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 :امللخص

الجودة الشاملة في املنظمة الذكية على شركات نظم املعلومات الحاسوبية. حيث تضمن   إدارة تطبيق  اثر إلىهدفت الدراسة الحالية التعرف 

بالربط بين عناصر الجودة  الدراسة هذه تكمن أهمية و  شركة. 39ردن والبالغ عددها مجال الدراسة االساس ي شركات نظم املعلومات الحاسوبية في ال 

التي تمكنها من البقاء امليزة التنافسية بناء التحسينات املستمرة و تحقيق املستمر و  للربط لبوهو متط، الشاملة في بناء وصناعة املنظمة الذكية

وبعد تحليل البيانات واختبار  .املنظمة الذكي إلىلشاملة للوصول تطبيق معايير الجودة ا بيان أثر  إلىهدفت الدراسة . لذلك الزبائن إلىوالوصول السريع 

عليها أن  ،ان تكون منظمات ذات ميزة تنافسية كبيرة  إلىوعلية اذا كانت املنظمات الذكية ساعية العديد من النتائج  إلىالفرضيات توصلت الدراسة 

 دارةكافة التقنيات املساعدة وأسس ال تغرس هذه التغييرات في جذورها لتصبح عملية متجذرة في بناء االسس والقواعد املتينة من خالل أدخال 

أن املنظمات الذكية عليها البدء بتطبيق معايير الجودة وبشكل فعال وعملي مع ،العديد من التوصيات كان ابرزها إلىوقد خلص الباحث  الحديثة.

 تشابه بعملها. املنظمات ذكية ومتميزة بين املنظمات املاالستمرار بالعمل على تحسين أداءها املستمر لغرض االستمرارية واالستدامة في جعل هذه 

 .  انظمة املعلومات الحاسوبية ؛املنظمة الذكية؛ الجودة الشاملة إدارة : الكلمات املفتاحية

 املقدمة:

 
 
نظمة في اعداد البرمجيات وال  لقد شهد العالم في اآلونة االخيرة تطورات هائلة في شركات االتصاالت وشركات نظم املعلومات الحاسوبية خصوصا

ها املحوسبة. وبرز مصطلح املنظمات الذكية التي تعمل على تفسير مسار التفكير املمنهج واالساس ي الذي تعتمد علية املنظمات في سقل مسارات

وهي توضح  ،االخيرة  اآلونةالتي ظهرت في  وراتان ظهور مفهوم املنظمة الذكية يعتبر من اهم التطواجراءاتها في املجاالت التنظيمية والفكرية والثقافية. 

أهدافها ملراحل متقدمة وتنفيذ مختلف تها الحيوية والتشغيلية وتحقيق تحويل أي منظمة لتكون ذات نظام ذكي ذاتي يعتمد على تحسين عمليا كيفية 

لتغيرات املتسارعة في ان ا الجودة الشاملة بكافة معاييرها املعتمدة هي املدخل الصحيح واملهم لبناء املنظمات الذكية.  إدارة  ان ،اعمالها بطريقة فاعلة

 إلىمما أدى  ،مجال التطور التكنولوجي والتقدم الحاصل في مجال االتصاالت والتواصل االجتماعي الذي اثر بشكل كبير على عمل املنظمات واملجتمعات

وهذا ما ينطبق  ،تقديم أفضل الخدمات لرضاء زبائنها وزيادة الحصة السوقيةصبحت تهتم بأ و  ،نافسة بين املنظمات وخاصة الخدمية منهااشتداد امل

لذلك فان االستراتيجيات التنظيمية ، التي تقدم الخدمات للمجتمع والتي كانت محور هدف هذا البحثانظمة املعلومات الحاسوبية  شركات على

عادة النظر في الهياكل التنظيمية والبيئية التنظيمية الداخلية التي تواكب ا واستراتيجيات العمال ال بد أن تتغير لتواكب التطورات الحديثة من خالل 
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 مال من تحوالت سريعة كان لها آثارها اليجابية والسلبية علىونتيجة ملا شهدته بيئة العاملتغيرات الحاصلة في املجتمع والذي يمثل البيئة الخارجية. 

 ملدى استجابتها وتكيفها برزت العديد من املوضوعات ذات العالقة 
 
املنظمات وتميزها على املدى البعيد. ومن هذه املوضوعات   إدارة باملنظمات وفقا

 اضيع املهمة واملعاصرة في وقتنا الحالي.وهي من املو  موضوع املنظمات الذكية و موضوع معايير الجودة الشاملة

  إلىتطابق مع التفكير الخالق االبتكاري الذي يقود (  يجب ان تVisionكل هذا تتطلب رؤية جديدة )
 
املنظمة  إلى النجاح والنمو املستدام وصوال

الجودة الشاملة  هذه االهداف ال يمكن تحقيقه اال من خالل تطبيق معايير إلىن الوصول أ النوعية. ومن خالل البحوث والدراسات العديدة وجدنا 

(TQM التي تعتبر الركيزة ال ) إلىومن خالل النظر  .حالة التمييز واملنافسة مع أقرانها إلىساسية لالنطالقة لتحقيق أهداف املنظمة الساعية للوصول 

وبما أن صحة االنسان من الولويات التي  فة الخدمات املطلوبة وبشكل متميز.معايير الجودة التي تركز بالساس على الزبون وإرضاءه من خالل تقديم كا

م الخدمات بأفضل وجه التغيرات السريعة وتقديمن أهم القطاعات املعنية بمواكبة انظمة املعلومات الحاسوبية يهتم به كل شخص لذلك يعتبر 

 . (Esmaili, G,M, Reza S, 2017) ( مع من يتعاملون معهTrust النهم بأمس الحاجة لبناء حالة الثقة  ، للزبائن

ق الجودة وارضاء يمكنه من املساهمة في تحقيوان كل ما تقدمة يجب على املنظمة تحقيق االداء املتميز بان كل عضو في املنظمة وفي اي مستوى 

مرحلة املنظمة الذكية التي  إلىيجب التفكير من قبل القيادات والعاملين كيف نصل  حالة تحقيق هذا الهدفالزبائن عبر تقديم الخدمات املتميزة. وفي 

بناء الثقة بين العاملين  إلىتعتمد في مبادئها والسس التي تقوم عليها في االسلوب املنظم لحل املشاكل والتعلم من تجارب الخرين ونقل املعرفة اضافة 

 (. (Ismiyarto, SH, M.SI, 2018 لزبان وبشكل مستمرومع الزبائن واستطالع الراي املستمر لتحديد االخطاء ومعالجتها وتلبية الحاجات واملتطلبات ل

املنظمات املختلفة أخذ يتدرج من داخل املنظمة ليشمل   إن بروز املنظمة الذكية كمفهوم معاصر والذي أكد على عمليات البحث والتطوير في

ة للزيادة في االضطرابات التي تعتري البيئة، فاملنظمة وقد ظهر مفهوم املنظمات الذكية كاستجاب .(2013)الطائي وآخرون، بعد ذلك تطور املنظمة ككل

املسح الذي يتم من خالل التخطيط واملراجعة السنوية، كما تتضمن عملية مستمرة  الذكية تتضمن عمليات مسح وتكيف مستمرة مع البيئة أكثر من

