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شكر وعرفان 

 
أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى األستاذ الدكتكر محمكد الجعفرم لمفرصة التي 

منحني إياىا في الدخكؿ إلى برنامج الماجستير أكال كلمجيد الذم بذلو معي 
لمخركج بيذه األطركحة ثانيا، كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لألستاذ صالح العكدة 
لمدعـ كالتكجيو الذم قدمو لي عمى مدل سنيف الدراسة الطكيمة كفي أثناء العمؿ 
عمى أطركحة الماجستير، كأتقدـ إلى أعضاء لجنة النقاش الدكتكر ذياب جرار 

ممتحنا خارجيا، كالدكتكر معتصـ حمداف ممتحنا داخميا، بجزيؿ الشكر كالعرفاف، 
لى جامعة القدس الصخرة  لى الدكتكر محمد أبك طو عميد الدراسات العميا، كا  كا 

. الصامدة في قمب القدس
كلكؿ مف ساعدني في إتماـ ىذه الدراسة، مف منشآت الصناعات الدكائية كاتحاد 

الصناعات الدكائية الفمسطينية ككزارة الصحة الفمسطينية كالمجمس الطبي 
الفمسطيني كمؤسسة بدائؿ التنمية كمؤسسة المكاصفات الفمسطينية كنقابة األطباء 
كنقابة أطباء األسناف كنقابة الصيادلة كشركات التأميف كاالتصاالت الفمسطينية 

كالمستشفيات الحككمية في محافظات الكطف كالمستشفيات كالمراكز الطبية 
الخاصة عمى الدكر الذم قدمتو في المساعدة في تكفير المعمكمات كالبيانات 
كالقكائـ الضركرية الستكماؿ الدراسة، كلكؿ مف ساعدني في إتماـ ىذه الدراسة 

. بجزيؿ الشكر كالعرفاف
 

سمكل البرغكثي 
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الممخص 

كاقع إدارة الجكدة الشاممة في الصناعات الدكائية مف كجية نظر المديريف كالمستيمؾ المحمي 

مقدمة مف سمكل عبد المطيؼ محمكد البرغكثي 

الدكتكر محمكد الجعفرم : مشرؼ رئيسي

أستاذ صالح العكدة : مشرؼ مساعد

ما عزز ضركرة إجراء ىذه الدراسة الدكر الذم يمعبو قطاع الصناعات الدكائية الفمسطيني 

سكاء عمى المستكل الصحي أك عمى المستكل االقتصادم، كتأثره العالي بالمنافسيف األجانب 

لذلؾ، فإف ىذه الدراسة . كاإلسرائيمييف، كالتغيرات السريعة في تكجيات المستيمؾ كأمكر كثيرة أخرل

تيدؼ إلى التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في ىذا القطاع مف كجية نظر المديريف مف 

 (الطبيب، طبيب األسناف، كالصيدلي)جانب كمف الجانب اآلخر التعرؼ عمى تقييـ المستيمؾ المحمي 

كقد احتكت الدراسة عمى مناقشة جكانب إدارة الجكدة الشاممة نظريا باإلضافة . لجكدة األدكية المحمية

إلى المقارنة بينيا كبيف مختمؼ المعايير العالمية المرتبطة بالجكدة كأساليب التصنيع الجيد، كالتحدث 

. عف التكاليؼ المرتبطة بتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة

كقد تـ جمع البيانات باستخداـ أسمكب مسحي يعتمد عمى أربع أنكاع مف االستبانات، أستبانة المنشأة 

( 2) عبارة ترتبط بالجكانب المختمفة إلدارة الجكدة الشاممة كتعتمد نمكذج رقـ 133كاشتممت عمى 

الخاص بعناصر إدارة الجكدة الشاممة كركيزة اساسية لبنائيا كىك ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا 

باإلضافة إلى االعتماد عمى السؤاؿ عف مفردات كؿ عنصر مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة 

لمكصكؿ لتقييـ العنصر كليس السؤاؿ المباشر عف ذلؾ العنصر، كاستبانة األطباء كاستبانة أطباء 

األسناف كاستبانة الصيادلة بنيت عمى السؤاؿ عف الصفات التي يجب أف تتصؼ بيا األدكية حتى 

تككف ذات جكدة عالية، باإلضافة إلى العكامؿ المؤثرة عمى اختيار المستيمؾ لمدكاء، كقد كانت عينة 
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 طبيبا كطبيب 740 مديرا مف خمسة منشآت تعمؿ في الضفة الغربية، ك36المنشآت تتككف مف 

أسناف كصيدالنيا، يعممكف أيضا في مختمؼ محافظات الضفة الغربية، حيث تـ جمع البيانات في 

، نتيجة لمصعكبات الناتجة عف الحكاجز 2004 – إلى شباط 2003 –الفترة الممتدة مف شير أيمكؿ 

.  كالعكائؽ اإلسرائيمية

كتقـك الدراسة عمى ثالث فرضيات رئيسية تشتمؿ كؿ منيا عمى عدد مف الفرضيات الفرعية كالكاردة 

في الفصؿ الرابع كالتي تـ التحقؽ مف قبكليا أك رفضيا بتطبيؽ العديد مف االختبارات اإلحصائية مف 

مثؿ التكرارات كالنسب كالمنكاؿ كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم مف اإلحصاء الكصفي، كمف 

 كاختبار تحميؿ Tاإلحصاء التحميمي معامؿ االختالؼ كمعامؿ االرتباط سبيرماف كمختمؼ اختبارات 

التبايف األحادم كاالختبارات المرتبطة بو كالتي تتحقؽ مف التجانس كاالختبارات البعدية التي تحدد 

. مصادر الفركقات في البيانات

كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة، أف قطاع الصناعات الدكائية يطبؽ مفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة بنسبة 

كذلؾ لعمؿ ىذه المنشآت جاىدة لتحقيؽ أساليب التصنيع الجيد كلتحقيقيا لعدد مف الشيادات % 79.5

العالمية مف مثؿ بدائؿ  األيزك، أما المستيمؾ فقد كاف تكجيو إيجابيا تجاه المنتجات المحمية كبنسبة 

كالتي يعكد سبب انخفاضيا إلى انخفاض مستكل التفضيؿ لدل المستيمؾ المحمي لألدكية % 66.35

المحمية مقارنة مع األدكية األجنبية كانخفاض تقييـ المستيمؾ المحمي لجكدة األدكية المحمية كذلؾ 

لمتبايف في جكدة األدكية المحمية مما يعطي انطباعا عاما سمبيا في بعض الحاالت عف األدكية 

. المحمية

كمف أىـ تكصيات ىذه الدارسة ضركرة تركيز المنشآت عمى البدء بتطبيؽ عناصر إدارة الجكدة 

الشاممة كالتي ستدعـ جيكدىا المبذكلة لفتح أسكاؽ جديدة في الخارج، باإلضافة إلى ضركرة تركيزىا 

عمى التعرؼ عمى تكجيات المستيمؾ المحمي كتحقيؽ رغباتو بزيادة عدد البحكث المطبقة مف أجؿ 
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ذلؾ كدكرية تطبيقيا، كأخيرا ضركرة التعاكف بيف مختمؼ القطاعات الصناعية كالكزارات كالمؤسسات 

المختمفة كالمجمس التشريعي الفمسطيني مف أجؿ سف عدد مف القكانيف كالتي ترتبط بإجبارية البدء 

. بتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كالحفاظ عمى البيئة مف التمكث في مختمؼ األنشطة في فمسطيف
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Abstract  

 

Analytical study for The State of General / Total Quality Management 

(TQM) of Pharmaceutical Industry from both managers and consumers 

point of view. 

Presented by: 

Salwa Abdullatif M. Barghouthi 

Under the supervision of 

Professor Mahmoud Al-Jafari 

Mr. Salah Al-Odeh 

 

The importance of the Palestinian pharmaceutical industry in 

terms of health and economics and its vulnerability to foreign and local 

competitors, changing views of consumers, and others factors, justified 

conduction of this study. 

The aim of this study is to evaluate the extent of conforming to Total 

Quality Management in this important sector as observed by managers 

on one hand and consumers (consisting of physicians, dentists, and 

pharmacists) on the other. The study covered: theoretical aspects of 

TQM and comparison between TQM and other analytical / 

international measures used for evaluating quality and methods of 

production and cost of applying TQM. 

The study is presented in six chapters: chapter one covers the state of 

the pharmaceuticals sector in the West- Bank – Palestine, underling 

the problem, aims, and advantages of this study. Chapter two covers 

relevant literature. Chapter three covers the theory of TQM in the 

context of other international standards. Chapter four explains the 
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methods and approach of the study and describes the sampling and 

sample populations of the study. Chapter five presents the results, 

collected data, analysis, and discussion. Chapter six presents the 

results and conclusions. 

 Data were collected using four different questionnaires. The 

Pharmaceutical Industry questionnaire contained 133 statements 

relevant to TQM in which the form number (2) was central and 

essential for containing the TQM elements that distinguished this study 

from others. It also adopted indirect information gathering regarding 

the elements of TQM rather than direct questions regarding those 

elements. Questionnaires directed to physicians, dentists, and 

pharmacists were designed to obtain data about the perception of high 

quality medicine of what high quality medicine meant and the factors 

affecting consumer decisions. The samples included 36 managers 

from five different pharmaceutical foundations in the West Bank, 740 

physicians, dentists and pharmacists. Data were collected during the 

period between September 2003 and February 2004. The length the 

data collection period is attributed to roadblocks and obstacles 

imposed by the Israelis authorities.  

 This study based on three major hypothesis; each of which 

branches into a number of hypothesis as is covered in chapter four. 

The hypotheses were tested statistically for acceptance or rejection 

using the SPSS software, eleventh edition, in addition to a number of 

other descriptive tests such as: frequency, percentage, mode, mean, 

and standard deviation statistical methods. Analytical statistics 

included Coefficient of Variation, Spearman Correlation coefficient, 

different Types of T-test, one-way ANOVA, and other tests used to 

determine homogeneity and other tests checking data for sources of 

differences.            
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The major results of the study include the finding that TQM is 

applied in the pharmaceutical industry in Palestine by 79.5%. Industrial 

foundations are working towards achieving GMP – Good 

Manufacturing Practices, and obtaining a number of ISO-Certificate 

substitutes. Consumer also showed positive attitude towards local 

products at 66.35 %. Although (Low), this is due to the level of 

preference by consumer to foreign products over local products in 

terms of confidence in the product; occasional low quality medicines 

are generalized to quench the high quality of other medicines. Most 

important recommendations of this study are that pharmaceutical 

foundations should start applying to the standards of TQM, which is 

required for international marketing.        
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: قال تعالى

" وقل اعمموا فسيرى اهلُل َعمَمُكم ورسوُلو والمؤمنون"

صدق اهلل العظيم 

مف سكرة التكبة  (105)آية 

 

: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

" إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنو"

  (1113) رقـ –سمسمة األحاديث الصحيحة 
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 الفصل األول

مشروع الدراسة 

 :المقدمة

مف األمكر الممفتة لمنظر في ىذا العصر تزايد المنافسة؛ إذ أنيا سمة مف سماتو، حيث أف 

التنافس بيف المنتجات المتشابية كبير كذلؾ نتيجة لمتطكرات االقتصادية العالمية منذ منتصؼ 

إنشاء منظمة التجارة العالمية، كانفتاح األسكاؽ، كتعدد البحكث : التسعينات مف القرف الماضي مثؿ

كالدراسات التي تقـك بيا المنشآت الضخمة التي تعمؿ عمى التعرؼ عمى تكجيات المستيمؾ كما ىي 

رغباتو ككيؼ يمكف تحقيؽ الرضى لديو كبالتالي اكتساب ىذا المستيمؾ إلى الحصة السكقية الخاصة 

بمنشأتيـ، كأيضا ارتقاء كعي كثقافة المستيمؾ في استيالكو أصبح أكثر انتقاء ليحقؽ رغباتو باختيار 

.  منتج متميز ثابت ُيعتمد عمى أدائو كمتكفر بشكؿ دائـ

 كمف ىنا ظيرت الحاجة الممحة لدل مختمؼ المنشآت لممحافظة عمى البقاء كاالستمرارية، 

كحتى يتـ ذلؾ ظيرت التكجيات لدل ىذه المنشآت لتبني األساليب الحديثة في اإلدارة كاإلنتاج، كذلؾ 

لتحقيؽ قدرة تنافسية مف خالؿ تحقيؽ الكفاءة كالفاعمية كالتميز في األداء بإنتاج منتج أك خدمة بجكدة 

.  عالية

 كمف ىذه األساليب إدارة الجكدة الشاممة، كالتي تركز عمى تحقيؽ التحسيف المستمر في كؿ 

جكانب المنشأة، كالتأكيد عمى تحقيؽ الكعي لدل كافة العامميف في المنشأة بأىمية تبني الجكدة في 

أعماليـ كأدائيـ كمتابعتيا كالعمؿ عمى اإلنتاج الصحيح مف أكؿ مرة، كتقـك المنشأة ببناء ثقافتيا عمى 

الفمسفة بأف ىدفيا الرئيس يتمثؿ في تحقيؽ الجكدة في كؿ جكانب أعماليا لمكصكؿ إلى رضا 

. المستيمؾ كبالتالي تحقيؽ القدرة التنافسية مف خالؿ ىذا الرضا
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كنكرد ىنا تعريفا إلدارة الجكدة الشاممة كذلؾ حسب ما عرفيا فريؽ دراسي تابع لمنتدل الجكدة 

نظاـ إدارم يركز عمى اإلنساف كييدؼ إلى زيادة مستمرة في رضا المستيمؾ بتكمفة : الشاممة عمى أنيا

، (ليس كمناطؽ أك برامج منفصمة)كىي أسمكب يتعامؿ مع النظاـ بشكؿ كمي . حقيقية دائمة التخفيض

كىي جزء مكمؿ الستراتيجية ذات مستكل عاؿ تعمؿ بشكؿ أفقي خالؿ األنشطة كالدكائر، يشمؿ كؿ 

المكظفيف كالعامميف مف أعمى ىـر المنشأة إلى أسفمو، كيمتد إلى الخمؼ كاألماـ ليشمؿ سمسمة المكرديف 

 (Rampey,1992). كالمستيمكيف ككؿ الركابط في البيئة الداخمية كمع البيئة الخارجية

فمسطيف - إف تبني أسمكب إدارة الجكدة الشاممة مف قبؿ قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

يتطمب منا التعرؼ عمى مفيـك إدارة الجكدة الشاممة حيث أف الجكدة استراتيجية تنافسية يمكف أف 

تحقؽ مف خالليا المنشأة الكثير مف الفكائد كعمى األخص الفكائد التسكيقية إذا ما تـ تبنييا عمى أساس 

أنيا سياسة تسكيقية لمنتجات ىذا القطاع، كلذلؾ سنستعرض العناصر األساسية إلدارة الجكدة الشاممة 

في الفصؿ الرابع مف الدراسة كالتي سيتـ البحث عنيا كعف مفرداتيا في منشآت قطاع الصناعات 

. الدكائية في الضفة الغربية لمتعرؼ عمى كاقع إدارة الجكدة الشاممة ىناؾ

كمف أجؿ التعرؼ عمى قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية كرسـ صكرة ذىنية 

كاضحة عنو، كحتى يتـ تحديد المشاكؿ التي يعاني منيا ىذا القطاع كالربط بيف مكضكع الدراسة كىذا 

القطاع سيتـ في الصفحات التالية استعراض كاقع قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية مف 

جميع الجكانب المتاحة، كذلؾ حتى نستطيع الكصكؿ إلى تحديد كاضح كمباشر لمشكمة الدراسة الحالية 

. كأىدافيا كمبرراتيا

 

 

:  فمسطين- الضفة الغربية واقع قطاع الصناعات الدوائية في :  خمفية الدراسة1 – 1
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كقد . سنستعرض فيما يمي عددا مف المؤشرات المتعمقة بكاقع الصناعات الدكائية الفمسطينية

اعتمد في الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات الثانكية مف مصادر مختمفة منيا دراسة مكحكؿ، 

، مقابالت مع المنشآت كاتحاد الصناعات 2001، التقرير السنكم لكزارة الصحة الفمسطينية 1999

.  2004الدكائية في شير أيار 

ازدياد حدة المنافسة في السكؽ المحمي بيف المنتجات : تكاجو صناعة األدكية العديد مف التحديات منيا

، كازدياد الكعي الصحي (المتبرع بيا)المحمية كالمستكردة كاإلسرائيمية كالعربية خاصة المصرية كاليندية 

تجاه نكعية كفاعمية األدكية، كتزايد كعي المؤسسات العامة ألىمية الرقابة عمى النكعية، مما يظير 

، كالتعرؼ عمى GMP ضركرة تبني المنشآت المكاصفات العالمية في اإلنتاج خصكصا قكانيف 

.  تأثيرات ذلؾ عمى تكمفة اإلنتاج كاالستثمار

 كنتيجة االحتالؿ كالظركؼ 1967كلقد كاف الدافع الرئيس كراء تأسيس منشآت ىذا القطاع ىك حرب 

الصعبة كالتي منيا عدـ القدرة عمى تكفير حاجة المجتمع مف األدكية، كىنا قاـ عدد مف األفراد 

بتأسيس منشآت إلنتاج األدكية مف أجؿ تغطية الطمب كالحاجة المحمية لألدكية ككانت ىذه البدايات 

( 1999مكحكؿ، ). تتصؼ بالتكاضع الشديد

 طمبت السمطة الصحية التابعة لإلدارة المدنية اإلسرائيمية مف قطاع الصناعات الدكائية 1986في عاـ 

 قامت GMP، كالرتفاع التكاليؼ المترتبة عمى تطبيؽ GMPبالبدء بتطبيؽ أساليب التصنيع الجيد 

بعض المنشآت باالندماج مف أجؿ إنجاح عممية التطبيؽ ىذه، مما أدل إلى حدكث التكزيع المكضح 

. التالي عمى التقمص في عدد المنشآت نتيجة لالندماجات التي حدثت (1-1)في الجدكؿ رقـ 

(: 1 – 1)جدول رقم 

                                                           

ىك ذلؾ الجزء مف تأكيد الجكدة الذم يضمف أف المنتجات كبثبات أنتجت كضبطت عمى ، "(Good Manufacturing Practices  GMP -)أساليب التصنيع الجيد " 
كلكف ال يمكف .  مكجية أساسا لتخفيض المخاطرة المالزمة ألم إنتاج دكائيGMPقكانيف. معايير الجكدة المناسبة لالستخداـ المطمكب منيا ككما ىك محدد في ترخيص التسكيؽ

( World Health Organization – WHO) مف متطمبات منظمة الصحة العالمية GMPالكقاية كبشكؿ نيائي مف ىذه المخاطر مف خالؿ االختبار لممنتج النيائي فقط، ك
  .. بتكسع أكثر في الفصؿ الثالثGMPكمف األمكر الضركرية لمدخكؿ إلى األسكاؽ العالمية كسيتـ الحديث عف 
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 كعدد األدكية المسجمة  كتاريخ تأسيسيا الفمسطينيةيةائ الدكاتاعفصنشآت قطاع اؿالتكزيع الجغرافي لـ
                                                                                                                               عدد األدوية          عدد األدوية                 الموقع   سنة التأسيسالمنشأة

 2001                                                                             المسجمة المسجمة في 
 6   121  1969  بيت جاال المصنع الكيمياكم األردني   

 17   260  1969راـ اهلل  -  البيرةبمسـ-  لممستحضرات الطبيةالقدس*
 4   102  1975 راـ اهلل -  البيرة  الشرقية**
 23   275  1974راـ اهلل  - بيرزيتفمسطيف   - بيرزيت*

 1   39  1973راـ اهلل  - جاما     بيتكنيا
 12   77  1985راـ اهلل  - دار الشفاء    بيتكنيا

   - 12  1988 الخميؿ   (متكقؼ عف العمؿ) الرازم*
 8   26  1997الشرؽ األكسط    غزة   

،  (2001التقرير السنكم لكزارة الصحة الفمسطينية ): المصدر
فمسطيف - منشأة الشرقية تـ شراؤىا مف قبؿ بيرزيت ** 
. 2004/ 20/05تـ تعديؿ المعمكمات أعاله بالرجكع إلى إتحاد الصناعات الدكائية الفمسطينية * 
 

 منيا في الضفة الغربية خمسة منشآت ستة مف  حالياتتككف صناعة األدكية في فمسطيفكعميو فإف 

حيث تعمؿ .  كتتركز صناعة األدكية بشكؿ رئيسي في محافظة راـ اهلل كالبيرة، في قطاع غزةكاحدةك

   . ، كدار الشفاءبمسـ- ، كالقدسالشرقية - فمسطيف- شركة بيرزيت :أكبر الشركات كىي

صعكبة استيراد : أما بالنسبة لممعيقات التي تكاجو ىذا القطاع، المعيقات الناتجة عف االحتالؿ، مثؿ

المكاد األكلية، عدـ القدرة عمى التصدير لمدكؿ العربية،  عدـ قبكؿ المنتجات الفمسطينية في السكؽ 

اإلسرائيمية عمى أنيا غير مطابقة لممكاصفات اإلسرائيمية، باإلضافة إلى إغراؽ السكؽ الفمسطيني 

.  بالمنتجات الدكائية اإلسرائيمية

، كالقسـ (تصنيع المكاد األكلية)القسـ األساسي : إف صناعة األدكية بشكؿ عاـ تقسـ إلى قسميف ىما

، بالنسبة لقطاع الصناعات الدكائية (تشكيؿ كتعبئة كتغميؼ األدكية لممستيمؾ النيائي)الثانكم 

الفمسطيني يقتصر عمى القسـ الثاني، حيث ال يكجد منشآت مف القسـ األكؿ في فمسطيف كيتـ استيراد 

. المكاد األكلية كمكاد التغميؼ، مما يرفع تكمفة التصنيع
                                                           

 20/05/2004  مقابلة مع ماجد نزال،  إحتاد الصناعات الدوائية بتاريخ 
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تسكيؽ األدكية يتـ مف خالؿ طريقتيف، إما التسكيؽ مف خالؿ أصناؼ تباع بأسماء تجارية كىي 

أصناؼ محمية عالميا، كتتصؼ بارتفاع أسعارىا أك أصناؼ تباع بأسمائيا الكيماكية كىي غير محمية 

كتباع بأسعار منخفضة نسبيا عف سعر الدكاء األصمي كىي عبارة عف األدكية المقمدة لممنتج األـ، 

( 1999مكحكؿ،). كتعتمد الصناعة الفمسطينية النكع الثاني كأساس لصناعتيا

  :حجم وقيمة اإلنتاج

 باإلضافة  صنفان، مسجالن في سجالت كزارة الصحة،912تنتج شركات األدكية المحمية ما مجمكعو 

(.  2001التقرير السنكم لكزارة الصحة الفمسطينية ) 2001. صنفا تـ تسجيميا عاـ 71إلى 

 المنشآتالمحمية بالتشابو الكبير كغياب التخصص في خطكط اإلنتاج بيف المنشآت  إنتاج يتصؼك

 كنتيجة لذلؾ ال يكجد تمييز سمعي بيف األصناؼ  التخصص في األشكاؿ الدكائية إلى حد كبيرغيابك

المنتجة مف منشآت محمية مختمفة، كنتيجة لذلؾ ىناؾ مشكمة أخرل كىي المنافسة العالية بيف منتجات 

كتتصؼ خطكط اإلنتاج المستخدمة في ىذه المنشآت، بتكاضع مستكاىا التكنكلكجي . المنشآت المحمية

أف المكاد األكلية فتستكرد مف . بشكؿ عاـ، كأف عممية الصيانة تتـ إما محميا أك إسرائيميا أك أجنبيا

.  كما يتـ استيراد مكاد التغميؼ، أما عممية الطباعة فتتـ محميا. (أكركبا الغربية، الصيف، اليند)

(. 1999مكحكؿ،)

 

 

: تكمفة اإلنتاج في الصناعات الدوائية

تكمفة العمؿ، % 26تكمفة المكاد الخاـ، % 49أما تكمفة اإلنتاج فإنيا تتكزع حسب النسب التالية 

تكمفة مكاد التعبئة كالتغميؼ، كتتكزع النسبة المتبقية مف التكمفة بيف الماء كالمحركقات % 16ك

الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، المسح الصناعي )كالكيرباء كصافي الرسـك كضريبة اإلنتاج 
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كيتصؼ إنتاج األدكية في فمسطيف بارتفاع تكمفة اإلنتاج، إذ يقدر بعض المسؤكليف في ىذه . (1999

الصناعة تكمفة اإلنتاج في فمسطيف بثالثة أضعاؼ تكمفة إنتاجيا في أكركبا، كذلؾ نتيجة لألسباب 

: التالية

صغر حجـ اإلنتاج مما يحـر المنشآت المحمية مف إمكانية االستفادة مف كفكرات اإلنتاج بحجـ  -

كبير، كذلؾ يرفع نصيب كؿ كحدة منتجة مف التكمفة الثابتة كعمى األخص تكمفة فحص 

.  الخمطات كتييئة كتنظيؼ المعدات كعمميات ضبط كمراقبة الجكدة

ارتفاع تكمفة المعدات نتيجة لتكجو منشآت ىذا القطاع لشراء معدات صغيرة مع العمـ أف الفرؽ  -

بيف سعر المعدات الصغيرة كالكبيرة بسيط، كعمى ىذا تصبح الحصة لكؿ كحدة منتجة مف تكمفة 

 .االىتالؾ كالتكمفة الثابتة مرتفعة، باإلضافة إلى سرعة اىتالكيا

صغر حجـ الطمبات مف المكاد األكلية يضعؼ المكقؼ التفاكضي لممنشآت مع المكرد، كىذا  -

 .أيضا يزيد مف نصيب الكحدة المنتجة مف التكمفة الثابتة

ارتفاع تكمفة العمؿ كالخدمات كالمنافع في فمسطيف بشكؿ عاـ مما يؤثر عمى ارتفاع تكمفة  -

( 1999مكحكؿ،). اإلنتاج

  

 

 

: العرض في الصناعات الدوائية

إف العرض مف المنتجات الدكائية يختمؼ عنو في المنتجات الصناعية األخرل، إذ يتصؼ بتزايد أعداد 

المنتجات الدكائية كتنكعيا كالتجدد الدائـ فييا، كيتـ طرح منتجات جديدة كسحب أخرل نتيجة لظيكر 

بالنسبة لمعرض في السكؽ الفمسطيني فيناؾ حكالي . أعراض جانبية ليا أك النخفاض الطمب عمييا
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كتغطي منتجات قطاع الصناعات .  صنؼ912 صنؼ مف األدكية ينتج منيا محميا حكالي 4000

% 50مف احتياجات المضادات الحيكية، ك% 80 السكؽ المحمي احتياجاتالدكائية الفمسطيني مف 

مف مسكنات الحرارة كاآلالـ، كيؤخذ عمى ىذا القطاع عدـ إنتاج األدكية المعقدة كالتي تتطمب تكنكلكجيا 

( 1999مكحكؿ،).كمعرفة متقدمة كالتي سجمت لمنشآت عالمية

:  التسويق 

ألدكية إلى أربع ؿالمحمي السكؽ يمكف تقسيـ يتـ تسكيؽ الدكاء المحمي في سكقيف المحمي كالخارجي، ك

 ،، القطاع الحككمي، األنكركا(المؤسسات الصحية غير الحككمية) القطاع الخاص: مجمكعات كىي

 نسبة الحصة السكقية في الضفة الغربية كقطاع غزة لألدكية المنتجة محميا كالمستكردة مف تكزيعكاف ك

التالي، كيمكف تفسير النسب الكاردة في ىذا  (2-1) في الجدكؿ رقـ 1996الخارج كمف إسرائيؿ لعاـ 

:  عمى النحك التالي (2-1)الجدكؿ رقـ 

ذلؾ أف خمس منشآت تعمؿ )مف إنتاج منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية % 80إف 

الصيدليات كالمستشفيات )يباع لمقطاع الخاص  (في الضفة الغربية مف أصؿ ست منشآت فمسطينية

المؤسسات الصحية التابعة لكزارة )مف إنتاج ىذا القطاع يباع لمقطاع العاـ % 15، ك(...الخاصة

:  كانخفاض ىذه النسبة يعكد لألسباب التالية (الصحة الفمسطينية

 
 
 (2 - 1)الجدول رقم 

 1996 نسبة الحصة السكقية في الضفة الغربية كقطاع غزة لعاـ تكزيع
القطاع العام  UNRWAالقطاع الخاص المنشآت المزودة 

% 35% 10% 55المحمية 
% 30% 90% 30األجنبية 

% 35% 00% 15اإلسرائيمية 
% 100% 100% 100المجموع 

                                                           

 20/5/2004من خالل ما مت احلصول عليو من ادلقابلة مع ماجد نزال، احتاد الصناعات الدوائية  
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( 2001التقرير السنكم لكزارة الصحة الفمسطينية ): المصدر
.  تحصؿ عمى احتياجاتيا مف األدكية المتبرع بيا مف الدكؿ األجنبية المختمفةUNRWAمالحظة 

 
أم أف ىناؾ أمراض ال )أنكاع األدكية المنتجة محميا ال تغطي جميع القطاعات الصحية المطمكبة  -

، (تنتج األدكية الخاصة بعالجيا محميا

المنافسة العالية، حيث تتكجو كزارة الصحة لشراء األدكية األقؿ سعرا المستكردة مف الدكؿ العربية  -

 كاليند،

التي تمثؿ الحصة السكقية لممنتجات المحمية مف سكؽ القطاع العاـ، % 35أما فيما يتعمؽ بالنسبة  -

فإف انخفاضيا بالمقارنة مع منافسييا مف األدكية األجنبية يعكد إلى أف الحصة السكقية تمثؿ 

بالدكالر كبما أف األدكية المحمية أقؿ سعرا فإف حصتيا السكقية بالدكالر مقارنة مع األدكية األجنبية 

 .تصبح منخفضة كذلؾ الرتفاع ثمف األدكية األجنبية

التي كانت تمنح لألدكية المحمية مف قبؿ كزارة الصحة % 15أما فيما يتعمؽ بنسبة األفضمية كىي  -

الفمسطينية في عطاءاتيا، فقد ألغيت بناء عمى القكانيف الدكلية كالتي تدعك إلى تساكم الفرص لكؿ 

المشاركيف في ىذه العطاءات، كذلؾ منذ أف أصبح البنؾ الدكلي يدعـ كيمكؿ شراء األدكية لمقطاع 

 . الصحي العاـ الفمسطيني

 حيث تـ تحقيؽ NGO's –مف إنتاج ىذا القطاع فيباع لممؤسسات غير الحككمية % 5كفيما يتعمؽ بػِ 

 كالتي ىي الكسيط مع Care Internationalجزء مف ىذه النسبة مف خالؿ التعامؿ مع مؤسسة 

USAID حيث كانت ،USAID تشترط أف تككف األدكية المشتراة مف قبؿ المؤسسات التي تدعميا 

أمريكية الصنع، كبالتفاكض الطكيؿ تـ المكافقة عمى السماح لممنشآت المحمية بالحصكؿ عمى الطمبات 

، كتـ ذلؾ بناء Care International مف خالؿ مؤسسة USAIDالخاصة بالعطاءات التي تطرحيا 

 .عمى أف األدكية المحمية قد تجاكزت جميع الفحكصات المخبرية بنجاح
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  (3 - 1)الجدول رقم 
 2003، 2001 ك1996نسبة الحصة السكقية لمختمؼ المزكديف في الضفة الغربية كقطاع غزة 

 2003*  2001 1996المنشآت المزودة 
 46 30 45المحمية 
 26 45 30األجنبية 

 28 25 25اإلسرائيمية 
( 2001التقرير السنكم لكزارة الصحة الفمسطينية ): المصدر

  2004 أيار 22مقابمة تمت مع المسؤكليف في منشأة  بيرزيت فمسطيف لألدكية بتاريخ  
 

 ، فالسبب في زيادة الحصة السكقية لألدكية المحمية يعكد إلى انخفاض كلتفسير ىذه األرقاـ 

انخفاض القدرة  (1):  مميكف دكالر سنكيا كيمكف أف يعزل لألسباب التالية55االستيالؾ الكمي إلى 

الشرائية لدل العائالت الفمسطينية بسبب قمة العمؿ الناتجة عف إجراءات االحتالؿ اإلسرائيمي األمر 

الذم يجعؿ المستيمؾ المحمي يتجو نحك شراء المنتج الدكائي المحمي بدال مف المنتج األجنبي 

تحسف جكدة المنتجات المحمية مما  (2)كاإلسرائيمي مما يخفض الفاتكرة الطبية في أغمب األحياف، 

.  أدل إلى رضا المستيمؾ المحمي عنيا كتكجيو لشرائيا

، فقد غطى اإلنتاج السنكم لقطاع الصناعات الدكائية 2003أما فيما يتعمؽ بإنتاج ىذا القطاع لعاـ 

مف الدكالرات كحصة % 46مف الكميات المقدرة لمسكؽ المحمي كما نسبتو % 50الفمسطيني ما نسبتو 

سكقية بيف كؿ المنافسيف في السكؽ المحمي، بينما تقدر المبيعات السنكية مف منتجات قطاع 

، حيث 2003 مميكف دكالر أمريكي لعاـ 31الصناعات الدكائية في السكؽ الحمي بما قيمتو تقريبا 

، UPPM. )2003 مميكف دكالرا أمريكيا لسنة 70 - 65قدرت احتياجات السكؽ المحمي الكمية مف 

(. 2003غير منشكر، 

عمى  دكران محدكدان في نشاط الصناعة الدكائية الفمسطينية، فتمعب (التصدير) األسكاؽ الخارجيةأما 
، كلكنيا غير مستغمة بشكؿ كامؿ حيث الرغـ مف أف الطاقة اإلنتاجية تفكؽ حاليان حاجة السكؽ المحمي

-1)كيبيف الجدكؿ رقـ .  مما يدفع لمبحث عف أسكاؽ خارجية،%60 –% 40يستغؿ فقط ما نسبنو 
                                                           

 22/05/2004 مقابلة مع السيد طارق الشكعة، ادلدير اإلداري دلنشأة بريزيت فلسطني لألدوية بتاريخ 
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نسبة الصادرات مف إجمالي المبيعات كالطاقة اإلنتاجية المستغمة في منشآت قطاع الصناعات  (4
، كنستنتج مف ىذا الجدكؿ أف نسبة الصادرات مف 2003الدكائية في الضفة الغربية كذلؾ لعاـ 

المبيعات ضئيمة جدا، كأف نسبة الطاقة اإلنتاجية المستغمة منخفضة كىذا يدؿ عمى ضركرة العمؿ عمى 
تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة عمى أنيا سياسة تسكيقية تساعد عمى تحقيؽ القدرة لمدخكؿ لألسكاؽ 

 .الخارجية كتحقيؽ قبكؿ صادرات منتجات قطاع الصناعات الدكائية الفمسطيني في األسكاؽ العالمية
( 4-1)الجدول رقم 

 2003نسبة الصادرات والطاقة اإلنتاجية 
الطاقة اإلنتاجية المستغمة نسبة الصادرات من إجمالي المبيعات السنوية اسم المنشأة 

% 60% 7القدس لممستحضرات الطبية 
% 40% 15دار الشفاء 

مع نياية عاـ % 10 كيتكقع أف تصؿ إلى 2003لعاـ % 4  فمسطيف –بيرزيت 
2005 

60 %

% 50% 0جاما  
 % 0الكيماكم األردني 

  2004-مقابالت مع المسؤكليف في ىذه المنشآت في شير أيار: المصدر
 

التالي، فإف حجـ صادرات المنتجات الدكائية البشرية لعاـ  (5-1)ككما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

، كاف حجـ الصادرات 2004أمريكي، كفي النصؼ األكؿ مف عاـ $ 271617.7 يبمغ تقريبا 2003

أمريكي، كذلؾ مف محافظة راـ اهلل كالتي تعمؿ فييا أربعة منشآت $ 332465الدكائية الفمسطينية يبمغ 

. مف أصؿ خمس منشآت في الضفة الغربية، كىذه الصادرات ال تشمؿ الصادرات إلى السكؽ األركبية

(. 2003/2004غرفة تجارة كصناعة راـ اهلل كالبيرة، )

( 5-1)الجدول رقم 
 2003/2004حجم الصادرات الدوائية من محافظة رام اهلل والبيرة 

العام المبمغ بالدوالر األمريكي السمعة الدولة المصدر إلييا  
 2003 199863.7أدكية كمكاد تجميؿ األردف 
 2003 12232.0 أدكية بشريةالعراؽ 

 2003 26500.0 أدكية بشريةالسعكدية 

 2003 33022.0أدكية كمكاد كيماكية أذربيجاف 

 271617.7المجمكع 
 2004 121948.0 أدكية بشريةاليمف  
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 2004 6750.0 أدكية بشريةالعراؽ 

 2004 135835.0 أدكية بشريةاألردف 

 2004 67932.0أدكية بشرية أذربيجاف 

 332465.0المجمكع 
. ، الجدول ال يشمل الصادرات لمسوق األوروبية، وىي الصادرات من محافظة رام اهلل فقط2003/2004غرفة تجارة وصناعة رام اهلل والبيرة، 

إف التصدير يعتمد عمى حصكؿ المنشآت عمى شيادات تبيف التزاميا بمبادئ التصنيع الجيد كشيادات 

 يباع بحرية في بمد رئيسي أك حيازة شيادة مستحضر دكائي تصدر عف منظمة الصحة تبيف أف الدكاء

 كحيث أف معظـ منشآت الصناعة المحمية (World Health Organization – WHO) العالمية، 

لـ تحصؿ عمى أم مف ىذه الشيادات فيي ال تستطيع دخكؿ أسكاؽ الدكؿ التي تطمب مثؿ ىذه 

.  الشيادات كبذلؾ تككف خسرت حصة كبيرة مف السكؽ العالمي

إف النسبة الصغيرة التي تصدرىا منشآت قطاع الصناعات الدكائية الفمسطيني تذىب إلى أسكاؽ الدكؿ 

التي لـ تشترط حصكؿ المنتج عمى مثؿ ىذه الشيادات كالتي تتصؼ إجراءات التسجيؿ فييا بالسيكلة 

كالفرصة المتبقية لممنشآت المحمية ىي التصدير إلى الدكؿ التي . مقارنة مع الكثير مف الدكؿ األخرل

بشكؿ عاـ تبحث عف انخفاض السعر كال تركز عمى جكدة المنتج كاألسكاؽ التي تيتـ بالسعر كالجكدة 

معا، كتطمب تسجيؿ الدكاء لدييا، كلكف ىنا يجب التنبو لنقطة ىامة كىك أف ىذا الكضع لف يطكؿ 

كستجد المنشآت المحمية نفسيا خارج ىذه األسكاؽ عندما تقكـ ىذه الدكؿ بالتشديد عمى إجراءات 

التسجيؿ كأيضا أف كجكد أدكية عربية كأجنبية تتصؼ بأف أسعارىا أكثر انخفاضا مف أسعار األدكية 

.  الفمسطينية كىنا ستتكجو ىذه الدكؿ الفقيرة لشراء األدكية المنافسة لألدكية الفمسطينية

ركسيا البيضاء كأككرانيا كأذربيجاف كاألردف كالعراؽ : كالدكؿ التي يتـ التصدير ليا منذ سنتيف ىي

، كقد نجح قطاع (2004غرفة تجارة كصناعة محافظة راـ اهلل كالبيرة )كالجزائر كالسعكدية كاليمف 

الصناعات الدكائية الفمسطينية في تسجيؿ أدكية في األردف كالجزائر بعد مدة طكيمة مف المحاكلة كالتي 

، أما بالنسبة لمدكؿ العربية فيي تضع شركطا 2003 كتحققت في عاـ 1982بدأت منذ عاـ 
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كمكاصفات عالية جدا مف أجؿ أف تحمي صناعتيا المحمية كتمنع دخكؿ منافس مماثؿ لمنتجاتيا 

المحمية إلى سكقيا، كفيما يتعمؽ بالتصدير إلى اليمف فقد تـ التغمب عمى المشكالت السابقة كالتي 

كانت ترتبط بخالؼ مالي مع الككالء اليمنيكف كالتي تـ إيقاؼ التصدير إلى اليمف في ذلؾ الحيف بناء 

عمييا، لقد تمت معالجة ىذه المشاكالت كتـ التكصؿ إلى تغيير الككالء اليمنيكف بككالء آخركف 

.   كبشركط جديدة، كمف ىنا سيتـ التصدير مجددا لميمف 

:  الرقابة والتسجيل

 تقـك بدكر كبير في صناعة األدكية حيث 1988أما بالنسبة لدائرة الرقابة كالتسجيؿ فقد بدأت منذ 

تقـك بدكر الرقابة عمى قطاع الصناعات الدكائية كتقـك بتسجيؿ األدكية، كتتككف ىذه الدائرة مف ثالث 

:   ىيدكائر

 دائرة الرقابة كالتفتيش. 

 دائرة التسجيؿ. 

 فيي غير مكجكدة كتعتمد الكزارة في ضبط جكدة المنتجات الدكائية عمى : دائرة ضبط الجكدة

بالنسبة لممختبرات المحمية فبعضيا مجيز . عدد مف المختبرات المحمية كالعربية كاإلسرائيمية

كمف المختبرات المحمية . بأجيزة حديثة لكف البعض اآلخر ينقصو التدريب كالككادر المؤىمة

كقد حصؿ عمى شيادة عالمية كىي األساليب المخبرية الجيدة، )مختبر جامعة بيرزيت 

Good Laboratory Practice – GBL) كمختبر جامعة األزىر. 

: جودة وفاعمية األدوية

أما فيما يتعمؽ بجكدة كفاعمية األدكية، فجكدة الدكاء يتـ تحديدىا مف خالؿ الفحكصات 

المخبرية، كذلؾ بقياس احتكاء الدكاء عمى المكاد الفعالة كتركيز تمؾ المكاد كخمكىا مف العيكب كفحص 
                                                           

 (2004/ 05/ 20ادلقابلة مع ماجد نزال، احتاد الصناعات الدوائية،  

 5/2004اإلدارة العامة، - مدير دائرة الرقابة الدكائية/ مقابمة مع محمد محاريؽ 
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فتحدد مف خالؿ اختبار التكافر الحيكم إذا كاف : أما فاعمية الدكاء. مالئمة التعبئة كالتغميؼ

إف فاعمية الدكاء تتأثر بنكعية كنقاكة . المستحضر جديدا كاختبار التكافؤ الحيكم إذا كاف الدكاء مقمدا

المكاد الفعالة كنكعية كنقاكة المكاد غير الفعالة، كبطريقة التصنيع كالبيئة المحيطة كالمستكل التكنكلكجي 

إف اختبار التكافؤ . لممعدات اإلنتاجية كالمستكل العممي كميارات العامميف، كبطريقة التعبئة كالتغميؼ

، كيطمب (المقمد)الحيكم يعنى بقياس مدل فاعمية كثبات تركيبة الدكاء المنتج محميا مقارنة بالدكاء األـ 

ىذا االختبار مف قبؿ كزارة الصحة لألدكية الصمبة ذات المفعكؿ الطكيؿ األمد كالتي تستخدـ 

( 1999مكحكؿ، ). باستمرار، كلألدكية الحساسة

 (UPPM)الذم قاـ بو اتحاد الصناعات الدكائية الفمسطينية  (غير المنشكر)كمف البحث 

 كالذم تـ في (Development Alternatives, Inc.- DAI)باالشتراؾ مع مؤسسة بدائؿ التنمية 

 The)           "الكاقع كالتطمعات: الصناعات الدكائية" تحػت عنػكاف2000كانػكف أكؿ مف عػاـ 

Pharmaceutical Industry: Reality and Perception) كاستند إلى المسح الذم قامت بو ،

اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة كالتي تمت عمى الفمسطينييف الذيف نالحظ أف : 1998عاـ  (مسار)

يقطنكف في الضفة الغربية كقطاع غزة، ىك التعرؼ عمى طرؽ لتحسيف أداء مبيعات المنتجات الدكائية 

المحمية كزيادة الحصة السكقية ليا في بيئة تتصؼ بالتنافسية العالية كسرعة التغير كذلؾ مف خالؿ 

. زيادة الكعي كتعزيز الصكرة اإليجابية لدل المستيمؾ

كلذات الغرض فقد قامت الدراسة بتحديد عدد مف القضايا المرتبطة بجكدة المنتج ككيؼ يتـ 

: تعريفيا مف قبؿ عدد مف األشخاص، كنتيجة لذلؾ؛ عرؼَّ األطباء كالصيادلة الجكدة عمى أنيا

كجكد : فاعمية أداء المنتج كأمانو، أما كزارة الصحة فقد حدَّدت خاصيتيف معياريتيف لمجكدة، األكلى

. أماف المنتج: ، كالثانية(GMP)أساليب التصنيع الجيد 
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يعاني قطاع الصناعات الدكائية الفمسطيني في كسيتـ فيما يمي تمخيص نقاط محددة حيث 

األسكاؽ المحمية مف التذبذب المستمر في حصتو السكقية خالؿ الفترة الممتدة بيف منتصؼ التسعينات 

، فقد انخفضت الحصة السكقية لمنتجات األدكية الفمسطينية مف 2003مف القرف الماضي كحتى 

 كيعزل ذلؾ إلى زيادة تدفؽ األدكية األجنبية التي 2001عاـ % 30 إلى حكالي 1996عاـ % 45

 عادت الحصة 2003تتمتع بجكدة كفاعمية عالية كأسعار منافسة إلى األسكاؽ المحمية، كفي عاـ 

كيعزل ىذا االرتفاع إلى انخفاض االستيالؾ الكمي مف % 46السكقية لألدكية الفمسطينية لترتفع إلى 

، كمنذ تنبو منشآت قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية ليذه المشكمة بدأت بالعمؿ عمى األدكية 

تحسيف كضعيا مف خالؿ العمؿ عمى تطبيؽ المتطمبات العالمية مف مثؿ الحصكؿ عمى شيادات 

ISO 9001,9002, ISO 14000 كالتصنيع بناء عمى ،GMP مف متطمبات منظمة الصحة 

 مع العمـ أنو لـ يتـ الحصكؿ عميو في معظـ المنشآت حتى اآلف، مما أدل إلى WHOالعالمية 

، كمف خالؿ تمكنيا مف التصدير إلى ISO مالحظة حصكؿ عدد منيا لشيادات مختمفة مف سمسمة 

بعض الدكؿ الشرقية مثؿ ركسيا البيضاء كأذربيجاف كأككرانيا كمف الدكؿ العربية إلى األردف كالجزائر 

كالسعكدية كاليمف، إال أنو كبالرغـ مف ىذا التحسف بقي قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية يعاني مف 

: العديد مف المشاكؿ كىي

مف السكؽ يغطي احتياجاتو المنتجكف األجانب كاإلسرائيميكف مما يدؿ عمى  % 60أف حكالي  -

 . ارتفاع مستكل التنافس في ىذا القطاع

يرفع متطمبات إرضاؤه كبالتالي يشكؿ  (المستيمؾ)ازدياد الكعي الصحي لدل األفراد كالمؤسسات  -

تحديا لقطاع الصناعات الدكائية المحمي مف أجؿ أف يحقؽ رغبات المستيمؾ برفع مستكل أدائو 

عطاء منتج ذك جكدة عالية  .كالتطكر كالرقي كا 

                                                           

 7، صفحة  22/05/2004مقابلة مع طارق الشكعة ادلدير اإلداري دلنشأة بريزيت فلسطني لألدوية  
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يرفع متطمبات إرضاؤه كبالتالي يشكؿ  (المستيمؾ)ازدياد الكعي الصحي لدل األفراد كالمؤسسات  -

تحديا لقطاع الصناعات الدكائية المحمي مف أجؿ أف يحقؽ رغبات المستيمؾ برفع مستكل أدائو 

عطاء منتج ذك جكدة عالية  .كالتطكر كالرقي كا 

 .كجكد كحدات ضبط جكدة متكاضعة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية -

ضيؽ السكؽ المحمي، كالذم يؤدم إلى العديد مف المشاكؿ التي تكاجو قطاع الصناعات الدكائية  -

 :كمنيا

 عدـ االستفادة مف كفكرات اإلنتاج بالحجـ االقتصادم .

 خسارة فرصة المفاكضة عمى أسعار المكاد األكلية لصغر حجـ الطمبية .

  التكجو إلى شراء خطكط اإلنتاج الصغيرة نسبيا كالتي تكمفتيا أقؿ بقميؿ مف خطكط اإلنتاج

 . الكبيرة أم تكاضع المستكل التكنكلكجي بشكؿ عاـ

 عدـ استغالؿ الطاقة اإلنتاجية الكاممة لخطكط اإلنتاج الصغيرة. 

  التكجو إلنتاج األدكية التي يككف الطمب عمييا كبير كعدـ إنتاج األدكية المعقدة كالتي تخص

 .فئات محددة كصغيرة مف مجتمع المرضى

  عدـ القدرة عمى التحكـ بالسياسة السعرية مف أجؿ تخفيض سعر األدكية كالناتجة عف ارتفاع

حصة الكحدة الكاحدة مف التكمفة الثابتة نتيجة العديد مف المشاكؿ مف مثؿ ارتفاع تكمفة المكاد 

األكلية كمكاد التغميؼ ذلؾ أنيا مستكردة كغير منتجة محميا، ىذا باإلضافة إلى الحصة مف 

 . التكاليؼ المتغيرة

  عدـ جدكل فتح أسكاؽ في الدكؿ الفقيرة لعدـ قدرتيا عمى دفع االلتزامات المالية المترتبة مف

 .  تصدير األدكية المحمية ليا
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المنافسة الناتجة عف التشابو الكبير في منتجات قطاع الصناعات الدكائية المحمي كفقداف  -

 .خاصية التميز السمعي

 :التحديات المالزمة لمحاجة لفتح أسكاؽ جديدة لمنتجات قطاع الصناعات الدكائية المحمية -

 تحقيؽ الشيادات كالمكاصفات العالمية .

 تحقيؽ متطمبات منظمة الصحة العالمية .

 تحقيؽ شركط الدكؿ األجنبية مف أجؿ الدخكؿ إلى أسكاقيا. 

 تحقيؽ شركط الدكؿ العربية لدخكؿ أسكاقيا . 

 تحقيؽ متطمبات منظمة التجارة العالمية. 

مما يؤدم إلى  (إنتاج المكاد األكلية)عدـ كجكد قسـ الصناعات األساسية في الصناعات الدكائية  -

 .استيراد المكاد األكلية كذلؾ يرفع تكمفة المنتجات الدكائية المحمية

التحديات المصاحبة لدخكؿ فمسطيف في االتفاقيات العالمية مثؿ اتفاقية الجات كالحماية  -

 ...الفكرية

عدـ كجكد دكائر البحث العممي كاإلبداع كالتطكير مف أجؿ إنتاج أدكية جديدة كذلؾ لعدـ كجكد  -

 .مصادر التمكيؿ كعدـ التأكد مف تحقؽ مردكد مف ىذه البحكث

غياب التخصص فيما بيف منشآت قطاع الصناعات الدكائية المحمية مما يؤكد المنافسة الداخمية  -

 .كالتفاكت العالي في جكدة األدكية المنتجة محميا. في القطاع نفسو

ارتفاع تكاليؼ الخدمات كالمنافع في فمسطيف مما يرفع تكاليؼ الكحدة المنتجة في قطاع  -

 .الصناعات الدكائية

خصكصية العرض في المنتجات الدكائية حيث ينتج أدكية جديدة كتمغى أدكية أخرل النخفاض  -

لغاء بعض األدكية نتيجة لألعراض الجانبية التي تنتج عنو  .الطمب عمييا كا 
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انخفاض مساىمات السمطة الكطنية الفمسطينية في التطبيؽ اإللزامي لمتطمبات المكاصفات  -

 .العالمية كمتطمبات منظمة الصحة العالمية عمى قطاع الصناعات الدكائية المحمي

السياسات الدعائية التي تتبناىا المنشآت المحمية غير مجدية بالمقارنة مع ما تتبناه المنتجات  -

  .باإلضافة إلى عدـ تكفر التمكيؿ الالـز. المنافسة

 :الدراسةمشكمة  2 – 1

مما تقدـ نستطيع القكؿ أف الكثير مف المشكالت كالتحديات التي تكاجو قطاع الصناعات الدكائية 

المحمية مرتبطة بجكدة منتجاتو كبقدرتو التنافسية كالتي ترتبط بقدرتو عمى تحقيؽ رضا المستيمؾ 

كالمتطمبات العالمية لدخكؿ األسكاؽ العالمية، كبمدل قدرة ىذه الصناعات عمى اإلنتاج بتكمفة 

منخفضة كبجكدة كفاعمية عالية كيعتمد تحقيؽ ذلؾ بمدل التزاـ كتطبيؽ ىذه الصناعات لمعايير 

التعرؼ : اليدؼ العاـ لمدراسة كىك إدارة الجكدة الشاممة كبناء عميو فإف ىذه الدراسة ستركز عمى

عمى كاقع إدارة الجكدة الشاممة كما ىي مطبقة في منشآت الصناعات الدكائية الفمسطينية كالبحث 

. عف التكصيات المناسبة لتطكير ىذه الصناعة

المديركف في منشآت : كقد تـ ذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى كجية نظر الفئات ذات العالقة كىي

في الضفة  (مف أطباء كأطباء أسناف كصيادلة)قطاع الصناعات الدكائية، كالمينيكف الصحيكف 

. الغربية ذلؾ بأنيـ المستيمكيف باإلنابة

 :الدراسةأىداف  3 – 1

 تكضيح الفركؽ بيف إدارة الجكدة الشاممة كالمعايير كالمكاصفات العالمية المختمفة. 

  التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية مف كجية

أم التعرؼ عمى كجية نظر المديريف تجاه .  فمسطيف–نظر المديريف في الضفة الغربية 

 .تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في المنشآت التي يعممكف فييا
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  منتجات  (األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة)التعرؼ عمى كجية نظر المستيمؾ في تقييـ

 . فمسطيف–قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

  فيما  (األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة)التعرؼ عمى الفركؽ في كجية نظر المستيمكيف

 .يخص منتجات قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية

 : أىمية  الدراسة4 – 1

تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية القطاع التي تطبؽ عميو الدراسة، فالدكاء مرتبط بصحة اإلنساف 

كحياتو كبصحة المجتمع كسالمتو، فال بد مف العمؿ عمى تحسيف ىذه المنتجات بشكؿ مستمر حيث 

: يقكـ ىذا القطاع بتكفير ما يمي لممجتمع المحمي أما خصكصية ىذه الدراسة فتكمف فيما يمي

طمب المستشفيات الحككمية كالخاصة الدكائية كالذم يتككف مف أف الطمب عمى المنتجات  -1

أف يأتي ، فمف الضركرم  غير مرف نيائياكالعيادات كالصيدليات كالمستيمكيف بشكؿ عاـ

نو قطاع أساسي لتكفير االحتياجات الصحية اإلجبارية، أم أف ألاالىتماـ بيذا القطاع 

 .الحاجة لمدكاء ليست خيارا شخصيا بؿ تفرضو الحاجة الصحية لممجتمع

. ضركرة تكفير أدكية بسعر مقبكؿ لممستيمؾ المحمي كبفاعمية عالجية عالية -2

تكفير فرص عمؿ ألفراد ىذا المجتمع؛ خصكصا لممتخصصيف في مجاؿ الكيمياء،  -3

كالصيدلة حيث يكجد اآلف عدد مف دكائر الكيمياء كثالث كميات صيدلة في الجامعات 

 .الفمسطينية

فرصة لمدخكؿ بمنتجات ذات جكدة عالية تغزك السكؽ العالمي كتدخؿ مردكدا ماليا مف  -4

الصادرات تغطي تكاليؼ الكاردات مف العممة األجنبية كىذا يرتبط بقدرة القطاع المحمي 

 .عمى المنافسة كالدخكؿ إلى األسكاؽ العالمية
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حماية أسكاقنا مف المنتجات األجنبية كتخفيض تكمفة العالج كذلؾ بتخفيض أسعار  -5

 .األدكية بتعكيضيا ببديميا المحمي ذا الجكدة العالية

إظيار أىمية تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة كسياسة تسكيقية تيدؼ إلى زيادة  -6

 . المبيعات مف خالؿ تحقيؽ رضا المستيمؾ

تكفير المعمكمات لقطاع الصناعات الدكائية كالتي يتكقع أف تساعد في حؿ المشكالت  -7

التي تكاجو القطاع كبالذات المساعدة في عمميات التخطيط كالتطكير كتبني المكاصفات 

.  العالمية في التصنيػع الدكائي كرفعو مستكل جكدة االنتاج

:  محددات الدراسة5 – 1

: بالنسبة لممحددات ليذه الدراسة كانت كما يمي

  تقتصر ىذه الدراسة عمى دراسة كاقع تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في قطاع الصناعات الدكائية

مف كجية نظر المديريف في الضفة الغربية كعدـ تطبيؽ الدراسة في قطاع غزة كذلؾ لألسباب 

كجكد منشأة كاحدة فقط في قطاع غزة، باإلضافة إلى الصعكبة الناتجة عف فصؿ : التالية

االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية عف قطاع غزة، كبيذا سيتكلد صعكبات كبيرة في تطبيؽ 

صعكبة تطبيؽ الدراسة كتكاجد الباحثة ىناؾ، كالتكمفة المادية كالزمنية : البحث في غزة منيا

المرتفعة، ليذا تـ التطبيؽ فقط عمى الضفة الغربية كخاصة أف ىذا القطاع يتركز بشكؿ كاضح 

 .في محافظة راـ اهلل كالبيرة

  اقتصرت ىذه الداراسة عمى تناكؿ ثالثة عشرة عنصرا بمفرداتيا مف عناصر كمفردات إدارة

 (. 2)الجكدة الشاممة كالمكضحة في الفصؿ الرابع كفي النمكذج رقـ 

  2004 شباط – 2003جمعت البيانات الالزمة لمدراسة في الفترة الزمنية الممتدة مف أيمكؿ. 
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  األطباء، )سيتـ استخداـ مصطمح المستيمؾ أك المستيمكييف لإلشارة إلى المينييف الصحييف

عمى أنيـ مف يتخذ القرار بالشراء بالنيابة عف المستيمؾ النيائي  (أطباء األسناف، الصيادلة

 . (المريض)
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 لفصل الثانيا

األدبيات 

مف أجؿ اإلطالع عمى ما تكصمت إليو الدراسات السابقة في مجاؿ إدارة الجكدة الشاممة سيتـ 

استعراض بعض الدراسات العربية كاألجنبية، ذلؾ مف أجؿ المقارنة بيف ما كرد في الدراسات التي 

تمت في مختمؼ أجزاء العالـ كبيف ما ىك مكجكد عمى أرض الكاقع لدينا كحتى نستطيع أف نقرر ما 

ىك المستكل الذم تكصمت لو منشآت قطاع الصناعات الدكائية في فمسطيف بالمقارنة مع ىذه 

. الدراسات، كقد تـ التكسع في الدراسة حسب درجة أىميتيا لمدراسة الحالية

 : الدارسات العربية1 - 2

 دراسة تطبيقية عمى –الجكدة الشاممة كالقدرة التنافسية "بدراسة بعنكاف  (2002الطراكنة، )قاـ  -1

حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الجكدة " قطاع الصناعات الدكائية في األردف

الشاممة في منشآت الصناعات الدكائية في األردف، كمعرفة السياسات التنافسية التي تستخدميا 

ىذه المنشآت، كدراسة العالقة بيف الجكدة الشاممة كالسياسات التنافسية، كالعالقة بيف الجكدة 

الشاممة كالقدرة التنافسية، كبتطبيؽ ذلؾ عمى عشر منشآت دكائية، حيث تـ اختيارىا بناء عمى 

، كتتكفر لدييا بيانات مالية 1994أف تككف المنشأة مسجمة حتى نياية عاـ : تكفر شرطيف ىما

، كقد ارتكز الباحث في دراستو إلى نمكذج قاـ بتصميمو حيث ربط (1999 – 1995)لمسنكات 

التركيز : بيف أبعاد الجكدة كالسياسات التنافسية كالقدرة التنافسية، حيث ذكر أف أبعاد الجكدة ىي

عمى العميؿ، كمشاركة العامميف كتحفيزىـ، التدريب كالتعميـ، التخطيط االستراتيجي كاستمرارية 

التحسيف، اتخاذ القرارات بأسمكب عممي، القدرة عمى االتصاؿ الفعاؿ، المكاد األكلية، الصيانة، 

. الرقابة، بيئة العمؿ
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األسعار، التكاليؼ، الجكدة كفاءة : أما بالنسبة لمسياسات التنافسية فحددىا في النقاط التالية

التشغيؿ، السيطرة عمى السكؽ، التركيج، التكزيع، دراسات السكؽ، فتح أسكاؽ جديدة، تنكع 

المنتجات، التحديث كالتطكير، تكنكلكجيا اإلنتاج، اإلبداع كاالبتكار، التدريب المستمر، تكامؿ 

اإلنتاجية، نمك المبيعات، نمك : بالنسبة لمقدرة التنافسية فقد حددىا بخمسة نقاط ىي. العمميات

تطبيؽ : ككاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة. الصادرات، الحصة السكقية، العائد عمى االستثمار

المنشآت الدكائية ألبعاد إدارة الجكدة الشاممة بنسب متفاكتة، إال أنيا بشكؿ عاـ نسبة متكسطة، 

كىذا غير كافي كال يتناسب مع األىمية العالمية ليذا المكضكع، عدـ كضكح معالـ السياسات 

التنافسية التي تتبناىا ىذه المنشآت مف حيث األكلكيات كمستكيات التكامؿ بينيا، حيث كانت 

نسب التطبيؽ بيف المتكسطة كالضعيفة، ككجكد عالقة معنكية بيف معظـ أبعاد الجكدة الشاممة 

كبيف السياسات التنافسية المستخدمة، مما يدؿ عمى ضركرة زيادة االىتماـ بتطبيؽ كافة األبعاد، 

كعدـ كجكد عالقة معنكية بيف الجكدة الشاممة كجكانب القدرة التنافسية الكاردة في الدراسة، 

أما . باإلضافة إلى عدـ كجكد عالقات معنكية بيف السياسات التنافسية كجكانب القدرة التنافسية

بالنسبة ؿ تكصيات الدراسة فقد كانت تدكر حكؿ زيادة االىتماـ كالكعي بضركرة تطبيؽ كافة 

 ةأبعاد الجكدة الشاممة بشكؿ عممي كىادؼ، ضركرة أف تقـك الشركات بتحديد أىدافيا االستراتيجي

كالمرحمية كاختيار األساليب المناسبة لتحقيقيا بشكؿ دقيؽ كمدركس، ضركرة أف تسعى المنشآت 

لزيادة قدرتيا التنافسية كيدؼ استراتيجي بشكؿ يتفؽ كمتطمبات النظاـ االقتصادم العالمي الجديد 

الذم ال بد كأف يضعؼ القدرات التنافسية لصناعات الدكؿ النامية، إذا لـ تجد سبال لمكاجيتيا 

. كالتعامؿ معيا

إدارة الجكدة "بالنسبة لدراسة طراكنة فيي عمى ارتباط بالدارسة الحالية ككنيا تدرس نفس المكضكع 

- كلكف الدراسة في األردف بينما الحالية تدرسو في الضفة الغربية " الشاممة في الصناعات الدكائية
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فمسطيف، كقد تـ االستفادة مف دراسة طراكنة في تحديد السياسات التنافسية كالقدرة التنافسية، كلكف 

( 104: 2رقـ )ىناؾ فرؽ ىك أف الدارسة الحالية تعتمد نمكذج إلدارة الجكدة الشاممة كالممثؿ بالشكؿ 

كالذم تـ تصميمو بناء عمى الخطكات الالزمة لتطبيؽ كؿ عنصر مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة 

الثالث عشرة، كقد تـ فحص مدل تطبيؽ كؿ عنصر بناء عمى مدل تطبيؽ مفردات ذلؾ العنصر، 

باإلضافة أف الدراسة الحالية اعتبرت السياسات التنافسية مف ضمف أركاف المنشأة التي يجب أف تككف 

كاضحة لكؿ العامميف في المنشأة كمحددة بناء عمى شركط إدارة الجكدة الشاممة في كضكح كثبات 

األىداؼ كالسياسات، أما القدرة التنافسية فيي معمكمات يجب تكفرىا كمعرفتيا مف قبؿ كؿ المديريف 

في المنشأة كالتي يتـ مف خالليا قياس التغير في األداء كمدل تحقؽ أىداؼ المنشأة، كليذا تمت 

مناقشتيا في ىذه الدراسة بشكؿ مبسط مف أجؿ التعرؼ عمى مدل كضكحيا كتعميميا في منشآت 

.  قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية

تحسيف الجكدة مع خفض التكمفة باستخداـ خرائط الرقابة )بدراسة بعنكاف  (1997شرارة، )كقد قاـ  -2

كتناكلت ىذه الدراسة كيفية تدعيـ شركات الدكاء  (دراسة تجريبية تطبيقية في صناعة األدكية- 

خفض التكمفة كتحسيف الجكدة، : المصرية بأدكات كأساليب تحقؽ ليا أىـ ميزتيف تنافسيتيف

حيث قاـ الباحث . لمساعدتيا عمى مكاجية المنافسة العالمية الشديدة في ظؿ سرياف اتفاقية الجات

الكبسكالت )باختيار شركة رائدة في الصناعات الدكائية المصرية كمف ثـ اختار منتج مف منتجاتيا 

كطبؽ البحث عميو كتـ اختيار ىذا المنتج ألف قيمة إنتاج الشركة مف ىذه  (الجيالتينية الرخكة

مف إجمالي % 20 أم ما يمثؿ 1994 مميكف جنيو مصرم في عاـ 25الكبسكالت بمغت حكالي 

كلتحديد الدراسة أكثر تـ اختيار صنؼ مف أصناؼ ىذه الكبسكالت كىك . قيمة إنتاجيا السنكم

مجمكعة فيتامينات مقكية كذلؾ ألف حجـ إنتاج ىذا الصنؼ يمثؿ أكبر نسبة مف منتجات 

الكبسكالت الجيالتينية، كلزيادة التخصيص قاـ بدراسة مشكمة جكدة المطابقة حيث أنيا مشكالت 
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إنتاجية، دكف التركيز عمى مشكالت جكدة التصميـ نظرا ألنيا تتعمؽ بجكانب فنية صيدالنية كىذا 

كزف : كحدد الباحث أىـ خاصيتيف تؤثراف عمى الجكدة كالتكمفة معا ىما. خارج تخصص الباحث

 ,X-Chartكقد استخدـ الباحث . حشك الكبسكلة بالمميجراـ، ككزف الغالؼ الجيالتيني لمكبسكلة

R-Chart, X-Chartكبعد .  ، مف أجؿ تحميؿ االستقرار اإلحصائي في إنتاج ىاتيف الخاصيتيف

تطبيؽ خرائط الرقابة ستة مرات تـ التكصؿ إلى حالة االستقرار اإلحصائي بعد أف تـ اكتشاؼ 

طريقة اتخاذ القرار في إعادة ضبط الكزف في الماكينة سكاء لمحشك أك "السبب الرئيسي كىك 

 ألؼ جنيو فيما يتعمؽ 70كبناء عمى التحسينات التي تـ تحقيقيا تحققت كفكرات تبمغ ". لمغالؼ

بالحشك أما بالنسبة لما يتعمؽ في الكفكرات المرتبطة بتحسيف كزف الغالؼ الجالتيني فقد تحقؽ 

 ألؼ جنيو مصرم، إف ىذه الكفكرات ليست بالكفكرات الكبيرة كلكنيا متحققة مف 12كفكرات بقيمة 

عممية تحسيف عممية إنتاج صنؼ محدد كاحد كبالتالي إذا تـ العمؿ عمى تحسيف كؿ العمميات 

صغرت أك كبرات في المنشأة، ستككف الكفكرات كبيرة باإلضافة إلى تحقيؽ جكدة عالية 

إذا يمكف القكؿ أف نتائج الدراسة تمحكرت حكؿ النجاح الذم تـ تحقيقو في خفض . لممنتجات

التكمفة كتحسيف الجكدة مف خالؿ استخداـ خرائط الرقابة كدراسة الكضع القائـ كتحديد المشاكؿ 

يجاد الحمكؿ كالعمؿ عمى تطبيقيا لمخركج إلى الكضع الجديد كاألمثؿ، كبذلؾ تـ تخفيض التكمفة  كا 

 ألؼ جنيو سنكيا 100لمكضع األمثؿ أم إلى ما يقارب % 1.2في الكضع الجديد ك % 1بنسبة 

. كىذا في تحسيف عممية كاحدة كلذلؾ ستتضاعؼ ىذه القيمة بعدد العمميات التي سيتـ تحسينيا

اتفاقية حماية الممكية الفكرية كأثرىا عمى صناعة األدكية )بدراسة بعنكاف  (2000مكحكؿ، )كقاـ  -3

ككاف اليدؼ مف ىذه الدراسة مناقشة الجكانب الرئيسية المتعمقة بصناعة األدكية  (في فمسطيف

عمى الصناعات الدكائية الفمسطينية كمف  (معاىدة الجات)كخاصة تأثير حقكؽ الممكية الفكرية 

نتائج ىذه الدراسة التكصؿ إلى أف تطبيؽ االتفاقيات الدكلية سيفرض عمى منشآت األدكية 
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الفمسطينية التكقؼ عف إنتاج األدكية المحمية مما سيؤدم إلى رفع أسعار األدكية كذلؾ ألنيا 

 GMPكما تكصمت الدراسة إلى عدـ قدرة المنشآت المحمية عمى تطبيؽ متطمبات . مستكردة

كبالتالي عدـ قبكؿ منتجاتيا في األسكاؽ العالمية، كمف ىنا يستمـز عمييا القياـ كبأسرع كقت 

 .GMPبتطبيؽ 

إف ىذه الدراسة تتحدث في جزء مف المشاكؿ التي ترتبط بقدرة قطاع الصناعات الدكائية في فمسطيف 

عمى فتح أسكاؽ جديدة باإلضافة إلى ارتباطيا بمدل استمرارية المنشآت المحمية باإلنتاج لألدكية 

مكانية بقائيا في السكؽ إذا ما تـ تطبيؽ االتفاقيات الدكلية كاتفاقيات حماية الممكية الفكرية،  المحمية كا 

كارتباطيا بالدراسة الحالية ىك تحدثيا عف التحديات التي تكاجو الصناعات الداكئية الفمسطينية 

كضركرة اإلسراع في تطبيؽ أساليب التصنيع الجيد مف جية كاإلبداع كالبحث كالتطكير مف جية 

أخرل، كذلؾ أف الدراسة الحالية تتحدث عف تطكير قطاع الصناعات الدكائية مف خالؿ تطبيؽ مبادئ 

إدارة الجكدة الشاممة كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ قدرة تنافسية كدخكؿ األسكاؽ العالمية كمف أجؿ تخفيض 

التكاليؼ كبالتالي تخفيض األسعار أم العمؿ بأسمكب إدارة الجكدة الشاممة عمى أنو أسمكب لتحقيؽ 

 . قدرات تنافسية مختمفة

 دراسة –أثر الخيار اإلستراتيجي في الميزة التنافسية )بدراسة بعنكاف  (1999الركساف، )قاـ  -4

كىدفت ىذه الدراسة إلى االنتقاؿ مف المشكمة النظرية التي  (تحميمية في شركات األدكية األردنية

الميزة التنافسية، الخيار )تتمثؿ بضعؼ إدراؾ العالقة بيف حمقات المسار االستراتيجي لممنشأة 

كتنتقؿ ليتـ تطبيقيا عمى الكاقع الميداني في منشآت األدكية األردنية كذلؾ ألنيا  (االستراتيجي

تمتمؾ مزايا تنافسية كلكنيا ما زالت تعاني مف ضعؼ مقابمة ىذه المزايا التنافسية مع خياراتيا 

 :ككانت فركض الدراسة تتمحكر حكؿ. االستراتيجية
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ىناؾ عالقة معنكية بيف نكع الخيار االستراتيجي في مجاؿ االستراتيجية التنافسية العامة  -

أم أف انتياج استراتيجية قيادة الكمفة الدنيا . كطبيعة الميزة التنافسية التي تتمتع بيا المنشآت

يؤدم إلى تمتع المنشأة بميزة تنافسية سعرية كأف انتياج استراتيجية التمايز يؤدم إلى تمتع 

. المنشأة بميزة تنافسية غير سعرية

ىناؾ عالقة معنكية بيف طبيعة متغيرات االستراتيجية التنافسية العامة التي تركز عمييا المنشأة  -

 . كمصادر الميزة التنافسية التي تتمتع بيا المنشأة

ككانت العينة في ىذه الدراسة عبارة عف منشآت األدكية التي مضى عمى تأسيسيا عشر سنكات 

كقد تـ اختيار خمسة مف أعضاء مجالس إدارة كؿ شركة تـ . أك أكثر ككانت ست منشآت

 عضك مف أعضاء مجالس إدارة المنشآت الدكائية 30االستقصاء منيـ، أم أف حجـ العينة كاف 

. األردنية

تميؿ المنشآت األردنية إلى اعتماد متغيرات استراتيجية التمايز : ككانت نتائج الدارسة كما يمي

. بدرجة أكبر مف اعتماد متغيرات استراتيجية قيادة الكمفة الدنيا

إف منشآت األدكية األردنية تتمتع بمزايا تنافسية سعرية كذلؾ لقدرتيا عمى التحكـ بكمؼ األنشطة 

لى كمؼ العمؿ المباشر في اإلنتاج كال تتمتع بمزايا كمؼ المكاد كذلؾ  األخرل غير اإلنتاج كا 

إف منشآت األدكية األردنية تسعى إلى تحقيؽ الميزة التنافسية غير . الرتفاع كمؼ المكاد المستكردة

السعرية مف خالؿ النكعية كالتسميـ كالمركنة كاالبتكار حيث اعتمدتيا الكثير مف منشآت األدكية 

كتمحكرت تكصية الدراسة حكؿ ضركرة أف تقـك منشآت . األردنية كمصدر لمتفكؽ عمى منافسييا

األدكية األردنية باالىتماـ بتحميؿ أنشطة سمسمة القيمة لمعرفة جكانب القكة لممنشأة كالسعي لبناء 

. الميزة التنافسية مف خالليا
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تقـك دراسة الركساف عمى تكضيح العالقة بيف الخيار االستراتيجي كالميزة التنافسية كتحدد ضركرة 

كترتبط . كضكح العالقة بيف الخيار االستراتيجي كالميزة التنافسية التي يتـ تحقيقيا بناء عمى ىذا الخيار

ىذه الدراسة بتكضيح ما تطرحو الدراسة الحالية التي تقكؿ بضركرة كضكح السياسات التنافسية التي 

تتبناىا المنشأة كالتي تؤثر عمى الميزة التنافسية ليا، كذلؾ أف السياسة التنافسية المختارة يجب أف 

تككف مناسبة لميدؼ التي تعمؿ المنشأة عمى تحقيقو مف خالؿ تبني سياسة تنافسية دكف األخرل، 

كبناء عمى تبني إدارة الجكدة الشاممة فإنو مف الضركرم تطبيؽ العديد مف السياسات التنافسية التي 

ترتبط كؿ منيا بتحقيؽ ىدؼ مف أىداؼ المنشأة كحتى يتحقؽ الشمكؿ كلكف يتـ التطبيؽ بأكلكيات 

 . مختمفة كبأىمية متفاكتة

مشاكؿ تخطيط كمراقبة )بعنكاف  (1974خميفة، )كفي دراسة لنيؿ درجة الماجستير تقدـ بيا  -5

حيث عممت ىذه  ( دراسة حالة شركة مصر لممستحضرات الطبية–اإلنتاج بالشركة الصناعية 

الدراسة عمى تحميؿ كتقكيـ كتنظيـ جياز تخطيط كمراقبة اإلنتاج، كاألسمكب المتبع في إعداد 

خطة اإلنتاج كالرقابة عمى تنفيذىا في منشأة مصر لممستحضرات الطبية، كذلؾ لتحديد المشاكؿ 

كمف نتائج ىذه الدراسة أف . التي تكاجو المنشأة، كأسبابيا، كتقديـ التكصيات المالئمة لمعالجتيا

الطرؽ المستخدمة في ىذه المنشآت تتمكف مف إعداد تقديرات دقيقة في عدد قميؿ مف الحاالت، 

أف مبيعات بعض األصناؼ تخضع لمتقمبات المكسمية كال تقـك المنشأة بإعداد تكزيع زمني 

ال يتـ متابعة ردة فعؿ السكؽ بالسرعة الكافية عند طرح منتج جديد، . لمبيعاتيا عمى مكاسـ البيع

كيتـ االستمرار في اإلنتاج لبعض األصناؼ مع أنو ال يتـ بيعيا، كترتفع نسبة الفاقد مف بعض 

ككاف مف تكصيات ىذه الدراسة ضركرة تكسيع تشكيمة . أصناؼ الخامات إلى حدكد خطيرة

منتجات منشأة النصر لمكيماكيات الدكائية لتخفيض مشكمة الخامات، دراسة إمكانية أنشاء منشأة 

ثانية إلنتاج كيماكيات دكائية، دراسة إمكانية تصنيع الكبسكالت الفارغة، تكفير حاجة الصناعات 
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الدكائية مف النقد األجنبي الستيراد الخامات، أما بالنسبة لمتكصيات المتعمقة بمنشأة مصر 

التكصية بتحكيؿ إدارة التخطيط كالمتابعة إلى إدارة المعمكمات، : لممستحضرات الطبية، كاف منيا

نشاء قسـ لمعالقات العامة الداخمية، كىناؾ الكثير مف النتائج كالتكصيات في الدراسة ال يتسع  كا 

 .المقاـ لذكرىا

تنبع أىمية دراسة خميفة بالنسبة لمدراسة الحالية مف ضركرة التحميؿ الدائـ لمسكؽ لمتعرؼ عمى التغيرات 

فيو كتعديؿ أداء المنشأة بناء عمى ىذا التغير، كالعمؿ عمى تبني سياسة التخطيط كالتطكير في قطاع 

الصناعات الدكائية في الضفة الغربية مف أجؿ خمؽ التناغـ بيف أداء المنشأة كالتغير في السكؽ كمف 

لغاء  أجؿ تحديد المنتجات التي يجب التركيز عمييا كتطكيرىا بسبب الطمب العالي عمييا في السكؽ كا 

منتجات أخرل كالتي الطمب عمييا منخفض أك معدكـ، كتحديد المكاسـ المناسبة لزيادة أك خفض 

اإلنتاج مف صنؼ إلى آخر حسب تغير الطمب في السكؽ، كيمكف االسترشاد بحجـ المبيعات في 

. المنشأة

 : الدارسات األجنبية2 - 2

 Industry-تركيبة الصناعة كالميزة التنافسية )بعنكاف  (McGahan ،1994)في دراسة قاـ بيا  -1

structure and competitive advantage)  كاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى التطكر التاريخي

 PBM( Pharmacy andلكصفات الصناعات الدكائية كالتغيرات التي أدت إلى مكتسبات 

Prescription – Benefits – Management)  أما الجزء األخير مف ىذه الدراسة فقد ىدؼ

إلى التعرؼ عمى كجية نظر العامميف خارج المنشأة، مف خالؿ الجدؿ الدائر حكؿ ىذه العمميات 

كتتعرض ىذه الدراسة لمكضكع طمب األدكية بريديا كطريقة لكسب نكع خاص مف . التجارية

 المستيمكيف كالذيف لدييـ حساسية لمسعر كذلؾ ألنيـ ال يمتمككف تأميف صحي، كحاجتيـ لمحصكؿ
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مف % 6 ما نسبتو 1991عمى األدكية لعالج حاالتيـ المزمنة، حيث حققت ىذه الطريقة عاـ 

كمف المشاكؿ التي تطرقت إلييا ىذه الدراسة ارتفاع أسعار األدكية . مبيعات الكصفات الطبية

الناجـ عف استخداـ األدكية ذات العالمات التجارية كالتي أدت إلى ارتفاع ما تدفعو منشآت 

 كذلؾ أظير المنافسة السعرية مف 1993لعاـ % 50 إلى 1960لعاـ % 4التأميف الصحي مف 

مف مراقبة كمقارنة التكمفة بالمنفعة  (Managed – care organization)خالؿ ما قامت بو 

كمف النتائج التي تكصمت ليا . كذلؾ مف أجؿ تخفيض تكمفة العناية الصحية. بيف الدكاء كسعره

 يتيح فرصة زيادة الحصة السكقية لمنشآت الصناعات الدكائية PBMىذه الدراسة أف استخداـ 

كمف تكصيات الدراسة أف تقـك المنشآت ذات . كذلؾ بتخفيض األسعار ضمف ىذه الصناعة

االندماج العمكدم بمناقشة المشاكؿ الناتجة عف سف القكانيف الخاصة باألخالقيات، كالمشاكؿ 

المتعمقة بالتسكيؽ خصكصا المتعمقة بالتسكيؽ لألطباء، كمناقشة المشاكؿ المتعمقة بالعقكد 

لمحصكؿ عمى المكاد المكممة حتى تحصؿ عمييا بأسعار منافسة، كالعمؿ عمى كضع خطة 

لمتعديؿ كالتطكير في بيئة قد تككف األكلكية فييا لالستثمارات األقؿ، كمف أىـ نتائج ىذه الدراسة 

 . ىك أف التحديات التي تكاجو ىذه الصناعة ضخمة جدا

نالحظ مما كرد في ىذه الدراسة أف ىناؾ مشاكؿ لدل منشآت األدكية األجنبية شبيية بالتي لدل قطاع 

الصناعات الدكائية في الضفة العربية مثؿ ارتفاع التكمفة كالسعر كارتفاع قيمة الكصفات الطبية الناتجة 

عف استخداـ بعض األدكية ذات العالمات التجارية، كحتى يتـ التغمب عمى ىذه المشاكؿ كالمشاكؿ 

التسكيقية األخرل كزيادة الحصة السكقية تـ ابتكار الخدمة البريدية مف أجؿ تكفير الخدمة لقطاع محدد 

مف المستيمكيف كالذيف لدييـ حساسية لمسعر، كىذا يعرفنا عمى الطرؽ المبتكرة لدل األجانب التي 

. استخدمت لمعالجة مثؿ ىذه المشاكؿ كالتي نتجت عف اإلبداع كالتخطيط
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المدير التنفيذم لشركة - مقابمة مع ركم فاجمكس :  كفي مقالة بعنكاف األدكية، اإلدارة، كاالندماج -2

 .Medicine, Management and Mergers: An Interview with Merck's P)ميريؾ، 

Roy Vagelos)  كقامت بيا(Nichols ،1994)  كتتمحكر حكؿ األنشطة التي قاـ بياP. 

