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 أكرم احمد الطويلالدكتور االستاذ 

  بشار عز الدين السماك   
  أغاعمر احمد احمد عوني    

 

The Possibility of Establishing TQM Requirements of the 

Environment: An Exploratory Study in the Cement Plant Badush 

(Expansion)  

 
Akram A. AL-Taweel  Prof.(PhD) 

   Bashar A. AL-Sammak 

   Ahmed A. Ahmed Omar Agha 

Abstract 

 
The research aims to determine the possibility of establishing the requirements of 

Total Quality Management to the environment in Badush Cement Plant / Nineveh 

Governorate. These requirements of Total quality management of the environment have an 

important role in the work of businesses, especially in the industrial one because of its role 

to achieve some of the objectives such as the goal of conserving the environment. For the 

study is limited that deal with these requirements in the Iraqi environment  they tried to 

imply their research within these requirements with a historic framework in an attempt to 

study them. The research tries to answer the following questions: 1 / What is the knowledge 

of managers in the factory about the concept and the requirements of total quality 

management to the environment?. 2 / Do managers in the factory in question seek to 

establish the requirements of total quality management to the environment?. 3 / What are 

the most appropriate requirements in the plant under examination?. The research concludes: 

the plant can be set up under the requirements of total quality management of the 

environment adopted in the research through the production and delivery of products to 

customers. In the light of the findings, there are some of recommendations ,the most 

important one focuses increasing the administration's interest in the plant to deepen the 

awareness of its workers about the importance of continuous improvement of the 

environment, reduce the environmental pollution, ensure the safety of workers and improve 

the environmental performance of the plant to continue and grow through the competition 

in the market. 

 

Key wards: Quality, Environment, Top Management Commitment, Focus on the 

Customer, Continues Improvement, Team Work.    
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إمكانية إقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة: دراسة 
 استطالعية في معمل سمنت بادوش التوسيع

 
 أكرم احمد الطويلالدكتور االستاذ 

  بشار عز الدين السماك   
  أغااحمد احمد عوني    

 
 المستخلص

 
فددي معمددل  ة إمكانيدة إقامددة متطلبددات إدارة الجددودة الشداملة للبيئدديهدد  البثددل إلددي تثديددد 

متطلبددات إدارة الجددودة الشدداملة للبيئددة مدد   إذ تعددد. نينددو فددي مثاف ددة التوسدديع سددمنت بددادوش 
لمدا لهدا مد  دور فدي السديما الندناعية منهدا والهامة في مجدال عمدل شدركات ااعمدال  المتطلبات

هدذ   التدي تناولدت . ولمثدودية الدراسداتالمثاف ة علي البيئةومنها هد   ،هاتثقيق بعض أهداف
اطالع الباثثي  فقد عملوا علي تضمي  بثثهم الثدالي هدذ   ودثد فيالبيئة العراقية  المتطلبات في
 علددي جابددةاإل. ويثدداول البثددل تهابمتغيراتهددا ضددم  إطددار شددمولي فددي مثاولددة لدراسدد المتطلبددات
 دارةإ/ ما مد  معرفة المدراء في المعمدل قيدد البثدل عد  م هدوم ومتطلبدات 1: يةتاآلالتساؤالت 

 إدارةمتطلبدات  إقامدة لديإ/ هل يسدعي المددراء فدي المعمدل قيدد البثدل 2الجودة الشاملة للبيئة ؟. 
/ مدداهي المتطلبددات االكثددر مالئمددة للتطبيددق فددي المعمددل المبثددول ؟. 3الجددودة الشدداملة للبيئددة ؟. 

بددات متطل قامدةإيمكدد  للمعمدل قيدد البثددل  وتوندل البثدل إلددي مجموعدة مد  االسددتنتاجات أهمهدا:
الزبدائ .  إلديمنتجات المعمل وتقدديمها  نتاجإالجودة الشاملة للبيئة المعتمدة في البثل عند  إدارة

 إدارةهتمدام اضدرورة زيدادة  أهمهداكدا  مد  ،وفي ضوء االسدتنتاجات قددمت عددد مد  التونديات 
لتلول التثسي  المستمر للبيئة وخ ض ا هميةأالمعمل قيد البثل بتعميق الوعي لد  عامليه ثول 

 مدامأالبيئدي للمعمدل لمسداعدته فدي البقداء والنمدو  ااداءالبيئي وضما  سالمة العداملي  وتثسدي  
 المنافسة في السوق.

 
 ، التثسدي  المسدتمر، التركيز علي الزبدو  ،التزام اإلدارة العليا ،البيئة ،الجودة الكلمات الم تاثية:

  العمل الجماعي.  
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 المقدمة

تقوود الثييور مون  ةمام بالمجاالت البيئية وفي مقدمتها إدارة الجودة الشاملة للبيئإن االهت
الشرثات والمعامل إلى تحقيق التفوق في مجاالت المنافسة المختلفوة وفوي مقودمتها المجواالت 

متزايود مون لودن الصناعية والخدمية، إذ حظيت متطلبات إدارة الجودة الشواملة للبيئوة باهتموام 
 ، البحو  فوي هوذا المو وو وإدارة الجوودة وإدارة اننتواو والعمليوات نظوم االت ، بمجوالثتاب

متطلبووات إدارة الجوودة الشوواملة التووي تناولوت مو وو   الميدانيوةونظورا  لمحدوديوة الدراسووات 
 ورورة ت ومين  يون، فقود وجود البواحاق بعامة وفوي محافظوة نينووخ بخاصوةللبيئة  في العر

وقود ت ومن البحو   ،/ نينووخفوي معمول سومنت بوادوت التوسوي  بحيهم لهذا المتغيور وتطبيقو 
: )المبحو  اوول: منهجيوة البحو ل المبحو  اليواني: الجانوب النظورحل المبحو  المباح  اآلتية

 اليال : الجانب الميدانيل المبح  الراب : االستنتاجات والمقترحات(ل 
 منهجية البثل
 مشكلة البثل

نافسووية ثبيوورة السوويما بعوود انفتووا  االسووواق تعموول صووناعة السوومنت فووي ظوول تحووديات ت
العاملة فوي ذلوا المجوال العمول علوى  يتطلب من المعاملمما  ،العالمية وسواقاالعراقية على 

ذلووا  طووارإتجوواوز تلووا التحووديات موون خووتل منطووق التميووز فووي مجووال صووناعة السوومنت وفووي 
ة بّعوودها ة الشواملة للبيئوالجوود تظهور الحاجوة إلوى اسوتخدام المعامول لوونظم معاصورة منهوا إدارة

 لالترثيز على جودة البيئوة فوي جميو  نشواطاتهاللشرثة ُيلزم اندارة العليا  ا  حديي ا  إداري مدخت  
/ موا مودخ معرفوة المودرا  1 :لتسواالالت اآلتيوةايمثن ت مين مشثلة البح  على ذلا تأسيسا  

/ هوول يسووعى 2للبيئووة  ل الجووودة الشوواملة  دارةإفوي المعموول قيوود البحوو  عوون مفهوووم ومتطلبوات 
/ مووا 3الجووودة الشوواملة للبيئووة  ل  إدارةمتطلبووات  قامووةإ لووىإالموودرا  فووي المعموول قيوود البحوو  

 مة للتطبيق في المعمل المبحو   ل   مت اوثيرالمتطلبات 
 أهمية البثل

بحوويهم موون واقوو  انسووجام  موو  طروحووات الثّتوواب فووي مجووال  أهميووة وناسووتقى البوواحي
 ورورة اوخوذ بنظور االعتبوار متطلبوات إدارة الجوودة  ووالجوودة العمليوات اننتاو و دارتيإ

التوي السيما في المعامل وييقوة الصولة بالعمليوات االنتاجيوة والشاملة للبيئة في مجال الصناعة 
ل إذ قد يميل هذا بحد ذات  إ افة علمية جديرة باالهتمام خصوصوا  إذا موا على البيئة ييرأتلها 

ارة لميل هوذ  الدراسوات علوى وفوق اطوت  البواحيين علوى الثتابوات العراقيوة تأثدت ندرة االش
   لللبيئة الجودة الشاملةفي مجال إدارة 
 أهدا  البثل

 المعمولفي  للمدرا  والعاملين إطار نظرح/ تقديم 1يهدف البح  الحالي إلى ما يأتي: 
فر المتطلبوات اسة مدخ توودرا/ 2ل الجودة الشاملة للبيئة إدارةمتطلبات مفهوم والمبحو  عن 

 لإقامتهاجل أمن  اوساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة للبيئة في المعمل قيد البح 
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 (1افترا ي للبح  ثما في الشثل ) مخطط: َتم َتصميم البثل مخطط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 1الشكل 
 االفتراضيالبثل  مخطط

   لنالباحيي دمن أعدا :المندر
 

 البثلفرضيات 
قيود  المعمولتووفر فوي ي/ الفر وية اوولوى: 1: يوأتييمثون تحديود فر ويات البحو  بموا 

 سوتجيبي/ الفر وية اليانيوة: 2ل دارة الجودة الشواملة للبيئوةإقامة البح  المتطلبات اوساسية ن
 لةالبيئيالجودة الشاملة  إدارةمتطلبات  نقامةقيد البح   المعمل

 منهج البثل
ف وت   ،وصف مجتم  وعينوة البحو لمنهجين الوصفي والتحليلي في ا ونالباحياعتمد 

 ل  عن وصف وتشخيص متغيرات البح 
 ثدود البثل

الحدود المو وعية: تنواول البحو  الحوالي متطلبوات : أ/ ت منت حدود البح  ما يأتي
ب/ الحودود البشورية: ل التوسوي فوي معمول سومنت بوادوت  ةدارة الجودة الشواملة البيئيوإتطبيق 

