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 .خلصالم
تناولت الدراسة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على رضا العمالء بالتطبيق على شركة دال للصناعات الغذائية 

عدد العوامل ت تتمثل مشكلة البحث في كيفية تحقيق رضاء العمالء ومدىكوكاكوال وتمثلت مشكلة الدراسة في 
المؤثره فيه ومن خالل هذا البحث سوف يسلط الضؤ على المشكله من خالل مدى مساهمة إدارة الجوده 
الشامله في تحقيق رضاء وذلك من خالل اإلجابه على االسئلة تطبيق إدارة جودة المنتجات يؤدي لتحقيق 

وضيح ت؟ وتمثلت أهمية الدراسة في نتجاتدراسة إحتياجات العمالء تساهم في تحديد جودة الم رضاء العمالء؟
لعمالء ومدى ا توضيح أهمية رضاء، أهمية تطبيق إدارة الجوده الشاملة ومدى تأثيرها في تحقيق رغبات العمالء
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معرفة ما إذا كان تطبيق إدارة الجوده الشاملة كافيا" . هدفت الدراسة إلى مساهمه في تحقيق أهداف المنظمات
يفية قياس معرفة ك معرفة مدى تأثير أبعاد الجوده المختلفة في تحقيق رضاء العمالء لتحقيق رضاء العمالء

 ،هناك عالقة إيجابية بين تطبيق الجوده الشاملة والوالءوجاءت فرضيات فرضيات الدراسة في  رضا العمالء
ية الحصول إمكان هناك عالقة إيجابية بين سهولة و، هناك عالقة إيجابية بين فهم احتياجات الزبائن والرضا

 ، إتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:على السلعه والخدمه والرضا
، ايوجد عالقة إيجابية تطبيق الجودة الشامل على الرض، توجد عالقة إيجابية بين تطبيق الجودة الشاملة والوالء

لى شركة ع . وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:زبائن والرضاال توجد عالقة إيجابية في فهم إحتياجات ال
دال للصناعات الغذائية زيادة درجة اإلهتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة لما لها من عالقة في زيادة والء 

على شركة دال للصناعات الغذائية ، العمالء مما يؤدي إلى االحتفاظ بالعمالء الحاليين وجذب عمالء جدد
اعات على شركة دال للصن، مام بكيفية تحقيق رضا العمالء الن رضا العمالء يؤدي إلى تحقيق الوالءاإلهت

الغذائية زيادة اإلهتمام في مسألة فهم إحتياجات الزبائن بصورة دقيقة جداً والعمل على تحقيق او تلبية إحتياجات 
ن وهذا يؤدي صور في مسألة فهم إحتياجات الزبائالزبائن وحتي التنبؤ بها مستقبالً إذ اثبتت الدراسة أنه هناك ق

  .لعدم تحقيق رضا العمالء
 الكلمات المفتاحية: إدارة الجودة الشاملة، رضا العمالء.

 
Abstract. 

The study has tackled the Application of Comprehensive Quality Administration 
Impact on clients’ satisfaction by applying on DAL Company for Nutrition Industries 
as agents, the problem of the study represented by the achievement way of clients’ 
satisfaction and the range of the effective multitude factors on it. Light shed on the 
range of the comprehensive quality administration for satisfaction achievement 
throughout the answer of the questions, the application of quality administration 
production leads to achieve clients’ satisfaction? Clients’ needs studies can 
participate to determine the products quality? The importance of the study 
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represented by clarifying the importance of comprehensive quality administration, 
and its impact range to achieve clients’ desires , clarifying the importance of clients’ 
satisfaction and its extent for participation to achieve the terms’ objectives. The 
study has aimed to identify if the application of comprehensive quality administration 
as a tool for clients’ satisfaction achievement. The hypotheses of the study point 
that there is a relationship between the application of comprehensive quality 
administration and the loyalty. There is a relationship between the needs 
comprehension and satisfaction. There is a considerable relationship between the 
application of comprehensive administration and loyalty. There is a considerable 
relationship between customs’ needs and satisfaction. The study recommended 
that DAL company for Nutrition Industries should have to increase importance 
degree by applying the application of the comprehensive quality administration for 
its relationship in clients’ loyalty augment, which deals to keep the current clients 
and to attract new ones. DAL term for nutrition industries should have  to augment 
the importance of how to achieve clients’ satisfaction, because it leads to fulfill the 
loyalty. DAL Term for Nutrition Industries should have to increase the importance 
for understanding the customs’ needs problem very clearly and working to achieve 
or respond to customs’ needs in the future, the study stated that there is a lack of 
clients’ needs understanding problem and that will lead to not achieving the clients’ 
satisfaction. 

Keywords: total quality management ,customer satisfaction  .  
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 :الدراسةمشكلة 
تتمثل مشكلة البحث في كيفية تحقيق رضاء العمالء ومدى تعدد العوامل المؤثره فيه ومن خالل 
هذا البحث سوف يسلط الضؤ على المشكله من خالل مدى مساهمة إدارة الجوده الشامله في 

 وذلك من خالل اإلجابه على االسئلة التاليه: عمالء،رضا التحقيق رضاء 

 إدارة جودة المنتجات يؤدي لتحقيق رضاء العمالء؟تطبيق  .1
 دراسة إحتياجات العمالء تساهم في تحديد جودة المنتجات؟ .2
 مفهوم إدارة الجودة يساهم في تحقيق رضاء العمالء؟ .3

 :الدراسةأهداف 
 معرفة ما إذا كان تطبيق إدارة الجوده الشاملة كافيا" لتحقيق رضاء العمالء.                                        .1
 معرفة مدى تأثير أبعاد الجوده المختلفة في تحقيق رضاء العمالء. .2
 معرفة كيفية قياس رضا العمالء. .3

 :الدراسةأهمية 
 ة ومدى تأثيرها في تحقيق رغبات العمالء..توضيح أهمية تطبيق إدارة الجوده الشامل1

 . توضيح أهمية رضاءالعمالء ومدى مساهمه في تحقيق أهداف المنظمات.2

 :الدراسةفروض ا
 الفرضية الرئيسية األولى: هناك عالقة إيجابية بين تطبيق الجوده الشاملة والوالء. -

 الفرضيات الفرعية :

 الزبائن والوالء.هناك عالقة إيجابية بين فهم احتياجات  .أ
 هناك عالقة إيجابية بين سهولة و إمكانية الحصول على الخدمة أو السلعه  والوالء. .ب
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 هناك عالقة إيجابية بين تحقيق االمان والوالء. .ت
 الفرضية الرئيسية الثانية : هناك عالقة ايجابية بين تطبيق الجوده الشاملة والرضا. -

 الفرضيات الفرعية :

 بين فهم احتياجات الزبائن والرضا.هناك عالقة إيجابية  .أ
 هناك عالقة إيجابية بين سهولة و إمكانية الحصول على السلعه والخدمه والرضا. .ب
 هناك عالقة إيجابية بين تحقيق االمان والرضا. .ت
 الفرضية الرئيسية الثالثة: هناك عالقة إيجابية بين الوالء والرضا. -
 الوالء.قة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة و الفرضية الرئيسية الرابعة: الرضا يتوسط العال -

 الفرضيات الفرعية :

 الرضا يتوسط العالقة بين فهم احتياجات الزبائن والوالء. .أ
 الرضا يتوسط العالقة بين سهولة الحصول على السلعه أو الخدمة والوالء. .ب
 الرضا يتوسط العالقة بين تحقيق االمان والوالء. .ج

 :نموذج الدراسة المقترح

بناء علي نتائج التحليل العاملي التوكيدي واالعتمادية بقيت محاور المتغير المستقل المسئولية  
االجتماعيةكما هي اما ابعاد المتغير الوسيط المسئولية المجتمعية اندمجت الي محورين كما 
ي فاندمجت ابعاد المتغير التابع الي محورين مما حدا الي تعديل نموذج وفرضيات الدراسة كما 

 الشكل اعاله.
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 المصدر: إعداد الباحث                                            
 (  يوضح نموذج الدراسة1شكل رقم )

 :الدراسةمنهجية 
ات ستنبايي والمنهج اإلستقرائي في عر  الدراساعتمد البحث على المنهج التاريخي والمنهج اال

 السابقة والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج االحصائي في تحليل إختبار الفرضيات .