Roy Vagelos المدير التنفيذم لمنشأة Merck (تعمؿ في تصنيع األدكية)  ككيؼ جذب

أبصار المنافسيف إلى ىذه المنشأة عندما قاـ بتحقيؽ المكاسب مف خالؿ االستفادة مف منافع إدارة 

  Merckكيؼ ستقـك منشأة : ، ككاف السؤاؿ التالي أحد األسئمة المطركحة(PBM)الكصفات 

أنو :  عميو قائالVegelosبتتبع دكرىا، في ضكء التغييرات عمى الصناعات الدكائية؟ كقد أجاب 

مف الصعب تغيير منشأة ضخمة كناجحة، كلكف نحف نعمـ أنو ال يمكف أف نيرب مف التغيير في 

الصناعة، بؿ يجب أف نعانقو، كتمسكنا بالطرؽ القديمة في عالـ حديث سيضع المنشأة خارج 

تحسيف العناية الصحية، تزايد المنافسة، : العمؿ، كبناء عمى ىذا قاـ بتعداد التغيرات الحادثة كمنو

كالرغبة الجامحة في الحصكؿ عمى عناية صحية ذات جكدة عالية كبأسعار منخفضة، كؿ ىذه 

تخمؽ ضغط تنافسي، كتؤدم إلى تغيير في الصناعة، كمف خبرتو الشخصية ىناؾ أمراف ىاماف 

تكظيؼ أفضؿ الناس المكجكديف في البيئة المحيطة بالمنشأة : يكاجياف المدير التنفيذم كىما

 .كتبني منظكر صحيح يتناسب مع طبيعة أعماؿ المنشأة

ترتبط ىذه المقالة مع الدراسة الحالية بتكضيح ضركرة مراعاة التغيرات في البيئة المحيطة كالتطكر 

.  لمتناسب معيا كذلؾ بتبني األساليب الحديثة كالتعمـ مف تجربة الغير

تصميف مفيـك الجكدة : بدراسة بعنكاف ما ىك أبعد مف إشارة الدكالر (Bergman, 1994)كقاـ - 3

 في ثقافة المنشأة كنظاـ تحسيف الجكدة المستمر في صناعات العناية الصحية، 
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(Beyond doller sign: folding quality in to the corporate culture – continuous 

quality improvement system in health care industry)  كتتمحكر ىذه الدراسة حكؿ 
 لمعناية بالصحة EHSحيث حققت . المنافع المتحققة مف تطبيؽ فمسفة تحسيف الجكدة المستمرة

، كلكف تكفير األمكاؿ ليس ىك اليدؼ الذم تسعى 1993 مميكف دكالر في عاـ 38.5كفكرات قدرىا 
نما تسعى لتعميـ مكظفييا ليذه الفمسفة حتى تصبح جزء مف CQIإليو المنشآت مف خالؿ تطبيؽ   كا 

 CQI + TQM تستخدـ مفاىيـ (AMI Pedmont Medical center)ثقافة منشآتيـ، فمثال في 
منذ عاميف حتى شممت جميع دكائر المنشأة كفي األشير األخيرة عممت المنشأة عمى التكسع في 

 .االستجابة لمحاالت الطارئة استخداـ المفيـك حتى شممت المجتمع كذلؾ بيدؼ تقديـ الجيد لتطكير

ترتبط ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية بتكضيحيا لضركرة البدء بالمشكار الطكيؿ مف تطبيؽ التحسيف 

المستمر لمجكدة كمف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة، ألنو كمما تأخر ىذا التطبيؽ تأخر زرع بذكر ىذه 

.  المبادئ كتأخر بذلؾ الحصاد

:    مميزات الدراسة3 – 2

: مف أىـ مميزات ىذه الدراسة ما يمي

النمكذج المصمـ لتمثيؿ عناصر إدارة الجكدة الشاممة كمفرداتيا كالتي يتـ قياسيا مف أجؿ قياس  -1

. عناصر إدارة الجكدة الشاممة الثالثة عشر

التطرؽ لمتعرؼ عمى أمكر أخرل مرتبطة بجكدة المنشآت مثؿ المراجعة اإلدارية، كاإلجراءات  -2

 .الكقائية، كأساليب المعايرة، كالمحافظة عمى البيئة مف التمكث

، لجكدة المنتجات (األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة)التعرؼ عمى تقييـ المستيمؾ المحمي  -3

 .المحمية، كاألمكر التي تؤثر عمى اختياره لمدكاء، كمستكل رضاه عف منتجات ىذا القطاع

المقارنة بيف أراء األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة في منتجات قطاع الصناعات الدكائية  -4

. الفمسطينية
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الفصل الثالث 

اإلطار النظري 

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تكضيح مفيـك إدارة الجكدة الشاممة، كالتكاليؼ المرتبطة بالجكدة،  

باإلضافة إلى تكضيح العالقات بيف إدارة الجكدة الشاممة كبيف باقي الشيادات كالمكاصفات العالمية، 

مكانية (WHO)كمتطمبات منظمة الصحة العالمية  ، كالتي ستساعد في فيـ إدارة الجكدة الشاممة، كا 
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تطبيقيا عمى قطاع الصناعات الدكائية كمناقشتيا مع المستقصى منيـ، كبناء االستبانات لجمع 

.  البيانات التي ستبنى عمييا الدراسة مف خالليا

:  تعريف إدارة الجودة الشاممة3-1

إف إدارة الجكدة الشاممة فمسفة إدارية حديثة، تأخذ شكؿ نيج أك نظاـ إدارم شامؿ، قائـ عمى 

الفكر، : أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكؿ شيء داخؿ المنظمة، بحيث تشمؿ ىذه التغييرات

جراءات العمؿ كاألداء ، كذلؾ مف أجؿ تحسيف كتطكير كؿ مككنات المنشأة، ...السمكؾ، القيـ، نظـ كا 

كبأقؿ تكمفة، بيدؼ تحقيؽ أعمى درجة مف  (سمع أك خدمات)لمكصكؿ إلى أعمى جكدة في مخرجاتيا 

الرضا لدل زبائنيا، عف طريؽ إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ، كفؽ ما يتكقعكنو، بؿ كتخطي ىذا التكقع، 

تماشيا مع استراتيجية أف رضا الزبكف كىدؼ المنظمة ىما ىدؼ كاحد، كبقاء المنظمة كنجاحيا 

كاستمراريتيا يعتمد عمى ىذا الرضا، ككذلؾ عمى رضا كؿ مف يتعامؿ معيا مف غير المستيمكيف 

". العمؿ الصحيح بدكف أخطاء مف المرة األكلى"كالمكرديف كغيرىـ، كيقكـ ىذا النيج عمى قاعدة تدعى 

( 31: 2001عقيمي، )

كمف التعريفات التي تـ اإلطالع عمييا نستطيع أف نستخمص بعض األكجو التي تيتـ بيا إدارة الجكدة 

: الشاممة مثؿ

 أىمية التزاـ اإلدارة العميا بتطبيؽ مفيـك إدارة الجكدة الشاممة. 

 دخكؿ ىذا النيج في جميع أجزاء كأنشطة المنشأة  .

 التركيز عمى عممية التحسيف المستمر. 

 كتابة دليؿ العمؿ لكؿ عممية أك نشاط مف أجؿ جعؿ العممية معيارية. 

 التركيز عمى إدارة التغيير الفعالة لتحقيؽ التحسيف المستمر. 

  التركيز عمى بدائؿ تخفيض التكمفة مف خالؿ إزالة العيكب كالتحسيف المستمر.... 
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 االىتماـ باإلنساف سكاء كاف داخؿ المنشأة أك خارجيا. 

 العمؿ عمى تحقيؽ الجكدة داخؿ المنشأة كلدل المكزعيف كالمكرديف كفي البيئة المحيطة بالمنشأة .

 العمؿ عمى تحقيؽ الكعي المرتبط بمفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة. 

 منع حدكث األخطاء، كليس التفتيش عمى األخطاء بعد حدكثيا. 

 العمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ بيف مختمؼ أجزاء المنشأة المادية كالمعنكية. 

  التعاكف بيف مختمؼ المستكيات كاإلدارات كاألفراد في المنشأة داخميا كخارجيا مف أجؿ تحقيؽ

... أىداؼ المنشأة كالتي ترتبط بالتحسيف كالتطكير المستمر كتحقيؽ رغبات المستيمؾ كرضاه

( 1997 ؛ مدني،2001عقيمي،)

ىذه النقاط تظير الجكانب اليامة في إدارة الجكدة الشاممة، كمدل أىمية تطبيقيا في منشآت قطاع 

الصناعات الدكائية في الضفة الغربية، كمف الضركرم في ىذا المقاـ التأكيد عمى أف إدارة الجكدة 

الشاممة نظاـ خاص يتـ تصميمو مف قبؿ المنشأة ذاتيا ليتناسب مع رسالتيا كأىدافيا كمعطياتيا 

. كمتغيراتيا كطبيعة عمميا كسكقيا

 

 

:  الجودة من وجية نظر إدارة الجودة الشاممة3-2

الجكدة ىي معيار لقياس التميز كالكماؿ، يجب قياسو باستمرار حتى نتأكد مف تحقيقو، كبذلؾ 

يتـ تقديـ أفضؿ ما يمكف لممستيمكيف كنحقؽ ليس فقط إرضاءىـ ككسب ثقتيـ بؿ إسعادىـ أيضا، 

كحتى ال يككف ىناؾ مجاؿ لمصدفة أك التخميف يجب أف يتـ االىتماـ بكؿ شيء كبأدؽ التفاصيؿ عمى 

كحيث أف الجكدة مف كجية نظر المستيمؾ ترتبط بالدقة كاإلتقاف كباألداء . نفس المستكل مف األىمية

المتميز كتحقيؽ المكاصفات المتميزة كتقديـ الخدمة أك السمعة في الكقت المناسب كالذم يرغب فيو، 
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كمستكل التكمفة التي سيتحمميا لمحصكؿ عمى ىذا المنتج، فمف األكلى أف تركز المنشأة عند كضع 

. عمى تحقيؽ ما يرغب بو المستيمؾ... خططيا كأىدافيا 

كبما أف الجكدة تعتبر مؤشرا لجكانب كثيرة مف أىميا؛ خمك السمعة أك الخدمة مف األخطاء كالعيكب، 

كالتميز في تصميـ العمميات، كالرقابة اإليجابية عمى كؿ صغيرة ككبيرة، كالتركيز عمى خفض مستكل 

الخطأ إلى حده األدنى في جميع جكانب العمؿ، كخفض التكمفة مقارنة بمستكل الجكدة الذم يرغبو 

المستيمؾ، كالجكدة ترتبط باالستغالؿ األمثؿ لمكقت كالمكارد البشرية كالمادية كاألكلية مف خالؿ التميز 

. في التخطيط كالتنظيـ كاالستثمار

سيككف عند  (بمعنى الكحدات التالفة أك ذات الجكدة المنخفضة)فإذا تـ االلتزاـ بكؿ ما سبؽ فإف الفاقد 

حده األدنى كبالتالي سنجد أف ىناؾ سرعة في األداء كاستغالؿ أمثؿ لممكارد كتخفيض الستيالؾ آليات 

خطكط اإلنتاج في المنشأة، كمف األمكر التي تكفرىا الجكدة لممنشأة ىك أنيا تكفر مقياسا مكثكقا لمدل 

تحقيؽ المنشأة ألىدافيا، كذلؾ بالقدرة عمى المقارنة بيف ما خطط لو كما تـ تحقيقو أك إنتاجو، كمدل 

تحقيؽ ذلؾ لسعادة كرضى المستيمؾ، ككؿ ىذا يشجعنا عمى العمؿ عمى تطبيؽ ىذا النيج الحديث 

TQM ( ،18+ 17: 2001عقيمي )

نستنتج مما سبؽ أنو يجب إمعاف النظر في تحقؽ الجكدة في كؿ جكانب المنشأة ألىميتيا، كبما أف 

الدراسة ىذه ترتبط بقطاع الصناعات الدكائية فإنو مف الضركرم التركيز بشكؿ مضاعؼ عمى جكدة 

كفاعمية األدكية المنتجة كعدـ السماح بالخطأ كذلؾ الرتباطيا بصحة أفراد المجتمع كلدرجة المخاطرة 

أف تككف نسبة المادة المعالجة في الجرعة : العالية في حالة حدكث خطأ في التركيبة الدكائية مثؿ

الدكائية أقؿ مما ىك مطمكب في األدكية كالتي تعالج األمراض المختمفة مما يعرض حياة المريض 

لمخطر بسبب عدـ االستجابة السريعة لمعالج لنقص المادة المعالجة، أك أف يحدث العكس فتككف 

الجرعة الدكائية تحمؿ نسبة عالية مف المادة المعالجة كتؤدم إلى تعريض حياة المريض لخطر التسمـ 
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عند تناكليا، ناىيؾ عف حدكث خطأ فادح مثؿ أف يتـ كضع مادة بدال مف األخرل حيث تككف ىذه 

 .المادة قاتمة لإلنساف كىنا يككف الخطأ مدمرا

 :  نبذة عن تطور إدارة الجودة الشاممة3-3

مف الضركرم التحدث بنكع مف التكسع عف مفيـك كمراحؿ تطكر إدارة الجكدة الشاممة،  

كضركرة بناء أساس ثقافي قبؿ البدء في التحدث في التفاصيؿ أك في الحاالت الدراسية أك حتى في 

كمف أجؿ التسمسؿ التاريخي في تطكر المفاىيـ اإلدارية المختمفة . تقييـ ما ىك مكجكد مف نظـ جكدة

كالتي أكصمت الثقافة العالمية إلى كضعيا الحالي، كالتي ساعدت عمى تطكر مفاىيـ كظيكر مفاىيـ 

أخرل بصكرة أكضح، سنتحدث أكال عف الرقابة كككظيفة مف الكظائؼ اإلدارية ىي األكثر ارتباطا 

بمفيـك الجكدة أك عمى األصح ىي أداة تستخدـ مف قبؿ اإلدارات المختمفة لمتحقؽ مف التطابؽ بيف 

العمؿ كاليدؼ أك بيف العمؿ كالخطة المكضكعة لتنفيذه كتقييـ مدل تحقؽ ذلؾ، كىذه ىي النكاة التي 

ذا نظرنا في التاريخ نجد أف ىذا المفيكـ  كجد منذ  (الرقابة)نبتت منيا شجرة إدارة الجكدة الشاممة، كا 

 – 14 : 1997مدني، )القدـ، حيث يمكف تتبعو مف قدماء السكمرييف، مركرا بالفراعنة كالبابمييف  

، ىكذا كبمتابعة دراسة التاريخ كتقصي التطكرات اإلدارية بيف عصر كما يميو مف عصكر نجد (19

أما بالنسبة لممراحؿ التي مرَّ بيا . تسمسال يكصمنا إلى ما عميو األمكر اإلدارية في العصر الحاضر

: تطكر مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة حديثا، فيمكف ذكر ما ىك تاؿٍل 

 :Quality Circles - QC حمقات الجودة اليابانية  -1

ىناؾ اتفاؽ كاسع عمى أف النجاح كالتقدـ الذم حققتو الياباف خالؿ السنكات التي تمت الحرب العالمية 

اختالؼ النمط اإلدارم الياباني عف : الثانية كما بعدىا مف سنكات كحتى اآلف، نتج عف العكامؿ التالية

األنماط اإلدارية عند اآلخريف، كاختالؼ األساليب الفنية التي تطبقيا المنشآت اليابانية عف مثيالتيا في 

كىذا النجاح الياباني أثار . باقي العالـ، كاإليجابية التي تتمتع بيا بيئة العمؿ في المنشآت اليابانية
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االىتماـ الدكلي في األسمكب اإلدارم الياباني مما جعؿ الباحثكف يتكجيكف ليستزيدكا مف المعرفة 

 .  كالبحث في مجاؿ ىذا األسمكب ككشؼ عف المزيد مف أسراره كفنكنو

كيمتاز ىذا األسمكب بالمجمكعات الصغيرة مف العامميف الذيف يعممكف بكؿ حماس كجدية مف أجؿ 

نتاجيتيـ كذلؾ في مكاقع عمميـ كجنبا إلى  تطكير كتحسيف مستكيات جكدة منتجاتيـ كطريقة أدائيـ كا 

 Quality Control) أك(QC)، كىذا ما يعرؼ بحمقات الجكدة ةجنب مع قياميـ بكاجباتيـ االعتيادم

Circles QCC ) .( ،11 :1987العمي .)

كيمتـز ىذا األسمكب بشكؿ شامؿ بتحسيف اإلنتاجية مف خالؿ التركيز عمى تنمية المكارد البشرية 

كمف مياـ ىذه الحمقات االجتماع . كالتأكيد عمى دكرىا في تحقيؽ الكفاءة كالفاعمية لمنظمات األعماؿ

يجاد الحمكؿ األنسب ليا، ثـ العمؿ عمى تطبيقيا بعد  مرة كؿ أسبكع لمناقشة المشاكؿ التي ظيرت كا 

. الحصكؿ عمى مكافقة اإلدارة عمييا

كمف الناحية التاريخية فقد ظير ىذا األسمكب بعد الحرب العالمية الثانية، حيث صمـ اليابانيكف عمى 

تغيير النظرة السائدة لجكدة منتجيـ كالتي كانت سيئة جدا حيث لـ يكف ىناؾ إمكانية لقبكؿ منتج 

مصنكع في الياباف، كقد تـ ىذا التحسيف مف خالؿ تصميـ اليابانييف عمى تطبيؽ برنامج رسمي لمرقابة 

عمى جكدة المنتج، كلـ تمض سنكات قميمة حتى ككانت الكثير مف المنشآت اليابانية تطبؽ المراقبة 

.  اإلحصائية لمجكدة

 مف جامعة ىارفارد، W.E.Demingكال ننسى أف الفضؿ في ذلؾ يرجع إلى الخبير األمريكي 

 مف جامعة Joseph Juran مف شركة بؿ لمتميفكنات، كالدكتكر Walter Shewartكالدكتكر 

نيكيكرؾ، ككاف عمميـ متالزما بعمؿ جمعية العمماء كالميندسيف اليابانييف حيث عممكا عمى تطكير 

كمف الميـ . (97-94: 1997مدني، ). مفاىيـ الجكدة كنشرىا كتطبيقيا في مختمؼ المنشآت اليابانية

: أف نذكر أف ىذه الحمقات تقـك عمى االفتراضات اإلنسانية التالية
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 تقاف . أف كؿ عامؿ مسؤكؿ عف عممو كأنو سيعمؿ عمى تنفيذ عممو ىذا بكفاءة كا 

  كتعتمد عمى أف كؿ عامؿ ىك خير خبير في اكتشاؼ كحؿ المشكالت التي تؤثر عمى الجكدة في

 .عممو، كمف ىنا فيك أعرؼ الناس بالتحسينات الضركرية كالالزمة في عممية تحسيف ىذه المياـ

 العمي، ). إف التحسينات في مستكل الجكدة كاألداء يجب أف تتـ عمى أيدم أفراد مدربيف كممتزميف

1987: 12.) 

 Strategic Quality): (رقابة شاممة)إدارة الجودة االستراتيجية  -2

Management – SQM) 

لمف ينظر في صفات ىذه المرحمة يشعر أنيا عبارة عف الكثير مف بقايا العيكد السابقة التي بقيت 

كانتظمت بطريقة تختمؼ عما كانت عميو مسبقا، كلكف في الحقيقة كعند إمعاف النظر نجد ىناؾ 

اختالفا مثيرا عف العيكد السابقة، ألكؿ مرة مثال أصبحت اإلدارة العميا ترل الجكدة بشكؿ إيجابي كميزة 

تنافسية، كأصبحت تدخميا في عممية التخطيط االستراتيجي كالتي تتكجو لمتركيز عمى القيمة التي 

 (.Bounds ،1994 :60)سيحصؿ عمييا المستيمؾ 

 كذلؾ لدخكؿ 1980 – 1970كقد ظير مفيـك إدارة الجكدة االستراتيجية عف الجكدة ما بيف عامي 

التجارة العالمية في حالة منافسة لتحقيؽ حصص سكقية أكبر مف قبؿ منافسي المنتجات األمريكية، 

كخاصة مف قبؿ الشركات اليابانية التي غزت أسكاؽ العالـ بمنتجاتيا ذات الجكدة المتميزة كاألسعار 

(. Bounds ،1994 :60). المعقكلة

:  أسباب االىتمام بإدارة الجودة الشاممة3-4

مما سبؽ، عممنا أف ىذا العصر يتجو نحك تحقيؽ رغبات كرضا كسعادة المستيمكيف، 

كىذا في كؿ الجكانب كالقطاعات، سكاء كانت خدماتية أك إنتاجية، كلذلؾ فإف مف األسباب 

: التي تبرر االىتماـ بإدارة الجكدة الشاممة ما يمي
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 إف إدارة الجكدة الشاممة تؤدم إلى تخفيض التكمفة كبالتالي زيادة الربحية .

  إف إدارة الجكدة الشاممة تزيد مف قدرة اإلدارة عمى دراسة كتحديد احتياجات

 .المستيمكيف كالعمؿ عمى تحقيقيا

  تمكف إدارة الجكدة الشاممة المنشأة مف تحقيؽ الميزة التنافسية في السكؽ، كالحصكؿ

 التي قد تتيح ليا فرصة ISO 9000 ، GMPعمى بعض الشيادات الدكلية مثؿ 

 .الدخكؿ إلى السكؽ العالمية

 كحؿ المشكالتتتسييؿ عممية اتخاذ القرارا . 

  ،تعمؿ إدارة الجكدة الشاممة عمى دعـ الترابط كالتنسيؽ بيف إدارات المنشأة ككؿ

كالعمؿ عمى تجاكز العقبات التي تؤثر كتعيؽ أداء المكظؼ مف تحقيؽ منتج ذم 

 .جكدة عالية

  بناء ارتباط أكبر بيف العامميف كالمنظمة كأىدافيا، حيث تنمي الشعكر باالنتماء

 .كبالتالي تخفيض معدؿ دكراف العمؿ

  كتعمؿ إدارة الجكدة الشاممة عمى تكفير المعمكمات لمعامميف كبناء الثقة بيف أفراد

 .المنشأة ككؿ، مما يسيـ في رفع الكعي بالجكدة كمعرفة ما يجرم في الخارج

 تحسيف سمعة كصكرة المنظمة في نظر العمالء كالعامميف. 

 إدخاؿ المركنة في نظاـ المنشأة مف أجؿ تحقيؽ استجابة مع تغييرات البيئة. 

( 100-99:1997مدني، ) 

يتضح لنا أف إدارة الجكدة الشاممة ىي تطكير إلدارة الجكدة االستراتيجية، ككسيمة دفاعية استخدمتيا 

المنشآت األمريكية كاألكركبية لصد غزك الصناعة اليابانية ألسكاقيا، حيث نيجت المنشآت اليابانية 
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بالرقابة  (إيشيكاكا، رائد الجكدة الياباني)أيضا نيجا متطكرا في مجاؿ تحسيف الجكدة حيث أسماه 

.  Total Quality Control (TQC)الشاممة عمى الجكدة 

:  التكمفة المصاحبة لتعامل المنشأة مع قضية الجودة وتحسينيا3-5

كبالنسبة لمكضكع تكاليؼ الجكدة، فمف الميـ التعرؼ عمى التكاليؼ التي ستصاحب عممية 

كحيث أف معظـ المنشآت تستخدـ . التعامؿ مع الجكدة مف أجؿ أال نفاجأ بتكاليؼ لـ نكف لنتكقعيا

الضبط المالي، الذم يتضمف المقارنة بيف التكمفة الحقيقية كالتكمفة المقدرة في الميزانية، بالترافؽ مع 

كحيث يتـ تطبيؽ ىذا الضبط المالي . التحميؿ كالتعامؿ مع فركؽ التبايف بيف التكمفة الحقيقية كالتقديرية

.  عمى المستكيات الكظيفية المختمفة

: ىناؾ العديد مف األسباب التي تجبرنا عمى االىتماـ بتكمفة الجكدة كتشمؿ

. الزيادة في تكمفة الجكدة كذلؾ بسبب الزيادة في تعقيدات المنتج المصنع كتطكرات التكنكلكجيا -1

عممية الصيانة، العمؿ، قطع الغيار، كالتكمفة : التزايد في الكعي المرتبط بتكمفة دكرة الحياة كىي -2

 .عمى صعيد اإلخفاؽ

الحاجة إلى االتصاؿ الفعاؿ بيف ميندسي التكمفة، كمديرم تكمفة الجكدة كذلؾ بمغة اإلدارة العامة  -3

 .كالتي ىي التقديرات المالية

ككنتيجة، فإف تكمفة الجكدة تظير كأداة ضبط مالية ككمساعد لإلدارة في تحديد فرص تخفيض تكمفة 

.      الجػكدة، كتكاليؼ أخرل ترتبط بطبيعة العمؿ كأداءه بشكؿ صحيح مف أكؿ مرة

قطاعات التكمفة المرتبطة باإلنتاج، كالتعرؼ عمى المنتجات التي ال : تكمفة الجكدة بشكؿ عاـ ىي

تحقؽ المكاصفات كتجنب حدكثيا أك تصحيحيا، إف معظـ المنشآت الصناعية أك الخدماتية تستخدـ 

: أربع قطاعات لتكمفة الجكدة كىي

: Prevention costsتكمفة الوقاية 
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ىي تمؾ التكاليؼ المرتبطة بالجيكد، المبذكلة في التصميـ كالتصنيع كالتي تعمؿ عمى تحقيؽ عدـ 

كأىـ القطاعات " اصنعو صحيحا مف المرة األكلى"التعديؿ في المنتج في بعد انتاجو، كتحقيؽ مبدأ 

: الفرعية في التكمفة الكقائية ىي

 . ىندسة كتخطيط الجكدة -1

 .استعراض المنتج الجديد -2

 . العممية/تصميـ المنتج الجديد -3

 .ضبط العممية -4

 . الفحكص ما قبؿ الشحف -5

 .التدريب -6

 .الحصكؿ عمى بيانات الجكدة كتحميميا -7

 

 

:   Appraisal costsتكمفة التقييم 

ىي التكاليؼ المرتبطة بالقياس، كالتقييـ أك فحص المنتجات، كالمككنات المختمفة، لمتأكد مف مطابقتيا 

لممعايير المكضكعة، ىذه التكمفة تحدث لتحديد كضع المنتج مف كجية نظر الجكدة، كلتأكيد مطابقتيا 

: لممكاصفات، كسنستعرض فيما يمي القطاعات الفرعية ليذا النكع مف التكاليؼ

 .تفتيش كاختبار المكاد الداخمة إلى العممية -1

 . التفتيش كاالختبار لممنتج -2

 .المكاد كالخدمات المستيمكة -3

 .المحافظة عمى دقة أجيزة االختبار -4
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:  Internal Failure costsتكمفة اإلخفاق الداخمي 

ىي تكاليؼ تحدث عندما يفشؿ المنتج أك المككنات أك المكاد األكلية أك الخدمة مف تحقيؽ مكاصفات 

الجكدة، كىذا الفشؿ يكتشؼ قبؿ مرحمة تكصيؿ المنتج إلى المستيمؾ، كىذه التكاليؼ ستختفي عندما 

: تختفي العيكب مف المنتج كفيما يمي سنستعرض القطاعات الفرعية ليذا النكع مف التكاليؼ

 .الفضالت -1

 .إعادة التصنيع -2

 .إعادة االختبار -3

 .تحميؿ الفشؿ -4

 .كبح الكقت -5

 .الخسارة في الدخؿ -6

 . االنحدار بالسعر -7

 

 :External failure costsتكمفة اإلخفاق الخارجي 

كىذه التكاليؼ تنشأ عندما ال يعمؿ المنتج بالشكؿ المطمكب بعد أف يسمـ لممستيمؾ، كىذه التكاليؼ 

أيضا ستختفي إذا حققت كؿ كحدة مف المنتج المكاصفات، كسنستعرض فيما يمي القطاعات الفرعية 

: ليذا النكع مف التكاليؼ

 .التعديؿ الناتج عف الشكاكل -1

 .المكاد المعادة/ المنتج -2

 .(الضماف)عبء الكفالة  -3

 .تكمفة االعتمادية -4
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 .التكاليؼ غير المباشرة -5

(Montgomery ،1996 :22-25) 

كمف الجدير بالذكر أف تكمفة الجكدة ىي عبارة عف استثمار، كىذا االستثمار لو عائد، كيتمثؿ في 

تحقيؽ رضا كسعادة المستيمؾ ككسبو كجزء مف الحصة السكقية الخاصة بالمنشأة، كجذب مستيمكيف 

لكف تكمفة الجكدة أقؿ مف التكمفة التي تنشأ في حاؿ كصكؿ المنتج . جدد كتحقيؽ حصة سكقية أكبر

: أك الخدمة إلى المستيمؾ بجكدة متدنية، حيث ستككف ىذه التكاليؼ باىظة تتمثؿ في

. عدـ رضا المستيمؾ -

 .خسارة المستيمؾ -

 .نشر معمكمات سمبية لدل الغير عف المنشأة -

 .فقداف جزء مف الحصة السكقية لصالح المنافسيف -

 (29: 2001، عقيمي). كبالتالي تناقص األرباح -

 

:  إدارة تكاليف الجودة3-6

في معظـ المنشآت تككف تكاليؼ الجكدة أعمى مف الضركرم، كاإلدارة تقكـ بجيكد مستمرة 

إف الفائدة مف تكمفة الجكدة تأتي مف تأثير الرفع، كىك  .لتقدير، كتحميؿ، كتخفيض ىذه التكاليؼ

االستثمار في الكقاية كالتقييـ التي ليا نتيجة حاسمة بتخفيض كمفة اإلخفاؽ الداخمي كالخارجي الذم 

يتجاكز االستثمار في الكقاية كالتقييـ، كعمى سبيؿ المثاؿ فإف الكحدة النقدية المستثمرة في الكقاية قد 

يككف مردكدىا كتكفيرىا عشرة أضعاؼ أك مئة ضعؼ أك أكثر، كذلؾ مف خالؿ تخفيض اإلخفاؽ 

كمف األىداؼ األساسية لتحميؿ تكاليؼ الجكدة تخفيض التكاليؼ بتحديد فرص . الداخمي كالخارجي
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تحديد قطاعات تكاليؼ الجكدة، مثال مف خالؿ المنتج، أك مف  التحسيف، كىذا كثيرا ما يتـ مف خالؿ

.  خالؿ نكع العيب أك عدـ المطابقة لممكاصفات

كنصؿ ىنا إلى التساؤؿ عف مقدار التخفيض الممكف في تكاليؼ الجكدة، حيث يمكف تخفيض 

لكنو مف غير المعقكؿ أف نتكقع تخفيض تكاليؼ . تكمفة الجكدة في الكثير مف المنشآت بشكؿ كبير

إف التكمفة اإلضافية لمكقاية . قبؿ الكصكؿ إلى المستكل المطمكب مف األداء. الجكدة إلى الصفر

. كالتقييـ سترتفع بشكؿ أسرع مف المردكد الناتج عف التخفيض في التكمفة عمى المدل القصير

كالكثير مف المنشآت تصرؼ معظـ ميزانية إدارة الجكدة عمى التقييـ، كال تصرؼ الكثير عمى الكقاية 

ىي عنصر ميزانية دائـ في  (االختبار كفحص العينات)كىذا خطأ يسيؿ الكقكع فيو، ألف تكمفة التقييـ 

منطقة اإلنتاج، بينما كعمى الطرؼ اآلخر فإف تكاليؼ الكقاية لف تككف مف عناصر الميزانية بشكؿ 

دائـ، كأف كحدة العممة المستثمرة في الكقاية ليا عائد أكبر بكثير مف الكحدة المستثمرة في 

( Montgomery ،1996 :27-28.)التقييـ

 

:  التحدي الذي يواجو إدارة الجودة الشاممة3-7

: كىك أف تقـك المنشأة بإحداث التكازف بيف متغيريف أساسييف ىما

االستقرار في اإلنتاج أك الخدمة حتى تستطيع أف تخطط إنتاجيا كمستمزماتو بشكؿ جيد :  أكال

. كبدرجة عالية مف الدقة

                                                           

( Montgomery ،1996)يمكف الرجكع إلى المرجع التالي لمعمكمات إضافية  
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حداث التغييرات الضركرية في العمميات :  ثانيا مراقبة التغير في حاجات كرغبات المستيمؾ، كا 

داخؿ المنشأة بعامة، كاإلنتاج بخاصة، بما يتناسب مع التغير في رغبات كحاجات المستيمؾ، كىذا 

 .يؤثر في استقرار اإلنتاج

كنالحظ االرتباط العكسي بيف ىذيف المتغيريف ككمما كانت براعة المنشأة في إيجاد التكازف بينيما 

(  33: 2001عقيمي، ). تمكنت مف تحقيؽ قدرة تنافسية بتحقيقيا لرضا المستيمؾ

:  أبعاد إدارة الجودة الشاممة3-8

فيما يمي سيتـ الحديث عف أبعاد إدارة الجكدة الشاممة كذلؾ بالتسمسؿ كألنيا جميعا تتصؼ بنفس 

: مستكل األىمية في تحقيؽ جكدة شاممة في المنشأة

كىك يتحدث عف كافة المستكيات اإلدارية في المنشأة كالعامميف فييا كالمذيف يجب أف : البعد اإلدارم -1

يمتزمكا بمتطمبات منيجية إدارة الجكدة الشاممة، كىنا يفرض عمييـ استخداـ أنظمة كأساليب جديدة لـ 

يسبؽ ليـ أف تعرفكا أك تعاممكا معيا، كذلؾ مف أجؿ أف يسير العمؿ في كافة المجاالت بشكؿ متميز، 

كاليدؼ مف ذلؾ تحقيؽ الجكدة بشكؿ مستمر، كأف يتـ تبني اإلدارييف إلستراتيجية عامة تحقؽ رضا 

(  33: 2001عقيمي، ). كسعادة المستيمؾ

 : يتـ تحديد الجكدة مف خالؿ األمكر التالية: بعد الجكدة -2

   األداء Performance :كيتعمؽ بالمنتج كخاصة بالصفات العامة التي تميزه .

  الخصكصيةSpecial Feature :  التي يتميز  (الكماليات)أم المميزات الخاصة أك اإلضافية

 .بيا المنتج

  المطابقةConformance :  كىك مدل مطابقة مكاصفات المنتج مع ما يتكقعو كيرغب بو

 .المستيمؾ
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  الثبات أك المصداقيةReliability :  ىك ثبات المنتج مف حيث مستكل األداء أك تقديـ الخدمة

 .مع مركر الزمف

  الديمكمةDurability :  العمر اإلنتاجي لممنتج أم الزمف الذم يستطيع المنتج عمى مداه مف

 .تقديـ الخدمة

  خدمة ما بعد البيعService After Sale :  كىك جكدة كسرعة التعامؿ مع شكاكل المستيمكيف

 .بعد تماـ عممية الشراء

  الجكدة الجزئيةPartial Quality :  تحقيؽ تميز كجكدة مكاصفات المنتج  كجزء مف تطبيؽ

نظاـ الجكدة المعمكؿ بو في كؿ المنشأة، أم تحقيؽ المكاصفات المحددة في التخطيط لممنتج 

 .بجكدة عالية

  الجكدة الكميةTotal Quality :  التميز في تمبية كافة مطالب المستيمؾ كتكقعاتو مثؿ الخدمات

، Montgomery). كالجكدة الكمية بالطبع تشمؿ الجكدة الجزئية... اإلضافية، الكقت، السعر

1996 : 2-3 )

 :بعد الشمكؿ كيتمثؿ ببعديف ىما -3

  ثقافة كفمسفة المنشأة، كالعنصر البشرم ككؿ ما يتعمؽ )التميز الذم يشمؿ جميع أجزاء المنشأة

بو، ككؿ ما يتعمؽ بالعمميات في المنشأة، األنظمة، كالسياسات، كاإلجراءات، كالييكؿ التنظيمي، 

. (كالعالقات مع اآلخريف، كالمكرديف، كالمجتمع بعامة

  التميز الذم يرتبط بالجيكد المبذكلة مف قبؿ كؿ مف يعمؿ في المنشأة، مف أجؿ تمبية حاجات

 . كرغبات المستيمكيف كتحقيؽ تكقعاتيـ بؿ تجاكزىا كتجاكز ما يقدمو المنافسكف

كىذا مرتبط بالقيمة التي يحصؿ عمييا المستيمؾ : Customer Satisfactionبعد رضا المستيمؾ  -4

Customer Value(36: 2001عقيمي، ). المنفعة، كالتضحية:  إذ يرتبط رضاه بمتغيريف ىما 
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  التضحية –المنفعة = القيمة التي يحصؿ عمييا المستيمؾ 

( Bounds ،1994: 175 )  العالقة× التضحية –المنفعة = القيمة التي يحصؿ عمييا المستيمؾ 

 ىي مدل اإلشباع المادم كالمعنكم الذم يحققو المنتج لدل المستيمؾ كمدل مطابقتيا المنفعة

. لتكقعاتو

كتتأثر المنفعة بمستكل أداء المنتج كسيكلة استخدامو كتعميره كقمة أعطالو كانخفاض تكاليؼ 

.  الصيانة كسيكلة الحصكؿ عميو كفاعميتو

.   ىي التكمفة المالية كالزمف كالجيد الذم بذلو المستيمؾ لمحصػكؿ عمى المنتػجالتضحية

( 36: 2001عقيمي، )

 كىي ما يربط المزكد كالمستيمؾ كالتي ليا تػأثير كبير في القيمة التي يحصؿ عمييا العالقة

( Bounds ،1994: 175). المستيمؾ

يرتبط بالقيمة التي يحصؿ عمييا المستيمؾ فعندما تككف عالية يزداد رضاه، بمعنى أخر أف والرضا 

. تككف المنفعة أكبر مف التضحية

كبيذا يتضح انتفاء االرتباط القديـ بيف رضا المستيمؾ كالسعر كيتضح عدـ التكافؽ بيف ىذا 

 .المفيـك القديـ كتكجيات إدارة الجكدة الشاممة

كمف أجؿ المحافظة عمى المستيمكيف، كعدـ خسارتيـ لممنافسيف، يجب أف تعمؿ المنشأة كمف 

خالؿ مكظفييا كالعامميف فييا عمى تعظيـ القيمة التي يحصؿ عمييا ىذا المستيمؾ كذلؾ لتحقيؽ 

. أعمى درجات الرضا لديو، كليذا يجب أف يتصؼ المنتج بأفضؿ جكدة كبأقؿ تكمفة ممكنة

 : بعد الرضا الشامؿ -5

المستيمكيف، المكرديف، : كىك تحقيؽ تكجيات إيجابية لدل كؿ مف يتعامؿ مع المنشأة مثؿ

( 39: 2001عقيمي، ). المالكيف، العامميف، كالمجتمع بشكؿ عاـ
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: ومصادرىا  وجوائزىا  المواصفات العالمية نبذة عن3-9

إدارة الجكدة الشاممة في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة " كفيما نتابع الحديث في مكضكع 

كمف أجؿ استكماؿ الصكرة الثقافية لمكصكؿ بالحديث عف إدارة الجكدة الشاممة " فمسطيف-  الغربية 

كمف أجؿ إظيار الفركؽ كالتمييز بيف إدارة الجكدة الشاممة كالمعايير العالمية، سنتحدث كبشكؿ 

: مختصر عف المعايير كالجكائز العالمية كىي

 : ISO 9000سمسمة  -1

جاءت ىذه التسمية مف اختصار اسـ المنظمة العالمية لممعايير 

The International Standardization Organization ( ،كالخزامي، 62 : 2001عقيمي 

كىي المنظمة التي تقـك بكضع المعايير لنظاـ إدارة الجكدة ، حيث يمكف تطبيؽ ىذه  (75 : 2000

المعايير عمى مختمؼ المنشآت كذلؾ بسبب الغمكض المقصكد الذم يعطي ىذه المعايير المركنة ليتـ 

( isos)تعديميا حسب طبيعة األعماؿ المختمفة لممنشآت، أك قد يككف االسـ مشتؽ مف الكممة اليكنانية 

(.  23 : 1999السمطي، )التي تعني التساكم كتستخدـ كبادئة في العديد مف الكممات 

 عمى أنو سمسمة المعايير كالتكصيات التي تحدد أدنى مستمزمات نظاـ ISO 9000كيمكف تعريؼ 

رابيت، ). جكدة فعاؿ عالميا، كتسجيؿ نظاـ الجكدة في منشأة ما يتـ إثر تدقيؽ يقـك بو طرؼ ثالث

1999 :9 )

 ىك نظاـ لمرقابة الكمية عمى الجكدة، يشتمؿ عمى معايير محددة لمجكدة في كؿ نشاط ISO 9000إذا 

: 2001عقيمي، ). مف أنشطة المنشأة يجب االلتزاـ بيا مف أجؿ تحقيؽ مستكل أداء كجكدة عالياف

63 )

 مف خمسة فركع مرتبطة ببعضيا كتتمحكر جميعيا حكؿ نظاـ الجكدة 9000كتتككف عائمة األيزك 

: كتأكيدىا، كىي كما يمي



 144 

 ISOكىك الخطكط اإلرشادية كالتي تحدد مجاالت اختبار كتطبيؽ كؿ مف الفركع : 9000األيزك  -1

9001/2/3 .

كيشتمؿ عمى ما يجب أف يحتكيو نظاـ الجكدة في المنشآت اإلنتاجية كالخدماتية : 9001األيزك  -2

 .بداية مف التصميـ  إلى خدمة ما بعد البيع

 .كيقتصر عمى اإلنتاج كالتركيب دكف التصميـ أك خدمة ما بعد البيع: 9002األيزك  -3

كىك الفرع المستخدـ مف قبؿ المنشآت التي ال تقـك باإلنتاج أك تقديـ خدمة كلكف : 9003األيزك  -4

 . يقكـ عمميا عمى فحص كتقييـ منتجات أك خدمات منشآت أخرل تطبؽ نظاـ الجكدة

يتناكؿ الخطكط اإلرشادية لكيفية تطبيؽ كتطكير نظاـ الجكدة، كيستخدـ لممراجعة : 9004األيزك  -5

( 151: 2000الحميضى، ). الداخمية كالخارجية

، حيث يرتبط كؿ ISO 9000كفيما يمي سنستعرض العشركف عنصر المكجكدة في كتاب مقاييس 

: عنصر بكسيمة مف كسائؿ إرضاء المستيمؾ

مراقبة الكثائؽ - 5مراقبة التصميـ، - 4مراجعة العقكد، - 3نظاـ الجكدة، - 2مسؤكلية اإلدارة،  - 1

مراقبة العممية - 9تاريخ كمطابقة السمعة، -  8مراقبة سمعة المكرد، - 7الشراء، - 6كالمعمكمات، 

كضع - 12مراقبة أجيزة التفتيش، كالقياس، كالفحص، - 11التفتيش كالفحص، - 10الصناعية، 

معالجة - 15تدابير إصالحية ككقائية، - 14مراقبة السمعة غير المطابقة، - 13التفتيش كالفحص، 

تدقيؽ الجكدة الداخمية، - 17مراقبة سجالت الجكدة، - 16كتخزيف كتعبئة كحفظ كتسميـ البضائع، 

( 21 :1999أكىار، ). تقنيات إحصائية- 20الصيانة، - 19التدريب، - 18

لإلدارة كالشؤكف اإلدارية، كمف % 20لمعممية ك% 80كتككف النسبة لتقييـ كؿ عنصر مقسمة إلى 

 ISO يشتمؿ عمى العشريف عنصر السابقة الذكر بينما ISO 9001الجدير ذكره في ىذا المقاـ أف 

كالنػقطة التػاسعة  (مراقبة التصميـ) فيشتمؿ عمى النقاط العشريف جميػعيا عػدا النقطة الرابعة 9002
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 (مسؤكلية اإلدارة) يشتمؿ عمى النقاط جميعيا عدا النقطة األكلى  ISO 9003، أما (الصيانة)عشرة 

كالنقطة  (الشراء)كالنقطة السادسة  (رقابة التصميـ)كالنقطة الرابعة  (مراجعة العقد)كالنقطة الثالثة 

تدابير )كالنقطة الرابعة عشرة  (مراقبة العممية الصناعية)كالنقطة التاسعة  (مراقبة سمعة المكرد)السابعة 

، كمما سبؽ (الصيانة)كالتاسعة عشرة ( تدقيؽ الجكدة الداخمية)كالسابعة عشرة  (إصالحية ككقائية

( 93-75 : 2000الخزامي، ).  ىك األكثر شمكالISO 9001يتضح أف 

 :ISO 14000سمسمة  -2

كىي مجمكعة مف الكثائؽ تعرِّؼ بنظاـ اإلدارة السميمة بيئيا كتفصؿ اإلرشادات الضركرية الستخداـ 

ىذا النظاـ كتقييمو كتقـك بتفسير العالقة بيف نظاـ اإلدارة السميمة بيئيا كشركات األعماؿ كعمميات 

. التصنيع كالمنتجات

 ىك العمؿ عمى كضع نظاـ يضمف سالمة البيئة كيستثمر المكارد ISO 14000كاليدؼ مف سمسمة 

أينما استدعت الحاجة، كالعمؿ عمى التقييـ الذاتي لألداء، كالحد مف مراقبة ككاالت التنظيـ الخارجية، 

 ISO عمى معيار ISO 14000مما يضمف تحسيف أداء المنشأة البيئي باستمرار، كتشتمؿ سمسمة 

 كيختص باإلدارة السميمة بيئيا كلكف لف يتـ تحقيؽ األداء البيئي السميـ إال إذا تـ تطبيؽ إدارة 14001

 فيك يعطي ISO 14001 كيعمؿ عمى تكفير إرشادات تساعد عمى فيـ ISO 14004بيئة شاممة، ك 

.  أمثمة كأكصاؼ كآراء كنصائح ممثمة بحاالت عممية تدؿ عمى كيفية استحداث نظاـ إدارة بيئية كتقييمو

: أما فيما يتعمؽ بالمعيار فيي

 .  شركط عامة -

 .السياسات البيئية -

 :التخطيط -

النكاحي البيئية  
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. الشركط القانكنية كشركط أخرل 

. األىداؼ كالغايات 

 .برامج اإلدارة البيئية 

 

 :التطبيؽ كالتشغيؿ -

 .البنية كالمسؤكلية 

 .التدريب، الكعي كالكفاءة 

 .التكاصؿ 

 .الكثائؽ حكؿ نظاـ اإلدارة السميمة بيئيا 

 .مراقبة الكثائؽ 

 .مراقبة العمؿ 

 .االستعداد لحاالت الطكارئ كاالستجابة ليا 

 :التدقيؽ كالتصكيب -

اإلشراؼ كالقياس  

عدـ التطابؽ، كالتصكيب كالكقاية  

السجالت  

 .التدقيؽ في أنظمة اإلدارة السميمة بيئيا 

 مراجعة اإلدارة -
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 فيعنى بتحسيف األداء البيئي أم منع تسجيؿ نتائج سمبية بتمكيث ISO 14000كبالنسبة لمفرؽ بيف 

 فإنو يعنى بتحسيف نكعية السمعة أك الخدمة أم يساعد المنشأة عمى تحسيف ISO 9000البيئة، ك

( 1999ميمر، ). النتائج

:  جائزة ديمنج اليابانية -3

 تقديرا لصداقة 1951عاـ  (JUSE)تـ إنشاء ىذه الجائزة مف قبؿ اتحاد العمماء كالميندسيف الياباني 

إدكردز ديمنج في مكضكع الرقابة عمى الجكدة الصناعية، حيث كاف تأثير دمينج عمى .كجيكد د

االقتصاد الياباني شامال كعاما، إذ تبنت كؿ القطاعات الصناعية في الياباف منيج الرقابة عمى 

الجكدة، الذم تطكر فيما بعد إلى مفيـك الرقابة الشاممة عمى الجكدة، كقامت الياباف باستثمار متميز 

لممعمكمات التي حصمت عمييا مف العمماء األمريكييف كطكرتيا، كبعد ذلؾ صدرتيا إلى العالـ عمى 

شكؿ منتجات متميزة كمنافسة بشكؿ ليس لو نظير، مما أثار األمريكيكف كدفعيـ إلى إنشاء جائزة 

. بالدريدج األمريكية

: تمنح جائزة ديمنج حسب أربع فئات كىي

المنظمة ككؿ،   -

 مشركع صغير، -

 قسـ، -

 شركة ما كراء البحار، -

 .كالرقابة عمى الجكدة في المصنع -

: أما العناصر التي يركز عمييا الخبراء كالمسؤكلكف عف جائزة ديمنج فيي

صيانة - 5تطكير كتصميـ المنتج، - 4البحكث، - 3الرقابة عمى التكاليؼ، - 2األرباح، - 1

- 10األماف، - 9الجرد كالمخزكف، - 8عمميات التصنيع، - 7اآللية كالتفتيش، - 6المعدات، 
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التعاكف في مجاؿ تأكيد - 13التعميـ كالتدريب، - 12أداء التسميـ، - 11عالقات العمؿ كالتكظيؼ، 

- 17خدمات ما بعد البيع، - 16االستفادة مف رأم المستيمؾ، - 15مناكلة الشكاكل، - 14الجكدة، 

 .المكرديف كالمكزعيف كالمستيمكيف- 18عالقات الزمالء، 

في جائزة ديمنج يقـك المختبركف بتفحص العناصر سابقة الذكر كيستمـز أف يحصؿ العنصر عمى 

لمنتائج، كتركز % 40لمعممية، ك% 60عمى األقؿ ليجتاز االختبار كتككف النسبة مقسمة إلى % 70

جائزة ديمنج كبشكؿ أساسي عمى عممية التقييـ مف خالؿ األساليب اإلحصائية عمى جميع عمميات 

 كتمنح لألفراد كالمصانع كالشركات كلكؿ مف يحقؽ 1984المنشأة، كىذه الجائزة أصبحت عالمية منذ 

. معاييرىا دكف شركط أخرل

يعيب ىذا النظاـ تكمفتو العالية كالجيكد الضخمة التي يجب بذليا، كطكؿ المدة الالزمة لمتحضير 

( 122 – 97 : 2000الخزامي، ). لمحصكؿ عمى الجائزة

 

 

 

: جائزة بالدريدج األمريكية -4

 معايير جائزة بالدريدج تعتبر نمكذج إدارم لمتقدـ، كىي طريقة مقبكلة كصحيحة كسميمة إلدارة أعماؿ 

المنشآت، فيي النمكذج األعمؽ كاألكسع في حقكؿ الجكدة الشاممة، كالتحسيف المستمر، كفمسفة التكجو 

كال يشترط في استخداـ ىذه المعايير الترشيح لمحصكؿ عمى الجائزة كلكف تطبيقيا أك . إلى المستيمؾ

المقارنة معيا تساعد المنشأة عمى تطكير كتحسيف مختمؼ جكانبيا، كتستخدـ معاييرىا مختمؼ 

دليؿ الجيب إلى شيادة بالدريدج لمجكدة، )المنشآت حكؿ العالـ مف أجؿ تقييـ مدل التقدـ الذم حققتو 

كذلؾ مالحظ مف خالؿ تكزيع عدد كبير مف دليؿ إرشادات الجائزة حيث يتـ طباعة  (7 : 1999
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شركة  (100)ألؼ نسخة سنكيا مع أف المتقدميف لمحصكؿ عمى الجائزة ىـ  (200)كتكزيع حكالي 

( 127 : 2000الخزامي، ). سنكيا

: كمف أىداؼ ىذه الجائزة ما يمي

المساعدة في االرتقاء بالكعي بالجكدة كعنصر متزايد األىمية في المنافسة،  -1

 تعظيـ فيـ متطمبات التميز في الجكدة، -2

تسييؿ االتصاالت كالمشاركة كتبادؿ المعمكمات بيف كداخؿ المنشآت انطالقا مف الفيـ  -3

 المشترؾ لمتطمبات الجكدة األساسية كالفكائد المشتقة مف التطبيؽ،

 ،...أف تقـك بدكر األداة الفاعمة في التخطيط، التدريب، التقييـ -4

 التحسيف المستمر لمقيمة التي يحصؿ عمييا المستيمؾ مف خالؿ تعظيـ اإلنتاجية الشاممة، -5

 تنظيـ كفاعمية التسميـ العالية، -6

( 139 – 129 : 2000الخزامي، ). رضا المستيمؾ، كاالحتفاظ بو كتحقيؽ حصة سكقية أكبر -7

 
 

: معايير جائزة بالدريدج
: تمتاز ىذه المعايير بأنيا تكجد تكامال بيف متطمبات أداء المنشأة كبيف رضا المستيمؾ

  نقطة110القيادة،     كليا  -1

  نقطة80التخطيط المستمر،    كليا  -2

  نقطة80التركيز عمى الزبائف كالسكؽ،   كليا  -3

  نقطة80المعمكمات كالتحميؿ،   كليا  -4

دارتيا،  كليا  -5   نقطة100تنمية المكارد البشرية كا 

  نقطة100إدارة العمميات،    كليا  -6
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  نقطة450كليا    نتائج الشركة،  -7

 نقطة 1000المجموع    

( 16 : 1999براكف، ).  نقطة1000ككما نالحظ فإف الجائزة تقـك عمى 

لمعممية حيث التركيز عمى جكدة % 40لمنتائج ك% 60النسب المستخدمة لتقييـ كؿ معيار تنقسـ إلى 

 .النتائج يظير جميا كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ رضا المستيمؾ كالمكارد البشرية

تركز جائزة بالدريدج بشكؿ أساسي عمى رضا المستيمؾ مف خالؿ منع مشكالت الجكدة، كلكف ال 

شركتاف )تمنح إال لمشركات ذات الجنسية األمريكية، كلعدد محدكد مف الشركات في السنة الكاحدة 

، أما بالنسبة لتكمفتيا فيي تتراكح ( عامؿ، شركتا خدمة500 أقؿ مف –صناعيتاف، شركتاف صغيرتاف 

. بيف منخفضة كمرتفعة حسب مدل مناسبة أنظمة الجكدة المطبقة في المنشأة مع متطمبات الجائزة

( 145-125 :2000الخزامي، )

 يركز عمى العمميات ISO 9000 كجائزة بالدريدج نجد أف ISO 9000كبالمقارنة بيف 

، بينما تصب جائزة ...الداخمية لمشركات مف مثؿ التصنيع ،كالبيع، كاإلدارة، كالدعـ التقني، كالخدمات

 ال ييتـ ISO 9000بالدريدج اىتماميا عمى تحقيؽ رضا المستيمؾ كعمى األرباح، في حيف أف 

( 30 – 29 :1999أكىار، ). لممنافسة أك األرباح

 كبالمقارنة بيف المعايير كالجكائز العالمية السابقة الذكر نالحظ كجكد تشابو كبير بيف نمكذج 

 حيث يركز النمكذجاف عمى الرقابة عمى الجكدة كتأكيد الجكدة، بينما ISO 9000جائزة ديمنج كنمكذج 

. يعتبر نمكذج جائزة بالدريدج نظاـ إدارة متعدد القياسات كيعتبر أكسع كأشمؿ مف النمكذجيف السابقيف

 (11 : 1999براكف، )

:   العالقة بين إدارة الجودة الشاممة والمعايير والجوائز العالمية3-10
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إف المعايير كالجكائز العالمية تتضمف إطارا عاما يشتمؿ عمى معايير دكلية لمجكدة متفؽ 

عمييا، أم أنو يكصؼ بالعمكمية، أما بالنسبة إلدارة الجكدة الشاممة فيي نيج إدارم كفمسفة تنظيمية 

عامة كشاممة، تحيط بجميع األنظمة الفرعية في كافة المجاالت كالمتكاممة داخؿ نظاـ يشمميا جميعيا 

ىك المنشأة، كبالتالي فيي تحتكم عمى صفة الخصكصية بطريقة معينة ناتجة عف خصكصية كؿ 

منشأة الختالؼ طبيعة العمؿ كاليدؼ كالمستيمؾ الذم تعمؿ ىذه المنشأة عمى تحقيؽ رضاه كسعادتو 

( 70: 2001عقيمي، ). مف خالؿ دراسة ميدانية مباشرة لرغباتو كاحتياجاتو

إف المنشآت التي تحقؽ إحدل المعايير أك الجكائز تخضع لمتفتيش مف المنظمة المشرفة عمى ىذه 

المعايير، كممزمة بإحداث أم تغيير تقـك بو ىذه المنظمة عمى معاييرىا مف أجؿ المحافظة عمى 

تحقيقيا لمتطمبات ىذه المعايير، بينما إدارة الجكدة الشاممة فيي خاصة بالمنشأة كليا حرية التصرؼ 

كالتحسيف كالتطكير حسب ما تراه مناسبا لمتغيرات الطارئة عمى رغبات مستيمكيا، كحيث أنيا شركة 

كبيرة تخطت مرحمة الحاجة إلى شيادة تسمح ليا بدخكؿ السكؽ العالمية كالمنافسة فييا، كأصبحت 

تسعى لمتعامؿ مع المستيمؾ مباشرة مف أجؿ تحقيؽ قدرة تنافسية بالسبؽ إلى معرفة رغباتو كحاجاتو، 

مع العمـ أف ىناؾ تكجو حديث إليجاد مؤسسة مسؤكلة عف التفتيش عف مدل تطبيؽ إدارة الجكدة 

( 71: 2001عقيمي، ). الشاممة

نصؿ لمقكؿ أف المعايير كالجكائز العالمية تعتبر خطكات في مسيرة إدارة الجكدة الشاممة، حيث أف 

 1999أكىار، )األساس كالمحكر الذم يدكر حكلو مفيـك إدارة الجكدة الشاممة ىك التحسيف المستمر، 

بالتالي كمما تحققت كاحدة مف المعايير أك متطمبات إحدل الجكائز فيذا دليؿ عمى   (80، 75، 71:

التطكر كالتقدـ في عممية التحسيف المستمر كالتغير إلى األحسف الذم يطراء عمى نمكذج إدارة الجكدة 

الشاممة المستخدـ في ىذه المنشأة مف أجؿ أف يحقؽ التقدـ كالتطكر في جميع جكانب المنشأة مف 

خالؿ إنجاح عممية تطبيؽ مفيـك إدارة الجكدة الشاممة كالتي ىي مسيرة طكيمة غير منتيية، كمف 
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الضركرم اإلشارة إلى أف ىناؾ تكجو عالمي حديث لبناء نظـ متكاممة تعتمد عمى كؿ شركط 

دارة الجكدة الشاممة بحيث يتـ إزالة التكرارات  كمتطمبات الجكدة في الشيادات كالجكائز كاآليزك كا 

. كتكحيد النمكذج بشكؿ متكامؿ يغطي كؿ شيء كيتـ التفتيش عميو بشكؿ مكحد

:  (قطاع الصناعات الدوائية) إدارة الجودة الشاممة في المنظور الضيق 3-11

: (GMP- Good Manufacturing Practices)  نبذة عن أساليب التصنيع الجيدة 

كلمحصػكؿ عمى معمكمػات عف ىذا المكضكع تمت زيارة المكقع الخاص بمنظمة الصحة العالمية 

(World Health Organization-WHO)عمى اإلنترنت كعنكانو  :

http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/gmp/gmpc 

تعرؼ إدارة الجكدة في الصناعة الدكائية بشكؿ عاـ، عمى أنيا الجانب مف النشاطات اإلدارية 

، بمعنى آخر إف تكجو المنشأة فيما يخص الجكدة بشكؿ عاـ، "سياسات الجكدة"الذم يحدد كيحقؽ 

يعبر عنو كيقرر كيعمـ مسبقا مف قبؿ اإلدارة العميا كبشكؿ رسمي في جميع أنحاء المنشأة كالمتعامميف 

. معيا مف خارج المنشأة

 

:  العناصر األساسية إلدارة الجودة

بنية المنشأة، كاإلجراءات، كالعمميات، : البنية التحتية أك نظاـ الجكدة المناسب، كالذم يشمؿ -

. كالمصادر

كاألنشطة النظامية الضركرية لتأكيد الكفاءة كالثقة بأف المنتج أك الخدمة ستنجح في تحقيؽ  -

 Quality –تأكيد الجكدة "إف الشمكلية في ىذه األعماؿ يصطمح عمييا بػِ . متطمبات الجكدة

Assurance. " 

http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/gmp/gmpc
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تعتبر أداة إدارة، حيث تخدـ عند كتابة العقكد بتكليد الثقة بيف المنشأة " إدارة الجكدة"في المنشآت 

كيستخدـ ىذا المصطمح بشكؿ كاسع في الصناعات الدكائية، حيث يعنى في بنية المنشأة . كالمكرد

. كيمكف مراجعة المكقع التالي لمزيد مف المعمكمات. كاإلجراءات كالعمميات

http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/gmp/gmpc 

ىك ذلؾ الجزء مف تأكيد الجكدة الذم يضمف أف ، "(GMP)أساليب التصنيع الجيد "

المنتجات أنتجت كضبطت عمى معايير الجكدة المناسبة لالستخداـ المقصكد منيا، ككما ىك مطمكب 

.  مكجية أساسا لتخفيض المخاطرة المالزمة ألم إنتاج دكائي GMPحيث أف قكانيف. في كصفيا

. كلكف ال يمكف الكقاية كبشكؿ نيائي مف ىذه المخاطر مف خالؿ االختبار لممنتج النيائي فقط

: حيث تنقسـ ىذه المخاطر إلى نكعيف

 (.Contaminates)حيث احتماؿ احتكاء المنتج عمى ممكثات : التمكث -

خاطئة عمى  (Labels)الناتج عف الفكضى في كضع ممصقات : الخمط -

 .العبكات

 

 

 

:   يجب أن يتم االلتزام بما يميGMPولتطبيق 

يجب أف تككف كؿ العمميات التصنيعية معرفة بشكؿ كاضح، كمراجعة بشكؿ دائـ كدكرم في ما تـ  .أ 

التعرؼ عميو مف خالؿ الخبرات السابقة، كأف تككف العمميات تتصؼ بالثبات في القدرة عمى إنتاج 

. منتجات دكائية بالجكدة المطمكبة المتكافقة مع المكاصفات المكضكعة

http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/gmp/gmpc
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العمؿ عمى تقييـ المراحؿ المختمفة لمعمميات التصنيعية كخاصة التغييرات التي تـ أحدثيا عمى  .ب 

 . ىذه العمميات

عاممكف مدربكف كمؤىمكف، كالمكاف :تكفير كؿ االحتياجات الضركرية كالمناسبة كالالزمة مف .ج 

المناسب كالكافي، كالتجييزات كالخدمات الميمة كالضركرية، ككذلؾ المكاد األكلية كالعبكات 

كالممصقات ذات المعمكمات الصحيحة، كمخازف ككسائؿ نقؿ معدة خصيصا لممحافظة عمى جكدة 

كؿ ما يحفظ أك ينقؿ، كمختبرات مجيزة بشكؿ متميز، كفنيي مختبرات مؤىميف كذلؾ لضبط 

 .مدخالت العمميات كخرجاتيا

كضع التعميمات كاإلجراءات ككتابتيا بمغة كاضحة ال غمكض فييا كمخصصة كمحددة كقابمة  .د 

 .لمتطبيؽ

 .العاممكف مدربكف كماىركف في أداء مياميـ .ق 

أثناء عممية التصنيع يتـ العمؿ بناء عمى الخطكات المحددة في اإلجراءات المعرفة مسبقا، كذلؾ  .ك 

مف أجؿ التأكد مف تطبيؽ التعميمات فعميا، كأف كمية كجكدة المنتج كما خطط ليا، كتتـ المراجعة 

 .لكؿ تبايف ذك داللة يتـ تسجيمو مف أجؿ الكصكؿ إلى أسباب التبايف كتحديدىا كمعالجتيا

االحتفاظ بسجالت التصنيع كالتكزيع بشكؿ كاضح يسيؿ الكصكؿ إليو، حتى يتـ التتبع الكامؿ ألم  .ز 

 .رزمة مف المنتج في حاؿ اكتشاؼ أم خطأ

 .تخزيف كتكزيع المنتجات بطريقة صحيحة يخفض أم مخاطر تؤثر عمى جكدتيا .ح 

 .كضع نظاـ السترجاع أم رزمة مف المنتجات المباعة أك المكردة .ط 

فحص الشكاكل عف المنتجات المباعة، كتدقيؽ أسباب العيكب في الجكدة، ككضع مقاييس مناسبة  .م 

 . بخصكص المنتجات المعيبة كذلؾ مف أجؿ الكقاية مف تكرار حدكث مثؿ ىذه العيكب
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بأخذ العينات، :  الذم يعنىGMPىي الجزء مف " Quality Controlضبط الجودة "

كاالختبار، كالتنظيـ، كالتكثيؽ، كالتصريح باإلجراءات التي تؤكد أف االختبارات الضركرية قد تـ القياـ 

بيا، كبأف المكاد كالمنتجات ال يتـ التسريح ببيعيا أك تكريدىا حتى يتـ التأكد عمى جكدتيا كمستكل 

ضبط الجكدة ال يرتبط فقط بعمميات المختبرات، كلكف يجب أف يدخؿ في كؿ ما يرتبط . الرضا عنيا

كمف الضركرم كاألساسي أف تككف دائرة ضبط جكدة المنتج مكجكدة في كؿ منشأة، . بجكدة المنتج

كبشكؿ مستقؿ، كيرأسيا شخص يمتمؾ مؤىالت كخبرات مناسبة، حيث يككف مف ميامو إدارة عدد مف 

مختبرات الضبط، كيجب تكفير مصادر مميزة تؤكد أف الترتيبات الخاصة بالجكدة قد تـ تنفيذىا كبشكؿ 

: فعاؿ يعتمد عميو، أما بالنسبة لممتطمبات األساسية لضبط الجكدة فيي كما يمي

يجب تكفر الكسائؿ الكفؤة، كالعاممكف المدربكف، كاإلجراءات المعتمدة، مف أجؿ أخذ العينات كتدقيؽ  .أ 

كاختبار المكاد األكلية، كمكاد التغميؼ، كالمنتج الكسطي، كالمنتج النيائي، كيجب أف تككف مناسبة 

 .GMPلمراقبة الشركط البيئية مف أجؿ ىدؼ 

يجب أف يتـ سحب عينات مف المكاد األكلية، كمكاد التغميؼ، كالمنتجات الكسطية، كالمنتجات  .ب 

 .  النيائية بطرؽ عممية كمف قبؿ مكظفيف تمت مكافقة دائرة ضبط الجكدة عمييـ

يجب أف يتـ تقييـ طرؽ كأساليب االختبار بشكؿ دكرم ككضع دليؿ خاص بيا مف أجؿ الرجكع ليا  .ج 

 .عند الحاجة

جراءات االختبار، التي تـ القياـ بيا،  .د  يجب أف يتـ كضع سجالت تثبت كؿ العينات كالتدقيؽ، كا 

 .كتثبيت التبايف الذم تـ تسجيمو كالتحقيؽ فيو بشكؿ كامؿ مف حتى يككف مرجع مستقبمي

يجب أف يحتكم المنتج النيائي عمى المككنات المناسبة لمنكعية كالكمية المطمكبة في الكصؼ  .ق 

الدكائي لممستحضر في ترخيص اإلنتاج، كيجب أف تككف المككنات بالنقاء المطمكب، كمكضكعة 

 . في عبكاتيا الصحيحة كعمييا الممصقات الصحيحة الخاصة بيا
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المكاد، المنتجات الكسطية، : يجب كتابة سجالت بنتائج التفتيش كاالختبارات عمى كؿ مف .ك 

كالمنتجات النيائية بالمقارنة مع المكاصفات، كيجب أف يشتمؿ تقييـ المنتجات عمى استعراض 

 .كتقييـ كثائؽ المنتجات ذات العالقة كتقدير التبايف عف اإلجراءات المحددة

قبؿ أف يتـ مكافقة األشخاص ذكم السمطة  (لمبيع أك التكريد)ال يتـ تسريح أم رزمة مف المنتجات  .ز 

 .في ذلؾ كشيادتيـ بأف ىذه الرزمة مطابقة لممكاصفات المحددة مف قبؿ رخصة اإلنتاج

يجب االحتفاظ بعينات كافية مف المكاد األكلية كالمنتجات لتكفير إمكانية إجراء الفحكصات  .ح 

المستقبمية إذا احتاج األمر لذلؾ، كيجب االحتفاظ بالمكاد األكلية كالمنتجات بتغميفيا النيائي مف 

أجؿ الحفاظ عمى جكدتيا إال إذا كاف حجـ التغميؼ النيائي كبير بشكؿ غير طبيعي مما يؤدم إلى 

 .زيادة في تكمفة التخزيف، ىنا يتـ نزعو كاالحتفاظ بيا بطرؽ أخرل تضمف جكدتيا

أما بالنسبة لتكضيح العالقة بيف إدارة الجكدة الشاممة كأساليب التصنيع الجيد يمكف تكضيح ذلؾ 

:   التاليباالستعانة بممخص البحث

ضمف  يظير ىذا البحث أىمية تدخؿ الحككمة بفرض تطبيؽ متطمبات أساليب التصنيع الجيد

قانكف كأف يتـ ذلؾ بحـز كشدة مف أجؿ إلزاـ منشآت قطاع الصناعات الدكائية بااللتزاـ، كمف تجربة 

الباكستاف في ىذا القبيؿ تظير النتائج الجيدة كنتيجة لقياـ كزارة الصحة الباكستانية بفرض مثؿ ىذا 

، مما دفع منشآت الصناعات الدكائية ىناؾ لتطكير نفسيا، حيث جعؿ ىذه 1976القانكف عاـ 

 منشأة 29 منشأة منيا 300، إلى صناعة تشتمؿ عمى 1947الصناعة تنتقؿ مف ال شيء في فترة 

مف الطمب المحمي الباكستاني، كتحقيؽ سكؽ قيمتو تقريبا % 80متعددة الجنسيات، قادرة عمى تغطية 

دكؿ إفريقيا، كالشرؽ : مثؿ)كالتصدير إلى دكؿ متعددة  (1996/1997 في عاـ   بميكف ربية48)
                                                           

  : التايل ولالستزادة ميكن زيارة ادلوقعGMPىذه نبذة عن  
http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/gmp/gmpc   

 "Pharmaceutical industry: total quality control management"ومن خالل مكتبة اإلسكندرية، وادلنشور بعنوان  (InfoTrac Web)ورد عرب اإلنرتنت  
 

http://www.who.int/medicines/organization/qsm/activities/qualityassurance/gmp/gmpc
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يراف،ااألكسط، كسط أسيا، بنغمديش، نيباؿ، سيريالنؾ كالمنافسة عالميا، كلكف ىناؾ  (...، أفغانستاف، كا 

بعض المشاكؿ التي مازالت تعاني منيا ىذه الصناعة مثؿ االعتماد عمى المكاد األكلية المستكردة 

بشكؿ كبير، حيث بدأ حديثا التكجو إلى تصنيع المكاد األكلية محميا في الباكستاف، كلكف الفجكة ما 

زالت كبيرة بيف ما ىك مطمكب كما ىك منتج محميا، كىذا ىك أحد األىداؼ التي مازالت الحككمة 

الباكستانية تسعى إلى تحقيقيا، حيث قامت مف أجؿ ذلؾ كمف أجؿ تشجيع االستثمارات في ىذا 

   :القطاع بكضع نظـ تحفيز مثؿ

إلغاء الضرائب عف كؿ ما ىك مستكرد مف المعدات كالمكاـز كالمكاد الكسطية الالزمة لمبدء بيذه  -

. الصناعة

 Abdul)كلالستزادة يمكف الرجكع إلى المصدر . إلغاء الضرائب عف المكاد األكلية المنتجة محميا -

Haseeb ،1998 :58.) 

