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المستخلص
سعت الدراسة إلى تحديد إمكانية إقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة من خالل دراسة
استطالعية قامت بها الباحثة في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في سامراء .وتعد
متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة من المتطلبات الهامة التي تبنتها الشركات في مختلف المجاالت
االنت اجية والخدمية على حد سواء كنتيجة للفوائد والمزايا التي تحصل عليها الشركات من خالل تطبيق هذه
المتطلبات .وبشكل عام تحأول الدراسة اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت منها :هل تتوافر متطلبات إدارة
الجودة الشاملة للبيئة في الشركة المبحوثة؟ .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها:
تتوافر في بيئة الشركة المبحوثة اإلمكانية إلقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة .وقد قدمت الباحثة
مجموعة من التوصيات المنسجمة مع تلك االستنتاجات .

الكلمات المفتاحية  :إدارة الجودة الشاملة للبيئة
Abstract
The study sought to determine the possibility of establishing the requirements of
total quality environmental management through a survey conducted by the researcher in
the General Company for the manufacture of medicines and medical supplies in Samarra.
TQEM is an important concept adopted by companies in various fields of services.
Service, as a result of the benefits, is obtained by companies through the application of
this concept. In general, the study attempts to answer a number of questions, including:
?are the requirements of TQEM for the environment in the company being investigated
The study has reached a number of conclusions, the most important of which are: The
Company’s environment is available for the possibility of establishing the requirements
of total quality environment management. The researcher made a set of recommendations
consistent with those conclusions.
Key Word : Total Quality Environmental Management

المقدمة
إن التغييرات الدينامكية في السوق وازدياد حدة المنافسة تدفع بالشركات إلى تبني نظم
وأساليب من شأنها تحسين عملياتها ومنتجاتها ،ومن بين هذه المفاهيم إدارة الجودة الشاملة للبيئة
التي أثبتت نجاحها في مختلف الميادين وباالخص في الميدان الصناعي ،ومن هنا جاءت هذه
الدراسة محاول ة لدراسة إمكانية إقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة من خالل دراسة
استطالعية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في سامراء.
منهجية الدراسة
أوال -مشكلة الدراسة
أولى الباحثين اهتماما بموضوع إدارة الجودة الشاملة للبيئة ومتطلبات تطبيقه لما لها من دور
في تطبيق النظام ،إذ ال يمكن تطبيق أي مفهوم من المفاهيم من دون توفير هذه المتطلبات .وقد
قامت الباحثة بدراسة استطالعية أولية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية
/سامراء خالل المدة ( )2328/8/03-2ووجدت محدودية معرفة المدراء بإقامة متطلبات إدارة
الجودة الشاملة للبيئة ،مما دفع الباحثة إلى تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل .ويمكن تناول
معضلة الدراسة البحثية من خالل التساؤالت اآلتية:
 هل هنالك تصور واضح لدى المدراء في الشركة المبحوثة حول مفهوم ومتطلبات تطبيق إدارةالجودة الشاملة للبيئة؟
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 هل تتوافر متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة في الشركة المبحوثة من أجل إقامتها؟ثانيا -أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق اآلتي :
 -2تعريف المدراء في الشركة المبحوثة بمفهوم إدارة الجودة الشاملة للبيئة متطلباتها.
 -2تحديد إمكان تطبيق إدارة الجودة الشاملة للبيئة في الشركة المبحوثة .
ثالثا -مخطط الدراسة
يعكس الشكل  2مخطط الدراسة االفتراضي .
متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة
التركيز على
الزبون

