
 

 

 
 

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   1جـامعة فرحـات عباس سطيف
 التجارية وعلوم التسيير ،كليـة العلـوم االقتصاديـة

 قسم علوم التسيير
 إدارة األعمال والتنمية المستدامة: مدرسة الدكتوراه

 
 علوم التسييرفي    في إطار مدرسة الدكتوراه  متطلبات نيل شهادة الماجستير  كجزء من مذكرة مقدمة 

 إدارة األعمال اإلستراتيجية للتنمية المستدامة  :تخصص
 :تحت عنوان

 

التنمية المستدامة  إستراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق  دور  
 قتصاديةسة االفي المؤس  

 -سة المينائية بسكيكدةلمؤس  في اراسة ميدانية  د   -

 :تحت إشراف

 محمد  بوهزة .د.أ 

  :المناقشــــــــــــــــــــــــةلجنــــــــــــــــــــــــــــة  
 

 اــــــرئيًســــــــــــــــــــــ                 1جامعة سطيف     أستاذ                                 بالرقي تيجاني. د.أ
 مشرفا ومقّررًا                 1جامعة سطيف                       أستاذ           محمد بوهزة     . د.أ
 ـــــاــــــمناقشــــــــــــــ                 1جامعة سطيف                أستاذ                      حكيم ملياني. د.أ
 ـاــــــمناقشــــــــــــــــ                 1جامعة سطيف    "أ"محاضر قسم  أستاذ                رغدةو حسين ب. د
           اــــــمناقشـــــــــــــــــــ                 1جامعة سطيف"    أ"محاضر قسم  مصطفى بودرامة             أستاذ. د

 0213/0214ـامعية ـــة الجــــالسنـ

 

 : ةمن إعداد الط الب

 إلهام شيلي



 

 

 

 

 

 

 

 



 كر وعرفانــش

 

 إمتام هذا العمل املتواضع  يل  سري  نّأو ،سبحانه وتعاىل على نعمتة و فضلههلل  ر والشكاحلمد بعد 

بوهزة حممدإلشرافه على هذا : األستاذوالتقدير إىل أستاذي الفاضل أتوجه جبزيل الشكر وعظيم اإلمتنان 

 .العمل إمتام هذا على البالغ األثر هلا كان اليت السديدة ونصائحه بإرشاداته علي يبخل مل و الذي البحث، 

راسة الدّ هذه مناقشة بقبوهلم املناقشة جلنة أعضاء إىل والتقدير الشكر خبالص أتقدم أنّ إال يسعين وال   

 عليها واحلكم املتواضعة

شكر خاص لكافة أعضاء اهليئة التدريسية ملدرسة الدكتوراه إدارة األعمال والتنمية  أقدم كما   

  صاحلي صاحل: جبامعة فرحات عباس وعلى رأسهم عميد الكلية األستاذ الدكتور الفاضلاملستدامة 

زين الدين بروش، عبد الوهاب بلمهدي، حممد  :ساتذة الكرامألا إىل بعظيم الشكر واإلمتنانأتقدم كما 

همحهتم ونصائايهراتول على كل توج  

وإىل باقي  مدرسة الدكتوراه  جامعة فرحات عباس سطيفبالشكر لعمال مكتبة خبل أ أنّ ميكنينوال 

 عمال املكتبة املركزية بسطيف

جبار أحسن وبابوري : و خاصة السيد سة املينائية بسكيكدة املؤسّإىل عمال و إطارات  وأختم شكري 

 .من يد العون يل قدموه ملا  سفيان 

 

 

 

 ش.إهلام                                                                                                                                                                                                



 

 فهرس المحتويات المختصر
 

 ي -أ.....................................................................................................العامة المقدمة
 
 

 20..............................................................................................................تمهيد
 20......................................................................عموميات حول الجودة الشاملة: المبحث األول
 41............................................................................أساسيات الجودة الشاملة: المبحث الثاني

 02..................................................إستراتيجية الجودة الشاملة في المؤسسة اإلقتصادية: المبحث الثالث
 10..........................................وعالقتها بالجودة الشاملة 0222المواصفات القياسية اإليزو : المبحث الرابع

 82................................................................................................خالصة الفصل األول
 
 

 02..............................................................................................................تمهيد
 04................................................................لتنمية المستدامةا مفهوممدخل حول : المبحث األول
 77.........................دور إستراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق البعد اإلقتصادي للتنمية المستدامة: المبحث الثاني

 22.........................يق البعد اإلجتماعي للتنمية المستدامةدور إستراتيجية الجودة الشاملة في تحق: المبحث الثالث
 420.............................دور إستراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة: المبحث الرابع

 441....................................................................................................الفصلخالصة 
 
 

 440............................................................................................................تمهيد
 447.................................................................سة المينائية بسكيكدةتقديم المؤس  : المبحث األول
  400..............................................................راسة الميدانيةاإلجراءات المنهجية للد  : المبحث الثاني

 408.....................................................................عرض وتحليل نتائج اإلستبيان: المبحث الثالث
 417....................................................................................................خالصة الفصل

 410.....................................................................................................العامة الخاتمة
 481... ......................................................................................................المالحق
 407...............................................................................الجداول واألشكال والمالحقفهرس 

 474.....................................................................................................قائمة المراجع
 421.................................................................................................فهرس المحتويات

 الملخص

 اإلقتصادية اإلقتصاديةإستراتيجية الجودة الشاملة في المؤسسة :  الفصل األو ل

 إستراتيجية الجودة الشاملة كركيزة لتجسيد أبعاد التنمية المستدامة في المؤسسة اإلقتصادية: الثانيالفصل 

 دراسة حالة المؤسسة المينائية بسكيكدة: الثالثالفصل 



 

 

 



 ة العامةدمــالمقــــ
 

 
 أ

 العامة  مقدمةال
 

ن مما زاد م   ن عقـد من الزمـن حتـوالت جـد قـوية وعميـقة وسريـعة،قتصادية منـذ أزيد م  سة االلقد عرف حمـيط املؤسـ     
صبـح صـراع أن عدم اليقـني و ـسة يف حالة م  مستقـبل املؤس  جنـر عنها من هتـديـدات وخمـاطر وضعت أحـدة املنافسة وما 

يرتبـط  هذه األخريةبقـاء  ن اليـوم هو أن  قتصـادية م  اإل املؤس ساتيدركـه مسـريو  ما جيـب أن   حيث البقـاء أكثـر صعـوبة،
ـسة إذ ال تكـتفي املؤس   ،ثـر هتـديـدا  أكثـر فأكثـر مبدى قابلـيتها وسرعـتها يف التفـاعل مع حميـط غـري مستقـر متاما ويعـد أك

مجيـع  تكـون كذلك اخل، بل جيـب أن  ...تكـون هلا قـدرة تنافـسية يف جمـال التكاليـف، أو التسـويق، اإلنتـاج مثـال بأن  
اليت قـتصادية يتمثـل يف البحـث عن السبـل اإل املؤس ساتاملشكـل الذي تواجـهه  وعلى هذا األسـاس فإن   اجملـاالت،

 .ومواكبة التحديات هلا بتحـسني قدرهتا التنافـسية تسمـح
سة واليت مت ذكرها تبقى هناك رهانات أخرى متعلقة باإلستخدام باإلضافة إىل التحديات اليت تواجهها املؤس     

الكفء للموارد واحلفاظ على البيئة، ومراعاة اجلوانب اإلجتماعية، حيث ظهرت هذه الرهانات كنتيجة للضغوطات 
د التدابري ن هنا ظهرت احلاجة إىل إجيام  والنداءات املتزايدة حول محاية البيئة وترشيد إستخدام املوارد والطاقات، 

 .لتنمية املستدامة على أرض الواقعالالزمة إلسقاط أبعاد ا
 ال سيما وأن  ، قتصاديةسات االلتجسيد التنمية املستدامة على مستوى املؤس   لعل حتقـيق اجلـودة هي إحـدى السبـل   

يطلـق عليها  خلصائص ومواصفـات معمـول هبا عاملـيا   التوجـه احلـايل أصبح يهـتم أكثـر جبـودة السلع واخلـدمات وفقا  
وكذا تعمل هذه املواصفات على دعم احملافظة  مواصفـات اإليـزو، تتمـاشى هذه املواصفـات حـسـب رغـبات املسـتهلك

ى حتقـيق اجلـودة يفـرض عل هذه األخريةعتـماد إ، ولكن قتصاديةسة االاإلجتماعية يف املؤس  على البيئة وحتقيق العدالة 
ن املفهـوم القـديـم هلا الذي يركـز على جـودة املنتـوج النهائي إىل جـودة العناصـر واملدخـالت نتقـال م  عليها اإل

س لفلسـفة إدارية وأسـا سرتاتيجـيا  إ لتحـوالت بعـدا  املستخـدمة إلنتـاج هذا املنتـج، وقد أخـذت اجلـودة يف ظل هذه ا
ن خالل الدور اإلسرتاتيجي الذي تلعبه اجلودة الشاملة سة م  كما تعتمد املؤس    .ق عليها اجلـودة الشـاملةجـديـدة  يُطلـ

األداء وحتقيق يف حتقيق التنمية املستدامة، إىل اإلعتماد على مناذج حديثة والتخلي عن النماذج التقليدية لتحسني 
 .منوذج الستة سيغما األخضر ومناذج تدعم احملافظة على البيئة: التميز من بني هذه النماذج

 وفق تعملاليت  األساليب من جبملة اإلستعانة إىلأيضا  العامل يف قتصاديةاال ساتاملؤس   معظم إلتجأت لذا   
 أبرز نم  ف .ةاإلستدام إطار يف اإلقتصادية عن عالوة والبيئية اإلجتماعية اإلعتبارات دمخت إسرتاتيجية اجلودة الشاملة

 اإليزو منظمة عن الصادرة القياسية واملعايري ألهم املواصفات وتطبيق تبين نم   مستمد هو ما واألدوات األساليب هذه
(ISO)   ةمتكامل بصورة 00999، واإليزو 00999، اإليزو 00999، اإليزو 0999كاإليزو.  
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 راسة الد   إشكالية -1
يعد حبيث . وتفوقها يف إطار إسرتاتيجيقتصادية على بدل جهد إداري متميز يكفل إستمرارها سة االتعمل املؤس     

سة تقوم املؤس  . ه التحديات أو لتجنبهان أهم وأفضل احللول ملواجهة هت  التجديد يف األساليب والتقنيات التسيريية م  
 .ومناذج أكثر حداثة وتعمل على تبين إجتاهات جديدة تضمن هلا اإلستدامةبإستبدال أساليبها التقليدية بأساليب 

سات إليها هي أسلوب اجلودة الشاملة، بإعتبارها وسيلة فعالة يف ن أبرز األساليب اليت توجهت أنظار املؤس  م     
سة كجسر تعرب ن قبل املؤس  إحداث تغريات جدرية يف فلسفة وأسلوب العمل لتحقيق أعلى جودة، وإستخدامها م  

. ن جهة أخرىقتصادية من جهة والقيود البيئية واإلجتماعية م  إىل حلول ومواكبة كافة الظروف االعليه للوصول 
 .وحتقيق تنمية مستدامة وإكساهبا شهرة خضراء حتقق هلا ميزة تنافسية تسمح بتوسيع حصتها السوقية

سرتاتيجيتها اليت هذا الواقع بكل ضغوطه، فبدأت ببناء إسات اجلزائرية أصبحت تعيش على املؤس   ميكن القول أن  
ن أجل مواكبة كافة التغريات والتحديات لتحقيق وجتسيد مبادئ ام أساليب اجلودة الشاملة م  متكنها م ن إستخد

 .التنمية املستدامة
 :إشكالية البحث متحورت حول التساؤل الرئيسي ن  إف على ما سبق بناء     
قتصادية عامة  االسة إستراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن المؤس   ما دور   

 ؟ بشكل خاص المينائية لوالية سكيكدةسة والمؤس  
 :ن خالل التساؤل السابق ولتوضيح املوضوع أكثر، نطرح التساؤالت الفرعية التاليةم  
  لتنمية املستدامة يف املؤس سة حمل الد راسة؟ما مستوى ممارسات كال  م ن اجلودة الشاملة وأبعاد ا 
 سرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق البعد اإلقتصادي للتنمية املستدامة إل هل هناك دور ذو داللة إحصائية

 للمؤسسة حمل الدراسة؟
  املستدامة سرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق البعد اإلجتماعي للتنمية إل هل هناك دور ذو داللة إحصائية

 للمؤسسة حمل الدراسة؟
  سة د البيئي للتنمية املستدامة للمؤسسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق البعهل هناك دور ذو داللة إحصائية إل

  حمل الدراسة؟
 

 الدراسةفرضيات  -2
على التساؤالت املطروحة سابقا وللتعرف أكثر على العالقة اليت تربط بني املؤسسة اإلقتصادية والتنمية  بناء     

 :التاليةالرئيسية املستدامة من خالل إستخدام إسرتاتيجية اجلودة الشاملة، نقوم بوضع الفرضية 
بعاد التنمية المستدامة في المؤسسة هناك دور ذو داللة إحصائية إلستراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق أ   

 المينائية بسكيكدة
  ؛إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤسسة املينائية بسكيكدةلتطبيق هناك مستوى ضعيف 
 ؛هناك مستوى ضعيف ملمارسات أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة املينائية بسكيكدة 
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 يف  يف حتقيق البعد اإلقتصادي للتنمية املستدامة هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة
 ؛املؤسسة املينائية بسكيكدة

  هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق البعد اإلجتماعي للتنمية املستدامة يف
 سة املينائية بسكيكدة؛املؤس  
  سة يف املؤس  للتنمية املستدامة هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق البعد البيئي

 .املينائية بسكيكدة
 

 الدراسةأهداف  -3
قتصادية باإلعتماد على أسلوب سات االإبراز كيفية حتقيق إستدامة للمؤس   ن خالل هذا البحث إىلنسعى م     

ن خالله وتواكب كافة التحديات املتعلقة سة م  الشاملة، وإعتماد هذه األخرية كجسر تعرب املؤس  إسرتاتيجية اجلودة 
 :حتقيق مجلة من األهداف نوردها فيمايلي ن هذه الدراسةفالغرض م   بالتنمية املستدامة،

 التنمية املستدامة؛تسليط الضوء على موضوع اجلودة الشاملة كفلفسة إسرتاتيجية تعتمدها املؤس سة من أجل حتقيق  -
سات اإلقتصادية مكانة ملواجهة  إبراز خمتلف املفاهيم التعلقة بالتنمية املستدامة، وتبيان قدرهتا على إكساب املؤس   -

لجودة الشاملة مع اإلسرتاتيجيات لالكشف عن خمتلف األساليب و ، اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئيةكافة التحديات 
 قتصادية؛سة االواملواصفات العاليمة لاليزو اليت متكن وتساعد من حتقيق تنمية مستدامة يف املؤس  إبراز مجيع املعايري 

تبيان أساليب ذلك و ، سة املينائية بوالية سكيكدةاملؤس  اجلودة الشاملة يف  إسرتاتيجيةواقع تطبيق تشخيص حماولة  -
  ؛ متكنها من حتقيق تنمية مستدامةحىت

سة سرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤس  ا تطوير يف تساهم أن   املمكن نم   اليت اإلقرتاحاتو  النتائج بعض إىل الوصول -
 عند فوائدها وإبراز ،يف تطبيقها يكتنف الذي الغموض بعض إزاحةو  املستدامة، التنمية لتحقيق املينائية اجلزائرية

 .التطبيق
 

 الدراسة أهمية -4
الذي تلعبه اجلودة الشاملة يف املسامهة ببناء دميومة امليزة التنافسية، وبإعتبار أن البقاء تنبع أمهية البحث من الدور    

سة لتحقيقهما يف ظل التحديات الىت تفرضها البيئة، خصوصا مع تطور واإلستمرارية مها أهم هدفني تسعى املؤس  
يستوجب على املؤسسة . املؤسسات تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال الىت زادت من شدة املنافسة اإلقتصادية بني

 .اجلودة الشاملة إتباع إسرتاتيجيةن خالل البحث يف سبل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة م  
 أجل من املستمر، التحسني حتقق إرشادية مواصفات إىل املاسة سةاملؤس   حاجةتكمن أمهية املوضوع أيضا يف    

 التسيريية التقنيات أهم واسطةباملستدامة؛ التنمية تفرضها اليت حلدودظل القيود وا يف وإستمراريتها بقائها ضمان
 نم   سة،للمؤس   والبيئية اإلجتماعية املسؤولية وتفعيل مستدامة، بصفة للموارد األمثل اإلستغالل حتقيق يف احلديثة
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 السالمة إدارة نظامو 9001  اجلودة إدارة يف املتمثلة اإليزو مواصفات تبينو  إتباعها إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة خالل
 .البيئية اإلدارة ونظام ةاملهني والصحة

حتقيق هذا إىل  اجلزائرية ساتاملؤس   نم   الكثري سعيالتنمية املستدامة، تمفهوم املتزايد لتجسيد  مويف ظل اإلهتما   
اليت تؤدي  األساسية احملددات بني من إعتبارهاو إعتمادها على اجلودة الشاملة والدور الذي تلعبه كإسرتاتيجية ب املفهوم

 .ساتإىل حتقيق التميز والتحسني املستمر وتلبية لرغبات الزبائن وتأهيل املؤس  
 

 راسات السابقةالد   -6
 ساتاملؤس   يف والتطبيقي النظري جانبها يف الشاملة اجلودةب يتعلق فيما وافرا   قسطا   السابقة راساتالد   نالت لقد   

سات التنمية املستدامة يف املؤس  و  الشاملة اجلودةإسرتاتيجية  بني تربط اليت راسةالد   لكن خدمية، أو نتاجيةا ككل
، يف حني مت التعرض غريه عن خيتلف حبثنا جيعل ما وهذا جدا   قليلة جندهامل تتناول بشكل تفصيلي لذا  قتصاديةاال

  .املتقاطعة معهبشكل حتليلي إلحدى مكونات هذا املوضوع أو إحدى جوانبه 
إسرتاتيجية اجلودة  بتطبيق اخلاصةراسات اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة مع موضوعنا أهم الد   سنستعرض   

 :، وهي كآليتقتصادية هبدف حتقيق التنمية املستدامةسة االالشاملة يف املؤس  
 راسات العربيةالد  : أوال

 
 
 
 
 

على  املؤس ساتراسة إىل تبيان اجلودة الشاملة ومواصفات اإليزو وأمهية كل منهما يف حتسني قدرة هدفت هذه الد     
مواجهة منافسيها، خاصة يف ظل العوملة اإلقتصادية وحترير التجارة الدولية، حيث زادت حدة املنافسة مما جعل 

