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 المستخلص

يسعى البحث الحالي إلى تقديم إطار نظري وتطبيقي عن دور ثقافة الجودد  فوي ايواد  الودعي لودر ا فوراد        

العاملين لتسديد فداتير الكهرباء في الشركة العامة لتدايع كهرباء الشمال وانطالقاً من سوعي المظظموال للتحودل 

ء هواا البحوث لبيواج مجمدعوة مون التسوات ل التوي توم من نمط اإلدار  التقليدي إلوى نموط إدار  تعظوى بوالجدد   وا

طرحهووا فووي مشووكلة البحووث كوواج نهمهووا هووت هظووات عالقووة ارتبوواط وال د لووة إح وواوية معظديووة بووين ثقافووة الجوودد  

الكهربوواء فوي الشووركة  وايواد  الودعيو وهووت توقثر ثقافووة الجودد  فووي ايواد  الوودعي لودر العوواملين لتسوديد فووداتير

يم مخطط افتراضي انبثق عظه عد  افتراضال تعكس عالقوال ا رتبواط والتورثير بوين ثقافوة المبحدثةو إو تم ت م

الجدد  واياد  الدعي لدر العاملين في الشركة العاموة لتدايوع كهربواء الشومال  او توم اعتمواد ا سوتبانة بد و ها 

( 70حود  والبوالع عوددهم  وسيلة بحثية لجمع البيانوال المطلدبوة  وقود توم تدايعهوا علوى عيظوة مون المجتموع المب

( إل ووراء SPSSV22با عتموواد علووى نسوولدل التحليووت الد وو ي  وقوود اسووتعمت البرنووام  اإلح وواوي   شخً ووا

عالقوة ارتبواط وال  ا ختبارال التي تخص نغراض البحث  وتم التد ت إلى مجمدعة اسوتظتا ال نهمهوا تد ود

راد سوداء علوى المسوتدر الكلوي نت مسوتدر المت يورال د لة إح اوية بين ثقافة الجودد  وايواد  الودعي لودر ا فو

ال رعيووة التابعووة لهووا كمووا يد وود توورثير وال د لووة إح وواوية معظديووة بووين ثقافووة الجوودد  وايوواد  الوودعي سووداء علووى 

المستدر الكلي نت ال رعي للمت يرال التابعة لهما. وقدت البحوث مجمدعوة مقترحوال مظهوا العموت باسوتمرار علوى 

المعرفوي للشوركة المبحدثوة مون خوالل ترهيوت مدل يهوا ل ورض الح ودل علوى شوهاد  فوي مجوال تطدير الجانب 

 الجدد  وعدت تعين ني مدلف  ديد مالم يكن حا الً على شهاد  في هاا المجال.

 

 : ثقافة الجدد    الدعي  تسديد فداتير الكهرباءالكلمات المفتاحية
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Abstract                                    

The current research seeks to provide a theoretical and applied framework on the 

role of quality culture in raising awareness among individuals working to pay 

electricity bills in the General Company for North Electricity Distribution. He raised 

it in the research problem, the most important of which was: Is there a statistically 

significant correlation between quality culture and awareness raising? Does the 

culture of quality affect the awareness of employees to pay electricity bills in the 

company under study? As a hypothetical scheme was designed from which several 

assumptions emerged that reflect the correlation and influence relations between the 

culture of quality and the raising of awareness among workers in the General 

Company for North Electricity Distribution, the questionnaire was adopted as a 

research method for collecting the required data, and it was distributed to a sample 

of the surveyed community, which numbered (70). An individual based on the 

descriptive analysis method, and the statistical program (SPSSV22) was used to 

conduct tests for the purposes of the research, and a set of conclusions was reached, 
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the most important of which is that there is a statistically significant correlation 

between quality culture and raising awareness among individuals, both at the total 

level or at the level of its sub-variables. There is also an impact relationship with 

statistical significance between quality culture and awareness raising, whether at the 

total or sub-level of the dependent variables. The research presented a set of 

proposals, including working continuously to develop the knowledge side of the 

company in question through qualifying its employees for the purpose of obtaining 

a certificate in the field of quality and not appointing any new employee unless he 

holds a certificate in this field. 

 

Keywords: quality culture, awareness , paying electricity bills  

 

 

 المقدمة

إج اتساع الحا وة  سوتخدات الجودد  فوي مختلوف مجوالل 

لووا ا فووراد متالعمووت داخووت المظظمووال  عووت موون ال ووروري اج ي

العاملدج  ميعهم هاه الثقافة ب و  الظظور عون تخ  وهم وطبيعوة 

عملهم فلم تعد ثقافة الجدد   مقت ر  علوى المتخ  وين فوي مجوال 

الجوودد  فحسووب بووت يجووب نج تشوومت العوواملين  موويعهم   او تسووعى 

المظظمووال فووي الدقوول الحووالي إلووى تبظووي فلسوو ة ثقافووة الجوودد  كدنهووا 

طبيعة الت يرال المتسارعة في البيئة التي  تساعدها على التكيف مع

تعمت بها وتسهت عملية بقاوها ونمدها في السدق  حيث ن وب  نموط 

إج واإلدار  التقليديووة غيوور مجوودظ للمظظمووال ويهوودد بقاءهووا ونمدهووا   

دعوم مون اإلدار  العليوا لهواه يتطلب رغبوة وتبظي فلس ة ثقافة الجدد  

سين العمت ب ودر  مسوتمر    ال لس ة   إو ت ترض و دد مجال لتح

كمووا تووقمن  ب وورور  التركيووع علووى العوواملين والعمووت علووى مقابلووة 

رغبووواتهم و اج تكووودج رغبووواتهم هوووي نقطوووة ا نطوووالق نحووود ايووواد  

وتحسين الدعي لديهم   ونج يتم ولا مون خوالل تمكوين العواملين فوي 

الدا وب  إبداء آراوهم فوي ا عموال المطلودل إنجااهوا نو المشوكالل

توم تقسويم البحوث الوى اربعوة محواور  ومن خالل موا سوبق فقود  حلها

امووا المحوودر الثوواني   ت وومن المحوودر ا ول عوورض مظهجيووة البحووث

ف م الجانب الظظري لمت يورال البحوث   وعورض المحودر الثالوث 

ا طووار العملووي ونتوواو  التحليووت ا ح وواوي وخووتم البحووث بووالمحدر 

الخا وووة   ووويالوالتدالرابوووع الووواي عووورض ابووورا ا سوووتظتا ال 

 بالبحث. 

 

 المحور االول / منهجية البحث

 :أوالً : مشكلة البحث

ن خالل العيار  الميدانية التي قات بها الباحثاج الى الشركة العاموة م 

تسووديد فووداتير لتدايووع كهربوواء الشوومال لوودحع و وودد ضووعف فووي 

المسووتخدمين ومووظهم ا فووراد العوواملين فووي  الكهربوواء علووى مسووتدر

سوولدت  وهوواا يعوودد الووى   العامووة لتدايووع كهربوواء الشوومالالشووركة 

الوواي قوود ي  ووت اهميووة  وودد   العوواملين وعلووى الجانووب المعرفووي لهووم

يجب تطدير مهارتهم بما   لاا  عظد  باية الكهرباء الخدمال المقدمة

ا دار   تد هوواللمقابلووة يمكووظهم موون التعامووت مووع التقظيووال الحديثووة 

دار  الجوودد  والتووي لمبووادا ا ساسووية إلالمتمثلووة فووي تطبيووق االعليووا 

التوي تعيود  لتسوديد فوداتير الكهربواء لوديهم اياد  الدعيتظعكس على 

 بظواًء علوى ماتقودت يمكون  وياغة مشوكلة البحوث مون  ربحية الشركة

 تية :خالل التسات ل اآل

 ثقافووة الجوودد  فووي عملهووا ثووة تطبيووق . هووت تتبظووى الشووركة المبحد1

 و لتحسين الخدمال المقدمة 

فووي الشووركة المبحدثووة وعيوواً مظاسووباً لتسووديد  ا فووراد. هووت يمتلووا 2

 فداتير الكهرباء و

.هت هظات عالقة ارتباط معظدية بوين ثقافوة الجودد  وايواد  الودعي 3

 في الشركة المبحدثة و لتسديد فداتير الكهرباء للعاملين

فداتير الكهرباء من خوالل  .هت هظات ترثير لثقافة الجدد  في تسديد4

 اياد  الدعي للعاملينو

 