من خالل تطوير املزايا التنافسية باالعتماد على  املنظمة والبيئة أحداث مواءمة ناجحة بين  إلىجهود القمم االستراتيجية في املنظمات الهادفة  تتضمن

 (.2012مبادئ وخصائص املنظمات الذكية) العبادي، 

 :الدراسةمشكلة  
ويركز البحث على  ،املنظمة الذكية إلىلغرض الوصول ، بحث في تحديد معايير الجودة وتطبيقها في املنظمات الخدمية دراسةتكمن مشكلة ال

( حيث ينظر بعض Intelligent Organizationلغرض تحقيق هدف املنظمة الذكية ) ،معرفة وتحديد أهم العوامل املمكن ان تعتمدها املنظمات

و القنوات للمعرفة بل ينظر للمنظمة الذكية من  أ ن املنظمة الذكية هي ليست استحضار للحقائق أب Mohammadi Babaei & 2015) الباحثين منهم )

 فة في وضع استراتيجيات تنافسية. على أساس قدرة التأثير في كيفية التفكير حول استخدام املعر   Schwaninger (2009منظور الكفاءة وينظر ) 

بأن نجاح املنظمات على املدى البعيد يتطلب منها امتالك  Siriwardanagea & Oduor (2010)إذ أكدت العديد من البحوث و الدراسات ومنها 

أن الوصول للمنظمة الذكية يجب أن  Filos (2005وحدد )خصائص ذكية تعطيها الريادية والسبق على اآلخرين في خالل تطبيق معايير الجودة الشاملة 

فان مشكلة البحث ستركز على تحديد معايير للجودة التي من املمكن أن تكون مدخالت في يمر من خالل سرعة وخفة املنظمة في توليد املعرفة وعلية 

    .انظمة املعلومات الحاسوبيةاملنظمة الذكية في  إلىتسريع املنظمات للوصول 

 :الدراسةأهداف 

 :تحقيق الهداف التالية إلىسة ا الدر  هذه  تهدف

 الحاسوبية.الجودة الشاملة في املنظمة الذكية في شركات نظم املعلومات  إدارة التعرف على مستوى تطبيق  •

 بنائه.مفهوم املنظمات الذكية، وتحديد مكوناتها، وتوضيح طبيعة عملها وكيف يتم  علىضواء اال تسليط   •

 .في شركات نظم املعلومات الحاسوبيةالتعرف علي واقع مكونات املنظمات الذكية   •

وتحفزها نحو تطبيق  قد تسهم في تحسين ادائها في شركات نظم املعلومات الحاسوبية الخروج بجملة استنتاجات وتوصيات للقيادات االدارية  •

 الجودة الشاملة.فلسفة املنظمة الذكية وتحقيق 

 أهمية الدراسة: 

 :تنبع أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية

اء  تركزت معظم الدراسات املتعلقة بمفهوم املنظمة الذكية في دراسات اجنبية، حيث تتطور املفاهيم الدارية والدوات املتعلقة بقياس الد •

 البيئة االردنية.واملعايير بصورة متسارعة، بينما تعاملت الدراسة الحالية مع البيئة العربية وبالتحديد 
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الجودة الشاملة ومستوى ارتباطها باملنظمة الذكية ومتابعة تطبيقاتها في شركات نظم املعلومات   إدارة ق توجيه االنتباه نحو أهمية تطبي •

 .الحاسوبية

 مع احتياجاتها تركز الدراسة حول املنظمة الذكية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية في االردن  •
 
 ومتوافقا

 
 لن يكون مالئما

 
   سعيا

 
ومحققا

 .تيجية ويخدم منظمات العمال الخرى ا االستر لهدافها 

 الشركات. في في هذه  تطبيق الجودة الشاملة، ورصد جوانب شركات نظم املعلومات الحاسوبيةاالطالع على واقع املنظمة الذكية في   •

 :الدراسةنموذج أ

املنظمة  إلىالجودة الشاملة بأبعادها للوصول  إدارة بغرض وصف العالقة بين متغيرات الدراسة املتمثلة بتطبيق  تم صياغة أنموذج الدراسة،

 .الذكية بأبعادها في شركات انظمة املعلومات الحاسوبية

 

 

 

   

  

  

                                                     H01-1 H01.1 

 

                                                     H01-2     H01.2 

                                                     H01-3 
H01.3                                           

                                        

 

 

 

 االنموذج الفرض ي ملتغيرات الدراسة  :(1شكل )                   

 :فرضيات الدراسة
 : H0-1 ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه (α ≤ 0.05)  الجودة الشاملة بأبعادها على املنظمة الذكية بأبعادها في  إدارة لتطبيق

 .شركات انظمة املعلومات الحاسوبية

 :وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية 

H01-1   ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه (α ≤ 0.05)  الجودة الشاملة بأبعادها على الهدف االستراتيجي في شركات   إدارة لتطبيق

 .انظمة املعلومات الحاسوبية

H01-2     أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ال يوجد (α ≤ 0.05)  الجودة الشاملة بأبعادها على الهيكل التنظيمي في شركات   إدارة لتطبيق

 .انظمة املعلومات الحاسوبية

H01-3 :( ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويهα ≤ 0.05 لتطبيق ) الجودة الشاملة بأبعادها على املعرفة الفردية في شركات انظمة  إدارة

 املعلومات الحاسوبية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 Total Quality Management   ( TQMالجودة الشاملة:  )  إدارة .1

 التي والخصائص للمزايا "املجموع الكلي بأنهاالجودة ( EOQC) لضبط الجودة  الوربيةواملنظمة  ( ASQC) لضبط الجودة  المريكيةعرفت الجمعية 

القدرة على  أي Evans (1997) لالستخداماملنتج  مالئمةالجودة بأنها "مدى  Dilworth (1996 ) املنتج أو الخدمة على تلبية حاجات معينة" قدرة  في تؤثر

 
 

 

 
 

 

 

 

 رضا املستهلك

  العاملين تمكين 

 بالمشاركة 
 

 التدريب والتعليم 

 التحسين املستمر

 املعرفة الفردية 

 الهيكل التنظيمي 

 الهدف االستراتيجي

 تطبيق ادارة الجودة الشاملة 

 املنظمة الذكية 

 التزام االدارة العليا 

 فرق العمل

 

H01 
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ا للمعيار البريطاني تقديم افضل أداء واصدق صفات.  ,Sivankalaiالجودة بأنها "الجودة تهتم بتلبية رغبات واحتياجات العمالء" )تم تعريف   BSوفق 

2012 and .(Yadav  عّرفكما Feigenbaum (1991)  والهندسية  التسويقنشاطات  خصائص دمججراء  الخدمةأو  للمنتجالكلي  الناتج"  بأنها الجودة

الجودة الشاملة كمدخل إداري يركز على  إدارة وظهرت  .Fisher & Barry (1996)ورغبات الزبون تلبية حاجات تمكين مين  والتي والصيانة والتصنيع

وللمجتمع الجودة التي تعتمد على مساهمة جميع أفراد املنظمة لتحقيق النجاح طويل املد من خلل تحقيق رضا الزبون وتحقيق املنافع لجميع أفرادها 

(1997)Dale  ( ولذا فقد حدد كولCole (1995  من  إدارة مفهوم 
 
الجودة الشاملة )بأنها نظام إداري يضع رضا العمال على رأس قائمة الولويات بدال

 باملقارنة مع امل
 
 واستقرارا

 
 على املدى الطويل أكثر ثباتا

 
 ،دى الزمني القصيرالتركيز على الرباح ذات المد القصير، إذ أن هذا االتجاه يحقق أرباحا

