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امللخص 1
هدفت الدراسة إلى: دراسة دور إدارة الجودة الشاملة املتمثلة في: )التركيز على العمالء، والعمل الجماعي، ودعم اإلدارة 
العليا، والبحث والتطوير، والتدريب( في تعزيز األولويات التنافسية املتمثلة في: )اإلنتاجية، والجودة، وسرعة التوصيل، 
والــــمــــرونــــــة، واألمـــــــان والــســالمـــــة، والروح املعنوية ورضا موظفين(. وقد اعتمدت الدراسة في تصميمها على املنهج الوصفي 
تــم تطبيق دراســـة ميدانية على شركة  الــدراســة،  املتغيرات. وفيما يخص املجتمع وعينة  بين  الــعــالقــات  لــدراســة  التحليلي 
إنرجايزر مصر كحصر شامل للعاملين بالشركة من خالل توزيع قوائم استقصاء ثم تجميعها وتحليل البيانات باستخدام 
برنامج SPSS 26 للوصول للنتائج. وتوصلت الدراسة إلــى: وجــود عالقة جوهرية ذات داللــة إحصائية بين ممارسات إدارة 

الجودة الشاملة واألولويات التنافسية بشـركة إنرجايزر- مصر.

الكلمات املفتاحية: إدارة الجودة الشاملة، األولويات التنافسية، شركة إنرجايزر مصر.

املقدمة
زادت املنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع اإلنتاج في الوقت الراهن وتنوعت أساليب اإلنتاج والتقنيات املستخدمة، 
 تسارعت حركة التغيير بصورة غير مسبوقة؛ مما وضع الشركات في حالة بحث وسعي دائم لضمان حصة أو مكانة 

ً
وأيضا

 على كل مستوياتها. ونتيجة لذلك فقد ظهرت عدة 
ً
في السوق، وهذه الصفة أصبحت مرافقة لكل أنواع القطاعات، وأيضا

ن. 
ّ

مفاهيم مرافقة لهذه األجواء التنافسية، وهذه املفاهيم تشكل وسيلة للدخول واالستمرارية في عالم املنافسة بقوة وتمك
فتحقيق القدرة التنافسية يعني توفير التكاليف وتحسين الجودة والكفاءة واإلنتاجية. ومع ذلك، يظل معيار الجودة هو 

.)Rao & Holt, 2005( األساس ومحور االهتمام الرئيس

فمن املفاهيم الواجب على الشركات الحرص عليها تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة. فالجودة هي استراتيجية 
تنفذها كل منظمة لتحقيق الهدف التنظيمي، باإلضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية في بيئة األعمال )Asu, 2022(. إن االهتمام 
بإدارة الجودة سيؤدي إلى منتج نوعي مميز يصب في مصلحة اإلنتاج وزيادة املنتج لزيادة الطلب عليه نتيجة ثقة املستهلك؛ 
مما يعود بالفائدة على الشركة، وبالتالي سيقلل من الفاقد، وسيؤدي إلى تحسين نوعية اإلنتاج وجودته. فممارسات إدارة 
الــجــودة الشاملة تلعب دوًرا حيوًيا فــي تطوير املــمــارســات اإلداريـــة )Al-Qudah, 2012(. ومــن هنا هدفت هــذه الــدراســة إلى 

توضيح دور ممارسات إدارة الجودة الشاملة في تعزيز األولويات التنافسية للشركات.

خلفية عن شركة إنرجايزر
تعتبر عالمة إنرجايزر التجارية مرادفة ألول ابتكار وتقنيات ناشئة في العالم. وإضافة إلى الطاقة واإلضــاءة املحمولة، فإن 
منتجاتها توفر طاقة إيجابية بحيث تساعد األشخاص واألعمال على القيام باألنشطة واإلنجاز أكثر مما هو متوقع. فإنرجايزر 
شركة عاملية رائــدة في مجال األعمال الديناميكية لتوفير حلول الطاقة مع مجموعة كاملة من املنتجات بما في ذلــك البطاريات 
وأنظمة الشحن واملصابيح املحمولة. وبلغ حجم إنتاج الشركة 680 مليون وحدة عام 2021 مقارنة بـ 510 مليون وحدة في 2016.

 *  تم استالم البحث في مايو 2022، وقبل للنشر في يونيو 2022، وتم نشره في سبتمبر 2022.
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)التركيز على العمالء، والعمل الجماعي، ودعــم اإلدارة  فــي:  الــجــودة الشاملة املتمثلة  إلــى دراســـة دور إدارة  الــدراســة  هدفت 
الــعــلــيــا، والــبــحــث والــتــطــويــر، والـــتـــدريـــب( فــي تــعــزيــز األولـــويـــات الــتــنــافــســيــة املــتــمــثــلــة فـــي: )اإلنــتــاجــيــة، والـــجـــودة، وســرعــة الــتــوصــيــل، 
والــــمــــرونــــــة، واألمـــــــان والــســالمـــــة، والروح املعنوية ورضا موظفين(. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية 

بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة واألولويات التنافسية بشـركة إنرجايزر- مصر.
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الدراسات السابقة
دراسات عن إدارة الجودة الشاملة

إلى  الــدراســة  العوائق املرتبطة بعملية تحول ناجحة للجودة. وتوصلت  إلــى توضيح  دراســة )Hill, 2008(، وهــدفــت 
نــاجــح إلدارة الــجــودة الشاملة وهـــي: )أ( تعويض اإلدارة غير مرتبط  تــحــول دون تطبيق  الــتــي  الخمس عــوائــق األكــثــر أهمية 
بتحقيق أهــداف الجودة، )ب( أن املوظفين غير مدربين على مهارات تحسين الجودة، )جـــ( ال توجد مــوارد كافية لتوظيف 
إدارة الجودة الشاملة بشكل فعال، )د( مقاومة املوظفين للتغيير، و)هـ( عدم تدريب املوظفين على تحديد املشكلة وتقنيات 

حل املشكالت.

دراســة )Priporas & Psychogios, 2015(، وأوضحت أن إدارة الجودة الشاملة تتكون من جانبين؛ األول منهما: 
الذي يتعلق بــأدوات قياس وضبط الجودة، أما الجانب اآلخر: فهو يتناول مبادئ إدارة الجودة الشاملة املتعلقة بالجانب 
اإلداري وكذلك ما يتعلق باملوارد البشرية. وتوصلت الدراسة إلى أن املديرين ليست لديهم املعرفة أو العناية الالزمة بالجانب 
الذي يتناول املمارسات اإلداريــة واملــوارد البشرية من مبادئ إدارة الجودة الشاملة، أما بالنسبة للجانب اآلخر واملتمثل في 

االهتمام باألساليب اإلحصائية فإنهم يهتمون به اهتماًما واسًعا. 

  دراسة )Asu, 2022(، وقامت بربط العالقة بين إدارة الجودة الشاملة والنجاح التنظيمي؛ حيث تتسم بيئة األعمال 
إلــى تنفيذ إدارة  إلــى الحصول على ميزة تنافسية في بيئة األعــمــال، لذلك فهي تحتاج  لــذا تحتاج كل منظمة  بالديناميكية، 
الجودة الشاملة من أجل تحقيق النجاح التنظيمي، وكذلك إرضاء العمالء لتحقيق املزيد من األرباح في مجال األعمال. كما 
ناقشت الدراسة أبعاد إدارة الجودة الشاملة، والتي تتمثل في: تحسين املنتج، وتحسين العمليات، وكذلك مقاييس النجاح 

التنظيمي، والتي تشمل: رضا املوظفين، ورضا العمالء.

دراسات عن األولويات التنافسية

دراســة )Awwad et al., 2013(، وحــاولــت توقع العالقة بين األولــويــات التنافسية: )الــجــودة، والتكلفة، واملــرونــة، 
والتسليم( وامليزة التنافسية للشركات في القطاع الصناعي األردني. وأشارت نتائج تحليل البيانات إلى وجود عالقة مهمة بين 
األولويات التنافسية وامليزة التنافسية. وأشــارت الدراسة إلى أن التعرف على هذه العالقة ورعايتها يوفر املفتاح الرئي�سي 
التنافسية؛  في بيئة مضطربة. لذلك، يجب أن تركز االستراتيجيات التشغيلية والترويجية على األولــويــات  للبقاء  للشركة 

مثل: الجودة، والتكلفة، واملرونة، والتسليم؛ لتحقيق وتطوير امليزة التنافسية والحفاظ عليها. 

دراسة )Youssef & Youssef, 2018(، وهدفت إلى إيضاح تأثير مفهوم الجودة على األداء التشغيلي ملنظمات التصنيع 
 )ISO 9000( ورحلتها نحو تحقيق القدرة التنافسية والتصنيع على مستوى عالمي. وأظهرت النتائج أن املصانع التي تدمج
وإدارة الجودة الشاملة في عملياتها تتقدم بشكل أسرع نحو تحقيق مفهوم التنافسية، ولديها أداء تشغيلي أفضل من حيث 

إدارة الجودة، وإدارة املخزون، واألداء املعتمد على الوقت. 

