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 الملخص: 

والشركات غير المعتمدة من    ISO 9001الغرض من هذه الدراسة هو فحص ما إذا كان هناك فرق بين الشركات الحاصلة على شهادة  
النهج   الدوافع للحصول على الشهادات   - حيث األداء، التصميم / المنهجية /  من أجل تحديد تأثير الشهادة على األداء، تم اعتبار 

مؤسسة صناعية في األردن، تم فحص االختالفات بين الشركات المعتمدة    28لعوامل، تم إجراء مسح مع  وممارسات جودة الشركات من ا
أظهرت    - أحادي االتجاه(، النتائج    ANOVAوغير المعتمدة من حيث األداء وممارسات الجودة من خالل تحليل التباين أحادي االتجاه )

ركات المعتمدة وغير المعتمدة من حيث األداء، لم تظهر الشهادة أي تأثير مباشر النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الش
 على األداء، وعدم وجود تأثيرات في متغيرات الدراسة الحالية على المؤسسات الصناعية. 

 الفصل األول 

 اإلطار العام للدراسة 

 : أواًل: المقدمة

الجذب السياحي، من خالل مساهمتها في التنشيط السياحي وتحقيق تنمية اقتصادية  تعتبر الصناعة التقليدية والحرف من أهم مقومات  
  واجتماعية وثقافية جراء المنتجات والخدمات المقدمة للسواح والزوار المحليين واألجانب، فتتوفر المنتجات والخدمات المعدة للزبائن أو 

لمحمية )المتاحف، المعالم، المواقع األثرية والحضائر الثقافية(، يتطلب عمليات السواح أو الزائرين للمناطق السياحية والممتلكات الثقافية ا
التحسين المستمر واإللتزام بالمواصفات القياسية الوطنية والدولية لضمان الجودة، والتي اعدت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  

نوعية وجودة تلبي حاجيات الزبائن وبأقل التكاليف وإستخدام أمثل للموارد  التي تسعى إلنتاج منتجات وتقديم خدمات تقليدية، سياحية ذات  
يًا  الطبيعية، مع اإللتزام ومواكبة القوانين والتشريعات التنظيمية في المجال، كل هذا من شأنه يعزز رضا الزبائن ويحقق ميزة تنافسية وطن

 وفي األسواق الخارجية. 

 ثانيًا: مشكلة الدراسة وتساؤالتها

 ءا على ذلك جاءت الدراسة الحالية لتجيب عن السؤال الرئيسي التالي:بنا

 على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية؟  9001ما أثر تطبيق نظام إدارة الجودة ايزو  .1

 وينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 ما أثر التطوير المستمر على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية؟  1.1
 المستمر على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية؟  ما أثر التدريب 1.2
 ما أثر توزيع المهام على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية؟  1.3
 ما أثر التخطيط على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية؟  1.4
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 ثالثًا: أهمية الدراسة 

 المؤسسات الصناعية. على كفائة أداء   9001تكمن أهمية البحث في قياس مدى آثر نظام إدارة الجودة إيزو 

 رابعًا: أهداف الدراسة 

نهدف من خالل هذه الدراسة إلى توضيح أهمية إدارة الجودة بالنسبة للمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية والحرف، وإنعكاس 
 ذلك على أداءها مما يساهم في تطويرها. 

 خامسًا: فرضيات الدراسة  

 الفرضية الرئيسية: 

 لتطبيق نظام إدارة الجودة على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية.  (α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال يوجد أثر ذو 

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:

 للتطوير المستمر على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية. (α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •
 لتدريب الموظفين على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية.  (α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال يوجد أثر ذو  •
 لتوزيع المهام على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية.  (α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •
 كفاءة أداء المؤسسات الصناعية.  للتخطيط على (α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

 سادسًا: أنموذج الدراسة 

 
 سابعًا: التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة 
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هو نظام عالمي يساعد على توفير الوقت والنفقات والموارد و يؤمن أداء العمليات بأخطاء أقل    :9001نظام إدارة الجودة ايزو   •
وأرباح أكثر، و يوفر نظام إدارة الجودة القدرة على تلبية احتياجات العمال بفاعلية و يساعد على التنافس بأعلى المستويات في 

 قطاع األعمال.
ملية مستمرة تهدف إلى تحقيق التميز الدائم في األداء، ويتضح أهمية مشاركة العاملين إن التحسين المستمر ع  التطوير المستمر: •

 (. 273،ص  2008في جميع خطوات عملية التحسين المستمر. )زاهر، 
 تزويد األفراد بمهارات معينة تساعدهم على تصحيح النواقص في أدائهم.  تدريب الموظفين: •
العمل إلنجاز هدف معين في وقت محدد وهي تحتاج بالضرورة لمعرفة األدوار والمهام التي ينبغي يتم تشكيل فرق  توزيع المهام:    •

القيام بها لكل عضو من أعضاء الفريق. و مهما كانت فرق العمل رسمية أو طارئة أو مجموعة لألهداف السريعة، فالبد من 
ء الفريق يحتاج إلى دراسة فإن توزيع المهام عليهم أيضًا يستلزم  اختيارها بعناية حسب المهمة المكلفة بها، وإذا كان اختيار أعضا 

 دقة ومهارة من قائد الفريق.
هو نظام للعمل يقوم على تطبيق المنطق العلمي في تحديد اهداف اقتصادية معينة, و اختيار افضل البدائل و الوسائل    التخطيط: •