 ياً : أهمية البحث:ثان

 : ةاآلتيالظقاط من خالل  تبرا نهمية البحث الحالي 

تحقيوق  فوي تسوهم والتوي العواملين بوين ثقافوة الجودد  نهميوة تركيود. 1

تقديم خدمال وال  دد  عالية تسهم في  ومظها الشركال نهداف

 .تسديد فداتير الكهرباء

 نهميتهوابيواج ثقافوة الجودد  و فهوم علوى القورار متخواي . مسواعد 2

 .لتطبيق هاه الم اهيم داخت الشركة الالامة اإل راءال تخاو 

لودر  . إثوار  دوافوع الشوركة المبحدثوة إلوى ا هتموات بثقافوة الجودد 3

 لتقديم اف ت الخودمال العاملين فيها لعياد  الدعي لديهم ا فراد

 .واياد  ربحيتها الشركةفي نجاح سهم ت والتي
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تحديوود الطراوووق الالامووة لتظميووة  فوويالشووركة المبحدثووة  مسوواعد . 4

لتسوديد  فيهوا ثقافة الجودد  الالاموة لعيواد  الودعي لودر العواملين

 .فداتير الكهرباء

سوداء علوى مسوتدر  لتسوديد فوداتير الكهربواء . تركيد اياد  الودعي5

 العوات لمجتموع البحوثالمسوتدر  تنفوي الشوركة العواملين  ا فراد

 الاي يظعكس إيجاباً على نداء الشركة.

 

 أهداف البحث :ثالثاً 

تركيوود نهميووة ثقافووة الجوودد  ودورهووا فووي تحقيووق الهوودف الوورويس  .1

وال  وودد  عاليووة تعيوود موون ا قبووال  تقووديم خدمووةللمظظمووة وهوود 

 تسديد فداتير الكهرباء.على 

لعيواد  الودعي تد يوه ثقافوة الجودد  عملي لكي يوة  تقديم ت در   .2

 .المبحدثة الشركةفي  لتسديد فداتير الكهرباء ر العاملينلد

افووة الجوودد  داخووت تدضووي  ا بعوواد التووي يجووب اتباعهووا لتظميووة ثق  .3

 .الشركة المبحدثة

تقديم مجمدعوة مون المقترحوال إلوى الشوركة المبحدثوة اعتمواداً   .4

 ها.على تحليالل الظتاو  التي تم التد ت إلي

 

 :نموذج البحث االفتراضيرابعاً :  أ

تتطلب المعالجة المظهجيوة لمشوكلة البحوث ت وميم ننمودوي فرضوي  

اً عون الحلودل يشوير إلوى العالقوال المظطقيوة بوين نبعواد البحوث تعبيور

البحثية المثار  في مشكلة  لإل ابة عن ا سئلة التي يقترحها الباحثاج

يوة قيواك كوت اعتمود علوى إمكانإو إّج ت وميم هواا ا نمودوي البحث  

افوةة الجودد    إو تتمثوت ثقبعد مون نبعواد البحوث  ف والً عون شومدليته

كموا  بالدعةةةةوةي  نمةا البعةد المستجيب فتمثةوةت بعداً م سراً  ابد  ه

 . (1مدض  بالشكت  

 

 

 

 

 

 

 أنموذج البحث ( يوضح1الشكل )

 

 :خامساً : فرضيات البحث

فقد اعتمد البحث علوى ننمدو ه   اشياً مع نهداف البحث واختباراتم 

الرويسوة وال رضويال المظبثقوة عظهوا وعلوى  مجمدعة من ال رضيال

 الظحد اآلتي:

إح اوية  تد د عالقة ارتباط وال د لة :  األولىالرئيسة الفرضية 

ا فووراد العوواملين. لوودعي لوودر امعظديووة بووين ثقافووة الجوودد  وايوواد  

تد ود  ويظبثق عون هواه ال رضوية الرويسوة فرضوية فرعيوة وهوي   

ية معظديووة بووين كووت بعوود موون نبعوواد إح وواو عالقووة ارتبوواط وال د لووة

العوواملين فووي الشووركة  ا فوورادثقافووة الجوودد  فووي ايوواد  الوودعي لوودر 

 .العامة لتدايع كهرباء الشمال(

إح ووواوية  د ووود تووورثير وال د لوووةي   : الثانيييية الرئيسييية الفرضيييية

معظدية بين ثقافة الجدد  وايواد  الودعي. ويظبثوق عون هواه ال رضوية 

إح واوية  يد ود تورثير وال د لوة وهوي    الرويسة فرضوية فرعيوة

لودر الودعي فوي ايواد  معظدية بوين كوت بعود مون نبعواد ثقافوة الجودد  

 .العاملين في الشركة العامة لتدايع كهرباء الشمال( ا فراد

 سادسا :حدود البحث

المكانيووة : طقبقوول علووى الشووركة العامووة لتدايووع كهربوواء  الحوودود.1

 .الشمال

 .1/9/2021ول اية  1/4/2021:  العمانيةالحدود . 2

البشرية : استهدف البحث عيظة من العواملين فوي الشوركة الحدود . 3

العامة لتدايع كهرباء الشمال من حملوة شوهاد   اإلعداديوة والودبلدت 

  .والشهادال العليا( والبكالدريدك

 عالقة

 تأثير  

 مجا ل الدعي 

 ثقافة الجدد 

 العبدجدعم رضا  ا نتماءدعم  دعم ا بتكار

 الثقة بالظ س التقييم الااتي الدعي ا ن عالي
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 منهج البحث:سابعا:  

اتبوووع البحوووث الموووظه  الد ووو ي التحليلوووي الووواي ي وووف الظووواهر   

المبحدثة و  اً كمياً وكي ياً مون خوالل  موع المعلدموال وت وظي ها  

وموون ثووم تحليلهووا وكشووف العالقووة بووين نبعادهووا المختل ووة موون ن ووت 

ت سوويرها ت سوويراً كافيوواً والد وودل إلووى اسووتظتا ال تسووهم فووي فهووم 

 الحاضر وتشخيص الداقع ونسبابه .

 

 االطار النظريالمحور الثاني / 

ثقافوة الجودد  مون الم واهيم الحديثوة بحداثوة  تعد: ثقافة الجودة / اوال

و اريوة  العالمية والمحلية  التوي شوهدل تحود ل عميقوة المظظمال

في إطار ما يعرف بالعدلمة و ا ن تاح على ا سداق العالمية. وهي 

تعبير عن ا لتعات المهظي الاي يتمثت في القيم  ا فكار والسولدكيال 

تقليووووت وتحسوووويظها كقوووويم ا تقوووواج   وال ال وووولة بووووالجدد  ونسوووواليب

وروح المسقولية وتطدير العمت الاي يعبور عون المرونوة  ا خطاء 

والتحكم في المشكالل المستمر  التحسين المستمر في  دد  ا داء و

فقوود تختلووف التعري ووال فووي مظطلووق تحقيووق    المظظمووالالتووي تدا ووه 

تركيود المسوت يدين مظهوا مون العبواون ونهميوة  موعالجدد  إ  ننها تت ق 

ولي ة كبرر تظدري تحتها ب  تها تلبية احتيا اتهم وتحقيق رضاهم 

 .[1] كافة الدلاوف التي تعمت عليها إدار  الجدد 

واج ثقافوووة الجووودد  هوووي القابليوووال التظظيميوووة والعوووادال 

خدمووة تلبووي  سوولعة اووا عتقووادال التووي يمكوون موون خاللهووا ت ووميم 

 للمظظمةال ورغبال العباون وتحقيق الظجاح على المدر البعيد حا 

عَد البع  ثقافة الجدد  هي مجمدعة مون العظا ور التوي كما   .[2]

تشتمت على القيم المشتركة والتدقعال والمعتقدال وا لتعات بالجدد  

ومشوواركة والحووث علووى خلووق مظوواا تسوودده الثقووة والوودعم المتبووادل 

العوواملين  موويعهم وتمكيووظهم فووي إدار  المظظمووة وتحسووين العمليووال 

[3]. 

