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Résumé 
 
L'objet de notre thèse s'intéresse à la mise en œuvre du management de la 

qualité totale (TQM), dans les entreprises algériennes, en tant que méthode 
managériale dont l'impact sur la compétitivité de l'entreprise n'est plus a 
démontrer. 
 

L'étude se propose précisément de traiter du soubassement théorique du 
TQM et ses contours, puis, à partir  de l'exploitation des résultats d'une enquête 
menée au niveau du groupe industriel ENAD, de situer nos entreprises vis avis des 
défis que soulève l'amorce d'un processus  de TQM. 
 

Les résultats de notre analyse démontrent que le groupe ENAD, et par voie 
de conséquences les entreprises algériennes, tente de mettre en  place un système 
managérial, et une culture propices lui permettant de s'insérer dans l'économie 
mondiale. Mais il subsiste un gap important entre les entreprises algériennes et 
celles étrangers à travers le monde dans le domaine du TQM, et que beaucoup 
d'efforts sont nécessaires pour atteindre la compétitivité voulue. 
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  : العامةالمقدمــــة
  

  تمھيد
ى يقف ، فال يكاد المرء ا في المجال االقتصاديًّرا مذھال ومھمُّتعيش االقتصاديات المعاصرة تطو   عل

 وأدقعقد أ لظواھر وحقائق أخرى وأشكال العالم بصور هئويفاجّ إال ظاھرة معينة ويحاول دراستھا أوحقيقة 
  .شمل في تطورھاأو
  

ة الماث   ة والحقيق ال وم أمامن ذا ال أن الي ور الھ صناعية وصوال حاصل تط ورة ال ذ الث ىمن ورة إل  الث
ائل االتصال ،المسافاتاختزلت بت العالم وَّاقرمالتي بقدر -ولوجية واالتصالية والمعلوماتية التكن أت وس  وھي
وات ت وصنعت فج بقدر ما باعد، من نمطية لم يعرفھا من قبلأكثر ووحدت المفاھيم لتقترب ،االلتقاءسبل و

ى وصل -التعامل معھاصيغ  وتطبيقھاوطرق نظمھا طبيعة ھذه المفاھيم ولفھم ال م درجاتَّفي سل ة من إل  حال
   . التغييرإال ثابت شيءالتغير لم يعد معھا 

  
ى ج   ق عل ا ينطب سوم ي م ددة الت اة المتع ب الحي سة يذا التغيھا ھَّوان ى المؤس ذلك عل ق ك ر ينطب

صادية ذا التغ التي شھ،االقت واة صناعة ھ ا ن ة جعلت منھ االت متالحق ريدت تطورات وانتق ا ،ي ا جعلتھ  مثلم
  . ھي كذلكتأثربالمقابل عنصر 

  
ذا  إن   ل ھ أثرك أثير الت ى والت نعكس عل ذي ي ة ال ي طبيع ة الت درج ضمن العالق سة ين ل المؤس  تعام

شلھاأوسر نجاح ھذه المؤسسة  يكون أن إلىتربطھا بالمحيط المتعدد الجوانب، ھذا المحيط الذي قد يصل   ، ف
داد وأسواقلما يطرحه من تھديدات المنافسين والتكنولوجيا  ااإلم رزه من  أو ، بمختلف مواردھ ا يف فرص م

واردالزيادةلتحقيق  ة، في المبيعات والم ذا من جھ ة ، ھ دھا أخرى ومن جھ د  يم بمختلف المعلومات التي ق
ا ، وتحفيزھا على التغيير المطلوب،طوير وتدعيم نقاط قوتھا وت، تحييد وتالفي نقاط ضعفھاتساعدھا على  مم

  . على المحكوأداءھايجعل مصداقيتھا 
  

سارعإن   ة التي ، ما تشھده المؤسسة االقتصادية في العصر الحالي من تطور مت ك الحركي  تعكسه تل
داخلي ادل ال ز التب ف مراك ين مختل تم ب ائف ،ت الل الوظ ن خ شطة م راد واألن ن  مأو ،واألف سميه أنا يمك  ن

ة إلى إضافة ،بالمحيط الداخلي للمؤسسة سياسية والتكويني صادية وال صيغه االقت  ما يعكسه المحيط الخارجي ب
  .األخرى والثقافية والتشريعية وغيرھا من الجوانب

  
ا ما نراه في المؤسسات من خالل ھذا وإن   ة ھياكلھ ل ، حركي ى والمي ةإل ة المرن  ، الھياكل التنظيمي
ى ، المؤسسة المعاصرةإدارة على نمط تأثيره ومدى ، المحيط الخارجيأھمية واضح على لدليل ة وعل  أھمي
د وتضييق فجوة عدم ستراتيجيتھاإ معلومات قادرة على مساعدة المؤسسة في وضع ألنظمة ھاامتالك  ،التأك

  .ة الجيداإلدارة قادرة على تحقيق متطلبات ات اتصال واتخاذ قرارأنظمة إرساءومن ثم 
  

تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات العالمية العمالقة من خالل الدخول   ماإلىوبالنظر   
ة ستراتيجياتھاا من خالل إال تبريرھا أوالتي ال يمكن تفسيرھا و ،في عمليات االندماج والتحالفات ى الھادف  إل

ى  ة أالحصول عل وقية ممكن ر حصة س راق كب واقواخت ة األس و ما العالمي رى، وھ ذه األخ ا نطرح ھ يجعلن
ا  ا قارن ذا الحجم المقابلة الموضوعية عن التصور الذي يمكن أن نصل إليه إذا م ة بھ حاجة مؤسسات عمالق

دول  مؤسسات عمالقة بمثل حجمھاوإسناد دعم إلى صادية في ال ه المؤسسة االقت ذي تعيش في ، في الوقت ال
ا النامية أزمات تجعل مصيرھا غامضا في ظل مح صفة التي نراھ ى ال سة عل وة وحدة المناف يط يتصف بق

  .اليوم
  

  المتقدم من قوة المؤسسة االقتصاديةالعالمنھمل حجم القوة التي يستمدھا  وأ ننكر أننه ال يمكن أكما   
صادية هوتقدمھذا العالم قوة  أن بل نكاد نجزم ،ودرجة كفاءتھا وفعاليتھا ذا .من قوة المؤسسة االقت  وصحة ھ

أ  



اني األوروبيل تكمن في حجم الدعم التفاوضي الذي يجده متخذ القرار والمفاوض القو  مع واألمريكي والياب
ة ، وحتي فيما بينھم،نظرائھم من بقية العالم  وھو ما عكسته صياغة النظام العالمي التجاري ممثال في المنظم

ى أمية على دولھا من رسته الشركات العال ويومھا ال حظنا الضغط الذي ما،العالمية للتجارة جل الحصول عل
  .كبر المكتسبات الممكنةأ

  
ت    ى تحول ذا المعن سة بھ ىفالمؤس وة إل صناعة الق ز ل ت مرك دما كان صناعة بع زا ل ت مرك  ومازال
ل واستطاعت ، لھا ھذا النجاحأتاحت التي اآلليات إيجادنت من َّ بحثت وتمكألنھا ،الثروة ا م تجأن ب ا د لھ كان

  .زھاّتميل االسياسي خدمة للقرار االقتصادي وتحقيقلى القرار ع التأثيرحتى في 
  

ذه المؤسسة-برز صور ھذا الصراع على القمة أو    يظھر في استمرارية تطوير -وھو ما تمارسه ھ
صفة ،المحلية والعالمية األسواققدرتھا التنافسية في  ا بال ا ،األفضل بتلبيتھا احتياجات عمالئھ ا من ي بم مكنھ

ى  وق عل ساتالتف ن المؤس ا م ق ،مثيالتھ ي تحقي ا ف ز عليھ ل ترتك درات وعوام ا ق لاأل األداء وامتالكھ  مث
  .ھاوموارد  المؤسسةإمكاناتلمجموع 

  
ذه العوامل بينمن و   ذي يمك،اإلداري العامل نجد ھ واؤم ال ى تحقيق الت ه عل ط كل ِّ وقدرت ن من رب

 قادرة على وضع تصور ،ظومة متكاملة وموارد ونظم ومحيط ضمن منوأفراد أنشطةمن عناصر المؤسسة 
  . لتحقيق الھدفّ الكلتعبئة بإمكانه ،فكري شامل

  
 تطور عن التي تعبر ، الجودة الشاملةإال إدارة فعل ذلك بإمكانه الذي اإلداريولن يكون ھذا العامل   

سفي ري وفل سة،فك ستويات المؤس ل م املة لك دة ش ة جدي ة تنظيمي اومكونات  وثقاف ورة ،ھ ة وث ة إداري  عميق
لاإلداري وبمعنى آخر فھي النمط .متواصلةمستمرة،  ى مستوى التنظيم كك سري عل ذي ي  ، االستراتيجي ال

يس بمنظور ، لمختلف العملياتاألفضل واألداءللحصول على التكلفة المنخفضة  ى  ل دي يرتكز عل ل تقلي تقلي
  .التحسين المستمرمنھج  ولكن ضمن منظور جديد يندرج تحت ، فقط الالزم للعملياتاإلنفاق

  
ة تحسين الجودة، و   ى أھمي ستمر يركز عل ى خفض ھوذلك أن منھج التحسين الم دوره سيؤدي إل  ب

اليف  قالتك ادي عن طري وارد، وتف ت والم تغالل الوق ررة، وحسن اس ال المتك اء واألعم ن األخط ل م  التقلي
  .التأخير للوصول إلى مستوى إنتاجية أعلى

  
روللتوضيح    ان المؤسسأكث ع سوق  ف ل م د تتعام م تع ديأوات المعاصرة ل ون تقلي  يبحث عن ، زب
ا بل وقبل ،إنتاجھا يالمس مراحل أندون ،  الخدمة كيفما كانتأوالسلعة  أثير ،إنتاجھ اوالت ا وفق م ي ّيلب عليھ
ونعاتق  الذي يلقي على األمر، رغباته ذا الزب ة ھ ه ،المؤسسة مسؤوليات وتبعات معرف ة  ،احتياجات الطريق
  . التي تفوق توقعاتهأو بالكيفية المطلوبة إليھا واالستجابة ،لى لتوقعھاالمث
  

وم ، جملة واحدة ولكنه مر بمراحل عدةيأت تحقيق ھذا المبتغى لم إلىوصول المؤسسة و    جعلت مفھ
لفاة يتطور من معناه التقليدي البسيط كصفات وخصائص تلدالجو ة - بي احتياجات العميل المحددة س أي قابلي
 إلى معنى آخر حديث - في حدود إمكانات المؤسسةللعميليق السلعة لمستوى معين من اإلشباع والرضا تحق
د هيتع ا لمتطلبات دى تلبيتھ سلعة وم ائف ى ال ف وظ د لمختل ألداء الجي صلة ل ودة مح ار الج ى اعتب صل إل ، لي

وم مرتب. الخ... من إنتاج وأفراد ومالية وتسويق،المؤسسة د المفھ طوبالتالي لم يع سلعة فق ا بال ر ،ط  ولكن أكث
البشرية وغيرھا من األبعاد التي تتداخل فيھا كل  ،المالية ،التجارية ،التنظيمية ،ستراتيجيةمن ذلك باألبعاد اال

  .مكونات المؤسسة ومحيطھا
  

اليف إيمكن القول    د االقتصادي من خالل تخفيض التك ة للبع ة البالغ وا األھمي م يول ن رواد الجودة ل
ةفقط، ولك ة لتحقيق الھدف األساسي للعملي اد أخرى مھم اج أبع اموا بإدم ك ق ى ذل  من خالل ،نھم إضافة إل

الء،  املين وإرضاء العم ز الع ة لتحفي ل ثقاف شاملة تمث ودة ال اعي، ألن الج د االجتم ام بالبع ا االھتم  باعتبارھ
ى المشكالت، منھجا للتحسين المستمر يرتكز على إرضاء العميل وتلبية توقعاته، وكذا التحد د والتعرف عل ي

ب  



املين  دى الع اء ل ادة االنتم األدوات بوزي ة ب ساب معرف م اكت ا يتيحه لھ رارات، وھو م اذ الق إشراكھم في اتخ
  . التحليلية واإلحصائية لجمع البيانات عن مختلف أنشطة المؤسسة

  
ھم    ى رأس ريكيين وعل رين األم ن المفك ة م ن خالل مجموع وم م ذا المفھ نج (تطور ھ وران ديم وج
ايجنبوم ل )وف ى عوام ز عل ذي يرك ودة ، ال وم ضمان الج ور مفھ رن الماضي بظھ سينات الق ن خم داء م  ابت

 ،الخ... والتنظيم، اتخاذ القرارات،الموردين، اختبار التجھيزات ،استعمال المنتجات ،الدعم ،تصميم المنتجات
  .عوض المراقبة كمفھوم بسيط

  
ا    سويق المرأكم وم الت ور مفھ ه بظھ لن اء العمي ى إرض ز عل تمراريةتك ضمان اس سة  ل  المؤس

ط، ومردوديتھا د الجودة تخص المنتجات فق م تع ل ، ل هب ة ل ى الخدمات المرافق ك إل  ومع ظھور . تعدت ذل
د  ى ي ة عل ة الياباني شيكاوا (المدرس ايرو اي ل )Kairo Ishikawaك رواد األوائ ن ال دعم م ره وب د  وغي م تع ل
 .امح معھاَّالالجودة ظاھرة يمكن التس

  
وم إدارةن وأل      شاملة كمفھ ودة ال رح إداري الج الل الط ن خ ة م صفة ملموس ه ب ن فھم امل ال يمك  ش

سفي ن،الفل تيعابه  وال يمك اش والطاس طة النق ات ورّ بواس ةح ل النظري ط، ب ر إن فق ه األم و ربط دي ھ  المج
ن تتحقق ، المالئمةقية وھو تمكينھا من الحصول على المكانة السو،بالھدف االستراتيجي للمؤسسة  إال التي ل

سينأفضلطرح منتجات  وتميزھا ببتحقيق تنافسية منتجاتھا ة المناف سبا، من بقي ا لرضاھم  ك  للعمالء وتحقيق
  .لمنتجاتھاوالئھم وضمان 

  
ا واختلطتفالتنافسية وان اختلفت    ان في مفاھيمھ زة أحي درة والمي ين الق رة ب سية كثي  والمركز التناف
سي ة يجب الإ ،التناف ي النھاي ه ف صل أن ان ى ن ع إل ي تجم ة الت ة المترابط ك العالق شاملة إدارة تل ودة ال  الج
ذلك وھذا سيفرض ، تحقق الثانيةاألولى محصلة أن باعتبار ،بالتنافسية ا ك ار علين اط إظھ روق ونق  حدود الف

ا ك ،االلتقاء بينھم ى أن ذل درة عل ق بالق سية تتعل دة وعاإيصال التناف ة الجودة منتجات جدي سويقلي ة للت  ، قابل
  . وحسب رغبات المشتري في أي مكان،السعر المعقول وبالسرعة المطلوبة

  
ا تعدى  مقتصرا على الموارد المادية فقط الجودة الشاملة لم يعد التنافسإطارنه في أكما     األمر ّوإنم

اءات،أخرى يتعلق بموارد وأصبح ،ذلك ى الكف افس عل افس ع ، من خالل التن تالتن ى الوق دل  و،ل ستقبل ب الم
م،الحاضر د ينظر  ول ى يع اء إل رار األخط ال وتك ساھلاألعم ين الت رة المخزون بع ى ، وكث أن بعض  وحت

ى بل وصل ،قبل بوضع حدود مقبولة لھا ابتداءالمؤسسات ال ت وم الصفري بھا األمر إل ة تجسيد المفھ  محاول
ى الال ة عل وم  كمف،جودةَّلكل المعايير والمؤشرات الدال ، zéro stock صفر مخزون :صفر المتضمن 05ھ

 .zéro papierصفر ورق ، zéro panneصفر عطب ، zéro défaut، صفر خطأ zéro délai صفر مدة
  

شف إن   اش سيك دمھاالنق ن ع ك م ة ذل ة ودالل دى واقعي ا م ستفادأن إال ، لن ا ي و   م ه ھ لوك أنب  س
ستمر ھو اآلخر مما ھو عند األفضلالمؤسسة في البحث عن  ى التحسين الم ا عل  ،بحد ذاته مؤشر على بحثھ

  . الجودة الشاملةإدارة في تبني أساسيكمحرك 
  

ومين   ين المفھ ة ب ا ،ھذا على مستوى العالق راأم سية حك ا يخص التناف ى ، فيم التركيز سينصب عل  ف
ة، المشروعأوتنافسية المؤسسة  سبة للقطاع والدول ا بالن ان مفھومھ اش ا ، مع تبي ذه وسرد النق دائر حول ھ ل

  .المفاھيم
سية    ين التناف ة ب سةوإدارةفالعالق ستوى المؤس ى م صھا عل ن تلخي شاملة يمك ودة ال درة ، الج ي ق  ف

ا  وھو ما يتطلب من، بالفعالية المطلوبة،المؤسسة على تلبية رغبات المستھلكين ة أنھ د عملي ة تعتم  أو ،إداري
تراتيجيةا اءة إدارة س ش،ذات كف ات ون شمل كل عملي راد من وظائف ،اطات المؤسسة ت ن ،وأف ا يمك و م  وھ

ةاإلدارةتفسيره بنمط  ر المادي ة وغي درات المؤسسة المادي ى للوصول ، المرتكز على جودة كل مق  اإلدارة إل
  .بالجودة الشاملة

  

ج  



زام بإمكانه ، الجودة الشاملة تعتمد نمطا قياديا مؤھال لرفع التحديإدارة ثقافة أن ذلك إلى أضف     االلت
ع  ثم دعم الثقافة التنظيمية أوال،تحمل تبعات تبني المدخل ب ة التي ترف اط القيادي المطلوبة، واالبتعاد عن األنم

ي  شاملة إدارةالشعارات دونما عمل ثانيا، خاصة وان التجارب والخبرات السابقة تحذر من تبن  إذا الجودة ال
  .لم يتم توفير النمط القيادي الذي يلتزم ويدعم

  
ات المؤسسةھذه الق   اج مكون ى إدم ا يادة القادرة عل داف، وقيادتھ الم واألھ ة واضحة المع  ضمن رؤي

شعارات، مع تستشرف المستقبل وتتناسب  ع ال ى مجرد رف ا إل ات، فال تتجاوزھ ود الكل من فھي اإلمكان تق
  .ستراتيجية قادرة على تحقيقھااخالل 

  
تمكن من كما أنھا قيادة بإمكانھا صياغة الرسالة التي بھا ي   ا ت ا، وبھ ى بيئتھ اء المؤسسة إل حصل انتم

 .رفع تحدي والء الزبون، واستمرارية وفائه لمنتوجھا، وبھا تتميز عن باقي منافسيھا في السوق
  

ل،ن ھذه الثقافة الإ   ا للعمي اره المحدد ف جديدة تولي اھتماما بالغ ة باعتب دير المنظم و من ي  األساسيھ
وج صميم المنت ودة وت ة وج الفكر ،لطبيع ل ب ت تعم ي ال زال سات الت ي المؤس ائد ف و س ا ھ تج كم يس المن ِ ول

  . تصنع تنافسية وفق المفھوم الذي ذكرناهأن التي ال يمكنھا األساليب وغيره من ،التايلوري
  

ةّأنف يخ الو   اءة وفعالي شرية ذات كف وارد الب ن الم ة م ل يتطلب نوعي ذا العم ر ، ھ تم األم ذي يح  ال
ا ،لى توفيرھا من جھة قادرة عإدارةوجود  دريب وفق  واالستجابة لمتطلباتھ يم والت ة في التعل  األسسالمتمثل

ا من جھة أخرى، العلميةواألساليب ة وتخطيطھ د االحتياجات التدريبي ى تحدي ادرة عل وفير، وق اءات وت   الكف
 واستعماالتھا في حل تحقيق ھذا الھدف، وتعميم فھم أدوات الجودة وأھميتھا التي بإمكانھا والھياكل واألفراد

  .مشاكل الجودة
  

ع يمكن أن وال    شاملة إال إذا شمل األمر جمي يكتمل العمل لتحقيق التنافسية من خالل إدارة الجودة ال
دف،العاملين بالمنظمة ودون استثناء ذا الھ ة، وربطھم جميعا بھ ا وتعبئ ى أن يصبح ھاجسھم األول، فھم  ، إل
اعي اھيم العمل الجم رق ا ،وفق مف اوني ،لعملف ا من طرق العمل التع ات الجودة وغيرھ د ،حلق ذي يعتم  ال
  .هوتقييم  بدل المنافسة القائمة على إبراز الفرد،المشاركة إلبراز المجموعة

  
ل    شاملة داخ ودة ال نھج إدارة الج ع م ية م صاالت المتماش ات واالت ة المعلوم وفير أنظم ر ت ويعتب

ساعدة  و،زمة لكل مفاصل المؤسسةَّ الالعلومات يساھم في توفير الم،المؤسسة أمرا الزما طرق االتصال الم
   .على إضفاء مبادئ إدارة الجودة الشاملة تحقيقا لتنافسية المؤسسة

  
ل إدارة ووجوب توفير متطلبات بأھمية درايةووحتى تكون المؤسسة على اطالع    شاملة قب  الجودة ال
ةخل بقدر ماله من  ھذا المدأن األذھان عن يغيب أن فال يجب ،تبنيھا سية المؤسسةأھمي ن إف  في تحقيق تناف

دم صالحيةأفراد اعتقاد مجمل إلى قد يؤدي الفشل في تطبيقه نھج اإلداري المؤسسة بأن األمر يتعلق بع  ، الم
ة في ِّ ولھذا فان االط، بمتطلباتهاإليفاءعدم أو  وليس بالتسرع في تطبيقه الع على تجارب المؤسسات العالمي

ة ، بمكاناألھميةمن ذلك له  شل وطرق النجاح، وعدم أسباب لمعرف اة الف ن  أل، في التطبيق مباشرةالمحاك
  .ألخرىالبيئات والثقافات التنظيمية تختلف من مؤسسة 

  
ةاألمرھذا و   ة المختلف ة التنظيمي ي ، ينطبق على حال المؤسسة الجزائرية ذات الثقاف ا بتبن  التي تلزمھ

ةعن تجارب ناجحة في بيئات تختلف من حيث مطلقا  وليس نقال ،تتميز بهمثل ھذه المفاھيم وفق ما   أو الثقاف
  .من حيث القيود

  
ر بمراحل    ي الجزائ ي مرت ف ذه المؤسسة الت ددةإصالحھ ة، متع ا باالرتجالي ي عمومھ زت ف  ، تمي

التي تجعل منھا  ، بعيدا عن المفھوم االقتصادي وقوانين السوق، السياسيةتلاليدولوجياوالسياسات الخاضعة 
ةكاإلنتاجية وبقيت مفاھيم ،بئا على الثروة ذاتھاع أصبحتلقد  بل ،مصدرا للثروة سية ونوعي وج   والتناف المنت

د  



دھا م أن ولعل مكمن الخطر ،وجودته مجرد شعارات ترفع في المناسبات وتخفت بع ة ل  المؤسسة الجزائري
ا اب ،تكن ھي صانعة قرارھ ايعني غي أثير وھو م ا ت ا إدارتھ شاركة عامليھ د ،وم سلطات في ي ة ال  ومركزي

  .تغييبھا على محيطھا بمختلف جوانبهمما يعني  ،بواسطة المخططاتالدولة 
  

ة  والقائم،وھذا يفسر نمط اإلدارة الذي كان سائدا   اھيم التايلوري ى المف سان التي غيبت دور ،عل  ،اإلن
شاكل، ومبادرته،وإبداعاته ى حل الم ه عل اد ، وقدرت ول المناسبة الحوإيج م ،ل ة ل ة تنظيمي ا شكل ثقاف  وھو م

ذ ا تأخ سة بمحيطھ ة المؤس ار عالق ين االعتب ا بع ا وتأثيرھ هوتأثرھ ات ، ب ا ارتباط رز فيھ م تب ا ول  أنظمتھ
داد، ،والتوريد ، واالتصال، وبمصادر المعلومات، بالسوق والمنافسينوأنشطتھا اواإلم  وھياكل ، والتكنولوجي
ا االقتصادي وغيرھا،........التشريع ا عن أداء دورھ ة وضعف ًّ وحم،وھذا ما انحرف بھ ا تبعات مديوني لھ

ا أدى أداء ر منھ ي الكثي ة وف ي النھاي ا ف ى بھ الس إل الي اإلف ر الم دعم والتطھي رامج ال م ب  والخوصصة رغ
  .المتتالية
ى    سھا عل ع نف ن وض راب م ة االقت سة الجزائري ت المؤس ة حاول رامج اإلصالحات المتعاقب ع ب وم

 تماشيا مع ما تفرضه ، مستويات ھياكلھا التنظيميةإلى من خالل إرجاع القرار االقتصادي ،الطريق الصحيح
  .العالميةالمحلية و األسواق تسيير تمكنھا من تحقيق التنافسية في آليات ووفق ،التحوالت البيئية المختلفة

صادھاألزمتبروز التحديات التي بو   اد  من خالل عق، بھا الجزائر اقت شراكة مع االتح اق ال دھا التف
ي، ضمام ومفاوضاتھا المتواصلة األوروب ارةلالن ة للتج ة العالمي رز ، للمنظم ة تب ادرة أھمي  وجود مؤسسة ق

اء العالميةاألسواق متناسبة وما تتطلبه أداءعلى تحقيق معدالت  ة واإللغ ع الحماي  المتواصل ، خاصة مع رف
ة ومختلف ،صصوالمتصاعد للرسوم الجمركية ونظام الح ة أنظم ذي الحماي الكثير أدى األخرى، األمر ال  ب

سية أن وھذا دليل على ، مطالبتھم بحمايتھاإلى الصناعات أصحابمن  ساب تناف ى اكت د عل  صناعاتنا ال تعتم
 ، المعونة والمساعدةإلى تلجأ في ذلك المستھلكين، ولكنھا وتلبية احتياجات ،من خالل التفوق بالجودة والسعر

  .سيادة ثقافة ال زالت تقاوم التغييرتأكيد على و وھ
  

صاديات ، الحماية الحقيقية لم تعد ممكنة ومقبولة بالمفھوم التقليديأنوالجدير بالذكر     واستبدلتھا االقت
ذلك سبيل ل التفوق ك ا ب ن جوانبھ ر م ي الكثي ات،المعاصرة ف وير المنتج ستمر لتط سين الم الل التح ن خ  ، م

ورد واإلبداع شري لدى الم سفةإدارة تتخذ من إستراتيجية وفق ،الب شاملة فل ى ، الجودة ال ا عل  يمكن تطبيقھ
  . خاصة في ظل االنفتاح والمتغيرات العالمية، تحقيقا للتنافسية محليا ثم عالميا،األمد الطويل

  
سنوات ،في ھذا المجالما يجب التحذير منه و   ة في ال رة توجه الكثير من المؤسسات الجزائري  األخي

ةلألسواقكخطوة للمرور  ، الحصول على شھادة االيزولىإ وج، العالمي اعتراف بجودة مواصفات المنت  ، وك
ا يتناسب ،تنظيم بإجراءات الجيد على قيامھا األثربقدر ما كان له  ا بم سيير وعمل لوظائفھ  ووضع قواعد ت

اد حدث خلأ أخرى انه من جھة إال ،مع شروط ومتطلبات الحصول على شھادة االيزو  أنطا من حيث االعتق
اإلى وبمجرد الحصول على الشھادة فقد وصلت المؤسسة ،الجودة الشاملة تعني شھادة االيزو  ، تحقيق مبتغاھ

م دخول  سيةاألسواقومن ث ق التناف ة وتحقي ه ، العالمي تج عن ا ن ين المؤسسات  وھو م سة ب ي المناف دام ف احت
  . عند ذلكاألمر ثم يتوقف للحصول عليھا

  
ة الجودة ال تنكر إدارة أنورغم    قأھمي ك كخطوة لمواصلة الطري ا إال ، ذل ى أنھ  الحل أن تركز عل

ستمر نھج ،يكمن في تبني التحسين الم زوأساسي كم ا، يختلف عن االي ين المؤسسات وجد فجو أ وھو م ة ب
  .الجزائرية ونظيراتھا العالمية التي خطت خطوات عمالقة في ذلك

  
  : البحثإشكالية -1

  :من خالل السؤال التالي التي سنحاول اإلجابة عليھا في مختلف مراحل بحثنا ھذا اإلشكالية تتمثل  
  . االقتصادية؟التحوالت الجودة الشاملة في رفع تنافسية المؤسسة الجزائرية في ظل إدارةماھو أثر 
ئلة و   ليات أو اإلشكااإلجابة على ھذا السؤال المحوري و األساسي تستدعي طرح مجموعة من األس

  :الفرعية الموصلة إلى طرق الموضوع ضمن خطة واضحة و ھي
  . ؟ إدارة الجودة الشاملةمنھجمالفلسفة والمنطلقات التي يقوم عليھا -1

ه  



  . ؟ الجودة الشاملةإدارةماھي الحدود والمعيقات الثقافية لتبني منھج -2
  . ؟ االقتصاديةمالتنافسية واستراتيجيات الجودة المتبعة لتحقيقھا في ظل التحوالت-3
  . ؟ الجزائريةكيف يمكن إلدارة الجودة الشاملة أن تكون منطلقا لتحقيق تنافسية المؤسسة-4
  
 :الفرضيات-2
ىالفرضية  - وفرة في :األول ر مت شاملة غي ا إدارة الجودة ال ة تتطلبھ ة تنظيمي ى ثقاف ادئ التحول إل  إن مب

  . موضوع الدراسةّالمؤسسة
   الدراسةوضوعقات تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة تنطبق والمؤسسة مإن معو: الفرضية الثانية -
ة لنجاح إدارة دراسة محل الإن ثقافة المنظمة في المؤسسة: ثالثةالفرضية ال - ة المطلوب تالءم والثقاف  ال ت

  .الجودة الشاملة
ةالفرضية الر - شاملة: ابع ودة ال ور إدارة الج ق منظ سية وف ق التناف ات تحقي ي إن متطلب وفرة ف ر مت  غي

  . الدراسةوضوع مالمؤسسة
  
  :أسباب اختيار الموضوع -3

   : تم اختيار الموضوع لمجموعة من األسباب نجملھا فيما يلي  
ة بحد ذاته لنقاش جعل منه عنوانا وإثارة الموضوع  -أ دوات العلمي ؤتمرات والن ر من الم يا لكثي محورا أساس

  .الدولية
  . فيه من خالل العديد من المؤتمرات الدوليةالبحثم الشخصي بالموضوع واالھتما -ب
  .محاولة إفادة الجامعة الجزائرية ببحث جاد في حقل معرفي يشھد نقاشا كبيرا حوله -ج
  .لى ذلك عايِّھم إيِّحثجيھات األساتذة بأھمية الموضوع وتو -د
اھيمالموضوع باألھمية ضمن اقتصاد تشھد فيه المؤسسة تحوالت لم تستوعب  اتصاف -ه ذه المف  ،فيه مثل ھ

  .زم مثلما ھو حاصل في العالمَّولم يولى لھا االھتمام الال
  
ة ال-4 الم :بحث أھمي ي ع دث ف صنع الح زال ي ا تمس موضوعا صنع وال ي ي أنھ تنا ف ة دراس ن أھمي  تكم

 مثل بقية اإلدارة، كما أن الجزائر وھي تعيش ھذه التحوالت المتأتية ضمن السياق العالمي المتغير فھي مثلھا
  : النقاط التي تدعم أھمية ھذا الموضوع نجدأھمالدول تزايد فيھا االھتمام بالموضوع، ومن 

  . اثبت نجاحه في الكثير من المؤسسات العالميةكأسلوب الجودة الشاملة إدارة أھمية -ا
  . اعتبار التنافسية سبيل لتحقيق نھضة ومناعة المؤسسة الجزائرية-ب
ا وأھمية يعطيھا قيمة ةلى دراسة تطبيقية عن واقع المؤسسة الجزائري اعتماد الموضوع ع-ج  بالغة من كونھ

  .اإلدارية وتساعد ھذه المؤسسات على االستفادة من ھذه الثورة اإلدارة صورة عن إعطاءتمكن من 
خطاء  وفق منھج تصحيح األ وتنقل المؤسسة من التفكيرأدائھم تمكن الدراسة العمال والمدراء من تحسين -د

  .إلى منھج آخر يعتمد التحسين المستمر في أداء األعمال والوظائف
اه المجتمع -ه سية ورف شاملة في تحقيق التناف ة الجودة ال دى المجتمع بأھمي وعي ل  تزيد الدراسة من زيادة ال

  .خاصة في دول العالم الثالث عامة والجزائر خاصة
  
  :أھداف البحث -5
ة -ا ارمعرف ات اإلط دخل  الفوالمنطلق ة لم شاملةإدارةكري ودة ال ور ، الج ل تط ي مراح درج ف الل الت ن خ  م

دخل  لوبالم ديثإداري كأس رواد ، ح ة ال ل ومعرف سفة األوائ وير فل ي تط ساھماتھم ف دھم وم اء بع ن ج  وم
  . وخاصة مفاھيم الجودة الشاملة،اإلدارة

ة  ،دة الشاملة الجوإدارة التغيير الثقافي في المؤسسة التي تتبنى مدخل أھمية إظھار -ب ومعرفة األبعاد الثقافي
  . لنجاح تبني المنھج اإلداري المتبعللمؤسسة وأھمية تطوير البناء الثقافي ،الخاصة بتطبيق المدخل

ل -ج ي ظ سة ف ا المؤس بحت تواجھھ ي أص ديات الت ف التح ة ومختل صادية العالمي ة االقت ة المنظوم معرف
ة والت العالمي ات  ا،التح تالت والتحالف ة والتك دة والمتداخل ذا ،لمعق ا ھ ة لتجاوزھ ة الكفيل اھج اإلداري  والمن

  . وتحقيقھا التنافسية المطلوبة في األسواق المحلية والعالمية،الواقع

و  



ة-د ا التنظيمي ة محل الدراسة وثقافتھ وافر أسس ومدى ، توصيف واقع المؤسسة الجزائري اء ت ات بن  ومتطلب
  . مع ما تتطلبه عملية التحول الثقافي ومدى تالؤمھا،ثقافة الجودة الشاملة فيھا

  
   : البحثحدود -6

ت   ة تناول تنا جزئي اع دراس سات القط دى مؤس و إح ومي وھ ف العم واد التنظي ات وم اع المنظف  قط
ع  ي مجم ل ف ل ألن ENADوالمتمث وطني كك صاد ال ى االقت ة عل م الدراس ن أن تعم ه وال يمك ل وحدات ، بكام

  :ھناك منافسين آخرين منھم
  .األلمانية HENKEL ھنكل  مجموعة-
  .السويسرية UNILIVER مجموعة اونيليفير -
  .التركية HAYET مجموعة حياة -
  . وحدات خاصة صغيرة جزائرية-
  

ة أنإال انه وكما ھو معروف من خالل حالة القطاع العمومي يمكن    ة التنظيمي شابھا في الثقاف  نجد ت
ستوى  ى م واء عل ة س شاكل المطروح رادوالم ات  أو األف ادئ أوالعملي اد المب سلوكات واألبع ن ال ا م  وغيرھ

  .السائدة في المؤسسات العمومية الوضع الذي يسمح بتبني نتائج الدراسة واالستفادة منھا
د ألي بحيث أن الوضع قد 2009كما أن ھذه الدراسة تصل حدودھا الزمنية إلى نھاية    ا بع ر فيم ن تغي

  . الطويلاألجل في ختلف قد تأكثرھاتماعية في ي عوامل سلوكية واجھامل المدروسة والع
  
  :وأدواته البحث منھج -7

  :إن طبيعة الدراسة محل البحث تتطلب اإللمام بجانبين  
ري: األول ب النظ شاملة : الجان ودة ال دخل إدارة الج سفية لم ة والفل ب الفكري ى الجوان ه إل نتطرق في وس

ة مباشرة والدراسات  إلى المصادر والمراجع  بالرجوع، والعالقات التبادلية بينھما،والتنافسية ا عالق التي لھ
  . من خالل المنھج الوصفي التحليلي،بالموضوع

اني ي: الث ب التطبيق اول :الجان ار  ويتن ااختب ذكورة نظري اط الم ف النق ة ،مختل روض واإلجاب ى الف  عل
إحدى المؤسسات حدات على مجموع شركات وو توزيعھاتم  االستبانة كأداة ل من خال،المطروحة للدراسة

ة  ع ( الوطني اد إمجم امج الحزم  ،)لمنتجات التنظيف ENAD ين ل بواسطة برن ا التحلي تم فيھ  اإلحصائيةي
   .spss للعلوم االجتماعية

  
  :الدراسات السابقة -8

د     وع ّاطلق اول موض ي تتن ات الت ن الدراس د م ى العدي ا عل شاملةإدارةلعن ودة ال ا  و، الج م ربطھ ت
سية المؤسسةإدارة لم نجد من يتكلم على أننا إال ، متعددةرىأخبمتغيرات  أداة لتحقيق تناف  ، الجودة الشاملة ك

ي و ن الدراسات الت اك م يأخذتھن ن منحى موضوعنا وتكلمت ف بعض م ك  ال ى ذل تن موضوعاتھا عل  م
  :وأھمھا

د  دراسةاألداء، الجودة الشاملة كمدخل لتحسين إدارة: رسالة دكتوراه معنونة بـ -أ ى قطاع البري ة عل  تطبيقي
سم  ال إدارةفي مصر، مقدمة من جورج حبشي اسكندر، كلية التجارة، ق ة عين شمس،األعم القاھرة، ، جامع

نة مصر، د توصل . 2004 س ىوق ا إل ائج مفادھ داع نت تالءم أن اإلب د ال ي اع البري ي قط سائد ف ار ال  واالبتك
ا توصل  الجودة الشاملة، بينما يتحقق إدارةوالمتطلب من  ات، كم يم واالتجاھ ار الق د اختب ىذلك عن  وجود إل

وب لنجاح  ك المطل ى الجودة، وتوصل إدارةفرق بين نظام التدريب السائد في القطاع وذل  نتيجة معاكسة إل
  . فيما يخص االتصال السائدلألخيرة

  
 إدارةوب لنجاح  السائد في قطاع البريد والنظام المطلاألداء فرق بين نظام تقويم وجود إلىتوصل و  

و  الء نح ات العم ا يخص توقع ذا فيم ودة، وك ادالج ة أبع دمات البريدي ي  الخ ودة الت ستوى الج م لم وإدراكھ
  .ون عليھايحصل

  

ز  



 نقيم ھذه الدراسة على أنھا مساھمة ھامة في توضيح طبيعة ما يتطلبه قطاع الخدمات من أنويمكن   
ا من تكون إدارة الجالئم حتى يمكن أن عوامل ابتكار وإبداع وتدريب م د أدركن ق، وق ودة الشاملة محل تطبي

ذي ذلك خالل  وجود اختالفات في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات عنه في القطاع اإلنتاجي ال
  .نحن بصدد دراسته

  
بقطاع مدخل مقترح لتطبيق إدارة الجودة الكلية على صناعة الحديد والصلب : رسالة دكتوراه معنونة بـ -ب

د هللاألعمال، مقدمة من  ة عين شمس، مصر عب ال، جامع سم إدارة األعم ة التجارة، ق ود خاطر، كلي  محم
ة 2003 شركة محل البحث، ضعف معرف ي ال ودة ف اليف الج ساب تك ى سوء احت ا الباحث إل ، وتوصل فيھ

املين أن ھناك جذكر ب، إال انه تخفيضھاالعاملين بمفھوم وعناصر تكاليف الجودة وكيفية  ة الع ودا في توعي ھ
  .وتشجيع أصحاب االقتراحات المناسبة لخفض التكاليف

  
اليف    ام سندرسه وھو تك ى عنصر ھ ا تطرقت إل تنا أنھ ة بدراس ذه الدراسة مقارن ويندرج تقييمنا لھ
ة الجودة،كبر أھمية ھذه التكاليفأ وسنحاول أن نبين بعمق ،الجودة ن، وضرورة توازنھا واتفاقھا مع ثقاف   م

  .حيث أن التكاليف تنبع من كل مكونات النظام اإلنتاجي بدء من التصميم
  
ـ -ج ة ب ى  :رسالة ماجستير معنون ة للتطوير مع التطبيق عل داخل الحديث ا والم إلدارة العلي ة ل ة اإلداري الثقاف

شمدخل الجودة الشاملة في قطاع األعمال العام د ال صاد ، ميي لـ سعيد محم ة االقت سكلي وم ال سموالعل  ياسية، ق
  :ونتائجھا توصلت إلى أن. 2000إدارة عامة، جامعة القاھرة، مصر، سنة 

  . عناصر الجودة الشاملة متوفرة بشكل كبير في المنظمات محل الدراسة-
  .توصل إلى أن ھناك اھتمام كبير بالموارد البشرية، إضافة إلى ارتفاع االھتمام بأداء الجودة في ھذا القطاع-
  .قة بين مداخل تحسين الجودة المختلفة وعالقتھا بمدخل إدارة الجودة الشاملة توضيح العال-
   .اإلداريتحسين العمل ل ضرورية كخطوة الجودة الشاملة إدارة أھمية الدراسة على أكدت -
  . الجودة الشاملةإدارة في تبني وتطبيق مدخل  العليااإلدارة حجم الدور الذي تلعبه أظھرت -
  

ادئ أنھا نجد فإنناھا بدراستنا ذا ما قارناإوھذه الدراسة     الجودة إدارة حاولت دراسة مدى تطبيق مب
ة، و ل الدراس ات مح ي المنظم شاملة ف سية ضمن ال ادئ بالتناف ذه المب ربط ھ ك ب ن ذل نتميز ع راتس  المتغي

  .االقتصادية الحالية
  
ا -د ة عنوانھ زل: دراس ناعة الغ ي ص ا ف رص تطبيقھ شاملة وف ودة ال ة إدارة الج صرية، دراس سيج الم  والن

ة  شورة في مجل دين، من ن ال تطبيقية على شركة الشرقية للغزل والنسيج، لألستاذ الدكتور فريد عبد الفتاح زي
شطة . 1994البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، سنة  ى أن أن ا توصل الباحث إل وفيھ

ؤد ت ت ودة ال زال ة الج وم َّمراقب ديى حسب المفھ دم ،التقلي ع ع ات ومن صحيح االنحراف  أي الفحص دون ت
تند إلى المركزية والبيروقراطية تكرارھا، كما وجد الباحث أن ھناك سيادة لألسلوب التقليدي في اإلدارة المس

دريبَّاللو ى وجود نقص في الت وارد، وتوصل إل يوائح، وعدم القدرة على االستخدام األفضل للم  ، نقص ف
ة  ، لليد العاملة السليمالتخطيط د للرقاب دام نظام جدي االھتمام بالكميات المنتجة على حساب الجودة في ظل انع

  . وغيره من العوامل البيئية األخرى،ضعف نظام المعلومات ،على الجودة
    
ه إدارة الجودة    ا تتطلب سائدة وم ة ال ة المنظم اد وعناصر ثقاف ومن نتائج الدراسة عدم التواؤم بين أبع
  . بل وأنھا مناوئة للجودة،الشاملة

 ساھمت وبطريقة جيدة في تبيان المتطلبات الالزمة ألنھا ما اطلعنا عليه أھموتعتبر ھذه الدراسة من   
ا في المؤسسة محل  ى نجاح تطبيقھ ؤدي إل ذي سوف ي لوضع إدارة الجودة الشاملة ضمن المناخ الحقيقي ال

  .الدراسة
 

ح  



ا -ه وراه عنوانھ الة دكت وجز لرس ي صناعة إدارة :عرض م تج ف ودة المن سين ج دخل لتح ة، م ودة الكلي  الج
ة أبوالغزل والنسيج بجمھورية مصر العربية، للدكتور جمال طاھر  شورة  بمجل ، اإلدارة الفتوح حجازي، من

   :إلىوتم التوصل من خاللھا . 1997، العدد الثالث، يناير29المجلد 
ى ال يرتقي أسلوب وھو ،ص والتفتيش كنظام للجودة الفحأسلوب اعتماد الشركات محل الدراسة على - ا إل  م

  . الجودة الشاملةإدارةتتطلبه 
ة أساسالشراء يتم على وأن تخطيط وتنظيم وظيفة الجودة، :  وجود قصور في جوانب-  المتاح وليس النوعي

  .وبدون فحص
  . ضعف تنافسية المؤسسة نتيجة العوامل السابقة-
  . الجودة الشاملةإدارةلتنظيمية السائدة مع ما تتطلبه  عدم تالؤم عناصر الثقافة ا-
  .االعتماد على اللوائح واإلجراءات التقليدية في العمل اإلداري -
  . في حل ومعالجة المشاكل الناتجةاإلحصائية األدوات عدم استعمال -
  . العاملين وضعف نظام االتصاالت واالبتكار واالقتراحات لدى، بالعمالء وبالتحسيناالعتناء ضعف -
  .األجل وانعدام الرؤية الطويلة ، وضعف االھتمام بالعنصر البشري، والتدريبالحوافز أنظمة ضعف -
  

ة في    ساھمة فعال اروكانت للدراسة م ه ال يمكن تإظھ سيج دون  ان سية صناعة الغزل والن حقيق تناف
دخل اإلطارتوفير  ي م م لتبن ا، خاصة ضروإدارة المالئ شاملة فيھ ات  الجودة ال ة مع متطلب رة تناسب الثقاف
  . الجودة الشاملةإدارة

  
  :مشتمالت البحث -9

ى قسمين،شملت دراستنا ھذه    ى، ة الثالثالفصول قسم نظري احتوى عل سم تطبيقي تضمنه األول  وق
  :الفصل الرابع وفق التقسيم التالي

  :ملة عبر مباحث ثالثاھتم بدراسة الفلسفة والمنطلقات المؤسسة إلدارة الجودة الشا:الفصل األول
  : بعض النقاط المحددة المتمثلة فيإلى وتطرق ، الجودة الشاملةإدارةاھتم بمفھوم وتطور : األولالمبحث 

شاملة،إدارةماھية  - ام  الجودة ال ا دواعي االھتم إدارة وحددنا فيھ وم ب شاملة، مفھ اد الجودة ال ،  الجودةوأبع
  . الجودة الشاملة بااليزوإدارة الشاملة، عالقة  الجودةإدارةمفھوم 

شأة - ي إدارة ن ي بالبحث ف شاملة، وعن ودة ال ر إدارةُ الج ور الفك شاملة وتط ودة ال م ، اإلداري الج ور ث التط
  . الجودة الشاملةإلدارةالتاريخي 

  
  : بـاھتمت الجودة الشاملة والتي إدارة  لتطبيقاألساسية وكان موضوعة النماذج :المبحث الثاني

د - رواام نج، خل ال ن ادوارد ديم ل م وذج ك ى نم م التعرف عل ه ت شاملة، وفي الجودة ال ز ب سير التمي ي تف د ف
  .نموذج كايرو ايشيكاواونموذج جوران، نموذج كروسبي، نموذج فايجنبوم، 

ز  - سير التمي ي تف ة ف داخل المعدل وري بالم دخل فيكت ي م ت ف شاملة، وتمثل وذج victoryالجودة ال  ونم
  .hamperھمبر

داخل- ي  الم ة ف سير الحديث دائري، تف وذج ال ن النم ل م ضمنت ك شاملة، وت الجودة ال ز ب الكم  التمي وذج م نم
  . للتحسين المستمراإلمداد للجودة ونموذج معھد بالدرج، النموذج األوروبي

  
  : ھيانقاطا ثالث وشمل ، الجودة الشاملة ومعوقاتھاإدارة وتركز حول عناصر تطبيق :المبحث الثالث

شاملةإدارةلق بمبادئ تطبيق  تتعاألولى - م، الجودة ال ا وت ق بكل من11 عن الحديث  فيھ دأ تتعل زام :  مب الت
ة العليا، اإلدارة دير المنظم ل ي رة العمي ق فك ستھلك وتعمي ه بالم اذ، التوجي ائقاتخ ى الحق اء عل رارات بن ،  الق

ائج ى النت ز عل ي، التركيز على العمليات مثلما يتم التركي دل التفت ة ب شرية ، شالوقاي وارد الب ة للم اإلدارة الفعال
شتركة، التعاون والمشاركة الجماعية بدال من المنافسة، داخل المنظمة ة الم ، التأكيد على ثبات الھدف والرؤي

  .التغذية العكسية ثم قياس األداء لإلنتاجية والجودة، التعليم والتدريب المستمر
دادملة، وتمثلت في مراحل  الجودة الشاإدارةمراحل تطبيق ب الثانية تتعلق- ذ، اإلع ويم، التنفي ، التخطيط، التق

  .تبادل ونشر الخبرات

ط  



ق ب - ة تتعل ق الثالث ات تطبي ل وجب إدارةمعوق ة عوام ا مجموع ا فيھ شاملة، وذكرن ودة ال ن أن الج زاح ع  ت
  . الجودة الشاملةإدارةطريق تطبيق 

  
افي كأساس إلدارة الجود  تضمن:الفصل الثاني شاملةالتغيير الثق اا،ة ال ثالثه المباح عليحتوت وھو م  ث ال

  :ھذا الفصل وھيل
شاملة :المبحث األول ة مع إدارة الجودة ال ة المتوافق ة التنظيمي ل ومن خالله تعرفنا على تطوير الثقاف  بالتحلي

  :من خالل
ع - ة م ودة المتوافق ة الج ة ثقاف ى تجلي ل عل م العم ا، ث ة، تعريفھ ة التنظيمي وم الثقاف شاملة إدارة مفھ ودة ال  الج

  .بتعريفھا ومعرفة خصائصھا
  .أھمية ووظيفة وتأثير الثقافة التنظيمية -
  

  : كالتالياألربعة  الثقافة التنظيميةكان لنا فيه استرسال بأبعاد: المبحث الثاني
دخل - ة لم ادة المالئم م القي ات، ث شاملة والعناصر إدارة بعد القيادة من حيث المفھوم والنظري التي  الجودة ال

  .تتكون منھا
  . مراجل التحسين وعناصرهإلىبعد التحسين المستمر بالتطرق  -
م - ي نظ ا ف ة الواجب توفرھ ن خالل العناصر الھام نظم م د ال ل إدارة بع صال، عم ن ات شاملة م ودة ال  الج

  .جماعي، مھام، تدريب، تعليم، استقرار في الھدف، ثم مراقية التقدم
اھيم بالتركيز على ، داخل المؤسسةإضفائه والكيفية التي تمكن من معناه،يل  بتحلبعد التوجيه بالمستھلك -  مف

ي  شاركة ف شتركة، الم ول الم سية، الحل ة العك وردون، التغذي ارجي، الم ستھلك الخ داخلي والم ستھلك ال الم
  . كمنتج وكمستھلكواإلدارةتخطيط المنتج، 

  
  :املة بعرضهويبحث في التحول إلى ثقافة الجودة الش: المبحث الثالث

ي - ل الت اني والعوام وذج الياب ى أدت النم اح إل ي إدارة نج شاملة ف ودة ال صال الج ة إي سة الياباني ى المؤس  إل
  .مصاف المؤسسات العالمية ذات التنافسية الكبيرة

ت- ة االس تالف وكيفي اء واالخ اط االلتق ذكر نق ث ب الم الثال دول الع اني ل وذج الياب دى صالحية النم ن داف م ة م
  .تجربة اليابانية بعد تقييمھاال
 واختيار المناسب منھا لحل مشاكل ، ودورھا وكيفية العمل بھا،أدوات الجودة الشاملة بتعريفھا وذكر أھمھا -

  .الجودة
  

ة من خالل المباحث : الفصل الثالث سية المؤسسة والتحديات العالمي ى تناف كان آخر فصل نظري تطرق إل
  :الثالث التالية
  : بتحليلالمفاھيم األساسية للتنافسيةوتضمن : لالمبحث األو

  . في فترة ماقبل الثورة الصناعية وفي عصر الثورة الصناعيةمساھمات الفكر االقتصادي -
سية - ري للتناف اء النظ سية البن زة التناف سبية والمي زة الن اھيم المي ل مف س بتحلي سية  وأس ا، التناف بنائھم

  .رهالمركز التنافسي وعناصومستوياتھا، 
   مؤشرات قياس التنافسية وحدودھا-
  . بتحديد مختلف العوامل المحددة لذلك التنافسية وتحقيقھا وفق الجودة الشاملة-
  . التنافسية في ظل التحوالت االقتصادية-
  

  :والذي كان موضوعه :الثانيالمبحث 
سيةظاھرة ال - ةتناف ذلك ، العالمي ام ب ى دواعي االھتم ة عل م البيئ،باإلجاب دة للمؤسسة المعاصرة  وفھ ة الجدي

شركات المتميزة بعولمة اإلنتاج واألسواق واألذواق، نظم اإلنتاج المرنة، تكنولوجيا المعلومات واالت صال، ال
  .التحالفات والتكتالت، المؤسسات االفتراضية واقتصاد المعرفةالمتعددة الجنسيات، 

سيةَّالمؤس - ة التناف ن منظور إدسة واإلدارة العالمي شاملة م ودة ال دير المعاصر ،ارة الج ة الم  بتوضيح أھمي
  .والوقت في ھذا النوع من اإلدارة

ي  



ك  

  :ـ بواھتم بتحقيق االستراتيجيات التنافسية للجودة :المبحث الثالث
  . ذكر أنواع االستراتيجيات التنافسية من تكلفة، تركيز وتميز، وكيفية تحقيقھا ومزاياھا ومخاطرھا-
  ، مع توضيح لتكاليف الجودة وانعدام الجودة أنواعھاة ومعرفة  تحليل تكاليف الجود-
 من خالل  بالتكلم عن دور التكاليف في دعم ھذه االستراتيجيات العالقة بين التكاليف واستراتيجيات الجودة-

  . ثم طرق تحقيق الربح من خالل  تكاليف الجودة،الموازنة بين تكاليف الجودة وانعدام الجودة
  

  : من خاللالجزائرية واقع الجودة والتنافسية في المؤسسة إلى وتطرقنا فيه :عالفصل الراب
  : المؤسسة الجزائرية واالھتمام بالتنافسية والجودة وذلك بـإصالحانصب على دراسة : المبحث األول

  .2009 إلى 1962 المؤسسة الجزائرية عبر مراحل امتدت من إصالح دراسة -
  . ومكونات الھيكل الوطني للجودةأھدافجودة في الجزائر بتحديد  دعائم الإرساء دراسة جھود -
  

  :إلىوتمثل في دراسة عن المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد التنظيف بالتطرق : المبحث الثاني
  : توصيف الدراسة بمعرفة-
  . ظروف اختيار العينة والمتمثلة في التعريف بالمؤسسة محل الدراسة-
  . للمؤسسة محل الدراسة تحليل المحيط التنافسي-
  . اختيار مجتمع وعينة الدراسة-
  . المعالجة اإلحصائية وشملت مراحل معالجة البيانات، وصف خصائص مجتمع الدراسة-
  . دراسة الفرضيات والنتائج المترتبة عنھا-
  . الداللة لمعرفة مدىtوسطاتھا الحسابية وانحرافاتھا المعيارية، ثم اختبار ت اختبار الفرضيات بحساب م-
 مناقشة نتائج البحث حسب كل فرض، ثم اقتراح نموذج للكيفية التي يمكن للمؤسسة محل الدراسة أن تتبنى -

  .بھا إدارة الجودة الشاملة لتحقيق التنافسية
  

ة-10 ات المفتاحي ودة، : الكلم شاملة،إدارة الج ودة ال ستمر،  الج تراتيجية التحسين الم سية، إس ودة، التناف  الج
  .ت االقتصادية، التحسين المستمرالتحوال

  
  :صعوبات البحث  -11

  : قسمينإلىيمكن تقسيم الصعوبات التي واجھھا الباحث   
ة الدراسات التي تطرقت أن ويمكن :صعوبات البحث النظري :أوال ا في قل ى نجملھ  ، مباشرةالموضوع إل

  .عامة الجودة الشاملة إدارة التي تكلمت عن المتعددةبالرغم من الدراسات 
  

  :وھي األھم وتتلخص في: البحث التطبيقي صعوبات :ثانيا
  :وحدات منتشرة على مختلف جھات الوطنشركات و توزع المؤسسة محل الدراسة على مجموعة -

ام  دا للقي ب جھ ا تتطل سة، مم كيكدة، تب سنطينة، س عيدة، ق زالن، االخضرية، س ور الغ ر العاصمة، س الجزائ
سھيالت على ة مرات ّ التنقل عدإلى إضافة، إلجابة على مدى زمنيبتوزيع االستبيان وانتظار ا رغم من الت ال
  .المقدمة من جھات مختلفة

ا - ساءل عن مصير الدراسة وتأثيرھ  عدم تفھم بعض المستجوبين لطبيعة البحث حتى من المسؤولين من ت
  .على المؤسسة في حال وجدت النتيجة سلبية

ا بھSPSSاإلحصائية  تطلب البحث استخدام أداة الحزم - ا استدعى ا ولم يكن الباحث ملم ربص  مم ام بت القي
م  ط ث بعض الجوانب فق ام ب ي إدخال مكثف مكن اإللم ساعدة ف د الم د ي ي المجال لم البحث عن مختصين ف

   .أطال من عمر العملالنتائج ومعالجتھا وھو ما 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  األولالفصل 

  إدارة الجودة الشاملة الفلسفة والمنطلقات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   :دـــتمھي
 معينة، فھي وقواعد إجراءات تكون مجموعة أن الجودة الشاملة سيجدھا قبل إدارة الدارس لمنھج إن  

 بثقافة ھدف يمكن تسميته أو نتيجة إلىلمنطلقات والمنھج ليصل فلسفة وفكر ينطلق من تفكير محدد ا
مراحل مر بھا تاريخ الفكر عدة  الجودة الشاملة تقدم نفسھا كمرحلة ضمن إدارة نإ إذ التحسين المستمر،

أن  لإلدارة ثم مرحلة من مراحل تطور مفھوم الجودة ثانيا، وھي بعد ذلك نظاما ال يمكن ،أوال اإلداري
  . ومخرجاته، بتحديد مدخالته، عملياته، دعائمهإرساء من خالل إالدة المطلوبة تحقق الجو

    
 الزاوية التي ينظر بھا كل أو النظرة إلى الجودة الشاملة إدارة مفھوم دراسةوتعود الصعوبة في   
 من غير ذلكو يئة، والزمن والباألفراد ھذه الزاوية تختلف باختالف أن مھتم بالموضوع، وبديھي أودارس 

األطراف المكونة للمؤسسة، فھل  كأحد المؤثرة، كما تختلف باختالف طبيعة تواجد الفرد األخرىالعوامل 
  . منتج؟أو ھو عامل، مستھلك

  
 أسسھا الجودة الشاملة حتى تتبين إلدارة نعطيه أنكل ھذا سينعكس على طبيعة التعريف الذي يمكن   
ن إوالتي و ،ISO 9000وبين المواصفات العالمية للجودة ايزو خاصة في ظل الخلط المالخظ بينھا وأھدافھا،

 محدودة في الزمن إجراءات تبقى عبارة عن أنھا إال الجودة إدارة أسس من أفكارھااستلھمت الكثير من 
  . ما قورنت بھاإذاوالمكان 

  
 مراحل تطور إلى حتى نصل اإلداريضرورة التعرف على مراحل تطور الفكر ل  يدفعناوھو ما  
رجات دون المدخالت والعمليات، خ التي انصبت على فحص الم بمرحلة الفحصاًبدء ، الجودة الشاملةإدارة

 تعميم الجودة على باقي المنتوج، ّ ومن ثمتلتھا مرحلة مراقبة الجودة التي تركزت على اتخاذ عينة للمراقبة
 بإشراك جودة أحسن إلىقاية للوصول  والتي اھتمت بمفھوم المنع والو، شھدنا مرحلة توكيد الجودةبعد ذلك

، وكانت 9000 معايير لذلك كمعيار ايزو بإيجاد، واتسمت األخرى مختلف العمليات إلىالجميع من التصميم 
 أوج ِ المنترت للجودة من وجھة نظر العميل وليسَّ الجودة الشاملة التي نظإدارة ھي ّمھمةالمرحلة ال
  .المؤسسة

  
 ظھرت مجموعة من النماذج المفسرة وھضمھا ي سيتم بھا فھم ھذه الفلسفةتعرف على الكيفية التولل  

 ، الملقب بأب الجودة)Edward Deming ادوارد ديمنج( ماجاء به وأبرزھا ،لطريقة الوصول للتميز
أساليب الفحص  تحديد الھدف وتبني فلسفة التحسين المستمر، نبذ : نقطة تمثلت في14على بتركيزه 
االبتعاد عن واعتمد التدريب للجميع، إضافة إلى   ، السعر فقطأساسويم الموردين على تق  رفضوالتفتيش،
  . العوائق التنظيمية والشعارات التي ال تتناسب وقدرات المؤسسةوإزالة ،الخوف

  
  وفايجنبومCrosby كروسبي، Juran جوران(وجاء بعد ذلك مجموعة من المفكرين مثل   

Feigenbaum( وأشھرھم  من المدرسة اليابانية آخرونھم مفكرون َمَّديمنج ودع لمواصلة مجھودات
 إدارة إبراز ھؤالء دورا كبيرا في ّأدىوقد ،  Cairo Ichikawa) كايرو ايشيكاواو  Taguchiتاغوشي (

 فيكتوري( كنموذج أخرىنماذج  نفس الوقت ظھرت فيو  الكبيرين، الزخم واالھتماموإعطائھاالجودة 
Victoryوھمبر  Hamper( لة، تلتھا النماذج الحديثة التي احتوت النموذج ّ ما سمي بالنماذج المعدأو

 اإلمداد للجودة، ونموذج معھد ، النموذج األوروبي)Malkom Baldrige مالكم بالدرج(موذج الدائري ، ن
  .للتحسين المستمر للعملية

  
 العليا اإلدارة من التزام يبدأھا  تطبيقأن الجودة الشاملة تركز في منطلقاتھا على إدارة أنكما   

 وترسيخ فكرة التوجيه أنشطتھا ومقتضياتھا، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لكافة ، للجودةستراتيجيةاب
بالعميل عوض التوجيه بالمنتج مثلما كان سائدا من قبل، واالعتماد على الحقائق في اتخاذ القرارات المنطلقة 

 .من االھتمام بالعمليات
 بإحالل اإلدارة التقليدية في األساليب الجودة الشاملة القضاء على إدارةول أخرى تحاجھة من   
 والمشاركة الجماعية برؤية ، بالموارد البشريةالمتزايد واالھتمام ، محل الفحص والتفتيش والمنعالوقاية
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 اإلنتاجية أداءياس  قإلى وصوال األفراد،مشتركة وھدف واضح ينبع من خطة تدريبية محسوبة وشاملة لكل 
 الجيد من خالل معرفة حاجتنا اإلعداد وضمان االستفادة من التغذية العكسية، ليساعدنا ذلك في ،والجودة

 التي تترتب عنھا كل اإلستراتيجية وتحديد الرؤية  خاصة،زم للمدراءّ والقيام بالتدريب الالاإلدارة،لھذه 
 التخطيط التفصيلي لعملية التطبيق وتحديد ليأتي، ه النقاطن يدرك الجميع ھذأ المنظمة فيما بعد، وأھداف

 وتنظيميا األفراد، إدراكتقويم الذي يكون ذاتيا بمعرفة مدى إلى ال وصوال ،الموارد واالستراتيجيات التنفيذية
  .قوة والضعف والسلبية وااليجابيةبمعرفة ثقافة المنظمة من حيث ال

  
 األدوات على األفرادفيھا يتم التركيز على تدريب ف ،بالغة ميةإدارة الجودة أھولعملية التنفيذ في   

  . الموردين والعمالء في عملية التحسينوإشراك ،المالئمة لحل مشاكل الجودة
  

 تطبيق أمام كافة العوائق التي تقف سدا إزالة على األولى سابقا سيتوقف بالدرجة ونجاح ما ذكرناه  
 محاكاة النجاح الحاصل في المؤسسات م وعدالنتائج،ع في حصد  وھذا بعدم التسر، الجودةإدارةمبدأ 

 في غياب القيادات المالئمة لتطبيق أو ، للعنصر البشريإعداد ودون المؤسسة، دون مراعاة بيئة األخرى
 لدى اإلحباط إلىالمدخل، وكذا غياب المعلومات المترتبة عن كل مرحلة من المراحل، مما قد يؤدي 

 المؤسسة بالمشاكل الصغيرة نجدھا تبدأ أن فعوض ، حل المشاكلأولوياتيختل سلم العاملين، كما قد 
 اإلنصات الجودة، خاصة في ظل عدم إدارة المرحلي في والتغيير وھو خطأ يتنافى ،تتصدى للكبيرة منھا

  .األجل القصيرة والطويلة األھدافظل انعدام التوازن بين   فيأوالجيد والكافي للعمالء والموردين، 
   

  : شملتة مباحث ثالثإلى قسمنا ھذا الفصل هولدراسة ما ذكرنا  
  .ھاوتطور مفھوم إدارة الجودة الشاملة -
  .النماذج األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة -
  .عناصر تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومعوقاتھا -
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  :ھاطوروت  الجودة الشاملةإدارةمفھوم : األولالمبحث 
 متكامل من خالل التطور الحاصل لكل من الفكر إداري الجودة الشاملة كمفھوم إدارةرت ّتطو  
ن مبحثنا ھذا إ بمختلف أبعادھا، ولذلك فة، األمر الذي سيمكننا من معرفتھا المختلفبمراحلھا والجودة اإلداري

  : تشمل النقاط التاليةةثالثسيتطرق بالشرح والتحليل إلى مطالب 
 .دارة الجودة الشاملة كنظام متكامل إ-
  . ماھية إدارة الجودة الشاملة-
  . نشأة إدارة الجودة الشاملة-
 

  :ماھية إدارة الجودة الشاملة: ولالمطلب األ
  :دواعي االھتمام بإدارة الجودة الشاملة- 1

ى جودة إن إدارة الجودة الشاملة كنظام متكامل ال يقف عند حدود جودة السلعة، بل يتعداھا إل  
المنظمة التي تتطلب تالفي أي عيب أو خطأ على مستوى األنشطة والوظائف، من خالل زيادة فاعلية 
األفراد باالستفادة من المبادرات الذاتية واالبتكارية لھم، والتي تتجسد في النھاية في السلع والخدمات 

 .المقدمة
  

  :املة يشمل كل األطرافوالكالم عن فوائد أو دواعي االھتمام بإدارة الجودة الش  
  ؛)العميل ( المستھلك  -
  المؤسسة؛ -
  .العاملين -
  
   ):إرضاء العمالء ( بالنسبة للمستھلك  1- 1

فھم سر وجود المنظمة ومصدر العائد الناتج لھا، فبدونھم ال عائد وال حصة سوقية وال ربح، 
  :لحفاظ عليھم بـوالھدف األساسي من إدخال إدارة الجودة الشاملة ھو كسب العمالء وا

  إمتاع العمالء الحاليين والمحافظة عليھم؛ -
  جذب المزيد من العمالء؛ -
  تصميم المنتجات التي تلبي االحتياجات المتغيرة والجديدة للعمالء؛ -
تخفيض التكاليف المنسوبة إلى عدم رضا العمالء، كتكاليف إجابة شكواھم، ذلك أن الدراسات أثبتت أن  -

ن أربعة إلى خمسة أمثال تكلفتھا الحالية المنفقة للمحافظة على عمالئھا الحاليين إذا ما الشركة تتكلف م
  1.اضطرت لجذب عمالء جدد

 واقتصاديا بخلو المنتج من التلوث وحمايته من الغش والتالعب في المواصفات حماية العميل صحيا -
  2.والمقاييس، وتوفير المعلومات الكافية عن السلعة، من حيث تركيبھا وكميتھا ومدة صالحيتھا

تقليل الوقت الالزم النجاز المھمات للعميل، وتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء، ألن عدم  -
  .االھتمام بالجودة يعمل على زيادة وقت أداء المھام والمراقبة، وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين

  
اصرة إلى جعله في أول ضطر المنظمات المع الجودة يكون أخيرا لدى المستھلك، مما يعلىفالحكم 

، من خاللھا  ترى نفسھارآة تعكس صورتھاأن تضع نصب عينيھا المستھلك كماھتماماتھا، وعلى المؤسسة 
  3:م مدى نجاحھا، وھذا بطرح األسئلة التالية لتتحقق من ذلكِّوتقي

ھل نقوم بخدمة عمالئنا بالسرعة - ماھي صورة المؤسسة ومدى الثقة التي تكتسبھا لدى المستھلك؟ -
  لتعقيدات اإلدارية التي تواجھھم؟المطلوبة، وتسھيل ا

  ھل نوفر لھم خدمات شاملة وحلوال حسب المعايير؟ -
                                                           

، 1997، أكاديمية السادات، مصر، )دكتوراه( ماھر احمد فريد، اإلدارة المتكاملة للجودة، المدخل إلى تحسين وتنمية األداء، زمالة  1
 .260.ص

 .50.، ص2001ار، سنة آذ/ محمد فضل ملحم، إدارة الجودة الشاملة، مجلة البنوك في األردن، العدد الثاني، المجلد العشرون، شباط 2
3 Bernard Eltschinger, le TQM et l’organisation en apprentissage permanent, 
www.itu.int/itudoc/hrdqpub/hrdq73/tqmclpo1_ww7-fr.doc, p. 06. 
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ھل يتم تسوية طلبات الشراء والحصول على الخدمات من خالل التعامل مع جھة واحدة، أم انه ھناك تعدد  -
  للجھات المسؤولة مما يولد نوعا من عدم االرتياح والتذمر لدى العميل؟ 

  
  :مؤسسة بالنسبة لل2- 1

  4:تظھر الفوائد الناتجة عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في النواحي التالية   
  .تسويقتحسين الجودة والقدرة على المنافسة من خالل األسعار والتحكم في تكاليف ال -
  .زيادة الفاعلية والعائد على االستثمارالزيادة في الحصة السوقية وخفض تكاليف وعيوب اإلنتاج، إضافة ل -
  .زيادة األرباح واإلنتاجية والمبيعات وخفض زمن دورة اإلنتاج -
  .تحسين االتصال والتعاون بين  وحدات المنظمة وتقليل المھام العديمة الفائدة والتكرار -
  .ة االبتكارات والتحسين المستمرزياد -
  5.تعزيز المركز التنافسي وزيادة كفاءة العمليات -
  6.م التجديد والتطويرتكوين وتطوير ثقافة التغيير اإليجابي الفعال القائم على قي -
خفيض نسب الفاقد والعادم والھدر وغير المستغل أينما وجد، وفي الوقت ذاته زيادة وتطوير كفاءة ت -

  7.المنظمة على إنتاج السلع والخدمات
زيادة الفعالية التنظيمية من خالل العمل الجماعي الذي تنتجه إدارة الجودة الشاملة وأثرھا على تحسين  -

 8. االتصال، وإشراك الجميع في حل المشاكل ومنه تقليل معدل دوران العمالةعملية
  

الربحية والوضع التنافسي ونشير إلى أن  ھناك الكثير من الدراسات التي ربطت بين الجودة و    
للمؤسسة، وخاصة ماقام به معھد التخطيط االستراتيجي بالواليات المتحدة األمريكية، الذي أكد على أن 
األعمال التي تقدم الجودة األعلى ھي األكثر ربحية واألسرع نموا، كما أكد أن الجودة المرتفعة والعائد 

  9.المرتفع على االستثمار يسيران جنبا إلى جنب
  
  : بالنسبة للعاملين3- 1

  10: إن أھم الفوائد التي تنعكس على العاملين تتمثل في  
  تحسين العالقات اإلنسانية ورفع مستوى الروح المعنوية لدى العاملين؛ -
  ض نسبة الحوادث الصناعية؛تخفيض شكاوى العاملين وانخفا -
دماجھم في إتحسين التعاون كفريق، وتحسين االتصال بإحداث لغة مشتركة، وزيادة مشاركة العاملين و -

  11. االتجاه الصحيح وراء قيادة المنظمةمالنظام، من خالل توجيھ
ب وتحليل المشاكل وتجزئتھا إلى أجزاء اصغر حتى يمكن السيطرة تعليم العاملين كيفية تحديد وترتي -

  12.عليھا، وتحسين الثقة وأداء العمل من العاملين
 
  : وأبعادھا مفھوم الجودة-2
 : مفھوم الجودة1- 2

وألن بقية  ، تأكيد الجودة، الجودة الشاملة وغيرھا من المواصفات،يخلط الكثير بين مفاھيم الجودة  
المفاھيم سيأتي مجال ذكرھا سنحاول أن نبرز مفھوم الجودة فقط، وما سنالحظه ھو تعدد التعاريف 

                                                           
 .152. ، ص2001صالح الدين عبد الباقي، قضايا إدارية معاصرة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، سنة . د 4
 .27.،ص 2003، حزيران 22، المجلد 05 إياد عبد هللا شعبان، إدارة الجودة الشاملة في البنوك، مجلة البنوك في األردن، العدد  5
علي ميا، إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقھا في مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي في الجمھورية العربية السورية .  د 6

 . 58. ، ص2000، سنة 02، العدد 22،مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، جامعة تشرين، الالذقية سوريا، المجلد 
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  7
، 2001أمين عبد العزيز حسن، إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة، مصر، .  د 8

 .33.ص
 .266-265. ماھر احمد فريد، مرجع سبق ذكره، ص 9

 .58. علي ميا ،مرجع سبق ذكره، ص.  د 10
 .267-266.  ماھر احمد فريد، مرجع سبق ذكره، ص 11
 .مرجع سبق ذكره، نفس الصفحةقضايا إدارية معاصرة،صالح الدين عبد الباقي، .  د 12
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ِّ موردا، وكذا األھمية  التي م زبونا أمكان منتجا أأالختالف الجوانب التي ترى منھا الجودة والمستفيد، سواء 
  .تسيھا الجانب القيمي والمنفعي بالنسبة إلى من يعمل على تحديد جودة السلعةيك
  
، ويسمي البعض ھذا المدخل لجوران 13."مالءمة المنتج للمستخدم" يعرفھا بأنھا :Juran تعريف جوران - أ

   14.التفوق المتساميبمدخل 
تج على أدائه لالستخدام وفقا للمواصفات المطلوبة فيه تحقيقا لرضا قدرة المن ويقصد فيه بالجودة  
  .المستھلك

  15"تحقيق رغبة المستھلك"  يعرفھا بـ:Feijenbaum تعريف فايجنبوم -ب
ق  يعتمد البعض في تعريفه للجودة على رؤيته لھا حسب الجوانب التي تتعل: تعاريف وفق معايير أخرى- ج

   16:بھا وھي
 أي بمعنى الرفاھية والتميز، ،Superlative وتعطي للجودة معنى التفضيل :درجة التفضيل: الجودة: أوال

أن ھذا النوع من السلع التي ينطبق عليھا مفھوم الجودة بدرجة التفضيل وھنا تكمن صعوبة القياس، كما 
  .غير متاح إال للقادرين على الدفع

  
 من خالل إعطاء األھمية ،"المواءمة لالستعمال" : ووفقه الجودة تعني:المطابقة لالستعمال:الجودة: ثانيا

 والخدمات التي يحصل عليھا وفق للتصميم واإلنتاجية ومشاركة الزبون في وضع متطلبات جودة السلع
ووفق ھذا المنظور يكون السعر، موعد السلع المحدد، سھولة الصيانة، عناصر مھمة لھا تأثيرھا . توقعاته

  .على اختيارات الزبون للمنتوج أو الخدمة
  

لخدمة  وفق ھذا المفھوم فان تحقيق الجودة يعني أن المنتوج أو ا:المطابقة مع المتطلبات: الجودة: ثالثا
تشبع كل المتطلبات المحددة من قبل الزبائن، والتي تكون محددة في عقد الشراء أو بموجب القانون أو أية 

  .وثائق محددة في نظام الجودة
  

 وھو مجموعة الخصائص المميزة للسلع والخدمات المؤثرة على تلبية :التركيز على الزبون: الجودة:رابعا
  .احتياجات الزبائن

    
 التعريف مع ما اعتمدته المنظمة العالمية للتقييس بموجب المواصفة القياسية ايزو ويتفق ھذا  

 يرغب الزبون في مالحظتھا ، والذي يركز على ضرورة االھتمام بالمتطلبات الظاھرية التي9000/172000
في السلع والخدمات، فضال عن تلمسه للمنافع المتحققة من استخدام ھذه السلع بما يلبي حاجاته الضمنية، 

  18".حالة خدمة أو سلعة موجھة لتلبية حاجيات المستعملين:" ويعتبرھا
  

  الجودة ھي مجموع الخصائص التي يمكنھا تلبية " 8402وحسب تعريف ايزو   
   19".االحتياجات الظاھرة و المنظمة

 
  

                                                           
، دليل عصري للجودة والتنافسية مع ترجمة لنصوص ومفاھيم وإرشادات 9000احمد سيد مصطفى، إدارة الجودة الشاملة  وااليزو. د 13

 .15.، ص2005االيزو، سنة منظمة 
، دار الثقافة، عمان، األردن، الطبعة األولى، اإلصدار 2000 :9001قاسم نايف علوان،  إدارة الجودة الشاملة  ومتطلبات االيزو .  د 14

 .20.، ص2005األول، سنة 
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  15
 .13. ، ص2005محمد عبد الوھاب العزاوي، إدارة الجودة الشاملة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة .  د 16

17  Bernard Froman, du management qualité au manuel du management, L’outil Stratégique, AFNOR, 
Paris, 2001, p.22. 
18  Alain Courtois, gestion de production, les éditions d’Organisation, 11eme tirage, paris, France, 2001, 
p.319. 
19 Terfaya Nassima, démarche qualité dans l’entreprise et analyse des risques, éditions HOUMA, Alger, 
◌َAlgérie, 2004, p.13. 
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  20: ھناك من يعرفھابـ :4 تعريف-د
  ".المتانة  واألداء المتميز"  بـ Connellيعرفھا كونيل -  
  ".درة على األداء المتميز في السوقجعل السلعة أكثر ق"   بـ Barkerيعرفھا باركر-  

تعبير عن مقدار الخسارة التي "  ويرى بأنھا Taguchi يرجع إلى المھندس الياباني تاغوشي:5تعريف -ه
  21"يمكن تفاديھا والتي قد يسببھا المنتج للمجتمع بعد تسليمه

  
: " و المنظمة األوروبية لضبط الجودة بأنھا (ASCS)تعرفه الجمعية األمريكية لضبط الجودة : 6تعريف-و

  22. "المجموع الكلي للمزايا والخصائص التي تؤثر في قدرة المنتج أو الخدمة على تلبية حاجات معينة
   23: وتعرفھا المواصفات اليابانية بـ:7تعريف-ز
  ."نظام من األدوات إلنتاج سلع أو خدمات بجودة تستجيب لطلبات الزبون"-
  ."ثر منفعة واستجابة للزبونيتعلق بتطوير وإنتاج سلع بطريقة اقتصادية أك"-
  ."تموين السوق بسلع ذات جودة وأسعار وكميات مقبولة"-
  
ن تباينت في تعريفھا للجودة، إال أنھا حملت مجموعة إومن المالحظ أن مختلف التعاريف السابقة و    

 المستھلك من نقاط االلتقاء التي تمكننا من إيجاد اقتراب لفھم طبيعة الجودة على أنھا تلبية احتياجات
الظاھرية والضمنية، وھو ما يعني أن الجودة تمتد على طول العملية اإلنتاجية، على امتداد مختلف مراحل 
حياة المنتوج، من تحليل لطبيعة السوق والبيئة، البحث والتطوير، التصميم ، االنجاز، الصيانة إلى حين 

  .وصولھا إلى تحقيق ھدف إرضاء الزبون
  
ات المتباينة  للجودة جعلت البعض من الخبراء يلجأ إلى تعريفات تعتمد على عدة وكل ھذه االختالف    

مداخل تعكس رؤية كل طرف من األطراف الداخلة في العملية، في محاولة إليجاد مقاربة تھتم بمختلف 
  :جوانبھا وھي

  
 الجمال، فال يمكن  وتعني انه للجودة مفھوم فلسفي مثلھا مثل مفھوم: الجودة من وجھة النظر الفلسفية- أ

  .إدراكھا إال من خالل التجربة، فمن غير الممكن قياسھا أو لمسھا
  
 تعرف على أنھا مجموعة  الخصائص التي يتمتع بھا منتوج ما، إذ : الجودة من وجھة نظر المنتوج-ب

لى يمكن القول عن منتوجين أنھما مختلفان عندما ال يقدمان نفس الخصائص، ونقول عن سيارة تحتوي ع
محرك قوي أنھا ذات جودة عالية مقارنة بأخرى تحتوي محركا اقل قوة، ومنه فالجودة ھنا قابلة للقياس 

  .ألنھا تتعلق بمكونات المنتوج
  
 وھي مقاربة تسويقية، ترتبط بالطرق والمنتجات والخدمات التي تلبي : من وجھة نظر المستھلك- ج

  .الحاجيات المختلفة للمستھلكين
 ھذه النظرة يتمثل في القدرة على تلبية توقعات المستھلكين، وھو ما يعني أنھا ليست والجواب حسب    

ذات معنى موضوعي قابل للقياس وموحد، بل ھي ذات معنى ذاتي غير قابلة للقياس، تتعلق بالتوقعات 
تبار ، كما أن اع"ب"ليست لذات المنتوج بالنسبة للفرد " أ"الخاصة لكل مستھلك، فجودة المنتوج للفرد

ويتفق ھذا مع . المنتوج ذا نوعية جيدة إنما يرجع إلى مدى تلبية حاجيات اكبر عدد ممكن من المستھلكين
  24.)ديمنج، جوران وفيجنبوم(مدخل 

                                                           
 .13.، ص2001 توفيق محمد عبد المحسن، تخطيط ومراقبة جودة المنتجات، دار النھضة العربية، القاھرة، مصر، سنة  20

21 Dilworth James, Operation management, 2ed.new York: McGraw-hill, 1996, p.609 
22 Seddiki Abdallah, Management de la qualité, de l’insertion a l’esprit kaizen, OPU, Alger, Algérie, 
2004, p.24. 

 .15.محمد عبد الوھاب العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص. د 23
 خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، إدارة الجودة الشاملة، تطبيقات على القطاع الصحي، العبيكان للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 24

 .49.ص، 1997ودية، سنةالسع
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وحسب ھذا المقياس تعرف الجودة بأنھا مدى مطابقة المنتوج للمقاييس : الجودة من وجھة نظر اإلنتاج-د
والمخططات أو الخصائص المحددة من طرف المنتج، فالمنتوج ذو الجودة العالية ھو ذلك الذي يخضع إلى 

ستھلكين، ويتفق ھذا المدخل مع فلسفة مجموعة المقاييس والمخططات بغض النظر عن محددات الم
  25. للجودة)Crosbyكروسبي (
  
وتعني بالنسبة للمنتج العالقة بين الجودة والتكلفة، أما بالنسبة للمستھلك فإنھا تعني :  من وجھة نظر القيمة-ه

ظر ھذه ھو ذلك الذي يلبي الحاجيات العالقة بين الجودة والسعر، فالمنتوج أو الجودة العالية حسب وجھة الن
  .بسعر مقبول بالنسبة للمستھلك أو بتكلفة مقبولة بالنسبة للمنتج

  
  :ج التاليةوھنا يتم تعريفھا حسب مراحل المنتو :26الجودة حسب مراحل حياة المنتوج-و

 وفيھا يتم التعرف على حاجيات المستعملين مما يساعد على تحديد الخصائص العملية :المرحلة األولى
  .ن التحديد السيئ للخصائص سيؤدي حتما إلى فشل المنتوجإللمنتجات المناسبة إلرضاء رغباتھم، إذ 

  
ى خصائص تقنية بتحديد المميزات  وتھتم بالتصميم، بمعنى تحويل الخصائص العملية إل:المرحلة الثانية

  .المادية عن طريق وضع نماذج ومجسمات وإجراء اختبارات أداء، إضافة إلى محاولة تحديد السعر
  

  . وتتضمن تصميم فنون اإلنتاج الالزمة والموافقة للمنتوج مع مراعاة التكلفة:المرحلة الثالثة
  

اة التجارية، وتصبح فيھا العالقة مع الزبائن ھي  وھي مرحلة انطالق المنتوج إلى الحي:المرحلة الرابعة
المحدد األساسي في إبراز جودة العرض المقدم من المؤسسة، بالترافق مع سياسة اتصال فعالة وتقديم 

  .خدمات ناجحة
 

    الجودة اثناء حياة المنتوج        01:شكل رقم
     

  

                                                          

  
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
  

  27:عوامل رئيسية ھي ةثالثوقد أرجع البعض االختالف والتنوع في معنى الجودة وتعريفھا إلى  

 
 .49. المرجع السابق، ص 25

26Jean- Claude Tarondeau, stratégie industrielle,VUIBERT, 2eme édition, paris, 1998, p. 237.   

  المتغيرات المحددة للجودة            مراحل حياة المنتوج
  
  الخصائص الوظيفية للمنتوج-           لحاجياتالتعرف على ا- 1
   
  
  للمنتوج) الفيزيائية( الخصائص المادية-            تنمية المنتوج - 2

  النجاعة-                
  السعر-                

  
  خصائص فنون اإلنتاج الصناعية-         تصميم فنون اإلنتاج- 3

  التكاليف-                
  
  
  الخدمات-       ت التسويقيةتحديد المخططا- 4

 االتصاالت-                
Source : Jean- Claude tarondeau, op. Cit. p. 237. 
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 وجھات نظر الجھات المعنية بالجودة، فالمنتج ينظر لمدى مطابقتھا للمواصفات والزبون : العامل األول- أ
لمدى مالءمتھا لالستعمال الفعلي ومن الناحية االقتصادية ينظر للقيمة النقدية للسلع أو الخدمات التي يقبلھا 

  .الزبون
  
ئص والمواصفات واالستعمال الفعلي، يتعلق بطبيعة استخدام الجودة ومجالھا وھي الخصا:  العامل الثاني-ب

  .كوظيفة لبلوغ مستوى معين، أو اإلنتاج الصحيح من المرة األولى
  
 يتمثل في عالقة الجودة بمفاھيم أخرى كالقيمة، السعر، الحاجة لالستخدام، واألداء في :العامل الثالث- ج

  .الميدان
  

                                                                                                                                                                                          

تطرق إلى الموضوع من منظور شامل ھذه االختالفات ومحاولة المواءمة بينھا ھي التي تستدعي ال
يعطيھا معنى يجعل منھا ميزة تنافسية للمؤسسة وھدفا رئيسيا لھا تحت مسؤولية كل أفرادھا وليس قسما أو 

  .جماعة ما
  
  : أبعاد الجودة2- 2

كما ذكرنا سابقا تحمل معاني متباينة ووجھات نظر مختلفة وھو ما يجعلھا ذات خصائص الجودة و  
  28: أبعاد ھي)08( في ثمانيةGarvinيجملھا وأبعاد معينة، 

  
 وھي احتمال عمل المنتج دون فشل خالل فترة زمنية معينة محددة، وتعتبر :Reliability المعولية 2-1- 2

، فعندما يطرح المستھلك تساؤال عن عمل السيارة في األوقات المعولية أھم بعد يركز عليه المستھلك
الباردة، وھل تستخدم إطاراتھا لفترة طويلة، فنحن بصدد ھذا البعد، وھو يخص السلع المعمرة، وال يمكن 

  29.اكتشافه إال بعد فترة من االستخدام
  
التي ھي  ويمكن تحديده من خالل الخصائص الوظيفية للمنتوج، و: Performance مستوى األداء2-2- 2

يعتمد عليھا في تصنيف المنتجات، ففي ميدان المطاعم والطيران يتعلق األمر بنوعية الخدمة، أما بالنسبة 
  .الخ، وبالنسبة للتلفزيون وضوح ألوانه مثال....كللسيارات تتمثل الخصائص في السرعة، االستھال

  
فاألداء يرتبط بالرغبات واالتجاھات الشخصية لكل فرد، ذلك أن األداء الذي يمثل جودة عالية لدى   

فرد ما قد ال يكون بنفس القدر لدى فرد آخر، فالتسارع في السيارة قد يعتبره الشباب مقياسا، بينما نجده 
   30.عكس ذلك عند الكبار

  
 المنتوج ذو الجودة العالية يعبر على مدى تطابقه والمقاييس المحددة سلفا :Confirmité المطابقة 2-3- 2

إلنتاجه، والعكس يعبر على منتوج سيئ الجودة، وقد اعتبرت المطابقة أھم بعد يعتمد في مرحلة التفتيش 
ضمن حدود  %97 دة العالية إذا حققت نسبة مطابقة ال تقل عنومراقبة الجودة، وھناك من يحدد الجو

  .التفاوت المسموح بھا
  
التصميم، الذوق، الرائحة، المظھر الخارجي، : وتمثل جانبا ذاتيا للفرد، وتتضمن معايير: الجمالية2-4- 2

نتوج، الصوت، التحسس، وأھميتھا تزداد في بعض الصناعات اإلبداعية كأساس لجذب المستھلك نحو الم
  .كالسلع الكمالية، المالبس، وغيرھا

  
 

ھيم شكري جريس، إستراتيجية الجودة الشاملة وعالقتھا بخفض التكاليف، دراسة نظرية تطبيقية على إحدى المنشآت اإلنتاجية إبرا.د 27
، 1998في سلطنة عمان، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاھرة، مصر، العدد الثالث، يوليو

 .121-120.ص
  .34.قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره،ص.د-  28

  - Jean- Claude Tarondeau, op. cit, p.235. 
 .345.، ص1994 اإلداري، مصر، سعيد يس عامر، استراتيجيات التغيير، وايد سرفيس لالستشارات والتطوير. د 29
 .344-343.المرجع السابق،ص 30
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 وتشمل توفر خدمات الصيانة واإلصالح الالزمة إلعادة :Service Ability القدرة على الخدمة 2-5- 2
المنتوج للعمل أو استخدامه بعد العطل، وتقاس ھذه الخدمات بمدى توفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع 

 .حوكفاءتھا وزمن الصيانة واإلصال
  
 وھو ما يسميه البعض بالعمر االفتراضي للمنتوج، ومعناه العمر الزمني الذي :Longévité الدوام 2-6- 2

  .يستعمل فيه المنتوج قبل ضعفه وفقدانه للخواص المطلوبة
  
 وھي مختلف جوانب المنتجات والخدمات أو العناصر التي يمكنھا إضافة شيء : الخصائص الثانوية2-7- 2

ألساسي، فجھاز التسجيل مثال ذو خاصية القراءة المزدوجة على الوجھين أو إضافة نظام إلى المعروض ا
  .تكييف الھواء للسيارات

وغالبا ما تكون الخصائص الثانوية ھي المحدد األساسي في عملية اختيار المنتوج أو تلبية رغبات   
  .الزبون، خاصة في المنتجات المتماثلة من حيث الخصائص الرئيسية

  
 وھي الصورة المرسومة في ذھن المستھلك عن المنتوج، والتي يكتسبھا : قدرة التحسس بالجودة2-8- 2

  .من خالل سمعة المنتوج، الدعاية واإلعالن، واتجاھات السوق
  

كين لم  تركت لدى مستھلكيھا انطباعا عن جودة منتجاتھا تعدى إلى مستھلPhilipsفشركة فيلبس   
  .من قبلھا يستخدموا منتجاتھا أو يرو

  
ستراتيجية بالنسبة للمؤسسات، وھو ما  االا أھميتھاويجدر بنا أن نشير إلى أن معرفة أبعاد الجودة لھ  

يؤھلھا إلى اعتماد الجودة بطرق مختلفة، فھي ليست مطالبة بان تعتمد على إيجاد منتوج يتصف باألبعاد 
  .الثمانية كلھا، ولكن المطلوب ھو توظيف بعض ھذه األبعاد

المعولية والتطابق مقارنة باألبعاد : يابانيون اقتحموا السوق األمريكية بإعطاء أھمية كبرى ألبعادفال  
  .األخرى

  
وفي المقابل تتميز السيارات اليابانية بدقة التجميع وجودة التشطيب وانخفاض معدالت اإلصالح،   

ألداء ولھا قوة تحمل ضعيفة ولوحظ أنھا تحمل بعض الخصائص الضعيفة ومنھا أن معامل األمان منخفض ا
  .للصدأ، إال انه بالرغم من كل ذلك فھي تمثل قمة الجودة بالنسبة للكثير من األمريكيين

  
ن اختيار أبعاد محددة للجودة ليتم عليھا التركيز، يستدعي من المؤسسة تغييرا في أومن ذلك يتضح   

  .، والمختلفة من بعد آلخر31تنظيماتھا وعملياتھا بما يحقق ھذه االحتياجات
  
  : مفھوم إدارة الجودة الشاملة- 3

ال يمكن االتفاق على تعريف واحد إلدارة الجودة الشاملة، وكل تعريف سنتطرق إليه نحاول أن   
نتناول من خالله سمة أو خاصية أو سمات وخصائص تتميز بھا إدارة الجودة الشاملة، وھذه مجموعة من 

 32:ريف نلفت النظر أن كثرتھا ليس من باب الشغف، ولكن لالستدالل على ھذا االختالف وأھمھاالتعا
  
خلق ثقافة متميزة في األداء، حيث يعمل ويكافح المديرون والموظفون : " بأنھا Sehucter عرفھا:1ريفتع

بشكل مستمر ودؤوب لتحقيق توقعات المستھلك، وأداء العمل الصحيح بشكل صحيح  منذ البداية، مع تحقيق 
  ".الجودة بشكل أفضل وبفعالية عالية وفي اقصر وقت

                                                           
 .349-348.، صسابقالمرجع ال  31
 فريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل إدارة الجودة الشاملة، مجلة اإلدارة، اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية، القاھرة، مصر،  32

 .09. ، ص1997، يوليه 01، العدد 30المجلد 

 - 10 -



إنھا ثقافة، طريقة حياة، من خاللھا وعن ‘ إنھا أكثر من مجرد عمليات اإلدارة: " بـ  Odjersّعرفھا:2تعريف
طريقھا تھدف المنظمات إلى إحداث تغييرات أساسية في طريقة كل األفراد، كل المديرين، كل الموظفين في 

  ".األداء والتصرف السليم في المنظمة
  

 الشاملة ثورة ثقافية في الطريقة التي تعمل وتفكر بھا إدارة الجودة: "  فانه يعرفھا بـ Arthar أما:3تعريف
اإلدارة حول تحسين الجودة، ومدخل يعبر عن مزيد من اإلحساس المشترك في ممارسات اإلدارة، والتي 
تؤكد على االتصاالت في االتجاھين وأھمية المقاييس اإلحصائية، إنھا تغيير مستمر من اإلدارة بالنظر إلى 

رة تتفھم وتدير العمليات بشكل يحقق النتائج، إنھا نتاج ممارسة اإلدارة والطرق التحليلية التي النتائج، إلى إدا
  ".تعود إلى عملية التحسين المستمر والتي بدورھا تقود إلى تخفيض التكلفة

  
القيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح ومن أول مرة، مع "  ويعرفھا معھد الجودة الفيدرالي أنھا :04تعريف

  ".عتماد على تقييم المستھلك في معرفة تحسين األداءاال
  

فلسفة ومجموعة مبادئ إرشادية لتحسين "ويرجع إلى إدارة الدفاع األمريكية وينص على أنھا : 05تعريف
الخامات والخدمات الموردة للمنظمة، وكل العمليات داخل المنظمة، ودرجة الوفاء باحتياجات المستھلك حاال 

  ."وفي المستقبل
  

فلسفة المشاركة في إدارة األعمال، والتي "  وفي تعريف للجمعية البريطانية ترى أن الجودة ھي :06تعريف
  33."تعترف بان حاجات المستھلك وأھداف المنظمة ليست منفصلة

   
من المبادئ والطرق المنظمة وفق إستراتيجية شاملة تھدف إلى تعبئة الجودة الشاملة مجموعة " : 07تعريف

  34".المؤسسة للحصول على رضا العمالء بأقل التكاليف
  

  :ومن بين التعريفات التي أعطاھا رواد الجودة نجد 
إدارة الجودة الشاملة ھي الطريقة المنھجية المنظمة لضمان سير النشاطات "  :Crosbyكروسبي تعريف 

كما أن إدارة الجودة الشاملة تعد األسلوب األمثل الذي ساعد في منع وتجنب حدوث . التي خطط لھا مسبقا
اليب التحكم التي تحول دون المشكالت من خالل التشجيع على السلوكيات الجيدة، واالستخدام األمثل ألس

 35."حدوث ھذه المشكالت، وتجعل منعھا أمرا ممكنا
  

إن إدارة الجودة الشاملة ھي مظھر تعاوني لتأدية األعمال باستخدام ": Jablonski تعريف جابلونسكي
دارية، من اجل التحسين المستمر للجودة واإلنتاجية من خالل فرق مواھب وقدرات العاملين العملية واإل

  :العمل، وسينعكس النجاح على أي منظمة من خالل العوامل الثالث التالية
  اإلدارة التشاركية؛ -
  التحسين المستمر للعمليات؛ -
  36."إستخدام فرق العمل -
  
نظام إداري وليست سلسلة برامج، إذ يمكن تطبيق كثير من األدوات "عرفھا بأنھا  :Juran جوران تعريف  

لة بتطويرھا بصورة فعالة على المنشأة، في حين ال يمكن جني الفوائد كاملة التي قامت إدارة الجودة الشام
دون إحداث تغيير في انطباع العاملين وتوجھاتھم، وكذلك إحداث تغيير على أوضاع التشغيل اليومية 

                                                           
 .36.، ص2001، سنة 1 محمد يسري حسن عثمان، إدارة الجودة الشاملة، الجزء 33

34  Michel  Périgord, Réussir la qualité totale, édition d’organisation, paris, France, 1987, p.72. 
 .72.خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص.  د 35

36  Joseph R. Jablonski, implementing total quality management: an over view, san Diego, California: 
Pfeiffer and company, 1991, p.04. 
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 ومن اجل تحقيق النجاح في عملية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة فانه يجب على جميع أقسام. وأولوياته
 37".المنشأة االلتزام طويل األجل، إلى جانب توافر الوالء من قبل منسوبي المنشأة

  
 تركز على مفھوم جديد للجودة  يحمل فھيوالمالحظ أن التعاريف السابقة رغم اختالفاتھا البارزة   

  38:مجموعة من الخصائص والسمات
   مفھوم الجودة ألبعد من جودة المنتج من خالل تغطية كل أعمال المنظمة؛اتساع -
  ن الجودة؛مشاركة كل فرد في التنظيم في عملية تحسي -
  توجيه التركيز إلى تحقيق رضا العمالء وحاجياتھم حاضرا ومستقبال؛ -
  مشاركة األطراف الخارجية أيضا في مجھود الجودة الشاملة؛ -
  النظر إلى الفرد داخل المنظمة نظرة طويلة األجل؛ -
  االھتمام بالعمليات من خالل التوجيه بالمستھلك؛ -
 .ر من خالل المرونة واالستجابة السريعة للمتغيراتاالعتماد على التحسين المستم -

  
ومن خالل الجدول التالي نتطرق إلى أھم الفروق في مفھومي الجودة وفق النظرة التقليدية     

  :والحديثة
  

  النظرة إلى الجودة قديما وحديثا        01:جدول رقم
 النظرة الحديثة للجودة النظرة التقليدية للجودة

  ة ھدفان متعارضان؛اإلنتاجية والجود  اإلنتاجية تتحقق من خالل تحقيق الجودة؛ - 1 - 1
الجودة تعرف من خالل إشباع وإرضاء  - 2  - 2

  احتياجات وتوقعات العميل؛
تعريف الجودة ھو تأكيد لمعايير ومقاييس

  معينة؛
 الجودة بالتحسين المستمر للمنتجات تقاس  - 3 - 3

  والعمليات ومستوى رضاء العميل؛
تقاس الجودة بدرجة التطابق مع المعايير

  ومقاييس اإلنتاج؛
الجودة تتحقق من خالل التفتيش المكثف  - 4  - 4

  على المنتجات؛
تتحدد الجودة بتصميم المنتج وتتحقق بالرقابة

  الفنية الفعالة؛
يسمح ببعض األخطاء طالما أن المنتجات - 5  - 5

  تتوافق والمعايير بصفة عامة؛
  تمنع األخطاء من خالل العمليات الفنية للرقابة؛

الجودة جزء ال يتجزأ من كل وظيفة متصلة  - 6
ودة وظيفة مستقلة وتركز على وظيفة الج - 6  بدورة حياة المنتج ؛

  تقييم اإلنتاج؛
 يتم لوم العاملين عند تحقيقھم لجودة متدنية؛ - 7

  ل األول عن الجودة؛اإلدارة ھي المسؤو - 7
العالقات مع الموردين طويلة األجل ويحكمھا  - 8

العالقات مع الموردين قصيرة األجل  - 8  .مفھوم الجودة
  .ويحكمھا مفھوم التكلفة

  .28.، ص1995حمدي عبد العظيم، إدارة الجودة الشاملة، مجلة النھضة اإلدارية، مصر، مارس -: المصدر
  .55.، صمرجع سبق ذكرهعلي ميا، . د -  
    
  39: إليھا الجودة الشاملة وھيماسبق يدعونا إلى استنتاج األبعاد التي تتطلعإن   

 ومن خالله نفھم أن الجودة الشاملة تستھدف تلبية احتياجات الزبون من النواحي ):الزبون(البعد األول 
  .لتكلفة وغيرھا، وكذا خدمات مابعد البيعالكمية، األداء، الوقت وا

  

                                                           
 .74.خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص.  د 37
 جوزيف كيالدا، تكامل إعادة الھندسة مع إدارة الجودة الشاملة، تعريب سرور علي إبراھيم سرور، دار المريخ للنشر، الرياض،  38

 .43.، ص2004السعودية، سنة 
39  Bruno Spitz, Forces productives et qualité totale, Approche systémique, ESF éditeur, paris, 1991,217-
218. 
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ويتطلب تلبية احتياجات الزبون في جانب كبير منه تحسين العالقات بين الزبائن والموردين،   
تحديد الزبائن، االستماع إليھم، إعالمھم بطريقة جيدة، أي : للوصول إلى مفھوم تشاركي بينھما يرتكز على

  . عالقة شراكة بين الزبون والموردالتجاوب بطريقة تجعل من ھذه العالقة
  

ويھتم بتطوير الموارد البشرية واالھتمام بانجازاتھا في المجال العلمي، ويتأتى ذلك ): العاملين(البعد الثاني 
سيساھم في تغيير الذھنيات مع إعطاء أھمية لعنصر العمل من خالل عملية  باحترام جميع العاملين، وھو ما

راك العاملين في مختلف المسؤوليات، واالھتمام براحة العامل في محيطه المھني، التمكين، والتي تعني إش
  .الذي يجعله مفتخرا بانتمائه إلى ھذه المؤسسة

  
وھذه المعاني تتحقق بكثير من اآلليات منھا االتصال، العمل بالفرق، إيجاد اإلمتاع في التعلم   

لنجاحات، وھي المفاتيح التي بإمكانھا تحريك األفراد والتطوير، المشاركة في التسيير، االعتراف وتثمين ا
  .للعمل تحقيقا لھدف المؤسسة

  
 ومن خالله تھدف الجودة الشاملة إلى الحصول على رضا المؤسسة كوحدة ):المؤسسة(البعد الثالث 

  .متوازنة ماليا، وباألخص تطويرھا في سبيل تجاوز القيود المفروضة من المحيط
 

ھذا البعد ھو السير الحسن للنشاطات من خالل إدارة ديناميكية ترتكز على تحديد ومن بين ما يمثله   
  .األھداف، تشجيع األفكار ونشرھا وتثمينھا، وتشجيع العمل بالفرق مع االستماع الداخلي الجيد

  
وكل ھذه األبعاد مجتمعة دون فصل تسمح بإيجاد إدارة ذات مواصفات متجانسة، تمكن من إضفاء    

  .جودة الشاملة في مختلف المكونات السالف ذكرھاثقافة ال
  
  :9000 عالقة إدارة الجودة الشاملة بنظام المواصفات القياسية العالمية ايزو - 4
  :9000 نشأة وتطور المواصفات العالمية ايزو 1- 4

 مرت المواصفات العالمية بعدة ،ISO 9000ايزو : قبل الوصول إلى المعيار المتعارف عليه بـ  
، إذ ترجع مختلف الكتابات بداية نشأتھا إلى الخمسينات والستينات من القرن العشرين، بدءا بنظام مراحل

المواصفات الذي وضعته وزارة الدفاع البريطانية للتأكد من جودة األسلحة والمعدات الموردة للجيش 
، والمسماة مواصفات البريطاني من قبل الشركات المنتجة المطالبة بإثبات مطابقة المنتجات للمواصفات

    .Défense standardsالدفاع 
  

 التي ال يزال يستخدمھا ،AQAP وبعد ذلك أدمجت ھذه األخيرة فيما سمي مواصفات الحلفاء للجودة  
  . للتأكد من جودة المعدات الحربية الموردة لدول الحلفNATOحلف شمال األطلسي

  
مماثل يتعلق بجودة المنتجات في الصناعات غير ونتيجة لما حققته مواصفات الدفاع تم إصدار نظام   

 1997.40 عام BS5750الحربية، وكانت المواصفات البريطانية 
  

ى حرص دول االتحاد األوروبي على جودة السلع والخدمات المقدمة ألسواقھا، تقدمت وبالنظر إل  
بمذكرة إلى المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس ايزو إلصدار مواصفة محددة المفھوم واألھداف 
ة والمتطلبات الالزمة لنظام الجودة لاللتزام بھا في التعامل مع االتحاد األوروبي، وكان أن صدرت سن

 1994 ليتم التعامل بھا في التجارة الخارجية، وقد تم تطويرھا سنة 1987 وتمت المصادقة عليھا عام 1985
  :لسلة مواصفات حسب الغرض المستخدملتصبح عبارة عن س

   وتھتم بتعريف مصطلحات ومفاھيم إدارة وتأكيد الجودة؛ 8402ISOالمواصفة ايزو -

                                                           
 باكيناز عزت بركة، المقارنة المرجعية كأداة لتحقيق الجودة الشاملة مع التطبيق على قطاع الصحة في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة  40

 .64. ،ص2002القاھرة، سنة 
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  . تأكيد الجودة في التصميم، التطوير، اإلنتاج، التركيب والخدمةتتضمن نموذج  9001ISOالمواصفة ايزو -
  .وتشمل نموذج تأكيد الجودة في التفتيش واالختبار النھائي ISO 9003المواصفة ايزو -
ويتكون من جزئين للمنظمات "  وتضم عناصر نظام إدارة وتأكيد الجودة،  9004ISOالمواصفة ايزو -

  ".الخدمية واإلنتاجية
  . أجزاء03وھي الدليل اإلرشادي لمراجعات الجودة، ويتكون من  ISO 10011صفات ايزوالموا -
  .دليل إلعداد وتطوير دليل الجودة وھو ISO 10013المواصفات ايزو -

  .ھذا إضافة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق الفنية
  

 من المنظمة  ظھرت عدة مالحظات استدعت1994 منذ العام 9000وبعد تطبيق المواصفات ايزو     
 إصدار 9000، لتصدر المواصفة العالمية ايزو2000ديسمبر15الدولية إلى مراجعتھا وتعديلھا في 

ا يختلفان في المنطلقات ، والتي تتميز بأنھا تتضمن مبادئ وأسس نظام إدارة الجودة الشاملة ولكنھم2000عام
 41: مايلي2000 اصدار9000تضمنت المواصفة ايزوكما سنرى، و

 
 9001 المواصفات ايزو بدال من سلسلة9001تكامل المواصفات في منظومة إدارية واحدة متكاملة ايزو -
،9002 ،9003.  
 إثبات التطوير المستمر؛ -
  ؛14000توفير التكامل مع منظومة ايزو -
  ؛"العمالء، العاملين، المالك، الموردين، المجتمع" مراعاة أصحاب المصالح المشتركة  -
  تطبيق نموذج العملية لتمكين المنظمة من تطوير وإحكام الرقابة على عملياتھا؛ -
  ركيز أكثر على رضا العمالء؛الت -
  التركيز على متطلبات إدارة الجودة الشاملة؛ -
  سھولة التطبيق في جميع األنشطة وبجميع المنظمات أيا كان حجمھا؛ -
  .لغة واصطالحات سھلة ومفھومة -
  
  ISO 9000:42 تعريف سلسلة المواصفات 2- 4

حول منظومة الجودة بالمنظمة أيا مجموعة مواصفات إدارية، تنصب جميعا : " يمكن تعريفھا بأنھا  
كان نوعھا أو حجمھا، وتھدف إلى تكامل مكونات المنتج أو الخدمة، بصورة تساعد على تلبية احتياجات 

  ."العميل
أي ان كل عملية تتم -سلسلة من المواصفات المبنية على مفھوم العملية، "  :أنھاكما يمكن تعريفھا بـ  

تھتم تلك المواصفات بتطبيق نظم جودة فاعلة لتحقيق التحسين المستمر في  و-تأديتھا من خالل عملية معينة
  43."جودة السلع والخدمات المقدمة، وتحقيق رضا العمالء عنھا

  
 لالقتراب من متطلبات ومفاھيم 2000وبالرغم من أن التعديل الذي حملته مواصفات اإليزو إصدار   

  44:ارة الجودة الشاملة، إال أن الفروق تبقى كثيرة واھم عناصر االقتراب ھذهإد
  .جاته الحالية والمستقبلية باعتباره محور عمل الشركة وقوتھا الدافعة، ووجب تلبية احتيا:الزبون- أ
وتقع عليھا مسؤولية وحدة الھدف ودفع العاملين للمشاركة في تحقيق ذلك، فعليھا :  االدارة العليا للشركة-ب

  .يتحدد اتجاه المؤسسة
                                                           

، 2000 اصدارISO9000 محمد رياض، دليل تأھيل المنظمات العربية لتطبيق نظام إدارة الجودة، المواصفات العالمية،  محمد 41
 .10-09.، ص2002الطبعة األولى، سنة ‘ المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاھرة

42  ISO كلمة يونانية تعني المساواة واصلھا ISOSالحروف الثالث األولى السم المنظمة الدولية للتقييس  وترمز إلى International 
Organisation of Standardization قاسم نايف علوان، مرجع :  تقع إدارتھا بسويسرا،  ولالطالع أكثر انظر1946 تأسست عام

 .193-190. سبق ذكره، ص
 .66. باكيناز عزت بركة، مرجع سبق ذكره، ص 43
  : تم االعتماد على المرجعين 44
  .11-10. محمد محمد رياض، مرجع سبق ذكره، ص-
 .221-220.قاسم نايف علوان،مرجع سبق ذكره، ص.  د-
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ن اندماجھم الكامل إ باعتبارھم الطاقة التي تعتمد عليھا المؤسسة، ف: نظرية المشاركة الكاملة للعاملين- ج
  .ن عن وظائفھميدام  قدراتھم لصالح المؤسسة، وھو مايجعلھم راضيسمح باستخ

  
ويعني تعريف جميع العمليات من خالل ادارة الموارد والنشاطات كعملية، الن :  أسلوب اإلدارة بالعمليات-د

  .تصميم عملية التوظيف يؤدي الى ضبطھا ومواءمتھا مع احتياجات المؤسسة
  
ھدف إلى أن تكون المؤسسة منظومة متكاملة ومترابطة، أي مجموعة  وي: أسلوب المنظومة المتكاملة-ه

  .تحقيقا لألھداف بكفاءة عاليةوذلك عمليات ذات عالقة 
  
 من خالل التطوير التدريجي للشركة، واعتماد التقييم الدوري لألداء، باعتبار التطوير : التطوير المستمر-و

 .ِّالمستمر أساس التميز والريادة
 
 أي أن القرارات الفعالة تكون مستندة إلى قاعدة معلومات وحقائق :رارات بناءا على الحقائق اتخاذ الق-ز

  .واقعية ودقيقة
  
 وھذا له أثره على زيادة وتحسين إمكانيات : العالقة مع الموردين عالقة شراكة ومصلحة مشتركة- ح

 .الموردين، وھو ما يعود بالنتائج األفضل على المؤسسة
  

لكثير من األحيان سواء في الفھم الموجود لدى األفراد بصفة عامة، أو لدى بعض والمالحظ في ا  
 الخلط الواضح والبارز في التفريق بين مفھومي إدارة الجودة الشاملة - في الكتابات والملتقيات-المختصين 

ينما االختالف ، فالكثير عندما يتحدث عن احدھما يظن أنھما شيئا واحدا، بISO 9000ومقاييس إدارة الجودة 
  :بينھما كبير، وھو ما سنوضحه من الجدول التالي

  
  ISO ومعايير إدارة الجودةTQMمقارنة بين إدارة الجودة الشاملة           02:جدول رقم

  ISO 9000معايير إدارة الجودة المعيار   TQMإدارة الجودة الشاملة
01  
02  
03  
  

04  
05  
  

06  
  

07  
  

08  
  

09  
  

10 

  الزبون 
  باإلستراتيجيةالعالقة 

  الزبون ليس أساسا في عملھا  الزبون أساس عملھا
  ال ترتبط بإستراتيجية الشركة  ترتبط بإستراتيجية الشركة

تركز على المفاھيم والقيم السلوكية 
  واألساليب

  يركز على األدوات واألساليب الفنية  التركيز
    

  المنظور
  مشاركة العاملين

  تنطلق من منظور شامل

  
  االھتمام باألنشطة

ة تركز على مشاركة العاملين في عملي
  التحسين

  تنطلق من مواصفات موثقة
 

  تھتم بجميع أنشطة الشركة بشكل كامل

مشاركة العاملين ليست ضرورية في
  عملھا

  تھتم بالجزء أو بالكل حسب الھدف
  

  مسؤولية الجودة
  

  االھتمام
  

  عملية التدريب
  

  التمثيل
 

  
  الجودة مسؤولية الجميع

  
 

  
 

تھتم بالبعد اإلنساني االجتماعي وتؤلف
  بينه وبين النظام الفني

الجودة مسؤولية قسم الجودة في
  الشركة

 

  تھتم بعملية التحسين والتدريب المستمر

تركز على طرق وإجراءات التشغيل
  أي على البعد الفني أساسا

 
  

 تمثل فلسفة أكثر من كونھا تقنيات فنية

ال يلزم التركيز على التحسين
  نھا تمثل مجرد قرارالمستمر أل

تمثل أدوات وتقنيات يمكن بواسطتھا 
 قياس الجودة

  .120. قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص-:بتصرف من:المصدر
          ، دليل عصري للجودة والتنافسية مع ترجمة 9000احمد سيد مصطفى، إدارة الجودة الشاملة واإليزو .  د-  

  .203.منظمة االيزو، مرجع سبق ذكره، صلنصوص ومفاھيم وإرشادات      
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زو    ايير اإلي شاملة ومع ودة ال ين إدارة الج ود ب تالف الموج سابق االخ دول ال ن الج ستنتج م ، 9000ن
 .بالرغم من أننا نجد بان معايير االيزو يمكنھا تشكيل حلقة للوصول إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة

  
زو فالمنظمة التي تعمل ضمن إطار المواصفة   ة 9000 اي ى شھادة المطابق  ISO 9000 وتحصل عل
صنيع 2000إصدار  ى مواصفات الت ز للوصول إل شاملة كنظام إداري متمي سفة الجودة ال ق فل ا تطبي ، يمكنھ

ة، أل ستمر، العالمي سين الم ى التح د عل ودة، والتأكي داف الج مولية أھ ى ش د عل شاملة تعتم ودة ال ن إدارة الج
زو ھي جزء من إدارة   .ھم في صنع القراروتدريب العاملين، ومشاركت سلة االي وخالصة ھذه الفكرة أن سل

ودة  سفة الج ى فل زو دون أن تتبن ھادة االي ى ش صول عل شركة الح ان ال ه بإمك الي فان شاملة، وبالت ودة ال الج
سفة الشاملة، والعكس ق فل ة مؤسسة لتطبي ة أي زو يمكن أن يكون بداي ى شھادة االي  صحيح،  فالحصول عل

 .45دة الشاملةالجو
  

ى الم   شاملة تنظر إل سفة الجودة ال رق الجوھري اآلخر أن فل ن والف ون م اعي مك ام اجتم ة كنظ نظم
راد،  ؤالء األف ات ھ ة باتجاھ ب المتعلق تم بالجوان ي تھ ذلك فھ ط، وب ي فق ام فن يس كنظ املين، ول راد ع أف
ي  ام الفن ين النظ ل ب ا للتكام ل، تحقيق ات العم ين جماع ل ب سلوكيات والتفاع دوافع وال ات وال والطموح

  .املين وأصحاب األموال والمتطلبات الفنيةواالجتماعي، من خالل الوفاء باحتياجات العمالء والع
  

     TQM وإدارة الجودة الشاملة ISOالعالقة بين اإليزو           02:شكل رقم  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

  
  
  

العملية 
 اإلدارية

فراداأل  

 النظم

 اإلستراتيجية
 القيادة
 المساندة

    االتجاھات    
       السلوك 

    المشاركة 
     الحماس 

 مثل سلسلة 
 شھادات االيزو

22ة مرجع سبق  ذكر ص  التدريبية المتكاملالرحمان  توفيق المناھجعبد د : المصدر   

ا دارة 
الجودة 
 الشاملة

 الموردون المستھلكون

 البناء التنظيمي
 توفير الموارد

 من مكونات إدارة الجودة الشاملة وإحدى اًفنظام االيزو حسب الشكل أعاله ال يمثل إال جزء  
ي تطبيق إدارة الجودة الشاملة الحصول على شھادة االيزو، والعكس متطلباتھا للعبور إليھا، كما ال يشترط ف

  .فإن الحصول على االيزو ال يتطلب بالضرورة المرور إلى إدارة الجودة الشاملة
  
ك الحصول على شھادة المواصفات العالمية ايزو وھناك العديد من التجارب لشركات اتخذت مسل  

 واتخذتھا كمنطلق للوصول إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة للحصول على التميز، أي أنھا بدأت 9000
                                                           

المناھج التدريبية المتكاملة، خبراء مركز الخبرات المھنية لإلدارة،  عبد الرحمان توفيق، منھج الجودة الشاملة، إدارة الجودة الشاملة،.د  45
 .22.، ص2004بيميك، الدقي، مصر، الطبعة الثالثة، سنة 
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 الجودة ثقافة تتطلب تدخل كل عناصر المنظمة لتحسين  معه أصبحتوضع وصلت إلى حتىبتطوير األداء 
  .حقق التميزالجودة واألداء في نفس الوقت حتى ت

  
  :نشأة إدارة الجودة الشاملة: نيالمطلب الثا

  : إدارة الجودة الشاملة وتطور الفكر اإلداري- 1
إن الوصول إلى إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري متكامل جاء نتيجة التطورات الحاصلة في الفكر   

 التي فتحت مجال التطوير إلى  وما ساھمت به المدرسة الكالسيكية،20اإلداري، خاصة مع بداية القرن 
 1930 ماكان من نقص، وھو ما أفادت به مدرسة العالقات اإلنسانية ابتداء من سنة تماممدارس أخرى إل

 وصوال إلى المداخل المعاصرة للكثير من المدارس، الموقفية، النظم، Eton Mayoبزعامة أيلتون مايو 
البالغ في بلورة مفھوم إدارة الجودة الشاملة، وسنحاول أن الكمية وغيرھا من األفكار التي كان لھا األثر 

نعمل مسحا ألھم ھذه التيارات وإسھامھا في الفكر اإلداري، ليتجلى لنا وجه االختالف الذي جاءت به إدارة 
  .الجودة الشاملة

  
ھا وأھمھم يرجع الفضل الكبير في التأسيس للفكر اإلداري إلى مفكري :المدرسة التقليدية في اإلدارة 1- 1

  46:نجد
 باستخدام أسلوب اإلدارة العلمية من خالل F. Taylor قام فريديريك تايلور):1900(اإلدارة العلمية 1-1- 1

  :دراسةاك بآنذاألبحاث  التي قام بھا، لمواجھة المشاكل التكنولوجية واإلنسانية التي عرفھا النظام اإلنتاجي 
  الحركة والزمن للوصول الى األداء المثالي من جانب العمال؛-
  عالقة األجور التشجيعية بأداء العمال لزيادة إنتاجيتھم؛-
  العمل اإلشرافي؛-
  .الفصل بين التخطيط والتنفيذ بحيث يكون التخطيط من اختصاص اإلداريين والتنفيذ من العاملين-
  
  :لعلمية العديد من االنتقادات أبرزھا أنھاوقد واجھت  حركة اإلدارة ا    

أھملت الجوانب االجتماعية  والنفسية للعاملين في المنظمات، بتركيزھا على دراسة الحركة والزمن لزيادة -
  اإلنتاج واعتبارھا العمال كآالت؛

  إھمال الفروق واالختالفات بين األفراد؛-
  47.ين فقطتجاھل مقترحات العمال وأفكارھم واعتبارھم كمنفذ-
  
طرحت ھذه المدرسة مجموعة من المبادئ التي طبقھا مديرو المؤسسات وحصلوا  :وظائف اإلدارة 1-2- 1

  موسة، وكان من أھم مفكريھا ھنري فايولمن وراء ذلك على فوائد مل
 H. Fayolالذي طرح مجموعة مبادئ ترتكز عليھا المنظمة وھي :  
  مبدأ تقسيم العمل؛-
  مبدأ السلطة والمسؤولية؛-
  مبدأ االنضباط؛-
  مبدأ وحدة القيادة؛-
  مبدأ وحدة التوجيه؛-
  مبدأ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية؛-
  والعدالة؛مبدأ اإلنصاف -
  مبدأ التسلسل الھرمي للسلطة؛-
  مبدأ المركزية؛-
  مبدأ المبادرة؛-
  مبدأ روح الجماعة أو الفريق؛-

                                                           
 .18-17.أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص.  د 46
 عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، االدارة، وظائف المديرين في منظمات القرن الحادي والعشرين، المكتبة العصرية، المنصورة، سنة  47
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  مبدأ المكافأة العادلة؛-
  مبدأ استقرار التوظيف؛-
  .مبدأ الترتيب والتوظيف-

ن ومن بين األفكار التي طرحتھا ھذه المدرسة ماجاء على يد جيمس موني ورايلي، اللذين رأيا أ  
نجاح المنظمات يتطلب الترتيب الھرمي بين الرؤساء والمرؤوسين، باعتبار المنظمة مستويات متدرجة من 

  .الواجبات والسلطات والمسؤوليات، وأھم مبدأ حسب رأيھما ھو التنسيق الذي يمثل أساس تحقيق األھداف
  

   48:عات ھي مجمو06 بتحليل الوظائف داخل المنظمة وصنفھا إلى  Fayolوقد قام فايول  
  .وتشمل اإلنتاج والتصنيع والتحويل: الوظائف الفنية-
  .وتشمل المبيعات والمشتريات والمبادالت: الوظائف التجارية-
  .وتشمل التمويل واإلنفاق:الوظائف المالية-
  .وتشمل المحافظة على األموال واألشخاص:وظائف الصيانة-
  .وتشمل الحسابات والميزانية واإلحصاءات:الوظائف المحاسبية-
  .وتشمل التخطيط والتنظيم والتنسيق والرقابة والقيادة: الوظائف اإلدارية-
  

التي ) 05(واعتبر فايول أن الوظيفة اإلدارية ھي أساس كل الوظائف من خالل العناصر الخمسة  
    .التخطيط؛ التنظيم؛ القيادة؛ التنسيق؛ والرقابة: تمثلھا وھي

، بأنھا H.Simonھم االنتقادات التي وجھت إلى مدرسة وظائف اإلدارة ما ذكره ھاربرت سيمون وأ  
   49.مجموعة إرشادات ونصائح وان مبادئھا غامضة وسطحية في معالجتھا لموضوع اإلدارة

  
،  والذي اھتم بالجوانب Max Weberس فيبر وأھم روادھا األلماني ماك:مدرسة البيروقراطية 1-3- 1

   50:الرسمية في المنظمة من خالل العناصر التالية
  
   باالعتماد في توزيع النشاطات على متخصصين؛:التخصص- أ
اد على الشكل الھرمي الذي يدل على أن كل فرد في التنظيم يكون تحت رقابة  ويتم باالعتم:الھيكلة-ب

  .وإشراف الرئيس األعلى منه، وتكون السلطة متدرجة من أعلى ألسفل
ويتم بتحديد القواعد واإلجراءات لتنظيم األداء وتفاعل األفراد فيما بينھم داخل :الثبات واالستقرار- ج

  .المنظمة
ويعني استعمال سجالت ووثائق رسمية في إنجاز األعمال، أي أن السلطة :اراتالرشد في اتخاذ القر-د

  .مستمدة من خالل إجراءات رسمية يقبل بھا الجميع
  . وذلك بتعيين من له جدارة لشغل الوظيفة، من خالل الوالء للمنظمة:االختيار والتعيين والترقية-ه
  .ية بالخبرة والتدريب والترقيةتكتسب المھارات داخل المنظمة البيروقراط: الكفاءة-و
  

  :وقد واجھت المدرسة البيروقراطية العديد من االنتقادات المتمثلة في  
  جمود النظام وعدم تكيفه مع المتغيرات البيئية واالبتكارات؛-
  عدم ترابط األھداف واھتمام كل مستوى بتحقيق أھدافه ضمن نظرة جزئية؛-
  السياسات المحددة مما يقتل روح االجتھاد واالبتكار لدى األفراد؛التجرد من خالل التقيد باإلجراءات و-
  القلق والتوتر النفسي لعدم تحقيق الذات لألفراد نتيجة عملھم البسيط؛-
  .ارتفاع التكاليف الخاصة بالرقابة، نتيجة االعتماد على القواعد المحددة لضمان سير العمل كما ھو مخطط-
  

                                                           
 .88-87. المرجع السابق، ص 48
 .20. أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص 49
  .21.المرجع السابق، ص -: بتصرف من 50
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 لقد حاولت ھذه المدرسة تجاوز الثغرات التي وقعت فيھا التيارات : مدرسة العالقات اإلنسانية2- 1
  .الكالسيكية، خاصة تجاھلھا للعنصر البشري

  
رائد ھذه المدرسة، والذي قام بتجارب في شركة ويسترن  Elton Mayoويعتبر أيلتون مايو  

لعالقات بين اإلدارة إلكتريك األمريكية في دراسته لظاھرة انخفاض اإلنتاجية ومشاكل التنازع وسوء ا
  .والعمال وكذا ظروف العمل

  
إنتاج العاملين يزداد إذا كانوا راضين، ويتحقق ذلك " وبعد تجارب عدة توصل أيلتون مايو إلى أن   

ّنتيجة الھتمام اإلدارة باحتياجاتھم ومشاعرھم ودعمھا للجماعات التي يكونھا العاملون، وإتاحة الفرصة لھم 
   51."احاتھم حول أساليب وظروف العملإلبداء آرائھم واقتر

  
ورغم االنتقادات التي واجھتھا مدرسة العالقات اإلنسانية من خالل الشكوك التي طرحت حول   

ت بشكل كبير نتائجھا في إثبات العالقة بين معنويات العاملين وإنتاجيتھم وفي تبرير النتائج، إال أنھا أسھم
 أداء األفراد ومدى تأثير البيئة الخارجية على إنتاجية فيفي دراسة النواحي االجتماعية والنفسية المؤثرة 

  .الفرد
    
وقد أسھمت مدرسة العالقات اإلنسانية من خالل الكثير من روادھا في تنمية الفكر اإلداري، ومن   

   52:اھم ھؤالء إضافة إلى ماذكرناه عن التون مايو
واھتم بدراسة أنماط القيادة ، وفرص العمل الفعالة، ودور المدراء في : Kurt Lewinكورت لوين  2-1- 1

  .قيادة جماعات العمل المشتركة
  
 األھداف من وأكدت على مشاركة العاملين وتحديد: Mary Parker Folletماري باركر فوليت  2-2- 1

خالل المدراء ودعت إلى تخفيض الصراع التنظيمي في المؤسسات، واھم أفكارھا تمحورت حول تأثير 
  .القادة على األفراد لتحقيق األداء األفضل

  
وركز اھتمامه على دراسة التنظيم غير الرسمي وضرورة :  Chester Bernardتشستر برنارد 2-3- 1

  .بنظرية قبول السلطة كأساس لنجاح التنظيم وتحقيق كفاءتهتوجيھه لخدمة التنظيم، كما جاء 
  
 اھتمت ھذه المدرسة بأھمية الحاجات وتأثيرھا على أداء 53: مدرسة الدافعية والحاجات اإلنسانية3- 1

  :وھماألفراد، وكانت بداية لدراسة السلوك التنظيمي، ومن أھم أفكارھا ماجاء به بعض العلماء 
أفراد قادرين  اھتم بدراسة العالقة بين القادة والمرؤوسين ك: D. MC Gregorدوغالس ماغريغور 3-1- 1

وتنص  (X) بوضع األفكار السائدة آنذاك عن العامل من خالل نظرية سماھاوقامعلى العمل ومبتكرين، 
  :على أن

  التنظيم؛العامل ال يحب العمل، كسول، غير مبتكر وغير قادر على حل مشاكل -
  ضرورة مراقبة العامل وتھديده لتأدية وانجاز أھداف المنظمة؛-
  العامل ال يحب المسؤولية؛-
  .العامل المادي ھو المحرك األساسي للعمل-

    
  : والتي تنظر إلى أن(Y)على النقيض من ذلك نظرية أسماھا  MC Gregorوقد وضع 

  رھا؛العامل محب للعمل وممارسته له كممارسته للراحة وغي-
  تمتع العامل بالرقابة الذاتية التي تغنيه عن الرقابة المباشرة والتھديد؛-
  العامل مسئول ويسعى إلى تحقيقھا بالبحث عنھا؛-
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  العامل مبتكر ومبدع وله القدرة على حل المشاكل؛-
  .الحوافز المعنوية لھا دورھا إلى جانب الحوافز المادية في تحسين األداء وتحقيق األھداف-
  

 

       

قام ماسلو بدراسة الحاجات اإلنسانية ووضعھا بشكل ھرمي  :A.Maslow 54ابراھام ماسلو  3-2- 1
متدرج، حسب ترتيب رأى فيه أن الحاجات اإلنسانية ليست بنفس الدرجة، وأن الفرد يرغب في تحقيق 

  :رى مستقبلية، وكان شكل ھذا الترتيب كما يليحاجات معينة تترتب عليھا حاجات أخ
  

  Maslowھرم ماسلو                03:شكل رقم    
      

                                                       
              
  حاجات              
   تحقيق الذات           
    حاجات التقدير          
        
  الحاجات االجتماعية          
        

       
      
                      حاجات األمن          
    
  الحاجات الطبيعية          

 
 
 
 
 

  .27.أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر 
  
  

  :وھذه الحاجات التي قدمھا ماسلو تعني  
  .أو كما يسميھا البعض الفيزيولوجية، وتشمل الغذاء والمسكن وغيرھا:الحاجات الطبيعية-
  .فرد إلى درء األخطار ومواجھة التھديداتوھي حاجة ال: حاجات األمن-
  .وھي حاجة الفرد إلى االنتماء لجماعة وتكوين صداقات: الحاجات االجتماعية-
  .وھو شعور الفرد باألھمية: الحاجة إلى التقدير-
  .وھي األعلى وتتحقق بتحقيق المنجزات واإلبداع: الحاجة إلى تحقيق الذات-
  
 وھي نظريات اتخذت مدخال جديدا في التحليل، اعتمد تحليل البيئة :ةالنظريات الحديثة في اإلدار 4- 1

  55:كأساس رأت انه تم إھماله في النظريات السابقة، واھم النظريات الحديثة
موعة أجزاء  وترتكز في مفھومھا على أن المنظمة عبارة عن نظام يتكون من مج:نظرية النظم 4-1- 1

وتوضح ھذه النظرية أن ھناك نوعان من ما بينھا من اجل تحقيق ھدف مشترك، مترابطة ومتفاعلة في
  :األنظمة

                                                           
 .98-97.مرجع سبق ذكره، ص  عبدالحميد عبدالفتاح المغربي54
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  . ال تأخذ البيئة بعين االعتبار:نظم مغلقة-
   تأخذ مدخالتھا من البيئة الخارجية وتصدر إليھا مخرجاتھا من سلع وخدمات،:نظم مفتوحة-

  .لى مدخالتھا من البيئة ومن ثم تصريفھاوأن نجاحھا يعتمد الحصول ع
    
المدخالت، العمليات، المخرجات، البيئة، : وقد حددت ھذه النظرية أن النظام يتكون من عناصر  

  .التغذية العكسية
  

    المنظمة كنظام مفتوح        04:شكل رقم
  
   
  

                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .وھي ماتحتاجه المنظمة من مواد خام، أفراد وبيانات ومعلومات وغيرھا: المدخالت -
  .العمليات اإلدارية والفنية والتكنولوجية الالزمة لتحويل المدخالت إلى مخرجاتوھي : العمليات -
  .وھي السلع والخدمات الناتجة عن العمليات: المخرجات -
  .عمليات التعديل لالنحرافات الناتجة، إلعادتھا وتصحيحھا عبر مراحل النظام: التغذية العكسية -
 النظام وتحقيق أھدافه، وتتمثل في القوى االجتماعية، وھي المتغيرات المؤثرة على سير: البيئة -

  .االقتصادية، السياسية، الثقافية والتكنولوجية وغيرھا
  

النظام : ويتكون النظام الكلي للمنظمة من مجموعة أنظمة فرعية تخدم بعضھا البعض وھي  
  .منظمةالتسويقي، اإلنتاجي، المالي، البشري، وغيرھا، تتفاعل لخدمة النظام الكلي لل

  
وظروف الموقف داخل  وھي امتداد فكري لنظرية النظم، وتعتمد على عوامل :النظرية الموقفية 4-2- 1

، 56وحسب ھذا المدخل فان كل حالة تمثل وضعا وموقفا متميزا عن غيره من المواقفوخارج المنظمة، 
  57:خذ القرار يخضع لظروف موقفية تؤثر على قراره وھيوبذلك فان مت

  معدل التغير ودرجته في البيئة الخارجية؛ -
  القوى الداخلية ونقاط الضعف في المنظمة؛ -
  القيم واألھداف والمھارات واالتجاھات والمدراء والعمال في المنظمة؛ -
   المھام والموارد والتكنولوجيا المستخدمة في المنظمة؛أنواع -

  
  :ن أھم اإلسھامات التي أتت بھا النظرية الموقفية تأكيدھا على أنإو

  الظروف تؤثر في االستراتيجيات والعمليات والنتائج؛ -
 

 .100.عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سبق ذكره، ص.  د 56
 .31-30.أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص.  د 57

  البيئة الخارجية             
  
  
  
  
  
  
  

  التغذية المرتدة            
  
  

  .29. حسن، مرجع سبق ذكره، صأمين عبد العزيز:المصدر

  المدخالت
  المعدات-
  المواد الخام-
  األفراد-
  المعلومات-
  التكنولوجيا-

  العمليات
  التحويالت

  المخرجات
  خدمات/ سلع
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  ھناك أكثر من طريق للوصول إلى الھدف؛ -
  ا؛ضرورة تأقلم المديرين مع الموقف في المنظمة وخارجھ -

  
بإبراز أھم مدارسه، والتي ركزنا - وما يمكن أن نستخلصه من سرد مختلف تطورات الفكر اإلداري     

 ھو أن التطورات -فيھا على األھم منھا فقط ألھميته، وأھملنا بعض التيارات من المدارس السالف ذكرھا
  .فلسفتھاو السابقة في ھذا الفكر كانت األساس للوصول إلى فكر إدارة الجودة الشاملة

  
فال يمكن تجاوز مساھمات المدرسة التقليدية من خالل اإلدارة العلمية وأفكار تايلور ثم فايول   
Fayol وماكس فيبر max weber ثم مساھمات مدرسة العالقات اإلنسانية التي أسست لألفكار السلوكية ،

  .يه أعمال التون مايولت علَّوشكلت نقطة تحول في استخدام المنھج التجريبي العلمي، وھو مادل
  

األثر الكبير في تعميق   Von Bertalanffyوقد كان لمدرسة النظم على يد رائدھا فون برتلونفي   
  .الفكر اإلداري وفلسفته، واعتبار المنظمة كإطار شامل ضمن تفاعل كلي غير مجزأ

  
ا، وأخذت على حد ويرجع احد الكتاب جذور حركة إدارة الجودة الشاملة إلى السنوات التي سبقتھ  

 عاما لتصبح بالشكل التي ھي عليه اليوم، وھو ما يجعل وصفھا 50تعبيره عملية الزراعة ھذه أكثر من 
  58.بالفكر المستقل عن المدارس العلمية السابقة لإلدارة بالظلم وعدم اإلنصاف

  
وللتذكير فان رواد إدارة الجودة الشاملة كجوران وديمنج لم ينطلقوا من فراغ ولكنھم تأثروا   

     59.بمساھمات نظرية اإلدارة والعلوم السلوكية ومدخل النظم
  
  : التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة- 2

 على يد فريدريك تايلور 19ي كعامل محدد لإلنتاجية مع بداية القرن برزت أھمية التنظيم الصناع   
رائد مدرسة اإلدارة العلمية، ومن ضمن ما اھتم به كما ذكرنا سابقا الفصل بين عمليتي التخطيط باعتبارھا 

  .من مھام المھندسين الصناعيين والتنفيذ كعملية من مھام العمال
  

ن من انتشار المنتجات على نطاق واسع، ولم تعد حكرا على ّكما أن انتشار التقنية المتطورة مك  
 في شركة السيارات ) H. Fordھنري فورد( وبالموازاة فان تقنية خط التجميع المتحرك على يد .األغنياء

فورد، مكنت من تجزئة العمليات المعقدة إلى أخرى بسيطة، يمكن للعامل غير الماھر القيام بھا، أدت كلھا 
  .فة المنتجاتإلى خفض تكل

  
 تم إنشاء وحدة تقوم بعملية  التفتيش والتدقيق إذوظلت الجودة في ھذه الفترة متعلقة بالصناعة،   

 النعدام العالقة بينه وبين اللفصل بين المنتجات الجيدة والرديئة، وبقي إحساس العامل بالجودة غائب
كميات المطلوبة وفي المواعيد المحددة، المدخالت، وانحسار دور مديري اإلنتاج في تسليم المنتجات بال

كأولوية تسبق جودة المنتوج لعدة أسباب، تتلخص في إدراكھم فقدان مناصبھم إن لم يتمكنوا من تلبية 
  .متطلبات اإلنتاج، إضافة إلى أن عدم جودة المنتجات ليس له اثر كبير وأقصاه تلقي اللوم فقط

  
، وقد قادت شركة 60"كبير المفتشين" جديدة ھي وظيفة وكان من تتالي تدني المنتجات ظھور وظيفة  

ة بتأسيسھا دائرة ھندسة  مسيرة ضبط الجود1946 و1926 مابين  Western Electricوسترن إلكتريك
  .الفحص لمعالجة مشاكل وجود العيوب المختلفة وضعف التنسيق بين الدوائر واألقسام

  
                                                           

 .16. سبق ذكره، صفريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع.  د 58
 .18.المرجع السابق، ص 59
نادية حمدي صالح، إدارة الجودة الشاملة في شركات القطاع العام، إصدارات مجلة النھضة اإلدارية، أكاديمية السادات للعلوم  60

 .22. ، ص1995اإلدارية، مصر، 
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وبعد الحرب العالمية الثانية بدأ اھتمام الشركات األمريكية بالجودة يتزايد ويتنامى، وكان اإلنتاج   
آنذاك بالرداءة مما جعلھم يستدعون  يتصف -  بعد خروج ھذه األخيرة مھزومة من الحرب- الصناعي الياباني

 Juranوجوران   Edward Deming عددا من علماء الجودة األمريكيين، وأبرزھم إدوارد ديمنج
، وقد فشل ديمنج في إقناع الشركات األمريكية بتبني أفكاره، ولكنه استطاع أن يقنع Crosbyوكروسبي

حسين الجودة واإلنتاجية وتقوية المركز التنافسي اليابانيين بتبنيھا، وكانت النتيجة مبھرة، أدت إلى ت
   61.للمنتجات اليابانية

  
ولقد انتشرت أفكار ديمنج لتشمل مختلف دول العالم والشركات العالمية إلى أن أصبح اسم ديمنج 

 وھذا ما حذا بإنشاء جائزة مرتبطا بالجودة الشاملة  منذ الثمانينات في الواليات المتحدة األمريكية والعالم
  62.عالمية باسمه

  
  : مراحل أساسية ھي04ن تصنيف تطور إدارة الجودة الشاملة إلى تمكن خبراء الجودة م و  

اقتصر تحليل الجودة خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على فحص المنتوج،  :مرحلة الفحص 1- 2
متى يتم فحص المنتجات، وما لوحدات التي تخضع لعملية : وتركزت القرارات حول سؤال أساسي ھو

  .يد الوحدات التي يتم فحصھا والتكاليف المرتبطة بھاالفحص؟، وھذا من خالل تحد
 ويتمثل الفحص  بمراقبة مستوى 63."المفتش مسئول عن جودة العمل"وفي ھذا السياق يقول تايلور   

  . مستقبالالجودة للمنتج الفعلي، بينما مراقبة الجودة تنصب على المخرجات التي سيتم إنتاجھا
  

وقد تميزت ھذه المرحلة بالتساھل والتسامح مع األخطاء، ولم تكن ھناك أھمية لجودة المنتجات،   
بحيث أن ھدف اإلنتاج كان ھو األساس، وھو ماجعل عملية الفحص تنصب على المخرجات بعد اكتمالھا 

  .دون فحص للمدخالت والعمليات التحويلية
  

 الجودة في تلك الفترة يرجع إلى مفھوم جودة المنتج السائد آنذاك، كما أن منحنى الفحص الذي أخذته  
والذي كان يعني مطابقة المواصفات، مما يفترض صحة المواصفات الموضوعة واعتبارھا مقبولة من 

  .طرف المستھلك
  

 64.وكان االعتقاد السائد في ھذه المرحلة أن الجودة مشكلة تتطلب الحل لضمان تماثل المنتجات  
، ھذا األخير الذي كان يحصل على ما يعتقد التوجيه بالمنتج وليس بالمستھلكوھو دليل على سياسة 

  65.المصممون انه مناسب وليس ما يريده ويطلبه ھو فعال
يقة شر البد منه إلى أن يحين الوقت الذي يمكن أن وقد وصف جوران نظام الفحص  بأنه يمثل حق  

   66.نعمل بدونه من خالل الحاجة الملحة إلى التحسين والتطوير
  

وسنالحظ مع التطور الحاصل في إدارة الجودة الشاملة تراجع الفحص الذي أصبح في مستويات   
  .دنيا في الدول الرائدة

ومما يدعم وجھة النظر التي ترى قصورا في مفھوم الجودة من خالل عملية الفحص ما قاله رئيس   
إذا كان عليك فحص منتج قد تم إنتاجه فعال ، فانك : "ببريطانيا من انهمعھد تأكيد الجودة في المملكة المتحدة 

                                                           
 .23. المرجع السابق، ص 61
 أصبحت شركة فلوريدا أول 1989 اليابانية، وفي سنة Toyota, Hitachi, Nippon:  أول من تحصل على الجائزة كانت شركات 62

 .24. شركة غير يابانية تنال جائزة ديمنج، انظر نادية احمد صالح نفس المرجع السابق، ص
63 Jean Claude Tarondeau, op.cit, p.232.   

