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معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في محطة تحلية مياه البحر طبرق 
 وطرق التغلب عليها

 منصور حسن بومثينينة العبيديأ.
 المعهد العالي كمبوت للعلوم اإلدارية والمالية/ طبرق

info.himfs@gmail.com 
 

 تطبيق دون تحول التي المعوقات أهم على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت :الملخص
 كبيرة أهمية من النظام لهذا الجودة في محطة طبرق لتحلية مياه البحر لما إدارة نظام
 على الدراسة اعتمدت وقد  خدمية، أو صناعية كانت سواء   تطوير المؤسسات في

طبرق وتم توزيع  العاملين بمحطة عينة الدراسة التحليلي، وكانت الوصفي المنهج
، مهندسين، إداريينمبحوث من ذوى الخبرة والمعرفة ) 55استمارة االستبيان على عدد 

 -وهي:أربع فرضيات الباحث بإعداد استمارة استبيان تحتوي علي  قام فنيين(.
الجودة الشاملة في محطة طبرق  إدارة: الوعي بأهمية نظام األولىالفرضية  .1

 لتحلية مياه البحر.
الجودة الشاملة في  إدارةة الثانية: التزام اإلدارة العليا بتطبيق نظام الفرضي .2

 محطة طبرق لتحلية مياه البحر.
الفرضية الثالثة: العوامل البشرية وعمليات التدريب تساعد المحطة في تطبيق  .3

 الجودة الشاملة. إدارةنظام 
 إدارةنظام : توفر الموارد المالية يساعد المحطة في تطبيق ةالفرضية الرابع .4

 الجودة الشاملة.
وتم توزيعها على جميع العاملين بمحطة  طبرق لتحلية مياه البحر، وبعد أن تم تحديد 

والفنيين  اإلداريينعن طريق استمارة االستبيان والمقابالت الشخصية مع  األربعةالعوامل 
 والمهندسين بالمحطة عينة الدراسة.
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تطبيق  تعيق التي العوامل منالعديد  يوجد :النتائج من مجموعة الدراسة إلى توصلت
 بأهمية الوعي في الجودة في محطة طبرق لتحلية مياه البحر وهي ) نقص إدارة نظام
الجودة  إدارةنظام ادارة الجودة الشاملة، عدم التزام اإلدارة العليا بتطبيق نظام  تطبيق
العالية في تطبيق  المالية نقص في العوامل البشرية وعمليات التدريب، التكلفة، الشاملة
 الجودة الشاملة. إدارةنظام 

 إدارةمتطلبات إستراتيجية لتلبية خطط  وضع ضرورة:يلي بما الدراسة أوصت وقد
بالمحطة، توفير دعم  واإلنتاج جودة من مستوى أعلىتحقيق  أجل الجودة الشاملة من

العليا  تثقيف اإلدارة الجودة ، إدارة نظامتطبيق  على مساعدتها أجل من مالي للمحطة
العاملين  تستهدف تدريبيةبرامج إيجاد  على الجودة، العمل إدارة نظامتطبيق  بفوائد

 برنامج الجودة الشاملة. وتعريفهم مستواهم  رفع أجل من بالمحطة
 

Abstract: This study aimed to identify the most important 

obstacles that prevent the application of a quality management 

system in Tobruk desalination plant, because this system is of 

great importance in developing institutions, whether industrial or 

service, and the study relied on the descriptive analytical approach, 

and the study sample was the workers At Tobruk station, the 

questionnaire was distributed to 55 expert and knowledgeable 

researchers (administrators, engineers, technicians). 

Where the researcher prepared a questionnaire containing 

fourhypo theses, namely:  

A.  The first hypothesis: awareness of the importance of a 

comprehensive quality management system in Tobruk desalination 

plant.                     

B. The second hypothesis: Senior management commitment to 

applying a total quality management system in Tobruk desalination 

plant.                 

C. The third hypothesis: Human factors and training operations 

assist the station in applying the total quality management system. 

                

D. Fourth Hypothesis: The availability of financial resources 

http://www.stc-rs.com.ly/
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assists the station in implementing the total quality management 

system. 

It was distributed to the number of all workers in Tobruk 

desalination plant, and after the fourfactors were identified through 

a questionnaire form and personal interviews with the 

administrators, technicians and engineers at the station, the study 

sample. 

The study reached a set of results: There are many factors that 

hinder the application of the quality management system in Tobruk 

Seawater Desalination Station which are (lack of awareness of the 

importance of implementing a comprehensive quality management 

system, lack of commitment by senior management to apply a 

comprehensive quality management system, a lack of human 

factors and training operations, high financial cost in applying 

Total Quality Management System. 

The study recommended the following: The necessity of 

developing strategic plans to meet the requirements of total quality 

management in order to achieve the highest level of quality and 

production in the plant, providing financial support to the station in 

order to help it implement the quality management system, 

educating the administration on the benefits of applying a quality 

management system, working to find training programs targeting 

the station's employees from In order to raise their level and 

introduce them to the Total Quality Program. 

