإلدارة موجهة اجلودة عن تدريبية برامج وتنفيذ إعداد -  . اجلودة و
    .  العمالء  ورضا الوظيفي الرضا قياس أسس وضع -
 إدارة نظام لتطبيق املالئمة الظروف وجتهيز اإلعداد مرحلة بعد التخطيط مرحلة يت :  )التخطيط مرحلة(يةالثان املرحلة -2

 أن كما ، التنفيذ ملنهجية التخطيط عملية يف اإلعداد مرحلة خالل مجعها مت اليت املعلومات استخدام يتم حيث ، الشاملة اجلودة

                                                           
 في اجيستيرم رسالة  سعيدة ، والية متوسطات على تطبيقية دراسة-الجزائرية التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق واقع قادة، يزيد  1

 ،2011 الجزائر،  ،تلمسان، بلقايد بكر أبي جامعة ، التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ، الشركات حوكمة تخصص ، التسيير علوم
  ). 2-124(ص ص   
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 ستعمال اجلودة جملس يشكلون اللذين األفراد يقوم حيث املنظمة داخل التغيري ليةلعم األساس  حجر رساء تبدأ املرحلة هذه
ت   : التخطيط مرحلة وتتضمن ، الدقيق التخطيط مرحلة لتبدأ اإلعداد مرحلة خالل من تطويرها مت اليت البيا

دي وفرص الضعف ومواطن القوة عناصر من فيها مبا  واخلارجية الداخلية البيئة حتليل -  .داتو
   .املستهدفة واألسواق تؤديها اليت الرئيسية النشاطات أي املنظمة وجود سبب حتديد خالل من املنظمة رسالة وضع -
  . هدافلأل للوصول الكفيلة اإلسرتاتيجية وضعو  املنظمة رسالة مع متوافقة لتكون املدى بعيدة اإلسرتاتيجية األهداف وضع -
 .اجلودة موضوعات يف لفةاملخت العمل لفرق تدريبية برامج تنفيذ -
 البداية يعتربها والبعض الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق مراحل أهم املرحلة هذه تعترب ) :التنفيذ مرحلة (الثالثة املرحلة - 3 

  :  وهي رئيسية خطوات من تتكون وهي الواقع أرض على الشاملة اجلودة إدارة متطلبات لرتمجة احلقيقية
   . الفلسفة هذه على العاملني مجيع تدريب يتم حبيث الشاملة اجلودة إدارة لنظام ةاملالئم البيئة خلق -
 . األفضل احلل إختيار إىل وصوال حتليلها مث ومن املشكلة حتديد يف تساعد اليت املشاكل حل أدوات توفري -
 هذه إستخدام كيفية على ملنيالعا وتدريب السابقة اخلطوة يف حتديدها مت اليت املشاكل حل بعد إحصائيا العمليات ضبط -

 . العمليات جودة حتسني إىل يؤدي مبا نتائجها تفسري وكيفية األدوات
 لوضع التصميم خطوة إىل اإلحصائي الضبط أدوات تتعدى متقدمة إحصائية أساليب ستخدام وذلك التجارب تصميم -

  . العمليات تعظيم معايري
 املرحلية الرقابة وأ املتزامنة الرقابة أساس على الشاملة اجلودة إدارة يف الرقابة أنظمة بناء يتم:)التقييمو  الرقابة (الرابعة املرحلة -5

 ومن ، الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف املبذولة اجلهود تقييم فيها يتم واليت الالحقة الرقابة إىل إلضافة ول أوال الدقيقة واملتابعة
 قد املنظمات بعض أن كما فيها العاملني طريق عن الذايت التقييم بعملية املنظمة يامق تتطلب املرحلة هذه أن لذكر اجلدير

ال هذا يف خارجية خبربات تستعني  استخدام كيفية على املعنيني العاملني تدريب ضرورة والتقييم الرقابة عملية وتتطلب . ا
لذات الرقابة أساليب  واختاذ وحتليلها االحنرافات اكتشاف كيفية على تدريبهم إىل إلضافة الرقابة يف اإلحصائية األساليب و

 . املسار لتعديل التصحيحية اإلجراءات
 إدارة كتسبتهإ مما ، السابقة املراحل تنفيذ ضوء وعلى املرحلة هذه يف ) :اخلربات نشرو  التبادل مرحلة(اخلامسة املرحلة -6

 تضم " اجلودة حلقات " تدعى نقاشية حلقة خالل من النتائج ومناقشة تناول يتم خربات من والعاملون املنظمة يف الشاملة اجلودة
  .لذلك الالزمة اإلجراءات ختاذوإ األوىل التطبيق نتائج لتقييم املنظمة يف العاملني مجيع

  الشاملة اجلودة إدارة تطبيق ومعوقات  معززات :لثا
 النجاحات حقق قد الشاملة اجلودة إدارة نظام تبين من التأكد واسطتهاب ميكن اليت املؤشرات من بعدد ستعانةاإل عادة يتم       

             1:نذكر املؤشرات منو  ال، أم منه املتوقعة
 . الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق مرحلة خالل املنظمة حققته الذي األعمال رقم وه :املبيعات عائد -
 مع مقارنتها يتم هناو  متغرية، تكاليفو أ بتة تكاليف كانت سواء نظمةامل تنفقها اليت التكاليف هي   :الكلية التكاليف -

 . الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق قبل املنظمة أنفقتها اليت التكاليف

                                                           
 ،2007 األردن، عمان، األولى، طبعةال والتوزيع، للنشر جرير دار ، الخدميو اإلنتاجي القطاعين في الشاملة الجودة إدارة،السامرائي مهدي  1

  . )348-349( ص
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 الربح مبقارنة املنظمة تقوم احلالة هذه يفو  ، نشاطها دورة خالل املنظمة عليه حتصل الذي الربح وأ العائد وهو  :الربح صايف -
 . املاضية السنوات مع الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق مرحلة خالل عليه حتصلت الذي الصايف

 .اجلددو   الدائمني العمالء عدد - 
  .أنفسهم للمشرتين الشراء تكرار مرات عدد - 
 .الشكاوى أسباب معاجلة سرعةو  العمالء شكاوى عدد -
  .الشاملة اجلودة إدارة بنظام اقتناعهمو  نيالعامل نظرة حتسنيو   إكماهلا مت اليت التحسني مشروعات عدد -
 .اجلودة عناصر من الكثري بتوافر إال عليها االستحواذ ميكن ال اليت اجلودة شهادة على املنظمة حصول -

 1: يلي فيما حصرها ميكن معوقات لعدة يتعرض املنظمات يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيقن أ إال
  .الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق ةمهي العليا اإلدارة لتزامإ عدم - 
  .الشاملة اجلودة إدارة نظام عليه يعتمد الذي للتغيري) العاملني (البشرية القوى مقاومة - 
 .املنظمة يف التنظيميةو  اإلدارية األقسامو  العاملني بني االتصاالت يف الفاعلة األنظمة توفر عدم - 
   .خاص بشكل النامية البلدان يف ظماتاملن من العديد لدى واضحة ثقافية قيم وجود عدم - 
دة إىل حيتاج الشاملة اجلودة إدارة ن اخلاطئ االعتقاد -  .التكاليف ز

                                                           
 – 240(ص ص ،2012، األردن عمان، األولى، الطبعة والتوزيع، للنشر المسيرة دار ، "العمالء خدمةو الجودة إدارة "حمود، كاظم خضير1  

241 .(  
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  أدبيات نظرية حول الكفاءات: املبحث الثاين 

ـــــملفاهيم املرتباملوارد البشرية  دارةإ ورواد ومدير  تمـــهإ         ماأل داءطة ـــ ـــــقتصاومع ظهور  ، فراد وقدرا هتمام اإلزاد املعرفة  ادـ
ملعرفة والسلوك دارية املركزة على املوارد البشرية ملفاهيم اإل واملهارات اليت ميتلكها الفرد والقادر على  ياتوخاصة تلك املتعلقة 

 وأيضابعاد الكفاءات أو   وأمهيتهامفهوم وخصائص الكفاءات ىل إ هذا املبحث ومنه سنتطرق يف التفوقمن خالهلا  تطويرها وحتقيق
  .نواع الكفاءاتأىل إ

  ماهية الكفاءات :املطلب األول 
 مفهوم الكفاءات :أوال 

وفيما يلي والدارسني ،  الباحثني موحد له بني يعترب مفهوم الكفاءات من بني أهم املفاهيم احلديثة اليت صعب إجياد تعريف        
  1 :فهوم سنتطرق إىل بعض التعاريف اليت وضعت هلذا امل

قابلة و معبأة أ )الكينونة (وبعد سلوكي  )  خربة (معارف نظرية ومعارف علمية :جمموع ثالثة أنواع من املعارف ":الكفاءة هي  -
 . "للتعبئة،يستخدمها الفرد إلجناز املهام املوكلة إليه بطريقة أحسن

موعة املهنية الفرنسية  - ف النظرية واملعارف العملية واخلربة  املمارسة الكفاءات مزيج من املعار :  Le Medef عرفتها ا
ا ،  وعلى املؤسسة تقييمها اإلو والوضعية املهنية هي اإلطار الذي يسمح مبالحظتها   ..تطويرهاو عرتاف 

ا G. Boterf عرفها - القدرة على تعبئة مزج وتنسيق املوارد يف إطار عملية حمددة بغرض بلوغ نتيجة حمددة وتكون : "على أ
ا وقابلة للتقييم كما ميكن أن تكون فردية معرت   " .مجاعيةو ف 

 :يوجد تعاريف اخرى من بينها        
 جمموعة هي الكفاءة"العمل حاالت خمتلف يف تظهر اليت واملواقف واملعرفية والعملية النظرية مهاراته جمموع هي الفرد كفاءة -

 مؤكدة غري ، جتماعيةاإل التنشئة من تطوري سياق يف وموقفه لشخصيته قاوف الفرد وحيشدها يدجمها اليت الفنية والدراية املعارف
  2".العمالء حتياجاتإ تلبية أجل من بنجاح املهام وأ املهام إلجناز يةكودينام

إلسهام ن ونشري إىل أ         يف حميط املؤسسات  الكفاءات نشأت كامتداد لتسيري التقديري للعمالة إذ متثل هدفها األول 
اجلوهرية والقدرات واملهارات احملورية  الكفاءات بتحديد العاملني الذين ميتلكون الكفاءاتو التوجه حنأصبح ....توايل السنوات وب

دف إدماجهم ضمن أقطاب الكفاءات اليت تسمح للمؤسسة حبيازة ميزة تنافسية مستدامة الضرورية    .3للمؤسسة 

هي عبارة  عن كفاءات فردية ومزجها  واملهارات املكتسبة ،أو ي جمموعة من املعارف ميكن القول أن الكفاءات ه مما سبق        
  .ها لتحقيق مستوى حمدد من األداء مع خمتلف موارد احمليط وتوجيه

                                                           
،رسالة  –ببرج بوعريريج Condor حالة مؤسسة عنتر تراددراسة  –دمحم األمين ، دور إدارة الكفاءات في تحقيق استراتيجية التميز  وبن جد  1

  .2،ص 2013/ 2012، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسير،1ماجيستر،تخصص اإلدارة اإلستراتيجية ، جامعة سطيف 
2MOBILITÉ PROFESSIONNELLE EXTERNE ET DÉVELOPPEMENT  DES COMPÉTENCES. MÉMOIRE DE MASTÈRE 
SPÉCIALISÉ EN INGÉNIERIE DE LA FORMATION. UNIVERSITÉ DE TUNIS INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION DE 
TUNIS. Le 07 juillet 2007.p 38.  

دي أم خلفي مريم حسناء ،دور تنمية الكفاءات في تحقيق األداء المتميز في مؤسسات التعليم العالي دراسة عينة من أساتذة جامعة العربي بن مهي 3
قتصادية والعلوم معة أم البواقي كلية العلوم اإلجا،تخصص إدارة أعمال  المؤسسة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر  لبواقي،ا

  .3،ص 2016/2017التجارية وعلوم التسيير،كلية علوم التسيير،
  



 ل                                                       اإلطار النظري والدراسات السابقة األوالفصل 
  

11 
 

 خصائص الكفاءات: نيا
  1 :عدة خصائص من أمههاعلى الكفاءات  تتوافر      

تنفيذ نـشاط معني ، فالشخص يكون كفؤا إذا  ويق هدف حمدد أنه يتم تشغيل معارف خمتلفة قصد حتقأذات غاية حيث  -
دية هذا النشاط بصفة كاملة    .استطاع 

ــــــــــــلقـة مفــونة هلا تتفاعل فـي حـحيث أن كل العناصر املكصياغتها تتم بطريقة ديناميكية، - ـــــرغة من املعارف الدرايـ ـــــــــــــــــــالفني اتــ   .ةـــ
  نتائج هذه األنشطةو هوم جمرد، فالكفاءة غري مرئية ، ما ميكن مالحظته هي األنـشطة املمارسـة والوسائل املستعملة ، هي مف -
  .موجه إمنا يكتسب ذلك من خالل تدريب و هي مكتسبة فالفرد ال يولد كفؤا ألداء نشاط معني  -
ملعىن احملاسيب   -    .االخرتاع كرباءاتليست أصوال 
م، فإن هذه الكفاءات تتقادم الك - م ومهارا ظهار كفاءا فاءات عند عدم استعماهلا ألن مصدرها األفراد، فإذا مل يسمح هلم 

 . واملهارات ستضمحل  ومن مثة يرتاجع موقـع املؤسسة التنافسي لصاحل املنافسني
  أمهية  الكفاءات: لثا

  2:هتماموارد البشرية، ومن مربرات هذا اإلارة املتشكل الكفاءات حمور اهتمام املدراء على مستوى إد       
تغري االجتاهات من االعتماد على التخصص إىل مبدأ التعدد يف الكفـــاءات يف مجيـــع الوظائف، وهذا ما يستوجب على هذه  -

 .اإلدارة ضمان هذا التعدد
خنفاض معدل التغيب وقلة إينتج عنه و للمنظمة، نتماء، مما يسهل تدعيم الوالء إلدفع الشعور الكفاءات مبثابة أداة لتعترب  -

إلضافة إىلالصراعا لتايل حتقيق  ت والنزاعات بينهم،    .هدافاأل  تقليل حوادث العمل وجتنب األخطاء يف الكثري من املواقف، و
لتغريات البيئيئتهم لتفادي اإل وأكثر بتعلم األفراد للتكيف مع مجيع الظروف،  هتمام اإل - ية املتسارعة، خاصة يف صطدام 

 .جمال التكنولوجيا
أن ى املنظمات أصبح مفروضا عل من عملية التخطيط هلذا املورد، ذلك ألنه  عتماد على الكفاءات يف املنظمة يسهلإن اإل -

إل  .ولعتماد على خمططات مستندة هلذا املدلتسعى لسد النقص منه، 
رد عمال دائمني إىل توظيف أفراد ذوي كفاءات، وهذا لضمان مستوى معني غري أمناط التوظيف وٕادارة املورد البشري من جمت -

ت اجلديدة فرضت ثقافة توظيف جديدة متمثلة يف البحث عن كفاءات، وحسب احتياجات املنظمة منها  األداءمن   .فالتحد
ردودية، وذلك من خالل معرفة عتماد إدارة املوارد البشرية على مفهوم الكفاءات يساعدها على حتليل املناصب وتقييم املإ -

عادة توزيع املهام  هؤالءالثغرات اليت يعانيها األفراد وحتديد حجم النقص الذي يعانيه   ووحىت توجيه األفراد حن مما يسمح 
  .ماملناصب اليت تتالءم مع كفاء

حتياجات املنظمة والكفاءات يساعد على فعملية التوازن بني ا لألفرادتساهم الكفاءات مسامهة فاعلة يف إثراء املسار املهين  -
 . ما يسهل رسم برامج الرتقية، النقل وغريهاو وه املطلوبةوضع خمططات للكفاءات 

                                                           
مؤسسة مطاحن األوراس  باتنة، رسالة : القتصادية دراسة حالةزكية بوسعد ، أثر برامج تقليص العمال على الكفاءات في المؤسسة العمومية ا   1 

 ماجستير في علوم التسيير، تخصص تنظيم موارد بشرية ، ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعـة الحاج لخضر باتنة،
  .12،ص2007/2008

ؤسسة دراسة ميدانية على إطارات مديرية الخدمات الجامعية جيجل الكفاءة التنظيمية وعالقتها بأداء الموارد البشرية في الم سهيلة جبار ، 2 
وم اإلنسانية لكلية الع،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر العلوم اإلجتماعية ،تخصص علم إجتماع تنظيم وعمل  لواحقها ،و
  . بتصرف  )42-38 (، ص ص2018/2019اإلجتماعية ،جامعة دمحم خيضر بسكرة ،و
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لتايل تسهل من عملية وضع نظام األجور واملكافئات مبا يضمن  األفرادتساعد الكفاءات يف تقييم  - ألفراد  االحتفاظو
 .نافسةاألكفاء وعدم انتقاهلم إىل املنظمات امل

م، للوصو  مأصبحت إدارة املوارد البشرية تركز على الرعاية التدريبية لألفراد وبشكل مكثف لرفع قدرا - للمستوى املطلوب  ل 
يت إال بتفعيل قدرات هؤال لتحسني املستمر الذي لن  ذا يظهر أن الكفاءات هي حمور ء منهم، ألن اإلدارة الناجحة تؤمن  و

 .شرية املوارد الب متركز أنشطة إدارة

ت( بعادأ:املطلب الثاين    الكفاءات )مكو

واملعرفة   )املهارات ( العملية واملعرفة )النظرية/ املعرفة العلمية(هي املعرفة  رفة نواع رئيسية من املعتتكون الكفاءات من ثالث أ     
  . )السلوكيات( السلوكية

   :املعرفة بعد   :أوال  
ت  الكفاءات ميكن كمكو   املعرفة  بعد       1:فيما يلي   ختصارهاإن من مكو

ة بقياد ةيسمح للمؤسس طار مرجعيإيف  ةواملدجم ةلكيامله ةمن املعلومات املستوعب ةجمموع "اأعلى  savoir ةتعرف املعرف     
  .طار خاصإنشطتها والعمل يف أ

من املعارف  ةبشكل جمموع اإلحاطة وأتساعد على فهم  تيولسعليها  صلمن املعلومات احمل ةعتبارها جمموعإكما ميكن         
  .ألخرللنقل من شخص  ةوهي معلومات قابل،تقنيات االنتاج  ة،تقنيات احملاسب :مثل ةالوظيف ةملمارس ةضروري ةالقاعدي ةاملهني

  2:مها عنيرفة نو عامل نالذي مفاده أ  )Takauchiو Nonaka( الباحثانالذي قدمه كل من الشائع التقسيم  ان         
ملعلومات املوجودة واملخزونة يف ارشيف املنظمه ومنها تت : املعرفه الصرحية - أ لسياسات واإلجراءات (علق  ئق املتعلقة  الو

  . ليها واستخدامهاإالوصول  ةويف الغالب ميكن لألفراد داخل املنظم ،)املستندات 

واليت ال يسهل ، إدراكية ومعرفة سلوكية ةومعرف  ةفني ةنفس الفرد من معرف تتعلق مبا يكمن يف اليتهي  :الضمنية ةاملعرف - ب
ة،وتستطيع املنظمة ضمنية متميزين ميتلكون معرف افرادأن هناك أومن هنا ميكن القول  .ليهم بسهولةإنقلها  وأخرين تقامسها مع األ

ا التنافسيةأن تزيد من فعاليتها وأن حتقق األداء املتميز وتعزز  ىل طاقمها عندما إفراد  من هؤالء األأن تضم أاستطاعت  إذا ميز
  . ةعمال املنظمأطبيعة بعلق تفراد تالضمنية هلؤالء األ ةملعرفاتكون 

 3: هي عتباراتال الضمنية املعرفة ةمهيأ على Grundstein كدأ ولقد        
 . األفراد بني حيصل قد الذي املتميز التفاعل خالل من يتم الضمنية اقتسام املعرفةو أن تبادل  -
  . املعرفة حقل توسيع يف يساهم الصرحية املعرفه اىل الضمنية املعرفة حتويل أن -
  
  
  
  

                                                           
  .4سبق ذكره ،ص دمحم أمين ،مرجع بن جدو 1

  2  .5نفسه،ص 
.6نفسه ،ص   3  
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  املهارات بعد   :نيا
ت  و املهارات ا عرض خمتصر حول ميكن تقدمي            1 :ليكما ياملعرفة العملية  كمكون من مكو

ا  faire Savoir املعارف العملية وأ املهارات         ة يف الفرد ،وتشري طبيع وأ ةمكتسب عقليةو أ مقدرة ذهنية"  تعرف على أ
لعمل املطلوب منه ةمعين املهارة إىل قدرة الفرد على التصرف بطريقة تفكري العلى حتليل و  ةالقدر  :املطلوبةاملهارات  دوحتد ،للقيام 

