
هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /   

 

 

275 

أثر إدارة اجلودة الشاملة على االستدامة االقتصادية يف شركة 
 توزيع املنتجات النفطية العراقية

 2د. سحر محمد ابو بكر  1حسين ناجح عبد الساده الجبوري 

husseinnt903@gmail.com  
 نفط, العراؽ.شركة توزيع المنتجات النفطية, وزارة ال( ٔ
 جامعة عماف العربية, قسـ ادارة االعماؿ, االردف.( ٕ

  :الممخص
ىدفت الدراسة إلى اختبار أثر إدارة الجودة الشاممة مف حيث) ضماف الجودة، وضبط الجودة وتدقيؽ 
( الجودة( عمى االستدامة اإلقتصادية بأبعادىا )نمو المبيعات، وتطوير منتج جديد، وتوليد قيمة مضافة

 في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية.
اعتمد الباحثاف عمى المنيج الوصفي التحميمي, وتكوف مجتمع الدراسة مف شركة توزيع المنتجات 

( فرع، بينما تمثمت وحدة المعاينة بمديري اإلدارتيف 14النفطية العراقية بجميع فروعيا والبالغ عددىا )
ولجمع المعمومات والبيانات الضرورية تـ استخداـ  .( مديراً 117العميا والوسطى وقد بمغ عددىـ )

 اإلستبانة، وبعد إجراء التحميؿ اإلحصائي توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج اىميا:
عمى تحقيؽ عدييا ضبط الجودة وتدقيؽ الجودة، وجود أثر ذو داللة إحصائية إلدارة الجودة الشاممة بب

شركة توزيع المنتجات النفطية، بينما لـ يكف ىناؾ اثر ذو داللة احصائية  اإلستدامة اإلقتصادية في
 لبعد ضماف الجودة عمى تحقيؽ اإلستدامة اإلقتصادية.  

الشركة عمى  واعتمادًا عمى النتائج قدمت الدراسة عددا مف التوصيات مف أىميا التركيز مف قبؿ
ج ضماف الجودة. وتوصي الدراسة كذلؾ بضرورة اإلستمرار بتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة السيما برام

دعـ اإلدارة العميا المالي والمادي إلدارة الجودة الشاممة وبتوفير الموارد البشرية المؤىمة، والتطوير 
 المستمر لمموارد البشرية مف خالؿ الحاقيـ بالبرامج التدريبية المستمرة.  

وزيع المنتجات النفطية تدامة اإلقتصادية، شركة تالجودة الشاممة، اإلس إدارة)الكممات المفتاحية: 
 .(العراقية
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Abstract: 

The study aimed to test impact of total quality management in terms of 

(quality assurance, quality control and quality auditing) on economic 

sustainability with its dimensions (sales growth, new product development, 

and value added generation) in Iraqi Oil Products Distribution Company. 

The researchers relied on analytical descriptive approach, and study 

population consisted of Iraqi Oil Products Distribution Company with all its 

(14) branches, while sampling unit was represented by managers of upper 

and middle departments, and their number reached (117) managers. In order 

to collect necessary information and data, a questionnaire was used. After 

conducting statistical analysis, study reached many results, most important of 

which are: 

There is a statistically significant effect of total quality management, with its 

dimensions of quality control and quality audit, on achieving economic 

sustainability in Oil Products Distribution Company, while there was no 

statistically significant effect of dimension of quality assurance on achieving 

economic sustainability. 

Based on  results, study presented a number of recommendations, most 

important of which is company's focus on continuing to apply total quality 

management, especially quality assurance programs. The study also 

recommends need for senior management to financially and materially 

support total quality management, to provide qualified human resources, and 

to continuously develop human resources by enrolling them in continuous 

training programs. 

Keywords: (Total Quality Management, Economic Sustainability, Iraqi Oil 

Products Distribution Company). 
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 مقدمةال
مف المفاىيـ اإلدارية التي استحوذت عمى اىتماـ الباحثيف  تعد إدارة الجودة الشاممة

والميتميف بتطوير األداء عمى المستوييف الفردي والتنظيمي في المنظمات باختالؼ 
قطاعاتيا خدمية كانت أو إنتاجية، وذلؾ بيدؼ تسميح ىذه المنظمات بما يحقؽ ليا 

فسية المستدامة، وبما يضمف ليا التكيؼ الناجح مع التغيرات في التفوؽ والميزة التنا
 البيئة الخارجية.

زايد االىتماـ بحيث أصبحت النيج الثابت الذي تسير عميو المنظمات في تمبية يو 
حاجات ورغبات الزبائف ومتطمبات السوؽ. وتطور المفيوـ عبر مراحؿ تـ تطبيقيا 

ماًل، يتضمف إذا ما ُطبؽ توليفة مف النشاطات بالتدريج لتعكس في المحصمة نظامًا شا
دارتيا وتطبيقيا معًا لتحقيؽ استدامة المنظمات مف حيث  المتكاممة، ال بد مف تواجدىا وا 

 (.ٖٕٔٓالبقاء في بيئة األعماؿ والنمو واإلزدىار )جودة ، 
حيث تشكؿ االستدامة االقتصادية لممنظمات اليدؼ األسمى والذي تسعى الى تحقيقو 

يرتبط بمجموعة مف األىداؼ الفرعية التي تمكف المنظمة مف الوصوؿ الى تحقيؽ  إذ
غاياتيا المالية وغير المالية مف خالؿ القدرات اإلبداعية واإلبتكارية والتفرد بالمقارنة مع 

 المنافسيف. 
وتعتبر شركة توزيع المنتجات النفطية مف المنظمات العراقية التي توجيت نحو تطبيؽ 

لجودة مف أجؿ تعزيز تموضعيا االستراتيجي في السوؽ العراقي في ظؿ دخوؿ إدارة ا
 العديد مف الشركات الدولية المنافسة والتي تقدـ ذات الخدمات. 

لذلؾ تسعى ىذه الدراسة إلى اختبار اثر إدارة الجودة الشاممة عمى تحقيؽ االستدامة 
 االقتصادية لشركة لتوزيع المنتجات النفطية . 
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  لدراسة وأسئمتيا:امشكمة 
تواجو شركة توزيع المنتجات النفطية تحديات كبيرة اسوة بباقي المنظمات العراقية 

والذي رافقو عدـ استقرار  ٖٕٓٓوالناتجة عف عدـ االستقرار السياسي منذ العاـ 
اقتصادي اثر عمى قدرة الشركة عمى تحقيؽ اىدافيا االستراتيجية ، وزاد مف الفجوة بيف 

لشركة في تحقيقو مف أىداؼ وبيف ما يتـ تحقيقو عمى أرض الواقع . السيما ما ترغب ا
مستوى الربحية والحصة السوقية الناتجة عف زيادة المبيعات، ونمو القدرة اإلبتكارية في 
تقديـ ما ىو جديد واضافة القيمة . مما ادى بالشركة اف تتوجو الى تطبيؽ إدارة الجوة 

قيؽ األىداؼ االستراتيجية )المالية وغير المالية( بكفاءة الشاممة لدعـ قدراتيا في تح
 وفعالية؛ 

وبناء عمى ذلؾ يكمف الغرض مف ىذه الدراسة في قياس أثر إدارة الجودة الشاممة في 
 تحقيؽ االستدامة االقتصادية لشركة توزيع المنتجات العراقية . 

 (:(Research Questions أسئمة الدراسة
 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية: ولتحقيق ذلك الغرض س
)ضماف الجودة، بابعادىا  ىؿ يوجد أثر إلدارة الجودة الشاممة السؤال الرئيسي األول:

عمى تحقيؽ االستدامة االقتصادية بابعادىا )نمو وضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة( 
المنتجات النفطية المبيعات، وتطوير منتج جديد، وتوليد قيمة مضافة( في شركة توزيع 

  ؟العراقية.
   وتتفرع عنو األسئمة اآلتية:

)ضماف الجودة، وضبط  ىؿ يوجد أثر إلدارة الجودة الشاممةالسؤال الفرعي األول: 
عمى تحقيؽ نمو المبيعات في شركة توزيع المنتجات النفطية الجودة، وتدقيؽ الجودة( 

  ؟العراقية 
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)ضماف الجودة، وضبط  دارة الجودة الشاممةىؿ يوجد أثر إلالسؤال الفرعي الثاني: 
عمى تحقيؽ تطوير منتج جديد في شركة توزيع المنتجات الجودة، وتدقيؽ الجودة( 

 ؟النفطية العراقية 
)ضماف الجودة، وضبط  ىؿ يوجد أثر إلدارة الجودة الشاممةالسؤال الفرعي الثالث: 
في شركة توزيع المنتجات عمى تحقيؽ توليد قيمة مضافة الجودة، وتدقيؽ الجودة( 

  ؟النفطية العراقية 
  الدراسةأىمية  

 يمكف تحديد أىمية الدراسة كاالتي: 

  :أوال: األىمية النظرية
تتجسد األىمية النظرية فيما قدمتو الدراسة مف تسميط الضوء عمى مفيوـ وأبعاد إدارة 

وؿ دوف ذلؾ، الجودة الشاممة، ومقومات تطبيقيا بنجاح، وأىـ المعوقات التي تح
باإلضافة إلى كيفية تأثيرىا عمى )االستدامة االقتصادية( في المنظمات عامة وفي 
شركة توزيع المنتجات ىالنفطية  بشكؿ خاص. وتتمثؿ األىمية النظرية لمدراسة كذلؾ 

الميزة ( ودورىا في تحقيؽ باالستدامة االقتصاديةفيما قدمتو مف إطار نظري يتعمؽ )
  .ت األعماؿلمنظما التنافسية

  :ثانيا: األىمية التطبيقية
تتمثؿ أىمية الدراسة التطبيقية في النتائج التي توصمت ليا وكذلؾ في اإلستنتاجات 
التي تـ اإلعتماد عمييا في التوصيات التي خرجت بيا الدراسة، لعميا تقدـ إضافة إلى 

ة الجودة الشاممة( وبيف شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية في كيفية الربط بيف )إدار 
 االستدامة االقتصادية.
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  فرضيات الدراسة
 استنادًا عمى مشكمة الدراسة وأسئمتيا تـ صياغة فرضيات الدراسة:

 الفرضية الرئيسة :
H0: ( 0.05 =ال يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة α إلدارة الجودة )

تحقيؽ االستدامة  ( عمىالجودةالشاممة )ضماف الجودة، وضبط الجودة، وتدقيؽ 
االقتصادية بابعادىا )نمو المبيعات، وتطوير منتج جديد، وتوليد قيمة مضافة( في 

 وزيع المنتجات النفطية العراقية.شركة ت
 وينبثق عن ىذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية: : 

 :الفرضية الفرعية االولى
: Ho1 ة عند مستوى داللة اليوجد اثر ذو داللو احصائي(= 0.05 α إلدارة الجودة )
في عمى تحقيؽ نمو المبيعات )ضماف الجودة، وضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة(  الشاممة

 شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية.
 الفرضية الفرعية الثانية:

 Ho2:  اليوجد اثر ذو داللو احصائية عند مستوى داللة(= 0.05 α ) ة إلدارة الجود
)ضماف الجودة، وضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة( عمى تحقيؽ تطوير منتج جديد  الشاممة

 في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية.
 الفرضية الفرعية الثالثة: 
 Ho3:  اليوجد اثر ذو داللو احصائية عند مستوى داللة(= 0.05 α )  إلدارة الجودة

وتدقيؽ الجودة( عمى تحقيؽ توليد قيمة )ضماف الجودة، وضبط الجودة،  الشاممة
 مضافة في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية.