، كىك أسمكب لتحقيؽ الجكدة يأتي في المرحمة (  SIX sigma) 6كال ننسى أف نذكر أسمكب 

بأنو فمسفة إدارية مبني عمى أساس   6السابقة لمرحمة تحقيؽ إدارة الجكدة الشاممة، كيعرؼ أسمكب 

المستيمؾ مع المعرفة بأف الخمؿ في المنتج أك الخدمة سيككف مكمفا، إف تخفيض الكحدات المعيبة 

يعني تخفيض التكاليؼ كتحسيف لكالء المستيمؾ، كأف التكاليؼ المنخفضة، كالمنتج بقيـ مرتفعة ىما 

 ىك التطبيؽ المركب لألساليب كاألدكات  6إف أسمكب . مصدر المنافسة في المنتجات كالخدمات

كىك الطريؽ لتحقيؽ نتائج استراتيجية لألعماؿ، . عمى أسس المشاريع لتحقيؽ نتائج استراتيجية مستمرة

نما ىك تطبيؽ لألدكات المكجكدة في إدارة الجكدة  مع العمـ أف ىذا األسمكب ليس أسمكبا جديدا كا 

.  ىك تطبيؽ ىذه األدكات عمى المشاريع الميمة المختارة في الزمف المناسب 6الشاممة، إف أسمكب 

http://www.adamssixsigma.com/Glossary_of_terms/what_is_six_sigma.htm 19/07/2002 

http://www.adamssixsigma.com/Glossary_of_terms/what_is_six_sigma.htm%2019/07/2002
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 عمى العديد مف الفكائد كمنيا التركيز عمى المستيمؾ، تحسيف الكالء لممستيمؾ،  6كيشتمؿ أسمكب 
تخفيض دكراف العمؿ، تقميؿ الميدكر، بناء قاعدة بيانات لمقرارات، إدارة الكقت، استمرارية التحسينات 

كالمكاسب، منيجية حؿ المشاكؿ، تحفيز العامميف، تحميؿ البيانات قبؿ اتخاذ القرارات، تسريع التسكيؽ، 
بناء فرؽ العمؿ، تحسيف العالقات مع الزبائف، تخفيض الحكادث، قياس القيمة مف كجية نظر 

عادة التصميـ  المستيمؾ، تحسيف أداء السالمة، فيـ العمميات، إدارة تأثيرات سمسمة المكرديف، تصميـ كا 
لممنتج أك الخدمة، معرفة المنافسة كالمنافسيف، تطكير الميارات القيادية، إزالة الحكاجز بيف الدكائر 
كاألنشطة، التدريب اإلدارم، تحسيف ميارات الندكات، دمج المنتجات كالخدمات كالتكزيع، استخداـ 
اإلجراءات المعيارية لمتشغيؿ، تحسيف اتخاذ القرارات، تحسيف ميارات إدارة المشاريع، استمرارية 

التحسينات، التنسيؽ بيف الرؤية االستراتيجية كالقيمة، زيادة اليكامش، زيادة الحصة السكقية، اإلشراؼ 
. عمى التدريب، تكاليؼ منخفضة لمتزكد بالبضائع كالخدمات، تخفيض شكاكم المستيمكيف

http://www.adamssixsigma.com/benefits_of_six_sigma.htm 19/7/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1)الشكل رقم 
العالقة بين إدارة الجودة الشاممة وباقي المعايير 

 

 

 

 

ISO 

GMP 

QA 

6  

TQM 

http://www.adamssixsigma.com/benefits_of_six_sigma.htm%2019/7/2002
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 Quality Circles  - QC: حمقات الجكدة
 Good Manufacturing Practices – GMP: أساليب التصنيع الجيد

 Quality Assurance – QA: تأكيد الجكدة
  Six Sigma - 6 : ()ستة سيجما

   Total Quality Management   -TQM:إدارة الجكدة الشاممة
 

 

 

مما تقدـ نككف قد تعرفنا عمى جكانب عديدة مف الجكانب المختمفة إلدارة الجكدة الشاممة، أما فيما 

، فقد حقؽ يتعمؽ بالمعايير العالمية كمدل تحقيقيا في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية

(. 1-3) كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ISOعدد مف ىذه المنشآت بعض شيادات 

( 1-3)الجدول رقم 

الجوائز والشيادات التي حققتيا منشآت الصناعات الدوائية في الضفة الغربية 

                                                           

: مقابلة مع كل من    
. 22/05/2004طارق الشكعة ادلدير اإلداري دلنشأة بريزيت فلسطني لألدوية 

 20/05/2004إحتاد الصناعات الدوائية الفلسطيين - ماجد نزال
. 22/5/2004اإلدارة العامة،- مدير دائرة الرقابة الدكائية/ محمد محاريؽ
  22/05/2004منشأة دار الشفاء / مساعد مدير عاـ/ زىدم صكالحة
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سنة الحصكؿ عمييا الشيادة اسـ المنشأة 

 ISO 9001القدس لممستحضرات الطبية 

14000ISO 
14/02/2002 
16/09/2004 

GMP تحت التنفيذ 
 ISO 9001دار الشفاء 

14000ISO 
22/05/2002 
16/09/2004 

GMP تحت التنفيذ 
 ISO 9001 فمسطيف –بيرزيت 

14000ISO 

GMP 

01/10/2001 
16/09/2004 
22/09/2003 

  الكيماكم األردني 

-  ISO 9002جاما 

 18/10/2004مقابمة ىاتفية مع منشآت قطاع الصناعات الدكائية بتاريخ 

 

 

 

 

 : عناصر إدارة الجودة الشاممة3-12

كفيما يمي سيتـ استعراض ثالثة عشرة عنصرا مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة التي التزمت بيا ىذه 

:  في الفصؿ الرابع (2)الدراسة، في بناء الجزء األكؿ مف استبانة المنشأة، ككضع الشكؿ رقـ 

  :القيادة الفعالة -

إف إدارة الجكدة الشاممة تعتمد عمى المكرد البشرم أكثر مف أم شيء آخر، كالمكارد البشرية إما قائدة 

دارة الجكدة الشاممة الفعالة تعتمد عمى قيادة فعالة، يجب أف تكفرىا  أك أف تعمؿ تحت قيادة شخص، كا 

المنشأة، كذلؾ بأخذ المبادرة عف طريؽ مثاؿ يقتدل بو، بجعؿ الطريؽ كاضحا، حتى يقـك أتباع ىذه 
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إف القيادة العميا ىي قيادة كحيدة . اإلدارة مف المكظفيف كالزمالء كالمعجبيف بأدائيا بالسير عمى خطاىا

 مكجكدة كضركرية في كؿ مستكل إدارم، فمف الضركرم التأكيد عمى TQMفي المنشأة، بينما قيادة 

نما تعتمد عمى حماسو كالتزامو الكاضح بعممية  أف القيادة الفعالة  ال ترتبط بمكقع عمؿ القيادم كا 

أف تقكدنا الرؤية المستقبمية بدال مف أف تضغط "التحسيف المستمر، كمف أىـ األمكر في القيادة الفعالة 

". عمينا مشكالت الحاضر

 :بناء الوعي وثقافة المنشأة -

ىك فيـ معنى إدارة الجكدة الشاممة كأىميتيا بالنسبة لممنشأة، كىذا يأخذ األكلكية، فيك الخطكة األكثر 

أىمية في تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة؛ لذلؾ يجب عمى كؿ فرد في المنشأة أف يصبح لديو الكعي 

بضركرة عممية التحسيف، كذلؾ بالتزاـ المناىج المختمفة إلدارة الجكدة الشاممة، كاألدكات المتكفرة لجيكد 

الكعي يسرع "كأخيرا فإف الكعي ىك المفتاح إلمكانية إنجاح تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة، . التحسيف

".  المطالب العقمية

 

 

 :إيجاد طرق االتصاالت والمحافظة عمييا -

عندما يتـ العمؿ عمى بناء الكعي في المنشأة بإدارة الجكدة الشاممة، يتـ بالمقابؿ البدء بإيجاد قنكات 

 TQMاالتصاالت األفقية كالعمكدية، إلف فتح ىذه القنكات ىك العامؿ األكثر أىمية بإيجاد بيئة 

صحيح أف ىذا سيأخذ كقتا طكيال لكنو سيقكد إلى الثقة كاالحتراـ المتبادليف بيف العامميف . ناجحة

كمسؤكلييـ، كفي بعض األحياف تعمؿ قنكات االتصاالت ىذه عمى المحافظة عمى بقاء الجيكد 

إف المحافظة عمى . المبذكلة كاستمرارية في عممية التحسيف المستمر، كفي تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة

يجاد  تبادؿ الحديث كاألفكار كالنقاش يؤدم إلى إيجاد حمكؿ لممشاكؿ كالتغمب عمى المعيقات، كا 
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إف اإلنساف ال يستطيع أف يجد الحؿ . "التشجيع كالدعـ مف اآلخريف الذيف يساىمكف في جيكد الجكدة

". المناسب لسؤاؿ ما، إذا لـ تتـ مناقشتو بحرية

 :تحقيق الثبات في اليدف -

إف الثبات في اليدؼ يخمؽ تكجيا متعارفا عميو لدل كؿ عناصر المنشأة، كيؤكد أف الجيكد المبذكلة 

في المستكيات اإلدارية المختمفة تساىـ في تحقيؽ األىداؼ الرئيسية لممنشأة ككؿ، كتعميـ أىداؼ 

كأنشطة المنشأة في جميع أنحاء المنشأة ىك مف أساسيات تركيز جيكد التحسيف المختمفة لممصمحة 

إف تصرفات المسئكؿ كمكاقفو يجب أف تؤكد عمى ىذا الثبات في اليدؼ، بحيث أف يككف . العامة

كف . "كاعيا لإلشارات غير الكاعية كغير الكالمية التي تصدر عف جسده كالتي يراىا أتباعو كمساعديو

كالصخرة التي تتحطـ عمييا أمكاج البحر بشكؿ مستمر، فيي تبقى صامدة كاقفة كمف حكليا تغرؽ 

". مياه األمكاج لتسكف في قاع البحر

 :Focus on the customerالتركيز عمى المستيمك الداخمي والخارجي  -

كؿ عممية في المنشأة ليا مستيمؾ، كدكف المستيمؾ ال معنى لكجكد العممية، إف المستيمؾ ىك متمقي 

كمف خالؿ تركيز المسئكليف حكؿ . نتاج العممية، ىك مف ُيعرؼ جكدة ىذه المنتجات أك الخدمات

العمميات المختمفة في المنشأة لمعرفة احتياجات كرغبات المستيمؾ لمنتجات عممياتيـ؛ كالذم يمكنيـ 

مف تقييـ عممياتيـ؛ ألنو مف خالؿ المستيمؾ فقط يمكف لممسئكؿ أف يعرؼ أىداؼ كأفعاؿ عممية 

كمف ىنا يجب أف نؤكد عمى ضركرة فيـ المستيمؾ . التحسيف؛ حتى يستطيع أف يحقؽ الغرض منيا

الداخمي كالخارجي لمنتجات المنشأة كفي المراحؿ المختمفة، فالمستيمؾ الداخمي ىك عضك مف أعضاء 

. المنشأة فيك الذم يستخدـ مخرجات أم عممية في المنشأة كمدخالت عمميتو التي يشرؼ عمييا

" الجكدة ليس ليا معنى إذا لـ تحقؽ منفعة لممستيمؾ"

 :تحديد المناطق الحرجة التي تؤثر في النجاح والبدء بالتعامل معيا -
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 األكلية يؤثر بشكؿ كبير في درجة سيكلة عممية تبني TQMإف النجاح أك الفشؿ في جيكد كمشاريع 

المنشأة ليذه المبادئ، كىذا يشير إلى ضركرة اختيار الجيكد األكلى بعناية كحذر كالبحث عف فرص 

جيدة لمنجاح بحيث تككف مرئية في كؿ أنحاء المنشأة، كالمستيمكيف الياميف لمنتجاتيا؛ لتحسيف حياة 

إف األحجية ىنا ىي أف تجد نشاطا ليس بكبير جدا يعرض تطبيؽ العممية . العامميف كالمديريف فييا

. الحتماالت الفشؿ الكبير، ال الصغير جدا الذم ال يالحظ أحد التغيرات كالتحسينات التي أحدثت عميو

". إف النجاح يأتى مف الحصكؿ عمى اليدؼ المناسب كالذخيرة الكافية"

 :تطوير العمل الجماعي -

إف العمؿ الجماعي ىك الجياز الذم يقكد معظـ جيكد التحسيف، كتشكيؿ الفرؽ يسمح بتطبيؽ 

الميارات القيادية كالخبرات لمعمميات كحؿ المشاكؿ، بحيث تقـك فرؽ العمؿ بتزكيد المنشأة بالبنية 

التحتية لمخبرات، كالتاريخ لجيكد التحسيف ككسيمة نقؿ مف خالىا يتـ السماح لكؿ األفراد بالمساىمة 

إف مف الضركرم أف يتعاكف جميع األفراد في المنشأة عمى تشكيؿ فرؽ العمؿ، التي تقـك . بجيكدىـ

إف سيادة جك التعاكف بيف فرؽ العمؿ يؤثر ليس في األنشطة . بالتعاكف بدكرىا في جميع أنحاء المنشأة

الرسمية لفرؽ العمؿ فحسب بؿ في كؿ ما يقـك بو كؿ فرد في المنشأة، فالتشجيع المستمر لمعمؿ 

الجماعي يحفز األشخاص الذيف يعممكف سكيا ليصبح العمؿ بركح الفريؽ كبطريقة عفكية تعمؿ عمى 

إف المشكمة قد تككف أسيؿ مما يتصكر الفرد إذا تـ استخداـ أسمكب منظـ في . "تحسيف العممية

". معالجتيا

 :توفير الدعم والتدريب والتعميم -

إذا أردنا أف نطبؽ مفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة، كتكجيو العامميف نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، يجب أف يتـ 

إف إدارة الجكدة . التأكد مف تكفير الكقت الكافي، كمصادر التدريب المختمفة، كتدعيـ الجيكد التي تبذؿ

الشاممة ال تحتاج إلى أشخاص كأمكاؿ إضافية فحسب، بؿ تحتاج إلى تكفر الكقت لألشخاص 
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كالمجمكعات لمتابعة جيكد التحسيف، كتعتمد أيضا عمى التدريب كالتعميـ لتطكير الميارات كالخبرات 

يجب العمؿ عمى مصادر الكقت كالتدريب لممسؤكليف كأتباعيـ . المطمكبة في أساليب التحسيف كأدكاتو

.  لمتأكيد عمى االلتزاـ بجيكد التحسيف

عندما يككف الكعي ىك الطريقة لتحريؾ جيكد إدارة الجكدة الشاممة، فإف التعميـ كالتدريب يساعداف في 

تسريع ىذه الحركة، كتكفيرىما في المكاف كالزماف المناسبيف يكفراف لممنشأة فرصة تطكير الميارات 

إف التعميـ كالتدريب يساعداف في تطكير الخبرات . الضركرية سكاء أكاف ذلؾ لمرؤساء أـ المرؤكسيف

 جزء TQM، كىذه الخبرة ىي الخطكة األكلى في جعؿ TQMكاألساليب كالطرؽ الضركرية لتطبيؽ 

مف حياة المنشأة اليكمية، فيما اساسياف في تطكير ميارات كخبرات كؿ فرد في المنشأة، كحتى يككف 

التدريب كالتعميـ مجدييف يجب أف يككنا شامميف كمركزيف كغير منتيييف؛ أم أف إدارة الجكدة الشاممة 

إف ىذا الجيد ليس مف النكع الذم يحتاج إلى سيكؿ ضخمة مف رأس . "تبدأ كتنتيي بالتعميـ كالتدريب

". الماؿ، بؿ إلى كمية كبيرة مف التفكير

 

 

 :بناء الثقة واالحترام -

إف الثقة المتبادلة بيف المديريف كمكظفييـ، حيث أف المكظفيف طرؼ تحتاجو المنشأة لتقديـ خدمات أك 

منتجات أفضؿ، كلدييـ أفضؿ كأحدث المعرفة عف مدل صحة أداء العممية، كالمشاكؿ التي ظيرت 

فييا، ككيفية تحسيف األكضاع كالكصكؿ بيا إلى األفضؿ، فاحتراـ آراء العامميف يجعميـ يقكمكف 

بداعيـ فيي الطريقة الكحيدة لمتأكيد عمى التحسيف المستمر إف الثقة . بمشاركة اإلدارة بمعرفتيـ كا 

كاالحتراـ أساسياف لضماف مشاركة األفراد، كيخمقاف جكا ىادئا مف دكنو لف يقـك األفراد باألنشطة أك 

إف إدارة الجكدة الشاممة عممية تعتمد عمى . تقديـ التكصيات، ذلؾ بأنيـ يدرككف مدل خطكرتيا عمييـ
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يجب أف . كؿ شخص غير خائؼ مف أخذ الفرصة، كغير قمؽ مف المخاطرة باستقراره في كظيفتو

تككف نظـ المنشأة منفتحة كصادقة مع العامميف فييا كأف تحافظ عمى كجكد قنكات اتصاؿ يعتمد 

ذا قاـ األفراد بعرض األفكار، يجب أف يتـ الثناء . عمييا، مفتكحة أماـ كؿ األشخاص في المنشأة كا 

ذا قامكا بتحديد مشكمة في العممية أك في النظاـ يجب أف يتـ شكرىـ. عمييـ كعندما يقكمكف . كا 

بالمساىمة يجب أف يتـ إظيار االىتماـ بيـ، كعندما يتعرض أحدىـ لمفشؿ يجب تقديـ الدعـ لو 

عمى المسؤكليف في المنشأة العمؿ عمى إيجاد أجكاء . كعندما يحرز أحدىـ النجاح يجب أف تتـ مكافأتو

األشخاص ليسكا ممتمكات ثمينة أك . "مف الثقة كالدعـ كالمحافظة عمييـ مف حيث عمميـ كاحتراـ ذاتيـ

". مصادر، بؿ كنكز يجب حمايتيا كالحفاظ عمييا

 :بناء بيئة تعتمد التحسين المستمر كأسموب حياة -

إف بناء بيئة تعتمد عمى التحسيف المستمر يجعمو جزء مف ركتيف حياة المنشأة اليكمية، كمف خالؿ 

دمجيا في جميع جكانب الحياة اليكمية لممرؤكسيف كالرؤساء؛ ألف عممية التحسيف المستمر تصؿ إلى 

إف التطبيؽ الركتيني يشتمؿ عمى . النضج عندما يتـ تطبيقيا بشكؿ ركتيني في كؿ أنشطة المنشأة

استخداـ دكرة تحسيف العمميات في كؿ مناطؽ المنشأة مف جمع البيانات كاستخداميا لتقييـ مدل 

زالة معيقات جيكد التحسيف لدل كؿ فرد يعمؿ في المنشأة، كاالستمرار في تحسيف  مناسبة العممية، كا 

مما تقدـ يظير أف عممية التحسيف المستمر يجب أف تككف . معرفة كخبرات األفراد في عممية التحسيف

ال تحمؿ عبء أف تككف أفضؿ مف . " أسمكبا طبيعيا ألداء مختمؼ األعماؿ، أف تصبح أسمكب حياة

   ".األشخاص المعاصريف لؾ أك أفضؿ مف أسالفؾ، بؿ حاكؿ أف تككف أفضؿ مف نفسؾ

 :التحسين المستمر لمعمميات -

إف استمرارية تحسيف العممية كأساس إدارة الجكدة الشاممة ىي جيكد ال تنتيي أبدا، فالكصكؿ إلى الكماؿ 

أمر نيائي، لكنو ىدؼ غير قابؿ لمتحقيؽ، كيمكف استخدامو كمثؿ أعمى يقتدل بو في جيكد التحسيف 
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بحيث يتـ كضع كؿ ما تقـك بو المنشأة مف خالؿ مفاىيـ العالقات المتشابكة لمعمميات، إف . المستمرة

عممية التحسيف المستمر لمعممية يجب أف تصبح أسمكب حياة المنشأة حيث يتـ كضع األىداؼ كاألفعاؿ 

بمفاىيـ عممية التحسيف المستمر، كالتركيز يجب أف يككف عمى قياـ كؿ فرد ... كاألنشطة كاالستراتيجيات

زالة كؿ العكائؽ التي تحكمو، كتعيؽ اآلخريف في عممية تحسيف  في المنشأة بتحسيف عمميتو التي يممكيا كا 

. عممياتيـ، فالمقياس الكحيد لألداء عبر الكقت ىك درجة التأثر بتحسيف العممية

إف العممية المعيارية ىي الطريقة لتعريؼ العممية الكاقعية، كضركرة التأكيد عمى أف يفيـ جميع العامميف 

بالعممية المعيارية كيمتزمكا بيا، كأف يتـ استخداـ العممية المعيارية بأسمكب ثابت مف خالؿ كضع تعاريؼ 

فمعيارية العممية يتـ االستفادة منيا . متميزة لمعممية؛ ذلؾ أنو مف الصعب تحسيف شيء غير معرؼ بتميز

كبيذا . مف خالؿ تعميـ الطريقة المثالية الحالية ألداء العممية كالتأكيد عمى ثبات أدائيا مف قبؿ األفراد

يصبح لدل األفراد طريقة لمعرفة مدل قياميـ بأعماليـ بشكؿ صحيح، ك يصبح لدل المدريف كسيمة لتقدير 

معيارية العممية تزكدنا بخط البداية الذم نبدأ منو كنستمر في تحسيف . األنشطة التي يؤدييا ىؤالء األفراد

إف األفراد الذيف يقكمكف بالعمؿ يجب أف يحافظكا كيحدثكا العممية المعيارية أثناء عمميـ في . العممية

تحسيف العممية الكاقعية، حتى تعطي المعيارية الصكرة المطابقة ألفضؿ معرفة مستخدمة في تنفيذ العمؿ 

إف اإلحصائيات ىي المغة التي يتحدث بيا العمؿ معنا، كألنيا تخبرنا متى يجب القياـ . "في تمؾ المحظة

 ".بالتغيير أك عدمو

 :تصدير الثقافة بحيث تصل لمموردين -

إف مقدرة المنشأة عمى تحسيف عممياتيا تعتمد في جزء كبير منيا عمى جكدة مدخالت ىذه العمميات، ألف 

المنشأة تحصؿ عمى المكاد أك الخدمات مف منشأة أخرل، ليذا فإف جيكد التحسيف المستمر تعتمد عمى 

إف تكسيع ثقافة تحسيف المنشأة حتى تصؿ لممكرديف يساعد المنشأة في التأكيد عمى . جكدة ىؤالء المكرديف

أف جكدة مدخالت العمميات لدل المكرد كافية لمتطمبات أنشطة التحسيف لدل المنشأة، كيحقيؽ ىذا التكسع 

مف خالؿ التعاكف كالقرب بيف المنشأة كالمكرديف، كقياـ المنشأة بمساعدة المكرديف في تحقيؽ جيكد 
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زالة العكائؽ مف أجؿ الحصكؿ عمى عمميات نشيطة، كبناء الثقة كاالحتراـ المتبادليف،  التحسيف لدييـ، كا 

كبشكؿ عاـ أف تصبح المنشأة مستيمكا أفضؿ لمنتجات المكرد، عندما يتـ كصؼ عدد مف اإلجراءات 

المقبكلة ىنا، قد يظير بعض األحياف تعارض بيف بعض األمكر في المنشأة كالتشريعات كاإلجراءات 

الحككمية، كمع ذلؾ يجب عدـ العمؿ عمى تقرير مدل إمكانية االستفادة الكبيرة مف ىذا التعارض ضمف 

 :Mansir, 1989 )".عندما تتضكر جكعا أنت كالنمر، فإف النمر يتضكر جكعا في النياية. "النظاـ القائـ

2-2  ) 

 : الحفاظ عمى جودة عالية لمبيئة الداخمية والخارجية لممنشأة -

ترتبط جكدة البيئة الداخمية بمدل المناسبة الصحية لمكاقع العمؿ المختمفة، كمدل تأثيرىا عمى صحة 

العامميف فييا، كجكدة البيئة الخارجية ترتبط بكيفية الحفاظ عمى البيئة مف الممكثات عف طريؽ استخداـ 

، ISO 14000اساليب صحية لمتخمص مف مختمؼ أنكاع الفضالت، كقد اعتمد في ىذا العنصر عمى 

. كمعمكمات مف مكاقع أخرل

( http://www.who.int/inf-pr-1999-45.html) ،(pdf document, 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.whoint/inf-pr-1999-45.html
http://www.whoint/inf-pr-1999-45.html
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  الرابعالفصل 

الدراسة  يةمنيج 

: مقدمة

لقد تـ استخدـ المنيج ألكصفي التحميمي نظرا لمالءمتو لطبيعة البحث الحالي، كلذات الغرض، تـ 

االعتماد عمى أربعة أنكاع مف االستبانات، التي بنيت خصيصا ليذه الدراسة كىي استبانة المنشأة 

كتختص باالستقصاء مف المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة  (1)الممحؽ 

عمى اعتبار  (4، 3، 2ممحؽ )الغربية، كاستبانة األطباء كاستبانة أطباء األسناف كاستبانة الصيادلة 

، كألنيـ ىـ مف يتخذ (المستيمكيف باإلنابة)أنيـ المستيمكيف المرشديف كالمكجييف الستيالؾ األدكية 

القرار بالشراء سكاء بكتابة الكصفة الطبية بناء عمى تشخيص المرض، أك بصرؼ األدكية مف قبؿ 

كقد تمت الدراسة عمى مستكييف، المستكل األكؿ كيتمثؿ في االستقصاء مف المديريف في . الصيدلي

منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية لمتعرؼ عمى مدل تكجييـ لتطبيؽ عناصر إدارة 

الجكدة الشاممة مف أجؿ الخركج بكصؼ لكاقع إدارة الجكدة الشاممة في ىذا القطاع، كفي المستكل 

لمتعرؼ عمى تكجييـ كتقييميـ  (األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة)االستقصاء مف المستيمكيف : الثاني

.  لممنتج المحمي مف األدكية

كفي ىذا الفصؿ نعرض الفرضيات التي سيتـ اختبارىا لمتحقؽ مف صحتيا في ىذه الدراسة، كالتي تـ 

كضع الجزء األكؿ منيا كالمرتبط بقطاع الصناعات الدكائية مف أجؿ الحصكؿ عمى معمكمات عف 

المكاضيع المرتبطة بمفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة، كالتعرؼ عمى مدل تطبيقيا في ىذا القطاع مف 
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ثالثة عشر عنصر تـ التعريؼ بيا في اإلطار النظرم ليذه الدراسة : كجية نظر المديريف، كىي

، كتمثؿ األجزاء المختمفة التي يجب أف تطبؽ في مختمؼ أنحاء المنشأة، كالمكضحة (الفصؿ الثالث)

كالذم تـ بناؤه خصيصا ليذه الدارسة باالعتماد عمى المعمكمات التي تـ الحصكؿ  (2)في الشكؿ رقـ 

، كتمت إضافة العنصر الثالث عشر مف قبؿ الباحثة، ليمثؿ متطمبات (Mansir ،1989)عمييا مف 

ISO 14000كفيما . ، الذم يتحدث في الحفاظ عمى جكدة عالية لممنشأة ببيئتييا الداخمية كالخارجية

 75، 1ممحؽ رقـ )يمي سيتـ تكضيح العبارات المرتبطة بعناصر إدارة الجكدة الشاممة في االستبانة 

: كىي كما يمي (عبارة األكلى

 5 – 1القيادة الفعالة   .1

 9 – 6بناء الكعي كثقافة المنشأة   .2

 13 – 10إيجاد طرؽ االتصاالت كالمحافظة عمييا   .3

 17 – 14تحقيؽ الثبات في اليدؼ   .4

 20 – 18التركيز عمى المستيمؾ الداخمي كالخارجي   .5

 25 – 21تحديد المناطؽ الحرجة التي تؤثر في النجاح كالبدء بالتعامؿ معيا   .6

 30 – 26تطكير العمؿ الجماعي   .7

 36 – 31تكفير الدعـ كالتدريب كالتعميـ   .8

 39 – 37بناء الثقة كاالحتراـ   .9

 48 – 40بناء بيئة تعتمد التحسيف المستمر كأسمكب حياة   .10

 58 – 49التحسيف المستمر لمعمميات   .11

 65 – 59تصدير الثقافة بحيث تصؿ لممكرديف   .12

 75 – 66الحفاظ عمى جكدة عالية لمبيئة الداخمية كالخارجية لممنشأة   .13
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 : الفرضيات الرئيسة لمدراسة4-1

ال يوجد توجو لتطبيق إدارة الجودة الشاممة لدى المديرين في منشآت قطاع الصناعات  -1

  .  فمسطين–في الضفة الغربية الدوائية 

: الفرضيات الفرعية المشتقة من الفرضية الرئيسية األولى ىي

  انخفاض مستكل تحقيؽ عناصر إدارة الجكدة الشاممة لدل المديريف في منشآت قطاع

 .                            فمسطيف–الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

  إف مستكل المراجعة اإلدارية متدني في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة

 .  فمسطيف–الغربية 

 الدكائية ال تمر بجميع تإف عممية المراجعة اإلدارية في منشآت قطاع الصناعا 

 .المراحؿ المحددة ليا

  ال يكجد إجراءات كقائية محددة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية

 . فمسطيف–

  السياسة التنافسية غير محددة كغير كاضحة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في

 . فمسطيف–الضفة الغربية 

 القدرات التنافسية غير محددة كغير كاضحة في منشآت ىذا القطاع . 

  إف األساليب البدائية لمتخمص مف النفايات الصمبة كالسائمة ىي المستخدمة في ىذا

 . القطاع

  إف مستكل أساليب معايرة األجيزة المستخدمة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في

 . فمسطيف متدف–الضفة الغربية 
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ىناك توجو سمبي من المستيمك المحمي تجاه منتجات قطاع الصناعات الدوائية  -2

 . فمسطين–في الضفة الغربية 

 :الفرضيات الفرعية المشتقة من الفرضية الرئيسية الثانية ىي

  إف درجة تفضيؿ المستيمؾ المحمي لمنتجات منشآت قطاع الصناعات الدكائية المحمية

 متكسط فأكثر،

 المستيمؾ المحمي يقيـ المنتجات الدكائية المحمية عمى أنيا ذات جكدة متدنية . 

 إف مستكل جكدة المنتجات الدكائية المحمية تختمؼ مف منشأة إلى أخرل. 

  ،إف معطيات الدكاء المحمي ال تؤثر في قرار الشراء، مثؿ سعر، كمصدر، كفاعمية

 .كتكفر الدكاء

 إف حالة المريض المادية ال تؤثر في اختيار المستيمؾ لمدكاء. 

 تكصيات مندكبي المبيعات كاألطباء ليس ليا أم أىمية. 

  لو تأثير في تحديد مصدر الدكاء عند كتابة الطبيب  (المستيمؾ النيائي)المريض

 .لمكصفة الطبية

 .ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين آراء المستيمكين في جودة األدوية المحمية -3

: الفرضيات الفرعية المشتقة من الفرضية الرئيسية الثالثة ىي

  ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف رأم األطباء كرأم أطباء األسناف في جكدة

 .األدكية المحمية

  ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف رأم األطباء كرأم الصيادلة في جكدة األدكية

 .المحمية
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  ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف رأم أطباء األسناف كرأم الصيادلة في جكدة

 .األدكية المحمية

 

 :الدراسةمجتمع  4-2

: يتككف مجتمع البحث مف

 في محافظات الضفة ( منشآت5 )في منشآت قطاع الصناعات الدكائية مديرا 56 -أ 

. ، مف أجؿ التعرؼ عمى كاقع إدارة الجكدة الشاممة في ىذه المنشآت فمسطيف-الغربية 

 821طبيبا،  2198 )ف في المجتمع الفمسطيني لمنتجات ىذا القطاع كىـكالمستيمؾ -ب 

 . (دالنيفصي 1600طبيب أسناف، 

 :الدراسةعينة  4-3

 لغرض تحديد الحجـ المناسب لعينة البحث، تـ اإلطالع عمى كتب متعمقة باإلحصاء كمناىج 

البحث، كتبيف أنو إذا كاف مجتمع الدراسة متجانسا في صفاتو كخصائصو يكفي اختيار عينة 

صغيرة نسبيا منو كىذا ال يعني عدـ أىمية حجـ المجتمع، كأف العامؿ الحاسـ في تقرير حجـ 

العينة ىك تبايف أفراد المجتمع فيما بيف بعضيـ، فإف تزايد التبايف بيف أفراد المجتمع يستكجب 

كمف األمكر األخرل التي تؤثر في حجـ العينة التكمفة كالزمف الالزميف . اختيار عينة أكبر نسبيا

لتنفيذ المسح الميداني مما يستمـز تحديد حجـ العينة بحيث يتناسب مع الزمف كضمف التكمفة 

مف حجـ المجتمع اعتمادا عمى % 20%-5المحدديف، كمف أجؿ ذلؾ يكفي أف نأخذ ما بيف 

درجة التجانس في المجتمع، فنسبة حجـ العينة إلى حجـ المجتمع تتناقص كمما تزايد التجانس 

( 1994عمياف، ). بيف عناصر المجتمع، ككذلؾ كمما كبر حجـ المجتمع

، الذم يبيف حجـ العينة المناسب (5ممحؽ )كبناء عمى ما سبؽ كاستنادا إلى جدكؿ اكما سيكاراف 

األطباء )، فقد تـ تجزمء مجتمع المستيمكيف (158 :1999الرفاعي، )لحجـ المجتمع األصمي 
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اعتمادا عمى محافظات الكطف التي يعيشكف فييا، كقد تـ اختيار  (كأطباء األسناف كالصيادلة

: التالي (1-4)عينة عشكائية طبقية، كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 
( 1-4)جدول رقم

 حجم العينة من كل مجتمع
حجم العينة حجم المجتمع المجتع الرقم 
 245 2198األطباء   .1
 203 821أطباء األسنان   .2
 292 1600الصيادلة   .3

 
 

ككاف اليدؼ مف ىذه العينات التعرؼ مف خالليا عمى تكجو المستيمؾ كثقتو بجكدة كفاعمية 

 فمسطيف، لقد تـ اختيار العينة مف كؿ –منتجات قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

: مجتمع مف المجتمعات المذككرة أعاله بالطرؽ التالية

: مجتمع األطباء
( 2-4)جدول رقم 

 2003/2004عينة األطباء في الضفة الغربية 
اسم المحافظة الرقم 

 (الطبقة)
عدد األطباء في 
المحافظة 

حجم العينة من 
الطبقة 

النسبة المئوية لحجم 
العينة في الطبقة إلى 
حجم العينة الكمية 

% 16 48 356القدس   .1
% 14 42 313رام اهلل   .2
% 22 65 481نابمس   .3
% 10 28 208جنين   .4
% 18 54 401الخميل   .5
% 8 24 177بيت لحم    .6
% 2 6 45قمقيمية   .7
% 10 29 217طولكرم   .8

% 100 296 2198المجموع 
 

 –كتـ بناء الجدكؿ السابؽ عمى المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف نقابة األطباء في راـ اهلل 

فمسطيف بناء عمى تكصية مف كزارة الصحة الفمسطينية ك المجمس الطبي -الضفة الغربية
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 طبيبا، مكزعيف 2198الفمسطيني، كقد كاف العدد اإلجمالي لألطباء في الضفة الغربية يساكم 

كقد تـ تحديد حجـ العينة مف . (1-4)عمى محافظات الضفة الغربية كما كرد في الجدكؿ رقـ 

:  كما يمي (محافظة)كؿ طبقة 

×  (عدد األطباء في الضفة الغربية÷ عدد األطباء في المحافظة )= حجـ العينة مف الطبقة 

حجـ العينة الكمية 

: مجتمع أطباء األسنان
( 3-4)جدول رقم 

 2003/2004عينة مجتمع أطباء األسنان 
عدد أطباء األسنان  (الطبقة)اسم المحافظة الرقم 

في المحافظة 
حجم العينة من 

الطبقة 
النسبة المئوية لحجم 

العينة في الطبقة إلى حجم 
 العينة الكمية

% 15.6 34 129القدس   .1
% 15.6 34 129رام اهلل   .2
% 20.6 45 170نابمس   .3
% 13.3 29 108جنين   .4
% 15.2 33 126الخميل   .5
% 8.2 18 68بيت لحم    .6
% 3.7 8 28قمقيمية   .7
% 7.8 17 63طولكرم   .8

% 100 218 821المجموع 
 

كقد تـ بناء الجدكؿ السابؽ عمى المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا أجندة نقابة أطباء األسناف 

 كالتي تحتكم عمى أعداد كقكائـ بأسماء أطباء األسناف في مختمؼ محافظة الضفة 2003لمعاـ 

.  الغربية

:  كما يمي (محافظة)كقد تـ تحديد حجـ العينة مف كؿ طبقة 

عدد أطباء األسناف في الضفة ÷ عدد أطباء األسناف في المحافظة )= حجـ العينة مف الطبقة 

. حجـ العينة الكمية×  (الغربية
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: مجتمع الصيادلة
  (4-4)جدول رقم 

 2003/2004عينة مجتمع الصيادلة في الضفة الغربية 
اسم المحافظة الرقم 

 (الطبقة)
عدد الصيادلة في 

المحافظة 
حجم العينة من 

الطبقة 
النسبة المئوية لحجم 
العينة في الطبقة إلى 
 حجم العينة الكمية

% 13.7 34 220القدس   .1
% 11.7 29 187رام اهلل   .2
% 23.8 59 380نابمس   .3
% 9.7 24 156جنين   .4
% 16.1 40 261الخميل   .5
% 6.9 17 111بيت لحم    .6
% 3.6 9 54قمقيمية   .7
% 14.5 36 231طولكرم   .8

 %100 248 1600المجموع 
 عدد رقـ 19/07/2003بقمـ نقيب الصيادلة الضفة الغربية في حينو، جريدة القدس  السبت " المردراسة الصيدلة كالعسؿ : "المصدر

 21 صفحة 12180

 صيدلي، مكزعيف عمى 1600لقد كاف العدد اإلجمالي لمصيادلة في الضفة الغربية يساكم 

 (محافظة)محافظات الضفة الغربية كما كرد في الجدكؿ، كتـ حساب حجـ العينة مف كؿ طبقة 

: كما يمي

×  (عدد الصيادلة في الضفة الغربية÷ عدد الصيادلة في المحافظة )= حجـ العينة مف الطبقة 

. حجـ العينة الكمية

: مجتمع المنشآت

 فمسطيف فقد – مف منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية البياناتأما بالنسبة لجمع 

 مف المديريف اإلدارييف في منشآت ىذا 50بحجـ عينة ، كاالستبانات مف خالؿ استخداـ تـ

مف العينة، مبيف في % 72كما تـ استرجاعو مف استبيانات كالتي تغطي ما نسبتو ، القطاع

(: 5-4)الجدكؿ رقـ 
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( 5-4)الجدول رقم
 2003/2004عينة المديرون من منشآت قطاع الصناعات الدوائية في الضفة الغربية 

حجم العينة من حجم المجتمع المنشأة الرقم 
المنشأة 

النسبة المئوية  االستبانات المسترجعة 

 16 8 13 15القدس لممستحضرات الطبية   .1
 20 10 14 16 فمسطين –بيرزيت   .2
 10 5 5 6جاما   .3
 12 6 11 12دار الشفاء   .4
 14 7 7  7المصنع الكيماوي األردني   .5

% 72 36 50 56المجموع 
 

مف المديريف فالسبب في عدـ الحصكؿ عمى االستبانات منيـ ىي % 28أما النسبة المتبقية 

ككنيـ غير مكجكديف في مقر المنشأة في الفترة التي تـ فييا تكزيع االستبانة ألسباب مختمفة منيا 

السفر كاألجازات، أم أنو تـ تسميـ عدد االستبانات المطمكبة في حجـ العينة أعاله، إلى المدير 

الذم تـ تحديده مف قبؿ المنشأة لمتعامؿ مع الباحثة، كتـ استرجاع االستبانات المستجاب عمييا 

. مف ىذا المدير

 :دراسةأداة ال 4-4

كالذم تـ تصميمو مف أجؿ ىذه  (2)  لقد تـ بناء استبانة المنشأة بناء عمى الشكؿ رقـ 

، كيمثؿ العناصر التي يجب التعامؿ (Mansir ،1989)الدراسة بناء عمى المعمكمات المأخكذة 

معيا عند تطبيؽ مفيـك إدارة الجكدة الشاممة بشكؿ عاـ، كفي أم منشأة مف المنشآت، كالفرؽ في 

إدارة الجكدة الشاممة مف منشأة إلى أخرل ىك االختالؼ في الرسالة كاألكلكيات، كبذلؾ يختمؼ 

كقد احتكت . التركيز عمى عنصر أكثر مف غيره مف عناصر مفيـك إدارة الجكدة الشاممة
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- 4االستبانة في القسـ األكؿ منيا عمى ثالثة عشرة جزء كاحتكل كؿ جزء عمى ما يتراكح بيف 

 عبارات ترتبط كؿ منيا بمفردة مف مفردات ذلؾ العنصر كتقـك عمى تقييـ مستكل إتباع ذلؾ 10

العنصر كااللتزاـ بو في أداء األعماؿ اليكمية مف قبؿ اإلدارييف كالعامميف في المنشأة كمدل تحقؽ 

، %93ذلؾ العنصر في أعماؿ المنشأة اليكمية، كقد كاف معامؿ كركنباخ ألفا ليذه العناصر 

كاحتكت أيضا عمى عبارات تتمحكر حكؿ أساليب المراجعة اإلدارية كالمعايرة كالسياسات كالقدرات 

التنافسية كعف طرؽ التخمص مف األدكية كالخمطات الفاسدة كالمياه العادمة كاألغبرة الضارة، 

، ككاف اليدؼ مف ذلؾ التعرؼ عمى كاقع إدارة %97% - 79كالتي تراكح كرنباخ ألفا ليا بيف 

 فمسطيف كعمى مدل –الجكدة الشاممة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

(. 1)كممحؽ رقـ  (2)شكؿ رقـ . تطبيؽ عناصرىا في ىذا القطاع

أما فيما يخص االستبانة الخاصة باألطباء كاالستبانة الخاصة بأطباء األسناف كاالستبانة الخاصة 

فقد تـ بناؤىا اعتمادا عمى تعريؼ األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة  (المستيمككف)بالصيادلة 

كقد احتكت استبانة األطباء  (UPPM ،2000)فاعمية أداء المنتج كأمانو : لجكدة األدكية بأنيا

العناصر التي تؤثر في جكدة األدكية، : كاستبانة أطباء األسناف كاستبانة الصيادلة عمى أسئمة عف

كعف العكامؿ المؤثرة في اختيار الدكاء، ككاف اليدؼ مف ىذه االستبانات التعرؼ عمى تكجو 

 فمسطيف كمدل ثقتو بجكدة –المستيمؾ تجاه منتجات قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

%. 79.1كفاعمية ىذه المنتجات كقد كاف معامؿ كركنباخ ألفا الستبيانات المستيمكيف يأخذ قيمة 

((   4)ك (3)ك (2)أنظر الممحؽ رقـ )

:  جمع البيانات4-5

لقد تمت عممية جمع البيانات مف خالؿ مساعدم بحث عممكا عمى تكزيع االستبيانات في 

المحافظات الثمانية، كقد تـ تدريب مساعدم البحث عمى طريقة العمؿ، كىنا نذكر الصعكبات 
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الجمة التي كاجيت البحث كأخذت الكثير مف الكقت باإلضافة إلى الصعكبات التي كاجيت 

مساعدم البحث الناتجة عف التنقؿ بيف المحافظات كداخؿ كؿ محافظة، حيث إنيا عممية مرىقة 

كذلؾ بسبب الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية، باإلضافة إلى الصعكبات الناتجة عف عدـ تجاكب 

المستقصى منيـ كبطء تعبئتيـ لالستبانة، كعدـ استرجاع عدد كبير مف االستبانات التي تـ 

. تكزيعيا، مما سبب في كثير مف الحاالت إعادة التكزيع في أماكف أخرل مف جديد

 350، كتـ تكزيع %61 استبانة أم بنسبة 245 استبانة طبيب كاسترجع منيا 400كقد تـ تكزيع 

 استبانة طبيب 300، كتـ تكزيع %83 استبانة أم بنسبة 292استبانة صيدلي استرجع منيا 

، أما بالنسبة لمنشآت قطاع الصناعات %67 استبانة أم بنسبة 202أسناف استرجع منيا 

، %72 استبانة أم بنسبة 36 استبانة استرجع منيا 50الدكائية في الضفة الغربية فقد تـ تكزيع 

 SPSSكتـ العمؿ عمى ترميز كتفريغ كتنقيح البيانات في االستبانات المسترجعة عمى برنامج 

. ، إعدادىا لعممية التحميؿ اإلحصائيExcel كبرنامج 11اإلصدار 

:  وصف العينة4-6

: عينة المنشآت

لقد تـ جمع بيانات المنشآت في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية في الفترة ما بيف 

، كقد كانت عينة المنشآت تتصؼ بأف جميع عناصرىا مف 15/01/2004 ك 01/09/2003

 عاما كىذا يدؿ عمى 37المديريف كأف متكسط أعمارىـ يتمركز حكؿ القيمة الكسطية التي قيمتيا 

 عاما إلى قيمة 24أف عمر الشباب يغمب عمى ىذه العينة كيتراكح بيف قيمة عمرية صغرل 

في % 85.7كنسبة الذككر % 11.4 عاما، ككانت نسبة اإلناث في العينة 53عمرية عظمى 

ىذه العينة، مما يدؿ عمى أف العينة في غالبيتيا العظمى مف الذككر، أما بالنسبة لممستكل 

مف حممة % 20مف حممة الدبمكـ، كبنسبة % 4العممي لعناصر ىذه العينة فقد كاف بنسبة 
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مف حممة الدكتكراة، كىذا يدؿ عمى مستكل % 2مف حممة الماجستير ك% 8البكالكريكس، كبنسبة 

عممي مميز يمكف أف يككف مؤشرا عمى إطالع ىذه العينة عمى العمـك الحديثة كنتيجة لصغر سف 

عناصر العينة كلمعمـ الحديث الذم بحكزة عناصر ىذه العينة أف نتكقع أف تككف المركنة كالرغبة 

في المحاؽ بركب التطكر مف سمات ىذه العينة، كتتراكح السنكات التي تخرج فييا عناصر ىذه 

 كأكثر، ككانت الفئة األكثر تكرارا 2000 – 1970العينة بشياداتيـ المختمفة بيف العاميف 

 إذ 1989 – 1980 مشاىدة كتمييا الفئة 14، حيث تحتكم عمى 1999 – 1990ىر  (المنكاؿ)

كأكثر كتحتكم عمى ست مشاىدات - 2000 مشاىدات كتمييا في الترتيب الفئة 9تحكم عمى 

 كتحتكم عمى أربع مشاىدات كىذا يدؿ عمى أف عناصر العينة تمقكا 1979 – 1970كأخيرا فئة 

مف % 40، إف 1990 عنصرا قد تخرجكا بعد عاـ 20العمـك الحديثة أثناء دراستيـ حيث أف 

مف خريجي الدكؿ % 17.1مف خريجي فمسطيف ك% 37.1المديريف مف خريجي الدكؿ العربية ك

مف عناصر العينة مف خريج الخارج كىذا يدؿ عمى تعرفيـ عمى ما ىك % 57.1األجنبية أم أف 

مكجكد في الخارج مف صناعات كطرؽ مختمفة في التصنيع كالتجارة، كفيما يتعمؽ بعدد سنكات 

 سنة خبرة 34الخبرة بشكؿ عاـ لدل عناصر عينة المنشآت فقد كانت تمتد مف صفر سنة إلى 

 مشاىدة ، ككانت الفئة التي 12 ىي الفئة األكثر تكرارا حيث احتكت عمى  13 – 7ككانت الفئة 

 حيث 6 – 0 مشاىدات كالتالية ليا كانت الفئة 8 سنة خبرة كتحتكم عمى 20 – 14تمييا ىي 

 سنكات 7 عنصر مف عناصر العينة لدييـ خبرة أكثر مف 20 مشاىدات، أم أف 7احتكت عمى 

فقد  (منشآت الصناعات الدكائية)خبرة بشكؿ عاـ، بينما الخبرة في المنشأة التي يعمؿ فييا حاليا 

 مشاىدة 15، ك6 – 0 مشاىدة في الفئة 13 سنة خبرة، إذ كانت 34 –كانت تتراكح بيف صفر 

 سنة خبرة كىذا يدؿ عمى معرفة عناصر العينة لظركؼ المنشأة كالسكؽ 13 – 7في الفئة بيف 

المحمي، كقد كاف فقط اثناف مف عناصر عينة المنشأة لدييـ نسبة ممكية في المنشأة مما يعني أف 
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أغمبية عناصر العينة ال تممؾ شيء في المنشأة سكل الكظيفة التي يقـك بيا العنصر كىذا يعطي 

.    مؤشر عمى عدـ تحيز إجابات أفراد العينة بناء عمى نسبة الممكية في المنشأة

: كقد كانت المتغيرات الديمكغرافية لعينة المنشآت كما يظير في الجداكؿ التالي

 

( 6-4)الجدول رقم 
متكسط أعمار عينة المنشآت بالسنكات 

 34عدد المشاىدات 
 1المشاىدات المفقكدة 

 37متكسط األعمار 
 53القيمة العمرية الكبرل 

 24القيمة العمرية الصغرل 
 

( 7-4)كقد كاف تكزيع عينة المنشأة عمى الفئات العمرية لممديريف كما ىك مبيف في الجدكؿ 
 :التالي

( 7-4)الجدول رقم 
 2003/2004الفئات العمرية لعينة منشآت قطاع الصناعات الدوائية 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الفئات العمرية 
20-29 8 22.9 23.5 23.5 
30-39 11 31.4 32.4 55.9 
40-49 11 31.4 32.4 88.2 
50-59 4 11.4 11.8 100.0 

 1:     المشاىدات المفقكدة35: مجمكع المشاىدات
 

 
: التالي (8-4)بالنسبة لمجنس في عينة المنشأة فقد كاف كما ىك مبيف في الجدكؿ 

( 8-4)الجدول رقم 
 2003/2004عينة المنشأة /الجنس 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الجنس 
 88.2 88.2 85.7 30ذكر 
 100.0 11.8 11.4 4أنثى 

  100.0 97.1 34المجموع 
   2.9 1المشاىدات المفقودة 
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 1:     المشاىدات المفقكدة35: مجمكع المشاىدات
 
 
 
 
 
 

: التالي (9-4)أما بالنسبة لممستكل العممي لممديريف في المنشآت فقد كاف كما يظير في الجدكؿ 
  (9-4)الجدول رقم 

 2003/2004/عينة المنشآت/المستوى العلمي 
 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات المستوى العممي 
 11.8 11.8 11.4 4دبموم 

 70.6 58.8 57.1 20بكالوريوس 
 94.1 23.5 22.4 8ماجستير 
 100.0 5.9 5.7 2دكتوراه 
  100.0 97.1 34المجموع 

   2.9 1المشاىدات المفقودة 
 1:     المشاىدات المفقكدة35: مجمكع المشاىدات

 

: التالي (10-4) المكضحة في الجدكؿ تكسنكات التخرج كانت ضمف الفئات كالتكرارا
( 10-4)الجدول رقم 

 2003/2004عينة المنشأة / سنة التخرج 

 
: التالي (11-4)ككانت البالد التي تخرجكا منيا ىي حسب الجدكؿ 
( 11-4)جدول رقم 

 2003/2004 –عينة المنشأة / بمد التخرج
 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات بمد التخرج 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات سنة التخرج 
1970 – 1979 4 11.4 11.4 11.4 
1980 – 1989 9 25.7 25.7 37.1 
1990 – 1999 14 40.0 40.0 77.1 
 94.3 17.1 17.1 6وأكثر  - 2000

 100.0 5.7 5.7 2المشاىدات المفقودة 
  100.0 100.0 35المجموع 
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 37.1 37.1 37.1 13فمسطين 
 77.1 40.0 40.0 14دول عربية 
 94.3 17.1 17.1 6دول أجنبية 

 100.0 5.7 5.7 2المشاىدات المفقودة 
  100.0 100.0 35المجموع 

 
 

: أما بالنسبة لسنكات الخبرة لدل المستقصى منيـ في المنشآت بشكؿ عاـ فقد كانت كما يمي
 

( 12-4)الجدول رقم 
 2003/2004عينة المنشأة /سنوات الخبرة 

 
النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات سنوات الخبرة 

0-6 7 20.0 20.0 20.0 
7-13 12 34.3 34.3 54.3 
14-20 8 22.9 22.9 77.1 
21-27 4 11.4 11.4 88.6 
28-34 3 8.6 8.6 97.1 

 100.0 2.9 2.9 1المشاىدات المفقودة 
  100.0 100.0 35المجموع 

 

: عدد سنكات الخبرة في المنشأة الحالية
 
( 13-4)الجدول رقم 
 2003/2004عينة المنشأة / سنوات الخبرة في المنشأة الحالية
 

النسبة النسبة الموجودة النسبة التكرارات سنوات الخبرة في المنشأة الحالية 
التجميعية 

0-6 13 32.1 37.1 37.1 
7-13 15 42.9 42.9 80.0 
14-20 2 5.7 5.7 85.7 
21-27 1 2.9 2.9 88.6 
28-34 2 5.7 5.7 94.3 

 100.0 5.7 5.7 2المشاىدات المفقودة 
  100.0 100.0 35المجمكع 
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كبالنسبة إلى ككف المستجيب لو نسبة ممكية في المنشأة مف قطاع الصناعات الدكائية التي يعمؿ 
: فييا فكانت حسب ما يظير في الجدكؿ التالي
( 14-4)الجدول رقم 

 2003/2004عينة المنشأة /نسبة ممكية 
ىل لك نسبة ممكية في 

المنشأة 
النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات 

 5.9 5.9 5.7 2نعم 
 100.0 94.4 91.4 32ال 

   97.1 34المجموع 
  100.0 2.9 1المشاىدات المفقودة 

   100.0 35المجموع 
 

التي يشغميا المستقصى منيـ كما ىي كاردة في الجدكؿ  (مديريف أقساـ)ككانت الكظائؼ اإلدارية 
: التالي

  (15-4)الجدول رقم 
 2003/2004وظيفة المستقصى منيم من عينة المنشأة 

 التكرارات الكظيفة
 3 (عاـ، تنفيذم، إدارم)مديركف 

 1 المختبرات
 1 الصيانة
 6الجكدة 
 1اليندسة 
 1المشتريات 
 1المالية 

 2البحث كالتطكر 
 5الرقابة 
 3التسكيؽ 
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 3المخازف 
 6اإلنتاج 
 1األفراد 

 2المشاىدات المفقكدة 
 35المجمكع 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: أما فيما يختص بكصؼ عينات المستيمكيف فقد كانت كما يمي

: وصف عينة األطباء

، ككانت 16/02/2004 كحتى 16/09/2003كتـ تكزيع االستبانات كجمعيا في الفترة ما بيف 

: مكزعة بيف المحافظات المختمفة كما يمي

  (16-4)الجدول رقم 
 2003/2004 فمسطين –عينة األطباء من الضفة الغربية 

النسبة التكرارات عينة األطباء في المحافظات 
 16.7 41القدس 
 17.1 42رام اهلل 
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 9.8 24بيت لحم 
 12.7 31الخميل 
 13.9 34نابمس 
 13.1 32جنين  
 13.9 34طولكرم 
 2.9 7قمقيمية 

.100 245المجموع الكمي 
0 

 
 25 ككانت تمتد بيف 42.3كبالنسبة لممتكسط الحسابي ألعمار عناصر عينة األطباء فقد كاف 

 كقيمة عمرية عظمى، كقد كانت المستكيات المختمفة لألعمار ممثمة 69كقيمة عمرية صغرل ك

مف أجؿ التعرؼ عمى الفئات  (18-4)بشكؿ جيد في ىذه العينة كيمكف النظر إلى الجدكؿ رقـ 

مف اإلناث، كذلؾ يعني أف % 9.4مف عينة األطباء مف الذككر % 82.9ككاف . كالتكرارات ليا

كقد تككف نتيجة ألحد % 7.8العينة في غالبيتيا مف الذككر، ككاف ىناؾ نسبة مفقكدة بقيمة 

الحرج مف اإلجابة عمى السؤاؿ المرتبط بتحديد الجنس لكجكد السؤاؿ المرتبط : األسباب التالية

بتحديد العمر في االستبانة، أك أنو كاف يتـ تأجيؿ اإلجابة إلى ما بعد اإلجابة عمى كؿ األسئمة 

مف األطباء متخصصيف كىذا يدؿ عمى % 66.9ككاف . كعدـ تذكر العكدة لتعبئتيا بعد ذلؾ

قدرتيـ عمى تقييـ األدكية المتخصصة في عالج أمراض محددة، أما بالنسبة لخبرة عناصر 

 سنة ككانت النسب في الفئات المختمفة كما ىك 35 – 0العينة مف األطباء فقد تراكحت بيف 

، كيدؿ ىذا الجدكؿ عمى التكزيع الجيد لألطباء حسب سنكات (21-4)كارد في الجدكؿ رقـ 

الخبرة التي لدييـ حيث يتكزعكف بشكؿ مقبكؿ بيف مختمؼ الفئات، كقد تمقى األطباء عمميـ 

مف الدكؿ % 66.4مف الدكؿ العربية كبنسبة % 27.9في فمسطيف، كبنسبة % 6.6بنسبة 

األجنبية مما يدؿ عمى إطالع ىؤالء األطباء عمى األكضاع في بالد أخرل كتجربتيـ ألصناؼ 

مختمفة كتعرفيـ عمى منتجات الصناعات الدكائية في بالد أجنبية كبالتالي قدرتيـ عمى المقارنة 
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كالتقييـ بيف المنتجات الدكائية مختمفة المصادر كمقارنة المنتجات الدكائية المحمية الفمسطينية 

ف تنكع أماكف عمميـ بيف عيادات كمستشفيات كمستكصفات خاصة كبيف  كاألجنبية كالعربية، كا 

مستشفيات كمراكز الصحية عامة مما يعني االلتزاـ بكصؼ أدكية مختمفة قد يككف لو الخيار في 

تحديدىا أك عميو االلتزاـ بما ىك مكجكد في صيدلية المركز الطبي مف أدكية مف مصادر 

مختمفة، كذلؾ لتنكع كاختالؼ مصادر األدكية المستخدمة في المراكز الصحية التابعة لمقطاع 

، كذلؾ بناء (الصيدليات الخاصة، كالمراكز الصحية الخاصة)العاـ عنو في القطاع الخاص 

عمى ما تدخمو كزارة الصحة الفمسطينية مف خالؿ قبكؿ عطاءات مف مصادر مختمفة بناء عمى 

 UNRWAانخفاض السعر كمف التبرعات العربية كاألجنبية ككذلؾ مما يدخؿ لممراكز التابعة 

.  كالتي تأتي مف الدكؿ الداعمة ليذه المؤسسة

 

 

 

 

  (17-4)جدول رقم 
 2004-2003/عينة األطباء /األعمار

 221عدد المشاىدات 
 24المشاىدات المفقكدة 

 42.3متكسط األعمار 
 10.85االنحراؼ المعيارم 

 69القيمة الكبرل لألعمار 
 25القيمة الصغرل لألعمار 

: ككانت الفئات العمرية كتكراراتيا مف األطباء كما يمي
( 18-4)الجدول رقم 

 2004-2003/عينة األطباء /الفئات العمرية 
النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الفئات العمرية 
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25 – 33 55 22.4 25.1 25.1 
34 – 42 48 19.6 21.9 47.0 
43 – 51 73 29.8 33.3 80.4 
52 – 60 36 14.7 16.4 96.8 
61 – 69 7 2.9 3.2 100.0 

  100.0 89.4 219المجموع 
   10.6 26المشاىدات المفقودة 
   100.0 245المجموع الكمي 

 

: أما بالنسبة لجنس المستجيب مف األطباء فقد كاف كما يمي
  (19-4)الجدول رقم 

 2004-2003/عينة األطباء/الجنس 
النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الجنس 
 89.8 89.8 82.9 203ذكر 
 100.0 10.2 9.4 23أنثى 

  100.0 92.2 226المجموع 
   7.8 19المشاىدات المفقودة 
   100.0 245المجموع الكمي 

 

  
 
 

: ككانت نسبة األطباء العاميف كاألطباء المتخصصيف كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي
  (20-4)جدول رقم 

 2003/2004األطباء العامين واألطباء المتخصصين 
النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات التخصص 
 66.9 66.9 66.9 164متخصص 
 93.9 26.9 26.9 66عام 

 100.0-  93.9 230المجموع 
  6.1 6.1 15المشاىدات المفقودة 
  100.0  245المجموع الكمي 

 

: كعدد سنكات الخبرة لدل األطباء فقد كاف كما يمي
( 21-4)الجدول رقم 

 2003/2004سنوات الخبرة بشكل عام لدى األطباء 
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النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات عدد سنوات الخبرة 
0-8 81 33.1 36.1 36.3 
9-17 59 24.1 26.5 62.8 
18-26 55 22.4 24.7 87.4 
27-35 25 10.2 11.2 98.7 
36-44 3 1.2 1.3 100.0 

  100.0 91.0 223المجموع 
   9.0 22المشاىدات المفقودة 
   100.0 245المجموع الكمي 

 

: كبمد التخرج ألطباء كانت كما يمي
( 22-4)الجدول رقم 
 2003/2004بمد التخرج لألطباء 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات بمد التخرج 
 6.6 6.6 6.1 15فمسطين 
 33.6 27.0 24.9 61دول عربية 
 100.0 66.4 61.2 150دول أجنبية 
  100.0 92.2 226المجموع 

   7.8 19المشاىدات المفقودة 
   100.0 245المجموع الكمي 

 

: ككانت أماكف العمؿ لألطباء كما يمي
( 23-4)الجدول رقم 
 2003/2004أماكن عمل األطباء 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات أماكن العمل 
 14.3 14.3 14.3 35عيادة 
 73.1 58.8 58.8 144مستشفى 
 96.3 23.3 23.3 57متنوعة 
 100.0-  96.3 236المجموع 

  3.7 3.7 9المشاىدات المفقودة 
  100.0  245المجموع الكمي 

 .كبيذا نككف قد أنيينا كصؼ عينة األطباء كفيما يمي سيتـ كصؼ عينة أطباء األسناف

: عينة أطباء األسنان
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 ككانت مكزعة 25/02/2004 كحتى 16/09/2003كالتي تـ تكزيعيا كجمعيا في الفترة ما بيف 

: بيف المحافظات المختمفة كما يمي

( 24 – 4)الجدول رقم 
 2003/2004عينة أطباء األسنان في المحافظات 

عينة أطباء األسناف في 
المحافظات 

النسبة التكرارات 

 6.9 14القدس 
 15.3 31راـ اهلل 
 10.3 21بيت لحـ 
 11.3 23الخميؿ 
 25.6 52نابمس 
 15.8 32جنيف  
 9.4 19طكلكـر 
 4.4 9قمقيمية 

 99.0 201المجمكع  
 1.0 2المشاىدات المفقكدة  

.100 203المجمكع الكمي 
0 

 كبقيمة 36.6كعند كصؼ عينة أطباء األسناف، نجد أف متكسط أعمار عينة أطباء األسناف 

 حيث 37 – 26، كتتركز في الفئة العمرية بيف 67 كقيمة عمرية كبرل 26عمرية صغرل 

 47 تحتكم عمى 49 – 38كالفئة العمرية % 52.7 مشاىدات كبنسبة 107تحتكم عمى 

% 78.3مما يدؿ عمى اتصاؼ العينة بالشباب، ككانت نسبة الذككر % 23.2مشاىدة  بنسبة 

مما يدؿ عمى أف عينة أطباء األسناف في أغمبيا ذككر، ككما كاف % 14.3بينما نسبة اإلناث 

في العينتيف السابقتيف المنشآت كاألطباء حيث كانت في أغمبيا ذككر، كقد كانت نسبة الخريجيف 

% 78.8الخريجيف مف الدكؿ األجنبية، كبنسبة % 63.1كبنسبة % 29.6مف الدكؿ العربية 

تقكيـ الفكييف % 5.9متخصصيف في جراحة األسناف كبنسبة % 9.4أطباء أسناف عاميف ك
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 سنة ككانت القيمة الصغرل سنة كاحدة كالقيمة 11.8كاألسناف، كقد كاف متكسط سنكات الخبرة 

 سنة ككانت تكرارات سنكات الخبرة مكزعة عمى الفئات كما ىك مكضح في الجدكؿ 38الكبرل 

، كىذا يدؿ عمى صفة الشباب لعينة أطباء األسناف كالخبرة المتنكعة كالتي تدؿ  (25 - 4)رقـ 

عمى المعرفة بالعمـك كالتطكرات الحديثة في الطب كالدكاء، مما يعطي ثقة بالمعمكمات التي أدلى 

.  بيا فيما يتعمؽ بالدكاء الفمسطيني

: ككانت التكرارات في الفئات العمرية ألطباء األسناف كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي

(  25-4)الجدول رقم 
 2003/2004الفئات العمرية لعينة أطباء األسنان 

: ككاف متكسط أعمار أطباء األسناف المستقصى منيـ كما يمي
(  26-4)الجدول رقم 

 2003/2004متوسط أعمار عينة أطباء األسنان 
العمر 
 167 المشاىدات الموجودة 
 36المشاىدات المفقودة 
 36.62متوسط األعمار 
 7.49االنحراف المعياري 
 26القيمة الصغرى 
 67القيمة الكبرى 

 

أما بالنسبة لمبيانات الممثمة لكصؼ الجنس في عينة أطباء األسناف فقد كانت المعمكمات منيا 
: كالتالي