متوافرة

العمل على توفيرها

دعم اإلدارة
العليا

التحسين
المستمر

العمل
الجماعي

كال

نعم
إقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة

الشكل 1
مخطط الدراسة االفتراضي
رابعا -فرضيات الدراسة :يمكن تحديد فرضيات الدراسة باآلتي:
 .2يتوافر في الشركة قيد الدراسة متطلبات إقامة إدارة الجودة الشاملة للبيئة.
 .2تستجيب الشركة قيد الدراسة إلقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة.
خامسا -منهج الدراسة
اعتمدت الباحثة على المنهجين الوصفي والتحليلي في وصف مجتمع وعينة الدراسة ،فضال
عن وصف وتشخيص متغيرات الدراسة ،إذ تم االعتماد على االستبانة* بوصفها أداة وحيدة في جمع
البيانات والمعلومات فضال عن استعمال بعض األساليب االحصائية في تحليل ،بيانات االستبانة.
* الملحق رقم ()2
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سادسا -حدود الدراسة
 .2الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية
في سامراء ،وذلك لتعاون إدارتها مع الباحثة النجاز البحث .
 .2الحدود الزمانية :تم تحديد مدة البحث بمدة توزيع استمارة االستبانة على عينة البحث
واستالمها منهم ،وهي المدة التي امتدت من  2328/8/2إلى  ،2328/23/02فضال عن مدة
انجاز الدراسة في .2328/22/21
سابعا-أساليب جمع البيانات والمعلومات
اعتمدت الباحثة في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة على األساليب اآلتية:
 .2االستعانة بالمصادر العربية واالجنبية فضال ،عن الدوريات والرسائل لتغيطة الجانب النظري
ودعم الجانب الميداني .
 .2استمارة االستبانة :تم إعداد استمارة االستبانة للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بالجانب
الميداني للدراسة ،وقد تم إعداد العبارات الخاصة بمتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة للبيئة.
ثامنا-األساليب االحصائية المستخدمة في تحليل متغيرات الدراسة
تم استخدام الوسائل واألساليب الوصفية الجل اختبار مخطط الدراسة وفرضياتها باستخدام
البرنامج االحصائي  SPSSمع استخدام التكرارات والنسب المؤوية واألوساط الحسابية ومعامل
االختالف.
تاسعا -اختبار ثبات االستبانة
بهدف التعرف على مدى صالحية المقياس وثبات االستبانة تم استخدام مقياس (ALPha-
) Cronbackوقد بلغت قيمة معامل المقياس المذكور ( )0.671وهي قيمة معنوية عند مستوى
معنوية ( ،)0.05وتشير هذه النتيجة إلى قوة ثبات االستبانة المستخدمة (.)Kothari, 2004, 94
الجانب النظري
يتضمن هذا المبحث المحاور اآلتية:
أوال -مفهوم إدارة الجودة الشاملة للبيئة
ذكر ( )MIO, 2017, 33بأن إدارة الجودة الشاملة للبيئة هي إطار عالي المستوى تعتمده
الشركات لتحسين أدائها البيئي باتباع نهج من أعلى إلى أسفل من دعم اإلدارة عبر زيادة وعي
العاملين وأصحاب المصلحة بشأن حماية البيئة ،ودمج هذه السياسات في إجراءات الشركة القياسية،
وقياس وتسجيل اإلحصاءات البيئية ،بهدف تحسين أداء الشركة .وأشار (Masa‟deh et al., 2017,
 )17إلى أن الخطوة األولى نحو إدارة الجودة الشاملة البيئية هي تحليل الوضع األولي للممارسات
البيئية للشركة لتقييم اآلثار التشغيلية والمواقف الحالية وممارسات االتصاالت بين أجزاء الشركة.
ويرى ( )Longo, 2018, 21بأن إدارة الجودة الشاملة للبيئة هي برنامج تم تطويره يتعلق باألهمية
المستمرة لمفهوم االستدامة في العديد من الشركات ،مع التركيز بشكل خاص على إدارة الجودة على
نحو التي تعزز العالقة وإعادة االستخدام عبر الشركات.
وذكر ( )Saad et al., 2014, 84أن مفهوم * TQEMمرتبط بأربعة مفاهيم هي :
(أ) اإلدارة :نظام اإلدارة من خالل خطوات مثل التخطيط والتنظيم والرقابة والقيادة.
(ب) الجودة :مصممة لزيادة الجودة من خالل التعريفات "المعيب الصفري".
(ج) البيئة :نهج اإلدارة البيئية االستراتيجية.
(د) الشاملة :التي تشمل الشركة بأكملها وسلسلة التوريد و  /أو دورة حياة المنتج.
*