وتبرا نهمية ثقافة الجودد  فوي طروحوال ونفكوار خبوراء 

إو نكوودل نعمووالهم  Crosbyو Juranو   Demingالجوودد  نمثووال

يوة التوي يجوب نج تخ وع للت ييور من العظا ور الثقافا ونفكارهم عدد

كموا نكودوا نهميوة بظواء ثقافوة الجودد   من ن ت تطبيق فلس ة التحسوين

لت ييوور ال هووم ال وويق للجوودد  والتد ووه نحوود الجوودد  كشوورط نساسووي 

ميووة ثقافووة الجوودد  الجدانووب وتت وومن نه  .[4] للتحسووين المسووتمر

 :اآلتية

 . تععيع روح المشاركة من خالل العمت بروح ال ريق.1

 . تشجيع التظافس والتعاوج بين اإلدار  والعاملين .2

تشووخيص المشووكالل والحلوودل المقترحووة للووتخلص موون ا نشووطة  .3

 عديمة القيمة  وتحديد مجا ل الت يير.

 .  عت الت يير عامت لتظشيط دافعية العاملين .4

 تعد ندا  لتحسين ا داء المظظمي. .5

ساعد في التركيع على القيم والمعايير في المظظمة والعمت علوى . ت6

داء دي إلووووى ا رتقوووواء بووووا التحسووووين المسووووتمر وهوووواا مووووا يووووق

 [5]المظظمي.

يمكوون تحديوود الخ وواوص التووي تمتوواا بهووا ثقافووة برنووه  [ 6] ويوورر

 الجدد  با تي:

. الملكيووة. ملكيووة ثقافووة الجوودد  والتدقعووال العاليووة إلنشوواء الجوودد  1

 والتعاوج والعمت في شراكة.

و سوويما بووين نع وواء ا نتقووادال. ا ن توواح علووى الظقوود وقبوودل  2.

 الداحد  نو حتى لالنتقادال نو ا حكات الخار ية . لشركةا

التقييم من ن ت التظميوة. ني إنهوا تعموت علوى تقيويم الواال ل فوراد  3.

وتطديرها وكالا تقييم العمليوال ا نتا يوة علوى اسواك معوايير 

الجدد  الحالية كما يمكن للمظظمال استعمالها لمرا عة سياسال 

 ة هاه المظظمال ورسالتها.الجدد  بما يتماشى مع رتي

المشاركة. المشاركة في كت  هد يقدمه ا فراد نو حتى المظظموة  4.

 ل رض تحقيق  دد .

 عاليوة تسواعدثقافوة الجودد  نظوات تقيويم ومعوايير نداء  الدعم: تقدت 5.

واإلداريووين بووالجدد  وموودر  ا كوواديميينوتعمووت علووى اعتووراف 

 .الحا ة  نظمة لتحسين هاه الجدد 

يعوود بظوواء ثقافووة الجوودد  الجهوود الحقيقووي أنييواث ثقافيية الجييودة:  /ييياثان

الاي ي من تدفير بيئة تظظيمية مداتية إلحودا  التحسوين المسوتمر  

وبمووا نج ثقافوووة الجووودد  تعكوووس نمووط العالقوووال والسووولدت اإلنسووواني 

 المورتبط بوالجدد   فهنوه يمكون التمييووع بوين نودعين مون ثقافوة الجوودد 

 :  تتمثت بة

 negative: سوويظاريد إخ وواء المخال ووال   جييودة سييلبيةثقافيية  .1

quality culture   إو تقدت هاه الثقافة على و ودد عوادال وقويم  )

ومعتقوودال وننموواط سوولدكية سوولبية   تووقثر سوولباً فووي ك وواء  وفعاليووة 

 ا داء في المظظمة.

: سويظاريد تحموت المتاعوب مون ن وت رضوا  . ثقافة جيودة ييجابيية2

( إو تبظوى هواه الثقافوة علوى positive quality culture  العبودج

رتية التد ه نحد المست يد  والتخلص من ا خطاء كافة التي تعرقت 

 هاا التد ه.
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ويق وود بووالظدعين السووابقين ا لت ووال إلووى العظ وور البشووري علووى 

اختالف اتجاهاتوه  فوالظدع ا ول يتطلوب إحودا  ت ييور ثقوافي لتقبوت 

برام  الجودد  وتكودين الودافع الواي يحقوق اإلنجواا والتحسوين   نموا 

الظدع الثواني يتطلوب الشوعدر با نتمواء والرغبوة فوي تحقيوق نهوداف 

ثم يتطلب الظدعاج السابقاج تحقيق الت يير وتطديرها  ومن  المظظمة

في م هدت الجدد  من ندا  للرقابوة إلوى ندا  لوإلدار   ل وماج تحقيوق 

وهظات ت وظيف آخور نعطوى  .[7] المستد ر المطلدل من ا هداف

 نربعة ننداع لثقافة الجدد   تتمثت با تي:

د  : يشووير إلووى القوويم والمعووايير والسوولدكيال السوواوالواقييع الفعلييي. 1

  التووي تحوودد طريقووة ت وورف ا فووراد فووي المداقووف المظظمووةداخووت 

 المختل ة.

: يسووواعد هووواا الظووودع فوووي اكتشووواف ا خطووواء  اكتشييياف الخطيييأ. 2

والمشكالل نو تقليلها  والتركيوع علوى المخر وال وإشوباع حا وال 

 العاملين وتقييم عدامت الرضا عن العمت.

: يركع علوى مظوع حودو  الخطور  ويحودد مودر تحموت منع الخطأ. 3

كت فرد مسقولية تطبيوق بورام  الجودد   والتركيوع علوى العمليوال  

 المشكالل. ومعالجة  العباونوإشباع حا ال 

: يركووع هوواا الظوودع علووى التحسووين المسووتمر   الثقافيية االبتكارييية. 4

  وتطبيق معايير الجدد   والتركيوع علوى تودعيم العمليوال  وتدضوي

نحود  المظظموةفهج تحقيوق  ميوع هواه ا نوداع تقودد   تدقعال ا فراد

تكووودين رتيوووة اسوووتراتيجية واضوووحة شووواملة لجميوووع عظا ووور ثقافوووة 

الت يير  ومن ثم ضوماج عودت مقاوموة ا فوراد لوظظم الجودد  وتحقيوق 

 .[8] المشاركة اإليجابية

تظدعول آراء البواحثين فوي تحديود دقيوق  : ابعاد ثقافة الجيودة /ثالثا 

نج هظوات  حيوث بعاد ثقافة الجدد  من ن وت تحقيوق الظجواح والتميوع 

 دانب عد  تشتمت عليها ثقافة الجدد  في المظظمال كالتركيع علوى 

العبووودج ونداء العموووت بشوووكت  وووحي  والت ووواني بالعموووت واحتووورات 

فقود حودد معظوم  اآلخرين والتعات العاملين برخالقيال ثقافوة المظظموة

الباحثين نج ثقافة الجدد  تتدافوق بوثال  خ واوص تتمثوت بوة تشوجيع 

تشجيع ا بتكار واإلبداع   وتشجيع تقديم الخدمة المميع  للعباون   و

ويت وق الباحثواج علوى ا بعواد اآلتيوة  ت واق معظوم الكتوال  ا نتمواء 

 والباحثين عليها وعلى الظحد آ تي:  

ي تكوودج المظظمووال قووادر  علووى التظووافس فووي : لكوودعييا االبتكييار. 1

لووروف التقوودت التقظووي وفووي لووت لووروف العدلمووة   يجووب عليهووا 

 ووال وال  وودد  دمداكبووة التطوودر بشووكت مسووتمر   لكووي تقوودت مظت

وقود  ل المظاسوب وبتكواليف قليلوة عالية   ف الً عن إي والها بالدقو

نق ريووول دراسوووال عديووود  لدراسوووة ثقافوووة ا بتكوووار فوووي المظظموووال 

تد لل هاه الدراسال إلى نج نكثور الخ واوص الثقافيوة ارتباطواً و

 هي : 

 ن. ا ستقاللية والمبادر  وتحمت ا خطاء والالمركعية.