) إدارة الجودة  TQM، المحطة ) محطة طبرق لتحلية مياه البحر (الكلمات الدالة: 
 (، المنهج الوصفي التحليليالشاملة

 
 ( ( Introduction مــقــدمـــــــــــــــه -1

تعتبر الجودة أحد المؤشرات المهمة التي تلعب دورَا رئيسَا في اكتساب المنتج مجموعة 
ه قاباَل لتلبية المأمول منه، وذلك في تحقيق حاجات وتوقعات من المواصفات التي تجعل

المستهلكين مما يؤدي لتوسيع فرص تسويق المنتج، وزيادة الحصة السوقية للمؤسسة 
المنتجة، وتعتبر إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي أصبحت 
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ا كما تساعد أيضا  على توفير مناخ مؤسسات اإلنتاج تقوم بالتأكيد عليها وتطبيق برامجه
مناسب وتسمح بتوظيف واستغالل قدرات العاملين في المؤسسة وقد امتد تطبيق هذا 

 (. 2004،جودالمفهوم ليشمل فيما بعد مؤسسات الخدمات المختلفة) 
( علي مدي العصور، ابتداَء من مفهوم Qualityلقد تطورت مفاهيم وفلسفة الجودة )

 إدارةمفهوم  إلىالحصول عليه ووصواَل  إلىائي الذي تسعي المنظمة جودة المنتج النه
( فبعد ان كان التركيز  ( Total Quality Management TQMالجودة الشاملة 
علي جودة المنتج النهائي وذلك من خالل المواصفات التي تحدد  األولىعلي المراحل 

ا في المنتج النهائي بهدف السقف األدنى من المتطلبات والخصائص التي يجب توافره
 إلىانتقل التركيز  ىالحصول علي منتج او خدمة تتوافق مع المواصفات المطلوبة ، حت

جودة العملية التي تتم علي المنتج من خالل ضبط ومراقبة هذه العملية ) سواَء كانت 
اتج ( للتقليل من نسبة العيوب في المنتجات، وبدراسة الفرق بين الن إنتاجيةخدمية أو 

دراسة النظام أو العمليات التي تمت وأجراء التعديالت  إلىوما هو مطلوب يؤدي 
 (. 2008الالزمة لتصحيحها )العلي،

في دراسة أهم المعوقات التي تمنع وتحول دون  األهميةوتأخذ هذه الدراسة  درجة من 
ما لهذه تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في محطة طبرق لتحلية مياه البحر طبرق، ل

مياه صالحة للشرب حيث تعتمد  إلىحيوية في تحلية مياه البحر  أهميةالمحطة من 
عليها مدينة طبرق اعتمادَا كليَا في الشرب والري وغير ذلك من استعماالت المياه 

 الصالحة للشرب. 
المفكرين والباحث في تحديد مكونات  أراءتباينت مبادئ إدارة الجودة الشاملة:   -2

عدة مراجع متخصصة في هذا المجال يمكن تحديد  إلىالجودة الشاملة، وبالرجوع إدارة 
 -: األتيمكونات الجودة الشاملة في 

 (.2013التركيز علي رضا الزبون )علوان  .1
 (.2006التحسين المستمر )الداردكة، .2
 (.2010مشاركة العاملين وتطويرهم ) زيدان، .3
 (.2013(  ) علوان،Feedbackتطوير نظام المعلومات والتغذية العكسية ) .4

http://www.stc-rs.com.ly/
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 (.2006التركيز علي الجودة)الداردكة، .5
 .(2013العليا )علوان، اإلدارةالتزام  .6

 
 وتحفيزها لتوجيهها الماهرة القيادة توفيروأهميتها:  الشاملة الجودة إدارة فوائد -3

 إدارة أهمية بيان ويمكن ،(2007معها بشكل متسمر )حمود، خضير كاظم  واالتصال
لياس، مأمون يلي )لسلطي، فيما لشاملةالجودة ا  (.1999سهيال  وا 

 اإلنتاج.   وتحسين إرضاء المستهلك على أساسي بشكل تركِّز .1
 التراجع. ومنع التحسين عمليات على يساعد تطبيق .2
 .الفريق عمل المجموعة شعور تنمية .3

 
 تناولت العديد من الدراسات موضوع(  Previous studiesالدراسات السابقة )  -4

 المعوقات تطبيق الجودة في العديد من المجاالت ومنها.

الفوائد والصعوبات دراسة  9000( بعنوان ايزو 2000دراسة الطرونة ) -4-1
 األردنية:تطبيقية علي الشركات الصناعية 

حققت تلك الشركات نسبَا من التحسن في  :النتائج التالية إلىوقد توصل في دراسته 
العديد من الفوائد نتيجة لتطبيقها بنود مواصفات االيزو  وحصلت علي أدائهامستوي 

العمل، وسرعة  أخطاءومنها زيادة القدرة التنافسية، وتنمية ثقة العمالء، وتقليل 
 االستجابة لمتطلبات السوق .