 الكوابل لصناعة اجلزائرية ساتاملؤس   أهم أحد على النظري اجلانب تطبيق خالل نم   ذلك من تأكدلل .صعوبة البقاء
 على وحصوهلا الشاملة اجلودة إدارة ألسس تبنيها بعد سةاملؤس   هذه نأ   إىل التطبيقية راسةالد   توصلت حيث .ببسكرة
 زيادة معها، التعامل حنو للزبائن املتزايد اإلجتاه :أبرزها نم   كثرية فوائد جنت ، 2000 إصدار 9000 اإليزو شهادة
 حتسني األولية، املواد تكاليف إخنفاض املضافة، القيمة زيادة نتاجها،ا حجم إرتفاع السوقية، وحصتها اهتعائدا

  .هتامنتجا جبودة العاملي اإلعرتاف إىل إضافة العاملية، لألسواق للدخول اجملال وفتح اإلنتاجية
 
 
 
 

: راسة حالةد   –سة الشاملة ومواصفات اإليزو في تنافسية المؤس  أهمية الجودة : "راسة بعنواند   -1
ر، كلية الحقوق ي، رسالة ماجيست4002، عاللي مليكة، "-ENICAB-سة صناعة الكوابل ببسكرةمؤس  

 .والعلوم اإلقتصادية، جامعة محمد خيضر ببسكرة

،  أحمد بن "سات الفندقية في الجزائرفي المؤس  ( T.Q.M)إدارة الجودة الشاملة : "راسة بعنواند   -6
 .قتصادية بجامعة الجزائرأطروحة دكتوراه، كلية العلوم اال ،4002عيشاوي، 
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 الشاملة اجلودة إدارة مفهوم عليها يرتكز اليت والتطبيقية النظرية األسس أهم ستعراضإ عملت هذه الدراسة على   
 على التعرف حماولة مث باستمرار، اجلودة حتسني إىل ويسعى بدقة األعمال إتقان على حيث متكامل تسيريي كنموذج

 .دوليا عليها 9000 مبدخل تربطه اليت العالقة طبيعة  ISO، املتفق املعايري وفق اجلودة حتقيق إىل جهته من يدعو الذي
 وقدرته الشاملة اجلودة إدارة ملدخل االسرتاتيجي الدور أمهية وتوضيح الفندقية ساتاملؤس   لنشاط املمي زة الطبيعة إبراز
 الفندقية البيئة تعرفها اليت املتنامية، التنافسية القوى ملواجهة الضرورية التنافسية امليزة ساتاملؤس   هذه اكتساب على

 إدارة مفهوم تطبيق على تأثري هلا اليت البيئية العناصر مالئمة ومستوى واقع على طالعاإل هدفت أيضا إىل، احلالية
 مفهوم لتطبيق املناسبة املنهجية راسة التطبيقية إىل أن  توصلت الد  . اجلزائر يف الفندقية ساتاملؤس   يف الشاملة اجلودة
 إزالة على القادرة العناصر نم   جمموعة حتديد خالل نم   تتحقق اجلزائر يف الفندقية ساتاملؤس   يف الشاملة اجلودة إدارة

 هذه متثلت حيث املسعى، هذا بتطبيق الالزم التكفل دون حتول اليت املعوقات، تلك حدوث إىل املؤدية األسباب
 الصلبة األرضية يعد الذي تطبيقاته تقاناو  التسيري وتقنيات مهارات يف الالزم محكالت ضرورة يف حتديدا العناصر
 ذهبه البشري العنصر وحتفيز تدريب خالل نم   وذلك الشاملة اجلودة إدارة مشروع بناء يشرتطها اليت املتينة والقاعدة

 الذي ساتاملؤس   هذه تسيري يف االسرتاتيجي البعد على الرتكيز ضرورة مث املهام، ذهبه للقيام اجليد وإعداده ساتاملؤس  
 أهدافها بناء وبالتايل والدويل احمللي لالقتصاد السريعة التحوالت وسط املستقبلية اتهصور حتديد من مكنها

 .والتفوق واالستمرار البقاء هلا تضمن اليت اإلسرتاتيجية
 
 
 
 
 

 .الراهنة العاملية االقتصاديات املعطيات لظ يف الشاملة اجلودة إدارة موضوع أمهية راسة على إبرازهدفت هذه الد     
 ضوء على مقرتحات تقدمي مع االقتصادية سةاملؤس   يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق حيققه ما على التعرف حماولةو 

 ساتمؤس   يف االقرتاحات هذه من لالستفادة الفرصة يعطي وهذا النقائص لتفادى سونلغاز سةملؤس   التطبيقية راسةالد  
 يف متعددة نقائصو  اجلزائرية ساتاملؤس   يف الشاملة اجلودة إدارة انتهاج راسة التطبيقية إىل إمكانيةتوصلت الد   .أخرى
 بشكل وتدفقها املعلومة وإيصال االتصال يف كبري نقصمن بينها  سونلغاز سةمؤس   يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق
 أي بدون تطوعية التحسني وفرق املشاكل معاجلة فرق، و اجلودة يف املختصني إىل اجلودة ومسؤولية مهمة ترك، و سلس
 اهليكل أساس على املنسق اختيارو  التحسني لفرق بالنسبة املتكامل العمل فريق بروح العمل نقصوأيضا  حافز

 .املهارات وليس التنظيمي
 
 
 
 

سة راسة حالة المؤس  د   –السوق تحقيق إدارة الجودة الشاملة في ظل تحديات " :راسة بعنواند   -2
ر، ي، رسالة ماجيست4002 ، محمد بن شايب، "-(ENCG/UP5)الوطنية للمواد الدسمة الوحدة الخامسة 

 .فرع التسيير بجامعة الجزائر
 

، "-دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز –سة وإستراتيجية المؤس  إدارة الجودة الشاملة : "راسة بعنواند   -7
قتصادية والتسيير العلوم التجارية، قسم العلوم اال ر، قسمي، رسالة ماجيست4002، ختيم محمد العيد

 .والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة
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 بإمكان هذه األخرية أن   راسة على إبراز اإلطار النظري و التطبيقي إلدارة اجلودة الشاملة، كيفعملت هذه الد     
تقييم فرص حتقيق مفهوم إدارة راسة أيضا إىل عرضت هذه الد   .سات اإلنتاجية وتأهيل منتجاهتاتؤدي إىل ترقية املؤس  

 ةاليت تتعلق باإلنتاجية و اجلودسة و املؤس   ل املشاكل اليت تواجهحلحماولة و  ،اجلودة الشاملة كأسلوب إداري حديث
 .اإلنتاجية اجلزائريةسات خاصة املؤس  و 
 
 
 
 
 

 البيئية هتاوالتزاما االقتصادية ساتباملؤس   يتعلق هام موضوع على الضوء تسليط إىل البحث هذا  يهدف   
 الكفيلة الطوعية اإلجراءات نم   جمموعة إبراز خالل نم   وذلك املستدامة التنمية حتقيق يف املسامهة بغرض واالجتماعية

 اجلانب إسقاط إىل يهدف كما البيئية، بالسياسات املعروفة األخرى البيئية السياسات مراعاة جانب إىل ذلك بتحقيق
ساتنا مؤس   يف واالجتماعية البيئية املسؤولية به حتضى الذي والتجاوب التقارب مدى إلبراز الواقع أرض على النظري

 تتجاوز مل إذا االقتصادية سةاملؤس   لنشاط مقيدة تعترب ال املستدامة التنمية أن   راسة إىلتوصلت هذه الد   .االقتصادية
 وقائية رقابية أدوات هي البيئية للسياسة التقليدية األدوات أن   كما التلوث، نم   به املسموح احلجم األخرية هذه

 ساتاملؤس   على مفروضة واالجتماعية البيئية األبعاد املستدامة، أصبحت التنمية لتحقيق اليت هتدف لالقتصاديات
 سةاملؤس   على توجب لذا املستدامة التنمية متغريات نم   هاما ومتغريا   تنافسيتها يف هاما   مؤشرا   وباتت االقتصادية
 ساتاملؤس   بني للمنافسة اجلديد التوجه ألن   واالجتماعية البيئية االعتبارات لصاحل تسيريها منط يف تغيري االقتصادية

 هذه وأصبحت واالجتماعية البيئية باملسؤولية 14000 كتطبيق الدولية املعايري بتطبيق وذلك ISO االلتزام حيز يف يرتكز
 مل سوناطراك سةمؤس   راسة امليدانية إىل أن  كما توصلت الد    .االقتصادية سةاملؤس   يف والتسويق لالتصال أداة األخرية

 هذا أن   بدليل (الجملا هذا يف الرتتيبات بعض أخذت ان  أ نم   الرغم على) واالجتماعية البيئية املسؤولية بعد تعي
 عن الناتج املخلفات حجم نتيجة عليها مفروض يعترب أخرى جهة نوم   جهة نم   منظم غري تفحصه بعد اجلانب

 للتنمية الشامل املفهوم يراعي وثقافيا   طوعيا   تمعجملوا البيئة اجتاه إلتزامها يكون أن   املفروض من وكان أنشطتها
 .املستدامة

 
 
 
 

 سبلو  تقييمها ومناذج املؤشرات و اخلدمة جبودة املتعلقة املفاهيم حيدد نظري إطار تقدميراسة إىل هدفت هذه الد     

قتصادية في تحقيق التنمية سة االالمسؤولية البيئية واإلجتماعية مدخل لمساهمة المؤس  : "راسة بعنواند   -3
كلية الحقوق رسالة ماجيستير،   ،2007، ، الطاهر خامرة"-حالة سوناطراك: دراسة حالة –المستدامة 

 .جامعة قاصدي مرباح، ورقلة والعلوم اإلقتصادية،

دراسة ميدانية في : دراسة حالة –جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء : "راسة بعنواند   -4
قتصادية ر، كلية العلوم االيماجيست ة، رسال2007، ، بوعنان نور الدين"-سة المينائية لسكيكدةالمؤس  

 .محمد بوضياف، المسيلةوعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة 
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 رضا و املدركة اخلدمة جودة بني املوجودة العالقة حتليل قياسه وطرق وخصائصه بالرضا التعريف إىل باإلضافة حتسينها
 يف التنافسية للميزة كمصدر املقدمة اخلدمة جودة أمهية على التأكيد املقدمة اخلدمة جودة لتقييم منوذج تطبيق العمالء

 جودة تطور يف تساهم أن   املمكن نم   اليت االقرتاحات و النتائج بعض إىل التوصل العاملي السوق على االنفتاح ظل
 ستمارةإ على عتمادا  وإ لسكيكدة املينائية سةباملؤس   امليدانية راسةالد   توتوصل. اجلزائرية املينائية ساتاملؤس   يف اخلدمة
 إىل حتتاج فهي بالتايل و العمالء توقعات مستوى إىل ترقى ال اخلدمات مستوى أن   تبني العمالء على املوزعة األسئلة
 جودة قيموا العمالء أن   حيث اجلودة، إدارة لنظام ساتاملؤس   تطبيق رغم النواحي مجيع ومن كبري وتطوير حتسني

 ارتفعت فكلما املينائية اخلدمة جبودة العمالء رضا ارتباط جانب إىل مظاهرها، أغلب يف سليب تقييم املينائية اخلدمات
 جودة إىل الوصول أجل نم  . صحيح والعكس سةاملؤس   يف األداء مستوى حول العمالء رضا زاد كلما اخلدمة جودة

 نظر وجهة نم   يكون اخلدمة جودة تقييم بأن   تعي أن   لسكيكدة املينائية سةاملؤس   على العمالء وتوقعات حاجات تليب
 يف العمالء عليها يعتمد اليت العناصر على التعرف إىل باإلضافة الداخلي، التقييم أمهية نم   التقليل دون العميل،
 .ستمراريتهاوإ بقائهان أجل ضمان م   دورية بصفة العمالء رضا قياس خالل نم   وذلك اخلدمة، جلودة تقييمهم

 
 
 
 
 

 من خاصة، اإلمسنت ساتومؤس   عامة اجلزائرية الصناعية ساتباملؤس   اجلودة واقع معرفة إىل راسةالد   هذه هدفت   
 بذلك لتسعى عليها، املتحصل اجلودة وشهادات 9000 اإليزو مواصفات وفق اجلودة إدارة لنظام تطبيقها مدى حيث

 خالل نم   اإلمسنت صناعة جمال يف وخاصة اجلزائرية قتصاديةاال ساتاملؤس   أداء حتسني يف اجلودة مسامهة توضيح إىل
 هذه توصلت .اعالقط هذا شركات بإحدى الالجودة تكاليف وحتليل راسةد   وكذا اجلودة تقنيات بعض تطبيق حماولة

 دور له اإلمسنت جمال يف العاملة اجلزائرية الصناعية ساتاملؤس   يف 9000 اإليزو ملعايري وفق ا اجلودة تطبيق أن   راسةالد  
 .األخرية هلذه الكلي األداء حتسني يف إجيايب

 
 
 
 
 

على علم إدارة اجلودة ومكوناته وتطبيقاته وتطور مفاهيم اجلودة باإلضافة إىل التعرف راسة إىل هدفت هذه الد     
وتبيان  1009:8002راسة نظام اإليزو منا كافة جوانبه والتعرف على أهم متطلبات اإليزو طبقا للمواصفة الداخلية د  

كما . ودورها يف نشر علم اجلودة راسة املراجعة الداخلية على اجلودة وإبراز خمتلف جوائز إدارة اجلودة الشاملةالد  

 ميدانية دراسة :دراسة حالة–الصناعية  ساتالمؤس   أداء تحسين في الجودة دور: "راسة بعنواند   -5
 منشورة، غير قتصادية،اال العلوم في دكتوراه أطروحة ،يحياوي ، إلهام"الجزائرية اإلسمنت ساتلمؤس  

 .2002 الجزائر، سطيف، جامعة
 

، عبد العزيز عبد العال زكي عبد العال، "ودورها في بناء الشركاتإدارة الجودة " :دراسة بعنوان -2
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم التعليم 2010/المركز اإلستشرافي البريطاني، ماي: تحت إشراف

 .عن بعد اإلشراف الدراسي بالجامعة اإلفتراضية الدولية، المملكة المتحدة
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راسة تنظيم إدارة اجلودة الشاملة وكيفية إنشاء وتكوين قسم إدارة اجلودة ودراسة نظام حتليل هدفت أيضا إىل د  
راسة التطبيقية إىل التعرف على دور إدارة اجلودة يف كما هدفت الد  . املخاطر ونقاط التحكم احلرجة وسالمة األغدية

القطاعني العام واخلاص والكشف عن مدى تبين تلك الشركات للمفاهيم احلديثة وإميانا العميق بعض الشركات يف 
 .مبا تقدمه من مهام فعالة

إدارة اجلودة يعطيه مصداقية تكون عونا إلدارة اجلودة يف الرتكيز والتوسع  وعي املنظمات بقيمةأثبتث نتائج البحث    
دعم وتبين اإلدارة العليا جهود إدارة اجلودة إميانا بدورها يف حتقيق أهدافها حداث فرق كبري يف حتقيق األهداف، و إل

القطاع  راسة التطبيقية إىل أن  وتوصل يف الد  بشكل منتظم ومتكامل يعترب العمود الفقري لنجاح قسم إدارة اجلودة، 
القطاع العام بالشركات سات راجع إلستعانة مؤس  احلكومي يدعم إدارة اجلودة على عكس القطاع اخلاص وذلك 

سات القطاع العاملية ذات السمعة مميزة حبيث تكون هذه األخرية على دراية أكرب بأنظمة اجلودة الشاملة أما مؤس  
اخلاص تستعني بالشركات احمللية األقل تكلفة الشركات العاملية حيث الغرض األساسي هو زيادة هامش الربح وبالتايل 

 .ولديها خطة معينة خبصوص جدول التكاليف كانت املنظمة ناشئة حديثا    ختفيض التكاليف وخاصة إدا
 الدراسات األجنبية: ثانيا

 
 
 

لإلدارة اجلودة الشاملة، مع إلقاء الضوء  ISO 9001 ــراسة إىل إبراز اجلانب العملي والتطبيقي للهدفت هذه الد     
 .على اجلانب النظري إلدارة اجلودة الشاملة

 

 حدود الدراسة -7
تطبيق إسرتاتيجية حول مدى إنطالقا لتصور  يدانية على مستوى املؤسسة املينائية بسكيكدةاملدراسة المتت  -

إبراز العالقة اليت تربط املؤسسة املينائية بسكيكدة والتنمية ، كما وممارسات أبعاد التنمية املستدامةاجلودة الشاملة 
 ؛ملةاجلودة الشااملستدامة من خالل الدور اإلسرتاتيجي الذي تلعبه 

  إعتمادها من طرف املؤسسات اإلقتصاديةمدى مر به مفهوم اجلودة الشاملة وصوال إىل التطور الذي تتبع  -
  .كاسرتاتيجية وحتقيق التنمية املستدامة

 

 موضوع الدراسةأسباب إختيار  -2
 :اليت دفعتنا إىل إختيار هذا املوضوع مايليأهم األسباب  إن     
 املوضوع يتماشى مع ختصصنا العلمي، بإضافة إىل الفضول الشخصى للبحث يف هذا املوضوع دون غريه أن   -

 ؛وحداثته يف ميدان البحث العلمي باجلزائر

2- "Le passage d’une certification Iso 9001 à un management par la qualité total ",  

Jérôme l’erat-pytlak, rapporteur: M.vincent Giard et M.pieere louart, 2002, centre de 

recherche en gestion EA792, université des sciences sociales, Toulouse I. 
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سات ومواكبتها ملختلف التحديات وتقلبات احمليط إستدامة املؤس  اليقني الشخصي بأمهية املوضوع وتأثريه على  -
 اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي؛

ن األساليب م   قتصادية اليوم هو تطبيق أفضل املناهج وارقاها بدال  سات االطموح خمتلف املؤس   قناعتنا الراسخة بأن   -
 تحقيق التنمية املستدامة؛ن اجلودة الشاملة كإسرتاتيجية لالتقليدية، ال يوجد افضل م  

سة اجلزائرية على إدارة اجلودة سة اجلزائرية، ومدى إعتماد املؤس  اجلودة الشاملة يف املؤس  إسرتاتيجية تشخيص واقع  -
 . الشاملة لتحقيق إستدامة يف ظل التحديات الراهنة

 

 صعوبات الدراسة -9
احلصول على املراجع أهم الصعوبات اليت واجهتنا خالل نشوار إعداد هذه الدراسة هي صعوبة تتلخص    

شاملة وكذا الكتب املختصة يف إسرتاتيجية اجلودة اليف جمال التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة، املتخصصة 
هي قلة الدراسات اليت  ضمن مسار إجناز الدراسةالصعوبات اليت واجهتنا أبرز ومن . وندرهتا باللغة العربية، املستدامة