 TQEM: Total Quality Enviro nmental Managementإدارة الجودة الشاملة للبيئة.
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ويرى ( )Khadour, 2010, 56أن المنظمة الدولية للمقاييس  ISOعرفته على أنه منهج
كامل للنظام التطبيقي وجزء ال يتجزأ من اإلستراتيجية العليا للشركة .يعمل بشكل أفقي ورأسي،
ويشمل جميع الموظفين من األعلى إلى األسفل ،عبر األقسام ،ويمتد إلى األمام والخلف ليشمل
سلسلة الدعم وسلسلة الزبائن
وبين ( )Khadour, 2010, 54أن  TQEMهي منهجية تجمع بين اإلدارة البيئية وإدارة
الجودة الشاملة ،بوصفها نهجا عاما في اإلدارة التنظيمية باالعتماد على مستويات إدارية مع اقتراح
خطط للعاملين وفرق تحليل الوظائف المشتركة ومنهج لألنظمة مع وضع مقاييس التقدم باالستناد
على النتائج وتقليل النفايات واالستهالك إلى الحد األدنى.
ثانيا -أهداف TQEM
حدد (العبيدي( )2332 ،نجم( )2338 ،سلطان و عبد العالي( )2332 ،الطويل و اخرون،
 )2320أهداف الجودة الشاملة للبيئة باآلتي :
 .2اعتبار الجودة البيئية لها المقام األول في انتاج السلع وتقديم الخدمات.
 .2العمل على عالقات قوية مع الزبائن والمجهزين وأصحاب المصالح من خالل وسائل وطرائق
الفحص المستمر للبيئة قبل وبعد انتاج المنتج.
 .0اإلدارة العليا لها اليد العليا في تحسين جودة البيئة داخل وخارج الشركة والعمل على إيجاد
أرضية مناسبة للتحسين المستمر في كافة ارجاء الشركة.
 .1نشر متطلبات  TQEMفي جميع أرجاء الشركة مع إيجاد الوسائل لتطبيقها عبر برامج تدريبية
لجميع العاملين.
 .2تحقيق عالقات متميزة مع جميع الشركات األخرى.
 .6االلتزام بجعل الظروف المحيطة بالعامل أكثر أمانا.
ثالثا -متطلبات TQEM
تباينت وجهات نظر الكتاب حول متطلبات  ،TQEMبسبب اختالف البيئة التي بحث الكتاب
عن متطلبات تطبيقها ،إال أن الباحثين وعلى الرغم من هذا التباين اتفقوا على مجموعة من
المتطلبات ،إذ حدد (الدليمي( )2332 ،العبيدي( )2332 ،سلطان وعبد العالي()2332 ،الطويل
وآخرون()2322 ،إسماعيل()2320 ،داؤود و سلمان  )2326مركز ( )IUSD, 2018هذه
المتطلبات باآلتي :
 .2دعم اإلدارة العليا :إن ضرورة التزام اإلدارة العليا للشركة بالجودة تنبع من قرارتها التي
تصب في اتجاه تبني قرارات تتالءم مع التوجهات البيئية من خالل التزامها بالقوانين
والتشريعات التي تتطلب منها خفض التلوث مع إناطة مسؤولية الجودة للجميع ،وقد ذكر
( )Fateh, 2018, 390بأن أهمية اإلدارة العليا تتجاوز تخصيص الموارد ،وكل شركة لديها
مجموعة من األولويات .إذا كانت اإلدارة العليا غير قادرة على إثبات التزامها طويل األمد
بتحقيق هذه األولويات ،فإنها لن تنجح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة للبيئة ،والتزام اإلدارة
العليا هو نقطة االنطالق إلدارة الجودة الشاملة للبيئة .وأضاف ( )Arif, 2017, 45أن التنفيذ
الناجح إلدارة الجودة الشاملة للبيئة يتم من خالل السياسات واستراتيجية القيادة ،فأهم عناصر
اإلدارة هو الخطوة األولى والمتمثلة بتخطيط الجودة ،وبحث اإلدارة عن الحقيقة ،وإدارة
االبتكار إذ ينبغي أن تكون القيادة اإلدارية واعية بشأن القدرة التنافسية المقبلة التي يمكن أن