 ف.المتاحة لتحقيقها خالل فترة زمنية معينة و باقل التكالي

 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري للدراسة 

 أواًل: الدراسات السابقة حول الموضوع

: 9001و  16439(. العالقة بين جودة الخدمات المكتبية ومؤشرات تأثير المكتبات وفق مواصفتي اآليزو:  2018أماني حمارشة. )
2015 .Journal of Information Studies & Technology (JIS&T), 2018(1), 6. : 

، على الخدمات اإلدارية للتحسين من مستوى 9001:2015تستهدف هذه الدراسة قياس إلى أي مدى يؤدي تطبيق مواصفة اآليزو  
، لتأثير المكتبات. وسيجري من  16439جودتها، على مؤشرات تأثير المكتبات الجامعية، والتي ُتقاس عن طريق مواصفة اآليزو رقم  

التركيز على أساليب قياس هذه التأثيرات، بهدف التخطيط االستراتيجي وإدارة الجودة الداخلية للمكتبات. وتساهم خالل هذه المواصفة  
هذه المواصفة في تسهيل المقارنة بين المكتبات من النوع نفسه )عامة، أكاديمية، مدرسية، إلخ( من حيث التأثير الذي تحدثه في مجتمع  

الثقافي المعرفة. حيث تهدف هذه المقارن التعليم والبحث العلمي، إضافًة إلى الجانب  ات إلى تعزيز دور المكتبات وقيمتها في مجال 
 والحياة االجتماعية واالقتصادية. 

الجامعات  في  األردنية  الجامعية  المكتبات  تأثير  مؤشرات  لدراسة  وتحليلها،  البيانات  لجمع  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  تتبنى 
وم آيزو  الحكومية،  معايير  تطبيق  آيزو 9001دى  المواصفة  وذلك حسب مؤشرات  للمكتبة،  االستخدام  أحدثه  الذي  التأثير  وقياس   ،

 : مؤشرات تأثير المكتبات.16439
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على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. المجلة   ISO 9001(. تأثير نظام إدارة الجودة  2012إلكاي ، إم إس ، وأصالن إي. )
 ة الجودة والموثوقية:الدولية إلدار 

والشركات غير   ISO 9001الغرض من هذه الدراسة هو فحص ما إذا كان هناك فرق بين الشركات الحاصلة على شهادة    -الغرض  
من أجل تحديد تأثير الشهادة على األداء ، تم اعتبار الدوافع للحصول على    -المعتمدة من حيث األداء. التصميم / المنهجية / النهج  

في تركيا. تم  (SMEsشركة صغيرة إلى متوسطة الحجم )  255دات وممارسات جودة الشركات من العوامل. تم إجراء مسح مع  الشها
فحص االختالفات بين الشركات المعتمدة وغير المعتمدة من حيث األداء وممارسات الجودة من خالل تحليل التباين أحادي االتجاه 

(ANOVA    النتائج .)ظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات المعتمدة وغير المعتمدة من أ  -أحادي االتجاه
حيث األداء. لم تظهر الشهادة أي تأثير مباشر على األداء. كما تم االدعاء بأن ممارسات الجودة للشركات المعتمدة كانت أعلى من 

. ومع ذلك ، ال تعني 0.01فرًقا ذات داللة إحصائية ، في مستوى األهمية  تلك الخاصة بالشركات غير المعتمدة ، ووفًقا للنتائج تظهر
ممارسة الجودة العالية بالضرورة أداًء أعلى. تؤثر الدوافع للحصول على الشهادة على األداء ؛ لقد وجد أن الشركات التي لديها دوافع  

حسب معرفة المؤلفين   -الدوافع الخارجية. األصالة / القيمة    داخلية للحصول على الشهادات لديها أداء أعلى جزئًيا من الشركات ذات
 على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا.  ISO 9001، هذه هي الدراسة األولى التي تبحث في تأثير نظام إدارة الجودة  

 ناعة التقليدية والحرف:أيزو على تحسين أداء قطاع الص 9001(، أثر تطبيق إدارة الجودة 2019هوان، قصاص، طهراوي، )

على برامج تحسين الجودة، و برامج  تحسين اإلنتاجية وتخفيض   9001هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر نظام إدارة الجودة االيزو  
تدامة، التكاليف لتحقيق ميزة تنافسية لمؤسسات قطاع الصناعات التقليدية و الحرف ، والتي تساهم في تنويع مداخيلها وتحقيق تنمية مس

و   PDCAوهذا يتطلب إدراك العاملين ألهمية تطبيق نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة ة، وتطبيق نموذج التحسين المستمر لألداء  
  9001مواكبة التغييرات بعد مراجعة المعايير الدولية المتعلقة بنظام إدارة الجودة. و خلصت نتائج الدراسة إلى أن نظام إدارة الجودة ايزو

أدائها، وذلك من خالل تنويعها وتطويرها    GHAZEL-EL DATTEفي مؤسسة    2008: ايجابي في تحسين  بسكرة، ساهم بشكل 
للمنتجات التقليدية واستحداث منتجات صناعية جديدة، حيث استطاعت المؤسسة رفع عدد اليد العاملة المؤهلة وجلب العملة الصعبة 

 جراء عملية تصدير منتجاا ابتداء من سنة الحصول على الشهادة. 