 : (Research Model)أنموذج الدراسة 
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باالعتماد عمى الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت أثر إدارة الجودة الشاممة عمى 
 آلتي: االستدامة االقتصادية قاـ الباحثاف بتصميـ أنموذج الدراسة ا

 
 (: أنموذج الدراسة1الشكل ) 

 (ٔباالعتماد عمى المصادر المدونو في الجدوؿ ) افاألنموذج مف إعداد الباحث
 

 (: مراجع األنموذج 1الجدول رقم )

 المراجع       األبعاد المتغير

 ضماف الجودة إدارة الجودة الشاممة
 ضبط الجودة
 تدقيؽ الجودة

(، ٕٛٔٓمحمد )، (ٕٛٔٓعبد الرحمف )(، 2013طيب، ) 
  (ٕٛٔٓ)العمر, 

Alotaibi et al., (2013) ; Nekoueizadeh & 
Esmaeili (2013) ; Ray et al., (2016) ; 
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 التعريفات اإلجرائية
ة توزيع شركىي منيج متكامؿ مف النشاطات التي تقوـ بيا إدارة الجودة الشاممة: 

بيدؼ تحقيؽ أعمى مستويات مف التحسيف المستمر عمى المنتجات النفطية العراقية 
مخرجاتيا مف الخدمات مف خالؿ تحقيؽ جودة المدخالت وجودة العمميات وذلؾ بيدؼ 
تحقيؽ رضا الزبائف ووالئيـ والوصوؿ الى الميزة التنافسية المنشودة، وألغراض الدراسة 

 مف خالؿ األبعاد اآلتية: الشاممة إدارة الجودة تـ قياس 
مجموعة مف اإلجراءات التي تقوـ بيا وحدة إدارة الجودة الشاممةفي  ضمان الجودة:

عمى عمميات تقديـ الخدمة لمتأكد مف أنيا تسير شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية 
بانة مف خالؿ فقرات في است وفؽ المواصفات المخطط ليا. وتـ قياس ضماف الجودة

 .الدراسة
مجموعة النشاطات واإلجراءات الرقابية التي تقوـ بيا وحدة إدارة الجودة ضبط الجودة: 

عمى المخرجات النيائية لمخدمات  شركة توزيع المنتجات النفطية العراقيةالشاممةفي 
مف خالؿ المقدمة، ومطابقتيا مع المواصفات المحددة مسبقا. تـ قياس ضبط الجودة 

 .تبانة الدراسةفقرات في اس

Hernandez, (2010) ; Van & Hardjono (2018) ; 
Maheswari & Padmaja (ٕٓٔٛ)  ; Yeng et al., 
(2018).  

 اإلستدامة اإلقتصادية 
 

 نمو المبيعات
 جديدتطوير منتج 

 توليد قيمة مضافة

   (ٕٙٔٓ, المصري, )(ٖٕٔٓ), الدباغ  ,(ٖٕٔٓ)العرموطي,
Heizer,& Render(2016) ; Tooranloo, 
et.al.,(2017); Bergquist, (2017) ; Batista & 
Francisco(2018) 



هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /   

 

 

213 

ىي عممية الفحص والرقابة الدورية التي تقوـ بيا وحدة إدارة الجودة  تدقيق الجودة:
لمتأكد مف سالمة التخطيط لنشاطات الجودة الشاممة في شركة توزيع المنتجات النفطية 

وحسف التنفيذ مف جية ومف حيث حجـ التكاليؼ المنفقة عمى نشاطات الجودة الشاممة 
 .مف خالؿ فقرات في استبانة الدراسةى. تـ قياس تدقيؽ الجودة مف جية أخر 

ىي أف تقوـ شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية باستغالؿ  االستدامة اإلقتصادية:
كافة مواردىا وأصوليا بما يضمف تحقيؽ الربحية والنمو لممنظمة واستمرارىا بالعمؿ، 

 ات في استبانة الدراسة.وتـ قياس االستدامة اإلقتصادية مف خالؿ فقر 
تيتـ شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية بشكؿ متزايد بنمو المبيعات نمو المبيعات: 

وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى الخطط التسويقية الفعالة وعمى الموارد البشرية الكفوءة 
القادرة عمى تنفيذ ىذه الخطط بما يضمف رفع سمعة الشركة والحفاظ عمى حصتيا 

 مف خالؿ فقرات في استبانة الدراسة.   نمو المبيعات, وتـ قياس لسوقيةا
تحرص شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية عمى إجراء تطوير منتج جديد: 

التحسينات والتطورات لممنتجات وبشكؿ مستمر مف أجؿ نموىا وازدىارىا لما في ذلؾ 
مف خالؿ  تطوير منتج جديدـ قياس ، وتمف دور أساسي في تحسيف الميزة التنافسية ليا

 فقرات في استبانة الدراسة.  
تتمثؿ بما تقدمة شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية لمزبوف مف توليد قيمة مضافة: 

مف خالؿ الحكـ منتجات مف خالؿ العالقة بينيما, حيث تقاس القيمة المضافة لمعميؿ 
، وتـ مف خالؿ تحقيؽ أىداؼ الزبائفذلؾ عمى المنتج بعد استعمالو مف قبؿ الزبوف وك

 مف خالؿ فقرات في استبانة الدراسة.  توليد قيمة مضافة قياس 
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  اإلطار النظري
 ادارة الجودة الشاممةالمبحث األول: 

يعتبر مفيوـ الجودة مف أقدـ المفاىيـ التي كانت وال زالت محؿ إىتماـ الشعوب 
ز، وقد انعكس ىذا المفيوـ عمى تطور والحضارات، والتي تعني ليا الدقة والتمي

 .(ٕٙٔٓالحضارات التاريخية التي تركت أثارًا باقية إلى عصرنا ىذا )الحاج، 
كما ُتعبر الجودة عف خصائص المنتجات والخدمات والتي ترتكز عمى تمبية حاجات 
الزبائف مما يؤدي الى كسب رضاىـ، حيث تتكوف بيف الجودة ورضا الزبائف عالقة 

أي كمما زادت الجودة زاد رضا الزبائف نحو المنتج أو الخدمة وبالتالي نحو  طرديًة،
 (.Akenbor, 2014المنظمة بشكؿ عاـ )

 مفيوم الجودة 
لقد اختمؼ بعض المؤلفيف في تعريؼ الجودة وذلؾ بسب التحوالت االقتصادية التي 

 موحدًا: حدثت قديمًا وما زالت تحدث بشكؿ مستمر، فمذلؾ لـ يتـ إعطاءه مفيوما
وىي تدؿ عمى طبيعة الشيء  (Qualitas) إلى ترجمتيا الالتينية يعود مصطمح الجودة

وكما أف مصطمح الجودة  .ومستوى صالبتو، وفيما بعد أصبحت تعني الدقة واإلتقاف
 (ٕٚٔٓيستخدـ لمداللة عمى أف المنتج جيد أو الخدمة المقدمة جيدة )الدرمكي، 

 (TQM)إدارة الجودة الشاممة 
تعد المرحمة الرابعة في تطوير الجودة وىي ىي توجو إداري لمنجاح بعيد المدى مف 
خالؿ إرضاء العمالء. مف خالؿ كؿ أعضاء المنظمة المشاركيف في تحسيف 

(. ٜٕٓٓاإلجراءات والمنتجات والخدمات والثقافة السائدة في مكاف العمؿ )الحداد، 
نافسية اليابانية واعتمدت عمى نطاؽ واسع بمثابة استجابة لمقدرة الت فتيابرت فمسواعت

بسبب تقنياتيا األكثر دقة واىتماميا الكبير لجميع أصحاب المصمحة في المنظمة، 
 والتي شممت العمالء الداخمييف والخارجييف.
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 أبعاد إدارة الجودة الشاممة 
لجودة اعتمد الباحثاف عمى عدد مف المراجع والدراسات السابقة في تحديد ابعاد إدارة ا

الشاممة حيث تـ حصرىا بثالثة ابعاد تضمنت ) ضماف الجودة، وضبط الجودة وتدقيؽ 
 الجودة( 

 ضمان الجودة - 1
ظيرت تعاريؼ عدة لضماف الجودة ومف ىذه التعاريؼ بأنيا نشاطات تتخذىا المنظمة 
لضماف اف عدد مف المعايير وضعت بشكؿ مسبؽ لمخدمات أو المنتجات حيث يتـ 

 (. ٕ٘ٔٓشكؿ متقف بعيدا عف االخطاء )عمياف، تقديميا ب
مجموعة إجراءات المنظمات والتي تقـو بيا ب( ضماف الجودة ٖٕٔٓ) Munizuوعرؼ 

مف أجؿ التأكد مف أف جودة المنتج والمخرجات تتطابؽ مع ما ىو مخطط ليا ومف 
( فاف ضماف الجودة يتمثؿ بالحرص عمى عدـ وقوع ٕٕٔٓ) Kumarوجية نظر 
ي جودة المخرجات وتكوف مف خالؿ القياـ بالعمميات المخطط ليا بالسابؽ مشكالت ف

 والتي وضعتيا جية مختصة في ىذا المجاؿ.
 برامج ضمان الجودة :

فاف برامج الجودة تتمثؿ بالحرص  (ٕٕٔٓ) ,.Roghanian et alومف وجية نظر 
خالؿ  عمى عدـ وقوع مشكالت في جودة المخرجات التي تنتجيا المنظمة وذلؾ مف