تؤثر على السوق المحلي من خالل تحسين األداء التنظيمي ،والذي يعتمد على التنفيذ الناجح
لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة للبيئة.
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 .2التركيز على الزبون :ويشير إلى أ ن الزبون هو من سيحدد ما ستعمله الشركه إزاء عملياتها،
إذ إنه يعد من أهم مراحل االستخدام ،ومع أن رغبات وحاجات الزبائن تكون متغيرة إال أن
الشركات من الممكن أن تأخذ متطلب البيئة بوصفه عنصرا مهما في ممارساتها وعملياتها.
ويذكر ( )Henningsson, 2018, 14يجب أن يتم تقييم الجودة من قبل الزبائن ،ويجب أن
توضع الجودة في ما يتعلق باحتياجات وتوقعات الزبون .فضال عن أن التركيز على الزبائن
ورضاهم له دور مهيمن ،إذ يسمح رد فعل الزبون لجودة المنتجات بتعديل العمليات من أجل
تصحيح عمليات الشركة وتحسين المنتجات للمحافظة على البيئة.
 .0التحسين المستمر :ال يمكن للشركة أن تطبق إدارة الجودة الشاملة للبيئة ما لم تضع التحسين
المستمر في أولى أولوياتها ،فمن متطلبات التصنيع الحديث والنظم الحديثة إدخال الشركة
تحسينات مستمرة ومتسارعة في مختلف أنشطتها وعملياتها سواء كانت المدخالت أو
المخرجات أو التغذية المرتدة ،وعلى إدارة الشركات اعتبار البيئة هدفا استراتيجيا .فقد بين
( )Nachiappan and Muthukumar, 2016, 65أن التحسين المستمر هو طريقة مهمة لتقليل
كلفة اإلنتاج وزيادة األرباح المتوقعة ،خاصة في أوقات تقلبات أسعار الطاقة .ويرى
( )McLeana et al., 2015, 543بأن التحسين المستمر يهدف إلى بناء ثقافة يمكن من خاللها
اشراك جميع العاملين في تحقيق تحسين البيئة واألداء البيئي للشركة.
 .1العمل الجماعي :إن تطوير فرق العمل للعمل الجماعي يسهم في تطوير قدرة الشركة القامة
متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة ،إذ تعد أفكار العاملين المنبع األساسي لتطبيق هذا
المفهوم ،إذ يتم إشاعة روح الفريق والعمل الجماعي ،مما سيؤسس لنا قاعدة تنطلق منها
الشركة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة للبيئة .وأشار (Simonceska and Cvetanoski, 2017,
) 259إلى أن العمل الجماعي باعتباره أحد المبادئ الرئيسة في إدارة الجودة الشاملة للبيئة،
وهذا يعني توفير الجودة بمشاركة الفريق في عملية إنشاء الخدمات وحل مشاكل الفرق
اإلدارية وغير اإلدارية والعاملين من جميع األجزاء التنظيمية للشركة .ويرى (Basnet,
) 2018, 645أن زيادة سيطرة العاملين على عملهم يسمح لهم بالعمل كمجموعة .فالعمل
الجماعي مرتبط على نحو إيجابي بمشاركة العاملين في العمل ،ويؤدي إلى تغيير في الثقافة
التنظيمية باعتبارها القواعد والقيم واالفتراضات األساسية لشركة معينة.
الجانب الميداني
يتضمن هذا المبحث المحاور اآلتية :
أوال -وصف الشركة قيد الدراسة :تم اختيار الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية
/سامراء ميدانا إلجراء الدراسة للمبرارات اآلتية*:
 .2الخبرة الواسعة التي تمتلكها الشركة المبحوثة في مجال صناعة األدوية والمستلزمات
الطبية.
 .2توفر اإلمكانات القامة متطلبات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة للبيئة في هذه الشركة،
والجدول  2يقدم تعريفا مبسطا للشركة قيد الدراسة.

