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 الملخص:

زة التنافسية االقتصادية شلارسة إدارة اجلودة الشاملة وأثرىا على ربقيق ادليىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على أمهية 
القيادة  التزامالًتكيز على الزبون، اإلنتاجية ، وربليل وقياس ابعاد شلارسة إدارة اجلودة الشاملة ادلتمثلة يف ) للمنظمات
اإلنتاجية زلل الدراسة،  للمنظمة دليزة التنافسية ( وأثرىا يف ربقيق ابالعنصر البشري، التحسُت ادلستمر االىتمامالعليا، 

ت مشكلة البحث يف صيغة التساؤل التايل: ماىي أثر شلارسات إدارة اجلودة  الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية اءوج
لتحليل ، الصاحل منها استبانة ( 505االقتصادية؟ ولقد اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي  مت توزيع )

على  برنامج احلزمة  ان%( تقريبا من عدد االستبيانات ادلوزعة ، كما اعتمد الباحث86( استبانة دبعدل استجابة )90)
اظهرت نتائج الدراسة، أن ىناك أثر دلمارسات إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية،  االجتماعية،  االحصائية

ق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إدارة اجلودة الشاملة على ربقيق ادليزة كما أظهرت النتائج عدم وجود فرو 
نشر ثقافة إدارة اجلودة الشاملة بُت العاملُت يف مصنع التنافسية ولقد خرجت الدراسة دبجموعة من التوصيات أمهها: 

ربفيز العاملُت ألداء اعماذلم  ،، وضرورة االىتمام بوضع خطط تدريبية للعاملُت هبدف ربسُت قدراهتم تعبئة مياه النبع
 بأكثر كفاءة و فاعلية وصوالً لتحقيق ادليزة التنافسية.

 
 لتحسُت ادلستمر، ادليزة التنافسية.، مصنع تعبئة مياه نبع احلياةإدارة اجلودة الشاملة، ا :مفتاحيةالكلمـات ال
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 المقدمة : 
ورات التكنولوجية من التحديات والقيود اليت فرضتها العودلة والتطتشهد شركات  تعبئة ادلياه  يف الوقت الراىن العديد 

عن ادلنافسة العادلية والتغَت ادلستمر يف سلوك ومتطلبات ادلستهلكُت. ولكي تستطيع ىذه الشركات من  فضالادلتزايدة، 
التفوق يف رلاذلا، وتعظيم أرباحها، والًتبع على قمة الشركات ادلنافسة، كان ال بد أن تبذل قصارى جهدىا العتماد 

، والعمل على تطبيقها بشكل احًتايف ومتميز، شلارسات جديدة، وآليات مستحدثة، وإرساء قواعدىا يف الشركات
ولعل من أىم ىذه ادلمارسات إدارة اجلودة الشاملة كوسيلة الستمرار وتعزيز ميزهتا التنافسية وربسُت مستوى اخلدمات 

َت على احمللية بشكل كب و يعتمد ربقيق ادليزة التنافسية يف الشركات  وادلنتجات اليت تقدمها لألسواق احمللية والعادلية
 شلارسات إدارة اجلودة الشاملة.

العديد من التحديات للمؤسسات يف رلال األعمال، ولعل ما مييزه اليوم ىو ذلك االنفتاح االقتصادي الكبَت  توجد
الذي يشهده العامل، وذلك سباشياً مع الثورة التكنولوجية وادلعلوماتية واليت جعلت من العامل رلرد قرية صغَتة تشتد فيها 

 احملافظة على استمرارية نشارهانافسة وترتفع فيها ادلاارر، لذلك أصب  لزاما على ادلنظمات واليت ترب  يف ادل
من مركزىا التنافسي وخاصة ربت قيود ما يسمي بعودلة ادلنافسة . لذا أصب  من الضروري  بالسعي إىل ربقيق ميزة ترفع

حملافظة عليها أرول فًتة شلكنة وزلاولة استدامتها . فقد على ىذه ادلنظمات العمل بشكل مكثف ومستمر من أجل ا
لبحث والًتكيز انتقل اىتمام ادلنظمات احلديثة من ربقيق ادليزة التنافسية إىل تعزيز ادليزة التنافسية ادلستدامة، ويتم ىذا با

اجلودة . مراعية لعنصر مقارنة دبنافسيها و  تكاليف إنتاجها من التافيض يفًتاتيجيات اليت سبكن ادلنظمات عن االس
 (12:2:21:)شدي عبود،

يعتمد ربقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات اإلنتاجية بشكل كبَت على شلارسات إدارة اجلودة الشاملة، فادليزة التنافسية 
يف ادلؤسسات مًتابطة وتعتمد على بعضها البعض، لذلك فإن ربط ىذه ادلمارسات يسهم يف ربقيق األداء ادلتميز 

 .(296:276-2:14،)عطياني ونوربناء العديد من ادليزات التنافسية ادلستدامة للمؤسسات و 
 اإلنتاجيةيف ىذه الدراسة موضوع أثر تطبيق اجلودة الشاملة على ربقيق ادليزة التنافسية بادلنظمات  انتناول الباحث

 بداية من اشكالية الدراسة ومظاىرىا و امهية و اىداف ىذه الدراسة كذلك الفرضيات ادلقًتحة.
على االسلوب الوصفي التحليلي الذي يناس  مثل ىذه الدراسات وصواًل جلمع وربليل  انحيث اعتمد الباحث

من التوصيات اليت تساىم يف البيانات وفق الطرق اإلحصائية ادلتعارف عليها للاروج بعدد من النتائج ورلموعة 
شلارسات إدارة اجلودة الشاملة عنصرًا أساسيًا لتحسُت  عتربتالوصول بادلنظمة قيد الدراسة لتحقيق ادليزة التنافسية. 

تنافسية ادلؤسسات وضمان استمراريتها وصلاحها، ومن خالذلا ميكن الوصول إىل األىداف بعيدة األجل، وربقيق 
الوحدة التنظيمية والتكامل يف األداء، الذي بالتايل ينعكس على رضا العمالء، وبذلك يتعُت على ادلؤسسات تطبيق 

ارسات إدارة اجلودة الشاملة اليت تساىم بشكل فعال يف ربسُت األداء التنظيمي، والًتكيز على كفاءة ادلوظفُت من شل
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( فممارسات إدارة اجلودة الشاملة Mittal & Singh,2012:p26أجل ربقيق األىداف التشغيلية واإلنتاجية )
ي وراء اجلودة ال ينتهي عندما ربصل ادلؤسسة على عملية مستمرة، وليست مرتبطة بوقت تنتهي عنده، كما أن السع

موافقة تلبيتها دلعيار اجلودة، مبنية على أداء األعمال بشكل صحي  من أول مرة وذبن  األخطاء، وتعد دبثابة 
 .( 18:2005)توفيق،  اسًتاتيجية وقائية ربل زلل تكرار أداء العمل مرة ثانية

 إشكالية الدراسة :  -أوالً :
ات  تعبئة ادلياه العديد من التحديات يف ظل التطورات ادلتسارعة، والتغَتات ادلستمرة يف البيئة اخلارجية، تعاين شرك

حيث يعود السب  يف ذلك إىل التطور التكنولوجي السريع، باإلضافة إىل ثورة ادلعلومات واالتصاالت. فقد باتت 
سة الرئيسة بالوقوف على شلارسات إدارة اجلودة يف الشركات تواجو مشكالت حقيقية وكبَتة، وتتعلق مشكلة الدرا

شركات  تعبئة مياه الشرب وأثرىا على ادليزة التنافسية دلا أظهرتو نتائج العديد من الدراسات من فاعليتها يف ربقيق ميزة 
رسات أدارة تنافسية عالية، وربسُت للادمات والسلع ادلقدمة، وعليو تتعلق مشكلة الدراسة الرئيسة بالوقوف على شلا

اجلودة الشاملة وأثرىا على ادليزة التنافسية بناء على حجم ادلؤسسات اإلنتاجية سواء كانت ، ذلذا سبثلت مشكلة 
ما ىو أثر ممارسات أدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية االقتصادية للمؤسسات :الدراسة يف اآليت 