 .25. ة حمدي صالح، مرجع سبق ذكره، ص نادي64
 .22. باكيناز عزت بركة، مرجع سبق ذكره، ص 65
 فريد زين الدين، إدارة الجودة الشاملة وفرص تطبيقھا في صناعة الغزل والنسيج المصرية، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة،  66

 .31.،  ص94،، يناير16جلد، الم16جامعة الزقازيق، مصر، السنة
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 وھذا يعني أن عملية التطوير ممكنة للوصول إلى طرق تصميم وإنتاج ال تحتاج إلى 67".تكون قد أديته خطأ
  .عمليات الفحص فيما بعد

  
ة التي تتم داخل المنظمة بشكل مستمر ومتصل لمراقبة وتعني كافة األنشط :مرحلة مراقبة الجودة 2- 2

وتحسين درجة تطابق المنتج مع المتطلبات المحددة سلفا، والجدير بالذكر أن األمر ال يتعلق بالمنتجات فقط، 
ولكن يشمل أيضا العمليات والخدمات التي تقدمھا المنظمة، أي بمعنى آخر تشمل كذلك مراجعة العمليات 

  68.وضوعة للمنتج وتقديم المقترحات التي من شانھا أن تطورھاوالمواصفات الم
  

وقد ظھرت طرق مراقبة الجودة ابتداء من العشرينات من القرن الماضي وحتى الخمسينات، من   
ات المنتجة أصبحت المراقبة خالل الطرق اإلحصائية والمراقبة عن طريق العينة، فعوض مراقبة كل الكمي

تتم على عينة ممثلة لكل اإلنتاج ليتم اتخاذ قرار قبول أو رفض مجمل اإلنتاج بناء على المراقبة التي تتم 
  .على العينة، وقد كان لھذا التطور األثر البالغ في خفض التكاليف

  
لصناعات الحربية وقد شھدت ھذه الطرق تطورا مذھال أثناء الحرب العالمية الثانية، بفضل ا  

األمريكية التي طبقتھا بشكل واسع، فظھرت الجداول لمساعدة المسيرين في تحديد معايير المراقبة المالئمة 
لكل مشكل من مشاكل الجودة، ويرجع الفضل الكبير في توسيع مفھوم الجودة إلى الخبراء األمريكيين 

  69).ديمنج، جوران، فايجنبوم(
  

غير انه ال زالت ھناك مشاكل، فكلما ازداد عدد العينات التي يقوم باختيارھا قسم الجودة كلما  
أصبحت الفترة الزمنية لحصول أقسام اإلنتاج على نتائج االختبارات أطول، فقد كان يتم استغراق دقائق أو 

  .تشغيل بإيقاف العملساعات أو ورديات كاملة حتى يصبح باإلمكان إعالم عامل ال
  

ومن ايجابيات ھذه المرحلة أنھا عملت على إزالة األسباب التي كانت وراء عدم الرضا على أداء   
المنظمة، وإيجاد النظام الذي يمكن أن يحقق المواصفات المطلوبة للمنتج، وھذا ماتحققه التغذية العكسية التي 

ول أن مراقبة الجودة تتضمن تسجيل وتحليل وكتابة تعمل على تحسين الجودة وتصحيح الوضع، ويمكن الق
  70.التقارير المتعلقة بالمعلومات المتصلة بالجودة كأساس التخاذ القرارات السليمة

  
ّفي خفض مستويات الالجودة في المنتجات، إال أن ھذه المرحلة لم وبالرغم من التحسن الكبير   

 بحل وقائي واكتفت بحل المشاكل بعد م تأت، ول" مشكلة "تتخلص من أنھا كانت كسابقتھا تعتبر الجودة 
ّوقوعھا، بالرغم من أنھا ال زالت تتخذ في كثير من المؤسسات كأساس لنظام الجودة فيھا، إال أن قصورھا 

 التفكير في أسلوب جديد يساعد على منع األسباب التي كانت وراء االنحرافات عن الھدف أدى إلى
المستھدف، بإدخال فكرة توجيه الجھود التنظيمية نحو الوقاية من وقوع المشاكل من منابعھا، وھو ما 

  .حاولت اإلجابة عنه في المرحلة الثالثة بتوكيد الجودة
  
ذه المرحلة من الخمسينات إلى الستينات، ويقصد بھا جميع األعمال امتدت ھ :مرحلة توكيد الجودة 3- 2

بان النظامية المخططة التي تنفذ داخل نظام الجودة، والتي ستعمل كلما دعت الحاجة إلعطاء ثقة مناسبة 
 ويقوم مفھومھا على أن الوصول إلى مستوى عالي من الجودة يتطلب رقابة المنتج سيلبي متطلبات الجودة،

وتھدف ، 71 يد المستھلكإلىعلى كافة العمليات، من مرحلة التصميم حتى وصول المنتج للسوق شاملة 
  72:عملية توكيد الجودة إلى تحقيق غرضين ھما

                                                           
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  67
 . باكيناز عزت بركة ، مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة 68

69 Jean Claude Tarondeau, op. cit, p.233. 
  .22. فريد زين الدين، إدارة الجودة الشاملة وفرص تطبيقھا في صناعة الغزل والنسيج المصرية، مرجع سبق ذكره، ص70
 عبد هللا بن عيسى بن علي الكيومي، تقدير درجة إمكانية تطبيق بعض مفاھيم إدارة الجودة الشاملة في كليات التربية في سلطنة  71

 . 183.، ص2003، ديسمبر 95العدد ، 25عمان، مجلة اإلداري، معھد اإلدارة العامة، سلطمة عمان، السنة 
   www.arab-eng.org/Vb//showthread.phd?T=3385  إدارة الجودة الشاملة 72
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  .ويھدف إلى إعطاء الثقة لإلدارة: الغرض الداخلي-
  .اقدويتمثل في إعطاء الثقة للزبائن وغيرھم عند التع: الغرض الخارجي-

األسلوب الذي تتبعه المنظمة للوصول إلى حد الجودة، عن : "وھناك من يرى بان توكيد الجودة ھي  
طريق التعرف على احتياجات السوق، والعمل على تلبيتھا، ومن ھنا فان كل مؤسسة يمكنھا وضع وتسيير 

  73".خطط توكيد الجودة الخاصة بھا
  

قد نظرت مرحلة توكيد الجودة إلى مفھوم الجودة نظرة أوسع مركزة على المنع والوقاية من خالل ل  
المراقبة اإلحصائية، ومفاھيم أخرى جديدة من قبيل تكلفة الجودة، والرقابة الكلية للجودة، والعيوب 

 ولكن المسؤولية أصبحت من الصفرية، ولم تعد مسؤولية الجودة من مھام القسم الواحد المسئول عن الجودة،
مھام المنظمة ككل، فھي جزء ال يتجزأ من خطط الشركة، من تصميم المنتج الذي يعتبر أھم منبع لمشاكل 
الجودة التي تتلقاھا المنتجات، إلى الدعم واستعمال المنتجات، التجھيزات، الموردون، قرارات 

  74.الخ.....الجودة،
  

وضمن ھذه المرحلة أصبح تنسيق الجودة بين األقسام واإلدارات والوظائف المختلفة من أولويات  
المنظمة لتحقيق الجودة، ويمكن ألية مؤسسة أن تضع خططھا لتوكيد الجودة، ولكن اغلب المؤسسات تسير 

 BS5750 و1978ة  في فرنسا والذي ظھر سنAFNOR:وفق معايير تأكيد جودة معروفة عالميا مثل
  . العالمي9000البريطاني ومعيار ايزو 

  
وتمتد إلى وقتنا الحالي وفيھا توجه كل الجھود إلى تحسين جودة  :مرحلة إدارة الجودة الشاملة 4- 2

المعامالت التي تربط المنظمة بالسوق، ونفس المنطق يتم تطبيقه على المعامالت الداخلية، أي أن الجودة لم 
  .ن وجھة نظر المنظمة ولكن من وجھة نظر العميل المتلقي للخدمة أوال وأخيرايعد ينظر لھا م

  
فكل واحد داخل المنظمة يعتبر موردا لسلعة، خدمة، أو معلومة موجھة إلى متعامل داخلي، وكل   

واحد ھو زبون يؤثر في نتائج المؤسسة من خالل تأثرھا ھي بنتائج عمله، وبذلك أصبحت الجودة جزءا 
مجمل نشاطات المؤسسة الموجھة لتحسين وترقية مواردھا " ي إدارة المؤسسة، وغدت تمثل أساسيا ف

 75"التجارية، المالية، التقنية واإلنسانية
  

وتعتبر إدارة الجودة الشاملة بھذا المفھوم فلسفة ومجموعة من المبادئ واألساليب والوسائل   
تمر لألداء فيما يخص العمليات والوظائف والمنتجات والمھارات العالية، التي تستھدف التحسين المس

والخدمات واألفراد في المنظمة، باستخدام الموارد المالية والبشرية الموجودة، من خالل االلتزام واالنضباط 
  76.واالستمرارية، لمواجھة احتياجات وتوقعات العمالء الحالية والمستقبلية وتحقيق رضاھم

  
والجدير بالذكر أننا نجد اختالفا بين الكتاب ومنظري الجودة في تقسيم المراحل التي مرت بھا، إال   

أن الجميع يتفق على أھم المحطات التي مثلت مرتكزا لتطور مفھوم إدارة الجودة الشاملة والتي ذكرناھا 
  .سابقا

  

                                                           
   .23. باكيناز عزت بركة، مرجع سبق ذكره، ص73

74 Jean Claude tarondeau, loc. cit. p.233. 
75 Idem 

 .26.بق ذكره، ص نادية حمدي صالح، مرجع س 76
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الجدول السابق أن مراحل تطور إدارة الجودة متداخلة فيما بينھا، إذ أن كل خالل ما يالحظ من     

مرحلة الحقة تتضمن المراحل السابقة لھا، وھذا يعني أن المراحل الماضية ال تنقضي كلية ولكنھا تتطور 
  .وتتحسن مع الزمن

ف المراحل نجد أن الرقابة اإلحصائية للجودة تتضمن الفحص، وتوكيد الجودة فإذا نظرنا إلى مختل    
  :رناه والشكل التالي يوضح ماذك77.يتضمن الرقابة اإلحصائية، وإدارة الجودة الشاملة تتضمن توكيد الجودة

 
 .21.، ص2001رن، كيف تتعلم أسرار الجودة الشاملة، دار عالء الدين، دمشق، سورية، سنة ّ رعد حسن الص 77

  
رقم

ل 
شك

:
05  

 
 

 
 

 
 

   
   

 
ملة
شا
 ال
ودة
لج
ة ا
دار
ر إ
طو
ل ت
اح
مر

  
                                                

در
ص
الم

:
ص

ه، 
كر
ق ذ

سب
ع 
رج
 م
ي،
وم
كيم
 ال
لي
 ع
بن

ى 
يس
 ع
بن

هللا 
بد 
ع

 .
18

1
. 

دة 
جو
 ال
رة
إدا

جية
اتي
تر
إلس
ا

 

رة 
إدا

دة 
جو
ال

ملة
شا
ال

 

يد 
تأك

ودة
لج
ا

بة  
رقا
ال

ئية
صا
إلح
ا

 

لة 
رح
م

ل 
اقب
م

رة
ثو
ال

رة  
ثو
ال

عية
صنا

ال
 

ا
رة 
إلدا

مية
لعل
ا

ودة 
لج
ى ا
عل

بة 
رقا
ال

 

ابة
رق
 لل
ون
تش
مف

   
   

 

ودة
لج
ص ا

فح
   

   
  

 

ن 
ة م
ود
لج
ى ا
عل

بة 
رقا
ال

مل
لعا
ل ا
قب

 

ن 
ة م
ود
لج
ى ا
عل

بة 
رقا
ال

شر
مبا
 ال
ف
شر
الم

ل 
قب

 

ملة
شا

بة 
رقا

   
   

بية 
رقا

ت 
جھا

دة 
 ع

  
 

صة
ص
تخ
 م
ھة
 ج

   
 

 



  
  
  
  
  
  

  

 المستويات األربع لتطور إدارة الجودة الشاملة     06:شكل رقم
  
  
  

  رسياسة االستثما
    TQM                                الجودة الشاملةادارة الجودة    العميل/المورد
  الشاملة               بالعملياتإحاطة

  فرق العمل
                              مشاركة العاملين
                                      تنمية نظم الجودة

  سين المستمرحلت ا-            تأكيد الجودة            تطوير تخطيط الجودة
   تشجيع االفراد-                          استخدام تكاليف الجودة

   الحرص على االفراد-                           بالعمليات غير اإلحاطة
   المشاركة-        مراقبة الجودة          الجودة        اإلنتاجية    

   المطابقة للمواصفات-                    الشاملة   الجودةتأكيد    اإلحصائيةالمراقبة 
   تحديد المذنب-                    TQM        ل الجودة  دليإعداد

  الفحص                       تأكيد                                              العملياتأداءبيانات 
        الجودة           مراقبة                                                         الفحص الذاتي
             الجودةQA                                                           اختبار المنتج

                       الفحص     QC                                                                       اإلحصاء استخدام
 I                                                                          مراقبة الجودة    خرائط المراقبة 

  اإلنقاذ
  تنويع وترتيب

   تصحيحيةإجراءات
  تحديد مصادر علم

        لمطابقةا   
  المعاينة        

 
  

 كلية ارات اإلدارة العامة،سعيد محمد الشيمي ، الجودة الشاملة في ثقافة مديري شركات قطاع األعمال العام، مجلة اقتصادية إدارية، مركز دراسات واستش: المصدر
  .41.، ص2000 العدد الخامس، يوليو االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاھرة، مصر،
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  :النماذج األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة: المبحث الثاني
ھل إدارة الجودة الشاملة تمثل إعادة لفكرة :  خالل ھذا العنوان ھوإن ما سنحاول اإلجابة عليه من    

قديمة، أم أنھا شيء جديد؟، وإذا كانت التعاريف لم تعطنا جوابا كافيا حول ذلك وفھما واضحا لفلسفة 
 المدخل قد يعطينا جوابا على ذلك بالتطرق إلى النقاط ومنھجية ھذه اإلدارة، فان تتبع نشأة وتطور ھذا

  :يةالتال
  . مدخل الرواد في تفسير التميز بالجودة الشاملة-
  .في تفسير التميز بالجودة الشاملةالمداخل المعدلة -
  . المداخل الحديثة في تفسير التميز بالجودة الشاملة-
  

  :مداخل الرواد في تفسير التميز بالجودة الشاملة: المطلب األول
 ثورة إدارة الجودة يي عمل مستشارا ولقب بأبأمريك: Edouard Deming: نموذج إدوارد ديمنج- 1

 وساھم بقسط وفير في نجاح ،SPCالشاملة، اھتم بالعمل اإلحصائي من خالل تطبيقات المراقبة اإلحصائية 
 وسام اإلمبراطور ھيروھيتو تكريما له على إسھامه 1960وصناعة التفوق الياباني في الجودة، وقد قلد سنة 

إذا أريد لي أن ألخص رسالتي لإلدارة في عدة كلمات، فاني أقول إنھا جميعا : "قائلفي نھضة اليابان، وھو ال
   78".تتعلق بان تعمل على تخفيض االختالفات

      
لبا ماتلوم العاملين على أشياء ال تقع أصال في نطاق  أن اإلدارة العليا غا)ديمنج(ولقد رأى     

اختصاصھم، وھو مايحتاج إلى تحول كلي للنمط الرئاسي لإلدارة، وقد كان يؤمن بتشجيع العاملين 
ومشاركتھم وجعلھم قادرين على المساھمة في إدخال تحسينات مستمرة من خالل فھمھم للعمليات وكيف 

  :ه فييمكن تحسينھا، وتركزت أھم أفكار
  
   79: نقطة14 وتتضمن : مبادئ ديمنج1- 1
  خلق ھدف مستقر وثابت لتحسين المنتجات والخدمات؛-
  تبني فلسفة التطوير والتحسين لمواجھة التحديات؛-
  التوقف عن االعتماد على أساليب التفتيش والفحص الشامل لتحقيق الجودة؛-
  عن ممارسة تقويم األعمال واختيار الموردين بناء على السعر فقط؛التوقف -
التحسين المستمر لألبد لكل العمليات واألنشطة المتصلة بالتخطيط واإلنتاج والخدمات المساعدة من اجل -

  تطوير الجودة وزيادة اإلنتاجية، وبالتالي التخفيض المستمر للتكاليف؛
  تدريب والتعليم على العمل، بما في ذلك رجال اإلدارة؛االعتماد على الطرق الحديثة في ال-
تبني أساليب جديدة في اإلشراف، وتحقيق التنسيق بين اإلشراف والقيادة بھدف مساعدة العمالة وحسن -

  استخدام اآلالت؛
من إبعاد الخوف عن المرؤوسين والعاملين، والعمل على تنفيذ المناخ المالئم المحفز ليعمل الجميع بفاعلية -

  اجل الشركة؛
العمل على إزالة العوائق التنظيمية والخالفات الموجودة بين األقسام واإلدارات المكونة للمنظمة لمواجھة -

  مشاكل اإلنتاج كفريق واحد؛
التخلي عن الشعارات والھتافات والتحذيرات الموجھة للعاملين والتي تطالبھم بمستويات جديدة لإلنتاجية -

، والعمل على تجسيد حق العاملين في أن يكون ھدفھم الوصول إلى العيوب الصفرية، بدون تقديم الوسائل
  من خالل التوصل إلى األساليب العلمية المحققة لذلك؛

                                                 
  .11-10.فريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص.  د78
 .03.عبد الرحمان توفيق، مرجع سبق ذكره، ص.د 79
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  عدم وضع أرقام قياسية لإلنتاج دون ربط ذلك بالجودة؛-
  ويم السنوي؛إزالة الحواجز التي تحرم العاملين من الزھو والتفاخر بالعمل، والتخلص من نظام التق-
تأسيس وإقامة برامج قوية للتعليم وإعادة التدريب والتطوير الذاتي لكل فرد في المنظمة لمواجھة التقدم -

  التكنولوجي؛
  تشجيع كل فرد في مكانه المناسب على أن يخصص جھده من اجل التطوير المستمر؛-
  

ج، ومثلھا ديمنج بمثلث ينص وھذه النقاط ال تمثل حسب ديمنج خطة عمل متوالية بالترتيب المدر  
  .على تطبيق النقاط السابقة بالتوازي

  s triangle’deming         مثلث ديمنج        07:الشكل رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     

 
 تھتم باألداء، والذي يعني التركيز )ديمنج(في نموذج ) 1،14،2(الشكل السابق أن النقاط  يوضح    

فإنھا تخص عمل الفريق، والذي يعني أن كل ) 4،7،12،11،10،8،9(أما النقاط والتوجيه من اجل التحسين، 
  .فرد في المنظمة يخدم اآلخر، أو كل مجموعة تخدم األخرى، ومنه القضاء على الحواجز التنظيمية

  
ويمثل الجزء الثالث من المثلث الرقابة اإلحصائية للعملية، وھي عملية تحليل ورقابة المخرجات     

 العملية، وحتى تتمكن مقاييس الرقابة من العمل بشكل جيد فإننا نحتاج إلى تغيير في الثقافة ومتغيرات
تطوير والتي تھتم بالتدريب والتعليم و) 3،5،13،6( ، وھو ما نجده ضمن النقاط 80التنظيمية للمؤسسة

  .األساليب
  
نقاط على أساس أنھا عالمات مرضية تؤدي إلى نھاية ) 06(قدم ديمنج ستة  81: أمراض ديمنج القاتلة2- 1

  :المنظمة وقد حذر من عدم معالجتھا وھي
  في الھدف؛ عدم وجود استقرار -
  القصيرة األجل؛  التركيز على األھداف-

                                                 
 .174.، ص2002 رعد حسن الصرن، كيف تخطط جودة أعمالك، دار عالء الدين، دمشق، سورية، سنة80
 .13. فريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص 81

  .04.لمتكاملة، مرجع سبق ذكره، صعبد الرحمان توفيق، منھج إدارة الجودة الشاملة، المناھج التدريبية ا-
 : بتصرف من الباحث:المصدر

  

                               
                                              دعم ومؤازرة اإلدارة للتحسين

  )1، 14، 2النقاط                                                  (
  )إدارة األداء                                 (     

  
 
 
 
 
 

  
                  تطبيق المنھج اإلحصائي                                     تحسين العالقات الداخلية

  )4، 7، 12، 11، 10، 8، 9النقاط )                                   (3، 5، 13، 6النقاط                (
 )عمل الفريق)                                       ( الرقابة اإلحصائية للعملية              ( 
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   تقييم األداء، التقارير السنوية وتقارير الجدارة واالستحقاق؛-
   كثرة القفزات الوظيفية بين المديرين؛-
   اإلدارة بالنماذج المعروفة فقط ودون اعتبار للنماذج غير المعروفة؛-
  . االرتفاع المستمر للتكاليف-
أن الجودة تركز على الوقاية بدل التفتيش لمنع ھو  )ديمنج(تنتاجه من خالل نموذج إن ما يمكن اس    

  . لتحسين الجودة مكلف ودليل على أن المنتج النھائي به عيباالخلل قبل حدوثه، باعتبار التفتيش أسلوب
  
  :تقييم نموذج ديمنج 3- 1

 وھو ما ،لعلمية لتايلور وزمالئهدارة ا اإل في سياق يتسم بتطبيق مبادئ)ادوارد ديمنج(ظھر نموذج   
يعطي قيمة لنموذجه باعتباره يمثل نقلة نوعية وثورة علمية في عالم اإلدارة، إذ انه أشار إلى أبعاد ثقافية 

 اليوم، خاصة وأن وأرسى دعائم فلسفة إدارية متكاملة لم يكن بمقدور احد تصور االنتشار الذي وصلت إليه
 نوعا من الالمباالة وعدم االھتمام الكبيرين، فلم تلق ھذه األفكار آذانا صاغية قى في بداياتهھذا الفكر قد ال

في الواليات المتحدة األمريكية منشأ النموذج إال في الثمانينات من القرن الماضي، وكان لليابان شرف 
  .احتضان ھذه الفلسفة وتبني أفكار النموذج الديمنجي للجودة الشاملة

  
 الفلسفة والفكر الذين مكنا من  التي شكلت14 في نقاطه الـ)ديمنج(قوة طرح وقد تركزت أھم نقاط   

  :ا بعد من خاللختلفة إلدارة الجودة الشاملة فيمھم وتطوير األفكار المف
  . تعميق فلسفة اإلدارة كسبيل لتحقيق النجاح-
   تركيز ديمنج على توحيد الجھود لتحليل المعطيات-
بالمعرفة العميقة والذي يعني اعتماد إدارة الجودة على المعرفة علومات يتسم  التأكيد على إيجاد نظام للم-

  .ّالمؤسسة على البيانات والدراسات واإلحصاء
 من خالل تبني علم النفس بھدف فھم سلوكيات العاملين ورغباتھم وصوال  بالبعد النفسي واإلنساني االھتمام-

  .إلى إرضائھم للحصول على أداء أحسن
  .التدريب ومعرفة المتغيرات الداخلية للنظام اعتماد -
  . رفض اإلدارة التايلورية التي تعتمد األوامر-
  

 ھو المزاوجة بين التطبيقات اإلحصائية وطرق اإلدارة التي تظھر )ديمنج(ومن أھم ما ميز نموذج   
  :منج مؤكدا علىحسين التي حددھا في عجلة ديفي مراحل الت

  .%15 من أخطاء التشغيل ولم يحمل العاملين إال %85لتي حملھا ديمنج  ا مسؤولية اإلدارة العليا-
  . إدارة العمليات-
  . إدارة الموارد-
  . القياس والتحليل والتحسين المستمر-
  . التصميم، التصنيع، االختبار، التسويق والبحث-
  

الخدمات ينبغي أن  وان كل فرد له عالقة بعملية اإلنتاج و،ويرى ديمنج أن الجودة مسؤولية الجميع  
  82.يساھم في تحقيق النتائج المرجوة وھي إرضاء العمالء

  
ى المدى الطويل وعلى مسؤولية اإلدارة العليا والتزامھا بتھيئة فوجھة نظر ديمنج تركز عل  

الموظفين والعاملين لتقبل التغيير والتحسين المستمر، مع توفير األدوات والسياسات واإلجراءات الالزمة 
لذلك، وقد تضمن نموذجه أھمية العالقة مع الموردين من خالل جودة المواد وليس السعر المنخفض ضمن 

  .م حاجات المستھلكين واعتبارھم نقطة توجه المنظمةمنظور فھ

                                                 
الھاللي الشربيني الھاللي، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي والعالي، رؤية مقترحة، مجلة كلية التربية، جامعة   82

 .152. ، ص1988، 37المنصورة، مصر،  العدد 
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وقد أكد ديمنج على ضرورة فھم اإلدارة لطرق تحفيز العاملين من أجل رفع مستوى األداء   
  .واالستعانة بالطرق اإلحصائية لتحديد االنحرافات الحاصلة في اإلنتاج وتصحيحھا باتخاذ القرار المناسب

  
ن حيث صالحية تبنيه من طرف مؤسسات دول العالم الثالث، فانه ذا وإذا نظرنا إلى نموذج ديمنج م  

أھمية بالغة لتركيزه على فھم فلسفة إدارة الجودة الشاملة، واعتناق مبادئھا كسبيل إلدخال الثقافة اإلدارية قبل 
  .اعتماد األدوات واإلجراءات

    
ن حيث عدم وضوح الثقافة ونرى أن الضعف الذي تعاني منه مؤسسات دول العالم الثالث خاصة م  

اإلدارية وعدم انسجامھا، والتي غالبا ما تكون ھجينا من الثقافات غير المتناسبة، وأبرزھا المنھج التايلوري 
 أرضية صالحة وجيدة لفھم 14وبعض الثقافات اإلدارية األخرى، يجعل من فلسفة ديمنج في نقاطھا الـ

البيئة المحلية سواء على مستوى سلوكات وثقافات العاملين أو واعتناق ثقافة الجودة مع ضرورة تكييفھا مع 
  .على مستوى األسواق و بيئة األعمال عموما

  
ونموذج ديمنج باعتباره منطلق مختلف نماذج الجودة األخرى فإنه يحمل جوھرھا، خاصة في تبني   

ز من خالل دورة ديمنج مراحل التحسين التي يمكن لمؤسسات دول العالم الثالث أن تعتمدھا كطريق للتمي
، وھي تشكل ھيكال عمليا للتحسين المستمر في أي مرحلة من )خطط، نفذ، دقق، تصرف (04ومراحلھا الـ

  .المراحل
  
: " أمريكي الجنسية اھتم بإدارة الجودة الشاملة وعرفھا بأنھا: Joseph Juranنموذج جوزيف جوران- 2

  :ى الجودة من خالل رؤيتينوھو مايعني انه ير" مالءمة االستعمال أو الھدف
  . تخفيض معدالت األخطاءمنه تحاول تخفيض النقص في المنتج أو الخدمة المقدمة، والرؤية األولى-
جل تحقيق إشباع االحتياجات ومتطلبات العمالء أ تحاول تحسين شكل المنتج ومحتوياته من الرؤية الثانية-

   83:وتوقعاتھم، ويضيف جوران أن ذلك سيعمل على
  زيادة درجة رضا العمالء؛ -
  زيادة المقدرة على التنافس مع المنشآت المماثلة؛-  

   زيادة الربحية على المدى الطويل؛-
  انخفاض معدالت األخطاء؛ -
   انخفاض االزدواجية في العمل؛-
  . انخفاض معدالت الخسائر والتلفيات-
  

  د انصبت جھود جوران حول كيفية تقديم أفكاره إلى رجال اإلدارة العليا بشكل بسيط وق
  :ومفھوم، وشملت أفكاره

  84: وتضمنت ثالثة أبعاد: ثالثية الجودة1- 2
  :ويشمل:) لجودةتخطيط ا(البعد األول  -أ
   تحديد من ھم المستھلكون؛-
   تحديد احتياجات المستھلكين؛-
   تطوير خصائص المنتج الذي يفي بحاجات المستھلك؛-
  تطوير العمليات القادرة على إنتاج تلك الخصائص؛ -
 .تحويل خطط النتائج المطلوبة إلى قوى تشغيل -

                                                 
 .148.لد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص خا 83
 .14-13. فريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص 84
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  :ويتضمن: )مراقبة الجودة(البعد الثاني -ب
   األداء الحالي للتشغيل؛تقييم -
   مقارنة األداء الحالي باألھداف؛-
  . التصرف وفقا لالختالفات-
  
  :وركز فيھا جوران على :)تحسين الجودة( البعد الثالث -ج
   اعتبار التحسين قلب إدارة الجودة الشاملة؛-
   ترجع عملية التحسين إلى جودة العمليات وليس جودة السلعة والخدمة فقط؛-
 . المستھلكين أو العمالء إلى نوعين داخلي وخارجي بالنسبة للمنظمةتصنيف -
  

    ثالثية جوران للجودة      08:   شكل رقم
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  تخطيط الجودة                               راقبة الجودة أثناء التشغيلم                           
  

  40ـ                              نتوء متقطع                                         
         تكاليـــــف                                                                                

                                                                                                     
  الجــــودة                                                                                                    

  
  
  

        الرديئـــــة                                                المنطقة األصلية لمراقبة الجودة
                                                                             - 20  

  
  

  المنطقة الجديدة 
  بداية التشغيل             منطقة ضياع او تلف للموارد                           لمراقبة الجودة

  )فرص للتحسن(                                             
 

   الجودةتحسين                    
                                                                                           0  

  0                                               الوقت                                           
  .151.ق ذكره، ص خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سب :المصدر

بعض، فاالنطالقة تكون بويظھر لنا الشكل السابق ثالثية جوران وعالقة مختلف المراحل بعضھا   
نتج، وعند بمرحلة تخطيط الجودة، وفيھا يتم تحديد العمالء ومتطلباتھم واالنتھاء من تصميم العملية والم

حدوث أي خطأ فانه سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف التي يمثلھا في الشكل منطقة ضياع أو تلف الموارد، وھي 
  تعطي فرصة لإلدارة من اجل تحسين األداء بتقليل التلفيات والخسائر
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 عدم كما يبين الشكل أن العملية تكون تحت المراقبة لفترة زمنية إلى أن تصل إلى النتوء الذي يفسر  
مراقبتھا ومن ثم القيام بإجراءات لتصحيحھا والسيطرة عليھا، وصوال إلى المرحلة الثالثة واألخيرة، التي 
تھتم بتحسين الجودة، فتعمل اإلدارة على تخفيض معدالت الخسائر وإعادة مراقبة الجودة إلى منطقة جديدة 

  . تعني أن تحسين الجودة مستمر
  
  : تضمنت االھتمام بـ وقد وضع مجموعة من الخطوات: جورانلفلسفة) 10( النقاط العشر2- 2
  زيادة الوعي لدى الموظفين بأھمية عملية التحسين وتحديد احتياجاتھا؛-
  تحديد أھداف عملية التحسين المستمر؛-
 عملية التنظيم من اجل تحقيق األھداف المنشودة بتأسيس مجلس الجودة، تحديد المشكالت، اختيار -

  سين، تحديد فرق العمل وتعيين منسقين للجودة؛مشروعات التح
   عملية التدريب وتوفيرھا لكل فرد؛-
   تنفيذ مشاريع تساعد المنشأة في حل مشكالتھا؛-
   تقديم تقارير دورية وشاملة عن وضع المؤسسة وتقدم العمل؛-
  متميزة؛ تشجيع العاملين وحثھم على تحسين األداء من خالل االعتراف بما يقدمونه من خدمات -
 عملية االتصال بين أقسام المنشأة والتركيز على أھمية التغذية العكسية، كوسيلة لتوصيل النتائج لألقسام -

  المعنية؛
   توثيق النتائج وتسجيلھا على شكل بياني؛-
  . عملية التوسع من خالل اعتبار التحسين السنوي جزء ال يتجزأ من نظم المؤسسة وعملياتھا المختلفة-
  

 جوران على أھمية اإلدارة العليا في المنظمة ودورھا في التحسين المستمر للجودة بتطبيق وأكد  
 من عيوب الجودة ناتجة عن عوامل تستطيع اإلدارة %80ثالثية الجودة التي سبق ذكرھا، فھو يرى أن 

  .التحكم فيھا
  
  :تقييم نموذج جوران 3- 2

المالءمة لالستعمال، وبذلك فھو يركز على إيجاد إن نظرة جوران يعكسھا تعريفه للجودة التي تعني   
وتطوير برنامج إنتاج وخدمات يقابل احتياجات العمالء، وھو ما يعني حسب أفكار جوران القناعة بأن ھناك 
حاجة للتطوير، ومن ثم وضع األھداف الالزمة لتحقيق ذلك التطوير، بإرساء نظام للجودة  يسھل تحقيق تلك 

  .األھداف
  

يف جوران أن الجودة يجب أن تستند إلى عملية تخطيط يتم بموجبھا تحديد العمالء ويرى جوز  
واحتياجاتھم، وتطوير المنتج ليلبي احتياجات العمالء وتوقعاتھم، بتعبئة اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة 

الفاصلة عن ومن جھة أخرى يركز على مراقبة الجودة بقياس فجوة األداء، وتصحيح االنحرافات . لذلك
  .تحقيق الھدف

  
أن عملية التحسين ھي جوھر إدارة الجودة ) جوران(وضمن منظوره المتكامل لتحقيق الجودة يرى   

  الشاملة، التي لن تتحقق بالتركيز على جودة السلعة أو الخدمة فقط، ولكنھا تتحقق بالتركيز على 
ّوقد قرر جوران أن .  أثناء التشغيل، أي العملياتجودة العمليات التي تعني االھتمام بتالفي العيوب التي تقع

 التدريب كسبيل لمواصلة التحسين،  من عيوب الجودة يمكن لإلدارة التغلب والتحكم فيھا، وركز على80%
  .مع المحافظة على المستويات المحققة والبحث عن األفضل

  
حات الالزمة بين مفھومي ھو فھمه العميق للعميل وتقديمه التوضي) جوران(ومن ضمن ماتميز به   

العميل الداخلي والخارجي، وكيفية تطبيق فكرة العميل الخارجي على العالقة بين األنشطة والعمليات 
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واألفراد في الوحدات واألقسام والمنظمة، ضمانا لجودة المنتج الذي يلبي احتياجات االستعمال التي يستھدفھا 
  .العميل

  
ثل نماذج الرواد عمقا فلسفيا للجودة يمكن أن تستفيد منه مؤسسات وھذا النموذج الذي يتضمن مثله م  

دول العالم الثالث، خاصة وانه يركز على كثير من جوانب الضعف التي تعانيھا مؤسسات دول العالم الثالث 
  :ويتجلى ذلك في

 بالعميل  تأكيد جوران على ارتباط الجودة بمستوى رضا العميل، وھو ما يعني تكثيف الجھود والتوجه-أ
  .ِبدل التوجه بالمنتج مثلما ھو حادث في دول العالم الثالث

  
ُ تركيز المؤسسات في دول العالم الثالث على العميل إذا نظرنا إليه وفق منھج جوران يجب أن يفھم -ب

  .كفلسفة تجعل من التعامل الداخلي بين األفراد والجماعات كتعامل العميل الخارجي مع المؤسسة
  
الستفادة من منھج جوران الذي يركز على التكاليف، ويحدد كيفية التعامل مع كل نوع من ھذه  يمكن ا-ج

التكاليف، واألھمية التي تجعل من التكلفة أساسا مھما لتحقيق الجودة، وإذا رأينا ما تعانيه مؤسسات دول 
ألھمية بمكان كمنھج العالم الثالث من خالل تكاليف الھدر والتالف وغيرھا، نجد أن أسلوب جوران من ا

  .يصلح للتطبيق، ومن ثم تحسين جودة أداء كل أطراف إدارة الجودة الشاملة
  
 كما يمكن لنموذج جوران أن يكون مفيدا لمؤسسات دول العالم الثالث إذا أخذنا البيئة التي تشتغل فيھا، - د

: ران إلدارة الجودة المتمثلة فيواالستفادة من النظرة المتكاملة لھذا النموذج، والتي تتحدد في ثالثية جو
التخطيط الجيد لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، الرقابة الفعالة على الجودة، ثم التحسين المستمر للجودة 

  .نحو األفضل دائما
  
 يعد أسلوب جوران في التغيير من األساليب التي نرى نجاعتھا في مؤسسات دول العالم الثالث، ألنه -ه

إيجاد المناخ التنظيمي المشجع للعاملين واإلبداع، وھو ما يتطلب مواجھة مقاومة التغيير يعتمد على ضرورة 
باإلقناع وليس بالقوة والعنف، والتعامل مع المشكالت بأسلوب علمي، وترتيبھا بدرجة أھميتھا حسب 

األوامر جوران، وھو أسلوب يمكنه أن يطور المؤسسة في دول العالم الثالث التي تعودت على السلطة و
  .والقوة في إدخال التغيير

  
ودة -3 وذج كروسبي للج ل  85:نم بي(إن عم شروع صواريخ ) كروس ي م ينغ"ف ديرا "برش ان م ا ك ، حينم

ي"مارتن ماريتا"للجودة بشركة  اليب تطوير الجودة وتخف ى أس ا، وھو ، جعله يركز مجھوداته عل ض تكاليفھ
  .صاحب فكرة صناعة بال عيوب، وقد سمح له ذلك بتحقيق نتائج باھرة تميزت بتخفيض عيوب التصنيع

 
 اإلتالف، من صفر وبنسبة للجودة النھائي الھدف تحقيق في االستمرار  ضرورة على أكد نهأ كما  

  :في إجمالھا يمكن كروسبي أفكار ھمأو
  :ھيً مبدأ 13 على كروسبي منھج عتمدإ :كروسبي مبادئ 1- 3 
  بالجودة، العليا اإلدارة اقتناع-
  األقسام؛ عن ممثلين يشمل والذي الجودة تحسين فرق تكوين-
  بالجودة؛ المتعلقة المشاكل تحديد-
  موضوعية؛ كأداة القياس استخدام-
  الجودة؛ تكلفة تقييم-
  العاملين؛ جميع وإشراك بالجودة الوعي زيادة-

                                                 
 .145-141.  خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص 85

 - 34 -



  تحديدھا؛ السابق المشاكل لحل لتصحيحيةا اإلجراءات اتخاذ-
  الصفري؛ المعيب برنامج تنفيذ فريق وتحديد المنتج في العيوب إلزالة السليم التخطيط-
  الجودة؛ تحسين برنامج في بدورھم للقيام المشرفين وتدريب الموظفين تعليم-
  التطوير؛ أھداف تحقيق على العاملين تشجيع-
  الفعال؛ االتصال معوقات وإزالة التطوير، أھداف تحقيق بمعوقات دارةاإل إعالم على العاملين تشجيع-
  المشاركة؛ وتقدير تشجيع-
 واالتصال التنسيق مھمتھا للجودة مجالس تكوين خالل من دورية، بصفة بالجودة خاصة اجتماعات عقد-

  .المنظمة أھداف وتحقيق باستمرار، الجودة فرق بأعضاء
  
  :ھي "األسس" أسماھا 13الـ مبادئه تضمنتھا محاور 04 على كروسبي ركز :كروسبي نموذج أسس 2- 3
 أن ذلك وراء من ويعني األساسية، المتطلبات مع المطابقة ھي الجودة أن كروسبي يرى: األول األساس -أ

 المعايير مع المقدمة الخدمة أو السلعة بمطابقة يلتزم أن الضروري من للمنظمة والفني اإلداري الجھاز
 العميل توقعات على يركز باعتباره استراتيجي، التعريف ھذا أن ويالحظ الجودة، لتحسين  ةالموضوع
  .المنظمة طرف من تلبيتھا الواجب

 من بدل األولى المرة من صحيح بشكل األشياء تنفيذ أھمية على كروسبي فيه يؤكد: الثاني األساس - ب
 قبل المشاكل تجنب ومحاولة اإلنتاجية، ةالعملي في وقائية طرق بوضع وھذا الحقا، األخطاء تصحيح
  .وتكاليفھا والمراقبة التفتيش عن واالبتعاد وقوعھا،

  .المنظمة في نھائيا ھدفا يكون أن يمكن العيوب من خالي أداء وجود إن: الثالث األساس - ج
 ردادواست األخطاء لتجنب المساندة والخدمات التدريب مجال في االستثمار ويخص :الرابع األساس -د

  . من إيرادات المؤسسة%40و 20 بين الجودة تكاليف  كروسبي قدر وقد التالف، تكاليف
  
ن مفھوم العيوب الصفرية حسب كروسبي مختلف عن فكرة المستويات إ : مفھوم العيوب الصفرية3- 3

لعيوب  بدون عيوب في التوريد، والنسبة الباقية من ا98 أو 95المقبولة للجودة، والتي تقبل بوضع ھدف 
  .تعتبر مقبولة، وتظھر لنا ھذه الفكرة أكثر واقعية باعتبار أن الخطأ اإلنساني وارد جدا وال يمكن أن نغفله

  
الذي  )MATSUCHITAماتسوشيتا (والجواب أوالتوفيق بين الفكرتين نجده عند رئيس شركة   
دف إلى عدم الكمال إنه من األفضل أن نھدف إلى حد الكمال ونخفق في تحقيقه على أن نھ: " يقول

 عن نضج ووضوح إداري ينظر إلى المنطلق اإلنساني في العملية ُّ وھو في رأينا كالم ينم86".ويتحقق
  .اإلدارية دون كبح للطموح والتطوير والتحسين المستمر

  
فيليب كروسبي في أفكاره كل من ديمنج وجوران خاصة حول فكرة المعيب الصفري، إذ وقد خالف   

يرى ھذا األخير أن العيوب الصفرية أمر يتعارض مع قانون تناقص الغلة، بمعنى أن الجودة عند نقطة 
عيوب معينة إذا أدخلت عليھا تحسينات أكثر ستكون أكثر تكلفة، أما ديمنج فانه ال يؤيد استخدام شعار ال

الصفرية لقوة العمل، فھو يرى أن العامل له رقابة محدودة على العوامل التي يمكن أن تكون سببا في تدھور 
 والخامات التي الجودة، ويؤكد على ضرورة تحمل اإلدارة مسؤولياتھا في بناء الجودة للنظم واألدوات

  .يستخدمھا العامل
ؤولية اإلدارة، والدليل أنه نسب معظم مشاكل ومن جھة أخرى لم يختلف كروسبي مع ديمنج في مس  

الشركات تعكس مقاييس  " سببھا اإلدارة وارجع عالجھا لھا، وقال %80الجودةلإلدارة، ويقول إن حوالي 
   :ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية".  الجودة لن تغير ھذه المقاييسقادتھا وإن أدوات

                                                 
 .15. فريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي إلدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص 86
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  ارة العليا بأھمية مشكلة الجودة؛اإليمان واالقتناع الراسخ من جانب اإلد-
التعھد من جانب اإلدارة بفھم وتطبيق سبل الكمال، وان لديھا القدرة على تحمل المسؤولية لعمل ذلك الن -

  قسم الجودة ال يستطيع عمل ذلك؛
  

 من أخطاء التشغيل إلى النظام الذي تأخذ به المنظمة، %85ورغم ذلك فإننا نجد أن ديمنج قد ارجع   
    87.فقط من أخطاء العمل يكون المسئول عنھا ھم العمال أنفسھم %15و
  
  : تقييم نموذج كروسبي4- 3

بي أن الجودة ھي انعكاس لطبيعة القيادة في المنظمة التي يقع على عاتقھا االقتناع سيرى كرو  
 واستخدام القياس في تقييم ،مرتكز على فرق تحسين الجودة وھي منبع إقامة نظام الجودة ال،بأھمية الجودة
  .تكلفة الجودة

  
وتمثل اإلدارة العليا لدى كروسبي أھمية من خالل دورھا الكبير في زيادة الوعي بالجودة لدى   

 بتعليمھم ، والتزامھا بإيجاد الطرق المناسبة إلشراك العاملين والمشرفين،األفراد والعاملين في المنظمة
  . وتفعيل أنظمة االتصال في المنظمة،ريبھم ضمن برامج معدة لتحسين الجودةوتد
  

  مع التخطيط إلزالة،قد أولى أھمية كبرى لتصحيح األخطاء والمشاكل  المحددة ونجد أن كروسبي  
  .ومه للمعيب الصفريالعيوب في المنتج من خالل مفھ

  
من، صفر  مخزون، صفر زصفر خطأ، صفر ورق، صفر(  صفر 05المعيب الصفري أو الـ  
 ومنطلق فھمه للجودة باعتبارھا عمل الصحيح من أول مرة، ومعنى ذلك بيسھو جوھر نموذج كرو) عطل

أن األسلوب الوقائي في العملية اإلنتاجية سوف يوفر على المؤسسة تكاليف تصحيح األخطاء وتكاليف 
األداء الخالي من العيوب سيصبح ھدفا  إلى الحد الذي يؤكد فيه كروسبي أن ،الرقابة والتفتيش الحقا

  .للمنظمة
  

ن اشرنا إلى أ وقد سبق و،من كل من ديمنج وجورانبي قد القى معارضة لمفھومه ھذا سوكان كرو  
 إال أننا نجد أن فكرته عن المعيب الصفري طموحة وتفتح مجاال أكثر إمكانية ،ذلك  في تحليل النموذج

  .للتحسين ضمن ھدف مفتوح غير محدود
  

 وإال لما تكلم ،وال نظن أن كروسبي ضمن فھمه للمعيب الصفري يريد القول أن العامل ال يخطئ  
 ولكن األمر يتعلق بضرورة أن تتوقع ،عن االنحرافات وتصحيح األخطاء والتخطيط وغيرھا من اإلجراءات

  .اإلدارة عدم خطأ العاملين لتصل إلى أعلى مستوى يمكن تحقيقه من الجودة
 
  

، فإننا نرى بأن ھذه -ُوإن كان قد انتقد كثيرا من خالل فكرة المعيب الصفري- وذج كروسبي ّإن نم  
الفكرة من بين ما يمكن أن نستفيد منه كمؤسسات دول العالم الثالث، وھو أن المعيب الصفري باتخاذه منھجا 

ن إتباع المنھج سيقلل ّللعمل يمكن مؤسساتنا من تحقيق نتائج أفضل، حتى وإن لم تصل إلى الصفرية، إال أ
  .الكثير من التكاليف

  
  وھذا أمر واقعي، ذلك أن التحسين ال يمكن أن يتوقف عند نقطة معينة، وھذا جوھر فھم فلسفة 

مما يجعل طموح تدنية التكلفة مقبول ومحفز لمؤسساتنا التي تعيش ضعفا في . الجودة عند الرواد خاصة
  .مرتفعةتنافسية منتجاتھا مرده إلى التكلفة ال

                                                 
 .25. باكيناز عزت بركة، مرجع سبق ذكره، ص 87
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  :نموذج فايجنبوم للجودة- 4
  :تحليل نموذج فايجنبوم 1- 4

قدرة المنتج على تحقيق الغرض المنشود منه : "  تعريفا للجودة وصفھا بأنھا1951قدم فايجنبوم سنة  
ھا الوسيلة التي تعبر على العائد من وراء ، باعتبارتكلفة الجودة، وھو صاحب فكرة 88"بأقل تكلفة ممكنة 

  .تبني إدارة الجودة الشاملة
  

إضافة إلى ذلك اعتبر فايجنبوم أن الجودة مسؤولية جماعية ال تخص إدارة التصنيع فقط، ولكن   
تتعداھا إلى كل اإلدارات األخرى، مما يدل حسب فايجنبوم أن الجودة ال تتحقق في ميدان التصنيع إذا كان 

 المنتجات رديء ونظام التوزيع غير فعال، وبقية األنظمة كالتسويق غير السليم وعدم مناسبة الدعم تصميم
  .والمساندة في موقع العميل

  
وقد أسھم فايجنبوم كثيرا في تطوير وإيجاد آليات نجاح الجودة، وھذا بإدخال مفھوم الرقابة الشاملة   
إن ھدف : " وضح فيه ھدف الصناعة التنافسية بقوله الذي أ،Total Quality Control (T.Q.C)للجودة 

الصناعة التنافسية ھو تقديم السلعة والخدمة إلى أي جودة تصمم وتسوق وتبنى ويحافظ عليھا في التكاليف 
  89".االقتصادية  التي تسمح بتحقيق الرضا الكامل للزبون

  . أكد فايجنبوم أن الرقابة الشاملة للجودة لھا مفھوم أفقي بمعنى أنھا تمتد عبر وظائف المنظمة كلھاو  
  

 " مجال التطبيق للرقابة الشاملة للجودة  "       09 :شكل رقم

  .79. رعد حسن الصرن، كيف نتعلم أسرار الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

                                                 
 .161. خالد بن سعد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 88
 .77.، ص رعد حسن الصرن، كيف تتعلم أسرار الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره 89
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للجودةالرقابة الشاملة
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إن الشكل السابق يوضح لنا أن الرقابة الشاملة لھا مفھوم وظائفي شامل يمتد من التسويق إلى   
التركيب والخدمة مرورا بالكثير من المراحل، ومسؤولية الجودة حسب فايجنبوم تكون من مسؤولية 

  ".الجودة من المنبع" ص الذي يؤدي العمل، وھو ماسماه الشخ
  

 فايجنبوم أھمية للرقابة الشاملة للجودة من خالل اعتباره جودة السلعة أھم من حجم اإلنتاج، ولىأو  
، ومالحظتنا الشخصية لفكرة حق إيقاف العامل لعملية 90وللعامل حق إيقاف اإلنتاج عند حدوث أية مشكلة

سة اإلنتاج أنھا واقعية وتوضح قمة الجودة كعملية ووظيفة مفھومة في المؤسسة، وھو ما توصلت إليه المؤس
  .اليابانية كما سنرى الحقا

  
  : تقييم نموذج فايجنبوم2- 4

تميز ھذا النموذج بفكرته المتعلقة بالرقابة الشاملة على الجودة للتوفيق بين متطلبات العمالء في   
الحصول على مزيد من الجودة من جھة، ومن جھة أخرى مشكلة أصحاب المؤسسات المتعلقة بالتكاليف 

  .لجودةالمترتبة على تحسين ا
  

وألجل ذلك جاء بمفھوم آخر وھو مفھوم الجودة من المنبع، والتي تعني مسؤولية كل فرد في   
المنظمة عن أداء عمله بجودة أعلى للسيطرة على تكاليف الجودة، وقد أعطى أھمية لجودة المنتج على 

ي توقيف اإلنتاج في حساب تحقيق معدالت وأحجام أعلى من اإلنتاج، إلى حد الوصول إلى أحقية العامل ف
  .حال حدوث مشكلة ما، وھذا ماجسدته الشركات اليابانية في تبنيھا إلدارة الجودة الشاملة

تطبيق قواعد مراقبة الجودة في جميع " ويتلخص مفھوم فايجنبوم للجودة من خالل تأكيده على أن   
  91".العميل قطاعات المنشأة يجب أن تركز على جميع نظم التلبية الفعالة الحتياجات 

  
ويمكننا كدول عالم ثالث أن نستفيد من نموذج فايجنبوم باعتباره يحدد الجودة في الشخص المسؤول   

عن العمل، والذي يعني تدريبه ومعرفة نقائصه لرفع مستواه، والقضاء على التكاليف الناتجة عن أدائه 
  .ئ، وإذا عدنا إلى واقعنا نجد أن االستثمار في األفراد ضعيفالسي

  
كما أن تركيز فايجنبوم على أن الجودة لھا بعد شامل يتضمن كل مراحل العملية اإلنتاجية يجعل من   

مؤسساتنا التي تطبق مثل ھذه المناھج تستفيد من أن تبني إدارة الجودة يتطلب مشاركة كاملة لكل األطراف، 
خاصة وان نموذج فايجنبوم يحقق ذات الفرد بإعطائه حق توقيف . من الجميع، تحقيقا لرضا العميلوتعاونا 

  .اإلنتاج عند وجود خطأ ما
  

مع أن ھذا األخير ينم عن ثقافة وفلسفة متجذرة قد يرى البعض أنھا غير واقعية في دول العالم   
لتذكير بان التغيير نحو األفضل يتطلب شجاعة الثالث، إال انه وبالرغم من سالمة الطرح فانه من الواجب ا

وجھدا، دون نسيان بأن العالم لم يعد يتبنى إال خيارات وطروحات مثل ھذه التي ذكرناھا، ألن التميز 
  . وتحقيق التنافسية ال يعترف باألساليب الضعيفة والخاوية

  
قات الجودة، واعتبر التدريب يعرف بأنه األب الحقيقي لحل:  Cairo Ichikawaنموذج كايرو إيشيكاوا- 5

والتعليم للموظفين كبداية ونھاية للجودة الشاملة، وأكد على ضرورة استثمار اإلدارة العليا في ذلك، ويمكن 
  :تلخيص أھم ما جاء به ايشيكاوا من أفكار في

  

                                                 
. إدارية. ، رؤية اقتصادية فنية10011 و9000لة وااليزو سمير عبد العزيز، اقتصاديات جودة المنتج، بين إدارة الجودة الشام. د 90

 .106.، ص2000اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، . حاالت. تطبيقات
 .162.  خالد بن سعد عبدالعزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص 91
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 03وح بين مجموعات صغيرة من العاملين تترا: "والتي يقول عنھا ايشيكاوا بأنھا:  فكرة حلقات الجودة1- 5
 التي ، على أن يكون انضمامھم لحلقات الجودة تطوعيا، وتھتم بالتعرف على المشاكل92" فردا 15إلى 

يواجھونھا في أعمالھم، وإيجاد الحلول المناسبة لھا لتطوير األداء وتحسينه، ومراعاة البعد اإلنساني في 
العمل وإبراز القدرات اإلنسانية، واعتبار حلقات الجودة مكملة لمدخل إدارة الجودة الشاملة باستھدافھا 

  93.التحسين المستمر من خالل فرق العمل
  

 عامال يديرھا 12 إلى 03وحدات عمل ذاتية تتكون من : "وتعرف حلقات الجودة أيضا بأنھا  
ويوجھھا مشرف أو مالحظ على العاملين، وھو الذي يقوم بتدريب أعضاء المجموعة على األساليب 

  94".ائل اإلحصائية وأسلوب العمل الجماعي كفريقاألساسية لحل المشاكل، بما فيھا الوس
  

ومن المالحظات التي يمكن إبداؤھا حول حلقات الجودة، االختالف العددي في عدد أعضائھا،   
، 10 كما ذكرنا سابقا، وھناك من يحدده بـ 15 أو 12جعه البعض إلى وبالتحديد في الحد األقصى الذي ير

ولو أن ذلك حسب رأينا لن يكون له اثر كبير إذا تمت مراعاة جوانب أھمية الفرد ودرجة القبول في الحلقة، 
 :وھذا شكل توضيحي لحلقة الجودة

  
       حلقة الجودة                 10:شكل رقم  
    

  
       
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  

                                                

ودة  ات الج ر أن حلق سابق يظھ شكل ال ن ال رق الم ق ط دافھا  بتطبي ق أھ سين ّتحق ي تح ا الت يتعلمھ
دأ أعضاؤھ ا ويطبقونھا على المشاكل المطروحة ، وبالموازاة مع ذلك فان نشاطات حلقات الجودة تخضع لمب

 
مور وھربرت مور، ترجمة زين العابدين عبد الرحمان الحفيظي، حلقات الجودة، تغيير انطباعات األفراد في العمل، معھد .  وليام ل 92

 .35. ، ص1991اإلدارة العامة، السعودية، سنة
 .82.يف تتعلم أسرار الجودة الشاملة ، مرجع سبق ذكره، صرن، كّ رعد حسن الص 93
 .6-5. ، ص1995بھيرة الموجي، دوائر الجودة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاھرة، مصر، .  د 94

  
  
  
  
  

          
             طرق مشتركة                                                        التطوع

  
  
  
  
    

         المساھمة في نشاطات التحكم                          تطوير العاملين                                               
  .في جودة المؤسسة                                                                                

  
  
  
  
  

Source : Shoji Shiba et al, traduit par René Piétri, TQM : 4 Révolutions du management, dunod, 
Paris, 2003, P.252. 
 

نشاطات على شكل فرق 
  صغيرة

التحكم والتطوير لفريق 
  العمل المنتمين إليه

التحسين المستمر ورفع 
مستوى المشاكل الواجب 

 .حلھا
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ات  ات وعملي ا جمع المعطي تم من خاللھ ة التي ي ررون الطريق ذين يق م ال ة ھ ا أن أعضاء الحلق التطوع، كم
ا التصحيح الالزمة في كل مرحلة، وان حلقات الجودة الحقيقية ال يتلقى أعضاؤھا أية  أوامر من الجھات العلي

  .بخصوص ھذه الحلقات
  95:يشيكاوا تھدف إلىإ إن حلقات الجودة حسب كايرو : أھداف حلقات الجودة1-1- 5
  المساھمة في تحسين مستوى األداء وتطوير المؤسسة؛-
مراعاة الجانب اإلنساني وإقامة ورش عمل مفعمة بالبھجة والغبطة، يعطى العمل فيھا معنى للحياة قيمة -

  ومعنى؛
  .الحرص التام على إبراز القدرات اإلنسانية، وبالتالي إظھار عدد ال متناه من اإلمكانات-
  96.لموجودة بين اإلدارة والعاملين ومساعدة األفراد على حل مشاكلھم امتصاص حاالت الصراع ا-
  
تركزت حلقات الجودة على مجموعة من المبادئ التي تميزھا  97: المبادئ األساسية لحلقات الجودة1-2- 5

  :وھي
وھي حرية االنضمام إلى حلقات الجودة دون ضغط، وھو ماينتج عنه التزام من : االنضمام االختياري- أ

  .األفراد المنضمين تطوعا مما يزيد من فرص واحتماالت النجاح
  
تصرف واتخاذ القرارات من أعضاء الحلقة واإلدارة، إذ أن التزام والمقصود بھا حرية ال:  ملكية الحلقة- ب

األشخاص اتجاه عملھم يجعلھم يشعرون بملكية الحلقة، ويتعدى ھذا الشعور إلى اإلدارة المسئولة عن 
  .النشاط

  
  تقوم حلقات الجودة على فكرة النجاح للجميع والمنافسة التعاونية بعيدا عن المنافسة: فلسفة الحلقات- ج

السلبية التي تلغي اآلخر، وھذا يحتاج إلى تغيير سلوكي التجاھات العاملين، وھو ماتتطلع إليه الثقافة 
  .التنظيمية إلدارة الجودة الشاملة

  
 إذ أن تركيز أعضاء الحلقة في عملھم سيجعل من التعاون منھجا لحل مشكالتھم : تركيز أعضاء الحلقة-د

اآلخرين، وھذه الوحدة في العمل تجعل كل فرد يعمل على أداء عمله ليس بعيدا عن منھج إلقاء التبعات على 
  98.استجابة للتوجيھات التي تفرضھا السلطة في التنظيم، ولكن نتيجة انخراطه في مبادئ الجودة

  
مزيد من االلتزام واإلحساس بالمسؤولية،  تكسب الثقة والمعاملة المتساوية أعضاء الحلقة ال: مبدأ الثقة-ه

  .وتشعرھم بمدى أھميتھم في حل المشاكل
  
 والمقصود ھنا االعتماد على الحقائق لحل المشكالت وھو ما يكسب األفراد الثقة : االعتماد على الحقائق-و

عد اإلدارة بعيدا عن وجھات النظر مما يساعدھم على تقديم االقتراحات الجادة، كما أن ھذا المبدأ يسا
  .واألعضاء على التحدث بلغة موحدة

  

                                                 
95  Bernard Monteil et Autres, Cercle de qualité et progrès, pour une nouvelle compétitivité, les éditions 
d’organisation, paris, 1983, p.77. 

، ص، 2001 مأمون الدراركة وآخرون، إدارة الجودة الشاملة، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، سنة،  96
126. 

 .10-07.، صبھيرة الموجي، مرجع سبق ذكره.  د 97
98 Bernard Monteil et Autres, op.cit, p.80. 
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 ماليين مشارك في حلقات الجودة باليابان، ووجودھا في أكثر من 05وتشير اإلحصاءات إلى وجود   
 عامال، وقد أسھمت حلقات 30 دولة، الثلث منھا في المؤسسات اليابانية التي يزيد عدد عمالھا عن 60

  99.ة دعمت قدرتھا التنافسيةالجودة في إغناء اليابان بتجارب جم
 قدم ايشيكاوا مجموعة من الخطوات الالزمة إلدخال مفھوم الجودة الشاملة : خطوات الجودة الشاملة2- 5

  :في المنظمة وھي
  العمل على إشراك جميع العاملين في المنظمة في طرح المشكالت وحلولھا؛-
  ريب والتعليم لزيادة مقدرة العاملين على المشاركة الفعالة؛التركيز على التد-
  تكوين حلقات مراقبة الجودة؛-
  مراجعة مراقبة الجودة الكلية؛-
  التركيز على تطبيق الطرق واألدوات واألساليب اإلحصائية؛-
  .تشجيع برامج حلقات الجودة على مستوى الدولة-
  

طوير األساليب العلمية واألدوات اإلحصائية التي سماھا ونشير إلى أن كايرو ايشيكاوا قد أسھم في ت  
، لمساعدة الموظفين والعاملين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وكان ھدفه تمكين 100"األدوات السبع"

  :، وھذه األدوات ھي من مشكالتھا%95المنظمة من السيطرة على 
  خرائط باريتو؛-
  مضلع ايشيكاوا؛-
  المدرج التكراري؛-
  خريطة االنتشار؛-
  خريطة المراقبة؛-
  الخرائط االنسيابية؛-
  .قائمة الفحص-
  
  :تقييم نموذج ايشيكاوا 3- 5

شيكاوا أن الجودة تبدأ بعملية تعليم وتدريب الموظفين وتنتھي بنفس العملية، ويركز على اييرى   
وھو من ھذا ينطلق من . دريب باعتباره أھم النشاطات اإلدارية التي يجب أن تركز عليھا اإلدارة العلياالت

  .الثقافة اليابانية التي ترتكز على التوظيف مدى الحياة للفرد
  

ويرى ايشيكاوا أن الجودة يجب أن تبنى على وجھة نظر العميل الذي توجه له كل جھود اإلدارة   
ا أن الكالم عن اإلدارة لن يكون له معنى إال من خالل الجودة التي يعتبرھا جوھر العملية لتحقيق وضاه، كم

اإلدارية، وھي في نظره استثمار طويل المدى ال يمكن أن يتوافق مع الجھود المبذولة لتحقيق الربح في 
  .األمد القصير

  
كان رائدا  في ذلك من خالل إرسائه يكاوا  للعاملين نجد انه  التي يوليھا إيشوإذا نظرنا إلى األھمية  

درى بمشاكل  بإبراز آرائھم اعتمادا على أنھم األ، ضمانا إلشراكھم في تحقيق الجودة،ألسلوب حلقات الجودة
لمعرفتھم وتواجدھم المباشر في أماكن وقوع ھذه نظرا  ،مكنه إعطاء الحلول من ي وأنھم أحسن،الجودة
لمجتمع الياباني ونظرته إلى اعتبار العمل الجماعي أساس نجاح أي  كما أن ھذا ينسجم وطبيعة ا،المشاكل

                                                 
99 Shoji Shiba et al, op.cit, P.252. 
 

 .81.رن، كيف تتعلم أسرار الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، صّرعد حسن الص. د 100
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 وھو كذلك استجابة إلى ثقافة ذلك المجتمع التي تعطي أھمية لألسرة والمجتمع تلغي بھا تلك ،مجھود
  .د النزعة التنافسية الغير مرغوبة في منھج إدارة الجودة الشاملةِّولالفروقات الفردية التي ت

  
جل تجسيد التحسين المستمر أخذ بالبعد اإلنساني وفكرة اإلدارة بالمشاركة من أوھو بذلك قد   

  .ونھايتھا قد جعل التدريب بداية الجودةإنه  ولھذا ف،كأسلوب يخص جميع المستويات اإلدارية
  

وفي محاولة للربط بين حلقات الجودة ومفھوم التدريب عند ايشيكاوا الذي تكلمنا عنه في البداية،   
الوسائل واألدوات اإلحصائية ، المعلومات،  قد اوجد نظاما متكامال أساسه تمكين العاملين بالبياناتنهأنجد 

  . ومن ثم المساعدة في اتخاذ القرار،لمشاكل المطروحةلالتي تساعدھم على إيجاد الحلول المناسبة 
  

 خريطة تحليل يشيكاوا في إيجاد فكرة خريطة عظم السمكة أو ما يطلق عليهكما يرجع الفضل إل  
 التي تمكن اإلدارة من تحديد المشاكل ودراسة أسبابھا الرئيسية والفرعية ،العالقة بين السبب والنتيجة

 من المشاكل كما يرى %95 وكذا تطويره لألدوات السبع المساعدة على حل ،بمشاركة العاملين
  .101ايشيكاوا

  
 وخاصة ويمكن لنموذج ايشيكاوا أن يكون مفيدا لمؤسسات دول العالم الثالث بتركيزه على التدريب،  

ِّوضعه لنظام يمكن من االستفادة من ھذه العملية التي يالحظ عدم تركيز دول العالم الثالث عليھا، أو لنقل 
  .ائج المتناسبة وتحديات تحقيق التنافسيةعدم وضوح اإلستراتيجية، وعدم وضع األدوات التي تحقق النت

وتعتبر فرق العمل من خالل حلقات الجودة لدى ايشيكاوا النموذج األوضح الذي يمكن تبنيه من   
مؤسسات دول العالم الثالث، نظرا للمرونة التي يطرحھا واعتماده االستقاللية والتطوعية في المساھمة، وھو 

  .التطويرما يشجع على االقتراح والمساھمة و
  

وإضافة إلى أن الكثير من دول العالم الثالث تحمل في موروثھا الثقافي ثقافة العمل الجماعي   
كأسلوب قديم في أداء األعمال، متجذر ضمن سياق ثقافي، ديني وسياسي، وھو ما يساعدھا على اتخاذ 

  .  أسلوب حلقات الجودة ضمن عمل مؤسساتھا لمعرفة وحل المشاكل المطروحة
لمشاكل التي تعيشھا مؤسسات دول العالم الثالث من روتين، رقابة مباشرة على العمل، الفصل بين فا  

من يحدد العمل ومن ينفذه، غياب اإلبداع والتطوير في العمل، وعوامل أخرى كلھا تستدعي أھمية اعتماد 
  .نموذج ايشيكاوا وتطويره وفق بيئة ھذه الدول لتحقيق تنافسية منتجاتھا

  
طبقت حلقات الجودة كأھم مفھوم لدى ايشيكاوا تطبيقا سليما يراعي خصوصيات البيئة الثقافية وإذا   

  :في دول العالم الثالث فان الكثير من النتائج االيجابية المنتظرة ستتحقق وأبرزھا
   خفض معدل ترك العمل؛-
  َّ خفض معدالت الغياب؛-
   زيادة الرضا الوظيفي؛-
  ملين؛ التطوير الذاتي لدى العا-
  .  خفض الوقت المتعلق بإشراف المدراء لوجود عاملين ملتزمين ومبدعين-
   زيادة اإلنتاجية وتحسين الجودة؛-
  

  102:ومن باب التأكيد على أھمية ھذا النموذج في دول العالم الثالث نورد تجربتين مھمتين ھما  
، وقد %30ھذه الشركة ساھمت فيھا شركات يابانية بنسبة  :QASCOتجربة شركة قطر للحديد والصلب  -أ

ال  ودة بإرس ات الج ا حلق ت فيھ ان16أدخل ى الياب سام إل ف األق ال لمختل ي العم ن مالحظ ى، م وة أول   كخط

                                                 
  .174 -173.  خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص 101
 .85-62. بھيرة الموجي، مرجع سبق ذكره، ص. د:  لالطالع أكثر انظر 102
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ات الجودة رة حلق ى فك د،للتعرف عل م ب شركة بقأ ث ستوى ال ى م ق األمر عل ل اجتماعات طر من خال تطبي
  . في بداية المشروعًةّ خاص، مجموعات لتقديم المقترحات كلما حدثت مشكلةالعاملين في شكل

  
وبعد اعتياد العاملين على ذلك انتقلوا إلى خطوة أكبر وھي تكوين حلقات الجودة التي وافقت عليھا   

 مليون لایر 103ية قدرت بـ حلقة جودة حققت وفورات مال298 حلقة إلى 13اإلدارة العليا، وانتقلت من 
  .قطري

  

                                                

 إال أن مواصلة 1989ورغم تحول المبيعات في الشركة بصفة كاملة إلى اإلدارة القطرية سنة 
 وھي شھادة 1991المجھود واقتناع اإلدارة العليا بجدواه جعلھا تفتك احد أھم شھادات الجودة العالمية سنة 

JIS (Japanese international standard).  
  
تم إدخال حلقات الجودة فيھا باالشتراك مع : ANDSR شركة اإلسكندرية الوطنية للحديد والصلب- ب

 ومرت حلقات الجودة 1988 في الشركة، وانتھت مھمة اليابانيين سنة %8شريك ياباني مثلت حصته 
  :بالمراحل التالية

ظام لتقييم المقترحات ومكافأة  تشجيع العاملين على تقديم المقترحات المتعلقة لعملھم وفق ن1987 سنة -
  .األفراد المساھمين تم وضعه

 تم العمل على تعريف العاملين بحلقات الجودة ومفاھيمھا وإعداد البرنامج التدريبي من 1988سنة -
  .محاضرات وندوات عن حلقات الجودة وأساليبھا اإلحصائية

قديم أفضل المشروعات التي قدمتھا  حلقة، وتم عقد مؤتمرات لت84 وصلت حلقات الجودة إلى 1989سنة 
  :الحلقات، وقد حققت ھذه األخيرة نتائج ايجابية أھمھا

   زيادة اإلنتاج؛-
   الرفع من جودة المنتجات وزيادة تنافسيتھا عالميا؛-
   خفض تكلفة المنتج النھائي؛-
   تشجيع صنع قطع الغيار محليا؛-
   خفض وقت التوقف عن العمل؛-
  .نية للمؤسسة زيادة القدرة التخزي-
  

  :المداخل المعدلة في تفسير التميز بالجودة الشاملة: المطلب الثاني
إن العديد من العلماء قاموا بمحاوالت لتطوير التصورات التي تنبني عليھا إدارة الجودة الشاملة،   

داخل باالعتماد على مدخل الرواد الذي قمنا بتفسيره في المطلب السابق، واھم ھذه التصورات أو الم
  :ّالمعدلة

 James Saylor 103قدمه جيمس سايلور: لتطبيق إدارة الجودة الشاملة Victory-c مدخل فيكتوري- 1
  104: مفھومه على العناصر التاليةيركز مدخل فيكتوري في

ويتحقق ذلك بإيجاد قادة قادرين على جعل ھذه التصورات واقعية :  توضيح الرؤيا والتصورات1- 1
  :باالعتماد على الركائز األربعة التالية

والمقصود به أن يكون ھدف المنظمة إرضاء العميل حقيقة وليست شعارا فقط لتحقيق التميز :دفالھ- أ
  .التنافسي

ويتمحور دورھا في تحويل ھذا الھدف إلى رؤية واضحة باعتماد استراتيجيات تستجيب :االستراتيجيات- ب
  .استجابة فورية ومرنة الحتياجات العميل

ل لتحقيق ھذه االستراتيجيات، ويرتكز التكتيك على إتباع أسلوب أفضل  وھو الوسيلة التي تستعم:التكتيك- ج
  .جودة بأقل تكلفة

 
، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان، األردن، "وجھة نظر "عمر وصفي عقيلي، المنھجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة .  د 103

 .2001. ، ص2001
 .55.، ص1996فريد زين الدين، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية، دار الكتب، القاھرة، .  د 104
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وللوصول إلى أفضل جودة بأقل تكلفة يجب تبني العمليات التي تستھدف التحسين الدائم للنظام :العمليات-د
  .والعمليات، وبمشاركة كل أفراد المنظمة

 يعني أن العملية تتطلب مشاركة جميع العاملين :المستمر مشاركة جميع األطراف في عملية التحسين 2- 1
باعتبارھم ھم من يقوم بالتنفيذ وان تعرضھم للخطأ وارد، وھم من يمكنه تقديم المقترحات والحلول للمشاكل 

  .واألخطاء الواقعة وصوال إلى التحسين
ات المنتظرة، حتى ونفس المنطق ينطبق على الموردين من خالل التزامھم بالتوريد وفقا للمواصف  

يتمكنوا من المساھمة الجدية في عملية التحسين، والھدف من كل ذلك ھو كسب رضا العمالء الداخليين 
  .والخارجيين منھم على السواء، مما يستدعي قياس ھذا الرضا لتحديد التحسين الواجب القيام به

  
 على التخطيط ويبتعد عن العشوائية والمقصود ايجاد نظام يستھدف التحسين المستمر، يرتكز: النظام3- 1

  :بخطوات موثقة تشمل
  التعرف على فرص التحسين المستمر وتحديدھا واستيعابھا ووضوحھا؛-
  اختيار الفرصة المالئمة للتحسين؛-
  تحديد العناصر والقوى المؤثرة والقيود المفروضة والتحديات التي تواجھھا فرصة التحسين ھذه؛-
ن بدائل التحسين المستمر المتميزة بالحداثة واالبتكار والطموح والتطوير والمبادأة إيجاد اكبر عدد ممكن م-

  تحقيقا للتميز؛
  اختيار أفضل البدائل بعد تقييمھا والعمل باألفضل بعد موافقة الجھة المسؤولة؛-
  وضع خطط وبرامج تنفيذ البديل المختار؛-
  وضع اإلطار األساسي للتحسين؛-
  ن وتسجيل وتحليل النتائج وتقييم األداء؛متابعة عملية التحسي-
  
فمن متطلبات نظام إدارة الجودة الشاملة االلتزام واالقتناع من جميع :  توافر التدريب والتعليم الالزم4- 1

األفراد، والحصول على ذلك يتطلب تدريبا وتوعية بمفاھيم وفلسفة الجودة الشاملة، لكل األفراد في مختلف 
  .سواء كانوا عماال أو مدراءالمستويات اإلدارية 

  
فالتنفيذ الصحيح والسليم لخطة تطبيق إدارة الجودة الشاملة يفترض أن :  التحديد الدقيق للمسؤوليات5- 1

يتعرف كل فرد وكل مجموعة وفرقة عمل في المنظمة على دوره في ھذه الخطة تجنبا للتداخل والتكرار في 
  .أداء األعمال

  
صد به التزام اإلدارة العليا وإنشاء النظم الداعمة وتوفير الموارد الالزمة ومنح  ويق: االلتزام والدعم6- 1

  السلطات المتناسبة والمسؤوليات المفروضة؛
  
ويتطلب التطبيق السليم إلدارة الجودة الشاملة وضع نظام للمكافآت المادية :  نظام التقدير والمكافآت7- 1

ا في تحقيق رضا العميل وليس على أساس الفرد، الن والمعنوية ينبني على أساس فرق العمل ودورھ
المكافآت الفردية قد تؤدي إلى التنافس بين العاملين مما سيكون له األثر النفسي السيئ، ويبعدنا عن مفھوم 

  .إدارة الجودة الشاملة الذي يقر تنافس المنظمات لتحقيق التميز التنافسي من خالل فرق العمل
  
فالنجاح يتطلب إشباع رغبات العميل تدعيما للمركز التنافسي للمنظمة، والعمل : ل التركيز على العمي8- 1

  .على قياس مدى رضاه عن الخدمات المقدمة له ومدى تحقق ھدف اإلشباع لديه

 - 44 -



  

  
  رضاء العميل           الهدف                                                                                                        

  
  االستجابة المرنة الحتياجات العميل         االستراتيجيات              

  
  أفضل جودة بأقل تكلفة  التكتيك                               

  
              

    
   التحسين الدائم للنظام والعمليات        العمليات

            
                
        مقترحات وحلول    نالعاملي              

 

 

  

  

  

 

  

 

  

  
  

 
        التوريد وفقا للمواصفات    الموردين              

 
     كسب رضاھم وقياس                العمالء              

     تحديد فرص التحسين                      

   اختيار فرص التحسين        التخطيط              
                    
  قوى وتحديات فرص التحسين                          
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  التكرار في األعمالو       تجنب التداخل     األفراد              

 الرؤياتوضيح
والتصورات

مشاركة الجميع في     
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 في صياغته على فلسفة الرواد، ويتضمن يشكل مدخل فيكتوري أسلوبا يعتمد:  تقييم مدخل فيكتوري9- 1
في للمنظمات، من خالل صياغة الرؤيا فھما معينا للتميز بالجودة التي تنطلق من إدخال التغيير الثقا

الواضحة المرتكزة على التحديد الدقيق لھدف إرضاء العميل كمحدد لتوجھات المنظمة، وھو ما يعني 
صياغة االستراتيجيات التي ستمكن من تلبية احتياجاته بأفضل جودة واقل تكلفة ممكنة، في ظل االھتمام 

  .العملياتبالعمليات كسبيل للتحسين الدائم للنظام و
  

ھذا التحسين الذي يتطلب إشراك جميع األطراف، العاملين الذين تكمن أھميتھم في المقترحات   
والحلول المقدمة من طرفھم، باعتبارھم مصدر القيمة المضافة في المنظمة، الموردين ودورھم في عملية 

اج منتجات بجودة عالية، ثم العمالء التحسين بإمداد المنظمة بالمواد ذات المواصفات المتوافقة ومتطلبات إنت
الذين تتحدد بھم خطط وأھداف وسياسات المنظمة كسبا لرضاھم، ھذا األخير الذي تعمل المنظمة على قياسه 
  .ومعرفة الفجوة المالحظة بين وضع ماقبل التحسين وما بعده التخاذ خطوات التحسين الالزمة في كل مرة

  
 حسب نموذج فيكتوري تحديد واختيار فرص التحسين، وإن نظام الجودة المخطط له يتضمن  

ومواجھة الصعوبات والعوائق التي تحد من ذلك، بترتيب البدائل الممكنة لعملية التحسين، واختيار أفضلھا 
ليتم وضعه موضع التنفيذ، ضمن خطة تضمن له المتابعة والتقييم من حيث األداء، ومن ثم معالجة وتصحيح 

  . اكتشافھا بعد القياساالنحرافات التي يتم
  

يأخذ التدريب مكانته ضمن مدخل فيكتوري كأحد أسس تبني منھج إدارة الجودة الشاملة، ويشمل   
تدريب العمال والمدراء على حد سواء، ضمانا القتناعھم والتزامھم بأھمية وفائدة تطبيق إدارة الجودة 

لية تحديد المسؤوليات لتضع وتوضح مساھمة وتأتي عم. الشاملة، وضرورة توعيتھم بمختلف مفاھيم الجودة
الجميع في مجھود التحسين سواء كانوا أفرادا أو فرق عمل، بھدف تقليل التكاليف ومنع التداخل والتكرار 

  .في األعمال، ضمانا للسرعة في تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات العمالء
  

الداعمة من ھياكل اتصال، معلومات، تدريب، ويأتي دعم اإلدارة العليا والتزامھا بتوفير النظم   
  .والتوزيع المناسب للمسؤوليات بتوفير ھياكل مرنة غير تقليدية. موارد مادية، مالية وبشرية

ولطرق التحفيز أھمية ضمن نظام التقدير والمكافآت المبني على أساس فرق العمل وليس على   
ة الجميع، ورفعا للروح المعنوية للجماعة تحقيقا لرضا أساس األداء الفردي، تكريسا لمفھوم الجودة مسؤولي

  .العميل واالبتعاد عن التنافس بين األفراد
  

وما يميز نموذج فيكتوري ھو أخذ العميل كمنطلق تتوجه به المنظمة إلشباع حاجاته ورغباته   
  . تدعيما للمركز التنافسي للمنظمة

ن نماذج الرواد من حيث تركيزه على فلسفة وحسب رأينا فإن نموذج فيكتوري ال يختلف كثيرا ع  
الجودة، وھو ما يعني انه من حيث تبنيه من مؤسسات دول العالم الثالث فإنه يقدم تصورا عاما للجودة 

  .ورؤية يمكن تبنيھا إذا ما أخذت بعين االعتبار التطورات البيئية التي تميز مؤسسات دول العالم الثالث
    

ن حيث استفادة مؤسسات دول العالم الثالث أنه ال يكتفي بوضع واألھم في نموذج فيكتوري م
  .التصور فقط، ولكنه يضع اآلليات التي تمكن من تحقيق ذلك، من ھدف واستراتيجيات وعمليات ونتائج

وفي عمومه فھو نموذج رأينا الكثير من فلسفته وأفكاره في نماذج الرواد كالعميل والتدريب   
  .مجاالت الجودةوالتحسين وما إلى ذلك من 

  
يتضح من خالل النموذج السابق أن مدخل فيكتوري يرى أن تحقق إدارة الجودة الشاملة لن يتم إال   

من خالل أسس سبع، تتلخص في توضيح الرؤيا والتصورات المتعلقة بالتوجه نحو العميل، والتحسين 
ليات التحسين، ووضع نظام للتخطيط المتواصل للعمليات، يليھا إشراك العمالء والموردين والعاملين في عم

يحدد فرص التحسين وبدائلھا األفضل، ومن ثم تقييم األداء، وبالنسبة للتدريب والتعليم فانه حسب نموذج 
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فيكتوري يشمل كل من العاملين والمدراء، مع تحديد مسؤوليات كل أفراد المؤسسة لتجنب التداخل والتكرار 
 ومؤازرة اإلدارة العليا، وإنشاء نظام للتقدير والمكافآت يستجيب لمبدأ في األعمال، ولن يتم ھذا إال بدعم

الجماعة وفرق العمل ويبتعد عن الفردية، يھدف إلى تدعيم المركز التنافسي للمؤسسة، بالتركيز على العميل 
  .وإشباع حاجاته

  
خطوات ) 06(ويرتكز ھذا المدخل في تطبيقه ونجاحه على ستة :  Hamper Modelنموذج ھمبر- 2

  105:متتالية ھي
وتقتضي التزام اإلدارة العليا بالتطبيق من خالل الدعم والتأييد، مما يستدعي إيجاد قادة  : القيادة1- 2

 ، فالقيادة وااللتزام تسيران يدا بيد، وإذا كان ھناك شك يتعلق بھذهمتحمسين مؤمنين بالتحسين المستمر
   106. كما يقول فيليب أتكنسونترك إدارة الجودة الشاملة حتى اليوم التاليالقضايا فمن األفضل 

  
وھي الكيانات التي تكون مھمتھا التخطيط وتطبيقه والقيام بالتعديالت الالزمة فيه، : التخطيط والتجھيز2- 2

  .ويقترح نموذج ھمبر أن تتضمن ھذه الكيانات مجلسا للجودة، ومنسقا لھا، وفريقا من مدربي الجودة
  
في بناء الوعي بالجودة الشاملة، وإظھار مفاھيمھا وفلسفتھا وتظھر أھميتھا : التعليم والتدريب3- 2

وثقافتھا،فيجب أن تعم البرامج التدريبية كل المنظمة شرط ضمان استمراريتھا، ويفضل أن يكون المدربون 
ّمن داخل المنظمة إللمامھم بالثقافة التنظيمية للمنظمة، وھو ما يمكنھم من إيجاد وبناء برامج تدريبية مالئمة 

  .ھا، كما يمكنھم التواصل الجيد وفق البيئة التي يدركون أبعادھا جيدال
  

وما يؤيد ذلك أن تحديد االحتياجات التدريبية ھو أساس العملية التدريبية، ومنه فان إھمال قياس   
، كما أن 107االحتياجات التدريبية باألسلوب العلمي أو عدم تحديدھا بدقة ومھارة ودراية سيھدد ھذا األساس

ھؤالء المدربون يجب اختيارھم من جميع المستويات اإلدارية بالمنظمة على أن تتوفر فيھم المصداقية 
  108.وااللتزام القوي بتطوير المنظمة

  
يقا  وھو مطلب من مطالب إدارة الجودة الشاملة التي تأخذ بالعمل الجماعي تحق : تشكيل فرق العمل4- 2

  .لمبدأ المشاركة ضمن مجموعات العمل، الذي سيكون له األثر في إيجاد حلول أكفأ للمشاكل المطروحة
ومجموعات العمل ھذه بقدر أھميتھا فإنھا تتطلب شبكة اتصاالت ومجھودا كبيرا للتطوير على   

ستوى الجودة مستوى كل المنظمة، ونظام معلومات متكامل قادر على متابعة المشاكل المطروحة على م
  .خاصة

ويتطلب عمل فرق العمل استمرارية ومسؤولية جماعية و تنسيقا فيما بين ھذه الفرق، وھو ما يمثل   
  109.محرك عمل المنظمات

  
وفيھا يتم معرفة حاجات ورغبات العمالء وتوقعاتھم بصفة مستمرة، وان يتم إسقاط  : تصميم الجودة5- 2

ّالتصميم على ھذه الحاجات والرغبات، وان تكون أدوات تأكيد وضمان الجودة متضمنة داخل التصميم ذاته 
  .وفي مراحل العمليات المختلفة للحد من الفاقد

                                                 
 .59-57.فريد زين الدين، المرجع السابق، ص  105
، تعريب عبد الفتاح 1األساس الصحيح إلدارة الجودة الشاملة الناجحة، ج:  فيليب أتكنسون، إدارة الجودة الشاملة، التغيير الثقافي 106

 .151.، ص1996يميك، القاھرة، السيد النعماني، مركز الخبرات المھنية لإلدارة، ب
 .29.، ص2000حمد الطعاني، التدريب، مفھومه وفعاليته، دار الشروق، الطبعة األولى، عمان، األردن، سنة حسن ا. د 107
لجودة الشاملة، تطبيق إدارة الجودة الشاملة، نظرة عامة، الجزء الثاني، تعريب عبد الفتاح السيد  جوزيف جابلونسكي، إدارة ا 108

 .147.، ص1996النعماني، مركز الخبرات المھنية لإلدارة، بيميك، القاھرة، مصر، 
109 Jean Michel plane, management des organisations, théories. Concepts. Cas, dunod, paris, France, 
2003, pp.21. 

 - 47 -



 بھدف الحفاظ حداث التغييرات والتعديالت بصفة مستمرةلة إلوھي الجھود المبذو:  التحسين المستمر6- 2
، األمر الذي يتطلب تحفيز المسئولين عن عمليات التحسين لضمان  واستمراريتھا المؤسسةبقاءعلى 

استمرارھم في ھذا الجھد، والذي يستدعي توفير نظام للتقدير والمكافآت، مع االلتزام من اإلدارة بمساندتھا 
  . Hamperوالشكل التالي يوضح الخطوات السابق ذكرھا ضمن نموذج ھمبر. ستمرلخطوات التحسين الم

  
  Hamper                            نموذج ھمبر12:شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .60.صفريد زين الدين، إدارة الجودة في المؤسسات العربية، مرجع سبق ذكره، . د: المصدر
  

ومايمكن مالحظته من الشكل المدرج أن نموذج ھمبر يركز على القيادة باعتبارھا ھي السند   
.الرئيسي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل التزامھا، فبدونھا ال يمكن الكالم عن إدارة الجودة الشاملة

ا التخطيط، والقيام بإدراج وباعتبار التخطيط كخطوة ثانية تھتم بتكوين األجھزة التي يستند إليھ  
المراحل التي يتطلبھا التنفيذ، ومن ثم متابعة عملية التطبيق من خالل المرونة التي تتصف بھا عملية 

  .التخطيط وإجراء التغييرات كلما استدعت الضرورة ذلك
  

وما نالحظه على نموذج ھمبر انه يتطلب مراحل التعليم والتدريب من جھة، وتشكيل فرق العمل   
من جھة أخرى، والتدريب حسبه يجب أن يشمل جميع العاملين مع ضمان االستمرارية، وھنا يلفت نظرنا 
إلى أھمية التدريب على يد مدربين من داخل المنظمة، وبالموازاة مع ذلك يتم تشكيل فرق العمل التي 

لية يتطلب شبكة ستكون موضع التدريب، والتي يتمحور دورھا في تحديد المشكالت وحلھا، ونجاح العم
  .اتصاالت واسعة تساعد على متابعة مشاكل الجودة

  تصميم الجودة-ه
  على حاجات العمالءالتعرف -
   ضمان الجودة داخل التصميم-

  التحسين المستمر-و
  قياس األنظمة والعمليات-
  ضمان التوافق مع توقعات العميل-
  مساعدة اإلدارة لكل تحسين بسيط-

  .االلتزام -:   القيادة-أ
 . المساندة-          

  التعليم والتدريب-ج
  تعليم وتدريب جميع العاملين-
  استمرارية التدريب-
  لمنظمة للتدريبأفراد من داخل ا-

   تشكيل فرق العمل-د
   فرق العمل لتحديد المشكالت وحلھا-
  شبكة اتصاالت لمتابعة مشاكل الجودة-
   رصد التقدم الذي يتم في التحسينات-

  التخطيط والتجھيز-ب
  .تكوين األجھزة التي يستند إليھا-
  تخطيط التنفيذ وصيانة التطبيق-
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 وتوقعاتھم بصفة مستمرة، ھمورغبات وفي مرحلة تصميم الجودة يتم التعرف على حاجيات العمالء  
وصوال إلى التحسين المستمر، الذي يقاس بمدى التوافق مع توقعات العمالء، وال يمكن الكالم عن ھذا 

ارة الجودة الشاملة إال في ظل المساندة المستمرة للمسئولين في اإلدارة لكل عملية التحسين في إطار إد
  .تحسين مھما كانت بسيطة

  
ن نموذج ھمبر مثل سابقه نموذج فيكتوري اعتمد في صياغته على إفي الحقيقة  :تقييم نموذج ھمبر 7- 2

ن تكون موضع التنفيذ ا قابلة أل ولكنه وضع أسس،واألفكار  إال انه لم يبق حبيس الفلسفة،فكر الرواد
 تحقيق وقد كان منطلقه تحديد ھدف الجودة الشاملة لدى المنظمة والذي حدده في ضرورة .والتطبيق مباشرة
الفائدة من عن نه تلك القناعة التي تتولد لدى أفراد المنظمة أ فھمه للرضا على  حيث من،الرضا لدى العميل

  .لتزام والجدية التي يجب أن يستند إليھما تحقيق الھدف مع اال.وراء إدارة الجودة الشاملة
    
ويأتي الدعم المستمر والمتواصل للجھود المبذولة نحو تحقيق الھدف ليؤكد أن ھذا االلتزام لم يكن   

  . ولكنه واقع تعيشه المنظمة بجميع أطرافھا خاصة من اإلدارة العليا،حماسة عابرة
 وھو تصميم الجودة الذي ينعقد من ، تحقيق متطلبات العمالءويؤكد نموذج ھمبر على عامل مھم في  

  . والتي ستتمكن المنظمة منھا إذا قامت بالتصميم الجيد للعمليات،خالل تلبية حاجات ورغبات العمالء
  

إذا رأينا نموذج ھمر من حيث الھيكل التنظيمي نجده يركز على ضرورة أن يتوفر ھذا الھيكل على   
وجود منسق عام للجودة واعتماد فرق العمل   مع،المجلس التنفيذي للجودة، جودةالمجلس االستشاري لل

 الجودة   وھي كلھا عناصر الغرض منھا تنظيم وتنسيق أعمال تحقيق إدارة،المدربة والمحددة اإلشراف
 للمساھمة في ،تحتل نظم االتصال والمعلومات مكانتھا ضمن نموذج ھمبرالشاملة وتحسين الجودة، و

  . وكذا التغيرات الحاصلة في البيئة،ل على المعلومات الجيدة المتوافقة مع تحقيق متطلبات الزبونالحصو
  

ويعطى للتدريب والتوعية المتواصلة للعاملين لتمكينھم من فھم برنامج إدارة الجودة الشاملة أھمية   
منظمة، ولذلك مردوده  والتأكيد على أن يشمل ذلك الجميع في كل المستويات التنظيمية داخل ال،قصوى

 ، يؤكد على متابعة تنفيذ العمليات ورصد المشاكل باستمراركما ،الطبيعي على التحسين المستمر للجودة
 لھا، وفھم التحسين على انه عملية متواصلة تستدعي معرفة مطالب العميل باستمرار مناسبةوإيجاد الحلول ال

  .عند إجراء عمليات التحسينمراعاتھا ل
  

إن كان نموذج ھمبر يحمل الكثير من فلسفة الرواد إال انه أكثر بساطة بوضعه مجموعة من وحتى و  
العناصر التي نرى أنه يمكن أن تعتمدھا مؤسسات دول العالم الثالث كخطة العتناق منھج إدارة الجودة 

اتھم، ومن ثم تصميم الشاملة، مع التركيز على البيئة التي تعيشھا ھذه المؤسسات لفھم طبيعة متعامليھا وتوقع
  .المنتجات المناسبة لذلك

  
وإذا راعينا ضعف مؤسسات دول العالم الثالث من حيث صعوبة وتكلفة استيعاب فلسفة الجودة مثلما   

جاء بھا الرواد، فانه يمكن لنموذج ھمبر أن يوفر عنھا ذلك القترابه من وضع آليات واضحة لتنفيذ الجودة 
  .التنفيذي، المنسق العام، وفرق التدريب واإلشرافكالمجلس االستشاري، المجلس 
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  110:المداخل الحديثة في تفسير التميز بالجودة الشاملة: ثالثالمطلب ال
يضمن نجاح تطبيق إدارة الجودة حاولت مجموعة المداخل الحديثة ھذه إيجاد مدخل تطبيقي شامل   

  : مداخل كما يلي04الشاملة، وسنستعرض 
  
  :النموذج الدائري إلدارة الجودة الشاملة- 1

  النموذج الدائري          13:الشكل رقم

                                                 
 .55-54. ، صفريد زين الدين، إدارة الجودة في المؤسسات العربية، مرجع سبق ذكره. د 110

  كيف يتم ذلك؟           
  
  
  

       كيف يتم ذلك؟
  
  
  

   ماذا يتم                                    
                القيام                    ماذا يتم
      به؟                            القيام

            
          

  به؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               من                       من يتولى
  يتولى                  ذلك؟          

  ذلك؟                                                               
  
  
  
  

  ماذا يتم القيام به؟                                            لك؟           كيف يتم ذ  
  
  

نحو نموذج مقترح لخفض التكلفة من خالل نماذج الجودة في الشركات الصناعية ببيئة األعمال المصرية، مجلة آفاق السيد فوده، شوقي. د: المصدر
  .266. ، ص1998ر جديدة، جامعة المنوفية، مصر، السنة العاشرة، العدد األول، يناي

   وحدةأداء        تعظيم           
              النشاط              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حلقات الجودة–فرق العمل – األفراد-    اإلحصائية األساليب-
  ذاتية الاإلدارةنظم –نظم المقترحات -           الوسائل السبعة-
  الرقابة على-

  الجودة                                               
  التحسين والتطوير   -                                                        

  الدائم ووضع                             
 األداء أنماط              تحول

  جوھري
       

                          أداءفي 
  نظم -                    مبادأةال
 و

  إلستراتيجيةا               
                                        

 
 المعلومات

  االبتكار
    أساليب-                   

 
   

         المراجعة       فرق العمل
  ن
   لموردينا العمالء و                   الراسية
واللجا

                   فرق العمل من                           
  كبار المديرين           

                
     

  نظم الجودة-       اإلدارة أساليب
    الجودةأطرافحشد - ووسائل التخطيط

ممارسات أساليب و      اإلدارة 
  اليومية

  
   
 
 

  التخطلط
 االستراتيجي

رغبة 
 العميل
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، في جھد مشترك للعديد من المؤسسات األمريكية الضخمة التي طبقت 1991ظھر في منتصف   
، وھو نموذج متكامل Hewlett Packard وشركة ھولت باكارد Fordإدارة الجودة الشاملة كمؤسسة فورد

  فكرته األساسية حول العميل باعتباره موجھا ومديرا أساسيا للخطة الرئيسية كما يظھر في الشكلتدور
  :أعاله

    
   111: عناصر أساسية ھي03ويرتكز ھذا النموذج على 

   الممارسات اليومية لإلدارة؛-
   التخطيط االستراتيجي لتحقيق التكامل الراسي للمنظمة؛-
  . اإلدارة التكاملية لوظائف المشروع لتحقيق التكامل األفقي لألنظمة الفرعية في المنظمة-
  
وھي أساس المرحلة األولى لوضع إدارة الجودة الشاملة : يومية لإلدارة األساليب والممارسات ال1- 1

  :موضع التنفيذ، وفيھا تتم اإلجابة على األسئلة الثالث
واإلجابة تكون بالتركيز على التحسين والتطوير الدائم، ووضع أنماط :  ?Whatما الذي يتم القيام به؟- أ

  .منظمة بشكل يومي، تعظيما لألداء في نشاطات المنظمةألفضل السبل لممارسة العمليات التي تزاولھا ال
  
وھذا التساؤل يعني من يقوم بالتحسين والتطوير الدائم ووضع األنماط؟، :  ?Whoمن يتولى ذلك؟- ب

واإلجابة ھي أن الذي يقوم بذلك ھي كل األطراف ذات العالقة من أفراد وفرق عمل في إطار حلقات الجودة 
  ونظم المقترحات؟

  
 والمقصود ھنا األساليب والوسائل الخاصة بوضع طرق التحسين واألنماط : ?How يتم ذلك؟كيف- ج

 باستعمال الطرق اإلحصائية واألدوات السبعة األساسية المعروفة المستخدمة في موضع التنفيذ الفعلي،
ضلع التكراري، خرائط التدفق، خرائط السبب واألثر، خرائط الرقابة على الجودة، الم(الرقابة على الجودة 

  ).قائمة مراجعة الممارسات، خريطة باريتو وتحليل العالقات
  
 قد تؤدي األساليب والممارسات اليومية إلى إيجاد حلول لتحقيق التحسين : التخطيط االستراتيجي2- 1

مل لعمليات المنظمة، االمحدود، ولكن األمر يختلف إذا كان المطلوب إحداث تطوير وتحسين شامل وك
كل أجزائھا، الن التغيير المطلوب يتعدى األساليب والممارسات اليومية لإلدارة ويحتاج إلى تطوير ليشمل 

جوھري للمھمة األساسية للمنظمة وأھدافھا العامة والتفصيلية، وھو مايستدعي القيام بالتخطيط االستراتيجي 
لتنظيمية، ومنه فان اإلجابة على كوسيلة لتوحيد أنشطة المنظمة، وتحقيق التنسيق الرأسي بين المستويات ا

  :األسئلة الثالث تكون بالكيفية التالية
 واإلجابة ھي انه لتحقيق التخطيط االستراتيجي يلزم إحداث تطوير : ?Whatما الذي يتم القيام به؟- أ

جوھري في األداء التنظيمي، وان تعم روح المبادرة واالبتكار واقتراحات التطوير المعتمدة على الفكر 
  .لجديدا

وللتخطيط االستراتيجي أھميته كوسيلة لتوحيد كل أنشطة المنظمة تجاه مھمة وأھداف واحدة، وربط   
  .كل المستويات التنظيمية بالمھمة الرئيسية للمنشأة ككل وھي تحقيق الميزة التنافسية في األجل الطويل

  
 من مختلف المستويات  وھي جماعات العمل واللجان الرئيسية المشكلة: ?Whoمن يتولى ذلك؟- ب

  .اإلدارية، لتحقيق التنسيق بين أفكار مختلف األطراف

                                                 
،  موسى سالمة اللوزي، إدارة الجودة الشاملة في أجھزة الخدمة المدنية األردنية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة 111

 .162.، ص2003األردن، المجلد الثامن عشر، العدد الرابع، سنة 
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 ويتم باستعمال األساليب اإلدارية وأساليب التخطيط لتحقيق التكامل بين جميع : ?Howكيف يتم ذلك؟- ج
  .األطراف

  
 األفقي وھو العنصر الثالث الذي يھدف إلى تحقيق التكامل : اإلدارة التكاملية لوظائف المشروع3- 1

لوظائف المنظمة، والنظر إليھا على أنھا أجزاء متكاملة غير مستقلة عن بعضھا البعض، ومنه تكون اإلجابة 
  :على األسئلة التالية كما يلي

واإلجابة ھي تطبيق كل نظم التحسين وقياس الجودة وإدارتھا مع حشد :  ?Whatما الذي يتم القيام به؟- أ
  .األطراف ذات العالقة بالجودة

  
 ھي مشاركة كل العمالء والموردين في مناقشة المسائل المتعلقة بجودة : ?Whoمن يتولى ذلك؟- ب

  .العمليات بدءا من تصميم المنتج
  
  . يتم باستعمال نظم المعلومات اإلستراتيجية وأساليب المراجعة: ?Howكيف يتم ذلك؟- ج

 وتحقيق رغباته من خالل العناصر ،والنموذج الدائري كما الحظنا نجده يركز اھتمامه على العميل  
الثالثة التي ذكرناھا، وتظھر لنا اآلليات السابق ذكرھا والتي ركزت بحثھا على التحسين المستمر بتدنيه 

  .التكاليف
  

ِوبالمقابل نجد أن النموذج يركز كذلك على استخدام آليات إستراتيجية طويلة المدى تؤكد أن عملية   
فس ال يعتمد على آليات محدودة  المردود، مما يعطي أھمية العتماد إدارة الجودة التحسين مستمرة وان التنا

  .الشاملة كأسلوب لتحقيق التميز التنافسي
  
  : تقييم النموذج الدائري4- 1

لقد حقق النموذج الدائري نتائج ايجابية في تطبيقاته على مستوى تخفيض زمن تقديم المنتجات    
 إضافة إلى تحقيقه لعالقة التواصل ذات المردودية بين ،لك إلى نتائج ملموسةالجديدة وترجمة حاجات المستھ

  112.الموردين والمصممين والباحثين في مجاالت التسويق
  

ُويبرز النموذج الدائري أھمية العميل كمحور لالھتمام من خالل تحقيق رغباته، إذ أن المحاور   
ث التي تحكمه من أساليب وممارسات يومية لإلدارة ثم التخطيط االستراتيجي وصوال إلى اإلدارة الثال

  .التكاملية لوظائف اإلدارة كلھا تتمحور حول تلبية متطلبات العميل
  

ومن بين االيجابيات التي تميز بھا ھذا النموذج ھو منھجية تطبيق إدارة الجودة الشاملة التي وان   
 عن المبادئ العامة التي وضعھا الرواد إال أنھا تختلف في الطرق واألدوات التي اتبعت، كانت لم تخرج

وأبرزھا اعتماد المدخل على التحسين من األسفل بإتباع األدوات والطرق البسيطة وصوال إلى المستوى 
  .األعلى المتميز بإعداد اإلستراتيجية وتحديد الرؤية والرسالة

  
ئري األھمية التي يحتلھا الموردون والعمالء في استكمال الحلقة أو الدائرة ولم يغفل النموذج الدا  

  .التي يصورھا النموذج، باعتبارھم أصل التصميم الجيد للمنتجات والخدمات
  

وما يجب التركيز عليه عند تطبيق ھذا النموذج ھو تلك االنعكاسات المحاسبية التي يجب االنتباه لھا   
  113:فة وھيوالمتعلقة بتدنية التكل

                                                 
 .268.  شوقي السيد فودة، مرجع سبق ذكره، ص 112
 .268.  شوقي السيد فودة، مرجع سبق ذكره، ص 113
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 إن تحقيق رغبة العميل ينبني عليھا تكاليف تتطلب التحليل الدقيق لتدنيتھا من خالل تحديد القيمة التي -
  .يضيفھا كل عنصر في سبيل تحقيق رغبة العمالء

تدعي تقييم وفحص تكلفة كل ھذه  الجودة وفق النموذج تمتد إلى كافة أنشطة المنظمة، األمر الذي يس-
  .األنشطة وبالتالي جميع مصروفات المنظمة

 اعتماد النموذج على التخطيط االستراتيجي للجودة يتطلب تخطيطا استراتيجيا للتكلفة تحقيقا للخفض -
  .المستھدف على األمد الطويل وتقليصا للتأثيرات الطارئة والمفاجئة على األداء

  
ري أن يستفاد منه في مؤسسات دول العالم الثالث كنموذج يركز على بعض ويمكن للنموذج الدائ  

الجوانب التي تحتاجھا ھذه المؤسسات لتحقيق تنافسيتھا، مع التذكير بأن ھذا النموذج ظھر مثل النماذج 
  .األخرى في بيئة تتسم بمميزات تختلف عن البيئة التي تمارس فيھا دول العالم الثالث نشاطھا

  
نا إلى القول أن االستفادة يجب أن تكون من خالل اإلطار العام للنموذج وليس إلى تطبيقاته ھذا يدعو  

الشاملة، وذلك بأخذ العناصر التي ينطلق منھا ومحاولة اإلجابة على مدى توفرھا في مؤسساتنا، لتحديد 
ني اآلليات التي التحسين الالزم تنفيذه لكل عنصر من العناصر التي وضعت بالنموذج، وال نختلف في تب

ذكرھا النموذج كنظام االتصال، المعلومات، الطرق اإلحصائية ومسؤولية الجودة وغيرھا من األدوات 
  .العامة المشتركة في جميع النماذج

  
  :Baldrige Awardنموذج جائزة مالكم بالدرج  - 2
  : عناصر جائزة مالكم بالدرج1- 2

، وھي جائزة سنوية يقدمھا المعھد القومي 1987 تأسست ھيئة مالكم بالدرج لتحسين الجودة عام  
األمريكي للمواصفات والتكنولوجيا، والغرض منھا تشجيع العلم بالجودة واالعتراف بإنجازات الجودة التي 

 ومن األھداف التي يرمي إليھا استخدام 114.تحققھا الشركات األمريكية، ونشر استراتيجيات الجودة الناجحة
  115:ھذا النموذج

  حث الشركات األمريكية على تحسين الجودة؛-
  جال؛االعتراف والتقدير للشركات األمريكية التي حققت تقدما في ھذا الم-
  .العمل على نشر التجارب الناجحة وأن يعلم بھا الجميع حتى يمكن االستفادة منھا-
  

وتقوم ھيئة مالكوم بالدرج بالفحص على منظمات األعمال الصناعية والخدمية باختالف أحجامھا،   
 07ام ويتم بتقويم نواحي القوة ومجاالت التحسين في نظم تطبيق الجودة، والنتائج التي تحققت باستخد

  :عناصر أساسية يوضحھا الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .27.، ص2005مكتبة النھضة المصرية، القاھرة، مصر، سنة حسن إسماعيل الطافش، إدارة الجودة في صناعة الضيافة، .  د 114
 .271-266.  شوقي السيد فوده، مرجع سبق ذكره، ص- د 115
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   اإلطار العام لعناصر نموذج جائزة بالدرج               14:شكل رقم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العميل-7

نتائج -6
  الجودة

  نظام

 محرك

  إدارة جودة العمليات-5

  إدارة وتطوير الموارد البشرية4 

  التخطيط االستراتيجي للجودة-3

  المعلومات وتحليلھا-2

  أغراض

نتائج 
  الجودة

  القيادة-1

  
   

  
  
  : إن الشكل السابق يظھر لنا مجموعات أساسية ھي  
 ويمثل القيادة كعنصر أساسي لنموذج بالدرج باعتباره المحرك لكل العملية، وال يمكن الكالم عن :ركالمح

  .إدارة الجودة الشاملة في ظل قيادة غير متمكنة
  : ويتمثل في عناصر أربعة ھي:النظام

   المعلومات وتحليلھا؛-  
   التخطيط االستراتيجي للجودة؛-  

   نظم الموارد البشرية؛-
  . ضمان الجودة برامج-  
  . وتتمثل في تحقيق أعلى درجة من الرضا للعمالء:األغراض

  .وتقيس درجة التقدم في تحقيق العناصر السابقة: نتائج الجودة
  

إن عناصر التقييم السبع السابقة الممثلة في الشكل تتكون من مجموعة نقاط يصل مجموعھا إلى   
  :سبي، وقد تم تقرير ذلك في الجدول التالي نقطة، ولكل عنصر فرعي في كل مجموعة وزن ن1000
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  نقاط مجموعات الفحص لجائزة مالكوم بالدرج       03:جدول رقم
 .........مجموعات الفحص عام الحد األقصى للنقاط

 العناصر الرئيسية العناصر الفرعية
  :  القيادة-  1

   قيادة المديرين التنفيذيين1-1
  قسم الجودة1-2

 جودة إدارة ال1-3

  المسؤولية العامة1-4

  
30  
20  
30  
20 

100  
 

   المعلومات وتحليلھا-  2
    نطاق وإدارة بيانات معلومات الجودة2-1
  تحليل بيانات ومعلومات الجودة2-2

  
35  
25 

60  
 

  :  التخطيط االستراتيجي للجودة-  3
   عمليات التخطيط االستراتيجي3-1
   قيادة الجودة3-2
  أولويات الجودة3-3

  
40  
25  
25 

90  
 

   االستفادة من الموارد البشرية-  4
   إدارة الموارد البشرية4-1
   مشاركة العاملين4-2
   تعليم الجودة والتدريب عليھا4-3
   االعتراف بالعاملين وقياس األداء4-4
  مصلحة العاملين 4-5

  
30  
40  
40  
20  
20 

150  
 

   تأكيد جودة السلع والخدمات-  5
  سبع والخدمات تصميم وإدخال الجودة لل5-1
   عملية مراقبة الجودة5-2
   التحسين المستمر للعمليات والسلع والخدمات5-3
   تقييم الجودة5-4
   التوثيق5-5
   تأكيد الجودة، وتقييم الجودة، وتحسين جودة الدعم وعمليات الشركة5-6
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  .30-29. ، صمرجع سبق ذكرهحسن إسماعيل الطافش، . د: المصدر
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 من %30 نقطة أي 300:من الشكل السابق تتضح األھمية البالغة التي أعطيت للعميل والمقدرة بـ  
مجموع النقاط لنيل الجائزة، باعتباره محور العناصر األخرى، كما يتضح لنا كذلك بالترتيب حسب 

  :المجموعات أن
 قيم الجودة ودعم اإلدارة، للوصول إلى وتبرز كيف يساند الرؤساء التنفيذيين أنظمة: مجموعة القيادة-

  .تحقيق الجودة واالمتياز
  
وتقوم بفحص صدق واستخدام وإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بنظام الجودة : مجموعة المعلومات-

" للشركة، كما تفحص أيضا مدى مالءمة البيانات والمعلومات لتأييد مدخل الوقاية للجودة المبني على 
  ".حقائق اإلدارة بال

  
 ومھمتھا القيام بفحص عملية التخطيط بالشركة إلعادة التدريب :مجموعة التخطيط االستراتيجي للجودة-

  .وتحقيق قيادة الجودة وتكامل تخطيط تحسين الجودة، ليكون ضمن التخطيط العام للشركة
  
ن ھذه الموارد بالنسبة  تقوم بفحص فعالية الشركة لالستفادة م:مجموعة االستفادة من الموارد البشرية-

  .للجودة بما فيھا اإلدارة
  
  . وتقوم بفحص أنظمة مراقبة الجودة الشاملة للسلع والخدمات:مجموعة تأكيد الجودة للسلع والخدمات-
  
تفحص مستويات الجودة الحالية ومقارنتھا بالمنافسين، وتحسين الجودة باستخدام : مجموعة نتائج الجودة-

  .ل متطلبات وتوقعات العمالء ومختلف عمليات المنظمةمقاييس نابعة من تحلي
  
 وتنظر إلى معلومات الشركة الخاصة بالعمالء، ونظم خدمة العمالء، وسرعة :مجموعة رضا العميل-

  .االستجابة لمتطلبات وتوقعات العميل واتجاھاته
 وصدق ونشير إلى أن الشركات محل المنافسة تتم لھا زيارات من طرف لجان لفحص مدى صحة  

المعلومات الواردة في تقاريرھم من خالل فحص الوثائق، وطلب كل ما من شأنه إثبات ذلك، وصوال إلى 
  116.خلو الشركة من التھرب الضريبي وغيره وبطريقة سرية

  
  : مالكم بالدرججائزةتقييم  2- 2

رغم النتائج االيجابية التي حققھا نموذج جائزة بالدرج في نشر الوعي بالجودة بين الشركات   
 في تحقيق التحسين في منتجاتھا وطرق عملھا، إال أنھا لم تنج من االنتقادات منذ األمريكية، وجعلھا تتنافس

  .نشأتھا وخاصة ادوارد ديمنج
  

، "المعرفة العميقة"لقد عارض ديمنج الجائزة ألنه حسب رأيه لم تؤسس على نظريته الخاصة بـ   
  14.117قاط ديمنج الـ مع ن07إضافة إلى الشكوك التي طرحھا حول مالءمة استخدام معاييرھا الـ

  
ديمنج وأفكاره وتالمذته من ساند جائزة بالدرج، إال انه على الرغم من ذلك فان ھناك من مؤيدي   

 ونرى أن ذلك منطقيا إذ 118.ورأى أنھا ليست مثالية ولكن وجودھا أفضل بالنسبة ألمريكا من عدم وجودھا

                                                 
، وشركة 1989 للمنتجات المكتبية والنظم عام XEROXشركة زيروكس:  أھم الشركات التي تحصلت على ھذه الجائزة نجد 116

جوزيف جابلونسكي، مرجع سبق : ولمزيد من االستفادة يمكن الرجوع إلى.  في نفس السنةMILLIKEN and COMPANYمليكن
 .52-38. ذكره، ص

 لويد دوبينز وكلير كراوفورد ماسون، ترجمة حسين عبدالواحد، ادارة الجودة، التقدم والحكمة وفلسفة ديمنج، الجمعية المصرية لنشر  117
 .114. ، ص1997المعرفة والثقافة العالمية، القاھرة، مصر، الطبعة االولى، 
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يات أن وجود نموذج يؤدي إلى إضافة في مجال الجودة أفضل من عدمه، والدليل أن الجائزة حققت في الوال
  .المتحدة األمريكية الكثير من المزايا، وتوسعت إلى مجاالت أخرى غير إنتاجية كالصحة والتعليم وغيرھا

  
وإذا نظرنا إلى الجائزة فإننا نالحظ أنھا حقيقة ھي عبارة عن قواعد إرشادية تشترط التطبيق، وأنھا   

  .تفتقر إلى الفلسفة التي يريدھا ديمنج 
القياس الرقمي الختيار المؤسسة التي يمكن القول أنھا تطبق إدارة الجودة كما ان الجائزة تعتمد   

ٌالشاملة، وقد يأتي من يعارض ليقول إن إدارة الجودة ھي قبل كل شيء فلسفة تعتنق، وھذا صحيح إال أن 
  . الرقميةٌاإلشكال الذي يطرح فيما بعد ھو على أي أساس يتم تحديد المؤسسة الفائزة إذا لم نستند إلى الحقائق

  
إن المعايير تتوقع : " وقد رفض ديمنج أرقام مالكم بالدرج ووصفھا بأنھا ليست ذات معنى بقوله  

إن األشياء التافھة فقط ھي التي . إن أھم الخسائر والمكاسب ال يمكن قياسھا. وتنتظر أن يتم قياس كل شيء
  119 ".-األشياء التافھة  –يمكن قياسھا وتلك األشياء ھي التي تتناولھا معايير الجائزة 

  
ومن بين النتائج التي نرى أنھا عكست أھمية جائزة بالدرج للجودة ھو أنھا أوجدت مجاال يحقق   

المنافسة بين الشركات األمريكية لتحقيق الجودة وخدمة المجتمع، ووحدت سياسة الشركات األمريكية في 
املة وتحسينھا، كما أنھا وضعت مجموعة من األسس اإلرشادية الموحدة في تطبيق منھج إدارة الجودة الش

  .مجال التقييم الذاتي لتحسين الجودة للشركات، وشكلت لھا دعاية في حال فوزھا بالجائزة
  

وقد أخذت كثير من دول العالم المتقدم والثالث بمثل ھذه الجوائز، ونرى أن لھذه النماذج أھمية   
ول العالم الثالث، األمر الذي جعل كثير من الدول تؤسس لجوائز محلية تعتمد في بالنسبة لمؤسسات د

  .صياغتھا على مضمون جائزة مالكم بالدرج
  

وتعتبر جائزة الجودة الجزائرية من الجوائز التي اعتمدت في مضمونھا على جائزة مالكم بالدرج   
  .ئزة وسرعة تطبيقھاوجائزة الجودة األوروبية، وربما كان ذلك لوضوح عناصر الجا

ھذا يدفعنا إلى القول أن جائزة مالكم بالدرج تصلح كأساس إليجاد نموذج وطني بالنسبة للمؤسسة   
في دول العالم الثالث، دون أن نغفل أن ھذه الجائزة في األول واألخير ھي استجابة لحاجة أمريكية لتطوير 

  .نموذج وأداة تقييم ذاتية للمؤسسات األمريكية
  
  :موذج األوربي للجودةالن- 3
  :روبي للجودةو عناصر النموذج األ1- 3

  : جھات ھي03 صيغ ھذا النموذج بالتعاون بين   
  المجموعة األوروبية؛-
  المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة الشاملة؛-
  .المنظمة األوروبية للجودة-
  

ل رضا العمالء، وإنما ويختلف ھذا النموذج عن سابقيه في أن الجودة ھنا ال تتحقق فقط من خال  
، وبتعبير آخر، ھذا النموذج يبحث عن جودة 120تنعكس في رضا العاملين، واألثر على المجتمع ككل

لتحقيق رضا ) سلع وخدمات(اجتماعية، بالبحث عن رضا المجتمع أو البيئة المحيطة، وجودة المخرجات
  . ظروف العمل والعوائد والحوافز لتحقيق رضا العاملينالعمالء، وجودة

  
                                                                                                                                                             

 . نفس المرجع والصفحة سابقا 118
 .116.  المرجع السابق، ص 119
 .271. شوقي السيد فوده، مرجع سبق ذكره، ص.  د 120
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  النموذج األوروبي للجودة                    15:شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  

                              HOW                                     WHAT  
            النتائج      العوامل المساعدة                             

  .  271.شوقي السيد فوده، مرجع سبق ذكره، ص.  د-:بتصرف: المصدر
-Bernard Forman, op. cit, p.288.                         
                                                                   

  :عناصر تنقسم إلى مجموعتين) 09(ومن الشكل السابق نالحظ أن ھذا النموذج يشمل تسعة  
  :، وھي?Howق إدارة الجودة الشاملة  تمثل العوامل المساعدة في تطبي:المجموعة األولى

  القيادة؛-
  إدارة الموارد البشرية؛-
  االستراتيجيات والسياسات؛-
  الموارد؛-
  .العمليات التي يتم القيام بھا-
  

 تمثل العوامل التي يمكن اعتبارھا مجموعة النتائج المحققة أو المتوقعة من تطبيق النظام، :المجموعة الثانية
اس درجة نجاح المنظمة في استخدام العوامل المساعدة في المجموعة األولى لتحقيق والتي تستخدم في قي

  : وتتمثل ھذه العوامل في?Whatأھداف إدارة الجودة الشاملة، وبذلك تجيب على السؤال الثاني 
  رضا العاملين؛-
  رضا العمالء؛-
  األثر على المجتمع؛-
  .نتائج األعمال-
  

  :يز بمجموعة من المميزات يمكن تلخيصھا فيوالمالحظ أن جائزة بالدرج تتم  
إن عنصر القيادة يمثل أھم عنصر باعتباره المحرك األساسي للعناصر الثالثة المتمثلة في كيفية إدارة -أ

الموارد البشرية لمواردھا، وقدرتھا على تحقيق الفكر االستراتيجي عبر أجزائھا المختلفة، وطريقتھا في 
  .خرىإدارة مواردھا المادية األ

  
الفكر االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية تمثل القاسم المشترك كأساس لمختلف نماذج تطبيق إدارة -ب

  .الجودة الشاملة

  
  
  
  

  القيادة

  إدارة الموارد البشرية

  االستراتيجيات والسياسات

  الموارد

  
  
  

العمليات 
التي يتم 
  القيام بھا

  األثر على المجتمع

  رضا العمالء

    رضا العاملين
  
  

نتائج 
  األعمال
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تتمثل العمليات التي يتم القيام بھا في مجموعة األدوات والوسائل التي تستخدم بواسطتھا طاقات األفراد -ج
  .ست ھدفالتحقيق النتائج، وبذلك فھي تعتبر وسيلة ولي

  
يعمل ھذا النموذج على تطبيق عنصر جديد وھو األثر على المجتمع، ونحن نرى أن ھذا اقتراب مھم من - د

  .الواقع من خالل التشريعات التي بدأت تصدرھا الدول للمحافظة على البيئة والمجتمع
ره العمالء، األفراد وفي النھاية فان ھذا النموذج يھدف إلى إبراز أن مقاربة الجودة تتماشى وما ينتظ  

  121.العاملين والمساھمين
  
  :النموذج األوروبي للجودة تقييم 2- 3

إجابة  "ويمثل. ئة عملھا وبيھذا النموذج ھو استجابة موضوعية لمتطلبات المنظمات األوروبية  
  122".أروبية على جائزة مالكم بالدرج األمريكية وجائزة ديمنج اليابانية

  
إن النموذج األوروبي للجودة يختلف عن كل من النموذج الدائري ونموذج جائزة بالدرج في كونه   

يئا جديدا وھو أن الجودة تنعكس كذلك في  ولكنه يضيف ش،ال يكتفي بتحقيق الجودة من خالل رضا العميل
 وھذا ما يعني ضرورة تحمل المنظمة تكاليف اجتماعية لتحقيق ،األثر على المجتمع أو البيئة المحيطة ككل

 وتكاليف أخرى ،تحقيق رضا العمالءلرضا المجتمع تضاف إلى تكاليف جودة المخرجات من سلع وخدمات 
  .ي جودة ظروف العمل والحوافزتتعلق بتحقيق رضا العاملين تتمثل ف

  
وإذا دققنا في نموذج الجائزة األوروبية للجودة فإننا نجده يعتمد في صياغته على اعتبار أن إدارة   

الجودة الشاملة ھي نظام متكامل يعتمد مجموعة من المدخالت المتمثلة في الموارد البشرية والمادية 
جھة من خالل قيادة إدارية فعالة ھدفھا الوصول إلى واالستراتيجيات والسياسات، ھذه المخالت المو

  .مخرجات تتمثل في رضا العميل والعمالء، إضافة إلى األثر على المجتمع
  

ولن نكون بعيدين عن تقييمنا لصالحية الجائزة األوروبية للجودة بالنسبة لدول العالم الثالث عما قلناه   
ائزة الجزائرية أو السعودية أو جائزة دبي وغيرھا اعتمدت عن جائزة مالكم بالدرج، ذلك أن جائزة مثل الج

  .جائزة مالكم بالدرج والجائزة األوروبية في صياغة نموذجھا للجودة
  

وبذلك فان النموذج األوروبي ھذا له مكانته ضمن النماذج المستفاد منھا لمؤسسات دول العالم الثالث   
ھا، لوضع نموذج للتقييم الذاتي لمدى تحقق الجودة في في وضع العناصر المتالئمة مع البيئة التي تعيش

  .مؤسسات دول العالم الثالث
  
  :نموذج معھد اإلمداد للتحسين المستمر للعملية- 4

يركز ھذا النموذج على التغيرات التنظيمية والسلوكية المطلوب القيام بھا إليجاد ثقافة للتحسين   
  :ح ذلك من خالل الشكل التاليالمستمر، ومن ثم تعميمھا على المنظمة، وسنوض

  
  
  
  
  
  

                                                 
121 Alain Hacquet, l’amélioration de la qualité pour les PME-PMI, afnor, paris, France, 1999, p. 160. 
122 Modèle EFQM, www.servicequaliteit.lu 
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     نموذج معھد اإلمداد للتحسين المستمر للعملية      16:شكل رقم
  

  
  

  التحسين

  
  

  التركيز

  التمكين
توفير ( 

  )اإلمكانيات

توضيح 
الرؤيا 

  والتصورات

                             التعليم وتكوين فرق تحسين الجودة

                            اإلقتناع وااللتزام والمشاركة الكاملة

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عبد الرحمان توفيق، المناھج التدريبية المتكاملة، منھج الجودة الشاملة، مركز الخبرات المھنية لإلدارة، مرجع سبق ذكره، . د: المصدر
  .10.ص
  

ة اإلمداد للتحسين المستمر للعملية، أنه نالحظ من الشكل السابق تفسيرا لمرتكزات نموذج معھد إدار  
يركز على اقتناع والتزام اإلدارة العليا ضمانا لمشاركة كل أفراد المنظمة، وسيأتي الحقا شرح بقية العناصر 

  .الخمسة بعد أن نعطي صورة توضيحية لتفاعل ھذه العناصر فيما بينھا

 - 60 -



  
 
 

 

توضيح 
 الرؤيا

 التمكين 
 

 التحسين
 

 لتركيزا
 

 تطوير رؤية إ ج ش 

الوعي بناء

الرسالة وتوثيق تحديد

تكوين اللجنة العليا 
 للتوجيه

تنمية التزام االدارة 
 العليا

 تشكيل البيئة

 توفير الموارد

 التقوية التنظيمية

 وضع االھداف

 نشر االھداف والسياسة

اشراك العمالء 
 والموردين

 تعريف وتخطيط العمليات
 

  العمليةأداءتقييم 

 تحسين العمليات

 تقدم التحسينقياس 

حديد احتياجات تعريف وت
 التعليم

الحصول على مواد 
 التعليم

 تطوير طرق التعليم

 تدريب وتعليم
 في واألفرادالمجموعات 

الوقت المناسب

االستراتيحيات- وتقييم االحتياجات الخارجية-فھم الضغوط مستمر-رصد التحسين فھم

مفاھيم- وشرح التدريب بخبراء-الجودةتوافر واالقتناع–خارجييناالستعانة االلتزام

  إيجاد الترابط بين الجودة الشاملة والتنظيم– خلق غرض ثابت ومستمر-
 جعل العميل ھو مركز االھتمام–توضيح االلتزام التنظيمي طويل األجل -

 قيادة جھودج ش -تحقيق رؤيا ج ش–قيادة الجھاز والمستوى التابع له مباشرة -

الق- واظھار لالسفل–يادةابراز القمة من ابطال–العمل زرع

المساعدة- النظم الخوفانشاء والتقدير–ونزع التحفيز نظم وتقييم الحواجز ازالة

التدريب- المشاكل–والوقتاتاحة حل على القادرين التحسين–االفراد لدعم التخطيط

  تحقيق الرؤيةتركيز جھود-السلطات المتناسبة والمسؤوليات– الجميعإشراك-

 تقييم األساليب-تقييم مدى رضا العميل- والمعاييرباألداء المطور ومقارنته األداء قياس-
 المستمرالتحسين -وتوثيق النتائج

توجيه -وأفعال ممارسات إلى األھداف ترجمة- فرعية لكل المستوياتأھداف تحديد-
   المنظمةألھدافجھود التحسين تحقيقا 

 مقارنة االداء الحالي بالنمطي-تحديث المعايير الرسمية -يم الحاليةتوثيق المفاھ

العملية العمي-قياس واحتياجات باالھداف مقارنة االداء التحسين-لتقييم اھداف اختيار

المشتركة للعمليات فرق التحسينمتابعة-استخدام التحسين-جھود دورة تطبيق

 أولوياتتحديد - القصور في المعارف المطلوبةأوجهتقييم - الجودة الشاملةأھدافتقييم -
 مخاطبة الوعي بالجودة الشاملة-االحتياجات التعليمية

 توصيل–شمولية التطبيق والواقعية – التركيز على العمالء وتحقيق رسالة المنظمة
  والطموحات الفرديةباألھداف العامة ربط األھداف–وتوضيح األھداف للجميع 

تطوير المواد -الحصول على المواد المتاحة من مصادرھا- التعليم المتاحةتقييم مواد-
 التعليمية الخاصة بالمنظمة

 واألداءتحقيق التكامل بين التدريب - ومجموعات العمللألفراد تحديد فرص التعليم
  في قاعة المحاضرات حسب الحاجةأو التعليم الذاتي أساليباستخدام -الفعلي له

 مناقشة القضايا المشتركة-تبادل الخبرات-توجيه المتطلبات-ياجاتفھم االحت-

تركيز -تعظيم فعالية موارد التعليم-خلق الفرص الستخدام المعارف والمھارات الجديدة- 
  نوعية محددةأنشطةالتعليم على 

التعلي
م

 و تكوين فرق تحسين الجودة
 

شكل رقم
:

17

  .15-11.  توفيق، المناھج التدريبية المتكاملة، مرجع سبق ذكره، صعبد الرحمان. د-1:لى عاعتمادا الباحث إعدادمن  الشكل
 .78-73.  الجودة الشاملة في المؤسسات العربية، مرجع سبق ذكره، صإدارةفريد زين الدين، . د-2

صر نموذج معھد
عنا

إدارة
اإلمداد

 للتحسين المستمر
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ذج معھد اإلمداد للتحسين من خالل إيضاحه لمختلف العناصر المكونة لنمو-إن الشكل السابق   
  : يبين لنا مجمل ھذه العناصر ومراميھا وھي-المستمر

 ويظھر من مكوناتھا أن دورھا يتضمن تطوير رسالة المنظمة وأھدافھا، :صورات توضيح الرؤيا والت1- 4
والعمل على بناء وعي فردي وجماعي لكل األطراف بأھداف وفلسفة إدارة الجودة الشاملة ومبادئھا 

 حتى يكون التطبيق سليما، ثم إن ھذه الرؤية يجب أن تكون موثقة ومحددة من خالل ھدف ثابت ،وأنظمتھا
ر والتزام طويل األجل، وان يكون العميل محل اھتمام المنظمة، ولن تكتمل ھذه الرؤية إال بوجود ومستم

  .لجنة للتوجيه متمثلة في القيادة التي تتحمل مجھود تحقيق الجودة الشاملة والتمكين لھا
  
تنفيذ إدارة والمقصود به ھنا ھو توفير اإلمكانات، والتمكين ھو عملية تساعد المنظمة على :التمكين2- 4

الجودة الشاملة كمبادئ وممارسات، وتستدعي تنمية التزام اإلدارة العليا كشرط أساسي لتبني إدارة الجودة 
الشاملة من خالل قيادات يمكنھا توضيح الرؤية لآلخرين، وتعمل على إيجاد البيئة المساعدة للتطبيق، من 

رد البشرية الخاصة بالتحفيز والتقدير المعمول بھا، نظم مساعدة وإزالة للحواجز، وإعادة تقييم لنظم الموا
  .ومن ثم العمل على التخلص من الخوف

  
ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان اإلدارة العليا لھا دور في التدعيم بتوفيرھا الموارد الالزمة   

رين على حل للمنظمة لتغطية االحتياجات التدريبية، وجعل التدريب متاحا للجميع، وتوفير األفراد القاد
المشاكل، والقيام بالتخطيط الالزم لدعم التحسين المستمر، ويصل التمكين إلى حد توفير البيئة التنظيمية 
المناسبة لعمل تلك الموارد، بإشراك الجميع في كل المراحل، وإعطاء السلطات المناسبة للمسؤوليات، مع 

  .التركيز على جھود تحقيق الرؤية
  
ركيز على االنتقال من الفلسفة والغايات إلى األھداف والخطط المحددة للتحسين يعمل الت: التركيز3- 4

وبشكل واضح خال من العموميات، ويتم الوصول إلى ھذا التركيز بوضع األھداف، بالتركيز على العميل 
عاملين وتحقيق رسالة المنظمة، ثم التأكيد على شمولية التطبيق والواقعية، مع توضيح ھذه األھداف لجميع ال

  .بالمنظمة من كل المستويات وربطھا باألھداف والطموحات الفردية من اجل اإلقناع وتقليل مقاومة التحسين
  

، والتي أرادت أن 123ماقامت به شركة رائدة في مواد التجميلھو والمثال الذي يمكنه تأكيد ذلك 
ترفع من حصتھا السوقية، فوجدت أن منافذ التوزيع الموجودة لديھا ال تسمح بذلك، فقررت إجراء تغييرات 

تھم، على مستوى جميع منافذ التوزيع لديھا، وعقدت ندوات تشمل الجميع، واعدت الخطة الالزمة بمعرف
وبعد مدة من الندوات اتضح أن ھناك شخص واحد فقط كان له اعتراض، واكتشف في النھاية أن ذلك يرجع 
إلى عدم حضوره الندوة السابقة، وبعد عام اكتشفت الشركة أن الندوات كعملية تدريبية ساھمت في إحرازھا 

  :ة األھداف الثالثة التاليةاألھداف المرجوة من زيادة حصتھا في السوق، بتحقيق العملية التدريبي
   قامت بإرساء استيعاب ضرورة التغيير، وانتقلت من مرحلة االستيعاب إلى االلتزام باألسلوب الجديد؛-
   قامت بتوصيل التغيرات بطريقة فعالة؛   -
  ساعدت على إرساء الثقة في مقدرة كل فرد من اجل التأقلم مع المتطلبات الجديدة، وتقديم المساعدة في-

  .مختلف جوانب الضعف
  

وال يمكن إغفال أھمية نشر ھذه األھداف والسياسات بتحديد أكثر لألھداف، أي تحليلھا إلى أھدافھا   
الفرعية لكل مستوى من المستويات ومن ثم تجسيدھا واقعيا، ليتم إشراك العمالء والموردين في جھود 

  .ركة وتبادل الخبراتالتحسين عن طريق فھم االحتياجات ومناقشة القضايا المشت

                                                 
 وآخرون، دار الفاروق، الطبعة األولى، خالد العامري. د:  دي أي ھوسي، نحو النجاح، كيف نتعامل مع التغيرات المؤسسية، ترجمة 123

 .32-31. ، ص2001مصر، 
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ويعد من أھم العناصر، ويتم تحقيقه عبر مراحل مترابطة تنطلق من معرفة مختلف العوامل :  التحسين4- 4
المشاركة في العملية، والتخطيط الجيد لعملھا، وتطويرھا من خالل المقارنة التي تتم بين األداء الحالي 

ية، والتي تتضمن المقارنة بين ما تم وما ينتظره العميل، والنمطي، بعدھا تأتي مرحلة التقييم ألداء كل عمل
  .ومن ثم القيام بما يتطلبه تحقيق ھدف التحسين

    
والجدير بالذكر أن مھام التحسين ال تقتصر على متابعة الجھود الفردية للعملية فقط، ولكنھا تتعداھا   

  .إلى استخدام فرق العمل المشتركة ألجل تحقيق ذات الھدف
 إلى أن استمرارية التحسين ھي التي تحقق ھدف التحسين، فان المرحلة األخيرة من ھذا وبالنظر  

األخير تھتم بقياس التقدم في التحسين، بقياس األداء مع المعايير المخططة، وقياس مدى رضا العميل 
  .ومواصلة التحسين المستمر

  
فع من مطابقة المنتجات ّه للرَّفي النھاية تھدف إلى التحسين المستمر الموج سياسة الجودةإن  

والخدمات لمتطلبات العمالء الداخليين والخارجيين، وخفض تكاليف الحصول على الجودة ومنه تعظيم 
  124.الربح

  
 ويمثل العنصر األساسي في ضمان نجاح مجھود الجودة الشاملة ألنه يعمل على توفير أھم سند : التعليم5- 4

لھا، وھو ضمان توفير القدر الالزم من المعرفة والتعليم والتدريب لألفراد والجماعات بالمنظمة في الوقت 
در الكافي، وتتحقق العملية التعليمية بالتعرف على احتياجات التعليم وتحديدھا بدقة، بدءا من المناسب وبالق

  .تحديد األولويات وأوجه القصور، وتقييم األھداف ومعرفة مدى الوعي بإدارة الجودة الشاملة
  

 والحصول إن الحصول على الموارد تعتبر مرحلة مھمة في العملية، يتم فيھا تقييم الموارد المتاحة  
عليھا من مصادرھا، وتطوير المواد التعليمية الخاصة بالمنظمة، ثم يتبعھا تطوير طرق التعليم، وجعلھا 
قادرة على إيجاد تدريب متكامل مع األداء الفعلي، واستخدام مختلف األساليب المفيدة في ذلك، ويجب أن 

مناسب وبالتناسب مع أھداف مھاراتية جديدة تركز العملية التعليمية على األفراد والجماعات وفي الوقت ال
  .وأن تساھم في إنجاح األنشطة النوعية وفي خلق فرص جديدة للمنظمة

  
  : اإلمداد للتحسين المستمر للجودة إدارةتقييم نموذج معھد 6- 4

يعتمد نموذج معھد اإلمداد في تعميم ثقافة التحسين المستمر داخل المنظمة على عنصر التعليم   
التصورات،  نجده متضمنا في توضيح الرؤيا وفرق العمل كأساس لجميع العناصر التي يتبناھا، إذوتكوين 

ن المنظمات التي تطبقه إ ومن جھة أخرى ف.التمكين، التركيز والتحسين، وھذا مايميز النموذج من جھة
خرى إلى مستوى يجب عليھا أن تخطط استراتيجيا للتكلفة الواجب تحملھا في سبيل الوصول بالعناصر األ

  . وضمان مشاركة كل األطراف في مجھود التحسين،االقتناع وااللتزام
 

ويوفر ھذا النموذج مقياسا للتقييم الذاتي للمنظمات بتركيزه على العناصر المطلوب توفرھا دون  
الرؤيا إغفاله ألھمية البناء الفلسفي والفكري إلدارة الجودة الشاملة، والذي يظھر خاصة في عنصر توضيح 

والتصورات مقارنة بباقي العناصر األخرى التي ترتكز على تنفيذ الجودة، وإن كنا نرى أن أخذه بالفلسفة 
واألفكار بأقل درجة من نماذج الرواد أو النماذج المعدلة، وقد يرجع األمر كما رأينا سواء في النماذج 

إيجاد مقياس لتنفيذ الجودة الشاملة من خالل الحديثة السابقة أو النماذج التي لم ندرجھا أنھا تعتمد على 
اآلليات المباشرة، وھو ما قد يعيب ھذا النوع من النماذج، ألن اآلليات واألدوات البد وان تستند إلى األفكار 

  .والفلسفات كمنطلق لتوليد الحماس الالزم لتطبيقھا، واإليمان بجدواھا على المدى الطويل خاصة

                                                 
124 Patrick d’humiere, Julien Rivals, Evginia Lurie, «  le développement durable, le management de 
l’entreprise responsable », éditions d’organisation, paris, France, 2005, p.166. 
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ر الحاصل في المؤسسات الغربية من سرعة وشدة منافسة وتحالفات متنوعة ويمكننا القول أن التطو  
قد سمح لھذه النوعية من النماذج أن تحقق مبتغى ھذه المنظمات من خالل تبسيطھا لطرق ومناھج إدخال 

  .إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الراغبة في تبنيھا
  

ه الكثير من االيجابيات التي يمكن لمؤسسات دول ونرى أن نموذج معھد اإلمداد للتحسين المستمر في  
العالم الثالث أن تأخذ بھا، خاصة سھولة تطبيقه المباشر، بوضعه اآلليات التي وان كانت منبثقة من فلسفة 
وأفكار الجودة إال أنھا مباشرة بعيدة عن التعقيد، وبالتالي فانه يصلح كمقياس للتقييم الذاتي للمنظمات التي 

  .صر التحسين لديھا تكمن فيما يتطلبه نموذج معھد اإلمدادترى أن عنا
  

  :اختيار النموذج األمثل للتطبيق
 إن عرض مختلف النماذج السابقة، ومعرفة نقاط قوة كل نموذج وتقييمه، ومدى صالحية كل منھا   

تضمن ومتكررة جعلنا نخرج بنتيجة مفادھا انه  ليس ھناك نموذج واحد صالح دون البقية، وإن الكثير منھا م
مفاھيمه في غيره من النماذج األخرى والعكس صحيح، وقد برزت العديد من النقاط المشتركة بين مجموعة 

  125:النماذج المقترحة وأھمھا
   وضع فلسفة إدارية جديدة تخدم تطبيق إدارة الجودة الشاملة؛-
  ة تسھم في تحقيق رسالة المنظمة الجديدة؛ وضع إستراتيجية جديد-
   إرضاء العميل ھو الغاية األساسية؛-
   التغيير الجدري لكل شيء يسھم في تحقيق الجودة الشاملة وخاصة العمليات؛-
   تبني مبدأ تأكيد الجودة، والتركيز على رقابة الجودة أكثر من الرقابة الكمية؛-
نب من جوانب إدارة الجودة الشاملة الذي يجب أن يأخذ الرعاية  العنصر البشري في المنظمة ھو أھم جا-

  األولى؛
   أن يكون أسلوب العمل جماعيا تعاونيا يركز على فرق العمل والمشاركة؛-
 التطوير والتحسين المستمر لكل شيء في المنظمة للوصول إلى جودة عالية والمحافظة على التفوق -

  والتميز على اآلخرين؛
  تدريب المستمر ھو استثمار له عائد وھو مطلب ضروري؛ التعليم وال-
   أھمية القيادة اإلدارية ودورھا في جميع المستويات اإلدارية وخاصة العليا منھا؛-
  مسؤولية التحسين في إدارة الجودة الشاملة جماعية رؤساء ومرؤوسين؛-
   استخدام األساليب اإلحصائية  والكمية في الرقابة على الجودة؛-
  فير نظام معلومات ونظام اتصال فعال وسريع؛ تو-
   وجود تغذية عكسية لمعرفة تطلعات العمالء وربط العالقة مع الموردين؛-
     توفير اإلمكانات المادية والمعنوية-
  

وھذا يقودنا إلى القول أنه على المنظمة أن تنطلق من فكر وفلسفة رواد الجودة، واالستفادة من بقية   
فھمھا، ومن ثم صياغة النموذج الذي يالئم وضعھا وبيئتھا التنافسية، آخذة رسالة ورؤية النماذج األخرى و

المنظمة وإستراتيجيتھا وأھدافھا في الحسبان، لتحديد مدخالتھا وعملياتھا والنتائج التي تطمح إليھا، حتى 
امت به الكثير من تتمكن من وضع نموذج تقييم ذاتي يمكنھا من التحسين والتقدم نحو األفضل، وھو ما ق

  . وغيرھا كثيرIBM و Toyotaالمنظمات العالمية مثل تويوتا
  
  
  
  

                                                 
 .226 -225.  د وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص 125
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  :عناصر تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومعوقاتھا: المبحث الثالث
اإلقدام على تطبيق منھج إدارة الجودة الشاملة يتطلب مبادئ تستوجب االلتزام ومراحل منتظمة   

 قد تحد أو تكون سببا لفشل تطبيق إدارة الجودة أو حتى التفكير في ومتتابعة، وإزالة لكافة العوائق التي
  :تبنيھا في كثير من األحيان، ولفھم ذلك سنقوم بالتطرق إلى النقاط التالية

  .مبادئ تطبيق إدارة الجودة الشاملة-
  . مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة-
  ّ معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة-
  

  : مبادئ تطبيق إدارة الجودة الشاملة:المطلب األول
لن تنجح إذا لم يكن ھناك تنفيذ الجودة الشاملة مھما كانت إن أي خطة موضوعة ل: التزام اإلدارة العليا- 1

التزام من إدارة المؤسسة، لضمان التحسين المستمر لمستوى األداء وخفض التكلفة وإرضاء العمالء وكسب 
ّثقة العاملين، ومن ثم القيام   . بالتغيير المطلوب الذي يؤكد ھذا االلتزامَ

  
وكما يقول بيترز في معرض تأكيده على انه يجب أن تتميز إدارة الجودة الشاملة لتحقيق التنافسية   

تقليل خطوط السلطة في الھياكل التنظيمية والتوجه نحو المنتج المتميز، وتوفير "بـ : أمام المنظمات األخرى
لتنظيمية، والوعي بالجودة والوعي بالخدمة، والمزيد من االيجابية وزيادة االھتمام االستقاللية بالوحدات ا

  . وھذه كلھا من التزامات اإلدارة العليا126."باإلبداع، واستخدام أفراد ميزتھم المرونة العالية
    
نظمة أو النشاط من خالل الجودة، وتھيئة الدعم ستراتيجية الماوالتزام اإلدارة العليا يتضمن تصميم   

، إضافة إلى 127المادي والمعنوي ألنشطة الجودة، والتدرب عليھا لجميع العاملين بما فيھم الموردين
  .الموزعين الذين يقدمون خدمات مابعد البيع

  
 رئيسھا لفلسفة إدارة الجودة الشاملة له دوره في توضيح أھمية السيماكما أن تفھم إدارة المنظمة و  

مدير عام  500حيث قاما بمقابلة " Company and Mckinsey" ھذا المنھج للمنظمة، ففي دراسة قام بھا
 من المستقصى منھم على أن اھتمام أفراد اإلدارة %95 في الشركات األوروبية، وكانت النتيجة أن وافق

 فھي التي تقع على عاتقھا مسؤولية 128.العليا له دور أساسي في نجاح تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة
ح تنافسي ضمانا للنجاح والتفوق على تيجي الستخدام الجودة الشاملة كسالة التغيير واتخاذ القرار االستراقياد

  129.المنافسين في السوق
    
  :ويظھر التزام اإلدارة العليا بالنظر إلى األدوار المنوطة بھا وھي  

 ويتجلى ذلك بإعالنھا عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كل ،بل غيرھا باالقتناع اإلدارة العليا ملزمة ق-أ
المستويات اإلدارية ولجميع العاملين، والتأكيد على االلتزام بالخطط والبرامج الموضوعة، وإيجاد 

ع توفير  م، وتحديد السلطات والمسؤولياتھا،اإلمكانيات والموارد المادية والبشرية الالزمة لنجاح تطبيق
  130.زم لذلكّالتنسيق الال

  

                                                 
 .89.  دي أي ھوسي، مرجع سبق ذكره، ص 126
، دليل عصري للجودة والتنافسية مع ترجمة لنصوص ومفاھيم 9000احمد سيد مصطفى، إدارة الجودة الشاملة وااليزو .  د 127

 .62. اشر، مرجع سبق ذكره، صوإرشادات منظمة االيزو، الن
بقطاع األعمال العام، دكتوراه محمود خاطر، مدخل مقترح لتطبيق إدارة الجودة الكلية على صناعة الحديد والصلب   طارق عبد هللا 128

  :نقال عن. 46. ، ص2003إدارة أعمال، سنة 
Dale Barrie G and Gooper Cary.l « introducing TQM: the rôle of senior management décision, vol 32, 
n :01, 1994, pp. 20-21.                             