القياـ بمجموعة مف العمميات المخطط ليا مسبقا ومف قبؿ مجموعة مف المختصيف بيذا 
( بأنيا العمميات التي تتصؼ بالالنيائية ٕٙٔٓ) Farshid, & Amirالمجاؿ، ويرى 

 حققة عمى أرض الواقع.تالالزمة لتجنب حدوث فجوات بيف الجودة المخطط ليا والم
دة البد مف اف تتـ المراقبة وعمميات التقييـ بشكؿ ولضماف نجاح تنفيذ برامج الجو 

مستمر وتصحيح االنحرافات مباشرة والتعرؼ عمى أسباب حدوثيا ومعالجة المشاكؿ 
( حيث يتـ توظيؼ كافة الجيود لمنع ٕ٘ٔٓوليس األعراض )الزبوف وبني حمداف، 
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 Brah)  حدوث الخطأ فدائما مف األفضؿ اتباع األسموب الوقائي قبؿ حدوث المشكمة
& Lim, 2006. ) 

 األنشطة الرئيسية لبرامج ضمان الجودة :
تباينت اآلرء حوؿ تحديد عدد ومحتوى النشاطات التي تتضمنيا برامج ضماف الجودة 

 & Schwaningerو ( Beckworth et al, 2016كؿ مف )  أشارحيث 
Groisser  (ٕٕٓٓ )ة عمى أنيا تشمؿ تطوير خطة لضماف الجودة، وتشكؿ خارط

طريؽ توضح اإلجراءات الواجب القياـ بيا بتسمسؿ منطقي لإلنتاج. ومف ثػـ تدقيؽ 
وتحميؿ اإلجراءات والعمميات التي تتـ عمى ارض الواقع أثناء العممية اإلنتاجية ومستوى 
التنفيذ مع الخطة المرسومة، وتنتيي ىذه العممية باتخاذ اإلجراءات التصحيحية في 

 عممية تتابعية مستمرة. 
 فوائد برامج ضمان الجودة :

أف برامج ضماف الجودة تحقؽ لممنظمات االتي ( ٕٕٔٓ)   ,.Cai et alيرى كؿ مف 
:  
سات واجراءات زيادة المبيعات وذلؾ مف خالؿ قدرة الموظفيف عمى الرجوع الى سيا .ٔ

مع العمالء وتوفير معمومات كاممة لمموظفيف وتزويد العمالء  جيدة لتوجيو تفاعميـ
 اصفات والجودة التي يحتوييا المنتج. بالمو 
 تقميص تكاليؼ عيوب المنتجات وتقميص الوقت الذي يمـز الصالح ىذه العيوب.   .ٕ
 :لتكمفة الجودة محوراف أساسيافو 

وتنقسم إلى % مف ميزانية الجودة، ٓ٘وتستحوذ عمى ما يصؿ إلى  تكمفة إيجابية
 :قسمين

 وظفيف لتنسيؽ برامج الجودةوتتمثؿ في تعييف مستشاريف وم تكمفة وقائية. 
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 وتنصب عمى برامج التقويـ الداخمي التي تتـ مف داخؿ الجية أو  تكمفة التقويم
التقويـ الخارجي الذي يتـ مف خارج الجية عف طريؽ ىيئات متخصصة لمراجعة وتقويـ 

 .الجودة
 :وتنقسم إلى قسمين % مف ميزانية الجودةٓ٘وتستنزؼ ما يصؿ إلى تكمفة سمبية 

 فة العيوب واألخطاء الخارجية التي تكتشؼ بعد االنتياء مف األعطاؿ المطموب تكم
 .إنجازىا

 تكمفة العيوب واألخطاء الداخمية التي تحدث أثناء تأدية العمؿ. 
تحسيف كفاءة التشغيؿ التي تنتج مف خالؿ السيطرة عمى المدخالت والعمؿ عمى  .ٖ

عة المستمرة واستخداـ االجراءات أف تكوف المدخالت بجودة عالية والعمؿ عمى المراج
 الصحيحة.

 :متطمبات تحقيق ضمان الجودة 
( فإف تطبيؽ برامج ضماف ٕٕٔٓ)  ,.Parmelli et alومف وجية نظر كؿ مف 

 الجودة بنجاح يتطمب توفر اآلتي: 
نشر ثػقافػة الجػودة لتييئة البيئة المالئمة لمتطبيؽ في جميع المستويات اإلدارية  -ٔ

      مؽ حالة االلتزاـ الكمي بالجودة الشاممة.والعػامميف وخ
تحقيػؽ الػقناعة الكاممة مف جانب الموظفيف بأىميػة الجػودة الشاممة وضماف جودة  -ٕ

 ة.ياألداء مف خالؿ عقد الدورات وورش العمؿ والحمقػػات النقاش
داء تحديد اآلليات ووضع السياسات واإلجراءات الالزمة لتنفيػػذ إستراتجية تقويػـ األ -ٖ

 الخدمي وضماف جودة الخدمة والجودة الشاممة .
متابعة إنشاء قاعدة بيانات متكاممة لكؿ أوجو العمؿ لتوظيؼ مبادئ وأفكار إدارة  -ٗ

 الجودة بغرض تحديد المرتكزات األساسية في التطبيؽ العممي.
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التنسيػؽ والمتابعة المباشرة ألعماؿ وحػدات ضماف جػودة الخدمات ومدى فعاليتيا  -٘
 تنفيػذ آليات ضماف الجودة مف خالؿ تحميػؿ وتقييػـ التقارير الدورية ىذه الوحدات. في 

( إلى أىمية ٕٕٓٓ)  Schwaninger & Groisserوفي ذات السياؽ اشار كؿ مف 
دعـ اإلدارة العميا لتوفير كافة المتطمبات وتخصيص اليزانيات الكافية لبرامج ضماف 

 الجودة. 
 ضبط الجودة - 2
ح بتحقيؽ المستويات القياسية لمجودة. فميس المقصود مف ضبط الجودة إنتاج تسم     

سمعة خالية مف العيوب بؿ وفائيا بمتطمبات ورغبات المستيمؾ وتوصيميا إليو بدرجة 
الجودة المطموبة حتى تؤدي وظيفتيا عمى الوجو األكمؿ ويصؼ كيفية تصميـ المنتج 

 سمعة التي تمبي حاجات المستيمكيف.او ال
  ( الى أف ضبط الجودة يتضمف المراحؿ االتية :ٖٕٔٓويبيف جودة )

تحديد مستوى الجودة المطموبة والمرغوبة: ويتـ ذلؾ باالعتماد عف نتائج بحوث  .ٔ
التسويؽ ورغبات العمالء وحاجاتيـ ومف ثـ نتائج عمميات البحث والتطوير ومف خالؿ 

 أبحاث السوؽ وتصاميـ المنتج ووضع المواصفات .
ياـ بالتقييـ والمطابقة بيف المواصفات المحددة بالخطة والمواصفات الموجودة الق .ٕ

بالمنتج النيائي وتحديد مستوى االنحراؼ بينيما وبمعنى اخر يكوف عف طريؽ أخذ 
عينات منتظمة مف خط اإلنتاج ثـ إجراء عمميات قياس عمى خصائصيا. ومقارنة 

 .تحديد قيـ االختالفات الموجودة بينيماالنتائج مع مثيالتيا المحددة في المواصفات و 
في حاؿ وجود انحراؼ يتـ تحميؿ العوامؿ التي أدت الى ىذا التبايف واالختالؼ واتخاذ 
االجراءات الصحيحة وتوثيؽ ما تـ مف اجراءات لتجنب تكرار ىذه األخطاء في 

اءات المستقبؿ وتقييـ وتحميؿ األسباب المؤدية إلى ىذه االختالفات واتخاذ اإلجر 
 .التصحيحية والوقائية
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 تدقيق الجودة -3
ىي عممية تتـ مف خالؿ مدقؽ الجودة وذلؾ عف طريؽ الفحص المنيجي لنظاـ الجودة 
عمى المستوييف الداخمي أو الخارجي. فيو جزء ذو أىمية في نظاـ إدارة الجودة 

 ظاـ.باآليزو عمى اختالؼ أىداؼ النوعنصر رئيسي في معايير نظاـ الجودة الخاصة 
 المنظمةيتـ تدقيؽ الجودة في فترات زمنية محددة مسبقا، واليدؼ منيا التأكد مف أف و  

بعمميات نظاـ الجودة المحددة، وتستطيع تطبيؽ معايير تقييـ إجرائية أو معايير تمتـز 
  (.(Krajewski et al., 2013 تعتمد عمى النتائج أـ ال 

، الوقت الحاضروحتى  ٜٜٗٔعاـ منذ سمسمة  ٜٓٓٓومع تطور معايير االيزو  
تحوؿ تركيز المدققيف مف مجرد االلتزاـ باإلجراءات إلى قياس الفعالية الحقيقية لنظاـ 

تعد عمميات حيث  .إدارة الجودة والنتائج التي تحققت عند تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة
ة التدقيؽ إحدى أدوات اإلدارة الضرورية التي يجب استخداميا لمتحقؽ مف األدل

الموضوعية لمعمميات، وتقييـ مدى نجاح تنفيذ العمميات، وتقييـ فعالية تحقيؽ مستويات 
 ,.Hasan et alوالحد منيا ) األىداؼ المحددة، وتقديـ أدلة بشأف تقميؿ المشكالت

2020 .) 
 

 المبحث الثاني : اإلستدامة اإلقتصادية 
ُبعد اإلقتصادي, بما في ذلؾ يرتبط مفيوـ اإلستدامة في الكثير مف المنظمات بنجاح ال

 إلىالقوة اإلقتصادية وابتكار المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة, كما تسعى المنظمات 
الوصوؿ إلى مستوى عالي مف الكفاءة اإلقتصادية التي تساىـ في زيادة األرباح, ورفع 

دة التي تمبي الميزة التنافسية ليا مف خالؿ زيادة نسبة المبيعات وابتكار المنتجات الجدي
 ,.Singh,et.al)حاجات الزبائف في الحاضر والمسقبؿ والسعي الدائـ لتحقيؽ رضاىـ 

2012) . 
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وتشير اإلستدامة اإلقتصادية إلى الحفاظ عمى رأس الماؿ اإلقتصادي وتحقيؽ األرباح 
إلى أقصى حد ممكف, إضافة إلى الحصوؿ عمى حصص جديدة في السوؽ واستثمار 

الجديدة مف أجؿ تحسيف نمو المبيعات والحد مف التكاليؼ العالية مف الفرص التنظيمية 
خالؿ تحسيف الفاعمية والكفاءة في خفض الطاقة المستيمكة في العمميات اإلنتاجية 

  ( 2013)الدباغ, 
 اف االستدامة االقتصادية تشير الى: ( ٕٙٔٓ، وبيف )عباس وحمزة

 خمؽ اسواؽ وفرص جديدة لنمو المبيعات. -
التكاليؼ مف خالؿ ادخاؿ التحسيف المستمر الكفوء وتخفيض االحتياجات تخفيض  -

 مف الطاقة والموارد االولية الخامة.
 خمؽ المزيد مف القيمة المضافة. -

بأف تحقيؽ اإلستدامة اإلقتصادية  ( ٕٚٔٓ ),.Tooranloo, et.alيرى كؿ مف 
 يتطمب مف المنظمة توفير مجموعة مف العناصر تتجسد باآلتي:ػػػ

 وىـ القادريف عمى اإلستخداـ األمثؿ لما ىو متوفر في  لموارد البشرية الكفؤة:ا
 المنظمة مف موارد.

