جودة حياة العمل في ظل إدارة الجودة الشاملة -دراسة ميدانية-

محمد األمين أحمد فواتيح أ.د .بوحفص مباركي

جودة حياة العمل في ظل إدارة الجودة الشاملة -دراسة ميدانية-
محمد األمين أحمد فواتيح أ.د .بوحفص مباركي
كلية العلوم االجتماعية ،جامعة وهران2
fouatih-psy@hotmail.fr
Mebarkibouhafs@gmail.com

ملخص:
تتنــاول هــذه الورقــة جــودة حيــاة العمــل فــي ظــل إدارة الجــودة الشــاملة فــي
مؤسس ــتين ت ــابعتين للقط ــاع الع ــام الجزائ ــري حاص ــلتين عل ــى ش ــهادة األي ــزو
 .2008 :9001حيــث تــم جمــع البيانــات مــن  100فـ ٍـرد باســتخدام اســتبيانين.
ً
وأظهـ ــرت النتـ ــائج وجـ ــود عالقـ ــة إرتباطيـ ــة موجبـ ــة دالـ ــة احصـ ــائيا بـ ــين إدارة
الج ــودة الش ــاملة واملؤشــر الع ــام لج ــودة حي ــاة العم ــل ،كم ــا بين ــت النت ــائج أن
ً
إدارة الجــودة الشــاملة لهــا عالقــة إرتباطيــة موجبــة دالــة احصــائيا مــع األبعــاد
الس ـ ـ ــبعة لج ـ ـ ــودة حي ـ ـ ــاة العم ـ ـ ــل (حاج ـ ـ ــات الص ـ ـ ــحة واألم ـ ـ ــان ،والحاج ـ ـ ــات
االقتص ـ ــادية والعائلي ـ ــة ،والحاج ـ ــات االجتماعي ـ ــة ،وحاج ـ ــات تق ـ ــدير ال ـ ــذات،
وحاج ـ ـ ــات تحقي ـ ـ ــق الـ ـ ـ ــذات ،والحاج ـ ـ ــات املعرفي ـ ـ ــة ،والحاج ـ ـ ــات الجمالي ـ ـ ــة
واإلبــداع) .وخلصــت الدراســة إلــى أن تنفيــذ إدارة الجــودة الشــاملة يــؤدي إلــى
ارتف ــاع مس ــتوى ج ــودة حي ــاة العم ــل .وإذا ك ــان هن ــاك خل ــل ف ــي تنفي ــذ إدارة
الج ــودة الش ــاملة س ــوف يترت ــب علي ــه انخف ــاض مس ــتوى ج ــودة حي ــاة العم ــل
للموظفين.
الكلمــات املفتاحيــة :إدارة الجــودة الشــاملة ،جــودة حيــاة العمــل ،ممارســات
إدارة الجودة الشاملة املعنوية واملادية ،أبعاد جودة حياة العمل.
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Abstract:
The aim of the present paper is to study the relationship between the
total quality management (TQM) and the quality of work life (QWL) in two
companies of the Algerian public sector certified for ISO 9001: 2008.
100 employees participated in the study. The results indicated that
TQM has positive significant correlation with QWL. The results also
showed that TQM has positive significant correlation with the seven QWL
dimensions (Health & safety needs, Economic & family needs, Social
needs, Self-esteem needs, Self-actualization needs, Knowledge needs and
Creativity and aesthetics needs). Hence, a greater TQM implementation
can ensure a higher QWL.
key words : Total Quality Management, Quality of Work Life, Soft and
Hard Total Quality Management Practices, Quality of Work Life
Dimensions.
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 -1مقدمة:
"اسـ ــتحوذ مفهـ ــوم جـ ــودة حيـ ــاة العمـ ــل علـ ــى مجـ ــال واسـ ــع مـ ــن الظـ ــواهر
التنظيمي ــة س ــواء ف ــي ش ــكله الكل ــي واملوض ــوعي أو ف ــي أح ــد أبع ــاده ومكونات ــه"
(زناتي وأحمد.)2013 ،
وتضــاعف االهتمــام بموضــوع جــودة حيــاة العمــل أثنــاء الســنوات األخيــرة.
ومن بين الذين زاد اهتمـامهم بجـودة حيـاة العمـل ،وطبيعتهـا :االختصاصـيون
النفسيون في مجال العمل ،واملشـتغلون فـي عـالم اإلدارة ،واألشـخاص الـذين
يتمتع ــون بص ــالحيات أو س ــلطات اتخ ــاذ الق ـرارات ف ــي املؤسس ــات ،والع ــاملون
فــي قطاعــات الدولــة املتخصصــة بموضــوع العمــل والعمــال (ريجيــو ،1999 ،ص.

.)310

ً
ً
ج ــاء ظه ــور مفه ــوم ج ــودة حي ــاة العم ــل مرافق ــا حت ــى زمني ــا ملفه ــوم إدارة

