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 ٤ - ١الرحمن:   



 شكر وتقدير
 الذاكرون وعدد كثيرا  طيبا  مباركا  عدد ماحمده الحامدون وعدد ما ذكره   هلل رب العالمين حمدا   الحمد
( وعل آلو وأصحابو  صلى اهلل عليه وسلمالغافمون والصالة والسالم عمى سيدنا محمد ) عن ذكره   ماغفل

تعد والتحصى واشكرك أن يسرت التي النعمك عمى  ين اهلل عمييم أجميعين ، أشكرك ربالطيبين رضوا
 تمام ىذا البحث عمى الوجو الذي ترضاه.إ  لي 

الذي أكرم احمد الطويل أتوجو بالشكر الجزيل واالمتنان إلى أستاذي المشرف الفاضل األستاذ الدكتور 
و مني لي في كتابة ىذا البحث فجزاه اهلل خيرا  ول مرشدا   مى إنجاز ىذا البحث الذي كان خير  أشرف ع

 أطيب الدعاء.
 ماهر الشمامالدكتور األستاذ المساعد  أتقدم بالشكر والتقدير إلى عميد كمية اإلدارة واالقتصاد كما
محمد الدكتور واألستاذ المساعد  رئيس قسم اإلدارة الصناعية ميسر ابراهيم الجبوريالدكتور األستاذ و 

 ، رعد عدنان رؤوفالدكتور األستاذ المساعد و  النعمةعادل ذاكر الدكتور األستاذ المساعد و  المتيوتي
ستاذ ، واألاالء حسيب الجميميه الدكتور األستاذ المساعد و  ، عمي الحافظالدكتور ستاذ المساعدواأل

يع لتقديميم الدعم والتشج عمر عمي اسماعيلستاذ المساعد واأل ، رياض جميل وهابالمساعد 
بالشكر الجزيل إلى كل األساتذه في قسم اإلدارة الصناعية لما  مأتقد، كما المتواصمين والمساندة الدائمة

 ووقت في سبيل إنارة الدرب أمامي.بذلوه من جيد 
لتفضميم  الموقرين في لجنة المناقشة رئاسة  واعضاء   التدريسيينمتناني الى ا  تقدم بشكري الجزيل و أكما 

 عمي بقبول مناقشة ىذا البحث ، فجزاىم اهلل عني خير الجزاء.
متناني إلى التدريسين األفاضل محكمي إستمارة اإلستبانة لمالحظاتيم ا  تقدم بوافر شكري و أوكما 

رشاداتيم بشأن كل المعمومات التي أغنت إستمارة اإلس  يتبيان من النقص، فجزاىم اهلل عنوتوجيياتيم وا 
 الجزاء .خير 
بن آمستشفى في  والعاممين حترامي الكبير إلى السادة المدراءا  وتني في ىذا المجال إسداء شكري و واليف

من جيود في مساعدتي بالجانب العممي من البحث وكافة العاممين فييا لما بذلوه  الموصلسينا التعميمي/
 وفقيم اهلل لفعل الخير.

فيما سندي ومأمني ومنبع قوتي وعطائي لوالدي ووالدتي وأىدي خالص شكري وتقديري إلى نور عيوني 
أغمى ما أممك في الحياة لما بذلوه من عناء  خواتيأأخي و كما اتقدم بخالص شكري وتقديري وامتناني إلى 

 كل  النصائح الرشيدة والوسائل المشجعة عمى االستمرار.وقدمو لي 
فقت في إعداد ىذا البحث وان يتقبم أسال وأخيرا      و مني خالصا  ومن اهلل التوفيق .اهلل تعالى أن أكون قد و 

 الباحثة                                                                                
 صفا موفق نايف
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 المستخمص
متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في أبعاد التنمية دور جاءت الدراسة الحالية إللقاء الضوء عمى    

ألرتباطها بحياة بن سينا التعميمي آمستشفى المتمثمة بو  بالموصل المستدامة في إحدى المنظمات الصحية
االنسان بشكل أساسي. إذ تبنت الدراسة في إطارها المفاهيمي متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة 

، ومن هذا بوصفها متغيرًا مستقاًل ، فضاًل عن تناولها ألبعاد التنمية المستدامة بوصفها متغيرًا معتمداً 
ق بإمكانية إعتماد متطمبات إدارة الجودة الشاممة المنطمق فإن مشكمة الدراسة حّددت بعدة تساؤالت تتعم

 :في أبعاد التنمية المستدامة وكاالتي دورهالمبيئة و 
 تشخيصمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة إلى لإعتماد مستشفى إبن سينا التعميمي  يسهمهل  .1

 ؟ مستشفى قيد الدراسةأبعاد التنمية المستدامة في 
ماهي طبيعة عالقة االرتباط بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في أبعاد التنمية المستدامة   .2

 ؟ في المستشفى قيد الدراسة
تأثير المعنوية لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في ابعاد التنمية المستدامة المامدى عالقة   .3

 ؟ المستشفى قيد الدراسةفي 
هل تتباين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة من حيث األهمية والتأثير في أبعاد التنمية  .4

 ؟المستشفى قيد الدراسةالمستدامة في 
داة رئيسة لجمع أستمارة األستبانة كإعتماد إولإلجابة عمى هذه التساؤالت عممت الباحثة عمى     

مدراء والعاممين ال، من خالل توزيع هذه األستمارة عمى البيانات والمعمومات لمجانب الميداني لمدراسة 
في اقسام وشعب المستشفى فضاًل عن المقابالت الشخصية والزيارات الميدانية ، وبهدف تحميل نتائج 

رتباط والتأثير بين هذه المتغيرات ألالجانب الميداني تم وضع مخطط افتراضي يعكس طبيعة عالقات ا
الرئيسة والفرعية التي تم اختبارها في مستشفى أبن سينا التعميمي  وصيغت مجموعة من الفرضيات

 باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية .
 أهمها:اجات كان من توتوصمت الدراسة إلى مجموعة من االستن

يجابي كان جيدًا وباالتجاه األ في المستشفى قيد الدراسة أن المعدل العام إلدراك األفراد المبحوثين .1
أبعاد التنمية المستدامة في و يؤكد أنهم يهتمون بمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة  مما

 الدراسة.قيد  المستشفى
تحقق وجود عالقة ارتباط معنوية بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية  .2

المستشفى قيد الدراسة بمتطمبات ، اذ ان زيادة اهتمام إدارة المستدامة في المستشفى قيد الدراسة
إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة قد اسهم في أبعاد التنمية المستدامة والتي تتضمن فكرة ان 

 .سعي إدارة المستشفى نحو حماية البيئة يمكن ان يعزز ويدعم التنمية المستدامة
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وأبعاد التنمية المستدامة في معنوي بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة تحقق وجود تأثير  .3
وهذا يشير إلى إمكانية تأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة  المستشفى قيد الدراسة

 .في أبعاد التنمية المستدامة في مستشفى قيد الدراسة
عتمادًا عمى االستنتاجات التي توصمت إليها الدراسة ولغرض النهوض بواقع       ،قيد الدراسة المستشفىوا 

 قدمت الباحثة مجموعة من المقترحات أهمها:
عمى تبني مجالي إدارة الجودة الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية  إدارة المستشفى قيد الدراسةتحفيز  .1

المستدامة في برامجها وتعميقها لدى المدراء والعاممين لما لذلك من إسهام في النهوض بواقعها 
 .في العالم  ة والصحيةالعممي التطوراتومواكبة 

قيد الدراسة بتوزيع المسؤوليات وتنمية روح العمل الجماعي، ومنح الثقة  إدارة المستشفىقيام  .2
والعمل عمى تخصيص الحوافز المادية لمكافأة  لجميع العاممين لممشاركة في تحسين البيئة

 .العاممين المتميزين
قيد الدراسة بدراسة وتحميل عالقات االرتباط والتأثير بين متطمبات إدارة  المستشفىقيام إدارة  .3

 .التي اعتمدتها الدراسة الحالية الجودة الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة باستمرار
 

 : متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة ، التنمية المستدامة. الكممات المفتاحية
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 المقدمة
خيرة من القرن الماضي ، بل ليست القضية الوحيدة المثيرة لألىتمام في السنوات األالجودة قضية  تعد    

واحدة ، ففي ظل  مثالن وجيان لعممة  تا ت، حيث اصبح البيئةجاءت متزامنة مع قضية أخرى ىي قضية 
بسبب الوضع الراىن دفع الحكومات ة وضعف الخدمات المقدمة يستنزاف الكبير الحاصل لمموارد البيئاأل

نسان إلى  زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وفي ظل التحديات التي ات حماية البيئة وحقوق األومنظم
( تولي ومنيا المنظمات الصحيةواجييا العالم وماأثارتو من مشكالت بيئية جعمت المنظمات الخدمية )

ن أدائيا البيئي ، وحيث أن المنظمات الصحية تعد من أكثر المنظمات ىتمامًا كبيرًا بالبيئة من خالل تحسيإ
مر الذي يتطمب من إدارتيا زيادة االىتمام بإدارة الجودة األ سان وذات أىمية أكبر في البيئة ،تماسًا مع األن
 ىتمام بالتنمية المستدامة.ة ومتطمباتيا، فضاًل عن زيادة األالشاممة لمبيئ

نرى أن موضوع  دور متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في أبعاد التنمية  تقدم على مابناءًا و  
منظمات وزيادة قدرتيا عمى المستدامة في المنظمات الصحية يستحق الدراسة ألىميتو في تطوير ىذه ال

ات األعمال عتبار متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة من الموضوعات الميمة لجميع انجاز وا  والنمو  البقاء
حدى  تم أختيار إ الدراسة هىذ إلتمامو  .الح األجيال الحالية والمستقبميةمن أجل حماية البيئة واستدامتيا لص

سعت الدراسة الحالية بن سينا التعميمي ميدانًا لمعمل، و ية في الموصل والمتمثمة بمستشفى آالمنظمات الصح
متطمبات إدارة الجودة بين إلى تقديم إطار نظري وميداني وضمن إطار شمولي لبيان طبيعة العالقة والتأثير 

الجماعي( لزبون، والتحسين المستمر، والعمل ، والتركيز عمى امة بـ:) التزام اإلدارة العمياالشاممة لمبيئة والمتمث
قتصادي( من خالل وصف بعد األجتماعي، والبعد األمثمة بـ: )البعد البيئي، والأبعاد التنمية المستدامة والمتو 

لى النتائج وتحميميا وصوال إ والتأثير بينيما تحديد عالقات األرتباط ، فضاًل عن الدراسةوتشخيص متغيرات 
 .الدراسة المناسبة لممستشفى قيداإلستنتاجات وتقديم المقترحات  ومن ثم بناء

 :ل إثارة مجموعة من التساؤالت ىيفقد صيغت مشكمة الدراسة من خال مع ما تقدم تساقاوا        
 تشخيصمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة الى لإعتماد مستشفى إبن سينا التعميمي  يسيم ىل .1

   ؟أبعاد التنمية المستدامة في مستشفى قيد الدراسة
أبعاد التنمية المستدامة و  الجودة الشاممة لمبيئةبات إدارة رتباط بين متطمماىي طبيعة عالقة األ .2

 ؟ في المستشفى قيد الدراسة
بعاد التنمية المستدامة أفي تأثير المعنوية لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة المامدى عالقة  .3

 في المستشفى قيد الدراسة ؟
والتأثير في أبعاد التنمية ىل تتباين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة من حيث األىمية  .4

 المستدامة في المستشفى قيد الدراسة؟
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وفي ضوء مشكمة الدراسة وأىدافيا تم تصميم مخطط افتراضي حدد طبيعة العالقة والتأثير بين المتغير 
 المستقل ) متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة ( والمتغير المعتمد )أبعاد التنمية المستدامة( وانبثقت عنو

التي أ ختبرت من خالل استخدام بعض األساليب اإلحصائية التي و مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية 
وأكدت النتائج دعمًا ألىداف الدراسة وفرضياتيا وسريان مخططيا  (SPSS 22)اىز تضمنيا البرنامج الج

 قيد الدراسة. المستشفىفي 
/ إدارة الجودة الشاملة للبيئة: بعنوان الفصل األولشممت الدراسة ستة فصول جاء انسجامًا مع ما تقدم 

مفاىيمي إلدارة الجودة الشاممة لمبيئة من حيث ) إطار ختص االول بتقديم وتضمن مبحثين أ إطار نظري.
والمتمثمة بـ:) التزام المفيوم ، واألىمية ، واألىداف ( فيما تناول الثاني متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة 

 اإلدارة العميا ، والتركيز عمى الزبون ، والتحسين المستمر ، والعمل الجماعي(.
االول التنمية المستدامة  وتضمن مبحثان: تناول التنمية المستدامة /إطار نظريبعنوان  الفصل الثانيوجاء 

بحث الثاني أبعاد التنمية المستدامة ) المفيوم، واألىمية ، واألىداف ، والخصائص (، في حين تناول الم
 البعد االقتصادي (.جتماعي ، و والمتمثمة بـ: )البعد البيئي ، والبعد األ

وتضمن ىذا الفصل وأساليب جمع البيانات والمعلومات  منهجية الدراسةفجاء بعنوان  الفصل الثالثأما 
ثاني أساليب جمع البيانات والمعمومات ثالثة مباحث أساسية خصص االول بمنيجية الدراسة ، فيما تناول ال

 وتحميميا أما الثالث فقد خصص لوصف مجتمع الدراسة واألفراد المبحوثين .
اإلدراك  األولتناول  :وتضمن مبحثانالدراسة  متغيرات وصف وتشخيص بعنوان الفصل الرابع وجاء

الثاني فقد تضمن اإلدراك األولي  أماالجودة الشاممة لمبيئة، األولي لألفراد المبحوثين حول متطمبات إدارة 
 لألفراد المبحوثين حول أبعاد التنمية المستدامة .

ختص األول باختبار أ   وتضمن ثالثة مباحث، الفصل الخامس فقد تم توظيفه الختبار فرضيات الدراسةأما 
عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة وتحميميا أما الثاني فقد تضمن اختبار عالقات التأثير بين متغيرات 

 أبعادالدراسة وتحميميا، في حين تناول الثالث اختبار تباين تأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في 
 .التنمية المستدامة
والدرسات  دراسة بفصلها السادس الذي تضمن مجموعة من االستنتاجات والمقترحاتوأخيرًا ُأختتمت ال

صص الثاني لممقترحات ، اجات، فيما خ  تاألول لالستن من خالل مبحثين : خصص المستقبلية المقترحة
 فضاًل عن العناوين المقترحة لمدراسات المستقبمية.
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 الفصل االول
لمبيئة )إطار نظري ( إدارة الجودة الشاممة  

ي يعيش فيو األنساف  ويمارس  فييا حياتو وىذا يستدعي الى االىتماـ ذالبيئة ىي اإلطار ال تعد 
ادارة الجودة الشاممة  في ظؿ التطور المتسارع ، وتعد بيا وحماية االنساف منيا وحمايتيا مف االنساف

داة ميمة لحماية االنساف والبيئة والتي تساعد عمى تحسيف االداء ، ومف ثـ البد مف فيـ الموضوع ألمبيئة 
والوقوؼ عمى محتواه مف خالؿ اسيامات الكتاب في ىذا المجاؿ لتعزيز الجانبيف النظري والميداني و 

 التي يتطمبيا مخطط الدراسة. وبناءًا عمى ما تقدـ سيتضمف ىذا الفصؿ مبحثيف ىما :تقديـ المعالجات 
 .مدخؿ مفاىيمي/ المبحث االول: ادارة الجودة الشاممة لمبيئة 

 . بالدراسةالمبحث الثاني: متطمبات ادارة الجودة الشاممة لمبيئة المعتمدة 
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 المبحث االول
 لمبيئة /مدخل مفاىيميإدارة الجودة الشاممة 

 مف خالؿيسعى ىذا المبحث الى عرض مفيوـ إدارة الجودة الشاممة لمبيئة واىميتيا واىدافيا  
  المحاور االتية:

وجيات نظر حوؿ مفيـو ادارة الجودة  تّابقدـ العديد مف الكاواًل: مفيوم إدارة الجودة الشاممة لمبيئة : 
والتي قد تفترؽ في   Total Quality Environmental Management( TQEM)لمبيئة الشاممة

نيا تمتقي في محتواىا عند عدة محاور اىميا التحسيف المستمر لمبيئة والعمؿ عمى تقميؿ صياغاتيا ، اإلأ
وازالة كؿ اثار التمؼ والمخمفات والتموث البيئي والعمؿ عمى اعطاء المنظمات التي تطبقو ميزة تنافسية 

 (Kralj&Markic,2007وأوضح)(. 72،  7002مطاف،وعبد العالي، مف الريادة بيف منافسييا)س تمكنيا
 The Global Environmental المبادرة العالمية لالدارة البيئية 0990قد تشكمت في ابريؿ 

Management Initiative  وىو ائتالؼ مف المنظمات متعددة الجنسيات وبالتعاوف مع برنامج االمـ
وغرفة التجارة الدولية تحت ىدؼ تطوير استراتيجيات ومعايير االداء البيئي  1(UNEPة )المتحد

لممنظمات بتحقيؽ افضؿ الممارسات في مجاؿ البيئة والصحة والسالمة وباالعتماد عمى مبادئ ادارة 
دارة الجودة ، كأداة لتطبيؽ إ(TQEMلتحديد مفيـو ادارة الجودة البيئية الشاممة ) TQMالجودة الشاممة 

تجد انو مف السيؿ TQM الشاممة في االستراتيجيات البيئية لممنظمات التي قامت بالفعؿ بتبني برامج 
( الى اف Fayad , 2008,12. واشار) (782،  7007)اسماعيؿ ، TQEMنسبيا تمبية متطمبات 

TQEM تطبيؽ مبادئ  مف خالؿ عبارة عف طريقة منظمة وشمولية لمتفكير والتطوير البيئي لممنظمة
مدخؿ لمتحسيف  ، واالستراتيجيات البيئية لممنظمات وىووالممارساتادارة الجودة الشاممة والمفاىيـ، 

ف أ( Clelland.et.al.,2004واكد ) المستمر لمممارسات البيئية بيدؼ ايجاد حموؿ لممشكالت المشتركة.
 عمييا ممة المتمثمة بالمبادئ التي يركزالمتكاىذا المفيوـ يعتمد عمى العممية التنظيمية وعمى مبدأ االدارة 

دارة باالرتباط المباشر بالمدراء وبادارة تحدد تطبيقات ىذه اإلالجماعي وت  الزبوف والتحسيف المستمر والعمؿ 
الجودة الشاممة كفمسفة والتدريب المتزايد المعتمد عمى مبادئ ادارة الجودة الشاممة والعالقات الوثيقة بيف 

العممية كافة لتحديد فرص لزبوف والتوجو نحو العممية واستخداـ الطرؽ التوجييية و المجيز وا
اب كؿ حسب وجية نظره وقد تناوؿ ىذا المفيوـ العديد مف الكتّ  (.7،  7007)الدباغ، التطوير

 -:(0)عرض ىذه المفاىيـ مف خالؿ الجدوؿ ونست
 
 
 

                                                           

1 UNEP: United National Environmental Program  
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 (1الجدول )
 ابوجية نظر عدد من الكت  دارة الجودة الشاممة لمبيئة حسب إمفيوم 

 المفيوم الكاتب والسنة والصفحة ت
1 Curkoivic,et.al.,2008, 94)) الى ازالة كافة مظاىر  ىي نظام اقتصادي متكامل ونيج عمى نظام المنظمةيسعى

 بالتصميم والصناعة بشكل عام. التمف والتموث والضياع التي ترتبط
2 (Clift,et.al.,2012,40)  يمكن المنظمات من تطبيق ممارسات ادارة الجودة الشاممة لمبيئة ىي مفيوم

 لمساندة االستراتيجيات البيئة.
3 (Zhu,2013,243) الشاممة لممساعدة في  الجودة ىو نظام يسعى الى االستفادة من مختمف عناصر

 ادارة البرامج البيئية .
لمتفكير والتطوير البيئي لممنظمة من خالل عبارة عن طريقة منظمة وشمولية  (285،  2014،  )اسماعيل 4

والمفاىيم والممارسات واالستراتيجيات البيئية  تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاممة
لممشكالت  وىي مدخل لمتحسين المستمر لمممارسات البيئية لغرض ايجاد حمول

 المشتركة .
5 (Stead, et.al., 2015,389)  نظام يربط اعادة البحث  بعاد البيئية عن طريقدمج االفي ىي اداة تسمح لممديرين

 أجل تحسين األداء البيئي. والتطوير والعمميات والتسويق من
منيج منظم يرتبط بالتصميم والتصنيع وىدفو الرئيس ىو الحد من النفايات المتولدة  (152، 2016، سممانو ، داؤود) 6

من قبل المنظمات من خالل االستفادة المناسبة من الموارد التقنية والبشرية 
 ويستند ىذا المنيج عمى مبادئ ادارة الجودة الشاممة والتحسين المستمر . 

  .المصادر الواردة في الجدول المصدر : من إعداد الباحثة باالعتماد عمى
 :األتيالشاممة لمبيئة عمى  إدارة الجودةلمفيوم اتفقوا في تحديدىم اب قدبأن الكت  (1)يتضح من الجدول

  .الى تحسيف كؿ ما يرتبط بالمنظمةانيا نظاـ وفمسفة إدارية شاممة تسعى -0
 .والضياع والتموثالتمؼ ر افة مظاىومحاولة التخمص مف كتحسيف األداء البيئي -7
 .لكفاءة في االنتاج وتحسيف الجودة زيادة ا -3
 الرضا بالشكؿ الذي يحقؽ وبدعـ مف اإلدارة العميا لمعامميف كافة عمى العمؿ بصورة شمولية تركز-7

 . االنسب
أداة  ىيالغراض الدراسة الحالية  لمبيئة باف مفيوـ إدارة الجودة الشاممةعمى ما تقدم ترى الباحثة  بناءاً و 
وتستمد  دة،الجو ، وتعزيز قامت بتحسيف البيئة اذاقتصادية وبيئية لممنظمات فوائد  توفردارية شائعة إ

عمى تمكيف الشاممة مع تركيزىا دارة الجودة الشاممة لمبيئة مف ممارسات ادارة الجودةاالساسية إلالعناصر 
  .قدر المستطاع واليدرمظاىر و  مف التموث البيئة وتخميص ،رالزبائف والتحسيف البيئي المستم

( الى TQEMاشار العديد مف الكتاب الذيف تناولوا موضوع ): مية ادارة الجودة الشاممة لمبيئةثانيا: أى 
 ( ومبادئ TQMاىمية ىذا الموضوع مف خالؿ تركيزه عمى الجمع بيف مبادئ إدارة الجودة الشاممة )
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مما يحقؽ ميزة تنافسية لممنظمة مف خالؿ محافظتيا عمى البيئة فضاًل عف  (EMSاالدارة البيئية )
( 7008وبيذا الصدد اكد)نجـ، .(78، 7002عبدالعالي ,األيفاء بمتطمبات واحتياجات الزبوف )سمطاف, و 

البد مف مراعاتو في ظؿ المنظمة  بيئياً  ف الجودة في ظؿ ادارة الجودة الشاممة اصبحت تتطمب شرطاً أ
بالقضايا البيئية عند قياميـ بعممية  المنتجة لممنتجات التي يرغبيا الزبائف والذيف اصبحوا اكثر اىتماماً 

شراء المنتجات ، سواء مف خالؿ وضع واستخداـ ممصقات البيئية عمى المنتجات أو منح الجوائز البيئية 
وتصمـ وتنتج منتجاتيا في ضوء االىتماـ بالبيئة وتقميص تموثيا الى  لممنظمات التي تيتـ بقضايا البيئة

 (. 007،  7003ادنى مستوى ممكف)الطويؿ ،واخروف ،
 الجودة الشاممة لمبيئة أىمية تتجسد من خالل األتي : إدارة من خالل ذلك نالحظ بأن 

  (GEMI ,1994 ,13)بيئة العالمي ة لمبيئة حسب رؤية معيد إدارة الىمية إدارة الجودة الشاممأاف  -1
تكمف في الحث في ايجاد الكمؼ المؤثرة عمى عمميات منع التموث فضاًل عف تحديد المبادئ االساسية 
التي تدعـ مبادئ إدارة الجودة الشاممة لمبيئة عف طريؽ تحسيف عممية اتخاذ القرارات المناسبة ألجؿ تقييـ 

يئية ستثمار االخرى عف طرؽ التخصيص يظمنيا الكمؼ البعممية منع التموث المستمرة وخيارات اال
 . والعوائد المتوقعة لكؿ خيار

تعًد إدارة الجودة الشاممة لمبيئة اداة ميمة تسيـ في تحقيؽ قدارات الكفاءة البيئية النيا توفر  -7
ؿ دمج لممنظمات إطار لممحاسبة االيكولوجية لممنتجات والعمميات عمى طوؿ سمسمة القيمة ومف خال

(.والمنظمة تتمكف مف تحقيؽ مستويات مناسبة مف التزاـ TQMالطبيعة في صيغة إدارة الجودة الشاممة )
اإلدارة العميا ومشاركة العامميف في منع التموث، والحد مف المواد ، واستبداؿ المواد ، فضالعف الحد مف 

 (. Stead,et.al., 2015 , 389النفايات .)
 ت التنظيمية والمجتمعات المجاورةالشاممة لمبيئة بالزبائف الخارجييف مثؿ الوكاالتيتـ إدارة الجودة  -3

جودة الشاممة لمبيئة عمى التحسيف مصمحة في االداء البيئي، وينصب التركيز في ادارة ال ليا التي
لمعمميات. ويظير التحسيف المستمر في عدد مف المجاالت منيا: القضاء عمى عيوب المنتج المستمر 

تعزيز جاذبية تصميـ المنتجات ، وتسريع تقديـ الخدمات ، وخفض التكاليؼ ، ويركز ايضًا عمى و 
 .(Madu,2012,389)تحسيف جودة البيئة مف خالؿ منع التموث

(  باف استجابة قادة المنظمات لموضوع إدارة الجودة الشاممة Waver, 1996, 8اوضح) -7
ت الصحية والسالمة البيئية لخدمة األعماؿ األستراتيجية اصبحت ضرورية وذلؾ لتناولو المجااللمبيئة

االمر الذي يتطمب فيـ االستجابة لمجاالت تحسيف البيئة ،وذلؾ مف خالؿ االىتماـ بمبادئ التنمية 
 .0997( حوؿ البيئة عاـ RIO) ريو المستدامة التي اعمنتيا قمة

                                                           
 EMS : Environmental Management System 
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مما توفره مف تدقيؽ واعداد موازنات ونظـ الجودة  تاتي اىمية إدارة الجودة الشاممة لمبيئة انطالقاً  -2
 (.William ,1993 , 9وحمقات مرجعية وتغذية عكسية ضرورية لتحسيف النظاـ ككؿ )

أىداؼ اب وجيات نظر مختمفة فيما يخص قدـ العديد مف الكتٌ  ف إدارة الجودة الشاممة لمبيئة:ثالثا: أىدا
ف العديد مف المنظمات والمؤتمرات العالمية ( بأ7007)صباح، اذ اوضح  ، إدارة الجودة الشاممة لمبيئة

الميتمة بالبيئة اسيمت في انبثاؽ نظـ جودة مالئمة لإلدارة البيئية بيدؼ تشجيع وتنمية إدارة بيئية كفوءة 
 (.2، 7007بتدقيؽ عممياتيا ودمجيا مع االعتبارات البيئية )الدباغ ، تعبر عف التزاـ المنظمات

 ف إدارة الجودة الشاممة لمبيئة من خالل االتي :وتتجسد اىدا 
االعتماد الشديد عمى طرائؽ متنوعة لقياس وتخطيط نجاح مبادرات التحسيف البيئي التي تستطيع  -0

داء البيئي عمى المدى الطويؿ ف تخطط بشكؿ استراتيجي لتحسيف األالمنظمات مف خالليا ا
 ( .79، 7002)سمطاف، وعبدالعالي ،

المواضيع المتعمقة بالبيئة ورفعيا الى مستويات االدارة العميا والعمؿ عمى تحفيز منظمات تكييؼ  -7
 (.3، 7009 والعبيد ،االعماؿ نحو تكامؿ مبادئ التنمية المستدامة )العنزي ،

السعي لتحقيؽ االنبعاثات الصفرية  عمى الرغـ مف انو يصعب تحقيقيا مف  الناحية العممية  -3
لممديريف لتطوير استراتيجية  الثاني لمديناميكا الحرارية (،فانو يوفر اتجاىاً  )يتناقض مع القانوف

 (.Banerjee,2009,77بيئية باستخداـ انبعاثات صفرية كيدؼ )
 الى الحد مف النفايات وتصميـ المنتجات ذات التاثير البيئي االدنى تيدؼ المنطمات -7

(0999Chsndrashekar,et.al.,)،  البيئي بيف المواطنيف وداخؿ المجتمع يمكف بناء الوعي و
لمحد مف النفايات بيدؼ تحسيف االداء البيئي لممنظمات ،ومع وجود حركة خضراء واىتماـ متزايد 
لمبيئة ،فقد بدأالتميز البيئي ينظر اليو باعتباره مصدرًا ىامًا لمميزة التنافسية،وترتبط معظـ القضايا 

 ى خفض التكاليؼ وتخفيض التاثير البيئيالبيئة بالعمميات الداخمية،ممايؤدي ال
(Mustafa,et.al.,2016,425 .) 