 اإلنتاجية؟
 : مظاىر المشكلة 

نتشرة يف ربوع َت من مصانع تعبئة مياه الشرب ادلومالحظتو بوجود عدد كب انالزيارات ادليدانية للباحث من خالل بعض
 الورن .
شديدة يف  ن ىذه ادلصانع ربتاج لتحقيق ميزة تنافسية ذبعلها ربصل على حصة سوقية لتكون ىناك منافسة الحظ أ

 ىذه السلعة دون بَتىا . الستهالككيفية إرضاء ادلستهلك 
 أصب  ضرورة حتمية دلنظماتنا نتاجية يف العاململة اليت تتبعو ابل  ادلنظمات اإلمهية تطبيق اجلودة الشاكما إن أ
 ية للوصول إلنتاج سلع تستهوي ادلستهلك وربقق لو رببة كوهنا تعد متميزة عن بَتىا من السلع ادلناظرة .اإلنتاج
 أىداف الدراسة : -ثانياً :

  قيق اآليت :هتدف ىذه الدراسة لتح
 التعرف على واقع تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة دبصنع تعبئة مياه نبع احلياة . .5

الوقوف على ادلشاكل و الصعوبات اليت تواجو العاملُت يف تطبيق أسلوب اجلودة الشاملة وصواًل لتحقيق ادليزة  .2

 التنافسية بادلصنع .
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ة كيفية التعامل معهم بادلنظمة زلل الشاملة و ادليزة التنافسية دلعرفربديد مستوى ثقافة العاملُت دبفهوم اجلودة  .3

 الدراسة .

اجلودة  نظمات اإلنتاجية حلسن تطبيق ادارةالوصول جملموعة من النتائج و اخلروج بعدد من التوصيات تساعد ادل .4

 الشاملة وصوالً لتحقيق ادليزة التنافسية .

 أىمية الدراسة : -ثالثًا :
  الدراسة يف اآليت :تكمن أمهية 

 و النمو ادلستدام بضرورة تطبيق اسلوب اجلودة الشاملة . مات اإلنتاجية يف ربقيق الرحبيةرببة ادلنظ .5

 تعد ىذه الدراسة امتداد لدراسات سابقة حول موضوع ادارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية . .2

 ارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية .تسليط الضوء على ادلنظمات احمللية وإبراز دور إد .3

ثل ىذه الدراسات لفت  افاق جديدة للباحثُت دعم و إثراء ادلكتبات و مراكز البحث العلمي الليبية و العربية دب .4

 ول ىذه ادلواضيع ادلهمة .ح

 فرضيات الدراسة : -رابعاً :  
دلمارسات اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية للمنظمات ذو داللة إحصائية يوجد أثر  الفرضية الرئيسة  : -

 اإلنتاجية ) مصنع مياه نبع احلياة ( .
 الفرضيات الفرعية :

على ربقيق ادليزة التنافسية دبصنع مياه نبع  للًتكيز على الزبونذو داللة إحصائية يوجد أثر  الفرضية الفرعية االولى :
 احلياة. 

على ربقيق ادليزة التنافسية دبصنع مياه نبع  القيادة العليا اللتزامذو داللة إحصائية يوجد أثر  نية :الفرضية الفرعية الثا
 احلياة.

على ربقيق ادليزة التنافسية دبصنع بالعنصر البشري  لالىتمامو داللة إحصائية يوجد أثر ذالفرضية الفرعية الثالثة : 
 مياه نبع احلياة.

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتحسُت ادلستمر على ربقيق ادليزة التنافسية دبصنع مياه نبع عية الرابعة : الفرضية الفر 
 احلياة.
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  متغيرات الدراسة  : -: خامساً 
بالعنصر البشري، التحسُت  االىتمامالقيادة العليا،  التزامالًتكيز على الزبون، إدارة اجلودة الشاملة ) المتغير المستقل :

 ( ادلستمر
  ادليزة التنافسية االقتصادية )ميزة التكلفة األقل، وميزة التميز، وميزة الًتكيز( . ربقيقالمتغير التابع : 
 : ادليزة التنافسية   المتغير التابع                                      : إدارة اجلودة الشاملة  المتغير المستقل

 التركيز على الزبون 

 التزام القيادة العليا 

 اإلهتمام بالعنصر البشري 

 التحسيه المستمر 

 
 ميزة التكلفت االقل 

 ميزة التميز 

 ميزة التركيز 

 ادلصدر من اعداد الباحث 
 الدراسات السابقة :  -: سادساً 

بيقية يف ادلنظمة بعنوان : تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق ادليزة التنافسية، دراسة تط (2:11دراسة )خلف ، .5
الكهربائية )معمل فت ( ، ىدفت الدراسة إىل إجياد حلول دلشكلة التعرف على مدى تطبيق فلسفة  اتة للصناعالعام

إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ميزة الكلفة األدىن لتحسُت مستوى األداء يف ادلنظمات العراقية، وسبثل رلتمع الدراسة يف 
عامل من العاملُت  20بائية، كما سبثلت عينة الدراسة يف العاملُت يف معمل الفت  يف ادلنظمة العامة للصناعات الكهر 

جلمع  االستبانةيف ادلعمل، ومت االعتماد على ادلنهج الوصفي  التحليلي لتحقيق أىداف البحث، واستادمت أداة 
ق معلومات البحث، وأظهرت نتائج البحث وجود عالقة ارتباط  موجبة بُت تطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة، وربقي

 ميزة الكلفة األدىن .
بعنوان : إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة، حبث ( 2:12دارسة )محسن، الدعمي،  .2

استطالعي يف منظمة التأمُت العراقية العامة( . ىدفت ىذه الدراسة إىل ربديد الدور الذي سبارسو إدارة اجلودة 
سبثل رلتمع وعينة الدراسة يف ادلدراء الشاملة، متمثلة دبتغَتاهتا يف ربقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة، متمثلة بأبعادىا، و 

العاملُت يف منظمة التأمُت العراقية العامة، ومت استادام ادلنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أىداف البحث، 
جلمع معلومات البحث، وأوضحت الدراسة أن ىناك عالقة ارتباط وتأثَت بُت مبادئ إدارة  االستبانةواستادمت أداة 
 يزة التنافسية ادلستدامة يف ادلنظمة قيد البحث، وقبول فرضيات البحث .اجلودة الشاملة، وادل

 The Impact of Total Quality“ بعنوان ، Al-Qudah 2012) دراسة .3
Management on Competitive Advantage of Pharmaceutical 

Manufacturing Companies in Jordan”  نافسية لشركات أثر إدارة اجلودة الشاملة على ادليزة الت
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 استكشاف أثر إدارة اجلودة الشاملة على ربسُت ادليزة التنافسية لشركات صناعةصناعة األدوية يف األردن، ىدفت إىل 
، وقد استادمت ادلنهج التحليلي الوصفي، حيث تكون رلتمع الدراسة من كبار األدوية. أجريت الدراسة يف االردن

مديراً يف اإلدارة ادلتوسطة والعليا ( 523األدوية يف األردن، بينما بلغت العينة ) ادلسؤولُت اإلداريُت يف شركات تصنيع
وقد أظهرت النتائج أن إدارة اجلودة الشاملة تعد فلسفة إدارية عامة تساعد شركات تصنيع األدوية . يف شركات 

وقد أشارت أفضل ادلستويات التنافسية .األدوية على تعزيز ادليزة التنافسية، وتنظيم األداء وزيادة فاعليتو هبدف ربقيق 
إدارة اجلودة الشاملة يف شركات صناعة األدوية األردنية دلا ذلا من آثار توصيات الدراسة إىل ضرورة تنفيذ اسًتاتيجيات 

 إجيابية على تعزيز ادليزة التنافسية .
وى ادليزة التنافسية لدى شركة بعنوان " تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف رفع مست( ، 2:14دارسة ) األسمري،  .4

االتصاالت السعودية بالرياض" . ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة واقع تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف شركة 
االتصاالت السعودية، ومدى إسهام تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، والتعرف على متطلباهتا ومعوقاهتا، وكذلك 

فروق ذات داللة إحصائية يف آراء ادلبحوثُت حول زلاور الدراسة وفقًا دلتغَتاهتم الشاصية  معرفة ما إذ كان ىناك
والوظيفية )ادلستوى الوظيفي، العمر، ادلؤىل، سنوات اخلدمة، الدورات التدريبية(.أظهرت نتائج الدراسة : أن أفراد 

ركة، ويتمثل يف وجود وحدة إلدارة اجلودة الشاملة الدراسة موافقون على واقع تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف الش
يف اذليكل التنظيمي. كما أظهرت النتائج أن أبرز معوقات تطبيق شلارسات إدارة اجلودة الشاملة الالزمة لتحقيق ادليزة 

ملية التنافسية تتمثل يف ضعف مشاركة ادلوظفُت يف عملية صنع القرار، وتفسر ىذه النتيجة بأن ضعف ادلشاركة يف ع
 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة شلا يعوق عمليات التطبيق .

أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية للمؤسسة :  ، بعنوان( 2:16دراسة )بوبريحة، .5
ّدرجة ّتطبيق جبيجل( ،ىدفت ىذه الدراسة زلاولة التعرف ّعلى  –االقتصادية،)دراسة ميدانية بالشركة اإلفريقية للزجاج 

ّمبادئ إّدارة اجلودة اّلشاملة يّف ادلؤسسة االقتصادية وعالقتها بّتحقيق ادليزة اّلتنافسية . استادام ادلنهج الوصفي 
التحليلي لتحقيق أىداف البحث، وتوصل البحث إىل رلموعة من االستنتاجات أمهها : أظهرت النتائج أنو يوجد 

يليو بعد التحسُت ادلستمر  4.05ة ببعد الًتكيز على الزبون دبتوسط حسايب قدره اىتمام كبَت من ررف الشركة خاص
مث بعد ازباذ القرارات  3.73مث يليو بعد التزام ودعم اإلدارة العليا دبتوسط حسايب قدره 3.92دبتوسط حسايب قدر بــــ 

من ررف الشركة اإلفريقية للزجاج  وعليو توصلنا إىل أن ىناك التزام 3.54على أساس احلقائق دبتوسط حسايب قدره 
جيجل ، بتطبيق معظم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة باستثناء بعد مشاركة العاملُت فيعترب األقل من حيث التطبيق  –

 حس  آراء مفردات عينة الدراسة.
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اصة على القدرة بعنوان اثر إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات العمانية اخل (،2:18دارسة ) الفارسي والجبالي، .6
ىذه الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  راسة حالة جامعيت صحار ونزوى .ىدفتالتنافسية، د

كأداة   االستبانةومدى التزام اجلامعات العمانية اخلاصة بتطبيقها ومدى تأثَتىا على القدرة التنافسية، مت استادام 
)أكادمييُت وإداريُت يف اجلامعتُت( . توصلت الدراسة إىل  ( فردًا 220راسة البالغ )الد للدراسة جلمع البيانات جملتمع

عدة نتائج أمهها: أن اجلامعات العمانية اخلاصة تلتزم بتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر العاملُت، وأن 
 ملة يؤثر إجيابا على القدرة التنافسية .التزام اجلامعات العمانية اخلاصة بتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشا

 أوجو االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة :
 ان. صلد أن بعض الدراسات تتفق مع الدراسة احلالية يف استادام نفس األبعاد للجودة الشاملة اليت حددىا الباحث5

 يف دراسة عالقتها، وأثرىا بأبعاد أخرى دلتغَت مستقل آخر .
الدراسة مع أبل  الدراسات السابقة، يف أهنا استادمت ادلنهج الوصفي التحليلي لدراسة موضوع  . تتفق ىذه2

 الدراسة، وربليل العالقة بُت ادلتغَتات .
. أبل  الدراسات السابقة ربطت موضوع  إدارة اجلودة الشاملة كمتغَت مستقل االقتصاديات التنافسية كمتغَت تابع 3

 بينها . للبحث عن وجود تأثَت فيما
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة : 

 . يف اختيار منهج الدراسة ادلناس ، واألسالي  اإلحصائية، وكيفية ربليل البيانات ادلتجمعة من أداة الدراسة .5
 . مت االستفادة من الدراسات السابقة يف عرض اإلرار النظري ذلذه الدراسة .2
  وأجزائها ادلاتلفة . االستبانةبقة يف بناء فقرات . مت االستفادة من الدراسات السا3

 سابعاً التعريفات اإلجرائية : 
ىي فلسفة إدارية معاصرة ، جوىرة نظام شامل للجودة يستلهم توقعات العمالء الداخلُت . إدارة الجودة الشاملة: 1

التحسُت ادلستمر للعمليات من خالل فرق عمل مدربة وتقوم على مسؤولية تضامنية لكافة واخلارجُت ويستهدف 
 يف ازباذ القراراإلدارات واألقسام وفرق العمل واألفراد العاملُت، إلشباع حاجات وتوقعات العمالء ادلشاركة 

 .   ( 5::59:2، مصطفي)
قدرة ادلنظمة على إصلاز أنشطتها بكفاءة وفاعلية عالية أفضل من ادلنافسُت، من خالل . الميزة التنافسية : 2

استادام مواردىا، أو أن تستادم براعتها وخرباهتا يف إصلاز أنشطتها بشكل حيقق قيمة أكرب للزبون نسبة إىل ادلنافسُت 
 . (2009:17)مزىر،

أسعار أقل من ادلنافسُت شلا يؤدي إىل زيادة حصة ادلنظمة ىي تقدًن منتجات أو خدمات ب. ميزة التكلفة األقل : 3
 . (25:1998)نبيل مرسيالتنافسية 
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تعٍت هبا قدرة ادلؤسسة على تقدًن منتج سلتلف عن ادلنتج أو ادلنتجات اليت يقدمها ادلنافسون من .ميزة التميز : 4
 .(20:2005 الزعبي،(وجهة نظر ادلستهلك 

ىي العمل يف جزء زلدد من السوق ادلستهدف أو إىل رلموعة معينة من الزبائن دون بَتىم من  . ميزة التركيز : 5
خالل تلبية حاجاهتم إما على أساس التكلفة ادلنافضة أو على أساس الًتكيز على إنتاج منتج يتميز عن باقي 

 .(5::59:2)مصطفي، ادلنتجات 
 اإلطار النظري للدراسة : 

 املة :مفهوم إدارة الجودة الش
تعد إدارة اجلودة الشاملة من أكثر ادلفاىيم الفكرية والفلسفية الرائدة اليت استحوذت على االىتمام الواسع من قبل 
االختصاصُت والباحثُت واإلداريُت واألكادمييُت الذين يعنون بشكل خاص يف تطوير وربسُت األداء اإلنتاجي واخلدمي 

الكبَتة يف الصناعات اليابانية إىل تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة اليت تعرف يف سلتلف ادلنظمات ، وتعزى النجاحات 
 ( 5::2مأمون سليمان،) الشركة ككل أحياناً بضبط اجلودة على مستوى

كما تعرف إدارة اجلودة الشاملة بأهنا شكل تعاوين إلصلاز العمال يعتمد على القدرات وادلواى  اخلاصة بكل من 
 (5::2محمد عبد الوىاب،)تحسُت اجلودة اإلنتاجية بشكل مستمر عن رريق فرق العملاإلدارة والعاملُت ل

وىناك من يرى أن اجلودة الشاملة عبارة عن خلق وتطوير قاعدة من القيم وادلعتقدات اليت ذبعل كل فرد يف ادلنظمة يعلم أن  
والتعامل مع ادلشكالت والتغيَت ربدد دبا يدعم اجلودة يف خدمة الزبون سبثل اذلدف األساسي ذلا وأن رريق العمل اجلماعي 

وميكن القول بأن إدارة اجلودة الشاملة سبثل بصفة  (8::2قاسم نايف، ). وحيافظ على ربقيق اذلدف الرئيسي للمنظمة
عامة فلسفة إدارية مبنية على أساس رضا ادلستفيدين وىي بذلك تضمن التصميم ادلتفق للمنتجات ادلقدمة من 

مستويات ادلنظمة ، إذ يصب  ربقيق ادلؤسسة ، وربتل إدارة اجلودة الشاملة اسًتاتيجية تنظيمية ميكن تطبيقها يف سلتلف 
، والبد من تضافر جهود أفراد ادلؤسسة للوصول إىل اجلودة الشاملة  ودة عملية يلتزم هبا اجلميع وبشكل متواصلاجل