 .  تدايع المسقوليال والتخ يف من البيروقراطية.  ل

 ي. التد ه للبيئة من ن ت تلبية حا ال المست يدين فيها.   

 د. ا بتكووار ويقعوود موون نهووم الدسوواوت للت ييوور والتحسووين ونج ثقافووة   

ا بتكار تعكس التد ه نحد التعلم الواي يسوهت ا بتكوار ويورتبط 

 .[9]ا بتكار بمتابعة المعرفة الجديد  المتدقعة 

:يقعد ا نتماء نحود ا هوداف ا ساسوية التوي تسوعى  دعا االنتماء. 2

إليها المظظمال  ميعها لما له من نثور فعوال فوي اسوتمرارية العموت 

واستقراره فا نتماء للمظظموة فوي ال كور اإلداري يشوير بشوكت عوات 

إلى مدر اإلخالص وا ندماي والمحبة التي يبديها ال رد تجاه عمله 

 هوداف المظظموة التوي يعموت  ردوانعكاك ولوا علوى تقبوت ولوا ال و

فيهووا وت انيووه و هووده المتدا ووت لتحقيووق تلووا ا هووداف   فرهميووة 

 تي : ا نتماء تتلخص باآل

ن. يعود نحود المقدموال الرويسوة والموقثر  علوى تحقيوق ا بوداع لوودر  

 العاملين في المظظمة.  

ل. يح ع الرغبة والميت للبقواء فوي المظظموة موا يخ وف ا ثوار التوي  

   عن دوراج العمت والتسرل الدلي ي.  تظت

ي. إج انخ واض ا نتموواء لودر العوواملين يحموت المظظمووة معيوداً موون   

التكووواليف ويجعلهوووا تدا وووه المعيووود مووون السووولدكيال السووولبية 

سووورقة والتخريوووب والشوووعدر كا ضوووطرابال والالمبوووا   وال

 .[10] باإلحباط

: تعد الجدد  مون نكثور الدسواوت المسواعد  فوي . دعا رضا الزبون3 

دعم ورضا المست يد فهظات عالقة مباشور  بمسوتدر خدموة المسوت يد 

وولووا  ج الجوودد  يووتم تحديوودها موون خووالل المسووت يد مظهووا ويشووعر 

بالرضا عظدما تكدج تلا الخدمة ضمن إطار تدقعاته   فتقديم خدموة 

قافووة الجوودد   يووة  يوود  للمسووت يد تعوود نحوود الخ وواوص المهمووة فووي ث

 من خالل :  العبدجمظظمة وتتحقق هاه الخا ية ني رضا 

ن. تشجيع العاملين وتح يعهم ومعاملتهم معاملوة  يود   ج المعاملوة  

على معاملة العاملين للمسوت يد مون   الجيد  سدف تظعكس ايجابياق 

 الخدمة.  

ل. اختيووار العوواملين بشووكت  يوود وتوودفير الموودارد ال وورورية لهووم  

 .[11]وتدريبهم على المعارف والمهارال الجديد  
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يشوير م هودت الودعي  الوى مجمدعوة مون المعوارف  : الوعي /رابعا 

القابلووة للظموود والتطوودر التووي يكتسووبها ال وورد موون ت اعلووه مووع البيئووة 

المحيطة والعمليال الاهظية التي يتم من خاللها التعرف على معواني 

ا شياء وفهم د  تها وت سيرها   وهد بالا ندعي ومرحلي ويمكن 

لوى التشوديو وانعودات الرتيوة تظميته   كما نج غيوال الودعي يوقدي إ

اج و [ 12].وفوق معوايير مجوال الودعيعلوى والسلدت غيور السودي 

بالواال هود الم تواح لتدعيوة الشوخص بظقواط القود  وال وعف  الدعي

لديه مما يقدي اياد  الدعي الااتي بشوكت فعوال علوى تحسوين ا داء 

تمتلكها اال هد ال هم والمعرفة التي للحيث نج الدعي لدر العاملين 

عن و ددت وكيف ترر ن سا فيموا يتعلوق بوه اآلخوروج ومحيطوا. 

تمكظووا معرفووة م هوودت الوودعي للوواال موون التمييووع بيظووا وبووين كووت 

ب ورور   [ 14]يقكود و  [ 13] .شخص آخر في مد  امظية معيظوة

تدفر مجمدعة من الظقاط والدا بال علوى المظظموة تظ يواها ل ورض 

 اياد  الدعي وتحقيقه وهي: 

 تعليم العمال وتدريبهم من ن ت ممارسة وا باتهم ب عالية. - 1

إيجاد وساوت ات ال مظاسبة يمكن بدساطتها إي ال المعلدموال  - 2

 اإلدارية و الحقاوق ل فراد العمال.

تدعيووة العمووال   نفووراداً قبووت نج يوودخلدا إلووى مقسسوواتهم المهظيووة  - 3

المدرسوة   برهميتها بالظسبة له ولمجتمعوه عون طريوق ا سور    

 وساوت اإلعالت . 

تكدين نسوق قيموي سولدكي تظظيموي لودر العاموت ورل العموت    - 4

 ومعرفة ال رد وفكره واتجاهاته وقيمه.

تعديد العمال على التقيد باللداو  و القورارال تجظبواً للدقودع فوي  - 5

 خساور في المستقبت. المظظمةني خطر قد يكلف 

لعموال ورويسوهم ومحاولوة نج يشوعر تقدية العالقوة القاوموة بوين ا - 6

العاموت برنوه لويس فوي رقابوة  بريوة بقودر موا يشوعر نج مسوقوله 

 حريص عليه وعلى عمله. 

كما نج من إيجابيال الدعي برنه يعمت على اياد  المعرفة والمهوار  

في شتى المجا ل وكالا القودر  علوى حسون اختيوار القاوود والقودر  

عظوود نقرانووه وايوواد  قدرتووه علووى  علووى التظبوودء وايوواد  قيمووة ال وورد

 [ 15]اإلبداع وإنتاي نفكار خالقة.

تد د ثالثة مجا ل نساسية للدعي مجاالت الوعي:  /خامسا 

 تت من ا تي :

هوود معرفووة الشووخص  ن عا تووه وإدراكووه لهووا الييوعي االنفعييالي : .1

وربطه لما يشعر وي كر به وما ي عله, ومعرفته باج مشاعره تقثر في 

نداوه وقيمه ونهدافه  ونج المعرفة ا ن عالية للشخص هي القدر  على 

التعرف على مشاعرنا ومشاعر اآلخرين , فالشخص الاي لديه قدر  

قف نج يقثر في حالته المعا ية, على ادار  ان عا ته   يسم   ي مد

كمووا يركووع علووى نفعالووه ومووا الوواي يجووب نج يقوودت بووه, كمووا يعبوور عوون 

مشاعر  بطريقة ايجابيوة ,ني إج مون ي تقور إلوى إدار  ان عا توه ,يظوت 

 في حالة  راع مستمر, مع الشعدر بالكربة.