الجـودة الشـاملة ،فقــد ظهـر مفهــوم جـودة حيـاة العمــل إثـر تطبيقــه فـي إحــدى
املصانع األمريكية في بداية السبعينات ،ولـذا فـإن مفهـوم جـودة حيـاة العمـل
يســاهم ويــدعم اإلدارة العليــا فــي أي منظمــة نحــو تطبيــق وتــوفير املنــاخ املالئــم
للج ـ ــودة الش ـ ــاملة ،كم ـ ــا أن تطبي ـ ــق الج ـ ــودة الش ـ ــاملة يعظ ـ ــم وي ـ ــوفر اإلط ـ ــار
املنطق ــي واملناس ــب لتطبي ــق ج ــودة حي ــاة العم ــل ف ــي إط ــار مفه ــوم التحس ــين
املستمر (جاد الرب ،2008 ،ص.)98 .
وف ـ ــي ه ـ ــذا الص ـ ــدد ي ـ ــرى الص ـ ــرن ( ،2001ص" )108 .إن م ـ ــن واج ـ ــب ك ـ ــل
منظمة وشـركة مهمـا كـان نوعهـا ،أو حجمهـا ،وطبيعـة عملهـا ،أن تسـعى لبنـاء
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اسـ ــتراتيجيات متميـ ــزة لجـ ــودة سـ ــلعها وخـ ــدماتها بحيـ ــث تتفـ ــق مـ ــع املتغي ـ ـرات
والظــروف العامليــة الســائدة ،وأن تعمــل علــى االهتمــام باملواصــفات القياســية
الصـ ــادرة عـ ــن منظمـ ــة األيـ ــزو ،وتـ ــوفير املنـ ــاخ املالئـ ــم إلقامـ ــة وإنشـ ــاء جـ ــودة
(نوعي ــة) حي ــاة عم ــل مثل ــى يمك ــن م ــن خالله ــا تحقي ــق م ــا تري ــده املنظم ــة وم ــا
تصبو إليه في األجل الطويل".
في الجزائر تشير اإلحصائيات إلـى أن  167مؤسسـة جزائريـة تحصـلت علـى
شـ ــهادة ضـ ــمان الجـ ــودة إيـ ــزو  ،9000وسـ ــت مؤسسـ ــات أخـ ــرى علـ ــى شـ ــهادة
ض ــمان الج ــودة إي ــزو  14000وخم ــس مؤسس ــات عل ــى وش ــك الحص ــول عل ــى
شهادة ضمان الجودة إيزو ( 22000حوام ،2015 ،ص.)11 .
وقــد حاولــت هــذه الدراســة التعــرف علــى جــودة حيــاة العمــل فــي ظــل إدارة
الج ــودة الش ــاملة ف ــي مؤسس ــتين ت ــابعتين للقط ــاع الع ــام الجزائ ــري حاص ــلتين
عل ــى ش ــهادة األي ــزو  ،2008 :9001ذل ــك ألن الدراس ــات تش ــير حس ــب "م ــارتينز
وآخ ــرون" ) (Martins et al., 2013إل ــى أن هن ــاك اس ــتثمارات ض ــئيلة م ــن
املؤسسات العامة في جودة حياة العمل.
 -1.1تساؤالت البحث:
من أجل تحديد العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وجـودة حيـاة العمـل،
تم طرح السؤال الرئيس ي التالي:
هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة واملؤشــر العــام لجــودة
حياة العمل في املؤسستين محل الدراسة؟
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يتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
هـ ــل توجـ ــد عالقـ ــة ارتباطيـ ــة بـ ــين إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة وحاجـ ــات الصـ ــحة
واألمان في املؤسستين محل الدراسة؟
هل توجد عالقة ارتباطية بين إدارة الجودة الشـاملة والحاجـات االقتصـادية
والعائلية في املؤسستين محل الدراسة؟
هل توجـد عالقـة ارتباطيـة بـين إدارة الجـودة الشـاملة والحاجـات االجتماعيـة
في املؤسستين محل الدراسة؟
هل توجد عالقـة ارتباطيـة بـين إدارة الجـودة الشـاملة وحاجـات تقـدير الـذات
في املؤسستين محل الدراسة؟
هـ ــل توجـ ــد عالقـ ــة ارتباطيـ ــة بـ ــين إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة وحاجـ ــات تحقيـ ــق
الذات في املؤسستين محل الدراسة؟
هـل توجـد عالقـة ارتباطيـة بــين إدارة الجـودة الشـاملة والحاجـات املعرفيـة فــي
املؤسستين محل الدراسة؟
هــل توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة ب ــين إدارة الج ــودة الش ــاملة والحاج ــات الجماليــة
واإلبداع في املؤسستين محل الدراسة؟
 -2.1فرضيات البحث:
ينطلق هذا البحث من فرضية رئيسية و هي كالتالي:
 توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة ب ــين إدارة الج ــودة الش ــاملة واملؤش ــر الع ــام لج ــودةحياة العمل في املؤسستين محل الدراسة.
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يتفرع منها الفرضيات التالية:
 توج ـ ــد عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة ب ـ ــين إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة وحاج ـ ــات الص ـ ــحةواألمان في املؤسستين محل الدراسة.
 توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات االقتصــاديةوالعائلية في املؤسستين محل الدراسة.
 توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات االجتماعيــةفي املؤسستين محل الدراسة.
 توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة وحاجــات تقــدير الــذاتفي املؤسستين محل الدراسة.
 توجد عالقة ارتباطية بين إدارة الجودة الشـاملة وحاجـات تحقيـق الـذاتفي املؤسستين محل الدراسة.
 توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات املعرفيــة ف ـياملؤسستين محل الدراسة.
 توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة ب ــين إدارة الج ــودة الش ــاملة والحاج ــات الجمالي ــةواإلبداع في املؤسستين محل الدراسة.
 -3.1هدف البحث:
يتمثـ ــل الهـ ــدف الرئيس ـ ـ ي للبحـ ــث فـ ــي تحديـ ــد طبيعـ ــة العالقـ ــة بـ ــين إدارة
الجودة الشاملة وجودة حياة العمل في املؤسستين محل الدراسة.
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 -2مراجعة األدبيات:
 -1.2جودة حياة العمل:
قــام "ســرجي وآخــرون" ) (Sirgy et al., 2001بتحديــد أبعــاد جــودة حيــاة
العمــل فــي س ــبعة أبعــاد رئيســية ،ولك ــل بعــد منهــا ع ــدة أبعــاد فرعيــة؛ ه ــي( :أ)
حاج ــات الص ــحة واألم ــان (الحماي ــة م ــن س ــوء الحال ــة الص ــحية واإلص ــابة ف ــي
العمــل وخــارج العمــل ،وتعزيــز الصــحة الجيــدة)( ،ب) الحاجــات االقتصــادية
والعائليــة (األجــور ،واألمــن الــوظيفي ،وحاجــات عائليــة أخــرى)( ،ج) الحاجــات
االجتماعي ــة (الجماعي ــة ف ــي العم ــل ووق ــت الفـ ـراغ م ــن العم ــل)( ،د) حاج ــات
تقدير الذات (االعتراف والتقدير للعمل داخل املنظمـة وخـارج املنظمـة)( ،ه)
حاج ــات تحقي ــق ال ــذات (تحقي ــق إمكان ــات الف ــرد داخ ــل املنظم ــة وبق ــدر كبي ــر
م ـ ــن الكف ـ ــاءة)( ،و) الحاج ـ ــات املعرفي ـ ـة (ال ـ ــتعلم لتعزي ـ ــز امله ـ ــارات الوظيفي ـ ــة
واملهني ـ ــة) ،و (ز) الحاج ـ ــات الجمالي ـ ــة (اإلب ـ ــداع ف ـ ــي العم ـ ــل وك ـ ــذلك اإلب ـ ــداع
الشخص ي والجمالية العامة).
وفي نفس السياق قام "لي وآخرون" ) (Lee et al., 2007بتحديد أبعـاد جـودة
حي ـ ــاة العمـ ـ ــل فـ ـ ــي مجم ـ ــوعتين م ـ ــن الحاج ـ ــات الرئيس ـ ــية :الحاجـ ـ ــات العلي ـ ــا
والحاجات املرتبة في مسـتوى أدنـى .تشـمل الحاجـات املرتبـة فـي مسـتوى أدنـى:
حاج ـ ـ ــات الص ـ ـ ــحة واألم ـ ـ ــان ،والحاج ـ ـ ــات االقتص ـ ـ ــادية والعائلي ـ ـ ــة .وتش ـ ـ ــمل
الحاج ــات العلي ــا :الحاج ــات اإلجتماعي ــة ،وحاج ــات تق ــدير ال ــذات ،وحاج ــات
تحقيق الذات ،والحاجات املعرفية ،والحاجات الجمالية.
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كمــا قــام "مارتــا وآخــرون" ) (Marta et al., 2013بتحديــد أبعــاد جــودة حيــاة
العمـ ــل فـ ــي الحاجـ ــات العليـ ــا والحاجـ ــات املرتبـ ــة فـ ــي مسـ ــتوى أدنـ ــى ،وتتمثـ ــل
الحاجــات املرتبــة فــي مس ــتوى أدنــى فــي :حاج ــات الصــحة واألمــان ،والحاج ــات
االقتص ـ ـ ــادية والعائلي ـ ـ ــة؛ بينم ـ ـ ــا الحاجـ ـ ـ ــات العلي ـ ـ ــا تتمث ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي :الحاجـ ـ ـ ــات
اإلجتماعي ــة ،وحاج ـات تق ــدير ال ــذات ،وحاج ــات تحقي ــق ال ــذات ،والحاج ــات
املعرفية ،والحاجات الجمالية.
ً
واس ــتنادا إلـ ــى مـ ــا تقـ ـ ّـدم ،يمكـ ــن تص ــنيف أبعـ ــاد جـ ــودة حيـ ــاة العمـ ــل فـ ــي
الشكل التالي:
الحاجات الجمالية و اإلبداع
الحاجات املعرفية
الحاجات
جودة حياة

العليا

العمل

الحاجات املرتبة في
مستوى أدنى

حاجات تحقيق الذات
حاجات تقدير الذات
الحاجات االجتماعية
الحاجات االقتصادية والعائلية
حاجات الصحة واألمان

شكل رقم ( )1يبين تصنيف أبعاد جودة حياة العمل
 -2.2إدارة الجودة الشاملة:
قــام "رحمــن وبولــوك " ) (Rahman & Bullock, 2005فــي دراســتهما بتحديــد
بع ــدين رئيس ــيين إلدارة الج ــودة الش ــاملة ،ولك ــل بع ــد منه ــا ع ــدة أبع ــاد .البع ــد
األول :إدارة الج ــودة الش ــاملة املعنوي ــة )( (Soft TQMالت ـزام الق ــوى العامل ــة،
والرؤيـ ـ ــة املشـ ـ ــتركة ،والتركيـ ـ ــز علـ ـ ــى العمـ ـ ــالء ،واسـ ـ ــتخدام الفـ ـ ــرق ،وتـ ـ ــدريب
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الع ــاملين ،والعالق ــات التعاوني ــة م ــع امل ــوردين) .البع ــد الث ــاني :إدارة الج ــودة
الش ــاملة املادي ــة )TQM

( (Hardتكنولوجي ــات الحاس ــوب ،ومب ــادئ االنتـ ــاج

اآلني ،واستخدام التكنولوجيا ،وعناصر تمكين التحسين املستمر).
كما قام "داود ويوسف" ) (Daud & Yusoff, 2011في دراستهما التي أجريت فـي
ماليزيــا ،بتحديــد ممارســات إدارة الجــودة الشــاملة املعنويــة ) (Softفــي :قيــادة
اإلدارة العليـ ـ ــا وإلتزامهـ ـ ــا ،والتخطـ ـ ــيط االسـ ـ ــتراتيجي ،والتركيـ ـ ــز علـ ـ ــى العمـ ـ ــالء
والســوق ،وإدارة املــوارد البش ــرية واإلنــدماج ) ،(involvementوإدارة امل ــوردين.
وممارســات إدارة الجــودة الشــاملة املاديــة ) (Hardفــي :اســتخدام التكنولوجيــا
واملقارنة املرجعية ) ،(benchmarkingوإدارة العمليات واالبتكار.
ومـ ــن خـ ــالل دراس ـ ــتهما التـ ــي أجري ـ ــت فـ ــي ماليزيـ ــا ،ق ـ ــام "عبـ ــد هللا وت ـ ــاري"
( )Abdullah & Tari, 2012بتحديـد ممارســات إدارة الجـودة املعنويــة ) ،(Softفــي:
التـزام اإلدارة ،والتركيــز علــى العمــالء ،وإنــدماج املوظــف ،والتــدريب والتعلــيم،
واملكاف ــأة واالعتـ ـراف ،وعالق ــات امل ــوردين .و ممارس ــات إدارة الج ــودة املادي ــة
) ،(Hardفــي :التغذيــة الراجعــة ) ،(Feedbackوالتصــميم بــين الوظــائف ،وجــودة
املنتج الجديد ،ومراقبة العمليات ،وإدارة العمليات.
ومــن خ ــالل دراس ــته الت ــي أجري ــت ف ــي األردن ،ق ــام "عب ــد هللا" (Abdallah,

