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هدفت الدراسة إلى معرفة دور تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في شركة االتصاالت
الخلوية الفلســطينية جوال بقطاع غزة ،ولتحقيق أهداف الدراســة تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي ،وتم توزيع اســتبانة
كأداة للدراســة علــى مجتمــع الدراســة والبالــغ ( )150موظــف وموظفــة ،واســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل ،وتــم است ــرداد
( )131اســتبانة بمعدل اســتجابة (.)%87.3
وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا :أن واقــع تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي الشــركة كان
ً
مرتفعــا جـ ًـدا بــوزن نســبي ( .)%83.2وأشــارت النتائــج إلــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن أبعــاد تكنوست ـراتيجية
إدارة املعلومــات وإدارة الجــودة الشــاملة ،بينمــا وجــد أث ــر ألبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات (البنيــة التحتيــة ،وصنــاع
املعرفــة ،والكفــاءة التكنولوجيــة) علــى إدارة الجــودة الشــاملة ،وعــدم وجــود أث ــر ألبعــاد (املــوارد املاليــة ،واملهــارة والخب ــرة) علــى
إدارة الجــودة الشــاملة.
وقــد أوصــت الدراســة بــأن تقــوم الشــركة بتطوي ــر وتنميــة مهــارات وقــدرات العاملي ــن ،وذلــك بعقــد دورات تدريبيــة إلدارة
الجــودة الشــاملة وتكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات.
الكلمات املفتاحية :تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات ،إدارة الجودة الشاملة ،صناع املعرفة ،املهارة والخبـرة.

املقدمة
إن تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات مــن املوضوعــات الحيويــة واملهمــة ،التــي ظهــرت اســتجابة للنمــو املتســارع والتغيي ــر
فــي ميادي ــن الحيــاة ،حيــث شــهدت ثــورة علميــة ونهضــة تكنولوجيــة حضاريــة واســعة تتســم باإليقــاع الســريع ،وتســببت بإحــداث
الكثي ــر مــن التغي ـرات املحليــة واإلقليميــة والعامليــة ،وقــد فرضــت هــذه النهضــة والتغي ـرات املتعــددة علــى املنظمــات ودفعتهــا
نحــو تبنــي األســاليب والتقنيــات اإلداريــة الحديثــة ،لكــي تســتطيع مواجهــة ومواكبــة هــذه التغي ـرات بغيــة الحفــاظ علــى بقائهــا
ونموهــا ،وعليــه فــإن هــذه التطــورات حتمــت علــى املنظمــات البحــث عــن الوســائل الجديــدة والتــي تكفــل بتحقيــق املي ــزة
التنافســية لهــا ،ومــن ضمــن هــذه الوســائل التــي اعتمدتهــا لتحقيــق املي ــزة التنافســية هــي اللجــوء إلــى تطبيــق متكامــل إلدارة
الجــودة الشــاملة فــي ضــوء است ـراتيجية مــن خــال تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات (الحــدراوي والعلــى.)2012 ،
ومــن هنــا تبلــورت فكــرة الدراســة ،التــي تمحــورت حــول إظهــار الــدور والعالقــة ملتغي ـرات الدراســة ،والتــي يتــم مــن خاللهــا
توضيــح دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحقيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية -
جــوال ،وذلــك ملــا لقطــاع االتصــاالت مــن أهميــة كبي ــرة فــي دعــم االقتصــاد الفلســطيني وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة ،وهنــا ال
بــد مــن اإلشــارة إلــى أن شــركات االتصــاالت الخلويــة أصبحــت بأمــس الحاجــة إلــى الت ــرويج والتطبيــق ملفهــوم التكنوست ـراتيجية
املعلوماتيــة والجــودة الشــاملة ،كــون املنافســة اشــتدت بســبب دخــول منافسي ــن جــدد فــي ســوق االتصــاالت الفلســطيني،
وتعتب ــر ً
أيضــا مــن املتطلبــات األساســية التــي يتوقــف عليهــا نجــاح املنظمــات وخصوصــا فــي املســتقبل.
* تم استالم البحث في أغسطس  ،2021وقبل للنشر في أكتوبر  ،2021وتم نشره في مارس .2022

© املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  -جامعة الدول العربية ،2022 ،ص ص ( ،354 -337معرف الوثائق الرقمي)DOI: 10.21608/aja.2021.91460.1142 :

337

دور تكنوستراتيجية إدارة املعلومات في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية...
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ً
أول  -تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات
 - 1مفهوم تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات
ظهــر مفهــوم تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات كنتيجــة للعديــد مــن الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت حاجــة املنظمــات
املعاصــرة لرســم رؤيــة مســتقبلية واضحــة لعمليــة تطوي ــر تكنولوجيــا املعلومــات وتحقيــق التكامــل بينهــا وبي ــن التخطيــط
االست ـراتيجي علــى مســتوى املنظمــة ،وذلــك بهــدف تحقيــق االســتجابة الســريعة للفــرص والتحديــات التــي فرضتهــا التغي ـرات
الســريعة وغي ــر املتوافقــة فــي العوامــل البيئيــة (طالــب والدهــان.)2012 ،
ـدرا ً
فقــد أشــار  )2005( Pal & Pantaleoإلــى أن تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي املنظمــات تعتب ــر مصـ ً
مهمــا مــن
مصــادر النجــاح ً
وأيضــا تعتب ــر املفتــاح الرئيــس الــذي يدعــم مســتخدم املعلومــات وبشــكل أســاس ،ويكــون ذلــك مــن خــال
املوائمــة فيمــا بي ــن العمــل وتكنولوجيــا املعلومــات ،وقــد عــرف ) (Passiante، 2010تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات بأنهــا «نتائــج
وحلــول جديــدة لتطبيــق است ـراتيجية التغيي ــر التنظيمــي االبداعــي بوصفهــا وســيلة لتوضيــح العالقــة بي ــن است ـراتيجية املنظمــة
والوســائل واألدوات التنظيمية» ،كما عرفها (طالب ،والدهان )2012 ،بأنها «خطة است ـراتيجية خاصة لتكنولوجيا املعلومات
تنبــع وتتألــف مــن االست ـراتيجية العامــة ألعمــال املنظمــة واســتخدام هــذه الخطــة وأنظمتهــا وعملياتهــا باملشــاركة فــي املعــارف
واملعلومــات» ،وعرفهــا (الحــدراوي ،والعلــي )2012 ،بأنهــا «عمليــة تنظيميــة يتــم مــن خاللهــا دمــج املهــارات الفكريــة واملعلوماتيــة
مــع األجهــزة واملعــدات التكنولوجيــة بطريقــة است ـراتيجية تضمــن الحصــول علــى املي ــزة التنافســية» ،وعرفهــا (أبــو جــزر)2018 ،
بأنهــا «عمليــة ممنهجــة يتــم فيهــا دمــج التخطيــط االست ـراتيجي والبنيــة التحتيــة لنظــم املعلومــات فــي املنظمــة مــن أجــل تحقيــق
االســتغالل املثــل للمــوارد املتاحــة والخب ـرات والدعــم املالــي بمــا يضمــن الحصــول علــى املي ــزة التنافســية املســتدامة».
 - 2أبعاد تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات
إن تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات معقــدة بطبيعتهــا ومتغي ــرة بشــكل متســارع ،ومــن خــال مــا ورد فــي األدبيــات وآراء
بعض الكتاب والباحثيـن عن أبعاد تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات ،فإننا سنتناول في هذه الدراسة األبعاد التي تم االتفاق
عليهــا مــن قبــل أكث ــر الباحثي ــن (الفضــل( ،(Masrek, 2009) ،)2002 ،الحــدراوي والعلــى( ،)2012 ،إســماعيل:)2017 ،
 أاملــوارد املاليــة :املــوارد املاليــة مــن العوامــل الهامــة التــي تســاعد علــى نجــاح تطبيــق الب ـرامج التــي ت ــرغب املنظمــة فــياســتخدامها ،ويجــب علــى املنظمــة توفي ــر املــوارد املاليــة حتــي تكــون لديهــا كفــاءة فــي العمليــة التنظيميــة ،وهــذا يعمــل
علــى تحقيــق أهدافهــا بكفــاء وفعاليــة ،بــل يجــب أن يكــون لــدي املنظمــة فــن اســتخدام األمــوال وتوجيــه إلــى االســتثمار
األفضــل وهــذا يتعــدى توفي ــر املــوارد املاليــة ،لذلــك يمكــن القــول أن املــوارد املاليــة هــي مــدي توافــر األمــوال الالزمــة
لتطوي ــر الهيــاكل التنظيميــة والتقنيــة فــي املنظمــة مــن خــال شـراء أحــدث األجهــزة واملعــدات التكنولوجيــة املتطــورة.
 بالبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة :هــي عبــارة عــن مجموعــة األجهــزة والب ــرمجيات واألدوات وأنظمــة الب ــرمجة التــيتمتلكهــا املنظمــة لتحقيــق أهدافهــا ،وهــي تســاعدها فــي تســجيل وتخزي ــن ومعالجــة واســتخدام هــذه املعلومــات عنــد
احتياجهــا ،فمطلــوب مــن املنظمــات أن تســتثمر فــي البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة حتــي تحقــق الكفــاءة والفعاليــة فــي
العمــل ،وقــد قســم معظــم الباحثي ــن البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة إلــى ثالثــة مكونــات ،يشــمل املكــون األول الجانــب
املــادي ،وهــو األجهــزة الحاســوبية والتطبيقــات وقواعــد البيانــات ،أمــا املكــون الثانــي فهــو املكــون البشــري وهــو الخب ــرة
واملهــارة التــي يمتلكهــا املــوارد البشــرية ،فــي حي ــن املكــون الثالــث هــو الجانــب الخدمــي املتمثــل فــي مجموعــة القواعــد
واإلج ـراءات الداعمــة لعمليــات التشــغيل.
 جاملهــارة والخب ــرة :املهــارة هــي عبــارة عــن األشــياء التــي يمتلكهــا الفــرد والتــي نحــدد لهــا مقاييــس ملموســة الكتســابهاالنجــاح ،أمــا الخب ــرة هــي املعرفــة العمليــة املكتســبة بالحقائــق واألحــداث ،حيــث تعــد الخب ــرة األكث ــر قيمــة وصعوبــة مــن
املوجــودات الضمنيــة ،حيــث أن مــا يمتلكــه الفــرد مــن معرفــة فــي كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــة وبت ـراكمها تصبــح لديــه
خب ـرات تمكنــه مــن التعامــل مــع املشــاكل التكنولوجيــة بكفــاءة وفعاليــة ،حيــث يشي ــر مفهــوم الكفــاءة إلــى القــدرة علــى
االســتغالل األمثــل للوقــت ،أمــا الفعاليــة فهــي القــدرة علــى إنجــاز األهــداف مــن ألي عمــل خــال فت ــرة زمنيــة محــددة.
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 دصناع املعرفة :صناع املعرفة هم العاملي ــن الذي ــن لديهم القدرة على اســتخدام عقولهم ومعافهم الكامنة بكفاءةعاليــة لحــل املشــاكل التــي يتعرضــون لهــا ،والقــدرة علــى تطوي ــر عملهــم فــي املســتقبل ،وهــؤالء يســتطيعون تصميــم
الســلع والخدمــات ويخلقــون املعرفــة للمنظمــة ولهــم أهميــة كبي ــرة كونهــم مــرد مهــم وجوهــري ملــا يحملــوه مــن أفــكار
إبداعيــة خالقــة وهــم يمثلــون الث ــروة الحقيقيــة للمنظمــة ،لذلــك فــإن املنظمــة التــي تمتلــك خب ـراء متخصصي ــن
وموهوبي ــن تعتب ــرهم أصــل مــن أصــول املنظمــة ،ويجــب عليهــا االهتمــام بهــم حتــى تصــل إلــى أهدافهــا بكفــاء وفعاليــة.
 هالكفــاءة التكنولوجيــة :الب ــرمجيات هــي مجموعــة أوامــر وتعليمــات تمكــن أجهــزة الحاســب اآللــي مــن معالجــة البيانــاتوتخزينها وإجراء عمليات حسابية ومنطقية معقدة لتصبح معلومات قابلة للعرض (مخرجات) ،وفي الدراسة الحالية
فــإن مفهــوم الكفــاءة التكنولوجيــة ينــدرج ضمــن البنيــة التحتيــة حيــث توفــر لــدى املنظمــة أســاس تكنولوجــي ملمارســة
أنشــطتها العامــة كطــرق وأســاليب العمــل ،وكفــاءة األجهــزة واملعــدات التكنولوجيــة املســتخدمة فــي العمــل.