Edwards Deming (2000).  عرفها )كماBrevie.S & Milan Ambroz (2004  واملوظف في ترشيد العمل عن طريق توفير ما  دارة بأنها اشتراك والتزام ال

 بأنها استخدامات العميل املقترنة بالجودة وإطار تجربته بها Omachonu (1991)يتوقعه العمل أو ما يفوق توقعاته. وقد عرفها أوماجونو 

 .  ( (Prachi Juneja, 2018 ،(2010،)عمر

إال أنه يمكن القول بأنها تشمل   Effectivenesويرى آخرون أنها تعبر عن الفاعلية  Efficiencyأن الجودة الشاملة تعني الكفاءة  إلىويذهب البعض 

)املدخالت( من أجل الحصول على نواتج ومخرجات معينة الكفاءة والفاعلية معا وذلك لنه إذا كانت الكفاءة تعني االستخدام المثل لإلمكانات املتاحة 

لجودة أو الحصول على مقدار محدد من املخرجات باستخدام أدنى مقدار من املدخالت )أقل تكلفة ممكنة( فهذا يمثل أحد السس التي ترتكز عليها ا 

ولذا فإننا نالحظ من خالل هذه التعاريف: أن  (Brevie, S. et., al, 2004). الشاملة وهو تحقيق املواصفات املطلوبة بأفضل الطرق وبأقل جهد وتكلفة

جتمع أهداف املنظمة تحتوي على رضا املستهلك وكذلك أهداف املشروع املختلفة مثل النمو، الربحية، واملركز التنافس ي داخل السوق و إدراك امل

ؤسسة االستهالكية. كما أن املنظمة تقوم داخل املجتمع من خالل خدمته لذا للخدمات املقدمة وهي عالقة ارتباطية أزلية بين املؤسسة النتاجية وامل

على أنها الفلسفة الدارية وممارسة املنظمة العلمية التي تسعى لن   TQMمفهوم عريض يتعلق باملستهلك. ولذا فيمكن أن نعرف  إلىفهي ذات حاجة 

 (.2009،)الحداد تكون أكثر فاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف املنشأة تضع كل من مـواردها البشرية وكذلك املواد الخام لن 

 : الجودة إدارةمفهوم  •

ؤسسات 
ُ
ها في النتاج، والخدمات، وغيرها من املجاالت؛ بهدف مواجهة ما يستجّد من   إلىتسعى امل

ّ
ترسيخ مبادئ الجودة الشاملة في عملّياتها كل

ي، 
ّ
ق باملنافسة على الصعيدين: املحل

َّ
ّي, تحّديات تتعل

م
مفهوم   أعلى املستويات في جودة النتاج. ومن هنا كان ال ُبّد من تركيز الضوء على إلىللوصول  والعامل

الجودة من املفاهيم الدارية الحديثة، وبدأت بتطبيقها العديد من  إدارة یعتبر مفهوم الجودة بشكل عام، ومفهوم الجودة الشاملة بشكل خاّص. و 

 .(2013،أحمد) املنظمات العاملية لتحسين وتطوير نوعية خدماتها وإنتاجها، واملساعدة في مواجهة التحديات الشديدة، وكسب رضا الجمهور 

يات وقد حققت املنظمات الدارية الحكومية والخاصة نجاحات كبيرة إثر تطبيق هذا املفهوم خاصة في بعض الدول املتقدمة مثل اليابان، والوال 

 في مجال الدارات وامل إدارة املتحدة المريكية، وبريطانيا، وفرنسا. وأصبح مفهوم 
 
 مهما

 
 إداريا

 
نظمات الحديثة من خالل ما الجودة في الوقت الحالي أسلوبا

  .(2010 ،سلمان) دارة حققه هذا النمط الجديد من نجاحات في ال 

ـأة بأكملها، وفي
م
نش

ُ
فها )أوكالند( على أّنها: "أسلوب لتحسين فاعلّية، ومرونة العمل بشكل عاّم، وأّنها طريقة للتنظيم تشمل امل ذلك جميع القسام،  عرَّ

ّ والنشطة،  فها )جابلونسكي( على أّنها: "شكٌل تعاونيٌّ لداء العمال، بتحريك املواهب، والقدرات، لكل  فين على جميع املستويات". عرَّ
َّ
وظ

ُ
 من العاملين، وامل

 فرق عمل"دارة وال 
 
، وأصبح لكل ثيرة لهذا املفهومك تعاريفطرحت  وقد(. 2006سعيد ) ،؛ لتحسين النتاجّية، والجودة بشكل مستمّر، مستخدمة

 الفيدراليمعهد الجودة  ويقدم. (2010،حيدر) ,الجود إدارة غير مفهوم ومعنى يؤثر ولم ي إال أن ذلك لم  الباحث، وجهة نظر يعكسمفهوم ومعنى  تعريف

 
 
كما   .معرفة مدى تحسين الداءتقييم العمل في  للجودة الشاملة هو أنها " القيام بالعمل بشكل صحيح ومن أول خطوة مع ضرورة االعتماد علىتعريفا

الجودة الشاملة "عن مجموعة من املبادئ والساليب واملهارات التي تستهدف التحسين املستمر لألداء فيما يخص العمليات والوظائف   إدارة يعبر مفهوم 

النضباط واالستمرارية ملواجهة احتياجات وتوقعات واملنتجات والخدمات والفراد باملنظمة، باستخدام املوارد املالية والبشرية، من خالل االلتزام وا 

 (.2005العمالء الحالية واملستقبلية وتحقيق رضاهم" )عبدهللاا وقويدر، 

واملحافظة على إمكانيات املنظمة من أجل   التطويرالشاملة" بأنها  الجودة  إدارة فيعرفان  (Ronald & Stephen) أما ستيفن آوهن ورونالد براند

 من   ذلك البحث عن الجودة وتطبيقها في أي مظهر منوكبمتطلبات املستفيد وتجاوزها،  واليفاء تحسين الجودة وبشكل مستمر،
 
مظاهر العمل بدءا

الجودة الشاملة  إدارة  إلى( 2010نجم )ويشير  .قدمة لهالخدمات أو املنتجات امل التّعرف على احتياجات املستفيد وانتهاء  بمعرفة مدى رضا املستفيد عن

حيث على أنها فلسفة إدارية حديثة تأخذ شكل نهج أو نظام إداري شامل، قائم على أساس أحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل ش يء داخل املنظمة ب

ارية، نمط القيادة الدارية، نظم إجراءات العمل والداء، وذلك من  تشمل هذه التغييرات الفكر، السلوك، القيم، املعتقدات التنظيمية، املفاهيم الد

أعلى جودة في مخرجاتها )سلع وخدمات( و بأقل تكلفة، بهدف تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى  إلىأجل تحسين وتطوير كل مكونات املنظمة للوصول 

الجودة الشاملة على أنها فلسفة  إدارة ومما سبق يمكن أن نقدم التعريف التالي ملفهوم  زبائنها عن طريق إشباع حاجاتهم و رغباتهم وفق ما يتوقعونه.
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تحقيق التحسين والتطوير املستمر في جودة املنتج أو  إلىإدارية تشمل كافة النشاطات التي تحقق احتياجات وتوقعات الزبائن واملجتمع، وتهدف 

 .Mahour Mellat Parast, Stephanie) والعاملين مما يحقق أهداف املنظمة بكفاءة عالية ارة دالخدمة، ويتم ذلك بتعاون وتظافر جهود كل من ال 

Adams, 2010 .) 