اعداد وتطبيؽ برنامج التدريب الصحية لمعامميف مف اجؿ التحسيف المستمر لمبيئة )الطويؿ  -2
 ( .002،  7007،واخروف ، 
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 المبحث الثاني
 بالدراسةمتطمبات ادارة الجودة الشاممة لمبيئة المعتمدة 

اب حوؿ متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة نتيجة تركيز بعضيـ عمى وجيات نظر الكتٌ  اختمفت    
ضوع اتفاقًا و وبالرغـ مف ىذا التبايف وجدت الباحثة في األدبيات المتعمقة بالمو نٌ ، إال أدوف أخر متطمب

افي ( )ك7002( )رضواف، وحورية ، 7002)داوود،وسمماف،اتفؽ كؿ مف ذ حوؿ ىذه المتطمبات إ
،7003( )Skerlose,et.al.,2009،7002( )سمطاف،وعبدالعالي( )Sammulisto,2001 )

التزاـ األدارة  -1 عمى أف ىذه المتطمبات ىي:( GEMI,1994)( James,1997( )7000)الدليمي،
 العمؿ الجماعي. -4     .التحسيف المستمر - 3 .     التركيز عمى الزبوف -2               .العميا

 ح لكؿ متطمب مف متطمبات ادارة الجودة الشاممة لمبيئة :توضيواالتي  
 : متطمب التزام اإلدارة العميااوالً 

دارة الجودة  مفيوم التزام اإلدارة العميا-أ :يعد دعـ وتأييد اإلدارة العميا لمنيج إدارة الجودة الشاممة بعامة وا 
كدت العديد مف الدراسات عمى  الناجح ليا. وأي يساعد عمى تطبيؽ الشاممة لمبيئة بخاصة االساس الذ

أف التزاـ اإلدارة العميا ىو المحرؾ االساسي لعممية التطبيؽ والتي تؤدي الى تميز األعماؿ ، بؿ وتؤثر 
بشكؿ كبير عمى جودة األداء، أذ أف عدـ التزاـ االدارة العميا بذلؾ يجعؿ الجودة مجرد فكرة ويجعؿ عممية 

ف ( أ7000(. واشار)ابوزيادة ،302، 7002رفعو المنظمة )عبدالرزاؽ،والحمادي ،التحسيف مجرد شعار ت
ماـ يؽ إدارة الجودة الشاممة لمبيئة أاالقتناع والدعـ المطموب في االدارة العميا يتمثؿ في االعالف عف تطب

مى كافة جميع المستويات االدارية والعامميف عمى مستوياتيـ المختمفة ، والتزاـ بالخطط والبرامج ع
المستويات، وتخصيص اإلمكانات المالية والبشرية الالزمة لمتطبيؽ،وتحديد السمطات والمسؤوليات وايجاد 

(اف االمتثاؿ بالنسبة  Sroufeو Curkovic(. وأظير) 07، 7002التنسيؽ الالـز )النجار،وكاظـ ،
متثاؿ لمقانوف مف لممنظمة بأف تفعؿ ماىو ضروري لأل ألنو يسمح مفيداً  لمعظـ المنظمات  يمثؿ موقفاً 

ف تكوف اإلدارة العميا مستعدة لقبوؿ التنفيذعمى نطاؽ المنظمة ويجب أ في موقعيا،خالؿ وجود ممارسة 
إطار  ضمف .وفي ادارة الجودة الشاممة لمبيئة (Saad, et. al. ,2016,2)واف تدافع عف ىده التطورات

يؽ أىداؼ الجودة وأىداؼ تحقخالؿ  العميا بتطبيؽ القواعد الحاكمةلتزاـ االدارة ٌيمكف ا المنظمات الصحية
، وتتمثؿ ىذه القواعد الحاكمة في ضماف الجودة ، تفادي االخطاء ، تقميؿ االخطاء ، التميز المستشفى

االدارية  ، توافر المياراتيديف ، تقديـ الحموؿ واالبتكاراتفي االداء ، تحفيز العامميف ، إرضاء المستف
ت تضـ قياداالمستشفى،إدارية عالية الجودة في منو تأسيس لجنة (.واليدؼ029، 7007)شعيب ، 

الصحية بالمستشفى )قيادي إشرفي إداري فني طبي _تنظيمي ( ، بيدؼ المستشفى وممثمي القوى العاممة
تحسيف االداء بالمستشفى  تنظيـ كافة عمميات برامج الجودة )برامج أدارة الجودة الشاممة لمبيئة ( أنشطة

 -(:7اب كما في الجدوؿ)التزاـ االدارة العميا العديد مف الكتٌ  مفيوـ(.وقد تناوؿ 097،  7007)شعيب ، 
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 ( 2الجدول )
 مفيوم التزام اإلدارة العميا حسب وجية نظر عدد من الكتاب

 المفيوم الكاتب والسنة والصفحة ت
 (49،  2007،وعبدالعالي)سمطان، 1

 
االلتزام الكامل من االدارة والعاممين بمبادئ ادارة الجودة الشاممة لمبيئة اذ يعد جانب 

يبحث عنو  لنجاح عممية التطبيق الن الجودة لم تعد جانباً  اً اساس اً االلتزام ركن
 المنتجات وانما فمسفة يتم ترسيخيا في عقول العاممين في المنظمة.

اي ىيكل الجودة البيئية اذ لن ينجح  االساس لتشييديمثل التزام األدارة العميا حجر  (4،  2009، والعبيد)العنزي ، 2
المديرين ان يتعرفواعمى قيمة تطبيق وعمى بيئي دون التزام االدارة العمياموضوع 

 والتوقفات.ول الى االسباب الرئيسة لمضياعات الجودة الشاممة لمبيئة في الوصادارة
3 (Slack,et.al., 2004 ,506)  يمثل اسناد االدارة العميا ابعد من مجرد تخصيص الموارد لمبرنامج ، كأن يضع

وان تكون االدارة العميا التزاميم بالتطبيق،  االسبقيات لعموم المنظمة ويبدؤا
بادئ وتقنيات الجودة لبقية عمى المم الواقع العممي لمجودة والسيطرةعمى فيقادرة
 المنظمة. اجزاء

التزام بتطبيق السياسة البيئية والتي تتمحور في محاور رئيسة ىي: االلتزام بالنظم  (286،  2014 )اسماعيل ، 4
 والقوانين، والوقاية من التموث  

الحاجة الى التزام االدارة العميا لمتوجو نحو الزبون والحاجة الى روح الفريق  (12،  2016)النجار،وكاظم ،  5
 .ومشاركة العاممين واالدارة معا

 .عمى المصادر الوارده في الجدول باعتمادالمصدر: من اعداد الباحثة 
 االتي: عمىلمتطمب التزام اإلدارةالعميا تحديدىم لمفيومفي  ا( بأن الكتاب قد اتفقو 2يتضح من الجدول )

 يعد متطمب التزاـ االدارة العميا عنصر اساسي لنجاح تطبيؽ ادارة الجودة الشاممة لمبيئة . -0
 يسيـ متطمب التزاـ االدارة العميا في تحقيؽ اداء فعاؿ لمجودة يشمؿ المنظمة كميا.  -7
 يؤدي ىذا المتطمب إلى الحفاظ عمى البيئة داخؿ المنظمة وخارجيا. -3

ىو قدرة  إلغراض الدراسة الحالية التزاـ اإلدارة العميامتطمب بأف وتأسيسا عمى ما تقدم ترى الباحثة    
نظمة عمى االلتزاـ بتطبيؽ نيج الجودة الشاممة لمبيئة والذي مف خاللو تضمف تطبيؽ االدارة العميا لمم

العامميف كافة بالحفاظ عمى البيئة الداخمية والخارجية لممنظمة  والتزاـسس الجودة ومتطمبات البيئة أ  
 وتحسيف سمعة المنظمة.لجودة والربحية، وتخفيض التكاليؼ لضماف تحسيف ا

كثر اىمية كونو رة العميا مف الجوانب البيئية األيمثؿ متطمب التزاـ االدا اإلدارة العميا:اىمية التزام  -ب 
مثؿ  يتيح تطبيؽ نظاـ ادارة الجودة الشاممة لمبيئة في المنظمة الى التحكـ في آثاره الكبيرة عمى البيئة ،

، فإنو يدعـ قدراتيا عمى وزيادة أدائيا وتحسيف جودة منتجاتيا فضاًل عف ذلؾ الحد مف مخاطر التموث ،
 .  Saad,et.,2016,2)التغمب عمى التحديات والتغييرات مف جميع أنحاء العالـ ) 

يعد متطمب التزاـ االدارة العميا مف المتطمبات االساسية لتطبيؽ إدارة  أىداف التزام اإلدارة العميا:-ت
الجودة الشاممة لمبيئة ويتطمب ىذا االلتزاـ مف المدراء استيعاب مفيوـ واىمية واىداؼ ومتطمبات ىذه 



[10] 
 

يـ نييا في االنشطة والعمميات واقساـ المنظمة جميعيا بما يحقؽ االستفادة منيا في مجاؿ عممالفمسفة وتب
، 7003لخفض او ازالة التموث مف اوؿ مرة بوصؼ الجودة البيئية ىي مسؤولية الجميع )الطويؿ،واخروف،

(. وييدؼ موضوع التزاـ باإلدارة العميا الى االلتزاـ باألنظمة والقوانيف والوقاية مف التموث والتحسيف 009
 (.70، 7002رضواف ، وحورية ،المستمر فضاًل عف ضرورة توجيو العامميف نحو االلتزاـ بتنفيذىا )

 انيا: متطمب التركيز عمى الزبونث
( الى اف ادارة الجودة الشاممة لمبيئة ىي فمسفة Yamell,1999اشار)مفيوم التركيز عمى الزبون : -أ

الزبوف أف (. وتستند فمسفة ادارة الجودة عمى فرضية ىي  720، 7003)كافي ،موجيةنحو إرضاء الزبوف
أف يكونوا خارجييف )أي  عمى حؽ. وفي الواقع، يتـ تعريؼ الجودة بما يريده الزبوف،اذ ي مكف الزبائف دائماً 

األخرى داخؿ لوطنية( أوداخمييف )مثؿ اإلدارات والمجتمعات المحمية والمجموعات البيئية ا الزبائف،
ف ادارة الجودة الشاممة ( بأ7002(. واشار )بركات ،GEMI,1994,3المنظمة، ومستويات اإلدارة العميا()

تحديد لداخمييف والخارجييف ، فضاًل عف فيما يتعمؽ بمتطمب التركيز عمى الزبوف يتضمف تحديد الزبائف ا
حاجاتيـ ورغباتيـ ، ومتابعة شكاوييـ وحميا، واالخذ بآرائيـ عند تطوير العمميات الجديدة والمحافظة عمى 

( عمى أف ٢٠٠٢أكد )كوش, وفي ميداف النشاط الصحي  الزبائف الحالييف ،والحصوؿ عمى زبائف جدد.
العناية الصحية ينبغي أف تعػزز خصوصية زبائنيا عف طريؽ عممية تخطيط الرعاية الصحية, ومع ذلؾ 
فاف كال مػف العامميف والمواطنيف يعترفوف بأف المقدرة عمى إدراؾ ىذه الخصوصية ىي تجسيدىا في القمة 

)خدمة المريض أواًل(. لذلؾ نستنتج بأف الزبوف ىو العنصر األساسي والفعاؿ  الجوىرية المتمثمة في شعار
، لذا فإف التركيز عمػى الزبوف )المريض, المراجع( يحتاج إلى تبادؿ لمبيئة في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة

انت طبية أـ اآلراء واألفكار بينيـ وبػيف األطبػاء الممارسيف والمالكات الموجودة في المستشفى سواء أك
اب وقد تناوؿ مفيوـ التركيز عمى الزبوف العديد مف الكتّ .( 770، 7000غير طبية )الطويؿ، والعبيدي، 

 -(:3بعضيا في الجدوؿ ) ونوضح
 (3الجدول)

 مفيوم التركيز عمى الزبون حسب وجية نظر عدد من الكتاب 
 المفيوم الكاتب والسنة والصفحة ت
1 Sammalisto,2001,48)) التأكيد عمى الزبون والعمل عمى ارضائو ويعد من اىم المبادئ التي تحقق أىداف  ىو

المنظمة في تسميم المنتجات التي تشبع احتياج الزبون والتي من الممكن ان تتضمن 
 بحيث ال تؤذي البيئة . احتياجو ليا

2 (Khadour,2010,129) يئة من قبل حاجات ورغبات يتم تحديد الجودة البيئية في ادارة الجودة الشاممة لمب
الجميور العام الزبائن  الزبائن، المشترين، والمجتمع المحمي، والجماعات البيئية ويعدً 

 الداخمية.ي المنظمة يمثمون مجموعة الزبائن في حين أن العاممين فخارجيين، 
يعد الزبون من اىم المرتكزات التي تستند الييا ادارة الجودة الشاممة حيث انو يمثل  (6، 2010)الطويل ،واالغا، 3

المحور األساسي لألنشطة والجيود لذلك فيو يحظى باالىتمام الرئيسي من قبل 
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اإلدارة ،كما تبرز اىمية الزبون لكونو اكثر االشخاص اىمية في اي منظمة فيو غير 
 ة عميو.معتمد عمى المنظمة بل ىي المعتمد

الزبون ىو الشخص الذي يستخدم المنتجات سواء كان زبونا داخميا اوخارجيا  (14، 2016وكاظم، ،)النجار 4
،والزبون في ادارة الجودة البيئية الشاممة ال يستخدم بمفيومو التقميدي ،وانما توسع 

قد ليشمل اولئك االشخاص او الييئات ذات العالقة الذين يتأثرون بعمل المنظمات و 
 اطمق عمييم بإصحاب المصالح.

يعبر عن تحديد الزبون وان رضا الزبون ىو الغاية التي تصب فييا كل جيود المنظمة  ( 474، 2017)حمد، 5
سواء كانت انتاجية او مالية او تسويقية وىي بذلك تيدف الى تحقيق نجاح المنظمة 

 الزبون.في السوق االمر الذي ال يمكن تحقيقو دون الفوز برضا 
 عمى المصادر الوارده في الجدول.باعتماد من اعداد الباحثة المصدر: 

 االتي:متطمب التركيز عمى الزبون عمى  تحديدىم لمفيوماتفقوا في  ( بأن الكتاب3يتضح من الجدول)
التركيز عمى رضا - 2الزبوف ىو اساس وجود أية منظمة صناعية او خدمية واليدؼ االساسي ليا.-1

 .زبوف وحاجاتو قبؿ شروعو بالتفكيربيا متطمبات التوفير ضرورة -3النو الواجية االعالنية لممنظمة.الزبوف 
بأف متطمب التركيز عمى الزبوف يتضمف تحديد مف ىـ زبائف وتأسيسا عمى ما تقدم ترى الباحثة :      

سعادىـ ومحاولة ايجاد المنظمة والعمؿ عمى االستجابة الحتياجاتيـ ولرغباتيـ وتفضيالتيـ المتجددة وا
االسموب المناسب لتمبيتيا وتوفيرىا ليـ ومف ثـ ارضاىـ وتوفير منتجات ذات جودة مناسبة وبأسعار 

  .البيئة والتي تعد مسؤولية الجميعمناسبة مع المحافظة عمى 
اساس تبحث إدارة الجودة الشاممة لمبيئة عف رضا الزبوف ويعد  ىو أىمية التركيز عمى الزبون : -ب

ماذا يريدوف؟ اذ يعد الزبوف المستفيد  مـىـ زبائنيا فمف المستحيؿ اف تع العمؿ فاذا لـ تعمـ المنظمة مف
يف ،المجتمع ، مف منتجات المنظمة، ويصنؼ الزبائف الى)مشتريف،والعامميف في المنظمة ، المساىم

اداء المنتج، ارباح المنظمة،  النظاـ البيئي المحيط ( وىؤالء الزبائف يبحثوف عفالمنظمات الحكومية،
 (.  023، 7002 ، سممافو )داوؤد،واقؿ حد ممكف اف يؤثرفي البيئة الصحة والسالمة،ادنى مستوى خطورة

( الى اف تحقيؽ رضا الزبوف ىو 29، 7008اشار )العنزي،والعبيد ،اىداف التركيز عمى الزبون : -ت
ة التي تركز عمى ة تحوؿ في انشطة الجودة التقميدياليدؼ النيائي  ألدارة الجودة الشاممة لمبيئة ونقط

ة الشاممة لمبيئة الف ف تحقيؽ رضا الزبوف يعد ضرورة مف ضرورات عمؿ إدارة الجودالزبوف النيائي إذ أ
نو إ( 72، 7007اماـ تحقيؽ رضاه. وذكر)الطويؿ ،واخروف ، كبيراً  ىتماـ بالزبوف يكوف عائقاً عدـ األ

قناع االدارة و رضا الزبوف واسعاده وبالتالي فأف إمنيجية إدارة الجودة ىاليدؼ االساسي مف تطبيؽ 
ف توفر قاعدة بيانات الى ذلؾ فعمى االدارة أوالعامميف بالتوجو نحو الزبوف متطمب اساسي وباالضافة  

 .يد مف نظاـ التغذية العكسية منيـكبيرة عف الزبائف واحتياجاتيـ واف تستف
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 المستمر ثالثا: متطمب التحسين 
( كممة Kaizenف التحسيف المستمر )( أ Horngren, et.al.,2002ذكر)مفيوم التحسين المستمر: -أ

االحسف، مف ىنا جاءت كممة ( وتعني نحو Zen( وتعني التغير و)Kaiيابانية مؤلفة مف مقطعيف ىما)
 وحسب (.03، 7007)الدباغ ، منظمةف والتي تعبر عف عممية التحسيف المستمر لمالكايز 

(Institute,2009)  يعدImai Massika في سنة  رمسفة التحسيف المستمب الروحي لظيور فاأل
مف خالؿ تعميؽ الشعور لدى العامميف والتذكير المستمر لممدراء بمراجعة االجتماعات واعادة  0980

(. وبيذا 03، 7007، داء بشكؿ مستمر)الدباغعرؼ عمى اسباب التاخير وتقييـ األتعريؼ المراحؿ والت
 المنظمةالمعيد العالمي إلدارة البيئة يوضح باف عمى جميع العامميف في  GEMI,1994)) الصدد فاف

،  7003واخروف، ،)الطويؿ البيئي ليا، انجاز العمميات المكمفيف بيا بشكؿ سميـ لتحقيؽ تحسيف االداء
ويعًد الجيد المنيجي المستمر لتحسيف العمميات، والتحسيف المستمر ليا يغير منظور المنظمات  (.002

مع اسات التي عفا عمييا الزمف، اذ يحفز العامموف عمى البحث عف بدائؿ مبتكرة لمعمميات والسي بأكممو،
(. GEMI,1994,3) التحسيف المستمر ليس لو نقطة نياية، وانما يستمر مع استمرار المنظمةف إ

يعني التزاـ المنظمة ونظاـ العمميات الذي   (Sammalisto ,2001) مف وجية نظر والتحسيف المستمر
، وفي الممارسة العممية يعني عف طريؽ أفضؿ طرائؽ البحث والفحصيفحص بشكؿ ثابت في المنظمة 

)سمطاف ،وعبد  وفقا لذلؾ،وير وإلتخاذ اإلجراءات قياس عمميات تدقيؽ المتغيرات بانتظاـ لمالحظة التط
(  ٢٠٠٢لعنزي، )افقد أشار أما فيما يتعمق بالتحسين المستمر في المجال الـصحي(.20، 7002العالي،

التحػسيف المػستمر بمثابػة التحدي، وأف ىذا التحدي ىو المحافظة عمى الطاقات ودعـ  إلى أف تعزيز
)الطويؿ، والعبيدي  ة الصحية لمزبوف )المريض المراجػع(والػتعمـ والبقػاء واسػتمرارية النشاط في تقديـ الخدم

ات إدارة الجودة متطمبأحد  ىو إلى أف التحسيف المستمر) ٢٠٠٢)نػصيرات،  (.واشار770، 7000، 
يؿ أسػبابو الحقيقيػة وتحديد وتحم تحسس واكتشاؼ المشاكؿ بشكؿ مستمرويتطمب ذلؾ الشاممة لمبيئة، 

لعمميات والخدمات المقدمة تحقيؽ تحسيف تدريجي في كؿ اإلى يؤدي  مما ،ومعالجتو
العديد مف  وقد تناوؿ مفيوـ التحسيف المستمر(.770، 7000 والعبيدي، الطويؿ،)لمزبوف)المريض(

 -(:7)الجدوؿ بسيتـ توضيح الكتاب و 
 ( 4الجدول)

 ابمفيوم التحسين المستمر حسب وجية نظر عدد من الكت  
 المفيوم الكاتب والسنة والصفحة ت
1 Salmon ,2009 ,19)) واالنشطة المتعمقة  ىو فمسفة إدارية تسعى الى العمل في تطوير العمميات

باآلالت، المواد، العاممين، طرائق االنتاج بشكل مستمر من خالل إدخال 
 االبتكارات الصغيرة .

بأساليب الفحص بشكل ثابت عن طريق ىو التزام المنظمة ونظام العمميات فييا  (25، 2012)الطويل،واخرون،   2
 افضل طرائق البحث والفحص من اجل التحسين المستمر لمعمميات والمنتجات.
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ىو السعي الى تمبية متطمبات وتوقعات الزبائن والتي ىي اصال في حالة تغيير  (272، 2013)كافي ، 3
مستمرًا ومتواصال عن فرص التحسين كذلك الحال في الحقل  مستمر يتطمب بحثاً 

ظيور وحدوث لقضايا جديدة ومطالب جديدة تطمبيا  البيئي حيث ان ىناك دائماً 
 المجاميع البيئية.

ىو ممارسة فعالة وقوية من اجل إدخال اإلضافات الصغيرة المستمرة وبشكل  (52، 2012)اغا ، 4
مئات من ىذه التعديالت والمقترحات التي يقدميا يومي واحيانا االخذ بعشرات او 

رواد الجودة وصناديق المقترحات في جميع مجاالت االعمال وبشكل خاص في 
 مجال الجودة البيئية .

والعممية عمى وفق فكرة  يعبر عن التغيير المستمر في الحياة الخاصة والعامة (151، 2017)صالح، 5
كافة ميام المنظمة فضال عن كمف المعيب التخمص من الكمف غيرالضرورية في 

 والمعاد والمرتجع والتالف أينما وجد.
  .عمى المصادر الواردة في الجدول باعتمادمن اعداد الباحثة  لمصدر :ا   

 :متطمب التحسين المستمر عمى االتي تحديدىم لمفيوماتفقو في  اب( بأن الكتٌ 4يتضح من الجدول)
إف التحسيف المستمر  -2 .شاممة لكافة االنشطة في المنظمة فمسفة اداريةف التحسيف المستمر ىو إ-1

والذي مف خاللو يتـ اجراء جميع السمات المميزة ليا مبيئة و دارة الجودة الشاممة لىو أحد متطمبات إ
طريقة الجراء التحسينات بشكؿ مستمر في مفردات -3. حسينات في عمميات وانشطة المنظمةالت

 خالؿ دراسة مراحؿ تصنيع المنتج بشكؿ الذي ينعكس عمى تخفيض تكمفة الوحدة المنتجة .التكاليؼ مف 
اف متطمب التحسيف المستمر يشير الى قدرة المنظمة عمى وتأسيسا عمى ما تقدم ترى الباحثة     

مدراء دارية الذي يمتـز بموجبو التحقيؽ جودة متميزة في عممياتيا ومنتجاتيا وىو يعٌد مف االساليب اال
 والعامموف في المنظمة بالجوانب المتعمقة بتحسيف الجودة وخفض الكمفة والوقت.

تركز عمى التحسيف المستمر ليس تقنية او اداة او اسموب بؿ طريقة حياة اىمية التحسين المستمر: -ب
في نجاح المنظمة واستمرارىا في  يةاكبر، لذا فيو مف المرتكزات االساس الزبوف لتحقيؽ حصة سوقية

وليس عمى منيجية  ؟know How وكيؼ ؟What  ويركز التحسيف المستمر عمى منيجية ماذا، السوؽ
 العالج مف خالؿ مبدأ اعممو صحيحاً  التحسيف المستمر يقوـ عمى فكرة اف الوقاية خير مفو ؟ Who مف

  (BORUM,2002)واشار كؿ مف  .( 737، 7003 ، واحمد عبدالرحمف، (منذ البدء
 : (02، 7007 )الدباغ، الى اىمية التحسيف المستمر المتمثمة بما ياتي (Dogdanoiu,2009)و
اد الوعي باىمية الجودة والدعـ الشامؿ لمعامميف وايجاد الحموؿ لممشكالت القائمة واعد.1

.بناء عالقات جيدة 3  .تحقيؽ ىدؼ المعيب الصفري واستثمار اليدؼ. 2 لممقترحات المتقدمة.التقارير 
رضا  يتحقؽوضع العنصر البشري بالمرتبة االولى اذ .4 مع )الزبائف ،المورديف ،المنظمات االخرى (.

 منتجات تتفؽ مع حاجاتو ورغباتو. والعامميف لدييا الزبوف عندما تقدـ المنظمة
              االفراط في استخداـ مستمزمات المراحؿ االنتاجية. -الضياعات–.تقميؿ وقت االنتظار 2
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ف اليدؼ مف عمميات لى أ( إ72، 7007اشار )الطويؿ،واخروف ،اىداف التحسين المستمر :-ت 
التحسيف في العمميات  رالتحسيف المستمر ىو الوصوؿ الى االتقاف  الكامؿ لألعماؿ عف طريؽ استمرا

فرص لمتحسف يجب استخداميا.  ف يجب اف ال تتوقؼ الف ىناؾ دائماً االنتاجية كما اف جيود التحسي
ومف خالؿ عمميات التحسيف المستمر لمعمميات والمنتجات  تيدؼ المنظمة الى تخفيض التأثير البيئي 

ميات التحسيف المستمر إلزالة االختناقات عف تمكيف العامميف مف القياـ بعم الى ادنى حد ممكف ، وفضالً 
 (.008، 7003او تقميؿ اليدر والتمؼ الى ادنى ما يمكف )الطويؿ،واخروف ،

 رابعا: متطمب العمل الجماعي
( بأف متطمب العمؿ الجماعي أحد أىـ 7، 7009يرى )العنزي،والعبيد ،مفيوم العمل الجماعي :-أ

عناصر كما جاء في الشاممة لمبيئة وذلؾ العتمادىا عمى تكامؿ الدارة الجودة التوجيات الجوىرية إل
مر ف ىذا التغيير يتعرض لممقاومة األوا ف إدارة الجودة الشاممة لمبيئة قد تحدث تغييراً المدخؿ النظمي إذ أ

الذي يتطمب اشتراؾ العامميف في ادارة الجودة الشاممة لمبيئة لكي تحقؽ تحسينات في اسموب العمؿ وحؿ 
مشكالت بسيولة وبطرائؽ ذات جدوى النجاح ذلؾ باستخداـ اسموب فريؽ العمؿ الذي يعد بمثابة ال

دراؾ تمؾ عف التوجو في إ خر فضالً الميارات المكممة بعضيا لمبعض األمجموعة مف االفراد ذوي 
عميو معرفة  مف الفساد االداري واف فريؽ العمؿ المجموعة نحو غاية معينة والتزاميا بمحاسبة الذات خوفاً 

 .يف الكمفة وفوائد التحسيف البيئيموازنة بلناجمةعف عمميات االنتاج ألجراء اسموب التعامؿ مع المموثات ا
(  (Indigo,2011و (Mosely et ,al.,2011)حسب اراء  رئيسيف وينقسـ العمؿ الجماعي الى نوعيف

 تي:( وكاأل072، 7007،لعابدي، واخروف وكما ورد لدى )ا، (Kosher and Sutter ,2007)و
 اعماؿ المنظمة.لمنظمة ويدوف بشكؿ واضح في خارطة ا والذي تنظمو ادارة:العمل الجماعي الرسمي-1
خارج سيطرة ادارة المنظمة وىو  : والذي تنظمو جماعة مف األفراد رسميالالعمل الجماعي غير  -2

 غير مدوف في خارطة اعماؿ المنظمة .
المنظمات  باف العمؿ الجماعي ىو أداة ىامة لدييا القدرة عمى تكويفKhawka, 2016 , 234) ويرى )
التي تتسـ بالكفاءة والمرونة، ولكنيا تحتاج إلى دعـ ورعاية أكثر مف ذلؾ،وبالتالي االدارة العميا  الصحية

لمساعدة بعضيـ البعض  يائأعضا تحفيزبحاجة إلى االعتراؼ ودمج الفرؽ داخؿ منظماتيـ بطريقة 
لتحقيؽ األىداؼ والنظر في استراتيجيات لتحسيف أنشطة العمؿ الجماعي، وفي الرعاية الصحية فأف 

مف خالؿ فرؽ العمؿ الجماعي. وبناء عمى ذلؾ، ينبغي إضفاء الطابع  رعاية المرضى بشكؿ أفضؿ يتـ
تعزيز ثقافة العمؿ الجماعي.  المؤسسي عمى العمؿ الجماعي في منظمات الرعاية الصحية مف خالؿ

.وقد تناوؿ مفيوـ العمؿ الجماعي  ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ التدريب وتعزيز مبادئ العمؿ الجماعي
 -(:2اب وسيتـ توضيح بعضيا في الجدوؿ )العديد مف الكتٌ 
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 (5الجدول )
 ابالكت   حسب وجية نظر عدد من مفيوم العمل الجماعي 

 المفيوم الكاتب السنة الصفحة ت
 (53 ،2008العنزي ،والعبيد ،  ) 1

 
 

حدى التوجييات الحديثة ألدارة الجودة الشاممة لمبيئة،وذلك كون اعتمادىا عمى من أىو 
تكامل العناصركما ذكر في المدخل النظمي. اذ ان ادارة الجودة الشاممة لمبيئة قد تحدث 

يتطمب اشراك العاممين في ادارة مر الذي يتعرض لممقاومة األتغييرًا، وان ىذا التغيير 
 سموب العمل ، وحل لمشكالت بسيولة.الجودة الشاممة لمبيئة ،لكي تحقق تحسينات في ا

بالفخر لعمميم الجماعي  يعد من خصائص االدارة اليابانية الميمة ، اذ يشعر العاممين ( 25 ،2012، )الطويل،واخرون 2
االداء المتميز لممنظمة وبشكل مباشر عمى خير الحفاظ عمى مستوى وىميم األول واأل

 تحقيق التحسين والتطوير في مستوى الجودة البيئية واالنتاجية.
اسموب جديد لنجاح ادارة الجودة الشاممة لمبيئة والفريق ىو مجموعة صغيرة من االفراد  (272، 2013)الكافي، 3

ام وموجيين ادائيم نحو تكون مياراتيم متممة بعضيا لمبعض االخر ممتزمين باليدف الع
 الغاية التي تمزميم لمحاسبة انفسيم . 