ً
ثانيا  -إدارة الجودة الشاملة
ُتعــد إدارة الجــودة الشــاملة مــن أب ــرز تحديــات هــذا العصــر والــذي أصبــح يشــكل ً
تحديــا يواجــه مســتوى مؤسســات
التعليــم العالــي ،حيــث بــادرت العديــد مــن املؤتمـرات الت ــربوية علــى الصعــد العامليــة واإلقليميــة واملحليــة بطــرح هــذا املوضــوع
بهــدف لفــت نظــر القائمي ــن علــى التعليــم لــه بجديــة ،وقــد تــم التأكيــد علــى ذلــك مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة فيمــا ينبغــي علــى
الحكومــات ومؤسســات الخاصــة والعامــة عملــه بهــذا الخصــوص مــن حيــث البحــث عــن جــودة النوعيــة فــي كل �شــيء فــي ظــل
االنفجــار املعرفــي والتكنولوجــي ،وفــي ضــوء مــا يعيشــه املجتمــع واألوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والتــي أدت
إلــى ضعــف فعاليــة الشــركات مــن حيــث مســاهمتها فــي خدمــة االقتصــاد بشــكل عــام ،وضعــف تنميــة االقتصــاد بشــكل خــاص،
ومواجهــة هــذه التحديــات والتغلــب عليهــا أمــر فــي غايــة األهميــة لتتمكــن الشــركات مــن املنافســة والبقــاء ،لذلــك كان البــد
مــن التطبيــق الســليم والشــامل ملفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة لتحسي ــن مســتويات الجــودة وتمكي ــن تلــك الشــركات مــن
التمي ــز ،وذلــك عــن طريــق تحقيــق عــدد مــن الفوائــد أهمهــا جــودة تقديــم الخدمــة للزبائــن ،وتخفيــض تكلفــة األداء والتطوي ــر
التكنولوجــي للــكادر البشــري وتحسي ــن مســتوى جــودة األداء (الخطيــب.)2008 ،
 - 1مفهوم إدارة الجودة الشاملة
تعد إدارة الجودة الشاملة من املفاهيم الحديثة التي تـرغب أي منظمة تطبيق مفاهيمها وغاياتها وممارستها وتطبيقها
على منتجاتها وخدماتها ،وبالشــكل الذي يســمح بتحقيق مي ــزة تنافســية تمي ــزها عن غي ــرها من املنظمات ،من خالل تحسي ــن
عملياتها باســتمرار من أجل تقديم أفضل ســلع وخدمات للزبائن (الوظيفي وصاحب.)2017 ،
وقــد عــرف ( )Besterfield, 2004إدارة الجــودة الشــاملة بأنهــا «فلســفة ومجموعــة ممارســات تمثــل الركائــز األساســية
للتحسي ــن املســتمر للمنظمــة » ،وعرفهــا ( )Goetsch & Davis, 2006بأنهــا «منهــج إلدارة األعمــال فإنهــا ت ــزيد مــن القــدرة
التنافســية للمنظمــة وذلــك مــن خــال إج ـراء التحســينات املســتمرة علــى العاملي ــن والعمليــات» ،وعرفهــا (حنضــل)2013 ،
بأنهــا «فلســفة حديثــة تأخــذ شــكل منهــج أو نظــام إداري شــامل علــى أســاس أحــداث تغيي ـرات إيجابيــة جذريــة لــكل �شــيء داخــل
املنظمــة مــن اجــل تطوي ــر كل مكوناتهــا للوصــول إلــى أعلــى جــودة فــي مخرجــات الســلع أو الخدمــات وبأقــل تكلفــة بهــدف تحقيــق
رضــا الزبائــن وإشــباع حاجاتهــم ورغباتهــم وفــق مــا يتوقعونــه» ،وعرفهــا (إب ـراهيم وأبــو عــودة )2017 ،بأنهــا «العمليــة التــي ت ــركز
علــى جــودة املنتــج أو الخدمــة مــن أجــل الحصــول علــى رضــا الزبــون ،وتقــوم علــى الحسي ــن املســتمر ،وإدارة بالوقائــع ،التدخــل
والتفاعــل بي ــن الوظائــف ،واملشــاركة والتكامــل بي ــن عمليــات حــل املشــكالت ،وجعــل كل محطــة عمــل نقطــة ضبــط».
وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن إدارة الجــودة الشــاملة هــي فلســفة إداريــة ممي ــزة تنتهجهــا املنظمــة لغــرض التمي ــز والتفــوق
مــن خــال عمليــة التكامــل لجميــع األنشــطة والعمليــات داخــل وخــارج املنظمــة فــي ظــل الرؤيــة االست ـراتيجية طويلــة املــدى
والتحسي ــن املســتمر لهــا.
 - 2أبعاد إدارة الجودة الشاملة
إن املفاهيــم األساســية إلدارة الجــودة الشــاملة تب ــرز كعوامــل رئيســية لتطبيــق هــذا املفهــوم فــي املنظمــة ،كمــا أن مفهــوم
إدارة الجــودة الشــاملة يتــاح للمــدراء مــن خــال ثالثــة أبعــاد مختلفــة كمــا يلــي:
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دور تكنوستراتيجية إدارة املعلومات في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية...