 :عادة  إعادة ىندسة العمميات ىي عممية إعادة التفكير بعمميات المنظمة وا 
تصميميا بشكؿ جذري بيدؼ تحسيف األداء مف حيث التكمفة والجودة والسرعة, تعتمد 

ى أفكار ومقترحات العامميف الذيف يقوموف بتنفيذ ىذه إعادة ىندسة العمميات عم
 Krajewskiالعمميات وعمى تماس مباشر مع جميع تفاصيميا عمى المستوى اليومي 

et.al., 2013).)     
 :مف خالؿ خمؽ قيمة  إلتزام ودعم اإلدارة العميا بتحقيق اإلستدامة اإلقتصادية

 ت وتوفير الموارد البشرية المؤىمة. مالية عف طريؽ خفض التكاليؼ وزيادة اإليرادا



هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /   

 

 

212 

( فإف لإلستدامة اإلقتصادية ثالثة 2018)Batista & Francisco ومف وجية نظر 
 أبعاد)عناصر( تتمثؿ بػ)نمو المبيعات, وتطوير منتج جديد, وتوليد القيمة المضافة(:ػػػػ 

 اواًل: نمو المبيعات
ذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى تيتـ منظمات األعماؿ بشكؿ متزايد بنمو المبيعات و 

الخطط التسويقية الفعالة وعمى الموارد البشرية الكفوءة القادرة عمى تنفيذ ىذه الخطط بما 
 يضمف رفع سمعة المنظمة والحفاظ عمى حصتيا السوقية.

إلى أف المعرفة والخبرة باألسواؽ وقنوات التوزيع وقدرة الموارد  (ٕٕٔٓ) Kotlerويشير 
قناعو البشرية العاممة  في المنظمة عمى الوصوؿ إلى المستيمؾ والتواصؿ الفعاؿ معو وا 

 بجدوى المنتج الذي تقدمو المنظمة.
 ثانيًا: تطوير منتج جديد

تحرص المنظمات عمى إجراء التحسينات والتطورات لممنتجات وبشكؿ مستمر مف أجؿ 
 نموىا وازدىارىا لما في ذلؾ مف دور أساسي. 

بداعية واالبتكارية المتعمقة بتطوير منتجاتيا الحالية أو تقديـ ولمحصوؿ عمى األفكار اإل
منتجات جديدة أو التحسيف عمى طرؽ االنتاج والعمميات تعتمد المنظمة عمى المصادر 
الداخمية المتمثمة بما يقدمة العامموف مف اقتراحات وحموؿ فريدة. وكذلؾ عمى ما تحصؿ 

فسيف أو الزبائف أو أصحاب المصالح عميو مف المصادر الخارجية سواء مف المنا
(Schoenherr and Swink, 2012) 

( إلى (Krajewski et.al.,  2013 ( و2016)Heizer,& Renderأشار كؿ مف 
أف المنظمات تعتمد عمى عدد مف االبتكارات في تطوير منتجاتيا ويمكف توضيح ثالثة 

 أنواع تعتبر مف أكثر اإلبتكارات شيوعًا في المنظمات.
ويصنؼ بانو إبتكار جذري, ألنو يعمؿ عمى تقديـ ما ىو جديد : تكار األختراقإب . أ

كميًا, ويرتكز عمى التغيير الجذري في المنتجات والتكنولوجيا المستخدمة وطرؽ اإلنتاج 
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والعمميات التي تختمؼ عما كاف مستخدمًا سابقًا أو ما ىو موجود, ويعتبر أقؿ أنواع 
ويعتمد عمى درجة عالية وجيود مكثفة مف البحث اإلبتكارات مف حيث التكرار, 

والتطوير, وجيود الخبراء, واإلكتشافات العممية, ويعتبر األساس الذي يمكف التطوير 
عميو في المستقبؿ, وعادة يتـ حماية ىذا النوع مف اإلبتكارات مف خالؿ حقوؽ الممكية 

 .الفكرية وبراءات اإلختراع, والعالمة التجارية, وحقوؽ النشر
يعتمد عمى إجراء تحسينات وتغييرات عمى اإلبتكارات التي : التطوير التكنولوجي . ب

تـ إيجادىا في النوع األوؿ, ويحدث بشكؿ أكثر تكرارًا مف النوع األوؿ ويحتاج إلى 
 جيود أقؿ مف حيث البحث والتطوير واإلكتشافات العممية مف النوع األوؿ.

بو درجة عالية مف اإلستمرارية, وييدؼ إلى وىو األكثر تكرارًا و : اإلبتكار العادي . ج
إجراء تحسينات وتعديالت عمى المنتجات باإلعتماد عمى بحوث التسويؽ ورغبات 

 الزبائف.
 ثالثًا: توليد القيمة المضافة

تقاس القيمة المضافة لمعميؿ مف خالؿ تحقيؽ أىداؼ الزبائف, وكذلؾ مف خالؿ     
بؿ الزبوف, فإذا كاف المنتج جيد ويمبي حاجات الحكـ عمى المنتج بعد استعمالو مف ق

,( و 2013ورغبات الزبائف فإنو في ىذه الحالة يولد قيمة مضافة)العرموطي, 
(Bergquist, 2017.)  

 الدراسات السابقة       
قاـ الباحثاف باإلطالع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، حيث 

ؾ الدراسات واألبحاث ذات مف تم مامع موضوع دراستيبما يتالئـ  افإستعاف الباحث
 الصمة. 
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 اواُل: الدراسات بالمغة العربية 
أثر أدارة الجودة الشاممة عمى التنمية المستدامة في التعميم  .(2014دراسة الحداد )

  العالي في العراق.
تنمية لر اعمى عناص لشاممةودة الجرؼ عمى َأَثر إدارة التعىدفت ىذه الدراسة إلى ا

ية دارألدات القياوادر في الكوتكوف مجتمع الدراسة مف افي التعميـ العالي مة دالمستا
ثالث جامعات عراقية )الجامعة العراقية وجامعة لعممية في ت التخصصاؼ افي مختم

قيادي مف  ٖٓبغداد وكمية بغداد لمعموـ ااِلْقِتصاِديَّة( آما عينة الدراسة فتكونت مف 
ـّ نتائج الدراسة: وجود عالقات ِاْرِتباط وتأثير العامميف في الجا معات الثالث. ومف َأَى

ـّ  معنوية بيف َأْبعاد إدارة الجودة الشاممة وجميع عناصر التنمية المستدامة. اما َأَى
لشاممة ودة الجإدارة العالي فمسفة ـ التعميافي اإلدارة تبني رورة ضالتوصيات: فيي 

لعممي طور ابالتـ لتي تتسالجامعات الخارجية ابيئة  فيت يادلتحاجية وابيقيا لمطتو
 يع. رلسا

 -أثر ممارسات إدارة الجودة الشاممة في األداء اإلبداعى (. 2115الشيباني )دراسة 
القدرات اإلبداعية لألعمال كمتغير معدل : دراسة تطبيقية عمى شركات الصناعات 

 الغذائية في األردن.
 َثر ممارسات إدارة الجودة الشاممة عمى اأَلداء اإلبداعيىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أَ 

 في ضوء القدرات اإلبداعية كمتغير ُمعدؿ في شركات الصناعات الغذائية في األردف. 
وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف بشركات الصناعات الغذائية في األردف، 

ّمة العامة المحدودة، تكونت ( شركات تمثمت بالشركات المسَأىَ ٚوبمغت عينو الدراسة )
ـّ  وحدة المعاينة مف العامميف في المستويات اإلدارية )العميا، الوسطى والدنيا(، ومف َأَى
نتائج الدراسة: وجود َأَثر ذو داللة إحصائية لممارسة إدارة الجودة الشاممة بَأْبعادىا عمى 

األردف في ضوء القدرات  اأَلداء اإلبداعي بَأْبعاده في شركات الصناعات الغذائية في
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ـّ التوصيات: فيي ضرورة تبني الشركات المبحوثة لممارسات إدارة  اإلبداعية. اما َأَى
الجودة الشاممة بكافة َأْبعادىا واإللتزاـ بيا بكافة المستويات اإلدارية لتعزيز اأَلداء 

امؿ حاسـ اإلبداعي، والعمؿ عمى تنمية قدرات الشركات اإلبداعية في األعماؿ كونيا ع
 جودة الشاممة واأَلداء اإلبداعي.وأداة إستراتيجية في العالقة بيف ممارسات إدارة ال

(. دور متطمبات ادارة الجودة الشاممة لمبيئة في تعزيز 2116دراسة داوود وسممان )
 االستدامة البيئية/ بحث تطبيقي في شركة الحفرالعراقية.

