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 : الملخص

واسع من وجهات نظر مختلفة، إال أن الدراسات حول العالقة بين على الرغم من صحة التعامل مع قضايا الجودة واالبتكار على نطاق  
ر في  المفهومين قليلة. تتناول هذه الدراسة هذه العالقة من خالل تحليل الروابط بين المفاهيم األوسع إلدارة الجودة الشاملة وقدرة االبتكا

تطوير مركز معلومات البنك. كشفت نتائج الدراسات أن كال على وجه التحديد، يقال إن إدارة الجودة الشاملة يمكن أن تدعم   األعمال،
 المفهومين متوافقان بالفعل ويجعالن من الممكن تحديد أبعاد إدارة الجودة الشاملة التي تفسر توليد قدرة اإلبتكار في األعمال.

  :المقدمة

التغيير. إنها حقيقة متفق عليها أن المحرك الرئيسي يتطور العالم بسرعة والشيء الوحيد الثابت في هذه المعلومات التي نحن فيها هو  
لمعدل التطور األسي هذا هو التكنولوجيا. ولكن إذا كان على المرء أن يختار مجموعة واحدة من التقنيات التي تقود العالم الصناعي  

التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات كما جاء في   (،ITبسرعة إلى ثورة صناعية ثالثة، فمن المحتمل أن تكون تكنولوجيا المعلومات )
، فإن تكنولوجيا المعلومات مدعوة للعب دور قيادي ليس فقط في االستدامة االقتصادية ولكن أيًضا في سعينا لتحقيق  2009-2010

 االستدامة البيئية واالجتماعية.

في نفس الوقت إلى االستفادة القصوى من تكنولوجيا   المزيد والمزيد من المنظمات تتبنى اآلن نفس استراتيجية الجودة الشاملة وتسعى
وتكنولوجيا المعلومات على األداء   (QMالمعلومات لزيادة أدائها، وقد أظهر العديد من الباحثين التأثير اإليجابي لكل من إدارة الجودة )

القدرات الالزمة إلدارة الجودة بنجاح وكذلك الموارد الالزمة التنظيمي، عالوة على ذلك، فإن غالبية المنظمات، في الوقت الحاضر لديها  
الكتساب تكنولوجيا المعلومات الضرورية، وقد أدى ذلك إلى ظهور متطلب جديد ، وهو الجمع بين إدارة الجودة وتكنولوجيا المعلومات 

 بنجاح. 

ال لبس فيه وهو عنصر أساسي لنجاح الجودة. يتم دعم هذا  يتزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل إدارة الجودة والمبادرات بشكل  
بشكل أساسي في األدبيات من خالل عمل العديد من الباحثين. على هذا النحو، ويمكن استخدام العمل إلثبات هذه الحاجة المتزايدة 

 لوجيا المعلومات على إدارة الجودة. باستمرار الستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم إدارة الجودة والزيادة الناتجة في تأثير تكنو 

 الدراسات السابقة

، العوامل المؤثرة على إدارة الجودة في األعمال التجارية: األدلة في شركات التصنيع والتكنولوجيا في فيتنام: Xuan  (202)دراسة  
للشركات   ISO 9001الجودة وفًقا لمعايير  من خالل نظام إدارة   (QMهدفت هذه الورقة إلى تقييم العوامل التي تؤثر على إدارة الجودة ) 

تشمل    HCMCفي هانوي و  ISO 9001شركة تصنيع وتكنولوجيا تطبق إدارة الجودة    200الفيتنامية. قام الباحث بإجراء مسح على  
(  3فين ؛ )( مشاركة الموظ2( التزام اإلدارة ؛ )1خمسة عناصر: )   ISO 9001العوامل التي تؤثر على فعالية إدارة الجودة بموجب  

( نظام وثائق إدارة الجودة. تظهر نتائج البحث أن العوامل المذكورة أعاله كان 5( خبراء استشاريون ؛ و )4تعاون العمالء والموردين ؛ )
ودة أعطت الدراسة عدًدا من الحلول للشركات التي طبقت وستطبق نظام إدارة الج (QMSلها آثار إيجابية على فعالية نظام إدارة الجودة )

 مع التعديالت المناسبة لتعزيز كفاءة النظام. ISO 9001وفًقا لمعيار 
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، زيادة قيمة أنظمة إدارة الجودة. المجلة الدولية لعلوم الجودة والخدمة: الغرض تمتلك أكثر من  (2021وآخرون )  Gremyrدراسة  
؛ ومع ذلك ، يتطلب النظام الكثير من الموارد وقد تم   ISO 9001المعتمد وفًقا لمعيار   (QMSمليون مؤسسة نظام إدارة الجودة )