	-إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة ينمي أسلوب املشاركة في املنظمة.
	-الهدف لتحقيق حاجات وتوقعات الزبون املتنامية من خالل عمليات التحسيـن املستمر.
	-تأييد ودعم اإلدارة العليا مطلوب لنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
ولتحديــد أبعــاد الجــودة الشــاملة فقــد تــم االعتمــاد علــى مجموعــة مــن األبعــاد التــي مثلــت نســبة األكب ــر التفــاق الباحثي ــن
كما يأتي )Goetsch & Davis, 2006( ،)Stevenson, 2005( ،)Evans & Dean, JR, 2003( :وهذه األبعاد هي:
 أرضــا الزبــون :يعتب ــر الزبــون ســواء الداخلــي أو الخارجــي هــو املحــرك األسا�ســي فــي تحديــد الجــودة الشــاملة ،فالزبــونالخارجــي يحــدد جــودة املنتجــات والخدمــات التــي تســتلمها مــن املنظمــة ،والزبــون الداخلــي يحــدد جــودة الف ـراد
والعمليــات املرتبطــة باملنتجــات والخدمــات ،وتعتب ــر إدارة الجــودة الشــاملة الزبائــن هــم شــركاء ألنهــم يســاهمون فــي
عمليــة اتخــاذ القـرارات ،كمــا تســعي كل املنظمــات لبلــوغ رضــا الزبائــن وذلــك توفي ــر منتجــات وخدمــات تلبــي حاجــات
ورغبــات هــؤالء الزبائــن بالجــودة والتكلفــة املناســبة.
 بالتخطيــط االست ــراتيجي :يجــب أن تمتلــك منظمــات الجــودة خطــة است ـراتيجية شــاملة تحتــوي علــى الرؤيــا،والرســالة ،وأهــداف ،وأنشــطة لبلــوغ األهــداف الرئيســية ،ويتــم تصميــم الخطــة االست ـراتيجية ملنظمــة إدارة الجــودة
الشــاملة إلعطائهــا مي ــزة تنافســية مســتدامة فــي الســوق ،وتوجــه املي ــزة التنافســية ملنظمــات إدارة الجــودة باتجــاه
تحقيــق الريــادة فــي الجــودة باســتمرار.
 جمشــاركة العاملي ــن :املنظمــات فــي عصرنــا الحالــي تعتمــد فلســفلة تحقيــق األهــداف مــع اآلخري ــن ومــن خاللهــم لذلــكفــإن املتطلــب األسا�ســي مــن متطلبــات إدارة الجــودة الشــاملة مشــاركة جميــع العاملي ــن داخــل املنظمــة وضمــن
فريــق عمــل واحــد ،لذلــك يجــب علــى كل منظمــات الجــودة مشــاركة العاملي ــن فــي اتخــاذ القـرار ،ألن مشــاركتهم تعتب ــر
الداعمــة األساســية للتنفيــذ الناجــح إلدارة الجــودة الشــاملة ،ويجــب علــى املنظمــات تشــيع العاملي ــن علــى اإلبــداع
وخلــق الب ـرامج التطوي ــرية والتحفي ــزية وإشــاعة روح املشــاركة وهــذا يمكــن مــن تحقيــق أهــداف املنظمــة.
 دالتحسي ــن املســتمر :فلســفة تهــدف لتحسي ــن جميــع العوامــل املتعلقــة بعمليــة تحويــل املدخــات إلــى مخرجــات،والتحسي ــن املســتمر هــو مفهــوم يســعى إلــى تلبيــة احتياجــات وتوقعــات الزبائــن الخارجي ــن والداخلي ــن ،ويتطلــب
التحسي ــن املســتمر الت ـزام جمــع العاملي ــن مــع التـركي ــز علــى العمــل الجماعــي ،،وتؤكــد إدارة الجــودة الشــاملة علــى
أهميــة التحسي ــن املســتمر ملختلــف األنشــطة والعمليــات اإلداريــة فــي املنظمــات ،ولــك مــن خــال تخصيــص موازنــات
لدعــم البحــث والتطوي ــر وتشــجيع اإلبــداع وتنميــة املهــارات لــدي املــوارد البشــرية.
ً
ثالثا  -الدراسات السابقة
 - 1دراســة الجبــوري ( ،)2020التــي طبقهــا علــى ( )30مفــردة مــن اإلداريي ــن العاملي ــن فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد بجامعــة
كركــوك ،وذلــك بهــدف تحديــد ومعرفــة دور تكنوسـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحقيــق اإلبــداع اإلداري‘ حيــث تبي ــن أن
هناك عالقة ارتباطية بي ــن أبعاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومات واإلبداع اإلداري ،كما تبي ــن أن هناك أث ــر ذو داللة
إحصائيــة بي ــن أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات واإلبــداع اإلداري ،وهــذه الدراســة اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة
باللجــوء لقيــاس نفــس أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات ،والتشــابه بأليــة القيــاس وع األخــذ بعي ــن االعتبــار بيئــة
تطبيــق املقيــاس فــي الدراســة الحاليــة التــي تمــت علــى شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية  -جــوال.
 - 2دراســة مضية ( ،)2019التي أجرها على ( )270من العاملي ــن واملشتـركي ــن في شــركة االتصاالت الخلوية الفلســطينية
 جــوال بهــدف التعــرف علــى درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة ،واهتمامهــا فــي التحسي ــن املســتمر فــي الخدمــاتاملقدمــة لحقيــق رضــا الزبائــن ،حيــث تبــن أن درجــة الت ـزام اإلدارة العليــا بإنجــاح وتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة
حســب أراء العاملي ــن كانــت مرتفعــة ،كمــا بينــت الدراســة أن درجــة حــرص الشــركة علــى سياســة التحسي ــن املســتمر فــي
الخدمــات املقدمــة مــن أجــل تحسي ــن الجــودة حســب أراء العاملي ــن كانــت مرتفعــة جـ ًـدا ،وأن درجــة تـركي ــز الشــركة علــى
تحقيــق رضــا املشتـركي ــن مــن وجهــة نظــر العاملي ــن فــي الشــركة كانــت مرتفعــة جـ ًـدا ،وهــذه الدراســة اتفقــت مــع الدراســة
الحاليــة باللجــوء لقيــاس أبعــاد إدارة الجــودة الشــاملة والتشــابه بأليــة القيــاس ومجتمــع الدراســة وهــو نفــس الشــركة.
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 - 3دراســة أبــو جــزر ( ،)2018التــي طبقهــا علــى ( )295مــن العاملي ــن بالوظائــف اإلش ـراقية فــي شــركة توزيــع الكهربــاء
بمحافظــات قطــاع غــزة بهــدف معرفــة دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحسي ــن جــودة اتخــاذ الق ـرار ،حيــث
تبي ــن أن هنــاك عالقــة طرديــة قويــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات (مجتمعــة)
ً
ً
وجــودة اتخــاذ الق ـرار ،كمــا أظهــرت النتائــج أن بعــدي صنــاع املعرفــة والدعــم املالــي كان لهمــا دورا جوهريــا فــي جــودة
ً
اتخاذ القرار ،كما بينت الدراســة أن أهم العوامل تأثي ـرا في جودة القرار هو بعد الدعم املالي ،وهذه الدراســة اتفقت
مــع الدراســة الحاليــة علــى بعدي ــن مــن أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات وهمــا صنــاع املعرفــة ،والدعــم املالــي،
والتشــابه باليــة القيــاس مــع األخــذ بنظــر االعتبــار بيئــة القيــاس فــي الدراســة الحاليــة التــي تمــت فــي شــركة االتصــاالت
الخلويــة الفلســطينية جــوال.
 - 4دراســة إســماعيل ( ،)2017التــي أجرهــا علــى ( )9مصــارف أهليــة فــي مدينــة داهــوك ،حيــث تــم توزيــع عينــة علــى املديـري ــن
ومعاونيهــم ورؤســاء األقســام ومســئولي الوحــدات فــي تلــك املصــارف بهــدف معرفــة دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات
فــي تحقيــق األبعــاد املعلوماتيــة لنظــام املناعــة املنظميــة ،حيــث تبيــن وجــود أث ــر ذو داللــة إحصائيــة لتكنوست ـراتيجية
إدارة املعلومــات فــي األبعــاد املعلوماتيــة لنظــام املناعــة املنظميــة علــى مســتوى املتغي ـرات الرئيســة واملتغي ـرات الفرعيــة،
وتســاهم تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحقيــق ُبعــد (توفــر املعلومــات) بشــكل أفضــل ،ممــا يســتنتج وجــود دور
مهم لتكنوستـراتيجية إدارة املعلومات في توفيـر املعلومات ملتخذي القرارات بسهولة ،وإزالة العوائق اإلدارية والفنية
التــي تحــول دون وصولهــم لقواعــد املعلومــات ،وهــذه الدراســة اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة فــي اســتخدام نفــس أبعــاد
تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات والتشــابه بأليــة القيــاس مــع األخــذ بعي ــن االعتبــار بيئــة تطبيــق املقيــاس فــي الدراســة
الحاليــة التــي تمــت فــي شــركة االتصــاالت.
 - 5دراسة ) ،Stephen et al. (2017طبقت هذه الدراسة على ( )122من موظفي شركتيـن رائدتيـن في مجال االتصاالت
بنيجي ــريا بهــدف تحديــد العالقــة بي ــن إدارة الجــودة الشــاملة وأداء شــركات االتصــاالت ،وتبــن أن ممارســة إدارة الجــودة
الشــاملة فــي الشركتي ــن تؤث ــر وبشــكل كبي ــر علــى أداؤهمــا ،كمــا تبي ــن أنــه يوجــد عالقــة بي ــن إدارة الجــودة الشــاملة
وســمعة الشــركة ،وهــذه الدراســة اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة فــي اســتخدام أبعــاد إدارة الجــودة الشــاملة والتشــابه
بأليــة القيــاس وبي ــن تطبيــق الدراســة ألن الدراســة الحاليــة طبقــت فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية جــوال.
ً
مدرســا يعملــون فــي جامعــة الكوفــة
 - 6دراســة الحــدراوي و أبــو طبيــخ وطــه ( ،)2015طبقــت هــذه الدراســة علــى ()83
بالع ـراق بهــدف معرفــة دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي فاعليــة إدارة األزمــات فــي ظــل التوجهــات اإلداريــة
املعاصــرة ،حيــث تبي ــن أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة وتأثي ـرات معنويــة ذات داللــة إحصائيــة علــى املســتوي الكلــي وعلــى
مستوي العوامل لتكنوستـراتيجية إدارة املعلومات في إدارة األزمات الفرعية املكونة لها ،وثبتت قوة العالقة والتأثيـر
بي ــن املتغي ـرات التــي اعتمــدت فــي بنــاء مخطــط الدراســة ،وبينــت النتائــج أن تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات لهــا دور
فــي تحقيــق إدارة فاعلــة لألزمــات ،وهــذه الدراســة اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة باللجــوء لقيــاس أبعــاد تكنوست ـراتيجية
إدارة املعلومــات بنفــس األبعــاد والتشــابه بأليــة القيــاس ،مــع األخــذ بعي ــن االعتبــار بيئــة تطبيــق املقيــاس فــي الدراســة
الحاليــة التــي تمــت فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية جــوال.
ً
ـرفا ت ـ ً
ـربويا ً
محليا في ثالث مناطق مختلفة من
- 7دراســة ) ،Garcia and Cano (2013طبقت هذه الدراســة على ( )278مشـ
أســبانيا بهــدف تقييــم وتحليــل است ـراتيجيات وأدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وذلــك لتعزي ــز التحــول النوعــي فــي
اإلشـراف الت ــربوي والــذي يعــزز مــن مشــاركة املــدرس فــي عمليــة التعليــم والتعلــم اإللكت ــروني ،وقــد بينــت النتائــج إلــى وجــود
نمــوذج إلكت ــروني يكمــل است ـراتيجيات وتقنيــات الرقابــة التقليديــة ،كمــا ويشــمل علــى طــرق جديــدة ملعالجــة مشــكالت
العمليــة التعليميــة ،وبالتالــي فــإن هنــاك حاجــة إلــى العمليــات التــي تســتند علــى تطبيقــات الويــب وهــو عبــارة عــن النمــوذج
اإلشـرافي االفت ـرا�ضي والــذي يكــون موجــه نحــو التدخــل لتحليــل وتحسي ــن وتحويــل عمليــة التعليــم والتعلــم فــي املــدارس.
 - 8دراســة طالــب والدهــان ( ،)2012والتــي درســت ( )85شــركة عربيــة وأجنبيــة بهــدف تحديــد دور تكنوست ـراتيجية إدارة
املعلومــات واألبعــاد التــي ت ــرتكز عليهــا وأهميتهــا واملي ــزة التنافســية املســتدامة ومؤشـراتها فــي منظمــات عامليــة ذات ريــادة،
حيــث تبي ــن وجــود عالقــة ارتباطيــة قويــة بي ــن تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات واملي ــزة التنافســية املســتدامة ،ووجــود
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عالقة ارتباط موجبة وقوية ذات داللة إحصائية بي ــن التكامل التكنولوجي واإلبداع التكنولوجي وأتمته التكنولوجيا
واملي ــزة التنافســية ،وهذه الدراســة دعمت فكرة الدراســة الحالية بدراســة تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومات ودورها في
تحقيــق املي ــزة التكنولوجيــا التنافســية املســتدامة التــي توصــل إلــى الجــودة الشــاملة ألي شــركة تطبقهــا.
 - 9دارســة الحــدراوي والعلــي ( ،)2012التــي طبقــت علــى ( )86موظــف مــن كليــة الطــب بجامعــة الكوفــة بهــدف معرفــة
دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحقيــق أبعــاد إدارة الجــودة الشــاملة ،حيــث تبــن أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة
موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن تكنوست ـراتيجية غــدارة املعلومــات وتحقيــق أبعــاد إدارة الجــودة الشــاملة علــى
املســتوي الكلــي ،وكذلــك وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بي ــن مقاييــس تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات وإدارة الجــودة
الشــاملة وأبعادها على املســتوي الفرعي ،وهذا يشي ــر أن عالقة االرتباط والتأثي ــر بي ــن مقاييس تكنوست ـراتيجية إدارة
املعلومــات وإدارة الجــودة الشــاملة هــي عالقــة قويــة وموجبــة ،وهــذه الدراســة اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة لقيــاس
أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات بنفــس األبعــاد والتشــابه بأليــة القيــاس مــع األخــذ بعي ــن االعتبــار بيئــة تطبيــق
الدراســة الحاليــة علــى شــركة االتصــاالت.
مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة تتضــح الفجــوة البحثيــة التــي ســعت إليهــا الدراســة وهــو دور تكنوست ـراتيجية
إدارة املعلومــات فــي تحقيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية جــوال ،حيــث أن مــا يمي ــز
الدراســة الحاليــة بيئــة التطبيــق ،حيــث تــم تطبيقهــا علــى شــرة اتصــاالت ،حيــث إن معظــم الدراســات الســابقة طبقتهــا علــي
شــركات وقطاعات أخري ،كما اســتفادت الدراســة الحالية من الدراســات الســابقة بتحديد أبعاد متغي ـرات تكنوست ـراتيجية
إدارة املعلومــات وأبعــاد متغي ـرات إدارة الجــودة الشــاملة ومؤشـرات القيــاس ممــا أعطاهــا شــمولية عــن الدراســات الســابقة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