مودير  وهوم ثول مون ،التوسوي فوي معمول سومنت بوادوت  المودرا تصر البحو  الحوالي علوى اق
الحودود المثانيوة: اقتصور البحو  علوى ت/ ل ومودرا  االقسوام والشوعب ثافوة المعمل ومعاونيو 

بعود ف وت  عون  ون،لتعواون إدارة هوذا المعمول مو  البواحينظورا   التوسي  معمل سمنت بادوت
/ الحوودود الزمانيووة:  ل الشوورثة العامووة للسوومنت الشووماليةو و  المعموول المبحووالمسووافة بووين 

 ل  2211/ 27/7ولغاية   2212/ 1/7  الممتدة بين المدةاقتصرت مدة البح  على 
 أساليب جمع البيانات والمعلومات

االسوتفادة مون / 1: بيانات ومعلوموات البحو جم   في آلتيةاتم االعتماد على االساليب 
وتعزيوووز االفثوووار  فوووي ثتابوووة جانوووب البحووو  النظووورح بيوووة واوجنبيوووةالعر الثتوووب والووودوريات

  الجودة الشاملة للبيئةمتطلبات إدارة 

التزام اإلدارة  
 العليا 

 

 العمل 
 الجماعي 

 

التحسين 
 المستمر

 

التركيز على 
 الزبون

 

 متوفرة

 

ى 
 عل

مل
الع

تها
قام

إ
 

  الجودة الشاملة للبيئةمتطلبات إدارة إقامة 

 

 نعم ال
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 *اسوتمارة االسوتبانةبواسوطة / البيانات التي تم الحصوول عليهوا 2الجانب الميدانيل ب المرتبطة
   ل من السادة المبحويين

 أساليب التثليل اإلثنائي

طبيعووة البحوو  وأهدافوو  و ليووات  مو وووعية تعبوور عوونمالشوورات  لووىإبهوودف التوصوول 
نجورا  التحليول انحصوائي  SPSS Ver.19البرمجية الجواهزة  اُعتمدتفر يات ،  لتحقق منا

االنحوراف ، الوسوط الحسوابي، النسوب المئويوة، التثورارات)يوأتي: والتوصل الوى موا المطلوب
 ل ( tاختبار ،**قياس االستجابة، المعيارح

 قياس ثبات االستبانة
 من ختل إعادةالمبحوية متغيرات تبانة للالتعبير عن دقة متغيرات استمارة االس تم

 إذ،اوداةاختبار لتحديد درجة يبات  باستخداميوما  من االختبار اوول  حد عشرأاالختبار بعد 
( والتي تعد نسبة عالية F+89.3على مستوخ البح  الحالي) Alpha Cronbachبلغت قيمة 
  ومتغيرتهال انستبانة تعثس  يبات

 ***التوسيع معمل سمنت بادوش ون 

ثلووم شوومال  22ويقوو   11/7/1893 فووي  إنتاجوو   معموول سوومنت بووادوت التوسووي  أبوود
 ،ويعموول بالطريقووة الجافووة ذات التسووخين والثلسوونة المسووبقين ،اتالموصوول فووي ناحيووة حميوود

ل طون مون السومنت البورتتنودح العوادح لوفأتبلو  طاقتو  اننتاجيوة  ا  واحود ا  إنتاجيو ا  وي م خط
 ى ان جمي  مثائن ومعدات هذا المعمل هي ذات مناشئ فرنسية ويابانية ل وتجدر انشارة إل

وموودرا  ومعاونيوو   قيوود البحوو المعموول  بمووديراختيووار عينووة قصوودية تميلووت تووم  :عينددة البثددل

( 1ل ويو و  الجودول )فوردا  ( 29والبوال  عوددهم ) المعمولفوي ثافوة الشوعب  ومودرا  اوقسام
 وصف اوفراد عينة البح ل

 

 ون  لألفراد المبثوثي  عينة البثل :1الجدول 
 التحصيل الدراسيتوزي  اوفراد المبحويين حسب 

 ماجستير دبلوم عالي بثالوريوس دبلوم فني إعدادية

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

3 1207 6 2101 12 2306 3 1207 1 306 

 ) سنة ( توزي  اوفراد المبحويين حسب سنوات الخدمة في الشرثة

 فأثير 32 26-32 21-22 16-22 11-12 6-12 1-2

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

9 
290
2 

11 303 1 1103 1 306 3 1207 1 
30
6 

- - 

 ) سنة ( توزي  اوفراد المبحويين حسب الفئة العمرية

 فأثير 62 28 - 22 18 - 12 38 - 32 28 - 22

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

7 22 12 3209 9 2902 3 1207 - - 

 باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلثترونيةل  ينالجدول من إعداد الباحي المندر:

 
إذ تبوووين مووون الجووودول أن  ،( إلوووى التحصووويل الدراسوووي للمبحوووويين1يشوووير الجووودول )

ف ت  عن ثبر فئواتهم العمريوة االمور  ،وقمنهم يحملون شهادة الدبلوم الفني فما ف %(3,98)

                                                 
*

 ( استمارة االستبانة المستخدمة في جم  البيانات والمعلومات من عينة البح ل 1يبين الملحق )  
**

 (122جابات اوفراد/ عدد درجات المقياس المستخدم * الوسط الحسابي ن) = قياس االستجابة 
***

 الثراس التعريفي للمعمل قيد البح  ل  
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موون فهووم مثونووات االسووتبانة والتعاموول معهووا بشووثل صووحي  ل ثمووا يت وو  موون الووذح يمثوونهم 
مونهم لوديهم  %(2,71)إذ تبوين أن  ،( مدة خدمة المبحوويين فوي الشورثة المبحويوة1الجدول )

ة والخبورة فوي سنوات وهي سنوات يثتسوب مون ختلهوا المودرا  المعرفو (2) خبرة وثير من
  ثيفية التعامل م  المتغيرات المحيطة بهم واتخاذ القرارات المناسبة في مجال عملهمل

 الجانب الن ري

 يت من هذا المبح  المحاور اآلتية:
يت ومن هوذا المحوور الفقورات  :أهددا  إدارة الجدودة  الشداملة للبيئدةو وأهميةم هوم  -أوالا 

 اآلتية: 
TQEM)) مفهووم إدارة الجوودة الشواملة للبيئوةظهور  ملة للبيئدة:م هوم إدارة الجدودة الشدا -

* 

( مبووادرة ** GEMIعنوودما قوودم المعهوود العووالمي لووئدارة البيئيووة ) 1882بشووثل رسوومي عووام 
شورثة مون الشورثات الثبيورة فوي الواليوات  (22حيو  جمعوت أثيور مون ) ،اندارة العالمية

 Attention and) مجووال عملهووا فووي TQEMمفهوووم  المتحوودة اومريثيووة لتتبنووى طوعيووا  

Hansen, 2002, 8) ل ( وأثدWever,1996,8)  لمفهووم  الشرثاتعلى  رورة استجابة قادة
مووون خوووتل االهتموووام بموا وووي  الصوووحة  شووورثاتهمإدارة الجوووودة الشووواملة بهووودف تطووووير 

وبينوووووت ل الشووووورثةوالسوووووتمة للعووووواملين والزبوووووائن وتناولهوووووا فوووووي إطوووووار إسوووووتراتيجية 
((EPA,1995,3

يميوول و ،للبيئووة( يشووير إلووى إدارة الجووودة الشوواملة TQEMمفهوووم )ن أبوو (***
ن إدارة أ( بوووWilling,1994,viii) ويوورخ لنطقيووة لتحفيووز الرقابوووة علووى التلووو الطريقووة الم

الجودة الشاملة للبيئة هي العملية التي يتم من ختلهوا تطبيوق فعاليوات إدارة الجوودة الشواملة 
 ,Curkovic and  Landeros, 2000) وأشوار لهود البيئية للمنظمةالمساعي والجفيما يتعلق ب

إدارة الجودة الشاملة للبيئوة هوي مونهو موجو  يهودف لخفول وإزالوة جميو   إلى أن  (63-76
وأثود  لوالمنتجواتوبي  الموواد  ،واالستخدام ،والتصني  ،ايات المرتبطة بالتصميمموارد النف

(Sammalisto,2001,47)  جودة الشاملة هي طريق  منظموة وشواملة للتفثيور ن إدارة الأعلى
 لفي جمي  عمليوات انعموال للمنظموة والتطوير البيئي تجا  اخذ المسالوليات البيئية الشاملة

( مفهوووم  إدارة الجووودة **** OEPA, 2001, 2) وثالووة حمايووة البيئووة فووي اوهووايو وعرفووت
ة لعمليوات اننتواو ،ف وت عون يويئالشاملة للبيئة علوى أنهوا عمليوة تسوتخدم لفهوم الظوواهر الب

 Clelland and) وأو و  لتحديد أسباب نشو  التلف وال يا  والتلو  بسبب تلا العمليات

Henderson ,2004,1) هووي تطبيووق عمليووات إدارة الجووودة للبيئووة ن إدارة الجووودة الشوواملة أبوو
وظووائف توورتبط بشووثل وييووق بال TQEM ، لووذلا فووانللشوورثةالشوواملة  وومن الحوودود البيئيووة 

ن أ( بوBhat,1998) وبوين لبشوثل مباشور علوى قودراتها وثفا تهواوتعتمود  ،للشورثةاوساسية 
أثيوور بثييوور موون  ا  مثلفوو عوود حووت  يتقلوويص أو تجنووب الفعاليووات واوعمووال المنتجووة للنفايووات 