ىو استخدام مفيوم الفريق ضمن ادارة الجودة الشاممة لمبيئة ويعد اسموب سيل  (286، 2014)اسماعيل، 4
لتحسين االلتزام وضمان تحقيق االىداف واالجراءات والعناصر االخرى في المنظمة , 
ويضم الفريق ممثال عن االدارة وعن مواقع العمل ويستطيع تقييم القضايا البيئية 

 والفرص والعمميات الموجودة. 
صمة في ثقافة كل مجتمع من خالل بذل الجيد او المال او ىو ظاىرة اجتماعية متأ (154، 2016، ،وسممانوود)دا 5

الوقت لحل المشكالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي تعتري المجتمع دون انتظار 
 .ري ترتقي بو المجتمعات والحضاراتالعائد المالي وىو بذلك يمثل سموك حضا

 . عمى المصادر الوارده في الجدولباعتماد المصدر : من اعداد الباحثة 
 متطمب العمل الجماعي عمى االتي : تحديدىم لمفيوماتفقو في ( بان الكتاب 5يتضح من الجدول )

 .قوموف باداء عمؿ معيف فيما بينيـمجموعة مف االفراد ي -0
 .العضاء فريؽ العمؿ الجماعيلمياـ لية اف العمؿ الجماعي مشاركة وتحمؿ مسؤو يتضم -7
يعمموف مع بعضيـ فرادباف العمؿ الجماعي ىو مجموعة مف االوتاسيسا عمى ما تقدم ترى الباحثة      

 .واالقتصادية والبيئية والثقافية لحؿ المشكالت االجتماعية الذي يجعميـ يتحمموف المسؤولية عمى النحو
 مدخؿ الفريؽ لتطبيؽ جميع االنظمةالى اىمية  (Gemi,1994): اشاراىمية العمل الجماعي -ب

ويوكد اف فريؽ نظاـ  ادارة الجودة الشاممة لمبيئة يجب اف يحتوي  حوالحديثة اذا ما اريد ليا النجا الجديدة
 )العابدي، عمى عامميف مف صحة والسالمة البيئية والمحاسبة المالية وغيرىـ في دراسة الجودة البيئية

 (.20 ،7007 واخروف ،
 : ييدؼ إلى االتيالى اف العمؿ الجماعي (08،  7007الدباغ ، ):اشاراىداف العمل الجماعي-ت

  مسؤولية كؿ فرد.تحديد قائد ومسؤوؿ وتحديد 
  منظمةوالالغرض مف تنظيـ مجموعة العمؿ لتحقيؽ اىداؼ الفرد. 
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 الفصل الثاني
 نظريالتنمية المستدامة/اطار 

مف الموارد التي نعتبر  ف كثيراً ألحاضر مشكمتيف، تتمثؿ االولى في تواجو البشرية في الوقت ا 
ي ذانية فتتعمؽ بالتموث المتزايد ال،اما الثفي المستقبؿ القريب  وجودىا االف مف المسممات معرضة لمنفاذ

في الوقت الحاضر والناتج عف الكـ الكبير مف الفضالت التي انتجتيا ، ونتيجة لذلؾ فقد  تعاني منو بيئياً 
لة الحفاظ عمى البيئة واستدامتيا كموضوع ألى بروز مسإاسيمت ىذه المشاكؿ عمى الصعيد العالمي 

 المستويات .يحتؿ اىمية خاصة وعمى كافة 
 تضمف ىذا الفصؿ المباحث االتية :وبذلؾ سي

 .إطار مفاىيمي/  : التنمية المستدامة المبحث االول
 .: أبعاد التنمية المستدامة المبحث الثاني
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 المبحث االول
 التنمية المستدامة/ إطار مفاىيمي

اب تحميؿ بعض الكت   المستدامة، حاوؿمفيوـ التنمية ل بيدؼ الوصوؿ أواًل: مفيوم التنمية المستدامة: 
مية في المغة مصدر مف الفعؿ نوالت –والمستدامة –اؿ التنمية –ىذه العبارة وتقسيميا إلى لفظييف ىما 

 ستدامة الشيء اي طمب دوامو  إفمأخوذة مف  االستدامة. اما كممة الشيء :نامياً  يقاؿ : انميت   –نمى 
تسميات مف اىميا التنمية البشرية، (.  ويطمؽ عمى مفيوـ التنمية العديد مف ال351، 2016)ابراىيـ ،

التنمية  وقد اصطمح عمى تسميتيا .وغيرىا،..، والتنمية الشاممة ،، والتنمية التضامنيةوالتنمية المتواصمة
، حيث دخؿ ىذا المفيوـ التنمية الثانيةنمية بعد الحرب العالمية االىتماـ بمفيوـ التأ . وقد بدالمستدامة

، لكف ىذا االىتماـ كاف يركز عمى النمو االقتصادي ىتماـ منصباً الى الفكر االقتصادي بعد اف كاف اال
. وشيد مفيوـ التنمية توى الدوؿ الصناعية في ذلؾ الوقتعمى كيفية تنمية الدوؿ التي لـ تصؿ الى مس

، حيث تـ اطالؽ مصطمحات جديدة عمى التنمية مف القرف العشريفداية السبعينات مف ثورة كبيرة في ب
ية التي اف التنمية المستدامة ىي التنم.(367،  2014لرواش ،وبني ىاني ،اىميا التنمية المستدامة )ا

االقتصادية والبيئية واالجتماعية لكؿ مف االجياؿ القادمة وبالتالي فيي عممية  بيف االىداؼ تحقؽ توازناً 
متعددة االوجو والمحاور تسعى الى العدالة االجتماعية في الواجبات والحقوؽ والى رفع المستوى مستمرة 

ي برنامج ناجح لمتنمية المستدامة البد مف اف يحقؽ ألتعميمي والصحي ألفراد المجتمع فالمعاشي وا
ي والحضاري والتاريخي استدامة ىذه الموارد لالجياؿ القادمة مع الحفاظ عمى اليوية الوطنية واالرث الثقاف

 (. ومصطمح التنمية المستدامة اكتسب اىتماماً 77، 2012واخروف ، ، لممجتمعات الوطنية )االنباري
بعد ظيور تقرير لجنة بريت الند والذي صاغ اوؿ تعريؼ لمتنمية المستدامة عمى انيا التنمية التي  كبيراً 

، ومف ىنا ية حاجاتيـتمبي االحتياجات الحالية الراىنة دوف المساومة عمى قدرة االجياؿ المقبمة في تمب
العديد  ، حيث ظيرت والمعانيحـ الشديد في التعريفاالتزا التنمية المستدامة تعاني مف االشارة اف تجدر

: مجموعات وقد قسمت ىذه التعريفات الى اربع ،التنمية هذتي تضمف عناصر وشروط ىمف التعريفات ال
تعني التنمية المستدامة  فاقتصادياً  .(23، 2013)عبد الغني ،  وتقنيةاقتصادية ، اجتماعية ، بيئية 

اما بالنسبة لمدوؿ المتخمفة فيي تعني توظيؼ ض في استيالؾ الطاقة ، والموارد لمدوؿ المتقدمة إجراء خف
فأنيا   واالنساني صعيد االجتماعيالوعمى  ر.المعيشة والحد مف الفق ىف مستو الموارد مف اجؿ تحسي

الصحية والتعميمية خاصة في تعني السعي مف اجؿ استقرار النمو السكاني وتحسيف مستوى الخدمات 
الزراعية  اضير الطبيعية واالستخداـ المناسب لأل فيي تعني حماية الموارد اما عمى الصعيد البيئي.الريؼ

نقؿ المجتمع الى عصر الصناعات النظيفة التي  فيي تعني عمى الصعيد التقني اً واخير  .والموارد المائية
 .حابسة لمحرارة والضارة باألوزوفمنظفة لمبيئة ، وتنتج الحد االدنى مف الغازات المموثة وال تقانةتستخدـ 

، وىي الماء ىو تمبية الحاجات االساسيةو  ي االوالجدير بالذكر اف التنمية تحتوي عمى مفيوـ اساس
 ة والدخؿ باإلضافة الى التعميـ.والغذاء والمأوى والطاقة والصح
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، فضماف اإلتاحة الكافية لمتعميـ لمجميع مف اجؿ حياة بيف التعميـ والتنمية المستدامة فيناؾ ارتباط وثيؽ 
صحية منتجة يعد مف اىـ مبادئ التنمية المستدامة حيث اف االرتقاء بقطاع التعميـ وما عكسو مف 

 وسميـ )سالـ ،شكؿ واضح بنجاح الخطط التنموية واستدامتيا يسيـ في  لألوضاع بالمجتمعتحسيف 
واخروف اف التنمية المستدامة ىي االستخداـ المناسب لمموارد  ريو. واكدت قمة (380، 2016وسراي ، 

مف جميع النواحي ،في اعالنيا التنمية المستدامة عمى نحو شامؿ كاستراتيجية لتمبية احتياجات سكاف 
العالـ الحالييف دوف التسبب في اثار سمبية عمى الصحة وعمى البيئة ، ودوف استنزاؼ قاعدة الموارد 

وتعرؼ  ،جياؿ المقبمة لتمبية احتياجاتيـ تعريضيا لمخطر، ومف ثـ دوف المساس بقدرة اال العالمية او
"، التنمية المستدامة بأنيا عالمي لحفظ الطبيعة "رعاية االرضاالستراتيجية الجديدة التي حددىا االتحاد ال

 Jilcha ("ـ االيكولوجية"تحسيف جودة حياة االنساف في الوقت الذي تعيش فيو القدرة االستيعابية لدعـ نظ
,et.al.,2017 ,373 (.  وقد برزت محاوالت عديدة لتعريؼ مفيوـ التنمية المستدامة وىذه المحاوالت
 . المفاىيـ مف ىذه ( يعرض بعضاً 6ؿ )التزاؿ متواصمة والجدو 

 ( 6الجدول )
 ابالكت   وجية نظر عدد منمفيوم التنمية المستدامة حسب 

 المفيوم الكاتب والسنة والصفحة ت
 وتغيير ومناحي التنمية التقنية االستثمار فييا استخدام الموارد وتوجيياتىي عممية يتناغم  (2، 2008)ىاجر،وفطيمة ،  1

 بحاجيات االنسان وتطمعاتو . كال من إمكانات الحاضر والمستقبل المنظمات عمى نحو يعزز
عممية مجتمعية واعية ودائمة موجية وفق إرادة وطنية مستقمة من اجل ايجاد تحوالت  (12، 2011)عبدالرحمن ، 2

لقدرات  نمو مطرد واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيقىيكمية واحداث تغييرات سياسية 
 المجتمع المعني وتحسين مستمر لجودة الحياة فيو.

3 (Romiguer,2011, 5) ثقافياً  ومالئمة  ،اقتصادياً  وفعالة ،مرغوبة اجتماعياً ولية التي تكون تنمية الموارد الد، 
 .بيئياً   ومستمرة

 الحاجة لضمان افضل جودة حياة لمجميع االن وفي المستقبل (350، 2017)الشعباني ،  4
وشاممة لنواحي الحياة  عممية حركية متجددة تبحث عن موارد جديدة وبدائل جديدة (5،  2017)مناتي،ومجيد، 5

 والحاجات االنسانية والمجتمعية.
6 Umar, 2017 ,95)) المبدأ المنظم لمحفاظ عمى الموارد المحدودة الالزمة لتوفير احتياجات االجيال  ىو

 القادمة من الحياة عمى كوكب االرض .
  .الجدول  االعتماد عمى المصادر الواردة فيمن اعداد الباحثة بالمصدر :     

 عمى االتي :اتفقوا في تحديدىم لمفيوم التنمية المستدامة اب ( بأن الكت  6)نالحظ من الجدول  
 التنمية المستدامة تحافظ عمى البيئة والصحة والسالمة والتقانة واالقتصاد والتعميـ. -1
 التنمية المستدامة تمبي حاجات البشر بالماضي والحاضر والمستقبؿ. -2
   .ح المجتمع وباعتماد افضؿ الوسائؿلجميع شرائالتنمية المستدامة تحقؽ الرفاىية والراحة  -3

الجيؿ  التي تمبي حاجات ورغبات لعمميةىي اان التنمية المستدامة عمى ما تقدم ترى الباحثةواتساقاً 
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بالطبيعة وال تشكؿ اي تيديدعمى  الضررودوف االلحاؽ التضحية بقدرة االجياؿ القادمة  دوف الحاضر
 والتقانة قتصادواأل في البيئة عتبارفي األ تأخذ  وىي التنمية التي  الموارد ؾاستيالالبيئة وتعمؿ عمى ترشيد

 والمجتمع.
التنمية  التطرؽ الى اىمية مفيوـ ينبغي ضوء المفاىيـ االنفة الذكر في: اىمية التنمية المستدامة -ثانيا

  :(144،  2014)عبد القادر،  يف أىمية التنمية المستدامة ىأ (UNESCO,2009)المستدامة إذ ذكر
   فيو يروج لتعميـ  لمجميع،إف التعميـ مف اجؿ التنمية المستدامة يعطي وجية جديدة لمتعميـ والتعمـ -1

 استثناء.يستوعب الجميع بدوف  أفضؿبجودة 
 ي لمعديد مف االولويات المجتمعات عمى تصد المستدامة يساعداف التعميـ مف اجؿ التنمية -2

زمات الغذاء ، والمخاطر لكوارث واخطارىا ، وضياع التنوع البيولوجي ، وا: مثؿ اثار ا والمشكالت
 االقتصادي الجيد. مف وىو اساسي لتنمية الفكرواليشاشة االجتماعية وانعداـ األ، الصحية

ؤولية يستند التعميـ مف اجؿ التمية المستدامة الى قيـ العدالة واالنصاؼ والتسامح واالكتفاء والمس-3
والتخفيؼ مف وطأة الفقر ، ويؤكد عمى اىمية مبادئ  ،المساوة بيف الجنسيف، والتالحـ االجتماعيويعزز 

 العناية والسالمة والنزاىة التي ارست في ميثاؽ االرض . 
، وعمى مة عمى المناىج الخالقة والنقدية، والتفكير لممدى البعيديركز التعميـ مف اجؿ التنمية المستدا-4

 .ية الثقافة وحؿ المشكالت المعقدةلتمكيف مف اجؿ مواجاىمية التجديد وا
ميارات اجات السكاف وواقعيـ ، فيو يوفر الالتعميـ مف اجؿ التنمية المستدامة وثيؽ الصمة باحتي-5

اضافة سات والمعارؼ الراسخة في الثقافات المحمية موؿ لمشكالتيـ ويستفيد مف الممار الالزمة اليجاد الح
 والثقافات الجديدة .الى االفكار 

  -: (422،  2014)الركابي ، لى اىمية التنمية المستدامة باالتيإ( 2006واشار )ىاشـ ، 
 خالؿ السبعينات والثمانينات مف ئمة عمى تطوير راس الماؿ المادي اخفاؽ نظريات التنمية القا -1

التنمية  وفشمت نظريات ادت الى حدوث مشكالت السابقة ليا لـ ظواىرالقرف العشريف عاش العا
 روفتحت الطرؽ لبناء نظرية التنمية المستدامة لالسياـ في معالجتيا وتفسي الكالسيكية في معالجتيا

 .حدوثيا
اف مفيوـ التنمية المستدامة يوازي مفيوـ الرفاىية الذي يتطمب االعتراؼ بأف البشرية يجب اف  -2

 ة .تتعايش ضمف حدود الموارد المتاحة ومحددات الطاق
اف اغمب الدراسات الحديثة اخذت توكد عمى ضرورة الحفاظ عمى الموارد الطبيعية غير المتجددة  -3

 واستدامتيا كموضوع ميـ سواء أكاف في مجاؿ الفكر اـ السياسة . 
: يمكف صياغة اىداؼ التنمية المستدامة في ضوء حركة الواقع  اىداف التنمية المستدامة -ثالثا

( باف االىداؼ االساسية لمتنمية 6، 2017،مجيداالقتصادي واالجتماعي والبيئي لمبمد، اذ ذكر )مناتي،و 
 المستدامة يمكف النظر الييامف حيث التنمية االقتصادية ،واالجتماعية، والبيئية كاالتي :
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 : وتتركز باالتي : ديةاىداف التنمية االقتصا -1
 زيادة معدالت النمو االقتصادي التي تؤدي الى زيادة الدخؿ القومي الذي يعني زيادة متوسط دخؿ  -أ

عف تطور  الفرد وتطور مستوى المعيشة الذي يقود لتحقيؽ الرفاىية االقتصادية لمفرد والمجتمع فضالً 
 القدرة االقتصادية لمدولة .

( متطور يخدـ التجارة الخارجية ، زراعياً  )صناعياً  دي مما يجعمو اقتصاداً تعديؿ الييكؿ االقتصا -ب
ويقود الى تطوير البنية التحتية لالقتصاد كالطاقة الكيربائية والمياه الصالحة لمشرب ومياه الصرؼ 

 الصحي والطرؽ والموصالت والخزف واالتصاالت.
ية القطاعات االقتصادية كالصناعة والزراعة تحسيف انتاجية العامميف التي تقود الى تحسيف انتاج -ت

 والتي تؤدي الى زيادة الناتج المحمي لمبالد.
 . تحسيف مستوى االستيالكي لالفراد مف خالؿ توفير السمع والخدمات المنتجة محمياً  -ث
 : وابرزىا االتي :  اىداف التنمية االجتماعية -2
 ،وسياسية واجتماعية كؿ امنية التي تقود الى مشاخطر بوصفيا المشكمة األ البطالة والفقر معالجة-أ

 االنتاج وتنمية يؤدي الى زيادة والمعالجة تتـ مف خالؿ توفير فرص العمؿ لمعاطميف والتي بدوره
 .االقتصاد

تطويرالرعاية الصحية والوقائية وتطوير التعميـ بمختمؼ مراحمو والذي مف شأنو اف يزيد مف تمكيف  -ب
 في القطاعات االقتصادية وغير االقتصادية.االفراد العامميف 

 عمى زيادة انتاجيـ . تأميف السكف المالئـ لمسكاف وباالسعار المناسبة وىذا بدوره ينعكس ايجابياً  -ت
 : والتي تتركز في االتي :اىداف التنمية البيئية  -3
 والتربة .تحقيؽ نظافة البيئة مف التموث الذي ينعكس ايجابيا عمى الماء واليواء -أ

 توسيع مساحات االقتصاد االخضر وبما يقمؿ مف ظاىرة التصحر . -ب
 الحفاظ عمى قاعدة الموارد المادية والبيولوجية .-ت

 :الحضرية ىي( الى اىداؼ التنمية المستدامة في المدف Finnveden, et.al., 2017,6)واشار
ستوطنات الحضرية اىمية بالنسبة لمماليدؼ ذو  ىذاالقضاء عمى الفقر بجميع اشكالو في كل مكان:.1

 االعمار جميع والرجاؿ مف والنساء"خفض نسبة االطفاؿ اليدؼ  ىذا حداالىداؼ في اطارأو  في البمداف.
 لمتعاريؼ الوطنية ". عمى االقؿ وفقاً  2030بحموؿ عاـلى النصؼ إ ابجميع ابعادى الذيف يعيشوف في فقر

تشمؿ االىداؼ المدرجة تحت ىذا ولمجميع في جميع االعمار :. ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه 2
البند جوانب مثؿ الوقاية والعالج مف تعاطي العقاقير وحوادث المرور وتعزيز الصحة العقمية والحد مف 
الوفيات واالمراض المتعمقة بالمواد الكيميائية الخطرة وتمويث اليواء والماء والتربة ، التموث ، وكميا ذات 

 بالتخطيط الحضري.صمة 
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 فالمدارس ىي جزء.ضمان التعميم الجيد والمنصف الجيد وتعزيز فرص التعميم مدى الحياة لمجميع 3
لمحصوؿ عمى التعميـ عمى مختمؼ المستويات  فرص متساوية ري ومف ثـ فاف توفيرالحض مف التخطيط

 لو اىمية.
انياء جميع اشكاؿ التمييز بيف : .تحقيق المساوة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات4

 الجنسيف ىو جزء ذي صمة مف التخطيط الحضري .
توفير المياه الصالحة :لمجميع وادارتيا عمى نحو مستدام .ضمان توفير المياه والصرف الصحي5

لمشرب ومعالجة مياه الصرؼ الصحي وفقًا  لمتخطيط الحضري. وقد يؤدي تغير المناخ ومايرتبط بو مف 
 وضع ىذا التركيز اكثر في المستقبؿ. اثار الى

وفي .ضمان الحصول عمى الطاقة المستدامة وحديثة يمكن االعتماد عمييا بأسعار معقولة لمجميع: 6
 .ددة وزيادة كفاءة استخداـ الطاقةاطار ىذا اليدؼ، ىناؾ أىداؼ لزيادة استخداـ مصادر الطاقة المتج

تجة، وتوفير العمل الالئق ، والعمالو الكاممة والمن .تعزيز النمو االقتصادي المستدام والشامل7
ىذا اليدؼ ينص عمى اف و ىناؾ العديد مف المدف التي تركز عمى النمو االقتصادي والعمؿ.  :لمجميع

. لذلؾ اي نمو واي عمؿ ال يكفي لتحقيؽ ىذا  واف يكوف العمؿ الئقاً  النمو ينبغي اف يكوف مستداماً 
فإف "النمو االقتصادي المستداـ" يعني النمو االقتصادي الذي ال ييدد اليدؼ . وكما يقترح اعاله 

 االىداؼ االخرى.
البنية التحتية لمبناء : مل والمستدام ، وتشجيع االبتكار. بناء بنى تحتية مرنة ، وتعزيز التصنيع الشا8

 .التحتيةاليدؼ عمى مرونة البنية ىي عادة عمى جدوؿ اعماؿ المخططيف لممدينة ، ويؤكد ىذا 
اليدؼ مف ذلؾ ىو الحد مف اوجو التفاوت . الحد من عدم المساوة داخل البمدان وفيما بينيا:9

 االقتصادي واالدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي لمجميع .
 ت النفاياتاليدؼ خفض كميا تشمؿ غايات ىذا:تيالك واالنتاج المستدامةالسا ضمان انماط.10

 يمكف اف تستخدميا جوانب مثؿ المشتريات العامة،وىي اداة ايضاويشمؿ  الماءواليواءواالنبعاثات في 
 المدف. 

. اتخاذ إجراءات عاجمة لمكافحة تغير المناخ واثاره ان التكيف والتخفيف ىما جانبان ىامان من 11
دة اإلطارية ولمتخفيؼ مف اثاره ، فاف اليدؼ مف اتفاؽ باريس )اتفاقية االمـ المتحغايات ىذا اليدف:
( ىو "االستمرار في زيادة متوسطات درجات الحرارة العالمية الى اقؿ بكثير  2015بشاف تغير المناخ ،

مف درجتيف مئويتيف فوؽ مستويات ما قبؿ الثورة الصناعية ، مع التسميـ بأف ذلؾ مف شانو اف يقمؿ الى 
 حد كبير مف مخاطر واثار تغير المناخ".

 عات سميمة وشاممة لمجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، وتوفير تشجيع اقامة مجتم .12
أمكانية الوصول الى العدالة لمجميع وبناء منظمات فعالة وخاضعة لممساءلة وشاممة لمجميع عمى 

 .جميع المستويات 
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في لمتنمية المستدامة عدة خصائص )المجمس االعمى لمتعميـ  :رابعًا:خصائص التنمية المستدامة 
 :(263، 2017) الشعباني ، ( نحددىا فيما يمي2008، الجزائر
 طويمة المدى ، اذ يعد البعد الزمني فييا ىو االساس ، اضافة الى البعد الكمي والنوعي. .1
 تراعي حؽ االجياؿ القادمة في الموارد الطبيعية .  .2
 تضع تمبية االحتياجات االساسية لمفرد في المقاـ االوؿ . .3
 فييا وتنميتو مف اوؿ اىدافيا وخاصة االىتماـ بالفقراء . يعد الجانب البشري .4
 . وحضارياً  ودينياً  تراعي المحافظة عمى تنوع المجتمعات وخصوصيتيا ثقافياً  .5
 تراعي الحفاظ عمى المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية بكؿ محتوياتو. .6
  قة بيف الدوؿ الغنية العالتقوـ عمى التنسيؽ والتكامؿ الدولي في استخداـ الموارد ، وتنظيـ  .7

 الفقيرة  . والدوؿ
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 المبحث الثاني
 أبعاد التنمية المستدامة

 ركيز بعضيـ عمى جانب دوفت نتيجةاب حوؿ أبعاد التنمية المستدامة وجيات نظر الكت   تاختمف   
اب  اذ مف الكتٌ ولتحديد األبعاد االتي سيتـ إعتمادىا في الدراسة أطمعت الباحثة عمى آراء عدد  االخر،

) الحسف ،  ( 2016، ( )حمداف  2016، ( )لفتو 2017)الشعباني،  (2017، اتفؽ كؿ مف )عبيات
اف عمى  ( 2011) ابو عمي ،  ( 2012اهلل ، ) الالوند وعبد ( 2014،  ( ) بف عبد العزيز 2015
التنمية  واف ابعاد .البعد االقتصاديو  ،المستدامة ىي البعد البيئي، والبعد االجتماعي تنميةابعاد ال

قتصاد الدعائـ الرئيسة ليا وىي البيئة والمجتمع واال تعدٌ مختمفة ومتداخمة فيما بينيا و  المستدامة ابعاداً 
مستدامة والبد مف ارتباط ىذه المحاور المحورية لالستدامة ولنجاح عممية التنمية ال وتعرؼ باالبعاد
ؿ اساس التنمية لالرتباط الوثيؽ بيف البيئة واالقتصاد واالمف االجتماعي واالبعاد التي تشك وتكامميا نظراً 

 ( : 1الشكؿ ) في المستدامة ىي كما

 
 ( 1شكؿ )ال

 ابعاد التنمية المستدامة
البيئية كمدخؿ لتحقيؽ التنمية المستدامة مع اشارة الى ، االدارة  2016لفتو ، اميرة خمؼ ،  -المصدر: 

،  مجمة اليندسة والتكنولوجيا، لثاني لمبيئة والتنمية المستدامةفي العراؽ ، المؤتمر ا واقع التنمية المستدامة
 .124 ( ، بغداد ، العراؽ ، ص 14العدد ) ، ( 34مجمد )
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 يمكف القوؿ بأنو  ةالمنظمات الصحي احدى حوؿ  كز في جانبو الميدانير يبحثنا وبما اف موضوع      
( المنعقد في البرازيؿ تـ التسميـ باف الصحة شرط مسبؽ لجميع 350,  2012,  منظمة الصحة العالمية)

في ظؿ الحد  ابعاد التنمية المستدامة ونتيجة مف نتائجيا ومؤشر عمييا ، وانو اليمكف تحقيؽ التنمية اال
بتعزيز  االمعدية وغير المعدية ، واتفقوا عمى اىمية التغطية الصحية وتعيدو مف معدؿ انتشار االمراض 

 : (2)ممة والعادلة وكما في الشكؿ االنظمة الصحية مف أجؿ توفير التغطية الشا

 
 (2شكؿ )ال

 الصحة شرط مسبؽ ألبعاد التنمية المستدامة 
نموذج لتحقيق المؤسسات الصحية لتحقيق ،  2016حمدان ، خولة حسين ، جاسم ، عماد عريس ،  -المصدر:

 .177ص ( ، جامعة بغداد ، العراق،34عدد) ( ،11، المجمد ) مجمة دراسات محاسبة ومالية ، التنمية المستدمة
  لكل بعد من ابعاد التمية المستدامة: حواالتي توضي

مستداـ يحافظ عمى البعد البيئي كنظاـ : (Environmental Dimension)اواًل: البعد البيئي  
متجددة ، والنيوض الغير زاؼ الزائد لمموارد المتجددة  و اصوؿ ثابتة مف الموارد الطبيعية ويتجنب االستن

 اكداو (.  124،  2015باصوؿ النشاطات االساسية لتحقيؽ التنمية المستدامة الشاممة  )عمي ، 
 : ( 327،  2016) حمداف ،  تياالالعناصر  عمى اف ىذا البعد ركز عمى( 2014)مصطفى وسانية ، 

  . دائمة بصورة لمزراعة واالراضي المزروعة مساحات االراضي الصالحة-ب  .الدفينةأنبعاثات الغازات -أ
 المساحة مف مئوية الغابات كنسبة مساحة -ث       .سمدة والمبيدات الحشرية الزراعيةاستخداـ اال –ت

السطحية المستخرجة مجموع المياه الجوفيو -ح  .بالتصحراالراضي المصابة -ج  .االجمالي لالراضي
  .مئوية مف مجموع المياه المتوفره كنسبة سنوياً 

 :  ( عمى85،  2014و كما ركز )الخضري ، 
                  .حماية المناخ مف االحتباس الحراري  -ب    البيئية.المحافظة عمى الموارد  -أ

الطبيعية والبيئية عمى مقابمة االحتياجات الحالية بدوف تدىور و نضوب أو تموث ويعني مدى قدرة الموارد 
ف فكرة االستدامة البيئية تقوـ عمى فكرة االرض في حالة أذي ال ييدد االجياؿ القادمة حيث اال بالقدر ال
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)الحسف ،  اإلرشادات االتيةتدعو التنمية المستدامة في بعدىا البيئي الى كماجيدة لألجياؿ القادمة و 
2015  ،333) : 

وذلؾ معنية بالبيئة  نظماتفي يد وزارات وم بالتخطيطقة سمطة اتخاذ القرارات المتعم اعطاء ضرورة -
 .البيئي التدىور مف ويحد مف المشاكؿ البيئية يقمؿفي اتخاذ القرارات و  البيئية نظماتالى اشراؾ الم يؤدي

 الصناعيةو  الزراعيةوالطاقة المستخدمة في المجاالت  المياهفي المحافظة عمى  التقانةاستخداـ  - 
مف خالؿ تشجيع استخداـ تقنيات زراعية واساليب ري حديثة لمحد مف ىدر المياه وكذلؾ زراعة  والمنزلية

 .محمية ، وكذلؾ لمتقميؿ مف التموثمحاصيؿ مناسبة لتربة والبيئة ال
االقتصادية االبعاد  بيفالتفاعؿ يوضح بن اء  قنيف توالبد مف تعاو  ،المحسنة قاناتخذ بالتاالسراع باأل -

ناسب أكفأ ت   قاناتلت التطويع  االستحداث اوسواء ب قني.ومف شأف التعاوف التالتقانةو والبيئية  واالجتماعية
ويقمؿ  األنتاجية االقتصادية مف يزيدأف  يةالبمداف المتقدمة والنام بيفالفجوة  يسدالذي  االحتياجات المحمية

 .استنزاؼ المواردمف 
في  الحديثة قانةجاري مف خالؿ استخداـ التالمنزلي والقطاع الت الصعيداالستخداـ الكؼء لمطاقة عمى  -

 .نقؿ الطاقة
 :االتية تكوف مف العناصريالبيئي  اف البعد الى ( 236،  2014،،واخروف)الكواز واشار

          .البيولوجيالتنػوع  -3             .الطاقػة-2         .ـ االيكولوجياالنظ -1 
 والمخطػط.  التكييؼعمػى ا القػدرة -5       .االنتاجية البيولوجية -4 

يركز عمى  أحد أبعاد التنمية المستدامة والذيأف البعد البيئي ىو  وتأسيسا عمى ماتقدم ترى الباحثة
الحفاظ عمى الموارد الطبيعية مف اإلستنزاؼ واإلستخداـ الغير الكفوء مف أجؿ حمايتيا والحفاظ عمييا 

 لألجياؿ المستقبمية والتركيز عمى نقؿ المجتمع إلى صناعة نظيفة.
 تتضمف عممية التنمية المستدامة التنمية البشرية  ( :(Social Dimensionثانيا : البعد االجتماعي 

التي تيدؼ إلى تحسيف مستوى التعميـ والرعاية الصحية، فضاًل عف مشاركة المجتمعات في صنع 
القرارات التنموية التي تؤثر عمى المساواة واإلنصاؼ، وال بد  مف اإلشارة إلى أف  ىناؾ نوعيف مف 

، وال يجدو  نصاؼ الناس الذيف يعيشوف اليـو ف فرصًا اإلنصاؼ، وىما: إنصاؼ األجياؿ المقبمة، وا 
متساوية مع غيرىـ في الحصوؿ عمى الخدمات االجتماعية والموارد الطبيعية، لذلؾ تيدؼ التنمية إلى 
تحسيف فرص التعمـ، وتقديـ العوف لمقطاعات االقتصادية غير الرسمية، والرعاية الصحية بالنسبة لممرأة، 

د االجتماعي بحؽ االنساف الطبيعي عفي حيف ييتـ البو( .2،  2017مع )عيبيات ، ولجميع فئات المجت
نشطة مع كفالة حقو في نصيب عادؿ مف األفي العيش في بيئة نظيفة وسميمة يمارس مف خالليا جميع 

مأوى، طعاـ، (جتماعية، يستثمرىا بما يخدـ احتياجاتو األساسية االالثروات الطبيعية والخدمات البيئية و 
مستوى معيشتو)عمؿ، ترفيو، وقود(  تحسيفاجات المكممة لحتياالفضاًل عف  وغيرىا(.. . ،ممبس، ىواء
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. ويتمثؿ (416،  2012لألوند ، وعبداهلل ، جتماعية لألجياؿ القادمة )ااالودوف التاثير عمى الحقوؽ 
 :(85، 2013 )بوزيد، البعد االجتماعي باالتي

 .أىمية توزيع السكاف -ت  .مكانة الحجـ النيائي لمسكاف -ب         .تثبيت النمو الديموغرافي -أ 
 .أىمية دور المرأة -ح .االسموب الديموغرافي في الحكـ -ج  .االستخداـ الكامؿ لمموارد البشرية -ث
  .اركة الجماعية الفعالةالمش -ذ       .رفكرة تنمية البش-د             .فكرة العدالة االجتماعية -خ
 .سموؾ االستيالكي لالفرادضبط ال -ز

 :ىي )134 (مؤشرات البعد االجتماعي كما اصدرتيا لجنة االمـ المتحدة لمتنمية المستدامةف أ كما
النسبة المئوية لمسكاف الذيف دوف خط الفقر، تفاوت الدخوؿ،معدؿ البطالة، نسبة متوسط أجر المرأة إلى 

الطفاؿ، حالة أجر الرجؿ، نسبة األطفاؿ دوف سف الخامسة عشر الذيف خارج بيوتيـ، الحالة الغذائية ل
سنوات، متوسط العمر المتوقع عند  5الوفيات، معدؿ الوفيات بيف االطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