في  التنافسية  مــمــارســات األولـــويـــات  لتقييم  مــقــيــاس  إدخــــال  إمــكــانــيــة  دراســــة )Prabhu et al., 2020(، وأوضــحــت 
أنــه من املجاالت الستة التي تم  الصناعات. والهدف هو البحث في أهــم ممارسات األولــويــات التنافسية. وأظهرت النتائج 
تحليلها بالدراسة اتضح أن التسليم يلعب دوًرا مهًما ويحتل املرتبة األولى بين املجاالت ذات األولوية التنافسية، يليه الجودة، 
فإن غالبية الشركات تعلق أهمية أكبر على الجودة؛ ألنها تحتل املرتبة الثانية، ثم تأتي التكلفة في املرتبة الثالثة، بينما تم 

 التركيز على العمالء في املرتبة السادسة.
ً
تصنيف املعرفة في املرتبة الرابعة، واملرونة في املرتبة الخامسة، وأخيرا

فــي الــدراســات السابقة، والــتــي وحــدت بين آراء الباحثين أهمية قناعة  الفجوة البحثية: مــن أهــم األفــكــار املطروحة 
والتزام اإلدارة العليا والعاملين بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، ومدى فاعلية تطبيق إدارة الجودة الشاملة بصورة كلية، 
والحد من املعوقات الداخلية والخارجية. بينما أوضحت الدراسات الخاصة بالتنافسية الدوافع الرئيسة لتحقيق مفهوم 
التنافسية، والعالقة بين األولويات التنافسية وامليزة التنافسية للشركات. ولقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة 
في توضيح املفاهيم واملصطلحات، وبناء أداة الدراسة، ومقارنة النتائج، وتكوين فهم راسـخ حول أهمية تطبيق مبادئ إدارة 
الجودة الشاملة. ومن هنا ُوِجدت الفجوة البحثية في أهمية ربط املتغيران بأبعادهم املختلفة بالتطبيق على مثل هذا املجال 

الصناعي املهم، ومعرفة دور ممارسات إدارة الجودة الشاملة في تعزيز األولويات التنافسية بالشركة محل الدراسة.
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اإلطار النظري
إدارة الجودة الشاملة

مفهوم إدارة الجودة الشاملة 1-

يعرف )Juran & Gryna, 1993( إدارة الجودة الشاملة بأنها مجموعة من األنشـطة املوجهـة لتحقيـق رضـاء العميـل، 
ومـنح سـلطات أكبـر للعـاملين، وزيـادة الـدخل وتخفيض التكلفة. إن الجودة الشاملة هي فلسفة إدارية بمعنى أنها مجموعة 
مبادئ إداريــة تساعد املديرين ليديروا مؤسساتهم بشكل أفضل. إنها فلسفة إداريــة حديثة تنأى باملديرين عن املمارسات 
اإلداريــــة التقليدية الــتــي تعيقهم عــن اســتــخــدام اإلمــكــانــات والـــقـــدرات الــهــائــلــة، الــظــاهــرة والــكــامــنــة لــدى جميع العاملين في 

املؤسسة )السعود، 2002(.

فاملنظمات تتبنى ابــتــكــارات إداريـــة جــديــدة، مــثــل: إدارة الــجــودة الشاملة، إال أن عـــدًدا أقــل منها قـــادرة على الحفاظ 
على نجاح االبتكار. على مدى العقدين املاضيين، كانت إدارة الجودة الشاملة ُينظر إليها على أنها مصدر للميزة التنافسية 
ويمكن تعريف الجودة على أنها: »جميع ميزات وخصائص املنتج أو الخدمة املرتبطة بقدرتها على تلبية االحتياجات املرئية 

.)Heizer et al. 2017( »أو املقنعة

مزايا ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 2-

أصبحت الجودة أحد أهم العوامل في املنافسة العاملية اليوم، فزيادة الطلب من قبل العمالء للحصول على جودة 
أفضل للمنتج شجع العديد من الشركات على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من أجل املنافسة بنجاح في السوق. 
فهناك العديد من الفوائد لبرنامج إدارة الجودة الشاملة. كما ذكر )Chin & Pun, 2002( أن »تنفيذ إدارة الجودة الشاملة 
يمكن أن يولد منتجات أفضل، ويساعد على انخفاض التكاليف، وزيــادة رضا العمالء واملوظفين، وتحسين األداء املالي«. 
كما وجدت دراسة أجراها  )Prajogo & Brown, 2004( أن الشركات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة تفوق أداء الشركات 

غير التابعة إلدارة الجودة الشاملة في معظم العناصر الرئيسة ملمارسات إدارة الجودة الشاملة.

أوضــح )Juran, 2001( أن فوائد وأهــداف الجودة الشاملة تتمثل في تكاليف أقــل، وإيــرادات أعلى، وعمالء سعداء، 
وموظفين متمكنين. ويمكن خفض التكاليف عن طريق تقليل األخطاء وتقليل إعادة العمل وتقليل العمل الذي ال يضيف 
قيمة. وتكاليف منع األخطاء أثناء التصميم أقل بكثير من تكلفة تصحيح األخطاء أثناء اإلنتاج، وتكاليف منع األخطاء أثناء 
اإلنتاج أقل بكثير من تصحيح األخطاء أثناء املعاينة النهائية، وتكاليف اكتشاف األخطاء وتصحيحها أثناء الفحص النهائي 
أقل بكثير من إصالح األخطاء بعد استالم العميل للمنتج أو الخدمة، فالتنسيق والتعاون بين اإلدارات املختلفة وداخلها 
يزيد من مستوى التزام املوظفين بتحقيق إشباع العميل؛ وتحسين وضع الشركة في املنافسة )Claver et al., 2001(. وقد 
ثبت أيًضا أن االهتمام بالجودة يحسن اإلنتاجية، ويقلل التكاليف، ويزيد الربحية، ويحسن صورة الشركة، والروح املعنوية 

.)Davies, 2003( واإلدارة

وعلى الرغم من كثرة فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة، إال أنه يوجد العديد من العوائق التي تواجه عملية تطبيق 
إدارة الجودة الشاملة، فحسب دراسة )Sebastianelli & Tamimi 2003( تم الكشف عن خمسة عوائق أساسية لتطبيق 
إدارة الجودة الشاملة، وهــي: املــوارد البشرية غير الكافية، ونقص التخطيط للجودة، وعــدم وجــود قيادة للجودة، وعدم 

كفاية املوارد إلدارة الجودة الشاملة، ونقص التركيز على العمالء. 

وفــي دراســـة أجــراهــا )Amar & Zain, 2002( تــم إيــضــاح أعلى خمس معوقات لتطبيق إدارة الــجــودة الشاملة، وهــي: 
قضايا املوارد البشرية، واملواد الخام، واآلالت واملعدات، واملوقف تجاه الجودة، وجودة املعلومات. وكشفت هذه الدراسة 

حقيقة أن اإلدارة يمكن أن تعرقل التنفيذ الفعال إلدارة الجودة الشاملة؛ مما يؤدى إلى نهايتها بالفشل. 

 ،)Leonard & McAdam, 2001( فـــي دراســـــة الــشــامــلــة  الـــجـــودة  إدارة  لتطبيق  الــعــوائــق األخـــــرى  بــعــض  تــحــديــد  وتـــم 
فإدارة الجودة الشاملة ال تتما�سى بشكل جيد مع القضايا االستراتيجية. وغالًبا ما يكون هناك فجوة بين األداء التشغيلي 

.)Chin & Pun, 2002( واالستراتيجي
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ممارسات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 3-

عرف )Sharma et al., 2014( ممارسات إدارة الجودة الشاملة بأنها: »مجموعة املمارسات التنظيمية املوجهة، التي 
تهدف إلى تحقيق امليزة التنافسية في الشركات من خالل تطبيق عدد من املعايير الجوهرية التي من شأنها تحسين العملية 
اإلنتاجية وتعظيم دورهــا.« ومن أهم املمارسات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة والتي استعان بها الباحثان لقياس تطبيق 

الجودة الشاملة بالشركة محل الدراسة ما يلي:

ــيـــز عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات فــــي املـــنـــظـــمـــة بـــشـــكـــل يــــتــــالءم مــــع احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــمـــالء  ــتـــركـ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــعــــمــــالء: هــــو الـ
 وتــوقــعــاتــهــم الــحــالــيــة واملــســتــقــبــلــيــة واألخــــــذ بـــآرائـــهـــم، ويــعــتــبــر واحـــــد مـــن الــعــنــاصــر الــرئــيــســة فـــي بــيــئــة األعــــمــــال الــتــنــافــســيــة.

الــخــدمــات  تــحــســيــن  يــقــوم عــلــى  الــــذي  الــشــامــلــة  الـــجـــودة  أبـــعـــاد إدارة  بــأنــه واحــــد مـــن  )Besterfield et al., 2014( ويـــعـــرف 
والــســلــع املــقــدمــة لــلــزبــون بــهــدف تحقيق رضــــاه، وتــوفــيــر متطلباته واحــتــيــاجــاتــه بتكلفة أقـــل وبــســرعــة كــبــيــرة وبــجــودة عالية 

)Guibaud, 2015(. وقد تم قياسها بـ )7( عبارات بقائمة االستقصاء.

بتكوين فرق  تأتي عندما تقوم اإلدارة  الشاملة  إدارة الجودة  البداية الحقيقة لتطبيق مفهوم  إن  العمل الجماعي: 
واإلنتاجية ومعرفة  اإلداريــــة  العمليات  تحليل  عاتقها مسؤولية  تأخذ على  الــفــرق  وهــذه  الــجــودة،  بتحسين  املعنية  العمـل 

حاجات املستفيدين، واالتصال باملوردين من أجل معالجة املشكالت التـي تحـول دون تحقيق الجودة الشاملة.

وتحرص اإلدارة العليا على تشكيل فرق العمل من أفراد لـديهم املهـارات والقـدرات الالزمـة ملعالجة املشكالت من أجل 
تحسين نوعية وجودة الخدمات والسلع املنتجة )جابلونـسكي، 1993(. وقد تم قياسها في قائمة الدارسة بـ )6( عبارات.

الشركة ودعمها وتوفير جميع  أعمال  في  املشاركة  في  العليا  اإلدارات  اهتمام  بأنه درجــة  يعرف  العليا:  دعــم اإلدارة 
 .)Hamdi et al., 2016( املتطلبات الرئيسة من أجل إنجاح إجراءات التطوير، والذي يعد جزًءا من أعمال القيادة الفعالة
فهو اقتناع اإلدارة العليا في املنظمات بأهمية الجودة والعمل بها، وتبنيهم مفهوم الجودة الشاملة من خالل وضع البرامج 
والسياسات التي من شأنها دعــم مفهوم الــجــودة، وتوفير كافة أنــواع الدعم املــادي واملعنوي لكافة املوظفين، وحثهم على 

توظيف هذا املفهوم واستخدامه )حمود، 2012(، وقد تم قياسها في استبانة الدارسة بـ )6( عبارات.