(  27-4)الجدول رقم 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الفئات العمرية 
26 – 37 107 52.7 64.1 64.1 
38 – 49 47 23.2 28.1 92.2 
50 – 61 12 5.9 7.2 99.4 
62 - 73 1 0.5 .6 100.0 

  100.0 82.3 167المجموع 
   17.7 36المشاىدات المفقودة 
   100.0 203المجموع الكمي 
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 2003/2004الجنس في عينة أطباء األسنان 
 

: كالتخصصات التي كاف تكزيع أطباء األسناف المستقصى منو فقد كانت كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي
(  28-4)الجدول رقم 

 2003/200تخصصات أطباء األسنان 
: أما بالنسبة لمبالد التي تخرج منيا أطباء األسناف فقد كانت كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي

(  29-4)الجدول رقم 
 2003/2004البالد التي تخرج منيا أطباء األسنان في العينة 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات البمد التي تخرج منيا 
 29.9 29.9 29.6 60دول عربية 
 93.7 63.7 63.1 128دول أجنبية 
 100.0-  92.6 188المجموع 

  6.5 7.4 15المشاىدات المفقودة 
  100.0 100.0 203المجموع الكمي 

 

: أما سنكات الخبرة لدل أطباء األسناف فقد كانت كما يمي

( 30-4)الجدول رقم 
 2003/2004المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعدد سنوات خبرة أطباء األسنان في العينة 

عدد سنوات الخبرة لدى أطباء األسنان 
 185عدد المشاىدات 

 18المشاىدات المفقودة 

 11.8متوسط سنوات الخبرة 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الجنس 
 84.6 84.6 78.3 159ذكر  
 100.0  15.4 14.3 29أنثى 

  100.0 92.6 188المجموع 
   7.4 15المشاىدات المفقودة 
   100.0 203المجموع الكمي 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات التخصص في المينة 
 79.6 79.6 78.8 160عام أسنان 

 89.1 9.5 9.4 19جراحة أسنان 
 95.0 6.0 5.9 12تقويم فكيين وأسنان 

 100.0-  94.1 191المجموع 
  5.0 5.9 12المشاىدات المفقودة 

  100.0 100.0 203المجموع الكمي 
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 7.45االنحراف المعياري 
 1القيمة الصغرى 
 38القيمة الكبرى 

 

: كقد كانت سنكات الخبرة لدل أطباء األسناف مكزعة كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي
( 31-4)الجدول رقم 

 2003/2004عدد سنوات الخبرة لدى أطباء األسنان في العينة 
النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات عدد سنوات الخبرة 

1 – 9 87 42.9 47.0 47.0 
10 – 18 61 30.0 33.0 80.0 
19 – 27 31 15.3 16.8 96.0 
28 – 36 5 2.5 2.7 99.5 
37 – 45 1 0.5 0.5 100.0 

  100.0 91.1 185المجموع 
   8.9 18المشاىدات المفقودة 
   100.0 203المجموعة الكمي 

 

 

 
: عينة الصيادلة

 27/02/2004 كحتى 02/09/2003تـ تكزيع االستبانات كجمعيا في الفترة الزمنية ما بيف 

: ككانت مكزعة بيف المحافظات المختمفة كما يمي

(  32-4)الجدول رقم 
 2003/2004عينة الصيادلة وتوزيعيا حسب المحافظات 

النسبة التكرارات الصيادلة في المحافظات 
 13.7 40القدس 
 11.6 34رام اهلل 
 6.8 20بيت لحم 
 13.4 39الخميل 
 25.7 75نابمس 
 10.3 30جنين  
 15.1 44طولكرم 
 3.4 10قمقيمية 

 100.0 292المجموع الكمي 
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تكزيع أعمار عناصر العينة بحيث كاف متكسط أعمار الصيادلة  (34-4)يظير الجدكؿ رقـ 

 عاما، كيبيف ىذا التكزيع أف 65 كقيمة عمرية كبرل 21 عاما بقيمة عمرية صغرل 33.96

 32 – 21العينة شممت أفراد مف جميع الفئات العمرية ككاف التركيز بالترتيب في الفئػة العمرية 

 مشاىدة مما يدؿ عمى 82 اشتممت عمى 44 – 33 مشاىدة، كالفئة 149حيث اشتممت عمى 

سيطرة عمر الشباب عمى العينة، أما بالنسبة لمجنس في عينة الصيادلة فقد سيطر الذككر أيضا 

مف العينة، كفيما يتعمؽ % 32.2بينما كانت نسبة اإلناث % 62.3عمى العينة كبنسبة 

مف % 81.2مف حممة الدبمـك في الصيدلة، كبنسبة % 9.6بالتحصيؿ العممي فقد كاف بنسبة 

مف حممة الدكتكراه، ككانت فئة % 0.7مف حممة الماجستير، % 5.1حممة البكالكريكس، كبنسبة 

 ذلؾ أف فييا 2003 – 1994سنكات التخرج التي تركز فييا المستقصى منيـ مف الصيادلة 

مف العينة كيدؿ عمى حداثة المعمكمات كالتعميـ الذم حصؿ عميو الصيادلة في ىذه % 55.5

 حيث اشتممت عمى 1993-1984العينة المختارة، كالفئة التالية مف سنكات التخرج كانت 

مف العينة، أما بالنسبة لمدكؿ التي حصؿ منيا أفراد العينة عمى شياداتيـ فقد كانت % 27.6

مف خريجي الدكؿ العربية، كبنسبة % 39مف العينة مف خريجي فمسطيف، ك% 27.4بنسبة 

كقد تكزعت العينة بيف الكظائؼ الصيدالنية المختمفة كما . مف خريجي الدكؿ األجنبية% 26.7

% 12.3مف الصيادلة المكظفيف، ك% 34.6مف العينة مف مالكي الصيدليات، ك% 51: يمي

 ككانت القيمة الصغرل لسنكات 9.93مف مساعدم الصيادلة، كقد كاف متكسط سنكات الخبرة 

 سنة خبرة، ككانت الفئة األكثر تكرارات مف فئات سنكات الخبرة 39الخبرة صفر كالقيمة الكبرل 

 مشاىدة ىك حجـ 292 مشاىدة مف أصؿ 174 سنكات حيث اشتممت عمى 10 – 0ىي مف 

. العينة
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كبناء عمى ما تـ ذكره سالفا، فقد تـ استخداـ األسئمة المتعمقة بالعكامؿ الديمكغرافية كالكاردة في 

كؿ االستبانات، مف أجؿ كصؼ العينات المختمفة كالتعرؼ عمى صفاتيا، كلكف لف يتـ دراسة 

أثرىا في استجابة المستقصى منيـ عمى المتغيرات األخرل مف خالؿ التحميالت اإلحصائية 

.  االستنتاجية

(  33-4)الجدول رقم 
 2003/2004متوسط أعمار عينة الصيادلة 
أعمار الصيادلة 

 270.00 المشاىدات الموجودة 
 22.00المشاىدات المفقودة 
 33.96متوسط األعمار 
 9.76االنحراف المعياري 
 21.00القيمة الصغرى 
 65.00القيمة الكبرى 

 

 
: ككانت التكرارات في الفئات العمرية المختمفة لدل الصيادلة كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي

(  34-4)الجدول رقم 
 2003/2004الفئات العمرية لعينة الصيادلة 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الفئات العمرية 
21 – 32 149 51 55.2 55.2 
33 – 44 82 28.1 30.4 85.6 
45 – 56 26 8.9 9.6 95.2 
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أما بالنسبة لمبيانات الممثمة لكصؼ الجنس في عينة الصيادلة فقد كانت المعمكمات منيا 

: كالتالي
( 35-4)الجدول رقم 

 2003/2004الجنس في عينة الصيادلة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
: ككاف تكزيع الصيادلة عمى الدرجات العممية كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي

 
(  36-4)الجدول رقم 

 2003/2004الدرجة العممية في عينة الصيادلة 

57 – 68 13 4.5 4.8 100.0 
  100.0 92.5 270المجموع 

   7.5 22المشاىدات المفقودة 
   100.0 292المجموع الكمي 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الجنس 
 65.9 65.9 62.3 182ذكر  
 100.0 34.1 32.2 94أنثى 

  100.0 94.5 276المجموع 
   5.5 16المشاىدات المفقودة 
   100.0 292المجموع الكمي 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات سنة التخرج 
1964 – 1973 13 4.7 4.7 4.7 
1974 – 1983 27 9.7 9.7 14.3 
1984 – 1993 77 27.6 27.6 41.9 
1994 – 2003 162 55.5 58.1 100.0 
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: كانت السنكات التي تخرج فييا  الصيادلة كما يمي
(  37-4)الجدول رقم 

 2003/2004سنوات التخرج في عينة الصيادلة 
 
 
 
 
 
 
 

: كالبالد التي تخرج منيا الصيادلة فقد كانت كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي
(  38-4)الجدول رقم 

 2003/2004بالد التخرج في عينة الصيادلة 
النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات البمد التي تخرج منيا 

 29.4 29.4 27.4 80فمسطين 
 71.3 41.9 39.0 114دول عربية 
 100.0 28.7 26.7 78دول أجنبية 
  100.0 93.2 272المجموع 

   6.8 20المشاىدات المفقودة 
   100.0 292المجموع الكمي 

 

  100.0 95.5 279المجموع 
   4.5 13المشاىدات المفقودة 

   100.0 292المجموع الكمي 

النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الدرجة العممية 
 9.9 9.9 9.6 28دبموم 

 94.0 84.0 81.2 237بكالوريوس 
 99.3 5.3 5.1 15ماجستير 
 100.0 0.7 0.7 2دكتوراه 
  100.0 96.6 282المجموع 

   3.4 10المشاىدات المفقودة 
   100.0 292المجموع الكمي 
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: كالكظائؼ التي يشغميا الصيادلة المستقصى منيـ ىي كما يمي
(  39-4)الجدول رقم 

 2003/2004الوظائف في عينة الصيادلة 
النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات الوظيفة 
 52.1 52.1 51.0 149مالك صيدلية 
 87.4 35.3 34.6 101صيدلي موظف 
 100.0 12.6 12.3 36مساعد صيدلي 

  100.0 97.9 286المجموع 
    2.1 6المشاىدات المفقودة 

   100.0 292المجموع الكمي 
: ككاف متكسط سنكات الخبرة لدل الصيادلة كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي

(  40-4)الجدول رقم 
 2003/2004سنوات الخبرة في عينة الصيادلة 

سنوات الخبرة لمصيادلة 
 270.00 المشاىدات الموجودة 
 22.00المشاىدات المفقودة 
 9.93متوسط سنوات الخبرة 
 8.85االنحراف المعياري 
 0القيمة الصغرى 
 39القيمة الكبرى 

 
 

: ككانت التكرارات في فئات سنكات الخبرة كما في الجدكؿ التالي
(  41-4)الجدول رقم 

 2003/2004فئات سنوات الخبرة في عينة الصيادلة 
النسبة التجميعية النسبة الموجودة النسبة التكرارات سنوات الخبرة 

0 – 10 174 59.6 64.4 64.4 
11 – 20 61 20.9 22.6 87.0 
21 – 30 24 8.2 8.9 95.9 
31 – 40 11 3.8 4.1 100.0 

  100.0 92.5 270المجموع 
   7.5 22المشاىدات المفقودة 

   100.0 292المجموع الكمي 
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كبيذا نككف قد أنيينا كصؼ جميع العينات كسننتقؿ بعد ذلؾ إلى الفصؿ الخامس حيث سيتـ 

تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا باالستبانات المختمفة لمتحقؽ مف مدل قبكؿ أك رفض الفرضيات 

. التي تـ تحديدىا في بداية العمؿ عمى ىذه الدراسة
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الخامس 

 تحميل البيانات

سيتـ العمؿ في ىذا الفصؿ عمى عرض كتحميؿ البيانات كالخركج بالمعمكمات كمنيا الكصكؿ 

إلى النتائج كالتكصيات، كستككف البداية بعرض نسب اإلجابات عمى العبارات في االستبانات 

المختمفة، كمف ثـ عرض نتائج االختبارات كالتحاليؿ اإلحصائية المختمفة عمى البيانات التي تـ 

جمعيا، كعرض ما تـ التكصؿ إليو مف دراسة ىذه المعمكمات كالدالالت اإلحصائية لالختبارات 
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التي تـ تطبيقيا عمى البيانات لمكصكؿ لممعمكمات كاستخالص النتائج كقبكؿ أك رفض الفرضيات 

. ككضع التكصيات المناسبة

:  أدوات التحميل األحصائي5-1

التكرارات كالنسب المئكية، : لقد تـ تحميؿ البيانات باستخداـ األدكات اإلحصائية التالية

كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، كمعامؿ االختالؼ، كمعامؿ االرتباط، كأنكاع مختمفة مف 

. Tاختبار 

 التالية لإلجابات حتى يتـ تكضيح طريقة حساب الكسط الحسابي تكقد تـ إعطاء التدريجا

كاالنحراؼ المعيارم حيث أف المتغيرات التي نتعامؿ معيا متغيرات مف النكع ألترتيبي 

(Berenson ،1996) كقد تـ بناء الجدكؿ حسب مقياس ليكرت ألكزاف اإلجابات حيث يعطي ،

:  أكزاف لمكافؽ بشدة ككزف كاحد لغير مكافؽ بشدة5

( 1-5 )جدول رقم
القيمة الترتيبية االستجابة الرقم 
 5مكافؽ بشدة   .1
 4مكافؽ   .2
 3ال أدرم   .3
 2غير مكافؽ   .4
 1غير مكافؽ بشدة   .5

 فمسطيف –يكضح الجدكؿ رتب االستجابات في استبانة منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 
 

فإذا كاف المتكسط الحسابي لإلجابات يقع في قيمة أعمى مف متكسط رتب اإلجابات في الجدكؿ 

ذا كاف المتكسط الحسابي ( القبكؿ)فيذا يعني أف االستجابة تقع في منطقة المكافقة  (1-5)رقـ  كا 

ذا كاف عمى  (الرفض)يقع في قيمة أقؿ مف متكسط اإلجابات فإنو في منطقة غير المكافقة  كا 

عند : ، كلزيادة التكضيح(ال أدرم)المتكسط فيك في المنطقة المتكسطة بيف القبكؿ كالرفض 

:  حساب المتكسط الحسابي لمقيـ الترتيبية في الجدكؿ أعاله بالمعادلة التالية
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 كىك المتكسط الحسابي لمقيـ الترتيبية 3 = 15/5= 1 + 2 + 3 + 4 + 5: نجد ما يمي

 فيك في منطقة القبكؿ شرط 3لإلجابات أم أنو إذا كاف المتكسط الحسابي لممشاىدات أكبر مف 

ذا كاف المتكسط الحسابي لممشاىدات . أف تككف العبارة الممثمة لإلجابة إيجابية كليست منفية كا 

 فيك في منطقة الرفض شرط أف تككف العبارة الممثمة لالستجابة إيجابية كليست 3أصغر مف 

 فيك في منطقة متكسطة بيف القبكؿ 3= أما إذا كاف المتكسط الحسابي لممشاىدات . منفية

كىذه النتيجة ال تعطي داللة قكية ككاضحة عف تحقؽ أك عدـ تحقؽ العبارة  (ال أدرم)كالرفض 

كسيتـ حساب العديد مف االختبارات اإلحصائية مف أجؿ التحقؽ مف . أك العنصر بدرجة عالية

الفرضيات كالتي يمكف الرجكع لمختمؼ المراجع اإلحصائية المذككرة في قائمة المراجع مف أجؿ 

. معمكمات أكثر عنيا

 عرض النسب واالختبارات الخاصة باستبانة منشآت قطاع الصناعات الدوائية في الضفة 5-2

: الغربية

لقد تـ الخركج بالتكرارات كالنسب كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية، كترتبط 

ما ىك كاقع إدارة الجكدة الشاممة في منشآت قطاع الصناعات "استبانة المنشأة مع السؤاؿ األكؿ 

ال يكجد "كبالفرضية الرئيسية األكلى "  فمسطيف–الضفة الغربية / الدكائية مف كجية نظر المديريف

تكجو لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة لدل المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة 

".  فمسطيف–الغربية 

 عنصرا مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة 13حيث كانت اإلجابة عف السؤاؿ التالي كالذم شمؿ 

التي يجب االلتزاـ بيا عند تطبيؽ ىذا المفيكـ، كيحتكم كؿ عنصر مف عناصر إدارة الجكدة 

:  حسب أىمية ىذا العنصر (عبارات) مفردات 10 – 4الشاممة عمى 
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ىؿ تقـك باألمكر التالية أثناء تأديتؾ لعممؾ كالعممية التي تشرؼ عمييا أرجك تحديد إلى أم مدل 

أرجك أف تتذكر أثناء اإلجابة أف إجابتؾ يجب أف تعتمد عمى مدل تطابؽ )تكافؽ أك ال تكافؽ 

،  ؟(ىذه العبارة مع عممؾ في الكاقع كالحقيقة

كىذا السؤاؿ إشتمؿ عمى عبارات ترتبط كؿ منيا بمفردة مف مفردات عنصر مف عناصر إدارة 

، كتـ اختبار تحقؽ كؿ مف العناصر مف 104صفحة  (2)الجكدة الشاممة كالكاردة في الشكؿ رقـ 

خالؿ التحقؽ مف مدل تطبيؽ كؿ عبارة مف العبارات المرتبطة بيذا العنصر مف قبؿ المديريف، 

كاختبار تحقؽ ىذه العناصر يرتبط بالفرضية الفرعية األكلى مف فرضيات الفرضية الرئيسية 

: األكلى كىي

ال يكجد تكجو لتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة لدل المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية  "

".           فمسطيف–في الضفة الغربية 

انخفاض مستكل تحقيؽ عناصر إدارة الجكدة الشاممة لدل : "أما الفرضية الفرعية األكلى فيي

،  " فمسطيف–المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

حيث سيتـ اختبار كؿ مفردة مف المفردات المرتبطة بكؿ عنصر مف أجؿ التحقؽ مف الفرضية 

الفرعية األكلى باستخداـ التكرارات كالنسب كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمنكاؿ كمعامؿ 

، كسيتـ ذلؾ عمى T T-Test) (One Sampleاالختالؼ كمعامؿ االرتباط سبيرماف كاختبار 

:  الترتيب مع كؿ عنصر فيما يمي

:  عناصر إدارة الجودة الشاممة3 – 5

: القيادة الفعالة: العنصر األول

بالمكافقة، % 88.6، نجد أف نسبة اإلجابة عمى العبارة األكلى كانت (2-5)مف الجدكؿ رقـ 

، بالمكافقة مما يشير إلى تأكيد التزاـ المديريف بمفيـك إدارة %91.4كعمى العبارة الثانية بنسبة 



 135 

بالمكافقة، كالعبارة الرابعة كانت المكافقة عمييا % 100الجكدة الشاممة، كلمعبارة الثالثة بنسبة 

كمما سبؽ نستدؿ عمى النسب العالية لممكافقة . بالمكافقة% 97.2، كالعبارة الخامسة  100%

كالتي تدؿ عمى رأم اإلدارييف في درجة تحقيقيـ لمفردات القيادة الفعالة في أدائيـ لمياـ 

كظائفيـ، كالقيادة الفعالة تعني أف الشخص يتسـ بصفة أنو قيادم قادر عمى جذب العامميف تحت 

قيادتو لتنفيذ أعماليـ بما يكجييـ إليو برغبة كسركر نتيجة لجاذبية ىذا القائد في أداء عممو 

عطاء  كقدرتو عمى دعـ ركح المبادرة لدل العامميف مما يشجعيـ عمى االنتقاد كتحديد المشاكؿ كا 

المالحظات عف المياـ التي يقكمكف بيا براحة كدكف خكؼ، كىذا يساعد في تحديد المشاكؿ 

يجاد الحمكؿ، باإلضافة إلى مساىمة القيادم الفعاؿ في كضع أىداؼ كاضحة لممجمكعة التي  كا 

تعمؿ تحت قيادتو، كىنا يعمؿ ىذا القيادم عمى ترؾ المجاؿ لمعامميف معو لممشاركة في كضع 

ىذه األىداؼ كالمساىمة فييا مف أجؿ أف يصبح تحقيقيا ينبع مف رغبة كدافع شخصي يحفز 

العامؿ عمى األداء بكؿ طاقتو مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ التي شارؾ في كضعيا، كفي مجاؿ 

الدراسة الحالية يجب أف يككف القيادم باإلضافة إلى ما سبؽ يعمؿ في ظؿ متطمبات تطبيؽ 

إدارة الجكدة الشاممة كضمف فمسفتيا كثقافتيا التي يعمؿ بكؿ جد عمى نشرىا بيف العامميف معو 

مف أجؿ أف يؤدكا أعماليـ ضمف متطمبات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كحتى تدخؿ متطمباتيا 

كمفاىيميا كأساليبيا ضمف ممكة ىؤالء العامميف العقمية كيصبح أدائيـ ال شعكرم ضمف تطبيؽ 

مفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة كيتجاكز مجرد تطبيؽ ىذه المفاىيـ في أنشطة الكظيفة المختمفة إلى 

تطبيقيا في الحياة الشخصية كالمنزلية ذلؾ لتحكليا إلى عادات يكمية يعيشيا مف خالؿ ىذه 

.  المفاىيـ

-5)كعند حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمخمس عبارات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

المتعمقة بالقيادة الفعالة، ككما نالحظ فإف جميع المتكسطات الحسابية لالستجابات عمى ىذه  (2
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، مما يدؿ عمى أف 3العبارات الخمسة المرتبطة بعنصر القيادة الفعالة جميعيا أكبر مف 

لمعبارات الكاردة في  (القبكؿ)اإلجابات تتراكـ حكؿ القيمة الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

ىذا الجزء مف االستبانة، كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات الخمسة يأخذ القيمة 

 مما يدؿ عمى تراكـ ىذه المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في االستجابة 4.31

بالقبكؿ، كىذا يدؿ عمى تحقؽ القيادة الفعالة لدل المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية 

: الفمسطينية، كقد نعزك الكسط الحسابي المرتفع الناتج في منطقة المكافقة، إلى

تكجو منشآت قطاع الصناعات الدكائية لتحقيؽ عدد مف المعايير العالمية التي حازت  -1

، كتعمؿ اآلف عمى ISO 9002  ، كISO 9001/ 2000عمى شيادات فييا مثؿ 

، كىذه كميا خطكات GMP ، كمتطمبات التصنيع الجيد ISO 14000تحقيؽ كؿ مف 

لتحقيؽ إدارة الجكدة الشاممة كالتي ىي الحمقة األكسع مف كؿ ىذه المعايير، كما ذكرنا 

 . سابقا في اإلطار النظرم

قدرة األشخاص عمى تقييـ أدائيـ ذاتييف بناء عمى تعبئة االستبانة كبشكؿ معمف، فمف  -2

الصعب أف يككف الشخص مكضكعي بدرجة عالية عندما يقيـ نفسو كخاصة عندما 

يككف ذلؾ معمف كليس شخصيا، كيمكف أف تككف عممية التحقؽ مف خالؿ المراقبة 

كالتفتيش كالمراجعة أكثر مكضكعية إال في حالة ككف األشخاص مدربيف كصريحيف كال 

يجدكف الحرج مف الكقكؼ كالتصريح بما يجدكف فيو نقاط ضعؼ كالعمؿ عمى إيجاد 

طرؽ إلزالة ىذه النقاط كبنائيا بشكؿ قكم يدعـ كيحسف األداء، كيحسف كيقكم أساليب 

. التقييـ الذاتي لدل ىؤالء األشخاص
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الخكؼ مف كشؼ نقاط الضعؼ الشخصية المرتبطة بخسارة الكظيفة أك المكقع الكظيفي  -3

أك التعرض إلى المـك كالمعاقبة كالخصكمات مما يمنع قياـ األفراد بالنقد الذاتي حتى ال 

 .تكشؼ نقاط ضعفيـ لمغير كيتـ استغالليا مف قبؿ الغير لتحقيؽ األذل ليـ

كبيذا قد تككف األسباب السابقة ىي المؤثرة في ارتفاع المعدالت كالنسب لمخمس عبارات السابقة 

الخاصة بالقيادة الفعالة كقيما يمي مف عناصر عندما يرتبط الحديث عف أمكر ترتبط بشكؿ 

. مباشر بأعماؿ الشخص نفسو المستقصى منو

مف خالؿ داللة معامؿ االختالؼ  (2-5) كىكذا يمكف أف نقرر مدل التشتت في الجدكؿ رقـ 

لكؿ مف العبارات حيث كانت صغيرة أم أف جميعيا تمتاز بتشتت صغير كلكف بتفاكت بسيط 

.  لمتشتت بيف العبارات، أم تفاكت التجانس بيف مشاىدات كؿ عبارة بيذه النسب

، بيف العبارات (3-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ   (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة، بالنسبة الرتباط العبارة  (القيادة الفعالة)المرتبطة بعنصر 

  عمى مستكل 0.001 كبمستكل معنكم 0.563األكلى مع العبارة الثانية كانت قيمة االرتباط  

  كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة متكسطة طردية، بالنسبة لمعالقة 0.01معنكم اختبارم 

 0.001 بمستكل معنكية 0.523بيف العبارة األكلى كالعبارة الثالثة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة متكسطة طردية، كالعالقة بيف 0.01كعمى مستكل معنكية اختبارم 

 كعمى 0.000 بمستكل معنكية 0.602العبارة األكلى كالعبارة الرابعة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كيشير إلى كجكد عالقة بيف العبارتيف متكسطة طردية، كالعالقة 0.01مستكل معنكية اختبارم  

 0.037 بمستكل معنكية 0.354بيف العبارة األكلى كالعبارة الخامسة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة متكسطة طردية، مما يطرح 0.05كعمى مستكل معنكية اختبارية 

استفياما عمى انخفاض قكة االرتباط مع أف العبارة األكلى تتحدث عف دعـ القيادم لركح المبادرة 
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، كالعبارة الخامسة كالتي %88.6لمعامميف معو كالتي كانت نسبة المكافقة عمييا مف قبؿ المديريف 

تتحدث عف تكلد الرضا لدل العامميف نتيجة لدعـ القيادم لمنجاحات التي يحققكنيا كالتي كانت 

، كعندما نقيس معامؿ االرتباط بيف العبارتيف نستنتج ضعؼ %97.2المكافقة عمييا بنسبة 

 كما ىك مكضح أعاله، مع أف العبارتيف متسمسمتاف حيث يدعـ القيادم ركح اإلبداع –العالقة 

لدل العامميف، ينتج عنو تحسيف لمعمميات يستكجب دعـ المديريف ليذه التحسينات، مما يكلد 

.  الرضا لدل العامميف، كيدؿ عمى خمؿ في االستجابة مف المديريف

أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط سبيرماف بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة فقد كانت قيمة معامؿ 

 كىذا يعني عدـ كجكد تفسير إحصائي ألف مستكل 0.148 بمستكل معنكم 0.254االرتباط 

، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الرابعة يأخذ القيمة 0.05المعنكية أكبر مف 

 كىذا يدؿ عمى كجكد 0.01 كعمى مستكل معنكم اختبارم 0.006معنكم   بمستكل0.461

 بمستكل 0.372عالقة متكسطة طردية، االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الخامسة يأخذ القيمة 

.  كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة متكسطة طردية0.05 كعمى مستكل معنكم اختبارم 0.03معنكم 

 كعمى 0.000 بمستكل معنكم 0.591كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة كالرابعة يأخذ القيمة 

 كىذا يعني كجكد عالقة متكسطة طردية بيف المتغيريف، كاالرتباط 0.01مستكل معنكم اختبارم 

 كعمى مستكل 0.027 بمستكل معنكم 0.374بيف العبارة الثالثة كالعبارة الخامسة يأخذ القيمة 

أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط .  كىذا يظير كجكد عالقة متكسطة طردية0.05معنكم اختبارم 

 كعمى مستكل 0.000 بمستكل معنكم 0.593بيف العبارة الرابعة كالعبارة الخامسة يأخذ القيمة 

.  كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة متكسطة طردية بيف المتغيريف المذككريف0.01معنكم اختبارم 

إدارة الجودة الشاممة من  مف عناصر" القيادة الفعالة"كىذا يدؿ عمى ارتباط مفردات عنصر 

وجية نظر المديرين في منشآت قطاع الصناعات الدوائية في الضفة الغربية، بعالقات متوسطة 
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القوة وطردية وبالتالي تفيد ىذه المفردات في قياس مدى تحقق عنصر القيادة الفعالة وخاصة أن 

معامل االرتباط بيرسون يعمل عمى قياس العالقة بين المتغيرات الرتبية بناء عمى قياس االرتباط 

.   بين االستجابة عمى ىذه العبارات

وىو " القيادة الفعالة" عمى العبارات الخمسة الممثمة لعنصر tوسيتم عرض نتائج تطبيق اختبار 

انخفاض : "العنصر األول من عناصر إدارة الجودة الشاممة، أما الفرضية الفرعية األولى فيي

مستوى تحقيق عناصر إدارة الجودة الشاممة لدى المديرين في منشآت قطاع الصناعات الدوائية 

، ولنتحقق من مدى تحقق فرضية العدم أو الفرضية البديمة، وكما " فمسطين–في الضفة الغربية 

 كلكف 3، فإف المتكسط الحسابي لكؿ عبارة أكبر مف قيمة االختبار (2-5)نالحظ في الجدكؿ رقـ 

ىذا ليس كافيا التخاذ القرار بأف العبارات أعاله يتحقؽ الكارد فييا لدل المديريف، كحتى نتحقؽ مف 

 المحسكبة كالتي كمما ارتفعت دؿَّ ذلؾ عمى أف الفرؽ بيف متكسط tىذا نقـك بالتكجو إلى تحميؿ قيمة 

 صغيرة أم أنيا في الطرؼ البعيد tالعبارة كالقيمة المفترضة كبيرا كيدؿ عمى أف المساحة فكؽ قيمة 

 أم أنيا بعيػدة عف قيمة فرضيػة العدـ، باإلضػافة إلى أف مستػكل المعنكية tلممنػحنى الممثؿ الختبػار 

 (sig. 2-tail = 0.000)  كىذه القيمة أقؿ مف( = 0.05)  كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة

إحصائيا أم فركؽ ذات داللة معنكية كال تعكد لمحض الصدفة كبيذا يتـ رفض الفرضية الفرعية 

، كقبكؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ أف ىناؾ تطبيقا فكؽ "القيادة الفعالة"األكلى بالنسبة لعنصر 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة في " القيادة الفعالة"لمعنصر األكؿ % 95.5المتكسط كبنسبة 

. منشآت قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية في الضفة الغربية
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( 2-5)الجدول رقم 

 
. التكرارات كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممفردات الخمسة المكضكعة لقياس مدل تحقؽ عنصر القيادة الفعالة مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة

 
 

الر
قم 

موافق العبارة 
 بشدة

ال % موافق % 
 أدري

غير % 
موافق  

الكسط % 
الحسابي  

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

 tقيمة 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

دعمؾ لركح المبادرة لدل العامميف أدل إلى تحسيف   .1
العمميات اإلنتاجية 

14 40 17 
المنكاؿ 

48.6 3 8.6 1 2.9 4.26 0.741 17% 10.03 0.000 

مساىمتؾ في كضع أىداؼ تحسيف كاضحة كفي كؿ   .2
جيكد التحسيف ساىـ في التأكيد عمى االلتزاـ الكامؿ 

بمفيـك إدارة الجكدة الشاممة 

13 37.1 19 
المنكاؿ 

54.3 2 5.7  - -4.32 0.589 14% 13.11 0.000 

تكجيياتؾ لمساعديؾ كالعامميف معؾ ساىمت في   .3
تحسيف أدائيـ 

12 34.3 23 
المنكاؿ 

65.7  - - - -4.32 0.589 14% 16.50 0.000 

استماعؾ إلى ما يقكلو العاممكف ساعد عمى التعرؼ   .4
عمى معيقات العمؿ كالتكجو نحك إزالتيا 

15 42.9 20 
المنكاؿ 

57.1  - - - -4.43 0.502 11%  16.83 0.000 

دعمؾ لنجاح التحسينات التي يحققيا العاممكف كلد   .5
الرضا لدييـ 

12 34.3 22 
المنكاؿ 

62.9 1 2.9  - -4.31 0.530 12% 14.68 0.000 
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( 3-5)الجدول رقم 
 "القيادة الفعالة"معامؿ االرتباط سبيرماف بيف العبارات الخاصة بقياس عنصر 

الرقم المتسمسل 
لمعبارات 

معامل 
االرتباط 
سبيرمان 

دعمؾ لركح المبادرة 
لدل العامميف أدل إلى 

تحسيف العمميات 
 اإلنتاجية

مساىمتؾ في كضع أىداؼ 
تحسيف كاضحة كفي كؿ 
جيكد التحسيف ساىـ في 

التأكيد عمى االلتزاـ الكامؿ 
 بمفيـك إدارة الجكدة الشاممة

تكجيياتؾ 
لمساعديؾ 

كالعامميف معؾ 
ساىمت في 
 تحسيف أدائيـ

استماعؾ إلى ما يقكلو 
العامميف ساعد عمى 
التعرؼ عمى معيقات 
العمؿ كالتكجو نحك 

 إزالتيا
مساىمتؾ في 
كضع أىداؼ 

تحسيف كاضحة 
كفي كؿ جيكد 

التحسيف ساىـ في 
التأكيد عمى 

االلتزاـ الكامؿ 
بمفيـك إدارة 

الجكدة الشاممة 

معامؿ االرتباط 
 
 
 

مستكل المعنكية  
 ((ذيميف)

0.563  ** 
 
 

0.001 

 - - -

تكجيياتؾ 
لمساعديؾ 

كالعامميف معؾ 
ساىمت في 

تحسيف أدائيـ 

معامؿ االرتباط 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.523 ** 
 

0.001 

0.254 
 

0.148 

 - -

استماعؾ إلى ما 
يقكلو العاممكف 
ساعد عمى 

التعرؼ عمى 
معيقات العمؿ 
كالتكجو نحك 

إزالتيا 

معامؿ االرتباط 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.602 ** 
 

0.000 

0.461 ** 
 

0.006 

0.591 ** 
 

0.000 

 -

دعمؾ لنجاح 
التحسينات التي 
يحققيا العاممكف 
يكلد الرضا لدييـ 

معامؿ االرتباط 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.354 * 
 

0.037 

0.372 * 
 

0.030 

0.374 * 
 

0.027 

0.593 ** 
 

0.000 

Correlations                                                            معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).      **(ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية        .  

 
 

 :بناء الوعي بإدارة الجودة الشاممة في المنشأة: العنصر الثاني
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بناء الكعي بإدارة "أما بالنسبة لمعنصر الثاني مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

تكضح المفردات التي  (4 – 5)، كالعبارات في الجدكؿ رقـ "الجكدة الشاممة في المنشأة

استخدمت لمتعرؼ عمى مدل التزاـ المديريف بيذا العنصر في أدائيـ ألعماليـ كالنسب كالتكرارات 

(: 4-5) ليا في الجدكؿ رقـ tكالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ االختالؼ كاختبار 

بالمكافقة، ككانت اإلجابة عمى العبارة الثانية % 77.1نجد أف نسبة اإلجابة عمى العبارة األكلى 

بالمكافقة، % 74.3بالمكافقة، ككذلؾ بالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بنسبة % 77.1بنسبة 

، كمما كرد أعاله نستدؿ عمى درجة تحقيؽ %88.6كالعبارة الرابعة كانت نسبة المكافقة عمييا 

لدل المديريف أثناء أدائيـ لمياـ " بناء الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة"مفردات عنصر 

كظائفيـ، كمما نالحظو في ىذه العبارات انخفاض النسب المرتبطة بالمفردات الممثمة بالعبارات 

، عف النسب المرتبطة بالمفردات "بناء الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة"التابعة لعنصر 

مما يدعـ السبب الثاني الذم ذكر أعاله كالمرتبط بالتقييـ الذاتي، " القيادة الفعالة"الممثمة لعنصر 

ذلؾ أف العبارات المكجكدة في عنصر القيادة الفعالة ترتبط بشخص المستقصى منو أكثر مف 

". بناء الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة"العبارات المكجكدة في عنصر 

كأيضا فقد كاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لألربع عبارات سابقة الذكر المتعمقة ببناء 

، ككانت جميع (4-5)الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 مما يدؿ عمى أف اإلجابات تتراكـ 3المتكسطات الحسابية لالستجابات عمى العبارات أكبر مف 

لمعبارات الكاردة في ىذا الجزء مف  (القبكؿ)حكؿ القيمة الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

 أم تقريبا 3.99االستبانة، كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات األربعة يأخذ القيمة 

 مما يدؿ عمى تراكـ ىذه المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في االستجابة بالقبكؿ كىذا 4
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ال يكفي التخاذ القرار بتحقؽ عنصر بناء الكعي بإدارة الجكدة الشاممة بنسبة فكؽ المتكسطة كمف 

.   أجؿ التأكد أكثر تـ تطبيؽ االختبارات اإلحصائية التالية

كلمقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كما ىك مبيف في الجدكؿ 

، لقد كانت داللة معامؿ االختالؼ لكؿ مف العبارات أعاله صغيرة كبالتالي فيي (4-5)رقـ 

. 0.04جميعا تمتاز بتشتت صغير كبتفاكت ضئيؿ حيث ال يتجاكز 

بناء "ككاف معامؿ االرتباط سبيرماف بيف العبارات الخاصة بقياس مدل ارتباط مفردات عنصر 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في " الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة

، بالنسبة الرتباط العبارة األكلى مع العبارة الثانية كانػت قيػمة معامػؿ االرتباط (5-5)الجدكؿ رقـ 

،  كىذا االرتباط يدؿ عمى 0.01 عمى مستكل معنكية اختبارية 0.004 كبمستكل معنكية 0.49

كجكد عالقة طردية متكسطة القكة، كبالنسبة لمعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الثالثة فقد كاف 

 كىذا يدؿ 0.01 كعمى مستكل معنكية اختبارية 0.000 بمستكل معنكية 0.797معامؿ االرتباط 

عمى كجكد عالقة طردية قكية، كالعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الرابعة فقد كاف معامؿ 

 كيشير إلى كجكد عالقة 0.05 كعمى معنكية اختبارية 0.035 بمستكل معنكية 0.362االرتباط 

.  طردية ضعيفة بيف العبارتيف

أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة، فقد كانت قيمة معامؿ االرتباط 

، كىذا يدؿ عمى كجكد 0.01 عمى مستكل معنكية اختبارية 0.001 بمستكل معنكية 0.561

عالقة طردية متكسطة بيف العبارتيف كتدؿ ىذه العالقة عمى الترابط المتكسط بيف استجابات 

المديريف عمى ىاتيف العبارتيف، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الرابعة يأخذ القيمة 

 كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد عالقة ليا تفسير إحصائي بيف 0.594 بمستكل معنكية 0.059

العبارتيف كعدـ االرتباط الكاضح في االستجابة عمى ىاتيف العبارتيف يظير عدـ كضكح مفردات 
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عناصر إدارة الجكدة لدل المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية في الضفة 

 بمستكل معنكية 0.280كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة كالرابعة يأخذ القيمة . الغربية

 كىذا يعني عدـ كجكد عالقة بيف المتغيريف المذككريف ذات تفسير إحصائي كذلؾ أف 0.103

كينطبؽ ما كرد في التعميؽ عمى العبارتيف السابقتيف عمى % 95مستكل الثقة أصبح أقؿ مف 

عمى كجكد عالقات بيف  (5-5)كيدؿ الجدكؿ رقـ .  االرتباط بيف العبارتيف الثالثة كالرابعة

استجابة المستقصى منيـ عمى العبارات األكلى كالثانية كالثالثة كلكف العبارة الرابعة ترتبط فقط مع 

العبارة األكلى كبعالقة طردية متكسطة، كبالفعؿ فإنؾ إذا عدت لقراءة العبارة األكلى كالعبارة 

الرابعة تجد أنيا ترتبط بتأثير أمر ما عمى المستقصى منو نفسو بينما العبارة الثانية كالثالثة ترتبط 

بتأثير أمر ما عمى القدرة التنافسية أك عمى ثقافة إدارة الجكدة الشاممة، مما يكضح ارتباط العبارة 

. الرابعة مع العبارة األكلى

كمما سبؽ نستنتج كجكد عالقات طردية بيف قكية كمتكسطة القكة بيف المفردات الممثمة لعنصر 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة مف كجية نظر " بناء الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة "

المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية في الضفة الغربية، عدا العبارة الرابعة 

التي تحقؽ ارتباطا طرديا متكسطا فقط مع العبارة األكلى، كال يكجد عالقة بينيا كبيف العبارات 

. األخرل في ىذا العنصر

 لمعبارات المرتبطة بالعنصر الثاني مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك tأما بالنسبة الختبار 

، فقد كاف كما ىك مبيف في الجدكؿ  رقـ "بناء الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة"عنصر 

،  يكضح كجكد داللة إحصائية ذلؾ أف المتكسطات الحسابية لممفردات ليذا العنصر (5-4)

=  كقيمة المستكل المعنكم t، كتفسيرا لنتائج اختبار 3أكبر مف القيمة المفترضة لالختبار كىي 

 في كؿ العبارات الممثمة لمفردات العنصر كىي قيمة أصغر مف  مستكل المعنكية 0.000
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 كبيرة نكعا ما مما يدؿ عمى بعدىا عف قيمة فرضية العدـ أم صغر t، كقيمة 0.01االختبارية 

،  tالمساحة فكؽ قيمة 

انخفاض مستكل تحقيؽ عناصر إدارة الجكدة الشاممة لدل ")مما يكجينا لرفض فرضية العدـ 

 كقبكؿ الفرضية (" فمسطيف–المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

بناء الكعي "لمعنصر الثاني % 79.3البديمة كالتي تشير إلى كجكد تطبيؽ فكؽ المتكسط كبنسبة 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة في منشآت قطاع الصناعات " بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة

.  الضفة الغربية–الدكائية الفمسطينية 
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 (4-5)الجدول رقم 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة  " بناء الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة " لقياس مدل تحقؽ عنصريكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 

مكافؽ العبارة الرقـ 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

المتكسط % 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
 االختالؼ

 tقيمة 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

ساىمت دكرات إدارة الجكدة الشاممة التي   .1
 تمقيتيا في تحسيف أدائؾ في العمؿ

11 
 

31.4 16 
المنكاؿ 

45.7 4 11.4 3 8.6 4.03 0.904 22%  6.64 0.000 

نشر ثقافة كمفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة   .2
بيف جميع العامميف ساعد عمى تحقيؽ 

الميزة التنافسية 

6 17.1 21 
المنكاؿ 

60.0 6 17.1 1 2.9 3.94 0.694 18%  7.91 0.000 

ساىمت النشرات التي تشرح مفيـك كفمسفة   .3
إدارة الجكدة الشاممة في بناء ثقافة المنشأة 

بناء عمى مفيـك إدارة الجكدة الشاممة 

7 20.0 19 
المنكاؿ 

54.3 6 17.1 3 8.6 3.86 0.845 22%  6.00 0.000 

مناقشة عناصر مفيـك إدارة الجكدة الشاممة   .4
مع الزمالء أدل إلى تعزيز كتبادؿ الخبرات 

بيف الزمالء   

10 28.6 21 
المنكاؿ 

 
 

60.0 2 5.7 2 5.7 4.11 0.758 18%  8.69 0.000 
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( 5-5)الجدول رقم 
 "بناء الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة"معامؿ االرتباط سبيرماف بيف العبارات الخاصة بقياس عنصر 

معامل االرتباط العبارات 
سبيرمان 

ساىمت دكرات إدارة 
الجكدة الشاممة التي 
تمقيتيا في تحسيف 
 أدائؾ في العمؿ

نشر ثقافة كمفاىيـ إدارة 
الجكدة الشاممة بيف 

جميع العامميف ساعد 
عمى تحقيؽ الميزة 

 التنافسية

ساىمت النشرات التي 
تشرح مفيـك كفمسفة إدارة 
الجكدة الشاممة في بناء 
ثقافة المنشأة بناء عمى 

مفيـك إدارة الجكدة 
 الشاممة

نشر ثقافة كمفاىيـ 
إدارة الجكدة الشاممة 
بيف جميع العامميف 
ساعد عمى تحقيؽ 
الميزة التنافسية 

معامؿ االرتباط 
 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.491 ** 
 

0.004 

 - -

ساىمت النشرات التي 
تشرح مفيـك كفمسفة 
إدارة الجكدة الشاممة 
في بناء ثقافة المنشأة 
بناء عمى مفيـك إدارة 

الجكدة الشاممة 

معامؿ االرتباط 
 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.797 ** 
 

0.000 

0.561 ** 
 

0.001 

 -

مناقشة عناصر مفيـك 
إدارة الجكدة الشاممة 
مع الزمالء أدل إلى 
تعزيز كتبادؿ الخبرات 

بيف الزمالء   

معامؿ االرتباط 
 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.362 * 
 

0.035 

0.095  
 

0.594 

0.280  
 

0.103 

Correlations                                                            معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).      **(ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية        .  

 

: إيجاد طرق االتصاالت والمحافظة عمييا: العنصر الثالث

إيجاد طرؽ  "أما بالنسبة لمعنصر الثالث مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

تكضح المفردات التي استخدمت  (7-5)، كالعبارات في الجدكؿ "االتصاالت كالمحافظة عمييا 

نجد  (7-5)لمتعرؼ عمى مدل التزاـ المديريف بيذا العنصر في أدائيـ ألعماليـ، مف الجدكؿ رقـ 

بالمكافقة، ككانت االستجابة عمى % 88.6أف نسبة اإلجابة عمى العبارة األكلى كانت بنسبة 

% 80ككذلؾ بالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بنسبة . بالمكافقة% 97.2العبارة الثانية بنسبة 

. بالمكافقة% 85.7بالمكافقة، ككانت االستجابة عمى العبارة الرابعة 
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فقد كاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لألربع عبارات السابقة  (7-5)كمف الجدكؿ رقـ 

الذكر المتعمقة بإيجاد طرؽ االتصاالت كالمحافظة عمييا، نالحظ أف جميع المتكسطات الحسابية 

 مما يدؿ عمى أف اإلجابات تتراكـ حكؿ القيمة 3لالستجابات عمى األسئمة جميعيا أكبر مف 

لمعبارات الكاردة في ىذا  (القبكؿ)التي تقع في منطقة المكافقة  (متكسط المتكسطات)الكسطية 

الجزء مف االستبانة، كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات األربعة يأخذ القيمة 

االستجابة بالقبكؿ   مما يدؿ عمى تراكـ ىذه المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في4.12

كىذا ال يكفي التخاذ القرار بخصكص قبكؿ أك رفض الفرضية الفرعية األكلى مف الفرضية 

.   tالرئيسية األكلى كلذلؾ سيتـ الحقا تطبيؽ اختبار 

كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كدؿَّ عمى كجكد 

تشتت في االستجابة عمى كؿ عبارة مف العبارات األربعة كلكف بمقارنة التشتت بيف العبارات نجد 

% 20% - 15تفاكت صغير في التشتت بيف العبارات حيث تمتد قيمة معامؿ االختالؼ مف 

. كىذا مدل صغير جدا

إيجاد طرؽ االتصاالت )بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

، (6-5)مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ  (كالمحافظة عمييا

 كبمستكل معنكية  0.648بالنسبة الرتباط العبارة األكلى مع العبارة الثانية كانت قيمة االرتباط  

  كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية 0.01 عمى مستكل معنكية اختبارية 0000.

 0.484متكسطة، كبالنسبة لمعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الثالثة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، كالعالقة بيف 0.01 > 0.003بمستكل معنكية 

 > 0.000 بمستكل داللة معنكية 0.652العبارة األكلى كالعبارة الرابعة فقد كاف معامؿ االرتباط 
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 كيشير إلى كجكد عالقة طردية متكسطة بيف العبارتيف كقيمة معامؿ االرتباط تبيف القكة 0.01

. المتكسطة التي تربط بيف استجابة المديركف عمى العبارتيف

أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة فقد كانت قيمة معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة بيف 0.01 > 0.003 بمستكل معنكية 0.482

المتغيريف، إف االستماع ىك كسيمة مف كسائؿ الحصكؿ عمى المعمكمات كبالتالي تبادليا كىي 

كاحدة مف أىداؼ نظاـ االتصاالت فكاف المتكقع أف يككف االرتباط أكبر بيف إجابات ىاتيف 

 بمستكل 0.403العبارتيف، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الرابعة يأخذ القيمة 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة بيف العبارتيف ككاف 0.05 > 0.016معنكية 

المتكقع أف يككف االرتباط أكبر في االستجابة حيث أف كضكح األىداؼ كالغايات أمر مف األمكر 

التي يجب أف تحققيا اإلدارة كالعامميف في المنشأة كنشرىا بيف جميع العامميف مف أجؿ تكضيح 

. أدكارىـ في العمؿ كىذا كاحد مف األمكر التي يحقؽ نجاح فاعمية نظاـ االتصاالت في المنشأة

 > 0.000 بمستكل معنكية 0.618كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة كالرابعة يأخذ القيمة 

 كىذا يعني كجكد عالقة طردم قكية بيف العبارتيف، قيمة االرتباط ىذه جيدة لكف كاف 0.01

التكقع بقيمة ارتباط أكبر بيف استجابة المديريف عمى ىاتيف العبارتيف ألف االستماع لمعامميف 

شراكيـ في كضع أىداؼ كغايات المنشأة حتى تككف كاضحة أمراف يحققاف أكال الثقة باإلدارة  كا 

.     كالرضا لدل العامميف كىما مف متطمبات إدارة الجكدة الشاممة

إيجاد طرؽ "كىذا يدؿ عمى تحقؽ ارتباط متكسط بيف االستجابة عمى المفردات المرتبطة بعنصر 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة مف كجية نظر المديريف في " االتصاالت كالمحافظة عمييا

.  فمسطيف–منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 
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 لمعبارات المرتبطة بالعنصر الثالث مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك tأما بالنسبة الختبار 

، (6-5)، فقد كاف كما ىك مبيف في الجدكؿ "إيجاد طرؽ االتصاالت كالمحافظة عمييا"عنصر 

 كبيرة، tكبما أف المتكسطات الحسابية لمعبارات األربعة أكبر مف القيمة المفترضة، كقيمة 

 فيذا يعني رفض الفرضية الفرعية األكلى فيما يتعمؽ 0.01> كمستكل المعنكية لجميع العبارات 

إيجاد طرؽ "تحقؽ فكؽ المتكسط لمفردات عنصر : بيذا العنصر، كقبكؿ الفرضية البديمة كىي

في استجابات المديركف في قطاع الصناعات % 87.9بنسبة " االتصاالت كالمحافظة عمييا

. الدكائية الفمسطينية في الضفة الغربية

( 6-5)الجدول رقم 
 "إيجاد طرؽ االتصاالت كالمحافظة عمييا"معامؿ االرتباط سبيرماف بيف العبارات الخاصة بقياس عنصر 

معامل االرتباط العبارات 
سبيرمان 

كجكد طرؽ لتبادؿ البيانات 
كالمعمكمات كاالتصاؿ مع العامميف 

ساىـ في اتخاذ القرارات عمى 
 أساس عممي

تحرص عمى فاعمية 
نظاـ االتصاالت 

لتحقيؽ تبادؿ كنشر 
 المعمكمات

 عساىـ االستما
إلى العامميف في 
بناء ثقتيـ في 

 اإلدارة
تحرص عمى فاعمية 
نظاـ االتصاالت 

لتحقيؽ تبادؿ كنشر 
المعمكمات 

معامؿ االرتباط 
 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.648 ** 
 

0.000 

 - -

 إلى عساىـ االستما
العامميف في بناء 
ثقتيـ في اإلدارة 

معامؿ االرتباط 
 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.484 ** 
 

0.003 

0.482 ** 
 

0.003 

 -

كضكح األىداؼ 
كالغايات في المنشأة 
لمعامميف يؤدم إلى 
تكليد الرضا لدييـ 

معامؿ االرتباط 
 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.652 ** 
 

0.000 

0.403  * 
 

0.016 

0.618  ** 
 

0.000 

Correlations                                                            معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).      **(ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية        .  
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( 7-5)الجدول رقم 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة  " إيجاد طرؽ االتصاالت كالمحافظة عمييا  "لقياس مدل تحقؽ عنصريكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 
 
 

الر
قم 

موافق العبارة 
بشدة 

ال % موافق % 
أدري 

غير % 
موافق 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

معامل 
االختالف 

 tقيمة 
المحسوبة 

المعنوية 
 (ذيمين)

كجكد طرؽ لتبادؿ البيانات كالمعمكمات   .1
كاالتصاؿ مع العامميف ساىـ في اتخاذ 

القرارات عمى أساس عممي 

12 34.3 19 
المنكاؿ 

54.3 2  5.7 2 5.7 4.17 0.785 %19 8.82 0.000 

تحرص عمى فاعمية نظاـ االتصاالت   .2
لتحقيؽ تبادؿ كنشر المعمكمات  

12 34.3 22 
المنكاؿ 

62.9 1 2.9  - -4.29 0.622 %15 12.23 0.000 

 إلى العامميف في بناء عساىـ االستما  .3
ثقتيـ في اإلدارة 

6 17.1 22 
المنكاؿ 

62.9 6 17.1 1 2.9 3.91 0.781 %20 6.93 0.000 

كضكح األىداؼ كالغايات في المنشأة   .4
لمعامميف يؤدم إلى تكليد الرضا لدييـ 

9 25.7 21 
المنكاؿ 

60 4 11.4 1 2.9 4.09 0.702 %17 9.15 0.000 
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: تحقيق الثبات في اليدف: العنصر الرابع

، "تحقيؽ الثبات في اليدؼ " أما العنصر الرابع مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

كالعبارات التالية تكضح المفردات التي استخدمت لمتعرؼ عمى مدل التزاـ المديريف بيذا العنصر 

نجد أف نسبة اإلجابة عمى العبارة األكلى كانت  (8-5)في أدائيـ ألعماليـ، مف الجدكؿ رقـ 

بالمكافقة، كبالنسبة لمعبارة % 71.4بالمكافقة، ككانت عمى العبارة الثانية بنسبة % 77.1بنسبة 

، %94.3بالمكافقة، كالعبارة الرابعة كانت نسبة المكافقة عمييا % 82.9الثالثة فقد كانت بنسبة 

كىذا يدؿ عمى نسبة عالية كممتازة لممكافقة كتدؿ عمى التبني الكامؿ لإلدارة لتطبيؽ عممية 

كننتقؿ اآلف لمناقشة نتائج . التحسيف المستمر كىي متطمب مف متطمبات إدارة الجكدة الشاممة

. االختبارات اإلحصائية األخرل

كعميو فقد كاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لألربع عبارات السابقة الذكر المتعمقة 

، ككما نالحظ فإف جميع (8-5)بتحقيؽ الثبات في اليدؼ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 مما يدؿ عمى أف اإلجابات 3المتكسطات الحسابية لالستجابات عمى العبارات جميعيا أكبر مف 

لمعبارات الكاردة في ىذا الجزء  (القبكؿ)تتراكـ حكؿ قيمتيا الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

 مما 4.04مف االستبانة، كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات األربعة يأخذ القيمة 

.   يدؿ عمى تراكـ المتكسطات الحسابية حكؿ قيمتيا الكسطية في االستجابة بالقبكؿ

كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كمف الجدكؿ رقـ 

، نالحظ أف نسبة التشتت مف المتكسط الحسابي منخفضة في كؿ عبارة مما يدؿ عمى (5-8)

ب قيمة )تشتت أقؿ كعمى تجانس أكثر، أما عند مقارنة عبارة بأخرل فيناؾ تشتت أكبر نسبيا 

مف التشتت في العبارة الرابعة، كىذا يدؿ عمى نسبة ضئيمة مف الفرؽ في نسبة  (0.05%

. التشتت
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" تحقيؽ الثبات في اليدؼ" بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

، بالنسبة الرتباط العبارة (9-5)مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 كىذا 0.01 > 0.007 كبمستكل معنكية 0.447األكلى مع العبارة الثانية  كانت قيمة االرتباط 

االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، كبالنسبة لمعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة 

 كىذا يدؿ عمى كجكد 0.01 > 0.004 بمستكل معنكية 0.486الثالثة فقد كاف معامؿ االرتباط 

-عالقة طردية متكسطة، كالعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الرابعة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كيشير إلى عدـ كجكد عالقة ذات داللة 0.05 < 0.471 بمستكل داللة إحصائية 0.126

، - 1= إحصائية بيف العبارتيف كأف الفركؽ تعكد لعامؿ الصدفة، ذلؾ أف مستكل الثقة كالذم 

أما معامؿ . كىذا مستكل منخفض% 52.9 أم أف مستكل الثقة 0.529 = 0.471- 1

 0.05 > 0.017 كعمى مستكل معنكية 0.408االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة فقيمتو 

كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة بيف المفردتيف كلكف إذا أردنا أف نتحقؽ مف مدل 

تحقؽ عنصر الثبات في اليدؼ مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كجب أف يككف الترابط بيف 

كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالرابعة . المفردتيف أكبر مف مجرد عالقة طردية متكسطة

 كىذا يعني كجكد عالقة طردية متكسطة 0.01 > 0.009 بمستكل معنكية 0.436يأخذ القيمة 

.  بيف استجابات المستقصى منيـ عمى ىاتيف المفردتيف

 < 0.140 بمستكل معنكية 0.258كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة كالرابعة يأخذ القيمة 

 كىذا يعني عدـ كجكد عالقة ما بيف المفردتيف المذككرتيف ذات تفسير إحصائي كأف 0.05

الفركؽ المكجكدة تعكد لعامؿ الصدفة كمف الطبيعي في بعض األحياف أف ال يككف ىناؾ ارتباط 

ذلؾ أف ىذه العبارات تتحدث في أمكر مختمفة كال يكجد عالقة مباشرة بينيا كلكف يكجد عالقة 
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مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة في " الثبات في اليدؼ"بيف كؿ منيا كمدل تحقؽ عنصر 

.     المنشأة

كالمناقشة لو، نجد أف العالقة بيف العبارات األربعة المختمفة  (9-5)مما كرد في الجدكؿ رقـ 

تتراكح بيف عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية إلى كجكد عالقة متكسطة عمى مستكيات 

. معنكية مختمفة

 كىؿ سيتـ قبكؿ أك رفض الفرضية الفرعية t، سنناقش قيمة اختبار (8-5)أما في الجدكؿ رقـ 

مف " تحقيؽ الثبات في اليدؽ"األكلى مف الفرضية الرئيسية األكلى بالنسبة لمعنصر الرابع 

. عناصر إدارة الجكدة الشاممة

نجد أف قيمة المتكسطات الحسابية لكؿ مفردة أكبر مف القيمة  (8-5)مف استعراض الجدكؿ 

 كبيرة نكعا ما مما يعني بعدىا عف مكقع فرضية العدـ كأيضا صغر tالمفترضة كأف قيمة 

 مما يدؿ عمى رفض فرضية العدـ كقبكؿ 0.05 > 0.000المساحة فكقيا كأف مستكل المعنكية 

الفرضية البديمة كالتي تتضمف تحقؽ عنصر الثبات في اليدؼ بقيمة أكبر مف المتكسط 

كىك مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة في قطاع الصناعات % 81.43االفتراضي كبنسبة 

.  الدكائية الفمسطينية بالضفة الغربية بناء عمى استجابة المديريف ىناؾ
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( 8-5)الجدول رقم 
 

 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة  " تحقيؽ الثبات في اليدؼ " يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 
 
 
 

مكافؽ العبارة الرقـ 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

المتكسط % 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

 tقيمة 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

ىدؼ المنشأة كاضح كمعركؼ لدل جميع   .1
العامميف كالمتعامميف معيا كيرتبط 
باحتياجات كتكقعات المستيمؾ 

9 25.7 18 
المنكاؿ 

51.4 6 17.1 2 5.7 3.97 0.822 %21 6.99 0.000 

الخطط التي تـ كضعيا مف قبؿ المنشأة   .2
كاضحة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ مف 

العمميات في المنشأة 

4 11.4 21 
المنكاؿ 

60.0 8 22.9 2 5.7 3.77 0.731 %19 6.24 0.000 

أىداؼ المنشأة منطقية كقابمة لمتنفيذ كتبث   .3
ركح التحدم في العامميف كتحقؽ أنشطة 

التحسيف  

8 22.9 21 
المنكاؿ 

60.0 4 11.4 1 2.9 4.06 0.694 %17 8.90 0.000 

اليدؼ األساسي لإلدارة العميا ىك قيادة   .4
عممية التحسيف المستمر مف أجؿ رفع 

الجكدة كتحقيؽ رضا المستيمؾ 

15 42.9 18 
المنكاؿ 

51.4 1 2.9 1 2.9 4.34 0.684 %16 11.62 0.000 
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( 9-5)الجدول رقم 
 "تحقيؽ الثبات في اليدؼ " معامؿ االرتباط سبيرماف بيف العبارات الخاصة بقياس عنصر 

معامل االرتباط العبارات 
سبيرمان 

ىدؼ المنشأة كاضح 
كمعركؼ لدل جميع 

العامميف كالمتعامميف معيا 
كيرتبط باحتياجات 
 كتكقعات المستيمؾ

المخططات التي تـ 
كضعيا مف قبؿ المنشأة 
كاضحة مف أجؿ تحقيؽ 

األىداؼ مف العمميات في 
 المنشأة

أىداؼ المنشأة منطقية 
كقابمة لمتنفيذ كتبث ركح 

التحدم في العامميف 
 كتحقؽ أنشطة التحسيف

المخططات التي تـ 
كضعيا مف قبؿ 

المنشأة كاضحة مف 
أجؿ تحقيؽ األىداؼ 

مف العمميات في 
المنشأة 

معامؿ االرتباط 
 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.447 ** 
 

0.007 

 - -

أىداؼ المنشأة 
منطقية كقابمة لمتنفيذ 

كتبث ركح التحدم في 
العامميف كتحقؽ 
أنشطة التحسيف 

معامؿ االرتباط 
 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.486 ** 
  

 

0.004 
 

0.408 * 
 

 

0.017 

 -

اليدؼ األساسي 
لإلدارة العميا ىك قيادة 

عممية التحسيف 
المستمر مف أجؿ رفع 
الجكدة كتحقيؽ رضا 

المستيمؾ 

معامؿ االرتباط 
 
 

مستكل المعنكية  
 (ذيميف)

0.126 - 
 

0.471  
 

0.436 ** 
 

0.009 

0.258  

 
0.140  
 

Correlations                                                            معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).      **(ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية        .  

 

: التركيز عمى المستيمك الداخمي والخارجي: العنصر الخامس

التركيز عمى المستيمؾ " أما العنصر الخامس مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

، كالعبارات التالية تكضح المفردات التي استخدمت لمتعرؼ عمى مدل التزاـ "الداخمي كالخارجي 

نجد أف نسبة اإلجابة عمى  (10-5)مف الجدكؿ رقـ : المديريف بيذا العنصر في أدائيـ ألعماليـ

% 91.4بالمكافقة ، ككانت عمى العبارة الثانية بنسبة % 88.5العبارة األكلى كانت بنسبة 

بالمكافقة، كالنسب أعاله جيدة % 65.7بالمكافقة، ككذلؾ بالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بنسبة 

جدا تدؿ عمى اىتماـ المديريف بتحقيؽ رضا المستيمؾ كنذكر ىنا مف خالؿ ما كرد في كصؼ 
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عينة المنشآت كمف خالؿ النسبة المرتبطة بتحقؽ العبارة الثالثة، أنو يكجد فقط منشأتاف لدييما 

كحدات بحث كتطكير بالتالي ال يكجد في باقي المنشآت كحدات بحث كتطكير كحتى إف كجد 

فالبحث كالتطكير يقتصر عمى إجراء فحكصات التكافؤ الحيكم كما ذكر في كاقع قطاع 

الصناعات الدكائية مما يعني عدـ إجراء بحكث تطبؽ عمى المستيمكيف لمتعرؼ عمى رغباتيـ 

كاحتياجاتيـ كالعمؿ عمى تحقيقيا كنجد أف النسبة بالمكافقة جيدة جدا كلكف غير مرتبطة بكاقع 

التكجو بالمستيمؾ الداخمي "البحث عف رغبات المستيمؾ كالتي تؤثر في درجة تحقيؽ عنصر 

.  في أداء منشآت قطاع الصناعات الدكائية" كالخارجي

كقد كاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمثالث عبارات السابقة الذكر المتعمقة بتحقيؽ 

، ككما نالحظ فإف (10-5)التكجو بالمستيمؾ الداخمي كالخارجي كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 مما يدؿ عمى أف 3جميع المتكسطات الحسابية لالستجابات عمى العبارات جميعيا أكبر مف 

لمعبارات الكاردة في  (القبكؿ)اإلجابات تتراكـ حكؿ القيمة الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

ىذا الجزء مف االستبانة، كىي المتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات األربعة يأخذ 

 مما يدؿ عمى تراكـ المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في االستجابة 3.93القيمة 

باتجاه القبكؿ، كلكف ىذا غير كاؼ كفيما يمي سيتـ تطبيؽ اختبارات أخرل مف أجؿ الكصكؿ إلى 

قرار بخصكص مدل تحقؽ كؿ عنصر مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة في الصناعات الدكائية 

.   الفمسطينية في الضفة الغربية

كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كما ىك مبيف 

إف التفاكت الكاضح في مستكل التشتت بيف العبارات كعمى األخص ، (10-5)في الجدكؿ رقـ 

العبارة الثالثة كالتي ترتبط بكحدة البحكث في المنشأة كمدل تكفيرىا لمبيانات كالمعمكمات ذات 

عف العبارة % 6الجكدة العالية، كنالحظ زيادة نسبة التشتت في اإلجابة عمى ىذه العبارة بنسبة 
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عف العبارة الثانية ككما عمقنا سابقا فإف السبب في ىذا التشتت في اإلجابة % 10األكلى كبنسبة 

عمى ىذه العبارة يعكد في األغمب لعدـ كجكد مثؿ ىذه الكحدة في ثالث مف منشآت األدكية التي 

   . تـ تطبيؽ البحث عمييا

التركيز عمى المستيمؾ " بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

، (11-5)مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " الداخمي كالخارجي

 كبمستكل معنكية 0.418بالنسبة الرتباط العبارة األكلى مع العبارة الثانية كانت قيمة االرتباط  

، كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، بالنسبة 0.05 كىك أصغر مف 0.012

 بمستكل معنكية 0.298األكلى كالعبارة الثالثة فقد كاف معامؿ االرتباط  لمعالقة بيف العبارة

 كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد عالقة بيف العبارتيف ليا تفسير 0.05 كىي قيمة أكبر مف 0.082

إحصائي، أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة فقد كانت قيمة معامؿ 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة 0.01 > 0.001 بمستكل معنكية 0.528االرتباط 

بيف المفردتيف كىذا االرتباط غير قكم بشكؿ كافي ذلؾ أف االستماع إلى المستيمؾ ىك أسمكب 

.     مف أساليب جمع البيانات كالمعمكمات كالتي ىي كظيفة مف كظائؼ كحدة البحكث

، المتكسطات الحسابية (10-5) الظاىرة في الجدكؿ رقـ tكعند النظر في نتائج تطبيؽ اختبار 

 في المفردة األكلى tلمعبارات أك المفردات أكبر مف القيمة االفتراضي لالختبار، كأيضا قيمة 

 في العبارة الثالثة tكالثانية كبيرة نكعا ما مما يدؿ عمى بعدىا عف قيمة فرض العدـ، أما قيمة 

فيي صغيرة كبالتالي فيي أقرب إلى فرض العدـ مف العبارتيف السابقتيف، كبما أف قيمة مستكل 

 في جميع العبارات، يدؿ ذلؾ عمى رفض الفرضية الفرعية األكلى مف 0.05المعنكية أصغر مف 

انخفاض مستكل تحقيؽ عناصر إدارة الجكدة الشاممة لدل : "الفرضية الرئيسية األكلى التي تقكؿ

، كقبكؿ الفرضية " فمسطيف–المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 
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التركيز "لمعنصر الخامس % 81.87أف ىناؾ تطبيؽ فكؽ المتكسط كبنسبة : البديمة التي تقكؿ

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة في منشآت قطاع "  الداخمي كالخارجيعمى المستيمؾ

. الصناعات الدكائية الفمسطينية في الضفة الغربية
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( 10-5)الجدول رقم 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة " التركيز عمى المستيمؾ الداخمي كالخارجي"يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 

 
 

 
 
 
 

( 11-5)الجدول رقم 
 "المستيمؾ الداخمي كالخارجي التركيز عمى " معامؿ االرتباط سبيرماف بيف العبارات الخاصة بقياس عنصر 

موافق العبارة الرقم 
بشدة 

ال % موافق % 
أدري 

غير % 
موافق 

غير % 
موافق 
بشدة 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

معامل 
 االختالف

 tقيمة 
المحسوبة 

المعنوية 
 (ذيمين)

اليدؼ مف كجكد المنشأة مرتبط   .1
برضا المستيمؾ كالنجاح في تحقيؽ 

 رغبات المستيمؾ

11 31.
4 

20 
 المنكاؿ

57.
1 

2 5.7 2 5.7  - -4.14 0.772 %19 8.75 0.000 

متابعة االستماع إلى المستيمؾ   .2
ساىمت في تحسيف المنتج كتحقيؽ 

رضا المستيمؾ  

6 17.
1 

26 
 المنكاؿ

74.
3 

2 5.7 1 2.9  - -4.06 0.591 %15 10.58 0.000 

ساىمت كحدة البحكث المتخصصة   .3
في المنشأة بتكفير كؿ البيانات 

كالمعمكمات المطمكبة ذات الجكدة 
 العالية

3 8.6 20 
 المنكاؿ

57.
1 

8 22.
9 

3 8.6 1 2.9 3.60 0.881 %25 4.03 0.000 
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معامل االرتباط العبارات 
سبيرمان 

اليدف من وجود المنشأة مرتبط 
برضا المستيمك والنجاح في 

 تحقيق رغبات المستيمك
متابعة االستماع إلى 

المستيمك ساىمت في تحسين 
 المنتج وتحقيق رضا المستيمك

متابعة االستماع إلى 
المستيمك ساىمت في تحسين 
 المنتج وتحقيق رضا المستيمك

معامل االرتباط 
 
 

 (ذيمين)مستوى المعنوية 
0.418 * 
 

0.012 

 -

ساىمت وحدة البحوث 
المتخصصة في المنشأة 

بتوفير كل البيانات والمعمومات 
المطموبة ذات الجودة العالية 

معامل االرتباط 
 
 

 (ذيمين)مستوى المعنوية 
0.298  
  

 

0.082 
 

0.528 ** 
 

 

0.001 

Correlations                                                            معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).      **(ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية        .  

