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 :مستخلصال

على زيادة القدرة الشاملة تحديد مدى أثر إدارة الجودة من البحث هو  الرئيسالهدف   

تم االعتماد و. محافظة بغداد بالعراقبالتنافسية في شركة الوزيرية العامة للصناعات الكهربائية 

مفردة تم توزيعها بالتناسب على  511بلغت طبقية وتم اختيار عينة  ،التحليلي على المنهج الوصفي

الشركة تطبق متطلبات إدارة الجودة أن المستويات اإلدارية المختلفة. وتوصل البحث إلى العاملين ب

كما تبين أن هناك تأثير جوهري  ،كما تعمل على زيادة القدرة التنافسية بنسبة كبيرة ،بنسبة مرتفعة

 .شركةالعلى زيادة القدرة التنافسية في الشاملة ردي وقوي جدا ألثر إدارة الجودة إحصائياً وط

توفير و ،وأوصى البحث بضرورة المشاركة الفعالة من اإلدارة العليا في توجيه األداء نحو الجودة

ى تنمية العاملين وزيادة مهاراتهم لتحقيق أعلو ،نظم معلومات تستخدم في رقابة وتقييم جودة األداء

 مستويات التميز في األداء.

للصناعات  الشركة العامة ،القدرة التنافسية ،الشاملة إدارة الجودة ،الجودةالمفتاحية:  الكلمات

 .العراق ،الكهربائية
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Applied to the Waziriya General Company for Electrical Industries in the 

Province of Baghdad/Iraq 
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Abstract: 

  The main objective of the research is to determine the impact of TQM on 

increasing competitiveness in Waziriya General Company for Electrical Industries in 

Baghdad Governorate. A Descriptive analytical method was selected, and a class 

sample of 100 items was selected, which was distributed proportionately to the 

employees at the different administrative levels. The research found that the company 

applies the requirements of quality management at a high rate, and it increases the 

competitiveness significantly, and it has been shown that there is a significant statistical 

impact and very strong impact of the impact of TQM to increase the competitiveness of 

the company. The research recommended the need for effective participation of senior 

management in directing performance towards quality, providing information systems 
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used in monitoring and evaluating the quality of performance, and developing staff and 

increasing their skills to achieve the highest levels of excellence in performance. 

Keywords: Quality, Total Quality Management TQM, Competitiveness, General 

Company for Electrical Industries, Iraq. 

 

 مقدمة البحث:أوالً. 

لعللل أبللرز التغيللرات التللي تواجههللا منظمللات اليللوم والتللي طرحتهللا التحللوالت االقتصللادية   

المختلفة هو االهتمام بالجودة بحيث أصبحت مقياسا للتقدم والتميلز واالزدهلار، إفلافة إللى التحلو  

سلاعد  فلي كلل   ،يلةفي سلوك المستفيد وتطلعله إللى خلدمات أرفل  فلي المسلتوى وأكءلر كفلاءة وفاعل

تحللو  المنللاق االقتصللادي العللالمي نحللو العولمللة ووليللات السللوق وتحريللر التجللارة وإلغللاء القيللود 

  .الجمركية وفتح الحدود وكل هذا جعل الجودة هدفا تسعى له كل المنظمات

ومن ثم سعت الكءير من المنظمات إلى تبنى األساليب والمداخل اإلدارية الحديءلة التلي تهلتم   

ودة اإلنتاج والخدمة واألداء والتي كان من أهمها كل  المدخل اللذي أصلطلح عللى تسلميته )إدارة بج

الجودة الشاملة( حيث فرض نفسه بقوة والقى قبوال واسعا في معظم دو  العالم مؤخرا وهلو مفهلوم 

ى أدارى يقوم على عدد من المبادئ تهدف إلى تحسين الجودة بصفة مستمرة ملن خل   التركيلز علل

 .(Singh, et al., 2018: 201) حاجات المستفيد والتحسين المستمر للعمليات

االقتصللادية المتسللارعة توجلله اهتمللام معظللم المؤسسللات إلللى الطللرق  التحللوالتوفللي إطللار   

واألساليب التي تضمن لها البقاء والتفوق على المنافسين، ومن هنا ظهر ما يعرف بالقلدرة التنافسلية 

 فقلد شلهدتالجانب الذي يمكن للمؤسسات من المنافسة فيه بصلورة أكءلر فعاليلة.  تعبر عن كل التي 

بيئللة األعمللا  منللذ بدايللة الءمانيللات مللن القللرن العشللرين تحللموالت عميقللمة علللى المستوييللمن الكلللي 

والجزئي دفعت بالمؤسسات االقتصادية إلى تبني استراتيجيات استباقية قائمة عللى الخللق واالبتكلار 

 .(3: 9152 ،)م يكية قدرة التنافسيةلتحقيق ال

تعتبللر إدارة الجللودة الشللاملة مللن األنظمللة التللي تعمللل علللى تعزيللز الميللزة التنافسللية وتهللدف   

الجودة الى تفعيل تنافسية المؤسسة وكل  ألن لها دور فعا  فلي تحسلين سلمعة المؤسسلة فلي السلوق 

الى زيلادة قلدرة التنافسلية للمؤسسلة ملن  والمستهل  باإلفافةوكذل  تساعد على اكتساب ثقة العميل 

 (. 5: 9151 ،خ   التفوق في السوق والقدرة على ارفاء جمي  أكواق المستهلكين )دهنون

وقللد أدت التطللورات السللريعة والمت حقللة فللي البيئللة المحيطللة بالمنظمللات بصللفة عامللة،   

هلذ  التطلورات  لم حقلة ةإدارة الجودة الشاملومنظمات الخدمات بصفة خاصة، إلى فرورة إتباع 

للمؤسسلات بصلفة  الشلاملة وفي فوء أهمية إدارة الجلودة. لمواكبة المنافسة الشديدة بين المنظماتو

يحاو  البحث الحالي الوقوف على مدى أثر  ،وأيضا أهمية تحقيق القدرة التنافسية للمؤسسات ،عامة

 سسات.على زيادة القدرة التنافسية في المؤالشاملة إدارة الجودة 

في تعريف فيما يلي تناو  لعدد من المصطلحات والمفاهيم المستخدمة  :البحثمصطلحات ثانياً. 

 :متغيرات البحث

 :الشاملة الجودةإدارة مفهوم  . 1

بمعناها العام هي إنتاج المنظمة لسلعة أو خدمة بمستوى عالي من الجودة المتميزة تكون  الجودة

ويتم كل  من خ    ،تياجات ورغبات عم ئها وتحقيق السعادة لهمقادرة من خ لها على الوفاء باح
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على  الجودةتعريف  وتم (.6: 9115مقاييس موفوعة سلفا إلنتاج السلعة وتقديم الخدمة )عقيلي، 

أنها مجموع الصفات والخصائص للسلعة أو الخدمة التي تؤدى إلى قدرتها على تحقيق رغبات 

على أنها تحو  في  إدارة الجودةوعرفت . (36: 9156ى، وعيس ،)التميمي معلنة أو مفترفه

الطريقة التي تدار بها المنظمة والتي تتضمن تركيز طاقات المنظمة على التحسينات المستمرة لكل 

العمليات والوظائف وقبل كل شيء المراحل المختلفة للعمل حيث أن الجودة ليست أكءر من تحقيق 

 (.Corredor, & Goñi, 2011: 831) حاجات العميل

هي فلسفة إدارية حديءة، تأخذ شكل نظام إداري شامل، قائم على أساس  والجودة الشاملة  

إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء داخل المؤسسة، وكل  من أجل تحسين كل مكونات 

المؤسسة وتطويرها، للوصو  إلى أعلى جودة في مخرجاتها وبأقل تكلفة وأقصر وقت بهدف 

 (.13: 9112 ،وشكر ،أعلى درجة من الرفا لعم ئها )داودتحقيق 

إجرائيا بأنها: هي الدرجة التي  الشاملة جودةال إدارةيمكن للباحث تعريف  ،وبناء عليه  

لتحسين  ،تصل فيها تركيز طاقات المنظمة على التحسينات المستمرة لكل العمليات والوظائف

 العاملين.ومشاركة وتدعيم  ق العملالجودة واإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق فر