 :الجودة الشاملة إدارةأبعاد  •

،  Brevie,et.,al, (2004 )) الجودة الشاملة على عدد من البعاد وحسب االتفاق الواسع من قبل العديد من الكتاب ومنهم  إدارة تقوم منهجية 

Bardri & Davis, (1995)( ،Karajewisky & Ritzman (1996(، على الرغم من ورودها تحت عناوين مختلفة مثل 2004 )(، جودة 2001 )، عقيلي

بخمسة   Ehrenbergالجودة الشاملة فحددها  إدارة أركان، مرتكزات، عناصر، أساسيات، كما اختلف الباحثين حول عدد البعاد الرئيسة ملنهجية 

حقائق ونتائج   إلىأبعاد وهي: التركيز على تحسين العمليات، وتعريف الجودة من قبل املستهلك، وتمكين الفراد من اتخاذ القرارات، واستناد القرارات 

مة مع مورديها، وتعزيز وتمكين العليا بالجودة الشاملة. وحددها السقاف بستة أبعاد وهي: التحسين املستمر، وتعزيز عالقة املنظ دارة محددة، والتزام ال 

فحددها بستة أبعاد وهي: التركيز على العميل، (، 2010خضير )العاملين باملشاركة، والتركيز على املستفيد، والعمل الجماعي، وااللتزام بالتغيير. أما 

لين ومشاركتهم، والعمل التعاوني. في حين حددها الخلف والتحسين املستمر، والوقاية وليس التفتيش، واتخاذ القرارات بناء  على الحقائق، وتمكين العام

العليا، والتركيز على  دارة بعشرة أبعاد وهي: التحسين املستمر، وتحفيز العاملين، وتثقيف املنظمة، ومشاركة العاملين وتمكينهم، والتدريب، والتزام ال 

 (. Javan & Jovanovic, 2010) الخطاء قبل وقوعها العميل، والتخطيط االستراتيجي للجودة، والقياس والتحليل، ومنع وقوع

 :الجودة الشاملة إدارةأهمية  •

خلق ثقافة متميزة ترتكز على تظافر جهود جميع أفراد املنظمة لتلبية حاجات وإشباع رغبات الزبائن بأقل تكلفة   إلىالجودة الشاملة  إدارة تسعى 

منظمات العمال حيث تعمل على تحفيز القدرات وقابلية أفراد املنظمة لتحقيق التحسين املستمر لجودة  دارة وجهد ووقت، فهي فلسفة جديدة ل 

املة بأّنه سياسة إدارّية شاملة  ية املؤسسة وخلق ميزة تنافسية وبالتالي بقاءها واستمرارها، املنتج، وزيادة كفاءة وفاعل
ّ
وُيعرف مصطلح الجودة الش

ركة والعميل  إلىتتبعها املؤسسة تتضّمن مجموعة من الخطوات والجراءات التي تضمن الوصول 
ّ
مستوى معين من النتاجّية يحّقق الّرضا الكامل للش

 (:2015 ،قدور ) الجودة الشاملة أصبحت ذات أهمية واسعة للمنظمات يمكن إجمالها في النقاط التالية إدارة أن  إلىيشير بوضوح  وهذا ء، على حّد سوا 

ركات واملؤّسسات على اختالفها تضع رضا العميل واملستفيد في قّمة  •
ّ
ضمان الحصول على مخرجات ترض ي العمالء واملستفيدين باستمرار، فالش

 .أولوّياتهاهرم 

 .تخفيض التكلفة وزيادة الربحية إلىالجودة الشاملة  إدارة يؤدي نظام  •

 .رضا املستهلك إلىتؤدي الجودة  •

  إدارة يحقق نظام  •
 
  الجودة ميزة تنافسية وعائدا

 
 .مرتفعا

  إدارة أصبح تطبيق  •
 
 .للجودة للحصول على بعض الشهادات الدولية  الجودة الشاملة ضروريا

 .تنمية الشعور بوحدة املجموعة وعمل الفريق والثقة املتبادلة بين الفراد •

ا وشرحه لجميع مس املة أن تبدأ باتخاذ قرار تطبيق هذا املفهوم بعد دراسته جّيد 
ّ
ركات التي تسعى لتحقيق مفهوم الجودة الش

ّ
تويات  ان على الش

ة عمل تتضّمن الجراءات والساليب التي ينبغي الّسير فيها،  دارة ال 
ّ
ركة، ثّم وضع خط

ّ
ومن ثم تطبيقه، وذلك يعني أن املنظمة باتت والعاملين في الش

 (.2005 ،والخارجيين )العزاوي هود وتعاون الزبائن الداخليين جأنشطتها ككل متكامل بحيث تؤلف الجودة املحصلة النهائية إلىتنظر 

 :الشاملةالجودة  إدارة أهداف •

زيادة القيمة املضافة بتجنب الخطاء واكتشافها والقضاء عليها. وفي الحقيقة ال أحد يستطيع أن يصمد في وجه  إلىالجودة الشاملة  إدارة تهدف 

إرضاء العميل وتحقيق متطلباته ورغباته بدرجة عالية، حيث تحظى تلك املتطلبات والرغبات بالقبول، وبشكل مستمر ودائم  إلىاملنافسة إال من يسعى 

 :الجودة الشاملة على تحقيق جملة من الهداف للمنظمة واملتمثلة في اآلتي إدارة عمل نظام يكما  (.2008 ،)العلي

 .املنافسينزيادة القدرة التنافسية للمنظمات وزيادة كفاءة املنظمة في إرضاء الزبائن والتميز على   •

 .الداءزيادة إنتاجية كل عناصر املنظمة ورفع مستوى   •

 . زيادة والء العاملين املنظمة •

 . زيادة الربحية وتحسين اقتصاديات املنظمة •

 .تنمية وتطوير مهارات وقدرات الثروة البشرية في املنظمة •
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  Intelligent Organizationsاملنظمات الذكية:   .2

التخطيط واملراجعة السنوية، بل  خاللإن مفهوم املنظمات الذكية تتضمن عمليات مسح وتكيف مستمرة مع البيئة أكثر من املسح الذي يتم من 

باالعتماد فسية هي عملية مستمرة تتضمن جهود املديرين االستراتيجيين الرامية الحداث موائمة ناجحة بين املنظمة والبيئة من خالل تطوير املزايا التنا

حيث أن بروز املنظمة الذكية كمفهوم معاصر والذي  .  (Finkelstein & Jackson, 2005)ةالذكيعلى الذكاء التنظيمي والتركيز علي مبادئ املنظمات 

ضرورة التي أكد على عمليات البحث والتطوير في املنظمات املختلفة ثم اخذ يتدرج هذا املفهوم من داخل املنظمة ليشمل بعد ذلك تطور املنظمة ككل لل

ظهر مفهوم املنظمة الذكية في  .Teresko (2006) نظمة الذكيةاكتسبها من داخل املنظمات لذلك تطور هذا املفهوم حتى أصبح بشكل شامل يمثل امل