البحث والــتــطــويــر: هــو نــشــاط مقترن باالبتكار وتــزويــد املــعــرفــة وتــحــويــل نتائج الــبــحــوث إلــى سلع وخــدمــات، وتطوير 
املــعــارف  تــحــول  الــتــي  املــجــهــودات  كــل  يتضمن  للمنشآت، فهو  التنافسية  املــيــزة  يحقق  الـــذي  بالشكل  والعمليات  املنتجات 
إلــــى حـــلـــول فــنــيــة، تــتــمــثــل فــــي: أســالــيــب أو طــــرق إنـــتـــاج، ومــنــتــجــات مـــاديـــة واســتــهــالكــيــة، واســـتـــثـــمـــار. فــهــي عــمــل إبـــداعـــي يتم 
ــــادة رصـــيـــد املــعــرفــة الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة، والـــتـــي قـــد تــســتــخــدم فـــي تــطــبــيــقــات جـــديـــدة في  ــــاس قـــواعـــد عــلــمــيــة بـــهـــدف زيــ عــلــى أسـ
الــنــشــاط اإلنــتــاجــي )ســلــيــم، 2010(. وُيـــعـــرف أيــًضــا عــلــى أنـــه الــقــســم املـــســـؤول عــن أحـــدث اآللـــيـــات التنظيمية، وتطبيقات 
 تــكــنــولــوجــيــا االتــــصــــاالت الــحــديــثــة، الـــــذي يـــدعـــم تـــقـــدم الــشــركــة ونـــجـــاح أعــمــالــهــا وتــحــقــيــقــهــا ألعـــلـــى املــســتــويــات الــتــنــافــســيــة

)European Commission, 2014(. وقد تم قياسها في استبانة الدارسة بـ )7( عبارات.

الــتــدريــب: هــو الــعــديــد مــن األنــشــطــة واإلجـــــــراءات الــتــي تــعــمــل عــلــى إكــســاب مــوظــفــيــن فــي املــنــظــمــة بــاملــهــارات واملــعــارف 
والقدرات واالستعدادات واألفكار املطلوبة ألداء عمل معين، ويتم من خاللها تحديد االحتياجات وتزويد املوظفين الحاليين 
والجدد بما يلزم للقيام باملهام املوكلة إليهم بنجاح )الهيتي، 2008(. وُيعد التدريب أحد املقومات األساسية التي يرتكز إليها 
برنـامج إدارة الجـودة الـشاملة، لتمكـين العاملين من املساهمة بنجاح في تحسين جودة الخدمات واملنتجات، وتمكـنهم مـن 
األداء بـشكل مميز يحد مــن األخــطــاء وإعـــادة األعــمــال. ويعتبر الــتــدريــب هــو أهــم وأفــضــل وسيلة متاحة إلكــســاب العاملين 
 إلــى مــدى اهتمام إدارة 

ً
املــهــارات واملــعــارف والسلوكيات الــالزمــة ألداء العمل بــجــودة وإتــقــان )الخلف، 1997(. ويشير أيــضــا

املنظمة بتوفير برامج التدريب الالزمة للعاملين إلكسابهم املهارات الجديدة املطلوبة لتنفيذ منهجية إدارة الجودة الشاملة 
)Kim et al., 2012(. وقد تم قياسها في استبانة الدارسة بـ )9( عبارات.

األولويات التنافسية

مفهوم التنافسية 1-

درس الباحثون على مدى عقود العالقة بين املنظمة واألداء؛ وذلك ملحاولة تفسير األسباب التي تجعل منظمة تمتلك 
عزى إلى سببين رئيسيين؛ أولهما: توافر امليزة التنافسية، ووجود مصدر مميز لهذه 

ُ
 بين أقرانها، وكانت النتائج ت

ً
أداًء متميزا
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امليزة التنافسية، لذلك يتم تشـجيع املنظمات على استخدام مواردها وقدراتها للحصول على مزايا تنافسية من أجل تحقيق 
.)Hang, 2015( أداء مميز

وامليزة التنافسية تشير إلى قدرة الشركة على تحقيق التفوق واألفضلية واألرجحية على املنافسين في السوق، وهذا 
الــتــفــوق يــأتــي مــن خــالل تطوير الــقــدرات املــمــيــزة فــي الــشــركــة. وعــلــيــه، فــإن الــقــدرات املــمــيــزة تــقــود إلــى خلق املــيــزة التنافسية. 
التكاليف وتحسين  التنافسية يعني توفير  القدرة  إلــى أن تحقيق   )Rao & Holt, 2005( ويشير .)محسن والنجار، 2009(

الجودة والكفاءة واإلنتاجية. ومع ذلك، يظل معيار الجودة هو األساس ومحور االهتمام الرئي�سي.

إن املنظمات التي تمتلك مــوارد مختلفة تستطيع امتالك مزايا تنافسية، وقــد تم تطوير هــذا الــرأي بــضــرورة وجود 
خاصيتين ضروريتين في هذه املــوارد حتى تستطيع املنظمة من خاللهما الحصول على مزايا تنافسية؛ وهما: عدم تجانس 
املوارد أي التغيير املستمر لقدرات تلك املوارد حتى يتم تطويرها ألداء وظائف متغيرة، وصعوبة تقليد وانتقال هذه املوارد 
 حتى تتمتع املنظمة بالفوائد الالمحدودة من تجانس وتوحد هذه املوارد الفريدة؛ وذلك ملواصلة التمتع باملزايا التنافسية

.)Akter, 2020( 

ويرى )Salah, 2014( أن امليزة التنافسية هي أحد مكونات استراتيجية التسويق الخاصة باملنظمة، والتي تتكون من 
مزيج من األشياء امللموسة وغير امللموسة، ويمكن أن تتمتع أي منظمة بميزة تنافسية إذا استخدمت قدراتها ومواردها في 
االستثمار األمثل في السوق، فيتم تحديد امليزة التنافسية للمنظمة من خالل قوتين رئيستين؛ أولهما: قوة داخلية تتكون 

.)Huang et al., 2015( من املوارد والقدرات التي تمتلكها، وثانيهما: قوة خارجية تتمثل في موقع هذه املنظمة في السوق

 فامليزة التنافسية هي تنفيذ استراتيجية ال يتم تنفيذها حالًيا من قبل املنظمات األخرى التي تسهل خفض التكاليف 
واستغالل فرص السوق و/ أو تحييد التهديدات التنافسية )Ferreira & Coelho, 2020(. إن املزايا التنافسية هي الطريقة 
فــي ســوق املنتجات، وتــم ربــط تحقيق  التي تطبق بها املنظمات مهاراتها ومــواردهــا للحصول على عائد أعلى على االستثمار 
إن   .)Haan, 2015( مــن منافسيها أكبر  للمنظمة  اقتصادية  ثــم خلق قيمة  للمشترين، ومــن  التنافسية بخلق قيمة  املــزايــا 
بــصــورة متفردة عــن املنافسين أو مــن خالل  التنافسية محاولة لتحقيق األداء املتميز لتقديم أقــ�ســى قيمة للعمالء  املــيــزة 
استراتيجية قيادة التكلفة، سواء على املستوى الواسع في الصناعة، أو على املستوى الضيق ألحد األسواق املستخدمة، أو 

من خالل استراتيجية التركيز )الريبعاوي والعنبكي وعباس، 2010(.

يعتقد )Lee & Falahat, 2019( أن التنافسية نسبية وليست مطلقة، ويعتمد ذلك على قيم املساهمين والعمالء، 
ونقاط القوة املالية التي تحدد القدرة على التفاعل في البيئة التنافسية وإمكانات األشخاص والتكنولوجيا الالزمة لتنفيذ 
التغييرات االستراتيجية. فال يمكن الحفاظ على القدرة التنافسية إال إذا تم الحفاظ على التوازن املناسب بين هذه العوامل.

فاستنتاًجا ملا سبق، يمكن تعريف امليزة التنافسية بأنها: »مهارة، أو تقنية، أو مورد متميز تمتلكه املنظمة ويصعب 
الحصول عليه أو تقليده، وتقديم منتجات أكثر فاعلية وكفاءة للزبائن، وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها أفضل من بقية 

املنظمات التي تعمل في نفس نشاط املنظمة.

أبعاد األولويات التنافسية 2-

في ظل محدودية املوارد املادية والبشرية والتكنولوجية، أصبح على الشركات تحديد أولوياتها التنافسية لالستجابة 
للتغيرات التي تحدث في بيئة العمل املتمثلة في تنوع حاجات ورغبات العمالء الحالية، واملستقبلية، والتغيرات التكنولوجية 
تــوزيــع واســتــخــدام مــوارد  املفاجئة، وتــنــوع أساليب املنافسة، وزيـــادة عــدد املنافسين. فــاألولــويــات التنافسية تحدد كيفية 
املنظمة، لتلبية حاجات العمالء املتزايدة )Kim, 2013(. وهناك شبه اتفاق بين الباحثين على أبعاد األولويات التنافسية 

.)Naqshbandi & Idris, 2012( واملتمثلة في التكلفة املنخفضة، والجودة، وسرعة التسليم، واملرونة

الــســابــقــة، وقــامــا بوضع  الـــدراســـات  مــن  التنافسية  األولـــويـــات  بتعديل   )Prajogo & McDermott, 2011( قــام وقــد 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة، وهــــي: املــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، وابــتــكــار الــخــدمــة، واالحـــتـــفـــاظ بــالــعــمــالء، والـــســـرعـــة، وتــقــديــم الــخــدمــة، 
واالستجابة، وصورة العالمة التجارية، والتكلفة واإلنتاجية، واستعادة الخدمة. بينما درس )Kruger, 2012( قوة وأهمية 
الجودة، والتكلفة، والسرعة، واالعتمادية، واملرونة. وأشار  أبعاد، هي:  باستخدام خمسة  للشركات  التنافسية  األولويات 
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)Salah, 2014( أن األبعاد، هي: التكلفة، والجودة، واملرونة، والتسليم. بينما ذكر )الالمي، 2016( أنها التكلفة، والجودة، 
والتسليم، واملرونة. 

وقد أستخدم الباحثان األبعاد التالية لقياس األولويات التنافسية، وهي: )اإلنتاجية - الجودة - سرعة التوصيل 
- الــــمــــرونــــــة - األمـــــــان والــســالمـــــة - الروح املعنوية ورضا املوظفين(.

اإلنتاجية: يمكن تحقيق إنتاجية أعلى بعدة طرق، من خالل زيادة مستوى اإلنتاج بشكل أسرع من مستوى املدخالت 
)النمو املدار(، والعمل على إنتاج املزيد من املخرجات بنفس املستوى من املدخالت )العمل بشكل أكثر ذكاء(، وإنتاج املزيد 
من املخرجات مع انخفاض مستوى املدخالت )املثالي(، والحفاظ على مستوى املخرجات مع تقليل املدخالت )كفاءة أكبر(، 
وخفض مستوى اإلنتاج، مع تقليل مستوى املدخالت أكثر )انخفاض مدار( )El Mola, 2004(. وقد تم قياسها بـ )5( عبارات 

بقائمة االستقصاء.