يعوود  ت  وان اسووتبدال تلووا انسووتراتيجياend-of-pipeاالسووتراتيجيات التقليديووة المسووماة ب 
(ل Curkovic and Sroufe, 2007,560ويعرف بإدارة الجودة الشواملة للبيئوة ) ،ليا  تفاع منهجا  

وقد جورخ الحودي  فوي العقودين اوخيورين عون مفهووم إدارة الجوودة الشواملة للبيئوة مون قبول 
 ن البيئوة البودأ( بو287-286 ،2229 ،ويبين بهذا الصدد )نجوم ،المهتمين بالبيئة وبالجودة 

وذلوا  ،شرثة وجمي  العاملين فيها فوي إدارة الجوودة الشواملة للبيئوةن تثون مسالولية الأ من

                                                 
*

 Total Quality Environment Management   
**

  Global Environmental Management Initiative 
***

 Environmental Prevention Agency 
 ****

Ohio Environmental Prevention Agency   
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 ووير الشوورثة موون خووتل التحسووين المسووتمر فووي اودا  البيئووي وإرسووا  قواعوود خجوول تأموون 
 الجميو  ل اتسواقا   ةومبادئ اندارة البيئية المستديمة في الشرثات ورف  شعار البيئة مسوالولي

ارة الجوودة الشواملة للبيئوة يموزو بوين مفهوومي إدارة ن مفهووم إدأم  ما تقدم يمثون القوول بو
يهوودف إلووى التحسووين و ،يووة مسووتفيدا موون أوجوو  الشووب  بينهموواالجووودة الشوواملة واندارة البيئ

 الشورثةالبيئي لمساعدة   عن خفل أو إزالة التلف وال يا  والتلو ت   ف ،المستمر للبيئة
 ل مام السوقأو التي تطبق إدارة الجودة الشاملة في البقا  والنم

أثوود عوودد موون الثتوواب الووذين تنوواولوا مو ووو  إدارة  أهميددة إدارة الجددودة الشدداملة للبيئددة: -

موون خووتل جمعوو  بووين مبووادئ إدارة الجووودة الشوواملة ومبووادئ  توو الجووودة الشوواملة علووى أهمي
ن إذ إن الحرثة البيئية هي التي وجهت أنظار الشرثات إلى البيئوة ثمعيوار موالبيئيةلاندارة 

( 281، 2229 ،ا الزبون لوبهذا الصدد يالثد )نجمالمعايير المهمة في إيجاد وتحسين ر 
البد من مراعاتو   بيئيا   على أن الجودة في ظل إدارة الجودة الشاملة أصبحت تتطلب شرطا  

التووي يرهبهووا الزبووائن والووذين أصووبحوا أثيوور اهتمامووا  للمنتجوواتموون قبوول الشوورثة المنتجووة 
سوووا  موون خووتل و وو  واسووتخدام  ،عنوود قيووامهم بعمليووة شوورا  المنتجووات بالق ووايا البيئيووة

أو من  الجووائز البيئيوة للشورثات التوي تهوتم بق وايا البيئوة  المنتجاتالملصقات البيئية على 
 لوتصمم وتنتو منتجاتها في  و  االهتمام بالبيئة وتقليص تلويها إلى أدنى مسوتوخ ممثون

بة قادة الشرثات لمو و  إدارة الجوودة الشواملة للبيئوة ن استجاأب (Wever, 1996, 8وبين )
أصووبحت  وورورية وذلووا لتناولوو  مجوواالت الصووحة والسووتمة والبيئووة فووي خطووة اوعمووال 

وذلوا مون خوتل  ،اومر الذح يتطلب منهم االستجابة لمجاالت تحسوين البيئوة انستراتيجية،
وقوود ل 1882حوول البيئووة عوام (Rioمة التوي أعلنتهووا قموة )ااالهتموام بمبوادئ  التنميووة المسوتد

عرفتهووا ( إلوى أن اللجنووة العالميوة للبيئوة والتنميوة المسوتدامة 2222،67زنوط ، )ابوو تأشوار
سوواومة علووى قوودرة اوجيووال المقبلووةل دون الم موون بأنهووا العمليووة التووي تلبووي حاجووات الحا وور

دة الشواملة ن الشورثة التوي تطبوق مفهووم إدارة الجووأبو (Sammaliston, 2001,128وتوقو  )
ويالثود ل مة وتحقيق ميزة في هذا المجوالاأن ترثز على مو و  البيئية المستد عليهاللبيئة 

ن فوي الحو  مون أهمية إدارة الجودة الشواملة للبيئوة تثأ( بGEMIمعهد إدارة البيئة العالمية )
في إيجاد الثلف الماليرة على عمليات منو  التلوف والتلوو  مون خوتل تحسوين عمليوة اتخواذ 

ووصوف العمليووة وجول تقيويم عمليوة منوو  التلوو  المسوتمرة وخيووارات  القورارات المنظميوة،
وذلوا  ،االستيمار اوخرخ عن طريق التخصيص ب منها الثلف البيئية والفوائد لثل خيوار

 ،أثيوور شوومولية )سوولطان وعبوود العووالي لتحسووين عمليووة اتخوواذ القوورارات باسووتخدام معلومووات
ن أهميوة إدارة الجوودة الشواملة للبيئوة أب (282-281، 2229ويو   )نجم ، ل(2227،19

ن أن  شوأ( ليثوون التلوو  شوالهووا  والموا  والتربوةتتمرثز حول تحقيق جودة البيئة )جوودة 
إذ يعوود  ،للتلوف الصوفرح خووراآلوليثوون التلوو  الصووفرح هوو الوجو   ،صووناعيا   التلوف عيبوا  

م بعوودم الهوودر الخووارجي فووي الموووارد التلووو  هووو التحوودح اوهووم للجووودة البيئيووة والتووي تهووت
واعتبار البيئة معيار أدا  استراتيجي جديد للشرثة مون خوتل الترثيوز علوى الجوودة البيئيوة 

مة والتوي اوالتي تعني المطابقة م  المواصوفات البيئيوة و اعتبوار البيئوة ميوزة تنافسوية مسوتد
بوار المحافظوة علوى البيئوة تتطلب من الشورثة التحسوين المسوتمر فوي اودا  البيئوي لهوا واعت

 من التلو  مسالولية الجمي  ل
( 12-2222،11 ،لعبيودحا) ـ:تتميول هوذ  اوهوداف بو الجودة الشداملة للبيئدة: إدارةأهدا   -

تبوودأ إدارة الجووودة / 1 (ل287- 281، 2229 ،)نجووم(2227،18 ،)سوولطان وعبوود العووالي
تسووهم معرفووة  ذالمصوولحة، إوذوح  الشوواملة للبيئووة وتنتهووي بووالتزام اندارة بإر ووا  الزبووائن
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اندارة باحتياجاتهم إلى تطوير النظم التوي تحسون اودا  البيئوي للشورثة وتلبوي االحتياجوات 
ن حماية البيئوة هوي أتيقيف العاملين ب/ 3 التحسين المستمر لألدا  البيئي ل/ 2 أف للبشثل 
ميوزة تنافسوية بوصوفها  ومان التوزام الشورثة بالمحافظوة علوى البيئوة / 1 لة الجميو مسالولي
إيجاد عتقة وييقوة مو  الزبوائن والمجهوزين لمسواعدة الشورثة فوي البحو  عون / 2ل مةامستد

أح قبول  ،وسائل لتحسين طرائق الفحص البيئوي فوي عمليوات التصوني  وفوي ثوت االتجواهين
جوول أللعوواملين موون  التوودريب الصووحية وتطبيووق برنوواموإعووداد / 6 المنتجوواتلوبعوود تصووني  

الترثيوووز علوووى جوووودة البيئوووة فوووي مجووواالت الحصوووول علوووى / 7 للبيئوووةلالمسوووتمر  التحسوووين
تحسوووين / 9 المووودختت وتحويلهوووا عبووور العمليوووات اننتاجيوووة  إلوووى مخرجوووات )منتجوووات (ل

التووودخل المباشوور لوووئدارة العليوووا للشووورثة / 8ل مشوواري  خفووول التثلفوووة وال وويا  والتلوووو 
لعمليات اننتاجيوة بشوثل صوحي  لتخفويل إجرا  ا/ 12ياتهالوبالتحسين المستمر  من أول
إمثانيوة / 12 جعول ظوروف العمول أثيور أمنوا للعواملين ل/ 11ل وإزالة التلو  مون أول مورة

مسواعدة الشورثة علوى االبتثوار التقواني / 13 اوخورخلتحقيق عتقات أف ل م  الشورثات 
 لالتلو  يار في مجال اننتاو والعمليات اننتاجية لتقليص 

 لبات إدارة الجودة  الشاملة للبيئةمتط -ثانياا 
بب اعتمواد الشواملة للبيئوة بسوتباينت وجهات نظر الثتاب حوول متطلبوات إدارة الجوودة 

فوي اودبيوات  يونهوذا التبواين وجود البواح، إال أنهوم وبوالرهم مون خورأبع هم لمتطلبوات دون 
 ,James) (GEMI,1994اتفوق ثول مون ) إذ ،المتعلقوة بالمو وو  اتفاقوا  حوول هوذ  المتطلبوات

1998) (Skerlose, 2000) (Sammulisto,2001،2222 لعبيوووووودح،ا()2221()الوووووودليمي )
 على أن هذ  المتطلبات هي: (Khann  et al., 2009)(2227،ي)سلطان وعبد العال

موون قبوول  ثووامت    ا  يتطلووب تطبيووق إدارة الجووودة الشوواملة للبيئووة التزاموو :التددزام اإلدارة العليددا -

