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املبحث األول  :اخللفية النظرية للدراسة

 1/1مقدمـة :

يكمــن االســتخدام النــاج ألدوات وأســاليب إدارة الجــودة الشــاملة فــى القــدرة علــى

تغيير الثقافة التنظيمية بحيث يصب جذب االنتباه نحو الجودة الشاملة جـزءا ابيعيـا مـن
سلوك المنظمة  ،ومن ثـم فـ ن دعـم التغييـر الـالزم لتحويـل المنظمـة بحيـث تكـون الجـودة

الشاملة اريقة للحياة ،وسلوك ابيعى لها يعتبـر الحلقـة األساسـية فـى مـدخل إدارة الجـودة
الشاملة .

ذلك أن خلق الثقافـة التنظيميـة التـى تتفـق وادارة الجـودة الشـاملة يعتبـر مـن أهـم

التحديات لبرنامج إدارة الجودة  ،ألن لكل منظمة من منظمات األعمال ثقافتها الخاصة بهـا
 ،والتــى تشــمل فــى مجملهــا العــادات والتقاليــد والقــيم والمعتقــدات التــى تحكــم ســلوك األف ـراد

والمجموعات فى المنظمة .

كما يتوقف نجاح تابيق منهج إدارة الجـودة الشـاملة علـى مـد التهيئـة الثقافيـة

للمنظمــة لتتوافــق ومتالبــات التابيــق النــاج والفعــال للجــودة ،ذلــك أن هــذه الثقافــة تعتبــر
قابلــة للتعلــيم والتغييــر واألنتقــال والتكيــف ،لــذلك فمــن الممكــن تغييــر محتــو الثقافــة لــد
العاملين وغرس ثقافات جديدة للجودة لديهم .

 2/1مفهوم إدارة اجلودة الشاملة :

يعرف ) (Juran and Gryna, 1993إدارة الجودة الشاملة بأنها مجموعة من

األنشــاة الموجهــة لتحقيــق رضــاء العميــل ،ومــن ســلاات أكبــر للعــاملين  ،وزيــادة الــدخل

وتخفيض التكلفة .

كمــا عرفــت نالمنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســى  )1334 ،إدارة الجــودة الشــاملة

بأنها مدخل إلدارة المنظمة  ،يرتكز على الجودة ويبنى على أساس مشـاركة جميـع أعضـاء
المنظمة  ،يستهدف النجاح اويل األجـل مـن خـالل رضـاء العميـل وتحقيـق المنـافع لجميـع

أعضاء المنظمة والمجتمع .

وقــد قســم ) (Sandelands, 1994مصــال إدارة الجــودة الشــاملة إلــى ثــالث

كلمات :

 إدارة ) (Managementوتعنـــى تـــوافر فلســـفة قوامهـــا التركيـــز علـــى العميـــل ،وتعنى أيضا تغيير فى الثقافة وازالة العقبات  ،والتأكد من أن األدوات المسـتخدمة
ألداء الوظيفة متاحة وأن تجعل المنظمة من العمل متعه .

 الجودة ) (Qualityوتعنى أن يتلقى العمالء كل ما يرغبون فيه بل يزيـد  ،ممـايســــتوجب اال نصــــال بالعميــــل والتأكــــد مــــن أن الســــلع والخــــدمات تتناســــب مــــع
احتياجات السوق ،وبناء عالقات ايبة مع الموردين .

 الشــاملة ) (Totalوتعنــى أن كــل فــرد فــى المنظمــة يجــب أن يشــترك فــى برنــامجالجــودة بصــورة شخصــية أو مــن خــالل فــرق العمــل ويعتمــد االشــتراك الكلــى علــى

تفويض السلاة والتدريب واال تصال .

وأخي ـ ار يعرفهــا ن زيــن الــدين 1336 ،نقــال عــن  ) Sehucter,1992بأنهــا خلــق

ثقافــة متميــزة فــى األداء ،حيــث يعمــل المــديرون والعــاملون بشــكل مســتمر ود وب لتحقيــق

توقعات العميل ،وأداء العمل الصحي بصورة صحيحة منذ البداية مع تحقيق الجـودة بشـكل
أفضل وفعالية عالية  ،وفى أقل وقت ممكن .

من التعريفات السـابقة والتـى تـم اختيارهـا لتخـدم أغـراض الدراسـة نجـد أنهـا تركـز

على التغيير الثقافى بالمنظمة لتتحول نحو ثقافة الجودة الشاملة ......

 3/1مبادئ إدارة اجلودة الشاملة :

يحـدد ) (Ranbird and Maguire, 1993أنـه خــالل عمليـة تاــوير إدارة

الجــودة الشــاملة ،فـ ن ذلــك يبنــى علــى أســس منهــا ،التركيــز علــى العميــل ،واحــداث التغييــر
الثقافى المالوب ،باإلضافة إلى التعلم والتدريب المستمر كما يوض

(Terziovski and

) Others,1996العناصــر الرئيســية الالزمــة لنجـــاح تابيــق إدارة الجــودة الشــاملة والتـــى
تتمثل فى  :القيادة الفعالة  ،الجودة المعتمدة علـى الر يـة  ،مشـاركة العـاملين فـى صـياغة
ر يــة الجــودة بالمنظمــة ،تحديــد توقعــات العميــل واســتراتيجية التابيــق ،فــرق العمــل عبــر

اإلدارات الوظيفيــة ،نظــام تأكيــد الجــودة الرســمى  ،التحــالف االســتراتيجى مــع المــوردين  ،أال
يكون تخفيض حجم المنظمة جزءا من عملية التغيير الثقافى بالمنظمة .

ويضـــيف ) (Emery and Others,1996أن نجـــاح تابيـــق إدارة الجـــودة
الشــاملة يعــزو إلــى  :مشــاركة الر يــة ،التخاــيا للتابيقــات  ،االلتـزام التنظيمــى ،التــدريب ،

نظام للمكافآت ،تمكين العاملين  ،تكامل العمل عبر اإلدارات الوظيفية .

ويوضــــ ) (Brocka,1997أن هنــــاك ســــتة عناصــــر أساســــية إلدارة الجــــودة

الشـاملة هـى  :الر يــة التنظيميـة والتـى تــزود المنظمـة ب اـار عمــل مرشـد لمعتقـدات وقــيم
المنظمــة أ تحــدد الثقافــة التنظيميــة  ،والتغلــب علــى عقبــات التغييــر ،وفعاليــة االتصــال،

والتقيـــيم المســـتمر  ،والتحســـين المســـتمر  ،والعالقـــات مـــع المـــوردين والعمـــالء  ،وتمكـــين

العاملين وأخي ار التدريب الفعال .

ويركـز ) (Yusaf and Aspinwall,2000علـى العناصـر الفنيـة للجـودة حيـث

يوض أن العناصر األساسية لنجـاح تابيـق إدارة الجـودة الشـاملة هـى  ،القيـادة اإلداريـة ،

التنظـــيم  ،التعلـــيم والتـــدريب ،جـــودة التصـــميم ،جـــودة المـــوردين  ،جـــودة العمليـــة  ،اإلدارة

المبنيــة علـــى الحقــائق  ،اإلدارة الفعالـــة للمــوارد البشـــرية  ،التركيــز علـــى العميــل  ،وأخيـــ ار

األدوات واألساليب الفنية للجودة .

وقـــد أوضـــحت نجبريـــل )3000،تفصـــيالت لـــبعض هـــذه المبـــادئ والالزمـــة إلدارة

الجودة الشاملة تمثلت فيما يلى  :االلتزام اويل األجـل ب حـداث التحسـين المسـتمر ،التوجـه

إلى إرضاء العميل الداخلى والخارجى  ،وتبنى مفهوم عدم الخاأ وتحقيق األداء السـليم مـن
أول مــرة  ،والتعلــيم والتــدريب المســتمر ،والقيــادة القويــة ،وأن الجــودة والتحســين المســتمر

مســـ لية الجميـــع ،وتحقيـــق التـــرابا والتكامـــل والمشـــاركة بـــين األقســـام واألدوات المختلفـــة
بالمنظمــــة  ،وتمكــــين العــــاملين  ،واتخــــاذ القــــ اررات المســــتنده علــــى الحقــــائق والمعلومــــات

المتكاملــة  ،ومكافــأة الفريــق المبــدع مــن العــاملين  ،وايمــان األنمــاا القياديــة بغــرس القــيم

اإليجابيــة لــد الفــرد والمنظمــة  .وأخي ـ ار يوض ـ نســالم  )3001،أن المبــادئ والمتالبــات
األساســـية لتابيـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة تتمثـــل فيمـــا يلـــى  :التوجـــه بالعميـــل  ،التحســـين
المســتمر فــى كافــة األنشــاة والعمليــات ،مشــاركة العــاملين نالجــودة مســئولية كــل فــرد فــى
المنظمة)  ،وتبنى مفهوم منع األخااء نالعمل الصحي من أول مرة ) واالعتماد على فـرق

العمل فى إنجاز أعمـال التحسـين ،والتركيـز علـى النتـائج والعمليـات معـا  ،والقيـادة اإلداريـة
الفعالـــة لـــدعم وتأييـــد برنـــامج إدارة الجـــودة الشـــاملة  ،واإلدارة الفعالـــة للمـــوارد البشـــرية ،

والتعلــيم والتــدريب المســتمر  ،وتهيئــة منــاق العمــل وثقافــة المنظمــة  ،وتأســيس نظــام فعــال
للمعلومات  ،وأخي ار قياس األداء واإلنتاجية والجودة .

ويســتخلا الباحــث ممــا ســبق العناصــر المحــددة إلدارة الجــودة الشــاملة ومــن ثــم

العناصــر التــى تكــون ثقافــة الجــودة الشــاملة لـد المنظمــات والتــى ســتكون أســاس قائمــة
االستقصاء سواء كانت متغيرات رئيسية أو عناصر فرعية مكونة لهذه المتغيرات فيما يلـى

 :التوجيــه االســتراتيجى ،االتجاهــات  ،القــيم الســائدة  ،التــدريب والــتعلم  ،واالتصــال  ،روح

الفريــق ،نمــا القيــادة  ،وتحتــو هــذه المتغي ـرات علــى عناصــر فرعيــة تكمــل منظومــة ثقافــة
الجــودة الشــاملة تمثلــت فيمــا يلــى اســتراتيجية التركيــز علــى العميــل ،التحســين المســتمر،
مستو العيوب الصفرية ،المشاركة  ،حلقات الجودة وفرق التحسين عبر اإلدارات الوظيفية
 ،تفويض السلاات  ،اإلدارة بالحقائق .
 4/1مفهوم ومكونات الثقافة التنظيمية :

يعــرف ) (Dension,1990الثقافــة التنظيميــة بأنهــا مجموعــة القــيم والمعتقــدات

والمبادئ األساسية  ،التى تعمل بمثابة األساس للنظام اإلدار  ،وكذلك مجموعة السـلوكيات

والممارسات اإلدارية التى تجسد وتقو تلك المبادئ األساسية .

ويعرفهـا ) (Hofstede and Others,1990بأنهـا مجموعـة الرمـوز التنظيميـة

والمثل العليا  ،الاقوس والشعائر ،والقيم الموجودة داخل المنظمة .

كما يعرف ) (Peters,1993الثقافة التنظيمية بأنها اريقـة إلنجـاز األشـياء التـى

حولنـا  ،فهـى تشـمل القواعـد غيـر المكتوبـة التـى يتأسـس عليهـا السـلوك الـذكى للمنظمـة ،
ومشاركا القيم التى يمتلكها األفراد ،ذلك أن ثقافة المنظمـة تقـوم بـدمج أربعـة عناصـر قائـده

هى :

 اتجاه االبتكار  ،اإلبداع  ،التغيير واألشياء الجديدة نثقافة االبتكار) .
 اتجاه اإلنجاز  ،العمل  ،الااقة أو القدرة  ،النتائج نثقافة اإلنجاز) .
 اتجاه الرقابة  ،التكامل  ،الوقاية  ،المحافظة نثقافة الرقابة ) .
 اتجاه االنسجام  ،التفكير ،التوافق ،الرعاية نثقافة االنسجام) .

ويضيف أنه فى هذا الموقف يتم تقديم أوليات تغيير الثقافة والتـى يجـب أن تحـدد
ثالث قضايا هى :




أين تكون الثقافة والمنظمة اليوم ؟
ماذا تستايع أن تواجه الثقافة ؟

أين نحتاط أن تسير الثقافة ؟

ويعرفهــا ) (George and Jones, 1996بأنهــا القــيم والعــادات الموضــوعة

بصــفة غيــر رســمية  ،والتــى تراقــب اريق ـة تفــاعالت األف ـراد والجماعــات فــى المنظمــة مــع
بعضهم البعض  ،وأيضا مع األفراد خارط المنظمة .

وفى كل المنظمات يجب على المديرين خلق هيكل وثقافة تنظيمية حيث :

 -1تشجع العاملين على العمل الجاد والشاق وتاوير اتجاهات مسانده للعمل .
 -3السماح لألفراد والجماعات للتعاون والعمل معا بفعالية .
وتشمل الثقافة التنظيمية نوعين من القيم هما :

 -1القيم النهائية  :وهى الهـدف المرغـوب والـذ تبحـث المنظمـة عـن تحقيقـه ،وذلـك مثـل
قـــيم التميـــز  ،الثبـــات أو االســـتقرار  ،القابليـــة للتنبـــ  ،الربحيـــة  ،االبتكـــار  ،الجـــودة ،

االقتصاد  ،الفضيلة أو األخالق .

 -3القيم المساعدة  :وهـى الشـكل المرغـوب مـن السـلوك والـذ ترغـب المنظمـة أن يالحـظ
علـــى أعضـــائها  ،وذلـــك مثـــل قـــيم العمـــل الجـــاد  ،واحتـــرام التقاليـــد واحتـــرام الســـلاة ،

والحياة والحذر ،والشجاعة  ،واإلبداع ،واألمانة وأخذ المخاارة .

ويضيف ) (Thompson,1996أن القيم والثقافة التنظيمية هـى التـى تحـدد أوال

فعاليـة المواءمــة بـين البيئــة والمـوارد الحاليــة  ،وثانيـا القــدرة والرغبـة لــد المنظمـة للتغييــر

وتقوية هذا التوازن أو المواءمة .

ويحــدد ) (Anthomy and Others,1996أن التثقيــف Acculturation

هو عملية تعلم واحراز ونيل ثقافة المنظمة .