الــجــودة: تعد الــجــودة فــي الــوقــت الحاضر واحـــدة مــن أفضل مــصــادر املــيــزة التنافسية، وأصــبــح األداء العالي للجودة 
 من محاولة التخلص من 

ً
ذا أهمية حاسمة ومؤثرة. لذلك، يجب االهتمام بالجودة في تصميم املنتج وعملية اإلنتاج، بدال

الجودة الرديئة عن طريق الفحص لتحقيق تحسين جودة اإلنتاج. فهي قدرة الشركة على اتباع سياسات واستراتيجيات 
 من شأنها تقديم سلع وخدمات عالية الجودة، والتفوق على منافسيها، من خالل استغالل كافة املــوارد واملصادر املتاحة

)Al Najjar, 2016(. وقد تم قياسها بـ )3( عبارات بقائمة االستقصاء.

عد سرعة التوصيل من األولويات التنافسية األساسية ومن أبعاد امليزة التنافسية، ألن العمالء 
ُ
سرعة التوصيل: ت

االلــتــزام ومــراعــاة متطلبات  املتفق عليه، مع  الوقت  في  املطلوبة  بالكميات  الرغبة إلشباع حاجاتهم ورغباتهم  لديهم  يكون 
الجودة، واالعتمادية، والصيانة، والتوصيل بمثابة القاعدة األساسية للمنافسة بين الشـركات في األسواق من خالل التركيز 
على خفض الفترة الزمنية والسرعة في تصميم املنتجات الجديدة وتقديمها إلى العمالء بأقل وقت ممكن )الخزاعلة,2015(. 

وقد تم قياسها بـ )4( عبارات بقائمة االستقصاء.

املرونة: يمثل هذا املصطلح القدرة على الحصول على املــوارد و/ أو إعــادة نشرها استجابة للتغيرات في االتفاقيات 
التعاقدية التي يبدأها العمالء بشكل أسا�سي. وهي تتضمن العديد من امليزات، مثل: الضبط على التصميم/ التخطيط، 

وتغييرات الحجم وتنوع املنتجات )Phusavat & Kanchana, 2007(. وقد تم قياسها بـ )4( عبارات بقائمة االستقصاء.

 للمصلحة الــعــامــة؛ ألن هــذه الــحــوادث مكلفة 
ً
 مهما

ً
ُيــعــد الــقــضــاء على الــحــوادث الصناعية أمـــرا األمـــان والــســالمــة: 

للصناعة واملجتمع، حيث إن الحوادث تعيق إنتاجية الفرد والجماعة، وتبدد القوى العاملة واملـــوارد، كما أنه ينتج عنها 
خسارة اقتصادية واجتماعية وتباطؤ في تقدم مستويات املعيشة، باإلضافة إلى الكرب البدني والعقلي الناجم عن الحادث، 
ويمكن أن تأخذ الشـركة إجراءات لتدابير السالمة والسيطرة على املخاطر أو الحوادث )Pomorski, 2004(. وقد تم قياسها 

بـ )7( عبارات بقائمة االستقصاء.

الــروح املعنوية ورضا املوظفين: خلق بيئة العمل املناسبة لألفراد سعيا إلى زرع الرضا واالستقرار الوظيفي، برغم 
كون الروح املعنوية للموظفين من مسماها تتضح أنها ذات داللة معنوية غير ملموسة، إال أنه يمكن أن يتم التعبير عنها من 
خالل مجموعة من املظاهر الدالة عليها. ومن العوامل املؤثرة في الروح املعنوية للموظفين: ثقة وقناعة املوظفين باملنظمة، 
وكفاءة ونوعية اإلشراف، وموضوعية أنظمة وأساليب القيادة واإلشــراف، والحوافز املادية والرضا عن األجور، والعالقة 
مع الزمالء في العمل، ومالءمة بيئة العمل: )اإلضاءة، أو التهوية، أو وسائل األمن الصناعي، وغيرها(، وتوافر فرص حقيقية 

للترقية والتقدم في العمل )خلف، 2012(. وقد تم قياسها بـ )6( عبارات بقائمة االستقصاء.

دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز األولويات التنافسية

إلى اكتساب ميزة تنافسية في بيئة  الجودة هي استراتيجية تنفذها كل منظمة لتحقيق الهدف التنظيمي، باإلضافة 
الــهــدف مــن تطبيق إدارة الـــجـــودة الــشــامــلــة هــو تــطــويــر والــحــفــاظ عــلــى ميزة  األعـــمـــال )Asu, 2022(. وأوضــــح Deming أن 
تنافسية من خالل زيادة الكفاءة عن طريق خفض التكلفة وتعزيز رضا العمالء، فيمكن تحقيق امليزة التنافسية من خالل 
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التمييز عن الشركات األخــرى من خالل مزايا التكلفة والتمايز )Shenawy, et al, 2007(. وأشــار )Al-Qudah, 2012( إلى 
ضرورة تنفيذ استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة في الشركات؛ ملا لها من آثار إيجابية على تعزيز األولويات التنافسية. إن 
ممارسات إدارة الجودة هي واحــدة من أهم األنشطة التي من شأنها تحسين جــودة املنتج، والعملية اإلنتاجية، والكفاءة، 
 والـــربـــح، ومــيــزة الــشــركــة؛ حــيــث تمكن الــشــركــة مــن الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى تصميم االســتــراتــيــجــيــات الــتــي تضمن تحسين الــجــودة

 )Kafetzopoulos & Gkana, 2015(، فمع توجه الشركات إلى تحسين ممارسات إدارة الجودة، ستعمل الشركة بكفاءة 
.)Wu, 2015( وتصبح راسخة لبناء ُبعد آخر للميزة التنافسية

مشكلة الدراسة

ومــن خالل  عــام 2016.  بـــ )%92(  مــقــارنــة  عــام 2021  بلغت )%88(  للشركة؛ حيث  السوقية  الحصة  تقلصت  لقد 
الدراسة االستطالعية عن طريق املقابالت الشخصية مع عدد من املدراء تبين أن شركة »إنرجايزر مصـر« تعاني من بعض 

املشكالت اإلنتاجية، مثل:

ضعف التواصل وعدم الثقة مع اإلدارة العليا باملصنع، وعدم إتاحة الفرصة للعاملين من أجل املشاركة في اتخاذ - 
القرارات املنفذة.

ضعف دور فحص جودة املشتريات فيما يخص مواصفات املواد الخام املشتراة.- 

استمرار عمليات اإلنتاج على الرغم من وجود عيب وعطل باآللة والتبليغ بذلك لإلدارة املختصة.- 

اقتصار التدريب على التدريب الخاص بالسالمة واألمن.- 

عدم تفعيل دور مراقبة الجودة وزيادة صالحياته فيما يخص استمرار اإلنتاج وجودة املنتجات؛ مما أدى لزيادة - 
حجم الهدر من )10.200.000( وحدة عام 2016 إلى )10.880.000( وحدة عام 2022.

عدم االهتمام بمتطلبات العمال وتلبية ما يحتاجونه بما يضمن رفع الروح املعنوية للعاملين.- 

فروض الدراسة

من خالل االطالع على الدراسات السابقة، وخاصة تلك املهتمة بدراسة إدارة الجودة الشاملة واألولويات التنافسية، 
تــوصــل الــبــاحــثــان إلــى أنــه يــوجــد جــوانــب أضــافــت أبــعــاًدا مهمة فــي إجـــراء الــدراســة الــحــالــيــة، وفــي وضــع تــصــور عــام للدراسة 
والــتــحــديــد الــدقــيــق ملشكلتها وفــروضــهــا؛ حيث تطرقت مــبــاشــرة إلــى دراســـة دور مــمــارســات إدارة الــجــودة الشاملة فــي تعزيز 

األولويات التنافسية للشركات.

التطوير  ألهمية  تطرقت  املختلفة  املــؤســســات  فــي  الشاملة  الــجــودة  بتطبيق إدارة  املرتبطة  السابقة  الـــدراســـات  إن 
والتحديث املستمر لألداء. كما اهتمت بعض الدراسات التي تناولتها هذه الدراسة بمعرفة املتطلبات لتطبيق إدارة الجودة 
الجودة  إدارة  تعترض عملية تطبيق  التي  املعوقات  أهــم  املستمرين، والكشف عن  والتحسين  التطوير  أجــل  الشاملة من 

.)Hill, 2008( الشاملة، كما في دراسة

فــإن الهدف من تطبيق إدارة الــجــودة الشاملة هو تطوير والحفاظ على ميزة تنافسية من خــالل زيــادة الكفاءة عن 
املــيــزة التنافسية مــن خــالل التمييز عــن الشركات األخـــرى من  طريق خفض التكلفة وتعزيز رضــا العمالء، فيمكن تحقيق 
خالل مزايا التكلفة والتمايز )Shenawy et al., 2007(. وأشــار )Al-Qudah, 2012( إلى ضــرورة تنفيذ استراتيجيات إدارة 
الجودة الشاملة في الشركات؛ ملا لها من آثار إيجابية على تعزيز األولويات التنافسية. إن ممارسات إدارة الجودة هي واحدة 
من أهم األنشطة التي من شأنها تحسين جودة املنتج، والعملية اإلنتاجية، والكفاءة، والربح، وميزة الشركة؛ حيث تمكن 
الشركة من التركيز أكثر على تصميم االستراتيجيات التي تضمن تحسين الجودة )Kafetzopoulos & Gkana, 2015(، فمع 
توجه الشركات إلى تحسين ممارسات إدارة الجودة، ستعمل الشركة بكفاءة وتصبح راسخة لبناء ُبعد آخر للميزة التنافسية 

)Wu, 2015(. ومن هنا قام الباحثان بصياغة فروض الدراسة كاآلتي:

بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة  الفرض الرئيس: من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية 
واألولويات التنافسية بشـركة إنرجايزر- مصر
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ويشتق منه الفروض الفرعية اآلتية:

الفرض الفرعي األول:  من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين التركيز على العمالء واألولويات - 
التنافسية بشـركة إنرجايزر - مصر.