 ( .6::2)محمد الترتوري ،ادلرجوة 
 . تعريف إدارة الجودة الشاملة :1

قيق كل من على إهنا" الفلسفة اإلدارية للمؤسسة اليت تدرك من خالذلا رب TQM عرفت منظمة اجلودة الربيطانية
أما من وجهة نظر معهد  (.74: ص2007)حمود، احتياجات ادلستهلك وكذلك ربقيق أىداف ادلؤسسة معًا "

اجلودة الفيدرايل األمريكي فقد عرفها " بأهنا منهج تطبيقي شامل يهدف إيل ربقيق حاجات وتوقعات العميل، حيث 
    (.4: ص6::2)البنا،العمليات واخلدمات بادلنظمة  يتم استادام األسالي  الكمية من أجل التحسُت ادلستمر يف

 بأهنا : TQMتأسيساً على ما تقدم ميكن التعبَت عن 
تركيز مكثف على رضا الزبون: أن الزبون ليس الذي يشًتى منتجات أو خدمات ادلنظمة وحس  بل ىو ذلك   -5
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 الشاص الذي يكون داخل ادلنظمة) الزبون الداخلي(.
 أجراء التحسينات: وىو االلتزام بأجراء التحسُت والتطوير يف كافة العمليات وبشكل مستمر.االىتمام يف   -2
قياس األداء: استادام الوسائل اإلحصائية لقياس أداء وعمليات ادلنظمة، لتحديد مكامن اإلخفاق وأسباهبا   -3

 والعمل على التالص منها.
بتنمية روح الفريق، وإشعارىم بأهنم أمامهم الفرص لتطوير العمل سباسك األفراد: إن إدارة اجلودة الشاملة تقوم  -4

 وربسُت األداء.
  :الشاملة الجودة إدارة . أىمية2

إن شلارسات إدارة اجلودة الشاملة عبارة عن فلسفة وخطوط عريضة ومبادئ تدل وترشد ادلؤسسة لتحقيق التحسُت 
اد قيمة مضافة لتحقيق رضاىم وتقدًن ما يتوقعونو وما يفوق ادلستمر حبيث تعد مهمة أساسية لكل العاملُت هبدف إجي

 . (15:2:14 )العزاوي،توقعاهتم، ومن ىنا تتض  أمهية إدارة اجلودة الشاملة من حيث ربقيقها فيما يلي : 
 . الًتكيز على حاجات السوق دبا ميكنها من تلبية متطلبات الزبائن .5
 د الفعاليات الثانوية يف إنتاج اخلدمات .. الفحص ادلستمر جلميع العمليات واستبعا2
 . ربقيق األداء العادلي للجودة يف مجيع ادلؤسسات .3
 . القيام بسلسلة من اإلجراءات الضرورية لتحقيق اجلودة يف األداء .4
 . تطوير وتدري  ادلوظفُت حلل ادلشاكل وربسُت العمليات . 5
اخلدمات عن شركات األعمال األخرى نظرًا ألمهية إدارة اجلودة  فاجلودة ىي األساس الذي مييز الشركات يف تقدًن 

الشاملة وحداثة تطبيقها من قبل شركات األعمال ادلاتلفة تساعد إدارة اجلودة الشاملة يف توفَت اجلودة ذلا من البداية 
حلقات مرتبطة  من خالل التحسُت ادلستمر أي أن تكون األنشطة والعمليات اليت تسهم يف ربقيق اجلودة على شكل

 .  (25:2006)الميحاوي،مع بعضها وترتكز على اجلودة يف إصلاز مهماهتا 
 الميزة التنافسية :

 . تعريف الميزة التنافسية : 1
أصب  اكتساب ادليزة التنافسية أىم مفاتي  النجاح يف إرار االقتصاد احلديث ادلتميز باالنفتاح، حيث يتمثل اذلدف 

ادلؤسسة يف ربديد ربيعة ادليزة هبا عن منافسيها ادلباشرين بالدرجة األوىل، مث عن بقية ادلنافسُت يف من ربليل تنافسية 
-Nacer Daddiالسوق الورنية واخلارجية بدرجة ثانية، شلا يسم  ذلا باحلفاظ على حصتها السوقية وتوسيعها )

Addoun,2007:p22) ،واخلدمات بالنوعية اجليدة والسعر  : " القدرة على إنتاج السلع كما تعرف على أنها
نبيل )ادلناس  ويف الوقت ادلناس ، وىذا يعٍت تلبية حاجات ادلستهلكُت بشكل أكثر كفاءة من ادلؤسسات األخرى 

ادلهارة أو التقنية أو ادلورد ادلتميز الذي تتي  للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد  ىيو ،  (84:1998، مرسي
عما يقدمو ذلم ادلنافسون، ويؤكد سبيزىا واختالفها عن ادلنافسُت من وجهة العمالء الذين يتقبلون ىذا االختالف 
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قدمو ذلم ادلنافسون األخرون والتميز، حيث حيقق ذلم ادلزيد من ادلنافع والقيم اليت تتفوق على ما ي
على أهنا رلال تتمتع فيو ادلنظمة بقدرة أعلى من منافسيها يف  كما تعرف الميزة التنافسية ،(1::11:2)السلمي،

استغالل الفرص اخلارجية أو احلد من أثر التهديدات، وتنبع ادليزة التنافسية من قدرة ادلنظمة على استغالل مواردىا 
قد تتعلق باجلودة أو التكنولوجيا أو القدرة على زبفيض التكلفة، أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار  ادلادية أو البشرية،

 (2::88:2)إدريس، المرسي،والتطوير أو وفرة ادلوارد ادلالية، أو سبيز الفكر اإلداري، أو امتالك موارد بشرية مؤىلة 
 تلك من فعالية أكثر جديدة ررق اكتشاف ادلؤسسة إىل توصل دبجرد تنشأ التنافسية ادليزة أن (porterيرى )و.

 عملية أحداث دبجرد ودبعٌت أخر ميدانيا، االكتشاف ىذا ذبسيد دبقدورىا يكون حيث قبل ادلنافسُت، من ادلستعملة
  (  porter:2006:p15)الواسع  دبفهومو إبداع

 . خصائص الميزة التنافسية :2
 ( 9::3:9:2 )طاىر الغالبي، :يلي ما التنافسية ادليزة خصائص أىم من
 . أن تكون مستمرة ومستدامة دبعٍت أن ربقق ادلؤسسة السبق على ادلدى الطويل وليس على ادلدى القصَت فقط .5
ة مقارنة بادلنافسُت أو مقارنتها يف فًتات زمنية سلتلفة وىذه الصفة ذبعل فهم ي. إن ادليزات التنافسية تتسم بالنسب2

 مطلق صع  التحقيق . ادليزات يف إرار
 . أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة وقدرات وموارد ادلؤسسة الداخلية من جهة أخرى .3
. أن تكون مرنة دبعٍت ميكن إحالل ميزات تنافسية بأخرى بسهولة ويسر وفق اعتبارات التغَتات احلاصلة يف البيئة 4

 وجدارات ادلؤسسة من جهة أخرى اخلارجية أو تطور موارد وقدرات 
سواء يف ادلدى  . أن يتناس  استادام ىذه ادليزات التنافسية مع األىداف والنتائج اليت تريد ادلؤسسة ربقيقها5

 .القصَت او ادلدى البعيد 
 التنافسية:  الميزة . أنواع3

 (:5::44:2 الزعبي،( أشهرىا ومن أنواع التنافسية للميزة
 ادلنتجة باألنشطة ادلًتاكمة تكاليفها كانت األقل إذا التكلفة ميزة ربوز أن ما دلؤسسة ميكن  :األقل التكلفة . ميزة1

 أن حيث التكاليف، تطور مراقبة عوامل إىل االستناد يتم عليها وللحيازة ادلنافسُت، لدى من نظَتهتا أقل للقيمة
 .األقل التكلفة ميزة ادلؤسسة يكس  بادلنافسُت العوامل مقارنة ىذه يف اجليد التحكم

 يتعلق الزبون ذبعل فريدة خصائص على دبقدورىا احليازة يكون عندما منافسيها عن ادلؤسسة تتميز  :التميز ميزة .2
 .التفرد بعوامل تدعى عوامل إىل يستند ادليزة ىذه على يتم احليازة وحىت بو
 عن وسلتلف شليز بشكل وخدمتها والًتكيز عليها السوق من معينة ربقة أو فئو ربديد وىي  :التركيز ميزة .3