ة وعدم توفر مؤسسات يتناولت إسرتاتيجية اجلودة الشاملة كوسيلة لتحقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصا
 .فاعلة فيما خيص التنمية املستدامةاقتصادية 

 

 وأدوات جمع البيانات راسةالد  منهج  -10
قتصادية كإسرتاتيجية لتحقيق التنمية سة االإشكالية اجلودة الشاملة يف املؤس   يف إطار القيام بتحليل ومعاجلة   

ف إختيار صحة الفرضيات املقرتحة إستخدمنا يف حبثنا هذا املنهج دحتديد الشروط الالزمة لذلك وهبو املستدامة، 
 املنهج هذا أن   أيذا املوضوع، بغرض حتليل وإستنباط املفاهيم واألسس املكونة لإلطار النظري هل. التحليليالوصفي 

 .راسةالد   موضوع أو للظاهرة الفعلي الواقع عن مفصلة بيانات يوفر
ن أجل الوقوف امليداين على واقع اجلودة الشاملة ومدى إعتمادها كإسرتاتيجية لتحقيق التنمية املستدامة يف م      

خمتلف األدوات كاملالحظة واملقابلة، اإلستمارة باملقابلة والسجالت ، سوف نعتمد على سكيكدةبسة املينائية باملؤس  
ن خالل م   spssوالتقارير، وبعد مجع املعلومات مت حتليل املعطيات واإلحصائيات باإلعتماد على الربنامج اإلحصائي 

 .وضع النماذج وإستخدام املقاييس املناسبة
 

  هيكل الدراسة -11
هلذا قمنا بتقسيم  ن اإلجابة على إشكالية البحث، حتقيقا  بطريقة منظمة حىت متكنا م  ن أجل عرض املوضوع م     

ا بالنسبة للفصل م  أراسة النظرية للموضوع الد   اتضمن الفصل األول والثاين، وخامتة فصول ثالثة مقدمة البحث إىل
 . راسة التطبيقيةواالخري تضمن الد   الثالث

 إضافة املوضوع، اختيار وأسباب وأمهيتها راسةالد   أهداف الفرضيات، ووضع اإلشكالية، إىل حبثنا مقدمة يف تطرقنا   
 .وهيكلها راسةالد   يف املعتمد واملنهج السابقة راساتالد   عرض إىل
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. الشاملةواجلودة  اجلودةن مفاهيم كال م  حتليل األسس الفكرية والنظرية اليت ترتكز عليها  الفصل األولتناولنا يف    
ن خالل التعرض إىل النشأة وتطور مفهوم اجلودة وصوال اجلودة الشاملة، مث التطرق إىل أهم أسس تطبيقها ومراحلها م  

مع إبراز أهم إسرتاتيجيات اليت تقوم عليها اجلودة الشاملة واليت تضمن  سةوكيفية تنظيمها داخل املؤس  األساسية 
 .لعالقة اليت تربط بني اجلودة الشاملة ومواصفات اإليزوحماولة توضيح ا، مع سةحتقيق ميزة تنافسية للمؤس  

، ملصطلحهلذا االفصل الثاين إىل اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة والرتكيز على األبعاد الساسية كما تطرقنا يف    
كما قمنا   .التغرياتن خالل حتقيقها ملبادئ التنمية املستدامة يف ظل خمتلف إبراز املكانة اليت حتظى هبا املؤسسة م  و 

قتصادية يف سة االتساهم يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤس   لجودة الشاملة أن  ل بتسليط الضوء على كيف ميكن
 .إطار إسرتاتيجي، مع إبراز أهم املواصفات العاملية لإليزو اليت هلا عالقة بالتنمية املستدامة

عرفة إىل أي مدى ميكن تطبيق اجلودة الشاملة مبا ملنسعى ، راسةالد   حمل سةاملؤس   تقدمي وبعد الثالث الفصل ويف   
  .سكيكدةبسة املينائية للمؤس  يضمن حتقيق تنمية مستدامة كإسرتاتيجية من خالل دراسة حالة 

 مرفقة والتطبيقي النظري باجلانبني املتعلقة راسةالد   نتائج توضيح مت األخري ويف القياس نتائج بعرض الفصل لينتهي   
 .متعددة أخرى جوانب نم   املوضوع هذا راسةلد   خطوة جتسد أن   انشأ من بتوصيات
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 :الفصل األول

 قتصاديةسة االدة الشاملة في المؤس  إستراتيجية الجو  
 
 

 مقدمة الفصل 
   
تأثري العوملة   د قوية وعميقة وسريعة، كما أن  ن الزمن حتوالت ج  نذ أزيد م  قتصادية م  سة االلقد عرف حميط املؤس     

ام دالسلع، اخلدمات واملعلومات وإستخعلى حترير التجارة العاملية وتسهيل حركة رؤوس األموال و  كان واضحا  
سات اليت تسعى إىل عت هته التحوالت والتحديات إىل ظهور مفاهيم جديدة يف إدارة املؤس  د  . التكنولوجيا احلديثة

ناسسة، وإتبا  األسالي  احلديثة يف اإلدارة ملواجهة الرروف اليت أببحت حتقيق هدف البقاء واإلستمرار يف عامل امل
 .وغموضا   أكثر تعقيدا  

سة إىل ن املفاهيم اإلدارية احلديثة القائمة على جمموعة من املبادئ لذا تسعى كل مؤس  عد مفهوم اجلودة الشاملة م  ي     
سة يف بإعتبارها أحد عنابر النجاح أو الفشل للمؤس   حتقيق أعلى مستوى للجودة الشاملة يف منتجاهتا وخدماهتا،

، ومسحت األسواقسات الدول املتطورة نتائج مكنتها من السيطرة على بفضل اجلودة الشاملة حققت ملؤس  س. السوق
 .بناء إسرتاتيجيات تنتهج أسلوب إداري حديثب  

هذا الفصل يهدف إىل تسليط الضوء على مفاهية اجلودة الشاملة وإبراز الدور اإلسرتاتيجي الذي تلعبه  سإن   وعليه،   
 :ن خالل تسليط الضوء على املباحث التاليةقتصادية، وذلك م  سة االيف املؤس  

 ماهية اجلودة وتطورها التارخيي؛ -
 اإلطار املفاهيمي للجودة الشاملة؛ -
 قتصادية؛سة االاملة يف املؤس  ماهية إسرتاتيجية اجلودة الش -
 .وعالقته باجلودة الشاملة 0999ماهية املوابفات القياسية اإليزو  -
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 عموميات حول الجودة الشاملة  : المبحث األول
وملعرسة ياهية  ،ا قحق  ييةة تناسسية  ي اجا  شااهااسة وذلك ألن  تعترب اجلودة سالح إسرتاتيجي بالنسبة للمؤس     

ن يراحل تطور هذا املفاوم، شقوم بتسليط الضوء على خمتلف التعاريف واملفاهيم املتعلقة هبا، وإعطاء حملة ع   ،اجلودة
 . قتصاديةسة االم يتطلباهتا وكيفية تطبيقاا على يستوى املؤس  قحديد أه  

 

 الجودة من ناحية المفهوم   :األولالمطلب  
ساس سياا، لذلك م سلسفة اجلودة الاايلة وشقطة األالعديد ين يفاهي تاكل اجلودة احملور والقاعدة اليت تبين علياا   

 .شضفي علياا صفة الامولية على املعىن الذي يتضمنه يفاوم اجلودة قبل أن   شتعرف أوالا  البد أن  
 

 الجودة  تعريف :الفرع األول
الاخص أو هبيعة الايء ودرجة واليت تعين هبيعة  Qualitasإىل الكلمة الالتينية  Qualityيرجع يفاوم اجلودة    

 ، حيثلياا وبإختالف تطور يفاوياا  ي حد ذاتهعتعاريف اجلودة الاايلة بإختالف النظرة  تلقد تعدد. صالبته
يتضمناا املنتوج أثناء  سة واليت جيب أن  ن املواصفات واخلصائص اليت قحددها املؤس  ا اجموعة ي  على أن   اان يعرسجند ي  

 : ن بني هذه التعاريف شوردها سيمايليي  و تصميم، عملييت التصنيع وال
 ا تعين أيضاا حتياجات املستالك ويتطلباته ياما كاشت، وبأن  إالتواس  يع :" W.E Demingتعريف دميينغ  -

 ن خال  هذا التعريف شالحظ بأن  ي  . 1"التحسني املستمر  ي مجيع النااهات والتخفيض املستمر للخسائر والتكاليف
تكون يتواسقة يع يتطلبات املستالك وكذا العمل على تقليل األخطار  دمينغ ركة على زيادة املخرجات يع شرط أن  

 .وضياع الوقت والعمل على كيفية قحقي  اجلودة والوصو  إلياا
ن شئ ع  اخلصائص اليت متية  نأو تاكيلة ي  اجلودة خاصية أو اجموعة : " اعلى أن  Radford University  تعريف -

ن ن تلك اليت ينتجاا املناسسون أو املستوى الذي ينتج سيه يصنع يعني ينتوج ع  أخر أو السلع اليت ينتجاا يصنع ع  
ن اخلصائص اليت تتمية اجلودة اجموعة ي   ن خال  هذا التعريف شالحظ أن  ي   .2"يستوى ينتوج أخر شتيجة شفس املنتج

 .عن بعضاا وتعمل على خل  ييةة تناسيسة املنتجاتهبا 
شالحظ  .3"تتعدى توقعاهتم وإحتياجاهتماليت اجلودة هي تةويد الةبائن بالبضائع واخلديات : " تعريف شركة بوينغ -
 .فوق توقعاهتمياجلودة هتدف إىل قحقي  رغبات الةبائن وحاجاهتم حبيث يكون املنتج جند  أن   ،ن خال  هذا التعريفي  
 

                                                 
 .11، ص1111، دار الراية للنار والتوزيع، أدرار، اجلةائر، 1ط ،  0999إيزو إدارة الجودة الشاملة لعلى بوكميش،  _1
 .11، ص1112، دار الفكر للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ، إدارة الجودة الشاملةعواهف إبراهيم احلداد،  _2
 .11ص ،1111صفاء للنار والتوزيع، عمان، األردن، دار  ،1ط ، إدارة الجودة في المنظمات المتميزة، خضري كاظم حممود وروان ينري الايخ _3
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اليت تظار وتعكس ( خدية أو سلعة)اهليئة واخلصائص الكلية للمنتوج : "اتعريف اجلمعية األيريكية للجودة على أن   -
اجلودة  شستنتج أن   ،ن خال  التعريفي  . 1"قدرة هذا املنتوج على إشباع حاجات صرحية أو علنية وأخرى ضمنية

 .هدساا إشباع رغبات املستالكني
: " اعلى أن   1111 هبعة 2111ضمن املواصفات القياسية الدولية اإليةو  Afnorعرستاا اجلمعية الفرشسية للتقنيني  -

 .2"منية جملموعة ين العمالءنة أو الض  اجموعة ين اخلصائص واملميةات اجلوهرية على إرضاء املتطلبات املعل  قدرة 
ن هرف الةبائن، واليت تابع حاجاته يقابل سعر واخلصائص احملددة ي  اجموعة اجلواشب : " ات اجلودة على أن  عرس -

 .3"يعطى
 هي ساجلودة احلاجات، إشباع  ي يقدرته على تؤثر اليت باملنتوج املتعلقة اخلصائص اجموعة: " ان  بأ تعرف كما -

 .4"املوارد وتبذير العطب لتجنب وسيلة
 Philip.b ي حني عرساا"  Fitness for requirementا املطابقة لسإستعما  بأن  : " Joseph.M Juranعرساا  -

Crosby:  "  اإللتةام باملتطلبات احملددة اأن   Compliance with specified requrement"5. 
هياهتا ن املعاين اليت قحمل بني يصطلح اجلودة يأخد العديد ي   إستخلصنا أن   ن خال  التعاريف السالفة الذكري     

سات وكذلك حسب القطاع، ن قبل أسراد ويؤس  بعض اإلعتبارات واليت قد ختتلف بإختالف اجلاة اليت تستخدياا ي  
جبمع كل املفاهيم املتعلقة باجلودة، وحددها خبمسة يداخل أساسية قدياا  ي    David Garvinلذا قام الباحث 

 :6املداخل  يوتتمثل  1211عام  Managing qualité: كتاب بعنوان
ستخدام، أي قدرة أداء املنتج ا يالئمة املنتج لسإا املدخل بأن  يقصد باجلودة وس  هذ: يدخل التفوق أو املتسايي -
ن خال  تقدمي أداء أسضل وأدق صفات تابع رغبات ستخدام وسقا للمواصفات اليت قحق  رضا املستالك ي  لسإ

 .ا قحقي  رغبة املستالكللجودة على أن   A.V Feigenbaumهذا املدخل يتف  يع تعريف سيجينبوم . املستالك
ا الدقة والقدرة  ي قياس املفردات أو ينظر للجودة على أن  مبوجب هذا املدخل : يدخل يعتمد على املنتج -

 ي املنتج واليت هي قادرة على قحقي  رغبات املستالك، هذا يفاوم ملبادئ سلسفة اجلودة الاايلة اخلصائص املطلوبة 
 .دقة ويطابقة املواصفات املوضوعة واليت تؤكد على

 ،عميلال توقعات إرضاء على املنتوج قدرة  ي املدخل هذا ضمن اجلودة تتمثل: يدخل يعتمد على اإلستخدام -
 جتماعياإل كاملستوى العوايل ين للعديد تبعا الفعل ردود سيه تتغري ذايت شخصي يفاوم عن عبارة ساي لذلك

 خصائص بني املالئمة هي هنا ساجلودة ،يوضوعي يفاوم يعترب الذي الساب  املفاوم عكس اإلشباع والثقا ي ويستوى
 .العميل وتوقعات املنتوج

                                                 
 .11، ص1112، دار صفاء للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط  ،إدارة الجودة الشاملة تطبيقات في الصناعة والتعليم، سوسن شكر اجيد وحممد عواد الةيادات _1

2
_  Daniel duret et Maurice Pillet, Qualité en production de ISO 9000 à six sigma, 2

ème
 édition , édition 

d’organisation, Paris, 2002, p.21. 
3

 _ Guy laudoyer, La certification iso 9000, 3
ème

 édition, édition d’organisation, Paris, 2000, p.50. 
4

 _ Jean – René, Précis de gestion d’entreprise, NATHAN, Paris, 1996, p.78. 
 .11، ص1111، دار اليازوردي العلمية للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ، إدارة تكاليف الجودة إستراتيجياحيدر علي املسعودي،  _5
 .11 -11، ص1112، اإلصدار الثاين، دار الثقاسة للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ،  1999:0992:إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزوقاسم شايف علوان،  _6
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ن خال  ن النسب املعيبة، ي  ينتجات خالية ي   تعين اجلودة وس  هذا املدخل صنع: يدخل يعتمد على التصنيع -
 .يطابقتاا ملواصفات التصميم املطلوبة وهذا يتف  يع يفاهيم اجلودة  ي اليابان

سقد  ،تدرك عن هري  عالقتاا بالسعر اجلودة ينبغي أن   يادف هذا املدخل إىل أن  : يدخل يعتمد على القيمة -
 . 1يا يقابل إخنفاض السعريتدشية شوعا يرغب الةبائن  ي قبو  يواصفات 

 :2ميكن النظر إىل اجلودة ين خال  ثالث زوايا واليت تتمثل  يوعليه،    
 ؛ودة اليت توضع عند تصميم املنتجيواصفات اجل -
 يواصفات اجلودة املرتبطة باإلشتاج وهي تتحق  خال  العملية اإلشتاجية؛ -
يواصفات يرتبطة جبودة األداء واليت تظار للمستالك عند اإلستعما  الفعلي للمنتج، إضاسة إىل ضرورة الرتكية  -

 .إىل العمالء وهو يا يعرف جبودة العمالء املنتجاتعلى اجلودة أثناء تقدمي هذه 
ه ميكن أش   إال   ،اجلودةه على الرغم ين اإلختالف  ي يفاوم يصطلح شستنتج أش   ميكن أن   ،ن كل يا سب م  س   

 :هذه األخرية يالحظة أن  
 هي اجموعة ين املواصفات واخلصائص اليت البد ين توسرها؛  -
 تعمل على تلبية رغبات وحاجات املستالك سواء كاشت يعلنة أو غري يعلنة؛ -
 سة؛عالقة شسبية بني اجلودة والتكاليف  ي املؤس   -
 .ين املواصفات واملعايري العامليةج يع اجموعة تطاب  املنتي تارتط أن   -
ن خال  يا مت سرده أعاله، ميكن التعرف على بعض املفكرين الذين أهتموا باجلودة وأعطوا هلا تعاريف، وذلك وي     
 :ن خال  اجلدو  املوايلي  

 "يفاهيم اجلودة  ي شظر روادها" : (2)جدول رقم
 

 موجهة نحو تعريف الجودة رواد الجودة
 املستالك Fitness for useاملالئمة لسإستخدام  Joseph.M Juranجوران 
 املستالك Fitness for purposeاملالئمة للغرض  W.E Deming دميينغ

 املستالك و املورد  None specific   حسب خصوصية املستخدم David A.Garvinجارسني 
 املورد Conformance to requirements املطابقة للمواصفات Philip Crosbyكروسيب 
 املورد  None specific حسب خصوصية املستخدم K. Ishikawaإيايكاوا 
 A.Vسينجنبوم 

Feigenbaum 
 Customer satisfaction at the  رضا املستالك عند أقل تكلفة

lowest cost 
 املورد

 املورد  None specific حسب خصوصية املستخدم  Genichi Taguchiتاجوكي 
، اإلصدار الثاين، دار الثقاسة للنار والتوزيع، عمان، 1ط ،  1999:0992:إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزوقاسم شايف علوان، قاسم شايف علوان،  :المصدر

 .11، ص1112األردن، 

                                                 
 .12ساب ، ص رجعيحيدر على املسعودي،  _1
 .12، ص1111، دار صفاء للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ، إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالءيأيون سليمان الدراركة،  _2
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 أهمية الجودة  :الفرع الثاني
سواق ك تةايد غةو الاركات األجنبية لألالعوملة وكذلسات وإزدياد التوجه حنو بسبب إزدياد حدة املناسسة بني املؤس     

لذا تفطنت العديد ين الاركات وعملت على  ،ن سرص الرحبية املتاحةد اهلائل ي  وهذا شتيجة العد ،العاملية أكثر سأكثر
حصتاا ن خال  التمية على يناسسياا، وإعتمدت الرتكية على ينتجات عالية اجلودة للتناسس وزيادة قحقي  أهداساا ي  

 .السوقية وقحسني الرحبية
ني سقح :1سة ينااحيق  يةايا هاية للمؤس   اإلهتمام باجلودة وتطبيقاهتا ميكن أن   ميكن القو  أن   ،ن خال  هذاي     