* مقابلة مع مدير التخطيط والمتابعة في الشركة المبحوثة بتاريخ .2328 /9/2
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الجدول 1
تعريف مبسط عن الشركة قيد الدراسة
منتجات الشركة
نبذه مختصرة عن الشركة
الشركة
الشركة العامة لصناعة تم إنشاء هذه الشركة عام  2332بعد أن الكبسول ،الحبوب ،المراهم ،بخاخات
األدوية والمستلزمات الطبية كانت أحد المصانع التابعة للشركة العامة الربو ،المحاليل الوريدية ،القطرات،
لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في الشراب ،األدوية السرطانية .
/سامراء
سامراء ،وقد انفصل هذا المصنع عام
 2332ليصبح شركة عامة لصناعة
األدوية والمستلزمات الطبية في سامراء،
وتهدف تزويد السوق المحلية بما يحتاجه
من األدوية والمستلزمات الطبية.
المصدر :الكراس التعريفي للشركة المبحوثة .

ثانيا -وصف عينة البحث
تم اختيار عينة قصدية مؤلفة من المدراء العاملين في عدد من الشركة المبحوثة ،وقد تم
توزيع ( )13استمارة استرجعت جميعها ،أي أن نسبة االستجابة كانت ( )%233والجدول 0
يوضح التحصيل الدراسي للمبحوثين في الشركة قيد البحث.
الجدول 3
وصف األفراد المبحوثين
المركز الوظيفي
إدارة عليا
عدد
8

مدراء الخط األول
%
23

%
83

عدد
02
التحصيل الدراسي

دبلوم فني
%
عدد
02.2
20
5-1
عدد

%

23

22

دبلوم عال

بكالوريوس

%
23

عدد
%
عدد
1
22.2
22
سنوات الخدمة
15-11
11-6
%
عدد
%
عدد
20

02.2

9

22.2

ماجستير
%
عدد
2
2
 -16فأكثر
%
عدد
8

23

يتبين من الجدول  2أن الذين تم استطالع آرائهم أغلبهم من مدراء الخط األول ،وأن
مستواهم العلمي جيد ،إذ بلغت نسبة حملة شهادة الماجستير  %2فيما بلغت نسبة حملة شهادة الدبلوم
العالي  ، %23أما حملة شهادة البكالوريوس فقد بلغت نسبتهم  %22,2فيما بلغت نسبة حملة شهادة
الدبلوم الفني  .02.2%وبلغت  %22نسبة الذين تم استطالع آرائهم ممن يمتلكون خدمة في الشركة
تزيد عن خمس سنوات  %22بمعنى أنهم يمتلكون المعرفة بجميع نشاطات الشركة التي تمكنهم من
اإلجابة على جميع أسئلة استمارة االستبيان.
ثالثا -اإلدراك األولي للمديرين لمتغيرات البحث
بهدف تحديد إمكانية تطبيق  TQEMفي الشركات المبحوثة وبيان اتجاهات المديرين نحو
متطلبات  TQEMمن خالل وصف وتشخيص إجاباتهم في الشركة قيد البحث ،فقد تم التحليل من
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خالل استخدام التوزيع التكراري والوسط الحسابي مع االنحراف المعياري ،مع بيان نسبة االستجابة
إلى مساحة المقياس* ومعامل االختالف والجدول  1يبين ذلك :
الجدول 4
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية لمتغيرات البحث

المصدر :الجدول من إعداد الباحثة في ضوء نتائج الحاسوب االلكتروني.