كنهج إداري حديث، يمكن اآلن إجراء مقارنة الشاملة بعد توفيح مفهوم إدارة الجودة و  

 الفروقات:هذ  بينها وبين اإلدارة التقليدية للمنظمات، والجدو  التالي يوفح 

 التقليدية وإدارة الجودة الشاملةمقارنة بين اإلدارة  :(5جدو  )ال

 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية مقارنةمجال ال

 تحقيق الرفا والسعادة لدى العم ء تعظيم العائد على االستءمار الهدف الكلى

 أفقي عمودي الهيكل التنظيمي

 تكامل وتوازن بين المدى القصير والطويل تركيز على المدى القصير التخطيط

 جماعية، شاملة شخصية، جزئية المسؤولية

 ديمقراطية قائمة على المشاركة سلطوية وإصدار األوامر القيادة اإلدارية

 ال مركزية وتأكيد على تفويض السلطة مركزية السلطة

 من خ   الجودة العالية وإرفاء الزبون من خ   كمية اإلنتاج الربح

 جماعي فردى حل المشاكل

 مفهومةمحددة، وافحة،  ال تتسم بالوفوح التام متطلبات العمل

 لزرع الوالء واالنتماء للمنظمة لحب العمل توجيه األفراد

 مستمر عند الحاجة والضرورة التطوير والتحسين

 مسؤولية الجمي  محصورة في جهة معينة مسؤولية الجودة

 الشراء بما يخدم الجودة الشراء بأقل سعر هو الهدف شراء المستلزمات

 .(2: 9115، عقيلي) المصدر:

 كما يلي: ،الشاملة الجودةإدارة تها دراسة لألبعاد التي شمتعريف او  التالي يوفح والجد  

 الشاملةالجودة  لمتطلبات تطبيق إدارةالتعريف اإلجرائي  (:9جدو  )ال

 التعريف األبعاد م

5 
دعم اإلدارة 

 العليا

إدارة ت يشير إلى تقديم اإلدارة العليا كافة الدعم والتسهي ت ال زمة لتفعيل مبادرا

 األداءوتوافر المشاركة الفعالة من اإلدارة العليا في توجيه األداء نحو جودة  ،الجودة

9 
التركيز على 

 العميل

متطلباتهم االهتمام والتفاني في حل مشاكل العم ء وتحقيق السرعة في تلبية  هو

 متميز يتناسب م  توقعات العم ء بشكل المنتجاتوتقديم  ،واحتياجاتهم
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 التعريف األبعاد م

3 

افر نظام تو

المعلومات 

 واالتصاالت

هو مجموعة من اإلجراءات إلدارة وتخزين وتسجيل المعلومات باستخدام نظم 

 ،واستخدامها في رقابة وتقييم والتوصل لحل المشك ت الخاصة بالجودة ،المعلومات

 ات مستمرة بين العاملين والعم ءواستخدام أنظمة االتصاالت لبناء ع ق

6 

استخدام 

القياس سلوب أ

 المقارن

هو السعي إلى توفير إجراء رسمي لمقارنه جودة األداء م  التجارب الناجحة في اإلدارة 

من قبل خبراء خارجيين وفقاً لجداو   برنامج الجودةالمنافسة. ومراقبة وتقييم  بالشركات

أي فوء  على للشركةزمنية محددة. وإعادة النظر بصفة دورية في معايير تقييم األداء 

 في ظروف ومناق العمل ستجداتم

1 

مشاركة 

وتدعيم 

 العاملين

 ،تشير إلى االهتمام بتمكين العاملين في المشاركة الفاعلة في برامج تطوير جودة األداء

هم على والتواصل معهم بهدف اط ع ،وتشجيعهم على تقديم أفكار ومقترحات جديدة

 سياسات تفعيل جودة األداء

4 

التحسين 

ستمر الم

 ياتللعمل

 ،األداء م  جودةهو السعي إلى إجراء التحسين المستمر للعمليات الداخلية بما يتوافق 

ت وتحديد الص حيات والمسئوليات في إنجاز عمليات اإلدارة للتخلص من االجراءا

 الروتينية لتوفير الوقت والجهد

1 
التدريب 

 والتطوير

الخبرات والمعارف بما يؤهلهم  البشرية وإكسابهمتشير إلى االهتمام بتنمية الموارد 

وتعدد  ،وتوفير المقررات والبرامج التدريبية ال زمة لجودة األداء ،لتحقيق األداء المتميز

 وتنوع في أساليب التدريب التي تطبقها الشركة حسب احتياجات وأهداف العمل والعاملين

2 
اإلشراف 

 والمتابعة

نجز  من أهداف البد من وجود مقاييس حتى يتمكن فريق إدارة الجودة من تقدير ما أ

محددة متفق عليها تمكنهم من قياس مستوى األداء في عمليات التحسين. كما ينبغي متابعة 

فق نماكج ومخططات وكل  و ،مستويات األداء ومقارناتها بالمعايير الموفوعة

 واتجاهات محددة

وعيسى،  ،)التميمي ،(56-59: 9115باالعتماد على ك  من )عقيلي،  ،المصدر: من إعداد الباحث

9156 :36-34). 

  :القدرة التنافسية .2

بأنهلا هلي خاصلية معينلة أو مجموعلة خصلائص تمتلكهلا المنظملة  القددرة التنافسديةتعرف   

بحيث تحقق لها موقفا قويا تجا  مختلف األطراف. والقدرة على  ،وتميزها عن غيرها من المنظمات

 (.Covin, et al., 2001: 177) ات السوق المتغيرةاإلشباع المستمر لحاجات ورغب

كمللا تعللرف علللى أنهللا  القللدرات والمعللارف التللي تمتلكهللا المنظمللة، والتللي يصللعب علللى   

 (.Levine, & et al, 2017: 2390المنافسين تقليدها أو الحصو  على مءلها  )

يللة الملموسللة علللى وجللود نظللام متكامللل مللن األصللو  الماد القدددرة التنافسدديةكمللا تعتمللد   

واألصللو  الفكريللة والمعنويللة غيللر الملموسللة، حيللث ال يمكللن االسللتغناء عللن أي منهمللا، بالمؤسسللة 

الناجحة القادرة على التفوق والتميز عن المنافسين هلي القلادرة عللى إحلداث التنسليق والتلوازن بلين 

 (.4: 9156 ،)عبد  األصو  المادية واألصو  الفكرية

علللى  أنهلا مللدى  القدددرة التنافسديةت السلابقة، يعللرف الباحلث وفلي فللوء علرض التعريفللا  

اسلتغ   الشلركات لقلدراتها ومواردهلا المتنوعلة ملن أجلل الحصلو  عللى شليء مميلز، يمكنهلا مللن 

 إشباع رغبات العم ء الحاليين والمتوقعين بالشكل الذي تتفوق فيه على منافسيها في هذا القطاع .

ت السريعة والهائلة التي يشهدها العالم اليوم في مختلف المجاالت إن التحوال مشكلة البحث:ثالثاً. 

وعلى األصعدة المحلية واإلقليمية والعالمية خلقت مزيدا من الضغوط وأفرزت كءيرا من التحديات 

جل مواجهتها وحتمية التعامل معها دون أن يكون هناك مجا  ل ختيار، أأمام المنظمات من 
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أن تبقى وتزدهر أن تعيش في حالة من الديناميكية والتطور السري  في  وفرض عليها إكا ما أرادت

 وقت أصبح فيه التغيير المتصارع والتعقيد المتزايد صفتان م زمتان لمنظمات القرن الجديد.

والتوجه نحو تطبيق مفهوم إدارة الجلودة يعلد سلمه حيويلة ومطلبلاً أساسلياً ال غنلى عنله فلي   

أصللبحت األسللواق العالميللة تشللكل الجانللب األهللم مللن نشللاطها وكللل   المنظمللات المعاصللرة والتللي

باعتبار  مدخ ً لتحقيق التميز وبناء القدرات التنافسية التي تمكن هذ  المنظمات من التعامل بإيجابية 

فإن جمي  المنظمات المعاصرة تسعى اآلن جاهدة نحو تطبيق مدخل إدارة الجلودة  ،في األسواق. لذا

 قق نجاحات هائلة وفائقة من أجل تدعيم قدراتها على مواجهة تحدياتها.ح الذيالشاملة 

تعد الشلركة العاملة للصلناعات الكهربائيلة الواقعلة فلي الوزيريلة ملن شلركات وزارة و ،هذا  

والتي يحتاجهلا الفلرد فلي  ،الصناعة والمعادن التي تختص في صناعة المنتجات الكهربائية المختلفة

وقللد تعرفللت الشللركة للعديللد مللن المشللاكل والتللي تسللببت فللي وقللف أغلللب  مجللاالت حياتلله اليوميللة.