على األداء. وفًقا للنموذج في إحدى الدراسات ، كان  ISO 9000كان لها تأثير محدود للغاية    ISO 9000ات أخرى أن  وجدت دراس
، وكانت الممارسة مرتبطة بشكل إيجابي باألداء التشغيلي وكان أداء    ISO 9000مرتبًطا بشكل إيجابي بممارسات    ISO 9000تثبيت  

أدى إلى تحسين أداء التشغيل. ومع ذلك ، فقد    ISO 9000العام. نتيجة لذلك ، وجد أن تطبيق    التشغيل مرتبًطا بشكل إيجابي باألداء
( وجد أن  2002(. وايهان وآخرون. )Naveh and Marcus   ،2005تم التأكيد على أن هذا ال يؤدي بالضرورة إلى أداء أفضل )

ISO 9000  مالي وتأثير محدود للغاية على العائد على األصول. في دراسة  ليس لها تأثير على المبيعات وحقوق الملكية والهامش اإلج
أخرى بين الشركات المعتمدة وغير المعتمدة ، تم العثور على فرق كبير فقط من حيث التدفق النقدي بين معايير األداء الثالثة عشر 

(Terziovski et al.  ،1997.) 

شركة في إسبانيا ، تم تحليل التقلبات في قيم األسهم   30اء. في دراسة شملت  وجدت بعض الدراسات أن الشهادة ليس لها تأثير على األد
من ثالثة أيام قبل ذلك وحتى ثالثة أيام بعد إعالن الشهادة. ومع ذلك ، لم يتم العثور على دليل مرٍض حول رد فعل السوق اإليجابي 
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ليس لها أي تأثير   ISO 9000اسة أخرى أن  (. وجدت در Martinez Costa and Martinez-Lorente  ،2003على الشهادة )
(. من منظور مالي ، تم تحليل دراسة لفحص آثار الشهادة على  Tsekouras et al.   ،2002على األداء من حيث المعايير المالية )

ادة. ومع ذلك ، تم قيمة أسهم الشركات والتقلبات في قيم األسهم من أسبوعين قبل اإلعالن عن الشهادة وحتى أسبوعين بعد إعالن الشه
، ال تقدر سوق األوراق المالية نتيجة الشهادة ، لكنها   Aarts and Vos (2001)تحديد أي رد فعل على الشهادة في السوق. وفًقا لـ  

لم يالحظ    Lima et al. (2000)تقدر عملية التصديق. في دراسة أخرى تقارن األداء المالي للشركات المعتمدة مع غير المعتمدة ،  
 مستويات أداء مختلفة بين المجموعتين.

شركة في أربعة بلدان مختلفة )الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك والهند والصين( فرًقا كبيًرا بين   500وجدت دراسة أجريت على  
، فإن دراسة في    ( ومع ذلكRao et al.  ،1997الشركات المعتمدة وغير المعتمدة من حيث ممارسات إدارة الجودة ونتائج الجودة )

(. في دراسة لم يتم 2002وآخرون ،    Quaziولم تجد فرًقا بين الشركات المعتمدة وغير المعتمدة )  .Rao et alسنغافورة تتناقض مع 
العثور فيها على أي فرق بين الشركات المعتمدة وغير المعتمدة ، ذكر أن الشهادة وحدها ال يمكن أن تكون سبًبا لتحسين األداء وأن  

 (. Singels et al.  ،2001الدافع للحصول على الشهادة كان مرتبًطا بشكل كبير باألداء )

في هذه الدراسة طويلة المدى ، تمت مقارنة أداء الشركات    .ISO 9000تم العثور على بحث واحد فقط حول اآلثار السلبية لشهادة  
شهادة. تم تحديد خسارة في األداء بداًل من التحسن. أيًضا عند  من ثالث سنوات قبل الشهادة إلى ثالث سنوات بعد الحصول على ال

ا مقارنة الشركات المعتمدة وغير المعتمدة في نفس الدراسة ، تبين أن أداء الشركات المعتمدة أسوأ من أداء الشركات غير المعتمدة. أخيرً 
عتمدة قبل الحصول عليها ، إال أنها بعد الحصول على  ، تبين أنه في حين أظهرت الشركات المعتمدة أداًء أفضل من الشركات غير الم

 (. Martinez Costa and Martinez-Lorente   ،2007الشهادة تخلفت عن الشركات غير المعتمدة )

 أيزو 9001ثانيًا: أداء 

 األداء  •

 Ghalayini andأهدافها وغاياتها )تستخدم الشركات مقاييس األداء لتقييم عملياتها والتحكم فيها وتحسينها ، حيث تتجه نحو تحقيق  
Noble  ،1996  ،p.63).   نظام قياس األداء هو مجموعة من مقاييس األداء التي توفر معلومات مفيدة للمساعدة في إدارة ومراقبة )

الو  قياس األداء كاملة وذات صلة وفي  التي يتم جمعها من نظام  المعلومات  الشركة. يجب أن تكون  قت وتخطيط وتحقيق عمليات 
المناسب ويسهل الوصول إليها من قبل المستخدمين. عالوة على ذلك ، يجب تحديد هذه التدابير بحيث تعكس العوامل المهمة التي تؤثر  

(. يحفز نظام قياس األداء عملية التحسين نفسها ، باإلضافة إلى تقديم 46، ص  Tangen  ،2005على إنتاجية العمليات المختلفة ) 
 (. 170، ص  2001عمليات تحسين الجودة على الشركة )نجمي وكيهوي ، نظرة كمية آلثار 