) 2013بتحدي ــد ممارس ــات إدارة الج ــودة الش ــاملة املعنوي ــة ) ،(Softف ــي :التركي ــز
عل ـ ــى العمـ ـ ــالء ،والتـ ـ ــدريب ،وقي ـ ــادة اإلدارة العليـ ـ ــا ،وإدارة القـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة،
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وعالق ــات امل ــوردين .و ممارس ــات إدارة الج ــودة الش ــاملة املادي ــة ) ،(Hardف ــي:
التحسـ ـ ــين املسـ ـ ــتمر ،ومعلومـ ـ ــات التغذيـ ـ ــة الراجعـ ـ ــة ،والضـ ـ ــبط اإلحصـ ـ ــائي
للعمليات ،وإدارة العمليات ،واألدوات و التقنيات.
في دراسة أخرى أجريت فـي ثمانيـة بلـدان مـن الشـمال (الواليـات املتحـدة،
والياب ـ ــان ،وإيطالي ـ ــا ،والس ـ ــويد ،والنمس ـ ــا ،وكوري ـ ــا ،وأملاني ـ ــا ،وفنلن ـ ــدا) ،ق ـ ــام
"تسـنغ وآخـرون" ) (Zeng et al., 2015بتحديـد ممارسـات إدارة الجـودة املعنويـة
) ،(Softف ـ ـ ــي :املجموع ـ ـ ــات الص ـ ـ ــغيرة لح ـ ـ ــل املش ـ ـ ــاكل ،واقتراح ـ ـ ــات الع ـ ـ ــاملين،
والتـ ـ ــدريب ذا الصـ ـ ــلة بمهـ ـ ــام العـ ـ ــاملين .و ممارسـ ـ ــات إدارة الجـ ـ ــودة املاديـ ـ ــة
) ،(Hardفي :إدارة العمليات ،وجودة املعلومات.
ً
و اس ـ ــتنادا إل ـ ــى الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة ،يمك ـ ــن تص ـ ــنيف ممارس ـ ــات إدارة
الجودة الشاملة إلى ممارسات معنوية ) (Softوممارسات مادية ).(Hard
 -3.2جودة حياة العمل في ظل إدارة الجودة الشاملة:
قامت "كارايون وآخرون" ) (Carayon et al.,1999بدراسة أجريت في الواليات
املتحدة األمريكية حول "األرغونومية الكلية ) (macroergonomicsوإدارة
الجودة الشاملة :كيفية تحسين جودة حياة العمل؟" ،وجاء فيها أن مبادئ
إدارة الجودة الشاملة تتمثل في )1( :التركيز على العمالء ،و( )2التحسين
املستمر والتعلم ،و( )3فرق العمل والنسق التنظيمي .ومؤشرات جودة حياة
العمل تتمثل فيما يلي )1( :االتجاهات (الرضا ،والحافز ،والتزام) ،و()2
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األداء ،و( )3التغيب عن العمل ،والتسرب الوظيفي ،و( )4الضغط،
واالجهاد ،و( )5الصحة.
كما قام "أوا وآخرون" ) (Ooi et al.,2013بدراسة لإلجابة على السؤال
التالي" :هل ّ
تحسن إدارة الجودة الشاملة جودة حياة العمل للموظفين؟".
حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من  202شركة من شركات
التصنيع املاليزية املعتمدة لشهادة األيزو  .(ISO) 9001وأظهرت النتائج أن
ممارسات إدارة الجودة الشاملة املتمثلة في (القيادة ،وإدارة العمليات،
واملعلومات والتحليل ،والتركيز على العمالء) لها تأثير على جودة حياة العمل
للموظفين .غير أن ،ممارسات إدارة الجودة الشاملة املتمثلة في (إدارة املوارد
البشرية ،والتخطيط االستراتيجي) لم تظهر أي ارتباط كبير مع جودة حياة
ً
العمل للموظفين ،مما يعني أن كال املتغيرين ال يوفران فرصا واسعة
للموظفين لتحقيق توازن أفضل في العمل والحياة.
أشار "كرياكو وبويس ى" ) (Kiriago & Bwisa, 2013إلى أن هناك اتفاق على أن
جودة حياة العمل هي مماثلة من الناحية املفاهيمية لرفاهية )(well-being
املوظفين ولكن تختلف عن الرضا الوظيفي والذي يمثل فقط مجال مكان
العمل .وفي هذا السياق قام "كيفيماكي وآخرون" )(Kivimäki et al., 1997

بدراسة لإلجابة على السؤال التالي" :هل تنفيذ إدارة الجودة الشاملة ّ
يغير
الرفاهية ) (wellbeingواملواقف املتعلقة بالعمل للعاملين في الرعاية
الصحية؟ :في عيادة جراحية حاصلة على جائزة إدارة الجودة الشاملة"،
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بهدف استكشاف أثر تنفيذ إدارة الجودة الشاملة على الرفاهية
والتصورات املتعلقة بالعمل بين العاملين في املستشفى .و أظهرت النتائج
أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة املجدي اقتصاديا قد ال يغير بالضرورة
الرفاهية (من حيث الرضا الوظيفي ،ودوافع العمل ،وااللتزام التنظيمي)
والتصورات املتعلقة بالعمل (بما في ذلك وضوح الهدف والعمليات،
واالنفتاح لالتصاالت ،ومدى املشاركة واالبتكار ،ودرجة االستقاللية)
للموظفين .وخلصت الدراسة إلى ظهور مشاكل في االلتزام بإدارة الجودة
الشاملة بين األطباء.
ومن خالل دراستهما التي أجريت في تايوان "آلثـار ممارسـات إدارة الجـودة
عل ــى رفاهي ــة ) (well-beingامل ــوظفين" ق ــام "لي ــو ولي ــو" )(Liu & Liu, 2014

باستكشــاف العالقــة بــين تطبيــق ممارســات إدارة الجــودة ورفاهيــة املــوظفين.
حيـ ـ ــث اقترحـ ـ ــا فـ ـ ــي نموذجهمـ ـ ــا املفتـ ـ ــرض أن ممارسـ ـ ــات إدارة الجـ ـ ــودة تغي ـ ـ ــر
خصـ ــائص مكـ ــان العمـ ــل ،وتـ ــؤثر علـ ــى املـ ــوظفين ،وتقـ ــوم بتحسـ ــين املواقـ ــف
املتعلقـ ــة بالعم ـ ــل ونتـ ــائج حي ـ ــاة العم ـ ــل .ودعمـ ــت النت ـ ــائج التـ ــي توص ـ ــال إليه ـ ــا
النموذج املفترض ،الذي اقترح أن ممارسات إدارة الجـودة ال تـؤدي فقـط إلـى
زي ــادة االنتم ــاء للم ــوظفين والرض ــا ال ــوظيفي ،ولك ــن أيض ــا تقل ــل ع ــبء العم ــل
وضغوط العمل.
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و اس ــتفادت الدراس ــة الحالي ــة م ــن الدراس ــات الس ــابقة ف ــي التع ــرف عل ــى
متغي ـرات الدراس ــة وف ــي تحدي ــد أبعاده ــا ،ويوض ــح الش ــكل رق ــم ( )2النم ــوذج
املقترح للعالقات بين متغيرات البحث.