 

: تحديد المناطق الحرجة التي تؤثر في النجاح والبدء بالتعامل معيا: العنصر السادس

تحديد المناطؽ الحرجة التي " أما العنصر السادس مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

، كالعبارات التالية تكضح المفردات التي استخدمت "تؤثر في النجاح كالبدء بالتعامؿ معيا 

( 12-5)لمتعرؼ عمى مدل التزاـ المديريف بيذا العنصر في أدائيـ ألعماليـ، مف الجدكؿ رقـ 

بالمكافقة، ككانت عمى العبارة الثانية % 80نجد أف نسبة اإلجابة عمى العبارة األكلى كانت بنسبة 

بالمكافقة، كالعبارة % 82.9بالمكافقة، ككذلؾ بالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بنسبة % 69.5

، كالعبارة الخامسة كانت المكافقة عمييا بنسبة %88.6الرابعة كانت نسبة المكافقة عمييا 

، كىذا يدؿ عمى النسبة العالية لممكافقة عمى أف تعريؼ عممية التحسيف المستمر يرتبط 91.5%

بإدارة التغييرات في المنشأة مف أجؿ التماشي مع التغييرات الحادثة في تكجيات المستيمؾ كفي 

لتحديد المناطؽ الحرجة التي تؤثر "البيئة المحيطة، كتدؿ عمى رأم المديريف في درجة تحقيقيـ 

.  في أدائيـ لمياـ كظائفيـ" في النجاح كالبدء بالتعامؿ معيا
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" كقد كاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمخمس عبارات السابقة الذكر المتعمقة بتحقيؽ 

كما ىك مكضح في الجدكؿ " تحديد المناطؽ الحرجة التي تؤثر في النجاح كالبدء بالتعامؿ معيا

 ككما نالحظ فإف جميع المتكسطات الحسابية لالستجابات عمى األسئمة جميعيا ،(12-5)رقـ 

 مما يدؿ عمى أف اإلجابات تتراكـ حكؿ القيمة الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 3أكبر مف 

لمعبارات الكاردة في ىذا الجزء مف االستبانة، كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية  (القبكؿ)

 مما يدؿ عمى تراكـ المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة 3.98لمعبارات الخمس يأخذ القيمة 

  .الكسطية في االستجابة بالقبكؿ

كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كما ىك مبيف 

كنالحظ مف خالؿ ىذا الجدكؿ التقارب في التشتت كنسبة مف ، (12-5)في الجدكؿ رقـ 

، كيتساكل تقريبا في %5المتكسط الحسابي، إال أف التشتت في العبارة الثانية أكبر بنسبة 

تقريبا في العبارة الخامسة، كنذكر ىنا أف % 5العبارات األكلى كالثالثة كالرابعة، كينخفض بنسبة 

زيادة التشتت تعني ابتعاد المشاىدات عف قيمتيا الكسطية كنقص التشتت يعني تركز ىذه 

     . المشاىدات حكؿ قيمتيا الكسطية

تحديد المناطؽ الحرجة التي " بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في " تؤثر في النجاح كالبدء بالتعامؿ معيا

أعاله، بالنسبة الرتباط العبارة األكلى مع العبارة الثانية كانت قيمة االرتباط   (13-5)الجدكؿ رقـ 

  كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية 0.01 > 0.001 كبمستكل معنكية 0.545

 0.059متكسطة، كبالنسبة لمعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الثالثة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد عالقة أك ارتباط بيف العبارتيف، 0.05 < 0.737بمستكل معنكية 

 بمستكل معنكية 0.234كالعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الرابعة فقد كاف معامؿ االرتباط 
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 كيشير إلى عدـ كجكد عالقة ذات داللة معنكية بيف العبارتيف، كال يكجد عالقة 0.05 < 0.176

 < 0.631 كبمستكل معنكية 0.084-بيف العبارة األكلى كالخامسة حيث كاف معامؿ االرتباط 

 مما يعني عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية كىذا نتج عف ارتباط العبارات بالعنصر 0.05

.   مباشرة كعدـ االرتباط ببعضيا

أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة فقد كانت قيمة معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة ذات 0.05 > 0.010 بمستكل معنكية 0.427

داللة إحصائية بيف المتغيريف، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الرابعة يأخذ القيمة 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، كمعامؿ 0.05 > 0.017 بمستكل معنكية 0.402

 < 0.998 كمستكل الداللة 0.000االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الخامسة فقد كانت قيمتو 

 مما يعني عدـ كجكد عالقة معنكية، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة كالرابعة يأخذ 0.05

 كىذا يعني عدـ كجكد عالقة ذات داللة 0.05 < 0.235 بمستكل معنكية 0.206القيمة 

 0.201إحصائية بيف العبارتيف كعدـ كجكد عالقة، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة كالخامسة 

 مما يعني عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية، ككذلؾ معامؿ 0.248بمستكل معنكية 

 0.05 < 0.094 بمستكل معنكية 0.288االرتباط بيف العبارة الرابعة كالخامسة كيأخذ القيمة 

كىذا يدؿ عمى . كىذا يعني عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية ما بيف العبارتيف المذككرتيف

تحديد المناطؽ الحرجة " انخفاض االرتباط بيف استجابات المديريف فيما يتعمؽ بمفردات عنصر 

مف عناصر إدارة الجكدة في منشآت قطاع " التي تؤثر في النجاح كالبدء بالتعامؿ معيا 

. الصناعات الدكائية في الضفة الغربية

تحديد المناطؽ الحرجة التي تؤثر في النجاح "  لمفردات عنصر tأما فيما يتعمؽ بنتائج اختبار 

، كحيث أف جميع (12-5)، فقد كانت كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ "كالبدء بالتعامؿ معيا 
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المتكسطات الحسابية لجميع المفردات أكبر مف القيمة المفترضة بكميات متفاكتة كما يظير ذلؾ 

 t، كقيمة (الفرؽ بيف المتكسط الحسابي المحسكب كالفرضي)في العمكد الخامس مف الجدكؿ 

المحسكبة كبيرة في جميع المفردات عدا العبارة الثانية كالتي تتمثؿ بقيمة منخفضة نكع ما، كبما 

، مما يدؿ مف ذلؾ جميعو رفض 0.05 > 0.000أف مستكل المعنكية في جميع العبارات 

الفرضية الفرعية أألكلى مف الفرضية الرئيسية األكلى كقبكؿ الفرضية البديمة كالتي تقر بتحقؽ 

بقيمة فكؽ المتكسطة " تحديد المناطؽ الحرجة التي تؤثر في النجاح كالبدء بالتعامؿ معيا"عنصر 

 %.  82.5 نسبة مكافقة 3.98كبمعدؿ 
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( 12-5)الجدول رقم 
مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة  " تحديد المناطؽ الحرجة التي تؤثر في النجاح كالبدء بالتعامؿ معيا " يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 

 

لمنكاؿ 
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( 13-5)الجدول رقم 
 "تحديد المناطؽ الحرجة التي تؤثر في النجاح كالبدء بالتعامؿ معيا"معامؿ االرتباط سبيرماف بيف العبارات الخاصة بقياس عنصر 

معامل العبارات 
االرتباط 
سبيرمان 

الدراسات التي تقوم 
بيا المنشأة ساىمت 

في التعرف عمى 
النظام القائم فييا 
وتحديد إمكانية 

 ومواقع التحسين فيو

ساىم نجاح تطبيق 
عممية التحسين 

المستمرة في أنشطة 
اإلدارة العميا في نشر 
جاذبيتيا في باقي 

 أنحاء المنشأة

إدارة الجودة الشاممة 
مفيوم بدأ تطبيقو 

من أعمى ىرم 
المنشأة ويمتد 

ليشمل جميع أنحاء 
أنظمة المنشأة 

 الفرعية

إدارة الجودة الشاممة 
عبارة عن رحمة 
مستمرة تتمحور 

حول عممية 
التحسين المستمر 

إلشباع رغبات 
المستيمك 
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التحسين المستمرة 
في أنشطة اإلدارة 
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جاذبيتيا في باقي 
أنحاء المنشأة 

معامل االرتباط 
 
 

مستوى المعنوية  
 ((ذيمين)
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 - - -
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المنشأة الفرعية 
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المستمر إلشباع 
رغبات المستيمك 
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المستيمك وبيئتو 

معامل االرتباط 
 
 
 

مستوى المعنوية  
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0.000  
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0.201  
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Correlations                                                            معامل االرتباط 

**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).      **(ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية        .  

 

 
 

: تطوير العمل الجماعي: العنصر السابع

، "تطكير العمؿ الجماعي" أما العنصر السابع مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

كالعبارات التالية تكضح المفردات التي استخدمت لمتعرؼ عمى مدل التزاـ المديريف بيذا العنصر 

نجد أف نسبة اإلجابة عمى العبارة األكلى كانت  (14-5)في أدائيـ ألعماليـ، مف الجدكؿ رقـ 

، أما نسبة المكافقة عمى %68.6بالمكافقة، ككانت نسبة المكافقة عمى العبارة الثانية % 68.6

، كالعبارة %88.6، كالعبارة الرابعة كانت نسبة المكافقة عمييا %80العبارة الثالثة فقد كانت 

%. 91.4الخامسة كانت المكافقة عمييا بنسبة 

أما بالنسبة لممتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمخمس عبارات السابقة الذكر المتعمقة بتحقيؽ 

، ككما نالحظ فإف جميع (14-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " تطكير العمؿ الجماعي" 

 مما يدؿ عمى أف اإلجابات 3المتكسطات الحسابية لالستجابات عمى العبارات جميعيا أكبر مف 

لمعبارات الكاردة في ىذا الجزء  (القبكؿ)تتراكـ حكؿ القيمة الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

 مما 4.02مف االستبانة، كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات الخمس يأخذ القيمة 

يدؿ عمى تراكـ المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في االستجابة بالقبكؿ مع مالحظة 

.  االنخفاض البسيط لممتكسط الحسابي لمعبارة األكلى كالثانية

كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كدؿَّ عمى ارتفاع 

التشتت في العبارة األكلى كالثانية كالثالثة مقارنة مع التشتت مع العبارتيف األخيرتيف، كنذكر ىنا 

أف العبارة األكلى كالثانية كالثالثة لـ تذكر في صياغتيا اإلدارة العميا فكاف ىناؾ نكع مف الراحة 
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لممديريف الختيار االستجابة التي تتناسب مع رغبتيـ كلكف عندما كانت تذكر اإلدارة العميا كانت 

.    االستجابة محددة مسبقا كىي المكافقة

" تطكير العمؿ الجماعي " بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

التالي، بالنسبة  (15-5)مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 0.000 كبمستكل معنكية 0.683الرتباط العبارة األكلى مع العبارة الثانية كانت قيمة االرتباط  

  كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب إلى القكية، بالنسبة لمعالقة 0.01> 

 > 0.000 بمستكل معنكية 0.631بيف العبارة األكلى كالعبارة الثالثة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب إلى القكية، كالعالقة بيف العبارة األكلى 0.01

 كيشير إلى 0.001 > 0.007 بمستكل معنكية 0.455كالعبارة الرابعة فقد كاف معامؿ االرتباط 

كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب إلى الضعيفة، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة األكلى كالعبارة 

 مما يدؿ عمى كجكد عالقة 0.05 > 0.013 عند مستكل معنكية 0.424الخامسة أخذ القيمة 

. طردية متكسطة أقرب إلى الضعيفة

 أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة فقد كانت قيمة معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية قكية تدؿ عمى 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.707

التقارب بيف تشكيمة االستجابة في العبارة الثانية مف تشكيمة االستجابة في العبارة الثالثة، كمعامؿ 

 0.05 > 0.012 بمستكل معنكية 0.434االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الرابعة يأخذ القيمة 

كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب إلى الضعيفة، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة 

 مما يعني 0.01 > 0.005 كمستكل معنكية 0.480الثانية كالعبارة الخامسة فقد كانت قيمتو 

كجكد عالقة طردية متكسطة، حيث نجد ارتفاع في قيمة االرتباط بيف العبارات األكلى كالثانية 

كالثالثة، باإلضافة إلى االرتفاع في االرتباط بيف العبارة الثالثة كالرابعة كالخامسة بينما ينخفض 
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االرتباط بيف العبارة األكلى مع الرابعة كالخامسة كينخفض االرتباط بيف الثانية مع الرابعة 

.  كالخامسة

 > 0.000 بمستكل معنكية 0.680كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة كالرابعة يأخذ القيمة 

  كىذا يعني كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب إلى القكية، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة 0.01

 مما يعني كجكد عالقة طردية 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.674الثالثة كالخامسة 

متكسطة أقرب إلى القكية، كىك ارتباط جيد بيف العبارات كيمثؿ تقارب في تشكيمة اإلجابة عمى 

ىذه العبارات مما أدل إلى ارتفاع قيمة االرتباط كنالحظ االرتباط المرتفع بيف العبارة الثالثة 

كجميع العبارات ذلؾ أف العبارة الثالثة تتحدث في أمر يرتبط في كؿ أنشطة المنشأة كىك تعريؼ 

كتكثيؽ كتنظيـ األساليب مف أجؿ التأكيد عمى ثبات كمنيجية العمؿ الجماعي في تحسيف 

 بمستكل معنكية 0.841كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الرابعة كالخامسة يأخذ القيمة . العمميات

.  كىذا يعني كجكد عالقة طردية قكية0.01 > 0.000

مما كرد أعاله نجد أف العالقات بيف العبارات تتراكح بيف متكسطة كقكية مما يعني التقارب بشكؿ 

. عاـ بيف إجابات المستقصى منيـ عمى ىذه العبارات

كالتي بناء عمييا سنقـك  (14-5) الكاردة في الجدكؿ رقـ tأما اآلف فسنقـك بمناقشة نتائج اختبار 

بالقبكؿ أك الرفض بيف الفرضية الفرعية األكلى مف الفرضية الرئيسية األكلى أك الفرضية البديمة 

، كلكف الفرؽ صغير بيف 3ليا، نجد أف المتكسطات الحسابية لمعبارات أكبر مف القيمة المفترضة 

 بينما يتجاكز الكاحد الصحيح 0.8المتكسط الحسابي لمعبارة األكلى كالعبارة الثانية كال يتجاكز 

 المحسكبة تتراكح بيف الصغيرة كالكبيرة نسبيا، بينما تتساكل tلباقي العبارات، كفيما يتعمؽ بقيمة 

 مما يعني رفض الفرضية الفرعية األكلى كقبكؿ الفرضية البديمة 0.05 > 0.000قيمة المعنكية 

مع ضركرة العمؿ عمى % 79.5التي تعني تحقؽ العنصر السابع بقيمة فكؽ المتكسطة كبنسبة 
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زيادة تحقيؽ العبارة األكلى كالثانية مف أجؿ زيادة تحقؽ ىذا العنصر كبالتالي تحقؽ إدارة الجكدة 

. الشاممة بشكؿ أكبر
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المساىمة في فرؽ العمؿ في جميع أنحاء المنشأة  
8 2

2.9 
1

6 
ا

لمنكاؿ 

4
5.7 

6 1
7.1 

5 1
4.3 

3
.77 

0
.973 

%
26 

4
.69 

0
.000 

دعما إلنشاء فرؽ العمؿ تقـك المنشأة   .2
زالتيا كمنع  بتحديد العكائؽ المكجكدة في العمؿ كا 

ظيكرىا مجددا 
 

7 2
0.0 

1
7 

ا
لمنكاؿ 

4
8.6 

6 1
7.1 

4 1
1.4 

3
.79 

0
.914 

%
24 

5
.07 

0
.000 

ساىـ األسمكب الُمعرؼ كالمكثؽ كالمنظـ   .3
في المنشأة في التأكيد عمى ثبات كمنيجية العمؿ 

الجماعي في تحسيف العمميات 

1
0 

2
8.6 

1
8 

ا
لمنكاؿ 

5
1.4 

5 1
4.3 

2 5
.7 

4
.03 

0
.822 

%
20 

7
.40 

0
.000 

ساىمت اإلدارة العميا بإيجاد فرؽ عمؿ   .4
مشتركة تعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ 

زالتيا   المشتركة بيف العمميات كا 

1
0 

2
8.6 

2
1 

ا
لمنكاؿ 

6
0.0 

3 8
.6 

 - -4
.21 

0
.592 

%
14 

1
1.88 

0
.000 

عممت اإلدارة العميا في دعـ إيجاد فرؽ   .5
عمؿ لمتعامؿ مع المشاكؿ الطارئة 

1
3 

3
7.1 

1
9 

ا

5
4.3 

2 5
.7 

 - -4
.32 

0
.589 

%
14 

1
3.11 

0
.000 
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( 14-5)الجدول رقم 
مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة  " تطكير العمؿ الجماعي " يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 

لمنكاؿ 
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( 15-5)الجدول رقم 
 "تطكير العمؿ الجماعي " بيف العبارات المرتبطة بعنصر عنصر  (سبيرماف)معامؿ االرتباط 

معامل العبارات 
االرتباط 
سبيرمان 

ساىمت اإلدارة في 
تحفيز العالمين عمى 
المساىمة في فرق 
العمل في جميع 
 أنحاء المنشأة

دعما إلنشاء فرق 
العمل تقوم المنشأة 

بتحديد العوائق 
الموجودة في العمل 

زالتيا ومنع ظيورىا  وا 
مجددا 

 

ساىم األسموب 
الُمعرف والموثق 

والمنظم في المنشأة 
في التأكيد عمى 
ثبات ومنيجية 

العمل الجماعي في 
 تحسين العمميات

ساىمت اإلدارة العميا 
بإيجاد فرق عمل 
مشتركة تعمل عمى 

إيجاد الحمول 
لممشاكل المشتركة 

بين العمميات 
زالتيا  وا 

دعما إلنشاء فرق 
العمل تقوم 

المنشأة بتحديد 
العوائق الموجودة 
زالتيا  في العمل وا 

ومنع ظيورىا 
مجددا 

معامل االرتباط 
 
 

مستوى المعنوية  
 (ذيمين)

0.683 ** 
 

0.000 

 - - -

ساىم األسموب 
الُمعرف والموثق 

والمنظم في 
المنشأة في التأكيد 

عمى ثبات 
ومنيجية العمل 
الجماعي في 

تحسين العمميات 

معامل االرتباط 
 
 

مستوى المعنوية  
 (ذيمين)

0.631  ** 
  

 

0.000 
 

0.707 ** 
 

 

0.000 

 - -

ساىمت اإلدارة 
العميا بإيجاد فرق 

عمل مشتركة 
تعمل عمى إيجاد 
الحمول لممشاكل 
المشتركة بين 

زالتيا  العمميات وا 

معامل االرتباط 
 
 
 

مستوى المعنوية 
 (ذيمين)

0.455  ** 
 
 

0.007  
 

0.434 * 
 
 

0.012 

0.680 
  **

 
 

0.000  
 

 -

عممت اإلدارة 
العميا في دعم 

إيجاد فرق عمل 
لمتعامل مع 

المشاكل الطارئة 

معامل االرتباط 
 
 
 

مستوى المعنوية 
 (ذيمين)

0.424  * 
 
 

 0.480 
 **
 

0.674 
  **

 

0.841 
  **
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0.013  
 

 
0.005 

 
0.000  
 

 
0.000  
 

Correlations                                                            معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).      **(ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية        .  

: توفير الدعم والتدريب والتعميم: العنصر الثامن

تكفير الدعـ كالتدريب كالتعميـ " أما العنصر الثامف مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

، كالعبارات التالية تكضح المفردات التي استخدمت لمتعرؼ عمى مدل التزاـ المديركف بيذا "

نجد أف نسبة اإلجابة عمى العبارة األكلى  (16-5)العنصر في أدائيـ ألعماليـ، مف الجدكؿ رقـ 

بالمكافقة، ككذلؾ % 91.4بالمكافقة ، ككانت عمى العبارة الثانية بنسبة % 80كانت بنسبة 

بالمكافقة، كالعبارة الرابعة كانت نسبة المكافقة % 88.6بالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بنسبة 

بال % 37.1كبنسبة % 51.4، كالعبارة الخامسة كانت المكافقة عمييا بنسبة %74.2عمييا 

، كىذا يدؿ عمى نسبة المكافقة كالتي %91.5أدرم، كالعبارة السادسة كانت المكافقة عمييا بنسبة 

في أدائيـ " تكفير الدعـ كالتدريب كالتعميـ" تدؿ عمى رأم المديريف في درجة تحقيقيـ لعنصر 

في العبارة الخامسة كالتي ترتبط بتأكيد اإلدارة % 51.4لمياـ كظائفيـ كانخفاض نسبة المكافقة 

العميا عمى عدـ تأثير عممية التحسيف المستمر في المنشأة عمى المكاقع الكظيفية لمعامميف فييا 

بنشر الشعكر باألماف، يدؿ ىذا عمى عدـ التأكيد ف قبؿ اإلدارة العميا عمى ىذه العبارة يؤدم إلى 

عدـ الشعكر باألماف لدل العامميف كبالتالي معارضتيـ لتطبيؽ عمميات التحسيف المستمر 

كتقاعسيـ عف المساىمة في مثؿ ىذه الجيكد خكفا عمى مكاقعيـ الكظيفية كخكفا مف خسارتيـ 

لكظائفيـ كىذا يعاكس مطالب إدارة الجكدة الشاممة التي تعتبر القكة البشرية جزء مف رأس ماؿ 

المنشأة كخاصة أف القكة البشرية ىي التي تحمؿ مردكدات االستثمار في تدريب العامميف كسنكات 
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الخبرة الطكيمة التي حققيا العامؿ خالؿ تكاجده في المنشأة، فالقكة البشرية ىي أرشيؼ الخبرات 

.  السابقة عمى مر السنيف في المنشأة

" كقد كاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمست عبارات السابقة الذكر المتعمقة بتحقيؽ 

، ككما نالحظ فإف (16-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " تكفير الدعـ كالتدريب كالتعميـ 

 مما يدؿ عمى أف 3جميع المتكسطات الحسابية لالستجابات عمى العبارات جميعيا أكبر مف 

لمعبارات الكاردة في  (القبكؿ)اإلجابات تتراكـ حكؿ القيمة الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

ىذا الجزء مف االستبانة، كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات الستة تأخذ القيمة 

.   مما يدؿ عمى تراكـ المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في االستجابة بالقبكؿ4.06

 كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كما ىك مبيف 

، نجد أف التشتت يزيد في العبارة الرابعة كالعبارة الخامسة كترتبط العبارة (16-5)في الجدكؿ رقـ 

الرابعة بإزالة المياـ الزائدة مف خالؿ تطبيؽ عمميات التحسيف باإلضافة إلى أف العبارة الخامسة 

تتحدث عف تأكيد عدـ تأثير التحسينات في المنشأة عمى األمف الكظيفي لمعامميف في المنشأة، 

كزيادة التشتت باإلضافة إلى انخفاض النسب الممثمة ليذه العبارة يعني تراجع اإلدارة عف دعـ 

 .  تحقيؽ ىذه المفردات مما يؤثر في مدل تطبيؽ العنصر

تكفير الدعـ كالتدريب " بيف العبارات المرتبطة بعنصر عنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

، بالنسبة الرتباط (17-5)مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " كالتعميـ

 كىذا 0.01 > 0.001 كبمستكل معنكية 0.536العبارة األكلى مع العبارة الثانية كانت قيمة االرتباط 

االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة ، بالنسبة لمعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الثالثة 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة 0.01 > 0.001 بمستكل معنكية 0.557فقد كاف معامؿ االرتباط 

 بمستكل 0.387طردية متكسطة، كالعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الرابعة فقد كاف معامؿ االرتباط 
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 كيشير إلى كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب إلى ضعيفة، كمعامؿ 0.05 > 0.022معنكية 

 > 0.213 عند مستكل معنكية 0.219االرتباط بيف العبارة األكلى كالعبارة الخامسة يأخذ القيمة 

 مما يدؿ عمى عدـ كجكد عالقة ذات تفسير إحصائية ككجكد تأثير لعامؿ الصدفة، بالنسبة 0.05

 0.008 بمستكل معنكية 0.445لمعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة السادسة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، مف ىنا أف ارتباط العبارة األكلى مع باقي 0.01> 

العبارات ال تتجاكز قكة العالقة المتكسطة في ىذا االرتباط كىك ارتباط منخفض نسبيا ككاف مف 

. األفضؿ أف يككف االرتباط أقكل مف ذلؾ بيف استجابة المديركف

 أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة فقد كانت قيمة معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، كمعامؿ 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.612

 0.01 > 0.007 بمستكل معنكية 0.448االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الرابعة يأخذ القيمة 

كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة القكة، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة 

 مما يعني عدـ كجكد عالقة 0.05 <0.875 كمستكل المعنكية 0.028الخامسة فقد كانت قيمتو 

ذات داللة إحصائية كيتدخؿ عامؿ الصدفة في تشكيميا، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة 

 مما يدؿ عمى كجكد عالقة 0.01 = 0.010 عمى مستكل معنكية 0.434السادسة فقد كانت قيمتو 

طردية متكسطة بيف العبارتيف، كيدؿ ما سبؽ عمى ارتباط متكسط بيف العبارة الثانية كباقي العبارات 

.  كىذا يعني أف تشكيمة االستجابة مف المستقصى منيـ كانت تختمؼ مف عبارة لعبارة أخرل

 0.05 < 0.029 بمستكل معنكية 0.375كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة كالرابعة يأخذ القيمة 

كىذا يعني كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب إلى المنخفضة، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة 

 مما يعني عدـ كجكد عالقة ذات معنى 0.05 < 0.102 بمستكل معنكية 0.290كالخامسة 

 0.003 بمستكل معنكية 0.505إحصائية، كبيف العبارة الثالثة كالسادسة كانت قيمة معامؿ االرتباط 
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 كىذا يدؿ عمى عالقة طردية متكسطة إف عالقة العبارة الثالثة مع العبارات جميعيا 0.01> 

. منخفضة عدا مع العبارة السادسة كالتي تشكؿ ارتباط أقكل نسبيا مف ما ىك عميو مع باقي العبارات

 0.05 < 0.875 بمستكل معنكية 0.028كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الرابعة كالخامسة يأخذ القيمة 

كىذا يعني عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية ما بيف العبارتيف، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة 

 كىذا يعني عدـ كجكد عالقة 0.05 < 0.096 بمستكل معنكية 0.29الرابعة كالسادسة يأخذ القيمة 

. ذات داللة إحصائية ما بيف العبارتيف

 كبمستكل معنكية 0.246كالعالقة بيف العبارة الخامسة كالسادسة يمثميا معامؿ االرتباط ذك القيمة 

.  مما يدؿ عمى عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية0.05 < 0.168

تكفير "كيدؿ كؿ ما ذكر أعاله عمى انخفاض االرتباط بيف عبارات العنصر الثامف كالذم يتحدث عف 

. ، مما يدؿ عمى عدـ التشابو في تشكيمة اإلجابة بيف المستقصى منيـ"الدعـ كالتدريب كالتعميـ

، لقد ظير (16-5) فقد كانت كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ tأما بالنسبة لتحميؿ نتائج اختبار 

 الخامس مف الجدكؿ المذككر الفركؽ بيف المتكسط الحسابي لمعبارة كالقيمة المفترضة دفي العمك

لالختبار ككانت ىذه القيمة أكبر مف كاحد في العبارة األكلى كالثانية كالثالثة كالسادسة، أـ في 

مما يدؿ القرب مف القيمة  (0.59، 0.8)العبارة الرابعة كالخامسة فقد كانت أقؿ مف كاحد 

ف صغر قيمة 3المفترضة لالختبار كىي   المحسكبة كانت كبيرة في العبارات األكلى كالثانية t، كا 

كالثالثة كالسادسة، كانخفضت في العبارة الرابعة كالخامسة، ككاف مستكل المعنكم لجميع العبارات 

 مما يدؿ عمى رفض الفرضية الفرعية األكلى كقبكؿ الفرضية البديمة التي 0.05 > 0.000= 

مع ضركرة العمؿ عمى زيادة % 79.5تعني تحقؽ العنصر الثامف بقيمة فكؽ المتكسطة كبنسبة 

تحقيؽ العبارة الرابعة كالخامسة كعمى األخص العبارة الخامسة حيث أف نسبة المكافقة عمييا 
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كذلؾ مف أجؿ زيادة تحقؽ ىذا العنصر كبالتالي تحقؽ إدارة الجكدة الشاممة بشكؿ % 51.4

. أكبر
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( 16-5)الجدول رقم 

ا
لرقـ 

ـالعبارة 
كافؽ 
بشدة 

ـ% 
كافؽ 

ال% 
 أدرم 

غ% 
ير 
مكافؽ 

غ% 
ير 
مكافؽ 
بشدة 

ا% 
لمتكسط 
الحسابي 

ا
النحراؼ 
المعيارم 

ـ
عامؿ 
 االختالؼ

ؽ
 tيمة 

المحسكبة 

ا
لمعنكية 

 (ذيميف)

تدريب كتعميـ العامميف عمى   .1
تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة مف أكلكيات 

اإلدارة العميا 

1
2 

3
4.3 

1
6 

ا
لمنكاؿ 

 

4
5.7 

6 1
7.1 

1 2
.9 

 - -4
.11 

0

.796 
%

19 
8

.28 
0

.000 

إف التحسيف المستمر يمتاز   .2
بأكلكية عالية في منشأتكـ 

1
3 

3
7.1 

1
9 

ا
لمنكاؿ 

5
4.3 

2 5
.7 

1 2
.9 

 - -4
.26 

0
.701 

%
17 

1
0.62 

0
.000 

تستثمر المنشأة الكقت كالجيد   .3
كالماؿ في التعميـ كالتدريب مف أجؿ تحقيؽ 

التحسيف المستمر  

1
0 

2
8.6 

2
1 

ا
لمنكاؿ 

6
0.0 

3 8
.6 

 - - - -4
.21 

0
.592 

%
14 

1
1.88 

0
.000 

ساىمت عممية التحسيف في   .4
التخمص مف المياـ الزائدة التي ترفع التكمفة 

كتطيؿ الزمف الالـز إلتماـ العممية  

6 1
7.1 

2
0 

ا
لمنكاؿ 

5
7.1 

6 1
7.1 

2 5
.7 

1 2
.9 

3
.80 

0
.901 

%
24 

5
.25 

0
.000 

%30- - 8 113133 5ساىـ تأكيد اإلدارة العميا عمى   .5
24 

40
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مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة االثنى عشر  " تكفير الدعـ كالتدريب كالتعميـ " يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 

عدـ تأثير التحسينات في المنشأة عمى 
المكاقع الكظيفية لمعامميف فييا بنشر الشعكر 

باألمف الكظيفي  

4.3 3 
ا

لمنكاؿ 

7.1 3 
ا

لمنكاؿ 

7.1 .6 .59 .857 .00 .000 

تدريب العامميف الجدد ىك دائـ   .6
المتابعة في منشأتكـ 

1
5 

4
2.9 

1
7 

ا
لمنكاؿ 

4
8.6 

2 5
.7 

 - - - -4
.38 

0
.604 

%
14 

1
3.35 

0
.000 
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( 17-5)الجدول رقم 
 "تكفير الدعـ كالتدريب كالتعميـ" بيف العبارات المرتبطة بعنصر عنصر  (سبيرماف)معامؿ االرتباط 

معامل العبارات 
االرتباط 
سبيرمان 

تدريب وتعميم 
العاممين عمى 
تطبيق إدارة 

الجودة الشاممة 
من أولويات 
اإلدارة العميا 

إن التحسين 
المستمر يمتاز 
بأولوية عالية 
في منشأتكم 

تستثمر المنشأة 
الوقت والجيد 

والمال في التعميم 
والتدريب من أجل 
تحقيق التحسين 

المستمر 

ساىمت عممية 
التحسين في التخمص 
من الميام الزائدة التي 
ترفع التكمفة وتطيل 
الزمن الالزم إلتمام 

العممية 

ساىم تأكيد اإلدارة العميا 
عمى عدم تأثير التحسينات 
في المنشأة عمى المواقع 

الوظيفية لمعاممين فييا بنشر 
الشعور باألمن الوظيفي 

إن التحسين 
المستمر يمتاز 

بأولوية عالية في 
منشأتكم 

معامل االرتباط 
مستوى المعنوية  

 0.536 ((ذيمين)
 **

 

0.001 

 - - - -

تستثمر المنشأة 
الوقت والجيد 

والمال في التعميم 
والتدريب من أجل 
تحقيق التحسين 

المستمر 

معامل االرتباط 
 
 

مستوى المعنوية  
 (ذيمين)

0.557 
  **
  

 

 

0.001 
 

0.612 
 **

 

 

 

0.000 

 - - -

ساىمت عممية 
التحسين في 
التخمص من 

الميام الزائدة التي 
ترفع التكمفة وتطيل 
الزمن الالزم إلتمام 

العممية 

معامل االرتباط 
 
 
 
 

مستوى المعنوية  
 (ذيمين)

0.387 
  *

 

 
 

0.022  
 

0.448  **
 
 
 

0.012 

0.375 
  *
 
 
 

0.029  
 

 - -

ساىم تأكيد اإلدارة 
العميا عمى عدم 
تأثير التحسينات 
في المنشأة عمى 
المواقع الوظيفية 
لمعاممين فييا 
بنشر الشعور 

معامل االرتباط 
 
 
 
 

مستوى المعنوية  
 (ذيمين)

0.219  
 
 
 

 
0.028  
 
 

0.290  
 
 
 
 

0.028  
 
 

 
0.875  

 -
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  0.213باألمن الوظيفي 
 

 
0.875 

0.102  
 

 

تدريب العاممين 
الجدد ىو دائم 
المتابعة في 
منشأتكم 

معامل االرتباط 
 
 

مستوى المعنوية  
 (ذيمين)

0.445 
 **
 

0.008 

0.434 
 *
 

0.010 

0.505 
 **
 

0.003 

0.29 
 

 

0.096 

0.246 
 

 

0.168 

Correlations                                                            معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).      **(ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية        .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: بناء الثقة واالحترام: العنصر التاسع
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، كالعبارات "بناء الثقة كاالحتراـ " أما العنصر التاسع مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

تكضح المفردات التي استخدمت لمتعرؼ عمى مدل التزاـ المديريف بيذا  (19 – 5)في الجدكؿ رقـ 

نجد أف نسبة اإلجابة عمى العبارة األكلى  (19- 5)العنصر في أدائيـ ألعماليـ، مف الجدكؿ رقـ 

% 34.3بالمكافقة كبنسبة % 48.5بالمكافقة، ككانت عمى العبارة الثانية بنسبة % 82.8كانت بنسبة 

بالرفض كنالحظ ارتفاع نسبة رفض ىذه العبارة مما يدؿ عمى عدـ قياـ % 51.4ال أدرم كبنسبة 

اإلدارة بالمياـ الممقى عمى عاتقيا في دعـ إزالة عكامؿ اإلحباط التي تؤثر عمى تدني أداء العامميف 

أم استقالة العماؿ كانتقاليـ لمعمؿ في منشآت أخرل مما يؤدم إلى )كتزيد مف معدؿ دكراف العمؿ 

دخاؿ عماؿ جدد نسبة خطأىـ عالية كحاجتيـ لفترة تدريب إلكسابيـ الخبرة  خسارة خبراتيـ كا 

ال % 28.6بالمكافقة كبنسبة % 62.8، كبالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بنسبة (الضركرية لمعمؿ

أدرم كىذه النسبة مقبكلة كلكنيا منخفضة ألنيا تعني عدـ تحقؽ عممية العناية بالعامميف في المنشأة 

بشكؿ كافي كعدـ استخداـ أقؿ أساليب التحفيز كىك مجرد تكجيو الشكر لمعامميف مف أجؿ رفع الركح 

.  المعنكية كتحفيزىـ مف خالؿ استفزاز دافعيتيـ لمعمؿ

بناء الثقة "ككاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمعبارات الست السابقة الذكر المتعمقة بتحقيؽ 

، ككما نالحظ فإف جميع المتكسطات الحسابية (19-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " كاالحتراـ 

 مما يدؿ عمى أف اإلجابات تتراكـ حكؿ القيمة 3لالستجابات عمى العبارات جميعيا أكبر مف 

لمعبارات كلكف بقرب أكثر مف االستجابة بال أدرم  (القبكؿ)الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

الكاردة في ىذا الجزء مف االستبانة، كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات الستة تأخذ 

 مما يدؿ عمى تراكـ المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في االستجابة بال أدرم 3.71القيمة 

.  باتجاه المكافقة
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 كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم، تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كما ىك مبيف في 

كالذم يظير نسبة تشتت عالية نسبيا بيف العبارات مما يدؿ عمى االختالؼ في  ،(19-5)الجدكؿ 

. تشكيمة االستجابة عمى العبارات أم عدـ تكافؽ آراء المديركف حكؿ ىذه العبارات

مف " بناء الثقة كاالحتراـ " بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

، بالنسبة الرتباط العبارة (18-5)عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 كىذا 0.01 > 0.005 كبمستكل معنكية 0.461األكلى مع العبارة الثانية كانت قيمة االرتباط 

االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، بالنسبة لمعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الثالثة فقد 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية 0.01 > 0.003 بمستكل معنكية 0.487كاف معامؿ االرتباط 

متكسطة، أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة فقد كانت قيمة معامؿ 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.663االرتباط 

مما يدؿ عمى ارتباط متكسط بيف استجابات المستقصى منيـ تنخفض في العالقة بيف األكلى كباقي 

. 0.01العبارات كتتحسف قميال في االرتباط بيف الثانية كالثالثة كذلؾ عمى مستكل معنكية أقؿ مف 

، فقد كانت قيـ "بناء الثقة كاالحتراـ" المرتبطة بالعنصر التاسع tأما فيما يتعمؽ بمناقشة نتائج اختبار 

 لالختبار قيمتيا في العبارة الثانية كالثالثة ةالمتكسط الحسابي لعبارات قريبة جدا مف القيمة االفتراضي

 المحسكبة t كصغر الفركؽ، أما فيما يتعمؽ بقيمة 3 مما يدؿ عمى القرب مف قيمة 0.66 ك 0.43

فيي أيضا صغيرة في العبارة الثانية كالعبارة الثالثة مما يدؿ عمى كبر المساحة فكقيا كقربيا مف قيمة 

 ليا أكبر بقميؿ مما يعني بعدىا عف قيمة فرضية العدـ tفرضية العدـ أما العبارة األكلى فقيمة 

بمسافة أكبر مف العبارتيف األخرييف، كلكف فيما يرتبط بقيمة مستكل المعنكية فجميع العبارات تأخذ 

 مما يعني أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية، كمما سبؽ كمو فإف الفرضية 0.05 > 0.000القيمة 

انخفاض مستكل تحقيؽ عناصر إدارة الجكدة الشاممة لدل المديريف في منشآت قطاع "الفرعية األكلى 
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تقبؿ بالنسبة لممفردة الرابعة مف العنصر التاسع ، " فمسطيف–الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

كترفض الفرضية الفرعية األكلى لباقي المفردات كتقبؿ الفرضية البديمة كالتي تدؿ عمى تحقؽ كؿ 

 كبنسبة 3.87المفردات بقيمة فكؽ المتكسطة كبنسب متفاكتة كيتحقؽ العنصر بقيمة فكؽ المتكسط  

مما يدؿ عمى انخفاض نسبة التحقؽ بالتالي يجب العمؿ عمى زيادة الجيد المبذكؿ مف أجؿ % 64.7

تحقيؽ الثقة كاالحتراـ بيف العامميف كاإلدارة مف خالؿ أساليب التحفيز كالتدريب كالتعميـ المستخدمة 

في تطكير المصادر البشرية مف أجؿ زيادة ثقة العامؿ بالمنشأة كمف أجؿ تخفيض دكراف العمؿ 

كأيضا زيادة الثقة لدل العامؿ لمتقدـ بمالحظاتو كانتقاداتو لمنشاط الذم يقـك بو مف أجؿ تحقيؽ 

. تحسيف ليذا النشاط

( 18-5)الجدول رقم 
 "بناء الثقة كاالحتراـ " بيف العبارات المرتبطة بعنصر عنصر  (سبيرماف)معامؿ االرتباط 

معامؿ العبارات 
االرتباط 
سبيرماف 

اإلدارة العميا تشجع األفراد العامميف عمى التكمـ 
بداء المالحظات لمتأكيد عمى المسؤكلية الفردية  كا 

 تجاه الجكدة

إزالة عكامؿ اإلحباط لدل العامميف ساىمت 
 في تخفيض معدؿ دكراف العمؿ

إزالة عكامؿ اإلحباط 
لدل العامميف ساىمت 

في تخفيض معدؿ 
دكراف العمؿ 

معامؿ االرتباط 
مستكل معنكية 

 (ذيميف)

0.461 ** 
 

0.005 

 -

شكر كتقدير 
األشخاص كفرؽ 
العمؿ ساىـ في 
تحفيزىـ لتحسيف 
أنظمة كعمميات 

المنشأة 

معامؿ االرتباط 
 

مستكل معنكية 
 (ذيميف)

0.487  ** 
  

0.003 
 

0.663 ** 
 

0.000 

 
                                                              Correlationsمعامل االرتباط 

 Correlation is significant at the .01 level (2-tailed  **  .(.  (ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية** 
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( 19-5)الجدول رقم 
 
 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة  " بناء الثقة كاالحتراـ " يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 
 

مكافؽ العبارة الرقـ 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

المتكسط % 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

 tقيمة 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

اإلدارة العميا تشجع األفراد العامميف   .1
بداء المالحظات لمتأكيد  عمى التكمـ كا 
عمى المسؤكلية الفردية تجاه الجكدة 

9 25.7 20 
 

المنكاؿ 

57.1 4 11.4 2 5.7 4.03 0.785 %20 7.75 0.000 

إزالة عكامؿ اإلحباط لدل العامميف   .2
ساىمت في تخفيض معدؿ دكراف 

العمؿ 

4 11.4 13 
المنكاؿ 

37.1 12 34.3 6 17.1 3.43 0.917 %27 2.77 0.000 

شكر كتقدير األشخاص كفرؽ العمؿ   .3
ساىـ في تحفيزىـ لتحسيف أنظمة 

كعمميات المنشأة 

4 11.4 18 
المنكاؿ 

51.4 10 28.6 3 8.6 3.66 0.802 %22 4.85 0.000 
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 :بناء بيئة تعتمد التحسين المستمر كأسموب حياة: العنصر العاشر

بناء بيئة تعتمد التحسيف المستمر " أما العنصر العاشر مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

، كالعبارات التالية تكضح المفردات التي استخدمت لمتعرؼ عمى مدل التزاـ المديريف "كأسمكب حياة 

نجد أف نسبة اإلجابة عمى العبارة  (20-5)بيذا العنصر في أدائيـ ألعماليـ، مف الجدكؿ رقـ 

بال % 22.9بالمكافقة كبنسبة % 65.7بالمكافقة، ككانت عمى العبارة الثانية % 77.2األكلى كانت 

بالمكافقة، كالعبارة الرابعة كانت نسبة % 74.3أدرم، ككذلؾ بالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بنسبة 

أم أف رأم المديركف في ىذه العبارة أنو غير محققة في قكانيف المنشأة كأف % 22.8المكافقة عمييا 

تحفيز العامميف الذيف يحددكف مشاكؿ في أداء عممياتيـ غير ميـ مما يعني عدـ كجكد الدافعية لدل 

العامؿ لتحديد أم مشكمة يصادفيا باستمرار أثناء أدائو لألعماؿ المككمة إليو باإلضافة إلى احتماؿ 

خكفو مف التعرض لمعقاب إذا ما عمؿ عمى تحديد ىذه المشاكؿ عمى أنو ىك المسؤكؿ عنيا مع 

االحتماؿ األكبر لعدـ مسؤكليتو فبالتالي معاقبتو عمى شيء ال ذنب لو فيو، كالعبارة الخامسة كانت 

، كعمى %82.8، كقيمة نسبة المكافقة عمى العبارة السادسة كاف %77.1المكافقة عمييا بنسبة 

، %82.8، كالعبارة التاسعة بنسبة %91.4، كالعبارة الثامنة بنسبة %88.5العبارة السابعة بنسبة 

   .كىذا يدؿ عمى نسبة المكافقة المرتفعة عمى جميع العبارات

بناء بيئة " كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمتسع عبارات السابقة الذكر المتعمقة بتحقيؽ 

، ككما نالحظ فإف (20-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " تعتمد التحسيف المستمر كأسمكب حياة 

 مما يدؿ عمى أف 3جميع المتكسطات الحسابية لالستجابات عمى العبارات جميعيا أكبر مف 

لمعبارات الكاردة في ىذا  (القبكؿ)اإلجابات تتراكـ حكؿ القيمة الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

  2.69الجزء مف االستبانة، ما عدا في العبارة الرابعة كالتي كانت قيمة المتكسط الحسابي فييا 

المكافئة اإليجابية لألشخاص الذيف يحددكف المشاكؿ أمر ) كتنص ىذه العبارة عمى 3أصغر مف 
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أم أف المنشآت في قطاع الصناعات الدكائية لـ تدخؿ قانكف يرتبط  (تنص عميو قكانيف المنشأة

بالمكافأة اإليجابية لمعامؿ الذم يحدد المشاكؿ كذلؾ مف أجؿ تشجيع عممية تحديد المشاكؿ كبالتالي 

إيجاد الحمكؿ المناسبة ليا، كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات التسع يأخذ القيمة 

 مما يدؿ عمى تراكـ المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في االستجابة بال أدرم 3.90

 في الصفحات التالية القبكؿ أك الرفض عند مقارنة tكبالميؿ اتجاه مكافؽ كسيتـ بناء عمى اختبار 

.  المتكسطات الحسابية لمعبارات

كلمقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كما ىك مبيف في الجدكؿ 

، مما يدؿ عمى التشتت العالي لمعبارات بشكؿ عاـ كيدؿ ذلؾ عمى أىمية العمؿ عمى تحقيؽ (5-20)

بعض العبارات التي فييا تشتت عاؿ كمراجعة مدل تحققيا مف قبؿ اإلدارة في منشآت قطاع 

الصناعات الدكائية مف أجؿ تحقيؽ تحسيف لألمكر المرتبطة بيذه المفردات كبيذا العنصر مف 

   .عناصر إدارة الجكدة الشاممة بشكؿ أكبر

بناء بيئة تعتمد التحسيف المستمر "بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

، بالنسبة (21-5)مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " كأسمكب حياة

  0.01 > 0.002 كبمستكل معنكية 0.5الرتباط العبارة األكلى مع العبارة الثانية كانت قيمة االرتباط 

كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، بالنسبة لمعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة 

 كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد 0.05 < 0.061 بمستكل معنكية 0.325الثالثة فقد كاف معامؿ االرتباط 

عالقة ذات داللة إحصائية، كالعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الرابعة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كيشير إلى عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف 0.05 < 0.346 بمستكل معنكية 0.164

 عند مستكل 0.031العبارتيف، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة األكلى كالعبارة الخامسة يأخذ القيمة 

 عند مستكل 0.199 كبيف العبارة األكلى كالعبارة السادسة يأخذ القيمة 0.05 < 0.861معنكية 
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 عند مستكل معنكية 0.070  كبيف العبارة األكلى كالعبارة السابعة يأخذ القيمة 0.251معنكية 

 عند مستكل معنكية 0.035 ك بيف العبارة األكلى كالعبارة الثامنة يأخذ القيمة 0.05 < 0.689

 عند مستكل معنكية 0.117  ك بيف العبارة األكلى كالعبارة التاسعة يأخذ القيمة 0.05 < 0.841

.  مما يدؿ عمى عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بينيا جميعا0.05 < 0.502

 أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كالعبارة الثالثة فقد كانت قيمة معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة ذات داللة 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.591

إحصائية بيف المتغيريف، كمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثانية كباقي العبارات ال تظير أم عالقة ذات 

. داللة إحصائية

كبالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الثالثة كباقي العبارات ال تظير كجكد أم عالقة ذات داللة 

. إحصائية

ككذلؾ بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة الرابعة كباقي العبارات ال تظير كجكد عالقة ذات داللة 

. في الصفحة التالية (21-5)إحصائية كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

أما العبارة الخامسة فتظير عالقة ذات داللة إحصائية بينيا كبيف العبارة السادسة حيث قيمة معامؿ 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، 0.01 > 0.004 كفي مستكل معنكية 0.47االرتباط 

 > 0.001 كبمستكل معنكية 0.524كبالنسبة لمعالقة مع العبارة السابعة يأخذ معامؿ االرتباط القيمة 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة ذات داللة إحصائية، كال يكجد عالقات ذات داللة 0.01

. إحصائية مع باقي العبارات

أما العبارة السادسة فميا عالقات ذات دالالت إحصائية فقط مع العبارات الخامسة كالسابعة كالتاسعة 

 كتأخذ 0.01 > 0.004 بمستكل معنكية 0.47كىي عالقات تأخذ معامؿ ارتباط  مع الخامسة 

 كىي عالقة طردية 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.719معامؿ ارتباط  مع العبارة السابعة 
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قكية مما يدؿ عمى التشابية في تشكيمة االجابة عمى كؿ مف العبارتيف كالعبارة السادسة تأخذ قيمة 

 كما ىك مبيف في 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.586معامؿ ارتباط  مع العبارة التاسعة 

.  كىي عالقات طردية ذات داللة بينيا األربعة (21-5)الجدكؿ رقـ 

أما العبارة السابعة فكما تـ تكضيح عالقتيا بالعبارات أعاله فميا عالقات بالعبارة الثامنة بمعامؿ 

 كىي عالقة طردية متكسطة، كمع العبارة التاسعة 0.01 > 0.044 بمستكل معنكية 0.343ارتباط  

.   أم أنيا عالقة طردية متكسطة0.01 > 0.001 بمستكل معنكية 0.551بمعامؿ ارتباط  

 0.496كالعالقة بيف العبارة التاسعة كالثامنة حيث تظير عالقة ذات داللة إحصائية بمعامؿ ارتباط 

، كذلؾ باإلضافة إلى العالقات المكضحة أعاله، كلكف مع باقي 0.01 > 0.002كمستكل معنكية 

العالقات ذات الدالالت  (21-5)العبرات فال يكجد عالقات ذات داللة إحصائية كيظير الجدكؿ 

. اإلحصائية حيث تـ تظميميا

مما يدؿ عمى االختالؼ في تشكيمة االستجابة عمى مفردات ىذا العنصر كانخفاض نسب المكافقة 

عمى عدد مف المفردات ما يستكجب ضركرة االنتباه إلى مدل تحقؽ ىذه المفردات كالعمؿ عمى 

التأكيد عمى تحقيقيا حيث أنيا ترتبط بشكؿ أساسي بجكىر إدارة الجكدة الشاممة كىي عممية التحسيف 

. المستمر

نجد أف قيمة المتكسطات الحسابية لمعبارات تزيد بقيمة كاحد كأكثر  (20-5)كمف مناقشة الجدكؿ 

بقميؿ عف القيمة المفترضة، كلكف في العبارات األكلى كالثالثة تزيد بقيـ ضئيمة مما يدؿ عمى قربيا 

انخفاض مستكل تحقيؽ عناصر إدارة الجكدة الشاممة لدل  "3مف قيمة الفرضية الفرعية األكلى 

، كفي العبارة الثانية " فمسطيف–المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

 كالقيمة 2.69 ذلؾ أف المتكسط الحسابي لمعبارة قيمتو 0.31 –تنقص قيمة الفرؽ لتصؿ إلى 

، بما يدؿ عمى كقكع قيمة المتكسط الحسابي ليذه العبارة في مجاؿ رفض الفرضية 3االفتراضية 
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البديمة كقبكؿ الفرضية الفرعية األكلى لمفرضية الرئيسية األكلى فيما يخص العبارة الرابعة كخاصة أف 

، كقرب العبارات األكلى كالثانية t- 1.77 كقيمة 0.05 < 0.086مستكل المعنكية لالختبار فييا 

كالثالثة مف ىذه الكضعية كلكف برفض الفرضية الفرعية األكلى كقبكؿ الفرضية البديمة كىي قبكؿ 

  كبنسبة 3.87بمتكسط حسابي " بناء بيئة تعتمد التحسيف المستمر كأسمكب حياة"تحقؽ عنصر 

كنجد أف تأثير انخفاض تحقؽ العبارات الثانية كالرابعة لو أثر كبير في انخفاض تحقؽ % 73.6

العنصر العاشر كلذلؾ يجب عمى اإلدارة في المنشآت االىتماـ بيذه المفردات مف أجؿ تحقيؽ 

. العنصر العاشر بشكؿ أفضؿ
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( 20-5)الجدول رقم 

موافق العبارة الرقم 
بشدة 

ال % موافق % 
أدري 

غير % 
موافق 

غير % 
موافق 
بشدة 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

معامل 
االختالف 

 tقيمة 
المحسوبة 

المعنوية 
 (ذيمين)

عممية التحسيف المستمر عمؿ ركتيني يكمي كأسمكب حياة في   .1
منشأتكـ 

 
8 
 
 

 
22.9 

 

 
19 

المنكاؿ 

 
54.3 

 
4 

 
11.4 

 
4 

 
11.

4 

 
 -

 
 -

 
3.89 

 
0.9 

 
23% 

 
5.82 

 
0.000 

عممية جمع البيانات كتقدير تطابؽ العمميات مع المكاصفات مف   .2
األعماؿ اليكمية التي يقـك بيا كؿ مف يعمؿ في المنشأة 

 
10 

 
28.6 

 
13 

 المنكاؿ

 
37.1 

 
8 

 
22.9 

 
4 

 
11.

4 

 
 -

 
 -
 

 
3.83 

 
0.985 

 
25 %

 
4.98 

 
0.000 

 ظيكر المشاكؿ يعتبر مف حكافز عممية التحسيف المستمر   .3
9 

 
25.7 

 

 
17 

 المنكاؿ

 
48.6 

 

 
6 
 

 
17.1 

 
2 

 
5.7 

 
 -

 
 -

 
3.97 

 
0.834 

 
21% 

 
6.78 

 
0.000 

المكافئة اإليجابية لألشخاص الذيف يحددكف المشاكؿ أمر تنص   .4
عميو قكانيف المنشأة 

 
2 

 
5.7 
 

 
6 

 
17.1 

 
9 
 

 
25.7 

 
15 

 المنكاؿ

 
42.

9 

 
3 

 
8.6 

 
2.69 

 
1.051 

 
39% 

 
-1.77 

 
0.000 

 تمتاز العالقات بيف العامميف بالتعاكف كليس التنافس كالتزاحـ   .5
6 

 
17.1 

 
21 

 المنكاؿ

 
60.0 

 
5 

 
14.3 

 
3 

 
8.6 

 
 -

 
 -

 
3.86 

 
0.810 

 
21% 

 
6.26 

 
0.086 

تقدير التحسينات يعتمد عمى البيانات كالمعمكمات كال يعتمد عمى   .6
األحاسيس كالمشاعر 

 
13 

 
37.1 

 
16 

 المنكاؿ

 
45.7 

 
5 

 
14.3 

 
1 

 
2.9 

 
 -

 
 -

 
4.17 

 
0.785 

 
19% 

 
8.82 

 
0.000 

المقاييس المكضكعة لتقدير التحسينات المحققة ساىمت في تسييؿ   .7
عممية التقييـ 

 
6 

 
17.1 

 
25 

 المنكاؿ

 
71.4 

 
4 

 
11.4 

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
4.06 

 
0.539 

 
13% 

 
11.60 

 
0.000 

مراقبة كضبط العمميات كالقياـ بالتحسيف بناء عمى نتائج المراقبة   .8
ساىـ في تحقيؽ الجكدة المطمكبة 

 
12 

 
34.3 

 
20 

 المنكاؿ

 
57.1 

 
3 

 
8.6 

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
4.26 

 
0.611 

 
14% 

 
12.18 

 
0.000 

المقاييس المكضكعة تعالج األسباب كليس الظكاىر كيتـ   .9
استخداميا كتحسينيا بشكؿ مستمر 

 
9 

 
25.7 

 
20 

 المنكاؿ

 
57.1 

 
5 

 
14.3 

 
1 

 
2.9 

 
 -

 
 -

 
4.06 

 
0.725 

 
18% 

 
8.62 

 
0.000 
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مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة  " بناء بيئة تعتمد التحسيف المستمر كأسمكب حياة "يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 
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( 21-5)الجدول رقم 
بيف العبارات المرتبطة  (سبيرماف)معامؿ االرتباط 

 "بناء بيئة تعتمد التحسيف المستمر كأسمكب حياة " بعنصر 
رقـ 

العبارات 
معامؿ االرتباط 
سبيرماف 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

a.   معامؿ االرتباط
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.5 ** 
 

0.002 

 - - - - - - -

b.   معامؿ االرتباط
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.325 
  

 

0.061 
 

0.591 ** 
 

 

0.000 

 - - - - - -

c.   معامؿ االرتباط
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.164 
 
 

0.346  
 

0.086  
 
 

0.621 

0.201  
 
 

0.254  
 

 - - - - -

d.   معامؿ االرتباط
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.031  
 
 

0.861  
 

 0.002 - 
 
 

0.992 

0.060  
 
 

0.734  
 

0.070  
 
 

0.688  
 

 - - - -

e.   معامؿ االرتباط
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.199 
 
 

0.251 

0.207 
 
 

0.232 

0.261 
 
 

0.135 

0.130 
 
 

0.457 

0.470 ** 
 
 

0.004 

 - - -

f.   معامؿ االرتباط
 
 معنويةمستكل 
 (ذيميف)

0.070 
 
 

0.689 

0.299 
 
 

0.081 

0.307 
 
 

0.078 

 - 0.078 
 
 

0.656 
 

0.524 ** 
 
 

0.001 

0.719 ** 
 
 

0.000 

 - -

g.   معامؿ االرتباط
 
 معنويةمستكل 
 (ذيميف)

0.035 
 
 

0.841 

0.207 
 
 

0.233 

0.233 
 
 

0.185 

 -0.096 
 
 

0.582 
 

0.212 
 
 

0.222 

0.231 
 
 

0.181 

0.343 *
 
 

0.044 

 -

h.   معامؿ االرتباط
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.117 
 
 

0.502 

0.256 
 
 

0.138 

0.138 
 
 

0.436 

0.102 
 
 

0.560 

0.146 
 
 

0.402 

0.586 ** 
 
 

0.000 

0.551 **
 
 

0.001 

0.496 **
 
 

0.002 
                                                              Correlations معامل االرتباط

   .Correlation is significant at the .01 level (2-tailed)  **.   (ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية** 
  .Correlation is significant at the .05 level (2-tailed)  *.      (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية * 
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: التحسين المستمر لكل عممية:  العنصر الحادي عشر

بالمكافقة، % 85.7نجد أف نسبة اإلجابة عمى العبارة األكلى كانت بنسبة  (22-5)مف الجدكؿ رقـ 

بالمكافقة، ككذلؾ بالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بنسبة % 85.7ككانت عمى العبارة الثانية بنسبة 

، كالعبارة الخامسة كانت %85.8بالمكافقة، كالعبارة الرابعة كانت نسبة المكافقة عمييا % 91.3

بال أدرم، كنسبة اإلجابة عمى العبارة السادسة كانت % 25.7كبنسبة % 68.5المكافقة عمييا بنسبة 

بالمكافقة، ككذلؾ بالنسبة % 91.5بالمكافقة، ككانت عمى العبارة السابعة بنسبة % 88.6بنسبة 

بالمكافقة، كالعبارة التاسعة كانت نسبة المكافقة عمييا % 71.4لمعبارة الثامنة فقد كانت بنسبة 

عمى نفس العبارة بال أدرم، كالعبارة العاشرة كانت المكافقة عمييا بنسبة % 31.4كبنسبة % 62.8

كىذا يدؿ عمى تحقؽ مفردات العنصر بنسب جيدة جدا عدا المفردة الخامسة كالتاسعة التي %. 82.8

انخفضت نسب تحققيا عف المفردات األخرل في نفس العنصر كتراكحت بيف المفردة الخامسة بػِ 

تحديد العممية مطمب أساسي لعممية التحسيف المستمر في منشأتكـ كيبدأ بتحديد )كىي % 68.5

أساليب الضبط اإلحصائي الحديثة )% 62.8كالمفردة التاسعة بػِ  (المستيمؾ لمنتجات ىذه العممية

ككما نرل فيي مفردات ىامة مف مفردات العنصر  (ساىمت في التأكيد عمى جكدة أداء العممية

.   الحادم عشر كالذم يعنى بالتحسيف المستمر لكؿ عممية مف عمميات المنشأة

التحسيف "ككاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمعبارات العشر السابقة الذكر المتعمقة بتحقيؽ 

، ككما نالحظ فإف جميع المتكسطات (22-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " المستمر لكؿ عممية

 مما يدؿ عمى أف اإلجابات تتراكـ حكؿ 3الحسابية لالستجابات عمى العبارات جميعيا أكبر مف 

لمعبارات في ىذا الجزء مف االستبانة، كالمتكسط  (القبكؿ)القيمة الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

 مما يدؿ عمى تراكـ المتكسطات 4.03الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات الستة تأخذ القيمة 

.  الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في االستجابة باتجاه المكافقة
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كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كما ىك مبيف في 

كيدؿ معامؿ االختالؼ عمى تشتت عاؿ في العبارة الثامنة كالتاسعة مما يدؿ عمى  ،(23-5)الجدكؿ 

كجكد تباعد بيف القيـ كقيمتيا الكسطية مما يدؿ عمى اختالؼ آراء المديريف في الرد عمى ىاتيف 

كتشتت بدرجات أقؿ في باقي العبارات مما يدؿ عمى زيادة التقارب في قيـ إجابات . العبارتيف

المديريف عمى قيميا الكسطية، كىذا يدعك إدارات المنشآت عمى تحسيف عممياتيا المطبقة عمى عممية 

. التحسيف المستمر لكؿ عممية مف عمميات المنشأة

مف " التحسيف المستمر لكؿ عممية "بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

، بالنسبة الرتباط العبارة األكلى (23-5)عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 كىذا االرتباط يدؿ عمى 0.01 > 0.000 كبمستكل معنكية 0.64مع العبارة الثانية كانت قيمة االرتباط 

كجكد عالقة طردية متكسطة، بالنسبة لمعالقة بيف العبارة األكلى كالعبارة الثالثة فقد كاف معامؿ االرتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، بالنسبة الرتباط 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.628

 0.05 > 0.010 كبمستكل معنكية 0.435العبارة األكلى مع العبارة التاسعة فقد كانت قيمة االرتباط 

كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف العبارة األكلى 

.  كباقي العبارات فال يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بينيا

 ككاف مستكل المعنكية 0.536مع العبارة الثالثة : كالعبارة الثانية فترتبط مع العبارات األخرل كما يمي

 0.01 > 0.002 بمستكل معنكية 0.503 كمع العبارة التاسعة بمعامؿ ارتباط قيمتو 0.01 > 0.001

 ككانت العالقات ذات داللة إحصائية 0.05 > 0.020 بمستكل معنكية 0.392كمع العبارة العشرة 

متدرجة في قكتيا، أما عالقة العبارة الثانية مع باقي العبارات فال يكجد داللة إحصائية ليا أم أف عامؿ 

.  الصدفة ىك المؤثر كالذم ليس لو تفسير إحصائي
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كمعامؿ االرتباط الذم يصؼ العالقة بيف العبارة الثالثة كالعبارات األخرل الباقية التي لـ يتـ ذكرىا أعاله 

.  يدؿ عمى عدـ كجكد عالقات ذات دالالت إحصائية

كفيما يأخذ معامؿ االرتباط القيـ التالية التي تصؼ العالقات بيف العبارة الرابعة كالعبارات السادسة 

 > 0.004 بمستكل معنكية 0.0.478مع العبارة السادسة : كالسابعة كالتاسعة كما يمي كعمى التكالي

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، كمع العبارة السابعة فقد كانت قيمة معامؿ االرتباط 0.01

 كىذا يدؿ عمى عالقة طردية متكسطة، كمع العبارة التاسعة 0.05 > 0.014 بمستكل معنكية 0.478

 كجميعيا تدؿ عمى عالقات 0.01 > 0.002 بمستكل معنكية 0.505كانت قيمة معامؿ االرتباط 

. طردية متكسطة ذات دالالت إحصائية، أما العالقة مع باقي العبارات فمـ يكف ىناؾ دالالت إحصائية

العبارة الخامسة كالعالقات مع العبارات األخرل، بالنسبة لمعالقات ذات الداللة اإلحصائية فيي مكجكدة 

 بمستكل معنكية 0.429الثامنة ككاف معامؿ االرتباط يأخذ القيمة : بيف العبارة الخامسة كالعبارات التالية

 > 0.016 بمستكل معنكية 0.412، كالعالقة مع العاشرة ككانت بمعامؿ ارتباط قيمتو 0.05 > 0.011

 كىي عالقات طردية متكسطة القكة، أما العالقة مع باقي العبارات فمـ يكف ىناؾ عالقة ذات داللة 0.05

. إحصائية

العالقات ذات الداللة اإلحصائية كقد كانت مع العبارات : العبارة السادسة كعالقاتيا مع باقي العبارات

 بمستكل 0.558، كمع العبارة السابعة كقد كانت بمعامؿ ارتباط (أنظر عالقات العبارة الرابعة)الرابعة 

 كىي عالقة طردية  متكسطة القكة، كال يكجد عالقات ذات داللة إحصائية مع 0.01 > 0.000معنكية 

. باقي العبارات

، مع (انظر السادسة)، كمع العبارة السادسة (انظر الرابعة)كترتبط مع العبارة الرابعة : العبارة السابعة

، كىذا يدؿ عمى كجكد 0.05 > 0.045 بمستكل معنكية 0.341العبارة العاشرة بمعامؿ ارتباط بقيمة 
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عالقة طردية أقرب إلى الضعيفة منيا إلى المتكسطة، أما مع باقي العبارات فال يكجد عالقات ذات 

. داللة

، كالعبارة العاشرة (أنظر الخامسة)كليا عالقات ذات داللة مع العبارات التالية، الخامسة : العبارة الثامنة

، كىذا يدؿ عمى عالقة طردية متكسطة 0.01 > 0.007 بمستكل معنكية 0.447بمعامؿ ارتباط قيمتو 

. ذات داللة، كال يكجد عالقات ذات داللة مع باقي العبارات

كىذه العبارة ليا عالقات ذات داللة مع العبارة األكلى كالثانية كالرابعة كقد سبؽ الحديث : العبارة التاسعة

 > 0.000 كبمستكل معنكية 0.661عنيا أعاله، كتبقى العالقة مع العبارة العاشرة كبمعامؿ ارتباط قيمتو 

كبالنسبة لمعالقة مع باقي العبارات فال يكجد عالقات .  كىذا يدؿ عمى عالقة طردية متكسطة القكة0.01

. ذات دالالت إحصائية

لقد سبؽ نقاشيا )كليا عالقات مع العبارات الثانية كالخامسة كالسابعة كالثامنة كالتاسعة: العبارة العاشرة

.  ، أما بالنسبة لباقي العبارات فال يكجد عالقات ذات داللة إحصائية معيا(أعاله

كبيذا نجد أف عدـ كجكد عالقات ذات داللة إحصائية أكثر بكثير مف كجكد عالقات ذات دالالت 

إحصائية بيف المفردات التي تقيس ىذا العنصر مما يعني عدـ التشابو في تشكيالت استجابات المديريف 

عمى ىذه المفردات مما يدعك إلى ضركرة تكجو اإلدارة في المنشآت لمتأكيد عمى تطبيؽ ىذه المفردات 

بشكؿ أفضؿ مف أجؿ تحقيؽ عنصر تحسيف العمميات في المنشأة كىك مف أىـ العناصر في إدارة الجكدة 

. الشاممة

 الذم تـ مف خاللو حساب مدل تقارب األكساط الحسابية t، نجد نتائج اختبار (22-5)كفي الجدكؿ رقـ 

، ككانت نتيجة ذلؾ أف جميع المتكسطات الحسابية 3مف القيمة االفتراضية لالختبار  (العبارات)لممفردات 

 ما عدا العبارات الخامسة 1.14 – 1.03لممفردات أكبر مف القيمة االفتراضية لالختبار بما يتراكح بيف 

، كالمفردة الثامنة كالتي يزيد متكسطيا 0.79كالتي يزيد متكسطيا الحسابي عف القيمة المفترضة بػِ 
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، كالعبارة التاسعة كالتي يزيد متكسطيا الحسابي عف القيمة 0.86الحسابي عف القيمة المفترضة بػِ 

، كىذا يدؿ عمى قرب المتكسط الحسابي ليذه العبارات مف القيمة المفترضة لكف زيادتو 0.88المفترضة بػِ 

المتكسط الحسابي ) 3عنيا، أم أف جميع المتكسطات الحسابية لممفردات أكبر مف القيمة المفترضة 

 المحسكبة في العبارات األكلى كالثانية كالثالثة كالسادسة كالسابعة كبيرة t، كقيمة (لمرتب المعطاة لإلجابات

مما يدؿ عمى بعدىا عف القيمة الفرضية كصغر المساحة فكقيا، أما في العبارات الرابعة كالخامسة 

 أم أنيا تتدرج بالقرب 8.62 – 5.37 المحسكبة تتراكح بيف tكالثامنة كالتاسعة كالعاشرة فقد كانت قيـ 

-5) كالمكضحة في الجدكؿ رقـ tمف قيمة فرض العدـ كتختمؼ المساحات فكؽ ىذه القيـ المختمفة لقيمة 

 كىك مستكل أصغر 0.000= ، باإلضافة إلى كؿ ما ذكر فإف قيمة المستكل المعنكم لكؿ العبارات (22

رفض الفرضية الفرعية األكلى كقبكؿ الفرضية البديمة   بالتالي كاعتمادا عمى كؿ ما ذكر سيتـ0.05مف 

ليا كالتي تحدد قبكؿ العنصر الحادم عشر مف عناصر إدارة الجكدة كالذم يطبؽ بقيمة أعمى مف 

مما يدؿ عمى تحقؽ العنصر بنسبة جيد لكف مف الضركرم العمؿ % 81.4 كبنسبة 4.03المتكسطة 

عمى التأكد مف تحسيف عممية تطبيؽ المفردات مف قبؿ العامميف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية مف 

العبارة الرابعة كالعبارة العاشرة كعمى األخص العبارة الخامسة : أجؿ التأكد مف تحسيف العمميات فييا كىي

كالتاسعة كالثامنة كىي األقؿ تحققا كالتي ترتبط بضعؼ التدريب كعدـ كضكح طريقة األداء مما أظير 

.  تباينا بيف النسب المتكقعة كالنسب الفعمية
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 (22-5)الجدول رقم 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة " التحسيف المستمر لكؿ عممية "يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 

مكافؽ العبارة الرقـ 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

المتكسط % 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

 tقيمة 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

األىداؼ الرئيسية كاألىداؼ الفرعية لممنشأة تكضع مف خالؿ منظكر   .1
عممية التحسيف المستمرة 

9 25.7 21 
 

المنكاؿ 

60 5 14.3  - -
 

4.11 0.631 %15 10.45 0.000 

المقياس الحقيقي ألداء المنشأة ىك درجة تحسيف العمميات التي تـ   .2
تحقيقيا 

9 25.7 21 
المنكاؿ 

60 5 14.3  - -4.11 0.631 15% 10.45 0.000 

 23 25.7 9ساىـ كضع العممية بصكرة معيارية في تحقيؽ الثبات في أداء العممية    .3
المنكاؿ 

65.7 3 8.6  - -4.17 0.568 14% 12.20 0.000 

الشخص أك فريؽ العمؿ الذم يعمؿ في عممية محددة في منشأتكـ ىك   .4
الذم يممؾ القدرة كالخبرة لتحسيف ىذه العممية 

8 22.9 22 
المنكاؿ 

62.9 3 8.6 2 5.7 4.03 0.747 19% 8.15 0.000 

تحديد العممية مطمب أساسي لعممية التحسيف المستمر في منشأتكـ   .5
كيبدأ بتحديد المستيمؾ لمنتجات ىذه العممية  

4 11.4 20 
المنكاؿ 

57.1 9 25.7 1 2.9 3.79 0.687 18% 6.74 0.000 

مف المفاىيـ التي يجب  (بيف الكاقع كالمكاصفات المرغكبة)إف التبايف   .6
التعامؿ معيا في تحسيف العمميات 

8 22.9 23 
المنكاؿ 

65.7 4 11.4  - -4.11 0.583 14% 11.31 0.000 

ىك تخفيض (االختالؼ بيف الكاقع كما ىك متكقع)ىدؼ تحميؿ التبايف   .7
مصادره حتى تصبح العممية أكثر ثباتا كيسيؿ تكقع نتائجيا كالتحكـ 

بيا 

8 22.9 24 
المنكاؿ 

68.6 3 8.6  - -4.14 0.55 13% 12.29 0.000 

، ساىـ في ظيكر ..ضعؼ التدريب أك عدـ الكضكح في طريقة األداء  .8
التبايف بيف النتائج المتكقعة كالنتائج الفعمية 

9 25.7 16 
المنكاؿ 

45.7 6 17.1 4 11.4 3.86 0.944 25% 5.37 0.000 

أساليب الضبط اإلحصائي الحديثة ساىمت في التأكيد عمى جكدة أداء   .9
العممية  

9 25.7 13 
المنكاؿ 

37.1 11 31.4 1 2.9 3.88 0.844 22% 6.09 0.000 

مف أجؿ تحسيف العممية فإنؾ تقـك بتحميميا إلى أقصى درجات   .10
التبسيط كدراستيا كتحسينيا بناء عمى ذلؾ 

9 25.7 20 
المنكاؿ 

57.1 5 14.3 1 2.9 4.06 0.725 18% 8.62 0.000 
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( 23-5)الجدول رقم 
 "التحسيف المستمر لكؿ عممية "بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)معامؿ االرتباط 

رقـ 
العبارات 

معامؿ االرتباط 
سبيرماف 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

معامؿ االرتباط   .2
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.64 ** 
 

0.000 

 - - - - - - - 

معامؿ االرتباط   .3
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.628 ** 
  

 

0.000 
 

0.536 ** 
 

 

0.001 

 - - - - - - 

معامؿ االرتباط   .4
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.333 
 
 

0.050  
 

0.284  
 
 

0.098 

0.202  
 
 

0.246  
 

 - - - - - 

معامؿ االرتباط   .5
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.252  
 
 

0.151  
 

 0.334  
 
 

0.053 

0.044  
 
 

0.804  
 

0.131 - 
 
 

0.459  
 

 - - - - 

معامؿ االرتباط   .6
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.126 
 
 

0.472 

0.114 
 
 

0.514 

0.302 
 
 

0.078 

0.478 ** 
 
 

0.004 

0.075 
 -
 
 

0.672 

 - - - 

معامؿ االرتباط   .7
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.203 
 
 

0.241 

0.283 
 
 

0.100 

0.313 
 
 

0.067 

  0.412 * 
 
 

0.014 
 

0.090  
 

 
0.613 

0.558 ** 
 
 

0.000 

 - - 

معامؿ االرتباط   .8
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.066 
 
 

0.706 

0.185 
 
 

0.286 

0.142 - 
 
 

0.416 

0.121 - 
 
 

0.490 
 

0.429 
 *
 
 

0.011 

0.011 
 
 

0.952 

0.113 
 
 

0.518 

 - 

معامؿ االرتباط   .9
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.435 * 
 
 

0.010 

0.503 ** 
 
 

0.002 

0.323 
 
 

0.063 

0.505 ** 
 
 

0.002 

0.238 
 
 

0.175 

0.260  
 
 

0.000 

0.551 **
 
 

0.137 

0.309 
 
 

0.076 

 