التشكيك في قيمته. يؤدي هذا النقد أيًضا إلى التشكيك في األهمية االستراتيجية إلدارة الجودة. الغرض من هذه الورقة هو استكشاف 
اإلدارة إلدارة   الجودة بتصورات  إدارة  استخدامات نظام  المختلفة من  األنواع  ارتباط  والتكلفة واألهمية كيفية  االحترام  الجودة من حيث 

ن االستراتيجية. التصميم / المنهجية / النهج تستند الورقة إلى استراتيجية جمع البيانات المختلطة، والبيانات الكمية التي يتم جمعها م
منظمة مختلفة.    12الجودة في    مقابلة مع مديري   12( والبيانات النوعية التي يتم جمعها من  108مؤسسات )العدد =    8استطالع في  

النتائج توضح الورقة أن استخدام نظام إدارة الجودة الموجه نحو االمتثال سيؤدي على األرجح إلى رؤية إدارة الجودة باعتبارها مكلفة 
يفّرق في وجهة النظر  وقليلة االحترام، من استخدام األعمال أو استخدام نظام إدارة الجودة الموجه نحو التحسين. عالوة على ذلك، فإنه

حول االستخدام الموجه نحو االمتثال ، مما يدل على أن التوثيق هو الذي يؤثر سلًبا على كيفية رؤية اإلدارة إلدارة الجودة، في حين 
مة تقترح هذه ُينظر إلى التوحيد القياسي الذي يعد جزًءا من االستخدام الموجه نحو االمتثال على أنه يضيف قيمة أكبر. األصالة / القي

حكيم الورقة ثالثة أنواع من استخدام نظام إدارة الجودة، وهي إدارة األعمال، والتحسين، واالستخدام الموجه نحو االمتثال، وأن االختيار ال
 ارة.لكيفية استخدام نظام إدارة الجودة سيؤثر على االحترام واألهمية االستراتيجية والتكلفة التي تربطها اإلدارة بالجودة إد

، تأثير تقنية المعلومات على أبعاد إدارة الجودة وانعكاساتها: الغرض من هذه الورقة هو التحقيق في استخدام  Wai  (2011)دراسة  
من خالل التحليل التجريبي. التصميم / المنهجية / النهج قام هذا   (QMلدعم عمليات إدارة الجودة المختلفة ) (ITتكنولوجيا المعلومات )

،    ISO 9001: 2000منظمة حاصلة على شهادة    180حليل متعمق للبيانات التي تم جمعها من خالل استبيان يتكون من  البحث بت
تخدام  وذلك لتقييم تأثير تكنولوجيا المعلومات على أبعاد إدارة الجودة المختلفة. تم إجراء تحليل العوامل والتحليالت اإلحصائية األخرى باس

ين أن لتكنولوجيا المعلومات تأثيًرا كبيًرا على إدارة الجودة. بعد ذلك ، تم إجراء تحليل آخر لفهم كيفية تأثير النتائج تب   SPSSبرنامج  
تكنولوجيا المعلومات فعلًيا على إدارة الجودة بشكل أفضل وللتحقق من الوضع في موريشيوس من خالل دراسة مقارنة ، مثل بين شركات 

أخرى. قيود / آثار البحث هناك مجال لتقييم تأثير تكنولوجيا المعلومات على إدارة الجودة بمزيد من   التصنيع والخدمات ، من بين أمور
العمق من خالل إجراء دراسات الحالة ، لدعم هذه الدراسة التجريبية ، وهناك أيًضا مجال للتعمق أكثر في هذا البحث من خالل تحليل 

ام إدارة الجودة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. األصالة / القيمة أظهر هذا البحث بشكل استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل محدد. مه
تجريبي تأثير تكنولوجيا المعلومات على عمليات إدارة الجودة المختلفة. وبالتالي ، من المأمول أن يساهم ذلك من خالل زيادة الوعي  

ات إدارة الجودة وتشجيع االستثمار الذكي في تكنولوجيا المعلومات الموجهة نحو باألهمية الفعلية لتكنولوجيا المعلومات في نجاح مبادر 
 االستخدام الفعال في دعم عمليات إدارة الجودة. 