ممارسات إدارة الجودة
الشاملة املعنوية

ممارسات إدارة الجودة
الشاملة املادية

إدارة الجودة
الشاملة

جودة حياة العمل
 حاجات الصحة واألمان الحاجات االقتصادية والعائلية الحاجات االجتماعية حاجات تقدير الذات حاجات تحقيق الذات الحاجات املعرفية -الحاجات الجمالية واإلبداع

شكل رقم ( )2يبين النموذج املقترح للعالقات بين متغيرات البحث
 -3منهجية البحث:
 -1.3مكان وزمان إجراء الدراسة:
لقد تم إجراء الدراسة امليدانية ابتداء من يوم  02نوفمبر  2015إلى
غاية  15ديسمبر  2015بمؤسستين عموميتين ذات طابع خدماتي بوالية
وهران تابعتين للقطاع االقتصادي الجزائري حاصلتين على شهادة األيزو
 ،2008 :9001وهما شركة هيبروك للنقل البحري (Hyproc Shipping
) Companyوشركة املياه والتطهير لوالية وهران "سيور" La Société de l'eau
)).)et de l'Assainissement d'Oran (SEOR
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 -2.3منهج الدراسة:
اسـ ــتخدم ف ـ ــي ه ـ ــذا البحـ ــث امل ـ ــنهج الوص ـ ــفي التحليلـ ــي ملالئمت ـ ــه لطبيعـ ــة
البحـ ــث وذلـ ــك للتعـ ــرف علـ ــى طبيعـ ــة العالقـ ــات بـ ــين إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة
وأبعاد جودة حياة العمل في املؤسستين محل الدراسة.
 -3.3عينة الدراسة:
بل ــغ ع ــدد أفـ ـراد الدراس ــة امليداني ــة مئ ــة ( )100ف ـ ٍـرد م ــن إط ــارات علي ــا،
وإطــارات ومتحكمــين ،تــم اختيــارهم بطريقــة العينــة العشــوائية البســيطة مــن
مختلف مصالح املؤسستين محل الدراسة.
 -4.3أدوات الدراسة:
تمثلت أدوات الدراسة في استبيانين ،وهما كالتالي:
أ -استبيان إدارة الجودة الشاملة:
تـ ــم بنـ ــاء اسـ ــتبيان يحتـ ــوي علـ ــى ( )83فقـ ــرة ذات اتجـ ــاه موجـ ــب لقيـ ــاس
متغير إدارة الجودة الشاملة باالعتماد على الدراسات التالية(Abdallah,2013; :
& Al-Khalili & Subari, 2013; ALNasser et al., 2013; Daud & Yusoff, 2011; Fotopoulos
;Psomas, 2009; Fuentes-Fuentes et Al., 2004 ; Jun et al., 2006 ; Kaynak, 2003
;Mardani et al., 2013; Rahman & Bullock, 2005; ; Sadikoglu & Olcay, 2014
Sadikoglu & Zehir, 2008; Shahin & Dabestani, 2011; Tarı´ et al., 2007 ; Taveira et
)al., 2003 ; Zeng et al., 2015; Zu et Al., 2008 ; Zu et Al., 2010

وقد ّ
تكون االستبيان من قسمين:
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القس ـ ــم االول :املعلوم ـ ــات الشخص ـ ــية لعين ـ ــة الدراس ـ ــة ،ويحت ـ ــوي عل ـ ــى ()8
فقرات تناولت متغيرات :الجنس والسن واملستوى التعليمـي والحالـة العائليـة
وسنوات الخبرة في العمل وسنوات الخبرة في املؤسسة محـل الدراسـة والفئـة
االجتماعية املهنية وإسم دائرة /مصلحة العمل التي ينتمي إليها املوظف.
القسم الثاني :يتمثل في األبعاد التالية:
البعـد الرئيسـ ي األول :ممارسـات إدارة الجـودة الشـاملة املعنويـة ( Soft TQM
ً
 ،)Practicesويحت ـ ــوي عل ـ ــى ( )63فق ـ ــرة ويتف ـ ــرع من ـ ــه اثن ـ ــا عش ـ ــر ( )12بع ـ ــدا
ً
فرعيا ،وهي :التزام اإلدارة العليا ،والقيادة ،والتخطـيط االسـتراتيجي للجـودة،
وإدارة امل ــوارد البش ــرية ،واملجموع ــات الص ــغيرة لح ــل املش ــاكل ،وإدارة ج ــودة
املـ ـ ــوردين ،والتركي ـ ـ ــز علـ ـ ــى العم ـ ـ ــالء /الزب ـ ـ ــائن ،وتمكـ ـ ــين الع ـ ـ ــاملين ،وت ـ ـ ــدريب
العاملين ،وفرق العمل ،ونظم تقييم األداء ،وتعويض العاملين.
البعـد الرئيسـ ي الثـاني :ممارسـات إدارة الجـودة الشـاملة املاديـة ( Hard TQM
 ،)Practicesويحتــوي علــى ( )20فقــرة ويتفــرع منــه خمســة ( )05أبعــاد فرعيــة،
وه ـ ــي :املعلوم ـ ــات والتحلي ـ ــل ،وإدارة العملي ـ ــات ،وتص ـ ــميم املن ـ ــتج /الخدم ـ ــة،
واستخدام التكنولوجيا ،والتحسين املستمر.
وقــد تـ ّـم اســتخدام مقيــاس ليكــرت املتــدرج ذي النقــاط الخمســة لقيــاس
فق ـرات االســتبيان وهــو كالتــالي( :موافــق بشــدة ( ،)5موافــق ( ،)4محايــد (،)3
غير موافق ( ،)2غير موافق بشدة (.))1
ب -استبيان جودة حياة العمل:
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تـ ــم بنـ ــاء اسـ ــتبيان يحتـ ــوي علـ ــى ( )75فقـ ــرة ذات اتجـ ــاه موجـ ــب لقيـ ــاس
متغيـر جـودة حيـاة العمـل باالعتمـاد علـى الدراسـات التاليـة(Lee et al., 2007 ; :

) .Marta et al., 2013 ; Sirgy et al., 2001 ; Viljoeni et al.,2014
وقد تكون االستبيان من قسمين:
القس ـ ــم االول :املعلوم ـ ــات الشخص ـ ــية لعين ـ ــة الدراس ـ ــة ،ويحت ـ ــوي عل ـ ــى ()8
فقرات تناولت متغيرات :الجنس والسن واملستوى التعليمـي والحالـة العائليـة
وسنوات الخبرة في العمل وسنوات الخبرة في املؤسسة محـل الدراسـة والفئـة
االجتماعية املهنية وإسم دائرة /مصلحة العمل التي ينتمي إليها املوظف.
القسم الثاني :يتمثل في األبعاد التالية:
 -1حاجات الصحة واألمان :تشتمل على ( )14فقرة.
 -2الحاجات االقتصادية والعائلية :تشتمل على ( )11فقرة.
 -3الحاجات االجتماعية :تشتمل على ( )10فقرات.
 -4حاجات تقدير الذات :تشتمل على ( )10فقرات.
 -5حاجات تحقيق الذات :تشتمل على ( )10فقرات.
 -6الحاجات املعرفية :تشتمل على ( )10فقرات.
 -7الحاجات الجمالية واإلبداع :تشتمل على ( )10فقرات.
وقــد تـ ّـم اســتخدام مقيــاس ليكــرت املتــدرج ذي النقــاط الخمســة لقيــاس
فق ـرات االســتبيان وهــو كالتــالي( :موافــق بشــدة ( ،)5موافــق ( ،)4محايــد (،)3
غير موافق ( ،)2غير موافق بشدة (.)1
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 -5.3الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:
 -1.5.3الخصائص السيكومترية الستبيان إدارة الجودة الشاملة:
 -1.1.5.3صــدق اســتبيان إدارة الجــودة الشــاملة ) :(Validityتــم التأكــد مــن
صدق االستبيان بطريقتين وهما:
أ -صدق املحكمين:
للتحقـ ــق مـ ــن صـ ــدق اسـ ــتبيان إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة ،تـ ـ ّـم عرضـ ــه علـ ــى
عشــرة أســاتذة بقســم علــم الــنفس واألرطوفونيــا وقســم علــوم التربيــة ،بكليــة
العلوم اإلجتماعية ،بجامعة وهران .2
ب -صدق االتساق الداخلي ):(Internal Validity
تــم حســاب االتســاق الــدخلي الســتبيان إدارة الجــودة الشــاملة علــى عينــة
الدراســة البــالغ حجمهــا  100فـ ٍـرد ،وذلــك مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط
بيرس ــون باس ــتعمال الحزم ــة اإلحص ــائية للعل ــوم االجتماعي ــة

(Statistical

)) Package for Social Science (SPSSالنسـخة رقـم ( )20بـين درجـة كـل بعـد
رئيس ي والدرجة الكلية الستبيان إدارة الجودة الشاملة ،وسيتم توضيح ذلـك
من خالل الجدول التالي:
جدول رقم ( )1يبين قيم معامل ارتباط البعدين الرئيسيين بالدرجة الكلية
الستبيان إدارة الجودة الشاملة
الرقم
1
2