  دارة حقل ال 
 
، والذي استند على مبدأ التطور والتحسين املستمر. وهناك العديد من التسميات للمنظمة الذكية منها منظمات عالية االداء حديثا

ان املنظمة الذكية هي منظمة تستغل المكانية الحقيقية للقوى العقلية الكلية  إلى Albrecht (2002) تومنظمات مستدامه. كما اشار  ،منظمة متميزة 

 (. Mohhammadi & Babae, 2015التي تمتلكها أي منظمة في استغالل املوارد املتاحة بأعلى طاقة )

، والتي تمكنها من التعامل مع املشكالت التي دارة ويمكن تعريف الذكاء التنظيمي بانة مجموع القدرات املعرفية والخبرات التراكمية الكافية لدى ال 

 (.2017تواجه املنظمة، واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت املناسب )غنيم، 

 
 
  يعتبر مفهوم املنظمة الذكية مفهوما

 
من املنظمات التي تشجع التعلم وتسعى إليه، فاملنظمات  نوع معين إلىفي الفكر الداري املعاصر، ويشير  جديدا

التغيير في الطريقة التي تدار بيها منظمات االعمال مع الخذ في االعتبار مضامين كل من التعلم والتطوير والتدريب  إلىة كمفوم معاصر يدعو الذكي

فهي ، والتكيفم املعرفة والقدرة على اكتسابها والتعل إدارة وقد تطور مفهوم "املنظمة الذكية" بعد ذلك ليركز بصورة أوسع على (. 2016)والتنمية ردايدة

املنظمة   وعرف Poulsen & Arthur (2005) .املستخدمةاملعرفة فيها مع مجموعة الدوات الدارية الفعالة الخرى  إدارة منظمة تقاد باملعرفة وتتكامل 

هي تلك   Azam (2012وعرفها )  بالحكمة.بانها ليست مجرد استحضار للحقائق أو القنوات للمعرفة او انتفاع  Charles, Handy, (2008الذكية )

على التغيرات املنظمة القادرة على توزيع املعرفة في جميع مستويات املنظمة لتنسيق العمل. هي القدرة الالمحدودة للمنظمة الذكية للتعامل والسيطرة 

 في بيئة عملها.

ى علالتعرف  إلى هدفة الدراسة .الردن في  VIPفي الذكاء املنظمي: دراسة حالة في شركة ماركة املعلوماتأثر قدرات التكنولوجيا  (2015ة )لالعواماما 

ين في الشركة العاملا عمى هالتي تم توزيع االستبانةوب أسلواعتمد الباحث  ،الردني ف في الذكاء املنظمي لشركة ماركة املعلوماتت تكنولوجيا ا أثر قدر 

أن  في الذكاء املنظمي، كما توصمت الدراسة املعلوماتت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي معنوي لقدرات تكنولوجيا ر هشخص، وأظ 200م هوالبالغ عدد

 في رفع وتحسين الذكاء التنظيمي في الشركة املدروسة مما يمكنهم را عب دو لت املعلوماتت تكنولوجيا ا قدر 
 
ملتغيرات املفاجأة وغير   ن االستجابةا مهما

  ا.لهاملسبوقة في بيئة عم

(  ذكت النار ذكوا، وذكا، وذكاء( :أن كلمة )ذكاء( مشتقة من الفعل الثالثي ذكا ويذكر املعجم الوسيط في أصل هذه الكلماة  إلى( 2011ويشير الدعمي )

هناك تعريف  أي سرعة فهمه وتوقده.( ن ذكاءال )ذكا فأي أتقدت و ذكت الحرب)تدت حرارتها واشأي  (مسالشذكت ) تد لهبها واشتعلت، ويقال اشأي 

 كما عرفه،والذي عرفه بأنه القادرة على املعرفة أو الفاهم أو التعامل ماع الوضاع الجديدة   Ford( 2009عادة للذكاء مان بينها تعريف )

Cottrell(2003)  وتختلف املنظمات الذكية .(نقل أو تحويل املهارات عند بروز املهام الجديدة  ىالقدرة عل)بأنه Organizations Intelligent  عن غيرها

بيعــة من منظمات العمال، إذ إنها تتكون من أنشطة واجراءات وأعمال تتعلق بالعاملين والتنفيذ والرقابة لبقية أنشطة املنظمة املختلفة، وبط

 .ـة لنجاز العمال، ولذلك نجد أن هناك مفاهيم متنوعة للمنظمات الذكيةالجراءات املتبعـ

نظام  خالللها، من املتوافرة  املعلومات وتكنولوجيا( بأنها املنظمات التي تهتم في استثمار العقول املوجودة لديها، 2009كما عرفها العنزي و صالح )

بأنها   الذكية املنظمة ف ر نعيمكن أن . و ذ الهياكل الهرمية واملراكز الوظيفية كمبادئ أساسية لهاملعلوماتي، وينب والفصاحقيمي راق يعتمد الشفافية 

والذي يجعلها أكثر بقاءان في عالم العمال املتغير وبالتالي تصبح  سهولة أكثر أعمالهم ل لجع الالزمة النجاحأدوات  العاملين لفرادها توفرالتي  )املنظمة

فالفكرة الرئيسة للمنظمات الذكية بأنها تؤثر بعمق في كيفية التفكير حول حياة هذه  أعمالهم بشكل أفضل(. إدارة يقومون بأكثر كفاءة عندما 

 كبيرا آلليات استخدام املعرفة بهدف وضع االستراتيجيات التنافسية والتوسعية 
 
على املستويين  املنظمات، حيث إن الفكار التي بنيت عليها تمثل تحديا

 (.  Quinn, 2005ي والعاملي )املحل

،  االستطالعاملنظمة الذكية من منظور الكفاءة في تحديده ملفهومها وذلك بأنها تتصف بأربع خصائص وهي: حب  إلى Robert( 2009كما نظر ) 

، البيئيةرص والف للتهديداتكل مبدع بش وتستجيبر، التغي فرو لظ متيقظةون تك ى التير لخا  املنظمات وأما (.2016مشنان،) التسامح، الثقة والترابط

 بلح  ومتقبل ف : متلهالذكياء الناس  بها يميز ن أن يمكالتاي  املقدراتنفس  تظهر  ف و س ، منافسيها أخطاء ، ومن خبرتهان ممستمر  تعلم بشكلوت

 .( Veryard,2000)  ، وذو تعلم سريعاستجابة، ومرن في االستطالع
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 خصائص املنظمة الذكية:   •

 ,Quinnحول استخدام املعرفة بهدف وضع استراتيجيات تنافسية على املستوى املحلي والعاملي )وهي القدرة على التأثير بعمق في كيفية التفكير 

 Filos (2005وعرفها ) ، Vickers (2000تحقيق مكانة مستدامه على املدى الطويل ) إلىممكن تعريفها على أساس املنظمة التي تهدف  أيضا (. وهي 2005

ويمكن تعريف املنظمة الذكية بأنها تستفاد من  هي تلك املنظمات التي لديها قدرة على سرعة الحركة والرشاقة في توليد املعرفة لغرض تحقيق أهدافها.