وقد سعت الشركة وبجهود إدارتها إلعادة العملية اإلنتاجية فيهلا بعلد األحلداث التلي ملرت  ،المصان 

من خل   تخصليص المبلال   ،وما ت   وبدعم من وزارة الصناعة والمعادن 9113بالبلد خ   عام 

المنللتج  وتسللعى الشللركة إلللى تقللديم ،ومشللاري  التأهيللل والتحللديث والتطللويرال زمللة لتنفيللذ اعمللا  

 مقارنة بالمنتج المستورد. الوطني بمواصفات عالية الجودة

وقلد تبلين للباحلث أن الشلركة تواجلله منافسلة أجنبيلة قويلة فللي مقابلل انخفلاض الجهلود التللي   

إنتاج منتجات بنفس جودة المنافسلين وال من زيادة قدرتها التنافسية فالشركة ال يمكنها تمكن الشركة 

مملا يتطللب العملل عللى إعلداد اسلتراتيجية فاعللة إلدارة الجلودة كملدخل لزيلادة القلدرة  ،بأسعار أقل

 تللذا يمكلن تحديلد مشلكلة البحلث بالتسلا ال التنافسية للشركة ولتحقيق هذ  األهداف بكفاءة وفاعلية.

 :ةالتالي

في شركة الوزيريلة العاملة للصلناعات الكهربائيلة  الشاملة ارة الجودةما مدى قوة تطبيق متطلبات إد. 5

 بالعراق؟في محافظة بغداد 

ما مدى قوة العمل على زيادة القدرة التنافسية في شركة الوزيريلة العاملة للصلناعات الكهربائيلة فلي . 9

 بالعراق؟محافظة بغداد 

لتنافسللية لشللركة الوزيريللة العامللة للصللناعات علللى زيللادة القللدرة االشللاملة مللا هللو أثللر إدارة الجللودة . 3

 بالعراق؟الكهربائية في محافظة بغداد 

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية: أهداف البحث:رابعاً. 

في شلركة الوزيريلة العاملة للصلناعات  الشاملة التعرف على مدى قوة تطبيق متطلبات إدارة الجودة. 5

 اد بالعراق.الكهربائية في محافظة بغد

الوقوف عللى ملدى قلوة العملل عللى زيلادة القلدرة التنافسلية فلي شلركة الوزيريلة العاملة للصلناعات . 9

 الكهربائية في محافظة بغداد بالعراق.

علللى زيللادة القللدرة التنافسللية فللي شللركة الوزيريللة العامللة الشللاملة تحديللد مللدى أثللر إدارة الجللودة . 3

 غداد بالعراق.للصناعات الكهربائية في محافظة ب

يوجدد أثدر  و داللدة إحصدائية لتطبيدق متطلبدات "ينص عللى أنله:  :الفرض الرئيس للبحثخامساً. 

وافر نظللللام المعلومللللات تلللل ،التركيللللز علللللى العميللللل ،دعللللم اإلدارة العليللللا)الشدددداملة إدارة الجددددودة 

مسلللتمر التحسلللين ال ،مشلللاركة وتلللدعيم العلللاملين ،اسلللتخدام أسللللوب القيلللاس المقلللارن، واالتصلللاالت
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على زيادة القدرة التنافسية في شركة الوزيرية  اإلشراف والمتابعة( ،التدريب والتطوير ،للعمليات

 العامة للصناعات الكهربائية في محافظة بغداد بالعراق". 

تتمءل أهمية البحلث الحلالي فلي أن موفلوع إدارة الجلودة ملن الموفلوعات  أهمية البحث:سادساً. 

ا  اإلدارة، كمللا يمكللن أن يسللاهم البحللث الحللالي فللي سللد الفجللوة البحءيللة الحيويللة والهامللة فللي مجلل

المستنبطة من قصور الدراسات السابقة فلي االهتملام بهلذا المجلا  فلي الدراسلات اإلداريلة بلالتطبيق 

كملا يمكلن أن يفيلد هلذا البحلث فلي إثلراء المكتبلة العربيلة ومراكلز البحلث  ،على الشلركات العراقيلة

حيث توفر هذ  الدراسة قاعدة بيانات لمساعدة الباحءين  ،هتمة بالدراسات اإلداريةالعلمي وخاصة الم

 مزيد من األبحاث في هذا المجا . والدارسين إلجراء

تقديم مقترحلات وتوصليات للقيلادات اإلداريلة فلي  فيالحالي  يمكن االستفادة من البحثكما   

مللة للصللناعات الكهربائيللة علللى وجلله وفللي شللركة الوزيريللة العاالشللركات العراقيللة بصللفة عامللة 

للوقوف على أهميلة موفلوع البحلث وأهميلة إبلراز جوانلب القلوة الناتجلة علن االهتملام الخصوص 

 منها في زيادة القدرة التنافسية.بتطبيق متطلبات إدارة الجودة واالستفادة 

طبيعلة دراسلة تلم االعتملاد فلي هلذا البحلث عللى الملنهج الوصلفي التحليللي ل مدنه  البحدث: سادساً.

بلالتطبيق  ،)كمتغيلر تلاب (والقدرة التنافسلية )كمتغير مستقل( إدارة الجودة ع قة االرتباط بين أبعاد 

. وتحقيقلا لهلذا الملنهج شركة الوزيرية العامة للصناعات الكهربائية في محافظلة بغلداد بلالعراقعلى 

 فإنه تم االعتماد على نوعيين من البيانات هما:

على المراج  المتنوعة من الكتب والمقاالت  ،باالعتماد في إعداد اإلطار النظريانوية: البيانات الث -

والتللي تناوللت موفللوعات  ،والدراسلات السللابقة العربيلة واألجنبيللة األكاديميلة واألبحللاث المنشلورة

 .والقدرة التنافسيةالشاملة إدارة الجودة 

التي صممت خصيصلا  االستبياناألولية على قائمة يعتمد البحث في جم  البيانات البيانات األولية:  -

شللركة وكللل  مللن خلل   عمللل استقصللاء ميللداني ملل  بعللض العللاملين فللي  ،الختبللار فللروض البحللث

 .بشأن الحصو  على هذ  البيانات ،الوزيرية العامة للصناعات الكهربائية

الوزيريلة العاملة كة شلرالعلاملين فلي مجتمل  البحلث الحلالي فلي  يتمءل مجتمع وعينة البحث:ثامناً. 

 3949وعلددهم  ،في المستويات اإلداريلة المختلفلةللصناعات الكهربائية في محافظة بغداد بالعراق 

 .فرد وقت إجراء البحث الميداني

وتلم توزيل  العينلة توزيعلا  ،مفردة 995بلغت  ،من مجتم  البحث طبقيةوقد تم اختيار عينة   

 : كما يلي ،ات اإلدارية المختلفةفي المستويمتناسبا م  أعداد العاملين 

 شركة (: توزي  عينة البحث على أعداد العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة في3جدو  )ال

 الوزيرية العامة للصناعات الكهربائية

 العينة العدد المستوى اإلداري

 1 1 اإلدارة العليا

 35 511 اإلدارة الوسطى

 521 3511 نفيذيةاإلدارة الت

 995 3949 االجمالي

 من اعداد الباحث وفق البيانات التي تم الحصو  عليها من الشركة محل الدراسة. المصدر:
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خصيصللا  صللممتالتللي  االسللتبيانفللي جملل  البيانللات علللى قائمللة  البحللثعتمللد ي :البحددثأداة تاسددعاً. 