: هد معرفة الشخص  دانوب القود  وال وعف لديوه الذاتيالتقييا  .2

ن الخبرال لتطودير ن سوه ونج التقيويم الوااتي يعتمود علوى وا ست اد  م

قيات الشخص بالمقارنة بين سلدكه في مدقف معين والمحوا الوداخلي 

الواي يرت وويه الشوخص لهوواا السولدت ويشووتق هواا المحووا مون خووالل 

مجمدعووة موون المعووايير الخار يووة نو موون خووالل إ بووار الوواال علووى 

رمة وقود تكودج المعوايير استعمال معايير معيظة تكودج حااموة او  وا

واقعية نو غير واقعية   ومون ثوم فوهج ا شوخاص يختل ودج فيموا بيوظهم 

في تقييم الاال ونج التقييم الدقيق للاال م تاح الظجاح إلدرات  دانب 

القوود  وال ووعف ولكووي يووظج  الشووخص فووي تقيوويم ن سووه بشووكت دقيووق 

 بت يظب ي نج يعرف آراء اآلخرين.  يظب ي ن  يكت ي برنيه

هد شعدر الشخص بهمكانياته والتعبيور عون آراووه  :الثقة بالنفس .3

الشواوعة وغيوور الشواوعة وقوود يخوواطر مون ن ووت تحقيووق موا هوود  ووحي  

ويكدج حاسماً في اتخاو القرارال ال حيحة على الرغم مون ال و ط 

الاي قد يتعرض له  فالمطلدل إحدا  حالوة مون التودااج بوين فقوداج 

ها من خالل وثودق المورء فوي واتوه وقدراتوه الثقة وبين الثقة المبالع في

إ  ننه في الدقل واته و دد مساحة   ير  لدر الشخص مون الشوا 

بقدراتووه وإمكانياتووه تكوودج بمثابووة الوودافع لتطوودير واتووه والعمووت علووى 

 [16]تحسين قدراته ونداوه 

 

 المحور الثالث/الجانب العملي

 متغيراته:ثقافة الجودة( وتشخيص وصف بعد)  /أوالً 

( إلووى نج دعووم ا بتكووار تمثووت 1يشووير الجوودول  : . دعييا االبتكييار1

(  وبظسوووووبة ات ووووواق بل ووووول   x1-x5بوووووالمت يرال ال رعيوووووة مووووون  

(  3.6857%( ويععا ولا قيمة الدسط الحسابي والبال ة   70.28

(. ونج نعلووى نسووبة ات وواق   0.963168 وبووانحراف معيوواري قوودره

التوي نسوهمل فوي تحقيوق  ا بتكوار( للمت يرال ال رعيوة لمت يور دعم

( والتوووي بل ووول x1إيجابيوووة هووواا المت يووور تتمثوووت بوووالمت ير ال رعوووي 

 تبحوووث شوووركتظا علوووى نفكوووار  ديووود  تخووودت العموووت( ( وم اده28.6 

انحراف ( وبوو4.0286ة الدسووط الحسووابي البال ووة  ويعووعا ولووا قيموو

فوووي حوووين كانووول نسوووبة عووودت ا ت ووواق ( 0.94748قووودره  معيووواري 

( التي x2 ال رعي للمت يرال ال رعية لمت ير دعم ا بتكار( للمت ير

%( وم اده  تسم  شركتظا بارتكوال ا خطواء مون قبوت 18.6بل ل  

ا فراد العاملين كدسيلة للتطدير والحث على ا بتكار( وولا بد لة 

( 2.5714المعيواري التوي بل ول  قيمة الدسط الحسابي وا نحراف 

 . التدالي( على 1.08443 
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 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير)دعا االبتكار(يبين  (1) جدول
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X1 20 28.6 40 57.1 6 8.6 -- -- 4 5.7 4.0286 0.94748 

X2 2 2.6 13 18.6 21 30 21 30 13 18.6 2.5714 1.08443 

X3 16 22.9 43 61.4 8 11.4 -- -- 3 4.3 3.9857 0.85961 

X4 19 27.1 40 57.1 4 5.7 4 5.7 3 4.3 3.9714 0.97760 

X5 16 22.9 37 52.9 12 17.1 2 2.9 3 4.3 3.8714 0.94672 

 0.96316 3.6857 7.44% 7.72% 14.56% 49.41% 20.87% المعدل العام

   15.16% 14.56% 70.28% المجموث

 SPSSبا عتماد على نتاو  البرنام  اإلح اوي  نيالم در : من إعداد الباحث

( إلووى نج مت يوور دعووم ا نتموواء 2يشووير الجوودول   :. دعييا االنتميياء2 

 (  وبظسووووبة ات وووواق بل وووولx6-x10تمثووووت بووووالمت يرال ال رعيووووة  

والبال وووووة %( ويعوووووعا ولوووووا قيموووووة الدسوووووط الحسوووووابي 70.85 

(. ونج نعلووى 0.999616( وبووانحراف معيوواري قوودره  3.79144 

  دعوووم ا نتمووواء( والتوووي  نسوووبة ات ووواق للمت يووورال ال رعيوووة لمت يووور

( x8   نسهمل في تحقيق إيجابية هاا البعود تتمثوت بوالمت ير ال رعوي

 تسووعى شووركتظا إلووى بووث روح الوود ء  ( وم وواده31.4والتووي بل وول  

يحر وودج علووى نجوواح الشووركة وتحسووين  عظوود المرتوسووين و علهووم

( 4.0286  سووومعتها( ويعوووعا ولوووا قيموووة الدسوووط الحسوووابي البال وووة

(   فوي حوين كانول نسوبة عودت 0.94748  وبانحراف معياري قدره

  دعووم ا نتموواء( هووي للمت يوور ا ت وواق للمت يوورال ال رعيووة لمت يوور

 9X  وم ادها  يتدافر ا ت ال الم تدح بين5.7( والتي بل ل )% 

 ميووع المسووتديال فووي الشووركة ل ووماج فاعليووة ا ت ووا ل( وولووا 

بد لووة قيموووة الدسوووط الحسوووابي وا نحوووراف المعيووواري التوووي بل ووول 

 .التدالي( على 1.05550(  3.7571 

 

 االنتماء(التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير)دعا يبين  (2جدول )
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X6 20 28.6 30 42.9 12 17.1 5 7.1 3 4.3 3.8429 1.05824 

X7 7 10 29 41.4 24 34.3 7 10 3 4.3 3.4286 0.95662 

X8 22 31.4 35 50 9 12.9 1 1.4 3 4.3 4.0286 0.94748 

X9 15 21.4 36 51.4 10 14.3 5 7.1 4 5.7 3.7571 1.05550 

X10 8 25.7 36 51.4 10 14.3 3 4.3 3 4.3 3.9000 0.98024 

 0.99961 3.7914 4.58% 5.98% 18.59% 47.43% 23.42% المعدل العام

   10.56% 18.59% 70.85% المجموث

 . SPSSبا عتماد على نتاو  البرنام  اإلح اوي  نيالم در : من إعداد الباحث 
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( إلى نج مت ير دعوم رضوا 3  يشير الجدولدعا رضا الزبون:  .4

 وبظسبة ات اق بل ل(  x11-x15العبدج تمثت بالمت يرال ال رعية  

%( ويعوووووعا ولوووووا قيموووووة الدسوووووط الحسوووووابي والبال وووووة 72.88 

(. ونج نعلوووى 0.93102( وبوووانحراف معيووواري قووودره  3.84002 

نسووبة ات وواق للمت يوورال ال رعيووة لمت يوور دعم رضووا العبوودج( التووي 

نسووهمل فووي تحقيووق إيجابيووة هوواا المت يوور تتمثووت بووالمت ير ال رعووي 

 x11  تتودافر المعاملوة اإلنسوانية  م واده  ( و38.6%( والتي بل ل

وا لتووعات والتقوودير لكووت موون يعمووت فووي الشووركة( ويعووعا ولووا قيمووة 

( وبوووانحراف معيووواري قووودره 4.1429الدسوووط الحسوووابي البال وووة  

(. في حين كانل نسبة عدت ا ت واق للمت يورال ال رعيوة 0.93693 

 ل ( والتي بلx15لمت ير دعم رضا العبدج( هي للمت ير ال رعي  

 مشوواركة العوواملين فووي اتخوواو القوورارال وتحقيووق  %( وم ادهوا4.3 

ا هووداف نحوود القوويم ا ساسووية لشووركتظا( وولووا بد لووة قيمووة الدسووط 

( 0.94365 ( 3.5286الحسابي وا نحراف المعياري التي بل ل  

 . التداليعلى 

 