، أثر اإلدارة اإللكترونية في جودة الخدمة التعليمية بالجامعات اليمنية الخاصة: تناول هذا  (٢٠١٩دراسة فرحان، نورة محمد ناجي، )
دارة اإللكترونية في جودة الخدمة التعليمية بالجامعات اليمنية الخاصة دراسة حالة )جامعة العلوم والتكنولوجيا نموذجا(، البحث: )أثر اإل

عليمية  وقد هدف البحث إلى معرفة العالقة بين أبعاد اإلدارة اإللكترونية المتمثلة في )المعلوماتية، واالتصاالتية، والخدماتية( والجودة الت 
التوصيات والحلول للتغلب على مشكالت اإلدارة اإللكترونية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود عالقة    وإلى تقديم

الخ  جودة  في  والخدماتية(  واالتصاالتية،  )المعلوماتية،  بـــ  المتمثلة  اإللكترونية  اإلدارة  ألبعاد  إحصائية  داللة  ذي  إيجابيين  دمة  وتأثير 
تجاه إيجابي لدى أفراد عينة البحث حول توافر جودة الخدمة التعليمية بدرجة كبيرة جدا في الجامعات الخاصة. وخلص  التعليمية، ووجود ا

ة البحث إلى عدد من التوصيات أهمها: اهتمام وزارة التعليم العالي بتعميم استخدام تطبيقات الحاسب اآللي والتقنية في العملية التعليمي
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لتحس الخاصة  الجامعات  التدريسية في  والهيئة  اإلدارية  القيادات  بتدريب  واالهتمام  المقدمة،  الخدمات  في  الجودة  مستوى  ين وتطوير 
والخدماتية(، وتزويدهم بالمعارف والمهارات   -واالتصاالتية    -والموظفين في الجامعات الخاصة على أبعاد اإلدارة اإللكترونية )المعلوماتية  

م من استيعاب التقنيات الحديثة ومتابعة مستجداتها والعمل على تحسينها وتطويرها واستخدامها في حياتهم الجديدة، وتطوير قدراتهم لتمكنه
 العملية.

 اإلطار النظري 

 الجودة الشاملة 

ر، واالتِّساع الحاصل على ُمستوى العاَلم، بات العاَلم قريًة صغيرة، وباتت المعلومة، والمعرفة ِسلعًا ُتشترى، و  ُتباع، مّما في ظّل التطوُّ
أّدى إلى ظهور الحاجة إلى تقديمها بسرعة كبيرة، وبشكل تناُفسّي؛ بهدف إرضاء العمالء؛ فظهرت الحاجة إلى تطوير األنظمة، واآللّيات، 

 والعاملين، باإلضافة إلى االهتمام برفع مستوى الكفاءة، وبالتالي الحاجة إلى ما ُيسمَّى بالجودة الشاملة.

، فإّنه ال ُبّد من توضيح ماهّية الجودة، والجودة الشاملة، وصواًل إلى التعريف بإدارة الجودة الشاملة؛ حيث وردت وبالنظر إلى ما سبق
ي  الَجيَِّدِة، وهي تعني فكلمة )الجودة( في المعجم على أّنها مصدر الفعل )جاَد(، ُيقال: ُعِرَف ِبَجْوَدِة ِصَناَعِتِه؛ أي ِبِإْتَقاِنَها، َوَطِبيَعِتَها  

أمّ  الُمضمَّنة.  أو  المذكورة صراحة،  االحتياجات  تلبية  قادرًا على  التي تجعله  الخدمة  أو  لُمنَتج،  مات، والخصائص  السِّ ُمجَمل  ا اللغة: 
الجودة الشاملة على أّنها:  (NEDOاصطالحًا، فقد عرَّف )المكتب القومّي للتنمية االقتصادّية في بريطانيا( والذي ُيعَرف اختصارًا ب) 

عَرف لوفاء بُمتطلَّبات السوق، من حيث التصميم، واألداء الجّيد، وخدمات ما َبعد الَبيع"، وعّرفها )المعهد األمريكّي للمعايير( والذي يُ "ا
 على أّنها: مجموعة من الخصائص، والصفات التي تتعلَّق بالخدمة، أو الُمنَتج؛ للوفاء باحتياجاٍت ُمعيَّنة.  (ANSIاختصارًا ب)

 جودة الشاملةإدارة ال

دت تعريفات إدارة الجودة الشاملة؛ ِتبعًا الختالفات العلماء في تعريفها، ومن هذه التعريفات:   تعدَّ