 .104.قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص.  د 129
 .31.عبد الرحمان توفيق، مرجع سبق ذكره، ص.  د 130
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      المسؤول عن إدارة الجودة الشاملة      04:جدول رقم
  رؤيا- دارة العليااإل

  التزام-
  إستراتيجية-
  قدرة-
 توجيه-

  معالم محددة- اإلدارة الوسطى
  تحسين مستمر-
  وضع معايير-
  توضيح عمليات-
  لمناختھيئة ا-
 الشرح والتدريب-

  تعاون للتحسين- اإلدارة المباشرة
  تنمية ذاتية-
  فريق متكامل-
 حل المشكالت-

  .162.، صمرجع سبق ذكرهصالح محمد عبد الباقي، .د:المصدر
  
وضع سياسة للجودة ممثلة في التعليمات والمقاصد الصادرة عن إدارة المنظمة، والتي تلبي فيھا توقعات -ب

بين مستوى التحسينات والجودة المطلوبة في المنظمة، كما تتضمن الموارد الالزمة لتطبيق إدارة العمالء، وت
الجودة الشاملة، والمساھمة المتوقعة من الموردين والعاملين من خالل توصيل المفھوم والمھارات المطلوبة 

  .للجميع ومراجعتھا باستمرار
  
واضحة المعالم سھلة الوصول للجميع، مرنة، قابلة للتعديل أن تقوم المنظمة بوضع أھداف قابلة للقياس -ج

واإلضافة والتغيير، كما يجب أن تتضمن ھذه األھداف تحديدا دقيقا لالحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظمة، 
والموارد الالزمة لتحقيقھا، واألسواق المتعامل معھا، والمنافسين المتعامل معھم في مجال الصناعة، 

  .لقياس المساعد على مراجعة مدى تحقق ھذه األھدافوأسلوب ا
  
وضع خطط الجودة التي توضح اإلجراءات والموارد المفترض استخدامھا من كل قسم أو إدارة في وقت - د

  .معين إلنتاج ما
  
على اإلدارة أن تضع دليال للجودة يتضمن مجال نظام الجودة وتفاصيل العمل واإلجراءات التي يستخدمھا -ه

  .م، ووصف عمليات الجودة والتداخل والتكامل الموجود بينھاالنظا
  

 131 من األخطاء الموجودة في أي منظمة تتعلق باإلدارة،%85 إلى 80وقد أثبتت الدراسات انه من 
  132.وھذا سبب ألن تتعدى اإلدارة اقتناعھا والتزامھا إلى المشاركة الفعالة في التطبيق

                                                 
  .325. احمد محروس محرم، استراتيجيات التغيير، مرجع سبق ذكره، ص.  د- 131
  . 153. ق ذكره، صخالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سب.  د-   

132 Levit Stive, Quality is just A Beginning: Managing for Total Responsiveness, New York: mc grow 
hill, 1994, p. 19. 
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قافة قوية تنبع من إرادة تحقيق التحسين المستمر على كل ذلك يتطلب قيادة قوية مقتنعة ومزودة بث  
ُ أن األفراد يظھرون السلوك الذي يشعرون بأنه متوقع منھم Wheel Wrightالمدى الطويل، وكما يقول 

   133.من قبل اإلدارة العليا
 

  في حالة النجاح والفشل) اإلدارة العليا(   عمل المدير العام           05:جدول رقم
 طبيعة العمل

type d’action
عمل المدير العام في حاالت 

 الفشل
دير العام في حاالت عمل الم
 النجاح

تطبيق إدارة الجودة  قرار
 الشاملة

 اتخاذ القرار المصادقة على القرار

    PLAN)    تخطيط(تحضير 
     

يعني انتداب  مسئولين، تعيين
 مختص في الجودة

 établir unللبدءوضع مشروع 
projet   de mise en œuvre

                             DOعمل
       

 المشاركة في نشاطات التحسين 

       CHECK     فحص       
       

 تقييم العمليات والنتائج تقييم النتائج

    ACT                     تدخل
          

.االلتزام والبدء بالمرحلة الموالية 

Source : Joshi shiba : op. cit, p. 287. 
  

  سنوات، توصل فيھا إلى أن ھناك ثالثلمدة Joshi shiba الشكل السابق عن دراسة قام بھا يعبر 
نوعين من المدراء أو اإلدارة العليا، األولى فشلت في إدخال إدارة الجودة الشاملة والثانية نجحت في 

عني المشاركة القوية إدخالھا، وإذا نظرنا إلى األسباب يمكن أن نجملھا في االلتزام، حيث أن ھذا األخير ي
في كل مراحل إدارة الجودة الشاملة، وإذا قلنا المشاركة فھذا ال يعني مجرد المصادقة على القرارات 

  .وانتداب أو تعيين مسؤولين لتخطيط برنامج الجودة دون تنفيذ أو تحسين
     

قوية ومتواصلة طوال َكة مشاركة ِوما يالحظ على النماذج الناجحة، ھو أن اإلدارة العليا كانت مشار  
  .مراحل التحسين األربع لدورة شيوارت، السبب الذي يضمن نجاح العملية

وحتى نكون أكثر  اقترابا من واقع المنظمات التي نجحت في تطبيق إدارة الجودة الشاملة، نورد ھذا   
األمريكية المختصة في  TERADYNEلمؤسسة المدير العام  ALEX D’ARBELOFFالنموذج لـ 

ير وبيع تجھيزات الفحص االلكتروني، والذي عندما أراد تبني مدخل إدارة الجودة الشاملة، وقبل إعطاء تطو
  134:إشارة االنطالق قام بـ

 فرد لكل 15بمعدل )  فوج12( للمؤسسة على أفواج 06 إطار يتبعون األقسام الـ180قبال شخصي لـاست-أ
  .فوج
 استعد لسنوات التسعينات: إعطاء كل فرد شريط فيديو كاسيت معنون بـ-ب
  .تضمن الشريط كل تجاربه وما رآه في المؤسسات اليابانية وما يراه من نقاط قوة فيھا-ج
  . القوة في مؤسسته تضمن الشريط نقاط- د
  .ّحدد رؤيته للمستقبل-ه
    .ّحدد إدارة الجودة الشاملة كأداة للوصول إلى التميز-و

                                                 
، 26متحدة، مجلة دراسات، المجلد مسعود عبد هللا بدري، دارة الجودة وتأثيرھا على أداء المنشآت في دولة اإلمارات العربية ال. د  133

 .285.  ص،1999العلوم اإلدارية، الجامعة األردنية، العدد األول، كانون الثاني، 
-shoji shiba :op.Cit, p. 289                                             تجربة رائدة وجديرة باالطالع والتركيز أكثر، انظر في ذلك134

292. 
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وھنا يجب التذكير بأن اإلدارة العليا ھي النموذج األمثل أمام العاملين، لكن الحقيقة أن المسؤولية   
. ع على عاتق اإلدارة العليا فقطعلى نجاح التحول إلى ثقافة الجودة الشاملة ھي مسؤولية مشتركة، وال تق

  وھو ما يفسره الجدول السابق الخاص بالمسؤولية عن الجودة
  

ولذلك فان الخبراء ينصحون بعدم إلقاء اللوم على اإلدارة العليا عند فشل تطبيق إدارة الجودة   
قة أن كل فرد في الشاملة، ولو أن ذلك ممكنا إذا لم تلتزم بدعم جھود إدارة الجودة الشاملة، ولكن الحقي

المؤسسة ھو مسئول وله دوره في انتظام وسير العملية، فالعاملين لھم مسؤولية كذلك إذا لم يقوموا بالمھام 
  135.الموكلة إليھم

  
  ق    العالقة بين اإلدارة العليا والعاملين عند تطبي             18:شكل رقم

    إدارة الجودة الشاملة                                        

  
ل، إدارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريب، مركز تطوير األداء والتنمية، دار الكتب، مصر، محمد عبد الغني حسن ھال. د: المصدر

  .72. ، ص2006الطبعة الرابعة، 
  

وفي غياب دعم اإلدارة العليا وتحفيزھا على المؤسسة أن تفكر مرتين قبل أن تخاطر بتبني مدخل     
 ألن احتماالت الفشل بدون ھذا الدعم قوية  ،shoji shiba إدارة الجودة الشاملة على حد قول جوشي جوبا 

جدا، والخطر واألصعب ربما ھو أنه في حالة البدء بتبني مدخل إدارة الجودة الشاملة دون الدعم الالزم من 
اإلدارة العليا ھو أن الفشل سيؤدي إلى االعتقاد بأن إدارة الجودة الشاملة كمنھج ال يصلح، وھذا سيجعل كل 

  .ة مستقبلية فاشلة ويكتنفھا التخوفمحاول
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .71. محمد عبد الغني حسن ھالل، مرجع سبق ذكره، ص.  د 135

  :االلتزام بتوفير
  التدريب-
  األدوات-
  الموارد-
  السلطات-
  المسؤولية-
  الحرية-
  البيئة-
  التشجيع-
  التوجيه-
  المناقشة-
 اإلقناع-

 العمل على االلتزام
  :بـ
  العمل -
  الجماعي-
  اطاالنضب-
  االلتزام-
  االنتماء-
  القبول-
  الصراحة-
  المناقشة-
  االستماع-
  االبتكار-
 النتائج-

  
االلتزام 
بالعمل 

  بأسلوب 
  عملنا

  بدال من
 عملي

  
 العاملون

  
 اإلدارة العليا
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  في التوجه) المدير العام(         أھمية دعم والتزام اإلدارة العليا 19:شكل رقم
   نحو إدارة الجودة الشاملة

  
  

  
عم                                                                 ن     

                                ال                              
                             

  
       ال                                                                          

     نعــم                                          
  
  

   ال                                        
   

  
  
  

                                                        
  

   نعم                   
  
  

                                            ال                          نعم                                   
Source : shoji shiba. op cit, p.284.                                                      

  
  البــــــدء

معارضة من النقابات 
العمالية

 التزام اإلدارة العليا

  استحالة البدء
  

تكوين والتزام اإلطارات                           
الوسطى والعليا أو المختصين 

  في الجودة

يمكن البدء لكن إدارة 
الجودة الشاملة ستختفي 

 بعد عام أو عامين

ھل توجد ثقافة جودة في 
 المحيط االجتماعي

فالشكل السابق يوضح لنا  أھمية دعم والتزام اإلدارة العليا في التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة، من     
خالل عملھا على تقليل مقاومة المنظمات النقابية ومعيقات التغيير، ولو أن ھناك من يقول بأنه بإمكان 

َّ يتبنوا ويلتزموا بالمدخل، إال أن احتماالت النجاح اإلطارات المتوسطة والعليا والمختصين في الجودة أن
  .ضئيلة جدا بل ومنعدمة، وأن إدارة الجودة الشاملة حينذاك ستختفي بعد فترة قصيرة من الزمن

     
وحتى ولو تم ذلك فإن األمر يتطلب انتشارا لثقافة الجودة وبصفة قوية في المحيط االجتماعي     

 والمؤسسات األخرى، وھو مايتوفر أحيانا في اليابان، وعلى العكس من للمؤسسة بين العمالء والموردين
  .ذلك ففي أوروبا وأمريكا نجد أن التعلم من المحيط االجتماعي ضعيف جدا

  
 فإن تدخل المدير العام كإدارة عليا في عملية shoji Shibaففي اليابان مثال حسب معلومات جمعھا     

َويات أخرى من اإلطارات تنظم وتلتزم بدورھا نتيجة التزامهالتأسيس لحلقات الجودة جعل من مست َ136.  
  

إدارة غير تقليدية، إدارة  إلى والخالصة أن التزام اإلدارة العليا يعني أن إدارة الجودة الشاملة تطمح  
ة الشاملة، وھذا ما يظھره لنا بتكارية باألساس، تعتمد أساليب وطرق تتالءم ومنھج إدارة الجودإحديثة، 

  :الشكل التالي

                                                 
136 shoji Shiba, op cit. p. 285. 

 - 69 -



  
  إ ج ش :أنموذج اإلدارة الجديدة كمتطلب لتنفيذ               20:شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .105.جع سبق ذكره، صقاسم نايف علوان، مر.د: المصدر
  

 تتلخص في االھتمام بالمستھلك في توجيه ، أنھا إدارة تعتمد فلسفة جديدة الشكل السابقيبين لنا  
 ، وتھتم بالجودة الشاملة من خالل التطوير واالستجابة لمتطلبات األسواق التي ستحدد تنافسيتھا،نشاطاتھا

 من خالل االبتكار الناتج عن ،تميز كطريق للنجاح وتضع نصب عينيھا ال،وھي إدارة تسلك أساليب جديدة
البحث والتطوير، والنتيجة الحصول على مخرجات إدارية تتجسد في المنتجات واألسواق والتكنولوجيا 

  . وتحقيق العوائد ومعدالت اإلنتاجية األعلى،الجديدة
  
ى العامة من التجار فكثيرا مانسمع لد: التوجيه بالمستھلك وتعميق فكرة العميل يدير المنظمة- 2

، ونجد لھذه العبارة البسيطة أصل في إدارة الجودة الشاملة، le client est roiوالمستھلكين أن العميل ملك 
وعليھا يرتكز مجھود المؤسسة في تحقيق الربحية، وبالتالي يبرز لنا المفھوم التسويقي المتمثل في التوجه 

سة على تلبية رغبات ھذا العميل، بتوفير الوسائل ّبالعميل، والذي يفسر في جوھره بحث المؤس
  .واالستخدامات التي تساعد على تحديد المواصفات للمنتجات والخدمات المطلوبة من طرفه

  
لقد أضحى العميل محور إدارة الجودة الشاملة، وأنه ھو المدير الفعلي للمنظمة على كافة المستويات   

ال والتغيرات والنظم واألفكار التي تبادر بھا إدارة الجودة الشاملة التنظيمية، ويتجلى ذلك في أن كل األعم
القصد منھا االستجابة لمتطلبات ورغبات العمالء التي سيتضمنھا المنتوج النھائي، وبذلك فان العميل فعال 

  .ھو الذي يقود العملية اإلنتاجية، وھنا يتحقق مفھوم إدارته للمنظمة

          أنموذج اإلدارة الجديدة

فلسفة اإلدارة   
  الجديدة

أساليب اإلدارة   مخرجات إدارية
  الجديدة

  منتجات جديدة؛-
  أسواق جديدة؛-
  تكنولوجيا جديدة؛-
  أرباح أعلى؛-
  .إنتاجية أعلى-

  
  المستھلك أوال-
  الجودة الشاملة-
  والتجديدالتطوير -
  السوق ھو الحكم-

التميز ھو طريق 
  النجاح

االبتكار ھو طريق 
  التميز

لبحث والتطوير ا
  ھو طريق االبتكار
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ھذه الفكرة عليھا أن تتعرف على عمالئھا وعلى احتياجاتھم اآلنية وحتى تصل المنظمة إلى تعميق   
والمستقبلية، ولن يتأتى ذلك إال بتوفير وإنشاء نظام معلومات يمكننا من التعرف على موقف المنظمة 
ومنتجاتھا ومنافسيھا وعمالئھا، والتوافق مع التغيرات التي قد تحدث عن االحتياجات مع مرور الوقت، 

، ألن العملية ھنا 137ًء العميل للمنظمة، والذي أصبح يمثل حقيقة إدارية تتطلب أداء  مستمراتحقيقا لوال
وكما   ، 138لق باألجل الطويل دون التركيز بدرجة أساسية على تحقيق الربح في األجل القصيرتتع

حسن من منافسيھا عليھا بضرورة ّيقول احد الخبراء لكي تستبق المؤسسة توقعات العمالء وتلبيھا بطريقة أ
  139.اإلسراع في امتالك المعلومات

  
الجودة الشاملة، ينبغي أن تعمل المؤسسة على ھذه المكانة التي يحتلھا العميل في منھج إدارة   

تجسيدھا ضمن اھتماماتھا واستراتيجياتھا، وإذا عدنا إلى مجموعة التعاريف التي اھتمت بموضوع الجودة 
وأكدت على أھمية العميل في تحقيق التميز، نجد أنھا في مجملھا تربط بين الجودة كنتيجة حتمية الستجابة 

، إذ انه ينبغي تحديد نوعية العميل ومتطلباته واحتياجاته ورغباته وتوقعاته والعمل المنظمة لمتطلبات العميل
  .على الوفاء بھا، مع الوضع في االعتبار أن احتياجات العميل ھي سبب وجود المنظمة

  
: كما أن كسب والء العميل يعني تقليل أو إقصاء كل مسببات عدم رضاه على جميع المستويات  

   140.الخدمات والمنتجات، توافر المنتجات وباألسعار المناسبةاالستقبال، جودة 
  

مستقبلية، ويعمل نظام الجودة ًفرضاء العميل إذا ركيزة أساسية تنطلق منھا طموحات المؤسسة ال 
ّالشاملة على التوسيع من مفھوم العميل الذي لم يعد يقتصر على العميل الخارجي فقط ولكن يتعداه إلى 
العميل الداخلي، الذي يقصد يه األفراد المنتمون إلى المنظمة والعاملين بھا، والوحدات التنظيمية داخل 

و أفراد، فھذه األقسام أو اإلدارات ينظر لھا نظرة المورد والمستھلك المنظمة سواء كانوا أقساما أو إدارات أ
في آن واحد، فتارة يؤدي القسم مھمة المورد للقسم الذي يليه في عملية اإلنتاج وتارة أخرى يعتبر مستھلكا 

  .141أو عميال للقسم الذي يسبقه
  

 الذي أكد أن العمل على إنتاج Philips Orsinoبعد من ذلك ومنھم أبل إن ھناك من ذھب إلى   
منتوج أو خدمة ما بصفر خطأ ال يكفي وحده خاصة إذا قدم المنافسون منتجا أكثر كفاءة، فالھدف الذي 

لشاملة لالحتياجات إضافة إلى رغبات العميل كسبا تبتغيه وتتطلع إليه اليوم الجودة الشاملة ھو التلبية ا
 منھا تتعلق بإدارة الجودة الشاملة ة ثالث، مفاھيم للعمالء)05(خمسة  KANOوقد اقترح كانو.142لوالئه
  143:يوھ
  
ِّ وھي المقومات والمزايا التي يتوقعھا العميل، ويتم طلبھا إما ضمنيا أو علنيا، وعند :الجودة المتوقعة- أ

 .تحقيقھا يشعر العمالء بالرضا، والعكس يصيب العمالء باإلحباط
  
ّ والمقومات التي يرغب العميل في توفرھا، والتي يكتسب من ورائھا  وتشمل المزايا:ُالجودة المرضية- ب

 .الرضا، وھي تتفق مع توقعاته وال تفوقھا

                                                 
عبد الرحمان التوفيق، مركز .  ريتشارد ويتلي، اإلدارة بالعمالء، إستراتيجية تحول الشركات العمالقة إلى العالمية، إشراف د 137

 .245.، ص1998الخبرات المھنية، بيميك، الدقي، مصر، 
 .121.توفيق محمد عبد المحسن، تخطيط ومراقبة جودة المنتجات، مدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص.  د 138

139 Claude Yves Bernard, Le Management par La Qualité Totale, L’excellence en efficacité et en 
efficience opérationnelles, ANFOR, France, 2000, p. 157. 
140 Pierre Morgat, fédilisez vos clients, stratèges, outils, CRM et e-CRM, édition d’organisation, 3eme 
édition, paris, France, 2005, p. 26. 

 .22.لة، مرجع سبق ذكره، ص فريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل إدارة الجودة الشام 141
142  Robert Papin, L’art de diriger, Tome1, management stratégique, 2eme édition, Dunod, paris, France, 
2002, p. 324. 

 .92.خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص.  د 143
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ُّ وھي المزايا والتوقعات التي ال يطلبھا العميل وال يعلم بوجودھا ويسر عند :الجودة الجالبة للسرور- ج َ ُ
  .توفرھا، وال يستاء في حال عدم توفرھا ألنھا تفوق توقعاته

  
  المورد/  شبكة المستھلك                  21:شكل رقم

  
                                                                                                                  

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
          
  المنظمة                      دورة
  التغذية
  العكسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .22.فريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص. د: المصدر
  

لمستھلك يوضح لنا الشكل أعاله أن إدارة الجودة الشاملة تھدف إلى األداء الصحيح الذي يخدم ا  
ُّبنوعيه الداخلي والخارجي، وھو ما يستدعي ضرورة تحمل مسؤولية الجودة من طرف كل فرد من أفراد 

  .التنظيم، وكما قلنا سابقا فان احتياجات العميل ھي سبب وجود المنظمة
  

ّوالمالحظ أن كل فرد أو إدارة بقدر ماھي ممث◌لة لعميل متلقي لموارد معينة، فإنھا في مرحلة    ِّ
بلة ستحل محل المورد من خالل ما تقدمه إلى القسم أو اإلدارة الموالية، وھو ما يؤشر على أن المورد مق

الذي يزود المنظمة بالموارد على اختالفھا ضمن مفھوم الجودة الشاملة ھو في النھاية كذلك عميال خارجيا 
  .لتي تتطلبھا إدارة الجودة الشاملةوجب االستماع إليه وإدماجه وإشراكه ضمن إستراتيجية التحول الثقافي ا

    
فالعالقة التي تربط المنظمة بالعميل ضمن مدخل إدارة الجودة الشاملة ھي عالقة تكامل، تساعدھا 
في مدھا بالمعلومات التي يطرحھا العميل والمفيدة في تصميم المنتج، على أساس من المعرفة الجيدة 

  الخارجيون العمالء        

  
  
  
  

  الداخلي المورد

  الداخلي العميل

  "ج "إدارة
  
  
  
  
  
  
  

 

  الداخلي المورد

        "                      ب"إدارة
      

  الداخلي العميل

  
  
  
  
  
  

  الداخلي المورد

  الداخلي العميل

  الخارجيون الموردون
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ملية االتصال عن طريق اللقاءات المستمرة بالعمالء، ودعوتھم برغبات العميل، وتتم ھذه العالقة بتطوير ع
  .لزيارة المصانع والمؤسسات، وتشجيعھم على تقديم المقترحات والتغذية العكسية عن المنتجات

  
 الذي حدد في ،shonbergerذلك العديد من الدارسين وعلى رأسھم شونبرجر أھمية وقد أورد   

  :144لتأثير الناتج عن العالقة بين المستھلك والجودةطرق لتوضيح ا) 03(دراسة له ثالثة
 تؤدي العالقة مع المستھلك إلى تحسين أداء الجودة من خالل تقليل عدد التغيرات الفنية بعد أن يكون :أوال

رافات والتغيرات في العملية التصنيعية، التصميم قد وصل إلى مرحلة اإلنتاج، وھو ماينتج عنه تقليل االنح
  .وھذا كله نتيجة مشاركة العميل باقتراحاته في تطوير التصميم المبدئي للمنتج

  
 العالقة القوية مع المستھلك تفيد في تطوير التصاميم الصناعية، حيث يتم التعرف بشكل أفضل على :ثانيا

  .ت المؤثرة على قرار اختياره لمنتج معينالمعايير المرغوبة من قبل المستھلك، وكذا المواصفا
  

 العالقة الجيدة والمستمرة مع المستھلك تؤدي إلى تصميم مواصفات جديدة وإضافية للسلعة، تتماشى :ثالثا
  .بشكل أفضل مع احتياجات ورغبات ھذا األخير

  
 المنظمة التي ويمكن القول أن تلبية وتوفير احتياجات العمالء ومتطلباتھم ھي التي تقود كل أعمال  

تدار بمفھوم إدارة الجودة الشاملة، مما يضع على عاتق ھذه األخيرة مسؤولية تجھيز العاملين وتدريبھم 
وتزويدھم بما يلزم من األدوات التي تمكنھم من تحديد وفھم عمالئھم بصورة أفضل، ومعرفة مختلف 

  145.احتياجاتھم ومتطلباتھم
  

وال يمكن تصور عملية كسب والء العمالء بأنھا جھد فكري، يعتمد على التخاطب كما يعتقد الكثير،   
لو كان لذلك أثره، ولكن األمر يتعدى إلى جوانب أخرى مھمة تتعلق باإلمكانيات المالية، وبنوعية حتى و

وبذلك فان كسب . َّالعنصر البشري، والذي يحدد بإمكانياته وقدرته على إيصال الرسالة المطلوبة لھذا العميل
رأس : "من اجل تعظيم ما يسمى بـوالء العميل يتطلب القيام باستثمار ھام في رأس المال البشري والمالي 

  146."مال العميل
  
إن المؤسسات التي نجحت في تبني منھج إدارة الجودة الشاملة بنت : إتخاذ القرارات بناء على الحقائق- 3

خصية قراراتھا على حقائق وبيانات صحيحة، وليست افتراضات وتوقعات مبنية على آراء ومعلومات ش
  .وارتجالية تعتمد النسبية في النجاح

  
فالقرارات التي تتطلبھا إدارة الجودة الشاملة تتميز بالسرعة والدقة، وھو مايتطلب استعمال أدوات     

إحصائية تحقق الھدف كمضلع ايشيكاوا والمدرج التكراري ودائرة شوھارت وخريطة االنتشار وغيرھا من 
  .األدوات

ية وجود نظام معلومات كفؤ داخل المنظمة، قادر على توفير المعلومة المناسبة ويقودنا ذلك إلى أھم    
  147:في الوقت المناسب التخاذ قرارات صحيحة، والفائدة التي ستجنيھا المؤسسة من وراء ذلك ھي

ِّمراقبة جيدة للمحيط الخارجي ومعرفة اتجاه العوامل المؤثرة في األسواق، ومصادر التموين والمعلومات -أ
  .والتكنولوجيا الجديدة

 .لومة اإلستشرافية ذات النوعية، والتي تھتم بالمستقبلتوفير المع-ب

                                                 
 .286.، صمرجع سبق ذكرهمسعود عبد هللا بدري، .  د 144
الشاملة في تسويق الخدمات العامة، دراسة تطبيقية، مجلة اإلدارة، اتحاد جمعيات التنمية محمد أسامة علما، إدارة الجودة .  د 145

 .14.، ص2001أكتوبر، / ، العددان األول والثاني، يوليو34اإلدارية، مصر، المجلد 
146 Pierre Morgat, op. Cit, p. 26.  

، المؤتمر ديات المستقبلبين التغيرات الدولية الراھنة وتحبراھيمي عبد هللا وعياش قويدر، إدارة المعلومة كعامل نجاح للمؤسسة    147
 .الجزائر. ، تلمسان2003 ديسمبر 15-14الدولي حول إدارة المعرفة وتطوير الكفاءات، جامعة أبو بكر بلقايد، 
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ٍّ إمداد المؤسسة بالمعلومات الكافية عن التھديدات والفرص التي يمكن أن تواجھھا مستقبال، وھو تحد -ج َ
  .تتنافس عليه المؤسسات اليوم، فمن تمتلك المعلومة تسيطر وتجني ثمار التفوق

  
 يتوقف والء الزبون للمنظمة على طبيعة السلعة أو :لتركيز على النتائجالتركيز على العمليات مثلما يتم ا- 4

َّالخدمة المقدمة له، فكلما ابتعدت المواصفات عن المعايير التي حددھا العميل مسبقا تغير والؤه وتعامله مع 
  .منافسين آخرين يتوقع منھم معاملة أفضل

    
يز على العمليات سيؤدي إلى نتائج إيجابية، من وإذا طبقنا ذلك في إطار الجودة الشاملة فان الترك  

َّخالل البحث في الطريقة التي ستؤدى بھا األشياء، وھو ما يعني  تحسين العمليات للحصول على نتائج 
   148.جيدة

  
مؤشرا لعدم جودة العمليات بحد ذاتھا، مما يستدعي ھذا ما يجعل المنتجات المعيبة التي تمثل النتائج   

ضرورة التركيز واالھتمام بھا وتحسينھا للحصول على النتائج المرجوة، ويرتكز تحسين العمليات التي تقوم 
  149:بھا المنظمة إلشباع حاجات العمالء على الجوانب التالية

  ية وتحديد القائمين عليھا ومعرفة مدى تقبلھم لمسؤولياتھم؛تجديد العمل-
  تحديد مقدمي الخدمة ومعرفة جودة خدماتھم؛-
  وضع مؤشرات محددة للجودة؛-
  .جمع وتحليل البيانات والمعلومات لتبسيط العمليات ومراقبتھا-
  

ُّومرد ھذا التركيز يعود إلى أن تحسين العمليات غالبا ما يرتبط بتحقيق األ   َ داء الجيد للعاملين َ
  150.والتعرف على احتياجات العمالء ورضاھم، ووضع الخطوات الدقيقة الالزمة لتحقيق جودة المنتج

  
اعتمدت اإلدارة التقليدية على مراقبة السلع بعد إنتاجھا وتقديمھا، مما أدى إلى عدم : الوقاية بدل التفتيش- 5

كريس جھد ال طائل منه في اكتشاف األخطاء، ولكن االستغالل األمثل للموارد المالية والبشرية والمادية، وت
بدل التفتيش لدى العاملين في كل أعمالھم وفي كل -مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة تم إدخال مبدأ الوقاية 

  . من األخطاء واالنحرافات-مراحل العمل
  

ه يمكن أن تكون ضمانا فالثقافة التي تعتمد التفتيش ال تضيف إلى الجودة الشاملة شيئا كثيرا، ذلك أن  
للحصول على الجودة، ولكن ھذا في حد ذاته يمثل عبئا على المنظمة التي ستكون بحاجة لدفع مستحقات 
المفتشين وتصحيح األخطاء المكتشفة، إضافة إلى أن كل ھذا ال يمكنه ضمان عدم تسرب بعض األخطاء 

  .التي تظھر في شكل منتجات رديئة
  

ى فان التفتيش ال يعني إجراء تصحيحات على مكونات النظام بالطريقة ھذا من جھة ومن جھة أخر  
التي تطمح إليھا إدارة الجودة الشاملة، وھنا يجب أن نفك االلتباس أو الخطأ الذي يقع فيه الكثير، وخاصة 

اية، في االقتصاديات المتخلفة، وھي ثقافة سائدة تعتبر أن الجودة ھي تكلفة إضافية باعتبارھا تستھدف الوق
والحقيقة أن الجودة تتعدى مفھوم جودة المنتج لتصل إلى جودة الخدمات، االتصال، المعلومات، األفراد، 

  .اإلجراءات، اإلشراف واإلدارة وجودة المنظمة ككل

                                                 
148 Bruce Broca and M. Suzana Broca, Richard D. Irwin, « Quality management implementing the best 

ideas of the masters », INC, 1992                           
، 1996، ابريل 04، العدد 28رأفت شكري، اإلدارة الديناميكية الفعالة، مجلة اإلدارة، اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية، المجلد رقم : ترجمة
 .87.ص
  .29. باكيناز عزت بركة، مرجع سبق ذكره،ص.  د149
خليل درويش، عناصر كفاءة المنظمات اإلدارية من خالل االلتزام بإستراتيجية الجودة، دراسة مقارنة مع التطبيق على المنظمات .د 150

. ، ص1998ة،مركز البحوث والمعلومات، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، مصر، العدد األول، يناير اليابانية، مجلة البحوث اإلداري
28. 
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ففكرة الجودة مكلفة خاطئة من أساسھا، ألنه إذا اعتمدنا التفتيش ومن ثم اإلصالح فان المنتجات   
عادة إنتاجھا وتعديلھا تتطلب تكاليف باھضة في كل مرة، أما تحسين الجودة مع ارتفاع التالفة أو الواجب إ

  .الكمية المنتجة يؤدي إلى تخفيض التكلفة ورفع اإلنتاجية في آن واحد
  

ويكفي القول أن اليابانيين قد اثبتوا خطأ الفكرة السابقة، بل وزادوا على ذلك أنھم طبقوھا في   
رتكزة على التكلفة، حتى أصبحت المنتجات اليابانية في جميع األسواق العالمية، إستراتيجية التفوق الم

  .وبالتالي نقضوا الفكر الغربي الذي ربط بين السعر والجودة
 لثقافة الجودة الشاملة إلى مبدأ أساسي حذر من خالله من تقويم 14وقد أشار ديمنج في نقاطه الـ  

  .سعر فقطاألعمال واختيار الموردين بناء على ال
  
 يعتبر المورد البشري الفعال أداة أساسية في نجاح تطبيق :اإلدارة الفعالة للموارد البشرية داخل المنظمة- 6

إدارة الجودة الشاملة، وھو ما يستوجب االھتمام بھا وإدارتھا بطريقة جيدة على كافة المستويات، بدء من 
األداء، وبرامج التدريب والتحفيز المستمر، ھذا وضع نظام لالختيار والتعيين، وشغل الوظائف وتقييم 

باإلضافة إلى بناء فرق العمل ذاتية اإلدارة لضمان المشاركة والتعاون في إظھار المشاكل، وتقديم الحلول 
  .تحقيقا للتحسين المستمر

  
ر، ّوبالرجوع إلى منطلقات رواد الجودة الشاملة نجد أن ديمنج قد أولى اھتماما بالغا لھذا العنص  

بتأكيده على أھمية تدريب وتعليم العنصر البشري، واالبتعاد على تصنيف العاملين حسب األداء دون ربط 
بالجودة، والسماح لھم بالمشاركة في عملية التحسين وفق العمل بنظام الفريق الواحد، وإيجاد بيئة تسمح 

  .ات متميزة على حد قول جورانللعامل بالتعبير واالعتزاز بالنجاح، واالعتراف بما يقدمونه من خدم
  

فالكفاءات البشرية أضحت أصال ال يمكن االستغناء عنه لتحقيق اإلبداع والتجديد والتميز، وھو ما   
ّتفسره الموارد المكرسة من طرف المنظمات لتنمية ھذا العنصر، ذلك ان التقدير واالھتمام غير الكافي بھذا 

ألخرى ينتج عنه فشال في التحول إلى الثقافة المتوافقة ومتطلبات المورد وأھميته بالمقارنة مع الموارد ا
إدارة الجودة الشاملة وعدم نجاحھا، وألجل ذلك تقوم المنظمات بتدعيم ھذا العنصر بالتدريب الالزم وفق 

  .رؤية تتالءم واحتياجات ھذا التحول
  

ة التنافسية للمنشأة فانه على ّفقد أكد دنيتون في دراسة ميدانية أنه إذا كان الھدف ھو تعظيم درج  
اإلدارة أن تبتدع نظاما للعمل يساعد األفراد فيھا على أن يتفھموا تماما من ھم؟ وما منشآتھم؟ وما لمستقبل 
المنشود؟، وبالتالي فان نظام إدارة األفراد في المنشأة قد يكوم العنصر الحيوي الھام، وقد يكون مفتاح 

   151.شأة ضمن برامج إدارة الجودةالنجاح للعناصر األخرى في المن
  

 أھمية في تفعيل ذووحتى تكون النتيجة ذات فوائد على المؤسسة نرى أن أسلوب الحوافز الجماعية   
مع األفراد بدال من أسلوب التحفيز الفردي، الذي سيؤدي إلى نتائج غير مالئمة على المدى الطويل، 

ضرورة إيجاد رؤساء مدربين كشركاء وليسوا كرؤساء مھمتھم األوامر، حتى نتمكن من تنمية األفراد ومنع 
  .األخطاء وصوال إلى مستوى إدارة الجودة الشاملة

  
وھذا جوھر إدارة الجودة الشاملة، حتى إنه يمكن القول : التعاون والمشاركة الجماعية بدال من المنافسة- 7

ْاإلقناع بفلسفتھا يتبلور في تجسيد ھذا المبدأ األساسي، ذلك أن ثقافة الجودة الشاملة ترتكز بأن نجاح جھود 
ّعلى التعاون في أداء األعمال، سواء في نفس المستوى اإلداري أو بين مختلف المستويات اإلدارية، مما 

ليل على أھمية ھذا يوفر معلومات لألقسام عن بعضھا البعض، ولعل أسلوب حلقات الجودة في اليابان د
  :النظام التعاوني، كما تتضمن مجاالت التعاون

                                                 
  .286.  مسعود عبد هللا بدري، مرجع سبق ذكره، ص 151
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  تقليل اآلثار السلبية في نظام المكافآت وتقويم األداء؛-
  تشجيع العمل الجماعي؛-
  احترام اآلخرين وإعطائھم الثقة بعملھم واالعتزاز به؛-

    
مليات عن طريق التعاون ويقودنا ھذا إلى أن الجودة تأتي من نظام إداري معد لكي يحصل من الع  

، ھذه األخيرة التي قد تؤدي بمثل 152على أكثر مما يمكن أن تنتجه العمليات بمفردھا أو من خالل المنافسة
 ستكون أفضل ھذا المعنى إلى عدم االھتمام بالمنتجات التي ستنتج عن مدخالت رديئة، وكانت النتيجة

  .وبمنتجات أجود وأداء أفضل فيما لو تم العمل بصفة مشتركة
ويجب أن ال نغفل بأن ھذا النوع من المنافسة سيطرح مشاكل تجعل من ھدف الظھور بمظھر   

  .التفوق أساس العمل، ويصبح إظھار اآلخرين بمظھر الفشل والسوء ھدفا لصناعة النجاح لدى الكثيرين
  

املة إلى النظام ككل ال يتجزأ، وھذا ھو أساس التعاون والجماعية في النظام، وتنظر الجودة الش  
وھذه ھي الثقافة التي تلتزم بھا إدارة المنظمة، وتحاول أن توصلھا إلى جميع أفرادھا، وتلغي بذلك األساليب 

يم المناوئة التقليدية المعتمدة على خلق جو من التنافس الفردي الناتج عن ثقافة تتسم بمجموعة من الق
  .للتحسين المستمر، والتي تھدف إلى إبراز الفرد والشخصية على حساب المنظمة والجماعة

  
وفي ذلك نرى أن استخدام حلقات الجودة كآلية لتنمية روح الجماعة ونشر ثقافة التعاون وتحقيق   

دة الشاملة، بالنظر إلى ما التحسين المستمر سيكون له األثر البالغ على إيجاد ثقافة متوافقة مع إدارة الجو
يحتويه ھذا األسلوب من مميزات أساسية تركز على فريق العمل، وسنرى أھمية ذلك بالتفصيل من خالل 

  .االستعراض المفصل والخاص بمفھوم حلقات الجودة
فاألمر يحتاج إلى تحطيم لجميع الحواجز الممتدة بين القطاعات الوظيفية، وقد أكد ذلك ديمنج   
ِابن نظاما داخل منظمتك بحيث يكون فيه الفوز للجميع، وھذا يعني التعاون، إنه يعني محو :" بقوله ْ

  153."المنافسة
  

ّفالكثير من المنظمات نجدھا مقسمة إلى فروع وأقسام تتنافس فيما بينھا، وكل واحد يسعى لتحقيق   
ميزانية األكبر دون إنفاق أفضل، فقسم المشتريات يقوم مصلحته الخاصة، وكل واحد يريد الحصول على ال

بقى عالقة بشراء المواد بأثمان أرخص على حساب الجودة حتى يظھر كفاءته في توفير األموال، وت
  154."ھي النوع الوحيد من العالقات الذي يمنح ضمانا لحياة وتنمية األفراد ":التعاون

  
الذين  والتعاون في منظور إدارة الجودة الشاملة يتعدى العاملين ليصل إلى العمالء والموردين  

  155:سيضمنون جودة أحسن بتوريد أفضل، وھذا ببناء جسور ثقة تتمحور حول
  إشراك الموردين في وقت مبكر؛-
  إقامة ندوات وبرامج تدريب مشتركة بين المنظمة والموردين؛-
  مكافأة أحسن الموردين بالزيادة في التعامل معھم؛-
  .تشجيع الموردين على إيجاد حلول للمشاكل المتبادلة-
  
ورة وجود ھدف مشترك للمنطمة، يكون كل وتعني ضر: التأكيد على ثبات الھدف والرؤية المشتركة- 8

أفراد المنظمة على علم به، ويعمل الجميع على توجيه وتوحيد الجھود من اجل تحقيقه، ذلك أن األھداف 
  .المتضاربة تعمل على إيجاد مناخ غير مناسب يتسم باإلحباط والتناقض والتضارب في األعمال والقرارات

                                                 
  .52. لويد دوبينز وكلير كراو فورد ماسون، مرجع سبق ذكره، ص152
 .80. نفس المرجع السابق، ص153

154 Laurence Baranski, le Manager Eclaire, piloter le changement, édition d’organisation, paris, France, 
2001, p. 256. 

 .43. جع سبق ذكره، صعبد الرحمان توفيق، مر. د  155

 - 76 -



الوضوح التام من خالل خطة العمل الموضوعة لتحقيق الھدف ھذا الھدف والرؤية يجب أن يتسما ب  
  .ِّوالمتضمنة رؤية المؤسسة، وال شك أن ھذا يتطلب مشاركة جماعية

  
أما الرؤية المقصودة في إدارة الجودة الشاملة، فھي التي تركز على اإلبداع واالبتكار في جميع   

الذي يجب أن  طيع من خاللھا تحديد ماذا تم ومامجاالت التغيير المستقبلية، وھي رؤية طويلة المدى نست
  156.نكون عليه مستقبال، ولن يتاح ھذا إال للقيادة اإلبتكارية

  
يساھم التدريب بفعالية في نقل فلسفة إدارة الجودة الشاملة وتطبيقھا من خالل : التعليم والتدريب المستمر- 9

ليھم نجاح أو فشل عملية االستيعاب والفھم بالنظر إلى التدريب الذي يتلقونه، والذي أفرادھا الذين يتوقف ع
يشكل العمود الفقري للعملية، و التدريب كونه عملية منظمة تحتاج إلى خطة للتدريب والتعليم على كافة 

  .المستويات وبدون توقف
    
عارف، من األمور الھامة التي لھا وتدريب األفراد على تغيير االتجاھات، واكتساب المھارات والم  

تأثيرھا على إيجاد قوة عاملة مبتكرة، ونشطة، ولديھا القدرة على المعرفة للوقوف أمام المنافسين الرئيسيين، 
ّوھذا يتطلب تخصيص المزيد من الموارد الالزمة لتنفيذ التحسينات، وإعطاء األفراد الفرصة للتحرك إلى 

   157.اكنھم بدون تقدماألمام بدال من الوقوف في أم
    
ويجب أن يتوافق محتوى البرامج التدريبية مع احتياجات كل مستوى من المستويات في المنظمة،   

ومع المھارات والمعارف السلوكية الالزمة له والمنسجمة مع توجه إدارة الجودة الشاملة، وكما يقول ديمنج 
جزء يتعلق بكيفية أداء الوظيفة، وجزء آخر يتعلق باإلجابة على تساؤل ھام وھو لماذا : ريب جزءانفإن التد

  158.يتم أداء الوظيفة؟ حتى نتمكن من أداء الوظائف بشكل جيد
    

كوين االتجاھات المھنية المواتية، فھو أداة ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان التدريب يساھم في ت
لتطوير السلوك المھني لشاغل الوظيفة ويساعد على االلتزام بأخالقيات العمل وقيمته والحرص على سمعة 

  .، والنتيجة إيجاد عامل متعاون وفعال مع بقية العاملين159المنظمة استعدادا لبذل مجھود اكبر في العمل
  

 إن التنفيذ السليم إلدارة الجودة الشاملة يتطلب إيجاد نظام للقياس  : قياس األداء لإلنتاجية والجودة-10
ساليب اإلحصائية المناسبة، من اجل تحديد السلبيات الحاصلة في أداء وتنفيذ العمليات الدقيق يعتمد األ

  160.واألنشطة، والعمل على القضاء على االختالفات بشكل كامل
  

  161:ّلبات قياس األداء لإلنتاجية والجودةأھم متط Sharpويعدد لنا شارب   
  تحديد األوقات المحددة لالنجاز واالنحراف عنھا؛-أ
  التفاوت في مستويات الجودة يقع ضمن الحدود المقبولة؛-ب
  تدريب جميع العاملين على استخدام التحليالت اإلحصائية البسيطة؛-ج
  .الذي يحتاجه العامل لالنتھاء من كل عملية) المتوسط الحسابي(المدى الزمني المتوسط تحديد - د
  

                                                 
156 Bruce Broca, op. cit, p. 88.  

 .89-88.  فيليب أتكنسون، مرجع سبق ذكره، ص 157
 .77-76. ، صمرجع سبق ذكره لويد دوبينز وكلير كراو فورد ماسون،  158
 اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة الكويت،  فھد يوسف الفضالة، اثر التدريب في سلوك الموظفين كما يراه رؤساء العمل، حوليات 159

 .26. ، ص2004، السنة 24، الحولية 203الرسالة 
 .26. فريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص 160
 .36.عبد الرحمان توفيق، مرجع سبق ذكره، ص. د  161
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 تعتبر من أھم مبادئ الجودة الشاملة، باعتماده على عملية االتصال كعنصر أساسي :التغذية العكسية-11
ِّيمكن المنظمة من الحصول على تغذية عكسية معبرة ومالئمة، وضمن حدود الزمن المناسب ّ  لتحقيق النجاح َ

المطلوب، كما ال يمكن أن نغفل الدور الذي يلعبه وجود نظام معلومات خاص بإدارة الجودة الشاملة في 
المعلومة وتحليلھا ونشرھا ومراقبة ، من خالل توفير  وفي إيجاد تغذية عكسية ناجحة،تفعيل العناصر السابقة

  .العمليات باستمرار
  

يز جھود المنظمة حول العميل، من خالل المعلومات المتوفرة عنه ويعمل نظام المعلومات على ترك  
بدء من تحديد احتياجاته ورغباته وانتھاء بقياس مدى رضاه وإشباعه، فھو يعمل على ترجمة ما يرصده من 
معلومات حول العمالء إلي مستويات جودة تلبي طموحاتھم، ومن ثم تحقيق تنافسية المؤسسة وتميزھا عن 

  .سينبقية المناف
    
ولضمان جودة المعلومات المقدمة إلى العمالء المستفيدين يجب توافر مجموعة من المعايير   
  162:أبرزھا

رقھا الخدمة المعلوماتية من وقت طلب المعلومات المحددة إلى  وھي الفترة الزمنية التي تستغ:السرعة-
  .وقت الحصول عليھا

  . ويھدف إلى قياس درجة سھولة اإلجراءات الخاصة بالحصول على المعلومات المطلوبة:السھولة-
 ويھدف إلى قياس درجة وضوح اإلجراءات الخاصة باالستفادة من المعلومات وخلوھا من :الوضوح-

  .الغموض
 ويھدف إلى قياس درجة شمول المعلومات المقدمة لجميع العناصر المحددة مسبقا من قبل العميل :شمولال-

  .المستفيد
  . ويھدف إلى قياس درجة دقة المعلومات المقدمة وتناسبھا فعليا مع احتياجات العميل:الدقة-
  .لعميل ويھدف إلى قياس درجة التكامل والترابط بين المعلومات المقدمة ل:التكامل-
 وھذا المعيار يھدف إلى قياس درجة مالءمة المعلومات المقدمة مع موضوع بحث العميل :المالءمة-

  .المستفيد
 ويھدف إلى قياس مدى تناسب وقت حصول العميل على المعلومات المطلوبة مع :الوقت المناسب-

  .احتياجاته الفعلية
  .لتكييف الستخدام أكثر من عميل أو أكثر من تطبيققياس درجة قابلية المعلومات على ال  ويھدف:المرونة-
  . ويھدف إلى قياس درجة موضوعية المعلومات ودرجة خلوھا من التحيز:الموضوعية-
  . ويھدف إلى قياس درجة سالمة المعلومات المقدمة وعدم تلفھا:سالمة المعلومات-
  .مات المقدمة وضمان عدم تسربھاّ ويھدف إلى قياس درجة المحافظة على سرية المعلو:سرية المعلومات-

على فعالية ونجاح من عدمھا وبذلك يمكن القول بأن كل المبادئ السابق ذكرھا يتوقف نجاحھا   
  .التغذية العكسية

 

   163:مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة: المطلب الثاني
  :ھي) 05(يتم تطبيق إدارة الجودة الشاملة ضمن مراحل خمس

                                                 
 . 45-44. ، ص2006ھدى بنت صالح أبو حميد، الجودة الشاملة في إدارة المعلومات، معھد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، سنة  162
  : تم االعتماد في تحليل ھذه النقطة على 163

  .86-84. رجع سبق ذكره، صخالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، م-
  .113-110. قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص. د-
  .172-54. فيليب اتكنسون، مرجع سبق ذكره، ص-
 .48- 47. باكيناز عزت بركة، مرجع سبق ذكره، ص-
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ھا تھتم بمعرفة مدى الحاجة إلى تطبيق مدخل إدارة الجودة وتسمى المرحلة الصفرية، ألن: مرحلة اإلعداد- 1
الشاملة في المؤسسة، فھي مرحلة تحضيرية أساسية لمراحل البناء فيما بعد، وفيھا يتم تحديد وتوضيح عدد 

  :من القضايا الھامة وھي
راء تطبيق  وفيھا ترى إدارة المنظمة األھمية من و: دراسة مدى الحاجة إلى إدارة الجودة الشاملة1- 1

  .مدخل إدارة الجودة الشاملة، وفي خطوة أولى يتم عرض النجاحات التي حققتھا المؤسسات المنافسة
  
 الخطوة الثانية تنصب على الفھم بشكل أفضل للفوائد الناجمة عن تطبيق مدخل : تدريب كبار المديرين2- 1

ستعداد للتعامل مع المشاكل التي ستطرح إدارة الجودة الشاملة، وتشجيع التفاعل بين المدراء والتحسين واال
  .مع المرؤوسين، بالتركيز على استخدام نفس المصطلحات التي ستعم مختلف أفراد المنظمات

  
 وتعنى ھذه الخطوة بالربط بين رسالة المنظمة التي توضح لنا سبب : التخطيط االستراتيجي للمنظمة3- 1

  .تھتم بالصورة التي ترغب أن تكون عليھا المنظمة مستقبالوجودھا في دنيا األعمال، ورؤية المنظمة التي 
 باتفاق جماعي بين المدراء، على أن تتميز الصياغة ر أن صياغة الرسالة والرؤية تتموالجدير بالذك  

بسھولة الفھم لجميع أفراد المنظمة، ومعرفة أدوارھم الواجب أداؤھا حتى تتضمنھا الصياغة، إضافة إلى 
  .لوضوح فيھاوجوب االختصار وا

  
م ُ ھذا مثال يوضح صياغة الرسالة الخاصة بقسم نظ164:مثال توضيحي عن صياغة رسالة المنظمة
  ريت ماترسون: بواسطة مديرھا. أوھايو. بي. إف. الطيران بالواليات المتحدة األمريكية لمؤسسة أ

كز التميز إلجراء البحوث، وتطوير وابتكار النظم، إننا نعمل معا لنخلق إننا  قسم نظم علم الطيران، مر" 
نظم الجودة للقدرة على القتال، وذلك لتأكيد أن نظل أفضل دفاع جوي في العالم وصيانة حياة أمريكا إلى 

 ".األبد
  

  )ماذا؟ (  العوامل الرئيسية الثالثة المكونة لرسالة منظمة األعمال       22:شكل رقم
  أو الخدمات التي تقدمھا وما يميزنا /الغرض والدور الرئيسي للمنظمة في المجتمع والمنتجات و    

  عن المنظمات ذات الصلة بدورنا؟                         
              

   
  
  
  
   

  
  

                                                

  )كيف؟ (                                                              )من؟ ( 
  .األنشطة، التقنيات، أساليب التوزيع والقوى الدافعة   تھلكون الحاليون والعمالء المستھدفون           المس

. ، ص2001، يناير وابريل 493حمد أسامة علما، نحو مدخل متكامل  لإلدارة والتخطيط االستراتيجي، مجلة اإلدارة، العدد م.د: المصدر
90.  

  :03عوامل المكونة لرسالة المنظمة وھي من الشكل السابق يمكننا توضيح ال 

 
 .88. جوزيف جابلونسكي، مرجع سبق ذكره، ص 164
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 ويتضمن غرض ودور المنظمات في المجتمع والمنتجات التي تقدمھا وما يميز منظمتنا عن :الغرض-
المنظمات األخرى من حيث مكانتھا وجودة منتجاتھا ووضعھا التنافسي في األسواق، أي انه في ھذا المكون 

  .نه استفسار عن المنظمةأأي  ) ماذا؟( تتم اإلجابة عن سؤال محوري وھو
  
 وھي إجابة على سؤال محوري يضمن معرفة عمالئنا، :المستھلكون الحاليون والعمالء المستھدفون-

وبطبيعة الحال الرسالة يجب أن تتضمن العمالء الحاليين ومن نستھدف والءھم من خالل التحسين لبلوغ 
  .مرتبة أحسن

  
وتتضمن اإلجابة على الكيفية التي يتم بھا تحقيق : ع والقوى الدافعةاألنشطة، التقنيات، أساليب التوزي-

   .ھدف المنظمة، وھو ما تمثله العناصر المذكورة والمتضمنة كذلك في رسالة المنظمة
  . للبرمجياتIBMوسنختار الرؤية التي تتبناھا شركة  :مثال توضيحي عن صياغة الرؤية

  165"عيوب وفي الوقت المحددم عمالءنا منتجات منافسة بدون ِّسنسل"   
  
تعد ھذه األھداف استجابة لرسالة ورؤية المنظمة وانعكاس لكل ما :  تحديد األھداف العامة للمنظمة4- 1

  .يحدث فيھا، وتتصف ھذه األھداف بالمرونة والديناميكية والقدرة على التغيير
  
 إن نجاح إدارة الجودة الشاملة يرتكز على مدى إدراك أفرادھا، إضافة إلى مدى :ظمة رسم سياسة المن5- 1

تضمن سياسات المنظمة أمنھم الوظيفي واطمئنانھم على أنھم لن يفقدوا وظائفھم بتطبيق إدارة الجودة 
راحات الشاملة، مما يعني وجوب االستماع الجيد ألفراد المنظمة من قبل اإلدارة وإتاحة الفرصة لالقت

  .المقدمة من طرفھم
  
 إنھا خطوة مھمة في سبيل المرور إلى المرحلة : قرار التقدم وااللتزام بتوفير الموارد الالزمة للتنفيذ6- 1

، وتھتم بالتزام اإلدارة العليا بتوفير الموارد الالزمة للتنفيذ دون تلكؤ، والقرار )مرحلة التخطيط( الثانية 
  .لةيكون بمقدار ما تقتضيه المرح

  
  : وھي آخر خطوة في ھذه المرحلة وتتطلب: نقل الرسالة إلى كل العاملين7- 1
  .معرفة الرسالة من خالل ما تتضمنه من أھداف ومرامي-
اإليمان بھذه الرسالة ونقلھا نقال سليما وبروح مغايرة عن بقية الرسائل مما يثير تساؤالت واھتماما بالغين -

  عن ماھيتھا؟
 حتى تظھر قيمتھا، ونحن نعلم أن قيمة إدارة الجودة الشاملة تتمثل في تنفيذھا وإال فإنھا تنفيذ ھذه الرسالة-

مالذي يجب أن نفعله في الغرب لنشارك ونشجع تبني : ستبقى مجرد كالم، ولنتذكر ما قاله ديمنج حينما سئل
 ال شيء سوى -وضوعھذا كل ما في الم–ال شيء سوى أن تنفذھا : " فلسفة الجودة الشاملة؟، وكان جوابه

  166".أن تنفذھا
  
 في تطبيق إدارة - المتعلقة بالبناء- في الحقيقة ھي المرحلة األولى الفعلية أو الحقيقية : مرحلة التخطيط- 2

  : فيالجودة الشاملة بدء بتأسيس مجلس استشاري ومنسق إلدارة الجودة الشاملة وتتلخص مھمة التخطيط
  إعداد خطة التطبيق التفصيلية؛-
  تحديد الموارد المطلوبة للتنفيذ؛-

                                                 
 .89.  جوزيف جابلونسكي، نفس المرجع السابق، ص 165
 .21. فيليب اتكنسون، مرجع سبق ذكره، ص 166
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  .تحديد إستراتيجية التنفيذ-
ونجاح مھام مرحلة التخطيط تستلزم اإلقدام على نشر روح إدارة الجودة الشاملة خارج إطار   

  .اإلدارة العليا ليشمل جميع أفراد المنظمة
  

تدريبا ألعضاء المجلس االستشاري ومنسق لة التخطيط مرح ومن جھة أخرى تتطلب ،ھذا من جھة  
إدارة الجودة، والحديث عن التدريب في ھذه المرحلة يختلف عما كان في المرحلة السابقة من حيث كونه 
سيتجاوز التدريب على المفاھيم، ويركز أكثر على المنسق في مجاالت اإلدارة وأدوات إدارة الجودة 

سيلعبه المنسق من تسھيل النتظام االجتماعات وتقديم النصح لكل المستويات الشاملة، نظرا للدور الذي 
  .اإلدارية بالمنظمة

  
  :خطوات أساسية) 04(تتضمن أربع : مرحلة التقويم- 3
وھي معرفة قناعات األفراد بدرجة التحسين الحاصلة في المنظمة بإدخال منھج إدارة :  التقويم الذاتي1- 3

اكات العاملين الخاصة بإدارة الجودة الشاملة لما لھا من دور في مساعدة اإلدارة الجودة الشاملة، وفھم إدر
  .على تطبيقھا، خاصة وان فھم ھذه اإلدراكات سوف يحدد درجة اإلنفاق على التدريب

  
كما يھدف التقويم الذاتي إلى معرفة األنماط السلوكية وكيفية االستجابة للمواقف الجديدة واألمور   

  167: توقعات الفرد النجاز األعمال، ويتحقق التقويم الذاتي بمجموعة من األدواتالتي تحد من
  .أداة أين موقع منظمتك فيما يتعلق بالجودة؟ لفيليب كروسبي-
  .أداة استقصاء المسح الشامل لألفراد-
  .نظام نمط الشخصية-
ويسمح التقدير التنظيمي بتقديم الوضع الحالي للمنظمة من خالل رؤية المنظمة :تقدير التنظيمي ال2- 3

وتوقعات العمالء، وتعتبر الثقافة التنظيمية من العوامل التي تكون محل التقدير لمعرفة ما إذا كان للمنظمة 
ة ضعيفة أو منعدمة تماما، كما يمكن ثقافة قوية، وما إذا كان ھناك إجماع على قيمھا ومبادئھا أم العكس، ثقاف

معرفة مدى المالءمة بين ثقافة المنظمة والقيم والمبادئ التي يعتنقھا األفراد وتأثير ذلك على تحقيق الھدف، 
إذ أن الفجوة التي تحصل يمكنھا تنبيه إدارة المنظمة والمسؤولين عن الجودة بضرورة التغيير المطلوب من 

  .الخ.......ريبستراتيجية ومدخالت للتدا
  
ويسمح بمعرفة توقعات العمالء من المنظمة سواء عمليات التحسين المطلوبة :  المسح الشامل للعمالء3- 3

  .أو األشياء التي يرون أنھا تدار بشكل صحيح
  
ويتم فيھا تقييم التدريب األساسي للمديرين والعاملين، وإذا لم يكن التدريب :  التغذية العكسية للتدريب4- 3
  .ساسي فعاال فستحتاج المنظمة إلى وقت إلجراء التعديالت الالزمة في البرامج الضرورية للتدريباأل
  
  :جل تنفيذھاأوتتضمن مجموعة من الخطوات من ): التطبيق ( مرحلة التنفيذ - 4
دية ويتم بعناية كبيرة، ومن األحسن أن يكون من داخل المنظمة، حيث يتم تدريبھم لتأ:  اختيار المدربين1- 4

  .مھامھم بالعناية المطلوبة
ويتعلق األمر بتدريب يعمل على خلق اإلدراك والوعي بإدارة الجودة :  تدريب اإلدارة والعاملين2- 4

  .الشاملة، والتوجه نحو األھداف المطلوب تحقيقھا، ثم تدريبا يتعلق بتنمية المھارات
  :ح ويتمثل ھذا التدريب فيوله أھميته في تحديد النتيجة والنجا:  تدريب فريق العمل3- 4

                                                 
 .128-122.  لالطالع أكثر انظر جوزيف جابلونسكي، مرجع سبق ذكره، ص 167
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  جمع المعلومات؛-
  تحليل المعلومات؛-
  .تقويم وعرض النتائج-
  
يتم من خاللھا حل المشاكل حسب ثقافة التحسين المستمر باستخدام مجموعة  168: أدوات حل المشاكل4- 4

  :من األدوات وھي
  تحليل العمليات؛-
  ذھني؛العصف ال-
  ؛)ھيكل السمكة(خرائط السبب والنتيجة -
  تحليل باريتو؛-
  .دورة شيوارت-
  
وفيھا يتم تدريب العاملين على كيفية استخدام أدوات الضبط اإلحصائي  : الضبط اإلحصائي للعمليات5- 4

  .للعمليات وكيفية تفسير نتائجھا لتحسين جودة العمليات
  
 االستفادة من الخبرات والنجاحات التي حققتھا المنظمة بدعوة وھنا تتم:  مرحلة تبادل ونشر الخبرات- 5

اآلخرين للمشاركة في عملية التحسين، ويتطلب ذلك من اإلدارة العليا طريقة جديدة في اإلدارة تتجاوز 
ولنجاح ھذه . 169إصدار األوامر للعاملين إلى العمل الجماعي، تلعب خالله دور القائد المتفھم لطبيعة التغيير

  :المرحلة يجب إتباع الخطوات التالية
م عرض قصص النجاح إلقناع اإلفراد بان التحول  وفيھا يت: دعوة المنظمات التابعة لعملية التحسين1- 5

  .إلى إدارة الجودة الشاملة سيكون أكثر إفادة
  
 وھذا من خالل دعوتھم إلى تبني التحسين وإقناعھم بأھمية : إشراك الموردين في عمليات التحسين2- 5

ھم  وتأخذ الوفورات التي ستنعكس على الطرفين، وعلى المنظمة أن تدعوھم الجتماعاتھا وتستمع من
  .باقتراحاتھم، وتوصل لھم رسالة مفادھا أنھم طرفا في نجاح الجودة الشاملة بالمنظمة

  
  170:معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: المطلب الثالث

ملت على تطبيق منھج إذا كان الواقع يدلل على أن ھناك قصص نجاح كبيرة لمؤسسات ومنظمات ع  
إدارة الجودة الشاملة، وقد أثبتت ذلك بتتويجھا بجوائز عالمية ، إال انه وبالموازاة مع ھذا ھناك قصص فشل 

  .في تبني تطبيق ھذا المنھج نتيجة أخطاء وقعت فيھا مؤسسات أخرى
  

ول قد يؤدي والفشل حسب المختصين أو نتيجة للتجارب اإلنسانية فانه أصعب من النجاح، ألن األ  
بالمؤسسة إلى عدم التفكير تماما في تبني إدارة الجودة الشاملة نتيجة اإلحباط وانعدام الثقة، الذي يتطلب 
زمنا طويال الستعادتھا وإزالة آثار اإلحباط، وحتى ربما يؤدي إلى االعتقاد بأن الفشل يرجع إلى طبيعة 

نجمل أھم األخطاء أو المعوقات التي تحول دون المنھج اإلداري وليس إلى التطبيق، ولھذا يمكننا أن 
   171:التطبيق السليم إلدارة الجودة الشاملة في

                                                 
 .112.  قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص 168
عبد الرحمان بن محمد ھيجان، . رونالد براند، إدارة الجودة الكلية في الحكومة، دليل عملي لواقع تطبيقي، ترجمة د ستيفين كوھين،  169

 .28. ، ص1997معھد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، 
 .116-113. قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص.  د 170
 91-85-فريد زين الدين، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية، مرجع سبق ذكره، ص 171
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ن أعضاء إن إدارة الجودة الشاملة تتطلب دعما إداريا وتعاونا بي: تعجل المنظمة لتحقيق نتائج سريعة- 1
الفريق، واألمر يتطلب زمنا غير قصير لتغيير وغرس الثقافة الجديدة إلدارة الجودة الشاملة، وفي كثير من 
الحاالت  يالحظ تعجل بعض المنظمات في حصد النتائج السريعة، وقد تكون ھناك نتائج أولية في فترة 

نه نجاح توصلت به المؤسسة ھو قصيرة من انطالق تطبيق المدخل، ولكن الحقيقة أن احتساب ذلك بأ
  .ضرب من الخيال قد يؤدي فيما بعد إلى خيبات أمل كبيرة مآلھا الفشل

  
إن نجاح مدخل إدارة الجودة الشاملة في بعض المؤسسات : التقليد والمحاكاة لتجارب المؤسسات األخرى- 2

 توفرھا للنجاح، وال ال يعني حتمية تطبيقه ونجاحه في جميع المؤسسات، وھذا الن ھناك شروطا وجب
يمكن توفير ھذه الشروط في األجل القصير، ألن األمر يتطلب إيجاد المستلزمات المطلوبة للنجاح، وقد 
أثبتت الدراسات والتجارب في بلدان شتى كالھند والصين والبرازيل وسنغافورة وتايلند واندونيسيا والمكسيك 

  .الجودة الشاملةوالفلبين وماليزيا على نجاح تبني أسلوب إدارة 
  

وان اختالف الظروف الداخلية والخارجية للمؤسسات يحتم عليھا أن تأخذ تجارب اآلخرين بالتحليل   
الواقعي وتكيفھا مع ظروفھا لتستفيد من االيجابيات المتوافقة مع بيئتھا التنظيمية، وأن ال تعمل على تقليدھا 

  .ألخرىومحاكاتھا نظرا الختالف متطلبات النجاح من منظمة 
  172.وقد ينتج ھذا الخطأ لقلة معرفة المدراء والعاملين بمحتوى وجوھر ومزايا تطبيق ھذا النظام  

  
 يرجع الخبراء فشل الكثير من تجارب تطبيق إدارة :تقرير التطبيق قبل إعداد البيئة المالئمة لتقبلھا- 3

ي تنفيذ ھذا المدخل قبل إيجاد الثقافة التنظيمية المتوافقة مع متطلباته، ذلك أن الجودة الشاملة إلى التسرع ف
الثقافة المناوئة لمدخل إدارة الجودة الشاملة ستمنع أي تحسينات تريدھا المؤسسة، فعوامل مثل القيادة 

دم اقتناعھا وعناصرھا الغير متوفرة والتوجيه بالمنتج بدل المستھلك، وعدم التزام اإلدارة العليا، وع
  .وافتقارھا لقناعة التحسين، كلھا عناصر تحول دون قبول ھذا المدخل

  
وان األخذ بمفھوم إدارة الجودة الشاملة يتطلب تھيئة واسعة للبيئة التنظيمية لتقبل التغيير ومن ثم   

ي مرحلتي تقبل تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة، وزيادة على ذلك العمل على زراعة سلوكيات الجودة ف
  173.التصميم والتنفيذ

  
والخطأ ھنا يكمن في اعتماد وتركيز بعض المؤسسات في : عدم التقدير الكافي ألھمية المورد البشري- 4

فية استحداثھا وتجديدھا ومجاراتھا، مع إھمال مجھوداتھا اتجاه إدارة الجودة الشاملة على التكنولوجيا وكي
واضح للعنصر البشري وتنميته وتطويره إليصاله إلى استيعاب ھذه التكنولوجيا واستخداماتھا، الن مدخل 
إدارة الجودة الشاملة يرتكز على فلسفة وثقافة عنصرھا األساسي في التغيير ھو الفرد دون إھمال 

 نقصد من الفرد استيعابه التكنولوجيا فقط كمادة كما ذكرنا ولكن االھتمام به للتكنولوجيا وبيئة المنظمة، وال
باعتباره مبدعا ومبتكرا وسلوكيات قادرة على استيعاب مدخل إدارة الجودة الشاملة، وتھيئة البيئة التنظيمية 

  .القادرة على نجاحه من خالل العمل الجماعي
  
وھي ضرورة تالؤم أقوال القادة مع أفعالھم حتى ال يفقدوا ثقة : عدم انسجام سلوكيات القادة مع أقوالھم- 5

العاملين والجماعات بالمؤسسة، أضف إلى ذلك عدم استقرار اإلدارة وتغيرھا الدائم مما يصرف المسؤولين 
      174.عن مفھوم إدارة الجودة الشاملة

  
                                                 

 .58. علي ميا، مرجع سبق ذكره، ص.  د 172
 .98.، مرجع سبق ذكره، ص9000 إدارة الجودة الشاملة وااليزو  احمد سيد مصطفى،.  د 173
 .126. ودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، صتوفيق محمد عبد المحسن، تخطيط ومراقبة جودة المنتجات، مدخل إدارة الج.  د 174
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وھي ضرورة اعتماد : إتباع أنظمة وسياسات وممارسات ال تتوافق مع مدخل إدارة الجودة الشاملة- 6
اإلدارة على نظم تبتعد عن مجرد التحفيز المادي، وتھتم أكثر بإيصال العاملين إلى الشعور بالمتعة في أداء 

ھم عن التنافس والتصارع بين العاملين في الترقية والعالوات والمناصب، إذ أن أعمالھم، ومن ثم االبتعاد ب
  .ذلك قد يخلق نوعا من العداوة  والتصارع على المكاسب بدل تحسين المركز التنافسي للمؤسسة

  
إن غياب المعلومات أو عدم اإلعالن عنھا سيولد : الفشل في توفير معلومات عن اإلنجازات المحققة- 7

باإلحباط وعدم الرضا لدى العاملين، ذلك أن توفير المعلومة التي تخبر عن اإلنجاز والنقلة التي شعورا 
حققتھا المؤسسة من خالل تحسين أدائھا عما كان سيولد نوعا من االفتخار باإلنجاز، ويؤدي إلى زيادة 

  .الحماس واالتجاه نحو التحسين أكثر لدى العاملين
  
إن فلسفة إدارة الجودة الشاملة ال تتفق مع التغيير الجذري :  للمشاكل الكبيرةالتصدي مع بداية التطبيق- 8

من أول وھلة، ولكنھا تھدف إلى التغيير التدريجي والمرحلي، فليس من العدل أن يتم التغيير دفعة واحدة 
تغيير وفي فترة زمنية قصيرة لتراكمات سلبية أخذت زمنا طويال في الماضي، ويمكن أن تؤدي محاولة ال
  .الجذري والسريع إلى الفشل، ومن ثم اإلحباط لدى أفراد المؤسسة وانعدام الثقة في إدارة الجودة الشاملة

  
فاإلنصات يفيد المؤسسة في معرفة حاجات العمالء والموردين : عدم اإلنصات الكافي للعمالء والموردين- 9

عة كسبا لوالئھم من جھة، ومن جھة أخرى فان وتوقعاتھم ومن ثم تلبيتھا بالطريقة المتوقعة أو فوق المتوق
اإلنصات الجيد يسمح بتطوير الخدمات ومعرفة مدى التكامل بين الوحدات التنظيمية، مما سيقلل من 

  .الصراعات
كما أن تحييد الموردين وعدم إدماجھم كشركاء واالعتماد على المعلومات الذاتية فقط للمؤسسة قد   

  .ة الجودة الشاملةيكون سببا في فشل مدخل إدار
  

إن مدخل إدارة الجودة الشاملة يرتكز : إھمال تحقيق التوازن بين األھداف القصيرة والطويلة األجل-10
على الرؤية وااللتزام الطويل األجل وليس المكاسب القصيرة األجل، ومنه فإن تفكير اإلدارة العليا حسب 

كل السطحية قصيرة األجل، ألن ذلك لن يؤدي إلى مدخل إدارة الجودة الشاملة ال يجب أن يھتم بالمشا
  .مساندة تطبيق إدارة الجودة الشاملة

  
وھي مجموعة عوامل لھا أھميتھا في إنجاح أو فشل تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة :عوامل أخرى-11

  :ونجملھا في
  الحماس دون مساندة ودعم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة؛-
  ت على كافة المستويات؛عدم فعالية االتصاال-
   175عدم سالمة نظام المكافآت المتبع في المنظمات والمبني على األساس الفردي وليس الجماعي؛-
  جعل تطبيق إدارة الجودة الشاملة عالجا شافيا لجميع مشاكل المنظمة؛-
  إھمال حاجات الزبائن الخارجيين ورغباتھم؛-
  تشكيل فرق عمل كثيرة تفوق الموارد المتاحة؛-
 .ضعف الربط بين أھداف الجودة والعوائد المالية-
وقف على تبني طريقة جديدة ونظام إدارة جديد ال يعطي اعتبارا اعتبار الجودة الشاملة مقاربة تقنية بحتة تت-

  .للنموذج الموجود حيز التطبيق
                                                 

  .162-161. رعد حسن الصرن، كيف نتعلم أسرار الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص-  175
  .69.  العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص الوھابمحمد عبد-   

-Claude Yves Bernard, op. cit, p.29. 
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عدم تحديد سياسة شاملة في وضع إدارة الجودة الشاملة، وغياب رؤية وخطة تطوير متوسطة وطويلة -
  . المدى إلدارة الجودة الشاملة

   
مبادئ لنجاح تطبيق إدارة الجودة ) 08(ة ثمانيfinnigan و فينغان Schmidtويطرح كل من شميت   

  176:الشاملة وھي 
  معرفة الزبائن وتلبية احتياجاتھم؛-أ
  تشجيع المبادرة واإلبداع؛-ب
  اليقظة ليس بالتركيز على عمليات اإلنتاج فقط ولكن على جودة كل مرحلة من المراحل المكونة لھا؛-ج
  لمستمر؛التحسين ا- د
  التعاون؛ -ه
  جعل التغيير كجزء من الثقافة التنظيمية؛-و
  قياس األداء من خالل تحديد مؤشرات وأرقام لقياس ذلك؛-ي
  .المواظبة على التحسين باعتبار أن إدارة الجودة تتطلب المتابعة النجازھا-ل
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
176 Bernard Eltschinger, op. cit, p. 04. 
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    :خالصة الفصل األول
  لمفھوم وتطور إدارة الجودة الشاملة من خالل التطرق إلى شمل ھذا الفصل على شرح واف  

 لكل من المستھلكين، المؤسسات، والعاملين، وفصلنا في المفاھيم التي ،الھتمام بھا ااألسباب الداعية إلى
كروسبي وجابلونسكي وجوران، : لك كـ الرواد األوائل في ذ  الجودة الشاملة ومنھا مفاھيم تطرقت إلدارة

 وتمثلت ،شمل وأدق من تلك التعاريفألنا فھما للجودة  ختلف األبعاد المحددة للجودة التي أعطتوحددنا م
  الخ.....على الخدمة، الدوام، والمطابقة، الجمال، القدرة ، األداءالمعولية، مستوى :فيھذه األبعاد 

  
 درسنا ،اليزوإلزالة الغموض الحاصل لدى الكثيرين فيما يخص الجودة الشاملة ومواصفات او     

  .العالقة التي تربطھما إضافة إلى الفروقات الموجودة بينھما
ثم كان لنا نصيب من الكالم عن نشأة إدارة الجودة الشاملة في الفكر اإلداري، فمررنا بالمراحل   

صوال إلى إدارة الجودة الشاملة، ھذه و بدء من المدرسة التقليدية و،مفكريھا والتي تطورت بھا اإلدارة
الفحص، مراقبة الجودة، توكيد الجودة، وإدارة الجودة : ألخيرة التي عرضنا إلى تطورھا التاريخي بمراحلها

  .الشاملة
  

 إلى مختلف النماذج العالمية في ذلك، مررناوحتى نكون على اطالع بتطبيقات إدارة الجودة الشاملة   
(          ، نموذج جوران المتميز بثالثيته14حيث اطلعنا على مداخل رواد الجودة بدء من ديمنج ومبادئه الـ

 التي يقوم عليھا 14، نموذج كروسبي الذي حدد المبادئ الـ10ونقاطه الـ) التخطيط، المراقبة والتحسين
إضافة إلى األسس ومفھوم العيوب الصفرية لديه، وكان لفايجنبوم نموذجه الخاص المرتكز على مفھوم 

  ".الجودة من المنبع"ل ما سماه الرقابة الشاملة للجودة من خال
  

نصيبھم في إعطائنا نماذج متميزة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة، كذلك وكان للرواد اليابانيين   
   السبع للجودة، حلقات الجودة ودورھا في التحسين المستمر من خالل األدواتايشيكاوا بفكرة أھمھم وكان

  
 ن ھامين ھما نموذججيذر التميز بالجودة الشاملة بتقديم نموكما تعرضنا للمداخل المعدلة في تفسي  

  .ھمبرنموذج فيكتوري و
تم التطرق إلى النموذج الدائري، فقد أما فيما يخص المداخل الحديثة في تفسير إدارة الجودة الشاملة   
  .مستمر للعمليةروبي للجودة، وأخيرا نموذج معھد اإلمداد للتحسين الو ثم النموذج األ،م بالدرجكنموذج مال
    
وقد أعطينا تقييما لكل مدخل ونموذج بالتركيز على مساھمته وصالحيته بالنسبة لدول العالم الثالث،   

ووضحنا النقاط المشتركة بين ھذه النماذج التي وصلنا إلى أنھا تلتقي في كثير من النقاط المشتركة التي 
  .تجعلھا صالحة للتطبيق

  
 ُّاصر تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل المبادئ التي ينبني عليھا أيھذا وقد اھتممنا بتحليل عن  

 مبدأ بالتفصيل، ثم مراحل تطبيق إدارة الجودة المتمثلة في اإلعداد، 11 وتطرقنا إلى ،ي لھذا المنھجِّتبن
    .التقويم، التنفيذ ومرحلة تبادل ونشر الخبرات

  
ة الجودة الشاملة عملنا على تحليل المعوقات التي وحتى نتعرف على أھمية التطبيق السليم إلدار  

 كالتسرع في التطبيق، تقليد المؤسسات األخرى، عدم مالءمة البيئة، النقص ،مكانھا الحد من نجاح التطبيقبإ
لبشرية، انعدام القيادات المالئمة، األنظمة غير المناسبة لمدخل إدارة الجودة، نقص  الموارد اإعداد في

م فھم التغيير بالجودة، عدم اإلنصات الجيد للعمالء والموردين، والرؤية القصيرة األجل، المعلومات وعد
  .إضافة إلى عوامل أخرى متعددة

       



            
  
  

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الشاملةكأساس إلدارة الجودة يير الثقافي التغ

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تمھيـــــد
 ال يمكن األخيرة ھذه أن الجودة الشاملة، باعتبار إدارةيعد موضوع الثقافة التنظيمية من صميم   
 ، دعائم ثقافية متناسبة معھاإرساء لم يتم إذا التفكير فيھا كما وضحنا في كثير من المواضع أوتطبيقھا 

 مما يفرض ،  الجودةإدارةر ھ تعد ھذه الثقافة جو إذتستجيب وتعكس الفلسفة والمنطلقات القائمة عليھما،
 تتبنى ثقافة جودة تقوم على قيم وعادات وتقاليد ومعتقدات أن التحسين المستمر إلىعلى كل مؤسسة تتطلع 

 الذي تترجمه تنافسية منتجاتھا في راألم تعطيھا الشخصية والصورة المتميزة عن باقي منافسيھا، وسلوكيات
  .األسواق

  
 سواء القطاعية األخرى، نفصل ثقافة الجودة في المؤسسة عن باقي الثقافات الفرعية أنكما ال يمكن   

ه ذلك التجاوب مع البيئة المتغيرة للمؤسسة،  الوطنية، فكلھا تساھم وترتبط بھا ارتباطا وثيقا يعكسأومنھا 
 وإضفاء خدمة العميل وتلبية رغباته، واالھتمام بالعاملين باالختيار الجيد لھم، ىإلوتھدف ھذه الثقافة 

 التي قد ، الرسميةواإلجراءات بالتفاصيل االھتمام عوض األھدافالمرونة الكافية من خالل التركيز على 
  .الخ....حة العامة والعطاء والتعاونإلى نشر قيم المصل إضافةتھمل الھدف من التحسين، 

  
   بتاريخ المؤسسة وقصص النجاحإحساسھم في لإلفراد  مھم مصدرأنھا الثقافة في أھميةتظھر و  

المشاركة في ب األعضاء، وخلق روح التبادل بين ، والقيم واالنتماءالسلوكيات لتوحيد التي وقعت، ومصدر
 ذلك التوجه االيجابي ،ن بالغ على توجھات المنظمة والعامليتأثيرالقرارات والعمل بفرق العمل، كما انه لھا 

ھم من اكتساب القدرة الالزمة للتكيف مع المتغيرات ُنِّكَ المشاركة وتبنيھم لقيم المؤسسة، ويمإلىالذي يدعوھم 
  .البيئية

  
 ،مھمة أربعة أبعاد دعائم إرساء الجودة الشاملة تستھدف إدارةھذه الثقافة وبالخصوص المتوافقة مع   

  القيادة المتميزة بالمھارات والقدرات العاليةرأسھا وعلى ، من عدمهيرھاتأثتقيس مدى رسوخ وايجابية 
 وتوجيه قدراتھم لتجسيد ذلك، وھي قيادة األفرادالقادرة على جمع كل ، والالزمة لتحقيق ھدف المنظمة

 وتتوخى التحسين المستمر بتنمية كفاءات وقدرات العاملين، غير مستبدة، ديمقراطية، ،تتوجه بالعميل
  نظرا، الجودةإلدارة المناسب واألسلوبالخ، ولعلنا نجد في القيادة التحويلية ذلك النمط ...اركة لآلخرينمش

 ة كثيرأخرى وعناصر ،الجاذبيةو والرؤية، قوة الشخصية والحماس، الخبرة كالتغيير: للمزايا المتوفرة فيھا
  . ذكرھا في الموضوعسيأتي

  
جودة أھميته باعتباره ھدفھا الرئيس الذي تنبني عليه ولبعد التحسين المستمر في ثقافة ال  

 كل جھود المنظمة ووسائلھا المادية والبشرية والتنظيمية، وھو تضافر، وھو عملية تتطلب ستراتيجيةاال
ھا تتعداه محاولة القضاء عليه نھائيا، ومن متطلبات َّ ولكن، فتصححهالخطأ ال تقف عند مستمرة،عملية شاملة 
 الى إضافة، األفراد للحوافز تشجع التعاون بين أنظمة المستقبلية التي تعمل على تطوير الرؤيةالتحسين تلك 

  . مرحلة مرحلةواألھدافتحديد برامج للتدريب والتقييم للجھود المبذولة، كما انه عملية مخططة المراحل 
    
 نظام إنشاء إلىلذي يعمد ا ،النظملى نوعية االھتمام ببعد الھياكل وتعتمد ثقافة التحسين المستمر ع  

 واآلراء عن طريق القيم والحقائق والمشاعر ،اتصال قادر على تبادل المعلومات والفھم من شخص آلخر
 وبالذات فان ثقافة الجودة تعتمد ، غير الرسميأو لآلخرين، سواء أخذ ھذا االتصال الطابع الرسمي واألفكار

 لتحقيق ، العملية االتصاليةأطراف التكامل والمساواة بين دإيجا من اجل ،على االتصال بشكله ومضمونه معا
  . واالبتعاد عن سيطرة طرف على آخر، والموضوعية الجيدالنقل والفھم

  
قة بين مختلف أن العال و، العمل الجماعي لدعم الھياكل والنظم وترسيخ فكرة العمل التعاونيويأتي  

 األفراد العالقة بين أن إدارة الجودة الشاملة وھوبادئ  مأھم ترسيخا لواحد من ، عالقة شراكةاألطراف ھي
 ، الخوف والحقد والعداوةإبعاد ذلك بالعمل على ويتأكدھي عالقة تعاون وليست عالقة تنافس وصراع، 

 . ومختلف وسائل العمل الجماعي،نظم االقتراحات،  وفرق العمل،حلقات الجودة:باالستعانة ب
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 في وإشراكھم ، المؤسسةبأھداف بتوعية العاملين يأتيالذي و ،ھاموالبد من التحديد الدقيق للم  
 بغرض المؤسسة، أجزاء والمھام المشتركة بين ، وتعريفھم بالمھام المنوطة بكل فريقإستراتيجيتھا،

 .وال وفعال تجعلھم يعتنقونھا ويؤيدونھا ق، التي ستصبح ملكا لكل العاملين، ھذه الثقافةتحفيزھم على تبني
 وتكوينه وتنمية مھاراته ،العنصر البشري لتدريب كعنصر داعم لنجاح ذلك من خالل االستثمار فيوياتي ا

 تفاديا للرؤية القصيرة التي ال تتفق ، تحذر من ربطه بسرعة العائد على االستثماراألجلوفق رؤية طويلة 
يار المدربين، مكان التدريب،  كالزمن، اختة ھامل بعين االعتبار عواميأخذال ّوثقافة الجودة، وھو تدريب فع

  .التجھيزات، البرامج، واھم من ذلك كله ضمان استمرارية عملية التدريب
  

، ملتزمة بھدف الجودة أفرادھا بلوغ التحسين ال بد وان تكون داعمة لتعلم إلى مؤسسة تطمح أيةإن   
ومراقبة  الحلول إيجادى  وتعمل عل،، بعيدة عن الشعارات، تواجه المشاكل والتغييراألجلبرؤية طويلة 

  .الرأي وإبداءطر المشاركة أ وفتح األفراد،لتقدم نحو ثقافة الجودة ونشر النتائج بين ا
  

 ما يجعل منه سر تحقيق األھمية بعين االعتبار بعدا آخر له من أخذت إذا إال ثقافة الجودة تكتملولن   
 مفاھيم العميل الداخلي إلىذي سنتطرق فيه  ال،نه بعد التوجيه بالمستھلكإ فشلھا، أوتنافسية المؤسسة 
 االھتمام إلى إضافة على المؤسسة، إيجابا أن االھتمام بھما معا سينعكس وكيف ،والعميل الخارجي

بالموردين كجزء من المؤسسة وليس باعتبارھم طرفا خارجيا، وھذا في ظل تبادل جيد للمعلومات بشكل 
 األحسن بإيجاد إلى األوضاع ومن ثم تقويم األطراف،آراء ھذه يجعل من التغذية العكسية محددا لمعرفة 
 من عمالء وموردين، وان يكون العميل ھو منطلق األطرافالحلول المشتركة المتعاون فيھا بين كل 

 من الحقائق والمعلومات التي يكون ھو مصدرھا، وفي ھذا تلعب أساس على ،اإلنتاجيةالتخطيط للعملية 
  . ومستھلك في نفس الوقت من خالل التغذية العكسيةكموردل  دورھا الفعااإلدارة

  
 سنقدم النموذج الياباني كصورة نتعرف بھا على الكيفية التي فإنناوحتى نكون على مقربة من الواقع   

 بما يتميز به اليابنيون من عوامل سبق ، ثقافة الجودة الشاملةإلىيمكن بواسطتھا النجاح في عملية التحول 
 خصوصيات االعتبار بعين يأخذ لھا بعدا وأعطت فقد طبقتھا المؤسسة اليابانية  نظريا،ا عنھاتكلمنوان 

، فرق العمل، حلقات الجودة، التوجيه بالعميل، اإلنسانيةومميزات البيئة ھناك، في جوانب القيادة، العالقات 
  .التدريب، سياسة التوظيف وغيرھا من عوامل عدة سنتكلم عنھا بالتفصيل

  
 الجودة وتعميم استعمالھا أدوات لم يتم التدرب ومعرفة إذاقى ثقافة الجودة قاصرة عن التحقيق وتب  

 استعماال وأكثرھا بأھمھا ُفِّ سنعرفإننا وكثرتھا األدوات المؤسسة، وبالرغم من تعدد ھذه أنحاءعلى كافة 
  .أداة ومختلف مراحل عمل ومميزات كل ،في المؤسسة

  
  : بالتطرق الىننا سنقوم بتحليل المباحث التالية في فصلنا ھذا فإ،ولفھم ما قدمنا له  

  . تطوير الثقافة التنظيمية المتوافقة مع إدارة الجودة الشاملة-
  .أبعاد الثقافة التنظيمية -
  .التحول إلى ثقافة الجودة الشاملة -
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  : الشاملةتطوير الثقافة التنظيمية المتوافقة مع إدارة الجودة: المبحث األول
إن مدخل إدارة الجودة الشاملة كما ذكرنا ھو قبل كل شيء فلسفة وفكرة ال يمكننا الحديث عنھا أو   

تطبيقھا إال في ظل واقع تتالءم ثقافته وھذه الفلسفة، وھو ما يوجب على من يتبنى ھذا المنھج أن يوجد 
 وممارسة التأثير المنتظر منھا ،لمنوطة بھا والقادرة على أداء الوظائف ا،الثقافة التنظيمية المتوافقة معه

  :من خالل عليه اإلجابةعلى واقع المؤسسات، وھذا ما سنحاول 
  . مفھوم الثقافة التنظيمية-
  . الثقافة التنظيميةوتأثير ووظيفة أھمية -
  

  :مفھوم الثقافة التنظيمية: المطلب األول
س مجموعة من نواحي االختالف ومجموعة يوصف مفھوم الثقافة التنظيمية بأنه معقد ومتنوع، يعك  

من نواحي االتفاق بين المنظمات، ومع تزايد االتجاه نحو العولمة أصبحت المنظمات مكانا لتعدد الثقافات 
 التحدي الذي تواجھه ھو كيفية إيجاد ثقافة موحدة للجميع بالرغم من الصعوبة التي تواجه ھذا وأصبحالعامة 

، وھو ما يدلل اليوم على وجود 177 تعريف لھذا المفھوم162 من أكثر وجود المسعى والتي تكمن خاصة في
  178.ثقافة ال تتالءم لتجاوز العقبات التي تواجھھا المنظمات في تحقيق إنجازاتھا

  
إعداد العاملين في مختلف المستويات بالمنظمة، ذلك والثقافة المتطلبة في إطارھا العام تعتمد على   

والثقافة التنظيمية ھي في أمس الحاجة إلى أن تأخذ في حسبانھا القيم " أن منظمات اليوم حسب احد الخبراء 
  179".على أنھا قضية أساسية للتغيير

  
فعلى المنظمة أن تعد ھؤالء العاملين نفسيا لتقبل مفاھيم وفلسفة إدارة الجودة الشاملة حتى تقلل من   

 التدريب، وتشجيعھم على مناقشة مقاومة التغيير أثناء التطبيق، وذلك بنشر الوعي بالجودة، وتثقيفھم بتكثيف
مشاكل العمل، وإقناعھم  بان سبيل التغلب على جميع العقبات ھو التحسين المستمر، وترسيخ فكرة إمكانية 

  .الوصول إلى التميز، وتشجيع العمل الجماعي
  

لية والجديد بالذكر انه ال يمكن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في بيئة مناوئة لھا، وھو مايجعل عم  
تھيئة البيئة ضرورة ملحة، ويعد إحداث التغييرات على مستوى البيئة التنظيمية والثقافية للمنظمة أھم ما 

عمل تتطلب تفادي مجموعة من الظروف المتمثلة وإن عملية إيجاد المناخ المالئم لل  .180يواجه اإلدارة العليا
  181:في
  الخوف من التقدم بأفكار جديدة؛-
  ّالخوف من انخفاض معدالت األداء؛-
  الخوف من المساھمة بأقصى جھد ممكن؛-
  ف من العقوبات اإلدارية وأسلوب السيطرة على العاملين؛الخو-
 .عدم القدرة على خدمة مصالح الشركة بطريقة أفضل-

  

                                                           
 .13. ، ص2006جمال الدين المرسي، الثقافة التنظيمية والتغيير، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، .  د 177
 .285. ، ص2000، مكتبة عين شمس القاھرة، سنة21 اإلدارة، األصول واألسس العلمية للقرنسيد الھواري،.  د 178
 .99. فيليب أتكنسون، مرجع سبق ذكره، ص 179

180 Thomas Brian, The Human Dimension of Quality, London,: Mc Grow-Hill Book Company, 1995, p. 
137. 

 .123.  توفيق محمد عبد المحسن، تخطيط ومراقبة جودة المنتجات، مدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص 181
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األمر الذي يتطلب مجھودا من اإلدارة حتى يتفھم أفرادھا أن التنافس ليس بين األشخاص ولكن بين   
اإلدارة التي تتبنى منھج الجودة المؤسسات المتنافسة، وان الخطأ ھو فرصة للتحسين وليس للتھديد، وواجب 

الشاملة أن تدرب موظفيھا على ضرورة التصرف المرن بغرض التكيف مع المشكالت التي تطرأ فجأة 
  182.على عمل المنظمة

  :وھذا جدول يوضح لنا أوجه التغيير الثقافي الذي تتطلبه إدارة الجودة الشاملة  
     التغيير الثقافي               06:قمجدول ر

 إلــــى                     مـــــن                   
   فھم غامض الحتياجات العميل  -   استخدام أسلوب منظم لفھم االحتياجات وإشباعھا؛-

 التوجه نحو األھداف القصيرة األجل والتصرفات واألفعال -
  ذات األمد الطويل المحدود

 التوازن المدروس لألھداف الطويلة األجل واألھداف -
  القصيرة األجل الناجحة؛

 قبول حدود معينة من الخطأ واإلجراءات التصحيحية -
   عنه كمعيار؛ الناتجة

سين المستمر للعمليات والمخرجات  اإلصرار على التح-
  الخالية من العيوب واألداء الصحيح للعمل من أول مرة؛

  المشاركة ھي األساس في حل المشكالت واتخاذ القرارات؛-  اتخاذ القرارات وحل المشاكل بطريقة فردية وغير نظامية؛-
 نمط إدارة منفتح ذو أھداف واضحة ومتناسبة يشجع على - . نمط إدارة بأھداف غير مؤكدة تغرس الخوف من الفشل-

 .حل المشاكل واالعتماد على الحل الجماعي

  .34.ج إدارة الجودة الشاملة، المناھج التدريبية المتكاملة، مرجع سبق ذكره، صعبد الرحمان توفيق، منھ: المصدر

  
  :تعريف الثقافة التنظيمية- 1

  :أنھا wall street journal عرفھا جون اركوھارت في مقال له بجريدة وول ستريت جورنال:1تعريف
 مع بعضھم البعض، وتعتمد الثقافة التصور التراكمي للطريقة التي تعامل الشركة بھا األفراد في تعاملھم " 

 183."على أفعال اإلدارة المتواصلة والثابتة التي يلحظھا الموظفون والبائعون والعمالء بمرور الوقت
  

  184."سائدة بين أعضاء المنظمةھي مجموعة المبادئ والقيم التنظيمية ال: "2تعريف
  

ثقافة المنظمة ھي نسيج من اللغة التي تتعامل بھا، والعادات التنظيمية الخاصة بھا، والقانون : " 3تعريف
 185."نظام القيم الذي ينظم قواعد ووسائل السلوك المقبول اجتماعياالذي ينظم تعامالتھا، و

  
القيم غير الرسمية التي تشكل القواعد الثقافة التنظيمية ھي مجموعة مشتركة من المعتقدات و " :4تعريف

 186."األساسية، كما ھو متوقع من الموظفين، وما الذي يمكن للموظفين أن يتوقعوه من المنظمة
  

لعمل، ثقافة المنظمة ھي مجموعة المعتقدات الراسخة حول الكيفية التي يتم بھا تنظيم ا: " 5تعريف
واألسلوب الذي يتم وفقا له ممارسة السلطة، وأسلوب مكافأة العاملين ومراقبة أدائھم، وغير ذلك من 

  187."النواحي التنظيمية والتشغيلية داخل المنظمة
  

                                                           
 . 29. ص مرجع سبق ذكره،خليل درويش،.  د 182
 .51.، ص2002ويليامز، أساسيات إدارة الجودة الشاملة، مكتبة جرير، مصر، سنة.  ريتشارد ل 183
 .336 -335. ، ص2003 محمد عبد الفتاح الصيرفي، اإلدارة الرائدة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة  184
، 1999إعادة الھيكلة، االندماج، المشاركة، الخطر، الطبعة الثانية، :  عايدة سيد خطاب، اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في ظل 185
 .124. ص
 .104.ستيفن كوھين، رونالد براند، مرجع سبق ذكره، ص 186
، 1998 سنة حلقات الجودة، المفھوم والتطبيق، الزقازيق، جامعة الزقازيق، مصر،:  فريد عبد الفتاح زين الدين، فن اإلدارة اليابانية 187
 .57. ص
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نمط من االفتراضات األساسية التي تقوم جماعة معينة بابتكارھا : " بأنھا  Edger Shienيعرفھا: 6تعريف
أو اكتشافھا أو تطويرھا، وذلك أثناء محاولة تلك الجماعة التوافق مع المشاكل المختلفة التي تواجھھا، سواء 

بيئة أو مشاكل التكامل الداخلي للجماعة نفسھا، وتقوم الجماعة كانت مشاكل متعلقة بالتكيف الخارجي مع ال
بعد ذلك بتبني ھذه االفتراضات بعد تجربتھا ونجاحھا بھا وثبوت جدواھا، بحيث يتم نقلھا وتقديمھا إلى 
األعضاء الجدد في الجماعة على أنھا الطريق السليم لإلدراك والتفكير واإلحساس فيما يتعلق بالمشاكل التي 

 188."جھھمتوا
  

نظام للقيم والقواعد المنتظمة نسبيا، والتي تشكل تعني إطارا للتفكير في "  بأنھا  Bournois عرفھا:7تعريف
  189."قواسم مشتركة بين مختلف الفاعلين في المؤسسة

  
يف إال أنھا تلتقي في مجموعة من النقاط يمكن وبالرغم من االختالفات السابق مالحظتھا من التعار 

  :إجمالھا في
  . الثقافة التنظيمية ھي ظاھرة جماعية تعمل على إشراك األفراد كمجموعة اجتماعية- أ
التأكيد على أن الثقافة التنظيمية ھي فعل تراكمي لفترة زمنية طويلة األجل وليست فورية، فھي تزداد  -ب

  .ي يزودھا بھا محيطھاوتنمو من خالل المساندة الت
ھناك اختالف في الثقافات من مؤسسة ألخرى حسب طرق التفكير والسلوكيات واألفعال والتصرفات  -ج

واألولويات المحددة، وطرق القيام باألعمال والمھام، فكلھا عوامل تساعد أو تقلص من حظوظ تحسين 
  .الجودة

 المؤسسة ومدى تأثيرھا والتزامھا بمبادئ المنھج إن الثقافة التنظيمية تعتمد في نجاحھا على إدارة -د
  .اإلداري المتبع

  .تعمد الثقافة التنظيمية إلى إيجاد سلوكيات مشتركة للتعامل بين جميع أفراد المنظمة -ه
  .ثقافة المنظمة تستجيب وتتواءم كعملية تغيير مع تطلعات وطموحات الموظفين -و
  

يمية فمنھم من اتسع ومنھم من اقتصر على عناصر معينة، وقد اختلف في عد مكونات الثقافة التنظ  
  190:ويمكن أن نجمل ھذه المكونات في

   التاريخ؛-
   المھنة؛-
   القيم المسيطرة؛-
   التموقع اتجاه المحيط؛-
   عناصر الھوية؛-
   نوع الھيكلة؛-
   عملية اتخاذ القرار؛-
   طريقة اإلدارة ومصدر السلطة؛-
  وارد البشرية؛ سياسة الم-
  . المواقف-
  
  :الثقافة التنظيمية المتوافقة مع إدارة الجودة الشاملة- 2

ة االھتمام بإعطاء تعاريف محددة لثقافة الجودة، ّالمالحظ من اطالعنا المستفيض على الموضوع قل  
ف ثقافة  تعاري أنالكثيرين علىعتبار وھو ماوقفنا عليه في مختلف المراجع، ويمكن أن نرجع ذلك إلى ا

                                                           
 عمر محمد القيزي، نموذج مقترح للثقافة التنظيمية في المنظمات الذكية، دراسة تطبيقية على قطاع المصارف بدولة اإلمارات  188

 :نقال عن. 55-    54. ، ص2005العربية المتحدة، دكتوراه إدارة أعمال، جامعة عين شمس، كلية التجارة، مصر، سنة 
 -Edger shien, Leadership and Organisation culture, San Francisco, jossey-Bas, 1985, p.35.                        
                                                                                                      
189 Olivier Meier, Management interculturel, Strategie. Organisation. Performance, ed. Dunod, paris, 
2004, p. 10. 
190 Ibid,  p. 13. 
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المنظمة ھي بحد ذاتھا تنطبق على مختلف المداخل، ولكن الحقيقة أن ثقافة الجودة الشاملة مغايرة لبقية 
  .الثقافات وتتطلب تعريفا خاصا بھا

  
  :  تعريف ثقافة الجودة1- 2

ثقافة الجودة تعني األسلوب الذي من خالله تمنھج الشركة : "بـ Alberto Golgano عرفھا: 1تعريف
كل والقرارات واالتجاھات التي يحملھا العاملون نحو المواقف، أو نحو بعضھم البعض في كافة المشا

 191.المستويات داخل الشركة
  

نمط العادات والقيم والمعتقدات واالفتراضات األساسية والسلوك اإلنساني "كما تعرف بأنھا : 2تعريف
 192."ة القلب بالنسبة لھاالمرتبط بالجودة، ومن ثم فان الثقافة تعكس شخصية المنظمة، كما أنھا بمثاب

  
ھي نظام القيم التنظيمية، والتي تشمل القيم والتقاليد واإلجراءات والتوقعات الناتجة من البيئة،  ":3تعريف

  193."والتي تؤدي إلى التحسين المستمر واالرتقاء بمستوى الجودة
والثقافة التنظيمية للمؤسسة ھي في النھاية عملية متداخلة ومتراكمة لثقافات فرعية داخل المؤسسة  

 194.مع ثقافات البلد والقطاع
 

     الثقافة التنظيمية للمؤسسسة      23:شكل رقم
  

  
Source : Eric de lavallee avec la collaboration d’elsa joly et anne yoldjlan, op.cit, p. 23. 

 
  195:ن من ثقافة الجودة ھييمكننا استخالص نوعي : أنواع ثقافة الجودة2- 2
ومظاھرھا وجود عادات وقيم ومعتقدات وأنماط سلوكية سلبية، تؤثر سلبا على :  ثقافة جودة سلبية2-1- 2

 .كفاءة المنظمة وفعاليتھا

                                                           
، مجلة الدراسات المالية "دراسة نظرية"نحو إطار متكامل لتطوير ثقافة الجودة لخدمة أغراض إدارة الجودة الشاملة،  أحمد علي،191

 .171. ، ص1998، أكتوبر )2( جامعة القاھرة، السنة الثامنة، العدد الثاني بني سويف،كلية التجارة،، )العلوم اإلدارية( والتجارية،
 .171.  المرجع السابق، ص 192
ق إدارة الجودة الكلية على مستشفيات مشروع ضمان الجودة، دكتوراه في إدارة  ماجدة محمد عبد الحميد جبريل، إطار مقترح لتطبي 193

 .125. ، ص2000األعمال، جامعة عين شمس، مصر، سنة
194 Eric de lavallee avec la collaboration d’Elsa Joly et anne yoldjlan, la culture d’entreprise pour manager 
autrement, ed d’organisation, paris, France, 2002, p. 23. 

   .172-171.  مرجع سبق ذكره، ص أحمد علي،195

 ثقافة الوطن

 سسةثقافة المؤ

 ثقافة فرعية وظيفية ثقافة فرعية اجتماعية

 ثقافة فرعية للوحدة

 ثقافة قطاعية
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اد العمالء، مما يعني اتخاذ كافة اإلجراءات وھي الخطوات التي تؤدي إلى إسع:  ثقافة جودة إيجابية2-2- 2
الفورية للتغلب على األخطاء الموجودة مھما كان حجمھا وبالسرعة المطلوبة حالما يتم إدراكھا تحقيقا لرضا 

  :ّالعميل، وھناك من مثل عناصر الثقافة اإليجابية أو القوية في
  طلوب تحقيقھا؛ حيث يتم توجيه الناس إلى األھداف الم:التعبئة لألھداف -أ
ذلك أن القناعات والقيم المشتركة تسر العاملين، ويظھر التزامھم وإحساسھم باإلمتاع : تحفيز العاملين -ب

  .في العمل
 .تحول القيم والقناعات إلى قوى دافعة لاللتزام والرقابة الذاتيةبيتم  :االلتزام الذاتي والرقابة الذاتية-ج
  
 سنحاول أن نعطي تعريفا ،واء للثقافة التنظيمية أو ثقافة الجودة س،سبق من تعاريفومن خالل ما     

  : تعريفنا مبنيا على كونللثقافة التنظيمية يتوافق وإدارة الجودة الشاملة ويمكن أن يكون
الثقافة التنظيمية ھي مجموعة القيم والعادات والتقاليد والمعتقدات واألساليب واالتجاھات والقوانين "    

لوك وقواعد العمل التي تراكمت لفترة زمنية طويلة، لتنظيم العالقات التي تربط المنظمة التي تنظم الس
  ."بمختلف مكوناتھا، والھادفة إلى إرضاء العميل من خالل التحسين المستمر

  
  : خصائص ثقافة الجودة3- 2

ن ھناك من اقترب قلة التعريفات حول الثقافة التنظيمية المتوافقة مع الجودة، إال أ إلى اشارتنا رغم   
  196:يمان بضرورةالمتضمنة اإلالجودة الشاملة من الموضوع بذكر خصائص الثقافة التنظيمية المتوافقة مع 

  تحقيق رسالة المنظمة وأھدافھا؛ -أ
   المنظمة؛المكاشفة والصدق في كافة أنواع االتصاالت التي تجري داخل -ب
  توحيد القيم والمعتقدات بين جميع العاملين بالمنظمة؛ -ج
   الجماعي ونبذ العمل الفردي؛العمل - د
   أھداف العاملين؛ألنه يحققألھدافھا  تحقيق المنظمة - ه
   التعرف على أسباب األخطاء لتالفيھا بدال من معاقبة المخطئ؛- و
  الھدف الحقيقي لجميع العاملين؛ن يكون رضاھم ھو ھلكين، وأالتعرف على احتياجات ورغبات المست -ي
  فضل بكثير من تصحيح األخطاء؛نه أل العمل الجيد دون أخطاء -ل
 أن تعمل كافة إدارات المنظمة في تناغم وتناسق من اجل إرضاء المستھلك، فال مجال للمنافسة بين تلك -م

  اإلدارات، فالنجاح للجميع وليس لألفراد؛
  الذاتية واإلحساس بالمسؤولية؛ تنمية الرقابة - ن
  . أن يكون جميع العاملين مبتكرين ومبدعين-ف
  

ن نجاح أي إستراتيجية في أية منظمة يتوقف على طبيعة الثقافة التنظيمية السائدة فيھا، فمن  وإ،ھذا  
ابانية المعلوم انه لكل منظمة ثقافتھا المميزة لھا، وقد تكون ھذه الثقافة مصدر قوة ونجاح الشركات الي

 .197 للبعض اآلخر أو مصدر ضعف)GMC, IBM(واألمريكية الناجحة 
  

ِعنيتومن أجل ذلك كله أجريت العديد من األبحاث التي    ص الثقافة التنظيمية التي  بأھم خصائُ
  198:ركزت عليھا الشركات الرائدة في العالم وكانت

 
يتبين أن جميع الشركات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة تھتم وبشكل : ستھلك التوجه نحو الم3-1- 2

 .أساسي برغبات المستھلك وتلبية حاجاته بأسعار تنافسية وخدمات مميزة

                                                           
 .336 -335.  محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سبق ذكره، ص 196
رجع سبق ذكره، ،مإعادة الھيكلة، االندماج، المشاركة، الخطر: عايدة سيد خطاب، اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في ظل.  د 197
 .124. ص
  : تم االعتماد بتصرف على 198

  .168-167. قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص. د -
 .232-231. ، ص1999فريد علي محمد شوشة، اإلدارة اإلستراتيجية، دار النھضة العربية، مصر، . د - 
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 من االختيار السليم اً تتبنى ھذه المؤسسات سياسات توظيف واندماج مميزة بدء: االھتمام بالعاملين3-2- 2
 مع الثقافة التنظيمية، وتعريضھم لتجارب تلقنھم فيھا التواضع واكتشاف نقاط للموظفين من حيث تالؤمھم

 .القوة والضعف في سلوكياتھم السابقة
  

وقد اتبعت ھذه الشركات مبدأ تشجيع العاملين على التفكير الخالق ومساعدة بعضھم البعض،   
 .ة التنظيمية السائدةواعتمدت في ذلك على وسائل مناسبة لتقييم األداء نتيجتھا تبني الثقاف

  
وتتجلى في ميل ھذه المؤسسات إلى العمل بمرونة، والقدرة على التجريب والتعديل :  المرونة3-3- 2

يجابي لما لذلك من أثر إ عوض االھتمام باإلجراءات والتفاصيل الرسمية، ،والتوجيه نحو األھداف بتركيز
  .ھداف بشكل مستمريوجھون اھتماماتھم نحو تحقيق األوجعلھم  األفراد على

  
فقد تبنت ھذه المؤسسات مجموعة من القيم، ظھرت من خالل إبراز القيم الرئيسية :  نظام القيم3-4- 2

المثالية كخدمة البشرية والمجتمع، وھو ما حفز العاملين على البذل والعطاء للمصلحة العامة، والتضحية 
 .بالمصالح الشخصية التي تستحق في األجل القصير

  
 ھاوتدعيم  ومن جھة أخرى عملت ھذه المؤسسات على تنمية الثقافة التنظيمية،من جھةھذا   

  .باالستفادة من األحداث والمواقف التي تعاصرھا من جانب وتبني شعارات ورموز إيجابية من جانب آخر
  

  :أھمية ووظيفة وتأثير الثقافة التنظيمية:المطلب الثاني
مية الثقافة التنظيمية في الحاجة لھا لتطبيق أية إستراتيجية، فمن خاللھا تظھر أھ: أھمية الثقافة التنظيمية- 1

  199.ستراتيجيةيمكن الحديث على نجاح المنظمة أو فشلھا، خاصة وأنھا ھي التي تساھم في تدعيم ھذه اال
  

بتكارية، ثقافة مناسبة لطبيعة  إلى ثقافة تدعم قدراتھا اإلبداعية واالالمنظمة  تحتاجًوبناءا على ذلك  
العالقات بين األفراد والجماعات وبين الرؤساء والمرؤوسين، وللطريقة التي يتم بھا اتخاذ القرارات في 

  .قافة التنظيمية تعكس فشل أو نجاح المنظمةالمنظمة، وقد ذكرنا سابقا أن الث
  

متنام في ثقافة التنظيمية لھا تأثير كبير وإذا رجعنا إلى النظم السائدة داخل المنظمة، نجد أن ال  
  .تشكيلتھا، خاصة في نمط االتصاالت و المعلومات وروح التعاون بين مكونات المنظمة

  
نظمة، وتنمية الوالء بين األفراد والجماعات داخل فالثقافة التنظيمية تعمل على إبراز ھوية الم  

المنظمة، من خالل تدعيمھا لالنتماء للمؤسسة، وھو مايؤدي إلى تحقيق استقرار تنظيمي بعيدا عن 
الصراعات، مما يسھل على المنظمة وضع أولوياتھا وزيادة الشعور باألحداث المحيطة بھا، وال يمكن أن 

  . كعنصر في إدارة المنظمة من خالل تعزيز األدوار القيادية المرغوب فيھانغفل أھمية الثقافة التنظيمية
  

 في إيجاد أسس التحفيز الوظيفي، ا كبيرانه للثقافة التنظيمية دورإھذا من جھة ومن جھة أخرى ف  
 والعمل على تحديد معايير االستقطاب و االختيار والترقية واالستغناء، وتحديد أدوار األفراد والجماعات،

  200.مع إضفاء الرقابة الذاتية على السلوكيات واالتجاھات
  

 في سلوك العاملين والمديرين عن طريق بناء القيم الجديدة ونشر الفكر التنظيمي  ھذه الثقافةتؤثرو 
   201.، واثبات الذات واالبتكارالجديد تجاه الجودة، وقيمة الوقت، وأھمية روح الفريق، والتعاون

                                                           
، مجلة "ؤسسات الصحفية القوميةثقافة المنظمة وأثرھا على الفعالية التنظيمية، نموذج مقترح بالتطبيق على الم"  ھناء سيد أحمد، -  199

  .442. ، ص1995الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة بني سويف، جامعة القاھرة، مصر، العدد األول، يناير 
 جورج حبشي اسكندر، إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء، دراسة تطبيقية على قطاع البريد في مصر، رسالة دكتوراه، -   

 .  54.، ص 2004 عين شمس، مصر، جامعة
   .18. جمال الدين المرسي، مرجع سبق ذكره، ص.  د-200
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افة مكونات المنظمة وإجماال فإن أھمية الثقافة التنظيمية تكمن في أنھا عملية تغيير على مستوى ك  
المتصلة بالتصورات والسلوكيات واألعمال والنظم وغيرھا من العوامل، ذلك أن الثقافة التنظيمية الناجحة 
ّتتأسس عبر مرحلة زمنية طويلة األمد، وھو ما يتطلب التريث واالستعداد الجيد، واإلحاطة بالبيئة الداخلية 

والجماعي لھا دراسة عميقة متزنة، وتتطلب عملية التغيير والخارجية للمنظمة، ودراسة السلوك الفردي 
  202:على أساس الثقافة التنظيمية الجديدة من قيادة المؤسسة

  التأكيد على القيم التي ترغب المنظمة أن تسود فيھا؛-أ
   األحداث واألزمات في ضوء األبعاد الثقافية ؛ مراعاة نمط ردود الفعل إزاء-ب
   توفير مناخ لالقتداء؛-ج
   توفير معايير لتخصيص الموارد والمكافآت من أجل غرس قيم معينة؛- د
  .من يتبنون ثقافات معينة) وكذلك تقاعد (  توفير معايير لجذب واستقطاب واختيار - ه
  

قافي فان نجاحھا ونشرھا يتطلب نوعا من الترويج وبما أن إدارة الجودة الشاملة ھي عملية تغيير ث  
 وقد 203.ھا األفراد بحرية المشاركة بأفكارھم و المشاركة في حل المشاكل واتخاذ القرارفيللثقافة التي يشعر 

   204.تغيير ثقافي بھاذكر جوران في دليله للجودة أن أساس تطبيق إدارة الجودة الشاملة ھو إحداث 
  

ة االلتفات إلى الثقافة التنظيمية المتوافقة مع متطلبات مدخل إدارة الجودة الشاملة بالنظر وتزداد أھمي  
إلى التحديات التي تطرحھا ظاھرة العولمة والمنافسة العالمية، وبالرجوع إلى تطبيق مدخل إدارة الجودة 

 إلى عدم تطوير ثقافة الشاملة نجد أن نسبة الفشل اكبر من نسبة النجاح ويرجع الخبراء والباحثين ذلك
  .للجودة تتالءم وفلسفة إدارة الجودة الشاملة كسبب رئيس

  
ففي دراسة جرت لمقارنة بين ثقافة الجودة في القطاعين الخدمي والصناعي وأثرھا على نجاح   

 إلى أن 1995سنة  Lawrence Scheinو Kathryn Troyتطبيقات إدارة الجودة الشاملة، خلص الباحثان 
التقليدية للجودة كانت من األسباب الرئيسية لبطئ التقدم نحو التغييرات في االتجاھات والسلوك الثقافة 

  205.الضروريين لنجاح تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات المالية
  

  206:ولثقافة المنظمة أھمية بالغة في تعزيز األداء التنظيمي من خالل  
 إذ أن الثقافة ذات الجذور العريقة تمثل منھجا لسرد قصص التميز في األداء، :حساس بالتاريخاإلبناء - أ

  .ارزة في المؤسسةواألحداث والشخصيات الب
  
وھذا بتعزيز الثقافة لوحدة السلوك، وإعطاء قيمة للقيم المشتركة ومعايير األداء : الشعور بالتوحد-ب

  .المتميز
ما يمكن ارا وظيفيا لألفراد والمجموعات، ب استقريحققوھو ما : تطوير اإلحساس بالعضوية واالنتماء- ج

  .من توضيح طرق التدريب والتطوير في المؤسسة
  
ويأتي بالمشاركة في القرارات، وتكوين فرق العمل، والتبادل بين اإلدارات : التبادل بين األعضاء-د

     . المختلفة والجماعات واألفراد
                       

                                                                                                                                                                                           
فريد النجار، التغيير والقيادة والتنمية التنظيمية، محاور اإلصالح االستراتيجي في القرن الحادي والعشرين، الدار الجامعية، .  د-201

 .160. ، ص2006اإلسكندرية، مصر، 
 .233. فريد علي محمد شوشة، اإلدارة اإلستراتيجية، مرجع سبق ذكره، ص- 202
 .104.  فيليب اتكنسون، مرجع سبق ذكره، ص 203
، مجلة "دراسة مقارنة لقطاع البنوك"  محمد فتحي شلقامي شعراوي، ثقافة القيادة اإلدارية وعالقتھا بإحداث التطوير التنظيمي  204

 . 151.، ص2003البحوث اإلدارية، مركز البحوث والمعلومات، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، مصر، عدد يناير، 
 .188.  صأحمد علي،مرجع سبق ذكره، 205
ن، اعم طاھر محسن منصور الغالبي، اإلدارة واألعمال، دار وائل للنشر، الطبعة األولى،. صالح مھدي محسن العامري ود.  د 206

 .125. ، ص2007األردن، 
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برز لنا مدى ارتباط مدخل إدارة أالذي وھو- إن التعمق في الثقافة التنظيمية :وظيفة الثقافة التنظيمية- 2
 الوظائف ماھي: وھومھما  يطرح علينا تساؤال  -املة بھا كعامل مھم ورئيسي في نجاحھاالجودة الش

ّواألدوار التي يمكن أن تؤديھا ثقافة المنظمة حتى تكون سلوكا واتجاھا ايجابيا؟ وفي ذلك يمكن تحديد 
  207:مجموعة من الوظائف

  تھيئة اإلحساس بالكيان والھوية لدى العاملين؛-أ
  : تكوين اتفاق جماعي بين أعضاء المنظمة حول-ب

  األھداف التي تحقق رسالة المنظمة؛-  
  الوسائل التي يمكن استخدامھا لتحقيق تلك األھداف؛-  
المقبول والذي يثاب أو يعاقب عليه األفراد، ونوع وأساليب الثواب  تحديد نوع السلوك المقبول وغير -ج

  والعقاب السائد في المنظمة؛
   تستخدم الثقافة كأداة إدارية ھامة لتحسين المخرجات اإلنتاجية للمنظمة؛- د
   تستخدم الثقافة كأداة للتغيير ووسيلة من وسائل التطوير التنظيمي؛- ه
  .تحقيق التكيف مع البيئة الخارجيةالمنظمة و المحافظة على بقاء واستمرار - و
  
  208: تتمثل أھم نواحي تأثير الثقافة التنظيمية على المؤسسة في:تأثير الثقافة التنظيمية- 3
إذ يمكنھا أن تمثل قوة ايجابية بتوافقھا مع أھداف المنظمة، : لى توجھات المنظمة والعاملين التأثير ع1- 3

  وتقاس بمدى مواءمتھا لتحقيق ھذه األخيرة، كما يمكن أن تمثل قوة سلبية غير متوافقة مع أھداف المنظمة؛
  
كيل القيم التنظيمية السائدة ويقيس انتشار الثقافة بين أعضاء المنظمة درجة مشاركتھم في تش: نتشاراال 2- 3

  ومدى انتشارھا بينھم؛
  
 والمقصود ھنا ليس قوة اإلجبار، ولكن قوة التأثير في أعضاء المنظمة، ويظھر ذلك جليا من : القوة3- 3

  .خالل تبني القيم السائدة في المنظمة واالنتماء القوي لھا
  
ى التكيف مع المتغيرات التي تحدث في  وتظھر مرونة الثقافة التنظيمية في القدرة عل: المرونة4- 3

  .المحيطين الداخلي والخارجي للمنظمة
  
ستراتيجية للمنظمة تعارضا بينھا وبين الثقافة ذلك أنه في كثير من األحيان تشھد التوجھات اال    

  .التنظيمية، وھو ما يستدعي المرونة في إيجاد بدائل لحل ھذا التعارض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                           

 .48. ، ص2000عالة، الدار الھندسية، لقاھرة، مصر،عايدة سيد خطاب ونادية أبو فخر مكاوي، القيادة اإلدارية الف.  د 207
-409. ، ص2005مصطفى محمود أبو بكر، التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، .  د 208

410. 
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  بدائل التكيف بين اإلستراتيجية واإلطار الثقافي          07:جدول رقم
    المداخل البديلة اإلستراتيجية العوائق الثقافية التغيير المطلوب

  الشركة
استخدام التنظيم  تنويع المنتج والسوق الشركة أ

 حسب السوق
الھيكل . تركيز القوة

 .الھرمي الوظيفي
  استخدام فرق العمل،

تخصيص إدارة 
  التخطيط،

 .ر مقاييس األداءتغيي
التحول إلى المفھوم  الشركة ب

التسويقي في إدارة 
األجزاء التي تحقق 

 ربحية

وضع نظام جديد 
  .للمكافآت

االعتماد على العنصر
الشخصي في إدارة 

وضع نظام   .العمليات
االعتماد على  للمعلومات

العالقات الشخصية 
 .بين المديرين

تعيين مديرين لكل 
سوق من األسواق 

 .ئيسيةالر

تطبيق الجانب  الشركة ج
التكنولوجي الجديد في

 األسواق الجديدة

تعدد مراكز القوة 
 .والنفوذ

إستخدام منسقي 
  البرامج،

إقامة تنظيم 
 المصفوفة

إستخدام لجان 
  التخطيط،

إشتراك اإلدارة العليا 
 .وتدعيمھا

ي ظل إعادة الھيكلة، االندماج، المشاركة، الخطر، الطبعة عايدة سيد خطاب، اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ف.د: المصدر
  .137.، ص1999الثانية، 

  
 استراتيجيات متباينة،  تتطلب كل منھا تغييرات 03 شركات تتبع 03يوضح لنا الجدول السابق   

ّھيكلية وظيفية، ولكنھا تتعارض مع الثقافة السائدة، وھو ماال يمكن من أدائھا الجيد، ألن النجاح ي تطلب أن ّ
ّيشترك الجميع في تحقيقھا، وألجل ذلك فان المداخل البديلة تطرح معنى المرونة التي تؤدي إلى إحداث 

  .التغيير الذي ال يتعارض مع االستراتيجيات المحددة في إطار ثقافة الشركات
 

افدا أو ّإذا فالمطلوب ھو تطوير ثقافة جماعية مشتركة يقبلھا الجميع كبديھيات أو مسلمات تكون ر
  209.دافعا بتأثيرھا في القرارات المتخذة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
209 Marc chalvin, le management nouveau est arrive : »grands principes et dures réalités », édition 
d’organisation, paris, France, 2004, p.22. 
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  :أبعاد الثقافة التنظيمية: المبحث الثاني
مة قبل البدء بتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة أن تعمل على تحليل وقياس يتحتم على كل منظ  

ثقافتھا التنظيمية السائدة بمعرفة مدى المالءمة من عدمھا، ومعرفة االيجابيات والقوى المساعدة، والسلبيات 
لجة المشكالت ّالمعيقة لعملية التطبيق حتى تقف على بيئتھا الثقافية بادراك ووضوح ومن ثم العمل على معا

التي قد تكون سببا في فشل العملية، ومن اجل ذلك حدد خبراء الجودة والمھتمين مجموعة من األبعاد 
  :الواجب قياسھا وتتمثل في

  . بعد القيادة-
  . بعد التحسين المستمر-
  . بعد الھياكل والنظم-
  بعد التوجيه بالمستھلك-
  

  القيادةبعد : المطلب األول
    :مفھوم القيادة- 1 

إذا جئنا للتحليل األكاديمي سنجد تعاريف مختلفة حاولت أن توجد مفھوما مقتربا من المعنى المراد   
 تعريف للقيادة، 350إن التحليل األكاديمي أعطانا أكثر من  " Bennisإال أنھا اختلفت كثيرا، وفي ھذا يقول

 عاما األخيرة لم تؤد إلى فھم واضح 75ومن الناحية الواقعية نجد أن آالف االستقصاءات التي تمت خالل الـ
  210......"للقيادة، وماھي االختالفات بين القادة األكفاء والقادة غير األكفاء

    
نوع من الروح المعنوية والمسؤولية التي تتجسد في المدير والتي تعمل : " ّ بأنھاpresthusعرفھا   

  211."جھود مرؤوسيه لتحقيق األھداف المطلوبة التي تتجاوز مصالحھم اآلنيةعلى توحيد 
  212".التأثير الفعال في اآلخرين ليؤدي األعمال: " وفي تعريف آخر فان القيادة ھي

القائد ھو الرجل الذي لديه المقدرة على أن يجعل اآلخرين يعملون ماال : " وقد عرفھا ھاري ترومان بأنھا
   213."يريدون عمله بل ويجعلھم يحبون عمله

    
اجب وبالنظر لمجموع التعاريف السابقة نجد أنھا تنطوي على جملة من المتطلبات أو الخصائص الو  

  :توفرھا في القيادة الفعالة وھي
  .يتميز بامتالكه مميزات ومھارات وقدرات عالية ومميزة: القائد-
  . أمام كل قيادة ھدف ويتم انجازه والوصول إليه من طرف القيادة وبمشاركة الفريق المساند له:الھدف-
ي يبثھا وال يمكنه تحقيق الھدف وھم السند األساسي للقائد ومحل تأثيره فيھم وموضع الروح الت: األفراد-

  .بدونھم كفريق
  . وھي ميزة القائد التي تضفي عليه ھذا الوصف من خالل رؤيته للمستقبل:اإلبداع-
  
   :الفرق بين القائد والمدير- 2

الكثير من المؤسسات وفي مجاالت مختلفة ال تمتلك رؤية واضحة ومبدعة نحو المستقبل، فيغيب عنھا الفھم 
يته وكيفية التعامل معه، ولذلك نجدھا تخلط بين مفھوم المدير الذي ال يمتلك الرؤية ويتعامل مع للتغيير وأھم

  .يومياته والقائد الذي يمتلكھا ويحاول اخذ المؤسسة نحو المستقبل

                                                           
 .155. ص مرجع سبق ذكره،مصطفى محمود ابوبكر  210
  .281. ، ص2004صالح الدين عبد الباقي، السلوك الفعال في المنظمات اإلدارية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، سنة . د  211

 
  .173. ، ص1977علي السلمي، اإلدارة المعاصرة، مكتبة غريب، القاھرة، مصر، سنة .د 212

  
 كيف تدير أحدث المنظمات بنجاح، قواعد ومعدات للقادة، دليل لإلدارة بفاعلية على بيري م سميث، ترجمة كمال محمد دسوقي،. د213

  .21.، ص2000ارض الواقع، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاھرة، مصر، سنة 
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والحقيقة أن قيادة مؤسسة ما تتطلب إضفاء إستراتيجية واضحة ومتوائمة معھا، إضافة إلى تركيزھا   
ّ وإن 214.ستخدامھا التحسين المستمر للعمليات، من خالل تنمية الكفاءات، وإشراك العاملينعلى العميل، وا

 :أھم الفروق بين القائد والمدير تتجسد في
  ين المدير والقائدالفرق ب           08: رقمجدول

 القائد )الرئيس ( المدير  
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  

10-  
11-  
12-  
13-  
14- 

  يعتمد على السلطة  يعتمد على السمعة
  يثير الخوف  يثير الحماس
  يؤنب اآلخرين على الفشل  يصلح الفشل

  يعرف كيف يتم العمل، محدود النظر  يوضح كيف يتم العمل، بعيد النظر
  يستخدم األفراد  ينمي األفراد

  ينظر إلى اليوم  ينظر إلى اليوم والمستقبل
  يھتم بالجانب المادي  يھتم بالناس واألفراد

  يعتمد األوامر  يسأل
  يقول أنا  يقول نحن

  دا لينتجيعمل جاھ  يعمل جاھدا ليتبعه اآلخرين
  ر ويطلب الحد األقصىيبتكر ويباد  ّينفذ ويدير ويكتفي بالحد األدنى

  يمثل صورة  يمثل أصال
  يراقب  يثق

  يعمل الصحيح يعمل بطريقة صحيحة
 

  .277 و126.أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص: بتصرف من الباحث: المصدر
  

ما يمكن اإلشارة إليه من الجدول السابق أن صفات القيادة السابقة ھي التي تتالءم ومتطلبات مدخل   
ديث عن عناصر القيادة، وتقول الدراسات اإلحصائية أن القائد إدارة الجودة الشاملة، وھو ما سنراه عند الح
 من النتائج المحصلة في المؤسسة، وإذا اعتبرنا أن ھذه %10يساھم بتأثيره الشخصي ھو نفسه بنسبة تقدر بـ

 الباقية، فان البعض اآلخر يعتبر أن ھذه النسبة تعد انجازا كبيرا في المؤسسات %90النسبة قليلة مقارنة بـ
كبرى بالنظر للرھانات المعتبرة التي تواجھھا وباألخص في الفترات المتميزة  باالختالل وظروف عدم ال

  215.التأكد
  

ين يتحدث عن القيادة في القرن الحادي والعشرين ويرى أنھا تختلف صصخت من المكما أن الكثير  
عن األنماط القيادية السائدة من قبل، فيرى أنھا قيادات ذات خصائص وسمات خاصة تمكنھا مواجھة 
تحديات البيئة الخارجية، ممثلة في التكنولوجيا ومتطلبات الزبون والتغيرات االجتماعية واالقتصادية، 

   216.متطلبات البيئة الداخلية ضمانا لمواجھة تحديات البيئة الخارجيةو
  
  : أنواع03لھا في نستطيع أن نجم: أنواع القيادة- 3
وتنطبق على القائد الذي يتخذ قراراته بدون أن يستشير مرؤوسيه، ويعتمد فيھا :  القيادة االستبدادية1- 3

على سلطته الرسمية للتحكم والسيطرة، ويالحظ عليھا غياب االتصال الفعال، وتستخدم التھديد والعقاب 
  217:من القيادةوتجديد إجراءات العمل، ومن بين سلبيات ھذا األسلوب 

                                                           
214 Alain Meignant, Ressources Humaines, Déployer la stratégie, édition liaisons, paris, France, 2000, p. 
194. 
215 Bruno jarosson, 100ans de management, « un siècle de management a travers les écrits », dunod, 2eme 
édition, paris, France, 2004, p. 152. 