 

 الزبون( واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير)دعا رضاالتوزيعات التكرارية يبين  (3جدول)
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X11 27 38.6 32 45.7 8 11.4 -- -- 3 4.3 4.1429 0.93693 

X12 9 12.9 35 50 18 25.7 5 7.1 3 4.3 3.6000 0.95402 

X13 26 37.1 34 48.6 7 10 -- -- 3 4.3 4.1429 0.92134 

X14 10 14.3 44 62.9 10 14.3 3 4.3 3 4.3 3.7857 0.89916 

X15 9 12.9 29 41.4 25 35.7 4 5.7 3 4.3 3.5286 0.94365 

 0.93102 3.8400 4.3% 3.41% 19.41% 49.72% 23.16% المعدل العام

   7.71% 19.41% 72.88% المجموث

 . SPSSبا عتماد على نتاو  البرنام  اإلح اوي  نيالم در : من إعداد الباحث 

 

 وتشخيص متغيراته:)الوعي( وصف بعد  /ثانياً 

( إلوووى نج مت يووور الووودعي 4يشوووير الجووودول  : . اليييوعي االنفعيييالي1

(  وبظسوووبة ات وووواق y1-y5تمثوووت بووووالمت يرال ال رعيوووة  ا ن عوووالي 

%( ويعوووعا ولوووا قيموووة الدسوووط الحسوووابي والبال وووة 52.56بل ووول 

ونج اعلى نسبة  (0.98389( وبانحراف معياري قدره 3.46002 

ات اق للمت يرال ال رعية لمت ير الدعي ا ن عالي( التي نسهمل فوي 

( التوي بل ول y3تحقيق إيجابية هاا المت ير تتمثت بوالمت ير ال رعوي 

شركتظا في حالة الظشواط الوداوم  يبقى ا فراد في ( وم اده % 17.1 

إلنجووواا ا عموووال( ويعوووعا ولوووا قيموووة الدسوووط الحسوووابي البال وووة 

(. فوي حوين كانول 1.03610( وبانحراف معياري قدره  3.6429 

نسبة عدت ا ت اق للمت يرال ال رعية لمت ير الدعي ا ن عوالي( هوي 

يووتخلص  %( وم وواده  5.7( والتووي بل وول y2للمت يوور ال رعووي  

د فووي شووركتظا موون الشووعدر بووالتدتر والقلووق خدفوواً موون ال شووت( ا فوورا

وولا بد لة قيمة الدسط الحسابي وا نحراف المعياري التوي بل ول 

  التدالي.( على 1.03169(  3.3286 
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 لمتغير)الوعي االنفعالي(التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية يبين  (:4جدول)

ير
تغ

لم
 ا
سا

 أ

ير
تغ

لم
 ا
مز

 ر

 مقياس االستجابة

ي
اب

س
ح

ال
ط 

س
لو

 ا

ي
ار

عي
لم

 ا
ف

را
ح

الن
 ا

 اتفق بشدة

(5) 

 اتفق

(4) 

 محايد

(3) 

 ال اتفق

(2) 

 ال اتفق بشدة

(1) 

دد
ع

 

%
 

دد
ع

 

%
 

دد
ع

 

%
 

دد
ع

 

%
 

دد
ع

 

%
 

ي
ال
فع

الن
 ا
ي

ع
و
ال
 

Y1 4 5.7 27 38.6 27 38.6 9 12.9 3 4.3 3.2857 0.91909 

Y2 9 12.9 21 30 28 40 8 11.4 4 5.7 3.3286 1.03169 

Y3 12 17.1 35 50 12 17.1 8 11.4 3 4.3 3.6429 1.03610 

Y4 12 17.1 31 44.3 20 28.6 4 5.7 3 4.3 3.6429 0.97855 

Y5 7 10 26 37.1 29 41.4 4 5.7 4 5.7 3.4000 0.95402 

 0.98389 3.4600 4.86% 9.42% 33.16% 40% 12.56% المعدل العام

   14.28% 33.16% 52.56% المجموث

 . SPSSبا عتماد على نتاو  البرنام  اإلح اوي  نيالم در : من إعداد الباحث

 

( إلوى نج مت يور التقيويم 5الجودول   يشويرالتقييا الدقيق لليذات:  .2

(  وبظسووبة ات وواق y6-y10الوودقيق للوواال تمثووت بووالمت يرال ال رعيووة  

الحسوووابي والبال ووووة %( ويعوووعا ولووووا قيموووة الدسووووط 66.28بل ووول 

( ونج نعلوووى 0.968014  ( وبوووانحراف معيووواري قووودره3.69998 

نسووبة ات وواق للمت يوورال ال رعيووة لبعوود التقييم الوودقيق للوواال( والتووي 

( y7  نسهمل في تحقيق إيجابية هاا المت ير تتمثوت بوالمت ير ال رعوي

هم في    ( وم اده21.4%والتي بل ل   يقارج ا فراد في شركتظا نداءق

( ويعوعا ولوا قيموة سوابقة مود مت معين مع نداِءهم لظ س العمت فوي ع

( وبووووانحراف معيوووواري قوووودره 3.7429  الدسووووط الحسووووابي البال ووووة

يوة عودت ا ت واق للمت يورال ال رعن كانول نسوبة (. في حي1.01704 

( والتووووي بل وووول y10  هي للمت يوووورلمت يوووور التقييم الوووودقيق للوووواال(

ي شووووركتظا كموووواً هوووواوالً موووون  يمتلووووا ا فووووراد فوووو %( وم ادهووووا5.7 

وولووا بد لووة قيمووة المعلدمووال عوون نعمووالهم بهوودف تحسووين نداوهووم( 

( 3.6571الدسوووط الحسووووابي وا نحووووراف المعيووواري التووووي بل وووول  

 . التدالي( على 1.07522 

 

 لبعد)التقييا الدقيق للذات( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية يبين (5جدول)
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 Y6 9 12.9 36 51.4 20 28.6 2 2.9 3 4.3 3.6571 0.89904 ا

Y7 15 21.4 32 45.7 17 24.3 2 2.9 4 5.7 3.7429 1.01704 

Y8 11 15.7 39 55.7 15 21.4 2 2.9 3 4.3 3.7571 0.90787 

Y9 13 18.6 29 41.4 24 34.3 1 1.4 3 4.3 3.6857 0.94090 

Y10 13 18.6 35 50 11 15.7 7 10 4 5.7 3.6571 1.07522 

 0.96801 3.6999 4.86% 4.02% 24.84% 48.84% 17.44% المعدل العات

   8.88% 24.84% 66.28% المجمدع

 . SPSSبا عتماد على نتاو  البرنام  اإلح اوي  نيالم در : من إعداد الباحث
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( إلى نج مت ير الثقة بالظ س تمثوت 6يشير الجدول : الثقة بالنفس .3

%( 65.98(  وبظسوبة ات واق بل ول  y11-y15بالمت يرال ال رعية  

( وبوووانحراف 3.74ويعوووعا ولوووا قيموووة الدسوووط الحسوووابي والبال وووة  

(. ونج نعلوووى نسوووبة ات ووواق للمت يووورال 0.981156معيووواري قووودره  

ال رعية لمت ير الثقة بوالظ س( والتوي نسوهمل فوي تحقيوق إيجابيوة هواا 

%( وم واده 40( والتوي بل ول  y15ال رعوي   المت ير تتمثت بالمت ير

 يعتقود ا فووراد فووي شووركتظا نج الثقووة بووالظ س توورتبط بالقيوواد  الظا حووة( 

( وبووانحراف 4.1429ويعووعا ولووا قيمووة الدسووط الحسووابي البال ووة  

(. فوووي حوووين كانووول نسوووبة عووودت ا ت ووواق 0.96738معيووواري قووودره  

( y11للمت يرال ال رعية لمت ير الثقة بالظ س( هي للمت ير ال رعوي  

يسوتطيع كوت فورد فوي شوركتظا التعبيور  %( وم واده 7.1والتي بل ول  

( وولوا بد لوة قيموة الدسوط الحسوابي عن رنيه ب راحة وبدوج قيودد

( علوووى 1.14108(  3.2714وا نحوووراف المعيووواري التوووي بل ووول  

 .التدالي

 