 فعار امل لعمل مبعىن جمموعتوازن بني املعارف والعمل بني املعارف وا سن هي أحو ...إخلعلى التدريب  ةوالقدر  ،بتكارواإلوالتكيف 
  .غري ذلك و أنتاجي إالعمل سواء كان  ةملباشر  ةالضروري
عندما املعارف اليت تستخدم  ةي جمموع،أوالتصرف  ةا التوازن اجليد بني املعرف" »  Ballay  .F. J « كما عرفه        

التوجيه كل هذه و ،البيع، التخطيط اإلدارة االتصال ا كان ذلك ألجل اإلنتاج ،التصميم،التصليح ،سواء...تكون بصدد التصرف
املعاشة من قبل تنتج عن التجارب  )ةاخلرب (جانبا علميا وجانبا جتريبيا  تتضمن وهي بذلك .)معارف فنية(األنشطة تتطلب مهارات

   .الفرد
  2 : ةالكفاء مفهوم حول مالحظتني  Grundstein  رأ وقد        

 أما savoir املعرفة جتسيد على قدرة األفراد تعين لكفاءة ة ،الكفاءو   fairesavoir   املهارة مفهومضرورة التفريق بني  -
 . املهام وتنفيذ األعمال إجناز أثناء تتجسد الكفاءة أن على حمددة ،عالوة قيود ضمنة املنظم يف فتكون    املهارة

 ما ثريفك، عليها التعرف الصعب من ةفردي ةمعرف نأ يأ ةخفي تكون ما غالبا اليت الفردية ةاملعرف على ةظماملن مهارات ترتكز -
لرغم ،مجاعيا بعدا بهايكس الذي األمر ةتخصصوامل )املشرتكة(وأ اجلماعية ةسر املما من تنتج  ةاملنظم خمطط يف تظهر ال اأ من و

حاأل لتعظيم تستعمل اأ الإ   .ر
  السلوكياتبعد   :لثا
يف املواقف واملميزات  ةوهي جمموع ةات وكذلك املعارف الذاتييسلوكوتسمى ال : etre Savoir ة املعارف السلوكي             

  ...روح املبادرة ،والدقة  رتتيب،ك  ةالصفات الشخصي ةهي جمموع،فالنشاط املعين ةملوظف واملطلوب عند ممارس ةالشخصيه املرتبط
ا الفرد مع اجتماعيا سي هذا النوع من املعرفة طابعا حيث يكت ثريه إىل جوانب أخرى وتظهر يف الكيفية اليت يتعامل  رغم امتداد 

  3:تيةاآلعناصر ال ةتظهر يف ثالث ةاملعرفة السلوكي  ، وتظهرثناء العملأمن له عالقة به زمالءه يف العمل ومع كل 
 .السلوك والتصرف السليمني ةمعرف -
 .اآلخرينهارات اليت يظهرها الفرد يف التعاون مع امل  -
 . ليت يتلقاها الفرد واليت يستقبلهاملعلومات ا ةاملعاجل ةطريق -

لتايل ةالتنافسي امليزات نشاءإ يف كبري دور له املعارف من النوع هذا      يف ونشره تهلرمس،عليه صولاحل على العمل ةضرور  و
ت متكاملة،حبيث أن املرور إىل املستوى  ةالسابق املعارف شكالأ خيص وفيما .ةنظمــــامل واليت متثل أبعاد الكفاءة فهي تكون مستو

ة،يفرتض التحكم يف املعرفة النظرية ،وبلوغ العملي ةاملعرف ىلإ الوصول ان مبعىن .دىناأل املستوى يف لتحكم إال يتحقق الاألعلى 
   4 .العملية و النظرية ،وبلوغ املعرفة السلوكية يتطلب التحكم يف املعرفة النظرية،املعرفة السلوكية يتطلب التحكم يف املعرفة 

  

                                                           
( . 5-4(دمحم األمين ، مرجع سبق ذكره، ،ص وبن جد  1  

.6نفسه ، ،ص  2  
  .5نفسه، ص 3 
 .6،ص  نفسه،4
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  أنواع الكفاءات: املطلب الثالث
  الكفاءات الفردية : أوال 

م وهي القدره أاليت يطورها املوظفون  ةالعلمي ملعرفة "الكفاءات الفردية  هي           لدى شخص اليت املوجودةثناء القيام بنشاطا
  1". واليت حتقق النتائج  ةطار املعايري البيئيإىل السلوكيات تليب متطلبات العمل يف إتؤدي 
ت اجلديدة اليت يفرزها اإل مبثابة الورقة الراحبة للفرد، الفردي  الفردية  على املستوى الكفاءات وتعترب        قتصاد ففي ظل التحد

لنسبة للفرد لألسباب التاليةواملتميز بعدم التأكد وبيئة العمل  ـديداجلـ   :2املتغرية أصبحت الكفاءة متثل أمهية كربى 
دة خطر فقدان الوظيفة أ - لنقل أ وز قتصادية للمنظمة واملتمثلة إعتبارات ا ملتطلبات املنافسة وإل، نظر  لتسريح واملنصب سواء 

اليت ستحقق هلا قيمة مضافة  فقط بذوي الكفاءاتيف ختفيض التكاليف املرتتبة عن العاملني، إذ أصبحت املنظمات حتتفظ 
ا وتسرح العمالة الزائدة عن لنسبة هلا، ألن حاجا سيكون مكلف، وميكن أن تلتهم  احتفاظ اإل  واليت تعترب كبطالة مقنعة 

 .حقق القيمة املضافة اليت ميكن أن تت
وطموحه، ذلك  على مكان يف سوق العمل يتناسب متالك الفرد كفاءة معينة فإن ذلك سيعزز من فرصة احلصولإيف حال  -

   .أكثر متثل اليوم أحسن جواز للشغل ورها فرد قو وألن حيازة كفاءة أ
  .متالكهم هلاواألمن النفسي نتيجة بث الثقة إل تساعد يف إحداث اهلدوء -
على أساس  ،وٕامنا ما كان يف السابقستفادة من حتسني وضعيتهم على أساس األقدمية كاإل ألفراد داخل املنظمة ال ميكنهما -

ألقدمية تفقد صالحيتها نتيجة لتطور أنظمة العمل وتالشي  الكفاءات والنجاحات احملققة من طرفهم، إذ بدأ تثمني اخلربة 
نه لع موإبراز كفاءات إلظهار مهارا ذا أصبح األفراد يتسارعوناالستقرار وضرورة التكيف السريع مع متغريات البيئة، و  لمهم 

 .يف العمل تاحلل الوحيد لتحسني وضعيا
تنمية  أمام تضخم الشهادات إن ذلك يقلص من حظوظ األفراد يف احلصول على عمل، وهذا ما حيفز األفراد أكثر يف -

ا غري كافية اجلامعية فإ ، فبالرغم من أمهية املعرفة احملصلة عن طريق الدراسات للحصول على املكانة املطلوبة اتواستغالل كفاء
 .حرتافية يف العملا ال توحي لإلأل
حرتام والثقة من قبل الغري ، وخاصة من قبل املدراء يف حسن األداء والتفاين فيه بقدر الثقة ختلق الكفاءات لدى حامليها اإل  -

ات وحتميل املسؤوليات السلط املمنوحة، مبعىن أن هذا سيؤدي إىل منحهم الصالحيات وتفويض السلطة هلم، مما يؤدي إىل تقاسم
 .املدراءو  بني العاملني

  الكفاءات اجلماعية :نيا
املهام  بتنفيذالقادر على القيام  ...فريق مهين  " ا ، وتعرف  الفرديةمن الكفاءات  اكثر تعقيدأتعترب الكفاءات اجلماعية    

تكامل واندماج  نتيجةبل هي  والتنظيمية الفرديةات فهي ليست جتميع الكفاء ةهداف والنتائج احملددحتقيق األو  ةجيدة بطريق
  3...األهدافيف فريق مهين يسمح بسهوله حتقيق  والتنظيمية الفرديةبني الكفاءات  حقيقي

                                                           
  .302سبق ذكره، ،ص  مليكة ، مرجع سليمان فيروز، طيب زروخي ، زكية ججيق 1

).38،39(سهيلة جبار ،مرجع سابق، ص    2 
  .302مليكة ، مرجع سابق،  ص  سليمان فيروز،، طيب زروخي زكية،  ججيق  3   
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  1 :ويظهر ذلك وفق ما يلي تحسني ليف املنظمة عنصرا أساسيا ل اجلماعية  اتالكفاء متثل            
د وتزرع فيهم روح التعاون والتعارض الكفيل بتجنب مجيع هذه النزاعات، وذلك خلدمة تساعد على التفاهم اجليد بني األفرا -

  .أهداف املنظمة
صر ـــيف ع اس العملـــابة أســعترب مبثـمنظمة إذ تـداف الــيق أهــبيل حتقــاعي يف ســـية العمل اجلمــفاءة دورا هاما يف تنمـــــالك عبــــتل  -

 .املعرفة واملعلومات
أمام الكم اهلائل من املعلومات املتدفقة على املنظمة من داخلها وخارجها أصبح و  ام تعقد األوضاع واحلاالت املهنية وٕاداراأما  -

لعمل اجلماعي من الضروري وضع حل للتمكن  لغة لعنصر الكفاءاتو للفرق  وذلك لن يتأتى إال   لدورها  اجلماعية إعطاء أمهية 
 .ليف وضمــــان السري احلسن لظروف العمـــلختصار وختفيض التكاإيف 
التأثري املتبادل بني  يقوم العمل الناجح داخل املنظمة على أساس التعاون والتآزر بني األفراد، وهي بذلك تضمن إقامة عالقات  -

 .الكفاءات اليت تنتج عن هذا التعاون
ض احلاجات اجلديدة للمنظمة، وذلك مما فرضه االقتصاد نظرا للتطور السريع يف املفاهيم والدراسات والنتائج فقد ظهرت بع -

املكونة من جمموع الكفاءات  اجلديد وجمتمع املعلومات، حيث أصبحت املنظمات تعتمد مثال على نظام شبكــــــة الكفاءات
 .لالفردية، أين يساهم كل فرد يف إثراء هذه الشبكة، مما يسهل حل املشاك

   ةالكفاءات التنظيمي :لثا
ن الكفاءات التنظيمية تعكس رأس مال املعرفة العملية للمؤسسة إ (Defélix & Pic & Retour)يرى كل من        

ا على تنفيذ نشاط أ   2.عدة أنشطة بنجاح ووقدر
تكرر التحقيق املويرتبط . متميزةإنتاجية مهمة  املتخصصة لتنفيذتكامل املعارف يف األساس   التنظيميةالكفاءات تعترب و        
تعرف و  للمؤسسة من خالل حتويل العوامل إىل منتجاتق قيمة ــــعلى خل لقدرةمباشر غري و مباشر أبشكل املهام اإلنتاجية  هلذه

  3:تشمل علىاليت الكفاءات التنظيمية من خالل العمليات واألنظمة والتطبيقات 
  .تقومي األداءو  طرق التدريب -
  .حمفزات الدوافع -
لتايل برامج التغيري -  والعمليات التقنية واليت بدورها متكن املؤسسة من حتويل الكفاءات الشخصية إىل كفاءات املؤسسة و

لتغيري والتطوير والنم   .بشكل متزامن والسماح للمؤسسة 
  4 :يف  ةقدرات املؤسستعكس الكفاءات التنظيمية ن إ        

  .ةوظائف التنظيميلتحسني ال املوجودةستغالل واستفاد من املوارد إ -
  من خالل حتويل العوامل إىل منتجات للمؤسسةالقيمه  إنشاء  -
  .بنجاح أنشطة ةعد وأتنفيذ النشاط  على  القدرة  -
   .متميزة ةنتاجيإ مهمةلتنفيذ  املتخصصةاملعارف بني التكامل  -

                                                           
  ) .39،40(سهيلة جبار ،مرجع سابق، ،ص   1
لكترونية بوالية برج دراسة ميداني في قطاع الصناعات اإل: ججيق زكية، دور التشارك المعارفي والتمكين في تطوير الكفاءات البشرية 2

، 2017، 3قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر عمال، كلية العلوم اإلأدارة إعلوم التسيير، تخصص وحة دكتوراه طرأبوعريريج، 
   .164ص 

.بتصرف). 165، 164(نفسه ، ص   3  
  .،بتصرف 302سابق،ص  مليكة ،مرجع سليمان فيروز،طيب زروخي زكية ججيق  4
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    ةالكفاءات اجلوهري :رابعا
ا  ةعلى حتقيق التوافق بني الكفاء ةدار اليت تتجسد يف قدره اإل ة يقياملوارد احلق ا ةتعرف الكفاءات اجلوهري       ومسارا

 يةالتلب ةحتافظ على قدر  ةيالتنافس ةنشطمن األ ةفيها جمموع ةسواق احملتملىل األإعزز املقدرات املؤسسه يف الدخول التكنولوجيا مبا ي
ئن  ةالعوامل النجاح املتعلق   1.صعب تقليدهفضل من غريها طرق يأمبجموع الز

ت اليت تقوم عليها الرؤية اإلسرتاجتية للمنظمة  اجلوهرية  الكفاءات تعترب       ا متثل أحد أهم املوارد األساسية كو  من األولو
هتمام املنظمات الراغبة يف حتقيق مستوى أعلى من النجاعة يف األداء إظمة،إذ أصبحت حتتل حيزا هاما من واإلسرتاجتية للمن

 2 : فيما يلي على املستوى املنظمةيتها ـوتربز أمهالكلي 
قي  الكفاءات عنصر أساسي يف إسرتاجتية املنظمة ،حيث تنعكس هذه األمهية يف دعمها للميزة التنافسية اليت   - متيزها عن 

  .املنافسني

منظمات من أجل مواجهتها أصبحت املنظمات تعتمد على املعرفة عموما، والكفاءة خصوصا ،حيث تعترب املنفذ الرئيسي لل  -
ت اجلديدة اليت أوجدا ظروف العوملة والتطورات التقنية ،وهذا عن طريق إعطائها حرية أكرب للعمل من دون التدخل  للتحد

ملنظمة لذلك هاملباشر لإل ن رأمساهلا احلقيقي ومصدرها  قناعتها  وستفادة من مزا اإلبداع ،والشيء الذي دفع  املطلقة 
 .ايف خلق القيمة يتمثل يف كفاء األساسي

جمال الكفاءات يدر بعوائد حتياجات األساسية ،خاصة يف اإلنسانية للمنظمة والذي ميس اإل ستثمار يف املواردأصبح اإل  -
ح إنتاجية جيدة (،سواء عوائد ملموسة معتربة إلإتويل  املنظمة ، لذا فإن)اخل.....أر لغا  ل خاصة استثمار يف هذا اهتماما 

  .وأن السباق بينهما وبني املنافسني يتمحور حول هذه النقطة

،لذلك فمن الضروري أن تقوم هذه األخرية بوضع املنفعة  قصىيعود على املنظمة  والكفاءات التوفيق والتحريك هلذه املوارد   -
  .هاموارد لستغالعتباره السبيل الوحيد أمامها إلا ضمن أولوات عامل الكفاء

لدراسة احلاليةالدراسات السابقة : ملبحث الثالثا    ومقارنتها 
ملام ليتمكن من اإلمراجعتها  ثالباح علىمن الدراسات اليت ملوضوع حمل البحث ذات الصلة   تعترب الدراسات السابقة       

لذا  ،ليهالنتائج املتوصل إو   همبوضوع حبثطالع بكل ما يتعلق وليكون على إ،  مبوضوع البحث وتكوين تصور عام عن ماهيته
ضوع الكفاءات ليتم التطرق بعدها إىل دارة اجلودة الشاملة ومو موضوع إ سيتم يف هذا املبحث عرض بعض الدراسات اليت تناولت

  .ستفادةاملقارنة وجمال اإل

  دارة اجلودة الشاملةسات السابقة  اليت تناولت متغري إالدرا:املطلب األول 
 دراسة الصحية، املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة" بعنوان )مجيلة راحبي ،ساسية  خلريف ، كرمية بواب (دراسة :أوال 
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 قطاعو هو  اخلدمية القطاعات أهم أحد يف الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق إمكانية مدى على التعرف إىل الدراسة هدفت - 
 . الصحة

 لةقابامل لىع إعتماد مت فقد امليداين جلزء يتعلق فيما أما النظري، اجلانب يف والتحليلي الوصفي املنهج على اإلعتماد مت -
تمع يتكونو   واداة االستبانة،  الدراسة حمل اإلستشفائية املؤسسة يف شخصيةال  ملهنة ممارساً  399 من الدراسة هذه يف األصلي ا

ت تفريغ  فرز ومت) اإلجابة قصة (ملغاة 15و اإلجابة مة منها 30 منها، 45 إسرتجاعو  إستمارة 50 توزيع متو  التمريض  البيا
مج طريق عن احلاسوب جهاز إىل اإدخاهلو    .النتائج إستخراج بعد التحليل عملية إلجراء املناسب اإلحصائي التحليل بر

 :التالية النتائج إىل الدراسة توصلتو       
ئن إليه يستند مؤشر أهم اجلودة معيار -  .الصحية املؤسسات بني للمفاضلة الز
 .خدمات لتقدمي العاملون يستعملها اليت األساليبو  نظمال مبجموع مرتبط جناحهاو  الزبون خدمة جودة -
ا توحيدو  ترتيبو  تنظيم إىل املؤسسة حتتاج - او  معطيا  .تقييمها عملية لتسهيل إحصاءا
 .ملستشفى العاملني مع الدورية جتماعاتاإلو  اللقاءات عقد يف اجلودة خبرباء ستعانةاإل -
 :كاآليت فالدراسة املقرتحة التوصيات بني منو        
م على العاملني يكافئو  األداء معدالت مع يتماشى واملعنوية املادية للحوافز فعال نظام توفري   -  يف ا اإلشادة مع املتميزة إجنازا

 .املختلفة املواقف
ت يف النظر إعادة   -  ، للمواطنني العامة لصحة االرتقاء لتحقيق حاليا املتاحة للموارد وفقا الصحة قطاع على اإلنفاق أولو
 .الصحية اخلدمات توزيع يف العدالة حتقيقو 
تمع فئات مجيع يشمل صحي مني وضع   -  محاية إىل إلضافة ، اخلدمات من أساسية حزمة على احلصول يضمنو  ، ا

 التأمني تالقتصاد شاملة دراسات إجراء ضرورة مع الباهظة التكلفة ذات األمراض عالج على الكلي اإلنفاق عبء من املواطن
   .الصحي التأمني ميزانية يف احلايل العجز لتفادي الصحي

ت جتويد يف الشاملة اجلودة إدارة مقومات إسهام درجة" بعنوان ) وداد بوقزولة  (دراسة :نيا   التعليمية العملية مكو
 كلية الدكتوراه، شهادة لنيل ةمذكر   البشرية، املوارد إدارة التنظيمي، النفس علم ختصص ،" الثانوي التعليم مبؤسسات

غني ملني دمحم جامعة  اإلجتماعية،و  اإلنسانية العلوم  . (2017-2016) ، 3اجلزائر -2سطيف- د
 جتويد يف البشريةو  اإلدارية التنظيمية الشاملة اجلودة إدارة نظام مقومات إسهام درجة معرفة إىل الدراسة هذه هدفت       

ت  خالل من الثانوي التعليم مبؤسسات اإلدارينيو  املعلمنيو  الطالب يف متمثلة الثانوي التعليم مبؤسسات التعليمية العملية مكو
 معلما 181 ،طالبا 351 الدراسة عينة بلغت قدو  ، املقومات هذه من مقوم إسهام درجة يف للفروق اإلحصائية الداللة معرفة

 .سطيف ببلدية الثانوي التعليم مبؤسسات إدار 20و
 الشخصية مقابالت على اعتماد مت قدو  امليداين جلزء يتعلق فيما أما التحليلي،و  الوصفي املنهج على عتماداإل مت    
 فقد ةستبياناال أيضا تصميم متو  سطيف يف الرتبية مديرية من الدراسة بعينة اخلاصة اإلحصائيات عن معلومات على للحصول

تا ثالثة بتصميم هنا الباحثة قامت  تفريغو  فرز متو  االجتاهات قياس يف "ليكرت رنسيس" ل النفسي املقياس أساس على ستبا
ت مج طريق عن البيا   .اإلحصائي التحليل بر

 :التالية النتائج إىل الدراسة توصلت قدو 
 .التعليمية ملؤسسات للعاملني اليومية املمارسات من جزءا الشاملة اجلودة مفاهيم جعل -
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  .اجلودة أهداف خيدم فعالو  مرن بشكل الرمسية غريو  الرمسية اإلتصال قنوات إستخدامو  املفتوح الباب سياسة إعتماد -
ت يف املنشودة اجلودة إىل للوصول حتمي إطار الشاملة اجلودة إدارة نظام -  .التعليمية العملية مكو

 :كاآليت املقرتحة التوصيات بني من
ت منها تستمد رئيسية قاعدة إعتبارهو  ، التعليمية السياسات على القائمني قبل من التطبيقيو  النظري البحث توظيف -  البيا