ويقدم ن إتكنسون )1336 ،نقال عن ) (Handyمقترح يوض تقسيم المنظمـات
إلى مد مكون من أربع ثقافـات ،ذلـك أن تكـوين الثقافـة يعتمـد علـى عوامـل منهـا  ،تـاري

المنظمــة  ،الملكيــة  ،هيكــل المنظمــة  ،التكنولوجيــا  ،وكــذلك األحــداث الهامــة فــى المنظمــة

والبيئة  ،وتتمثل الثقافات األربع فيمـا يلـى  :النفـوذ  ،الـدور  ،الوظيفـة  ،الفـرد  ،والغـرض

من التحليل هو تحديد مد قـدرة الثقافـة السـائدة ن الحاليـة ) علـى أن تعكـس االحتياجـات

الحقيقية والقيود الخاصة بالتنظيم .
* ثقافة النفوذ

The Power culture

وتوصــف هــذه الثقافــة بأنهــا تعكــس تركيــز القــوة لألســرة التــى تمتلــك منظمــة مــا

صــغيرة أم كبيــرة  ،ذلــك أن المســئولية محصــورة فــى أعضــاء األســرة  ،وتعتمــد قــدرة ثقافــة
النفوذ على التكيف مع التغيرات البيئية على قدرة من يشغل أماكن النفوذ داخل المنظمة.

* ثقافة الدور

The Role culture

وتشــبه هــذه الثقافــة بيروقراايــة نمــاكس فيبــر) فــى شــكلها الحقيقــى .ذلــك أن قــوة

ثقافــة الــدور تقــع فــى التخصصــات الوظيفيــة مــن خــالل الوصــف الــوظيفى  ،واإلجـــراءات
والقواعد والنظم  ،وتعتمد فاعلية النظام على االلتزام بالمبادئ بدال من الشخصيات .

* ثقافة الوظيفة

The Task culture

وتعتمد هذه الثقافة على الصلة الوثيقة واالتصال والتكامل بين األقسام والوظـائف

والتخصصــات  ،ويعتبــر ذلــك هــو الوســيلة التــى مــن خاللهــا تتكيــف المنظمــة مــع التغي ـرات
بســرعة  .وتمثــل المهــارات والخبـرات مــوردا ال يقــدر بــثمن فــى تلــك المنظمــات  ،حيــث تهــتم

بأنشاة البحوث والتاوير .
* ثقافة الفرد

The Person culture

وتعتبر هذه الثقافـة بمثابـة خاصـية مميـزة لنمـوذط اإلدارة الـواعى ،ذلـك أن األفـراد

داخــل الهيكـــل التنظيمـــى يحـــددون بشـــكل جمــاعى الاريـــق الـــذ ستســـير فيـــه المنظمـــة ،

ويالحظ أن المنظمات التى تتبع هذه الثقافة ترفض الهرمية الرسـمية إلنجـاز األعمـال  ،بـل
توجد فقا لتلبية احتياجات األعضاء  .ومن ثم فهذه الثقافة مالئمة للمجموعة التى تساعد

نفسها بنفسها  ،وال تكون مالئمة لمنظمات األعمال .

ويـذكر )  ( Sherriton and Stern, 1997أن أعظـم تحـد أساسـى يواجـه
خبـراء المـوارد البشــرية فـى البيئـة الديناميكيــة اليـوم  ،هـو تســهيل التغييـر فـى منظمــاتهم ،

ذلك أن معظم الشركات تقع فى شرك التغيير وتقوم بمجهودات شجاعة إلدارة هذا التغيير ،

ولكنها ال تحدد المتهم الرئيسى – ثقافتها التنظيمية – فى حالة الفشل .

ويحددان سـت خاـوات لتغييـر ثقافـة المنظمـة أو حتـى الثقافـة الفرعيـة لـادارات المختلفـة

بها وهى:

* الحاجة للتقييم

Needs Assessment

* االتجاه التنفيذ

Executive Direction

* البنية األساسية

* التنظيمات المكملة

Infrastructure
Collateral Organization

* التـدريب
* التقـييم

Training
Evaluation

كما أن خبراء الموارد البشرية يجب أن يلعبوا ثالثة أدوار رئيسية فى تغييـر ثقافـة

المنظمة وهى :

 تغيير الثقافة الفرعية الخاصة بالموارد البشرية.

 تسهيل تغيير الثقافة فى حالة توقف نشاا المنظمة.

 التأثير الثقافى للموارد البشرية وخصوصا خلق التغيرات المساندة فـى السياسـات
واإلج ـراءات ،وكــذلك تحديــد نقــاا القــوة الواجــب اســتغاللها فــى البنيــة األساســية

للمنظمة.

ويضيف ) (Jordon, 1999أن الثقافة التنظيمية تقع فى ثالثة مستويات هى:

 المستو األول  :وهو الذ يمكن مالحظته ويتكون من أنماا وأشكال مسموعة
ومرئية من السلوك ،والتكنولوجيا والفنون.

 المستو الثانى  :وهو أقل قابلية للمالحظة ويشير إلـى الاريقـة التـى يفسـر بهـا
األفراد اناباعاتهم عن المستو األول.

 المستو الثالث  :ويشمل األفكار واالقتراحات الخاصـة بـاألفراد والتـى تـ ثر علـى
سلوكهم.

ويحــدد )  ( Bennett and Others, 2000أنــه لزيــادة وتاــوير القــدرات
المختلفــة للمنظمــة علــى المســتو الفــرد وعلــى المســتو التنظيمــى  ،فيجــب أن تكــون

أهداف برامج الشمول الثقافى  Cross – Culturalمحـددة بالدرجـة التـى تسـاعد متعهـد

التغيير  Assigneesعلى :

 إدارة التغيير الشخصى والمهنى  .أ فهم معنى الثقافة وكيف تتشكل معتقدات
األفراد وقيمهم وافتراضاتهم وتوقعاتهم وسلوكهم .

إدارة المســـئوليات المهنيـــة  .أ فهـــم وتابيـــق أاـــر العمـــل لتحليـــل تفـــاعالت



الشمول الثقافى وتاوير المهارات للتوفيق بين االختالفات .

 إدارة االختالفــات الثقافيــة.بمعنى تاــوير مهــارات االتصــال الناتجــة عــن التــداخل
الثقافى .
وتعرف ( خااب  ،أبو فخرة  ) 3000 ،الثقافة التنظيميـة بأنهـا المحصـلة الكليـة

للكيفيـــة التـــى يفكـــر ويعمـــل بهـــا األفـــراد داخـــل المنظمـــة  ،وهـــى تمثـــل القـــيم والمعتقـــدات
واالتجاهـات والمبـادئ التـى تحكـم سـلوك األفـراد  ،ومـن ثـم فهـى نسـيج مـن اللغـة التـى يــتم
التعامل بها  ،والعادات التنظيمية ونظـام القـيم الـذ يـنظم قواعـد ووسـائل السـلوك المقبـول

اجتماعيا .

وفـــى وصـــفه لألنمـــاا الثقافيـــة المتـــوافرة بالشـــركات يحـــدد ن كـــاميرون وكـــوين،

 )3000أنه يوجد أربعة أنماا ثقافية للمنظمات تتمثل فيما يلى:
* منظمات الثبات  +التركيز على الداخل :

وتسود فى هذه المنظمات البيروقراايـة  ،ويتحـتم علـى كـل موظـف االلتـزام بتنفيـذ

األوامر  ،ويكون االعتبار األساسى هو تنفيذ العمل بنفس الاريقة المقررة سلفا .
*منظمات الثبات  +التركيز على الخارط :

وتقوم هذه المنظمات بالتاوير والتحسـين أكثـر ممـا تقـوم باالبتكـار أو االسـتبدال،
وذلــك لكــى تحــافظ علــى حــد أدنــى مــن الثبــات الــداخلى  ،ولكنهــا فــى نفــس الوقــت تحــاول
التوافق مع تاورات السوق .

* منظمات التغيير  +التركيز على الداخل :
وتعتمد هذه المنظمات علـى فـرق العمـل  ،ويسـود فيهـا روح الفريـق  ،والمشـاركة

فــى اتخــاذ الق ـ اررات  ،التنظــيم األفقــى والالمركزيــة  ،وينتشــر داخــل هــذه المنظمــات التنــاوب
الوظيفى،حيث يقوم العاملون بأداء مختلف الوظائف الموجودة بالشركة بشكل تاوعى.
* منظمات التغيير  +التركيز على الخارط :

وهى منظمات جديدة صغيرة الحجم ظهرت نتيجة إمكانية الربا الشبكى من خـالل

االســتفادة مــن ثــورة االتصــاالت  ،وهــى تنشــأ باألصــل اســتجابة لظــرف خــاا أو م قــت ،
وتتميز هذه المنظمات بالفعالية واألفقية التنظيمية التامة وعدم تعـدد المسـتويات اإلداريـة ،

ويتمتــع العــاملون بــروح معنويــة عاليــة وتســود بيــنهم روح المخــاارة والمبــادأة واالبتكــار ،

ويكون الهدف الرئيسى لهم إنجاز المهام بفعالية .

وأخيـ ار يــر ن درويــا  ،شـرارة  ) 3002 ،نقــال عــن )  ( Scheinأن الثقافــة التنظيميــة
يمكن إدراكها على ثالثة مستويات :

 المستو المرئى  :ويتمثل فى الظروف المادية،الهيكل التنظيمى ،قاعات االستقبال
 مستو القيم المعلنة  :ويتمثل فى تصريحات اإلدارة العليا  ،التقارير السنوية.

 مســـتو القـــيم الفعليـــة  :وتتمثـــل فـــى الممارســـات الفعليـــة للعالقـــات مـــع العمـــالء
والموردين والعاملين والجمهور فى المجتمع .

وهناك غالبا تناقض وتنافر بين مستو القيم المعلنة ومستو القيم الفعليـة  ،إال
أن األخيرة هى اإليقاع الحقيقـى للقـيم الجذريـة التـى تكـون الثقافـة التنظيميـة  ،والتـى تمثـل
االفتراضات األساسية  ،وهى العادات والسلوكيات والممارسات التى يتبعها الجميع ،ومن ثم

ف ـ ن تشــخيا ممارســات العمــل الفعليــة هــو الــذ يحــدد بــدوره مــدركات الســلوك التنظيمــى
واإلدار فى الشركة  ،ومن ثم تحديد جوانب القوة فى الثقافة التنظيمية والتـى تسـاعد علـى
التخايا والتنفيذ السـليم إلدارة الجـودة الشـاملة  ،وتحديـد جوانـب الضـعف لتفـاد تأثيراتهـا

الضارة .

 5/1أهمية الثقافة التنظيمية :
يــر

)  ( Schein, 1991أن للثقافــة التنظيميــة مهمــة أساســية تتمثــل فــى

المحافظة على بقاء واستمرار المنظمة  ،وذلك من خال ل قيامها بوظيفتين هما :

 البقاء والتكيف مع البيئة الخارجية ،حيث تلعب الثقافة دو ار كبي ار يتمثل فيما يلى :
* تكوين فهم واض وسائد بين أعضاء المنظمة عن كل من
 -رسالة المنظمة .

 -الوظائف المعلنة والمستترة للمنظمة.

* تكوين اتفاق جماعى بين أعضاء المنظمة حول
 -األهداف التى تحقق رسالة المنظمة.

 الوسائل التى يمكن استخدامها لتحقيق تلك األهداف. -المعايير المستخدمة لقياس مد تحقيق األهداف.

ويمثل هذا االتفاق الجماعى عنص ار حاسما لزيادة الفعالية التنظيمية.

* تكامل العمليات الداخلية للمنظمـة والتـى تمثـل العمليـات التـى تمكـن الجماعـة مـن إنجـاز

األشياء معا ،والتى ال يستايع األفراد إنجازها بمفردهم ،حيث ترتبا الثقافـة بقضـايا التكامـل

الداخلى من خالل المحافظة على أفراد المنظمة معا.

ويضــــيف ن مصــــافى  ) 1333،أن لثقافــــة المنظمــــة مجموعــــة مــــن الوظــــائف

التنظيميـــة منهـــا ،تهيئـــة إاـــار مرجعـــى للعـــاملين يســـاعدهم علـــى فهـــم اتجاهـــات وأنشـــاة
المنظمة ،ويرشدهم للسلوك المناسب فى المواقف المختلفة.

كما يوض ن جاد الرب ) 1337 ،أن أهميـة الثقافـة التنظيميـة ترجـع فـى أن لهـا

تأثير فعال على أداء األفراد واألداء الكلى للمنظمة ومن ثم :

 يوفر اإلاار الثقافى المناسب للمنظمـة  ،واالسـتقرار فـى العمالـة وانخفـاض معـدلدوران العمل  ،ووجود استجابة سريعة لق اررات اإلدارة العليا .

 تحــدد الثقافــة التنظيميــة دور متميــز للمنظمــة عــن غيرهــا مــن المنظمــات وتنمــىاإلحساس واالنتمـاء للمنظمـة لـد العـاملين  ،وتنمـى االهتمامـات الجماعيـة بـدال

مــن االهتمامــات الفرديــة  ،وت ـ د إلــى وجــود نظــام اجتمــاعى ثابــت  ،وتض ـييق

الفجوة بين معتقدات األفراد وأفعالهم  ،كمـا تسـاعد علـى إيجـاد نظـام فعـال للرقابـة
على اتجاهات وسلوكيات األفراد .

 إن وجود إاار فعال للثقافة التنظيمية يساهم فـى تـدعيم وتقويـة نظـم االتصـاالت،ونظم العالقات اإلنسانية ،وتحسين خدمة العمالء.

ويضـيف )( Pervaiz and Others, 1999أن الثقافـة هـى الخاـوة األولـى
للتغييــر والتحســـين ،كمـــا أن ملكيـــة خصـــائا الثقافـــة اإليجابيـــة تـــزود المنظمـــة بالعناصـــر
الرئيسية للتحسين ،وأن ثقافة االبتكار تتالب أن تتناسب مع البيئة التنظيمية المالئمة.

وأخي ار تضيف ن خااب ،أبو فخرة ) 3000 ،أهمية أخر تتمثل فى:
 -استخدام الثقافة كأداة للتغيير ووسيلة من وسائل التاوير التنظيمى.

 استخدام الثقافة كأداة إدارية هامة لتحسين المخرجات االقتصادية للمنظمة. 6/1ثقافة اجلودة الشاملة:

يعـرف )  ( Goetsch and Stanley, 1994ثقافـة الجـودة بأنهـا نظـام القـيم

التنظيمية  ،والتى تشمل القيم والتقاليد واإلجراءات والتوقعات الناتجة من محيا المشـاركة ،
والتى ت د إلى التحسين المستمر واالرتقاء بمستو الجودة.