رما يمكن تقسيم المعايير المستخدمة لقياس األداء إلى معايير مالية وغير مالية. بينما يتم استخدام التدابير المالية في بعض األبحاث )شا
؛ تسيكوراس   2002؛ ويهان وآخرون ،    2002ل ،  أ ؛ بيراو وكابرا  2002؛ هيراس وآخرون ،    2004؛ ناصر وآخرون ،    2005،  

المالية فقط )2000؛ ليما وآخرون . ،    2002وآخرون ،   ؛  Samson and Terziovski  ،1999( ، في بعض اإلجراءات غير 
Elmuti and Kathawala  ،1997( وفي بعض اإلجراءات المالية وغير المالية )Naveh and Marcus  ،2005  ؛Yeung et 
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al.  ،2003 ؛  Rahman)  ،2001    ؛Singels et al.   ،2001    ؛Zhang   ،2000    ؛Terziovski et al.  ،1997    ؛Mann 
and Kehoe  ،1994 .) 

في    ال تستطيع أنظمة قياس األداء التي تعتمد على البيانات المالية التقليدية توفير المعلومات المطلوبة للشركة لتظل قادرة على المنافسة
(. على الرغم من أن المؤشرات 162، ص    2001مؤشرات المالية أداء الشركة في الماضي )نجمي وكيهوي ،  بيئة اليوم. تظهر ال

المالية تتمتع بميزة كونها مؤكدة وموضوعية ، إال أنها تعاني من حقيقة أنها مؤشرات متأخرة ، وتتجاهل عوامل أقل واقعية مثل جودة 
 (. 63، ص  2000الموظفين )باركر ، المنتج / الخدمة ، ورضا العمالء ، ومعنويات 

نظًرا ألن المعايير غير المالية مثل جودة المنتج والعيوب ورضا العمالء يتم الحصول عليها من قبل األشخاص العاملين في الشركة ،  
ة ، والتدابير (. في هذه المرحلة ، تحدث مشكلة. التدابير المالية موضوعية ولكنها غير كافي152، ص    2005فهي ذاتية )شارما ،  

 غير المالية كافية ولكنها ذاتية.

ليس من المستغرب أن تتردد الشركات في إعطاء معلومات حول الربحية ، وعائد االستثمار ، وما إلى ذلك. لتجنب هذه المشكلة ، يجب 
لشركة ، أسئلة مثل "ما مدى  استخدام نهج غير مباشر أثناء جمع البيانات. بداًل من طلب أرقام محددة حول المقاييس الموضوعية ل 

 .(Lopez et al. ،2005 ،p. 153الجودة؟" هي الشركة من حيث الربحية وهوامش الربح وما إلى ذلك )

أهدافهم )الشركات الصغيرة والمتوسطة(. نظًرا لصعوبة الحصول على   الشركات عن  أيًضا سؤال مديري وموظفي هذه  لذلك ، يجب 
األسئلة بشكل مباشر ، يجب طرح األسئلة بشكل غير مباشر. وبالتالي ، فإن البديل الوحيد هو استخدام نهج  إجابات عن طريق طرح  

 شخصي في األمور المتعلقة بالتدابير المالية وغير المالية للشركات.

يير غير مالية مثل الكفاءة في بعض الدراسات التي تقيس أداء األعمال بالمعايير المالية ، يوصى بقياس األداء أيًضا باستخدام معا
 (. 229، ص   Wayhan et al.  ،2002؛  Lima et al.   ،2000  ،p.147واإلنتاجية والحصة السوقية وما إلى ذلك )

 الفصل الثالث 

 منهجية البحث

 تمهيد

واإلجراءات المتبعة لتحقيق أهداف يهدف الفصل الثالث إلى التعرف على منهجية الدراسة التي اتبعها الباحث، وتوضيح الطرق  
الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، وبيان آلية جمع البيانات ويحتوي هذا الفصل أيًضا على تحديد مجتمع الدراسة المستهدف، وطريقة تحديد 

 .عينة الدراسة وحجمها

ن قدرتها على قياس متغيرات الدراسة  باإلضافة إلى استعراض مكونات االستبانة، وكيفية اختبار صدق االستبانة وثباتها؛ لبيا
 واالستدالل عليها، وأخيًرا يبين هذا الفصل أهم االختبارات اإلحصائية المستخدمة لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.
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 اواًل: منهجية الدراسة 

ثية، وهو عبارة عن مجموعة  استخدم المنهج الوصفي التحليل في الدراسة، وهو يعد من أكثر المناهج المتبعة في الدراسات البح
من األدوات واألساليب الرياضية التي تهدف إلى اكتشاف البيانات ومعالجتها وتنظيمها وتلخيصها؛ للوصول إلى معلومات ذات قيمة 

متغير  وتباينها، وعالقة  وتمركزها  البيانات  توزيع  الدراسة، وسلوكيات  الظاهرة محل  على طبيعة  يركز  الوصفي  فاإلحصاء  اتها  مفيدة، 
 (. 2017وأبعادها مع بعضها بعًضا. )القحطاني،

أما عساف فيعرفه بأنه: أسلوب من أساليب التحليل والتفسير العلمي المنظم، من أجل الوصول إلى نتائج محددة لمشكلة معينة،  
 (. 2006وهو كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بهدف وصفها وتفسيرها, في إطار عام تقع تحته كل البحوث )العساف ،

الدراسة الحالية بأبعادها، ووصف خصائصها. واتبعت في هذه   المناهج مالءمة لتحقيق أهداف  المنهج أكثر  و يعتبر هذا 
 الدراسة مجموعة من األساليب التحليلية و اإلحصائية والتي تعد ضمن المنهج الوصفي التحليلي، وهي كاآلتي:

 .التوزيع التكراري للبيانات •
 .كزيةمقاييس النزعة المر  •
 .مقاييس التشتت •
 .مقاييس التوزيع الطبيعي •
 .العالقات االرتباطية •
  تحليل االنحدار. •

 وسيتم تفصيل أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة الحًقا ضمن الفصل الثالث. 