يئي مف خالؿ تشخيص وتحميؿ الفجوة بيف ىدفت الدراسة الى تقييـ واقع االداء الب
االداء البيئي لشركة الحفر العراقية وآليات ومستويات التطبيؽ لمتطمبات ادارة الجودة 
الشاممة لمبيئة في تعزيز االستدامة البيئية, حيث اجريت الدراسة عمى شركة الحفر 

ادائيا البيئي لكنو  العراقية. ومف أبرز نتائج الدراسة تسعى الشركة المبحوثو الى تحسيف
قيد االعداد والمراجعة ولـ يتـ تطبيؽ اجراءات فعمية عمى ارض الواقع بسبب االوضاع 
االمنية والسياسية المتدىورة. واوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية محددة لتقميؿ 
التموث, واستخداـ اجيزة ومعدات لقياس نسبة المموثات لغرض التقيؿ مف اثارىا السمبية 

 عمى البيئة.
أثر التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية عمى االستدامة (. 2116المصري )

 االقتصادية لشركات تكنولوجيا المعمومات االردنية.
عمى  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى َأَثر التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية

تكوف مجتمع و  عمومات األردنية ِبَأْبعادىا,الم االستدامة ااِلْقِتصاِديَّة في شركات تكنولوجيا
الدراسة مف جميع شركات تكنولوجيا المعمومات العاممة في مدينة عماف والبالغ عددىا 

( شركة تـ اختيارىا بشكؿ عشوائي مف قبؿ ٖٚ( شركة، وبمغت عينو الدراسة )ٖٕٗ)
رة الموارد البشرية الباحثاف، تكونت وحدة المعاينة مف مديري اإلدارة العميا، ومديري إدا

ـّ نتائج الدراسة: وجود َأَثر ذو داللة إحصائية ألَْبعاد  في تمؾ الشركات. ومف َأَى
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التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية عمى االستدامة ااِلْقِتصاِديَّة لشركات تكنولوجيا 
ـّ التوصيات: فيي ضرورة إيجاد النظـ المتكاممة ل متخطيط المعمومات األردنية. اما َأَى

االستراتيجي لمموارد البشرية عمى مستوى المنظمة، والحث عمى إشراؾ مديري الموارد 
 البشرية بصياغة الخطط االستراتيجية.

  ثانيًا الدراسات بالمغة االنجميزية 
Bollas Araya, Seguí Mas, & Polo Garrido, (2014). 
Sustainability Reporting In European Cooperative Banks: An 
Exploratory Analysis. 
ىدفت ىذه الدراسة الى تطوير تاريخي لتقارير االستدامة في ىالبنوؾ التعاونية االوربية, 
حيث قات ىذه الدراسة بتقييـ فما اذا كاف ىناؾ اثر لبعض االزمات االقتصادية اثرت 

تدامة لمعرفة عمى تطبيؽ ىذا النوع مف التقارير, وكذلؾ قامت بتحيؿ محتوى تقارير االس
العمومات المفصح عنيا مف قبؿ البنوؾ. واظيرت النتائج باف البنوؾ التعاونية اىتمت 
بالجاني االجتماعي لتقارير االستدامة اكثر مف الجوانب البيئية واالقتصادية, واف 
االفصالح عف معمومات حوؿ االستدامة ستساعد عمى استعادة ثقة اصحاب المصالح 

 .في الشركة
Niaki, M., Nonino, F., Palombi, G., & Torabi, S. (2019). 
Economic sustainability of additive manufacturing: 
Contextual factors driving its performance in rapid 
prototyping.  

 AMالتحقيؽ في ظاىرة االستدامة االقتصادية لمتصنيع اإلضافي )ىدفت الدراسة إلى 
ئيا في النماذج األولية السريعة مف خالؿ الدراسة المتعمقة لالستدامة التي تقود أدا

براز العوامؿ السياقية التي تدفع أدائيا  االقتصادية لتكنولوجيا التصنيع الُمضاؼ وا 
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( ٘ٓٔالمتفوؽ مقارنًة بالتصنيع التقميدي، وتـ جمع البيانات مف خالؿ مسح عالمي لػ ) 
لة حوؿ العالـ. ومف اىـ نتائج الدراسة أنو عمى دو  ٖٕشركة تتبنى التكنولوجيا مف 

تؤدي إلى خفض كبير في التكمفة ، إال  AMالرغـ مف أف النماذج األولية القائمة عمى 
أنيا ليست بجودة التصنيع التقميدي مف حيث ربحية االستثمار, ويوضح أيًضا كيؼ 

أنواع المواد ونطاؽ يعتمد خفض التكمفة عمى حجـ اإلنتاج وتعتمد فترة االسترداد عمى 
 بعد التحكـ في حجـ الشركة وخبرتيا. AMتنفيذ 

Geng, L., Xing, J., Kong, Z., Geng, L., & Gao, H. (2019). 
Study on Evaluating the Sustainability of Innovative 
Products.  

حيث  ىدفت الدراسة الى تقييـ مستوى تحقيؽ المنتجات المبتكرة لمتطمبات االستدامة,
في الصيف كدراسة حالة. ومف  BYD اجريت عمى المنتجات التي تـ ابتكارىا في شركة

اىـ ما توصمت لو مف نتائج أنو يمكف لمشركات الربحية اف تدرج ضمف عمميات البحث 
والتطوير وابتكار منتجاتيا تحقيؽ أىدافًا غير مالية تصب في تحقيؽ جميع ابعاد 

عمى التوصية بضرورة بناء استراتيجيات العمميات  التنمية المستدامة. مما انعكس
   والبحث والتطوير لتشمؿ جميع األبعاد التي تحقؽ رضا اصحاب المصالح.

  :الدراسة يةمنيج
اعتمد الباحثاف في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي الوصفي والمسح النظري 

ينة المتمثمة بمديري والميداني في جمع البيانات والمعمومات مف أفراد وحدة المعا
 اإلدارتيف العميا والوسطى في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية.

 مجتمع وعينة الدراسة :
تكوف مجتمع الدراسة مف شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية بفروعيا جميعا والبالغ  

 . ( فرع, حيث تـ شموليـ جميعًا في الدراسة بطريقة المسح الشامؿٗٔعددىا)
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  وحدة المعاينة:
تمثمت وحدة المعاينة بمديري االدارتيف العميا والوسطى بالمسميات الوظيفية )مدير فرع، 

(, حيث بمغ عددىـ ٗٔوكيؿ مدير فرع, مدير قسـ( العامميف في جميع فروع الشركة الػ)
بتوزيع  اف( مديرًا وتـ استيدافيـ جميعا بأسموب المسح الشامؿ، وقد قاـ الباحثٚٔٔ)
( استبانة عمييـ, حيث تـ استردادىا جميعًا. وبعد التحقؽ مف صالحيتيا ٚٔٔ)

( استبانة منيا صالحة لمتحميؿ االحصائي وبنسبة بمغت ٓٔٔالغراض التحميؿ كانت )
(ٜٗ.)% 

 صدق األداة: 
باختبػػػار الصػػدؽ الظػػػاىري لالسػػتبانة, مػػف خػػػالؿ عرضػػيا عمػػػى عػػدد مػػػف  افقػػاـ الباحثػػ

صاص والخبرة في الجامعات األردنية والجامعػات العراقيػة لمحكػـ االساتذة مف ذوي االخت
عمػػػى صػػػدقيا وصػػػالحيتيا كػػػأداة لجمػػػع البيانػػػات, وأنيػػػا تقػػػيس المتغيػػػرات التػػػي اعػػػدت 
لقياسػػػيا, اذ تػػػـ تزويػػػدىـ بػػػأنموذج الدراسػػػة وفرضػػػياتيا, وتػػػـ األخػػػذ بجميػػػع مالحظػػػاتيـ 

جراء التعديالت الضرورية, وفقا آلرائيـ قبؿ البدأ   بتوزيعيا عمى أفراد وحدة المعاينة.وا 
 :ثبات األداة

( لقيػػاس االتسػػػاؽ   Cronbach’s Alphaتػػـ االعتمػػاد عمػػى معامػػؿ كرونبػػاخ الفػػا )
( يوضػػػح اف نتػػػائج ٕالػػػداخمي بػػػيف فقػػػرات كػػػؿ متغيػػػر مػػػف متغيػػػرات الدراسػػػة والجػػػدوؿ )

 %ٓٚ( لجميػػع متغيػػرات الدراسػػة أعمػػى مػػف   Cronbach’s Alphaكرونبػػاخ الفػػا )
(. مما يدؿ عمػى اف فقػرات Sekaran, 2010وىذه النسبة تعتبر مقبولة اعتمادًا عمى )

  االستبانة بابعادىا تتمتع باالتساؽ الداخمي.
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 (: نتائج معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا2جدول رقم )
 عدد الفقرات معامل كرونباخ الفا  المجال الرقم

 (ممةادارة الجودة الشا)المتغير المستقل 
 11 0.771 ضمان الجودة
 9 0.876 ضبط الجودة
 9 0.803 تدقيق الجودة

 (االستدامة االقتصادية)المتغير التابع 
 8 0.795 نمو المبيعات

 8 0.785 تطوير منتج جديد
 8 0.821 توليد قيمة مضافة

 52 0.870 االداة ككل

 
 نتائج التحميل اإلحصائي 

  وصفينتائج تحميل اإلحصاء الأوال: 
 ولتحديدتـ قياس المتوسط الحسابي, واالنحراؼ المعياري, لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة 

 اإلعتماد تـ اإلستبانة فقرات عمى المعاينة وحدة مثموا الذيف المديريف موافقة مستوى
( 1المنخفض: مف ) ،(مرتفع متوسط، منخفض،) ىي التقييـ في مستويات ثالثة عمى
المرتفع : مف  (.3.66أقؿ مف ) –( 2.33لمتوسط: مف )ا (.2.33أقؿ مف ) -
 (.5( إلى )3.66)

  وتوضح الجداوؿ اآلتية النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا.
 ( ادارة الجودة الشاممةنتائج اإلحصاء الوصفي ألبعاد المتغير المستقل )

المستقؿ ( أف المعدؿ العاـ لممتوسطات الحسابية الكمية لممتغير ٖتبيف نتائج الجدوؿ )
ضبط , وأف ُبعد )مرتفعوبتقدير  (ٜٚ.ٖبمغ )( وأبعاده الفرعية ادارة الجودة الشاممة)
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مرتفع وانحراؼ معياري ( بتقدير ٜٓ.ٖ( قد حصؿ عمى اعمى متوسط حسابي)الجودة
( وانحراؼ ٗٚ.ٖ( بمتوسط حسابي بمغ )تدقيؽ الجودة(, تاله ُبعد )ٜٛٙ.ٓقدره )

( بمتوسط حسابي قدره الجودة ضمافجاء ُبعد ) (. واخيراً ٓٚٚ.ٓمعياري قدره )
  (.ٕٔٚ.ٓكذلؾ, وبانحراؼ معياري بمغ ) متوسط( بتقدير ٖٚ.ٖ)

في  مرتفع ادارة الجودة الشاممة ومف وجية نظر المستجيبيف إف مستوى تطبيؽ عناصر 
   شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية. 