 .الرتبوي التخطيطو  السياسات هذه إعداد ضوئها يف مت اليت
تمعو  األمور أولياء ، طلبة من التعليمية اخلدمات من املستفيدين رغباتو  حاجات على التعرف ضرورة -  لتلبيتها اجلهود بذلو  ا

  .اإلرتياحو  الرضا حيققو حن على
 للعمليات املستمرة املراجعةو  متواصلو  مستمر بشكل املسؤولة اجلهات قبل من التعليمية املخرجات جودة تقييم على احلرص -

  .املستمر التحسني ضمان بفرض التعليمية
   :بعنوان (THOMAS C.POWELL;1995 ) دراسة : :لثا

Total Quality management as competitive advantage: A Review and 
empirical study, strategic Management journal, vol 16, No (01), (Jan,1995) 

 املختارة ملنطقة املتواجدة املؤسسات لكافة العليا اإلدارة أعضاء إىل أرسل ةستبيانا ستخدام أوىل كمرحلة الدراسة أجريت     
ت شرق جبنوب  الثانية املرحلة يف الباحث قام كما عامل، 50 ال يفوق وأ يعادل عماهلا عدد اليتو  ، األمريكية املتحدة الوال
ت شرق جبنوب دائما ، أخرى مؤسسة 30 إىل ميدانيا لتنقل  مع مقابلة إلجراء املنطقة، تغيري مع لكنو  األمريكية املتحدة الوال
 اجلودة إدارة تطبق اليت فقط مؤسسة 23ال على ذلك اقتصر نلكو  ةستبياناال بتوزيع قام مث اجلودة، مسؤويلو  العليا اإلدارة أعضاء
 إسرتجع كما منهم، 36 قبول مت حيث  األوىل، ملرحلة املرسل ةإستبيان 143 ال أصل من ةإستبيان 40 إسرتجاع مت قدو  الشاملة

 .منها 18 قبول مت 23 أصل من الثانية ملرحلة مرسل ةإستبيان 19
 السلوكية امللموسة، غري املبادئ بعض بينما  العموم، على ميزة دارة املرتبطة املبادئ أغلب نأ إىل الدراسة خلصت وقد    

  .تنافسية ميزة توليد مكانه العليا اإلدارة التزام  العمال، تدريب  املفتوحة، الثقافة مثل التقليد صعبةو 
  الدراسات السابقة اليت تناولت متغري الكفاءات: املطلب الثاين

دراسة حالة مؤسسة عنرت  :دور إدارة الكفاءات يف حتقيق اسرتاتيجية التميز  "بعنوان  ) دمحم األمنيوبن جد ( دراسة :أوال 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية خصص اإلدارة اإلسرتاتيجية ،   ماجيسرت،ت رسالة" بربج بوعريريج Condor تراد

  .2013/ 2012، ،1جامعة سطيف وعلوم التسري 
 صناعةل كوندور  مؤسسة يف لتميزاهدفت الدراسة إىل التعرف على دور إدارة الكفاءات يف حتقيق اإلسرتاتيجية         

 .الدراسة املنهج التحليلي الوصفي ستخدمت وإ .لكرتومنزليةواإل  لكرتونيةاإل االجهزة
املكونة  الدراسة عينة من  وليةاأل املعلومات جلمع فقرة 60 مشلت استمارة تصميم مت الدراسة هدف حتقيق ىلإ وصوللل         

ت حتليل نرى أن ذلك ضوء ويف. مفردة 153 من مج مت استخدام الفرضيات ختبارإ يف  البيا  ستخدامإ أيضا ومت spss بر
  .البسيط حنداراإل حتليل ومنها الدراسة هدافأ قيقلتح حصائيةاإل ساليباأل من العديد

ت لتحليلا عملية جراءإبعد           : برزهاأ النتائج من عدد ىلإ مت التوصل وفرضيتها الدراسة البيا
ا للكفاءات على إتعتمد مؤسسة كوندور يف  -  املوارد البشرية ةدار إ ةنشطأدار
 .α  ≥ 0.05  الكفاءات يف حتقيق التميز يف اجلودة عند مستوى إلدارةثر ذي داللة معنوية أوجود  -
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 .α ≥ 0.05الكفاءات يف حتقيق التميز يف االبداع واالبتكار عند مستوى  إلدارةثر ذي داللة معنوية أ وجود -
 .α ≥ 0.05ثر ذي داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف حتقيق التميز يف املعرفة عند مستوى أ وجود -
 .α ≥ 0.05ثر ذي داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف حتقيق التميز يف التكنولوجيا عند مستوى أ وجود -
 .α ≥ 0.05ثر ذي داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف حتقيق التميز عند مستوىأ دوجو  -

سهيلة جبار ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت العلوم اإلجتماعية ،ختصص علم إجتماع تنظيم وعمل  : نيا
ى إطارات مديرية اخلدمات اجلامعية جيجل داء املوارد البشرية يف املؤسسة دراسة ميدانية عل تهاالكفاءة التنظيمية وعالق

    .2018/2019اإلجتماعية ،جامعة دمحم خيضر بسكرة ،و لواحقها ،كلية العوم اإلنسانية و 
ملوارد البشرية و و تتمحور الدراسة حول الكفاءة التنظيمية           عتماد على خلفية يف سبيل توصيف هده العالقة مت اإلعالقتها 
  ..دراسات ميدانيةو حبوث و مراجع من جمموعة و نظرية 

داء املوارد البشرية يف املؤسسة :مت صياغة الفرضية الوصفية التالية ختبار هذه العالقة وإل          للكفاءة التنظيمية عالقة مباشرة 
 :اندرجت حتتها فرضينت فرعيتني مها واليت  

  . فرادتنعكس اإلجراءات التنظيمية املتبعة يف املؤسسة على أداء األ -
 .اجلماعي يف املؤسسةو خمرجات األداء الفردي و توجد عالقة بني الكفاءة التنظيمية  -

تمن الناحية املنهجية مت اإلما أ         ستمارة حبث كأداة رئيسية جلمع البيا ولتحليل  ،عتماد على املنهج الوصفي واالستعانة 
مج ا ت مبصداقية عالية مت االستعانة برب   .21جتماعية نسخة اإلحصائية يف العلوم اإل حلزمالبيا

  :نأ الدراسة امليدانية إىلتوصلت         
  .األداء الكفاءة التنظيمية واألداء متغريان تنظيميان كل منهما يؤثر يف األخر ويالزمه لدرجة أن الكفاءة ميكن قياسها بنوعية  -
  .ختالف أنواعهاإة وفاعلية يف املؤسسة على كفاءن يرتقي إىل املستوى املطلوب دون  أاألداء ال ميكن  -

  :حتت عنوان )مبارك عز الدين(دراسة   :لثا 

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE EXTERNE ET DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES , MÉMOIRE DE MASTÈRE SPÉCIALISÉ EN 
INGÉNIERIE DE LA FORMATION. INSTITUT SUPÉRIEUR DE 
GESTION DE TUNIS. UNIVERSITÉ DE TUNIS Le 7 juillet 2007 . 

ا  )التنقل املهين اخلارجي (ة اخلارجي ةاملهني احلركية مباهية  التعريفىل إدف الدراسة          ا وحمددا امن حيث تعريفا  وأسبا
رها دف اىل معرفة،  وأ خرى سباب األعرف عن األوالت ،مصدر للحركية املهنية اخلارجية الكفاءات  تطوير ما اذا  كان  كما 

   .الكفاءات بتطويروالعوامل اليت تفسر التنقل املهين اخلارجي وعالقته  احملتملة للحركية املهنية اخلارجية
التغريات التكنولوجية  على  ، وركزتسلوب العيينةأستخدام ودراسة احلالة تبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ا        

ا للتكيف مع هذه التغريات  تطويرالعمل وحاجة املنظمات إىل والتنظيمية يف سوق  املنافسة على امتالك أفضل يف ظل تزايد  كفاءا
ا مدى احلياةو   الكفاءات لعمل مبنظما    .خاصة مع عدم وجود قوانني تلزم املوارد البشرية 
داة أاستخدمت و  .يقلل من التنقل اخلارجي تالكفاءاأن التدريب املهين وتطوير  مههاأصاغت الدراسة عدة فرضيات         
ت 39اليت تضمنت  عبارة  االستبانة موظف  170 النهائي هاحجمعشوائية بلغ  مت توزيعها على عينة، املطلوبة جلمع البيا
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مج م، كالعملبعد خروجهم من تونسي مت استقصاؤهم يف الشوارع  دوات احصائية ملعاجلة أوعدة   spssا مت استخدام بر
   .ختبار الفرضياتإلوحتليلها  املعطيات واحلصول على النتائج 

  :إىل النتائج التالية ت الدراسة توصل        
.التنقل املهين اخلارجييف التقليل من يساهم  الكفاءات  تطوير -  
.التدريب املهين  يقلل من التنقل املهين اخلارجي -   
  .لتزام ووالء املوظفني داخل املنظمةإ هين علىمهية تطوير املهارات والتدريب املأ -
 . ستقرار الوظيفي للموارد البشرية مهية تطوير الكفاءات يف حتقيق اإلأ -
ملوظفني وبقائهم يف منظمتهم مثل الرضا الوظيفي والراتبخرى تؤثر على اإلأيوجد عوامل  - .والرتقية والسلطة حتفاظ   

 .قة وجمال االستفادة منهاالتعليق على الدراسات الساب: املطلب الثالث
دارة اجلودة الشاملة  لدراسات احلاليةمقارنة الدراسة : أوال  املتعلقة 

 دراسة الصحية، املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة بعنوان مجيلة، راحبي ساسية، خريف كرمية، بواب لدراسة لنسبة .1
  :درار سينا إبن اإلستشفائية العمومية املؤسسة حالة

 اجلودة إدارة تناول فتم السابقة الدراسة أما مستقل كعامل بعادها الشاملة اجلودة إدارة موضوع احلالية الدراسة تناولت      
 متت احلالية فالدراسة امليدانية، الطبيعة حيث من خاصة احلالية دراستنا عن ختتلف حبيث الصحي القطاع يف تطبيقها واقعو  الشاملة

 الدراسة يف الصحي، قطاعو هو  خدمايت قطاع يف الشاملة اجلودة إدارة تناولت السابقة الدراسة أما اصةخ إنتاجية مؤسسة يف
 الشخصية املقابلة على إعتماد فتم التطبيقي اجلزء أما النظري، اجلانب يف التحليليو  الوصفي املنهج إستخدام مت السابقة

 على إعتماد مت فقد التطبيقي اجلانب أما النظري اجلانب يف الوصفي املنهج إستخدمت فقد احلالية الدراسة أما ،ةاإلستبيانو 
ت مجع يف االستبانة    .البيا

ت جتويد يف الشاملة اجلودة إدارة مقومات إسهام درجة بعنوان وداد، بوقزولة لدراسة لنسبة .2  التعليمية العملية مكو
 . الثانوي التعليم مبؤسسات

 يف اإلختالف يكمن  السابقة، الدراسة مع إتفق ما هذاو  مستقل كمتغري الشاملة اجلودة إدارة وعموض احلالية الدراسة تناولت   
ت  يف تتمثل السابقة الدراسة حيث التابع العنصر   .الكفاءات احلالية الدراسةو  التعليمية العملية مكو

 على متت الدراسة هلذه امليدانية الدراسة ألن املؤسسات عددو  الدراسة جمتمع حيث من دراستنا عن الدراسة هذه ختتلف أيضا   
 دراستنا حني يف سطيف ببلدية الثانوي التعليم مبؤسسات إدار 20و معلماً  181 طالباً، 351 تضم نوية 17 من مكونة عينة
 الدراسة أما ةالسابق لدراسة النظري اجلانب يف التحليليو  الوصفي املنهج على اإلعتماد مت إنتاجية، واحدة مؤسسة على متت

 جلمع االستبانة على اإلعتماد مت احلالية فالدراسة امليدانية لدراسة لنسبة أما النظري، اجلانب يف الوصفي املنهج إتبعت فقد احلالية
 جمتمع عن خاصة معلومات على للحصول الشخصية مقابلة على إعتماد مت فقد السابقة الدراسة أن حني يف املعلومات،
ت بتصميم الباحثة قامت فقد االستبانة هي الثانية اةأدو  اإلحصائي  ."ليكرت رنسيس" ل النفسي املقياس أساس على إستبا

 مراجعة:تنافسية كميزة الشاملة اجلودة إدارة :بعنوان ، THOMAS C.POWELL 1995 لدراسة لنسبة .3
  جتريبية دراسةو 



 ل                                                       اإلطار النظري والدراسات السابقة األوالفصل 
  

21 
 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AS COMPETITIVADVANTAGE 
A REVIEW AND EMPIRICAL  STUDY   

 دراستنا أن إذ ؛ الدراسة مشلتها اليت املؤسسات حجمو  عدد :حيث من دراستنا عن ختتلف فهي األجنبية الدراسة هلذه لنسبة  
 .األمريكية الدولية املؤسسات من عدد تناولت السابقة الدراسة حني يف كبريةو  واحدة مؤسسة تناولت
ت جلمع كأداة االستبانة ستخدمتا السابقة الدراسة تالبيا مجع ألداة لنسبة  متتو  الدراسة حمل املؤسسات من األولية البيا

ت شرق جبنوب املتواجدة املؤسسات لكافة العليا اإلدارة أعضاء إىل ةاإلستبيان أرسلت األوىل املرحلة مرحلتني على  املتحدة الوال
ت شرق جبنوب أخرى مؤسسة 30 إىل ميدانيا لتنقل احثالب قام الثانية املرحلة يف أما األمريكية،  إلجراء األمريكية املتحدة الوال

 الدراسة أن غري مؤسسة، 30 بني من مؤسسة 23 على ةاإلستبيان بتوزيع قام مث اجلودة مسؤويلو  العليا اإلدارة أعضاء مع املقابلة
ت جلمع ةاإلستبيان أداة استخدامت احلالية   .البيا
لكفاءات   :نيا  لدراسات املتعلقة    مقارنة الدراسة احلالية 

دراسة حالة مؤسسة  –دور إدارة الكفاءات يف حتقيق اسرتاتيجية التميز  بعنوان  األمني دمحموبن جدلنسبة لدراسة  .1
 بربج بوعريريج Condor عنرت تراد
نوا         أما الدراسة السابقة فتناولت   )اجلوهرية ، التنظيمية ، اجلماعية، الفردية (عهاتناولت الدراسة احلالية موضوع الكفاءات 

ت الكفاءات أب بع أما .نواع أيضا األو عاد ومستو يكمن اإلختالف يف الدراسيتني أن املتغري يف  الدراسة احلالية كان متغري 
  .مؤسسة كوندور يف كلتا الدراستني  الدراسة السابقة كان متغري مستقل ،أما فيما خيص الدراسة امليدانية فقد مت دراسة

ت فقد إما أكذا امليدانية ،و استخدمت كلتا الدراستني املنهج الوصفي يف الدراسة النظرية        ستخدمت  لنسبة ألداة مجع البيا
ت األولية من املؤسسة حمل الدراسة    .كلتا الدراستني االستبانة جلمع البيا

داء املوارد البشرية يف املؤسسة دراسة ميدانية على  تهاالكفاءة التنظيمية وعالق وانبعنسهيلة جبار لنسبة لدراسة  .2
 .إطارات مديرية اخلدمات اجلامعية جيجل

بع على عكس الدراسة السابقة تناولت الكفاءة كمتغري مستقل ،أما الدراسة       تناولت الدراسة موضوع الكفاءات كمتغري 
الدراسة ؤسسة إنتاجية  مؤسسة كوندور أما بيعة نشاط املؤسستني، يف الدراسة احلالية متت يف ماحلالة يكمن االختالف يف ط

  . مديرية اخلدمات اجلامعية جيجلالسابقة يف مؤسسة عمومية 
ت يف مؤسسة حمل       ت فاستعملت كال الدراستني أداة االستبانة لدراسة امليدانية جلمع البيا  الدراسة لنسبة ألداة مجع البيا

  .أما املنهج الدراسة فاستعملت كلتا الدراستني املنهج الوصفي يف اجلانب التطبيقي
 :دراسة مبارك عز الدين، حتت عنوانلنسبة ل .3

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE EXTERNEET DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES. SPÉCIALISÉ EN INGÉNIERIE DE LA 
FORMATION.  

بع  حيث من دراستنا عن ختتلف فهي األجنبية لدراسةا هلذه لنسبة      املتغري حيث الدراسة احلالية تناولت الكفاءات كمتغري 
حيث ركز الباحث يف الدراسة السابقة على الكفاءات التقنية للموارد .على غرار الدراسة السابقة تناولته على أنه متغري مستقل 

لوظائف التنفيذية ،يف  ت فاستعملت كال  ، الكفاءاتحني ركز يف دراستنا على البشرية العاملة  لنسبة ألداة مجع البيا
ت يف مؤسسة حمل الدراسة   .الدراستني أداة االستبانة لدراسة امليدانية جلمع البيا



 ل                                                       اإلطار النظري والدراسات السابقة األوالفصل 
  

22 
 

 : جمال اإلستفادة  من الدراسات السابقة: لثا
  : جمال اإلستفادة  من الدراسات السابقة    

 .  الكفاءاتو لكل من موضوعي إدارة اجلودة الشاملة اإلثراء النظري  -
ت ألبعاد إدارة اجلودة الشاملة  -  .التعرف على أحسن التحد
 . أمهيتهاو حتديد أنواع الكفاءات  -
لدراسة االستفادة يف كيفية بناء اال -  .ستبانة اخلاصة 
 .الطريقة املناسبة للتحليل و سبة األدوات اإلحصائية املنا اختيار -
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  : خالصة
ىل حتقيق التحسني املستمر على املدى الطويل ويف مجيع تسعى إدارية املعاصرة اليت جلودة الشاملة من املفاهيم اإلدارة اتعترب إ    

تجم ا وعلى كافة املستو ة حتفيض التكاليف وحتسن اجلودة وتقدمي منتجات متميز  ودف رئيسي ه ،االت املؤسسة ونشاطا
تباع مراحل ممتابعة تضمن الفهم الصحيح يتطلب تطبيقها إحداث التغيريات وإجل ضمان التميز التنافسي، و أترضي العمالء من 

دماج العاملني والتحسني املستمر والرتكري على بعادها املتمثلة يف القيادة وإأتزام بكل لملبادئها وفلسفتها وكيفية تفعيلها من خالل اال
  .ئنالعمالء والز

لنسبة للمؤسسات لذا فهي تسعى جاهدة  الكفاءاتكما تعترب       جللبها وتنميتها واحلفاظ عليها واستثمارها يف املورد الثمني 
ىل كفاءات فردية ومجاعية وتنظيمية وجوهرية وهي تتضمن املعرفة واملهارة إمصنفة  الكفاءاتن حتقيق التفوق األدائي، ويتني أ

  . هدافأكثر كفاءة وجناعة يف حتقيق األفراد واجلماعات واملنظمات فتجعلهم كها األاليت ميتل والسلوكيات
 وأحيث العديد من البحوث تناولت هذه املتغريات  الكفاءاتدارة اجلودة الشاملة و وبينت الدراسات السابقة أمهية موضوع إ  
.ودورمها يف حتقيق فاعلية املنظماتمهيتهما أبرزت أو  حدامهاإ
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ــــــت   : مهيدـــــــــــــــــــ
ا الباحث دبيات النظرية اليت تعد مرحلة مهمة استعراض األبعد               الدراسة وأبعادها  للوصول اىل فهم متغريات   يلتزم 

   .ىل النتائجصول إوالو الفرضيات  اختبارو  بفهم وقياس واقع تلك املتغريات وعالقتهااليت تسمح  الدراسة امليدانية يتم االنتقال اىل
ملؤسسة حمل الدراسة مت ذلك ل احتقيقو   طاروما يتضمنه من إ طار املنهجي للدراسة اإلوحتديد   من خالل هذا الفصل التعريف 

تأاملستخدمة يف التحليل و  املعاينة واالدوات يات ختبار الفرضوإستبيان اإلاملتعلقة مبحاور  حتليل النتائج ىل صوال إو  داة مجع البيا
مج اإلحصائي  يف مؤسسة كوندور الكفاءاتعلى  بعادهاوكل بعد من أ املتمثلة يف اثر ادارة اجلودة الشاملة  ستخدام الرب

)Spss( ت وإ  .ستخراج النتائجملعاجلة البيا
 :مت تقسيم هذا لفصل كما يلي        
 لتطبيقيةاتقدمي املؤسسة واإلطار املنهجي للدراسة  :املبحث األول . 
 تفسري النتائجو حتليل  :املبحث الثاين  . 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دراسة حالة مؤسسة كوندور إلكترونيكس                                الفصل الثاني       
  

26 
 

  امليدانية تقدمي املؤسسة واإلطار املنهجي للدراسة: املبحث األول

ثر إدارة اجلودة الشاملة على و املرجوة  الوصول إىل األهدافو من أجل إستكمال الدراسة التطبيقية        خاصة تلك املتعلقة 
لطريقة و قدمي اإلطار املنهجي للدراسة التطبيقية أمث ت، تقدمي املؤسسة حمل الدراسة كوندور،  مت   يف مؤسسة الكفاءات ما يعرف 