 .قحسني الرحبية ،زيادة احلصة السوقية ،تقليل الكلف، تقليل اهلدر  ي املواردة، قحسني اإلشتاجي ،مسعة املنظمة
زيادة اإلهتمام  اجلودة تعمل على قحسني املنتجات وتكون يرتبطة يباشرة يع اإليرادات ضمن الاركة، كما أن   إن     

 .2باجلودة وقحسيناا يسمح للاركات باحلصو  على هوايش ربح عالية
 تتجلى  يوهي ا متثل أهم العوايل األساسية، أمهية  كبرية جدا حبيث قحدد حجم الطلب، إذ أن  للجودة  أن  كما    

 :3النقاط التالية
اليت تربط  تن خال  العالقان يستوى جودة ينتجاهتا، ويتضح ذلك ي  تستمد الاركة شارهتا ي  : مسعة الاركة -1

حماولة تقدمي ينتجات تعمل على تلبية رغبات وحاجات  سة يع اجملاةين والعايلني وخربهتم وياارهتم، وأيضاا املؤس  
و سات املماثلة  ي شفس القطاع، كما هسة ين التناسس يع املؤس  ذلك حىت متكن املؤس   سة وهو املطلوب،زبائن املؤس  

 . ي صناعة اإللكرتوشيات وغريها IBMشتاج السيارات أو شركة احلا  بالنسبة لاركة يارسيدس إل
شركات تقوم بتصميم  تتةايد وبإستمرار عدد احملاكم اليت تتوىل النظر واحلكم  ي قضايا: املسؤولية القاشوشية للجودة -1

تكون كل شركة حسب شوع  هذا األير يؤدي إىل أن  . توزيعالو  شتاجاإل ن شاحيةي   غري جيدباكل  ااينتجات وتقدمي
 .جراء إستخدايه للمنتج عن أي ضرر يصيب الةبون شااهاا صناعي كان أو خديي يسؤولة قاشوشياا 

قتصادية تؤثر على كيفية وتوقيت تباد  املستويات السياسية واال على كاسةالتطورات احلاصلة  إن  : املناسسة العاملية -1
سة واجملتمع إىل ن املؤس  تكسب اجلودة أمهية يتميةة إذ تسعى كل ي  املنتجات إىل درجة كبرية  ي سوق دويل تناسسي، 

 .عام قتصاد باكل  قي  املناسسة العاملية وقحسني االقحقيقاا ين أجل قح
سة حيث يتم وضع يواصفات قياسية حمددة تساهم  ي محاية اجلودة  ي أشاطة املؤس  تطب  : محاية املستالك -1

بسبب إخنفاض اجلودة أو عدم جودة املواصفات . سةن الغش التجاري وتعةز الثقة  ي ينتجات املؤس  املستالك ي  
 .أسضل املنتجات األكثر جودة وأيناا املوضوعة ظارت مجاعات محاية املستالك وإرشاده إىل 

يتيح الفرص  ن شأشه أن  تنفيد اجلودة املطلوبة جلميع عمليات ويراحل اإلشتاج ي   إن  : التكاليف وحصة السوق -1-2
ن تقليل الةين العاهل عن اإلشتاج وبالتايل إلكتااف األخطاء وجتنب قحمل تكلفة إضاسية واإلستفادة القصوى ي  

 .سةختفيض الكلفة وزيادة ربح املؤس  
                                                 

 .11ساب ، صعواهف إبراهيم احلداد، يرجع  _1
2
_ Barrie g.dale, Managing quality, fourth edition, Blackwell publishing, USA, 2003, p.12. 

 .11 -11ساب ، صقاسم شايف علوان، يرجع  _3
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 التطور التاريخي للجودة  :الثانيالمطلب  
ترجع هتمام باجلودة سفكرة اإل. مية وحىت الوقت احلاضرراحل عرب العصور القدلقد ير يفاوم اجلودة بالعديد ين امل   

ن خال  احلضارات اإلشساشية املتعاقبة خاصة الفرعوشية حبيث ظار ذلك ي   ذلك  ي ف سنة، وجتسدآلأ 2إىل أكثر ين 
ة، حبيث كاشت تتضمن عملية سحص ورقابة على األشاطة اخلاصة بعملية على املعابد املصرية القدمي ةاملوجود الرسوم
 ،إلضاسة للحضارة الفرعوشيةاب. 1ن يستوى اجلودة اليت يتم به األداءوكذلك النقوش الفرعوشية هبدف التأكد ي  بناء 

خال  حبث العايل عن الدقة والعمل على توسري ن ساحلضارة اليوشاشية وحضارة بالد الراسدين إهتمت باجلودة ي  
إعتربت اجلودة  ي املاضي جةء ين احلياة البارية والثقاسة والتاريخ حبيث  .اخلصائص اليت تليب رغباته وتابع حاجاته

  .2ن خال  اهلندسة العظيمة والدقة  ي التصميمهته احلضارات السالفة الذكر إهتمت باجلودة وبرزت ي  
ن ضخاية  ي اإلشتاج وإشتداد املناسسة، ظار هنا تمام باجلودة إىل قيام الثورة الصناعية وياشتج عناا ي  إستمر اإله   

سات والقائمني على تغيري الرؤية عصر اإلشتاج الكبري والتحفية والتخصص بالوظائف، حبيث هذه الثورة دسعت املؤس  
ثورة اجلودة خاصة  ي اليابان اليت إعتربت هي اليت  كل هذه التغريات واملناسسة زادت ين .العاملية حو  اإلشتاج

 .ل به لألسواق العاليمة وقحقي  رضا العمالءربها كجسر تص  تأهلقت هته الثورة حبيث إعتمدهتا كسالح للمناسسة لتع
ودة ن خال  املراحل التالية وذلك بداية مبرحلة ضبظ اجلشضبظ يراحل تطور اجلودة ي   ميكن أن   ،ن خال  يا سب ي     

، ويرحلة ضبط اجلودة عن هري  التفتيش ثالثا العما  للجودة ثاشياا  لعايل املنفذ، مث يرحلة ضبط رئيسبواسطة ا
يرحلة إدارة اجلودة  وأخرياا  ،يرحلة الضبط الاايل للجودة، ويرحلة ضمان اجلودة ،ويرحلة الضبط اإلحصائي للجودة

 :3سنحاو  سيمايلي شرح وتفصيل كل يرحلة كاأليت. الاايلة
ظارت هذه املرحلة ينذ القدم حىت ناية القرن  :مرحلة ضبط الجودة بواسطة العامل المنفذ: المرحلة األولى -2

كان   ،قحت هذا النظام. التصنيعو  يرحلة للتطور  ي اجا  اجلودة وكاشت يالزية لوظيفة أالتاسع عار، حبيث أعتربت 
هناك عايل واحد أو اجموعة حمدودة ين العما  يسؤوولون عن تصنيع املنتوج بالكايل، وكان كل عايل يستطيع 

بط اجلودة ضمن شظام التصنيع ضن يراقبة أو هذا األسلوب ظار ي  . ن إشتاجهبعد اإلشتااء ي   يراقبة جودة املنتوج كلياا 
كصاشعني ويفتاني   الصغرية، هذا النظام كان قبل الثورة الصناعية حيث كان احلرسيون يعملون ي الوحدات اإلشتاجية 

 .واجسدين للجودة
 شتيجة لتطبي  11هذه املرحلة بدأت يع بداية القرن  :مرحلة ضبط رئيس العمال للجودة: المرحلة الثانية -1

ن أصبح ي   ،الصناعة احلديثة، ويع التوسع لطرق اإلشتاجوشتيجة لظاور  ،شتاجية كبريةإيفاوم املصنع املتضمن لوحدات 
هذا األير أدى إىل ضرورة تكليف رئيس لكل اجموعة، هنا . الصعب ضبط اجلودة ويراقبتاا ين هرف العايل املنفذ

 .1211إيتدت هته املرحلة إىل غاية سنة . تقع يسؤولية يراقبة أو ضبظط اجلودة على عات  رئيس العما 

                                                 
 .21ساب ، صيرجع  يأيون سلمان الدراركة، _1

2
_ Sid kenp.pmp, Quality management demystified, The MC graw-hill edition, United States America, 2006, p. 3. 

 . 11-12ساب ، صلعلى بوكميش، يرجع  _3
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، 1211إىل غاية  1211إيتدت هذه املرحلة ين  :مرحلة ضبط الجودة بواسطة المفتش: الثالثةالمرحلة  -3
تاج وإتسع حجم وتنوعت أساليب اإلش حيث أصبح شظام التصنيع أكثر تعقيداا  ،ظارت يع بروز احلرب العاملية األوىل

د، هذا األير أدى إىل ظاور الوحدات اإلشتاجية، حيث أصبحت أعداد هائلة ين العما  قحت يسؤولية يارف واح
لضمان اجلودة أكثر  ي هذه . 1212سلوب إىل غاية احلرب العاملية الثاشية إستمر هذا األ ، حيثوظيفة التفتيش

مت وضع يواصفات قياسية  ي التصنيع ومت ممارسة عمليات تفتيش صارية أهل  علياا بالرقابة البوليسية  ،املرحلة
(polices control)1 . ن إعتماد البد ي   ،حلفاظ على اجلودةا أن  على إعتقد العديد ين املدراء  ،املرحلة ي هذه

 .التفتيش الذي كان يظار  ي ذلك الوقت كفكرة جيدة
، بدأت يع 1211إىل غاية  1211إيتدت هته املرحلة ين  :مرحلة الضبط اإلحصائي للجودة: المرحلة الرابعة -4

هلذا . لضبط وضمان اجلودة شتيجة لتصاعد وترية اإلشتاج ومل يعد التفتيش يناسباا  1212بداية احلرب العاملية الثاشية  ي 
خبرائط الضبط : على لوحات ضبط اجلودة أو يا يسمىسلوب الفحص بالعينات، كما مت اإلعتماد مت اللجوء أل

التصحيحية  ي الةيان ن أجل إختاد اإلجراءات وذلك خلفض حجم اإلشتاج املعاب والتنبؤ بالعيوب قبل وقوعاا، ي  
ن خال  املرحلة السابقة سقد قدم تطوير أساليب لضبط اإلحصائي للجودة بدأ ي   اجلدير بالذكر أن  و  .واملكان املناسبني

W.Stewart  خرائط الضبط اإلحصائي لضبط املتغريات واليت لعبت دورا أساسيا  ي ضبط العملية  1211عام
أن يتطاب  إشتاج املنتج وسقا للمواصفات املطلوبة للجودة وهذا ين خال  أسلوب  ي هذه املرحلة يتطلب  .2اإلشتاجية

العينات  :4مت تفصيل الضبط اإلحصائي ين خال  األساليب التالية .3الفحص الذي ميكن ين ضمان اجلودة
 .قحليل التباينو  ،الرقابة على العملية ،عينات القبو ، اإلحصائية

لكرتيك عنديا مت قحويل إىل خمابر ييل إلرقابة اجلودة إىل شركة واسرتن حصائي إلللمدخل اور التارخيية ذاجلترجع    
سة ظار  ي اليابان يفاوم جديد للجودة وعلى شطاق واسع ليامل مجيع املؤس   1222 ي سنة . 1211تلفون سنة 

الوصو  إىل يستوى عا  ين اجلودة وقحقي  إشتاج دون عيوب وأخطاء يتطلب  ووظائفاا، كفلسفة جديدة ترى أن  
 ،ين اجلدير بالذكرو . ن عملية تصميم املنتوج إىل غاية التسوي  ويا بعد التسوي ي   يتابعة شايلة لكاسة العمليات بدءاا 

  .هذه املرحلة تعترب البداية العملية واحلقيقية ملرحلة اجلودة مبفاوياا احلديث أن  
بدأت بوادر هته املرحلة ين ناية احلرب العاملية الثاشية  :مرحلة الضبط الشامل للجودة: المرحلة الخامسة -5
 ، وهي يتداخلة يع املرحلة الرابعة حيث هنا مت توسيع شااط ضبط اجلودة ليامل مجيع يراحل اإلشتاج بدءاا (1212)

يعتمد أسلوب الضبط الاايل للجودة على ديج  .باملنتوج اجلاهة بالعمليات اإلشتاجية وإشتااء وراا ين املواد األولية وير 
أساليب الضبط اإلحصائي للجودة يع تقنيات القياس وشظم املعلوياتية عن اجلودة باإلضاسة إىل تاجيع قحفية اجلودة، 

 ي كاسة املراحل التاغيلية للعملية اإلشتاجية ياشة وقحسني شوعية اإلشتاج وأصبح هذا األسلوب مبثابة شظام سعا  لص  
                                                 

 .11ساب ، صاكر اجيد وحممد عواد الةيادات، يرجع سوسن ش _1
 .21ساب ، صواهف إبراهيم احلداد، يرجع ع _2
 .11ساب ، صقاسم شايف علوان، يرجع  _3
 .11، ص1111، دار حايد للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ، مفاهيم إدارية وتقنية وتجارية في الجودة: إدارة وصناعة الجودة، خضري يصباح إمساعيل الطيطي _4
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ه إلتقى كال ين دميينغ وجوران وسيجنيوم وايايكاوا أش  بومتيةت هذه املرحلة أيضا . هبدف قحقي  املواصفات املطلوبة
كذلك الرتكية على الةبون   ،يع بعض، حيث أدخلوا قحسينات قيمة على اجا  الرقابة اإلحصائية على اجلودة وعمال
 .تمر وسرق العملحسني املس  والت
 .1ويقرها جينيف بسويسرا ISOمت تأسيس املنظمة العاملية للتقييس  ،1212شالحظ  ي هذه املرحلة وبالضبط  ي سنة  

، حيث كان اهلدف 1211إىل غاية  1211إيتدت هذه املرحلة ين  :مرحلة ضمان الجودة: المرحلة السادسة -6
اجلودة اليت مت قحقيقاا وضمان ثباهتا وذلك بإستخدام التخطيط وإدارة أشظمة هو إستمرارية احلفاظ على يستويات 

 :2حبيث شادت هذه املرحلة تطور أساليب الرقابة، وإستخديت ثالث أشواع ين املراقبة للجودة ،اجلودة
 على ينع حدوثه؛وتعين يتابعة تنفيذ العمل أو  بأو  ين أجل إكتااف اخلطأ قبل وقوعه والعمل  :القبليةراقبة امل -
تعين سحص املنتج بعد كل يرحلة إشتاج للتأكد ين يطابقته للمواصفات وهذا يعين إكتااف  :املتةاينةاملراقبة  -

 األخطاء عند وقوعاا؛
 .ن جودة املنتج بعد اإلشتااء ين تصنيعه وقبل وصوله إىل املستالكواليت تعين التأكد ي   :يرحلة املراقبة البعدية -
* QUALITY CIRCLESا حققه الياباشيون ين جناحاته يلموسة بفعل تطبيقام لفكرة حلقات اجلودة شتيجة مل   

سة  ي عمليات ضبط اجلودة تاري ضمان وضبط اجلودة إىل يااركة كل سرد  ي املؤس   ،كطريقة لضبط ضمان اجلودة
 .لىباملدير األع بدءا بالعايل واملارف  ي اخلط األو  وإشتااءاا 

وحنن  ،نا هذاإىل غاية يوي   1211ن هته املرحلة بدأت ي   :مرحلة إدارة الجودة الشاملة: السابعةالمرحلة  -7
ياميية هذه املرحلة عن  أن   وكذلك خمتلف األساليب، إال   ،تطورات للجودة واملفاهيم املتعلقة هبا هناك أن  شالحظ 

يكمل دون وجود يعترب جبودة  التحسني املستمر الميكن أن   املنظمات إعرتست بأن   أن   ، هياملراحل األخرى
ني ين أركان الوظيفة اإلدارية للمدراء، لتمك   أساسياا  حبيث أصبحت اجلودة هنا ركناا  ،املمارسات اإلدارية املستخدية

 .3لعملاا وجعلاا ين يسؤولية كل سرد سيااسة ين إحراز التمية سواءا ملنتجاهتا أو املؤس  
سة هنا على يدخل أو سلسفة خصائص هذه املرحلة هو الرتكية العايل على العملية، حيث تعتمد املؤس  ين أهم    

لتدخل  ي التحسينات لإذ يام إشراك الةبون تعريف الةبون للمنتوج وتقدميه له كمدخل أساسي  ي تطوير أداء املنتوج، 
ن خال  قحقي  رضا الةبون وقحقي  املناسع يد ي  سة على النجاح الطويل األعلى املنتج وتطويره، وهنا تعمل املؤس  

ه املرحلة بتطور إىل جاشب هذا اإلهتمام الكبري بنمط اإلدارة احلديثة، شادت هت   .4(اجملتمع -عما )للجميع 
                                                 

 .12، ص1111، دار دجلة للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ، ISO19011:2000 ( مع الترجمة العربية للمواصفات)تدقيق أنظمة الجودة إمساعيل إبراهيم القةاز،  _1
 .12، ص1111، دار وائل للنار، عمان، األردن، إلدارة الجودة الشاملةمدخل إلى المنهجية المتكاملة عمر وصفي عقيلي،  _2
اءات التحفية هي أسلوب عمل على إجتماع كاسة العايلني  ي الاركة  ي لقاءات أسبوعية ينتظمة ملناقاة سبل قحسني يوقع وجودة العمل ويتم ضمن هذه الكف :حلقات الجودة _*

 :لسإهالع على حلقات اجلودة راجع كال ين. والتاجيع وعرض احللو  ملختلف املااكل
- Izumi nonaka, The history of th quality circle, vol.29, n° 9, quality progress, Josai University, Japan, septembre 

1993, pp. 81-83. 