الوالدة، نسبة السكاف الذيف لدييـ مرافؽ صحية مالئمة التصريؼ مياه المجاري، نسبة السكاف الذيف 
ر لدييـ إمكانية االنتفاع بمرافؽ يحصموف عمى مياه الشرب المأمونة، النسبة المئوية لمسكاف الذيف تتوف

بتدائية والثانوية، الرعاية الصحية االولية، التحصيف ضد أمراض االطفاؿ المعدية، نسبة إكماؿ الدراسة األ
وفيات المبمغ عنيا لكؿ معدؿ اإللماـ لمقراءة والكتابة بيف البالغيف، نصيب الفرد مف مساحة البيت، عدد ال

اني، سكاف المستوطنات الحضرية المنظمة وغير المنظمة )الألوند ، معدؿ النمو السك، نسمة 2000
والف االنساف ىو غاية أي برامج لمتنمية وىو في الوقت نفسو وسيمة مف  .(417،  2012وعبداهلل ، 

جات تاميف االحتيا-2 .االرتقاء بالعنصر البشري-1وسائؿ تحقيؽ أىدافيا وبذلؾ فالتنمية المستدامة تعني
 كؿ مف  ( . وكما رأى351، 2015فاىية األجتماعية )محمد ، واخروف ،تحسيف الر -3 .لمسكافاألساسية 

 :( اف البعد االجتماعي يركز عمى  369،  2014)بني ىاشـ ، والرواش ، 
 .زيع الثقافيالتو  -4 .الحراؾ الجماعي -3 .ةالمشاركة الشعبي-2 .المساوة في التوزيع -1

التي تعرؼ عمى انيا الظروؼ التي تتيح الى  والتغطية الصحية الشاممة. نظماتاستدامة الم -5    
جميع االفراد الحصوؿ عمى الخدمات الصحية الممحة التي يحتاجوف الييا بدوف خشية الوقوع في براثف 

. ذات اىمية محورية لمحد مف الفقر الفقر تربط بيف بعديف االجتماعي واالقتصادي لمتنمية المستدامة وتعد
شخاص الذيف يتمتعوف بصحة جيدة ىـ اكثر عمى التعمـ والكسب والمساىمة االيجابية في المجتمع فاال

الصحية المصممة جيدا اف تحمي نظمات ، ومف شأف نظـ تقديـ الخدمات الصحية والمفيوالذي يعيشوف 
االفراد مف الوقوع االفراد مف المرض ، وتحفز النمو االقتصادي ،وتعزز الجانب االجتماعي ، واف تحمي 

كما تسيـ في التوافؽ  .وتعزز ثقتيـ في دوائرىـ الصحية  في براثف الفقر بأف تحافظ عمييـ أصحاء
االجتماعي بايجاد الثقة لدى السكاف) المريض( في توافر الخدمات في حالة اصابتيـ بالمرض )مؤتمر 

االمور االكثر اىمية في المجاؿ  وتعد  الصحة مف ( .2،  2012االمـ المتحدة لمتنمية المستدامة ،
التنموي لكونيا تبرز البعد االجتماعي في التنمية المستدامة ومف خالؿ ىذا المحور سيتـ التعرؼ عمى 
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التنمية الصحية المستدامة  وتعرؼ الصحة مف منطمؽ البعد االجتماعي في دستور منظمة الصحة 
، وليس مجرد انعداـ المرض والعجز  واجتماعياً  ، مينياً  اً ، عقمي العالمية بانيا حالة اكتماؿ السالمة بدنياً 

  (.2016،257نزعي ، ، واف الصحة حؽ اساسي مف حقوؽ االنساف وىدؼ اساسي عالمي النطاؽ )
بأف البعد اإلجتماعي يركز عمى االنساف بوصفو محورًا لمتنمية  وتأسيسًا عمى ماتقدم ترى الباحثة
بيف أفراد المجتمع مف حيث الحصوؿ عمى الموارد الطبيعة والرعاية  المستدامة ويتضمف تحقيؽ العدالة

 الصحية وتخفيؼ الفقر وتحقيؽ العدالة اإلجتماعية بيف األجياؿ الحالية واألجياؿ القادمة.
يظير البعد االقتصادي لمتنمية المستدامة في Economic Dimension):  ثالثا: البعد االقتصادي ) 

صالت ونقؿ روؤس امواؿ اوالمصانع والمرافؽ مف مو  نظماتمنيا الموارد الطبيعية والم عدة عناصر
وتجارة وغيرىا مف العناصر المختمفة والمتعددة حسب االستخداـ ، والتنمية ىي عبارة عف قوة أقتصادية 

المالية يختمؼ اداؤىا الوظيفي حسب ثقافة المجتمع ونظامو. وييتـ البعد االقتصادي بدراسة الجوانب 
لممجتمع ، ودراسة البدائؿ المختمفة  لعممية التنمية وحصر جميع الموارد واالمكانيات المادية المتاحة

(. واالستدامة 34، 2011لوضع قائمة األولويات حتى يتـ الوصوؿ الى اليدؼ المنشود) ابوعمي ، 
ى التوازف االقتصادي ، االقتصادية كبعد تمكف النظاـ مف االنتاج السمعي والخدمي بشكؿ يحافظ عم

ويمنع االختالالت مف الحدوث ، ويحقؽ النمو المضطرد والمساواة في توزيع ثمار التنمية مف الموارد 
( . اف أفضؿ أسموب لمحصوؿ عمى 124،  2015المتاحة عمى المستيدفيف مف العممية التنموية )عمي ،

وانب البيئية يحتاج مف صانعي القرار اتخاذ قتصادية مع المحافظة عمى الجالقصى مف الرفاىية ااالالحد 
مة البيئية عف طريؽ وضع حدود مادية عمى الضرر البيئي القرارات اقتصادية مف شانيا تحقيؽ الس

تموث حسب مقدار الضرر البيئي المتولد عنيا ال ،قتصادية مثؿ فرض الضرائباالالناتج عف العمميات 
 رد عمى المدى الطويؿ وبالطبع فاف ىذا يحتاج إلى دعـ مبدأمما يسيـ في توزيع التخطيط الشامؿ لمموا

ية بيف جتماعية التي تسعى إلى تضيؽ الفجوة في المستويات المعيشاالالمشاركة وتأصيؿ قيـ العدالة 
تتحقؽ التنمية المستدامة عمى وفؽ البعد  حتىفإننا نستطيع القوؿ  ووعمي .الطبقات الغنية والفقيرة 

استخداـ -2  .تحسيف مستوى المعيشة والرفاىية واالنسانية والحياة األجتماعية-1بد مف القتصادي األ
 )محمد، أف يتألئـ النمو االقتصادي مع البيئة -4 .تقميؿ مستوى الفقر-3. بكفاءة اكثر لرأس الماؿ
 :(351،  2017)الشعباني ،ويركز البعد االقتصادي عمى (.348،  2015واخروف ،

             القيمة الصحاب المصمحة..3   .المنظماتحوكمة  .2          .الشفافيةالمحاسبة / .1
 االداء المالي..5                    .االداء االقتصادي .4
 :  (115،  2014)صالح ،  واىداف البعد االقتصادي ىي 
 .القومي الدخؿ زيادةالناتج المحمي اإلجمالي ثـ  زيادةالتي تؤدي إلى معدالت النمو االقتصادي، زيادة .1
، ميفالعام جيةإنتا تحسيفصناعة والزراعة بخاصة مف خالؿ كالدية القطاعات االقتصا جيةإنتا تحسيف. 2

 .الناتج المحمي لمبمد زيادةالتي تؤدي إلى 
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 يروتطو  الخارجيةالتجارة  يخدـزراعيًا( متطورًا  عياً اقتصادًا )صنا يجعمواالقتصادي بما الييكؿ  يؿ. تعد3
الصرؼ الصحي والطرؽ والمواصالت  ياهالصالحة لمشرب وم ياهوالم الكيربائيةكالطاقة  تيةالتح نيةالب

 .والخزف
 التنمية. كفاءة إستخداميا في ىذه  تحسيفو  المياهمف  إمداد كاؼٍ  تأميف. 4 

 :( 20، 2017، ،ومجيد)مناتي واىداف البعد االقتصادي ىي
 .   القضاء عمى الفقر المطمؽ فى العالـ .1
  .القضاء عمى الجوع فى العالـ .2
        .    يقتصاداألكفاءة وانتاجية العمؿ والنمو  تحسيف .3
 .ساسيةاالئمة والبنية الالمقانة تطوير الصناعة والت .4

مف العوامؿ التي تسيـ لقد اصبحت الصحة مف االمور  االكثر اىمية مف ناحية التنمية وذلؾ باعتبارىا 
التنمية المستدامة ، فاليمكف تحقيؽ التنمية المستدامة بدوف سكاف أصحاء فحيث الصحة تمثؿ مفتاحا  في

لالنتاجية والرخاء االقتصادي واالجتماعي والثقافي ، ذلؾ اف كثير مف حاالت التردي الصحية تؤثر كثيرًا 
 ( .28،  2010)الياس ، وعمار ،  سمبياً  في النمو والتنمية  وتقدـ مردودًا اقتصادياً 

باف البعد اإلقتصادي لمتنمية المستدامة يتضمف تحقيؽ الرفاىية  وتأسيسا عمى ماتقدم ترى الباحثة
التي تتمثؿ في تحسيف مستوى المعيشة وزيادة معدالت اإلستيالؾ والمساواة في توزيع الموارد اإلقتصادية 

 ة األجياؿ القادمة عمى تحقيؽ الرفاىية اإلقتصادية.اإلضرار بقدر لإلجياؿ الحالية دوف 
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 الفصل الثالث
 وأساليب جمع البيانات والمعمومات منيجية الدراسة

وأىميتيا وأىدافيا  منيجية الدراسة التي تضمنت مشكمتيا التمييد لألطار الميداني عرضيتطمب  
وبناء مخططيا وفرضياتيا واألساليب المتبعة في جمع البيانات والمعمومات وتحميميا، فضاًل عف وصؼ 

 ارىا، وعميو سُيقسـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث وكما يأتي :الدراسة ومبررات اختي مجتمع وعينة
 المبحث االول : منيجية الدراسة .

 .مع البيانات والمعمومات وتحميمياالمبحث الثاني : أساليب ج
 .مجتمع وعينة الدراسة وصفالمبحث الثالث : 
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 المبحث االول
 الدراسةمنيجية 

يتضمف ىذا المبحث اآلليات التي ُبينت عمى أساسيا إجراءات الدراسة الحالَية في مضامينيا النظرية     
 المعرفية والعممية االحصائية. وفيما يأتي توضيح ليذه اآلليات بمنيجية دراسية مكونة مف ُكؿ مف اآلتي:

عف افضؿ الطرؽ لتقديـ خدمات  البحثإلى الصحية  تسعى إدارة المنظماتمشكمة الدراسة :  -اوال:
، وعمى الرغـ  المنظماتلمعامميف والقياـ بالنيوض بالوضع الصحي والبيئي داخؿ ىذه مناسبة  ذات جودة

مف أىمية متغيري الدراسة الحالية  وبحسب عمـ الباحثة فإف الدراسات والبحوث النظرية والميدانية التزاؿ 
ودة الشاممة لمبيئة وخاصة في البيئة العراقية واف متطمبات ادارة محدودة في مجاؿ متطمبات إدارة الج

بعاد التنمية المستدامة وبقاء العالقة )عالقات االرتباط أدور في قد يكوف ليا الجودة الشاممة لمبيئة 
والتأثير( بيف متطمبات أدارة الجودة الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة دوف إشباع نظري وميداني 
سيفوت الفرصة عمى المنظمات العراقية ومنيا المنظمات العاممة في الحدود اإلدارية لمحافظة نينوى مف 
التعرؼ عمى معطيات ىذه العالقة ودورىا في تحقيؽ أىدافيا في البقاء والنمو والتطور. ومف ىنا فقد 

ئة وأبعاد التنمية المستدامة  في ازدادت الحاجة إلى دراسة عالقة وتأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبي
المنظمات مما حفز الباحثة إلى تناوؿ ىذا الموضوع إذ قامت بدراسة استطالعية أولية لعدد مف 

لمتعرؼ عمى   24/8/2017إلى  16/8/2017في محافظة نينوى أثناء الفترة   الصحيةالمنظمات 
الجودة الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية  مدى ادراؾ المدراء في ىذه المنظمات لمفيومي متطمبات إدارة

متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في أبعاد التنمية المستدامة . ومف خالؿ دور عف  المستدامة ، فضالً 
بف سينا التعميمي في آوقع االختيار عمى مستشفى  العية األولية لممنظمات المذكورةاالستطالدراسة نتائج 

إلى نتيجة  توصمت قد الباحثة فضاًل عف أف نظمات العاممة بصورة مستقرة،ى المالموصؿ  كونيا إحد
لمبيئة في  متطمبات إدارة الجودة الشاممة المستشفى بدوروالعامميف في مفادىا محدودية معرفة المدراء 

 :االتية بالتساؤالت الحالية يمكف صياغتيا الدراسة مةمشك تقدـ فإفبناًء عمى ما .المستدامةأبعاد التنمية
أبعاد  تشخيصمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة الى لإعتماد مستشفى إبف سينا التعميمي  يسيـىؿ . 1

 ؟ التنمية المستدامة في مستشفى قيد الدراسة
مستدامة في . ماىي طبيعة عالقة االرتباط بيف متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في أبعاد التنمية ال2

 ؟ قيد الدراسةالمستشفى 
تأثير المعنوية لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في ابعاد التنمية المستدامة في ال. مامدى عالقة 3

 ؟ المستشفى قيد الدراسة
. ىؿ تتبايف متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مف حيث األىمية والتأثير في أبعاد التنمية المستدامة 4

  ؟الدراسةمستشفى قيد الفي 
                                                           

  ًمستشفى ابن سٌنا التعلٌمً / الموصل ، مستشفى ابن االثٌر التعلٌمً ، مستشفى الخنساء للوالدة ، مستشفى السالم التعلٌم 
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واقع ارتباطيا بدعوة  مفإطارىا النظري والميداني  ضمفتنبع اىمية الدراسة الحالية ثانيا: أىمية الدراسة: 
دارة البيئة محاولة مف الكتّ  عرض دور متطبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في لاب في مجاؿ إدارة الجودة وا 

 والتي يمكف توضيحيا عمى وفؽ ماياتي : لممستشفىابعاد التنمية المستدامة 
 : تكمف األىمية المعرفية لمدراسة في مجموعة مف النقاط اإلتية :األىمية المعرفية -أ
دبيات التي تناولت متغيرات األالعديد مف  محاورة تتمثؿ اىميتيا في تقديـ إطار نظري عبر - 1

 متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة وابعاد التنمية المستدامة. ب الدراسة والمتمثمة
، فضال عف التراكـ االكاديمي الحاصؿ في متطمبات اسة مكممة لما قبميا مف الدراساتتعتبر ىذه الدر  -2

 إدارة الجودة الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة .
 تطمباتيا فضاًل عف مفيوـ التنميةشاممة لمبيئة ومإدارة الجودة ال وأىداؼ بياف مفيوـ وأىمية -3 

 رصينة قاعدة وىذا سيسيـ في بناء اب،مف خالؿ ماطرحو الكتّ  وأبعادىا وأىدفيا ا وأىميتي المستدامة 
 عمميًا.  منيا االفادة يمكف

 تكمف األىمية الميدانية لمدراسة في مجموعة مف النقاط اإلتية: األىمية الميدانية : -ب
 .مستشفى قيد الدراسةالفي  حسب آراء المبحوثيف لمتغيرات الدراسة تحديد نقاط القوة والضعؼ -1
يربط بيف متطمبات إدارة الجودة لممستشفى  استرشادي أطار ميداني ليكوف دليؿٌ  الدراسة هقدـ ىذت -2

 الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة.
 المستشفى قيدفي  أبعاد التنمية المستدامة فيالشاممة لمبيئة  لجودةا متطمبات إدارة دورالتحقؽ مف -3

 . الدراسة
 ثالثا: أىداف الدراسة: تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية :

 .  المستشفى قيد الدراسةفي  وصؼ وتشخيص لممتغيرات المبحوثة وأبعادىا -1
دارة الجودة الشاممة إف المتغيريف المبحوثيف )متطمبات تحميؿ معطيات عالقة االرتباط ومعنوياتيا بي -2

 . المستشفى قيد الدراسةلمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة ( في 
دارة الجودة الشاممة إف المتغيريف المبحوثيف )متطمبات تحميؿ معطيات عالقة التأثير ومعنوياتيا بي -3

 .الدراسة المستشفى قيدلمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة ( في 
تحديد مدى تبايف متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مف حيث األىمية والتأثير في أبعاد التنمية  -4
 .المستشفى قيد الدراسةفي  ستدامةالم
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  يًا لمدراسة الحاليةخططًا افتراض( م3يعرض الشكؿ ) االفتراضي : رابعا: مخطط الدراسة

 
 ( 3الشكؿ)
 االفتراضيمخطط الدراسة 

 المصدر: مف إعداد الباحثة
 يشير إلى عالقات االرتباط                  
 يشير إلى عالقات التأثير                   

 
 : فرضيات الدراسةخامسا  

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة : الفرضية الرئيسة األولى
رع منيا الفرضيات الفرعية ويتف .المستشفى قيد الدراسةمجتمعة وأبعاد التنمية المستدامة مجتمعة في 

 :االتية
مجتمعة وكؿ بعد مف توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة  -1

 .قيد الدراسة المستشفىفي  ابعاد التنمية المستدامة منفرداً 
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بيف كؿ متطمب مف متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة منفرداً  -2

 . المستشفى قيد الدراسةوابعاد التنمية  المستدامة مجتمعة في 
الشاممة لمبيئة  متطمبات إدارة الجودةبيف توجد عالقة تاثير ذات داللة معنوية  :الرئيسية الثانيةالفرضية 
الفرعية  اتالفرضي ويتفرع منيا .المستشفى قيد الدراسةالتنمية المستدامة مجتمعة في  أبعادو مجتمعة  

 :تيةاال
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 توجد عالقة تاثير ذو داللة معنوية بيف متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة وكؿ بعد مف  -1
 . المستشفى قيد الدراسةفي  ابعاد التنمية المستدامة منفرداً 

 متطمب مف متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة منفرداً  بيف كؿتاثير ذو داللة معنوية   عالقة توجد -2
 . المستشفى قيد الدراسةالمستدامة مجتمعة في  تنميةوابعاد ال

 المستدامة في التنمية ابعادو ئة لمبي الشاممة الجودة متطمبات إدارة يتبايف تأثير الفرضية الرئيسة الثالثة:
 . المستشفى قيد الدراسة

النظري اعتمدت الباحثة المنيجيف الوصفي والتحميمي في كتابة الجانبيف منيج الدراسة :  -سادسا:
 .تياوعين الدراسةلوصؼ متغيرات  مقترحاتلاجات واتإلى االستن وصوالً  لمدراسةوالميداني 

 حدود الدراسة:  -سابعا:
تـ فييا إقرار موضوعيا وصواًل إلى إنحصرت الدراسة بيف الفترة الزمنية التي  الزمنية : الحدود -1

 .26/11/2017إلى  1/8/2017االنتياء مف تأشير نتائجيا مف 
أحدى كونيا تمثؿ شفى ابف سينا التعميمي / الموصؿ تمت الدراسة عمى مستالحدود المكانية :  -2

 في مركز مدينة الموصؿ .  المستشفيات الميمة
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 ثانيالمبحث ال
 اساليب جمع البيانات والمعمومات وتحميميا

لالزمة لتحقيؽ أىداؼ عمى البيانات والمعمومات ا : لمحصوؿوالمعمومات اوال: أساليب جمع البيانات
وبناء استنتاجاتيا وتقديـ يا جابة عمى تساؤالتيا وتأشير نتائجيا وبناء واختبار فرضياتاإلالدراسة و 

 مقترحاتيا فقد أعتمدت الباحثة عمى األساليب اآلتية:
تغطية الجانب النظري  فيحثة اعتمدت الباالمتعمقة بالجانب النظري لمدراسة:البيانات والمعمومات  -1

ما متوفر مف مراجع عربية وأجنبية مف دراسات وبحوث عممية التي تمثمت و عمى العديد مف المصادر 
المؤتمرات ذات صمة بالمراجع العممية مف الكتب والمجالت واألبحاث والدراسات واالطاريح والدوريات و 

المتوفرة داخؿ القطر او عف طريؽ شبكة الدولية لالتصاالت )االنترنيت ( لموصوؿ الى  بالموضوع سواء
   .الدراسةإطار عممي يغطي مضاميف 

انب الميداني فقد اعتمدت فيما يخص الج البيانات والمعمومات المتعمقة بالجانب الميداني لمدراسة: -2
 االساليب ىي :  وىذه اس،المقي إعداد سالمةعمى ئجيانتااستخداـ االساليب التي تعتمد دقة  الباحثة

األقساـ  في المستشفى ومدراء لمدراءامع المقابالت الشخصية بأجراء قامت الباحثةأ.المقابالت الشخصية:
الى ذلؾ  الحاجة االستبانة في حالة فقرات بيدؼ توضيح المختمفة قساـ الخدميةوالشعب والعامميف في األ
عمى المعمومات  محصوؿل المفتوحة اسموب األسئمة استخدمت الباحثة وقد لضماف االجابةالصحيحة

  .يوضح ذلؾ (4الممحق)و  لمرات المقابمة مع الشخص الواحد وتكرار التي تدعـ الدراسة لدقيقةا
يومية والمستمرة لمالحظة سير العمؿ في مقر  مت الباحثة بزيارات ميدانية شبو: قاب. الزيارات الميدانية 

تعرؼ عمى الواقع اليومي لطبيعة المتطمبات إلدارة الجودة الشاممة لمبيئة مقساـ التابعة ليا ولالمستشفى واال
 .16/10/2017 ولغاية الفترة 16/8/2017وأبعاد التنمية المستدامة لمفترة مف 

 اعتمدت الباحثة عمى استمارة االستبانة لكونيا أداة لجمع البيانات والمعمومات ت. استمارة االستبانة:
وعي في صياغتيا قدرتيا عمى التشخيص وقياس المتغيرات الرئيسية وقياس متغيرات الدراسة ، ورُ 

. وقد اعتمدت (2الممحق )وضحة في مٌ والفرعية بحيث تـ تصميميا عمى نحو يتالءـ مع عينة الدراسة ال
النظري وبناء  الباحثة في تحديد متغيراتيا عمى العديد مف الدراسات واالبحاث واالطاريح في الجانب

ـ مع طبيعة المتغيرات وبما ينسجـ مع بيئة الميداف مف خالؿ الزيارات الميدانية التي اجرتيا ئمقياس يتال
وسبب اعتماد الباحثة عمى ىذا  (.3الممحق )الباحثة وعرضيا عمى عدد مف الخبراء المشار الييـ في 

التي تقدـ الخدمة مف جية  المستشفىي االسموب ىو لعدـ وجود مقياس جاىز يقيس متغيرات الدراسة ف
وعدـ القدرة عمى استحصاؿ أشكاؿ البيانات جميعا مف سجالت المستشفى لكونيا بيانات سرية مف جية 

 ثانية ، وتضـ استمارة االستبانة ماياتي :
 : اعتمدت الباحثة في قياس استجابة المبحوثيف وفي قياس متغيرات الدراسة. وصف استمارة االستبانة1

 عدميا ليكرت الخماسي الوزف الذي يعد ذا مرونة في اختيار مدى االتفاؽ مع العبارات اوعمى مقياس 
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ال اتفؽ عمى مستوى فقرات االستبانة جميعيا والمرتبة مف عبارة ) اتفؽ بشدة ، اتفؽ ، محايد ، ال اتفؽ ، 
مقياس الدراسة مف خالؿ المؤشرات ( عمى التوالي وقد تـ إعداد 1،  2،  3،  4، 5والتي اوزانيا ) بشدة (

 :(7في الجدوؿ)في الواقع الميداني وكما  التي قدميا الباحثوف وٌطورت اعتمادًا عمى متطمبات الدراسة
(7الجدول )  

ةالمصادر المعتمدة في إعداد االستمار   
 ت البعد المبحوث الباحثون

( 2113( )كافي ،2115( )رضوان، وحورية ،2116وسممان، )داوود،
(Khanna,et.al.,2009( )Skerlose,et.al.,2009،2117()سمطان،وعبدالعالي )

 .(GEMI,1994)( James,1997)( Sammulisto,2001( )2111)الدليمي ،

متطمبات إدارة الجودة 
 الشاممة لمبيئة

1 

() الحسن ، 2116( )حمدان 2116)لفتو ، (2117( )الشعباني ، 2117عبيات،)
 .( 2111() ابو عمي،  2112وعبداهلل ، ) الالوند ( 2114) بن عبد العزيز ،  (2115

أبعاد التنمية 
 المستدامة

2 

 .االعتماد عمى المصادر الواردة في الجدولمن إعداد الباحثة بالمصدر :
 واشتممت استمارة االستبانة عمى ثالثة أجزاء رئيسة ىي : 

يتضمف معمومات تعريفية عف األفراد المبحوثيف وتشمؿ ) المركز الوظيفي ، والتحصيؿ  الجزء االول :-
 ، والتخصص العممي (.والعمر الدراسي ، وعدد سنوات الخدمة ،

تتضمف العبارات الخاصة بالمتغير المستقؿ ) التفسيري ( متطمبات إدارة الجودة الشاممة  الجزء الثاني : -
لكؿ متطمب مف متطمبات إدارة الجودة  متغيرات فرعية (6،5،5،5مى نحو )( عبارة وزعت ع22بيئة )لم

 (.التحسيف المستمر ، العمؿ الجماعيالشاممة لمبيئة ) التزاـ اإلدارة العميا ، التركيز عمى الزبوف ، 
 (15دامة )تتضمف العبارات الخاصة بالمتغير المعتمد ) المستجيب ( أبعاد التنمية المست:الجزء الثالث -

بػ)البعد ( متغيرات فرعية لكؿ بعد مف أبعاد التنمية المستدامة والمتمثمة 5، 5،5عبارة وزعت عمى نحو )
 والفرعية.متغيرات االستمارة الرئيسة  (8ؿ)ويبيف الجدو  ،والبعد االقتصادي(البيئي، والبعد االجتماعي

 ( 8الجدول )
 متغيرات االستمارة الرئيسة والفرعية

 رمز المؤشر لمقياس مؤشرات القياس المتغيرات الفرعية الرئيسةالمتغيرات  القسم
  ز –أ  فراد المبحوثينتخص اال بيانات عامة األول
 Q1 – Q6 6 – 1 التزام اإلدارة العميا متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة الثاني

 Q7 – Q11 11 – 7 التركيز عمى الزبون
 Q12 – Q16 16 -  12 التحسين المستمر

 Q17 – Q22 22 – 17 العمل الجماعي
  الثالث

 أبعاد التنمية المستدامة
 Q23 – Q27 27 – 23 البعد البيئي

 Q28 – Q32 32 – 28 البعد االجتماعي
 Q33 – Q37 37- 33 البعد االقتصادي

 من اعداد الباحثة المصدر : الجدول  
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 وثباتيا قامت الباحثة بإخضاع قياس صدؽ االستبانةلغرض . اختبارات صدق االستبانة وثباتيا: 2
 المستشفى قيدوذلؾ قبؿ البدء بتوزيعيا عمى األفراد المبحوثيف في  ف االختبارات،ماالستمارة لعدد  

 االختبارات باالتي:ىذه وتتمثؿ  الدراسة
 
 االختبارات قبل توزيع استمارة االستبانة :  -أ
الصدؽ  قياس متغيراتيا فقد أجري اختبار التأكد مف قدرة االستمارة عمىبغية : قياس الصدق الظاىري- 

الظاىري لفقرات االستبانة بعد اعدادىا وذلؾ مف خالؿ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراءالمختصيف في 
العموـ االدارية لمتأكد مف صحة الفقرات ومدى مالئمتيا لفرضيات الدراسة وأىدافيا إذ تـ استطالع أرائيـ 

فيميا مف قبؿ المجىيب ى وضوح فقراتيا وسيولة بشأف قدرتيا عمى قياس متغيرات الدراسة والتأكد مف مد
جراء ودقتيا مف الناحية العممية وتمت مناق التعديالت الالزمة عمى االستبانة شة مالحظاتيـ القيمة وا 

 .قابيـ ومواقع عمميـوالمحكميف وأليبيف أسماء السادة الخبراء   (3والممحق )حسب رأي االغمبية 
 
اختبر قياس الشمولية مف خالؿ طرح العديد مف األسئمة عمى السادة محكمي  قياس الشمولية : -

استمارة االستبانة عف مدى شموليتيا عوامميا وأبعادىا وفي ضوء ذلؾ اضيفت فقرات ، وحذفت أخرى 
 وصححت عبارات واستبدؿ بعضيا بأخرى أكثر مالءمة.