معامؿ االرتباط   .10
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.304 
 
.076 

0.392 * 
 

0.020 

0.258 
 

0.135 

0.223 
 

0.198 

0.412 
 *
 

0.016 

0.093 
 

0.595 

0.341 * 
 

0.045 

0.447 ** 
 

0.007 
 

0.661 ** 
 

0.000 

 Correlationsمعامل االرتباط    
  .Correlation is significant at the .01 level (2-tailed)  **     .    (ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية**     

 .Correlation is significant at the .05 level (2-tailed)  *        .(ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية  *   
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: توسيع ثقافة إدارة الجودة الشاممة لتصل إلى الموردين: العنصر الثاني عشر

تكسيع ثقافة إدارة الجكدة "أما العنصر الثاني عشر مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

، كالعبارات التالية تكضح المفردات التي استخدمت لمتعرؼ عمى مدل "الشاممة لتصؿ إلى المكرديف

نجد أف نسبة اإلجابة  (24-5)التزاـ المديركف بيذا العنصر في أدائيـ ألعماليـ، مف الجدكؿ رقـ 

% 48.5بالمكافقة، ككانت عمى العبارة الثانية بنسبة % 94.3عمى العبارة األكلى كانت بنسبة 

بالمكافقة ك % 25.8بال أدرم، ككذلؾ بالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بنسبة % 42.9بالمكافقة ك

كبال % 20، كالعبارة الرابعة كانت نسبة المكافقة عمييا % 31.5بال أدرم كالرفض بنسبة % 37.1

% 60، كالعبارة الخامسة كانت المكافقة عمييا بنسبة %28.6كالرفض بنسبة % 45.7أدرم بنسبة 

بالمكافقة كبال % 71.5بال أدرم، كنسبة اإلجابة عمى العبارة السادسة كانت بنسبة % 31.4كبنسبة 

كيكضح الجدكؿ رقـ . بالمكافقة% 85.7، ككانت عمى العبارة السابعة بنسبة %25.7أدرم بنسبة 

العبارة الثانية كالعبارة الثالثة كالعبارة : كجكد مشاكؿ في االستجابة عمى ثالث عبارات ىي (5-24)

كمف الجدير ذكر نقطة ىامة ىنا كىك عدـ كجكد مصنعيف لممكاد األكلية في الضفة الغربية . الرابعة

كأيضا بالنسبة لمكاد التغميؼ مما يعني عدـ كجكد مكردييف محمييف لمثؿ ىذه المكاد كجميعيا تستكرد 

مف الخارج كىذا ىك السبب في ظيكر انخفاض في االستجابة عمى بعض العبارات لعدـ إمكانية 

تطبيؽ مثؿ ىذه األنشطة عندما يككف المكرد أجنبيا ككجكد كسيط بيف الطرفيف في غالبية األكقات، 

. كمف مثؿ األنشطة التي ال يمكف تطبيقيا بشكؿ كاسع ما كرد في العبارات الثالث المذككرة أعاله

ككاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمعبارات السبع السابقة الذكر المتعمقة بتحقيؽ عنصر 

، (24-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " تكسيع ثقافة إدارة الجكدة الشاممة لتصؿ إلى المكرديف"

 أم أف اإلجابات 3متكسطاتيا الحسابية جميعيا أكبر مف  (1،2،5،6،7)ككما نالحظ فإف العبارات 
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لمعبارات في ىذا الجزء مف  (القبكؿ)تتراكـ حكؿ القيمة الكسطية التي تقع في منطقة المكافقة 

 مما يدؿ عمى كقكعيا في منطقة 3فمتكسطاتيا الحسابية أصغر مف  (3،4)االستبانة، أما العبارات 

 مما يدؿ عمى 3.67كالمتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات السبعة يأخذ القيمة . الرفض

تراكـ المتكسطات الحسابية حكؿ القيمة الكسطية في االستجابة باتجاه المنطقة المتكسطة بيف المكافقة 

.  كعدـ الدراية، كلكف ال يمكف اتخاذ القرار قبؿ اإلطالع عمى نتائج االختبارات اإلحصائية التالية

 كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كما ىك مبيف في 

، مرتفع بيف العبارات مما يدؿ عدـ تقارب االستجابات مف قيمتيا الكسطية (24-5)الجدكؿ رقـ 

بشكؿ كبيرف كعمى األخص في المفردة الثالثة كالرابعة كقد تـ تكضيح سبب ىذا التشتت الكبير بيف 

 .العبارات أعاله ، كذلؾ لعدـ كجكد مكرديف محمييف لتطبيؽ العديد مف المفردات معيـ

تكسيع ثقافة إدارة الجكدة الشاممة "بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

، العبارة (25-5)مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " لتصؿ إلى المكرديف

بالنسبة الرتباط العبارة األكلى مع باقي العبارات فقد كاف ليا عالقات ذات داللة إحصائية مع : األكلى

 بمستكل 0.399كقد كاف معامؿ االرتباط مع السادسة يأخذ القيمة  (السادسة كالسابعة)العبارات التالية 

 0.363، أما بالنسبة لمعالقة مع السابعة فقد كاف معامؿ االرتباط يأخذ القيمة 0.05 > 0.018معنكية 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب لمضعيفة، أما 0.05 > 0.032كبمستكل معنكية 

بالنسبة لمعالقة بيف األكلى كباقي العبارات فال يكجد عالقات ذات دالالت إحصائية ألف مستكل المعنكية 

.  كيتدخؿ ىنا عامؿ الصدفة0.05أكبر مف 

 العبارة الثانية فقد كاف ليا عالقات ذات داللة إحصائية مع العبارات الخامسة كالسادسة ككانت قيمة 

، كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد 0.01 >0.007، كبمستكل معنكية 0.458معامؿ االرتباط مع الخامسة 

عالقة طردية متكسطة ذات داللة إحصائية، بالنسبة لمعالقة مع العبارة السادسة فقد كاف معامؿ االرتباط 
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، كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب إلى 0.05 > 0.048، بمستكل معنكية 0.346

. الضعيفة، بالنسبة الرتباط العبارة الثانية مع باقي العبارات فال يكجد عالقات ذات داللة إحصائية بينيا

 0.827العبارة الثالثة فقد كاف ليا عالقة ذات داللة إحصائية مع العبارة الرابعة قيمة معامؿ االرتباط 

، كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية قكية، بالنسبة الرتباط 0.01 > 0.000كبمستكل معنكية 

. العبارة الثالثة مع باقي العبارات فال يكجد عالقات ذات داللة إحصائية بينيا

كالخامسة  (أنظر الثالثة)كالعبارة الرابعة فقد كاف ليا عالقات ذات داللة إحصائية مع العبارات الثالثة 

 كىذا االرتباط يدؿ عمى 0.05 > 0.035 كبمستكل معنكية 0.369ككانت قيمة معامؿ االرتباط معيا 

كجكد عالقة طردية متكسطة كأقرب إلى الضعيفة، بالنسبة الرتباط العبارة الرابعة مع باقي العبارات فال 

. يكجد عالقات ذات داللة إحصائية بينيا

كالرابعة  (أنظر الثانية)العبارة الخامسة فقد كاف ليا عالقات ذات داللة إحصائية مع العبارات الثانية 

 كبمستكل معنكية 0.599كالسادسة كالسابعة، ككانت قيمة معامؿ االرتباط مع السادسة  (أنظر الرابعة)

 كىذا االرتباط يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، بالنسبة لمعالقة مع العبارة 0.01 > 0.000

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.589السابعة فقد كاف معامؿ االرتباط 

طردية متكسطة، بالنسبة الرتباط العبارة الخامسة مع باقي العبارات فال يكجد عالقات ذات داللة 

أنظر )العبارة السادسة فقد كاف ليا عالقات ذات داللة إحصائية مع العبارات األكلى . إحصائية بينيا

كالسابعة، ككانت قيمة معامؿ االرتباط مع ( أنظر الخامسة)كالخامسة ( أنظر الثانية)كالثانية  (األكلى

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية بيف العبارتيف، 0.01 > 0.000 بمستكل معنكية 0.754العبارة السابعة 

العبارة . بالنسبة الرتباط العبارة السادسة مع باقي العبارات فال يكجد عالقات ذات داللة إحصائية بينيا

السابقة، كال يكجد عالقات ذات داللة إحصائية  (األكلى كالخامسة كالسادسة)السابعة أنظر مناقشة العبارات 

. كمما سبؽ نستنتج انخفاض مستكل االرتباط بيف مجمؿ العبارات. مع باقي العبارات
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تكسيع ثقافة إدارة الجكدة الشاممة " عمى المفردات المرتبطة بعنصر tأما فيما يرتبط بنتائج تطبيؽ اختبار 

، فقد كانت قيمة الفركؽ بيف (24-5)فقد كانت كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " لتصؿ إلى المكرديف

، عدا العبارة األكلى (25-5)المتكسطات الحسابية لممفردات كالقيمة الفرضية منخفضة كما ىك مبيف الجدكؿ 

كالتي تؤكد عمى الجكدة العالية لممدخالت مف أجؿ ضماف نجاح عممية التحسيف المستمر ليذه العممية، 

كالعبارة السابعة كالتي تتحدث عف ضركرة التعامؿ المتبادؿ بيف المنشأة كالمكرد بعالقات مبنية عمى أساس 

، كبالنسبة 3الثقة كاالحتراـ، ما عدا ذلؾ فقد كانت القيـ منخفضة بدرجة أنيا قريبة مف القيمة المفترضة 

انخفاض مستكل تحقيؽ عناصر إدارة الجكدة الشاممة لدل المديريف في منشآت "لمفرضية الفرعية األكلى 

ترفض في المفردتيف الثالثة كالرابعة لألسباب التي تـ "  فمسطيف–قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

ذكرىا سابقا كالمرتبطة بعدـ كجكد مكرديف محمييف يمكف التشارؾ معيـ أك مكافأتيـ عمى تحسيف العمميات 

لدييـ، أما في باقي المفردات فترفض الفرضية الفرعية األكلى اعدـ كفاية األدلة اإلحصائية كتقبؿ الفرضية 

بقيمة فكؽ " تكسيع ثقافة إدارة الجكدة الشاممة لتصؿ إلى المكرديف"إف العنصر العاشر : البديمة التي تقكؿ

كمف أجؿ تحقيؽ العنصر بنسب أكبر مف % 58 كبنسبة قيمتيا 3.67المتكسطة كبكسط حسابي قيمتو 

الضركرم التركيز عمى تطبيؽ المفردات في العبارات التي تتناسب مع كضع المنشآت ىنا بشكؿ أكبر 

المكاد األكلية )كالتأكيد عمى االلتزاـ بيا مثؿ التعامؿ بثقة كاحتراـ، التأكد مف الجكدة العالية لممدخالت 

المستممة مف المكرد، اشتراط تطبيؽ المكرديف لممكاصفات العالمية كمفاىيـ إدارة الجكدة  (لمتصنيع أك التغميؼ

الشاممة، تحديد المنشأة إلى احتياجاتيا بشكؿ كاضح كبصكرة مفيكمة لممكرد مف أجؿ أف يعمؿ عمى تكفيرىا 

 .ضمف شركط المنشأة
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( 24-5)الجدول 
 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة  "" تكسيع ثقافة إدارة الجكدة الشاممة لتصؿ إلى المكرديف"يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 

مكافؽ العبارة الرقـ 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

غير % 
مكافؽ 
بشدة 

المتكسط % 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
 االختالؼ

 tقيمة 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

أف قدرا كبيرا مف إمكانية نجاح التحسيف المستمر   .1
يعتمد عمى جكدة المدخالت ليذه العمميات 

17 
 المنكاؿ

48.
6 

16 
 

45.
7 

2 5.7  - - - -4.43 0.608 14% 13.90 0.000 

 (المستيمؾ ىي المنشأة)مستيمؾ / تشكيؿ فرؽ مكرد   .2
سيؿ حؿ المشاكؿ المشتركة كتحسيف العمميات 

المرتبطة بينيما 

4 11.
4 

13 
 

37.
1 

15 
 المنكاؿ

42.
9 

1 2.9  - -3.61 0.747 21% 4.66 0.000 

قامت منشأتكـ بمساعدة المكرد عمى تحسيف عممياتو   .3
مف خالؿ إشراكو في برامج التدريب كالتعميـ التابعة 

لممنشأة 

1 2.9 8 
 

22.
9 

13 
المنكاؿ 

37.
1 

10 28.
6 

1 2.9 2.94 0.899 31% -0.39 0.000 

المنشأة قامت بمكافأة المكرد الذم حقؽ تحسينا في   .4
عممياتو 

2 5.7 5 
 

14.
3 

16 
 المنكاؿ

45.
7 

9 25.
7 

1 2.9 2.94 0.899 31% -0.39 0.701 

عممت المنشأة عمى تقميؿ عدد المكرديف كاشترطت   .5
تطبيقيـ لمفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة كعمميات 

التحسيف المستمر 

6 17.
1 

15 
 المنكاؿ

42.
9 

11 31.
4 

3 8.6  - -3.69 0.867 21% 4.68 0.701 

استمعت المنشأة لممكرد ككفرت لو كصؼ كاضح   .6
الحتياجاتيا كرغباتيا كعممت عمى بناء ثقة كاحتراـ 

متبادؿ بينيا كبينو 

8 22.
9 

17 
 المنكاؿ

48.
6 

9 25.
7 

1 2.9  - -3.91 0.781 20% 6.93 0.000 

الثقة كاالحتراـ مف الصفات األساسية لمعالقة بيف   .7
منشأتكـ كالمكرديف الذيف تتعامؿ معيـ  

10 28.
6 

20 
 المنكاؿ

57.
1 

5 14.
3 

 - - - -4.14 0.648 16% 10.43 0.000 
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( 25-5)الجدول رقم 
 

بيف العبارات المرتبطة   (سبيرماف)معامؿ االرتباط 
" تكسيع ثقافة إدارة الجكدة الشاممة لتصؿ إلى المكرديف"بعنصر 

 
رقـ 

العبارات 
معامؿ االرتباط 
سبيرماف 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

معامؿ االرتباط   .2
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

0.115 
 

0.388 

 - - - - -

معامؿ االرتباط   .3
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

-0.157 
 
  

0.382 

0.285 
 

 

0.114 

 - - - -

معامؿ االرتباط   .4
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

0.018 
 
 

0.922  
 

0.247  
 
 

0.173 

0.827 ** 
 
 

0.000  
 

 - - -

معامؿ االرتباط   .5
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

0.159  
 
 

0.362  
 

 0.458  **
 
 

0.007 

0.228  
 
 

0.201  
 

0.369 * 
 
 

0.035  
 

 - -

معامؿ االرتباط   .6
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

0.399 * 
 
 

0.018 

0.346 * 
 
 

0.048 

0.101 
 
 

0.577 

0.247 
 
 

0.166 

0.599 **
 
 

0.000 

 -

معامؿ االرتباط   .7
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

0.363 * 
 
 

0.032 

0.306 
 
 

0.083 

 -0.056  
 
 

0.758 

0.057 
 
 

0.752 
 

0.589  **
 

 
0.000 

0.754 ** 
 
 

0.000 

 
 Correlations معامل االرتباط                                 

 .Correlation is significant at the .01 level (2-tailed)  **       .  (ذيلين) 0.01 اختبارية تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية**     
                        .Correlation is significant at the .05 level (2-tailed)  *.     (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية * 
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: المحافظة عمى جودة البيئة الصحية الداخمية والخارجية في المنشأة: العنصر الثالث عشر

المحافظة عمى جكدة البيئة "أما العنصر الثالث عشر مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كىك عنصر 

، كالعبارات التالية تكضح المفردات التي استخدمت لمتعرؼ "الصحية الداخمية كالخارجية في المنشأة 

نجد أف نسبة  (26-5)عمى مدل التزاـ المديريف بيذا العنصر في أدائيـ ألعماليـ، مف الجدكؿ رقـ 

بالمكافقة، ككانت عمى العبارة الثانية بنسبة % 77.1اإلجابة عمى العبارة األكلى كانت بنسبة 

، كالعبارة الرابعة كانت %80بالمكافقة، كبالنسبة لمعبارة الثالثة فقد كانت بالمكافقة بنسبة % 14.3

، كنسبة اإلجابة %97.2، كالعبارة الخامسة كانت المكافقة عمييا بنسبة %68.6نسبة المكافقة عمييا 

% 60بالمكافقة، ككانت عمى العبارة السابعة بنسبة % 94.2عمى العبارة السادسة كانت بنسبة 

تقـك المنشأة بالتخمص "بالرفض كىنا الرفض في صالح المحافظة عمى البيئة إذ أف نص العبارة ىك 

، كبالتالي تؤخذ قيمة عدـ "مف المياه العادمة كاألغبرة بسكبيا مباشرة في األرض القريبة مف المنشأة

بالرفض كيعامؿ % 85.7المكافقة عمى أنيا مكافقة، كنسبة اإلجابة عمى العبارة الثامنة كانت بنسبة 

بالمكافقة % 40عمى أنو مكافقة ألف الرفض في صالح البيئة، ككانت عمى العبارة التاسعة بنسبة 

بالرفض كيعامؿ الرفض ىنا كما عكمؿ في العبارتيف % 45.7بال أدرم كبنسبة % 14.3كبنسبة 

تتفؽ االستجابات مع تحقيؽ الحفاظ عمى البيئة الصحية الداخمية كالخارجية مف كجية . السابقتيف

. نظر المديريف

كاف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمعبارات السابقة الذكر المتعمقة بتحقيؽ عنصر 

كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " المحافظة عمى جكدة البيئة الصحية الداخمية كالخارجية في المنشأة"

، ككما نالحظ فإف العبارات تنفصؿ إلى قسميف حيث ىناؾ العبارات التي المكافقة عمييا (5-26)

، 3تخدـ تحقيؽ المحافظة عمى البيئة كجميع ىذه العبارات أخذت متكسطات حسابية أكبر مف 

أما العبارات مف النكع الثاني فقد كاف الرفض ليا . 3 < 4.114كالمتكسط الحسابي ليذه المتكسطات 
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 3ىك الذم يخدـ تحقيؽ المحافظة عمى البيئة كىذه العبارات تأخذ متكسطات حسابية أصغر مف 

ىناؾ عبارة كاحدة كىي التي تتحدث عف أفضؿ األساليب . 3 > 2.34ككاف متكسط متكسطاتيا 

تمتمؾ المنشأة كحدة حرارية ذات درجات )لمتخمص مف األدكية كالخمطات الفاسدة كىي العبارة التالية 

 يقع في منطقة 2.18كقد كاف متكسطيا الحسابي  (حرارة مرتفعة لحرؽ األدكية كالخمطات الفاسدة

الرفض كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد مثؿ ىذه الكحدة في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

كالتي تعمؿ عمى حرؽ ىذه المكاد دكف تمكيث لمبيئة الخارجية تتراكح درجات الحرارة المستخدمة فييا 

 .ـ1200- ـ 850بيف 

 (pdf document, 1999)  (who.int/inf-pr-1999-45.htm http://www.  )

كمف أجؿ مقارنة االنحراؼ المعيارم تـ حساب معامؿ االختالؼ ليذه العبارات، كما ىك مبيف في 

، ككانت قيمة معامؿ االختالؼ في العبارات المختمفة كبيرة لمعبارات الخاصة (26-5)الجدكؿ 

بالعنصر الثالث عشر ذلؾ أف الكسط الحسابي ليا منخفض لكقكعيا في منطقة الرفض لمعبارة، كلكف 

رفض العبارة السابعة كالثامنة كالتاسعة يحقؽ صالح البيئة كقبكليا يحقؽ الضرر لمبيئة كما فسرنا 

سابقا، أما بالنسبة لمعبارة الثانية فرفضيا يدؿ عمى عدـ امتالؾ منشآت قطاع الصناعات الدكائية 

لكحدة حرارية لمتخمص مف النفايات الصمبة كالسائمة كاألغبرة كالخمطات كاألدكية الفاسدة كما ذكرنا 

أعاله، كنالحظ التشتت كما في عبارات باقي العناصر في العبارة الخامسة كالسادية حيث ترتبط 

. باألمكر المنفذة داخميا في المنشأة

المحافظة عمى جكدة البيئة الصحية "بيف العبارات المرتبطة بعنصر  (سبيرماف)كقد كاف معامؿ االرتباط 

-5)مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ " الداخمية كالخارجية في المنشأة 

27  :)

http://www/
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بالنسبة الرتباط العبارة األكلى مع باقي العبارات فقد كاف ليا عالقات ذات داللة إحصائية : العبارة األكلى

كقد كاف معامؿ االرتباط مع الثالثة يأخذ القيمة  (الثالثة كالرابعة كالخامسة كالسادسة)مع العبارات التالية 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، أما بالنسبة 0.05 > 0.016 بمستكل معنكية 0.412

 كىذا 0.05 > 0.045 كبمستكل معنكية 0.346لمعالقة مع الرابعة فقد كاف معامؿ االرتباط يأخذ القيمة 

 بمستكل 0.552يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، العالقة مع العبارة الخامسة بمعامؿ ارتباط 

 كىذا يدؿ عمى عالقة طردية متكسطة، كمع العبارة السادسة بمعامؿ ارتباط 0.01 > 0.002معنكية 

 كالعالقة طردية متكسطة أقرب إلى الضعيفة، أما بالنسبة 0.05 > 0.047 بمستكل معنكية 0.343

. لمعالقة بيف األكلى كباقي العبارات فال يكجد عالقات ذات دالالت إحصائية

 0.367يكجد ليا عالقة طردية ذات داللة إحصائية فقط مع العبارة الثامنة بمعامؿ ارتباط : العبارة الثانية

 كىي عالقة طردية متكسطة أقرب إلى الضعيفة، كال يكجد عالقات 0.05 >  0.036بمستكل معنكية 

. ذات دالالت مع باقي العبارات

، كمع العبارات الرابعة (أنظر األكلى)كليا عالقات ذات داللة مع كؿ مف العبارة األكلى : العبارة الثالثة

 0.01 > 0.000 كبمستكل معنكية 0.58كالخامسة كالسادسة، ككانت العالقة مع الرابعة بمعامؿ ارتباط 

 كبمستكل معنكية 0.527كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، كمع الخامسة بمعامؿ ارتباط 

 0.61 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، كمع السادسة بمعامؿ ارتباط 0.01 > 0.001

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، كال يكجد عالقات ذات 0.01 > 0.000كبمستكل معنكية 

. داللة مع باقي العبارات

، كمع العبارة الثالثة (أنظر األكلى)كليا عالقات ذات داللة مع كؿ مف العبارة األكلى : العبارة الرابعة

 > 0.048 كبمستكل معنكية 0.337،  كالعبارة السادسة ككانت العالقة بمعامؿ ارتباط (أنظر الثالثة)
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 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة أقرب إلى الضعيفة، كال يكجد عالقات ذات داللة مع 0.05

. باقي العبارات

، كمع العبارة الثالثة (أنظر األكلى)كليا عالقات ذات داللة مع كؿ مف العبارة األكلى : العبارة الخامسة

  كىذا0.01 > 0.000 كبمستكل معنكية 0.564،  كمع العبارة السادسة بمعامؿ ارتباط (أنظر الثالثة)

 0.018 كبمستكل معنكية 0.398 –يدؿ عمى كجكد عالقة طردية متكسطة، كمع السابعة بمعامؿ ارتباط 

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة عكسية متكسطة أقرب إلى الضعيفة ككما نبينا سابقا فالعبارة 0.05> 

السابعة ليا تقريبا االرتباط نفسو بيف الخامسة كالسادسة ذلؾ أف العبارة السابعة سمبية فرفضيا أفضؿ مف 

. قبكليا ككذلؾ في العبارات السابعة كالثامنة، كال يكجد عالقات ذات داللة مع باقي العبارات

ليا عالقات ذات داللة مع كؿ مف العبارة األكلى كالعبارة الثالثة كالعبارة الرابعة كالعبارة : العبارة السادسة

. ، كال يكجد عالقات ذات داللة مع باقي العبارات(أنظر أعاله)الخامسة 

، كليا عالقة مع (أنظر الخامسة)ليا عالقة ذات داللة إحصائية مع العبارة الخامسة : العبارة السابعة

 كىذا يدؿ عمى كجكد عالقة 0.05 > 0.014 بمستكل معنكية 0.412العبارة الثامنة بمعامؿ ارتباط 

. طردية متكسطة، كال يكجد عالقات مع باقي العبارات

، كال (أنظرىا أعاله)ليا عالقات ذات دالالت إحصائية مع العبارة الثانية كالعبارة السابعة : العبارة الثامنة

. يكجد عالقات ذات داللة مع باقي العبارات

، كال يكجد عالقات ذات (أنظرىا أعاله)ليا عالقات ذات داللة مع العبارة الثانية كالسابعة : العبارة التاسعة

. دالالت إحصائية مع بقية العبارات

كعدـ االرتباط ىذا ناتج عف . ال يكجد عالقات ذات دالالت إحصائية مع كؿ العبارات: العبارة التاسعة

ككجكد . االختالؼ في تشكيمة اإلجابة عمى ىذه العبارات كارتباطيا في جكانب مختمفة ترتبط في البيئة

. عبارات عكسية مما يعكس التجاكب عمييا مف قبؿ المديريف
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-5) لمعنصر الثالث عشر فقد كانت كما ىي مكضحة في الجدكؿ رقـ tأما فيما يرتبط بنتائج اختبار 

 كتدؿ ىذه النتائج عمى رفض الفرضية الفرعية األكلى لكؿ مف العبارات t، كيعرض نتائج اختبار (26

كقبكؿ " المحافظة عمى جكدة البيئة الداخمية كالخارجية في المنشأة"الخاصة بالعنصر الثالث عشر 

الفرضية البديمة التي تقكؿ بتحقؽ العنصر الثالث عشر بقيمة أكبر مف المتكسط في العبارات االيجابية 

، كبعممية حسابية بسيطة لحساب الفرؽ 2.34 كالعبارات العكسية كاف متكسطيا الحسابي 4.12بقيمة 

بيف ىذا المتكسط كالقيمة االفتراضية مف أجؿ إيجاد القيمة المماثمة عمى جانب القبكؿ ليذه العبارات 

 كبعد ذلؾ 0.66 = 2.34 – 3الثالث األخيرة كىي السابعة كالثامنة كالتاسعة كىذه العممية الحسابية ىي 

، حيث المتكسط 3 كىي قيمة أكبر مف 3.66= 3 + 0.66إضافة ىذه القيمة إلى القيمة االفتراضية 

مما يدؿ عمى انخفاض % 69.2، كبنسبة 3.89الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات يأخذ القيمة 

. تحقؽ عنصر الحفاظ عمى البيئة الصحية الخارجية كالداخمية في المنشأة
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( 26-5)الجدول رقم 

مف عناصر إدارة الجكدة الشاممة   " المحافظة عمى جكدة البيئة الصحية الداخمية كالخارجية في المنشأة "يكضح النسب كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لقياس مدل تحقؽ عنصر 
 
 

مكافؽ العبارة الرقـ 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

غير % 
مكافؽ 
بشدة 

المتكسط % 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

 tقيمة 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

 ساىـ تطبيؽ قكانيف كزارة الصحة في تحديد أساليب   .1
التخمص مف األدكية كالخمطات الفاسدة 

11  31.4 16 
المنكاؿ 

45.7 5 14.3 1 2.9 1 2.9 4.03 0.937 23 %6.41 0.000 

تمتمؾ المنشأة كحدة حرارية ذات درجات حرارة مرتفعة   .2
لحرؽ األدكية كالخمطات الفاسدة 

2 5.7 3 
 

8.6 5 
 

14.3 12 
المنكاؿ  

34.3 11 31.4 2.18 1.185 54%  -3.97 0.000 

ساىمت منشأتكـ في جيكد المحافظة عمى البيئة مف   .3
التمكث 

11 31.4 17 
المنكاؿ 

48.6 5 
 

14.3 1 2.9 1 2.9 4.03 0.923 23% 6.59 0.000 

ساىـ نظاـ التيكية المركزم في منشأتكـ في تنقية   .4
اليكاء مف أبخرة األدكية كالممكثات المختمفة 

8 22.9 16 
المنكاؿ 

45.7 5 
 

14.3 4 11.4 2 5.7 3.69 1.132 31% 3.59 0.001 

إلزاـ المنشأة لمعامميف فييا عمى لبس الكمامات الكاقية   .5
أثناء العمؿ في قسـ اإلنتاج كالتعبئة كالتغميؼ ساىـ 

في الحفاظ عمى صحتيـ كعدـ تمكث األدكية  

19 
المنكاؿ 

54.3 15 42.9 1 2.9  - - - -4.51 0.562 13% 15.9
4 

0.000 

تمتـز المنشأة بتطبيؽ القكانيف الداخمية الخاصة   .6
بالحفاظ عمى سالمة كصحة البيئة الداخمية كالخارجية 

أيضا 

13 37.1 20 
المنكاؿ 

57.1 2 5.7  - - - -4.31 0.583 14% 13.3
5 

0.000 

تقـك المنشأة بالتخمص مف المياه العادمة كاألغبرة   .7
بسكبيا مباشرة في األرض القريبة مف المنشأة 

4 11.4 3 8.6 7 20.0 13 
المنكاؿ 

37.1 8 
 

22.9 2.49 1.269 51%  -2.40 0.022 

تتخمص المنشأة مف األدكية المنتيية عف طريؽ   .8
الحاكية القريبة مف مكقع المنشأة التابعة لمبمدية 

2 5.7  - -3 8.6 10 28.6 20 
المنكاؿ 

57.1 1.69 1.051 62%  -7.34 0.000 

تتخمص المنشأة مف المكاد كالخمطات الفاسدة في   .9
مكبات النفايات العامة التابعة لمبمدية 

6 17.1 8 22.9 5 14.3 6 17.1 10 
المنكاؿ 

28.6 2.83 1.505 53%  -0.67 0.505 
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( 27-5)الجدول رقم 
بيف العبارات المرتبطة   (سبيرماف)معامؿ االرتباط 

 "تكسيع ثقافة إدارة الجكدة الشاممة لتصؿ إلى المكرديف"بعنصر 
رقـ 

العبارات 
معامؿ االرتباط 
سبيرماف 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

معامؿ االرتباط   .2
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

0.088 
 
 

0.632 

 - - - - -  

معامؿ االرتباط   .3
 

 مستوى معنوية
 (ذيميف)

0.412 * 
 
  

0.016 

0.151 
 
 

0.400 

 - - - -  

معامؿ االرتباط   .4
 
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

0.346 * 
 
 

0.045  
 

0.306  
 
 

0.083 

0.580  ** 
 
 

0.000  
 

 - - -  

معامؿ االرتباط   .5
 
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

0.522  **
 
 

0.002  
 

 - 0.085  
 
 

0.639 

0.527  **
 
 

0.001  
 

0.259  
 
 

0.133  
 

 - -  

معامؿ االرتباط   .6
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

0.343 * 
 
 

0.047 

 -0.118 
 
 

0.514 

0.610 **
 
 

0.000 

0.337 *
 
 

0.048 

0.564 **
 
 

0.000 

 -  

معامؿ االرتباط   .7
 
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

 -0.306 
 
 

0.078 

0.003 
 
 

0.986 

 -0.296  
 
 

0.084 

0.017 
 
 

0.923 
 

 -
0.398  *
 

 
0.018 

 -0.096 
 
 

0.575 

  

معامؿ االرتباط   .8
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

 -0.223 
 

0.205 

0.367 * 
 

0.036 

 -0.063 
 

0.718 

0.107 
 

0.540 

 -0.307 
 

0.072 

0.126 
 

0.471 
 

0.412 * 
 

0.014 

 

معامؿ االرتباط   .9
 
 

مستوى معنوية 

 (ذيميف)

 -0.149 
 
 

0.401 

0.060 
 
 

0.741 

 -0.079 
 
 

0.652 
 

0.130 
 
 

0.458 

 -0.070 
 
 

0.691 

0.031 
 
 

0.861 

0.107 
 
 

0.539 

0.268 
 
 

0.119 

 Correlations معامل االرتباط                                 
 .Correlation is significant at the .01 level (2-tailed)  **       .  (ذيلين) 0.01 اختبارية تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية**     

                        .Correlation is significant at the .05 level (2-tailed)  *.     (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية * 
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:  العالقة بين منشآت الصناعات الدوائية ومؤسسة المقاييس الفمسطينية4 – 5

كالعبارة األخيرة في ىذا الجزء مف االستبانة ىي العبارة التي تستفسر عف عالقة المنشآت في قطاع 

العالقات )الصناعات الدكائية مع مؤسسة المقاييس كالمكاصفات الفمسطينية ككانت االستجابة عمى العبارة 

بيف منشأتكـ كمؤسسة المقاييس الفمسطينية عالقات متبادلة كمستمرة تيدؼ لمتحسيف كالكصكؿ بالمنتجات 

: عمى النحك التالي(إلى تحقيؽ المكاصفات العالمية

( 28-5)الجدول رقم 
 

 
 
 
 

الجدكؿ الذم يمثؿ االستجابة عمى العالقات بيف منشأتكـ كمؤسسة المقاييس الفمسطينية  
 

 

، كيأخذ متكسطيا الحسابي القيمة %77.1كما نالحظ فإف نسبة المكافقة عمى ىذه العبارة تأخذ القيمة 

حيث يدؿ عمى تشتت مقبكؿ، كىذا  0.20، ككاف معامؿ االختالؼ 0.802 كاالنحراؼ المعيارم 4.06

يدؿ عمى كجكد عالقات متبادلة بيف منشآت قطاع الصناعات الدكائية كمؤسسة المقاييس كالمكاصفات 

. الفمسطينية

 

 
 

:  المراجعة اإلدارية5 – 5

مكافؽ العبارة 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

المتكسط % 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 tقيمة 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

العالقات بيف منشأتكـ كمؤسسة 
المقاييس الفمسطينية عالقات 

متبادلة كمستمرة تيدؼ لمتحسيف 
كالكصكؿ بالمنتجات إلى تحقيؽ 

المكاصفات العالمية 

11 31.
4 

16 
المنكاؿ 

45.
7 

7 20.
0 

1 2.9 4.06 0.802 7.795 0.000 
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كنصؿ إلى الحديث عف الجزء الثاني مف استبانة المنشآت في قطاع الصناعات الدكائية، كالذم 

يتعمؽ بمكضكع المراجعة اإلدارية كىي القياـ بمقارنة الكاقع مع الخطط المكضكعة، أم التحقؽ مف 

مدل مطابقة ما تـ القياـ بو مع ما تـ التخطيط لو، كالمراجعة اإلدارية جزء ال يتجزأ مف أنشطة إدارة 

الجكدة الشاممة ذلؾ أنيا ىي النشاط الذم يقارف ما ىك مطمكب لتحقيؽ الجكدة الشاممة كما تـ 

التكصؿ لو كمدل المحافظة عميو بالتحسيف المستمر، كيرتبط ىذا الجزء بالفرضية الفرعية الثانية 

إف مستكل المراجعة اإلدارية متكسط في منشآت قطاع الصناعات الدكائية "كالتي تنص عمى 

، كحتى يتـ التكصؿ إلى ما ىك كاقع المراجعة اإلدارية في منشآت "الفمسطينية في الضفة الغربية

 فمسطيف تـ كضع العبارات التالية في االستبانة، –قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

 (.  29-5)ككانت نسب االستجابة عمييا كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

، لمعبارة األكلى بنسبة (29-5)كانت النسب المئكية لممكافقة عمى العبارات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

، %77.2، كلمعبارة الرابعة %82.8، كلمعبارة الثالثة %77.1، كلمعبارة الثانية بنسبة 74.3%

كىذا ىك المطمكب ألف المكافقة عمى العبارة تعني أف المراجعة % 20كالعبارة الخامسة كانت بنسبة 

تتـ عند حدكث خطأ فقط كبناء عمى ىذا فإف المراجعة تتـ بشكؿ دكرم ال يرتبط مع حدكث األخطاء 

كذلؾ بأخذ الكسط % 76.56، كبيذا يككف معدؿ تحقؽ المراجعة اإلدارية بنسبة %71.4بنسبة 

الحسابي لمنسب المئكية التي تحقؽ المراجعة اإلدارية، مف كجية نظر المديريف في منشآت قطاع 

الصناعات الدكائية، كلكف ىذا غير كاؼ التخاذ القرار لذلؾ سنقـك بتطبيؽ اختبارات إحصائية أخرل 

. كما تـ في ما سبؽ مف ىذا الفصؿ

 في العبارات األربعة األكلى، بينما يككف أصغر 3ككاف المتكسط الحسابي لمعبارات أعاله أكبر مف 

الصناعات  في العبارة الخامسة، مما يدؿ عمى تحقؽ المراجعة اإلدارية في قطاع منشآت 3مف 

 = 2.15 – 3الدكائية، بما أف العبارة األخيرة سمبية سنأخذ القيمة المماثمة إلجابتيا في منطقة القبكؿ 
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، كبذلؾ يأخذ المتكسط الحسابي لممتكسطات الحسابية لمعبارات الخاصة 3.85 = 0.85 + 3، 0.85

. 3.94بالمراجعة اإلدارية القيمة 

 مما يدل ،(29-5)بالنسبة لمعامؿ االختالؼ فقد كانت قيمتو لمعبارات كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

عمى نسب التشتت التي تـ الحصكؿ عمى مثيؿ ليا في باقي العبارات سابقا، مما يدؿ عمى أنو التشتت 

. الطبيعي لإلجابات كىك تشتت صغير نكعا ما

-5)أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط في عبارات المراجعة اإلدارية فقد كاف كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

، ككما نالحظ فإف جميع العبارات بينيا عالقات طردية متكسطة ذات دالالت إحصائية عند (30

 في أغمبيتيا، عدا العبارة الخامسة حيث ترتبط بعالقة قكية 0.01مستكيات معنكية مختمفة كأقؿ مف 

عكسية مع جميع العبارات عدا العبارة الرابعة فال يكجد عالقة ذات داللة إحصائية عمى مستكل أقؿ مف 

. ، كىذه العالقة العكسية سبب ظيكرىا ىك نفسو السبب السابؽ ذلؾ أف العبارة الخامسة سمبية0.05

إف مستكل المراجعة " رفض الفرضية الفرعية الثانية tبناء عمى نتائج اختبار  (29-5)جدكؿ رقـ 

كقبكؿ الفرضية " اإلدارية متكسط في منشآت قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية في الضفة الغربية

 أعمى مف القيمة الكسطية 3.94البديمة كالتي تدؿ عمى تطبيؽ المراجعة اإلدارية بمتكسط حسابي قيمتو 

كالتدؿ عمى المستكل الجيد لمتطبيؽ كبالتكصية بزيادة التأكيد عمى كؿ %  76.56كبنسبة مئكية قيمتيا 

.  مفردة مف المفردات السابقة لزيادة نسبة تحقيؽ المراجعة اإلدارية

أما فيما يتعمؽ بأساليب المراجعة اإلدارية المستخدمة في قطاع الصناعات الدكائية، فقد كانت كما ىك 

، كالتي ترتبط بالفرضية الفرعية الثالثة مف الفرضية الرئيسية األكلى (31-5)مكضح في الجدكؿ رقـ 

إف عممية المراجعة اإلدارية في منشآت قطاع الصناعات الدكائية ال تمر بجميع المراحؿ المحددة : "كىي

". ليا
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( 29-5)الجدول رقم 
 

التكرارات كالنسب المئكية كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمعبارات المرتبطة بالمراجعة اإلدارية  
 
 
 

 

مكافؽ العبارة الرقـ 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

غير % 
مكافؽ 
بشدة 

المتكس% 
ط 
الحسا
بي 

االنحراؼ 
المعيارم 

 tقيمة معامؿ االختالؼ 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

المراجعة اإلدارية تطبؽ بشكؿ   .4
دكرم كيكمي 

8 22.9 18 
المنكاؿ 

51.4 4 11.
4 

2 5.7  - -4.00 0.80 
%20  

7.04 0.000 

تكثؽ كؿ عممية مف عمميات   .5
المراجعة التي يتـ القياـ بيا 

9 25.7 18 
المنكاؿ 

51.4 4 11.
4 

2 5.7  - -4.03 0.81 
20% 

7.31 0.000 

تتبع عممية تطبيؽ التكصيات   .6
حداث التعديالت المكصى بيا  كا 
نتيجة لعممية المراجعة اإلدارية 

6 17.1 23 
المنكاؿ 

65.7 3 8.6 2 5.7  - -3.97 0.72 

18% 

7.89 0.000 

إعادة تقييـ مدل إيجابية نتائج ىذه   .7
التعديالت الناتجة عف عممية 

المراجعة اإلدارية 

3 8.6 24 
المنكاؿ 

68.6 4 11.
4 

2 5.7  - -3.85 0.67 

17% 

7.31 0.000 

فقط عند اكتشاؼ أخطاء أك عيكب   .8
يتـ العمؿ عمى تطبيؽ المراجعة 

اإلدارية 

1 2.9 6 17.1 2 5.7 13 
المنكاؿ 

37.
1 

ال ننسى %  55 1.18 2.15 34.3 12
أن هذه العبارة 

سلبية وأخذنا 
قيمتها اإليجابية 

 المماثلة 

 -
4.20 

0.000 
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( 30-5)الجدول رقم 
 بيف العبارات المرتبطة بالمراجعة اإلدارية (سبيرماف)معامؿ االرتباط 

  .10  .9  .8  .7معامؿ االرتباط سبيرماف رقـ العبارات 

معامؿ االرتباط   .8
 

 (ذيميف) مستوى معنوية

0.665 **
 

0.000 

 - - -

معامؿ االرتباط   .9
 

 (ذيميف) مستوى معنوية

0.496 **
  

0.004 

0.469** 

 

0.006 

 - -

معامؿ االرتباط   .10
 

 (ذيميف) مستوى معنوية

0.422 *
 

0.018  

0.605  **
 

0.000 

0.558  ** 
 

0.001  

 -

معامؿ االرتباط   .11
 

 (ذيميف) مستوى معنوية

 -0.369  *
 

0.039  
 

 - 0.372 * 
 

0.033 

 -0.497  ** 
 

0.003  
 

 -0.344 
 

0.050  
 

Correlations                                                            معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).  ** (ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية      .  

 
( 31-5)الجدول رقم 

نعـ العبارة الرقم 
 %

ال 
 %

الكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

متكسط 
الخطأ 
المعيارم 

مستكل  tقيمة 
المعنكية 

 0.000 8.77- 0.077 0.453 0.83 2.9 77.1ىؿ يتـ تكثيؽ ىذه المراجعة اإلدارية؟   .1

ىؿ تتـ المتابعة بتنفيذ تكصيات ىذه   .2
المراجعة اإلدارية؟ 

74.3 5.7 0.86 0.494 0.083 -7.70 0.000 

ىؿ تتـ عممية إعادة التقييـ بعد أف تتـ   .3
عممية التعديؿ بناء عمى نتائج التقييـ 

السابؽ؟ 

71.4 8.6 0.89 0.530 0.090 -6.86 0.000 

ىؿ األشخاص الذيف يقكمكف بالمراجعة   .4
اإلدارية مؤىمكف لمقياـ بذلؾ؟ 

77.1 2.9 0.83 0.456 0.077 -8.77 0.000 

نسب االستجابة عمى األسئمة الخاصة بأنشطة المراجعة اإلدارية 
 

 كبيرة سالبة، tحيث كانت قيمة  (31-5) كانت النتيجة كما ىي في الجدكؿ tكعند تطبيؽ اختبار 

ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية كيؤدم ىذا أن  أم 0.05 > 0.000كبمستكل معنكية ليا جميعا 

أساليب المراجعة اإلدارية تمر في : " إلى رفض الفرضية الفرعية الثالثة كقبكؿ الفرضية البديمة كىي

مع التكصية بزيادة التأكيد عمى % 75 كبنسبة مئكية 0.85المراحؿ المحددة في االستبانة بمتكسط 

  .تحقيؽ ىذه األساليب بمستكيات أعال
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أف ىناؾ ارتباط بيف األسئمة عف المراجعة اإلدارية الكاردة في الجدكؿ رقـ   (32-5)يبيف جدكؿ 

، يدؿ عمى كجكد عالقات طردية قكية جدا ذات دالالت إحصائية عمى مستكل داللة أقؿ (5-31)

عمى تحقؽ استخداـ أنشطة المراجعة  (31-5)، كتدؿ النسب الكاردة أعاله في الجدكؿ 0.01مف 

كىي نسبة كافية لرفض الفرضية الفرعية الثالثة كقبكؿ الفرضية البديمة % 75اإلدارية المذككرة بنسبة 

التي تقكؿ بمركر عممية المراجعة اإلدارية بنسبة جيدة في المراحؿ المختمفة ليا كبالتكصية بضركرة 

زيادة التأكيد كالتكضيح لمختمؼ المراحؿ المناسبة لمعمؿ في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في 

. الضفة الغربية

 
( 32-5)الجدول رقم 

 بيف األسئمة المرتبطة بأنشطة المراجعة اإلدارية (سبيرماف)معامؿ االرتباط 
  .3  .2  .1معامؿ االرتباط سبيرماف رقـ العبارات 

معامؿ االرتباط   .2
 

 (ذيميف) مستوى معنوية

0.953 **
 

0.000 

 - -

معامؿ االرتباط   .3
 

 (ذيميف) مستوى معنوية

0.915**  
 

0.000 

0.957**  
 

0.000 

 -

معامؿ االرتباط   .4
 

 (ذيميف) مستوى معنوية

0.897 **
 

0.000 

0.953 **
 

0.000 

0.915 **
 

0.000 
Correlations                                                            معامل االرتباط 

**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).  ** (ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
 

:  اإلجراءات الوقائية6 – 5

كنصؿ إلى الحديث عف الجزء الثالث مف استبانة المنشآت في قطاع الصناعات الدكائية، كالذم 

يتعمؽ بمكضكع اإلجراءات الكقائية كىي ما تقـك بو المنشأة مف أجؿ منع حدكث أخطاء أثناء المراحؿ 

 فمسطيف –المختمفة مف األعماؿ المتنكعة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

كمف أجؿ التعرؼ  (راجع الفصؿ الثالث)كالتي ترتبط بتخفيض تكاليؼ اإلخفاؽ الداخمي كالخارجي 

عمى مدل تطبيؽ ىذه االساليب في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية تـ كضع 
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( 33-5)العبارات التالية في االستبانة، ككانت نسب االستجابة عمييا كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

: التالي

، العبارة األكلى بنسبة (33-5)كانت النسب المئكية لممكافقة عمى العبارات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

، %94.3، كلمعبارة الرابعة %97.1، كلمعبارة الثالثة %97.1، كلمعبارة الثانية بنسبة 97.1%

، كلمعبارة السابعة بنسبة %93.3، كلمعبارة السادسة بنسبة %88.5كالعبارة الخامسة كانت بنسبة 

، كالعبارة العاشرة كانت بنسبة %94.3، كلمعبارة التاسعة %94.3، كلمعبارة الثامنة 94.3%

 رفض% 88.6، أما العبارة الثانية عشرة فبنسبة %71.4، كالعبارة الحادية عشرة بنسبة 95.7%

كىك المطمكب ألف المكافقة عمى العبارة تعني أف اإلجراءات الكقائية تتـ عند حدكث خطأ فقط كبناء 

عمى ىذا فإف اإلجراءات الكقائية تتـ بشكؿ دكرم ال يرتبط مع حدكث األخطاء بالنسبة المذككرة أعاله 

كذلؾ مف كجية نظر المديريف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية، ككاف معدؿ تحقؽ اإلجراءات 

.  كذلؾ بأخذ الكسط الحسابي لمنسب المئكية التي تحقؽ اإلجراءات الكقائية92.2الكقائية مف مئة 

 في العبارات اإلحدل عشر األكلى كقيمتو 3ككاف المتكسط الحسابي لمعبارات أعاله أكبر مف 

 كىك المطمكب ألف 1.65 في العبارة الثانية عشرة ككانت قيمتو 3، بينما يككف أصغر مف 4.428

العبارة عكسية كرفضيا يحقؽ اإلجراءات الكقائية كمف أجؿ تحكيؿ القيمة لمقيمة المماثمة في منطقة 

 مما يدؿ عمى التحقؽ اإليجابي 4.35 = 3 + 1.35 = 1.65 – 3القبكؿ نقـك بالعممية التالية 

بالقياـ بالمراجعة بشكؿ دكرم كليس فقط عند حدكث األخطاء، كما سبؽ يدؿ عمى تحقؽ اإلجراءات 

 كالذم 4.42الكقائية في منشآت قطاع الصناعات الدكائية، كذلؾ ألف العبارة األخيرة سمبية كبمعدؿ 

. يكقع في منطقة أعمى مف منطقة المكافقة

، كفي العبارة (33-5)بالنسبة لمعامؿ االختالؼ فقد كانت قيمتو لمعبارات كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

العاشرة كاف التشتت عاؿ ألف برنامج المعايرة يجب أف يتـ تطبيقو بشكؿ دكرم كدائـ كلكف إذا حدث خطأ 
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زالتيا كىاتاف  أثناء تنفيذ أم عممية فإف برنامج المعايرة كالمراجعة يطبؽ مف أجؿ اكتشاؼ أسباب الخطأ كا 

الحالتاف ىما مف األسباب التي أدت إلى التشتت في اإلجابة عمى ىذه العبارة ، كالسبب إلى كبر معامؿ 

االختالؼ في العبارة الثانية عشر ناتج عف صغر المتكسط الحسابي كالكاقع في منطقة الرفض ككما فسرنا 

. سابقا فيذه ىي اإلجابة المناسبة لتحقيؽ مراحؿ اإلجراءات الكقائية

، (34-5)أما بالنسبة لمعامؿ االرتباط في عبارات اإلجراءات الكقائية فقد كاف كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 

ككما نالحظ فإف جميع العبارات بينيا عالقات طردية قكية ذات دالالت إحصائية، عدا العبارة العاشرة التي 

 0.05ترتبط مع العبارات التالية بعالقات طردية ذات دالالت إحصائية عمى مستكل داللة إحصائية 

الخامسة كالسادسة كالسابعة كالحادية عشرة، كالعبارة الحادية عشرة ال يكجد بينيا كبيف العبارة الثانية كالثامنة 

، كالعبارة الثانية عشرة 0.05كالتاسعة كالثانية عشرة عالقات ذات داللة إحصائية بمستكل معنكية أصغر مف 

.  كذلؾ مع العبارة األكلى0.05 > 0.029فقط ىناؾ عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بمستكل معنكية 

.  كىذا الجدكؿ يدؿ عمى الترابط بعالقات متكسطة إلى قكية بيف العبارات الممثمة إلجراءات الكقاية

ال يكجد إجراءات : "كحتى يتـ اتخاذ القرار فيما يتعمؽ بالفرضية الفرعية الرابعة مف الفرضية الرئيسية األكلى

، كمف أجؿ ذلؾ سيتـ " فمسطيف–كقائية محددة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

 عمى بيانات اإلجراءات الكقائية، التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ استجابة المديركف tتطبيؽ اختبار 

، نجد أف المعمكمات في نتائج t، ككانت نتيجة تطبيؽ اختبار (33-5)لمعبارات السابقة في الجدكؿ رقـ 

 تكجينا إلى رفض الفرضية الفرعية الرابعة كقبكؿ الفرضية البديمة بكجكد إجراءات كقائية في منشآت tاختبار 

مع التكصية بضركرة تكضيح % 92.2، كبنسبة مئكية 4.42قطاع الصناعات الدكائية بمتكسط حسابي 

اإلجراءات الكقائية المرتبطة بحدكث أخطاء في إنتاج العمميات أك عند حدكث أخطاء في أداء العمؿ 

. كالمرتبطة بالعبارتيف العاشرة كالحادية عشرة
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( 33-5)الجدول رقم 

التكرارات كالنسب المئكية كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمعبارات المرتبطة باإلجراءات الكقائية

مكافؽ العبارة الرقـ 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

غير مكافؽ % 
بشدة 

المتكسط % 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االختالؼ 

 tقيمة 
المحسكبة 

المعنكية 
 (ذيميف)

 27اختبار كفحص المكاد األكلية بشكؿ دائـ   .1
المنكاؿ 

77.1 7 20.0  - - - - - -4.79 0.41 9%  25.49 0.000 

مراجعة مدل تحقيؽ شركط التخزيف لممكاد األكلية   .2
بشكؿ دكرم كدائـ 

21 
المنكاؿ 

60 13 37.1  - - - - - -4.62 0.49 12% 19.12 0.000 

اختبار كفحص الخمطات بشكؿ دائـ كالتأكد مف   .3
صحة المككنات 

27 
المنكاؿ 

77.1 7 20.0  - - - - - -4.97 0.41 8% 25.49 0.000 

 23اختبار كفحص خطكط اإلنتاج بشكؿ دكرم كدائـ   .4
المنكاؿ 

65.7 10  28.6  - -1 2.9  - -4.62 0.65 14% 14.47 0.000 

 18معايرة خطكط اإلنتاج يكميا قبؿ بدء التشغيؿ   .5
المنكاؿ 

51.4 13 37.1 2 5.7 1 2.9  - -4.41 0.74 17% 11.07 0.000 

 17اختبار كفحص أدكات القياس بشكؿ دكرم كدائـ   .6
المنكاؿ 

48.6 16 45.7 1 2.9  - - - -4.47 0.56 13% 15.22 0.000 

 18المحافظة عمى أدكات القياس بكضع معيارم دائما   .7
المنكاؿ 

51.4 15 42.9 1 2.9  - - - -4.50 0.56 13% 15.51 0.000 

اختبار كفحص عينات مف األدكية المنتجة يكميا   .8
لمتأكد مف مطابقتيا لممكاصفات 

25 
المنكاؿ 

71.4 8 22.9 1 2.9  - - - -4.71 0.52 11% 18.99 0.000 

فحص تحقؽ شركط التخزيف لممنتجات مف األدكية   .9
بشكؿ دكرم كمكثؽ 

19 
المنكاؿ 

54.3 14 40.0 1 2.9  - - - -4.53 0.56 12% 15.83 0.000 

 10عند حدكث خطأ يطبؽ برنامج المعايرة    .10
المنكاؿ 

28.6 6 17.1 3 8.6 9 25.7 5 14.3 3.21 1.52 47% 0.80 0.427 

عند اكتشاؼ خطأ يتـ مراجعة إنتاج الفترة السابقة   .11
كميا  

11 31.4 14 
المنكاؿ 

40.0 3 8.6 6 17.1  - -3.88 1.07 28% 4.83 0.000 

 16 8.6 3- - - - تتـ المعايرة فقط عند اكتشاؼ خطأ في المنتجات   .12
المنكاؿ 

45.7 15 42.9 1.65 0.65 39%  -12.22 0.000 
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( 34-5)الجدول رقم 
بيف العبارات المرتبطة باإلجراءات الكقائية (سبيرماف)معامؿ االرتباط   

Correlations                                                            معامل االرتباط 

**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).  ** (ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية   .  
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).  * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية      .  

 

معامؿ االرتباط رقـ العبارات 
سبيرماف 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

2.  Rs. 

Sig. 
0.647 ** 

0.000 
 - - - - - - - - - -

3.  Rs. 

Sig. 
0.820**  

0.000 
0.647**  

0.000 
 - - - - - - - - -

4.  Rs. 

Sig. 
0.700 ** 

0.000 
0.707 ** 

0.000 
0.700 ** 

0.000 
 - - - - - - - -

5.  Rs. 

Sig. 
0.511 ** 

0.002 
0.522 ** 

0.002 
0.511 ** 

0.002 
0.651 ** 

0.000 
 - - - - - - -

6.  Rs. 

Sig. 
0.473 ** 

0.005 
0.383 * 

0.025 
0.473 ** 

0.005 
0.638 ** 

0.000 
0.725 ** 

0.000 
 - - - - - -

7.  Rs. 

Sig. 
0.504 ** 

0.002 
0.430 * 

0.011 
0.504 ** 

0.002 
0.680 ** 

0.000 
0.628 ** 

0.000 
0.839 ** 

0.000 
 - - - - -

8.  Rs. 

Sig. 
0.811 ** 

0.000 
0.590 ** 

0.000 
0.652 ** 

0.000 
0.652 ** 

0.000 
0.648 ** 

0.000 
0.554 ** 

0.001 
0.434 ** 

0.010 
 - - - -

9.  Rs. 

Sig. 
0.537 ** 

0.001 
0.713 ** 

0.000 
0.537 ** 

0.001 
0.569 ** 

0.000 
0.629 ** 

0.000 
0.571 ** 

0.000 
0.510 ** 

0.002 
0.630 ** 

0.000 
 - - -

10.  Rs. 

Sig. 
0.176 
0.326 

0.188 
0.295 

0.140 
0.436 

0.320 
0.069 

0.344 * 
0.050 

0.389 * 
0.025 

0.433 * 
0.012 

0.140 
0.436 

0.267 
0.133 

 - -

11.  Rs. 

Sig. 
0.357 * 

0.038 
0.258 
0.140 

0.393 * 
0.022 

0.411 * 
0.016 

0.419 * 
0.014 

0.502 ** 
0.002 

0.573 ** 
0.000 

0.332 
0.055 

0.258 
0.141 

0.426 * 
0.013 

 -

12.  Rs. 

Sig. 
 -0.375 * 

0.029 
 -0.134 

0.451 
 -0.169 

0.340 
 -0.136 

0.442 
 -0.132  

0.457 
 -0.191 

0.279 
 -0.250 

0.154 
 -0.287 

0.099 
 -

0.310 
0.075 

0.077 
0.671 

 -0.299 
0.086 
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:  السياسات التنافسية7 – 5

يمكف التعرؼ عمى السياسات التنافسية المتبعة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية، مف خالؿ 

، كنستخمص مف ىذا الجدكؿ أف (35-5)تحميؿ االستجابة عمى العبارات التالية في الجدكؿ رقـ 

أغمب السياسات التنافسية متبف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية كبنسب عالية كنخصص أف 

بالمكافقة مما يدؿ عمى اىتماـ % 94.3نسبة تبني سياسة المنافسة عمى أساس الجكدة حصمت عمى 

المديريف في منشآت الصناعات الدكائية بتحقيؽ الجكدة كالمنافسة عمى أساسيا، كالسياسة التنافسية 

كىي سياسة التحديث كالتطكير كىي مطمب مف مطالب % 94.3التي حصمت عمى نفس النسبة 

تحقيؽ الجكدة في المنشآت كتبنييا يدعـ تبني المنافسة عمى أساس الجكدة، كعدـ تبني سياسة 

السيطرة عمى السكؽ لعدـ شرعية ىذه المنافسة بكجكد منافسيف آخريف في السكؽ، كعدـ إمكانية 

لغاء جميع المنافسيف مف الدخكؿ إلى السكؽ، كعدـ مشركعية احتكار  الحصكؿ عمى امتياز بمنع كا 

كحتى نتحدث عف كؿ نسبة مف النسب الكاردة في الجدكؿ سنذكرىا مع التعميؽ عمييا . األسكاؽ

مكافقة مما يدؿ عمى اىتماـ المنشآت بكضع % 80سياسة التسعير كىي متبنى بنسبة : بالتسمسؿ

مما يدؿ عمى عمؿ % 71.4أما سياسة المنافسة عمى اساس التكمفة فيي بنسبة . أسعار منافسة

المنشآت المحمية عمى تبني مثؿ ىذه السياسة كلكف عدـ القدرة عمى التحكـ بيا بدرجة عالية بسبب 

التكاليؼ العالية الناتجة عف ارتفاع تكاليؼ المكاد األكلية كمكاد التغميؼ كالتي يتـ استيرادىا كصغر 

كميات الطمبيات مما يؤدم إلى خسارة فرصة المفاكضة عمى األسعار، كصغر حجـ الطمبيات ناتج 

كتبني سياسة دراسات . مف الطاقة اإلنتاجية% 55عف صغر السكؽ المحمي، كاإلنتاج بنسبة 

كالتي ترتبط بإجراء البحكث مف أجؿ التعرؼ عمى رغبات % 85.7األسكاؽ ككانت بنسبة 

المستيمكيف كىي نسبة جيدة جدا كلكف سنتعرؼ عند مناقشة استبانة المستيمكيف عمى كجية نظرىـ 

كبالنسبة لسياسة فتح . كرأييـ في ىذا المكضكع كمدل تبني منشآت قطاع الصناعات الدكائية لو
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كىي صعبة التحقيؽ الرتباطيا بتحقيؽ المكاصفات الدكلية % 77.1أسكاؽ جديدة كنسبة تبنييا 

كالحصكؿ عمى شيادات الجكدة العالمية كشيادة التصنيع الجيد مف اجؿ التمكف مف دخكؿ األسكاؽ 

أما بالنسبة لسياسة اإلبداع كاالبتكار . الخارجية المحمية بكثير مف الشركط كاالتفاقيات كالتكاليؼ

كالتي يصعب التأكد مف مدل مطابقتيا لمكاقع لعدـ % 71.4كالتي تتبناىا المنشآت المحمية بنسبة 

كجكد بحكث محمية إليجاد عالجات جديدة غير مكجكدة مسبقا الرتفاع تكاليؼ البحث العممي كعدـ 

كجكد الممكليف لمثؿ ىذه البحكث كعدـ كجكد العمماء الذيف يالقكف الدعـ مف أجؿ تفريغ أنفسيـ لمقياـ 

بمثؿ ىذه األبحاث كعدـ إمكانية تكفير حيكانات التجارب أك إمكانية تجريبيا عمى البشر كالتحقؽ مف 

أما باقي السياسات فيي تطبؽ في الصناعات . مدل معالجتيا لألمراض التي صممت لعالجيا

السياسات : " كمف ىذا نستطيع رفض الفرضية الفرعية الخامسة مف الفرضية الرئيسية األكلى. المختمفة

، " فمسطيف–التنافسية غير محددة كغير كاضحة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

: كالتي تقكؿH1:  X < 1.5  :  كالفرضية البديمة ىي H0: X  1.5كالتي تمثؿ بالمتباينة التالية 

 –السياسات التنافسية محددة ككاضحة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية "

 ،(1.5 = 2 ÷ 3 = 2+1، 2= ، ال 1=نعـ ) مف حساب قيمة 1.5، كقد تـ التكصؿ لقيمة "فمسطيف

، كؿ المتكسطات الحسابية (36-5)كانت النتائج كما ىي كاردة في الجدكؿ رقـ  tكعند تطبيؽ اختبار 

 تأخذ قمة سالبة بعيدة عف القيمة المفترضة بقيـ مختمفة، t، (نعـ)تقريبا تساكم الكاحد الصحيح 

، عدا سياسة السيطرة عمى السكؽ كالتي مستكل 0.000= كمستكيات المعنكية لجميع العبارات تساكم 

 كتدؿ عمى قبكؿ الفرضية الفرعية الخامسة ليذه السياسة، ،0.05 كىي قيمة أكبر مف 0.475=المعنكية 

الصفر مما يمنع = كبالنسبة لسياستي الجكدة كالتحديث كالتطكير فإف قيمة االنحراؼ المعيارم ليا 

الكاحد الصحيح فنستطيع قبكؿ الفرضية =  ليا كبما أف قيمة المتكسط الحسابي ليا tحساب قيمة اختبار 

جميع االستجابات في منطقة القبكؿ أي أن  1.5البديمة ليا ذلؾ أف متكسطيا الحسابي أصغر مف 

كىي نسبة عالية جدا مف الكضكح كالتحديد، أما بالنسبة لسياسة % 94.3كتحقؽ السياستيف بنسبة 
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 مما يدؿ ككما في باقي 0.05 كىي قيمة أصغر مف 0.001التكاليؼ فيي تأخذ مستكل معنكية 

السياسات عمى رفض الفرضية الفرعية الخامسة كقبكؿ الفرضية البديمة بأف السياسات التنافسية كاضحة 

 %.78.1كتتحقؽ جميعيا بنسبة %. 81كمحددة بنسبة 

 (35-5)الجدول رقم 

ال نعم السياسة التنافسية ال نعم السياسة التنافسية 
% ت % ت % ت % ت 

 8.6 3 85.7 30دراسات السكؽ  14.3 5 80.0 28التسعيرة 
 17.1 6 77.1 27فتح أسكؽ جديدة  20.0 7 71.4 25التكاليؼ 
 2.9 1 88.6 31تنكيع المنتجات  5.2 2 94.3 33الجكدة  

- -  94.3 33التحديث كالتطكير  17.1 6 74.3 26كفاءة التشغيؿ 
 17.1 6 74.3 26تكنكلكجيا اإلنتاج  48.6 17 37.1 13السيطرة عمى السكؽ 

 17.1 6 71.4 25اإلبداع كاالبتكار  8.6 3 82.9 29التركيج 
 11.4 4 80.0 28التدريب المستمر  14.3 5 80.0 28التكزيع 

    -  11.4 4 80.0 28تكامؿ العمميات 
 (التكرار: ت )التكرارات كالنسب المئكية لمسياسات التنافسية المستخدمة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

 
 (36-5)جدول رقم 

 لمعبارات المرتبطة بالسياسات التنافسية tقيمة اختبار 
 1.5= قيمة االختبار 

 tقيمة العبارة 
المحسكبة 

درجة 
الحرية 

n-1 

المعنكية 
 (ذيميف)

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الفرؽ بيف المتكسط 
الحسابي المحسكب 

كالفرضي 

%  95مستكل الثقة 
لالختالفات  

األعمى األدنى  
1.1 0.000 32 5.50 -التسعيرة 

5 
0.36 -0.35 -0.48 -0.22 

1.2 0.001 31 3.79-التكاليؼ 
2 

0.42 -0.28 -0.43 -0.13 

 1=  كقيمة المتكسط   الحسابي  t لذلؾ ال يمكف حساب قيمة 0= االنحراؼ المعيارم ** الجكدة  
1.1 0.000 31 4.46-كفاءة التشغيؿ 

9 
0.40 -0.31 -0.46 -0.17 

1.4 0.475 29 0.72-السيطرة عمى السكؽ 
3 

0.50 -0.07 -0.25 0.12 

1.0 0.000 31 7.76-التركيج 
9 

0.30 -0.41 -0.51 -0.30 

1.1 0.000 32 5.50-التكزيع 
5 

0.36 -0.35 -0.48 -0.22 

1.0 0.000 32 8.10-دراسات السكؽ 
9 

0.29 -0.41 -0.51 -0.31 

1.1 0.000 32 4.67-فتح أسكؽ جديدة 
8 

0.39 -0.32 -0.46 -0.18 

 0.41- 0.53- 0.47- 1.00.18 0.000 31-تنكيع المنتجات 
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15.00 3 
 1=  كقيمة المتكسط   الحسابي t لذلؾ ال يمكف حساب قيمة 0= االنحراؼ المعيارم ** التحديث كالتطكير 
1.1 0.000 31 4.46-تكنكلكجيا اإلنتاج 

9 
0.40 -0.31 -0.46 -017 

1.1 0.000 30 4.25-اإلبداع كاالبتكار 
9 

0.04
0 

-0.31 -0.45 -0.16 

1.1 0.000 31 6.31-التدريب المستمر 
3 

034 -0.38 -0.50 -0.25 

1.1 0.000 31 6.31-تكامؿ العمميات  
3 

0.34 -0.38 -0.50 -0.25 

 

:  القدرات التنافسية8 – 5

أما بالنسبة لنسب القدرات التنافسية فقد طمب مف المديريف تحديد نسب ىذه القدرات كلكف لـ تكف 

استجاباتيـ كاممة، كفي األغمب كاف المدير يكتب مالحظة بعدـ معرفة ىذه النسب أك المعدالت، 

مما يدؿ عمى عدـ قياـ اإلدارات المختمفة في المنشأة بتعميـ المعمكمات عف أعماليا كمدل تحقيقيا 

ألىدافيا لباقي اإلدارات في المنشأة مف أجؿ تكفير المعمكمات كالعمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ بيف ىذه 

كقد كاف السؤاؿ المطركح . اإلدارات كاألقساـ حتى يتـ تحقيؽ األىداؼ األساسية الخاصة بالمنشأة

قبول الفرضية الفرعية ، كبناء عمى ما سبؽ يتـ (37-5)في االستبانة كما في الجدكؿ رقـ 

المؤشرات التنافسية غير محددة وغير واضحة في منشآت قطاع الصناعات : " السادسة وىي

 ".الدوائية

 (37-5)الجدكؿ رقـ 

المالحظات المؤشرات التنافسية 
 مديرا ال يعرفكف القدرة اإلنتاجية لمنشأتيـ كال 35 مديرا مف أصؿ 26إف اإلنتاجية 

. يعرفكف نسبة النمك في المبيعات نمك المبيعات 
 مديرا ال يعرفكف نسبة النمك في الصادرات في 35 مديرا مف أصؿ 28إف نمك الصادرات 

منشأتيـ 
بالمقارنة مع المنتجات المحمية )الحصة السكقية 

 (األخرل
 مديرا ال يعرفكف الحصة السكقية التي تحققيا 35 مديرا مف أصؿ 25إف 

 (بالمقارنة بالمنتجات المحمية)منشأتيـ 
بالمقارنة مع إجمالي المنتجات )الحصة السكقية 

 (في السكؽ المحمية
 مديرا ال يعرفكف الحصة السكقية التي تحققيا 35 مديرا مف أصؿ 27إف 

 (بالمقارنة بإجمالي المنتجات في السكؽ )منشأتيـ 
نتائج النسب الممثمة لمقدرات التنافسية في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 
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:  الطرق المستخدمة لمتخمص من النفايات9 – 5

 فمسطيف، لمتخمص –إف الطرؽ التي تستخدميا منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

مف الخمطات الفاسدة كاألدكية التي انتيت مدة صالحيتيا ال تنطبؽ مع أفضؿ الطرؽ المستخدمة 

عالميا كالتي تحافظ عمى البيئة مف التمكث، كذلؾ أف الطرؽ المكصى باستخداميا عالميا باىظة 

، (الكحدات الحرارية)التكاليؼ كال قدرة لممنشآت في قطاع الصناعات الدكائية عمى امتالؾ مثميا 

كالطريقة الكحيدة المتاحة ىي تسميـ ىذه النفايات لكزارة الصحة الفمسطينية، مما يدؿ عمى قبكؿ 

إف األساليب البدائية لمتخمص مف النفايات الصمبة كالسائمة ىي : "الفرضية الفرعية السابعة كىي

، مما يعني المساىمة في تمكيث البيئة، كتـ الحصكؿ عمى البيانات مف "المستخدمة في ىذا القطاع

.   منشآت قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية مف خالؿ االستبانة

( 38-5)الجدكؿ رقـ 
النسبة الممثمة لمدى استخداميا طرق التخمص من األدوية والخمطات الفاسدة 

 (مف االستجابات مفقكدة% 34.3)عمى أنيا األقؿ استخداما % 65.7بنسبة ـ  1200 أفراف ذات حرارة عالية جدا تزيد عف 
 (مف االستجابات مفقكدة% 34.3)عمى أنيا األقؿ استخداما % 65.7بنسبة ـ 850أفراف ذات حرارة متكسطة 

 (مف االستجابات مفقكدة% 34.3)عمى أنيا األقؿ استخداما % 48.6بنسبة كضعيا في كبسكالت كدفنيا في األرض 
 (مف االستجابات مفقكدة% 34.3)عمى أنيا األقؿ استخداما % 57.1بنسبة معالجتيا كيميائيا 
 ( االستجابات مفقكدة37.1)عمى أنيا األقؿ استخداما % 45.7بنسبة  (مكبات النفايات التابعة لمبمدية)مكبات مكشكفة 

 (مف االستجابات مفقكدة% 34.3)عمى أنيا األقؿ استخداما % 54.3بنسبة سكبيا في المجارم العامة 
 ( االستجابات مفقكدة31.4)عمى أنيا األقؿ استخداما % 54.3بنسبة الحرؽ في حاكيات مكشكفة 

 ( االستجابات مفقكدة31.4)عمى أنيا األكثر استخداما % 51.4بنسبة تسميميا لكزارة الصحة 
فمسطيف - النسب المرتبطة بالطرؽ المستخدمة لمتخمص مف النفايات في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 
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:  المعايرة ألجيزة القياس10 – 5

، نجد أف استجابة المديريف في منشآت قطاع (39-5)مف خالؿ اإلطالع عمى الجدكؿ رقـ 

كتـ % 61.9 كبنسبة 1.37الصناعات الدكائية قد تمحكرت حكؿ تطبيؽ المعايرة بمتكسط حسابي 

. حساب ذلؾ مف خالؿ أخذ الكسط الحسابي لمنسب المئكية الممثمة الستجابات المستقصى منيـ

( 39-5)الجدكؿ رقـ 
نعم العبارة الرقم 

 %
ال 
 %

الوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

معامل 
االختالف 

 0 0.00 1.00 0 77.1 تتـ المعايرة مف قبؿ أشخاص مؤىميف يعممكف في المنشأة  .1
 0.33 0.51 1.54 40 34.3تتـ المعايرة مف قبؿ أشخاص مؤىميف يعممكف خارج المنشأة   .2
تتـ المعايرة عمى جميع األجيزة سكاء الخاصة باإلنتاج أك الخاصة   .3

بالقياس 
68.6 5.7 1.08 0.27 0.25 

يتـ تعديؿ معايرة ىذه األجيزة بناء عمى نتائج المعايرة التي تمت   .4
سابقا 

57.1 17.1 1.23 0.43 0.35 

 0.10 0.19 1.96 74.3 2.9تتـ المعايرة فقط عند اكتشاؼ خطأ ما في نتائج العممية    .5
تتـ المراجعة بعد اكتشاؼ الخطأ عمى منتجات ذلؾ اليـك الذم   .6