عون العوواملين بمفهووم وأهميوة وأهووداف إدارة الجوودة الشوواملة  ت   ووف ،يوا للشورثةاندارة العل
وبهووذا الصوودد  لاوساسووية لنجووا  عمليوة التطبيووق المتطلبوواتللبيئوة ،إذ يعوود هووذا االلتووزام مون 

ن التوزام اندارة بالموا ووي  أ( بوEPA, 1995, 9 وحت وثالوة حمايوة البيئوة اومريثيوة )أو
وعلوى اندارة العليووا  ،ة لمسواهمت  فوي تعزيووز جوودة البيئوةت المهموالبيئيوة يعود مون المتطلبووا

ن يحصول أتسوعى لتطبيوق إدارة الجوودة الشواملة للبيئوة والتوي يمثون مون ختلهوا  نأللشرثة 
ن التوووزام إدارة أ( بووو236 ، 2222ويبوووين )احمووود، للبيئوووةل  ةصوووديق تالزبوووائن علوووى منتجوووا

دمجهوا مو  االعتبوارات البيئيوة ول شوامل الشرثة بأدا  دور فاعل في تفحص عملياتهوا بشوث
موون إنتوواو  بالحوودة فاعليووة العمليووات وإقامووة الدراسووات الثفيلووة دوالبحوو  عوون وسووائل لزيووا

والبحوو  عوون فرصووة لتحويوول منتجاتهووا  ،النفايووات فووي مرحلووة مبثوورة موون مراحوول اننتوواو
ن والمسواهمين يمثون إعوادة اسوتخدامها ،وبموا يقودم للزبوائ موواداليانويوة هيور المطلوبوة إلوى 

ويشوير  لوبمنتجاتهافيها والجهات ذات العتقة بالموا ي  البيئية   مانات تعزيز اليقة بها 
وذلوا ،( إلى  رورة التزام اندارة العليوا بوالجودة 362-328 ،2221 ورح،)حمود وفاخ

ليووا ن التووزام اندارة العإلووذا فوو ،ن القوورارات المتعلقووة بهووا تعوود موون القوورارات انسووتراتيجيةو
عود مون المهوام اوساسوية التوي يمها بتطووير وتنشويط حرثوة القوائمين عليهوا اودعمها لها وقي

( أهمية التوزام اندارة العليوا بالسياسوة 23، 2223)حسن،  ويالثد لتالدح إلى نجا  الشرثة
البيئيوووة للشووورثة ف وووت عووون  ووورورة االلتوووزام بوووالقوانين والتشوووريعات البيئيوووة وااللتوووزام 

ن التوزام ودعوم أ( بوSlack et  al., 2004, 735) ويورخ لتمر ومنو  التلوو بالتحسوين المسو
جوول أالقوودرة علووى حوول المشووثتت موون  ااندارة العليووا لبرنووامو الجووودة الشوواملة يتطلووب منهوو

عون  ورورة الفهوم والوربط موابين فعول اوشويا  الصوحيحة  ف ت   ،الق ا  على أية أخطا 
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( إلى  رورة التوزام 113 ،2221 ،يشير )صبا و لمن أول مرة وانعمال الثلية للشرثة
الشرثة الصناعية بدور فاعل في تفحص عملياتهوا ودمجهوا مو  االعتبوارات البيئيوة ،ف وت 

عوون   عوون إقامووة الدراسووات الثفيلووة للحوود موون النفايووات فووي مراحوول اننتوواو المبثوور والبحوو
ليقووة هوودف تعزيووز اتسوواعد علووى إعووادة اسووتخدام هووذ  النفايووات ب أن نهاأالفوورص التووي موون شوو

 ،ن التوووزام اندارة العليوووا للشووورثاتأ( بووو126 ،2222 ،بمنتجوووات الشووورثةل وتوووذثر )سوووعد
بوووالجودة البيئيوووة ي ووومن التوووزام العووواملين ثافوووة بالحفووواظ علوووى البيئوووة الداخليوووة والخارجيوووة 
للشرثات وما يحقق  ذلا من المحافظة على صحتهم ويحد من الهودر فوي اسوتخدام المووارد 

إن التزام اندارة إذا موا نفوذ  بشوثل صوحي   لبجودة الخدمة أو السلعة المقدمة لدون انخت
 ،لشوورثةفسوووف ينووتو عنوو  مجموعووة موون النتووائو منهووا زيووادة الحصووة السوووقية الخاصووة با

وتخفووويل التثووواليف ومووون دون اسوووتيمارات  ،الجوووودة والربحيوووةوالتوووزود بفووورص تحسوووين 
 ،وعبوود العووالي )سوولطان ة اودا  بيئيووا   ووخمة وتقويووة وتحسووين موقووف الشوورثات ال ووعيف

التووزام بموونهو بأنوو  ( فيووذثر بصوودد االلتووزام اندارح 31، 2229 ،( أمووا )العلووي2227،22
ن االلتوزام اندارح إهذا و ،وير وقيادة ونظام جديد لئدارةالجودة الشاملة والذح يتطلب تط

مو  موا تقودم يمثون  اتسواقا  ل وفعواال   ا  يثوون وا وح نأفي المستويات العليا في الشرثة يجوب 
ن التوزام اندارة العليوا يعود مون المتطلبوات اوساسوية لتطبيوق إدارة الجوودة الشواملة أالقول بو
مفهووم وأهميوة وأهوداف ومتطلبوات هوذ   اسوتيعابويتطلب هذا االلتزام مون المودرا  ،للبيئة 

تفادة منهوا فوي بموا يحقوق االسو ،الفلسفة وتبنيها فوي جميو  أنشوطة وعمليوات وأقسوام الشورثة
  ةمجوال عملهووم لخفوول أو إزالووة التلوو  موون أول موورة باعتبووار الجوودة البيئيووة هووي مسووالولي

 لالجمي 
أن  عليهوا إن أية شرثة إذا ما أرادت البقوا  والنموو فوي دنيوا اوعموال التركيز علي الزبو : -

و خدموة أ مون تصوميم سولعةمثن توتلثي ،وفي المستقبل  آلناتفهم حاجات ورهبات الزبائن 
 ,GEMI)ويشوير المعهود العوالمي ندارة البيئوة  (لJuran and Gryna, 1993, 620) تر وي 

 ،ف ويتت الزبوون الخوارجي ثالمشوترينإلى أن الجوودة البيئيوة تتحودد بواسوطة ت (1994,25
والزبوون الوداخلي  ثالمسوتخدمين الوذين ينتموون إلوى  ،والمجوامي  البيئيوة ،لمجتم  المحليوا

ن حاجات ورهبات الزبوائن تتبواين أ( بBounds et al.,1994,189خدام لويبين )مرحلة االست
وبالتوالي قود يصوعب تحديود مواذا يحتاجو  الزبوائن  ،من شرثة وخرخ ومن صناعة وخورخ

ن  يمثن تحديد الشائ  منها والتي تأخوذها  معظوم الشورثات بعوين االعتبوار عنود أإال  ،وبدق 
( Kotler and Armstorng, 1999,551ويالثود ) لالبيئيوة ا ونشوطتها ومنهوا الجوودةممارسوته

وذلوا مون  ،على  رورة قيام الشرثة بإعداد بدائل إستراتيجية للحيلولة دون فقدان الزبوون
تي: )زيادة ر ا الزبوون، إ وافة فوائود اجتماعيوة(ل وعلوى آلختل تطوير العتقة مع  وثا

 اسووتواج  خسووارة وال يمثنهوويعنووي أن الشوورثة  المنتجوواتن عوودم ر وواهم عوون إالعثووس فوو
ن عمول إدارة الجوودة الشواملة للبيئوة أ( بو71 ،2221 وتوذثر )الودليمي، االستمرار باننتاول

يتمحووور حووول تفهووم وتحديوود متطلبووات الزبووون سوووا  ثانووت علنيووة أم  وومنية بال ووائعات 
عون  االنبعايات الناجموةد منها من ختل معرفة الماليرات والناجمة عن العمل ومحاولة الح

يجاد طريقوة لتلبيوة هوذ  عملية اننتاو وتحديد اوشخاص والجهات التي تتأير بها ومحاولة إ
ن مدخل اندارة البيئة يرثز على إدامة االتصوال أ( ب2223،63 ،ويرخ )حسن لالمتطلبات

ويشوير  لوهوذا موا ترثوز عليو  إدارة الجوودة الشواملة ،بالزبائن وتلقي التغذيوة العثسوية مونهم
(Blattenberg et al., 2005,1-2 إلى أن الشرثة ينبغوي أن تحودد أنووا  زبائنهوا علوى وفوق )

ف وت عون  ،الزبائن فيما بينهم بدرجوة الووال إذ يختلف   ،االلتزام م  الشرثة أو الوال  لها
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لووذا ينبغووي علووى الشوورثة أن  ،للشوورثةأن قيمووة الزبووائن الحاليووة والمسووتقبلية تختلووف بالنسووبة 
: )زبوون وول مورة، زبوون حوالي، زبوون متثورر، وعلى  النحوو اآلتويئن تحدد أنوا  الزبا

أنوووا  الزبووائن بعامووة  ىلترثيووز علووانوو  ينبغووي علووى الشوورثة إزبووون رئوويس(ل وبالتووالي ف
االلتوزام والووال  لمنتجوات فمن خصائص هذا النو  من الزبوائن  والزبون الرئيس بخاصة،

ويوورخ  لبالمنافسووين لهووا ات الشوورثة مقارنووةبوول يبوودأ بإقنووا  اآلخوورين بمزايووا منتجوو ،الشوورثة
(Varnai, 2006, 4بوو )ن الشوورثات التووي تطبووق إدارة الجووودة الشوواملة للبيئووة ترثووز علووى إ