 
 االختبارات بعد توزيع استمارة االستبانة  –ب 

 
 . لغرض قياس صدؽ االستبانة وثباتيا قامت الباحثة بإخضاع االستمارة لالختبارات االتية :1
 
: استعممت الباحثة  Guttman Split – Half Coefficientاختبار ُمعامل التجزئة النصفية  -

تقسيـ استمارة االستبانة عمى مجموعتيف وحساب  االختبار النصفي لبياف فقرات االستبانة مف خالؿ
 ( وتمثؿ نسبة جيدة توضح ثبات االستبانة .0.814ُمعامؿ االرتباط بينيما فكانت نتيجة االختبار ) 

 
مصداقية  كرونباخ في قياس درجة :استعممت الباحثة ألفا Cronbach Alphaالفا اختبارالمصداقية -

 (0.917)فكانت نتيجة االختبار القياس في ىذه الدراسة ت أداةدرجة ثبا فقرات االستبانة ولتحديد
( نتائج الفاكرونباخ في 9( ويبيف الجدوؿ)Uma,1992, 76-78)%(60المقبولةىي ) بأف القيمةعمماً 

 .قيد الدراسة المستشفى 
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 (9الجدول )
 قيد الدراسة المستشفىنتائج اختبار الفا كرونباخ في  

 قيمة ألفا كورنباخ العبارات المتغير المتغيرات
متطمبات 

إدارة الجودة 
الشاممة 

 لمبيئة

 Q1 – Q6 0.782 التزام اإلدارة العميا
 Q7 – Q11 0.744 التركيز عمى الزبون
 Q12 – 16 0.628 التحسين المستمر

 Q17 – Q22 0.696 العمل الجماعي
 Q1 – Q22 0.903 متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة

 ابعاد
التنمية 

 المستدامة

 Q23 – Q27 0.555 البعد البيئي
 Q28 – Q32 0.540 البعد االجتماعي
 Q33 – Q37 0.600 البعد االقتصادي

 Q23 – Q37 0.713 أبعاد التنمية المستدامة مجتمعة
 Q1 – Q37 0.917 االستبانة عمى نحو عام 

 .SPSS 22المصدر : من اعداد الباحثة باالعتماد عمى نظام     
 

ٌيراد بيا عدـ تدخؿ الباحثة في االجابات أو التاثير فييا ، إذ حرص عمى الحصوؿ عمى  . الحيادية :2
االستمارات كاممة ومؤشرة مف األفراد المبحوثيف بعد أف وِزعت ، ومف ثـ استعادتيا دوف أي تدخؿ إال 

 أو سوء الفيـ لألسئمة . في حالة التوضيح
 
 الداخمي االتساؽ الباحثة باختبارفقد قامت  ، بانةمحتوى االست لغرض إختبار :. االتساق الداخمي3

مف  مجموعة واتضح وجود عمى حده، غيرات الدراسة لكؿ متغيرعف مت )االرتباط( بيف العبارات المعبرة
 درجة اتساؽ مناسبة مما يدؿ عمى وجود األبعادالموجبة بيف اغمب مؤشرات االرتباط المعنوية  عالقات

 .(5يوضحيا الممحؽ)
 

: مف اجؿ التوصؿ إلى مؤشرات دقيقة ، واستنادًا إلى طبيعة توجيات  ثانيا : اساليب التحميل اإلحصائي
 (SPSS 22)الجاىز البرنامجـ االعتماد عمى ، فقد توأىدافيا واليات اختبار فرضياتياالدراسة الحالية 

 ألجراء التحميؿ االحصائي المطموب ، وتتمثؿ ىذه األدوات بما ياتي : 
 
   .جابات الخاصة باألفراد المبحوثيف: الستعراض االالتكرارات -أ

 ف متغير معيف مف مجموع االجابات.  لبياف نسبة االجابة ع : النسب المئوية -ب
          ض متوسط اإلجابات عف متغير معيف.   لعر  الوسط الحسابي : –ت 
 يظير درجة تشتت االجابات عف وسطيا الحسابي . االنحراف المعياري : –ث 
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 إلظيار فعالية كؿ متغير والتحقؽ مف معنوية عالقة التأثير بيف المتغيرات . :tاختبار  –ج 
    .ف معنوية التأثير لمعينة بأكمميالمتحقؽ م :Fاختبار  –ح 

لتحديد معنوية تأثير المتغيرات المستقمة) التفسيرية( في المتغيرالمعتمد   :المتدرج االنحدار –خ 
 .تغيرات التفسيرية اأُلخرى)المستجيب( بوجود تأثير الم

 ويستخدـ لتحديد طبيعة العالقة بيف المتغيرات وقوتيا التفسيرية . معامل االرتباط : –د
 لتحديد مواقؼ األفراد المبحوثيف إزاء متغيرات الدراسة وفؽ الصيغة االتية : ( :قياس االستجابة )م – ذ

     
 الوسط الحسابي إلجابات االفراد

   مساحة المقياس
 نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس  

 
دراسة ويستخدـ لتحديد مستوى انسجاـ إجابات األفراد المبحوثيف إزاء متغيرات ال :()معامل االختالف-ر

 االنحراؼ المعياري القياسي   :ويحسب وفؽ الصيغة االتية 
 الوسط الحسابي

 111× معامؿ االختالؼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
   ، انعكاسات تنفٌذ استراتٌجٌة التكامل وإعادة هندسة األعمال على األداء االستراتٌجٌة بإستخدام بطاقة  8002محمد ، أثمار عبد الرزاق" ،

، ة األداء المتوازن : دراسة حالة فً الشركة العامة لصناعات االلبسة الجاهزة فً الموصل " اطروحة دكتوراه فً إدارة اإلعمال ، غٌر منشور

 .331كلٌة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ، العراق ، ص 

 
   ، 302، " المدخل إلى االحصاء " وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ، جامعة الموصل ، ص  3321الراوي ، خاشع محمود . 
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 المبحث الثالث
 مجتمع وعينة الدراسة وصف

تـ اختيار مستشفى ابف سينا التعميمي في مجتمع الدراسة ومبررات اختيارىا:  ستشفىلمموصف  -أوال  
وأقساميا وُشعبيا وتعد المستشفى  المستشفىالموصؿ ميدانًا لمدراسة الحالية وتمثؿ مجتمع الدراسة بمقر 

إحدى المنظمات الخدمية االساسية التي تسعى إلى تمبية احتياجات المرضى والمراجعيف مف خالؿ تقديـ 
ميدانًا لمدراسة ىي  المستشفى. ولعؿ أىـ مسوغات اختيار ىذه  ليـمناسبة  رعاية صحية وخدمات طبية

 : ما يأتي
 .المستشفى قيد الدراسةوضوح متغيرات الدراسة ألغمب األفراد المبحوثيف في  .1
 .قيد الدراسة ايدي عاممة إدارية وفنية ذات خبرة وميارة مناسبة لدى المستشفىتتوفر  .2

 المجتمع بكؿ فئاتيـ العمرية وكال أفراد خدمات تمس حاجة بتوفير المستشفى تخصص ىذه طبيعة .3
 .الجنسيف

 إستمرار المستشفى بالعطاء عمى الرغـ مف صعوبة الظروؼ التي مرت بيا المدينة . .4
بالتعاوف مع الباحثة ومساعدتيا في االستجابة الستمارة  المستشفىوالعامميف في قياـ المدراء  .5

 االستبانة.
( سريرًا وضمت الوحدات 436ـ وبطاقة )1969تأسست عاـ : لمستشفىاموجز تاريخي عن واالتي 

:وحدة الكمية االصطناعية ، محطة تخطيط الدماغ ، وحدة العناية القمبية ، وحدة التأىيؿ النفسي ، شعبة 
ت جديدة : ا( سريرًا إذ استحدثت وحد598ـ بمغت طاقتيا ) 1989جراحة الجممة العصبية . وفي العاـ 

التنفسية ، شعبة المفراس ، شعبة االشعة ، قسـ األطفاؿ ، طوارئ األطفاؿ ، نصب أجيزة  وحدة عناية
حديثة تستعمؿ في عمميات جراحة الجممة العصبية ، نصب اجيزة حديثة لشعب التنظير والموجات 

 الصوتية واألشعة والتخدير والتنفس االصطناعي وقياس وظائؼ الرئة .
يف لدييـ الخبرة والدراية تـ اختيار عينة قصدية تمثمت باألفراد الذن : وصف األفراد المبحوثي -ثانيا  

 وعممياتيا ضمانًا لتحقيؽ االستفادة مف المعمومات الدقيقة المقدمة ليـ فضاًل عف المستشفىبانشطة
الصالحيات التي يتمتعوف بيا في اتخاذ القرارات والتي تسيـ في أجراء تغييرات مناسبة في مجمؿ أنشطة 

 ( استمارة56امت الباحثة بتوزيع )وق المنظمة لمحصوؿ عمى المقترحات التي تعزز مف اىمية الدراسة.
( أستمارة 49عمى) ،وتـ الحصوؿقيد الدراسة المستشفىعمميـ في  عمى األفراد المبحوثيف في مواقع

 ه( تفاصيؿ توزيع ىذ10)( ويوضح الجدوؿ94.23،أي بمغت نسبة األستجابة )صالحة لمتحميؿ
 األستمارات : 

 
                                                           

  المستشفىلتعرٌفٌة المتوفرة فً قسم اإلعالم فً اجداول هذا المبحث جمٌعها من إعداد الباحثة باألعتماد على االستبانة وعلى االدلة ا . 
   82/3/8031مقابلة مع مدٌر المستشفى بتارٌخ . 
   82/3/8031بتارٌخ  المستشفىمقابلة مع مدٌر اعالم . 
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 ( 11الجدول )
 عدد االستمارات الموزعة والمستممة ونسبة االستجابة

عدد األستمارات 
 الموزعة

عدد األستمارات 
 المستممة

عدد االستمارات  نسبة االستجابة
 المستبعدة

عدد االستمارات 
 الصالحة

 نسبة االستجابة

56 53 94.64 3 49 94.23 
 من اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبانة. المصدر : الجدول  

 
 قيد الدراسة: المستشفى( خصائص األفراد المبحوثيف في 11ويوضح الجدوؿ )

 
 (11الجدول )

 قيد الدراسة المستشفىخصائص األفراد المبحوثين في  
 المركز الوظيفي  
 إدارة تنفيذية إدارة وسطى إدارة عميا

 % العدد % العدد % العدد
9 18.37 19 38.77 21 42.86 

 التحصيؿ الدراسي
 دكتوراه ماجستير الدبمـو العالي بكالوريوس فني دبمـو إعدادية فما دوف

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
2 4.12 13 26.53 14 28.57 6 12.2 6 12.2 8 16.38 

 ) سنة( المستشفىعدد سنوات الخدمة في 
 فأكثر 31 30 – 21 20 – 16 15 - 11 10 – 6 5 – 1
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
12 24.49 9 18.37 11 22.45 6 12.24 7 14.29 4 8.16 

 العمر ) سنة (
 فأكثر – 50 49 – 40 39 – 30 29 – 20

 % العدد % العدد % العدد % العدد
11 22.45 19 38.78 9 18.37 10 20.4 

 المصدر : الجدول من اعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج االستبانة
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( المركز الوظيفي لألفراد المبحوثيف ، إذ تبيف أف اإلدارة 11يظير مف الجدوؿ ) . المركز الوظيفي :1
%( 81.63%( في حيف أف اإلدارة الوسطى واإلدارة التنفيذية شكمت ) 18.37تمثؿ )  لممستشفىالعميا 

أجمالي األفراد المبحوثيف ، ويدؿ المركز الوظيفي لألفراد المبحوثيف عمى أنيـ كانوا مف مختمؼ  مف
 المستويات اإلدارية وىذا مؤشر جيد يشير الى عدـ حصر االستبانة بمستوى إداري دوف أخر .

نحو كبير  ُيعد التحصيؿ الدراسي أحد مؤشرات البالغة األىمية التي تنعكس عمى . التحصيل الدراسي :2
ممة الشيادات العميا ( أف نسبة ح11عمى أسموب التعامؿ مع أستمارة االستبانة ، إذ يتبيف مف الجدوؿ )

%( 40.78، إذ بمغت )لمستشفىتتقدـ عمى باقي النسب األخر في ا البمـو العالي والماجستير والدكتوراه
في حيف بمغت نسبة ، %(28.57البكالوريوس)في حيف بمغت نسبة حممة شيادة وىي أعمى نسبة،

اممي %( مف األفراد المبحوثيف،فيما شكمت نسبة ح26.53الحاصميف عمى شيادة الدبموـ الفني )
%( ، في حيف بمغت نسبة الحاصميف 40.78والدكتوراه )  الماجستيرو  الدبموـ العالي الشيادات العميا

المبحوثيف يحمموف  ( مف األفراد%95.88لباحثة أف )، مما تقدـ ترى ا%(4.12عمى شيادة اإلعدادية )
 مؤىاًل عمميًا جيدًامما يتيح ليـ فيـ إستمارة االستبانة وممئيا بشكؿ صحيح .

تؤدي الخدمة الطويمة دورًا ميما في تكريس الخبرة والمعرفة لدى  :المستشفى. سنوات الخدمة في 3
( أف 11الجدوؿ ) ستبانة بشكؿ صحيح ،إذ يتبيف مفليا األثر في التعامؿ مع اإلاألفراد المبحوثيف مما

%( فيما بمغت نسبة الذيف يمتمكوف 24.49سنة ىي ) (5 – 1نسبة األفراد المبحوثيف الذيف لدييـ خدمة )
( سنة 15 – 11%( ، فيمابمغت نسبة األفراد الذيف يمتمكوف خدمة )18.37( سنة )10 – 6خدمة )

فيمابمغت %( ،12.24( سنة )20 –16وف خدمة )الذيف يمتمك%( ، فيمابمغت نسبة األفراد 22.45)
%( فيمابمغت نسبة األفراد الذيف يمتمكوف 14.29( سنة )30 –21نسبة األفراد الذيف يمتمكوف خدمة )

%( مف األفراد المبحوثيف لدييـ 75.51%( مماتقدـ ترى الباحثة اف )8.16فاكثر( سنة ) –31خدمة )
كثر مما اسيـ ذلؾ في تحسيف خبرتيـ ومعرفتيـ بأعماؿ المستشفى مما سنوات فا 6خدمة في المستشفى 

 لو األثر الكبير في التعامؿ مع اإلستبانة .
( أف 11، إذ يوضح الجدوؿ )ميمة عمى النضج والدراية بالعمؿ يعطي مؤشر العمر دالالت.العمر: 4

%( وىي أعمى 38.78نسبتيـ ) ت( سنة إذ بمغ39 – 30غالبية األفراد المبحوثيف تتراوح أعمارىـ بيف )
، %(22.45( سنة )29 – 20ارىـ بيف )، في حيف بمغت نسبة األفراد المبحوثيف الذيف تتراوح أعمنسبة

في حيف بمغت نسبة %(،20.4فأكثر(سنة وىي ) –50يف )وتمييا نسبة األفراد الذيف تتراوح أعمارىـ ب
%( وىي أقؿ نسبة . مماتقدـ ترى 18.37سنة )( 49 –40بحوثيف الذيف تتراوح أعمارىـ بيف)األفراد الم

سنة فأكثر ويدؿ ذلؾ عمى اكتسابيـ  30%( مف األفراد المبحوثيف بمغت اعمارىـ 77.55الباحثة اف )
 الخبرة والنضج ومف ثـ التعامؿ مع االستبانة بشكؿ صحيح.



[42] 
 

 الفصل الرابع  
 الدراسة متغيرات وصف وتشخيص

عمى وصف طبيعة متغيرات الدراسة وفق مايدركيا األفراد المبحوثين في الفصل يشتمل مضمون ىذا و 
لإلستدالل عمى  SPSS 22 الجاىز برنامجال، وتحقيقا لذلك استعممت الباحثة  المستشفى قيد الدراسة

  األوساط الحسابية واالنحرفات المعيارية والتكرارات ونسبيا المئوية ونسبة اإلستجابة إلى مساحة المقياس 
 ويشتمل مضمون ىذا الفصل المباحث اآلتيو:

 .حول متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة رفراد المبحوييناإلدراك األولي لألالمبحث األول : 
 .تعزيز أبعاد التنمية المستدامة  رفراد المبحويين حولاإلدراك األولي لألالمبحث الياني : 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
   الـ  البرنامج الجاىز  باالعتماد عمى نتائج ةجميعيا من إعداد الباحث الفصلالجداول الواردة في ىذا.SPSS 22 
   : تدرج مواقف األفراد المبحوثين إزاء متغيرات الدراسة وفق مؤشر نسبة اإلجابة إلى مساحة المقياس على نحو األتي 

 ( 473،  0991تقسم مساحة المقياس عمى خمسة مستويات متساوية : )تشاو ،  
 و يمثل تدنيًا شديدًا في مستوى الحالة المدركة . 01- 49.99المستوى األول يقع بين 
 و يمثل تدنيًا في مستوى الحالة المدركة . 31- 99.99المستوى الثاني يقع بين 
 يمثل المستوى المتوسط لمحالة المدركة .و  91- 99.99المستوى الثالث يقع بين 
 و يمثل ارتفاع مستوى الحالة المدركة . 71- 99.99المستوى الرابع يقع بين 

 و يمثل ارتفاعًا شديدًا في مستوى الحالة المدركة . 91- 011المستوى الخامس يقع بين 
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 ولالمبحث األ 
 حول متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئةاإلدراك األولي لألرفراد المبحويين 

خالل أربع متطمبات تمثمت من في قياس متغير متطمبات ادارة الجودة الشاممة لمبيئة  ةالباحث تاعتمد   
) التزام األدارة العميا ، التركيز عمى الزبون ، التحسين المستمر ، العمل الجماعي ( لمتعرف عمى  بـ :

( فقرة وذلك باعتماد مقياس 47مستوى إدراك األفراد المبحوثين ليذا المتغير ، وقد بمغ مجموع فقرات )
 :(00كما جاء بالجدول )ير كما يدركو األفراد المبحوثين ليكرت الخماسي . وفيما يأتي وصف ليذا المتغ

 (21الجدول )
خالصة التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحررفات المعيارية ونسبة األستجابة ومعامل االختالف لمتطمبات  

 إدارة الجودة الشاممة لمبيئة
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 X1 11.57 56.11 13.27 18.37 0.68 3.60 0.94 71.91 26.13 التزام اإلدارة العميا

 X2 11.42 60.42 14.3 12.64 1.22 3.68 0.88 73.63 23.91 الزبونالتركيز عمى 
 X3 13.48 59.58 15.12 9.38 2.44 3.72 0.9 74.37 24.28 المستمر التحسين

 X4 10.2 73.48 12.25 4.07 0 3.9 0.62 77.96 15.77 العمل الجماعي
المعدل  

 العام
11.66 62.40 13.73 11.11 1.08 3.70 0.84 74.47 22.52 

       N = 49 
( وجود اتفاق بين آراء األفراد المبحوثين بشان فقرات متطمبات إدارة 00من معطيات الجدول )يتبين     

باألتفاق )أتفق بشدة،أتفق (  الجودة الشاممة لمبيئة اذ بمغ معدل االنسجام العام إلجابات األفراد المبحوثين
وىذا يدل عمى أن ىناك درجة انسجام عالية األىمية إلجابات األفراد المبحوثين عمى فقرات  (73.17%)

 متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة ، أي ان آراء األفراد المبحوثين تتجو نحو القطب االيجابي باالعتماد
من الوسط  والذي ىو اعمى (3.73)عمى مقياس ) ليكرت ( الخماسي وعزز ذلك الوسط الحسابي 

في حين بمغت درجة عدم االنسجام العام ( 0.84)وانحراف معياري  (4)الحسابي الفرضي لممقياس 
وىي نسبة  (%12.21) إلجابات األفراد المبحوثين عمى فقرات متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة 

. إلى عدم التأكد أو الثقةبة تشير وىي نس (%13.74)ضئيمة جدًا، أما عن نسبة االجابات المحايدة فيي 
وىذا يعني اتفاق األفراد المبحوثين حول ىذه المتغيرات وفقًا  (%22.52)وبمغت قيمة معامل االختالف 

وىذا يدل  (74.47%)لوجية نظرىم الشخصية، في حين بمغت نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس 
من مساحة المقياس ) ارتفاع مستوى  رابعالمستوى العمى أن مستوى إدراك األفراد المبحوثين قد بمغ 

قيد الدراسة .  لممستشفىالحالة المدركة ( التي تؤشر اىمية متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة بالنسبة 
اإلسيام األكبر وااليجابي في إغناء متطمبات  العمل الجماعيالذي يمثل متطمب  X4وقد كان لممتطمب 
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مما  (4.9 (وبوسط حسابي (%94.91) إدارة الجودة الشاممة لمبيئة، إذ حصل عمى أعمى نسبة إتفاق 
يشير إلى التجانس بين إجابات األفراد المبحوثين ، وتسمسل المتطمبات وباالعتماد عمى قيم االوساط 

 المستشفىلمبيئة  في ستجابة يمكن تحديد أىمية تبني متطمبات إدارة الجودة الشاممة نسبة األو الحسابية 
 :  (04كما مبين في الجدول )

 (21الجدول)
 قيد الدراسة المستشفىالشاممة لمبيئة من األرفراد المبحويين رفي سبية لتبني متطمبات إدارة الجودةاألهمية الن

 نسبةاألستجابة % األوساط الحسابية رمز المتطمب المتطمبات ت
 X4 1.9 99.97 العمل الجماعي 2
 X3 3.72 93.19 التحسين المستمر 1
 X2 3.68 91.71 التركيز عمى الزبون 1
 X1 3.60 92.92 التزام اإلدارة العميا 3

لشاممة لمبيئة حسب إدراك وصف وتشخيص كل متطمب من متطمبات إدارة الجودة اويمكن التعرف عمى 
 : عمى النحو االتي المبحوييناألرفراد 

قيد  المستشفىبيدف الوقوف عمى واقع متطمب التزام اإلدارة العميا في متطمب التزام اإلدارة العميا :  -2
إلى االفادة من إجابات األفراد المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرة عن  ةالباحث تالدراسة فقد توصم

( إذ تبين من خالل معطيات الجدول Q1- Q6متطمب التزام اإلدارة العميا . والذي مثمتو المتغيرات ) 
، إذ بمغ معدل رات متطمب التزام اإلدارة العميا( وجود اتفاق بين آراء األفراد المبحوثين بشأن فق03)

وىذا يدل عمى أن %(.67.68االنسجام العام إلجابات األفراد المبحوثين باالتفاق ) أتفق بشدة ، أتفق ( )
جابات األفراد المبحوثين عمى فقرات متطمب التزام اإلدارة العميا ، أي ىناك درجة انسجام عالية األىمية إل

ن آراء األفراد المبحوثين تتجو نحو القطب االيجابي باالعتماد عمى مقياس ) ليكرت ( الخماسي وعزز أ
 كما تبين أن (4)عمى من الوسط الحسابي الفرضي لممقياس أوالذي ىو  ( 4.91)ذلك الوسط الحسابي 

 أما عن نسبة االجابات المحايدة فيي، (0.94)منيم غير متفقين. وانحراف معياري  (19.05%)  
. وبمغت قيمة معامل (3.60)وىي نسبة تشير إلى عدم التأكد وذلك بوسط حسابي %( 704.0 ) 

يرات وفقًا لوجية نظرىم وىذا يعني اتفاق األفراد المبحوثين حول ىذه المتغ (%26.13)االختالف 
وىذا يدل عمى أن مستوى  %(71.91)في حين بمغت نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس الشخصية، 

إدراك األفراد المبحوثين قد بمغ المستوى الرابع من مساحة المقياس ) ارتفاع مستوى الحالة المدركة ( التي 
 قيد الدراسة. المستشفىفي  تنفيذ متطمب التزام اإلدارة العمياتؤشر اىمية 
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 ( 23الجدول )
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحررفات المعيارية ونسبة االستجابة ومعامل االختالف لمتطمب التزام االدارة 

 قيد الدراسة المستشفىالعميا رفي 
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 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد أتفق أتفق بشدة  %
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 Q1 5 10.2 29 59.2 4 8.2 11 22.4 0 0 3.57 1.99 71.43 26.81 

Q2 5 10.2 33 67.3 5 10.2 6 12.3 0 0 93.7 0.80 75.10 21.42 

Q3 6 12.2 24 49.0 13 26.5 5 10.2 1 2.1 3.59 0.91 71.84 25.36 

Q4 5 10.2 30 61.2 6 12.3 7 14.3 1 2.0 3.63 1.94 72.65 25.56 

Q5 4 8.2 23 46.9 8 16.3 14 28.6 0 0 93.3 0.99 66.94 29.60 

Q6 9 18.4 26 53.1 3 6.1 11 22.4 0 0 3.67 1.03 73.47 28.00 

المعدل 
 العام

 11.57  56.11  13.27  18.37  1.99 4.91 1.93 70.90 09.04 

N = 49 
لدى االدارة )أن ( الذي ينص عمى 0Qالمتطمب ىو )من ابرز المتغيرات التي اسيمت في إغناء ىذا 

(. وىذا ما فسرتو اجابات العليا في المستشفى اهتمام ومعرفة مقبولة بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة
 .(1.91( وانحراف معياري )4.79( من المجيبين بوسط حسابي )  %77.5)
 المستشفىبيدف الوقوف عمى واقع متطمب التركيز عمى الزبون في متطمب التركيز عمى الزبون:  -0

قيد الدراسة فقد توصمت الباحثة إلى االفادة من اجابات األفراد المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرة 
من خالل معطيات  ( إذ تبينQ7 – Q11والذي مثمتو المتغيرات ) عن متطمب التركيز عمى الزبون.

، إذ بمغ التركيز عمى الزبونوجود اتفاق بين آراء األفراد المبحوثين بشأن فقرات متطمب  (09الجدول)
. وىذا يدل %(70.93) ات األفراد المبحوثين باالتفاق )أتفق بشدة ، أتفق(معدل االنسجام العام إلجاب

التركيز عمى عمى أن ىناك درجة انسجام عالية األىمية إلجابات األفراد المبحوثين عمى فقرات متطمب 
مى مقياس )ليكرت( الخماسي المبحوثين تتجو نحو القطب االيجابي باالعتماد عإن آراء األفرادأي الزبون،
تبين كما( 4) اعمى من الوسط الحسابي الفرضي لممقياسوالذي ىو  ( 4.99)ذلك الوسط الحسابي وعزز 

وىي نسبة تشير إلى  (%03.4فيي )جابات المحايدة عن نسبة األأما متفقين.منيم غير  (%04.99)أن 
 (%04.90) وبمعامل االختالف،  (1.99) وانحراف معياري  (4.99عدم التأكد وذلك بوسط حسابي )

وىذا يعني اتفاق األفراد المبحوثين حول ىذه المتغيرات وفقًا لوجية نظرىم الشخصية، في حين بمغت  .
ل عمى أن مستوى إدراك األفراد المبحوثين قد وىذا يد(%74.94)نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس 
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تنفيذ متطمب ( التي تؤشر اىمية مستوى الرابع من مساحة المقياس )ارتفاع مستوى الحالة المدركةبمغ ال
 .قيد الدراسة المستشفى التركيز عمى الزبون في

 ( 21الجدول )
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحررفات المعيارية ونسبة االستجابة ومعامل االختالف لمتطمب التركيز عمى الزبون رفي 

 قيد الدراسة المستشفى
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 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد أتفق بشدةأتفق  %

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ون
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ى 
 عم

كيز
لتر

ب ا
تطم

م
 

 Q7 7 14.3 32 65.3 4 8.2 9 12.2 1 1 3.82 0.83 76.33 21.84 

Q8 6 12.2 27 55.1 00 00.9 4 8.2 0 0.1 3.67 0.88 73.47 23.83 

Q9 5 10.2 40 65.3 4 8.2 8 16.3 1 1 3.69 0.87 73.88 23.58 

Q10 3 8.2 40 65.3 8 16.3 9 10.2 1 1 3.71 0.76 74.29 20.56 

Q11 6 12.2 09 51.1 8 16.3 8 16.3 0 4.1 3.51 1.04 70.20 29.72 

المعدل 
 العام

 00.30  91.30  03.4  00.93  0.00 4.99 0.88 74.94 04.90 

N=49  
تقوم إدارة )أن ( الذي ينص عمى 7Qمن أبرز المتغيرات التي اسيمت في إغناء ىذا المتطمب ىو )   

%( من المجيبين 79.9(. وىذا ما فسرتو اجابات ) .متطمبات واحتياجات زبائنها باستمرار المستشفى بتمبية
 (.40.8( وانحراف معياري )4.90بوسط حسابي )

قيد  المستشفىبيدف الوقوف عمى واقع متطمب التحسين المستمر في متطمب التحسين المستمر :  -1
الدراسة فقد توصمت الباحثة إلى االفادة من اجابات األفراد المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرة عن 

( إذ تبين من خالل معطيات الجدول Q12 – Q16والذي مثمتو المتغيرات ) متطمب التحسين المستمر.
، إذ بمغ معدل ن المستمرالتحسيوجود اتفاق بين آراء األفراد المبحوثين بشأن فقرات متطمب  (09)

. وىذا يدل عمى أن (%74.19)( ات األفراد المبحوثين باالتفاق )أتفق بشدة ، أتفقاالنسجام العام إلجاب
، أي التحسين المستمرىناك درجة انسجام عالية األىمية إلجابات األفراد المبحوثين عمى فقرات متطمب 

جابي باالعتماد عمى مقياس ) ليكرت ( الخماسي وعزز ن آراء األفراد المبحوثين تتجو نحو القطب االيإ
كما تبين أن  (4)والذي ىو اعمى من الوسط الحسابي الفرضي لممقياس  (4.70)ذلك الوسط الحسابي 

وىي نسبة تشير إلى عدم التأكد أو  (%09.00) منيم غير متفقين. وبمغت نسبة المحايدين (00.90%)
 . (%03.09) معامل االختالف وب،  (1.9) وانحراف معياري  (4.70)وسط الحسابي بذلك و الثقة 

وىذا يعني اتفاق األفراد المبحوثين حول ىذه المتغيرات وفقًا لوجية نظرىم الشخصية، في حين بمغت 
وىذا يدل عمى أن مستوى إدراك األفراد المبحوثين قد  (%73.47) نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس 



[47] 
 

تنفيذ متطمب ن مساحة المقياس ) ارتفاع مستوى الحالة المدركة ( التي تؤشر اىمية بمغ المستوى الرابع م
 قيد الدراسة. المستشفى التحسين المستمر في

 (27الجدول )
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحررفات المعيارية ونسبة االستجابة ومعامل االختالف لمتطمب التحسين  

 قيد الدراسة المستشفىالمستمر رفي 
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 الأتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة  %

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

مر
ست

الم
ن 

سي
لتح

ب ا
تطم

م
 

Q12 7 14.3 28 57.1 4 8.2 9 18.4 1 2.0 3.63 1.01 72.65 27.92 

Q13 5 10.2 31 63.3 7 14.3 5 10.2 1 2.0 3.69 0.87 73.88 23.58 

Q14 7 14.3 24 49.0 13 26.5 3 6.1 2 4.1 3.63 0.95 72.65 26.17 

Q15 10 20.4 28 57.1 4 8.2 5 10.2 2 4.0 3.78 1.09 75.51 28.74 

Q16 4 8.2 35 71.4 9 18.4 1 2.0 0 0 3.86 0.58 77.14 14.97 

المعدل 
 العام

 13.48  59.58  15.12  9.38  2.44 4.72 0.9 74.37 24.28 

N=49  
تسعى إدارة ( الذي ينص عمى )09Qمن ابرز المتغيرات التي اسيمت في إغناء ىذا المتطمب ىو )   

باستمرار(. وهذا مافسرته المستشفى من خالل عمليات التحسين المستمر إلى التخلص من اإلخطاء 

 ( .1.99( وانحراف معياري ) 4.99بوسط حسابي )  %( من المجيبين6.97اجابات )
قيد  المستشفىبيدف الوقوف عمى واقع متطمب العمل الجماعي في  متطمب العمل الجماعي : -3

الدراسة فقد توصمت الباحثة إلى االفادة  من اجابات األفراد المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرة عن 
إذ تبين من خالل معطيات الجدول ( Q17 – Q22. والذي مثمتو المتغيرات )العمل الجماعيمتطمب 

إذ بمغ معدل االنسجام ، لجماعي( وجود اتفاق بين آراء األفراد المبحوثين بشأن فقرات متطمب العمل ا07)
. وىذا يدل عمى أن ىناك %(94.99( )وثين باالتفاق )أتفق بشدة ، أتفقالعام إلجابات األفراد المبح

المبحوثين عمى فقرات متطمب العمل الجماعي، أي إن آراء م عالية األىمية إلجابات األفراددرجة انسجا
لخماسي وعزز ذلك االعتماد عمى مقياس ) ليكرت ( ااألفراد المبحوثين تتجو نحو القطب االيجابي ب

كما تبين أن ( 4وسط الحسابي الفرضي لممقياس )( والذي ىو اعمى من ال4.9الوسط الحسابي )
( 1.90( وذلك بانحراف معياري ) %00.09( منيم غير متفقين.وبمغت نسبة المحايدين ) 3.17%)

. وىذا يعني اتفاق األفراد المبحوثين حول ىذه المتغيرات وفقًا لوجية ( %09.79وبمعامل اختالف )
%( وىذا يدل عمى أن 77.99نظرىم الشخصية، في حين بمغت نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس ) 
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مستوى إدراك األفراد المبحوثين قد بمغ المستوى الرابع من مساحة المقياس ) ارتفاع مستوى الحالة 
 قيد الدراسة. المستشفىفي  تنفيذ متطمب العمل الجماعيي تؤشر اىمية المدركة ( الت

 (29الجدول )
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحررفات المعيارية ونسبة االستجابة ومعامل االختالف لمتطمب العمل  

 قيد الدراسة المستشفىالجماعي رفي 
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 الأتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
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جما
ل ال
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Q17 5 10.2 34 69.4 7 14.3 3 6.1 0 0 3.83 0.69 76.74 17.92 