اكتشؼ فيو الخطأ 
25.7 45.7 1.64 0.49 0.30 

 0.18 0.33 1.88 65.7 8.6الفترة السابقة الكتشاؼ الخطاء ال تحتاج لمراجعة   .7
 0.18 0.19 1.04 2.9 77.1تتـ المعايرة بشكؿ دكرم   .8
 0 0.00 1.00 0 77.1يتـ العمؿ بناء عمى منع حدكث األخطاء   .9

النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الممثمة الستجابات المستقصى منيـ فيما يتعمؽ بالمعايرة  
 

كمف معامؿ االختالؼ نستطيع القكؿ أف االنحراؼ المعيارم لمعبارات األكلى كالخامسة كالسابعة 

كالثامنة كالتاسعة منخفض، أما فيما يرتبط باالنحراؼ المعيارم لمعبارات الثالثة كالرابعة كالسادسة فيدؿ 

لى  معامؿ االختالؼ فييا عمى ارتفاع االنحراؼ المعيارم كيعكد ذلؾ إلى نسبة اإلجابات المفقكدة كا 

االختالؼ في الرأم بيف المديريف عمى المكافقة أك عدميا عمى محتكل العبارة، في العبارة الثالثة 

كالتي تحدد مرجعية عممية المعايرة كمدل اعتمادىا عمى نتائج المعايرة السابقة فكانت اإلجابة بنسبة 

بنعـ ذلؾ أف المعايرة السابقة تحدد إذا كاف الجياز فيو خطأ يحتاج إلى انتباه خاص أك إذا % 57.1

بالرفض كىذه اإلجابة تدؿ عمى عدـ أىمية المعايرة % 17.1كاف يحتاج معايرة ركتينية فقط، كبنسبة 



 207 

بينما % 25.7السابقة في المعايرة الحالية، كفي العبارة السادسة كانت نسبة اإلجابة بنعـ بنسبة 

مف المستقصى منيـ، مع أف العبارة % 45.7ارتفعت نسبة اإلجابة بالرفض عمى ىذه العبارة إلى 

ترتبط باكتشاؼ خطأ في اإلنتاج أك في العممية مما يمـز بالقياـ بمراجعة كؿ ما تـ إنتاجو في الفترة 

قبؿ اكتشاؼ الخطأ مف أجؿ التأكد مف عدـ كجكد منتج معيب في منتجات تمؾ الفترة، كمنع كصكؿ 

ىذا المنتج إلى المستيمؾ، سكاء كاف المنتج نيائيا أك منتجا كسطيا يككف مف مدخالت عممية أخرل 

أما بالنسبة لمعبارة الثانية فإف معامؿ االختالؼ مرتفع مما يدؿ عمى . مف عمميات المنشأة نفسيا

تشتت مرتفع حيث تتساكل تقريبا نسبة القبكؿ كالرفض في العبارة مما يدؿ عمى التشتت كالناتج عف 

اختالؼ المنشآت فمنيا مف يستعيف بأشخاص مف خارج المنشأة كمنيا ما يحتاج إلى تكظيؼ أك 

تدريب أشخاص يعممكف ضمف الككادر البشرية في المنشأة لمقياـ بعمميات المعايرة بشكؿ دكرم كالنكع 

الثاني أفضؿ حيث تتـ المعايرة بشكؿ دكرم لتكفر المسؤكؿ عف القياـ بيا ضمف ككادر المنشأة، 

لمعرفة المكظؼ الداخمي بظركؼ المنشأة بشكؿ أفضؿ، لمكالء األعمى لمشخص الذم يعمؿ في 

المنشأة، كالنخفاض التكاليؼ عف االستعانة بشخص أك مؤسسة تعمؿ في ىذا المجاؿ مف خارج 

 1= بمتكسط حسابي % 77.1المنشأة، كىذا ما يظير مف العبارة األكلى كالتي تأخذ نسبة مكافقة 

 مما يدؿ عمى استخداـ المنشآت المحمية لمكظؼ لمقياـ بيذه العممية مف 0= كبانحراؼ معيارم 

. ضمف ككادر المنشأة

 عمى البيانات المرتبطة بالمعايرة t، نحصؿ عمى نتائج تطبيؽ اختبار (40-5)كمف الجدكؿ رقـ 

، كبما 0=  في العبارة األكلى كالتاسعة ألف االنحراؼ المعيارم tكتدؿ عمى عدـ إمكانية حساب قيمة 

 فترفض الفرضية الفرعية الثامنة مف الفرضية الرئيسية األكلى 1= أف قيمة المتكسط الحسابي ليا 

إف مستكل أساليب معايرة األجيزة المستخدمة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية : "كىي

إف : " ، فيما يخص ىاتيف العبارتيف كتقبؿ الفرضية البديمة كالتي ىي"في الضفة الغربية متدنية
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مستكل تطبيؽ العبارة األكلى كالتاسعة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية في الضفة 

، أما في العبارتيف الثانية كالسادسة فيتـ قبكؿ الفرضية الفرعية الثامنة ألف "الغربية تطبؽ بمستكل جيد

، أم أف عامؿ الصدفة ىك الذم أثر بكجكد فركؽ 0.05مستكل المعنكية لياتيف العبارتيف أكبر مف 

كيتـ رفض الفرضية الثامنة كقبكؿ الفرضية . في االستجابات كال يكجد فركؽ ذات دالالت إحصائية

البديمة لمعبارات التي الفركؽ بيف متكسطاتيا كالقيمة المفترضة سالبة مما يدؿ عمى أف متكسطيا 

كألف مستكل  (2=، ال 1= نعـ )، كىذا يدؿ عمى كقكعيا في منطقة المكافقة 1.5الحسابي أقؿ مف 

 السالبة تقع في الطرؼ البعيد عف القيمة المفترضة في منطقة t كقيمة 0.05المعنكية ليا أصغر مف 

المكافقة، أما بالنسبة لمعبارة الخامسة كالعبارة السابعة فيي عبارات تدؿ عمى تصرفات خاطئة أم أف 

المكافقة عمييا ليست في الصالح بالتالي رفضيا ىك المطمكب لتحقيؽ المعايرة الصحيحة كىذا يعني 

 تككف قيمتيا t مما يؤدم إلى ارتفاع المتكسط الحسابي لمعبارات كعند حساب 2= أخذ الخيار ال

 كبيرة tمكجبة كتقع في منطقة رفض الفرضية الفرعية الثامنة كقبكؿ الفرضية البديمة كذلؾ ألف قيمة 

 كالمتكسط 0.05كتأتي في الطرؼ البعيد عف القيمة المفترضة كأف مستكل المعنكية أصغر مف 

. 1.5الحسابي لمعبارة الخامسة كالسابعة أكبر مف 

كبيذا نككف قد انتيينا مف مناقشة استبانة المنشأة كسيتـ العمؿ عمى تمخيص النتائج ككضع 

التكصيات بناء عمى ما تـ مناقشتو في الجزء السابؽ في نياية ىذا الفصؿ، أما اآلف فسيتـ العمؿ 

كالخركج بالنتائج  (األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة)عمى مناقشة االستبانات الخاصة بالمستيمؾ 

.  كالتكصيات بناء عمى ذلؾ

(40-5)الجدول رقم   

 لمعبارات المرتبطة بالمعايرة tقيمة اختبار 
 3= قيمة االختبار 

 tقيمة العبارة 
المحسكبة 

درجة 
الحرية 

n-1 

المعنكية 
 (ذيميف)

الفرؽ بيف المتكسط 
الحسابي المحسكب 

كالفرضي 

%  95مستكل الثقة 
لالختالفات  

األعمى األدنى  
 0=  ألن االنحراف المعياري tال يمكن حساب قيمة تتـ المعايرة مف قبؿ أشخاص مؤىميف يعممكف في 



 209 

 المنشأة
تتـ المعايرة مف قبؿ أشخاص مؤىميف يعممكف خارج 

المنشأة 
0.39 25 0.703 0.04 -0.17 0.24 

تتـ المعايرة عمى جميع األجيزة سكاء الخاصة 
باإلنتاج أك الخاصة بالقياس 

-7.94 25 0.000 -0.42 -0.53 -0.31 

يتـ تعديؿ معايرة ىذه األجيزة بناء عمى نتائج 
المعايرة التي تمت سابقا 

-3.20 25 0.004 -0.27 -0.44 -0.10 

تتـ المعايرة فقط عند اكتشاؼ خطأ ما في نتائج 
العممية  

12.5 26 0.000 0.46 0.39 0.54 

تتـ المراجعة بعد اكتشاؼ الخطأ عمى منتجات ذلؾ 
اليـك الذم اكتشؼ فيو الخطأ 

1.43 24 0.166 0.14 -0.06 0.34 

 0.52 0.25 0.38 0.000 25 6.02الفترة السابقة الكتشاؼ الخطاء ال تحتاج لمراجعة 
 0.39- 0.54- 0.46- 0.000 27 13.00-تتـ المعايرة بشكؿ دكرم 

 0=  ألن االنحراف المعياري tال يمكن حساب قيمة يتـ العمؿ بناء عمى منع حدكث األخطاء 
 
 
 
 
 

: (األطباء، أطباء األسنان، الصيادلة) عرض البيانات الخاصة باستبانة المستيمك 11 - 5

ىناؾ : "سيتـ العمؿ في ىذا الجزء مف أجؿ التحقؽ مف قبكؿ أك رفض الفرضية الرئيسية الثانية كىي

تكجو سمبي مف المستيمؾ المحمي تجاه منتجات قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية في الضفة 

. ، كسيتـ ذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف الفرضيات الفرعية المذككرة في الفصؿ الرابع"الغربية

:  تفضيل المستيمك المحمي لممنتجات الدوائية حسب المصدر12 – 5

إف تفضيؿ المستيمؾ المحمي لمنتجات منشآت : "الفرضية الفرعية األكلى التي سيتـ العمؿ عمييا ىي

، كاستخرج مف أجؿ ذلؾ التكرارات كالنسب كاألكساط "قطاع الصناعات الدكائية المحمية متكسط

، كقد كانت التكرارات  (األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة)الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممستيمؾ 

(. 42-5)كالنسب كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ 
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 (الصكرة الذىنية)كالجزء األكؿ مف االستبانة ييتـ في تحديد نسبة تفضيؿ المستيمككف المحميكف 

لمنتجات قطاع الصناعات الدكائية بناء عمى مصدر التصنيع، كتـ الحصكؿ عمى البيانات مف خالؿ 

: طرح السؤاؿ التالي

لألقؿ أفضمية أما  (1)رتب األدكية حسب األفضمية بالنسبة إلى مصدرىا بحيث تعطي رقـ كاحد 

(: 3)األكثر أفضمية فتعطيو رقـ 
 
( 41-5)الجدول رقم 

الرتبة الخيار 
 1األقؿ أفضمية 

 2متكسطة 
 3األكثر أفضمية 

رتب األدكية حسب األفضمية 

 

 

  2 = 3 /6 = 3+ 2 + 1= مع العمـ أف الكسط الحسابي لمرتب الخاصة باإلجابة 

عدد االستبانات × مجمكع االستجابات عمى الثالث أسئمة في كؿ استبانة = المجمكع الكمي 

 =6 × 740 = 4440 

مجمكع االستجابات عمى كؿ سؤاؿ مف الثالثة أسئمة = المجمكع الكمي لكؿ سؤاؿ 

( 42-5)الجدول رقم 
مصدر الرقم 

األدوية 
المجموع الكمي 
 لكل سؤال

نسبة االستجابة من 
 4440= المجموع 

النسبة 
المئوية 

الوسط 
الحسابي 

االنحراف المنوال 
المعياري  

معامل 
االختالف 

 0.31 0.76 (األكثر أفضمية) 3 2.47% 41 0.399 1772األجنبية   .1

 0.47 0.85 (األقؿ أفضمية) 1 1.82% 30 0.296 1312المحمية   .2

 0.36 0.64 (متكسطة) 2 1.76% 29 0.279 1239اإلسرائيمية   .3
 2003/2004النسبة المئكية لمتفضيؿ مف قبؿ المستيمؾ المحمي لممنتجات الدكائية بناء عمى مصدرىا 
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، أم %30، فإف تفضيؿ األدكية المحمية كالتي كانت بنسبة (42-5)ككما نالحظ في الجدكؿ رقـ 

، مع العمـ أف التجاكب تجاه الدكاء اإلسرائيمي يتأثر %29قريبة مف نسبة تفضيؿ الدكاء اإلسرائيمي 

الناحية الكطنية التي تنزع : كالثاني. ىك الدكاء المنتج مف قبؿ العدك: بعامميف ىاميف ىما أكال

مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية نتيجة لمدعكة السياسة في ) إلى دعـ منتجو المحمي مبالفمسطيف

فثقة المستيمؾ بو تنتج في % 40أما بالنسبة لمدكاء األجنبي الذم كانت نسبة تفضيمو . (االنتفاضة

األغمب عف الجكدة كالفاعمية التي أثبتيا استخداـ ىذه األدكية كنجاعتيا في إعطاء النتائج المرجكة 

كنالحظ . منيا في معالجة األمراض المختمفة في الفترة الزمنية كالجرعة المحددة في أغمب األحياف

أيضا أف التشتت أعمى في المنتجات المحمية منو في المنتجات األجنبية كاإلسرائيمية، كيظير في 

التكرارات كالنسب المئكية حيث تأخذ األدكية األجنبية أعمى تكراراتيا كنسبيا  (43-5)الجدكؿ رقـ 

المئكية في األكثر أفضمية، كاألدكية المحمية أعمى تكراراتيا كنسبيا المئكية في األقؿ أفضمية، 

حيث  (43-5)كاألدكية اإلسرائيمية أعمى تكراراتيا كنسبيا المئكية في المتكسطة أنظر الجدكؿ رقـ 

.  بطريقة أكضح (42-5)يفسر ما كرد في الجدكؿ 

( 43-5)الجدول رقم 
 

 2003/2004التكرارات كالنسب المئكية لتفضيؿ األدكية بناء عمى مصدرىا مف قبؿ المستيمؾ المحمي 
 

النسبة التكرار التفضيل مصدر األدوية 

األجنبية 
 61.2 453األكثر أفضمية 

 20.1 149متكسطة 
 15.5 115األقؿ أفضمية 

المحمية 
 27.6 204األكثر أفضمية 

 24.6 182متكسطة 
 45.4 336األقؿ أفضمية 

اإلسرائيمية 
 10.7 79األكثر أفضمية 

 51.1 378متكسطة 
 33.2 246األقؿ أفضمية 
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مف األطباء يعتبركف األدكية األجنبية األكثر % 62، فإف (44-5)ككما نالحظ في الجدكؿ رقـ 

 ىـ 13.1يعتبركف األدكية األجنبية متكسطة التفضيؿ لدييـ، كبنسبة % 21.6تفضيال ليـ، كبنسبة 

األطباء الذيف يعطكف أقؿ مستكل مف التفضيؿ لألدكية األجنبية، كنالحظ أف معامؿ االختالؼ 

لألدكية األجنبية أقؿ منو فيما يخص األدكية المحمية كاإلسرائيمية لدل عينة األطباء مما يدؿ عمى 

انخفاض التشتت لدل األطباء عند اختيار اإلجابة عمى أفضمية األدكية األجنبية مما يدؿ عمى 

سيكلة اتخاذ القرار بيذا الصدد، كأف العكامؿ المؤثرة في أخذ ىذا القرار كانت أقؿ قكة مف المؤثرات 

مف % 43.7في القرارات بخصكص األدكية المصنعة محميا كالمصنعة إسرائيميا، كما كانت نسبة 

مف األطباء يفضمكنيا بنسبة % 28.6األطباء يجدكف أف األدكية المحمية ىي األقؿ أفضمية لدييـ، ك 

مف األطباء يجدكف األدكية المحمية األكثر أفضمية لدييـ، كنجد أف معامؿ % 24.5متكسطة، ك

كذلؾ يدؿ عمى تشتت عاؿ ناتج عف اختالؼ كبير في أراء األطباء % 45االختالؼ لألدكية المحمية 

 أما بالنسبة لألدكية . فيما يتعمؽ بتقديرىـ لدرجة تفضيميـ لألدكية المحمية

 
( 44-5)الجدول رقم 

مصدر المستيمك 
الدواء 

الوسط النسبة التكرار التفضيل 
الحسابي 

 االنحراف 
المعياري 

معامل االختالف 

% 29 0.723 2.51 62.0 152األكثر تفضيؿ األجنبية األطباء 
 21.6 53المتكسطة 

 13.1 32األقؿ تفضيؿ 
% 45 0.817 1.80 24.5 60األكثر تفضيؿ المحمية 

 28.6 70المتكسطة 
 43.7 107األقؿ تفضيؿ 

% 39 0.685 1.75 13.1 32األكثر تفضيؿ اإلسرائيمية 
 44.1 108المتكسطة 

 36.7 90األقؿ تفضيؿ 

أطباء 
األسنان 

% 35 0.801 2.31 50.2 102األكثر تفضيؿ األجنبية 
 25.1 51المتكسطة 
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 20.2 41األقؿ تفضيؿ 
% 43 0.858 2.02 36.5 74األكثر تفضيؿ المحمية 

 26.1 53المتكسطة 
 35.0 71األقؿ تفضيؿ 

% 40 0.685 1.72 12.3 25األكثر تفضيؿ اإلسرائيمية 
 42.4 86المتكسطة 

 38.4 78األقؿ تفضيؿ 

% 29 0.737 2.55 68.2 199األكثر تفضيؿ األجنبية الصيادلة 
 15.4 45المتكسطة 

 14.4 42األقؿ تفضيؿ 
% 50 0.838 1.69 24.0 70األكثر تفضيؿ المحمية 

 20.2 59المتكسطة 
 54.1 158األقؿ تفضيؿ 

% 31  0.561 1.80 7.5 22األكثر تفضيؿ اإلسرائيمية 
 63 184المتكسطة 

 26.7 78األقؿ تفضيؿ 
التكرارات كالنسب كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كمعامؿ االختالؼ لدرجة التفضيؿ حسب المصدر لممنتجات الدكائية 

 

مف األطباء يفضمكف األدكية اإلسرائيمية بمستكل متكسط عند % 44.1اإلسرائيمية فقد كانت بنسبة 

مف األطباء يعتبركنيا األقؿ تفضيؿ لدييـ، كبنسبة % 36.7كتابتيـ لمكصفات الطبية، كبنسبة 

يعتبركنيا األكثر تفضيؿ لدييـ، كمعامؿ االختالؼ لألدكية اإلسرائيمية يدؿ عمى أف تشتت % 13.1

اإلجابة كاف أقرب إلى تشتتيا عند اختيار مستكل األفضمية لألدكية المحمية منو إلى معامؿ 

االختالؼ عند اختيار مستكل األفضمية لألدكية األجنبية، كمف ىنا نجد أف األطباء يرتبكف األدكية 

حسب مصدرىا كدرجة تفضيميـ ليا بشكؿ تناقصي مف األكثر تفضيال إلى األقؿ تفضيال بالصكرة 

التالية األدكية األجنبية األكثر تفضيال، ثـ األدكية اإلسرائيمية متكسطة التفضيؿ، كاألدكية المحمية 

منيـ يجدكف األدكية % 50.2أما بالنسبة ألطباء األسناف فقد كاف رأييـ بنسبة . األقؿ تفضيال

األجنبية ىي األكثر تفضيال لدييـ، كيجدكف صعكبة في اتخاذ القرار بخصكص درجة تفضيؿ األدكية 
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المحمية كلذلؾ تتقارب النسب لدرجة يصعب معيا تحديد أم الخيارات كاف ىك األكثر تكرارا كبصكرة 

كاضحة بالمقارنة مع باقي مصادر األدكية كقد كانت النسبة األكثر بيف خيارات األدكية المحمية 

كلكنيا تقؿ عف النسب المكجكدة في األدكية األجنبية كاألدكية % 36.5معطى لألكثر تفضيال كذلؾ 

اإلسرائيمية لذلؾ سيتـ إعطاء األدكية المحمية األقؿ تفضيال؛ ألف األدكية األجنبية أخذت األكثر 

مف أطباء % 42.4تفضيال كبنسبة عالية كاألدكية اإلسرائيمية أخذت متكسطة التفضيؿ كبنسبة 

األسناف، كىذا يدؿ عمى ارتفاع نسب األجنبية كاإلسرائيمية في التفضيؿ عنيا لتفضيؿ األدكية 

المحمية، كمما سبؽ نجد أف تفضيؿ األدكية حسب مصدرىا لدل أطباء األسناف يأتي بالترتيب التالي 

حيث تأخذ األدكية األجنبية األكثر تفضيال، كاألدكية اإلسرائيمية تأخذ متكسطة التفضيؿ، كاألدكية 

المحمية نستطيع أف نقكؿ أنيا متكسطة التفضيؿ كلكنيا تأخذ مستكيات مختمفة مف التفضيؿ لدل 

أطباء األسناف كتشتت عالي في االختيار مما أدل إلى صعكبة تحديد مستكل تفضيميـ لألدكية 

المحمية ، كمما سبؽ نجد أف األطباء كأطباء األسناف يتفقكف في نفس الترتيب فيما يخص األدكية 

األجنبية كاإلسرائيمية كلكف ىناؾ اختالؼ في كضكح مدل أفضمية األدكية المحمية لدل أطباء 

جكدة : األسناف، مع اختالؼ مقدار التشتت بيف الخيارات المختمفة بناء عمى عكامؿ مختمفة منيا

أما بالنسبة لرأم الصيادلة فقد كاف . الدكاء كفاعميتو كأمانو، كأيضا ال ننسى الجانب الكطني كالسياسي

بالمتكسطة لإلسرائيمية، كبنسبة % 63باألكثر تفضيال لألدكية األجنبية، كبنسبة % 68.2بنسبة 

باألقؿ تفضيال لممحمية، مع معامؿ اختالؼ كبير لخيارات األدكية المحمية كمعامؿ اختالؼ % 54.1

متقارب كأصغر لألدكية األجنبية كاإلسرائيمية، كمما سبؽ نجد أف ترتيب الصيادلة لألدكية حسب 

مصدرىا كأفضميتيا باألكثر تفضيال لألجنبية، كالمتكسطة لألدكية اإلسرائيمية، كاألدكية المحمية األقؿ 

كنالحظ مما سبؽ تكافؽ نتائج درجة التفضيؿ لدل األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة كيؤكد . تفضيال
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، كلكف ىذا غير كاؼ التخاذ القرار لذلؾ سيتـ تطبيؽ (44-5)ىذه النتيجة ما كرد في الجدكؿ رقـ 

. اختبارات إحصائية أخرل عمى ىذه البيانات التخاذ القرار

كقد كاف معامؿ االرتباط سبيرماف بيف مستكل تفضيؿ األدكية حسب المصدر كما ىك مبيف في 

، كفي (األطباء، كأطباء األسناف، كالصيادلة)، كذلؾ بيف أنكاع المستيمكيف (45-5)الجدكؿ رقـ 

تـ قياس االرتباط بيف بيف تفضيؿ األدكية بناء عمى اختالؼ مصادرىا مع  (46-5)الجدكؿ رقـ 

. إىماؿ اختالؼ المستيمكيف كمعاممتيـ عمى أنيـ مستيمكيف فقط

نجد أف ىناؾ ارتباطا عكسيا يتراكح بيف ضعيؼ كمتكسط كذلؾ  (45-5)مف النظر إلى الجدكؿ رقـ 

بيف تشكيمة االستجابات عمى مستكل تفضيؿ األدكية بناء عمى مصدرىا بيف مختمؼ المستيمكيف، 

 أصغر مف 0.000كقد كاف ارتباط األدكية األجنبية مع المحمية عكسيا متكسطا عمى مستكل معنكية 

 كىي عالقة عكسية متكسطة، كعند أطباء األسناف 0.565- ، ككاف عند األطباء يأخذ القيمة 0.05

 كىي عالقة عكسية متكسطة، ككاف االرتباط بيف مستكل تفضيؿ األدكية 0.634-يأخذ القيمة 

 عند الصيادلة كىي عالقة عكسية قكية، مما يدؿ عمى أف 0.734–المحمية كاألجنبية يأخذ القيمة 

االرتباط العكسي لدل الصيادلة أقكل منو عند أطباء األسناف كاألطباء ككذلؾ عند أطباء األسناف 

أقكل منو عند األطباء، كاالرتباط العكسي يدؿ عمى أنو كمما ازداد التكجو إلى اختيار األدكية 

أما فيما يتعمؽ بارتباط األدكية . األجنبية تناقص التكجو الختيار األدكية المحمية كالعكس صحيح

 كىي عالقة عكسية متكسطة، 0.582-المحمية مع األدكية اإلسرائيمية فقد كاف لدل األطباء بقيمة 

 كىي عالقة عكسية متكسطة، كلدل الصيادلة فقد 0.427-كلدل أطباء األسناف كاف يأخذ القيمة 

 كىي عالقة عكسية متكسطة، كنجد ىنا أف ىناؾ تقاربا في درجة الترابط بيف 0.537-كانت 

بالنسبة لالرتباط بيف االستجابة عمى األدكية األجنبية . استجابات األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة

كاألدكية اإلسرائيمية في استجابات األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة فقد كانت كما يمي، لدل 
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 كىي عالقة عكسية ضعيفة، كلدل أطباء 0.175-األطباء كاف معامؿ االرتباط يأخذ القيمة 

 كىي عالقة عكسية متكسطة أقرب إلى الضعيفة، 0.315-األسناف فقد كانت قيمة معامؿ االرتباط 

، مما 0.05 < 0.862 بمستكل معنكية 0.010-كلدل الصيادلة فقد كانت قيمة معامؿ االرتباط 

يعني أف الفركؽ ناتجة عف عامؿ الصدفة كال يكجد عالقة ذات داللة إحصائية، مما تقدـ نجد أف 

ىناؾ اختالفات بسيطة بيف االرتباطات في االستجابة بيف األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة كلكف 

مازلنا ال نستطيع تحديد القرار بخصكص ىذه الفركقات بشكؿ كامؿ، لذلؾ سيتـ تطبيؽ اختبارات 

. إحصائية أخرل فيما يمي

أما اآلف فقد تـ حساب معامؿ االرتباط سبيرماف عمى أساس تكحيد المستيمكيف، ككانت النتيجة كما 

،  كالتي تدؿ عمى أف جميع االستجابات عمى مستكل التفضيؿ (46-5)ىي مكضحة في الجدكؿ 

بناء عمى مصدر األدكية كانت ترتبط بعالقات عكسية متكسطة عدا العالقة بيف األدكية اإلسرائيمية 

كاألجنبية كالتي كاف االرتباط بينيا عكسيا ضعيفا، كلكف جميعيا ذات دالالت إحصائية عمى مستكل 

، كنالحظ ىنا التأثر الكبير لألدكية المحمية باألدكية األجنبية حيث تقؿ 0.05 > 0.000معنكية 

أفضميتيا بالمقارنة مع زيادة التفضيؿ لألدكية األجنبية، ككذلؾ تأثر بالنسبة لمتأثر باألدكية اإلسرائيمية 

بينما يككف تأثر األدكية اإلسرائيمية ضعيفا جدا بمستكل تفضيؿ األدكية . كلكف بقيـ أقؿ بقميؿ

األجنبية بينما تتأثر باألدكية المحمية بقيـ أكبر مما يدؿ عمى أف المنافسة أكبر بيف األدكية المحمية 

كاإلسرائيمية بينما تثبت بيف األدكية اإلسرائيمية كاألجنبية حيث تأخذ األدكية األجنبية األكثر تفضيؿ 

بينما تأخذ اإلسرائيمية متكسط التفضيؿ، كتتأثر بيذه النتيجة األدكية المحمية فال يبقى ليا سكل خيار 

.   األقؿ تفضيؿ كىذا يدؿ عمى الصكرة الذىنية عف األدكية حسب مصادرىا لدل المستيمؾ المحمي

 بأساليب مختمفة مف أجؿ التكصؿ إلى اتخاذ قرار فيما يتعمؽ بتحقؽ الفرضية tكقد تـ تطبيؽ اختبار 

إف تفضيؿ المستيمؾ المحمي لمنتجات منشآت ": الفرعية األكلى مف الفرضية الرئيسية الثانية كىي
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، بينما الفرضية  ><  2H0: X =   ،2H1 :  X"  المحمية متكسطةقطاع الصناعات الدكائية 

ىناؾ تكجو سمبي مف المستيمؾ المحمي تجاه منتجات قطاع الصناعات : " الرئيسية الثانية ىي

 العينة tنالحظ نتائج اختبار  (47-5)، كفي الجدكؿ رقـ  "الدكائية الفمسطينية في الضفة الغربية

الكاحدة فيما يخص كؿ مصدر مف مصادر األدكية، حيث كانت المتكسطات الحسابية لألدكية 

، كالذم كاف مكجبا مما يدؿ عمى 2األجنبية مف خالؿ الفرؽ بيف متكسطيا كمتكسط الرتب كقيمتو 

، كاألدكية المحمية كاإلسرائيمية كالذم كاف الفرؽ بيف متكسطيا كمتكسط 2أف متكسطيا أكبر مف 

 المحسكبة لألدكية األجنبية t، ككانت قيمة 2الرتب سالبا مما يدؿ عمى أف متكسطيا أصغر مف 

 صغيرة في الجية tمكجبة كبيرة مما يدؿ عمى كجكدىا في الطرؼ البعيد، أم أف المساحة فكؽ قيمة 

 مما يدؿ عمى رفض فرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة 0.05 > 0.000المكجبة بمستكل معنكية 

التي ترفض تساكم المتكسطات الحسابية كبما أف قيمة المتكسط الحسابي لألدكية األجنبية أكبر مف 

 لألدكية المحمية فقد كانت t فيذا يدؿ عمى مستكل التفضيؿ العالي ليذه األدكية، أما بالنسبة لقيمة 2

 كبما tسالبة كبيرة نكعا ما، مما يدؿ عمى قربيا مف مكقع الفرضية البديمة ككبر المساحة فكؽ قيمة 

 فإف ذلؾ يدؿ عمى رفض فرضية العدـ كقبكؿ 0.05 أصغر مف 0.000أف مستكل المعنكية 

بعدـ مساكاة المتكسط الحسابي لمستكل تفضيؿ األدكية المحمية مع : الفرضية البديمة كالتي تقكؿ

، فإننا 2 أصغر مف 1.82، كبما أف المتكسط الحسابي لألدكية المحمية 2متكسط الرتب كقيمتو 

 لألدكية اإلسرائيمية فقد tنستطيع القكؿ أف مستكل تفضيميا أقؿ مف المتكسط، أما فيما يرتبط بقيمة 

كانت قيمتيا سالبة صغيرة أم أنيا تقع في الطرؼ البعيد مف قيمة فرضية العدـ كأف المساحة فكقيا 

 في األدكية المحمية، كىذا يعطي األدكية اإلسرائيمية رفضا كاضحا tأصغر مف المساحة فكؽ قيمة 

، كبما 0.05 > 0.000لفرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة خاصة كأف قيمة مستكل المعنكية ليا 

، فيذا يدؿ عمى مستكل 2 أصغر مف المتكسط الحسابي لمرتب 1.76أف قيمة متكسطيا الحسابي 
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أفضمية أقؿ مف المتكسط بشكؿ عاـ كمما يدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ كبير بيف مستكل األفضمية 

لألدكية المحمية مف مستكل األفضمية لألدكية اإلسرائيمية لدل المستيمؾ المحمي ، كلكف ىناؾ فرؽ 

.  بيف تفضيؿ المستيمؾ المحمي لألدكية األجنبية عمى األدكية المحمية

 
( 45-5)الجدول رقم 

معامؿ االرتباط بيف مختمؼ المستيمكيف بالنسبة لدرجة التفضيؿ بناء عمى مصدر الدكاء 
اإلسرائيمية المحمية مصدر الدواء معامؿ االرتباط سبيرماف المستيمك 

قيمة معمؿ االرتباط األطباء 
 (ذيميف)مستكل المعنكية 

** 0.565-األجنبية 
0.000 

-0175 **
0.008 

قيمة معمؿ االرتباط 
 (ذيميف)مستكل المعنكية 

** 0.582-- المحمية 
0.000 

أطباء 
األسنان 

قيمة معمؿ االرتباط 
 (ذيميف)مستكل المعنكية 

** 0.634-األجنبية 
0.000 

-0.315 **
0.000 

قيمة معمؿ االرتباط 
 (ذيميف)مستكل المعنكية 

** 0.427-- المحمية 
0.000 

قيمة معمؿ االرتباط الصيادلة 
 (ذيميف)مستكل المعنكية 

** 0.734-األجنبية 
0.000 

-0.010 
0.862 

قيمة معمؿ االرتباط 
 (ذيميف)مستكل المعنكية 

** 0.537-- المحمية 
0.000 

Correlations                                                            معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). .   (ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية**   

 
 

( 46-5)الجدول رقم 
معامؿ االرتباط بالنسبة لدرجة التفضيؿ بناء عمى مصدر الدكاء لممستيمكيف  

اإلسرائيمية المحمية مصدر الدكاء معامؿ االرتباط سبيرماف 
قيمة معمؿ االرتباط 

 (ذيميف)مستكل المعنكية 
** 0.656-األجنبية 

0.000 
-0.147 **

0.000 
قيمة معمؿ االرتباط 

 (ذيميف)مستكل المعنكية 
** 0.527-- المحمية 

0.000 
Correlations                                                            معامل االرتباط 

**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). .   (ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية**   
 

 
( 47-5)الجدول رقم 
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 2003/2004 لبيانات تفضيؿ األدكية بناء عمى المصدر tقيمة اختبار 

 
 2= قيمة االختبار 

مصدر 
الدواء 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

متوسط 
الخطاء 
المعياري 

 tقيمة 
المحسوبة 

درجة 
الحرية 

مستوى 
المعنوية 

فروق 
األوساط 
الحسابية 

مستوى الثقة  % 95
لالختالفات 

األعمى األدنى 
 0.53 0.42 0.47 0.000 716 16.71 0.028 0.76 2.47األجنبية 

 0.12- 0.24- 0.18- 0.000 721 5.81- 0.031 0.85 1.82المحمية 

 0.19- 0.28- 0.24- 0.000 702 9.88- 0.024 0.64 1.76 اإلسرائيمية

 

 العينة الكاحدة كلكف بالفصؿ إلى أطباء كأطباء أسناف كصيادلة، مف أجؿ tكعند حساب اختبار 

، (48-5)التعرؼ عمى تكجو كؿ منيـ تجاه األدكية المحمية كانت النتيجة كما ىي مبينة في الجدكؿ 

، لألدكية األجنبية مكجبة لدل األطباء 2ككانت قيمة الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية كمتكسط الرتب 

، ككانت 2كأطباء األسناف كالصيادلة مما يعني أف المتكسط الحسابي لألدكية األجنبية أعمى مف 

 ليا كبيرة مكجبة لدل األطباء كالصيادلة أم أنيا تقع في الطرؼ البعيد عف قيمة فرضية العدـ tقيمة 

؛ مما يعني رفض فرضية العدـ كىي تساكم المتكسط 0.05 > 0.000كأيضا مستكل المعنكية ليا 

. 2، كقبكؿ الفرضية البديمة كالتي تقكؿ بعدـ تساكم المتكسط الحسابي مع قيمة 2الحسابي مع قيمة 

، فقد 2أما فيما يتعمؽ بقيمة الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية لألدكية المحمية كقيمة متكسط الرتب 

، كالتي تدؿ عمى أف متكسطيا الحسابي 0.31- كالصيادلة 0.20-كانت قيمتيا سالبة لدل األطباء 

، ككانت قيمة الفرؽ بيف المتكسط الحسابي لألدكية المحمية لدل أطباء األسناف 2كاف أقؿ مف 

، 2 كذلؾ يعني مساكاة قيمة المتكسط الحسابي ليا بقيمة 0.02مكجبة لكنيا ضئيمة جدا حيث تبمغ 

 ككانت لدل 3.74 – في مستكل التفضيؿ لألدكية المحمية لدل األطباء فقد كانت tأما قيمة 

 مما يدؿ عمى أنيا سالبة ككبيرة خاصة لدل األطباء كىذا يعني أف المساحة فكقيا 6.20-الصيادلة 
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 اصغر مف 0.000كبيرة كأف قيمتيا قريبة مف القيمة في فرضية العدـ كبما أف مستكل المعنكية 

 مف كجية t فيذا يشير إلى قبكؿ الفرضية البديمة كرفض فرضية العدـ، أما فيما يتعمؽ بقيمة 0.05

 مما 0.05 أكبر مف 0.804 صغيرة جدا كمستكل المعنكية tنظر أطباء األسناف فقد كانت قيمة 

 كىك 2يعني رفض الفرضية البديمة كقبكؿ فرضية العدـ كالتي تقكؿ بمساكاة المتكسط الحسابي 

ككنتيجة فإف األطباء يعتبركف األدكية المحمية ذات تفضيؿ أقؿ مف الكسط لدييـ، . متكسط الرتب

، بينما يعتبرىا الصيادلة ذات تفضيؿ 2كأطباء األسناف يفضمكنيا بقيمة مساكية لمكسط االفتراضي 

أقؿ مف الكسط لدييـ، أم أف األطباء كالصيادلة يتفقكف عمى نفس الرأم بينما يخالفيـ أطباء األسناف 

.  باعتبارىـ األدكية المحمية ذات تفضيؿ متكسط لدييـ مع أف التشتت في تشكيمة إجاباتيـ كاف كبيرا

( 48-5)الجدول رقم 
 2003/2004 لبيانات تفضيؿ األدكية بناء عمى المصدر كبناء عمى أنكاع المستيمكيف tقيمة اختبار 

المتوسط مصدر الدواء المستيمك 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

متوسط 
الخطاء 
المعياري 

 tقيمة 
المحسوبة 

درجة 
الحرية 

مستوى 
المعنوية 

فروق 
األوساط 
الحسابية 

مستوى الثقة  % 95
لالختالفات 

األعمى األدنى 

 0.60 0.41 0.51 0.000 236 10.79 0.047 0.723 2.51األجنبية طبيب 
 0.09- 0.30- 0.20- 0.000 236 3.74- 0.053 0.817 1.80المحمية 

 0.16- 0.34- 0.25- 0.000 229 5.59- 0.045 0.685 1.75اإلسرائيمية 
طبيب 
أسنان 

 0.43 0.20 0.31 0.000 193 5.47 0.058 0.801 2.31األجنبية 
 0.14 0.11- 0.02 0.804 197 0.25 0.061 0.858 2.02المحمية 

 0.18- 0.38- 0.28- 0.000 188 5.63- 0.050 0.685 1.72اإلسرائيمية 
 0.63 0.46 0.55 0.000 285 12.60 0.044 0.737 2.55األجنبية صيدلي 

 0.21- 0.40- 0.31- 0.000 286 6.20- 0.049 0.838 1.69المحمية 
 0.13- 0.26- 0.20- 0.000 283 5.30- 0.033 0.561 1.80اإلسرائيمية 

 

ككاف ىذا التفضيؿ يختمؼ مف منتجات منشأة إلى أخرل، كذلؾ بناء عمى نسب اإلجابة عمى 

بناء عمى اإلجابة السابقة إذا كاف الدكاء المحمي مفضال، فيؿ ىذا التفضيؿ مطمؽ لجميع : "السؤاؿ

، كاالنحراؼ المعيارم 1.87، حيث كاف المتكسط الحسابي "منتجات مصانع األدكية المحمية

، مما يدؿ (49-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ  ( ىي رمز ال2حيث ) 2، كالمنكاؿ 0.335
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عمى أف منتجات قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية ال تتصؼ بنفس المستكل مف الجكدة، 

كذلؾ أف ىناؾ منشآت تنتج أدكية مرتفعة الجكدة، بينما منشآت أخرل تنتج أدكية ذات جكدة متدنية، 

كأيضا يككف ذلؾ عمى مستكل منتجات نفس المنشأة فميا منتج ذك جكدة عالية كمنتجيا األخر ذك 

 0.000 كبمستكل معنكية 584 عمى درجة حرية 26.88 تساكم tجكدة متدنية، ككانت قيمة 

 متكسط 1.5 مما يدؿ عمى أف الكسط الحسابي أكبر مف 0.37كباختالؼ في المتكسط الحسابي 

 الكبيرة عف بعدىا عف قيمة t، فقد دلت قيمة 0.05 > 0.000الرتب، كبما أف مستكل المعنكية 

األدكية المحمية مفضمة تفضيال مطمقا لدل المستيمؾ : "فرضية العدـ أم رفض فرضية العدـ كىي

األدكية المحمية مفضمة تفضيال أقؿ مف : "، كقبكؿ الفرضية البديمة كىي 1.5H0: X " المحمي

 .1= ، كرمز نعـ 2=  ذلؾ أف رمز ال  < 1.5H1:  X" المتكسط لدل المستيمؾ المحمي

 

( 49-5)الجدول رقم 
النسبة التكرار تفضيل مطمق الرقم 

المئوية 
 المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

متوسط الخطأ 
المعياري 

 0.014 0.34 1.87 10.1 75نعـ   .1

 68.9 510ال   .2

التكرارات كنسب تفضيؿ الدكاء المحمي إذا كاف مطمقا لجميع منتجات مصانع األدكية المحمية 
 
 
 
 
 

 

:  تقييم المستيمك المحمي لممنتجات الدوائية المحمية13 – 5

كاآلف ننتقؿ لمفرضية الفرعية الثالثة مف الفرضية الرئيسية الثانية، كالتي تتحدث عف مدل تقييـ 

المستيمؾ المحمي يقيـ المنتجات الدكائية : "المستيمؾ المحمي لجكدة األدكية المحمية كتنص عمى

، كقد تـ الحصكؿ عمى البيانات المرتبطة بمدل تقييـ "المحمية عمى أنيا ذات جكدة متكسطة

لألدكية المنتجة مف قبؿ قطاع الصناعات الدكائية  (األطباء، أطباء األسناف، الصيادلة)المستيمكيف 
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، (50-5) فمسطيف، مف خالؿ اإلجابة عمى الصفات المذككرة في الجدكؿ رقـ –في الضفة الغربية 

كقد كانت التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كما ىك مكضح في 

% 82.2نسبة تحقيقيا : العبارة األكلى: ذلؾ الجدكؿ، كقد كانت نسبة المكافقة عمى العبارات كما يمي

بالمكافقة باف األدكية المحمية تعطي النتيجة المتكقعة لممريض كىذه نسبة جيدة جدا ألمر ىاـ مرتبط 

كالتي تتحدث عف جكدة تعبئة العبكات الدكائية، أم أنيا معبأة : مباشرة بجكدة األدكية، كالعبارة الثانية

 بالمكافقة كىك أمر مرتبط بجكدة التعبئة كقد 85.7جيدا كغير منقكصة ككانت نسبة المكافقة عمييا 

كالتي تتحدث عف عدـ كجكد أجساـ غريبة : كانت النسبة بالمكافقة عميو جيدة جدا، أما العبارة الثالثة

كىي نسبة جيدة كيعكد االنخفاض في % 75.4في العبكات الدكائية كقد كانت المكافقة عمييا بنسبة 

كىي نسبة % 65.7فنسبة المكافقة عمييا كانت : ىذه النسبة إلى عدـ المعرفة، أما العبارة الرابعة

مقبكلة كترتبط ىذه العبارة بكضكح كرقة اإلرشادات المرفقة مع العبكة الدكائية كىذه النسبة مقبكلة 

كلكنيا منخفضة بالمقارنة مع ما يجب كيعكد االنخفاض في ىذه النسبة إلى عدـ مكافقة نسبة 

مف المستيمكيف عمى ىذه العبارة مما يدؿ عمى ضركرة قياـ منشآت الصناعات الدكائية % 31.6

باالىتماـ بيذه الكرقة كزيادة المعمكمات عمييا بما يتناسب مع المستكل الثقافي لممجتمع، كاإلقتداء 

بكرقة اإلرشادات في األدكية األجنبية كاإلسرائيمية كالتي تحتـر ثقافة المستيمؾ النيائي كتحمي نفسيا 

مف حدكث أم أخطاء أك ظيكر أعراض جانبية معركفة لمعالج، كلكف لـ تذكر في كرقة اإلرشادات، 

أك حدكث تفاعالت مع أدكية أخرل يتعاطاىا المريض كلكف لـ تذكره كرقة اإلرشادات أيضا، أما 

مف % 24.6مف المستيمكيف ك % 18فقد كانت ىذه نسبة ال أدرم عمى ىذه العبارة : العبارة الخامسة

مف المستيمكيف، كىذه % 56.3المستيمكيف غير مكافقيف عمى ىذه العبارة كنسبة المكافقة عمييا 

العبارة تتحدث عف عدـ كجكد أعراض جانبية غير متكقعة لألدكية المحمية مما يعني ضركرة التركيز 

مف قبؿ المنشآت المحمية عمى تكضيح كتأكيد خمك أدكيتيا مف األعراض الجانبية غير المرغكب، 
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فييا كتكضيح ذلؾ في كرقة اإلرشادات، أما العبارة السادسة فتتحدث عف طرؽ التخزيف التي تتبعيا 

مف المستيمكيف ال % 7.7مف المستيمكيف ال يعرفكف ك% 53.2المنشآت المحمية كقد كانت بنسبة 

يكافقكف عمى أف طرؽ تخزيف األدكية جيدة في المنشآت المحمية ككانت نسبة المكافقة عمى ىذه 

عداد الندكات % 38.3العبارة بنسبة  كيدؿ ذلؾ عمى ضركرة اىتماـ المنشآت بنشر المعمكمات كا 

أما فيما يتعمؽ بالعبارة السابعة كالتي تتحدث . ككرشات العمؿ كالجكالت التعريفية لممستيمكيف بمنشآتيا

عف طرؽ نقؿ األدكية كالتي تؤثر في جكدة كصالحية األدكية نتيجة لمتعرض الرتفاع درجات الحرارة 

بعدـ % 11.9بعدـ المعرفة ك% 41.9أك الرطكبة أك التعرؽ، كقد كانت اإلجابة عمييا بنسبة 

ككما نالحظ فإف عدـ المعرفة أدل إلى انخفاض نسبة المكافقة . بالمكافقة% 45.4المكافقة كبنسبة 

مما يعني ضركرة اىتماـ المنشآت بنشر المعمكمات اإليجابية عف أدائيا ألعماليا مف أجؿ تحسيف 

: الصكرة الذىنية كرفع مستكل الثقة بجكدة األدكية المحمية لدل المستيمكيف المحمييف، كالعبارة الثامنة

تحدثت عف مقارنة القدرة التنافسية لألدكية المحمية المبنية عمى الجكدة مقارنة مع جكدة األدكية 

بعدـ المكافقة كبنسبة % 37.5بعدـ المعرفة كبنسبة % 5.9األجنبية كاألدكية اإلسرائيمية ككانت 

بالمكافقة، كىذه نسبة منخفضة كيعكد ذلؾ لنسبة عدـ المكافقة كالتي تدؿ عمى ضركرة التزاـ % 55.4

سياسة تحسيف جكدة األدكية المحمية كسياسة تنافسية أسكة باألدكية األجنبية كاإلسرائيمية، أما العبارة 

التالية كىي التاسعة كالتي تتحدث عف مناسبة سعر األدكية المحمية لمقدرة الشرائية لممستيمؾ النيائي 

مف المستيمكيف غير مكافقيف كبنسبة % 42.7ال أدرم ك% 6.2ككانت اإلجابة عمييا بنسبة 

بالمكافقة، كىي نسبة متكسطة كناتجة عف نسبة عدـ المكافقة مما يعني ارتفاع سعر األدكية % 49.4

المحمية كضركرة االىتماـ بمراعاة كضع المستيمؾ النيائي كقدرتو الشرائية، كفيما يتعمؽ بالعبارة 

بالمكافقة كىي نسبة مقبكلة كلكنيا منخفضة بسبب % 65.1العاشرة فقد كانت اإلجابة عمييا بنسبة 

مف المستيمكيف كالتي تتحدث عف تطابؽ مدة صالحية % 23.2نسبة عدـ المعرفة كالتي تصؿ إلى 
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األدكية المحمية مع المعايير العالمية مما يدؿ كما ذكرنا سابقا ضركرة التعريؼ بطرؽ أداء األعماؿ 

في منشآت األدكية المحمية عمى المستيمكيف كالمجتمع مف أجؿ تحسيف صكرة ىذه المنشآت 

كمنتجاتيا في كعي المستيمؾ كالمجتمع المحمييف، كالعبارة الحادية عشرة تتحدث عف فاعمية األدكية 

بعدـ المكافقة  % 46.5المحمية كمساكاتيا بفاعمية األدكية األجنبية كاإلسرائيمية كقد كانت نسبة 

مف المستيمكيف بالمكافقة كىي نسبة منخفضة مما يدؿ عمى انخفاض فاعمية األدكية % 43.1كبنسبة 

المحمية عف فاعمية األدكية األجنبية كاإلسرائيمية، كضركرة العمؿ عمى تحسيف فاعمية األدكية المحمية 

كالعبارة الثانية عشرة كتتحدث عف مدل مكثكقية نتائج فحكصات . لتساكم مثيميا األجنبي كاإلسرائيمي

المختبرات المعتمدة لدل كزارة الصحة الفمسطينية كالتي تعمؿ عمى تقييـ األدكية المحمية ككانت نسبة 

بالمكافقة كنعكد لنؤكد % 32.9بعدـ المكافقة ك% 19.1مف المستيمكيف بعدـ المعرفة ك% 47

ضركرة نشر كتعميـ المعمكمات كاالىتماـ أكثر بآراء المستيمكيف كالمجتمع مف أجؿ تحقيؽ التكامؿ 

بيف ما تقـك بو المنشآت كبيف ما يراه المستيمؾ كما يحقؽ رغباتو، كفي العبارة الثالثة عشرة تتحدث 

عف الجيكد التي تبذليا المنشآت المحمية مف أجؿ تحقيؽ منتجات ذات جكدة عالية كرأم المستيمكيف 

بالمكافقة كىذه نسبة جيدة تدؿ عمى معرفة المستيمؾ بالجيكد التي تقـك % 73.7في ذلؾ كاف بنسبة 

بيا المنشآت مف أجؿ تحسيف منتجاتيا كمعرفتيـ بدرجة تحسف أداء األدكية المحمية في الفترة األخيرة 

مع ضركرة استمرار المنشآت في تحسيف أدائيا كالعمؿ بجيكد كالتزاـ أكبر مف أجؿ تحقيؽ التحسف 

كالتطكر، كفي العبارة الرابعة عشرة كالتي تتحدث عف قياـ منشآت األدكية بالبحكث مف أجؿ التعرؼ 

بعدـ المعرفة % 10.3عمى رغبات المستيمكيف كتحقيقيا كانت االستجابة عمى ىذه العبارة بنسبة 

بالمكافقة، كىذه نسبة مكافقة قريبة مف المتكسطة تدؿ % 47بعدـ المكافقة كبنسبة % 41.3كبنسبة 

عمى عدـ االىتماـ مف قبؿ منشآت الصناعات الدكائية بالتعرؼ عمى رغبات المستيمكيف مف أجؿ 

تحقيقيا بؿ تجاكزىا كذلؾ مطمب مف مطالب تحقيؽ التكجو بالمستيمؾ، كفي العبارة األخيرة الخامسة 
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عشرة كالتي تتحدث عف دكرية القياـ بأبحاث التعرؼ عمى رغبات المستيمكيف ككانت اإلجابة عمييا 

بالمكافقة % 30.9مف المستيمكيف بعدـ المكافقة ك% 49.6بعدـ المعرفة كبنسبة % 16.2بنسبة 

مما تقدـ تعرفنا عمى جكانب عديدة مرتبطة . كىذا يؤكد عدـ االىتماـ الكارد في العبارة السابقة

باألدكية كلكف ىذا غير كاؼ، كمف الضركرم القياـ بتطبيؽ عدد مف االختبارات اإلحصائية األخرل 

مف أجؿ التأكد مما كرد سابقا، كقد تـ حساب معامؿ االختالؼ مف أجؿ التعرؼ عمى مدل التشتت 

(.  50-5)في العبارات كنسبة مف المتكسط الحسابي كيظير ذلؾ في الجدكؿ رقـ 

كبناء عميو فقد كاف معامؿ االختالؼ يظير درجة التشتت في العبارات، ككمما ازدادت نسبة عدـ 

المكافقة كمما ازداد التشتت في العبارة بسبب تشتت نسب اإلجابات بيف الخيارات المختمفة ككمما ازداد 

. التشتت دؿ ذلؾ عمى اختالؼ اآلراء بيف المستيمكيف

كقد تـ حساب معامؿ االرتباط سبيرماف ليذه البيانات مف أجؿ التأكد مف مدل تحقيقيا لمترابط فيما 

، ككانت نتائجو بكجكد عالقة طردية بيف ضعيفة (51-5)بينيا كنتائج ذلؾ تظير في الجدكؿ رقـ 

. إلى متكسطة بيف مختمؼ العبارات

إف المستيمؾ المحمي يقيـ المنتجات : "بالنسبة إلى درجة قبكؿ أك رفض الفرضية الفرعية الثالثة

 المكضحة في الجدكؿ رقـ t، فقد كانت نتائج اختبار "الدكائية المحمية عمى أنيا ذات جكدة متكسطة

يتـ رفض فرضية العدـ ( 15، 14، 13، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1) ، لمعبارات (5-50)

بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسط الحسابي لمعبارة "كقبكؿ الفرضية البديمة كالتي تقكؿ 

 فيذا يدؿ 3كبما أف المتكسط الحسابي لجميع العبارات ىذه أكبر مف " كبيف المتكسط الحسابي لمرتب

، %56.4عمى أف ىناؾ تقييـ مقبكؿ لجكدة المنتجات الدكائية المحمية لدل المستيمؾ المحمي كبنسبة 

، لكف ىذه النسبة 0.05 > 0.000 الكبيرة كمستكل المعنكية المساكم tكىذا مبني عمى قيمة 

منخفضة كيجب عمى منشآت الصناعات الدكائية العمؿ أكثر لمتعرؼ عمى األسباب لتقيـ المستيمؾ 
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المحمي لمنتجاتيا بيذه النسبة المنخفضة كالتي تدؿ عمى انخفاض جكدة المنتجات الدكائية المحمية 

يتـ قبكؿ فرضية العدـ ألف قيمة  (12، 9)مف كجية نظر المستيمؾ المحمي، أما بالنسبة لمعبارات 

 أم أنو ال يكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف المتكسط الحسابي لمعبارة 0.05مستكل المعنكية أكبر مف 

. كالمتكسط الحسابي لمرتب كأنيا تعكد إلى عامؿ الصدفة
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 (50- 5)جدول رقم 

مكافؽ العبارة الرقـ 
بشدة 

ال % مكافؽ % 
أدرم 

غير % 
مكافؽ 

غير مكافؽ % 
بشدة 

المتكسط % 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
 االختالؼ

 tقيمة 
المحسكبة 

مستكل 
المعنكية 

 557 6.9 51األدكية الفمسطينية تعطي النتائج المتكقعة لممريض   .13
المنكاؿ 

75.3 46 6.2 65 8.8 8 1.1 3.80 0.741 20%  28.94 0.000 

 483 20.4 151العبكات معبأة جيدا كغير منقكصة   .14
المنكاؿ 

65.3 55 7.4 45 6.1 2 0.3 4.00 0.741 19%  36.59 0.000 

 408 20.3 150ال يكجد أجساـ غريبة في عبكات األدكية   .15
المنكاؿ 

55.1 117 15.8 49 6.6 8 1.1 3.88 0.846 22%  28.11 0.000 

 390 13.0 96كرقة اإلرشادات كاضحة كتحتكم عمى المعمكمات الضركرية   .16
المنكاؿ 

52.7 16 2.2 186 25.1 48 6.5 3.41 1.184 35%  9.34 0.000 

 365 7.0 52ال يكجد أعراض جانبية غير متكقعة لألدكية المحمية   .17
المنكاؿ 

49.3 133 18.0 169 22.8 13 1.8 3.37 0.973 29%  10.41 0.000 

طرؽ تخزيف األدكية في مصانعيا جيدة بحيث تبقى محافظة عمى   .18
جكدتيا 

35 4.7 249 33.6 394 
المنكاؿ 

53.2 55 7.4 2 0.3 3.35 0.700 21%  13.69 0.000 

 310 40.1 297 5.3 39طرؽ نقؿ األدكية جيدة بحيث تبقى األدكية محافظة عمى جكدتيا   .19
المنكاؿ 

41.9 78 10.5 10 1.4 3.38 0.798 24%  12.82 0.000 

 358 7.0 52الدكاء المحمي ذك جكدة منػافسة بالمقارنػة مع المستػكرد  كاإلسرائيمي   .20
المنكاؿ 

48.4 44 5.9 254 34.3 24 3.2 3.22 1.098 34%  5.39 0.000 

 300 8.9 66سعر جميع األدكية المحمية مناسب لقدرات المستيمؾ الشرائية   .21
المنكاؿ 

40.5 46 6.2 264 35.7 52 7.0 3.09 
 

1.191 39%  -0.80 0.422 

 414 9.2 68تتطابؽ مدة صالحية األدكية الفمسطينية مع المعايير العالمية   .22
المنكاؿ 

55.9 172 23.2 65 8.8 9 1.2 3.64 0.819 23%  1.99 0.000 

 290 3.9 29فاعمية الدكاء المحمي تساكم مثيميا اإلسرائيمية أك األجنبية   .23
 

39.2 62 8.4 313 
المنكاؿ 

42.3 31 4.2 2.96 1.078 27%  21.14 0.000 

إف المختبرات المحمية لتقييـ األدكية كالمعتمدة مف الجيات الرسمية   .24
تعطي نتائج ذات مكثكقية عالية 

28 3.8 215 29.1 348 
المنكاؿ 

47.0 118 15.9 24 3.2 3.14 0.848 27%  -0.93 0.353 

 458 11.8 87المصانع المحمية تعمؿ جاىدة لتحقيؽ منتجات دكائية ذات جكدة عالية   .25
المنكاؿ 

61.9 109 14.7 70 9.5 9 1.2 3.74 0.833 22%  4.57 0.000 

تقـك مصانع األدكية المحمية بالبحث مف أجؿ التعرؼ عمى رغبات   .26
األطباء كتحقيقيا 

52 7.0 296 
المنكاؿ 

40.0 76 10.3 235 31.8 70 9.5 3.03 1.183 39%  24.11 0.000 

 296 16.2 120 25.9 192 5.0 37تقـك بذلؾ عمى أساس دكرم كمستمر   .27
المنكاؿ  

40.0 72 9.6 2.76 1.110 40%  0.78 0.434 
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( 51-5)الجدول رقم 
معامؿ االرتباط بالنسبة لتقييـ األدكية المحمية مف قبؿ المستيمكيف 

معامؿ االرتباط رقـ العبارة 
سبيرماف 

12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  

13.  Rs. 

Sig. 
0.339 **
0.000 

 - - - - - _ _ _ _ _ - - -- 

14.  Rs. 

Sig. 
0.183 **
0.000 

0.397 **
0.000 

 - - - - _ _ _ _ - - - -- 

15.  Rs. 

Sig. 
0.248 **
0.000 

0.194 **
0.000 

0.189 **
0.000 

 - - - _ _ _ _ - - - - -

16.  Rs. 

Sig. 
0.216 **
0.000 

0.250 **
0.000 

0.180 **
0.000 

0.253 **
0.000 

 - - _ _ _ _ - - - - -

17.  Rs. 

Sig. 
0.217 **
0.000 

0.151 **
0.000 

0.177 **
0.000 

0.212 **
0.000 

0.173*
 *

0.000 

 - _ _ _ _ - - - - -

18.  Rs. 

Sig. 
0.198 **
0.000 

0.159 **
0.000 

0.154 **
0.000 

0.202 **
0.000 

0.216*
 *

0.000 

0.514*
 *

0.000 

 _ _ _ _ - - - - -

19.  Rs. 

Sig. 
0.438 **
0.000 

0.275 **
0.000 

0.252 **
0.000 

0.185 **
0.000 

0.233*
 *

0.000 

0.171*
 *

0.000 

0.165 **
0.000 

 _ _ _ - - - - -

20.  Rs. 

Sig. 
0.296 **
0.000 

0.189 **
0.000 

0.178 **
0.000 

0.188 **
0.000 

0.118 *
0.014 

0.144*
 *

0.003 

0.232 **
0.000 

0.390 **
0.000 

 _ _ - - - - -

21.  Rs. 

Sig. 
0.121 **
0.001 

0.080 *
0.031 

0.186 **
0.000 

0.142 **
0.000 

0.139*
 *

0.000 

0.137*
 *

0.000 

0.117 **
0.002 

0.117 **
0.002 

0.162 **
0.001 

 _ - - - - -

22.  Rs. 
Sig. 

0.260 **
0.000 

0.170 **
0.000 

0.210 **
0.000 

0.269 **
0.000 

0.236*
 *

0.000 

0.303*
 *

0.000 

0.251 **
0.000 

0.340 **
0.000 

0.332 **
0.000 

0.181 **
0.000 

 - - - - -

23.  Rs. 0.388 **0.247 **0.240 **0.185 **0.200*0.184*0.192 **0.608 **0.351 **0.100 **0.309 ** - - - -
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Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000  *
0.000 

 *
0.000 

0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 

24.  Rs. 

Sig. 
0.220 **
0.000 

0.137 **
0.000 

0.122 **
0.001 

0.122 **
0.001 

0.157*
 *

0.000 

0.273*
 *

0.000 

0.246 **
0.000 

0.265 **
0.000 

0.296 **
0.000 

0.173 **
0.000 

0.243 **
0.000 

0.300 **
0.000 

 - - -

25.  Rs. 

Sig. 
0.277 **
0.000 

0.174 **
0.000 

0.173 **
0.000 

0.222 **
0.000 

0.175*
 *

0.000 

0.231*
 *

0.000 

0.178 **
0.000 

0.268 **
0.000 

0.237 **
0.000 

0.203 **
0.000 

0.319 **
0.000 

0.257 **
0.000 

0.232 **
0.000 

 - -

26.  Rs. 

Sig. 
0.184 **
0.000 

0.087 *
0.020 

0.142 **
0.000 

0.166 **
0.000 

0.138*
 *

0.000 

0.215*
 *

0.000 

0.180 **
0.000 

0.247 **
0.000 

0.206 **
0.000 

0.219 **
0.000 

0.174 **
0.000 

0.198 **
0.000 

0.164 **
0.000 

0.330 **
0.000 

 -

27.  Rs. 

Sig. 
0.185 **
0.000 

0.050 
0.183 

0.140 **
0.000 

0.159 **
0.000 

0.111*
 *

0.003 

0.210*
 *

0.000 

0.138 **
0.000 

0.211 **
0.000 

0.218 **
0.000 

0.214 **
0.000 

0.109 **
0.000 

0.190 **
0.000 

0.188 **
0.000 

0.308 **
0.000 

0.175 **
0.003 

Correlations                                                                                                                         معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). .                                      (ذيلين) 0.01تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية **   
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).                                          * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية.  
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:  اختالف مستوى الجودة بين المنشآت حسب رأي الصيادلة14 – 5

كبالنسبة لرأم الصيادلة فيما إذا كانت جكدة األدكية المنتجة محميا مف قبؿ المنشآت المختمفة ذات 

مستكل كاحد مف الجكدة، فكانت إجاباتيـ تتركز حكؿ أف ىناؾ تفاكتا بيف المنتج مف منشأة محمية 

إف مستكل "كمثيمو مف منشأة محمية أخرل، كىذا يعطي مؤشرا فيما يتعمؽ بالفرضية الفرعية الرابعة 

، ككاف المتكسط الحسابي كما ىك "جكدة المنتجات الدكائية المحمية تختمؼ مف منشأة إلى أخرل

ىناؾ تفاكت في درجة الجكدة : "  كالتي ىي كزف لمخيار2 أم أنو يساكم 2.02مكضح في الجدكؿ 

 0.05 < 0.240 كمستكل المعنكية t = 1.178ككانت قيمة " بيف المنتج كشبييو مف منشأة أخرل

مما يدؿ عمى قبكؿ الفرضية الفرعية الرابعة مف الفرضية الرئيسية الثانية، كأف الفركؽ ناتجة عف 

(: 52-5)عامؿ الصدفة أم ليس ليا تفسيرا إحصائيا، الجدكؿ رقـ 

( 52-5)الجدول رقم 
جكدة األدكية المنتجة محميا تمتاز بمستكل كاحد مف الجكدة العالية بغض 

: النظر عف اختالؼ المنشأة أرجك االختيار مما يمي
الكسط النسبة التكرار 

الحسابي 
االنحراؼ 
المعيارم 

 0.31 2.02 5.5 16جميعيا متساكية 
 86.3 252ىناؾ تفاكت في درجة الجكدة بيف المنتج كشبييو مف منشأة أخرل 

 3.4 10غير ذلؾ 
 2003/2004الصيادلة - ىؿ جكدة األدكية المنتجة محميا ذات مستكل كاحد؟ 

 

:  تقييم الصيادلة لجودة األدوية المحمية15 – 5

ككانت كجية نظر الصيادلة فيما يتعمؽ بتقييميـ لجكدة األدكية المحمية تتدرج بيف الجيدة جدا 

عمى أف األدكية المحمية ذات جكدة جيدة، كمف أجؿ التأكد % 45.4كالمتكسطة مف الجكدة أم بنسبة 

مف مدل قبكؿ أك رفض الفرضية الفرعية الثالثة كالتي تنص عمى أف جكدة األدكية المحمية حسب 

رأم المستيمؾ متكسطة، أم أف الفرضية تقبؿ إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي لمعبارة تساكم قيمة 

االختبار المفترضة، كترفض الفرضية إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي لمعبارة أكبر أك أصغر مف 

 = tقيمة :  العينة الكاحدة ككانت نتائجو كما يميtقيمة االختبار، كمف أجؿ ذلؾ تـ تطبيؽ اختبار 
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 3 أكبر مف 3.39 كبما أف المتكسط الحسابي لمعبارة 0.05 > 0.000=  كمستكل المعنكية 9.723

. يتـ رفض الفرضية الثالثة كقبكؿ أف جكدة األدكية المحمية حسب رأم الصيادلة أكثر مف متكسطة

(. 53-5)الجدكؿ رقـ 

( 53-5)الجدول رقم 
جيدة % ممتاز العبارة 

جدا 
ضعيؼ  %ضعيؼ  %متكسطة  %

جدا 
المتكسط  %

الحسابي 
االنحراؼ 
المعيارم 

ما ىك تقييمؾ لجكدة األدكية 
الفمسطينية بشكؿ عاـ؟ 

5 1.7 120 41.
1 

145 
 

المنكاؿ 

49.
7 

10 3.4 5 1.7 3.39 0.67 

 2003/2004رأم الصيادلة في جكدة األدكية المحمية 
 

 : تقييم المستيمك النيائي لألدوية المحمية حسب رأي األطباء وأطباء األسنان16 – 5

كتقييـ المستيمؾ المحمي النيائي لألدكية المحمية، فقد كانت تميؿ إلى أف سمعة المنتجات مف قطاع 

 فمسطيف لدل المستيمؾ المحمي النيائي أقؿ مف ممتازة بناء –الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

إف منتجات األدكية المحمية ذات سمعة )العبارة كانت : التالي (54-5)عمى ما كرد في الجدكؿ رقـ 

: (ممتازة لدل المستيمؾ المحمي

( 54-5)الجدكؿ رقـ 
مكافؽ المستيمؾ 

بشدة 
غير % غير مكافؽ % ال أدرم % مكافؽ % 

مكافؽ 
بشدة 

مكافؽ % 
بشدة 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

متوسط 
الخطأ 
المعياري 

 0.067 1.04 2.85- -  2.4 6 47.8 117 15.9 39 26.1 64 6.1 15األطباء 

أطباء 
األسناف 

12 5.9 82 40.4 23 11.3 71 35.0 9 4.4  - -3.09 1.1 0.078 

 2003/2004تقييـ المستيمؾ المحمي النيائي لألدكية المحمية 
 

بعدـ المكافقة عمى العبارة أعاله الجدكؿ رقـ % 50.2بالمكافقة % 32.2حيث أجاب األطباء بنسبة 

بعدـ المكافقة % 39.4بالمكافقة كبنسبة % 46.3في حيف أجاب أطباء األسناف بنسبة  (5-54)

كعدـ المكافقة كانت بنسبة % 78.5عمى العبارة المذككرة أعاله، أم أف المكافقة كانت بنسبة 

 كبمستكل معنكية 437 بدرجة حرية 0.803- لمعينة الكاحدة t، ككانت قيمة اختبار 89.6%

 كبما أف الفرؽ بيف المتكسطات الحسابية لمعبارة كالقيمة المفترضة صغير فإنو ال يكجد فركؽ 0.422
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ذات داللة إحصائية بيف المتكسط الحسابي لمعبارة كبيف القيمة المفترضة كأف االختالفات المكجكدة 

.  ليس ليا تفسير إحصائي

 لمعينات المستقمة كالذم tكمف أجؿ المقارنة بيف آراء األطباء كأطباء األسناف فقد تـ تطبيؽ اختبار 

يختبر تساكم األكساط الحسابية ليا ككانت نتائج ىذا االختبار كالذم يتحقؽ مف أم افتراض 

 كالذم يحسب (Levene's Test)سيستخدـ لتطبيؽ ىذا االختبار مف خالؿ تطبيؽ اختبار ليفينز 

 كمستكل المعنكية كبناء عمييا يتـ تحديد أم افتراض الذم سيستخدـ تساكم التبايف بيف Fقيمة 

 كقيمة مستكل المعنكية تحدد استخداـ Fالعينتيف أك عدـ تساكم التبايف، ككانت النتيجة ليذا االختبار 

 مما 0.05 كىك أكبر مف 0.113=  كمستكل المعنكية F = 2.519افتراض تساكم التبايف ذلؾ أف 

 كعمى مستكل معنكية t- 2.261يدؿ عمى استخداـ فرض تساكم التباينات، كعميو نجد أف قيمة 

 أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط رأم األطباء كمتكسط رأم أطباء 0.05 > 0.024

 كمتكسط رأم أطباء 1.041 بانحراؼ معيارم 2.85األسناف حيث كاف رأم األطباء يأخذ متكسط 

 أم أف أطباء األسناف يجدكف أف المستيمؾ 1.096 كبانحراؼ معيارم 3.09األسناف يأخذ متكسط 

المحمي يقيـ المنتج الدكائي المحمي بأنو ذا سمعة ممتازة بدرجة أعمى مف رأم األطباء ذلؾ أنيـ 

يجدكف المستيمؾ المحمي يقيـ المنتج الدكائي المحمي بسمعة ممتازة أقؿ،  ككانت نسبة رأم أطباء 

. عف رأم أطباء األسناف% 14.1أم أقؿ بنسبة % 32.2كنسبة رأم األطباء % 46.3األسناف 

:  العوامل المؤثرة في اختيار المستيمك لمدواء عند كتابة الوصفة الطبية17 – 5

لألدكية  جدكؿ  (أطباء، أطباء أسناف، صيادلة)أما بالنسبة إلى العكامؿ المؤثرة في اختيار المستيمؾ 

سعر الدكاء، فاعمية الدكاء، تكصيات مندكبي )ستتـ مناقشتيا فيما يمي، إف العكامؿ التالية  (5-55)

، يمكف أف تساعد في تحديد السياسات التنافسية لدل منشآت قطاع (المبيعات، تكفر الدكاء بشكؿ دائـ

مف المستيمكيف المحمييف الذيف يجدكف أف السعر يؤثر في % 86.2الصناعات الدكائية، إف نسبة 
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مف % 97.2اختيارىـ لمدكاء بدرجة عالية مف األىمية عند كتابة الكصفات الطبية، كبنسبة 

المستيمكيف المحمييف يجدكف أف فاعمية الدكاء ليا درجة عالية مف األىمية في التأثير في اختيارىـ، 

مف المستيمكيف المحمييف يجدكف أف تكصيات مندكبي المبيعات ليا تأثير ميـ في % 26.7كبنسبة 

مف المستيمكيف المحمييف يجدكف أف تكفر الدكاء لو تأثير ميـ في % 84.9اختيارىـ، كبنسبة 

مصدر الدكاء، )اختيارىـ لألدكية عند كتابة الكصفات الطبية، كىذا باإلضافة إلى العكامؿ األخرل 

أطباء، أطباء أسناف، )مف المستيمكيف المحمييف % 77.6حيث كانت نسبة  (كتكصية طبيب زميؿ

مف % 61.6يجدكف أف مصدر الدكاء عامؿ مؤثر كميـ في قرارىـ بالشراء، باإلضافة إلى  (صيادلة

المستيمكيف المحمييف يجدكف أف تكصية زميؿ المينة بناء عمى خبرتو الشخصية ىي عامؿ مؤثر 

. كميـ في قرارىـ عند كصؼ الدكاء لممريض

، أما بالنسبة (55-5)أما فيما يتعمؽ بمعامؿ االختالؼ ليذه العبارات فقد تـ حسابو في الجدكؿ رقـ 

لمعامؿ االرتباط سبيرماف فيما يتعمؽ بأىمية العكامؿ المذككرة في الجدكؿ في تحديد اختيار المستيمؾ 

، كيدؿ عمى كجكد عالقات طردية بيف ضعيفة (56-5)لمدكاء فقد كاف كما ىك كارد في الجدكؿ رقـ 

.   كمتكسطة عمى مستكيات معنكية مختمفة

سيتـ اآلف العمؿ عمى التحقؽ مف مدل المكافقة أك الرفض لمفرضية الفرعية الخامسة مف الفرضية 

إف معطيات الدكاء المحمي ال تؤثر في قرار الشراء، مثؿ سعر، كمصدر، : " الرئيسية الثانية كىي

ككانت نتيجتو كما  (55-5) جدكؿ رقـ tكمف أجؿ ذلؾ تـ تطبيؽ اختبار " كفاعمية، كتكفر الدكاء

، 3.5 كبيرة كالمتكسط الحسابي لمعبارات أكبر مف القيمة المفترضة tككما ىك كاضح فإف قيمة : يمي

 لجميع العبارات مما يدؿ عمى رفض الفرضية الفرعية الخامسة 0.05 > 0.000كمستكل المعنكية 

كقبكؿ الفرضية البديمة كىي أف ىناؾ تأثير كبير ليذه العكامؿ في اتخاذ قرار الشراء لدل المستيمؾ 

المحمي، كيدؿ عمى ذلؾ ارتفاع نسب المكافقة كارتفاع المتكسط الحسابي، باإلضافة إلى التشتت 
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المقبكؿ في اإلجابة عمى العبارات مما يدؿ عمى ضركرة اىتماـ منشآت الصناعات الدكائية في ىذه 

العكامؿ، كمحاكلة تحقيقيا بنسب عالية مف أجؿ تحقيؽ رضا المستيمؾ كاستقطابو إلى حصتيا 

. السكقية

كمف أجؿ التعرؼ عمى الفركؽ في تكجيات األطباء كأطباء األسناف كالصيادلة فيما يتعمؽ بالعكامؿ 

 كالذم يقـك ANOVAالمؤثرة عمى اختيار األدكية تـ حساب قيمة اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

بالمقارنة بيف المتكسطات الحسابية ألكثر مف عينتيف، كقد تـ تطبيؽ اختبار التجانس مف أجؿ 

 كقد كانت النتائج (Test of Homogeneity of Variances)التحقؽ مف شرط تجانس التبايف 

 0.801= ، كنالحظ أف مستكل المعنكية لمصدر الدكاء (57-5)كما ىي مكضحة في الجدكؿ رقـ 

 0.05 كانت جميعيا أكبر مف 0.703=  كتكصيات مندكبي المبيعات 0.267= كفاعمية الدكاء 

 كما في ANOVAكىذا يدؿ عمى تحقؽ التجانس بيف العينات الثالث، ككانت نتائج تطبيؽ اختبار 

األطباء كأطباء )، ككاف مستكل المعنكية عند المقارنة بيف العينات الثالث (58 -5)الجدكؿ رقـ 

فيما يتعمؽ بمصدر صناعة الدكاء كتكفر الدكاء بشكؿ دائـ تساكم  (األسناف كالصيادلة

، كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات الحسابية 0.05 > 0.000

لمعينات، كبالنسبة لممقارنة بيف المجمكعات عف االستجابة لعبارة فاعمية الدكاء كعامؿ مؤثر في 

 < 0.752اختيار الدكاء مف قبؿ المستيمؾ فال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ألف مستكل المعنكية 

، أما العبارة األخيرة كالتي تتحدث عف عامؿ تكصيات مندكبي المبيعات فقد كاف مستكل 0.05

.  كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات العينات0.05 > 0.000المعنكية 

كلكف بعد رسـ نقاط األكساط الحسابية بيانيا تبيف كجكد درجة مف التبايف بينيا، ليذا سيتـ تطبيؽ أحد 

االختبارات البعدية لمفركقات التي تفترض عدـ التجانس بيف العينات، كىك اختبار دكنت س 

(Dunnett's C) كيظير أف مصادر الفركقات التي (59-5) كتظير نتائجو في الجدكؿ رقـ ،
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مف جية كمف  (الصيادلة)العينة الثالثة : أظيرىا تحميؿ التبايف األحادم كانت بيف العينات كما يمي

فيما يتعمؽ في كؿ مف مصدر  (أطباء األسناف )كالعينة الثانية  (األطباء)الجية األخرل العينة األكلى 

صناعة الدكاء كتكفر الدكاء بشكؿ دائـ أم أف االختالؼ يصدر مف استجابة عينة الصيادلة كىناؾ 

حيث يظير اختالؼ  (59-5)تشابو بيف استجابة أطباء األسناف كاألطباء، كيتضح ذلؾ في الجدكؿ 

في استجابة األطباء مف جية مع الصيادلة بخصكص سعر الدكاء، كاختالؼ بيف متكسطات جميع 

. العينات ذك داللة إحصائية فيما يتعمؽ بتكصيات مندكبي المبيعات كتكصيات طبيب
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( 55 – 5)الجدول رقم 

 2003/2004 لألدكية (أطباء، أطباء أسناف، صيادلة)العكامؿ المؤثرة في اختيار المستيمؾ 
 
 

غير ميـ عمى % غير ميـ % ميـ % كمك جدا العبارة الرقـ 

اإلطالؽ 

المتكسط % ال إجابة % ال أعرؼ % 

الحسابي 

االنحراؼ 

المعيارم 

معامؿ 

االختالؼ 

 tقيمة 

المحسكبة 

مستكل 

المعنكية 

 371 36.1 267سعر الدكاء   .1

 المنكاؿ

50.1 78 10.5 10 1.4 2 0.3 1 0.1 5.22 0.727 14%  

 

36.85 0.000 

مصدر   .2

صناعة الدكاء 

245 33.1 326 

 المنكاؿ

44.5 126 17.0 12 1.6 11 1.5 5 0.7 5.06 0.905 18%  

 

46.44 0.000 

 594فاعمية الدكاء   .3

 المنكاؿ

80.3 125 16.9 9 1.2 4 0.5 2 0.3 1 0.1 5.77 0.542 10%  

 

113.62 0.000 

تكصيات   .4

مندكبي 

المبيعات 

24 3.2 174 23.5 353 

المنكاؿ 

 

47.7 139 18.8 25 3.4 18 2.4 3.97 0.957 24%  

 

 -- 

تكصية طبيب   .5

زميؿ 

140 18.9 314 

 المنكاؿ

42.4 186 25.1 58 7.8 21 2.8 14 1.9 4.62 1.086 24%  

 

 -- 

تكفره بشكؿ   .6

دائـ 

232 31.4 396 

 المنكاؿ

53.5 77 10.4 15 2.0 5 0.7 2 0.3 5.14 0771 15%  

 

57.36 0.000 
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( 56-5)الجدول رقم 
 

معامؿ االرتباط بالنسبة لدرجة التفضيؿ بناء عمى مصدر الدكاء لممستيمكيف  
 

رقـ 
العبارة 

معامؿ االرتباط 
سبيرماف 

1.  2.  3.  4.  5.  