( بعنوان : معوقات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات 2006دراسة راضي ) -4-2
 وسبل التغلب عليها: التعليم التقني في محافظات غزة

من معوقات تطبيق الجودة جهة  أهمهامجموعة من النتائج  ىوقد توصلت الدراسة ال
الجودة الشاملة، وضعف مالئمة  إدارةومستوي تطبيق الكليات لمتطلبات  ،اإلشراف
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سياسات التحفيز والتشجيع في مجال البحث العلمي وضعف المميزات المرصودة له، 
 بعة في تمويله، وعدم توفير احتياجات البحث العلمي .وضعف السياسات المت

، بعنوان "إدارة الجودة الشاملة: دراسة ميدانية 1998أبو ليلي، حسن محمد،  -4-3
التجاهات أصحاب الوظائف اإلشرافية نحو مستوى تطبيق ومعوقات إدارة الجودة 

 الشاملة في شركة االتصاالت األردنية":

وجود معوقات تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  وتوصلت نتائج الدراسة إلى
شركة االتصاالت أهمها: عدم القدرة على توفير نظام المكافآت وتقدير انجازات األفراد، 

واضحة إلدارة الجودة الشاملة في الشركة، وغياب نظم فعالة  إستراتيجيةعدم وجود 
والتركيز على األداء قصير األجل، لالتصاالت، وعدم االلتزام الجدي من جانب اإلدارة، 

وعدم توفر مناخ مالئم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، ومقاومة العاملين لبرامج تحسين 
 الجودة.

 -بـــعـــنـــوان : OIOKO(1999) دارسة  -4-4
Obstacles in the Implementation of the ( TQM) in the Banking 

Sector . A case study of chartered Bank ( K ) itd.  

علي  اإلداريين: تدريب الموظفين الى مجموعة من التوصيات وتوصلت نتائج الدراسة
المختلفة، تطوير وتدريب  اإلداريةتقبل ثقافة التغيير، مشاركة العاملين في العمليات 

 ن.العاملي

 ( ( Case Studyالدراسة التطبيقية  -5
ية مياه البحر والتي تعتبر المصدر الوحيد هذه الدراسة علي محطة طبرق لتحل أجريت

ميالدي تعمل بقدرة  2000لتوفير مياه الشرب بهذه المدينة، حيث تم إنشائها عام 
سيارة سعة  3000متر مكعب في اليوم الواحد أي ما يعادل  36000إنتاجية حوالي 

ر كل مبخ إنتاجمبخرات علما  بأن سعة  3غالية و  2برميل، وتحتوي علي عدد  60
ساعة، وتتم معالجة المياه المنتجة من المبخرات عبر  24متر مكعب خالل  12000
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قسم التحاليل الكيميائية للتأكد من خلوها من  إلىمرورها علي وحدة المعالجة ومن ثم 
عدد  ومطابقتها للمواصفات الصحية الصالحة للشرب، ويبلغ البكتيريا والجراثيم

 (غفير3، فني26مهندس، 20إداري، ظف مو 15موظف) 64المستخدمين بالمحطة 
 –ويوجد بها العديد من األقسام منها ) قسم التشغيل، قسم الصيانة العامة )الميكانيكا 

األجهزة ( ، القسم الفني،  قسم الكيمياء، قسم التشغيل، قسم األمن و السالمة –الكهرباء 
 ، قسم الشؤون اإلدارية والمالية، وحدة المخازن(.

تم اختيار عينه تمثل مجتمع الدراسة تمثيال  جيدا بحيث يشمل ـــــان:االستبي -5-1
و المهندسين والفنيين في محطة طبرق لتحلية مياه البحر عينة  اإلداريينالمجتمع 

، فأكثرسنوات  5الدراسة، الذين تتوافر فيهم الخبرة والدراية المسبقة و تتراوح خبرتهم من 
يع نموذج استمارة استبيان باالتصال المباشر بعينة لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم توز 

الدراسة، وتم اختبار فعالية االستمارة بإتباع أسلوب المقابلة الشخصية ومناقشة مضمون 
حيث تم توزيع استمارة ، األسئلة مع المبحوثين بالشكل الذي يحقق أهداف الدراسة

 (فق معادلة روبرت ماسونمبحوث من ذوى الخبرة والمعرفة ) و  55االستبيان على عدد 

 

M   حجم المجتمع    

S  على معدل  1.96أي قسمة  0.95قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة
 0.05الخطأ 

P  0.50نسبة توافر الخاصية وهي    

Q  0.50النسبة المتبقية للخاصية وهي 

    112 


pqMS

M
n
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كما موضح علي فقرات المحاور وفق مقياس ليكارت الخماسي  اإلجاباتوكانت 
الدراسة وتم  أهدفبهدف تجميع اإلجابات التي تساعد علي تحقيق (1)بالجدول رقم

 -كآتي : أقسامثالث  إلىتقسيم االستبيان 

 منه.                                              الشخصية للمستقصييتكون من البيانات  .1
لية مياه بمحطة طبرق لتح TQMيتكون من بيانات تخص معوقات تطبيق  .2

العليا بمفهوم  اإلدارة، التزام TQMالبحر وفق )أهمية برنامج تطبيق نظام 
بالمحطة، العوامل البشرية وعمليات التدريب تساعد  TQMتطبيق نظام 

، توفر الموارد المالية يساعد المحطة في TQMالمحطة في تطبيق نظام 
 (. TQMتطبيق نظام 

 إذالم يتم ذكرها ؟  أخرىجد معوقات يتكون من سؤال مفتوح هل تعتقد انه يو  .3
 نعم ارجوا ذكرها ؟ اإلجابةكانت 

 مقياس ليكارت الخماسي( 1رقم ) جدول

تم االعتماد علي المسح الشامل لمجتمع الدراسة والتي : مجتمع الدراسة -5-1-1
لتالي يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير تمثل جميع العاملين بالمحطة والجدول ا