الفرض الفرعي الثاني: من املتوقع وجــود عالقة جوهرية ذات داللــة إحصائية بين العمل الجماعي واألولــويــات - 
التنافسية بشـركة إنرجايزر - مصر.

الفرض الفرعي الثالث: من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين دعم اإلدارة العليا واألولويات - 
التنافسية بشـركة إنرجايزر - مصر.

الفرض الفرعي الرابع: من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين البحث والتطوير واألولويات - 
التنافسية بشـركة إنرجايزر - مصر.

الــفــرض الــفــرعــي الــخــامــس: مــن املــتــوقــع وجــــود عــالقــة جــوهــريــة ذات داللــــة إحــصــائــيــة بــيــن الــتــدريــب واألولـــويـــات - 
التنافسية بشـركة إنرجايزر - مصر.

أهداف الدراسة
مــن الــعــرض السابق ملشكلة الــدراســة يمكن تحديد الــهــدف الرئيس، وهــو: دراســـة ممارسات إدارة الــجــودة الشاملة 

وعالقتها باألولويات التنافسية بشـركة إنرجايزر - مصر

 ويتفرع من هذا الهدف الرئيس األهداف الفرعية التالية:

توضيح املشكالت األساسية التي تواجه قطاع اإلنتاج بشـركة إنرجايزر - مصر.- 

التعرف على وضع الشركة الحالي، وإلى أي مدى يتم تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة.- 

معرفة الوضع الراهن لألولويات التنافسية بشـركة إنرجايزر - مصر.- 

دراسة العالقة بين أبعاد إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحسين األولويات التنافسية بشـركة إنرجايزر - مصر.- 

أهمية الدراسة
األهمية العلمية 

تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي:

من أهمية املوضوع وهو مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وأهمية تطبيقه بالنسبة للمنشآت الصناعية.- 

الــجــودة الشاملة لتعزيز األولــويــات -  الـــدراســـة، وهــي توضيح دور إدارة  تــربــط نفس متغيرات  الــتــي  الـــدراســـات  قلة 
التنافسية بنفس املجال التطبيقي، فهي محاولة لسد الفجوة البحثية في هذا املوضوع.

األهمية العملية
إبراز مفهوم إدارة الجودة الشاملة لدى املديرين ورؤساء األقسام وتحفيزهم نحو التطبيق على أرض الواقع.- 

من املتوقع أن تفيد النتائج التي تسفر عنها هــذه الــدارســة أصحاب الــقــرار في الشركة محل الــدراســة في توضيح - 
التنافسية، وتبني أنظمة جــودة حديثة؛ مما يشكل خــارطــة طريق  الــجــودة الشاملة لتعزيز األولــويــات  إدارة  دور 

مستقبلية للشركة ملحاولة التحسين، بحيث تتوافق مع األولويات التنافسية التي تتبعها الشركة.

تطوير مقترحات من شأنها أن تعود بالنفع على املديرين ورؤســاء األقسام وكافة املسؤولين بعد دراســة وتحليل - 
درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة في مؤسساتهم.

حدود الدراسة
الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على قياس دور ممارسات إدارة الجودة الشاملة املتمثلة في: )التركيز على - 

العمالء، والعمل الجماعي، ودعم اإلدارة العليا، والبحث والتطوير ، والتدريب( في تحسين األولويات التنافسية 
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املتمثلة في: )اإلنتاجية، والجودة، وسرعة التوصيل، واملرونة، واألمان والسالمة، والروح املعنوية للموظفين(.

الحدود العملية: واجه الباحثين صعوبة في توزيع استمارات االستبيان في مجال التطبيق لتحليل الفروض وإثبات - 
صحتها من عدم صحتها.

الحدود العلمية: واجه الباحثين صعوبة لقلة الدراسات السابقة التي تربط بين متغيرات الدراسة ومجال التطبيق.- 

تصميم الدراسة
أسلوب ومنهج الدراسة:  اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهدافها املحددة من - 

قبل الباحثين، وقد ُبني هذا املنهج على الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة امليدانية.

مجتمع الدراسة: يتكون من جميع العاملين في شركة إنرجايزر - مصر، وعددهم )119( عامل، حيث تم استخدام - 
أسلوب الحصر الشامل ملجتمع الدراسة، وتم استرداد )109( استمارة بنسبة استجابة بلغت )91.6%(، وبعد 
املراجعة واستبعاد غير الصالح منها )11 استمارة(، ليصبح إجمالي االستمارات الصالحة للتحليل اإلحصائي، هي: 

 وصفًيا ملجتمع الدراسة من حيث خصائصهم الديموغرافية.
ً
)98 استمارة(. ويظهر جدول )1( تحليال

أداة الدراسة )االستبانة(
لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق 
أداة  بتصميم  الباحثان  قــام  من فرضياتها، 
ـــة )االســــتــــبــــانــــة(، تــضــمــنــت األجـــــــزاء  ــ ــــدراسـ الــ

التالية:

ــــة -  ــافـ ـكــ تـــــضـــــمـــــن  األول:  الــــــــجــــــــزء 
ــيــــة ملـــجـــتـــمـــع  الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــشــــخــــصــ

الدراسة.

 - )35( ــــمـــــل  يـــــشـ ــــي:  ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ الـــــــجـــــــزء 
ــبـــارة مــتــعــلــقــة بــاملــتــغــيــر املــســتــقــل  عـ

)ممارسات إدارة الجودة الشاملة(؛ إذ جرى تخصيص )7( عبارات للتركيز على العمالء )X1(، )6( عبارات للعمل 
الجماعي )X2(، )6( عبارات لدعم اإلدارة العليا )X3(، )7( عبارات للبحث والتطوير )X4(، )9( عبارات للتدريب 

)X5(. وقد تم االعتماد على دراسة حسن )2017( لوضع عناصر االستبيان.

الجزء الثالث: يشمل )29( عبارة متعلقة باملتغير التابع )األولويات التنافسية(؛ إذ جرى تخصيص )5( عبارات - 
 )7( ،)Y4( للمرونة )Y3(، )4( عبارات  التوصيل  )3( عبارات للجودة )Y2(، )4( عبارات لسرعة   ،)Y1( لإلنتاجية 
 
ً
عبارات لألمان والسالمة )Y5(، )6( عبارات للروح املعنوية ورضا املوظفين )Y6(. وقد تم االعتماد على دراسة كال

من:  )Ahuja and Khamba )2008( & Sintayehu )2019( & Xiande et al. )2002 لوضع عناصر االستبيان.

وتم اختيار مقياس ليكرت )Likert( الخما�سي في بناء االستبانة ألنه يعتبر من أكثر املقاييس استخداًما لقياس - 
اآلراء، وهذا بالنظر إلى سهولة فهمه وتوازن درجاته، إذ يعبر األفراد املستق�سي منهم عن مدى حدوث/ تطبيق كل 
العبارات التي تحتويها االستبانة وفق خمس درجات إذ يتدرج املقياس ما بين )5( درجات التي تعبر عن الحدوث 
بشدة، )4( درجات والتي تعبر عن الحدوث، و)3( التي تعبر عن محايد، )2( التي تعبر عن عدم الحدوث، )1( التي 

.
ً
تعبر عن عدم الحدوث إطالقا

معامل ثبات وصدق أداة الدراسة )االستبانة(
يتم قياس ثبات املحتوى ملتغيرات الدراسة من خالل اختبار معامل الثبات والصدق ملتغيرات الدراسة، وذلك بهدف 
التحليالت اإلحصائية الالحقة. والجدول رقم  معرفة مدى صدق وصحة وصالحية قائمة االستقصاء )االستبانة( إلجــراء 

)2( يوضح نتائج تطبيق كٍل من اختباري الثبات والصدق على مستوى متغيرات الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا.

يتـضـح من الجدول رقم )2( ما يلي:

جدول رقم )1(  
افية توزيع مجتمع الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

املجموع%العددالبيان%العددالبياناملتغير
98صفرصفرأنثى%98100ذكرالنوع 

الحالة 
التعليمية

%88.2بكالوريوس%77.1أقل من متوسط
98

%99.2دبلومة%7475.5تعليم متوسط

العمر
%402525.5 - 50 سنة%2022 - 30 سنة

98
%5099.2 - 60 سنة%306263.3 - 40 سنة

الخبرة
%103131.6 - 15 سنوات%66.1أقل من 5 سنوات

98
%5253.1أكثر من 15 سنة%599.2 - 10 سنوات
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أن قيمة معامل الثبات )ألفا( قد بلغت 95.3% إلجمالي أبعاد - 
»ممارسات إدارة الجودة الشاملة« وهو معامل مرتفع )أكبر 
من 60%( مما يدل على ثبات االستجابات، والذي انعكس أثره 
على معامل الصدق )الجذر التربيعي ملعامل الثبات( حيث بلغ 
97.6%، وهذا وقد تراوح معامل الثبات بين )%77.9، %94.8( 
على مستوى املتغيرات الفرعية، كما تراوح معامل الصدق بين 

)88.3%، 97.4%( على مستوى املتغيرات الفرعية.
اتضح أن قيمة معامل الثبات )ألفا( قد بلغت 91.8% ألبعاد - 

»األولــويــات التنافسية« وهــو معامل مرتفع )أكبر من %60( 
مــمــا يــــدل عــلــى ثــبــات االســـتـــجـــابـــات، والـــــذي انــعــكــس أثــــره على 
بلغ %95.8،  الــثــبــات( حيث  التربيعي ملعامل  )الــجــذر  الــصــدق 
وهـــذا وقـــد تــــراوح مــعــامــل الــثــبــات بــيــن )80.1%، 87.9%( على 
مــســتــوى املــتــغــيــرات الــفــرعــيــة، كــمــا تــــراوح مــعــامــل الــصــدق بين 

)80.1%، 93.2%( على مستوى املتغيرات الفرعية. 
أن قــيــمــة كــــٍل مـــن مــعــامــلــي الــثــبــات والـــصـــدق تـــزيـــد عـــن 0.6 - 

لجميع املتغيرات وتقترب من الواحد الصحيح، مما ُيشير إلى 
عبرة عن كل متغير. ولذلك 

ُ
أن هناك استقرار في العبارات امل

تــعــد قــائــمــة االســتــقــصــاء تــقــيــس مــا وضــعــت لــقــيــاســه، وبــالــتــالــي 
مثل مجتمع الدراسة بشكل جيد. ويستخلص الباحثان 

ُ
فإنها ت

من ذلك صالحية البيانات، ويمكن االعتماد على بيانات تلك 
القائمة في عمل التحليالت واالختبارات اإلحصائية الالحقة. 