-Charles juster, Quality circle – handbook for QC facilitators, QC leaders and QC members- , SouthEasterm 

coalfield ltd, India, 2012, pp. 3-4. 
 .111، ص1111، دار املناهج للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1:، اجلةءالفلسفة ومداخل العمل: إدارة الجودة الشاملةن زيدان، سلمان زيدان، سليما _3
 .22اب ، صسيرجع عواهف إبراهيم احلداد،  _4
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  علياا سلسلة املعايري أهل   ،املواصفات املطلوبة للةبون واخلروج مبواصفات عاملية يوحدة ذات شأن لضمان اجلودة
 . شرط أساسي  ي عمليات التباد  التجاريحبيث أصبحت  ،ISO 9001الدولية 

ن ل، وي  ك  سات ك  اجلودة هنا إشتقلت ين يفاوم جودة املنتج الناائي إىل جودة املؤس   ن خال  هذا شالحظ أن  ي     
ه رغم التقدم والتطور احلاصل  ي ه املراحل، ألش  ند هت  وال شستطيع التوقف ع .سلسفة الرقابة على اجلودة إىل إدارة اجلودة

ستااد تطورات أخرى وشتوقع أساليب جديدة لضبط اجلودة، وذلك راجع  هإال أش   ،وريفاوم اجلودة على ير العص  
 ؛م قحديات جديدةض  وخاصة وحنن  ي خ   للتطورات  ي التكنولوجيات وتغري وإختالف أذواق املستالكني والةبائن

حبيث يتحو  هنا اإلجتاه حنو قحقي  قيمة  ،عن أساليب وتطورات حديثة للجودة قحديات البيئية اليت تفرض  ي البحث
 .وقيمة للعايلني ويراعاة خمتلف التحديات ،شايلة للةبون

 

 أبعاد الجودة  :الثالثالمطلب  
بالتوسع  ي يفاوم اجلودة و ي شفس  حرصت ينظمات األعما  اليت ترغب  ي قحقي  السعادة لةبائناا املستفيدين   

إختلف العلماء . ن أبعاد اجلودةالوقت هورت قابليتاا على إشتاج ينتجات أو تقدمي خديات قحتوي على عددا كبريا ي  
ولعل السبب  ي ذلك يرجع إىل إختالف وجاات شظرهم إىل اجلودة  ،واملانيني مبجا  اإلدارة حو  قحديد أبعاد اجلودة

عة املدخل الذي يعتمده كل باحث أو عامل، باإلضاسة إىل إختالف أبعاد اجلودة بني القطاع الصناعي وهبيعتاا وهبي
إبراز أبعاد  بسنقوم  ي هذا املطلب . وذلك على أساس اإلختالف بني جودة السلعة وجودة اخلدية ،والقطاع اخلديي

 .ن جودة السلع وجودة اخلدياتي   كالا 
 

 السلعةأبعاد جودة  : الفرع األول
خمتلف العلماء والباحثني إختلفوا حو  أبعاد جودة السلعة حبيث جند كال ين كراجوسكي وريتةيان  شالحظ أن     

حني قام ستان بتقسيم أبعاد  دخل الةبون وقسموها إىل مخسة أبعاد،  يأنما حددا أبعاد اجلودة باإلعتماد على ي  
 .اجلودة إىل أبعاد وظيفية وأخرى غري وظيفية

وهو ال خيتلف  ،GARVINين هرف املاتمني باإلدارة هو التحديد الذي قديه  التحديد الذي القى قبو  كثرياا  إن     
 :1اآليت ي ا هو توسيع أو إضاسة عليه، وحددت أبعاد اجلودة إىل اماشية تتمثل وإن   ،EVANSعن قحديد 

 

ن قياساا، وهي إىل املواصفات األخرى اليت ميك   ، إضاسةسلعةهذا البعد ميثل املواصفات التاغيلية لل: األداء -2
سعالقة األداء ، 2يثال هل أن التلفةيون امللون ألواشه واضحة؟ ،ختتلف حسب الرغبات واإلجتاهات الاخصية لكل سرد

 .ال  ردود أسعا  األسراد ورغباهتمباجلودة تنعكس ين خ

                                                 
 .11 -11ساب ، صلعلى بوكميش، يرجع  _1
 .11ساب ، صقاسم شايف علوان، يرجع  _2
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، أيا أمهية هذه اخلصائص حسب تقييم األسرادوهي حماسن ويساوئ املنتج، وختتلف : الخصائص أو المميزات -1
 .لعةس  خرى تضاف للأخصائص  من أيضاا تتض   السلعخصائص 

هي إحتمالية عمل املنتج دون الفال خال  سرتة زينية حمددة ووسقا للخصائص احملددة  (:اإلعتمادية)المعولية  -3
مبتوسط تقاس ي ، سا  ركة عليه املستالكللجودة الذي ي  عترب املعولية البعد األساسي ت  . سلعة ي التصميم األساسي لل

مبتوسط الوقت بني األعطا  أو مبعد  جدو  األعطا   قاس أيضاا طل، كما ت  الوقت الذي ميضي حىت حدوث أو  ع  
تتح  املعولية ين . هذا البعد ال ميكن قحديده أو إكتااسه إال بعد يضي سرتة ين اإلستخدام. خال  سرتة زينية حمددة

 .1لعة و ي أدائاا بصورة دائمةإشعكاس ساعلية الس  
يا مماثلة ملواصفات يعدة  لسلعةية وخصائص األداء ص الفيةيائي الدرجة اليت تكون سياا اخلصائه: المطابقة -4

 .  يع املواصفات ذات يستوى اجلودةيسبقا، وكلما زادت درجة التطاب
ور أدائه وسقدان قبل تده السلعةهي يدة اإلستفادة ين  (:سلعةالعمر اإلفتراضي لل)المتانة أو الديمومة  -5

 .خواصه التاغيلية
يدى توسر  بسرعة وبساولة، ويتضمن ذلك لعةلس  هبا القدرة على إصالح اقصود امل :صالحية اإلستعمال -6

ية اإلستعما  أو إيكاشية اخلدية مبتوسط وقت التصليح كما تتضمن يدى إيكاشية لتصليح األعطا ، تقاس صالح  
 .ر وخديات يا بعد البيع وسعاليتااتوسر قطع الغيا

ميكن السيطرة علياا ين واليت ساي تتضمن املعايري الذوقية،  ،الةبائنهلذا البعد دورا كبري  ي جذب : الجمالية -7
 .ق ودراسة سلوك املستالك وتوقعاتهخال  دراسات السو 

، واملتولد عن السلعةشطباع الذايت للةبون جتاه هي التقييم أو اال (:قدرة التحسس بالجودة)الجودة المدركة  -8
 .ومحالت الدعاية واإلعالن عنه وإسم عاليته التجارية السلعةمسعة 

 

 أبعاد جودة الخدمة: الفرع الثاني
شااط أويل أو تكميلي ال ينتج ينتوج يادي، وهو اجلاشب غري السلعي  ي اإلشتقا  بني : "اتعرف اخلدية على أن     

تكون بسيطة يثل تقدمي وجبة غدائية للةبون أو يعقدة يثل تسوية الرهن العقاري  اخلدية ميكن أن  س. 2"املارتي والبائع
أي كل ) .غري ذلك إىلملنة  يا، وتامل ينظمات اخلديات على الفنادق واملستافيات واملؤسسات التعليمية و 

 (.املنظمات اليت ال تقدم سلع يادية أو يلموسة
ا توصل إليه بارسويان وزيالئه لتحديد جودة اخلدية إىل األبعاد ن خال  يميكن قحديد أبعاد جودة اخلدية ي     

 :3التالية
 حيصل على اخلدية؟كم ينتظر الةبون لكي   :الوقت -2

                                                 
 .12ساب ، صاكر اجيد وحممد عواد الةيادات، يرجع سوسن ش _1
 .11ساب ، صيرجع  لعلى بوكميش، _2
 .11ساب ، صعواهف إبراهيم احلداد، يرجع  _3
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هل يتم تقدمي اخلدية عنديا يتم الوعد هبا؟ جيب  ،السؤا  الذي يطرح هناس :التسليم في الوقت المحدد -1
 تسليم اخلدية  ي الوقت املتف  عليه يع الةبون؛

 اا؟ستيفائ  دراج كل املواد املطلوبة؟ وهل كل املواد املطلوبة كايلة أو مت إ  ويعناها هل مت إ   :اإلتمام -3
 هل يرحب املوظفني بكل زبون ببااشة؟ :التعامل -4
 اء اخلدية باكل صحيح ين املرة األوىل؟هل مت أد :الدقة -5
 وظفي اخلدية اإلستجابة أو التدخل بسرعة وحيلون املااكل الغري يتوقعة؟هل يستطيع ي   :اإلستجابة -6
 هل اخلدية سالة املنا ؟ :سهولة المنال -7
 .هل تقدم اخلديات بنفس النمط ألي زبون؟ وأيضا الوقت؟ :اإلنسجام أو النمطية -8
 احبة للسلعة يثلرتبطة كذلك باخلديات املص  أبعاد اخلدية غري يتعلقة باخلدية لوحدها، بل هي ي   شالحظ أن     

 .إىل غري ذلك، ...،التسليم، التعايل
سواءا اليت تناط  ،سةسإن اإلهتمام بكاسة األبعاد ين هرف املؤس   ،لعة أو اخلديةر عن جودة الس  ك  ين خال  ياذ     
 .يطرة على السوقعد أسضل هريقة للنجاح والس  ت   ،اخلدييالقطاع الصناعي أو   ي
 

 تكاليف الجودة :الرابعالمطلب  
إشتاج سلع وخديات يطابقة حلاجات الةبائن واملستالكني  سة لبلوغ اجلودة املثلى  ي ينتجاهتا، أي  تسعى كل يؤس     

 ،سةاا املؤس  ن التكاليف اليت تتحمل  يعينة ييادة أشواع تؤدي النوعية الرديئة للمنتجات إىل ز  . نةبأقل تكاليف ممك  
 :1تتمية تكاليف اجلودة بـــو 
 ؛%11-11 ترتاوح بنيتكاليف اجلودة  ي اململكة املتحدة  أن   1212أكدت دراسة عام حيث غالبا ياتكون كبرية،  -
ين  %11عنديا قحدث تكون غري يعروسة بالنسبة ملعظم رجا  األعما ، حبيث أقل ين س ،حجم هذه التكاليف -

 الاركات سقط ين تقوم بتجميع يعلويات حو  تكاليف اجلودة؛
 ؛(ساتين املؤس   %11ألكثر ين )ترتبط أغلبية التكاليف يع سال األشاطة وتقييماا  -
 .النتائج احملصلة الناائيةوسرات تكاليف اجلودة لدياا أمهية وأثر إجيايب  ي  -
تكاليف ، تكاليف الوقاية: سات الصناعية أو اخلديية أربعة أشواع ين كلف اجلودة وهيتستخدم الكثري ين املؤس     

 :2شتناوهلا بالتفصيل كاآليت. تكاليف الفال اخلارجي، تكاليف الفال الداخلي، األداء
هلا  ي التصميم والتصنيع وباكل هي التكاليف اليت تتحملاا الاركة شتيجة اجلاود اليت تبد   :تكاليف الوقاية-2

نذ اللحظة األوىل لعمليات اإلشتاج صحيحة ي   يباشر للوقاية ين عدم املطابقة للمواصفات وتصنيع املنتجات بصورة  
 :3وتتضمن هذه التكاليف يايلي

                                                 
1
_ V.S bagad, Totale quality management, First edition, Technical publications pure, India, 2008, p.10. 

 .21صساب ، قاسم شايف علوان، يرجع  _2
 .111ساب ، صاح إمساعيل الطيطي، يرجع خضري يصب _ 3
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 ؛QUALITY PLANING COSTSالتخطيط للجودة تكاليف  -
 عا ؛األسراد اإليتثا  للمقاييس واملعايري وأداء العمل باكل س   على كل TRAINNING COSTSتكاليف التدريب -
 تكاليف يتعلقة مبراجعات سنية ورمسية ودورية لقياس شسبة اجلودة؛ -
 كلفة تصميم املنتج؛ -
 . عليهملعلويات للجودة واحملاسظة كلفة املعلويات املتعلقة ببناء شظام  -
تتضمن الكلف النامجة عن عمليات املعاينة واإلختيار والتفتيش والتحليل للمواد األولية واألجةاء  :تكاليف األداء-1

 :املكوشة للمنتج وتامل الفروع التالية
 ،وإختبار املواد األولية املارتاةتكاليف الفحص والتفتيش أي سحص  -
 ،(ت سحص وقحق  املواصفات املطلوبةاملسؤولة عن عملياصياشة األجاةة )تكاليف أجاةة الفحص  -
ويقصد هبا تكاليف الةين الذي يستغرقه املاغل عند القيام بتجميع البياشات الالزية لفحص  ،تكاليف املاغلني -

 .اجلودة
ئة سة بسبب إشتاج ينتجات ذات شوعية رديهي اجموعة التكاليف اليت تتحملاا املؤس  : تكاليف الفشل الداخلي-3

 :أي قبل وصو  املنتج إىل املستالك وتامل ،ويتم إكتااساا قبل عمليات البيع
 تكلفة اخلردة وترتبط هذه التكلفة باملنتجات ذات اجلودة الرديئة واليت ال ميكن إصالحاا؛ -
املواصفات تكلفة العمل املعاد وترتبط هذه التكلفة بإعادة تصليح وقحديد املنتجات املعيبة واليت ال تتطاب  يع  -

 املطلوبة للجودة؛
 أجاةة اإلشتاج؛تكلفة توقف العملية وتتضمن إيا تكاليف تصليح األجاةة أو تغيري  -
 تكلفة سال العملية تامل قحديد العملية اليت أدت إىل ظاور ينتجات رديئة للجودة؛ -
 .وذلك ببيع وحدات يتضررة أو ينتجات رديئة اجلودة ،تكلفة خفض السعر -
تناأ هذه التكاليف بعد إستسالم املستالك للمنتج ذو اجلودة الرديئة وغالبا يا يتعل  : تكاليف الفشل الخارجي-4

 :خبديات يابعد البيع وتامل يايلي
 تكلفة إعرتاض املتسالك تتمثل  ي شكاوي املستالك ين املنتج ذو النوعية الرديئة؛ -
 تج ين قبل املستالك وإستبداله؛وهي شتيجة إرجاع املن ،تكلفة إعادة املنتج -
 تكلفة الطلبات التحديرية واملتعلقة بالتحديرات الناشئة عن املنتجات ذات النوعية الرديئة؛ -
تكلفة املساءلة القاشوشية عن املنتج وتتمثل  ي شكاوى املستالك شتيجة الضرر الذي أحلقته به املنتج ذو اجلودة  -

 املسائلة؛الرديئة، تؤدي باملؤسسة إىل 
 .تكلفة سقدان املبيعات وهي عدم رضا املستالك وإحجايه عن شراء املنتج -
الاكل املوايل يبني لنا تكاليف إكتااف األخطاء وتصحيحاا، حبيث أن تكاليف اجلودة تةداد كلما مت التأخر  ي    

 :إكتااف األخطاء، وإختاد اإلجراءات التصحيحة
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 "وحدات املعيبةتكاليف إكتااف ال": (92) شكل رقم

 
 ينحىن كاف الوحدات املعيبة                         

 تكلفة إكتااف
 وتصحيح 
 التلف 

              (اإلحنراف) 
 عنديا يكاف تلف املنتجات املعينة                        

 
    املستالك           تلف املنتجات املعيبة                          الفحص الناائي      العملية                          

، اإلصدار الثاين، دار الثقاسة 1ط ،  1999:0992:إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزوقاسم شايف علوان، قاسم شايف علوان، قاسم شايف علوان،  :المصدر
 .22، ص،1112للنار والتوزيع، عمان، األردن، 

 

 ،تكاليف الوقاية: يرتبط مبجموعة ين التكاليف أمهاا ،سة وينتجاهتاقحقي  اجلودة باملؤس   شستنتج أن   ،مما سب  ذكره   
سة لتخفيضاا إىل أدىن يستوى تسعى املؤس  . تكاليف الفال اخلارجيو  تكاليف الفال الداخلي ،تكاليف األداء

 .وزيادة أرباحاا وكرب حصتاا السوقية، (اجلودة املثالية)للوصو  إىل يستوى اجلودة األيثل 
 

 أساسيات الجودة الشاملة: المبحث الثاني
مل تعد سكرة اجلودة تستند على يطابقة املنتوج  ،ويع زيادة شدة املناسسة العاملية ،يد ين عقد ين الةيننذ أز  ي     

الوصو  إىل اجلودة وقحقيقتاا  ي مجيع املاام د  ي املنتوج سإن األير يتطلب تجس  ا ت  جملموعة ين املعايري احملددة ألن  
ذاته، لذلك ساي  ص املنتوج  ي حد  والنااهات ذات التأثري املباشر وغري املباشر على العملية اإلشتاجية أو باألخ  

هذا هذا يا يتم التطرق له  ي . سمى باجلودة الاايلةسة، وهذا يا ي  تامل مجيع العمليات الداخلية واخلارجية  ي املؤس  
 .املبحث

 

 من ناحية المفهوم  من الجودة إلى الجودة الشاملة: األولالمطلب  
باجلودة الاايلة شظرا تقل إهتمام الباحثني اإلقتصاديني خاصة  ي ظل املناسسة العاملية إىل اإلهتمام األكرب لقد إش     

 سة، ويعود الفضل  ي احلديث عن سكرة الامولية  ي اجلودة إىل يسامهات كاسة الوظائف وياام املؤس  لكونا تامل  
، إدوارد دميينغ: العديد ين العلماء األيريكيون والياباشيون الذين أجروا دراسات يطولة وضمنية  ي قضية اجلودة وهم

 .رياشد سيجينيوموأ سيليب كروسيب، جوزيف جوران
 ي إحدى املقاالت اليت قدياا  كان ،"الرقابة على اجلودة الاايلة: "يةأو  إستخدام ملصطلح الامول أن   شالحظ   

 .Harvard Business Review"1 : "سيجينبوم وشارت  ي اجلة

                                                 
 .11 -11ساب ، صيأيون سلمان الدرادكة،  يرجع  _1
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دف تلبية الطلبات اخلاصة بالعمالء، حبيث هي شظام سعا  لتحقي  التكايل بني ركة الرقابة الاايلة على اجلودة هب  ت     
بالنسبة سسة، اجلودة أصبحت شايلة جلميع وظائف املؤس  . واجملموعات املوجودة داخل املنظماتجاود كاسة األهراف 

سأصبحت هتتم  ،خيص يصلحة اإلشتاج هلا تقييم أعلى ملستوى اجلودة الذي يريده العمالء، أيا سيما ،لوظيفة التسوي 
 .حاجة املستالك يلىب واليت يتوجب توسرها  ي املنتج حىتجبودة إختيار اخلصائص املناسبة 

ل يستويات ك  سة واإلهتمام ب  بل مشلت يصاحل ووظائف املؤس   ،إشتقل يفاوم اجلودة إىل اإلهتمام بكل كبرية وصغرية   
. بكل يكوشات املنتوج ين حيث السعر والنوعية واملدة كذلك( التنفيدية-اإلدارة الوسطى-القمة)اهليكل التنظيمي 

والذين  ،أن مشل كل األعوان اإلقتصاديني الذين يتعايلون يع وين خال  املؤسسة وصل وتوسع اإلهتمام باجلودة إىل
 .1(النقابات والدولة)زبائن حكوييني ( عايلني)زبائن إجتماعيني ( زبائن مموشيني)ميكن تصنيفام إىل زبائن جتاريني 

باإلعتماد على إساايات وأراء عطاء يفاهيم حو  اجلودة الاايلة إسنحاو  التطرق إىل  ،ن خال  يا ذكري     
سنعطي تعريفا شايال  ،الباحثني  ي قحديد يفاوم اجلودة الاايلة شأنا  ي ذلك شأن املفاهيم اإلشساشية األخرى