Q18 5 10.2 36 73.5 4 8.2 4 8.1 0 0 3.89 0.70 77.14 18.33 

Q19 4 8.2 39 79.6 5 10.2 1 2.0 0 0 3.93 0.50 78.79 13.10 

Q20 5 10.2 36 73.5 8 16.3 0 0 0 0 3.93 0.50 78.79 13.10 

Q21 6 12.2 37 75.5 4 8.2 2 4.1 0 0 3.99 0.61 79.18 15.43 

Q22 5 10.2 34 69.4 8 16.3 2 4.1 0 0 3.89 0.69 77.14 16.73 
المعدل 

 العام
 01.0  73.48  0.091  3.17  0 4.9 0.90 77.99 09.78 

N=49 
( الذي ينص عمى )يسيم جميع 00Qمن ابرز المتغيرات التي اسيمت في إغناء ىذا المتطمب ىو )    

بوسط  %(97.7وىذا مافسرتو إجابات ) العاممين في المستشفى بإعداد الخطط الخاصة بجودة خدماتيا(.
 (.1.90( وانحراف معياري )4.99حسابي ) 
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 المبحث الياني
 حول أبعاد التنمية المستدامةلألرفراد المبحويين اإلدراك األولي 

البعد البيئي ، تمثمت بـ : )  أبعاد ثالثمن خالل  التنمية المستدامةفي قياس متغير  ةالباحث تاعتمد 
لمتعرف عمى مستوى إدراك األفراد المبحوثين ليذا المتغير ، وقد و ( البعد االقتصادي ، البعد االجتماعي 

( فقرة وذلك باعتماد مقياس ليكرت الخماسي . وفيما يأتي وصف ليذا المتغير 09بمغ مجموع الفقرات )
  : (09كما جاء بالجدول ) كما يدركو األفراد المبحوثين

 (21الجدول )
بعاد التنمية ألخالصة التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحررفات المعيارية ونسبة األستجابة ومعامل االختالف  

 المستدامة رفي المستشفى قيد الدراسة
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 الاتفق بشدة الاتفق محايد أتفق أتفق بشدة  %

% % % % % 
 X5 9.8 68.6 14.28 7.32 0 03.8 0.71 76.16 18.55 البعد البيئي

 X6 12.64 61.62 15.54 10.2 0 73.7 0.79 75.35 21.16 البعد االجتماعي

 X7 15.1 66.54 8.98 9.99 0.4 3.87 0.79 77.4 20.49 البعداالقتصادي

المعدل  
 العام

12.51 65.59 12.93 9.94 0.13 3.81 0.76 76.31 20.06 

    N=49 
وجود اتفاق بيت آراء األفراد المبحوثين بشان فقرات أبعاد التنمية ( 09)من معطيات الجدول  يتبين     

وىذا %( 79.0)(إلجابات األفراد المبحوثين )أتفق بشدة ، أتفقالمستدامة اذ بمغ معدل االنسجام العام 
يدل عمى أن ىناك درجة انسجام عالية األىمية إلجابات األفراد المبحوثين عمى فقرات أبعاد التنمية 

( )ليكرتنحو القطب االيجابي باالعتماد عمى مقياس  المستدامة ، أي ان آراء األفراد المبحوثين تتجو 
لممقياس والذي ىو اعمى من الوسط الحسابي الفرضي  (3.81الحسابي )الخماسي وعزز ذلك الوسط 

في حين بمغت درجة عدم االنسجام العام إلجابات األفراد المبحوثين عمى  (0.76وانحراف معياري ) (4)
 (12.93%يي )فوىي نسبة ضئيمة جدًا، أما عن نسبة االجابات المحايدة ( (8.96% فقرات ىذه األبعاد

. وىذا يعني اتفاق (01.19% ). وبمغت قيمة معامل االختالفتشير إلى عدم التأكد أو الثقة وىي نسبة
المبحوثين حول ىذه المتغيرات وفقًا لوجية نظرىم الشخصية، في حين بمغت نسبة االستجابة إلى  األفراد

. وىذا يدل عمى أن مستوى إدراك األفراد المبحوثين قد بمغ المستوى الرابع %(79.40مساحة المقياس )
من مساحة المقياس ) ارتفاع مستوى الحالة المدركة ( التي تؤشر اىمية أبعاد التنمية المستدامة  بالنسبة 

الذي يمثل البعد االقتصادي اإلسيام األكبر وااليجابي في  7X قيد الدراسة . وقد كان لممتطمب لممستشفى
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 وبوسط حسابي (%90.93) ، إذ حصل عمى أعمى نسبة إتفاق  إغناء متغيرات أبعاد التنمية المستدامة
( مما يشير إلى التجانس بين إجابات األفراد المبحوثين وباالعتماد عمى قيم االوساط الحسابية 4.97)
قيد الدراسة كما مبين في  المستشفىفي  أبعاد التنمية المستدامةن تحديد أىمية ستجابة يمكنسبة األو 

 :  (09)الجدول 
 ( 29الجدول )

 قيد الدراسة المستشفىاألرفراد المبحويين رفي  حسب آراءبعاد التنمية المستدامة ألاألهمية النسبية 
 ستجابة %نسبة األ األوساط الحسابية أبعاد التنمية المستدامة ت

 X7 3.87 77.41االقتصادي البعد  2

 X5 3.81 76.16البيئي البعد  1

 X6 3.77 75.35االجتماعي البعد  1

 المبحويين امة حسب ادراك األرفراديمكن التعرف عمى وصف وتشخيص كل بعد من أبعاد التنمية المستد
 : (29كما جاء بالجدول )

قيد الدراسة فقد توصمت الباحثة  المستشفىبيدف الوقوف عمى واقع البعد البيئي في  البعد البيئي : -2
والذي مثمتو  إلى االفادة  من اجابات األفراد المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرة عن البعد البيئي .

اء األفراد وجود اتفاق بين آر  (01الجدول )( إذ تبين من خالل معطيات Q23 – Q27المتغيرات )
، إذ بمغ معدل االنسجام العام إلجابات األفراد المبحوثين باالتفاق )  البعد البيئيالمبحوثين بشأن فقرات 

. وىذا يدل عمى أن ىناك درجة انسجام عالية األىمية إلجابات األفراد (%79.3)أتفق بشدة ، أتفق ( 
المبحوثين تتجو نحو القطب االيجابي باالعتماد ن آراء األفراد إ، أي  البعد البيئيالمبحوثين عمى فقرات 

والذي ىو اعمى من الوسط  (4(81. الخماسي وعزز ذلك الوسط الحسابي عمى مقياس ) ليكرت (
وبمغت نسبة المحايدين  منيم غير متفقين. (%7.40)كما تبين أن   (4)الحسابي الفرضي لممقياس 

 %(.09.99)وبمعامل اختالف (  1.70)وانحراف معياري  (4.90حسابي )وذلك بوسط  (03.09%)
في حين بمغت وىذا يعني اتفاق األفراد المبحوثين حول ىذه المتغيرات وفقًا لوجية نظرىم الشخصية، 

وىذا يدل عمى أن مستوى إدراك األفراد المبحوثين قد  %(79.09) إلى مساحة المقياس نسبة االستجابة 
البعد البيئي حة المقياس ) ارتفاع مستوى الحالة المدركة ( التي تؤشر اىمية بمغ المستوى الرابع من مسا

  قيد الدراسة. المستشفى في
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 (12الجدول )
رفي  مبعد البيئيلالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحررفات المعيارية ونسبة االستجابة ومعامل االختالف  

 قيد الدراسة المستشفى
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Q23 5 10.2 36 73.5 7 14.3 1 2.0 0 0 3.90 0.57 78.37 14.58 

Q24 5 10.2 33 67.4 8 16.3 3 6.1 0 0 3.82 0.71 76.34 18.27 

Q25 5 10.2 34 69.4 3 6.1 7 14.3 0 0 3.79 0.84 75.10 22.10 

Q26 4 8.2 36 73.5 5 10.2 4 8.1 0 0 3.80 0.71 76.34 18.27 

Q27 5 10.2 29 59.2 12 24.5 3 6.1 0 0 3.73 0.74 74.69 19.53 

المعدل 
 العام

 9.9  99.9  03.09  7.40  0 4.90 0.70 76.16 18.59 

 N =49  
تقوم إدارة المستشفى ( الذي ينص عمى )Q23من ابرز المتغيرات التي اسيمت في إغناء ىذا البعد ىو )

 ( من المجيبين بوسط حسابي (83.7%(. وىذا ما فسرتو اجابات بتقديم خدمات صديقة لمبيئة
 ( .0.57) ( وانحراف معياري24.9) 
فقد توصمت  قيد الدراسة المستشفىبيدف الوقوف عمى واقع البعد االجتماعي في البعد االجتماعي : -2

 البعد االجتماعي . المتغيرات الفرعية المعبرة عن من اجابات األفراد المبحوثين عنالباحثة إلى االفادة 
وجود اتفاق بين آراء  (00)( إذ تبين من خالل معطيات الجدول Q28 – Q32والذي مثمتو المتغيرات )

، إذ بمغ معدل االنسجام العام إلجابات األفراد المبحوثين  البعد االجتماعياألفراد المبحوثين بشأن فقرات 
. وىذا يدل عمى أن ىناك درجة انسجام عالية األىمية ( %73.09)  باالتفاق ) أتفق بشدة ، أتفق (

ن آراء األفراد المبحوثين تتجو نحو القطب إ، أي  تماعيالبعد االجاألفراد المبحوثين عمى فقرات  إلجابات
والذي ىو  (74.7الحسابي )االيجابي باالعتماد عمى مقياس ) ليكرت ( الخماسي وعزز ذلك الوسط 

وبمغت  منيم غير متفقين.( %01.0)أن كما تبين   (4)اعمى من الوسط الحسابي الفرضي لممقياس 
وىذا يعني اتفاق %(.600.0)اختالف وبمعامل  (1.79وانحراف معياري ) (%15.54)نسبة المحايدين 

إلى في حين بمغت نسبة االستجابة األفراد المبحوثين حول ىذه المتغيرات وفقًا لوجية نظرىم الشخصية، 
وىذا يدل عمى أن مستوى إدراك األفراد المبحوثين قد بمغ المستوى الرابع  % (79.49المقياس )مساحة 

 المستشفى البعد االجتماعي فية المقياس ) ارتفاع مستوى الحالة المدركة ( التي تؤشر اىمية من مساح
 قيد الدراسة.
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 ( 12الجدول )
رفي  مبعد االجتماعيلالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحررفات المعيارية ونسبة االستجابة ومعامل االختالف 

 قيد الدراسة المستشفى
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ألخت % 

 الأتفق بشدة ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة 
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

Q28 6 12.2 35 71.4 5 10.2 3 6.2 0 0 3.91 0.69 77.99 17.56 

Q29 4 8.2 30 61.2 7 14.3 8 16.3 0 0 3.61 0.86 72.29 23.85 

Q30 6 12.2 29 59.2 8 16.4 6 12.2 0 0 3.71 0.84 74.29 22.69 

Q31 9 18.4 28 57.1 10 20.4 2 4.1 0 0 3.91 0.74 77.99 19.09 

Q32 6 12.2 29 59.2 8 16.4 6 12.2 0 0 3.71 0.84 74.29 22.69 

المعدل 
 العام

 00.93  90.90  9315.  01.0  0 3.77 0.79 75.49 20.09 

N=49 
إدارة  تقوم( الذي ينص عمى )Q28%من ابرز المتغيرات التي اسيمت في إغناء ىذا البعد ىو )

(. وىذا ما فسرتو من خالل تقديم الخدمات الصحية لهمفراد المجتمع باستمرارأتلبية احتياجات بالمستشفى 
 ( .0.69( وانحراف معياري )4.91( من المجيبين بوسط حسابي )%94.9اجابات ) 

قيد الدراسة فقد  المستشفىبيدف الوقوف عمى واقع البعد االقتصادي في البعد االقتصادي : تعزيز -1
توصمت الباحثة إلى االفادة من اجابات األفراد المبحوثين عن المتغيرات الفرعية المعبرة عن البعد 

وجود  (00)( إذ تبين من خالل معطيات الجدول Q33 –Q37والذي مثمتو المتغيرات ) االقتصادي.
ات إذ بمغ معدل االنسجام العام إلجاب البعد االقتصادي،اتفاق بين آراء األفراد المبحوثين بشأن فقرات 
 ةعاليانسجام  يدل عمى أن ىناك درجة .وىذا(%90.93)األفراد المبحوثين باالتفاق )أتفق بشدة ، أتفق(

 آراء األفراد المبحوثين تتجو نحون إ، أي البعد االقتصاديبات األفراد المبحوثين عمى فقرات األىمية إلجا
والذي  (4.97)ذلك الوسط الحسابي  مى مقياس ) ليكرت ( الخماسي وعززالقطب االيجابي باالعتماد ع

وبمغت  منيم غير متفقين. (%9.49) كما تبين أن (4)اعمى من الوسط الحسابي الفرضي لممقياس  ىو
وبمعامل اختالف  (1.79وانحراف معياري )( 4.97وذلك بوسط حسابي )( %9.99نسبة المحايدين )

في وىذا يعني اتفاق األفراد المبحوثين حول ىذه المتغيرات وفقًا لوجية نظرىم الشخصية، . %(01.39)
وىذا يدل عمى أن مستوى إدراك األفراد  %(177.3)إلى مساحة المقياس حين بمغت نسبة االستجابة 

اىمية  ستوى الحالة المدركة ( التي تؤشرالمبحوثين قد بمغ المستوى الرابع من مساحة المقياس ) ارتفاع م
 قيد الدراسة. المستشفى في االقتصاديالبعد 
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 ( 11الجدول )
رفي  مبعد االقتصاديلالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحررفات المعيارية ونسبة االستجابة ومعامل االختالف 

 قيد الدراسة المستشفى
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 بشدة الأتفق ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة 

 % عدد % عدد % عدد % عدد % ددع

Q33 9 18.4 32 65.3 3 6.1 4 8.2 1 2.0 3.9 0.87 77.99 22.37 
Q34 6 12.2 34 69.4 4 8.2 5 10.2 0 0 3.83 0.77 76.8 20.15 
Q35 10 20.4 28 57.2 8 16.3 3 6.1 0 0 3.90 0.79 78.4 20.07 
Q36 7 14.3 33 67.4 3 6.1 6 12.2 0 0 3.83 0.84 76.8 21.51 
Q37 5 10.2 36 73.3 4 8.2 4 8.2 0 0 3.89 0.70 77.03 18.33 

المعدل 
 العام

 09.0  99.93  9.99  9.99  1.3 3.87 0.79 77.40 01.39 

N=49 
تسعى إدارة الذي ينص عمى ) (9Q3)ىو  البعدمن ابرز المتغيرات التي اسيمت في إغناء ىذا  

وىذا مافسرتو اجابات  (.دون االضرار بالبيئة الصحية المستشفى الى تحقيق الكفاءة في استخدام المواد
 ( . 1.79( وانحراف معياري ) 4.90بوسط حسابي ) ( من المجيبين77.9%)
 
 
 
 
 



 

[54] 
 

 الفصل الخامس
 اختبار فرضيات الدراسة

تم تخصيص ىذا الفصل لمتحقق من سريان المخطط االفتراضي لمدراسة والتحقق من صحة الفرضيات 
برنامج الة واعتمادًا عمى يليذا الغرض وباستخدام مجموعة من األدوات التحميم ةيا الباحثتالتي اعتمد

 . واستنادًا إلى ماتقدم فقد تضمن ىذا الفصل المباحث االتية :   SPSS 22الجاىز
 المبحث االول : اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة وتحميمها .
 المبحث الثاني : اختبار عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة وتحميمها .

 . اختبار تباين تأثير المتغيرات المستقمةالمبحث الثالث : 
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 المبحث األول 
 اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة وتحميمها

توجد  " وتنص ىذه الفرضية عمىاختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات المنبثقة عنها :  -اوالً 
عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة وأبعاد التنمية 

. توجد 1:لفرعية المنبثقة منيا والمتمثمة بـ والفرضيات ا".  قيد الدراسة المستشفىالمستدامة مجتمعة في 
ة لمبيئة مجتمعة وكل بعد من أبعاد بين متطمبات إدارة الجودة الشامم عالقة ارتباط ذات داللة معنوية

بين كل   . توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية 2.قيد الدراسة المستشفىفي  التنمية الستدامة منفرداً 
متطمب من متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة منفردًا وأبعاد التنمية المستدامة مجتمعة في 

 عمى النحو االتي : المستشفىعمى مستوى  العالقة وقد تم تحميل ىذه قيد الدراسة، المستشفى
ابعاد التنمية المستدامة مجتمعة في ودة الشاممة لمبيئة مجتمعة و العالقة بين متطمبات إدارة الج -1

والذي يوضح طبيعة  (32)بإعداد الجدول  ةالباحث تلتحديد ىذه العالقة قام قيد الدراسة: المستشفى
عالقات االرتباط بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة وأبعاد التنمية المستدامة مجتمعة عمى 

 . قيد الدراسة المستشفىمستوى 
 ( 32الجدول )

معة عمى مستوى نتائج عالقات االرتباط بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة وأبعاد التنمية المستدامة مجت
 قيد الدراسة المستشفى

 
 أبعاد التنمية المستدامة مجتمعة

 *0.795 إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة متطمبات
N=49        *P≤ 0.05 

( وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة 32يبين الجدول )  
إذ بمغت قيمة المؤشر ، قيد الدراسة المستشفىعمى مستوى مجتمعة وأبعاد التنمية المستدامة مجتمعة 

( ، وىذا دليل عمى قوة العالقة بين 5.50( عند مستوى معنوية ) 5.7.0لُمعامل االرتباط ) * الكمي
قيد الدراسة من اىتماميا بمتطمبات  المستشفىالمتغيرين ، إذ تشير ىذه النتيجة إلى أنو كمما زادت إدارة 

 أبعاد التنمية المستدامة مجتمعة.ن يتحسإدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة أدى ذلك إلى 
أما  قيد الدراسة . المستشفىرئيسة األولى عمى مستوى وبناًء عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضية ال

نمية المستدامة بصدد العالقة بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة وكل بعد من أبعاد الت
منفردًا وحسب ما جاء من في الفرضية الفرعية االولى المنبثقة من الفرضية الرئيسة االولى فيمكن الوقوف 

 عمييا من خالل االتي : 
                                                           

   جميع الجداول الواردة في هذا المبحث هي من اعداد الباحثة استنادا إلى مخرجات البرنامج الجاهزSPSS 22  . 

 المتغير المعتمد

 المتغير المستقل 
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 أبعاد التنمية المستدامة :كل بعد من العالقة بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة و  -3
الذي يوضح طبيعة عالقات االرتباط بين  (32)بإعداد الجدول  ةلباحثا تولتحديد ىذه العالقة قام

عمى مستوى  متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة وكل بعد من أبعاد التنمية المستدامة منفرداً 
 قيد الدراسة. المستشفى

 (32الجدول )
الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة و كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة منفردًا  نتائج عالقة االرتباط بين متطمبات إدارة 

 قيد الدراسة. المستشفىعمى مستوى 

N=49            P*≤ 0.05   
( وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متطمبات إدارة الجودة 32ُيالحظ من معطيات الجدول )   

االرتباط        ة المؤشر الكمي لُمعامل إذ بمغت قيم، الشاممة لمبيئة مجتمعة وأبعاد التنمية المستدامة
قيد الدراسة بمتطمبات إدارة الجودة  المستشفى، وتشير ىذه النتيجة إلى أن زيادة اىتمام إدارة (5.7.0*)

 أبعاد التنمية المستدامة. كل بعد من نيتحسسيسيم في مجتمعة الشاممة لمبيئة 
في متنمية المستدامة البيئي لالبعد العالقة بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة و  -3-1

وجود عالقة إرتباط معنوية ( 32)بينت نتائج التحميل اإلحصائي في الجدول  :قيد الدراسة المستشفى
البعد البيئي بوصفو و  مة لمبيئة مجتمعة بوصفيا ُمتغيرًا مستقالً موجبة بين متطمبات إدارة الجودة الشام

. وتؤكد ىذه النتيجة عمى (5.703*متغيرًا معتمدًا، إذ بمغت قيمة معامل االرتباط ) المؤشر الكمي ( ) 
متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة ب زيادة االىتماملمقرارات التي من  المستشفىأن اتخاذ إدارة 

 . قيد الدراسة المستشفىفي  المستدامةالبعد البيئي لمتنمية تحسين سيؤدي إلى 
متنمية المستدامة البعد االجتماعي لالعالقة بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة و  -3-3

وجود عالقة إرتباط معنوية ( 32)بينت نتائج التحميل اإلحصائي في الجدول  :قيد الدراسة المستشفىفي 
بوصفو  االجتماعيالبعد و  مستقالً  الشاممة لمبيئة مجتمعة بوصفيا ُمتغيراً موجبة بين متطمبات إدارة الجودة 

( . وتؤكد ىذه النتيجة عمى  5.021*) ًا، إذ بمغت قيمة معامل االرتباط) المؤشر الكمي (متغيرًا معتمد
متطمبات إدارة الجودة الشاممة ب زيادة اىتمام إدارة المستشفى قيد الدراسةعمى  المستشفىإدارة  قدرةأن 

 . قيد الدراسة المستشفىفي  لمتنمية المستدامة البعد االجتماعي تحسينسيسيم في لمبيئة 
المستدامة البعد االقتصادي لمتنمية العالقة بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة و  -3-2

( وجود عالقة إرتباط معنوية 32بينت نتائج التحميل اإلحصائي في الجدول ): قيد الدراسة المستشفىفي 

 
 

 المؤشر الكمي مية المستدامةنأبعاد الت
 البعداالقتصادي البعداالجتماعي البعد البيئي 

 الشاممةمتطمبات إدارة الجودة 
 لمبيئة مجتمعة

*5.703 *5.021 5.750* *5.7.0  

 المتغير المعتمد

  المستقلالمتغير 
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موجبة بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة بوصفيا ُمتغيرًا مستقاًل والبعد االقتصادي بوصفو 
مى أن (. وتؤكد ىذه النتيجة ع5.750*)(متغيرًا معتمدًا، إذ بمغت قيمة معامل االرتباط )المؤشر الكمي

 االقتصاديالبعد  تحسينمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة سيسيم في ب المستشفىإدارة  زيادة اىتمام
عمى ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية االولى المنبثقة  تأسيسا قيد الدراسة. المستشفىلمتنمية المستدامة في 

  قيد الدراسة. المستشفىعن الفرضية الرئيسة االولى عمى مستوى 
وأبعاد التنمية المستدامة  منفرداً إدارة الجودة الشاممة لمبيئة  العالقة بين كل متطمب من متطمبات  -2

الذي و  (30ة بإعداد الجدول)الباحث تولتحديد ىذه العالقة قام قيد الدراسة: المستشفىمجتمعة في 
أبعاد و  منفرداً إدارة الجودة الشاممة لمبيئة  بيعة عالقات االرتباط بين كل متطمب من متطمباتيوضح ط

 قيد الدراسة. المستشفىمجتمعة عمى مستوى التنمية المستدامة 
 (32الجدول )

نتائج عالقة االرتباط بين كل متطمب من متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة عمى مستوى  
 قيد الدراسة. المستشفى

 المستقلالمتغير 
 

 المتغير المعتمد

 المؤشر متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة
 الكمي
 

 العمياالتزام اإلدارة
 

 التركيز عمى الزبون
 

 التحسين المستمر
 

 العمل الجماعي
 

التنمية المستدامة  أبعاد
 مجتمعة

*3.7.2  
 

*3.772  
 

*3.22.  
 

*3...2  
 

*3.7.2  
 

N= 49             P*≤ 0.05 
( وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة 30يالحظ من معطيات الجدول )

، (5.7.0*المؤشر الكمي لُمعامل االرتباط )إذ بمغت قيمة ، لمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة مجتمعة
قيد الدراسة بمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة  المستشفىوتشير ىذه النتيجة إلى أن زيادة اىتمام إدارة 

 .مجتمعة أبعاد التنمية المستدامة تحسينسيسيم في 
نمية المستدامة وأبعاد التمنفردًا متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة كل متطمب من أما بصدد العالقة بين 

 مجتمعة فيمكن الوقوف عمييا من خالل االتي :
قيد  المستشفىفي  مجتمعة لتنمية المستدامةأبعاد او  التزام اإلدارة العميا متطمب بينالعالقة  -2-1

متطمب وجود عالقة إرتباط معنوية موجبة بين ( 30)بينت نتائج التحميل اإلحصائي في الجدول  :الدراسة
، إذ بمغت قيمة مستقاًل وأبعاد التنمية المستدامة بوصفيا متغير معتمدًا  تغيراً مُ  بوصفو التزام اإلدارة العميا

 المستشفى. وتؤكد ىذه النتيجة عمى أن اتخاذ إدارة (0.763*امل االرتباط ) المؤشر الكمي ( )مع
لتنمية أبعاد ا تحسينسيؤدي إلى  متطمب التزام اإلدارة العمياب زيادة االىتماملمقرارات التي من شأنيا 

 . مجتمعة المستدامة
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بينت نتائج التحميل  :مجتمعةلتنمية المستدامة أبعاد او  متطمب التركيز عمى الزبونالعالقة بين  -2-3
 متطمب التركيز عمى الزبون بوصفووجود عالقة إرتباط معنوية موجبة بين ( 30)اإلحصائي في الجدول 

   ، إذ بمغت قيمة معامل االرتباط  متغيرًا معتمداً  ابوصفي  وأبعاد التنمية المستدامة مجتمعةمستقالً  تغيراً مُ 
 زيادة االىتمامعمى  المستشفىإدارة  قدرة. وتؤكد ىذه النتيجة عمى أن ( 0.775) المؤشر الكمي ( ) *

قيد  المستشفىمجتمعة في  لتنمية المستدامةا أبعاد تحسينسيسيم في  متطمب التركيز عمى الزبونب
 . الدراسة

بينت نتائج التحميل  :مجتمعةلتنمية المستدامة أبعاد او  التحسين المستمر العالقة بين متطمب -2-2
التحسين المستمر بوصفو وجود عالقة إرتباط معنوية موجبة بين متطمب ( 30)اإلحصائي في الجدول 

 معامل االرتباط يمة متغيرًا معتمدًا، إذ بمغت ق ابوصفي  وأبعاد التنمية المستدامة مجتمعةمستقالً  ُمتغيراً 
زيادة االىتمام عمى  المستشفىإدارة  قدرةوتؤكد ىذه النتيجة عمى أن  (.0.536) *) المؤشر الكمي (

 . الدراسة المستشفى قيدمجتمعة في  لتنمية المستدامةا أبعاد تحسينسيسيم في  متطمب التحسين المستمرب
بينت نتائج التحميل  :مجتمعةلتنمية المستدامة أبعاد او العمل الجماعي  العالقة بين متطمب -2-2

العمل الجماعي بوصفو جود عالقة إرتباط معنوية موجبة بين متطمب ( و 30)الجدول اإلحصائي في 
 امل االرتباط متغيرًا معتمدًا، إذ بمغت قيمة مع ابوصفي  وأبعاد التنمية المستدامة مجتمعةمستقالً  ُمتغيراً 

زيادة االىتمام عمى  المستشفىإدارة  قدرةىذه النتيجة عمى أن وتؤكد  (.0.683)*) المؤشر الكمي (
 قيد الدراسة. المستشفىفي مجتمعة  لتنمية المستدامةا أبعادتحسين سيسيم في  متطمب العمل الجماعي ب

تأسيسا عمى ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة االولى عمى مستوى 
 قيد الدراسة. المستشفى

ولى والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها عمى مستوى أتساقًا مع ما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة األ 
 قيد الدراسة . المستشفى
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 المبحث الثاني 
 اختبار عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة وتحميمها

اختبار الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات المنبثقة عنها : وتنص هذه الفرضية عمى "يوجد  -اوالً 
تأثير ذات داللة معنوية بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة وأبعاد التنمية المستدامة 

  تمثمة بـ :والفرضيات الفرعية المنبثقة منيا والمقيد الدراسة" .  المستشفىمجتمعة في 
. يوجد تأثير ذات داللة معنوية بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة في كل بعد من 1

 قيد الدراسة . المستشفىأبعاد التنمية الستدامة منفردا في 
بين كل متطمب من متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة منفردًا في   . يوجد تأثير ذات داللة معنوية3
قيد الدراسة. وقد تم تحميل هذه العالقة عمى مستوى  المستشفىعاد التنمية المستدامة مجتمعة في أب
 عمى النحو االتي : مستشفىال
تأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة في ابعاد التنمية المستدامة مجتمعة في  -1
متطمبات تأثير والذي يوضح  (32)بإعداد الجدول  ةالباحث تقاما التأثير لتحديد ىذالمستشفى قيد الدراسة:ا

 قيد الدراسة . المستشفىعمى مستوى إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة وأبعاد التنمية المستدامة مجتمعة 
 (.3الجدول )

 المستشفىنتائج تأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة في أبعاد التنمية المستدامة مجتمعة عمى مستوى  
 قيد الدراسة

 المتغيرالمستقل       
          

 المتغيرالمعتمد

 R² F متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة
 

0ß 1ß الجدولية المحسوبة 
التنمية أبعاد 

 المستدامة مجتمعة
0.101 0.973 

(8.888*) 
0.622 78.988* 2.32 

*P≤ 0.05      N=49      D.F(1 , 47)                                          المحسوبة t قيمة )( تشير إلى  
( الخاص بنتائج تحميل االنحدار وجود تاثير معنوي لمتطمبات إدارة 32يتبين من الجدول )     

الجودةالشاممة لمبيئة مجتمعة بوصفيا متغيرًا مستقاًل في أبعاد التنمية المستدامة مجتمعة بعدىا متغيرًا 
( عند 2.52( وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة ) 078.98المحسوبة )*  Fإذ بمغت قيمة ،معتمداً 

وىذايعني  (0.622)(R²)وبمغت قيمة معامل التحديد (.0.05) وبمستوى معنوية(471,درجتي حرية )
متطمبات إدارة دالتنمية المستدامة مجتمعة تعودإلى تاثير في أبعا( من االختالف المفسرة 62.2%) أن

الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة ويعود الباقي إلى  متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عمييا أو انيا غير 
ليا تبين ان  t( واختبار0.973البالغة )  1ßامل داخمة في انموذج االنحدار اصاًل. ومن متابعة قيمة مع

                                                           
   جميع الجداول الواردة في هذا المبحث هي من اعداد الباحثة استنادا إلى مخرجات برنامجSPSS 22 
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عند  (1.27البالغة ) الجدولية من قيمتيا بر( وىي قيمة معنوية واك08.88المحسوبة بمغت )* (t)قيمة
متطمبات ب زيادة االىتماموىذه النتيجة تشير إلى ان (.1,47( ودرجتي حرية ) 0.05مستوى معنوية )

  .أبعاد التنمية المستدامة مجتمعة تحسينإدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة سيسيم في 
 قيد الدراسة . المستشفىعمى مستوى  الثانيةوبناًء عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضية الرئيسية 

 أبعاد التنمية المستدامة في كل بعد منمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة  تأثير -3 
 تقام وقدمنفردًا حسب ماورد في  الفرضية الفرعية االولى المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية .

كل بعد في متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة تاثير الذي يوضح  (27)بإعداد الجدول  ةالباحث
 :من أبعاد التنمية المستدامة منفرداً 

 (27) الجدول  
قيد  المستشفىتأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة في كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة منفردًا في  

 الدراسة.
 المتغير المستقل

 
 المتغير المعتمد

متطمبات إدارة الجودة  
 R² الشاممة لمبيئة

F 
 

0ß 1ß الجدولية المحسوبة 

امة
ستد

الم
ية 

تنم
د ال

بعا
أ

 

 22..3 3.222 البعد البيئي
)*7..3.) 0.566 62.531* 2.32 

 0.364 3.232 البعداالجتماعي
(2.428)* 0.109 5.895* 2.32 

 0.676 1.3.2 البعداالقتصادي
(6.937)* 

0.501 48.128* 2.32 

*P≤ 0.05          N=2.      D.F(1 , 27)                                    المحسوبة t  )(ةتشير إلى قيم 
( وجود تأثير لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة بوصفيا متغيرًا مستقال 37يتضح من الجدول )

.في كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة منفرداً   
مجتمعة في كل بعد من أبعاد التنمية  وفيما يمي توضيح لتأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة 

 :في المستشفى قيد الدراسةمنفردًا  مةالمستدا
     متنمية المستدامة:في البعد البيئي لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة  تأثير -3-1

( وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة 37يتضح من الجدول )
( 62.531المحسوبة *)   Fإذ بمغت قيمة ،  البعد البيئي بعده متغيرًا معتمداً بوصفيا متغيرًا مستقاًل في 

(. 0.05( وبمستوى معنوية )  47 , 1( عند درجتي حرية )2.52وىي اكبر من قيمتيا الجدولية البالغة )
المفسرة في  اتمن االختالف%)  56.6( وىذا يعني أن ) 0.566)  (R²)وبمغت قيمة معامل التحديد 

تعود إلى تاثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة ويعود الباقي  البيئي لمتنمية المستدامة البعد
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إلى  متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عمييا أو انيا غير داخمة في انموذج االنحدار اصاًل. ومن متابعة 
ت إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة وجد أن ىنالك تأثيرًا معنويا لمتطمبا ليا  (t)واختبار (1ß)معامل 

( وىي قيمة 7.908)*( المحسوبة (*t( وقيمة0.854( المحسوبة )1ßإذ بمغت قيمة ) في البعد البيئي،
(. وىذه النتيجة تشير إلى  0.05( عند مستوى معنوية )1.27معنوية واكبر من قيمتيا الجدولية البالغة )

  .متنمية المستدامة لالبعد البيئي ان تحسين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة سيسيم في 
 :متنمية المستدامةفي البعد االجتماعي لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة  تأثير -3-3

معنوية لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة ( وجود تأثير ذو داللة 37يتضح من الجدول )
 المحسوبة  Fقيمة  ويدعم ىذا التأثير،  بوصفيا متغيرًا مستقاًل في البعد االجتماعي بعده متغيرًا معتمداً 

( وبمستوى (1,47( عند درجتي حرية 2.52بر من قيمتيا الجدولية البالغة )( وىي اك5.895)* البالغة
( من  10.9%( وىذا يعني أن )0.109)  (R²)(. وبمغت قيمة معامل التحديد 0.05معنوية ) 

تعود إلى تاثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة  البعد االجتماعي لمتنمية المستدامةالمفسرة في  اتاالختالف
انموذج  لمبيئة مجتمعة ويعود الباقي إلى  متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عمييا أو انيا غير داخمة في

وجد أن ىنالك تأثيرًا معنويا لمتطمبات إدارة  ليا  (t)واختبار  (1ß)االنحدار اصاًل. ومن متابعة معامل 
(  0.364( المحسوبة )1ßإذ بمغت قيمة ) الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة في البعد االجتماعي،

( عند 1.27الجدولية البالغة )بر من قيمتيا ( وىي قيمة معنوية واك2.428)*( المحسوبة (*tوقيمة
متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة ب زيادة االىتمام(. وىذه النتيجة تشير إلى ان  0.05مستوى معنوية )

  .متنمية المستدامة لالبعد االجتماعي  تحسين مجتمعة سيسيم في
 متنمية المستدامة:االقتصادي لفي البعد متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة  تأثير -3-2

( وجود تأثير ذو داللة معنوية لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة 37يتضح من الجدول )
 المحسوبة  Fقيمة  ويدعم ىذا التأثير،  بوصفيا متغيرًا مستقاًل في البعد االقتصادي بعده متغيرًا معتمداً 

وبمستوى  (1,47) ة(عند درجتي حري2.52الجدولية البالغة ) بر من قيمتيا( وىي اك48.128) *البالغة
( من 50.1%( وىذا يعني أن )  0.501) (R²)(. وبمغت قيمة معامل التحديد 0.05معنوية ) 

تعود إلى تاثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة  البعد االقتصادي لمتنمية المستدامةالمفسرة في  اتاالختالف
لمبيئة مجتمعة ويعود الباقي إلى  متغيرات عشوائية اليمكن السيطرة عمييا أو انيا غير داخمة في انموذج 

وجد أن ىنالك تأثيرًا معنويا لمتطمبات إدارة  ليا  (t)واختبار  (1ß)االنحدار اصاًل. ومن متابعة معامل 
( (*t( وقيمة0.676( المحسوبة ) 1ßالجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة في البعد االقتصادي،إذ بمغت قيمة )

( عند مستوى معنوية 1.27بر من قيمتيا الجدولية البالغة )( وىي قيمة معنوية واك6.937)*المحسوبة 
متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة سيسيم ب زيادة االىتماملى ان (. وىذه النتيجة تشير إ5.50)

  .التنمية المستدامة البعد االقتصادي في تحسين في
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عمى مستوى  الثانيةتأسيسا عمى ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية االولى المنبثقة عن الفرضية الرئيسة 
  قيد الدراسة. المستشفى

أبعاد التنمية المستدامة في  منفرداً إدارة الجودة الشاممة لمبيئة  متطمباتتأثير كل متطمب من  -2
في أبعاد التنمية  كل متطمب من متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة منفرداً  تأثيرولتحديد  :مجتمعة

 تأثير كل متطمب من متطمباتالذي يوضح و   (30)بإعداد الجدول  ةالباحث تقامالمستدامة مجتمعة 
 قيد الدراسة. ستشفىمجتمعة عمى مستوى المأبعاد التنمية المستدامة في  منفرداً إدارة الجودة الشاممة لمبيئة 

 (.3الجدول )
الجودة الشاممة لمبيئة و أبعاد التنمية المستدامة عمى مستوى  نتائج عالقة االرتباط بين كل متطمب من متطمبات إدارة

 قيد الدراسة. مستشفى
 المستقلالمتغير 

 
 

 المتغير المعتمد

 متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة

R² 
F 
التزام االدارة   

 العميا
التركيز عمى 

 الزبون
التحسين 
 المستمر

العمل 
 الجماعي

0ß 1ß 3ß 2ß 2ß الجدولية المحسوبة 

أبعاد التنمية 
 مجتمعة المستدامة

1.3.2 
 

.4463 
2.847)*) 

0.041 
(2.268)* 

0.39 
(2.347)* 

0.369 
(3.243)* 0.632 19.337* 3.27 

*P≤ 0.05      N=2.      D.F(4 , 22)                                          المحسوبة t تشير إلى قيمة )( 
في  بوصفيا متغيرات مستقمة( وجود تأثير لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة 30يتضح من الجدول )

 البالغة المحسوبة  Fقيمة  ويدعم ىذا التأثير، أبعاد التنمية المستدامة مجتمعًة بعَدىا متغيرًا معتمداً 
وبمستوى ( 44 , 4( عند درجتي حرية )3.07بر من قيمتيا الجدولية البالغة )( وىي اك*19.337)

 ات( من االختالف63.2%وىذا يعني أن) (0.632) (R²)معامل التحديد (.وبمغت قيمة0.05) معنوية
لشاممة لمبيئة ويعود تعود إلى تاثير متطمبات إدارة الجودة ا مجتمعة المستدامة التنمية أبعادالمفسرة في 
ومن  اصاًل. داخمة في انموذج االنحدار انيا غير أو عمييا اليمكن السيطرة تغيرات عشوائيةمالباقي إلى 

وجد أن ىنالك تأثيرًا معنويا لكل متطمب من متطمبات إدارة الجودة  ليا(t) ( واختبارß)متابعة معامل 
ويمكن الوقوف عمى تسمسل واولوية ىذا التأثير  .مجتمعة المستدامة التنمية الشاممة لمبيئة منفردًا في أبعاد

 من خالل االتي :
( ان 30من الجدول ) :يتضح لنا لتنمية المستدامةالتزام اإلدارة العميا في أبعاد ا تأثير متطمب -2-1

المستدامة يتمثل في متطمب التزام  الجودة الشاممة لمبيئة في أبعاد التنمية اعمى تاثي لمتطمبات إدارة
( في حين بمغت 1ß ( )0.446إذ بمغت قيمة) بالمرتبة االولى من حيث التاثير، والذي جاء االدارة العميا

عند ) 1.27البالغة )  الجدولية من قيمتيا رمعنوية واكب ( وىي قيمة2.847المحسوبة )* (t)قيمة 
 .( 0.05( ومستوى معنوية ) 2 (44,درجتي حرية
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جاء تأثير متطمب  :مجتمعة  لتنمية المستدامةالتحسين المستمر في أبعاد ا تأثير متطمب -2-3
( 2ßالمستمر في التنمية المستدامة مجتمعة في المرتبة الثانية من حيث التأثير ،إذ بمغت قيمة ) التحسين

( وىي قيمة معنوية واكبر من قيمتيا الجدولية 3.227المحسوبة )* (t)( في حين بمغت قيمة .5.2) 
 ( .0.05( ومستوى معنوية ) 442 ,( عند درجتي حرية )1.67البالغة )

جاء تأثير متطمب العمل  :مجتمعة  لتنمية المستدامةالعمل الجماعي في أبعاد ا تأثير متطمب -2-2
( 2ßالجماعي في التنمية المستدامة مجتمعة في المرتبة الثالثة من حيث التأثير ،إذ بمغت قيمة )

( وىي قيمة معنوية واكبر من قيمتيا الجدولية 2.322المحسوبة )* (t)( في حين بمغت قيمة  .5.22)
 .(5.50( ومستوى معنوية ) 2 , 24( عند درجتي حرية )1.27غة ) البال
جاء تأثير متطمب  :مجتمعة  لتنمية المستدامةالتركيز عمى الزبون في أبعاد ا تأثير متطمب -2-2

التركيز عمى الزبون في التنمية المستدامة مجتمعة في المرتبة الرابعة من حيث التأثير ،إذ بمغت قيمة 
(3ß( )5.521  في حين بمغت قيمة )(t) *( وىي قيمة معنوية واكبر من قيمتيا 3.320المحسوبة )

 ( . 5.50( ومستوى معنوية )44, 4( عند درجتي حرية )1.27الجدولية البالغة )
تأسيسا عمى ما تقدم تقبل الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية عمى مستوى 

 قيد الدراسة. المستشفى
عمى مستوى  اتساقا عمى ما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها

 .المستشفى قيد الدراسة
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 المبحث الثالث
 اختبار تباين تأثير المتغيرات المستقمة

الثالثة المتعمقة بيذا الخصوص التي تنص تم اختبار الفرضية الرئيسة اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة :
" يتباين تأثير متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في أبعاد التنمية المستدامة من حيث األهمية عمى

واستخدام تحميل االنحدار  SPSS 22من خالل استخدام  برنامج قيد الدراسة " المستشفىوالتأثير في 
( التي تشير إلى وجود تباين 29يل االنحدار المبينة في الجدول )ظيرت نتائج تحم Stepwise  المتدرج

   في التأثير من المتغيرات المستقمة في أبعاد التنمية المستدامة وعمى النحو اآلتي :

 (29الجدول )
دارة الجودة الشاممة لمبيئة من حيث األهمية والتأثير إلبيان تباين متطمبات  Stepwiseنتائج تحميل االنحدار المتدرج 

 قيد الدراسة المستشفىفي ابعاد التنمية المستدامة في 
 R² المتغيرات المستقمة الداخمة المرحمة
 3.722 التزام اإلدارة العميا األولى
 3.7.2 التزام اإلدارة العميا والعمل الجماعي الثانية
 31..3 العميا والعمل الجماعي والتحسين المستمرالتزام االدارة  الثالثة
 22..3 الزبون ي والتحسين المستمر والتركيزعمىالتزام االدارة العميا والعمل الجماع الرابعة

( أن متطمب التزام اإلدارة العميا بوصفِو أحد متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة 29ُيالحظ من الجدول )
( تعود إلى %32.0)  وأن ،ي أبعاد التنمية المستدامةمن المتغيرات الحاصمة ف( %72.0ُيفسر لوحده ) 

ُأدخل وأنُو إذا ما ىذه المرحمة، )معادلة االنحدار( نموذجإمتغيرات عشوائية متضمنة وغير متضمنة في 
 فع منفإن القدرة التفسيرية لألنموذج سترت التزام اإلدارة العمياإلى جانب متطمب  العمل الجماعيمتطمب 

في حين إذا تم ادخال متطمب التحسين المستمر فان القدرة التفسيرية  %(.2..7( إلى )72.0%)
أما عند ادخال  %(.05.1( إلى )  %2..7( )%72.0من ))معادلة االإنحدار( لالنموذج سترتفع 

ن ُيمكن القول إ%( ولذا 02.0فإن القدرة التفسيرية لألنموذج سترتفع إلى )  التركيز عمى الزبونمتطمب 
والعمل الجماعي تفسر  والتحسين المستمر، والتركيز عمى الزبون، متطمبات التزام اإلدارة العميا،

( من التغييرات تعود إلى %12.0( من التغييرات الحاصمة في أبعاد التنمية المستدامة وأن ) %02.0)ـب
  .مخطط الدراسة ات ُأخر لم يتضمنيامتغير 

 قيد الدراسة . المستشفىم تقبل الفرضية الرئيسة الثالثة عمى مستوى وتاسيسًا عمى ما تقد
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 الفصل السادس
 والدرسات المستقبلية االستنتاجات و المقترحات

اجات التي توصمت إلييا الباحثة مع تقديم مجموعة من المقترحات تيقدم ىذا الفصل عرضًا ألبرز االستن
 قيد الدراسة ، فضاًل عن تقديم عدد من عناوين الدراسات المستقبمية المقترحة . المستشفى

 الفصل المباحث االتيو:وعميو فقد تضمن ىذا 
 االستنتاجات. -المبحث االول :
 .المقترحات والدراسات المستقبمية -المبحث الثاني :
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 المبحث االول
 اإلستنتاجات

 اجات المتعلقة بالجانب النظري:تاإلستن -اوالا 
  الجودة الشاممة لمبيئة إن ادراك إدارات المنظمات بعامة والمنظمات الخدمية بخاصة بمتطمبات إدارة 

وأبعاد التنمية المستدامة لممنظمة سيسيم في أمكانيةايجاد العالقة التي تربط بين ىذه المتطمبات واالبعاد 
 وتحسين الجوانب البيئية.تمبية متطمبات الزبون  اللفي البقاء والنمو من خ المستشفىوبالتالي مساعدة 

 لميداني:اجات المتعلقة بالجانب اتاالستن -ثانياا 
 : االستنتاجات الخاصة بعينة الدراسة -1
  فضاًل عن المستشفىقيد الدراسة بخبرة ومعرفة جيدة بأنشطة  المستشفىيتمتع األفراد المبحوثين في ،

 أغمبيم يحممون مؤىاًل عمميا جيدًا مكنيم من فيم استمارة اإلستبانة.
 المستشفى بعمل ابيم الخبرةيدل عمى اكتس مما سنوات فأكثر (6) المبحوثين لدييم خدمةاألفراد  غالبية ،

 .ل صحيح ودقيقومن ثم التعامل مع إستمارة االستبانة بشك
 اجات الخاصة بوصف وتشخيص متغيرات الدراسة:تاإلستن -2
قيد الدراسة حول متطمبات إدارة  المستشفىكشفت نتائج تحميل اإلدراك األولي لألفراد المبحوثين في  -أ

 الجودة الشاممة لمبيئة االتي:
 يؤكد أن األفراد المبحوثين ييتمون  إن المعدل العام إلدراكيم كان جيدًا ومع االتجاه االيجابي مما

 .في مستشفى قيد الدراسة أبعاد التنمية المستدامةو بمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة 
  إن االىمية النسبية لتبني متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة حسب االدراك األولي لألفراد المبحوثين

عمى المرتبة االولى، وجاء  العمل الجماعيالدراسة جاءت من خالل حصول متطمب  المستشفى قيدفي 
في المرتبة الثالثة واخيرًا  التركيز عمى الزبونبالمرتبة الثانية ثم جاء متطمب  التحسين المستمرمتطمب 

 .عمى مستوى مستشفى قيد الدراسة بالمرتبة الرابعة التزام االدارة العمياجاء متطمب 
  تشير اجابات األفراد المبحوثين الى أن اإلدارة العميا لمستشفاىم تنتيج مبدأ العمل الجماعي كونو من

 في أبعاد التنمية المستدامة. يؤثر إيجابيا الركائز االساسية لمجودة الشاممة لمبيئة مما
قيد الدراسة حول أبعاد التنمية  المستشفىكشفت نتائج تحميل اإلدراك األولي لألفراد المبحوثين في  ب_

 المستدامة االتي : 
 ًا ومع االتجاه االيجابي إن المعدل العام إلدراك االفراد المبحوثين حول أبعاد التنمية المستدامة كان جيد

 .عمى مستوى مستشفى قيد الدراسة بعاد التنمية المستدامةفي أأن األفراد المبحوثين ييتمون  يؤكد مما
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  المستشفىحسب االدراك األولي لألفراد المبحوثين في  أبعاد التنمية المستدامةإن االىمية النسبية لتبني 
بعد البيئي بالمرتبة بعد االقتصادي عمى المرتبة االولى، وجاء الالقيد الدراسة جاءت من خالل حصول 

 .عمى مستوى مستشفى قيد الدراسة الثانية واخيرًا جاء البعد االجتماعي بالمرتبة الثالثة
 .) وجود ترابط وتفاعل بين أبعاد التنمية المستدامة )االقتصادية ، واالجتماعية ، والبيئية 

 قيد الدراسة: المستشفىاجات المتعلقة بتحليل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة في تاإلستن -ثالثاا 
  أبعاد تحقق وجود عالقة إرتباط معنوية موجبة بين متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة و

 دراسةقيد ال المستشفى، اذ ان زيادة اىتمام إدارة  قيد الدراسة المستشفىالتنمية المستدامة في 
التنمية المستدامة والتي تتضمن فكرة  دأبعابمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة قد اسيم في 

 نحو حماية البيئة يمكن ان يعزز ويدعم التنمية المستدامة. المستشفىدارة إان سعي 
  الشاممة لمبيئة تحقق وجود عالقة إرتباط معنوية موجبة بين كل متطمب من متطمبات إدارة الجودة

. فزيادة اىتمام إدارة المستشفى قيد الدراسةفي مجتمعة التنمية المستدامة أبعاد وبصورة منفردة و 
من خالل التزام مجتمعة  التنمية المستدامةأبعاد بكل متطمب قد أسيم في  المستشفى قيد الدراسة

 اإلدارة بتحسين االداء والجودة البيئية وحماية البيئة من التموث.
 قيد الدراسة: المستشفىبين متغيرات الدراسة في المتعلقة بتحليل عالقات التأثير  اجاتتاإلستن -رابعاا 
 أبعاد التنمية  في تحقق وجود تأثير معنوي موجب لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة مجتمعة

متطمبات إدارة الجودة ، وىذا يشير إلى إمكانية تأثير المستشفى قيد الدراسةفي مجتمعة المستدامة 
 .الشاممة لمبيئة مجتمعة في أبعاد التنمية المستدامة في مستشفى قيد الدراسة

  تحقق وجود تأثير معنوي موجب لكل متطمب من متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة وبشكل منفرد
 .المستشفى قيد الدراسةفي التنمية المستدامة في 

 قيد الدراسة المستشفىالتباين في  بتحليلاجات المتعلقة تاالستن -خامساا 
       كشفت تحميل التباين لمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة من حيث األىمية والتأثير في تعزيز  

 المستدامة االتي:التنمية 
  .أن متطمب التزام اإلدارة العميا حظي باألولوية في التأثير في تعزيز أبعاد التنمية المستدامة 
   حظي متطمب العمل الجماعي الذي جاء بالمرتبة الثانية من حيث األىمية والتأثير في تعزيز أبعاد

 .التنمية المستدامة
  حظي متطمب التحسين المستمر بالمرتبة الثالثة من حيث األىمية والتأثير في تعزيز أبعاد التنمية

 المستدامة 
  ىمية والتأثير في تعزيز أبعاد واالخيرة من حيث االجاء متطمب التركيز عمى الزبون بالمرتبة الرابعة

 التنمية المستدامة.
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 المبحث الثاني
 المقترحة المقترحات والدراسات المستقبلية

 المقترحات : -اوالا 
قيد الدراسة بمضامين الفكر اإلداري في مجالي إدارة الجودة  المستشفىزيادة اىتمام إدارة ضرورة  .1

واالداء البيئي لممنظمة،  الشاممة لمبيئةالشاممة لمبيئة والتنمية المستدامة وتعميقيا فيما يتصل بالجودة 
 فضاًل عن حماية البيئة من التموث من خالل التحسين المستمر لمدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا.

عمى تبني مجالي إدارة الجودة الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية  رة المستشفى قيد الدراسةإداتحفيز  .2
المستدامة في برامجيا وتعميقيا لدى المدراء والعاممين لما لذلك من إسيام في النيوض بواقعيا ومواكبة 

 في العالم.  التطورات العممية والصحية
فيما يتعمق بمتطمبات إدارة الجودة الشاممة  المستشفى قيد الدراسةالعمل عمى تعزيز جوانب القوة في  .3

 لمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة ، فضاًل عن معالجة نقاط الضعف في ىذه المجاالت بإستمرار.
قيد الدراسة بتوزيع المسؤوليات وتنمية روح العمل الجماعي، ومنح الثقة لجميع  إدارة المستشفىقيام  .4

 .والعمل عمى تخصيص الحوافز المادية لمكافأة العاممين المتميزين مشاركة في تحسين البيئةالعاممين لم
وعمى جميع المستويات اإلدارية بمفيوم  بالمستشفى قيد الدراسةإعداد برامج تفصيمية لتوعية العاممين  .5

الوعي لدى العاممين ثقافة داخمية وتعميق  بناءإدارة الجودة الشاممة لمبيئة والتنمية المستدامة ، بيدف 
وتعزيز الثقة بين كافة المستويات اإلدارية لمتغمب عمى الشعور بالخوف من التغيير حول مفيوم متطمبات 

 قيد الدراسة. المستشفىإدارة الجودة الشاممة لمبيئة وأبعاد التنمية المستدامة في 
قيد الدراسة بدراسة وتحميل عالقات االرتباط والتأثير بين متطمبات إدارة الجودة  المستشفىقيام إدارة . 6

 .ر التي إعتمدتيا الدراسة الحالية أبعاد التنمية المستدامة باستمراالشاممة لمبيئة و 
توسيع العالقة بين إدارة المستشفى قيد الدراسة والتدريسيين في الجامعات العراقية كجامعة الموصل  .7

خالل إقامة الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجالي إدارة الجودة الشاممة لمبيئة والتنمية من 
 المستدامة.

 المقترحةالدراسات المستقبلية  -ثانياا 
 تقترح الباحثة بعض العناوين التي يمكن لمباحثين أن يتناولونيا في دراساتيم المستقبمية:

  الصناعية . منظماتلم تحسين االداء البيئي الشاممة لمبيئة فيدور متطمبات إدارة الجودة 
  في المنظمات الصناعية في خفض التموث البيئيدور متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة. 
 الصناعية.في المنظمات  المستدامةمتنمية لالبعد االقتصادي المعمومات واالتصاالت في  ةتقان اثر 
  الخدميةالعالقة واالثر بين ابعاد التنمية المستدامة واالداء المنظمي في المنظمات. 
 تأثيراالنشطة الخضراء ألدارة الموارد في تعزيز ابعاد التنمية المستدامة في المنظمات الصناعية . 
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 قائمة المصادر
 اوال: المصادر العربية 

 (.4،3،2،1، سورة الرحمن ، األية )  القران الكريم -أ
 الرسائل واألطاريح الجامعية -ب

التقميدية  في  ، التنمية المستدامة في العمارة 2011،  ، نايف بن نائل بن عبد الرحمن أبو عمي -1
كمية الهندسة ، رسالة ماجستير ،غير منشورة ، منطقة الحجاز –المممكة السعودية، دراسة حالة 

 جامعة ام القرى ، المممكة العربية السعودية .، والعماره االسالمية
 ISO14000، إدارة الجودة الشاممة لمبيئة باستخدام المواصفة  2001الدليمي ، رغد منفي أحمد ،   -2

،  كمية االدارة واالقتصاد: دراسة حالة في شركة مصافي الوسط ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، 
 جامعة بغداد ، بغداد ، العراق .

،" دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية حالة  2013بوزيد ، سايح ،  -3
 ، موم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجاريةكمية العالجزائر" ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، 
 جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان ، الجزائر.

، دور متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في تعزيز  2014الدباغ ، ياسمين طو عبد الرزاق ،  -4
منظورات المسؤولية اإلجتماعية لمشركة ، دراسة إستطالعية آلراء عينة من المدراء في الشركة 

ية االدارة كم، العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية / نينوى ، رسالة ماجستير ، غير منشورة 
 ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق .  واالقتصاد

 ، واقع ادارة الجودة البيئية في المؤسسات االقتصادية،2015/2016، حورية، فارس ،رضوان، قمعي -5
 .، الجزائر كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التيسيرجامعة د.طاىر موالي سعيدة ،

التحكم في االداء الشامل لممؤسسة االقتصادية في الجزائر في  ، 2011عبد الرحمن ، العايب ،  -6
كمية العموم االقتصادية والعموم ظل تحديات التنمية المستدامة ، اطروحة دكتوراه ، غيرمنشورة، 

 ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر . التجارية وعموم التسيير
ة في اطار التنمية المستدامة ، اطروحة دكتوراه ،الحماية القانونية لمبيئ 2013عبد الغني ، حسونة ، -7

 . امعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر، جكمية الحقوق والعموم السياسية ، غير منشورة ، 
، واقع ادارة الجودة البيئية في المؤسسات االقتصادية،جامعة د.طاىر 2016 ، عز الدين، نزعي -8

 . ، الجزائر وعموم التيسيركمية العموم االقتصادية والتجارية موالي سعيدة ،
عادة ىندسة األعمال  2008محمد ، أثمار عبد الرزاق ،  -9 ، "انعكاسات تنفيذ استراتيجية التكاُمل وا 

عمى األداء االستراتيجية باستخدام بطاقة األداء المتوازن : دراسة حالة في الشركة العامة لصناعات 
كمية اإلدارة دارة اإلعمال ، غير منشورة ، االلبسة الجاىزة في الموصل " اطروحة دكتوراه في إ

 ، العراق . جامعة الموصل،  واالقتصاد
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 التنمية المستدامة بالجزائر بين حتمية التطور ،2008بكدي ، فطيمة، ىاجر، بوزيان الرحماني ، -10
 .المركز الجامعي بخميس مميانة ،رواقع التيسي

 البحوث والدوريات  -ج
، الطاقات المتجددة ودورىا في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة ،    2016ابراىيم ، مجيد احمد ،  -1

 ، تكريت ، العراق .  (29( ، العدد)4، المجمد) مجمة جامعة تكريت لمحقوق
لمستمر عمى كفاءة ، اثر استخدام التحسين ا 2013عبد الرحمن ، مظفر ، و رشا عدنان ، احمد، -2

 العراق .(، بغداد ،36( ،عدد)0،مجمد) مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعةالجامعة،الخدمة 
، ادارة الجودة الشاممة واثرىا في ممارسات تكنولوجيا االنتاج االنظف 2014اسماعيل ، عمر عمي ،  -3

مات الطبية ، دراسة استطالعية الراء عينة من العاممين في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمز 
(، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة 115(، العدد)36مجمد)، مجمة تنمية الرافدين في نينوى ،

 الموصل ، العراق .                      ،الموصل 
،العالقة التكاممية لمتطمبات ادارة الجودة الشاممة 2012-2011اغا،احمد عوني احمد حسن عمر ، -4

مة التجييز الخضراء في تعزيز التنمية المستدامة ،دراسة تحميمة الراء البيئية ومتطمبات ادارة سمس
مجمة اداء القيادات اإلدارية في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمزمات الطبية في نينوى ،

 (، جامعة قصدي مرباح ورقمة ، الجزائر.1،العدد) المؤسسات الجزائرية
 مجمة الباحث، من أجل تنمية مستدامة في الجزائر،  2010بومعراف ، عمار ، عماري ،  إلياس ، -5

 ، جامعة سطيف ، الجزائر.(7،عدد )
، تقييم خطوات التحول المنيج التنمية المستدامة في 2012االنباري ، محمد عمي ،ساطع ، شيماء ، -6

كمية تربية البنات ،جامعة  ، (17العدد) ، مجمة البحوث الجغرافيةبعض بمدان الوطن العربي ، 
 .الكوفة ، بغداد ، العراق

، اساسيات بناء المنظمة المتعممة  2014بني ىاني ، جياد صباح ، الرواش ، حسن نجيب ،  -7
ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة ، دراسة ميدانية عمى شركات تكنموجيا المعمومات في االردن ، 

،  2014ؤتمر العممي المشترك ، العدد الخاص بالممجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة 
 . بغداد ، العراق

،التكنموجيا مرتكز اساسي في تحقيق التنمية المستدامة ،  2015الحسن،عائدة عبد الكريم صالح،  -8
،  مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالداريةدراسة تحميمة لعينة من المصارف االىمية العراقية،

 ( ، االنبار ،العراق . 13(، العدد )7مجمد )
 دراسة دور عناصر المزيج الترويجي المبتكرة في رضا الزبون ،، 2017حمد ،عامر عمي ، -9

مجمة كمية استطالعية آلراء عينة من مستخدمي خدمات شركة اسيا سيل لمتصاالت المحمولة ، 
 ، بغداد ، العراق .(51(، العدد)0،مجمة ) بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة
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، ميا لمرقابة المالية والمحاسبية في التنمية المستدامة، دور االجيزة الع 2016حمدان، خولة حسين، -10
 ، العراق .  الكوفة( ، جامعة 38( ، العدد )13، مجمد ) مجمة الغري لمعموم االدارية واالقتصادية

المؤسسات الصحية لتحقيق التنمية ، نموذج لتحقيق  2016حمدان،خولة حسين،جاسم،عمادعريس، -11
 ( ، جامعة بغداد ، العراق.34( ، عدد)11، المجمد )مجمة دراسات محاسبة ومالية،  المستدمة

، دراسة عبر في تعزيز التنمية المستدامة ،دور مؤشرات التنمية المستدامة2014الخضري،محمد، -12
،  الخاص بالمؤتمر العممي المشترك العدد،  مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعةالدول ، 

 .بغداد ، العراق
 ، دور متطمبات ادارة الجودة الشاممة2016ناجي ،  ، سممان ، ىبة داوؤد ، فضيمة سممان -13

مجمة العموم االدارية في تعزيز االستدامة البيئية ، بحث تطبيقي في شركة الحفر العراقية ،  لمبيئة
  .صاد، جامعة بغداد، بغداد العراقكمية االدارة واالقت   (، 87(، العدد)22المجمد) ،واالقتصادية