 مصادر جمع البيانات :
إعتمدت الدراسة في جمع البيانات على المعلومات األولى من خالل إستمارة اإلستبيان ، اما 

 وتقارير إدارة المبيعات وإداة الترويج وماتوفر من رسائل ومنشورات.المعلومات الثانوية من المراجع 

 مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من موظفي إدارة الموارد البشرية وقسم التدريب إدارة الجوده وقسم الترويج 

 .ه إفتراضية وحللت واختبرت فروضهاوقد اختيرت عين

  

 المتغير المستقل.

 تطبيق إدارة الجوده الشاملة.

 فهم إحتياجات الزبائن.

سهولة وإمكانية الحصول على 

 الخدمة أو السلعه.

 تحقيق االمان

 

 المتغير الوسيط

 الرضا

 

 المتغير التابع

 الوالء
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 الدراسات السابقة :
 :(1)على رضاء العمالء.اثر جودة الخدمات 1

 مشكلة الدراسة:
نظرا" لضرورة قياس جودة الخدمة كمدخال أساسي لتطوير الجوده وتحسينها في المؤسسات 
الخدمية والصعوبات والتباين في كيفية قياس جودة الخدمات ، والحاجات الملحة لقياس جودة 

 التالية:الخدمات في مؤسسات اإلتصال وتمثلت مشكلة الدراسة في االسئلة 
 هل تتوافق توقعات عمالء الشركة محل الدراسة مع الخدمات المدركة فعال"؟ 
 ماهي أهم امؤثرات التي تؤثر على جودة الخدمات المدركة من وجهة نظر العمالء؟ 
 هل هناك عالقة بين جودة الخدمة المدركة ورضاء العمالء؟ 

 أهداف الدراسة:
 ية المصاحبة لخدمة الجمهور.. لفت اإلنتباه ألهمية الخدمات التكميل1
 . قياس الفجوه الناتجة من الخدمة المدركة من قبل العمالء ومقارنتها بتوقعاتهم.2
 . تحديد درجة رضاء عمالء الشركة محل الدراسة عن الخدمة المقدمة إليهم.3
 . درجة إرتباط مؤشر اإلعتمادية في الخدمة التكميلية وعالقته بجودة الخدمة.4
لتوصيات الالزمة لتحسين جودة الخدمات التكميلية للعمالء بالشركة محل . تقديم ا5

 الدراسة وفق مرئيات الجوده الشاملة.
 . تحليل العالقة الموجوده بين الخدمه المدركة ورضاء العمالء6
لقياس الفجوه الموجوده في مؤشرات جودة   (  ( servqual. تطبيق نموزج سيرفوكول7

 الخدمة.

                                                           
 -( 2009 – 2006أثر جودة الخدمات على رضا العمالء ) دراسة حالة شركة زين لإلتصاالت بوالية الخرطوم  )  –نزار خليل ابوبكر سليمان   (1) 

 دراسة غير منشوره. – 2010يوليو  –رسالة ماجستير  –جامعة النيلين 
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 :فروض الدراسة 
توجد فروقات عالقة ذات داللة إحصائية بين الخدمة المدركة من قبل عمالء الشركة  .1

 محل الدراسة وتوقعاتهم لهذه الخدمة.
توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين مؤشر الملموسية المدرك والمتوقع من قبل  .2

 عمالء الشركة محل الدراسة.
اإلعتمادية المدرك والمتوقع من قبل توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين مؤشر  .3

 عمالء الشركة محل الدراسة.
توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين مؤشر اإلستجابة المدرك والمتوقع من قبل  .4

 عمالء الشركة محل الدراسة.
توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين مؤشر االمآن المدرك والمتوقع من قبل عمالء  .5

 الشركة محل الدراسة.
توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين مؤشر التعايف المدرك والمتوقع من قبل  .6

 عمالء الشركة محل الدراسة.
 توجد عالقة إرتباط بين جودة الخدمةالمدركة ومؤشراإلعتمادية. .7

 منهجية الدراسة:

إعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، حيث اعتمد المنهج الوصفي على أهم المراجع 
يات المنشوره وغير المنشورة باإلضافة الي البحوث بينما إعتمد المنهج التحليلي على والدور 

 اإلستبيان المكمل لمعلومات اإليار النظري إضافة الي المقابالت والمالحظات الشخصية.
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  (1):.أثر تطبيق إدارة الجوده الشاملة على رضا العمالء2

 مشكلة البحث :

 الل االسئلة الرئيسية التالية:يطرح الباحث مشكلة البحث من خ

هل توجد عالقة بين تطبيق الجوده الشاملة وتحقيق رضا العمالء في الشركة السودانية  -
 للتوليد الحراري للكهرباء؟

 كيف يتم تطبيق الجوده الشاملة على الخدمات التي تقدمها هذه الشركة؟ -
 ماهي الخطوات المطلوبة لتطبيق إدارة الجوده الشاملة؟ -
 الثآر الناتجة عن تطبيق ادارة الجودة الشاملة بالشركة السودانية لتوليد الكهرباء؟ماهي ا -

 أهداف البحث:

 دراسة تأثير إدارة الجوده الشاملة على رضا العمالء. -
 دراسة مدى تأثير إدارة الجوده الشاملة على تطويرعملية توليد الكهرباء. -
 الشاملة.إقتراح بعض الحلول التي تصف تطبيق نظام الجوده  -
 عكس أهمية الجوده في القطاعات الخدمية في السودان وخاصة حدمات الكهرباء. -

 فروض البحث:

 إدارة الجوده الشاملة لها أثر في تطوير الشركة السودانية للتوليد الحراري. -
 هناك عالقة بين تطبيق إدارة الجوده الشاملة بالشركة ورضا العمالء. -

                                                           
أثر تطبيق إدارة الجوده الشاملة  على رضا العمالء) تطبيق على الشركة السودانية لتوليد الكهرباء الحرارية  )  –عبدالمنعم إسحق سليمان ابراهيم   (1) 

 دراسة غير منشوره. –  2012اغسطس –رسالة ماجستير  –جامعة الزعيم األزهري  -( ( 2010-2012
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ء شركات الكهرباء يؤثر إيجابا" في التنبؤ باحتياجات العمالتطبيق نظام الجوده الشاملة في  -
 وإستقطابهم.
 منهجية الدراسة : 

يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي اإلستقرائي ودراسة الحالة و اعتمد في 
 الحصول على البيانات من المصادر الثانوية من الكتب والدوريات والمجالت العلمية اما البيانات

 األولية تم الحصول عليها عن يريق اإلستبيان.
 :  (1).أثر جودة الخدمات المصرفية على رضاء العمالء3

 مشكلة البحث :
 تتمثل مشكلة البحث في مامدى تأثير جودة الخدمات المصرفية على رضا العميل؟

 تندرج تحت هذا السؤال المحوري اسئلة فرعية على النحو التالي:
 جودة الخدمات المقدمة من يرف المؤسسة؟كيف يقيم العمالء  .1
 ماهي المؤشرات التي يستخدمها العمالء في تقيم جودة الخدمة؟ .2
 هل هناك إرتباط بين جودة الخدمة المدركة ورضا العميل؟ .3

 أهداف البحث:
نظري يحدد المفاهيم المتعلقة بجودة الخدمة والمؤشرات ونمازج تقيمها وسبل  تقديم إيار .1

 الي التعريف بالرضا وخصائصه ويرق قياسه. تحسينها باإلضافة
 تحليل العالقة الموجوده بين جودة الخدمة المدركة ورضا العمالء. .2
 تطبيق نموزج لتقييم جودة الخدمة المقدمه. .3

                                                           
-2005أثر جودة الخدمات المصرفية على رضا العمالء ) دراسة تطبيقية على البنك السوداني الفرنسي من الفتره  ) –المولى رندا عطا قسم هللا فضل   (1) 

 دراسة غير منشوره. –م ( 2012-ه  1433اغسطس )  –رسالة ماجستير  –جامعة الزعيم األزهري  -( ( 2011
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التأكيد على أهمية جودة الخدمة المقدمه كمصدر للميزه التنافسية في ظل اإلنفتاح على  .4
 السوق العالمي.

النتائج واإلقتراحات التي من الممكن ان تساهم في تطور جودة الخدمة التوصل الي بعض  .5
 في المصارف السودانية.

 فروض البحث:

 هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة الخدمة ورضا العميل. .1
 توسع تشكيلة الخدمات تؤدي الي رضا العميل وجذب عمالء جدد. .2
 صارف.جودة الخدمة المصرفية تؤدي الي تحسين اداء الم .3

 : (1)أثر جودة خدمات تأمين السيارات في رضا العمالء .4

 مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث في تدني مستوى جودة الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين 
السودانية بفرع تأمين السيارات و تتمثل أهم مالمح هذا التدني في ضعف مهارات إستقبال وتقديم 

مي الخدمة ) الموظفين ( بفرع تأمين السيارات باإلضافة الي ضعف اإلستجابة الخدمة من قبل مقد
لشكاوى ومقترحات عمالء فرع السيارات  ولجؤ شركات التأمين الي الممايلة والتأخير في سداد 
المطالبات المستحقة للعمالء بفرع السيارات وفر  مبالغ تحمل و إستهالك عالية بقية تحميل 

 ره للعمالء وغير ذلك.جزء كبير من الخسا

                                                           
ودان جامعة الس -السيارات في رضا العمالء ) شركة شيكان للتأمين و إعادة التأمين فرع االبيض (أثر جودة خدمات تأمين  –هيام ابراهيم شيخ الدين  (1) 

 دراسة غير منشوره. – 2012–رسالة ماجستير  –للعلوم والتكنلوجيا 

  



 

 

12 

من المشاكل األخرى المتعلقة  بفرع السيارات التي ادت الي تدني مستوى جودة  الخدمة التي 
 يقدمها فرع السيارت بشركات التأمين السودانية.

، سهالمتمثلة في العناصر ) الملمو  تحاول هذه الدراسة البحث في معايير جودة الخدمات التأمينية
اإلستجابة ، العناية واإلهتمام الشخصي ، الثقة ، االمان ( وإمكانية تطبيقها  اإلعتمادية ، سرعة

 على فرع تأمين السيارات بشركات التأمين السودانية بهدف ضمان جودة الخدمة المقدمة.

 أهداف البحث:

يهدف البحث الي التعرف على مدى امكانية تطبيق معايير جودة الخدمة في فروع  .1
 ركات التأمين السودانية.تأمين السيارات في ش

الكشف عن األبعاد التي يستخدمها العمالء في تقييم جودة الخدمة في فروع تأمين  .2
 السيارات في شركات التأمين السودانية.

التعرف على مستوى رضا العمالء بفرع تأمين السيارات بشركة شيكان للتأمين وإعادة  .3
 التأمين عن جودة الخدمة التي يقدمها هذا الفرع.

 فروض البحث:

اليوجد أثر ذو داللة إحصائية للعناصر الملموسة لخدمة تأمين السيارات على رضا  .أ
 العمالء في شركات التأمين السودانية.

اليوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقة والثبات ) اإلعتمادية ( في مستوى اداء خدمة تأمين  .ب
 السودانية.السيارات على رضا العمالء عن جودة الخدمة في الشركات 

اليوجد أثرذو داللة إحصائية لسرعة اإلستجابة ) المصداقية ( في مستوى اداء خدمة تأمين  .ج
 السيارات على رضا العمالء عن جوده الخدمة في الشركات السودانية.
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يوجد أثر ذو داللة إحصائية في شعورالعمالء بالثقة واالمان ) الضمان ( في مستوى اداء  .د
 على رضا العمالء عن جودة الخدمة في الشركات السودانية.خدمة تأمين السيارات 

 منهجية البحث :

إعتمد الباحث على المنهج التاريخي والمنهج اإلستنبايي والمنهج اإلستقرائي في عر  الدراسات  
 السابقة والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج اإلحصائي في تحليل و إختبار الفرضيات.

 :(1)وأثرها على رضا الزبون  .جودة الخدمات المصرفية5

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة الدراسة في الخدمات المصرفية بالنمطية من حيث الطبيعة اإلجرائية وقد تلفي 
النمطية امكانيات التميز في الخدمة والتي تعد من متطلبات التنافس هذه النمطية دفعت  المصارف 

اشباع حاجات ورغبات الزبائن وكسب رضاهم نحو تحسين خدماتها واإلهتمام بجودتها  من أجل 
 ووالئهم ومن ثم تغطية االرباح.