 : باإلعتماد على التعاريف التالية
املبادئ وأهراف املنظمة سة، ساي اجموعة ين ان ألهراف اإلدارة باملؤس  التسيري واإلتق  : "اعلى أن   l’Afcero عرساا  -

 ؛ 2"ضمن اإلسرتاتيجية العاية، ساي شايلة لتعبئة كايل املؤسسة ين أجل قحقي  أسضل رضا للعمالء وبأقل التكاليف
ين خال  هذا التعريف شالحظ أن اجلودة الاايلة يفاوم شايل لكل الوظائف والطرق وهي ين ضمن إسرتاتيجية 

 .ي  رضا العميلقسة، هدساا قحاملؤس  
قحقي  اجلودة هو شتيجة يباشرة للظروف والعمليات الداخلية واهلياكل اليت تقوم هبا عملية : "اعلى أن   تعرس -

ل ينتجات وعمليات وأوسط العمل ام  ت   تامل أوسع يعاشياا، أي   ي أن  ها إضاسة كلمة اجلودة الاايلة أي   ،اإلشتاج
وليس تركة على جودة أحد العناصر  والتيLITTLE Q  :يقارشة باجلودة ذات املعىن األضي  BIG Q: ويرية هلا بـ

 ؛3"مجيعاا
التكيف املستمر يع حاجات الةبائن واملستعملني، وتطوراهتا بواسطة التحكم  ي شااهات : "اأن   ت أيضا علىعرس -

ين خال  هذا التعريف سإن اجلودة الاايلة هي شااط يعمل على تلبية الةبائن ويتحكم  .4"سةووظائف املؤس  
 .باملؤسسة ككل

ميكن تقسيماا إىل يفاوم اجلودة الذي يتمثل  ي قحديد رضا الةبون ويستوى اإلشباع الذي : " اأن  ت على عرس -
املنظمة  ي إحراز امليةة التناسسية، أيا سيما خيص  قحققه السلعة يقابل قياس يتطلباته اخلاصة والعاية واليت متثل حمرك

                                                 
 الطاهر يوالي، سعيدة،.إدارة اجلودة وتنمية أداء املؤسسة، جايعة د: ، يلتقى وهينشروط إدارة الجودة الشاملة وشروط تسييرها في المؤسسة الجزائريةصوار يوسف وأخرون،  _1

 .11، ص1111ديسمرب 11-11
2
_ Alain Bernillonn et Olivier Céritti, Implanter et gérer la qualité totale, Les éditions d’organisation, Paris, 1988, 

p.23. 
 .12 -11، ص1112، الطبعة العربية، اليازوري للنار والتوزيع، عمان، األردن، إدارة الجودة المعاصرة، حممد عبد العا  وأخرون _3

4
_ Etienne Collignon et Michel Wissler, Qualité et compétitive des entreprises, 2

 ème
 édition, édition Economica, 

Paris, 1983, p.144. 
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ين خال  هذا التعريف ساو . 1"ساي تامل العمليات مبا يضمن قحقي  التسلسل اجليد للقيمة إىل الةبون ،الاايلة
 .اجلودة والامولية سصل املفاوم إىل قسمني

الطريقة أو الوسيلة الاايلة للعمل اليت تاجع العايلني للعمل ضمن سري  واحد مما : "اأن   Royal Mailعرساا  -
 .يبني هذا التعريف أنا وسيلة لتاجيع العايلني .2" يعمل على خل  قيمة يضاسة إلشباع حاجات املستالكني

ودة يواصفات على ج اجلودة الاايلة ال تقتصر سقط   قو  أن  الميكن  ،ين اجمل التعاريف ،ن خال  كل يا سب ي     
سة، تامل جودة كل العمليات وأشاطة ويراحل العمل بتكايل جاود أسراد املؤس  ا تتوسع أكثر ين ذلك ل  ، وإن   املنتج

ساي يدخل إسرتاتيجي شايل لكل الوظائف ين أجل قحقي  وإشباع رغبات املستالكني والعمل على التحسني 
 :بني يفاويي اجلودة واجلدوة الاايلةاجلدو  املوايل يبني لنا الفرق  .املستمر

 "الفرق بني يفاويي اجلودة واجلودة الاايلة" (:1)  جدول رقم
 

 اجلودة الاايلة اجلودة التقليدية 
 اجلودة يوجاة لتلبية رغبات املستالك اجلودة يوجاة حنو املنتج

 يتم الرتكية على الوقاية ين األخطاء ينصب الرتكية على قحديد األخطاء 
 أسباب األخطاء تكون ضمن النظام ويتم قحويلاا وإزالتاا أخطاء هلا أسباب حمددة

 اجلودة هي يسؤولية مجيع املوظفني اجلودة ين إختصاص الفتاني واخلرباء واملراقبني
 اجلودة هي يفاوم للتحسني املستمر والغري حمدود اجلودة هي يفاوم حمدد

 شخص وسرد يساهم  ي إحداث يااكل اجلودةكل  حل يااكل اجلودة يسؤولة عناا يارف
 (اإليتياز) اجلودة هي التمية  اجلودة هي يعيار 

Source: Daniel Boeri, Maitriser la qualité: tout sur la certification et la qualité totale, 2
 ème

 édition, 

maxima l’aurent du mesnil, Paris, 2003, p.21. 
 

 ر ومتطلبات تطبيق الجودة الشاملةعناص: الثانيالمطلب  
كذلك تتضمن   ،لت على عديد ين األساسيات اليت تقوم علياا وتبين علياا إسرتاتيجياهتامش   اجلودة الاايلة إن     

ذا سنتطرق  ي هذا املطلب هل  . كناا ين قحقي  األهداف املرغوبةواليت ين خالهلا مت  اجلودة الاايلة يتطلبات لتطبيقاا 
 .م املتطلبات اليت جيب توسرها لتطبيقااأهم األساسيات و العناصر املكوشة للجودة الاايلة وكذا أه   إىل
 

 (أساسيات)شاملة  عناصر الجودة ال :الفرع األول
الرتكية على  ؛يعظماا تارتك  ي بعض العناصر األساسية إال أن   ،يوجد العديد ين الطرق املختلفة للجودة الاايلة   

 .خطيط اإلسرتاتيجيتالقيادة والو  اإلدارة باحلقيقة ،التفويض وسرق العمل، التحسني املستمر، توجه العملية، العميل
 :3سيتم التطرق لكل عنصر بالتفصيل كالتايل

                                                 
 .22ص يرجع ساب ، ،سليمان زيدان _1
 .22، ص1111عمان، األردن، ، دار املسري للنار والتوزيع، 1ط ، إدارة الجودة الشاملةخضري كاظم محود،  _2
 .11، ص1112، الطبعة العربية، دار املريخ للنار والتوزيع، السعودية، اإلستراتيجية-التنظيم–اإلدارة : الجودة الشاملة سرور على إبراهيم، : جيمس إيفن وجيمس دلني، تعريب _3
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سة، ميثل العميل العنصر األساسي  ي احلكم على جودة املنتج أو اخلدية املقدية ين املؤس  : على العميل التركيز -2
جيب أن ترتبط إحتياجات . سام إحتياجات العميل، واحلفاظ على سرعة يتطلبات األسواق املتغرية ذلك يتطلبل  

تقوم بعض الاركات اليت يقودها  .العميل إرتباها وثيقا بأشاطة التخطيط اإلسرتاتيجي وتصميم املنتج وقحسني العملية
خال  تقرهبا ين عمالئاا على يا يريده  تبحث الاركة ينحيث ه، العميل بقياس العوايل اليت تؤدي إىل إرضائ  

هذا  إن  . عرب عنااي   العميل وعن كيفية وهريقى إستخدايه للمنتج، وتتوقع اإلحتياجات اليت ال يستطيع العميل أن
 .سة كما يةيد ين قدرهتا التناسسيةيؤدي إىل زيادة احلصة السوقية للمؤس  العنصر اهلام للجودة الاايلة 

ملختلف األشاطة اليت تستاذف قحقي  شتيجة يعينة، حبيث  تتابعاا تكون العملية  العمل على أن   :ليةتوجه العم -1
نتج العمل قيمة للعمالء؟ تامل العملية خمتلف العمليات املكوشة لعملية كيف ي  : تكون العملية إجابة للتساؤ  التايل

املخرجات و الطاقة  ،املعدات ،رأس املا  ،املوارد ،العمليات املامولة على قحويل املدخالت ،اجموعة األشاطة: اإلشتاج
  .ظ والتجميع واملواسقة على القروضتدخل ضمن العملية كاسة عميليات التاغيل واحلف(. ينتجات أو خديات)

كلمة ين أصل ياباين يكوشة  وهي KAIZEN:  يطل  على التحسني املستمر بـــ : والتعليم التحسين المستمر -3
وقد مت   ،وبذلك تعين كلمة الكايةن إحداث تغيريات لألسضل ،يعين اجليد  zenيعين التحسني و kai:ين قسمني 

الكايةن يفتاح جناح املنضمات "  ي كتابه  1211سنة  MASSAKI IMAIإعتماد هذا املفاوم ين هرف الياباين 
 .1كأساس للتحسني املستمر  شايالا  حيث إعتربه يفاويا إدارياا " الياباشية 

ل العوايل املتعلقة بالعمليات واألشاطة اليت قحو  املدخالت إىل سلسلفة تسعى إىل قحسني ك  : " هكما يعرف بأش     
اخلديات  الطرق، طل  عليه التحسني املستمر وتامل هذه العملية على املعدات،خمرجات على أساس يستمر ي  

ت تقصد الصياشة واإلصالح للحاالت اليت يصل سياا ستدعي إىل تغيري النظرة التقليدية اليت كاشوهذا ي   ،واألسراد
البعض إىل التعطل والتوقف إىل ضرورة إجراء التحسني والصياشة باكل دوري ويستمر قبل الوصو  إىل حاالت 

  .2"التوقف
يعمل التحسني . ويتطلب قحقي  يستويات األداء بطريقة جيدة ،يكون التحسني ين خال  إدارة النظم والعمليات   
 .ليات العمل باإلضاسة إىل التعليمى قحسني املنتجات وعمعل
سالتحسينات  ي العمليات تؤدي  ،إيتياز اجلودة  ي عمليات العمل أيا بالنسبة لتحسني عمليات العمل، يتطلب   

 . إىل التقليل ين املعيبات وبالتايل تكاليف أقل
تنفيذ ، التخطيط: التغريات؟ وهو يامل على أربعة يراحل أساسيةسبة للتعليم ياري إىل سام ملاذا مل تنجح ن  بالس   

إن التدريب والتعليم شقطة أساسية  ي اجلودة الاايلة . يراجعة اخلطط بناءا على شتائج التقوميو  تقومي التقدم، اخلطط
 ،حيتل أمهية يتميةةحبيث التدريب يعترب وسيلة لتنمية إيكاشات العايلني ضمن وظائفام مبا حيق  اإلجناز األيثل ساو 

                                                 
 .11، ص1222عريب للطباعة والنار القاهرة ، دار 0999إدارة الجودة الشاملة ومنظمات التأهيل لإليزوعلي السلمي،   _1
 .111، ص1111، الدار اجلايعية، اإلسكندرية هبعة إدارة الجودة الكليةسوشيا حممد البكري،  _2
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ألشه سلسلة ين األشاطة املنظمة لتعةية يعرسة العايلني، حيث يؤدي التدريب والتعليم إىل تأهيل األداء الفعا  وحل 
 .1يااكل يتعلقة باجلودة الاايلة

 هذا ينيعتمد جناح املؤسسة بصورة دائمة على يعرسة قوة العمل وقحفيةها، ويتواجد  :وعمل الفريقالتفويض  -4
على يا ياعروا  سالتعويض ببساهة إعطاء الناس السلطة إلختاذ القرارات بناءاا . خال  التفويض وعمل الفري 

 :ميكن النظر إىل عمل الفري  بثالث هرق. ويتحكموا  ي عملام
 بني اإلدارة العليا والعايلني  ي املستوى األقل؛: رأسي -
 وظيفية؛عمل الفري   ي اجموعات عمل وعرب خطوط : أسقي -
 .الاراكة يع املوردين والعمالء: بني التنظيمات -
جيب على التنظيمات أن تقيس األداء ألن ذلك يدعم البياشات واملعلويات والتحليل على   :اإلدارة بالحقيقة -5

وأن توسر اإلدارة اجموعة ين املقاييس واحملددات الاايلة املرتبطة مبتطلبات أداء العميل،  ،ساتكاسة يستوى املؤس  
  .اساادهأوهذا لضبط كل أشاطة الاركة يع 

اإلدارة باحلقيقة تعتمد على القرارات النامجة على خلفية قوية ين املعلويات واحلقائ  والدراسات الواقعية، س   
هداف الواقعية وسبل قحقيقاا، وحل املاكالت ين خال  قحديد األسباب اجلذرية والتخطيط السليم وقحديد األ

 .2شظمة جديدة لتفادي األخطاء شفساا باملستقبلأوإقرتاح 
العليا، هلذه األخرية درو كبري  ي تكون القيادة للجودة ين يسؤولية اإلدارة  :القيادة والتخطيط اإلستراتيجي -6

 ي  رئيسياا  تكون اجلودة الاايلة عايالا . سةخال  عملية التخطيط واملراجعة ألداء املؤس  قحقي  اجلودة الاايلة ين 
يكون التخطيط اإلسرتاتيجي داسع إليتياز اجلودة  عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي وقحليل املناسسة، حبيث البد أن  

ألعما  وتطور املتطلبات التاريعية وذلك ين خال  التنظيم واحلاجة إىل يعرسة توقعات العمالء وسرص املااركة وا
 . والتغريات اإلسرتاتيجية للمناسسني

 

 ت التطبيق الفعال للجودة الشاملةمتطلبا :الفرع الثاني
البد أن توجد يتطلبات  ،للجودة الاايلة حىت يتحق  أو ينحج تطبي  العناصر أو األساسيات املذكورة سابقاا    

 : ه العناصر، وتتمثل هته املتطلبات سيمايليلتحقي  سعا  هلت  
القرارات املتعلقة باجلودة تعترب ين القرارات  إن  : دعم وتأييد اإلدارة العليا لبرنامج الجودة الشاملة -2

اإلسرتاتيجية، ولذا سإن إلتةام اإلدارة العليا  ي دعمه وتطويره، وتنايط حركة القائمني عليه يعد ين املاام األساسية 
 .3فدليت تؤدي إىل جناح النظام املستاا

                                                 
اجلة جايعة النجاح لألحباث، اجلد  ، -دراسة في عينة من المصارف التجارية الفلسطينية  –أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظيمي ، زكي أبو زيادة _1

 .111، ص1111، أرحيا، سلسطني، (1)12
، 1:، العدد12:، اجلة يكتبة امللك ساد الوهنية، اجلد -دراسة نظرية ونموذج مقترح لها في مكتبة الملك فهد الوطنية –إدارة الجودة الشاملة ، حممد بن عبد العةية الراشد _2

  .11، ص1111السعودية، شوسمرب 
 .111، صيرجع ساب خضري كاظم محود، _ 3
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، حيث أن املناخ يلحوظاا  توسري املناخ التنظيمي املالئم حيق  إلدارة اجلودة الاايلة جناحاا  إن   :المناخ التنظيمي -1
 شفسياا  سة على خمتلف يستوياهتم إعداداا التنظيمي يعين قيام اإلدارة العليا ينذ البداية بإعداد وهتيئة العايلني باملؤس  

 .1لقبو  وتبين يفاهيم اجلودة الاايلة
بإعتبار املرود الباري ين أهم العناصر اليت تضمن إستمرار جناح  :التسيير الفعال للمورد البشري للمؤسسة -3

اجلودة الاايلة، األير الذي يستجوب أن يكون حمل عناية وإهتمام، ويتم ذلك ين خال  التسيري الفعا  له  ي مجيع 
ين وضع شظام اإلختيار والتعيني وشغل الوظائف، وتقييم األداء وبرايج التدريب، وأسلوب  اخلاصة له بدءاا  النواحي

باملااركة والتعاون والتمكني، واليت تعترب ين أهم الوسائل لكسب ثقة ووالء  بناء سرق العمل إشتااءاا  ،التحفية املستمر
 .2سةالفرد داخل املؤس  

قتضياا يعترب توسر شظام املعلويات ين الركائة املامة واألساسية اليت ت  : نظام المعلومات والتغذية العكسية -4
سة سيما وأن توسري املقاييس واملعايري سة لتحقي  جناح املؤس  ديعترب ذلك ين أكثر العوايل اهلا اجلودة الاايلة، حيث

تنجح  ملبادئ اجلودة الاايلة بأن  كما تسمح التغذية العكسية . اهلاية للجودة ذات أثر بالغ  ي قحقي  األهداف
وتةدهر، وين مث سإن النجاح  ي احلصو  على التغذية العكسية  ي الوقت املالئم يعد ين العوايل األساسية اليت تسام 

 .3رص النجاح ي زيادة س
 :4سة يتطلبجناح تطبي  اجلودة الاايلة باملؤس   ناك ين يرى أيضا بأن  ه   إال أن   ،باإلضاسة إىل ياذكر سابقاا    
 سة  ي السوق لفرتة هويلة؛دراسة لوضعية املؤس   -
أي جعل األسراد يسؤولني  ي كل  ،سةسة  ي دراسة أي ياكلة تتعرض هلا املؤس  يسامهة كل أسراد وعناصر املؤس   -

 املستويات؛
 .اإلستعاشة بوسائل شخصية وقحليلية يكملة لتقييم وقحسني اجلودة -
سة وقحقي  أقصى إشباع لكل ين أسراد املؤس   ،على أكمل وجهسة تطبي  جيد للجودة الاايلة حىت تضمن املؤس     

يعترب عدم توسري يتطلبات لتحقي  اجلودة الاايلة هو  ي . وتطبيقااواملستالكني والةبائن، البد ين إحرتام عناصرها 
 :5سة، ويتم ذكرها كالتايلحد ذاته ين املعوقات وله أثر سليب على جناح املؤس  

اإلدارة العليا أن تتعلم أوال خطوات تطبي  هذا  علىالبد عدم إلتةام اإلدارة العليا بتطبي  برشايج اجلودة الاايلة،  -
 مث تضع هيكال تنظيميا وشظام للمكاسأة يدعم الربشايج؛الربشايج 

 ؛مببدأ تكايل األساليب باكل شايل عد إخالالا مما ي   ،الرتكية على أساليب ويناهج يعينة دون غريها -