ويحـــدد ن إتكنســـون )1336 ،أن إدارة الجـــودة الشـــاملة تمثـــل اســـتراتيجية تغييـــر

جذر  ،حيث تهدف إلى إحداث تغيير ثقافى فى األجـل الاويـل  ،حيـث تتالـب التزامـا ذاتيـا

من األفراد مع توافر نما إدار مناسب يوض أن هناك مقاومة محتملة  ،ناتجـة مـن القـيم

التى توجه السلوك  ،ومن ثم البد من التعامل معها جيدا .

ويوض أيضـا أن إدارة الجـودة الشـاملة تقـوم علـى أسـس ثقافيـة محـددة  ،تتركـز

حول جودة المعلومات  ،وتناسب السلاة مع المسـئولية  ،والتعـاون وسـيادة منـاق الوضـوح
والعدالة بين العاملين  ،باإلضافة إلـى ضـرورة إحـداث التغييـر الثقـافى والـذ يسـاعد األفـراد

على إنجاز األعمـال وزيـادة الرغبـة فـى االسـتمرار مـع المنظمـة  ،ومـن ثـم االعتقـاد بأهميـة

التغيير  ،وأن تدرك المنظمة أن التغيير ليس شيئا ثابتا ولكنه يتزايـد بمعـدل مسـتمر  ،والبـد
أن نحب التغيير ونشجع اآلخرين على حب التغيير لتحسين األداء.

وي كـد )  ( Terziovski and Others, 1996علـى أن التغييـر الثقـافى نحـو
الجودة الشاملة يتالب تابيق أسلوب فرق التحسين عبر اإلدارات الوظيفيـة ،باإلضـافة إلـى

أن تخفــيض حجــم المنظمــة ال يكــون جــزءا مــن عمليــة التغييــر الثقــافى المزمــع تنفيــذه حالــة
تابيق إدارة الجودة الشاملة.

ويتبنـى وجهـة النظـر هـذه )  ( Emery and Others, 1996حيـث يـذكر أن

عدم إحداث تكامل للعمل عبـر اإلدارات الوظيفيـة يـ د إلـى الفشـل فـى تابيـق إدارة الجـودة

الشاملة.

ويضـيف أن المنـاق التنظيمـى اإليجـابى ضــرورة لتهيئـة الظـروف للتابيـق النــاج

إلدارة الجودة الشاملة ،كما أن األخيرة تزودنا بتغيير مثالى فى فلسفة اإلدارة بغرض تحسين
الفعالية التنظيمية.

ويحـدد )  ( Dahlgaard and Others, 1998أن المكونـات األساسـية لـدورة الثقافـة

التنظيمية المتعلقة ب دارة الجودة الشاملة للمنظمة تتمثل فيما يلى:

 مالحظــة ظـواهر الجــودة الشــاملة الحاليــة لفهــم أوضــاع وخبـرات الجــودة الحاليــة
والرغبة فى التجديد.

 تحديـــد القـــيم الحاليـــة والتـــى توضـــ القـــيم الســـائدة لسياســـات الجـــودة بالنســـبة
للمنظمة.

 تحديد المبادئ المسـتقبلية والمتمثلـة فـى سياسـات الجـودة ور

المنظمـة تجـاه

ثقافة الجودة.

 تنفيــذ سياســات الجــودة الجديــدة والعمــل علــى تغييــر ســلوك العــاملين نحــو تلــك
السياسات.

ويقــدم )  ( Pervaiz and Others, 1999إاــار عمــا للــتعلم والتحســين

المستمر وكيفية تأثر هذه القضايا بالثقافة التنظيمية ،ويضيف أن العادات ت ثر على الـتعلم

والتحسين المستمر ،وذلك على المستو الفرد  ،كما أن ثقافة االبتكار تتالـب أن تتناسـب

مع البيئة التنظيمية المالئمة.

ويـذكر )  ( Sommerville and Others, 1999أنـه لكـى يـتم إحـداث تغييـر
فــى الثقافــة الســائدة فــى المنظمــة فالبــد مــن تقــديم أشــكال جديــدة مــن فــرق العمــل ،لوضــع
نماذط أفضل للتابيق .ذلك أن فرق العمل تسم بتبنى عمليات أعمالية ،ممـا يحقـق زيـادة

فى اإلنتاجية وتخفيضا فى التكاليف وتحسينا فى الجودة من خالل إدارة الجودة الشاملة.

ويضيف أنه وفقا لنموذط ) (Hofstede,1990فـ ن الثقافـة هـى بـرامج مجمعـة

فى العقل  ،حيث تفرق أو تميـز بـين المجموعـات الفرعيـة مـن األفـراد بعضـها الـبعض ،كمـا

أن القدرات المميزة لنموذط الخرياة الثقافيـة للمنظمـات وكـذلك اإلدا ارت واألفـراد ،إلـى جانـب

تركيز الفريق ،سوف يمكن ذلك من تاـوير ثقافـة النجـاح للفريـق وتحقيـق الجـودة للمشـروع
من خالل تأصيل وترسي ثقافة الجودة .

وامتــداد لمــا قالــه ) (Sommerville and Others,1999مــن ضــرورة تقــديم

أشكال جديدة من فرق العمل إلحداث التغيير الثقافى المالوب إلدارة الجودة الشاملة  ،يقدم

) (Steensma and Tettroo,2000إمكانيــات اســتخدام وتابيــق فــرق مراقبــة الجــودة
عبر اإلدارات الوظيفية بالمشروع .

 Cross- functional quality control project groupsوذلــك علــى عــدة
مســتويات تنظيميــة هــى أعضــاء مجلــس اإلدارة – مــديرو الجــودة-فريــق اإلدارة – ر ســاء

األقسام – العاملين .

يوض ) (Savolainen,2000أن تجسيد أيـديولوجيا الجـودة الشـاملة بالمنظمـة

يمكن إنجازة من خالل االستراتيجيات اإلدارية المناسبة  ،مما يستلزم قيادة فعالة فى عملية

تابيق إدارة الجودة الشاملة  ،األمر الذ يتالب شمول العاملين بالمنظمة ب حـداث التغييـر

الثقافى المالوب .

وقــد وضــع ) (Juhl and Others,2000مقــاييس لتقيــيم درجــة تأييــد جــودة

القيــادة بالمقارنــة بعالقتهــا بثقافــة األعمــال  ،واقتصــرت تلــك المقــاييس علــى اإلجابــة علــى

أربعة أسئلة هى :

 هل توثيق الجودة يمثل عنصر ضرور لخلق ثقافة الجودة ؟

 هل يوجد نظام لضمان وضع مقترحات العاملين عن تحسين الجودة ؟
 هل يوجد دراسات عن ق اررات األداء للعملية ؟ .

 هل أكثر من  %50من منتجات المنظمة تعتبر أفضل من منتجات المنافسين ؟
ويحدد ) (Al-Khalifa and Aspinwall,2000إاار العمل لقيم المنافسة
 Competing values frame workوالذ يستخدم لتحديـد الصـورة العامـة للثقافيـة
الالزمــة لتابيــق إدارة الجــودة الشــاملة  ،وقــد تــم التوصــل إلــى أن الخصــائا النموذجيــة

للثقافــة التنظيميــة فــى محــيا المشــاركة إلدارة الجــودة الشــاملة يمكــن تصــنيفها علــى أنهــا
ثقافة الجماعة وثقافة التاوير ،وهذه الخصائا تتجه نحو مرونـة التوجـه للعميـل ،حيـث

يكون التركيز على المشاركة واالبتكـار ،وتتعلـق بتاـوير المـوارد البشـرية ومـن ثـم تحقيـق
الفعالية التنظيمية .

ويوضــــ ندرويــــا ،شــــرارة  )3002 ،أن هنــــاك فروقــــا أساســــية بــــين الثقافــــة
التنظيميــة  Organizational Cultureوالتــى تعنــى مجموعــة مــن األنمــاا الثابتــة

للسلوك ال تتغيـر فـى األجـل القصـير ،والمنـاق التنظيمـى Organizational Climate

والذ يعنى الوضع الراهن للحالة المعنويـة واالهتمامـات التـى تشـغل بـال العـاملين  ،ذلـك
أن األولى تميل إلى الثبات ،والثانية تميل إلى التغيير ،وحتـى يمكـن لتابيـق إدارة الجـودة

الشاملة أن يكتب له النجاح ،ف نـه يجـب أن يـ ثر إيجابيـا فـى كليهمـا  ،المنـاق التنظيمـى

فى األجل القصير والثقافة التنظيمية فى األجل الاويل .

ويضيفان أنه ال بد مـن إحـداث تغييـر جـوهر فـى الثقافـة التنظيميـة وذلـك لنجـاح
تابيق إدارة الجودة الشاملة وذلك من حيث :

 -الشائعات والسرية تصب اتصاالت مفتوحة .

 -الرقابة على العاملين تصب تدعيم استقاللية العاملين .

 التركيز الداخلى على القواعد يصب التركيز الخارجى على العميل. -السعى إلى االستقرار يصب التغيير والتحسين المستمر .

 اإلدارة باللوم تصب اإلدارة بحل المشكالت من جذورها . 7/1مفهوم وقياس الفعالية التنظيمية :

يعرف ) (Yuchtman and Seashore,1967الفعاليـة التنظيميـة بأنهـا قـدرة

المنظمة على اسـتغالل الفـرا المتاحـة فـى البيئـة المحياـة وذلـك للحصـول علـى المـوارد

النادرة وذات القيمة.

ويعرفهـــا نخليـــل )1386 ،بأنهـــا درجـــة نجـــاح المنظمـــة فـــى مواجهـــة المتالبـــات
البيئية واشباع حاجات وتوقعات العمالء االستراتيجيين لها .

ويعرف نبصر  )1333،الفعالية التنظيمية بأنها تعادل الصحة التنظيمية لكافـة

العمليات الداخلية بالم سسة .

كمـا يعرفهـا ) (George and Jones,1996بأنهـا قـدرة المنظمـة علـى تحقيـق

األهداف المحددة .

وتعرفهـا نالاـبالو  )1336،نقـال عـن )Georgopoulos ، Denison,1990

) and Tannenbaum,1957بأنها قدرة المنظمة على تحقيـق األهـداف التـى قامـت مـن
أجلها ،وذلك كنظام إجتماعى  ،دون إجهاد لمصادرها وأعضائها .
ويجمــل ) (Gordon,1999التعريفــات الســابقة معــا ويوضــحها حيــث يــذكر أنــه
ُ

يمكن تعريف الفعالية التنظيمية وتقسيمها فى أربعة ارق رئيسية هى :
 -1قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها .

 -3قــدرة المنظمــة علــى إح ـراز أو تحقيــق الم ـوارد المالوبــة مــن البيئــة الخارجيــة وتحقيــق
الميزة التنافسية .

 -2جودة المعلومات والعمليات الداخلية بالمنظمة .
 -4قدرة المنظمـة علـى تحقيـق رضـاء كـل الجمهـور االسـتراتيجى بحيـث يتضـمن المـوردين
والعمالء واألعضاء العاملون .

 حيث يتفق العنصر األول وهو قدرة المنظمة على تحقيق اهدافها مع تعريف كل مـن
) (George and Jones,1996ونالابالو . )1336،

 ويتفق العنصر الثانى وهو قدرة المنظمة على إحراز الموارد من البيئـة الخارجيـة مـع
تعريف ). (Yuchtman and Seashore,1967

 ويتفــق العنصــر الثالــث وهــو جــودة المعلومــات والعمليــات الداخليــة بالمنظمــة مــع
تعريف نبصر .)1333،

 ويتفــــق العنصــــر الرابــــع وهــــو قــــدرة المنظمــــة علــــى تحقيــــق رضــــاء كــــل الجمهــــور
االستراتيجى مع تعريف نخليل . )1386،

ويضـيف )  ( Gordon, 1999أن تحليـل الفعاليـة يمكـن أن يكـون دقيـق ومركـز

عن اريق س ال ست أسئلة إضافية هى :

 -1مـا هـو العنصـر المسـيار نعالقـات البيئـة والمنظمـة ،مخرجـات اإلنتـاط ،المعنويــات أو
المدخالت المكتسبة ؟

 -3ما هى وجهة نظر الجمهور التى يجب أخذها فى االعتبار ؟
 -2مـــا هـــو مســـتو التحليـــل ن فـــرد  ،جمـــاعى  ،علـــى مســـتو المنظمـــة ) الـــذ يـــتم
استخدامه ؟

 -4ما هو اإلاار الزمنى نعلى مستو األجل القصير أو الاويل ) الذ يتم استخدامه ؟
 -5ما هو نوع البيانات ن مدركات األفراد ،التسجيالت التنظيمية ) الذ يتم استخدامه ؟

 -6ما هى المرجعية ن منظمـات المقارنـة ،األهـداف التنظيميـة ،وضـع المعـايير ) التـى يـتم
استخدامها ؟

واعتمادا على التقسيمات األربعة السابقة لمفاهيم الفعالية التنظيمية فقـد وضـع ن
زيـدان ) 3000 ،نقـال عـن ) ( Quinn and Rohrbaugh, 1983و ( Quinn and
)  Cameron, 1983عدة معايير لقياس الفعالية التنظيمية وصفيا تمثلت فيما يلى :

 -1نموذط النظم المفتوحة ويتفق مع العنصر الثانى فى تعريف )(Gordon, 1999

 -3نموذط العالقات اإلنسانية ويتفق مع العنصر الرابع فى تعريف )(Gordon, 1999
 -2نموذط األهداف الرشيدة ويتفق مع العنصر األول فى تعريف )(Gordon, 1999

 -4نموذط العمليات الداخلية ويتفق مع العنصر الثالث فى تعريف )(Gordon, 1999
ويمكن توضي هذه النماذط والمعايير المرتباة بها كما يلى:

جدول ن )1يوض معايير الفعالية التنظيمية

النموذط
 -1نموذط النظم المفتوحة.
 -3نموذط العالقات اإلنسانية.

المعايير الفرعية
يرتبا نجاح المنظمة بقدرتها على:
الحصول على الموارد– تحقيق المرونة–االستمرار– تحقيق النمو.
يرتبا نجاح المنظمة بقدرتها على:

تنميـــة مواردهـــا البشـــرية – رفـــع الـــروح المعنويـــة للعـــاملين – تحقيـــق

التعاون بين العاملين – إشباع الحاجات اإل نسانية للعاملين.
 -2نموذط األهداف الرشيدة.

