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ملخص الدراسة

    تهــدف الدراســة احلاليــة إلــى التعــرف علــى مــدى تطبيــق الشــركات اإلنتاجيــة ملبــادئ ومفاهيــم اجلــودة الشــاملة، 

ــر  ــى أكث ــا التعــرف عل ــك الشــركات، وأيًض ــا إدارة اجلــودة الشــاملة داخــل تل ــي حتققه ــد الت ــزات والفوائ وأهــم املمي

املشــكالت واملعوقــات التــي تواجــه إدارة اجلــودة الشــاملة يف الشــركات عينــة الدراســة، ومتطلبــات جنــاح إدارة اجلــودة 

الشــاملة مــن وجهــة نظــر اخلبــراء واملتخصصــن مــن خبــراء العالقــات العامــة، واعتمــدت الباحثــة علــى العينــة 

العمديــة يف اختيارهــا لشــركتي الدراســة وهمــا: )شــركة مصنــع األلومنيــوم بنجــع حمــادي وشــركة أســمنت النهضــة 

بقنــا(، بواقــع )30( مفــردة مــن شــركة مصنــع األلومنيــوم بنجــع حمــادي و)20( مفــردة مــن شــركة أســمنت النهضــة 

بقنــا، كمــا اعتمــدت الدراســة علــى منهــج التحليــل الكيفــي الــذي يعتمــد علــى التحليــل والتفســير حــول إدارة اجلــودة 

الشــاملة يف املؤسســات اإلنتاجيــة.

    وتوصلــت الدراســة إلــى العديــد مــن النتائــج منهــا: أن الشــركات عينــة الدراســة تطبــق مفاهيــم ومبــادئ اجلــودة 

الشــاملة داخــل شــركاتهم مــن خــالل )التركيــز علــى العمــالء، التحســن املســتمر، ومشــاركة العاملــن وتكويــن فــرق 

العمــل، دعــم وتأييــد اإلدارة العليــا(، ومــن أهــم املميــزات والفوائــد التــي تعــود علــى الشــركات مــن تطبيقهــا إلدارة 

ــى جــودة املنتجــات واخلدمــات  ــة الوضــع التنافســي للمؤسســة مــن خــالل االنتظــام عل اجلــودة الشــاملة هــي: تقوي

واالســتمرار يف حتســينها؛ وهــذا يــؤدي إلــى تعزيــز ثقــة العمــالء باملؤسســة واالنتظــام يف التعمــل معهــا.

الكلمات املفتاحية:  إدارة اجلودة الشاملة – العالقات العامة – املؤسسات اإلنتاجية.

Abstract
 This study aims to identify the extent to which productive companies apply total 
quality principles and concepts, And the most important advantages and benefits of 
total quality management within companies, And also identify the most problems 
and obstacles facing the overall quality management in the study sample companies, 
And the requirements for success of total quality management from the point of view 
of experts and specialists from public relations experts, And it adopted a researcher 
on the sample purposively by 30 single from “Aluminum Factory Company, Nagaa 
Hammadi” and 20 of the Single from “Nahda Cement Company in Qena”, and the 
study was based on a qualitative analysis approach.
    The study concluded that the study sample companies apply the concepts and 
principles of comprehensive quality to the income of their companies through (customer 
focus, continuous improvement, employee participation and team formation, support 
and support of senior management), And one of the most important advantages of 
applying TQM is to strengthen the competitive position of the corporation, and to 
continue to improve its products, and this leads to enhancing customer confidence in 
the corporation and regularity in working with it.
Key words: Total Quality Management - Public Relations - Productive Institutions.
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