ؤّدي إلى  عرَّفتها )الُمنظَّمة الدولّية للتوحيد، والقياس( على أّنها: "تكاُمل الخصائص، والَمعاِلم الُمرتِبطة بُمنَتج، أو خدمة ما، بما يُ  •
دة من قبل بدّقة". تلبية   احتياجات، وُمتطلَّبات ُمحدَّ

 عرَّفها )معهد المقاييس البريطانّي( على أّنها: "فلسفة إدارّية تشمل كاّفة نشاطات الُمنظَّمة التي من خاللها يتّم تحقيق احتياجات، •
الطرق، وأقّلها تكلفة، عن ط الُمنظَّمة بأكفأ  العميل، والمجتمع، وتحقيق أهداف  العاملين وتوقُّعات  ريق االستخدام األمثل لطاقات 

 جميعهم بدافع ُمستِمرٍّ للتطوير". 
ات  عرَّفها )جوزيف جوران( على أّنها: "عملّية إدارّية ُتؤّديها الُمنظَّمة بشكل تعاونّي؛ إلنجاز األعمال، من خالل االستفادة من القدر  •

اإلنتاجّية بشكل مستمّر، عن طريق ِفَرق العمل، وباالسترشاد بالمعلومات    الخاّصة بكلٍّ من اإلدارة، والعاملين؛ لتحسين الجودة، وزيادة
 الدقيقة؛ للتخلُّص من كّل أعمال الَهْدر في الُمنظَّمة".

ن ومن خالل التعريفات السابقة، يمكن استنتاج أّن إدارة الجودة الشاملة تعني: مجموع الجهود التي يبذلها العاملون، والمدراء؛ بهدف ضما
 لعمالء على المدى الطويل.رضا ا
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 فوائد إدارة الجودة الشاملة

 هناك العديد من الفوائد إلدارة الجودة الشاملة، وفي ما يأتي بعٌض من هذه الفوائد: 

 الوصول إلى تحقيق رضا العميل. .1
وحصولها على االعتراف الدولّي، والمحّلي،  الحفاظ على نشاط الُمنظَّمة، وتجديد العملّيات اإلنتاجّية، بما يضمن البقاء للُمنظَّمة،   .2

 والتحسين الُمستمّر في العمل.
 تعزيز المقدرة التناُفسّية، وزيادة الربحّية. .3
تشجيع العمل الجماعّي، وتحسين التواصل بين العاملين جميعهم، مّما يساهم في حّل المشكالت التي تواجه الُمنظَّمة، وبالتالي زيادة   .4

 .الفعالّية التنظيمّية
 تحسين جودة الخدمات، والُمنَتجات، وفتح المجال أمام إنشاء األسواق الجديدة. .5
 أداء األعمال، والَمهاّم بطريقة صحيحة، مع ضمان السرعة في االستجابة للُمتغيِّرات.  .6
 تطوير مهارات، وقدرات العاملين. .7

 تقنيات إدارة الجودة الشاملة

 عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ومنها: هناك العديد من التقنيات التي يمكن اعتمادها

لطة لطة إلى العاملين؛ بهدف إنجاز العمل بشكل جّيد، وفّعال، علمًا بأّن هذه تفويض السُّ : حيث يتّم في هذه التقنية نقل جزء من السُّ
 التقنية تساعد على جعل المحاسبة واضحة في حال التقصير في أداء المهاّم. 

نه، ويرفع منه.: حيث اإلدارة بالنتائج ، مّما ُيحسِّ  يكون قياس األداء بشكل دوريٍّ

: حيث ُتَعدُّ هذه التقنية مهّمة أكثر من إدارة األفراد؛ لما لها انعكاس على جعل الجودة الشاملة أفضل، إذ إّن عدم تطويرهم تطوير المدراء
د فلسفة إدارة ا  لجودة الشاملة في الُمنظَّمة، مثل استخدام أسلوب االستبداد الذي يؤثِّر قد يؤّدي إلى تنميتهم لعادات غير بّناءة، مّما قد ُيهدِّ

 في أداء العاملين بشكل سلبّي. 