يرتبا نجاح المنظمة بقدرتها على:
وضع وصياغة أهدافها – تحقيـق األهـداف – التخاـيا – تقـيم األهـداف
– تحقيق الكفاءة فى العمل – تحقيق اإلنتاجية.

 -4نموذط العمليات الداخلية.

يرتبا نجاح المنظمة بقدرتها على:

إدارة المعلومات المتاحـة – االتصـاالت الفعالـة – اسـتقرار بيئـة العمـل –
الرقابة على األعمال.

 8/1الدراسات السابقة :

نظ ار لكثرة الدراسات التى تناولت مدخل إدارة الجودة الشاملة  ،والثقافـة التنظيميـة

والفعالية التنظيمية كل على حدة  ،ف ن الباحـث سـيعرض للدراسـات التـى حاولـت الـربا بـين
ثقافة الجودة الشاملة والفعالية التنظيمية هذا مـن ناحيـة  ،ومـن ناحيـة أخـر يعـرض أيضـا

لدراســة عــن تــأثير المنــاق التنظيمــى علــى إدارة الجــودة الشــاملة ومــن ثــم تحقيــق الفعاليــة
التنظيمية ذلك أن ثقافة الجودة الشاملة تتالـب تغييـ ار فـى األجـل الاويـل والمنـاق التنظيمـى

يتالب تغيي ار فى األجل القصير وذلك لتحقيق التابيق الناج إلدارة الجودة الشاملة .

ويعــرض الباحــث لهــذه الدراســات مرتبــة ترتيبــا زمنيــا األقــدم فاألحــدث ويعلــق علــى

هــذه الدراســات موضــحا نقــاا االتفــاق ونقــاا االخــتالف بــين هــذه الدراســات كــل علــى حــدة

والدراسة الحالية والتى نحن بصددها اآلن .

 1/8/1دراسة )(Weaver,1993

توض الدراسة أنه غالبا ما يصاحب تابيق إدارة الجودة الشاملة نجاحا كبي ار فـى

البدايــة ثــم يحــدث تضــا ل فــى الفعاليــة  ،وأنــه مــن الممكــن للمنظمــات أن تتجنــب هــذه
المشكالت إذا فهمت فرق تحسين العمليات ديناميكية إدارة الجودة الشاملة .

وتحدد الدراسة أن الجـودة الشـاملة تعتبـر مجهـود نحـو التاـوير التنظيمـى حيـث

تتالب إثنين من التغيرات التنظيمية هى:

 -1المجهــود التعليمــى لتغييــر الثقافــة التنظيميــة مــن خــالل اختبــارات االختيــار والتعيــين
وكذلك العالقات الجيدة مع الموردين والعمالء.

 -3التعلــيم اويــل األجــل لزيــادة الفعاليــة التنظيميــة والتــى تتضــمن تعلــم اــرق جديــدة
للتخايا ،حل المشكالت ،االتصال وأخي ار استخدام فرق تحسين العمليات .

وقد استنتجت الدراسة أن التغيرات األخيرة فـى الفعاليـة التنظيميـة تتالـب تغييـرات
مساندة فى الثقافة التنظيمية  ،حيث ضرورة أن يتدرب فريق تحسين العمليات على مفـاهيم

إدارة الجــودة الشــاملة ،وتــوفير الميزانيــة الالزمــة  ،وتخصــيا الوقــت الــالزم ،وتــوفير نظــام

سليم لمكافآت أعضاء الفريق.

التعليق على الدراسة :
 تتفق هذه الدراسة مع الدراسة التى نحن بصددها اآلن فى تناول التدريب والتعلـيم وفـرقتحسـين العمليــات وضـرورة تنميــة العالقـات مــع العمـالء والمــوردين كمتغيـرات فرعيــة مكونــة

لثقافة الجودة الشاملة بهدف التاوير التنظيمى ومن ثم تحسين الفعالية التنظيمية.

 2/8/1دراسة )(Mohrman,1996

أجريت الدراسة عن اريق مجلة  Fortuneاألمريكيـة وذلـك علـى  1000شـركة

وذلـــك أعـــوام  1332 ،1330 ،1387وقـــد اســـتهدفت الدراســـة معرفـــة تـــأثير مـــدخل إدارة

الجودة الشاملة ) (TQMومدخل شمول أو تضمين العاملين فى اإلدارة ) (EIوذلك علـى
الفعالية التنظيمية .

وقد أوضحت الدراسـة أن ثمـة فروقـا أساسـية بـين المـدخلين هـى أن أدبيـات إدارة

الجــودة الشــاملة نتيجــة أكثــر إلــى إنجــاز العمليــات وتحقيــق النتــائج بالنســبة للعميــل أمــا
أدبيــات تضــمين أو شــمول العــاملين فــى اإلدارة ت كــد علــى تصــميم العمــل ووحــدة األعمــال

الالزمة لشمول العاملين وتحفيزهم  ،باإلضافة إلى التأكيد على جعل العاملين مساهمين فى
أداء األعمال من خالل نظم المكافـآت والمشـاركة فـى األربـاح وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن

معظم الشركات استخدمت كال المـدخلين بصـورة تكـاد تكـون متقاربـة وذلـك لتحقيـق الفعاليـة

التنظيمية ومن ثم تحسين األداء المالى بها .

التعليق على الدراسة :
 تتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة التــى نحــن بصــددها اآلن فــى تبنــى مــدخل إدارة الجــودةالشاملة لتحسـين درجـة الفعاليـة التنظيميـة باإلضـافة إلـى احتـواء مـدخل شـمول أو تضـمين

العـاملين فـى اإلدارة علـى متغيـرات فرعيـة تتفـق وبعـض متغيـرات ثقافـة الجـودة الشـاملة فـى
دراستنا هذه .

باإلضــافة إلــى أن كــال المــدخلين يهــدفان إلــى زيــادة درجــة الفعاليــة التنظيميــة مــن

خالل قياس تأثيرهما على تلك الفعالية .

 3/8/1دراسة )(Emery and Others 1996

توضـ الدراســة أثــر مظــاهر عديــدة للمنــاق التنظيمــى علــى إدارة الجــودة الشــاملة

ومن ثم تحقيق الفعالية التنظيمية ،وقـد أجريـت الدراسـة علـى  12شـركة بالواليـات المتحـدة
تعمل فى صناعات الفضاء ،حيث يبلغ عدد العمـال بهـا 15000عامـل وقـد حـددت الدراسـة

عــدة عناصــر م ـ ثرة علــى المنــاق التنظيميــى بحيــث يكــون إيجابيــا ومشــجعا لتابيــق إدارة
الجــودة الشــاملة وهــى مشــاركة الر يــة  ،التخاــيا للتابيقــات ،االلتـزام التنظيمــى ،التــدريب،
نظام المكافآت ،تمكين العاملين ،تكامل العمل عبر اإلدارات الوظيفية .

وقد استخدمت الدراسة قائمة استقصاء للعاملين بتلك الشركات بميزان مكـون مـن
خمـــس نقـــاا نليكـــرت) وذلـــك فـــى  7مجـــاالت هـــى  ،مســـاندة اإلدارة العليـــا ،إدارة العمليـــة
معلومات الجودة  ،تصميم المنتج ،إدارة الموارد البشرية ،شمول المـوردين ،شـمول العمـالء

.

وقــد اســتنتجت الدراســة أن التــدخل مــن جانــب اإلدارة لتحســين المنــاق التنظيمــى

ضــرور قبــل تابيــق إدارة الجــودة الشــاملة لكــى تزيــد احتمــاالت النجــاح ،باإلضــافة إلــى أن
األخيـرة تـزود المنظمــة بتغييـر مثـالى فــى فلسـفة اإلدارة بغـرض تحســين الفعاليـة التنظيميــة،
وقد أظهرت الدراسة أنه فى الشركات التى بـدأت بـرامج إدارة الجـودة الشـاملة فـ ن مـا يقـرب

من  %41من تلك الشركات أصبحت أكثر فعالية عن ذ قبل .

التعليق على الدراسة :
 -تتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة فــى تنــاول عــدة عناصــر فرعيــة مكونــة لثقافــة

الجودة الشاملة مثل مشاركة الر ية والتدريب وتكامل العمل عبر اإلدارات الوظيفيـة وشـمول

المــوردين والعمــالء ،فــى حــين تختلــف فــى أن التغي ـرات المالوبــة هــى فــى األجــل القصــير

للتـأثير علـى المنــاق التنظيمـى وذلــك ليكـون إيجابيــا ومشـجعا لتابيــق إدارة الجـودة الشــاملة
ومن ثم تحسين الفعالية التنظيمية .
 4/8/1دراسة )(Abraham and Others,1999

تحدد الدراسة أنـه فـازت أربعـين شـركة بجـائزة الجـودة فـى اسـتراليا مـا بـين عـامى

ن )1332 ، 1383وقــد افتــرض البــاحثون أن المنظمــات التــى فــازت بالجــائزة أدارت عمليــة
التغيير التنظيمى بنجاح ،وقد تم تصميم نموذط ليختبر ديناميكيات التغيير الناج  .حيث تـم
اختبار العالقات بين الفعالية لعمليات التغيير المختلفـة والتـى تـم تغايتهـا مـن جانـب واحـد،

وبين إدراك النجاح لبرنامج إدارة الجودة الشاملة على الجانب اآلخر .

واستهدفت الدراسة اإلجابة علـى التسـا ل الـذ يتعلـق بأهميـة االرتبـاا بـين عـدة

عوامل ت ثر على التقديم الناج لبرنامج إدارة الجودة الشاملة فى المنظمة .

وقد وجد أن هناك عـددا مـن العوامـل تمثـل أهميـة ذات مغـز لنجـاح التحـول إلـى
ثقافة الجودة وتابيقها بالمنظمـة منهـا وضـوح الر يـة ،والمشـاركة  ،االتصـاالت التثقيفيـة ،
مســـاندة المـــوارد ،وقـــد أتضـــ أن أفضـــل العوامـــل هـــو أن تكـــون اإلدارة فعالـــة فـــى مســـاندة

التغيير.

التعليق على الدراسة :
 تتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة فــى ضــرورة تـوافر عــدة متغيـرات فرعيــة مكونــةلثقافة الجودة الشاملة منها وضوح الر ية والمشاركة واالتصـاالت التثقيفيـة ممـا يـ ثر علـى
الفعالية التنظيمية .

 5/8/1دراسة )(Al-Khalifa and Aspinwall, 2000

تركز الدراسة على معرفة التـأثيرات التـى تقيـد وتحـد مـن الثقافـة التنظيميـة كعـائق

أساسى – وتذكر الدراسة أن بعض الدراسـات السـابقة تـربا بـين الثقافـة التنظيميـة وتابيـق

إدارة الجودة الشاملة ،ومن ثم ف ن فهم العالقة بين الثقافـة التنظيميـة وفلسـفة إدارة الجـودة
الشاملة يمكن أن يمدنا بر ية واسعة فى عملية تابيق إدارة الجودة الشـاملة ،وااـار العمـل

الشــائع للنمــوذط التنظيمــى هــو إاــار العمــل لقــيم المنافســة

Competing Values

 Frameworkوالذ يستخدم لتحديد الصورة العامة للثقافة الالزمـة لتابيـق إدارة الجـودة
الشـــاملة ،وتشـــير النتـــائج إلـــى أن الخصـــائا النموذجيـــة للثقافـــة التنظيميـــة فـــى محـــيا
المشاركة إلدارة الجودة الشاملة يمكن تصـنيفها علـى أنهـا ثقافـة الجماعـة وثقافـة التاـوير،

وهــذه الخصــائا تتجــه نحــو مرونــة التوجــه للعميــل حيــث يكــون التركيــز علــى المشــاركة،
االبتكار وتتعلق بتاوير الموارد البشرية ومن ثم تحقيق الفعالية التنظيمية.

التعليق على الدراسة :

 تتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة فــى عــدة متغيـرات فرعيــة مكونــة لثقافــة الجــودةالشاملة منها التوجه بالعميل وثقافة الجماعة وعناصر فرعية مكونـة لثقافـة التاـوير وكـذلك
المشاركة وذلك من أجل تحقيق الفعالية التنظيمية .

املبحث الثانى  :مشكلة وفرض ومنهجية الدراسة
 1/2أهمية الصناعة :

أســـفرت المفاوضـــات التجاريـــة متعـــددة األاـــراف منـــذ عـــام  1347وحتـــى عـــام

 1334عن إنشاء منظمة التجارة العالميـة ) ،(WTOومـن األسـس التـى قامـت عليهـا ،

إقامة نظام تجار عالمى يقوم على مبدأ حرية التجارة وعـدم التمييـز وتحقيـق المسـاواة مـع
اإلنتــاط المحلــى وتحقيــق المنافســة الشــريفة والوضــوح والشــفافية  ،حيــث تعــرف كــل دولــة

مقــدما التعريفــة التــى ســتفرض علــى منتجاتهــا عنــد دخولهــا دولــة مــا  ،ومــا ســتواجهة مــن
تشريعات وقواعد استيرادية وغيرها ،فضال عـن إقـرار عـدة مبـادئ تحكـم هـذه المنظمـة منهـا
مبدأ الدولة األولى بالرعاية ومبدأ الشفافية ومبدأ المفاوضات التجارية وأخي ار مبـدأ المعاملـة

التفضـيلية فــى العالقـات التجاريــة بـين الشــمال والجنــوب ،ويعنـى المبــدأ األخيـر فــت أسـواق
الــدول الصــناعية أمــام منتجــات الــدول األخــذة فــى النمــو أو وبالتــالى زيــادة حصــيلتها مــن
العمالت األجنبية الالزمة لتحويل برامج التنمية االقتصادية بها .