تتضلمن قائملة و ،هلذا إعلدادها بنلاء عللى مراجعلة الدراسلات السلابقة. وتلم ،البحلثالختبار فلروض 

بشلأن ملدى البحث تضمن المحور األو  التعرف على أراء عينة  ،على محورين رئيسييناالستبيان 

 البحللثتضلمن المحلور الءللاني التعلرف عللى أراء عينلة كملا  ،متطلبلات إدارة الجلودة الشللاملةتلوافر 

 .الشركة محل الدراسةفي  تحقيق القدرة التنافسيةحو  مدى 

باسلتخدام قام الباحث  ،البحثالمستخدمة في االستبيان بات وصدق قائمة وللتأكد من درجة ث   

 نتائج على النحو التالي:الأسلوب معامل )ألفا كرونباق(. وفيما يلي 

 استخدام معامل ألفا كرونباق ألفابالبحث (: نتائج تحليل ثبات وصدق أداة 6جدو  )ال
 

 

 مل الصدقمعا معامل الثبات عدد العبارات األبعاد المتغيرات

المحور 

 األو :

متطلبات 

إدارة الجودة 

 الشاملة

 10221 10211 6 دعم اإلدارة العليا

 10222 10129 3 التركيز على العميل

 10223 10125 3 توافر نظام المعلومات واالتصاالت

 10233 10219 9 استخدام أسلوب القياس المقارن

 10235 10425 3 يم العاملينمشاركة وتدع

 10231 10115 3 لتحسين المستمر للعملياتا

 10294 10212 9 التدريب والتطوير

 10251 10265 3 اإلشراف والمتابعة

 10242 10116 93 المعامل الكلي للمحور الءاني

المحور 

 الءاني:

القدرة 

 التنافسية

 10244 10111 6 الكفاءة

 10225 10126 3 التميز

 10259 10239 3 التركيز

 10249 10166 1 ستجابةاال

 10264 10151 51 المعامل الكلي للمحور الءاني

 10262 10199 32 المعامل الكلي ألداة الدراسة

 البحلثالجدو  السابق يتضح أن المعامل الكلي في ألفا كرونباق للمقيلاس المسلتخدم فلي  من  

(، وقد تبين أن جمي  قيم 10262( وبالنسبة لمعامل الصدق هو )10199بالنسبة لمعامل الءبات هو )

( وهلو 1041، كلها أكبلر ملن )البحثمعامل الءبات والصدق في ألفا كرونباق للمقياس المستخدم في 

وعلللى كللل  يمكللن القللو  بللأن المقيللاس يتمتلل  بالءبللات والصللدق الحللد األدنللى المطلللوب لمعامللل ألفللا. 

ويمكلن االعتملاد عليهلا فلي  البحلثف وأنها معام ت كات داللة جيدة لتحقيق أهلدا ،الداخلي لعباراته

 .تعميم المخرجات على المجتم  ككل

ملن خل    ،يهلدف اإلطلار التطبيقلي للبحلث اإلجابلة عللى تسلا الته :إطار التطبيقدي للبحدثعاشراً. 

تحليل البيانات التي تم الحصو  عليها من إجراء الدراسة الميدانية، وهذا باسلتخدام بعلض األسلاليب 

ية واالستداللية التي وجدها الباحث مناسلبة الختبلار الفلروض، وكلل  عللى النحلو اإلحصائية الوصف

 التالي:

قلام الباحلث بقيلاس ملدى قلوة األبعلاد  :الشداملة متطلبدات إدارة الجدودةتطبيق مؤشرات قياس قوة  . 1

ناعات بالتطبيق على شركة الوزيرية العامة للص الشاملة متطلبات إدارة الجودةتطبيق المكونة لمتغير 

حتلى يمكلن ترتيلب هلذ  األبعلاد بحسلب  ،حيث تم استخدام بعلض اإلحصلاءات الوصلفية ،الكهربائية

 :كما يلي ،عينة البحثمدى توافرها من وجهة نظر 
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يرية العامة في شركة الوزالشاملة متطلبات إدارة الجودة تطبيق (: مؤشرات قياس قوة 1جدو  )ال

 للصناعات الكهربائية

 ابةاالستج العناصر م
الوسط 

 الحسابي
 الترتيب

5 
يعتبر استخدام أساليب الجودة الحديءة بمختلف مجاالت العمل 

 بالشركة أحد االهتمامات الرئيسة لإلدارة العليا بها.
 5 30311 موافقة

9 
تتوافر المشاركة الفعالة من اإلدارة العليا في توجيه األداء نحو 

 الجودة والتميز المؤسسي.
 6 30519 موافقة

3 
تقدم اإلدارة العليا كافة الدعم والتسهي ت ال زمة لتفعيل 

 مبادرات إدارة الجودة بالشركة.
 9 30926 موافقة

 3 30523 موافقة تتم مراجعة قضايا الجودة في اجتماعات اإلدارة العليا باستمرار. 6

 الراب  30934 موافقة المتوسط الكلي لبعد )دعم اإلدارة العليا( أوال

5 
فر االهتمام والتفاني في حل مشاكل العم ء وتحقيق السرعة يتوا

 في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.
 3 30994 موافقة

 5 60513 موافقة تامة المتعاملين معها.وع قات مستمرة بين الشركة ويوجد اتصاالت  9

 9 60121 موافقة تامة تسعي الشركة إلى الحفاظ على سمعة طيبة لدى المتعاملين معها. 3

 األو  30296 موافقة )التركيز على العميل(.المتوسط الكلي لبعد  ثانيا

5 
يتم تزويد كل جهة من جهات العمل باحتياجاتها من الحاسبات 

 اآللية والبرمجيات المختلفة.
 5 30351 موافقة

9 
يتم مراعاة جودة المعلومات ال زمة التخاك القرارات الخاصة 

 سليمة.بإدارة الجودة بطريقة 
 9 30112 موافقة

3 
يتوافر لدى الشركة نظم معلومات تستخدم في رقابة وتقييم جودة 

 األداء.
 3 90554 محايدة

 الءامن 90231 محايدة )توافر نظام المعلومات واالتصاالت(المتوسط الكلي لبعد  ثالءا

5 
هناك إجراء رسمي لمقارنه جودة األداء م  أداء الشركات 

 .المنافسة األخرى
 5 30512 موافقة

9 
يتم البحث عن المعلومات حو  األسعار ومستوي الجودة في 

 الشركات التي تعمل في نفس المجا .
 9 30114 موافقة

 السادس 30511 موافقة )استخدام أسلوب القياس المقارن(المتوسط الكلي لبعد  رابعا

5 
امهم تهتم الشركة بتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين ألداء مه

 على أكمل وجه.
 3 90631 محايدة

9 
توفر اإلدارة حوافز مادية للعاملين عندما يهتمون بتطوير وجودة 

 األداء.
 5 30569 موافقة

3 
تهتم الشركة بتنمية وتطوير العاملين وزيادة مهاراتهم لتحقيق 

 أعلى مستويات التميز في األداء.
 9 30144 موافقة

 الساب  90225 محايدة اركة وتدعيم العاملين(المتوسط الكلي لبعد )مش خامسا

5 
تعمل إدارة الشركة على مشاركة جمي  العاملين بكافة 

 المستويات في عمليات تحسين األداء.
 9 30952 موافقة

 5 30332 موافقة تعتمد الشركة على نظم وأساليب جديدة لتحسين وتطوير األداء. 9

3 
إجراءات العمل بشكل تعمل إدارة الشركة على تطوير أنظمة و

 مستمر لمن  حدوث المشك ت.
 3 30111 موافقة
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 ابةاالستج العناصر م
الوسط 

 الحسابي
 الترتيب

 الخامس 30916 موافقة التحسين المستمر للعمليات(المتوسط الكلي لبعد ) سادسا

5 
هناك تعدد وتنوع في أساليب التدريب التي تطبقها الشركة حسب 

 احتياجات وأهداف العمل والعاملين.
 5 30611 موافقة

9 
وافحة لتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية توجد منهجية 

 مستمدة من نتائج تقييم األداء.
 9 30929 موافقة

 الءالث 30316 موافقة )التدريب والتطوير(المتوسط الكلي لبعد  سابعا

5 
تتوافر معايير ومؤشرات معلنة تؤخذ في االعتبار عند تقييم 

 جودة األداء.
 5 60512 موافقة تامة

9 
ة إجراءات لتصحيح القصور في تطبيق إدارة تتب  الشرك

 الجودة.
 9 30996 موافقة

3 
جودة األداء  يتم إعادة النظر بصفة دورية في معايير تقييم

 مستجدات في ظروف ومناق العمل.للشركة علي فوء أي 
 3 30511 موافقة

 الءاني 30613 موافقة )اإلشراف والمتابعة(المتوسط الكلي لبعد  ثامنا

  30932 موافقة (الشاملة ط العام لمتغير )إدارة الجودةالمتوس 

إدارة ) لمتغيللرالمكونللة  لألبعللادمللن الجللدو  السللابق يتضللح أن هنللاك تللوافر بنسللبة مرتفعللة   