ت و  طار املعاينة واألداة املستخدمة جلمع البيا  .أدوات التحليلو اإلجراءات للتعريف 

 سإلكرتونيؤسسة كوندور مل تقدمي عام: املطلب األول
  ملؤسسة تعريف ال: أوال

  1 : للتعريف مبؤسسة كوندور وعالمتها التجارية وموقعها اجلغرايففيما يلي عرض  
لعربية " عنرت تراد "مؤسسة كوندور مؤسسة خاصة ذات مسؤولية حمدودة حتمل اإلسم التجاري        للغة اإلجنليزية ومعناها 

حتصلت املؤسسة على و   الكهرومنزليةو ألجهزة اإللكرتونية خدمة ما بعد البيع لو تسويق و يتمثل نشاطها يف صناعة   . عنرت للتجارة
  .2003إنطالق يف نشاطها الفعلي يف فيفري و  2002سجل التجاري يف أفريل 

ملنطقة الصناعية برج بوعريريج تتوزع على مساحة قدرها   يقع مقر      برأس مال قدره  ²كم  89700مؤسسة كوندور 
نتاج و تسويق األجهزة اإللكرتونية و صناعة دج يتمثل نشاطها يف  4.277.000.000 الكهرومنزلية حيث تقوم املؤسسة 

ت الطبخ الآئية، الثالجات، اإلعالم اآليل، الرقمي، املكيفات اهلوا االستقبالأجهزة التلفاز، : تشكيلة متنوعة من املنتجات مثل 
لعالمة التجار و  .الغسيل، قارئ األقراص املضغوطةو  سجلة يف الديوان الوطين امل   ®CONDORية كل املنتجات تصدر 

  .مما يضمن هلا احلماية الكفاية من التزوير والتقليد بتكاراتاإلو للمؤلفات 
موعة بن محادي واملدير العام للمؤسسة هاملتعترب      يقع املركز  عبد الرمحان بن محادي وؤسسة إحدى املؤسسات املكونة 

ملنطقة الصناعي  2 :مؤسسات صناعية هي  مخسحتتوي على  ،ة ومنطقة األنشطة التجارية بوالية برج بوعريريجالرئيسي للمؤسسة 
 . GEMACالبناء  مؤسسة إلنتاج مواد -
 .ARGILORمؤسسة إلنتاج األجر  -
 .POLYBENمؤسسة إلنتاج األكياس البالستيكية  -
 .HONDNAMETALمؤسسة خمتصة يف جمال املواد املعدنية  -
 . CONDORاأللواح الشمسية و إللكرتونية، األجهزة الكهرومنزلية مؤسسة إلنتاج األجهزة ا -

     مراحل تطور املؤسسة: نيا
 3:هي و مبجموعة من املراحل حىت وصلت إىل ما هي اليوم  مرت املؤسسة       

 ئرية ا يف السوق اجلزابيعها على حاهلو املؤسسة كانت تقوم بشراء املنتجات اإللكرتونية جاهزة    :الشراء للبيع :املرحلة األوىل
 .على هذه املنتجات إنتقلت املؤسسة إىل مرحلة الثانية ونظرا ألن الطلب كان كبريا

 شراء املنتج مفكك جزئيا:املرحلة الثانية )SEMIKNOKDOWN  (SKD :  سسة بشراء يف هذه املرحلة تقوم املؤ
 .لتقوم بعد ذلك وتركيبها املنتجات مفككة جزئيا 

                                                           
.دارة الموارد البشرية بمؤسسة كوندورإ 1  
.نفسه    2  
.نفسه  3  



  دراسة حالة مؤسسة كوندور إلكترونيكس                                الفصل الثاني       
  

27 
 

 جهاز مفكك كلياشراء : ةاملرحلة الثالث )COMPLETE KNOCK DOWN( CKD  أي شراء املنتجات
ها أمههاو إعادة تركيبها و مفككة كليا   : ذا تستفيد املؤسسة من مزا

 .تركيبه  تعلمو التعرف على اجلهاز أكثر   -
ت اليت ميكن إنتاجها حمليا أ  -  .بتكلفة أقل و ذاتيا  ومعرفة املكو
 بعد و بعد اإلستفادة من املراحل السابقة أصبحت املؤسسة تتحكم يف تقنيات تركيب األجهزة و رحلة يف هذه امل:املرحلة الرابعة

ت اليت ميكن شرائها حمليا حتديد ا ا  وأ ملكو ذلك عن طريق و إنتاجها ذاتيا مل يبقى هلا سوى أن تسجله بعالمة جتارية خاصة 
 .الصينية  HISENSEت بشراء الرتاخيص من مؤسسة هذا ما قامت به فعال حيث قامو   Licenceشراء الرتخيص 

ا  ا املؤسسة فهي إسرتاتيجية التنويع يف منتجا فتها و أما اإلسرتاتيجية اليت إختار لتعريف  ا حتت شعار و هي تقوم    غا
 :وتسعى لتحقيق الرؤية التالية  ابتكاراحلياة 

 . ختفيض األسعار عن طريق تعظيم اإلنتاج -
 . كامل الرتاب الوطينالتواجد عرب   -
 .التصدير -

ا من التعلم و لفعل فاملؤسسة حققت تقدما كبريا فيما خيص ختفيض األسعار         إكتساب اخلربة  و ذلك من خالل إستفاد
ا حتاول التواجد عرب كامل الرتاب الوطين سواء عن طريق التواجد الفعلي أ    .إخل........املعارض والنقاط البيع أو كما أ

   .مؤسسة لهداف اإلسرتاتيجية لاأل: لثا    
ا التنافسية ، سطرت  على غرار كل املؤسسات اليت تسعى إىل البقاء واالستمرار يف بيئة تتميز بشدة املنافسة ومن أجل تعزيز قدر

ؤسسة أهداف إسرتاتيجية تستجيب لتطلعات عمالئها ومورديها على حد سواء وقد بنيت امل)  Condor( وحددت مؤسسة 
دة يف السوق احمللية  السعي اىل حتقيق اجلودة والفعالية و إسرتاتيجيتها على ركيزتني أساسيتني مها العمل على احتالل مركز الر

ا    1.وتوسيع تشكيلة منتجا
 :وتتمثل األهداف اإلسرت اهلمية للمؤسسة يف          

 .دف مواجهة show rooms)( تدعيم أنوات التوزيع عن طريق إنشاء صاالت العرض  -1
 .ترسيخ ثقافة العميل لدى كل أفراد املؤسسة  -2
ا  -3  . تطوير ورفع حجم الصادرات من خمتلف منتجا
دف الوصول إىل أحسن تغطية السوق ) إقامة ( وضع   -4  .قوى بيعية 
 . وضع سياسة جتارية تستجيب لتطورات السوق  -5
 .الرفع من رقم األعمال وحتسني مردودية املؤسسة -6
 ) . iso14001 , iso 26000( ول على شهادات احلص  -7
 .إجياد سالسل إنتاج جديدة  -8

  
  

                                                           
 .، دليل الجودة الخاص بالمؤسسة)  condor( مديرية الجودة لمؤسسة  1
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  كوندور  مؤسسةيف  والتنظيم  اجلودة : الثايناملطلب 
  يف املؤسسة واجلودة  العمليات خريطة : أوال 
  :تتمثل خريطة عمليات يف املؤسسة كما يلي     

 .حتقيق الربامج املسطرة من طرف املؤسسةو ة اإلدارة عمليو تركز على العمليات املالية واحملاسبية : القيادة -1
 . عملية خدمة ما بعد البيعو عملية املراقبة للمنتجات و عملية التوريد و عملية اإلنتاج و يشمل العمليات التجارية : اإلجناز -2
  . عمل مديرية املوارد البشريةو خيص عملية الصيانة :  الدعم -3

تدعم اجلودة بشكل كبري، كما تعمل  املؤسسة على ختصيص إدارة مستقلة خاصة  وفيما خيص اجلودة فإن مؤسسة كوندور    
االت والوظائف واألقسام ا يف كافة ا لرجوع إىل اهليكل التنظيمي ، مع اهتمام املؤسسة بتطبيق متطلبا كما   .دارة جلودة وذلك 

  1:خالل الفرتات التالية ISO 9000ومت احلصول على شهادة اإليز 
 2005  : املتابعة والفحص من خالل مكتب مرافقة جزائريAlbatros Conseil Algérie  ؛  
  9001التسجيل للحصول على شهادة :  2005أفريل ISO  ؛  
  جلودة ؛ :  2006نوفمرب   اعداد الدليل التنظيمي للمؤسسة اخلاص 
  قيام اجلمعية الفرنسية للتقييس :  2007فيفريAfac / Afnor ملؤسسة ؛  جراء تدقيق حول   نظام إدارة اجلودة 
  حتصلت املؤسسة على شهادة  2007مارسISO9001.2000    يف من طرف خمربAFNORAFAQ    للجودة

 .العاملية 
  شهادة احلصول على   2010يف جويليةISO4001.2008    من طرف املخرب األملاين للجودة كما حتصلت على شهادة

ا اخلاصة جبهاز التلفاز اجلودة للدخول يف األسواق األوروبي   .  LCDة ملنتوجا
 2017  : حتصل جممع كوندور الرائد يف الصناعات اإللكرتونية يف اجلزائر ، على جائزة اجلودة على جائزة أفضل منتج لعام

ل لضمن ا، وتعد من أوائل الشركات اليت حصلت على شهادة بصمة جزائرية ، وهي صادرة عن منتدى رجال ألعم 2017
 .اجلزائري ملنتجات كوندور األصل
  . ؤسسةامليف  الوحدات التنظيمية :نيا 
تلف مصاحل املؤسسة خم   )01رقم لملحقلنظر أ(ملؤسسة كوندور ميثل اهليكل التنظيميو ، خرىخيتلف التنظيم من مؤسسة أل    

ا   :كالتايلالتنظيمية    ووحدا
 :مهامها يفتتمثل و تسيري أعمال اجلودة و ئب املدير العام و العامة األمانة و تتكون من املدير العام   :اإلدارة العامة -1
 .حتقيق برامج اإلنتاج املسطرة من طرف املؤسسات -
 .إجراءات مسطرة من طرف املؤسسةو حتقيق تسويق يف إطار سياسات  -
 . تطوير آليات الدخل لألعمال -
  . واننيالقو لألنظمة  األعمال طبقاو األشخاص و حتقيق السري العام لألمالك  -
ملهام التاليةو هو : سؤول تسيري اجلودةم-2  :يقوم 
 . يعطي إرشادات خاصة ملتطلبات احلصول على شهادة األيزو -

                                                           
إدارة وقتصاد ،مجلة اإل -مؤسسة كوندور نموذجا– قتصاديةات اإليز القدرة التنافسية للمؤسسشيلي إلهام ،الجودة كمدخل استراتيجي لتعز  1

 .106،ص 2020جوان 30، سنة النشر 04،مجلد (2020)  01:األعمال ، العدد
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  . يعطي النصائح للمصاحل األخرى حول عملية التسيري -
ـــــتسيري كل األعمال ب :مديرية املوارد البشرية -3   :    ــ
 .توظيف العمال حسب طلبات هيكل املؤسسة -
  .ة الشؤون القانونية للعمالمعاجل -
تسجيلها يوم بعد يوم كما تقوم بتحليل النتائج املتحصل عليها و تقوم مبتابعة العمليات احملاسبية :  املاليةو مديرية احملاسبة  -4

  .االحنرافاتحتديد أسباب وقوع و دراسة الفروق و خالل السنة 
جهزة األمن هذه األخرية لديها املسؤولية  :الوقايةو مصلحة األمن  -5 املؤسسة وتقوم التسيري حسب قرارات و يف القيام بتغريات 
مج العام لألمن و تنشيط بــــ دد املؤسسةو تسيري الرب ، أي خطر ما  وتسيري الوسائل ملكافحة احلرائق أ، الوقاية من األخطار اليت 

  .عمال الوحداتو األجهزة و السهر على أمن املمتلكات و تنظيم احلراسة 
البنك،  اجتاهمعاجلة الطلبيات ، متابعتها يف مركز العبورو التنسيق مع املمول لتنظيم الطلبيات  مهامها  :لحة البيع مص -6

  .فرز ملفات الشراء، اإلمضاء على املوافقة مع طرف البنك
ئن يف إطار الضمان :مديرية خدمات ما بعد البيع -7 ل خمتلف األعطاب حجم املعلومات حو ، توفر خدمات ما بعد البيع للز

  .توجيه عملية اإلنتاج لتحسني املنتج، يف املنتج
 تنظيم، القيام حبمالت اإلشهار يف كافة وسائل اإلنتاج، جذب كل ما يتعلق مبعلومات السوقو دراسة  :مديرية التسويق  -8

ضية ، الدوليةو ملعارض الوطنية    . خاصة كرة القدمو تدعيم الفرق الر
  . تلبية إحتياجات مصلحة البيع، تطبيق كل اإلحتياط لوصول املؤسسة إىل اجلودة، لرتكيبتقوم و  :مديرية اإلنتاج  -9

وحدة الرقمي،  ستقبالاإلوحدة جهاز ،وحدة الثالجات، وحدة املكيفات اهلوائيةتشمل  :الرتكيب و وحدات اإلنتاج  - 10
    .وحدة البالستيكالتلفاز،

  ة امليدانية اإلطار املنهجي للدراس:املطلب الثالث 
  األدوات املستخدمة و إطار املعاينة : أوال   
   :جمتمع وعينة الدراسة -1

ا وإختبار الفرضيات، مت إتباع منهج الدراسة         من أجل حتقيق أهداف هذا البحث ومعاجلة اإلشكالية واإلجابة على تساؤال
ت  جل مجع أ  منالذي يتطلب حتديد جمتمع وعينة البحث امليدانية    .املستهدفةالبيا
إستبانة على أفراد ) 45(توزيع  ، مت توزيع  يف مؤسسة كوندور  اهلواتف ةالدراسة يف العاملني التابعني لوحديتمثل جمتمع        
تمع   . %44.84 نسبةوهي متثل  .التفسريو قابلة للتحليل  استبانة) 38(إسرتجاع  ومت ا

ت  -2    :أدوات مجع البيا
ت كاداة رئيسية   االستبانة  مااستخدتطلبت  الدراسة طبيعة       بطريقة ستبانة اال صيغتوقد  من عينة الدراسة، جلمع البيا

ثالث إىل يم االستبانة س، ومت تقل كل عبارةاليت تقيس شدة استجابة املبحوثني حو  ليكارت للتدرج اخلماسي شاملة للعبارات
  :أجزاء هي

يبيتضمن املعلوما :اجلزء األول -  النوع اإلجتماعي، العمر، املؤهل العلمي، املركز الوظيفي ، اخلربة  :ت الشخصية املتعلقة 
دارة اجلودة الشاملة أبعادها اخلمسة : اجلزء الثاين- ستخدام و تضمن األسئلة املتعلقة   .عبارة 21قد مت قياسها 
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 .عبارة 16اليت مت قياسها ب و أنواعها و  تلكفاءاتناول جمموعة من األسئلة املتعلقة : اجلزء الثالث -
   يبني عدد العبارات املوظفة لقياس كل متغري  يتاألاجلدول و     

 أعداد العبارات لكل متغريات الدراسة توزيع : (  II- 1 )اجلدول              

إلإمن :املصدر   عتماد على االستبانةعداد الطالبتني 
عبارة موزعة على مخسة أبعاد حبيث مت  21العبارات اليت صيغت لقياس إدارة اجلودة الشاملة هي  يبني اجلدول أن عدد        

 4عبارات لتحسني املستمر،   5عبارات إلدماج العاملني ،  4عبارات لبعد القيادة،  4تقسيم العبارات على األبعاد مبقدار 
ئنا(عبارات للعالقة مع العمالء  4عبارات للعالقة مع املورد،   4موزعة على  الكفاءاتعبارة لقياس  16، بينما صيغت ) لز

  .عبارة 37لتايل جمموع عبارات قياس املتغريين هي و عبارات لكل نوع  4أنواع مبقدار 

  :أدوات التحليل  - نيا
  :حصائية هيختبار الفرضيات استخدمت عدة أدوات إا وإالنتائج وحتليلهجل استخراج أمن     
م - ت    Spssج احلزم اإلحصائية يف العلوم اإلجتماعية ال إستخدام بر   ملعاجلة البيا
ت املبحوثني حول العبارات اختبار -  .معامل ألفا كرونباخ ملعرفة نسبة ثبات إجا
 .تساق الداخلي لالستبانة اختبار الصدق البنائي واإل معامل االرتباط من أجل  إستخدام  -
  لوصف اخلصائص الدميوغرايف النسب املئويةو التكرارات  إستخدام  -
يف املؤسسة حمل  الكفاءات  واقع إدارة اجلودة الشاملة و  حنراف املعياري ملعرفة واقع تطبيقاملتوسطات احلسابية واإل إستخدام -

 . الدراسة
ت املبحوثني تبعا خلصائصهمو ذلك ملعرفة وجود فروقات أ (ANOVA)التباين األحادي  ختبارإ  -  .عدم وجودها لدى إجا
  .الكفاءاتالبسيط ملعرفة أثر إدارة اجلودة الشاملة على  االحندار إستخدام -
  :قياس شدة اإلستجابة  - لثا

إل استخراجمت          : كما يلي وخدم وهالذي استعتماد على مقياس ليكارت اخلماسي مقياس التحليل 
 درجات قياس ليكارت : (II-02)اجلدول

  بداأ  راد  حياأ  غالبا  ائماد  املقياس
  1  2  3  4  5  الوزن

إل :املصدر   عتماد على الدراسات السابقةمن اعداد الطالبتان 
وهكذا وصوال ) 4(قيمة  ـــــبينما الذي يليه قدر بـ )5(كرب واملقدر بقيمة أعطي له الوزن االأعلى أن اخليار األيبني اجلدول         

ت واستخراج التائجواليت ستستخدم يف احل) 1(دىن وهي ىل القيمة األإ   .سا

املتغري                 
  

ادماج   القيادة 
  العاملني

التحسني 
  املستمر

العالقةمع 
   املورد

العالقةمع 
  العمالء

الكفاءات 
  الفردية 

الكفاءات 
  اجلماعية 

الكفاءات 
  التنظيمية 

كفاءات ال
  اجلوهرية

  4  4  4  4  4  4  5  4  4  العدد
  37-34  33-30  29-26  25-22  21-18  17-14  13-9  8-5  4-1  العبارات



  دراسة حالة مؤسسة كوندور إلكترونيكس                                الفصل الثاني       
  

31 
 

من مقياس ليكارت ) 5من احلد األقصى1طرح احلد األدىن (إىل ذلك مت حتديد الوزن النسيب الفارق مث حساب املدى  ستناداإ       
هي و مث تقسيمه على عدد فئات املقياس للحصول على طول اخللية الصحيحة،  مث إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف التدريج 

ذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية وعليه فإن قيم املتوسطات احلسابية اليت توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل و  الصحيحد الواح
  :التايل وعلى النح جتاهاتاإلمعها لتفسري شدة 

ال حسب قيم املتوسط احلسايب:(II-03)اجلدول      حتديد ا
ال    [4.2 -5]  [3.4 - 4.2 [  [2.6-3.4 [  [1.8- 2.6 [  [1-8.1[  ا

  مرتفع جدا  مرتفع   متوسط  منخفض  منخفض جدا  املقياس

  عداد الطالبتنيإمن :املصدر
ت املبحوثني حمصورة يف ا يبني اجلدول انه       ا منخفضة جداإذا كانت املتوسطات احلسابية إلجا إذا  و ، ال األول فنقول أ

ا منخف ال الثاين نقول أ ال الرابع و ضة، كانت حمصورة يف ا ا متوسطة أما إذا كانت يف ا ال الثالث نقول أ إذا كانت يف ا
ا مرتفعة  ا مرتفعة جداو فنقول أ ال اخلامس نقول أ   .يف ا

  تفسري النتائج و حتليل :املبحث الثاين 
حتديد مستوى تطبيق متغريات و  خبصائص عينة الدراسة النتائج املتعلقة أوال وتفسري من خالل هذا املبحث سيتم حتليل     

  .الفرضيات اختيارمث  يف تقديرات أفراد عينة البحث تبعا خلصائصهم  قاتالفرو عدم وجود و معرفة وجود أو الدراسة يف املؤسسة 
  الصدق البنائي لإلستبانةو اختبار الثبات :املطلب األول 

  إختبار ثبات أداة الدراسة : أوال
مت توزيعها أكثر من مرة حتت نفس الظروف  وأن تعطي هذه األداة نفس النتيجة ل) ستبانة اال( دراسة يقصد ثبات أداة ال      