وهذا  : ويعني التفرُّد، واإلبداع في اقتراح األفكار الُمتميِّزة؛ بهدف حّل المشاكل التي تواجه الُمنظَّمة، أو تحقيق األهداف المنشودة،  االبتكار
 القديمة، واستبدالها بأخرى جديدة، وُمبتَكرة، واحترام األفكار التي يتّم طرحها، ومناقشتها؛ للخروج بما هو أفضل. يتطّلب إقصاء الوسائل

: حيث إّنه عندما تكون الروح المعنوّية الجماعّية مرغوبة، فإّن هذا من شأنه أن ينعكس إيجابًا على تحسين نوعّية القرارات بناء ِفَرق عمل
ها، وتحسين جودة التواصل بينهم، ومن الجدير بالذكر أّنه ال ُبّد لكلِّ قائد من أن يتَّصف بالشخصّية القيادّية، مثل: احترام التي يتّم اتِّخاذ

 الرأي اآلخر، والمقدرة على اإلبداع، والتعاون، والتيقُّظ، وااللتزام، وما إلى ذلك من صفات قيادّية. 
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قات تطبيق إدارة الجودة الشاملة   ُمعوِِّ

قات  قات التي ُتعرقل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ومن هذه الُمعوِِّ  ما يأتي: -على سبيل المثال ال الَحصر-هناك العديد من الُمعوِِّ

صة للبحوث، والقيود القانونّية، واإلدارّية التي ُتفَرض على البحوث، حيث إّن من شأنها أن تنعكس َسلبًا  • انخفاض الميزانّية الُمخصَّ
 هتمام بالبحث، والتطوير، وابتكار الُمنَتجات الجديدة.على اال

 المواقف السلبّية التي يتبّناها بعض العاملين في الُمنظَّمات االقتصادّية.  •
 الحرص على تحقيق الجوانب الكّمية، وإهمال غيرها من النواحي، كالنوعّية، والتدريب، وأنشطة التطوير، وغيرها من األمور. •
 ، والماّدي ، وخاّصة في الِقطاع الحكومّي.ضعف النظام المعرفيّ  •
ضعف اإلدراك لدى بعض المدراء حول أهّمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وفوائدها التي تنعكس إيجابًا على أدى الُمنظَّمة، مّما  •

نه.  ُيحسِّ
 إهمال األهداف طويلة المدى، والحرص على األهداف قصيرة المدى. •
 والتعليمات الُمعقَّدة التي تؤّدي إلى ضياع الجهد، والوقت، وبالتالي انخفاض مستوى األداء.وجود القوانين،   •
 قصور مقدرة بعض المدراء في ما يتعلَّق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة. •

 تأثير تكنولوجيا المعلومات على األداء التنظيمي 

مات بين أجهزة الكمبيوتر من خالل أسلوب الترابط، وبشكل أساسي اإلنترنت. تشير تكنولوجيا المعلومات إلى الطرق المختلفة لتبادل المعلو 
 توفر هذه التقنيات وسائل اتصال سريعة ورخيصة نسبيا ومناسبة.

 يؤدي النمو السريع لالبتكارات التكنولوجية واندماج تكنولوجيا المعلومات والشبكات الحاسوبية إلى تغيير جذري في الطريقة التي تتنافس 
الشركات كما لوحظ. أصبحت تكنولوجيا المعلومات اآلن في قلب االستراتيجيات التي تتبناها العديد من المؤسسات التجارية من أجل    بها

اكتساب ميزة تنافسية والحفاظ عليها في صناعتها. دعم هذا الشخص الذي وجد أن تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على  
 لجمهور والذين دافعوا عن أن تكنولوجيا المعلومات قد خلقت فرًصا استراتيجية وأعادت رسم الحدود التنافسية.الميزة التنافسية ل

الحظ أنه على الرغم من وجود استثمارات ضخمة في تكنولوجيا المعلومات ، فقد كان هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان قد أدى  
ا أنه كانت هناك بالفعل العديد من الدراسات التي تبحث في الترابط بين تكنولوجيا المعلومات بالفعل إلى أداء مؤسسي أعلى. ذكر أيًض 

واإلنتاجية وأن هناك عالقة إيجابية أيًضا ، ومع ذلك ، يضيف المؤلفون أن االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وحده ال يكفي ويدعو  
 مي وإجراءات العمل.إلى ضرورة مواءمة األصول األخرى مثل الهيكل التنظي

 تأثير تكنولوجيا المعلومات على إدارة الجودة 

يرى العديد من األبحاث أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات في مختلف مجاالت إدارة الجودة يتزايد ويتوسع باستمرار. يتم تقديم تفسير 
اع تكنولوجيا المعلومات هي أحد األسباب الرئيسية الستخدامها محتمل لذلك لمن يعتقد أن الزيادة الهائلة في نسبة التكلفة / األداء لجميع أنو 