هللو  العللامالمتوسللط  حيللث أن ،( فللي شللركة الوزيريللة العامللة للصللناعات الكهربائيللةالشللاملة الجللودة

ب قللوة توافرهلا ملن وجهللة نظلر عينلة البحللث هلي علللى ترتيللب األبعلاد بحسل وقلد تبلين أن(. 3093)

 ،دعللم اإلدارة العليللا ،والتطللوير والمتابعللة، التللدريب العميللل، اإلشللرافالترتيللب: )التركيللز علللى 

تلوافر نظلام  ،مشاركة وتدعيم العاملين ،استخدام أسلوب القياس المقارن ،التحسين المستمر للعمليات

 ،(3029األبعاد توافرا هو التركيلز عللى العميلل بمتوسلط ) حيث أن أكءر ،المعلومات واالتصاالت(

 (.9023وأن أقل األبعاد توافرا هو نظام المعلومات واالتصاالت بمتوسط )

قلام الباحلث بقيلاس ملدى قلوة األبعلاد المكونلة لمتغيلر  :ياس قوة زيدادة القددرة التنافسديةمؤشرات ق. 2

حيث تم اسلتخدام  ،يرية العامة للصناعات الكهربائيةبالتطبيق على شركة الوززيادة القدرة التنافسية 

حتى يمكن ترتيلب هلذ  األبعلاد بحسلب ملدى توافرهلا ملن وجهلة نظلر  ،بعض اإلحصاءات الوصفية

 على النحو التالي: ،عينة البحث

ية العامة زيادة القدرة التنافسية في شركة الوزير: مؤشرات قياس قوة العمل على (4)جدو  ال

 بائيةللصناعات الكهر

 االستجابة العناصر م
الوسط 

 الحسابي
 الترتيب

5 
تحرص الشركة على تقديم خدمات كات جودة مرتفعة بأقل 

 التكاليف الممكنة.
 5 30415 موافقة

9 
يتم مراقبة ترشيد استه ك الموارد وفمان طرق سليمة للتخلص 

 من التالف منها.
 3 30912 موافقة

3 
ءات الروتينية غير الضرورية يتم العمل على التخلص من االجرا

 لتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
 6 90334 محايدة

6 
دون هدر أو تأكد من استخدام الموارد بكفاءة لدى الشركة ولية لل

 .إسراف
 9 30312 موافقة
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 االستجابة العناصر م
الوسط 

 الحسابي
 الترتيب

 الءاني 30563 موافقة (الكفاءةالمتوسط الكلي لبعد ) أوال

 9 90549 محايدة جات جديدة تتميز عن الشركات المنافسة.تقدم الشركة منت 5

 3 90114 محايدة يتم تقديم منتجات بشكل متميز يفوق توقعات المتعاملين م  الشركة. 9

3 
يتوافر للشركة شبكة من الع قات المتميزة م  العديد من 

 المؤسسات العامة والخاصة في الدولة.
 5 30992 موافقة

 الراب  90629 محايدة (.التميزلي لبعد )المتوسط الك ثانيا

5 
تركز الشركة جهودها ومنتجاتها نحو عدد محدود من القطاعات 

 السوقية لتحقق التميز في هذ  القطاعات.
 9 30311 موافقة

9 
تسعى الشركة إلى التفوق في تقديم منتجاتها من خ   التركيز 

 على موردين أكفاء.
 5 60992 موافقة تامة

 3 30554 موافقة متخصصة للترويج عن منتجات لشركة تعامل م  وكاالت إع نيةيتم ال 3

 األو  30111 موافقة المتوسط الكلي لبعد )التركيز( ثالءا

5 
لدى الشركة القدرة على تغيير استراتيجياتها للتجاوب م  

 الظروف التي تفرفها عوامل ومتغيرات البيئة الخارجية.
 3 30511 موافقة

9 
لشركة بالمسح الدوري للبيئة التنافسية والمنتجات التي تقوم ا

 يقدمها المنافسون.
 6 90612 محايدة

 9 30319 موافقة تهتم الشركة بمعرفة وتحديد منافسيها الحاليين والمحتملين. 3

6 
يتم التعلم واالستفادة من تجارب وخبرات الشركات المنافسة 

 لتجنب ما وقعت فيه من أخطاء.
 1 90996 محايدة

1 
تجري الشركة تعدي ت على منتجاتها لتتكيف م  حاجات السوق 

 ومتطلبات العم ء.
 5 30111 موافقة

 الءالث 90251 محايدة (االستجابةالمتوسط الكلي لبعد ) رابعا

  30193 موافقة (القدرة التنافسيةالمتوسط العام لمتغير ) 

القللدرة تفعللة لألبعللاد المكونللة لمتغيللر )مللن الجللدو  السللابق يتضللح أن هنللاك تللوافر بنسللبة مر  

(. 3019المتوسلط العلام هلو ) حيلث أن ،( في شركة الوزيرية العامة للصلناعات الكهربائيلةالتنافسية

ي عللى الترتيلب: جلاء وقد تبين أن ترتيب األبعاد بحسب قوة توافرها من وجهة نظر عينة البحث هل

وجاء في الترتيلب  ،(3011لى الموافقة وبمتوسط )( باستجابة تشير إالتركيزفي الترتيب األو  بعد )

 الءاللثوجاء في الترتيلب  ،(3056الءاني بعد )الكفاءة( باستجابة تشير إلى الموافقة أيضا وبمتوسط )

بعللد  الرابلل وجللاء فللي الترتيللب  ،(9025وبمتوسللط ) المحايللدة( باسللتجابة تشللير إلللى االسللتجابةبعللد )

 ،(9062أيضا وبمتوسط ) ةالمحايد( باستجابة تشير إلى التميز)

يوجدد أثددر  و داللدة إحصددائية لتطبيددق "اللذي يللنص عللى أنلله:  :اختبدار الفددرض الرئيسدي للدراسددة. 3

تلوافر نظلام المعلوملات  ،التركيلز عللى العميلل ،)دعلم اإلدارة العليلاالشداملة متطلبات إدارة الجودة 

التحسلللين المسلللتمر  ،لعلللاملينمشلللاركة وتلللدعيم ا ،اسلللتخدام أسللللوب القيلللاس المقلللارن ،واالتصلللاالت

على زيادة القدرة التنافسية في شركة الوزيرية  اإلشراف والمتابعة( ،التدريب والتطوير ،للعمليات

 العامة للصناعات الكهربائية في محافظة بغداد بالعراق". 