 المعيارية العامة لممتغير المستقل المتوسطات الحسابية واالنحرافات( 3الجدول )
 ادارة الجودة الشاممة

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الخطأ المعياري
مستوى 
 الموافقة

 الثالث مرتفع 0.712 3.73 ضمان الجودة
 االول مرتفع 0.689 3.90 ضبط الجودة
 الثاني مرتفع 0.770 3.74 تدقيق الجودة

المتوسط الحسابي 
العام الدارة الجودة 

 الشاممة
 متوسط مرتفع 3.79

 
 ( االستدامة االقتصاديةنتائج اإلحصاء الوصفي ألبعاد المتغير التابع )

أف المعدؿ العاـ لممتوسطات الحسابية الكمية لمتغير التابع ( ٗتبيف نتائج الجدوؿ )
, واف ُبعد )نمو ( وبتقدير متوسطٗٙ.ٖ)االستدامة االقتصادية( وأبعاده الفرعية بمغ )

( وانحراؼ معياري قدره ٖٚ.ٖالمبيعات( قد حصؿ عمى أعمى متوسط حسابي )
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( وانحراؼ ٗٙ.ٖ(, تاله ُبعد )تطوير منتج جديد( بمتوسط حسابي بمغ )ٕٛٓ.ٔ)
( بمتوسط توليد قيمة مضافةواخيرًا جاء ُبعد )وبتقدير متوسط (. ٕٜٙ.ٓمعياري بمغ )
 وبتقدير متوسط.  .(ٜ٘ٚ.ٓاري قدره )( وبانحراؼ معيٖ٘.ٖحسابي بمغ )

( أف الشركة حريصة عمى بقائيا في ٗوتدؿ المتوسطات الحسابية في الجدوؿ رقـ )
السوؽ وعمى تحقيؽ األرباح والتي مف خالليا تضمف أف تستمر في تقديـ الخدمات 

 والتي تحقؽ رضا الزبائف.  
 متوسط امة االقتصاديةاالستدومف وجية نظر المستجيبيف إف مستوى تطبيؽ عناصر 

 في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية.  
 التابع( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية العامة لممتغير 4الجدول )

 .االستدامة االقتصادية

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الخطأ المعياري
مستوى 
 الموافقة

 االول مرتفع 1.082 3.73 نمو المبيعات
 الثاني متوسط 0.926 3.64 تطوير منتج جديد
 الثالث متوسط 0.975 3.53 توليد قيمة مضافة
المتوسط الحسابي 
العام لالستدامة 

 االقتصادية
 ***** متوسط 3.64

 
  فرضيات الاختبار ثانيا: نتائج 

H0 :( ال يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مستوىα =0.05 إلدارة الجو )  دة الشاممة
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بأبعادىا )ضماف الجودة ، ضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة ( عمى اإلستدامة اإلقتصادية 
)نمو المبيعات، وتطوير منتج جديد، وتوليد قيمة مضافة( في شركة توزيع المنتجات 

  النفطية العراقية.
 اممةادارة الجودة الشتـ اإلعتماد عمى معامؿ االنحدار المتعدد إلختبار أثر عناصر 

  .كمتغير واحد كمي عمى تحقيؽ االستدامة االقتصاديةبابعادىا الثالثة 
 (Model Summaryb( ممخص النموذج الخاص بالمتغير التابع ككل )5الجدول )

 النموذج
معامل 

 Rاالرتباط 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 0.853a 0.728 0.720 0.45598 

نتائج ممخص النموذج الختبار الفرضية الرئيسة األولى حيث يظير ( ٘دوؿ )يبيف الج
أف قيمة معامؿ االرتباط بيف المتغير المستقؿ ، والمتغير التابع مجتمعة قد بمغت 

( مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتباط موجبة قوية بيف المتغيرات، وكذلؾ يبيف ٖ٘ٛ.ٓ)
% مف ٛ.ٕٚ, أي أف النموذج فسر (0.728) (R2الجدوؿ قيمة معامؿ التحديد )

 التبايف الكمي في االستدامةاالقتصادية أما الباقي يفسر بعوامؿ أخرى.
نتائج تحميؿ تبايف االنحدار ألثر ادارة الجودة بأبعادىا مجتمعة ( ٙيوضح الجدوؿ )

( المحسوبة والتي تدؿ عمى Fعمى االستدامة االقتصادية, حيث يظير الجدوؿ قيمة )
النموذج الختبار االنحدار، واف العالقة بيف المتغيريف المستقؿ والتابع  مدى مالءمة

( وتنص ٓٓٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٖٙٙ.ٜٗتتبع النموذج الخطي, حيث بمغت )
( Fقاعدة القرار عمى اعتبار النموذج مالئمًا إذا كانت قيمة مستوى الداللة المعنوية لػ)

التي تـ الحصوؿ عمييا يعتبر النموذج مالئمًا (، واعتمادًا عمى النتائج ٘ٓ.ٓأقؿ مف )
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)ضماف الجودة ، ضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة ( عمى بأبعادىا ادارة الجودة لتحميؿ أثر 
اإلستدامة اإلقتصادية بابعادىا مجتمعة)نمو المبيعات، وتطوير منتج جديد، وتوليد قيمة 

 في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية.مضافة( 
( نتائج تباين االنحدار الثر ادارة الجودة الشاممة عمى االستدامة 6ول )الجد

  ANOVAbاالقتصادية 
مصدر  النموذج

 البيانات
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F  Sig. 

 
1 

Regressio
n 
 اإلنحدار

59.029 3 19.676 
94.63

6 
0.00
0b 

Residual 
 الخطأ

22.039 106 0.208   

وعالمجم  81.068 109    

 t حيث يبيف الجدوؿ قيـ Coefficients نتائج المعامالت( ٚيظير مف الجدوؿ )
المحسوبة لكؿ مف )ضماف الجودة ، ضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة(، حيث بمغت 

, ٕٕٙ.ٓبمغ ) t sig (، بالتتابع عند مستوى داللة معنويةٖٕٙ.ٙ، ٜٕٔ.ٖ، ٜٗٗ.ٓ)
 .( بالتتابعٓٓٓ.ٓ, ٔٓٓ.ٓ

والتي تنص عمى رفض الفرضية الصفرية اذا   tتنادا إلى قاعدة القرار المتعمقة بواس
(, سيتـ رفض الفرضية ٘ٓ.ٓأقؿ مف ) tكانت قيمة مستوى الداللة المعنوية ؿ 

جزئيًا لممتغيريف )ضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة(، بمعنى وجود أثر ذو  H01الصفرية
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تدامة االقتصادية بابعادىا مجتمعة، فيما لـ داللة احصائية ليذيف المتغيريف عمى االس
 يكف ىناؾ أثر ذو داللة احصائية لُبعد ضماف الجودة عمى االستدامة االقتصادية.  

حيث يتضح أف أعمى األبعاد  Betaويوضح الجدوؿ أيضًا قيـ المعامالت المعيارية 
 Betaيمة تأثيرًا عمى االستدامة االقتصادية كاف ُبعد تدقيؽ الجودة حيث بمغت ق

(، ٕٖٚ.ٓ) Beta(، ثـ جاء في المرتبة الثانية ضبط الجودة حيث بمغت قيمة ٖٖٙ.ٓ)
 (.ٛٗٓ.ٓ) Betaثـ تبعيا ضماف الجودة حيث بمغت قيمة 

( نتائج المعامالت ألثر ادارة الجودة الشاممة عمى االستدامة االقتصادية 7الجدول )
(Coefficienta ) 

المتغيرات 
 المستقمة

ير المعياريةالمعامالت غ  
المعامالت 
 المعيارية

 tقيمة 
مستوى 
الداللة 
Sig  قيمةB 

الخطأ 
 المعياري

 Beta قيمة 

 0.143 1.477  0.360 0.385 الثابت
 0.622 0.494 0.048 0.097 0.040 ضمان الجودة 
 0.001 3.291 0.372 0.113 0.298 ضبط الجودة 
 0.000 6.236 0.633 0.101 0.565 تدقيق الجودة 

 نتائج اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية 
    : Ho1  اليوجد اثر ذو داللو احصائية عند مستوى داللة(= 0.05 α إلدارة )

)ضماف الجودة، وضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة( عمى تحقيؽ نمو  الجودة بابعادىا
تـ االعتماد عمى معامؿ       ة.المبيعات في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقي
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      .تحقيؽ نو المبيعاتعمى  ادارة الجودة الشاممةاالنحدار المتعدد إلختبار أثر عناصر 
حيث يظير أف قيمة   Ho1( نتائج ممخص النموذج الختبار الفرضية  ٛيبيف الجدوؿ)

نمو غير التابع )(، وُبعد المتادارة الجودة الشاممةمعامؿ االرتباط بيف المتغير المستقؿ )
(. مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتباط موجبة قوية بيف ٕٗٛ.ٓ( قد بمغت )المبيعات

(، أي أف ٜٓٚ.ٓ( )R2المتغيرات، ويبيف الجدوؿ كذلؾ أف قيمة معامؿ التحديد )
أما الباقي يفسر بعوامؿ  نمو المبيعات% مف التبايف الكمي في ٜ.ٓٚالنموذج فسر 

 أخرى.
 (Model Summaryb) بنمو المبيعاتلنموذج الخاص ( ممخص ا8الجدول )

 النموذج
معامل 

 Rاالرتباط 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 0.842a 0.709 0.701 0.46046 

( نتائج تحميؿ تبايف االنحدار ألثر ادارة الجودة بأبعادىا الثالثة عمى ٜيوضح الجدوؿ )
( عند 86.231( المحسوبة حيث بمغت )Fير الجدوؿ قيمة )نمو المبيعات, حيث يظ

( يعتبر النموذج F(، واعتمادًا عمى قاعدة القرار المتعمقة بػػ)ٓٓٓ.ٓمستوى داللة )
مالئمًا لتحميؿ أثر ادارة الجودة الشاممة بأبعادىا )ضماف الجودة، وضبط الجودة، 

 المنتجات النفطية العراقية.وتدقيؽ الجودة( عمى تحقيؽ نمو المبيعات في شركة توزيع 
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 ( نتائج تباين االنحدار ألثر ادارة الجودة الشاممة عمى نمو المبيعات 9الجدول )
ANOVAb 

مصدر  النموذج
 البيانات

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F  Sig. 