 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير)الثقة بالنفس(يبين  (6جدول )
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(5) 

 اتفق
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 محايد

(3) 

 ال اتفق

(2) 

 ال اتفق بشدة
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 ا

Y11 11 15.7 19 27.1 23 32.9 12 17.2 5 7.1 3.2714 1.14108 

Y12 4 5.7 30 42.9 28 40 5 7.1 3 4.3 3.3857 0.87299 

Y13 22 31.4 35 50 9 12.9 1 1.4 3 4.3 4.0286 0.94748 

Y14 18 25.7 33 47.1 14 20 2 2.9 3 4.3 3.8714 0.97685 

Y15 28 40 31 44.3 7 10 1 1.4 3 4.3 4.1429 0.96738 

 0.98115 3.74 4.86% 5.99% 23.17% 42.28% 23.7% المعدل العام

   10.85% 23.17% 65.98% المجموث

  SPSSبا عتماد على نتاو  البرنام  اإلح اوي  نيالم در : من إعداد الباحث

 

الجدول  يقشير :  عالقات االرتباط بين متغيرات البحثختبار ا ثالثا/

ثقافووة الجوودد   بووين مد بووة معظديووة ارتبوواط عالقووة و وودد إلووى( 7 

مجتمعوة ني إنوه كلموا ااد ا خوا بربعواد ثقافوة إ ما  وايواد  الودعي 

 الجدد  في الشركة اادل فاعلية اياد  الدعي لدر ا فراد العاملين 

عامووت الكلووي المقشوور بلووع إو *( عظوود مسووتدر 0.867 ا رتبوواط  لمق

وهوواا يشووير إلووى رفوو  ال رضووية الرويسووة  .(0.05معظديووة قوودره  

 وقبدل ال رضية البديلة.

 

 على مستوى الشركة المبحوثة. البحث متغيرات بين الكلي االرتباط عالقةيبين  ( 7) جدول

 المستقتالمت ير                          

 المت ير المعتمد 

 ثقافة الجدد 

 *0.867 اياد  الدعي

 (SPSS).ن  في ضدء نتاو  الحاسبة ا لكترونية( باعتماد برنام يالم در: من إعداد الباحث

N= 70                                                   P ≤ 0.05 

 

نبعوواد ثقافووة كووت بعوود موون  بووين ا رتبوواط عالقووال تحديوود حيووث يمكوون

 ( 8  الجدول خالل منالجدد  واياد  الدعي لدر ا فراد مجتمعة 
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 على مستوى الشركة المبحوثة عالقات االرتباط بين ابعاد ثقافة الجودة والوعي يوضح (8جدول )

             المت ير المعتمد                                                           

 المت ير المستقت   
 اياد  الدعي

د 
جد
 ال
فة
قا
ث

 

 *0.775 دعم ا بتكار

 *0.797 دعم ا نتماء

 *0.878 دعم رضا العبدج

 (SPSS).  برنام   باعتماد في ضدء نتاو  الحاسبة ا لكترونية(  نيالم در: من إعداد الباحث

N= 70                                          P ≤ 0.05 

 

 الجدول يقشير: مجتمعة  دعا االبتكار وزيادة الوعي بين العالقة -1

 بد و ه نحود دعم ا بتكوار بين معظدية ارتباط عالقة و دد إلى( 8 

 بعووّدها مت يووراً  مجتمعووة  وايوواد  الوودعيالمسووتقلة  المت يوورالابعوواد 

معظديووة  مسووتدر عظوود( *0.775 اإلرتبوواط  قيمووة بل وول إو معتمووداً 

 0.05. ) 

الجدول  يقشير مجتمعة: دعا االنتماء وزيادة الوعي بين العالقة -2

 دعووم ا نتموواء بووين مد بووة معظديووة ارتبوواط عالقووة و وودد إلووى( 8 

بعّدها  مجتمعة واياد  الدعي المستقلة المت يرالابعاد  نحدا بد  ه

 مسووتدر عظوود( *0.797  اإلرتبوواط قيمووة بل وول إو معتمووداً  مت يووراً 

فووي الشووركة ندر  دعووم ا نتموواء( ني إنووه كلمووا ارت ووع 0.05 معظديووة 

 فيها. لدر ا فراد الدعيولا إلى اياد  

 يقشوير :مجتمعية الزبيون وزييادة اليوعيدعيا رضيا  بين العالقة -3

دعم رضوا  بين مد بة معظدية ارتباط عالقة و دد إلى (8  الجدول

 وايوواد  الوودعي المسووتقلة المت يوورال نحوود نبعوواد بد وو ها العبوودج 

( *0.878 اإلرتبواط  قيموة بل ول إو معتموداً  مت يوراً  بعوّدها مجتمعة

 رضوا العبودج دعوم( ني انه كلموا ارت وع 0.05 معظدية  مستدر عظد

 فيها. لدر ا فراد الدعيفي الشركة ندر ولا إلى اياد  

( 8موون خووالل مووا تووم عرضووه موون الظتوواو   المدضووحة فووي الجوودول  

ال رعيووة المظبثقووة موون ال رضووية  رفوو  ال رضوويةنسووتظت  موون ولووا 

 البديلة. ولى وقبدل ال رضيةالرويسة ا 

 

 تأثير ثقافة الجودة في زيادة الوعي اختبار رابعا/

 ا نحوودار تحليووت بظتوواو  والخوواص( 9 الجوودول موون يتبووين 

 بل ول في اياد  الدعي إو لثقافة الجدد  مجتمعة معظدي ترثير و دد

 الجدوليوة قيمتهوا مون نعلوى وهي( 206.026 المحسدبة  (F) قيمة 

ومسوووتدر معظديوووة  1,68) حريوووة  در توووي عظووود( 4.001 البال وووة 

نج  يعظووووي وهوووواا (R  0.752)²  التحديوووود معامووووت وبلووووع  (0.05 

ثقافووة  إلووى لعيوواد  الوودعي تعوودد الم سوور  ا ختالفووال موون%( 75 

   عشووداوية مت يوورال إلووى (%25البوواقي بظسووبة   ويعوودد  الجوودد   

. ن والً  ا نحدار ننمدوي في داخلة غير ننها نو عليها السيطر  يمكن

 قيموة  نج تبوين لهوا (T) واختبوار (B)معوامالل  متابعة خالل ومن

(T)  قيمتهووا موون ونكبوور معظديووة قيمووة وهووي( 14.354 المحسوودبة 

 ودر تووي( 0.05 معظديووة  مسووتدر عظوود( 1.67  والبال ووة الجدوليووة

,وبوووالا  تشوووير الظتووواو  إلوووى عووودت تحقوووق ال رضوووية 1,68) حريوووة 

, لوالا سويتم رفو  الشوركة  المبحدثوةالرويسة الثانية علوى مسوتدر 

 ية الرويسة الثانية وقبدل ال رضية البديلة.ال رض

 

 الشركة  المبحوثة مستوى ثقافة الجودة على زيادة الوعي في تأثيريبين  (9)جدول 

 المت ير المستقت             

 المت ير المعتمد

 ثقافة الجدد 
2R 

F 

oB 1B الجدولية المحسدبة 

 0.850 اياد  الدعي
0.867 

 *14.354) 
0.752 206.026 4.001 

 .(SPSS) في ضدء نتاو  الحاسبة ا لكترونية(باعتماد برنام   نيالم در: من إعداد الباحث

df (1,68)                      P ≤ 0.05            N =70 
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ثقافوة بعود مون نبعواد  كوت بوين ا ثور عالقال تدضي  وبهدف