 سھيلة عباس، القيادة االبتكارية واألداء المتميز، حقيقة تدريبية لتنمية اإلبداع اإلداري، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،.  د 216
 .11.، ص2004عمان، األردن، سنة

  .128.أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص. د 217
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  انعدام بروز قيادات من الصف الثاني نظرا للطبيعة االستبدادية واالنفرادية في اإلدارة؛-
  غياب المبادرة و االبتكار من قبل المرؤوسين لما يثيره أسلوب القيادة من خوف؛-
  زيادة الصراعات بين العاملين؛-
  . روح التعاون لغياب روح الفريق التي ال يسمح بإضفائھا ھذا النوع من القيادةغياب-
  

والمالحظ أن القائد في ھذا النوع يأخذ صفة الرئيس أو المدير وليس القائد بالمفھوم الذي ذكرناه   
  .سابقا

  
  218:وتتميز بأنھا تسمح بـ: القيادة الديمقراطية2- 3
مشاركة المرؤوسين في اقتراح إجراءات العمل، مع العلم أن ھذه المشاركة ليست مطلقة ولكنھا درجات -

  حسب الموقف مع احتفاظ القائد بالسلطة النھائية في اتخاذ القرار؛
  المشاركة في اتخاذ القرار؛-
  حرية الجماعة في مناقشة المشاكل المطروحة؛-
  .ار للوصول إلى األھداف المحددةالمبادرة واالبتك-
  
  219:وكما يدل عليھا اسمھا فان من ابرز صفاتھا: القيادة الفوضوية3- 3
  حرية مطلقة للمرؤوسين بالتصرف بتفويض القائد لمعظم صالحياته؛-
  الحرية الكاملة للمرؤوسين في تحديد األھداف وكيفية الوصول إليھا؛-
  الت؛نقص االتصا-
  .تتسم بالعمومية في إعطاء التعليمات وينتابھا التردد-
  

 Roger فقد قام تبقى لھذا النوع مساوءه،وال يتدخل القائد في ھذا النوع من القيادة إال عند طلبه، و  
Lambert  أفراد وتكليفھم 05بتكوين فرق من ياس مدى تأثير القائد على فريقه  بتجربة لق1957 سنة 

شاركھم وابتعد عن المراقبة  القائد أعمالھم وأكثر دقة كلما  الفريق يكون سريعا كلما شاركھمبعمل، فوجد أن
  220.المباشرة

  
   221:على أھمھانظرا للعديد من النظريات فسنركز : نظريات القيادة- 4
ل وسادت حتى نھاية الحرب العالمية الثانية، وتعتمد الصفات الشخصية للفرد مث:  نظرية الصفات1- 4

الذكاء، الدھاء، القدرة على التعاون، الحماس، الشجاعة، المبادأة، القدوة الحسنة، المھارة اللغوية، التقدير 
  .والمسؤولية، وكلھا صفات تمكن الفرد من أن يصبح قائدا

  
  : من خالل التدريب واإلعداد لفترة طويلة، وقد القت الكثير من االنتقادات ھذه الصفاتوتكتسب  

  مان النجاح في القيادة من خالل الصفات، فالكثير من المديرين يملكون ذلك وال ينجحون؛ال يمكن ض-
  .تھمل العوامل التكنولوجية واالجتماعية والسياسية التي تساعد المدير أو القائد على النجاح أو الفشل-

                                                           
   .129.ذكره، صأمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق .  د218
   .129.، صالمرجع السابق 219

220 Olivier devillard, dynamiques d’équipes, édition : organisation, 3eme édition, paris, France, 2006, 
p.52. 

  : اعتمدنا في تحليل ھذه النقطة على221
  .134- 129.أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص .د -
دانيال جولمان وآني ماكي، القادة الجدد، تحويل فن القيادة اإلدارية إلى علم نتائج، ترجمة عثمان الجبالي المثلوثي وبشير احمد سعيد،  -

  .107-87. ، ص2004 سنة دار المريخ، الرياض، السعودية،
. ، ص1986حامد سوادي عطية، العملية اإلدارية معارف نظرية ومھارات تطبيقية، معھد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، سنة  .د -

221-223.  
  .330-326. عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سبق ذكره، ص .د -
 سلوك المواطنة التنظيمية، دراسة تطبيقية على الدوائر المحلية إلمارة أبو ظبي، رسالة خميس مغير الخييلي، نموذج مقترح لتنمية .د -

 .107-104. ، ص2003دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاھرة، مصر سنة 
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، وھي تحث على عدم ومضمونھا أن القائد يولد وال يصنع أو يعد علميا وتأھيليا:  نظرية الرجل العظيم2- 4
  222.تضييع الوقت في تدريب األفراد الذين يولدون قادة

  :تقادات التي وجھت لھاواھم االن
  كيف يمكن التحكم في عدد القادة الذين يولدون في وقت معين؛-
  .ال توجد عالقة بين صفات القيادة ومعايير النجاح في العمل-
  
برزت في جامعة ميشيغان بالواليات المتحدة األمريكية نتيجة بحوث امتدت من :  نظرية السلوك3- 4

  : عوامل ھي05عينات، وربطت نجاح القائد بـالحرب العالمية الثانية إلى السب
  توضيح القائد لدور الجماعة التي يقودھا؛-
  اھتمام القائد بمرؤوسيه بالدرجة األولى؛-
  ممارسة القائد أسلوبا معينا من اإلشراف؛-
  خلق جو عمل يسوده الوئام والتعاون والتفاھم؛-
  .طبيعة اإلشراف األعلى للمدير القائد-

  :قاتھا تلقت العديد من االنتقاداتولكنھا مثل ساب  
  إھمالھا العوامل البيئية يؤدي إلى عدم نجاح مثل ھكذا أسلوب؛-
 .رفع معنويات العاملين ليس شرطا كافيا لزيادة إنتاجية العامل، فقد يتحقق كما أنه قد ال يتحقق-
  
وحددت عنصرين لوصف ظھرت بجامعة أوھايو بالواليات المتحدة األمريكية :  نظرية القيادة أسلوب4- 4

  :أسلوب القيادة ھما
  االھتمام بالعاملين؛-
  .االھتمام بالتنظيم-

  : شروط أساسية لنجاح القائد في أداء دوره وھي03وخلصت إلى وضع   
  تعامل القائد مع مرؤوسيه بأسلوب يرضون به؛ -
  عمل القائد على انجاز المھام التي تختص بھا وحدته التنظيمية؛-
 المشرف عليھم من طرف القائد باالرتياح في جو العمل، وھو مايتحقق عندما يندر حدوث شعور العاملين-

  .الخالفات بين العاملين
  
، وھي تعمل على تفسير عوامل الموقف على القيادة، 1967ظھرت سنة :  نظرية الموقف لـ فيدلر5- 4

ئد بمستوى أداء مرؤوسيه ومدى تأثير القائد على مرؤوسيه تحت ظروف مختلفة، وتقيس مدى نجاح القا
المشرف عليھم، حيث أن الظروف المحيطة بالجماعة ھي التي تؤثر على نمط القيادة الذي يتغير بتغير تلك 

  :الظروف، وأن عوامل النجاح ھي
  عالقة القائد بالمرؤوسين؛-
  تنظيم العمل وتبسيطه؛-
  .قوة مركز القائد-

  :زهأما ما واجھته ھذه النظرية من انتقادات فأبر  
  تجاھلھا للصفات التي يجب أن تتوفر في القائد لمواجھة موقف معين؛-
  ّإتخاذ قرارات حاسمة وسريعة بصفة منفردة؛-
  .إھمال الكثير من المتغيرات األخرى التي لم تذكرھا-
  
، وقد ركزت على أن مكافأة العاملين وتشجيعھم 1971اقترحھا ھاوس سنة :  نظرية المسار إلى الھدف6- 4

ألداء واالنجاز أساس نجاح المدير، إضافة إلى رفع الحواجز التي تقف أمام مسار الحصول عليھا، على ا
  : أنماط للسلوك القيادي04كما أن ھذه النظرية تعطي 

                                                           
 األحيان الكثير من حدث ذلك في الجزائر حتى نھاية الثمانينات بتعيين مدراء مؤسسات بالنظر لماضيھم الثوري وصفاتھم آنذاك وفي 222

  .لم تكن لھم عالقة باإلدارة والتسيير ال من قريب وال من بعيد
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  سلوك القيادة التي تصدر توجيھات؛-
  سلوك القيادة المساندة؛-
  سلوك القيادة المشاركة؛-
  سلوك القيادة المھتمة باالنجاز؛-
  :أھم االنتقادات التي تلقتھا ھذه النظرية فھيأما    
  إھمالھا المواقف التي يتم فيھا العمل ورغبات واحتياجات المرؤوسين؛-
  تحديد خصائص المرؤوسين حسب كل موقف عملية صعبة؛-
  .تغير البيئة الخارجية وتأثيرھا على المسار نحو الھدف وبالتالي تغير الموقف-
  
 بعد تقييمه للممارسات 1978 عام  James Burns وضعھا جيمس بيرنس:ية نظرية القيادة التحويل7- 4

  :ّالقيادية، واھتم بالعالقة بين القائد والمرؤوسين والموارد والتحفيز، وقد أكد بيرنس على أن
  أداء المرؤوسين يزيد عند المستويات العليا لسلم الحاجيات في ھرم ماسلو؛-
  على المرؤوسين والمنظمة؛القيادة التحويلية لھا اثر ايجابي -
  

ّھي القيادة التي تمكن المرؤوسين من تغليب مصلحة : "ّ بأنھاBassعرفھا : تعريف القيادة التحويلية
ّالمجموعة والمنظمة على مصلحتھم الشخصية، وھو مايمكن من تحفيز المرؤوسين وتقديمھم مجھود أكثر 

  223."من المتوقع
القائد الذي يستخدم إبداعاته وإلھامه في التأثير في تابعيه، فھو " ّوھناك من عرف القائد التحويلي بأنه  

يتحدث للتابعين حول كيفية األداء ويثق بھم، ويستخدم الكثير من الوسائل غير االعتيادية لتجاوز الواقع الذي 
  224."يزخر باألخطاء محاوال تغييره من خالل التابعين

  
ّإن تتبعنا لمختلف األنماط والنظريات السابقة مكننا من : القيادة المالئمة لمدخل إدارة الجودة الشاملة- 5 ّ ّ

ّالميل إلى نمط القيادة التحويلية كنمط قيادي يتالءم ومتطلبات تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة، ذلك أن 
  :لب قائدا يتميز بأنهھذا المدخل يتط

ّيؤمن المشاركة في السلطة والمسؤولية والسياسات واتخاذ القرارات؛- ّ  
  ّيؤمن بالعمل الجماعي ويركز عليه؛-
  ّيتميز بقيم خلقية وشخصية تمكنه من لعب الدور القيادي؛-
  يؤمن بالتحسين المستمر؛ ومبادر ومساھم في حل المشكالت-
  يستعمل األساليب العلمية في ممارساته؛ة ويركز على العميل وتحقيق الجود-
  .يعمل على تنمية القادة المرتقبين ورفع قدراتھم-

ويتميز القائد التحويلي المالئم لمدخل إدارة الجودة الشاملة بمجموعة من المميزات التي تجعل منه   
  :قائدا مختلفا عن القائد التقليدي

  
   

  

                                                          

  
  
  
  
  
  

 
دة التحويلية على اتجاھات العاملين نحو التغيير، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين حسين محمود المراد، تاثير سلوك القيا223

 Naceur, j; and Rasasi a j. (2005). “Transformational leadership andنقال عن. 64.، ص2005شمس، القاھرة، مصر، 
service quality in UAE hospitals”. Managing service quality, 15(1), pp70. 

 .29.سھيلة عباس، مرجع سبق ذكره، ص. د 224
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  د التحويلي والقائد التقليدي   مقارنة بين القائ      09:جدول رقم
 القائد التحويلي  األبعاد السلوكية القائد غير التحويلي

 يكافح لتغيير الوضع الراھنيرغب بإبقاء الوضع كما ھو دون تغييرعالقته وتفاعله مع الوضع الراھن
تنبثق من الوضع القائم دون إحداث  األھداف المستقبلية

 تغييرات جوھرية
لعة إلى التغيير رؤية ثاقبة متط

 الجوھري للوضع الراھن
القابلية على المحاكاة والمماثلة 

 لآلخرين
التوجه باتجاه اآلخرين ومحاولة تقليدھم 

 دون تفكير
توجه مشترك مع من ھم في أفضل 
وضعية ورؤية مثالية لتحقيق التميز 

 على األفضل
عدم الرغبة في االندماج مع اآلخرين  الثقة باآلخرين

 ع بھمواالقتنا
تكريس الجھود وإثارة الحماس 

 .والرغبة في تحمل المخاطر
خبرة في استخدام المتوفر له من وسائل  الخبرة

وماھو محدد من أطر وأساليب عمل 
 ليحقق األھداف

خبرة في استخدام الوسائل غير 
االعتيادية وتجاوز المألوف والتقليدي 

 .في اساليب العمل
 معايير سلوكية غير تقليدية معايير سلوكية تقليدية السلوك

ال يركن إلى التحليل البيئي للحفاظ على  التحسس البيئي
 الوضع الراھن

حاجة قوية للتحسس والتحليل البيئي 
 لتغيير الوضع الراھن

ضعف الوضوح في وضع األھداف  وضوح األلفاظ
وعدم الوضوح في استخدام الوسائل 

 القيادية

 وضوح عالي للمستقبل وتحديد دقيق
 للوسائل القيادية التأثيرية

قوة الموقع والقوة الشخصية المعتمدة  أساس القوة ومصدرھا
 على الخبرة والمركز االجتماعي

قوة شخصية معتمدة على الخبرة 
وإعجاب التابعين بالسمات الملھمة 

 .والبطولية
البحث عن اإلجماع في اآلراء  العالقة بين القائد والتابعين

وامر والتوجيھات واالعتماد على األ
 المباشرة

تحويل اتجاھات التابعين إلى دعم 
 .وتنفيذ التغيرات الجذرية

  .31-30.سھيلة عباس، المرجع السابق، ص.  د:المصدر
  

من الجدول السابق نالحظ أن القيادة التحويلية تختلف عن القيادة التقليدية في جملة من النواحي مما   
أھم الئم يتفق ومتطلبات مدخل إدارة الجودة الشاملة، ولعل أھم االختالفات وجعلنا نميل إلى اعتمادھا كنمط م

  :ما يميز ھذه القيادة
  ّالقدرة على التغيير وھو ماتتطلع إليه إدارة الجودة الشاملة؛-
امتالك الرؤية وقد رأينا سابقا أن إستراتيجية تطبيق إدارة الجودة الشاملة تحتاج إلى رؤية واضحة لطبيعة -

  ف؛الھد
  الرؤية المشتركة بين القائد التحويلي والجماعة؛-
  ّالمخاطرة وعدم االنزواء واالكتفاء باللوائح والتنظيمات دون إبداع؛-
  االبتكار في األساليب؛-
  االھتمام بالبيئة كعامل تغيير؛-
  ممارسة القيادة بالتأثير؛-
  النظرة الواضحة للمستقبل؛-
  ع بين الخبرة والشخصية؛امتالك القائد التحويلي لقدرات تجم-
  .القدرة على التأثير في المرؤوسين باتجاه دعم التغيير-
  
فالنمط القيادي المطلوب لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة ھو ذلك النمط الذي يمكنه أن يقود إدارة الجودة    

ؤمن بروح الفريق ويعمل على إيجاد مناخ للعمل الجماعي، ، وھو نمط ي225الشاملة في جميع أرجاء التنظيم
يحفز العاملين ويقودھم نحو اإلبداع واالبتكار والتحسين المستمر، إضافة إلى إعطائه االھتمام المتوازن بين 
                                                           

 .89.  فيليب أتكنسون، مرجع سبق ذكره، ص 225

 - 104 -



العنصر البشري والعمليات والجانب الھيكلي في التنظيم، كما انه نمط يعمل على غرس القيم االيجابية تحقيقا 
  226.ح الفريق وتعظيما لمصلحة الفرد والمنظمةلرو

  
وھو نمط يتصف بانه قدوة لآلخرين، وفي ذلك يؤكد نائب رئيس شركة جنرال موتورز الحائزة   

لقد علمنا انه "مع ديمنج عن سر نجاح شركته فقال  في حديث له 1990سنة  Baldrigeعلى جائزة بالدرج 
يجب علينا أن نغير الشركة، وعلمنا انه ال يمكننا أن نطلب من اآلخرين أن يتغيروا دون أن نظھر نحن 

  .حسين، فالقائد ھو المثل الذي يحتذى به في الت227"كمديرين استعدادنا ورغبتنا في التغيير 
  

ّويتضح لنا مما سبق أن القائد تقع على عاتقه عملية نسج العالقات وتوضيح األھداف   
واالستراتيجيات والخطط الالزمة بمشاركة العاملين، داخليا وخارجيا بالتسويق لمؤسسته وإستراتيجيتھا في 

ء منظمته مقارنة بھم، الجودة للعمالء والموردين، مع تمتعه باليقظة في التعرف على منافسيه وقياس أدا
  .ومن ثم مواصلة التحسين المستمر

  
ومع التطورات والتحديات االقتصادية العالمية الجديدة فان نمط القيادة المتناسب وإدارة الجودة  

الشاملة أصبح يفرض نفسه على المنظمات الحديثة، وھو نمط اإلدارة التشاركية الذي يعتمد على تشجيع 
ة في القرارات وتحديدھا من خالل إدراج األھداف التي تھمھم، مما يعني تحفيزھم، العاملين على المشارك

ّوتعاونھم، وكسب والئھم، وانخراطھم في مشروع وھدف المؤسسة، وھو ما يمكن ھذه األخيرة من 
  .االستعمال الفعال إلمكانيات العاملين والحصول على الجودة والفعالية والمردودية األحسن

  
 مثل ھذا النوع من المشاركة يعني استعمال أدوات مناسبة تمكن من تحقيق ذلك، مثل والوصول إلى  

والقيادة . حلقات الجودة وصناديق االقتراحات، وتھيئة ظروف العمل من اجل تعبئة ذاكرة وخيال فرق العمل
  228:في إدارة الجودة الشاملة ال تكتفي بتوفير الوسائل المذكورة آنفا، بل وتعمل على

  
وال يعني األمر مكافأة االقتراحات المقبولة فقط ولكن من اجل تشجيع العاملين على : مكافأة المساھمين- أ

المساھمة أكثر باقتراحاته يجب أن نكافئ كل العاملين على أفكارھم، بمنحھم امتيازات أو مكافآت أو منح 
  .الخ....ر الحسنة سنوياأوسمة على األفكا

فعلى القيادة أن ال تھمل أفكار ومقترحات العاملين لفترة طويلة، بل عليھا : استغالل األفكار والمقترحات-ب
  .أن تشركھم في فرزھا وتحقيقھا

تعمل القيادة على ضمان االتصال المنتظم والدائم حول مستقبل ھذه المقترحات : ضمان استمرارية األداة- ج
 الموزعة، وتنظيم تحديات تخص بعض المواضيع والقضايا اإلستراتيجية الخاصة بتحسين العمليات والھدايا

  .الخ....ومتابعة معايير تحديد عدد المقترحات ومعدل إنتاج األفكار ومدة عالجھا 
القيام بإعداد دليل متابعة سواء في شكل ورقة أو عن طريق شبكة االتصال داخل المؤسسة : المتابعة-د
  .عالجة األفكار والمقترحات بسھولةلم
  

                                                           
 .27.  فريد زين الدين، اإلطار الفكري والفلسفي لمدخل الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص 226
 .119.  لويد دوبينز، مرجع سبق ذكره، ص 227

228  Le management participatif : source d’économie et de renforcement de la compétitivité de 
l’entreprise, capital RH, les ressources humaines en pratique, Chambre de commerce et d’industrie de 
paris, Seine-Saint-Denis, n : 40-février 2007, 
www.ccip.fr/upload/lettrerh/022007%20management%20participatif.pdf  
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وعلى القيادة الناجحة والقادرة على تفعيل منھج إدارة الجودة الشاملة أن تتمثل مقولة مھمة تنص     
، وھذا بواجب مساعدة القائد لمعاونيه على أداء واستكمال 229"العمل لمن يعمل من اجلنا: " على واجب

مھامھم من خالل سرعة التجاوب واالتصال معھم واالستماع لما يعترضھم من مشاكل ومصاعب، 
اد ھنا ھو الذي ومساعدتھم في صياغة أھدافھم ووضع االستراتيجيات، أي بعبارة أخرى ليس القائد المر

  .يكون في خدمة فريقه فقط ولكن الخادم األفضل لھم كذلك
  

وقد كتب العديد عن السمات والمھارات الواجب توفرھا في قادة إدارة الجودة الشاملة، ومن بين أھم   
  :ّ من أن ھناك سمات ومھارات معينة يلزم توفرھا وھيKoehler وPankowskiكر ماجاء به ُماذ
  

  سمات و مھارات قادة إدارة الجودة الشاملة      10:جدول رقم
 Skillsالمھارات   Traits السمات

1 -   الطاقة  االتصال- 1
2 -   عدم التأكد/تحمل الغموض  بناء الفريق- 2
  المثابرة- 3  القياس- 3
  إمكانية االعتماد عليھم- 4  التسھيالت- 4
  النظرة اإليجابية للنفس- 5  التعليم- 5
 ّالرغبة في التأثير في اآلخرين- 6  اتخاذ القرارات- 6
  التخطيط االستراتيجي- 7
  اإلدارة الذاتية- 8
  تمكين العاملين- 9
 

  . 61.جورج حبشي اسكندر، مرجع سبق ذكره،ص: المصدر
 

 14 ديمنج في نقاطه الـما أشار إليه من أھم ھيو: عناصر القيادة المالئمة لمدخل ادارة الجودة الشاملة- 6
  : واھم عناصر القيادة المحددة لنجاح القائد في إدارة الجودة الشاملة230.عندما قال ابدأ بالقيادات

تطوير وتحمل المسؤولية،  ونعني به اقتناع اإلدارة بدافعية العاملين وقدرتھم على ال: إدراك دور اإلدارة1- 6
وھنا يكمن دور اإلدارة في تدعيم ھذه الصفات، بأن ال تنظر لھم نظرة سلبية تجردھم من صفاتھم الذاتية 
ّالتحفيزية، وإذا ما تواجدت ھذه النظرة السلبية لدى المؤسسة فعليھا أال تتعجل في تطبيق مدخل إدارة الجودة 

  .الشاملة
  
ن ال يرتبط دور اإلدارة باألزمات فقط، مما يعني أن أولوياتھا تتحدد بردود  المفترض أ: دور اإلدارة2- 6

أفعالھا نحو ھذه األزمات وليس باستراتيجيات محكمة تعي من خاللھا الدور المنوط بھا والمتماشي ومدخل 
عليتھم ّإدارة الجودة الشاملة، تستخدم فيه التنبؤ العلمي وليس الحدس والتخمين، وتقيم أفرادھا بمدى فا

  .ھم على إنجاز األعمال في األوقات المعتادة، وتتخذ من العمل المستمر أداة لتحقيق التطوير المطلوبتوقدرا
  
 يرجع سببه إلى المنظمة %80 ذكرنا سابقا أن أغلب مشاكل الجودة بما يشكل : قبول مسؤولية الجودة3- 6

رة بحل المشاكل المتعلقة بكل من النظام والنظام المتبع وليس العاملين، مما يحتم ضرورة تكفل اإلدا
  .والمنظمة

  
وذلك يعني ضرورة اقتناع اإلدارة بان مقولة أن أسباب ومشاكل الجودة تعود للعاملين فيھا الكثير   

من الخطأ، وبذلك فان إيقاع اللوم والفشل عليھم في تحقيق اإلنتاجية واألھداف المطلوبة يجعلھا تركز على 
                                                           
229  Steven Sample, Devenez un Grand Leader, traduit a l’américain par Sabine Roland, édition 
d’organisation, paris, France, 2005, p. 152. 

 .71.، ص2006د عبد الغني حسن ھالل، إدارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريب، دار الكتب، الطبعة الرابعة، مصر، سنة محم. د 230
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 إحالل التكنولوجيا مكان العنصر البشري آلية لعملھا ويبعدھا عن تحقيق ھدف منظور خاطئ يتخذ من
  .الجودة

  
 تحتاج فلسفة إدارة الجودة الشاملة من أجل تطبيقھا إلى تحول شامل : التحول الشامل إلدارة المنظمة4- 6

ال يكتفي بتعديل في النمط السائد إلدارة المنظمة كعنصر من عناصر القيادة، والذي سيكون على مدى طويل 
جزئي أو تحسين ظرفي، ولكنه وفق رؤية إستراتيجية مقتنع بھا وصبر دؤوب، وھو ما يتم تحقيقه على مدى 

  .سنوات
 9000والجدير بالذكر ھنا أن الكثير من المؤسسات تلجأ اليوم إلى الحصول على شھادة اإليزو   

  . تصبو إليه إدارة الجودة الشاملةألنھا ال تتطلب إال أشھرا قليلة لتحقيق متطلباتھا عكس ما
إضافة إلى ذلك فان ھذا التحول لن تحققه الشعارات والندوات العلمية والتعبئة دون األفعال، وھو ما   

سينعكس في فقدان مصداقية اإلدارة أمام العاملين، وسيكون الفشل األكبر واألخطر ربما ھو استيعابھم 
ا شعارات فقط، مما يؤدي بھم إلى مقاومة أي تغيير في اتجاھاتھا الخاطئ لفلسفة الجودة الشاملة  من أنھ

  .مستقبال
  
 وھو عنصر يھتم برؤية اإلدارة العليا للتحفيز، ھل ھي رؤية مادية تعكس رؤية : السلوك والدافعية5- 6

روط ّاإلدارة بأنھا تدفع للعاملين كي يعملوا وفقط، وھي نظرة تايلورية ال تأخذ في الحسبان إال ظروف وش
العمل والترقيات والعالوات وصوال لألداء األحسن، أم ھي نظرة إضافة إلى ماسبق تعتمد الوصول بالعامل 
إلى مستوى االستمتاع بعمله والتعبير عن قدراته االبتكارية من خالل فرق العمل وروح الفريق وتحقيق 

  .الذات
ّكنھا من االھتمام بالعامل وإشراكه في وھذا كله يلقي على اإلدارة عبئا ومسؤولية وجھدا مبذوال، يم  

  .نقاشاتھا وعدم التسلط في إصدار القرارات دون مشاورته
  
 وھو تساؤل مھم يتناول دور القيادة ھل تعتمد على السلطة الرسمية  التي يستمدھا القائد : قيادة التغيير6- 6

تمد العمل والفعل وليس الشعارات من منصبه الرسمي، أم ھي قيادة مشاركة تجمع الكل إلحداث التغيير، وتع
  .في تحقيق التغيير، ألن ذلك يتنافى مطلقا مع مدخل إدارة الجودة الشاملة

  
  :ن المستمريبعد التحس: المطلب الثاني   

على اإلدارة العليا أن تقتنع بان التحسين المستمر ھو أساس عملية استيعاب مدخل وفلسفة إدارة   
ُقت معرفة أن التحسين المستمر ھو بعد يعكس الثقافة التنظيمية التي تركز الجودة الشاملة، وفي نفس الو

  .عليھا المؤسسة
ترتكز عليه  إذ انه األساس الذي ،التحسين ھدف رئيس للمؤسسة التي تعتنق إدارة الجودة الشاملة  

 من النقاط إستراتيجيتھا لتحقيق الجودة الشاملة والحصول على األداء المتميز، ويمكن أن نحدد مجموعة
  :الواجب توفرھا لتحقيق ذلك وھي

  تخفيض وتجنب األخطاء قبل وقوعھا؛-
  تحديد المشاكل بدقة ووضع األساليب الالزمة لحلھا؛-
  تخفيض االنحرافات التي تحدث في العملية اإلنتاجية؛-
  

مال  باستع»  KAIZEN «بتطوير فكرة التحسين المستمر كايزن " ماساكي أماي"وقد قام الياباني   
ومراقبة العملية اإلحصائية وغيرھا من األدوات، ويعتبر تنفيذ " شوھارت"األدوات اإلحصائية كحلقة 

  .األعمال بالشكل الصحيح من أول مرة أساس فكرة التحسين المستمر
  

َّويعتبر التحسين المستمر عملية منظمة وليست عشوائية، تستدعي تحديدا للھدف المتوخى من   
بات المادية والبشرية الالزمة لھا، ووضع كل ذلك ضمن خطة عمل تدعمھا اإلدارة العليا التحسين، والمتطل

ّقبل كل شيء، وإيجاد فريق للتحسين محدد السلطات والمسؤوليات، وال تتم ھذه األعمال إال في ظل وجود  ّ
  .ِّثقافة اتصال مفتوحة لجميع العاملين، ومحفزة على التحسين المستمر
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  : التحسين فانه البد من فھم ثقافة التحسين المتمثلة فيوحتى تنجح عملية  
  الحسين عملية مستمرة ليس لھا نھاية؛-
  التحسين عملية شاملة لجميع إدارات وأقسام وأنشطة المؤسسة؛-
  التحسين يحتاج إلى جھود كافة العاملين بالمنظمة؛-
  عدم وجود األخطاء ال يعني نھاية التحسين أو توقفه؛-
  .يعني تصحيح األخطاء فقط، ولكن يتعداه إلى القضاء عليھا تماماالتحسين ال -
  

وتدقيقا وترسيخا لمعنى التحسين المستمر قد تتبادر إلى أذھاننا فكرة أساسية يشملھا ھذا التساؤل   
وھو في حال توصلت المنظمة إلى مستوى يجعلھا األولى تنافسيا على مستوى السوق الذي تتعامل معه، فما 

  .لتحسين المستمر؟ھو مبرر ا
  

وفي الحقيقة فإن التساؤل بحد ذاته كاف لقيام وإيجاد مبرر التحسين المستمر، ثم إن المنافسة   
للتھديد المستمر من قبل المنافسين،  والتطور تحتم على المؤسسات تدعيم قدراتھا والبحث عن التحسين نظرا

 آخر صيحة في فترة زمنية معينة سيفقد ھذه ھذا من جھة ومن جھة أخرى فان ما يعتبر آخر تكنولوجيا أو
ورة حياة المنتجات أصبحت تتجه نحو القصر زمنيا، مما يحتم التيقظ أن دالميزة في زمن الحق، خاصة و

والعمل واعتبار التفوق متطلب أخالقي ال يعتمد على درجة التفوق على اآلخر فقط ومن ثم تجاوزه، ولكنه 
   231".منافسة الذات"يه ِّھو ما يمكن أن نسميتعداه إلى البحث عن األفضل، و

  
  مقارنة التجاه التحسين بين أمريكا واليابان               11:جدول رقم 

 الطريقة اليابانية األمريكيةالطريقة  وجه المقارنة
يتم التحسين على دفعات قصيرة    طريقة التحسين

    .األجل تحقق تغييرات جذرية
    

 

يتم التحسين بصورة تدريجية وال
 .تحتاج إلى إجراء تغييرات جذرية

يشمل التحسين مجاال محددا وبعد  مجال التحسين
ّاالنتھاء منه يتم اللجوء إلى مجال 

  .آخر وھكذا

  
التحسين يشمل جميع المجاالت في 

    آن واحد
  
  

  
    

  إصالح وھدم في آن واحد  ھدم وإعادة بناء  أسلوب التحسين
      

  تفكير جماعي  تفكير فردي  التفكير في التحسين
    

استثمارات مالية ضخمة متطلب التحسين 
وتكنولوجيا متطورة ومعقدة مع 

 التركيز على الجوانب الفنية

  
وجيا استثمارات مالية عادية وتكنول

سھلة مع التركيز على العنصر 
 .البشري

  .319. محمد عبد الفتاح الصيرفي، اإلدارة الرائدة، مرجع سبق ذكره، ص.د: المصدر
  

يوضحه الجدول السابق أن عملية التحسين في اليابان تعتمد على تحسينات صغيرة  وجوھر ما  
أمريكا فان التحسين جذري وقصير األجل وال متزايدة، تستند إلى العنصر البشري كأساس للعملية، بينما في 

                                                           
وقد وجدنا لھا أصال في الدين اإلسالمي من خالل حديث حذيفة بن اليمان   وھو مصطلح أردنا به التعبير عن اإلشكالية السابق طرحھا231

َال تكونوا إمعة ، تقولون : (رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  َُ ُ ُ َُ ًَ َّ ْإن أحسن ا: ِ ُلناُس أحسنا ، وإن ظلُموا ظلمنا ، ولكن وطنوا ِ ِّ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ َ َّ ََّ َ َ ِ َ
ِأنفسكم ، إن أحسن الناُس أن تحسنوا ، وإن أساُءوا فال تظلُموا ِْ َ ََ ََّ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ُِ ُ ُ ُْ وقد ضعفه الشيخ األلباني رحمه . بإسناد ضعيف ). 2007(رواه الترمذي ) ْ

 : أنظر في ھذا.حه من قول عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهغير أنه صح" ضعيف الترمذي"هللا في 

 http://www.islam-qa.com/ar/ref/137155                                    محمد صالح المنجد، اإلسالم سؤال وجواب-
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  juran ّيعتمد على العنصر البشري كأساس للعملية، بل يعتمد العوامل الفنية بديال عنه، وقد أكد ذلك جوران
   232.من أن الطريقة األمريكية تبحث عن التغيير الكبير في نظام العمل

  
وتتحمل اإلدارة مسؤولية كبيرة في دعم التحسين المستمر باعتبار أن ھذا األخير يتطلب تغييرا في   

  233:ثقافة المنظمة، وتتمثل ھذه المسؤولية في
  .تصميم وتطوير رؤية مستقبلية واستراتيجيات وتكتيكات يشارك فيھا العاملون-
  .تطوير نمط إداري يشجع على المكاشفة والثقة والتعاون-
، إضافة إلى صنع قرارات تتفق مع التوجھات اإلدارية في األجلين الطويل والقصير والتوازن بينھما-

  .مساھمتھا في بلوغ أھداف الجودة
  .تصوير وتطوير نظام للحوافز يشجع ويطور التعاون بين اإلدارة العليا والعاملين-
  .تصميم وتنفيذ برامج للتدريب المستمر-
  .تقييم موضوعي لألداء يدعم ويشجع الجھود الجماعية والفردية-
  

المنظمة، بھا تتمكن ھذه األخيرة من بلوغ القمة عبر فالتحسين المستمر عملية شاملة لكل مكونات   
  .جميع المستفيدين

  
  رؤية التحسين المستمر      24:الشكل رقم

   
    
نظمة، تستھدف الوصول إلى القمة، من خالل إذا فالتحسين المستمر يتضمن رؤية واضحة للم  

 .إشراك جميع المستفيدين
 
  :مراحل عملية التحسين- 1

 والذي قام اليابانيون بتغيير اسمه إلى دائرة PDCAمدخل : يعتبر نموذج شيوارت أو مايعرف بـ   
يد كل منھا ، ويركز ھذا المدخل على أھمية تكامل العمل اإلداري في حلقات متتابعة تف1950ديمنج عام 

  .األخرى وصوال إلى الھدف
                                                           

 .60. محمد عبد الغني حسن ھالل، نفس المرجع السابق، ص. د 232
دد التاسع احمد سيد مصطفى، التحسين المستمر مفھومه وآليته، أخبار اإلدارة، نشرة فصلية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الع. د 233

 .01. ص. 1999، )كانون أول( والعشرون، ديسمبر

        

  ةاإلستراتيجي                            
  
  
  

  مليـــات الع                                                             العميـــــل        
  
  
  

                                  
                                          األفـــــراد

Source : Alain Meignant, op. cit, p. 195. 
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        دورة شوھارت للتحسين    25:شكل رقم
     

  
  
  
  
  
  
  

  الجودة                
   العالية                

  
Source: Laurent levéque, Stéphane Mathieu, management intégré dans l’agroalimentaire, collection a 
savoir, afnor, paris, France, 2002, p. 29. 

  
  خطط         تصرف

P                   A  
  
  

  ّتفذ           دقق
D                   C  

  
  :التحسين مراحل وتشمل

  :وأھم أعمالھا: Pخطط - أ
  تحديد المشكالت والتعرف على نوعية العمالء؛-
  جمع المعلومات عن العملية المراد تحسينھا؛-
  جات العمالء؛تحديد احتيا-
  تحديد األخطاء وأسبابھا؛-
  وضع خطة للقضاء على األخطاء؛-
  .وضع معايير لتقييم التحسين-
  
  :وخطواتھا ھي: D  نفذ-ب
  تجربة تنفيذ خطة التحسين جزئيا؛-
  .جمع البيانات باستمرار لتقييم خطة التحسين-
  
  :وتتمحور حول: C دقق- ج
  تقييم خطة التحسين بعد تنفيذھا؛-
  .مدى نجاح الخطة في تحقيق أھدافھاتقييم -
  
  :وتتضمن:  A تصرف-د
ُاعتماد خطة التحسين إذا كان التقييم السابق ذكره إيجابيا؛- ُ  
  تدريب كافة العاملين على خطة التحسين؛-
  تطبيق شامل لخطة التحسين على كافة اإلدارات واألقسام؛-
ّإلغاء الخطة إذا كانت األخطاء كبيرة واستبدالھا بخطة-    جديدة؛ّ
  .تعديل الخطة إذا كانت األخطاء بسيطة-
  

 تعبيرا KAIZEN234ّومن اجل نجاح عملية التحسين والتي أطلق عليھا اليابانيون مصطلح كايزن  
ّ اإلدارة أن تتبنى مجموعة من األدوات الستخدامھا في حل المشاكل  ، فعلى235منھم عن التحسين المستمر

                                                           
 رئيس وصاحب معھد كايزن في طوكيو وفتح عشرات الفروع لمعھده في دول Dr : masaaki Imaiابتكره الدكتور ماساكي أماي  234
    األحسن أو األفضلzen التغيير التدريجي  وkaizen :    .Kaiوتعني كلمة كايزن. العالم
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وينصح باتخاذ .  تكرار دورة التحسين عدة مرات من خالل236التي تتلقاھا، ومن ثم مواصلة التحسين
دورات تحسين قصيرة للوصول للتحسين والحصول على تغذية مرتجعة للمعلومات لمعرفة التوجه وكذا 

  237.الفروقات مقارنة باألھداف
  
  238:تتمثل ھذه العناصر في: عناصر التحسين المستمر- 2
 وكما ذكرنا سابقا ھو من أھم مراحل تنفيذ عملية التحسين، ويتضمن ھذا العنصر الوقوف : التخطيط1- 2

ّ حرص المنظمة على توفير وتخصيص الوقت للتأكد من خطط تحسين الجودة وتنفيذھا على مدى
ومراجعتھا، على عكس المؤسسات التي ال تمنح وقتا وجھدا كافيين للتخطيط لعملية التحسين، ألنھا ال تؤمن 

  . الشاملةباألساليب والطرق المتعلقة باألجل الطويل، وليس لھا القدرة على األخذ بمفھوم إدارة الجودة
  
ّ بالنظر إلى مفھوم إدارة الجودة الشاملة فإنه يتعلق بالرؤية المستقبلية طويلة األجل، : استثمار التفكير2- 2

ذلك أن وضع الخطط يتطلب تفكيرا سليما، وھو ما يدفع اإلدارة إلى اعتبار ھذا التفكير بمثابة استثمار تنبني 
  . على النتائج الجيدةّعليه خطة التحسين المركزة والسليمة للحصول

  
ّفالكثير من رجال اإلدارة يحبذون بقاء األمور على حالھا وال يرغبون في استثمار وقت كافي لتقديم   

التحسينات المطلوبة على العمليات، وينفقون جھدھم األكبر في معالجة القضايا السطحية، وھو ماال يتالءم 
  .وإدارة الجودة الشاملة

  
وھو مدى اھتمام اإلدارة بقياس االنجاز وإدراكھا ألھميته في اتخاذ القرارات وصوال  : استخدام القياس3- 2

ّإلى التحسين المطلوب، ويعبر ھذا العنصر كذلك على مدى اھتمام العاملين بالمعلومات الخاصة بقياس 
ال يستخدم األداء لألقسام واإلدارات التي يتبعونھا وللشركة ككل، وقد نجد في بعض المنظمات أن القياس 

  .لخدمة اتخاذ القرار ولكنه يستخدم كوسيلة إلنزال العقاب والثواب، وھو مايتنافى وإدارة الجودة الشاملة
  
تحتاج المؤسسات إلى طاقات إبداعية وابتكاريه إلحداث التحسين :  التحسين المستمر ودورة المراجعة4- 2

ر وتفضيل األوضاع الحالية على التغير نحو المستمر، ولكن في بعض المؤسسات نجد ميال لمقاومة التغيي
األفضل، وتبقى تنظر إلى المقترحات التي يقدمھا العمال من اجل التحسين على أنھا نقدا ليست بحاجة إليه، 
وھو مايؤدي بالعاملين إلى االبتعاد عن تقديم المقترحات، ويظھر ذلك جليا في معدل التحسين الذي سيتم 

  .ت التقليديةببطء نتيجة ھذه المعتقدا
 وھو الفھم المتكامل لألھداف من خالل العالقات االعتمادية لألھداف الفردية وأھداف األقسام : التعظيم5- 2

واإلدارات، على أن تعطى األولوية ألھداف المنظمة، وتتحقق ھذه العالقة من خالل التخطيط الجيد، 
عمل كل واحد لھدف يخصه، وقد يكون ھذا واعتماد فرق العمل التي تحقق التعظيم في األداء عوض أن ي

  .الھدف متعارضا مع باقي األھداف والنتيجة ستكون سلبية األداء الكلي للمنظمة
  
 أثرھا وداللتھا، فكلما حصلت الشركة 9000إن لشھادات الجودة العالمية مثل األيزو :  شھادات الجودة6- 2

 ثقافة تنظيمية تمكن وتمھد الطريق لتقبل مدخل إدارة عليھا كان ذلك دليال على امتالكھا مؤھالت تسمح ببناء
  .الجودة الشاملة، وبذلك فھي تتخذ من شھادات الجودة منطلقا للتحسين المستمر وليس ھدفا تقف عند حدوده

  

                                                                                                                                                                                           
-214. ، ص1998إبراھيم عبد هللا المنيف، إستراتيجية اإلدارة اليابانية، مكتبة العبيكان، الطبعة األولى، الرياض، السعودية، سنة : انظر
215. 

235 Joseph A. Patrick and Diana s. furr, total quality in managing human resources, st Lucie press, 
America, 1999, p.120. 

 .يمكن الرجوع لھذه النقطة في المبحث الثالث من ھذا الفصل 236
237 Shoji shiba, op. cit, p. 70. 

توصيف ثقافة المنظمة المتوافقة مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة، مجلة اإلدارة، اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية، فريد زين الدين، .د 238
 .41-38. ، ص1998، يولية 01، العدد 31مصر، المجلد 
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  :النظمبعد : المطلب الثالث
  :يتضمن ھذا البعد مجموعة من العناصر يمكن إجمالھا في

   :االتصال- 1
عملية عن طريقھا يتم إيصال معلومة من أي نوع، من أي عضو :"يمكن تعريفه بأنهو:  مفھوم االتصال1- 1

  239."في الھيكل التنظيمي إلى عضو آخر بقصد إحداث تغيير
  

ومات أو الحقائق أو األفكار بين اثنين على األقل من األفراد في نقل البيانات أو المعل"أو ھو   
المنظمة، عن طريق رسائل شفوية أو مكتوبة أو اعتمادا على إشارات رمزية لھا دالالتھا ويدركھا المرسل 

  240."والمستقبل معا
مفھوم االتصال الذي نراه يتالءم وإدارة الجودة الشاملة وينص ولعل التعريف الذي نورده اآلن يلم ب  
االتصال ھو تبادل المعلومات والفھم من شخص آلخر، إنھا طريقة إليصال األفكار واآلراء :"على أن

  241."والحقائق والمشاعر والقيم لآلخرين
  

واالتصال وفق التعاريف السابقة يقع بين مفھومين، أحدھما تقليدي واآلخر معاصر من متطلبات   
إدارة الجودة الشاملة، والتساؤل الذي يمكنه اإلجابة على ذلك ھو ھل العملية االتصالية ھي مجرد تعليمات 

دارة معرفة مايريده العمال؟ وبنظرة تقليدية تجعل من رسمية ومحددة من أعلى ألسفل دون أن تحاول اإل
اإلدارة على معرفة مسبقة بما يريده العمال دون الرجوع إليھم؟، وھذا ماال تقبله إدارة الجودة الشاملة التي 

  :تتبنى عملية اتصالية تجعل من االتصال
  في جميع االتجاھات ومن أعلى ألسفل والعكس؛-
  كل منظم؛وفق تبادل للمعلومات وبش-
  ؛)الخ.....الفيديو، الصحف( قائم على أساس الوسائل الحديثة-
  أن يكون مستمرا ومفتوحا غير محدد؛-
  .دون عقبات أو إھمال ألي طرف في المؤسسة-
  .أن يعتمد التغذية العكسية لضمان نجاح العملية االتصالية-

    
ّ جانبين، ألن االتصال من جانب واالتصال الفعال الذي يتماشى وإدارة الجودة الشاملة يكون من  

واحد ال يعبر إال عن عملية إلرسال معلومات، وھو يھمل عنصر استجابة الطرف الثاني في العملية 
االتصالية، إذ أن إصدار الرئيس ألوامر معينة ال تناقش من المرؤوسين يجعل العملية ناقصة، أما العكس 

تغذية العكسية كعنصر أساسي وطرف إيجابي في تبيان وھو إدراج استجابة الطرف الثاني فانه يدخل ال
درجة تقبل االتصال من الجانبين، وتحقيق التوافق الالزم حول المراد من موضوع االتصال، ولعل من أھم 

  .وسائل تفعيل ھذا النوع من االتصال ھو جلسات المناقشة واالجتماعات والحوار الدائم
صالية وضمان فاعليتھا يتطلب التركيز على نقاط قوة الطرف الثاني في العملية االتصالية، وليس على إضافة إلى ذلك فإن نجاح العملية االت  

.الصعوبات التي يواجھھا ونقاط ضعفه، زيادة على العمل على وضعه ضمن شروط جيدة للوصول إلى نتيجة وخالصة تضمن نجاح االتصال
242

 وھو  
  .دليل على ضرورة اھتمام المؤسسة بكال النوعين من االتصال

  

  
  

 
 

  
 
 

                                                           
 .218. ، ص2000زينب محمد حقي، اإلدارة ومتغيرات العصر بين النظرية والتطبيق، مكتبة عين شمس، مصر، سنة . د 239
 .175.أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص. د 240
 .334. ، ص1997، األردن، سنة حسين حريم، السلوك التنظيمي، سلوك األفراد في المنظمات، دار زھران، عمان. د 241

242 Christian grellier, le management du bon sens, dunod, paris, France, 2003, p. 29. 
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                                      عملية االتصال من جانب واحد أو جانبين  26:شكل رقم      
          one way communication جانب واحد                                                                                                      

  المستقبل
  سينقل الرسالة

  المرسل 
  المعني المرسل

وال يريد استجابة  .وينفذ ما فيھا
 .من اآلخر

  المرسل
يعيد الرسالة في 
شكل حوار مرة 

 .أخرى

يناقش في التغذية  
المرتدة مرة 

 .أخرى

  
                                               two way communicationاتصال من جانبين

  .179. أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص. د: المصدر
    
  :واالتصاالت الواجب توافرھا في منھج إدارة الجودة الشاملة نوعان ھي  

  243: وتحكمھا قواعد ومسارات البناء التنظيمي داخل المؤسسة ومنھا:اتصاالت رسمية- أ
  االتصال الھابط من أعلى ألسفل؛-
  االتصال الصاعد من أسفل ألعلى؛-
  .تصال األفقياال-
  
وتحكمھا مصالح الجماعات، وھنا حتى ننجح في إطار منھج إدارة الجودة الشاملة : اتصاالت غير رسمية-ب

  .وجب على اإلدارة معرفة مسارات االتصاالت غير الرسمية، وتوجيھھا في خدمة أھداف المؤسسة
 
  : المبادئ األساسية لالتصال2- 1
ور االتصال في كل شيء، فمجرد وجود شخصين فنحن في وينبني على حض:  ضرورة االتصال2-1- 1

  .إطار عملية اتصالية، سواء كنا في وضعية حديث أو سكوت من ورائه رسالة ينتج عليھا الكثير من النتائج
  
  :فالعملية االتصالية تتضمن مفھومي المضمون والشكل بحيث أن:  االتصال مضمون وعالقة2-2- 1
  .لمضمونمايمكن قوله ھو الموضوع أو ا-
طريقة القول ھي الشكل أو العالقة، وتتمثل في التعبير على األشياء حسب السياق واألفراد، فقد يكون -

  .بطريقة حركية أو إيمائية أو أي طريقة تعبيرية أخرى لتمرير الخطاب
  .ولھذا فان شكل المضمون يجب أن يتماشى والمضمون، حتى ال تفقد العملية االتصالية مصداقيتھا  
    
وكما رأينا سابقا فان القائد في إدارة الجودة الشاملة يعبر عن النجاحات المتحققة من حالل خطابه أو   

حركاته، وينسب ذلك إلى جميع أفراد المنظمة، وال يمكن أن يتم ذلك بنسبة النجاح مضمونا إلى األفراد 
  . يشير بيديه إلى نفسهلقد نجحنا وحققنا المطلوب، وفي نفس الوقت: وحركيا إلى نفسه، كأن يقول

  
  . تسلط طرف على آخر دون االتصال من المساواة في العمليةانطالق  وھو: تكامل االتصال2-3- 1
  
 ذلك أن العملية االتصالية تجعل مضمون الرسالة مختلفا : اختالف معنى الرسائل باختالف السياق2-4- 1

ؤسسات الكثير من النزاعات إذا حاول أفرادھا فھم باختالف السياق الذي تقال فيه أو تتعلق به، مما يجنب الم
  .  مضمون االتصاالت وفق سياقاتھا

                                                           
، الدليل العلمي للقادة والمديرين لتحقيق TQMجيروم فانجا، ترجمة محمد عبد الحميد مرسي، مدير الجودة الشاملة  وارين شمدت و243

  .37. ، ص1997إدارة الجودة الشاملة، دار آفاق اإلبداع العالمية، الرياض، السعودية، سنة 
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 ويعتبر من أھم متطلبات نجاح التحسين في المؤسسة، ھذه األخيرة التي إن أرادت أن :العمل الجماعي- 2
الجماعي، وكما سنرى تدعم الثقافة التنظيمية المتوافقة مع مفھوم إدارة الجودة الشاملة فعليھا أن تساند العمل 

في المبحث الموالي أنه من بين المبادئ األساسية الداعمة للجودة الشاملة ھو مبدأ أن العالقة بين العاملين 
ھي عالقة تعاون وليست عالقة تنافس وتصارع، حتى ال تسود مظاھر العداوة والحقد والخوف واالنغالق، 

  244.، والنتيجة زيادة التحسين واالبتكارألن فاعلية الجماعة تفوق فاعلية الفرد على حدى
    
ات ، وتعتبر حلق245إضافة إلى أن ھذه المشاركة تؤدي إلى التقليل من المقاومة وترسي وعيا أفضل  

 .الجودة وفرق العمل من أھم وسائل تطبيق العمل الجماعي
ففرق العمل التي تعد ھي أساس حلقات الجودة والعمل الجماعي تتطلب عملية بناء ال تعني جمع   

أشخاص في مكان وتوجيھھم نحو ھدف مشترك، ولكن المقصود ھو إتباع ھؤالء األشخاص مسارا يوصلھم 
 246:وات التاليةإلى تكوين فريق ناجح وفق الخط

 وھي مرحلة اكتشاف األشخاص لبعضھم البعض، وتتميز بالحذر :stade nominalالمرحلة االسمية  1- 2
  .مرحلة ميالد الفريق:وعدم التعاون والضعف في انجاز مھام الفريق، ويمكن وصفھا  بـ

  
 وفيھا يبدأ أعضاء الفريق بالتعبير عن آرائھم بوضوح اكبر، :stade fusionne  مرحلة االندماج 2- 2

ويمكن أن تتميز بظھور التكتالت، كما أن عالقاتھم العاطفية تؤدي إلى اضطراب في السير الحسن 
   .مرحلة طفولة الفريقللمشروع، وھو ما يتطلب عملية تحليل لتكييف نموذج عمل الفريق وتسمى 

 
 وھي مرحلة المعايرة التي يبدأ فيھا أعضاء الفريق في حل :stade conflictuelle مرحلة التنازع 3- 2

اختالفاتھم العقلية والشخصية، بإيجاد وسائل عمل مشتركة، وھنا تظھر حاجتھم المتعلقة باالعتراف 
  .مرحلة المراھقةالخ، ويمكن أن يطلق عليھا ....الذاتي

  
يق وحدة متجانسة، واألعضاء يتعرفون على وفيھا يشكل الفر: Stade d’équipe مرحلة الفريق 4- 2

أدوارھم  الشخصية ويتقبلونھا، وبالتالي يكونون كتلة واحدة تخدم مصالح الفريق قبل أن تخدم أولوياتھم 
  الشخصية،

كما انه باستطاعتھم في ھذه المرحلة أن يطلبوا المساعدة، وكذا طلب التحكيم فيما يخص التكتالت   
    .مرحلة نضج الفريقطلق عليھا التي تحدث في الفريق، وي

  
ويعمل ھذا العنصر على إيجاد شراكة بين مختلف مستويات المنظمة تنفيذا لمبدأ نشر المعلومات : المھام- 3

على الجميع، فكلما أشركت اإلدارة العاملين في معرفة إستراتيجيتھا وخططھا وتعريفھم بأھدافھا وكيفية 
رف، خاصة تلك المھام المشتركة التي تربط بين أجزاء المؤسسة، كان تحقيقھا والمھام التي تقع على كل ط

ذلك مدعاة لبناء ثقافة مساندة إلدارة الجودة الشاملة، وتحفيز وزيادة حماس العاملين على تبني وفھم 
  .وبذلك تصبح ھذه المھام ملكا للعاملين، مما يجعلھم متمسكين ومؤيدين ومعتنقين لھا. مقتضياتھا

  
ني ضرورة تجنب ماتعتمده الھياكل والنظم التقليدية بفرض ثقافتھا من خالل تشتيت القائد وھو ما يع  

 خوفا من توحدھم ضده، وھو ما ترفضه ثقافة  (Diviser pour régner)247.لآلخرين للتحكم والسيطرة
  .الجودة التي تعني السير جميعا نحو الھدف

  
  

                                                           
 .29. فريد زين الدين، توصيف ثقافة المنظمة المتوافقة مع ادارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص.د 244
 .29. ، صمرجع سبق ذكرهدي أي ھوسي،  245

246Christian grellier, op. cit, p. 75-76.  
247 Michel Fiol et autres, Renforcer la Cohérence d’une Equipe, diriger et déléguer a la fois, dunod, paris, 
France, 2004, p. 137. 
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 بما أن إدارة الجودة الشاملة وفھمھا ونجاحھا يقوم على العنصر البشري الذي ينظر إلى العملية :التدريب- 4
ورة ملحة، وتبلغ أھميته نظرة طويلة األجل، فان تدريب ھذا العنصر واالستثمار في تنمية مھاراته يعد ضر

َإلى حد رصد إعتمادات مالية متناسبة وأھميته، وال يكتف   .ى فيه بالمنح والمساعدات من الجھات الخارجيةُ
  

ّ، ألن ھذا المعيار 248كما انه من الخطر ربط التدريب بسرعة العائد على االستثمار للمبالغ المنفقة  
  .يعتمد األمد القصير، وھو ما يتنافى وعملية التدريب التي تتطلبھا ثقافة الجودة الشاملة

ومن المعروف أن التدريب من خالل ما يكتسبه العاملون من مھارات على المدى الطويل سيكون   
  .لھا اثر على تنافسية المؤسسة

  
  249: وضع بعضھم مجموعة من المتطلبات للتدريب الفعال وھيوقد  

 الذي ينص على االبتعاد على األسلوب التسويقي من خالل المفھوم الخاطئ لمفھوم أفضل :االعتبار المالي- أ
  .سعر أو كلفة ألن التدريب الفعال يتطلب ميزانية اكبر

  . ويعنى بتنفيذ أساليب تدريبية ضمن وقت معقول:ر الزمنياالعتبا-ب
  . ويعنى باالختيار الحصيف للمدربين سواء من داخل المؤسسة أو من جھات خارجية:اختيار المدربين- ج
  .  وھذا لتلبية متطلبات التدريب من قاعات مشاھدة واستماع جيد:اختيار مكان التدريب-د
  .ّر وسائل التدريب واإلمكانات الالزمةويتم ذلك بتوفي: التجھيز الجيد-ه
  . بمعرفة الجميع من مدربين وإدارة وعاملينالذي يتناسب واحتياجات التدريب: تحديد البرنامج التدريبي-و
  .ضمن مفھوم الجودة الشاملةان نجاح العملية واستيعابھا وصوال للتحسين  لضم:استمرارية التدريب-ي
  
ّداللة على رؤيتھا السليمة والواضحة للمستقبل تظھر من خالل دعمھا  إن قوة المؤسسات وال:التعليم- 5

ّومؤازرتھا لتعلم أفرادھا، واستثمار ذلك بربط االحتياجات التعليمية والمتطلبات اإلستراتيجية الطويلة األمد 
  .اجل تحسين البيئة الثقافية للمؤسسة، وجعلھا تتوافق وتتقبل مدخل إدارة الجودة الشاملة

  
 من حياة اً ونعني به التزام اإلدارة بتطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة واعتبارھا جزء:رار الھدفاستق- 6

المؤسسة، ويظھر ذلك بمبادراتھا والعمل على تحقيقھا بنظرة طويلة األجل، وان ال تفشل وتعمل على 
لھدف متذبذبا وعرضة تغييرھا كلما واجھتھا مشكلة، وتعتمد على الشعارات والحماس فقط، وھو ما يجعل ا

  . للتغيير حسب األمزجة والتغيرات
  
دة الشاملة، وتبليغ ذلك لكل األفراد  وتخص القياس المستمر لمدى التقدم تجاه ثقافة الجو250:مراقبة التقدم- 7

العاملين في المؤسسة، حتى يتمكن الجميع من المشاركة في إبداء الرأي عن الكيفيات التي يتم بھا اإلعداد 
  .لتقبل وتطبيق مفھوم إدارة الجودة الشاملة، ومن ثم إحساسھم بالمشاركة في مجھودات التغيير

  
  :بعد التوجيه بالمستھلك: المطلب الرابع

ّأن تعرفنا على ھذا عندما تحدثنا على متطلبات إدارة الجودة الشاملة، واآلن نتكلم عنه كبعد من سبق   
العميل الداخلي والعميل الخارجي والفكرة :  وقد وضحنا أن المقصود بالعميل معنيان.أبعاد الثقافة التنظيمية

ّأن كل من يتلقى أو تؤدى له خدمة فھو مستھلك، وكل من يؤدي "   251."خدمة لغيره فھو موردُ
  

  :وعند تحليلنا لھذا البعد فان أھم العناصر المكونة له ھي
 المستھلك النھائي معتبارھ أھم ما يربط المؤسسة بمحيطھا الخارجي بام وھ:المستھلكون الخارجيون- 1

 حالة من م بالشكل الذي يخلق لھم ورغباتھملسلعھا وخدماتھا، مما يضع على عاتقھا مسؤولية تلبية احتياجاتھ
                                                           

 .30. ، مرجع سبق ذكره، صودة الشاملةالمتوافقة مع ادارة الج فريد زين الدين، توصيف ثقافة المنظمة.د 248
 .23-22. حسن احمد الطعاني، مرجع سبق ذكره، ص.د 249

250 Yves blanc, le manager a l’écoute, « 6 défis pour améliorer vos capacités d’écoute », dunod, 2eme 
édition, paris, France, 2005, p.66-70. 

 .31. فريد زين الدين، توصيف الثقافة التنظيمية المتوافقة مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص.  د 251
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االعتزاز بمنتجاتھا، ويضمن استمرارية عملية التحسين، ويؤكد العالقة المتواصلة بين المؤسسة والزبون، 
أن ال تكون عالقة مواجھة تنتھي بمجرد أداء ھذه الخدمة، وھو ما ّوالتي تمتد إلى مابعد أداء الخدمة، و

  .يتنافى وثقافة الجودة الشاملة
  
وھم مجموعة األفراد أو الخدمات أو األقسام الموجودة في المؤسسة والمعتمدة : المستھلكون الداخليون- 2

نسبة إلدارة المشتريات، ھذه في تأدية أعمالھا على أطراف أخرى فيھا، فإدارة اإلنتاج تعتبر مستھلكا بال
األخيرة تورد لھا المواد الخام وفي نفس الوقت تعتبر مستھلكا داخليا لإلدارة المالية التي تزودھا باألموال 

  .المطلوبة ألعمالھا
والفكرة ھنا أن كل مورد داخلي وجب عليه أن يضع في حسابه انه يورد مھمة أو خدمة ما لمستھلك   

وھذا المفھوم الواسع لمعنى المستھلك الذي . ي يتطلبھا مدخل إدارة الجودة الشاملةداخلي بالمواصفات الت
تتبناه إدارة الجودة الشاملة يجب أن يسود العالقات التبادلية داخل المؤسسة، حتى تضمن نجاح تطبيق إدارة 

  .الجودة الشاملة
  
مواد بأسعار مخفضة، ولكن ال تستھدف العالقة بين الموردين والمؤسسة الحصول على : الموردون- 3

ّاألمر يتعداه إلى ضرورة فھم واقتناع إدارة المؤسسة على أن المورد ھو جزء وحلقة مھمة في المؤسسة، 
ويركز مدخل إدارة الجودة الشاملة . وعنصرا مھما ينبني على أساسه في النھاية الوصول إلى رضا العمل

  .لكميات والجودة والتكلفة والمواعيد المناسبةعلى بناء عالقة مع المورد ترتكز على التوريد با
  
ّتمثل عنصرا مھما ضمن عناصر التوجيه بالمستھلك، وتظھر فعاليته في المعلومات : التغذية العكسية- 4

التي تحصل عليھا المؤسسة والخاصة برغبات المستھلكين وأسباب تحولھم إلى منتجات أخرى منافسة، وكذا 
ّويصل األمر في بعض المؤسسات التي تحترم   .  منتجات المؤسسةأسباب شكواھم وعدم رضاھم عن

ّعمالءھا وتدافع عن مركزھا إلى حد االلتقاء واالجتماع بھم لمعرفة ھذه المعلومات والقيام بالدراسات  ّ
  .ّالالزمة للوصول إليھا

ّفالعالقة كما ذكرنا سابقا بين المستھلك والمؤسسة ال تنتھي في مفھوم الجودة الشام   ّلة بانتھاء عملية ّ
ّالتسليم للسلعة أو الخدمة، ولكنھا تبقى مستمرة، وإال فقدت المؤسسة مركزھا التنافسي وتحول عنھا عمالؤھا  ّ ّ ّّ ّ ّّ

ّوبالذات فإنه ال ينبغي على المؤسسة التي تتبنى ھذه األفكار انتظار شكاوى   .إلى منافسيھا اآلخرين ّ
رفة احتياجاتھم ومصادر عدم رضاھم قبل أن تصل إلى مرحلة العمالء، بل يجب عليھا أن تبادر إلى مع

  .الشكوى
  
ُ والمقصود بھا أن تشرك المؤسسة مورديھا وعمالءھا في إيجاد الحلول المناسبة :الحلول المشتركة- 5

للمشاكل المطروحة مع أطرافھا الخارجية من مستھلكين وموردين، عن طريق تبادل المعلومات وتفعيل 
العكسية، وأن ال تنعزل بمفردھا، وأن تعمل على تشكيل فريق عمل مشترك يضمھم جميعا، عملية التغذية 

ّوال تنظر إلى العالقة معھم على أنھا عالقة بيع تنتھي باستالم المواد وتسليم السلع والخدمات النھائية، وتظن 
ا في النھاية إلى احتمال أنھا األقدر على التخطيط الجيد ومعرفة احتياجات المستھلكين، فكل ذلك سيؤدي بھ

  .فقدان مركزھا التنافسي، ويكرس سيادة الثقافة السلبية داخل المؤسسة
  
إن عملية تخطيط المنتج وتحديد مواصفاته ووضع االحتياجات المستقبلية : المشاركة في تخطيط المنتج- 6

ويحصل ذلك . مستھلكللمستھلكين يجب أن تنبني على أساس الحقائق والمعلومات التي تمثل وجھة نظر ال
من خالل عملية االتصال الدائمة والمباشرة مع المستھلكين والموردين لمعرفة احتياجاتھم ورغباتھم، وتحييد 

  .كل ما من شانه أن يخل بھذه العالقة
  
 ھذا العنصر له أھميته في إيجاد ثقافة ايجابية إذا تمكنت اإلدارة باعتبارھا :اإلدارة كمورد وكمستھلك- 7

ّن النظام، بحيث أنھا تتعرف على مستھلكيھا الداخليين في المؤسسة، وتتعرف على ردودھم بواسطة جزء م ّ
التغذية العكسية عن مدى رضاھم عن الخدمات المقدمة، وتتلقى االنتقادات من طرف عامليھا بايجابية دون 

  .تھديد أو استعالء أو كسر لمشاعرھم
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  : الشاملةالتحول إلى ثقافة الجودة: المبحث الثالث
 ،خرالحديث عن إدارة الجودة الشاملة لم ينطلق من فراغ أو ترف فكري كما يظن البعض اآل  

ح ھذا المنھج سواء على مستوى المؤسسات أو الدول يمكن االستفادة من  تطبيق ونجاوللتدليل على إمكانية
ة الشاملة والتعرف على أھمية إلى الجودفيھا التجربة اليابانية من خالل التعرف على عوامل نجاح التحول 

  :أدوات الجودة في أي تحول بدراسة النقاط التالية
  . النموذج الياباني وعوامل نجاحه-
  . أدوات الجودة-
  

  :اليابان كنموذج للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة: المطلب األول
ابان قد أغرى الكثير من مما ال شك فيه أن النجاح الذي عرفته الي  عوامل نجاح النموذج الياباني- 1

الدارسين لالھتمام به ومعرفة أصول ھذه الثقافة واالتجاھات التي مكنت المؤسسة اليابانية من تبوء المكانة 
  .الرائدة في األسواق العالمية، وأصبحت المنافس األول في كل األسواق

  
التطبيق محاولة من ولم يقتصر االھتمام على مستوى الدراسات فقط، ولكنه امتد إلى مستويات   

اآلخرين الحصول على المكاسب الناتجة من وراء التفوق الياباني، الذي شھد طفرة حقيقية ال يمكن وصفھا 
الذي يوضح لنا تطور مستويات جودة المنتجات : إال بالمعجزة االقتصادية، وھو ما يظھره الشكل الموالي

ّتعبر عن الرداءة إلى أن أصبحت تعبيرا عن " ليابانصنع في ا"اليابانية التي كانت إلى حد قريب عالمتھا 
المنتج األجود في السوق العالمية، بل انتقل األمر إلى أن أصبحت المنتجات تعرف بشركاتھا العمالقة وليس 

  . وغيرھا من المؤسسات العالميةSony و سوني Toyotaببلدھا اليابان مثل تويوتا 
  

     ات اليابانيةتطور مستوى جودة المنتج      27:شكل رقم
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وجيه العلي، حلقات الجودة اليابانية، المفھوم واألھمية، مجلة اإلدارة العامة، معھد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، العدد . د: المصدر
  :نقال عن. 13. ص. 1987، مارس 53

Juran. J: « product quality- a prescription for the west », management review, June and July, 1981. 

    
 أن إدخال نظم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اليابانية عنما سبق فان الشكل يعبر إضافة إلى  

قت مثيالتھا في الدول الصناعية األخرى، خاصة في قد أدى إلى تفوقھا من حيث الجودة التي تحسنت وفا
السبعينات إلى يومنا ھذا، بعدما كانت في الحضيض قبل ذلك، وھو ما يعني سيادة ثقافة التحسين المستمر 

  .في المؤسسة اليابانية
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وقد حاول البعض تكييف منطلقات التحول الياباني للوصول إلى نتيجة تتيح التفوق، وھو ما قام به   
 التي نصت على أھمية ثقافة المنظمة في نجاح z من خالل نظريته المعروفة بنظرية  ouchiيأتش

  252.المؤسسات اليابانية، ولعل أھم ما جاء فيه ھو قدرة المؤسسات اليابانية على التكيف مع الثقافة السائدة
  

 الذي اھتم بتطوير ثقافة الجودة الشاملة وبذل الجھود من اجل وفي تحديدنا لتفوق النموذج الياباني  
إيصالھا إلى كافة أعضاء المنظمة، أدركنا أھمية التالؤم الواضح الحاصل بين فلسفة الجودة الشاملة والثقافة 

و بفا . ّاليابانية، سواء منھا العامة أو التنظيمية المؤيدة التجاه الجودة، وعلى حسب ما اورده الوود اس
ويمكن أن نبرز أھم عوامل . 253"الجودة حقيقة ھي وظيفة كل شخص في اليابان" سارن فان . راكيش كي

  :قاط التاليةالنجاح في الن
  
 تتصف المنظمات اليابانية بالحركية واالنفتاح على البيئة الخارجية، واالبتعاد عن :مرونة التنظيم 1- 1

األنماط البيروقراطية في التنظيم، ويظھر ذلك جليا من خالل ال مركزية السلطة، والتقليل من المستويات 
  .قه وضوح كبير في األھدافاإلدارية، وعدم االلتزام بشكل معين من التنظيم، يراف

  
: رئيس إحدى المؤسسات اليابانية عن ھذه المرونة بالقول Matsushita وفي ذلك يعبر ماتسوشيتا   

ّبان المنظمات ھي أشبه بالسائل، وأنه ال يمكن التمسك بالخرائط التنظيمية حرفيا ولكن يمكن أن نضفي "
  254.عليھا مسحة إنسانية

  التنظيم الياباني في أن المدير الياباني ال يعتمد أساسا على الخريطة التنظيمية، والتيوتتجلى مرونة  
يعتبرھا وسيلة لتعريف األطراف الخارجة باأللقاب الرسمية والمواقع التنظيمية ألعضاء المنظمة، ونادرا 
مايستخدمھا لتحديد مسؤوليات أعضاء المنظمة، واألساس الذي يعتمد عليه ھو االستشارة والتفاوض بين 

ليابانية، عكس ما ھو سائد في أعضاء المنظمة، وھو مايشير إلى أھمية التنظيم غير الرسمي في المنظمة ا
المؤسسات والشركات األمريكية، باعتمادھا على الخريطة التنظيمية كوسيلة لتحديد سلطات ومسؤوليات 

  255.المدير
  

ستقاللية والمعروف أن التنظيم في المؤسسة اليابانية يؤكد على تحقيق التفاعل بين األفراد، وا  
ومرونة العاملين في أداء أعمالھم، ويتم تصميم الوظائف بشكل يضمن تنوع المھام واألنشطة المحددة 
للعمل، وإعطاء العامل إحساسا بالمسؤولية عن مايقوم به، وإشعاره بأھميته، وإبراز ذاتيته وأھميته في 

 .نتحقيق أھداف المنظمة بطريقة كفؤة تميز المنظمة عن باقي المنافسي
  
 في المؤسسات اليابانية يكون التدريب مستمرا ومكثفا يشمل الجميع، من :االلتزام بالتدريب المستمر 2- 1

ّموظفين ومديرين وقادة حتى ال يتقادمون، كما أنه ال يتم االستغناء عن العاملين طبقا للتوظيف طويل األجل، 
  .والوظائف المتاحةبل يتم تحويل مؤھالتھم من خالل التدريب التحويلي ليتناسب 

  
  256: أنواع ھي04والتدريب في المؤسسات اليابانية   

 وتحرص فيه المؤسسات اليابانية على وضع برامج تدريبية دائمة، من خالل : التدريب أثناء العمل2-1- 1
  . ما يكسبھم مھارات جديدةتنقل العاملين من وظيفة ألخرى استجابة لالحتياجات العملية، وھو

  

                                                           
 .432. ، ص مرجع سبق ذكرهحسين حريم،. د 252
سارن، تعريب محمد محمود الشواربي، إدارة اإلنتاج والعمليات، مدخل حديث، دار المريخ للنشر، . بفا و راكيش كي. الووس اس 253

   .569. الرياض، السعودية، بدون سنة، ص
عوامل نجاح المؤسسات اليابانية، الدروس المستفادة للمؤسسات العربية، مجلة اإلدارة، اتحاد جمعيات توفيق محمد عبد المحسن، .د 254

 .96. ، ص1991، العدد األول، يوليو 24التنمية اإلدارية، مصر، المجلد 
 .241.فريد علي محمد شوشة، مرجع سبق ذكره، ص.  د255
 .34.خليل درويش، مرجع سبق ذكره، ص.  د256
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ّويركز التدريب أثناء العمل على انتقال العامل بين األقسام المختلفة، للتعرف على اختصاصات   
ّومھارات كل قسم ودوره في العملية اإلدارية، مما يوفر للشركة بدائل يمكن توظيفھا حسب األھداف 

  .المبتغاة
  

فترة تدرجه من أدنى السلم الوظيفي إلى أعاله، مما كما تستمر عملية التدريب ھذه طيلة حياته و  
ّيمكنه من أداء أي عمل يطلب منه مستقبال َ ُ.  

  
الشركات  وتھتم فيه الشركات اليابانية بتطوير برامج تدريبية باستغالل مجموعة : التدريب المؤسسي2-2- 1

  .والمؤسسات التدريبية المتخصصة بتنفيذ برامج تدريبية للمتدربين
  257.ّذا النوع من التدريب أنه يتم تحت رقابة المنظمة ويصبح جزء من خطتھا العامةوميزة ھ  

  
 لالجتماعات الرسمية وغير الرسمية دور رئيسي في حل المشكالت التي : التدريب باالجتماعات2-3- 1

  .اقتراحات الحلول المشتركة بين العاملينتواجه العاملين، من خالل مناقشة مشكالت العمل و
  
 أما التدريب الخاص بالعاملين الجدد ،dogoّ تسمى األنواع الثالثة السابقة بـ :تدريب العاملين الجدد 2-4- 1

ّفانه يتضمن إكسابھم القيم التي تخلق وتطو◌◌ر والء العاملين، والتزامھم بالقيم التي تريدھا المنظمة،  ّ ّ
العنصر البشري لثقافة المنظمة، دون إغفال تدريبھم على الوظائف التي سيلتحقون ومعرفة مدى مالءمة 

  .بھا
  

   الجودة كعنصر متحقق من عمليات التدريب المتكاملة          28:شكل رقم
  

    
 

  
                                                                                                              

  
  
  
  

   مجموعة شركات                                                
  ّ مؤسسات التعليم                  
  صةّ مؤسسات اإلدارة المتخص                  
  .35. ، صمرحع سبق ذكرهخليل درويش، . د: المصدر

  
وما يضفي أھمية كبرى للتدريب في حياة المؤسسات اليابانية ھو عدد المراكز التدريبية المتوفرة   

 مركز تعمل على تحقيق أھداف تدريبية تتمثل 30.000بكثرة، ففي إحدى الشركات بلغ عدد ھذه المراكز 
  258:في
  تقديم العامل الجديد للوظيفة؛-
  تحسين أداء الفرد في الوظيفة الحالية؛-
  تدريب الفرد لشغل وظائف أعلى؛-
   الثقة بالنفس ألداء األعمال المختلفة؛زيادة-
  .تلقين المتدرب القيم التي تعمل بھا الشركة والمجتمع-

                                                           
  .20. حسن احمد الطعاني، مرجع سبق ذكره، ص.  د257
ى،، إدارة الجودة الشاملة، العالقة بين المعطيات البيئية في مصر وإمكانية تطبيق الجودة الشاملة، زمالة، صفاء رأفت محمد موس.د 258

 .48.، ص1998أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، مصر، 

االجتماعات الرسمية 
  الرسميةوغير 

  التدريب أثناء العمل  التدريب المؤسسي

  DOGOالتدريب في الورشة         

 - 119 -



 وھي أبرز سمة مميزة للعمل في المؤسسات اليابانية، فإضافة إلى الجماعية نجد :العمل الجماعي 3- 1
مدير شركة سوني  Moritaاالستمتاع الذاتي لدى األفراد في مساعدة اآلخرين، وفي ذلك يقول موريتا 

Sony:"  ،إن العمل بشركته يشبه إلى حد كبير العمل في السفينة التي يواجه كل فرد فيھا مصيرا واحدا
   259."والخطأ المرتكب من أي فرد منھم داخل السفينة سيؤدي إلى غرقھا وإلحاق الضرر باآلخرين

  
ّن بطبيعتھم ال يميلون إلى المواجھات الحادة التي تحدث وجھا لوجه، فإنھم ينظرون إلى وكما أن اليابانيي

ّالمنظمة على أنھا عائلة ال يجب أن تحدث فيھا مثل ھذه المواجھات، ويظھر اإلجماع في المؤسسات اليابانية  ّ
عة اتخاذ القرارات التي يميزھا التضامن، وحتى المسؤولية عن النتائج تكون تضامنية بين بالنظر إلى طبي

  .متخذي القرارات تحقيقا لمبدأ معادلة السلطة للمسؤولية
  

ّوللتذكير فإن اتخاذ القرارات يتم بدءا بالتشاور مع الموظفين، ويكون تدفقھا من أسفل ألعلى ويقول    ّ
في مقارنة بين نظام اتخاذ القرارات في منظمات األعمال اليابانية  Peter Druckerفي ذلك بيتر دروكر

ّإنه في الغرب يتركز االھتمام في البحث والتطوير : ّ والنمط التقليدي في اتخاذ القرارات»  Ringi « المسمى
ّ فإن العنصر على مداخل نظامية تحاول تقديم أجوبة عن األسئلة المتعلقة باتخاذ القرارات، بينما في اليابان

المھم يكمن في تحديد السؤال عن الحاجة للقرار؟ وماھي طبيعة القرار؟، وھو ما يسعى إليه اليابانيون في 
  260.توافق كامل بدءا من أدنى مستوى، وبين الجماعات وفرق العمل، واالستعانة بنظام المقترحات

  
 مقترح يأتي 140000 إلى 120000 نجد معدل يتراوح بين  Toyotaبع لشركة تويوتا ففي معمل تا  

  261. منھا بعين االعتبار%99من مختلف المتعاملين يتم اخذ 
 ويرجع  وعلى النقيض من ذلك نجد أن اتخاذ القرارات في النموذج األمريكي يكون بطريقة فردية،

   262.ذلك إلى القصور في الوقت والطاقة والمعلومات وعوامل التمكن اإلداري
  

األمريكية التي تتجه  ولكن حسب رأي الباحث فان الفردية يمكن أن ترجع إلى طبيعة الثقافة  
  :تنص على أننحو الفردية أكثر، ويظھر ذلك من الفروض األساسية للثقافة األمريكية والتي 

  اإلنسان صانع قدره وعليه أن يحقق ذاته بنفسه؛-  
  التقييم السريع والترقية السريعة؛-  
  التوجه الفردي في المسؤولية؛-  
  عدم تشجيع التنظيمات غير الرسمية؛-  
  .التوظيف قصير األجل-  
    
  

                                                          

لجماعية في العمل  في اليابان أساليب ووسائل تحقق مبدأ المشاركة اكما أوجدت الثقافة التنظيمية
الذي يتضمن حلوال للمشكالت من جانب العاملين، والذي  واتخاذ القرارات، مثل نظام تقديم االقتراحات

يعمل على تحقيق االبتكار والتجديد، فقد بلغ عدد المقترحات في إحدى السنوات بشركة ماتسوشيتا 
Matsushita تحفيز من اإلدارة على تقديم مثل ھذه ، وھو انعكاس لما يتلقاه العاملون من460000 حوالي 

  263.المقترحات لتحسين األداء، وخاصة عند تحليل منتجات المنافسين وتقديم منتجات جديدة
ودة التي كان لھا دور كبير في ما وصلت إليه اليابان، والتي ھي حسب ما ھذا إضافة إلى حلقات الج 

مجموعة من العاملين تتطوع لدراسة وحل مشكالت : "ّبأنھا Hirotaka Takeuchiّعرفھا الدكتور 
  264".العمل

 
 .173.رة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، صتوفيق محمد عبد المحسن، تخطيط ومراقبة جودة المنتجات، مدخل إدا. د 259
 .242-241.فريد علي شوشة، مرجع سبق ذكره، ص. د 260

261 Raymond Leban, Management de L’Entreprise, Principes et Meilleurs Pratiques, 16 principes de 
politique générale, édition d’organisation, 2eme édition, paris, France, 2005, p. 215. 

، 265ماذا يمكن ان نتعلم من اليابان؟، مجلة مركز دراسات الوحدة العربية، العدد ، سعد غالب ياسين، العرب واإلدارة اليابانية. د 262
 .55-54. ص، 2001مارس

  . 97.توفيق محمد عبد المحسن، عوامل نجاح المؤسسات اليابانية، الدروس المستفادة للمؤسسات العربية، مرجع سبق ذكره، ص. د263
 .12.وجيه العلي، مرجع سبق ذكره، ص. د 264
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تعلي من شأن العامل وتبث روح العمل وبنظرة تفحصيه لحلقات الجودة نجد أنھا تحمل أبعادا ثقافية   
  :والتعاون وتحقيق الذات، وھو مايالحظ من خالل الفروض اإلنسانية التي اعتمدتھا وھي

  مسؤولية العامل ورغبته في أداء عمله بكفاءة وإتقان؛-أ
  العامل ھو األفضل في موقع عمله في اكتشافه وتقديمه الحلول للمشكالت المتعلقة بالجودة؛-ب
  .سين في الجودة يتطلب مستوى من األداء ال يتأتى إال بتدريب األفراد والتزامھمالتح-ج
  

ّ استھدفت تحليل عدد االقتراحات التي يقدمھا Hirman Simonوفي دراسة لـ ھيرمان سيمون   
 عدد  مرة أداء العامل األلماني، نتيجة ازدياد514اليابانيون واأللمان، وجد أن أداء العمال اليابانيين يمثل 

  265.ّاالقتراحات واألفكار المنفذة للعمال اليابانيين
  

ّ تنوع فرق العمل في المؤسسات اليابانية          12:جدول رقم ّ  
 فترة العملالمسائل المطروحة للحل  األعضاء التكوين

ّ بالعمل ولكنھا متعلقة
assignes 

 مدة المھمة يختارھم المشرفقرار المدير فريق التدخل

متعلقة بالعمل ولكن  كل العمال من نفس الفريق تطوعي حلقات الجودة
 يختارھا األعضاء

عمل متواصل 
مادام الفريق 

 موجود
فريق عمل غير 

 رسمي
ال تتعلق بالعمل  تطوعي تطوعي

 assignesوليست
عمل متواصل 
مادام األعضاء 

 موجودون
 Source: Shoji Shiba et autres, traduit par René Piétri, op. cit, P. 240. 

    
  :من الشكل السابق أن المؤسسات اليابانية لھا نوعان من فرق العمل ويتضح  

  :ويشمل: النوع األول- أ
  . وتنتھي بانتھاء المھمةassignesوتجتمع لحل المشاكل المتعلقة بالعمل ولكنھا: فرق عمل للتدخل-
تنحصر مھامھا في المشاكل غير المتعلقة بالعمل وھي فرق متواصلة بوجود : ل غير رسميةفرق عم-

  .أعضائھا وتتصف بأنھا غير مھيكلة كثيرا
  
وھي حلقات الجودة وھدفھا خلق فريق عمل دائم يعمل على التحسين المستمر المرتبط : النوع الثاني-ب

  .بمشاكل العمل
  

فريق يضم مجموعة من األعضاء المنتمين لنفس الوحدة بصفة ومن المعلوم أن العمل ضمن ھذا ال  
وحلقات الجودة تستھدف مشاركة الجميع وھدفھا مزدوج يرتبط . تطوعية من اجل تنمية الفرد والجماعة

  :بالعمل
  .التحكم في الجودة بتقليل االنحرافات في جودة المنتجات والخدمات، والعمل على تحسين ھذه الجودة-
  . بحد ذاته ورفع مستواه وقدراتهتنمية العامل-

  
وإضافة إلى ذلك فان حلقات الجودة تستھدف الحصول على أحسن جودة للمنتجات والخدمات 

  266:واألدوات والعمليات من خالل تحسين
  اإلنتاجية؛-
  تنظيم العمل؛-
  عالقات وظروف العمل؛-

                                                           
 .243. فريد علي محمد شوشة، مرجع سبق ذكره، ص.د 265

266 François Caby,Claude Janbart, la qualité dans les services,  fondements, témoignages, outils, 
economica, 2eme édition, paris, France, 2002, p. 152. 
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  المعلومات؛-
  .اندماج وانخراط العاملين-
  

                                                                                   حلقات الجودة29:    شكل رقم
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 05 حلقات الجودة حوالي 1962 سنة Ishikawaويوجد اليوم في اليابان منذ أن أبدع ايشيكاوا  
منھا في المؤسسات اليابانية، وتضم  بلد، الثلث 60ماليين منتسب إليھا في اليابان، وھي منتشرة في حوالي 

  . ولو أن ھناك اختالفات في حصر أعضاء الحلقة الواحدة267. عامل فأكثر30
  
ّسن للمعلومات والبيانات الالزمة يتيح االتصال الفعال في المؤسسات اليابانية تبادال أح:  فعالية االتصال4- 1

التخاذ القرارات وحل المشكالت، إذ أن نظم االتصاالت المطبقة فيھا تعكس مدى ترابط التنظيم، ذلك أنھا 
  .اتصاالت تتم في جميع االتجاھات وبمختلف الوسائل الممكنة المباشرة وغير المباشرة

    
ّالت غير المباشرة، وھو مايعكس تمرس األفراد في والحقيقة أن المؤسسات اليابانية تھتم أكثر باالتصا

   268.حياتھم على تنمية قدراتھم للتفاھم من غير كلمات، ويصل األمر إلى حد معرفة نوايا اآلخرين
ّباني ال يميل إلى المذكرات والنشرات المكتوبة في ّھذا من جھة ومن جھة أخرى فان النموذج اليا  

  .ّعملية االتصال، ويستبدلھا باالستشارات اللفظية قبل استصدار أية مذكرة
  

ويتحقق االتصال الفعال في المؤسسات اليابانية من خالل التواصل بين اإلدارة العليا والمستويات   
ل اإلدارة العليا لمقترحات واستشارات المستويات الدنيا، ، الذي يتميز بتقبRingiالدنيا بواسطة نظام رينجي 

وكذا الدعم الذي تلقاه اإلدارة الوسطى والمشرفين من خالل الصالحيات التي تسمح لھم بصنع وتنفيذ 
  .القرارات اإلستراتيجية

  

                                                           
، -في اتحاد العلماء والمھندسين اليابانيين-  في اليابان حلقة الجودة تأخذ صفة الرسمية عندما تسجل في القيادة العامة لحلقات الجودة 267

           .Shoji Shiba, op. Cit. p.251:انظر. وإدارة المؤسسة ال تتدخل مباشرة ولكنه يمكنھا تدعيم ھذا النمو للحلقات بطرق مختلفة
                                                                                         

 .172. توفيق محمد عبد المحسن، تخطيط ومراقبة جودة المنتجات، مرجع سبق ذكره، ص. د 268

  
  
  
  
  
  

   طرق مشتركة                                               التطوع      
  
  
  
  

المساھمة في نشاطات التحكم في   فردية وجماعية                              تنمية
  مؤسسةجودة ال                 

  
  
  
  

Source : Shoji Shiba, op. cit, p. 252. 

   صغيرة العمل في إطار فرق عمل

التحكم وتحسين فريق العمل الذي 
  ينتمون إليه

مستويات التحسين المستمر ورفع 
 المشاكل المطروحة للحل

 - 122 -



ل الى حد تفوق تولي المؤسسات اليابانية أھمية بالغة للعالقات اإلنسانية تص: أھمية العالقات اإلنسانية 5- 1
فيه أھمية العالقات الوظيفية، وتبتعد بھم عن النموذج الغربي الذي يضعھم في قالب آلي، فھنا تكون النظرة 
لألفراد على أساس أنھم مجموعة تجمعھم عالقات إنسانية واحدة، وفي ذلك يؤكد اتحاد العلماء والمھندسين 

  .ية واعتبارا للجانب اإلنساني ستفقد أفضل عناصرھاأن الشركات التي ال تعطي أھم(Juse )  اليابانيين 
  

ويبرز االھتمام بالجانب اإلنساني في المؤسسات اليابانية من خالل اإلنفاق على وسائل الترفيه   
 مليون دوالر، وھو مبلغ يفوق ميزانية 14والمشاركة االجتماعية للعاملين، والتي بلغت في إحدى السنوات 

 األمر في بعض األحيان إلى حد تدخل رؤساء العمل في إتمام االرتباط األسري بين ويصل. الدفاع اليابانية
   269.الرجل والمرأة داخل الشركة لرفع الروح المعنوية لألفراد، ومن ثم زيادة اإلنتاجية

  
غربية من أن دور المدراء يتمثل في اتخاذ عكس ماھو متعارف عليه في المؤسسات ال: دور القيادة 6- 1

القرارات وإصدار األوامر من األعلى إلى المستويات التنظيمية األدنى، فانه في المؤسسات اليابانية المدير 
  .له دور المسھل ألداء العمل وحل المشاكل جماعيا وبفعالية أوال قبل أن يتخذ أو يصدر أي قرار

  
مكثفة التي يعقدھا لمناقشة المشكالت المطروحة مع العاملين، ومن ثم ويظھر جليا من االجتماعات ال  

اتخاذ القرارات المالئمة، وربما يكون ما قاله رئيس شركة ماتسوشيتا خير دليل على فعالية االتصال كما 
عندما أجتمع مع المديرين في ھذه الشركة فان : "ذكرنا سابقا، وكذا الدور الذي تلعبه القيادة إذ يقول

الجتماع ال يتخذ صفة الرسمية إال نادرا، ولكن العنصر الھام في ھذا النوع من االتصال ھو تمتع المديرين ا
باالستقالل التام، بحيث انه مھما كانت استفساراتي موجھة ومباشرة إال أنني امتنع دائما على إصدار 

ِاألوامر،  وعلينا أن نحترم مختلف األفراد، وأن نحل التقاليد التي  درجت عليھا شركاتھم في التعامل ُ
  270."معھم

  
والقيادة في الشركات اليابانية يتم اختيارھا من الصاعدين حسب معايير السن والخدمة والوظيفة   

، والقدرة على القيادة والتعاون والتنسيق مع اإلدارات األخرى داخل الشركة، وھذا يعني أن داخل التنظيم
  .اإلدارة اليابانية تمتلك ثقافة مشجعة على اكتشاف المواھب والطاقات الكامنة في العاملين

  
فين الذين وتھتم المؤسسات اليابانية اھتماما بالغا وعلميا بسياسة التعيين للموظ: سياسة التوظيف 7- 1

تعتبرھم العنصر الرئيسي في أصول الشركة، وتفضل الشركات اليابانية استقطاب األفراد صغار السن 
  .لسھولة عملھم بروح الفريق

  
ة قيام رؤساء الشركات وميزة البحث عن ھذه العصافير النادرة تصل في بعض األحيان إلى درج  
 دون اإلعالن في الصحف وغيرھا ،اھد المعروفة بكفاءتھاأنفسھم بالبحث عنھم في الجامعات والمعاليابانية 

وتعتبر إدارة شؤون العاملين من أھم اإلدارات في الشركات اليابانية، ولذلك نجد أن أكثر .  الوسائلمن
  .المديرين خبرة وكفاءة ھو الذي يشغل منصب مدير إدارة شؤون العاملين

  
لمرشحين للعمل، ثم يجرى تقييم لكل فرد آخذين  مثال تعقد برامج تدريبية لSonyففي شركة سوني  

 06 فاالختيار يتم بواسطة Honda في االعتبار قدراته ورغباته للعمل في الشركة، أما في شركة ھوندا
 وإال فانه ،أشخاص ممثلين لألقسام الرئيسية للشركة في اإلدارة العليا، ويتم توظيف الفرد بعد موافقتھم جميعا

  271.ون بمقولة التوظيف مدى الحياةال يوظف ألنھم يؤمن
ولعل التوظيف مدى الحياة ھو احد السمات األساسية للشركات اليابانية لما له من نتائج ايجابية   
  272:تتمثل في

                                                           
 .51. ص،صفاء رأفت محمد موسى، مرجع سبق ذكره. د 269
 .99. توفيق محمد عبد المحسن، عوامل نجاح المؤسسات اليابانية، الدروس المستفادة للمؤسسات العربية، مرجع سبق ذكره، ص. د 270
 .99-98. المرجع السابق، ص 271
 .54-53.سعد غالب ياسين، مرجع سبق ذكره، ص: لالطالع أكثر يمكن مراجعة 272
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  ا بالوالء اتجاه المنظمة؛الخدمة مدى الحياة تولد شعور-أ
  اعتبار وشعور المنظمة اتجاه العاملين؛-ب
  النظرة اتجاه تارك العمل نظرة خيانة؛-ج
  شعور العامل بالعمل لمجد المنظمة وليس لنفسه؛- د
  .الوظيفة ھي وسيلة تنمية وتحقيق للذات وتعزيز للھوية في إطار اجتماعي واقتصادي اكبر- ه
  
يرجع الكثير من الخبراء نجاح المؤسسات اليابانية إلى  :يات الجودة واإلنتاجيةاالھتمام بتحسين مستو 8- 1

ّتفوق إنتاجيتھا بعدما كانت األردأ نوعا وكما، وتعود ھذه النقلة النوعية إلى جھود اإلدارة اليابانية في تدعيم 
الھتمام بنوعية المواد الخام االستثمار والتكنولوجيا وتقليل الفاقد إلى مستويات أدنى، والتحكم في المخزون وا

 من خالل العالقة الجيدة مع الموردين، والعمل على إيجاد التكامل بين ،المستعملة في العملية اإلنتاجية
  .اإلدارات المختلفة داخل المصنع

  
وكل ذلك باالعتماد على التدريب والنظرة اإلنسانية للعامل، ويقول احد الكتاب وھو يصف النموذج   
المصانع اليابانية ال تستخدم أساليب سحرية في عملياتھا اإلنتاجية، ولكنھا تعتمد على ابسط  ":الياباني

   273."ّاألشياء بطريقة جيدة، والبحث عن كافة الوسائل اإلنسانية والفنية الالزمة لتحسين نوعية المنتج
  

وھنا تظھر قمة النموذج الياباني الذي ينأى بنفسه عن الطرق التي استعملھا الغرب للوصول إلى   
الفحص والتفتيش وتقترب من مفھوم أن  مستوى أعلى من الجودة، فالمؤسسات اليابانية تبتعد عن أساليب

ھا حلقات الجودة التي مكنت العامل من االبتكار وفھم األساليب والعمليات العامل ھو صانع الجودة، باعتماد
  .اإلنتاجية، وتبسيطھا وحل المشكالت في اقل وانسب وقت ممكن

  
ويمثل جوھر وسر التوجه الياباني نحو النجاح، بالتركيز واالھتمام بالمستھلك  274:االھتمام بالمستھلك 9- 1

جة األولى، ونتيجة ھذا التوجه تتجسد في القدرة على اإلبداع واالبتكار في ھذه المؤسسات لتلبية بالدر
ّاحتياجات ھذا المستھلك، وبالتالي فقد أصبح ھذا األخير ھو مصدر قرارات المؤسسة اليابانية، إذ أن ھذه 

 غالبية األفكار التي تتولد في ّاألخيرة عند دخولھا أية سوق تقوم بدراسة دقيقة عن المستھلك، وللعلم فان
  .المؤسسات اليابانية ترد من العمالء وليس من مختبرات البحث والتطوير

  
ويمكن لنا أن نجمل ونميز النموذج الياباني ذو الثقافة التنظيمية المتميزة عن النموذج األمريكي   

  :لنتعرف عن الفروقات في الطرح والفھم واالستيعاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . 100.  للمؤسسات العربية، مرجع سبق ذكره، صتوفيق محمد عبد المحسن، عوامل نجاح المؤسسات اليابانية، الدروس المستفادة. د 273
 .101. نفس المرجع السابق، ص274

 - 124 -



          الثقافة التنظيمية لكل من النموذج الياباني واألمريكي    13:مجدول رق
 النموذج األمريكي عناصر الثقافة التنظيمية النموذج الياباني

عمل قصير األجل أو غير دائم -  عمل مستمر مدى الحياة-  األمن الوظيفي-
      .مدى الحياة

    
بناءا على األداء الجماعي وروح -  الحوافز-

  .الفريق

  
بناءا على األداء الفردي والمبادأة -

    .واالنجاز
  
-

    
  .بالكفاءة-  .باألقدمية-  الترقية

      
  .فرديا من أعلى ألسفل-  .جماعيا من أسفل ألعلى-  اتخاذ القرارات-
  
-

    
  .المواجھة والصراحة-  .عدم المواجھة والضمنية-  مواجھة الصراعات

      
  االھتمام باألجل القصير-  االھتمام باألجل الطويل-  النظرة المستقبلية-
  
  الحركية-
  
  
  االھتمام بالعنصر اإلنساني-
  
 السرعة في اتخاذ القرارات-

  
االستقرار والعمل مدى الحياة -

  .بالمنظمة

  
سرعة التنقل، التغيير لمسار -

  .مھني أفضل
    
  .اھتمام شمولي-  .اھتمام جزئي-

  
حصول البطء نسبيا لضرورة ال-

 .على الموافقة الجماعية

  
  .عة في اتخاذ القراراتالسر-
 

، 2001مية،عين شمس، القاھرة، مصر، سنةلعولمة ومشكالت إدارة الموارد البشرية، مكتبة األكاديعايدة سيد خطاب، .د:المصدر
  .61.ص
  

ويوضح الجدول السابق االختالف في الثقافة التنظيمية اليابانية عن نظيرتھا األمريكية، ويالحظ   
 االختالفات، والدليل ھو النجاحات التي حققتھا المؤسسات اليابانية، ليس في اليابان استيعاب اليابانيين لھذه

فحسب ولكن في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، وتسجيلھا نتائج جعلت تغلغلھا في األسواق الخارجية 
انية على عمال من ّمحل ذھول من منافسيھا، بالرغم من أنه في كثير من األحيان ما تعتمد المؤسسات الياب

تلك البلدان، وھو ما يزيد من أھمية النجاح الياباني وإرجاع أسبابه إلى التنفيذ السليم والكامل لمبادئ إدارة 
  .الجودة الشاملة، والقدرة على التغيير الثقافي الناجح والمنسجم في مؤسساتھا

  
  :مدى صالحية النموذج الياباني لدول العالم الثالث - 2

ت المؤسسات اليابانية على أن مدخلھا الختراق األسواق الخارجية ھو تحسين الجودة، ولم لقد اقتنع  
تدرك المؤسسات األمريكية واألوروبية ذلك إال بعد استشعارھا لخطر التغلغل الذي أصبحت تمثله الصناعة 

  .اليابانية في أسواقھا
  

ام تطور الصناعة أو تواجد منتجات دول من ھذا المنطلق فانه يمكننا اإلقرار بحقيقة انه ال خيار أم  
 لمنتجات الدول المتقدمة سواء في األسواق المحلية آو أسواق تلك الدول إال بإتباع االعالم الثالث ومنافستھ

مدخل تحسين الجودة كسبيل لتحقيق التنافسية، في ظل عولمة األسواق واألذواق، وطرق األداء واإلنتاج، 
  .ألخرىوغيرھا من آليات العولمة ا

  
طرحنا السابق للنموذج الياباني يجعلنا نقول أن أية إصالحات في العالم الثالث لن تكون لھا الفعالية   

المطلوبة بمجرد التقليد الحرفي، أو المحاكاة المباشرة لعوامل تحقيق ھذا النجاح، وإن حدث ذلك فيمكن أن 
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ني، وكذا بالخصائص المختلفة سواء لشعوب نرده إلى جھل بطبيعة التغيير، وبأسس نجاح النموذج اليابا
  .المنطقة أو لثقافاتھا المختلفة وبيئات تعاملھا

    
ذلك أن الصواب ھو االستفادة من التجربة اليابانية بالتعامل معھا على أنھا نشأت في بيئة وثقافة   

ھا التاريخية المتبلورة عبر مختلفتين عن تلك التي تميز دول العالم الثالث، سواء منھا الثقافة الوطنية ومورثات
  .قرون من الزمن، أو ثقافة المؤسسة اليابانية بحد ذاتھا كجزء من األولى

  
فليس من السھل أن نقوم بوضع التجربة اليابانية موضع التنفيذ في دول  لم تكن منشأ ھذه األفكار   

ھولة لكان وضع الدول الغربية ودج ثم ننتظر النجاح، فلو كان األمر بھذه السموالفلسفات المتضمنة في الن
المتقدمة أفضل في تبني التجربة اليابانية، لكن الحال غير ذلك، واألمر يتطلب الكيفية والطريقة التي تمكن 
مؤسسات دول العالم الثالث من التعامل مع الفلسفات وعوامل النجاح، لكي تطورھا بشكل يضمن مالءمتھا 

  .وبعدھا الثقافي
  

يابانيين مع البعد الزمني واالستراتيجي وفق منظور طويل األمد نجد أن دول العالم فإذا كان تعامل ال  
  .الثالث تتعامل مع األھداف قصيرة األجل

  
قبل أن يكون نموذجا يتضمن -وال شك أن فھمنا لطبيعة النموذج الياباني ال بد وان ينطلق من   

ية لكل مكونات اليابان الجزئية منه أو الكلية،  فلسفة تتضمنھا ثقافة مجتمع-عناصر وأدوات ونماذج إحصائية
وھو ما يتناسق مع طبيعة مجتمع معين، ال يمكن أن توضع تغيراته ونجاحاته موضع التنفيذ في مجتمع آخر 

  .مباشرة ودونما نظر واستيعاب لطبيعة وأساسيات التغيير
  

ج منه عدم االستفادة من النجاحات وإذا كان من السذاجة تقليد ونقل النموذج الياباني فان األمر األسذ  
التي حققھا، وھنا يجب التذكير بمختلف النظريات التي حاول أصحابھا إعطاء تفسيرات لنجاح التجربة 

  275:اليابانية والتي يمكن أن نجملھا في
  
إلى الثقافة والمجتمع الياباني بما يتميزان به من قيم  وترى أن النجاح  يعود :النظرية الثقافية االجتماعية- أ

  .اجتماعية، تقاليد، ومواقف جمعية تعطي أھمية لالنتماء نحو الجماعة
  
 وبالرغم من افتراضاتھا غير العلمية، إال أنھا ترى أن النجاح يكمن في :نظرية اإلنسان المتفوق-ب

  .ه للتعلمالخصائص العقلية والنفسية للفرد الياباني واستعداد
  
 وترجع النجاح إلى ھذا النظام الذي صاغته اليابان واختارته وطبقته :نظرية تتعلق بالنظام اإلداري- ج

  . بطريقة تخدمھا من خالل االبتكار واإلبداع والتطوير العلمي والتكنولوجي
  

متفاوتة  في طرحه، إال أنھا جميعھا وبدرجات ان كان بعضھا مغاليفي رأينا وإإن ھذه النظريات   
بعيدا عن االفتراضات، تتفق على عناصر مھمة في المكون الذي كان وراء نجاح التجربة اليابانية، خاصة 

  .بالنسبة للنظرية األولى والثالثة
وإذا أردنا أن نرى أن كان واقع دول العالم الثالث ومؤسساته يمثل بيئة مناسبة أم ال لتوظيف ھذه   

  :ذا الواقع وما يتميز به من عوامل كما يليالتجربة، فإننا سنقوم بتحليل ھ
  
  : درجة البيروقراطية1- 2

 ھي سمة تعتمدھا المؤسسات في دول العالم الثالث من خالل التوسع في التخصص وتضييق حرية 
التصرف لدى شاغل الوظيفة، األمر الذي تتولد عنه سلوكيات مناقضة لطبيعة الھدف أبرزھا الملل الذي 
                                                           

 .53-52.  سعد غالب ياسين، مرجع سبق ذكره، ص 275
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 منصبه متى أتيحت له الفرصة على عكس ما نجده في المؤسسات اليابانية من تمسك يجعل العامل يترك
للعامل بمنصبه من خالل مبدأ التوظيف مدى الحياة، والمؤسسة عائلة ثانية بالنسبة إليه وغيرھا من 

  ..الوالءات األخرى
  
  : غياب االھتمام بالبحث والتطوير2- 2

دتھا في تفوقھا، فانه نقطة سلبية لدول العالم الثالث تفسرھا إن كان ذلك ميزة للمؤسسات اليابانية ساع
  :الكثير من العناصر

   المناخ اإلداري السائد؛-
   اللوائح والقوانين غير المشجعة؛ -
   غياب وضعف الميزانيات المرصودة للبحث والتطوير؛-

لدول مجتمعة ماخصصته ھذه ا: "  دولة عربية بترولية غنية توصلت الى أن16ففي دراسة شكلت   
  276".ال يبعث على األمل وان الصورة ليست مشرفة

  وإذا جئنا إلى النموذج الياباني فيكفي فقط أن نورد إحصائية ھامة عن البحث والتطوير  
  

         عدد الباحثين مقارنة بعدد السكان وعدد السكان المشتغلين في اليابان   14:جدول رقم
  277 ودول أخرى          

 عامل10000لكل   ساكن10000لكل  
 100.8 53.1 )2002(اليابان
 89.6 54.2 )2000(أمريكا
 64.3 31.4 )2000(ألمانيا
 54.6 26.6 )2000(انيابريط
 64.8 28.4 )1998(فرنسا

Sources : Bureau de statistique, op. cit. 

  
فالمالحظ من الجدول السابق دور البحث والتطوير في مسيرة اليابان نحو إرساء نموذجھا، خاصة   

بة طفيفة فقط، وھو تفوقھا على مجمل الدول ماعدا أمريكا، وفي مقارنتھا لعدد الباحثين مع عدد السكان وبنس
  .األمر الذي يعطينا صورة على أھمية ذلك في إرساء دعائم أي منھج

  
  : تكريس الفردية في اإلدارة3- 2

إذا كان المسؤول عن اإلدارة في المؤسسات اليابانية ھي الجماعة، انطالقا من الموروث الثقافي 
فإن ذات األمر تفتقده الكثير من مؤسسات دول الياباني الذي يولي اھتماما لألسرة ولقيم التعاون والتكافل، 

العالم الثالث التي يميزھا الطابع اإلزدواجي بين فئة تتطلع إلى العمل في ظل بيئة قائمة على التعاون 
  .وأخرى مكرسة للفردية

  
،ا لھا من الدول العربية مثالووھنا تجدر اإلشارة إلى أن الكثير من مجتمعات دول العالم الثالث   
وث الديني والثقافي الذي يمكنھا من إرساء دعائم العمل القائم على الجماعة، إال أنھا تندر فيھا مثل ھذه المور

الثقافة، ومرد ذلك إلى المناخ العام القائم على بناء المصالح الخاصة واالقتراب من نمط الحياة الغربي في 
  .كل مناحيه

  
  : ضعف االھتمام بالجوانب اإلنسانية4- 2

 عوامل  نجاح النموذج الياباني، بالمقابل فإنھا بالنسبة القتصاديات سانية  أحدكلت القيم اإلنمثلما ش  
دول العالم الثالث تشكل نقطة ضعف بتركيزھا على الجوانب الرسمية في العمل، والمشكلة من خالل 

                                                           
 .102.  توفيق محمد عبدالمحسن، عوامل نجلح المؤسسات اليابانية، الدروس المستفادة للدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص 276

277  Rapport de l’UNESCO sur la science, 2006, p. 230. 
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لعاملين والرؤساء، عالقات السلطة بين الرئيس والمرؤوس، دون االھتمام بالعالقات الناشئة بين األفراد ا
  :والتي يمكنھا أن تعمل على تطوير جودة العمل واألداء، ومرجع ذلك كله إلى

   استعالء المدراء بترفعھم عن التواصل مع العاملين؛-
   غياب البرامج التدريبية الخاصة بتطوير مھارات العاملين في ھذا المجال؛-
  ى دون فھم لطبيعة التغيير؛ اللجوء إلى النقل القسري للعاملين من وظيفة ألخر-
   سيادة ثقافة الخوف من الرؤساء لدى العاملين مما يمنعھم من إبداء آرائھم حتى وان كانت سديدة؛-
   غياب ثقافة تقدير الجھود المبذولة من العاملين؛-
  

المشاركة في جريمة سلب إنسان " وقد أعطى أحد الكتاب مثاال بالمدير العربي الذي يذھب إلى حد   
  278."لمنظمة إنسانيته وتحقيق اغترابه من خالل نشر قيم وأساليب ونظم أداء ليست مناسبةا

  
   : ضعف نظام االتصال5- 2

ياكل تتميز بتعدد المستويات اإلدارية، األمر الذي يزيد من تعتمد المؤسسات في دول العالم الثالث ھ
  .طول خطوط االتصال، وبالتالي يفقده الفعالية المطلوبة

وما يميز  نظام االتصال في مؤسسات العالم الثالث انه صادر من جھة واحدة، وھم الرؤساء، وما   
عرفة ومتابعة، وليس ھناك دور للتغذية على المرؤوسين إال تنفيذ األوامر والقرارات  دونما مشاركة أو م

العكسية، وھذا عكس ما نجده في المؤسسات اليابانية التي تتخذ من نوعي االتصال المباشر وغير المباشر 
  .سبيال لتحقيق الفعالية المطلوبة

  
  :مظاھر أھمھاعدة كما يظھر ضعف االتصال في مؤسسات العالم الثالث من خالل   

  .ي تعبر على القوة والتصعيد في المواقف بين األفراد العاملين على اختالف مستوياتھم اعتماد العبارات الت-
    انخفاض معنويات العاملين المعنيين بعملية االتصال؛-
   تھرب المرؤوسين من إبداء آرائھم وردودھم حول مختلف المواقف؛-
  سين عملية االتصال؛ غياب التدريب المتخصص لتح-
  .الوضوح في كثير من القرارات وتقارير مراقبة األداء وغيرھا كثير تعمد الغموض وعدم -
  
   : أسلوب اإلدارة6- 2

 لإلدارة اليابانية وترك حرية التصرف للمرؤوسين ھدفه صنع قيادات ً مميزةًسمةإذا كان التفويض 
عيف، وربما مستقبلية، بالمقابل نجد أن التفويض في مؤسسات دول العالم الثالث ال يكون إال ضمن ھامش ض

  .يرجع ذلك إلى نضرتھم لعملية اتخاذ القرار التي يرى فيھا المدراء إثباتا لكفاءتھم اإلدارية
  

عادة ما  وحتى اللجوء إلى نظام اللجان واالجتماعات بغرض إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرار  
  :ديكون دون رؤية علمية، وأبرز مظاھر أسلوب اإلدارة في دول العالم الثالث نج

   التسلط واالندفاع بفرض الرؤى والقرارات الفردية وعدم تقبل مناقشات وانتقادات اآلخر؛-
   تغليب المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة للمؤسسة؛-
  

وقد ذكرت دراسة توصل فيھا باحثون إلى حد محاولة بعض المدراء امتالك اإلدارة وليس اتخاذھا   
نصات لعدد محدود من الشلية في العمل واال: " ألھداف باعتمادھم علىكوظيفة للوصول إلى تحقيق ا

  279"المقربين لھم
  : عدم االھتمام بالعميل7- 2

تعمل المؤسسات في دول العالم الثالث في وضع خططھا على أساس تحقيقھا الربح من خالل نظرة 
، وسبب ذلك أنھا ال تتوجه لتحقيق أھدافھا بالعميل أو ِالمنتج، األمر الذي ال يمكنھا من تحقيق مبتغاھا

  .المستخدم
                                                           

 .103. توفيق محمد عبد المحسن، عوامل نجاح المؤسسات اليابانية، الدروس المستفادة للدول العربية، مرجع سبق ذكره، ص.  د 278
 .  المرجع السابق، ص 279
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إن استھداف العميل يتطلب دراسات ومعرفة علمية باحتياجاته ورغباته وميوالته وحصر مختلف   
العوامل المؤثرة فيه، األمر الذي يغيب عن ھذه المؤسسات التي تلجأ في اغلب األحيان إلى أساليب وطرق 

عتمد التجربة والخطأ، وھو أمر مكلف ونتيجته في النھاية انھيار وتدھور حالة ھذه عفا عنھا الزمن ت
  .المؤسسات

ومن األدلة على ذلك حالة انعدام الثقة المالحظة على منتجات ھذه الدول، حتى من المستھلك المحلي   
  .اته وتوقعاتهوتوجھه إلى طلب منتجات أجنبية كموقف منه يبرز احتجاجه وعدم مالءمة المنتجات لتطلع

  
  :ضعف االھتمام بالجودة 8- 2

 نسمع الكثير من الكالم على ضرورة تحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية، ولكن الحقيقة غير ذلك في 
اغلب مؤسسات دول العالم الثالث التي يميزھا ضعف االھتمام بأساليب وطرق التحسين الحديثة، وإن تمت 

ت األخيرة إال أن األمر يبقى يفتقر إلى اإلستراتيجية التي تجعل من مالحظة بعض االھتمام بذلك في السنوا
  .الجودة سبيال لتحقيق التنافسية التي تسمح باختراق األسواق الخارجية

  
ن السلع المقدمة لألسواق سواء منھا المحلية إوال يحتاج األمر إلى كثير عناء إلبراز ھذا الضعف إذ   

ب يرجع إلى عوامل عدة منھا التنظيمية المتعلقة بھيئات ومؤسسات الجودة أو العالمية تدلل على ذلك، والسب
بحد ذاتھا، ومنھا المتعلقة بأداء األعمال كانخفاض المستوى الفني للعاملين وضعف التعامل مع التكاليف 

  .والتكنولوجيات، وغياب التدريب المالئم لذلك، وغياب مفھوم الرقابة الشاملة على جودة اإلنتاج
  
  :نمط اتخاذ القرار 9- 2

أمريكا وأوروبا يعتمد على في إن نمط اتخاذ القرار المتبع في كثير من دول العالم الثالث وحتى 
لمستويات الدنيا ، وھذا ما ال تتبعه المؤسسات اليابانية في ا تنفيذه ليتماتخاذ القرارات على المستوى األعلى، 

  .280لدنيا ليتم إقراراھا فيما بعد على المستوى األعلىالتي تتم فيھا صياغة القرارات في المستويات ا
  
ج الياباني تختلف عن البيئة التي تسود دول العالم الثالث، وان كان وكل ھذا يجعل بيئة تطبيق النموذ  

األمر في نظرنا ال يخلو من االستفادة من الطرق والتقنيات، كاستعمال التدريب والتعليم وحلقات الجودة 
فقط، وغيرھا، إال أن النموذج الياباني لم يعتمد اآلليات ....وطريقة التنظيم المعتمدة على تكوين القيادات 

ولكنه باإلضافة إلى ذلك فقد اخذ طبيعة الثقافة سواء منھا الوطنية أو التنظيمية ومالءمتھا واإلنسان الياباني 
المختلف في خصائص كثيرة عن أقرانه من األمم األخرى، من خالل إقباله على التعلم خاصة وتقبله للجودة 

  .الشاملة كعقيدة توجب منه التضحية لتحقيقھا
  

ر نجده مختلفا في بيئات أخرى كالعالم الثالث الذي يجب أن تجد مجتمعاته المختلفة ھي ھذا األم  
كذلك عن بعضھا البعض ما يمكن من المزاوجة بين أفكار الجودة وثقافة اإلنسان فيھا، مع االستفادة كما قلنا 

طريقة قسرية، ألن من اإلطار العام الذي أدى إلى نجاح النموذج الياباني، ولكن دون محاولة تطبيقه ب
اإلنسان وبيئته وثقافته ونظرته إلى األشياء ومعتقداته لھم األثر البالغ في تبني أو رفض الفلسفات واألفكار 

  .وھذا مكمن نجاح أو فشل أي منھج متبع
  

وليس من السھل تطبيق نموذج يعتمد بدرجة كبيرة على ثقافة المجتمع والمنظمة قبل اعتماده على   
دوات، ويرى الخبراء أن الفرق في تطبيق النموذج بين اليابان والغرب ھو ميل األخير إلى التقنيات واأل

الفردية وعدم االھتمام بالمجھود الجماعي كسبيل للنجاح، وإھمال تقديم المقترحات التي تصب في صالح 
طبيق نظم المؤسسة، وعدم تطبيق مختلف طرق التحسين، األمر الذي يتطلب إعطاء وقت أطول لفھم أن ت

  281.اإلنتاج اليابانية ستساھم في تحسين ظروف العمل
                                                           

 في بيئات مختلفة، مجلة اإلداري، معھد اإلدارة العامة، سلطنة J.I.Tالوفورات المتحققة من استخدام نظام   محمد احمد محمود المثيوتي، 280
 .118.  ، ص2003، يونيو 93، العدد 25عمان، السنة 

281 Les barrières culturelles dans l’application de la méthode de la production japonaise a l’étranger, 
 www.asl.univ-montp3.fr/e41slym/culture/japon_culture_et_gestion.pdf 
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   :أدوات الجودة: المطلب الثاني
 وھي وسائل تقنية متعددة ومتجددة، تستخدم في برامج الجودة، وتتمثل في أشكال ومنحنيات :تعريفھا- 1

  .ومخططات ورسوم بيانية
 

وسيلة أو أداة تستعمل بطريقة فعالة النجاز مھمة معينة، : " قائال إنھاBechard. B.Mوقد عرفھا 
  282."تحسين والتغييرحسب نموذج محدد بدقة ومستقل، يسمح باستھداف نشاطات ال

  
  :أھمية أدوات الجودة- 2

اد للعمل الجماعي من اجل حل المشاكل وفھمھا جيدا مع انتشار فكرة حلقات الجودة ولحاجة األفر  
  : وھي1972سنة   la juseّ وتبناھا اتحاد علماء ومھندسي اليابانأدوات الجودة السبع األساسية،ظھرت 

   خرائط التدفق-
  قوائم االختبار-
   أسلوب خريطة باريتو-
   المدرج التكراري-
  مخطط السبب والنتيجة-
  مخطط التبعثر او التشتت-
  خرائط المراقبة-
  

  :وأظھر استعمال أدوات الجودة أھميه كبرى في التحسين المستمر وسمح بـ
  تنظيم وترشيد العمل في المؤسسات؛-
  إعطاء أكثر مسؤولية للعاملين في تحليل المشاكل ومعالجتھا؛-
  تشجيع العمل الجماعي؛-
  استعمال لغة مشتركة بين العاملين؛-
  تشجيع االتصال؛-
  .ة أكثر في وضع الحلول للمشاكل المطروحةإيجاد فعالي-
  
  :أنواع أدوات الجودة- 3

ّ تعددت ھذه األدوات وتطورت مع تعقد مشاكل المؤسسة وتعقد محيطھا،  واختلف في عددھا، وكان 
أن اشتقت منھا أدوات أخرى، ووصل عددھا إلى أعداد غير محددة، وقد سبق لنا أن تكلمنا على البعض 

نج وحلقات الجودة، وسنكتفي بتقديم البعض منھا واألھم والمستعمل على نطاق واسع منھا مثل دائرة ديم
  :ونذكر البعض اآلخر، ومن أھم ھذه األدوات نجد

 عبارة عن ورقة للتسجيل تسمح بجمع المعلومات والمعطيات، وھي إحدى األدوات 283: ورقة التسجيل1- 3
ّمالھا في مختلف مراحل الجودة، وتساعد على معرفة الفريق المسبقة السبع األساسية للجودة، ويمكن استع

  .لطبيعة األسباب الممكنة وراء المشكل المطروح وتحليلھا
  :والھدف من استعمال ورقة التسجيل يكمن في  

  ترجمة األحداث وخصائص المشكلة المطروحة بصيغة كمية؛ -
   ھذه المعلومات كمية أو غير ذلك؛جمع المعلومات بصفة منتظمة من الميدان، سواء كانت-
  .ّتسجيل المعطيات للتمكن من الحصول على المعلومة الضرورية التخاذ القرار-

  :ويعتمد نجاح ورقة التسجيل كأداة للجودة على  
  تلخيص المعلومات المسجلة بطريقة بسيطة وواضحة؛-

                                                           
282 Laetitia avrillon, démarche de résolution de problèmes qualité dans le cadre de produits nouveaux de 
haute technologie, thèse doctorat, université de Savoie, France, p.23. 
283  Marie Erbault et autres, Méthodes et Outils des Démarches Qualité pour les Etablissements de Santé, 
agence nationale d’accréditation et d’évaluation en Santé (ANAES), service évaluation en établissements 
de santé, paris, France, Août, 2000, p.76-77. 
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  ترك مكان كاف على الورق للمعطيات التي لم تسجل؛-
  ألشخاص المكلفين بالتسجيل لطبيعة المعلومات المطلوبة؛التأكد من فھم ا-
  بذل الوقت الكافي إلعداد ورقة التسجيل للتمكن من الوصول إلى الھدف؛-
  .التأكد من انخراط مستعملي األداة في العملية-
  

  ورقة التسجيل                    30:شكل رقم
 األسباب األيـــــــــام

 المجموع الخميس ربعاءاأل الثالثاء االثنين األحد
 تمزق 11 /// / / /// ///

 13 // //// // /// // سوء تفصيل
 16 // //// // ///// /// سوء خياطة
 40 07 09 05 11 08 المجموع

  من إعداد الطالب الباحث: المصدر
 
، 1938 يسميه البعض أسلوب استنباط األفكار، وقد طوره اليكس ادسبورن سنة:  العصف الذھني2- 3

والذي وضع قواعد تنفيذه للمساعدة على جمع اكبر عدد ممكن من أفكار المجموعة وعدم عرقلة أفكار 
  .اآلخرين

  
فھي عملية .  ھي طريقة منظمة الستدرار واستمطار األفكار حول مشكلة محددة:"وفي تعريف آخر    

والقاعدة . ر لحل مشكلة محددةتستثار فيھا أذھان مجموعة من الناس لتوليد أكبر قدر ممكن من األفكا
األساسية في العصف الذھني ھي أن تفصل عملية توليد األفكار عن تقويمھا ونقدھا، ألن نقد األفكار يعيق 

  284".والعصف الذھني ھو اإلطار الرسمي للتفكير اإلبداعي. إبداعھا
  

  285: وترتكز قواعد ھذه األداة على: مرتكزات العصف الذھني2-1- 3
ألسلوب، وھو توليد األفكار وليس وتتضمن عدم نقد أي فكرة مطروحة تطبيقا لمبدأ ا:  قبول جميع األفكار- أ

تقويمھا، ألن االنتقاد قد يؤدي إلى تثبيط العزائم والحماس، ومن ثم اإلحجام عن طرح المزيد من األفكار، 
  .وينصح باالبتعاد عن أي تقويم لفكرة ما، فقد تكون الفكرة التي تظھر أنھا تافھة طريقا لفكرة خالقة ومبدعة

  
تھدف ھذه األداة إلى جمع اكبر عدد ممكن من األفكار بغض النظر على : لنوعالتركيز على الكم وليس ا-ب

نوعيتھا، ألن األساس ھو أن جمع اكبر عدد ممكن سيولد أفكارا جديدة، وبذلك فان كل األفكار كما قلنا سابقا 
ة ما، مقبولة، ويجب تدوينھا مع االبتعاد عن التقويم، وعدم احتقار أي فكرة، وتشجيع كل من يطرح فكر

  .سواء كانت منطقية أم ال، حتى يتم إضفاء أجواء الحرية في التعبير
  
األفكار المطروحة ليست شخصية، ولكنھا تھم المجموعة كلھا، وعليھم أن : البناء على أفكار اآلخرين- ج

ا يطوروھا ويبنوا عليھا أفكارا جديدة قابلة للتطبيق، ويساھم ھذا األسلوب في التقاط األفكار وتعديلھ
والمساھمة في تنمية ھؤالء األفراد، والسماح لھم بتحويل الخيال والتصورات إلى أفكار واقعية يمكن تطبيقھا 

وتصورات وإمكانات المرؤوسين  عمليا، كما أن ھذا األسلوب يتيح لإلدارة العليا معرفة طريقة تفكير
  .لالستفادة منھا إلى أقصى حد ممكن

  

                                                           
 مشروع تطوير استراتيجيات التدريس، الرياض، راشد بن حسين العبد الكريم، إستراتيجية العصف الذھني، استمطار األفكار،. د 284

 .33. ه، ص1423السعودية، 
 .205-197. خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص. د 285
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 ھذه األداة مناخا يسمح بالشعور بالحرية للموظفين في أن يكونوا ِھذا من جھة ومن جھة أخرى توجد
مبدعين وفعالين في حل المشاكل المطروحة، ألنه يجسد مفھوم العمل الجماعي الذي ستنعكس نتيجته في 
النھاية على تحسين جودة وإنتاجية األفراد، واھم المشاكل التي يمكن حلھا بھذا األسلوب على سبيل المثال ال 

  :صرالح
  طريقة التوظيف الحسنة للموارد البشرية؛-
   كيفية التقليل من الغيابات؛-
   طريقة تخفيض التكاليف؛-
   تحسين العالقة مع العمالء والموردين؛-
  . تحسين أداء العاملين في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة-
  
  286:راحل التاليةيمر تطبيق أسلوب العصف الذھني بالم:  مراحل سير العصف الذھني2-2- 3
 وفيھا يقوم رئيس الجلسة أو قائدھا بتوضيح الھدف من ھذا األسلوب، وتتم كتابة ھذا :مرحلة اإلعداد- أ

  .الخ.....الھدف والتعليقات عليه في وسيلة من وسائل اإليضاح كالسبورة أو الشاشة
حد األعضاء تسجيل المالحظات وتدوينھا على أسة من  يطلب فيھا رئيس الجل:مرحلة تكوين األفكار-ب

الوسيلة اإليضاحية ليراھا الجميع، ثم يتوجه إلى المجموعة طالبا منھا المساھمة بأفكارھا حول الموضوع، 
ھذا دون أن نغفل على تدوين ھذه األفكار دون انتقاء أو تقويم، وإعطاء الفرصة للجميع بالتناوب إلى حين 

  .استدرار األفكارتوقف الجميع عن 
  : وتتضمن ھذه المرحلة مجموعة من النقاط تتمثل في:مرحلة التقويم- ج
  مراجعة قائمة األفكار المطروحة؛-
  استبعاد األفكار المتكررة ودمج المتشابه منھا؛-
  استبعاد األفكار التي ليست لھا عالقة بالموضوع المقترح؛-
  ى أعضاء الجلسة للمناقشة؛تدوين األفكار الباقية في قائمة وتوزيعھا عل-
  

 )03(ثالثةوقد أوضحت الكثير من الدراسات والتجارب أن إثارة األفكار ينتج عنھا أفكارا تعادل   
أضعاف ماينتج عن الفرد عندما يكون بمفرده، ويقترح البعض أن يتراوح العدد المثالي لجلسات العصف 

  287. فردا12 إلى 08الذھني ما بين 
  
  ):السمكة( مظلع ايشيكاوا 3- 3

، ويطلق عليه كذلك اسم أسلوب تحليل عالقة Ishikawaقام بتطويره العالم الياباني كايرو ايشيكاوا   
  288.السبب بالنتيجة، أو مضلع ايشيكاوا نسبة إلى مبدعه، كما أن شكله يشبه الھيكل العظمي للسمكة

  
وھذه األداة لھا دور في معرفة المشكالت المعقدة وتحويلھا إلى مشكالت صغيرة من اجل إيجاد   

الحلول المناسبة لھا، أي ھو محاولة لتبسيط المشاكل المطروحة والتي تبدأ بالتحديد الدقيق للمشكلة ثم تحديد 
 األسباب األكثر قوة وتأثيرا في المشكلة وإھمال األسباب الرئيسية والفرعية لكل مجموعة، وبعدھا تحديد

  289.األخرى
  
  : يسمح ھذا المضلع بـ: مبادئ مضلع ايشيكاوا3-1- 3
  ترتيب األسباب المرتبطة بالمشكلة المطروحة؛-
  ي عملية التحليل؛يسمح بمشاركة كل عضو ف-

                                                           
 .205-204.، صالمرجع السابق  286
عبد الفتاح السيد النعماني، : لجودة الشاملة، الجزء الثاني،أدوات الجودة الشاملة من األلف إلى الياء، تعريبجون مارش، إدارة ا  287

 .35.، ص1996، الدقي، القاھرة، مصر، )بيميك(مركز الخبرات المھنية لإلدارة 
كمال حمدي أبو الخير، التنظيم التعاوني وإدارة الجودة الشاملة بين إستراتيجية التغيير وإستراتيجية التصدير، مكتبة عين شمس، . د  288
 .176. ، ص2000، مصر

 .218. ، ص2001محمد ابديوي الحسين، تخطيط اإلنتاج ومراقبته، دار المناھج، عمان، األردن،   289
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  يحد من نسيان أسباب المشكلة من خالل عمل الفريق؛-
  .يوفر العناصر الالزمة لدراسة الحل-
  
  :وتتم عملية إعداد مضلع ايشيكاوا بالقيام بـ: كيفية إعداد مضلع ايشيكاوا3-2- 3
  .قاجلسات العصف الذھني لمعرفة كل األسباب الممكنة للمشكلة بالطريقة التي سردناھا ساب-أ
، طرق milieu، محيط matièresمواد  ( 5Mترتيب األسباب ضمن مجموعات كبيرة باستعمال أداة الـ-

méthodes أدوات ،matériels يد عاملة ،main d’œuvre(  
  .ومن ثم وضعھا على المضلع كبداية الستجالء األسباب

مل، ويمكن تقسيم أي سبب تحديد األسباب الرئيسية المسئولة عن المشكلة المطروحة حسب فريق الع-ب
  رئيسي إلى أسباب فرعية إن كان لذلك مبررا؛

  معاينة آراء كل عضو في الفريق؛-ج
  .  التدخل من خالل األسباب لمعالجة وتصحيح األخطاء بإعطاء الحلول ووضعھا موضع التنفيذ- د
  

                                 نموذج لـ مضلع ايشيكاوا31:شكل رقم

  
والمالحظ من الشكل السابق أن توضع المشكلة التي تواجھھا جودة المؤسسة في الرأس، أما خط   

من عظام فھي األسباب الرئيسية من محيط ووسائل وطرق الوسط وھو العمود الفقري وما يتفرع عنه 
  .ومواد ويد عاملة، إضافة إلى األسباب الفرعية المتفرعة عنھا

  
  : أسلوب خريطة باريتو3-4
، وتستند 1897عام 290vilfredo Pareto أبدعھا االقتصادي االيطالي فالفريدو باريتو  : مفھومھا4-1- 3

 من المسببات، وھو ما يفرض على المنظمة %20 من مشاكل الجودة ترجع إلى %80ھذه الطريقة إلى أن 

                                                           
 .80/20انون الذي سمي باسمه قانون باريتو أو قانون ، وھو اقتصادي وعالم اجتماع ايطالي اكتشف الق1923-  1848 عاش مابين 290

 :انظر.  من النتائج%80 من األسباب تفسر %20والذي مفاده أن 

  

Milieuالوســط      Matières   المــواد          Méthodes  الطـرق                        
              
غياب                       سوء التسيير                      مواد غير مالئمة             
                       األمن                
مخزون كبير او غير كافي                                                                                                   
تبذير في الطاقة                 آلة حساسة                                دفتر اعباء               
    غياب التعليمات                      غير تام                                                           لالھتزازات
                                                                      ازدحام                        
                                  مكان العمل                                
                                                               
      غياب الموثوقية         
 اتصال سيئ بين          غياب التكوين                                                               
تعاملين              الم                                                                   
    التغيـب               انعدام الصيانة                                          
                                                                     
 الالمباالة                           آلة غير مھيأة 
 مسافة كبيرة بين الورشة أ و ب                                                                           
            Matériel معدات                               Main d’œuvre يد عاملة  
Source www.mfq-aquitaine.org/mqa1-clubenroute_c-harmand_ourtils.pdf 
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بحث عن السبب الرئيسي  لعدم التطابق مع رغبات المستھلكين، وأن تكون األھمية التي توليھا لھذا السبب ال
  .%80ھي 

  
َويستخدم ھذا األسلوب األعمدة الرئيسية بتصنيف البيانات من اليسار إلى اليمين، بمعنى أن القلة   

على مالحظة األسباب القليلة ذات التأثير الحيوية على اليسار والكثرة التافھة على اليمين، وھو مايساعد 
  291.األكبر والتي يجب أخذھا في الحسبان أوال

 من األسباب الواجب التركيز عليھا للحصول على حلول %20والقلة الحيوية المقصود بھا ھنا ھي   
  . من المشكالت%80لما يقارب 

  
، %20 من األسباب غير الضرورية للحصول على نتائج قليلة تمثل %80أما الكثرة التافھة فھي   

حيث نجد أن البعض ينفق موارده على الكثرة التافھة، واألصل ھو التركيز على القلة الحيوية التي تساھم 
  . من المشكالت المطروحة%80في حل ما ال يقل عن 

  
  ومي القلة الحيوية والكثرة التافھةالعالقة بين مفھ      32:شكل رقم

  
  
  
  :يمر أسلوب خريطة باريتو بمجموعة من المراحل ھي  :  مراحل إعداد خريطة باريتو4-2- 3
  سباب؛إعداد قائمة المشاكل واأل-أ
   إعطاء قيمة كمية حسب أھمية كل مشكل أو سبب، مثال عدد مرات وقوع المشكل؛-ب
   صياغة ھذه العناصر في شكل نسب مقارنة بالمجموع؛-ج
  ترتيب النسب بقيم تنازلية من الكبرى إلى الصغرى؛- د
  . صياغة الخريطة- ه
  

سباب عدم مطابقة إنتاجھا  من أ%80ُ يتضمن المثال تصورا في مؤسسة ما لوحظ أن :مثال توضيحي
  .المتمثل في األقداح الزجاجية للمواصفات المطلوبة يرجع إلى وجود خدوش تخل بجودتھا

  

                                                                                                                                                                                           
N. Terfaya, op. cit, p.31. 

 .322. خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص.   د 291

      100%                                100% 
 
 

        
                                                     80%  

  
  
  
  
  
  

     20%  
  
  
  

       0%                 0%  
  Effect النتيجة                Causes  االسباب             

  .305. خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر
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 :، وقد تم قياس ھذه العيوب كمياتم إعدادھا ضمن قائمة التسجيلياب بعد البحث عن المشاكل واألسبو
6  ّ مرات شقوق
4  ّ مرات ملوثة

60  ّ مرة خدوش
8  ّ مرات تشوھات

 02ّمرتين رىأخ 
  
  :صياغة ھذه القيم الكمية في شكل نسب نسبة للمجموع ثم ترتيبھا تنازليا-ب

 خدوش 75%
 تشوھات 10%

 شقوق 7.5%
 ملوثة 5%

 أخرى 2.5%
  
  : تحديد النسب المتراكمة للعيوب المسجلة-ج
 %75=60/80:    الخدوش-
  %85=80)/8+60: ( التشوھات-
 %92.5=80)/6+8+60:    (الشقوق-
  %97.5=80)/4+6+8+60:    (الملوثة-
 %100=80)/2+4+6+8+60:    (أخرى-
  :إعداد خريطة باريتو- د

 خريطة باريتو        33:شكل رقم
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  خرىأ

  
 خدوش تشوھات شقوق  ةملوث



  :  flowchart  خرائط العمليات3-5
تھتم بتوضيح مكونات العملية ومراحلھا وسير العمل من البداية إلى النھاية، كما أنھا  : مفھومھا5-1- 3

  .ّتساعد في تحديد العمليات المكررة ونقاط االنتظار ومراحل التفتيش، لرفع درجة وكفاءة العملية ككل
  

ھا العملية في الواقع، من فخرائط العمليات عبارة عن تمثيل بياني تصويري للخطوات التي تمر ب  
خالل استخدام الخطوط واألشكال التي تساعد على فھم العملية ، وفيھا يتم توضيح خط سير العملية 
ّواإلجراءات والخطوات المتتابعة، كما أنھا تحدد مناطق تحسين الجودة واالتصاالت وفريق العمل الالزم 

  292.وتدفق المعلومات
    
وتعمل خرائط العمليات على تحديد ما إذا كانت ھناك مشكالت يمكن التعرف عليھا وتحديد أسبابھا   

   293:الرئيسية، ومن ثم إيجاد الحلول المثلى لھا، وتستخدم بصفة  أساسية في
   تحديد أفضل األماكن لجميع البيانات؛-
   تشخيص المشكلة ومتابعة جذورھا؛-
   تحديد أفضل مكان لتدفق العملية اإلنتاجية؛-
  . توفير مساحات نقل المواد-
  
  294:للحصول على خريطة العمليات وجب إتباع العمليات التالية : خطوات إعداد خريطة العمليات5-2- 3
  رسم خريطة سير العملية وتحديد الخطوات الفعلية في العملية تحت الدراسة؛-
  رسم خريطة سير العملية المثالية التي يجب على المؤسسة إتباعھا؛-
  .مقارنة الرسمين السابقين لمعرفة مواقع االختالف وكيفية إزالتھا-

  .ان في كثير من األحيان بأسلوب العصف الذھني في تصميم خريطة العملياتويستع  
  
  : تستخدم خريطة العمليات مجموعة من الرموز ھي: رموز خريطة العمليات3-5-3
 

  )مدخالت ومخرجات( ألي مشروع البداية أو النھايةتمثل مفھوم              
 
 

 .راراتقتمثل الموقع الذي يتطلب فيه اتخاذ           
  
 

 من نشاط آلخر باستثناء الحالة التي تكون فيھا الحركة من     االنتقاليرمز لمفھوم 
  .العملية نفسھا  

  
        

، ويظھر عندما يتم فحص الشيء لتحديده أو التحقق من نوعيته التفتيشيرمز إلى مفھوم 
  .كميتهأو   

      
    ص إلى حين حدوث اإلجراء  أي انتظار الشيء أو الشخالتأخير،يرمز إلى مفھوم     
  .المخطط في المرحلة التالية  

                                                           
 .415. ، ص2002نتاج والعمليات، مكتبة عين شمس، مصر،  محمد درويش وآخرون، إدارة اإل 292
 .333. رجع سبق ذكره، صمحمد عبد الفتاح الصيرفي، اإلدارة الرائدة، م  293
 .243. الد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص خ 294
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غير   ويحدث عند حفظ الشيء أو حمايته من أي انتقال التخزين، ويمكن أن ترمز إلى مفھوم   
  .التفتيش والتخزين أي الجمع بين عمليتي لالنتظار،مسموح به، ويستعمل أحيانا 

  
  فنيةية أونموذج خريطة العمليات ألية عملية إدار  34:شكل رقم
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  .242. خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
                                          

البداية     
المدخالت"

  عملية أو مرحلة 
       نشاط

عملية أو مرحلة    
 نشاط

 قرار

  عملية أو مرحلة
       نشاط

 انتظار

 قرار

  ھايةالن
 المخرجات
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يمتاز ھذا األسلوب بالسھولة في الفھم، والغرض من  : check sheetوالمراقبة  قائمة الفحص3-6
أكيد ُّاستخدامه ھو التعرف على مصادر وتواريخ مشكالت الجودة وتغيرھا مع الزمن، وتستخدم أيضا لت

  295.حدوث التحسين والتطوير
  

كم عدد مرات حدوث ظاھرة : وإجماال فإن ھذا األسلوب يجيب على السؤال الجوھري المتضمن  
نه يستخدم في المراحل األولى من عملية التحسين ، وميزة ھذا األسلوب امعينة خالل فترة زمنية معينة؟

ومن بين 296.الخ...خريطة باريتو، المدرجات التكرارية: ( المستمر للجودة وكمقدمة لبعض األساليب مثل
عطال في التجھيزات والمنتجات األغراض التي يستخدم فيھا أسلوب قائمة الفحص نجد تحديد حاالت األ

  .الخ....المعيبة خالل فترة معينة
  

وبصفة عامة تأخذ قائمة الفحص العديد من األشكال، ونجدھا تتمحور حول تصاميم متقاربة يمكن   
  :أن ندرج ھذا المثال لھا

  
   خاصة بتسجيل الغياب من جلسات التدريب"                  قائمة الفحص 15:      جدول رقم

  قائمة المراجعة                                  البرنامج األول باأليام
      الفترة م

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

خصائص
 الخطأ

 اإلجمالي

 x        1  وسيلة النقل 1
المرض  2

 محقق
 x   xxx xxxxxx

xxxx 
    14 

غياب غير  3
 محقق

x xx  x  xx    x 7 

مقابالت  4
 العمل

    x x xx xxxxxx
xxxx 

xxxx
x 

xxx 22 

5             
6             
7             
8             
9             

10             
            االجمالي

  .114.جون مارش، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
  
  :Histogramme أسلوب المدرجات التكرارية 3-7
ير مرئي النتشار البيانات وتوزيعھا، وتساعد ھذه األداة على تحديد وھي بمثابة تصو : مفھومه7-1- 3

االنحرافات عن الوضع الطبيعي المتوقع وتحديد جذور األسباب، وھو على شكل مستطيالت متناسبة مع 
  297:مجموع البيانات، ويتم الوصول إليه عبر مراحل ھي

  
  

                                                           
 .82.، ص2000محمد إسماعيل عمر، أساسيات الجودة في اإلنتاج، دار الكتب العلمية، القاھرة، مصر، .  د 295
 .271.  خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، مرجع سبق ذكره، ص 296
  .278-275.، ص المرجع السابق 297
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  : مراحله7-2- 3
 والتي يجب أن تكون كافية للدراسة، فكلما كان عدد القم المجموعة اكبر ):n( انات المراد بحثھاجمع البي- أ

  .كانت المعالجة أسھل
  : ويتم ذلك بطرح اصغر قيمة من اكبر قيمة للحصول على المدى الكلي):R(تحديد المدى-ب

R=valeur maximale - valeur minimale=أقل قيمة-اعلى قيمة .  
  =n√C:َّويتم بأخذ الجذر التربيعي اإلجمالي للعينة المدروسة ):C(األعمدةحساب عدد - ج
   W=R/Cويتم بقسمة المدى الكلي على عدد األعمدة): W(تحديد عرض العمود-د
     M=1الخ ......وتكون سواء بالثانية أو األيام أو الكلغ):M(تحديد وحدة القياس-ه
  L1=Xmin-(M/2)بيانية  وحدة القياس من اصغر نقطة1/2وتستنتج بطرح ): L1(تحديد نقطة البداية-و
   .W مع عرض المدرجL1وھذا بجمع قيمة نقطة البداية:  تحديد قيم الحدود السفلى للفئات المتبقية-ي

L2=L1+W 
L3=L2+W 
L4=L3+W 

. .  