 .1متطلب دعم اإلدارة العليا :يتضح من الجدول  1أن هنالك درجة انسجام عالية األهمية الجابات
المبحوثين على فقرات هذا المتطلب ،إذ بلغت نسبة المتفقين على هذا المتطلب ((X3-X1
( )%73.23فيما بلغت نسبة المستجيبين الذين كانوا محايدين ( )%10.67أما غير المتفقين فبلغت
نسبته ( )%15.66وبوسط حسابي ( )3.36وبانحراف معياري ( )0.95وبمعامل اختالف ()28.3
 .وقد بلغت نسبة االستجابة لمساحة المقياس ( )%69.33مما يدلنا على أن المستجيبين قد فهموا
فقرات االستبانة  ،وتقع ضمن المستوى الثالث من مساحة المقياس ،ويمثل هذا ارتفاع الحالة
المدركة للمستجيبين ،أما أبرز الفقرات التي أسهمت في إغناء هذا المتطلب هي الفقرة األولى
( )X1التي نصت "تقدم اإلدارة العليا في شركتنا الدعم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة للبيئة".
* تنددددرج مواقدددف المدددديرين إزاء متغيدددرات الدراسدددة وفدددق مؤشدددر نسدددبة اإلجابدددة إلدددى مسددداحة المقيددداس علدددى النحدددو اآلتدددي :
(ميرخان)229 ،2330،
تقسم مساحة المقياس على ثالثة مستويات متساوية:
المستوى األول :ويقع بين  3.32و  3.00ويمثل تدني مستوى الحالة المدركة
المستوى الثاني :ويقع بين  3.01و  3.62ويمثل المستوى المتوسط للحالة المدركة
المستوى الثالث :ويقع بين  3.68و  2.33ويمثل ارتفاع مستوى الحالة المدركة
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وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول إن هنالك تجانسا بين إجابات المبحوثين حول فقرات هذا
المتطلب.
 .2متطلب التركيز على الزبون :يتضح من الجدول  1أن هنالك درجة انسجام عالية األهمية
الجابات المبحوثين على فقرات هذا المتطلب ،إذ بلغت نسبة المتفقين على هذا المتطلـب (X6-
) )%68.32( X4فيما بلغت نسبة المستجيبين الذين كانوا محايدين ( )%14.16أما غير المتفقين
فقد كانت نسبتهم ( )%17.5وبوسط حسابي ( )3.33وبانحراف معياري ( )1.033وبمعامل
اختالف ( . )30.966وقد بلغت نسبة االستجابة لمساحة المقياس ( ،)%66.66وهذا يدلنا على أن
المستجيبين قد فهموا فقرات االستبانة ،وتقع ضمن المستوى الثاني من مساحة المقياس ،ويمثل
هذا ارتفاع الحالة المدركة للمجيبين ،أما أبرز الفقرات التي أسهمت في إغناء هذا المتطلب هي
الفقرة الرابعة ( )X4والتي نصت "تركز إدارة شركتنا على احتياجات الزبون" .وتأسيسا على
ما تقدم يمكن القول إن هنالك تجانسا بين إجابات المبحوثين حول فقرات هذا المتطلب .
 .3متطلب التحسين المستمر :يتضح من الجدول  1أن هنالك درجة انسجام عالية األهمية الجابات
المبحوثين على فقرات هذا المتطلب ،إذ بلغت نسبة المتفقين على هذا المتطلب ((X7-X9
( )%72.53فيما بلغت نسبة المستجيبين الذين كانوا محايدين ( )%10.83أما غير المتفقين فبلغت
نسبتهم ( )%6.66وبوسط حسابي ( )3.43وبانحراف معياري ( )0.75وبمعامل اختالف (.)22
وقد بلغت نسبة االستجابة لمساحة المقياس ( )%70.31مما يدلنا على أن المستجيبين قد فهموا
فقرات االستبانة ،وتقع ضمن المستوى الثالث من مساحة المقياس ،ويمثل هذا ارتفاع الحالة
المدركة للمجيبين ،أما أبرز الفقرات التي أسهمت في إغناء هذا المتطلب هي الفقرة السابعة
( )X7والتي نصت "تقوم شركتنا بإجراء تحسينات دورية مستمرة" .وتأسيسا على ما تقدم يمكن
القول إن هنالك تجانسا بين إجابات المبحوثين حول فقرات هذا المتطلب .
 .4متطلب العمل الجماعي :يتضح من الجدول  1أن هنالك درجة انسجام عالية األهمية الجابات
المبحوثين على فقرات هذا المتطلب ،إذ بلغت نسبة المتفقين على هذا المتطلب ((X10-X12
( )%64.83فيما بلغت نسبة المستجيبين الذين كانوا محايدين ( )%15أما غير المتفقين فبلغت
نسبتهم ( )%11.66وبوسط حسابي ( )3.33وبانحراف معياري ( )0.923وبمعامل اختالف
( .)26.93وقد بلغت نسبة االستجابة لمساحة المقياس ( )%68.66مما يدلنا على أن المستجيبين
قد فهموا فقرات االستبانة ،وتقع ضمن المستوى الثالث من مساحة المقياس ،ويمثل هذا ارتفاع
الحالة المدركة للمجيبين ،أما أبرز الفقرات التي أسهمت في إغناء هذا المتطلب هي الفقرة
السابعة ( )X10والتي نصت "يسهم العاملون في شركتنا وبمختلف مستوياتها في تحسين وضعها
التنافسي" .وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول إن هنالك تجانسا بين إجابات المبحوثين حول
فقرات هذا المتطلب.
وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد أهمية تبني اقامة متطلبات  TQEMفي الشركة قيد الدراسة
وكما مبين في الجدول .2
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الجدول 5
األهمية النسبية لتبني متطلبات  TQEMفي الشركة العامة لألدوية
والمستلزمات الطبية في سامراء
ت
2
2
0
1

المتطلبات
التحسين المستمر
التركيز على الزبون
دعم اإلدارة العليا
العمل الجماعي

متوسط األوساط الحسابية

نسبة االستجابة %

3.43
3.39
3.36
3.33

70.76
70.31
69.33
68.66

تؤشر معطيات الجدول  2أ ن المدراء في الشركة قيد الدراسة يبدون اهتماما متزايدا لتبني
اقامة متطلب التحسين المستمر في المرتبة األولى ،ثم متطلب التركيز على الزبون في المرتبة
الثانية ،ويليها متطلب دعم اإلدارة العليا في المرتبة الثالثة ،وبعد ذلك متطلب العمل الجماعي في
المرتبة الرابعة.
اتساقا مع ما تقدم تقبل الفرضية األولى على مستوى هذه الشركة.
رابعا -تحديد مدى استجابة الشركة قيد الدراسة لمتطلبات TQEM
بهدف التعرف على استجابة الشركة لمتطلبات  TQEMاستخدم اختبار  T-Testوكما مبين
في الجدول .6
الجدول 6
نتائج المختبر االحصائي ( )tإلجابات المبحوثين على متغيرات البحث
نسبة االستجابة
3/3=100%