ومثلت اتفاقية المنسوجات والمالبـس نصندوق دعم صناعة الغزل والمنسووجا )
إحد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  ،حيث تهدف إلى تحرير تجـارة المنتجـات النسـيجية
تدريجيا من خالل تابيق قواعد خاصة –خـالل فتـرة انتقاليـة حـددت بعشـر سـنوات تبـدأ مـن

أول ينــاير  1335وتنتهــى فــى أول ينــاير  ،3005حيــث يــتم حينئــذ التحديــد الكامــل لقاــاع
المنتجــات النســيجية ،ومــن ثــم إ ازلــة قاــاع الحصــا المتبــع مــع دول معين ـة مثــل الواليــات

المتحدة .
وقد تمثلت سمات الوضع التجار الدولى الجديـد فـى ظهـور التكـتالت االقتصـادية

والشركات دولية النشاا ،والتى لديها امكانيات وقـدرات تسـويقية عالميـة وفـروع منتشـرة فـى
جميع دول العالم تمكنها من تسويق منتجاتهـا بسـهولة ،باإلضـافة إلـى أن عمليـات التكامـل
واالندماط بين الشركات الكبيرة فى كثير من دول العالم ،تهدف إلـى زيـادة قـدرتها التنافسـية

فــى جوانــب تاــوير المنــتج والبحــوث والريــاده فــى مجــال الجــودة وخفــض التكــاليف ،ويمكــن

عــرض بعــض الم شــرات حيــث تبلــغ نســـبة قاــاع الصــناعة والتعــدينن )%30مــن النـــاتج
المحلـــى واإلجمـــالى عـــام ن )3001/3000نوفقوووا لتقريووور وزارة التجوووارة ال ارجيوووة ينووواير

/مارس)2002

كمــا تبلــغ نســبة إنتــاط قاــاع الغــزل والنســيج والمالبــس الجــاهزة ن )%11مــن
إجمــالى قيمــة اإلنتــاط الصــناعى بجمهوريــة مصــر العربيــة علــى ن )3001نوفقووا لتقريوور

تفصيلى لم رجا القطاع الصناعى – مركز معلوما مجلوس الووزرا ) ،وفـى هـذا الصـدد

يمكن عرض الجدول األتى :

جــدول ن )3يوض ـ قيمــة اإلنتــاط لقاــاع الغــزل والنســيج والمالبــس الجــاهزة فــى

السنوات المحددة
1337/36

السنة

أعمال

القااع

عام

خاا

القيمة بالمليون جنيه وباسعار1337
1338/37
أعمال
عام

خاا

1333/38
أعمال
عام

خاا

3000/33
أعمال
عام

خاا

3001/3000
أعمال
عام

خاا

القيمة

4366

16736

3753

21130

3782

21312

3312

27326

3231

40285

النسبة

32

77

8

33

8

33

6

34

5

35

اإلجمالى

31763

22343

24636

23443

43706

املصدر  :صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة  ،تقارير ربع سنوية متعددة .

مــن الجــدول الســابق يتض ـ أن القاــاع الخــاا يســتحوذ علــى نســبة كبيــرة مــن
إجمالى قيمـة اإلنتـاط فـى هـذا القاـاع عمومـا ،ممـا يسـتوجب االهتمـام بدراسـة هـذا القاـاع

وخصوصـا أن الشــركات العاملــة فــى هـذا المجــال بمدينــة العاشــر مـن رمضــان تتبــع جميعهــا

القااع الخاا واالستثمار .

كما يعرض الباحث كمية وقيمة الصادرات من الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة،

جــدولن )2يوض ـ الصــادرات المصــرية مــن الغــزل والنســيج والمالبــس الجــاهزة فــى األع ـوام
المحددة

الكمية بالان والكمية باأللف جنيه
بيان

1337

1338

1333

3000

3001

كمية

142072

118523

117114

158633

1634233

قيمة

2104634

3312034

3882131

2758853

2843803

املصـدر :وزارة االقتصـاد ،الملخــا االقتصـاد الربـع سـنو  ،إبريــل/يونيو  3001نقـال عـن البنــك
المركز المصر .

يتضـــ مـــن الجـــدول الســـابق تذبـــذب قيمـــة الصـــادرات فـــى بعـــض الســـنوات ارتفاعـــا

وانخفاضا وان ارتفعت فى السنتين األخيرتين .

كما أن قيمة صادرات مدينة العاشر من رمضـان تمثـل حـوالى  %35مـن إجمـالى

قيمة الصادرات السلعية لمصر عام  3000نوزارة االقتصاد ،المصدر السابق)

وأخي ـ ار يمكــن توضــي األهميــة النســبية لقاــاع الغــزل والنســيج والمالبــس الجــاهزة

بمدينة العاشر من رمضان عام  3001كما يلى :

جدول ن )4يوض األهمية النسبية لقااع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة
بمدينة العاشر من رمضان

القيمة باأللف جنيه

عدد المصانع

رأس المال المستثمر

قيمة اإلنتاط

النشاا
 -1صناعة األغذية .

107

1841638

1785885

 -3صناعات خشبية وأثاث معدنى .

54

248515

436880

 -2صناعة البالستيك .

 -4منتجات ورقية وجلدية .

103
48

1446135

1045130

 -5صناعات معدنية وميكانيكية .

55

275415

723361

 -6مواد بناء .

48

433060

634863

-7صناعات كيماوية وأدوية .

57

4610430

3315162

 -3صناعات متنوعة صغيرة .

316

1312630

1300015

 -10غزل ونسيج ومالبس جاهزة .

144

2613050

2564884

اإلجمـــالى

317

15683450

14665332

األهمية النسبية لقااع الغزل والنسيج

% 16

% 32

% 3442

 -8صناعات كهربية وهندسية .

والمالبس الجاهزة

86

511347

1387270

353183

1418024

املصدر:جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،بيانات تفصيلية عن القااعات الصناعية المختلفة عام 3001

من الجدول السابق يتض مد أهميـة دراسـة صـناعة الغـزل والنسـيج والمالبـس
الجــاهزة بمدينــة العاشــر مــن رمضــان ألنهــا تمث ـل ح ـوالى  %35مــن قيمــة اإلنتــاط الكلــى

بالمدينة .

 2/2مشكلة الدراسة :

مــن الدراســة االســتاالعية التــى ق ـام بهــا الباحــث فــى بعــض شــركات العينـة تحــت

الدراسة ،والتى تبنت تابيق منهج إدارة الجودة الشاملة سواء كـان ذلـك بصـورة مباشـرة ،أو

عــــن اريــــق ســــيرها نحــــو هــــذا المــــنهج مــــن خــــالل الحصــــول علــــى مجموعــــة شــــهادات

) ، (ISO 9000يمكن القول أن الدراسة تسعى إلى بيان التأثير المتبادل بين أبعـاد ثقافـة

الجــودة الشــاملة مــن ناحيــة ومعــايير الفعاليــة التنظيميــة مــن ناحيــة أخــر  ،ومــع افت ـراض

الباحث ان تابيـق فلسـفة الجـودة الشـاملة بالشـركات محـل الدراسـة مـن شـأنه أن يكـون قـد

غاى جميع األبعاد المحـددة لثقافـة الجـودة الشـاملة مـن جانـب الباحـث ،وأن هـذه الشـركات

تعتبـر ذات تقنيــة حديثـة نســبيا  ،وأن القاـاع الخــاا عمومـا – وهــو مـا تنتمــى إليـه عينــة
الدراسة -أكثر قدرة على تاوير نفسه وتحسين األداء بـه ،وتحـديث نظـم اإلدارة بمـا يتوافـق
مع األساليب اإلدارية الحديثة  ،لخلق ثقافة تنظيمية فى األجـل الاويـل ومنـاق تنظيمـى فـى

األجل القصير مالئمين لتحقيق التميز فى مستو الجودة على مستو المنظمة ككل .
( مما سبق يمكن القول أن مشكلة الدراسة تتمثل فوى السوعى بتلول الشوركا لوى
تحقيق قفزة فى مستوى وجوودة األدا بتلول الشوركا ومون ثوم تحقيوق الفعاليوة التن يميوة
اعتماداً على ثقافة الجودة الشاملة المتاحة بها حاليا وتحديد مكانيا تطويرها )
 3/2أسئلة الدراسة :

تسعى الدراسة إلى اإلجابة على التسا الت اآلتية :

 -1هل هنـاك توليفـات نوظـائف) معينـة لمجموعـة أبعـاد ثقافـة الجـودة الشـاملة تـ ثر علـى
معايير الفعالية التنظيمية ؟

 -3ف ـ ذا كانــت اإلجابــة بــنعم علــى التســا ل األول – فمــا هــو المعيــار المحــدد مــن معــايير
الفعالية التنظيمية الذ يتأثر بصـورة أكبـر؟ ومـاهو مقـدار هـذا التـأثير ؟ ومـاهو اتجـاه

التأثير ؟

 -2ماهو عـدد توليفـات ثقافـة الجـودة الشـاملة المزمـع معرفـة درجـة تأثيرهـا علـى معـايير
الفعالية التنظيمية .

 4/2جمتمع وعينة الدراسة :
 جمتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة مـن إجمـالى عـدد العـاملين بشـركات قاـاع الغـزل والنسـيج

والمالبس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان والتى يتوافر فيها معيارين هما :
ن )1أال يقل حجم العمالة بكل شركة عن  100عامل .

ن )3أن يخصــــا لوظــــائف المبيعــــات واإلنتــــاط والمشــــتريات والجــــودة والتــــدريب
مسئول إدار ال يقل عن درجة مدير إدارة .

وقــد توصــل الباحــث إلــى العــدد اإلجمــالى للشــركات والتــى يتــوافر فيهــا الشــروا

السابقة  ،حيث أتض أنها تبلـغ ن )35شـركة تمثـل المجـاالت الثالثـة وهـى الغـزل والنسـيج
والمالبــس الجــاهزة ،وقــد اتضـ أن قيمــة اإلنتــاط الكلــى لهــذه الشــركات تمثــل مــا يقــرب مــن

ن )%75ن المصوودرج جهوواز تنميووة مدينووة العاشوور موون رمضووان ،موسوووعة دليوول مدينووة العاشوور موون

رمضووان عووام  .)2002مــن قيمــة اإلنتــاط الكلــى للشــركات العاملــة فــى هــذا القاــاع بمدينــة

العاشر من رمضان .

وهذه الشركات مرتبة ترتيبا تنازليا وفقا لمعيار قيمة اإلنتاط باألسعار الجارية بكل

شركة كما يلى :

-1

شركة النساجون الشرقيون .

-2

العالمية للباااين نساراتوجا) .

-5

جولدن تكس لألصواف والغزول .

-3
-4

مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت نماك) .

الشركة االقتصادية أمونسيتو أمريكان هاوس .

-6

العاشر من رمضان لصناعة خيوا البوليستر والغزول.

-7

الشرق األوسا للمنسوجات والدانتال.

-3

سانتا مو ار إيجيبت للباااين .

-8

لويس بشارة ) (BTMو نمار لو ) .

-10

الميدانى لصناعة الغزل والنسيج .

-11

القاب للمنسوجات .

-12

السويسرية للنسيج والمالبس .

-13
-14

شمس للصناعات النسيجية نشاتكس) .

شركة السجاد الحديث .

-15

شركة النصر لغزل البوليستر نسالمكو).

-17

الهلباو ). (Lee – Cooper

-16
-18

األسبانية لصناعة النسيج ناستيكو).

ستارتكس .

-13

الجاكارد تكس لصناعة الستائر والمفروشات .

-31

السيد وجد عبد الرحمن السماحى .

-30
-33

وولتكس نسيلك وول) .
حصنى للتريكو .

-32

السويس للنسيج والمالبس الجاهزة .

-35

شركة وايتكس للمفروشات نعبد المالب محى الدين).

-34

روز تكس نمبروك وزيتون) .

وقد تـم اختيـار شـركات الدراسـة والمكونـة مـن ن )15شـركة مـن إجمـالى الشـركات
والبــالغ عـــددها ن )35شـــركة وذلـــك بصـــورة عشــوائية حيـــث بلغـــت النســـبة  %60ويوضـــ
الباحث هذه الشركات كما يلى :

جدول ن )5يوض حجم العمالة بشركات الدراسة موزعة على فئتين عام 3001

الشـــركــة
-1شركة النساجون الشرقيون

مستو
اإلداريين

مستو العمالة
الفنية واإلدارية
واإلشرافية

إجمالى
العمالة

-3العالمية للباااين نساراتوجا)

31
18

446

467

-2جولدن تكس لألصواف والغزول

17

233

223

-4العاشر من رمضان لصناعة الخيوا البوليستر والغزول

17

221

248

-6السويسرية للنسيج والمالبس .

13

236

238

-8الهلباو )(Lee- Cooper

-3الجاكارد تكس لصناعة الستائر والمفروشات

15
11

244

253

-10وولتكس نسيلك وول) .

15

214

233

-11شركة السجاد الحديث

3

314

332

-13القاب للمنسوجات

7

140

147

-12السويس للنسيج والمالبس الجاهزة

10

314

334

-15الميدانى لصناعة الغزل والنسيج.

10

332

342

301

4274

4575

-5لويس بشارة ) (BTMونمارىلو )
 -7األسبانية لصناعة النسيج .

-14روز تكس نمبروك وزيتون)

إجمالـى مجتمع الدراسة

15
12

11

237

253
213
374

338

245

274
235
385

323

املصدر  :بيانات تفصيلية عن حجم العمالة بالشركات محل الدراسة .

 عينة الدراسة :

يتم تحديد حجم عينة الدراسة نللنسبة) بمسـتو معنويـة  %5وحـدود ثقـة %35

وذلك كما يلى :

د = د0م

ق
ق نن –– 11ق )
N

حيث أن
د

د0م
ق

N

هى الخاأ المسموح به وهو يساو %5

هى الدرجة المعيارية وهى تساو 1436

هــى نســبة عــدد المفــردات التــى تت ـوافر فيهــا الخاصــية أو الخصــائا موضــوع
البحث ويمكن افتراض ق =  %50للحصول على حجم العينة المناسب .

هو حجم العنية المالوب تحديدة .

أ أن  = Nن د0م )

3

ق نا–ق)

د3

 N فى حاله السحب مع اإلرجاع = ن284 = 0450 × 0450 × 3)1436
 N فى حاله السحب بدون إرجاع =

ن)0405

3

.N

N +1

0

ن

حيث أن ن هى الحجم المتجمع
= 5N 

284

284 + 1

=  254مفرده

4575

معنى ذلك أن العينة المخااة تبلغ  254مفردة  ،هذا وقد بلـغ عـدد االسـتجابات

الصحيحة  230قائمة استقصاء بنسبة بلغت =
230
=  % 3044 = ------------تقريبا
254
مثلت جميع شركات الدراسة بما تشمله من فئة اإلداريين وفئة العاملين .
 5/2متغريات الدراسة :
 -1متغريات ثقافة اجلودة الشاملة :

اعتمد الباحث فى صياغة أبعاد ثقافة الجودة الشـاملة وعناصـرها التفصـيلية علـى

المصادر اآلتية وذلك مرتبة ترتيبا زمنيا .