البعد الرئيس ي
ممارسات إدارة الجودة الشاملة املعنوية
ممارسات إدارة الجودة الشاملة املادية
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ً
** االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.01
يب ــين الج ــدول رق ــم ( )1أن مع ــامالت االرتب ــاط املبين ــة دال ــة عن ــد مس ــتوى
داللــة  ،0.01ممــا يؤكــد أن البعــدين الرئيســيين يتســقان فــي قيــاس مــا يقيســه
اس ــتبيان إدارة الج ــودة الش ــاملة ،وبن ـ ًـاء عل ــى م ــا تق ــدم يعتب ــر اس ــتبيان إدارة
ً
الجودة الشاملة صادقا ملا وضع لقياسه.
 -2.1.5.3ثبات استبيان إدارة الجودة الشاملة ):(Reliability
تــم حس ــاب ثب ــات اس ــتبيان إدارة الجــودة الش ــاملة عل ــى العين ــة نفس ــها
بطريقتين هما:
أ -طريقــة التجزئــة النصــفية ) :(Split-Half Coefficientتمــت تجزئــة فقـرات
اســتبيان إدارة الجــودة الشــاملة إلــى جــزئين ،الجــزء األول يمثــل األس ــئلة
الفردي ـ ــة والج ـ ــزء الث ـ ــاني يمث ـ ــل األس ـ ــئلة الزوجي ـ ــة ث ـ ــم حس ـ ــاب معام ـ ــل
االرتب ـ ــاط بيرس ـ ــون ) (Pearsonب ـ ــين درج ـ ــات الفقـ ـ ـرات الفردي ـ ــة ودرج ـ ــات
الفق ـرات الزوجي ــة لالســتبيان ،ث ــم تص ــحيح معامــل االرتب ــاط باس ــتخدام
معادلــة ســبيرمان  -ب ـراون ) ،(Spearman-Brown Formulaوكانــت نتيجــة
الثب ــات ( ،)0.949وبع ــد التص ــحيح بمعادل ــة س ــبيرمان  -ب ـراون أص ــبحت
النتيج ــة ( ،)0.974وه ــذا ي ــدل عل ــى أن االس ــتبيان يتمت ــع بدرج ــة عالي ــة
جدا من الثبات.
ب -معامل ألفا كرونباخ ):(Cronbach’s Alpha Coefficient
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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تــم اســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ كطريقــة ثانيــة لقيــاس الثبــات ،حيــث
بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ ( ،)0.956ممـا يشـير إلـى تمتـع اسـتبيان إدارة
الجودة الشاملة بداللة ثبات جيدة.
 -2.5.3الخصائص السيكومترية الستبيان جودة حياة العمل:
 -1.2.5.3ص ـ ــدق اس ـ ــتبيان ج ـ ــودة حي ـ ــاة العم ـ ــل :ت ـ ــم التأك ـ ــد م ـ ــن ص ـ ــدق
االستبيان بطريقتين وهما:
أ -ص ــدق املحكم ــين :ت ــم تحك ــيم اس ــتبيان ج ــودة حي ــاة العم ــل ب ــنفس
طريقة تحكيم استبيان إدارة الجودة الشاملة.
ب -صدق االتساق الداخلي:
ت ــم حس ــاب االتس ــاق ال ــدخلي الس ــتبيان ج ــودة حي ــاة العم ــل عل ــى عين ــة
الدراســة البــالغ حجمهــا  100فـ ٍـرد ،وذلــك مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط
بيرس ــون باس ــتعمال الحزم ــة اإلحص ــائية للعل ــوم االجتماعي ــة ) (SPSSالنس ــخة
رقــم ( )20بــين درجــة كــل بعــد والدرجــة الكليــة الســتبيان جــودة حيــاة العمــل،
وسيتم توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:
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جدول رقم ( )2يبين قيم معامل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية الستبيان جودة
حياة العمل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

األبعاد
حاجات الصحة واألمان
الحاجات االقتصادية والعائلية
الحاجات االجتماعية
حاجات تقدير الذات
حاجات تحقيق الذات
الحاجات املعرفية
الحاجات الجمالية واإلبداع

معامل بيرسون لالرتباط
**0.710
**0.771
**0.730
**0.854
**0.871
**0.746
**0.824

ً
** االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.01

يب ــين الج ــدول رق ــم ( )2أن مع ــامالت االرتب ــاط املبين ــة دال ــة عن ــد مس ــتوى
داللة  ،0.01مما يؤكد أن األبعاد تتسـق فـي قيـاس مـا يقيسـه اسـتبيان جـودة
ً
حياة العملً ،
وبناء على ما تقدم يعتبر استبيان جودة حياة العمل صـادقا ملـا
وضع لقياسه.
 -2.2.5.3ثبات استبيان جودة حياة العمل:
تـ ـ ـم حس ـ ــاب ثب ـ ــات اس ـ ــتبيان ج ـ ــودة حي ـ ــاة العم ـ ــل عل ـ ــى العين ـ ــة نفس ـ ــها
بطريقتين هما:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
تمت تجزئة فقـرات اسـتبيان جـودة حيـاة العمـل إلـى جـزئين ،الجـزء األول
يمث ــل األس ــئلة الفردي ــة والج ــزء الث ــاني يمث ــل األس ــئلة الزوجي ــة ث ــم حس ــاب
معام ــل االرتب ــاط بيرس ــون ب ــين درج ــات الفقـ ـرات الفردي ــة ودرج ــات الفقـ ـرات
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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الزوجيـ ـ ــة لالسـ ـ ــتبيان ،ثـ ـ ــم تصـ ـ ــحيح معامـ ـ ــل االرتبـ ـ ــاط باسـ ـ ــتخدام معادلـ ـ ــة
ســبيرمان  -ب ـراون ،وكانــت نتيجــة الثبــات ( ،)0.925وبعــد التصــحيح بمعادلــة
ســبيرمان  -ب ـراون أصــبحت النتيجــة ( ،)0.961وهــذا يــدل علــى أن االســتبيان
يتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات.
ب -معامل ألفا كرونباخ:
تــم اســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ كطريقــة ثانيــة لقيــاس الثبــات ،حيــث
بلغ ــت قيم ــة معام ــل ألف ــا كرونب ــاخ ( ،)0.946مم ــا يش ــير إل ــى تمت ــع اس ــتبيان
جودة حياة العمل بداللة ثبات جيدة.
 -6.3أساليب املعالجة اإلحصائية:
تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون لدراســة العالقــات اإلرتباطيــة بــين
إدارة الجـ ـ ــودة الشـ ـ ــاملة وأبعـ ـ ــاد جـ ـ ــودة حيـ ـ ــاة العمـ ـ ــل عـ ـ ــن طريـ ـ ــق الحزمـ ـ ــة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSالنسخة رقم (.)20
-5

نتائج الدراسة:
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جدول رقم ( )3يبين معامالت االرتباط بين إدارة الجودة الشاملة وأبعاد جودة
حياة العمل
املؤشر العام لجودة حياة العمل
حاجات الصحة واألمان
الحاجات االقتصادية والعائلية
الحاجات االجتماعية
حاجات تقدير الذات
حاجات تحقيق الذات
الحاجات املعرفية
الحاجات الجمالية واإلبداع