التعلم املين. الفرص املتاحة من خالل التكيف املرن للمنظمة ملواجهة التحديات واملتغيرات الخارجية معتمدة على املرونة واملعرفة واملهارات لدى الع

 عملهموطريقة هم تفكير  طريق عنأذكياء  أنهم ى عليميز الشخاص ا وهذ. Schwaningor (2009) ,فهم البيئة –توليد البدائل االستراتيجية  –املستمر 

 هيث خصائص ثال  يمتلك . فالشخص الذكيالذهنيالذكاء  معامل اختباراتالبسيطة في  الحاجيات حل في خالل سهولتهم  منوليس فقط 

(Veryard,2000 ). 

 .املعقدة في العالـ الخارجي املعلومات لدراكالعالية  القابلية •

 .بشكل مالئم  للمعلومات لالستجابةالعالية القابلية  •

 .بسرعة القابلية للتعلم  •

 أبعاد املنظمة الذكية:   •

 فقد حدد هم وأبحاث هم دراست منا تحقيقه إلى ن التي يسعو  وباختالف الهدافتختلف أبعاد املنظمة الذكية باختالف  الباحثين وآرائهم 

(2001)Matheson & Matheson  أفضل املمارسات في لتنفيذ  تسهيالتبمثابة  وهيا في ثالث مجموعات شملهالذكية  للمنظمةأساسية  تسع مبادئ

 وهي معها تتعاملالبيئة التي  هم ى فلا وعهب تعملتعبئة املوارد التي على  اوتساعدها أهدافه تحقيقى علا تساعد املنظمة ها فإنهتطبيق املنظمة واذا ما تم 

 :كاآلتي

  هدف  ن بدو العمل  ن يمك فالهو عمليات تحقيق الهداف أو الغايات في املنظمات  بلوغ الغاية أو تحقيق الهدف: أن املبدأ الساس ي االول  •

 ل للمنظمات.تعد خارطة العمفالهداف 

توظيفها  نقل املوارد: ان عملية نقل املوارد هي "عملية الحصول على املوارد املختلفة من البيئة الخارجية من النقد والصول واملباني وغيرها و  •

 عملها". إلىلصالح املنظمة في تحقيق الهداف الساسية واملهمة 

  م ا الغموض واملنافسة وعظهفي بيئة يحيطل أالن هذه املنظمات تعمفهم البيئة: ويشير الفيـ املدرك لبيئات العمال من قبل املنظمات،  •

 . Schwanin),  2009املخاطر )

( أبعاد للمنظمة الذكية تتمثل في الرؤية 7ويعتمد على ) Albrecht ,(2002) (: مع نموذج 2016(: الكرعاوي، )2013ويتفق كل من الطائي وآخرون )

بناء   ل فقد حاو   Laing (2004ق. أما )والتوافواالنتظام وتطوير املعرفة والرغبة في التغيير  الداءاالستراتيجية واملصير املشترك وااللتزام الجماعي وضغط 

والتعلم الثقافة، و والترابط،  لالتواصو الذكاء الجماعي، ويتكون من االبعاد التالية:   3C-OK Frameworkاالذكية أسماه للمنظمةإطار نظري 

 تكيفي معقد.  ما املنظمة نظاهب لتعم مع الديناميكية التيل ا البعض، وتشكهى بعضعل البعادذه هوتعتمد  املعرفة إدارة و التنظيمي، 

 من قبل الباحثين السابقين في دراساتهم واتفاق أكثر الباحثين على أن هذه البعاد تعد جوهر املنظمة  فقد كانت هذه البعاد الكثر 
 
استخداما

 تستهدف االستراتيجي اهالذكية وتميزها عن غيرها وتمثل الخصائص الجوهرية والرئيسية لحقل الفكر التنظيمي، كما أنها تعد أبعادا تنظيمية بمنظور 

 ق مواكبة التميز وتحقوالتجديد و  البداع
 
ة التي لارات والقدرات املكامخالل امله نببناء املنظمات الذكية م ق االهداف املتمثلةتحقي إلى النجاحات وصوال

 أكثر  لكها الفراديمت
 
املعلومات الحاسوبية في شركات نظم  وهوالدراسة الئمه ملجتمع الدراسة املستهدف في هذه م البعادفي املنظمة، وتعتبر أيضا

 .االردن

 الطريقة واالجراءات .3

 لداة الدراسة، ومتغيرات الدراسة املست 
 
 ملجتمع الدراسة، ووصفا

 
 للمنهجية املستخدمة في الدراسة وكذلك وصفا

 
قل يتناول هذا الفصل وصفا

 االحصائية لتحليل البيانات. وفيما يلي تفصيل ذلك: والتابع والوسيط، واالجراءات املتبعة في تنفيذ الدراسة واملعالجة 

 مـنهج الدراسة: •

اعتمدت في  عـلى الرغم مـن تعدد املـناهج العلمية التي يمكن استخدامها في البحوث والدراسات العلمية كاملـنهج الوصفي والتجريبي إال أن الباحثة 

التحليلي( مـن خالل التعرف عـلى اثـر املتغيرات املستقلة في املتغيرات التابعة اعتمادا  عـلى البيانات التي تم  -دراستها الحالية عـلى املـنهج الكمي )الوصفي

 لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.
 
ة خصيصا  توفيرها مـن خالل االستبانة املعدم
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الجودة الشاملة في  إدارة في التحليلي وبالتطبيق على اثر تطبيق تعتبر هذه الدراسة من الدراسات امليدانية التي اتبع فيها االسلوب الوص  

اختبار املنظمة الذكية: دراسة تطبيقية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية. اذا تم دراسة وتحليل البيانات ومقارنة متغيرات الدراسة من خالل 

 الفرضيات وبيان نتائج الدراسة وتوصياتها.

 لدراسة: االستراتيجيات املتبعة با •

صفي  لقد اعتمدت الدراسة عـلى استراتيجـية املسح )املعاينة(، لالجابة عـن أسئلة الدراسة وفرضياتها املختلفة، وذلك باستخدام االحصاء الو 

 امكانية اثبات السبب واالثـر. إلىالعالقات املختلفة وانتاج نماذج في هذه العالقات وصوال  إلىواالستداللي للوصول 

 اسة وعينتها: مجتمع الدر  •

( شركة، ولغراض أخذ العينة 75، والبالغ عددها )في شركات نظم املعلومات الحاسوبيةتكون مجتمع الدراسة مـن الوظائف الشرافية 

وبذلك يتكون  (، %95(، ومستوى ثقة )%5الحتمالية، باالعتماد عـلى أسلوب املسحب العينة عشوائية  البسيطة عـند مستوى خطأ للتقدير يعادل )

( 137( استبانه تم استرجاع )165(. ولضمان الوصول للعينة املحدد تم توزيع )Sekaran & bougie, 2012, 184( فردا   حسب ) 262حجم املجتمع )

ن اجمالي االستبانات ( مـ%83( استبانات، بنسبة )129( مـنها بسبب عدم اكتمال املعلومات. وبذلك يصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل )8استبعد )

 املوزعة.