 
1 
 

Regression 
 اإلنحدار

54.850 3 18.283 
86.23

1 
0.000

b 
Residual 

 الخطأ
22.475 106 0.212   

    109 77.324 المجموع

ألثر ادارة الجودة بمتغيراتو  Coefficients( نتائج المعامالت 10يظير مف الجدوؿ )
المحسوبة  tالفرعية عمى ُبعد المتغير التابع )نمو المبيعات(, حيث يبيف الجدوؿ قيـ 

، ٜٜٖ.ٓ) )ضماف الجودة، وضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة(, حيث بمغت لكؿ مف
, ٔٓٓ.ٓ, ٜٔٙ.ٓبمغ ) t sig(، بالتتابع عند مستوى داللة معنوية ٙٛٚ.٘، ٖ٘ٚ.ٖ
 ( بالتتابع.ٓٓٓ.ٓ

( سيتـ رفض الفرضية الصفرية جزئيًا لممتغيريف (tواستنادا إلى قاعدة القرار المتعمقة بػ
ف (، بمعنى وجود أثر ذو داللة احصائية ليذيف المتغيريضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة)

نو فميس لو أثر ذو داللة احصائية عمى )ضماف الجودة( ، أما بُعد نمو المبيعاتعمى 
 . المبيعات

حيث يتضح أف أعمى األبعاد  Betaويوضح الجدوؿ أيضًا قيـ المعامالت المعيارية 
(، ثـ ٕٗ٘.ٓ) Betaحيث بمغت قيمة تدقيؽ الجودة كاف ُبعد  نمو المبيعاتتأثيرًا عمى 
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(، ثـ تبعيا ٖٙٔ.ٓ) Betaحيث بمغت قيمة  ضبط الجودةالثانية جاء في المرتبة 
 (.ٖٖٓ.ٓ) Betaحيث بمغت قيمة  ضماف الجودة
  نمو المبيعاتعمى  ادارة الجودة الشاممة( نتائج المعامالت ألثر 11الجدول )

(Coefficienta) 

المتغيرات 
 المستقمة

 المعامالت غير المعيارية
المعامالت 
 المعيارية

 t قيمة 
توى مس

الداللة 
Sig  قيمة B 

الخطأ 
 المعياري

 Beta قيمة 

 0.422 0.805  0.263 0.212 الثابت
ضمان 
 الجودة 

0.039 0.098 0.033 0.399 0.691 

 0.001 3.375 0.316 0.114 0.386 ضبط الجودة 
تدقيق 
 الجودة 

0.593 0.102 0.542 5.786 0.000 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية
Ho2:  اليوجد اثر ذو داللو احصائية عند مستوى داللة(= 0.05 α )  إلدارة الجودة

الشاممة بابعادىا )ضماف الجودة، وضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة( عمى تحقيؽ تطوير 
 .منتج جديد في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية.

 .فرضيةتـ اإلعتماد عمى معامؿ االنحدار المتعدد إلختبار ىذه ال
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حيث يظير أف  Ho2 ( نتائج ممخص النموذج الختبار الفرضيةٔٔيبيف الجدوؿ رقـ )
(. ٛٓٛ.ٓقيمة معامؿ االرتباط بيف المتغير المستقؿ ، وُبعد المتغير التابع  قد بمغت )

مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتباط موجبة قوية بيف المتغيرات، ويبيف الجدوؿ كذلؾ أف 
% مف التبايف الكمي ٖ.٘ٙ، أي أف النموذج فسر (0.653) (R2) قيمة معامؿ التحديد

 .في تطوير منتج جديد أما الباقي يفسر بعوامؿ أخرى
 (Model Summaryb)( ممخص النموذج الخاص تطوير منتج جديد 11الجدول )

 R R Square Adjusted Rمعامل االرتباط  النموذج
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0.808a 0.653 0.643 0.55343 

( نتائج تحميؿ تبايف االنحدار ألثر ادارة الجودة بأبعادىا الثالثة ٕٔيوضح الجدوؿ )
( المحسوبة حيث بمغت Fعمى تطوير منتج جديد, حيث يظير الجدوؿ قيمة )

(، واعتمادًا عمى النتائج التي تـ الحصوؿ ٓٓٓ.ٓ( عند مستوى داللة )ٓٚٗ.ٙٙ)
الئمًا لتحميؿ أثر ادارة الجودة بأبعادىا )ضماف الجودة، وضبط عمييا يعتبر النموذج م

 الجودة، وتدقيؽ الجودة( عمى تحقيؽ تطوير منتج جديد.
تطوير منتج جديد عمى نحدار ألثر ادارة الجودة الشاممة ( نتائج تباين اال 12الجدول )

ANOVAb 

مجموع  مصدر البيانات النموذج
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 .F  Sig اتالمربع

1 

Regression 
 اإلنحدار

61.075 3 20.358 66.470 0.000b 

Residual 
 الخطأ

32.466 106 0.306   

    109 93.541 المجموع
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ألثر ادارة الجودة بمتغيراتو  Coefficients( نتائج المعامالت ٖٔويظير مف الجدوؿ )
 tث يبيف الجدوؿ قيـ (, حيتطوير منتج جديدالفرعية عمى ُبعد المتغير التابع )

، حيث بمغت )ضماف الجودة، وضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة(  المحسوبة لكؿ مف
, ٖٔٓ.ٓبمغ ) t sig(، بالتتابع عند مستوى داللة معنوية ٜٖٓ.٘، ٔٚٗ.ٕ، ٜٖٓ.ٔ)

  ( بالتتابع.ٓٓٓ.ٓ, ٘ٔٓ.ٓ

يًا لألبعاد ( سيتـ رفض الفرضية الصفرية جزئtواستنادا إلى قاعدة القرار المتعمقة بػ)
، بمعنى وجود أثر ذو داللة احصائية ليذيف المتغيريف ضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة()

فميس لو أثر ذو داللة احصائية عمى  ضماف الجودة، أما بُعد تطوير منتج جديد عمى 
  . تطوير منتج جديد

 حيث يتضح أف أعمى األبعاد Betaويوضح الجدوؿ أيضًا قيـ المعامالت المعيارية 
 Betaحيث بمغت قيمة  تدقيؽ الجودةكاف ُبعد تطوير منتج جديد تأثيرًا عمى 

(، ٕٕ٘.ٓ) Betaحيث بمغت قيمة  ضبط الجودة(، ثـ جاء في المرتبة الثانية ٙٔ٘.ٓ)
  .(ٜٗٓ.ٓ) Betaحيث بمغت قيمة  ضماف الجودةثـ تبعيا 

ر منتج جديد ( نتائج المعامالت ألثر ادارة الجودة الشاممة عمى تطوي13الجدول )
(Coefficienta) 

المتغيرات 
 المستقمة

المعامالت  المعامالت غير المعيارية
 Sigمستوى الداللة  tقيمة   المعيارية

 Betaقيمة  الخطأ المعياري Bقيمة 
 0.154 1.437  0.316 0.454 الثابت

 0.301 1.039 0.094 0.118 0.122 ضمان الجودة 
 0.015 2.471 0.252 0.137 0.339 ضبط الجودة 
 0.000 5.039 0.516 0.123 0.621 تدقيق الجودة 
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Ho3:  اليوجد اثر ذو داللو احصائية عند مستوى داللة(= 0.05 α )  إلدارة الجودة
 بابعادىا )ضماف الجودة، وضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة( عمى توليد قيمة مضافة.

حيث يظير أف  Ho3ار الفرضية ( نتائج ممخص النموذج الختبٗٔيبيف الجدوؿ رقـ )
(. ٔٚٚ.ٓقيمة معامؿ االرتباط بيف المتغير المستقؿ ، وُبعد المتغير التابع قد بمغت )

مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتباط موجبة قوية بيف المتغيرات، ويبيف الجدوؿ كذلؾ أف 
ي % مف التبايف الكمٗ.ٜ٘(، أي أف النموذج فسر ٜٗ٘.ٓ( )R2قيمة معامؿ التحديد )

 أما الباقي يفسر بعوامؿ أخرى.توليد قيمة مضافة في 
 Model)توليد قيمة مضافة  ( ممخص النموذج الخاص 14الجدول )

Summaryb) 

 R R Squareمعامل االرتباط  النموذج
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 0.771a 0.594 0.582 0.63005 

 

ؿ تبايف االنحدار ألثر ادارة الجودة بأبعادىا عمى توليد ( نتائج تحمي٘ٔيوضح الجدوؿ )
( عند 51.654( المحسوبة حيث بمغت )Fقيمة مضافة, حيث يظير الجدوؿ قيمة )

( يعتبر النموذج مالئمًا لتحميؿ F( واعتمادًا عمى قاعدة قرار )ٓٓٓ.ٓمستوى داللة )
قيؽ الجودة( عمى تحقيؽ ضماف الجودة، وضبط الجودة، وتدأثر ادارة الجودة بأبعادىا )

 .توليد قيمة مضافة
( نتائج تبايف االنحدار ألثر ادارة الجودة الشاممة عمى توليد قيمة مضافة ٘ٔالجدوؿ )

ANOVAb 
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مجموع  مصدر البيانات النموذج
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

Sig. 

 
1 

Regression 
 اإلنحدار

61.513 3 20.504 51.654 
0.000

b 
Residual 
 الخطأ

42.077 106 0.397   

103.59 المجموع
1 

109    

بمتغيراتو ادارة الجودة ألثر  Coefficients( نتائج المعامالت ٙٔيظير مف الجدوؿ )
 t(, حيث يبيف الجدوؿ قيـ توليد قيمة مضافةالفرعية عمى ُبعد المتغير التابع )

(، حيث بمغت ط الجودة، وتدقيؽ الجودةضماف الجودة، وضب) المحسوبة لكؿ مف
, ٜ٘ٛ.ٓبمغ ) t sig(، بالتتابع عند مستوى داللة معنوية ٗٛٛ.ٗ، ٜٓ٘.ٕ، ٕٖٔ.ٓ)

 ( بالتتابع.ٓٓٓ.ٓ, ٗٔٓ.ٓ

( سيتـ رفض الفرضية الصفرية جزئيًا لألبعاد (tواستنادا إلى قاعدة القرار المتعمقة بػ
ذو داللة احصائية ليذيف البعديف  ، بمعنى وجود أثرضبط الجودة، وتدقيؽ الجودة()

فميس لو أثر ذو داللة احصائية عمى  ضماف الجودة، أما بُعد توليد قيمة مضافةعمى 
 . توليد قيمة مضافة

حيث يتضح أف أعمى األبعاد  Betaويوضح الجدوؿ أيضًا قيـ المعامالت المعيارية 
 Betaمغت قيمة حيث ب تدقيؽ الجودةكاف ُبعد توليد قيمة مضافة تأثيرًا عمى 
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(، ٕٚٚ.ٓ) Betaحيث بمغت قيمة  ضبط الجودة(، ثـ جاء في المرتبة الثانية ٔٗ٘.ٓ)
 (.ٖٔٓ.ٓ) Betaحيث بمغت قيمة  ضماف الجودةثـ تبعيا 