إدارة الجودة
الشاملة
0.676
0.447
0.379
0.537
0.645
0.653
0.620
0.472

درجة
الحرية
98

قيمة (ر)
الجدولية
0.254

مستوى
الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

تشـير النتــائج فــي الجــدول رقــم ( )3إلـى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة
ً
إحص ـ ــائيا ب ـ ــين إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة وج ـ ــودة حي ـ ــاة العم ـ ــل إذ بلغ ـ ــت "ر"
املحس ــوبة ( )0.676وه ــي أكب ــر م ــن "ر" الجدولي ــة الت ــي تس ــاوي ( )0.254عن ــد
درجة حرية  98ومستوى داللة .0.01
كمــا تشــير النتــائج فــي الجــدول رقـم ( )3إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ً
دالــة إحصــائيا بــين إدارة الجــودة الشــاملة وأبعــاد جــودة حيــاة العمــل ،حيــث
تت ـراوح ق ــيم "ر" املحس ــوبة ب ــين ( )0.653-0.379وه ــي أكب ــر م ــن "ر" الجدولي ــة
التي تساوي ( )0.254عند درجة حرية  98ومستوى داللة .0.01
 -5مناقشة النتائج:
أظه ــرت نت ــائج الفرض ــية الرئيس ــية وج ــودة عالق ــة ارتباطي ــة موجب ــة ب ــين
إدارة الج ــودة الش ــاملة وج ــودة حي ــاة العم ــل ف ــي املؤسس ــتين مح ــل الدراس ــة،
مم ــا يش ــير إل ــى أن هن ــاك عالق ــة ارتباطي ــة طردي ــة ت ــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق
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إدارة الجـودة الشــاملة يــؤدي إلــى مســتوى أعلــى مــن جــودة حيــاة العمــل .وكلمــا
كــان هنــاك خلــل فــي تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة ســيؤدي إلــى مســتوى أدنــى
من جودة حياة عمل.
تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة "جــيمس" ) (James, 1992التــي أجريــت فــي
بريطاني ـ ــا والت ـ ــي ج ـ ــاءت حس ـ ــبه ُلتك ـ ـ ّـرر تأكي ـ ــد األهمي ـ ــة األساس ـ ــية للثقاف ـ ــة
التنظيمي ــة لج ــودة حي ــاة العم ــل ملب ــادرات الج ــودة الش ــاملة .وتبح ــث بإيج ــاز
ً
مالم ــح ثقاف ــة التـ ـزام ج ــودة حي ــاة العم ــل جنب ــا إل ــى جن ــب م ــع مف ــاهيم ورؤى
ً
وتقنيــات جديــدة وشــبه جديــدة والتــي تشــكل معــا إدارة الجــودة الشــاملة .كمــا
تتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة "أوا وآخـرون" ) (Ooi et al.,2013التـي أجريـت فـي
ماليزيــا والتــي توصــلت إلــى أنــه بمزيــد مــن تنفيــذ إدارة الجــودة الشــاملة يمكــن
ض ــمان مس ــتوى أعل ــى م ــن ج ــودة حي ــاة العم ــل ،وه ــو بمثاب ــة مي ــزة تنافس ــية،
وضــمان النجــاح التنظيمــي .وتتفــق هــذه النتيجــة أيضــا مــع دراســة "ليــو وليــو"
) (Liu & Liu, 2014التـي أجريـت فـي تـايوان والتـي قامـت باستكشـاف العالقـة بـين
تطبي ـ ـ ــق ممارس ـ ـ ــات إدارة الج ـ ـ ــودة ورفاهي ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوظفين .والت ـ ـ ــي اقترح ـ ـ ــت أن
ممارســات إدارة الجــودة تغيــر خصــائص مكــان العمــل ،وتــؤثر علــى املــوظفين،
وتقـ ــوم بتحسـ ــين املواقـ ــف املتعلقـ ــة بالعمـ ــل ونتـ ــائج حيـ ــاة العمـ ــل .و دعمـ ــت
النتائج التي توصـلت إليهـا النمـوذج املفتـرض ،الـذي اقتـرح أن ممارسـات إدارة
الجودة ليسـت فقـط زيـادة االنتمـاء للمـوظفين والرضـا الـوظيفي ،ولكـن أيضـا
تقلــل عــبء العمــل وضــغوط العمــل .وتــدعم نتيجــة هــذه الفرضــية مــا توصــل
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إليـه "الم" ) (Lam et al., 1995فــي دراسـته امليدانيـة التـي أجريــت فـي هونـغ كونــغ
حول "إدارة الجودة والرضـا الـوظيفي" حيـث أكـد علـى الحاجـة إلـى تـوفير رضـا
املــوظفين فــي إدارة الجــودة الشــاملة .ويمكــن تفســير نتيجــة هــذه الفرضــية بمــا
ذكــره جــاد الــرب ( ،2008ص )128 .بأنــه يمكــن القــول بصــفة عامــة أن جــودة
حي ـ ــاة العم ـ ــل ه ـ ــي م ـ ــن االس ـ ــتراتيجيات األساس ـ ــية ،ب ـ ــل أه ـ ــم االس ـ ــتراتيجيات
الالزمــة لتحقيــق الجــودة الشــاملة ،كمــا أن الجــودة الشــاملة إذا مــا تحقق ــت
تؤدي إلى تحقيق معدالت أفضل في جودة حياة العمل.
وتفســر نتيجــة هــذه الفرضــية بمــا أورده كــل مــن زنــاتي وأحمــد ( )2013بــأن
ال ــبعض ينظ ــر إل ــى مكون ــات ج ــودة حي ــاة العم ــل كم ــدخل يمك ــن م ــن خالل ــه
إمـ ــداد الع ـ ــاملين باملعلوم ـ ــات ُ
(كبع ـ ــد مـ ــن ممارس ـ ــات إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة
املاديــة) .وحســب "أيــوديجي" ) (Ayodeji, 2000فــإن مســتوى التكنولوجيــا ُ
(كبعــد
م ـ ــن ممارس ـ ــات إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة املادي ـ ــة) عام ـ ــل ي ـ ــؤثر عل ـ ــى الفعالي ـ ــة
النســبية للحيــاة فــي العمــل ،وأنــه يمكــن لجــودة حيــاة العمــل أن تتحســن عــن
طريق تحسين بيئة العمل (في :زناتي وأحمد.)2013 ،
أظه ــرت نت ــائج الفرض ــية الفرعي ــة األول ــى وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة موجب ــة
ً
دال ـ ــة إحص ـ ــائيا ب ـ ــين إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة وحاج ـ ــات الص ـ ــحة واألم ـ ــان ف ـ ــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
تــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الشــاملة ي ــؤدي إل ــى ارتف ــاع مس ــتوى
إشـ ــباع حاجـ ــات الصـ ــحة واألمـ ــان .وكلمـ ــا كـ ــان هنـ ــاك خلـ ــل فـ ــي تطبيـ ــق إدارة
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الجـ ــودة الشـ ــاملة سـ ــيؤدي إلـ ــى انخفـ ــاض مسـ ــتوى إشـ ــباع حاجـ ــات الصـ ــحة
واألمان.
وتفس ـ ــر ه ـ ــذه النتيج ـ ــة بم ـ ــا أورده أحم ـ ــد ( ،2003ص )17 .ب ـ ــأن فلس ـ ــفة
"أدوارد ديمـنج" ) (E.Demingإلدارة الجـودة تسـتند علــى ضـرورة تحسـين ظــروف
العمــل لكــل العــاملين داخــل املؤسســة .وحســب الس ـالم ( ،2009ص ص-350 .

 )351أن من بين أبرز األهـداف التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا إدارة املـوارد البشـرية
ُ
(كبعد من ممارسات إدارة الجودة الشاملة املعنويـة) مـن خـالل بـرامج تطـوير
ج ــودة حي ــاة بيئ ــة العم ــل تقل ــيص ع ــدد الح ــوادث وحجمه ــا ونوعه ــا إل ــى أدن ــى
مستوى ممكن.
أظهــرت نتــائج الفرضــية الفرعيــة الثانيــة وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ً
دالــة إحصــائيا بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات االقتصــادية والعائليــة
في املؤسستين محل الدراسة ،مما يشير إلـى أن هنـاك عالقـة ارتباطيـة طرديـة
ت ــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الش ــاملة ي ــؤدي إل ــى تحقي ــق إش ــباع
الحاجات االقتصادية والعائلية .والعكس صحيح.
وتفسر هـذه النتيجـة بمـا أورده الصـرن ( ،2001ص ص )162-161 .بـأن مـن
بــين "أهــم العقبــات الناتجــة عــن تطبيــق الجــودة الشــاملة عــدم ســالمة نظــام
املكافــآت املتبــع فــي املنظمــات ،حيــث تــتم املكافــآت علــى أســاس فــردي ولــيس
علــى أســاس جمــاعي" .كمــا أكــد كــل مــن "مارشــيل وكيســير" )(Marshall & Kiser
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عل ــى أن م ــن ب ــين املب ــادئ األساسـ ــية الت ــي تس ــاعد عل ــى نج ــاح إدارة الجـ ــودة
الشاملة:
 "توفير جو مناسب للموظف يؤمن له حقوقه الوظيفية. -أن نجع ــل الوظيف ــة وس ــيلة ت ــوفر االس ــتقرار النفس ـ ي للموظ ــف" (ف ــي :قن ــديل،

 ،2010ص.)150 .
وتتنـاقض نتيجـة هـذه الفرضـية مـع مـا ذهـب إليـه "الم" )(Lam et al., 1995