 وحدة املعاينة:  •

انظمة املعلومات (، في املديرين واملهندسين البرامجيات)انظمة املعلومات الحاسوبية تم توزيع االستبانات عـلى الوظائف االشرافية بالـشركات 

هي مـن املهام لتلك الوظائف، في هذه  الجودة الشاملة بأبعادها على املنظمة الذكية إدارة تطبيق ، حيث تعتبر مسؤولية تنفيذ وتقييم عملية الحاسوبية

 عـلى حجم املجتمع الكل
 
ي إذا كان  الشركات. اعتمدت الدراسة عـلى العينة العشوائية البسيطة لغايات تمثيل املجتمع، وبحسب جدول العينات إعتمادا

 (.  %5هامش الخطأ املسموح به )

   :اتالفرضي اختبار  •

H0-1: ( ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويهα ≤ 0.05 لتطبيق ) املنظمة الذكية بأبعادها في شركات  علىالجودة الشاملة بأبعادها  إدارة

 انظمة املعلومات الحاسوبية.

 املنظمة الذكية الجودة الشاملة في   إدارةأثر تطبيق  :(1جدول )

املتغير 

 التابع

 ملخص 

 النموذج 

 جدول املعامالت  تحليل التباين

املنظمة 

 الذكية

R R2 F Sig البيان B S.R T Sig 

 0.000 3.475 0.040 0.139 الثابت 0.00 179.27 0.610 0.780

 0.000 4.487 0.037 0.167 الهدف االستراتيجي 

 0.001 3.939 0.033 0.130 الهيكل التنظيمي

 0.000 3.787 0.039 0.149 الفردية املعرفة 

 ( = 0.05)*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عـند مستوى          

العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، كما أن اثـر املتغيرات املستقلة  إلىيشير (R=0.780) تشير نتائج الجدول السابق أن معامل االرتباط  

(، وبمستوى 179.27املحسوبة ))  (F( هو اثـر ذو داللة إحصائية، حيث كانت قيمة املنظمة الذكية( عـلى املتغير التابع )الجودة الشاملة إدارة تطبيق )

 إدارةتطبيق %( مـن التباين في )61أن ) إلىوهي تشير  (R2 =0.610)حيث ظهر أن قيمة معامل التحديد ،  ( 0.05)وهو أقل مـن (Sig=0.000)داللة 

 (.املنظمة الذكية( يمكن تفسيره مـن خالل التباين في )الجودة الشاملة

(، وبمستوى داللة 4.487عـنده هي )(t) وقيمة  (0.167( فقد بلغت )الهدف االستراتيجيعـند بعد )Bقيمة  ما جدول املعامالت فقد أظهر وأنأ 

(Sig=0.000) أن اثـر هذا البعد معـنوي. وقد بلغت قيمة  إلى، مما يشيرB( وقيمة 0.130( )الهيكل التنظيميعـند بعد )t( وبمستوى 3.939عـنده هي ،)

(، وبمستوى 3.787عـنده هي )t( وقيمة 0.149( )الفردية املعرفةعـند بعد )(B)أن اثـر هذا البعد معـنوي. وبلغت قيمة  إلى(، مما يشير Sig=0.001داللة )

 أن اثـر هذا البعد معـنوي.  إلى(، مما يشير Sig=0.000داللة )

 عـلى ما تم الوصل إلية مـن خالل نتائج إختبار النحدار املتعدد فال يمكن القبول بالفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البد
 
 ييلة والتوإعتمادا

الجودة الشاملة بأبعادها على املنظمة الذكية بأبعادها في  إدارة ( لتطبيق α ≤ 0.05" يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ) تنص عـلى

 شركات انظمة املعلومات الحاسوبية".
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H01-1 : ( ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويهα ≤ 0.05 لتطبيق ) الجودة الشاملة بأبعادها في الهدف االستراتيجي في شركات   إدارة

 انظمة املعلومات الحاسوبية.

 الجودة الشاملة في الهدف االستراتيجي.   إدارةتطبيق اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير 

 الجودة الشاملة في الهدف االستراتيجي  إدارةأثر تطبيق  :(2جدول )

 معامالت االنحدار  تحليل التباين ملخص النموذج املتغير التابع 

(R) R2 F Sig* B S. E T Sig* 

 0.00 10.24 0.0605 0.62 0.00 104.82 0.46 0.68 الهدف االستراتيجي 

 ( α ≤ 0.05مستوى )*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عـند                        

الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة في الهدف االستراتيجي، فقد تبين بأن قيمة  إدارة يوضح الجدول نتائج تحليل النحدار البسيط لثر تطبيق 

الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة   إدارة (، وهذا يعني أن التغير في تطبيق R2 ( )0.46وكانت قيمة معامل التحديد ) (R( )0.68معامل الرتباط قد بلغت )

معنوية هذا  إلى( 0.00( بلغت ) .Sig( وبمستوى داللة )104.82( والبالغة )Fتراتيجي. وقد أشارت قيمة )( من التباين في الهدف االس%46نسبته ) تفسر ما

 إدارة( أي أن التغيربوحدة واحدة في تطبيق B( )0.62(. كما بلغت درجة التأثير )0.05التأثير وهي أقل من نسبة التأثير املقبولة فى هذه الدراسة وهى )

وهذه تؤكد معنوية املعامل  (Sig=0.000)عند مستوى ثقة  (t=10.24)وأن قيمة  ،الهدف االستراتيجي( فى %62التغيربنسبة ) إلىالجودة الشاملة يؤدي 

 على ما تم الوصل إلية من خالل نتائج إختبار النحدار البسيط فأل يمكن القبول بالفرضية الصفرية والقبول  (. α ≤ 0.05عند مستوى )
 
وإعتمادا

الجودة الشاملة بأبعادها في الهدف  إدارة ( لتطبيق α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه )" بالفرضية البديلة والتى تنص على 

 شركات انظمة املعلومات الحاسوبية. االستراتيجي في

H01-2: ( ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويهα ≤ 0.05 لتطبيق ) الجودة الشاملة بأبعادها في الهيكل التنظيمي في شركات انظمة  إدارة

 املعلومات الحاسوبية.

 الهيكل التنظيمي  فيالجودة الشاملة  إدارة تطبيق أثر  :(3جدول )

 معامالت االنحدار  تحليل التباين ملخص النموذج املتغير التابع 

(R) R2 F Sig* B S. E T Sig* 

 0.00 10.11 0.0642 0.65 0.00 102.22 0.46 0.68 الهيكل التنظيمي  

 ( α ≤ 0.05يكون التأثير ذا داللة إحصائية عـند مستوى )  *                       

، فقد تبين بأن قيمة معامل الهيكل التنظيميالجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة في  إدارة البسيط لثر تطبيق  االنحداريوضح الجدول نتائج تحليل 

الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة  تفسر  إدارة (، وهذا يعني أن التغير في تطبيق R2 ( )0.46وكانت قيمة معامل التحديد ) (R( )0.68قد بلغت ) االرتباط

معنوية هذا التأثير  إلى( 0.00( بلغت ) .Sig( وبمستوى داللة ) 102.22( والبالغة )F. وقد أشارت قيمة )الهيكل التنظيمي( من التباين في %46نسبته ) ما

الجودة  إدارة واحدة في تطبيق  التغير بوحدة ( أي أن B( )0.65ثير )(. كما بلغت درجة التأ0.05وهي أقل من نسبة التأثير املقبولة فى هذه الدراسة وهى )

وهذه تؤكد معنوية املعامل عند  (Sig=0.000)عند مستوى ثقة  (t=10.11)وأن قيمة  ،الهيكل التنظيمي( فى %65) التغير بنسبة إلىالشاملة يؤدي 

يمكن القبول بالفرضية الصفرية والقبول بالفرضية   فالالبسيط  االنحدار اختبار على ما تم الوصل إلية من خالل نتائج  واعتمادا  (. α ≤ 0.05مستوى )

الجودة الشاملة بأبعادها في الهيكل التنظيمي في  إدارة ( لتطبيق α ≤ 0.05"يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه ) البديلة والتى تنص على

 املعلومات الحاسوبية. شركات انظمة

H01-3: ( ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويهα ≤ 0.05 لتطبيق ) الجودة الشاملة بأبعادها في املعرفة الفردية في شركات انظمة  إدارة

 املعلومات الحاسوبية.