ن للشورثة القودرة علوى تحسوين الجوودة إفو ،TQEMحاجات ورهبات الزبائن وطبقوا لفلسوفة 
 وا الزبوون ولثوي يتحقوق ر (اننتواو الحوالي )السول  والخودمات عون وجعل الزبون را ويا  

 ،متثاملوة ومتميوزة لويصوف )المحيواوحيجب أن تطبق إدارة الجودة الشاملة للبيئة بصورة 
وهوذا يودعو الشورثة إلوى  ،( الزبون بأن  محور عمل الشورثة وقوتهوا الدافعوة286 ،2226

( 2227،26 ،)الصوواف وصوال  دراسة احتياجات الزبون وتوقعات  المستقبلية لتلبيتها لأما
 ،الزبوون هوو هودف الشورثة وهايتهوا اوساسوية وسور نجاحهوا ومقيواس تقودمها نأب انفيذثر

المتجددة ، وهثذا ت و    اومر الذح يتطلب منها االستجابة لرهبات  واحتياجات  وتف يت ت
المحوورا اوسوواس لعملياتهووا  بانوو القتناعهووا التووام إدارة الجووودة الزبووون فووي مقدمووة اولوياتهووا 

ل ويصووف يمثنهووا موون البقووا  والنمووو لحقيقيووةا  اجاتوو  وتف وويت توون تلبيتهووا الحتيإو ،ثافووة 
( الترثيز على الزبون بأن  الهدف اوساسي وية شرثة صوناعية 123 ،2229 )الجبورح،

ترثوز عليو  عجلوة الجوودة الشواملة التوي  ا  يوجوهر ا  أو خدمية ثما يعد ر ا  وإسعاد  محوور
( 286-2229،282 ،وذثور )نجوم لرحالودائ نمووذواو   Krajwiski and Ritzmanقودمها 

وذلا مون خوتل جعول الجوودة  ،بان إدارة الجودة الشاملة للبيئة ترثز على الزبون اوخ ر
ن أواعتموادا علوى موا تقودم نورخ بول ذات بعد بيئي يسهم في خفول وإزالوة او ورار البيئيوة

يو  الترثيوز عل نإوبالتوالي فو ،الزبون هو المحور اوساسي لعمل الشرثة والقووة الدافعوة لهوا
ن الجوودة تعورف مون خوتل موا إلوذلا فو يعد من متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئوة وتبعوا  

 ،جووامي  البيئيووة والمجتموو  بشووثل عوواموالمشوورعون والم تهلثونوهووم المسوو ،يرهبوو  الزبووائن
اومر الذح يتطلب منها فهم وتحديد احتياجاتهم وتحديد الجهات واوشخاص التي تتوأير بهوا 

 مئهر واإومون يوم  ،محاولة إيجاد اوسلوب المناسب لتلبيتها وتوفير السل  والخودمات لهومو
 البيئة والتي تعد مسالولية الجمي ل  م  المحافظة على

 ISOن المواصووفة أ( بوHavrington and Knight, 1999, 56يوورخ ) التثسدي  المسدتمر: -

الشورثات  إليو وساس الذح تسوتند وتعد ا،هي نظام ندارة الجودة البيئية في الشرثة 14001
جوورا  التحسووينات البيئيووة ،إذ يمثوون لبنودهووا جووذب انتبووا  اندارة العليووا إفووي الوصووول إلووى 

للشرثة نحو مرتثزات التحسين فيما يتعلق باونشطة البيئية للشورثة لوبهوذا الصودد يو و  
ملين فوي الشورثة ن علوى جميو  العواأ( بوGEMI,1994,28-29المعهد العالمي ندارة البيئة ) 

ن أنجاز العمليات المثلفوين بهوا بشوثل سوليم لتحقيوق تحسوين اودا  البيئوي لهوا ،ف وت عون إ
 لمول إدارة الجوودة الشواملة للبيئوةالتحسين المستمر هو عملية مستمرة تهودف إلوى تطووير ع

( إلووى أهميووة تحفيووز العوواملين فووي الشوورثة Hevzing and Muller, 2002, 117وإشووارت )
وذلوا مون  ،ة البح  الدائم عن البدائل المناسبة للمواد والمنتجات التي قد تلوو  البيئوةلمتابع

( إن العديوود موون المنظمووات 2221،113 ،وأو وو  )صووبا  خووتل التحسووين المسووتمر لهووال
والمالتمرات العالمية المهتموة بالبيئوة أسوهمت فوي انبيواق نظوم جوودة متئموة لوئدارة البيئيوة 

تعبور عون التوزام الشورثات الصوناعية بتودقيق  ،ة إدارة بيئيوة ثفوو ةتشجي  وتنمي إلىتهدف 
ن نظووم التجووارة أ( بوو212 ،2222)سووعد، وبينووت لهووا ودمجهووا موو  االعتبووارات البيئيووةعمليت
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أنظوف  الحرة والعولمة تتطلوب إدمواو البعود البيئوي فوي اننتواو الصوناعي بموا يجعلو  إنتاجوا  
وللحصوول علوى اننتواو اونظوف مون  ،ناعةالصوللحماية البيئيوة فوي منواطق وجوود  ومحققا  

ندارة الجوودة البيئيوة الشواملة التوي تودعم  ا  جمي  الشرثات الصناعية البد لها من تبني نظمو
أصوب   ( بأنو  قودTan et al., 2002, 467-470وبصودد اننتواو اونظوف يوذثر ) هذا اننتواول

ن يفي القرن الحوادح والعشور أساس للشرثات الصناعية وهو ،إستراتيجية التصني  الحدي 
هدف إلى تخفيل التأيير البيئي إلى أدنى حد ممثن من ختل التحسوين المسوتمر للعمليوات ي
ينظورون  بودالوان الناس أ( بKrajewski and Ritzman ,2005,16-17) وأو   لالمنتجاتو

إلى الق ايا البيئية م  بداية القرن الحوادح والعشورين علوى أنهوا أساسويات  ورورية للبقوا  
 نو أوهذا يعنوي  لهايوتزايد االهتمام والوعي اتجا  المحافظة على ستمة البيئة التي نعيت ف

على الشرثات الصوناعية زيوادة االهتموام بالتحسوين المسوتمر لمودختتها ثوالمواد وعملياتهوا 
 ولهووذا يوورخ علووى البيئووة موون التلووو لجوول المحافظووة أموون والخوودمات ومخرجاتهووا ثالسوول  

(Khanna et al.,2007,7بوو )ة ندارة حوود اوهووداف انسووتراتيجيأهووو  ن التحسووين المسووتمرأ
ن التحسوين المسوتمر أ( بو186-181، 2229 ،دةوقتوا ويبين )الطوائيالجودة الشاملة للبيئةل 

والهودف منو  حسينات في جمي  أوج  عمول الشورثة لها من الت تعبير عن ممارسات النهاية
بلوغ الثمال الذح يدرا فيستمر ويدوم السعي إلي  لمواجهة التغيرات فوي البيئوة  الخارجيوة 

متوجهة للتحسين المسوتمر فوي  ةوهذا يتطلب بنا  يقافة منظمي ،والتثيف معها للبقا  والنمو
ن العواملين مون القيوام بوذلا نزالوة االختناقوات أو عن تمثي ف ت   ،عمليات الشرثة المختلفة

ن التحسووين أ( بوو286-2229،283 ،وذثوور )نجووم لالتلووف إلووى أدنووى مووا يمثوونالهوودر و تقليوول
المستمر في اودا  البيئي اوخ ر يعد من العناصر اوساسية ندارة الجوودة الشواملة للبيئوة 

ح يتطلووب زيووادة اهتمووام الشوورثة ن التلووو  هووو التحوودح اوهووم للجووودة البيئووة اوموور الووذإو
 ويشوووووير لجووووول تقليووووول تلوووووو  البيئوووووةأتجاتهوووووا مووووون بالتحسوووووين المسوووووتمر لعملياتهوووووا ومن

جول إدخوال أن التحسين المستمر ممارسة فعالوة وقويوة مون أ( إلى 696-2212،291)نجم،
اوخووذ بعشوورات أو مئووات موون هووذ   ان ووافات الصووغيرة المسووتمرة وبشووثل يووومي وأحيانووا  

المقترحات التي يقدمها رواد الجودة وصوناديق المقترحوات فوي جميو  مجواالت التعديتت و
ن التحسوين المسوتمر هوو مون متطلبوات إاوعمال وبشثل خاص في مجال الجوودة البيئيوة ،و

علوى موا تقودم  تأسيسوال على الجوودة البيئيوة وأثدتإدارة الجودة الشاملة للبيئة والتي اهتمت 
وهوو يقافوة  للبيئة، مر يعد من متطلبات إدارة الجودة الشاملةن التحسين المستأالقول بيمثن 

حول التحسينات الصغيرة والمستمرة فوي جميو  أنشوطة الشورثة ومواردهوا منظمة تتمرثز 
وجعل عملياتها مستدامة بهدف تقليص توليود النفايوات والملويوات إلوى أدنوى مسوتوخ ممثون 

زهم علووى انبوودا  يووحفتعوواملين ووالسووعي نحووو التلووو  الصووفرح وذلووا موون خووتل تمثووين ال
ويتطلب ذلوا التوزام ودعوم اندارة العليوا  ،واالبتثار وفي جمي  المستويات اندارية للشرثة

بحيو  ينجوزون أعموالهم  ،للتحسين المستمر والذح يعد الهدف والمسوالولية لجميو  العواملين
ستمر بصوورة للتحسين الم ن هناا مجاال  أفي ثل يوم بشثل أف ل من السابق  من إطار 