أشــارت الدراســات الســابقة إلى أهمية توظيف تكنولوجيا املعلومات في املنظمات والتي تســتند إليها اإلدارات العليا
فــي تطوي ــر إدارة الجــودة الشــاملة ،كمــا بينــت األدبيــات ضــرورة تبنــي فلســفة إداريــة شــاملة لتطبيــق تكنوست ـراتيجية إدارة
املعلومــات بمقاييســها كافــة والعمــل علــى نشــر ثقافــة الجــودة الشــاملة بشــكل مســتمر ،وتوفي ــر بيئــة مشــجعة وداعمــة
تــدرك أهميــة تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تعزي ــز فــرص النجــاح ،وكذلــك تعزي ــز تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة
(الحداوي والعلي ،)2012 ،وفي ضوء ذلك جاء حرص الباحثان لدراســة دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومات في تحقيق
إدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية -جــوال.
ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس اآلتي:
ما دورتكنوستـراتيجية إدارة املعلومات في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال؟
يتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:
 1ما هو واقع تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال؟  2ما مستوي تطبيق إدارة الجودة الشاملة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال؟ 3هــل هنــاك عالقــة بي ــن أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات (املــوارد املاليــة  -البنيــة التحتيــة  -املهــارة والخب ــرة -صنــاع املعرفــة  -الكفــاءة التكنولوجيــة) وإدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية  -جــوال؟
 4هــل هنــاك دور ألبعــاد لتكوست ـراتيجية إدارة املعلومــات (املــوارد املاليــة  -البنيــة التحتيــة  -املهــارة والخب ــرة  -صنــاعاملعرفــة  -الكفــاءة التكنولوجيــة (فــي تحقيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية  -جــوال؟

فرضيات الدراسة
تمثلت فرضيات الدراسة حول الفرضيتيـن التاليتيـن:
	-الفرضيــة األولــي :توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α≤0.05بي ــن تكنوست ـراتيجية إدارة
املعلومــات بأبعادهــا (املــوارد املاليــة  -البنيــة التحتيــة  -املهــارة والخب ــرة  -صنــاع املعرفــة  -الكفــاءة التكنولوجيــة)
وتحقيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية  -جــوال.
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	 -الفرضيــة الثانيــة :يوجــد أث ــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05لتكنوست ـراتيجية إدارة
املعلومــات بأبعادهــا (املــوارد املاليــة  -البنيــة التحتيــة  -املهــارة والخب ــرة  -صنــاع املعرفــة  -الكفــاءة التكنولوجيــة) فــي
تحقيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية  -جــوال.

أهداف الدراسة

تسعي الدراسة إلى تحيق األهداف التالية:
	-التعرف على واقع تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال.
	-معرفة واقع إدارة الجودة الشاملة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال.
	-اختبــار العالقــة بي ــن تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات إدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة
الفلســطينية  -جــوال.
	-بيــان دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحقيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة
الفلســطينية  -جــوال.
	-تقديــم مجموعــة مــن توصيــات واملقت ــرحات التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة مــن خــال
االهتمــام بتطبيــق تكنوست ـراتيجية غــدارة املعلومــات.

أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من النقاط اآلتية:

ً
أول  -األهمية النظرية
 1إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم وأهميــة تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات ،والتبصي ــر بمتطلبــات تطبيقــه ،ودوره كأهــمدعائــم تعظيــم قيمــة الشــركة ومــن أحــد أهــم محــركات التنميــة االقتصاديــة فــي املجتمــع ،والتــي تف�ضــي إلــى تحقيــق
إدارة الجــودة الشــاملة.
 2اإلســهام فــي توجيــه أنظــار الباحثي ــن إلجـراء املزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة فــي هــذا املجــال الهــام بمــا يشــكل إضافــةلــأدب اإلداري.
اتيجية إدارة املعلومــات وإدارة الجــودة الشــاملة،
 3تعتب ــر الدراســة مــن الدراســات القليلــة التــي ت ــربط بي ــن تكنوست ـر ًكدراســة تطبيقيــة فــي الشــركات الفلســطينية الخدميــة ،وذلــك وفقــا لحــدود علــم الباحثــان.
ً
ثانيا  -األهمية التطبيقية
-

1توفي ــر فرصــة حقيقيــة لشــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية -جــوال للوقــوف علــى دور تكنوست ـراتيجية إدارة
املعلومــات فــي تحقيــق إدارة الجــودة الشــاملة والتعــرف علــى اإليجابيــات وتعزي ــزها ،والســلبيات ومحاولــة تصويبهــا.
2مســاعدة صنــاع القـرار فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية  -جــوال علــى تطوي ــر متطلبــات تكنوست ـراتيجية
إدارة املعلومــات وفــق تحقيــق إدارة الجــودة الشــاملة.
3توجيــه تفكي ــر إدارة الشــركة لتطوي ــر تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي دعــم نشــاط اإلبــداع وتحفي ــزه واعتبارهــا
كأحــد أساســيات املنــاخ املحفــز علــى إدارة الجــودة الشــاملة داخــل الشــركة.
4أهميــة تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات التــي تســاعد الشــركة مــن خــال فكــر متطــور وتحليــل معمــق وتفسي ــر واعــي
للتغي ـرات بغــرض الوصــول إلــى األســاليب املثلــى التخــاذ القـرارات املناســبة فــي األوقــات املناســبة ،وهــذا مــا يعــزز دور
وأهميــة تحقيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي إطــار التمي ــز باملــوارد البشــرية وتطوي ــر قدراتهــم بفعاليــة أكث ــر.

مصطلحات الدراسة اإلجرائية

	-تكنوست ــراتيجية إدارة املعلومــات :هــي عمليــة إداريــة يتــم وضــع خطــة است ـراتيجية تخــص تكنولوجيــا املعلومــات
بهــدف دمــج املهــارات الفكريــة واملعلوماتيــة مــع األجهــزة املســتخدمة فــي املنظمــة لتحقيــق االســتخدام األمثــل ملــوارد
املنظمــة املتاحــة واملحــدودة ،وهــذا يضمــن مي ــزة تنافســية للمنظمــة يمي ــزها عــن غي ــرها مــن املنظمــات.
343

دور تكنوستراتيجية إدارة املعلومات في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية...

	-إدارة الجــودة الشــاملة :منهــج شــامل متكامــل لتحسي ــن املرونــة والفاعليــة والتنافــس ،وهــي نظــام متطــور ذو طبيعــة
تطوريــة مســتمرة للممارســات واألدوات والتدريــب واألســاليب بهــدف تحقيــق رضــا العميــل فــي عالــم ســريع التغي ـرات.
	-شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية  -جــوال :تأسســت شــركة جــوال فــي صيــف  1998كمشــروع تابــع لشــركة
االتصاالت الفلسطينية بال تل ،تحول املشروع إلى شركة مساهمة خصوصية في  31كانون األول من عام ،2000
وتعتب ــر جــوال هــي املــزود الفلســطيني األول لخدمــات االتصــال الخلــوي فــي فلسطي ــن.