 .ادلنافسُت
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 الدراسة الميدانية
 أوال منهجية الدارسة:    

اعتمدت الدراسة على أسلوب ادلنهج الوصفي والتحليلي يف دراسة ربيعة عناصر ادلسالة البحثية وأبعادىا ادلاتلفة،    
وىو حبث ميداين، يوض  أثر ادلتغَتات الواردة بالفرضيات، وقد مت الًتكيز من خالل ىذا ادلنهج على جانبُت مكملُت 

 لبعضهما البعض وذلك على النحو اآليت:  
 ن  التوثيقي ادلكتيب( مراجعة الكت  واألحباث والدراسات ادلتوفرة وذات الصلة دبوضوع الدراسة.  اجلا-1 
 )اجلان  ادليداين ( االعتماد على مجع البيانات ميدانيا بواسطة استبيان مت تصميمو ألبراض الدراسة -2  

 ثانيا مجتمع وعينة الدارسة:  
( مبحوثاً، وبلغ حجم عينة الدراسة 540صنع مياه نبع احلياة البالغ عددىم )سبثل رلتمع الدراسة يف مجيع العاملُت دب

( 505( ومت توزيع )( لتحديد حجم العينةKrejicie and Morga( )5970)( عامل وفق جدول )503)
( استبانات لعدم صالحيتها للتحليل وبلغ عدد 50استبانة لتفادي عدم صالحية بعض االستمارات استبعد منها )

%( تقريبا من عدد االستبانات ادلوزعة، وسبت 86( استبانة أي دبعدل استجابة قدره )90 (ائم الصاحلة للتحليلالقو 
يف داخل ادلصنع ويف أوقات سلتلفة وأماكن سلتلفة من ادلصنع وحبضور  العاملُتاإلجابة على االستبانات، وذلك دبقابلة 

 . انالباحث
 لخامس  2019العدد يونيوا  ثالثا أداة الدارسة: 

إىل عدد من احملاور، حيث  االستبانةجلمع البيانات وادلعلومات من عينة الدراسة، وقسمت   االستبانةمت استادام  
مشل احملور األول األسئلة ادلتعلقة خبصائص مفردات عينة الدراسة من حيث ) اجلنس، العمر، ادلؤىل العلمي، سنوات 

 التزامعبارات تقيس أبعاد إدارة اجلودة الشاملة وادلتمثلة يف )الًتكيز على الزبون،  اخلربة(، أما احملور الثاين فقد مشل
(، أما احملور الثالث فقد تضمن رلموعة بالعنصر البشري، ازباذ القرارات  على اساس احلقائق الىتمام، القيادة العليا

 -اإلحصائية يف الدراسة: من العبارات اليت  تقيس ادليزة التنافسية، وقد مت استادام االسالي  
 معامل ألفا كرومباخ إلجياد قيمة معامل ثبات أداة الدراسة)البحث(. .5
 معامل الصدق الذايت إلجياد قيمة معامل قيمة صدق الدراسة .2
 التكرارات والنس  ادلئوية دلعرفة خصائص عينة الدراسة. .3
 إدارة اجلودة الشاملة وادليزة التنافسية.ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلعرفة مدى توفر أبعاد  .4
 معادلة اضلدار اخلطي البسيط: يستادم دلعرفة أثر كل متغَت مستقل على ادلتغَت التابع. .5

، لتحويل اإلجابات الوصفية إىل صيغة  االستبانةومت استادام مقياس ليكرث اخلماسي لإلجابة على عبارات بنود 
 للمقياس باجلدول االيت: كمية، وذلك باستادام األوزان األتية 

 
 ( تحديد االتجاىات وفق مقياس ليكرت الخماسي1جدول )
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 تقييم  المستوى المتوسط الحسابي المرجح الوزن اإلجابة
 منخفض جدا   :1.8إلى أقل من   1من  1 غير  موافق بشدة

 منخفض :2.6إلى أقل من   :1.8من   2 غير موافق
 متوسط :3.4من  إلى أقل  :2.6من  3 موافق نوعا ما

 مرتفع :4.2إلى أقل من   :3.4من  4 موافق
 مرتفع جدا   5إلى  :4.2من  5 موافق بشدة

جملريات البحث العلمي احلايل، كان لزامًا وانسجامًا مع متطلبات البحث  االستبانةومن أجل التحقق من مالئمة 
 -العلمي القيام بإجراء اختبار الصدق والثبات وعلى النحو اآليت: 

للتعبَت عن اذلدف الذي صممت من أجلو، وىناك عدة ررائق لقياس  االستبانةيقصد بو قدرة  -الصدق الظاىري:  
على عدد من اخلرباء  االستبانةصدق الظاىري، حيث تتضمن ىذه الطريقة عرض منها رريقة ال االستبانةىدف 

وادلاتصُت يف ىذا اجملال إلبداء أرائهم ومالحظاهتم عن الفقرات من أجل إجراء التعديالت الالزمة للفقرات يف األداة 
 تعديل بعض الفقرات من (، وبناء على ما قدمو احملكمون من أراء ومالحظات حول أداة الدراسة فقد متاالستبانة)

 حيث البناء.
، االستبانة( عن رريق احتساب )معامل كرونباخ ألفا( جلميع فقرات االستبانةكما مت قياس ثبات أداة الدراسة )

وكانت معامالت الثبات تتمتع بدالالت ثبات مقبولة لغايات البحث العلمي، حيث ُوجد أن قيمة معامل ألفا  
كرونباخ معامالت الصدق الذايت للبنود تقًتب من الواحد الصحي ، وبذلك يكون قد تأكد من صدق وثبات 

 يجة موضحة يف اجلدول اآليت. يف صورهتا النهائية قابلة للتحليل، والنت االستبانة، وتكون االستبانة
 ( يبين معامالت الثبات لالستبانة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ2جدول)

معامل الصدق 
 الذاتي

 ت البند عدد الفقرات معامل الثبات

 التركيز على الزبون 4 0.821 9:6.:
أبعاد إدارة الجودة 

 الشاملة
 القيادة العليا التزام 4 0.798 893.: 1

 بالعنصر البشري االىتمام 3 0.701 837.:
 2 التحسين المستمر 4 0.708 841.:
  ككلإدارة الجودة الشاملة   15 0.923 :96.:
 6 الميزة التنافسية 12 0.899 948.:
  ككل  االستبانة 27 0.957 978.:
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 رابعاً: خصائص مجتمع الدارسة ووصف متغيراتها: 
 اوال خصائص عينة الدارسة: تتمثل خصائص بالفقرات اآلتية 

 ( توزيع عينة الدارسة حسب الخصائص الفردية والوظيفية3الجدول)
 المتغير فئات المتغير العدد النسبة %
 ذكر 46 51.1

 الجنس
 

 أنثى 44 48.9
 المجموع :9 ::1

 سنة :4سنة إلى  :3من  14 15.6

 العمر
 سنة :5إلى أقل من سنة  :4من  56 62.2
 سنة :5أكثر من  20 22.2

 المجموع :9 ::1
 ثانوي 10 11.1

 المؤىل العلمي
 

 دبلوم متوسط 26 28.9
 جامعي 54 60.0

 المجموع :9 ::1
 سنوات :1سنوات إلى أقل من  6من  12 13.3

 سنوات الخبرة
 سنة 15سنوات إلى أقل من  :1من  38 42.2
 سنة :2سنة إلى أقل من  15من  30 33.3
 سنة :2أكثر من  10 11.1

 المجموع :9 ::1
( وعدد 55.5( عامل بنسبة )46بالنظر يف اجلدول السابق يتض  أن عدد الذكور يف عينة الدراسة بلغ )

%( من مجلة عينة الدراسة، وىذا يشَت إىل أن أبل  عينة الدراسة من الذكور 48.9( عاملة بنسبة)44اإلناث)
سنة(،  50سنة إىل أقل من  40من %( كانت أعمارىم )62.2وبنسبة متقاربة، كما أظهرت النتائج  أن ما نسبتو)

سنة(، شلا يدل على أن عينة الدراسة  50%( كانت أعمارىم ضمن الفئة العمرية)أكثر من 22.2ويليو ما نسبتو)
أبلبهم من فئة  الشباب، وكما أظهرت النتائج أن أبل  ادلؤىالت العلمية للعاملُت كان)جامعي( بأعلى نسبة بلغت 

 50عاملُت كان )ثانوي(، يف حُت جاءت سنوات اخلربة ألبل  العاملُت )من %(، وأقل مؤىل لدى ال60.0)
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سنة( من  20%(، وأقل سنوات اخلربة لدى العاملُت كانت )أكثر من 42.2سنة( بنسبة ) 55سنوات إىل أقل من 
 مس   إمجايل عينة الدراسة.