 لدائمة في اودا  البيئي
إن المشوارثة االيجابيوة والعمول الجمواعي للعواملين عون طريوق مسواهمتهم  العمل الجماعي: -

بووات إدارة الجووودة الشوواملة بأفثووار لتطوووير الجووودة البيئيووة وتحموول المسووالولية يعوود موون متطل
وساسووي هوم المصودر اغوول النظور عون مسوتوياتهم التنظيميووة فبن العواملين وذلوا و ،للبيئوة

( أهمية GEMI,1994,19)رخ المعهد العالمي ندارة البيئة ثما ي لللنجا  واالنجاز وانبدا 
يتطلب اشتراا عواملين مون الجوودة  إذ،لشاملة للبيئةاالعمل الجماعي في إطار إدارة الجودة 
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 ويو ووو  والصوووحة والسوووتمة البيئيوووة والمحاسوووبة وهيووورهم فوووي دراسوووة الجوووودة البيئيوووةل
(Krajewski and Ritzman, 1999, 216( و)الطووووائي239 ،1888 ،( و)اللوووووزح، 

ن البورامو المتثاملوة أو،حد متطلبات الجودة الشاملة أن العمل الجماعي يعد أ( ب2221،12
يقافة جديودة ت ومن تطووير مهوارات  نيوتب ،عاملين تت من تغيير يقافة الشرثةلمشارثة ال

ص المثافوو ت والحوووافز وتشووجي  يدريب والتعلوويم وتخصوووقابليووات العوواملين موون خووتل التوو
ن أ( بو372-372 ،2221 لويبين )الف ل والطائي،لعمل الجماعي عن طريق فرق العملا

البوود مون االهتمووام نو  أوهوذا يعنووي  ،ن الجووودة مسوالولية الجميوو إملة هوو شوعار الجوودة الشووا
 ،ة مميوزة إلوى الزبوائنمنتجوات بجوود بالعمل الجمواعي ومشوارثة جميو  العواملين فوي تقوديم

تلزمات السوووتمة ومووون جهوووة أخووورخ يجوووب أن تهوووتم الشووورثات بالعووواملين وتووووفر لهوووم مسووو
علووى سووبيل الميووال تجهيووزهم بالثمامووات التووي تمنوو  استنشوواق المووواد  ،الصووناعية والصووحية

وهوذا سوينعثس علوى الووال  والتفواني  ،الثيماوية المتطايرة أو اوقنعوة المعودة لهوذا الغورل
 أهميوة( 2221،81 )جوودة،الثد يوبالتالي تتحسن جودة المنتجاتل و،مل المناط بهم في الع

وثووذلا الحوال فووي اندارة البيئيووة  ،رة الجووودة الناجحوةندا ا  يعودها أساسووومشوارثة العوواملين 
ن إو لتنفيوذ تطبيقوات الوقايوة مون التلوو في تحديد و رئيسا   ن مشارثة العاملين تعد عامت  إف

فالمحاسوبون علوى درايووة  ،يسوم  بدراسووة جميو  عوامول المو وو  البيئوويالعمول الجمواعي 
ومهندسوو البيئوة علوى  ،نتواو علوى درايوة باعتبوارات الجوودةان ومهندسو ،باعتبارات الثلفة

 ,Hansen)ويعرف  ليماوية الناجمة عن عملية اننتاومعرفة بأسلوب التعامل م  المواد الث

جوول أن موعووة موون اوفووراد يعملووون موو  بع ووهم مووالعموول الجموواعي بأنوو  مج (2006,33-38
ن تشثيل فريق للعمول واالعتمواد علوى العمول الجمواعي إو ،تحقيق هدف أو أهداف مشترثة

وأثوود )حمووودح   لنهووا تحسووين الجووودة واودا  البيئووييسوواعد علووى تحقيووق أهووداف الشوورثة وم
رة مووون أهوووم خصوووائص اندا ن العمووول الجمووواعي يعووودأ( بووو262-263 ،2229 واللووووزح،

فاوفراد يف لون العمل ثفريق ميل اوسرة الواحدة أو اوفراد الذين تجمعهم قيادة  ،اليابانية
أتمامهم للعمل بصفة جماعية نوعا من االسوتمتا  الوذاتي ،لوذلا نجود ثول فورد  دويع ،واحدة
بوالفخر  اوفورادففوي اليابوان يشوعر  ،لمساعدة اآلخرين فوي ثول اوحووال ستعدادا ثاملألدي  
لهم الجماعي وهمهم اوول واوخيور هوو الحفواظ علوى مسوتوخ اودا  المتميوز للشورثات لعم

التووي يعملووون بهووا وتحسووين  موون خووتل الترثيووز الوودائم وبشووثل مباشوور علووى تحقيووق تطووور 
ن العمول أبو ونالبواحيعلى ما تقودم يورخ  اعتمادا   وتحسين مستوخ الجودة واننتاجية البيئيةل

اوساسوية  تإدارة الجودة الشاملة للبيئة والوذح يعود مون المتطلبواحد متطلبات أالجماعي هو 
نظووور االعتبوووار العوامووول المووواليرة فوووي بفالعمووول الجمووواعي يسوووم  باوخوووذ  ،لنجوووا  تطبيقهوووا

المجاالت البيئية ثالتلف والتلو  وتقوديم المقترحوات لتقليصوها إلوى أدنوى مسوتوخ ممثون أو 
فوي موقو  العمول بالعوامول  معون االلتوزا ف وت ،مول علوى الوتخلص منهوا قودر المسوتطا الع

المتعلقة بتحسين الجودة والبيئة والصحة والسوتمة وصووال إلوى تحقيوق رسوالة الشورثة فوي 
 تحسين أدائها البيئي ل مان البقا  والنمو ل

 
 الجانب الميداني

 :  اآلتيةالمبح  المحاور  هذا يت من
المتغيورات المعتمودة فوي  طبيعةبهدف التعرف على  :ون  متغيرات الدراسة وتشخينها -

 يوناسوتخدم البواحفقود  ووصوف تلوا المتغيورات وتشخيصوها التوسوي معمل سومنت بوادوت 
اووسوووواط الحسوووابية واالنحرافووووات المعياريوووة والتثوووورارات  لتحديووود SPSSVE19 برنوووامو
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وصوف وتشوخيص ( 2ومعامل االختتف ويبين الجدول ) االستجابةالمئوية ونسبة  والنسب
 ل  في معمل سمنت بادوت التوسي  TQEMمتطلبات 

 
 في معمل سمنت بادوش التوسيع TQEMمتطلبات ون  وتشخيص  :2الجدول 

مز
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ا
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%
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ل 
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%
 

 ات ق
 بشدة

 ال ات ق مثايد ات ق
 ال ات ق
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

التثسدددددددددددي  
 المستمر

Q 1 - Q5 
10 35.7 12.6 45 3 10.7 1.6 5.7 0.8 2.9 4.049 0.915 80.98 22.59 

العمددددددددددددددددددل 
 الجماعي

Q 6 - Q10 

6.8 24.3 12 42.8 5.2 18.6 2.8 10 1.2 4.3 3.728 0.999 74.56 26.79 

 التزام اإلدارة 
 العليا

Q11 - Q15 

6.4 22.9 9.2 32.8 6.6 23.6 4.6 16.4 1.2 4.3 3.507 1.186 70.14 33.81 

التركيز علدي 
 الزبو 

Q16 – Q20 

11.6 41.4 9.4 33.6 5 17.8 1.2 4.3 0.8 2.9 4.071 0.948 81.42 23.28 

المؤشدددددددددددددر 
 الكلي

8.7 31.0 10.8 38.6 4.95 17.7 2.55 9.1 1 3.6 3.838 1.012 76.77 26.61 

 رجات الحاسبة االلثترونيةلباالعتماد على مخ ينالجدول من إعداد الباحيالمندر: 

 
 بصوددالمبحوويين المودرا  وجود اتفواق بوين  را  لى إ( 2من معطيات الجدول ) ُيستدلُ 

، %(68،6)المبحوووويينالعوووام نجابووات  االتفوواق( إذ بلوو  معووودل X1-X20متغيوورات البحووو  )
متطلبووات نجابووات المبحووويين علووى  متوسووطة توافووقدرجووة  وجووود وتشووير هووذ  النتيجووة إلووى

TQEM  باالعتمواد علوى مقيواس  الموجوبالمبحوويين تتجو  نحوو القطوب  المدر أرا   ن ، أح
إلووى عوودم وجووود توافووق بووين الموودرا   ( 2ثمووا تشووير معطيووات الجوودول )ل الخماسووي ليثوورت

فوي حوين %( )ال أتفق، ال أتفق بشودة( 12،7(بلغت قيمت   TQEMمتطلبات  المبحويين على 
قيمووة  وتجوودر انشووارة إلووى أن،   المبحووويين محايوودةموون الموودرا %(17،7)ثانووت إجابووات 
 فوي حوين بلغوت، (3)البوال   الفر يأعلى من الوسط  يوه (3،939) بلغتالوسط الحسابي 

معودل و %(،26،61خوتتف )االمعامول معودل قيموة و ( 1،212) معيوارحالنحراف قيمة اال
المبحوويين  إلمامتوخ %( وهذا يدل على أن مس76،77نسبة االستجابة إلى مساحة المقياس )

 تطبيوقأهميوة  تبوينالتوي  بل  المسوتوخ اليواني مون متوسوط الحالوة المدرثوةبمتغيرات الدراسة 
انسووهام  )التحسووين المسووتمر، الترثيووز علووى الزبووون( ، وقوود ثووان لمتطلبوويTQEMمتطلبووات 