توليد قيمة مضافة عمى  ادارة الجودة الشاممة( نتائج المعامالت ألثر 16الجدول )
(Coefficienta) 

المتغيرات 
 المستقمة

 غير المعياريةالمعامالت 
المعامالت 
 المعيارية

 tقيمة 
مستوى 
الداللة 
Sig  قيمةB 

الخطأ 
 المعياري

 Betaقيمة 

 0.178 1.355  0.360 0.488 الثابت
 0.895 0.132 0.013 0.134 0.018 ضمان الجودة 
 0.014 2.509 0.277 0.156 0.392 ضبط الجودة 
 0.000 4.884 0.541 0.140 0.685 تدقيق الجودة 

 مناقشة النتائج 
وجود أثر ذو داللة إحصائية عند H0  اوال: أظيرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية 

( وتدقيؽ الجودة، ضبط الجودةلبعدي )  الدارة الجودة الشاممة  ( α =0.05) مستوى
وتوليد قيمة , وتطوير منتج جديد, نمو المبيعاتبأبعادىا ) االقتصادية عمى االستدامة

في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية, بينما لـ يكف ىناؾ أثر ذو داللة  (ضافة
( ٕٗٔٓ) الحدادوقد اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة  .ضاف الجودةاحصائية لبعد 
بيف َأْبعاد إدارة الجودة الشاممة وجميع وجود أثر ذو داللة إحصائية وجود التي اظيرت 

  .عناصر التنمية المستدامة
  ثانيا: أظيرت نتائج إختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة مف الفرضية الرئيسية االتي:ػػػػػػػػ 
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وجود أثر ذو داللة إحصائية عند  Ho1أظيرت نتائج الفرضية الفرعية األولى  .ٔ
( ضبط الجودة، وتدقيؽ الجودةلبعدي )الدارة الجودة الشاممة (   α =0.05مستوى )

شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية, بينما لـ يكف ىناؾ أثر في  نمو المبيعاتعمى 
 . ضماف الجودةذو داللة احصائية لبعد 

وجود أثر ذو داللة احصائية عند   Ho2أظيرت نتائج الفرضية الفرعية الثانية   .ٕ
تطوير منتج ( عمى ضبط الجودة، وتدقيؽ الجودةلبعدي ) ( α =0.05مستوى داللة  )

توزيع المنتجات النفطية العراقية, بينما لـ يكف ىناؾ أثر ذو داللة  في شركة جديد
الثالثة. وقد اتفقت ىذه االقتصادية عمى أبعاد االستدامة  ضماف الجودةإحصائية لبعد 

تبني الشركات المبحوثة لممارسات إدارة (  مف حيث ٕ٘ٔٓ)الشيباني النتائج مع دراسة 
لتزاـ بيا بكافة المستويات اإلدارية لتعزيز اأَلداء الجودة الشاممة بكافة َأْبعادىا واإل

 .اإلبداعي
وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى  Ho3.اظير نتائج الفرضية الفرعية الثالثة ٖ

 توليد قيمة مضافة( عمى ضبط الجودة، وتدقيؽ الجودةلبعدي )α =0.05 ) داللة ) )
ما لـ يكف ىناؾ أثر ذو داللة احصائية في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية, بين

 تقـوأنو يمكف لمشركات الربحية اف وقد التقت نتائج ىذه الدراسة . ضماف الجودةلبعد 
يؽ جميع ابعاد التنمية ابتكار منتجاتيا تحقيؽ أىدافًا غير مالية تصب في تحقب

 Geng, et.al.,. (2019.)مع ما توصمت إليو دراسة  المستدامة
  :باآلتي انناء عمى النتائج التي تم التوصل الييا يوصي الباحثالتوصيات : ب

 بادارة الجودة الشاممةشركة توزيع المنتجات النفطية العراقية  ضرورة اىتماـ .1
 .الثالثة مجتمعة, االمر الذي يؤدي إلى توفير متطمبات الزبائف بشكؿ مستمر بأبعادىا
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مع االطراؼ التي تتعامؿ معيا  الشركة بتوفر درجة عالية مف التنسيؽ ضرورة قياـ .2
الشركة وتمبية احتياجات  يؤدي إلى استدامةاالمر الذي الخارجية لمشركة  في البيئة

 المجتمع الذي تعمؿ فيو
مما يسيـ في معالجة حاالت  ضماف الجودةالشركة عمى دعـ  التركيز مف قبؿ .3

كس عمى اىتماـ مما ينعالزبائف يا نفطية التي يحتاجالمشتقات ال العجز والنقص مف
 .البيع بخدمات ما بعد الزبائف

 العوامؿ التي تساعد الشركةاالستراتيجيات التي تدعـ  ضرورة االستمرار باتباع .4
 .لتحقيؽ االستدامة االقتصادية

 : المقترحات اآلتية انويقدم الباحث
يجابيػػات تطبيػػؽ . ٔ  عمػػى ادارة الجػػودة الشػػاممةإجػػراء دراسػػات مسػػتقبمية توّضػػح مزايػػا وا 

نمػػػػو المبيعػػػػات, بأبعادىػػػػا الػػػػثالث ) االقتصػػػػادية متغيػػػػرات تابعػػػػة أخػػػػرى عػػػػدا اإلسػػػػتدامة
  . وتطوير منتج جديد, وتوليد قيمة ضافة(

إجػػراء دراسػػات مسػػتقبمية عمػػى قطاعػػات أخػػرى عػػدا قطػػاع توزيػػع المنتجػػات النفطيػػة . ٕ
 .الذي تناولتو الدراسة الحالية بالبحث

 قائمة المراجع
 .لمغة العربيةاوال : المراجع با

(، دار ٘(. إدارة الجودة الشاممة: مفاىيـ وتطبيقات، ط )ٖٕٔٓجودة، محفوظ ) .ٔ
 وائؿ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

(. دور اإلدارة الموجستية في تحسيف جودة الخدمة ٕٙٔٓالحاج، الصديؽ ) .ٕ
بالمؤسسات المصرفية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السوداف لمعمـو 

 .نولوجيا، السودافوالتك
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(. أثر أدارة الجودة الشاممة عمى التنمية المستدامة في ٕٗٔٓالحداد, حسوف  ) .ٖ
التعميـ العالي في العراؽ. مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة, العدد الخاص 

  .(ٗ) ٕٗٔٓبالمؤتمر العممي المشترؾ  
لفكر لمنشر والتوزيع، (. إدارة الجودة الشاممة، دار آٜٕٓالحداد، عواطؼ ) .ٗ

 عماف، األردف.
دور متطمبات إدارة الجودة الشاممة لمبيئة  (.2016داوود, فضيمة, وسمماف, ىبة ) .٘

مجمة العمـو  .في تعزيز االستدامة البيئية: بحث تطبيقي في شركة الحفر العراقية
 .147-173(, ص ص87), العدد22اإلقتصادية واالدارية, المجمد

االستدامة والنسيج الحضري التقميدي: البيت البغدادي  (.2013الدباغ, جاسـ ) .ٙ
 .1-35(, ص ص2د ), العد 16انموذجا. مجمة كمية اليندسة, جامعة النيريف, المجمد

(. إدارة الجودة الشاممة الموارد البشرية واألداء المؤسسي، ٕٚٔٓالدرمكي، عبداهلل ) .ٚ
 متحدة.(، دبي قنديؿ لمطباعة والنشر، دبي، اإلمارات الٔط )

(، مركز ٔ(. إدارة الجودة الشاممةفي التدريب، ط )ٕٗٔٓرضواف، محمود ) .ٛ
 الخبرات المينية لإلدارة، القاىرة، مصر.

(، دار ٔ(. إدارة الجودة الشاممة، ط )ٕ٘ٔٓالزبوف، عطاهلل وبني حمداف، خالد ) .ٜ
 اليازوري لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

ت إدارة الجودة الشاممة في األداء اإلبداعى (. أثر ممارسإ٘ٔٓالشيباني, سامي ) .ٓٔ
القدرات اإلبداعية لألعماؿ كمتغير معدؿ : دراسة تطبيقية عمى شركات الصناعات  -

منشورة، جامعة العموـ االسالمية العالمية،  الغذائية في األردف. رسالة دكتوراه غير
 عماف، األردف.
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حسيف القدرة التنافسية في (. مدخؿ إدارة الجودة الشاممة لتٖٕٔٓطيب، خالد ) .ٔٔ
دراسة حالة شركات التأميف في الجزائر، مجمة الباحث اإلقتصادي،  -قطاع التأميف

 . ٕٖٔ -ٔٔ(، ص ص ٔ) ٔالمجمد 
استراتيجية محاكاة الطرز المعمارية التراثية  (.2016عباس, قيس, وحمزة, عباس ) .ٕٔ

لمجمة العراقية لميندسة لتحقيؽ االستدامة البيئية: طراز الفناء الوسطي نموذجًا. ا
 . 52-80(, ص ص1العدد), 12المعمارية. المجمد

(. إدارة الجودة الشاممةالموجية وأثرىا عمى األداء ٕٛٔٓعبد الرحمف، معالي ) .ٖٔ
 الدور المعدؿ لمثقافة التنظيمية، أطروحة دكتوراه منشورة. –المؤسسي 

االبالغ المالي في  (. أثر محاسبة االستدامة عمى تقارير2013العرموطي, احمد ) .ٗٔ
رسالة الشركات الصناعية المساىمة العامة االردنية المدرجة في بورصة عماف. 

 ماجستير غير منشورة, جامعة الشرؽ االوسط, عماف, االردف.

(، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، ٔ(. إدارة التغيير، ط )ٕ٘ٔٓعمياف، ربحي ) .٘ٔ
 األردف.

جودة عمى خدمات الرعاية الصحية في (. أثر ضماف الٕٛٔٓالعمر، محمد ) .ٙٔ
مستشفيات الخدمات الطبية الممكية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عماف 

 العربية، عماف، األردف.

(. أثر تطبيؽ مبادىء إدارة الجودة الشاممةعمى أداء العامميف ٕٛٔٓمحمد، عمر ) .ٚٔ
 .شورة، أطروحة دكتوراه منالخرطوـ -في الشركة السودانية لإلتصاالت

أثر التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية عمى (. ٕٙٔٓالمصري, صييب ) .ٛٔ
. رسالة ماجستير غير ات تكنولوجيا المعمومات االردنيةاالستدامة االقتصادية لشرك

 منشورة, جامعة عماف العربية, عماف, االردف.
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