. . 
Ln=Ln-1+W 

  :رسم المدرج التكراري-ك
  

  المدرج التكراري        35:شكل رقم
  اتالتكرار                      

  الفئات
Source : http://fr.wikibooks.org/wiki/CMC/4%C3%A8me/Statistiques 
 
 

  Le QQOQCP : 298  أداة8- 3
 أسئلة منتظمة، تتحدد بھا مختلف أبعاد المشكلة، 06وتستعمل لمعرفة المشكل انطالقا من طرح   

  :الحروف المكونة السم ھذه األداة إلىوترمز ، ومن ثم جمع المعلومات الكافية لتحديد السبب الرئيسي بدقة
QUOI?, QUI?, OU?, QUAND?, COMMENT?, POURQUOI?.              

                                                           
298 - htp://www.ouati.com/qqoqcp.html,16/03/2008  
     - N.Terfaya, op. cit, p.28. 
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وترتكز ھذه المعلومات على المالحظات والوقائع وھو ما يسمح بتحديد العناصر األساسية للمشكلة،   
  :كما أن األسئلة تتحدد بالشكل التالي

 التساؤل عن  حليل النشاط أو المھمة أو المشكلة، وتستھدفوتعمل على تحديد وت: ? Quoiماذا؟ - أ
  .الخ.......السلوكيات والتصرفات واإلجراءات والعمليات 

  بماذا تتعلق؟-
  ماھي الوضعية؟-
  ما خصائصھا؟-
  مالنتائج؟-
  ؟.........ماألخطار؟-

    
المسؤولين توضح األطراف األساس الفاعلين في المشكل، وتستھدف ھذه األسئلة : ? Quiمن؟ -ب

 .الخ......والضحايا ومختلف الفاعلين
  من المعني؟-
  من لديه المشكل؟-
  ؟..........من تعنيه النتيجة؟-

    
المسافات، المصلحة، الورشة، المراكز , وتطرح لتحليل المكان، والھدف ھو األماكن :? Oùأين؟ - ج

  .الخ..واآلالت
  أين حصل ذلك؟-
   أين ظھر المشكل؟-
  في أي مكان؟-

  أي آلة؟في 
    

وتعمل على تحليل الزمن، والھدف ينصب حول الشھر، اليوم، الساعة، اللحظة،   :? Quandمتى؟ -د
  الخ....التقديرات، الفترات، المخطط،

  منذ متى والمشكلة قائمة؟-
  متى ظھرت؟-
  متى اكتشف المشكل؟-
  ماھي درجته؟-
  متى نتج الخطر؟-
  
اإلجراءات، : قة أو المنھجية، ويكون تدخلھا من خالل وتعمل على تحليل الطري:? Comment ِ◌كيف؟-ه

  .التنظيمات، التجھيزات والمواد األولية
  كيف نتج المشكل؟-
  بأي طريقة،-
  في أي شروط أو ظروف؟-
  كيف تعاملتم معه؟-
  بأي طريقة وبأية وسائل؟-
  كيف يمكن وضع الوسائل الضرورية؟-
  بأي إجراءات؟-

    
ال يمكنه أن يطرح بعد كل سؤال من األسئلة السابقة، من اجل إيجاد  وھذا السؤ:? Pourquoiلماذا؟-و

  تحليل مجدي ونقدي لكل سؤال؟
   Combienكم؟ويضيف الكثير من الكتاب سؤاال آخر لھذه الطريقة وھو   
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  QQOQCP          ملخص بطريقة        16:جدول رقم
   combien كم   pourquoi لماذا

 ى األسئلة المطروحةأسئلة عل أسئلة  quoi ماذا
 أسئلة على األسئلة المطروحة  أسئلة  qui من
 أسئلة على األسئلة المطروحة أسئلة  ou أين
 أسئلة على األسئلة المطروحة أسئلة  quandمتى
 أسئلة على األسئلة المطروحة أسئلة  commentكيف
 الجدول من إعداد الباحث: المصدر

 
، وتستعمل الختيار بديل من Blake et moutonكل من بالك وموتون  ترجع إلى : التصويت المرجح9- 3

  :299بين البدائل المطروحة لالختبار للوصول إلى القرار الجماعي، وتنقسم ھذه الطريقة إلى
 وفيه يقوم كل عضو من المجموعة بترجيح واحد فقط من المواضيع المطروحة : التصويت المباشر9-1- 3

  .لبدء البرنامج وذلك وفق األھمية التي يراھا
  التصويت المباشر                17:جدول رقم

 المجموع المھام األصوات
  المھمة االولى
  المھمة الثانية
              المھمة الثالثة

xx  
   x    xx   xx  

xx  xxx   xxx  xx 

2 
5 

10 
  .الجدول من إعداد الباحث: المصدر

  
 10موعة وھوالمالحظ أن الخيار الثالث حصل على أعلى مجموع من اختيارات أعضاء المج  

  .الرفع من علو السقف: أصوات، وبالتالي فاالختيار سيكون على بديل
  
وھو تصويت مرجح يستعمل عندما ال تكون المشكلة موضوع الدراسة :  التصويت المرجح البسيط9-2- 3

معقدة، وھي طريقة مفيدة عندما يكون ھدف الفريق اختيار أكثر من بديل كأولوية، أو عندما تكن البدائل 
كثيرة، ويتمحور حول اختيار كل عضو من أعضاء الفريق األسباب والحلول التي يراھا ذات أھمية حسب 

ذا للذي  لألقل أھمية منه وھك02 للذي يمثل له أھمية كبرى ثم 03رأيه ويقوم بترتيبھا، كأن يعطي الوزن 
  .نقوم بعد ذلك بجمع النقاط ونختار االختيار المناسبيأتي بعد ذلك، ثم 

  
   المرجح البسيطالتصويت      18:ول رقمجد

 البدائل           الفريق
 4العضو 3العضو 2العضو 1العضو

 المجموع

 10 2 1 3 4 البديل األول
 09 3 4 1 1 البديل الثاني
 12 4 2 4 2 البديل الثالث
 10 2 3 2 3 البديل الرابع

  الجدول من إعداد الباحث: المصدر
  

  . نقطة ثم بقية البدائل12 كان على البديل الثالث الذي حصل على الختياروفي ھذه الحالة فإن ا  
وھو أن يعطى كل بديل من البدائل وزنا مرجحا حسب المقاييس التي :  التصويت المرجح المتعدد9-3- 3

، ويتم االتفاق على )الخ...األھمية، الخطر، النتيجة المترتبة،( يخضع لھا كل بديل، أي كل سبب أو مشكل
  .ه المقاييس بين أعضاء الفريقھذ

                                                           
، عبد العزيز نياز، مدير عام ضمان الجودة، جودة الرعاية الصحية، األسس الصحية والنظرية والتطبيق العملي، وزارة الصحة. د- 299 

  .202-199. المملكة العربية السعودية، بدون سنة، ص
- http://www.previnfo.net/sections.php?op=printpage&artid=48 
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ويتم حساب الوزن النسبي لكل بديل بضرب األوزان المحصل عليھا في الترجيح الخاص بكل بديل   
ومنه الحصول على األسباب أو الحلول التي سيقوم بتحليلھا من بين البدائل المطروحة، ولھذه الطريقة 

  .ھا أمام االختيارات المطرحةأھميتھا في إحساس أعضاء الفريق بالقوة التي يمتلكون
  

وقد وجدنا في بعض الكتب من يطرح صيغة أخرى لطريقة الترجيح المتعدد وھي أن يمتلك كل 
والحقيقة   عضو مجموعة من النقاط ويوزعھا على مختلف البدائل حتى ولو أعطاھا كلھا إلى بديل واحد،

  .أنھا ليست طريقة أخرى ولكن ھي اختصار لألولى فقط
  

           الوزن المر جح المتعدد          19:مجدول رق
  

  .الجدول من إعداد الباحث: المصدر
  

افذ  السابق نستنتج أن اإلدارة ستختار البديل أو الحل األول والمتمثل في شراء النوالجدولمن 
  .58لحصوله على اكبر ترجيح وھو 

 
   Diagramme D’affinité:  تحليل الصالت10- 3
، وھو Jiro Kawakita300 نسبة إلى صاحبه الياباني جيرو كاواكيتا KJسمي بطريقة  : مفھومه1- 10- 3

  :وات السبع الجديدة للجودة التي تشمل إضافة إلى تحليل الصالت كل منمن بين األد
  Diagramme des Relations                         مخطط العالقات -
  Diagramme en Arbre                                      مخطط الشجرة -
   Diagramme matriciel                                      شكل المصفوفة -
 Diagramme des décisions d’action    خريطة برنامج قرار العملية -
    Diagramme Sagittal                                         شكل السھم-
   l’analyse factorielle des données           تحليل مصفوفة البيانات -
  

لقيام بجلسة العصف الذھني، إذ أنھا تساعد أعضاء الفريق على تنظيم تستعمل ھذه األداة عادة بعد ا
ومن بين األغراض التي تستعمل من اجلھا ھذه . أفكارھم، خاصة عندما تكون المواضيع كبيرة ومعقدة جدا

  :األداة نجد
  

  .وضع إستراتيجية المؤسسة أو وضع منتوج جديد-
  .منتوج والعملياتالبحث عن حلول جماعية لمشاكل معقدة تتعلق بال-
   Management البحث عن حلول لمشاكل تتعلق باإلدارة-
  
  : يتم استعمال أداة مخطط الصالت وفق المراحل التالية: مراحل اإلعداد2- 10- 3

                                                           
300 Fiche technique, diagramme d’affinité, www.er.uqam.ca/nobel/k15303/Diagaffi.pdf 

            تغيير النوافذ          شراء مكيفات              وضع أبواب
العضو    

1 
العضو 

2 
العضو 

3 
  المجموع 
 المرجح

العضو 
1 

العضو 
2 

العضو 
3 

المجموع 
 المرجح

العضو 
1 

العضو
2 

العضو
3 

المجموع
 المرجح

 1البديل
  نقاط4

3 2 3 )3+2+3(4
=32 

3 3 3 36 2 2 1 20 

 2البديل
  نقاط3

1 3 1 15 2 1 1 12 1 1 3 15 

  4البديل
  نقاط2

2 1 2 10 1 2 2 10 3 3 2 16 

 56  58  57  المجموع
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 أفراد، على علم تام بالموضوع، وھناك من ينصح بطرح 06 إلى 05تكوين فريق عمل يتكون من -أ
  . دقائق بين األعضاء ليتم التوافق عليه05ة ال تزيد على الموضوع على شكل سؤال مفتوح لمناقش

 دقيقة لكل األفكار المتعلقة بالموضوع دون 45طرح الفريق في جلسة عصف ذھني لمدة تصل إلى -ب
  .مقاطعة أو انتقاد

   .« Poste-it »جمع كل ھذه األفكار المطروحة وتدوينھا على بطاقات خاصة -ج
جلسة لكل البطاقات لإلطالع على مدى فھم الفريق وزيادة التوضيح إن استدعى ِّ قراءة منشط الفريق أو ال- د

  .األمر ذلك
 03الطلب من أعضاء الفريق ترتيب األفكار على شكل مجموعات فرعية، تتضمن كل مجموعة في حدود - ه

  .وقائع لكل منھا
  .إعطاء عناوين لھذه المجموعات الفرعية- و
  . مجموعات فرعية03 شكل مجاميع أخرى، لكل مجموعة في حدود  جمع ھذه المجموعات الفرعية على-ي
  . إعطاء عناوين لھذه المجاميع-ك
  .وضع عالقات السبب والنتيجة التي تربط بين مختلف المجاميع-ل
  .العمل على اخذ تصويت األعضاء على المجاميع التي يرون أنھا ذات أھمية-م
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  تمثيل بياني لمخطط الصالت           36:شكل رقم

    

  عنوان مجموعة         عنوان مجموعة فرعية  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقائع وافكار    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source : Marie Erbault et autres, Méthodes et Outils des Démarches Qualité pour les Etablissements de 
Santé, agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), service évaluation en 
établissements de santé, paris, France, Août, 2000, p.90. بتصرف             

 

 الموضوع
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  :اختيار أداة الجودة المناسبة- 4
ليس المقصود من سرد أدوات الجودة ھو تعديدھا، ولكن الحقيقة ھو أن لھذه األدوات معنى وبعدا 
أوسع من ذلك، بالنظر إلى أھميتھا في معالجة المشاكل، وبتعلق كل أداة بمشاكل معينة ال يمكن ألدوات 

ورة امتالك الكفاءات الضرورية في المؤسسة، والقادرة أخرى أن تحلھا، مما يقودنا إلى التأكيد على ضر
على التعرف على طبيعة المشكلة ومسبباتھا، واألدوات المالئمة لمعرفة ذلك، ومن ثم التوصل إلى الحلول 

  .الالزمة، وھو أمر يتطلب دراسة وتدريبا على استعمال ھذه األدوات
  

  :ة وھي وكل ھذه األدوات تدور حول مراحل أربعة لحل المشكل
  .طبيعة المشكلة المعالجة-أ
  .معرفة، ترجيح وترتيب األسباب-ب
  .البحث واختيار ووضع الحلول-ج
  .متابعة ومراقبة النتائج- د
  

ُوقد قدمت الكثير من اآلراء حول تصنيف ومدى مالءمة كل أداة لمشاكل معينة من مشاكل الجودة،   
ودة والتعويل على انه ھو األمثل، وتكمن الصعوبة وال يمكن أن نقف عند تصنيف واحد الختيار أدوات الج

في أن بعض المشاكل تحتاج إلى أكثر من أداة، كما أن بعض األدوات تصلح الن تعالج مختلف مراحل 
  .إيجاد الحلول للمشكلة المطروحة

    
  : أنواع من التصنيفات وھي03سنحاول أن نقدم تصنيفا يجمع بين   

  .راحل وتشمل التصنيف حسب الماألسطر-أ
 . وتشمل التصنيف حسب الشكلاألعمدة-ب
  .األدوات شكل الخط ويشمل التصنيف حسب درجة تعقد -ج
  .األساسية األدوات: خط سميك-
  . الجديدةاألدوات المشتقة و األدوات: خط مائل-
   .اإلحصائية األدوات: خط مسطر-
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  دوات واختيارھاطرق تصنيف األ                  20:جدول رقم 
  األداةطبيعة ومبدأ 

 األفرادتحكيم  المنحنيات استغالل المعطيات

كل
شا
الم

 

 أدوات اإلحصاء -  مخطط باريتو-
  المنحنيات-

  العصف الذھني-
  الوصفي-

-Capabilite - أدوات اإلحصاء
  التصويت المرجح

الوصفي
-QQOQCP 

 
  منحنيات-  التسجيلورقة -

اب
سب
األ

 

  مخطط باريتو-  طط االنتشارمخ-
  العصف الذھني-

  نخطط ايشيكاوا  تحليل العالقات--
  التصويت المرجح -

  اإلحصاء أدوات-
 مخططات االختبار

  مخطط المسار-
  مخطط ايشيكاوا-

  مخطط التركيز-
  مخطط العالقات-
  مخطط الشجرة-
 CEDAKمخطط-

   ACE مخطط
  مخطط السبب النتيجة-
 طريقة العمليات-

  ؟ لماذا05خطط م-
  مخطط الصالت-
 CEDAKخططم-
  ACEمخطط-
مخطط السبب -

  النتيجة
ـال طريقة العمليات-
ــــ
مــ
ستع

اال
   
ص
فر

 

ول
حل
ال

 

  مخطط القرار- مخططات االختبار-
  مخطط المصفوفة-

  العصف الذھني
-

 بطاقة المراقبة-
 التصويت المرجح

ات
ملي
الع

 A
ct

io
ns

 

  CEDAKمخطط - 
   ACE  مخطط-
 مخطط السھم-

-QQOQCP 

  .Laetitia avrillon, op. cit, p. 34:                                         ترجمة الطالب الباحث من خالل: المصدر
  

 أحكام تعتمد على أدوات إلى المختلفة والتي تنقسم األدواتنا الجدول السابق مجموعة ليوضح   
 ھذه استعمال ويتم معلومات،المعطيات وال على استغالل ، ثم األخيرة على المنحنياتوأخرى األفراد،
 ثم ھناك من يستعمل لمعرفة ، فمنھا من يستعمل للتعرف على المشكل المطروح، بمراحل مختلفةاألدوات
 تستعمل لمباشرة أدوات ، وأخيرا يستعمل لطرح الحلول المختلفةاألدوات وھناك نوع من ، المشكلةأسباب

  . العمليات وتنفيذ الحلول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - 146 -



  :فصلخالصة ال
، وھذا   ثقافة الجودة الشاملةإلىننا من التحول ِّ التي تمك من ھذا الفصل ھو الكيفيةاهاستخلصنما   

 المؤسسة، ثم الثقافة أعضاء سائدة بين وسلوكياتمبادئ وبعدما تعرفنا على مدلوالت الثقافة التنظيمية كقيم 
كونات ثقافة الجودة االيجابية والسلبية مرورا  الجودة الشاملة ومختلف مإدارة المتوافقة مع منھح التنظيمية

  .بخصائصھا
  

 الجودة الشاملة ومختلف الوظائف إدارة وجود ثقافة تنظيمية من اجل تطبيق مدخل أھمية إلىتطرقنا   
  . المختلفة التي تمارسھاوالتأثيراتالتي تؤديھا ھذه الثقافة 

  
 إلى بالتعرف ، الثقافة التنظيميةأبعادي معرفة  النقاط التي مررنا بھا في ھذا الفصل تتمثل فأھمن إو  

 ، وتميز القائد عن المدير من خالل صفاته الشخصية، الجودة الشاملةإدارة في نجاح وأھميتهعنصر القيادة 
 مختلف نظريات القيادة التي فسرت إلى الجودة الشاملة، والتطرق إدارة فشل أو دوره في نجاح إلى إضافة
  . القيادة المتوافقة مع منھج الجودة الشاملة والعناصر المطلوبة لنجاحھابرازإ إلى وصوال ،القائد

  
 وھو التحسين المستمر كھدف استراتيجي ،ال يقل أھمية ، ثم كان لنا تحليل لبعد ثانھذا من جھة  

جنا على مختلف عناصر َّ الجودة الشاملة، حددنا مراحله من خالل دورة شيوارت، ثم عرإدارةضمن رؤية 
  .تحسين من تخطيط، استثمار في التفكير، دورة المراجعة، التعظيم وشھادات الجودةال
  

 الجودة الشاملة، إدارةالنظم المطلوبة لنجاح لث فقد شمل معرفة مختلف  فيما يخص البعد الثاأما  
وآليات  وفق وسائل ، اتصال ذو جانبين وھو الجودة،إدارةخاصة منھا االتصال الذي يتماشى مع منھج 

  . في العمليةاألطرافالتغذية العكسية والتكامل بين مختلف معلومة، ال، االستماع تعتمد الجماعة، ابتكاريه
  

 وفيه تم التركيز خاصة على مفھوم العميل ، متمثال في التوجيه بالمستھلكواألخيروكان البعد الرابع   
أخرى ال يمكن  وعناصر الموردين إلى إضافة ،والعميل الخارجي كعنصرين من عناصر ھذا البعدالداخلي 

  .التخلي عنھا لتحقيق التوجه بالمستھلك
  

 عوامل نجاحه ووجدناه قد ركز على إلى ونظرنا ، قدمنا النموذج اليابانيولكي يكون لتحليلنا معنى  
 األساليب واالبتعاد عن ، من خالل انفتاح المؤسسات على محيطھا الخارجي،ة مثل مرونة التنظيمّعوامل عد

 والعمل الجماعي وفق ، مع االلتزام بالتدريب المستمر لجميع مكونات المؤسسة،اإلدارةبيروقراطية في ال
 العاملين إشراك المھمة في األنظمة كأحد نظام االقتراحات إلى باإلضافة ،مفھوم فرق العمل وحلقات الجودة

  .في قرارات المؤسسة
  

 ،ل فعال من خالله يتم التبادل الجيد للمعلومات المؤسسات اليابانية تعتمد نظام اتصاأنووجدنا   
 السائدة ضمن المجموعة اإلنسانية المعتمدة على العالقات ، على االتصاالت غير المباشرةأكثرواالعتماد 

 بأنھا من ھذا وذاك اتصافھا األھملكن  فقط،  والقراراتإعطاء األوامرالتي تديرھا قيادة ال يتمثل دورھا في 
  .بشأنھا أوامر ّأية إصدار المؤسسة وحل مختلف المشاكل جماعيا قبل أعمال إدارةمسھل في 

  
 إلدارة شؤون العاملين من حيث اإلجراءات اغ بالاولى اھتمامت سياسة التوظيف اليابانية أنكما   

ك  وتدعيم ذل،واإلنتاجية على تحسين مستويات الجودة إيجابا وھو ما ينعكس ،والكفاءات الموجودة فيھا
 والمستھلك ، واالھتمام بنوعية المواد الخام، والتحكم في المخزون،وتقليل الفاقد تثمار في التكنولوجياباالس

 ، وجعله مصدر قرارات المؤسسة، بتلبية طلباته بالفعالية المطلوبة،باعتباره نقطة ارتكاز المؤسسة
  . الجد عند تصميم المنتجاتمأخذ واخذ اقتراحاته ، الجيد لهباإلنصات

  
د وجدنا أن النموذج الياباني وبالرغم من خصائصه المتفردة والمستلھمة من طبيعة المجتمع وق  

الياباني وثقافته في كثير من نقاط القوة والنجاح، إال أن ھناك ما يمكن االستفادة منه لدول العالم الثالث لتتبع 
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 اليابانية من حيث نقاط القوة، بل سبيل التحسين المستمر، مع ضرورة التوفيق بين ثقافتھا وأساليب التحسين
ونبھنا إلى أن دول العالم الثالث ومن خالل موروثھا المجتمعي المفعم بقيم التعاون والعمل واألخالق يمكنه 

  .أن يضيف للتحسين المستمر عوامل نجاح أفضل إن كان ھناك اھتمام بذلك
  

 ، لھا وتقديم الحلول الضرورية،اكل في حل المشأھميتھا إلى الجودة فقد تطرقنا أدواتوفيما يخص   
يناسبھا سة طريقتھا في حل المشاكل وفق ما  ولكل مؤس، بكثرتھا وتعددھااإلقرار مع ، منھاأنواعاوقد سردنا 

 ووجدنا ، في حل المشاكلاألحسن األداة تفسيرا للكيفية التي يتم بھا اختيار أعطينا كما ،والبيئة والظروف
 تنفيذھا أو الحلول إيجاد أو األسباب البحث عن أولة من مراحل التشخيص  لكل مرحأناختالفا من حيث 

 . خاصة بھاأدوات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  
  
  

  الثالثالفصل 
  والتحوالت االقتصادية تنافسية المؤسسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :تمھيــــد
 وال يمكن ،ق والتميز التفوإلى من حيث انه مبتغى كل مؤسسة تسعى التنافسيةيطرح موضوع   

 إذا فاألمر تحقيق التنافسية، إلى لم تصل بھا إذا بالجودة الشاملة في مؤسسة ما إدارة ھناك أنالحديث على 
 أن نجد فإننا الغوص في موضوع التنافسية أردنا وإذاھو استلزام منطقي لطبيعة العالقة بين المتغيرين، 

 واألفكار اآلراءمن العديد  سجل  وفي ھذا الموضوع بالذاتن الفكر االقتصادي أل،الموضوع فيه اخذ ورد
 دعائم فكر يقترب من إرساء ھناك من الجھود المبذولة لمحاولة أن، غير أحياناالمتعددة المتفقة والمتناقضة 

  .تجلية المفاھيم والمصطلحات القريبة من التنافسية وتوضيحھا
  

 سواء قبل الثورة ،ادي والحياة االقتصادية عامةوقد تطور مفھوم التنافسية بتطور الفكر االقتص  
ن لموضوع التنافسية  أ ولو، على يد مفكرين كثيرين من مختلف المدارس االقتصادية، بعدھاأوالصناعية 

  . التنافسيةإلى بورتر ونظريته الماسية والتي حولت الموضوع من المنافسة بأفكاربمصطلحه ھذا ارتباطا 
  

 المحلية نتيجة األسواق على أوال باقتصارھا ،ل الشاغل للفكر االقتصاديفقد ظلت المنافسة الشغ  
خاصة  ، الكالسيكأفكار حتى برزت ، نقص التبادل الدوليإلى أدتظروف االحتكار والقوانين الحمائية التي 

  بين االنفتاح تارة واالنغالق تارةاألمر وظل ،من خالل مبادئ الحرية االقتصادية ادم سميث وريكاردو
 وتعاظم االستثمارات بين الدول المتقدمة، ، العالميةأين ظھر االنفتاح على األسواق حتى السبعينات أخرى،

 مما ، المؤسسات المالية الدولية من اجل االستدانةإلى اًفي الوقت الذي شھد فيه العالم الثالث تدھورا ولجوء
  .مؤسساته وخصخصة أسواقه على فتح وأرغمه لبرامج ھذه المؤسسات أخضعه

  
 التي ينبني عليھا كل واألسس مختلف مفاھيم الميزة التنافسية، الميزة النسبية، إلىوسيتطرق تحليلنا   
، ، سواء على مستوى المؤسسة التنافسيةومستويات مفاھيم التنافسية والمركز التنافسي إلى إضافةمنھما، 
  . المتضاربةاألفكارمن لزخم  الدولة، وما يمكن مالحظته في ھذا ھو ذلك اأوالقطاع، 

  
 التي األسس نبين أن وسنحاول ، الجودة الشاملة والتنافسية مركز اھتمامناإدارةوتعتبر العالقة بين   

تقوم عليھا ھذه العالقة بالدراسة والتحليل لثقافة وقيم المؤسسة، العنصر البشري، التعليم، القدرة على 
 واألسس الحديثة، القيادة ورؤيتھا وغيرھا من القوى اريةاإلدالتغيير، منھج الجودة الشاملة، المداخل 

 وليست ،بالنسبة لنا نجده ضرورة وحتميةلجودة الشاملة لتحقيق التنافسية  اإلى ء اللجوأن، كما األخرى
  .  فھمنا االقتصاد من المنظور العالمي بمفھوم المؤسسة المعاصرةإذاخيارا ضمن مجموعة من الخيارات 

  
 خاصة من خالل التوجه األخيرة، التي شھدھا االقتصاد العالمي في العقود لتحوالتا إلىيرجع ذلك   

 من الحماية التقليدية لألسواقة، تغير مفھوم الحماية  الثورة التكنولوجي عوض المحلية،األجنبية المنتجات إلى
الخ، ثم فرص ...والبيئة جديدة تتعلق بجودة المنتوج وتغليفه والصحة أساليب الحماية من خالل إلىالمباشرة 

، واألسواق وزيادة وعي العمالء اتجاه المنتجات ، العالمية والتحالفات العالميةاألسواقالربح التي تطرحھا 
  . الجودة الشاملةإلدارة الذي يحتم مثل ھذا االنحياز األمر

  
يمكن ي، الذي  العالماإلنتاج في ذلك تظھره مبررات مھموللبيئة المحيطة بالمؤسسة المعاصرة دور   
، تقلص حواجز الوقت والمكان بين العمالء والمنتجين  وكثافة تبادل المعلوماتاالتصاالت بزيادة تفسيره

، وكان اإلنتاج نمطية في إلى أدى والذي ،بين المجتمعاتوالموردين، االنترنيت، وتقارب نمط االستھالك 
 سلعة في العالم في الزمن والمكان الذي أليةه  العالمية من خالل فرص شرائإلىلتحول العميل من المحلية 

 كزيادة ، زادت من التنافسية بين المؤسساتأخرى عوامل إلى إضافةيريد دور في تعاظم ھذه العولمة، 
  .)ايزو( العالمية المعايير إلى وتغير المعايير الخاصة بالجودة من المحلية ،المكون المعرفي في السلع

  
 كنظم ، الدور الذي تلعبه عوامل مھمة في زيادة حدة االھتمام بالتنافسيةوسنرى في ھذا الفصل كذلك  
، وسرعة التحول من منتوج jit اللحظياإلنتاج المرنة التي تستجيب الحتياجات العمالء وفق مفھوم اإلنتاج
 نتيجة التطورات واألذواق األسواق نتيجة تحول العمالء لمنتوج آخر، وعولمة أو األزمات عند آلخر
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 ودور الشركات المتعددة الجنسيات والتحالفات والتكتالت في ،حاصلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصالال
  .كل ذلك
وال يمكن إغفال التطور الذي حصل من خالل تنامي المؤسسات االفتراضية وتشكيلھا لجزء مھم من   

مثل في اقتصاد المعرفة اقتصاديات الدول المتقدمة، خاصة في ظل التطور االقتصادي الجديد الذي ت
  .واالستثمارات الضخمة في ھذا المجال

  
 عالمية تنافسية إدارة بإيجاد ، المؤسسة في مستوى ھذه التحوالتإدارة تكون أنھذا ما استدعى من   

 ،األدوات والفكر إلدارتھا ولكن بمعنى ،ليس بمعنى االنتشار العالمي وان كان مطلوبا للمؤسسات العالمية
 إدارةتلبية احتياجات عمالئھا بالتطور الذي ذكرناه للمؤسسة المعاصرة، وقد برزت في ذلك قادرة على 

، من خالل تفوق  لتحقيق تنافسية المؤسسةاألمثل األسلوب بمفاھيم تجعل منھا إداريالجودة الشاملة كنمط 
اد التدريب وفق  واعتم، والبحث عن التغيير كمحفز  لنجاح المؤسسة،ي، وتوجھھا بالعميلعنصرھا البشر
 يجعل العميل والعمال في قمة والذي ، المناسباإلداري ثم الھيكل ، القيادة المالئمةإلى إضافةروح الجماعة، 

 وتجنب ، والمشاركة في القرارات، الجيدواإلنصات تكريسا لمبادئ االستماع أسفله، في واإلدارةالھرم 
  .المواجھة كحل وتعويضھا بالحوار في حل المشاكل

  
 مؤسسة إلدارة تتوفر على مدير مدرك وواعي لطبيعة الصفات المالئمة أن التي يجب اإلدارةھذه   

عارف تعمل بالتحسين المستمر، قادر على فھم جميع االستراتيجيات التنافسية من تكلفة وتميز وتركيز، 
 الحصول على الجودة إطار في ، وتكلفة كل منھا والطرق الممكنة لتدنيتھا ومخاطرھا ومتطلباتھا،ھابمزايا
 ، من خالل التعامل الجيد مع ھذه التكاليف، العالقة بين التكاليف واالستراتيجياتإدارة، وحسن األعلى

تأثير على جودة المنتوج  لما لھا من ، غير الظاھراألكبر تشكل الجزء والتيخاصة غير المرئية منھا 
 برفع الحصة أو ، من خالل تقليص التكاليف سواء،نافسيته، وسنرى كيف تؤثر التكاليف على الربحوت

  . من خالل تحسين الجودةأو ،واألسعارالسوقية 
  

مباحث ) 03( ثالثإلى ه تقسيمإلىومن اجل تفصيل وتحليل ھذه النقاط وفھمھا والتعمق فيھا خلصنا   
  :ھي

  .المفاھيم األساسية للتنافسية -
  .ة العالمي في ظل التحوالت االقتصادية أسس التنافسية-
  . تحقيق االستراتيجيات التنافسية للجودة-
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  :المفاھيم األساسية للتنافسية: المبحث األول
ھيم أخرى قريبة منه، موضوع التنافسية مباشرة دون محاولة فھمه في سياق مفا يمكن ولوج ال  

لھذه تطور تاريخي الّه إال في سياق  كما ال يمكن فھمميزة التنافسية والمركز التنافسي والقدرة التنافسية،لكا
ّ، وال نريد أن نجزم أننا سنصل إلى معنى محدد بالدقة التي تجري في علوم أخرى، إال أننا وبإبراز المفاھيم

االختالفات الحاصلة فإننا سنقترب من معنى نتبناه، كما سنحاول تقديم رؤية لمفھوم التنافسية تأخذ في بحثھا 
  :الجودة الشاملة، وھذا بالتطرق لكل منعن التميز منھج إدارة 

  . البناء النظري للتنافسية-
  . مؤشرات قياس التنافسية وحدودھا-
  .التنافسية وتحقيقھا وفق الجودة الشاملة -

    
  : للتنافسيةالنظري البناء :األولالمطلب 

  :مساھمات الفكر االقتصادي في التنافسية - 1
أن مفھوم التنافسية لم يتبلور كمصطلح مع المدارس إن تفحص تاريخ الفكر االقتصادي يظھر   

 Diamond المسماة بالنظرية الماسية Porterّالفكرية االقتصادية إال حديثا، من خالل نظرية بورتر 
Theory.  
والمالحظ أن جل االھتمام كان منصبا على المنافسة وكيفية تحقيقھا من خالل نظريات التبادل   

  .تحليل على مستوى المؤسسة فان األمر جاء متأخرا مقارنة بالدراسات الكليةالدولي، وإذا جئنا إلى ال
  

فقد أدى ظھور الثورة الصناعية وبروز األفكار االقتصادية الكالسيكية لكل من آدم سميث ودافيد   
ريكاردو وآخرون، والتي تضمنت مبادئ ھامة كمبدأ الحرية االقتصادية والمنافسة الحرة، وكذا تعاظم دور 

لتجمعات االقتصادية في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية األولى، إلى قيام ا
االحتكارات الدولية التي أدت بالدول إلى وضع قيود قانونية على استمرارھا، وازداد األمر تطورا مع دخول 

  .التكنولوجيات المتقدمة بعد نھاية الحرب العالمية الثانية
  

منافسة ظلت مقتصرة على األسواق المحلية، حتى نھاية السبعينات حيث شھدت االقتصاديات ولكن ال  
العالمية انفتاحا كبيرا، وتمت إزالة بعض الحواجز المفروضة على التجارة الخارجية وحركة تدفق رؤوس 

ألسواق المناسبة األموال، وكان للمنافسة أثر بالغ في عملية جذب رؤوس األموال المستثمرة، ومن ثم إيجاد ا
  .لصادراتھا

  
وشھدت الثمانينيات ارتفاعا كبيرا في حجم مديونية دول العالم الثالث، رافقه انخفاض في أسعار   

السلع المعدة للتصدير من ھذه الدول، وھو ما انعكس على تدھور معدالت التبادل التجاري، مع ارتفاع في 
ز ھيكلي في موازين مدفوعاتھا، األمر الذي أدى إلى معدالت الفائدة، واختالال في أسعار الصرف، وعج
  .انخفاض في وتيرة التنمية  وازدياد في معدالت الفقر

  
ھذا بطبيعة الحال جعل ھذه الدول تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية التي فرضت عليھا إصالحات   

 الدولة وتدخلھا في الشأن مالية واقتصادية، وكان أن اتجھت نحو القطاع الخاص وعملت على تقليص دور
االقتصادي، وظھرت أصوات تنادي بضرورة فتح مجال المنافسة في ظل تعزيز قوى االحتكار لدورھا 

  .العالمي
  

 اتجاھا واسعا نحو االنفتاح والتحرر االقتصادي ومحاولة دعم 21كما شھد العالم نھاية القرن   
اكن إلى التحليل الديناميكي لفھم كيفية تحقيق تنافسية منظومة المنافسة الحرة، وتم التحول من التحليل الس

االقتصاديات، وكان لظھور الثورة االتصالية والمعلوماتية، وبروز عناصر مثل اإلبداع والبحث والتطوير 
والجودة والكفاءة، وغيرھا من المفاھيم دور ھام في تعزيز مفھوم التنافسية، بعدما كان السعر والتكلفة 

  .ساسيان في فھمھاّالمحددان األ
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  : ما قبل الثورة الصناعية التنافسية1- 1
 احتلت التعاليم الدينية في ھذه الفترة دورا مھما في : في الفكر االقتصادي ما قبل الكالسيكالتنافسية 1-1- 1

توجيه المجتمع وإدارته، ومن ثم كان للحياة االقتصادية نصيب من التأثر بھذه التعاليم، حتى ولو أن األمر 
 مابين  (Thomas Aquinas)كان يسيرا، ولعل ابرز مفكري تلك المرحلة نجد القديس توماس اإلكويني

  301.، والذي أوضح أن األسعار يتم تحديدھا وفقا للوقت المبذول إلتمام العمل1274- 1225
عملية تحديد األسعار ومنع ن تلك الفترة لم تعرف مفھوما للمنافسة في ظل إونستطيع القول   
  .تجاوزھا

  
 لقد ركز التجاريون اھتمامھم على فكرة الثروة، واعتبروا أنھا : في ظل الفكر التجاريالتنافسية 1-2- 1

تقاس بما لدى األمة من معدن نفيس، وھو ما جعلھم يقيدون الواردات، ويحمون الصناعة، ويشجعون 
  . وأھم مفكري ھذه المدرسة نجد توماس مان ودافيد ھيومالصادرات من اجل منع خروج المعدن النفيس،

  
فقد رأى توماس مان أن األسعار ھي أداة حرب اقتصادية، وفرق بين السلع ذات المنافسة العادية   

  .والتي يجب أن تنخفض أسعارھا، والسلع ذات المنافسة المرتفعة حيث تكون األسعار مرتفعة
  

عار وتدفق التجارة يقومان بتنظيم كمية النقود آليا ويؤثران على بينما دافيد ھيوم فقد رأى أن األس  
كمية النقود المتاحة، ولكن ھذه األخيرة ال تؤثر على تداول السلع، كما نادى دافيد ھيوم بإيجاد عالقة تنافسية 

  .بين التجار لخفض األرباح وبالتالي الفائدة
  
 نھضة صناعية في انجلترا، 18 القرن الـ شھد منتصف: في عصر الثورة الصناعيةالتنافسية -2- 1

وظھرت صناعات النسيج والفحم، وتوفرت العمالة الرخيصة ورؤوس األموال والحرية االقتصادية، 
  .وبرزت العديد من المدارس االقتصادية التي حللت مفاھيم المنافسة والميزة المطلقة والميزة النسبية

 
جملة من الفرضيات ارتكزت أساسا على المنافسة التامة فقد قدم آدم سميث نموذجا اقتصاديا ضمنه   

  302.والحرية االقتصادية، إضافة إلى مجموعة من االفتراضات األخرى
سة التامة، كما ركز على أھمية التجارة وقرر أن اإلخالل بأي من الشروط سيؤدي إلى االبتعاد عن المناف

الدولية ومزاياھا ألطراف التبادل، وأن تحقيق ذلك يتم من خالل نظريته حول التبادل الدولي المسماة نظرية 
  .الميزة المطلقة

  
ومن ابرز مفكري الكالسيك الذين أسھموا في إثراء الفكر االقتصادي وإبراز نظرية المنافسة نجد   

 أھمية للمنافسة وأثرھا على تحديد األسعار واألجور واألرباح ولى، الذي أDavid Ricardoدافيد ريكاردو
واإليجار، وانتقد مفھوم الميزة المطلقة عند آدم سميث، وقدم بدلھا مفھوما آخر يرتكز على الميزة النسبية أو 

  .الميزة المقارنة
 حلوال للمشكالت االقتصادية مّقدة، ولم ي تعريفا محددا للمنافسّيقدموالمالحظ أن دافيد ريكاردو لم   

  .الناتجة عن غيابھا
  

 ظھرت قوى اقتصادية أخرى إلى جانب كل من انجلترا مثل 19ومع نھاية القرن التاسع عشر  
النمسا، سويسرا، فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، وظھرت معھا مدرسة فكرية تمثلت في المدرسة 

ستانلي جوفنز، كارل منجر وليون فالراس، والذين ركزوا على ما يسمى الحدية على يد كل من وليام 
بالمنفعة، كما اھتم فالراس بالسعر التنافسي، واعتبر انه يمثل تقييما لقيمة المنفعة التي يحصل عليھا الفرد 

  .عند تساوي العرض والطلب على السلعة في ظل المنافسة على المدى الطويل
                                                 

ة، دراسة مقارنة لالقتصاد  دعاء محمد محمد سالمان، مدى اثر تعميق السياسات التنافسية على اقتصاديات الدول الشرق أوسطي 301
  .07. المصري، رسالة دكتوراه في فلسفة االقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، ص

 .Adam Smith, the wealth of nations ; David Campbell publishers, 1990, pp: 24,25 :نقال عن
 .50-47. ، ص1985حمدي رضوان، االقتصاد التحليلي الجزئي، مكتبة التجارة والتعاون، مصر، . د 302
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النسبية عبر مختلف النظريات االقتصادية جاءت المدرسة النيوكالسيكية بعد سيادة مفھوم الميزة   
  .على يد مؤسسھا الفريد مارشال لتوضيح العالقة بين قوى العرض والطلب في السوق

، الذي رأى بان فكرة المنافسة )Thorstein) 1857-1929وقد أسھم الفكر المؤسسي عن طريق   
صناعي، وأن األعمال الناجحة ھي الناتجة عن االحتكار، وأكد أن الحرة مستحيلة التواجد في المجتمع ال

  .مصدر الربح في الصناعات المتوسطة يرجع لتدخل رجال األعمال
  

 نظريتھا حول المنافسة غير الكاملة، واھتمت جوان روبنسونوقد أثارت االقتصادية األمريكية 
البائع من تقاضي أسعار مختلفة من عدة مشترين بالتميز االحتكاري لألسعار والذي يمثل الحالة التي تمكن 

لنفس المنتجات، وقد رأت روبنسون أن التميز االحتكاري لألسعار يفترض عدم كمال السوق، وقدرة 
  .  المحتكر على فصل سوق منتجاته إلى عدد من األسواق

  
  : الميزة النسبية والميزة التنافسية- 2
ا المفھوم إلى المدرسة الكالسيكية وبالتحديد إلى احد ابرز  ويرجع أساس ظھور ھذ:الميزة النسبية 1- 2

، ويتضمن Adam Smith    كانتقاد لما جاء به سلفه آدم سميثDavid Ricardoمؤسسيھا دافيد ريكاردو 
  .محتوى الميزة النسبية أنھا األساس الذي تتحدد وفقه السلع المصدرة

  
ّإلنتاج والتكاليف النسبية، وتعبر الميزة النسبية على وتعتبر كمية العمل ھي المحدد األساس لتكاليف ا  

تمتع الدولة الممتلكة لھا بميزة نسبية تفوق الدول األخرى، أي أنھا تستطيع إنتاج سلعة ما بتكلفة تقل عن 
    303.الدول األخرى، والجدير بالذكر أن التكلفة ھنا يعبر عنھا بتكلفة الفرصة البديلة

  
  :مفھوم الميزة التنافسية وأسس بنائھا 2- 2
 Comparative Advantage إذا كان ھناك اتفاق حول مفھوم الميزة النسبية :م الميزة التنافسيةمفھو 2-1- 2

 Competitiveبين مختلف المفكرين االقتصاديين، فان األمر يختلف فيما يخص الميزة التنافسية 
Advantageد، فان ، ويرجع االختالف الحاصل إلى اختالف آخر في رؤية كل من علماء اإلدارة واالقتصا

كان االقتصاديون يھتمون بالعوامل المحددة للقدرة التنافسية لالقتصاد على المستوى الكلي، نجد أن رجال 
  .اإلدارة ينصب اھتمامھم على تنافسية المنشاة أو الصناعة

  
فرجال اإلدارة يركزون على جوانب مثل التكلفة واإلنتاجية، أما االقتصاديون فيركزون على جوانب   
والتجارة الخارجية ودورھا في النمو وتحقيق رفاه األمة، كما أن االقتصاديين يربطون بين مفھوم الرفاه 

التنافسية وھدف تحقيق الرفاه المستند إلى النمو االقتصادي المستدام، وھو ما يعني أن االقتصاد يكون 
ى دون التأثر بمشكالت ميزان تنافسيا إذا كانت له القدرة على النمو بنسبة أعلى من نمو االقتصاديات األخر

  304.المدفوعات
 

ويعد مصطلح الميزة التنافسية امتداد للميزة النسبية، ھذه األخيرة التي تعبر على تحليل ساكن،  
ختالف التكاليف النسبية، ومن ثم تحديد التخصص في ينطلق من إيجاد وفرة نسبية في الموارد تؤدي ال

  .التجارة الخارجية
  

بينما الميزة التنافسية فھي ذات تحليل ديناميكي يمكن اكتسابھا بغض النظر عن الوفرة والندرة   
النسبية لعوامل اإلنتاج، اعتمادا على حركة وقدرة عوامل اإلنتاج على االنتقال  سواء تعلق األمر بالعمل أو 
رأس المال أو التكنولوجيا،  ولعلنا ھنا نبرز كمثال اليابان، فبالرغم من الندرة التي تميزھا إال أنھا امتلكت 

  .ميزات عديدة مكنتھا من تحقيق أعلى معدالت التنافسية في العالم
  

                                                 
، ورقة عن محددات "الواقع والمستقبل"لعلمي السنوي الثالث، المزايا التنافسية في المنطقة العربية،  محمود حسن حسين، المؤتمر ا 303

 .13. ، ص1999التنافسية في صناعة األغذية المصنعة المصرية باستخدام منھج بورتر، جامعة األزھر، فرع البنات، مصر، 
 .22. ، ص2003، المعھد العربي للتخطيط، الكويت، 2003 تقرير التنافسية العربية لسنة  304
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وقد أوضح بيكر أن الطريق إلى تحقيق الميزة التنافسية في الصناعة لن يكون بسياسات الحماية 
  305. الصناعات واالنغالق على الذات، ولكن بالمنافسة في السوق العالمية من خالل االبتكار والتنويعلبعض

  
 مفھوم الميزة التنافسية إلى مختلف السياسات االقتصادية المحلية، ونظم Porterوأرجع بورتر   

التدريب والتعليم السائدة، وخصائص العرض والطلب المحلي، وتاريخ الدولة وثقافتھا، وھي كلھا تتفاعل 
  306.نھا لتحقيق الميزة التنافسية للدولة في صناعة معينة أو مجموعة من الصناعاتفيما بي

ّمھارة المشروع وقدرته على امتالك ما يمكنه من التغلب : "وفي دراسة أخرى تم تعريفھا على أنھا  
  307."على المنافسين في سوق معين

 
 308:وفي تعريف آخر للدكتور علي السلمي أعطى فيه مفھوما مغايرا يعتبر أن الميزة التنافسية ھي 

مجموعة المھارات والتكنولوجيات والمواد والقدرات التي تستطيع اإلدارة تنسيقھا واستثمارھا لتحقيق "
  :أمرين أساسيين

  ا المنافسون؛ إنتاج قيم ومنافع للعمالء أعلى مما يحققه لھ-
  . تأكيد حالة من التميز واالختالف فيما بين المنظمة والمنافسين-
  

والمالحظ على ھذا التعريف ھو تلك العالقة التي تحكم النقطتين السابقتين، باعتبار التميز عن   
ليا المنافسين مصدرا للقيمة والمنفعة للعمالء، وبذلك فإن رضا العمالء ھو مصدر األرباح والقدرات الع

  .للمنظمة، التي نستطيع من خاللھا تحقيق التميز واالختالف عن بقية المنافسين
  

  309:ويذكر الدكتور محمود حسين أن الميزة التنافسية للمشروع تتجلى في مظاھر عدة أھمھا  
  الجودة األعلى للسلع والخدمات؛-
  السرعة في خدمة العمالء؛الوقت األقل في اإلنتاج و-
  العناية األكفأ واألشمل بالعمالء؛-
  العالقة األكفأ مع الموردين؛-
  التكلفة األقل والسعر األفضل للعميل؛-
  .اليب وسرعة التوافق مع المتغيراتالمرونة في التنظيم واألس-
  

نافسية وبشكل جيد ھذا َّومن بين التعاريف المميزة التي نراھا تتالءم والمضمون الحقيقي للميزة الت  
  310: أنواع03التعريف الذي يقسمھا إلى 

تھتم بإيجاد ميزة ينفرد بھا المنتج تميزه عن منتجات المنافسين اآلخرين، كاعتماد :ميزة تنافسية تسويقية- أ
  .لعمالءالمنشآت على خط منتجات متكامل يكسبھا رضا ووالء ا

  
وتتضمن قدرة المؤسسة على إنتاج وتسويق منتجات : ميزة تنافسية في التكلفة على مستوى السوق- ب

  .بتكلفة اقل من المنافسين
  

                                                 
مع التطبيق ( نيفين حسين محمد محمود شمت، القدرة التنافسية للصادرات الصناعية المصرية في ظل آليات االقتصاد العالمي الجديد  305

 .11. ، ص2004تصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاھرة، مصر، سنة ، دكتوراه في االق)على بعض الصناعات التحويلية
 ماجي سمير جرجس، إدارة األفراد في تنمية القدرة التنافسية للصناعة المصرية، دكتوراه في العلوم اإلدارية، أكاديمية السادات للعلوم 306

                                                         :نقال عن. 49-48.، ص2001اإلدارية، مصر، 
Porter, M. E, Compétitive Advantage (n. y : the tree press, 1985), 2000,  p. 164    

 .12. نيفين حسين محمد محمود شمت، مرجع سبق ذكره، ص 307
نافسية ضمان  الت- اإلدارة اإلستراتيجية والقيمة التنافسية لمنشآت األعمال العربية–علي السلمي، نموذج قياس الفجوة التنافسية . د 308
 .11. ، ص1996 أكتوبر 31-30المؤتمر األول للجمعية العربية لإلدارة، اإلسكندرية، مصر، : البقاء

 .13.  محمود حسن حسين، مرجع سبق ذكره، ص 309
  .194-192.  طلعت أسعد عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص 310

 

 - 155 -



 ويكون العمل بھا من خالل أقسام سوق مربحة، وتخص ھذه الميزة :ميزة تنافسية تسويقية وفي التكلفة- ج
تي يجد فيھا المنافسون صعوبة للنفاذ إليھا، وتتطلب امتالك المنتجات الخاصة باألسواق شبه المحمية، وال

  .المؤسسة لقدرات الدفاع عن ھذه الشريحة السوقية
       تنوع الميزات التنافسية                      37:شكل رقم

  
  .194. ، ص2000، بدون ناشر، سنة 21ال، كيف نواجه تحديات القرن طلعت أسعد عبدا لحميد، التسويق الفع.د: المصدر

  
والمالحظ على التعريف السابق انه يعطينا تعريفا نجده مستمدا من االستراتيجيات التنافسية، وھي   

إستراتيجية التكلفة وإستراتيجية التميز وإستراتيجية التركيز، فھو يتكلم عن ميزات تنافسية مختلفة حسب 
لسوق المستھدف واآللية المستعملة لتحقيق كل إستراتيجية، وھو تعريف اقرب إلى التحديدات الحديثة طبيعة ا

 la compétitivité والتنافسية خارج السعر la compétitivité du prixللتنافسية خاصة التنافسية السعرية 
hors prix كما سنرى الحقا.  

  
  311:أسس بناء الميزة التنافسية 2-2- 2

يخضع بناء الميزة التنافسية إلى تحقيق أربعة أسس أساسية، سواء كانت في المجال الصناعي أو المجال 
 ذلك  كما سنرى الحقا من خالل العالقة التبادلية بين ھذه العناصر، إذ أن الجودة ّالخدمي، ويتأتى كل

المتفوقة يمكن لھا أن تقود إلى الكفاءة المتفوقة، والتجديد يمكن له أن يدعم الكفاءة والجودة واالستجابة 
  .لحاجات العميل

  
المدخالت، /المخرجات=ي أن الكفاءةأ وتقاس بمقدار المدخالت المطلوبة إلنتاج مخرجات معينة،:الكفاءة- أ

وكلما كانت المدخالت المطلوبة اقل كانت الشركات أكثر كفاءة، وھو مايعني أن الكفاءة تساعد الشركة على 
  .تحقيق مزايا تنافسية منخفضة التكلفة

  
ّولعل من أھم مكونات الكفاءة إنتاجية الموظف التي تقاس بمخرجات كل موظف، ولذلك األثر البالغ   

  .في تخفيض التكاليف كلما ازداد عدد المخرجات
  
 ويتجلى تأثير الجودة العالية على المزايا التنافسية بزيادة قيمة المنتجات ذات الجودة العالية في :الجودة- ب

أعين المستھلكين، وھو ما يؤدي إلى فرض أسعار عالية، ومثال ذلك شركة تويوتا اليابانية لصناعة 
 امتالكھا إنتاجية عالية تمنحھا أفضلية من حيث التكلفة مقارنة بمنافسيھا في أوروبا السيارات، فإضافة إلى

  .وأمريكا فإنھا تفرض أسعارا عالية نظرا للجودة العالية التي توفرھا
                                                 

 وجاريث جونز، شارلز وجاريث جونز، اإلدارة اإلستراتيجية، الجزء األول، مدخل متكامل، دار المريخ للنشر والتوزيع، شارلز  311
 .205-196. ، ص2007الرياض، السعودية، 

 تميز وتفرد في المنتجات

 قيادة في مجال تخفيض التكاليف

  أو اكتسابھاقيادة شريحة سوقية

 مميزات تنافسية تسويقية

 مميزات تنافسية في التكاليف

مميزات تنافسية في التسويق 
 والتكلفة

 السوق ككل

 السوق ككل

 شريحة سوقية
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  312.فثقافة صناعة المزايا التنافسية قائمة على عنصر اإلتقان وثقافة التجويد االرتقائي المستمر  
عامل للوقت، ومنه وإن اعتماد الجودة العالية للمنتجات يفرض حتمية تحقيق كفاءة عالية تمنع تضييع ال

تجنب المنتجات المعيبة والخدمات غير الخاضعة للمقاييس المتعارفة، وبالتالي فاختصار الوقت يعطي 
إنتاجية أكثر للعامل وتكاليف اقل للوحدة، وھو مايعني أن المنتج العالي الجودة إضافة إلى فرضه أسعارا 

  .عالية فھو يؤدي إلى خفض التكلفة
  
سواء تعلق األمر بطريقة إدارة الشركة، أو المنتجات التي -وھو أي شيء جديد : innovationالتجديد - ج

 يمكنه أن يساھم في بناء المزايا التنافسية -تنتجھا، أو العمليات والھياكل التنظيمية، واستراتيجيات الشركة
  .على المدى الطويل

  
ة إيجاد القدرة على أداء مھامھا بشكل  وتحقيق ھذا العامل يفرض على المؤسس:االستجابة لحاجات العميل-د

أفضل من منافسيھا، في تحديد وإشباع احتياجات عمالئھا، في مقابل أن تحصل على اھتمام المستھلكين 
  .وإعطائھم قيمة اكبر لمنتجاتھا، بھدف الحصول على الميزة التنافسية

  
يل تحقيقا للتميز القائم على  ومن بين أھم العناصر المھمة والمحددة لمدى االستجابة لحاجات العم  

الجودة، المواءمة، وقت االستجابة، التصميم المتفوق وخدمات مابعد البيع : الميزة التنافسية نجد عناصر
وعمليات الدعم، وھو ما يمكنه أن يميز مؤسسة عن أخرى، حتى ولو فرضت أسعارا مرتفعة، كما حدث في 

 دوالر وبالبريد 0.23يد العادي يكلف خطاب من صفحتين الواليات المتحدة األمريكية، فباستعمال البر
 دوالرات، ولنقارن الفرق والربح المقابل لتلك المنفعة والتي يكون العميل على استعداد لدفعه 10السريع 

  .مقابل تلبية احتياجاته
    
كاليف وتلخيصا للعناصر األربعة السالفة الذكر ومدى تأثبرھا على زيادة القيمة من خالل خفض الت  

ُّوتميز منتجات الشركات مقارنة بمنافسيھا َ:  
  

  والسعرتأثير الكفاءة، الجودة، االستجابة للعمالء والتجديد على تكلفة الوحدة            38 :شكل رقم

  
  . شارلز وجاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر

  

                                                 
 منھج تحقيق التقدم من خالل الخروج إلى آفاق التنمية المستدامة بالتطبيق على -صناعة المزايا التنافسية محسن احمد الخضيري،  312

 .184. ، ص2004 مجموعة النيل العربية، القاھرة، مصر، سنة -الواقع االقتصادي المعاصر

        الكفاءة

 التكلفة المنخفضة للوحدة

 التجديد الجودة

 األسعار األعلى للوحدة

 الستجابة للعمالءا
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ما يمكن أن نالحظه على الشكل السابق ھو تلك العالقة التي تربط المكونات األربعة السابق تحليلھا،   
  .خفضة للوحدة من جھة، واألسعار المرتفعة للوحدة من جھة أخرىوأثرھا على تحقيق التكلفة المن

  
  :التنافسية والمركز التنافسي- 3
 ال يمكن فھم التنافسية جملة واحدة إال من خالل التطرق إلى مختلف : مستويات فھم التنافسية1- 3

ة على مستوى مضامينھا المختلفة، بحسب اختالف المستوى المرغوب معرفة تنافسيته، بدء من التنافسي
  .المؤسسة ثم القطاع وصوال إلى الدولة

  
  : التنافسية على مستوى المؤسسة1-1- 3

  313."القدرة المستمرة للمؤسسات على بيع السلع والخدمات بربحية في األسواق المفتوحة "ھي : 1تعريف
  

التنافسية ھي مجموعة الموارد واألصول اإلستراتيجية المتميزة التي تجعل المنظمة في مركز " :2تعريف
  314."لمنظمةفريد في حلبة المنافسة، وھي نقاط القوة في الوظائف المختلفة ل

  
ھي درجة انفتاح المنظمة في تحقيق ھدفھا : " فقد عرف التنافسية بأنھاShetty  أما شيتي :3تعريف

 أعمق بينھا وبين مثيالتھا من المنظمات، من خالل بالمحافظة على مواقعھا التنافسية، وبناء مواقع تنافسية
تقبل نسبة الخطأ أو العيوب في اإلنتاج، وزيادة الحصة السوقية، وزيادة اإلنتاجية الفعلية واالبتكار ونمو 

  . 315"المبيعات
  

التنافسية ھي المقدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تلبي المعايير واألسواق الدولية، في نفس ": 4تعريف
  316."لتمتع بمستوى معيشة متزايد وقابل لالستمرارالوقت الذي يسمح فيه لمواطنيھا با

  
القدرة على تزويد المستھلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين اآلخرين " :5تعريف

في السوق الدولية، مما يعني نجاحا مستمرا لھذه الشركة على الصعيد العالمي، في ظل غياب الدعم 
  317".لحكومةوالحماية من قبل ا

  
قدرة : "ّ فانه عرفھا بـ1998أما المنتدى االقتصادي العالمي في تقريره عن التنافسية للعام  :6تعريف

المنظمة داخل الدولة على تصميم، إنتاج، وتسويق السلع والخدمات بخصائصھا السعرية وغير السعرية في 
  318"حزمة أكثر جاذبية عن المنافسين

    
ولعله من باب لفت االنتباه إلى أھمية التعريف األخير والذي حسب اطالعنا لمختلف التعاريف   

تعريف جدير باالھتمام واألھمية، فھو يرتبط بالواقع والفلسفة التي تھدف إليھا الجودة والتحاليل المرافقة فانه 
  :الشاملة، وما نرمي إليه من نتائج، فھو يعطي مدلوال آخر للتنافسية بإشارته إلى نوعين من التنافسية

                                                 
خلفية أساسية، سلسلة : جي، الجزء األولمعھد التخطيط القومي، رؤية مستقبلية لعالقات ودوائر التعاون االقتصادي المصري الخار 313

 .66. ، ص2002، مارس 149قضايا التخطيط والتنمية، القاھرة، مصر، رقم 
314  Glueck and L.jauch, Business Policy and strategic management, new York : MC grow Hill, 1998, p. 
155. 

، مجلة دراسات العلوم دراسة تطبيقية على قطاعات الصناعات الدوائية:  محمد أحمد الطراونة، الجودة الشاملة والقدرة التنافسية 315
 .38. ، ص2002، العدد األول، سنة 29اإلدارية،عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، األردن، المجلد رقم 

ناصر جالل حسين، القدرة التنافسية لصناعة البرمجيات المصرية في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية . د 316
حصاء والتشريع، القاھرة،  لالقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإل23، المؤتمر العلمي الـTRIPSالفكرية 
 .32. ، ص2003 ماي 10-08مصر، 

 نسرين بركات وعادل العلي، مفھوم التنافسية والتجارب الناجحة في النفاذ إلى األسواق الدولية، ورشة عمل حول محددات القدرة  317
، 2000 يونيو 21-19التنافسية لألقطار العربية  في األسواق الدولية ، المعھد العربي للتخطيط، الكويت، معھد االقتصاد الكلي، تونس، 

 .04. ص
درة التنافسية للصناعة المصرية في ظل التغيرات العالمية الجديدة، رسالة ماجستير، أكاديمية  مھا محمد مصطفى الشال، بناء الق 318

 .04. ، ص2002السادات للعلوم اإلدارية، القاھرة، مصر، سنة 
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عار قدرة المؤسسة على عرض سلعة أو خدمة بسعر يقل عن أس: " ومفھومھا:التنافسية السعرية- أ
  319."المنافسين، وبجودة مماثلة

وبمعنى آخر للحصول على الھوامش الربحية المالئمة، تقوم المؤسسة في ھذه الحالة بتدنيه تكاليف   
يف ينطبق مع العديد من التعاريف المقدمة سابقا عن الميزة وھذا التعر. إنتاجھا إلى مستوى يقل عن منافسيھا

  .التنافسية
  
قدرة المؤسسة على عرض سلع متمايزة من حيث " ومفادھا ): التنافسية خارج السعر(التنافسية الھيكلية- ب

   320."الجودة والتجديد والخدمات المرافقة للمنتج
  
قدرة شركات قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقيق : "وھي: وى القطاعالتنافسية على مست 1-2- 3

  321."النجاح المستمر في األسواق الدولية، دون االعتماد على الدعم والحماية الحكومية
سسة، إال أنھا تختص بقطاع وھي في حقيقة الحال ال تختلف عن التعاريف الخاصة بتنافسية المؤ  

  .واسع من المؤسسات، أي أن تنافسية القطاع تنبع من تنافسية المؤسسات
  
 وھي التي كانت مثار جدل كبير بين المفكرين ومن أبرز تعاريفھا نجد :التنافسية الدولية 1-3- 3

ت تلبي قدرة دولة ما على إنتاج سلع وخدما: "  التي عرفتھا بـ Laura d’Andrea tysonتعريف
احتياجات األسواق العالمية، وتساعد في ذات الوقت على تحقيق ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدخل 

  322."القومي، والعمل على الحفاظ عليه واستمرار ھذا االرتفاع
ّوتعرف كذلك بأنھا   ّقدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخل أفرادھا، من خالل : "ّ

  323."ية للمنافسة في نشاطات اقتصادية ذات أجور مرتفعةتحسين اإلنتاج
  

القدرة على إنتاج السلع : "بينما مجلس التنافسية في الواليات المتحدة األمريكية يعرفھا بأنھا  
تساب مستوى معيشي والخدمات التي تجابه اختبارات األسواق الدولية، وفي نفس الوقت تكفل لمواطنيھا اك

  324."متصاعد على المدى الطويل
  

كما يورد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي تعريفا يقول بان التنافسية   
  325."قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لنمو حصة الفرد من الناتج اإلجمالي: "ھي
  

األداء النسبي الحالي : " والذي يعرفھا بأنھا2003وأخيرا تقرير التنافسية العربية الصادر سنة   
والكامن لالقتصاديات العربية، في إطار القطاعات واألنشطة التي تتعرض لمزاحمة من قبل االقتصاديات 

  326."األجنبية

                                                 
319  Benoît Mulkay, la compétitivité d’un territoire, midi perenees : une région compétitive ?, colloque du 
comite régional pour l’information économique et social (cries), Toulouse, France, 09 et 10 octobre 2006, 
www.insee.fr/fr/insee_region/midiperenees/liens/act_compet.pdf 
320 Benoît Mulkay, op. Cit. 

 .نفس المرجع والصفحة سابقا  مھا محمد مصطفى الشال، 321
تصاديات العربية في عصمت عبد المجيد ومفيد شھاب، المؤتمر العلمي الدولي السابع عشر، استراتيجيات التحديث والجودة لالق. د-  322

، 2001 ابريل 19 -17إطار المنافسة العالمية، مجلة الجلسات البحثية، جامعة المنصورة، كلية التجارة، الجامعة العربية، القاھرة، 
  .33.ص
ة، االقتصاد الميزة التنافسية ومناھج قياسھا مع التطبيق على قطاع الخدمات في مصر، الندوة القومية الثاني"محمود حسن حسني، -    

-23المصري في مواجھة تحديات اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، مركز بحوث ودراسات التنمية التكنولوجية، جامعة حلوان، مصر، 
 .519. ، ص1999 مارس 24

 .05.  نسرين بركات، مرجع سبق ذكره، ص 323
استراتيجيات منشآت األعمال الصناعية المصرية لمواجھة التحديات التنافسية، دراسة تطبيقية على  حسن أيوب، حسن بسيوني  324

، 22ر، المجلد رقم  من رمضان، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مص10منشآت االعمال الصناعية بمدينة الـ
  .359. ، ص2000العدد الثاني، الجزء األول ، يوليو 

 .18. ركات، مرجع سبق ذكره، صنسرين ب  325
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ّوالتعاريف السابقة تكفينا داللة على أھمية التنافسية، على الرغم من االختالفات الظاھرة بينھا، إال   
  :أنھا في مجملھا تحمل مجموعة من النقاط الواجبة التحليل والفھم

على أن توجد  ال يمكن الحديث عن تنافسية دولة ما إال في ظل قطاعات اقتصادية مؤھلة وقادرة :أوال
التنافسية المرجوة، كما أن الحديث عن التنافسية في القطاع االقتصادي لن يكون ذا جدوى إال في ظل 

  . على جلب االستثماراتقادرمؤسسات ذات تنافسية مميزة، والمحصلة إيجاد مناخ 
    
لتنافسية التي عرفت ا OCDEوھو ربما ما أكدته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في أوروبا   

قدرة الشركات والصناعات والدول واألقاليم على خلق مستويات توظيف لعوامل اإلنتاج بشكل ": بأنھا
  327."متواصل

  
على  ھناك من يرى بان التنافس في األسواق العالمية ھو تنافس قائم بين الشركات وليس بين الدول، و:ثانيا

ھذه الشركات أن تعمل على تحقيق تنافسيتھا بتخفيض نفقاتھا، أو تقديم منتجات مميزة، والقدرة على 
  328.االستمرار في االحتفاظ بھذه المزايا، وعلى رأس ھؤالء بورتر

  
عالمي ال يعني أنھا تتمتع بميزة تنافسية وكان بورتر قد أشار إلى أن تنافسية الدولة على المستوى ال  

قدرة االقتصاد : "على مستوى كل الصناعات، وأعطى مفھوما للميزة التنافسية الصناعية واصفا إياھا بأنھا
على رفع مستوى المعيشة بالتحسين المستمر في اإلنتاجية الصناعية، فيما يخص إنتاج السلع األكثر 

  329."تقدما
ولعله يمكن القول بان مفھوم بورتر يرجع إلى أن التنافسية ھي نتاج مجموعة من العوامل   

  .والمتغيرات االقتصادية الكلية والجزئية وحتى المؤسساتية، بإدخال دور الدولة واإلطار التشريعي
  

 يعتمد أربعة عوامل أساسية ، الذي"الماسة"ويظھر ھذا المعني في جوھر مخطط بورتر المسمى بـ   
  330:لتحقيق التنافسية وھي

  ؛...)شريالموارد الطبيعية، التكنولوجيا، رأس المال الب( شروط عناصر اإلنتاج -
  شروط الطلب الوطني والعالمي؛-
  الھياكل الصناعية وفعالية الشبكات؛-

  .إستراتيجية المؤسسة، التنظيم المؤسساتي والمنافسة من اجل االستثمار في التجديد
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                             
 .26.  سبق ذكره، ص تقرير التنافسية العربية، مرجع 326
  . مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة حسن بسيوني حسن أيوب، 327
 .155. محمود حسن حسني، مرجع سبق ذكره، ص.  د 328
 .11. جع سبق ذكره، ص نيفين حسين محمود، مر 329

330 Michel-henry Bouchet, la globalisation, introduction a l’économie du nouveau monde, Edition Pearson 
éducation, paris, France, 2005, p.202. 
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 ماسة بورتر حول التنافسية الدولية                 39:شكل رقم    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
وما يمكن أن يالحظ على الشكل السابق ھو إھماله لعامل مھم يتعلق بثقافة المؤسسة ودورھا في   

تفعيل تنافسية المؤسسة، وحتى إن أردنا أن ندمجه ضمن سياق إستراتيجية المؤسسة إال انه على اقل تقدير 
  . الدرجة القصوى في تحديد التنافسيةلم يوضحه كما ينبغي كعامل فعال من

  
ھناك من يطرح تخوفات ومخاطر العتماد مفھوم التنافسية الدولية، وفي ھذا اإلطار نجد االقتصادي : ثالثا

 كمتزعم لھذا الفريق ، فقد وصف مستخدمي ھذا التصور بالسطحية، ويرى  Krugmanالشھير كروغمان
ة األمريكية واليابان بنفس الطريقة التي تتنافس بھا شركة بيبسي مع بأنه ال يمكن إن تتنافس الواليات المتحد

كوكا كوال، ويقول بان األمر الجوھري للشركة ھو أن فشلھا في دفع أجور العمال وسداد مستحقات 
الموردين والوفاء بحقوق حملة السندات يترتب عليه إفالس الشركة، والنتيجة تالشيھا وخروجھا من النشاط 

  331.، في الوقت الذي ال تتالشى فيه الدولة أو تخرج من النشاط االقتصادياالقتصادي
  

الذي يصف مفھوم التنافسية الدولية بأنه ال معنى له، ويركز على اإلنتاجية -كما يطرح لنا كروغمان   
  332:نافسية وھي أشكال من المخاطر المرافقة لمفھوم الت03 -كسبيل للتفوق

  .إھدار الدولة لمبالغ طائلة في شكل إنفاق حكومي لرفع القدرة التنافسية للدولة: أوال
  

 فتح الباب أمام االتجاھات الحمائية وإمكانية نشوب حروب تجارية، فتتجه دول إلى خفض قيمة عملتھا :ثانيا
 تنافسية في مقابل الدول األخرى، وفي مقابل ذلك فان ھذا التخفيض سيضر بالمواطن من لتكتسب ميزة

  . حيث انخفاض قدرته الشرائية
  

 انتھاج سياسة اقتصادية خاطئة، وتعليق كافة المشاكل االقتصادية التي تعاني منھا دولة ما على :ثالثا
  .انخفاض التنافسية الدولية وليس العكس

  

                                                 
 .155.  محمد حسن حسني، مرجع سبق ذكره، ص 331
 .33. عصمت عبد المجيد ومفيد شھاب، مرجع سبق ذكره، ص 332

  
  
  
  

  اإلنتاج      عناصر                   
  الطلب الوطني 

  والدولي  
  
  
  
  
  

  إستراتيجية المؤسسة والمنافسة        الھياكل      

 الحكومــــة

  الصناعية                        
  

Source : Michel-Henri Bouchet, la globalisation, introduction a l’économie du nouveau monde, 
Edition Pearson éducation, paris,  2005, p.202. 

 - 161 -



أن كروغمان  قد انطلق من مسلمات مقبولة إذا تم أخذھا في سياق مجرد، كقوله وعلى الرغم من   
أن الشركات ليست ھي الدولة، إال انه ال يمكن أن تمر أفكاره ھذه دون أن نوجه لھا نقدا، فالحقيقة تقتضي 
 أن ال تعزل سيرورة عمل الشركات عن سيرورة أداء الدولة، وتأثيرھا على تنافسيتھا وعلى مركزھا

  .التنافسي، وجودة سلعھا في األسواق العالمية
  

ولعل المفھوم التالي الذي سنورده سيعطي لنا اقترابا مفاھيميا عن المدلول الذي نبحث عنه في فھمنا   
التنافسية العالمية للمنتج والعمليات ذات  "333:للتنافسية وفق التطورات العالمية الحالية والذي مفاده أن

  :الطبقة العالمية ھي القدرة التي تعتمد على
  سرعة إيصال المنتج إلى السوق؛-
  منتجات قابلة للتسويق؛-
  منتجات جديدة؛-

  منتجات عالية الجودة؛
  منتجات بأسعار مقبولة

  الرغبة في شرائھا؛منتجات توفر -
  .منتجات في أي مكان في العالم

  .والوصول إلى ھذا يتطلب تكامال في تحسين كل من المنتج، العملية، األفراد، والمنظمة  
  
  :المركز التنافسي 2- 3
  334:يحمل المركز التنافسي مدلولين اثنين ھما :مفھوم المركز التنافسي 2-1- 3

  .ية تعبر على الزيادة أو النقص في الكميات المصدرة وله داللة كم:المدلول األول
 ويعمل على تحديد المركز التنافسي بالزيادة النسبية من صادرات دولة معينة بالنسبة لدولة :المدلول الثاني

  .أخرى منافسة لھا
  

وم المركز وللمقارنة نجد أن مفھوم الميزة التنافسية أو التنافسية يتسم بالديناميكية، بينما نجد أن مفھ  
التنافسي في مدلوله األول ساكن، ويتحدد في لحظة معينة، عكس المدلول الثاني والذي يقترب من مفھوم 

 .التنافسية، بحيث انه ديناميكي ألنه يأخذ بعين االعتبار التغير النسبي وليس المطلق
  

لى إنتاج منتجات قدرة الصناعة أو الوحدة االقتصادية ع: "وھناك من عرف المركز التنافسي بأنه  
  ".ذات جودة متميزة، وبتكلفة منخفضة عن منافسيھا في األسواق المحلية والدولية في فترة معينة

وھو تعريف كما نرى ينطبق تماما وتعاريف سابقة عن التنافسية والميزة التنافسية، بل ويتطرق في   
  .مستوى الدولةمضمونه حسب رأينا إلى مستويات التنافسية على مستوى المؤسسة وعلى 

  
  335: ويتأثر المركز التنافسي بعنصرين اثنين ھما:عناصر المركز التنافسي 2-2- 3
 والتي تعد مؤشرا على قوة المركز التنافسي للمؤسسة، إذ أن ارتفاعھا يعني الزيادة في :الحصة السوقية- أ

  .األرباح المحققة
  
مان في المنتج أو  ويتضمن تميزھا في بعض المجاالت، كامتالكھا السمعة الطيبة واأل:تميز المؤسسة- ب

  .بعض المھارات في التصنيع

                                                 
 .6-5. ، ص2001معھد العربي للتخطيط بالكويت، يناير محمد عدنان وديع، برنامج سياسات دعم القدرة التنافسية، ال. د 333 
مصطفى محمد عز العرب، المركز التنافسي لبعض . د:  نقال عن15. ق ذكره، صين محمد محمود شمت، مرجع سبس نيفين ح 334

الصادرات الزراعية غير التقليدية، دراسة تطبيقية، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة، بنھا، جامعة الزقازيق، السنة 
  .110. ، ص1984الرابعة، العدد الثاني، 

 
 نجاتي إبراھيم عبد العليم، نموذج مقترح لقياس تكاليف امن وسالمة المنتجات واثره في زيادة القدرة التنافسية للمنشاة، مجلة  335

 .37. ، ص1997، جامعة القاھرة، العدد الثالث، السنة السابعة، سبتمبر الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، بني سويف
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وتجمع التعاريف السابقة على انه مھما كان الوعاء الذي يتضمنه المركز التنافسي، سواء على   
مستوى الوحدة أو الصناعة أو الدولة، فان ھناك اتفاقا على أھمية الزمن في تحديد المركز التنافسي بغض 

  .للمستوى الذي تعنيهالنظر على االختالفات التحليلية 
  

ومما سبق من مفاھيم للميزة التنافسية والتنافسية والمركز التنافسي نجد أن مفھوم المركز التنافسي   
يختلف اختالفا بينا في مجمله، إال في بعض التعاريف التي أخلطت بينه وبين المفاھيم األخرى، فالمركز 

ليل يعبر على االرتقاء القتصاد ما أو مؤسسة ما من وضع التنافسي في حقيقة األمر ذا طبيعة ساكنة في التح
  .آلخر في لحظة معينة

  
وربما يمكن ربط التنافسية بالمركز التنافسي من خالل النتيجة التي قد تصل إليھا التنافسية، وھو   

الحصول على مركز تنافسي مالئم وھذا ما أورده الدكتور فريد راغب النجار من أن تحسين المركز 
   336:افسي يتم باليات عدة أھمھاالتن

   الوفورات في التكلفة؛-
   األسعار؛-
   الجودة؛-
   تميز المنتجات؛-
  قت التوريد؛ االلتزام بو-
   المرونة في ضبط وتشغيل اآلالت والمصانع؛-
   درجة مھارة العمال؛-
   أساليب اإلدارة؛-
   اإلنتاجية؛-
   التجديد واالبتكار؛-
 . البحوث والتطوير-

وإضافة إلى ما سبق الحظنا الخلط الحاصل في إدراك مفھومي التنافسية والميزة التنافسية، فھناك   
ومين مختلفين واعتبرھما مفھوما واحدا، وحتى أنه ھناك من كان يتكلم عن مفھوم من لم يشر إليھما كمفھ

 .القدرة التنافسية بمعنى التنافسية
  

والحقيقة أننا وحسب ماسردناه وما اطلعنا عليه لم ندرك الفرق بين المفھومين، وماخرجنا به من   
 la"نا ھو مفھوم التنافسية نتيجة تفيدنا في بحثنا ھذا ھو أن المفھوم الذي ينسجم مع موضوع

compétitivité "  ولن ندخل في إشكاالت اكبر حول المفھوم إذ أننا سنحاول في المطلب الموالي أن ،
  .نقترب من مفھوم التنافسية الذي ينسجم وإدارة الجودة الشاملة

  
  :مؤشرات قياس التنافسية وحدودھا: المطلب الثاني

  ):المشروع( على المستوى الجزئي - 1
  :يمكن أن نجمل على المستوى الجزئي مجموع المؤشرات التالية  

 يعتبر من المؤشرات الجيدة عن التنافسية الحالية، ولكي يعظم المشروع أرباحه 337: مؤشر الربح1- 1
ًكما أن المشروع يمكن أن يكون تنافسيا في . ينبغي أن ال يتنازل عن الربح لمجرد رفع حصته في السوق

  . ًراجع ولكن تنافسيته الحالية لن تكون ضامنا لربحيتة المستقبليةسوق يتجه نحو الت
  

                                                 
، مكتبة اإلشعاع للنشر والطباعة والنشر - مدخل تكاملي تجريبي –فريد راغب النجار؛ إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا . د 336

 .124-123. ، ص1997والتوزيع، مصر، 
حسن بشر ومحمد نور، سياسات التنافسية وأثرھا على مناخ االستثمار، مركز دراسات الشرق األوسط وإفريقيا، ورشة االستثمار  337

  : نقال عن .07. اإلفريقي في السودان، ص
www.mascenter.com/ESTESSMAR%20IN%20SUDAN%20CONFRANCE/D.hassn%20Bshear.doc   
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وإذا كان البد من استمرار ربحية المشروع لفترة من الزمن من اجل البقاء في السوق، فان القيمة  
 . الحالية ألرباح المشروع ترتبط بالقيمة السوقية له

س نسبة القيمة السوقية للدين ورأس مال لقيا) Tobin's(ولقياس ذلك يستخدم ما يسمى بمؤشر توبن  
  ً.اقل من واحد صحيح فان المشروع ال يعتبر تنافسيا) Ratio(المشروع فإذا كانت تلك النسبة 

  
 إذا كانت تكلفة الصنع المتوسطة تتجاوز سعر المنتج في األسواق بالنسبة ألية : مؤشر تكلفة الصنع2- 1

ة، ويحصل ذلك نتيجة النخفاض اإلنتاجية أو ارتفاع تكلفة عوامل مؤسسة، فانه يمكن القول بأنھا غير تنافسي
  .اإلنتاج ونتيجة اإلدارة غير الكفؤة، كما يحدث في النشاطات ذات المنتجات المتنوعة

  
ويرى البعض انه يمكن االستعاضة عن تكلفة الصنع المتوسطة بتكلفة العمل إذا كانت ھذه األخيرة   

وھو ما يشھد تراجعا بالنسبة إلى مساھمة ھذه األخيرة من خالل التطور . 338ھي الغالبة على التكاليف
  .المالحظالتكنولوجي 

  
ويقيس مدى الفاعلية التي تمكن المؤسسة من تحويل مجمل :  مؤشر اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج3- 1

  .عوامل اإلنتاج إلى منتجات
  

وھو مفھوم قاصر ال يلقي الضوء على ايجابيات وسلبيات تكلفة عناصر اإلنتاج، ذلك أنه إذا كان   
فان مقياس اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ال يھتم بجاذبية ) الكميات( اإلنتاج يقاس بالوحدات المادية

  .المنتجات المعروضة من المؤسسات، وال يھتم إال بالفوارق الناتجة عن التكنولوجيا
  

أضف إلى ذلك أنه يمكن إلنتاجية عناصر اإلنتاج أن  تؤول إلى عوامل عدة، كالتغيرات التكنولوجية   
ه المنخفض لدالة اإلنتاج، أو بتحقيق مستوى مرتفع من حجم اإلنتاج، إضافة إلى والتقنية الحاصلة، أو االتجا

  .تأثر ھذا المؤشر بالفروقات في األسعار المستندة إلى االنحراف عن األسعار الحدية
  

وھذا المؤشر ال يتضمن أي معلومة عن محددات التنافسية غير السعرية، ويھمل االختالفات في   
 339.ن اختالف أسعار عوامل اإلنتاجاإلنتاجية الناتجة ع

 
امة في األسواق  يمكن لمؤسسة أن تكون ذات مردودية ولھا حصة سوقية ھ: مؤشر الحصة السوقية4- 1

الداخلية دون أن تكون لھا تنافسية على المستوى الدولي، ويحدث ذلك في ظل وجود سوق محلي محمي من 
  .المنافسة الدولية

  
ومعنى ذلك انه بمكن للمؤسسات الوطنية الحصول على أرباح في األمد القصير ولكنھا ستجد نفسھا   

تدوم بالتالي مردوديتھا في حال فتح األسواق وتحرير التجارة غير قادرة على مجابھة المنافسة الدولية، وال 
  340.من القيود المفروضة، ويصبح األمر جليا بمقارنة تكاليفھا مع مستوى تكاليف منافسيھا الدوليين

 
  .ث عن الحصة السوقية يستدعي قياس التنافسية على المدى الطويل وليس القصيروالحدي 
ًأن حصص المشروع في السوق ترتفع كلما قلت التكلفة الحدية لمنتجاته قياسا إلى التكلفة كما   

المماثلة لمنافسيه، وبالتالي فان الحصص في السوق تترجم مزايا في اإلنتاجية أو في تكلفة عوامل 
  341.اإلنتاج

                                                 
 الرابع العدد ،العربية األقطار في التنمية بقضايا تعنى دورية وقياسھا، جسر التنمية، سلسلة التنافسية وديع، القدرة عدنان محمد . د 338

 .11.ص.الثانية السنة  2003 األول كانون/ديسمبر  والعشرون
339 L. Lachaal, La compétitivité : Concepts, définitions et applications, Institut National de la Recherche 
Agronomique de Tunis (INRAT), Tunisie, p. 33. 
340 Donald G. McFetridge, La Compétitivité : notions et mesures, Ottawa, Industries Canada.1995, p. 6. 

  08. حسن بشر ومحمد نور، مرجع سبق ذكره، ص  341
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الفوارق في التطور الحاصل في الحصة السوقية نا وما يؤاخذ على ھذا المؤشر كذلك ھو انه ال يعطي  
االرتفاع الناتج عن إعانات التصدير، وال حتى االنخفاض الناتج عن نقص في الناتج عن األداء العالي و
  342.م الحصصاألداء وذلك الناتج عن نظا

  
مة يجب االنتباه لھا وھي أن المؤشرات ال يمكنھا أن تكون ھي بحد ذاتھا أھدافا، وھناك مالحظة مھ  

ألنه إذا كان ھناك تعارض بين تعظيم الربح كھدف حالي للمشروع وكان مؤشر الحصة السوقية األكبر داال 
  . إلى ذلك، فان الحصة السوقية تصبح غير مرغوبةعلى أن المشروع في طريقه للوصول

  .343ولھذا فان األصح ھو ربط الحصة السوقية بالربحية األكبر بالنسبة للمشروع  
  
في تحديدھا لمؤشرات التنافسية، وقد  تظل الدراسات مستمرة ومتباينة ومتعددة : مؤشرات أخرى5- 1

  344:مجموعة من المصادر وھي OCDEأعطت في ذلك منظمة التعاون والتنمية في أوروبا 
  . ارتباط التنافسية بالبحث والتطوير واإلبداع في المجال الصناعي-
  .د األولية وغيرھا التسيير الجيد لتدفقات اإلنتاج، مخزونات الموا-
  . إدارة ذكية قادرة على التوفيق بين تخطيط السوق، البحث والتطوير، التصميم وصناعة المنتجات-
  . قدرة ربط وظائف البحث والتطوير مع الجامعات والمؤسسات البحثية-
  التحديد الجيد والدقيق لخصائص الطلب وتطور الحصة السوقية وتضمينھما استراتيجيات التصميم-

  .واإلنتاج
  . إيجاد عالقات جيدة مع موردي مختلف المواد األولية وموزعي المنتجات-
  . إجراءات تحسين كفاءات وقدرات العاملين من خالل االستثمار في التدريب-
  . تمكين العاملين من المسؤولية في مجاالت اإلنتاج-
  

اج،  بل ھناك عوامل أخرى غير فالتنافسية ليست بالضرورة مرتبطة بأسعار وتكاليف عوامل اإلنت  
مرتبطة بالسعر لھا وزنھا في توضيح االختالفات الحاصلة في إنتاجية اليد العاملة ورأس المال، 
كاقتصاديات الحجم، حجم المخزون، اإلدارة والتنظيم، عالقات المنظمة بالعاملين والموردين والزبائن، 

  .ومواصفات الجودة وغيرھا من العوامل األخرى
  

ا أن اعتماد بعض المشروعات على تكلفة عوامل اإلنتاج لتحقيق تنافسيتھا قد يجر لھا نتائج كم  
عكسية، ولن يمكنھا ذلك من تحقيق ھدفھا في حال واجھت منافسة من مشاريع لھا قدرة الحصول على 

  . عوامل إنتاج اقل تكلفة
  

في تحديدھا ومن ذلك ما جاء ونجد بان ھناك من قدم مؤشرات للمشروع متميزة تعتمد مدخال آخر   
  : والذي حددھا بـAustinبه االقتصادي 

  .  تھديد الداخلين المحتملين إلى السوق-
  .  قوة المساومة والتفاوض التي يتمتع بھا الموردون للمشروع-
  . قوة المساومة والتفاوض التي يتملكھا المشترون لمنتجات المشروع -
  . منتجات المشروعل) السلع البديلة(تھديد اإلحالل  -
  .المنافسون الحاليون للمؤسسة في صناعتھا-
  

وبالنظر إلى تلك العوامل نجد األھمية التي يجب أن توليھا المشاريع في إيجاد الكيفية التي تجعل   
اإلقبال على منتجاتھا من خالل استغالل الموارد والعوامل غير السعرية األخرى، من إشھار وتدريب 

العوامل الداعمة لھذا االتجاه، كالعالقة مع الزبائن، معرفة األسواق، االختيار األمثل وجودة وغيرھا من 
  .للموردين وحسن اختيار االستراتيجيات

                                                 
342 L. Lachaal, op. cit, p. 34. 

 .12.  مرجع سبق ذكره، ص القدرة التنافسية وقياسھا، جسر التنمية،وديع، عدنان محمد .د  343
344 Donald G. McFetridge, op. cit, p. 7. 
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  :  على المستوى القطاعي-2
ًالتنافسي يتضمن مشروعات تنافسية إقليميا ودوليا، أي تلك التي تحقق أرباحا  إن فرع النشاط  

غالبية مقاييس تنافسية المشروع على تنافسية فرع النشاط، إذا أن فرع سوق حرة، وتنطبق  منتظمة في
ًالذي يحقق بشكل مستديم مردودا متوسطا أو فوق المتوسط يمكن أن يعتبر تنافسا النشاط ً ً.  

  
  :وأھم ھذه المؤشرات نجد  

 تساوت أو يعتبر فرع النشاط تنافسيا إذا:  بقولهMarkusen يعرفھا:  مؤشرات التكاليف واإلنتاجية1- 2
فاقت اإلنتاجية الكلية للعوامل لديه مالدى المنافسين، وكذلك إذا تساوى أو قل مستوى تكاليف الوحدات 

 345.مالدى المنافسين األجانب) المتوسط(
   CUMO ويمكن إجراء مقارنات دولية حول إنتاجية اليد العاملة أو التكلفة الوحدية لليد العاملة 

  :ة اليد العاملة لفرع النشاطوتعرف تكلف
                                1 -------------CUMOijt =Wijt x Rjt /(Q/L)ijt    أنحيث:  

- i ،فرع النشاط j ،البلدt  الفترة.  
- Wijt معدل اجر الساعة في فرع النشاط i والبلد j في الفترة t.   
- Rjt  سعر الصرف للدوالر األمريكي بعملة البلدj  حالل الفترةt.  
- (Q/L)ijt اإلنتاج الساعي في فرع النشاط iو البلد  j  خالل الفترة t .  
  

   Kومن ذلك يمكن حساب التكلفة الوحدية لليد العاملة النسبية مع البلد 
  

CUMORijkt = CUMOijt/ CUMOijt------------------2 
ان األجنبية يمكن أن ترتفع لعدة أسباب  مقارنة بالبلدj للبلد CUMOالتكلفة الوحدية لليد العاملة 

  :منھا
  . بوتيرة أسرع من الخارجj ارتفاع معدل األجر في البلد -
  . ارتفاع إنتاجية اليد العاملة بوتيرة اقل سرعة من الخارج-
  . ارتفاع قيمة العملة المحلية عن العمالت األجنبية-

    
ن يوضح لنا أنواع المشاكل التي أ CUMORويمكن لمؤشر التكلفة الوحدية لليد العاملة النسبية   

  .يمكن أن يواجھھا فرع النشاط
 وبفرضية تعادل القوة الشرائية فانه يتبع k بوتيرة مختلفة عن البلد jإذا كان تطور التضخم في البلد   

  . ال يتغيرCUMORذلك حركة تعويضية في سعر الصرف الذي يجعل 
  

 عن سعر الصرف كما ھو فان النتيجة ھي حدوث االنكماش بالمقابل إذا قرر البنك المركزي الدفاع  
  .إضافة إلى البطالة واألزمة النقدية

 مقارنة بالخارج يمكن أن يشكل مؤشرا متقدما لحدوث CUMOوفي ظل ھذه الظروف فان ارتفاع   
  .عجز في الحساب الجاري ومشاكل تصحيح مستقبلية

  
 المترافق مع ارتفاع اإلنتاجية في  iة في فرع النشاط ويؤدي االرتفاع في األجر الحقيقي لليد العامل  

  .CUMOنفس الفرع أو الفروع األخرى إلى عدم تغير التكلفة الوحدية 
 يمكن أن يترافق مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لليد العاملة iلكن ارتفاع األجر الحقيقي في الفرع   

ات سترفع فروع النشاط األخرى تكلفة اليد العاملة المستعملة في نفس الفرع، ونتيجة التنافس والمزايد
، وھو ما يعني اتجاه المزايا التنافسية لصالح iالمستعملة أو تكلفة الموارد األخرى المستعملة في فرع النشاط 

  .فروع النشاط األخرى
  

                                                 
345 Ibid, p. 12. 
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 لفرع النشاط ھي طريقة يتم من خاللھا تحويل الموارد من القطاعات CUMORوالزيادة في   
  .يرية أو المنافسة للواردات استجابة إلى حاجات الدولة أو حاجات االستھالك الداخليالتصد

، i وعلى مستوى أسعار الصرف إذا ارتفعت نتيجة الرتفاع الطلب األجنبي على صادرات البلد   
  للفرعCOMOR غير معني بھذا الطلب فان ارتفاع سعر الصرف والزيادة في iوإذا كان فرع النشاط للبلد 

i تؤدي إلى استحواذ فروع النشاطات التصديرية على جل الموارد على حساب الفروع غير المحضوضة  .
  والناتجة عن تقلبات سعر الصرف أن تؤدي إلى COMORوبالتالي فانه يمكن للتغيرات الحاصلة في 

  .تحويل في المزايا
  

يكون  COMOR  وض، فارتفاعوينظر البعض إلى أن المقارنة بالتكلفة الوحدية يشوبھا بعض الغم  
. محبذا إذا عكس ارتفاعا في جاذبية أو قيمة صادرات البلد أو ارتفاع في تكلفة الفرصة البديلة للعاملين بالبلد

عكس ذلك فان الوضع يصبح غير مقبول وعلى البلد أن يخفض من تكلفة الوحدة بمقارنتھا مع الشركاء 
  .وتخفيض األجور أو خفض أسعار الصرفالتجاريين وإدخال تحسينات على اإلنتاجية 

 
وحتى ھذه الرؤية األخيرة أثبتت التجربتين األلمانية واليابانية عدم صحتھا أو لنقل محدوديتھا بالنظر   

 المرتفعة فيھما والمترافق بارتفاع في حصتھما السوقية دوليا، والسبب ھو أن تكلفة اليد CUMORإلى قيمة 
ألكبر في التكلفة الكلية، إضافة إلى انه أمكن تحييد اثر تكلفة اليد العاملة بالتغيير العاملة لم تكن تشكل القسم ا

الحاصل في القطاعات األخرى، أو التغير في أسعار عوامل اإلنتاج األخرى، ومعه ال يصبح  لتغيرات 
CUMORاثر على سعر الصرف .  

  
 من حصته قلت إذا تنافسيته تقل أن اطالنش لفرع يمكن :الدولية السوق من والحصة التجارة مؤشرات 2- 2

 االستھالك في وزنھا لھا معينة لسلعة الكلية الوطنية الواردات من حصته أن أو الكلية، الوطنية الصادرات
 لھا معينة لسلعة الكلية الدولية الصادرات من حصته تناقصت إذا تنافسيته تقل أن يمكن كما تزايدت، الوطني
  .وزنھا لھا معينة لسلعة الدولية الواردات من حصته ترتفع أن أو وزنھا،

  
 النسبية الميزة على يرتكز التنافسية لحساب آخر مؤشرا بورتر وضع :الظاھرة النسبية الميزة مؤشر 3- 2

  :التالية بالصيغة حسابه يمكن والذي  Avantage Compare Manifeste(ACM) الظاھرة
ACMij =])  صادرات المنتجi للبلد  j) /(رات الدولية للمنتجالصادi( [ ]/) الصادرات الكلية للبلدj /(     

  ] )الصادرات الدولية الكلية(
  

اكبر من الوحدة فان البلد يمتلك ميزة نسبية ظاھرة  ACMijإذا كان مؤشر الميزة النسبية الظاھرة  
حجم صادراتھا الحجم ، وحسب بورتر فان البلد يكون تنافسيا بالنسبة للمنتجات التي تتجاوز  iبالنسية للمنتج

 فان المنتجات %5.1 تقدر بـ 1989الكلي للصادرات، فإذا كانت كندا حصتھا من الصادرات العالمية سنة 
كما أكد بان فرع النشاط التنافسي ھو الذي يكون ميزانه . التي تحقق تنافسية ھي التي تتجاوز ھذا المعدل

  2.346 األقل التجاري موجب، وميزته النسبية الظاھرة تتجاوز على
  
  :ھناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن نقيس بھا تنافسية البلد وأھمھا نجد  : على مستوى البلد- 3
 أنھما إال مترابطان واإلنتاجية للفرد الحقيقي الدخل مفھوما إن :للفرد أو اإلنتاجية الحقيقي الدخل نمو  1- 3
 رأس وعلى الكلية العوامل إنتاجية على يرتكز واإلنتاجية للفرد قيالحقي فالدخل مختلفان، الوقت نفس في

 التحسن يحدث كما الفرد، دخل من تزيد الحدود ھذه تحسن أن إذ التجارة، وحدود الطبيعية والموارد المال
  .الصادرات كمية زيادة أو بوارداته مقارنة صادراته وأسعار البلد عملة بارتفاع

  

                                                 
346 Ibid, p. 17. 
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 المھارات وتحسين والتنظيمي التقني االبتكار نتيجة الكلية العوامل إنتاجية عبارتفا الفرد دخل ويزيد  
 الناتج الفرد دخل على االعتماد يمكن انه القول ويمكن والتعليم، البحث في االستثمار عن الناتجة والمعارف

  .البلد لتنافسية مؤشرا يكون أن الكلية العوامل إنتاجية نمو عن
  
  347: وتتضمن: تجاريةال النتائج مؤشرات  2- 3
 صادرات على دولي طلب وجود إلى يستند التجاري الميزان في الفائض :التجاري الميزان رصيد مؤشر - أ

 االدخار نتيجة أو الدولة موازنة في عجز عن ينشأ أن يمكن التجاري الميزان في العجز أن كما البلد،
  .اراالستثم في انخفاض مع المترافق الضعيف

  
 بقية وكذا االرتفاع نحو الصرف سعر على سيضغط البلد إلى المال رأس دخول أن والمالحظ  
 إلى حقيقيا تحويال يمثل العجز كان وإذا الجاري، الحساب عجز في يتسبب ما وھو األخرى األسعار
 ھو الفائض فان بالصادرات مقارنة الخارج من والخدمات السلع من للواردات زيادة آخر وبمعنى األجانب
  .الداخل إلى الخارج من لألموال تحويل ھو أي لذلك، اآلخر الوجه

 بسلع المتعلقة المشاريع من يجعل الخارجي اإلقراض في زيادة مع سلبي داخلي ادخار وجود أن كما  
  .للبلد السوقية الحصة يھدد ما وھو تنافسية اقل للبلد والخدمات الصادرات

  
 القطاعات عن الناتجة البلد صادرات نسبة بـ فيه التنافسية وتقاس  :قالسو وحصة الصادرات مؤشر - ب

 كانت فإذا مختلفة، فترات في العالية التكنولوجية ذات القطاعات أو عامل لكل المرتفعة المضافة القيمة ذات
 ذات اتالقطاع في النسبية الميزة في تحسن وجود يعني فھذا االرتفاع نحو متجھة أو نسبيا كبيرة النسبة ھذه

  .المرتفعة األجور
  

 مؤشرا يعد ال ھذا فان لالنخفاض آيلة سوق في للبلد السوق حصة زادت إذا فانه أخرى جھة ومن  
  . المتاحة للفرص فقدان يعني صاعدة سوق في تراجعھا أو الحصة ثبات فان بالمقابل التنافسية، على

    
ت إلى وضع مؤشرات واسعة عن التنافسية  في السنوات األخيرة لجأت بعض الجھا: المؤشرات المركبة4

  :ومن أھمھا
 يصدر عن المعھد سنويا تقرير عن التنافسية في العالم : IMD مؤشر المعھد الدولي لتنمية اإلدارة 1- 4

وال يغطي . World Competitiveness Year Bookفي شكل كتاب يسمى الكتاب السنوي عن التنافسية
  .ا للصعوبة في جمع المعلومات عن كافة الدول دولة فقط نظر55ھذا المؤشر إال 

 مقياس يتم توزيعھا وفق 300يعتمد المعھد على مجموعة من المؤشرات التي تفوق في مجموعھا الـ  
 عوامل أخرى فرعية والتي بدورھا تنقسم إلى مجموعة كبيرة 05، وكل عامل يشمل  04عوامل رئيسية 

  348:من المؤشرات كما يلي
   مؤشر74:          األداء االقتصادي-
   مؤشر84:            فعالية الحكومة-
   مؤشر66:      فعالية قطاع األعمال-
  شر مؤ90:              البنية التحتية-
  

    
  
  
  
  

                                                 
347 Ibid, p. 28-33. 

 .26. س، مفھوم التنافسية وطرق قياسھا، المعھد العربي للتخطيط، الكويت، صبلقاسم العبا. د  348
www.arab-api.org/course36/pdf/P78019-3.pdf 
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  :وتنقسم ھذه المؤشرات الرئيسية كما ذكرنا إلى مجموعة من المؤشرات الفرعية كما يلي
  مؤشر المعھد الدولي لتنمية االدارة        21:جدول رقم

فعالية وسط  األداء االقتصادي
 األعمال

فعالية الھيئات 
 الحكومية

 البنية التحتية

  االقتصاد الوطني
 )مؤشرات االقتصاد الكلي(

اإلنتاجية والفعالية  مالية العموميةال
 التجارية

 الھياكل القاعدية

 الھياكل التكنولوجية التبادل الدولي سوق العمل السياسات الجبائية
 الھياكل العلمية االستثمار الدولي التمويل الھيكل المؤسساتي
 الصحة والبيئة الشغل ممارسات اإلدارة التشريع التجاري

 التربية والتعليم األسعار التوجھات والقيم جتماعياإلطار اال
90   مؤشر  مؤشر74349  مؤشر84  مؤشر66

Source : Sylvain Zin, Les Indicateurs de compétitivité FEM, IMD, AT Kearney, p.21. 
www.er.uqam.ca/nobel/.../pdf/ Les_Indicateurs_de_competitivite. pdf 

  
 من النقطة %5ويتم حساب نقاط ھذا المؤشر من خالل إعطاء كل خانة من الجدول السابق مانسبته   
  .النھائية

 x 20= 100% %5            مؤشر20 خانة وبالتالي 20وحسب الجدول ھناك 
  : ويھدف ھذا المقياس إلى   
   والوضوح؛ إيجاد محيط يتسم باالستقرار-
   إيجاد ھيكل اقتصادي مرن بإمكانه التكيف مع المتغيرات؛-
   تشجيع االدخار الخاص واالستثمار؛ -
   إيجاد مناخ جاذب لالستثمار األجنبي المباشر؛-
   إعطاء أھمية للجودة والسرعة والشفافية في اإلدارة العمومية؛-
   ربط مستويات األجور باإلنتاجية؛-
س االجتماعي بتخفيض اإلختالالت الحاصلة في مستويات األجور بھدف تشجيع الطبقة  الحفاظ على التجان-

  الوسطى؛
   االستثمار الواسع في مجال التربية والتعليم والتدريب المستمر؛-
  . إيجاد التوازن في اإلنتاج الوطني المحلي واإلجمالي لتأمين إنتاج الثروة-
  
ره دافوس السويسرية، وكما ذكرنا آنفا فقد كان يعد تقريره  ومق: مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي2- 4

 وبعد استقالله عنه أصبح  يعد تقريرا باالشتراك ،1996باالشتراك مع المعھد الدولي لتنمية اإلدارة قبل سنة 
 Global (GCR)مع مركز التنمية اإلدارية بجامعة ھارفارد يسمى تقرير التنافسية الكونية 

Competitiveness Report.  
  

ويھدف المنتدى إلى جمع ساسة العالم برجال األعمال للمؤسسات العالمية الكبرى، ومن أھدافه إيجاد   
محيط للتعاون بين القادة، وتحسين البيئة االقتصادية بين الدول والمؤسسات من جھة، ومن جھة أخرى إيجاد 

ل على االطالع على أحسن فرص طريقة لتقييم األوضاع االقتصادية للبلدان، ومساعدة رجال األعما
  .االستثمار

  
 إلى مستوى يأخذ بعين 2004وقد شھد ھذا المؤشر العديد من مراحل التطور إلى أن وصل سنة   

  .االعتبار العوامل االجتماعية والتربوية والبنى التحتية، إضافة إلى العوامل االقتصادية 
  :350ة ھي أسس رئيس09 ويتم يناء مؤشر المنتدى االقتصادي على  

                                                 
وجدنا اختالفات بسيطة في عدد المؤشرات الفرعية لكل عامل بين مختلف المراجع وقد اخترنا ھذه األرقام أبدلناھا محل األرقام   349

 للتخطيط بالكويت وكذا األستاذ الواردة أصال بالجدول باعتبارھا صادرة عن ھيئة لھا مكانتھا بين مختلف الدارسين وھي المعھد العربي
 .صاحب الدراسة باعتباره معروفا بجديته ومكانته العلمية سابقا بجامعة الجزائر 
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  الھيئات العمومية من حيث الفساد والقوانين، -
  البنى التحتية، -
  الخ،...االقتصاد الكلي من حيث االستقرار، ترتيب خطر القرض، النفقات العمومية، التضخم -
   الصحة والتعليم االبتدائي،-
   التعليم العالي والمتواصل،-
   فعالية األسواق،-
  األداء والتكنولوجيا،-
  مستوى تطور وسط األعمال،-
  . اإلبداع-
  

  : مجموعات03ويصنف مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي الدول إلى   
  .ترتكز تنافسيتھا على اليد العاملة غير المؤھلة أو الموارد الطبيعية: دول تعتبر مخزونا لعوامل اإلنتاج - أ
عاملة مؤھلة من خالل وجود تحسين في نظامھا التعليمي وتطور  تتميز بوجود يد :دول منتجة للسلع - ب

  .في جودة منتجاتھا
  .تتميز بمستوى تكنولوجي مرتفع ومداخيل عالية: دول مبدعة - ج
  

  :ويحسب مؤشر المنتدى االقتصادي العالمي باالستناد إلى  
  . قاعدة البيانات اإلحصائية-
      . الدراسات المعدة لدى أوساط األعمال-

  :م قياسه من خالل المعادلة التاليةويت  
  ) العالمية( القيمة القصوى( [ ) /Xلـ) العالمية(  القيمة الدنيا– P للبلدXقيمة[(  X =  6xمؤشر القيمة

  X( [+ 1لـ) العالمية( القيمة الدنيا-   X    لـ  
 عالميا لسنة 83تلت المرتبة ح، ونذكر بان الجزائر ا07 إلى 01والنتيجة ھي إيجاد مؤشر قيمته من   

   2009.351 -2008 سنة 99  بعدما كانت في المرتبة3.95 محققة قيمة 2010 -2009
  
  : مؤشر التنافسية لدى البنك العالمي3- 4

قابل يعد بيانات عن مؤشرات الدول ومن ال يصدر البنك العالمي تقريرا عن التنافسية، ولكنه بالم  
"  متغير تعرف باسم 64بينھا الجزائر، كما أن البنك يقدم مجموعة من المؤشرات والمتغيرات يبلغ عددھا 

  352:، ويضع ترتيبا للبلدان وفق المجموعات التالية"مؤشرات التنافسية
   االنجاز اإلجمالي،-
   الديناميكية الكلية ودينامية السوق،-
   البنية التحتية ومناخ االستثمار، -
  .رأس المال البشري والفكري-

و في األخير فإن ھناك عددا ال يمكن حصره من المؤشرات األخرى والتي ترجع لجھات دولية   
  :ية ومن أشھرھاوإقليمية تعد تقارير لھا عالقة بالتنافس

  . مؤشر الحرية االقتصادية لدول العالم-
   .Freedom House مؤشر الحرية لبيت الحرية -
  .ISIمؤشر مجمع المعلومات -
   . المؤشر الثالثي عن ثروة األمم لالقتصاديات العالمية-
 
  

                                                                                                                                                             
350 Sylvain Zin, op.cit, p. 32. 
351 The World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2009-2010, p. 13. 

 .23. بق ذكره، ص مرجع سالقدرة التنافسية وقياسھا، جسر التنمية، عدنان وديع،.  د 352
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  :التنافسية وتحقيقھا وفق الجودة الشاملة :المطلب الثالث
  :لجودة الشاملة مقاربة التنافسية وفق ا- 1

إن إعطاء مدلول خاص للتنافسية وفق مفھوم إدارة الجودة الشاملة ليس إسقاطا اعتباطيا، ولكنه ينبع   
من طبيعة عمل األسواق العالمية، وطبيعة المنافسة التي أوجدت ھذا المدلول اليوم، ويمكن التدليل على ھذا 

  .االقتراب من التعاريف التي تدخل ضمن ھذا السياق
  

  353:فالتعريف الذي يرى أن التنافسية ذات شقين ھما  
وھو قدرة التميز على المنافسين في الجودة والسعر وتوقيت التسليم، وخدمات ماقبل أو بعد  :الشق األول

  .البيع، وفي االبتكار، والقدرة على التغيير السريع الفعال
  .القدرة على مغازلة مؤثرة للعمالء تھيئ وتزيد من رضاھم وتحقق والءھم:  الشق الثاني

  
المرونة التي تمكن االقتصاد من التكيف مع : "354سية ھي يرى بان التنافMalcomكما أن مالكوم   

  ."المتغيرات الھيكلية، وفي أحسن األحوال يتوقع حدوثھا داخليا
  

القدرة على الصمود أمام المنافسين، بغرض تحقيق  " 355:وأشار احد التعاريف إلى أن التنافسية ھي  
  ."واستقرار وتوسع وابتكار وتجديداألھداف من ربحية ونمو 

  
ھناك من حاول أن يوفق بين إدارة الجودة الشاملة والتنافسية وقد لفت انتباھنا في ھذا البحث أن 

بإيراده مجموعة من العوامل الواجب توفرھا لتنسجم مع مفھوم التنافسية وفق إدارة الجودة الشاملة وعدد 
  356:ھذه العوامل في

  التحكم في عناصر التكاليف؛-
  ؛محو اإلسراف والفاقد والمبيعات-
  إدارة الوقت والقضاء على المبيعات؛-
  االبتكار والتجديد والتطوير؛-
  االستثمار في البحوث والتطوير والتجديد؛-
  تطوير العلوم والتكنولوجيات والمعرفة؛-
  إدارة الجودة الشاملة؛-
  ضمان توكيد الجودة؛-
  الصيانة المانعة والعالجية؛- 
  إرضاء العمالء والبحث عن عمالء جدد؛-
  يد المنتجات والتعبئة والتغليف؛تجد-
  الترويج واإلعالن والعالقات العامة؛-
  حماية المستھلك والمسؤولية االجتماعية اتجاه البيئة؛-
  تعظيم المبيعات وإدارة الرقابة على المخزون؛-
  نقص ومنع األعمال المتكررة؛-
  وغيرھا؛) ...الخدمة(اإلسراع بدورة حياة المنتج -
 

  االستثمار؛-
  تماديةاالع-
  اإلحالل والتعبئة والتغليف؛-
  التحسينات المستمرة؛-
  التدريب المكثف؛-
  القيادة بالمبادرة؛-
  البيع االبتكاري؛-
  تطوير المنتجات؛-
  خدمات مابعد البيع؛-
  البيع المتزامن؛ -
  تخفيض األسعار؛-
  تخفيض التكاليف؛-
  تقييم األداء؛-
  االتصاالت التسويقية؛-
  بيع؛المساءالت وحوافز ال-
  .المقارنات التطويرية-
 

  

                                                 
، 22كيف؟، مجلة آفاق اقتصادية، المجلد رقم ........ احمد سيِّد مصطفى، قدرة اإلدارة العربية على تنمية القدرات التنافسية العربية 353

 .139-138. ، ص2001، غرفة التجارة، اإلمارات العربية المتحدة، سنة 85العدد 
 .359.  حسن بسيوني حسن أيوب ، مرجع سبق ذكره، ص 354
كات لتحسين المراكز التنافسية، مدخل المقارنات التطويرية المستمرة، فريد النجار، المنافسة والترويج التطبيقي، آليات الشر.  د 355

 .11. ، ص2000مؤسسات شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر، سنة 
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  356
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واتخذت التعاريف اآلنفة الذكر كلھا مقاربة تدور حول مفھوم جديد غير تقليدي للتنافسية، يتضمن   
عناصر تمكن من تفسير االرتباط المتداخل بين التنافسية وإدارة الجودة الشاملة بالتركيز على أن التنافسية 

  :نھدف إلى
  رنة ببقية المنافسين؛   الوصول إلى التميز مقا-أ
   إحداث عملية التغيير؛-ب
   الوصول إلى مستويات إنتاج أفضل؛-ج
   استعمال مجموعة من القدرات المتنوعة؛- د
  . النتيجة من كل ذلك تحسين موقع المؤسسة والفرد-ه
  

ح في ولكن ھذا كله ال ينسينا أن بعض من حاول تفسير العالقة بين التنافسية والجودة الشاملة لم يفل  
ذلك ولو في بعض األجزاء؛ وھو ما نلحظه من التعريف األخير إن صحت تسميته تعريفا، ألنه في الحقيقة 
ھو سرد لمختلف العوامل المحددة للتنافسية دون أن يصل إلى إعطاء مفھوم بالمعنى االصطالحي للكلمة، 

كرار لمفاھيم تشملھا عبارات مما أدى به إلى التفصيل في عوامل وعناصر كثيرة، وھو ما أوجد بعض الت
أخرى، مما يعطي انطباعا على انه حاول االقتراب من مفھوم الجودة الشاملة عوض االقتراب من مفھوم 

  .التنافسية
  

وحسب رأينا فانه يمكننا أن نعطي مفھوما للتنافسية وفق منظور الجودة الشاملة، خاصة وأن   
لھيكلية كما رأينا سابقا تقترب كثيرا من طرح الجودة، وفي تعاريف التنافسية خارج السعر أو التنافسية ا

التنافسية ھي قدرة المنظمة على إنتاج سلع : "رؤيتنا المتواضعة فان صياغة ھذا المفھوم ھو كالتالي
وخدمات متميزة عن بقية منافسيھا، بما تحمله ھذه المنتجات والخدمات من صفات للجودة، والسعر، 

َتاج وغيرھا من المواصفات، معتبرة أن العميل ووالءه ھدفھا االستراتيجي والتغليف، وطريقة اإلن َ َ
  ".المتواصل الذي يتطلب التحسين المستمر لبلوغ التميز

  
  :عوامل تحقيق التنافسية وفق مفھوم الجودة الشاملة- 2

كما ذكرنا سابقا فإن حدة المنافسة التي أصبحت عليھا أسواق المنظمات الحديثة ساھمت في   
الوقت، االبتكار، التميز بالتكلفة :  باستغالل عناصر مثلالمنافسة على المستقبلطورھا، ليصبح عنوانھا ت

والجودة، وما إلى ذلك من األساليب التي أدت إلى ضرورة توفير مجموعة من العوامل التي تتطلبھا 
 357:التنافسية وھي

وتعني اختصارا مجموعة القيم والمعتقدات التي تغرسھا اإلدارة العليا في مختلف :  ثقافة وقيم المنظمة- أ
  .مستويات العاملين، فيشاركون فيھا من خالل شعارات ورموز واحتفاالت وسلوكيات القدوة من القادة

  
يعتبر أثمن األصول وھو ما يتطلب تنميته لتعظيم إنتاجيته، ولم يعد خافيا على أن : صر البشريالعن- ب

اكتساب العنصر البشري للمعارف والمھارات الفكرية والعملية يعد من أھم عوامل تعزيز التنافسية، ألن 
 ھو الذي يعمل على العنصر البشري ھو الذي يمد المنظمة باألفكار واالبتكارات واالختراعات، كما أنه

صياغة األھداف واالستراتيجيات وإصدار القرارات، دون أن نغفل أن ذلك يتطلب تبني إستراتيجية تدريب 
  .مستمر للعاملين، ألجل تطوير مھاراتھم

  
والمقصود به القدرة على التعلم واالستفادة من التجارب ومن الغير، إذ أن المنافسين قد يكونوا : التعليم- ج

لمنظمة، تعمل من خاللھم على تطوير أھدافھا واستراتيجياتھا وسلوكياتھا اإلدارية، وليس المقصود مصدرا ل
من المنظمة المتعلمة ھو الحصول على المعلومات وجمعھا، ولكن تفعيلھا بتوظيفھا في إعداد سياساتھا 

  .وعمليات التحسين المستمر
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يئية، سياسية، ثقافية، اقتصادية كانت أو تشريعية، وربما  وتتم بمواكبة المتغيرات الب:القدرة على التغيير-د
 .استباقھا وھو ما يسمى اليوم باليقظة

  
ومن خالله يتم توجيه كافة أنشطة المنظمة وفق ثقافة ومنھج إدارة : اعتناق منھج إدارة الجودة الشاملة-ه

  . بتوقعات العمالء واستباقھاالجودة الشاملة، كاتجاه للتحسين المستمر، وبمشاركة العاملين، واالھتمام
  
وتعني توفير القدرات التكنولوجية المتطورة المتناسبة والعمليات : كفاءة العمليات والقدرات التكنولوجية-و

ومتطلبات السوق والمنافسة، وھو ما يتطلب من المنظمة اھتماما بالغا بالبحث والتطوير، وھي عملية لم تعد 
ير خارجي، ولكنھا غدت وظيفة من الوظائف، بل أھمھا من خالل إنشاء المنظمات الحديثة تعتمدھا كمتغ

وحدة تنظيمية تختص بھذه الوظيفة، وإسنادھا بالموارد الكافية لتحقيق أھدافھا، خاصة وأن التميز في 
صناعة الميزة التنافسية استدعى أن يكون البحث والتطوير ضمن مراحل دورة حياة المنتوج كمحدد أساسي 

  .ح المنتوج في السوقلمدى نجا
  
 يتضمن مجموعة من المداخل الحديثة كمدخل األداء المقارن :االستفادة من المداخل اإلدارية الحديثة-ك

Benchmarking تعزيزا لمنھج إدارة الجودة الشاملة في المنظمة وتحقيقا لتنافسيتھا، وكذا التوجه نحو 
ية مع المؤسسات األخرى، مما يضفي نضجا استراتيجيا التحالف االستراتيجي بإقامة عالقات تكاملية تبادل

  .في اإلدارة المعاصرة
  
 وتتحقق بتمكين العاملين في المستويات الدنيا من صناعة القرارات التشغيلية التي لھا :القيادة بالتمكين-ل

 مشاكل ّتأثير على التسيير، والتي تعطي السرعة واألداء الالزمين لذلك، إضافة إلى عالقتھا بمعالجة
  .العمالء، ومشكالت الجودة، ومراقبة المخزون، ومھام أخرى من صميم مھارات المستويات العليا

  
 ويمكننا ذلك من استعمال حلقات الجودة وفرق العمل لتأسيس ثقافة للجودة :االعتماد على روح الفريق-م

دارة بالمبادأة واالبتكار بدال من ّالشاملة في المؤسسة، واالبتعاد على أسلوب اللجان التقليدي، واألخذ باإل
  .ّاإلدارة باللوائح

  
وھي الرؤية المستقبلية المستشرفة القادرة على قيادة المؤسسة ليس إلى تحقيق الربح : رؤية القيادة-ن

وحسب، ولكن إلى وضع المنظمة وإيصالھا إلى مركز أفضل من منافسيھا، وإضفاء التحسين المستمر، من 
ة بكاملھا حول ھذا الھدف االستراتيجي، وقدرة القيادة على المواءمة بين المتغيرات خالل التفاف المنظم

البيئية الداخلية والخارجية، ونقاط القوة والضعف، وإلمامھا بالفرص والتھديدات التي تحيط بالمنظمة، 
ة، وھو القدرة وصوال إلى وضع إستراتيجية تمكنھا من تحقيق التنافسية، وكما أن ھناك دور آخر مھم للقياد

  .ُّعلى إدخال التغيير متى ظھرت الحاجة إليه، خاصة في ظل بيئة متسارعة التغير
  
لم يعد المفھوم مقتصرا على األسواق فقط، ولكن المفھوم المقصود ھنا : المنافسة الداخلية والخارجية-س

ايير األداء والتشجيع والتعزيز ھو إيجاد منافسة داخلية ايجابية بين العاملين كأفراد أو كفرق عمل، تعتمد مع
وتثمين النجاحات، بالموازاة مع إدارة المنافسة خارج المنظمة بالسوق، من خالل تقييم التنافسية، وتحديد 

 .الفجوة التنافسية مع باقي المنظمات
  

سية ِّوالحقيقة أن المنافسة الداخلية االيجابية ستوجه جھود العاملين إلى البحث عن سبل تحقيق التناف  
  .في األسواق

  
وھو ماال نقصد به إيجاد تدخل حكومي لدعم المؤسسات المفلسة، أو إيجاد حماية : مؤسسات مساندة-ش

ِّتقليدية للمؤسسات تحقيقا لتنافسيتھا، إذ أن ھذا لم يعد محددا أو مطلوبا في االقتصاديات المعاصرة، ولكن 
المؤسسات كالوزارات والجامعات ومراكز البحث الذي نعنيه ھو إيجاد أجھزة تعمل على تنمية تنافسية 

  :بھدف
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  تطوير برامج التحديث الصناعية؛-
  إنشاء برامج وطنية لتبني مفھوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات؛-
  تعزيز الدور الذي تقوم به ھيئات المواصفات وتطويرھا؛-
إعادة ھيكلة المؤسسات، بامتالك الجامعات إعداد البرامج التدريبية الخاصة بتصميم المنتجات والعمليات، و-

  ومراكز البحث المختصة؛
  .توفير المعلومات الالزمة للشركات عن الفرص التجارية المتاحة والمعارض المختصة-
تعبيد الطريق لعالقات تعاونية تھيئ فرصا جديدة مثل اتفاق الشراكة واالنضمام إلى المنظمة العالمية -

  .للتجارة
  

ية المؤسسة إلى مجموعة من القدرات الواجب توافرھا من طرف المؤسسة، لخلق قيمة وتستند تنافس  
  .تنافسية قادرة على تقديم منتوج يرضي العمالء، ويستقطب والءھم وفق منھج إدارة الجودة الشاملة

  
     القدرات المشكلة للتنافسية                    22:جدول رقم

  القدرات المتاحة للمنظمة
نظم المعلومات واالتصاالت الفعالة : ات معلوماتيةقدر- 1

ورصيد المعرفة المتاح عن عناصر نظام األعمال ومتغيرات 
  .السوق

التنظيم الشبكي المرن المبني على أساس : قدرة تنظيمية- 2
  .معلوماتي والمنفتح على البيئة

الطاقة اإلنتاجية والنظم واإلمكانيات البحثية : قدرة إنتاجية- 3
  .رية القادرة على إنتاج سلع وخدمات متميزةوالتطوي

  .الموارد المادية والمالية المناسبة: قدرة تمويلية- 4
أساليب وإمكانيات االتصال بالسوق،  :قدرة تسويقية- 5

والوصول إلى العمالء لتحقيق تدفق السلع والخدمات إليھم 
  .حسب متطلباتھم ووفقا لتوقعاتھم

  
  
  
  
  
  

 

لمدربة والمتحمسة، والطاقات الموارد البشرية ا: قدرة بشرية- 6
  .الذھنية المبدعة، والرغبة في المشاركة

القيادات المتفوقة ذات الرؤية وااللتزام باالبتكار : قدرة قيادية- 7
 .والتطوير والمرونة

قدرة تنافسية تحقق التميز على
 .المنافسين وتخلق قيمة تنافسية

 التنافسية ضمان -اإلدارة اإلستراتيجية والقيمة التنافسية لمنشآت األعمال العربية–لتنافسية علي السلمي، نموذج قياس الفجوة ا. د: المصدر
  .12. ، ص1966 أكتوبر 31-30 ، مصر،اإلسكندرية البقاء، المؤتمر األول للجمعية العربية لإلدارة،

  
لتميز عن فالمالحظ من الجدول السابق أن الوصول إلى بناء تنافسية تمكن المؤسسة من تحقيق ا  

المنافسين يتطلب توفر مجموعة من القدرات المعلوماتية الفعالة القادرة على توضيح الصورة عن المتغيرات 
التي تعمل ضمنھا المؤسسة، كما يتطلب انفتاحا على البيئة، وقدرة على توفير الطاقات اإلنتاجية والبحثية 