 ثانوتو ،علوى التووالي %( 72%( )92،7وبمعدل اتفاق ) البح اوثبر في إهنا  متغيرات 
( مموووا 2،819( )2،812( وانحرافاتهوووا المعياريوووة )1،271( )1،218وسووواطها الحسوووابية )أ

ل بنوا   ها البحو المدرا  المبحويين علوى المتطلبوات التوي اعتمودبين إجابات  يدل على التوافق
المبحو  ثما مبين  المعملفي  TQEMمتطلبات على ما تقدم يمثن تحديد أهمية تبني تطبيق 

 (ل 3في الجدول )
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 التوسيعفي معمل بادوش  TQEMااهمية النسبية لتبني متطلبات  :3الجدول 

 نسبة االستجابة % متوسط ااوساط الثسابية العوامل

 81.42 4.071 الترثيز على الزبون

 80.98 4.049 التحسين المستمر 

 74.56 3.728 العمل الجماعي

 70.14 3.728 التزام اندارة العليا

 باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلثترونيةل  ينول من إعداد الباحيالجدالمندر: 
 

 متزايودا   اهتماموا   يبودون المعمل قيد البحو في  المدرا ( أّن 3الجدول ) تالشر معطيات
)التحسووين  فووي المرتبووة اوولووى، يووم متطلووب)الترثيووز علووى الزبووون(  متطلووبتطبيووق لتبنووي 

في المرتبة الياليوة، وبعود ذلوا )العمل الجماعي(  متطلب  في المرتبة اليانية، ويليهاالمستمر( 
اتسوواقا  موو  مووا تقوودم تقبوول الفر ووية  فووي المرتبووة الرابعووةل)التووزام اندارة العليووا(  متطلووب تيأيوو

 اوولى على مستوخ البح ل 
اسوتجابة  التعرف علوى  بهدف :TQEMقيد البثل لمتطلبات  المعملتثديد مد  استجابة  -

وثموا مبوين  *  T-test   االختبوار اسوُتخدم  TQEM لمتطلبات التوسي ت معمل سمنت بادو
 : (1بالجدول )

 

 ( إلجابات المبثوثي  علي متغيرات البثلTنتائج المختبر اإلثنائي ) :4الجدول 
نسبة  
**االستجابة

 
T ST.D MEIN Variable V. N 

5/5 = 100% 

34.091 .69293 4.4643 VAR  1 

  
سي
ث
لت
ا

مر
ست
لم
ا

 

27.937 .73733 3.8929 VAR  2 
17.110 1.21499 3.9286 VAR  3 
26.506 .86984 4.3571 VAR  4 
17.906 1.06595 3.6071 VAR  5 

3/5 = 60% 

1.125 N.S 1.17739 3.1429 VAR  6 

مل
لع
ا

ي 
ع
ما
ج
ال

 

17.319 1.12393 3.6786 VAR  7 
32.497 .68622 4.2143 VAR  8 
25.923 .81650 4.0000 VAR  9 

1.947 N.S 1.19689 3.6071 VAR 10 

4/5 = 80% 

15.027 1.28277 3.6429 VAR 11 

ة 
ار
إلد
 ا
ام
تز
ال

يا
عل
ال

 

17.284 1.07152 3.5000 VAR 12 
1.688 N.S 1.24297 3.2857 VAR 13 

15.753 1.19965 3.5714 VAR 14 
16.441 1.13797 3.5357 VAR 15 

5/5 = 100% 

25.271 .90487 4.3214 VAR 16 

ي 
عل
ز 
كي
تر
ال

 
بو
لز
ا

 

33.921 .68526 4.3929 VAR 17 
23.713 .91649 4.1071 VAR 18 
21.840 .91721 3.7857 VAR 19 
15.000 1.32288 3.7500 VAR 20 

 N= 28                        2.704هي  0.05الجدولية عند مستوخ معنوية  Tقيمة      
 

                                                 
*

         (126، 1898الجدولية على المصدر: )الراوح ،  Tفي تحديد نو  االختبار وثذلا قيم اُعُتمد   
**
 نسبة االستجابة = عدد المتغيرات لثل بعد/ مجمو  المتغيرات للبعد الواحدل  
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 نتائو الجدول ثما يأتي:  وصفيمثن 
( نتووائو المختبوور 1أظهوور الجوودول ) (:X1-X5( للمتغيددرات )Tنتددائج االختبددار اإلثنددائي ) -

 وومن  ( نجابووات المبحوويين أن جميوو  المتغيوورات الفرعيوة قوود حققوت توافقووا  Tانحصوائي )
ثبور مون قيمتهوا المحسووبة لهوذ  المتغيورات أ Tثانوت قويم  إذ، ( التحسوين المسوتمرمتطلب )

المعمول قيود نسوبة توافوق  وبلغوت (22,2) عنود مسوتوخ معنويوة  (721,1)الجدولية البالغة 
 Krajewsik and)رأح وتتفووق هووذ  النتيجووة مووو   ل%(122)موو  هووذا المتطلوووب  البحوو 

Ritzman, 2005) الصناعية زيادة االهتمام بالتحسين المسوتمر  المعاملفي  على  أثدا اللذين
جل الحفاظ على البيئة مون أالمواد وعملياتها ومخرجاتها ثالسل  والخدمات من لمدختتها ث

  ل  التلو ل
( نتوائو المختبور 1أظهور الجودول ) (:X6-X10( للمتغيدرات )(Tنتائج االختبدار اإلثندائي  -

 وومن  المتغيوورات الفرعيووة قوود حققووت توافقووا   بعوولنجابووات المبحووويين أن  Tانحصووائي 
ثبوور موون قيمتهووا أالمحسوووبة لهووذ  المتغيوورات  Tثانووت قوويم  إذ (العموول الجموواعيمتطلووب )

مو   المعمولنسوبة توافوق وثانوت ، (22,2)عنود مسوتوخ معنويوة  (721,1)الجدولية البالغة 
 أهميوةثود فيهوا أوالتي  (Hansen,2006)رأح وتتفق هذ  النتيجة م   ل%(62)هذا المتطلب 

 سين الجودة واالدا  البيئي لها ل ومنها تح ،هداف الشرثةأالعمل الجماعي في تحقيق 
( نتوائو المختبور 1أظهر الجودول ) (:X11-X15( للمتغيرات )Tنتائج االختبار اإلثنائي ) -

 وومن  المتغيوورات الفرعيووة قوود حققووت توافقووا   بعوولنجابووات المبحووويين أن  Tانحصووائي 
ثبور مون قيمتهوا أالمحسووبة لهوذ  المتغيورات  Tثانوت قويم  ( إذالتوزام االدارة العليوامتطلوب )

مو   المعمولنسوبة توافوق  وثانوت، (22,2)عنود مسوتوخ معنويوة  (721,1)الجدولية البالغة 
فيهوا علوى  تثودأ( والتوي 2005دراسة )سعد،وتتفق هذ  النتيجة م   ل%(92)هذا المتطلب 

ة بالجودة البيئية سي من التوزام العواملين بالحفواظ علوى البيئو للمعملالعليا  اندارةن التزام أ
 من التلو  ومن يم المحافظة على صحتهمل

( نتوائو المختبور 1أظهر الجودول ) (:X20-X16( للمتغيرات )(Tنتائج االختبار اإلثنائي  -

نجابووات المبحووويين أن جميوو  المتغيوورات الفرعيووة قوود حققووت توافقووا  وومن  Tانحصووائي 
ثبور مون قيمتهوا أات المحسووبة لهوذ  المتغيور Tثانت قويم  ( إذالترثيز على الزبونمتطلب )

المعمول قيود نسوبة توافوق وبلغوت ، (22,2)عنود مسوتوخ معنويوة  (721,1)الجدولية البالغة 
ثود أ( والوذح  Varnai,2006رأح )وتتفق هذ  النتيجة م  %(122)م  هذا المتطلب  البح 
ظوة ثوون لديو  القودرة علوى المحافيدارة الجوودة الشواملة للبيئوة أطبقوا  لفلسوفة  المعملن أفي  ب

اتسواقا  مو  موا تقوودم ووعمليات ل إنتاجيتو علوى البيئوة مون التلوو  وجعول الزبوون را ويا  عون 
 تقبل الفر ية اليانية على مستوخ البح ل 

 االستنتاجات والتونيات
 االستنتاجات‒ أوالا 

  رائهوماتجهوت  إذالمدرا  المبحويين حول متغيرات البح   را  وجود اتفاق بين  تبين
 إقامووةمثانيووة إوهووذا يوودل علووى ‘ وفووق مقيوواس ليثوورت الخماسووي علووى بنحووو القطووب الموجوو

   لالجودة الشاملة للبيئة في المعمل المبحو  إدارةمتطلبات 

 ،املة للبيئوة فوي المعمول قيود البحو دارة الجودة الشإلتنفيذ متطلبات  هميةأتحقق وجود 
المقيوواس المسووتخدم  بلغووت نسووبة اسووتجابة الموودرا  المبحووويين المسووتوخ اليوواني موون مسوواحةإذ 
 ،تطبيووق ميوول هووذ  المتطلبووات هميووةوالموودرا   إدرااممووا يعثووس  (متوسووط الحالووة المدرثووة)

   لالبيئي أدائهمالذح سينعثس على تحسين مستوخ  اومر
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مون حيو  االهميوة النسوبية لتبنوي  اوولوىالزبوون المرتبوة  ىحصل متطلب الترثيوز علو
يووم جووا  متطلووب التحسووين  ،ن وجهووة نظوور المبحووويينالجووودة الشوواملة للبيئووة موو دارةإمتطلبوات 