مت إعادة توزيعها على  ويف نتائجها وعدم تغيريها بشكل كبري فيما ل ستقراراإلستبانة يعين بعبارة أخرى أن ثبات اال ووالشروط ، أ
  .نفس الظروفحتت و أفراد العينة عدة مرات خالل فرتة زمنية معينة 

ت املبحوثني حول فقرات االآلفا كرونباخ ملعرفة ثبا ستخداممت التحقق من ثبات إستبانة الدراسة     كانت و ستبانة ت إجا
  :النتيجة كما هي مبينة يف اجلدول التايل

  لقياس ثبات االستبانة  الفا كرونباخ معامل: (II-04)جلدولا

    الفا كرونباخ  املتغري  عدد العبارات
  0.959  االستبانة ككل  30
  0.916  إدارة اجلودة الشاملة  21
  0.953  الكفاءات  16

إلإمن :املصدر   spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 
ت املبحوثني حول عبارات اإلستبانة ككل بلغت قيمة          يبني اجلدول أعاله أن قيمة معامل الثبات آلفا كرونباخ إلجا

حىت  0,6يساوي و يكون هذا املعامل أكرب من أ نيتطلب أ حصائيا، ألنه إهذا يعين أن معامل الثبات قوي جداو ) 0,959(
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 الكفاءاتاملتغري التابع و ) 0,916(كما تبني أن معامل الثبات للمتغري املستقل إدارة اجلودة الشاملة بلغت مقبوال إحصائيا،   يكون
معة وإعصحة املطمئنان إىل منه ميكن اإلو ) 0,953(   .يف حتليل وتفسري النتائج واختبار الفرضيات ستخدامهالومات ا

  )إنتماء البعد للمتغرياملستقل ( متغريللإختبار الصدق البنائي : نيا 

بعاده موضحة يف اجلدول التارتباط بريسون اليت تبني درجة اإلنتائج إحتساب معامالت اإل             :يلرتباط بني املتغري املستقل 
  ني املتغري املستقل وأبعادهبرتباط ومستوى الداللة معامل اإل : (II-05)جلدولا

  sig مستوى الداللة  معامل االرتباط  ةأبعاد إدارة اجلودة الشامل
  0.000  0.772  القيادة

  0.000  0.934  دماج العاملنيإ
  0.000  0.732  التحسني املستمر

  0.000  0.847  العالقة مع املورد
  0.000  0.812  مع الزبون العالقة

     sig   مستوى الداللة  رتباطمعامل اإل  نواع الكفاءت البشريةأ
  0.000  0.910  الكفاءات الفردية

  0.000  0.857  الكفاءات اجلماعية

  0.000  0.826  الكفاءات التنظيمية

  0.000  0.902  الكفاءات اجلوهرية

العتماد علىإمن :املصدر   spssخمرجات  عداد الطالبتني 
أبعادها حيث بلغت و بداللة معنوية قوية جدا بني إدارة اجلودة الشاملة و جدا  مرتفعمن خالل اجلدول نالحظ وجود إرتباط      

يف حني بلغت مع التحسني ) 0,772(مع القيادة و ) 0,934(إدماج العاملني و قيمة معامل االرتباط بني إدارة اجلودة الشاملة 
ئن و ) 0,847(قة مع املورد مع العالو ) 0,732(املستمر  بلغ مستوى الداللة عند األبعاد اخلمسة و ) 0,812(مع الز

  . هذا ما يؤكد أن كل بعد مهم لقياس إدارة اجلودة الشاملةو  ) 0,000(
امل وأنواعها حيث بلغت قيمة مع الكفاءاتجدا بداللة معنوية قوية جدا بني  مرتفعوجود إرتباط  كما يتبني من اجلدول         

) 0,826(مع الكفاءات التنظيمية و ) 0,857(ومع الكفاءات اجلماعية ) 0,910(الكفاءات الفردية و  الكفاءاترتباط بني اإل
 . الكفاءاتلقياس  نوعكل   مهيةأعلى  يؤكد مما يدل) 0,000( داللةستوى مب) 0,902(مع الكفاءات اجلوهرية و 

  )للبعدإنتماء العبارة ( ةالدراسملتغريات  االتساق الداخليإختبار : لثا
   دارة اجلودة الشاملةإملتغري  االتساق الداخليإختبار  -1

 ارة اجلودة الشاملة إد متغري لنسبة  وأبعادها العبارترتباط بني رتباط بريسون اليت تبني درجة اإلنتائج إحتساب معامالت اإل      
  :موضحة يف اجلدول التايل 
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  دارة اجلودة الشاملةملتغري إ هاوأبعاد عباراتالني بتباط ومستوى الداللة ر معامل اإل : (II-06)جلدولا
ااأل      sig   مستوى الداللة  رتباطمعامل اإل  بعاد وعبارا

  
  القيادة

  0000,   8860,    1العبارة 
  0000,   8730,  2العبارة 

   0000,   9520,  3العبارة  
  0000,  7380,  4 العبارة

  دماجإ
  العاملني

  0000,   6710,     5 بارةالع
  0000,  5680,  6 العبارة

  0000,  8650,  7العبارة 
  0000,  8030,  8العبارة 

  
  

التحسني 
  املستمر

  0000,  8580,  9العبارة 
  0000,  8050,  10العبارة 
  0000,  8640,  11العبارة 
  0000,  8080,   12العبارة 
  0000,  8580,  13العبارة 

  
  العالقة
  مع املورد

  

  0000,  7380,  14العبارة 
  0000,  8360,  15العبارة
  0000,  8920,   16العبارة 
  0000,  9230,  17العبارة 

  
العالقة مع 

  الزبون

  0000,  7590,  18العبارة 
  0000,  5020,  19العبارة 
  0000,  7040,  20العبارة 
  0000,  7250,   21العبارة 

إلإمن :املصدر   spssخمرجات  علىعتماد عداد الطالبتني 
 الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهو بني درجة كل فقرة  معامالت اإلرتباطقيم اغلب أن ) 06(يتبني من اجلدول رقم        
مهية يف توظيفها أ فقرة هلا ون كل عبارة اتتسق مع أبعادها وأمما يؤكد أن الفقرات ) 0,000( قيمتها اللة قوية جدادب مرتفعة

  .دارة اجلودة الشاملةإليه والذي ينعكس على قياس املتغري  املستقل ككل واملتمثل يف إاملنتمية  عدقياس البل
  :  الكفاءاتملتغري تساق الداخلي إختبار اإل -2

دارة اجلودة متغري إلنسبة  العبارت وأبعادهارتباط بني رتباط بريسون اليت تبني درجة اإلنتائج إحتساب معامالت اإل        
  :موضحة يف اجلدول التايل لشاملة  ا
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  ها ملتغري الكفاءاتوأبعاد عباراتالني برتباط ومستوى الداللة معامل اإل:  )  II-07 ( جلدولا
  

الكفاءات 
  الفردية

  0000,  8170,  22 العبارة
  0000,  9060,  23 العبارة
  0000,  9520,  24 العبارة

  0000,  9060,  25 العبارة

الكفاءات 
  اجلماعية

  0000,  6080,  26 العبارة

  0000,  8420,  27 العبارة

  0000,  8430,  28 العبارة

  0000,  7810,  29 العبارة

  
الكفاءات 

  التنظيمية

  0000,  8740,  30 العبارة

  0000,  8980,  31 العبارة

  0000,  9270,  32 العبارة

  0000,  5820,  33 العبارة

  
  الكفاءات 

  اجلوهرية

  0000,  8980,  34 العبارة

  0000,  8210,  35 العبارة

  0000,  7520,  36 العبارة

  0000,  8370,  37 العبارة

إلإمن :املصدر   spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 
 مرتفعةإليه  الذي تنتمي اليه الدرجة الكلية للبعد و  العبارةمعامالت اإلرتباط بني اغلب قيم  )07(يتبني من اجلدول رقم   

 مهية يففقرة هلا أ وتتسق مع أبعادها وأن كل عبارة أمما يؤكد أن الفقرات ) 0,000(قيمتها  حيث بلغت  قوية جدااللة دبو 
  .ملتغيري ككل املتمثل يف الكفاءاتس اومن مت قيا ليهتوظيفها لقياس البعد املنتمية إ

   ةاالستبيانحتليل حماور : ثاين الاملطلب 
  العمة للمبحوثني صائص حمور اخلوتفسري حتليل : أوال

خلصائص العامة ألفراد عينة الدراسة        النوع اإلجتماعي، السن، املؤهل ( نتائج حساب التكرارات ونسبها املئوية املتعلقة 
  :يتمبينة يف اجلدول األ )العلمي، املركز الوظيفي، اخلربة 

ث و حتديد نسبة الذكور  :جتماعياإلالنوع  .1  :يتمبني يف اجلدول األ اإل
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  جتماعيعينة الدراسة حسب متغري النوع اإلتوزيع  : (II-08)جلدولا   
  % النسبة املئوية  التكرار   النوع اإلجتماعي 

 55.3  21  ذكر
  44.7  17  أنثى

موع   100  38  ا
العتماد على خمرجات :املصدر     spssمن إعداد الطالبتني 

عامل أي بنسبة  21وانت النتيجة أن عدد العاملني الذكور هقد كو مفردة،  38ويظهر اجلدول أن حجم العينة ه     
ث هو من حجم العينة، %) 55,3( مما سبق ميكن . من حجم العينة%) 44,7(عاملة أي بنسبة  17وكان عدد العاملني اإل

 .هذا يرجع إىل طبيعة العمل يف املؤسسةو أن فئة الذكور هي الفئة الغالبة يف عينة البحث  استنتاج

 : مبني يف اجلدولو تتوزع أعمار املبحوثني كما ه )  :لعمرا(السن  .2
  توزيع عينة الدراسة حسب متغري السن : (II- 09)جلدولا          

  % النسبة املئوية  التكرار  السن 
  39.5  15  سنة30قل من أ

  44.7  17  سنة 40اىل30من 
  15.8  6  سنة 40كثر من أ

موع   100  38  ا
إلعداد اإمن :ملصدرا          spssخمرجات  عتماد علىلطالبتني 

قد بلغت نسبة و " سنة 40إىل  30من "األكثر تواجد هي و نالحظ من خالل اجلدول السابق أن الفئة العمرية الغالبة     
ن أكثر م"يت فئة  أخرياو   39,5%بنسبة " سنة 30أقل من "من عينة الدراسة، أما النسبة الثانية فتعود للفئة العمرية % 44,7

ا تتميز بنشاط الشباب الذي يتطلبه % 15,8سنة بنسبة  40   .طبيعة العمل، ويعود ذلك بسبب هيمنت الفئة الثانية أي أ
 :مبني يف اجلدول اآليت و يتوزع املؤهل العلمي للمبحوثني كما ه :املؤهل العلمي .3

 عليميتوزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى الت : (II-10)جلدولا                

  %النسبة املئوية  التكرار   املستوى التعليمي 
  13.2  5  أقل  ونوي أ

  86.8  33  جامعي 
موع   100  38  ا

إلإمن :املصدر      spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

صيب كانت النسبة الكربى من ن   CONDOR"نالحظ من اجلدول أن املؤهل العلمي للعاملني داخل املؤسسة كوندور     
نوي أو عامل من أصل املبحوثني ضمن العينة،  33أي % 86,8املستوى اجلامعي  أقل و النسبة الثانية تعود ملستوى املؤهل العلمي 
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يرجع ذلك إىل أن أغلب و منه ميكن القول أن أغلبية املبحوثني هم ممن حيملون الشهادة اجلامعية، و عاملني،   5أي % 13,2
ت متت اإلجابة عن  . ها من طرف اإلدارينياإلستبيا

 :التايل  ويتوزع املستوى الوظيفي على النح:  املركز الوظيفي .4
 توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى الوظيفي : ( II-11)جلدولا                     

  %النسبة املئوية  التكرار  الوظيفياملستوى 
  34.2  13  إطار 

  36.8  14  عون حتكم
  28.9  11  عون تنفيذ
موع   100  38  ا

إلإمن :املصدر                        spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

عدد اإلطارات  أما فيما خيص%) 36,8(عامل بنسبة  14األكثر حيث بلغ  واجلدول أن عدد أعوان التحكم ه يتبني من    
 %) .28,9(هذه الفئة هي األقل بنسبة و عامل  11، فيما بلغ عدد أعوان تنفيذ %)34,2(بنسبة  إطارا 13فقد بلغ 

إحتياجات و كل فرد يشغل الوظيفة اليت تكون ضمن متطلبات و مما سبق نستنتج أن هناك العديد من الوظائف واملناصب     
   .عون التنفيذ قد يرجع ذلك غالبا إىل طبيعة املستوى اإلداري الذي يشغلونهو املؤسسة، كما أن عون حتكم أكثر من إطار 

 :تتوزع خربة املبحوثني كما يلي: اخلربة  .5
  توزيع عينة الدراسة حسب متغري اخلربة : (II-12)جلدولا                     

  %النسبة املئوية  التكرار   اخلربة
  5.3  2  قل من سنةأ

  52.6  20  سنوات 5ىل إمن سنة 
  34.2  13  سنوات 10ىل إسنوات 5كثر من أ

  7.9  3  سنوات 10كثر من أ
  100  38  موعا

إلإمن :املصدر                      spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

يف الصدارة " سنوات 5سنة إىل "توزيع العينة تبعا ملتغري اخلربة يف جمال العمل، حيث كانت نسبة فئة من السابق  يبني اجلدول    
يت فئة أصحاب اخلربة %) 34,2(بنسبة " سنوات 10ات إىل سنو  5أكثر من "تليها فئة أصحاب اخلربة %) 52,6(بنسبة  مث 

يت فئة أصحاب اخلربة القصرية و %) 7,9(بنسبة " سنوات  10أكثر من "الطويلة  تدل  و %) 5,3(بنسبة " أقل من سنة"أخريا 
ستفادة من خربات بعضهم اإلو النتائج على تنوع اخلربات لدى األفراد، مما جيعلهم قادرين على تقدمي أداء فعال يف مناصبهم 

  .البعض
  أبعادهو النتائج اخلاصة مبتغري إدارة اجلودة الشاملة حتليل : نيا

حنرافات اإلو قمنا حبساب املتوسطات احلسابية " CONDOR"دف معرفة واقع إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسة كوندور    
  : هم النتائج املتحصل عليهااجلداول التالية توضح أو العبارات و املعيارية لكل األبعاد 
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 :عباراته موضحة يف اجلدول اآليتو املعيارية للقيادة حنرافات اإلو املتوسطات احلسابية  :القيادة  .1
 حتليل فقرات بعد القيادة: ( II-13)جلدولا                                           

  مستوى القبول  ملعيارياالحنراف ا  املتوسط احلسايب  الرتكيز على القيادة   العبارة

هداف إدارة اجلودة  يلتزم قادة املؤسسة  1
  الشاملة

  مرتفع جدا   0.311  4,89

 لتزامفز قادة املؤسسة العاملني على اإلحي  2
  جلودة الشاملة

  مرتفع جدا  0.342  4,86

يقرتب مدراء املؤسسة من العاملني   3
ا   لفهم املشاكل اليت يواجهو

  مرتفع جدا  0.619  4,68

دارة العليا منوذج واضح لتطبيق تبنت اإل  4
  ادارة اجلودة الشاملة

  مرتفع جدا  0.436  4,84

  مرتفع جدا  371760,  4,8224  القيادة

إل:املصدر                                         spssعتماد على خمرجات من إعداد الطالبتني 

(   ، إذ بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام ألفراد العينة مرتفع جدا أن مستوى القيادة كان من خالل اجلدول نالحظ      
ال مرتفع جدا  كما أن متوسط العام لكل عبارة) 4,8224 لقيادة أما  ، مما يوضح أن املؤسسة كان كذلك ضمن ا مهتمة 

ت أفراد العينة حول ) 0,37176(حنراف املعياري كان فيما خيص اإل  .القيادةمما يعين جتانس يف إجا

 :مبني يف اجلدول اآليت  وعباراته كما هو حنرافات املعيارية إلدماج العاملني اإلو املتوسطات احلسابية  :إدماج العاملني .2
  دماج العاملنيحتليل فقرات بعد إ: (II-14)جلدولا 

العتماد علىإمن :املصدر                                    spssخمرجات  عداد الطالبتني 
ت أفراد ، إذا بلغت قيني مرتفع جدامن خالل اجلدول نالحظ أن مستوى إدماج العامل       مة املتوسط احلسايب العام إلجا
ال مرتفع جدا ة كما أن متوسط العام لكل عبار ) 4,6776(العينة  دماج ، مما يوضح أن املؤسسة مهتمة كان كذلك ضمن ا

  مستوى القبول  حنراف املعيارياإل  املتوسط احلسايب  دماج العاملنيالرتكيز على إ  العبارة

  مرتفع جدا  3420,  4,86  ع املؤسسة التعاون وروح الفريق يف أداء املهامتشج  1

 توفر املؤسسة التدريب املستمر للعاملني لتزويدهم  2
  ملهارات اجلديدة

  مرتفع جدا  5150,  4,71

شراك العاملني يف عملية اختاذ  تقوم املؤسسة  3
  القرارات

  مرتفع جدا  1,020  4,34

لوالء  ة شعور العاملنيىل تنميإتسعى املؤسسة   4
  نتماءواإل

  مرتفع جدا  5280,  4,78

  مرتفع جدا  457330,  4,6776  دماج العاملنيإ
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ت أفراد العينة حول ) 0,45733(حنراف املعياري فكان العاملني، أما فيما خيص اإل إدماج مما يعين جتانس نوعًا ما يف إجا
ستثناء  قد يعود ذلك ألن املؤسسة ال و يساوي الواحد  وحنراف املعياري أكرب من أيوجد تشتت ألن قيمة اإل 3العبارة العاملني 

ا يف إختاذ القرارات  شراك مجيع الفئات العاملة    .قد بسبب عامل اخلربةو تقوم 

 :عباراته موضحة يف اجلدول التايلو لتحسني املستمر  حنرافات املعياريةاإلو املتوسطات احلسابية : التحسني املستمر .3
  حتليل فقرات بعد التحسني املستمر :(II-15 )جلدولا         

  مستوى القبول  حنراف املعيارياإل  املتوسط احلسايب  التحسني املستمر  العبارة
ضل أفىل البحث عن إتسعى املؤسسة   1

  احللول لتقليل التكاليف
   مرتفع جدا  342570,  4,86

ىل التحسني املستمر يف إتسعى املؤسسة   2
  كل نشاطات املؤسسة

  مرتفع جدا   3420,  4,86

لدى املؤسسة فرق عمل متخصصة يف   3
  تطوير اجلودة/حل مشاكل

  مرتفع جدا   3920,  4,81

ىل حتقيق التحسني على إتسعى املؤسسة   4
  املدى الطويل

  مرتفع جدا  3690,  4,84

نوعة للرقابة تستخدم املؤسسة أدوات مت  5
  حتسينها وعلى اجلودة أ

  مرتفع جدا  3420,  4,86

  مرتفع جدا  3000,  4,85  التحسني املستمر
إلإمن :املصدر                                      spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

ت املبحوثني من خالل اجلدول نالحظ أن التحسني املستمر مرتفع جداً، إذ بلغت قيمة املتوس    ط احلسايب العام إلجا
لتحسني ) 4,8526( ال مرتفع جدا، مما يوضح أن املؤسسة مهتمة  كما أن متوسط العام لكل عبارة كان كذلك ضمن ا

ت أف وجود جتانسمما يعين ) 0,30021(املستمر على مستوى املنظمة ، أما فيما خيص االحنراف املعياري فكان  راد يف إجا
  .ول التحسني املستمرالعينة ح

  :مبني يف اجلدول اآليت وعباراته كما هو حنرافات املعيارية للعالقة مع املورد اإلو احلسابية  املتوسطات :العالقة مع املورد .4
  حتليل فقرات بعد العالقة مع املورد :(II-16)جدول

املتوسط   العالقة مع املورد  العبارة
  احلسايب

حنراف اإل
  املعياري

مستوى 
  القبول

  مرتفع جدا   2730,  4,92  بني املوردو تسعى املؤسسة اىل حتقيق ثقة متبادلة بينها   1

  مرتفع جدا   3420,  4,86  ىل بناء رؤية مشرتكة مع املوردإتسعى املؤسسة   2

  مرتفع جدا   4890,  4,76  جل مع املوردتلتزم املؤسسة بتعامالت طويلة األ  3

  مرتفع جدا   5650,  4,71  ساس اجلودة وليس السعرأين يف املؤسسة يكون على ختيار املوردإ  4
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إلإمن :املصدر                                     spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

ت املبحوثني  ، إذ بلغت قيمة املتوسط احلسايبأن العالقة مع املورد مرتفعة جدامن اجلدول نالحظ        العام إلجا
لعالقة مع ) 4,8158( ال مرتفع جدا،  مما يوضح أن املؤسسة مهتمة  كما أن متوسط العام لكل عبارة كان كذلك ضمن ا

ت أفراد العينة حول العالقة مع املورد) 0,36151(املوردين، أما فيما خيص االحنراف املعياري فكان    . مما يعين التجانس  يف إجا
 :مبني يف اجلدول اآليت وعباراته كما هو حنرافات املعيارية للعالقة مع العمالء اإلو املتوسطات احلسابية : عالقة مع العمالءال .5