 :ثانيًا: مجتمع الدراسة

تحقيق الميزة التنافسية، و تم تنفيذ الدراسة على المؤسسات هدفت الدراسة التعرف إلى أثر الخصائص األساسية إلدارة العالمة التجارية في  
الصناعية )األردنية(، فهي تطبق مجموعة من اإلجراءات الحديثة في إدارة األنشطة لتحقيق أفضل النتائج، وتسعى بشكل مستمر في  

لدراسة وجمع بيانات دقيقة؛ استهدفت تحقيق ميزة تنافسية في ظل المنافسة الشديدة ضمن سوق المؤسسات الصناعية و لتحقيق أهداف ا
الدراسة جميع العاملين في المؤسسات الصناعية األردنية من مختلف المستويات و المسميات الوظيفية لذلك يعد موظفين المؤسسات 

وموظفة موزعين  ( موظف  100الصناعية مجتمع الدراسة، و يبلغ حجم مجتمع الدراسة بناًء على بيانات إدارة الموارد البشرية للشركة )
 على مختلف األقسام. 

 ثالثًا: عينة الدراسة 

، الذي يعد أحد المراجع العلمية لتحديد Sekaranلتحديد حجم عينة الدراسة بشكل علمي و ممثل للمجتمع، تم االعتماد على جدول  
ابله أقل حجم عينة مقبولة في خانة عينة الدراسة بناء على حجم المجتمع، إذ يصّنف الجدول مجتمع الدراسة المستهدف في خانة، ويق

 .لتمثيل المجتمع بشكل علمي
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فإن العينة المناسبة والممثلة للمجتمع يجب  Sekaran ( موظًفا وموظفة، فحسب جدول100وبناًء على حجم مجتمع الدراسة و البالغ )
، وال تعد العينة ممثلة للمجتمع  إن قلت عن العدد السابق تفادًيا لعدم تحقيق حجم (Sekaran, 2003)( موظف  50أن ال تقل عن )

نية في التوزيع من خالل  ( استبانة على طريقة العينة العشوائية البسيطة، و استخدمت الطرق اإللكترو 100العينة المطلوب؛ تم توزيع ) 
 .(Google Forms)برنامج 

 رابعًا: مصادر الحصول على البيانات 

 :اعتمد الباحث على مصدرين من أجل الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة للدراسة، وهي كاآلتي

 المصادر األولية •

خالل أداة الدراسة )االستبانة(،  حيث صيغت لتتناسب مع طبيعة تشكل المصادر األولية للبيانات أساس للدراسة، والتي يتم جمعها من 
نة، األهداف، وأسئلة الدراسة وفرضياتها المطلوب اختبارها في البحث، وقد اعتمد الباحث على األدبيات والدراسات السابقة في إعداد االستبا

 .ن أصحاب الكفاءة؛ لتقييمها وإبداء مالحظاتهم حولهاوبعد االنتهاء من صياغتها بشكلها النهائي، تم عرضها على مجموعة محكمين م

 المصادر الثانوية •

حكمة،  وتتمثل بالدراسات السابقة، والمصادر، والمراجع األجنبية والعربية؛ من الكتب والمواقع )اإللكترونية( العلمية الموثوقة والمجالت الم
 وتعد المصادر الثانوية مصدًرا رئيًسا لتشكيل اإلطار النظري. 

 خامسًا: أداة الدراسة 

اعتمدت الدراسة على االستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة، وهي عبارة عن مجموعة من الجمل والفقرات التي تدور حول موضوع 
ب الدراسة البحثية، وتهدف إلى الحصول على بيانات معينة من أفراد عينة الدراسة، من خالل إجاباتهم عن تلك الفقرات والجمل، ويج

أن يتم تصميم االستبانة بعناية كبيرة بطريقة علمية إحصائية؛ لتتناسب مع أهدافها ومع مجتمع الدراسة، وتنعكس دقة تصميم االستبانة 
 على مصداقيتها وقدرتها على القياس.

واالستعانة   الفقرات،  تلك  في صياغة  واألبحاث  السابقة،  األدبيات  المصادرمن  إلى مجموعة من  االستناد  الخبرات من وتم  بأصحاب 
األكاديميين في مجال إدارة االعمال في بداية االستبانة تم توضيح الهدف الرئيسي لالستبانة ومدى أهمية اإلجابة بدقة وموضوعية على  

 الفقرات؛ ولذلك لضمان جدية أفراد عينة الدراسة في اإلجابة. 