تصميم الدراسة

منهج الدراسة
بنـ ًـاء علــى طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا فقــد اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي ،والــذي يعتمــد
ً
ً
ً
ً
ً
علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع ويهتــم بوصفهــا وصفــا دقيقــا ويعب ــر عنهــا تعبي ـرا كيفيــا وكميــا ،كمــا ال يكتفــي هــذا
املنهــج عنــد جمــع املعلومــات املتعلقــة بالظاهــرة مــن أجــل اســتقصاء مظاهرهــا وعالقاتهــا املختلفــة ،بــل يتعــداه إلــى التحليــل
والربــط والتفسي ــر للوصــول إلــى اســتنتاجات يبنــي عليهــا التصــور املقت ــرح بحيــث ي ــزيد بهــا رصيــد املعرفــة عــن املوضــوع.
مجتمع وعينة الدراسة
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع
جدول رقم ()1
العاملي ــن فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة
توزيع مجتمع الدراسة حسب املتغيـرات الديموغر افية
الفلســطينية  -جــوال وعددهــم ( )150موظــف
البيان العدد النسبة املتغيـر البيان العدد النسبة
ـر
ي
املتغ
املئوية
املئوية
وموظفــة ،حيــث تــم اســتخدام أســلوب الحصــر
أقل من 45.0 59 5
74.0 97
ذكر
الشــامل ملجتمــع الدراســة ،وتــم است ــرداد ()130
استبانة بنسبة استـرداد بلغت ( ،)%87.3ويظهر الجنس
 26.0 34سنوات  5-10سنوات 21.4 28
أنثى
ً
 100% 131الخبـرة أكثـر من 33.6 44 10
املجموع
ً
وصفيــا ملجتمــع الدراســة مــن
جــدول ( )1تحليــا
املجموع 100% 131
6.9
9
مديـر
حيــث خصائصهــم الديموغرافيــة.
9.2 12
دبلوم
6.1
مسؤول وحدة 8
املسمى
 6.1املؤهل بكالوريوس 72.5 95
الوظيفي رئيس قسم 8
يتبي ــن مــن الجــدول رقــم ( )1أن عــدد
العلمي
ماجستيـر 18.3 24
80.9 106
موظف
االســتبانات املست ــردة كانــت ( )131اســتبانة،
املجموع 100% 131
100% 131
املجموع
كان فيهــا عــدد الذكــور ( ،)97أي بنســبة (،)%74
املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بـرنامج (.)SPSS
وعــدد اإلنــاث ( ،)34أي بنســبة ( ،)%26يشــكلون
ً
ً
جميعــا وعددهــم ( ،)131وي ــرى
معــا املبحوثي ــن
الباحثــان أن نســب التوظيــف بحســب النــوع االجتماعــي فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية الخلويــة  -جــوال تتفــق ً
تقريبــا
مــع النســب الســائدة فــي املجتمــع الفلســطيني ،فهــي بالنســبة للذكــور أعلــى وأقــل بالنســبة لإلنــاث ،حيــث بلغــت نســبة مشــاركة
اإلنــاث فــي القــوى العاملــة ( ،)%20.7ونســبة مشــاركة الذكــور(.)%72.3
كمــا يبي ــن جــدول ( )1أن نســبة حملــة شــهادة الدبلــوم ( ،)%9.2ونســبة حملــة شــهادة البكالوريــوس ( ،)%72.5كمــا يبي ــن أن
( )%18.3مــن املبحوثي ــن يحملــون شــهادة دراســات عليــا املاجستي ــر ،وي ــرى الباحثــان أن هــذه النســب متقاربــة مــع النســب الســائدة
فــي املجتمــع الفلســطيني حيــث بلغــت نســبة حملــة شــهادة الدبلــوم ( ،)%5.8مــن إجمالــي عــدد الســكان (( ،(PCBSامل ـرأة والرجــل
فــي فلسطي ــن ،قضايــا وإحصائيــات ،)2018: 30 ،وي ــرجع الباحثــان نســبة حملــة شــهادات البكالوريــوس فــي مجتمــع الدراســة وهــي
( )%72.5إلــى أن نســبة حملــة شــهادات البكالوريــوس فــي املجتمــع الفلســطيني هــي النســبة الســائدة بي ــن حملــة الشــهادات فــي املجتمــع
الفلســطيني ،وأن طبيعــة العمــل ومتطلبــات التوظيــف فــي شــركة االتصــاالت تتطلــب الحصــول علــي شــهادة البكالوريــوس.
كما يتبيـن من جدول ( )1أن نسبة من لديهم عدد سنوات خدمة أقل من ( )5سنوات كانت ( ،)%45ويـرجع الباحثان
ً
إلــى سببي ــن رئيسي ــن همــا :أوال هــذه الشــركات تميــل لالســتثمار فــي العنصــر البشــري لديهــا علــى املــدى البعيـ ًـد ،ولذلــك تســعى
ثانيــا أن شــركة جــوال افتتحــت ً
لتوظيــف صغــار الســن وحديثــي التخــرجً ،
فروعــا أو شــهدت توسـ ًـعا ملحوظــا ألنشــطتها ممــا
تطلــب تعينــات جديــدة ،كمــا يتبي ــن أن نســبة مــن لديهــم عــدد ســنوات الخدمــة مــن  -5أقــل مــن  10ســنوات ( ،)21.4%ونســبة
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مــن لديهــم ســنوات خدمــة  15ســنة فأكث ــر ) ،)33.6%وي ــرى الباحثــان أن هــذه النســب منطقيــة وتتوافــق مــع عمــر الشــركة
املبحوثــة واحتياجاتهــا للعاملي ــن وتوســع أعمالهــا.
كمــا يبي ــن الجــدول رقــم ( )1توزيــع الفئــة املســتهدفة مــن الدراســة وهــي جميــع العاملي ــن بالشــركة ،وتظهــر النتائــج أن
نســبة مدي ــر كانــت ( ،)%6.9وكانــت نســبة مــن يحملــون مســؤول وحــدة ( ،)%6.1ونســبة مــن يحملــون مســمى رئيــس قســم عــام
كانــت ( ،)%6.1ومــا نســبته ( )%80.9هــم مــن املوظفي ــن دون مســمي وظيفــي وي ــرى الباحثــان الحاجــة إلــي زيــادة الوظائــف فــي
املســتويات اإلداريــة األدنــى والتــي هــي املســؤولة عــن تقديــم الخدمــات للمواطني ــن.

مصادرجمع البيانات:
تم الرجوع إلى مصدريـن أساسيـن للبيانات:
	-املصــادر الثانويــة :والتــي تمثلــت فــي الكتــب واملراجــع والدوريــات واملقــاالت والتقاري ــر واألبحــاث والدراســات الســابقة
ذات العالقــة بموضــوع الدارســة ،واملتوافــرة فــي املكتبــات أو فــي مواقــع اإلنت ــرنت املختلفــة.
	-املصادر األولية  :تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة لجمع البيانات األولية ،حيث تم تصميم فقرات االستبانة
باالعتمــاد علــى دراســة (الحــدراوي والعلــى ،)2012 ،ودراســة (طالــب والدهــان ،)2018 ،ودراســة (الغصــاب)2011 ،
ودراســة (العالم.)2010 ،
أداة الدراسة (االستبانة)
لإلجابــة علــى أســئلة الدراســة والتحقــق مــن فرضياتهــا ،قــام الباحثــان بتصميــم أداة الدراســة (اســتبانة) ،تضمنــت
األج ـزاء التاليــة:
	-الجزء األول :تضمن كافة البيانات الشخصية ملجتمع الدراسة.
	-الجــزء الثانــي :يشــمل ( )23فقــرة متعلقــة باملتغي ـرات املســتقلة (تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات)؛ إذ جــرى
تخصيــص ( )3فقـرات للمــوارد املاليــة )6( ،فقـرات للبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة )4( ،فقـرات للمهــارة والخب ــرة)4( ،
فق ـرات لصنــاع املعرفــة )6( ،فق ـرات للكفــاءة التكنولوجيــة علــى التوالــي.
	-الجزء الثالث :يشمل ( )12فقرة متعلقة باملتغيـر التابع (إدارة الجودة الشاملة).
ً
وتــم اختيــار مقيــاس ليكــرت ( )Likertالخما�ســي فــي بنــاء االســتبانة ألنــه يعتب ــر مــن أكث ــر املقاييــس اســتخداما لقيــاس
اآلراء ،وهــذا بالنظــر إلــى ســهولة فهمــه وتــوازن درجاتــه ،إذ يعب ــر األفـراد املجيبــون عــن مــدى موافقتهــم علــى كل الفقـرات التــي
تحتويهــا االســتبانة وفــق خمــس درجــات إذ يتــدرج املقيــاس مــا بي ــن ( )5درجــات التــي تعب ــر عــن املوافقــة بدرجــة كبي ــرة جـ ًـدا)4( ،
درجات والتي تعبـر عن املوافقة بدرجة كبيـرة ،و( )3درجات تعبـر عن املوافقة بدرجة متوسطة )2( ،التي تعبـر عن املوافقة
بدرجــة قليلــة )1( ،التــي تعب ــر عــن املوافقــة بدرجــة قليلــة جـ ًـدا.
مقياس الدراسة
وقــد حــدد الباحثــان مــدى تبنــي شــركة
ً
منخفضة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال ملجاالت
ً
ى
مستو املو افقة مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة جدا
متطلبات تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات وإدارة
1-1.8 1.8-2.6 2.6-3.4 3.4-4.2
املتوسط الحسابي 4.2-5
الجــودة الشــاملة بخمــس مســتويات ،باعتمــاد
الوزن النسبي %36-%20 %52-%36 %68-%52 %84-%68 %100-%84
املحــك املوضــح فــي جــدول رقــم (.)2
جدول رقم ()2
مقياس ليكرت واملحك املعتمد

صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة)
 - 1صدق أداة الدراسة (صدق االتساق الداخلي)
يقصــد باالتســاق الداخلــي مــدى ارتبــاط درجــات األبعــاد واملحــاور مــع درجــات الفق ـرات املكونــة لهــا ،وكذلــك ارتبــاط
درجــات األبعــاد واملحــاور مــع درجــة أداة الدراســة ككل ،ويتــم التحقــق مــن وجــود صــدق االتســاق الداخلــي مــن خــال حســاب
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جدول رقم ()3
صدق االتساق الداخلي بيـن كل فقرة
واملجال التي تنتمي إليه للمتغيـراملستقل

معامــات االرتبــاط بي ــن درجــة كل فقــرة والدرجــة
الكليــة للبعــد أو املحــور الــذي تنتمــي إليــه ،وذلــك بهــدف
التحقــق مــن مــدى صــدق االســتبانة ككل ،وفيمــا يلــي
عــرض لنتائــج التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخلــي م .معامل م .معامل م .معامل م .معامل م .معامل
االرتباط
االرتباط
االرتباط
االرتباط
االرتباط
لفق ـرات االســتبانة حســب األبعــاد ،والجــدول رقــم ()3
الكفاءة
صناع
املوارد البنية التحتية املهارة
والجــدول رقــم ( )4يوضحــان نتائــج معامــات صــدق
املعـرفة التكنولوجية
املالية التكنولوجية والخبـرة
االتســاق الداخلــي للمتغي ــر املســتقل واملتغي ــر التابــع**0.855 18 **0.839 14 **0.647 10 **0.732 4 **0.885 1 .
يتضــح مــن الجــدوالن ( )3و( )4أن جميــع
معامــات االرتبــاط (الصــدق) لفقـرات ومحــاور الدراســة
كانــت ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( ،)0.01فــإن
ذلــك يشي ــر لوجــود درجــة مرتفعــة مــن صــدق االتســاق
الداخلــي للبيانــات التــي تــم جمعهــا مــن أف ـراد مجتمــع
الدراســة ،ولذلــك تعتب ــر جميــع أبعــاد االســتبانة صادقــة
وتقيــس مــا وضعــت لقياســه.