 (.2كما هو موضح بالجدول رقم ) المسمى الوظيفي 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي( 2رقم )جدول 

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 14.5 8 رئيس قسم 

 21.8 12 مهندس
 40.0 22 فني

 23.7 13 إداري
 100 55 المجموع

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
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كما هو  توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرةعدد سنوات الخبرة:  -5-1-2
 (.3موضح بالجدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة( 3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 20.0 11 سنوات  10 -5
 34.5 19 نةس 15 -11

 45.5 25 فأكثرسنة  16 
 100 55 المجموع

 

لتحقيق ( The results of the questionnaireتحليل نتائج االستقصاء) -5-2
 األساليبالدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها فقد استخدم العديد من  أهداف

 spss Social ScienceStatistical ) ) حصائيةاإلباستخدام الحزم  اإلحصائية
Package for  المستخدمة في تحليل البيانات: األساليبوفيما يلي مجموعة 

 سمرنوف (. –اختبار التوزيع الطبيعي ) اختبار كولمجروف / 1
 .meanالمتوسط الحسابي / 2
 .Standard Deviationتم استخدام االنحراف المعياري / 3
 .one sample T testمتوسط عينة واحدة ال tاختبار / 4
 
 (Sample K-Sسمرنوف. –: اختبار التوزيع الطبيعي)اختبار كولمجروف5-2-1

 –يستخدم لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، ويعتمد اختبار كولمجروف
ض سيمنروف علي الفرض الصفري والفرض البديل ويعتمد الباحث في اتخاذ القرار برف

 .SPSSالتي تظهر في تقارير برنامج  Sigأو قبول فرضية العدم علي قيمة 
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الجدول التالي يبين نتائج االختبار حيث ان القيمة االحتمالية لكل محور اكبر من 
(0.05  sig >وهذا يدل علي ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي )  كما موضح بالجدول

 ( .4رقم )

 وزيع الطبيعياختبار الت( 4جدول رقم )

 القيمة االحتمالية Zقيمة عدد الفقرات المحور
 0.450 0.860 5 الجودة الشاملة إدارةأهمية برنامج 

 0.270 1.000 11 التزام اإلدارة العليا
 0.098 1.228 11 الموارد البشرية وعمليات التدريب

 0.062 1.317 7 التكلفة المالية
 0.88 4.405 34 جميع المحاور

 

يعتمد برنامج  ( one sample T testللعينة الواحدة )  Tاختبار  -5-2-2
SPSS  تم استخدام اختبار علي التوزيع الطبيعي حيثT ( للعينة الواحدةone 

sample T test  العينة  أفراد أن( لتحليل فقرات االستبانة، وتكون الفقرة ايجابية بمعني
الجدولية والتي  Tالمحسوبة اكبر من قيمة  Tكانت قيمة  إذاي محتواها يوافقون عل
% ، 60والوزن النسبي اكبر من  0.05أو القيمة االحتمالية اقل من  1.98تساوي 

كانت قيمة  إذاالعينة ال يوافقون علي محتواها  أفراد إنوتكون الفقرات سلبية بمعني 
T المحسوبة اقل من قيمةT أو القيمة االحتمالية اقل من  1.99ساوي الجدولية والتي ت

كانت  إذاالعينة في الفقرة محايدة  أراء% ، وتكون 60والوزن النسبي اكبر من  0.05
 .0.05القيمة االحتمالية لها اكبر من 
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 ت :اختبار الفرضيا -5-3

كما  في تبني تطبيقه بالمحطة اإلدارةيساعد TQMالوعي بأهمية نظام  -5-3-1
 (.5رقم )موضح بالجدول 

 TQMتطبيق  أهميةحليل ( ت5جدول رقم )

 
تم استخدام  1.98تساوي  129ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوي داللة  T قيمة

العينة  أفراد أراء( والذي يبين  5للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) Tاختبار 
 :األتيلوزن النسبي وفق حسب ا أهمية األقل إلى األكثر أهميةمرتبة من العائق 

حيث بلغ الوزن النسبي  TQMيوجد لدي المحطة خطة لتطبيق نظام  ال -1
70.31%. 

 %. 69.23حيث بلغ الوزن النسبي  TQMيصعب تطبيق نظام  -2
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حيث بلغ الوزن النسبي   TQMهناك سوء فهم للفوائد المرجوة من تطبيق نظام  -2
68.15 .% 

 %66.31بلغ الوزن النسبي حيث  TQMهناك سوء فهم لغرض تطبيق نظام  -3
بالمحطة حيث بلغ الوزن  اإلنتاجتحسين  إلىال تؤدي  TQMتطبيق نظام  -4

 %. 56.92النسبي  
) الوعي  األولوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 

والوزن  0.913واالنحراف المعياري يساوي  3.31( تساوي  TQMبأهمية برنامج 
% قيمة 60% وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 66.18النسبي يساوي 

T وهي أكبر من قيمة  3.862المحسوبة تساويT  1.98الجدولية والتي تساوي  ،
مما يدل علي أن الوعي  0.05وهي أقل من  0.000القيمة االحتمالية تساوي 

حطة في تبني تطبيق هذا النظام بالم اإلدارةبأهمية برنامج الجودة الشاملة يساعد 
 .α=0.05 إحصائيةعند مستوي داللة 