3/2=66.67%

3/2=66.67%

3/3=100%

t
33.21
11.25
27.24
22.42
27.24
1.02
1.07
32.14
27.24
32.14
32.14
27.24

St.D
0.669
0.73
0.844
0.470
1.025
1.02
2.14
1.02
0.524
0.775
0.71
1.02

المصدر :قيمة  Tعند مستوى معنوية  0.05هي 1.402

Mein
3.4
3.4
3.3
3.5
3.3
3.2
3.2
3.5
3.5
3.5
3.5
3.3

Variable
Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8
Var9
Var10
Var11
Var12

V.N

دعم اإلدارة
العليا
التركيز على
الزبون
التحسين
المستمر
العمل الجماعي

N=40

ويمكن وصف نتائج الجدول  6وعلى النحو:
 .2نتائج المختبر االحصائي ( )tللمتغيرات ( :)X1-X3أظهر الجدول  6نتائج المختبر االحصائي
( )tالجابات المبحوثين ،إذ إن جميع المتغيرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن متطلب دعم
اإلدارة العليا ،وكانت قيم ( )tالمحسوبة لهذا المتغير أكبر من قيمتها الجدولية البالغة ()2.132
عند مستوى معنوية ( (0.05وقد بلغت نسبة التوافق للشركة قيد الدراسة لهذا المتطلب
(. )%233
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 .2نتائج االختبار االحصائي ( )tللمتغيرات ( :)X4-X6أظهر الجدول  6نتائج المختبر االحصائي
( )tإلجابات المبحوثين ،إذ إن بعض المتغيرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن متطلب التركيز
على الزبون ،إذ كانت قيم ( )tالمحسوبة لهذا المتغير أكبر من قيمتها الجدولية البالغة
( )2.132فيما عدا المتغير األول عند مستوى معنوية ( )3.32وبلغت نسبة التوافق للشركة
قيد الدراسة لهذا المتطلب () %66.62
 .0نتائج االختبار االحصائي ( )tللمتغيرات ( :)X7-X9أظهر الجدول  6نتائج المختبر االحصائي
( )tالجابات المبحوثين أن بعض المتغيرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن متطلب التحسين
المستمر قد حققت توافقا ،إذ كانت قيم ( )tالمحسوبة لهذا المتغير أكبر من قيمتها الجدولية
البالغة ( )2.132فيما عدا المتغير األول عند مستوى معنوية ( )3.32وبلغت نسبة التوافق
للشركة قيد الدراسة لهذا المتطلب () %66.62
 .1نتائج االختبار االحصائي ( )Tللمتغيرات ( :)X10-X12أظهر الجدول  6نتائج المختبر
االحصائي ( )Tالجابات المبحوثين أن جميع المتغيرات الفرعية قد حققت توافقا ضمن متطلب
العمل الجماعي ،إذ كانت قيم ( )Tالمحسوبة لهذا المتغير أكبر من قيمتها الجدولية البالغة
( )2.132عند مستوى معنوية ( )3.32وبلغت نسبة التوافق للشركة قيد الدراسة لهذا المتطلب
(.) %233
تأسيسا على ما تقدم تقبل الفرضية الثانية على مستوى الشركة قيد الدراسة
االستنتاجات والمقترحات
أوال -االستنتاجات
توصلت الباحثة إلى عدد من االستنتاجات تتمثل باآلتي:
 .2حظي موضوع  TQEMباهتمام الكتاب في مجالي إدارة االنتاج والعمليات واإلدارة البيئية،
إال أن تطبيقه في البيئة العراقية لم يحظ باهتمام واسع من قبل الشركات.
 .2كشفت نتائج وصف أفراد عينة البحث اآلتي :
 إن جميع األفراد المبحوثين يحملون مؤهال علميا جيدا يمكنهم من فهم االستبانة واالجابةعليها بشكل صحيح .
 إن أغلب األفراد المبحوثين لديهم خدمة فعلية أكثر من خمس سنوات ،تساعدهم في تقديماالفكار التي تسهم في إمكانية تطبيق النظم الحديثة في االنتاج .
 .0أظهرت نتائج وصف وتشخيص إمكانية إقامة متطلبات تطبيق نظام  TQEMفي الشركة المبحوثة
اآلتي:

 يمكن إقامة متطلبات  TQEMفي الشركة قيد الدراسة. تتباين األهمية النسبية إلقامة متطلبات  TQEMفي الشركة قيد الدراسة. .1حققت الشركة قيد الدراسة نسبة استجابة ممتازة مع متطلبي دعم اإلدارة العليا والعمل الجماعي،
فيما حققت نسبة استجابة متوسطة لمتطلبي التركيز على الزبون والتحسين المستمر .وهذا يشير
إلى وجود أسس سليمة إلقامة متطلبات .TQEM
 .2أسهمت النتائج التي تم التوصل إليها في متن البحث إلى استنتاج مفاده :قبول فرضيات البحث في
الشركة قيد الدراسة .
ثانيا -التوصيات
استكماال لمتطلبات المنهجية وتاسيسا على ما توصلت إليه الباحثة من استنتاجات تتقدم
بمجموعة من التوصيات وعلى النحو اآلتي:
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زيادة اهتمام إدارة الشركة قيد الدراسة بإقامة متطلبات  TQEMلما في ذلك من إسهام
وتعزيز لنموها في بيئة األعمال التي تتسم بالمنافسة الحادة من خالل اقناع اإلدارة العليا
في الشركة بأهمية هذا المفهوم والفوائد التي ستجنيها إذا ما أدخلته إلى الشركة.
تعميق الوعي لدى المدراء والعاملين في الشركة المبحوثة حول مفهوم وفوائد وأهداف
إقامة متطلبات  TQEMوتحديد ما هو متوفر منها ،والعمل على تهيئة المناخ المناسب
إلقامتها .
تعزيز اهتمام إدارة الشركة قيد الدراسة بالتقنيات الحديثة من خالل تمكين العاملين من
استعمال الوسائل االلكترونية كاستعمال الويب واعتماد عمليات التبادل االلكتروني للبيانات
والمعلومات .
العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الشركة قيد الدراسة في إمكانية إقامة متطلبات
تطبيق  TQEMباستمرار ،من خالل تزويد الشركة بكل ما هو جديد عن تطبيق هذا
المفهوم.
على إدارة الشركة قيد الدراسة تطوير مهارات وقدرات ومعارف المدراء والعاملين لديها
في مجال  TQEMمن خالل زجهم بدورات تدريبية وبالتنسيق مع الجامعات العراقية
كجامعة الموصل ممثلة بكليات اإلدارة واالقتصاد وكلية تقانة علوم البيئة .

المصادر
أوال -المصادر باللغة العربية
.2
.2

.0
.1
.2

الدليمي ،رغدة منفي ،2332 ،إدارة الجودة الشاملة للبيئة باستخدام المواصفة  ISO 21332دراسة
حالة في شركة مصافي الوسط ،أطروحة دكتوراه فلسفة في إدارة االعمال ،غير منشورة ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد.
سلطان ،حكمت رشيد وعبد العالي نشون محمد ،2332 ،اثر عمليات إدارة المعرفة في إقامة متطلبات
إدارة الجودة الشاملة للبيئة ( ) TQEMدراسة استطالعية في الشركات الصناعية المساهمة في
محافظة نينوى ،مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية المجلد  ،0كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة
تكريت ،العراق .
الطويل ،اكرم ،احمد ،السماك ،بشار عز الدين ،اغا ،احمد عوني عمر ،2320 ،إمكانية إقامة متطلبات
إدارة الجودة الشاملة للبيئة :دراسة استطالعية في معمل سمنت بادوش التوسع ،مجلة تنمية الرافدين
العدد  220المجلد  02العراق الموصل.
العبيدي ،نشوان محمد عبد العالي ،2332 ،اثر عمليات إدارة المعرفة في إقامة متطلبات الجودة
الشاملة للبيئية ( )TQEMدراسة استطالعية في عي نة من الشركات الصناعية المساهمة في محافظة
نينوى ،رسالة ماجستير في اإلدارة الصناعية جامعة الموصل.
نجم ،عبود نجم ،2338 ،البعد األخضر لالخضر لالعمال المسؤولية البيئية لرجال االعمال ،ط2
مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع عمان األردن.
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