 نإتكنسون ، )1336 ،نزين الدين ، )1336 ،)، (Emery and Others,1996) ، (Terziovski and Others,1996

)(Pervais and Others,1999) ، (Brocka,1997) ، (Morrow,1997
(Savolainen,2000) ، (Sommerville and Others,1999)،

)(Juhl and Others,2000) ، ( Yusaf and Aspinwall,2000

) (Steensma and Tetteroo,2000ن زاهر . )3003 ،
وتتمثل تلك األبعاد فيما يلى :
 التوجه االستراتيجى .-

االتجاهات .

 -القيمة السائدة .

 التدريب والتعلم . -االتصال .

 روح الفريق . نما القيادة . -2متغريات الفعالية التنظيمية :

اعتمد الباحث فى صياغة معايير الفعالية التنظيمية على دراسـة نزيـدان)3000،

نقال عن ) (Quinn and Rohrbaugh,1983حيث تمثلـت تلـك المعـايير فـى عـدة
نماذط وصفية تقيس الفعالية التنظيمية بالشركة هى :

 -نموذط النظم المفتوحة .

 نموذط العالقات اإلنسانية . -نموذط األهداف الرشيدة .

 -نموذط العمليات الداخلية .

 -6/2فرض الدراسة :
مـــن المشـــكلة الســـابق توضـــيحها ومـــن متغيـــرات الدراســـة يمكـــن صـــياغة فـــرض

الدراسة كما يلى :

" يوجد تأثير متبادل بين أبعاد ثقافة الجودة الشاملة ومعايير الفعاليـة التنظيميـة

بالشركات محل الدراسة "

 7/2أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة درجة التأثير المتبادل بين توليفات من أبعـاد ثقافـة

الجودة الشاملة ككل ومعايير الفعالية التنظيمية كل على حـدة ،وكـذلك معرفـة اتجـاة التـأثير
على هذه المعايير هل هو عالقة اردية أو عالقة عكسية ومـن ثـم تحديـد تفسـيرات مبدئيـة
إلتجاهات التأثير بالشركات محل الدراسة ومن ثم استنتاط بعض الحقـائق وفـق ظـروف كـل
تأثير وذلك من البيئة الداخليـة والخارجيـة للمنظمـات  ،ومـن ثـم اقتـراح التوصـيات الالزمـة

لتحقيق وزيادة الفعالية التنظيمية اعتمادا على أبعاد ثقافة الجودة الشاملة المحددة .
 8 / 2أهمية الدراسة :

تستمد الدراسة أهميتها من أنها تسعى إلى تأصيل ثقافة الجـودة الشـاملة ووضـع

إاار متكامل لتوفير الظروف المالئمة للتابيق الناج والفعال لمدخل إدارة الجودة الشـاملة

بالشــركات الصــناعية  ،لمالــه مــن أهميــة فــى تحقيــق رضــاء العميــل الــداخلى والخــارجى ،
وانتاط منتجات ذات جـودة مرتفعـة وعيـوب صـفرية  ،واالسـتخدام األمثـل للمـوارد المتاحـة ،

وزيادة قدرة المنظمة على التاـوير واالبتكـار وزيـادة اإلنتاجيـة  ،وزيـادة الفعاليـة التنظيميـة

والقدرة التنافسية بصفة عامة .

وممــا ال شــك فيــه أن الفعاليــة التنظيميــة هــى التــى تعبــر عــن قــدرة المنظمــة علــى

تحقيق أهدافها  ،وهناك عدة معايير وصفية توض مد فعالية المنظمات تتمثل فى الـنظم
المفتوحة والعالقات اإلنسانية واألهداف الرشيدة والعمليات الداخلية.

والخالصــة أن هــذه الدراســة تحــاول تحقيــق التهيئــة الكاملــة للعــاملين بالمنظمــات

الصــناعية لتـــوفير ثقافـــة إيجابيـــة لـــديهم نحـــو الجــودة الشـــاملة ومـــن ثـــم تحقيـــق الفعاليـــة
التنظيمية .

املبحث الثالث

نتائج حتليل الدراسة امليدانية
 1/3صدق وثبات األداة املستخدمة :
Validity and Reliability of Tool
لدراسة صدق وثبات األداة المستخدمة ،قام الباحث بعمل دراسة اسـتاالعية لعـدد
 25قائمة استقصاء موزعة على مجموعة من العاملين لبعض شركات العينة محل الدراسة
وذلك بغرض توضي المالم الرئيسية الخاصة بمجتمع الدراسة ،

وقد استخدم الباحث اريقـة اإلتسـاق الـداخلى  Inter- Consistencyلدراسـة

مد صدق األداة  ،وكذلك معامل ألفا كرونبـاق  Cronbach Alphaلدراسـة ثبـات األداة
المستخدمة وقد أوضحت النتائج مايلى :
أوال  :صدق وثبات أبعاد ثقافة اجلودة الشاملة :
 -1التوجه االسرتاتيجى :

جدول ن )6يوض نتائج صدق وثبات ُبعد التوجه االستراتيجى
معامل االتساق الداخلى
رقم العبارة
1

* 04733

3

* 04681

4

* 04700

* 04848

2
معامل ألفا كرونباق

04753

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401

 – 2االجتاهات :

جدول ن )7يوض نتائج صدق وثبات بعد االتجاهات
رقم العبارة

معامل االتساق الداخلى

1

** 04833

3

** 04681

2

5

* 04263

ن)1

** 04717
معامل ألفا كرونباق

04674

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0405

ن**) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401

البعـد بســبب انخفــاض كــل مــن مصــداقيتها ودرجــة
ن )1تـم حــذف العبــارة رقــم ن )4فــى هــذا ُ
الثبات عليها .
 -3القيم السائدة :

بعد القيم السائدة
جدول ن )8يوض نتائج صدق وثبات ُ
معامل االتساق الداخلى
رقم العبارة
1

*04317

2

*04840

*04824

3
4
1

*04868
معامل ألفا كرونباق

04882

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401

 -4التدريب والتعلم :

جدول ن )3يوض نتائج صدق وثبات ُبعد التدريب والتعلم
معامل االتساق الداخلى
رقم العبارة
1

*04752

3

*04624

4

*04732

2
5

معامل ألفا كرونباق

*04532
*04563
04647

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 041
 -5االتصال :

جدول ن )10يوض نتائج صدق وثبات ُبعد االتصال
معامل االتساق الداخلى
رقم العبارة
1

*04801

2

*04806

*04683

3

*04633

4

معامل ألفا كرونباق

04687

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401

 -6روح الفريق :

جدول ن )11يوض نتائج صدق وثبات بعد روح الفريق
رقم العبارة

معامل االتساق الداخلى

1

*04520

2

*04601

*04755

3
4

*04537

5

*04660
*04567

6

معامل ألفا كرونباق

04647

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401
 -7منط القيادة :

جدول ن )13يوض نتائج صدق وثبات بعد نما القيادة
رقم العبارة

معامل االتساق الداخلى
*04537

1

ن)1

*04676

2

4

*04611

5

*04788

*04755

6

معامل ألفا كرونباق

04712

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401

ن )1تــم حــذف العبــارة رقــم ن )3بســبب انخفــاض كــل مــن مصــداقيتها ودرجــة الثبــات
عليها .

مــن العــرض الســابق لثبــات وصــالحية أبعــاد ثقافــة الجــودة الشــاملة  ،أوضــحت
النتــائج أن هنـــاك درجـــة مصـــداقية عاليـــة حيــث تراوحـــت قـــيم معـــامالت االتســـاق الـــداخلى

للعوامــل المختلفــة مــا بــين  04263والتــى كانــت معنويتهــا عنــد مســتو 04317 ، 0405
والتـى بلغـت معنويتهـا عنـد مسـتو  0401باسـتثناء عنصـرين فقـا  ،األمـر الـذ يعكــس
مــد صــدق أبعــاد ثقافــة الجــودة الشــاملة  ،أيضــا أوضــحت النتــائج درجــة ثبــات العوامــل

المختلفــة والتــى تراوحــت درجــة الثبــات عليهــا مــا بــين  04822 ، 04647ممــا يعكــس أن
هناك درجة ثبات عالية ألبعاد ثقافة الجودة الشاملة بالشركات محل الدراسة.

ً
ثانيا  :صدق وثبات معايري الفعالية التنظيمية :
 -1معايري النظم املفتوحة :

جدول ن )12يوض نتائج صدق وثبات معيار النظم المفتوحة
رقم العبارة

معامل االتساق الداخلى

1

**04513

3

**04650

4

**04516

6

**04735

**04745

2

*04404

5
معامل ألفا كرونباق

04643

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0405

ن**) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401

 -2معيار العالقات اإلنسانية :

جدول ن )14يوض نتائج صدق وثبات معيار العالقات اإلنسانية
معامل االتساق الداخلى

رقم العبارة
1

*04830

2

*04731

*04848

3

*04743

4

معامل ألفا كرونباق

04731

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401
 -3معيار األهداف الرشيدة :

جدول ن )15يوض نتائج صدق وثبات معيار األهداف الرشيدة
رقم العبارة

معامل االتساق الداخلى

1

*04680

3

*04638

4

*04635

*04703

2

*04462

5
معامل ألفا كرونباق

04653

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401

 -4معيار العمليات الداخلية :

جدول ن )16يوض نتائج صدق وثبات معيار العمليات الداخلية
رقم العبارة

معامل االتساق الداخلى

1

*04868

2

*04737

5

*04804

*04633

3

*04763

4

*04651

6
معامل ألفا كرونباق

04857

ن*) تشير إلى معنوية معامل االرتباا عند مستو 0401
مــن العــرض الســابق لنتــائج صــدق وثبــات معــايير الفعاليــة التنظيميــة أوضــحت
النتائج أن جميع المعايير بعناصرها المختلفة على درجة عالية من الصدق حيث كانـت قـيم
معامــل االتســاق الــداخلى معنويــة عنــد مســتو 0401باســتثناء العنصــر رقــم ن )5والخــاا

بمعيــار الــنظم المفتوحــة والتــى بلغــت قيمــة معامــل االتســاق الــداخلى لــه  04404وكانــت
معنويتــه عنــد مســتو  0405فقــا  ،أمــا عــن جميــع العناصــر الخاصــة بالمعــايير المختلفــة

فكانت معنويتها عند مستو  ، 0401وقد تراوحت قيم معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاق للمعـايير
األربعة ما بين  ، 04857 ، 04643واألمر الذ أكد على ثبات معايير الفعالية التنظيميـة

بدرجة عالية .

 2/3الوصف اإلحصائى ألبعاد وعناصر ثقافة اجلودة الشاملة :
يمكن للباحث تقديم عرض وصفى من خالل بعض المقاييس اإلحصائية والتـى مـن أمثلتهـا
الوســا الحســابى ،كمقيــاس للنزع ـة المركزيــة ومعامــل التشــتت النســبىنمعامل االخــتالف)
كمقياس مـن مقـاييس التشـتت .وذلـك بهـدف التعـرف علـى مـد تـوافر أبعـاد ثقافـة الجـودة

الشاملة ،وكذلك عناصرها التفصيلية بالشركات محل الدراسة.وذلك كما يلى:

جـــــدول ن )17يوضـــــ الوصـــــف اإلحصـــــائى لعناصـــــر واجمـــــالى بعـــــد التوجـــــه
االستراتيجى.
العناصر

الوسا الحسابى

معامل التشتت النسبى %

1/1

4400

37435

3/1

4440

31426

4/1

4416

38437

2/1
اإلجمالى

2468
44062

23406
1343

جدول ن )18يوض الوصف اإلحصائى لعناصر واجمالى بعد االتجاهات
العناصر

الوسا الحسابى

معامل التشتت النسبى %

1/3

2430

38437

2/3

4456

16445

اإلجمالى

44136

13465

3/3
5/3

2448
4448

35478
17462

جدول ن )13يوض الوصف اإلحصائى لعناصر واجمالى بعد القيم السائدة
العناصر

الوسا الحسابى

معامل التشتت النسبى %

1/2

4463

12401

2/2

4461

12403

اإلجمالى

4456

6477

3/2
4/2

4448
4444

16453
15454

جدول ن )30يوض الوصف اإلحصائى لعناصر واجمالى بعد التدريب والتعلم

العناصر

الوسا الحسابى

معامل التشتت النسبى %

1/4

4444

15454

2/4

4454

13411

3/4
4/4
5/4
اإلجمالى

2468
2446
4413
4405

24451
25455
31484
14407

جدول ن )31يوض الوصف اإلحصائى لعناصر واجمالى بعد االتصال
العناصر

الوسا الحسابى

معامل التشتت النسبى %

1/5

4437

33473

2/5

2451

43445

3/5

4442

30454

4/5

4456

15412

اإلجمالى

4413

12476

جدول ن )33يوض الوصف اإلحصائى لعناصر واجمالى بعد روح الفريق
العناصر

الوسا الحسابى

معامل التشتت النسبى %

1/6

2414

38431

2/6

2481

20437

3/6
4/6

4401
4402

38432
30425

5/6

4441

13450

اإلجمالى

4405

14442

6/6

4413

30405

جدول ن )32يوض الوصف اإلحصائى لعناصر واجمالى بعد نما القيادة

العناصر

الوسا الحسابى

معامل التشتت النسبى %

1/7

4406

31468

4/7

4417

17475

6/7

4443

11433

2/7
5/7
اإلجمالى

4435
4418
4433

33483
34464
10402

مـــن العـــرض الســـابق أوضـــحت النتـــائج أن جميـــع عناصـــر وأبعـــاد ثقافـــة الجـــودة

الشــاملة مت ـوافرة لــد عينــة شــركات الدراســة بشــكل واض ـ وكبيــر جــدا حيــث تراوح ـت قــيم
الوسا الحسابى المرج مـا بـين ن  ) 4461 – 2446كمـا أن قـيم المتوسـاات التـى كانـت

أقل من ن )4كانت محدودة جدا بالنسبة للعناصر الفرعية .

أمــا عــن األبعــاد بشــكل إجمــالى فكانــت جميعهــا مت ـوافرة بشــكل كبيــر جــدا ن.)+4

األمر الذ ي كد افتراض الباحث المسبق عن تابيق ثقافة الجودة الشاملة بتلك الشركات.
 3/3األسلوب اإلحصائى املستخدم فى الدراسة :

استخدم الباحـث أسـلوب ارتبـاا "كانونكـل"  Canonicalوالـذ يهـدف إلـى إيجـاد

العالقـــة بـــين مجمـــوعتين مـــن المتغيـــرات بشـــرا أن تكـــون مقاســـة بـــنفس اريقـــة وابيعـــة
القياس ،كما أن من أهداف استخدام ارتباا "كانونكل" الحصـول علـى مجموعـة مـن األوزان
لكل مجموعة من المتغيرات تسمى التوليفة الخاية و دراسة ابيعة العالقـة بـين مجمـوعتى
الدراسة بهدف قياس المساهمة النسبية فى وظائف "كانونكل" .