( أن تكنولوجيا المعلومات يتم استخدامها أكثر فأكثر لقياس وفهم وتحسين مستوى  1991المتزايد في إدارة الجودة. بينما يدعي موراي )
 الجودة المستدامة للمؤسسة. 
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كشف أن إدخال تكنولوجيا المعلومات  QMل أدوار تكنولوجيا المعلومات في ( بهدف تحلي2005دراسة حديثة أجراها فيكتور وآخرون. ) 
في إدارة الجودة قد ساهم بشكل كبير في: تعزيز الوعي بالجودة، في تحسين جودة المنتج وتقليل التكلفة المرتبطة بالجودة. عالوة على  

ى تحسين مقاييس األداء التشغيلي مثل انخفاض تكلفة إنتاج ذلك، قد يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات إدارة الجودة إل
ات الوحدة ، والتسليم السريع، وتحسين المرونة، وتقليل وقت الدورة كما يمكن استنتاجه، فهذه بالتالي هي تأثير رئيسي لتكنولوجيا المعلوم

 على إدارة الجودة. 

 لم تعد الجودة هي األولوية األولى للمستهلكين 

فترض عملية اإلنتاج أن هناك أهمية اجتماعية من حيث أنها تصنع ما يريده المستهلك. على الرغم من أن مفهوم االستهالك تقليدًيا ، ت
اليوم أصبح نوًعا من النشاط اللغوي للتواصل مع اآلخرين، فيمكن تجميعه في النقاط الثالث التالية. االستهالك هو رمز اإلشارة، الذي 

 تقباله ويعاد إنتاجه كنظام للتواصل والتبادل، أي أنه ُيعّرف على أنه أنشطة لغوية.ينبعث باستمرار ويتم اس

غيير يعمل الكائن االستهالكي باعتباره استخداًما مكتسًبا من الفكرة والمعنى والمنتج الذي تم منحه للمنتج بداًل من المنتج نفسه. سيحفز ت
يتعرف الناس على ميزة المنتج نفسها ولكنهم سيستهلكون بفكرة "تغيير النموذج". أي  نموذج المنتج السلع المستهلكة، في هذا الوقت، ال  

الثقافات التي يقودها المستهلك في حدوث تغييرات كبيرة، ولم تعد الجودة هي األولوية األولى   ، من خالل انتشار اإلنترنت، تسببت 
 للمستهلكين. 

 إدارة الجودة للتقنيات االلكترونية في االردن 

(، والتي كانت بعنوان "إدارة الجودة الشاملة للتطبيقات وأثرها في االبتكار التكنولوجي دراسة  2015دراسة قاسم الشعار وفايز النجار، )في  
تطبيقية على البنوك في األردن"، كان الهدف من هذه الدراسة إلى التعرف على تطبيقات إدارة الجودة الشاملة ، وأثرها على "االبتكار 

( بنًكا عاماًل في األردن ، وقد تم أخذ العينة النسبية 26وجي" في البنوك العاملة في األردن ، حيث يتكون مجتمع الدراسة من ) التكنول
 ٪( مختارة من المجتمع المستهدف. 50الطبقية العشوائية. لغرض هذه الدراسة بنسبة )

النسبية ، فإن تطبيقات إدا الدراسة أنه من حيث األهمية  الحسابي رة الجودة الشاملة كانت عالية ، حيث بلغ المتوسط  وقد أوضحت 
( من 3.97( ، كما تبين أن األهمية النسبية لالبتكار التكنولوجي كانت عالية ، حيث أن هذا بلغ ) 3.94لتطبيقات إدارة الجودة الشاملة ) 

 حيث االبتكار التكنولوجي. 

تأثير داللة إحصائية على تطبيقات النتائج  التخطيط   كما أظهرت  أن  ، كما أظهرت  التكنولوجي  االبتكار  الشاملة على  الجودة  إدارة 
االستراتيجي الشامل والمشاركة وتمكين الموظفين والتحسين المستمر كان لها أكبر وأبرز التأثير على االبتكار التكنولوجي ، في غضون  

 ذلك. 

