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المستخلص
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى رضا العمالء عن

االستثمارات األجنبية والتعرف عمى أثر إدارة الجودة الشاممة في توسعة استثمارات الجيات
المستثمرة.

اعتمدت الدراسة عمي المنيج الوصفي التحميمي باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم

االجتماعية من خالل برنامج  SPSSباستخدام االستبانة إضافة إلى المنيج التاريخي.
توصمت الدراسة إلي عدد من النتائج ؛ من أىميا التالي-:

 ىنالك أثر ممموس لتطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى رضا عمالء الشركاتالمستثمرة بالوالية.

 تطبيق الجودة الشاممة بمصانع الشركات المستثمرة أدي إلى تحسين خدماتالعمالء.

 إدارة شركات األعمال المستثمرة مقتنعة بأن تطبيق الجودة الشاممة يؤدي إلى زيادةاالستثمارات وسرعة تمبية رغبات عمالئيا.

بناء عمى النتائج أعاله ؛ توصمت الدراسة إلي عدد من التوصيات ؛ من أىميا التالي:
ً
 ضرورة أن تعمل المصانع المستثمرة بالوالية عمى رضا عمالئيا وتحسين خدماتيامن خالل تطبيق مفيوم الجودة الشاممة ومواكبة التطورات التكنولوجية.

الموردين إللحاقيم بالدورات المناسبة
 ضرورة تحديد االحتياجات لدى المستثمرين و ّلرفع قدراتيم التي تساعدىم في تحقيق أىدافيم.
 ضرورة التزام إدارات الشركات المستثمرة بالوالية بتطبيق الجودة الشاممة بالمصانعوذلك لضمان استدامة تحسين الخدمة.

Abstract
The study aimed to state the impact of TQM on clients'
satisfaction for the foreign investment in Red Sea State and its
impact on the expansion of those invested institutions .
The study adopted a descriptive analytical approach using the
Statistical Package for Social Sciences through the SPSS program
using the questionnaire in addition to the historical approach in
tracking the literature reviews.
The study found the following results- :
- There is a significant impact for the application of TQM on
clients' satisfaction for the foreign invested firms in RSS.
- The application of TQM total quality plants invested led to
improved customer services.
- The Department of invested plants convinced that the
application of TQM leads to increased investment and speed to
meet the desires of its customers.
Based on the above results; the study recommends the following
recommendations
- The investment factories should achieve its clients' satisfactory
and improve services through the application of TQM and keep
abreast of technological developments concept.
- The need to determine the needs of investors and to send to
appropriate courses to raise the their abilities that help them
achieve their goals.
- The invested factories should obligation by applying the TQM
to ensure the sustainability of improved service.
- training process, and provide awards to the trainees on it
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النتائج :

 النتائج الخاصة

 -ىنالك أثر ممموس لتطبيق إدارة الجودة الشاممة عمى رضا عمالء الشركات المستثمرة بالوالية

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة الجودة الشاممة واالستثمارات األجنبية فيمنظمات األعمال المستثمرة.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة الجودة الشاممة والعوامل التسويقية فياالستثمارات (حجم السوق  ،معدل النمو والمنافسة).

 -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة الجودة الشاممة ورضا العميل.

 -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق إدارة الجودة الشاممة ومناخ االستثمار

 النتائج العامة

 تطبيق الجودة الشاممة بمصانع الشركات المستثمرة أدي إلى تحسين خدمات العمالء. إدارة شركات األعمال المستثمرة مقتنعة بأن تطبيق الجودة الشاممة يؤدي إلى زيادة االستثماراتوسرعة تمبية رغبات عمالئيا.
 تعمل شركات األعمال المستثمرة وفق خطط واضحة لتطبيق إدارة الجودة الشاممة. حصمت الشركات المستثمرة عمى امتياز لمشاريع إضافية عمى تمك المشاريع القائمة. تطبق الشركات االستثمارية في الوالية المفاىيم الحديثة في إدارة الجودة الشاممة. تعتمد إدارة شركات األعمال المستثمرة عمى عامل حجم السوق وفق معايير جودة منتجاتيا. مجتمع البحث أيد بقوة إتباع برنامج إدارة تطبيق الجودة الذي من شأنو يقمل الموارد الميدرة. تحرص إدارة المنظمة بشكل مستمر عمى الموازنة بين حجم المنافسة وجودة المنتجات. ىنالك مناخ مالئم لمبيئة االستثمارية ساعد عمى تطبيق الجودة الشاممة بالصورة التي نالت رضاعمالء الشركات المستثمرة بالوالية.