يقوم المصرف بتقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتعدده وفقا" لمستوى جوده معين وتعتقد إدارة 
البنك أنها تحقق من خالل الميزة التنافسية المطلوبة لتحقيق رضا عمالء المصرف واإلحتفاظ بهم 

ن وتطوير جودة الخدمات المقدمة يجب أن تبنى وفق رغبات و إحتياجات إال أن عملية تحسي
 العمالء وفقا" للمفهوم الحديث للتسويق.
 تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤالت االتية:

 ماهي قدرة وإتجاه العالقة بين جودة الخدمات المصرفية ورضا الزبون ؟ .أ

                                                           
جامعة  -والتنمية اإلجتماعية ( جودة الخدمات المصرفية و أثرها على رضا الزبون ) دراسة ميدانية على مصرف اإلدخار–آدم يعقوب ابكر حماد   (1) 

 دراسة غير منشوره. – 2014 –رسالة ماجستير  –السودان للعلوم والتكنلوجيا 
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 ورضا الزبون ؟ماهي قوة واتجاه العالقة بين جودة الخدمة المصرفية  .ب
 ماهي قوة واتجاه العالقة بين اإلعتمادية ورضا الزبون؟ .ج
 كيف يمكن تحديد العالقة بين اإلستجابة ورضا الزبون؟ .د

 أهداف الدراسة:
تقديم إيار نظري يحدد المفاهيم المتعلقة بجودة الخدمة المصرفية والمؤشرات ونمازج  .أ

 ياسه.ا وخصائصه ويرق قتقسيمها وسبل تحسينها باإلضافة الي التعريف بالرض
 تحليل العالقة الموجودة بين جودة الخدمة المدركة ورضا العميل.  .ب
توفير معلومات تساعد إدارة البنك في قياس جودة ماتقدمه من خدمات مصرفية وتحديد  .ج

أهم العوامل التي يوليها العمالء أهمية نسبية عالية خاصة عند تقيمهم  لجودة تلك 
 اولويات التطور.الخدمات وذلك لمعرفة 

 فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية توجد عالقة إرتباط إيجابية معنوية بين أبعاد وجودة الخدمة ورضا الزبائن تنبثق 

 منها الفرضيات التالية:
 هناك عالقة إرتباط إيجابية بين الملموسية ورضا الزبون. .أ
 توجد عالقة إرتباط بين اإلعتمادية ورضا الزبون. .ب
 إرتباط إيجابية معنوية بين اإلستجابة ورضا الزبون. هناك عالقة .ت

 منهج الدراسة:
تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لموضوع الدراسة من اجل وصف الخلفية النظرية 
للموضوع وذلك نسبة لمالئمة المنهج الوصفي لطبيعة الموضوع ومن ثم التوجه الي ميدان الدراسة 

 مصرف وتبويبها  بهدف اختبار الفرضيات وإستخالص النتائج.وجمع البيانات الخاصة بال
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 المقارنة بين الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة في إستخدام المنهج الوصفي لوصف الظاهره محل الدراسة 
 بينما كان االختالف في ان الدراسة السابقة تناولت رضا العمالء في مجال الخدمات المصرفية 
وخدمات تأمين السيارات بينما تناولت الدراسة الحالية رضا العمالء من جانب الخدمات والمنتجات 

 من خالل إختبار ابعاد جودة المنتجات والخدمات. 
 اإلطار النظري 

 أوال:إدارة الجودة الشاملة
 Total Quality Managementمفهوم وإدارة الجودة الشاملة 

عبارة عن فلسفة عامة تقدم على مجموعة من األفكار التي تمثل تحواًل إدارة الجودة الشاملة هي 
عمليًا ومجموعة من المفاهيم والمعتقدات والممارسات اإلدارية التي جمعت من قبل مجموعة كبيرة 

 من العلماء خالل فترة الثالث أو األربعة عقود الماضية.
ن منهج إداري لتحسين درجة المنافسة (إدارة الجودة الشاملة بأنها عبارة عOkland 2000عرف )

، الفعالية والمرونة للمنظمة ككل، وهي يريقة لمعرفة جميع األنشطة وتعتمد على جميع األفراد 
 في جميع المستويات اإلدارية.

 المراحل التاريخية لتطور إدارة الجودة الشاملة :
ت كما يدعي الغرب بل أنها كانإن الجودة الشاملة ليست ابتكارًا من إبتكارات القدرة الصناعية 

في القرن الثامن عشر قبل الميالد عند البابليين في العراق ، وخير شاهد على ذلك ما ورد في 
حسلة حمورابي من أنظمة وقوانين تنتشر بشكل واضح إلى الجودة في جميع مجاالت الحياة 

 (.7م ، ص 2002)العزاوي ، 
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لفراعنة في بناء وصبغ جدران المعابد المصرية واإلهرامات في مصر شاهد على جودة اداء ا
 (.35م ، ص 2002وكان ذلك في القرن الخامس عشر الميالدي )الدرادكة والشبلي ، 

 وفي ظل المفهوم اإلسالم للجودة هناك دالالت وأضحة على تاكيد االسالم لألخذ بالجودة.
ج دراسة هي المدرسة إن أول مدرسة )جامعة( يبقت معايير الجودة ، مدرسين ويلبة ومنه
(ه بعد أن استمر بناءها 635المسنتصرية التي افتتحها الخليفة العباسي المنتصر باهلل في العام )

 (.510م ، ص 1983( سنوات وتكلفة سبعمائة ألف دينار )العلي وآخرون / 6)
 إن المتتبع لمراحل تطور هذا المفهوم يري أنه قد مر بسبعة مراحل هي :

( تتلخص Oprerator: مرحلة ضبط العامل المنفذ للجودة )لثورة الصناعيةمرحلة ما قبل ا .1
بأن عاماًل أو مجموعة من العمال مسئولون عن تصنيع المنتج بالكامل بوحدات تصنيعية 

(وفي هذه المرحلة كان االحساس باإلنجاز والفخر موجودًا 22م ، ص 2001مصغرة )عقلي ، 
 (11م ، ص 2000لدية )حالوى ، لدى العامل الذي يخلق حافزًا للعمل 

من بداية القرن  forman: ضبط رئيس العمال للجودة  مرحلة ما بعد الثورة الصناعية .2
العشرين حتي آواخر العقد الثاني منه نتيجة لتوسع المصانع والتخصص في العمل وظهور 
لك ذ الصناعات الحديثة وتوسعها فقد أدي إلى أن يتوزع العمل إلى أكثر من عامل وتطلب

 أن يكلف رئيس العمال بمسئولية الجودة في اإلنتاج.
ظهرت مطلع القرن العشرين  Inspection: ضبط الجودة والتفتيش  مرحلة  اإلدارة العلمية .3

وسبل  time and motionبريادة فريدريك ونسلو تايلور إذ اهتما فيها بالوقت والحركة 
م 1914قد رفض الحرب العالمية األولي تخفيض اإلنتاج من خالل الحركة والهدر والضياع و 

بظاللها على الصناعة وأنظمتها على أساليب اإلنتاج وأصبح رئيس العمال مسئواًل عن إعداد 
كبيرة من العمال فأدي ذلك إلى ظهور المفتش وتطلب ذلك مفتشين في ورش اإلنتاج 
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يات تفتيش لمتخصصين النجاز مهمة التفتيش وقد وضعت مواصفات قاسية في التصنيع وعم
 (.Police controlصارمة سميت بالرقابة البوليسية )

أن زيادة اإلنتاج بشكل   sbatistical quality controlمرحلة صبط الجودة إحصائيًا :  .4
مما أدي إلى ضرورة اتباع أسلوب فحص  %100كبير زاد من تعقيد التفتيش الكلي بنسبة 

على لوحات الضبط ، ويعد العالم  ( مع اإلعتمادsampling lngpeetionالعينات )
 ( من مؤسسي ومطوري نظرية ضبط الجودة اإلحصائية.hraltersherartوالترشيوران )

أن نمظية المنتج وفق مقاسات موحدة مكنت من إستخدام اإلساليب واألدوات اإلحصائية في 
ديمنيج  مجال الرقابة وإبرز من إستخدام الرقابة اإلحصائية على الجودة العالم أدورد 

(edwerddeming ، 24 - 23، ص  2002( )عقلي.) 
نتيجه لما حققه اليابانيون من ايجابيات qualibbyassuraneeمرحلة ضمان الجودة :  .5

ملموسة بتطبيقهم فكرة حلقات الجودة والتي حققوا من خاللها اإلنتاج الخالي من العيوب 
(zero pefecbive وهي تتطلب رقابة شاملة على ) العمليات كافة وجهود مشتركة من

اإلدارة المعنية كافة بتفيذ مراحل العمل وقد تم إعتماد ثالثة أنواع من الرقابة )الوقائية ، 
 المرحلية ، البعدية(.