 
عند مستوي  بالمحطةTQMالتزام اإلدارة العليا يساعد في تطبيق نظام  -5-3-2

 (.6كما موضح بالجدول رقم )  α=0.05داللة احصائية

تم استخدام  1.98تساوي  129ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوي داللة  Tقيمة 
العينة  أفراد أراء( والذي يبين  6للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) Tاختبار 

 :حسب الوزن النسبي وفق أهمية األقل إلى أهمية األكثرمرتبة من العائق 
لقرارات حيث بلغ الوزن النسبي المركزية باتخاذ ا أسلوب اإلدارةتتبع  -1

79.38% 
بالمحطة حيث بلغ الوزن النسبي  TQMوقت العمل غير كافي لتطبيق نظام  -2

77.54% 
حيث  TQMال توفر وسائل تكنولوجيا حديثة تساهم في تطبيق نظام  اإلدارة -3

 % .75.69بلغ الوزن النسبي 
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يث بلغ حTQM يوجد نقص بالمحطة في القيادات القادرة علي تطبيق نظام  -4
 % . 74.77الوزن النسبي 

حيث بلغ الوزن النسبي  TQMإدارة المحطة غير ملتزمة بتطبيق نظام   -5
72.62 .% 

يوجد نقص في عملية المراجعة الدورية لإلدارة حيث بلغ الوزن النسبي  -6
68.15 .% 

ال تشارك العاملين في عملية التطوير حيث بلغ الوزن النسبي  اإلدارة -7
62.77.% 

 %61.85تهتم بوجود قسم للجودة بالمحطة حيث بلغ الوزن النسبي  ال اإلدارة -8
 اإلنتاجالعاملين واخذ مالحظاتهم بخصوص  أراءعدم وجود نظام الستقصاء  -9

 % .60.77حيث بلغ الوزن النسبي 
 اإلنتاجيةبتوعية العاملين بأهمية دورهم في العملية  اإلدارةتقوم  ال -10

 % .56.15بالمحطة حيث بلغ الوزن النسبي 
رضي الزبون ) الداخلي أو الخارجي ( غير معمول به بالمحطة  مبدأ -11

 % .49.69حيث بلغ الوزن النسبي 

 اإلدارةوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )التزام 
والوزن النسبي يساوي  0.654واالنحراف المعياري يساوي  3.36العليا( تساوي 

المحسوبة تساوي  T% قيمة 60وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد % 67.22
، والقيمة االحتمالية تساوي  1.98الجدولية والتي تساوي  Tوهي أكبر من قيمة  6.289
في  اإلدارةالعليا يساعد  اإلدارةمما يدل علي أن التزام  0.05وهي أقل من  0.000

 .α=0.05 إحصائيةلة تبني تطبيق هذا النظام بالمحطة عند مستوي دال

العليا في تطبيق برنامج  اإلدارةومن خالل النتائج يظهر أن هناك عدم التزام من قبل 
TQM  المركزية في اتخاذ القرارات وال تدع فرصة  اإلدارة أنهو  األهموكان العائق

 لمشاورة وأخذ اراء العاملين بخصوص عمليات التطوير.

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc 

 2020 اغسطس – 12العدد 

Volume. 12 – August  2020 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 2020لمجلة دراسات اإلنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2020 14 

 

 (العليا اإلدارةتحليل فقرات المحور الثاني ) التزام ( 6جدول رقم ) 
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رية وعمليات التدريب  يساعد في تطبيق نظام المحور الثالث الموارد البش -5-3-3

TQM0.05عند مستوي داللة احصائية بالمحطة=α (7كما موضح بالجدول رقم.) 

 (( تحليل فقرات المحور الثالث )الموارد البشرية وعمليات التدريب7) رقم جدول

 الفقـــرات
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 قيمة
T 

القيمة 
 حتماليةاال

 الترتيب

يوجد عدم وعي العاملين 
 TQM بمعايير ومتطلبات

3.84 0.995 76.77 9.612 0.000 5 

خبراء  أشخاصال يوجد 
 TQMمدربين في مجال 

3.77 0.993 75.38 8.837 0.000 6 

يشمل اإلداريين  التدريب
 يشمل الفنيين وال

3.44 1.019 68.77 4.905 0.000 8 

يوجد نقص في البرامج 
 TQMلتدريبية الخاصة ا

4.25 0.788 84.92 18.028 0.000 1 

يوجد نقص في مستشاري 
الجودة المحليين المؤهلين 

 بشكل صحيح

4.02 0.876 80.46 13.320 0.000 4 
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غير مناسبين  أشخاص
للوظائف التي يقومون 

 بها.

3.32 1.051 66.46 3.506 0.001 9 

عالية  يوجد نسبة غياب
 من الموظفين

2.66 1.031 53.23 3.743- 0.000 11 

يتطلب تطبيق نظام 
TQM  أقسامالي فتح 

جديدة مثل قسم الجودة 
 وتعيين موظفين جدد.

4.22 0.847 84.46 16.466 0.000 2 

الخوف من تسريح بعض 
العمالة في حال تطبيق 

 المحطة TQMنظام 

3.18 1.199 63.69 1.755 0.082 10 

الموظفون منتقون بعناية 
ظائفهم وغير للقيام بو 

مؤهلين لحل مشاكل 
 الجودة

3.62 0.943 72.31 7.439 0.000 7 

ال يوجد جدول زمني 
معين للتدريب ولكن ذلك 
مرتبط بالدعم المالي 

 وتوفر الوقت.