وهناك مجموعة من االفتراضـات والشـروا البـد مـن توافرهـا عنـد اسـتخدام أسـلوب

ارتباا "كانونكل" هى :

 -1شرا الخاية وهو وجود عالقة خاية بين أ متغيرين فى العالقة .
 -3شرا التوزيع الابيعى .

 -2شـــرا التبـــاين المتجـــانس بمعنـــى تحقيـــق التجـــانس بـــين البيانـــات أ بـــين مجمـــوعتى
المتغيرات .

 4/3مناقشة فرض الدراسة:
يتمثل فرض الدراسة كما سبق توضيحه فيما يلى :
" يوجد تأثير متبادل بين أبعاد ثقافة الجودة الشاملة ومعايير الفعالية التن يميوة
بالشركا محل الدراسة "
الختبار هذا الفرض من عدمه يتم استخدام أسلوب ارتباا "كانونكل" والذ يتكون
من عدة جداول متتابعة وذلك من خالل الخاوات اآلتية :

أوال  :دراســـة العالقـــات التبادليـــة البســـياة بـــين متغيـــرات نأبعـــاد) ثقافـــة الجـــودة الشـــاملة
ومتغيرات نمعايير) الفعالية التنظيمية باستخدام معامل أرتباا بيرسون .

جدول ن )1/34يوض العالقات االرتبااية البسياة بين أبعاد ثقافة الجودة الشاملة
ومعايير الفعالية التنظيمية .

معايير الفعالية
التنظيمية

أبعاد ثقافة

الجودة الشاملة

معيار النظم
المفتوحة

معيار العالقات
اإلنسانية

معيار األهداف
الرشيدة

معيار العمليات
الداخلية

-1التوجه االستراتيجى

0413368

0407205-

0418381-

0403883

-3االتجاهات

-2القيم السائدة

0411785
0416007

0400035

0402403-

04332810403374

0401008-

-4التدريب والتعلم

0427174

0421781

042367-

0436562

-6روح الفريق

0418318-

0408646

0403187

-7نما القيادة

0403207

0404787

-5االتصال

0436348

0402123

0403638

00406084-

045163

0418434-

0418138-

0402832

من الجدول السابق يتض أن معيار النظم المفتوحـة لـه عالقـة ارتباايـة وارديـة

متوساة وذلك مع ُبعـد التـدريب والـتعلم وأيضـا مـع ُبعـد االتصـال ،أمـا عـن معيـار العالقـات
اإلنسانية فقد أوضحت النتائج أن هنـاك عالقـة ارتباايـة ارديـة متوسـاة مـع ُبعـد التـدريب

والتعلم أيضا ،أما عن معيار األهداف الرشـيدة فقـد تبـين أن هنـاك عالقـة ارتباايـة عكسـية

متوســاة مــع ُبعــد االتجاهــات ،وأخي ـ ار ف ـ ن معيــار العمليــات الداخليــة ذات عالقــة ارتباايــة
اردية متوساة مع ُبعد التدريب والتعلم .
ثانيا  :دراسة مشولية العالقة :

وحتى يتض التحليل بصورة أكثر إجمالية لتوضي العالقة ذات التأثير المتبـادل

يمكن وضع الجدول التالى :

جدول ن )3/34يوض النتائج اإلجمالية لكل من معامل ارتباا "كانونكل"بين متغيرات ثقافة
الجودة الشاملة ومتغيرات الفعالية التنظيمية وكذلك اختبار " كا" 3

المتغيرات
ثقافة الجودة
الشاملة

العدد

التباين%

دليل

اإلسهاب

7

62476

10464

4

100

14487

" كا" 3

ن د0ح)

313464
ن)38

الفعالية

التنظيمية

مستو

الدال لة

04000

داله عند

معامل ارتباا
كانونكل R

046121

مستو 0401

يتض من الجدول السابق أن هنـاك عالقـة ارتباايـة كبيـرة بـين متغيـرات الفعاليـة

التنظيمية – والتى تظهر ارف أول فـى العالقـة – وتلـك المتغيـرات المتعلقـة بثقافـة الجـودة
الشاملة – والتى تظهر ارف ثان فى العالقة – حيث بلغت تلـك العالقـة  ،04612وقـد أكـد
علــى وجــود هــذه العالقــة قيمــة اختبــار " كــا " 3ن كــا 3المحســوبة =  )313414ممــا ي كــد

على داللتها عند مستو ن )0401وذلك بدرجات حرية ن ، )38أيضا أكـد علـى وجـود هـذه
العالقة دليل اإلسهاب فى العالقة .

ثالثا  :دراسة وظائف " كانونكل "

أ  :دراسة أوزان الوظائف المختلفة .

كمـــا يمكـــن تحديـــد اوزان " كانونكـــل " لكـــل توليفـــة خايـــة بـــين متغيـــرات الفعاليـــة
التنظيمية ومتغيرات ثقافة الجودة الشاملة كما يلى :

جدول ن )2/34يوض أوزان " كانونكل " للوظائف المختلفة

معايير الفعالية
أبعاد ثقافة

الجودة الشاملة

التنظيمية

التوليفة الخاية األولى
التوليفة الخاية الثانية

التوليفة الخاية الثالثة

التوليفة الخاية الرابعة

معيار النظم
المفتوحة

معيار العالقات
اإلنسانية

0480283

0425514

0424386-

0446421
0423611

معيار األهداف
الرشيدة

0413700

معيار العمليات
الداخلية

0458375-

0468137-

0456688-

0404056

0472621-

0455766

0423438-

0414453-

0442667

0486447

ويوض الجدول السـابق أوزان " كانونكـل " لكـل توليفـة خايـة  ،ولكـل متغيـر مـن

متغيرات الفعاليـة التنظيميـة والتـى تظهـر اـرف أول فـى العالقـة  ،ومتغيـرات الاـرف الثـانى
والمتعلقة بثقافة الجودة الشاملة  ،فنجـد أن هـذه األوزان لهـا ترتيبـات تختلـف بـاختالف كـل

توليفة من التوليفات المتاحة حسب ابيعة العالقة بين كل من ارفيها .

 فقــد أوضــحت النتــائج أن التوليفــة الخايـــة األولــى هــى أكثــر ارتبااــا بـــالمتغير األول
نمعيــار الــنظم المفتوحــة) .معنــى ذلــك أن هنــاك تــأثير متبــادل بــين أبعــاد ثقافــة الجــودة
الشاملة ومعيـار الـنظم المفتوحـة  ،األمـر الـذ يعكـس مـد توافـق اسـتجابات العـاملين

بالشركات محل الدراسة من حيث تأثير ثقافة الجودة الشاملة على تحقيـق فعاليـة الـنظم
المختلفة بتلك الشركات ،هذا عن التوليفة الخاية األولى .

 أما عن التوليفة الخاية الثانية فهى ذات عالقـة عكسـية مـع المتغيـر الثـانى والمتمثـل
فى نمعيار العالقات اإلنسانية) وأيضـا مـع المتغيـر الثالـث والمتمثـل فىنمعيـار األهـداف

الرشــيدة) .األمــر الــذ يعنــى عــدم توافــق اســتجابات العينــة محــل الدراســة فيمــا يتعلــق

بأبعاد ثقافة الجودة الشاملة مع كـل مـن معيـار العالقـات اإلنسـانية واألهـداف الرشـيدة
األمر الذ قد يفسره الباحث بان سيادة ثقافة الجـودة الشـاملة بالشـركات محـل الدراسـة

ربما ال يزيد من فعالية كل من العالقات اإلنسانية واألهـداف الموضـوعة باريقـة رشـيدة
بتلك الشركات األمر الذ يعكس عدم الشـعور بالرضـا عـن العمـل واالنتمـاء التنظيمـى

لد العاملين بالشركات نظ ار لابيعة كون هذه الشركات تخضع لقانون رقـم ن )8لسـنة
 1337والخاا باالستثمار فى المدن الجديـدة  ،خصوصـا فيمـا يتعلـق بفتـرات اإلعفـاء
الضريبى والتى بعد إنقضائها ربما يتم نقل المصنع إلى مدينة أخر .

 أمــا عــن التوليفــة الخايــة الثالثــة والتــى تتمثــل فــى بعــض أبعــاد ثقافــة الجــودة الشــاملة
فهى ذات عالقة عكسية مع متغير نمعيار العالقات اإلنسـانية ) ،األمـر الـذ قـد يفسـر

التأثير العكسى بين كل من ثقافة الجودة الشاملة ومعيار العالقات اإلنسانية وذلك وفقـا
الستجابات العينـة بالشـركات محـل الدراسـة  ،والـذ قـد يفسـره الباحـث بانـه رغـم سـيادة

ثقافـــة الجـــودة الشـــاملة بتلـــك الشـــركات إال أن هـــذا لـــم يـــنعكس بااليجـــاب علـــى معيـــار
العالقات اإلنسانية ومن ثم مد فعالية هذا المعيار فـى ضـوء هـذه األبعـاد الثقافيـة فـى

التعبير عن الفعالية التنظيمية.
 وأخيـ ار نجـد أن التوليفــة الخايـة الرابعــة والمتعلقـة بــبعض أبعـاد ثقافــة الجـودة الشــاملة
هــى ذات عالقــة ارتباايــة ارديــة كبيــرة وذلــك مــع متغيــر نمعيــار العمليــات الداخليــة )،
األمــر الــذ قــد يفســره الباحــث بــأن بعــض أبعــاد ثقافــة الجــودة الشــاملة تــنعكس بصــورة

إيجابية على معيار العمليـات الداخليـة مـن حيـث تركيـز ومجهـودات تلـك الثقافـة بغـرض
تحقيق هـذا المعيـار وذلـك بنـاءا علـى اسـتجابات العينـة بالشـركات محـل الدراسـة  ،ممـا

يعنى أن هناك فعالية تنظيمية متعلقة بتوافر هذا المعيار بصورة جيدة بتلك الشركات.

وخالصة القول أن نتائج التحليـل السـابق أوضـحت أن هنـاك توليفـات خايـة بـين

ارفــى العالقــة نأبعــاد ثقافــة الجــودة الشــاملة ومعــايير الفعاليــة التنظيميــة ) مختلفــة فــى

أوزانها ودرجاتها حسب مد أهميتها وارتبااها ببعضها البعض .

ب -عرض نتائج وظائف " كانونكل " :

ن )1المالءمة الكلية :
ولبيان مد المالءمة الكلية لوظـائف " كانونكـل " فيمـا يتعلـق بالتوليفـات الخايـة

المحددة من قبل يمكن وضع الجدول التالى :

جدول ن )4/34يوض المالءمة الكلية لوظائف " كانونكل "

وظائف

جذور

كانونكل

ارتباا
كانونكل
كانونكلR
R2
313464 0427587 0461208

38

2

234135 0407511 0437407

10

1
3
4

كا3

734035 0411363 0424536
0403447 0415642

74754

دط

18
4

مستو

المعنوية

معامل المدا
Lambda

04000

0443572

04000

0473437

0430336 0400027
0437552 0410102

مـــن الجـــدول الســـابق يتضـــ أن هنـــاك درجـــة معنويـــة لكـــل وظيفـــة مـــن وظـــائف
" كانونكـل " "التوليفـات الخايــة "  ،فقـد أوضــحت النتـائج أن جميــع التوليفـات المختلفــة

لوظـــائف " كانونكـــل " معنويـــة عنـــد مســـتو ن )0401باســـتثناء التوليفـــة الرابعـــة  ،وهـــو
ماأكدت عليه قيمة اختبار ن كا ) 3وذلك بدرجات حرية مختلفـة حيـث بلغـت قيمـة اختيـار

ن كـــا ) 3ن كـــا 3المحســـوبة =  ) 234135 ، 734035 ، 313464ممـــا ي كـــد علـــى

داللتهم عند مستو ن. )0401

وقد تباينت قيم العالقات االرتبااية الداخلية لد كل وظيفة منهـا  ،حيـث تراوحـت

بـــين ن ) 0461 ، 0437األمـــر الـــذ أكـــد علـــى تـــوافر درجـــة مـــن االرتبااـــات المختلفـــة
والمصاحبة لقيم متوساة لمعامل المدا  Lambdaممـا يعكـس وجـود العالقـات التبادليـة
بـــين ارفـــى العالقـــات والمتمـــثالن فـــى أبعـــاد ثقافـــة الجـــودة الشـــاملة ومعـــايير الفعاليـــة

التنظيمية .

 -3درجة التفسير والتباين للظاهرة :
اآلتى :

ولتوضـي درجــة التفســير والتبــاين للظــاهرة موضـع الدراســة يمكــن عــرض الجــدول

جدول ن )5/34يوض دليل االسهاب لكل من توليفة متغيرات نمعايير) الفعالية
التنظيمية مع متغيرات نأبعاد) ثقافة الجودة الشاملة .

وظائف

دليل اإلسهاب

التباين

كانونكل

النسبة

النسبة المجمعة

النسبة

النسبة المجمعة

1

0434734

0434734

0403332

0403332

3

0433441

0447165

0403686

0411373

4

0431336

1400

0400513

0414873

2

0421603

0478774

0403274

0414252

 من الجدول السابق يتض أن الوظيفة الثالثة تسـتحوذ علـى حـوالى ن )%23مـن درجـة
التفسير والتباين للظاهرة موضع الدراسة والمتمثلة فى وجود عالقـة ارتباايـة بـين أبعـاد

ثقافة الجودة الشاملة ومعايير الفعالية التنظيمية.