امة تتعلق بالمعلومات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة، والجزء  تكونت االستبانة من جزئيين، الجزء األول احتوى على معلومات ع
 الثاني احتوى على فقرات متغيرات الدراسة. 
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 الفصل الرابع

 تحليل النتائج 

 مقدمة   •

بسيطة، حيث تم تكون مجتمع الدراسة من اإلقسام في المؤسسات الصناعية االردنية، اما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية 
استبانة بسبب عدم مصداقية    2استبانة و تم استثناء    ٣٠موظف وموظفة من مجتمع الدراسة و قد تم استالم    ١٠٠اختيار عينة بحجم  

%. 28موظف وموظفة من المؤسسات الصناعية في االردن وكانت نسبة االسترداد تساوي    ٢٨النتائج فيهم، لذلك اجريت الدراسة على  
  

% كانوا من الذكور،  89.3( ان اغلبية اعضاء العينة   1نتائج تحليل المتغيرات الديموغرافية  كما تظهر في جدول رقم ) وقد اظهرت  
( ، كما بينت نتائج الخصائص 3% كان المؤهل العلمي لهم )بكالوريوس( كما يظهر في جدول )39.3وان اغلبية المسجيبين بنسبة  

سنة كما    30% من الفئة العمرية أقل من  39.3ين اجابوا على اسئلة الدراسة كانت أعمارهم بنسبة  الديموغرافية للمستجيبين ان اغلب الذ
 (. 2يظهر في جدول )

 الجنس 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 10.7 10.7 10.7 3 أنثى 
 100.0 89.3 89.3 25 ذكر
Total 28 100.0 100.0  

 
العمرية الفئة   

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid   39.3 39.3 39.3 11 سنة  30قل من 
 35إلى   31من  
 سنة

15 53.6 53.6 92.9 

 40إلى   36من  
 سنة

1 3.6 3.6 96.4 

 100.0 3.6 3.6 1 سنة  46أكثر من 
Total 28 100.0 100.0  
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 المؤهل العلمي

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  39.3 39.3 39.3 11 بكالوريوس 
 75.0 35.7 35.7 10 دبلوم عالي 
 100.0 25.0 25.0 7 دراسات عليا
Total 28 100.0 100.0  

 
 

 عدد سنوات الخبرة 

 Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  25.0 25.0 25.0 7 سنوات 5أقلل من 
سنوات إلى   6من  
10 

16 57.1 57.1 82.1 

إلى   11من   سنة 
15 

4 14.3 14.3 96.4 

 100.0 3.6 3.6 1 سنة فأكثر 16
Total 28 100.0 100.0  

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

465 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

466 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 
 ثبات أداة الدراسة  •
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والذي ينص على ان االداة تكون ذات ثبات واعتمادية مقبولة    Alpha Cronbachلقد تم اجراء اختبار  الثبات المسمى الفا كرونباخ  
( ان معدل الثبات 4. وقد اظهرت النتائج كما تظهر في جدول رقم )  0.60اذا زادت نتيجة اختبار  معامل الثبات الفاكرونباخ  عن  

 (  وهذا يعني ان اسئلة المتغيرات عالية الثبات0.658للمتغيرات يساوي )

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

.658 .658 22 
 

 إختبار صدق األداة  •

اجراء التعديل الالزم على اداة الدراسة حسب لقد تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من االساتذة ذوي االختصاص و قد تم  
 المالحظات التي ابداها هؤالء المحكمين)راجع ملحق( وعليه فانه يمكن اعتبار ان اداة جمع البيانات تمتعت بالصدق المطلوب.

 االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة  •

يموغرافية لعينة الدراسة كما تم عرضها في الفصل السابق، لقد تم اجراء االحصاء الوصفي لعينة الدراسة وقد ظهرت نتائج الخصائص الد
اضافة الى ذلك فقد تم اجراء االحصاء الوصفي بغرض  قياس المتغيرات من حيث المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، حيث 

 (. 5تظهر نتائج المتغيرات في جدول )

 
 

 اإلحصاء الوصفي

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

 التحسين بين كبيرة عالقة هناك
 التشغيلي واألداء   (CI) المستمر

28 1 3 1.75 .701 

 تسويق إستراتيجية إنتاج تم
 في المستمر للتغيير ناجحة

 الجودة؟ 

28 1 3 1.57 .634 
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 مثل) رسمي هيكل وضع تم
 (الجودة ودوائر أمناء مجلس
 إدارة نظام في التغيير لتعزيز

 الجودة؟ 

28 1 3 1.75 .701 

 اإلجراءات فحص يتم
 اإلدارات / والعناصر واألساليب
 فيها تقدم وإحراز وتقييمها

 باستمرار؟

28 1 4 1.82 .863 

 أداء في قدًما المضي  تم
 باستمرار؟  الموظف

28 1 4 1.64 .870 

 محسوبة جودة أهداف وضع تم
 الموظفين؟  لجميع وواضحة

28 1 3 1.57 .690 

 نظام في التغييرات تأكيد تم
 المحسن والعنصر الجودة إدارة

 خالل من  اإلجراءات وجودة
 الداخلية؟  التدقيق عمليات

28 1 3 1.46 .637 

 المحّسنة المناطق تحديد تم
 جميع في  الجودة  إدارة لنظام

 المراحل؟ 

28 1 3 1.61 .832 

 المطابقة عدم حاالت تقليل تم
 الجودة معالجة خالل من

 والتسليم؟  والتجميع والتخزين

28 1 4 1.68 .819 

 العناصر في التحكم تم
 خطوات خالل من والمنهجية
 اإلنتاج؟ 

28 1 3 1.79 .630 

 686. 1.79 3 1 28 التفاصيل؟ مع تتالءم العناصر
 العنصر جودة في التحكم تم

 التسليم قبل أكبر بشكل األخير
 للعمالء؟

28 1 4 1.68 .863 

 صفر" عقلية المنظمة تتلقى
 ؟"أخطاء

28 1 5 1.89 .994 
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 على الضوء وإلقاء تحديد تم
 والمتطلبات العمالء احتياجات
 استخدام يتم) األساسية
 كمقدمة العميل احتياجات
 للجودة(؟ 