4.15 0.821 83.08 16.027 0.000 3 

  0.000 15.657 73.59 0.495 3.68 جميع الفقرات

تم استخدام  1.98تساوي  129ودرجة حرية  0.05ستوي داللة الجدولية عند م Tقيمة 
العينة  أفراد أراء( والذي يبين  7للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) Tاختبار 

 األكثرفي فقرات المحور الثالث )الموارد البشرية وعمليات التدريب( مرتبة من العائق 
 كاالتي: حسب الوزن النسبي أهمية األقل إلى أهمية

حيث بلغ الوزن النسبي  TQMيوجد عدم وعي العاملين بمعايير ومتطلبات  -1
74.92. % 
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جديدة مثل قسم الجودة وتعيين  أقسامفتح  ىال TQMيتطلب تطبيق نظام   -2
 % .84.46موظفين جدد حيث بلغ الوزن النسبي 

يوجد جدول زمني معين للتدريب ولكن ذلك مرتبط بالدعم المالي وتوفر  ال -3
 % .83.8قت حيث بلغ الوزن النسبي الو 

يوجد نقص في مستشاري الجودة المحليين المؤهلين بشكل صحيح حيث بلغ  -4
 % .80.46الوزن النسبي 

حيث بلغ الوزن النسبي TQM يوجد عدم وعي العاملين بمعايير ومتطلبات  -5
76.77.% 

حيث بلغ الوزن النسبي TQMخبراء مدربين في مجال  أشخاصال يوجد  -6
75.38 .% 

الموظفون منتقون بعناية للقيام بوظائفهم وغير مؤهلين لحل مشاكل الجودة  -7
 %.72.31حيث بلغ الوزن النسبي 

% 68.77وال يشمل الفنيين حيث بلغ الوزن النسبي  اإلداريينالتدريب يشتمل  -8
. 

غير مناسبين للوظائف التي يقومون بها حيث بلغ الوزن  أشخاصيوجد  -9
 % .66.46النسبي 

المحطة حيث  TQMتسريح بعض العمالة في حال تطبيق نظام الخوف من   -10
 % .63.69بلغ الوزن النسبي 

 %.53.23عالية من الموظفين حيث بلغ الوزن النسبي  يوجد نسبة غياب -11
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث )الموارد 

 0.495المعياري يساوي واالنحراف  3.68البشرية وعمليات التدريب( تساوي 
% وقيمة 60% وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 73.59والوزن النسبي يساوي 

T  وهي أكبر من قيمة  15.657المحسوبة تساويT  1.98الجدولية والتي تساوي 
مما يدل علي أن الموارد  0.05وهي أقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي 
عند مستوي داللة  TQMيساعد المحطة في تطبيق نظام البشرية وعمليات التدريب 

 .α=0.05 إحصائية
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عند مستوي داللة  بالمحطةTQMالموارد المالية  تساعد في تطبيق نظام  -5-3-4
 (.8كما موضح بالجدول رقم )  α=0.05إحصائية 

 (( تحليل فقرات المحور الرابع )التكلفة المالية8)رقم دول ج

 الفقـــرات

 

المتوسط 
 حسابيال

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 قيمة

T 

القيمة 
 االحتمالية

 الترتيب

 ىال TQM يؤدي تطبيق نظام 
زيادة التكاليف في العمليات 

 اإلنتاجية

4.15 0.949 82.92 13.768 0.000 5 

عدم وجود ميزانية كافية للقيام 
بعمليات تدريب وتطوير 

 الموظفين

4.12 1.019 82.46 12.562 0.000 6 

توجد مؤسسات دولية تدعم  ال
 TQMوتساعد في تطبيق نظام 

4.42 0.776 88.46 20.903 0.000 2 

غياب الدعم المالي الحكومي 
للمحطة من أجل تطبيق نظام 

TQM 

4.51 0.718 90.15 23.944 0.000 1 

الي  TQMيحتاج تطبيق نظام 
استجالب متخصصين للعمل 

 بالمحطة

4.18 0.885 83.54 15.171 0.000 4 

النقص في تحفيز العاملين 
والمكافآت المالية للموظفين 

 المميزين

3.83 0.966 76.62 9.810 0.000 7 

توجد تكلفة مالية عالية 
الستجالب استشاريين لتطبيق 

4.32 0.790 86.46 19.105 0.000 3 
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 الجودة

  0.000 22.102 84.37 0.629 4.22 جميع الفقرات

تم استخدام  1.98تساوي  129ودرجة حرية  0.05وي داللة الجدولية عند مست Tقيمة 
العينة  أفراد أراء( والذي يبين  8للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم )  Tاختبار 

 أهمية األقل ىال أهمية األكثرفي فقرات المحور الرابع )التكلفة المالية( مرتبة من العائق 
 حسب الوزن النسبي كاالتي:

حيث بلغ  TQMعم المالي الحكومي للمحطة من أجل تطبيق نظام غياب الد -1
 % .90.15الوزن النسبي 