19 **0.896 15 **0.827 11 **0.843 5 **0.710 2
20 **0.875 16 **0.840 12 **0.781 6 **0.888 3
21 **0.921 17 **0.854 13 **0.841 7
22
**0.783 8
23
**0.786 9

ً
إحصائيا عند مستوى داللة  * 0.01دالة عند 0.05
** دالة

**0.739
**0.864
**0.819
**0.637
**0.536

جدول رقم ()4
صدق االتساق الداخلي
لكل فقرة والدرجة الكلية
للمتغيـرالتابع

 - 2ثبات أداة الدراسة:

الثبــات يختــص بمــدى الوثــوق بالدرجــات التــي نحصــل عليهــا مــن تطبيــق االختبــار بمعنــى
م.
أن الدرجــات أو النتائــج يجــب أال تتأث ــر بالعوامــل التــي تعــود أخطــاء الصدفــة ،فهــو يعنــي دقــة م.
ً
7
االختبــار أو اتســاقه ،وكمــا أن معنــى الثبــات هــو ضمــان الحصــول علــى نفــس النتائــج تقريبــا إذا 1
8
أعيــد تطبيــق االختبــار علــى نفــس املجموعــة مــن األفـراد وذلــك يعنــي قلــة تأثي ــر عوامــل الصدفــة 2
9
أو العشــوائية ،فهــو يحــدد الدقــة التــي تقيــس بهــا أداء أي �شــيء تقيســه ،وللتحقــق مــن درجــة 3
ً
10
ـبيا ،وباســتخراج معامــات الثبــات حســب 4
ثبــات االســتبانة وقدرتهــا علــى إعطــاء إجابــات ثابتــة نسـ
11
معادلة ألفا -كرونباخ (( ،Alpha Cronbach Coefficientتبيـن أن الدرجة الكلية ملعامل الثبات 5
12
لفق ـرات متطلبــات متغيـر(تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات) هــي ( ،)0.947وأن جــة الكليــة 6
الدر
ً
ملعامــل الثبــات لفق ـرات متطلبــات متغي ــر(إدارة الجــودة الشــاملة) هــي ( )0.955كمــا يوضحــه ** دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى
داللــة  * 0.01دالــة عنــد 0.05
ً
إحصائيــا واملقــدرة ب ـ ( ،)%60وبذلــك
الجــدول ( )5أدنــاه ،وهــي نســبة أكب ــر مــن النســبة املقبولــة
تعــد قيمــة ألفا-كرونبــاخ املحســوبة جيــدة ،وهــذا يــدل علــى أن أداة الدراســة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات ويمكــن االعتمــاد
عليهــا فــي الدراســة امليدانيــة.
معامل
االرتباط
**0.873
**0.810
**0.861
**0.630
**0.870
**0.893

االختبارات اإلحصائية املستخدمة

معامل
االرتباط
**0.868
**0.807
**0.890
**0.771
**0.844
**0.806

جدول رقم ()5
قيم معامالت الثبات لفقرات االستبانة ومتغيـرات الدراسة

تــم تفريــغ وتحليــل االســتبانة مــن خــال ب ــرنامج
التحليــل اإلحصائــي ( )SPSSوذلــك باســتخدام
قيم معامل الثبات
االختبــارات اإلحصائيــة التاليــة:
لفقرات متطلبات
	-النســب املئويــة والتك ـرارات :لوصــف عينــة
املتغيـر
(تكنوستـراتيجية
الدراســة.
إدارة املعلومات)
	-املتوســط الحســابي والــوزن النســبي
واالنحـراف املعيــاري :لتحديــد درجــة املوافقــة
قيم معامل الثبات
علــى فق ـرات االســتبانة.
الفق ـرات
لفقرات املتغيـر
	-اختبــار ألفــا كرونبــاخ :ملعرفــة ثبــات فق ـرات (إدارة الجودة الشاملة)
االســتبانة.
املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بـرنامج (.)SPSS
املتغيـرات
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عدد معامل
الفقرات
األبعاد
الفقرات الثبات
األول
0.774 3
املوارد املالية
الثاني البنية التحتية التكنولوجية 0.857 6
0.791 4
املهارة والخبـرة
الثالث
0.899 4
صناع املعرفة
الرابع
0.839 6
الخامس الكفاءة التكنولوجية
0.947 23
الدرج ــة الكلي ـ ــة
12

0.955
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	-معامــل ارتبــاط بي ــرسون :لقيــاس درجــة االرتبــاط  :وذلــك الختبــار االتســاق الداخلــي لالســتبانة ،وقيــاس درجــة
االرتبــاط بي ــن املتغي ــر املســتقل والتابــع.
	-تحليل االنحدار التدريجي ( :)Stepwiseوذلك لقياس أثـر املتغيـر املستقل على التابع.

الدراسة امليدانية

تحليل محاورالدراسة
 - 1نتائج تحليل املحوراألول (تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات)
يوضــح الجــدول رقــم ( )6املقاييــس الوصفيــة ألبعــاد املحــور األول «تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات» للعاملي ــن فــي
شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية  -جــوال بقطــاع غــزة ،واملكــون مــن ( )5أبعــاد فرعيــة ،ففــي املرتبــة األولــى جــاء بعــد
«البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة» وبلــغ املتوســط الحســابي ( )4.47وبــوزن نســبي ( )%89.31وهــي بدرجــة مرتفعــة جـ ًـدا ،وهــذا
يعنــي أن شــركة جــوال تهتــم بوجــود بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة ألتهــا شــركة اتصــاالت خلويــة والبــد مــن وجــود هــذه التكنولوجيــا،
ألن اعتمــاد تلــك الشــركات بالدرجــة األولــى علــى التكنولوجيــا ،وفــي املرتبــة الثانيــة جــاء ُبعــد «الكفــاءة التكنولوجيــة» وبلــغ
املتوســط الحســابي ( )4.39وبــوزن نســبي ( )%87.79وهــي درجــة مرتفعــة جـ ًـدا مــن املوافقــة ،وهــذا يعنــي أن شــركة االتصــاالت
الفلســطينية الخلويــة جــوال لديهــا كفــاءة تكنولوجيــا ،وهــذا يعب ــر عــن طبيعــة شــكات االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية
جــوال ،وجـ ًـاء فــي املرتبــة الثالثــة ُبعــد «املهــارة والخب ــرة» وبلــغ املتوســط الحســابي ( )4.29وبــوزن نســبي ( )%85.73وهــي درجــة
مرتفعــة جــدا مــن املوافقــة ،وهــذا يعنــي أن العاملي ــن فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية جــوال لديهــم املهــارة والخب ــرة
فــي العمــل ،وذلــك إمــا بحكــم طــول املــدة التــي قضاهــا العاملي ــن داخــل الشــركة أو أن الشــركة تقــوم بعمــل دورات تدريبيــة لرفــع
مهــارة العاملي ــن لكــي تواكــب كل التطــورات العامليــة فــي مجــال االتصــاالت ،وفــي املرتبــة الرابعــة جــاء ُبعــد «املــوارد املاليــة» وبلــغ
املتوســط الحســابي ( )4.25وبــوزن نســبي ( )%84.99وهــي درجــة مرتفعــة جـ ًـدا مــن ًاملوافقــة ،وهــذا يعنــي أن شــركة االتصــاالت
الخلويــة الفلســطينية جــوال تســتخدم الشــركة املــوارد املاليــة املتاحــة اســتخداما أمثــا لتطوي ــر أدائهــا فــي تقديــم خدماتهــا،
ويتــم اتخــاذ الق ـرارات املاليــة علــى أســاس املشــاركة لتحسي ــن كفــاءة األداء ،وجــاء فــي املرتبــة الخامســة واألخي ــرة ُبعــد «صنــاع
املع ــرفة» وبلــغ املتوســط الحســابي ( )4.2وبــوزن نســبي ( )84.01وهــي درجــة مرتفعــة جـ ًـدا مــن املوافقــة ،وهــذا يعنــي أنــه تتوافــر
لــدى العاملي ــن خب ــرة فــي عمليــات اإلبــداع التنظيمــي
جدول رقم ()6
املعتمــدة علــى التكنولوجيــا الحديثــة ،وتعمــل إدارة
يوضح تحليل لتكنوستـراتيجية إدارة املعلومات
الشــركة علــى توفي ــر املنــاخ املناســب للعاملي ــن
الوسط االنحراف الوزن التـرتيب درجة
املجاالت
لتحسي ــن عملهــم وتحفي ــزهم علــى اإلبــداع ،وتتعامــل
املو افقة
الحسابي املعياري النسبي
ً
إدارة الشــركة مــع العاملي ــن املبدعـي ــن علــى أســاس
املوارد املالية
 4 84.99 0.552 4.25مرتفع جدا
ً
مــورد است ـراتيجي يجــب الحفــاظ عليــه ،وبشــكل البنية التحتية التكنولوجية  1 89.31 0.443 4.47مرتفع جدا
ً
عــام تبي ــن أن املتوســط الحســابي للمتغي ــر املســتقل
املهارة والخبـرة
 3 85.73 0.514 4.29مرتفع جدا
ً
(تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات) ( 4.34مــن )5
4.2
صناع املعـرفة
 5 84.01 0.585مرتفع جدا
ً
وبــوزن نســبي ( )%86.81وهــذه القيمــة تعب ــر عــن
الكفاءة التكنولوجية  2 87.79 0.448 4.39مرتفع جدا
ً
درجــة موافقــة مرتفعــة جـ ًـدا مــن قبــل العاملي ــن فــي
تكنوستـر
اتيجية إدارة 86.81 0.416 4.34
مرتفع جدا
املعلومات
شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية جــوال
املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بـرنامج (.)SPSS
بقطــاع غــزة علــى أبعــاد املحــور األول.
 - 2نتائج تحليل املحورالثاني (إدارة الجودة الشاملة)
يبي ــن جــدول ( )7أدنــاه الدرجــة الكليــة لكافــة املتوســطات
جدول رقم ()7
الحســابية وهــي ( )4.16واالنحرافــات املعياريــة ( )0.554والــوزن
يوضح تحليل إدارة الجودة الشاملة
النســبي بلــغ ( )%83.21بمســتوى «مرتفــع» علــى كافــة فق ـرات
املتوسط االنحراف النسبة درجة
الفقرات
املتغي ــر التابــع إدارة الجــودة الشــاملة ،وهــذا يعنــي أن شــركة
الحسابي املعياري املئوية املو افقة
االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية جــوال بقطــاع غــزة تطبــق إدارة إدارة الجودة الشاملة  83.21 0.544 4.16مرتفع
الجــودة الشــاملة بدرجــة مرتفعــة ،ممــا يــدل علــى أن الشــركة تولــي املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بـرنامج (.)SPSS
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أهمية لقياس مستوى رضا العاملي ــن بي ــن الحي ــن واآلخر ،كما أنها تعمل على تطوي ــر املجـت ــمع من خالل التط ــوع في نشاطات
خ ــارج موقــع العمــل ،وتأخــذ إدارة الشــركة باالقت ـراحات التطوي ــرية مــن قبــل الجميــع وتعمــل علــى تنفيذهــا.