فــي دراســته امليدانيــة التــي أجريــت فــي هونــغ كونــغ حــول "إدارة الجــودة والرضــا
الــوظيفي" بحي ــث ذك ــر بأن ــه "يب ــدو أن ب ـرامج إدارة الج ــودة الش ــاملة ل ــيس له ــا
تــأثير علــى األجــور والترقيــة" .ويمكــن تفســير هــذا التنــاقض إلــى اخــتالف البيئــة،
و الثقاف ــة التنظيمي ــة ،واملن ــاخ التنظيم ــي ،ون ــوع املؤسس ــة وحجمه ــا وطبيع ــة
نشاطها.
أظهــرت نتــائج الفرضــية الفرعيــة الثالثــة وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ً
دال ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائيا ب ـ ـ ــين إدارة الج ـ ـ ــودة الش ـ ـ ــاملة والحاج ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
تــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الشــاملة ي ــؤدي إل ــى ارتف ــاع مس ــتوى
إشــباع الحاجــات االجتماعيــة .وكلمــا كــان هنــاك خلــل فــي تطبيــق إدارة الجــودة
الشاملة سيؤدي إلى انخفاض مستوى إشباع الحاجات االجتماعية.
وتفس ـ ـ ــر نتيج ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذه الفرض ـ ـ ــية بم ـ ـ ــا أورده ميتش ـ ـ ــيل (" )2006إن إدارة
الج ـ ـودة الش ـ ــاملة ه ـ ــي تحقي ـ ــق الج ـ ــودة الش ـ ــاملة م ـ ــن خ ـ ــالل كس ـ ــب الت ـ ـزام
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ومشاركة الجميع" (فـي :آل ثـاني ،2008 ،ص .)44 .وهـذا يتوافـق مـع مـا أشـار إليـه
الس ـ ــامرائي ( ،2007ص )53 .أن م ـ ــن خص ـ ــائص إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة "أنه ـ ــا
ثقافـ ــة تعتمـ ــد عل ـ ــى إشـ ــاعة قـ ــيم التع ـ ــاون والتـ ــآزر مـ ــن أج ـ ــل نجـ ــاح العم ـ ــل
وتحقيقهــا أهــداف املؤسســة" .ويتوافــق كــذلك مــع مــا ذكــره عطيــة ( ،2008ص

ص )115-114 .أن ــه م ــن خص ــائص إدارة الج ــودة الش ــاملة "مش ــاركة الع ــاملين
وتعــاونهم فــي العمــل وتحقيــق الجــودة" .وحســب النعيمــي وآخــرون ( ،2009ص.

 )54مـ ــن مب ـ ــادئ إدارة الج ـ ــودة الشـ ــاملة "مش ـ ــاكل الج ـ ــودة تحـ ــل م ـ ــن خ ـ ــالل
التع ــاون م ــا بـ ـين امل ــوظفين واإلدارة" .وذك ــر الط ــاهر ( ،2010ص ص)148-147 .

أنــه مــن بــين أهــم الفوائــد التــي يحققهــا اســتخدام املواصــفات العامليــة األيــزو
" (ISO) 9000تنمي ـ ــة روح التفاع ـ ــل الجم ـ ــاعي وروح الفري ـ ــق" .ويش ـ ــر طعيم ـ ــة
( ،2010ص )58 .إلى أن من بين مبادئ الجودة "التآزر بين الجميع" .وفـي نفـس
الســياق ذكــر قنــديل ( ،2010ص ص )144-143 .أن مــن أهــم املالمــح األساســية
إلدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة "أن ته ـ ــتم اإلدارة بالعم ـ ــل الجم ـ ــاعي وتك ـ ــوين الف ـ ــرق
وتنميـة العالقــات وإزالـة املعوقــات االتصـالية بــين فـرق العمــل املختلفـة" .كمــا
ذك ــرت الحري ــري ( ،2011ص )25 .أن ــه "م ــن خص ــائص وس ــمات إدارة الج ــودة
الشــاملة :املشــاركة ،تهــدف إدارة الجــودة الشــاملة إلــى بــذل الجهــد مــن خــالل
العم ــل بنظ ــام الفري ــق لتحقي ــق مس ــتويات الج ــودة املطلوب ــة؛ الجماعي ــة ،إذ
ً
يســتخدم منطــق العمــل الجمــاعي وتكــوين فــرق العمــل لتحســين الجــودة بــدال
من الجهود الفردية املنعزلة".
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أظهــرت نتــائج الفرضــية الفرعيــة الرابعــة وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ً
دالـ ـ ــة إحصـ ـ ــائيا بـ ـ ــين إدارة الجـ ـ ــودة الشـ ـ ــاملة وحاجـ ـ ــات تقـ ـ ــدير الـ ـ ــذات فـ ـ ــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
ت ــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الش ــاملة ي ــؤدي إل ــى تحقي ــق إش ــباع
حاجات تقدير الذات .والعكس صحيح.
وتفسر نتيجة هذه الفرضية بما أورده "أوكالند" )(Oakland, 2003, p. 92

بأن التصميم الجيد ُ
(كبعد من ممارسات إدارة الجودة الشاملة املادية) له
تأثيرات على حاجات تقدير الذات من خالل "اإلصغاء" الذي تم تصميمه في
املنظمة .كما أشار عطية ( ،2008ص ص )115-114 .إلى أنه "من خصائص
إدارة الجودة الشاملة تحقيق معنويات أفضل للعاملين" .وحسب النعيمي
وآخرون ( ،2009ص  )45أن "أهمية إدارة الجودة الشاملة ال تنعكس على
تحسين العالقات املتبادلة بين املوردين واملنتجين فحسب ،وإنما تحسين
سمعة املؤسسة والروح املعنوية بين العاملين وتنمية روح الفريق" .كما
أكد كل من "مارشيل وكيسير" ) (Marshall & Kiserعلى أن من بين املبادئ
األساسية التي تساعد على نجاح إدارة الجودة الشاملة "تقدير الجهود" (في:
قنديل ،2010 ،ص .)150 .وفي نفس السياق أشار "طالب ورحمان" & (Talib

) Rahman, 2010إلى أن تشجيع املوظفين هو أحد الركائز للتنفيذ الفعال
ً
لبرنامج إدارة الجودة الشاملة .و هو يغطي املكافآت والتقييمات فضال عن
االعتراف من قبل كبار موظفي اإلدارة من وقت آلخر للحفاظ على تحسين
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تسليم الخدمات للعمالء .ينبغي تشجيع املوظفين على عملهم الشاق،
والجهد ،واملساهمات ،واإلنجازات ،واالقتراحات من خالل النقود وكذلك
حوافز غير نقدية في املناسبات الخاصة ،بحيث يشعرون أنهم أعضاء ذو
قيمة للمنظمة .االعتراف واملكافآت كالهما محفزات ومنبهات فعالة لألداء
املطلوب ورضا املوظفين.
أظه ـ ــرت نت ـ ــائج الفرض ـ ــية الفرعي ـ ــة الخامس ـ ــة وج ـ ــود عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة
ً
موجبـة دالـة إحصـائيا بـين إدارة الجـودة الشـاملة وحاجـات تحقيـق الـذات فـي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
تــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الشــاملة ي ــؤدي إل ــى ارتف ــاع مس ــتوى
إشباع حاجات تحقيق الذات .وكلما كان هناك خلل في تطبيـق إدارة الجـودة
الشاملة سيؤدي إلى انخفاض مستوى إشباع حاجات تحقيق الذات.
وتفســر نتيجــة هــذه الفرضــية بمــا أورده قنــديل ( ،2010ص ص)144-143 .

أن مــن أهــم املالمــح األساســية إلدارة الجــودة الشــاملة "التحــرر مــن أســاليب
اختي ـ ــار الع ـ ــاملين وت ـ ــرقيتهم حس ـ ــب األقدمي ـ ــة وإعط ـ ــاء الفرص ـ ــة للكف ـ ــاءات
العلميــة وذلــك لتشــجيعهم علــى التعلــيم املســتمر" .وأشــار الســالم ( ،2009ص.

 )351إل ــى أن م ــن ب ــين أب ــرز األه ــداف الت ــي تس ــعى إل ــى تحقيقه ــا إدارة امل ــوارد
البش ــرية ُ
(كبع ــد م ــن ممارس ــات إدارة الج ــودة الش ــاملة املعنوي ــة) م ــن خ ــالل
برامج تطوير جودة حياة بيئة العمل إيجاد بيئة عمل تنسجم وأهميـة املـوارد
البشرية ودورها في التفوق النوعي على املنافسين.
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أظه ـ ــرت نت ـ ــائج الفرض ـ ــية الفرعي ـ ــة السادس ـ ــة وج ـ ــود عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة
ً
موجب ــة دال ــة إحص ــائيا ب ــين إدارة الجـ ــودة الش ــاملة والحاج ــات املعرفي ــة فـ ــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
ت ــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الش ــاملة ي ــؤدي إل ــى تحقي ــق إش ــباع
الحاجات املعرفية .والعكس صحيح.
وتفسر نتيجة هذه الفرضية بما اقترحه "جو وآخرون" )(Ju et al., 2006

أن التزام اإلدارة العليا ،واعتماد فلسفة ،وقياس الجودة ،واملقارنة املرجعية
) ،(benchmarkingوإدارة العمليات ،وتصميم املنتجات ،وتدريب املوظفين،
وتمكين املوظف واندماج العمالء تسهم إلى حد ما في خلق املعرفة،
وتخزينها ،وتوزيعها وتطبيقها ) .(In : Daud & Yusoff, 2011وترى دراسة "
ليندرمان وآخرون" ) (Linderman et al., 2004أن ممارسات إدارة الجودة تخلق
املعرفة ،األمر الذي يؤدي إلى األداء التنظيمي .كما أشار السامرائي (،2007

ص )78-71 .إلى أن هناك ست تقنيات شائعة االستخدام في تطبيق إدارة
الجودة الشاملة من بينها "تطوير مهارات املدير" .وحسب النعيمي وآخرون
( ،2009ص )54 .من مبادئ إدارة الجودة الشاملة "التدريب والتعليم لكل
املوظفين هو القاعدة لتحسين الجودة املستمر" .ويشر طعيمة ( ،2010ص.