 الشوركة المبحدثوة مسوتدر فوي مجتمعوة الجدد  ونبعاد اياد  الودعي

 الرويسوووة ال رضوووية مووون المظبثقوووة ال رعيوووة ال رضووويال ضووودء وفوووي

  .(10الجدول   في كما مدض  ا ثر عالقةةال تحليت تم فقد  الثانية

 

 الشركة  المبحوثة مستوى على  مجتمعة الوعيثقافة الجودة في زيادة ابعاد  تأثير يبين (10جدول)

    (SPSS). ( باعتماد برنام   في ضدء نتاو  الحاسبة ا لكترونية نيالم در: من إعداد الباحث

  df(3,66      0.05  N = 70           P ≤   

 

( نج نعلى ترثير لثقافة الجدد  في ايواد  10يَت   لظا من الجدول    

يتمثووت فووي دعووم رضووا العبوودج نو ً إو بل وول قيمووة  مجتمعووة الوودعي 

 1(B  0.878وكانل قيمة )  T )* 15.125 وهي قيموة معظديوة )

( 3,66( عظد در تي حرية 1.67ونكبر من قيمتها الجدولية البال ة 

ة بالمرتبة الثانيوة مجتمع  دعم ا نتماء في اياد  الدعيثم  اء ترثير 

( وهي T )* 10.868  ( وكانل قيمةB1  )0.747  إو بل ل قيمة

( عظود در وة 1.67  قيمة معظدية ونكبر من قيمتهوا الجدوليوة البال وة

 مجتمعوة ( , نموا تورثير دعوم ا بتكوار فوي ايواد  الودعي 3.66حرية 

(   فووي حووين 1B  )0.775   وواءل بالمرتبووة الثالثووة  فبل وول قيمووة

( وهووي قيمووة معظديووة ونكبوور موون قيمتهووا T)  10.105  بل وول قيمووة

 (.3,66  ( عظد در ة حرية1.67  الجدولية البال ة

( 10من خالل موا توم عرضوه مون الظتواو   المدضوحة فوي الجودول  

ال رعيووة المظبثقووة موون ال رضووية  رفوو  ال رضوويةنسووتظت  موون ولووا 

 .لةالبدي ة الثانية وقبدل ال رضيةالرويس

 

 االستنتاجات و التوصيات /حور الرابعمال

 أوالً : االستنتاجات

موون خووالل نتوواو  البحووث الد وو ية والتشخي ووية تووم التد ووت إلووى 

 ا ستظتا ال اآلتية :

. إج ثقافووة الجوودد  تعمووت علووى حشوود الطاقووال واإلمكانيووال سووداء 1

علووى مسووتدر العوواملين نت حتووى اإلدار  العليووا موون ن ووت ا رتقوواء 

إلووى مسووتديال عاليووة موون القوودر   بالطاقووة اإلنتا يووة والد وودل

وهووي تعمووت علووى تشووجيع العمووت الجموواعي موون خووالل  التظافسووية.

ال ووورق المتشوووابكة نو المت اعلوووة وهوووي ني ووواً تعموووت علوووى تقبوووت 

 ا نتقادال ومحاولة معالجتها.

. للوودعي نهميووة كبيوور  وولووا موون خووالل إسووهامه فووي و د  نفكووار 2

ا ل  وهوود يعمووت  ديوود تعمووت علووى تطوودير المظظمووة بشووتى المجوو

على اياد  إدرات العاملين  همية الدور الاي يمكن نج يقدوه في 

 مجال نعمالهم وما له من نهمية في تحقيق نهداف الشركة.

العووواملين وإتاحوووة ا فوووراد .يالحوووع و ووودد ضوووعف فوووي مشووواركة 3

لمشوواركة نو المسوواهمة فووي التحسووين المسووتمر لال ر ووة نمووامهم 

 .على تسديدهم ل داتير الكهرباءوالاي يظعكس سلبا  للجدد 

. لوودحع علووى بعوو  نفووراد العيظووة فووي الشووركة المبحدثووة  ووعدبة 4

 ودد  عملهوم  فيوالتي تقثر التخلص من الشعدر بالتدتر والقلق 

 نجاا نهداف الشركة.إل ودر ة وعيهم

بيظوول الظتوواو    يسووتطيع ا فووراد العوواملين فووي الشووركة المبحدثووة .5

التعبير عن آراوهم بحرية تاموة دوج قيودد او شوروط وهواا يوقدي 

الى عدت تظ يا التعليمال التي تحتم عليهم الدفاء با لتعامال تجواه 

 الشركة ومظها تسديد فداتير الكهرباء. 

 المت ير المعتمد            

 المت ير المستقت

  ابعاد ثقافة الجدد (

 اياد  الدعي
 

2R 

F 

oB 

 
1B 

بة
سد
ح
لم
ا

 

ية
ول
جد
ال

 

 0.771 دعم ا بتكار
0.775 

*  10.105) 
0.600 102.114 2.758 

 0.681 دعم ا نتماء
0.747 

*  10.868) 
0.635 118.120 2.758 

 0.818 دعم رضا العبدج
0.878 

*  15.125) 
0.771 228.756 2.758 
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ثقافوة الجودد  ظدية بين تد د عالقة ارتباط وال د لة إح اوية مع.6

سداء كانل هاه ا بعاد على المستدر واياد  الدعي لدر ا فراد 

 الكلي نو مستدر المت يرال ال رعية التابعة لها.

.تد وود عالقووة توورثير وال د لووة إح وواوية معظديووة بووين بعوود ثقافووة 7

الجدد  وبعد اياد  الدعي سداء كانل هاه ا بعاد على المسوتدر 

 ر المت يرال ال رعية التابعة لها.   مستد تالكلي ن

 

 التوصياتثانياً : 

من خالل ا ستظتا ال السابقة يمكن تقديم مجمدعوة مون التد ويال 

 وهي :

العمت باستمرار على تطدير الجانب المعرفوي للمظظموة المبحدثوة .1

من خالل ترهيت مدل يها ل رض الح دل على شهاد  في مجال 

 ديوود مووالم يكوون حا ووالً علووى وعوودت تعووين ني مدلووف  الجوودد  

 شهاد  في هاا المجال .

.قيات اإلدار  العليا بهعطاء ال ر ة للعاملين بهبوداء آراوهوم وا خوا 2

لتحسوين الخودمال المقدموة التوي ترفوع مون نسوبة بها قدر اإلمكاج 

 .الجباية   در الكهرباء

.العمت على رفع المستدر المهاري لمدل ي الشركة المبحدثة من 3

إشوراكهم فوي دورال تدريبيوة وال طوابع عملوي فوي مجوال  خالل

التووي تعيوود موون القوودر  علووى ا قظوواع  اسووتعمال التقانووال الحديثووة

 . والترثير في ا فراد لتسديد فداتير الكهرباء

ضرور  ا هتمات بشكت نوسع بقسم الجدد  في الشركة المبحدثوة  .4

موت عو عقد ورش عموت  وإعطاوه مساحة عمت نوسع  من خالل

نشرال تدضيحية ل رض اياد  ا هتموات بثقافوة الجودد  ودورهوا 

  لتسديد فداتير الكهرباء. في اياد  الدعي

ا ووودار تعليموووال تجبووور ا فوووراد العووواملين علوووى تسوووديد فوووداتير  .5

لم يسددوا  فراد الاين ارواتب حجب ا در والكهرباء من خالل 

 المبالع المترتبة عليهم.

يسووواعد علوووى تح يوووع  ت عوووادل للحووودافعيجووواد نظوووا.العموووت علوووى إ6

تسووديد ا لتعامووال تجوواه  علووىالموودل ين فووي الشووركة المبحدثووة 

 .الشركة  فداتير الكهرباء( 

 مووون قبوووت الشوووركة سوووت اد  مووون التكظدلد يوووا الحديثوووة .ضووورور  ا7

واستعمالها لمعرفة احتيا ال عامليها و ستبانة اراوهوم المبحدثة 

من   دد  الخدمال المقدمة لهموان عا تهم ودر ة رضاهم حدل 

 .خالل الت اية العكسية التي تحسن  دد  الخدمة المقدمة
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