حيث بلغ الوزن  TQMتوجد مؤسسات دولية تدعم وتساعد في تطبيق نظام  ال -2
 % .88.46النسبي 

توجد تكلفة مالية عالية الستجالب استشاريين لتطبيق الجودة حيث بلغ الوزن  -3
 % .86.46النسبي 

استجالب متخصصين للعمل بالمحطة حيث  ىال TQMنظام يحتاج تطبيق  -4
 % .83.54بلغ الوزن النسبي 

حيث بلغ  اإلنتاجيةزيادة التكاليف في العمليات  ىال TQMيؤدي تطبيق نظام  -5
 % .82.92الوزن النسبي 

عدم وجود ميزانية كافية للقيام بعمليات تدريب وتطوير الموظفين حيث بلغ  -6
 % .82.46الوزن النسبي 

نقص في تحفيز العاملين والمكافآت المالية للموظفين المميزين حيث بلغ ال -7
 % .76.62الوزن النسبي 

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع )التكلفة المالية( 
% 84.37والوزن النسبي يساوي  0.626واالنحراف المعياري يساوي  4.22تساوي 

وهي  22.102المحسوبة تساوي  T% وقيمة 60لنسبي المحايد وهي أكبر من الوزن ا
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وهي  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي  1.98الجدولية والتي تساوي  Tأكبر من قيمة 
مما يدل علي أن توفر الموارد المالية يساعد المحطة في تطبيق نظام  0.05أقل من 

TQM  0.05 إحصائيةعند مستوي داللة=α. 

في محطة طبرق لتحلية TQMالمحاور ) معوقات تطبيق نظام  تحليل جميع -5-4
 (.9كما موضح بالجدول رقم )  مياه البحر(

 (في محطة طبرق لتحلية مياه البحرTQM( تحليل)معوقات تطبيق نظام 9) رقم دولج

المتوسط  الفقـــرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 قيمة

T 

 القيمة االحتمالية

 TQM 3.31 0.913 66.18 3.862 0.000امج برن أهمية

 0.000 6.289 67.22 0.654 3.36 العليا اإلدارةالتزام 

الموارد البشرية وعمليات 
 التدريب

3.68 0.495 73.59 15.657 0.000 

 0.000 22.102 84.37 0.629 4.22 التكلفة المالية

 0.000 11.977 72.84 0.672 3.642 جميع الفقرات

 أراءوالذي يبين ( 9)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  Tاختبار تم استخدام 
في محطة طبرق TQM العينة في جميع المحاور مجتمعة معوقات تطبيق نظام  أفراد

 3.642لتحلية مياه ويتبين أن المتوسط الحسابي لجميع المحاور الفرعية تساوي 
% وهي أكبر من 72.84بي يساوي والوزن النس 0.672واالنحراف المعياري يساوي 

وهي أكبر من قيمة  11.977المحسوبة تساوي  T% وقيمة 60الوزن النسبي المحايد 
T  وهي أقل من  0.000، والقيمة االحتمالية تساوي  1.98الجدولية والتي تساوي

في محطة طبرق لتحلية مياه TQM مما يدل علي أن معوقات تطبيق نظام  0.05
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الدراسة وجود معوقات لم  إن، نذكر ايضا   α=0.05 إحصائيةاللة البحر عند مستوي د
لم  أخرىتذكر في االستبيان عن طريق طرح السؤال التالي: هل تعتقد انه يوجد معوقات 

 نعم الرجاء ذكرها ؟  إجابتككانت  إذايتم ذكرها ؟ 
حسب السؤال المفتوح وتمثلت العناصر حسب الجدول التالي، مرتبة  إجابات إحصاءتم 

 (.10أهمية كما موضح بالجدول رقم ) األقل إلى أهمية األكثرعدد مرات التكرار من  

 لم يتم ذكرها في االستبيان أخرى( عوائق 10)رقم جدول 

عدد مرات  العائق ت
 التكرار

التشغيل مما يسبب خروج المحطة عن  أثناءاالنقطاع المتكرر للكهرباء  1
 العمل

13 

 12 والحوافز والمرتبات للعاملين اإلضافيصرف العمل التأخير المتكرر في  2

 12 العليا اإلداراتعدم الصيانة الجسيمة ) العمرة ( للمحطة من قبل  3

 8 المتكررة والكثيرة للمحطة نظرَا لطول فترة االستخدام األعطال 4

 7 عدم توفر قطع غيار التشغيل بالمخازن 5

 5 العليا اتاإلدار قلة الدعم المالي المقدم من  6

 3 ذات الصلة واألهليةعدم تعاون المؤسسات الحكومية  7

القرار في  أصحابالعوامل التي تمنع  أهممن خالل الجدول السابق يتضح انه من 
االنقطاع المستمر للتيار  TQMبتطبيق نظام  األخذمحطة طبرق لتحلية مياه البحر من 

عدة ساعات  ىمحطة تحتاج البهذه ال اإلنتاجالكهربائي حيث ان معظم خطوط 
، وهذا يستهلك تقريبا نصف ساعات الوقت لوصول اإلنتاجللتحضير ومن ثم البدء في 

في  اإلضافيالمحطة، والعامل الثاني هو صرف المرتبات وبدل العمل  ىالكهرباء ال
 أماالعليا،  اإلداراتجميع العاملين وهذا التقصير تتحمله  أداءوقته مما يؤثر سلبا  علي 
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العوامل األخرى فإن الحكومة وحدها هي من تتحمل المسؤولية لعدم دعمها لهذا القطاع 
 الحيوي. 