  حتليل فقرات بعد العالقة مع العمالء :( II-17)جلدولا

إل:املصدر                              spssعتماد على خمرجات من إعداد الطالبتني 

ت املبحوثني ن العالقة مع العمالء مرتفعة جدامن اجلدول نالحظ أ        ، إذ بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام إلجا
ال مرتفع جدلكل عبار كما أن متوسط العام ) 4,6974( لعالاة كان كذلك ضمن ا قة مع ، مما يعين أن املؤسسة مهتمة 

ت أفراد العينة حول العالقة مع  وجود مما يعين) 0,3905(حنراف املعياري فكان العمالء، أما فيما خيص اإل التجانس يف إجا
 .العمالء

  :موضح يف اجلدول اآليت وعيارية إلدارة اجلودة الشاملة كما هحنرافات املاإلو املتوسطات احلسابية :إدارة اجلودة الشاملة .6
  )إدارة اجلودة الشاملة (حنراف املعياري للمتغري املستقلاإلو املتوسط احلسايب  :(II-18)جلدولا

  مستوى القبول  اإلحنراف املعياري   متوسط احلسايب   نوع املتغري  رمز املتغري

X مرتفع جدا  311450,  4,7732  إدارة اجلودة الشاملة  

إل:املصدر                                   spssعتماد على خمرجات من إعداد الطالبتني 

ت عن متغري إدارة اجلودة الشاملة من قبل أفراد عينة الدراسة       نالحظ من خالل اجلدول أن قيمة املتوسط احلسايب العام إلجا
ت أفراد العينة إىل حد ما و  )0,31145(حنراف معياري ) 4,7732(بلغت  ملقياس الدراسة  وفقاو هذا يدل على جتانس إجا

 .فإن هذا املتغري بكل أبعاده يشري إىل نسبة قبول مرتفعة جدا من طرفهم

  مرتفع جدا   3610,  4,81  العالقة مع املورد

  مستوى القبول  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العالقة مع العمالء  العبارة

عمالء يف حتديد مواصفات تم إشراك الي  1
  املنتج

  مرتفع جدا  8140,  4,34

ت املؤسسة  2   مرتفع جدا  3420,  4,86  ارضاء العميل من أولو

نشطة متنوعة للتعرف   3 تقوم املؤسسة 
ئن   على حاجات الز

  مرتفع جدا  3420,  4,86

مهية العمالء أتتبىن املؤسسة شعار يبني   4
  مكانتهمو 

  مرتفع جدا  7310,  4,71

  مرتفع جدا  3900,  4,69  لعالقة مع املوردا
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 لكفاءات  النتائج اخلاصة حتليل : لثا
امن الكفاءات وعبا حنرافات املعيارية لكل نوع حبساب املتوسطات احلسابية واإل مت       . را
 :مبني يف اجلدول اآليت وعباراته كما هو حنرافات املعيارية للكفاءات الفردية اإلو املتوسطات احلسابية :  الكفاءات الفردية -1

  حتليل فقرات الكفاءات الفردية :(II-19)جلدولا

العتماد علىإمن :املصدر                  spssخمرجات  عداد الطالبتني 

 ، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام ألفرادالكفاءات الفردية كان مرتفع جدا من خالل اجلدول نالحظ أن مستوى      
ال مرتفع جداكما أن متوسط العام لكل عبار ) 4,802(العينة  لكفاءات ة كان كذلك ضمن ا ، مما يوضح أن املؤسسة مهتمة 
  .الفردية
ت أفراد العينة حول الكفاءات الفردية) 0,4355(حنراف املعياري فكان أما فيما خيص اإل        .مما يعين جتانس يف إجا

 :مبني يف اجلدول اآليت وعباراته كما هو حنرافات املعيارية للكفاءات اجلماعية اإلو سطات احلسابية املتو  :الكفاءات اجلماعية -2
  حتليل فقرات الكفاءات اجلماعية :(  II-20)جلدولا

إلإمن :املصدر                    spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

  مستوى القبول  حنراف املعيارياإل  املتوسط احلسايب  الكفاءات الفردية   العبارة

ون يف املؤسسة معارف يكتسب العامل  1
  ومهارات جديدة

  مرتفع جدا  3420,  4,86

العاملون يف املؤسسة من خربات يتعلم   2
  خريناأل

  مرتفع جدا  4740,  4,78

يتمكن العاملون يف املؤسسة من حتقيق   3
  اهدافهم الوظيفية بنجاح

  مرتفع جدا  6330,  4,76

ميتلك العاملون القدرة على التكيف مع   4
  صلة يف بيئة العملالتغريات احلا

  مرتفع جدا  4740,  4,78

  مرتفع جدا  4350,  4,80  الكفاءات الفردية

  مستوى القبول   االحنراف   املتوسط احلسايب  الكفاءات اجلماعية  العبارة

  مرتفع جدا  4300,  4,76  يف املؤسسةتم تشارك املعرفة وتطويرها بني اعضاء فريق العمل ي  1

لتعاون وروح  يتم مواجهة املشكالت ومعاجلتها يف املؤسسة  2
  الفريق

  مرتفع جدا  5120,  4,81

  مرتفع جدا  6930,  4,71  فضلأىل أداء إعضاء فرق العمل تؤدي أيوجد ثقة متبادلة بني   3

  مرتفع جدا  6110,  4,71  داء احملققات فريق العمل تتجلى يف األيوجد تكامل بني كفاء  4

  مرتفع جدا  4380,  4,7500  الكفاءات اجلماعية
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ت  جدامن خالل اجلدول نالحظ أن مستوى الكفاءات اجلماعية مرتفعة      حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام إلجا
ال مرتفع جد) 4,7500(املبحوثني  ،مما يوضح أن املؤسسة مهتمة ا كما أن متوسط العام لكل عبارة كان كذلك ضمن ا

ت أفراد العينة حول  عدم تشتتمما يعين ) 0,4388(حنراف املعياري فكان فاءات اجلماعية ،أما فيما خيص اإللك يف إجا
  . الكفاءات اجلماعية

 موضحة يف اجلدولحنرافات املعيارية للكفاءات التنظيمية اإلو توسطات احلسابية املنتائج حساب   :الكفاءات التنظيمية  .3

  حتليل فقرات الكفاءات التنظيمية :(II-21)جلدولا

إلإمن :املصدر                                spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

ت ى الكفاءات التنظيمية مرتفع جدا من خالل اجلدول نالحظ أن مستو        ، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام إلجا
ال مرتفع جدا   كما أن متوسط العام لكل عبارة) 4,7829(املبحوثني  ، مما يوضح أن املؤسسة مهتمة كان كذلك ضمن ا

  .لكفاءات التنظيمية
ت أفراد) 0,3819(بقيمة حنراف املعياري فكان أما فيما خيص اإل       العينة حول الكفاءات التنظيمية مما يعين جتانس يف إجا

ا حيث بلغت قيمحول  و    .تعد عن قيمة الواحد الصحيحوهي قيم تب )0.515و 0.392(حنرافها املعياري بني إ كل عبارا

 :اجلدول اآليت مبني يف وعباراته كما هو حنرافات املعيارية للكفاءات اجلوهرية اإلو املتوسطات احلسابية :الكفاءات اجلوهرية .4
  حتليل فقرات الكفاءات اجلوهرية :(II-22)جلدولا   

  مستوى القبول  حنراف املعيارياإل  املتوسط احلسايب  الكفاءات التنظيمية  العبارة

مثل جلميع ستغالل األاإل املؤسسة قادرة على  1
  مواردها

  مرتفع جدا  5150,  4,71

ملرونة والقدرة على  يتسم تنظيم املؤسسة  2
  التكيف مع التغريات البيئية

  مرتفع جدا  4740,  4,78

دارية تضمن فعالية إمتتلك املؤسسة كفاءات   3
ا    مجيع نشاطا

  مرتفع جدا  4560,  4,81

تتميز املؤسسة مبهارات تنظيمية تتجلى يف   4
  النتائج احملققة

  جدا مرتفع  3920,  4,81  

  مرتفع جدا  3810,  4,78  الكفاءات التنظيمية

  مستوى القبول  حنراف املعيارياإل  املتوسط احلسايب  جلوهريةالكفاءات ا  العبارة

متتلك املؤسسة موارد وكفاءات متكنها من   1
  الوصول إىل أسواق متنوعة

  مرتفع جدا  3690,  4,84

لدى املؤسسة موارد وكفاءات فريدة متكنها من   2
  تنافسية مستدمية بناء مزا 

  مرتفع جدا  4130,  4,78
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إلعداد اإمن :املصدر   spssخمرجات  عتماد علىلطالبتني 

ت أفراد وى الكفاءات اجلوهرية مرتفع جدا اجلدول نالحظ أن مست من خالل    ، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام إلجا
ال مرتفع جدا ، مما يوضح أن املؤسسة مهتمة ) 4,7961(العينة  كما أن متوسط العام لكل عبارة كان كذلك ضمن ا
ت أفرا) 0,3280(ي فكان حنراف املعيار اءات اجلوهرية،  أما فيما خيص اإللكف د العينة حول مما يعين التجانس يف إجا

 .الكفاءات اجلوهرية
 :موضح يف اجلدول اآليت وحنرافات املعيارية للكفاءات البشرية كما هاإلو املتوسطات احلسابية  :الكفاءاتمتغري  .5

  )اتالكفاء (االحنراف املعياري للمتغري املستقلو املتوسط احلسايب  :(II-23)جلدولا 

  مستوى القبول  اإلحنراف املعياري   متوسط احلسايب   نوع املتغري  رمز املتغري

Y مرتفع جدا  3450,  4,78  الكفاءات  

إلإمن :املصدر   spssعتماد على خمرجات عداد الطالبتني 
ايب حيث بلغت هذا ما تؤكده قيمة املتوسط احلسو يف املؤسسة مرتفع جدا،  الكفاءاتمن خالل اجلدول نالحظ أن مستوى    
ت أفراد العينة، و ) 0,3459(معياري  رافحن) 4,7829( ملقياس الدراسة فإن هذا املتغري  وفقاو اللذان يدالن على جتانس إجا

  .التابع بكل أنواعه يشري إىل نسبة قبول مرتفعة جدا من طرفهم
     ختبار الفرضياتوإ حتليل وتفسري نتائج الفروقات: ثالثالاملطلب 

ت املبحوثني الفروقاتتفسري نتائج و ليل حت: أوال   يف إجا
معامل  اختبارخلصائصهم مت  ، تبعا الكفاءاتلة على قصد معرفة تقديرات أفراد عينة الدراسة حول أثر إدارة اجلودة الشام    

 :النتائج املتحصل عليها كانت كالتايلو التباين األحادي 
 :ل التايلالنتائج يف اجلدو : االجتماعيلنسبة للنوع  -1

 )االجتماعيحسب النوع (التباين األحادي  :(II-24)جلدولا                     
 sigمستوى الداللة   املتغريات

إدارة اجلودة 
  الشاملة 

موعات   بني ا
موعات    داخل ا

,3660  

موعات  القيادة   بني ا
موعات    داخل ا

,1220  

موعات  ادماج العاملني    4920,  بني ا

نيات مكلفة التقليد وال متتلك املؤسسة امكا  3
  لنسبة للمنافس   ميكن استبداهلا

  مرتفع جدا  4710,  4,68

لنسبة  متتلك املؤسسة موارد ذات قيمة عالية  4
ئنها   لز

  مرتفع جدا  3420,  4,86

  مرتفع جدا  3280,  4,79  الكفاءات اجلوهرية
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  موعاتداخل ا 
موعات  التحسني املستمر    بني ا

موعات    داخل ا
,2350  

موعات  العالقة مع املورد    بني ا
موعات    داخل ا

,5760  

العالقة مع 
  العمالء 

موعات   بني ا
موعات    داخل ا

,9310  

موعات   الكفاءات   بني ا
موعات    داخل ا

,6830  

موع  الكفاءات الفردية   اتبني ا
موعات    داخل ا

,7940  

الكفاءات 
  اجلماعية 

موعات   بني ا
موعات    داخل ا

,5840  

موعات  لتنظيميةالكفاءات ا   بني ا
موعات    داخل ا

,7960  

موعات  جلوهريةالكفاءات ا   بني ا
موعات    داخل ا

,3430  

إلمن إعد:املصدر   spssعتماد على خمرجات اد الطالبتني 
ت املبحوثني تبعاحتليل تباين األحادي بينت عدم وجود فنتائج       ، حيث بلغت مستوى جتماعيإاللنوعهم  روقات يف إجا

ت أكثر من  لنسبة ملتغري إدارة اجلودة الشاملة ) 0,05(الداللة لإلجا لنسبة ) 0,366(لكل املتغريات ، إذ بلغت قيمته  ، أما 
، )0,235(لنسبة للتحسني املستمر ، أما ) 0,492(لداللة املعنوية إلدماج العاملني بلغت قيمة او ، ) 0,122(ملتغري القيادة 

فيما خيص مستوى الداللة للمتغري و ، ) 0,931(العالقة مع العمالء و ،) 0,576(قيمة الداللة املعنوية ملتغري العالقة مع املورد و 
لنسبة للكفاءات الفردية بلغت ) 0,683(بلغت  الكفاءات قيمة الكفاءات اجلماعية و ، ) 0,794(قيمة الداللة املعنوية ، أما 

، مما )0,343(، أما قيمة الداللة املعنوية للكفاءات اجلوهرية ) 0,796(قيمة الداللة ملتغري الكفاءات التنظيمية و ، ) 0,584(
ً هلم نفس التقدير يف مستوى إدارة اجلو يدل أن العاملني سواء كانوا ذكوراً أ  .الكفاءاتو شاملة ودة الإ

 :النتائج يف اجلدول التايل :لنسبة للسن -2
 )العمرحسب (التباين األحادي  :(II-25)جلدولا

 sigمستوى الداللة   املتغريات
إدارة اجلودة 

  الشاملة 
موعات   بني ا

موعات    داخل ا
,2160  

موعات  القيادة   بني ا
موعات    داخل ا

,4010  
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  موعاتبني ا  ادماج العاملني 
موعات    داخل ا

,3420  

موعات  التحسني املستمر    بني ا
موعات    داخل ا

,3440  

موعات  العالقة مع املورد    بني ا
موعات    داخل ا

,6710  

العالقة مع 
  العمالء 

موعات   بني ا
موعات    داخل ا

,0000  

موعات   الكفاءات   بني ا
موعات    داخل ا

,2670  

موعات  رديةالكفاءات الف   بني ا
موعات    داخل ا

,5280  

الكفاءات 
  اجلماعية 

موعات   بني ا
موعات    داخل ا

,3170  

موعات  لتنظيميةالكفاءات ا   بني ا
موعات    داخل ا

,1320  

موعات  جلوهريةالكفاءات ا   بني ا
موعات    داخل ا

,4450  

العتماد علىإمن :املصدر   spssخمرجات  عداد الطالبتني 
لواقع ادارة املبحوثني  تقديرات عدم وجود فروقات يف  اجلدول السابق املوضحة يف نتائج حتليل التباين األحادي توضح      

ت أكثر من  ،ا لعمرهم تبع اجلودة الشاملة وأغلب أبعادها يف املؤسسة لكل ) 0,05(حيث بلغت مستوى الداللة لإلجا
لنسبة لنسبة ملتغري القيادة)0,216(ملتغري إدارة اجلودة الشاملة  املتغريات، إذ بلغت قيمته  تغري ومل، ) 0,401( فبلغت ، أما 

تقدير  توجد فروقات يفيف حني   ،) 0,671(فقدرت بــلنسبة ملتغري العالقة مع املورد و  ) 0,342(إدماج العاملني بلغت 
  .)0,000(  داللتهاحيث بلغت مستوى    العالقة مع العمالء 

لنسبة ملتغري الكفاءات الفردية بلغت ) 0,267(بلغ مستوى الداللة  الكفاءاتلنسبة للمتغري       ومستوى ) 0,528(و
بلغت فاءات اجلوهرية وللك ) 0,132(بلغت كفاءات التنظيمية للوقيمة الداللة ) 0,317(الداللة للكفاءات اجلماعية بلغت 

ختالف ق يف او مما يدل على عدم وجود فر ) 0,445(   الكفاءات مستوى لنسبة للعاملني يف  العمرلتقدير 

 :النتائج يف اجلدول التايل:  لنسبة للمؤهل العلمي -3
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 ) املؤهل العلمي حسب (التباين األحادي  :(II-26)جلدولا    

 sigمستوى الداللة   املتغريات
إدارة اجلودة 

  الشاملة 
موعات   بني ا

موعات    داخل ا
,9210  

موعات  لقيادةا   بني ا
موعات    داخل ا

,2720  

موعات  دماج العاملني إ   بني ا
موعات    داخل ا

,6900  

موعات  التحسني املستمر    بني ا
موعات    داخل ا

,6800  

موعات  العالقة مع املورد    بني ا
موعات    داخل ا

,2260  

العالقة مع 
  العمالء 

موعات   بني ا
موعات    داخل ا

,7510  

موعات   الكفاءات   بني ا
موعات    داخل ا

,5880  

موعات  الكفاءات الفردية   بني ا
موعات    داخل ا

,2830  

الكفاءات 
  اجلماعية 

موعات   بني ا
موعات    داخل ا

,4200  

موعات  لتنظيميةالكفاءات ا   بني ا
موعات    داخل ا

,6090  

موعات  جلوهريةالكفاءات ا   بني ا
موعاتدا    خل ا

,6990  

إلإمن :املصدر   spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

ت املبحوثني ،  حيث بلغت مستوى العلمي  خلاصية املؤهل نتائج حتليل التباين األحادي       بينت عدم وجود فروقات يف إجا
ت أكثر من  لنسبة ) 0,05(الداللة لإلجا بلغت قيمة و ) 0,921(ملتغري إدارة اجلودة الشاملة لكل املتغريات ، إذ بلغت قيمته 

لنسبة  بلغتو ) 0,680( بلغتللتحسني املستمر و ) 0,690(دماج العاملني بلغت وإل) 0,272(الداللة املعنوية للقيادة 
، )0,588(بلغت ف الكفاءاتلنسبة للمتغري التابع ما أ .)0,751(قيمة وللعالقة مع العمالء ) 0,226(للعالقة مع املورد 

، )0,609(كفاءات التنظيمية للو ، )0,420(لكفاءات اجلماعية ول، )0,283(وبلغت قيمة الداللة املعنوية للكفاءات الفردية 
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مستواهم العلمي لديهم نفس التقدير إلدارة اجلودة الشاملة  ختالف، مما يدل أن العاملني )0,699(كفاءات اجلوهرية ولل
  . الكفاءاتو 
 :النتائج يف اجلدول التايل :ز الوظيفي لنسبة للمرك -4

 ) املركز الوظيفي  حسب(التباين األحادي  :(II-27)جلدولا                     

 sigمستوى الداللة   املتغريات
إدارة اجلودة 

  الشاملة 
موعات   بني ا

موعات    داخل ا
,0960  

موعات  القيادة   بني ا
موعات    داخل ا

,5920  

موعات  ملني دماج العاإ   بني ا
موعات    داخل ا

,1080  

موعات  التحسني املستمر    بني ا
موعات    داخل ا

,6000  

موعات  العالقة مع املورد    بني ا
موعات    داخل ا

,0410  

موعات  العالقة مع العمالء    بني ا
موعات    داخل ا

,0680  

موعات   الكفاءات   بني ا
موعات    داخل ا

,1390  

موعات  الكفاءات الفردية   بني ا
موعات    داخل ا

,3100  

موعات  الكفاءات اجلماعية    بني ا
موعات    داخل ا

,0200  

موعات  لتنظيميةا لكفاءاتا   بني ا
موعات    داخل ا

,1330  

موعات  جلوهريةالكفاءات ا   بني ا
موعات    داخل ا

,5320  

العتما:املصدر   spssد على خمرجات من إعداد الطالبتني 
ت املبحوثني تبع       ملركزهم الوظيفي حيث بلغت مستوى  انتائج حتليل التباين األحادي بينت عدم وجود فروقات يف إجا

ت أكثر من  لنسبة ملتغري املستقل إدارة اجلودة الشاملة ) 0,05(الداللة لإلجا لكل املتغريات ،إذ بلغت قيمة الداللة املعنوية 
ــــــ)0,05(العالقة مع العمالء يوجد فروقات حيث بلغت قيمة الداللة أقل من  ستثناء، )0,09( أما  ، 0680,وتقدر بـ
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، الكفاءات التنظيمية بلغت )0,310(لنسبة للكفاءات الفردية بلغت و ، )0,139(بلغت  الكفاءاتلنسبة ملتغري التابع 
لنسبة للمركز الوظيفي  ستثناء)  0,532(لنسبة للكفاءات اجلوهرية بلغت و ، )0,133( الكفاءات اجلماعية يوجد فروقات 