المتغيلر أبعلاد باستخدام االنحدار الخطي لتحديد مدى أثر للدراسة  الرئيس الفرض اختبارتم   

ومن ثم استخدام الع قلة  ،( على أبعاد المتغير التاب  )القدرة التنافسية(الشاملة المستقل )إدارة الجودة

 في التنبؤ بقيمة أحد المتغيرين بداللة المتغير اآلخر. 
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قبللل تطبيللق تحليللل االنحللدار الختبللار الفللرض الرئيسللي األو  للدراسللة، تللم إجللراء بعللض و  

ن م ءملة البيانلات الفترافلات تحليلل االنحلدار، وكلل  فيملا يتعللق االختبارات وكل  من أجل فما

قلام الباحءلة بلإجراء اختبلار  ،بافتراض فرورة عدم وجود ارتباط عاٍ  بين المتغيرات المستقلة. للذا

 Tolerance واختبلار التبلاين المسلموح بله Variance Inflation Factor-VIFمعاملل تضلخم التبلاين 

 ،(51م  العلم أنه البلد ملن علدم تجلاوز معاملل تضلخم التبلاين ) ،المستقلة اتلكل متغير من المتغير

وفيما يلي نتلائج هلذا االختبلار عللى   (.1011وقيمة اختبار التباين المسموح البد أن تكون أكبر من )

 النحو المبين في الجدو  التالي:

 (الشاملة ة الجودة(: نتائج اختبار التطابق بين أبعاد المتغير المستقل )إدار1جدو  )ال

 إدارة الجودة م
 معامل تضخم التباين

(VIF) 

 التباين المسموح به

Tolerance 

 معامل االلتواء

Skewness 

 10151 10611 60521 دعم اإلدارة العليا 5

 10152 10151 30226 التركيز على العميل 9

 10426 10491 10112 توافر نظام المعلومات واالتصاالت 3

 10112 10662 40155 سلوب القياس المقارناستخدام أ 6

 10631 10156 60265 مشاركة وتدعيم العاملين 1

 10442 10491 60112 التحسين المستمر للعمليات 4

 10615 10692 40562 التدريب والتطوير 1

 10122 10429 10416 اإلشراف والمتابعة 2

 ،(4056-3022تراوحللت مللا بللين )يبللين الجللدو  السللابق أن قلليم معامللل تضللخم التبللاين قللد   

وتعتبلر هلذ  القليم مناسلبة وتشلير إللى علدم وجللود مشلكلة ارتبلاط خطلي بلين أبعلاد المتغيلر المسللتقل 

كللذل  ي حلل  أن قلليم التبللاين  ،(51( ألن جميلل  هللذ  القلليم كانللت أقللل مللن )الشللاملة إدارة الجللودة)

مملا  ،(1011عتبلر أكبلر ملن )( وجميل  هلذ  القليم ت1042-1069المسموح بله قلد تراوحلت ملا بلين )

وملن علدد بلين أبعلاد المتغيلر المسلتقل. يساعد في االستنتاج بعدم وجود مشلكلة االرتبلاط الخطلي المت

للبيانللات فقللد تللم االسللتناد إلللى  Normal Distributionأجللل التحقيللق مللن افتللراض التوزيلل  الطبيعللي 

معامل االلتواء لجمي  أبعلاد المتغيلر  ةأن قيمحيث  ،لألبعاد Skewnessاحتساب قيمة معامل االلتواء 

وللذل  يمكلن القلو  بأنله ال توجلد مشلكلة حقيقيلة  ،(5( كانت أقل من )الشاملة إدارة الجودةالمستقل )

وللتأكللد ملن صل حية النمللوكج الختبلار الفلرض الرئيسللي  .البحلثتتعللق بلالتوزي  الطبيعللي لبيانلات 

 كما يلي: Fخ   اختبار  تم استخدام تحليل التباين ل نحدار من للبحث

إدارة الجودة نتائج تحليل التباين ل نحدار للتأكد من ص حية النموكج الختبار أثر  (:2جدو  )ال

 .على زيادة القدرة التنافسيةالشاملة 

 األبعاد م
درجات 

 الحرية

معامل 

 (Rاالرتباط )

معامل 

 (R²التحديد )

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 .Sigالمعنوية 

 10111 6210152* 10112 10162 952 ءةالكفا 5

 10111 3250662* 10611 10432 952 التميز 9

 10111 1620969* 10416 10212 952 التركيز 3

 10111 6550912* 10122 10116 952 االستجابة 6

 10111 6410151* 10195 10199 952 القدرة التنافسية

 (.1011الداللة اإلحصائية عند مستوى المعنوية )
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هناك ع قة طرديلة قويلة وجوهريلة إحصلائيا بلين متغيلر إدارة من الجدو  السابق أن  يتبين  

حيث بلغلت قيملة  ،والقدرة التنافسية في شركة الوزيرية العامة للصناعات الكهربائيةالشاملة الجودة 

ن ( المحسلوبة علFهنلاك ارتفلاع فلي قيملة اختبلار  ف  )كملا يتبلين أن  (.10199معامل االرتبلاط )

وتشير قيمة اختبار  ف  إللى  ،(22ودرجات حرية ) ،(1011قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية )

جلللودة نملللوكج الع قلللة، وصلللحة االعتملللاد عليللله بلللدون أخطلللاء، حيلللث كانلللت قيملللة ف تسلللاوي 

 ( وتد  على جودة نموكج الع قة. 1011وهي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) ،(6410151)

 إدارة الجللودة)متغيللر ( إلللى أن 10195(، والتللي تسللاوي )R²عامللل التحديللد )قيمللة م وتشللير  

( تقريبلا، وتتبقلي نسلبة األخطلاء %1905( بنسلبة )القدرة التنافسليةزيادة ( يفسر التغيير في )الشاملة

( ملن التبلاين فلي بعلد %1102حيلث تفسلر )العشوائية المتمءلة فلي دقلة وحلدات القيلاس للمتغيلرات. 

( ملن التبلاين فلي %4106( من التباين في بعد )التميلز(، وتفسلر )%6101فسر أيضا ))الكفاءة(، وت

وملن النتلائج يتبلين أن مسلتوى  ،( من التبلاين فلي بعلد )االسلتجابة(%1202وتفسر ) ،بعد )التركيز(

فلي تفسلير األبعللاد ( الشللاملة متغيلر )إدارة الجلودةممللا يلد  عللى دور وأثللر  ،(1011الداللة يسلاوي )

لتوفلليح معنويللة معللام ت االنحللدار ( t)كمللا تللم اسللتخدام اختبللار  .القللدرة التنافسلليةلمتغيللر التابعللة 

 وكانت النتائج كما يلي: ،للمتغيرات المستقلة

 على زيادة القدرة التنافسية الشاملةثر إدارة الجودة تحليل االنحدار المتعدد الختبار أ(: 2جدو  )ال

 إدارة الجودة الشاملةأبعاد  م
معامل 

 Bالنحدار ا

الخطأ 

 المعياري

قيمة بيتا 

Beta 

 tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 .Sig المعنوية

 10112 310956* 10912 10192 10314 دعم اإلدارة العليا 5

 10111 620512* 10931 10199 10629 التركيز على العميل 9

 10111 150111* 10524 10191 10191 توافر نظام المعلومات واالتصاالت 3

 10134 330112* 10914 10131 10926 تخدام أسلوب القياس المقارناس 6

 10111 120151* 10516 10152 10112 مشاركة وتدعيم العاملين 1

 10195 310642* 10916 10131 10919 التحسين المستمر للعمليات 4

 10154 320512* 10931 10191 10315 التدريب والتطوير 1

 10111 110661* 10526 10152 10111 اإلشراف والمتابعة 2

 (.1011الداللة اإلحصائية عند مستوى المعنوية )

( تبلين أن الدالللة tباستعراض النتائج الواردة في الجلدو  السلابق وملن متابعلة قليم اختبلار )  

أثلر  يوجلدمملا يلد  عللى أنله  ،( فلي جميل  األبعلاد1011اإلحصائية كلها أقل من مستوى المعنويلة )

 ،على زيادة القدرة التنافسية في شركة الوزيرية العامة للصلناعات الكهربائيلةالشاملة ة إلدارة الجود

، ومللن الجللدو  السللابق يمكللن التوصللل إلللى (t)وكللل  فللي نمللوكج االنحللدار المتعللدد وحسللب اختبللار 

  غير المعيارية )الحد الءابت(. Beta معادالت االنحدار باستخدام

لة في معادلة االنحدار عند إجراء تحليل االنحلدار المتعلدد وبترتيب دخو  المتغيرات المستق  

لتحديلد أهميلة كلل متغيلر مسلتقل عللى حلدة فلي  Stepwise Multiple Regressionالتلدريجي 

( قلد احتلل المرتبلة األوللى مشلاركة وتلدعيم العلاملينتبين أن بعلد ) ،الريافيالمساهمة في النموكج 

( فلي اإلشلراف والمتابعلة، وجلاء بعلد )القلدرة التنافسليةي ( ملن التبلاين فل%1501وفسر ما مقدار  )

وفلي المرتبلة الءالءلة جلاء بعلد )تلوافر نظلام المعلوملات  ،(%6401المرتبة الءانية وفسر ما مقلدار  )