وقد أصبح ضمان الجودة إحدي اإلستراتيجيات اإلساسية التي تقوم عليها إدارة الجودة 
ج عالى الجودة وهو الجسر الذي تعبر المؤسسة الشاملة فاإلنتاج من دون أخطاء يعني إنتا

-12م ، ص 2002من خالله إلى تحقيق الرضا لدى المستفيدين )العالي وآخرون ، 
15.) 
وظلت التجارة  Bbrategic Quality Managementمرحلة إدارة الجودة الشاملة :  .6

يما سالعالمية في حالة منافسة شديدة بين الشركات لكسب حصص البرمن السوق وال 
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( إدارة الجودة اإلستراتيجية لمواجهة التقدم IMBالشركات اليابانية وقد إعتمدن شركة )
 والزحف الياباني ونفذت المعايير األتية :

 رضاء المستفيدين وتلبية ما يريده . -
 الجودة مسئولية الجميع من قمة الهرم التنظيمي حتي قاعدته. -
 الثقافة التنظيمية ، الهيكل التنظيمي المطلوب تحقيق الجودة في كل شئ )األنظمة ، -

 ، أساليب وإجراءات العمل(.
أن إدارة الجودة اإلستراتيجية تركز على الجودة وإرضاء المستهلك هي األساس الذي تقوم 

 27م ، ص 2002عليه إستراتيجيات المؤسسات العالمية في الوقت الحاضر )عقلي ، 
- 28 .) 
أن زيادة شركات   Total Quality Managementمرحلة إدارة الجودة الشاملة :  .7

المنافسة العالمية وإكتساح الصناعة اليابانية لالسواق العالمية دفع بالمؤسسات األمريكية 
إلى تطوير وتوسيع مفهوم إدارة الجودة اإلستراتيجية باضافة جوانب اكثر شمواًل وعمقًا ، 

يل لمستفيدين والموردين وتفضواستخدمت أساليب متطورة لتحسين الجودة والتعامل مع ا
  (1)أساليب تأكيد الجودة ليصبح أسلوبًا رقابيًا إستراتيجيًا للجودة.

 ثانيًا: رضاء العمالء
 -مفهوم رضا الزبون:

 فيما يلي تقدم مجموعة من التعاريف الخاصة برضا الزبون والتى تطرق إليها بعض الباحثين.
 1960(Peter olsonHowarShelh)(1)تعريف -

                                                           
 .46- 43، ص 2007سوسن شاكر مجيد ومحمد عواد الزيان ، إدارة الجودة الشاملة تطبيقات في الصناعة والتعليم ، عمان ، دار صفاء ، (1)

 )1( peter sharch mansourijaj au, evaluation the relationship betnesn service quality and esustouner  salisactisnin the 

Australian  car industry , international conference in economic business innovation, sigapore,  2012, p22o 
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الزبون هو الدرجة التى في حدودها توقعات الزبون ألعادة شراء منتوج أو خدمة،تكون رضا 
 مستجابة)متحققة ،منجزة(أوتفقوق تلك التوقعات.

)2((Kotler2000)  تعريف  
رضا الزبون هو إحساس الزبون بالمتعة اوخيبة األمل الناتجة عن مقارنته ألداء لمنتوج المقدم له 

 ابقة عن هذا المنتوج.)المدرك( بتوقعاته الس
  خصائص رضا العمالء: 
/ الرضا الذاتي: يتعلق رضا العميل هنا بعنصرين اساسيين هما يبيعة ومستوى التوقعات 1

الشخصية للعميل من فهمه واإلدراك الذاتي للخدمات المقدمة من جهة أخرى ، فنظرةالعميل هي 
موضوع الرضا ، فالعميل ال يحكم على الوحيدة التي يمكن أخذها بعين األعتبار فيما يخص 

جودة الخدمة بواقعية وموصوعية فه يحكم على جودة الخدمة من خلبال ما يتوقعه من الخدمة 
،فالعميل الذى يرى بأن الخدمة المقدمة بأنها أضمنة من اتلخدمات المنافسة ،يراها عميل اخر 

هر أهمية األنتقال من النظرة بأنها أقل جودة من الخدمات الموجودة في السوق ومن هنا تظ
الداخلية التى تركز على) الجودةـ المطابقة( إلى النظرة الخارجية التى تعتمد )الجودةـ ورضا 
المطابقة( فالمؤسسة يبجب ان ال تقدم خدمات وفق مواصفات ومعايير محددة وانما تنتج وفق 

ادية ا ضرورة وجود عناصر ممايتوقعه ويحاتجه العميل .وأن الخاصية الذاتية للرضا ينتج عنه
خاصة باالنشطة ،اى جعل العناصر المعنوية ملموسة، حتى نجعل جودة الخدمة مرئية ومن أجل 

 إهار الخفي لدى العميل .
ال يتعلق الرضا بحالة مطلقة وانما بتقدير نسبي فكل عميل يقوم بالمقارنة من  / الرضا النسبي:ـ2

 الرضا ذاتي إال انه يتغير حسب مستويات التوقع. ففىخالل تطرقه لمعايير السوق. فبرغم ان 
حلة عميالن يستعمالن نفس الخدمة في نفس الشروط يمكن ان يكون رأيهما حولها مختلف تمامًا 

                                                           
 )2( herkin ampal sigh the importance of  customer salis  faction to customer loyality and retention V.C.T.2006,PL 
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ألن توقعاتهما األساسية نحو الخدمة المختلفة وهذا يفسر لنا بأنه ليست الخدمات األحسن هي 
قًا يس أن تكون األحسن ولكن يجب أن تكون األكثر توافالتى تباع بمعدالت كبيرة كبيرة فالمهم ل

مع توقعات العمالء ,  من هنا يمكن أن نفهم شكل أفضل دور مهم لتقسيم السوق في مجال 
التسويق ، فليس تحديد القطاعات السوقية وانما لتحديد التوقعات المتجانسة للعمالء من أجل 

 تقديم خدمات تتوافق مع هذه التوقعات .
الرضا تطوري: يعتبر رضا العميل من خالل تطويرهذين المعيارين ، مستوى التوقع من جهة / 3

مستوى األداء المدرك من جهة أخري فمعى مرور الزمن يمكن لتوقعات العميل ان تعرف تطورًا 
نسبة لظهور خدمات جديدة أو تطور المعايير الخاصة بالحدمة المقدمة وذلك بسسب زيادة 

س الشىء بالنسبة إلدراك  العميل لجودة الخدمة الذى يمكن ان يعرف هو ايضٍا المنافسة ، ونف
 تطورًا اخر خالل  عميلة عملية تقديم الخدمة.