 ھاوأسرع مويلية المناسبة، وإيجاد أيسر السبلالموصلة إلى إبداع منتجات مميزة، إضافة إلى القدرة الت
لوصول السلع إلى العمالء وفق توقعاتھم، ھذا دون إغفال العنصر البشري المتصف باإلبداع وروح 
المشاركة، وأخيرا قيادات ذات رؤية تعتمد االلتزام واالبتكار والتطوير والمرونة تحقيقا للتميز على 

  .  المنافسين
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  :في ظل التحوالت االقتصاديةأسس التنافسية :المبحث الثاني
لم يعد العالم اليوم كما كان سابقا بأسواقه ومكوناته المتفرقة المتباعدة، لكنه شھد أشكاال من االندماج   

والتكامل، األمر الذي قرب ھذه الدول واألسواق والرؤى أكثر من أي وقت مضى، حتى أصبحت تقترب 
في كل شيء تقريبا، وفي كل النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية ّأكثر من مفھوم اللون الواحد 

وغيرھا، واألمر نفسه طرأ على المؤسسة االقتصادية التي ازدادت فيھا المنافسة حدة وجعلھا تبحث لھا عن 
مكانة تتحصل من خاللھا على التميز وتحقيق أعلى معدالت التنافسية، إال أن ذلك يتطلب أسسا وقواعد 

  :ب توفرھا وھو ما سنحاول اإلجابة عليه بالتطرق إلىوج
  . ظاھرة المنافسة العالمية-
  . المؤسسة واإلدارة العالمية التنافسية-
  

  : العالميةلتنافسيةظاھرة ا: المطلب األول
  :نافسةت بال العالمي دواعي االھتمام- 1

ة التي أصبح عليھا التنافس بين إن الحركية التي تشھدھا األسواق العالمية تعطي لنا صورة عن النقل  
الشركات العالمية، إذ انتقل ھذا التنافس من األسواق المحلية إلى األسواق العالمية ضمن منظور جديد ال 
ينظر إلى التفوق على انه إنتاج سلع وخدمات أفضل وبدرجة كبيرة مما تنتجه باقي المنظمات فقط، ولكن 

  358."ة ككلألسلعة أو الخدمة وتحقيق جودة إدارة المنشرضا المستفيدين عن ا: "التفوق يكمن في
  

والشاھد على ھذا التغير ظاھرة عولمة األسواق، والتي نجد من خاللھا عولمة نمط إنتاج السلع   
ماط معيارية متقاربة جدا، وصوال إلى إيجاد ذوق استھالكي عالمي، وتظھر أھمية ھذا والخدمات وفق أن

  :التوجه في
عدم اقتناع الكثير من المستھلكين بالمنتجات المحلية وتوجھھم نحو استھالك المنتجات المستوردة لجودتھا -أ

  .وخواصھا التي ال تتوفر في السلع المحلية
  .ت الجھد والوقت للوصول إلى األسواق العالمية في اقل وقت ممكنالثورة التكنولوجية التي وفر-ب
  .اإلجراءات والتفاھمات الدولية التي أعطت ضمانات كثيرة للولوج إلى األسواق الدولية-ج
مفھوم التنافسية الذي استدعى الحكم على قوة وكفاءة المؤسسة من خالل المقارنة واالحتكاك بالمؤسسات - د

  .ليةالعالمية وليس المح
  .الفرص الربحية التي يوفرھا االنفتاح على األسواق العالمية-ه
  .النظام التجاري العالمي الجديد الذي سھل من مھمة االنفتاح على األسواق العالمية-و
ظھور أنماط التعاون الدولي بين المؤسسات العالمية لالستفادة من القدرات المتبادلة ومن ثم تحقيق -ي

  .التنافسية
ر التوجه نحو األسواق المحلية بسبب نزع أنظمة الحماية، واالتجاه للبحث عن طرق أخرى انحسا-ك

  .تعتمدھا الشركات المنافسة لحماية منتجاتھا بأساليب حديثة كالجودة والمواصفات وغيرھا
الحاجة إلى تطوير قدرات المؤسسات من خالل االلتفات إلى ماتوفره األسواق العالمية من قدرات -ل

  .وجية وإبداعية لھا أثرھا على رفع الحصص السوقية للمؤسسات المتنافسةتكنول
  

 أضحت تطرح منھجا جديدا في التفكير على المستوى العالمية ينافستوال يخفى على احد أن ال  
والتصرف في مختلف المجاالت، السياسية، االقتصادية والثقافية، والتي أصبح المستھلك من خاللھا أكثر 

كبر اتجاه المنتجات أ وقدرة، وأكثر تنوعا  في احتياجاته ورغباته في مقابل وعي ودراية معرفة وعلما
   359.واألسواق المختلفة

ِّجعلت من العميل غير متقبل للخدمة الضعيفة أو الجودة المنخفضة، ية نافسومن ھذا المنطلق فإن الت  
مايعني أن تنافسية المؤسسة تستدعي االستجابة السريعة إلى احتياجات العمالء، من خالل التغيير في وھو 

  .الھياكل واألنظمة والثقافة والخدمة
                                                 

 .05.  توفيق محمد عبد المحسن، تخطيط ومراقبة جودة المنتجات، مدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سبق ذكره، ص 358
 . 56. عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سبق ذكره، ص 359
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ّوبالموازاة مع ذلك لم يعد مجرد تحقيق الربح يعني التفوق، بل إن ذلك كان في كثير من المؤسسات   
 Valueرابة بمكان، لكن الشواھد تؤيد ذلك، إذ أن مؤسسة مثل مدخال لتھديدھا، وقد يبدو أن ھذا من الغ

Active Fund ،كان الغرض من عملھا ھو الحصول على حصة في الشركات التي ال تحقق أداء مطلوبا 
بإقناع المساھمين بتأييد اتجاھات االندماج أو انقسام الشركة المستھدفة، وھو الضغط الذي تعرضت له 

  360. ليس لخسارتھا ولكن النخفاض قدرتھا على تحقيق الربح1998 سنة Spencer and Marksمؤسسة 
  

وكما أن االتجاه نحو فتح االقتصاديات العامة واعتمادھا آليات االقتصاد الحر من خالل السوق   
 توسع االنفتاح على األسواق العالمية لتحقيق معدالت إلىلتي اشتدت خالل التسعينات أدى والخوصصة، وا

 تحقيقا للتنافسية التي تمكن sous-traitanceربح كبيرة، إضافة إلى زيادة التوجه نحو التوظيف من الباطن 
  .من احتالل مكانة سوقية متميزة

  
فرض أساليب أخرى للتفوق والتوسع في األسواق،  إلى ى التوجه  العالمي وزيادة حدة التنافسوأد  

من خالل طرح منتجات جديدة تستدعي قدرات ومھارات غير عادية، تستجيب لالحتياجات الجديدة لألسواق 
القيادة، الوقت، التنظيم، االبتكار، اإلبداع، ثقافة المنظمة، الجودة، واالھتمام : العالمية، من خالل عوامل

  .يرھا من العوامل األخرى، وغ.........بالعميل
  

ولعله من بين األسباب التي ألزمت المؤسسات المعاصرة إلى التوجه نحو اعتناق األساليب اإلدارية   
نافسة العالمية، وفي ھذا يقول رئيس مجلس إدارة شركة  الجودة الشاملة ھي التالحديثة وأھمھا إدارة

إننا نتوقع أنكم ستحتاجون إلى  "361:مريكيين في حديث له مع فريق من الباحثين األ Toyodaتويودا
عشرين عاما لكي تصلوا إلى ما وصلنا إليه اآلن، وخالل ھذه الفترة سنكون قد تقدمنا بشكل أكبر، لقد 

على أساس مستوى الجودة المقبول، إلى فلسفة " بالعيو"انتقلنا من فلسفة الجودة بقياس نواحي النقص 
 أجزاء لكل بليون جزء، وقد بدأنا في 6-5الجودة التي تركز على تخفيض معدالت العيوب إلى اقل من 

  . "م1969إدخال مايعرف بإدارة الجودة الشاملة في عام 
  

 مطروحة، ولكنھا ة لم تعد خيارا  من بين مجموعة خياراتينافس التوإضافة إلى ماذكرناه، فان  
ضرورة ملحة، وبالرغم من ظاھرھا الذي من جملة مايعنيه ھو الحصول على حصة سوقية تتمثل في 

ة ھو ينافسمن السوق، إال أن الوجه اآلخر للتاالستيالء على حصص مؤسسات أخرى وبالتالي إخراجھا 
 في السوق، تعبيرا عن عولمة التعاون بين المؤسسات المتنافسة لزيادة تنافسيتھا، والحفاظ على مركزھا

  .األسواق
  

ة وصعوبات الحصول على حصة سوقية بين ينافسدادت مع عولمة األسواق صعوبات التولقد از  
نجاح الشركات في السنوات التي سبقت  ِّوھو ما يعبر عنه البعض من أنالكم الھائل من المؤسسات القوية، 

لحالي، وھذا لعدم توافر االتصاالت وقلة التعليم، ومنه كان ثورة االتصاالت كان أيسر مما ھو عليه الوضع ا
ة والمخاطرة، أما اليوم فان الموقف ينافستنمن الممكن استھداف أسواق متعددة دون النظر إلى عنصر ال

ة تشكل موجة عالمية، واألمر الجدير بالذكر أن إدارة الجودة الشاملة ستساعد على ينافستتغير وأصبحت ال
ُّتوقع  ھا ولكن  من خالل جھدھا المستمر لتحسين الجودة، وال تعترف بإدارة ترضى عن عمل التنافسيةشدةَ

  .بإدارة تسعى نحو األفضل
  

ھذا زيادة على أن طرق أداء العمل ودوافعه سوف تتغير، بتأثير قوى المستقبل، التي يمكنھا القضاء   
ه التكنولوجية ستعتبر متخلفة في مواجھة على صناعات ناجحة، نظرا ألن مفاھيم األمس وعلومه ومتغيرات

متطلبات الجيل القادم، ومثال ذلك مانالحظه من سرعة في توالي أجيال الكمبيوتر الدالة على سرعة تقدم 

                                                 
 .13. خالد العامري، مرجع سبق ذكره، ص:  دي أي ھوسي، كيف تتعامل مع التغيرات المؤسسية؟، ترجمة 360
 .17. عبد الفتاح السيد النعماني ، مرجع سبق ذكره، ص:  فيليب أتكنسون، تعريب 361
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العصر، وھنا يأتي دور إدارة الجودة الشاملة في استيعاب ھذه التكنولوجيات الجديدة، والتخفيف من 
  .ھا في الدخول إلى أسواق جديدة بدال من تجاھلھااالضطرابات التي تحدثھا، واستخدام

  
 إن التغيرات الكثيرة والمتالحقة التي شھدھا العالم، وانعكاسات ھذا :البيئة الجديدة للمؤسسة المعاصرة- 2

التطور على كافة مناحي الحياة السياسية، االجتماعية، الثقافية واالقتصادية، أدت بالمھتمين إلى دراسة ھذه 
ت  وخاصة منھا التطور السريع في الحركية االقتصادية والتجارية التي ازدادت حدة وتعقيدا، إلى اء التغير

  .أن أصبحت عملية مجاراة ومواكبة ھذه التغيرات من الصعوبة بمكان
  

والمؤسسة االقتصادية كمكون يؤثر ويتأثر بھذه التغيرات، وبالنظر إلى طبيعة التغيير في البيئة التي   
ا، تجعل من دراسة ماتواجھه من تحديات أمرا مطلوبا حتى تتمكن من التعرف على ھذه البيئة تتواجد فيھ

الجديدة وصياغة اآلليات واألدوات التي تسمح لھا بالحصول على حق التواجد في األسواق العالمية وفرض 
  .نفسھا أمام منافسيھا

  
  :سس وأھمھاوترتكز البيئة الصناعية التنافسية اليوم على مجموعة من األ  

 ال شك أن العولمة قد أسھمت في خلق بيئة جديدة كان لھا األثر على نظم اإلنتاج، وقد :عولمة اإلنتاج 1- 2
  362:تجلت مظاھر ھذه العولمة في

  وجيا االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ التقدم غير المسبوق في تكنول-
 زوال حواجز الوقت والمكان بين العمالء والمنتجين والموردين، وتنامي تكنولوجيا المعلومات وظاھرة -

  ؛.االنترنيت ووسائل االتصال الحديثة
  .سا ليال ونھارا24/24تزايد العمليات التجارية عبر االنترنيت مع تزايد المعامالت -
ارب العادات االستھالكية واألفكار الثقافية واالقتصادية واالجتماعية بين المجتمعات، األمر الذي انتشار وتق-

أدى إلى االنتشار الكثيف والسريع للسلع، وظھور االتجاھات المتقاربة للسلع العالمية أو ما نسميه بالنمطية 
جديد لإلدارة الحديثة كما ذكرنا سابقا، في اإلنتاج وحتى االستھالك، ھذا ما انعكس على اإلدارة بإيجاد فھم 

  وغيرھا من العمليات األخرى؛....وفھما جديدا لعمليات اإلنتاج والتسويق
تحول مفھوم العميل من العميل المحلي إلى العميل العالمي الذي يمكنه شراء أية سلعة في العالم من المكان -

  الذي يجلس فيه دون أن ينتقل بمجرد لمسة على الحاسوب؛
تحول المنتجات المتنافسة من منتجات تعتمد على المواد الخام كمكون أساسي، إلى منتجات يتعاظم فيھا -

  المكون المعرفي الكامن في عقول البشر؛
التي تضعھا ) ايزو(االنتقال من معايير الجودة الوطنية الخاصة بكل دولة، إلى معايير الجودة العالمية -

 .لعالمية القياسيةالمنظمة العالمية للمواصفات ا
   
 وھي إحدى األسس التي تقوم عليھا البيئة التنافسية العالمية، ومضمونھا أن ھذه :نظم اإلنتاج المرنة 2- 2

النظم اليوم تعتمد على مجموعة آالت وتجھيزات متحكم بھا من خالل أجھزة الحاسوب ذاتية التشغيل، 
حاجات ورغبات مختلف العمالء، مستعملة في ذلك وتعتمد على إنتاج منتجات مختلفة في نفس الوقت وفق 

   JIT.363مفھوم اإلنتاج اللحظي 
  

وتتميز ھذه النظم بسرعة االستجابة للتغير السريع في حجم الطلب دون التأثير على الجودة،   
  364.وسرعة التحول من منتوج آلخر، إضافة إلى انخفاض تكلفة اإلنتاج

                                                 
  .24-23. ، ص2003، مدخل إنتاجي، دار الكتب، الطبعة األولى، مصر،  سنة 21أحمد سيد مصطفى، التنافسية في القرن .  د-  362
ترف ام ضرورة، المؤتمر السنوي الثاني عشر ، لفكرة .......احمد سيد مصطفى، القدرة التنافسية لشركاتنا. د-    

دعوة صادقة،التغيير واإلدارة على المكشوف، شركة وايد سرفيس لإلنشاءات والتطوير اإلداري، مصر،  ....رائدة،....جديدة
 .744. ، ص18/09/2002

 عاطف عبد المجيد عبد الرحمان، مدخل إدارة التكلفة لتدعيم استراتيجيه التميز باألسعار في ظل البيئة التنافسية الحديثة، مجلة  363
. ، ص2001، يونيو 01، العدد رقم 15 مصر، المجلد رقم البحوث التجارية المعاصرة، كلية التجارة، سوھاج، جامعة جنوب الوادي،

53. 
 .21-20. ذكره، ص، مرجع سبق 21احمد سيد مصطفى، التنافسية في القرن .  د 364
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 تتميز بيئة التسويق في ظل عولمة اإلنتاج بالتوسع في أسواق المنتجات :عولمة األسواق واألذواق 3- 2
وانخفاض في القيود والحواجز الحمائية، ووجود توجه عام لالھتمام بالتطوير وتحقيق المكاسب في األسواق 

  .العالمية
  

جات المستھلكين وأذواقھم، وھو مايفسر قصر فترة حياة وھذا التوجه يسانده تغير مستمر في احتيا  
المنتجات وارتفاع حجم االستثمارات، واتجاھھا نحو البحث والتطوير والبحوث التسويقية، واالھتمام 
بتخطيط اإلنتاج وتبني سياسات اإلنتاج اللحظي، والمخزون الصفري، بھدف إرضاء العميل وتوفير السلعة 

  .رااألكثر جودة واألنسب سع
  

وكان للمعلومات الدور األساس في البيئة التسويقية المعاصرة، بزيادة الطلب عليھا، خاصة ماتعلق   
منھا بالعمالء واألسواق والمنافسين والموردين وغيرھا، مما يدعم اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسات، 

  .وقرارات التسعير في ظل توجه عام نحو االھتمام أكثر بمستويات الجودة
  

 للعولمة االقتصادية األثر البالغ على ظھور ما يسمى بعولمة األسواق واألذواق، ومما ال شك فيه أن  
وھيمنة النموذج االقتصادي األمريكي األوروبي والياباني خاصة، والذي استحوذ على اغلب األسواق 

كية تبتغيھا الشركات العالمية بما فيھا أسواق الدول النامية، وفرضھا منتجات وخدمات  وعادات استھال
  .العالمية، ويساندھا في ھذا التوجه تنميط السلع والخدمات العالمية

  
  التقارب في اذواق المستھلكين      40شكل رقم

  

  
  

  
  

  الستھالكتنميط السلع واألسواق             التأثير في أنماط ا                                                    
  )التوحيد(                                                                             وعادات الشراء 

  
  
  

  فرص اكبر للعولمة
  
  
  

      تحول الطلب من الماركات    اإلفالس والخروج من السوق             توسيع نطاق األسواق
    العالمية وسيطرة الشركات            واألصناف المحلية إلى للماركات المحلية                       

                                            متعددة الجنسيات                     األصناف العالمية ذات العالقة 
  الواحدة                                                                                التجارية 

  
د فريد النجار، إعادة ھندسة العمليات وھيكلة الشركات للتعامل مع العولمة والحروب التجارية الجديدة، دار طيبة للنشر .ا: المصدر

 06- 05. ، ص2005والتوزيع والتجھيزات العلمية، القاھرة، مصر، سنة 

 العولمـــــة

ّ ماكنا قد ذكرناه سابقا من أن العولمة قد أدت إلى تنميط للسلع واألسواق، الجدول السابق يوضح لنا 
َّوھذا بالتأثير على أنماط االستھالك وعادات الشراء، وقربت بين مختلف األذواق حتى أضحت تماثل النمط 

لمنتجات المحلية إلى المنتجات العالمية المسيطرة بواسطة الواحد، وھو ما أدى إلى التحول من الطلب على ا
الشركات المتعددة الجنسيات، وقد نتج عن ھذا التحول خروج وإفالس الكثير من المنتجين المحليين، 

  .والتوجه المتزايد إلى احتضان العالمات العالمية مما أعطى فرصا اكبر للتوجه العالمي نحو العولمة
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لقد أحدثت التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات : لومات واالتصاالتتكنولوجيا المع 4- 2
واالتصاالت ثورة نتجت عنھا آثارا سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية عميقة، وبالتركيز على الجانب 

َاالقتصادي نجد أن قطاع المعومات مثل مانسبته    365. من إجمالي الدخل العالمي%10 إلى 08ََّ
  

مختلف األنشطة االقتصادية، إذ أنھا أضحت ترتبط وقد ازداد استعمال المعلوماتية في العالم في   
بالتكنولوجيا المستخدمة في مختلف وظائف المؤسسة، وھو ماحقق أرباحا ال يمكن تصورھا للشركات 
. العالمية، مما حذى بالدول المتقدمة إلى إفراد مخصصات ضخمة للبحوث والتطوير الخاص بھذا المجال

، 1999 مليار دوالر عام 66:جيا المعلومات على اكبر نصيب قدر بـوقد استولى قطاع البرمجيات وتكنولو
  366. مليار دوالر37 مليار دوالر، ثم الصناعات الدوائية بـ47:تلته صناعة السيارات بـ

  
ة ففي المؤسسات المعاصرة لم تعد العبرة بالمدة التي يقضيھا العامل في مكان عمله، ولكن العبر  

أصبحت بمواعيد االنتھاء نتيجة االتصاالت التي وفرت الجھد والمال، ولم يعد التواجد في مكان ما ھو 
انعكاس الجتھاد العامل ومواظبته من عدمه، وفي رأينا أن ھذا الطرح سليم إذا نظرنا إلى وضع المؤسسة 

يا، ولكن إنتاجيته لم تكن لتصل  ساعات يوم08العمومية الجزائرية، فقد كان تواجد العامل بالمؤسسة لمدة 
  .إلى حدود ساعة تقريبا من ھذه المدة

فتكنولوجيا المعلومات اليوم غيرت من مفھوم المكان، وأصبح من الممكن عقد االجتماعات   
   367.والتحاور مع مختلف األطراف حول تصميم ما أو تحليل لموضوع دون التواجد في نفس المكان

  
أصبح لھذه الشركات دور حاكم في تحديد توجھات االقتصاد العالمي، : الشركات المتعددة الجنسيات 5- 2

عالمي والتحكم في آلياته والسيطرة على القرارات االقتصادية، بل وحتى السياسية بالنظر إلى االمتداد ال
  .لنشاطاتھا، وتجاوزھا الحدود المحلية واإلقليمية، وتوسعھا إلى األسواق العالمية

ھذه الشركات ليس لھا وطن تدين له بالوالء وان وطنھا الفعلي "فھي حسب قول تشارلز كندلبرغر   
  368."حيث تتحقق األرباح

  
المؤسسات عالميتھا أيضا من نظرتھا الموحدة إلى العالم، وھو ما جعلھا تقوم بكل وتستمد ھذه   

وتصميم منتجات أينما أمكنھا ذلك، شعارھا .....نشاطاتھا من استثمار، شراء، إمدادات، إجراء بحوث
  .االستفادة من الفرص المتاحة حيثما وجدت

  
د العالمي وجب الرجوع إلى اإلحصاءات،  في االقتصامكانتھاو وللتدليل على أھمية ھذه الشركات  

 تريليون دوالر في العام 11,4: التي تبين أن مجموع إيرادات الشركات الخمسمائة األكبر في العالم قدرت بـ
 تريليون دوالر، ويمثل مبلغ اإليرادات ھذا 6,6:، وبإجمالي صادرات عالمي في نفس السنة قدر بـ1998
 من الناتج المحلي اإلجمالي للعالم %45ي للواليات المتحدة األمريكية، و من الناتج المحلي اإلجمال149%

عف مجموع الناتج المحلي اإلجمالي لكل بلدان العالم الثالث، ويصل حجم ِكله، ويعادل من جھة أخرى ض
  369. من التجارة العالمية%40 إلى  intrafirmالتجارة بين الفروع التابعة لنفس الشركة

  
نا داللة كافية على أھمية ھذه الشركات في الفعل االقتصادي العالمي، ويفرض على وكل ھذا يعطي  

المؤسسات التي تريد أن تصل إلى مكانة تحقق من خاللھا التنافسية المطلوبة التحليل والدراسة العميقة لعمل 
  .تھا وضعفھا من اجل تحقيق التطوروتنظيم وإدارة وھيكلة ھذه الشركات، لالستفادة ومعرفة نقاط قو

                                                 
دعوة صادقة، .... رائدة....  عبد الخالق محمود، العولمة وتحديات التنمية، المؤتمر السنوي الثاني عشر ، لفكرة جديدةسعيد.  د 365
  .997. ، التغيير واإلدارة على المكشوف، شركة وايد سرفيس لإلنشاءات والتطوير اإلداري، مصر، ص18/09/2002

 
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  366
 .07. ، ص1999، 21، منھج تطوير الشركات والمؤسسات للعبور إلى القرن 21رن سيد الھواري، منظمة الق.  د 367
 .993. سعيد عبد الخالق محمود، مرجع سبق ذكره، ص.  د 368
 .994. ص، المرجع السابق  369

 - 179 -



 ¼   ألف مؤسسة، واكثر من40وقد بلغ التطور في ھذه الشركات إلى أن أصبح عددھا اليوم نحو  
  370.مليون فرع وشريك في العالم

  
 مابين %55الدراسات أن إجمالي المبادالت التجارية العالمية للسلع والخدمات ارتفع بنسبة وتظھر   

 نظرا لما تتمتع به ھذه 371، وأن اغلب المبادالت تؤمنھا ھذه الشركات المتعددة الجنسيات،1984 و1990
  372: بـ Cyrus Freindheim روز فريندھايماألخيرة حسب سي

 قدرة على تنظيم نشاطاتھا على المستوى العالمي، وقدرة على التبادل فيما بين فروعھا للتكنولوجيا -
  والمنتجات؛

  قدرتھا على التنسيق بين مراكزھا المتباعدة جغرافيا؛-
   وبطريقة مثلى؛االستجابة السريعة للتطورات الحاصلة في األسواق-
قدرتھا على إنتاج منتجات عالمية نمطية مقبولة في كل األسواق، وھو ماحققته عمليات التحالف بين ھذه -

  .المؤسسات لتدنية تكاليف البحث والتطوير
  
 قويا لظاھرة التسعينات وما تالھا بروزاشھدت فترة : يةمالدماج والتحالفات بين المؤسسات العاالن 6- 2

لتحالف بين المؤسسات العالمية الكبرى، خاصة في الدول المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية، االندماج وا
أوروبا واليابان، من اجل تعزيز قدراتھا التنافسية، وتحقيقا للوفورات االقتصادية، واغتنام اكبر فرص 

  .للتنافس في األسواق العالمية
  

 النقل الجوي الذي عرف اكبر تحالف بين بريتش مجاالت ، كمجالعدة وقد شملت ھذه التحالفات   
 طائرة، للھيمنة على أسواق أوروبا 1400:وأمريكا ايرالينز بأسطول يقدر بـ British air waysايروايز 

 من حركة النقل الجوي في العالم، وفي المجال البترولي اندمجت %63وأمريكا الشمالية، والسيطرة على 
 فأصبحت أكبر شركة بترول في 1998 في أوت Amoco مع أموكو  British Petroliumبريتش بتروليوم 

 من حجم الصادرات 2/3 مليار مما يمثل 107، وقد بلغت مبيعاتھا بعد االندماج )شل واكسون(العالم بعد 
، لتصبح 1999 أوت 20 مصارف يابانية عمالقة في 03السلعية العربية، كما شھد القطاع المصرفي اندماج 

 من مجموع أصول القطاع %150 مليار دوالر، أي 756وعة مالية في العالم بأصول تبلغ اكبر مجم
  373.المصرفي العربي

  
ويظھر لنا ھذا أن المنافسة العالمية أصبحت في جانبھا األكبر تجري بين التحالفات المبنية على   

 تريليون 417و ما أدى إلى تضاعف حجم االندماجات التي وصلت إلى مايقارب من الشركات العمالقة، وھ
 من الدخل القومي األلماني الذي يكاد %95 من الدخل القومي األمريكي، و%60دوالر، أي ما نسبته 

  374.يعادله
  
المؤسسات االقتصادية العالمية والتحديات إن إدراك الواقع الذي تعيشه : التكتالت االقتصادية العالمية 7- 2

التي تواجھھا، ال يكمن في معرفة بيئتھا أو محيطھا القريب، ولكن األمر يتعدى إلى معرفة المحيط األكبر 
الذي أصبحت تتعامل معه، والذي يتعدى المؤسسة ككيان إنتاجي فقط ليصل إلى الرؤية الشاملة لالقتصاد 

  .ت تحكمه، وأھمھا التكتالت االقتصادية العالميةالعالمي، والعوامل التي أصبح
  

                                                 
 .57. ، ص1997، ابريل 138 إبراھيم حلمي عبد الرحمان، التنافسية في ظل العولمة، مجلة المدير العربي، العدد  370

371 François Caby, Virgine Louise, Sylvie Rolland, op. cit, p. 13.  
372 Ibid, p. 13-14. 

 .995.سعيد عبد الخالق محمود، مرجع سبق ذكره، ص.  د 373
 .955.المرجع السابق، ص  374
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 مليون مواطن وبمساحة 492 دولة، وبسوق يصل تعدادھا الى27فاالتحاد األوروبي يضم أكثر من   
   375.كلم مربع 4280000تصل إلى 

  
 من الناتج اإلجمالي العالمي، وبصادرات تزيد عن %28وقد تميز ھذا التكتل الذي يستحوذ على   

الصادرات الخدمية، بإقامة شراكة متعددة األطراف مع  من %44 من الصادرات العالمية من السلع، و39%
  376.دول جنوب وشرق البحر المتوسط

  
 الخاص بمنطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية، والذي يضم الواليات NAFTAأما تكتل نافتا  

 من الناتج العالمي %33 مليون نسمة، وتساھم في 400سوق تفوق المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك، ب
 من الصادرات الخدمية العالمية، وبالمقابل فان %12و من الصادرات السلعية العالمية %19اإلجمالي و

 من إجمالي الصادرات الخدمية %45 من الصادرات السلعية العالمية، و%6.5 تساھم بـ ASIANمجموعة 
 من مجموع الصادرات السلعية العالمية، كما أنھا 2/3فان ھذه المجموعات الثالث تمثل العالمية، وإجماال 

  377.تدير االقتصاد العالمي وفق توازناتھا اإلقليمية والعالمية
وما يمكن أن نؤكد عليه من خالل ما سبق أن ھذا التفوق في النھاية إنما تصنعه مؤسسات ھذه   

  .الت وفق أداء تحكمه عناصر التفوق المعروفة، من جودة وإبداع وكفاءة وإدارة وفق معايير التميزالتكت
  
  ):االفتراضية(  المؤسسات غير المستقرة8- 2

شكل غير تقليدي لكيان مجتمعي يعتمد بناؤه وعمله بشكل "  بأنھا Mowshouitzيعرفھا موشويتز 
  .378" حيث ال يتقيد بحدود زمنية أو مكانيةأساسي على تكنولوجيا الحاسبات واالتصاالت،

  :وتتميز المؤسسات االفتراضية  بـ  
  . اشتراك أكثر من فرد في التواصل عن طريق شبكات االتصال- 1
  . عدم حاجة ھذه المؤسسات إلى مبان وتجھيزات مادية- 2
ديم الخدمة من خالل تلقي المستفيد للخدمة في أي وقت وفي أي  ليس لھا حدود مكانية أو زمانية لتق- 3

  .مكان
 وجود ھيكل تنظيمي وتشريعي لتنظيم العالقة بين المؤسسات االفتراضية من جھة وبينھا وبين - 4

  .المستفيدين من جھة أخرى
  . وجود أھداف محددة وواضحة للعمل على تنفيذھا من خالل العمل المشترك عبر الشبكة- 5
  .ھا عنوان ثابت على شبكة االنترنيت ل- 6
  . تعددية وظائفھا من التزود بالمعرفة إلى بث المعلومات، تفسيرھا وتحليلھا وصوال لتسجيلھا وتوثيقھا- 7
  

 مليون موظف افتراضي في الواليات المتحدة األمريكية وحدھا يعملون 30وتوضح اإلحصاءات أن   
 شملتھم الدراسة يؤكدون على ارتفاع إنتاجيتھم في العالم نَن مِ م%87داخل فضاء بيئة العمل البديلة، وأن 

  379.االفتراضي عن ما كانت عليه في العالم الحقيقي
  

وقد تزايد انتشار المؤسسات االفتراضية لعوامل عدة تتلخص في االستفادة منھا في تقليل نفقات   
العمل بالتركيز على العمل المنزلي تعويضا للعمل المكتبي في المؤسسة التقليدية، خاصة في ظل النزعة 

لتي يولدھا العمل االفتراضي كشكل من أشكال التعاون بين األفراد القاطنين في أماكن متفرقة متباعدة عن ا
  .بعضھا

                                                 
375 http://www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne/les-etats-membres-et-les-pays-candidats/etats-
membres-union-europeenne.html 

 .998. سعيد عبد الخالق محمود، مرجع سبق ذكره، ص.  د 376
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  377

378  www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=9287 
 المھندس فؤاد الصادق، نحو إدارة فاعلة للعاملين عن بعد، مؤسساتنا افتراضية ام تقليدية؟، معھد اإلمام الشيرازي الدولي للدراسات،  379

 http://www.ebaa.net/wjhat-nadar/14/916.htm    :         الى المقالة فيواشنطن، لالطالع اكثر ارجع
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ويعد ظھور مفھوم العولمة من عوامل اتساع رقعة العمل االفتراضي خصوصا ما يالحظ من توجه   
يعات والقوانين التي ظھرت من نحو االندماج بين المؤسسات المختلفة والتعاون فيما بينھا، كما أن التشر

  .احل تنظيم التعامل مع الشبكات ساھمت ھي األخرى في إيجاد بيئة عمل رسمية لھذه المؤسسات
  

وقد كان لالھتمام المتزايد بالمعرفة اثر في توسيع قاعدة المستھلكين لھا، خاصة وأن األفراد زاد   
لسريعة التي تشھدھا ھذه المعارف مع الزمن، األمر إقبالھم على تطوير معارفھم باستمرار، نظرا للتغيرات ا

  .الذي جعل ھذه المؤسسات ترفع من استثماراتھا في مجاالت تقديم الخدمات والمعلومات
  
 : اقتصاد المعرفة9- 2

ديد يسمى باقتصاد جأدت التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلى بروز اقتصاد 
 وھو اقتصاد قائم على المعرفة كأساس لزيادة الثروة ورفع معدالت ،knowledge economyالمعرفة 

النمو، وقد كان للدول المتقدمة النصيب األوفر في حصد إيجابياته لم تتوفر عليه من نظم تعليم متقدمة مكنتھا 
  .من الوصول إلى االبتكار والتكنولوجيات الفائقة الدقة

  
ا أمام تحديات تفرض عليھا إيجاد اآلليات التي تمكنھا من بالمقابل فان الدول النامية وجدت نفسھ  

  .االندماج والولوج إلى ھذه االقتصاد، وواقع يتسم بضعف مجاالت الحصول على المعرفة وتنميتھا
  

ويرتكز اقتصاد المعرفة على العقل البشري كمنطلق أساسي يسبق التكنولوجيا من خالل قدرة الفرد   
ف من جھة، ومن جھة أخرى يعطي للمعرفة مرتبة تفوق راس المال كعنصر على إنتاج األفكار والمعار

  .مولد للثروة، وال يلغيه شأنه في ذلك شان عوامل اإلنتاج األخرى
     

ومن بين الدول الرائدة في مجال المعرفة نجد السويد التي تحتل المرتبة األولى عالميا في تكنولوحيا   
 متفوقة على الواليات المتحدة األمريكية التي تبلغ استثماراتھا ،%7.72المعلومات باستثمارات تقدر بـ

 حسب إحصاءات المرصد األوروبي لتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تفوقھا في مجاالت الثقافة 7.29%
  .والتدريب والبحث والتطوير

  
  380:ويتميز اقتصاد المعرفة عن االقتصاد عموما في انه  

 الخدمات الكثيفة المعرفة ذات المدخالت والمخرجات غير المنظورة  انتقال قوة العمل من الصناعات إلى- 1
  .خاصة في الدول المتقدمة

  . نمو االستثمار في األصول غير المنظورة- 2
، hi-tech نمو الوظائف الجديدة في المجاالت كثيفة المعرفة كالتعليم، التقنية المتقدمة - 3

  .الخ....Consultingاالستشارة
  .لى مستوى عال من التكوين في مقابل أجور عالية لموظفي المعرفة حاجة المعرفة إ- 4
  

وتأتى ضرورة وأھمية اندماج دول العالم الثالث في اقتصاد المعرفة من منطلق أن ھذا األخير   
اصبح مصدرا للميزة التنافسية والجودة األعلى، ولھذا فان التنافسية تركز اليوم في جانبھا الكبير على 

 العالمية حول اكتساب المعرفة واالستثمار في المورد البشري، أي في تطوير قدراته صراع المؤسسات
  .ومھاراته وزيادة خبراته المعرفية بالتدريب والتعليم، لترتفع قيمة ھذا الفرد كأصل من أصول المؤسسة

  
لى  قد أشار إلى إمكانية تقديم محفظة للموارد البشرية عOudiourneوفي ذلك نجد أن أوديورن   

   381.غرار محفظة األوراق المالية

                                                 
ندماج في اقتصاد المعرفة، الفرص والتحديات، الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في بوطالب قويدرو آخرون، اال. د 1

. ، ص2004 مارس 09اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، مجمع أعمال الملتقى، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 
255-256. 
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حتى تتمكن دول العالم الثالث من االندماج في اقتصاد المعرفة عليھا أن تتبنى استراتيجية ترتكز و  
  :على االستثمار في

   تكنولوجيا المعلومات واالتصال،-
   التعليم،-
  . البحث والتطوير-
  

  :المؤسسة واإلدارة العالمية التنافسية: المطلب الثاني
ية أضحت المؤسسات تبحث لھا عن آليات جديدة للتنافسية حتى في ظل التحديات اإلقليمية والعالم   

تضمن بقاءھا بالمنافسة باألسعار والجودة واإلدارة والتوقيت المناسب، وھذا كان له أثره على تطور 
المفاھيم، وأصبح معه مفھوم المنظمة العالمية مغايرا لمفھوم المنظمة قبل حلول ظاھرة العولمة ومالمسة 

  .تداعياتھا
  

المنظمة التي تقدم سلعة نمطية ذات مواصفات محددة لعمالئھا، والتي : "والمنظمة بذلك ھي تلك  
، وھو تعريف ال "تعمل كوحدة واحدة لخدمة العمالء المختلفين أينما وجدوا على سطح الكرة األرضية

 فشركة ،.IBM, Gillette, Coca Colla….etcينطبق إال على عدد محدود من المنظمات العمالقة مثل 
 عملة، وھذا التصنيف ال يتعلق 100 لغة و30 دولة وتستخدم 125، تتعامل في نفس المنتج في  IBMمثل

  382.بالحجم فقط، ولكن باالبتكار واإلبداع كذلك
  

 حينما أرجع نجاح المؤسسة في األسواق العالمية إلى قدرتھا على Porterا يتفق معه بورتر وھذا م
تعظيم استفادة العميل من منتجاتھا وخدماتھا، أي أنه ارجع أسباب النجاح إلى اإلنتاج والتخزين والنقل 

لعميل، وھي مسالة والصيانة وتوفر قطع الغيار وسھولة الشراء، وأساليب الدفع، وكل ماھو مھم في نظر ا
  383.تتعلق بالفكر والعبقرية واإلبداع وليس بالحجم

  
  384:ولعل أھمية اإلدارة المعاصرة تكمن في المھام الجديدة التي أصبحت تتطلع إليھا وھي

  البحث عن مراكز التميز التي تعطي للمؤسسات قدرة تنافسية فائقة؛-
  مآل المؤسسة أمام تفوق منافسيھا؛-
واألزمات والتحديات الناتجة عن الخطط أو االحتياطات واألساليب المعدة من المؤسسة لمواجھة األخطار -

  تحرير التجارة والعولمة؛
مدى توفر البدائل في المؤسسة لمواجھة المواقف المتجددة والمتغيرة، ضمانا للتفوق وتحقيقا للربح والنمو -

  والتوسع والبقاء؛
  ماھي المعلومات المتوفرة عن المنافسين في األسواق المحلية والعالمية؟؛-
  ن الھيكل التنظيمي وثقافة المنظمة مع التحوالت والتحديات المستقبلية؟؛مامدى التواؤم بي-
  

ومن الضروري للوصول إلى مثل ھذه التطلعات تدريب الطبقة اإلدارية في المؤسسات، للتحول من 
ت النماذج المحلية إلى النماذج العالمية، للتمكن من الفھم والتحليل والتعامل مع قضايا إدارة األعمال والشركا

  العالمية، وھو ما يتطلب تغيرا على مستوى 
 الھياكل التنظيمية والتخطيط االستراتيجي واستخدام التجارة االلكترونية، وكذا على مستوى اإلدارة وھياكل 

  .التمويل العالمي وأسلوب اتخاذ القرارات

                                                                                                                                                             
 بوزيان عثمان، اقتصاد المعرفة مفاھيم واتجاھات، الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات 2

 .244. ، ص2004 مارس 09البشرية، مجمع أعمال الملتقى، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، 
 .228. ، ص2004 أحمد عوض، اإلدارة اإلستراتيجية، األصول واألسس العلمية، الدار الجامعية االسكندرية، مصر، ساة  382
 .229-228.  المرجع السابق، ص 383
 التجارية الجديدة، دار طيبة للنشر والتوزيع د فريد النجار، إعادة ھندسة العمليات وھيكلة الشركات للتعامل مع العولمة والحروب.  أ 384

 .6-5. ، ص2005والتجھيزات العلمية، القاھرة، مصر، سنة 
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  :اإلدارة العالمية التنافسية من منظور الجودة الشاملة- 1
ِّة بما يدور حولھا من متغيرات عالمية تبني على أساسھا وتنمي قدرتھا التنافسية، تھتم اإلدارة العالمي   ُ

حتى تجد لھا مكانة مناسبة، تسمح للمؤسسة من الحصول على حصة سوقية تمكنھا من أن تكون ضمن 
مصاف المؤسسات المنافسة على المستقبل، وأھم مميزات ھذه اإلدارة القادرة على تحقيق ذلك وفق منظور 

  :إدارة الجودة الشاملة نجد
 تسعى اإلدارة الجديدة إلى تحقيق التفوق باالعتماد على استثماراتھا في المجال البشري :التفوق- أ

 .والتكنولوجي واالعتماد على اإلبداع واالبتكار والتحفيز
  
 والحصول على  تعمد اإلدارة العالمية إلى تطبيق استراتيجيات واضحة وھادفة لتحقيق التنافسية،:التوجه- ب

ِّحصة سوقية تمكنھا من الوصول إلى القمة، متوجھة بذلك لتحقيق رضا العمالء وباحثة على والئھم، فمھمة 
  .المؤسسة ھي التركيز على العميل بالدرجة األولى

  
 من مراكز المؤسسة ھي أقل %30 إلى 10وكما يقول احد المختصين فانه يمكن أن نعتبر حاليا بان   

، وھو مايطرح مشكل منفعة وأھمية وجود مثل  le centrage clientتركيز أو التوجه بالعميلأو منعدمة ال
   385ھذه المراكز، والسؤال المطروح ماھي القيمة المضافة التي يمكن أن نضيفھا للعميل؟

  
اإلدارة العالمية الجديدة ال تخش التغيير، بل تبحث عنه باعتباره من صميم عوامل نجاحھا : التغيير- ج

وتحقيق أھدافھا في معرفة نقاط القوة والضعف، واالطالع على الفرص والتھديدات التي تعرفھا بيئة 
  .المؤسسة

  
 يعتبر دعامة اإلدارة العالمية التنافسية، وواجبھا أن توفر له كل ما من شأنه المساھمة في تطويره، :الفرد-د

  .من خالل األساليب التدريبية المعاصرة، وإضفاء روح المشاركة واإلبداع في المؤسسة
  
، قيادة تجر وتسحب معھا األفراد  تتميز اإلدارة العالمية بقيادة تساير منھج إدارة الجودة الشاملة:القيادة-ه

والمؤسسة إلى مستويات أداء عليا، بتعميم قيم المشاركة بين العاملين والعمالء والموردين، وإضفاء الشعور 
بالنجاح وبأنه مجھود الجميع، وتركيزھا على االيجابيات وتفادي المبالغة في الوقوف عند السلبيات، بل قيادة 

  .يحه، ثم البحث عن مرتكب الخطأ وليس العكستعمل على تجاوز الخطأ وتصح
  
 يتميز الھيكل الذي تعتنقه اإلدارة العالمية الجديدة بأنه مقلوب، يجعل من عميل المنظمة وعمالھا :الھيكل-و

في القمة بينما اإلدارة في األسفل، ومضمون ذلك حسن االستماع واإلصغاء للمستويات الدنيا، وإشراكھا في 
  .من خالل إيجاد آليات لذلك، كحلقات الجودة وفرق العمل وغيرھااتخاذ القرارات، 

  
 اإلدارة العالمية تتجنب المواجھة وتجعلھا آخر وسيلة لمحاسبة الفرد بعد استنفاذ طرق التعليم :المواجھة-ي

  .والتدريب، للرفع من مھارات الفرد والسماح له بالتعبير عن قدراته
  

مية التنافسية تتسم بالصعوبة في القيام بوظائفھا مقارنة بأداء ھذه والجدير بالذكر أن اإلدارة العال  
ق الجغرافية التي يصلھا الوظائف على المستوى المحلي، والسبب ھو االختالف الذي تتميز به ھذه المناط

  386.الخ....ت وتشريعاتوأعراق وعادا...ة، اجتماعية وسياسيةف اقتصاديمن لغة وحضارة وظروالمنتوج، 
  
  

                                                 
385 Sylvain Lecoq, « Comment Manager votre équipe », confiance, délégation et sens du client, édition 
d’organisation, 2eme édition,  paris, France, 2006, p. 91. 

ر سليمان عبد الرحمان، الدور المشترك للشركات والحكومة المصرية في خلق الميزة التنافسية من خالل برامج الجودة منصو.  د386
 .Alex Miller, « Strategic:نقال عن. 141. ، ص2002الشاملة وااليزو، رسالة دكتوراه، أكاديمية السادات لعلوم اإلدارية، سنة 

Management, six edition, mc grow Hill, New York, usa, 1996, p. 64. 
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  :المدير المعاصر- 2
وحتى تتمكن اإلدارة العالمية من تثبيت نجاحاتھا ومسايرة ھدف تحقيق التنافسية، عليھا أن تستجيب   

للتحديات والمتغيرات المذكورة آنفا، والمتمثلة في البيئة العالمية للمؤسسة، ومن بين الدراسات التي أجريت 
لخصائص الواجب توفرھا في المدراء لتحقيق ھذه االستجابة للتحديات البيئية، نجد الدراسة أو لمعرفة ا

 الذي اجري على المدراء التنفيذيين وخلص إلى ما يجب أن US. News and World Reportتقرير 
    387:يتوفر في ھؤالء المدراء حتى يصلوا بمؤسساتھم إلى تحقيق األھداف المنتظرة

 ويعني إدراك المدير ووعيه بالعالقات بين األمم والثقافات، وفھمه :التوفر على مخطط استراتيجي عالمي- أ
للمتغيرات االقتصادية المؤثرة في االقتصاد العالمي، ومن ثم قدرته على التخطيط والتنفيذ وفق ھذا الوعي 

  .والفھم
  
  . وھي قدرة المدير على استخدام التكنولوجيا لتطوير المؤسسة:ولوجياالقدرة على استخدام التكن- ب
  
وھو إلمامه بالتشريعات والقوانين الحكومية وتعامله معھا بما : فھم طبيعة اللوائح الحكومية المعمول بھا- ج

  .يحقق مصلحة المؤسسة حاليا ومستقبال
  
من جاذبية وموھبة في العمل مع اآلخرين،  ويستطيع ذلك بما يتمتع به :ِّلعب الدور القيادي المحفز-د

  .وقدرته على إيجاد البيئة المناسبة لعمل أعضاء وفرق عمل المنظمة
  
 للوقت مكانته في اإلدارة العالمية التنافسية، فھو في نظر من يعي منھج :الوقت في اإلدارة المعاصرة- 3

لى الموارد وأعالھا تكلفة، فھو يتميز غه أإدارة الجودة الشاملة مدخل من مداخل تحقيق التنافسية، باعتبار
بعدم التجدد وعدم الزوال في نفس الوقت، فالمؤسسة التي تصل بمنتجاتھا إلى العمالء قبل منافسيھا بالسرعة 

  .والكفاءة المطلوبة ال شك أنھا ستحقق المكاسب األكبر
  

لوب ليس قبله وال بعده، والمقصود بالوقت ھو الحضور والتواجد والعمل في السوق في الوقت المط  
، وال يعني بأي حال من األحوال إھمال الوقت الماضي الذي Just in Timeوفق مفھوم الوقت المناسب 

يعد مصدرا من مصادر الخبرة والمعرفة والدروس المستفادة لتحليل المواقف ومدى كفاءة القرارات السابقة، 
  . المعرفةحتى ال تتكرر األخطاء ونستفيد ونتعلم للحصول على

  
ونفس الشيء بالنسبة للوقت الحاضر كمصدر للمعلومات باعتباره مؤشرا على األداء الفعلي، ومدى   

توافقه مع األداء المستھدف، حتى نتمكن من عالج الفجوات إن وجدت، أما المستقبل فالوقت مھم للتخطيط 
  388.واقعاوالتنظيم والتنبؤ لما سيكون عليه ھذا المستقبل والعمل على تحقيقه 

  
لى نه المحافظة عأ والقيام بكل ما من شواغتنام الفرصاستثمار ھو  اًإذ فالواجب على المؤسسة  
ياع و الھدر واالختالالت التي قد تھدد مبدأ تلبية احتياجات العميل في الوقت ، ومحاربة أشكال الضالوقت

  .المناسب سواء العميل الداخلي أو الخارجي، وھو كما نعرف جوھر منھج إدارة الجودة الشاملة
  
  
  
  
  
  

                                                 
 235-234. جع سبق ذكره،ص أحمد عوض، مر 387
د علي السلمي، إدارة التميز، نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، مصر، سنة .ا 388
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  :تحقيق االستراتيجيات التنافسية للجودة: المبحث الثالث
ية التي تمكنھا من الوصول إلى المركز التنافسي تعمل المؤسسة من أجل الحصول على التنافس  

الريادي في السوق على وضع االستراتيجيات التنافسية المالئمة لذلك مراعية جوانب عدة يمثلھا الشكل 
  :الموالي

  
      اإلستراتيجية كاستجابة لتحقيق التنافسية               41:شكل رقم

  
  

ما يمكن أن نستنتجه من الشكل السابق ھو أن المؤسسة ومن اجل الوصول إلى تحقيق تنافسيتھا   
صل في بيئتھا الداخلية والخارجية، فمن جانب البيئة الداخلية يجب أن تستغل جوانب عليھا أن نھتم بما يح

القوة وتتجنب نقاط الضعف التي تكتنفھا وان تستغل إمكاناتھا بالطريقة األمثل، أما فيما يخص بيئتھا 
سين أو الخارجية فعليھا أن تكون على اطالع كامل بالفرص المتاحة والتھديدات التي تواجھھا من مناف

الخ، ومن ثم فاألصل أن توفق ما بين العوامل التي تحكم البيئتين، وھذا بتبني ..أسواق أو تشريعات
إستراتيجية تتناسب وھدفھا في الوصول إلى تحقيق المركز التنافسي المناسب، الذي يترجم في الحصول 

  .على التنافسية كمؤشر على تفوق وتميز المؤسسة مقارنة بمنافسيھا
  

  :اجل فھم الجوانب اإلستراتيجية من خالل التنافسية سنتطرق إلى كل منومن   
  . االستراتيجيات التنافسية-
  . تكاليف الجودة-
  . عالقة التكاليف بإستراتيجية الجودة-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيئة الداخلية البيئة الخارجية

  ھيكل الصناعة
 الفرص والتھديدات

  يات الداخليةاإلمكان التوافق
 جوانب القوة والضعف

 اإلستراتيجية

 موقع تنافسي قوي

 ميزة تنافسية

سمير أبو الفتوح صالح، المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية، مدخل معاصر لدعم القرارات في البيئة التنافسية، المكتبة : المصدر
  .61. ، ص2000العصرية، المنصورة، مصر، سنة 
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  :االستراتيجيات التنافسية: المطلب األول
  : أنواع ھي03تنقسم االستراتيجيات التنافسية حسب بورتر إلى 

 ووفق ھذه اإلستراتيجية يتم تصميم وإنتاج منتجات بمواصفات عالية :القيادة بالتكلفةستراتيجية ا - 1
ِّالتنافس وبأقل تكلفة ممكنة، وتعمل التكلفة األقل على توفير ميزة تنافسية للمؤسسة تعطيھا وتمكنھا من 

  .ِّاحتالل موقع الريادة في السوق مقارنة بنظيراتھا
  

د اإلنتاج فقط، ولكن على مستوى كل وظائف المؤسسة بما في وخفض التكلفة لن يكون على صعي  
، وتتحقق إستراتيجية القيادة بالتكلفة بإتباع مجموعة 389.ذلك وظائف البحوث والتطوير والمبيعات والتسويق

  :من السياسات المتمثلة في
  رفع الكفاءة المالية للمؤسسة؛-
  بة على خطط اإلنفاق وخفض التكاليف؛الرقا-
  .رفع المبيعات-
 

  ستراتيجية وجب توفيروبجانب ذلك وحتى تتوفر أقصى درجات التوقع لنجاح اال  
  :مجموعة من اآلليات الداعمة والمساندة لذلك وأھمھا

  العمل على النفاذ إلى مصادر المواد الخام؛-
  لتصميم الجيد؛الحصول على كفاءة استخدام المنتج الناتجة عن ا-
  توفير التكنولوجيات الحديثة وبمستوى عال من الكفاءة؛-
  إتباع سياسة خفض األسعار؛-
  خفض تكاليف مدخالت العملية اإلنتاجية؛-
  .الحصول على المعلومات الكافية الخاصة بتكاليف المنافسين-
  

كا من قبل ستراتيجية ھي األسھل واألكثر وضوحا وإدرا فان ھذه االPorterوحسب بورتر   
المستھلك مقارنة باستراتيجيات التميز والتركيز، ويحتل السعر مكانة ھامة باعتباره ميزة ھذه 

  390.اإلستراتيجية
  

ولو تتبعنا الخطوات التي يمر بھا أي منتج إلى أن يصل إلى المستھلك النھائي، نجد أنھا ھي نفس   
  391:الخطوات تقريبا التي تؤدي إلى تحقيق خفض في تكلفة المنتج وھي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .682. شارلز وغاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص 389
د سنان غالب المرھطي، اثر البيئة الداخلية على قدرة المنظمة التنافسية، أبحاث المؤتمر العلمي الخامس، مستقبل اليمن في ظل . ا 390

. ، ص2001، سبتمبر17ليمية والدولية، مجلة كلية التجارة واالقتصاد، جامعة صنعلء، اليمن، عدد خاص، العدد المتغيرات المحلية واإلق
707. 
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  :تكاليف المواد
  :مادية تشمل-
  الطاقة العاطلة-
  الوقت الضائع-
  تكاليف الشراء والتخزين                -
  تعطل اآلالت-
  الفاقد بشكل عام-
  العقارات-
  االھتالك-
  :بشرية-
  ع     تقديم    تطوير  المزيج   مستھلك   تصميم    تصني          الحوافز المادية والمعنوية   -
   نھائي التسويقي       المنتج     المكونات  المنتج   المنتج           التعويضات بأنواعھا      -
  التوظيف-
  التدريب-
  :مالية-
  الفوائد-
  الخ...تكلفة الفرصة البديلة-
  :معلوماتية-
  تكاليف البحث والتطوير-
  .شراء المعلومات وإدارتھا-
  
     
  

فالمالحظ من الشكل السابق أن الوصول إلى تكلفة متدنية يتطلب اھتماما بكل أنواع التكاليف، وفي   
كل مرحلة من مراحل المنتج، من التصميم ومرورا بالتصنيع والتطوير إلى خطة المزيج التسويقي حتى 

  .المستھلك النھائي
  

والمالية والمعلوماتية، وعدم االستھانة بأي ويتمثل الخفض ألنواع من التكاليف المادية والبشرية   
  .منھا، لما له من دور في تحديد ھذه اإلستراتيجية

  
وما يميز مؤسسة عن أخرى ھو كفاءة استغالل الموارد في كل مرحلة من المراحل السابقة، لتكون   

 اختالف أسعار النتيجة خفض تكلفة المنتج النھائي، وبالتالي الحصول على الميزة التنافسية على أساس
  .المنتجات من منتج آلخر

  
وتتبنى المؤسسة التي تتبع إستراتيجية الريادة في التكلفة ابسط الھياكل واقلھا تكلفة، بما يتوافق   

  .ومقتضيات إستراتيجية التكلفة المنخفضة
  

يف أحسن ستراتيجية، بتوظوال شك أن تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة له أثره البالغ في إنجاح اال  
  .وأكفا لفرق العمل واألنشطة والمھام والوظائف، تحقيقا للوفورات في التكلفة

  
  
  :مزايا ومخاطر استراتيجية القيادة بالتكلفة 1- 1

  .تنطوي إستراتيجية القيادة بالتكلفة على مجموعة من المزايا ومجموعة من المخاطر  
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  392:المزايا - أ
  .السعرالمؤسسة التي تنتج سلعا بتكلفة اقل تكون في موقع أفضل من حيث المنافسة على أساس -
المؤسسة المنتجة بتكلفة اقل تتمتع بحصانة ضد العمالء األقوياء، فال يمكنھم المساومة على خفض -

  .األسعار
المؤسسة المنتجة بتكلفة اقل تكون في مأمن من الموردين األقوياء، خاصة إذا كانت كفاءتھا تسمح لھا -

  .ار المدخالت الھامةبتحديد السعر وتحقيق ھامش ربح مرض لمقابلة ضغوط ارتفاع أسع
المؤسسة المنتجة بتكلفة اقل تكون في وضع تنافسي جيد، يسمح لھا بخفض السعر ومقابلة أي حجم من -

  .المنافسين الجدد المحتمل دخولھم للسوق
المؤسسة المنتجة بتكلفة اقل لھا إمكانية استخدام تخفيضات السعر كسالح ضد السلع البديلة المتمتعة بأسعار -

  .قارنة بمنافسيھاجذابة م
  

وھذا يسمح للمؤسسة التي تتبع إستراتيجية القيادة بالتكلفة من اتخاذ قرارات سعرية أكثر مرونة في   
  .مواجھة الخصوم المنافسين

  
مس بالمركز التنافسي تھدد وتالتي مخاطر الإن إستراتيجية القيادة بالتكلفة يمكنھا مواجھة  :لمخاطر ا- ب

  : أھمھاللمؤسسة
  ر في التكنولوجيا والذي يھدد االستثمارات والخبرات السابقة؛ التغي-
   تحقق ميزة انخفاض التكلفة وتحسن منحنى الخبرة لدى الداخلين الجدد للصناعة والمنافسين الحاليين؛-
   عدم القدرة على متابعة متطلبات السوق والمنتج نتيجة التركيز على خفض التكلفة؛-
م التكاليف، مما يحد من قدرة المؤسسة على اإلبقاء على مستوى تنافسي  عدم القدرة على مواجھة تضخ-

  .متميز لألسعار لمواجھة المنافسين
  
  :مجاالت إعداد إستراتيجية القيادة بالتكلفة 2- 1

  393:ستراتيجية القيادة بالتكلفة يجب التركيز على مجموعة من المجاالت ھيامن اجل إعداد   
  . وتتم بحفز العاملين وتنمية شعورھم بأھمية ما يتم إنفاقه من مبالغ: إدراك التكلفة- أ

  
 ويساعد تحليل األنشطة باعتبارھا أساس التكلفة على التحديد الجيد لمجاالت خفض :أھداف كل نشاط- ب

  .التكلفة، وكذا تحديد الطاقات غير المستغلة، واستبعاد األنشطة غير الضرورية
  
 ويتم بتحليل تكلفة المنتج من خالل ربطھا باألنشطة الرئيسية والفرعية لتحديد مسبباتھا، :لتكلفةتحليل ا- ج

  .باستخدام أساليب معينة سيتم التطرق لھا الحقا عند الحديث عن التكاليف
  
  فإعداد خطة لتكلفة المنتج يرتكز على استراتيجيات فرعية تتضمن استراتيجيات اإلنتاج:تخطيط التكاليف-د

  .والتسويق والتكلفة، واستخدام أساليب التكلفة المستھدفة، وھندسة القيمة، وتخطيط االحتياجات من الموارد
  
 والمقصود بالرقابة ھنا الرقابة الكلية وليست الجزئية لعناصر التكلفة، من خالل : الرقابة على التكلفة-ه

 ورقابة الجودة الشاملة بدال من االعتماد على االھتمام بأساليب التكلفة حسب األنشطة والتكلفة المستھدفة،
  .األساليب التقليدية في الرقابة على التكلفة، كالتكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية

  
 ويتضمن التخفيض المستمر في تكلفة الوحدة المنتجة دون التأثير على جودة المنتج :تخفيض التكلفة-و

  . وخصائصه المحددة في مرحلة التصميم
  

                                                 
ة للمحاسبة اإلدارية في تدعيم القدرة التنافسية للمنشاة، المجلة العلمية للبحوث والدراسات  محمد محمد منصور، دور األساليب الحديث 392

 .21-20.، ص2000، سنة 04 و03التجارية، كلية التجارة، إدارة األعمال، جامعة حلوان، مصر، العدد 
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   394: من بين أھم األساليب المتبعة لتخفيض التكلفة نجد:أساليب تخفيض التكلفة 3- 1
ة المنتجة،  وفيھا يتم توزيع التكلفة الثابتة على حجم اإلنتاج فتقل قيمتھا بالنسبة للوحد: اقتصاديات الحجم- ا

  . وھو ما يعني انخفاض تكلفة المنتج كلما زاد حجم اإلنتاج
  

                                           اقتصاديات السلم                               42:شكل رقم  

  
  

وألجل الوصول إلى تحقيق اقتصاديات الحجم تلجأ معظم المؤسسات إلى االندماج، أو القيام بتحالف   
 مؤسسات منافسة، تقوم على شراء المواد الخام للشركتين لزيادة القدرة التفاوضية مع استراتيجي مع

  .الموردين
  
 وتحدث نتيجة عمل المؤسسة في مجاالت عدة متشابھة مما يدعوھا الستعمال نفس : اقتصاديات المجال- ب

دريب على الحاسوب، اإلمكانيات في كل المجاالت، كمؤسسة لھا مقھى انترنيت ومكتب كتابة الرسائل والت
  .فھي ھنا تستعمل األجھزة لألغراض المختلفة، ومن ثم الوصول إلى عدد كبير من العمالء بتكلفة اقل

  
 وتعتمد على فكرة انه كلما أنتجنا عددا أكثر من الوحدات فان النتيجة ھي التعلم على : اقتصاديات التعلم- ج

ء واستفادة من خفض التكلفة على الوحدة الواحدة، خطوات اإلنتاج واكتساب مھارات أوسع تجنبا لألخطا
وھو ما يعزز أھمية التعلم المبكر والقدرة على التعلم بسرعة، والنقل السريع للخبرات بين العاملين في 

  .الوصول إلى تحقيق التكلفة األقل مقارنة بالمنافسين
  
د على تحسين كفاءة العملية اإلنتاجية،  الحديثة يساعت إن االستثمار في التكنولوجيا: تكنولوجيا اإلنتاج-د

وبالتالي تقليل التكلفة من خالل خفض زمن إنتاج الوحدة الواحدة من المنتج، وتقليل االعتماد على العمالة 
  .وخفض الفاقد من المواد الخام

  
الفاقد، من  ويتم بالتحليل الدقيق للعملية اإلنتاجية وإرساء دعائم تحسينھا، مما سيقلل من : تصميم العمل-ه

خالل خفض وقت إنتاج الوحدة الواحدة، بالتخلي عن األعمال المكررة أو دمج عمليتين أو أكثر في عملية 

                                                 
394  Samehar.worldpress.com/2006/06/26/b626.   الميزة التنافسية واالستراتيجيات التنافسية

 
  تكلفة                                                                                                                                           

    وحدة                            
   اإلنتاج                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حجم اإلنتاج خالل الفترة          
  

Source : Samehar.worldpress.com/2006/06/26/b626.الميزة التنافسية واالستراتيجيات التنافسية 
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الخ، فھناك الكثير من العمليات ......واحدة، أو تبسيط العمل أو وضع األدوات في مكان قريب من العامل
  .التي يمكن زيادة كفاءتھا بإعادة ھندستھا من جديد

  
 وھي إمكانية تصميم المنتج بما يحقق نفس الوظيفة وبتكلفة اقل، بالعمل على توحيد :م المنتج تصمي-و

الكثير من األجزاء الستخدامھا في منتجات متعددة، أو تصميم المنتج بشكل يسھل تجميعه أو تصميمه بشكل 
  .يستغني فيه على بعض األجزاء

  
ھذه العناصر يبرز المؤسسة ويرفع من مركزھا التنافسي،  فتقليل تكلفة : تكلفة المواد والعمالة وغيرھا-ي

بالتحالف مع مؤسسة أخرى لشراء الخامات معا، وھو مايعني زيادة القدرة على التفاوض، إضافة إلى 
  .اختيار المكان األقرب للمشروع من مصدر المواد، وإبرام عقود توريد طويلة األمد بأسعار وجودة أفضل

  
كثير من المؤسسات يرجع نجاحھا إلى اكتسابھا لثقافة التكلفة األفضل عند العاملين،  فال: كفاءة المؤسسة-ل

  .بالتركيز على اقتراحات تسير في ھذا المجال يقترحھا العاملون، وتعطى لھم مقابلھا حوافز ومكافآت
  

ه األخيرة وإذا أتينا إلى مناقشة اثر إتباع منھج إدارة الجودة الشاملة على خفض التكلفة باعتبار ھذ  
إحدى االستراتيجيات المحددة لمكانة المؤسسة التنافسية، نجد أنه من بين أھم النظم المستعملة والمتبعة في 
إستراتيجية القيادة بالتكلفة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد، والذي كان سببا في نجاح اليابانيين ونفاذھم إلى 

  .اره فلسفة ملخصھا انه ال شيء ينتج إال عند ظھور الحاجة إليهاألسواق العالمية، لما يوفره من ميزات باعتب
  
   :395نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ودوره في نجاح إستراتيجية التكلفة 4- 1

نظام إنتاج األجزاء الضرورية بالكميات المطلوبة في الوقت : " بأنهBuffaعرفه بوفا   
إنتاج السلعة النھائية وتسليمھا في الوقت المحدد : " بأنهShonberger كما عرفه شونبرغر396."المطلوب

للبيع، وتجميع األجزاء في الوقت المحدد لترتيبھا في السلع النھائية، وشراء المواد األولية في الوقت المحدد 
   397".جزاءلتصنيع األ

الشراء في الوقت المحدد، واإلنتاج في الوقت المحدد، بھدف الوصول إلى : "وعرفه البعض بأنه  
    398.المخزون الصفري

  
وال شك أن التعريفين السابقين يتضمنان فكرة خفض التكلفة، من خالل تلبية الطلب بالجودة   

المطلوبة دون فاقد وال ضياع، وبتجنب االنتظار والمواد المعيبة، وحتى عدم وجود التخزين الفائض عن 
بحث عن أماكن تخزين إضافية، ولذلك أثره البالغ على خفض التكلفة من جھة، ومن جھة االحتياجات، أو ال

  .أخرى زيادة اإليرادات وتحقيق ھدف التحسين المسامر للمنتجات والعمليات
  

وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى النتائج الباھرة التي حققتھا بعض المؤسسات من جراء تطبيقھا   
  : مؤسسة طبقت النظام كانت النتائج كالتالي80، ففي أوروبا مثال ومن ضمن J.I.Tي لنظام التوريد اللحظ

  
  
  
  

                                                 
 ھذا األسلوب وطورته في اليابان بتبنيھا إلستراتيجية التفاھم والتواصل واالقتراب من عمالئھا TOYOTA تبنت شركة تويوتا  395

 .لبيئة اليابانية المتميزة بقلة المساحات وندرة المواردومورديھا، وفق ا
دارة العامة، في بيئات مختلفة، مجلة اإلداري، معھد اإل) JIT(محمد احمد محمود الميتوتي، الوفورات المتحققة من استخدام نظام .  د 396

 .113. ، ص2003، يونيو 93مسقط، سلطنة عمان، العدد 
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  397
قاھرة، مصر، سھيل الطنملي، حتمية تنافسية البيئة المؤتممة، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ال. د 398

 .26. العدد الثالث، يوليو،نفس المرجع السابق، ص
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  دراسة أوروبية        23:جدول رقم
  مؤسسة أوروبية80 

50% 
50-70% 

 

  معدل تخفيض المخزون
  تخفيض وقت إنتاج الوحدة الواحدة

  تخفيض وقت اإلعداد %50أكثر من
 زيادة اإلنتاجية 50%

  .119-118.مد محمود الميتوتي، مرجع سبق ذكره، صمحمد اح: المصدر
    
 وجدت أن نظام التوريد اللحظي قد حقق لھا تخفيضا %50 مؤسسة نجد 80فالمالحظ انه من ضمن   

 من ھذه المؤسسات تمكنت من تخفيض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة،   %70 إلى 50في المخزون، وما بين 
  . حققت زيادة في اإلنتاجية من ھذه الشركات قد%50وأن أكثر من 

وھذا كله يظھر األثر الناتج عن ذلك في تحسين المركز التنافسي للمؤسسات السابقة في األسواق   
  .العالمية وتحقيقھا التنافسية المطلوبة

  
 %86.4 مؤسسة شملتھا الدراسة، عبرت 1035أما في الواليات المتحدة األمريكية فانه من ضمن   

ن نظام التوريد اللحظي قد حقق لھا فوائد، إذ انخفض الوقت الالزم إلنتاج الوحدة الواحدة منھا عن قناعتھا با
  :، ويمكن تأكيد ھذه النتائج ومدى تأثيرھا على تحقيق فعالية المؤسسة من خالل الجدول التالي%59.4بنسبة 

  
 مقارنة الوفورات المحققة من استخدام نظام                   24:جدول رقم

J.I.T بين الشركات األمريكية والبريطانية  
الواليات المتحدة    الخصائص المعتبرة

 %األمريكية 
بريطانيا

% 
83.3  
83.3  
16.7  
83.6  
66.7  
66.7 

64.3  
69.3  
35.7  
43.4  
57.1  
85.7 

األھداف الرئيسية 
 J.I.Tلنظام

   تخفيض وقت اإلعداد والتھيئة-
   تطوير التنظيم الداخلي-
   استخدام مكائن صغيرة-
   استخدام عمال متعددي المھارات-
   برنامج تدريبي شامل-
 Kanban استخدام نظام -

50  
16.7  

50  
33.3  
16.7  

50  
  

66.7  
33.3 

28.6  
35.7  
69.3  

50  
28.6  
71.4  
57.1  
14.3  
21.9 

) الوفورات(الفوائد
الناتجة من 

 J.I.Tتطبيق

   تحسين الجودة-
   تحسين اإلنتاجية-
   زيادة كفاءة المنشآت-
   تحسين تصميم المنتج-
   تحسين الموقف التنافسي-
   تخفيض المخزون-
   تقليص المساحة-
   تقليل تكاليف البيع-
  تخفيض العمل الورقي-

  .127. محمد احمد المتيوتي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
  

، حتى ولو  قد حقق نتائج ايجابية ومعتبرة في كال البلدينJ.I.Tفالمالحظ من الجدول السابق أن نظام  
كان األمر بنسب متفاوتة، ولكن األھم أنه عمل على خفض مختلف أنواع التكاليف، وھو ما يوفر لھذه 
المؤسسات التي عملت به وفورات اقتصادية كبيرة، تساعدھا في تطبيق إستراتيجية القيادة بالتكلفة، وتحقق 

  .لھا التنافسية المطلوبة في األسواق العالمية
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نظام التوريد اللحظي يندرج كما تتبعنا سابقا ضمن مفھوم المخزون الصفري، إال وحتى وان كان   
انه وفي نظرنا ورغم مثالية مثل ھذا الطرح ونظريته وصعوبة تحقيقه، فإنه يبقى نظاما مالئما وواقعيا، ألن 

التفاوض الھدف منه ھو تخفيض المخزون إلى أدنى حد ممكن لتفادي ارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل 
  .مع الموردين ومن ثم تحقيق التكلفة األقل كميزة تنافسية للمؤسسة

  
فالعبرة بھذا النظام ھو تخفيض المخزون واستھداف ادني مستوياته، حتى ولو لم يتحقق بالمعنى   

  .الصفري فإن األھم ھو تخفيض المخزون وحصول المؤسسة على فائض اقتصادي
  

ى أھمية تبني منھج إدارة الجودة الشاملة لما له من اثر على وقد أوصت الكثير من الدراسات إل  
  399:نجاح وتحقيق إستراتيجية التفوق بالتكاليف تحقيقا لـ

   التخفيض الملموس وبنسبة كبيرة للتكلفة اإلجمالية؛-
  ستلمة؛ تخفيض تكاليف فحص المواد والمستلزمات الم-
   الزيادة في تحسين المعدالت اإلنتاجية؛-
   تخفيض تكاليف إصالح التالف والمعيب؛-
   تخفيض تكاليف فحص ومراقبة المنتجات التامة؛-
  . االستجابة الكاملة للخصائص والمواصفات التي يفضلھا المستھلك-
  

أن االھتمام بإجراءات تحسين وسيأتي تأكيدنا لتلك العالقة عند التطرق إلى تكاليف الجودة، ومفادھا   
الجودة سيؤدي إلى التقليل من نسبة الفشل الداخلي والخارجي، والذي سينتج عنه ارتفاع في تكاليف الجودة 
وانخفاض في تكاليف الفشل، كما أن االھتمام بتكاليف الوقاية والمنع من األخطاء سيؤدي بداية إلى انخفاض 

  . نفس الوقتفي تكاليف الرقابة وتكاليف الفشل في
  

وبطبيعة الحال فان ذلك سيؤدي حتما إلى التأثير االيجابي على تطبيق منھج إدارة الجودة الشاملة في   
دعمه للقدرة التنافسية، ممثلة في تحقيق رضا ووالء العميل كھدف استراتيجي من جھة، ومن جھة أخرى 

  .تخفيض تكلفة المنتجات المقدمة
 
  :تجإستراتيجية التميز في المن- 2
تھدف إلى إيجاد ميزة ما للمنتج تعطي قيمة عند المستھلك، مع مراعاة أھمية السعر التنافسي  : مفھومھا1- 2

  .وخفض التكلفة
قدرة المؤسسة على تقديم منتج متميز وفريد له قيمة مرتفعة من وجھة نظر المستھلك : والتميز يعني  

   400).عجودة أعلى، خصائص خاصة بالمنتج، وخدمات مابعد البي(
  

  :ويتخذ التميز في المنتجات مداخل عدة منھا  
   صورة المؤسسة؛-
   صفات المنتج؛-
   قنوات التوزيع؛-
   الخدمات المقدمة للعمالء؛-
  . متانة وجودة ورفاھية المنتج-
  

ومن جھة أخرى فان إستراتيجية التميز تعني كذلك إيجاد المنظمة لمركز تنافسي مميز، يتصف   
  .بدرجة عالية من تمايز المنتجات، وبشكل يختلف عن ما يقدمه المنافسون

  

                                                 
 .58.عاطف عبد المجيد عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص.  د 399
 .84. ، ص1998نبيل مرسي خليل، الميزة التنافسية في مجال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، سنة .  د 400
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ووفق ھذه اإلستراتيجية يسمح التميز للمؤسسة بتقديم منتج أفضل يقتنع به المستھلك بما يحمله من   
  . باقي المنتجات مقابل سعر أعلى يدفعهصفات تميزه عن

  
ستراتيجية التميز على تطوير كفاءتھا المتميزة في إحدى الوظائف، اكما تعمل المؤسسة التي تتبنى   

ستراتيجية بارتفاع في التكاليف مقارنة مثل البحوث والتطوير أو التسويق والمبيعات، وعادة ما تتسم ھذه اال
كلفة، نتيجة استخدامھا ھيكال معقدا متميزا، سمته األساسية انه يتمحور حول يادة في التّستراتيجية الراب

ستراتيجية امصدر ميزتھا التنافسية، كأن تتبع ھيكال يرتكز حول وظيفة البحث والتطوير، إذا ما كانت تنتھج 
دادھا من القيمة تتميز بالكفاءة في التقنية، مع اإلشارة إلى أن ھذه الزيادة المالحظة في التكلفة يمكن استر

  401.المضافة العالية للمنتجات المتنوعة
  

كما تتطلب إستراتيجية التميز إدارة كفؤة، تفكر باستمرار في سمات ومالمح جديدة تضيف قيمة   
   402.لتميز تكون قصيرة األجلمادية ومعنوية لما تقدمه لعمالئھا، ألن معظم المزايا التنافسية الناتجة عن ا

  
وھذا دليل آخر يعزز ما ذھبنا إليه من ضرورة ووجوب اعتناق منھج التحسين المستمر كأداة   

  .ق أمام المنافسين في ظل منافسة حرجةوأسلوب عمل للوصول إلى القمة، وخاصة المحافظة على التفو
ِّويتوقف نجاح إستراتيجية التميز بمدى نجاح المؤسسة على تحديد المميزات التي ترتبط باتجاھات   

  403:اإلستراتيجية وھي
 منافسيھا، فتختار بين المنتج  تختار المؤسسة أسلوبا يساعدھا على مواجھة: تحديد أسلوب التنافس- أ

المتميز وبسعر اقل، أو تعتمد على ميزة تنافسية من خالل التوزيع الجغرافي، أو تعمد إلى استخدام طرق 
  .إنتاج معتدلة التكاليف

  
معينة من السوق، ونوعية  إذ يمكن بموجب ذلك للمؤسسة أن تعتمد على قطاعات:  تحديد مجال التنافس- ب

 العمالء، حسب االعتبارات المتوفرة لھا من جودة وتكلفة ونوعية المنتج ومدى قوة معينة ومتميزة من
  .المنافسة، وغيرھا من المتغيرات المساعدة على اختيار مجال التنافس

  
َّ فوفق ما سبق في النقطتين السالفتي الذكر تحدد المؤسسة ميزتھا عن بقية : تحديد أساس التنافس- ج

َّالمنافسين، ومن ثم اال ھتمام بالبيئة الخارجية المرتبطة بالسوق والمنافسين، للوصول إلى المركز التنافسي َ
الذي يسمح لھا بتصريف منتجاتھا اعتمادا، على استراتيجيات تحليل موارد المؤسسة، وإمكاناتھا المادية 

  .والبشرية، وتحليل السوق وأشكال المنافسة وعناصر النجاح
  
  : التميز مزايا ومخاطر استراتيجية2- 2

تواجه إستراتيجية التميز مجموعة من المزايا والمخاطر التي يتوقف عليھا نجاح أو فشل تطبيقھا،   
  404:ومن بينھا نجد

  : وتتمثل في:المزايا- أ
   حصول المؤسسة على منتجات أفضل من منافسيھا؛-
  .لتكلفة المضافة نتيجة التميز الحصول على سعر أعلى لتغطية ا-
  . حصول المنتج على مزايا إضافية من نماذج وتشكيالت وخصائص وخدمات مميزة-
  . الوصول إلى ابتكارات جديدة-
  
  : أما عن المخاطر التي يمكن أن يواجھھا تطبيق إستراتيجية التميز فھي:المخاطر- ب

                                                 
 .685. شارلز وجاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص 401
 .26.  ص مرجع سبق ذكره،أحمد سيد مصطفى، التنافسية في القرن الحادي والعشرين، مدخل إنتاجي،.  د 402
 .25-24. محمد محمد منصور، مرجع سبق ذكره، ص.  د 403
 .114.نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص. د   404
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لخوف من ان ال تصبح المميزات والخصائص تمثل  فقدان المؤسسة لوالء العميل لمنتجاتھا المتميزة، وا-
ّقيمة لدى ھذا العميل، نتيجة الفجوة بين مستوى التكاليف بالمؤسسة ومستوى التكاليف المنخفضة للمؤسسات 

  .المنافسة
  . قد يصبح مبدأ والء العميل للمنتج المتميز أساس قراراته في كثير من األحيان-
نتجات، وھو ما يمس بقدرة إدراك العميل للتميز، وتصبح له صورة  قد تواجه المؤسسة خطر تقليد الم-

  .متقاربة عن المنتجات
  
 إن الوصول إلى تطبيق ونجاح إستراتيجية التميز يتطلب توفر مجموعة :متطلبات الوصول إلى التميز 3- 2

   405:من العوامل الموصلة إلى ذلك وھي
 وتتمثل في معرفة االحتياجات التي لم يتمكن المنافسون من خالل منتجاتھم من تلبيتھا، : احتياجات العميل- أ

ودراسة القيمة التي يمكن أن يدفعھا العميل مقابل ھذا المنتج، وذلك باالستعانة ببحوث التسويق وعمل 
، تتمحور حول قرارات الشراء ورؤيتھم للمنتج، وما يفتقدون فيه وتصورھم له، أو مقابالت مع العمالء

  .استخدام أسلوب المقابالت الجماعية للعمالء، أو القيام بعمليات االستقصاء للعمالء
  
:  وتتم بتشكيل فريق من العاملين في المؤسسة في التخصصات المختلفة: القدرة على تطوير المنتجات- ب

الخ، ويقوم ھذا الفريق المشترك بتطوير ......لتصميم، البحوث، التصنيع، المحاسبة، المشتريات،التسويق، ا
  .المنتج من بدايته إلى نھايته

  
 وتظھر في القدرة على إقناع العمالء بالمنتج ومدى تناسب منفعته مع السعر : القدرة على التسويق- ج

يدة للعالمة التجارية، وإظھار جودة المنتج من خالل المدفوع ألجله، إضافة إلى العمل على بناء سمعة ج
  .أسلوب ضمان المنتج

  
 وھذا بتشجيع العاملين على اإلبداع والتطوير، ومن ذلك ماتفعله شركة : التركيز على التطوير واإلبداع-د
)3M ( من وقتھم لدراسة مشروع يقتنع به %15بسماحھا للعاملين في مجال البحوث والتطوير بتخصيص 
عامل دون الرجوع لموافقة المدير، وھو عنصر تغفل عنه الكثير من المؤسسات خاصة في دول العالم ال

  .الثالث
  
  . وتعتبر أساس عمل المؤسسات المتقدمة في إيجاد منتجات جديدة تمنحھا التميز في األسواق: البحوث-ه
  
  :إستراتيجية التركيز- 3
ن االستراتيجيات على قطاع سوقي معين أو شريحة معينة ِّتركز المؤسسات في ھذا النوع م : مفھومھا1- 3

من المستھلكين، بدال من تركيزھا على الصناعة مثلما ھو جار في النوعين السابقين، ويأخذ ھذا التركيز 
  :الصفات التالية

   شريحة معينة من المستھلكين؛-
   خط معين من خطوط اإلنتاج؛-
   منتج معين من مزيج من المنتجات؛-
  معين من التكنولوجيا؛ نمط -
  . سلسلة من المنتجات الموجھة إلى نوع واحد من العمالء أو المناطق-
  

ويمكن للمؤسسة أن تتدرج في استخدام مختلف االستراتيجيات، بدءا من إستراتيجية التميز أو   
  .إستراتيجية التكلفة لتحقيق إستراتيجية التركيز

  

                                                 
 http://same har. Word press.com/2006/06/26/b626 الميزة التنافسية واالستراتيجيات األساسية، 405
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 عالية مقارنة بإستراتيجيتي القيادة في التكلفة والتميز، وھذا وتتميز ھذه اإلستراتيجية بتكاليف إنتاج  
بسبب انخفاض كمية المخرجات، وھو ما يحرمھا من تحقيق اقتصاديات حجم كبيرة، ولكنھا تعوض ذلك 

  406.ُّبتميزھا من خالل تقديم خدمات عالية الجودة للعمالء
  

  407:ستراتيجية التركيز تتحقق من خاللاميزة التنافسية في ظل كما أن ال  
  . تمييز المنتج بشكل أفضل يشبع حاجات القطاع السوقي المستھدف-
  . تحقيق تكاليف اقل للمنتج المقدم لھذا القطاع السوقي-
  . استھداف التمييز والتكلفة األقل معا-
  

ستراتيجية التركيز لما يوفره ويتميز به من اعتبر الھيكل الوظيفي األنسب واألفضل لطبيعة وي  
تناسب وطبيعتھا وخدمتھا شريحة معينة في السوق، أو طرحھا لسلسلة ضيقة من المنتجات، إضافة إلى 

  408.انخفاض تكلفة ھذا الھيكل
إن إستراتيجية التركيز تتضمن مزايا ومخاطر تقف في سبيل تحقيقھا وتطبيقھا وكسابقاتھا ف  
  409:وھي

  :خاطر استراتيجية التركيزم مزايا و2- 3
   :المزايا- أ
   أسواقھا غير مرغوبة للمؤسسات العالمية العمالقة؛-
  منظمات وطنية؛ أسواقھا يمكن أن تبرم فيھا عقود تحالفات مع -
   أسواقھا تتميز بالنمو واالزدھار وبدرجة منخفضة من التشريع؛-
  .أسواقھا قريبة ال توجد فيھا منظمات عالمية متخصصة-
  
  : يمكن إجمالھا في:المخاطر- ب
 قدرة المنافسين على غزو األسواق التي تركز عليھا المؤسسة المتبعة إلستراتيجية التركيز، وھو ما يعني -

  . الميزة التنافسيةاختفاء
  
 قد تنعدم الميزة التنافسية للمؤسسة المتبعة إلستراتيجية التركيز، نتيجة تضييق ھدفھا على مستوى قطاع -

إنتاجي أو سوق، وانتشار باقي المنافسين على مستوى كل الصناعة، وھو ما يسمح لھم بتجاوز أي ميزة 
  .تحققھا المؤسسة

    
راتيجيات الثالث السابقة أنھا جميعھا تعمل من اجل المحافظة على إن ما يمكن استنتاجه من االست  

مستوى معين من الجودة، بما في ذلك إستراتيجية القيادة بالتكلفة، فمن غير المعقول أن تھتم وتعتمد على 
  .التكلفة دون أن تحافظ على مستوى معين من الجودة يطابق ما لدى المنافسين

 

                                                 
 .690. شارلز وجاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص  406
 .121. نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص. د  407
  .690.شارلز وجاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص 408

 .249. أحمد عوض، مرجع سبق ذكره، ص. د 409
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 االستراتيجيات األساسية للتنافس                     43:شكل رقم

  
  من إعداد الطالب الباحث: المصدر

  
فالشكل السابق يلخص لنا مجمل االستراتيجيات المتبعة من طرف المؤسسات وسبل الوصول إلى   

تحقيقھا، ويمكن تحقيق ذلك بكفاءة أعلى وبنتيجة تضمن اكبر نسب النجاح باتخاذ الجودة الشاملة كمنھج 
  . تعبئة كل موارد المؤسسة من اجل إرساء دعائم فلسفة التحسين المستمرإداري قادر على

  
  :تكاليف الجودة: المطلب الثاني

تنبع الصعوبة التي تعتري إيجاد تعريف محدد لتكاليف الجودة من التعدد والتنوع في األنشطة   
  .خرىالمرتبطة بالجودة واختالفاتھا من صناعة ألخرى ومن نشاط آلخر وحتى من دولة أل

  
فھذا المفھوم ساير وتطور مع تطور إدارة الجودة الشاملة، مالزما لطبيعة المنافسة السائدة في كل   

  .مرحلة من مراحل ھذا التطور، وما شھدته من تكنولوجيا ومفاھيم إدارية، وكذا طبيعة فھم التكاليف
  
  : تكاليف الجودةتعريف - 1

ال بشكل صحيح وفق المعايير المحددة، مضافا إليھا مجموع تكلفة أداء األعم:"تكاليف الجودة ھي   
  410.تكلفة تصحيح األخطاء عند وقوعھا، وتكلفة إعادة األعمال عند أدائھا بشكل صحيح

  
 وھو والمقصود بتكلفة تصحيح األخطاء أي عند وقوعھا أو إعادة األعمال التي لم تتم بشكل صحيح،  

  .ما يسمى بالتكلفة السلبية أو تكلفة الجودة الرديئة، وتسمى كذلك بتكلفة فشل الرقابة
  

أما التكلفة الناتجة عن السعي لضمان أداء األعمال بشكل صحيح من المرة األولى فتسمى بالتكلفة   
  .االيجابية أو تكلفة الوقاية، وتسمى كذلك بتكلفة الرقابة

  
  

                                                 
 .122. ابراھيم شكري جريس، مرجع سبق ذكره، ص.  د 410

 ميزة تمييز المنتج

 التركيــــــــز التمييـــــــز قيادة التكلفة

 قطاع سوقي معين

 الصنـــــــــاعة ككــــــــل

 ميزة التكلفة األقل

 الميزة اإلستراتيجية
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  :انواع تكاليف الجودة- 2
إن تكلفة الجودة ھي محصلة التكلفة االيجابية والسلبية، وقد قسمت لجنة تكلفة الجودة التابعة   

 411: عناصر أساسية ھي04للمجموعة األمريكية لرقابة الجودة التكاليف إلى 
  . تكلفة الوقاية-
  ).الرقابة( تكلفة التقويم-
  .تكلفة الفشل الداخلي-
  .ة الفشل الخارجيتكلف-
  
  :وتشمل كل من : تكاليف المطابقة1- 2
 وھي تكلفة ايجابية تنتج عن األعمال والنشاطات التي تقوم بھا المنظمة لمنع تقديم :تكلفة الوقاية 1-1- 2

منتجات أو خدمات متدنية، والعمل على تقديم وإنتاج منتجات وخدمات متوافقة ومعايير الجودة للعمالء، 
  :ألعمال والنشاطاتوتتضمن ھذه ا

   توظيف أفراد مؤھلين؛-
   التدريب المستمر؛-
   تخطيط الجودة؛-
   رقابة الجودة؛-
  

  412:تتكون من مجموع التكاليف التالية: مكونات تكلفة الوقاية
  :وھي ما يتم إنفاقه على عمليات التخطيط لتطبيق نظم الجودة المختلفة وتتضمن: تكاليف تخطيط الجودة- أ
  .لمحددةإعداد خطة الجودة ودليل الجودة وفقا للمتطلبات ا-
  .التأكد من توافق التصميم وعمليات اإلنتاج والتركيب والخدمة وإجراءات الفحص واالختبار-
  .تحديث تكنولوجيا الفحص واالختبار النھائي للمنتج التام-
  .التوافق بين إجراءات التصميم والعمليات اإلنتاجية والفحص ومتطلبات جودة العمالء-
  
 وھي ما يتم إنفاقه على تصميم : الخاصة بقياس واختبار الجودةتكاليف تصميم وتطوير المعدات- ب

وتطوير المعدات واألجھزة المستخدمة في قياس ومراقبة جودة المنتج، وصيانة المعدات وأجھزة ضبط 
  .الجودة، دون احتساب تكاليف االقتناء الخاصة بھذه األجھزة

  
ما انفق على أنشطة وعمليات دعم التصميم،  وھو :تكاليف مراجعة الجودة والتحقق من تصميم المنتج- ج

ُّوتقييم إنتاج المنتج للتحقق من الجودة المطلوبة، وتصميم مراجعات تقدم الجودة، وجوانب الصيانة للتصميم، 
  .واختبارات تأھيل تصميم المنتج

  
دات ُ وتشمل ما أنفق على معايرة وصيانة مع:تكاليف معايرة وصيانة معدات قياس واختبار الجودة-د

وأجھزة فحص وقياس واختبار الجودة، لضمان اتفاقھا مع قدرات القياس واالختبارات المطلوبة، ومن أھم 
تكلفة األجھزة والمعدات المستخدمة في ضبط عمليات التشغيل، وتكلفة أجھزة التثبيت : ھذه التكاليف

  .والتركيب، وتكلفة أجھزة وبرامج مراقبة العمليات اإلنتاجية
  
 وتتضمن ما يتم تحمله من تكاليف :عايرة وصيانة معدات اإلنتاج المستخدمة في تقييم الجودةتكاليف م-ه

تتعلق بالوقت المستغرق في معايرة وصيانة ما يتعلق بجودة المنتج والعمليات الصناعية، من مقاييس 
 جودة المنتج وبيانات ومراقبات، وتقييم معدات الفحص والقياس واالختبار التي من الممكن أن تؤثر على

وإجراء المعايرة، والضبط والصيانة لتلك المعدات، دون تكلفة المعدات واألجھزة المستخدمة في تصنيع 
  .المنتج

                                                 
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  411
ية، مجلة بھاء محمد حسن منصور، نموذج مقترح لقياس تكاليف الجودة الكلية في بيئة التصنيع المتقدمة، دراسة نظرية وتطبيق. د 412

 .175-170. ، ص2000، العدد االول، يونيو، 14البحوث المعاصرة، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، مصر، المجلد 
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 وھي عملية التحقق من استمرارية نظام جودة الموردين للوفاء باالحتياجات :تكلفة مراجعة الموردين-و
لشراء، وتكاليف مراجعة البيانات التقنية ألوامر الشراء المطلوبة، وكذا تكاليف أنشطة إنھاء تأكيدات أوامر ا

  .وتخطيط الجودة للموردين
  
 وتتعلق بتكاليف رفع كفاءة الموارد البشرية وتوعية األفراد بنظم :تكاليف التدريب لرفع مستوى الجودة-ي

  .الجودة العالية، بتصميم وتطبيق برامج تدريب معدة لرفع مستوى الجودة
  
 وھي تكاليف االختبارات الدورية لتحديد مدى مطابقة أنشطة الجودة ونتائجھا لما :ة الجودةتكاليف مراجع-ك

ھو محدد سلفا، وإذا ما كانت اإلجراءات مطبقة بفاعلية، وتحديد مدى فاعلية نظام الجودة المطبق لتحقيق 
  .  ةأھداف الجودة، ومن ثم تحديد الفرص المتاحة لتحسين نظام الجودة المطبق في المؤسس

  
وھي ما يصرف على تحليل وتشغيل البيانات الخاصة بالرقابة : تكلفة تحليل بيانات الجودة والتقرير عنھا-ل

  .على الجودة، لمنع حدوث األخطاء والعيوب في المنتج، وكذا كتابة التقارير المتعلقة بالمعلومات
  
لتطوير وتحسين نظم الجودة وھي تكاليف الموارد المخصصة : تكلفة برامج تحسين وتطوير الجودة-م

الكلية في المؤسسة، من برامج منع األخطاء والعيوب، وبرامج تحفيز األفراد، وصوال إلى المستوى 
  .المطلوب من الجودة العالية

  
 وتشمل التكاليف الناتجة عن األعمال والنشاطات التي تتم للتأكد من عدم ):الرقابة( تكلفة التقويم1-2- 2

 الداخلية هواحتياجات مؤسسة لخدمات ذات جودة متدنية، ضمانا إلشباع رغبات العميلإنتاج أو تقديم ال
  :والخارجية، وتتمثل ھذه األعمال والنشاطات في

 وھي ما يرتبط من تكاليف متعلقة بعملية اختيار وقياس :تكاليف التحقق من تصميم المنتج قبل اإلنتاج- أ
  .ن مدى مطابقة التصميم لمتطلبات الجودة والصيانة والصالحيةاألداء الفني للمنتج داخل المصنع، للتحقق م

  
 تتضمن تكاليف فحص واختبار جودة األجزاء والمكونات والخامات الواردة من :تكاليف أعمال الفحص- ب

  .الموردين، سواء تم ھذا الفحص في المؤسسة أو عند المورد
  
رات المخبرية، الموجھة لتقييم جودة المشتريات  وتخص تكاليف االختبا:تكاليف اختبارات القبول المعملي- ج
  .، وتحديد مدى مطابقتھا للمواصفات الموضوعة)من مواد خام أو إنتاج تحت التشغيل أو إنتاج تام(
  
 وتتعلق بأنشطة الفحص واالختبار األولي الخاصة بعمليات التصنيع، : تكاليف الفحص واالختبار-د

دة الخدمات، بعد أن يتم تشغيلھا قبل تسليمھا للمخازن، أو خروجھا من واالختبار النھائي، لتحديد مستوى جو
المصنع، وكذا تكاليف المشرفين والمشغلين، دون احتساب تكاليف فحص واختيار المواد المشتراة ومعدات 

  .وأدوات الفحص واالختبار
  
أجھزة الضبط  وتتضمن ما يصرف على صيانة ومعايرة : تكاليف فحص واختبار معدات ضبط الجودة-ه

  .واالختبار، وكذا تكلفة إھالك أجھزة ومعدات ضبط الجودة واختبارھا
  
 وھي تكلفة المواد والطاقة الالزمة لألجھزة، والزيوت : تكلفة المواد الالزمة لعمليات الفحص واالختبار-و

  .والغازات الالزمة النجاز عمليات الفحص واالختبار
  
 وتشمل تكلفة األنشطة الخاصة بالمراجعة المنتظمة :حص واالختبار تكاليف تحليل ورقابة نتائج الف-ي

  .لبيانات الفحص واالختبار قبل رفع المنتج للشحن، وتحديد مدى تحقق مستويات الجودة المطلوبة
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 وھي التي تصرف أثناء تركيب المنتج وتجريبه لدى العميل، وإجراء : تكاليف اختبار األداء الميداني-ك
  .يدانية قبل اإلفراج عن المنتج، لضمان تأديته الغرض المطلوباالختبارات الم

  
 وترتبط بتكاليف التقويم واالختبار الميداني قبل القبول الرسمي من : تكاليف الموافقات والمصادقات-ل

العميل، باستخدام المخبر أو وحدة االختبار، كما تتضمن تكاليف أقساط التامين للمخاطر الناتجة عن عيوب 
  .جالمنت

  
وھي تكاليف فحص واختبار المخزون من المنتجات التامة وقطع الغيار لتالفي :  تكاليف تقويم المخزون-م

  . التقادم وإنتھاء مدة االستخدام
  
  :وتتضمن): انعدام الجودة( تكاليف عدم المطابقة2- 2
ألخطاء والعيوب،  وھي تكلفة سلبية تعنى بالتكاليف الناتجة عن تصحيح ا:تكاليف الفشل الداخلي 2-1- 2

ومعالجة المشكالت الداخلية وإعادة األعمال داخل المؤسسة، ومن ضمنھا تكاليف تصحيح األساليب والطرق 
  .والوسائل المستخدمة، كتكلفة الصنع

  
كما يمكن التعبير عنھا بأنھا التكاليف التي تحدث بسبب األخطاء التي تحدث أثناء عملية اإلنتاج،   

مالء وبھا عيوب، إضافة إلى تكلفة الوحدات التالفة وإعادة إصالحھا، وتكاليف كأن يتم تسليمھا للع
تكلفة الفرصة (الخصومات الممنوحة للعمالء بسبب انخفاض جودة المنتج، أو ضياع نسبة من المبيعات

  413.النخفاض في المبيعات المتوقعة سلفا) البديلة
  
  

  :وتتمثل تكاليف الفشل الداخلي في  
ت النھائية التي  ھي تكلفة المعيب من المواد الخام واألجزاء والمكونات الالزمة، والمنتجا: تكاليف الخردة- أ

ال يمكن إصالحھا أو إعادة تشغيلھا اقتصاديا، إضافة إلى تكلفة العمالة، والتكاليف األخرى غير المباشرة 
  .الداخلة في تصنيع الوحدات المعيبة

  
 يدخل ضمنھا كل ما يتعلق باألنشطة الالزمة الستبدال : تكاليف استبدال وإعادة تشغيل وإصالح المعيب- ب

يبة من المنتج، وتكاليف إعادة تشغيل وإصالح الوحدات المعيبة قبل تسليمھا للعمالء، والتكاليف األجزاء المع
  .اإلضافية التي تسبب فيھا أفراد إدارة المشتريات عند تعاملھم مع المواد واألجزاء المرفوضة

  
لتطابق بين  ھي تكاليف تحليل أسباب عدم ا: تكاليف تحليل أسباب الفشل في ضبط اآلالت وإصالحھا- ج

المواد واألجزاء والمنتجات، وعدم تحقيق الكفاءة في ضبط وتخصيص اآلالت والمعدات الخاصة باألنشطة 
  .والعمليات اإلنتاجية الالزم أداؤھا

  
 تتمثل في التكاليف الحاصلة بإعادة فحص واختبار الوحدات المعيبة : تكاليف إعادة الفحص واالختبار-د

  .ھا قبل خروجھا من المصنع وشحنھا للعميلوالتالفة، التي تم إصالح
  
 ھي الخسائر الناتجة عن عيوب في المواد الخام المشتراة، أو : تكاليف عيوب وأخطاء مقاولي الباطن-ه

  .أعمال منجزة ال تتوافق ومستويات الجودة المطلوبة
  
ليف الوقت المستغرق  ما يرتبط بتكاھي كل : تكاليف تعديل المسموحات والتخفيضات للمنتجات المعيبة-و

  .في فحص ومراجعة التصميمات، والخصائص الفنية للمنتجات المعيبة أو المرفوضة داخل المؤسسة

                                                 
نتاج والجودة من منظور مدخل تكاليف دورة حياة المنتج، مجلة كلية ماجد حسن إبراھيم، إطار مقترح لتخفيض تكاليف اإل.  د 413

 .334. ، ص2000التجارة، جامعة عين شمس، القاھرة، مصر، العدد األول، يناير 
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 ھي تكاليف الخسارة الناتجة عن فرق السعر : تكاليف تخفيض درجة وسعر بيع المنتجات المعيبة-ي
ة ھذه المنتجات غير المطابقة الحقيقي للبيع وسعر البيع المنخفض للمنتجات المعيبة، بسبب تخفيض درج

  .لمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة
  
خاصة يات الصناعية بسبب عيوب الجودة،  تنتج عن تعطل جداول اإلنتاج والعمل: تكاليف توقف اإلنتاج-ك

  .في أسلوب خط اإلنتاج المستمر، حيث ترتفع تكلفة توقف اإلنتاج الرتباط مراحل اإلنتاج بعضھا ببعض
  
 تدرج كتكلفة سلبية، وھي التكاليف الناتجة عن تصحيح األخطاء والعيوب :كاليف الفشل الخارجيت 2-2- 2

بعد تقديم الخدمة أو المنتج للعميل، وھي من العيوب واألخطاء التي يكتشفھا العميل في المنتج ويبلغ بھا 
  .المؤسسة، والنتيجة إعادة المنتج أو رفض الخدمة

  
 السوقية حصةفي النخفاض االيق المنتج غير المطابق للمواصفات، ووترتبط تكاليف الفشل بتسو  

  .لمؤسسة والصيانة بعد البيع، أضف إلى ذلك فقدان شھرة المؤسسة، وھي كلھا تحدث نتيجة أخطاء خارجيةل
وعلى المنظمة التي تتبنى منھج إدارة الجودة الشاملة أن تزيد من إنفاقھا أو استثماراتھا في التكاليف   
  .ابية كدليل على الجودة، والنتيجة تخفيض التكاليف السلبيةااليج

  
  :وتتألف تكاليف الفشل الخارجي من  

 وھو ما تتحمله المؤسسة من تكاليف بسبب احتجاجات : تكاليف تحقيق شكاوى واحتجاجات العمالء- أ
المنتج أثناء  للمنتجات الناقصة الجودة أو المعيبة، إضافة إلى تكاليف إصالح عيوب ھمورفض العمالء

  .استخدامه من طرف العميل
 وتتضمن ما يصرف على عمليات إصالح واستبدال األجزاء المعيبة في المنتج : تكاليف مطابقة الضمان- ب

  .أثناء تشغيله عند العميل طبقا لعقد الضمان
وانخفاض  وتتحملھا المؤسسة بسبب انخفاض قيمة المبيعات، نتيجة تدھور : تكاليف المبيعات المفقودة- ج

  .مستوى الجودة
 وھي تكاليف تقويم وإصالح واستبدال المنتجات غير المقبولة من : تكاليف المنتجات المرفوضة والمعادة-د

  .العميل لتدني جودتھا، دون تكاليف اإلصالحات المتعلقة بعقد الصيانة
الناتجة عن تدھور  وتقاس باالنخفاض الحاصل في الحصة السوقية من المبيعات :تكاليف فقد الشھرة-ه

  .شھرة المؤسسة، الراجع لعدم اقتناع العمالء بجودة المنتجات المقدمة لھم
 وتتضمن التكاليف الالزمة لتعديل وإعادة تصميم المنتجات التي ال تجد : تكاليف إعادة استدعاء المنتج-و

ن عيوب في المنتجات قبوال لدى العمالء، إضافة ألقساط التامين المدفوعة لتخفيض المخاطر الناتجة ع
  .ّالمسلمة للعمالء

 وھي ما تتحمله المؤسسة من غرامات، ترجع لعدم تحقيق األداء الكامل للمنتج كما : تكاليف الغرامات-ي
 .ھو محدد في العقود المبرمة مع العمالء، أو عدم التطابق والقواعد المعمول بھا

  
جودة السالف ذكرھا في نوعين رئيسيين ولتوضيح الصورة أكثر يمكن أن نجمل مجموع تكاليف ال  

 :ھما
  

مع المواصفات الفنية ) التوافق(وھي التكاليف المتعلقة باألنشطة الالزمة لتحقيق التطابق :تكلفة المطابقة
  :الموضوعة للمنتج أو الخدمة، وانجاز جميع المتطلبات المحددة للعمالء والعمليات وھياكل المؤسسات وھي

  
 )الرقابة(تكلفة التقويم)+المنع(فة الوقاية تكل= تكلفة المطابقة  
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وھي التكاليف التي تتحملھا المؤسسة عندما تفشل في تحقيق المطابقة : 414)عدم الجودة(تكلفة عدم المطابقة
  .راءات المطلوبة، وعدم انجاز المتطلبات المحددة اتجاه العمالءللمواصفات واإلج

  
  

  .ھي مجموع النوعين السابقين: تكلفة الحصول على الجودةوبالتالي فان 
  

  
 من القيمة %10 إلى 05ون على ضرورة تخفيض ھذه التكلفة في حدود صويؤكد الخبراء المختص  

  .المضافة للحصول على الجودة
  

  :عالقة التكاليف بإستراتيجية الجودة: المطلب الثالث
  :ر التكاليف في تدعيم إستراتيجية الجودةدو- 1
  :الموازنة بين تكاليف الجودة وانعدام الجودة 1- 1

إن االھتمام بعملية التحسين المستمر برفع تكاليف الجودة له أثره البالغ على خفض تكاليف الفشل   
اء من البداية بإتباع بنوعيھا الداخلي والخارجي، كما أن االھتمام بإجراءات الوقاية ومنع الوقوع في األخط

، سيكون له انعكاس على خفض نفقات "عمل الصحيح من أول مرة: "مغزى ومعنى الجودة الذي ينص على
الرقابة، وتكاليف الفشل في نفس الوقت، وعمل الصحيح من أول مرة من بداية العملية اإلنتاجية عند إدخال 

ير من عمليات الفحص واالختبار، والكثير من المواد األولية إلى حين االنتھاء، سيلغي أو يخفض الكث
لألفراد في تلك العمليات، وتجنب المنتجات الرديئة، وصوال ) التوظيف(التكاليف الناتجة عن عمليات التعيين

  .إلى منتجات ذات جودة عالية وتكاليف منخفضة، وخالصة ذلك تحقيق ربحية المؤسسة
  

  جودة بالتكاليفستراتيجية الاعالقة               25:جدول رقم
خفض تكاليف     تكاليف الجودة

 الرقابة والوقاية
زيادة تكاليف رقابة

 المنتج النھائي
زيادة تكاليف رقابة

 عمليات الصنع
زيادة تكاليف

 الوقاية
  الفشل الخارجي
  الفشل الداخلي

  رقابة المنتج النھائي
  رقابة عمليات الصنع

20  
01  
01  
01  
01 

03  
12  
03  
01  
01 

02  
08  
02  
04  
01 

01  
04  
01  
02  

 02 إجراءات الوقاية
 24 20 17 10 

  .124.ابراھيم شكري جرس، مرجع سبق ذكره، ص.د: المصدر
  

 يشير إلى خفض تكاليف الرقابة و الوقاية، وھي العمود األولما يالحظ على الجدول السابق أن   
 الداخلي، والذي يعبر عن إشارة إلى عدم االھتمام بتحسين الجودة، مما يسبب ارتفاعا في تكاليف الفشل

  .ارتفاع في المنتجات المعيبة، األمر الذي يستدعي عمليات تصحيح شاملة
  

 يشير إلى االھتمام بإجراءات تحسين الجودة من خالل زيادة تكاليف رقابة المنتج والعمود الثاني  
ينما سجلنا ارتفاعا في النھائي، وھو ما أدى إلى انخفاض التكلفة الكلية، خاصة تكاليف الفشل الخارجي، ب

ُتكاليف الفشل الداخلي، والتي تعنى باألخطاء والعيوب أثناء الصنع، وليس تقديم المنتج للعميل، كما ھو 
  .20الشأن في تكاليف الفشل الخارجي، والنتيجة انخفاض في التكلفة الكلية إلى 

  
                                                 

 ھناك من أضاف إلى تكلفة عدم المطابقة مكونا آخر لھا، وھو تكاليف تجاوز المتطلبات، ويعني بھا التكاليف المرتبطة بتقديم خدمات  414
طالبة لھا، وتقديم معلومات لجھات ال تحتاج لھا، وكذلك تكاليف غير ضرورية، أو معلومات تزيد عن حاجة الجھات والمستويات ال

 .168.  بھاء محمد منصور، مرجع سبق ذكره، ص:ولالطالع أكثر انظر. ت الموادالتجاوز في التحليل والتصميم، والتجاوز في مواصفا

 تكلفة الفشل الخارجي+تكلفة الفشل الداخلي=المطابقةعدم تكلفة 

تكلفة عدم  المطابقة+كلفة المطابقة= الجودة ت تكلفة الحصول على

 - 202 -



كاليف رقابة عمليات الصنع، ادة ت والذي شھد إجراءات تحسبن أكثر من السابق، بزيالعمود الثالث  
  .ض المنتجات النھائية المعيبةكاليف الفشل الخارجي، مما يعني خفض تفي خفالتي أدت إلى  االستمرار 

  
 قد اوبالرغم من بقاء االرتفاع في تكاليف الفشل الداخلي مقارنة بتكاليف الفشل الخارجي، إال أنھ  
ع في تكاليف رقابة عمليات الصنع، وانخفضت التكلفة الكلية ، في مقابل ارتفامقارنة بالعمود الثاني انخفضت

  . فقط10الى
والخالصة انه عندما تشمل عمليات تحسين الجودة جميع المراكز واألنشطة والوظائف داخل   

 تكون النتيجة النھائية -وھو الشيء الظاھر من توزيع التكاليف في العمود الرابع على كل األنشطة-المؤسسة 
  :ويمكن تمثيل ذلك بيانيا كما يلي  .على المؤسسةإيجابيا  ًوھوما يترك أثرادة، تحسين الجو

  
       العالقة بين العناصر الرئيسية لتكاليف الجودة الكلية    44:شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تكاليف الجودة الكلية
  التكاليف

 تكاليف الوقاية والمنع   أقل تكاليف كلية

 تكاليف الفشل 

 
 تكاليق التقويم  واالختبار
 

  معيب %صفر
(défective ) 

  .169.بھاء محمد حسين منصور، مرجع سبق ذكره، ص. د -:بتصرف من الطالب الباحث:المصدر
  يب التحسين المستمر لتحقيق جودة عمليات التشغيل، دراسة تطبيقية على صناعة السيارات في إيمان مصطفى كامل، استخدام أسال.  د-

  .114. ، ص2003مصر، رسالة دكتوراه، إدارة أعمال، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، سنة      
  

كلفة ممكنة، قل تأوالتي تمثل " أ" للتكلفة يقع في النقطة األمثلن المستوى بأالشكل السابق يوضح   
  . للجودةاألمثل المستوىمما يجعلھا ھدفا للمؤسسة لتحقيق 

  

  معيب 100%
(défective ) 

 مستوي الجودة  ب 

 مستوي الجودة األمثل

 أ جـــــ
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 تكاليف الفشل وھو ما يعني رتفاعفعة بسبب اتكون التكلفة الكلية مرت" ب"ويالحظ انه عند النقطة   
  ".أ" عند النقطة األمثل المستوى إلىضرورة االھتمام بتكاليف الوقاية والمنع لتصل 

 مستوى غير مقبول ترتفع معه إلىصل ت أن يمكن الوقاية والمنع في تكاليف قاإلنفا زيادة أنكما   
  .األمثلوھي تكلفة كلية بعيدة عن المستوى ". ج " النقطةإلىالتكلفة لتصل 

  
في  بالذكر أن تحقيق الجودة يختلف حسب المدخل المتبع في إدارة تكاليف الجودة، فإذا كان روالجدي  

ع انخفاض مستوى الجودة إلى العاملين في المراحل اإلنتاجية المختلفة، وھو ما ِرجُالمدخل التقليدي فإنه ي
يستلزم الفحص المتواصل والدائم للرقابة على الجودة للعمليات اإلنتاجية، مما يعني زيادة أقسام الرقابة 

  .المسؤولة عن الجودة
  

نه يتطلب مشاركة جميع العاملين إف ، الجودة الشاملةإدارةوفق التكلفة  إلدارةالمدخل الحديث  في أما  
 تمثل حسب األخيرة، خاصة وان ھذه الخارجية والداخليةواالھتمام بكل العوامل  ،لتحقيق الجودة المطلوبة

  .415 من مشاكل الجودة%85دراسة لديمنج 
ين من تكاليف الجودة التي ترتبط ارتباطا  نوعAlbright et Rothوقد حدد كل من ألبريت وروث   

  416:وثيقا بمداخل وأبعاد الجودة وھي
وتزداد بارتفاع جودة التصميم لما تتطلبه العملية التصميمية من مواد مرتفعة :  تكاليف جودة التصميم- أ

  .الجودة وأساليب إنتاج دقيقة وعمالة ماھرة
زنة، خ وتنخفض مع ارتفاع جودة التنفيذ نتيجة خفض الفاقد المتمثل في المواد الم: تكاليف جودة التنفيذ- ب

وارتفاع تكاليف الفحص واالختبار والعمالة والمواد الموجھة إلعادة تشغيل المنتجات المعيبة، والخصم على 
  .اجية إلصالح المنتجات المعيبةمنتجات الدرجة الثانية، واألعباء الناتجة عن زيادة الطاقة اإلنت

  
   العالقة بين تكاليف الجودة وقيمة الجودة      45:شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .162.بھاء محسن منصور، مرجع سبق ذكره، ص. د:المصدر

 قيمة الجودة

ص الجودةتحسبين خصائ  

ف او قيمة الجودة
 تكالي

A   جودة التصميم

 المستوي المناسب لجودة التصميم 

 تكاليف الجودة 

                                                 
 .328.  ماجدة حسين ابراھيم، مرجع سبق ذكره، ص 415
 .161. بھاء محمد منصور، مرجع سبق ذكره، ص.  د 416
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يوضح الشكل السابق أن تحسين خصائص الجودة بالرفع البسيط من التكاليف يؤدي إلى رفع قيمة   
الجودة، واستمرار ھذا االرتفاع في التكلفة والقيمة مع االرتفاع في مستوى الجودة إلى أن يصل إلى مستوى 

تمثل المستوى األمثل " A"ع التكاليف ويقل معدل ارتفاع القيمة، وھو ما يجعل النقطة يزداد فيه معدل ارتفا
  .لدرجة الجودة، باعتبار أن الفرق بين الجودة وتكاليفھا اكبر ما يكون عند ھذه النقطة

  
يبقى قاصرا ألنه يكتفي بتحديد وحصر تكاليف الجودة في نطاق التصميم في نظرنا ن ھذا التقسيم إ  
يذ للمنتج، وكلھا أعمال تتعلق بالعملية اإلنتاجية فقط دون ذكر للوظائف األخرى للمؤسسة، وقد تفطنت والتنف

  :والتي حددت مفھوم تكاليف الجودة بأنھا) BS 6143 part 2, 1990(إلى ذلك المواصفات القياسية الدولية
اق تصميم المنتج وتنفيذه في مراحل التكاليف الالزمة للتأكد من الوفاء بمتطلبات الجودة، ليس فقط على نط" 

عملية اإلنتاج، بل على نطاق اشمل يضم مراقبة الجودة على مستوى وظائف المنشاة ككل، كما تشمل 
  417."تكاليف الجودة أيضا الخسائر المترتبة على عدم تحقيق مستويات الجودة الموضوعة

  
 في تفسير العالقة بين مستويات الجودة والتكاليف، أنه كلما قلت Conti 418وقد أوضح كونتي  

عيوب المنتج انخفضت الخسارة الناتجة عن المرفوض من المنتجات، وفي نفس الوقت ترتفع تكاليف 
  . تحسين مستوى الجودة، كما أن التخلص النھائي من العيوب سيزيد زيادة كبيرة في التكاليف

  
يجعلنا نميل إلى أن التحسين في الجودة ال تعني إغفال من جھة  حقيقة األمر أمر واقعي وھو في  

ى المناسب وفق التكاليف المنفقة، ولكن من جھة اخرى فان التكلفة، ويعزز القول أن الجودة ھي المستو
ق الزيادة في التحسين المستمر بمقدوره أن يتجاوز األمر إلى جعل عوائد التخلص النھائي من العيوب تفو

  .التكاليف
وھنا تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح التخلص النھائي من العيوب نسبي، ذلك أن العيوب تحدد من   

ما يطرحه المنافسون من منتجات مماثلة، وال يمكن الحديث حسب المعايير المطروحة، وكذا قبل المستفيد 
  .المستمر لما تحدثنا عن التحسين وإالبالمطلق على العيب النھائي، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .163. ، صالمرجع السابق  417
 .161. ق، صالمرجع الساب  418
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  العالقة بين مستويات الجودة والتكاليف      46:شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .163. بھاء محمد حسن منصور، مرجع سبق ذكره، ص.د: المصدر
 

إن الشكل السابق يوضح لنا حقيقة مفادھا أن الحصول على مستوى جودة مرتفع يتم بالتركيز على   
تكاليف الرقابة على الجودة، فرفعھا يخفض من تكاليف اإلنتاج وتكاليف وعدد المنتجات المعيبة، ويؤدي إلى 

حسن مستوى الجودة، ويبقي المستوى المناسب لجودة التنفيذ عند نقطة تالقي تكاليف المنتجات المعيبة ت
  .وتكاليف اإلنتاج

  
    :  المستوى األمثل للتكلفة ومناقضته للتحسين المستمر2- 1

 لقد طرحت لنا النماذج السابق شرحھا فكرة جدير بنا شرحھا وفك المغالطات التي تدور حولھا، فقد   
ن أ ، كما لھا نعطي تعريفا موحدا وثابتاأن ال يمكننا معه إشكاالتق وان قلنا بان تعريف الجودة يطرح بس

ج بما يطرحه نتو توقعات العمالء ومقارنة المإلى يتوقف على درجة الجودة في فترة معينة وبالنظر األمر
  419.فھو مفھوم مرن ومتحرك ليس له تعريف محدد ومطلق. المنافسون

  
مؤقتة تتقاطع ربما مع مواصفات االيزو وال تتتقاطع مع ملية فالنماذج السابقة تجعل من التحسين ع  

فكرة التحسين في اطار الجودة الشاملة وھذا الشتمال ھذه النماذج على ان مواصلة التحسين كما راينا 
  .سيضاعف من التكاليف وھو ما يجعل حسبھا المستوى االمثل ھو اعلى درجات التحسين

  
 وھذا منطق غير ، ھو الجودةاألخير باعتبار ھذا األمثلالمستوى وتربط ھذه النماذج بين الجودة و  

  .العميل والمنافسون بينا آنفا  محددات درجة الجودة يشترك فيھا كماأن ذلك ،سليم
  

                                                 
إيمان مصطفى كامل، استخدام أساليب التحسين المستمر لتحقيق جودة عمليات التشغيل، دراسة تطبيقية على صناعة السيارات في .  د 419

 .115. ، ص2003مصر، رسالة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاھرة، مصر، سنة 

المستوي المناسب لجودة التقنية 

 تكاليف المنتجات المعينة

 تكاليف اإلنتاج 
 تكاليف الرقابة على الجودة 

الجودة مراقبة

ف
التكالي

ة يبعدد المنتجات المع  الجودةمستوى  
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 أن الجودة الشاملة فان المفھوم المعاصر يرى إدارة الجودة وفق مفھوم أبجديات إلى رجعنا وإذا  
 الجودة بمعنى انه يرد الفكرة القديمة وفق المفھوم التقليدي للتكلفة والتي جودة اكبر من تكاليفّتكاليف الال
  . التكلفة مكلفة وھو ما تتضمنه ھده النماذج من خالل فرضھا لمستوى معين من التحسينأنتنص على 

  
  : التكاليف المرئية والتكاليف غير المرئية3- 1

ز على التكاليف المرئية فقط لصعوبة تقدير إذا الحظنا ما تتضمنه النماذج السابقة نجد أنھا ترك  
  : والتي تتضمن تكاليفوقياس التكاليف غير المرئية

 العمالء، العقوبات، الشكاوى، التالف الذي لم يبلغ الزبائن، فقد المخزون الزائد، تغير قيم الشحن، عالوات -
  .الخ....، تكاليف الضمانالمتأخرة المكتبية األعمالعنه، 

  
 ) الجليدتموذج جبل(              التكاليف المخفية المتعلقة بالجودة 47:الشكل رقم

 
  

، %90مرئية تشكل نسبة كبيرة من مجموع التكاليف تصل إلى الغير والجدير بالذكر أن التكاليف   
 كبيرا من المؤسسة مجھودان تلك التكاليف غير المرئية تتطلب إ ف،وحسب ما تظھره ظاھرة جبل الجليد

 وھذا ، على تنافسية المؤسسةتأثير لم لذلك من ، ما تعلق منھا بالعالقة مع العمالءخاصة، سين التحألجل
 وتوجيه ، كل عميلأھمية وكذا ، ما يرغبون فيهومعرفة معلوماتھم على استيعاب نظام معلومات قادر بتوفير
  . الكبير للقلة المھمة فيھماالھتمام

  
 تكلفة االحتفاظ بالعميل أضعاف خمسةل جديد تساوي  على عميالحصول تكلفة أنومن المعلوم    

 تدل على اإلحصائياتن  أل،التعرف عليھم البالغ لعمالئنا و االھتمامعطاءإ يستدعي  الذياألمر  420.الحالي
 وكل واحد من ھؤالء سوف ، فقط من العمالء الذين يعانون من سوء الخدمة يتقدمون بشكواھم%04 أن

                                                 
مدخل مقترح لتطبيق إدارة الجودة الكلية على صناعة الحديد والصلب بقطاع األعمال، دكتوراه، كلية   طارق عبدهللا محمود خاطر، 420

 .92. ، ص2003 ،التجارة، قسم إدارة األعمال، جامعة عين شمس، مصر

  
  
  
  

  تكاليف مرئية        منتج تالف             
 %10            جعاتتالمر        
   الفحص واالختبار                 
  أخطاء التسعير والفواتير            
            تكاليف غير مرئية ان  تكاليف الضمتغير البرامج                    

  )مخفية (                              
  %90           تكاليف الضمان    تغير قيم الشحن                     
  المخزون الزائد       فقد المنافسة في السوق          
          
  عالوات الزبائن       األعمال المكتبية المتأخرة        
            العقوبات  اإلصالح                فقد العمالء      

  
  تكاليف النظام الزائدة               الشكاوى          

  
       التالف الذي لم يبلغ عنه          الوقت اإلضافي المفرط      

  
 /http://hctmetrology.Tripod.com/qualityمحمد عيشوني، تحليل تكاليف الجودة، . د: المصدر  
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 بسوء الخدمة، وھذا ينعكس سلبا على يعرفون شخص سوف 1000 ومن ثم فان ، من معارفه10ينقلھا لـ
  .421سةتنافسية المؤس

 
 تأثير من ك، لما لذل يتطابق والتحسين المستمر عند حساب التكلفةأسلوب إتباع إلىھذا كله يدعو   

وصلت في الواليات   بينما، من عوائد المبيعات%05غير محدود، ففي بلد مثل اليابان تمثل تكلفة الجودة 
  422.فضل أسلوب التحسين المستمر في اليابانكل ذلك بو ،%20 إلىالمتحدة األمريكية 

  
وفقا  والفشل) التصحيح( بل مضاعفة في التقييم أكثر في الوقاية والمنع سيوفر تكاليف فاإلنفاق  
  : حسب كروسبيأضعاف 10لقانون الـ

  
  )100-10-01(قانون العشرة اضعاف         48:شكل رقم  

 
    
 دنانير على تكاليف 10 دينار على تكاليف المنع والوقاية سوف يوفر 01 إنفاق أنومعنى ذلك   
  .الداخلي والخارجي دينار على تكاليف الفشل 100 و،التقييم

    
وما يمكن أن نستخلصه من وجھة نظرنا ومن تحليلنا للتكاليف ھو أھمية إضفاء فلسفة الجودة   

الشاملة في تبني مختلف طرق تحميلھا لھدف تحسين المنتج وجودته، وھذا بتوفير مختلف المعلومات 
مليات التحسين، وقد تصل عملية والبيانات واإلحصاءات لمختلف األفراد من عمال ومدراء فيما يتعلق بع
  .المشاركة إلى العميل باعتباره ھدف ومنبع عملية التحسين المستمر للجودة

  
وللوصول إلى نتيجة ايجابية يجب أن تكون ھذه البيانات ذات صلة بعملية التحسين لضمان الفاعلية،   

تحسين العمليات والمنتجات، وضمان صحة كل إجراء تحسيني أو عملية تصحيح، وبناء إستراتيجية ناجحة ل

                                                 
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  421
 crosby, philip. B. « quality is free », n. y. mc graw:نقال عن. 116. إيمان مصطفى كامل، مرجع سبق ذكره، ص.  د   422

hill, 1979, pp.96-97. 

 

  
  
  
  

   تكاليف               01         
  الوقاية و المنع              

  
        تكاليف التقييم            10       

  
  
  
  

  الداخلي والخارجيتكاليف الفشل                    100       
  
  
  
  
  
  

.محمد عيشوني، مرجع سبق ذكره. د: المصدر
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ويمكن االستعانة في ذلك بأدوات الجودة في تحديد األولويات التي يرتكز عليھا التحسين كتحليل باريتو 
  .وغيره من األدوات السابق ذكرھا، حتى يتم ضبط التكاليف وفق األولويات المطروحة

  
 حتى تتمكن المنظمة من تخفيضھا ، وتدريبھمنه يجب تعيين األفراد المتخصصين في التكاليفأكما   

إلى المستوى المطلوب وتبسيطھا للعاملين، ألن تحليلھا سيؤدي إلى فھمھا، وھو ما ينعكس على جودة 
  .المنتجات

  
  : تكاليف الجودة وطرق تحقيق الربح- 2

ستراتيجية المتبعة من يمكن تحقيق ربحية المؤسسة من خالل الجودة بالطرق التالية وحسب اال  
  :لمؤسسةطرف ا

وفيھا يتم التركيز على خفض تكاليف اإلنتاج والخدمات ومختلف التكاليف المباشرة : تقليص التكاليف 1- 2
  .وغير المباشرة ابتداء، خاصة ما تعلق منھا بتكلفة الجودة

  
   العالقة بين الجودة و التكلفة                 49:شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

  تحسيــــــــــن الجـــــــــــــودة

ًتقليـــص التكاليف غير 
  المباشرة

ًتقليــــص التكاليف 
 المباشرة لالجودة

  رفـــــــع اإلنتاجية

  تقليص تكاليف اإلنتاج  تقليص تكاليف الخدمات

  رفــــــــــع الربـــــــــح

Source : Jean Claude Tarondeau, stratégie industrielle, Vuibert, 2eme édition, paris, 1998, p.241. 

  
ّوالظاھر أن تحسين الجودة يتم بخفض مجموعة من التكاليف، إضافة إلى ضرورة االھتمام برفع 
مستوى اإلنتاجية، األمر الذي يمكنه أن ينعكس على انخفاض في تكاليف الخدمات واإلنتاج، والنتيجة تحقيق 

  .ربحية المؤسسة
ولعلنا قد ذكرنا الكثير مما يتوجب فعله من طرف المؤسسة من أدوات وطرق حتى تتمكن من تدنية   

 تكاليفھا المختلفة، والقضاء على التبذير واإلسراف بغية تحقيق الجودة المطلوبة، كاإلنتاج في الوقت المناسب
JIT وغيره ، وھو ما أكد عليه OHNO بأن القضاء على اإلسراف والتبذير يتطلب توافر 1990423 سنة 

  :عاملين
دفا إال إذا سمح بتدنية  إن الوصول إلى التميز من خالل فعالية النظام اإلنتاجي ال يمكنه أن يمثل ھ-

  .التكاليف

 
423 Anne Gratacap et Pierre Medan, Management de la production, concepts. Méthodes. Cas, dunod, 2eme 
édition, paris, 2005, p. 247-248. 
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تفاديا   الفعالية العالية يجب أن تنطلق من البحث عن فعالية الفرد، ثم المجموعة، وصوال إلى المؤسسة،-
  . لكل أنواع اإلسراف والتبذير وأينما كانت

  
  : رفع الحصة السوقية واألسعار2- 2

  .ات والخدماتوھذا باالعتماد على أثر الحجم واالھتمام بجودة المنتج  
  

   حصة السوق و الربح, العالقة بين الجودة          50:شكل رقم
  

تحسيــــــــــن 
  الجــــــــــــــودة

  
  

  ــــررفـــــــع السعــ  الرفع من حصة الســـــوق

  تحسيــن صـــورة الجــــودة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ـفتخفيــــــض التكاليـــ 

  رفــــــــــع الربـــــــــــــح

 )اثر الحجم( 

Source : Jean Claude Tarondeau, op. cit, p.242. 