 ثانيا: وصف متغيرات الدارسة 
دبصنع مياه نبع احلياة من ر أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ومستوى إدارة اجلودة مت التحليل الوصفي دلعرفة ما مدى توف    

كال على حدا مستادم بعض مقاييس النزعة ادلركزية مثل ادلتوسط احلسايب   وجهة نظر العاملُت بادلصنع قيد الدراسة،
   واالضلراف ادلعياري.

 التحليل الوصفي )أبعاد إدارة الجودة الشاملة(-1
 ( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري أبعاد إدارة الجودة الشاملة4رقم )الجدول 

 مستوى
 الجودة

 النحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 ت العبارات

 2.44 1.042 منخفض
يقوم المصنع بدراسة دورية للسوق للتعرف بشكل ادق على رغبات 

 الزبائن
1.  

  .2 الي ما يتوقعو الزبائن من المنتجات المقدمةيقوم المصنع باالستماع  :2.9 843.: متوسط
  .3 يعتبر المصنع شكاوي الزبائن دافعا كافيا لتحسين المنتجات  المقدمة 2.66 618.: متوسط
  .4 يحرص المصنع على تلبية رغبات ورضا اكبر عدد ممكن من الزبائن 3.04 1.184 متوسط

الزبون(المتوسط الحسابي  )التركيز على  2.76 745.: متوسط  

  .1 يقوم المصنع بتوضيح ووصف انشطة العملية االنتاجية للموظفين 2.55 848.: منخفض

ضمنخف  :.626 2.5: 
يوفر المصنع االدوات الالزمة للموظفين للتحكم اكثر في اليات 

  .2 العمل

 :2.3 848.: منخفض
يعتمد المصنع على تقنيات رقابية فعالة لضبط مستوى الجودة 

  .3 المرغوب

  .4 يعمل المصنع باستمرار على تخفيض اإلنتاج المعيب 2.65 614.: متوسط
القيادة العليا( التزامالمتوسط الحسابي) :2.5 668.: منخفض  

  .1 يقوم المصنع بتشجيع العمل الجماعي المبني على التعاون 2.48 743.: منخفض

  .2 الزبائنيقوم المصنع بتنظيم حلقات الجودة لمناقشة شكاوى  :2.5 1.053 منخفض

 :2.4 823.: منخفض
يقوم المصنع بتشجيع التشاور ومناقشة االفكار جماعيا قبل اتخاذ 

  .3 القرار

بالعنصر البشري( االىتمامالمتوسط الحسابي ) 2.46 478.: منخفض  



 

 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم للواقع واستشراف المستقبل(                

asic.elmergib. edu.ly                                                                                               99 

  .1 يعمل المصنع على جمع بيانات دقيقة حول السوق 2.58 753.: منخفض
  .2 بمعالجة وتحليل البيانات المتحصل عليهاتقوم ادارة المصنع  2.55 999.: منخفض

 2.36 769.: منخفض
تتوقف دقة القرارات المتخذة من طرف االدارة العليا  للمصنع على 

  .3 نوعية المعلومات المتوفرة

  .4 يعتمد المصنع نظام التغذية العكسية لتعديل القرارات المتخذة 2.75 1.323 متوسط
)التحسين المستمر(المتوسط الحسابي  2.56 654.: منخفض  
 المتوسط الحسابي لجميع  )أبعاد إدارة الجودة الشاملة( 2.57 546.: منخفض

تظهر نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ألسئلة الدراسة يف اجلدول السابق، نالحظ من خالل مقارنة ادلتوسطات 
دبستوى منافض ومتوسط  حيث بلغ احلسابية بادلتوسط ادلعتمد يف الدراسة، أن أبل  إجابات ادلبحوثُت جاءت 

(، وىذا يعٍت أن اذباىات 0.546( واضلراف معياري )2.57ادلتوسط احلسايب ألبعاد إدارة اجلودة الشاملة ككل )
عينة الدراسة كانت سلبية، وىذا يشَت إىل أن أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ككل بَت متوفرة دبصنع نبع احلياة للمياه 

الًتكيز على الزبون دبتوسط يف الدراسة، وبالنسبة ألبعاد إدارة الشاملة فأهنا جاءت على التوايل ) حس  ادلقياس ادلعتمد
دبتوسط  بالعنصر البشري االىتمام ( ،2.50القيادة العليا دبتوسط حسايب ) التزام( دبستوى متوسط، 2.76حسايب )
 وكلها جاءت دبستويات منافضة(.  ( 2.56التحسُت ادلستمر دبتوسط حسايب )، ( 2.46حسايب )

 التحليل الوصفي )الميزة التنافسية(   -2
 ( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات الميزة التنافسية5الجدول رقم )

 مستوى
 الميزة

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 ت العبارة

  .1 التكنولوجيا الحديثة في تخفيض التكاليفيساىم اعتماد المصنع على  2.63 659.: متوسط
  .2 يستفيد المصنع من الوفرات االقتصادية في العملية االنتاجية 2.71 973.: متوسط
  .3 يتحكم المصنع في التكاليف الثابتة والمتغيرة 2.55 780.: منخفض
  .4 يقوم المصنع بيع منتجاتو بأسعار تنافسية مقارنة بياقي المنافسين 2.67 1.323 متوسط
  .5 يقوم المصنع بتحسين وتطوير منتجاتو باستمرار حسب رغبات الزبائن 2.58 659.: منخفض
  .6 يمنح المصنع امتيازات لزبائنو الرئيسين 2.72 973.: متوسط

 :2.4 780.: منخفض
يهتم المصنع باستقطاب الموارد البشرية ذات المؤىالت المهنية والكفاءة 

 العالية
7.  

 2.56 1.323 منخفض
المصنع بإنتاج وعرض بعض المنتجات بجودة اعلى مقارنة بمنتجات  يتميز

 الشركات المنافسة
8.  

  .9 يقوم المصنع بتحديد حجم القطاع السوقي قبل انطالق العملية االنتاجية 2.65 659.: متوسط
  .10 يقوم المصنع بالتركيز على سوق واسع 2.57 973.: منخفض
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 2.75 780.: متوسط
السوقي المستهدف الي التركيز على التكلفة يسعى المصنع في القطاع 

 االقل
11.  

 :2.7 1.323 متوسط
يسعى المصنع في القطاع السوقي المستهدف الى التركيز على التميز من 

  .12 خالل الجودة العالية

  المتوسط الحسابي للميزة التنافسية 2.62 698.: متوسط

موض  باجلدول السابق أن تقييم مستوى أفراد عينة الدراسة من خالل ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري وىو ما 
حول متغَت ادليزة التنافسية كان متوسط، وباضلرافات صغَتة ألبل  الفقرات، شلا يشَت إىل عدم تشتت اذباىات العينة، 

يشَت إىل أن (، شلا 0.698( وباضلراف معياري )2.62وأخَتًا بلغ ادلتوسط احلسايب العام دلتغَت ادليزة التنافسية )
مستوى ادليزة التنافسية جاء دبستوى متوسط ويعرب عن درجة ادلوافقة نوعا ما، بادلصنع حس  ادلقياس ادلعتمد يف 

  الدراسة.
 المبحث الثالث: اختبار فرضيات الدراسة والنتائج والتوصيات

 أواًل: اختبار فرضيات الدراسة
 قبل اخلوض يف اختبار فرضيات الدراسة مت ربديد بعض القواعد وادلتمثلة يف االيت:  
 .0.05%، ومستوى ادلعنوية ذلذه الدراسة يساوى 95القيادة العليا ادلتبعة يف ىذه الدراسة  التزامإن درجة  .5
وقيمة مستوى  0.05)مت االختبار من خالل ادلقارنة بُت مستوى ادلعنوية ذلذه الدراسة والذي يساوي )  .2

 ادلعنوية ادلشاىد.
يتم ازباذ القرار اإلحصائي بقبول الفرضية البديلة ورفض الصفرية يف حالة أن قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد  .3

 ((0.05أقل من مستوى ادلعنوية ذلذه الدراسة ويساوي 
 اختبار الفرضية الرئيسية والتي تنص على:

 بمصنع مياه النبع الحياة إدارة الجودة الشاملة في الميزة التنافسية  بعاديوجد أثر ذو داللة إحصائية أل
 -مت صيابتها إىل الفرضيات الفرعية التالية:  الرئيسيةالختبار الفرضية 

: يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتركيز على الزبون في الميزة التنافسية بالمصنع قيد الفرضية الفرعية األولى
 الدراسة.
القيادة العليا في الميزة التنافسية بالمصنع قيد  اللتزاميوجد أثر ذو داللة إحصائية الثانية:  الفرعيةالفرضية 
 الدراسة.