ثانياً  :التوصيات - :

 التوصيات الخاصة :

 ضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاممة في أحدث تطبيقاتيا بحيث تنال رضا عمالء الشركاتالمستثمرة.

 العمل عمى الربط بين تطبيق إدارة الجودة الشاممة وجذب االستثمارات األجنبية في الشركاتالمستثمرة بوالية البحر األحمر.

 -ضرورة األخذ بالعوامل التسويقية في االستثمارات عند تطبيق إدارة الجودة الشاممة.

 ضرورة قياس قياس جودة الخدمات التي تقدميا الشركات المستثمرة من خالل التعرف عمىمدى توقعات عمالئيا بمستوى األداء الجيد ليذه الخدمات

 -تكثيف العمل عمى توفير بيئة اقتصادية آمنة ومناسبة الستقرار رأس المال األجنبي.

 التوصيات العامة :

 ضرورة التزام إدارات الشركات المستثمرة بالوالية بتطبيق الجودة الشاممة وذلك لضماناستدامة الخدمة لنيل رضا العمالء.

 ضرورة إبراز دور برامج الجودة الشاممة ومزاياىا داخل بيئة العمل اإلداري المستقر بمصانعالشركات المستثمرة بالوالية.

-

أن تعمل الشركات المستثمرة بالوالية عمى تحسين خدماتيا من خالل تطبيق مفيوم الجودة

الشاممة ومواكبة التطورات التكنولوجية.

الموردين إللحاقيم بالدورات المناسبة لرفع
 ضرورة تحديد االحتياجات لدى المستثمرين و ّقدراتيم التي تساعدىم في تحقيق أىدافيم.

 العمل عمى انتياج سياسة واضحة لمجودة بالشركات االستثمارية تضع من ضمن أولوياتيارضا العميل.

 ضرورة تشجيع اإلدارات لعقد دورات تدريبية مكثفة.-

ترسيخ مفاىيم برامج إدارة الجودة الشاممة التي تسيم في تقميل وتالفي الوقوع في األخطاء

التسويقية.

 ضرورة العمل عمى إعالء قيم التآلف والتجانس في مدخالت القطاع االستثماري بالوالية. ضرورة التركيز عمى اإليفاء باحتياجات العمالء والعاممين والعمل عمى اكتساب رضاىم. -العمل عمى انتياج سياسة التحفيز المجزي لألداء المتميز لمعاممين بالمصانع.

ثالثاً  :توصيات بدراسات مستقبلية :

يوصي البحث بضرورة إجراء دراسات في المستقبل تتطرق لمجوانب المكممة لمواضيع ذات

عالقة ببرامج إدارة الجودة الشاممة في القطاع االستثماري بوالية البحر األحمر وعميو يقترح الباحث

المواضيع ذات العناوين التالية :

( )1أثر جودة الخدمة والتسويق بالعالقات العامة عمى والء الزبائن ـ دراسة تطبيقية عمى
المؤسسات اإلعالمية بوالية البحر األحمر.

( )2دراسة جودة الرعاية الصحية واالتصاالت عمى رضا المرضى "دراسة تحميمية مقارنة في
مستشفى أبو قصيصة الخاص في والية البحر األحمر.

( )3دور جودة الخدمة في تعزيز أثر التوجو بالزبائن عمى الرضا في بيئة القطاع االستثماري
بمدينة بورتسودان  ،دراسة حالة الشركات المالحية.