 املعرفة الفردية في الجودة الشاملة  إدارةتطبيق  أثر قواعد :(4جدول )

 معامالت االنحدار  تحليل التباين ملخص النموذج املتغير التابع 

(R) R2 F Sig* B S. E T Sig* 

 0.00 8.40 0.075 0.63 0.00 70.56 0.37 0.61 املعرفة الفردية 

 ( α ≤ 0.05يكون التأثير ذا داللة إحصائية عـند مستوى )  *                        
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الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة في املعرفة الفردية، فقد تبين بأن قيمة معامل  إدارة البسيط لثر تطبيق  االنحداريوضح الجدول نتائج تحليل   

الجودة الشاملة بأبعادها مجتمعة  تفسر  إدارة (، وهذا يعني أن التغير في تطبيق R2 ( )0.37وكانت قيمة معامل التحديد ) (R( )0.61قد بلغت ) االرتباط

معنوية هذا التأثير وهي   إلى( 0.00( بلغت ) .Sig( وبمستوى داللة )70.56( والبالغة )Fوقد أشارت قيمة ) .( من التباين في املعرفة الفردية%37نسبته ) ما

الجودة  إدارة واحدة في تطبيق  التغير بوحدة ( أي أن B( )0.63(. كما بلغت درجة التأثير )0.05دراسة وهى )أقل من نسبة التأثير املقبولة فى هذه ال

وهذه تؤكد معنوية املعامل عند مستوى  (Sig=0.000)عند مستوى ثقة  (t=8.40)وأن قيمة  ( فى املعرفة الفردية،%63) التغير بنسبة إلىالشاملة يؤدي 

(α ≤ 0.05.)  يمكن القبول بالفرضية الصفرية والقبول بالفرضية البديلة  فالالبسيط  االنحدار اختبارعلى ما تم الوصل إلية من خالل نتائج  واعتمادا

الجودة الشاملة بأبعادها في املعرفة الفردية في شركات  إدارة ( لتطبيق α ≤ 0.05"يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوى معنويه )  تنص على والتي

 انظمة املعلومات الحاسوبية.

 النتائج والتوصيات

الجودة الشاملة بأبعادها في شركات انظمة املعلومات  إدارة لتطبيق  على إليها الدراسة الحالية والتي هدفت لتعرف النتائج التي توصلتن إ 

   كانت ابرز النتائج التالية:  ، والتي في ضوئهاالحاسوبية

  :النتائج 

القدرة  شركات نظم املعلومات الحاسوبيةيوجد تقييم جيد لتوافر أبعاد الذكاء التنظيمي الخاصة بمحور الرؤية االستراتيجية واملتعمقة بامتالك 

االستنباط ى لاملستقبلية وتحقيقيا، وقدرتها ع ا في بيئة أعمال متقلبة، و وضع الهدافهى تحقيق التطور املستمر، و وضع تصور واضح ملستقبليعل

 واالبتكار.

ى خلق املعرقة واستخدامها، وتدفقها بسيولة عبر املستويات الدارية، وتوافر ثقافة تشارك  ليوجد تقييم جيد لقدرة شركات التأمين املدروسة ع

 املين املعرفة الحديثة.املعرفة بين العاملين، ودعم نظم املعلومات في الشركات لنشر املعرفة، وتطبيق برامج التدريب املستمر لكساب الع

 لبذل مزيد من الجيود والتي تتعمق بتحفيز 
 
  الشركةيوجد تقييم جيد لتوافر أبعاد الذكاء التنظيمي الخاصة بمحور رفع العاملين وجدانيا

تضع مصالح العاملين في محور  دارة ا، وأن ال تحقيقهى علاملدروسة ملرغبة لدى العاملين ملعمل الجماعي، ولشعورهم باليمان بأهداف الشركة والعمل 

 .فيهاون يعملاهتمامهما، ولقبال العاملين عمى أداء أعمالهم بحيوية، وتعبيرهم عن احساسيهم بالفخر واالعتزاز النتمائهم للشركة التي 

 : التوصيات

ى االبتكار والبحث عن خدمات جديدة يمكن أن تلبي حاجات ورغبات العمالء بشكل أفضل، مع وضع التصورات تعزيز قدرة الشركات عل .1

من  الجودة الشاملة في املنظمة الذكية في شركات نظم املعلومات الحاسوبية  إدارة تطبيق االستراتيجية وتحديد الهداف بشكل دقيق بما يمكن 

 القيام بدورها املطوب منها.

الخدمات وتكنولوجيا، واستخدام  جديد في مجال هو املعرفة الحديثة املتعمقة بكل ما  لكسابهم لعاملين في الشركات بشكل متخصص تدريب ا  .2

 .الداريةف املستويات مختل بشكل أسرع بين  املعلوماتالحديثة بما يضمن تدفق  املعلوماتنظم 

للمستويات   بإعادة تصميم هياكلها التنظيمية بما يسمح بتفويض أكبر ملسؤوليات والصالحياتشركات نظم املعلومات الحاسوبية تعزيز اهتمام  .3

 الدارية الدنيا كأحد البعاد املهمة التي تمكن من االستفادة من مزايا الذكاء التنظيمي.

 فة الفريق بين العامليين واملنافسة اليجابية البناءة.تعزيز اليمان لدى العاملين بأهمية العمل الجماعي وتعزيز ثقا .4

 :املراجع

 أ
ا
 العربية: املراجع: وال

 .دار وائل للنشر والتوزيع، الردن،عمان، إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات( 2004) ،جودة، محفوظ أحمد .1
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Abstract: This research study aimed to identify the impact of the application of total quality management, in the 
smart organization on computer information systems companies. The main field of this study included (39) 
computer information systems companies in Jordan. Furthermore, the importance of this study is to link the 
elements of total quality in the construction and industry of the smart organization, a requirement for continuous 
linkage and achieve continuous improvements and build a competitive advantage that enables it to survive and 
quick access to customers. Therefore, the study aimed at demonstrating the impact of the application of total 
quality standards to reach the smart organization. After analyzing the data and testing the hypotheses, the study 
reached many conclusions. Therefore, if the smart organizations seek to be organizations with a great competitive 
advantage, they should install these changes in their roots to become a process rooted in building the foundations 
and solid rules through the introduction of all assistive technologies and foundations of modern management. 
Finally, this researcher has concluded many recommendations, most notably, that smart organizations should 
start applying quality standards effectively and practically while continuing to improve their continuous 
performance for the purpose of continuity and sustainability in making these organizations smart and distinct 
among similar organizations . 

Keywords: Total Quality Management; Smart Organization; Computer Information System . 
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