                                                 
 .111، صيرجع ساب خضري كاظم محود،  _1
 .11، ص1221دار الكتب، القاهرة،  ،المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربيةزين الدين عبد الفتاح،  _ 2
 .22، ص1221، يركة اخلربات املانية لسإدارة، اجليةة، يصر، ملةإدارة الجودة الشاجابلوشسكي جوزيف، ترمجة النعماين عبد الفتاح،  _3
 .12، ص1111يارس 2، جايعة باجي خمتار، عنابة، 2:، اجلة أساق، العدد، الجودة والسوقعلي رجا  و إهلام حيياوي _ 4
 .21، ص1221الرييوك، عمان، األردن، ، جايعة 21: ، اجلة اإلداري، عدد-المفاهيم والتصنيفات –إدارة الجودة الشاملة ، سوزية يسعد_ 5
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مما يؤدي إىل زعةعة الثقة بنظام اجلودة  ،سة نوذج اجلودة الاايلة ال يتواس  يع شظام إشتاجاا ويوظفيااين املؤس  تب   -
 الاايلة؛

كنتيجة لعدم شار ثقاسة اجلودة الاايلة باكل يسمح   ،وجود يقاوية للتغيري ين اإلدارة شفساا أو ين العايلني -
 .بإزالة خماوف العايلني

ى تنسي  وتوجيه سات اليت تعمل علسعى العديد ين املؤس  اجلودة الاايلة أصبحت ي   سإن   ،ين خال  يا سب    
ين أجل قحقيقاا وتطبي  كاسة عناصرها والعمل على توسري يتطلبات سعالة تساعد على قحقيقاا وجتسيدها  ي  ،اجلاود
 .وهذا يا سيتم التطرق له  ي املطلب املوايل ،سة، وهناك العديد ين األدوات املساعدة على تطبيقاااملؤس  

 

 أدوات الجودة الشاملة: الثالث  المطلب
أدوات اجلودة الاايلة ياهي إال وسائل تنفيذية وغري يادية، تساعد على التحليل والتنظيم  ي خمتلف شواحي  إن     

إن إستخدام األدوات يؤدي إىل إختاذ القرارات باكل أسضل، وإجياد حلو  أسضل . العمل  ي اجا  اجلودة الاايلة
تفضي إىل شتائج يت يتم بنائاا على احلقائ  املوضوعية غالبا يا تكون القرارات ال. املنتجاتللمااكل، وقحسني إشتاجية 
تامل هته األدوات على األغلب سبع وسائل أساسية وقد يكون هناك أدوات أخرى،  .تتسم بالكفاءة والفاعلية
ألنا تاكل  ي حد ذاهتا شظايا يتكايال قحت يظلة  ،هم األدوات السبع األساسية وإشتااراا  ولكن األكثر إستعماالا 

 .اجلودة الاايلة
ماده وهي  ته األدوات السبع إىل ثالث اجموعات رئيسية وسقا لطبيعة الغرض الذي يتم إعميكن تصنيف هت     

 :1كالتايل
 

 المجموعة األولى: الفرع األول
م هذا األسلوب  ي مجع وتسجيل ديسمى أيضا بقائمة الفحص، يستخ :check sheetجدول التدقيق  -2

هم  ي تصنيف تلك البياشات وس  ابصورة حمددة وثابثة ويس ،سواء على شكل أرقام أو وحدات أو صفات ،البياشات
يعتمد على نوذج يوحد جلمع البياشات . تصنيفات يعينة لتحديد ويعرسة يواقع اخللل  ي النااهات ويدى تكراره

 .ه البياشات بصورة ينظمةد على تسجيل هت  خال  سرتة زينية يعينة، ويساع
سه تسجيل عدد ين التأثريات املتعلقة بأحداث يعينة دولة الفام وحماولة إجياد حلو ، هميتاز جدو  التدس  بسا   

وهذا لتخفيض أكرب عدد ين  ،ويعدالت تكرارها، سواء كاشت يرغوبة أو غري يرغوبة ألي عميلة خال  سرتة زينية
 .األخطاء  ي عملية مجع البياشات

 :مير تطبي  هذا األسلوب بعدد ين اخلطوات كمايلي   
 قحديد املوضوع املراد دراسته ين خال  إستخدام أسلوب اإلستنباط لألسكار أو أساليب أخرى؛ -

                                                 
 .-111305ساب ، صضري كاظم محود وروان ينري الايخ، يرجع خ _1
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الفرتة الةينية واألقسام املارتكة إىل غري قحديد : حماولة هرح بعض التساؤالت ذات العالقة باملوضوع شفسه يثل -
 ذلك؛

 تصميم نوذج لقائمة الفحص بطريقة يسال هبا تفريغ البياشات؛ -
  ي النموذج؛ تتدريب اجموعة ين املوظفني على عملية مجع وتفريغ البياشا -
 .البدأ  ي عملية مجع البياشات بطريقة ينظمة ودورية -
 :على يايلي فحص بناءاا يتم تصميم نوذج قائمة الكما     
 عضاء الفري  اإلعرتاف باألخطاء، وإستخدام أسلوب العصف الذهين؛أجيب على : تعريف األخطاء -
 إعطاء ريوز للعناصر وذلك ليسال التعايل يعاا؛: تريية العناصر -
 أن تكون وحدة القياس واضحة؛: وحدة القياس -
أو  أو شارياا  اليت تقاس هبا تكرار املالحظة أو املراقبة، وأن تكون أسبوعياا جيب قحديد الفرتة الةينية : الفرتة الةينية -

 .سنوياا 
. مبخطط إيايكاوا: وضع هذا املخطط ين قبل املفكر إيايكاوا وهو لقب عليه أيضا :ظم السمكةع مخطط -1

يستخدم باكل رئيسي لتحديد السبب اجلذري ملاكلة أو لتحليل يا، وأيضا يستخذم لتنظيم وإختصار كميات  
ويساعد الفري   ،كبرية ين املعلويات يولد هذا التحليل األسكار والفرضيات عن األسباب احملتملة ضمن عملية حمددة

يكون يناجيا  ي عمله يثل قحديد جةء ين خمطط سري العمل بسبب املاكلة أكثر ين غريه أو أن احلل  على أن  
 .يكون  ي أحد املسارات  ي املخطط

 :باخلطوات التالية( خمطط إيايكاوا)يتم إشااء خمطط عظمة السمكة    
تكون يفصلة بوضوح لتساعد  ي وضع  ، وجيب أن  كتابياا   قحديد بوضوح األثر وعرض األسباب: اخلطوة األوىل -

الفري  سيواجه صعوبات شديدة  إسرتاضات وثيقة الصلة باألسباب إذا كان األثر عبارة غرية يعرسة باكل واضح، سإن  
 ،توزيعات أعضاء الفري  متيل إىل اإلختالف أكثر ين الرتكية ألن   ويعقداا   ي الرتكية على األثر وسيكون املخطط كبرياا 

 .ب اإلهتمام حو  املاكلة املطروحةال ينص وأيضاا 
 .لألثر ري املركةي خبط مسيك يارياا صنع األثر  ي اجلاة اليمىن ضمن اإلهار، ورسم العمود الفق: اخلطوة الثاشية -
ألسباب احملتملة لتحديد األسباب الكربى أو تصنيفات ام العصف الذهين لتحديد ادإستخ: اخلطوة الثالثة -

جيب على الفري  أن . يبتعدة عن العمود الفقري للمخططاألسباب اليت ستأخذ يكانا  ي نايات األعمدة الرئيسية 
يستمر باحلركة بإشتظام إىل أسفل السلسلة السببية ضمن كل واحد ين األسباب الرئيسية أو الثاشوية حىت يستةف كل 

 .بب قبل اإلشتقا  إىل السبب األخرس
 21ود املركةي خبط  ي زاوية تكتب وتوصل يع العم( 1إىل  1ين )قحدد كل ين األسباب الرئيسية : اخلطوة الرابعة -

 .درجة
 .ألسباب الفرعية لكل ينطقة رئيسيةإضاسة ا: اخلطوة اخلايسة -
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مث إدخاله احملاسظة على اخلطوة املتوازية لتكون القراءة سالة وأكثر وضوحاـ إضاسة لكل سبب : اخلطوة السادسة -
 .أسباب سرعية أو ثاشوية

 .ملة للمخطط حىت يتم اإلشتااء ينه ي هته اخلطوة أيضا يتم يتابعة إضاسة األسباب احملت: اخلطوة السابعة -
كل سلسلة سببية تراعي املنط ، وأن   املنطقية لكل سلسلة سببية، والتأكد أن  سحص املصداقية : اخلطوة الثاينة-

 .املخطط كايال
 : النتيجة أو هيكل السمكة-الاكل املوايل يبني لنا خمطط قحليل السبب   

 ("هيكل السمكة) النتيجة -خمطط قحليل السبب" :( 1) الشكل رقم
 

 
 
  

 السبب            بالسب                                 السبب                  السبب             

 
 .221، ص1222، الطبعة الرابعة، القاهرة، إدارة اإلنتاج والعمليات في الصناعة والخدماتأمحد سيد يصطفى،  :المصدر

 

عبارة عن رسم شقاط إشتاار يتغريين أو ييةتني أو عايلني لغرض دراسة وتاخيص العالقة  :مخطط اإلنتشار -3
م هذا املخطط كغريه ين املخططات، خمطط بسيط يستعمل لتوضيح العالقة بني يتغريين ديستخ .1احملتملة بيناما

جدا يالحظة النقاط التالية عند التعايل يع ين املام . لكنه اليثبثااويستطيع قحديد وجود عالقة سببية بيناما 
 :خمططات اإلشتاار

اإلشارة إىل تصنيف البياشات حىت تستطيع يناقاة تأثري هذا التصنيف على عرض البياشات وأناهاا، ألن تصنيف  -
 البياشات بطرق خمتلفة سيؤدي إىل إخفاء أناط حدوثاا؛

تفسري األشكا  البياشية قد يكون حمددا بالقياس املستعمل لرسم البياشات، سإذا كان يقياس الرسم صغريا وكاشت  إن   -
النقاط املوضوعة على املخطط يرتاصة سقد شكل ونط اإلرتباط، ولذلك وجب وضع املقياس بطريقة جتعل النقاط 

 طو ؛تعطي كايل املدى لكل ين احملورين وجيب أن يكوشا ين شفس ال
يطلوب إستاارة خبري باإلحصاء ألن خط اإلحندار احلقيقي يتم قحديده بطريقة رياضية، وجيب جتنب رسم خط  -

 تقرييب يتوسط النقاط ألن هذا سيعطي تفسريا خمتلفا؛
 .أحد املتغريات هو سبب األخر املخططات اإلشتاارية تبني العالقات، لكناا ال تثبث أن   إن   -
 
 

                                                 
-1، املؤمتر اإلحصائي العريب الثاين، اجلماهرية العربية الليبية الاعبية اإلشتاركية العظمى،  six sigmaالتحليل اإلحصائي بإستخذام صفاء يوشس الصفاوي ويةاحم حممد حيى،  _1
 .111، ص1112شوسمرب 1
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 مجموعة الثانيةال: الفرع الثاني
 -يواد)ه أسلوب لبعرض خارهة لسري عملية اإلشتاج يعرف خمطط التدس  بأش   :مخطط تدفق العمليات -2

وهي  ي يد املستالك  ،املنتجاتاألولية لعملية اإلشتاج وصوال إىل  الالزيةين املواد  إبتداءاا ( يعلويات -عمليات
املدير وياندسي اإلشتاج، سإن خمطط تدس  القيمة هو مجيع األشاطة ه األسلوب الذي سريشد به كل ين إش  . الناائي
 .1سةجنمت عناا قيمة يضاسة أو مل تنجم عناا أي قيمة، واليت تعمل هبا املؤس   سواء
 :املتعلقة باجلودة الاايلة، حبيث يعمل على هذا املخطط يفيد  ي كثري ين األشاطة إن     
 ،إشتاجااسة إىل الرتكية وزيادة ؤس  دسع امل -
 ،سةزيادة هوايش الرحبية لدى املؤس   -
 ،إكتااف الةبائن األكثر رحبية -
 ،تربط املؤسسة بأهراساا املختلفة اليت تجلب اإلشتباه إىل أمهية العالقا -
 ،اجلودة قحديد يناه  قحسني -
   .توليد اإلسرتاضات عن أسباب املااكل احملتملة -
وهو ين " سليفريدو باريتو: "قحليل باريتو هو قحليل أوجده اإلقتصادي اإليطايل :Parito chartمخطط باريتو  -1

ين   %11 إىل أن   ،اليت إعتمد علياا جوزيف جوران الذي سب  اإلشارة ،حيث تستند سكرته ،سع عارالقرن التا
بعض العوايل الرئيسية حمدودة العدد تسفر عن شسبة يئوية   أي أن   .ين املسببات %11يااكل الاركة شاجتة سقط ين 

يتكون قحليل . كبرية ين املااكل، بينما يعظم العوايل اهلاياية كثرية العدد تسفر عن عدد حمدود شسبيا ين املااكل
 :2باريتو ين أربع خطوات

 ،صنع قائمة بكل األسباب احملتملة -
 ،تستطيع قحديد تكرار حدوث كل سبب يراقبة العمليات ضمن وقت كاف حىت -
 ،ين األكثر أمهية إىل األقل أمهيةترتيب األسباب  -
 .رسم خريطة باريتو واليت تظار تكرار حدوث السبب -
حيث ميكن تصنيف البياشات على هيئة سئات يرتمجة  ي  ،ام األعمدة الرئيسيةدعتمد هذه الوسيلة على إستخت   

مبعىن  ،على اجلاشب األيسر تكون األعمدة األكثر هوالا  يع األخذ  ي احلسبان أن   اليمنيترتيب تنازيل ين اليسار إىل 
مما يساعد على ظاور صورة واضحة . على اليمني  ي الرسم البياين trivial viewعلى اليسار و vital view خر أن  آ

 .عن األسباب القليلة ذات التأثري األكرب اليت جيب أخذها  ي احلسبان أوالا 
 : ميثل الاكل املوايل ينحىن قحليل باريتو

                                                 
-1إلشرتاكية العظمى، ، املؤمتر اإلحصائي العريب الثاين، اجلماهريية العربية الليبية الاعبية ادور قاعدة البيانات في مخطط تدفق القيمةاجيد الكرجي ويادي امساعيل إبراهيم،  _1
 .111، ص1112شوسمرب 1
 .111ساب ، صقاسم شايف علوان، يرجع _ 2
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 "Paritoخمطط " (: 3) الشكل رقم
 

       A                                                                                                                                                                                           
    B                                                                                       التكاليف املرتاكمة                                                            

                                                                                   C  
 D 

                                                                                                         E 
                                                                                                        F   

       
                                                          KF               111                 121               111               02                 1                                                                     

SOURCE: J. MARIE GOGUE, Management de la qualité, 2
 ème

 édition, Economica, Paris, p.83. 
 

 المجموعة الثالثة: الفرع الثالث
عنديا قدم  A.M. Crryيعود تطور اهليستوغرام إىل اإلحصائي الفرشسي  :(histograms)المدرج التكراري  -2

يلخص بياشيا للتغريات  ي اجموعة البياشات، ياري إىل ، وهو 1111يصف سيه قحليل اجلرائم عام  جديداا  بياشياا  خمططاا 
قحليل اهليستوغرام ف ديا. رة الطبيعية للمدرج التكراريا والصو يدى تكرار حدوث ظاهرة يا بإظاار نط توزيعا

املدرج التكراري أداة شاسعة وضرورية، . صلة هبا  قحديد وتصنيف اإلختالسات  ي البياشا وتطوير تفسري يعقو  وذوي
إلكتااف الفوارق العاية  ي التفاوتات،  ولكن إن كاشت اإلختالسات صغرية سقد ال يكون املدرج التكراري حساساا 

 .خاصة إذا كاشت العينة صغرية
ية تعد خرائط الرقابة على اجلودة إحدى الطرق اإلحصائ :(control charts)خرائط الرقابة على الجودة  -1

ف إىل إكتااف اإلحنراسات عن املواصفات احملددة للمنتج، وإىل إظاار ضرورة إختاذ دملراقبة جودة املنتج واليت هت
م تلك دبكلمات أخرى تستخ. ست عالجيةولي اإلجراءات العالجية الالزية، ساي بذلك ذات هبيعة تاخيصية

وجود )أو خارج تلك احلدود ( الوحدات التالفة ضمن احلدود املسموح هبا)اخلرائط للتأكيد ين أن املنتج قحت الرقابة 
سجالت بياشية للعينات، : "تعرف أيضا خرائط الرقابة على اجلودة بأنا(. وحدات تالفة أكثر ين احملدود املسموح هبا

 يعطي صورة يستمرة ملوقف التغري  ي وجود العملية اإلشتاجية حيث ميثل احملور الرأسي للخريطة خصائص رسم بياين
تعرف رقابة اجلودة الاايلة على أنا عملية يقارشة  .1اجلودة،  ي حني ميثل احملور األسقي الةين أو العينة احملددة
يعرسة األخطاء لتصحيحاا وتعتمد اإلدارة كثريا على التغذية املتطلبات الضرورية للعمالء بنتائج اإلختبار وذلك هبدف 

خرائط : هناك أشواع يتعددة خلرائط السيطرة اإلحصائية يثل. 2العكسية ملعرسة يدى رضا العمالء باملنتج املطلوب
املواصفات اليت السيطرة للمتغريات اليت ميكن قياساا وكذلك للخرائط غري التميةية للمواصفات ومتثل املعايري أو 

 . وهي يعايري متيةية قحتمل القبو  أو الرسض وغريها ين اخلرائط املعتمدة هبذا الاأن ،الميكن قياساا

                                                 
 .11، ص1111، العدد الثاين، ديا ، سوريا، 12: ، اجلة جايعة ديا ، اجمللدإستخذام خرائط الرقابة على الجودة في شركات القطاع العام الصناعي في سورياهارق اخلري،  _1
 .111، ص1111، جايعة قاصدي يرباح، ورقلة، 1:، اجلة الباحث، العددمداخل التكيف التكنولوجي في إدارة التغير في المؤسسةدور دبون عبد القادر،  _2
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ن خال  يا سب ، سإن أدوات اجلودة الاايلة عديدة وال قحصى ولكن األكثر شيوعا وإستعماال هي اليت سب  ي     
تساهم هذه األدوات  ي التحسني . ال قحت يظلة اجلودة الاايلةذكرها، وهته األدوات هي  ي حد ذاهتا شظايا يتكاي

ساعدة  ي حل املاكالت، وتسايل عملية عرض املعلويات املستمر للجودة و ي عملية ضبط اجلودة ين خال  امل
 .املوايلتطبي  اجلودة الاايلة يعتمد بالدرجة األوىل على هته األدوات، هذا يا سيتم التطري  له  ي املطلب . والبياشات

 

  SIX SIGMAبــــ   اتطبيق الجودة الشاملة وعالقته: الرابعالمطلب  
ين أبرز . يتطلب تطبي  اجلودة الاايلة العديد ين املراحل واألساليب اليت تساهم باكل كبري  ي جناح هته املراحل   