، استجابة المحاسبة لممحافظة عمى البيئة ودعم التنمية 2014الركابي ، عمي خمف سممان ،  -14
العممي المشترك ، ،العدد الخاص المؤتمر  مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعةالمستدامة ، 

 .العراق ،دبغدا
، اثر عمميات ادارة المعرفة في اقامة 2007نشوان محمد ،و  سمطان ، حكمت رشيد ، عبدالعالي ، -15

( ، دراسة استطالعية في عينة من الشركات الصناعية TQEMمتطمبات ادارة الجودة الشاممة لمبيئة )
 ،( 5( ، العدد)3المجمد ) ، مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية في محافظة نينوى ، المساىمة

 واالقتصاد ، تكريت ، العراق  . ةجامعة تكريت ، كمية االدار 
، مقترح لتطوير انموذج بطاقة االداء المتوازن كأداة  2017الشعباني ، صالح ابراىيم يونس ، -16

لتقويم االداء في ظل التنمية المستدامة ، دراسة تطبيقية عمى معمل سمنت حمام العميل في نينوى 
 ( ،الرمادي ، العراق .17( ، العدد)9، المجمد ) مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية،
،  النامي بين التحديات والمتطمبات ، التنمية المستدامة في االقتصاد 2014عدنان مناتي ، صالح، -17

 ( ، بغداد ، العراق .  416، مجمد ) مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة
،عناصر التحسين المستمر ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية ،  2017صالح ،ماجد محمد ، -18

( 2،مجمد) مجمة تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية (Carrefour)دراسة تحميمة في شركة 
 ( ،كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة تكريت ، تكريت ، العراق .38،عدد)

، إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاممة  2010محمد ثائر ، و ، الطويل ، اكرم احمد ، العبيدي  -19
لمبيئة في المنظمات الصحية ، دراسة استطالعية ألراء المدراء في مستشفى إبن االثير التعميمي في 

( ، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة 100( ، عدد )32،مجمد ) مجمة تنمية الرافدينالموصل ، 
 ق .الموصل ، الموصل ، العرا
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، امكانية اقامة متطمبات 2013اغا ، احمد عوني ،و لطويل، اكرم احمد ،السماك، بشار عزالدين ، ا -20
مجمة تنمية إدارة الجودة الشاممة لمبيئة ،دراسة استطالعية في معمل سمنت بادوش التوسيع ، 

 الموصل ، العراق .، كمية االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل( ،113العدد)( ،35المجمد)،  الرافدين
،دور متطمبات ادارة الجودة الشاممة لمبيئة في 2012، والء حازمو سمطان ، الطويل،اكرم احمد ، -21

تعزيز التنمية المستدامة ،دراسة استطالعية ألراء المدراء في الشركة العامة لصناعة االدوية 
( ، جامعة 93،عدد)( 1( ،مجمد)35،السنة ) مجمة االدارة واالقتصاد والمستمزمات الطبية ،

 المستنصرية ، بغداد ، العراق .
، مبادئ المنظمات  2014عمي رزاق ، حسن ، ابراىيم محمد ، الشمري ، سرمد حمزة ، العابدي، -22

المتعمقة ودورىا في تحقيق العمل الجماعي ، دراسة استطالعية في الشركة العامة لمصناعات 
 جامعة بغداد،( ،75عدد )(،20، مجمد ) واالداريةمجمة العموم االقتصادية النسيجية في الحمة ، 

 العراق .، بغداد 
،استغالل راس المال الفكري لزيادة نسبة مساىمتو في التنمية  2014عبد القادر ، حسين ،  -23

مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية المستدامة من وجية نظر االكاديميين في جامعة االستقالل ، 
 ، بغداد ، العراق . العدد الخاص المؤتمر العممي المشترك ،  الجامعة

تاثير التزام االدارة العميا عمى تحقيق ادارة ،  2016،سعد فرج و  عبدالرزاق ،محمد زكي ,الحمادي، -24
جامعة (، 86(،عدد)39سنة )، مجمة االدارة واالقتصادالجودة الشاممة في منظمات الخدمة ،

 العراق. ، المستنصرية 
طرق قياس  –، االطار العام لمؤشرات التنمية المستدامة  2015عمي ، آمنة حسين صبري ،  -25

 ( ، جامعة بغداد ، بغداد ، العراق .32( ، العدد )0، المجمد ) مجمة المخطط والتنميةوالتقييم ، 
، المنظور المفاىيمي لفمسفة ادارة  2008العنزي ، سعد عمي حمود ، العبيد ، عائشة حمودي ،  -26

( ، كمية 50( ، العدد) 14، المجمد)  مجمة العموم االقتصادية واالداريةالجودة الشاممة لمبيئة ، 
 العراق. بغداد ، االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ،

فمسفة ادارة الجودة الشاممة لمبيئة ،  ،2009العنزي ، سعد عمي حمود ،العبيد ،عائشة حمودي، -27
 جامعة بغداد ، العراق . (،53(، العدد)15مجمد) ، يمجمة العموم االدارية واالقتصاد

،  2014الكواز ، سعد محمود ، ، الطحان ، جاسم محمد عمي ،العباسي ، نجالء ادريس ،  -28
 مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعةالمعرفة والمعموماتية الطريق نحو التنمية المستدامة  ، 

 المشترك.العدد الخاص بالمؤتمر العممي ، 
، نظام المحاسبة االقتصادية البيئية في    2012الالوند ، اعتراف لقمان ، عبداهلل ، عمي مال اهلل ،  -29

  مجمة االدارة واالقتصادودوره توفير متطمبات قياس التنمية المستدامة في العراق ، 
(SEEA)( جامعة المستنصرية ، 93(، عدد )0( ، المجمد ) 35المتكامل ، سنة ، )العراق. دادبغ ، 
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، االدارة البيئية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة مع اشارة الى واقع  2016، اميرة خمف ،  لفتو -30
مجمة الهندسة ،  لثاني لمبيئة والتنمية المستدامةفي العراق ، المؤتمر ا التنمية المستدامة

 العراق . ( ، بغداد، 14( العدد ) 34، مجمد )والتكنولوجيا
، التنمية  2015محمد ، عبداهلل حسن ، داوي ، ميدي صالح ، خضير ، اسراء عبد الرحمن ،  -31

( ، كمية التربية االصمعي 67( ، عدد )0، مجمد ) مجمة ديالىالمستدامة المفيوم والعناصر واالبعاد ، 
 ، جامعة ديالى ، ديالى ، العراق .

، اىمية االستثمار االجنبي المباشر في تعزيز 2017ليمى ناجي ،و  مناتي ، عدنان ، مجيد ، -32
مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية ،التنمية المستدامة )البعد االقتصادي( مع اشارة خاصة لمعراق 

 ( ، بغداد ، العراق .52العدد)، الجامعة 
جاح ادارة الجودة التنظيمي في ن ، دور االلتزام2016شيماء ميدي و النجار،صباح مجيد،كاظم ، -33

، مجمة كمية التراث الجامعةالشاممة في المصارف ،بحث تطبيقي في مصرف الرشيد /االدارة العامة ،
  .( ، بغداد ، العراق20)عدد

 المؤتمرات والندوات -د
، نظم تطبيق ادارة الجودة الشاممة والياتيا في التعميم العالي 2016سالم ، الياس ،سراي ،ام السعد  -1

، جامعة  المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعميم العالي التنمية المستدامة ،في ظل 
 المسيمة ، الجزائر .

،متطمبات ادارة الجودة الشاممة في 2010،احمدعوني احمد عمرو ،اغا، الطويل،اكرم احمد رضا -2
في جامعة  قيادات االداريةتحميمية الراء ال،دراسة ثرىا في تحقيق التنمية المستدامةالتعميم العالي وا

 "المستدامة لتعميم العالي نحو تحقيق التنمية"جودة ا، لمؤتمر العممي الرابع لجامعة عدنا،الموصل
 جامعة عدن.

 ( .35( سنة ) 130، دورة ) 2012،  32مؤتمر ريودي +منظمة الصحة العالمية ،  -3
 الكتب  -ه

، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،     المدخل إلى االحصاء،   1987الراوي ، خاشع محمود ،  -1
 جامعة الموصل ، الموصل ، العراق.

إدارة مستشفيات : منظور تطبيقي : االدارة المعاصرة: تقييم ،  2014شعيب ، محمد عبد المنعم ،  -2
 .//:books.google.iqhttps،  7، المنيل لمنشر ،ط األداء : الجودة الشاممة

،دار موسسة رسالن لمطباعة والنشر  اقتصاديات البيئة والعولمة،2013كافي،مصطفى يوسف ، -3
 . https://books.google.iqوالتوزيع، دمشق، سوريا ، 

 االنترنيت  -و  
 /http://mawdoo3.com ، 2017، عيبيات ، عال – 1

https://books.google.iq/
https://books.google.iq/
http://mawdoo3.com/
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (1الممحق)

 أنموذج استبيان آراء الخبراء في قياس االستبانة
كمية اإلدارة واألقتصاد / جامعة الموصل  

  الدرسات العميا / قسم اإلدارة الصناعية
 م/صدق االستبانة

.المحترم....................................................الخبير..........................السيد   
 نيديكم اجمل تحياتنا :

" دور متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في تعزيز أبعاد تروم الباحثة  القيام بالبحث الموسوم      
ونظرا لعدم دراسة استطالعية  في مستشفى ابن سينا التعميمي / الموصل ."   -التنمية المستدامة 

توافر مقايسس جاىزة تقييس معظم متغيرات البحث ، فقد اعدت الباحثة استمارة استبانة تحقق عممية 
 متغيراتيا وعوامميا في االنموذج الالحق.القياس ىذه والمبينة 

يرجى التفضل بأبداء رأيك حول االستبانة واالبعاد والفقرات التي تندرج ضمنيا مع بيان المالحظات       
 الضرورية في ضوء االجابة عمى االسئمة االتية:

 ىل الفقرات واضحة وتقيس الغرض الذي وضعت من اجمو ؟ :1س
 ىل تنتمي كل فقرة مدرجة تحت كل بعد الى البعد المحدد ليا؟ :2س
 ىل ىناك فقرات اخرى يمكن اضافتيا ضمن كل بعد من االبعاد؟ :3س
 ىل ىناك ابعاد اخرى يمكن اضافتيا الى االبعاد المؤشرة ؟:4س
 ىل ان بدائل القياس مناسبة واذا كانت غير فيل تقترح بدائل ؟ :5س

 ىي )اتفق بشدة ، اتفق ، محايد ، ال اتفق ، ال اتفق بشدة(.عمما ان بدائل القياس 
 مع فائق االحترام والتقدير

 
  الباحثة                         اسم السيد الخبير:                             

 صفا موفق نايف                   :                                  الدرجة العممية 
 طالبة الدبموم العالي                    :                                 االختصاص 

 /االستاذ الدكتور  اشراف                                            مكان العمل :        
     لأكرم أحمد رضا الطوي                                                        :التوقيع
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 كمية اإلدارة واألقتصاد / جامعة الموصل 
 الدرسات العميا / قسم اإلدارة الصناعية

 (2الممحق )

 م/ استمارة االستبانة

 االستاذ الفاضل/ة :

 نيديكم اجمل تحياتنا:

إن استمارة االستبيان التي بين أيديكم تمثل جزءًا من مشروع رسالة الدبموم العالي في االدارة الصناعية  
دراسة  -دور متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة في تعزيز أبعاد التنمية المستدامة " بعنوان 

إذ تعد ىذه االستمارة مقياسًا أعتمد عميو  استطالعية  في مستشفى ابن سينا التعميمي / الموصل ."  
كل كبير في ألغراض البحث العممي ،إن تفضمكم باالجابة الصحيحة والمناسبة لفقرات االستبانة يسيم بش
 الحصول عمى نتائج دقيقة بمايخدم تحسين أداء مستشفاكم اوال وتحقيق أىداف الدراسة ثانيا.

 مالحظة:

  أرجو تفضمكم باختيار االجابة التي ترونيا مناسبة لكل سؤال ، عممًا أن االجابة تتسم بطابع
 ضرورة لذكر االسم.  السرية واألمانة العممية والتي تستخدم ألغراض البحث العممي حصرًا ودون

  أرجو ان تتم اإلجابة عمى جميع االسئمة . كون أي عبارة تترك بدون إجابة يعني عدم صالحية
 االستمارة لمتحميل.

  ( قي الحقل الذي تراه مناسبا ويمثل وجية نظرك الخاصة.  √أرجو وضع عالمة ) 
 أشكر لكم حسن استجابتكم . 

 مع تمنياتي  لكم بالموفقية والنجاح 
 

 الباحثة                                                            المشرف 

 صفا موفق نايف                           أ.د أكرم احمد رضا الطويل                  

    دبموم عاليطالبة                                                     
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 -:اوال: البيانات العامة 

 بيانات عن المستشفى  -1
 :اسم المستشفى  - أ

 -البيانات الشخصية : -2
 المركز الوظيفي  :        - أ

 ادارة عميا )    (         ادارة وسطى )    (        ادارة تنفيذية  )    (
 عدد سنوات الخدمة :  - ب

1 - 5                )    (6 - 10                )    (11 - 15   )    ( 

 فأكثر )    ( 31)    (               30 - 21)    (             20 - 16              

 التحصيل الدراسي : -ج       

 دكتوراه )    (              ماجستير )    (              الدبموم العالي )    (     
 إعدادية فما دون )    (  بكالوريوس )    (            دبموم )    (                     

 العمر: -د
 سنة )    (    

 التخصص العممي : -ه
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وىي القاعدة األساسية التي تبنى عمييا إدارة الجودة   ثانيا: متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة :
 الشاممة لمبيئة حيث من خالليا يتم تنسيق العمل بين جميع الوظائف في المستشفى .

 
يتمثل ىذا المتطمب بااللتزام الكامل من قبل االدارة العميا فضاًل عن العاممين متطمب التزام االدارة العميا :  -1

بمفيوم وأىمية  وأىداف ادارة الجودة الشاممة لمبيئة  التي تضمن االرتقاء بجودة انشطة المنظمة  وتوجيو 
 العاممين .

 
 

 العبارات
 اتفق بشدة

(5) 
 اتفق

(4) 
 محايد

(3) 
 ال اتفق

(2) 
 ال اتفق بشدة

(1) 

1- 
تمتزم االدارة العميا في المستشفى بتحقيق ىدف 

 المحافظة عمى البيئة من التموث .
     

2- 
لدى االدارة العميا في المستشفى اىتمام ومعرفة 

 مقبولة بمتطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة.
     

3- 
بأجراء مراجعات تمتزم اإلدارة العميا في المستشفى 

إدارية دورية لمتأكد من ديمومة كفاءة نظام إدارة 
 الجودة لدييا.

     

تُتابع اإلدارة العميا لممستشفى نظافة البيئة  -4
 باستمرار.

     

اإلدارة العميا لممستشفى إلى تطبيق  تسعى -5
 الشعارات المتعمقة بإدارة الجودة الشاممة لمبيئة .

     

6- 
اإلدارة العميا لممستشفى عمى تعزيز الثقة تعمل 

بين العاممين لمتغمب عمى الشعور بالخوف من 
 التغيير في مجاالت انشطتيا .

     

 
يمثل ىذا المتطمب الفمسفة الموجية نحو ارضاء الزبون وىو المحور  متطمب التركيز عمى الزبون :-2

وباالضافة سيقيميا و االساس لعمل المنظمة  فالبد من معرفة احتياجاتو ورغباتو فيو الذي سيستمم الخدمة 
 الى توجيييم  لممحافظة عمى البيئة.
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 العبارات

اتفق 
 بشدة

(5) 

 اتفق
(4) 

 محايد
(3) 

 ال اتفق
(2) 

 ال اتفق
 بشدة

(1) 

7- 
تقوم إدارة المستشفى بتمبية متطمبات واحتياجات 

 باستمرار. زبائنيا
     

8- 
يا معالجتو تيتم إدارة المستشفى بشكاوى الزبائن 

 بأستمرار.
     

9- 
تيتم إدارة المستشفى بدراسة المعمومات الراجعة من 

 حول البيئة. الزبائن
     

10- 
الزبائن عبر توفير تقوم إدارة المستشفى بأرضاء 

 خدماتيا ليم بأستمرار.
     

ُتطبق إدارة المستشفى مبدأ " تقديم خطوات صحيحة  -11
 وسميمة بال أخطاء" الى الزبائن.

     

يتمثل متطمب التحسين المستمر بالتحسينات جميعيا في خدمات وانشطة متطمب التحسين المستمر:  -3
االتقان المناسب لالعمال ، إذ ان التزام االدارة العميا في المنظمة في المستشفى ومستمزماتيا لموصول الى 

 في االرتقاء بادارة الجودة الشاممة لمبيئة. التحسين المستمر لمخدمات يعد اسموبًا فاعالً 

 
 العبارات

اتفق 
 بشدة

(5) 

 اتفق
(4) 

 محايد
(3) 

 ال اتفق
(2) 

ال اتفق 
 بشدة

(1) 

تحسين الخدمات الصحية تعمل إدارة المستشفى عمى  -12
 باستمرار.

     

 مستشفى لتحسين األداء البيئي لياتسعى إدارة ال -13
 بأستمرار.

     

تؤكد إدارة المستشفى عمى الوصول إلى اإلتقان  -14
 المناسب لمخدمات عن طريق التحسين المستمرليا.

     

15- 
تقوم األدارات المختصة في المستشفى بتحديث وصيانة 

االجيزة والمعدات لضمان استمراية ايصال خدماتيا 
 لزبائنيا.

     

تسعى إدارة المستشفى من خالل عمميات التحسين  -16
 المستمر إلى التخمص من اإلخطاء باستمرار.

     

                                                           
   . ٌقصد بالزبائن : المراجعٌن للمستشفى  من المرضى والراقدٌن 
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يعبرىذا المتطمب عن العمل بصيغة الفريق وتظافر جيود جميع العاممين  متطمب العمل الجماعي:-4
لنجاح تطبيق ادارة الجودة الشاممة لمبيئة ، إذ تعد مشاركة العاممين عاماًل اساسيا في تحديد وتنفيذ 

 تطبيقات الوقاية من التموث وتحسين جودة الخدمات اتجاه البيئة.

 
 العبارات

اتفق 
 بشدة

(5) 

 اتفق
(4) 

 يدمحا
(3) 

 ال اتفق
(2) 

ال اتفق 
 بشدة

(1) 

المتعمقة  تمتزم إدارة المستشفى بمعالجة المشاكل -17
      جميعيم.بالبيئة بسيولة من خالل مشاركة العاممين 

تسعى إدارة المستشفى لتطبيق مفيوم فرق العمل لبناء  -18
 نظام إدارة جودة بيئية صحيح .

     

19- 
 لعمل الجماعي يعد ركيزةترى إدارة المستشفى بأن ا

      .ظام إدارة الجودةالشاممة لمبيئةأساسية لنجاح تطبيق ن

تسعى إدارة المستشفى من خالل مشاركة العاممين إلى  -20
 .تحسين جودة الخدمات تجاه البيئة تحميميم مسؤولية

     

يسيم جميع العاممين في المستشفى بإعداد الخطط  -21
      الخاصة بجودة خدماتيا.

تعمل إدارة المستشفى عمى تشكيل فرق عمل لمناقشة  -22
      .حميا بجودة خدماتيا الصحية بغية المشكالت المتعمقة

 ثالثا:التنمية المستدامة :
يشير ىذا البعد الى حماية الموارد الطبيعية ،والعمل عمى اإلبقاء بحاجة االجيال البعد البيئي :  -1

مصالح األجيال الالحقة والتركيز عمى نقل المجتمع الى بيئة صحية الحالية والمحافظة عمى 
 نظيفة .

 
 العبارات

 اتفق بشدة
(5) 

 اتفق
(4) 

 محايد
(3) 

 ال اتفق
(2) 

ال اتفق 
 بشدة

(1) 
      .تقديم خدمات صديقة لمبيئةبإدارة المستشفى  تقوم -23

الموارد الطبيعية المتجددة تستخدم إدارة المستشفى  -24
 عمى استخداميا بكفاءة . وتعمل

     

      امنة. تتخمص إدارة المستشفى من نفاياتيا بطرق -25

تواجو إدارة المستشفى ضغوطا مستمرة من قبل  -26
الحكومة ، والمنظمات الميتمة  بالبيئة من اجل 
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 زيادة االىتمام بالحفاظ عمى البيئة .

إدارة المستشفى العمل بمعايير حماية البيئة يساعد  -27
 في بناء سمعة جيدة ليا.

     

: يعني التركيز عمى االنسان ألنو ىو غاية أية برامج لمتنمية ووسيمة  لتحقيق البعد االجتماعي  -2
أىدافيا من خالل استثمار قدراتو لتقميل الضرر البيئي الناتج ، والتركيز عمى تحقيق العدالة االجتماعية 

الخدمات االجتماعية بما في ذلك الصحة والتعميم والمساواة بين الجنسين والمشاركة في في التوزيع وتوافر 
 وضع القرار.

 
 العبارات

 اتفق بشدة
(5) 

 اتفق
(4) 

 محايد
(3) 

 ال اتفق
(2) 

ال اتفق 
 بشدة

(1) 

28- 
بتمبية احتياجات أفراد إدارة المستشفى تقوم 

من خالل تقديم الخدمات  المجتمع باستمرار
 .الصحية ليم

     

29- 
 المستشفى إلى تحسين جودة الحياة تسعى إدارة

 من خالل االىتمام بالتنمية المستدامة .
     

30- 
تؤكد إدارة المستشفى عمى تطوير ميارات 

من خالل التدريب العاممين في المستشفى 
 .المستمر

     

تحسين المستوى تسعى إدارة المستشفى إلى  -31
 الصحي لمعاممين في المستشفى.

     

تعمل إدارة المستشفى عمى تحسين البيئة  -32
 المادية لمعمل باستمرار.

     

 
 
 
 
 

                                                           
 : واالجتماعً جودة حٌاة الفرد تتضمن شعوره بالحب واالمن والرضا النفسً،وهً تؤدي الى تحقٌق التكامل النفسً تعنً انجودة الحٌاة 
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ىو تمبية مايحتاجو االنسان من متطمبات وتحسين مستوى الرفاىية وتحسين  : يالبعد االقتصاد-3
مستوى الكفاءة والفاعمية لالفراد والمنظمات المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج التنموية  مع الحد من 

 اإلفراط في االستيالك الفردي من المواد الطبيعية  لتحقيق النمو االقتصادي .

 (3الممحق )
مرتبة حسب المقب العممي السادة المحكمين ألستمارة االستبانةأسماء   

 ت االسم المقب العممي موقع العمل
 1 د.ميسر إبراىيم أحمد الجبوري أستاذ كمية االدارة واالقتصاد / جامعةالموصل
 2 د. محمد أحمد المتيوتي أستاذ مساعد كمية االدارة واالقتصاد / جامعةالموصل

 3 د.عادل ذاكر النعمة  أستاذ مساعد واالقتصاد / جامعةالموصلكمية االدارة 
 4 حسين د.ليث سعداهلل أستاذ مساعد كمية االدارة واالقتصاد / جامعةالموصل
 5 د.رعد عدنان رؤوف  أستاذ مساعد كمية االدارة واالقتصاد / جامعةالموصل
 6 د.عمي عبد الستار الحافظ  أستاذ مساعد كمية االدارة واالقتصاد / جامعةالموصل
 7 د. االء حسيب الجميمي أستاذ مساعد كمية االدارة واالقتصاد / جامعةالموصل
 8 أ.رياض جميل وىاب  استاذ مساعد كمية االدارة واالقتصاد / جامعةالموصل
 9 أ. عمر عمي أسماعيل  استاذ مساعد كمية االدارة واالقتصاد / جامعةالموصل

 من إعداد الباحثة الجدولالمصدر : 
 

 

 
 العبارات

 اتفق بشدة
(5) 

 اتفق
(4) 

 محايد
(3) 

 ال اتفق
(2) 

ال اتفق 
 بشدة

(1) 

تيتم إدارة المستشفى بتحسين انتاجية  -33
 العاممين لدييا باستمرار.

     

تسعى إدارة المستشفى الى  توفير احتياجات  -34
 الزبائن دون االضرار بالبيئة .

     

تسعى إدارة المستشفى الى تحقيق الكفاءة في  -35
 دون االضرار بالبيئة. الصحية المواداستخدام 

     

36- 
االنتاج  تحقيقتسعى إدارة المستشفى الى 

المستدام من خالل تطبيق إدارة الجودة 
 الشاممة لمبيئة .

     

تسعى إدارة المستشفى الى تحقيق العدالة في  -37
 سياسة توزيع الحوافز والمكافأت عمى العاممين
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 (4الممحق )
 المقابالت والمقاءات مع بعض المدراء في المنظمة قيد الدراسة 

 2017/  10/  16ولغاية  2017/  8/  16لممدة من 
عدد  مضمون المقابمة  األشخاص الذين تمت مقابالتيم ت

 المقابالت
 3 استحصال الموفقات إلجراء الدراسة مدير عام المستشفى 1
 1 استحصال الموفقات إلجراء الدراسة معاون مدير العام في المستشفى 2
 2 محاولة استحصال بيانات رقمية   الموارد البشريةرئيس قسم  3
 2 لمتعرف عمى األقسام والوحدات اإلدارية في المستشفى   مدير البحث والتطوير 4
 1 انشطة القسم المذكورلمتعرف عمى آلية ممارسة  اليندسة والصيانةرئيس قسم  5
 1 لمتعرف عمى آلية توفير االحتياجات لممستشفى رئيس قسم الصيدلة 7
 1 لمتعرف عمى طبيعة عمل القسم  رئيس قسم الطوارئ 8

 1 لمتعرف عمى طبيعة عمل القسم رئيس قسم األشعة  9

 المصدر : الجدول من إعداد الباحثة.
 (5الممحق )

 الدراسةاالتساق الداخمي لمتغيرات 
 ( 1الجدول )

 االتساق الداخمي لمتطمب التزام اإلدارة العميا
Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1  
     1 Q1 
    1 0.223* Q2 
   1 0.163* 0.215* Q3 
  1 0.311* 0.447* 0.287* Q4 
 1 0.721* 0.286* 0.677* 0.325* Q5 
1 0.707 0.267* 0.512* 0.207 0.980* Q6 

 (2الجدول )
 االتساق الداخمي لمتطمب التركيز عمى الزبون 

Q11 Q10 Q9 Q8 Q7  
    1 Q7 
   1 0.146* Q8 
  1 0.489* 0.320* Q9 
 1 0.253* 0.162* 0.903* Q10 
1 0.585* 0.435* 0.188* 0.632* Q11 
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 (3الجدول )
 االتساق الداخمي لمتطمب التحسين المستمر

Q16 Q15 Q14 Q13 Q12  
    1 Q12 
   1 0.533* Q13 
  1 0.241* 0.294* Q14 
 1 0.146* 0.550* 0.559* Q15 
1 0.680* 0.132* 0.430* 0.219* Q16 

 
 (4الجدول )

 االتساق الداخمي لمتطمب العمل الجماعي 
Q22 Q21 Q20 Q19 Q18 Q17  
     1 Q17 
    1 0.065* Q18 
   1 0.195* 0.546* Q19 
  1 0.92* 0.029* 0.266* Q20 
 1 0.649* 0.93* 0.029* 0.262* Q21 
1 0.663 0.945* 0.399* 0.164* 0.663* Q22 

 (5الجدول )
 االتساق الداخمي لمبعد البيئي 

Q27 Q26 Q25 Q24 Q23  
    1 Q23 
   1 0.197* Q24 
  1 0.84* 0.009* Q25 
 1 0.950* 0.304* 0.427* Q26 
1 0.479* 0.550* 0.218* 0.637* Q27 

 (6الجدول )
 االتساق الداخمي لمبعد االجتماعي

Q32 Q31 Q30 Q29 Q28  
    1 Q28 
   1 0.673* Q29 
  1 0.308* 0.093* Q30 
 1 0.80* 0.101* 0.143* Q31 
1 0.186* 0.296* 0.190* 0.220* Q32 



[k] 
 

 (7الجدول )
 االتساق الداخمي لمبعد االقتصادي

Q37 Q36 Q35 Q34 Q33  
    1 Q33 
   1 0.294* Q34 
  1 0.115* 0.400* Q35 
 1 0.110* 0.300* 0.550* Q36 
1 0.402* 0.055* 0.652* 0.172* Q37 
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Abstract 

     The present Study Attempts to Spot Light on the Total Quality Environmental 

Management  Requirements and its Effect on the Dimensions of Sustainable 

Development in one of the Health Organizations Represented by Ibn Sina 

Teaching  Hospital because it is Major Effect on Human Life. The study, in its 

Conceptual Framework, Adopted the Subject of TQEM as an Independent 

Variable, as well as Represent  the Dimensions of Sustainable Development as a 

Dependent Variable. From this Object, The Study Problem Identified Several 

Questions Relevant  to the Capability  of  Adopting TEQM Requirements and their 

Impact on Promoting the Dimensions of Sustainable Development Agencies: 

1. Does the Ibn Sina Education Accreditation lead to the requirements of Total 

Quality Management for the Environment to improve the Dimensions of 

Sustainable Development in a Investigated Hospital? 

2. What is the Relationship Between the Requirements of The Total Quality 

Environmental Management on  the Sustainable Development Dimensions of the 

Investigated Hospital? 

3.What is the Nature of the Relationship and the Impact between the Total Quality 

Environmental Management Requirements  and the Dimensions of Sustainable 

Development in the Investigated Hospital? 

4. Do the Requirements of the Investigated Vary in Importance and Influence in 

sustainable Development Dimensions in the Investigated Hospital? 

    In Order to Answer these Questions, the Researcher Worked on the 

Questionnaire as a Main Tool for Collecting Data and Information for the Field 

Side of the Study, by Distributing this Form to Managers and Employees in the 

Departments  and Divisions of the Hospital as well as Personal Interviews and 

Field Visits. In order to Analyze the Results of the Field, Correlation and Influence 

Between These Variables and Formulated a Set of Hypotheses Main and Sub-

Tested at the Ibn Sina Teaching  Hospital using a Number of Statistical Methods. 

The Study Reached a Number of Conclusions, The Most Important of which were: 

1. The Overall Rate of Awareness of The Individuals in the Investigated Hospital 

was Good and Positive, Confirming that They are Concerned with The Total 

Quality Environmental Management Requirements in order to Promote the 

Dimensions of Sustainable Development in the Investigated Hospital. 
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2. Verify that There is a Significant Correlation Between the Requirements of the 

Total Quality Environmental Management and the Promotion of Sustainable 

Development Dimensions in the Investigated Hospital. 

3. Achieve a significant Effect  Between Total Quality Environmental 

Management Requirements and the Dimensions of Sustainable Development in the 

Investigated Hospital. 

    Based on the Findings of the Study and for the Purpose of Improving the Status 

of the Organization, the Researcher Presented a Number of Proposals, the Most 

Important of Which: 

1. Stimulate the Management of the Investigated Hospital to Adopt the Areas of 

Total Quality Environmental Management and the Dimensions of Sustainable 

Development in its Programs and Deepen it with Managers and Employees so as to 

Contribute to the Advancement of the Reality and Keep Pace with Scientific and 

Health Developments. 

2. The Management of the Investigated Hospital shall Distribute Responsibilities 

and Develop the Spirit of Teamwork and Give Confidence to All Employees to 

Participate in Improving the Environment and Study to Give Offer for Special 

Worker . 

3. The Management of the Investigated Hospital to Study and Analyze the 

Relationship Between the Requirements of the Total Quality Environmental 

Management and the Sustainable Development Dimensions. 

 

Key words: Total Quality Environment Management Requirements, Sustainable 

Development. 
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