تأسيس اإلدارة العليا في البنوك ، من خالل تبني برامج إدارة الجودة وأخيرًا توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات ، من أهمها تعزيز  
الشاملة ، من خالل الدعم الالزم لهذه البرامج ، سواء من الناحية المعنوية من خالل المشاركة ، اإلشراف أو من خالل التمويل الالزم 

بشكل مستمر ومتدرج ، مع عدم االكتفاء بما تم تحقيقه لمرة  لتحقيق الغرض من هذه البرامج ، واالهتمام بعملية االبتكار التكنولوجي  
 واحدة ، أو في وقت محدد. وتشجيع األفكار المبتكرة واإلبداعية واالهتمام بتوفير البيئة المناسبة الزدهار هذا االبتكار داخل البنوك.
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 االبتكار وإدارة الجودة الشاملة

المعارف   تطبيق  إلى  االبتكار  التنافسية يشير  القدرة  وتعزز  فريدة  تولد مهارات  أن  يمكن  التي  الجديدة  والكفاءات  واألساليب  واألفكار 
للمؤسسة. في األسواق العالمية ، يجب أن تتمتع المنظمات بالقدرة على تحديد الفرص الجديدة وتكوين وحماية التقنيات والمهارات وأصول  

 .المعرفة من أجل تحقيق ميزة تنافسية مستدامة

ير تم قبول إدارة الجودة الشاملة من قبل المديرين كتغيير في نهج إدارة الجودة ، حيث تلعب دوًرا رئيسًيا في تطوير ممارسات اإلدارة. يش
ء. العديد من الباحثين إلى إدارة الجودة الشاملة كنهج لتحسين الكفاءة والمرونة والقدرة التنافسية لألعمال من أجل تلبية متطلبات العمال
لة  يشير الباحثون إلى إدارة الجودة الشاملة كمصدر لميزة تنافسية مستدامة لمنظمات األعمال، وال يزال آخرون يقترحون إدارة الجودة الشام

 كوسيلة لتحقيق التميز، وخلق موقف "افعل ذلك بشكل صحيح" في المرة األولى ، مما يسمح بالحصول على حلول فعالة لألعمال. 

ارة الجودة الشاملة على أنها مجموعة من اإلجراءات والتقنيات المستخدمة لتقليل أو إزالة االختالفات في عمليات اإلنتاج  يمكن تعريف إد
  ، أو الخدمات ، من أجل تحسين الكفاءة والموثوقية والجودة. تعريف إدارة الجودة الشاملة كفلسفة إدارية للتحسين المستمر لجودة المنتج 

تهدف إلى تحقيق رضا العمالء. عّرف إدارة الجودة الشاملة بأنه نهج إداري يتسم بالمبادئ والممارسات والتقنيات ،  والعملية ، والتي  
وأشار هؤالء المؤلفون إلى ثالثة مبادئ تشترك فيها معظم أطر الجودة ، وهي التركيز على العمالء والتحسين المستمر والعمل الجماعي.  

جموعة من الممارسات ، وبالتالي يتم دعم هذه الممارسات من خالل مجموعة واسعة من التقنيات. فيما يتم تنفيذ كل مبدأ من خالل م
يتعلق بالعالقة بين إدارة الجودة الشاملة واالبتكار ، تشير األبحاث الموجودة في األدبيات إلى فكرتين متعارضتين. من ناحية أخرى ،  

ملة تدعم االبتكار ، مما يشير إلى أن المنظمات التي تنفذ إدارة الجودة الشاملة ستكون  هناك خط فكري ينص على أن إدارة الجودة الشا
التنظيمي. بشكل عام ،  الجودة واالبتكار واألداء  إدارة  العالقة بين  الدراسات  العديد من  ناجحة في استراتيجيات االبتكار. استكشفت 

ال ، الدور الداعم للجودة في إدارة االبتكار ، مما يشير إلى أن إدارة الجودة أظهرت التحقيقات ارتباطات إيجابية مثل ، على سبيل المث
الشاملة يمكن أن تكون أساس االبتكار. من ناحية أخرى ، هناك خط فكري آخر يجادل بأن إدارة الجودة الشاملة تمنع االبتكار. قدمت 

 ملة واالبتكار.دراسات أخرى حجًجا ترفض العالقة اإليجابية بين إدارة الجودة الشا

يعتمد المنظور األول على افتراض أن ممارسات إدارة الجودة الشاملة، من حيث ُبعدها البشري والتكنولوجي، ستساعد في خلق بيئة 
الرئيسية إلدارة الجودة وثقافة لالبتكار. تعتبر إدارة الجودة مصدر الميزة التنافسية للشركات وأداة قوية للمنافسة في األسواق. أحد العناصر  

الشاملة هو التركيز على العمالء، ويجب على المنظمات التي تدعي أنها مرجع في الجودة أن يكون العميل دائًما الهدف األساسي، مع 
ي ستؤدي العلم باحتياجاته وتفضيالته. على هذا النحو، فإن معرفة هذه االحتياجات والتفضيالت ستكون الخطوة األولى في العملية الت