28 1 3 1.50 .577 

 المديرون  / المسؤولون  يقوم
 التمارين بتنشيط والمشرفون 

 العمالء؟  والء تبني التي

28 1 3 1.71 .713 

 رضا استطالعات استكمال يتم
 من والتحقق المستهلك

 في األخذ مع) االعتراضات
 لضمان النهائي الهدف االعتبار

 العميل(؟ احتياجات تلبية

28 1 3 1.50 .638 

 المعلومات / البيانات تجميع يتم
 العمالء برغبات  المتعلقة

 وتوصياتهم؟

28 1 3 1.86 .803 

 األمر عليه يبدو ما العميل يفهم
 تقدير؟ من

28 1 3 2.04 .793 

 عمليات فعالية تحسين تم هل
 ؟ ISO 9001 باختيار الشركة

28 1 3 1.64 .731 

 الشركة إنتاجية تحسين تم هل
 ؟ ISO 9001 باختيار

28 1 3 1.54 .693 

 باختيار الشركة كفاءة تحسين تم
ISO 9001 ؟ 

28 1 3 1.64 .621 

 المنتجات تحسين تم هل
 ISO باختيار والخدمات

 ؟ 9001

28 1 3 1.64 .731 

Valid N (listwise) 28     
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 إختبار الفرضيات  •

 الفرضية الرئيسية 

 لتطبيق نظام إدارة الجودة على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية. (α≤0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

الخطي   االنحدار  تحليل  نموذج  باستخدام  الفرضيات  اختبار  تم   فقد  التحليلي  السببي  المنهج  استخدمت  الدراسة   Linearالن 
Regression Analysis  :على النحو التالي 

 ملخص النموذج

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .104a .011 -.027 .710 .011 .283 1 26 .599 

a. Predictors: (Constant),   تم تأكيد التغييرات في نظام إدارة الجودة والعنصر المحسن وجودة اإلجراءات من خالل عمليات
 التدقيق الداخلية؟ 

 
 Ha1  للفرضية الرئيسية ANOVA ( تحليل6bجدول رقم )

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .143 1 .143 .283 .599b 
Residual 13.107 26 .504   
Total 13.250 27    

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
b. Predictors: (Constant),  تم تأكيد التغييرات في نظام إدارة الجودة والعنصر المحسن وجودة اإلجراءات
 من خالل عمليات التدقيق الداخلية؟ 

 (6aكما هي في الجدول رقم ) 0.283 تساوي    F-calculatedوقد اظهر اختبار الفرضية  وجود اثر ذو داللة احصائية حيث ان قيمة  
 اي ان المتغير المستقل مسؤول عن  0.011يساوي     R2، كما ان معامل التقرير    4.1وتساوي    F-tabulatedوهي أقل من قيمة  

وهو أكبر 0.599 يساوي    Sigالتغير الحاصل في المتغيرات ، ويؤكد عدم وجود االثر في نتيجة االختبار ان معامل الداللة   % من1.1
  0.532تساوي   (6cكما تظهر في الجدول رقم )  T-calculatedكما ان قيمة   (6b، كما تظهر النتائج في جدول رقم )   0.05من  

وجميع هذا يثبت وجود االثر وعليه فاننا نقبل الفرضية لتطبيق نظام إدارة الجودة   2.1والتي تساوي    T-tabulatedوهي أقل من قيمة  
 فاءة أداء المؤسسات الصناعية. على ك
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 Ha1  للفرضية الرئيسية ANOVA ( تحليل6cجدول رقم )

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.583 .341  4.636 .000 

إدارة  نظام  في  التغييرات  تأكيد  تم 
وجودة الجودة   المحسن  والعنصر 

عمليات  خالل  من  اإلجراءات 
 التدقيق الداخلية؟ 

.114 .214 .104 .532 .599 

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
 

 الفرضيات الفرعية 

Ha1-1( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α≤0.05)  .للتطوير المستمر على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية 

 
 ملخص النموذج

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Change Statistics 
R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .461a .212 .182 .634 .212 7.011 1 26 .014 
a. Predictors: (Constant), تم تحديد المناطق المحّسنة لنظام إدارة الجودة في جميع المراحل؟ 
 

 Ha1-1  للفرضية الفرعية األولى  ANOVA ( تحليل7bجدول رقم )

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.814 1 2.814 7.011 .014b 
Residual 10.436 26 .401   
Total 13.250 27    

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
b. Predictors: (Constant), تم تحديد المناطق المحّسنة لنظام إدارة الجودة في جميع المراحل؟ 
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 Ha1-1  للفرضية الفرعية االولى  ANOVA ( تحليل7c) جدول رقم

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.126 .264  4.262 .000 

تم تحديد المناطق المحّسنة لنظام 
 إدارة الجودة في جميع المراحل؟ 

.388 .147 .461 2.648 .014 

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
 

Ha1-2( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة :α≤0.05)  .لتدريب الموظفين على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية 

 ملخص النموذج

Mod
el R 

R 
Squar
e 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 
the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Chang
e df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .077a .006 -.032 .712 .006 .154 1 26 .698 
a. Predictors: (Constant), تم وضع أهداف جودة محسوبة وواضحة لجميع الموظفين؟ 