أن قياس رضا العميل اصبح يتبع نظام يتوافق مع هذه التطورات عن يريق األخذ في الحسان 
 جمعي التغيرات الحاصلة.

 اختبار الفرضيات:

 : العالقة بين تطبق الجودة الشاملة والوالء: اختبار الفرضية االولى

تنص الفرضية الرئيسية االولي على انه توجد عالقة ايجابية ذات تأثير معنوي بين تطبيق ادارة 
 الجودة الشاملة والوالء، والختبار هذه الفرضية تم استخدام اسلوب تحليل المسار.
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التميز في ادارة العمليات  شكل يوضح الفرضية االولى:هنالك عالقة ايجابية بين
 الخدمية والميزة التنافسية )التكلفة االقل(. 

   

 

                 (1) 

 

 

 

 فرضيات الدراسةالمصدر: اعداد الباحث من 

طبيق تتم اســــتخدام اســــلوب تحليل المســــار للتعرف علي العالقة بين متغيرات الدراســــة المســــتقلة 
وفي ضـــــــــوء افترا   AMOS23البرنامج االحصـــــــــائى والوالء باســـــــــتخدام ادارة الجودة الشـــــــــاملة

التطابق بين مصـــــــفوفة التغاير )للمتغيرات الداخلة في التحليل( والمصـــــــفوفة المفترضـــــــة من قبل 
النموذج  والتحليل ينتج العديد من المؤشــــــــــــــرات الدالة علي جودة هذه المطابقة والتي يتم قبول 

  .ذجو النموذج المفتر  للبيانات او رفضه في ضوئها والتي تعرف بموشرات جودة النم

ير الي انخفا  تاثوالوالءتشـــــــير اوزان معامالت االنحدار في العالقة بين ادارة الجودة الشـــــــاملة 
( 0.15المتغير المســـــتقل ســـــهولة وامكانية الحصـــــول علي الخدمة او الســـــلعةحيث بلغت قيمته )

( حيــث بلغــت 2Rويمكننــا مالحظــة االثر المبــاشــــــــــــــر اعتمــادا علي معــامالت االرتبــاط المتعــدد )
امــا بقيــة االبعــاد فكــانــت معــامالت االنحــدار مرتفعــة نســــــــــــــبيــا حيــث بلغــت للمتغير فهم   0.22

( ويفســر 0.53من التباين. كما بلغت للمتغير االمان ) 0.22( ويفســـر 0.45احتياجات الزبائن)
 قمن التباين. كما في الشـــــــــــكل رقم )( ومن التحليل نجد ان هنالك عالقة معنوية بينتطبي 0.47

( وهي ليست مهمة احصائيا عند 62.973ادارة الجودة الشاملة والوالءاذ بلغت قيمة مربع كائ )

 المتغير المستقل

 تطبيق الجودة الشاملة

 فهم احتياجات الزبائن

سهولة وامكانية الحصول علي 

 الخدمة

 االمان

 

 المتغير التابع

 الوالء
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( و GFI. و مؤشــــــــــر جودة المطابقة ) ٠٫١٠( اقل من RMR)( وبلغت قيمة 0.05مســــــــــتوي )
وبــالنظر الي الجــدول رقم )( الــذي يبين قيم  ٠٫٩٠( اكبرمن CFIمؤشــــــــــــــر المطــابقــة المقــارن )

جد ان بعدسهولة وامكانية الحصول علي الخدمة او السلعة وبعد االمانلم تكن معامالت المسار ن
ذات داللة علي الوالءاما بعد فهم احتياجات الزبائن لم وتحقيق االمان بلغا مســــــــــتوي الداللة عند 

 ( فاقل.0.05مستوي )

 ( 1جدول يوضح نتائج الفرضية االولى )

 الشاملة والوالءهنالك عالقة ايجابية بين تطبيق الجودة 

 التقديرات العالقات م
Estimates 

الخطاء 
 المعيار
S.E 

القيمة 
 الحرجة
CR 

 الداللة
P 

 النتيجة

 دعمت 010. 2.593 173. 449. الوالء <--- فهم احتياجات الزبائن 1

 لم تدعم 340. 955. 156. 149. الوالء <--- سهولة وامكانيةالحصولعليالخدمة 2

 دعمت *** 3.991 132. 528. الوالء <--- االمان 

 (م2021من بيانات الدراسة الميدانية )المصدر إعداد الباحث 

 .p<0.10, **p<0.05,***p<0*مستوي المعنوية :

 العالقة بين تطبيق الجودة الشاملة و الوالء يوضح نتائج الفرضية االولي (1الشكل رقم )
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 (م2021)المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

 الفرضية الثانية :العالقة بين تطبيق الجودة الشاملة علي الرضا: 

تنص الفرضية الرئيسية الثانيةعلى انه توجد عالقة ايجابية ذات تأثير معنوي بين تطبيق الجودة الشاملة علي الرضا، 
 اسلوب تحليل المسار. والختبار هذه الفرضية تم استخدام

 شكل يوضح الفرضية االولى:هنالك عالقة ايجابية تطبيق الجودة الشاملة علي الرضا. 

  

 

                 (1) 

 

 

 المصدر: اعداد الباحث من فرضيات الدراسة 

 المتغير المستقل

 تطبيق الجودة الشاملة

 فهم احتياجات الزبائن

سهولة وامكانية الحصول علي 

 الخدمة

 االمان

 المتغير التابع

 الرضا
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طبيق تتم اســــتخدام اســــلوب تحليل المســــار للتعرف علي العالقة بين متغيرات الدراســــة المســــتقلة 
وفي ضـــــوء افترا   AMOS23البرنامج االحصـــــائى باســـــتخدام ادارة الجودة الشـــــاملة والرضـــــا 

ة من قبل ( والمصـــــــفوفة المفترضـــــــالتطابق بين مصـــــــفوفة التغاير )للمتغيرات الداخلة في التحليل
النموذج  والتحليل ينتج العديد من المؤشــــــــــــــرات الدالة علي جودة هذه المطابقة والتي يتم قبول 

 .النموذج المفتر  للبيانات او رفضه في ضوئها والتي تعرف بموشرات جودة النموذج 

ير الي انخفا  تاثالرضــــاتشــــير اوزان معامالت االنحدار في العالقة بين ادارة الجودة الشــــاملة و 
( ويمكننــا مالحظــة االثر 0.13المتغير المســــــــــــــتقــل فهم احتيــاجــات الزبــائن حيــث بلغــت قيمتــه )

اما بقية االبعاد   0.17( حيث بلغت 2Rالمباشــــــــــــــر اعتمادا علي معامالت االرتباط المتعدد )
ل علي و فكانت معامالت االنحدار مرتفعة نســـــــــبيا حيث بلغت للمتغير ســـــــــهولة وامكانية الحصـــــــــ

( ويفسر 0.50من التباين. كما بلغت للمتغير االمان ) 0.28( ويفسر 0.25الخدمة او السلعة )
من التباين. كما في الشــكل رقم )( ومن التحليل نجد ان هنالك عالقة معنوية بين تطبيق  0.42