بالعنصر البشري في الميزة التنافسية بالمصنع  لالىتماميوجد أثر ذو داللة إحصائية الثالثة:  الفرضية الفرعية
 قيد الدراسة.

ذو داللة إحصائية للتحسين المستمر على اساس الحقائق في الميزة  يوجد أثرالفرضية الفرعية الرابعة: 
 التنافسية بالمصنع قيد الدراسة.
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 اختبار الفرضيات الفرعية المستقلة:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتركيز على الزبون في الميزة التنافسية بالمصنع قيد  :الفرضية الفرعية األولى

 والختبار ىذه الفرضية فانو ميكن صيابتها يف صورة إحصائية كما يلي:  الدراسة.
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للًتكيز على الزبون يف ادليزة التنافسية بادلصنع قيد الدراسة. (:H0الفرضية الصفرية )
 نافسية بادلصنع قيد الدراسة.يوجد أثر ذو داللة إحصائية للًتكيز على الزبون يف ادليزة الت (:H1الفرضية البديلة )

دلعرفة ما إذا كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية للًتكيز على الزبون كمتغَت مستقل يف ادليزة التنافسية كمتغَت تابع، مت 
 -( يبُت ذلك: 6استادام ربليل االضلدار اخلطي البسيط واجلدول رقم )

 أثر في الميزة التنافسية( تحليل االنحدار الخطي البسيط إليجاد 6الجدول رقم )

 البيان
 معامل االرتباط

R 
 معامل التحديد

R² 
 قيمة
F 

 مستوى المعنوية
 المشاىد

 :::.: 174.538 8:2.: 896.: التركيز على الزبون
+( بإشارة موجبة، وىذا يدل بأن العالقة بُت 0.896يتض  من اجلدول السابق أن قيمة معامل االرتباط يساوي )

الزبون وادليزة التنافسية عالقة رردية، أي كلما زاد الًتكيز على الزبون زاد معها ادليزة التنافسية )والعكس الًتكيز على 
(، شلا يعٍت أن الًتكيز على الزبون مسئولة عن تفسَت 0.802) ( يساويR²صحي (، كما أن معامل التحديد )

( يرجع لعوامل أخرى، باإلضافة %59.8ما نسبتو )%( من التغَتات اليت ربدث يف ادليزة التنافسية، وىناك 80.2)
 إىل حد اخلطأ العشوائي.

(، :::.:( يساوي )0.05( دبستوى معنوية مشاىد أقل من )574.538( احملسوبة تساوي )Fوحيث أن قيمة )
ل الفرضية وىذا يشَت إىل أن النموذج معنوي يف تفسَت العالقة وقياس األثر، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبو 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتركيز على الزبون في الميزة التنافسية بالمصنع قيد البديلة، اليت تنص على أنو " 
 الدراسة.

القيادة العليا يف ادليزة التنافسية بادلصنع قيد  اللتزام: يوجد أثر ذو داللة إحصائية اختبار الفرضية الفرعية الثانية
 الدراسة.

 ذه الفرضية فانو ميكن صيابتها يف صورة إحصائية كما يلي: والختبار ى
القيادة العليا يف ادليزة التنافسية بادلصنع قيد  اللتزامال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  (:H0الفرضية الصفرية )

 الدراسة.
 القيادة العليا يف ادليزة التنافسية بادلصنع قيد الدراسة اللتزاميوجد أثر ذو داللة إحصائية  (:H1الفرضية البديلة )

القيادة العليا كمتغَت مستقل يف ادليزة التنافسية كمتغَت تابع، مت  اللتزامدلعرفة ما إذا كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية 
 ( يبُت ذلك: 7استادام ربليل االضلدار اخلطي البسيط واجلدول رقم )
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 القيادة العليا في الميزة التنافسية التزاماالنحدار الخطي البسيط إليجاد أثر ( تحليل 7الجدول رقم )
 

 البيان
 معامل االرتباط

R 
 معامل التحديد

R² 
 قيمة
F 

 مستوى المعنوية
 المشاىد

القيادة العليا التزام  :.694 :.482 4:.:56 :.::: 
+( بإشارة موجبة، وىذا يدل بأن العالقة بُت 0.694يتض  من اجلدول السابق أن قيمة معامل االرتباط يساوي )

القيادة العليا زاد معها ادليزة التنافسية )والعكس  التزامالقيادة العليا وادليزة التنافسية عالقة رردية، أي كلما زاد  التزام
القيادة العليا مسئولة عن تفسَت  التزام(، شلا يعٍت أن 0.482) وي( يساR²صحي (، كما أن معامل التحديد )

%( يرجع لعوامل أخرى، باإلضافة 55.8%( من التغَتات اليت ربدث يف ادليزة التنافسية، وىناك ما نسبتو )48.2)
 إىل حد اخلطأ العشوائي.

(، :::.:( يساوي )0.05( دبستوى معنوية مشاىد أقل من )40.056( احملسوبة تساوي )Fوحيث أن قيمة )
وىذا يشَت إىل أن النموذج معنوي يف تفسَت العالقة وقياس األثر، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 

القيادة العليا في الميزة التنافسية بالمصنع قيد  اللتزاميوجد أثر ذو داللة إحصائية البديلة، اليت تنص على أنو " 
 الدراسة.

بالعنصر البشري في الميزة التنافسية  لالىتماميوجد أثر ذو داللة إحصائية : رضية الفرعية الثالثةاختبار الف
 بالمصنع قيد الدراسة.

 والختبار ىذه الفرضية فانو ميكن صيابتها يف صورة إحصائية كما يلي: 
بالعنصر البشري يف ادليزة التنافسية بادلصنع قيد  لالىتمامال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  (:H0الفرضية الصفرية )

 الدراسة.
بالعنصر البشري يف ادليزة التنافسية بادلصنع قيد  لالىتماميوجد أثر ذو داللة إحصائية  (:H1الفرضية البديلة )

يزة التنافسية  بالعنصر البشري كمتغَت مستقل يف ادل لالىتمامالدراسة دلعرفة ما إذا كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية 
 -( يبُت ذلك: 8كمتغَت تابع، مت استادام ربليل االضلدار اخلطي البسيط واجلدول رقم )

 بالعنصر البشري في الميزة التنافسية لالىتمام( تحليل االنحدار الخطي البسيط إليجاد أثر 8الجدول رقم )
 

 البيان
 معامل االرتباط

R 
 معامل التحديد

R² 
 قيمة
F 

 مستوى المعنوية
 المشاىد

بالعنصر البشري االىتمام  :.69: :.476 39.:7: :.::: 
+( بإشارة موجبة، وىذا يدل بأن العالقة بُت 0.690يتض  من اجلدول السابق أن قيمة معامل االرتباط يساوي )

بالعنصر البشري زاد معها ادليزة  االىتمامبالعنصر البشري وادليزة التنافسية عالقة رردية، أي كلما توفر  االىتمام
بالعنصر  االىتمام(، شلا يعٍت أن 0.476) ( يساويR²التنافسية )والعكس صحي (، كما أن معامل التحديد )
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%( يرجع 52.4%( من التغَتات اليت ربدث يف ادليزة التنافسية، وىناك ما نسبتو )47.6البشري مسئول عن تفسَت )
 اخلطأ العشوائي. لعوامل أخرى، باإلضافة إىل حد

(، :::.:( يساوي )0.05( دبستوى معنوية مشاىد أقل من )39.070( احملسوبة تساوي )Fوحيث أن قيمة )
وىذا يشَت إىل أن النموذج معنوي يف تفسَت العالقة وقياس األثر، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 

بالعنصر البشري في الميزة التنافسية بالمصنع  لالىتماماللة إحصائية يوجد أثر ذو دالبديلة، اليت تنص على أنو " 
 قيد الدراسة.