االختبارات اإلحصائية املستخدمة
الدراسة  للبيانات محل  التحليل اإلحصائي  في عملية  التي استخدمت  تم تحديد األساليب واالختبارات اإلحصائية 
 لنتائج اختبار طبيعة البيانات السابق وحيث إنه اتضح من واقع النتائج أن املتغيرات ال تتبع التوزيع الطبيعي، فقد 

ً
طبقا

قام الباحثان باستخدام االختبارات اإلحصائية اآلتية:
إجــراء اإلحصاء الوصفي عن طريق حساب النزعة املركزية )الوسط الحسابي، والوسط الحسابي النسبي%(، - 

والتشتت )االنحراف املعياري، ومعامل االختالف%( بهدف تحديد األهمية النسبية لتلك املتغيرات وترتيبها حسب 
تلك األهمية من وجهة نظر املستق�سي منهم.

 ألن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي- ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين - 
ً
حساب معامل ارتباط سبيرمان- نظرا

املتغيرات املستقلة واملتغيرات التابعة أم ال. 
إذا تبين أن هناك عالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغيرات التابعة، يتم تطبيق تحليل االنحدار الخطي كخطوة - 

ثانية لدراسة تأثير املتغيرات املستقلة على املتغيرات التابعة.

الدراسة امليدانية
اإلحصاء الوصفي- وفيما يلي يعرض الباحثان اإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة

يتضح من الجدول رقم )3( ما يلي:
جــاءت درجــة حــدوث »ممارسات إدارة الجودة الشاملة« في شركة إنرجايزر مصر »ال تحدث - غير مطبق« وذلك - 

بمتوسط حــســابــي قـــدره )2.381( مــمــا يـــدل عــلــى أن الــوســط الــحــســابــي النسبي قــد بــلــغ )47.81%(، بــدرجــة انــحــراف 
معياري قــدره )0.713( مما يــدل على تجانس االستجابات، فقد بلغ معامل االختالف )29.84%(، أي بنسبة اتفاق 
 لدرجة حدوثها - تطبيقها من وجهة 

ً
قدرها )72.30%(، وقد جاءت أبعاد »ممارسات إدارة الجودة الشاملة« مرتبة وفقا

نظر املستق�سي منهم كما يلي: 

جدول رقم )2( 
معامل الثبات والصدق ملحاور الدراسة 

باستخدام معامل كرونباخ ألفا

عدد أبعاد الدراسة
العبارات

معامل 
الثبات

معامل 
الصدق

)X( :املتغير األول: ممارسات إدارة الجودة الشاملة
1.)X1( 70.8230.907التركيز على العمالء
2.)X2( 60.8570.926العمل الجماعي
3.)X3( 60.7790.883دعم اإلدارة العليا
4.)X4( 70.8970.947البحث والتطوير
5.)X5( 90.9480.974التدريب

إجمالي أبعاد ممارسات 
350.9530.976إدارة الجودة الشاملة

)Y( :املتغير الثاني: األولويات التنافسية
1)Y1( 50.7450.863اإلنتاجية
2)Y2( 30.7250.851الجودة
3)Y3( 40.7720.879سرعة التوصيل
4)Y4( 40.6410.801املرونة
5)Y5( 70.8680.932األمن والسالمة

الروح املعنوية والرضا 6
)Y6( 60.6660.816للموظفين

إجمالي أبعاد
290.9180.958األولويات التنافسية
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جـــــاء فــــي الـــتـــرتـــيـــب األول »الـــتـــركـــيـــز عــلــى - 
ــمــــالء« وذلــــــــك بـــمـــتـــوســـط حــســابــي  ــعــ الــ
قدره )3.020( مما يدل على أن الوسط 
 ،)%60.41( بلغ   قــد  النسبي  الحسابي 
كــمــا كــانــت درجـــة التطبيق »مــحــايــد«، 
بــانــحــراف مــعــيــاري قــــدره )0.837( مما 
يــــدل عــلــى تــجــانــس االســـتـــجـــابـــات، فقد 
بــلــغ مــعــامــل االخــتــالف )27.70%(، أي 

بنسبة اتفاق )%72.30(. 
ــامــــس واألخــــيــــر -  ــخــ وجــــــــاء فـــــي الـــتـــرتـــيـــب الــ

ـــك بــمــتــوســط حسابي  »الـــتـــدريـــب« وذلـ
أن  ــــى  ــلـ ــ عـ يـــــــــدل  ــا  ــ ــمـ ــ مـ  )2.022( قـــــــــــدره 
ــــد بــلــغ   ــابــــي الـــنـــســـبـــي قــ ــــط الــــحــــســ ــــوســ الــ
التطبيق  )40.44%(، كما كانت درجــة 
»ال تـــحـــدث - غــيــر مــطــبــق«، بــانــحــراف 
مــعــيــاري قــــدره )0.969( مــمــا يـــدل على 
معامل  بلغ  فقد  االستجابات،  تجانس 
االختالف )47.94%(، أي بنسبة اتفاق  

 .)%52.06(
جـــــــــــاءت درجـــــــــــة حـــــــــــدوث »األولــــــــويــــــــات - 

مصر  إنرجايزر  شركة  في  التنافسية« 
ــايــــد« وذلـــــــك بـــمـــتـــوســـط حــســابــي  »مــــحــ

قدره )2.815( مما يدل على أن الوسط الحسابي النسبي قد بلغ )56.29%(، بدرجة انحراف معياري قدره )0.650( 
مما يدل على تجانس االستجابات، فقد بلغ معامل االختالف )23.08%(، أي بنسبة اتفاق قدرها )76.92%(، وقد 
 لدرجة حدوثها - تطبيقها من وجهة نظر املستق�سي منهم كما يلي: 

ً
جاءت أبعاد »األولويات التنافسية » مرتبة وفقا

جاء في الترتيب األول »األمان والسالمة« وذلك بمتوسط حسابي قدره )3.491( مما يدل على أن الوسط الحسابي - 
يــدل على  »مطبق«، بانحراف معياري قــدره )0.804( مما  النسبي قد بلغ )69.83%(، كما كانت درجــة التطبيق 

تجانس االستجابات، فقد بلغ معامل االختالف )23.02%(، أي بنسبة اتفاق )%76.98(. 
جاء في الترتيب السادس واألخير »الــروح املعنوية للموظفين« وذلك بمتوسط حسابي قدره )2.454( مما يدل على - 

أن الوسط الحسابي النسبي قد بلغ )49.08%(، كما كانت درجة التطبيق »ال تحدث - غير مطبق«، بانحراف معياري 
قدره )0.727( مما يدل على تجانس االستجابات، فقد بلغ معامل االختالف )29.62%(، أي بنسبة اتفاق  )%70.38(. 

اختبارات الفروض

الجودة  إدارة  بين ممارسات  املتوقع وجــود عالقة جوهرية ذات داللــة إحصائية  مــن  الرئيس:  الــفــرض 
الشاملة واألولويات التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

يمكن تقسيم الفرض الرئيس إلى فروض فرعية كما يلي:
الفرض الفرعي األول: من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين التركيز على العمالء واألولويات - 

التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.
الفرض الفرعي الثاني: من املتوقع وجــود عالقة جوهرية ذات داللــة إحصائية بين العمل الجماعي واألولــويــات - 

التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.
الفرض الفرعي الثالث: من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين دعم اإلدارة العليا واألولويات - 

التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

جدول رقم )3( 
اإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة

الوسط األبعاد
الحسابي

الوسط 
الحسابي 
النسبي %

االنحراف
املعياري

معامل 
االختالف 

%
الترتيباالتجاه

 )X1( 1محايد%0.83727.70%3.02060.41التركيز على العمالء
 )X2( 3محايد%0.90139.65%2.27245.44العمل الجماعي
 )X3( 2محايد%0.83131.64%2.62652.52دعم اإلدارة العليا

 )X4( ال %0.82140.80%2.01340.26البحث والتطوير
4تحدث

 )X5( ال %0.96947.94%2.02240.44التدريب
5تحدث

أبعاد ممارسات إدارة 
ال %0.71329.84%2.38147.81الجودة الشاملة

تحدث

 )Y1( ال %0.80931.39%2.57851.55اإلنتاجية
4تحدث

  )Y2(ال %0.95036.63%2.59251.84الجودة
3تحدث

 )Y3( 2محايد%0.84626.27%3.22264.44سرعة التوصيل

  )Y4( ال %0.86633.95%2.55151.02املرونة
5تحدث

 )Y5( 1تحدث%0.80423.02%3.49169.83األمن والسالمة
الروح املعنوية والرضا 

 )Y6( ال %0.72729.62%2.45449.08للموظفين
6تحدث

أبعاد األولويات 
محايد%0.65023.08%2.81556.29التنافسية
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الفرض الفرعي الرابع: من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين البحث والتطوير واألولويات - 
التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

الــفــرض الــفــرعــي الــخــامــس: مــن املــتــوقــع وجــــود عــالقــة جــوهــريــة ذات داللــــة إحــصــائــيــة بــيــن الــتــدريــب واألولـــويـــات - 
التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

 ألن 
ً
مــن أجـــل اخــتــبــار هـــذا الــفــرض تــم تــكــويــن مصفوفة االرتـــبـــاط عــن طــريــق حــســاب مــعــامــل ارتــبــاط ســبــيــرمــان -نــظــرا

البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي- ملعرفة ما إذا كانت هناك عالقة )ارتباط( بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة واألولويات 
التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر أم ال. ومن ثم تم تطبيق تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة تأثير ممارسات إدارة 

الجودة الشاملة )املتغير املستقل( على األولويات التنافسية )املتغير التابع(:

- معامل ارتباط سبيرمان
ً
أوال

ــــجـــــدول رقـــم  ـــن الـ يــتــبــيــن مـ
)4( ما يلي:

وجــــود عــالقــة ارتــبــاط - 
)موجبة( ذات  طردية 
داللـــــة إحــصــائــيــة بين 

الــجــودة الشاملة )X( واألولــويــات التنافسية )Y(، وذلــك عند مستوى معنوية )0.01(، حيث إن  ممارسات إدارة 
 α قيمة معامل االرتباط تبلغ )0.692(، كما أن القيمة االحتمالية ملعامل االرتباط تقل عن قيمة مستوى املعنوية

 .)p–value = 0.000 < α = 0.01(

وجــود عالقة ارتباط طردية )موجبة( ذات داللــة إحصائية بين التركيز على العمالء )X1( واألولــويــات التنافسية - 
)Y(، وذلك عند مستوى معنوية )0.01(، حيث إن قيمة معامل االرتباط تبلغ )0.450(، كما أن القيمة االحتمالية 

 .)p–value = 0.000 < α = 0.01( α ملعامل االرتباط تقل عن قيمة مستوى املعنوية

 - ،)Y( واألولويات التنافسية )X2( ذات داللة إحصائية بين العمل الجماعي )وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة
االحتمالية  القيمة  أن  )0.640(، كما  تبلغ  االرتــبــاط  قيمة معامل  إن  )0.01(، حيث  وذلــك عند مستوى معنوية 

 .)p–value = 0.000 < α = 0.01( α ملعامل االرتباط تقل عن قيمة مستوى املعنوية

وجــود عالقة ارتــبــاط طــرديــة )موجبة( ذات داللــة إحصائية بين دعــم اإلدارة العليا )X3( واألولــويــات التنافسية - 
)Y(، وذلك عند مستوى معنوية )0.01(، حيث إن قيمة معامل االرتباط تبلغ )0.578(، كما أن القيمة االحتمالية 

 .)p–value = 0.000 < α = 0.01( α ملعامل االرتباط تقل عن قيمة مستوى املعنوية

 - ،)Y( واألولويات التنافسية )X4( ذات داللة إحصائية بين البحث والتطوير )وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة
االحتمالية  القيمة  أن  )0.621(، كما  تبلغ  االرتــبــاط  قيمة معامل  إن  )0.01(، حيث  وذلــك عند مستوى معنوية 

 .)p–value = 0.000 < α = 0.01(α ملعامل االرتباط تقل عن قيمة مستوى املعنوية

وجــود عالقة ارتباط طردية )موجبة( ذات داللــة إحصائية بين التدريب )X5( واألولــويــات التنافسية )Y(، وذلك - 
القيمة االحتمالية ملعامل  تبلغ )0.559(، كما أن  عند مستوى معنوية )0.01(، حيث إن قيمة معامل االرتــبــاط 

 .)p–value = 0.000 < α = 0.01( α االرتباط تقل عن قيمة مستوى املعنوية

وكمحصلة نهائية، تكون هناك مؤشرات مبدئية على إمكانية ظهور تأثير ألبعاد ممارسات إدارة الجودة الشاملة - 
على أبعاد األولويات التنافسية. وبالتالي تم االستعانة بتحليل االنحدار الخطي البسيط ملعرفة صـحـة هذا التأثير. 

- االنحدار الخطي البسيط
ً
ثانيا

نظرا لوجود عالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، يتم تطبيق تحليل االنحدار الخطي كخطوة ثانية لدراسة 
تأثير املتغيرات املستقلة على املتغيرات التابعة. يوضح جدول )5( نتائج تطبيق االنحدار البسيط بين كل متغير مستقل وبين 

املتغير التابع.

جدول رقم )4( 
مصفوفة االرتباط سبيرمان بين املتغيرات 

Spearman 
P-value= 0.000 

التركيز على 
X1 العمالء

العمل 
X2 الجماعي

دعم اإلدارة 
X3 العليا

البحث 
X4 والتطوير

التدريب 
X5

ممارسات إدارة 
X الجودة الشاملة

Y 0.692*0.559*0.621*0.578*0.640*0.450*األولويات التنافسية
 *Correlation is significant at the 0.01 level.
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جدول رقم )5( 
نتائج االنحدار البسيط بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة واألولويات التنافسية

نموذج 
االنحدار 
البسيط

املتغير املتغير املستقل
قيمة املعامالتالتابع

املعامل

T معامل
التحديد 

R2

F
قيمة 

املحسوبة
مستوى 
املعنوية

قيمة 
املحسوبة

مستوى 
املعنوية

النموذج
األول

ممارسات إدارة 
الجودة الشاملة

األولويات 
التنافسية

a 1.3017.8060.000ثابت االنحدار
0.48389.6690.000 β 0.6339.4690.000معامل االنحدار

النموذج 
األولويات التركيز على العمالءالثاني

التنافسية
a 1.6927.7590.000ثابت االنحدار

0.22928.5140.000 β 0.3725.3400.000معامل االنحدار

النموذج 
األولويات العمل الجماعيالثالث

التنافسية
a 1.78212.7670.000ثابت االنحدار

0.39763.1770.000 β 0.4547.9480.000معامل االنحدار

النموذج 
األولويات دعم اإلدارة العلياالرابع

التنافسية
a 1.5909.0140.000ثابت االنحدار

0.35652.9850.000
β 0.4667.2790.000معامل االنحدار

النموذج 
األولويات البحث والتطويرالخامس

التنافسية
a 1.80813.3000.000ثابت االنحدار

0.39963.8070.000
β 0.5007.9880.000معامل االنحدار

النموذج 
األولويات التدريبالسادس

التنافسية
a 2.12116.1080.000ثابت االنحدار

0.26234.0910.000
β 0.3435.8390.000معامل االنحدار

يتضح من الجدول رقم )5( ما يلي:

التنافسية: معنوية نموذج -  نتائج نموذج االنحدار البسيط بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة واألولــويــات 
)1%(. بلغت  أقـــل مــن  نــحــو )0.000( وهـــي   )F( االنـــحـــدار البسيط حــيــث بلغت قيمة القيمة االحــتــمــالــيــة الخــتــبــار 
قيمة معامل االنحدار )0.633(، أي أن مع زيــادة ممارسات إدارة الجودة الشاملة بوحدة واحــدة تزيد األولويات 
بقيمة   )9.469( املحسوبة   )T( قيمة  بلغت  حيث  القيمة  هــذه  معنوية  يالحظ  كما   .)0.633( بمقدار  التنافسية 
احتمالية )0.000(، وبلغت القدرة التفسيرية )R2( للنموذج )48.3%(، أي أن نسبة )48.3%( من التغيرات التي 
الرئي�سي  التنافسية يشرحها ممارسات إدارة الجودة الشاملة. وبالتالي يمكن قبول الفرض  في األولــويــات  تحدث 
القائل بأنه: من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة واألولويات 

التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

نتائج نموذج االنحدار البسيط بين التركيز على العمالء واألولويات التنافسية: معنوية نموذج االنحدار البسيط - 
حيث بلغت قيمة القيمة االحتمالية الختبار )F( نحو )0.000( وهي أقل من )1%(. بلغت قيمة معامل االنحدار 
تــزيــد األولـــويـــات التنافسية بمقدار  بــوحــدة واحـــدة  )0.372(، أي أن مــع زيـــادة مــمــارســات إدارة الــجــودة الشاملة 
)T( املحسوبة )5.340( بقيمة احتمالية )0.000(،  القيمة حيث بلغت قيمة  )0.372(. كما يالحظ معنوية هــذه 
وبلغت القدرة التفسيرية )R2( للنموذج )22.9%(، أي أن نسبة )22.9%( من التغيرات التي تحدث في األولويات 
التنافسية يشرحها التركيز على العمالء. وبالتالي يمكن قبول الفرض الفرعي األول القائل بأنه: من املتوقع وجود 

عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين التركيز على العمالء واألولويات التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

نتائج نموذج االنحدار البسيط بين العمل الجماعي واألولويات التنافسية: معنوية نموذج االنحدار البسيط حيث - 
بلغت قيمة القيمة االحتمالية الختبار )F( نحو )0.000( وهي أقل من )1%(. بلغت قيمة معامل االنحدار )0.454(، 
أي أن مع زيادة العمل الجماعي بوحدة واحدة تزيد األولويات التنافسية بمقدار )0.454(. كما يالحظ معنوية هذه 
القيمة حيث بلغت قيمة )T( املحسوبة )7.948( بقيمة احتمالية )0.000(، وبلغت القدرة التفسيرية )R2( للنموذج 
الجماعي.  العمل  يشرحها  التنافسية  األولــويــات  فــي  تــحــدث  الــتــي  التغيرات  مــن   )%39.7( نسبة  أن  أي   ،)%39.7( 
وبالتالي يمكن قبول الفرض الفرعي الثاني القائل بأنه: من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين 

العمل الجماعي واألولويات التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

نتائج نموذج االنحدار البسيط بين دعم اإلدارة العليا واألولويات التنافسية: معنوية نموذج االنحدار البسيط - 
حيث بلغت قيمة القيمة االحتمالية الختبار )F( نحو )0.000( وهي أقل من )1%(. بلغت قيمة معامل االنحدار 
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)0.466(، أي أن مع زيادة دعم اإلدارة العليا بوحدة واحدة تزيد األولويات التنافسية بمقدار )0.466(. كما يالحظ 
معنوية هذه القيمة حيث بلغت قيمة )T( املحسوبة )7.279( بقيمة احتمالية )0.000(، وبلغت القدرة التفسيرية 
)R2( للنموذج )35.6%(، أي أن نسبة )35.6%( من التغيرات التي تحدث في األولويات التنافسية يشرحها دعم 
اإلدارة العليا. وبالتالي يمكن قبول الفرض الفرعي الثالث القائل بأنه: من املتوقع وجود عالقة جوهرية ذات داللة 

إحصائية بين دعم اإلدارة العليا واألولويات التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