 
 Ha1-2  للفرضية الفرعية الثانية  ANOVA ( تحليل8bجدول رقم )

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .078 1 .078 .154 .698b 
Residual 13.172 26 .507   
Total 13.250 27    

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
b. Predictors: (Constant), تم وضع أهداف جودة محسوبة وواضحة لجميع الموظفين؟ 
 
  

 
  Ha1-2  للفرضية الفرعية الثانية  ANOVA ( تحليل8c) جدول رقم
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Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.628 .340  4.792 .000 

محسوبة   جودة  أهداف  وضع  تم 
 وواضحة لجميع الموظفين؟ 

.078 .199 .077 .392 .698 

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
 

Ha1-3:  ال( يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05) .لتوزيع المهام على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية 

 ملخص النموذج

Mod
el R 

R 
Squar
e 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Chang
e df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .081a .007 -.032 .712 .007 .170 1 26 .683 
a. Predictors: (Constant),  تم تقليل حاالت عدم المطابقة من خالل معالجة الجودة والتخزين والتجميع والتسليم؟ 

 
 Ha1-3  للفرضية الفرعية الثالثة  ANOVA ( تحليل9bجدول رقم )

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .086 1 .086 .170 .683b 
Residual 13.164 26 .506   
Total 13.250 27    

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
b. Predictors: (Constant),   الجودة المطابقة من خالل معالجة  تقليل حاالت عدم  والتخزين والتجميع تم 
  والتسليم؟ 

 
 Ha1-3  للفرضية الفرعية الثالثة  ANOVA ( تحليل9c) جدول رقم

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 1.866 .311  5.995 .000 
تم تقليل حاالت عدم المطابقة من  

والتخزين  خالل   الجودة  معالجة 
 والتجميع والتسليم؟ 

-.069 .167 -.081 -.413 .683 

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
 

Ha1-4: ( ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα≤0.05)  الصناعية.للتخطيط على كفاءة أداء المؤسسات 

 ملخص النموذج

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Chang
e df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .170a .029 -.009 .704 .029 .772 1 26 .388 
a. Predictors: (Constant),   لتعزيز التغيير في نظام إدارة  (مثل مجلس أمناء ودوائر الجودة)تم وضع هيكل رسمي
 الجودة؟ 

 
 Ha1-4  للفرضية الفرعية الرابعة  ANOVA ( تحليل10bجدول رقم )

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .382 1 .382 .772 .388b 
Residual 12.868 26 .495   
Total 13.250 27    

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
b. Predictors: (Constant),   التغيير في لتعزيز   (مثل مجلس أمناء ودوائر الجودة)تم وضع هيكل رسمي
 نظام إدارة الجودة؟ 

 
  Ha1-4  للفرضية الفرعية الرابعة  ANOVA ( تحليل10c) جدول رقم

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 1.453 .363  3.998 .000 
رسمي   هيكل  وضع  مثل  )تم 

الجودةمجلس   ودوائر  أمناء  ) 
إدارة  نظام  في  التغيير  لتعزيز 
 الجودة؟ 

.170 .193 .170 .879 .388 

a. Dependent Variable:  هناك عالقة كبيرة بين التحسين المستمر(CI) واألداء التشغيلي 
 الفصل الخامس 

 النتائج والتوصيات 

 النتائج  5.1

( فقد توصلت الدراسة الى 11الفصل الرابع وتم تلخيصها كما تظهر في الجدول رقم )ومن نتائج اختبار الفرضيات التي عرضت في  
 المنتائج التالية: 

 للتطوير المستمر أثر على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية.  .1
 لتدريب الموظفين أثر على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية ضعيف جدًا.  .2
 المؤسسات الصناعية ضعيف جدًا. لتوزيع المهام أثر على كفاءة أداء  .3
 للتخطيط أثر على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية ضعيف.  .4

 ( : ملخص نتائج إختبار الفرضيات 11جدول رقم )

 نتيجة االختبار  الفرضية  رقم الفرضية
H0  ضعيف لتطبيق نظام إدارة الجودة على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية 

H01-1  ضعيف كفاءة أداء المؤسسات الصناعية للتطوير المستمر على 
H01-2  ضعيف جداً  للتدريب الموظفين على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية 
H01-3  ضعيف جداً  لتوزيع المهام على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية 
H01-4  ضعيف للتخطيط على كفاءة أداء المؤسسات الصناعية 

   
 التوصيات  5.2

 الحالية ما يلي:توصي الدراسة  

 التركيز على نظام إدارة الجدوة في مدى تأثيره على المؤسسات الصناعية األردنية.  .1
 دراسة أبعاد جديدة على المدى البعيد. .2
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 دراسة تأثير أثر نظام إدارة الجودة على قطاعات أخرى.  .3
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Abstract: 

The purpose of this study is to examine whether there is a difference between ISO 9001 certified companies and non-certified 

companies in terms of performance, design / methodology / approach - in order to determine the impact of certification on 

performance, drivers for certification and corporate quality practices were considered factors. A survey was conducted with 

28 industrial establishments in Jordan, the differences between accredited and non-accredited companies in terms of 

performance and quality practices were examined through a one-way analysis of variance (one-way ANOVA), the results - 

the results showed no statistically significant differences between the approved and non-accredited companies. Approved in 

terms of performance, the certificate did not show any direct effect on performance, and there were no effects in the variables 

of the current study on industrial institutions. 
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