(: بشكل عام ومن خالل النتائج يتضح ان Conclusions) االستنتاجات -6
المتعلقة  األدبياتالمعوقات التي تم بحثها في هذه الدراسة والتي تكونت من خالل قراءة 

في  TQMالدراسات السابقة كانت نفسها معوقات تطبيق بالموضوع باإلضافة الي 
ويمكن ترتيب المعوقات من مرتبة  األهميةمحطة طبرق لتحلية مياه البحر مع اختالف 

: التكلفة المالية، كاألتيحسب الوزن النسبي  أهمية األقل ىال أهمية األكثرالعائق 
 .TQM، الوعي بأهمية برنامج العليا اإلدارةالموارد البشرية وعمليات التدريب، التزام 

 TQM نظام تطبيق بمعوقات والمتعلقة الدراسة في هذه النتائجأهم نلخص  -6-1
 :  كاألتيبمحطة طبرق لتحلية مياه البحر 

 الجودة في المحطة من حيث: إدارة نظام بأهمية الوعي في نقص بوجد -1
 الجودة إدارة نظام لتطبيق المحطة خطة لدى يوجد ال (1
 الجودة إدارة نظام تطبيق من المرجوة للفوائد مفه سوء هناك (2
 :التالية النقاط في وتمثل العليا، اإلدارة التزام عدم -2
 القرارات. اتخاذ في العاملين تشارك وال المركزية أسلوب تتبع اإلدارة أن (1
 .أدائهم لتطوير للعاملين كافي وقت اإلدارة توفر ال (2
 تساهم والتي والقياس المعايرة عداتوم حديثة، تكنولوجية وسائل اإلدارة توفر ال (3

 TQM.في تطبيق 
 المحطة. في للجودة قسم بوجود تهتم ال اإلدارة (4
 :التالية برزت في النقاط الموظفين تدريب وعمليات البشرية الموارد نقص -3
 .الجودة إدارة نظام بتطبيق الخاصة التدريبية في البرامج نقص يوجد (1
 .الجودة اإلدارة المج في مدربين خبراء أشخاص توجد ال (2
ال يوجد جدول زمني محدد للقيام بعملية التدريب ولكنه تخضع لعوامل توفر  (3

 .المالي الوقت والدعم
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 جدد موظفين وتعيين الجودة قسم مثل جديدة أقسام فتح النظام تطبيق يتطلب (4
 صحيح بشكل المؤهلين المحليين الجودة مستشاري في النقص (5
 العاملين بالمحطة قبل من الجودة ومتطلبات لمعايير وعي عدم يوجد (6
 من خالل: ذلك ظهرTQM نظام  بتطبيق المتعلقة الكبيرة المالية الموارد -4
 .الحكومي المالي الدعم غياب (1
 .المؤسسة في للعمل استشاريين استجالب إلى النظام تطبيق يحتاج (2
 .التشغيل عمليات في التكاليف زيادة إلى النظام تطبيق يؤدي (3
 .الموظفين وتطوير تدريب بعمليات للقيام كافية ميزانية وجود عدم (4

 
 التالية:  التوصيات تقديم يمكن الدراسة، هذه نتائج ضوء في -6-2

 .TQM نظام  تطبق بفوائديا العل اإلدارة تثقيف (1
 تطبق على المحطة ةمساعد أجل العليا من اإلدارات من مالي دعم توفير (2

 .TQMنظام 
اإلنتاجية  العمليات تدقيق على قادرين جودة ومدققي استشارية مكاتب توفير (3

 بالمحطة.
 أجل رفع في المحطة من العاملين تستهدف ةيتدريب جاد برامجيإ على العمل (4

 .TQMنظام  بأهمية برنامج وتعريفهم مستواهم،
 

 المراجع  : -7
 دار األردن عمان األولى الطبعة العمالء وخدمة الشاملة الجودة إدارة ،الداردكة [1]

 –2006 . توزيعوال للنشر صفاء
 -عمان األولى الطبعة الشاملة الجودة إدارة في الستار،تطبيقات عبد العلي، [2]

 .م2008والطباعة  والتوزيع للنشر المسيرة األردن دار
 األولى الطبعة وتطبيقات، مفاهيم الشاملة الجودة إدارة أحمد، محفوظ جودة، [3]

 م.2004والتوزيع  للنشر وائل دار األردن -عمان
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ير كاظم، "إدارة الجودة الشاملة"، عمان: دار المسيرة للنشر حمود، خض [4]
 م.2007والتوزيع والطباعة، 

 الثاني الجزء العمل، ومداخل الفلسفة الشاملة الجودة إدارة سلمان، زيدان، [5]
 م.2010والتوزيع  للنشر المناهج دار  :األردن – عمان الطبعة األولى

  9001:2000 األيزو ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة نايف، قاسم علوان، [6]
 .م 2013 والتوزيع للنشر الثقافة دار : األردن – عمان الطبعة الثالثة

لياس، مأمون لسلطي، [7]  الجودة إدارة أنظمة لتطبيق عملي سهيال، " دليل وا 
 .1999"، دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر، 9000واآليزو 
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