نتائج فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥ )0.05 αبيـن تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات
بأبعادهــا (املــوارد املاليــة  -البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة  -املهــارة والخب ــرة  -صنــاع املعرفــة  -الكفــاءة التكنولوجيــة)
وتحقيق إدارة الجودة الشاملة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  -جوال.
حيــث تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بي ــرسون لحســاب العالقــة بي ــن
جدول رقم()8
أبعــاد تكنوست ـراتيجية وإدارة الجــودة.
العالقة بيـن تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات
وإدارة الجودة الشاملة
جــدول رقــم ( )8أعــاه يوضــح أنــه توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة
معامل مستوى
عنــد مســتوى داللــة ( )α ≥ 0.05بي ــن أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة
املجاالت
االرتباط الداللة
املعلومــات وإدارة الجــودة الشــاملة حيــث كانــت قيمــة (ر) = ()0.840
املوارد املالية
**0.00 0.723
والداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن ( ،)0.05كمــا أنــه مــن املالحــظ وجــود عالقــة
البيئة التحتية التكنولوجية **0.00 0.568
ذات داللــة إحصائيــة بي ــن البعــد األول وهــو املــوارد املاليــة وإدارة الجــودة
املهارة والخبـرة
**0.00 0.728
الشــاملة حيــث كانــت قيمــة (ر) = ( )0.723والداللــة اإلحصائيــة أقــل
صناع املعـرفة
**0.00 0.821
مــن ( ،)0.05ويوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن البيئــة التحتيــة
الكفاءة التكنولوجية
**0.00 0.714
التكنولوجيــة وإدارة الجــودة الشــاملة حيــث كانــت قيمــة (ر) = ( )0.568تكنوستـراتيجية إدارة املعلومات **0.00 0.840
والداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن ( .)0.05كمــا يوجــد عالقــة ذات داللــة املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بـرنامج (.)SPSS
إحصائيــة بي ــن املهــارة والخب ــرة وإدارة الجــودة الشــاملة حيــث كانــت قيمــة
(ر) = ( )0.728والداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن ( ،)0.05ويوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن صنــاع املع ــرفة وإدارة الجــودة
الشــاملة حيــث كانــت قيمــة (ر) = ( )0.821والداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن ( ،)0.05كمــا يوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن
الكفــاءة التكنولوجيــة وإدارة الجــودة الشــاملة حيــث كانــت قيمــة (ر) = ( )0.714والداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن (.)0.05
الفرضية الثانية :يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (≥ )0.05 αلتكنوستـراتيجية إدارة املعلومات بأبعادها
(املوارد املالية  -البنية التحتية التكنولوجيا  -املهارة والخبـرة  -صناع املعرفة  -الكفاءة التكنولوجية) في تحقيق إدارة الجودة
الـشــامـلــة فــي شــركــة االت ـص ــاالت الـخـلــويــة
جدول رقم ()9
الفلسطينية  -جوال.
يوضح تحليل االنحدارالتدريجي (( )Stepwiseاملتغيـرالتابع :إدارة الجودة الشاملة)
الختبــار هــذه الفرضيــة تــم
القيمة مستوى
معامالت الخطأ معامالت
قيمة
 tاالحتمالية الداللة
االنحدار
اســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي املتغيـرات املستقلة
 sig.عند ()0.05
االنحدار املعياري املعيارية Beta
التدريجــي  Stepwiseلقيــاس أث ــر املتغي ــر
دال
0.045 0.603
املتغيـر الثابت 0.262 0.158
املســتقل (أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة
دال
0.117 1.579 0.123
0.077 0.12
املوارد املالية
املعلومــات علــى املتغي ــر التابــع (إدارة
البيئة
دال
0.048 1.99
0.226
التحتية 0.139 0.277
الجــودة الشــاملة) ،ويبي ــن نمــوذج
التكنولوجية
االنحــدار النهائــي باســتخدام طريقــة
دال
0.549 0.601 0.053
0.094 0.06
املهارة والخبـرة
دال
0.038 2.093 0.236
0.105 0.22
صناع املعـرفة
االنحــدار التدريجــي ( )Stepwiseأن
دال
0.008 2.704 0.683
مســتوى إدارة الجــودة الشــاملة وهــو الكفاءة التكنولوجية 0.33 0.89
تحليل التبايـن ANOVA
يمثــل املتغي ــر التابــع يتأث ــر بصــورة
0.000
القيمة االحتمالية
82.2
قيمة اختبار F
جوهريــة وذات داللــة إحصائيــة ألبعــاد
معامل
قيمة
القيمة االحتمالية ملعامل التفسيـر 0.000
0.757
تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات.
التفسيـر املعدل R2
املصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بـرنامج (.)SPSS
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يتضــح مــن الجــدول رقــم ( ،)9وللوقــوف علــى مســتوى تأثي ــر مراحــل أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات (املــوارد
املاليــة  -البيئــة التحتيــة التكنولوجيــة  -املهــارة والخب ــرة  -صنــاع املع ــرفة  -الكفــاءة التكنولوجيــة) علــى إدارة الجــودة الشــاملة،
اســتخدم الباحثــان اختبــار االنحــدار املتعــدد باســتخدام طريقــة  stepwiseويمكــن اســتنتاج مــا يلــي :
بي ــن نمــوذج االنحــدار النهائــي باســتخدام طريقــة  stepwiseأن إدارة الجــودة الشــاملة وهــو يمثــل املتغي ــر التابــع
يتأث ــر بصــورة جوهريــة وذات داللــة إحصائيــة بــكل مــن املتغي ـرات البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة  -صنــاع املعرفــة  -الكفــاءة
التكنولوجيــة) ،بينمــا لــم يتأث ــر املتغي ــر التابــع باألبعــاد (املــوارد املاليــة  -املهــارة والخب ــرة) ،كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل أن معامــل
االرتبــاط بلــغ ( ،)0.840بينمــا بلــغ معامــل التحديــد املعــدل ( )0.757وهــذا يعنــي أن ( )%75.7مــن التغي ــر فــي إدارة الجــودة
الشــاملة يعــود إلــى تأثي ــر املتغي ـرات املســتقلة ،والباقــي ( )%24.3يعــود للعوامــل األخــرى التــي تؤث ــر علــى املتغي ــر التابــع إدارة
الجــودة الشــاملة .ويتضــح مــن النتائــج االلت ـزام الواضــح مــن شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية جــوال بقطــاع غــزة
باالهتمــام بتكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات ،باإلضافــة إلــى الفهــم والقناعــة الكاملي ــن لــدى اإلدارة العليــا فــي الشــركة بأهميــة
االســتثمار والتطوي ــر فــي تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات والــذي يســاهم فــي تحسي ــن وتجويــد األداء فــي الشــركة وتحقيــق إدارة
الجــودة الشــاملة ،وبذلــك تكــون معادلــة التأثي ــر هــي.
معادلــة التأثي ــر :إدارة الجــودة الشــاملة = ( 0.12 + 0.158البيئــة التحتيــة التكنولوجيــة) ( 0.22 +صنــاع املعرفــة) 0.89 +
(الكفــاءة التكنولوجيــة).