العليوا  اندارةوالتوزام  ،فمتطلب العمول الجمواعي فوي المرتبوة الياليوة ،المستمر بالمرتبة اليانية
تنفيذ هذ  المتطلبوات علوى مسوتوخ  أهميةتباين في  وجودى إلوهذا يشير  ،في المرتبة الرابعة
 ل  المعمل المبحو 

رثيووز علووى الزبووون سووبة اسووتجابة ممتووازة موو  متطلبووي التحقووق المعموول قيوود البحوو  ن
فوي ، مو  متطلوب التوزام اندارة العليوا والتحسين المستمر، فيما حقوق نسوبة اسوتجابة جيود جودا  

الووذح يعثووس وجووود  وموور،ا العموول الجموواعيحقووق نسووبة اسووتجابة متوسووطة موو  متطلووب  حووين
 ل سليمة لتطبيق بعل هذ  المتطلبات سسأ

 اتالتوني‒ ثانياا 
في مجوال ادارة الجوودة  اندارحالمعمل قيد البح  بم امين الفثر  إدارة هتمامازيادة 

لما لذلا مون  ،الشاملة للبيئة وتعميقها لدخ مدرا  المعمل والعاملين في  فيما يتصل بمتطلباتها
 دا  البيئي للمعمل قيد البح ل وتعزيز لقدرة المعمل في خفل التلو  وتحسين او سهامإ

العوواملين فووي المعموول قيوود البحوو  الموودرا  والوووعي بووالجودة الشوواملة للبيئووة لوودخ  تعميوق
الجودة الشاملة للبيئة بهودف  ومان اسوتمرارية  إدارةومتطلبات  وأهدافهمية أحول مفهوم و

 الزبائنل لىإالمنتجات وتسويقها  نتاوإالمعمل في المحافظة على البيئة من التلو  عن 

الجووودة الشوواملة للبيئووة  إدارةمتطلبووات  قامووةإبموول قيوود البحوو  المع دارةإزيووادة اهتمووام 
مموا هوو  ف ولأوالعمل علوى تحقيوق متطلبوي العمول الجمواعي والتوزام االدارة العليوا بصوورة 

 لناآلعلي  

 دارةإترصووين جوانووب القوووة فووي المعموول قيوود البحوو  فيمووا يتعلووق بمفهوووم ومتطلبووات 
المسوووتلزمات والمووووارد التزموووة القاموووة جميووو  الجوووودة الشووواملة للبيئوووة والعمووول علوووى تووووفير 

 المتطلبات بثفا ةل 

الجووودة الشوواملة للبيئووة بعامووة  دارةإالمعموول قيوود البحوو  بمتطلبووات  إدارةزيووادة اهتمووام 
ويين بخاصوة بهودف تحسوين حونسب االتفاق مون قبول المب دنىأوالمتطلبات التي حصلت على 

 مستوخ ممثنل دنىأ لىإجودة المنتجات المقدمة للزبائن وخفل التلو  

 قاموةإالمعمل قيد البح  ب رورة زيادة االهتمام بوصف وتشخيص  إدارةعلى  التأثيد
هوذ   دا أالجودة الشاملة للبيئة وتحديد مدخ استجابة المعمل لها بهدف تحسين  إدارةمتطلبات 

 المتطلبات باستمرار وتحقيق سمعة جيدة للمعمل لدخ الزبائن ل

المعموول قيوود البحوو  والتدريسوويين فووي الجامعووات والمعاهوود إدارة  توسووي  العتقووة بووين
قاموووة الووودورات التدريبيوووة والنووودوات إالعراقيوووة ثجامعوووة الموصووول مووون خوووتل االسوووتمرار ب

 الجودة الشاملة للبيئةل إدارة والمالتمرات في مجال 
 المنادر

 باللغة العربية المنادر -أوالا 
مجلووة الزيتونووة للدراسووات والبحووو   ، مة ومعاييرهوواقيوواس التنميووة المسوتدا  ماجوودة، ابوو زنووط، ل1

 ل2222االردن، ،جامعة الزيتونة (،1(،العدد )3المجلد ) سلسلة العلوم االنسانية ، العلمية،

،المجلووة الدوليووة   التحووديات التووي تواجوو  الشوورثات الصووناعية العربيووة  ميسوور ابووراهيم ، احموود، ل2
 دولة االمارات العربية المتحدة، ،عهد التنمية االداريةم (،1) العدد (،2جلد )مال للعلوم االدارية،

2222 

 ،دار ابوون اوييوور للطباعووة والنشووور ، نظوووم أدارة الجووودة  ميسوور إبووراهيم  احموود ،، الجبووورح ل3
 ل 2229، الموصل
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دار وائوول للطباعووة  ، 1ط ، ادارة الجووودة الشوواملة :مفوواهيم وتطبيقووات  محفوووظ احموود ، جووودة، ل1
 ل2221عمان ، والنشر،

: دراسوة  ISO 14000امثانية اقامة متطلبات نظم االدارة البيئية    رعد الياس درويت ، ،حسن ل2
 ، استطتعية الرا  المدرا  في عينة من المنظمات الصناعية في محافظة نينوخ وصت  الدين

 ثلية االدارة واالقتصاد ،جامعوة الموصول، ،في االدارة الصناعية  هير منشور رسالة ماجستير
 ل  2223

 ،دار الصفا  للنشر والعمليات ،ط، هايل يعقوب ،ادارة االنتاو خ ير ثاظم وفاخورح، حمود، ل6
 ل2221، اوردنعمان 

ايورا  للنشور  ،1،ط  مبادخ ادارة االعموال   موسى ستمة ، خ ير ثاظم واللويزح، حمودح، ل7
 ل2229عمان االردن ، والتوزي  ،

:  11222ISOلشواملة للبيئوة باسوتخدام المواصوفة ادارة الجوودة ا  رهود منفوي احمود ، الودليمي، ل9
،اطروحوة دثتووورا   فلسوفة فووي ادارة االعموال ،هيوور   دراسوة حالوة فووي شورثة مصووافي الوسوط

 ل2221جامعة بغداد ، ثلية االدارة واالقتصاد ، منشورة ،

مهوريوة ج ، المنظموة العربيوة للتنميوة االداريوة،  االدارة البيئية المتثاملوة  سامية جتل ، سعد، ل8
 ل2222مصر العربية ،

ايوور عمليووات ادارة المعرفووة فووي اقامووة   نشوووان محموود ، حثمووت رشوويد وعبوود العووالي، سوولطان، ل12
( دراسة استطتعية في الشورثات الصوناعية المسواهمة TQEMمتطلبات ادارة الجودة الشاملة )

،ثليوة االدارة 2د ،العد3،مجلة تثريت للعلوم االدارية واالقتصادية ،المجلد   في محافظة نينوخ
 ل2227جامعة تثريت ،العراق  واالقتصاد،

،مجلوة   الصوناعات التحويليوة بوين  ورورات التاهيول والتحودي  البيئيوة  نزار ثاظم ، صبا ، ل11
(،ثليوة االدارة واالقتصواد ،جامعوة 1) ( ،العودد1القادسية للعلوم االداريوة واالقتصوادية المجلود )

 ل2221القادسية ،العراق،

إدارة الجوودة الشواملة ثوأداة لتقليول    ،2227ماجود محمود ،صال ، حفوظ حمدون ومالصواف،  ل12
،مجلووة بحووو    مخوواطر الهوودر دراسووة ميدانيووة فووي معموول الغووزل والنسوويو الحثووومي بالموصوول

 لالموصل –،العراق  22العدد  مستقبلية ،

 ، ا ة االنتاجيوةدور تطبيق مبادخ ادارة الجودة الشاملة في تحقيق الثف  يوسف جحيم ، الطائي، ل13
 ،الجامعة المستنصورية صاد ،منشورة ،ثلية االدارة واالقت ،اطروحة دثتورا  في ادارة االعمال

 ل 2229، بغداد

ايوور عمليووات ادارة المعرفوة فووي اقاموة متطلبووات الجووودة   محمود عبوود العوالي ، نشوووان العبيودح، ل11
الصوناعية المسواهمة فوي  الشورثات دراسوة اسوتطتعية فوي عينوة مون: (TQEMالشاملة للبيئوة )
 ل2222رسالة ماجستير في االدارة الصناعية ،جامعة الموصل ،  ، محافظة نينوخ

 ،عمووان دار المسوويرة للنشوور، ،1ط ، تطبيقووات فووي ادارة الجووودة الشوواملة  عبوود السووتار ، ،العلوي ل12
 ل2229 االردن ،

لة مون المسوتهلا الوى ادارة الجوودة الشوام  يوسف جحيم ، ماليد عبد الحسين والطائي ، الف ل، ل16
 ل2221،الوراق للنشر والتوزي  ،عمان ،االردن ،1،ط  المستهلا )منهو ثمي (

وائووول للطباعوووة  ،دار 1ط ، التطووور التنظيموووي اساسوويات ومفووواهيم حدييووة  ، ىموسووو اللوووزح، ل17
 ،1888عمان ،االردن، ،والنشر

دار  ،  ليوات وتطبيقواتإدارة الجودة في الخدمات :مفاهيم وعم  قاسم نايف علوان ، المحياوح، ل19
 ل2226الشروق للنشر والتوزي  ،عمان ،اوردن ،

،مالسسوة  1،ط  البيئيوة لرجوال االعموال المسوالولية لئعموال اوخ ورالبعد   نجم ،عبود نجم ، ل18
 ل2229 االردن ، عمان ، الوراق للنشر والتوزي  ،
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