إن تحسين الجودة ينعكس أثره على تحسين صورة الجودة لدى المستھلك، األمر الذي يؤدي إلى   
يجاد الرفع من الحصة السوقية والتي تنعكس على خفض في التكاليف نتيجة ارتفاع حجم المبيعات، وإ

  .منتجات مميزة وبأسعار مرتفعة، وبالتالي تحقيق ارتفاع في األرباح
  
  :الجودة والربح 3- 2

 لحصة السوق والتكلفة أثرھما البالغ في زيادة وتحسين مردودية مختلف نشاطات أنرأينا لقد 
  .المؤسسة، والمقصود بذلك أن الوصول إلى مستوى أعلى من الجودة يعطي مردودية أعلى

  
دت إحدى الدراسات أن المؤسسات التي وصلت إلى مستويات أعلى من الجودة حققت فقد أك

  424.المستوى األعلى من المردودية، والعكس بالنسبة للمؤسسات األخرى
  
ي ف عن مفھومه ف مفھوم الجودة ھناك يختلنإھذا المفھوم سند في المؤسسة اليابانية حيث ول

 المرونة وإضفاء ،تفادي العمليات غير المجدية وواآلجالخفضا في المخزون   الجودة تشملالغرب، باعتبار

                                                 
424 Jean Claude Tarondeau, op. cit, p.242. 
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 المعنى ال تترك مفاضلة بين مفاھيم الجودة والتكلفة بھذا ن الجودةإ فأخرى وبعبارة ،األحسن لألداءالالزمة 
  .الجودةمفھوم إلى تحقيق ة الخدمة باعتبارھا كلھا تؤدي د وجواألجل أو

  
  عالقة الجودة بالربح                  51:شكل رقم

 
 

                     +             +                                        +      
 
 

    
         +                                          +                                  +              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Jean Claude Tarondeau, op. cit, p.243 

  
 وتمكينھم من األفراد الكفاءات وتحفيز إيجادفي  الجودة تجد مصدرھا أنويوضح الشكل السابق   

  . ھم من يضمن مراقبة الجودةأنھمالمسؤوليات بحيث 
  

 والرفع من واألخطاء المخزون إلغاء إلىفالبحث عن الجودة في المنتجات والعمليات يؤدي   
  . النمو وتحقيق الربحية، وبالتالي تحقيق تنافسية المؤسسةإلى يؤدي مما ،اإلنتاجية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكفـاءة              المرونـــة                   التحفيــــز

  اجالرقابــة الذاتيـــة للمنتجــات و فنــون اإلنتــــ

Juste à temps                                                                                  Faible lots            
      الوقت بالضبط

تكاليف تخزين 
  )مخزون صفر(ضعيفة

تكاليف يد عاملة 
  ضعيفة

تكاليف أخطاء ضعيفة 
  )صفر خطا(

 جــودة رفيعـــــة تكاليـف منخفضـة

 نمـــــو وربـــــح
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  :خالصة الفصل
 لتطبيق أساسية في الفصل الثاني فيما يخص التغيير الثقافي وكيفية تحقيقه كقاعدة رأيناهاستكماال لما   
 فان الفصل الثالث حدد لنا المفاھيم التي يعنيھا ، الجودة الشاملة بھدف تحقيق تنافسية المؤسسةإدارة

 بدء من ظھور مفھوم المنافسة عبر مختلف ،ر االقتصاديمصطلح التنافسية من كونه تطور بتطور الفك
  . إلى بلورته مع الثورة الصناعيةوصوالو ،المدارس
    
 والفروقات ، مختلف المفاھيم القريبة من التنافسية كالميزة النسبية والميزة التنافسيةإلى وقد تطرقنا   

 ، التي تنبني عليھا الميزة التنافسيةسساأل ثم ، بسرد التعاريف المختلفة،واالرتباطات الموجودة بينھما
االستجابة لحاجات العميل، كما اھتممنا بالعالقة بين التنافسية و ثلة في الكفاءة، الجودة، التجديدوالمتم

، وقمنا بطرح نقاش  على مستوى المؤسسة، القطاع، ثم الدولةاألول المفھوم وحللنا ،والمركز التنافسي
ذكرنا الخالف الموجود في الطرح النظري حول الموضوع، كما ذكرنا  و،فكري عميق ودقيق حول ذلك

  .مدلوالت المركز التنافسي من خالل العناصر المفسرة له والمتمثلة في الحصة السوقية وتميز المؤسسة
  

ا من فھم مختلف أنواعھا سواء على مستوى المؤسسة، القطاع ّما يخص مؤشرات التنافسية تمكنوفي  
كنا صعوبة االستقرار على مؤشر معين، إال أن ضرورة االعتماد عليھا تبقى مھمة بالرغم أو الدولة، وأدر

  .من النقائص المالحظة على كل منھا
  

 ، تحديد ھذه المقاربةأواليتطلب  الجودة الشاملة إدارة تحقيق التنافسية من منظور أن إلى خلصنا دوق  
 تعريف للتنافسية إلى وفي ذلك توصلنا ، الجودة الشاملةةإدارالتي يمكن من خاللھا فھم التنافسية وفق منھج 

 سلع وخدمات نافسية ھي قدرة المنظمة على إنتاج والذي يعتبرھا أي الت، بعين االعتبار ھذا المفھوميأخذ
بما تحمله ھذه المنتجات والخدمات من صفات الجودة، السعر، والتغليف  ،متميزة عن بقية المنافسين

 العميل ووالءه ھدفھا االستراتيجي المتواصل من أنيرھا من المواصفات، معتبرة  وغاإلنتاجوطريقة 
  . التميزإلىخالل التحسين المستمر وصوال 

  
تنطلق والتي  ، في الثقافة المتكاملة للمؤسسةتتمثلبد من توافر عوامل الوصول إلى ذلك ال وألجل  

 وفھم إعداد على المشاركة في وبقدرته ،ميةمن الفرد الذي يؤمن بھا وينميھا بمھاراته الفكرية والعل
ليم يمكنه من االستفادة  وفق تدريب مستمر وتع، والمشاركة في اتخاذ القرارات،وصياغة االستراتيجيات

  . التغيير المطلوبإحداث وبالتالي ،ن المنافسينم
  

ام وتوجيه كل  بااللتز، الجودة الشاملةإدارة اعتناق منھج أو من خالل تبني إالولن يتحقق ذلك   
 واالستفادة من المداخل ،تحقيق كفاءة العمليات والقدرات التكنولوجيةب وھذا ، متطلباتهلبيةالطاقات لت
 قيادة قادرة على تمكين العاملين من صناعة بإيجاد المقارن وغيرھا، وذلك األداء الحديثة كمدخل اإلدارية

 حلقات أساليب وباستخدام ،العمل بروح الفريق ما يسمى إطار في ،مختلف القرارات حسب مكان تواجدھم
  . باللوائحواإلدارة التقليدية المعتمدة على اللجان األساليب واالبتعاد عن ،الجودة وفرق العمل

  
 من ،األفضل تحقيق إلى كانت مستقبلية تھدف إذا ، البالغ في نجاح ذلكأثرھاويبقى لرؤية القيادة   
 تعتمد التعاون وليس ، والجماعاتاألفراديجابية بين إ منافسة إيجاد واضحة قادرة على ستراتيجيةاخالل 
 ومتابعة لتبني ، جماعية وحديثةستراتيجيةا بذاتھا كالحكومة في وضع أنظمة وھو ما يعني مساندة .الصراع
 ،مين مد المؤسسات بالدعم والبحث الالزبإمكانھا الجودة الشاملة، وكذا الھياكل البحثية الجامعية التي إدارة

   .وتوفير المعلومات عن الفرص المتاحة
  

 بالمنافسة على المستوى االھتمام نإيجدر بنا القول ف التنافسية العالمية ، أسس فيما يخص أما  
 المحلي والعالمي، والثورة َالمنتجالعالمي ينبع من تغيرات في المفاھيم، كمفھوم السوق المحلي وبالتالي 

وأشكال التعاون  القانونية، والھيكلية للمؤسسات التجارية العالمية التغيراتوالتكنولوجية والمعلوماتية، 
ترتكز  التوجه نحو ما يسمى بالمؤسسة العالمية المتميزة بوجود بيئة جديدة إلى ىّوھو ماأد. الدولي وغيرعا
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االتصاالت، ، تكنولوجيا المعلومات وواألسواق األذواق المرنة، عولمة اإلنتاج، نظم اإلنتاجعولمة : على
ظھور التكتالت  العالمية، الدور المتعاظم للشركات المتعددة الجنسيات، االندماج والتحالفات بين المؤسسات

  .، المؤسسات االفتراضية واقتصاد المعرفةاالقتصادية العالمية
  

وفق  جديدة لتحقيق تنافسية المؤسسة كأداة العالمية اإلدارةوبالحديث عن المؤسسة العالمية ظھرت   
 بالتفوق من خالل استثمارھا في المجال البشري اإلدارة وقد تميزت ھذه ، الجودة الشاملةإدارةمنظور 

 إلرضاء التوجه بالعمالء أخرى واالبتكار والتحفيز من جھة، ومن جھة اإلبداع واعتمادھا ،والتكنولوجي
ھتم بالفرد من خالل تدريبه ت،  المتاحة بيئياوالتھديدات متغيرة وفق الفرص إدارةرغباتھم، وھي كذلك 

 أساليب واعتماد ، الجيد للمستويات الدنياواإلنصاتباالستماع المستمر، ھياكلھا مقلوبة تتجه نحو العميل 
 تتجنب المواجھة وتجعلھا في آخر سلم ترتيب أنھاالمشاركة، فرق العمل، وحلقات الجودة لتحقيق ذلك، كما 

  .تعامالتھا
    
ت المختلفة، والمتغيرات  وفھم الثقافاإدراك يتطلب مديرا معاصرا قادرا على ةاإلدارھذا النوع من   

، وكذا قدرته على اإلدراكغي االقتصاد العالمي، ومن ثم قدرته على التخطيط والتنفيذ وفق ھذا المؤثرة 
 بيئة إيجاد الدور القيادي في إلى إضافةمول بھا، ع، وفھم طبيعة اللوائح الحكومية المالتكنولوجيااستخدام 

  .أعمالھم وفرق العمل من انجاز أعضاءمتعاونة تمكن 
  

 إدارة العالمية التنافسية وفق منھج اإلدارةم في لوقت نصيب من التحليل كعنصر مھلعنصر اكان و  
 صفر لمحاربة مصادر 05من خالل مفھوم الـ) JIT( باستعمال مفاھيم الوقت المناسب ،الجودة الشاملة

   عدم بلوغ الجودة،أسبابختالالت وغيرھا من  والھدر واالالضياع
  

 القيادة ستراتيجيةا من ، الجودة الشاملةإدارة بمكنھا تحقيق منھج التيوتتعدد االستراتيجيات التنافسية   
 مقارنة واألوضح األسھل تكلفة، وھي وبأقل منتجات بمواصفات عالية إيجاد إلىبالتكلفة التي تھدف 

 قيمة مرتفعة للمستھلك، إيصال تمكنه من ،للمنتج ميزة معينة إعطاءتبحث عن  التميز التي باستراتيجيه
 إالشريحة معينة من المستھلكين، والتي رغم تكلفتھا العالية  وأ التركيز التي تھتم بقطاع سوقي وإستراتيجية

ل وتطرقنا إلى مزايا ومخاطر ك ،تقدمھا للعمالءالتي  تعوض ذلك من خالل الخدمات العالية أنھا
  .إستراتيجية من ھذه االستراتيجيات وظروف اللجوء إليھا

  
 باعتبار تكلفة الجودة ھي مجموعة ،ولم نغفل الحديث عن التكاليف وأھميتھا في تحديد جودة المنتوج  

 وكذا تكلفة تصحيح األخطاء عند وقوعھا أو إعادة ،أداء األعمال بالشكل الصحيح وفق المعايير المحددة
تكاليف المطابقة المتضمنة :الجودة كل منالحصول على ئھا بشكل صحيح، وتشمل تكاليف األعمال عند أدا

 تكاليف الفشل الداخلي  وتكاليف عدم المطابقة للجودة المتمثلة في تكاليف الوقاية، تكاليف التقويم،في
ة المذكورة وتكاليف الفشل الخارجي، ولكل من ھذه التكاليف أثرھا البالغ في تحقيق استراتيجيات الجود

ن نجاح األمر يتعلق بتوفير البيانات ذات الصلة بعملية التحسين، وتدريب العاملين على التكاليف إسابقا، و
  . للمؤسسةلحصة السوقية وفق توازن يحقق الربح ويرفع الضمان تدنيتھا

    
    
    



 
  
  
 
 
 
 
 
  
  

  الفصل الرابع
  واقع الجودة والتنافسية في المؤسسة الجزائرية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : تمھيد
 بإيضاح ،ية في المؤسسة الجزائريةواقع الجودة والتنافس والتحليل بالبحثسنتناول في ھذا الفصل   

 ثم التطرق إلى الجھود المبذولة في ، التي مرت بھا المؤسسة واالقتصاد الجزائرياإلصالحمختلف مراحل 
مجال الجودة والتنافسية بمعرفة مختلف مكونات ھيكل الجودة ضمن إستراتيجية متكاملة تتضمن جميع 

 تعمل الجزائر على تحقيقھا سواء من خالل البرامج المحلية او  وكذا مختلف برامج التنافسية التي،مكوناتته
  .الدولية

  
 المؤسسات العمومية الجزائرية إحدىولجعل دراستنا ملموسة وواقعية سنقوم بدراسة تطبيقية على   

 حتى نتعرف على ، لمواد التنظيف والنظافة ENAD الصناعة وھو مجمع اينادأقطابممثلة في قطب من 
 وھل الثقافة التنظيمية متوفرة بالقدر الذي يسمح ، الجودة الشاملةإدارة مؤسساتنا لتبني منھج درجة استعداد

  . ال؟أمبتبنيھا 
  

 حبيسيى ال نبقى  حت،أكثرن ھذه الدراسة ستقربنا من الواقع إ فأخرى ومن جھة ،من جھة ھذا  
ن وجدت والنقائص إن تمت   لكي نتمكن من بناء وتكوين صورة واضحة عن االيجابيات إ،النظريات فقط

 إيجاد الثقافة ، بغرض للوصول إلى اقتراح ما يمكن من خطة أو مقترح إلصالح األوضاع،معاينتھا
  .التنظيمية المالئمة لمنھج إدارة الجودة الشاملة

  
جل ذلك كله فإننا سنقوم بدراسة استبانه تم توزيعھا على أفراد المؤسسة بمختلف وحداتھا أومن   

  .جل إثبات أو نفي الفرضيات المدرجة  في أول البحثأ ومن ثم االطالع على النتائج من ،ومديرياتھا
  

  :ولبلوغ ھذا الھدف ارتأينا دراسة النقطتين التاليتين وھما  
  . إصالح المؤسسة الجزائرية واالھتمام بالتنافسية والجودة-
  )ENADمجمع ( دراسة عن المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد التنظيف-
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  إصالح المؤسسة الجزائرية واالھتمام بالتنافسية والجودة: المبحث األول
  إصالح المؤسسة الجزائرية: المطلب األول

  : إصالحات ما قبل االنتقال إلى اقتصاد السوق- 1
  1965-1962: المرحلة األولى1- 1

 ألن مظاھر التخلف عمت ،كاملوھي مرحلة ال يمكن فيھا الحديث عن مؤسسة جزائرية بالمعنى ال  
وشملت اإلنسان والنظم والھياكل والبنى التحتية التي تركھا االستعمار مخربة، ويمكن أن نعطي مجموعة 

  :المميزات التي طبعت االقتصاد الجزائري بوجود
  ازدواجية على مستوى االقتصاد، األول تقليدي ويشمل الزراعة والصناعة والثاني حديث ويرتكز خاصة-

  .في الزراعة في بعض المناطق الخصبة في الشمال ومدن الساحل
إطار  50000 ھجرة جماعية لإلطارات الفرنسية وھو ماترك فراغا في اإلطارات المسيرة تمثل في ذھاب -

  425.عامل100000 إطار متوسط و 35000عالي، 
  .تبعية اقتصادية كبيرة ووجود مصانع وتجھيزات خربھا االستعمار غداة خروجه-
  . استثمارات ضعيفة تكاد تنعدم لعدم وجود األموال والتخطيط الالزم لذلك-
  .انتشار مظاھر الجھل وضعف التعليم وانعدام التنمية في كل المجاالت-
  

السلطات آنذاك في محاولة منھا للتغلب على الصعوبات  ساھمت :مجھودات السلطات في تجاوز المرحلة
  426:وتسيير الوضعية بوضع مجموعة من اآلليات تمثلت في

   تأسيس لجان التسيير للمزارع الفالحية والمؤسسات الصناعية أو ما يسمى باألمالك الشاغرة-أ
  .ادة جزئية لملكية بعض المؤسسات التي كانت في ملكية الفرنسيين بنسب متفاوتة استع-ب
 إنشاء الدواوين والشركات الوطنية الخاصة ببعض القطاعات الحيوية في البالد مثل شركة الكھرباء -ج

  الخ....والغاز، النقل، المحروقات
لصندوق الوطني للتوفير واالحتياط،  إنشاء نواة منظومة مصرفية جزائرية بدء من البنك المركزي، ا- د

  .البنك الوطني الجزائري، وتأميم بعض البنوك األجنبية
  
  1978- 1966:  المرحلة الثانية2- 1

ويمكن أن نصطلح عليھا بأنھا مرحلة االقتصاد المخطط من خالل إدراج المخططات كسبيل للتنمية   
ألكبر للدولة في تسيير وإدارة االقتصاد والنھوض بكافة قطاعات النشاط االقتصادي، وإعطاء الدول ا

  :الوطني وقد تميزت بـ
 427. في نھاية المخطط الرباعي الثاني%50نمو كبير في حجم االستثمارات تجاوز الـ-
  قليص في حجم البطالة وتحسن المستوى المعيشي، ت-
  .ارتفاع في ھياكل وقدرات التعليم-
  .زيادة الوعي الصحي ونقص الوفيات-
  

  :في مقابل ذلك ظھرت بعض السلبيات على ھذه المرحلة يمكن تلخيصھا في  
وھو ما يعني أن  تناقض بين الكفاءات البشرية الضعيفة للمؤسسة الجزائرية في مقابل تكنولوجيا حديثة، -

  .التوجه كان باالھتمام المادي وإھمال العنصر البشري
  . استغالل ضعيف للطاقة اإلنتاجية للمركبات و المؤسسات الصناعية الضخمة-
 . عدم توفر الشروط البيئية المتناسبة مع التكنولوجيا المستعملة خاصة مجاالت التكوين-
  

                                                 
425 Ahmed Henni, Economie de l’Algérie indépendante, ENAG, Algérie, 1991, p. 26. 

الملتقى الوطني األول صالح مفتاح، تطور  االقتصاد الجزائري وسماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوق،  426
 :، نقال عن2.، ص2004 أبريل 21-20سة التسويقية، المركز الجامعي بشار، حول اإلصالحات االقتصادية في الجزائر الممار

Ammour Benhalima, l’Economie Algérienne et ses Perspectives de développement, polycopie, p.04. 
427 Temmar. M . Hamid, Stratégie de développement indépendant, le cas de l’Algérie: un bilan, OPU, 
ALGERIE, 1983, p. 31. 
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  1987- 1979:  المرحلة الثالثة3- 1
داد للمرحلة السابقة حيث أبقت على آليات االقتصاد الموجه، و تميزت بالتركيز على وھي امت  

االحتياجات االجتماعية وضرورة تلبيتھا من خالل المخططات التنموية، وكان الھدف من ذلك إشباع تلك 
ع االحتياجات والعمل على تخفيف التبعية لالقتصاديات الخارجية، مع ربط خطط اإلنتاج من خالل رف

اإلنتاجية وتخفيض التكاليف والعمل على تحسين النوعية، إضافة إلى تكثيف التشغيل واالھتمام بالقطاع 
  .الخاص 
ھم ما ميز ھذه المرحلة انطالق عملية إعادة ھيكلة المؤسسات التي جاءت بعد التقييم الذي حدده أو  

  :المخطط الخماسي األول والذي اقر بـ
   غياب نظام حقيقي للحوافز،-
   نقص الموارد البشرية المؤھلة ونقص التأطير،-
   البطالة المقنعة،-
  . االستغالل الضعيف للطاقات اإلنتاجية في مقابل العجز المالي الكبير للمؤسسات-
  

وللقضاء على ھذه النقائص تم حضر إنشاء المؤسسات الكبيرة الحجم لتفادي صعوبة تسييرھا،   
  :دة إلى عدة مؤسسات وكان الھدف من ذلكواالتجاه نحو تقسيم المؤسسة الواح

   التحكم في نظام اإلنتاج،-
   تبسيط عملية التسيير على مستوى وحدات اإلنتاج، -
   إعطاء اكثر استقاللية لعملية اتخاذ القرار من طرف إطارات المؤسسات،-
  . الرفع من اإلنتاج وتحسين المنتجات-
  

ات والعديد من المشاكل التي أدت إلى أن تجزئة وظائف إال أن ھذه العملية واجھت الكثير من العقب  
المؤسسة قد أنتجت عدم ارتباط وعدم تكامل بين المؤسسات، وضعفا في عملية التسيير ترجع إلى النقص في 
مؤھالت اإلطارات والتقنيين األكفاء، دون أن نغفل النزاعات حول تقسيم الھياكل واألجھزة وموارد النقل 

بين مختلف المؤسسات، في ظل منظومة قانونية وتنظيمية ضعيفة غاب عنھا واقع والتخزين وغيرھا 
  .التغيير ومرونة التكيف معه

  
وكانت النتيجة أن فشلت العملية وبقي االقتصاد الوطني  مرتكزا على اإليرادات البترولية التي تم   

مركزية للتسيير تسيطر على صرفھا بطريقة غير مخططة فيھا الكثير من اإلسراف، وبقيت الدولة كأداة 
الخ، في حين لم تعط للمؤسسة .....مختلف مخططات المؤسسة من إنتاج، أسعار، استثمار، أجور، تسويق،

حرية المبادرة الستعمال طاقتھا وقدراتھا الذاتية، وھو ما أدى إلى إلغاء العديد من االستثمارات المبرمجة، 
في اإليرادات بالعملة الصھبة بسبب انخفاض أسعار  التي أدت إلى انخفاض 1986خاصة بعد أزمة 

المحروقات، وھنا وجدت المؤسسات الوطنية نفسھا أمام حقيقة عدم إمكانية التمون بالمواد األولية اآلتي 
معظمھا من الخارج لنقص التمويل مما قلص خطط اإلنتاج وأدى إلى تفاقم البطالة فيما بعد، كما أعطى 

  . أوضاع المؤسسة االقتصاديةمسوغا آخر لضرورة إصالح
  

  428:ويمكن أن نجمل نتائج ھذه المرحلة على المؤسسة الجزائرية في  
 انخفاض وسائل الدفع الخارجية والتي عكست وكشفت عدم فعالية المؤسسة الجزائرية من جھة، ومن جھة -

  .أخرى نظام التخطيط الوطني البيروقراطي
  . ضعف النظام اإلنتاجي الوطني الذي كشف على ضرورة تأھيله-
  
  
  

                                                 
428 Mustapha Mekideche, l’Algérie Entre Economie de Rente et Economie Emergente, Essaie sur la 
conduite des reformes economiques et ses perspectives (1986 – 1999), Editions DAHLAB, Alger, 
Algérie, 2000, p. 35-36. 
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  :اقتصاد السوق إصالحات االنتقال إلى - 2
 بدا يتبلور رأي لدى الطبقة السياسية ومن ورائھا السلطات االقتصادية بضرورة 1986بعد أزمة   

تغيير األوضاع االقتصادية بالتوجه نحو تبني اقتصاد السوق  وإحداث قطيعة مع أساليب التسيير التي تميز 
  :احل التاليةبھا النظام االقتصادي آنذاك، وقد تمثل ھذا االنتقال وفق المر

  
  : 1994-1988 إصالحات 1- 2

وھي اإلصالحات التي سبقت برنامج التعديل الھيكلي، وقد اتخذت فيھا السلطات مجموعة من   
اإلجراءات الھادفة إلى تحقيق االستقرار االقتصادي، ويمكن أن تكون ھذه اإلصالحات بمثابة تحضير 

  429:ه اإلصالحات ومرور البلد بصعوبات جمة خصتأرضية االنتقال إلى اقتصاد السوق، وقد ترافقت ھذ
   االنكماش الشديد في االقتصاد الوطني-
  ،%40 معدل تضخم مرتفع بلغ -
   ندرة في الموارد المالية الخارجية،-
ار على المستوى  فترة اضطرابات في البيئة االجتماعية وفي عالقات العمل اي في ظرف عدم استقر-

  .السياسي، االجتماعي وعلى مستوى االقتصاد الكلي
  :وكان ابرز ما مرت به اإلصالحات في ھذه الفترة ھو  

  
  : استقاللية المؤسسات االقتصادية العمومية1-1- 2

وقد كان الھدف منھا إيجاد ال مركزية في قرارات اإلدارة والتسيير وتطبيق قواعد التجارة وحرية   
، وإعالن إفالس المؤسسات 430ار المنتجات واألجور، مع تقليص دور جھاز التخطيط المركزيتحديد أسع

  431.التي تعلن توقفھا عن تسديد التزاماتھا
    

  :  إصالح نظام التخطيط1-2- 2
المعروف أن نظام التخطيط في المؤسسة الجزائرية ارتبط باليات االقتصاد الموجه، وفي إطار   

 يتكيف والتطلعات الجديدة، وإضفاء نوع من الالمركزية عليه، والتفريق اإلصالحات كان وال بد من جعله
بين االستثمارات اإلستراتيجية التي تتحمل الخزينة العمومية خسائرھا المتعلقة بالتسيير، واالستثمارات 
 الالمركزية التي حمل القانون مؤسساتھا تبعات تسييرھا باللجوء إلى مواردھا الخاصة أو االقتراض على

  .432أساس تجاري
كما أن المؤسسات العمومية أصبحت بموجب القانون شركات مساھمة تمتلكھا الدولة عن طريق   

  .433 المتعلق بصناديق المساھمة12/01/1988 المؤرخ في 03- 88صناديق المساھمة بموجب القانون
  
أدت الوضعية المالية الھشة للمؤسسات العمومية بالسلطات :  التطھير المال للمؤسسات العمومية1-3- 2

 للبدء بعملية التطھير المالي للمؤسسات 1992لتدخل من خالل الخزينة العمومية  ابتداء من العمومية إلى ا
على أساس الموارد المرصودة من مختلف قوانين المالية ومخططات التصحيح الداخلي المعدة من طرف 

ين االعتبار  مليار دج  والذي اخذ بع670وقد بلغ المبلغ المرصود حدود . المؤسسات االقتصادية العمومية
، )الخ..OAIC، ONAPAL ، ENCG(الدعم الموجه لمختلف الدواوين الموكل لھا استيراد المواد الغذائية 

   434. صعوبةأكثر الذي جعل الوضعية األمرأضف إلى قسم آخر متعلق بتخفيض قيمة الدينار الجزائري، 
  

                                                 
429 Mustapha Mekideche ; Op Cit, P. 37-38. 

 . المتضمن القانون التوجيھي للمؤسسات العمومية12/01/1988 المؤرخ في 01-88 القانون رقم  430
 المتضمن القانون التجاري 26/09/1975 المؤرخ في 75/59لألمر رقم  المعدل والمتمم 12/01/1988 المؤرخ في 04-88 القانون  431

 .ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية
 . المتعلق بالتخطيط12/01/1988 المؤرخ في 02-88 القانون رقم  432
-95 المالك الحقيقي للمؤسسات العمومية بموجب األمر رقم 1996 واستبدلت بالشركات القابضة التي أصبحت في  تم حلھا فيما بعد 433
 . المتعلقة برأسمال الدولة25/09/1995 المؤرخ في 25

434 Mustapha Mekideche ; Op Cit, P. 39. 
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إضافة لما سبق من قوانين فإن ھناك مجاالت أخرى شھدت :ندة متعددة منظومة قانونية مسا1-4- 2
إصالحات تضمنتھا القوانين في مجاالت القطاع الخاص، إصالح المنظومة المصرفية من خالل قانون النقد 
والقرض، قانون تحرير األسعار كآلية لضبط وتنظيم التجارة الداخلية والخارجية والمنافسة، القانون المحدد 

  .قات العمل وجملة من القوانين ليس الموضوع الغوص والتعمق فيھالعال
  

ويمكن القول أن الھدف من مرحلة إصالحات االنتقال إلى اقتصاد السوق أنھا كانت تھدف من خالل   
  435:جملة القوانين المتعددة التي صدرت والقواعد التي أدرجت في قوانين المالية إلى

   إرجاع ھوية وشخصية المؤسسة العمومية،-
 جعل المؤسسة تتكفل بشؤونھا مباشرة لتنظيم عالقاتھا االقتصادية، اختيار شركائھا، مسؤوليتھا تجاه -

  السوق، إدارة مواردھا البشرية،
  ير المركزي، إعادة روح المؤسسة من جديد والروح المقاوالتية فيھا من خالل القطيعة مع التسي-
  . تنظيم مؤسسات البالد بقصد السماح للدولة لعب دورھا كقوة عمومية ومنظم-
  
  : تقييم انعكاس إصالحات المرحلة االنتقالية على المؤسسة العمومية1-5- 2

عدم تجانس البرامج االقتصادية : في ظل األوضاع التي عاشتھا المؤسسة العمومية من حيث  
ة، وغياب الرؤية اإلستراتيجية لھدف المؤسسة، والفھم المتناقض لطبيعة القوانين لمختلف الحكومات المتعاقب

من مختلف األجھزة التنفيذية، إضافة إلى التأخر في عملية التطھير المالي للمؤسسات وعدم تجانسھا مع 
ت يتمثل في جانبين أحدھما إيجابي وقد تمثل النعكاسا ا فإن حصر وتقييم436الوضع الحقيقي للمؤسسة،

  :خاصة في
 استفادة المؤسسة من تحرير األسعار، األمر الذي مكنھا بعض الشيء من تثمين منتجاتھا وتقليص -

  .المضاربة التي حدت من تنافسيتھا
جتماعيين التي االستفادة من القوانين المنظمة لعالقات العمل والحوار والتفاوض مع العاملين والشركاء اال -

  .كان يحددھا القانون العام للعامل من قبل
 تطبيق القانون التجاري الذي وضح دور مختلف شركاء المؤسسة وخاصة تكريسه مبدأ العالقة التجارية -

  .في العالقات السوقية
  

  :واآلخر سلبي ابرز مالمحه  
ة لتخفيف الجبھة االجتماعية كان له اثر  االرتفاع الشامل والمتتالي لألجور الذي قررته السلطات العمومي-

  .سلبي مباشر على التوازنات المالية للمؤسسات وسبب لھا عجزا كبيرا 
 فشل مختلف اإلجراءات المتخذة خاصة ما تعلق منھا بالتطھير المالي والذي يرجع إلى البطء في دراسة -

  .افسة في ظل قدرة شرائية متدنية ملفات التطھير، وعدم قدرة المؤسسة على المنافسة نتيجة فتح المن
 ضياع وتدمير الكثير من أصول المؤسسات نتيجة الوضع األمني المعاش آنذاك، والذي احدث خلال في -

 437. مليار دوالر20أداء المؤسسات ألعمالھا، ووصل رقمھا حسب مصادر رسمية جزائرية إلى قيمة الـ
 
  :1998 -1994حات  إصال2- 2

ألجل وضع حد لالختالالت المالية الداخلية والعجز الحاصل في ميزان المدفوعات لجأت السلطات   
إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من اجل تبني برنامج استقرار على مستوى االقتصاد الكلي للخروج 

حقبة الركود والتضخم، ثم  قامت الجزائر من الحلقة المفرغة التي اصبح عليھا االقتصاد الوطني، وھي 
  .1998بتبني برنامج للتعديل الھيكلي ينتھي في مارس 

  
 ومن النتائج اإليجابية للبرنامج على المستوى الكلي من الناحية المالية والتي تمثلت في خفض معدل   

 مليار دوالر 5ى التضخم وتسجيل فائض في الميزان التجاري وارتفاع في احتياطي الصرف الذي وصل إل
                                                 
435  Mustapha Mekideche ; Op Cit, P. 36. 
436  Mustapha Mekideche ; Op Cit, P. 38. 
437 Mustapha Mekideche ; Op Cit, P. 40. 
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 فقط، إضافة إلى عودة التوازنات 1996سنة  %5.3وتحسن في النمو الفالحي والبتروكيماوي وصل إلى 
  .الخارجية تدريجيا

  
 المشاكل  الحقيقية للجھاز اإلنتاجي والذي لم يتم أخذه بعين االعتبار في لكن ھذه النتائج التي غطت  

  : بين التحسن الحاصل وتأثيره على قطاع اإلنتاج وھذا ما تبرزهالبرنامج األمر الذي أدى إلى وجود فجوة
 وضعية مالية وضعف على مستوى خزينة المؤسسات سببھا خسائر الصرف الناتجة عن تخفيض قيمة -

  .الدينار الجزائري
   تزايد النفقات المالية نتيجة االرتفاع الحاصل في الفوائد المترتبة على القروض التي تراوحت بين-
) 16- 20%.(  
  . انفتاح غير منظم وغير مراقب على األسواق الخارجية في ظل أزمة على مستوى العرض الوطني-
  . غياب نظم تعريفية وغير تعريفية لحماية اإلنتاج الوطني-
  . غياب التواؤم بين النظام البنكي ومتطلبات اإلصالح-
  . التخلي عن التخطيط على مستوى القطاعات والفروع-
  .ي حجم القروض الممنوحة نتيجة لقواعد الحذر المتبعة من البنوك نقص ف-
  . الزيادة في حجم الحقوق تجاه الدولة-
  . وجود مخزون كبير للمنتجات النھائية دون طلب عليه وھو ما أدى إلى خفض القدرة اإلنتاجية للمؤسسات-
  .ة المواطن الشرائية وزيادة الفقر تزايد معدالت البطالة وھو ما كان له انعكاس اجتماعي كبير على قدر-
 حل الكثير من المؤسسات  وخوصصة بعضھا في وقت انخفضت فيه االستثمارات وخاصة في القطاع -

  438.اإلنتاجي المتصاص الفائض من العمالة غير المستغلة
  
  :برامج دعم النمو- 3

برنامجين ھامين لدعم النمو االقتصادي كسبيل لتھيئة المحيط  األخيرةشھدت الجزائر في العشرية   
  :االقتصادي ودعم التنمية على المستوى الوطني وفي شتى المجاالت وتمثل ذلك في

  
  :2004 -2001 االقتصادي اإلنعاش برنامج 1- 3

فالحية  مليار دج ممولة من ميزانية الدولة ويھدف إلى دعم المؤسسات واألنشطة ال525تقدر قيمتة بـ  
 تدعيم البنى إلى إضافةخاصة والعمل على إيجاد مناصب الشغل لتخفيض البطالة وتحسين معيشة المواطن، 

التحتية ووسائل االنجاز وتحقيق التوازن الجھوي من خالل تدعيم النشاطات اإلنتاجية، التنمية المحلية 
  .والبشرية، الخدمات والمستوى المعيشي، الموارد البشرية

  
 ومعدل نمو خارج %5.4عة بتحقيق نمو متوسط يقدر بـ  الحصيلة كانت مشجنإالقول ويمكن   

 االقتصاديةوقد شھد البرنامج تطورا في المؤشرات  2004.439 –2001للفترة  %6.5المحروقات وصل إلى 
  :الكلية من خالل الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .16.  صالح مفتاح مرجع سبق ذكره، ص 438
  .4. ، ص2004 -1990 مولود حشمان، اتجاھات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  439
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 - 220 -

http://www.hms-koutla.net/.../Growth%20in%20Algeria%20Hachemane%20M.pdf


  2004 – 2000تطور المؤشرات االقتصادية الكلية خالل سنتي           26:جدول رقم
البطالة  الشغلالمؤشرات

% 
التضخم  %الفقر 

% 
رصيد 
ميزان 

المدفوعات 
مليار 
 دوالر

الديون 
الخارجية 

مليار 
 دوالر

الناتج 
الداخلي 

الخام 
مليار 
 دوالر

الناتج
الداخلي 
فرد /الخام
 دوالر

سنة 
2000 

22215 28.8 12.1 0.3 7.9 25.1 54.7 1801 

سنة 
2004 

71700017.7 6.8 3.6 9.6 21.4 84.6 2620 

  .5. مولود حشمان، مرجع سبق ذكره، ص:المصدر
  

 إلى منصب شغل 22215 في التشغيل الذي انتقل من ا ھناك تطورأنالمالحظ من الجدول السابق   
 وھو معدل له داللة على %17.7 إلى %28.8 في معدل البطالة من انخفاضا منصب وھو ما يعني 717000

 بمتطلبات التشغيل يال يففھو  الشباب، ورغم ذلك ول من خالل تشجيع المشاريع وتشغيلالمجھود المبذ
 وبالرغم من ذلك فان %6.8 إلى %12.1 انخفض من بأنه تقول األرقام فيما يخص الفقر فان أماالوطنية، 

 إلى %0.3معدل التضخم الذي شھد ارتفاعا من بة قياسا قيت في نظرنا متدھورب للمواطنالقدرة الشرائية 
تخفيف الرامية إلى  والرواتب األجور العام المتزايد والزيادات االسمية في اإلنفاق ومرد ذلك 3.6%

  .وتأجيلھا الضغوط االجتماعية
    
تج الداخلي  مليار دوالر وانتقل النا21.4 إلى مليار دوالر 24.1 المديونية فقد شھدت انخفاضا من أما  

  . دوالر2620 إلى 1801الخام للفرد من 
تحسين المحيط االقتصادي وتشجيع ات لمجھودالداعمة اإلصالحات  برنامجما شھده ومن ابرز   

  . بعض السياساتدعماالستثمار نجد الدعم المقدم ل
  

  )2004 -2001 (السياسات المصاحبة لبرنامج اإلنعاش االقتصادي    27:رقمجدول 
  يار دجمل: الوحدة

 المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات
 20 9.8 7.5 2.5 0.2  الضرائبإدارةعصرنة 

 22.5 5 5 7 5.5 صندوق المساھمة والشراكة
 2 0.4 0.5 0.8 0.3 تھيئة المناطق الصناعية

 2 - 0.7 1 0.3 صندوق ترقية المنافسة الصناعية
نموذج التنبؤ على المدى المتوسط 

 والطويل
0.03 0.05 - - 0.08 

 46.58 15.2 13.7 11.35 6.33 المجموع
 .182. ، ص2006الجزائر،  جامعة ماجستير، مذكرة الجزائر، في المستدامة التنمية إشكالية ياسمينة، زرنوح

 
  :2009-2005 برنامج النمو االقتصادي 2- 3

 المجھود وھو برنامج طموح يھدف مس جميع جوانب االقتصاد الوطني ويھدف إلى استكمال  
، وفيما يخص تأھيل االقتصاد الوطني فان 2004-2000المبذول في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي 

  440:البرنامج قد حدد ھدفا يتمثل في اندماجه ضمن المنظومة االقتصادية العالمية من خالل
  تشجيع االستثمار األجنبي بتبسيط اإلجراءات اإلدارية ،-
  . يوما وإقامة شباك وحيد لذلك30ييم والرد على طلبات االستثمار في اجل ال يتعدى تق السرعة في ال-

                                                 
 .ر المتعلق بتطوير االستثما20/08/2001 المؤرخ في 03-01 من األمر رقم 7، 6:  المواد 440
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  .إنشاء وكالة وطنية لتطوير االستثمار تتبع رئاسة الحكومة-
 %6.3 الداخلي الخام خارج المحروقات بلغ  ھذه الفترة قد شھدت معدل نمو في الناتجأنوالمالحظ   

  .2008 سنة %6.1 و2007سنة 
  

  حصة القيمة المضافة للقطاعات في تكوين المنتوج      28:جدول رقم
 2007 2008 

 5.6 5 الفالحة
 0.9 - 0.9 - المحروقات
 4.3 0.8 الصناعة

 9.8 9.8 األشغال العمومية
 7.8 6.8 الخدمات

 3 3 يالناتج الداخلي اإلجمال
الناتج الداخلي اإلجمالي خارج 

 المحروقات
6.3 6.1 

، المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، قسم الدراسات 2008ملخص حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لألمة لسنة : المصدر
  .24. ، ص2009االقتصادية، ديسمبر 

    
صناعي والفالحي واألشغال  يمكن مالحظة التطور الحاصل في القطاع الالسابقومن الجدول   

العمومية والخدمات في مقابل  انخفاض في المحروقات والذي يمكن إرجاعه إلى التذبذب الحاصل في 
  . الخام الدولية ونظام الحصص المفروض من الدول المنتجةأسواق

  
 2008 إلى 2006وبالرجوع إلى القطاع الصناعي فان الفحص الدقيق لتطور اإلنتاج الصناعي  من   

يظھر لنا ضعف القطاع الصناعي العمومي في بعض أنواع الفروع مثل صناعة الحديد والمعادن 
وااللكترونيات والكھرباء والجلد والنسيج والنشاطات المتنوعة، إضافة إلى الحصة الضعيفة للقطاع الخاص 

   441.الذي يواجه وضعا جامدا
  

 مليار دينار جزائري ويرجع 240 إلى 2008  المباشرة سنة األجنبيةفي حين وصلت االستثمارات   
 واوت 2003 مؤسسة عمومية بين 485 الخوصصة فقد مست أما التحسن في المناخ االستثماري، إلىذلك 

 2008 ، وفي أواخر أوت واألجنبيةصة  بالمساھمة  الخارأسمال مؤسسة ھي موضوع فتح 85، منھا 2008
 مؤسسة 100 عمليات فتح رأسمال للمساھمة الخاصة واألجنبية، وتم برمجة 04 مؤسسة و36تم خوصصة 

   2008.442في نھاية 
  

أما عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنھا تبقى حسب تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي   
  2009:443ر في ديسمبر الصاد

  . ال تتناسب من حيث الھدف والقطاعات االقتصادية والمساعدات والتحفيزات الممنوحة من السلطات-
  . تتميز بالضعف اإلداري والتقني-
  . الضعف الھيكلي وزوالھا بسرعة لطابعھا العائلي الذي ولد الكثير من النزاعات-
  .ية لدى البنوك التي لھا حسابات ھذه المؤسسات غياب الشفاف-
  . تھرب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من واجباتھا المتعلقة  بالشفافية والصرامة واألخالق والمواطنة-
  
  
  

                                                 
 .29. ، مرجع سبق ذكره، ص2008ملخص حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لألمة لسنة   441
 .30-29.  المرجع السابق، ص 442
 .31-30.  المرجع السابق، ص 443
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  تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة        29:جدول رقم
طبيعة المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة
عدد المؤسسات لسنة  

2009 
% 

 55.34 902 345  معنوية أشخاص ت الخاصةالمؤسسا
  طبيعيةأشخاص 17.52 496 109 

 0.09 591  المؤسسات العمومية
نشاطات الصناعة 

 التقليدية
 169 080 27.05 

 المجموع 100 069 625 
  وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة: المصدر

مليار  04تفاد من غالف مالي قدره والجدير بالذكر أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد اس  
  2009.444- 2005دينار في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي 

    
  : الجھود المبذولة في مجال التنافسية والجودة:المطلب الثاني

 التحول والتأقلم مع تلك إن المتغيرات والتحوالت العالمية فرضت على المؤسسة الجزائرية ضرورة  
المتغيرات وتحقيق متطلبات النجاح ضمن محيط يتسم بالتعقيد، ومن بين تلك المتطلبات نجد التنافسية التي 
لن تتحقق إال في ظل مجھود متكامل تعمل عليه المؤسسة الجزائرية حاليا لالندماج في االقتصاد العالمي 

رفت ُ لطالما مثل عائقا أمامھا ولوج األسواق العالمية، إذ عوالوصول بالمنتجات إلى مستوى الجودة  الذي
  .المنتجات الوطنية بمستويات جودة رديئة ال يمكنھا أن ترفع التحدي أمام المنافسة العالمية

  
ومن منطلق طموح الجزائر ألي إيجاد مؤسسة معاصرة تنشد التصدير والتواجد في األسواق   

 فقد بدأت في إرساء دعائم تحقيق ،OMCلى المنظمة العالمية للتجارة العالمية وتحقق طموحات انضمامھا إ
  :ذلك من خالل الجھود التالية

  
  :جھود تطوير التنافسية في الجزائر- 1
  : تأھيل المؤسسة الجزائرية1- 1

والمقصود به تطوير المؤسسة من اجل أن تصبح قادرة على المنافسة من حيث الجودة والكفاءة   
  445.دام مواردھا لضمان شروط البقاء وتحقيق المردودية االقتصاديةالداخلية في استخ

ويعمل برنامج التأھيل على تحسين النوعية من خالل تحليل الوضع االستراتيجي للمؤسسة بتحليل   
  .اط القوة والضعف، والعمل على تقوية ھذه األخيرة بتكثيف الجانب التقني والبرامج والتكويننق
  
 :  أھداف برنامج التأھيل2- 1

  : توازن بين مكونات المحيط االقتصادي الثالث من خاللإيجادويھدف برنامج التأھيل إلى   
  .تھيئة المحيط على المستوى الكلي-
  افسية وترقيتھا إضافة إلى إيجاد الھياكل المساندة لذلكالنھوض بقطاعات النشاط التن-
  العمل على تحسين تنافسية المؤسسات الصناعية وتطويرھا على المستوى الجزئي-

  :ويمكن أن نوجز برنامج التأھيل في المخطط التالي
  
  

                                                 
 جمال بلخياط جميلة، متطلبات تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التحوالت االقتصادية الراھنة، الملتقى  444

العربية، مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة  الدول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تأھيل متطلباتالدولي حول 
  .638. ، ص2006 أفريل  18و 17بن بوعلي، الشلف، الجزائر

 
 .02. ، ص2004 كما رزيق، تأھيل المؤسسة الجزائرية ، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، العدد السادس، جوان  445
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        برنامج التاھيل        52:شكل رقم
  

  
  
  : برامج تأھيل المؤسسات الجزائرية3- 1
  : برنامج تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة3-1- 1

تقود ھذا البرنامج وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وھو برنامج خاص بالمؤسسات التي   
   2013.446 مليار دينار جزائري سنويا، يمتد إلى غاية 01 عامل وقيمته20قل من تشغل ا

                                                 
 .2004 مارس 08 بيان مجلس الوزراء ليوم  446

 لـــــــمســـــار عمليــــة التأھي

 المحيــــــط المؤسســــــة

 المؤسســـة والقانون
)التشريعي(

 التشخيـص االستراتيـجي

وخطـط التاھيـل وخطـة  البنيـة التحتيـة والخدمات
 التمويــــــل

 الموافقـة علـى المخطـط اإلصالح المصرفي والمالي

الحـث والتشجيـع عـلى 
االستثمـــار

 تنفيذ ومتابعة مخطط التاھيل

عصرنة 
وسائل 
 اإلنتاج

نظام 
التنظيم 
 والتسيير

نظم اإلنتاج التكوين 
 والتأھيل

وضع 
أنظمة 
للجودة 
والمصادقة

التسويق 
والبحث 

عن 
االسواق

التحالف 
 والشراكة

 التنــــــــــــــافسيـــــــــــة

 السوق المحلي التصدير

 كمال رزيق، مرجع سبق ذكره: المصدر
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447: من خالل ANDPME وتشرف عليه الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

    
   تنفيذ اإلستراتيجية القطاعية في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،-
  بعته، تنفيذ البرنامج الوطني لتأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متا-
   ترقية الخبرة واالستشارة الموجھة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،-
   تقييم فعالية تطبيق البرامج القطاعية ونجاعتھا واقتراح التصحيحات الضرورية عليھا،-
 ترقية االبتكار التكنولوجي واستعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال -

  ن مع الھيئات المعنية،الحديثة بالتعاو
   جمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستغاللھا ونشرھا،-
  . التنسيق مع الھياكل المعنية بين مختلف برامج التأھيل الموجھة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
  

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن ھذا البرنامج جملة من األھداف تتلخص في الوصول با  
إلى مستوى يمكنھا من التحكم في التقنيات الحديثة والقدرة على المنافسة في األسواق، إضافة إلى المساھمة 
في توفير مناصب الشغل، وتدعيم القطاع بھيئات مساندة تدعمھا وتمكنھا من خلق القيمة المضافة، 

ر منتجاتھا التصديرية، وھو يعطي األولوية لالستثمارات واالستفادة من المعلومات التي تمكنھا من تطوي
  .غير المادية

  
يجب التذكير بأھمية إنشاء ھذا الصندوق لضمان قروض استثمارات المؤسسات : صندوق ضمان القروض

 مليار دج، مھمته ضمان القروض 30الصغيرة والمتوسطة، وھو بمثابة شركة ذات اسھم يقدر رأسمالھا بـ
ل عليھا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل استثماراتھا، سواء عند اإلنشاء أو البنكية المحص

 مليون دج بمستوى 50ويحدد الحد األقصى للضمان بـ. 448التطوير والتحديث من خالل برنامج التأھيل
  . سنوات07 األخرى، ويمتد الضمان إلى حدود  في الحاالت%60 في حالة اإلنشاء و%80تغطية 

  
  : برنامج التنافسية الصناعية3-2- 1

 عامل بالنسبة 20وھو برنامج تأھيل تقوده وزارة الصناعة ويخص المؤسسات التي تشغل اكثر من   
 وھو مكمل للبرنامج السابق 449. عمال للمؤسسات الخدمية ذات العالقة باإلنتاج10للمؤسسات اإلنتاجية و

وھو اختياري، ويعمل على إيجاد دعم مالي للمؤسسات من خالل صندوق ترقية التنافسية الصناعية 
FPCI.450451: الذي يھدف إلى  

   دعم القطاع الصناعي،-
   رفع جودة المنتجات الصناعية،-
   الصناعية،اإلستراتيجية تدعيم -
  المساھمة في الجھد التكويني للمؤسسات، و  توفير المعلومات الصناعية للمؤسسات-
  .  دعم الملكية الصناعية للمؤسسات-
  

زم للقيام ّ مراحل أساسية تتوج بحصول المؤسسة على الدعم المالي الال03أھيل وفق يتم برنامج الت  
  452:بالتأھيل وھي

                                                 
الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة  والمتضمن إنشاء 03/05/2005 المؤرخ في 165-05 المرسوم التنفيذي رقم  447

 .04/05/2005، الصادرة في 32والمتوسطة وتنظيمھا وسيرھا، الجريدة الرسمية، عدد 
 .19/04/2004 المؤرخ في 134-04األمر الرئاسي رقم  448

449 Manuel des procédures, nouveau dispositif, fonds de promotion de la compétitivité industrielle, 
ministère de l’industrie, p.6. 

 16/07/2000در في  الصا2000- 192 المرسوم التنفيذي رقم  450
451 www.mipi.dz 
452  Manuel des procédures, nouveau dispositif, fonds de promotion de la compétitivité industrielle, 
ministère de l’industrie, p. 3-5. 
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ة عن التزامھا وانخراطھا في برنامج التأھيل وتقوم مديرية تأھيل  تعلن فيھا المؤسس:المرحلة األولى
 بوزارة الصناعة بمراقبة مدى توفر الملف على الشروط المطلوبة، كما يتم اختيار DMNEالمؤسسات 

  .مكتب الدراسات من طرف المؤسسة
تب بعد ذلك يمضى عقد الدفع بين المؤسسة ووزارة الصناعة ويتم دفع قيمة مسبقة إلى مك  
  .الدراسات

  
 أسابيع من طرف مكتب الدراسات المختار 08تقوم فيھا المؤسسة بدراسة شاملة في حدود   :المرحلة الثانية

من طرف المؤسسة، وتشمل التشخيص االستراتيجي الشامل ومخطط التأھيل، ومن ثم يسلمان إلى مديرية 
  .ج االستثمارات المادية وغير الماديةالتأھيل بوزارة الصناعة للحصول على المساعدة المالية لبرنام

كما يمكن لبعض المؤسسات أن تقوم بدراسة جزئية إذا كان البرنامج يتعلق باالستثمارات غير   
 أسابيع، وتشمل التشخيص االستراتيجي الشامل ومخطط تأھيل يعد في 04المادية فقط، ومدة ھذه الدراسة 

مديرية التأھيل لطلب مساعدة تخص برنامج االستثمارات غير  نفس إجراءات تسليمه إلى إتباعفترة اقل، مع 
  .المادية

  

                                                

ھذه الدراسة سواء منھا الشاملة أو الجزئية بعد إتمامھا تقدم من طرف المؤسسة مع طلب المساعدة 
وطنية للتنافسية الصناعية  ومن ثم تقر اللجنة ال ،FPCI 453المالية إلى صندوق ترقية التنافسية الصناعية

  .خطوات إعطاء المساعدة المالية
 من مبلغ المساعدة %30وبعد إمضاء االتفاقية بين المؤسسة والوزارة يتم تسليم مبلغ مسبق يقدر بـ  

 . مخطط التأھيلإلعدادللمؤسسة 
  

لمؤسسة ملفا يبرر ، تقدم اأشھر 03بعد إعداد مخطط التأھيل في مدة سنة واستثناء تضاف : المرحلة الثالثة
حصولھا على ماتبقى من المساعدة، وتتمثل ھذه المبررات في مختلف الفواتير ووثائق الجمركة والوثائق 
البنكية وغيرھا والتي تثبت مختلف الخدمات والتجھيزات التي حصلت عليھا المؤسسة من مختلف 

  .الموردين
  
مكمل لبرنامج Euro Développement/MEDA وھو برنامج يعرف باسم :  MEDA برنامج ميدا3-3- 1

MEDA1) 1996-2000  ( وتشرف عليه وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يھدف إلى تحسين القدرة
 سنوات 05له االتحاد األوروبي على فترة ِّالتنافسية للمؤسسات لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمو

  .2002 وقد عرف بعض التأخر لينطلق سنة 454. مليون اورو62.9 بغالف مالي قدره 2000ابتداء من سنة 
  

 كما انه شھد ،وقد عرف بعض الصعوبات في تنفيذه من خالل غموضه لدى رؤساء المؤسسات  
  .غياب لھياكل الدعم المسندة في تطبيقه، ويمكن القول أن نتائجه كانت نسبية

 للمؤسسات الصغيرة كما استفادت الجزائر من برامج عدة لتأھيل وتحسين القدرة التنافسية  
والمتوسطة من خالل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، اتفاقية التعاون الجزائري األلماني، المصادر 

  .المحلية للتمويل، المصادر األجنبية، والمجھود الذاتي لبعض المؤسسات وغيرھا من المساعدات األخرى
  
  :جھود إرساء دعائم الجودة في الجزائر- 2

 ھو ضرورة تفرضھا المتغيرات العالمية والتحوالت وھياكلھا أن إرساء دعائم الجودةال شك   
االقتصادية المتالحقة، خاصة في ظل االنفتاح على األسواق العالمية، وإلغاء الحواجز الجمركية الذي زاد 

 
ستثمارات المادية وغير المادية في مجال تأھيل وإعادة تأھيل المناطق  تم توسيع نطاق تدخل صندوق ترقية التنافسية الصناعية إلى اال 453

  :لالطالع أكثر. 19/10/2009الصناعية ومناطق النشاط، بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم 
www.premier- ministre.gov.dz/arabe ondex.php? 

  عبد الحق بن عتروس، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرھا على االقتصاديات  454
  .2006 نوفمبر 22-21 دراسة حالة الجزائر والدول النامية، جامعة بسكرة، -والمؤسسات

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/ 
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من جھة، ومن من انسياب السلع وصعب من مراقبتھا، والعمل على االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 
جھة أخرى ھي متطلبات حماية االقتصاد الوطني وتحقيق تنافسيته محليا وعالميا في ظل الحواجز التقنية 

 وطنية متكاملة، ألن إستراتيجيةللتجارة الخارجية التي أصبحت تعيق منتجات الدول النامية، وھو ما يتطلب 
.  الخ.....اء الجودة، العمالء، الموردونالجودة تھم جميع األطراف من سلطات عمومية، مؤسسات، خبر

  .ومنه أھمية تكثيف الجھود لبناء ھيكل متكامل للجودة
  
  : أھداف بناء ھيكل وطني متكامل للجودة1- 2
  :تكمن أھم أھداف بناء ھذا الھيكل في   
  . حماية االقتصاد الوطني وضمان سالمة المنتجات الموزعة في السوق-
  .افسية في ظل اقتصاد مفتوح أھميته كعامل لتحقيق التن-
  إقليميا ودوليا،/  ضمان سير التجارة من خالل انسياب السلع والخدمات وطنيا-
  . حماية المحيط، الصحة والمستھلك-
  . تطھير التجارة الخارجية من الواردات الرديئة من خالل مخابر المطابقة والمراقبة-
  انفتاحه على العالم وسعيه لنيل اعتراف ھيئات مطابقة ھيكل الجودة للمعايير الدولية من خالل -

  .   الجودة العالمية
   مواءمة الھيكل وأھداف االقتصاد الوطني،-
   حماية المستھلك وترقية الصادرات الوطنية،-
  . ضمان الحقوق الوطنية في إطار اتفاقيات التبادل الحر وتمثيل الجزائر أمام الھيئات الدولية-
  
  :طني للجودة مكونات الھيكل الو2- 2

  :يتمثل الھيكل الوطني للجودة من مجموع العناصر التالية  
        53:شكل رقم

                                                

  الھيكل الوطني للجودة

 القياسة
Métrologie  

التقييس
Normalisation

 االعتماد

 مخابر، ھيئات منح االعتماد وھيئات المراقبة

 الھيكل الوطني للجودة

 
Source: Samir drissi, ministère de l’industrie, Séminaire National sur la Qualité, La qualité, facteur de 
promotion de la compétitivité des entreprises et de régulation du marché, Hôtel El Djazair, 18 et 19 
janvier 2010. 

  la métrologie:455 القياسة 2-1- 2
 على لعب دور ھام في منظومة الجودة، ووجوده ONMLك يعمل الديوان الوطني للقياسة لوفي ذ 
  456:ق العديد من المزايا لالقتصاد الجزائري من خالل ضمانسيحق

  OIML .457 تجانس القياسة في الجزائر مع توصيات المنظمة الدولية للقياسة-
  . وجود شبكة وطنية  في خدمة الصناعة الجزائرية-

 
455 - La loi N° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie. Elle fixe les 
règles générales concourantes à la protection de l'économie nationale et à la protection du citoyen; elle 
détermine les règles du contrôle de la mise en oeuvre du système. 

 25/12/1991:، الصادرة في539-91، 538-91، 537-91المراسيم التنفيذية رقم -
456  Samir drissi, op.cit. 

  .20/02/1976 الصادر في 76/15 مند بموجب األمر رقم   OIML الجزائر عضو في المنظمة العالمية للقياسة القانونية 457
http://www.iq-maghreb.net/index.php?id=63&type=123 
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   تطوير قدرات القياسة القانونية بقيادة الديوان الوطني للقياسة القانونية-
  .بة ضمان تغطية احسن على المستوى الوطني على مستوى القدرات البشرية وتوفير التجھيزات المناس-
  . التأسيس لنظام قياسات صناعي وعلمي-
   تنمية نشاط خدمات القياسة-
  . Etalonnage  تشجيع القدرات الوطني فيما يتعلق بالقياسة من خالل تأسيس شبكة للتجارب و-

    
 مخابر للقياسة يمثلون المخبر الوطني 03كما أن وزارة الصناعة تعمل على تجسيد برنامج بناء   

 فرع 25معايير القياسية الوطنية، ومخبرين جھويين في كل من قسنطينة وورقلة، وانجاز للقياسة كمقر لل
  458.للديوان على مستوى الواليات

 
  : la normalisation  التقييس2-2- 2

 الذي تتمثل مھامه ضمن ھيكل مكونات الجودة في IANOR 459ويمثله المعھد الجزائري للتقييس  
  460:تنفيذ السياسة الوطنية للتقييس من خالل

  . إعداد المواصفات الجزائرية ونشرھا وتوزيعھا-
   الجودة،(label)للمواصفات الجزائرية وطابع اعتماد عالمات المطابقة -
   منح تراخيص استعمال العالمات،-
 ترقية األبحاث والتجارب في الجزائر والخارج وتھيئة منشآت االختبار الضرورية إلعداد المواصفات -

  .وضمان تطبيقھا
  . نشر المعلومات للجمھور والتحسيس بالتقييس-
  .ن الجزائر طرفا فيھا في مجاالت التقييس تطبيق المعاھدات الدولية التي تكو-
  

ومن مجھودات المعھد في مجال التقييس كفضاء يسمح بتذليل وتقديم الحلول أمام القيود والصعوبات   
التقنية للتقييس أنه يوفر األداة التي تسمح بخدمة للسلطات العمومية والمستھلكين على حد سواء، وھو ما 

 لجنة تقنية للتقييس تغطي وتمس مختلف فروع النشاطات، 63الل إنشاء تبرزه المجھودات المبذولة من خ
كما أنه يوفر للمؤسسات العاملة منظومة وثائقية ھامة لخدمتھا وتحقيق اليقضة في مجال التقييس، والسماح 
بالحصول على المعلومة بسھولة من قبلھم، إضافة إلى برامج التكوين والندوات التي ينظمھا لصالح كل 

  .رافاألط
  
  ويعني بالنسبة لمن يحصل على ھذه الشھادة من : ACCREDITATION   االعتماد 3 -2- 2

جھة معتمدة في مجال التقييم والمطابقة اعترافا بكفاءة نشاطاته، وفي الجزائر تغطي ھذه المھمة الھيئة 
  :ومن مھامھا ،2009التي بدأت فعليا في  ALGERAC  461الجزائرية لالعتماد

  . وضع القواعد واإلجراءات  المتعلقة باعتماد ھيئات التقييم المطابقة-
  . وفق المعايير الوطنية والدولية فحص الطلبات ومنح قرارات االعتماد لھيئات التقييم والمطابقة-
  . القيام بإجراءات تجديد، وسحب قرارات االعتماد من ھيئات التقييم والمطابقة-
   وضع البرامج الدورية المتعلقة بالتقييم والمطابقة-
  . عقد االتفاقات ذات العالقة مع برامج ونشاطات االعتماد مع الھيئات الدولية-
  .ات الدولية واإلقليمية تمثيل الجزائر أمام الھيئ-
   نشر الوثائق الخاصة بموضوع االعتماد-

                                                 
458 http://www.mipi.dz/file/fr/constructionVar.pdf 

 بتاريخ  AIB-VINÇOTE - s.a Bruxelles, Belgique من المكتب الدولي9001/2000   حاصل على شھادة االيزو  459
26/03/2007  

http://www.ianor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27 
المرسوم التنفيذي : الجزائري للتقييس محل المعھد الجزائري  للتوحيد الصناعي والملكية الفكرية فيما يخص التقييس، أنظرحل المعھد 

  460  المتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقييس 21/02/1998 المؤرخ في 69-98رقم 
 المتضمن إنشاء، تنظيم 6/12/2005 الموافق 1426 ذو القعدة 04في  المؤرخ 05/466 تأسست بموجب المرسوم التنفيذي رقم  461

 .وعمل الھيئة الجزائرية لالعتماد
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  :ويخص االعتماد بالنسبة للھيئة الجزائرية لالعتماد كل من  
   المخابر-
   ھيئات التفتيش -
  462. ھيئات اإلشھاد-

 بكفاءة المخابر وھيئات ويسمح االعتماد باكتساب ثقة الجمھور من خالل منح االعتراف الرسمي  
التفتيش واإلشھاد، والسماح للعمالء بالحصول على خدمات موثوق بھا خاصة فيما يخص الجانب التقني، 
كما أنه يجنب المتعاملين تكاليف االختبارات الناتجة عن عدم الوثوق في الھيئات غير المعتمدة ويعطي 

  .وثوق وطني ودولي في المنتجات الوطنية
  

 ال يضمن االنسياب الحر للمنتجات والخدمات في السوق الدولية فقط ولكنه يساھم في واالعتماد  
تحسين تنافسية االقتصاد الوطني، ومن ھذا المنطلق ينبغي أن يؤدى من منطلق تطوعي وليس من منطلق 

     463.االمتثال لألوامر
  

  464: بعدة أعمال واستخلصت مجموعة من النتائج الھامة ALGERACد قامتقو
ولديھا  جودة وشمل ھيئات تقييم المطابقة من مخابر وھيئات تفتيش بھا نظام إدارة: les Coachingsتقييم 
  :اد فوجدت أنھااعتم
  . بالنسبة للمخابر (iso/cei17025/2005) تتوفر على نظام فني ال يستجيب إلى المعايير الدولية لالعتماد-أ
 iso بالنسبة لھيئات التفتيش فان نظام الجودة المتبع ال يستجيب إلى متطلبات نظام إدارة الجودة-ب

  .iso/cei/17020/1998الخاصة بھيئات التفتيش  وال يتوفر على المواصفة الدولية لالعتماد 9001/2000
 على المستوى الوطني جزئية خاصة فيما يخص قرارات اإلشھاد والحصول على الشھادة  عملية اإلشھاد-ج

  .فإنھا تتم من طرف فروع لمجموعات أجنبية
 

  (OEC)تقييم والمطابقة نظام التقييم األولي أمام ھيئات الALGERACوضعت  465:نظام التقييم األولي
كعملية أولية مستقلة عن االعتماد من اجل معرفة موقف ھذه الھيئات مقارنة بمعايير االعتماد وم ثم تقدير 

  .يم أو العمل الفعليھدرجة التوافق ومعايير االعتماد سواء على مستوى المفا
تبقى غير ) ، االعتماد، القياسةالتقييس، اإلشھاد( كما ترى الھيئة أن ھيئات الجودة الموجودة حاليا   

كافية وال تستجيب للمتطلبات الدولية، وتؤكد أن العالقة بين ھذه الھيئات والمؤسسات تبقى ضعيفة إضافة 
  .إلى أن وعي المؤسسات بأھمية الجودة يتسم ھو كذلك بالضعف

  
 ھيئة تقييم 32مادومن ضمن الجھود المبذولة في مجال االعتماد نجد انه يتم العمل على مرافقة اعت  

 ھيئات فحص، إضافة إلى العمل الجاري ألجل تكوين شبكة وطنية من 08 مخبر و24ومطابقة منھا 
لتدعيم القدرات المتوفرة حاليا، وھناك تطلع إلى تقديم دعم مالي ) التحليل والقياسة/ التجارب( المخابر

  .لمرافقة ھيئات التقييم والمطابقة للحصول على االعتماد
  
 Certification : اإلشھاد بالمطابقة2-4- 2

في ھذا المجال يمكن القول إن كل الجھود موجھة نحو تفعيل المؤسسة الجزائرية وجعلھا أكثر   
  466:تنافسية من خالل توفير آليات التأھيل الالزمة وقد شملت عملية المساعدة على المطابقة

  :systèmes de managementأنظمة اإلدارة  - أ
واصفات ايزو  على مساعدة اإلشھاد بالمطابقة فيما يخص م467 مؤسسة670تحصلت لحد اآلن و  

 في إطار البرنامج الوزاري، وتم توسيع المطابقة ألنظمة أخرى مثل النظام 370 منھا 14000، ايزو 9000

                                                 
 . من المرسوم السابق05 المادة  462

463 Une partie de la lettre d’engagement de la direction d’ALGERAC, 16/12/2006. 
464 Compétitivité, Démarche qualité et Accréditation, document d’Algerac, p.35-36. 
465 Ibid, p. 37. 
466 Samir drissi, op. Cit. 
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 .18001، والنظام الخاص بالصحة واألمن في مراكز العمل ايزو OHSAS 22000الخاص بأمن األغذية 
   .%80 إلى %50ة من  الدولة للحصول على شھادة المطابقالمقدمة منتم رفع حصة المساعدة و
  
  :المنتجات - ب

 عائالت 10مؤسسة، كما تم منح المواصفة لـ 13 منتج ترجع لـ52تم منح إشھاد بالمواصفة لـ  
 Socle de priseفيات، الخالط، االسمنت، القاطع الكھربائي، الحن( تشمل   familles de produitsمنتجات

de courantيب، مواد التنظيف، الملح الغذائي، أنابPEHD ،Radiateur de chauffage ،tampons 
regards(.  

  
  : الملكية الصناعية2-5- 2

  468:وھو مجال يختص به المعھد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والذي تتحدد مھامه في  
   توفير حماية الحقيق في الملكية الصناعية؛-
   حفز ودعم القدرة اإلبداعية واالبتكارية؛-
  للمواطن والصناعيين ومؤسسات البحث والجامعات؛يل الوصول إلى المعلومات التقنية  تسھ-
  .وعة ترقية وتنمية قدرة المؤسسة الجزائرية في مجال المنافسة والحماية من الممارسات غير المشر-
  . حماية االختراعات وتسجيلھا-
  . تطبيق االتفاقات والمعاھدات الدولية في مجال الملكية الصناعية التي تكون الجزائر طرفا فيھا-
  

  469:وقد شھد مجال الملكية الصناعية تطورا معتبرا في السنوات األخيرة بحيث  
  .2008 -2007 تضاعف عدد الشھادات الممنوحة في ميدان العالمات الممنوحة بين عامي -
  .2008 والثالثي األول 2007 بين الثالثي األول 166إلى  05 ارتفاع في عدد النماذج الصناعية من -
  .2008 سنة 346 إلى 2007 سنة 18  ارتفاع في عدد تجديد العالمات من-
  . مراجعة لألوامر المختلفة إليجاد انسجام في التشريعات في مجال الملكية الصناعية واألمن الصناعي-
 تقديم الدولة مساعدات للمؤسسات في مجال األمن الصناعي من اجل توسيع اإلشھاد بالمطابقة إلى نظام -

  ).OHSAS 18001(تسيير األمن في مراكز العمل 
  
   470: جائزة الجودة الجزائرية2-6- 2

فقا مع السوق تماشيا مع التطورات العالمية واعتناقا لمبادئ إدارة الجودة الشاملة كمنھج شامل وتوا  
العالمية ومع انتشار الجوائز العالمية للجودة كأداة لتحسين الجودة ورفع الوعي لالھتمام بھا  أنشئت الجزائر 

  .جائزتھا للجودة لتقييم أداء المؤسسات الجزائرية في مجال الجودة
  

حفل يقام  المؤسسات الجزائرية العاملة في الجزائر فقط وتسلم مرة في السنة في  الجائزةوتخص
ديسمبر من كل سنة، وتكون المشاركة فيھا مجانية، وتحصل المؤسسة  19بمناسبة اليوم الوطني للتقييس 
  :، وقد تحصلت عليه في السنوات األخيرة كل من471دج2.000.000: الفائزة على مبلغ مالي يقدر بـ

  .2007 سنة ALRIMسة الوطنية النجاز الھياكل المعدنية  المؤس-
  .2008 وھي فرع من سونلغاز سنة TRANSMEX مؤسسة -
  .2009 مؤسسة ميناء بجاية سنة -

    
                                                                                                                                                             
467 Algérie: Management / qualité – 670 entreprises certifies selon M. Djaaboub. Journal la tribune 21-03-
2010 http://fr.allafrica.com/stories/printable/201001181461.html 
 

 عية  المتضمن إنشاء المعھد الوطني الجزائري للملكية الصنا21/02/1998 المؤرخ في 68-98 المرسوم التنفيذي رقم  468
 www.mipi.dz/file/fr/constructionvar.pdf              بناء نظام وطني للجودة، الوضعية الحالية واألعمال الجارية،   469
  . والمتضمن جائزة الجودة الجزائرية06/01/2002 المؤرخ في 2002 -05 انشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم-470

 .03/04/2002 القرار الوزاري المؤرخ في -
 دج10.000.000 إلى 2010 تم رفع المبلغ ابتداء من جائزة الجودة  471
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  : تھدف الجائزة إلى:أھداف جائزة الجودة الجزائرية: أوال
   إيجاد مرجعية للجودة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية؛-
إرشاديا للمؤسسات بأنواعھا الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذا الھيئات لالطالع  اعتبار الجائزة دليال -

  ومعرفة نقاط قوتھا ونقاط التحسين بالنسبة لمسار الجودة فيھا؛
   مكافأة  النتائج المحققة في مختلف نشاطات المؤسسات من خالل الجودة؛-
  ؛ تشجيع الجھود المبذولة  من المؤسسة الجزائرية نحو التميز-
  تحفيز واندماج مجموع العاملين في مشروع الجودة؛-
  . اعتراف العمالء بمجھودات المؤسسات في مجال الجودة-
  

  :عناصر جائزة الجودة الجزائرية: ثانيا
 فصول لكل منھا تقييما نقطيا يجعل مجموع مايمكن أن تحصل 09 تضم جائزة الجودة الجزائرية   

 80 إلى 40تم اإلجابة على ھذه العناصر ضمن تقرير مفصل من نقطة كحد أقصى وت1000عليه المؤسسة 
  :صفحة ويمكن أن نجمل ذلك في الجدول التالي

  
  تقييم عناصر جائزة الجودة الجزائرية      30:جدول رقم

 التنقيط الفصل عنصر التقييم
 بدون تنقيط تقديم الفصل األول
120 الفصل الثاني   نقطة لتزام اإلدارةا
80 الفصل الثالث   نقطة إلستراتيجية واألھدافا
  نقطة200 االستماع للعمالء والمستفيدين الفصل الرابع

120 الفصل الخامس   نقطة التحكم في الجودة
100 الفصل السادس   نقطة قياس الجودة

80   نقطة الفصل السابع  تحسين الجودة
100   نقطة الفصل الثامن مشاركة العاملين
200   نقطة الفصل التاسع النتائج

Source : Le prix algérien de la qualité, objectifs, conditions de participation et questionnaire, ministère de 
l’industrie et de la promotion des investissements, édition 2009. www.mipi.dz/index_fr.php 
 

  :الجزائرية كما يليويمكن أن نفصل في مكونات عناصر جائزة الجودة 
ال يخضع للتنقيط ويخص تقديم المؤسسة بمعرفة اسمھا وعنوانھا ومھمتھا واسم مديرھا  : التقديم- أ

ومساھميھا وعدد عمالھا وتبعيتھا إلى مجموعة أو ھيئة وصية وھيكلھا ونشاطھا ومنتجاتھا واھم متعامليھا 
  .ومورديھا وحصتھا التصديرية

  
فيھا بمعرفة مراحل إدخال الجودة والمسؤولين عنھا ومختلف المعلومات كما يتضمن  مسار الجودة   

األخرى، إضافة إلى إستراتيجية الجودة وأھدافھا وتحديد نظام الجودة في المؤسسة والجھود المبذولة في 
  .مجال التحسين منذ عام وأخيرا تقديم النتائج المالية للثالث سنوات األخيرة

  
 في مشروع الجودة  اإلدارة نقطة تخص معرفة مدى اندماج 120 لھذا العنصر يتطُْعأ:  التزام اإلدارة- ب

 فيما يخص المساندة التي يقدمونھا واإلطارات من خالل سلوك المسؤولين والموارد التي خصصتھا لذلك
عامليبن لتدعيم ثقافة الجودة بتقييم مدى انخراطھم في مبادرات التحسين المستمر وتلبيتھم لتوقعات العمالء وال

  .والمساھمين والموردين
  

 قدوة لآلخرين فيما يخص مبادراتھا الداخلية والخارجية التي تعني نشر  اإلدارةوھل تمثل  
المعلومات، التواجد الدائم لحل المشاكل وتقديم المساندة، اإلنصات، التكوين، التواصل والعالقات الجيدة مع 

  .العمالء والموردين
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 التي تثمن بھا اإلدارة مجھودات  ونجاحات األفراد وفرق العمل في الجودة ھذا إضافة إلى الطريقة  
  .باالعتراف واإلدماج في نشاطات التحسين والتحفيزات المقدمة

  
 نقطة تتمحور حول معرفة مدى ارتباط إستراتيجية 80كانت نقطة ھذا العنصر  :ستراتيجية واألھداف اال- ج

سة، وكيف تم إدخال إستراتيجية الجودة كھدف في كل وظائف المؤسسة الجودة مع اإلستراتيجية الكلية للمؤس
وھو ما يظھر بإيصال اإلستراتيجية وخططھا للعاملين، ومدى فھمھم واندماجھم فيھا إضافة إلى رضا 

  .العمالء وتحسين اإلنتاجية
 وتحديد وفي ذلك يجب أن تتم معرفة اإلستراتيجية وأھدافھا من قبل مجموع العاملين في المؤسسة  

  .المؤشرات التي تحدد مھامھم في ذلك
  
 نقطة وھنا تتم اإلجابة على مجموعة 200وله أھمية قصوى جعلته يأخذ  : اإلنصات للعمالء والمستفيدين-د

من التساؤالت تقتضي معرفة الكيفية التي يتم بھا قياس رضا العمالء والمستفيدين، وفي ذلك تستخدم 
حقيقات التي تجريھا عن رضا العمالء، سبر اآلراء، دراسة الشكاوى، المؤسسات وسائل عدة منھا الت

االقتراحات، المقارنة مع المنافسين، تقييم وتطوير الطرق التي تسمح بتحديد رضا العمالء،العالقة مع 
  .جمعيات المستھلكين، تطور حصص السوق

  
بعين االعتبار احتجاجات  ھذا العنصر يجيب على التساؤالت المتعلقة بمدى اخذ المؤسسة أنكما   

العمالء وقدرتھا في االستجابة لذلك، وخاصة قدرتھا على استباق احتياجاتھم الظاھرة والضمنية باعتمادھا 
الدراسات السوقية المتعلقة بتطور األذواق والحاجات، وھل يتم اخذ مجمل احتياجات العميل بدء من تصميم 

  . والخدماتالسلعرھا من أبعاد المنتج وحتى النواحي البيئية واألسعار وغي
  

ومن ضمن ما يجيب عليه ھذا العنصر ھو رد فعل المؤسسة أمام النتائج التي يحققھا منافسوھا في   
نفس المجال اإلنتاجي وھو ما توضحه الخدمات ما بعد البيع، الوالء للمؤسسة من طرف الزبائن، السياسة 

  .الخ....التسويقية المتبعة، 
  
  : إلى االطالع على ويتعلق بالوصول120ِّتقييمه حدد بـ: جودة التحكم في ال-ه
   الكيفية التي توصل إلى التحكم في جودة المنتجات والخدمات،-
   الكيفية التي يتم بھا التحكم في جودة خدمات الموردين والمناولين،-
  . كيفية التحكم في العمليات-
  
 المؤشرات المحددة من طرف إدارة المؤسسة  نقطة والغرض منه معرفة100استحق  : قياس الجودة-و

والتي تسمج لھا ببلوغ أھداف الجودة، ومدى توافر المؤشرات التي تسمح للعاملين بمتابعة جودة أعمالھم، 
  .ومن جھة أخرى الطريقة التي تستعمل بھا ھذه المؤشرات من اجل التحسين

  
ليل النتائج المتعلقة بأداء العمليات،  نقطة وموضوعه معرفة كيف يتم تح100أخذ  : تحسين الجودة-ز

 ونشاطات تحسين الجودة بربطھا مع أھداف أعمالوالتعرف على الطريقة التي يتم بھا بناء مختلف 
  . وضمان فعالية أعمال تحسين الجودةإدارة كيفية إلىضاقة إالمؤسسة والنتائج المتحصل عليھا، 

  
ه االطالع على مقترحات العاملين في ما يخص أعمال  نقطة وغرض100 بلغ تقييمه : مشاركة العاملين- ح

 إعالمھمونشاطات تحسين الجودة، وكيف يتم إعالم العاملين وتكوينھم لبلوغ أھداف الجودة، وكيفية 
  .بالنجاحات المحققة في مجال الجودة بالنسبة للمؤسسة

  
 نقطة تتمحور 200ء والمستفيدين بـ للعمال اإلنصات في عنصررأيناوكان التركيز ھنا عاليا مثلما : النتائج-ط

 وتعبئة بإرضاء والنشاطات المرتبطة األعمال العمالء والمستفيدين، ونتائج بإرضاءحول المؤسسة المتعلقة 
  .العاملين
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، حصص السوق، األرباحومن ضمن محاوره معرفة مستوى تطور النتائج المالية للمؤسسة،   
 المھمة اآلجالتكاليف الحصول على الجودة والالجودة،  ( داءاألوالنتائج المقاسة من خالل مؤشرات قياس 

principaux délais ،اإلنتاجية.(  
 حياة الجماعة، تقليص مجاالت المساھمة المقدمة من المؤسسة بالنسبة لمحيطھا خاصة في وأخيرا  

  .الخ...، العمل، واإلزعاجالضجيج 
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  :)ENADمجمع ( المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد التنظيفعندراسة  :انيثالمبحث ال
   :توصيف الدراسة: األولالمطلب 

  : ظروف اختيار عينة الدراسة1
 باسم 1983 سنة أنشئت : حول المؤسسة الوطنية لصناعة المنظفات ومواد التنظيفعامةنظرة  1- 1

 تطوير الصناعات الكيماوية في الجزائر إطار  فيE.NA.Dالمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد التنظيف 
  .خاصة قطاع المنظفات ومواد التنظيف المنزلي والبدني

  
 لتصبح بذلك قطبا وطنيا E.NA.D المؤسسة اتخذت تسمية مجمع ھيكلة إعادة وبعد 1997في سنة   

  .في صناعة المنظفات
 موزعة إنتاجيةوحدات   فروع تسمى بالشركات وكل فرع منھا يتكون من04يتكون المجمع من   
  :كالتالي

الواقعة بسور الغزالن والية البويرة والتي تشرف  SIDET) تكجدة(  الشركة الصناعية لمواد التنظيف-أ
  :على وحدتين ھما

   مركب سور الغزالن؛-
   وحدة االخضرية؛-
  
  : منوالمؤلفة SHYMECA  شركة التنظيف المنزلي والبدني الجزائر الوسطى-ب
   لمواد التجميل؛وحدة رويبة-
  وحدة رويبة لمنتجات التنظيف؛-
  وحدة حسين داي لمنتجات التنظيف؛-
  
  :وتشرف على وحدتين ھما SODER شركة مواد التنظيف الرمال قسنطينة -ج
   وحدة العوينات تبسة لمواد التنظيف؛-
  وحدة سكيكدة لمواد التنظيف؛-
  
   من وحدة واحدة فوتتأل SODEORسعيدة :  شركة مواد التنظيف الغرب بـ- د
  
  472:تنافسي للمؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد التنظيفتحليل المحيط ال 2- 1

تواجه المؤسسة منافسة حادة من قبل المتعاملين في نشاط المنظفات وھذا من خالل الحصص التي   
  : والمقدرة بـيحتلھا ھؤالء المتعاملون

  حصة ھنكل -
Henkel والذي تحصل على ثالث مركبات كبرى كانت تمتلكھا .%60 إلى 55 من األلمانية ENAD وھم 

  .2002 و شلغوم العيد سنة 2000رغاية وعين تموشنت سنة 
  .Uniliver 14% حصة اونيليفار -
  ENAD 12% حصة -
  . %5: ا بـ والتي تقوم باالستيراد فقط تقدر حصتھP et C حصة -
  .%5 التركية تقدر حصتھا بـ  Hayet مجموعة حياة-
 ,GSIP, COSMOS, BIOPACH, MANUPLAST, SOGEMI إضافة إلى موزعين محليين آخرين -

SOFAD, SOMADE, PRESTIGE,  5 تقدر حصصھم بـ%.  
  

سنة  9000وفي إطار مواكبة المؤسسة لشروط المنافسة العالمية فقد تحصلت على شھادة االيزو  
  .14000 وھي بصدد الحصول على شھادة االيزو2004

                                                 
 ENAD وثائق من المؤسسة ولقاءات مع المسئولين التابعين لمؤسسة  472

 - 234 -



نور، ثلج، ندا، نضاف، حرير، كأھم منتجات : وتنتج المؤسسات منتجات متعددة تتمثل في عالمات  
  .لھا وتوزع منتجاتھا في أسواق الجنوب الجزائري

  
ا تواجه المؤسسة صعوبات كبيرة في تسويق منتوجھا في ظل المنافسة التي أصبحت تفرضھ  

 وھو %60المؤسسات األجنبية والقطاع الخاص خاصة وان المتعامل األكبر ھنكل اكتسح السوق بحصة 
  . ما يقارب مليار دج2009بصدد التصدير إذ بلغت صادراته في نھاية 

  
  :ومن الصعوبات التي تواجھھا المؤسسة كذلك نجد  

  . غياب وظيفة البيع-
   المؤسسة كانت توزع عن طريق الشركة الوطنية للتوزيع غياب إستراتيجية في محال التسويق إذ أن-

SODIGE ونتيجة للنتائج السلبية المتحصل عليھا تخلت عن شبكة التوزيع ھذه ولم تعد لديھا شبكة توزيع 
  .بالمعنى الحقيقي

 يقومون بضمان نقل منتجاتھم على حسابھم الخاص مباشرة من الشركة ومع ھذا فان ENAD مشترو -
  . ضمن نقل منتجات المتعاملين المھمين من خالل حضيرة النقل الخاصة بھاالمؤسسة ت

  
 إلى تصحيح مسارھا و التمكن من معالجة 14000 و 9000تتطلع المؤسسة بعد حصولھا على االيزو  

نقائصھا على المستوى المحلي من خالل تدعيم شبكة توزيعھا على مع تدعيم تواجدھا في األسواق التي 
 .ن والمتركزة خاصة في الجنوب ثم البحث عن أسواق أخرىتسوق لھا اآل

  
   : اختيار مجتمع وعينة الدراسة-3- 1
يتكون من جميع موظفي شركات القطاع العام الخاصة بالمنظفات بالجزائر  :مجتمع الدراسة 3-1- 1

  ..ENADوالمنضوية تحت اسم مؤسسة كبرى ھي مجمع 
  
   . اختيارھا عشوائيا تمالمؤسسةملي ھذه تمثلت في نسبة من عا :عينة الدراسة 3-2- 1
  
 الباحث بناءا على الدراسة أعدھافقرة  80 استبيان يحتوي على إعداد في األداةتمثلت  :أداة الدراسة 3-3- 1

  .ابقة في المجاالت المشابھة والقريبة من الموضوعّالنظرية والبحوث والدراسات الس
  
 ،من أساتذة الجامعات في الجزائر وخارجھا محكمين 05 تم توزيع االستبيان على :األداةصدق  3-4- 1

 الفقرات بعض وانتقاداتھم وتوجيھاتھم تم تعديل آرائھم واالقتصاد، وبناءا على اإلدارةمختصين في مجال 
  .خالل مقياس ليكرت الخماسي كالتاليوأعطيت للفقرات درجات استجابة من  ،اآلخروحذف البعض 

  موافق تماما-
  : موافق-
  : أدريال -
  : غير موافق-
  : غير موافق تماما-
تم توزيع عينة الدراسة على مختلف فروع  :توزيع العينة على مختلف الشركات والوحدات 3-5- 1
ت اإلدارة المركزية للمجمع أو المؤسسة ومقرھا  بحيث شمل وھذا بالتنقل إليھا،ووحدات المؤسسة) شركات(

 بنا أن نذكر بأنه بالنسبة نه يجدرأ إال  آنفاالمذكورةالوحدات و الفروع سور الغزالن، وكذا االنتقال إلى
نطينة فان اإلدارة العامة تكفلت بتوزبع االستبيان تفاديا للتنقل سكيكدة والمديرية العامة لشركة قس لوحدة

  .والمشاق
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  توزيع العينة على شركات ووحدات المجمع        31: رقمجدول
 المعتمدة المرفوضة المسترجعة الموزعة عدد العمال اكلالھي

 08 00 08 08 50 إدارة المجمع
  مجمع ايناد

Groupe E.N.A.D 
 08 المجموع 50 08 08 00

 15 01 16 17 110 المديرية العامة

مركب سور 
 الغزالن

975 147 124 23 101 
تكجدة  مركب 

 سور الغزالنب
  
  

SIDET   

وحدة 
 ةاالخضري

226 35 29 02 27   
  

   143 26 169 199 1311 المجموع

 05 00 5 05 18 المديرة العامة

 وحدة الرويبة
 لمواد التجميل

99 15 13 01 12 

 07 00 07 07 46 وحدة الرويبة

وحدة حسين 
 داي

52 08 08 00 08 

شركة 
التنظيف 
المنزلي 
والبدني 
الجزائر 
 الوسطى

SHYMECA

 مجمع ايناد
Groupe 
E.N.A.D 

 32 المجموع 215 35 33 01
 05 00 05 05 14 المديرية العامة

 10 02 12 13 84 وحدة سكيكدة
 

وحدة لعوينات 
 تبسة

60 10 10 00 10 

شركة مواد
التنظيف 

الرمال 
 قسنطينة

SODER 02 27 28 158 25 المجموع 
 03 00 03 3 12 المديرية العامة

 10 00 10 10 56 يدةوحدة سع
شركة مواد 

التنظيف 
  سعيدةالغرب

SODEOR 
 13 المجموع 68 13 13 00

 221 29 250 283 1802 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
   الباحثإعدادالجدول من :المصدر

  
 تحتوي ، كل واحدة منھا شركات04 يتكون من  E.N.A.Dيتضح من الجدول السابق أن مجمع ايناد  

استبانه،  وزعت على  283 وقد تم توزيع ،وزعة على مناطق مختلفة من الوطنعلى مجموعة وحدات م
 %88 أي مايفوق  استبانه 250 لكل وحدة او مديرية، استرجعت منھا %15مختلف الوحدات بنسبة تقارب 

َّ إما ألنھا لم تمأل بما يتيح استعمالھا أو ردتاستبانه 29من الموزعة وھو معدل جيد، وقد تم استبعاد  ُ    فارغة،ُ
وھي نسبة  1802البالغ  من عدد العاملين  %12 تفوق نسبةب أي ، مشاھدة فقط221 اعتماد  في النھايةليتم

  .مقبولة
  
 وكان ، لكل فقرةكرونباخالفاات المقياس تم حساب معامالت لحساب درجة ثب :صدق المقياس 3-6- 1

بول يفوق المعدل المطلوب والمقدر  وھو معامل ثبات جيد ومق،%94 معامل الثبات لالستبانة ككل ھو
   .%60بـ

   كرونباخ الكلي لالستبانةألفامعامل الثبات             32:جدول رقم

 الفا كرونباخ عدد الفقرات

80 .947 
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  :اإلحصائيةالمعالجة  2
  :مراحل معالجة البيانات 1- 2
  : ترميز االستبيان1-1- 2

 05 إلى 01 بإعطاء كل رأي قيمة معينة من  تم ترميزھا االستباناتبعد الحصول على مجموع   
  : كالتالي

  01=     موافق تماما
  02          =  موافق 

  03  =  ال ادري 
  04  =  غير موافق 

  05=غير موافق تماما 
  
  : ادخال البيانات1-2- 2

 للعلوم اإلحصائية برنامج الحزم باستخدام اآللي الحاسب إلىالقيم  وفي مرحلة الحقة تم إدخال  
) T(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت جداول  واستخلصت منه ،SPSSتماعية االج

  .إحصائيا مدى صحة الفرضيات ومدى داللتھا إلثبات
  
  : تحديد طول الخاليا1-3- 2

  :وقد تم تحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي الدنيا والعليا كما يلي  
    4=1-5 =حساب المدى -
  0.8=5:4= ليةطول الخ-
  أقل قيمة في المقياس+ طول الخلية =  للخليةاألعلىالحد -

    =      0.8 + 1=1.8  
  

  :وبالتالي يصبح طول الخاليا كالتالي
   موافق تماما1.8 إلى 1من 
   موافق2.6 إلى 1.8من 
   ال ادري3.4 إلى 2.6من 
   غير موافق4.2 إلى 3.4من 

   غير موافق تماما5 إلى 4.2 من 
  
  : خصائص مجتمع الدراسةوصف 2- 2

الجنس، العمر، المستوى العلمي، المستوى :  متغيرات شخصية وتنظيمية للدراسة وھي04تم تحديد  
  . وكانت النتائج كالتالياإلداري
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   العينةأفرادتوزيع              33:جدول رقم  
 

       

N الخصائص الشخصية والوظيفية التكرارات %النسب المئوية 
 221 ذكر 143 64.7
 أنثى 78 35.3

 الجنس

  .من اعداد الباحث: المصدر
  
   :الجنس -

ما ، أي %64.7المالحظ أن نسبة الذكور في العينة تفوق نسبة اإلناث إذ يمثل الذكور مانسبته   
 الشركات  وھي داللة على اعتماد، موظفة78 بمجموع ،%35.3 بينما تمثل اإلناث ،موظف143مجموعه 

  . وطبيعة العمل بحد ذاته اإلنتاجي وھذا لطبيعة نشاط المؤسسةأكثر من اإلناثعلى توظيف الذكور 
  
  :لعمرا -

 سنة والتي 50-41 سنة و 40-21يظھر الجدول ان المؤسسة تعتمد أكثر على الفئتين العمريتين   
 ال تمثل إال نسبة 50 سنة 30 من ألقل ّ إال أن الفئة العمرية ،%38.46، %28.05سجلت نسبھما على التوالي 

وھي داللة على وضع المؤسسة الذي ال يتسم بالتوسع واالستثمارات الجديدة من اجل زيادة ، %15.84 قليلة
  .%17.65 سنة تسجل رقما متوازنا بنسبة 51التوظيف، بينما تبقى النسبة العمرية ألكثر من 

  
    :المستوى العلمي -

 وقد بلغت ، من أفراد العينة ھي من الجامعيين ذوي المستويات العاليةالمالحظ أن نسبة كبيرة  
 ،ھذه الدراسات  نظرا لفھمھم ألھمية مثل،رةِّ وھي داللة على أن إجاباتھم ستكون معب، %40.27نسبتھم 

  . متوسطة%21.72وممن لھم مستويات ثانوية  ،%38.00ويبقى أن 
  
   :اإلداريالمستوى  -

 وھذا ،لإلدارة التنفيذية 29.4 و، لإلدارة الوسطى50.7 و، لإلدارة العليا19.9تراوحت العينة بين   
 وكذا لطبيعة المؤسسة فھي مؤسسة إنتاجية طبيعي أن تكون اإلدارة العليا اقل نسبة لطبيعتھا اإلشرافية العامة

  .يغلب على إداراتھا الكثافة في اإلدارات الوسطى والتنفيذية
 
 وقد تم إجراؤه للتأكد من استقاللية متغيرات العوامل ):مربع كاي(اللية  اجراء اختبار االستق3- 2

 تأكيدالديمغرافية عن بعضھا البعض وھي الجنس مع العمر، المستوى التعليمي، المستوى اإلداري وبالتالي 
  :عشوائية العينة وكانت النتائج كالتالي

  
  
  
  
  

 سنة فأقل30 35 15.84
  سنة40 – 31 62 28.05
  سنة50 – 41 85 38.46

 
 

221 

  سنة فأكثر51 39 17.65
 العمــــر

 جامعي 89 40.27
 ثانوي 84 38.00

 221 

 متوسط 48 21.72
 المستوى العلمي

 إدارة عليا 44 19.9
 إدارة وسطى 112 50.7

 221 

 إدارة تنفيذية 65 29.4
 المستوى اإلداري
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 : مربع كاي للجنس مع العمر3-1- 2
  

 الجدول المزدوج بين الجنس والعمر                    34:جدول رقم
Tableau croisé العمر * الجنس 

 العمر  

سنة فأقل30   50 الى 41من   سنة40 الى 31من    Total  فأكثر51من  

52 38 21 ذكر 32  الجنس143

33 24 14 أنثى 7 78

Total 35 62 85 39 221

 
 اختبار مربع كاي للجنس والعمر            35:جدول رقم

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 6.258a 3 .100

Rapport de vraisemblance 6.836 3 .077

Association linéaire par 

linéaire 

3.202 1 .074

Nombre d'observations 

valides 

221   

  
 وھي كما ھو 0.100مته ي مع احتمال معنوية ق6.258 لنا الجدول السابق قيمة مربع كاي البالغة بيني  

 وجود عالقة بين الجنس  أي بمعنى آخر عدمإحصائيةمما يعني عدم وجود داللة  0.05مالحظ قيمة اكبر من 
 .والفئات العمرية) وأنثىذكر ( 
  
 :مستوى التعليميربع كاي للجنس مع ال م3-2- 2
  

 مستوى التعليميالجدول المزدوج بين الجنس وال            36:جدول رقم

Tableau croisé التعليميالمستوى * الجنس  

  التعليميالمستوى  

 Total متوسط ثانوي جامعي  

32 53 58 ذكر  الجنس143

16 31 31 أنثى 78

Total 89 84 48 221
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 مستوى التعليمياختبار مربع كاي للجنس وال             37:جدول رقم
              

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson .185a 2 .912 

Rapport de vraisemblance .185 2 .912 

Association linéaire par linéaire .009 1 .923 

Nombre d'observations valides 221   

a. 0 cellules (.0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 16.94. 

  
وھو  0.05وھي قيمة اكبر من  0.912 واحتمال معنوية 0.185الجدول السابق يعطي قيمة مربع كاي   

  .والمستوى التعليمي) ذكر وأنثى(ما يعني عدم وجود داللة إحصائية أي عدم وجود عالقة بين الجنس 
  
  :مستوى اإلداريربع كاي للجنس مع ال م3-3- 2

  اإلداريمستوى الجدول المزدوج بين الجنس وال                  38:قمجدول ر
 

Tableau croisé االداري المستوى * الجنس 

 المستوى االداري  

 Total ادارة تنفيذية ادارة وسطى ادارة عليا  

44 65 34 ذكر  الجنس143

21 47 10 أنثى 78

Total 44 112 65 221

  
 داريمستوى االاختبار مربع كاي للجنس وال                 39:جدول رقم

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 5.478a 2 .065

Rapport de vraisemblance 5.652 2 .059

Association linéaire par linéaire .524 1 .469

Nombre d'observations valides 221   

    
 مما 0.05كبر من أ وھي قيمة 0.65 وبمعنوية 5.478 قيمة مربع كاي تساوي أنيظھر من الجدول   

  .اإلداري ومنه وجود استقاللية بين متغير الجنس ومتغير المستوى إحصائيةود داللة يعني عدم وج
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 تدل على 0.05 أن النتائج السابقة والتي أسفرت على وجود مربع كاي وبقيمة معنوية اكبر من :النتيجة
ا، وھو استقاللية متغير الجنس ومتغيرات العمر، المستوى التعليمي، المستوى اإلداري، وعدم ارتباطھ

  .مايدعم أن العينة المختارة ھي عينة عشوائية
  

  : دراسة الفرضيات والنتائج المترتبة عنھا:المطلب الثاني
 ھذا المبحث بكل ما يتعلق باختبار الفرضيات ومناقشتھا وتفسيرھا ومن ثم لسنھتم من خال  

  :النقاط التاليةاقتراح ما يمكن من تالفي النقائص الناتجة وھذا بدراسة 
  . الفرضياتاختبار-
  .منافقشة نتائج البحث-
   .موجبات تبني منھج إدارة الجودة الشاملة-
  
  : تم اختبار جميع الفرضيات المذكورة سلفا في مقدمة البحث كالتالي:اختبار الفرضيات 1
  :األولختبار الفرض إ 1- 1

 الجودة إدارةھا  ثقافة تنظيمية تتطلبإلى مبادئ التحول إن :مفادھايتضمن ھذا الفرض فرضية   
  .الشاملة غير متوفرة في المؤسسة

  
وتمت االستعانة الختبار ھذا الفرض بكل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة   

 لمعرفة ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) T(االتجاه العام للعينة ثم اختبار ت
α=0.05 ومن اجل دراسة ھذا الفرض ثقافة الجودة الشاملة في المؤسسة،  إلى في مدى توافر مبادئ التحول

  :اتبعنا الخطوات التالية
  
  ختبار الفرضيات الفرعيةإ 1-1- 1

 وكانت النتائج ، متوسطاتھا وانحرافاتھا المعياريةتثِحُب ، فرضية فرعيةأو مبدأ 11 اختبار تم  
  :حسب كل فرض فرعي كما يلي

  
فة الجودة الشاملة غير متوفر في ام اإلدارة العليا للتحول إلى ثقالتز امبدأ إن: 1الفرض الفرعي 

  .المؤسسة
 اختبارھا جرى  )5-4- 3-2- 1( من االستبانة  فقرات05وتم االعتماد في دراسة ھذا الفرض على   

   : الجدول التالييظھرهوفق ما 
   العليااإلدارةالتزام                 40:جدول رقم

 

 العليا اإلدارة
 لتزمةم غير
 متابعة وغير
 التحسين لعملية

 المستمر
 للجودة

 العليا اإلدارة
 على تعمل ال

 إرضاء
 العاملين
 ثقة وكسب
 العمالء

 تعمل ال
 العليا اإلدارة
 توعية على

 العاملين
 بأھمية
 الجودة

 اإلدارة توفر ال
 من المزيد العليا

 الدعم و الموارد
 ألنشطة المعنوي
 الجودة

 إدارة تتواصل ال
 مع ةالمؤسس
 الموردين

 ال و والموزعين
 فھم في تشركھم

 إستراتيجيتھا
 وخططھا

 المتوسط
 للمبدأ العام

N 221 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.6570 2.61 2.46 2.68 2.69 2.85 الحسابي

االنحراف 
 1.05753 1.255 1.309 1.418 1.320 1.392 المعياري

درجة 
 ال أدري موافق ال أدري ال أدري ال أدري ال أدري الموافقة
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ال " درجة الموافقة عند إجاباتھا جل الفقرات تراوحت أنالجدول السابق خالل المالحظ من   
ا للمزيد من الموارد  العلياإلدارة والمتعلقة بعدم توفير ، عبارة واحدة عند المالحظة موافقإال ،"دريأ

  .1.3 وبانحراف معياري 2.46: ابي فيھا بـ وقد تراوح المتوسط الحس، الجودةألنشطةوالدعم المعنوي 
 ،والجدير بالذكر أن الرأي بعدم الدراية لباقي الفقرات يعتبر رأيا محايدا سلبيا يدعم رأي الموافقة  

ما يعطي داللة على ، م العينةأفراد العليا من جانب اإلدارة  لطبيعة التزامإدراك ھناك عدم أنمما يدل على 
 يوضحه وھو ما ، ثقافة الجودةإلى التحول وأھمية وموظفيھا لفھم طبيعة دارةاإلعدم وجود تواصل بين 

 والذي يقترب من 1.057 وبانحراف معياري 2.65:  المقدر بـللمبدأ أو الفرض الفرعي األولالمتوسط العام 
م من طرف  بمدى توفر االلتزااألفراد العاملين والذي يؤكد عدم دراية ،درجة الموافقة عنه من عدم الموافقة

   . ثقافة الجودة الشاملة في المؤسسةإلى العليا لضمان التحول اإلدارة
  

ير المنظمة للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة غير متوفر ق فكرة العميل يدإن مبدأ تعمي: 2الفرض الفرعي 
  .في المؤسسة

  :تائج كالتالي وكانت الن)9- 8-7- 6( من االستبانة  فقرات04شملت دراسة ھذا المبدأ اختبار   
  

  تعميق فكرة العميل يدير المنظمة        41:جدول رقم
 المؤسسة تقوم ال

 وأبحاث بدراسات
 على للتعرف
 وتلبية العمالء

 احتياجاتھم

 تثق ال المؤسسة
 االستماع بأن

 سيحسن للعمالء
 المنتج تصميم من
 تنافسية تحقيق و

 المؤسسة

 المؤسسة تقوم ال
 العاملين بتدريب
 فھم على

العمالء اجاتاحتي

 المؤسسة تتلقى ال
 من راجعة تغذية

 حول المستھلكين
 المنتوج جودة

 العام المتوسط 
 للمبدأ

N 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.5645 2.61 2.37 2.83 2.45 الحسابي

االنحراف 
 85916. 1.121 1.201 1.252 1.219 المعياري

 افقمو درجة الموافقة موافق ال أدري موافق ال أدري
    
 وھذه ، تتجه بين درجتي الموافقة وعدم الدراية المتوسطات الحسابيةأنيتضح من الجدول السابق   
 عدم ثقة المؤسسة بي لفقرة وھو ما يبينه المتوسط الحسا،وافقة عدم المإلى أكثرھا الموافقة إلى تميل األخيرة

 الحسابي والتي يقدر متوسطھا ،لمؤسسةبان االستماع للعمالء سيحسن من تصمصم المنتج وتحقيق تنافسية ا
 وفقرة عدم تلقي المؤسسة تغذية راجعة من المستھلكين حول جودة ،1.52 وبانحراف معياري 2.83بـ

 والذي يكاد يكون في خانة الموافقة وبانحراف معياري قدره 2.61:  التي يقدر متوسطھا الحسابي بـ،المنتوج
  . وھو بطبيعة الحال رأي سلبي.1.12

    
وفيما يخص الموافقة فإن أفراد العينة توافقوا على أن المؤسسة ال تقوم بدراسات وأبحاث للتعرف   

، إضافة إلى التوافق 1.219 وانحراف معياري 2.45على العمالء وتلبية احتياجاتھم بمتوسط حسابي قدره 
 2.37ابي قدرهبمتوسط حس. على أن المؤسسة ال تقوم بتدريب العاملين على فھم احتياجات العمالء

  . 1.201وانحراف 
    
 تعميق مبدأ أن يقع في خانة الموافقة على بأنه نجد فإننا الفرض الفرعي ككل أو للمبدأوبالنسبة   

 .0.859 وانحراف معياري 2.56 قدره المؤسسة بمتوسطفكرة العميل يدير المنظمة غير متوفر في 
 
 
  

 - 242 -



 ثقافة الجودة الشاملة غير إلىى الحقائق للتحول  مبدأ اتخاذ القرارات بناء علإن: 3الفرض الفرعي 
  :متوفر في المؤسسة

 عدم صحة ذلك أو من صحة للتأكد)  13- 12-11-10(فقرات من االستبانة  04 اختبارتم   
  :واستخلصت النتائج التالية

  
               اتخاذ القرارات بناء على الحقائق    42:جدول رقم

 المؤسسة تعتمد 
 على قراراتھا في

 االفتراضات
 ليس و والتخمين
 المعلومات
 والحقائق

 قرارات تتسم
 بأنھا المؤسسة
 غير و بطيئة
 دقيقة

 تتوفر ال
 على المؤسسة
 جيدة معلومات

 محيطھا عن
 الخارجي

 المؤسسة تعمد ال
 مقارنة إلى

 أدائھا مستويات
 المؤسسات مع

 لھا المنافسة

 العام المتوسط
 للمبدأ

N 221 221 221 221 221 
متوسط ال

 2.4502 2.48 2.44 2.29 2.60 الحسابي

االنحراف 94437. 1.253 1.129 1.208 1.360 
 المعياري

 موافق موافق درجة الموافقة موافق موافق موافق
    
 كل الفقرات كانت درجاتھا عند حد الموافقة أنالنتائج الموجودة على الجدول السابق تؤكد إن   

 وھذا ما تبينه ، ثقافة الجودة الشاملةإلىءا على الحقائق غير متوفر للتحول  بناالقرارات اتخاذ مبدأ أنعلى 
 للفقرة القائلة 1.2 كحد ادني وبانحراف معياري قدره 2.29المتوسطات الحسابية للفقرات التي تراوحت بين 

للفقرة  1.36 كحد أقصى وبانحراف معياري قدره2.6 و،دقيقة وغير بطيئة بأنھان قرارات المؤسسة تتسم أب
  .علومات والحقائقن المؤسسة تعتمد في قراراتھا على االفتراضات والتخمين وليس المأالقائلة ب

  
كما وافق أفراد العينة على أن المؤسسة ال تتوفر على معلومات جيدة عن محيطھا الخارجي   

ائھا مع ن المؤسسة ال تعمد إلى مقارنة مستويات أدأ، و1.129 وانحراف 2.44بمتوسط حسابي قدره 
  .1.253 وانحراف 2.48المؤسسات المنافسة لھا بمتوسط حسابي قدره 

    
 يؤكد ھذه النتيجة من خالل وجوده  الفرعي الثالثالفرضللمبدأ أو ن المتوسط العام إوبالنتيجة ف  

  .0.944وانحراف معياري  2.45عند درجة الموافقة بمتوسط حسابي قدره 
  

لى العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج للتحول إلى ثقافة الجودة إن مبدأ التركيز ع:4الفرض الفرعي 
  .الشاملة غير متوفر في المؤسسة

وتم الحصول على النتائج ) 17-16- 15-14( من االستبانة  فقرات04شمل اختبار ھذا الفرض   
  :التالية 
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  يز على النتائج            التركيز على العمليات مثلما يتم الترك  43:جدول رقم
 ترى ال المؤسسة 

 المنتجات في
 مؤشرا المعيبة
 جودة لعدم

 العمليات

 ھناك ليست
 محددة مؤشرات
 في للجودة

 المؤسسة

 ھناك ليست
 تحليل عمليات
 الناتجة للبيانات

 العمليات عن

 الجيد األداء
 يرتبط ال للعاملين
 العمليات بتحسين

 العام المتوسط
 للمبدأ

N 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.9604 3.14 2.91 3.03 2.76 الحسابي

االنحراف 
 88765. 1.321 1.197 1.305 1.168 المعياري

 ال أدري دريأال  درجة الموافقة  ال أدري ال أدري ال أدري
    
 التركيز انت درجة موافقتھا على مبدأ جميع الفقرات كأنحظته على الجدول السابق ما يمكن مال  

 بمتوسطات حسابية تتراوح بين ،"الدراية" حول عدم متمحورة مثلما يتم التركيز على النتائج العملياتعلى 
 لفقرة المؤسسة ال ترى في المنتجات المعيبة مؤشرا على  1.16 وبانحراف معياري قدره 2.76 األدنىالحد 

 األداء بأن القائلة للفقرة 1.32 وانحراف معياري 3.14 بمتوسط حسابي األعلىوالحد  ،عدم جودة العمليات
  .الجيد للعاملين ال يرتبط بتحسين العمليات

    
ليس ھناك بأنه أما فيما يخص الفقرتين الباقيتين فقد سجل المتوسط الحسابي للفقرة القائلة   

 ليس بأنه وبالنسبة للفقرة القائلة .1.305 وانحراف 3.03 قيمة قدرھامؤشرات محددة للجودة في المؤسسة 
وبطبيعة . 1.321بانحراف  2.91لبيانات الناتجة عن العمليات فان المتوسط الحسابي سجل ھناك تحليل ل

  ا المبدأ إلى الموافقة بعدم توفر ھذ سلبي ينزع رأين عدم الدراية ھو إالحال ف
 وانحراف 2.96 ككل ھي عدم الدراية بمتوسط حسابي قدره درجة المبدأ أنوخالصة ذلك   

 معرفة من طرف العاملين بمدى ارتباط مستويات  ھناك عدمأنطي داللة على  والنتيجة تع،0.887معياري 
  . وحياديتھم ھذه تفسر على أنھا رأي سلبي اتجاه المبدأ ككل،أدائھم ونتيجة أعمالھم بالجودة ككل

  
إن مبدأ الوقاية بدل التفتيش للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة غير متوفر في : 5الفرض الفرعي 

  .المؤسسة
  من االستبانة) 21- 20-19- 18( فقرات وھي الفقرات 04وتضمن اختبار ھذا الفرض الفرعي   

  :وكانت النتائج التالية
  

  الوقاية بدل التفتيش        44:دول رقم
 يتمالمرحلة التي    

 اكبر اكتشاف فيھا
 المنتجات من كمية

 مرحلة ھي المعيبة
 النھائي المنتوج

 المؤسسة ترى
 مراقبة بان

 جميع في المنتوج
 من يرفع مراحله
 المنتج تكاليف

 في المؤسسة تقوم
 على مورديھا اختيار
 األقل السعر أساس

 المؤسسة تتوفر ال
 مراقبة نظام على
 فعال جودة

 المتوسط
للمبدأ العام

N 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.6867 2.81 2.46 2.70 2.77 الحسابي

االنحراف 
 87286. 1.416 1.238 1.280 1.285 المعياري

 ال ادري ال أدري درجة الموافقة ال أدري موافق ال ادري
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  درجة الموافقة تمحورت حول عدم الدرايةأنما يمكن مالحظته من خالل الجدول السابق ھو   
 ،فيما إذا كانت المرحلة التي يتم فيھا اكتشاف اكبر كمية من المنتجات المعيبة ھي مرحلة المنتوج النھائي

 والفقرة التي تقول بان المؤسسة ترى بأن مراقبة ،1.285 وانحراف معياري 2.77ط حسابي قدره بمتوس
، وكذا 1.280 وانحراف 2.70المنتوج في جميع مراحله سيرفع من تكاليف المنتوج بمتوسط حسابي قدره 

وانحراف  2.81 المؤسسة ال تتوفر على نظام مراقبة جودة فعال بمتوسط حسابي أنالفقرة التي تنص على 
1.416.  

    
 المؤسسة تقوم باختيار أن الموافقة فقد تضمن فقرة واحدة فقط مضمونھا رأيوفيما يخص   

  .1.238 وانحراف 2.46 بمتوسط حسابي أساس السعر األقلمورديھا على 
     

 والنتيجة عدم ،0.872ياري  وانحراف مع2.68وكان المتوسط العام للبعد ككل بمتوسط حسابي   
 لذلك من الحسابي واقتراب المتوسط ،عاملين بمدى توفر مبدأ الوقاية بدل التفتيش في المؤسسةدراية ال

  . سمة في التعامل مھما كانت درجته التفتيشأن مما يعني ،الموافقة عنه من عدم الموافقة
ي  للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة غير متوفر فاألفراد مبدأ االستثمار في إن: 6الفرض الفرعي 

  .المؤسسة
  : من االستبانة وفق ما يلي25-24- 23-22لفقرات وقد تمحور اختبار الفرض الفرعي ھذا حول ا  
  األفراداالستثمار في                45:جدول رقم

 المؤسسة تھتم ال 
 برنامج بوضع
 تعيين و الختيار
 على األفراد
 الكفاءة أساس

 توظيف يتم ال
 وفق األفراد
العمل فرق مفھوم

 بين جوةف ھناك
 التطور

 و التكنولوجي
 له الفرد استيعاب

 عالقات ترتكز
 المؤسسة
 على بالعاملين
 ليس و األوامر
 في الشراكة
 القرارات

 العام المتوسط
 للبعد

N 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.2330 2.14 2.15 2.34 2.29 الحسابي

االنحراف 
 90516. 1.093 1.169 1.221 1.311 المعياري

 موافق موافق موافق موافق موافق  الموافقةدرجة
  

 وھي الموافقة على أن ، درجة الموافقة متماثلة في جميع الفقراتأن تبين نتائج الجدول السابق  
وال ، 1.311 وانحراف 2.29بمتوسط حسابي قدره اختيار األفراد وتعيينھم ال يتم بناء على أساس الكفاءة 

إضافة إلى الفجوة بين التطور ، 1.221 وانحراف 2.34 حسابي  بمتوسطمفھوم فرق العملعلى أساس 
وھي إشارة إلى ضعف ، 1.169  وانحراف2.15 بمتوسط حسابيالتكنولوجي ودرجة استيعاب العاملين لذلك 

  ثم تركيز المؤسسة في نظر العاملين على األوامر وليس الشراكة.التدريب أو غيابه كما سيأتي الحقا
   .1.093انحراف  و2.14بمتوسط حسابي 

  
 وبانحراف معياري قدره 2.23وخالصة ذلك أن المتوسط الحسابي للبعد ككل بجميع فقراته سجل   

 وعند درجة الموافقة التي تعني عدم توفر بعد االستثمار في المؤسسة للتحول إلى ثقافة الجودة ،0.905
  .الشاملة

 المنافسة للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة إن مبدأ التعاون والمشاركة الجماعية بدل:7الفرض الفرعي 
  .غير متوفر في المؤسسة

  : كما يلي من االستبانة29-28- 27-26وقد تضمن اختبار ھذا الفرض الفقرات   
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           التعاون والمشاركة الجماعية بدل المنافسة    46:جدول رقم
 تتوفر ال 

 على المؤسسة
 لحل عمل فرق

 بين المشاكل
 و األقسام

 داراتاإل

 توجد ال
 حلقات بالمؤسسة

 بين للتعاون جودة
 أو القسم أفراد

 الواحدة المصلحة

 المكافآت أسلوب
 يقوم المؤسسة في
 و التنافس على
 الفردي األداء

 و للتنافس ميل ھناك
 إظھار على الصراع
 األقسام و اإلدارات

لبعضھا البعض 
 بمظھر الفشل

 المتوسط
 للبعد العام

N 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.6176 2.49 3.05 2.62 2.30 الحسابي

االنحراف 
 70571. 1.106 1.323 1.250 1.200 المعياري

 ال ادري موافق ال ادري ال ادري موافق درجة الموافقة
    
 المؤسسة ال تتوفر على فرق عمل أن العينة على أفراد ھناك توافقا بين أنتبين نتائج الجدول   

 لبعضھا اإلدارات إظھار وان ھناك ميل للتنافس والصراع على ،واإلدارات ألقسامالحل المشاكل بين 
 2.3 والمقدرين على التوالي 28 و26 وھو ما تفسره المتوسطات الحسابية للفقرتين ،البعض بمظھر الفشل

راية  فان ھناك عدم د28 و27 باقي الفقرتين أما ،1.1 بانحراف معياري قدره 2.49 و 1.2بانحراف معياري 
المصلحة الواحدة بمتوسط و القسم أفراد عدم وجود حلقات جودة للتعاون بين أو العينة بوجود أفرادلدى 

 وھي قيمة تقترب من درجة الموافقة عنھا من درجة عدم ،1.25 وانحراف معياري 2.62حسابي قدره 
 ، المكافآت في المؤسسةبأسلو الذي يقوم عليه باألساس عدم دراية أخرى ھذا من جھة ومن جھة ،الموافقة
 وھو ما توضحه قيمة المتوسط الحسابي المقدرة ؟ الأمقوم على التنافس واألداء الفردي ي أسلوب ھل ھو

  .1.32 وانحراف معياري قيمته 3.05:بـ
    
 أنھا أي ، الفرض الفرعي ككل فقد اتجھت إلى ادني قيمة من حيث عدم الدرايةأوأما نتيجة البعد   
 عدم ك ھناأن وھو ما يعني ،0.705 وانحراف معياري 2.61الموافقة بمتوسط حسابي قدره  إلىتكاد تنزع 

دراية شديدة لدى األفراد بان التعاون والمشاركة الجماعية بدل المنافسة للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة 
  .غير متوفر في المؤسسة

  
 للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة لمشتركةالتأكيد على ثبات الھدف والرؤية اإن مبدأ :8الفرض الفرعي 

  .غير متوفر في المؤسسة
  : وفق االستبانة كالتالي)34-33- 32-31- 30( الفقرات اختبار من ھذا الفرض تم لتأكدول  

  
  ثبات الھدف والرؤية المشتركة        47:جدول رقم

 فھم ھناك ليس 
 لھدف واضح
 المؤسسة ورؤية
 األفراد طرف من

 العاملين

 ؤسسةالم يسود
 يتسم مناخ

 بالتضارب
 في والتناقض
 والقرارات األعمال

 أفراد يشارك ال
 جميعھم المؤسسة

 ھدف وضع في
 المؤسسة ورؤية

 في الرؤية تتسم
 قصيرة بأنھا المؤسسة
 لإلبداع وفاقدة األجل

 واالبتكار

 المتوسط
 للبعد العام

N 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.2149 2.19 2.00 2.37 2.31 الحسابي

االنحراف 
 83371. 1.104 1.025 1.223 1.216 المعياري

 موافق موافق موافق موافق موافق درجة الموافقة
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 ھناك عدم فھم واضح أن العينة وتوافقا على أفراد من طرف إجماعا  ھناكأنلنا الجدول  يظھر   
والتناقض  يتميز بالتضارب سسة يسودھا مناخ وان المؤ، العامليناألفرادلھدف ورؤية المؤسسة من طرف 

 أن ويرون ، المؤسسة في وضع ھدف ورؤية المؤسسةأفراد إشراك عدم إلى إضافة ، والقراراتاألعمالفي 
 وھو ما تبينه المتوسطات الحسابية المتحصل ،لإلبداع وفاقدة األجلالرؤية التي تتبعھا المؤسسة قصيرة 
: انحراف (2.00، )1.223: انحراف( 2.37، ) 1.216:انحراف( 2.31عليھا لكل فقرة والمقدرة بالترتيب 

  ).1.104: انحراف (2.19، )1.025
    
وافر مبدأ راته يميل إلى الموافقة على عدم ت البعد ككل بمجمل فقأنوما يوافق ھذه النتائج ھو   

  الجودة الشاملة في المؤسسة بمتوسط حسابيإدارة ثقافة إلىثبات الھدف والرؤية المشتركة للتحول 
  .0.833 وانحراف معياري 2.21قدره

  
للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة غير متوفر في التعليم والتدريب المستمر  مبدأ إن: 9الفرض الفرعي 

  .المؤسسة
   37-36- 35-34:  04تم اختبار ھذا الفرض من خالل الفقرات الـ  
  التعليم والتدريب المستمر        48:جدول رقم

 يشمل ال التدريب 
 العاملين جميع
 و المؤسسة في

 كافة في
 المستويات

 لتحسين اإلدارية
 األداء

 المؤسسة تقوم ال
 على بالتعرف

 االحتياجات
 و التدريبية

 تخطيطھا

 ينصب ال
 في التدريب
 على المؤسسة

 و الجودة فھم
 متطلباتھا

 التدريب يقوم ال
 استخدام على

 حل أدوات
 و المشكالت
 الجودة تحسين

 العام المتوسط
 للبعد

N 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.2896 2.42 2.39 2.34 2.00 الحسابي

االنحراف 
 89466. 1.148 1.173 1.132 1.106 المعياري

 موافق موافق موافق موافق موافق درجة الموافقة
    

 على النتائج الظاھرة على الجدول تعطي انطباعا عن اإلجماع الحاصل في كل الفقرات على أن ھناك توافقا
 بمتوسط ،أن التدريب في المؤسسة ال يشمل جميع العاملين وفي كافة المستويات اإلدارية لتحسين األداء

 والذي يكاد ينزع إلى درجة الموافقة بشدة على ذلك، كما أن االحتياجات التدريبية ال يتم 02حسابي قدره 
 2.34: متوسط الحسابي المقدر بـ وھو ما يؤكده ال،التعرف عليھا وتخطيطھا وفق رؤية أفراد العينة

 أكدھا والتي ، التدريب المالحظ في المؤسسة ال ينصب على فھم الجودة ومتطلباتھاإن، ثم 1.13وبانحراف 
 التدريب ال أن كان ھناك توافقا على األخيرة، وفي الفقرة 1.17 وبانحراف 2.39:المتوسط الحسابي المقدر بـ

  .1.14 وانحراف 2.42ت وتحسين الجودة بمتوسط حسابي  حل المشكالأدواتينصب على استخدام 
    
 ،0.894 وانحراف2.28ن البعد ككل قدرت درجته بالموافقة بمتوسط حسابي قيمته إوبالنتيجة ف  

    .  ثقافة الجودة الشاملةإلىوھذا يعني أن مبدأ التعليم والتدريب المستمر غير متوفر في المؤسسة للتحول 
  

للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة غير متوفر  قياس اإلدارة لإلنتاجية والجودةأ إن مبد:10الفرض الفرعي
  . في المؤسسة

  : واستخلصت النتائج التالية)41- 40-39- 38( فقرات 04شمل اختبار ھذا الفرض   
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  قياس اإلدارة لإلنتاجية والجودة        49:جدول رقم
 

 انجاز مدة
 المنتجات

 محددة غير

 االنحراف معدالت
 المحدد الزمن عن
 انجازاتھم في لألفراد

 محدد غير

 عن االنحراف
 المطلوبة الجودة
 حدود ضمن يقع

 مقبولة غير

 غير العاملون
 على مدربين
 األساليب استخدام

 لقياس اإلحصائية
 الجودة

 العام المتوسط
 للبعد

N 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.4966 2.35 2.59 2.42 2.63 الحسابي

االنحراف 
 83818. 1.232 1.182 1.066 1.217 المعياري

 موافق موافق ال ادري موافق موافق درجة الموافقة
    
 تنزع إلى الموافقة  ھناك عدم دراية أن إلى أدتوفق ترتيب الفقرات النتائج المتحصل عليھا   

 2.63دره  وھذا بمتوسط حسابي ق،بمدى تحديد مدة انجاز المنتجات في المؤسسة المتعلقة 38للفقرة 
 فإنھا توافق على أن معدالت االنحراف عن الزمن 03 بينما باقي الفقرات الـ،1.217وانحراف معياري 

، 1.066 وبانحراف 2.42: وھو ما يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ،المحدد لألفراد في انجازاتھم غير محدد
 بمتوسط حسابي قدره ،دود غير مقبولة العينة يقع ضمن حأفرادوأن االنحراف عن الجودة المطلوبة حسب 

 لقياس اإلحصائية األساليب كان العاملون مدربون الستخدام إذا ما إلى ، وبالنسبة1.18: وانحراف2.59
  .1.232 وانحراف 2.35 عند متوسط حسابي قدره تدريبھم كانتالجودة فان درجة الموافقة على عدم 

  
وبانحراف  2.49 تهحسابي قيم الموافقة بمتوسط وبالنسبة للبعد ككل فان استجابته كانت عند  

 للتحول إلى ثقافة الجودة  والجودةلإلنتاجية اإلدارة الفرض محققا وان مبدأ قياس أن مما يعني ،0.838
  .الشاملة غير متوفر في المؤسسة

  
  .مؤسسة للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة غير متوفر في الالتغذية العكسيةإن مبدأ : 11الفرض الفرعي

 حسب االستبانة وكانت 45 غاية الفقرة إلى 42 فقرات تبدأ من الفقرة 04شمل اختبار ھذا الفرض   
  :النتائج وفق الجدول التالي

  
  التغذية العكسية          50:جدول رقم

 المعلومات تتوفر ال 
 قياسي زمن في

 للمؤسسة في مالئم

 المؤسسة تتلقى ال
 عن فعل ردود
 مالئمة مدى

 منتجاتھا

 معلوماتال
 متاحة غير

 في للجميع
 المؤسسة

 تستخدم ال
 المعلومات
 في  الراجعة
 النظام تطوير

 المتوسط
 للبعد العام

N 221 221 221 221 221 
 2.3167 2.36 2.01 2.64 2.25 المتوسط الحسابي
 79901. 1.138 1.033 1.181 1.048االنحراف المعياري

 موافق موافق ال ادري موافق فقموا درجة الموافقة
  

على  درجة الموافقة لجل الفقرات اتفقت أنما يمكن مالحظته من نتائج الجدول السابق ھو   
 وانحراف معياري 2.25ره  ال تتوفر في زمن قياسي مالئم بمتوسط حسابي قدالمعلومات أن على الموافقة
 وانحراف معياري 2.01ه  المؤسسة بمتوسط حسابي قدرأفرادن ھذه المعلومات غير متاحة لجميع ، وأ1.048
 بمتوسط  المعلومات الراجعة للمؤسسة من متعامليھا ال يستفاد بھا في تطوير النظامأن، كما اتفق على 1.033

 سجلت عدم دراية العاملين بمدى تلقي المؤسسة لردود فعل 43 الفقرة أن إال، 1.13 وانحراف 2.36حسابي 
  .1.181 وانحراف معياري 2.64:ـعن مدى مالءمة منتجاتھا بمتوسط حسابي قدر ب
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وفيما يخص البعد أو الفرض الفرعي ككل تم تسجيل موافقة أفراد العينة على تحقق الفرض   
القائل بان مبدأ التغذية العكسية للتحول إلى ثقافة الجودة الشاملة غير متوفر في المؤسسة بمتوسط حسابي 

  .0.799 وانحراف معياري 2.31قدره 
  
  : أو الفرضيات الفرعيةئتلخيص للمباد -

  : وفق الجدول التاليص نتائج الفرضيات الفرعيةيمكن تلخي  
  

  تلخيص بنتائج الفرضيات الفرعية        51:جدول رقم
 N  درجة

الموافقة لكل 
 بعد

االنحرافالمتوسط الحسابي 
 المعياري

الترتيب من 
حيث درجة 

 الموافقة
 09 التزام اإلدارة العليا  ادريال 1.05753 2.6570 221

تعميق فكرة العميل يدير موافق 85916. 2.5645 221 
 المنظمة

07 

اتخاذ القرارات بناء على موافق 94437. 2.4502 221 
 الحقائق

05 

التركيز على العمليات مثلما ال ادري 
 يتم التركيز على النتائج

221 2.9604 .88765 11 

I10 الوقاية بدل التفتيش 87286. 2.6867 221 ال ادري 
 02 االستثمار في األفراد موافق 90516. 2.2330 221

التعاون والمشاركة الجماعية ال ادري 
 بدال من المنافسة

221 2.6176 .70571 08 

التأكيد على ثبات الھدف موافق 83371. 2.2149 221 01 
 والرؤية المشتركة

 موافق 89466. 2.2896 221 التعليم والتدريب المستمر 03
دارة لإلنتاجية قياس اإل موافق 83818. 2.4966 221 06

 والجودة
 التغذية العكسية موافق 79901. 2.3167 221 04

  
المالحظ من الجدول أن كل األبعاد أو الفرضيات الفرعية تتراوح بين الموافقة وعدم الدراية من   

ة المشتركة، وحده  ويخص بعد التأكيد على ثبات الھدف والرؤي2.21خالل متوسط حسابي حده االدنى
  . عند بعد التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج2.96األعلى 

  
 وھذا واضح ، الموافقة تقريباإلىن األبعاد التي سجلت عدم درايتھا تنزع جميعا أ نرى بأنويمكن   
ية ھو رأي سلبي  أن عدم الدرا ذلك إلى، أضف2.96، 2.68، 2.65، 2.61لتي سجلت وسطاتھا اتمن خالل م

  .يدعم الموافقة على عدم توفر المبدأ
  
  :األولىاالختبار النھائي للفرضية  1-2- 1

  :وھي H0العدميةتمت تسمية الفرضية المقترحة بالفرضية  -  
  . الجودة الشاملة غير متوفرة في المؤسسةإدارة ثقافة تنظيمية تتطلبھا إلى مبادئ التحول إن-

  :وھي 0Hفي حال عدم تحقق الفرضية العدمية   H1:ةالفرضية البديل -         
  . الجودة الشاملة متوفرة في المؤسسةإدارة ثقافة تنظيمية تتطلبھا إلى مبادئ التحول إن -
  

 وحساب قيمة األول الفرض أبعاد وفي ھذه المرحلة تمت مقارنة المتوسطات الحسابية لمختلف   
 اإلنسانية وھي نسبة مقبولة ومعتمدة في العلوم %95ثقة بمستوى  0.05α= عند األبعادمن لكل بعد ) ت(
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 473 تم حسابه بطريقة العالمة الوسطى لمقياس ليكرت الخماسي3=وبمتوسط حسابي مفترض 
)1+2+3+4+5/(5=15/5=3.  

، وھو تحليل أحادي الطرف من H1 <3 الفرضية البديلة وH0 ≥3وبھذا فان الفرضية العدمية  
  .اليمين

  
  األولنتائج اختبار الفرض           52:جدول رقم

 N   المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

درجة
 الحرية

N-1 

ت 
 الجدولية

 1.64 220 4.821- 1.05753 2.6570 221 إلدارة العلياالتزام ا
تعميق فكرة العميل 

 يدير المنظمة
221 2.5645 .85916 -7.536 220 1.64 

اتخاذ القرارات بناء 
 على الحقائق

221 2.4502 .94437 -8.654 220 1.64 

التركيز على 
العمليات مثلما يتم 

التركيز على 
 النتائج

221 

2.9604 .88765 -.663 

220 1.64 

I الوقاية بدل
 التفتيش

221 2.6867 .87286 -5.337 220 1.64 

االستثمار في 
 األفراد

221 2.2330 .90516 -12.596 220 1.64 

التعاون والمشاركة 
الجماعية بدال من 

 المنافسة

221 
2.6176 .70571 -8.054 

220 1.64 

التأكيد على ثبات 
الھدف والرؤية 

 المشتركة

221 
2.2149 .83371 -13.999 

220 1.64 

التعليم والتدريب 
 المستمر

221 2.2896 .89466 -11.804 220 1.64 

قياس اإلدارة 
 لإلنتاجية والجودة

221 2.4966 .83818 -8.928 220 1.64 

 1.64 220 12.712- 79901. 2.3167 221 التغذية العكسية
المتوسط العام 1.64 220 12.611- 58663. 2.5024 221 
 للفرض األول

  
 لكل الفروض ت الجدولية  أقل من قيمة  قيمة ت المحسوبةأن األولالجدول  خالل المالحظ من  
التي تنص على  H0 وھو ما يعني قبول فرضية العدم ،1.64< - 12.611وكذا قيمة ت للفرض ككل  ،الفرعية

محل الدراسة   غير متوفرة في المؤسسةة الشاملةمبادئ التحول إلى ثقافة تنظيمية تتطلبھا إدارة الجود أن
  . H1ومنه رفض الفرض البديل . 

 والواقع في 2.5:وھذه النتيجة يؤكدھا كذلك المتوسط الحسابي لمجموع الفروض الفرعية المقدر بـ  
 المؤسسة وبالرغم من حصولھا أن الذي يعني األمر حدود درجة الموافقة بالنسبة لمقياس ليكرت الخماسي،

 المستوى الذي يسمح لھا  وبلوغھاأوضاعھا عمل طويل لتصحيح أمامھا انه ال زال إال االيزو على شھادة
  . الجودة الشاملةإدارةبتبني 

                                                 
 ، فھم وتحليل البيانات االحصائية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، SPSS وعباس الطالفحة، النظام االحصائي  محمد الزغبي  473

 .154. ، ص2003ن، عمان، االرد
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إن معوقات تطبيق مدخل إدارة الجودة  :يتضمن ھذا الفرض فرضية مفادھا : اختبار الفرض الثاني2- 1
  .الشاملة تنطبق والمؤسسة محل الدراسة

  
 الختبار ھذا الفرض بكل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة تمت االستعانةقد و  

 لمعرفة ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) T( ثم اختبار ت،االتجاه العام للعينة
α=0.05 الجودة الشاملة على المؤسسةإدارة معوقات تطبيق مدخل مدى توافر في .  
  