نتائج نموذج االنحدار البسيط بين البحث والتطوير واألولويات التنافسية: معنوية نموذج االنحدار البسيط - 
حيث بلغت قيمة القيمة االحتمالية الختبار )F( نحو )0.000( وهي أقل من )1%(. بلغت قيمة معامل االنحدار 
)0.500(، أي أن مع زيادة البحث والتطوير بوحدة واحدة تزيد األولويات التنافسية بمقدار )0.500(. كما يالحظ 
معنوية هذه القيمة حيث بلغت قيمة )T( املحسوبة )7.988( بقيمة احتمالية )0.000(، وبلغت القدرة التفسيرية 
)R2( للنموذج )39.9%(، أي أن نسبة )39.9%( من التغيرات التي تحدث في األولويات التنافسية يشرحها البحث 
بأنه: من املتوقع وجــود عالقة جوهرية ذات داللة  القائل  الــرابــع  الفرعي  والتطوير. وبالتالي يمكن قبول الفرض 

إحصائية بين البحث والتطوير واألولويات التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

نتائج نموذج االنــحــدار البسيط بين التدريب واألولــويــات التنافسية: معنوية نموذج االنــحــدار البسيط حيث - 
بلغت قيمة القيمة االحتمالية الختبار )F( نحو )0.000( وهي أقل من )1%(. بلغت قيمة معامل االنحدار )0.343(، 
أي أن مع زيادة التدريب بوحدة واحدة تزيد األولويات التنافسية بمقدار )0.343(. كما يالحظ معنوية هذه القيمة 
للنموذج   )R2( التفسيرية  الــقــدرة  وبلغت   ،)0.000( احتمالية  بقيمة   )5.839( املحسوبة   )T( قيمة  بلغت  حيث 
)26.2%(، أي أن نسبة )26.2%( من التغيرات التي تحدث في األولويات التنافسية يشرحها التدريب. وبالتالي يمكن 
قبول الفرض الفرعي الخامس القائل بأنه: من املتوقع وجــود عالقة جوهرية ذات داللــة إحصائية بين التدريب 

واألولويات التنافسية بشركة إنرجايزر مصـر.

نتائج الدراسة

من خالل الدراسة امليدانية التي قام بها الباحثان تم التوصل إلى نتائج عديدة، أهمها ما يلي:

بإجراء تحليل االعتمادية: اتضح أن قيمة كٍل من معاملي الثبات والصدق تزيد عن 0.6 لجميع املتغيرات وتقترب من - 
عبرة عن كل متغير. ولذلك تعد قائمة االستقصاء 

ُ
 في العبارات امل

ً
الواحد الصحيح؛ مما ُيشير إلى أن هناك استقرارا

مثل مجتمع الدراسة بشكل جيد. ويستخلص الباحثان من ذلك صالحية 
ُ
تقيس ما وضعت لقياسه، وبالتالي فإنها ت

البيانات، ويمكن االعتماد على بيانات تلك القائمة في عمل التحليالت واالختبارات اإلحصائية الالحقة. 

بــإجــراء اإلحــصــاء الــوصــفــي: جـــاءت درجـــة حـــدوث »مــمــارســات إدارة الــجــودة الــشــامــلــة« فــي شــركــة إنــرجــايــزر مصر - 
»ال تحدث - غير مطبق« وذلك بمتوسط حسابي قدره )2.381(؛ مما يدل على تلك املمارسات في الشركة تحتاج إلى 
التحسين، وباألخص في برامج التدريب للعاملين واملتعلقة بكيفية أداء األعمال املطلوبة بكفاءة وفعالية، واالهتمام 
بالبحث والتطوير للمنتجات، وزيادة غرس فلسفة العمل الجماعي بالعاملين، وزيادة دعم اإلدارة العليا للعاملين 
والتركيز على العمالء. في حين جاءت درجة حدوث »األولويات التنافسية« في شركة إنرجايزر مصر »محايد« وذلك 
بمتوسط حسابي قدره )2.815(؛ مما يدل على أن األولويات التنافسية في الشركة تحتاج إلى التحسين، وباألخص 
في رفع الروح املعنوية للعاملين، وتعزيز نسبة املرونة، وزيادة اإلنتاجية، وزيادة جودة املنتجات املنتجة، والقضاء 

على اإلسكراب )الهدر(، وتعزيز سرعة التوصيل والتسليم، وزيادة السالمة واألمن بالشركة.

بدراسة االرتباط بين املتغيرات املستقلة والتابعة عن طريق معامل ارتباط سبيرمان، وتحليل معامل االنحدار - 
الخطي البسيط كخطوة ثانية لدراسة تأثير املتغيرات املستقلة على املتغيرات التابعة تبين ما يلي:

قبول صحة الفرض الرئيس، وهــو: من املتوقع وجــود عالقة ارتباط طردية )موجبة( ذات داللــة إحصائية بين 	 
ممارسات إدارة الجودة الشاملة )X( واألولويات التنافسية )Y(، حيث إن قيمة معامل االرتباط تبلغ )0.692(، كما 

أظهرت نتائج االنحدار الخطي وجود تأثير ذو داللة إحصائية بينهم، وذلك عند مستوى معنوية )0.01(.

قبول صحة الفرض الفرعي األول، وهو: من املتوقع وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة( ذات داللة إحصائية 	 
)0.450(، كما  تبلغ  االرتــبــاط  إن قيمة معامل  )Y(، حيث  التنافسية  واألولــويــات   )X1( العمالء  التركيز على  بين 

أظهرت نتائج االنحدار الخطي وجود تأثير ذو داللة إحصائية بينهم، وذلك عند مستوى معنوية )0.01(.
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قبول صحة الفرض الفرعي الثاني، وهو: من املتوقع وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة( ذات داللة إحصائية 	 
بين العمل الجماعي )X2( واألولويات التنافسية )Y(، حيث إن قيمة معامل االرتباط تبلغ )0.640(، كما أظهرت 

نتائج االنحدار الخطي وجود تأثير ذو داللة إحصائية بينهم، وذلك عند مستوى معنوية )0.01(.

قبول صحة الفرض الفرعي الثالث، وهو: من املتوقع وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة( ذات داللة إحصائية 	 
بين دعم اإلدارة العليا )X3( واألولويات التنافسية )Y(، حيث إن قيمة معامل االرتباط تبلغ )0.578(، كما أظهرت 

نتائج االنحدار الخطي وجود تأثير ذو داللة إحصائية بينهم، وذلك عند مستوى معنوية )0.01(.

قبول صحة الفرض الفرعي الرابع، وهو: من املتوقع وجود عالقة ارتباط طردية )موجبة( ذات داللة إحصائية 	 
بين البحث والتطوير )X4( واألولويات التنافسية )Y(، حيث إن قيمة معامل االرتباط تبلغ )0.621(، كما أظهرت 

نتائج االنحدار الخطي وجود تأثير ذو داللة إحصائية بينهم، وذلك عند مستوى معنوية )0.01(.

قبول صحة الــفــرض الفرعي الــخــامــس، وهـــو: مــن املتوقع وجـــود عــالقــة ارتــبــاط طــرديــة )مــوجــبــة( ذات داللــة 	 
إحصائية بين التدريب )X5( واألولــويــات التنافسية )Y(، حيث إن قيمة معامل االرتــبــاط تبلغ )0.559(، كما 

أظهرت نتائج االنحدار الخطي وجود تأثير ذو داللة إحصائية بينهم، وذلك عند مستوى معنوية )0.01(.

توصيات الدراسة
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد أوصت بما يلي:

ينبغي أن تقوم الشركة بتنظيم اجتماعات دورية بين صانعي القرار واملوظفين؛ ملا لذلك من تأثير في تحسين األداء، - 
وتطوير ممارسات إدارة الجودة الشاملة.

ضــرورة محافظة الشركة على ممارسات إدارة الجودة الشاملة بهدف تحسن األداء، وتعظيم األربـــاح، وتحقيق - 
امليزة التنافسية لها في السوق.

ضرورة حرص الشركة على عمل التغذية الراجعة عن ممارسات إدارة الجودة الشاملة، وغيرها من املمارسات، - 
وأن تحرص على تقديم خدمات متنوعة وشاملة تلبي كافة رغبات العمالء.

أهمية وضع خطط تدريبية للعاملين بهدف تحسين قدراتهم، تطوير أدائهم، وتحسين جودة املنتجات.- 

ضرورة تفعيل مبدأ مشاركة املوظفين في عمليات اتخاذ القرار وزيادة صالحياتهم لتسهيل إنجاز العمل املطلوب - 
في الوقت املحدد وبجودة عالية.

منح حوافز معنوية ومادية ومكافآت مالية مجزية ألصحاب االبتكارات واإلبداعات في الشركة الذين يعملون على - 
تقديم أفكار جديدة ومبتكرة.

أهمية استخدم أساليب وآليات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز مكانتها في السوق، - 
وزيادة حصتها السوقية مرة أخرى.

املحافظة على مستوى التركيز على العمالء من خالل االستمرار بتقديم الخدمات ذات الجودة العالية التي تلبي رغباتهم.- 

ضرورة تكثيف الجهود اإلدارية بالشركة ملواكبة األنظمة الخبيرة والتكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات ترقى إلى - 
املستوى العالمي.

الدراسات املستقبلية

ضرورة إجراء املزيد من الدراسات التي تدرس عالقة إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية للشركة 
على مجتمعات أخرى غير مجتمع الدراسة الحالية، ومقارنة النتائج للوصول لكافة العالقات.
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 ABSTRACT

The study aimed: to investigate the role of total quality management by focusing on the dimensions 
)customer focus - teamwork - management support - research and development - training( and its role in 
enhancing the competitive priorities of companies )productivity - quality - delivery - flexibility - safety and 
security - employee spirit and satisfaction(

Study Methodology: the study relied on the descriptive analytical approach to study the relationships 
between variables, and used statistical methods such as means, standard deviation, Spearman’s correlation 
coefficient and simple regression analysis.

Population and study sample: the researchers develop an empirical study that applied to all the em-
ployees of Energizer Egypt by distributing questionnaires and then collecting and analyzing the data using 
SPSS 26 program to reach the study results.

The results: the study concluded that there is a statistically significant relationship between the prac-
tices of total quality management and the competitive priorities of Energizer - Egypt.

Recommendations: the researchers recommend that the company should maintain total quality man-
agement practices in order to improve performance, maximize profits, and achieve a competitive advantage 
in the market, also organize periodic meetings between decision-makers and employees, which has an im-
pact on improving performance and developing total quality management practices in the company.

Keywords: Total Quality Management, Competitive Priorities, Energizer Egypt..