وبــالرجوع إلــى جــدول ن )2/34نجــد أن التوليفــة الخايــة الثالثــة والتــى هــى ذات

عالقــة عكســية بــين بعــض أبعــاد ثقافــة الجــودة الشــاملة ومعيــار العالقــات اإلنســانية  ،ف ـ ن
الباحــث يــر أنــه رغــم ت ـوافر ثقافــة الجــودة الشــاملة بالشــركات محــل الدراســة إال أن معيــار

العالقـــات اإلنســـانية ربمـــا ال يكـــون متـــواف ار بتلـــك الشـــركات نظـــ ار لتـــوافر العالقـــة االرتباايـــة
العكسية بين ارفى العالقة كما هو موضـ بالجـدول ن )2/34ويعتبـر ذلـك سـائدا بالشـركات

محل الدراسة أ بمقدار الثلث من درجة التفسير والتباين للظاهرة كما هو موض أعالة


أما الوظيفة األولى فهـى تسـتحوذ علـى حـوالى ن )%35مـن درجـة التفسـير والتبـاين
للظــاهرة موضــع الدراســة  ،والتــى تعنــى وجــود عالقــة ارتباايــة بــين أبعــاد ثقافــة الجــودة
الشــاملة ومعــايير الفعاليــة التنظيميــة ،وبــالرجوع إلــى جــدول ن )2/34نجــد أن التوليفــة
الخاية األولى والتى تمثل بعض أبعاد ثقافة الجودة الشاملة هـى أكبـر ارتبااـا بـالمتغير

األول والــذ يتمثــل فــى معيــار الــنظم المفتوحــة  ،معنــى ذلــك أن هنــاك تــأثير إيجــابى
متبادل بينهما  ،األمر الذ يعكس مد توافر الفعالية التنظيمية خصوصا معيـار الـنظم
المفتوحة وذلك فى ظل سيادة ثقافة الجودة الشاملة ،

أيضا ومن جدول ن )2/34هناك وزن كبير سالب لمعيار العمليات الداخليـة فـى

عالقتــة بالتوليفــة الخايــة األولــى  ،ومــن ثــم فهنــاك تــأثير عكســى لــبعض أبعــاد ثقافــة
الجودة الشاملة على معيار العمليات الداخليـة  ،األمـر الـذ يعنـى وفـى ظـل تـوافر بعـض

أبعاد ثقافة الجودة الشـاملة فهنـاك عـدم تـوافر لمعيـار العمليـات الداخليـة  ،والخالصـة أن

نسبة ن )%35المتعلقة بالوظيفة األولى  ،تتوزع درجة أهميتها ما بين مد توافر معيـار
النظم المفتوحة بدرجة كبيرة ومن ثم تـوافر الفعاليـة التنظيميـة بدرجـة كبيـرة اعتمـادا علـى

هذا المعيـار ،وعـدم تـوافر معيـار العمليـات الداخليـة بدرجـة متوسـاة ومـن ثـم عـدم تـوافر

الفعالية التنظيمية بدرجة متوساة اعتمادا على هذا المعيار.

 وفيما يتعلق بالوظيفة الثانية فقد بلغت درجة تفسيرها للظاهرة موضع الدراسـة ن)%33
وبالرجوع إلى جدول ن )2/34نجـد أن التوليفـة الخايـة الثانيـة والتـى تمثـل بعـض أبعـاد
ثقافة الجودة الشـاملة  ،هـى ذات ارتبـاا عكسـى كبيـر مـع معيـار العالقـات اإلنسـانية ،

ألن الوزن األكبـر لهـذه التوليفـة هـو مـع هـذا المعيـار وان كـان بدرجـة عكسـية  ،األمـر

الذ قد يفسره الباحث بأنه رغم توافر ثقافة الجودة الشاملة  ،إال أن ذلك إنعكس سـلبيا

على معيار العالقات اإلنسانية ومن ثم يمكن افتـراض عـدم وجـود هـذا المعيـار بشـركات
العينة محل الدراسة  ،كما يتفق هذا التحليل مع الـوارد بالوظيفـة الثالثـة مـن حيـث عـدم

توافر معيار العالقات اإلنسانية أيضا .

أيضــا وبــالرجوع إلــى جــدول ن )2/34يمكــن القــول أن وزن التوليفــة الثانيــة مــع

معيار األهداف الرشيدة يمثل وزنا سلبيا ومن ثم فهـو ذات عالقـة عكسـية بـين بعـض أبعـاد
ثقافة الجودة الشاملة والمعيار المذكور ،األمر الذ يعنى عدم توافق ثقافة الجودة الشـاملة

مع اريقة وضع األهداف بالشركات محل الدراسة .

أما فيما يتعلق بمعيار النظم المفتوحة فى عالقتـه بالتوليفـة الثانيـة مـن مجموعـة
أبعاد ثقافة الجودة الشاملة  ،حيـث يمثـل هـذا الـوزن درجـة متوسـاة مـن العالقـة اإليجابيـة
نالاردية) وذلك كما هو موض بالجدول ن ،)2/34كما أن هذه العالقة تمثل المرتبة الثالثة
فى األوزان الناتجة من التحليل للتوليفة الخاية الثانية ومن ثم ف ن معيار النظم المفتوحة

فــى تعبيــره عــن الفعاليــة التنظيميــة اعتمــادا علــى مــد ت ـوافر بعــض أبعــاد ثقافــة الجــودة
الشاملة يكون بدرجة متوساة .

وخالصة التحليل المتعلق بالوظيفة الثانيـة والمعتمـد علـى جـدول ن )5/34وكـذلك

التحليل الوارد بالتوليفـة الثانيـة والمعتمـد علـى جـدول ن )2/34يمكـن القـول أن أبعـاد ثقافـة

الجودة الشاملة هى ذات عالقة عكسية مع معيار العالقـات اإلنسـانية يليـه معيـار األهـداف
الرشيدة  ،كما أن هذه األبعاد هى ذات عالقة اردية متوساة مـع معيـار الـنظم المفتوحـة ،

وكـل هــذه العالقــات تمثــل حـوالى ن )%33مــن درجـة التبــاين والتفســير للعالقــة بــين كــل مــن
ثقافة الجودة الشاملة والفعالية التنظيمية .

 وأخي ار فيما يتعلق بالوظيفة الرابعـة ،فقـد بلغـت درجـة التفسـير والتبـاين للظـاهرة موضـع
الدراســة ن ،)%31ومــن جــدول ن )2/34ورغــم أن وزن التوليفــة الرابعــة والتــى تمثــل

بعض أبعاد ثقافة الجودة الشاملة فى عالقتهـا مـع معيـار العمليـات الداخليـة يبلـغ وزنـا

كبي ار ،إال أنه من جدول ن )4/34ثبت عدم معنوية هذه الوظيفة.

والخالصة أنه بالرغم من اختالف الوظائف عن بعضها البعض فى درجة تفسـيرها

واتجاه هذا التفسير للظاهرة محل الدراسة ،فقد بلغت درجة التفسير اإلجمالية لد مجموعـة

التوليفات والوظائف حدها األقصى ،هذا عن درجة التفسير والتباين.

أمــا عــن دليــل اإلســهاب فقــد أوضــحت النتــائج أن كــل وظيفــة قــد ســاهمت بشــكل

محدود فى قيم هذا الدليل ،وقد بلغت قيمة اإلجمالية حوالى  0415فقا.

 4/3خالصة التحليل:

 تســتخلا النتــائج جــدول ن )1/34أن هنــاك بعــض العالقــات االرتباايــة البســياةبــين بعــض متغي ـرات نأبعــاد ثقافــة الجــودة الشــاملة) ومتغي ـرات نمعــايير الفعاليــة

التنظيمية) والتى من أمثلتهـا كـل مـن بعـد التـدريب والـتعلم وكـذلك االتصـال مـع
معيار النظم المفتوحة.

 نســـتخلا مـــن نتـــائج جـــدول ن )3/34أنـــه يبـــرز العالقـــات الداخليـــة بـــين كـــلالمتغيــرات المتعلقــة بثقافـــة الجــودة الشــاملة بشـــكل مســتقل ومتغيــرات الفعاليـــة

التنظيمية بشكل مستقل أيضا والعالقة بينهما.

 نستخلا من نتائج جدول ن )2/34أن هناك مجموعة مـن العالقـات نالتوليفـات)بين كل من متغيرات الفعالية التنظيمية ومجموعـة جزئيـة مـن أبعـاد ثقافـة الجـودة

الشاملة.

 نستخلا من نتائج جدول ن )4/34أن هناك درجـة لتقيـيم جميـع التوليفـات التـىسبق اإلشارة إليها فى جدول ن )2/34وذلك من خـالل كـل مـن ارتبـاا " كانونكـل"

واختبار كا 3هذا باإلضافة إلى معامل " المدا " .Lambda

والــذ مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك عالقــة ارتباايــة " لكانونكــل " مربــع معامــل
االرتباا كبيرة جدا.

هذا باإلضافة إلى اختبار " كا "3والذ من المفترض أن يكون معنويـا عنـد إحـد

مستويات المعنوية الشهيرة ن )0405 ،0401وذلك عند درجات الحرية المختلفة.

أما عن معامل المدا  Lambdaفالبد أن يكون فى حده األدنى ،حيث يعنى ذلـك

كبر العالقة االرتبااية.

 -نستخلا من نتائج جدول ن )5/34أن هناك عرضا لدرجة تفسير كل توليفة مـن

إجمالى العالقة الكلية ،والتى البد أن تكون ن )%100أ أنها تعاى نصـيب لكـل
توليفة من التوليفات من إجمالى العالقة ،فنجد أن التوليفـة األولـى تسـتحوذ علـى

ن )%35من العالقة وهكذا.
احلكم على صحة الفرض:

من التحليل السابق يمكن قبول صحة فرض الدراسة بأنه يوجد تأثير متبـادل بـين

أبعاد ثقافة الجودة الشاملة ومعايير الفعالية التنظيمية بالشركات محل الدراسة.

 5/ 3خالصة النتائج والتوصيات:
 أهم النتائج:

 -1نظ ار الفتراض الباحث التابيق الناج والفعال لثقافـة الجـودة الشـاملة بالشـركات محـل
الدراسة ،والذ تأكد بعد ذلك مـن خـالل التحليـل اإلحصـائى السـتجابات العينـة محـل
الدراسة والـذ ظهـر فـى الوصـف االحصـائى ألبعـاد وعناصـر ثقافـة الجـودة الشـاملة

عن اريق الوسا الحسابى ومعامل االختالف ،فقد انعكس ذلـك بصـورة ايجابيـة علـى

الفعاليــة التنظيميــة متمثلــة فــى معيــار الــنظم المفتوح ـة ،األمــر الــذ يعنــى أن قــدرة
شــركات العينــة تحــت الدراســة – علــى االســتمرار فــى الســوق ،وعلــى الحصــول علــى
الم ـوارد الالزمــة ألنشــاتها ،وعلــى تحقيــق معــدل النمــو المســتهدف للمبيعــات ،وعلــى
التكيف مع البيئة المحياة بها – كبيرة.

 -3اتضـــ أيضـــا أن التابيـــق الفعـــال لثقافـــة الجـــودة الشـــاملة أثـــر ســـلبا علـــى الفعاليـــة
التنظيمية متمثله فى معيار العالقات اإلنسانية األمر الذ يعنى عدم إشباع الحاجات
اإلنسانية للعاملين  ،وكذا عـدم الحـرا علـى رفـع الـروح المعنويـة لهـم وعـدم تحقيـق

رضاهم عن ظروف العمل بالشركات محل الدراسة .

 -2اتضـــ كـــذلك أن هنـــاك عالقـــة عكســـية بـــين أبعـــاد وعناصـــر ثقافـــة الجـــودة الشـــاملة
والفعاليــة التنظيميــة متمثلــة فــى معيــار األهــداف الرشــيدة ،وذلــك مــن حيــث عــدم قــدرة

الشــركة – علــى رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة لعملياتهــا وكــذا علــى رفــع مســتويات اســتغالل
الااقة اإلنتاجية  ،وأيضا على تحقيق معدالت الربحية المستهدفة – بصورة فعالة .

 -4واخي ار أتض أن هناك عالقة ارديـة كبيـرة بـين أبعـاد وعناصـر ثقافـة الجـودة الشـاملة
والفعالية التنظيمية متمثلة فى معيار العمليات الداخلية وذلك من حيث قـدرة الشـركات

محل الدراسة على – القيـام ب عـادة تنظـيم عملياتهـا ،وادارة المعلومـات المتاحـة لـديها

تســـويقيا وانتاجيـــا  ،وتحقيـــق الرقابـــة الفعالـــة علـــى عملياتهـــا  ،ونجاحهـــا فـــى جـــذب
الكفاءات والمهارات الالزمة إلدارة عملياتها وأنشـاتها وتحـديث األسـاليب التكنولوجيـة

المستخدمة فى عملياتها اإلنتاجية – وذلك بدرجة كبيرة .

أهــم التوصيــات :

 -1من األهمية بمكان مراجعة مد تابيق شركات الدراسة لبرنامج إدارة الجودة الشـاملة
ومن ثم أبعاد وعناصـر ثقافـة الجـودة الشـاملة فـى األجـل الاويـل وكـذا ضـرورة تهيئـة

المنـــاق التنظيمـــى المالئـــم لتابيـــق الجـــودة الشـــاملة فـــى تلـــك الشـــركات فـــى األجـــل
القصير.

 -3أهميـــة تابيـــق أســـلوب فـــرق العمـــل والتـــى قـــد تمثلهـــا حلقـــات الجـــودة وكـــذلك فـــرق
التحســـين عبـــر اإلدارات الوظيفيـــة  ،باإلضـــافة إلـــى فـــرق العمـــل ذاتيـــة اإلدارة  ،ومـــا
يســتتبع ذلــك مــن أهميــة تمكــين العــاملين األمــر الــذ يعمــل علــى تحقيــق التعــاون
والتنسيق بين العاملين مما ي د إلى رفع الروح المعنوية له الء العاملين .
 -2التركيــز علــى ضــرورة ت ـوافر معيــار العالقــات اإلنســانية بدرجــة كبيــرة بالشــركات محــل
الدراسة وذلك من خالل تحقيـق رضـاء العـاملين عـن ظـروف العمـل وذلـك فيمـا يتعلـق

بــاألجور والترقيــة والتقــدم الــوظيفى وتقــدير اإلدارة والمزايــا العينيــة ،وضــرورة الســعى
إلشباع الحاجات اإلنسانية للعاملين وتحقيق االنتماء التنظيمى لهم .
 -4أهمية اخذ معيار األهداف الرشيدة فى االعتبار من حيـث تحقيـق رضـاء العمـالء عـن
المنتجات وأيضا العمل علـى تحقيـق معـدالت الربحيـة المسـتهدفة وكـذلك رفـع الكفـاءة
اإلنتاجية للعمليات ويـتم ذلـك فـى إاـار ثقافـة إيجابيـة للمنظمـة نحـو الجـودة الشـاملة

مــن خــالل تبنــى أســلوب اإلدارة بالحقــائق وذلــك إلعــالم العــاملين بــالموقف الحقيقــى

للشركة أوال بأول لضمان مشاركتهم الفعالة فى إحداث التاوير والتحسين فى مسـتو
الجودة واإلنتاجية .
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