إلى جهود الشركة االبتكارية لتطوير منتجات وخدمات جديدة، ليس فقط من أجل تلبية تلك االحتياجات ، ولكن أيًضا بهدف للتغلب على  
في    كارالمنافسين. وبالتالي، ال لبس فيه أن نستنتج أن المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة ستبذل بالتأكيد جهوًدا كبيرة لتنفيذ االبت

منتجاتها وخدماتها. يعد ابتكار العمليات أمًرا ضرورًيا عندما ترغب المؤسسات في زيادة إنتاجية وجودة منتجاتها، مما يجعل عمليات 
 االبتكار متوافقة تماًما مع أهداف إدارة الجودة الشاملة. 
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 االبتكار واألداء التنظيمي

ية، أصبح تقييم األداء عنصًرا ذا أهمية كبيرة في تطوير استراتيجيات المنظمات. يمكن في السياق الحالي لألسواق العالمية عالية التنافس
ت تعريف تقييم األداء على أنه عملية تحديد كفاءة وفعالية أنظمة اإلنتاج. هناك العديد من اإلشارات إلى العديد من المؤلفين في األدبيا

 وهي األداء المبتكر وأداء اإلنتاج وأداء السوق واألداء المالي. حول أداء المنظمة، والتي تبرز أربعة أبعاد رئيسية، 

اك قد يكون الستراتيجية االبتكار آثار إيجابية على أداء األعمال، ومع ذلك، ال يمكن للشركة االستفادة من مزايا االبتكار إذا لم يكن هن
دارة العناصر األساسية في عملية االبتكار بفعالية من أجل  دعم تنظيمي مناسب لهذه االستراتيجية. هذا يعني أنه يجب على المنظمات إ

تحقيق النجاح. لالبتكار تأثير كبير على أداء المؤسسة من خالل تمكين مكانة أفضل في السوق، والتي بدورها ستمنحها ميزة تنافسية 
االبتكار على أنه ضرورة أكثر من كونه ميزة   وأداء أفضل. غالًبا ما ُينظر إلى االبتكار على أنه استراتيجية، ومع ذلك، يمكن افتراض

في تنافسية، نظًرا للمنافسة القوية لألسواق والتغير التكنولوجي السريع وندرة الموارد التي يتعين على الشركات مواجهتها من أجل البقاء  
 األسواق.

إليجابي فيما يتعلق بالقدرة على االبتكار، والذي يؤدي ركزت العديد من الدراسات على العالقة بين االبتكار واألداء، مشيرة إلى التقييم ا
ي  بدوره إلى تحسين أداء األعمال. ومع ذلك، يعتبر معظم الباحثين نوًعا واحًدا فقط من االبتكار، بداًل من النظر في األنواع المختلفة ف 

العملية، من ناحية أخرى هناك أيًضا بعض   وقت واحد، واستغالل تأثيرها على األداء. ركز بعض الباحثين بشكل أساسي على ابتكار
 األبحاث التي أظهرت أن هناك عالقة ضعيفة بين االبتكار واألداء أو حتى وجود أي عالقة. 

 :الخاتمة

 بعد تحديد االستنتاجات الرئيسية لهذا التحقيق في البداية ، من المناسب أيًضا ذكر مساهماته الرئيسية وانعكاساته التجارية. تم إجراء
العديد من الدراسات السابقة والتي بحثت في هذه األبعاد ، ومع ذلك ، نعتقد أن هذا البحث سيثري األدبيات الموجودة من خالل سد فجوة 
تتعلق ببعض االختالفات التي تم تحديدها في الدراسات السابقة، ليس فقط فيما يتعلق بغموض النتائج، ولكن أيًضا فيما يتعلق التفسيرات 

ة للمفاهيم المدروسة. كان لهذا البحث خصوصية تحليل األبعاد بأشكال مختلفة، أي فيما يتعلق باالبتكار الذي كان يعتبر ابتكاًرا  المختلف
 للمنتج وابتكاًرا للعملية. واألداء التنظيمي. 
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Abstract: 

Although it is valid to approach issues of quality and innovation broadly from different perspectives, studies on the 

relationship between the two concepts are few. This study examines this relationship by analyzing the links between broader 

concepts of TQM and business innovation capacity. Specifically, TQM is said to support the development of a bank 

information center. The results of the studies revealed that both concepts are indeed compatible and make it possible to 

identify the dimensions of TQM that explain the generation of business innovation capacity. 
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