( وهي ليســـــت مهمة احصـــــائيا 59.898اذ بلغت قيمة مربع كائ )الرضـــــاادارة الجودة الشـــــاملة و 
( و GFI. و مؤشر جودة المطابقة ) ٠٫١٠( اقل من RMR)( وبلغت قيمة 0.05عند مستوي )

وبــالنظر الي الجــدول رقم )( الــذي يبين قيم  ٠٫٩٠( اكبرمن CFIمؤشــــــــــــــر المطــابقــة المقــارن )
معامالت المســـــــار نجد ان بعدســـــــهولة وامكانية الحصـــــــول علي الخدمة او الســـــــلعة وبعد االمان 

اما بعد فهم احتياجات الزبائن لم يبلغ مســـتوي الداللة عند مســـتوي الرضـــاو كانت ذات داللة علي 
 .( فاقل0.05)
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( هنالك عالقة ايجابية بين التميز في ادارة العمليات الخدمية و الميزة التنافسية )التكلفة 2جدول يوضح نتائج الفرضية الثانية )
 االقل(

 العالقات م
 التقديرات

Estimates 
 

الخطاء 
 المعيار
S.E 

القيمة 
 الحرجة
CR 

 الداللة
P 

 النتيجة

 لم تدعم 169. 1.376 093. 128. الرضا <--- الزبائن احتياجات فهم 1

2 
وامكانية الحصول علي  سهولة
 دعمت 021. 2.303 108. 249. الرضا <--- الخدمة

 دعمت *** 5.350 094. 504. الرضا  االمان 
 (م2021)المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

 .p<0.10, **p<0.05,***p<0*مستوي المعنوية :
 العالقة بين تطبيق الجودة الشاملة والرضاالثانية يوضح نتائج الفرضية ( 2الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 (م2021)المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية                          

 

 الفرضية الثالثة:العالقة بين الرضا والوالء 

تنص الفرضية الرئيسية االولي على انه توجد عالقة ايجابية ذات تأثير معنوي بين الرضا والوالء، 
 (3رقم )والختبار هذه الفرضية تم استخدام اسلوب تحليل المسار كما في الشكل 
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 شكل يوضح الفرضية االولى:هنالك عالقة ايجابية بين الرضا والوالء. 

                 (3) 

 

 

 المصدر: اعداد الباحث من فرضيات الدراسة                               

لرضــــا اتم اســــتخدام اســــلوب تحليل المســــار للتعرف علي العالقة بين متغيرات الدراســــة المســــتقلة 
وفي ضـــــــوء افترا  التطابق بين مصـــــــفوفة  AMOS23البرنامج االحصـــــــائى باســـــــتخدام والوالء

التغاير )للمتغيرات الداخلة في التحليل( والمصـــــــفوفة المفترضـــــــة من قبل النموذج  والتحليل ينتج 
العديد من المؤشــــــــرات الدالة علي جودة هذه المطابقة والتي يتم قبول النموذج المفتر  للبيانات 

 .وذج او رفضه في ضوئها والتي تعرف بموشرات جودة النم

ية التميز في ادارة العمليات الخدميةوالميزة التنافستشير اوزان معامالت االنحدار في العالقة بين 
( ويمكننا 1.27الي ارتفاعتأثير المتغير المســـتقل الرضـــا حيث بلغت قيمته ))االبداع واالســـتجابة(

. كما 0.17غت ( حيث بل2Rمالحظة االثر المباشــــــــــر اعتمادا علي معامالت االرتباط المتعدد )
في الشــكل رقم )( ومن التحليل نجد ان هنالك عالقة معنوية بينالرضــا والوالءاذ بلغت قيمة مربع 

( اقل من RMR)( وبلغت قيمة 0.05( وهي ليست مهمة احصائيا عند مستوي )6.262كائ )
 ٠٫٩٠( اكبرمن CFI( و مؤشــــــــــــر المطابقة المقارن )GFI. و مؤشــــــــــــر جودة المطابقة ) ٠٫١٠
نظر الي الجدول رقم )( الذي يبين قيم معامالت المسـار نجد ان بعد الرضـاكانت ذات داللة وبال

 ( فاقل.0.05علي الوالء حيث بلغ مستوي الداللة عند مستوي )
  

 المتغير المستقل

 الرضا

 المتغير التابع

 الوالء
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 هنالك عالقة ايجابية بين الرضا والوالء  (3جدول يوضح نتائج الفرضية الثالثة )
 التقديرات العالقات م

Estimates 
 

الخطاء 
 المعيار
S.E 

القيمة 
 الحرجة
CR 

 الداللة
P 

 النتيجة

التكلفة  <--- واالجراءات 1
 االقل

1.269 .213 5.951 *** 
 دعمت 

 (2017المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية )

 .p<0.10, **p<0.05,***p<0*مستوي المعنوية :

 الرضا والوالءالعالقة بين  يوضح نتائج الفرضية الثالثة( 3)شكل 

 
 م2021المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية

 اختبار الفرضية الرابعة: ان الرضا يتوسط العالقة بين تطبيق ادارة الجودة الشاملة والوالء.  

تنص الفرضية الرئيسية الرابعة علىان الرضا يتوسط العالقة بين تطبيق ادارة الجودة الشاملة 
 هو موضح في الشكل  ادناه .والوالء كما 
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 شكل يوضح الفرضية الرابعة التى تنص علي ان الرضا يتوسط العالقة بين 
 تطبيق ادارة الجودة الشاملة والوالء.

 
 

 

 

 الباحث من فرضيات الدراسةالمصدر: اعداد 

والتي  BOOTSTRAP الختبار العالقة الوســـــــــــيطة تم االعتماد علي تحليل المســـــــــــار بطريقة 
 تشير الي الشروط التالية :

اذا كانت العالقة غير المباشـــرة بين المتغير المســـتقل والمتغير التابع كانت معنوية فتوجد  .1
 عالقة توسط للمتغير الوسيط .

الغير مباشــــــــــــرة بين المتغير المســــــــــــتقل والمتغير التابع غير معنوية فال  اذا كانت العالقة .2
 يوجد توسط .

اذا كانت العالقة المباشــــــــــــــرة بين المتغير المســــــــــــــتقل والمتغير التابع معنوية يكون هنالك  .3
 توسط جزئي للمتغير الوسيط . 