 فقرات تمتد من الفقرة 09 شمل ھذا االختبار : واالنحرافات المعياريةلحسابيةحساب المتوسطات ا 2-1- 1

  : التي يبينھا الجدول التالي حصلنا مقابل ذلك على النتائجأنوكان ، 54 الفقرة إلى 46
  

  متوسطات الفرض الثاني        53:جدول رقم
 N     المتوسط

 الحسابي
االنحراف
 المعياري

درجة
 الموافقة

الترتيب من
درجة حيث 
 الموافقة

 النتائج وراء الجري إلى المؤسسة تعمد 04
 طويلة الرؤية تتفادى و المدى قصيرة
 األجل

 موافق 1.232 2.27 221

 للتكنولوجيا األولوية المؤسسة تعطي
 الفرد حساب على

 09 ال أدري 1.311 2.97 221

 العاملين و القادة بين الثقة تنعدم موافق 3.117 2.33 221 05
 المناصب في استقرار ناكھ ليس

 القيادية
 07 ال ادري 1.419 2.64 221

 في السائدة العمل وممارسات سياسات 03
 على والتنافس الصراع تولد المؤسسة
 العاملين بين والعالوات المناصب

 موافق 1.189 2.26 221

 عن معلومات المؤسسة تنشر ال موافق 1.141 2.24 221 02
 المؤسسة انجازات
 الجذرية التغييرات على لمؤسسةا تعتمد

 المرحلية ليس و
 08 ال ادري 1.180 2.82 221

 موافق 1.060 2.47 221للعمالء والموردين جيد إنصات يوجد ال 06
 بين ربط سياسة إلى المؤسسة تفتقر 01

 المالية والعوائد الجودة
 موافق 1.044 2.24 221

 العام المتوسط موافق 76577. 2.4726 221 
  

 ماعدا "الموافقة"الموافقة تمحورت في مجملھا عند مجال درجة  أنلمالحظ من الجدول السابق ا  
 الجري وراء النتائج القصيرة المدى إلى المؤسسة تعمد أن انه تم التوافق على إذ فقرات، 09فقرتين من 

م للثقة بين القادة  في ظل انعدا،1.232وانحراف  2.27 بمتوسط حسابي قدرهاألجلوتتفادى الرؤية الطويلة 
  .3.117 وانحراف 2.33:ابي مقدر بـوالعاملين يفسره متوسط حس

    
السائدة في المؤسسة تولد الصراع ه وممارسات  سياسات العملأنعلى  العينة أفرادويؤكد   

 إلى، أضف 1.189 وانحراف 2.26والتنافس على المناصب والعالوات بين العاملين بمتوسط حسابي قدره 
 2.24 فان المؤسسة ال تنشر المعلومات عن انجازات المؤسسة بمتوسط حسابي قدره رأيھمانه حسب 
، 1.06 وانحراف 2.47 جيد للعمالء والموردين بمتوسط حسابي إنصات، وليس ھناك 1.141وانحراف 

ة  سياسة ربط بين الجودة والعوائد الماليإلى سجلت الفقرة التي تتساءل عن مدى افتقار المؤسسة وأخيرا
  .1.044 وانحراف معياري 2.24 رتبة من حيث درجة الموافقة بمتوسط حسابي قدره أعلى
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 التي تنص على 47فھي الفقرات  العينة  أفرادافقة بعدم دراية و درجة مات التي سجلت الفقرأما  
، 1.311 وانحراف معياري 2.97الفرد بمتوسط حسابي حساب على للتكنولوجيا األولوية  تعطي المؤسسة أن

 2.64 التي تنص على عدم استقرار المناصب القيادية في المؤسسة بمتوسط حسابي قدره 49والفقرة 
 والتي تتساءل عن مدى اعتماد المؤسسة على التغييرات الجذرية وليس 52 ثم الفقرة ،1.419وانحراف 

لدراية ھو رأي سلبي  مع التذكير دائما أن عدم ا.1.18 وانحراف معياري 2.82المرحلية بمتوسط حسابي
  ينزع إلى الموافقة

  
 H0 تم تحديد الفرضية العدميةاألولى على منوال الفرضية : الثانيةاالختبار النھائي للفرضية 2-2- 1

  .H1 والفرضية البديل
 إن معوقات تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة تنطبق والمؤسسة : والتي نصھاH0 ≥3:الفرضية العدمية
  .محل الدراسة

إن معوقات تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة ال تنطبق والمؤسسة :  والتي نصھاH1< 3:فرضية البديلةال
  .محل الدراسة

  
 المتوسطات الحسابية التي تم حسابھا مسبقا سيتم االستعانة إلى باإلضافةوالجتياز ھذا االختبار   
   %95 وبمستوى ثقة α=0.05 عند درجة معنوية tباختبار 

  
  نتائج اختبار الفرضية الثانية          54:رقمجدول 

 N    المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت
 المحسوبة

درجة
  الحرية

N-1 

قيمة ت 
 الجدولية

 المعنوية

قيم اختبار 
 الفرض الثاني

221 2.4726 .76577 -10.239 220 1.64  

    
 2.47توسط حسابي قدره الجدول السابق أن نتيجة الفرض الثاني ھي الموافقة بممن يتضح   

نه سيتم إ ف1.64<  -10.239 من قيمة ت الجدولية أقل ، وبما أن قيمة ت المحسوبة0.765وانحراف معياري
معوقات تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة تنطبق والمؤسسة محل قبول فرضية العدم وبالتالي القول بأن 

  .الدراسة
ذليل العقبات التي تحول دون القدرة على نشر ثقافة وھذه إشارة إلى ضرورة عمل المؤسسة على ت  

  .الجودة الشاملة في المؤسسة
  
محل  إن ثقافة المنظمة في المؤسسة: وتضمن االختبار فرضية مفادھا : الفرض الثالثاختبار 3- 1

  لنجاح مدخل إدارة الجودة الشاملة ال تتالءم والثقافة المطلوبة الدراسة
  

 حسابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كمرحلة إجراء وقد شمل اختبار ھذا الفرض  
  .04 وھي األصلي لمختلف الفرضيات الفرعية المكونة للفرض أولى
ضيات الفرعية ثم الفرضية ككل لمعرفة  عند درجة معنوية لمختلف الفرt  اختبارإجراء تم مرحلة ثانيةوفي 

  .للفرض المذكور. α=0.05ھل توجد ھناك داللة معنوية عند مستوى 
  
  : حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضيات الفرعية3-1- 1

 الممثلة األبعادلقد تم احتساب مختلف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من   
  :للفرض كما يلي
ال يتالءم والثقافة المطلوبة لنجاح محل الدراسة   في ثقافة المؤسسةبعد القيادة إن: 1الفرض الفرعي

  .مدخل إدارة الجودة الشاملة
  : على التوالي حسب االستبانة وكانت النتائج كالتالي58-57- 56-55:  الفقراتاختباروتضمن   
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     بعد القيادة                          55: رقمجدول
 

 غير القيادة
 غير و مقتنعة
 ألھمية مدركة
 والحوافز الدوافع

 ملالع في

 القيادة تشرك ال
 اتخاذ في العاملين
 تحمل و القرارات

 ال و المسؤوليات
 على قدرتھم تدرك
 الذاتية الرقابة

 قيادة تؤمن ال
 بروح المؤسسة
 كسبيل الفريق
 للتحسين

 المؤسسة قيادة
 على تشجع ال

 االبتكار
 واإلبداع

 المتوسط
 للبعد العام

N 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.3020 2.17 2.41 2.28 2.35 الحسابي

االنحراف 
 89703. 1.192 1.209 1.121 1.184 المعياري

 موافق موافق موافق موافق موافق درجة الموافقة
    
 ، في سلم درجات الموافقة"موافق" جميع الفقرات سجلت درجة نأنستخلص من الجدول السابق   

 الدوافع والحوافز في العمل ألھميةمقتنعة وغير مدركة  القيادة غير أن على توافقوا العينة أفراد أنموضحة 
، وان القيادة ال تشرك العاملين في اتخاذ القرارات 1.184 وانحراف معياري 2.35بمتوسط حسابي قدره 

 إضافة، 1.121 وانحراف 2.28وتحمل المسؤوليات وال تدرك قدرتھم على الرقابة الذاتية بمتوسط حسابي 
، وسجلت الفقرة 1.209 وانحراف 2.41 تؤمن بروح الفريق كسبيل للتحسين بمتوسط  كون ھذه القيادة الإلى

 وانحرافا 2.17 متوسطا حسابيا قدره واإلبداع المتضمنة عدم تشجيع قيادة المؤسسة على االبتكار األخيرة
  .1.192:معياريا بـ
 ،0.897معياري  وانحرافا 2.30ه  البعد ككل فانه سجل متوسط حسابي قدرأو للفرض وبالنسبة  
  . الجودة الشاملةإدارةنه سجل درجة الموافقة على عدم مالءمة بعد القيادة للثقافة المطلوبة لنجاح أوالنتيجة 

  
 ال يتالءم والثقافة المطلوبة  محل الدراسة بعد التحسين المستمر في ثقافة المؤسسةإن: 2الفرض الفرعي

  . الجودة الشاملةإدارةلنجاح مدخل 
  : المدرجة في الجدول النتائجأعطت و64-63- 62-61-60-59 :فقرات الر ھذا الفرضشمل اختبا  

     بعد التحسين المستمر        56:جدول رقم
 

 ھناك ليس
 اھتمام

 بمقترحات
 العاملين

 فرق توجد ال
 لتحسين عمل
 تجمع الجودة
 من أعضاء
 إدارات
 في مختلفة

 المؤسسة

 توجد ال
 جودة حلقات
 أعضاء تجمع
 نفس من

 العمل موقع
 يتطوعون

 المشاكل لحل

 تستعمل ال
 المؤسسة
 أساليب
 وأدوات
 لتحديد

 ومعالجة
 المشاكل

 المطروحة

 في التحسين
 مفھوم

 ھو المؤسسة
 تصحيح
 األخطاء
 القضاء وليس
 عليھا

 في التحسين
 المؤسسة

 عملية ھو
 مؤقتة

 وجزئية
 وليست
 متواصلة

 المتوسط
 للبعد العام

N 221 221 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.4140 2.50 2.39 2.41 2.41 2.54 2.23 الحسابي

االنحراف 
 74019. 1.249 1.169 1.159 1.163 1.146 1.142 المعياري

درجة موافق موافق موافق موافق 
 الموافقة

 موافق موافق موافق
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  على مستوى كل الفقرات"موافق"اتسمت بدرجة موافقة حول المجال بيانات الجدول الفائت   
 2.23 العينة توافقوا على انه ليس ھناك اھتمام بمقترحات العاملين بمتوسط حسابي قدره أفراد أنموضحة 
 مختلفة في المؤسسة إدارات من أعضاءتوجد فرق عمل لتحسين الجودة تجمع  نه الأ، و1.142 وانحراف

 أعضاء جودة تجمع  انه ال توجد حلقاتإلى إضافة، 1.146وانحراف معياري  2.54بمتوسط حسابي سجل 
  .1.163 وانحراف 2.41من نفس موقع العمل يتطوعون لحل المشاكل بمتوسط قدره 

  
فق على عدم استعمالھا ُّ الخاصة بتحديد المشاكل المطروحة ومعالجتھا فقد اتلألدوات وبالنسبة   

نه تصحيح ، أما مفھوم التحسين في المؤسسة على ا1.159 وانحراف معياري 2.41بمتوسط حسابي قدره 
، وبالنسبة للفقرة 1.169 ا معياريا وانحراف2.39توسطا حسابيا قدره ملألخطاء وليس القضاء عليھا فقد سجل 

 2.5توسطا حسابيا قيمته  وليست متواصلة فقد سجلت ممؤسسة ھو عملية مؤقتة التحسين في الأنالتي تقول 
  .1.249معياريا وانحرافا 

  
 وانحرافا 2.41لفرعي ككل فان النتيجة ھي متوسط حسابي قدره  الفرض اأو  فيما يخص البعدأما  
بعد التحسين المستمر في ثقافة المؤسسة ال يتالءم والثقافة المطلوبة لنجاح  وھو ما يعني أن. 0.740معياريا 

  .مدخل إدارة الجودة الشاملة
  

قافة المطلوبة لنجاح مدخل ال يتالءم والث محل الدراسة في ثقافة المؤسسة النظم بعد إن: 3الفرعي الفرض
  . الجودة الشاملةإدارة

 على التوالي 69- 68-67- 66-65:من اجل الحصول على نتائج اختبار ھذا الفرض استعملنا الفقرات  
  :وكانت النتائج التالية

  
  النظمبعد           57:جدول رقم

 عملية 
 في االتصال
 المؤسسة
 رسمية
 ومكتوبة

 االتصال نظام
 المؤسسة في
 واحد اتجاه ذو
 إلى األعلى من

 األسفل

 في الجودة ثقافة
 مبنية المؤسسة

 التنافس على
 وليس والتصارع

 الجماعي العمل

 فھم ھناك ليس 
 لطبيعة واضح
 المشتركة المھام
 العاملين بين

 تھتم الالمؤسسة
 كل توفر وال

 االحتياجات
 لعملية الالزمة
 العاملين تدريب

 المتوسط
 للبعد العام

N 221 221 221 221 221 221 
المتوسط 
 2.3484 2.20 2.25 2.61 2.29 2.38 الحسابي

االنحراف 
 68335. 1.110 1.107 1.291 1.697 1.180 المعياري

درجة 
 موافق موافق موافق ال ادري موافق موافق الموافقة

     
ة موافقتھم في  العينة كانت درجأفراد أن على األولىعطينا الداللة  يأعاله تحليلنا لنتائج الجدول إن  
ال "  والتي وقعت في المجال ، من االستبانة67 على مستوى كل الفقرات ما عدا الفقرة "موافق" المجال
  . الموافقةإلى وتكاد تنزع األدنىوفي حدھا " أدري

  
 عملية االتصال في المؤسسة تعتمد الرسمية والكتابة بمتوسط أنن ھناك توافقا على  بأ النتائجتبين  

توسط م بلألسفل األعلى، وان نظام االتصال ذو اتجاه واحد من 1.18 وانحراف معياري 2.38ه حسابي قدر
 كانت ثقافة الجودة إذا العينة على عدم درايتھم فيما أفراد إجابات، بينما كانت 1.69 وانحراف 2.29حسابي 

 وانحراف 2.61ه بمتوسط حسابي قيمتفس والتصارع وليس العمل الجماعي  على التنامبنيةفي المؤسسة 
  .موافقة كما قلنا وھو كما يظھر يقترب من مجال ال،1.291
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ام المشتركة بين العاملين نه ليس ھناك فھم واضح لطبيعة المھ كذلك على ااألفرادوقد توافق   
 كانت المؤسسة ال تھتم وال توفر كل االحتياجات إذا، وفيما 1.10 وانحراف 2.25بمتوسط حسابي قدر بـ

  .1.11 وانحراف معياري 2.2:ملية تدريب العاملين سجلت متوسطا حسابيا بـالالزمة لع
  

 وبانحراف معياري 2.348 بالنسبة للفرض الفرعي ككل فان قيمة المتوسط الحسابي سجلت أما  
النظم في ثقافة المؤسسة ال يتالءم والثقافة المطلوبة لنجاح وافقة وبالتالي فان بعد  ضمن مجال الم0.683

  . رة الجودة الشاملةمدخل إدا
  

ال يتالءم والثقافة محل الدراسة في ثقافة المؤسسة بعد التوجيه بالمستھلك إن : 4الفرض الفرعي
  .المطلوبة لنجاح مدخل إدارة الجودة الشاملة

 من خال ل متوسطاتھا الحسابية 74-73- 72-71-70: تمثل اختبار ھذا الفرض في فحص الفقرات  
 وكانت ،الفرض الفرعي ككلرجة الموافقة لكل فقرة وللبعد أوومن ثم الوقوف على د ،وانحرافاتھا المعيارية

  :النتائج كالتالي
  

  بعد التوجيه بالمستھلك          58:جدول رقم
 N درجة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
 احتياجات تلبية على المؤسسة تعمل ال

 الحد الذي يجعلھم مستھلكيھا الى
 مفتخرين بمنتجات المؤسسةمعتزين و

 موافق 1.069 2.16 221

 بالمستھلكين المؤسسة إدارة تھتم ال
 للمؤسسة الداخليين

 موافق 1.100 2.43 221

 مورديھا أن المؤسسة إدارة ترى ال
 طرفا ليسوا و المؤسسة من مھم جزء
 عنھا خارجا

 ال أدري 1.234 2.67 221

 دورية اجتماعات المؤسسة تعقد ال
 لبحث العمالء و لموردينا تضم

 المطروحة للمشاكل المشتركة الحلول

 موافق 1.160 2.29 221

 والتصميم بالتخطيط المؤسسة تقوم ال
 مواصفاتھا وتحديد المستقبلية لمنتجاتھا

 العميل نظر وجھة خالل من

 موافق 1.234 2.48 221

 موافق للبعد العام المتوسط 76809. 2.4063 221
  

 كل الفقرات تحصلت على درجة أن يمكن الحصول عليھا من الجدول السابق ھي الدالالت التي  
 المؤسسة ال تعمل على تلبية احتياجات أن العينة وافقوا على أفراد بحيث أن ،"موافق "الموافقة في مجال

 وانحراف 2.16بمنتجاتھا بمتوسط حسابي قدره  ومفتخرين معتزين يجعلھم الذي الحد  إلىمستھلكيھا
 2.43 المؤسسة ال تھتم بالمستھلكين الداخليين للمؤسسة بمتوسط حسابي قدره إدارةن إ، و1.069ري معيا

  .1.1وانحراف معياري
  

 الموردين كجزء مھم من المؤسسة ليسوا طرفا خارجا ألھمية اإلدارة إدراك عدم إلى إضافة ھذا  
 المؤسسة إشراك عن عدم أما، 1.234 وانحراف معياري 2.67 وھو ماتفسره قيمة المتوسط الحسابي ،عنھا

للعمالء والموردين في حل المشاكل المطروحة من خالل االجتماعات الدورية المشتركة فان درجة الموافقة 
 المتعلقة بعدم قيام األخيرة، وفي الفقرة 1.160 وانحراف معياري 2.29: يفسرھا المتوسط الحسابي المقدر بـ

العميل فقد  نظر وجھة خالل من مواصفاتھا تحديد و المستقبلية تجاتھالمن التصميم و بالتخطيطالمؤسسة 
  .1.234 وانحراف معياري 2.48 قيمتهوافقت العينة وبمتوسط حسابي 
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في بعد التوجيه بالمستھلك  أني الموافقة على ھوفيما يخص الفرض الفرعي أو البعد ككل فالنتيجة   
: لنجاح مدخل إدارة الجودة الشاملة بمتوسط حسابي عام قدر بـثقافة المؤسسة ال يتالءم والثقافة المطلوبة 

  .0.768 وانحراف معياري 2.40
  
  :ت الفرعيةلألبعاد أو الفرضيا تلخيص -

  :يمكن تلخيص نتائج الفرضيات الفرعية وفق الجدول التالي  
       تلخيص بنتائج الفرضيات الفرعية      59:جدول رقم

 N  درجة
الموافقة لكل 

 بعد

االنحرافالمتوسط الحسابي 
 عياريالم

الترتيب من 
حيث درجة 

 الموافقة
 بعد القيادة موافق 89703. 2.3020 221 01

 04 بعد التحسين المستمر موافق 74019. 2.4140 221
 02 النظمبعد موافق 2.3484 2.3484 221 

 بالمستھلكبعد التوجيه 76809. 2.4063 221 موافق 03 
  

عالھا بعد القيادة ثم يليھا بعد أ سجلت درجة موافقة في مجال الموافقة فداألبعا كل أنالمالحظ   
  . بعد التحسين المستمروأخيراالھياكل والنظم ثم بعد التوجيه بالمستھلك 

  
  :االختبار النھائي للفرضية الثالثة 3-2- 1

  :وھي H0العدميةتمت تسمية الفرضية المقترحة بالفرضية   
إدارة الجودة مدخل لنجاح ال تتالءم والثقافة المطلوبة  محل الدراسة سسة  إن ثقافة المنظمة في المؤ-

  الشاملة
  : وھي0Hفي حال عدم تحقق الفرضية العدمية   H1:         الفرضية البديلة

لنجاح مدخل إدارة الجودة  تتالءم والثقافة المطلوبة محل الدراسة إن ثقافة المنظمة في المؤسسة -
  الشاملة

رحلة تمت مقارنة المتوسطات الحسابية لمختلف أبعاد الفرض األول وحساب قيمة في ھذه الم  
 .3= وبمتوسط حسابي مفترض لمقياس ليكرت%95بمستوى ثقة  0.05α=لكل بعد من األبعاد عند ) ت(

  .، وھو تحليل أحادي الطرف من اليمينH1 <3 والبديلة H0 ≥3ضية العدمية الفر فمنهو 
  

  الثالث اختبار الفرض نتائج          60:جدول رقم
 N   المتوسط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ت 
 المحسوبة

درجة
 الحرية

N-1 

ت 
 الجدولية

 بعد القيادة 1.64 220 11.567- 89703. 2.3020 221
 1.64 220 11.769- 74019. 2.4140 221 بعد التحسين المستمر

 النظمبعد 1.64 220 14.175- 2.3484 2.3484 221
 1.64 220 11.490- 76809. 2.4063 221 ه بالمستھلكبعد التوجي

المتوسط العام للفرض 
 الثالث

221 2.3733 .59419 -15.679 220 1.64 

  
يتضح من الجدول أن قيم المتوسطات الحسابية التي سبق وان تم التعليق عليھا كلھا تقع في دائرة   
  1.64< -15.679كل األبعاد وللفرض ككل  ل إضافة إلى كون ت المحسوبة اقل من ت الجدولية،الموافقة

 والقول بان ثقافة المنظمة في المؤسسة ال تتالءم والثقافة المطلوبة  H0وھو ما يعني قبول الفرضية العدمية 
  . H1وبالتالي رفض الفرضية البديلة . لنجاح مدخل إدارة الجودة الشاملة

 - 256 -



 إن متطلبات تحقيق التنافسية وفق منظور :اوتضمن االختبار فرضية مفادھ:  الفرض الرابعاختبار 4- 1
  .محل الدراسة المؤسسةإدارة الجودة الشاملة غير متوفرة في 

  
معيارية كمرحلة وشمل اختبار ھذا الفرض إجراء حسابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال  

وجد ھناك داللة معنوية  ھل تللفرضية لمعرفة عند درجة معنوية t ثانية تم إجراء اختبارأولى، وفي مرحلة 
  . للفرض المذكور أم ال.α=0.05عند مستوى 

   : حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4-1- 1
 لقد تم احتساب مختلف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل الفقرات الممثلة للفرض  

  .80- 79-78-77- 76-75:وھي الفقرات
  

  سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتو        61:جدول رقم
 N     المتوسط

 الحسابي
االنحراف
 المعياري

درجة
 الموافقة

الترتيب من
حيث درجة 

 الموافقة
 تعني ال المؤسسة مفھوم في التنافسية 05

 للجودة إدارة وجود بالضرورة
 الشاملة

221 
2.48 

1.085 
 موافق

 من تمكن ال الحالية المؤسسة ثقافة 03
 المؤسسة يةتنافس تحسين

 موافق 1.082 2.27 221

 الوقت بإدارة اھتمام ھناك ليس موافق 1.133 2.28 221 04
 بالمؤسسة

 في المؤسسة استراتييجية تتسم ال 966. 2.20 221 موافق 01
 بالوضوح التنافسية مجال

 لطبيعة واضح إدراك ھناك ليس 02
 منتوج لتنافسية المحددة التكاليف
 المؤسسة

221 
2.24 1.071 

 موافق

 في زيادة للمؤسسة بالنسبة الجودة
 التكاليف تحمل

 06 ال ادري 1.255 2.61 221

 العام المتوسط موافق 70675. 2.3446 221 
  

 التي تنص 80اعدا الفقرة موافقتھا على ما جاء في الفقرات م كل الفقرات سجلت أننالحظه ھو  ما  
ة في تحمل التكاليف والتي سجلت رأيا بعدم الدراية وھو تعبير  الجودة بالنسبة للمؤسسة ھي زيادأنعلى 

  . فقط2.61سلبي ينزع إلى الموافقة خاصة وان متوسطه الحسابي 
  

 التنافسية في مفھوم المؤسسة ال تعني بالضرورة أن باقي الفقرات فقد وافق أفراد العينة على أما  
ن ثقافة المؤسسة إ، و1.085 وانحراف معياري قيمته 2.48 حسابي قدره بمتوسط للجودة الشاملة إدارةوجود 

 األفراد، ويؤكد 1.082  وانحراف معياري2.27 حسابي بمتوسطن من تحسين تنافسية المؤسسة ِّالحالية ال تمك
، ثم يرون بان 1.133 وانحراف 2.28  الوقت في المؤسسة بمتوسط قدرهبإدارةعلى انه ليس ھناك اھتمام 

  .1.071 وانحراف 2.24 تتسم بالوضوح في مجال التنافسية بمتوسط حسابي قيمته  المؤسسة الإستراتيجية
  

أن متطلبات تحقيق التنافسية وفق وفيما يخص المتوسط العام لكل الفقرات فان ھناك توافقا على   
 وانحراف معياري 2.34بمتوسط حسابي قيمته ة الشاملة غير متوفرة في المؤسسة منظور إدارة الجود

  0.706مقدر بـ
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 H0 على منوال الفرضية األولى تم تحديد الفرضية العدمية: الرابعةاالختبار النھائي للفرضية 4-2- 1
  .H0والفرضية البديلة
 إن متطلبات تحقيق التنافسية وفق منظور إدارة الجودة الشاملة : والتي نصھاH0 ≥3:الفرضية العدمية

  .محل الدراسة غير متوفرة في المؤسسة
 إن متطلبات تحقيق التنافسية وفق منظور إدارة الجودة الشاملة : والتي نصھاH1< 3:البديلة الفرضية 

  .محل الدراسة متوفرة في المؤسسة
والجتياز ھذا االختبار باإلضافة إلى المتوسطات الحسابية التي تم حسابھا مسبقا سيتم االستعانة    

  .وھو اختبار أحادي الطرف جھة اليمين %95 وبمستوى ثقة α=0.05 عند درجة معنوية tباختبار 
  

      نتائج اختبار الفرضية الرابعة      62:جدول رقم
 N    المتوسط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت
 المحسوبة

درجة
 الحرية

N-1 

قيمة ت 
 الجدولية

قيم اختبار 
 الفرض الرابع

221 2.3446 .70675 -13.785 220 1.64 

   
 إليه اإلشارة قيمة المتوسط الحسابي للفرض ككل والذي سبق أنسابق نستنتج من خالل الجدول ال  

 كون قيمة ت المحسوبة اقل من قيمة ت إلى إضافة ،0.706 وانحراف 2.34يقع ضمن منطقة الموافقة بقيمة 
 متطلبات تحقيق التنافسية أن التي تنص على H0ا يعني قبول فرضية العدم ّ مم1.64 < -13.785 الجدولية
  .H1وعندھا رفض الفرضية البديلة . ور إدارة الجودة الشاملة غير متوفرة في المؤسسةوفق منظ

  
  : الجودة الشاملةإدارة نتائج البحث وموجبات تبني  2
  :يمكن تلخيص نتائج اختبار الفرضيات األربعة وفق الجدول التالي: نتائج البحثمناقشة  1- 2
  

    ملخص بنتائج الفرضيات      63:جدول رقم
 نتيجة الفرضية البحثفرضية 

 إن مبادئ التحول إلى ثقافة تنظيمية :الفرض األول
تتطلبھا إدارة الجودة الشاملة غير متوفرة في 

  .محل الدراسة المؤسسة
 إن معوقات تطبيق مدخل إدارة :الفرض الثاني

  .الجودة الشاملة تنطبق والمؤسسة محل الدراسة
 محل ة إن ثقافة المنظمة في المؤسس:الفرض الثالث

ال تتالءم والثقافة المطلوبة لنجاح مدخل  الدراسة
  إدارة الجودة الشاملة

 إن متطلبات تحقيق التنافسية وفق :الفرض الرابع
منظور إدارة الجودة الشاملة غير متوفرة في 

  .محل الدراسة المؤسسة
 

  قبول الفرض -
  
  
   قبول الفرض-
  
   قبول الفرض-
  
  
  قبول الفرض-

  
 االستبيان الموزع على مجموع الشركات العمومية التابعة للمؤسسة حول من نتائج يهإلماتوصلنا  إن  

  :يمكن تحليله كما يلي ) E.NA.Dمجمع ( العمومية للمنظفات ومواد التنظيف 
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  : األولمناقشة نتائج الفرض  1-1- 2
 وھذه العقبة األولى أمام ،ايدغياب االلتزام من اإلدارة العليا أو باألحرى عدم الدراية به ھو رأي سلبي مح- أ

 خطوةن أي أ ذكرنا في الجزء النظري بأننا، ذلك إدارة الجودة الشاملة في المؤسسةأي مبادرة لتطبيق 
  . عبث وتبديد للجھود فقط العليا فھياإلدارةرتكز على التزام تلمحاولة تطبيق إدارة الجودة الشاملة ال 

 والتي تحمل في طياتھا 9000/2000ى شھادة االيزو وبالرغم من حصول المؤسسة محل البحث عل  
 نقص إلى تعود رأينا النتيجة في أن إال العليا، اإلدارة الجودة الشاملة ومنھا التزام إدارةھيم قريبة من مفا

 بوجود مثل ھذا إحساسا الذي لم يعطھا األمر، األخرى اإلدارية العليا وبقية المستويات اإلدارةاالتصال من 
م، خاصة وان االلتزام يكون من خالل متابعة عملية التحسين المستمر في المؤسسة وكسب ثقة االلتزا

 الجودة، ألنشطة الجودة، وتوفير الدعم المعنوي بأھمية العاملين والعمل على توعيتھم وإرضاءالعمالء 
استمرار وليس من  وب المؤسسةإستراتيجية في وإشراكھم إلفھامھموالتواصل الجيد مع الموردين والموزعين 

  .خالل إجراءات مؤقتة للحصول على شھادة االيزو
  
 التقليدي الذي األسلوبتفتقر المؤسسة إلى المنھج الصحيح في إدارة المنظمة من خالل العمالء عوض  - ب

 التي تعتمد في ذلك على الدراسات يعتمد على نظرة المنتج، وھو ما يتعارض مع ثقافة الجودة الشاملة
لسوقية التي تعمل على تعريف وتحديد عمالء المؤسسة ومعرفة احتياجاتھم من أجل تلبيتھا وفق والبحوث ا

ھؤالء العمالء لتحسين تصميم ل االستماع إلى إضافة ال وفق منظور وتوقعات المنتج، ،منظورھم وتوقعاتھم
 المرتدة عن العمالء فيما تالمعلوما عملية تدريبية تمكن من فھم احتياجاتھم، واالستفادة من وإيجاد ،جًالمنت

  .يخص جودة المنتوج
  
 وھذا من خالل اعتماد ، الجودة الشاملةإدارة عدم مالءمة الطريقة التي تتخذ بھا القرارات ومنھج - ج

 وھو ما يفقد القرارات ،مات والحقائقوالمؤسسة على االفتراضات والتخمين كوسائل غير علمية بدل المعل
 عدم توفر تعقيدا ھو والرد والتردد والبطء وعدم الدقة، ومما يزيد ذلك األخذ صحتھا وسرعة نفاذھا وكثرة

 مع المؤسسات أدائھا مقارنة مستويات إلى وعدم لجوء المؤسسة ، الخارجيالمحيطالمعلومات الجيدة عن 
ددة لذلك  محإجابة للمؤسسة فلم نجد السوقية وھذا ما الحظناه عندما تساءلنا عن الحصة ،المنافسة في القطاع

  .ديد ذلكوجدنا أن المؤسسة تجد صعوبة في تحبل 
  
 فيه التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج بأھميةحل البحث م المؤسسة أفراد عدم دراية إن -د

 وإيجاد لتكوين أساسا يكون أن المحايد ال يمكن الرأين  أل، انعدام مثل ھذه الثقافة في المؤسسةإلى إشارة
 المؤسسة، ويتضح ذلك من خالل الرأي المحايد الذي عايناه حول الشاملة في الجودة إدارةلمدخل  رضيةأ

 جودة العمليات كمؤشر لعدم متعلقة بمدى اعتبار المنتجات المعيبة الرأيمفاھيم مھمة تفترض الوضوح في 
 ومدى ،تجة عن العمليات، وكذا عدم الدراية بوجود عمليات تحليل للبيانات الناأخرى مؤشرات أية أو

  . للعاملين بتحسين العملياتألداءاالرتباط الجيد 
  
غياب الفھم الواضح لمفھوم الرقابة في المؤسسة من خالل الميل لألسلوب التقليدي في فحص المنتوج  -ه

ركيز  والسبب في نظرنا ھو الت، عوض العمل بمبدأ الوقاية بدل التفتيش،النھائي الكتشاف المنتجات المعيبة
  .4على النتائج بدل العمليات لتفادي األخطاء قبل وقوعھا كما سبق وان ذكرناه في النتيجة

  
ويظھر ضعف وضوح ھذا المفھوم في المؤسسة في سلبية الرأي بأن أكبر مرحلة يتم فيھا اكتشاف   

 إضافة إلى ،كاليف واعتبار المراقبة في جميع المراحل ترفع من الت،المنتجات المعيبة ھي المرحلة النھائية
  .تحديد السعر األدنى كمؤشر لتصنيف الموردين وعدم االھتمام بإيجاد نظام رقابة فعال

  
 الجودة الشاملة وھو غياب إدارة المؤسسة يغيب عنھا جانب مھم ويعد من أھم مبادئ أنالمالحظ  -و

سات تھمل الكفاءة في  وھذا من خالل سياسات وممار،هاالستثمار في العنصر البشري وقلة االھتمام ب
 التوظيف يتم بمفھوم تقليدي يعتمد على دمج الفرد في المؤسسة كعنصر غير مھيأ إناألفراد، ثم اختيار 
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 التوظيف وفق مفھوم فرق العمل، أي تدريب العامل إھمال من خالل ،للعمل وفق منظور الجودة الشاملة
  .التعاون والمشاركة والعمل الجماعي على أساس العمل ضمن فرق ومجموعات العمل المعتمدة على 

    
 وھنا يدخل ،كما يظھر أن ھناك فجوة بين التطور التكنولوجي من جھة ومدى استيعاب الفرد له  

عنصر التدريب كعنصر حاسم لتغطية ھذا العجز، ويتبين كذلك غياب عنصر المشاركة كمحدد لتكوين 
 لقراراتھا بطريقة فوقية اإلدارةن خالل اتخاذ  م، المؤسسةأھدافشخصية العنصر البشري واندماجه في 

  . العلمية الحديثةاألساليب عوض الشراكة في اتخاذ القرارت وفق األوامرتعتمد 
  
 ،نه زيادة الصراع والتكتالتأ شوھذا من ،سيادة مفھوم المنافسة بدل التعاون والمشاركة الجماعية -ي

ة بحل ب في ذلك ھو غياب فرق العمل الخاصب، والسأھدافھا عن تحقيق وإبعادھا المؤسسة أداء وإضعاف
، خاصة في ظل انعدام حلقات الجودة كأسلوب حديث أثبت نجاعته واألقسام اإلداراتالمشاكل الناتجة بين 

  . والعالميةاليابانيةفي المؤسسات 
  

ذي يجعل  الاألمر الفردي، واألداء المكافآت على التنافس األمر تعقيدا ھو اعتماد أسلوبومايزيد   
 تظھر بشكل أن على ، متنافسةوأقسام كإدارات أو التنافس والصراع سواء كأفراد إلىالعاملين ينزعون 

   . الجودة الشاملةإدارة وھو ما يخالف منھج ،اآلخرينأحسن ليس كجماعة متعاونة ولكن من خالل فشل 
  
 اإلستراتيجية تظھر من خالل ، يساھم التدريب في تحديد الھدف واستقراره وفق رؤية مشتركة واعية-ك

 تحقيق مبتغاھا، ولكن الحاصل في المؤسسة محل البحث إلىالمحددة بدقة والقادرة على الوصول بالمؤسسة 
 العليا اإلدارة وھو دور ،ملين لھدف ورؤية المؤسسة تتمثل في عدم فھم العاوألسبابك كله ذلھو غياب 

 بما تريده منھم المؤسسة، األفراد يؤمن ھؤالء أنيمكن  حتى ، في توضيح ذلكاألطراف ثم باقي ،ابتداء
 أنه ال يتم إذ والقرارات دور في ذلك، األعمالوربما كان للمناخ السائد والمتسم بالتضارب والتناقض في 

 من ال يشارك أن وھذه الرؤية، وبالتالي فالنتيجة منطقية في األھداف في وضع ھذه األطراف جميع إشراك
  . الجودة الشاملة في حال تطبيقھاإدارة يتماشى مع مبادئ أومن م وال يؤھال يف

    
 واالبتكار في ظل لإلبداع وفاقدة األجلكما لوحظ بان الرؤية التي تتبعھا المؤسسة حاليا قصيرة   

  . لھم مكانتھم في السوق العالميأجانب خاصة بوجود متعاملين ،سوق يشھد منافسة كبيرة
  
 وعدم وأساليبھا كانت في ظل جمود طرقھا  منظمةأومؤسسة  أية تستمر أن من المعلوم انه ال يمكن -ل

 أدت الجيد، وقد األداء، وھو ما يعني ضرورة التدريب والتعليم المستمرين لضمان أفرادھاتطوير قدرات 
ام تخطيط االحتياجات جزئية التدريب وعدم شموله لجميع عاملي المؤسسة وفي مختلف المستويات وانعد

 وفقدان التركيز في ھذه العملية ، عدم ربط أي عملية تدريبية بمفھوم الجودة ومتطلباتھاإلى إضافةبية، التدري
 إدارة تطبيق إمكانية فقدان عنصر مھم في إلىأدت  ، حل المشكالت وتحسين الجودةأدواتعلى استخدام 

  .الجودة الشاملة في المؤسسة
  
 الجودة الشاملة، إدارةلمسألة الوقت بالمنطق الذي تتبناه  اإلدارةليست ھناك قواعد مضبوطة من قبل  -م

للمؤسسة من أفراد وتكنولوجيا والوقت كما نعلم جانب مھم في توفير واستغالل القدرات المختلفة 
ات ومعدالت االنحرافات  غياب عنصر الزمن في تحديد مدة انجاز المنتجويتجلى ذلك فيوتجھيزات، 

الت االنحرافات المحققة غير مقبولة، والذي يعمق من ھذا األثر ھو عدم ويعزز ذلك أن معد ،المقبولة
زمة للتعامل مع األساليب اإلحصائية التي تمكن من قياس الجودة َّامتالك العاملين القدرة التدريبية الال

  . وھو ما اشرنا إليه في النتيجة السابقة،وتحقيق أفضل إنتاجية
  
 منتظم بالطريقة التي تضع المؤسسة على السكة التي تسمح لھا ن المعلومة في المؤسسة غيرسريا -ن

 الجودة الشاملة، وھذا من خالل غياب المعلومات وعدم توفرھا في الزمن المالئم، ومن إدارةبتطبيق مدخل 
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وإتاحتھا لكل  المعلومات توفيرھا في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة المعروف انه من أھم خصائص
  .يغيب عن المؤسسة محل الدراسة، األمر الذي تفيدة منھااألفراد المس

  
 غياب المعلومات الراجعة عن مدى تلبية المنتوج والخدمات المقدمة لرغبات العمالء من أنكما   

شأنه أن يحد من تنافسية المؤسسة ويخل بمكانتھا السوقية، والمالحظ انه حتى في ظل وجود معلومات 
  . وھذا ما يمس بدقة القرارات المتخذة منھاراجعة فان ھناك عدم استفادة

  
  :مناقشة نتائج الفرض الثاني 1-2- 2

  : الجودة الشاملة وھيإدارةتتوفر المؤسسة على مختلف المعوقات التي تحول دون تطبيق مدخل   
 التي تمكن من تطبيق مرحلي لمدخل األجل الطويلة اإلستراتيجية إلى تفتقر األجلرؤية المؤسسة قصيرة  - أ

 بعد 14000 وھذا ما الحظناه من خالل االھتمام بالحصول على شھادة االيزو ، الجودة الشاملةإدارة
  .9000الحصول على االيزو 

  
 وھذا من ، الجودة الشاملةإدارةاالھتمام بالتكنولوجيا على حساب الفرد الذي يعد عصب تطبيق مدخل  - ب

  . وقدراتهأدائهذي يمكنه من تحسين وتطوير  التدريب الوإعطائه الالزم به االھتمامخالل غياب 
  
 عوض واألوامرة والتخويف  الرقابة المباشرأساليب على واعتمادھا ، ضعف العالقة بين القادة والعاملين- ج

  .لألفرادالمشاركة وتنمية القدرات الذاتية 
  
 وھو ما ،شاركةسيادة التنافس والصراع على المناصب والعالوات بين العاملين عوض التعاون والم -د

  . الجودة الشاملةإدارةيتناقض مع مبادئ 
  
 اإلدارات تتم على مستوى ضيق في فإنھا كانت إنو وحتى ،ليس ھناك تعميم ونشر النجازات المؤسسة -ه

 وھذا يعطي انطباعا بعدم االھتمام بالروح المعنوية ، في شكل تقارير ال يعلم بھا جل العاملينإالوال تنشر 
  . انجاز كالحصول على االيزو وغيرهبأيخالل احتفالھم  للعاملين من

  
 طابعھا العمومي إلىاعتماد المؤسسة على التغييرات الجذرية وليس المرحلية وھو ما قد يرجع  -و

 من العراقيل ھو و، المتتابعةالحكومية التي قامت بھا السلطات اإلصالح مختلف سياسات إلىوخضوعھا 
  . الجودة الشاملةدارةإالتي تحول دون تطبيق مدخل 

  
 واضحة المعالم تجاه العالقة إستراتيجية والموردين وھو ما يعني غياب  الجيد للعمالءاإلنصات يغيب -ك

 المدير أن المؤسسة، ومن المعلوم وأھداف إستراتيجية إعدادفي  إشراكھممع ھؤالء، وكذا من خالل عدم 
 اإلدارة خاصة في مرحلة تصميم المنتج، وال يمكن لھذه ،ل الجودة الشاملة ھو العميإدارةالحقيقي في مبادئ 

  .األساسي تطبق في ظل غياب محركھا أن
  
 الجودة في تحقيق بأھمية إحساس عملي الحد الذي يمكن القول معه بان ھناك إلى لم تصل المؤسسة -ل

 العائد على المدى البعيد، وإھمال األجلكتفاء بالنتائج القريبة والقصيرة يالحظ ان ھناك ا و،العوائد المالية
  . لتحسين جودة الموارد والخدمات والتكنولوجيا ومختلف العملياتاألجل طويل ااستثماروالذي يتطلب 

  
  : مناقشة نتائج الفرض الثالث1-3- 2

ارة الجودة ليس ھناك توافقا بين الثقافة السائدة في المؤسسة محل الدراسة والثقافة المطلوبة لنجاح إد  
  :بالنظر إلى نتائج األبعاد التي تضمنھا اختبار ھذا الفرض وھي الشاملة،

 نمط القيادة السائد في المؤسسة ال يتالءم ونمط القيادة المطلوب لنجاح إدارة الجودة الشاملة، الن نمط - أ
لدفع القيادة السائد ليس له االقتناع واإلدراك الكافي ألھمية الدوافع والحوافز في تطوير أعمال المؤسسة وا

  .بھا نحو األحسن
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 من خالل توزيع األعمال ھذا النمط ال يعمل بمفھوم المشاركة في اتخاذ القرارات وتفويض أنكما   
 أھمية التي ال تعطي ، والقرارات المركزيةاألوامر المؤسسة، بل يعمل بمفاھيم أفرادالمسؤوليات على 

  .لمفھوم الرقابة الذاتية وتستبدله بالرقابة المباشرة
  

 خالل غياب  من،لسائد بروح الفريق كسبيل للتحسين ال يعمل ھذا النمط القيادي اأخرى جھة ومن  
فرق العمل وحلقات الجودة ألجل التشاور وحل المشاكل، إضافة إلى انعدام التشجيع على االبتكار واإلبداع 

  .في حل المشكالت، وھو ما يتنافى مع متطلبات نجاح إدارة الجودة الشاملة
  
 في ثقافة الجودة الشاملة غير مجسد في المؤسسة وفق ما تتطلبه أساسيفھوم التحسين المستمر كبعد  م- ب

 ھم من ألنھم ، في التحسينوأثرھا عدم االھتمام بمقترحات العاملين إلىثقافة الجودة الشاملة، ويرجع ذلك 
 فرق العمل إلىن تفتقر  أن عملية التحسيإلى إضافة العميل، إلىيجسد المنتوج في صورته التي تصل 

 حلقات جودة لحل المشاكل ، أو مختلفة في المؤسسة إدارات من أعضاءالخاصة بتحسين الجودة تجمع 
 تحديد ومعالجة المشاكل المطروحة كالعصف الذھني وأدوات أساليبويغيب عن المؤسسة استعمال   

  .النظرية األجزاء التي سبق ذكرھا في األدواتوغيره من 
  

يھتم بتصحيح   التحسين في مفھوم المؤسسة عامة وليس جزء منھا فقطأن نغفل أنن ھذا ودو  
 التحسين وفق الثقافة السائدة في أن وھو ما يعطي انطباعا على ، عوض القضاء عليھا نھائيااألخطاء

 المؤسسة حريصة على شھادات االيزو أن إلى وقد يرجع ذلك ،المؤسسة عملية مؤقتة وليست متواصلة
  . وھما كما نعرف محدودين في الزمن14000و 9000

  
 التحسين إلى وجدنا شعارات وملصقات تشير اإلنتاجيةكما يجب التذكير ھنا انه في بعض الوحدات   
 ولكن الممارسة غير الشعار وھذا ما ترفضه ثقافة الجودة الشاملة كما رأينا في مبادئ ديمنج ،المستمر

  .14الـ
  
 عملية االتصال رسمية ومكتوبة، وھو أنال تتوافق وثقافة الجودة الشاملة، بحيث النظم السائدة  أن وجدنا - ج

 لدى اإلبداعما ينتج عنه كما نعلم البطء في القرارات والحد من المبادرة في ظل بيئة متغيرة تستدعي زيادة 
 االتصال أنواعباالھتمام عدم  إلى إضافة وتحميلھم مسؤولية القرارات في ظل ھذه البيئة، أفراد المؤسسة

 وھو ما يضعف لألسفل األعلى مسارا في اتجاه واحد من يأخذ االتصال أن غير الرسمية، كما األخرى
 الذي سيؤثر على عالقات الشيء ومنه ضعف القرارات ودقتھا وضعف تدفق المعلومات، ،التغذية العكسية

ي والتعاون لفھم وانجاز  ويصبح الصراع ثقافة سائدة عوض العمل الجماع، المنظمةأطرافمختلف 
  .األعمال

  
 الجودة الشاملة في المؤسسة كما سبق وان اشرنا إلدارةومن بين ماھو سائد كثقافة سلبية منافية   

 السلبي كل مكونات تأثيره ضعف االھتمام باالحتياجات التدريبية وعدم تلبيتھا، وھذا عنصر يتعدى ،اليه
  .المؤسسة البشرية والتكنولوجية والمعنوية

  
 ھو ثقافة تكتسب أخرى الجودة الشاملة فانه من جھة إدارة عمل أساس التوجيه بالمستھلك أن اعتبرنا إذا -د

 المؤسسة محل أنمن خالل االھتمام بمجموعة من الجوانب لتحل محل ثقافة التوجيه بالمنتج، ولكن المالحظ 
 ما أھم الجودة الشاملة، ولعل إدارةت نجاح الدراسة ال زالت تعمل وفق المفھوم الثاني، مما يتنافى ومتطلبا

 أو لم تجعل المستھلك ھدفھا بتلبية احتياجاته وفق ما يتوقعه أنھاساھم في تعميق ھذه الثقافة في المؤسسة 
  .يفوق توقعاته

 ثقافة الجودة الشاملة ال ينحسر في العميل الخارجي أو العميل في فلسفة أووحديثنا عن المستھلك   
 وربطھم بعالقة العميل ، العميل الداخلي كمفھوم في عالقة مختلف العاملين بعضھم ببعضإلى ولكن يتعداه

 وھو جانب لم يبرز في المؤسسة محل الدراسة، كما لم يبرز االھتمام الالزم ،المورد الذي شرحناه سابقا
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فقط، وھو ما  نتعامل معه وفق مفھوم السعر األقل و عوض اعتبارھم طرفا خارجاوإشراكھمين دبالمور
  .يظھر ويتأكد في انعدام اللقاءات واالجتماعات المشتركة والمنتظمة معھم

  
 العميل باستعمال أووإن تصميم المنتج في المؤسسة محل الدراسة ال يتم وفق وجھة نظر المستھلك   

  الخ......الدراسات السوقية واالتصال واإلشھار
  
  :مناقشة نتائج الفرض الرابع 1-4- 2

 التنافسية من منظور إدارة الجودة الشاملة غائبة تماما عن المؤسسة، فھي ترى أن تحقيق يتضح أن  
 وھذه نتيجة حتمية إذا ماعدنا إلى الخلل الحاصل ،ھذه األخيرة ال يتطلب إرساء لدعائم إدارة الجودة الشاملة
 أنمؤسسة محل البحث من  ھناك اعترافا من الأنفي المفاھيم التي تضمنتھا مختلف النتائج السابقة، كما 

 األمر تحقيق التنافسية، وھي ثقافة مليئة بالسلبيات إلى تصل بھا أنالثقافة السائدة في المؤسسة ال يمكنھا 
  . سنوات خلت،04 من أكثر منذ أرباحا خاصة وان المؤسسة لم تحقق ،أكثرالذي يتطلب بذل مجھودات 

  
 ،جة من طرف المؤسسة فھي غامضة وغير واضحة التنافسية المنتھستراتيجيةاال إلى جئنا وإذا  

 والتي ، الصعوبات المالية التي تعرفھا مجموع الشركات التابعة للمؤسسة محل البحثإلىوربما يرجع ذلك 
لى اإلشھار والدراسات  عباإلنفاق فما بالك ،األحيان العاملين في بعض أجور حد تعثر دفع إلىتصل اليوم 

  .ف مفاھيم الجودة الشاملةالسوقية والتدريب على مختل
  

 ويظھر ذلك من خالل غياب مفاھيم اإلنتاج في الوقت ،واستنتجنا كذلك أن االھتمام بالوقت ضعيف  
  .المنتوج، وعدم إدراك األفراد لطبيعة التكاليف الواجب التركيز عليھا كمحدد لتنافسية J.I.Tالمناسب
    
دة بالنسبة للمؤسسة ھي زيادة في تحمل وقد سجلت المؤسسة خلال فادحا في اعتبار أن الجو  
 وھو مفھوم تقليدي يخالف مدلول ثقافة إدارة الجودة الشاملة التي ترى أن تكاليف الجودة الشاملة ،التكاليف

  .تفوق تكاليف الجودة
  
  :موجبات تبني منھج إدارة الجودة الشاملة 2- 2

 أن خلل ال يمكن معه ن عأبانتي  النتائج المتحصل عليھا من خالل المؤسسة محل البحث والتإن  
 مسارا مغايرا نقترحه على المؤسسة األمرخذ أ إذا إال الحالي اإلداري الجودة الشاملة محل النمط إدارة ّتحل

 لتحقيق تنافسية  الجودة الشاملةإدارة التغيير المطلوب من اجل النجاح في اعتناق منھج إلدخالكخطة تتبناھا 
  .المؤسسة
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 تحقيق تنافسية المؤسسة
  الشكل من إعداد الطالب: المصدر
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شملت ھذه الخطة شروطا أربعة متتابعة تأخذ بعين االعتبار مسار الدراسة التي قمنا بھا سابقا وقد  و
  :تمحورت حول

  
  :وتتضمن النقاط التالية :ثقافة جديدة لإلدارة العليا: الشرط األول 2-1- 2

  : يتمثل ھذا الشرط في ضرورة:  التزام دعم اإلدارة العليا واستيعاب المفاھيم:أوال
 وان يكون دعما حقيقيا يظھر ،عادة النظر من طرف المؤسسة في التزام ودعم اإلدارة العليا اتجاه الجودة إ- أ

  .من خالل الدعم المادي والمعنوي لمختلف أنشطة الجودة
  
استغالل الموروث الديني واألخالقي لدى العاملين من خالل ربط مفاھيم الجودة واحترام الوقت  - ب

 وفي ھذا تتزاحم اآليات ،المشاركة وغيرھا من المفاھيم األخرى باألجر والثوابوالتعاون واإليثار و
  .واألحاديث الدالة على ذلك، ولكن كل ھذا بأسلوب علمي ومنھجي يرتكز على القدوة أوال

  
 متابعة عملية التحسين المستمر من خالل قياس مدى تحقق األھداف وطرح الحلول المناسبة للمشاكل - ج

  .توفير ما يلزم لذلكالمطروحة و
  
 من خالل التواصل المستمر وضمان متابعة ،كسب ثقة العمالء بتلبية احتياجاتھم الحالية والمستقبلية -د

  .المنتجات وتوفير الخدمات
  
 من خالل البرامج التدريبية والندوات وتقديم ،توعية مجمل العاملين بأھمية الجودة بالنسبة للمؤسسة -ه

  .  واالستعانة بالخبراء إن لزم األمر،لمياالتجارب الناجحة عا
  
  الموردين وإشراكھم في إعداد برامج الجودة وضرورة التواصل مع العمالء  -و
  
 في الحقيقة ھو، ذلك أن الحصول على شھادات االيزو 14000ة خطوات الحصول على االيزو  مواصل-ك

لك ضمن رؤية طويلة األجل تستشرف ، وجعل كل ذأرضية صالحة العتماد مدخل إدارة الجودة الشاملة
  .الجودة الشاملة

  
 ،وھذا من أجل معرفة واقع ومركز المؤسسة من خالل المعلومات والحقائق:  اعتماد األساليب العلميةثانيا

 ومن ثم ،ومقارنة نتائج المؤسسة بنظيراتھا المنافسة لھا في السوق ليتسنى الوقوف عند نقاط القوة والضعف
  .اد اإلستراتيجية المالئمةالقدرة على إعد

  
وھذا بتبني المفھوم الصحيح للجودة في المؤسسة وھو عمل الصحيح :  إعادة النظر في مفھوم الجودة:ثالثا

  وشرح ھذا المعنى والعمل على تحقيق أقصى درجاته الممكنة من خالل التركيز على أن،من أول مرة
  .عمل تعاوني مشترك بين اإلدارة والعاملينالجودة 

  
فيه يتم  تبني طريق جديد العمل بھذا المبدأ سيوجه قدرات المؤسسة إلى : إحالل الوقاية محل التفتيش:رابعا

ن الوقاية خطاء من خالل القضاء عليھا وليس تصحيحھا كما ھو سائد في المؤسسة، ألالتركيز على األ
 األمر يتطلب تدريبا مناسبا لكن، تقضي على مسببات الخطأ وھذا بطبيعة الحال سيوفر تكاليف للمؤسسة

  .على أدوات تحليل وحل مشاكل الجودة
  

 وھو منطلق إيجاد العنصر البشري القادر على مسايرة منھج وثقافة : اعتماد التدريب المستمر:خامسا
 وتخطيط ، وتخصيص ميزانية مالئمة لذلك، بتدريبه على كافة األساليب واألدوات المتاحة،الجودة الشاملة

االتجاه إلى  التدريبية المتاحة داخل المؤسسة، و واالستفادة من القدرات والھياكل،ات التدريبيةاالحتياج
  .التعاون مع الجھات الخارجية في تعميق ذلك فيما بعد
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إعادة النظر في سياسة التوظيف وجعلھا تتناسب ومنظور إدارة الجودة الشاملة : سياسة التوظيف:سادسا
 بدل المنافسة والصراع من اجل بروز ،لعمل الجماعي التعاوني وإنكار الذاتالمرتكز على فرق العمل وا

الفرد على حساب المجموعة وبالتالي المؤسسة، إضافة إلى وضع معايير تقييم أداء جديدة تشجع على إبراز 
  .ھذا المفھوم

  
ھذا الشرط في ويمكن إجمال عناصر  :إزالة معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة:الشرط الثاني 2-2- 2

  :النقاط التالية
 أساسا صالحا 14000 وايزو 9000/2000اعتبار الحصول على شھادات االيزو :  مفھوم االيزو:أوال

 وھذا بتوضيح الفروقات ،لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة وليست نھاية المطاف بالنسبة للمؤسسة
  .مفاھيم التي سبق وان أثرناھاالتي يحتويھا كل منھما حتى يتسنى استيعاب ال والميزات

  
 ھذه االنجازات فانه من المستحسن تثمينھا ونشرھا  مھما صغرت أو كبرت: تثمين انجازات المؤسسة:ثانيا

 وإرساء تقاليد يحملھا تراثنا اإلسالمي قبل أن تجمله المفاھيم ، لرفع الروح المعنوية للعاملينواالحتفال بھا
 وتحسين ، وعدم بخس الناس فيما أحسنوا فيه، ومكافأتھم على ما بذلوا،سان وقيم اإلح،الحديثة كشكر اآلخر

   .أجورھم إن ارتفع أداءھم
  

 وھذا بضرورة االبتعاد على أسلوب التخويف والترھيب من الخطأ : إزالة األسلوب التقليدي للرقابة:ثالثا
ن ذلك أ من شهن أل،خاذ القرارات وتركيزھا على األوامر والمركزية في ات،واستعمال السلطة بطريقة مفرطة
 األمر الذي يمنعه من تبني التغيير إلى ،ن يشعره بالخوف وعدم االستقرارأ و،أن يضعف الحافز لدى العامل
 وتفويض السلطات إلى ،ن يتم التركيز على العمل الجماعيأ ومن ھذا ننصح ب،إدارة الجودة في حال تبنيھا

  .المستويات الوسطى والدنيا للمؤسسة
  

 سواء ، والمقصود به أن يتم إشراك جميع األطراف في قرارات المؤسسة: الشراكة بين الجميع:رابعا
  . حتى تضمن المؤسسة حسن اتخاذھا وتطبيقھا،باتخاذھا أو فھمھا أو تنفيذھا

  
والغرض من ذلك ھو : إحالل أبعاد الثقافة المتوافقة مع إدارة الجودة الشاملة: الشرط الثالث 2-3- 2
 ، وإحالل سلوكيات الجودة مكانھاالمؤسسة،يير في السلوكيات التي تتميز بھا األبعاد الثقافية السائدة في التغ

  :ونرى أن يتم ذلك كما يلي
  :وھو أن تركز التغييرات على:  على مستوى القيادة:أوال
ن مدخل إدارة الجودة أو ،إيجاد قيادات متفھمة لمنھج إدارة الجودة الشاملة، مدركة لطبيعة التغيير الشامل - أ

  .الشاملة ھو مدخل متكامل مستمر يتطلب مشاركة الجميع وليس عملية جزئية
  
 ومدركة لنتائج النجاح والفشل ،زم توافرھا لتطبيق منھج إدارة الجودة الشاملةَّ قيادات مدركة للعوامل الال- ب

  . في تطبيق ذلك
  
ت والفروقات النفسية والعقلية لألفراد والجماعات من قيادات مدركة لطبيعة المورد البشري واالختالفا - ج

  .الخ....عاملين وموردين وعمالء
  
 قادرة على أن تجمع ،قيادة واعية تستمد قوتھا من شخصية القيادة قبل أن تستمدھا من منصبھا القانوني -د

 والعمل على ،طاء والتردد والخوف من األخ ونزع  بزرع ثقافة األمن،الكل وتوحد جھوده نحو ھدف الجودة
  .أساليب العمل التقليديةالقضاء على توبيخ والفصل وللإرساء مفھوم أن الخطأ ھو فرصة للتحسين وليس 

  
  :التركيز على النقاط التالية يجب : على مستوى التحسين:ثانيا
ا فكريا رفع، وال ترفُ وليست شعارا ي،رفع الوعي بان التحسين عملية مستمرة ال تتوقف عند نجاح معين - أ
  .قَّطبُ وتْقَنَعتُ لكنھا فلسفة ومنھجا وحقيقة ت،ه األلسنة وتتخيله العقولُلوكَت

 - 266 -



 وھو ما يستدعي التركيز على مختلف العمليات ،التحسين عملية تشمل العمليات مثلما تشمل النتائج - ب
  .للوصول إليھا في إطار من التكامل وتضافر الجھود الجماعية بين اإلدارة والعاملين

  
 بإنشاء صناديق ،االھتمام بفرق العمل وحلقات الجودة والعمل التطوعي ومقترحات وأفكار العاملين - ج

  .ووضع سجالت لجمعھا ومناقشتھا وتحليلھا واالستفادة منھا مثلما تفعله المؤسسات اليابانية
  
كيفية تحليل نتائجھا على استعمال أدوات الجودة واملين في مختلف مستويات المؤسسة تدريب األفراد الع -د

  .ومعالجة المشكالت الناتجة
  

يتطلب األمر على ھذا المستوى وضع مجموعة أنظمة قادرة على مسايرة :  النظم على مستوى:ثالثا
  :متطلبات إدارة الجودة الشاملة وھي

احتياجات ن من تحديد ِّتوفير نظام معلومات قادر على توفير وتبادل وتحليل المعلومات الراجعة بما يمك - أ
  .العمالء وتصميم منتجات تستجيب أو تفوق توقعاتھم

  
 وكذا ،ألعلى ألسفل ومن أسفل ألعلىاايجاد نظام اتصال بديل وفعال يعتمد على االتصال المتعدد من  - ب

 وتحديد مراكز االتصال داخل المؤسسة ، واالستفادة من التغذية العكسية،بين مختلف األقسام واإلدارات أفقيا
  . الدعم المالي والمادي لذلكر وتوفي، بمتغيرات البيئة الخارجية بمختلف مكوناتھاھا وربط،بدقة

  
 على شكل ،تدعيم نظام الجودة الموجود في المؤسسة بالعناصر والبرامج المتماشية مع مفھوم الجودة - ج

  .مجلس للجودة ترأسه قيادات المؤسسة وتتابع أعماله ونتائجه باستمرار
  

  : ويتأتى ذلك بإتباع الخطوات التالية: التوجه نحو العميل تعظيم:رابعا
 من خالل الدراسات والبحوث السوقية للتعرف ،إحالل ثقافة التوجيه بالمستھلك محل ثقافة التوجيه بالمنتج - أ

  .ة بتجسيد التصاميم التي تلبي احتياجاتھم وتوقعاتھم الحالية والمستقبليمتطلباتھم،على عمالء المؤسسة وتلبية 
  
، االھتمام بالعميل الداخلي والعمل على إبراز ھذا المدلول بنفس االھتمام الذي يعطى للعميل الخارجي - ب

  .من اجل تحقيق الجودةوالقيام بالتدريب الالزم لتطبيقه 
  
  :ويتحقق بتوفير العناصر التالية :تحقيق محددات التنافسية: الشرط الرابع 2-4- 2

، تكاليف التقويم يد الدقيق لمختلف التكاليف في المؤسسة من تكاليف الوقايةالتحد : ھيكلة التكاليفأوال
  . وتحليلھا إلى مختلف العناصر المكونة لھا،الفشل الخارجيتكاليف  ،تكاليف الفشل الداخلي

  
تدريب العاملين على أساليب قياس إدارة التكاليف حتى تتمكن المؤسسة من قياس ومعرفة  : التدريب:ثانيا

  .نافسية منتجھا وأين تضع تركيزھا من اجل التحسينمدى ت
  

 إنفاقا يزيد من أعباء المؤسسة إلى ھااعتبارافة التكلفة المتعلقة بالجودة من تغيير ثق : ثقافة التكلفة:ثالثا
  . ّالمفھوم الجديد الذي يتضمن أن تكاليف الالجودة تفوق تكاليف الجودة

  
  :وتشمل :أساليب جديدة لتخفيض التكلفة: رابعا

الصفر خطأ :  والعيوب الصفريةJ.I.Tإدخال مفاھيم اإلنتاج في الوقت المناسب أو التوريد اللحظي  - أ
  .لتوفير واستغالل الموارد وتثمينھاالخ .....والصفر مخزون 

 وربط اإلستراتيجية ، االطالع على انجازات المؤسسات المنافسة ومعرفة طرق وأساليب عملھا وأدائھا- ب
  . لتحقيق تنافسية المؤسسة بالعائد الماليالمختارة
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  :خالصة الفصل الرابع
من خالل ھذا الفصل إلى معرفة مختلف مراحل اإلصالح التي مرت بھا المؤسسة توصلنا   

الجزائرية، ولمسنا ذلك الضعف الذي لم تستطع معه ھذه المؤسسة أن تمتلك قرار إدارتھا بنفسھا، ال من 
حية تحديد أھدافھا وال أولويات التعامل مع محيطھا، ورأينا كيف كانت تخضع في ناحية التخطيط وال من نا

  .قراراتھا إلى الوصاية المركزية
  

كما تعرضنا إلى المجھودات التي بذلت في مجال التنافسية، بالتطرق إلى برامج تأھيل المؤسسات   
الدولة في مجال بناء ھيكل جودة الصغيرة والمتوسطة، التنافسية الصناعية، وبرنامج ميدا، وكذا جھود 

  .متكامل بدء من القياسة، التقييس، االعتماد، المطابقة، والملكية الصناعية وجائزة الجودة الجزائرية
  

 وھو ھل بيئة ،كان للدراسة التطبيقية األثر البالغ في اإلجابة على جوھر إدارة الجودة الشاملةو  
  باتھا أم ال؟المؤسسة الجزائرية في مستوى تطلعات ومتطل

  
منا بھا في قطب من أقطاب الصناعة الجزائرية، وھو قطاع قوتبين لنا من خالل ھذه الدراسة التي   

غم من حصول شركات ووحدات ھذه المؤسسة على شھادة االيزو والتي ّبالرأنه  ،المنظفات ومواد التنظيف
أنھا لم تصل بھا إلى المستوى   إال،ن مكنت حسب الشروح المقدمة من مسؤوليھا من تحسين أدائھاإو

المطلوب للحصول على مكانة سوقية مناسبة لحجمھا وإمكاناتھا في السوق المحلية فما بالك بالعالمية، 
  ).الخ...ھنكل، اونيليفار، حياة( المنافسة التي يشھدھا ھذا القطاع بدخول المتعاملين األجانبخاصة في ظل 

  
 وھو أن المؤسسة ، في مجملھا معبرة على اتجاه واحدكانت دراسة الفرضيات التي وكل ھذا تؤكده   

كبر في ھذا ألم توجد بعد األرضية المالئمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة، مما يعني ضرورة بذل مجھودات 
 ولكنھا ليست الغاية والمبتغى ،المجال، واعتبار الحصول على شھادات الجودة خطوة على الطريق الصحيح

  .كما يظن البعض
  

واستطعنا بعد اإللمام بالوضعية الحقيقية للمؤسسة أن نقترح نموذجا يمكنھا أن تتبعه في سبيل إيجاد   
األرضية المالئمة، والثقافة المطلوبة لتطبيق منھج إدارة الجودة الشاملة، من خالل الشروط األربعة التي 

  .ة المالئمة لتطبيق المدخلاقترحناھا لذلك وما تفرع عنھا من نقاط نراھا مھمة لتوفير الثقاف
 



  :ةـــالخاتم
شاملةإدارةالتفصيل والتحليل لمختلف محاور وموضوعات  بعد ھذا    نصل أنا من ّ تمكن، الجودة ال

هأن رادأ وفكر على من لفلسفة نتاجا إال ليست األخيرة ھذه أن إلى هأن  ينجح في تبني ل ، يفھم ه قب ل ويعتنق  ب
  . الالزمة لتطبيقهواإلجراءات األدوات يتساءل ويتعرف على أن
  

سفة أنھا وال نعني بذلك ، ھذا المنھجأساسوتعد فلسفة الجودة    ار فل ارزة والترف الفكري، اوأفك  للمب
ا  ذه إحاللولكنھا فلسفة للكيفية والطريقة التي يمكن بھ زة محل اراألفك ھ ة ممي ا ثقاف  التي تحمل في طياتھ

  . الجودة الشاملةإدارة ال تتالءم في معظمھا وما تتطلبه ،ثقافة سائدة
  

األدوات   راءات ف اھواإلج ال م ة الح ي حقيق ا إالي  ف ي تؤسس لھ سفة الت ذه الفل اج ھ ودة إدارة نت  الج
ار وأ14بدء من مبادئ ديمنج الـ ،جودةالشاملة، وقد لمسنا ذلك من خالل الطروحات التي بادر بھا رواد ال  فك

رھم كثي... يشيكاوا، وتاغوشيوم، جوران، كروسبي، إفايجنب: كل من ار أن إذر، وغي م األفك دموھا ل  التي ق
  .وا لھا واقعا يدعمھا وحققوا لھا نجاحا يؤيدھاأنشأ ولكنھم ،تبق حبيسة الفلسفات والشعارات

  
 وأمرت ، محاربة ھذا الترف الفكري وحذرت منهإلى دعت  فلسفة الجودة ھي مننإبل يمكن القول   

 على ضرورة االبتعاد عن أكد عندما 14 نورد ماطرحه ديمنج في مبادئه الـأنباالبتعاد عنه، ويمكن في ذلك 
ى  ا عل شاملة الجودة إدارةالشعارات واالعتماد على الحقائق، وقد كان رده عندما سأله احد الصحفيين يوم  ال

  . تنفذأنفقال له ھي 
  

ا إدارة منھج أنكل ھذا يؤكد على    م واإلدراك، وھو م ة الفھ ة الزم سفة واقعي ى فل د عل  الجودة يعتم
ة  ة وواعي ادة مدرك ة وواضحة وقي ة عميق ب رؤي ةيتطل دعم بأھمي وفير ال ى ت ادرة عل ه، ق ر ومرحليت  التغيي

كن من جمع كل مقدرات المؤسسة  وفق برامج واليات تم، التحسين المستمرإلىوالمؤازرة الالزمة للوصول 
  .األجل بحث عن النتائج القصيرة أوووسائلھا ومواردھا حول ھذا الھدف دونما كلل 

  
ةأظھر لنا قد بالموضوع اھتمامنا نإ    دول المتقدم ا من حيث ، سر تفوق المؤسسة العالمية في ال  أنھ
وق والتطوربأسباب أخذت ا عن التف اليب ، وبحثت لھ ة في األس ز للوصول  الممكن ا التمي ىسبيل تحقيقھ  ال
ل كانت نتيجة ، دفعة واحدةتأتوالتي لم  ، الجودة الشاملةإدارة وھذا ما تبينه مراحل تطور منھج ،العالمية  ب

  .تطور متواصل وعبر سقوط ونھوض للمؤسسة العالمية
  

ة توصف أن إلىوھذا قادنا    ه ثقاف ك تحكم ا سمة النجاح في ذل ة التحسين المبأنھ  التي ال ،ستمر ثقاف
ةإالتعرف حدودا للتفوق  ة خاصة من حيث ، مواصلة العمل للبقاء في القم ه المؤسسة الياباني ا اتبعت  وھو م

ا األسواق إلى  الدائم الجودة في النھاية رخصة العبورأن إلىفھمھا  رى التي ال تتيحھ  وتحقيق المكاسب الكب
  . التقليديةاإلدارةمناھج 

  
ه مؤسستھا رغم التخميا لدا نا بالجزائر باعتبارھاو   ا بط الذي عرفت بمن حيث تجريبھ اليب ألغل  أس

ل وال  وبا، االعتبار مصلحة المؤسسة بعينتأخذ والتي لم تكن ،التسيير المفروضة دار بالعمي م تكن ت لضبط ل
ا بل ، بالمنتجحتى از التخطيط المركزي والوصاية، ورغم إنھ دار من خالل جھ  التي اإلصالحات كانت ت
اھج أنناقول  يمكن الجريتأ ة لم نشھد محاوالت جادة في تطبيق ووضع من ين تأخذ إداري ار وضع  بع االعتب

ات ،طبيعة الفرد فيھا، محيطھاالمؤسسة الجزائرية،  ة البيئ يمكن وصف و ،األخرى وبيئتھا المتميزة عن بقي
  .أخرىة حتى تجرى تكتمل فيه تجربتكاد أن ال ي  بھذه المؤسسة بحقل التجارب الذاإلدارةحال 

  
دم    م ع اورغ ى إنكارن م أ إل ه ت الن ات بعض إدخ ي اآللي ة ف ةاإلدارة المطلوب ى ، العالمي ل عل  كالعم

ن المراد ھو  أل، ما نطمحإلى األمور عند ھذا الحد لن يقود األمر وقوف أن إال ،الحصول على شھادة االيزو
اد ن خالل إدارة إيج ز م صنع التمي ة ت ستمالتحسين فعال لم ،ر الم ى س ل عل ا بوضع العمي ا أولوياتھ  واتخاذھ

  .التدريب عالمة فارقة في تحقيق ذلك
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  :ائجـــــالنت: أوال
  

  :نوردھا كالتاليوبعد ھذا التمھيد فقد خرجنا بمجموعة من النتائج   
ة -1 ة والفني ات المادي يط، المتطلب سياسات، التخط ي ال ة ف ه المتمثل ل بمدخالت ام متكام ودة نظ خ...الج  ،ال
ائف و الل وظ ن خ ودة م ام الج ة بنظ شاطات الخاص ي الن ضمنة ف ه المت ايير و، اإلدارةعمليات ق مع تطبي

ر إيجاد ثم ، والرقابة وتوكيد الجودة،ومواصفات الجودة عند التصنيع ذا النظام والمعب  المخرجات الخاصة بھ
ددة ايير المح ق المع ة وف دمات المنتج سلع والخ ا بال ار رضا ا،عنھ ذين باالعتب الء ك آخ ي ألعم ب ف ھم متطل

وفره باالستفادة من التغذية العكسية ، وجدتإن واألخطاءتحسين الجودة وتجنب العيوب   من معلومات وما ت
  .عن البيئة الخارجية

  
ام  -2 إدارةمنطلق االھتم ع من ب شاملة ينب ا الجودة ال ستھلكين، ،األطراف لمختلف أھميتھ ، مؤسسات من م

 والحصة األرباح بھم تتحقق الجودة وتحصل المؤسسة على إذ ،وأساسھاھرھا ، فالمستھلكون ھم جووعاملين
  . مما يفرض عليھا المحافظة عليھم والعمل على جذب المزيد منھم،السوقية المالئمة

  
ا   سيةأم درتھا التناف سين ق ى تح ل عل الجودة تعم سة ف سبة للمؤس سوقية، بالن صتھا ال ن ح د م  ، وتزي

  .ترفع من فاعليتھا وتنظيمھا و،وتخفض من تكلفة منتجاتھا
املين    سبة للع اوبالن سن فإنھ ن  تح اراتھمم ق ،مھ د وف ق واح كھم كفري اتھم وتماس ن معنوي ع م  وترف
  . العمل الجماعيأسلوب

  
ذه إدارةتختلف  -3 تلھمت ھ ى وان اس زو، حت ة اي ية العالمي شاملة عن المواصفات القياس ودة ال رة الج  األخي

ك إدارة في  المتضمنةاألفكارالكثير من  ى أن الجودة، ذل اليب األدوات المواصفات القياسية تركز عل  واألس
ا ھو الحال في إدارةالفن سلوكية كم ا  الجودةية عوض المفاھيم والقيم ال ر تحقيقھ ع التي تعتب  مسؤولية الجمي

سانيالبعد  أخذھا إلى إضافةوليس قسم الجودة فقط،  سفة  واھتماماإلن ستمر كفل ا بالتحسين الم يسھ  أدوات ول
  .وتقنيات فقط

  
شاملةإدارة تفكير في تطبيق ألي العليا العمود الفقري اإلدارةيعد التزام  -4 ه ، الجودة ال ا ألن ى عاتقھ ع  عل يق

بء  اعع ا، وإقن سة بھ ات المؤس ل مكون الن ك ستويات إع ل الم ى ك ا عل ة تطبيقھ رامج ،اإلداري وفير الب  وت
اتوالخطط  اّ الالواإلمكان ة لنجاحھ ل  و،زم شتركة لك سؤولية م ي م ودة ھ ان الج وعي ب رادضرورة ال  األف

  .العاملين بمختلف مستوياتھم
  
ا في -5 د المواصفات التي يطلبھ ه، من خالل تحدي  اعتبار العميل ھو المدير الحقيقي للمؤسسة بتلبية رغبات

ول ،يم تطوير التصامإلى العالقة القوية بين المؤسسة والعميل تؤدي أنالمنتجات، مع العلم   ومن ثم يمكن الق
 الذي يفرض عليھا عمال وعماال مدربين وفق ھذه األمر ، المؤسسةأعمال احتياجات العمالء ھي من تقود أن

  .الصورة
  
تم -6 ال ال ت ين مختلف األعم راد ب شاطات والوظائف األف سام واإلدارات والن لإال واألق وم العمي  ، وفق مفھ

مختلف ھذه المكونات تكون في يزا له عن العميل الخارجي، بحيث أن ي عليه العميل الداخلي تمأطلقوھو ما 
ا أن ومھامھا بالمواصفات التي يجب أعمالھان ِّ فتحس،موضع المورد تارة الھم تصل بھ شاطاتھم أعم ى ون  إل

رين ن اآلخ ستفيدين م ا  المنتظرين والم ق م ا وف اال ومھام ل، فتنتظر أعم ي موضع العمي ارة ف الھم، وت أعم
  . وبذلك يعم التحسين ويشمل كل مكونات المؤسسةمن إيجاد مدخالت مالئمة لعملھا،يمكنھا 

  
ادرأھمية لنظام المعلومات -7 ائق الصحيحة الق ة بالغة في توفير الحق رارات صحيحة ودقيق اذ ق ى اتخ  ، ة عل
  .ادة لعملھ تسلك منھجا يتخذ من التخمين والصدفة والتجربة قاعأن الجودة الشاملة ال يمكنھا إدارةن ال
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د وألجل ، الجودة الشاملة منھجا شامال يھتم بالعمليات مثلما يھتم بالنتائجإدارة-8 ى تحدي  تحقيق ذلك يعمل عل
رد ة ،المھام والمسؤوليات المنوطة بكل ف ايير لمراقب ذه األداء، ويضع مع انه تحسين ھ ا من ش وفر كل م  وي

  . بالكيفية المطلوبة خدمة للعميلوأدائھاالعمليات 
  
دخل أن ال يمكن -9 يشإدارة يلتقي م ة ال ، الجودة مع الفحص والتفت ان وثقاف ان ال يلتقي ا خطان متوازي  فھم

ع األخطاء أي الوقاية من حدوث ، الجودة، ولذلك فقد استبدلتھا بثقافة الوقاية والمنعأھدافيمكنھا تحقيق   ومن
تج فقط ستھدف جودة المن ة ال ت داه ،تكرارھا، ثقاف ا تتع ى ولكنھ  جودة الخدمات واالتصاالت والمعلومات إل

  . جودة المؤسسة ككلإلىوغيرھا وصوال .....
  

دريب  ، المؤسسةأصول من أصل الجودة الشاملة إلدارة الموارد البشرية -10 وفير الت ه وت ام ب ؤدي االھتم ي
ذ أساسوالموارد المادية والمعنوية الالزمة له باعتباره  ى الجودة إدارة تطبيق وتنفي اد إل ادر إيج  العنصر الق

ةوإيصالھا ،على فھم الجودة رة، بالطريقة المطلوب ة الصحيحة من اول م دة عن ، وبالكيفي ة الزائ ا للتكلف  منع
  . بالمفاھيمواإللمامعدم التكوين 

  
ودة -11 نھج الج ي م اون ف ة التع ر ثقاف استعتب ال أداء أس ااألعم مولھا  أل، ونجاحھ صلتھا ش رن مح  ألكب

ي المؤ املينسسةمجموعة ف ين و ، من ع افس ب اد عن التن اون باالبتع ة التع وردين، وتوصي ثقاف عمالء وم
لاآلخرين، لصناعة النجاح على حساب األفراد ى المؤسسة كك لبا عل اينعكس س اون ، وھو م ستبدلھا بالتع  وت

  . واالقتراحاتاألفكاروالعمل الجماعي من خالل فرق العمل وتوليد 
  

س-12 يم الم دريب والتعل ودةأداةتمرين  الت نھج الج ى م ن يتبن ا لم ى عنھ ل ، ال غن ي نق ساھمتھما ف را لم  نظ
وارد و وھو ، مختلف مكونات المؤسسةإلى وفلسفتھا أفكارھا وفير الم رامج المناسبة أمر يتطلب ت ادالب  إليج

  . وانعكاسات ذلك على باقي المكوناتبأدائھا المؤمن ، المتمكن من وظيفته،العامل المتعاون
  

اييس فإنھا ، فقطوأفكارا الجودة وال تبقى شعارا وفلسفة إدارةى يتم تجسيد  حت-13 ايير ومق  تتطلب وضع مع
اوإنتاجيتھا،تحدد جودتھا  ك ، بتحديد وقت االنجاز ومعدالت ومستويات االنحراف عنھم  وال يمكن تحقيق ذل

  .ز ذلك ومعالجة االختالالت للتمكن من انجااإلحصائية األساليب بتعليم وتدريب العاملين على مختلف إال
  

ى المؤسسةإدارة الفشل في تطبيق -14 ي ضرورة التريث ، الجودة الشاملة انعكاساته كبيرة عل ا يعن  وھو م
د يعزى  أل، توفير كافة الوسائل الضرورية لتحقيقھاحتىوعدم االستعجال في تطبيقھا  شل ق ىن الف نھج إل  الم

يس  ىبحد ذاته ول ستلزإل وفير الم ة  نقص في ت ة التنظيمي ةمات، والثقاف ر المالئم ق التي أو، غي رة العوائ  كث
  .الخ...، يةبشرية، تكنولوجية، تدريب كانت أو تحول دون نجاحھا مادية

  
اة-15 شاطئ النج ا فترسو ب  ينحرف أو ، القيادة في منھج الجودة الشاملة بمثابة قائد السفينة الذي قد ينجو بھ

ا  واجبھا فتحطمھ ا األم ة الواضحة  وترمي بھ ك الرؤي ر، تمتل ى التغيي درتھا عل ادة تتصف بق ا، فھي قي غرق
ا أنھا، أي اآلخرين المؤثرة بشخصيتھا وخبرتھا في المشتركة، المبتكرة، دي بھ ، ال تنتظر اآلخرون قيادة يقت
م ستغل ،التغيير من خاللھ ك ت تمكن من تحقيق ذل دة، ولل ر وال تبقى جام ود التغيي ا ھي التي تق ا ولكنھ  رأفك

املين و ى ومقترحات الع ل عل ا، إضمان تعم الستمراريتھا ومتابعتھ ى وباإلجم ادرة عل ادة ق صال فھي قي  إي
  . من خالل قبولھم لھااألفضل إلىالمؤسسة 

  
ا   التحسين-16 ي ظل تبنيھ ستمر ھدف المؤسسة ف ة إدارةالم ه ثقاف ا ان شاملة، كم د متأصلة الجودة ال  تعتم

واح ة ن شمول لكاف تمرار وال ة االس ة طويل ى األجل،ي المؤسسة كرؤي ضاء عل شرف الق يس األخطاء  تست ول
  . وليس كمعدالت محددة ال تتغير، كقيمة متواصلة البحثاألفضل البحث عن أدق وبعبارة ،مجرد تصحيحھا

  
ن إن -17 اعي م ل الجم ل والعم رق العم س ف شاملةإدارة أس ودة ال ى ، الج ل عل سھا والعم ا تأسي  ومتابعتھ

ه فھم ليس بمعنى تشكيل فريق العمل وتحديد مھامه إلىبناء فرق العمل يخضع  أن إذضرورة،  طوأھداف  ، فق
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 ، تفاديا للصراعات وضمانا لتحقيق الھدف المحدد، من ذلك كله تحديد خطوات بناء فريق العملاألھمولكن 
  .الغرض منھا يتم التدرب عليھا لتحقيق كأساليب حلقات الجودة وفرق العمل التطوعية والذاتية وتأتي

  
ة أدوات امتالك إن-18 م اإلحصائية الجودة والتدرب عليھا والمعرف املين من فھ ا يمكن الع ة العمل بھ ّ لكيفي

ابأسلوب األعمال أداء ثم أوالفلسفة الجودة  ة ، علمي ثاني وب الناتجةاألخطاء ومعرف اد ، والعي ول وإيج  الحل
شاكل  سواء للبحث عن ،األدوات من ھذه نسباأل وحسن اختيار أعمالھم،للمشاكل التي قد تواجه  أسباب الم

  . وھو مايضمنه التدريب المستمر، معالجتھاالحادثة أو
  

ة -19 سية المؤسسة عالق إدارة لتناف شري ب صر الب بة والعن ة المناس ة التنظيمي وفير الثقاف شاملة، فت ودة ال  الج
دافھاھا وتطويرھا  استفادتالكفؤ، الماھر، المبتكر في المؤسسة المتعلمة من خالل ا ب ألھ ر، وتبنيھ ا للتغيي فھمھ

اتإدارةلمنھج  ة البحث ، الجودة الشاملة، وتوفيرھا للقدرات التكنولوجية المتناسبة مع العملي ا لوظيف  وتفعيلھ
انه أفضل بقيادة ذات رؤية تھدف لوضع المؤسسة في ،والتطوير ك من ش سيھا، كل ذل ة بمناف  وضعية مقارن

  . المطلوبةالسوقية وتحقيقھا للمكانة الرفع من تنافسيتھا
  

راراتبإشراكھم ، الالزم للعاملينالتمكين إيجاد من عوامل تحقيق تنافسية المؤسسة ھو -20  ، في صناعة الق
ى  درة عل نحھم الق ة لم ائل الالزم دھم بالوس الھم، أداءوتزوي اتأعم ف المكون ن  وتواصلھم بمختل الء  م  عم

  .حلول والبدائل للمشاكل المطروحةوموردين لبلوغ مستوى اقتراح ال
  

ب إن-21 شاملة يتطل ودة ال الل الج ن خ سة م سية المؤس ق تناف ي تحقي اح ف ر للنج رص اكب اد ضمان ف  إيج
ة خطط رأسھاعلى و ،مؤسسات مساندة صناعي ومتابع  الدعم الحكومي المتمثل في تطوير برامج التحديث ال

دريب ومختلف  وتوفي،الجودة، وكذا الھيئات الوطنية للمواصفات اتر فرص الت اليب عن المعلوم  اإلدارة أس
  .الحديثة

  
ة في تطوير -22 ة والدولي ات والمؤسسات المحلي  ، المؤسساتأداء تساھم جوائز الجودة التي تضعھا الھيئ
ي و ق تبن ى طري ة عل شاملةإدارةجعلھا تضع خطوة جريئ ا لجأت ، الجودة ال ذا م ه وھ دول إلي ر من ال  الكثي

ودات   الجزائرية للجودةجائزةالر من خالل ومنھا الجزائ والتي تمنح مكافأة للمؤسسات والھيئات مقابل المجھ
 . الجودةالمبذولة في مجال تحسين وتطوير

 
سابقةإلى يخضع اإلدارة لم يعد مفھوم -23 ة ال ر ، تلك التصورات التقليدي ه تغي ى ولكن المي وفق إل وم ع  مفھ

ب  ة تتطل ادرؤي رإيج المي معاص دير ع ك م م ات ، يمتل ه ثقاف ن خالل درك م تراتيجيا ي ا اس مخطط  األم
اوتأثيراتھا، والمتغيرات االقتصادية ،ومعطياتھا ة ، وان تكون له معرفة كبيرة باستخدامات التكنولوجي  وطبيع
صالح المؤسسةأبعاد وتميزه بالشخصية القيادية التي تدرك ،القوانين تثماره ل ح ، الوقت وكيفية اس ا تل  وھو م

  . الجودة الشاملةإدارةعليه 
  

ا إال الجودة الشاملة إدارة تتحقق بھا أنمھما اختلفت االستراتيجيات التنافسية التي يمكن -24 ا تتطلب أنھ  كلھ
دنيتھا إلىمعرفة بطبيعة التكاليف وتحليلھا والقدرة على تفكيكھا  ا وت تحكم فيھ تمكن من ال  مختلف العناصر لل

ى ي ال تخل بتحقإل ستويات الت وج،  الم ودة المنت ق ج ري ى األم ينعكس عل ذي س ة ال ة المؤسسة إنتاجي  وربحي
   .ويحقق تنافسيتھا
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  :التوصيات: ثانيا
ودة -1 ھادات الج ى ش ر الحصول عل ودة أن تعتب نھج الج ي م ا أرادت تبن ة إذا م سات الجزائري ى المؤس  عل
ى تطب)14000زو  واي9000ايزو ( د للمرور إل دريب جي  الجودة وليست الھدف يق إدارة مرحلة ممھدة وت

  .بحد ذاته
  
ى -2 دة تتماش ة جدي ة تنظيمي سات لثقاف ي المؤس سين وإدارة ضرورة تبن ى التح ة تتبن شاملة، ثقاف ودة ال  الج

  .  البرامج الالزمة لذلكوإعداد بالتشجيع ، ذلكبأھمية العاملين األفراد وتحسيس ،المستمر في كل أعمالھا
  
ى ، لتوفير في المؤسسات تدريب القيادات العليا-3 اليب برامج تدريبية رفيعة المستوى عل  وطرق اإلدارة أس

ها من خالل فھمھ، التغييرإدخال ه ومتطلبات نھج وشروط نجاحه وعوائق ذا الم ا ھ  ، للفلسفة التي ينطوي عليھ
  . درجة االقتناع وااللتزام بتطبيقهإلىوصوال بھم 

  
املين اطالع -4 ادات والع ساتالقي ي المؤس ى التجارب  ف ة عل ن خالل الناجح واء م شرات س الم أو الن  األف

ر لالطالع ، وحتى حضور المؤتمرات والندوات والتربصات في ھذه المؤسسات الناجحة،الوثائقية ى أكث  عل
  . مع تجنب التقليد دون دراسة لواقع المؤسسات المتغير،التجارب الواقعية ومعرفة سر نجاحھا

  
تدراك ك-5 سات اس ى المؤس رنا  عل ي اش ائص الت ة النق ااف ةإليھ ة الحال ي دراس ا ، ف ز وإزالتھ ة لمرك  تقوي

دة التي اشرنا أخرىالمؤسسة وتحقيقا لتنافسيتھا من جھة ومن جھة  ة الجدي ة التنظيمي دعيما للثقاف ا ت  في إليھ
  . الجودةإلدارة مظاھر الثقافة المناوئة وإزالة ،النقطة الثانية

  
دأ تولي االھتمام البالغ لمسأنرية  المؤسسة الجزائإدارة على -6 رامج مع ستمر وفق ب سبقا ّلة التدريب الم ة م

ات المؤسسة ، واستراتيجيات المؤسسةأھدافحسب االحتياجات التي تحددھا  دريب كل مكون شمل الت  وان ي
ىمن  ى األسفل، األعل دخل إل ع لم ول الجمي ى نضمن قب وردين والعمالء حت اون مع الم  ، الجودةإدارة بالتع

ى إدارة مھم في أمر وھو ، بالشراكةاإلحساس القبول ينبع من أنباعتبار  ى األداء الجودة له انعكاس عل  وعل
  . بھاواإليمانااللتزام 

  
ة-7 سة حقيقي زمن بال مناف ا ، عرفت المؤسسة الجزائرية فترة من ال ذا م امأ وھ وازين االھتم  بحيث ،خل بم

دار  المنتج،كانت المؤسسة ت ر ب سين  ولكن مع تغي بالوضع ودخول المناف ان األجان  يتطلب أصبح األمر ف
ى اإلنتاج يخضع أن يجب إذ األول، نظر في االھتمام بالعمالء في المقام إعادة ات العمالءإل ا ، متطلب  وھو م

ذا م، ومعرفة احتياجاتھم للتعرف عليھميعني تكثيف الدراسات حولھ شاء كما نقترح في ھ سم للتعامل مع إن  ق
كاوى العم شغاالتھم ش وداإنالء وان ن موج م يك ه، ل ودا فيجب تفعيل ان موج دوات ، وان ك د ن ن عق ا يمك  كم

  .دورية مع العمالء والموردين لمعرفة آرائھم ومقترحاتھم
  
ين -8 ة ب ذه الثقاف شر ھ العمالء الخارجيين من حيث ن ام ب راد االھتم امليناألف دعم ، الع ائل وال وفير الوس  وت

  .الالزم للعمل وفق ذلك
  
ة إذ ، ضروريأمر االتصال والمعلومات أنظمة االھتمام ببناء -9 رارات البطيئ ذا الضعف في الق وحظ ھ  ل

رارات   أل،نتيجة التواصل غير الجيد تم التواصل أ وصحيحة،ن الحقائق والمعلومات الصحيحة تعطي ق ن ي
ولھم ات ح ع المعلوم وردين وجم العمالء والم د ب ل،الجي صال داخ ة االت ف عملي ة  وتكثي ي كاف سة ف  المؤس

  . اإلدارات ونشر المعلومة على كافة ،االتجاھات
  

روح ، من جھةاألداء حديث له آثاره الطيبة على كأسلوب تشجيع العمل الجماعي وفرق العمل -10 ى ال  وعل
ه كأسلوب حلقات الجودة اليابانية أنفي ذلك نجد من جھة أخرى، ولعاملين لالمعنوية  الم يمكن  أن متبع في الع

ىيوصل المؤسسة  ستويات إل ى، م ان أعل ذه أن المؤسسة وبإمك ل ھ ة عم ى كيفي رن عل دربين للتم دب م  تنت
  .الحلقات

 - 273 -



 - 274 -

ذ -11 ن األخ ده م ات نج ام االقتراح ور بنظ سنة األم ضرورية المستح راك ال رارات إلش ي ق املين ف  الع
 من مقترحات قد تفيد ،محتواھاالطالع على احات ووضع يوم محدد لفتحھا واوضع صناديق اقتر، بالمؤسسة

ةإيجاد في أو ، المشاكلتحديد أسبابفي  رح أن  و، حلول مبتكرة مثلما ھو حاصل في المؤسسات العالمي نقت
  . الجيدةاألفكارمنح جوائز تشجيعية عن يتم 

  
ساؤالتھم ، بواسطةملين والموردين والعمالء من التغذية العكسيةا تمكين الع-12 ى ت سريعة عل  ردود الفعل ال
  .أدائھمو
  

سة-13 ي المؤس اكم ف صر ح ت كعن ام بالوق ـ،االھتم ادئ ال ق مب ا 05 وتطبي وال بھ فر وص ى ص ى إل  أدن
  .المستويات الممكنة

  
ى كل ،زم لمعرفة تكاليف الجودة ّ والوعي الال،العمل على تكثيف التدريب -14 ا عل ا ومكوناتھ يم فھمھ وتعم

  .ن من تحقيق تنافسية المؤسسةِّويات التي تمك المستإلى تخفيضھا وتدنيتھا ، وتحديد طرقالعاملين
  

ى ، منھااألساسية خاصة ، الجودةأدوات االھتمام باستعمال -15 املين عل تعلم الع دريب المناسب ل  وتوفير الت
  . وھذا بتوفير التدريب الالزم عليھا، تحسين الجودةاستخدامھا بغرض

  
ى استحداث -16 ة العمل عل اس أنظم دة لقي ش،األداء جدي اع ت ة جع العمل الجم املين في عملي شرك الع ي وت

د الصراع ، واالشتراك في صياغتھا،فھم على ھذه المعاييرُّ من خالل تعر،القياس  واالبتعاد عن تلك التي تول
  .والتنافس الفردي بين العاملين

  
ه ، الجودةإدارة ومدى استعدادھا على تبني ، وضع جھاز خاص بتقييم وضع المؤسسة-17 يم  ومن مھام التقي

  . حين توفير ذلكإلى األمرالمستمر لمدى تحسن الثقافة التنظيمية ومتابعة 
  

ى -18 زةعل ة أجھ ة أن الدول رامج فني ى وضع ب ل عل ساھمة تعم ام م شر االھتم ي ن ا ف  إدارة بموضوع منھ
دواتاإلمكانات بتوفير ،الجودة ة في الن ادات ، المتمثل ى وابتعاث القي ة المراكز والمؤسسات العالإل ذا ،مي  وك
  .  الداخلية والھيئات الحكومية المنوط بھا مثل ذلكاألجھزةوضع 
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 : والملتقياتالمؤتمؤات-2.
شركاتنا أ-01 سية ل درة التناف اني عشر، .......حمد سيد مصطفى، الق سنوي الث ؤتمر ال ترف أم ضرورة، الم

دة رة جدي دة،....لفك ش....رائ ى المك ادقة،التغيير واإلدارة عل وة ص شاءات دع رفيس لإلن د س ركة واي وف، ش
  .18/09/2002والتطوير اإلداري، مصر،  

د-02 ة البحرين، المجل ة، جامع ة التربي ، 4، 3، 2، 1: المؤتمر التربوي الخامس، جودة التعليم الجامعي، كلي
  .2004/ أفريل/11-13
ره في -03 ة، ضمان الجودة وأث وم اإلداري صاد والعل ة االقت ة  المؤتمر الثاني لكلي صاد، كلي ات االقت أداء كلي

  .23/10/2003-21االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء األھلية، األردن، 
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ول -04 دولي ح ى ال ديات، الملتق رص والتح ة، الف صاد المعرف ي اقت دماج ف رون، االن درو آخ ب قوي  بوطال
وق التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، م ة الحق جمع أعمال الملتقى، كلي

  .2004 مارس 09 الجزائر،والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة،
رص  -05 شرية وف ة الب ول التنمي دولي ح ى ال ات، الملتق اھيم واتجاھ ة مف صاد المعرف ان، اقت ان عثم بوزي

وق وا ة الحق ى، كلي ال الملتق شرية، مجمع أعم اءات الب ة والكف صادية، االندماج في اقتصاد المعرف وم االقت لعل
  .2004 مارس 09  الجزائر،جامعة ورقلة،

دة-06 رة جدي اني عشر ، لفك سنوي الث ؤتمر ال ة، الم ة وتحديات التنمي ود، العولم ....  سعيد عبد الخالق محم
شاءات والتطوير اإلداري، .... رائدة دعوة صادقة، التغيير واإلدارة على المكشوف، شركة وايد سرفيس لإلن

  .18/09/2002مصر، 
 سنان غالب المرھطي، اثر البيئة الداخلية على قدرة المنظمة التنافسية، أبحاث المؤتمر العلمي الخامس، -07

صاد، عدد خاص،  ة التجارة واالقت ة كلي ة، مجل ة والدولي ة واإلقليمي رات المحلي مستقبل اليمن في ظل المتغي
  .2001، سبتمبر17العدد 

اش قويإبراھيمي  عبد هللا -08 ة كعامل نجاح للمؤسسة وعي دولي حول .....در، إدارة المعلوم ؤتمر ال ، الم
  .الجزائر. ، تلمسان2003 ديسمبر 15-14إدارة المعرفة وتطوير الكفاءات، جامعة أبو بكر بلقايد، 

عصمت عبد المجيد ومفيد شھاب، المؤتمر العلمي الدولي السابع عشر، استراتيجيات التحديث والجودة  -09
ة التجارة، لالقتصادي ة المنصورة، كلي ة، جامع سات البحثي ة الجل ة، مجل ات العربية في إطار المنافسة العالمي

 .2001 ابريل 19 -17الجامعة العربية، القاھرة، 
سية  -10 ال –علي السلمي، نموذج قياس الفجوة التناف شآت األعم سية لمن ة التناف  اإلدارة اإلستراتيجية والقيم

ة م-العربي سية ض كندرية التناف اء، اإلس إلدارة، : ان البق ة ل ة العربي ؤتمر األول للجمعي وبر، 31-30الم  أكت
1996.  

ة  -11 قويدر عياش ، الجودة الشاملة أداة تحقيق القدرة التنافسية للمؤسسة، المؤتمر العلمي الدولي األول، كلي
  .2003االقتصاد، جامعة الجزائر، جوان 

  
ود حسن حسني، -12 زة التناف" محم ي مصر، المي ى قطاع الخدمات ف ق عل ع التطبي ھا م اھج قياس سية ومن

الندوة القومية الثانية، االقتصاد المصري في مواجھة تحديات اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، مركز بحوث 
  .1999 مارس 24-23ودراسات التنمية التكنولوجية، جامعة حلوان، مصر، 

ؤتمر العلمي ال -13 ود حسن حسين، الم ة، محم ة العربي ي المنطق سية ف ا التناف ث، المزاي ع "سنوي الثال الواق
ورتر، "والمستقبل نھج ب ة المصنعة المصرية باستخدام م سية في صناعة األغذي ة عن محددات التناف ، ورق

  .1999جامعة األزھر، فرع البنات، مصر، 
ات المصرية في ظل ا -14 صناعة البرمجي سية ل درة التناف صلة ناصر جالل حسين، الق ة الجوانب المت تفاقي

ة  ة الفكري وق الملكي ن حق ارة م ـTRIPSبالتج ي ال ؤتمر العلم ة 23، الم صريين، الجمعي صاديين الم  لالقت
  .2003 ماي 10-08المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القاھرة، مصر، 

ة، ورشة  نسرين بركات وعادل العلي، مفھوم التنافسية والتجارب الناجحة في الن-15 فاذ إلى األسواق الدولي
يط،  ي للتخط د العرب ة ، المعھ واق الدولي ي األس ة  ف ار العربي سية لألقط درة التناف ددات الق ول مح ل ح عم

  .2000 يونيو 21-19الكويت، معھد االقتصاد الكلي، تونس، 
16- Benoît Mulkay, la compétitivité d’un territoire, midi perenees : une région compétitive ?, 
colloque du comite régional pour l’information économique et social (cries), Toulouse, France, 
09 et 10 octobre 2006, www.insee.fr/fr/insee_region/midiperenees/liens/act_compet.pdf 
17- Samir drissi, ministère de l’industrie, Séminaire National sur la Qualité, La 
qualité, facteur de promotion de la compétitivité des entreprises et de régulation du 
marché, Hôtel El Djazair, 18 et 19 janvier 2010 
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  :الرسائل-3
  :رسائل الدكتوراه: أوال
ة -01  إيمان مصطفى كامل، استخدام أساليب التحسين المستمر لتحقيق جودة عمليات التشغيل، دراسة تطبيقي

ة عين شمس، مصر،  ة التجارة، جامع ال، كلي على صناعة السيارات في مصر، رسالة دكتوراه، إدارة أعم
  .2003سنة 
ية كأداة لتحقيق الجودة الشاملة مع التطبيق على قطاع الصحة في  باكيناز عزت بركة، المقارنة المرجع-02

  .2002مصر، رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاھرة، مصر، سنة 
د  -03 ى قطاع البري ة عل جورج حبشي اسكندر، إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء، دراسة تطبيقي

  .2004ه، جامعة عين شمس، مصر، سنة في مصر، رسالة دكتورا
دوائر -04 ى ال ة عل ة، دراسة تطبيقي ة التنظيمي ة سلوك المواطن رح لتنمي وذج مقت ي، نم ر الخييل  خميس مغي

  .2003المحلية إلمارة أبو ظبي، رسالة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، سنة 
شرق أوسطية، دعاء محمد محمد سالمان، مدى اثر تعميق السياس -05 ات التنافسية على اقتصاديات الدول ال

ة عين شمس،  ة التجارة، جامع صاد، كلي سفة االقت وراه في فل الة دكت دراسة مقارنة لالقتصاد المصري، رس
  .مصر

صناعة -06 سية ل ات الرئي د المكون سلة توري رح إلدارة سل د شمعة، إطار مقت ود احم نعم محم  رانية عبد الم
اھرة، السيارات المصرية في  ضوء تطبيق إدارة الجودة الكلية، دكتوراه إدارة أعمال، جامعة عين شمس، الق

  .2003مصر، سنة 
د والصلب -07 ى صناعة الحدي ة عل ق إدارة الجودة الكلي  طارق عبد هللا محمود خاطر، مدخل مقترح لتطبي

  .2003مصر بقطاع األعمال، دكتوراه، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال، جامعة عين شمس، 
ى قطاع -08 ة عل ة، دراسة تطبيقي ة في المنظمات الذكي ة التنظيمي رح للثقاف  عمر محمد القيزي، نموذج مقت

  .2005المصارف بدولة اإلمارات العربية المتحدة، دكتوراه إدارة أعمال، جامعة عين شمس، مصر، سنة 
ين ال-09 ة ب شاملة، العالق ودة ال ى، إدارة الج د موس ت محم ة  صفاء رأف ي مصر وإمكاني ة ف ات البيئي معطي

  .1997، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، مصر، سنة )دكتوراه(تطبيق الجودة الشاملة، زمالة
شروع -10 شفيات م ى مست ة عل ودة الكلي ق إدارة الج رح لتطبي ل، إطار مقت د جبري د الحمي د عب دة محم  ماج

  .2000س، مصر، سنة ضمان الجودة، دكتوراه إدارة األعمال، جامعة عين شم
وم -11 وراه في العل صناعة المصرية، دكت سية لل درة التناف ة الق  ماجي سمير جرجس، إدارة األفراد في تنمي

  .2001اإلدارية، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، مصر، 
، أكاديمية )راهدكتو( ماھر احمد فريد، اإلدارة المتكاملة للجودة، المدخل إلى تحسين وتنمية األداء، زمالة-12

  .1997السادات للعلوم اإلدارية، المعادي، مصر، سنة 
ات في صناعة -13 ة إدارة العملي ادة فاعلي ة في زي  مجدي عبد الفتاح عبد الرحمان، دور إدارة الجودة الكلي

اھرة، مصر، ة الق ارة، جامع ة التج ال، كلي وراه إدارة األعم شفيات، دكت ى إدارة المست التطبيق عل  الخدمات ب
  .2001سنة 
ال، -14 وراه إدارة أعم ارن، دكت دخل إسالمي مق ر التنظيمي، م  محمد المحمدي الماطي، إستراتيجية التغيي

  .1989جامعة القاھرة، مصر، سنة 
سية -15 زة التناف ق المي  منصور سليمان عبد الرحمان، الدور المشترك للشركات والحكومة المصرية في خل

شاملة رامج الجودة ال ة، مصر، سنة من خالل ب وم اإلداري سادات لعل ة ال وراه، أكاديمي الة دكت زو، رس  واالي
2002.  

ات  -16 ل آلي ي ظ صرية ف صناعية الم صادرات ال سية لل درة التناف مت، الق ود ش د محم سين محم ين ح نيف
د  المي الجدي صاد الع ة(االقت صناعات التحويلي ى بعض ال ق عل ع التطبي ة )م صاد، كلي ي االقت وراه ف ، دكت

  .2004ة، جامعة عين شمس، سنة التجار
ة وحدات قطاع -17 ادة فاعلي سية لزي درات التناف  وائل إبراھيم عبد الرحيم ھميمي، التحليل االستراتيجي للق

  .2001األعمال العام، دكتوراه إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، بور سعيد، مصر، سنة 
18- Laetitia Avrillon, démarche de résolution de problèmes qualité dans le cadre de produits 
nouveaux de haute technologie, thèse doctorat, université de Savoie, France. 
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  :ثانيا رسائل الماجستير
ة أحمد محمد أ -01 ة حضرموت، جامع شاملة في جامع ق إدارة الجودة ال رح لتطبي حمد برقعان، تصور مقت
  .2002ط، مصر، سنة أسيو
زو -02 ة للجودة االي شاملة ونظام المواصفات القياسية الدولي دران، إدارة الجودة ال  احمد محمد عبد الحق ب

ة، ماجستير 9000 صناعات التكاملي سكر وال صابون وشركة ال وت وال ى شركة مصر للزي ق عل  مع التطبي
  .2001ھرة، مصر، سنة ادارة عامة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القا

ة، ماجستير -03  جابر محمد محمد، محددات الميزة التنافسية للصادرات الصناعية المصرية، دراسة تطبيقي
  .1997إدارة األعمال، كلية التجارة، جامعة حلوان، مصر، سنة 

ى ا-04 ة عل ة ميداني شاملة، دراس ودة ال ق إدارة الج ائج تطبي يم نت يم، تقي ي الكم ال ناصر عل شركات  جم ل
  .2002الصناعية اليمينية،ماجستير، جامعة آل البيت، األردن، سنة 

ة تأثير حسين محمود المراد، -05 ر، دراسة تطبيقي  سلوك القيادة التحويلية على اتجاھات العاملين نحو التغيي
ة عين شمس،  مصر، على مؤسسة الطيران العربية السعودية، ماجستير إدارة األعمال، كلية التجارة، جامع

  .2005سنة 
صناعة -06 شركات المصرية ل ى ال التطبيق عل ة ب اس اإلنتاجي  خاطر احمد فريد، الجودة وتطوير أساليب قي

  .1991، سنة )ماجستير(المعدات التليفونية، عضوية
ة -07 ة التعليمي ستوى الخدم سين م دخل لتح شاملة كم ودة ال اھيم إدارة الج تخدام مف ب، اس سن الطي حر ح س

ة التجارة، بالتطبيق على  ال، كلي اھرة، ماجستير إدارة أعم المدارس في مرحلة التعليم األساسي لمحافظة الق
  .2000جامعة حلوان، مصر، سنة 

دخل  -08 ى م ة للتطوير مع التطبيق عل داخل الحديث ا والم إلدارة العلي سعيد محمد الشيمي، الثقافة اإلدارية ل
ستي ام، ماج ال الع اع األعم ي قط شاملة ف ودة ال ة الج سياسية، جامع وم ال صاد والعل ة االقت ة، كلي ر إدارة عام

  .2000القاھرة، مصر، سنة 
ودة -09 ة للج ية الدولي فات القياس سين، المواص اض ح راد ري رج م زو( ف صادرات، ) االي ى ال ا عل وأثرھ

ا"دراسة تطبيقية على الصناعات الغذائية في مصر" ة التج ة، كلي صاديات التجارة الخارجي رة، ، ماجستير اقت
  .2000جمعة حلوان، مصر، سنة 

دھون، -10 ود الم سية، أ محمود رفيق محم درة التناف ساب الق ى اكت شاملة عل ر تطبيق نظام إدارة الجودة ال ث
ت، األردن،  ة آل البي ة، ماجستير، جامع ات الكيماوي صناعة المنظف ة ل شركات األردني ى ال دراسة تطبيقية عل

  .1999سنة 
دة،  مھا محمد مصطفى الشال،-11 ة الجدي رات العالمي  بناء القدرة التنافسية للصناعة المصرية في ظل التغي

  .2002رسالة ماجستير، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية، القاھرة، مصر، سنة 
سين -12 ود ح د محم و محم از أب ستوى األداء بالجھ سين م دخل لتح شاملة كم ودة ال ب، إدارة الج  طال

ى ة عل ال، المصرفي، دراسة تطبيقي ة التجارة وإدارة األعم ال، كلي وك المصرية، ماجستير إدارة األعم  البن
صناعية -13جامعة حلوان،  ى أداء المنظمات ال شاملة عل  ناصر أمين احمد علي، اثر تطبيق إدارة الجودة ال

ة اليرموك، األردن،: العاملة في المناطق المؤھلة صناعيا ال جامع ة، ماجستير إدارة أعم  سنة دراسة ميداني
2002.  

  
 :الدوريات -4

دد -01 ي، الع دير العرب ة الم ة، مجل ل العولم ي ظ سية ف ان، التناف د الرحم ي عب راھيم حلم ل 138 إب ، ابري
1997.  

ة  -02 ة تطبيقي اليف، دراسة نظري ا بخفض التك شاملة وعالقتھ إبراھيم شكري جريس، إستراتيجية الجودة ال
ان ة في سلطنة عم شآت اإلنتاجي ة على إحدى المن ة التجارة، جامع صاد والتجارة، كلي ة لالقت ة العلمي ، المجل
  1998عين شمس، القاھرة، مصر، العدد الثالث، يوليو

ة  احمد -03 ة العربي صلية، المنظم شرة ف ار اإلدارة، ن ه، أخب ه وآليت ستمر مفھوم سيد مصطفى، التحسين الم
  .1999، )كانون أول( للتنمية اإلدارية، العدد التاسع والعشرون، ديسمبر
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اق  -04 ة آف ف؟، مجل ة، كي سية العربي درات التناف ة الق ى تنمي ة عل درة اإلدارة العربي يد مصطفى، ق د س احم
د  ة المتحدة، المجل ارات العربي ة اإلم دد 22اقتصادية، اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول ، سنة 85، الع

2001.  
كمدخل لتحسين إنتاجية الطاقة الكھربائية بمحطات  أحمد عبد الھادي أحمد محرز، إدارة الجودة الشاملة -05

  .2002التوليد بالشركة القابضة لكھرباء مصر، مجلة البحوث اإلدارية، عدد أكتوبر 
ة اإلدارة، -06 ة، مجل ة، دراسة تطبيقي سويق الخدمات العام ي ت شاملة ف ا، إدارة الجودة ال د علم  أسامة محم

 .2001أكتوبر / و، يولي34العددان األول والثاني، المجلد 
ة  -07 ة اإلدارة، دراس دريب لتحسين فعالي تخدام الت ق، اس ي إدارة المراف د ف دخل جدي ا، م د علم امة محم أس

دد  ة، الع وم اإلداري سادات للعل ة ال ة، أكاديمي ة البحوث اإلداري ة، مجل تطبيقية على شركة نظم المياه األمريكي
  .1999الثالث، يوليو 

و -08 ا، نح د علم امة محم د،  أس ة اإلدارة، المجل تراتيجي، مجل إلدارة والتخطيط االس ل ل دخل متكام ، 33م
  .2001ابريل / ، يناير493العدد 

ة مقترحة،  -09 الي، رؤي الھاللي الشربيني الھاللي، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي والع
   .1988، 37مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، مصر،  العدد 

امس، -09 دد الخ ي األردن، الع وك ف ة البن وك، مجل ي البن شاملة ف ودة ال عبان، إدارة الج د هللا ش اد عب  إي
 .2003، حزيران، سنة 22المجلد

بھاء محمد حسن منصور، نموذج مقترح لقياس تكاليف الجودة الكلية في بيئة التصنيع المتقدمة، دراسة  -10
ة البحوث المعاصرة، ك ة، مجل د نظرية وتطبيقي سويس، مصر، المجل اة ال ة قن ة التجارة، جامع دد 14لي ، الع

  .2000، يونيو، األول
ة، -11 ستفادة للمؤسسات العربي دروس الم ة، ال  توفيق محمد عبد المحسن، عوامل نجاح المؤسسات الياباني

 .1991، يوليو 24مجلة اإلدارة، العدد األول، المجلد 
يلبرغ، إدارة ال-12 د س د وديفي وني بوالن ل اإلداري وإدارة  ت ى الھيك ودة عل ادرات إدارة الج ار مب ودة، آث ج

ة  ارات العربي ة، اإلم ة اإلداري الموارد في مؤسسات القطاع العام، المجلة الدولية للعلوم اإلدارية، معھد التنمي
  .1996، سبتمبر 03، العدد رقم 01المتحدة، المعھد الدولي للعلوم اإلدارية، المجلد رقم 

تج في صناعة الغزل جمال طاھ -13 دخل لتحسين جودة المن ة م وح حجازي، إدارة الجودة الكلي و الفت ر أب
  .1997، يناير 03، العدد 29والنسيج بجمھورية مصر العربية، مجلة اإلدارة، المجلد 

  .1987، سنة 39 حامد الحرفة، التجربة اليابانية في اإلدارة، مجلة إدارة األعمال، العدد -14
سي-15 سن ب ديات نو ح ة التح صرية لمواجھ صناعية الم ال ال شآت األعم تراتيجيات من وب، اس سن أي ي ح

ة  صناعية لمدين ة، 10التنافسية، دراسة تطبيقية على منشآت األعمال ال ة البحوث التجاري  من رمضان، مجل
  .2000، الجزء األول، يولية 22، العدد22جامعة الزقازيق، المجلد 

نھج ا-16 د العظيم، الم سادات  حمدي عب ة ال ة، أكاديمي ة البحوث اإلداري شاملة، مجل لعلمي إلدارة الجودة ال
  .2004للعلوم اإلدارية، مصر، سنة 

  .1995 حمدي عبد العظيم، إدارة الجودة الشاملة، مجلة النھضة اإلدارية، مصر، مارس -17
ة خليل درويش، عناصر كفاءة المنظمات اإلدارية من خالل االلتزام بإستراتيجية  -18 الجودة، دراسة مقارن

  .1998مع التطبيق على المنظمات اليابانية، مجلة البحوث اإلدارية، العدد األول، يناير 
دد -20 صادية، الع صادي، أسبوعية اقت رام االقت شاملة، األھ الجودة ال ة كيف تلحق ب  زينب إبراھيم، الحكوم

  .1998 سبتمبر 18، 1393
رب واإلدارة ا-21 ين، الع ب ياس عد غال ات  س ز دراس ة مرك ان، مجل ن الياب تعلم م ن ان ن اذا يمك ة، م لياباني

  .2001، مارس 265الوحدة العربية، العدد 
ة، -22  سعيد محمد الشيمي، الجودة الشاملة في ثقافة مديري شركات قطاع األعمال العام، مجلة قضايا اداري

  .2000مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، العدد الخامس، يوليو 
ة -23 ة التجارة، جامع  سھيل الطنملي، حتمية تنافسية البيئة المؤتممة، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلي

  .2002عين شمس، القاھرة، مصر، العدد الثالث، يوليو 

 - 283 -



صناعية -24 شركات ال اذج الجودة في ال ة من خالل نم  شوقي السيد فودة، نحو نموذج مقترح لخفض التكلف
ا ة األعم اير ببيئ دد األول، ين رة، الع سنة العاش صر، ال ة، م ة المنوفي دة، جامع اق جدي ة آف صرية، مجل ل الم

1998.  
ى -25 ا عل شرية وأثرھ وارد الب شاملة ومجاالت الم ين إدارة الجودة ال ة ب ي، العالق  صالح الدين حسن الھيت

اھرة،  ة الق سياسية، جامع وم ال صاد والعل ة االقت ة النھضة، كلي د المجاألداء، مجل دد 13-12ل و 12، الع ، يولي
2002. 

ة -26  عاطف عبد المجيد عبد الرحمان، مدخل إدارة التكلفة لتدعيم استراتيجيه التميز باألسعار في ظل البيئ
وادي، مصر،  وب ال ة جن ة التجارة، سوھاج، جامع التنافسية الحديثة، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، كلي

  .2001ونيو ، ي01، العدد رقم 15المجلد رقم 
ة -27 ة للتنمي ة العربي ار اإلدارة، المنظم ة أخب زان، مجل ي المي ة ف ي، اإلدارة الياباني شر بين ز ال د العزي  عب

  .1998اإلدارية العدد سبتمبر 
شاملة في -28  عبد هللا بن عيسى بن علي الكيومي، تقدير درجة إمكانية تطبيق بعض مفاھيم إدارة الجودة ال

  . 2003، ديسمبر، 95، العدد 25نة عمان، مجلة اإلداري، السنة كليات التربية في سلط
  .1982علي عبد الوھاب، مقدمة في اإلدارة، مجلة معھد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية، سنة  -29
ي -30 صناعي ف ام ال ي مؤسسات وشركات القطاع الع ا ف ة تطبيقھ شاملة وإمكاني ا، إدارة الجودة ال ي مي  عل

، سنة 22بية السورية، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، العدد الثاني، المجلد الجمھورية العر
2000. 

افع تطبيق نظم إدارة الجودة من منظور إدارات مصانع -31 ل من  عمار محمد فؤاد الشامي وآخرون، تحلي
ادة البحث العلمي، الجامع ة، عم وم الزراعي د األغذية في األردن، مجلة دراسات العل ة، المجل ، 31ة األردني

  .2004، أيار 02العدد 
سيج المصرية، دراسة -32 ا في صناعة الغزل والن شاملة وفرص تطبيقھ  فريد زين الدين، إدارة الجودة ال

  .1994، يناير 16، المجلد 16تطبيقية، مجلة البحوث التجارية، السنة 
دخل إدارة ا -33 سفي لم دين، اإلطار الفكري والفل ن ال د زي دد األول، فري ة اإلدارة، الع شاملة، مجل ودة ال لج

 .1997، يوليو30المجلد 
ة اإلدارة -34 شاملة، مجل ودة ال ات إدارة الج ع متطلب ة م ة المتوافق ة المنظم دين، توصيف ثقاف ن ال د زي  فري

  .1998، العدد الرابع، ابريل 30المجلد 
ا -35 ع متطلب ة م ة المتوافق ة المنظم دين، توصيف ثقاف ن ال د زي ة اإلدارة فري شاملة، مجل ودة ال ت إدارة الج

  .1998، العدد األول، يولية 31المجلد 
نوية، -36 ة نصف س شاملة، دوري يس فرصة نجاحك في تطبيق إدارة الجودة ال دين، كيف تق ن ال د زي  فري

 .2001، يناير 23جامعة الزقازيق، مصر، العدد األول، المجلد 
سانية فريد عبد الفتاح زين الدين، تحليل م -37 سبية للحاجات اإلن ة الن قارن لمستوى اإلشباع، ودرجة األھمي

د  ة اإلدارة، المجل ودة، مجل ات الج شاركين بحلق ر الم شاركين وغي ا إلدراك الم و 29وفق دد األول، يولي ، الع
1996.  

و-38 ات اآلداب والعل ل، حولي م  فھد يوسف الفضالة، اثر التدريب في سلوك الموظفين كما يراه رؤساء العم
 .2004، سنة 24، الحولية رقم 203االجتماعية، جامعة الكويت، الرسالة 

ين -39 ة المھندس ي، نقاب دس األردن ومي، المھن از الحك ي الجھ شاملة ف ودة ال ي، إدارة الج واز الكرم  ف
  .2000فبراير، / ، شباط68، العدد 35األردنيين، السنة 

تراتيجية التطوي-40 ين إس ربط ب سيد غراب، ال ي تحسين  كامل ال ات ف اليب إدارة العملي وجي وأس ر التكنول
  .1994، سنة 01، العدد 16الكفاءة اإلنتاجية، المجلة العربية لإلدارة، المجلد 

سادس، جوان ل رزيق، تأھيل المؤسسة الجزائرية كما-41 دد ال سكرة، الع ة ب سانية، جامع وم اإلن ، مجلة العل
2004.  

رح لتخ-41 راھيم، إطار مقت اليف دورة  ماجد حسن إب دخل تك اج والجودة من منظور م اليف اإلنت فيض تك
  .2000حياة المنتج، مجلة كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاھرة، مصر، العدد األول، يناير 
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ة -42 صناعات الدوائي ى قطاع ال  محمد احمد الطراونة، الجودة الشاملة والقدرة التنافسية، دراسة تطبيقية عل
د في األردن، مجلة در ة، األردن، المجل ة األردني ادة البحث العلمي، الجامع ة، عم وم اإلداري ، 29اسات، العل

  .2002، كانون الثاني 01العدد 
وت-43 ة من استخدام نظام  محمد احمد المثي ورات المتحقق ة اإلداري،  في بي)JIT(ي، الوف ة، مجل ات مختلف ئ

  .2003يو ، يون93معھد اإلدارة العامة، مسقط، سلطنة عمان، العدد 
ة -44 ار اإلدارة، المنظم ة أخب ه، مجل ه واليات ستمر، مفھوم ويجري، التحسين الم د الت راھيم احم ن إب د ب محم

  .1999، ديسمبر 29العربية للتنمية اإلدارية، العدد 
ل-45 دد ابري ال، ع ة إدارة األعم ي اإلدارة، مجل ر األمريكي ف ى الفك د، نظرة عل د الواح د عب و /  محم يوني

1984.  
 األقطار في التنمية بقضايا تعنى دورية وقياسھا، جسر التنمية، سلسلة التنافسية وديع، القدرة عدنان محمد 46

  .11.ص.الثانية السنة  2003 األول كانون/ديسمبر  والعشرون الرابع العدد ،العربية
ظيمي، دراسة مقارنة  محمد فتحي شلقامي شعراوي، ثقافة القيادة اإلدارية وعالقتھا بإحداث التطوير التن-47

  .2003لقطاع البنوك، مجلة البحوث اإلدارية، عدد يناير 
د   محمد فضل ملحم،-48 اني، المجل ، /آذار/ ، شباط20إدارة الجودة الشاملة في البنوك في األردن، العدد الث

 .2001سنة 
درة  -49 دعيم الق ي ت ة ف بة اإلداري ة للمحاس اليب الحديث صور، دور األس د من د محم شاة، محم سية للمن التناف

دد  وان، مصر، الع ة حل ال، جامع  03المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، إدارة األعم
  .2000، سنة 04و

ة المتحدة،   مسعود عبد هللا بدوي، إدارة الجودة-50 ارات العربي ة اإلم شآت في دول ى أداء المن ا عل وتأثيرھ
  .1999علوم اإلدارية، الجامعة األردنية، العدد األول، كانون الثاني، ، ال26مجلة دراسات، المجلد 

ة للبحوث ّ موسى سالمة الل-51 ة مؤت ة، مجل ة األردني ة المدني زة الخدم شاملة في أجھ وزي، إدارة الجودة ال
 .2003، سنة 18والدراسات، العدد الرابع، المجلد 

و-52 ين الزب ة ب وة المعرفي د، الفج راھيم احم سر إب وم إدارة  مي ق مفھ ة وف ة تحليلي ة نظري تج، دراس ن والمن
د ة الموصل، المجل صاد، جامع ة اإلدارة واالقت دين، كلي ة الراف ة تنمي شاملة، مجل ودة ال دد 2/24الج ، 68، الع

  .2002السنة 
ام، إدارة نادية حمدي صالح، -53 ة، إصدا الجودة الشاملة في شركات القطاع الع ة النھضة اإلداري رات مجل
 .1995، المعادي، القاھرة، مصر، سنة اإلدارية السادات للعلوم يةمأكادي
درة -54 ادة الق ره في زي  نجاتي إبراھيم عبد العليم، نموذج مقترح لقياس تكاليف امن وسالمة المنتجات وأث

ث، التنافسية للمنشاة، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، بني سويف، جامعة القاھرة، العدد  الثال
  .1997السنة السابعة، سبتمبر 

ة -55 ة للتنمي ة العربي ار اإلدارة، المنظم ة أخب سية، مجل زة التناف  نجم عبود نجم، االبتكار مصدر متجدد للمي
  .1999اإلدارية، العدد سبتمبر 

  الجودة الشاملة، دراسة نظرية، مجلةإدارة أغراض متكامل لتطوير ثقافة الجودة لخدمة إطار نحو - 56
  .1998 أكتوبر، 8، السنة 2، كلية التجارة، جامعة القاھرة، العدداإلداريةالدراسات المالية والتجارية، العلوم 

ى المؤسسات -57 التطبيق عل رح ب  ھناء سيد احمد، ثقافة المنظمة وأثرھا على الفعالية التنظيمية، نموذج مقت
  .1995لتجارية، العدد األول، يناير الصحفية القومية، مجلة الدراسات المالية وا

ة،  -58 د اإلدارة العام ة، معھ ة اإلدارة العام ة، مجل وم واألھمي ة، المفھ ودة الياباني ات الج ي، حلق ه العل وجي
  .1987، مارس 53الرياض، السعودية، العدد 

ة -59 صري، مجل ومي الم از الحك دات الجھ دمات وح ستوى خ سين م دخل لتح ودة كم ات الج ، اإلدارة حلق
  .1996، يناير03، العدد28المجلد 

ة -60 صري، مجل ومي الم از الحك دات الجھ دمات وح ستوى خ سين م دخل لتح ودة كم ات الج ، اإلدارة حلق
  .1996، يناير04، العدد28المجلد 

61- Bruce Broca and M. Suzana Broca, Richard D. Irwin, « Quality management 
implementing the best ideas of the masters », INC, 1992,  

  .1996، ابريل 04، العدد 28رأفت شكري، مجلة اإلدارة العامة، المجلد رقم : ترجمة
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  :التقارير-5
يط -01 ي للتخط د العرب سنة  ،المعھ ة ل سية العربي ر التناف ت، 2003تقري يط، الكوي ي للتخط د العرب ، المعھ

2003.  
ع، ب -02 د عدنان ودي اير محم ت، ين د العربي للتخطيط بالكوي سية، المعھ درة التناف امج سياسات دعم الق رن

2001.  
 معھد التخطيط القومي، رؤية مستقبلية لعالقات ودوائر التعاون االقتصادي المصري الخارجي، الجزء -03

  .2002، مارس 149خلفية أساسية، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، القاھرة، مصر، رقم : األول
04- Donald G. McFetridge, La Compétitivité : notions et mesures, Ottawa, 
Industries Canada.1995. 
05- L. Lachaal, La compétitivité : Concepts, définitions et applications, Institut 
National de la Recherche Agronomique de Tunis (INRAT), Tunisie. 
06- The World Economic Forum, the Global Competitiveness Report 2009-2010 
07- Bureau de statistique, Résultats de l’enquête sur la R & D (publication 
Annuelle); Chiffres estimatifs de la population ; MEXT (2003b), Livre blanc sur la 
science Et la technologie 2003 ; OCDE, Principaux Indicateurs de la science et de 
la technologie. 
08-Rapport de l’UNESCO sur la science, 2006. 
09- Manuel des procédures, nouveau dispositif, fonds de promotion de la 
compétitivité industrielle, ministère de l’industrie. 
10- la lettre d’engagement de la direction d’ALGERAC, 16/12/2006 
11- Compétitivité, Démarche qualité et Accréditation, document d’Algerac. 
 

  : القوانين-6
م -1 ذي رق وم التنفي ي 165-05المرس ؤرخ ف وير 03/05/2005 الم ة لتط ة الوطني شاء الوكال ضمن إن  والمت
دد الم مية، ع دة الرس يرھا، الجري ا وس طة وتنظيمھ صغيرة والمتوس سات ال ي 32ؤس صادرة ف ، ال
04/05/2005.  

  16/07/2000 الصادر في 2000-192 المرسوم التنفيذي رقم -2
    .2004 مارس 08 بيان مجلس الوزراء ليوم -3
  .19/04/2004 المؤرخ في 134-04األمر الرئاسي رقم  -4

5-La loi N° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de 
métrologie.  

  25/12/1991:، الصادرة في539-91، 538-91، 537-91 المراسيم التنفيذية رقم -6
  20/02/1976 الصادر في 76/15األمر رقم   -7
م  -8 ذي رق وم التنفي ي 68-98المرس ؤرخ ف شاء ا21/02/1998 الم ضمن إن ري  المت وطني الجزائ د ال لمعھ

  .للملكية الصناعية
  . والمتضمن جائزة الجودة الجزائرية06/01/2002 المؤرخ في 2002 -05 المرسوم التنفيذي رقم-9
  
  : االنترنيت-7

1- Bernard Eltschinger, le tqm et l’organisation en apprentissage permanent, 
www.itu.int/itudoc/hrdqpub/hrdq73/tqmclpo1_ww7-fr.doc 

    www.arab-eng.org/Vb//showthread.phd?T=3385     الجودة الشاملةإدارة -2
3- Le management participatif : source d’économie et de renforcement de la 
compétitivité de l’entreprise, CAPITAL RH, les ressources humaines en pratique, 
Chambre de commerce et d’industrie de paris, Seine-Saint-Denis, n : 40-février 
2007, www.ccip.fr/upload/lettrerh/022007%20management%20participatif.pdf  

 - 286 -

http://www.itu.int/itudoc/hrdqpub/hrdq73/tqmclpo1_ww7-fr.doc


 - 287 -

4-  www.mfq-aquitaine.org/mqa1-clubenroute_c-harmand_ourtils.pdf 
5- http://fr.wikipedia.org/wiki/Histogramme 
6- htp://www.ouati.com/qqoqcp.html,16/03/2008 
7- http://www.previnfo.net/sections.php?op=printpage&artid=48 
8- Fiche technique, diagramme d’affinité, www.er.uqam.ca/nobel/k15303/Diagaffi.  
09- http://www.touteleurope.fr/fr/union-europeenne/les-etats-membres-et-les-pays-
candidats/etats-membres-union-europeenne.html 
10- Samehar.worldpress.com/2006/06/26/b626.الميزة التنافسية واالستراتيجيات التنافسية 

شرق األوسط حسن بشر ومحمد نور، سياسات التنافسية وأثرھا   -11 على مناخ االستثمار، مركز دراسات ال
  : نقال عن.وإفريقيا، ورشة االستثمار اإلفريقي في السودان

www.mascenter.com/ESTESSMAR%20IN%20SUDAN%20CONFRANCE/D.has
sn%20Bshear.doc  
12- Sylvain Zin, Les Indicateurs de compétitivité FEM, IMD, AT Kearney, 
www.er.uqam.ca/nobel/.../pdf/ Les_Indicateurs_de_competitivite. pdf 

 . المعھد العربي للتخطيط، الكويتبلقاسم العباس، مفھوم التنافسية وطرق قياسھا،.  د-13
www.arab-api.org/course36/pdf/P78019-3.pdf 
14- Les barrières culturelles dans l’application de la méthode de la production 
japonaise a l’étranger, www.asl.univ-
montp3.fr/e41slym/culture/japon_culture_et_gestion. pdf 
15- www.et-ar.net/vb/showthread.php?t=9287 

مام المھندس فؤاد الصادق، نحو إدارة فاعلة للعاملين عن بعد، مؤسساتنا افتراضية أم تقليدية؟، معھد اإل -16
                                         :الشيرازي الدولي للدراسات، واشنطن، لالطالع أكثر ارجع إلى المقالة في

                     http://www.ebaa.net/wjhat-nadar/14/916.htm 17- 
Modèle EFQM, www.servicequaliteit.lu 
18- www.mipi.dz 
19- www.premier- ministre.gov.dz/arabe ondex.php? 

ل  -20 دولي حول سياسات التموي عبد الحق بن عتروس، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى ال
صاديات والمؤسسات ى االقت ا عل سكرة،  دراس-وأثرھ ة ب ة، جامع دول النامي ر وال ة الجزائ وفمبر 22ة حال  ن

2006.  
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/03/ 
21www.ianor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=2
7 

م -22 ذي رق وم التنفي ي 05/466 المرس ؤرخ ف دة 04 الم ق 1426 ذو القع ضمن 6/12/2005 المواف  المت
  .إنشاء، تنظيم وعمل الھيئة الجزائرية لالعتماد

23- Algérie: Management / qualité – 670 entreprises certifies selon M. Djaaboub. 
Journal la tribune 21-03-2010 
http://fr.allafrica.com/stories/printable/201001181461.html 
24- Le prix algérien de la qualité, objectifs, conditions de participation et 
questionnaire, ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, 
édition 2009. www.mipi.dz/index_fr.php 
 
 
 

http://www.mfq-aquitaine.org/mqa1-clubenroute_c-harmand_ourtils.pdf
http://www.er.uqam.ca/nobel/k15303/Diagaffi.pdf
http://www.premier-/


  01ملحق رقم 
  استمارة تحكيم االستبيان

  :اسم المحكم
  :الدرجة العلمية

  :الكلية
  

  :تقييم المحكم لالستبيان
  
  .جميع التساؤالت المطروحة في االستبيان صالحة- 1

  
  
  :ال يصلح من االستبيان إال األسئلة التالية- 2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  :قائمة االستبيان ال تصلح إطالقا لوجود األخطاء التالية- 3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  :ستبيانمالحظات إجمالية على اال- 4

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------- -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  : مالحظات حول األسئلة التالية- 5

 --------------------------------------------------------------------- -------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  :أرى أن تضاف إلى االستبيان المعلومات التالية- 6

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- --------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  
  
  
  

 ال نعم

 - 288 -



            02: ملحق رقم
    استبيان                  

  
أثر إدارة الجودة الشاملة في رفع  معرفة إن االستبيان المطروح أمامكم يتناول إشكالية تتضمن :توضيح

  . وھو موضوع بحثنا في الدكتوراه.تنافسية المؤسسة الجزائرية في ظل التحوالت االقتصادية؟
ل ھذه المواضيع تتطلب دراسة حالة في إحدى المؤسسات الجزائرية تحقيقا وجدير بالذكر أن مث  

للتكامل في عالقة الجامعة بالمحيط االقتصادي، حيث أننا سنطرح أمامكم ھذا االستبيان الذي يتضمن 
مجموعة من التساؤالت الھادفة إلى تحقيق غرض البحث العلمي فقط، مع التعھد باستعمال ما يتمخض عنھا 

وط األمانة العلمية، والحفاظ على سرية البيانات المتحصل عليھا، وعدم إدراجھا في أي من وفق شر
من ھذا المنطلق نرجو تعاونكم و.  ال يتضمن معلومات عن األشخاصاألغراض األخرى، كما أن االستبيان

  .واإلجابة على كل الفقرات تحقيقا لغض البحث العلمي
 

  .أمام العبارة المناسبة       ضع عالمة: معلومات عامة: الجزء األول
  

      :.......العمر         أنثى    ذكر:   الجنس
  

  :  متوسط- 3     :ثانوي- 2       :    جامعي-1: المستوى
  

  إدارة تنفيذية                   إدارة وسطى                  إدارة عليا:    المستوى اإلداري
  
  

          تحت الخيار المناسب           ضع عالمة: الجزء الثاني
  
  .تعني أن رأيك ينطبق تماما وما جاء في العبارة:  موافق تماما-
  . تعني أن رأيك ينطبق إلى حد ما مع ما جاء في العبارة:  موافق-
  .تعني أن رأيك يقع بين الوصفين:  ال ادري-
  .ق إلى حد ما مع الرأي المخالف للعبارةتعني أن رأيك ينطب:  غير موافق-
  .تعني أن رأيك ينطبق تماما مع الرأي المخالف للعبارة:  غير موافق تماما-
  

 محل ّالمؤسسة إن مبادئ التحول إلى ثقافة تنظيمية تتطلبھا إدارة الجودة الشاملة غير متوفرة في: الفرضية االولى
  :الدراسة

  : التزام اإلدارة العليا-1
موافق  اتالفقر 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
     .للجودة متابعة لعملية التحسين المستمرغير ملتزمة وغير اإلدارة العليا  1
     . على إرضاء العاملين وكسب ثقة العمالءاإلدارة العليا ال تعمل  2
     .ودة على توعية العاملين بأھمية الجعمل اإلدارة العلياتال   3
يد من الموارد والدعم المعنوي ألنشطة ال توفر اإلدارة العليا المز  4

 .الجودة
    

تشركھم في ال تتواصل إدارة المؤسسة مع الموردين والموزعين وال      5
 . وخططھافھم إستراتيجيتھا

 

  :تعميق فكرة العميل يدير المنظمة-2
موافق  الفقرات 

 تماما
 غير ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
 وتلبية العمالء للتعرف على تقوم المؤسسة بدراسات وأبحاثال  6 

 .احتياجاتھم
    

  تثق بأن االستماع للعمالء سيحسن من تصميم المنتج الالمؤسسة       7
  .وتحقيق تنافسية المؤسسة

     .تقوم المؤسسة بتدريب العاملين على فھم احتياجات العمالءال  8 
  ال تتلقى المؤسسة تغذية راجعة من المستھلكين حول جودة المنتوج     9

√

√
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  :على الحقائق اتخاذ القرارات بناء -3
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
تعتمد المؤسسة في قراراتھا على االفتراضات والتخمين وليس 10 

 .المعلومات والحقائق
    

     .تتسم قرارات المؤسسة بأنھا بطيئة وغير دقيقة 11
     .لومات جيدة عن محيطھا الخارجيعال تتوفر المؤسسة على م 12
ال تعمد المؤسسة إلى مقارنة مستويات أدائھا مع المؤسسات المنافسة     13

 .لھا
 

  : التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج-4
فق موا الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
      .المؤسسة ال ترى في المنتجات المعيبة مؤشرا لعدم جودة العمليات14
     .ليست ھناك مؤشرات محددة للجودة في المؤسسة 15
     .ليست ھناك عمليات تحليل للبيانات الناتجة عن العمليات 16
 .ين ال يرتبط بتحسين العملياتاألداء الجيد للعامل     17

  : الوقاية بدل التفتيش-5
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
إن المرحلة التي يتم فيھا اكتشاف اكبر كمية من المنتجات المعيبة ھي 18

 .مرحلة المنتوج النھائي
     

      .هميع مراحله يرفع من تكاليف في جبان مراقبة المنتجترى المؤسسة 19
      تقوم المؤسسة في اختيار مورديھا على أساس السعر األقل 20
 ال تتوفر المؤسسة على نظام مراقبة جودة فعال      21

  : االستثمار في األفراد-6
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
 على أساس بوضع برنامج الختيار وتعيين األفرادتھتم المؤسسة ال 22

 .الكفاءة
     

     .يتم توظيف األفراد وفق مفھوم فرق العملال  23
     .ھناك فجوة بين التطور التكنولوجي واستيعاب الفرد له 24
تركز المؤسسة في عالقاتھا بالعاملين على األوامر وليس الشراكة في     25

 .القرارات
 

  :تعاون والمشاركة الجماعية بدال من المنافسةال-7
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
     .ال تتوفر المؤسسة على فرق عمل لحل المشاكل بين األقسام واإلدارات26
ال توجد بالمؤسسة حلقات جودة للتعاون بين أفراد القسم أو المصلحة 27

 .الواحدة
     

     .األداء الفرديالتنافس و لمكافآت في المؤسسة يقوم علىأسلوب ا 28
 إظھار اإلدارات واألقسام لبعضھا ھناك ميل للتنافس والصراع على     29

 .البعض بمظھر الفشل
 

 
  : التأكيد على ثبات الھدف والرؤية المشتركة-8

موافق  الفقرات 
 تماما

غير  ال أدريموافق 
 موافق

وافق غير م
 تماما

ليس ھناك فھم واضح لھدف ورؤية المؤسسة من طرف األفراد 30 
 .العاملين

    

يسود المؤسسة مناخ يتسم بالتضارب والتناقض في األعمال  31
 .والقرارات

    

      .ال يشارك أفراد المؤسسة جميعھم في وضع ھدف ورؤية المؤسسة32
      . وفاقدة لالبداع واالبتكارة األجلتتسم الرؤية في المؤسسة بأنھا قصير33
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  :  التعليم والتدريب المستمر-9
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
يشمل جميع العاملين في المؤسسة وفي كافة المستويات ال التدريب 34 

 .اإلدارية لتحسين األداء
    

      وتخطيطھا  االحتياجات التدريبيةتقوم المؤسسة بالتعرف علىال  35
     ينصب التدريب في المؤسسة على فھم الجودة ومتطلباتھا ال  36
  .استخدام أدوات حل المشكالت وتحسين الجودةال يقوم التدريب على     37

  : قياس اإلدارة لإلنتاجية والجودة-10
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
 موافق غير
 تماما

      محددة غيرمدة انجاز المنتجات38 
      .محددغير معدالت االنحراف عن الزمن المحدد لألفراد في انجازاتھم 39
     .مقبولةودة المطلوبة يقع ضمن حدود غير االنحراف عن الج 40
   لقياس الجودة على استخدام األساليب اإلحصائية غير مدربينالعاملون     41

 
  :  التغذية العكسية-11

موافق  الفقرات 
 تماما

غير  ال أدريموافق 
 موافق

غير موافق 
 تماما

      المؤسسةيتتوفر المعلومات في زمن قياسي مالئم فال 42 
     .تتلقى المؤسسة ردود فعل عن مدى مالءمة منتجاتھاال  43
     المعلومات غير متاحة للجميع في المؤسسة 44
 .تستخدم المعلومات الراجعة في تطوير النظامال      45

  
  :إن معوقات تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة تنطبق والمؤسسة محل الدراسة: الفرضية الثانية

موافق  الفقرات 
 تماما

غير  ال أدريموافق 
 موافق

غير موافق 
 تماما

فادى الرؤية  وتتتعمد المؤسسة إلى الجري وراء النتائج قصيرة المدى46
 .طويلة األجل

     

     . على حساب الفردتعطي المؤسسة األولوية للتكنولوجيا 47
     تنعدم الثقة بين القادة والعاملين 48
     ليس ھناك استقرار في المناصب القيادية 49
 سياسات وممارسات العمل السائدة في المؤسسة تولد الصراع والتنافس50

 . بين العاملينالعالواتعلى المناصب و
     

     ال تنشر المؤسسة معلومات عن انجازات المؤسسة 51
     تعتمد المؤسسة على التغييرات الجذرية وليس المرحلية 52
     والموردينال يوجد إنصات جيد للعمالء  53
 .تفتقر المؤسسة إلى سياسة ربط بين الجودة والعوائد المالية     54

  
  : إدارة الجودة الشاملةءم والثقافة المطلوبة لنجاح ال تتال محل الدراسةإن ثقافة المنظمة في المؤسسة: ضية الثالثةالفر

  :بعد القيادة-1
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
      .مدركة ألھمية الدوافع والحوافز في العملوغير مقتنعة غير القيادة55
ال  العاملين في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات والقيادةتشرك ال 56

 .تدرك قدرتھم على الرقابة الذاتية
     

     ال تؤمن قيادة المؤسسة بروح الفريق كسبيل للتحسين 57
  على االبتكار واإلبداع ال تشجع قيادة المؤسسة     58
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  :  بعد التحسين المستمر-2
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
      .ليس ھناك اھتمام بمقترحات العاملين59
توجد فرق عمل لتحسين الجودة تجمع أعضاء من إدارات مختلفة في ال 60

 .المؤسسة
     

توجد حلقات جودة تجمع أعضاء من نفس موقع العمل يتطوعون ال 61
 .لحل المشاكل

     

 لتحديد ومعالجة المشاكل  وأدواتتستعمل المؤسسة أساليبال 62
 .المطروحة

     

      .التحسين في مفھوم المؤسسة ھو تصحيح األخطاء وليس القضاء عليھا63
      .متواصلةمؤقتة وجزئية وليست التحسين في المؤسسة ھو عملية 64

  :النظم  بعد-3
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ريال أدموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
      .عملية االتصال في المؤسسة رسمية ومكتوبة 65
      نظام االتصال في المؤسسة ذو اتجاه واحد من األعلى لالسفل 66
ثقافة الجودة في المؤسسة مبنية على التنافس والتصارع وليس العمل  67

 .الجماعي
     

      م المشتركة بين العاملينھناك فھم واضح لطبيعة المھاليس  68
توفر كل االحتياجات الالزمة لعملية تدريب ال تھتم و ال المؤسسة 69

 .العاملين
     

  :  بعد التوجيه بالمستھلك-4
موافق  الفقرات 

 تماما
غير  ال أدريموافق 

 موافق
غير موافق 

 تماما
الذي تعمل المؤسسة على تلبية احتياجات مستھلكيھا إلى الحد ال  70

 .يجعلھم معتزين ومفتخرين بمنتجاتھا
     

      .تھتم إدارة المؤسسة بالمستھلكين الداخليين للمؤسسةال  71
ترى إدارة المؤسسة أن مورديھا جزء مھم من المؤسسة وليس ال  72

 .طرفا خارجا عنھا
     

تعقد المؤسسة اجتماعات دورية تضم الموردين والعمالء لبحث ال  73
 . المشتركة للمشاكل المطروحةالحلول

     

تقوم المؤسسة بالتخطيط والتصميم لمنتجاتھا المستقبلية وتحديد ال  74
 . مواصفاتھا من خالل وجھة نظر العميل

     

 
  .إن متطلبات تحقيق التنافسية وفق منظور إدارة الجودة الشاملة غير متوفرة في المؤسسة: ابعةالفرضية الر

موافق  الفقرات 
 مامات

غير  ال أدريموافق 
 موافق

غير موافق 
 تماما

 التنافسية في مفھوم المؤسسة ال تعني بالضرورة وجود إدارة للجودة - 75
 .الشاملة

     

      .ثقافة المنظمة الحالية ال تمكن من تحسين تنافسية المؤسسة 76
      .ليس ھناك اھتمام بإدارة الوقت في المؤسسة 77
      .ستراتيجية المؤسسة في مجال التنافسية بالوضوحال تتسم إ 78
ليس ھناك إدراك واضح لطبيعة التكاليف المحددة لتنافسية منتوج  79

 .المؤسسة
     

      .الجودة بالنسبة للمؤسسة زيادة في تحمل التكاليف 80
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت حبمد اهللــمت.....                      
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