مناقشة نتائج الدراسة
-

-

-

-

1ظهــرت نتائــج تحليــل املحــور األول (تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات) وجــود درجــة مرتفعــة جـ ًـدا ( )%86.81حــول
امتــاك شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية جــوال بقطــاع غــزة تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات ،وهــذا يعنــي
أن العاملي ــن فــي الشــركة يطبقــون تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات مــن خــال توافــر املــوارد املاليــة لهــم ،وكذلــك
امتــاك الشــركة البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة ،وأن العاملي ــن يمتلكــون املهــارة والخب ــرة وصناعــة املعرفــة ،وأن
الشــركة تمتلــك الكفــاءة التكنولوجيــة.
ُ
2أشــارت النتائــج أن ت ــرتيب أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات مــن حيــث التطبيــق جــاء فــي املرتبــة األولــي بعــد
«البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة» وبــوزن نســبي ( )%89.31وهــي درجــة مرتفعــة جـ ًـدا مــن املوافقــة ،وهــذا يعنــي أن
الشركة تهتم بوجود بنية تحتية تكنولوجية وذلك من خالل أن توفيـر وسائل تكنولوجية حديثة لتسهيل العمل،
وفــي املرتبــة الثانيــة جــاء ُبعــد «الكفــاءة التكنولوجيــة» وبــوزن نســبي ( )%87.79وهــي درجــة مرتفعــة جـ ًـدا ،ويعنــي هــذا
أن الشــركة لديهــا كفــاءة تكنولوجيــة ألن الشــركة تعمــل علــى توفي ــر أجهــزة تكنولوجيــة ذات جــودة عاليــة ،أمــا فــي
املرتبــة الثالثــة فقــد جــاء ُبعــد «املهــارة والخب ــرة» بــوزن نســبي ( )%85.73وهــي درجــة مرتفعــة جـ ًـدا مــن املوافقــة،
وهــذا يفســر بــأن العاملي ــن فــي الشــركة لديهــم املهــارة والخب ــرة فــي العمــل ،وهــذا يظهــر أن الشــركة تقــوم بعمــل دورات
تدريبيــة للعاملي ــن لرفــع مهاراتهــم ،أمــا فــي املرتبــة الرابعــة فقــد جــاء ُبعــد «املــوارد املاليــة» بــوزن نســبي ( )%84.99وهــي
ً
درجــة مرتفعــة مــن املوافقــة ،وهــذا يــدل علــى أن الشــركة تســتخدم املــوارد املاليــة املتاحــة اســتخداما أمثــل لتطوي ــر
أدائهــا فــي تقديــم الخدمــات للزبائــن ،أمــا فــي املرتبــة الخامســة واألخي ــرة فقــد جــاء ُبعــد «صنــاع املعرفــة» بــوزن نســبي
( )%84.01وهــي درجــة مرتفعــة جـ ًـدا مــن املوافقــة ،وهــذا يــدل بأنــه تتوافــر لــدي العاملي ــن خب ــرة فــي عمليــات اإلبــداع
التنظيمــي املعتمــدة علــى التكنولوجيــة الحديثــة.
3أظهــرت نتائــج املحــور الثانــي (إدارة الجــودة الشــاملة) وجــود درجــة مرتفعــة مــن املوافقــة بــوزن نســبي ()%83.21
حــول تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية «جــوال» بقطــاع غــزة ،ممــا يــدل
علــى أن الشــركة تولــي اهتمــام لقيــاس مســتوي رضــا الزبائــن لتطوي ــر الخدمــات التــي تقدمهــا لهــم ،كمــا أن الشــركة
تعمــل علــى تطوي ــر املجتمــع مــن خــال التطــوع فــي النشــاطات خــارج موقــع العمــل.
4أظهــرت نتائــج الفرضيــة األولــي وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن أبعــاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات
وإدارة الجــودة الشــاملة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ( )0.84والداللــة اإلحصائيــة أقــل مــن ( ،)0.05ووجــود عالقــة
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ً
إحصائيا
بي ــن عالقة بي ــن كل بعد من أبعاد تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومات وإدارة الجودة الشاملة وجميعا دالة
عنــد مســتوي داللــة (.)0.05
 5أظهــرت نتائــج الفرضيــة الثانيــة أن إدارة الجــودة الشــاملة وهــو يمثــل املتغي ــر التابــع يتأث ــر بصــورة جوهريــة وذاتداللــة إحصائيــة بــكل مــن التغي ـرات (البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة ،وصنــاع املعرفــة ،والكفــاءة التكنولوجيــة) ،بينمــا
لــم يتأث ــر املتغي ــر التابــع باألبعــاد (املــوارد املاليــة ،واملهــارة والخب ــرة) ،كمــا أظهــرت نتائــج التحليــل أن معامــل االرتبــاط
بلــغ ( ،)0.840بينمــا بلــغ معامــل التحديــد املعــدل ( ،)0.757وهــذا يعنــي أن ( )%75.7مــن التغي ــر فــي إدارة الجــودة
الشــاملة يعــود إلــى تأثي ــر أبعــاد املتغي ــر املســتقل ،والباقــي ( )%24.3يعــود للعوامــل األخــرى التــي تؤث ــر علــى املتغي ــر
التابــع إدارة الجــودة الشــاملة.

توصيات الدراسة
-

1تو�صــي الدراســة بمزيــد مــن االهتمــام بتبنــي إدارة الشــركة فلســفة إداريــة جديــدة وشــاملة لتطبيــق تكنوست ـراتيجية
إدارة املعلومــات بجميــع أبعادهــا ،مــع نشــر ثقافــة إدارة الجــودة الشــاملة وذلــك بشــكل مســتمر.
2أن تقوم الشركة بتطويـر البنية التحتية التكنولوجية ،وهذا يحقق املرونة والقدرة الكافية على مواكبة التغيـرات
التكنولوجية السريعة التي يمكن أن تحدث في البيئة الخارجية.
3العمــل علــى تطوي ــر وتنميــة مهــارات وخب ـرات جميــع العاملي ــن فــي الشــركة ،وذلــك مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة
متخصصــة فــي إدارة الجــودة الشــاملة وتكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات.
4استخدام التحفي ــز املادي واملعنوي من قبل الشركة للعاملي ــن ،وتوفي ــر مناخ صحي للعمل ويكون مبني على الثقة
املتبادلــة ،وهــذا ســيؤدي إلــى تحقيــق رضــا الزبــون.
5العمل من قبل الشركة على امتالك أحدث الوسائل التكنولوجية وذلك لتطويـر عملها باستمرار.
6تطوي ــر ب ـرامج تكنولوجيــة يتــم مــن خــال متابعــة شــكاوى الزبائــن حــول مســتوي الجــودة املقدمــة لهــم ،وكذلــك
متابعــة شــكاوى العاملي ــن داخــل الشــركة حتــى يمكــن تطوي ــر أســاليب العمــل.
7مــن املمكــن إج ـراء دراســة أث ــر عوامــل أخــري والتــي تؤث ــر علــى إدارة الجــودة الشــاملة فــي الشــركة أو شــركات أو
قطاعــات أخــري.

حدود الدراسة
حدد الباحثان الدراسة بالحدود اآلتية:
 1الحــد املوضوعــي :اقتصــرت الدراســة علــى قيــاس درجــة تأثي ــر تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحقيــق إدارةالجــودة الشــاملة فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية «جــوال» ،واملتمثلــة فــي متطلبــات تكنوست ـراتيجية
إدارة املعلومــات (املــوارد املاليــة ،والبنيــة التحتيــة التكنولوجيــة ،واملهــارة والخب ــرة ،وصنــاع املعرفــة ،والكفــاءة
التكنولوجيــة).
 2الحد البشرية :اشتملت هذه الدراسة على (جميع العامليـن في الشركة). 3الحد املؤس�سي :اقتصرت الدراسة في حدها املؤس�سي على شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية «جوال». 4الحد املكاني :تم إجراء الدراسة في قطاع غزة  -فلسطيـن مكان وجود الشركة.5 -الحد الزماني :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدرا�سي 2020-2021
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املراجع
ً

أول  -مراجع باللغة العربية:
	-أبــو جــزر ،بشــار يوســف« .)2018(.تكنوست ــراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحسي ــن جــودة اتخــاذ الق ـرار بشــركة
توزيــع الكهربــاء بقطــاع غــزة» ،رســالة ماجستي ــر غي ــر منشــورة .أكاديميــة اإلدارة السياســة للدراســات العليــا
وجامعــة األق�صــى -غــزة .فلسطي ــن.
	-إب ـراهيم ،صديــق بلــل؛ وأبــو عــودة ،محمــد فــؤاد « .)2017(.دور نظــام االتصــاالت فــي العالقــة بي ــن توافــر متطلبــات
إدارة الجــودة الشــاملة وجــودة عالقــات العاملي ــن :دراســة علــى الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي قطــاع غــزة» ،مجلــة
جامعــة فلسطي ــن لألبحــاث والدراســات ،املجلــد (،)7العــدد (،)3ص ص64. -25
	-إســماعيل ،هــادي خليــل « .)2017(.دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحقيــق األبعــاد املعلوماتيــة لنظــام
املناعــة التنظيميــة :دراســة اســتطالعية آلراء املديـري ــن فــي عينــة مــن املصــارف األهليــة بمدينــة داهــوك» ،املجلــة
األكاديميــة لجامعــة نــوروز ،الع ـراق ،املجلــد( ،)2العــدد(.)27
	-الجبــوري ،م ـراد مو�ســي عبــد « .)2020(.دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحقيــق اإلبــداع اإلداري :دراســة
حالــة فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد جامعــة كركــوك» ،مجلــة العلــوم االقتصاديــة واإلداريــة ،جامعــة كركــوك ،املجلــد
(،)120العــدد ( ،)120ص ص295. -281
	-الحــدراوي ،حامــد كريــم؛ وأبــو طبيــخ ،ليــث طــه عدنــان « .)2015(.تكنوست ـراتيجية املعلومــات ودورهــا فــي فعاليــة
إدارة األزمــات فــي ظــل التوجهــات اإلداريــة املعاصــرة :دراســة تطبيقيــة فــي جامعــة الكوفــة ،العـراق» ،مؤتمــرالتكامــل
املعرفــي ملقاربــات تيسي ــراملــوارد البشــرية فــي ظــل التكنولوجيــا الحديثــة ،جامعــة باتنــة ،الجزائــر.
	-الحــدراوي ،حامــد كريــم؛ والعلــي ،علــي حميــد هنــدي « .)2012(.دور تكنوست ـراتيجية إدارة املعلومــات فــي تحقيــق
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ABSTRACT
The study aimed to know the role of information management technology in achieving the total quality management in the Palestinian cellular communications company Jawwal in the Gaza Strip. To achieve
the study objectives, the descriptive analytical approach was adopted, and a questionnaire was distributed
as a tool for the study.
The study population is (150) male and female employees, and using the comprehensive inventory
method and retrieve (131) a questionnaire with a response rate of (87.3%), and the study reached a set of
results, the most important of which are: The reality of information management technology in the company was very high with a relative weight of (83.2%), and the results indicated a statistically significant
relationship between the dimensions of information management technology strategy and total quality
management.
While there was an effect of the dimensions of information management technology strategy (infrastructure, knowledge makers, and technological efficiency) on total quality management. Moreover, there
was no impact of the dimensions (financial resources, skill and experience) on total quality management,
and the study recommended that the company develops and develops the skills and capabilities of its employees by holding training courses for total quality management and information management technology.

Keywords: Information Management Technology, Total Quality Management, Knowledge Makers,
Skill and Experience, Information Management, Information Technology.
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