يكون هنالك  ةاذا كانت العالقة المباشـــرة بين المتغير المســـتقل والمتغير التابع غير معنوي .4
 توسط كامل للمتغير الوسيط . مع مراعاة شروط جودة النموذج  

المدعوم (spss.21باســـــــتخدام برنامج ) Path nalysisوتم اســـــــتخدام اســـــــلوب تحليل المســـــــار 
للرضــــــــــافى العالقة بين للتحقق من وجود اثر BOOTSTRAP بطريقة   AMOS.23ببرنامج 

قة بين للرضـــــــــا في العالتشـــــــــير نتائج التحليل اليوجود اثر تطبيق ادارة الجودة الشـــــــــاملة و الوالء
.( 000( عند مستوي )331.634اذ بلغت قيمة مربع كائ)تطبيق ادارة الجودة الشاملة و الوالء 

. و مؤشــــــــــــــر جودة المطابقة  ٠٫١٠( اقل من RMR)وهي غير مهمة احصــــــــــــــائيا وبلغت قيمة 

 المتغير الوسيط

 الرضا

 المتغيرات المستقلة 

تطبيق ادارة الجودة 
 الشاملة

 المتغير التابع 

 الوالء
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(GFI( و مؤشــــــــــــــر المطـابقـة المقـارن )CFI اكبر من )يوجـد عالقـة  حيـث بلغـت نجـد انـه٠٫٩٠
ســهولة  كما توجد عالقة توســط بينفي العالقة بين فهم احتياجات الزبائن والوالء ، توســطللرضــا 

وامكانية الحصـــــــول علي الخدمة او الســـــــلعة والوالء كما توجد عالقة توســـــــط للرضـــــــا بين تحقيق 
 .االمان والوالء

يتوسط العالقة بين التميز في ادارة العمليات الخدمية والميزة  تفاعل ومستوي التعاون(جودة الخدمةالداخلية )جودة ال ( يوضح 5) جدول
 التنافسية

العالقات غير  الفرضيات م
 المباشرة

 النتيجة العالقات المباشرة

 جزئي توسط 0.001 0.059 < الوالء--< الرضا --فهم احتياجات الزبائن  1
< --الســـــــــلعةســــــــهولة وامكانيــــــــة الحصـــــــــول علــــــــي الخدمــــــــة او  2

 < الوالء--الرضا 
 توسط كامل 0.303 0.033

 توسط جزئي 0.001 0.051 < الوالء--< الرضا --تحقيق االمان  3
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ارة يتوسط العالقة بين التميز في د جودة الخدمةالداخلية )وجودة التفاعل ومستوي التعاون(اثر المتغير الوسيط  (5شكل رقم )
 التنافسيةالعمليات الخدمية والميزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م2021المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

 .p<0.10, **p<0.05,***p<0*مستوي الداللة :
 

 م2021المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية                                     

 م2021المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية
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 .الخاتمة

 .النتائج والتوصيات

 أواًل : النتائج :

 نتائج البيانات الديموغرافية :

وهي أكبر نسبة تليها حملة الشهادات فوق  %65وجد ان نسبة حملة الشهادات الجامعية  .1
 مما يدل على أن المؤسسة لديها كوادر متعلمة. %22.2الجامعية بنسبة 

وهي اكبر  %52لمتخصصين تخصصات أخري نسبة وجد أن التخصص اإلكاديمي  .2
ثم المتخصصين في  %23.2نسبة تليها نسبة المتخصصين في إدارة األعمال بنسبة 

 .%15.2مجال المحاسبة 
من العينة تليها نسبة وظيفة  %48.8وجد أن نسبة التخصص الوظيفي حيث بلغت  .3

 0.1رد بشرية بنسبة ووظيفة موا %14.1ثم وظيفة تسويق بنسبة  %24.2مبيعات بنسبة 
 .%0.5والذين لم يستجيبوا بنسبة  %
وهي اكبر تليها العاملين في وظيفة رئيس  %81.3وجد ان نسبة الموظفين بلغت نسبتهم  .4

الذين لم يستجيبوا بنسبة  %7.1والشاغرين لوظيفة مدير إدارة بنسبة  %10.6قسم بنسبة 
1.0%. 
سنة  15 10ر نسبة تليها الفئة من وتشكل اكب %72.2وجد أن غالبية سنوات الخبرة  .5

 20-15واخيرًا الفئة من  %7.1ثم الفئة اكثر من سنة بلغت نسبة  %16.2حيث بلغت 
 .%4.5سنة بنسبة 
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 ئج إثبات الفرو  :انت

 توجد عالقة إيجابية بين تطبيق الجودة الشاملة والوالء. .1
 يوجد عالقة إيجابية تطبيق الجودة الشامل على الرضا. .2
 عالقة إيجابية في فهم إحتياجات الزبائن والرضا.ال توجد  .3
 توجد عالقة إيجابية بين الرضا والوالء. .4
 توجد عالقة إيجابية بين الرضا والوالء واإلجراءات. .5

 ثانيًا التوصيات :

على شركة دال للصناعات الغذائية زيادة درجة اإلهتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة لما  .1
والء العمالء مما يؤدي إلى االحتفاظ بالعمالء الحاليين وجذب لها من عالقة في زيادة 

 عمالء جدد.
على شركة دال للصناعات الغذائية اإلهتمام بكيفية تحقيق رضا العمالء الن رضا العمالء  .2

 يؤدي إلى تحقيق الوالء.
على شركة دال للصناعات الغذائية زيادة اإلهتمام في مسألة فهم إحتياجات الزبائن بصورة  .3

دقيقة جدًا والعمل على تحقيق او تلبية إحتياجات الزبائن وحتي التنبؤ بها مستقباًل إذ اثبتت 
الدراسة أنه هناك قصور في مسألة فهم إحتياجات الزبائن وهذا يؤدي لعدم تحقيق رضا 

 العمالء.
 عدم االعتمادعلى حجم المبيعات كمؤشر لرضا العمالء. .4
 .جودة تبدأ بعمليات التسويق التركيز على عمليات التسويق ألن ال .5
على شركة دال إجراء المزيد من البحوث التي تخص جانب خدمة العمالء والتي تركز  .6

 .على فهم واحتياجات الزبون 
 التطوير في خدمات ما بعد البيع لما لها من أثر على رضا العمالء. .7
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 .لع نتاج السبزيارة مختلف مراحل االتواصل مع العمالء عبر عمليات التنوير للعمالء  .8
 

 المصادر والمراجع
عمر أحمد عثمان المقلي ، عبد هللا عبد الرحيم إدريس ، إدارة الجودة الشاملة ، الطبعة الثانية  .1

 م( 2011 –، )الخريوم 
يارق عبد الروؤف عامر ، ايهاب عيسي المصري ، الجودة الشاملة واالعمار اإلكاديمي في  .2

 م 2014التعليم ، القاهرة المجموعة العربية للنشر والتدريب ، 
سوسن شاكر مجيد ومحمد عواد الزيان ، إدارة الجودة الشاملة تطبيقات في الصناعة والتعليم  .3

 2007، عمان ، دار صفاء ، 
د الحراحشة ـ إدارة الجودة الشاملة واألداء الوظيفي ، عمان ، دار جليس الزمان ، حسين محم .4

  م ، 2004
يوسف  حجيم  الطائي  وآخرون  ، نظم إدارة الجودة الشاملة في المنظمات  االنتاجية والخدمية   .5

 دار اليازوري  العلمية للنشر والتوزيع ،  –عمان  –، االردن 
أثرجودة الخدمة  على رضا الزبون ) دراسة حالة مؤسسة إتصاالت  –أ.بوزيان حسان  .6

دراسة  hacene_bouziane@yahoo.fr h  2الجزائر بمدينة العلمه(جامعة قسطينة
 منشوره.

 ثالثًا : المراجع  االجنبية : 
1. relationship betnesn service quality and esustouner  salisactisnin 

the Australian  car industry , international conference in economic 
business innovation, sigapore,  2012, p22o 

2. herkin ampal sigh the importance of  customer salis  faction to 
customer loyality and retention V.C.T.2006,PL 

 