 )58إلى أن من بين مبادئ الجودة "نمو الفرد بشكل منظم" .وفي نفس
السياق ذكر قنديل ( ،2010ص )143 .أن من أهم املالمح األساسية إلدارة
الجودة الشاملة "التوجه األساس ي لإلدارة الجديدة هو التفوق والتميز
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باستثمار كل الطاقات الخالقة للتكنولوجية والقوى البشرية عالية املهارة".
كما أكد كل من "مارشيل وكيسير" ) (Marshall & Kiserعلى أن من بين املبادئ
األساسية التي تساعد على نجاح إدارة الجودة الشاملة " االهتمام بالتدريب
للعاملين" (في :قنديل ،2010 ،ص.)150 .
أظهرت نتائج الفرضية الفرعية السـابعة وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة
ً
دالــة إحصــائيا بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات الجماليــة واإلبــداع فــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
تــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الشــاملة ي ــؤدي إل ــى ارتف ــاع مس ــتوى
إشــباع الحاجــات الجماليــة واإلبــداع .وكلمــا كــان هنــاك خلــل فــي تطبيــق إدارة
الج ــودة الش ــاملة س ــيؤدي إل ــى انخف ــاض مس ــتوى إش ــباع الحاج ــات الجمالي ــة
واإلبداع.
وتفسر نتيجة هذه الفرضية بما ذكره كل من "ساشكين وكيسير"
) (Sashkin & Kiser, 1993على أن من بين املبادئ األساسية التي تساعد على
نجاح إدارة الجودة الشاملة "العمل على توفير جو يسمح باالبتكار
والتجديد" (في :قنديل ،2010 ،ص .)150 .وذكر "طالب ورحمان" & (Talib

) Rahman, 2010أن "إدارة الجودة الشاملة هي استراتيجية مبتكرة التي تسلط
الضوء على الحاجة إلى تحسين جودة اإلنتاج والخدمات من أجل
االستفادة بشكل أفضل من املوارد املتاحة للمنظمة" .وتؤكد إدارة الجودة
الشاملة على إيجاد بيئة تدعم االبتكار واإلبداع واملخاطرة في تلبية متطلبات
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العمالء ،باستخدام حل املشكلة التشاركي الذي يشتمل على املديرين
واملوظفين ،والعمالء ) .(Ehigie & McAndrew, 2005كما ذكر السامرائي (،2007

ص )53 .أن من خصائص إدارة الجودة الشاملة "أنها تسمح بظهور األفكار
الخالقة واملبدعة وتعمل على تحقيقها" .وأشار "مارتينيز كوستا ومارتينيز
لورنتي" ) (Martínez-Costa & Martínez-Lorente, 2008في دراستهما التي أجريت في
 451شركة إسبانية أنه يمكن لتنفيذ نظام إدارة الجودة الشاملة أن
يشجع عملية اإلبداع في الشركات بسبب عناصر إدارة الجودة الشاملة مثل
التحسين املستمر أو التركيز على العمالء .ومع ذلك ،هناك أيضا بعض
األدبيات التي تنظر إلدارة الجودة الشاملة كنظام إدارة يمكن أن يعوق
عملية اإلبداع ،واالقتصار على اإلبداع املتراكم فقط أو اختزاله في رغبات
العمالء الحالية .كما أشار السامرائي ( ،2007ص )74-71 .إلى أن هناك ست
تقنيات شائعة االستخدام في تطبيق إدارة الجودة الشاملة من بينها
"اإلبداع واإلبتكار" .وأشار السالم ( ،2009ص )351 .إلى أن من بين أبرز
األهداف التي تسعى إلى تحقيقها إدارة املوارد البشرية ُ
(كبعد من ممارسات
إدارة الجودة الشاملة املعنوية) من خالل برامج تطوير جودة حياة بيئة
العمل املساهمة في تعزيز الجودة والتعلم واإلبداع .وفي هذا السياق ذكر
قنديل ( ،2010ص )143 .أن من أهم املالمح األساسية إلدارة الجودة
الشاملة:
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 "أن تتبنى اإلدارة مفهوم االبتكـار والخلـق باعتبارهمـا أهـم الوسـائل املؤديـةإلى التميز والتفوق في إدارات العمل اإلداري.
 التوجــه إلــى مزيــد مــن الالمركزيــة وديمقراطيــة اإلدارة باعتبارهــا أساســياتلتحرير األفراد و إطالق إمكانياتهم نحو االبتكار و اإلبداع".
ومن وجهة نظرنا فإن نتائج الدراسات السابقة (James, 1992; Lam et al.,

) 1995; Liu & Liu, 2014; Ooi et al.,2013جاءت مدعمة لنتائج الدراسة الحالية
التي أظهرت أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين إدارة الجودة الشاملة
وجودة حياة العمل في املؤسستين محل الدراسة .وبناء على ما تقدم يتضح
عاملية ممارسات إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات جودة حياة العمل ،فرغم
اختالف البيئة ،والثقافة التنظيمية ،واملناخ التنظيمي ،ونوع املؤسسة
وحجمها وطبيعة نشاطها ،إال أن نتائج الدراسات السابقة والدراسة
الحالية أسفرت كلها عن وجود عالقة بين إدارة الجودة الشاملة وجودة
حياة العمل .مما يجعل من نتائج هذه الدراسات أداة بيد املسيرين لتطبيق
استراتيجية إدارة الجودة الشاملة كما هي مطبقة عامليا بغرض تحقيق
مستوى أعلى من جودة حياة العمل.
خاتمة:
فــي ضــوء مــا ســبق ،نســتنتج أن إدارة الجــودة الشــاملة نظــام فعــال يهــدف
إل ــى تحقي ــق الج ــودة الش ــاملة م ــن خ ــالل الجه ــد املش ــترك لجمي ــع امل ــوظفين
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داخ ــل املنظم ــة م ــن أج ــل إنت ــاج املنتج ــات أو الخ ــدمات الت ــي تلب ــي احتياج ــات
وتوقعــات العميــل بأقــل تكلفــة .وإن مــن واجــب كــل منظمــة مهمــا كــان نوعهــا،
أو حجمه ــا ،وطبيع ــة عمله ــا ،أن تعم ــل عل ــى االهتم ــام باملواص ــفات القياس ــية
الص ـ ــادرة ع ـ ــن الهيئ ـ ــات املختص ـ ــة (كمنظم ـ ــة األي ـ ــزو) ،وت ـ ــوفير املن ـ ــاخ املالئ ـ ــم
إلقام ــة وإنش ــاء ج ــودة حي ــاة عم ــل مثل ــى يمك ــن م ــن خالله ــا تحقي ــق م ــا تري ــده
املنظم ــة وم ــا تص ــبو إلي ــه .وق ــد أظه ــرت نت ــائج ه ــذه الدراس ــة الت ــي ه ــدفت إل ــى
التعــرف علــى جــودة حيــاة العمــل فــي ظــل إدارة الجــودة الشــاملة وجــود عالقــة
ارتباطي ـ ـ ــة موجب ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين إدارة الج ـ ـ ــودة الش ـ ـ ــاملة وج ـ ـ ــودة حي ـ ـ ــاة العم ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي
املؤسستين محل الدراسة ،مما يعني أن تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة يـؤدي
إلى مستويات أعلـى مـن جـودة حيـاة العمـل ،وكلمـا كـان هنـاك خلـل فـي تطبيـق
إدارة الجودة الشاملة سـيؤدي إلـى مسـتوى أدنـى مـن جـودة حيـاة العمـل .كمـا
بينـ ــت النت ـ ــائج وج ـ ــود عالق ـ ــة ارتباطيـ ــة موجب ـ ــة ب ـ ــين إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة
وأبعاد جودة حيـاة العمـل (حاجـات الصـحة واألمـان ،والحاجـات االقتصـادية
والعائليـة ،والحاجــات االجتماعيــة ،وحاجــات تقـدير الــذات ،وحاجــات تحقيــق
الــذات ،والحاجــات املعرفيــة ،والحاجــات الجماليــة واإلبــداع) .ممــا يجعــل مــن
نت ــائج ه ــذه الدراس ــة أداة بي ــد املس ــيرين لتعمي ــق فهمه ــم ألهمي ــة تنفي ــذ إدارة
الجودة الشاملة لتحسين جودة حياة العمل للموظفين.
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