ليس  حسب مركزهم الوظيفيمما يدل أن العاملني  )0,05(قل من أوهي  )0200,(حيث بلغت قيمة الداللة املعنوية أقل من 
 . الكفاءات اجلماعيةو  العمالء التقدير يف العالقة معلديهم نفس 

 :يف اجلدول التايلمبينة  ائج النت :لنسبة اخلربة -5
 ) اخلربة(التباين األحادي  :(II-28)جلدولا 

 sigمستوى الداللة   املتغريات
إدارة اجلودة 

  الشاملة 
موعات   بني ا

موعات    داخل ا
,0640  

موعات  القيادة   بني ا
موعات    داخل ا

,2250  

موعات  ادماج العاملني    بني ا
موعات    داخل ا

,2290  

موعات  التحسني املستمر    بني ا
موعات    داخل ا

,5650  

موعات  العالقة مع املورد    بني ا
موعات    داخل ا

,2280  

موعات  العالقة مع العمالء    بني ا
موعات    داخل ا

,0010  

موعات   الكفاءات   بني ا
موعات    داخل ا

,1800  

موعات  الكفاءات الفردية   بني ا
  موعاتداخل ا 

,2080  

موعات  الكفاءات اجلماعية    بني ا
موعات    داخل ا

,1540  

موعات  لتنظيميةالكفاءات ا   بني ا
موعات    داخل ا

,1000  

موعات  جلوهريةالكفاءات ا   بني ا
موعات    داخل ا

,5340  

العتماد علىإمن :املصدر   spssخمرجات  عداد الطالبتني 
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م، حيث عالقة مع املورد تبعا اجتاه الفروقات يف تقديرات املبحوثني وجود   األحادي بينت نتائج حتليل التباين      بلغت خلرب
ت املبحوثني تبعا بعاد واملتغريين قال يوجد لباقي األ لنسبةما أ، )0,05( قل من أوهي ) 0010,( قيمة الداللة فروقات يف إجا

م،   دارة اجلودة الشاملةإللنسبة  )5650,و 2250,(وهي حمصورة بني  ،)0,05(ثر من أككلها قيمة الداللة املعنوية   النخلرب
ميدل املبحوثني هلم نفس التقدير   مما  ،الكفاءاتلنسبة ملتغري ) 5340,و 1000,(وحمصورة بني    .رغم تفاوت خربا

 اتالفرضي ختبارإ: نيا
ستخدام اختبارات بريسون  ) يف املالحقمصفوفة االرتباط  نظر أ(تغريينالعالقة بني امل ختباراختبار الفرضيات مت  إقبل        

بني حصائية قوية جدا قوية وبداللة إتبني وجود عالقة و  ،عرفة مدى قوة العالقة وقوة داللتها املعنويةدف م ملعامالت االرتباط 
ختبارباملتغري املستقل وأ جلودة وكل بعد من ابعادها على املتغري التابع املتمثل يف ادارة ا أثر عاده واملتغري التايع مما يسمح 

   .الكفاءات

داللة إحصائية إلدارة و يوجد أثر ذ:"التايل وإختبار الفرضية الرئيسية اليت صيغت على النحنتائج  :إختبار الفرضية الرئيسية .1
 ستخدام منوذج"  ل الدراسةيف املؤسسة حم) 0,05(يساوي و عند مستوى داللة أقل أ الكفاءاتاجلودة الشاملة على 

 :مبينة يف اجلدول اآليت حندار اخلطي البسيطاإل
  الكفاءاتأثر إدارة اجلودة الشاملة على  :(  II-29)جلدولا

 حندارمعامل اإل  قيمة الثابت  2R قيمة Rقيمة  sigمستوى الداللة   البيان 

  9790,  1090,  0.777  0.882  0.000  القيمة 

إلعداد الطاإمن :املصدر   spssخمرجات  عتماد علىلبتني 

ت اجلدول يظهر لنا أن مستوى الداللة       مما يبني وجود أثر دال  0,05أقل من  وهي  Sig = (0,000)من خالل بيا
بني  قوية رتباطاإلأي درجة ) 0.882(بلغت  R رتباطاإلأن قيمة معامل  تبنيكما    .)الكفاءاتو  إحصائيا إدارة اجلودة الشاملة

من التغيريات %) 77,7(أي أن املتغري املستقل مسؤول عن تفسري ) 0,777( بلغت   (R²)قيمة معامل التحديد تغريين ،و امل
دة ) 0,979(فقدر ب  حنداراإلاحلاصلة يف املتغري التابع، أما معامل  على  إدارة اجلودة الشاملة بوحدة واحدة  عتماداإلحيث ز

دة حتقيق   ستخراجإمنه ميكن و  .من هذه الوحدة مما يسمح بقبول الفرضية الرئيسية%) 97,9(سبة بن الكفاءاتيؤدي إىل ز
 :النموذج املقدر هلذه العالقة كما يلي 

     
  

                                    إدارة اجلودة الشاملة ميثل املتغري املستقل   Xو  الكفاءاتميثل  Y:: حيث

 :وىلختبار الفرضية الفرعية األإ  -2
 وعند مستوى معنوية أقل أ الكفاءاتداللة إحصائية للقيادة على  ويوجد أثر ذ"املتمثلة يف و يتم إختبار الفرضية األوىل       

    ."يف املؤسسة حمل الدراسة ) 0,05(يساوي 
  :والنتائج املتحصل عليها مبينة يف اجلدول التايل

  

Y= 0,979X + 0,109  
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  على الكفاءات القيادةأثر  :(II-30) جلدولا
 حندارمعامل اإل  قيمة الثابت  2R قيمة Rقيمة  sigمستوى الداللة   ان البي

  5900,  1,936  4030,  6340,  0000,  القيمة 
إلإمن :املصدر   spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

ت اجلدول السابق يظهر لنا أن مستوى الداللة         مما يبني  )0,05(هذه القيمة أقل من و    sig= 0,000من خالل بيا
املتغري  بني الذي يقيس قوة العالقة  R، حيث أن قيمة معامل االرتباط  الكفاءاتوجود أثر دال إحصائيا ملتغري القيادة على 

أي أن القيادة ) 0,403(هي    R²)( معامل التحديد قيمةو ،قوية  رتباطاإلأي درجة ) 6340,(املتغري التابع هي و املستقل 
دة  وهذا يعين أن) 0,590(فقدر ب  حنداراإل، أما معامل الكفاءاتالتغريات احلاصلة يف من %) 40,3(مسؤولة عن   ز

دة  دارة اجلودة الشاملةإللقيادة  التوجه من هذه الوحدة مما يسمح %) 59(بنسبة  الكفاءات مستوىبوحدة واحدة يؤدي إىل ز
  :ملقدر هلذه العالقة كما يليالنموذج ا استخراجمنه ميكن و بقبول الفرضية الفرعية األوىل، 

  
  

 .ميثل متغري القيادة X  1و الكفاءاتميثل  Y : حيث

 :  الفرعية الثانية الفرضية اختبار .2
عند مستوى معنوية  الكفاءاتداللة إحصائية إلدماج العاملني على  ويوجد أثر ذ" املتمثلة يف و الفرضية الثانية  اختبارمت    

  :النتائج املتحصل عليها مبينة يف اجلدول التايلو ". سسة حمل الدراسةيف املؤ ) 0,05(يساوي  وأقل أ
  على الكفاءات ادماج العاملنيأثر  :(II-31)جلدولا 

 حندارمعامل اإل  قيمة الثابت  2R قيمة Rقيمة  sigمستوى الداللة   البيان

  5870,  2,036  6030, 0,776  0000,  القيمة

إلإمن :املصدر  spssخمرجات  لىعتماد ععداد الطالبتني 

ت اجلدول يظهر لنا أن مستوى الداللة       مما يبني وجود أثر دال إحصائيا بني متغري إدماج   Sig=0,000من خالل بيا
بلغت املتغري التابع و الذي يقيس قوة العالقة بني املتغري املستقل   R، حيث أن قيمة معامل االرتباط الكفاءاتو العاملني 

أي أن إدماج العاملني مسؤول عن ) 0,603(هي ) R²(اإلرتباط بني املتغريين قوية، وقيمة  أي أن درجة )0.776(
  .الكفاءاتمن التغيريات احلاصلة يف %) 60,3(

دة ) 0,587(  ــأما معامل اإلحندار فقدر ب     دة اإلعتماد على إدماج العاملني بوحدة واحدة يؤدي إىل ز  الكفاءاتحيث ز
 :     النموذج املقدر هلذه العالقة كما يلي استخراجميكن و   .منه يتم قبول الفرضية الفرعية الثانيةو هذه الوحدة من %) 58,7(بنسبة 

                                       
   
  ميثل إدماج العاملني  X2 :و  الكفاءاتميثل  Y:     :حيث 

 

Y= 0,590X1 + 1,936 

Y = 0,587X2 + 2,036 
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 :الثالثة الفرعية  إختبار الفرضية  .3
عند مستوى معنوية  الكفاءاتداللة إحصائية لتحسني املستمر على  ويوجد أثر ذ" املتمثلة يف و ضية الثالثة مت إختبار الفر    

  ".يف املؤسسة حمل الدراسة ) 0,05(يساوي  وأقل أ
  على الكفاءات التحسني املستمرأثر  :(II-32)جلدولا

 دارمعامل االحن  قيمة الثابت  2R قيمة Rقيمة  sigمستوى الداللة   البيان 

  7340,  1,222  4050,  6370,  0000,  القيمة 

إلإمن :املصدر  spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

مما يبني وجود أثر دال ) 0,05(هذه القيمة أقل من و   Sig= 0,000من خالل اجلدول يظهر لنا أن مستوى الداللة     
الذي يقيس قوة العالقة املتغري املستقل   Rمة معامل اإلرتباط الكفاءات،  حيث أن قيو إحصائيا بني متغري التحسني املستمر 

أي أن التحسني املستمر ) 0,405(هي ) R²(قيمة و أي أن درجة اإلرتباط بني املتغريين قوية،  %) 63,7(واملتغري التابع هي 
  .الكفاءاتمن التغيريات اليت حتدث على مستوى %) 40,5(مسؤول عن 

لنسبة ملعامل االحن     دة التحسني املستمر  وهي قيمة تشري إىل أن  ) 0,734( بلغتدار فان النتائج أظهرت  أن قيمته و ز
دة حتقيق   .من هذه الوحدة مما يسمح بقبول الفرضية الفرعية الثالثة%) 73,4(بنسبة  الكفاءاتبوحدة واحدة يؤدي إىل ز

  :النموذج املقدر هلذه العالقة كما يلي استخراج وميكن
                                   

  
  ميثل إدماج العاملني X : 3و  الكفاءاتميثل   Y:   :حيث

 :الرابعة  الفرعية  إختبار الفرضية .4

يساوي  وداللة إحصائية للعالقة مع املورد عند مستوى معنوية أقل أ ويوجد أثر ذ" املتمثلة يف و مت إختبار الفرضية الرابعة      
  :يلوالنتائج املتحصل عليها مبينة يف اجلدول التا    ". حمل الدراسة يف املؤسسة) 0,05(

  على الكفاءات العالقة مع املوردأثر  :(II-33)جلدولا

 معامل االحندار  قيمة الثابت  2R قيمة Rقيمة  sigمستوى الداللة   البيان 

  8390,  7410,  7690,  8770,  0000,  القيمة 

إلإمن :املصدر  spssخمرجات  ماد علىعتعداد الطالبتني 

ت اجلدول يظهر لنا أن مستوى الداللة       مما يبني وجود أثر ) 0,05(هذه القيمة أقل من و    Sig= 0,000من خالل بيا
الذي يقيس قوة العالقة املتغري املستقل   R، حيث أن قيمة معامل اإلرتباط الكفاءاتو دال إحصائيا بني متغري العالقة مع املورد 

أي أن العالقة مع املورد ) 0,769(هي ) R²(قيمة و أي أن درجة اإلرتباط بني املتغريين قوية، %)  87,7( التابع هي املتغريو 
دة ) 0,839( ــــ، أما معامل اإلحندار فقدر بالكفاءاتاليت حتدث على مستوى  من التغيري%) 76,9(مسؤولة عن  حيث ز

Y = 0,734X3 + 1,222 
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دة الشاملة  دارة اجلودةيف ظل مفهوم إالعالقة مع املورد  من هذه الوحدة %) 83,9(بنسبة  الكفاءاتبوحدة واحدة يؤدي إىل ز
  :ميكن إستخراج النموذج املقدر هلذه العالقة كما يليو  .مما يسمح بقبول الفرضية الفرعية الرابعة 

  :حيث 
 

:Y        و  الكفاءاتميثل: X4    دالعالقة مع املور ميثل. 
 :امسة اخلالفرعية  إختبار الفرضية  -6

 وداللة إحصائية للعالقة مع العمالء عند مستوى معنوية أقل أ ويوجد أثر ذ" املتمثلة يف و مت إختبار الفرضية اخلامسة     
 ."يف املؤسسة حمل الدراسة ) 0,05(يساوي 

  : النتائج املتحصل عليها مبينة يف اجلدول التايلو       
  الكفاءاتعلى  العالقة مع العمالءأثر  :(II-34)جلدولا

 معامل االحندار  قيمة الثابت  2R قيمة Rقيمة  sigمستوى الداللة   البيان 

  6210,  1,868  4910,  7010,  0000,  القيمة 

إلإمن :املصدر  spssخمرجات  عتماد علىعداد الطالبتني 

أثر دال إحصائيا بني  مما يبني وجود) 0,05(أقل من  هيو    Sig= 0,000من خالل اجلدول يظهر أن مستوى الداللة       
املستقل واملتغري  بني املتغري الذي يقيس قوة العالقة    Rأن قيمة معامل اإلرتباط كما يظهر ،  الكفاءاتم العالقة مع العمالء و 

أي أن العالقة مع ) 0,491(هي )  R²(معامل التحديد أي أن درجة اإلرتباط بني املتغريين قوية، وقيمة ) 7010,(التابع هي 
) 0,621( ــــ، أما معامل اإلحندار فقدر بالكفاءاتمن التغيريات اليت حتدث على مستوى %) 49,1(مالء مسؤولة عن الع

دة على العالقة مع العمالء  دة حتقيق دارة اجلودة الشاملة ظل مفهوم إيف  حيث ز بنسبة  الكفاءاتبوحدة واحدة يؤدي إىل ز
 :ميكن إستخراج النموذج املقدر هلذه العالقة كما يليو اخلامسة، الفرعية الفرضية  من هذه الوحدة،  ومنه يتم قبول%) 62,1(

                                        

  ميثل العالقة مع العمالء  X : 5و  الكفاءاتميثل   Y :حيث
تم مبقهومي ادارة اجلودة الشاملة و  من نتائج       ا تسعى لتعزيزمها حيث كم  ءاتالكفاالدراسة تبني ان مؤسسة كوندور  ا تبني أ
لنسبة ملتغريات الدراسة إ ت افراد العينة مل تكن متشتتة  لنسبة لبعض اخلصائص بعادهاأو جا ، كما بينت ستثناء البعض منها 

بعد  كلواأيضا  شرية على الكفاءت الب جدا جايب عايلة اجلودة الشاملة يف املؤسسة له أثر إدار أن تطبيق إإختبار الفرضيات نتائج 
   .بنسب متفاوتة الكفاءاتجيابيا على ر إدارة اجلودة الشاملة يؤثإ بعادمن أ

  
  
  
  
  

Y = 0,839X4+ 0,741 

Y = 0,621X5 + 1,860 
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  :خالصة
اتباع طريقة  ومتلكرتونيكس، ة مؤسسة واحدة وهي مؤسسة كزندور إسلوب العينة مطبقة على دراسمتت الدراسة امليدانية        

 حيث مت،  قبوهلا وومن مت رفضها أ ختبار الفرضيات واليت تسمح يف النهايةهج املتبع واملن جراءات مناسبة مع موضوع الدراسةوإ
ت املبحوثني و ثبات إ كدالفا كرونباخ الذي أ اختبار جودة  رتباط واليت بينتستخدام معامالت اإلالصدق   اتختبار إمتت جا

دارة اجلودة الشاملة والكفاءات يف املؤسسة إواقع تطبيق تبانة ملعرفة عبارات االس وفراد حنشدة إجتاه األقياس كما مت ،  بناء االستبانة
لكل املتغريات ختبار الفروقات اليت بينت عدم وجود فروقات يف تقديرات املبحوثني وبعد إ ،واليت بينت مستواها املرتفع جدا

بعادها اخلمس ا دارةمت إختبار أثر إ بعضها،ستثناء وأبعادها  ، التحسني  ، إدماج العاملني ملتمثلة يف القيادةاجلودة الشاملة 
 . الكفاءاتعلى  لكل منهم لتبني النتائج وجود العمالءالعالقة مع ، املوردالعالقة مع  املستمر
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  ةــــــــــــخامت

دارة إبعاد أ ىللنظر إواضحة بينهما تبدوا  ةالعالقن الكفاءات من املواضيع املعاصرة وأدارة اجلودة الشاملة و إن موضوع إ     
املفاهيم اخلاصة ىل إ لتطرقا بعاده متأاملوضوع والكشف عن ماهيته و  فهم جل أومن ، املورد البشري اجلودة الشاملة املركزة على 

لثاين للجانب التطبيقي ليخصص الفصل ا ولوذلك يف الفصل األ تهية دراسأمهمهيته و أدراك إو  هستعاب بطريقة تسمحملتغريين 
بع مبؤسسة كوندور إلكرتونيك  الكفاءاتكمتغري مستقل على   هاأبعادو  أثر إدارة اجلودة الشاملة ختبارحيث مت إ " كمتغري 

CONDOR " مت التوصل إىل جمموعة من النتائج التالية و: 
 النتائج النظرية: أوال

  :لتاليةوصلنا إىل النتائج اتي النظر  الفصلمن خالل          
  .األفضل وللتغيري حن ا تسمح أل فضلظمات اليت تسعى للتميز وتقدمي األللمن ضروريإدارة اجلودة الشاملة منهج علمي  -
 . فعاليةو تحقيق أهدافها بكفاءة ل ستثمار فيهاإل رأس مال املنظمة اليت تسعى إىل الكفاءاتتعترب  -
 .ةالبشري املوارد على دارية تركزفلسفة إ اتعزيز وتطوير الكفاءات أل اشأ من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات -
  النتائج التطبيقية : نيا 

 :من خالل الدراسة امليدانية توصلنا اىل النتائج التالية        
 :النتائج العامة/ 1
اإلحنراف و ) 4,77(غ املتوسط احلسايب ، إذ بلؤسسة كوندور إلكرتونيك مرتفع جداواقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف م -

ت املبحوثني) 0,31(املعياري قيمته   . حسب إجا
ال املرتفع جدايف أبعاد إدارة اجلودة الشاملة، حيث وقعت  مؤسسة كوندور ممارسات عالية جدا يوجد يف  - ا ضمن ا  .عبارا
املبحوثني، إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب ملتغري هذا حسب رأي و املؤسسة حمل الدراسة متتلك كفاءات بشرية مرتفعة جدا  -

ال املرتفع جدا  وهو ) 0,34(معياري  حنرافإو ) 4,78(الكفاءات   .يقع ضمن ا
لتباين متجانس حيث بينت نتائج انواعها ى لكفاءات وأومستو  تقديرات املبحوثني حول واقع إدارة اجلودة الشاملة وأبعادها  -

 .التقديرات اغلب يف األحادي عدم وجود فروقات
 :الفرضيات اختبارنتائج / 2
مما يبني وجود أثر دال ) 0,05(هذه القيمة أقل من و ) 0,000(بلغ   sigمت قبول الفرضية الفرعية األوىل ألن مستوى املعنوية  -

 . ملؤسسة حمل الدراسة الكفاءاتإحصائيا للقيادة على 
مما يبني وجود أثر دال ) 0,05(هذه القيمة أقل من و ) 0,000(بلغ   sigعنوية مت قبول الفرضية الفرعية الثانية ألن مستوى امل -

 . ملؤسسة حمل الدراسة الكفاءاتإحصائيا إلدماج العاملني على 
مما يبني وجود أثر دال ) 0,05(هذه القيمة أقل من و ) 0,000(بلغ   sig مت قبول الفرضية الفرعية الثالثة ألن مستوى املعنوية -

 . ملؤسسة حمل الدراسة الكفاءاتلتحسني املستمر على إحصائيا ل
مما يبني وجود أثر دال ) 0,05(هذه القيمة أقل من و ) 0,000(بلغ  sigمت قبول الفرضية الفرعية الرابعة ألن مستوى املعنوية  -

 .ملؤسسة حمل الدراسة الكفاءاتإحصائيا للعالقة مع املورد على 
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مما يبني وجود أثر دال إحصائيا بني العالقة مع ) 0,000(بلغ  sigسة ألن مستوى املعنوية مت قبول الفرضية الفرعية اخلام -
 . ملؤسسة حمل الدراسة الكفاءاتالعمالء على 