وفلي المرتبلة الرابعلة جلاء بعلد )التركيلز عللى العميلل(  ،(%6302واالتصاالت( وفسر ما مقلدار  )

لمرتبة الخامسة جاء بعد )التلدريب والتطلوير( وفسلر ملا مقلدار  وفي ا ،(%3104وفسر ما مقدار  )
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وفلي  ،(%3101وفي المرتبة السادسة جاء بعد )دعم اإلدارة العليا( وفسلر ملا مقلدار  ) ،(3302%)

وفلي المرتبلة  ،(%9206المرتبة السابعة جاء بعد )التحسلين المسلتمر للعمليلات( وفسلر ملا مقلدار  )

وجميعهلا  ،(%9105استخدام أسلوب القياس المقارن( وفسر ملا مقلدار  )جاء بعد )واألخيرة الءامنة 

(. وملن نملوكج االنحلدار القدرة التنافسيةالذي يمءله ) التاب  المتغيرنسب متوسطة لتفسير التباين في 

، كما يمكن تطبيق نموكج الع قة السابق متغير القدرة التنافسيةالمتعدد السابق يتضح أنه يمكن قياس 

 .الشاملة بالقدرة التنافسية من خ   أبعاد إدارة الجودة للتنبؤ

أثلر كو دالللة فإنله: يوجلد  ،للبحلثعلى ملا سلبق ملن نتلائج الختبلار الفلرض الرئيسلي  وبناء  

تلوافر  ،التركيلز عللى العميلل ،)دعلم اإلدارة العليلاالشلاملة إحصائية لتطبيلق متطلبلات إدارة الجلودة 

التحسلين  ،مشاركة وتدعيم العلاملين ،تخدام أسلوب القياس المقارناس ،نظام المعلومات واالتصاالت

عللى زيلادة القلدرة التنافسلية فلي شلركة اإلشراف والمتابعة(  ،التدريب والتطوير ،المستمر للعمليات

 .الوزيرية العامة للصناعات الكهربائية في محافظة بغداد بالعراق

 النتائ  والتوصياتأحد عشر. 

البحث واإلجابة عن تسا الته إلى عدة نتائج يمكن أن تسهم في حل مشكلة  لباحثا توصل :النتائ  .1

في بحث أثر  وفعتتصنيف نتائج الدراسة الميدانية وفقا للمتغيرات التي  تموقد  ،واختبار فروفه

وكل  حتى تكون الفائدة أكءر وفوحاً خصوصاً  ،زيادة القدرة التنافسيةعلى الشاملة  إدارة الجودة

 :يليوكل  كما  ،اغة التوصيات الم ئمة والقابلة للتطبيق لكل متغيرعند صي

 لدراسة الميدانية واختبار الفروض(: ملخص نتائج ا51جدو  )ال

 النتائج المحور

بالنسبة لتطبيق 

متطلبات إدارة 

 الشاملة الجودة

ارة تطبللق متطلبللات إد ،توصللل البحللث إلللى أن شللركة الوزيريللة العامللة للصللناعات الكهربائيللة

بلالتركيز عللى  أن هناك اهتمام في الشركة محلل الدراسلةويتمءل كل  في   .الجودة بنسبة مرتفعة

قصللور فللي تللدعيم بعللض الإال أن هنللاك  ،العملل ء وتللوافر اإلشللراف والمتابعللة لتطبيللق الجللودة

 .الشاملة العاملين وتوافر نظام المعلومات واالتصاالت المرتبط بإدارة الجودة

دة بالنسبة لزيا

 القدرة التنافسية

ة القللدرة توصللل البحللث إلللى أن شللركة الوزيريللة العامللة للصللناعات الكهربائيللة تعمللل علللى زيللاد

جهودهلا ومنتجاتهلا نحلو علدد محلدود  تركيلزب هلاويتمءل كل  فلي اهتمام ،التنافسية بنسبة مرتفعة

منتجلات ل هاتقلديمإال أن هناك قصور في  من القطاعات السوقية لتحقق التميز في هذ  القطاعات.

وتقللديم منتجللات بشللكل متميللز يتناسللب ملل  توقعللات  ،عللن الشللركات المنافسللةبهللا جديللدة تتميللز 

 .هاالمتعاملين مع

بالنسبة ألثر 

إدارة الجودة 

على زيادة 

 القدرة التنافسية

تبين من خ   االختبارات اإلحصائية أن هناك تأثير جوهري إحصائياً وطردي وقوي جدا ألثلر 

تلوافر نظلام المعلوملات  ،التركيز على العميل ،الشاملة )دعم اإلدارة العلياإدارة الجودة  متطلبات

التحسللين المسللتمر  ،مشللاركة وتللدعيم العللاملين ،اسللتخدام أسلللوب القيللاس المقللارن ،واالتصللاالت

علللى زيللادة القللدرة التنافسللية فللي شللركة اإلشللراف والمتابعللة(  ،التللدريب والتطللوير ،للعمليللات

 كما يلي: ،العامة للصناعات الكهربائية الوزيرية

 ،( تقريبلا%6601تبين أن متغيلر )إدارة الجلودة( يفسلر التغييلر فلي )القلدرة التنافسلية( بنسلبة ) -

( من التباين في بعلد %1502وتفسر أيضا ) في بعد )الكفاءة(( من التباين %6102حيث تفسر )

( ملن التبلاين فلي %6202وتفسلر ) ،يلز(( من التباين في بعلد )الترك%4101)التميز(، وتفسر )

 بعد )االستجابة(.

وبترتيللب دخللو  المتغيللرات المسللتقلة فللي األهميللة فللي التللأثير تبللين أن بعللد )مشللاركة وتللدعيم  -

( ملن التبلاين فلي القلدرة التنافسلية، %1501العاملين( قد احتل المرتبة األولى وفسر ما مقدار  )

وفلي المرتبلة  ،(%6401رتبلة الءانيلة وفسلر ملا مقلدار  )وجاء بعد )اإلشراف والمتابعة( في الم

 (.%9105الءامنة واألخيرة جاء بعد )استخدام أسلوب القياس المقارن( وفسر ما مقدار  )
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يمكلن تقلديم بعلض  ،بناء عللى ملا توصللت إليله الدراسلة الحاليلة ملن نتلائج :والمقترحاتتوصيات ال. 2

أثلر تطبيلق متطلبللات ن القلوة وعل ج الضلعف للدعم التوصليات والمقترحلات المرتبطلة بلدعم ملواط

إدارة الجللودة علللى زيللادة القللدرة التنافسللية فللي شللركة الوزيريللة العامللة للصللناعات الكهربائيللة فللي 

وهي مرتبة بحسب أهميتها بما تم الوصو  إليه فلي نتلائج الدراسلة الميدانيلة  ،محافظة بغداد بالعراق

 كما يلي: ،والتحليل اإلحصائي

 في زيادة القدرة التنافسيةالشاملة بعض المقترحات ل ستفادة من إدارة الجودة  (:55)جدو  ال

 المدى  جهة التنفيذ نطاق التوصية

المشاركة الفعالة من اإلدارة العليا في توجيه األداء نحو الجودة والتميز  -

 المؤسسي.

 مراجعة قضايا الجودة في اجتماعات اإلدارة العليا باستمرار. -

غيير استراتيجيات الجودة للتجاوب م  الظروف التي تفرفها عوامل ت -

 ومتغيرات البيئة الخارجية.

 اإلدارة العليا

 وإدارة الجودة

بصفة 

 مستمرة

 حل مشاكل العم ء وتحقيق السرعة في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.باالهتمام  -

 لشركة.تقديم منتجات بشكل متميز يفوق توقعات المتعاملين م  ا -

 تقديم منتجات جديدة تتميز عن الشركات المنافسة. -

 التعامل م  وكاالت إع نية متخصصة للترويج عن منتجات لشركة. -

إدارة التسويق 

 والمبيعات

بصفة 

 مستمرة

 توفير نظم معلومات تستخدم في رقابة وتقييم جودة األداء. -

الخاصة بإدارة الجودة مراعاة جودة المعلومات ال زمة التخاك القرارات  -

 بطريقة سليمة.

البحث عن المعلومات حو  األسعار ومستوي الجودة في الشركات التي تعمل  -

 في نفس المجا .