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتحسين المستمر على أساس الحقائق في الميزة : اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
 التنافسية بالمصنع قيد الدراسة.

 والختبار ىذه الفرضية فانو ميكن صيابتها يف صورة إحصائية كما يلي:  
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتحسُت ادلستمر على أساس احلقائق يف ادليزة التنافسية  (:H0الفرضية الصفرية )

 بادلصنع قيد الدراسة.
لى أساس احلقائق يف ادليزة التنافسية يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتحسُت ادلستمر ع (:H1الفرضية البديلة )
دلعرفة ما إذا كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية للتحسُت ادلستمر على اساس احلقائق كمتغَت  بادلصنع قيد الدراسة

 -( يبُت ذلك: 9مستقل يف ادليزة التنافسية كمتغَت تابع، مت استادام ربليل االضلدار اخلطي البسيط واجلدول رقم )
 ( تحليل االنحدار الخطي البسيط للتحسين المستمر في الميزة التنافسية9) الجدول رقم

 البيان
 معامل االرتباط

R 
 معامل التحديد

R² 
 قيمة
F 

 مستوى المعنوية
 المشاىد

 :::.: 33.839 :44.: 664.: التحسين المستمر
وىذا يدل بأن العالقة بُت  +( بإشارة موجبة،0.664يتض  من اجلدول السابق أن قيمة معامل االرتباط يساوي )

التحسُت ادلستمر وادليزة التنافسية عالقة رردية، أي كلما يتم التحسُت ادلستمر زاد معها ادليزة التنافسية )والعكس 
(، شلا يعٍت أن التحسُت ادلستمر مسئول عن تفسَت 0.440) ( يساويR²صحي (، كما أن معامل التحديد )

%( يرجع لعوامل أخرى، باإلضافة إىل حد 56ادليزة التنافسية، وىناك ما نسبتو ) %( من التغَتات اليت ربدث يف44)
 اخلطأ العشوائي.
(، 0.000( يساوي )0.05( دبستوى معنوية مشاىد أقل من )33.839( احملسوبة تساوي )Fوحيث أن قيمة )

ض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية وىذا يشَت إىل أن النموذج معنوي يف تفسَت العالقة وقياس األثر، وبالتايل يتم رف
يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتحسين المستمر في الميزة التنافسية بالمصنع قيد البديلة، اليت تنص على أنو " 

 الدراسة.
 



 

 .......دراسة ميدانية على مصنع  ثر ممارسات إدارة الجودة  الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية االقتصاديةأ 

 جامعة الزاوية                                                              األشقر       عمار أبوعبداهلل ، عائشة 

099 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

 ثانياً: النتائج والتوصيات 
 النتائج  -1

باالعتماد على عرض ومراجعة أدبيات الدراسة ومن خالل ربليل البيانات اليت مت مجعها ميدانيًا من عينة الدراسة مت 
 التوصل إىل النتائج اآلتية: 

إن مستوى توفر أبعاد إدارة اجلودة الشاملة قيد الدراسة كان )منافض(، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب العام  .5
، دبستوى متوسط، التحسُت (2.76)التوايل )الًتكيز على الزبون دبتوسط حسايب وكانت األبعاد على  (2.57)

 ( دبستوى منافض،2.50)القيادة العليا دبتوسط حسايب  التزام( دبستوى منافض، 2.56)ادلستمر دبتوسط حسايب 
 دبستوى منافض. (2.46)بالعنصر البشري دبتوسط حسايب  الىتمام

(، بادلصنع قيد 2.62أن مستوى ادليزة التنافسية كان)متوسط( حيث بلغ ادلتوسط احلسايب العام للمحور ككل ) .2
 الدراسة. 

 %(80.2)وجود أثر إجيايب ذو داللة إحصائية الًتكيز على الزبون يف ادليزة التنافسية، حيث بلغ معامل التحديد  .3
 الًتكيز على الزبون.ود إىل التغَت يف من التغَت احلاصل يف مستوى ادليزة التنافسية يع

 %(48.2)القيادة العليا يف ادليزة التنافسية، حيث بلغ معامل التحديد  اللتزاموجود أثر إجيايب ذو داللة إحصائية  .4
 القيادة العليا. التزاممن التغَت احلاصل يف مستوى ادليزة التنافسية يعود إىل التغَت 

بالعنصر البشري يف ادليزة التنافسية، حيث بلغ معامل التحديد  لالىتمامية وجود أثر إجيايب ذو داللة إحصائ .5
 بالعنصر البشري. الىتماممن التغَت يف احلاصل مستوى ادليزة التنافسية يعود إىل التغَت يف  %(47.6)
من ( %44.0)وجود أثر ذو داللة إحصائية للتحسُت ادلستمر يف ادليزة التنافسية، حيث بلغ معامل التحديد   .6

 التغَت احلاصل يف مستوى ادليزة التنافسية يعود إىل التغَت يف التحسُت ادلستمر.
 التوصيات  -2

 يف ضوء نتائج الدراسة ميكن تقدًن التوصيات التالية .
 على إدارة ادلصنع الًتكيز على تطبيق أبعاد اجلودة الشاملة كوهنا تؤثر بشكل كبَت يف ادليزة التنافسية. .5
ادلصنع بدراسات دورية للسوق للتعرف على حاجات ورببات الزبائن، وكذلك االعتماد على تقنيات ضرورة قيام  .2

  رقابية فعالة لضبط مستوى اجلودة ادلربوب هبا.
وعلى اإلدارة تبٍت نظام  إشراك كافة العاملُت بادلصنع وإعطائهم فرصة دلناقشة األفكار مجاعيا قبل ازباذ أي قرار، .3

 عديل القرارات ادلتاذة.التغذية العكسية لت
استثمار مزايا التطبيق السليم واجليد ألبعاد اجلودة الشاملة كأداة لتحقيق ادليزة التنافسية من خالل تقدًن خدمات  .4

 ذات جودة مناسبة. 
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 إجراء دراسات وحبوث أوسع عن كيفية التطبيق اجليد للجودة الشاملة، وررق ربسُت ادليزة التنافسية. .5
 اجلودة الشاملة بُت العاملُت عن رريق الدورات التدريبية و ورش العمل. نشر ثقافة إدارة .6
ربفيز العاملُت ألداء أعماذلم بأكثر كفاءة وفاعلية وصواًل لتحقيق ادليزة التنافسية وربقيق الريادة مع ادلنظمات  .7

 اإلنتاجية ادلشاهبة.
 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:
إدارة اجلودة الشاملة يف ربقيق ادليزة التنافسية ادلستدامة ، رللة اقتصاديات  ( ، دور2025. شدي عبود شاكر،)5

 ( ،5األعمال، العدد )
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Abstract:: 

 This study aimed to identify the importance of the practice of total quality 

management and its impact on achieving the economic competitive advantage of 

production organizations, and to analyze and measure the dimensions of the practice 

of total quality management represented in (customer focus, senior leadership 

commitment, attention to the human element, continuous improvement) and its 

impact on achieving competitive advantage. of the productive organization under 

study, and the research problem came in the form of the following question: What is 

the impact of total quality management practices on achieving economic competitive 

advantage? The study relied on the descriptive analytical approach, 105 

questionnaires were distributed, the valid ones were analyzed (90) with a response 

rate of (86%) approximately from the number of distributed questionnaires, and the 

researchers also relied on the social statistical package program. Total quality 

management in achieving competitive advantage, and the results showed that there 

are no statistically significant differences in the averages of total quality management 

on achieving competitive advantage. Training plans for employees with the aim of 

improving their capabilities, motivating employees to perform their work more 

efficiently and effectively, in order to achieve competitive advantage. 

 Keywords: Total Quality Management, Continuous Improvement, Competitive 

Advantage, Spring of Life Water Bottling Factory. 