 وعند مستوى معنوية أقل أ الكفاءاتداللة إحصائية إلدارة اجلودة الشاملة على  ومت قبول الفرضية الرئيسية أي يوجد أثر ذ -
 . ؤسسة حمل الدراسةمل) 0,05(يساوي 

 :اإلقرتاحات: لثا
  :من نتائج الدراسة يتم تقدمي اإلقرتاحات التالية    

بعادها ألاستمرار دعم املؤسسة لتطبيق  -   .مهية هذا املدخل يف حتقيق مزا تنافسية للمؤسسة إدارة اجلودة الشاملة 
ا بكل أنواعها وإ استمرار -  . سلوب عملي لالستثمار يف الكفاءاتأل ادارة اجلودة الشاملة عتبار مدخاملؤسسة يف تطوير كفاءا
 . دارية املركزة على املورد البشريتسهل يف تبين املفاهيم اإلكثر عضوية غري ميكانكية أتبين هياكل تنظيمية  -

 :آفاق الدراسة: رابعا
  :اـــــتنــل دراستساهم يف إثراء البحث العلمي يف جما مكن أناملنقرتح بعض املواضيع اليت من     

 .دورها يف تطوير األداء املستدام يف املؤسسات اإلقتصاديةو إدارة اجلودة  -
 .واثرها على الكفاءات معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية -
 .دارة اجلودة الشاملةيف ظل إ والتميز التنافسياملوارد البشرية  كفاءاتالعالقة بني   -
  .بتطوير الكفاءاتعالقة حلقات اجلودة  -
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  ملؤسسة كوندور اهليكل التنظيمي :) 01(امللحق رقم 
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  االستبيانة:) 02(امللحق رقم 
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ملؤسسة كوندور     ISO 9001 2008 شهادة(05) : رقم  امللحق
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  سياسة اجلودة ملؤسسة كوندور: )  0 6 (امللحق رقم
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مج: ) 07(امللحق رقم   Spssاإلحصائي  خمرجات الرب
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,959 37 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,916 21 
Correlations 

1ع 2ع  3ع  4ع   قيادة 
1ع  Pearson Correlation 1 ,881** ,804** ,471** ,886** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,000 

N 38 38 38 38 38 
2ع  Pearson Correlation ,881** 1 ,817** ,399* ,873** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,013 ,000 

N 38 38 38 38 38 
3ع  Pearson Correlation ,804** ,817** 1 ,610** ,952** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
4ع  Pearson Correlation ,471** ,399* ,610** 1 ,738** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,013 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
 Pearson Correlation ,886** ,873** ,952** ,738** 1 قيادة

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

5ع 6ع  7ع  8ع  عاملين_ادماج   
5ع  Pearson Correlation 1 ,391* ,364* ,590** ,671** 

Sig. (2-tailed) ,015 ,025 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
6ع  Pearson Correlation ,391* 1 ,245 ,267 ,568** 

Sig. (2-tailed) ,015  ,138 ,105 ,000 

N 38 38 38 38 38 
7ع  Pearson Correlation ,364* ,245 1 ,589** ,865** 

Sig. (2-tailed) ,025 ,138 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
8ع  Pearson Correlation ,590** ,267 ,589** 1 ,803** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,105 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
عاملين_ادماج  Pearson Correlation ,671** ,568** ,865** ,803** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

9ع  10ع  11ع  12ع  13ع  مستمر_تحسين   
9ع  Pearson Correlation 1 ,770** ,618** ,472** ,770** ,858** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 38 



 

69 
 

 Pearson Correlation ,770** 1 ,417** ,685** ,539** ,805** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,009 ,000 ,000 ,000 

 N 38 38 38 38 38 38 
11ع  Pearson Correlation ,618** ,417** 1 ,725** ,819** ,864** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,009  ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 38 
12ع  Pearson Correlation ,472** ,685** ,725** 1 ,472** ,808** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000  ,003 ,000 

N 38 38 38 38 38 38 
13ع  Pearson Correlation ,770** ,539** ,819** ,472** 1 ,858** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003  ,000 

N 38 38 38 38 38 38 
مستمر_تحسين  Pearson Correlation ,858** ,805** ,864** ,808** ,858** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Correlations 

14ع  15ع  16ع  17ع  مورد_مع_عالقة   
14ع  Pearson Correlation 1 ,752** ,462** ,548** ,738** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,003 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
15ع  Pearson Correlation ,752** 1 ,615** ,636** ,836** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
16ع  Pearson Correlation ,462** ,615** 1 ,820** ,892** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000  ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
17ع  Pearson Correlation ,548** ,636** ,820** 1 ,923** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 38 38 38 38 38 
مورد_مع_عالقة  Pearson Correlation ,738** ,836** ,892** ,923** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

18ع  19ع  20ع  21ع  عمالء_مع_عالقة   
18ع  Pearson Correlation 1 ,166 ,359* ,261 ,759** 

Sig. (2-tailed)  ,320 ,027 ,113 ,000 

N 38 38 38 38 38 
19ع  Pearson Correlation ,166 1 ,539** ,167 ,502** 

Sig. (2-tailed) ,320  ,000 ,315 ,001 

N 38 38 38 38 38 
20ع  Pearson Correlation ,359* ,539** 1 ,383* ,704** 

Sig. (2-tailed) ,027 ,000  ,018 ,000 

N 38 38 38 38 38 
21ع  Pearson Correlation ,261 ,167 ,383* 1 ,725** 

Sig. (2-tailed) ,113 ,315 ,018  ,000 

N 38 38 38 38 38 
عمالء_مع_عالقة  Pearson Correlation ,759** ,502** ,704** ,725** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

22ع  23ع  24ع  25ع  فردية_كفاءات   



 

70 
 

22ع  Pearson Correlation 1 ,657** ,724** ,657** ,817** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
23ع  Pearson Correlation ,657** 1 ,819** ,759** ,906** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
24ع  Pearson Correlation ,724** ,819** 1 ,819** ,952** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
25ع  Pearson Correlation ,657** ,759** ,819** 1 ,906** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 38 38 38 38 38 
فردية_كفاءات  Pearson Correlation ,817** ,906** ,952** ,906** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

Correlations 

26ع  27ع  28ع  29ع  _جماعية_كفاءات   
26ع  Pearson Correlation 1 ,532** ,307 ,246 ,608** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,061 ,137 ,000 

N 38 38 38 38 38 
27ع  Pearson Correlation ,532** 1 ,606** ,516** ,842** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,001 ,000 

N 38 38 38 38 38 
28ع  Pearson Correlation ,307 ,606** 1 ,562** ,843** 

Sig. (2-tailed) ,061 ,000  ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
29ع  Pearson Correlation ,246 ,516** ,562** 1 ,781** 

Sig. (2-tailed) ,137 ,001 ,000  ,000 

N 38 38 38 38 38 
_جماعية_كفاءات  Pearson Correlation ,608** ,842** ,843** ,781** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

30ع  31ع  32ع  33ع  تنظيمية_كفاءات   
30ع  Pearson Correlation 1 ,740** ,802** ,264 ,874** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,110 ,000 

N 38 38 38 38 38 
31ع  Pearson Correlation ,740** 1 ,815** ,367* ,898** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,024 ,000 

N 38 38 38 38 38 
32ع  Pearson Correlation ,802** ,815** 1 ,408* ,927** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,011 ,000 

N 38 38 38 38 38 
33ع  Pearson Correlation ,264 ,367* ,408* 1 ,582** 

Sig. (2-tailed) ,110 ,024 ,011  ,000 

N 38 38 38 38 38 
تنظيمية_كفاءات  Pearson Correlation ,874** ,898** ,927** ,582** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

Correlations 
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Correlation 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

34ع  35ع  36ع  37ع  جوهرية_كفاءات   
34ع  Pearson Correlation 1 ,839** ,482** ,685** ,898** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,002 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
35ع  Pearson Correlation ,839** 1 ,344* ,563** ,821** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,035 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
36ع  Pearson Correlation ,482** ,344* 1 ,573** ,752** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,035  ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
37ع  Pearson Correlation ,685** ,563** ,573** 1 ,837** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 38 38 38 38 38 
جوهرية_كفاءات  Pearson Correlation ,898** ,821** ,752** ,837** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 Frequency Percent النوع االجتماعي
Valid 55,3 21 ذكر 

 44,7 17 انثى
Total 38 100,0 

 Frequency Percent العمر
Valid  سنة30اقل من  15 39,5 

سنة 40الى30من   17 44,7 
سنة 40اكثر من   6 15,8 

Total 38 100,0 

 Frequency Percent المستوى التعليمي
Valid اقلوثانوي ا  5 13,2 

 86,8 33 جامعي
Total 38 100,0 

 Frequency Percent المستوى الوظيفي
Valid 34,2 13 اطار 

 36,8 14 عون تحكم
 28,9 11 عون تنفيذ
Total 38 100,0 

)سنوات العمل(الخبرة  Frequency 
Valid 2 اقل من سنة 

سنوات 5من سنة الى   20 
سنوات 10سنوات الى 5اكثر من   13 

سنوات 10اكثر من   3 
Total 38 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 
1ع  38 4,8947 ,31101 
2ع  38 4,8684 ,34257 
3ع  38 4,6842 ,61973 
4ع  38 4,8421 ,43659 

 37176, 4,8224 38 قيادة
5ع  38 4,8684 ,34257 
6ع  38 4,7105 ,51506 
7ع  38 4,3421 1,02077 
8ع  38 4,7895 ,52802 

عاملين_ادماج  38 4,6776 ,45733 
9ع  38 4,8684 ,34257 
10ع  38 4,8684 ,34257 
11ع  38 4,8158 ,39286 
12ع  38 4,8421 ,36954 
13ع  38 4,8684 ,34257 

مستمر_تحسين  38 4,8526 ,30021 
14ع  38 4,9211 ,27328 
15ع  38 4,8684 ,34257 
16ع  38 4,7632 ,48958 
17ع  38 4,7105 ,56511 

مورد_مع_عالقة  38 4,8158 ,36151 
18ع  38 4,3421 ,81461 
19ع  38 4,8684 ,34257 
20ع  38 4,8684 ,34257 
21ع  38 4,7105 ,73182 

عمالء_مع_عالقة  38 4,6974 ,39059 
شاملة_جودة_دارةا  38 4,7732 ,31145 

22ع  38 4,8684 ,34257 
23ع  38 4,7895 ,47408 
24ع  38 4,7632 ,63392 
25ع  38 4,7895 ,47408 

فردية_كفاءات  38 4,8026 ,43557 
26ع  38 4,7632 ,43085 
27ع  38 4,8158 ,51230 
28ع  38 4,7105 ,69391 
29ع  38 4,7105 ,61106 

_جماعية_كفاءات  38 4,7500 4,7500 
30ع  38 4,7105 ,51506 
31ع  38 4,7895 ,47408 
32ع  38 4,8158 ,45650 
33ع  38 4,8158 ,39286 

تنظيمية_كفاءات  38 4,7829 ,38190 
34ع  38 4,8421 ,36954 
35ع  38 4,7895 ,41315 
36ع  38 4,6842 ,47107 
37ع  38 4,8684 ,34257 

جوهرية_كفاءات  38 4,7961 ,32805 
بشرية_كفاءات  38 4,7829 ,34593 

Valid N (listwise) 38   
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ANOVA 

 بالنسبة للنوع االجتماعي
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups ,333 1 ,333 2,511 ,122 قيادة
Within Groups 4,780 36 ,133   

Total 5,113 37    
عاملين_ادماج  Between Groups ,102 1 ,102 ,482 ,492 

Within Groups 7,636 36 ,212   
Total 7,738 37    

مستمر_تحسين  Between Groups ,130 1 ,130 1,461 ,235 
Within Groups 3,205 36 ,089   

Total 3,335 37    

ANOVA عمرال  

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
 Between Groups ,260 2 ,130 ,939 ,401 قيادة

Within Groups 4,853 35 ,139   
Total 5,113 37    

عاملين_ادماج  Between Groups ,460 2 ,230 1,107 ,342 
Within Groups 7,278 35 ,208   
Total 7,738 37    

مستمر_تحسين  Between Groups ,197 2 ,099 1,102 ,344 
Within Groups 3,137 35 ,090   
Total 3,335 37    

مورد_مع_عالقة  Between Groups ,042 1 ,042 ,319 ,576 
Within Groups 4,793 36 ,133   

Total 4,836 37    
عمالء_مع_عالقة  Between Groups ,001 1 ,001 ,008 ,931 

Within Groups 5,644 36 ,157   
Total 5,645 37    

شاملة_جودة_ادارة  Between Groups ,082 1 ,082 ,839 ,366 
Within Groups 3,507 36 ,097   

Total 3,589 37    
فردية_كفاءات  Between Groups ,013 1 ,013 ,069 ,794 

Within Groups 7,006 36 ,195   
Total 7,020 37    

_جماعية_كفاءات  Between Groups ,060 1 ,060 ,305 ,584 
Within Groups 7,065 36 ,196   

Total 7,125 37    
تنظيمية_كفاءات  Between Groups ,010 1 ,010 ,068 ,796 

Within Groups 5,386 36 ,150   
Total 5,396 37    

جوهرية_كفاءات  Between Groups ,100 1 ,100 ,923 ,343 
Within Groups 3,882 36 ,108   

Total 3,982 37    
بشرية_كفاءات  Between Groups ,021 1 ,021 ,169 ,683 

Within Groups 4,407 36 ,122   
Total 4,428 37    
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مورد_مع_عالقة  Between Groups ,109 2 ,054 ,403 ,671 
Within Groups 4,727 35 ,135   
Total 4,836 37    

عمالء_مع_عالقة  Between Groups 2,218 2 1,109 11,325 ,000 
Within Groups 3,427 35 ,098   
Total 5,645 37    

شاملة_جودة_ادارة  Between Groups ,301 2 ,151 1,603 ,216 
Within Groups 3,288 35 ,094   
Total 3,589 37    

فردية_كفاءات  Between Groups ,251 2 ,126 ,650 ,528 
Within Groups 6,768 35 ,193   
Total 7,020 37    

_جماعية_كفاءات  Between Groups ,452 2 ,226 1,186 ,317 
Within Groups 6,673 35 ,191   
Total 7,125 37    

تنظيمية_كفاءات  Between Groups ,590 2 ,295 2,148 ,132 
Within Groups 4,806 35 ,137   
Total 5,396 37    

جوهرية_كفاءات  Between Groups ,180 2 ,090 ,828 ,445 
Within Groups 3,802 35 ,109   
Total 3,982 37    

بشرية_كفاءات  Between Groups ,322 2 ,161 1,373 ,267 
Within Groups 4,105 35 ,117   
Total 4,428 37    

 
 

ANOVA لمؤهل العلمي ا   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Between Groups ,171 1 ,171 1,246 ,272 قيادة

Within Groups 4,942 36 ,137   
Total 5,113 37    

عاملين_ادماج  Between Groups ,035 1 ,035 ,162 ,690 
Within Groups 7,704 36 ,214   
Total 7,738 37    

مستمر_تحسين  Between Groups ,016 1 ,016 ,173 ,680 
Within Groups 3,319 36 ,092   
Total 3,335 37    

مورد_مع_عالقة  Between Groups ,195 1 ,195 1,516 ,226 
Within Groups 4,640 36 ,129   
Total 4,836 37    

عمالء_مع_عالقة  Between Groups ,016 1 ,016 ,102 ,751 
Within Groups 5,629 36 ,156   
Total 5,645 37    

شاملة_جودة_ادارة  Between Groups ,001 1 ,001 ,010 ,921 
Within Groups 3,588 36 ,100   
Total 3,589 37    

فردية_كفاءات  Between Groups ,224 1 ,224 1,188 ,283 
Within Groups 6,795 36 ,189   
Total 7,020 37    
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ANOVA الخبرة    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 Between Groups ,607 3 ,202 1,528 ,225 قيادة

Within Groups 4,506 34 ,133   
Total 5,113 37    

عاملين_ادماج  Between Groups ,912 3 ,304 1,513 ,229 
Within Groups 6,827 34 ,201   
Total 7,738 37    

مستمر_تحسين  Between Groups ,191 3 ,064 ,689 ,565 
Within Groups 3,144 34 ,092   
Total 3,335 37    

مورد_مع_عالقة  Between Groups ,571 3 ,190 1,517 ,228 
Within Groups 4,265 34 ,125   
Total 4,836 37    

عمالء_مع_عالقة  Between Groups 2,055 3 ,685 6,489 ,001 
Within Groups 3,589 34 ,106   
Total 5,645 37    

املةش_جودة_ادارة  Between Groups ,681 3 ,227 2,656 ,064 
Within Groups 2,908 34 ,086   
Total 3,589 37    

فردية_كفاءات  Between Groups ,868 3 ,289 1,600 ,208 
Within Groups 6,152 34 ,181   
Total 7,020 37    

_جماعية_كفاءات  Between Groups 1,007 3 ,336 1,865 ,154 
Within Groups 6,118 34 ,180   
Total 7,125 37    

تنظيمية_كفاءات  Between Groups ,894 3 ,298 2,252 ,100 
Within Groups 4,502 34 ,132   
Total 5,396 37    

جوهرية_كفاءات  Between Groups ,245 3 ,082 ,743 ,534 
Within Groups 3,737 34 ,110   
Total 3,982 37    

بشرية_كفاءات  Between Groups ,585 3 ,195 1,726 ,180 
Within Groups 3,843 34 ,113   
Total 4,428 37    
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Correlations 

شاملة_جودة_ادارة  فردية_كفاءات  _جماعية_كفاءات  تنظيمية_كفاءات  جوهرية_كفاءات   
شاملة_جودة_ادارة  Pearson Correlation 1 ,779** ,830** ,680** ,783** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
فردية_كفاءات  Pearson Correlation ,779** 1 ,716** ,660** ,786** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
_جماعية_كفاءات  Pearson Correlation ,830** ,716** 1 ,544** ,692** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 
تنظيمية_كفاءات  Pearson Correlation ,680** ,660** ,544** 1 ,716** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 38 38 38 38 38 
جوهرية_كفاءات  Pearson Correlation ,783** ,786** ,692** ,716** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

Correlations 

 قيادة 
عا_ادماج

 ملين
 تحسين

مستمر_  
_مع_عالقة

 مورد
_عالقة  

عمالء_مع  
جودة_ادارة
شاملة_ بشرية_كفاءات   

 **Pearson Correlation 1 ,668** ,473** ,579** ,446** ,772** ,634 قيادة
Sig. (2-tailed)  ,000 ,003 ,000 ,005 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 38 38 
عاملين_ادماج  Pearson Correlation ,668** 1 ,629** ,745** ,744** ,934** ,776** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 38 38 
مستمر_تحسين  Pearson Correlation ,473** ,629** 1 ,528** ,474** ,732** ,637** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000  ,001 ,003 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 38 38 
مورد_مع_عالقة  Pearson Correlation ,579** ,745** ,528** 1 ,623** ,847** ,877** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 38 38 
عمال_مع_عالقة

 ء
Pearson Correlation ,446** ,744** ,474** ,623** 1 ,812** ,701** 
Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,003 ,000  ,000 ,000 

N 38 38 38 38 38 38 38 
شام_جودة_ادارة

 لة
Pearson Correlation ,772** ,934** ,732** ,847** ,812** 1 ,882** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 38 38 38 38 38 38 38 
بشرية_كفاءات  Pearson Correlation ,634** ,776** ,637** ,877** ,701** ,882** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 38 38 38 38 38 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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1 ,882a ,777 ,771 ,16556 
a. Predictors: (Constant), شاملة_جودة_ادارة 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,109 ,418 ,261 ,795 

شاملة_جودة_ادارة  ,979 ,087 ,882 11,204 ,000 

a. Dependent Variable: بشرية_كفاءات 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,634a ,403 ,386 ,27107 

a. Predictors: (Constant), قيادة 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,936 ,580  3,339 ,002 

 000, 4,925 634, 120, 590, قيادة

a. Dependent Variable: بشرية_كفاءات 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,776a ,603 ,591 ,22110 

a. Predictors: (Constant), عاملين_ادماج 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,036 ,374  5,452 ,000 

عاملين_ادماج  ,587 ,079 ,776 7,387 ,000 

a. Dependent Variable: بشرية_كفاءات 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,637a ,405 ,389 ,27041 

a. Predictors: (Constant), مستمر_تحسين 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,222 ,720  1,698 ,098 

مستمر_تحسين  ,734 ,148 ,637 4,955 ,000 

a. Dependent Variable: بشرية_كفاءات 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,877a ,769 ,763 ,16845 
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a. Predictors: (Constant), مورد_مع_عالقة 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,741 ,370 2,003 ,053 

مورد_مع_عالقة  ,839 ,077 ,877 10,956 ,000 

a. Dependent Variable: بشرية_كفاءات 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,701a ,491 ,477 ,25019 

a. Predictors: (Constant), عمالء_مع_عالقة 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,868 ,496  3,763 ,001 

عمالء_مع_عالقة  ,621 ,105 ,701 5,894 ,000 

a. Dependent Variable: بشرية_كفاءات 
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