 إدارة الجودة

إدارة التكنولوجيا 

 ونظم المعلومات

بصفة 

 مستمرة

 توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين ألداء مهامهم على أكمل وجه. -

العاملين وزيادة مهاراتهم لتحقيق أعلى مستويات التميز في تنمية وتطوير  -

 األداء.

توفير منهجية وافحة لتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية مستمدة من نتائج  -

 تقييم األداء.

 اإلدارة العليا

إدارة الموارد 

 البشرية

بصفة 

 مستمرة

 ت.تطوير أنظمة وإجراءات العمل بشكل مستمر لمن  حدوث المشك  -

العمل على التخلص من االجراءات الروتينية غير الضرورية لتوفير الوقت  -

 والجهد والتكلفة

إدارة اإلنتاج 

 والعمليات

بصفة 

 مستمرة

أي فوء  علىإعادة النظر بصفة دورية في معايير تقييم جودة األداء للشركة  -

 في ظروف ومناق العمل. مستجدات

برات الشركات المنافسة لتجنب ما وقعت فيه التعلم واالستفادة من تجارب وخ -

 من أخطاء.

 المسح الدوري للبيئة التنافسية والمنتجات التي يقدمها المنافسون. -

 اإلدارة العليا

 وإدارة الجودة

بصفة 

 مستمرة
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 (1ملحق رقم )

 قائمة االستبيان

 ة األفافل....... بعد التحيةالساد

 يقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان:   

رية العامة بالتطبيق على شركة الوزي ثرها على زيادة القدرة التنافسيةوأ ةالشامل إدارة الجودة

 العراق/للصناعات الكهربائية في محافظة بغداد

ويرجى من سيادتكم التكرم بالتعاون في اإلجابة على األسئلة الموجودة في هذ  الدراسة،   

راسة لن تكتمل إال بمشاركتكم الطيبة وتحديد مدى موافقتكم عليها بما ترونه مناسبا. علما بأن هذ  الد

وأن ما ستدلون به من أراء وتقدمونه من بيانات سوف يحاط بالسرية التامة ولن  المءمر،وتعاونكم 

 فائق التقدير. مي. وتفضلوا بقبو يستخدم في غير أغراض البحث العل

 الباحث

 :الشاملة إدارة الجودة .أوال
موافق 

 تماما
 محايد موافق

ال 

 أوافق

أوافق  ال

 تماما

(5) (4) (3) (2) (1) 

دعم اإلدارة 

 العليا

يعتبر استخدام أساليب الجودة الحديءة بمختلف مجاالت العمل 

 بالشركة أحد االهتمامات الرئيسة لإلدارة العليا بها.
     

تتوافر المشاركة الفعالة من اإلدارة العليا في توجيه األداء نحو 

 الجودة والتميز المؤسسي.
     

تقدم اإلدارة العليا كافة الدعم والتسهي ت ال زمة لتفعيل 

 مبادرات إدارة الجودة بالشركة.
     

      تتم مراجعة قضايا الجودة في اجتماعات اإلدارة العليا باستمرار.

التركيز 

 على العميل

يتوافر االهتمام والتفاني في حل مشاكل العم ء وتحقيق السرعة 

 طلباتهم واحتياجاتهم.في تلبية مت
     

      المتعاملين معها.وع قات مستمرة بين الشركة ويوجد اتصاالت 

      تسعي الشركة إلى الحفاظ على سمعة طيبة لدى المتعاملين معها.

توافر نظام 

المعلومات 

 واالتصاالت

يتم تزويد كل جهة من جهات العمل باحتياجاتها من الحاسبات 

 جيات المختلفة.اآللية والبرم
     

يتم مراعاة جودة المعلومات ال زمة التخاك القرارات الخاصة 

 بإدارة الجودة بطريقة سليمة.
     

يتوافر لدى الشركة نظم معلومات تستخدم في رقابة وتقييم جودة 

 األداء.
     

استخدام 

أسلوب 

القياس 

 المقارن

اء الشركات أدهناك إجراء رسمي لمقارنه جودة األداء م  

 .المنافسة
     

يتم البحث عن المعلومات حو  األسعار ومستوي الجودة في 

 الشركات التي تعمل في نفس المجا .
     

مشاركة 

وتدعيم 

 العاملين

تهتم الشركة بتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين ألداء مهامهم 

 على أكمل وجه.
     

ندما يهتمون بتطوير ن عتوفر اإلدارة حوافز مادية للعاملي

 وجودة األداء
     

تهتم الشركة بتنمية وتطوير العاملين وزيادة مهاراتهم لتحقيق 

 أعلى مستويات التميز في األداء.
     

التحسين 

المستمر 

 للعمليات

تعمل إدارة الشركة على مشاركة جمي  العاملين بكافة 

 المستويات في عمليات تحسين األداء.
     

      د الشركة على نظم وأساليب جديدة لتحسين وتطوير األداء.تعتم

تعمل إدارة الشركة على تطوير أنظمة وإجراءات العمل بشكل 

مستمر لمن  حدوث المشك ت بدال من التصرف من منطلق رد 

 الفعل لما قد يحدث من مشاكل.

     



 9152/ 5( ج64( العدد )51ة اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )جامعة تكريت/ كلي

 

953 

 :الشاملة إدارة الجودة .أوال
موافق 

 تماما
 محايد موافق

ال 

 أوافق

أوافق  ال

 تماما

(5) (4) (3) (2) (1) 

التدريب 

 والتطوير

تطبقها الشركة حسب هناك تعدد وتنوع في أساليب التدريب التي 

 احتياجات وأهداف العمل والعاملين.
     

توجد منهجية وافحة لتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية 

 مستمدة من نتائج تقييم األداء.
     

اإلشراف 

 والمتابعة

تتوافر معايير ومؤشرات معلنة تؤخذ في االعتبار عند تقييم 

 جودة األداء.
     

اءات لتصحيح القصور في تطبيق إدارة تتب  الشركة إجر

 الجودة.
     

يتم إعادة النظر بصفة دورية في معايير تقييم جودة األداء 

 في ظروف ومناق العمل. أي مستجداتفوء  علىللشركة 
     

 

 القدرة التنافسية: ثانيا.
موافق 

 تماما
 محايد موافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 تماما

(5) (4) (3) (2) (1) 

 كفاءةال

تحرص الشركة على تقديم خدمات كات جودة مرتفعة بأقل 

 التكاليف الممكنة.
     

يتم مراقبة ترشيد استه ك الموارد وفمان طرق سليمة 

 للتخلص من التالف منها.
     

يتم العمل على التخلص من االجراءات الروتينية غير 

 الضرورية لتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
     

الشركة ولية للتأكد من استخدام الموارد بكفاءة بدون هدر أو  لدى

 .إسراف
     

 التميز

      تقدم الشركة منتجات جديدة تتميز عن الشركات المنافسة.

يتم تقديم منتجات بشكل متميز يفوق توقعات المتعاملين م  

 الشركة.
     

من يتوافر للشركة شبكة من الع قات المتميزة م  العديد 

 المؤسسات العامة والخاصة في الدولة.
     

 التركيز

تركز الشركة جهودها ومنتجاتها نحو عدد محدود من القطاعات 

 السوقية لتحقق التميز في هذ  القطاعات.
     

تسعى الشركة إلى التفوق في تقديم منتجاتها من خ   التركيز 

 على موردين أكفاء.
     

إع نية متخصصة للترويج عن منتجات يتم التعامل م  وكاالت 

 لشركة.
     

 االستجابة

لدى الشركة القدرة على تغيير استراتيجياتها للتجاوب م  

 الظروف التي تفرفها عوامل ومتغيرات البيئة الخارجية.
     

تقوم الشركة بالمسح الدوري للبيئة التنافسية والمنتجات التي 

 يقدمها المنافسون.
     

      لشركة بمعرفة وتحديد منافسيها الحاليين والمحتملين.تهتم ا

يتم التعلم واالستفادة من تجارب وخبرات الشركات المنافسة 

 لتجنب ما وقعت فيه من أخطاء.
     

تجري الشركة تعدي ت على منتجاتها لتتكيف م  حاجات 

 السوق ومتطلبات العم ء.
     

 

 