القيمة   .2
مستكل المعنكية 

 (ذيميف)

0.168 **
0.000 

 - - - -

القيمة   .3
مستكل المعنكية 

 (ذيميف)

0.089 *
0.016 

0.200 **
0.000 

 - - -

القيمة   .4
مستكل المعنكية 

 (ذيميف)

0.068 
0.068 

0.213 **
0.000 

-0.001 
0.971 

 - -

القيمة   .5
مستكل المعنكية 

 (ذيميف)

0.145 **
0.000 

0.251 **
0.000 

0.080 *
0.031 

0.358 **
0.000 

 -

القيمة   .6
مستكل المعنكية 

 (ذيميف)

0.190 **
0.000 

0.268 **
0.000 

0.151 **
0.000 

0.193 **
0.000 

0.291 **
0.000 

Correlations                                                        معامل االرتباط 
**  Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). .   (ذيلين) 0.01 تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية**   
*  Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).       * (ذيلين) 0.05تعني أن االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية اختبارية.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

( 57-5)الجدول رقم 
 

نتائج اختبار تجانس التبايف بيف العكامؿ المؤثرة عمى االختبار 
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درجة العامؿ 

 1الحرية 
درجة 
 2الحرية 

قيمة متغير 
ليفيف 

مستكل 
المعنكية 

مالحظة 

غير متجانسة  0.005 5.393 726 2سعر الدكاء 
متجانسة ذلؾ أف  0.801  0.222 725 2مصدر صناعة الدكاء 

مستكل المعنكية 
 0.05أكبر مف 

 0.267 1.324 732 2فاعمية الدكاء 
 0.703 0.353 730 2تكصيات مندكبي المبيعات 

غير متجانسة  0.011 4.578 730 2تكصية طبيب 
 0.001 7.601 724 2تكفره بشكؿ دائـ 

  
 
 
 

( 58-5)الجدول رقم 
 

قيمة اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمعكامؿ المؤثرة في اختيار الدكاء لدل المستيمؾ  
 

مستوى المعنوية  Fالعبارة 

 0.040 3.24سعر الدكاء 

 0.000 93.52مصدر صناعة الدكاء 

 0.000 11.68فاعمية الدكاء 
 0.000 13.57تكصيات مندكبي المبيعات 

 0.752 0.29تكصية طبيب 
 0.000 11.99تكفره بشكؿ دائـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 59-5)الجدول رقم 

 لمعكامؿ المؤثرة عمى االختيار  دكنت سنتائج اختبار
االختالؼ في األكساط ( J)نكع االستبانة ( I)نكع االستبانة المتغير التابع 

الحسابية 
% 95فترة ثقة الخطأ المعيارم 

األعمى األدنى 

 0.05 0.26- 0.065 0.10-طبيب أسناف طبيب سعر الدكاء 
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 0.01- 0.31- 0.064* 0.16-صيدلي  
 0.26 0.05- 0.065 0.10طبيب  طبيب أسناف 

 0.10 0.21- 0.067 0.06-صيدلي  
 0.31 0.01 0.064* 0.16طبيب  صيدلي 

 0.21 0.10- 0.067 0.06طبيب أسناف  

 0.05 0.37- 0.088 0.16-طبيب أسناف طبيب مصدر صناعة الدكاء 
 0.22- 0.58- 0.077* 0.40-صيدلي 

 0.37 0.05- 0.088 0.16طبيب  طبيب أسناف 
 0.04- 0.43- 0.082* 0.24-صيدلي 

 0.58 0.22 0.077* 0.40طبيب  صيدلي 
 0.43 0.04 0.088* 0.24طبيب أسناف 

 0.12 0.10- 0.048 0.01طبيب أسناف طبيب فاعمية الدكاء 
 0.15 0.08- 0.049 0.03صيدلي 

 0.10 0.12- 0.048 0.01-طبيب  طبيب أسناف 
 0.14 0.09- 0.047 0.02صيدلي 

 0.08 0.15- 0.049 0.03-طبيب  صيدلي 
 0.09 0.14- 0.047 0.02-طبيب أسناف 

 0.10- 0.52- 0.089* 0.31-طبيب أسناف طبيب تكصيات مندكبي المبيعات 
 0.19- 0.58- 0.083* 0.39-صيدلي 

 0.52 0.10 0.089* 0.31طبيب  طبيب أسناف 
 0.13 0.28- 0.086* 0.07-صيدلي 

 0.58 0.19 0.083* 0.39طبيب  صيدلي 
 0.28 0.13- 0.086* 0.07طبيب أسناف 

 0.10- 0.56- 0.097* 0.33-طبيب أسناف طبيب تكصيات طبيب زميؿ 
 0.91- 1.31- 0.085* 1.11-صيدلي 

 0.56 0.10 0.097* 0.33طبيب  طبيب أسناف 
 0.58- 0.99- 0.087* 0.79-صيدلي 

 1.31 0.91 0.085* 1.11طبيب  صيدلي 
 0.99 0.58 0.087* 0.79طبيب أسناف 

 0.08 0.29- 0.077 0.11-طبيب أسناف طبيب تكفره بشكؿ دائـ 
 0.17 0.46- 0.062* 0.31-صيدلي 

 0.29 0.08- 0.077 0.11طبيب  طبيب أسناف 
 0.03- 0.39- 0.075* 0.21-صيدلي 

 0.46 0.17 0.062* 0.31طبيب  صيدلي 
 0.39 0.03 0.075* 0.21طبيب أسناف 

 0.05تعني أف اختالؼ الكسط الحسابي ذك داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف * 
 
 
 
 

 تأثير حالة المريض المادية في قرار الشراء لممستيمك المحمي عند كتابة الوصفة 18 – 5

: الطبية
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إف حالة المريض : "مف أجؿ التحقؽ مف مدل قبكؿ أك رفض الفرضية الفرعية السادسة كىي

، كذلؾ أف قدرة المريض عمى شراء األدكية جدكؿ "المادية ال تؤثر في اختيار المستيمؾ لمدكاء

، ىي قدرة متدنية نتيجة الكضع السياسي كعدـ تكفر فرص العمؿ كمصادر الرزؽ، (60-5)رقـ 

حيث كاف رأم األطباء كأطباء األسناف أف ىذا العامؿ يؤثر بدرجة ميمة عند كتابتيـ لمكصفة 

الطبية حيث مف الميـ أف يتناسب سعر الدكاء مع قدرة المريض الشرائية ذلؾ أنو ال يستطيع أف 

يشترم العالج إذا لـ يتكفر معو ثمنو كبالتالي لف يأخذ العالج كلف يتماثؿ لمشفاء، كمف أجؿ ذلؾ 

 > 0.000=  كمستكل المعنكية t = 53.865:  ككانت نتائجو كما يميtتـ تطبيؽ اختبار 

، مما يدؿ عمى رفض فرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة كالتي تقكؿ أف حالة المريض 0.05

  .المادية تؤثر في اختيار المستيمؾ لمدكاء

 (60-5)الجدول رقم 

ميـ المستيمؾ العبارة 
جدا 

غير % ميـ % 
ميـ 

غير ميـ عمى % 
اإلطالؽ 

ال % 
أعرؼ 

ال % 
إجابة 

المتوسط % 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

حالة المريض 
المادية 

 141 30.6 75األطباء 
 

57.6 20 8.2 4 1.6 1 0.4  - -5.18 0.68 

أطباء 
األسناف 

63 31.0 120 
 

59.1 14 6.9 1 0.5 1 0.5  - -5.22 0.64 

 2003/2004 من وجهة نظر األطباء وأطباء األسنان قدرة المريض عمى شراء األدكية
 

 لمعينات المستقمة مف أجؿ المقارنة بيف رأم األطباء كأطباء األسناف كانت tكعند تطبيؽ اختبار 

، كىذا يحدد  استخداـ افتراض تساكم 0.05 < 0.706 كمستكل المعنكية F = 0.143قيمة 

، كيدؿ عمى 0.05 < 0.544 بمستكل معنكية 0.607- المقابمة tالتبايف بيف العينتيف، كقيمة 

قبكؿ فرضية العدـ كالتي تفرض تساكم المتكسط الحسابي لرأم أطباء األسناف كمتكسط رأم 

األطباء فيما يتعمؽ بأىمية تأثير حالة المريض المادية في قرار الشراء لدل المستيمؾ المحمي 

 كالمتكسط 5.22= عند كتابة الكصفة الطبية، كقد كاف المتكسط الحسابي ألطباء األسناف 

.   بما يدؿ عمى تساكييـ تقريبا كضآلة الفرؽ بينيما5.18= الحسابي لألطباء 
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:  تأثير المريض في تحديد مصدر الدواء وقرار الشراء من يتخذه19 – 5

أطباء، )أما بالنسبة لتأثير المريض في تحديد مصدر الدكاء فقد كاف رأم المستيمؾ المحمي 

، يتراكح بيف اإلجابة بأحيانا إلى نادرا، كىذا يؤكد (61-5)، حسب الجدكؿ رقـ (أطباء أسناف

عمى أف تحديد الكصفة الطبية كنكع الدكاء كمصدره مف اختصاص الطبيب ك طبيب األسناف مما 

يعني أف قرار الشراء يصدر عف الطبيب أك طبيب األسناف كليس عف المريض، كىذه العبارة 

 (المستيمؾ النيائي)المريض : " ترتبط بالفرضية الفرعية الثامنة مف الفرضية الرئيسية الثانية كىي

 t، كقد تـ تطبيؽ اختبار "لو تأثير في تحديد مصدر الدكاء عند كتابة الطبيب لمكصفة الطبية

، 3 = 5÷ 15 = 1+2+3+4+5:  كالتي تـ حسابيا مف3العينة الكاحدة بافتراض قيمة االختبار 

ذا كانت 3كعميو إذا كانت قيمة المتكسط الحسابي أكبر أك تساكم   فإننا نقبؿ الفرضية الثامنة كا 

 نرفض الفرضية الفرعية الثامنة كنقبؿ الفرضية البديمة، 3قيمة المتكسط الحسابي أصغر مف 

رفض فرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة التي تفرض عدـ : ككانت نتائج االختبار كما يمي

 = -tتأثير المريض في تحديد مصدر الدكاء عند كتابة الكصفة الطبية، كذلؾ بناء عمى قيمة 

 2.64 كالمتكسط الحسابي لمعبارة 0.05 > 0.000=  كقيمة المستكل المعنكم 10.284

 كفيما يتعمؽ بكجكد فركؽ بيف رأم األطباء كأطباء األسناف .0.731كبانحراؼ معيارم 

 F = 1.882 لمعينات المستقمة ككانت نتيجتو tبخصكص تأثير المريض فقد تـ تطبيؽ اختبار 

، مما يدؿ عمى استخداـ افتراض مساكاة التبايف بيف 0.05 < 0.171= كمستكل المعنكية 

، كىذا يدؿ عمى 0.05 > 0.009= كمستكل المعنكية t = 2.616العينتيف، كعميو فإف قيمة 

رفض فرض االختالؼ بيف األكساط الحسابية لمعينتيف، كقبكؿ فرض المساكاة بينيا أم أف 

 فيما يتعمؽ بتدخؿ 2.54 الكسط الحسابي ألطباء األسناف ≈ 2.72الكسط الحسابي لألطباء 

.    المريض في تحديد مصدر الدكاء
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( 61-5)الجدول رقم 
ال % نادرا % أحيانا % عادة % دائما المستيمؾ العبارة 

جواب 
المتوسط % 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

ىؿ يتدخؿ 
المريض في 
مصدر الدكاء 
عندما يقـك  

الطبيب بكصفو لو 

 135 5.3 13 2.9 7األطباء 
المنكاؿ 

55.1 82 33.5 6 2.4 2.72 0.73 

أطباء 
األسناف 

2 1.0 15 7.4 78 38.4 98 
المنكاؿ 

48.3 6 3.0 2.54 0.72 

 2003/2004مف يقـك بتحديد مصدر الدكاء مف كجية نظر األطباء كأطباء األسناف 
 

:  تأثير توصيات مندوبي المبيعات واألطباء20 – 5

: " حتى نتحقؽ مف مدل قبكؿ أك رفض الفرضية  الفرعية السابعة مف الفرضية الرئيسية الثانية

، تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية  "تكصيات مندكبي المبيعات كاألطباء ليس ليا أم أىمية

 ككانت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ tكالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة اختبار 

، ككانت نسبة أىمية  تكصيات مندكبي المبيعات كعامؿ مف العكامؿ المؤثرة في (62-5)رقـ 

، %66.5بينما كانت اإلجابة عمييا بغير ميـ بنسبة % 26.7اختيار الدكاء لدل المستيمؾ 

مما يدؿ عمى % 32.9كبغير ميـ % 61.3كبالنسبة لتكصية األطباء فقد كانت أىميتيا بنسبة 

ضركرة العمؿ عمى تحسيف أداء مندكبي المبيعات كتقديـ ما يؤدم إلى إقناع األطباء كاكتساب 

. ثقة كقناعة األطباء

( 62-5)الجدول رقم 
ميـ العبارة الرقـ 

جدا 
غير % ميـ % 

ميـ 
غير ميـ عمى % 

اإلطالؽ 
ال % 

أعرؼ 
ال % 

إجابة 
المتوسط % 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

تكصيات مندكبي   .7
المبيعات 

24 3.2 174 23.5 353 
 المنكاؿ

 

47.7 139 18.8 25 3.4 18 2.4 3.97 0.957 

 314 18.9 140تكصية طبيب زميؿ   .8
 المنكاؿ

 

42.4 186 25.1 58 7.8 21 2.8 14 1.9 4.62 1.086 

 2003/2004 لألدكية (أطباء، أطباء أسناف، صيادلة)العكامؿ المؤثرة في اختيار المستيمؾ فيما يتعمؽ بالتسكيؽ 

 

 مف أجؿ التحقؽ مف الفرضية كانت النتيجة كما ىك مكضح في الجدكؿ tكعند تطبيؽ اختبار 

تكصيات مندكبي : "" ، كىي رفض الفرضية السابعة كقبكؿ الفرضية البديمة ليا كىي(63-5)رقـ 
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 مكجبة كبيرة نكعا ما كالمتكسطات tكذلؾ بناء عمى أف قيمة " المبيعات كاألطباء ليا أىمية

، كعميو فمف الضركرم االىتماـ بيا 0.05 > 0.000 كمستكل المعنكية 3.5الحسابية أكبر مف 

جراء البحكث لتحديد ما يناسب السكؽ . كا 

( 63-5)الجدول رقم  
 لبيانات العكامؿ المؤثرة في اختيار الدكاء لدل المستيمؾ كالمرتبطة بالتسكيؽ tقيمة اختبار 

 3.5=قيمة االختبار 
المتوسط العبارة 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

متوسط 
الخطاء 
المعياري 

 tقيمة 
المحسوبة 

درجة 
الحرية 

مستوى 
المعنوية 

فروق 
األوساط 
الحسابية 

مستوى الثقة  % 95
لالختالفات 

األعمى األدنى 
تكصيات 
مندكبي 
المبيعات 

3.97 0.957 0.035 13.34 732 0.000 0.47 0.40 0.54 

تكصية 
طبيب زميؿ 

4.62 1.086 0.040 27.84 732 0.000 1.12 1.04 1.20 

 

:  المقارنة بين آراء المستيمكين فيما يتعمق بجودة األدوية21 – 5

ال يكجد فرؽ بيف آراء : "إف الفرضية الرئيسية الثالثة ترتبط بيذا المكضكع كتنص عمى أنو

المستيمكيف في جكدة األدكية المحمية، كقد تـ التحقؽ مف ىذه الفرضية مف خالؿ تطبيؽ تحميؿ 

، كفيما يخص (64-5)التبايف األحادم ك اختبار دانيت س كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 : أيضا كؿ مف الفرضيات الفرعية المرتبطة بالفرضية الرئيسية الثالثة كىي

 ال يكجد فرؽ بيف رأم األطباء كرأم أطباء األسناف في جكدة األدكية المحمية. 

 ال يكجد فرؽ بيف رأم األطباء كرأم الصيادلة في جكدة األدكية المحمية. 

 ال يكجد فرؽ بيف رأم أطباء األسناف كرأم الصيادلة في جكدة األدكية المحمية. 

كنالحظ في الجدكؿ أعاله كجكد عبارات فييا تجانس بيف اإلجابات عمييا بيف العينات الثالث 

، كعبارات أخرل ليس ىناؾ تجانس بيف اإلجابات (64-5)كالتي تـ تحديدىا في الجدكؿ رقـ 

. عمييا مف قبؿ العينات الثالث
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( 64-5)الجدول رقم 
نتائج اختبار تجانس التبايف بيف عبارات تقييـ األدكية  

درجة العبارة الرقـ 
 1الحرية 

درجة 
 2الحرية 

قيمة متغير 
ليفيف 

مستكل 
المعنكية 

مالحظة 

غير متجانسة  0.000 10.36 724 2األدكية الفمسطينية تعطي النتائج المتكقعة لممريض   .1
غير متجانسة  0.026 3.65 733 2العبكات معبأة جيدا كغير منقكصة   .2
ىناؾ تجانس  0.473 0.75 730 2ال يكجد أجساـ غريبة في عبكات األدكية   .3
كرقة اإلرشادات كاضحة كتحتكم عمى المعمكمات   .4

الضركرية 
 غير متجانسة 0.000 58.16 733 2

ال يكجد أعراض جانبية غير متكقعة لألدكية   .5
المحمية 

 غير متجانسة 0.049 3.04 729 2

طرؽ تخزيف األدكية في مصانعيا جيدة بحيث تبقى   .6
محافظة عمى جكدتيا 

ىناؾ تجانس  0.108 2.23 732 2

طرؽ نقؿ األدكية جيدة بحيث تبقى األدكية محافظة   .7
عمى جكدتيا 

 غير متجانسة 0.000 10.29 731 2

الدكاء المحمي ذك جكدة منػافسة بالمقارنػة مع   .8
المستػكرد  كاإلسرائيمي 

 غير متجانسة 0.000 10.25 729 2

سعر جميع األدكية المحمية مناسب لقدرات   .9
المستيمؾ الشرائية 

ىناؾ تجانس  0.829 0.19 724 2

تتطابؽ مدة صالحية األدكية الفمسطينية مع   .10
المعايير العالمية 

غير متجانسة  0.009 4.72 725 2

فاعمية الدكاء المحمي تساكم مثيميا اإلسرائيمية أك   .11
األجنبية 

ىناؾ تجانس  0.090 2.42 722 2

إف المختبرات المحمية لتقييـ األدكية كالمعتمدة مف   .12
الجيات الرسمية تعطي نتائج ذات مكثكقية عالية 

 غير متجانسة 0.006 5.23 730 2

المصانع المحمية تعمؿ جاىدة لتحقيؽ منتجات   .13
دكائية ذات جكدة عالية 

 غير متجانسة 0.000 13.55 730 2

تقـك مصانع األدكية المحمية بالبحث مف أجؿ   .14
التعرؼ عمى رغبات األطباء كتحقيقيا 

ىناؾ تجانس  0.691 0.37 726 2

غير متجانسة  0.000 8.51 714 2تقـك بذلؾ عمى أساس دكرم كمستمر   .15
  

، فيظير نتائج تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف األحادم، كيظير (65-5)أما بالنسبة لمجدكؿ رقـ 

 يككف ىناؾ فركؽ ذات داللة 0.05في الجدكؿ عندما يككف مستكل المعنكية أصغر مف 

 إحصائية بيف

 
( 65-5)لجدول رقم 

  ANOVAقيمة اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمعبارات التي ترتبط بتقييـ األدكية حسب المستيمكيف 
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المالحظة مستوى المعنوية  Fرقم العبارة 

فروق ذات معنوية * 0.003 5.74  .1
 فروق ذات معنوية* 0.002 6.12  .2
 عدم وجود داللة إحصائية 0.123 2.10  .3
 فروق ذات معنوية* 0.000 21.43  .4
 عدم وجود داللة إحصائية 0.403 0.91  .5

 عدم وجود داللة إحصائية 0.349 1.06  .6

 عدم وجود داللة إحصائية 0.123 2.10  .7

 فروق ذات معنوية* 0.000 15.43  .8
 فروق ذات معنوية* 0.024 5.11  .9

 فروق ذات معنوية* 0.000 9.12  .10

 فروق ذات معنوية* 0.049 3.02  .11

 فروق ذات معنوية* 0.000 7.90  .12

عدم وجود داللة إحصائية  0.532 0.63  .13
 فروق ذات معنوية* 0.001 7063  .14

 فروق ذات معنوية* 0.000 34.40  .15

 فروق ذات معنوية* 0.000 21.08  .16

 

المتكسطات الحسابية لمعينات الثالث بخصكص االستجابة عف العبارات ذات العالقة، أما 

 تككف الفركؽ ناتجة عف عامؿ الصدفة أم 0.05العبارات التي مستكل المعنكية فييا أكبر مف 

. أنو ال يكجد تفسير إحصائي ليا

كلكف بعد رسـ نقاط المتكسطات الحسابية لمعينات الثالث لكؿ عبارة بيانيا تبيف كجكد درجة مف 

التبايف بيف العينات في عبارات أكثر مما ظير في اختبار التجانس، ليذا تـ تطبيؽ أحد 

االختبارات البعدية لمفركقات التي تفترض عدـ التجانس بيف العينات، كىك اختبار دكنت س 

(Dunnett's C) كيظير أف مصادر الفركقات التي أظيرىا تحميؿ التبايف األحادم كانت بيف 

(. 66-5)العينات كما ىي مبينة في خانة المالحظات في الجدكؿ رقـ 

 

( 66-5)الجدول رقم 
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 بيف عبارات تقييـ األدكية  دكنت سنتائج اختبار
المالحظات االختالؼ في األكساط الحسابية ( J)نكع االستبانة ( I)نكع االستبانة المتغير التابع 

األدكية الفمسطينية تعطي 
 النتائج المتكقعة لممريض

االختالؼ بيف عينة أطباء األسناف مف * 0.18-طبيب أسناف طبيب 
جية كعينة األطباء كعينة الصيادلة 
مف الجية األخرة، كال يكجد اختالؼ 

بيف األطباء كالصيادلة، كقيمة 
. االختالؼ ىي الكاردة في ىذا العمكد

 0.04صيدلي  
* 0.18طبيب  طبيب أسناف 

* 0.22صيدلي  
 0.04-طبيب  صيدلي 

* 0.22-طبيب أسناف  

العبكات معبأة جيدا كغير 
 منقكصة

االختالؼ بيف عينة األطباء مف جية * 0.25-طبيب أسناف طبيب 
كعينة أطباء األسناف مف جية أخرل 

 كال يكجد اختالؼ بيف األطباء 
كالصيادلة  

 0.11-صيدلي 
* 0.25طبيب  طبيب أسناف 

 0.13صيدلي 
 0.11طبيب  صيدلي 

 0.13-طبيب أسناف 

ال يكجد أجساـ غريبة في 
 عبكات األدكية

ال يكجد فركقات ذات  دالالت  0.07-طبيب أسناف طبيب 
إحصائية بيف المتكسطات الحسابية 

ليذه العبارة بيف الثالث عينات 
 0.09صيدلي 

 0.07طبيب  طبيب أسناف 
 0.16صيدلي 

 0.09-طبيب  صيدلي 
 0.16-طبيب أسناف 

كرقة اإلرشادات كاضحة 
كتحتكم عمى المعمكمات 

 الضركرية

يكجد فركقات بيف المتكسطات الحسابية * 0.58-طبيب أسناف طبيب 
ذات دالالت إحصائية بيف متكسط 

عينة أطباء األسناف مف جية 
كمتكسطات عينتي األطباء كالصيادلة 

. مف جية أكخرل

 0.07صيدلي 
* 0.58طبيب  طبيب أسناف 

* 0.65صيدلي 
 0.07-طبيب  صيدلي 

* 0.65-طبيب أسناف 

ال يكجد أعراض جانبية غير 
 متكقعة لألدكية المحمية

ال يكجد فركقات ذات  دالالت  0.11-طبيب أسناف طبيب 
إحصائية بيف المتكسطات الحسابية 

ليذه العبارة بيف الثالث عينات 
 0.10-صيدلي 

 0.11طبيب  طبيب أسناف 
 0.01صيدلي 

 0.10طبيب  صيدلي 
 0.01-طبيب أسناف 

طرؽ تخزيف األدكية في 
مصانعيا جيدة بحيث تبقى 

محافظة عمى جكدتيا 

ال يكجد فركقات ذات  دالالت  0.09-طبيب أسناف طبيب 
إحصائية بيف المتكسطات الحسابية 

ليذه العبارة بيف الثالث عينات 
 0.01-صيدلي 

 0.09طبيب  طبيب أسناف 
 0.08صيدلي 

 0.01طبيب  صيدلي 
 0.08-طبيب أسناف 

طرؽ نقؿ األدكية جيدة بحيث 
تبقى األدكية محافظة عمى 

جكدتيا 

ال يكجد فركقات ذات  دالالت  0.15-طبيب أسناف طبيب 
إحصائية بيف المتكسطات الحسابية 

ليذه العبارة بيف الثالث عينات 
 0.10-صيدلي 

 0.15طبيب  طبيب أسناف 
 0.05صيدلي 

 0.10طبيب  صيدلي 
 0.05-طبيب أسناف 
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 (67-5)تابع جدول رقم 

المالحظات االختالؼ في األكساط الحسابية ( J)نكع االستبانة (  I)نكع االستبانة المتغير التابع 
الدكاء المحمي ذك جكدة منافسة 

بالمقارنة مع المستكرد 
كاإلسرائيمي 

يكجد فركقات بيف المتكسطات الحسابية * 0.43-طبيب أسناف طبيب 
ذات دالالت إحصائية بيف متكسط 

عينة أطباء األسناف مف جية 
كمتكسطات عينتي األطباء كالصيادلة 

. مف جية أكخرل

 0.11صيدلي 
* 0.43طبيب  طبيب أسناف 

* 0.53صيدلي 
 0.11-طبيب  صيدلي 

* 0.53-طبيب أسناف 

سعر جميع األدكية المحمية 
مناسب لقدرات المستيمؾ 

 الشرائية

يكجد فرؽ بيف المتكسط الحسابي لعينة  0.15طبيب أسناف طبيب 
الصيادلة مف جية كالمتكسطات 
الحسابية لعينيت األطباء كأطباء 

. األسناف مف جية أخرل

* 0.43صيدلي 
 0.15-طبيب  طبيب أسناف 

* 0.28صيدلي 
* 0.43-طبيب  صيدلي 

* 0.28-طبيب أسناف 

تتطابؽ مدة صالحية األدكية 
  الفمسطينية مع المعايير الدكلية

يكجد اختالؼ بيف الصيادلة كأطباء  0.11-طبيب أسناف طبيب 
األسناف كال يكجد اختالؼ بيف أطباء 

كال يكجد اختالؼ . األسناف كاألطباء
بيف الصيادلة كاألطباء 

 0.07صيدلي 
 0.11طبيب  طبيب أسناف 

* 0.19صيدلي 
 0.07-طبيب  صيدلي 

* 0.19-طبيب أسناف 

فاعمية الدكاء المحمي تساكم 
 مثيمتيا اإلسرائيمية أك األجنبية

يكجد اختالؼ بيف المتكسط الحسابي * 0.27-طبيب أسناف طبيب 
ألطباء األسناف مف جية كالمتكسطات 
الحسابية لمعينتيف األخرييف مف جية 
ثانية كقيمة االختالؼ ىي الكاردة في 

. الجدكؿ

 0.12صيدلي 
* 0.27طبيب  طبيب أسناف 

* 0.39صيدلي 
 0.12-طبيب  صيدلي 

* 0.39-طبيب أسناف 

إف المختبرات المحمية لتقييـ 
األدكية كالمعتمدة مف الجيات 
الرسمية ذات مكثكقية عالية 

ال يكجد اختالفات ذات دالالت  0.09-طبيب أسناف طبيب 
إحصائية بيف األكساط الحسابية 

لمعينات  

 0.01-صيدلي 
 0.09طبيب  طبيب أسناف 

 0.07صيدلي 
 0.01طبيب  صيدلي 

 0.07-طبيب أسناف 

المصانع المحمية تعمؿ جاىدة 
لتحقيؽ منتجات دكائية ذات 

جكدة عالية 

يكجد اختالؼ ذك داللة إحصائية بيف  0.08-طبيب أسناف طبيب 
المتكسطات الحسابية ألطباء األسناف 
كاألطباء مف جية كعينة الصيادلة مف 

. جية أخرل

* 0.20صيدلي 
 0.08طبيب  طبيب أسناف 

* 0.28صيدلي 
* 0.20-طبيب  صيدلي 

* 0.28-طبيب أسناف 

تقـك مصانع األدكية المحمية 
بالبحث مف أجؿ التعرؼ عمى 

رغبات األطباء كتحقيقيا 

يكجد اختالؼ ذك داللة إحصائية بيف  0.02-طبيب أسناف طبيب 
المتكسطات الحسابية ألطباء األسناف 
كاألطباء مف جية كعينة الصيادلة مف 

. جية أخرل

* 0.70صيدلي 
 0.02طبيب  طبيب أسناف 

* 0.72صيدلي 
* 0.70-طبيب  صيدلي 

* 0.72-طبيب أسناف 

تقـك بذلؾ عمى أساس دكرم 
كمستمر 

يكجد اختالؼ ذك داللة إحصائية بيف  0.02-طبيب أسناف طبيب 
المتكسطات الحسابية ألطباء األسناف 
كاألطباء مف جية كعينة الصيادلة مف 

 .جية أخرل

* 0.53صيدلي 
 0.02طبيب  طبيب أسناف 

* 0.54صيدلي 

* 0.53-طبيب  صيدلي 
* 0.54-طبيب أسناف 

 0.05تعني أف اختالؼ الكسط الحسابي ذك داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف * 
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:  الخالصة22 – 5

كفي الختاـ سنستعرض مشكمة الدراسة بناء عمى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، كبما أف 

المشكالت كالتحديات التي يكاجييا قطاع الصناعات الدكائية، ترتبط بقدرة ىذا القطاع عمى 

اإلنتاج بتكمفة منخفضة، كبجكدة كفاعمية عالية، كالعمؿ عمى تحقيؽ ذلؾ بالتزاـ كتطبيؽ ىذه 

فقد كانت جميع  (الفصؿ الثالث)الصناعات لممعايير كالمكاصفات العالمية، ككما تعرفنا سابقا 

ىذه المعايير محتكاىا في إدارة الجكدة الشاممة، كالتي تيدؼ إلى تحقيؽ رضا المستيمؾ، كتفتح  

أيضا أسكاؽ جديدة بناء عمى ارتفاع مستكل جكدة كفاعمية منتجاتيا بناء عمى تبني عممية 

التحسيف المستمر، ك اآلف سنستعرض المعمكمات التي تـ التكصؿ إلييا لمتعرؼ عمى كاقع إدارة 

الجكدة الشاممة كما ىي مطبقة في منشآت الصناعات الدكائية الفمسطينية، كما ىي النسب التي 

ككذلؾ ما ىي النسب التي تمثؿ تكجيات . تمثؿ تحقؽ كؿ جزء مف أجزاء إدارة الجكدة الشاممة

. مختمؼ المستيمكيف بناء عمى المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف تحميؿ استبياف المستيمكيف

: عناصر إدارة الجودة الشاممة

، كالذم سيظير كؿ عنصر مف (68-5)الستخالص النتائج مما سبؽ ستتـ االستعانة بالجدكؿ رقـ 

عناصر إدارة الجكدة مع الكسط الحسابي كالنسبة المئكية كاالنحراؼ المعيارم لالنحرافات المعيارية 

لممفردات لكؿ عنصر، كىذه المعمكمات سيتـ مف خالليا استخالص تحقؽ جزء مف الفرضية الرئيسية 

: األكلى
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( 68-5)الجدول رقم
 2003/2004 فمسطيف –المتكسطات الحسابية لعناصر إدارة الجكدة الشاممة في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

الوسط العنصر الرقم 
الحسابي 

الوسط الحسابي 
لالنحرافات المعيارية 

النسب 
المئوية 

الفرضية الفرعية األولى 
 tبناء عمى قيمة 

رفض  95.50 0.59 4.31اإلدارة الفعالة   .1
رفض  79.30 0.80 3.99بناء الوعي بإدارة الجودة الشاممة في المنشأة   .2
رفض  87.90 0.72 4.12إيجاد طرق االتصاالت والمحافظة عمييا   .3
رفض  81.43 0.73 4.04تحقيق الثبات في اليدف   .4
 رفض 81.87 0.75 3.93التركيز عمى المستيمك الداخمي والخارجي   .5

تحديد المناطق الحرجة التي تؤثر في النجاح والبدء   .6
بالتعامل  معيا 

 رفض 82.50 0.71 3.98

 رفض 79.50 0.78 4.02تطوير العمل الجماعي   .7

 رفض 51.40 0.74 4.06توفير الدعم والتدريب والتعميم   .8

 رفض 64.70 0.84 3.71بناء الثقة واالحترام   .9

 رفض 73.60 0.81 3.87بناء بيئة تعتمد التحسين المستمر كأسموب حياة   .10

 رفض 81.40 0.69 4.03التحسين المستمر لكل عممية   .11

 رفض 58.00 0.78 3.67توسيع ثقافة إدارة الجودة الشاممة لتصل إلى الموردين   .12

المحافظة عمى البيئة الصحية الداخمية والخارجية   .13
لممنشأة 

 رفض 69.20 1.02 3.31

 قبول الفرضية البديمة 77.25 0.77 3.93 المتوسط الحسابي

 

كمف الجدكؿ أعاله نستخرج الكسط الحسابي لكؿ األكساط الحسابية الكاردة في الجدكؿ، ككانت قيمتو 

، مما يدؿ عمى تراكـ األكساط الحسابية حكؿ قيمتيا الكسطية في منطقة القبكؿ، حيث ىذه 3.93

 كالتي تعطي االستجابة بمكافؽ، إذا يمكف أف نقكؿ أف رأم المديركف في 4القيمة قريبة مف قيمة 

منشآت قطاع الصناعات الدكائية يركف أنيـ يحققكف عناصر الجكدة الشاممة في أثناء أدائيـ 

كىي مف خالؿ أخذ الكسط % 77.25 كبنسبة 3.93ألعماليـ اليكمية في المنشأة بمتكسط حسابي 

الحسابي لمنسب المئكية لالستجابات بالمكافقة عمى العبارات المتعمقة بجميع العناصر، أم أف النسب 

المئكية لالستجابة بالمكافقة عمى العبارات الممثمة لمختمؼ عناصر إدارة الجكدة قد تراكمت حكؿ 

القيمة الكسطية ىذه، أم أف تطبيؽ عناصر إدارة الجكدة الشاممة في منشآت قطاع الصناعات 

 مما يدؿ 0.77الدكائية يتحقؽ بيذه القيمة مف مئة، ككاف المتكسط الحسابي لالنحرافات المعيارية 

عمى تقارب التشتت بيف مختمؼ العبارات، كبناء عمى كؿ ما سبؽ ذكره في مناقشة مدل تطبيؽ 
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عناصر إدارة الجكدة الشاممة فقد تـ رفض الفرضية الفرعية األكلى مف الفرضية الفرعية الرئيسية 

األكلى كقبكؿ الفرضية البديمة لكؿ العناصر مع كجكد بعض التحفظات عمى بعض المفردات كالتي 

.  سيتـ تمخيصيا عند الكصكؿ لمنتائج كالتكصيات

أما فيما يتعمؽ بدرجة تحقؽ جانب المراجعة اإلدارية كجزء مف متطمبات إدارة الجكدة الشاممة، فقد 

: التالي (69-5)كانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

( 69-5)الجدول رقم 
 2003/2004 فمسطيف –المتكسطات الحسابية لممراجعة اإلدارية في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

المتوسط الحسابي  TQMالجزء من 
لممتوسطات 
الحسابية 

المتوسط الحسابي 
لالنحرافات 
المعيارية 

المتوسط 
الحسابي 
لمنسب 
المئوية  

قبول أو رفض الفرضية 
  tبناء عمى قيمة 

المراجعة 
اإلدارية 

رفض الفرضية الفرعية % 77.85 0.75 4.96
الثانية وقبول البديمة 

حيث أن العبارة سمبية % 20 1.18 2.15العبارة الخامسة 
مما يدل عمى أن كمما 
ازدادت نسبة الرفض 

كمما كان أفضل لتحقق 
المفردة وبيذه النسبة 
يزداد تحقيق المراجعة 

اإلدارية 
 

أما فيما يتعمؽ بدرجة تحقؽ جانب اإلجراءات الكقائية كجزء مف متطمبات إدارة الجكدة الشاممة، 

التالي، أما فيما يتعمؽ بدرجة تحقؽ  (70-5)فقد كانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 
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جانب السياسات التنافسية كجزء مف متطمبات إدارة الجكدة الشاممة، فقد كانت النتائج كما ىك 

، قبكؿ الفرضية البديمة لسياسة الجكدة كسياسة التحديث (70-5)مكضح في الجدكؿ رقـ 

. 1.5 كىك أصغر مف 1= كالتطكير عمى أف المتكسط الحسابي ليما 

 
 
 
 
 
( 70-5)الجدول رقم 

 2003/2004 فمسطيف –المتكسطات الحسابية لإلجراءات الكقائية في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

المتوسط  TQMالجزء من 
الحسابي 
لممتوسطات 
الحسابية 

المتوسط الحسابي 
لالنحرافات 
المعيارية 

المتوسط 
الحسابي 
لمنسب 
المئوية  

قبول أو رفض 
الفرضية بناء 
  tعمى قيمة 

رفض الفرضية  92.49 0.68 4.43اإلجراءات الوقائية 
الفرعية الرابعة 
 tبناء عمى قيمة 

العبارة الثانية 
عشرة رفض العبارة 
ىو المطموب 

رفض الفرضية  88.6 0.65 1.65
الفرعية الرابعة 
 tبناء عمى قيمة 

 
( 71-5)الجدول رقم 

 2003/2004 فمسطيف –المتكسطات الحسابية لمسياسات التنافسية في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

المتوسط الحسابي  TQMالجزء من 
لممتوسطات 
الحسابية 

المتوسط الحسابي 
لالنحرافات 
المعيارية 

المتوسط 
الحسابي 
لمنسب 
المئوية  

قبول أو رفض 
الفرضية بناء 
  tعمى قيمة 



 253 

السياسات 
التنافسية 

رفض الفرضية  75.6 0.33 1.17
الفرعية الخامسة 
 tبناء عمى قيمة 

-  94.3 0.0 1الجودة 
التحديث 
والتطوير 

1 0.0 94.3  -

 

القدرات التنافسية غير : "أما بالنسبة لمقدرات التنافسية فقد تـ قبكؿ الفرضية الفرعية السادسة كىي

كذلؾ لعدـ استجابة المديريف عمى " محددة كغير كاضحة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية

. ىذه المعمكمات بشكؿ كافي مما يدؿ عمى عدـ المعرفة

أف األساليب البدائية : "أما طرؽ التخمص مف النفايات فقد تـ قبكؿ الفرضية الفرعية السابعة كىي

كذلؾ لمتكمفة العالية " لمتخمص مف النفايات الصمبة كالسائمة ىي المستخدمة في ىذا القطاع

. المرافقة لمطرؽ المقرة عالميا

أما فيما يتعمؽ بدرجة تحقؽ جانب معايرة أجيزة القياس كجزء مف متطمبات إدارة الجكدة الشاممة، 

: التالي (72-5)فقد كانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ 

 
 
( 72-5)الجدول رقم 

 2003/2004 فمسطيف –المتكسطات الحسابية لمعايرة أجيزة القياس في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

المتوسط الحسابي  TQMالجزء من 
لممتوسطات 
الحسابية 

المتوسط الحسابي 
لالنحرافات 
المعيارية 

المتوسط 
الحسابي 
لمنسب 
المئوية  

قبول أو رفض 
الفرضية بناء 
  tعمى قيمة 
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معايرة أجيزة 
القياس 

رفض الفرضية  75.42 0.28 1.44
 الفرعية الثامنة

رفض الفرضية  77.1 0.0 1.0العبارة األولى 
الفرعية الثامنة 

قبول الفرضية  34.3 0.51 1.54العبارة الثانية 
الفرعية الثامنة 

العبارة 
السادسة 

قبول الفرضية  25.7 0.49 1.64
الفرعية الثامنة 

رفض الفرضية  77.1 0.0 1.0العبارة التاسعة 
الفرعية الثامنة 
أما فيما يتعمؽ بدرجة تحقؽ كؿ متطمبات إدارة الجكدة الشاممة، فقد كانت النتائج كما ىك مكضح في 

: كىك تمخيص لكؿ ما سبؽ ذكره (73-5)الجدكؿ رقـ 
 

( 73-5)الجدول رقم 
 فمسطيف –المتكسطات الحسابية لمدل تحقؽ جميع متطمبات إدارة الجكدة الشاممة في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية 

2003/2004 

المتوسط الحسابي  
لممتوسطات 
الحسابية 

المتوسط الحسابي 
لالنحرافات 
المعيارية 

المتوسط 
الحسابي 
لمنسب 
المئوية  

قبول أو رفض 
الفرضية بناء 
  tعمى قيمة 

عناصر إدارة الجودة 
الشاممة 

رفض الفرضية  82.07 0.73 4.44
الرئيسية األولى 
وقبول الفرضية 

 البديمة

 77.85 0.75 4.96المراجعة اإلدارية 
 92.49 0.68 4.43اإلجراءات الوقائية 
 81.02 0.33 1.17السياسات التنافسية 
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 64.1 0.28 1.44معايرة أجيزة القياس 
 79.5 نسبة تحقق جميع متطمبات إدارة الجودة الشاممة 

 
إذا كما نرل ىنا فإف كاقع إدارة الجكدة الشاممة يدؿ عمى مستكل جيد مف التطبيؽ كالذم قد يككف 

. GMP، كمف االلتزاـ بتحقيؽ متطمبات ISOتحقؽ مف االلتزاـ بتحقيؽ متطمبات 
 

: نتائج استبانة المستيمك
كسيتـ الحديث في ىذا الجزء عف مستكل تقييـ المستيمؾ المحمي لألدكية المنتجة محميا، حيث في 

تحميؿ استبانة المستيمؾ معمكمات كثيرة يمكف االستفادة منيا في التعرؼ عمى العكامؿ التي يجب 

االىتماـ فييا بنسبة أكبر مف قبؿ المنشآت مف أجؿ تحقيؽ رضا أكبر لدل المستيمؾ، كأيضا ىناؾ 

معمكمات يمكف أف تستفيد منيا المنشآت كأىداؼ تسكيقية تساعد عمى الكصكؿ لممستيمؾ المحمي، 

أما اآلف فسيتـ الحديث عف جانبيف ىـ تفضيؿ األدكية المحمية لدل المستيمؾ كتمخيص لما كرد 

.  سابقا، كعف مستكل تقييـ المستيمؾ المحمي لألدكية المحمية

( 74-5)الجدول رقم 
المتكسطات الحسابية لتفضيؿ المستيمؾ المحمي لممنتجات الدكائية 

 2003/2004 فمسطيف – المحمية حسب المصدر في الضفة الغربية 

 لكل 740التكرار من  المصدر
مصدر 

النسبة المئوية 

األدوية 
األجنبية 

 األكثر 61.2 453
أفضمية 

األدوية 
المحمية 

 األقل أفضمية 45.4 336

األدوية 
اإلسرائيمية 

 متوسطة 51.1 378
األفضمية 
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:  كما نالحظ فإف ترتيب أفضمية األدكية حسب مصدرىا لممستيمؾ المحمي كاف كما يمي

. األدكية األجنبية ثـ األدكية اإلسرائيمية ثـ األدكية المحمية

أما بالنسبة ألفضمية األدكية بناء عمى المصدر كمف قبؿ أنكاع المستيمكيف المختمفة كبالنسبة لمجمكع 

: االستجابات فقد كانت كما يمي

، اإلسرائيمية %62األجنبية األكثر أفضمية بنسبة : ترتيب األفضمية لدل األطباء كاف كما يمي

%.  43.7، كالمحمية األقؿ أفضمية بنسبة %44.1متكسطة األفضمية بنسبة 

، %50.2األجنبية األكثر أفضمية بنسبة : ترتيب األفضمية لدل أطباء األسناف كاف كما يمي

، األدكية المحمية كانت فييا نسبة األكثر تفضيؿ كاألقؿ %42.4اإلسرائيمية متكسطة األفضمية بنسبة 

، كلكف جميع ىذه النسب أقؿ %35.0كالثانية  % 36.5تفضيؿ متساكية تقريبا حيث كانت األكلى 

%. 35مف نسبة التفضيؿ المتكسط لألدكية األجنبية كاإلسرائيمية فتأخذ بيذا األقؿ أفضمية بنسبة 

، كاإلسرائيمية %68.2األجنبية األكثر أفضمية بنسبة : ترتيب األفضمية لدل الصيادلة كاف كما يمي

%. 54.1، كالمحمية األقؿ أفضمية بنسبة %63متكسطة األفضمية بنسبة 

إف تفضيؿ المستيمؾ المحمي لمنتجات منشآت قطاع : " فيتـ رفض فرضية العدـtكبناء عمى اختبار 

إف تفضيؿ المستيمؾ المحمي : " كقبكؿ الفرضية البديمة"الصناعات الدكائية المحمية متكسط كأكثر

ككما يظير أف ىناؾ تكافؽ بيف استجابة . "لمنتجات منشآت قطاع الصناعات الدكائية المحمية متدني

األطباء كالصيادلة حيث يفضمكف األدكية المحمية بمستكل أقؿ مف المتكسط، بينما يخالفيـ أطباء 

. األسناف حيث يفضمكف الدكاء المحمي بمستكل متكسط

: أما فيما يتعمؽ بتقييـ المستيمؾ المحمي لألدكية المحمية فقد كانت كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي

( 75-5)الجدول رقم 
 2003/2004 فمسطيف –المتكسطات الحسابية لتقييـ المستيمؾ المحمي لألدكية المحمية في الضفة الغربية 
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المتوسط الحسابي  
لممتوسطات 
الحسابية 

المتوسط الحسابي 
لالنحرافات 
المعيارية 

المتوسط 
الحسابي 
لمنسب 
المئوية  

قبول أو رفض 
الفرضية بناء 
  tعمى قيمة 

تقييم المستيمك 
المحمي لجودة 
األدوية المحمية 

رفض الفرضية  56.43 0.94 3.39
 الفرعية الثالثة

 

كالتي تدؿ عمى انخفاض تقييـ المستيمؾ المحمي لألدكية المحمية، كنذكر ىنا نقطة ىامة جدا أف 

دارة الجكدة الشاممة ال تجدم نفعا إذا لـ يتـ  تطبيؽ متطمبات جميع المعايير كالمكاصفات العالمية كا 

االىتماـ بالنكاحي الكيميائية كالصيدالنية لممكاد األكلية كمكاد التغميؼ كالتأكد مف درجة فاعميتيا 

كتناسبيا مع تاريخ انتياء صالحية المكاد األكلية كتناسب تاريخ انتياء صالحية المنتج الدكائي مع 

تاريخ انتياء صالحية المكاد األكلية، كىذا ىك أحد أىـ األسباب التي تؤثر في فاعمية الدكاء كبالتالي 

 .في رضا المستيمككف عف المنتجات الدكائية المحمية
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الفصل السادس 

النتائج والتوصيات 

: النتائج 1 – 6

تـ في ىذا الجزء العمؿ عمى تحديد النتائج المرتبطة بفرضيات الدراسة فيما يختص بكاقع إدارة 

الجكدة الشاممة في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية مف كجية نظر المديريف، كسيتـ 

عرضيا ىنا بناء عمى ترتيب الفرضيات الكارد في الفصؿ الرابع، كتمخيص ما تـ التكصؿ إليو خالؿ 

:  مناقشة كتحميؿ البيانات في الفصؿ الخامس

نستننتج مما تقدـ، أف إدارة الجكدة الشاممة، يتـ تطبيقيا في منشآت قطاع الصناعات الدكائية في 

الضفة الغربية كذلؾ مف كجية نظر المديريف، بمستكل متكسط ناتج عف قياـ ىذه المنشآت بالعمؿ 

 أساليب التصنيع الجيد، أم أف جميع العناصر GMP كISOعمى تحقيؽ عدد مف شيادات 

. كمتطمبات إداة الجكدة الشاممة تتحقؽ بمستكل  متكسط

أما فيما يتعمؽ بالحفاظ عمى البيئة مف التمكث الناتج عف التخمص مف األدكية كالخمطات كالمكاد 

األكلية الفاسدة، فإنو يتـ استخداـ طرؽ بدائية في ذلؾ، حيث يتـ تسميميا لكزارة الصحة الفمسطينية 

لمتخمص منيا، مع العمـ ال يكجد كحدة حرارية في الضفة الغربية لمتخمص مف ىذه النفايات، كال يتـ 

. استخداـ أسمكب الكبسكالت في التخمص منيا، مما يدؿ عمى التمكيث لمبيئة كالمياه الجكفية

بالنسبة لتكجو المستيمؾ المحمي لمنتجات قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية فيك تكجو 

بمستكل متكسط، كمستكل تفضيمو ليذه المنتجات أقؿ مف المتكسط بالمقارنة مع تفضيمو لألدكية 

األجنبية كاإلسرائيمية، بينما يقيـ المستيمؾ المحمي جكدة ىذه المنتجات بأنيا أكثر مف المتكسطة، 

كتختمؼ جكدة المنتجات مف منشأة إلى أخرل، بؿ كيختمؼ أيضا مستكل جكدة منتجات نفس 
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أما بالنسبة ألسعار األدكية كمصدرىا كفاعميتيا كتكفرىا كحالة المريض المادية فيي مف . المنشأة

. العكامؿ المؤثرة بشكؿ كبير في اتخاذ قرار الشراء لدل المستيمؾ المحمي

كقد تمت مالحظة كجكد فركقات في الرأم بيف كؿ مف األطباء كالصيادلة كأطباء األسناف فيما  

. يتعمؽ بجكدة المنتجات المحمية مف األدكية كالتي تمت ناقشتيا في الفصؿ الخامس

 

 :التوصيات 2- 6

بناء عمى ما تـ التكصؿ إليو فيما يرتبط بكاقع إدارة الجكدة الشاممة في منشآت قطاع 

: الصناعات الدكائية الفمسطينية كتمت التكصية بما يمي

: التوصيات لممنشآت

االىتماـ بتطبيؽ مفردات عنصر بناء الكعي بإدارة الجكدة الشاممة في المنشأة بشكؿ  .1

أفضؿ مف خالؿ االىتماـ بإعداد الندكات التثقيفية، كالبرامج التدريبية لمعامميف في المنشآت 

 .كقياـ المديريف باالجتماع مع العامميف تحت سمطتيـ مف أجؿ تبادؿ المعمكمات كاآلراء

مضاعفة الجيكد المبذكلة مف أجؿ تحقيؽ الثبات في أىداؼ المنشأة، بما يتناسب  .2

مع متغيرات السكؽ، كقد يتـ ذلؾ مف خالؿ تحديد اجتماعات دكرية بيف القيادييف كالعامميف 

في المنشأة، حيث يتـ خالؿ ىذه االجتماعات مناقشة ما تـ التكصؿ إليو مف تعرؼ عمى 

المجتمع كاحتياجاتو كالتغيرات فييا، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنشأة بما يتناسب مع 

تغيرات المجتمع كرغبات المستيمؾ، كترؾ المجاؿ أماـ العامميف في المنشأة لممشاركة في 

كضع ىذه األىداؼ كاألساليب التي سيتـ تحقيقيا مف خالليا، كمف أجؿ ذلؾ يجب العمؿ 

يجاد كتنشيط  عمى زيادة األبحاث المطبقة لمتعرؼ إلى تكجو المستيمؾ الداخمي كالخارجي كا 

 .كحدات البحكث  المكجكدة في جميع منشآت ىذه الصناعة
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نشر جاذبية تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة بيف مختمؼ األنشطة مف خالؿ المكافأة  .3

اإليجابية لمعامميف الذيف حققكا النجاح في تطبيؽ الجكدة الشاممة في األنشطة التي يعممكف 

 .فييا في المنشأة

االىتماـ بتطبيؽ مفردات عنصر تطكير العمؿ الجماعي المرتبطة بشكؿ أساسي  .4

بحمقات الجكدة، كىي األساس التاريخي إلدارة الجكدة الشاممة كالتي ال تطبؽ بشكؿ كامؿ في 

 .منشآت الصناعات الدكائية

تحميؿ العمميات كذلؾ لمتخمص مف المياـ الزائدة التي ترفع التكاليؼ، كتزيد مف  .5

الجيد المبذكؿ مف قبؿ العامؿ إلنجاز العمؿ، كىذا حتى يتـ تسييؿ عممية دعـ العامميف 

 .كالعمؿ عمى التحسيف المستمر لمعمميات. كتدريبيـ

القياـ بكضع القكانيف كاإلجراءات التي تكضح عدـ تأثير عممية التحسينات عمى  .6

المكاقع الكظيفية التي يشغميا العاممكف مف أجؿ منع الشعكر بالخكؼ كالتيديد بخسارة 

الكظيفة أم نشر الشعكر باألمف الكظيفي بيف العامميف، حتى يقكمكف بالمشاركة في دعـ 

تطبيؽ عممية التحسيف المستمر، مف خالؿ إبداء أرائيـ، كالعمؿ عمى تحديد المشاكؿ إف 

 .كجدت

بذؿ الجيكد الالزمة مف أجؿ إزالة مسببات اإلحباط لدل العامميف في المنشآت كذلؾ  .7

لتحقيؽ الرضا لدييـ كتخفيض دكراف العمؿ؛ ألف المكارد البشرية ىي استثمار ضخـ مف 

 .استثمارات المنشأة كىي أرشيؼ الخبرات في المنشأة

رفع درجات العناية بالعامميف في المنشأة كتحقيؽ رغباتيـ، حتى يتـ تكليد الرضا  .8

لدييـ، كتحفيز دافعيتيـ، كتأكيد كالئيـ لممنشأة، كذلؾ يمكف أف يتـ مف خالؿ بعض األمكر 

كضع قكانيف كنظـ تعتني بتحقيؽ رغبات العامميف؛ فسح المجاؿ لالستماع ليـ؛ : مف مثؿ
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العمؿ عمى تقديـ الشكر كجكائز التقدير ليـ، حتى يتـ تحقيؽ الثقة كاالحتراـ المتبادؿ بيف 

 .     اإلدارة كالعامميف

االلتزاـ بتطبيؽ المقارنات الدائمة كالدكرية بيف ما تـ التخطيط لو كما تـ تحقيقو عمى  .9

 .أرض الكاقع كالمرتبط بتحقيؽ التحسينات المستمرة عمى كؿ ما يتـ داخؿ كخارج المنشأة

تضميف قكانيف المنشأة بما يرتبط بمكافأة مف يحقؽ التحسينات المطمكبة كالمخطط  .10

 .ليا كيتجاكزىا إلى ما ىك أفضؿ

جعؿ العالقات التعاكنية بيف العامميف كبيف اإلدارات المختمفة ىي أساسا لمعالقات  .11

 .التي تميز العمؿ في ىذه المنشأة

كضع المكاصفات التي تقبميا المنشأة بشكؿ كاضح كالتي يجب أف يتصؼ بيا  .12

 .المكرد الذم تتعامؿ معو

كضع احتياجات المنشأة بصكرة كاضحة كمحددة حتى يسيؿ فيميا كتحقيقيا  .13

 . بيا مف قبؿ المكردـكااللتزا

تجييز المباني التي تعمؿ بيا منشآت قطاع الصناعات الدكائية الفمسطينية بأنظمة  .14

تيكية مركزية تعمؿ عمى منع تمكث اليكاء الداخمي كالخارجي لممنشأة كالبيئة بأبخرة كأغبرة 

األدكية بيدؼ المحافظة عمى صحة العامميف فييا كالقاطنيف في المجتمع حكليا، كعمى 

 .سالمة البيئة مف التمكث 

االىتماـ بتطبيؽ عممية المراجعة اإلدارية كتحديد كتكضيح كؿ جكانبيا لكؿ العامميف  .15

 .في المنشأة

العمؿ عمى االلتزاـ بمبدأ منع حدكث األخطاء مف خالؿ االستثمار في تطبيؽ  .16

 .اإلجراءات الكقائية المختمفة كالمناسبة لألعماؿ المختمفة
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ضركرة العمؿ عمى تعميـ كنشر المعمكمات الخاصة بالمنشأة عمى المديريف  .17

كالعامميف مف أجؿ تحسيف عممية اتخاذ القرارات كتعريفيـ بأكضاع المنشأة التي يعممكف فييا، 

كيمكف تحقيؽ ذالؾ مف خالؿ تكزيع نشرات بيف العامميف أك تزكيد المنشأة بشبكة حكاسيب 

محمية مرتبطة بكحدة إدارة المعمكمات كالتي تقـك بتكفير كؿ المعمكمات عف المنشأة كالتي 

يمكف الدخكؿ إلييا مف قبؿ العامميف في المنشأة مف أجؿ الحصكؿ عمى مثؿ ىذه المعمكمات 

 .كالتأكيد عمى استخداميا مف قبؿ الجميع مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ منيا

تطبيؽ األساليب اإلحصائية المناسبة مف أجؿ التحقؽ مف نجاعة عممية كأجيزة  .18

المعايرة كفي جميع العمميات المستخدمة مف قبؿ المنشأة، كحتى يتـ تعديميا كتطكيرىا 

 .كاالرتقاء بيا

االستمرار في عممية التحسيف المستمر كتبنييا في كؿ نشاطات المنشأة كالقطاع  .19

 .الصناعي لألدكية عامة

بناء نمكذج مف مبادئ إدارة الجكدة الشاممة يتناسب مع طبيعة العمؿ كمعطياتيا في  .20

كؿ منشأة مع البدء المباشر في ذلؾ ألف إدارة الجكدة الشاممة أسمكب حياة تتبناه كتبدأ بو 

 .كتستمر إلى األبد في تطبيقيو كتحسينو

القياـ بتنظيـ دكرات تدريبية لكؿ العامميف في المنشأة كقطاع ىذه الصناعة عمى  .21

 .طرؽ تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة

تنظيـ دكرات تدريبية تعمؿ عمى تدريب العامميف عمى عممية المراقبة الذاتية، كمكافأة  .22

األفراد الذيف يحددكف المشاكؿ حتى يتـ تشجيع عممية االتصاؿ كالثقة بيف العامميف كاإلدارة 

 .في المنشأة
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زيادة الفحكص المخبرية المطبقة عمى المكاد األكلية مباشرة قبؿ دخكليا المراحؿ  .23

التصنيعية لألدكية كالتأكد مف مطابقة فاعميتيا، كمراعاة تاريخ انتياء فاعمية المادة الفعالة 

 .عند كضع تاريخ انتياء الدكاء المنتج منيا

إنشاء دائرة بحكث كتطكير في كؿ منشأة مف أجؿ التعرؼ عمى رغبات المستيمكيف  .24

كتطبيؽ بحكث تركز عمى التعرؼ عمى مستكل تفضيؿ المستيمؾ . كتحقيقيا بؿ تجاكزىا

المحمي كالمؤثرات فيو مف أجؿ تحقيؽ رغباتو كرفع مستكل تفضيمو لألدكية المنتجة محميا 

 .كذلؾ بتحسيف الصكرة الذىنية لديو

التفكير في إمكانية تبني اقتراح االندماج الكامؿ بيف جميع منشآت قطاع الصناعات  .25

الدكائية مف أجؿ تشكيؿ منشأة ضخمة برأس ماؿ ضخـ يساعدىا عمى الدخكؿ إلى األسكاؽ 

 .العالمية بعد تحقيؽ شركط كؿ المنظمات العالمية التي تحكـ السكؽ العالمي

التفكير في اقتراح التنسيؽ في التخصص في اإلنتاج كذلؾ مف أجؿ تخفيض  .26

المنتجات المماثمة )كالتفرغ لمتنافس الخارجي  (بيف منتجات القطاع نفسو)التنافس الداخمي 

 .(األجنبية كاإلسرائيمية

إنشاء مخازف مجيزة حسب المكاصفات العالمية في مختمؼ محافظات الضفة  .27

الغربية باإلضافة إلى كسائؿ نقؿ مجيزة بأجيزة تبريد تمنع تمؼ األدكية أثناء فترة نقميا مف 

 .مكقع اإلنتاج إلى مكاقع التخزيف في المحافظات المختمفة

 

 

 :توصيات لمحكومة والمؤسسات األخرى

كضع قكانيف مف قبؿ الحككمة تمـز منشآت قطاع الصناعات الدكائية بتطبيؽ إدارة  .1

 .الجكدة الشاممة
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تكفير طكاقـ حككمية لتفتيش كتقييـ جكدة العمؿ كاألداء في منشآت قطاع الصناعات  .2

الدكائية كليا صالحيات في اتخاذ قرارات اإلغالؽ إذا لـ تكف المنشأة مطابقة لممكاصفات 

 .المطمكبة لعممية التحسيف المستمر

تطكير كتحديث المختبرات المعتمدة لتقييـ األدكية المحمية كالعمؿ عمى تمكيؿ القياـ  .3

 .بفحكصات التكافؤ كالتكافر الحيكم

إنشاء مركز أبحاث مركزم كمشترؾ يقـك باستنباط أدكية جديدة غير مكجكدة في كؿ  .4

األسكاؽ لمعالجة األمراض المختمفة كاالستفادة مف الباحثيف كاألطباء المكجكديف في 

الجامعات الفمسطينية المختمفة مف أجؿ تحقيؽ تطكر لمقطاع كفرص بحثية لمباحثيف مف 

التخصصات المرتبطة في المكضكع كتحقيؽ التطكر العممي مف خالؿ تمكيؿ محمي أك 

 .العمؿ عمى بناء تعاكف مع دكؿ صديقة

كضع قكانيف تحكـ أساليب التخمص مف النفايات الصمبة كالسائمة كالغازية مف قبؿ  .5

المجمس التشريعي الفمسطيني كبالتعاكف مع كزارة الصحة الفمسطينية كالمؤسسات التي 

 .تعنى في الحفاظ عمى البيئة

التعاكف بيف القطاعات الصناعية المختمفة التي ينتج عنيا مكاد ممكثة لمبيئة كباشتراؾ  .6

كزارة الصحة الفمسطينية كالمؤسسات المسؤكلة عف الحفاظ عمى البيئة مف أجؿ تكفير 

تمكيؿ إليجاد كحدة حرارية مناسبة لمتخمص مف النفايات المضرة كالمحافظة عمى البيئة 

 . الداخمية كالخارجية كالمياه الجكفية مف التمكث

كضع قكانيف كمكاصفات يمتـز بيا عند تسجيؿ األدكية األجنبية كاإلسرائيمية كالعربية،  .7

 .بحيث تككف مبنية عمى أساس جكدة األدكية كفاعميتيا
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مكانية الزراعة، يقترح أف يتـ العمؿ عمى البدء  .8 بما أف بالدنا تتكفر فييا النباتات الطبية كا 

 .بإنتاج المكاد األكلية حتى تستخدـ في قطاع الصناعات الدكائية

: التوصيات فيما يرتبط بتوجو المستيمك

أما فيما يرتبط بكاقع تكجو المستيمؾ المحمي، إذ كاف إيجابيا متكسطا، فالتكصيات التالية 

: يمكف أف تساعد في تحديد بعض نقاط االىتماـ

القياـ بالعمؿ عمى تأكيد فاعمية الدكاء كنجاعتو في المعالجة بحيث يعادؿ في ذلؾ  .1

المنتج األجنبي أك اإلسرائيمي المماثؿ، ذلؾ إنخفاض فاعمية بعض األدكية يساىـ في تطكير 

 .الجرثكمة، بدال مف معالجة المريض

أف تعمؿ المنشآت عمى تطكير كرقة اإلرشادات كتضمينيا معمكمات أكثر تحتـر  .2

المستكل الثقافي لممستيمؾ المحمي باإلضافة إلى المستيمؾ النيائي، أسكة بكرقة اإلرشادات 

 .في األدكية األجنبية كاإلسرائيمية

 .التأكيد عمى مستكل التعقيـ كخمك العبكات الدكائية مف الشكائب أك الممكثات .3

 .التأكيد عمى تحسيف نكعية كشكؿ العبكات كجعميا أكثر جاذبية كأفضؿ نكعية .4

االىتماـ باألساليب اإلعالمية التي تنشر المعمكمات الحقيقية كنتائج الفحكصات  .5

المخبرية الالزمة لمتأكيد عمى أمف كسالمة األدكية المنتجة محميا كعف مدل التطكر الذم 

 .حققتو ىذه المنشآت مف أجؿ تحسيف الصكرة الذىنية لدل المستيمكيف

تطبيؽ متطمبات المكاصفات العالمية في كؿ شيء كعمى األخص في أساليب  .6

 .التخزيف كالنقؿ ألىميتيا في المحافظة عمى جكدة األدكية
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العمؿ عمى تطكير األساليب الدعائية كمندكبي المبيعات مف أجؿ تحقيؽ تعريؼ  .7

أفضؿ لممستيمؾ المحمي بالمنتجات المحمية كيمكف ذلؾ عف طريؽ عقد كرشات عمؿ أك 

 .ندكات أك دعكة المستيمؾ المحمي لزيارات ميدانية لممنشآت
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: عناوين دراسات مستقبمية 3 – 6

تأثير المتغيرات الديمغرافية في كاقع تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في منشآت قطاع الصناعات  -1

. الدكائية الفمسطيني

 .حالة دراسية عمى مدل تطبيؽ إدارة الجكدة في منشأة مف منشآت قطاع الصناعات الدكائية -2

 .منطقة اإلنتاج في منشآت قطاع الصناعات الدكائية كتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة -3

 .العاممكف في منشآت قطاع الصناعات الدكائية ككاقع تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة -4

 .التسكيؽ ككاقع إدارة الجكدة الشاممة في قطاع الصناعات الدكائية في الضفة الغربية -5

 .كحدة البحكث كالتطكير في منشآت قطاع الصناعات الدكائية ككاقع تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة -6

 .كحدة الجكدة في منشآت قطاع الصناعات الدكائية ككاقع تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة -7

 .المخازف كالنقميات في منشآت قطاع الصناعات الدكائية ككاقع إدارة الجكدة الشاممة -8

 .دراسة تأثير تقميد األدكية عمى جكدة األدكية -9

لمتأكد مف الفاعمية العالجية  (أحد منتجات قطاع الصناعات الدكائية)بحكث صيدالنية في  -10

 .ليذه األدكية

لمتأكد مف عدـ التفاعؿ السمبي  (أحد منتجات قطاع الصناعات الدكائية)بحكث كيميائية في  -11

 .بيف مككنات ىذه األدكية

 .مدل استجابة المرضى لمتداكم باألدكية المنتجة محمياف بحكث طبية ع -12
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