سنربزه  ي هذا املطلب وحناو  هذه األساليب أسلوب الستة سيجما حبيث له عالقة يع اجلودة الاايلة، هذا يا 
 .سات اإلقتصاديةالتعرف على يراحل تطبي  اجلودة الاايلة  ي املؤس  

 

 مراحل تطبيق الجودة الشاملة: الفرع األول
 :1ميكن تناوهلا بالتفصيل كمايلي ،يتطلب تطبي  اجلودة الاايلة مخس يراحل أساسية   
هذه املرحلة عبارة عن يعرسة يدى احلاجة إىل تطبي  يداخل اجلودة  :التهيئة أو اإلعداد: األولىالمرحلة  -2

يث يتم ين خالهلا توسري عمليات التدريب املناسبة للمدربني وهي ين أهم املراحل حب ،سة اإلقتصاديةالاايلة  ي املؤس  
 قحديد رسالة الاركة، يجيةتوضيح الرؤيا اإلسرتات: يتم توضيح عدد ين القضايا يناا. ساهتمالتنفيديني الرئيسيني ملؤس  

 .قحديد املوارد املطلوبة لتنفيذ اجلودة الاايلةو 
 ألوىل  ي اإلدارة، ويوصف على أشهيعترب التخطيط الوظيفة األساسية ا: الدراسة والتخطيط: الثانيةالمرحلة  -1

. املستلةيات واملوارد الضرورية هلاعملية الرتكية على املستقبل وقحديد اإلجتاهات املتوقعة للمنظمة، ساو يامل كاسة 
شات اليت يتم جتميعاا  ي املرحلة السابقة، و ي حالة كونا ياجعة إلختاذ قرار تطبي  اجلودة الاايلة، ابناءا على البي

 خطة أولية للتنفيذوتقوم بإعداد  ،وذلك بتاكيل جلنة تسمى جلنة اجلودة الاايلة ،يتم التخطيط إىل عملية التطبي 
سة وإشراكام  ي عملية جيب إشراك كاسة املوظفني والعايلون باملؤس   .إسرتاتيجية التنفيذو  املوارد املطلوبة للخطة قحديدو 

 .اجلودة الاايلة  ي عقوهلمثقاسة القرار واألخذ بأرائام، وزرع 
تعترب هذه العملية ضرورية قبل اإلشطالق  ي عملية التطبي ، حيث تعمل على تقومي  :التقويم: الثالثةالمرحلة  -3

 :سة ين حيثواقع املؤس  
ف قحديد ياميكن إعتباره قوة داعمة لتنفيذ يدخل اجلودة الاايلة أو دوين مث تقوميه هب ،دراسة الوضع احلايل للاركة -

 ة تفاديه؛يا ميكن إعتباره ضعفا وعائقا لعملية التنفيذ وحماول
ا يتم تنفيذه ين خطط سة، أي تقيم ملدراسة وتقييم أراء إجتاهات املستالكني بصدد التغريات  ي بيئة عمل املؤس   -

 .يسمح لنا التقومي سام خمتلف شقاط القوة والضعف وحماولة يعاجلتاا قبل تطبي  اجلودة الاايلة ،هبذا اجملا 

                                                 
 .111 -111ساب ، صقاسم شايف علوان، يرجع  _1
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تعترب ين أهم يراحل تطبي  يدخل اجلودة الاايلة، سالبعض يعتربها البداية احلقيقية  :التنفيذ: الرابعةالمرحلة  -4
تتكون يرحلة التنفيذ هي األخرى على عدة يراحل . لرتمجة يتطلبات اجلودة الاايلة وإسقاهاا على أرض الواقع

 : سرعية تتمثل  ي
قحتوي هذه اخلطوة أو املرحلة على القيام بعدد ين الربايج ين أجل  :خلق بيئة ثقافية مالئمة للجودة الشاملة -أ

 :غرس ثقاسة اجلودة الاايلة  ي أذهان العايلني ين بني هذه الربايج يا يلي
 ،التعليم وإعادة التعليم للمديرين -
 ،سةؤس  تطوير وقحديد رؤية واضحة ملستقبل امل -
حنو اجلودة الاايلة، وتطبي  يبادئ دميينغ األربعة عار ولتجاوز احلواجة سة إشااء وتكوين سري  إداري لقيادة املؤس   -

 ،دارات وختليص العايلني ين اخلوفبني اإل
 ،ا ينسجم يع سلسفة اجلودة الاايلةتطوير وتوظيف مجيع يوارد الاركة مب -
 .اكل وقحسني العملياتام املدخل العلمي  ي حل املادستخإ -

ن خال  سيادة ثقاسة يتطلب حل املااكل ي   ،ه املرحلة الفرعية ين عملية التنفيذ ي هذ :أدوات حل المشاكل -ب
سة بغية اجموعة األسعا  املؤداة داخل املؤس  : على أشه  ISO 9004-4التحسني املستمر الذي يعرف حسب يعيار 

يعترب أو  إجراء حلل املاكلة هو .1سة والةبائنرسع سعالية ويردودية النااهات واملسارات جللب يناسع عديدة للمؤس  
مت ذكرها  ي املطلب اليت قحديدها مث قحليلاا وصوال إىل إختيار احلل األسضل، وين بني أهم األدوات حلل املااكل 

. العصف الذهين وهو يا يعرف بالتفكري اإلبداعي وتوليد العديد ين األسكار حلل املاكلة، قحليل العمليات: الساب 
عضو بالفري  اإلدالء بفكرة واحدة عن املوضوع ويقوم املارف بتسجيل األسكار وإختيار  حيث يتطلب ين كل

 .قحليل باريتوو  خرائط السبب أو يا يعرف بأسلوب عظم السمكة، و 2الفكرة األسضل ين بني املقرتحات
ريب العايلني ، تدتتطلب عملية حل املااكل اليت مت قحديدها  ي اخلطوة أعاله :الضبط اإلحصائي للعمليات -ج

ام أدوات الضبط اإلحصائي للعمليات وكيفية تفسري النتائج حىت تؤدي إىل قحسني جودة دعلى كيفية إستخ
 .العمليات

مما إكتسبته جلنة اجلودة الاايلة  ،على ضوء تنفيذ املراحل السابقة :تبادل الخبرات: الخامسةالمرحلة  -5
ن خال  حلقة شقاشية تضم مجيع والعايلون ين خربات جراء تطبي  اجلودة الاايلة، يتم تناو  ويناقاة النتائج ي  

ن خال  اإلجتماعات يرحلة التطبي  تتم مبراجعة أعما  سري  العمل وتفعيل دوره ويناقاة تطور العمل ي   إن  . العايلني
 .دوريةواللقاءات ال

                                                 
 .211ص، 1222، دار الفكر للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ، إداة اإلنتاج والعملياتالتميمي حسني عبد اهلل،  _1
 .122، ص1111الدار اجلايعية، اإلسكندرية، يصر،  ،قضايا إدارية معاصرةصالح حممد عبد الباقي،  _2
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الاايلة هي جاد تعاوين إلجناز األعما  ويعتمد على كفاءات اجلودة  ميكن القو  أن   ،ن خال  كاسة هته املراحلي     
تطبي  اجلودة الاايلة  يتطلب هبعاا  .1وقدرات ويواهب العايلني واملديرين للعمل على قحقي  اجلودة واإلشتاجية العالية

املناهج أو األسلوب الذي يعمل على تطبي  وقحقي  اجلودة الاايلة هو الستة ن أهم ن األساليب وي  جملموعة ي  
 .سيجما وعالقتاا باجلودة الاايلة، هذا يا سنتطرق له  ي الفرع املوايل

 

 « SIX SIGMA » بـــعالقة الجودة الشاملة   :الفرع الثاني
ن قبل شركة ي  ، حيث قديت six sigmaن خال  اجلودة الاايلة هي ن أهم اإلبتكارات اليت ظارت ي  ي   إن     

هذا الناج ياارك  ي تطبي  يفاهيم التحكم  ي العمليات  إن  . 1211عام أ .م.لـول MOTOROLAيوهوروال 
ين خال  يااركة  six sigmaاإلحصائية، يعمل على تقليل اجلواشب املتعلقة باملعيبات واملااكل ويتم صياغة 

ف إىل قحسني رضا العمالء وقحسني النوعية دساو نج كايل يا. سة ككلباملؤس  ة العناصر اإلدارية واإلسرتاتيجي
ن إستعما  قحسني ي  ، عيبات واخلردوات وإعادة الصياغةتقليل امل سات باإلضاسة إىلدة  ي ربح املؤس  ويصدر للةيا

 .سني جودة املنتجاحلصو  على حصة سوق شاجتة ين قحوأيضا ، ت، ورسع ين يعد  سعاليتااآلآلا
خصوصا  ي وقتنا  six sigmaتتجاهل يعايري  سات سواءا الصناعية أو اخلديية، أن  ن الصعب على املؤس  ي     

 .2كما يتطلب ين يعرسة أساسيات هذا املناج حىت ال يواجه صعوبة  ي التنفيذ. احلاضر
ل إىل توقع وكاف متيو  والبياشاترتكة على احلقائ  ال :3تتمثل  ي النقاط التالية six sigma ميكن القو  أيضا أن     

 .يادف إىل رضا العمالء وقحسني النتائج التاغيلية، العيوب واملااكل
هذا املناج يعتمد على ست حماور تعطي قوة للعمل على قحسني املوارد البارية وتأخذ بعني اإلعتبار توقعات    

واإلتصاالت ين أجل تباد  املعلويات، كذلك اجاالت ساي هتتم باجلواشب املالية . العميل والعمل على إرضاءه
 .4سةساي أداة شايلة لتحسني األداء واجلودة باملؤس  . احملاسبة واإلحصاءات لدعم املااريع

 :5هي كالتايلو ستة خطوات لتحسني عملية اإلشتاج،  six sigmaتامل الـ 
 التعرف على يواصفات البضائع اليت يريدها الةبون؛ -
 املواصفات بناءا على أمهيتاا؛ تصنيف هذه -
 قحديد يا إذا كاشت هذه املواصفات يصنفة حسب القطعة أو العملية؛ -
 قحديد احلد األدىن و األعلى للرقابة على األخطاء لكل واحدة ين املواصفات املصنفة؛ -
 قحديد يدى إحنراف العمليات لكل واحدة ين املواصفات املصنفة؛ -

                                                 
، 1111شوسمرب  12-12، شرم الايخ، يصر، -دور املدير  ي اإلبداع والتمية-، املؤمتر العريب السنوي اخلايس  ي اإلدارة، اإلبداع والتجديدإدارة الجودة الشاملةيوسى اللوزي،  _1

 .121ص
2
_ Maurice Pillet, Six sigma  - comment l’appliqué - , éditions d’Organisation, Paris, 2004, pp.1-2. 

3
_ Nicolas Volck, Deployer et exploiter lean six sigma, éditions d’Organisation, groupe eyrolles, Paris, 2009, p. 2. 

4
_ Caroline Frechet, Mettre en oeuvre le six sigma, éditions d’Organisation, Paris, 2005, p.1. 

 .11ساب ، صكاظم حممود وروان ينري الايخ، يرجع   خضري _5



 قتصاديةية الجودة الشاملة في المؤّسسة االإستراتيج                                                                          الفصل األول

 

 
18 

 .Six sigmaأو عملية اإلشتاج أو كلياما ين أجل قحقي  عملية الــ تغيري تصميم املنتج،  -
هذا املناج هو يناج يعمل على احملاسظة على كفاءة العمليات باإلعتماد على األساليب اإلحصائية حبيث  إن     

 .1عميماا على كاسة النااهاتتميكن 
إىل أن تنقل يفاوم اجلودة وإشتاج  six sigmaف اهدأيتداد هلا، حبيث إهي باجلودة الاايلة  six sigmaعالقة  إن     

ين املام جدا سام أن اجلودة الاايلة . العمليات إىل يستوى جديد أخر يتم سيه يالقاة إحتياجات الةبائن وختطياا
 ن  أهذا ال يعين  التحسن  ي إحدامها يؤثر  ي األخر باكل جذري، ولكن يرتبطان يع بعضاما وأن   six sigmaوالــ 

six sigma   ن إسرتاتيجيات اجلودة الاايلة وتسعى إىل هي تيار ينفصل عن اجلودة الاايلة بل على العكس هي ي
 .2قحقي  األداء وقحسينه باكل دائم

ن أجل بإستغالهلا واإلستفادة يناا ي   six sigmaاجلودة الاايلة تعمل على توسري تعليمات دقيقة، وتقوم الــ  إن     
يتداخالن ويكمالن لبعضاما البعض،  six sigmaإذن سكال ين اجلودة الاايلة والـ  .قحقي  يستوى جيد  ي العمل

 .وهو قحقي  أعلى يستوى  ي العمل وقحسني األداء وقحقي  رضا العميل وهلما شفس اهلدف أال  
 

 قتصاديةيجية الجودة الشاملة والمؤسسة االإسترات: المبحث الثالث
ن العديد ين املظاهر اليت جيب يتكون ي   اجلودة الاايلة يناج يتكايل خال  املباحث السابقة، توصلنا إىل أن  ن ي     

سواء سوق حملي  ،شالحظ يع إزدياد حدة املناسسة  ي األسواق. تطبيقاا، وتنطوي سلسفتاا على الامولية والتكايلية
إسرتاتيجية تضمن هلا البقاء  ي السوق وقحق  هلا ييةة كسات تطبي  اجلودة الاايلة  توجب على املؤس   ،أو عاملي
 .تم التطرق إليهيهذا يا س. تناسسية

 

 قتصاديةمدخل فكري إلى المؤسسة اال: األول  المطلب
ساملعرسة خصائصاا قتصادية، و سة االحو  يفاوم املؤس   ن عرض خمتصرالبد ي   ،اجلودة الاايلةشتطرق إىل  قبل أن     

سة يرهون بتطور ونو اجملتمع سبقدر تطور وسعالية تطور املؤس   إن  . متكننا ين يعاجلة املاكل املطروحسة اجليدة باملؤس  
 . سة تكون سرصة قحقي  التنمية واجلودة الاايلة قريبة املنا النظام اإلداري للمؤس  

 

 قتصاديةسة االمفهوم المؤسّ  :الفرع األول
قتصادية بإعتبارها العنصر الفعا  والنايط سياا، ملا تقوم به ين تةا  القلب النابض  ي احلياة اال سة والكاشت املؤس     

 .قتصادي، لذا البد ين التعريف هبذه الوحدةين يكاشة يتميةة داخل اجملتمع االعمليات ويا قحتله 
وهذا إلختالف  ،قتصادية ي األدبيات اال وإختالساا  سة اإلقتصادية ين أكثر املفاهيم تبايناا يعترب تعريف املؤس     

الذي يعكس لنا يا إذا كاشت الدولة تنتمي  قتصادييما يستوى التطور االالس ،األشظمة ويدى ساعليتاا  ي كل بلد

                                                 
1
_ Claude Yves Bernard, Le management par la qualité totale, Afnor, Paris, 2000, p.232. 

 .11صساب ، مود وروان ينري الايخ، يرجع خضري كاظم حم _2
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قتصادية رغم بإختالف وجاات النظر للمؤلفني االإىل اجموعة الدو  املتطورة أم املتخلفة، كما ختتلف التعاريف 
 : يلي سة كماالذي حيتويه املضمون، سيمكن تعريف املؤس   التاابه الكبري

قتصادي يستقل ياليا،  ي إهار قاشوين وإجتماعي يعني اكل هيكل تنظيمي : "قتصادية على أناسة االعرف املؤس  ت -
ن أجل اإلشتاج أو تباد  السلع واخلديات يع أعوان إقتصاديني أخرين، أو القيام بكلياما هدسه ديج عوايل اإلشتاج ي  

قتصادية ختتلف بإختالف احلية املكاين والةياين ابغرض قحقي  شتيجة يالئمة، وهذا ضمن شروط ( تباد +إشتاج)يعا 
 ؛1"الذي يوجد سيه، وتبعا حلجم وشوع شااهه

يا، تؤخذ سياا القرارات حو   قتصادية وأجتماعية يستقلة شوعاا اينظمة : "ناقتصادية أسة االعرف املؤس  كما ت-
 ؛2" تركيب الوسائل البارية املالية واملادية واإلعاليية بغية خل  قيمة يضاسة حسب األهداف  ي شطاق زيكاين

املوارد املادية والبارية قتصادي وإجتماعي جيتمع هبا كاسة اسة هي هيكل شالحظ أن املؤس   ،ن خال  هذين التعريفنيي  
 .ن أجل قحقي  أهداف يسطرة،  ي إهار زياين ويكايني  
 يعىن الذي القاشوين املصطلح هو الاركة يصطلح بينما ،قتصاديايصطلح  هو سةاملؤس   يصطلح أن   إىل شاري   

 ينذ سةتعريف املؤس   تطور .شراكة بعقد يتجسد يعني اقتصادي شااط وتأهري ملمارسة املمكنة القاشوشية باألشكا 
 تكنولوجية وبقدرة بصغر حجماا، تتمية صغرية، سالحية كمنظمات املاضي  ي ساتاملؤس   عرست حيث قرون ثالثة

 واملسامهات الدخل بني ضيقة وبعالقات والعما  سةاملؤس   صاحب بني وشخصية يباشرة وبعالقات صغرية،
 .الاخصية

 :سيمايلي يتمثل واحد، يعىن  ي ويصب واحد خمرج إىل سةاملؤس   تعريف يؤو  النااية  ي   
قتصادية ينظمة يستقلة تستعمل كاسة الوسائل البارية واملادية املوضوعة قحت تصرساا قصد إشتاج السلع املؤسسة اال

 :قتصادية  ي النقاط التاليةسة االواخلديات املخصصة للسوق أو البيع، وميكن أن شلخص تعريف املؤس  
 قتصاد السوق ين خال  عمليات البيع والاراء؛اوحدة إشتاجية، هلا دور هام  ي  -
خلية إجتماعية، توسر يناصب شغل جملموعة ين األشخاص يتميةون بالكفاءة والثقاسة، ويساهم كل عضو  ي  -

 قحقي  األهداف املارتكة؛
عترب يركة إلختاذ القرارات املتعلقة بطبيعة وكمية قتصادية دورا هايا حبيث تسة االيركة إلختاذ القرارات، تلعب املؤس   -

 املنتجات وأسعارها، وكمية وشوعية املواد األولية املستعملة  ي عملية اإلشتاج؛
قتصادية عبارة عن شظام سة االقتصادية كنظام، يتواجد سياا عدة عناصر يرتابطة سيما بيناا، ساملؤس  سة االاملؤس   -

 رجية ين يدخالت وخمرجات؛يفتوح يتفاعل يع بييئته اخلا
يوجاة  ينتجاتبغية إشتاج ( الطبيعة +العمل +رأس املا )قتصادي، تعمل على تنسي  بني عوايل اإلشتاج اعون  -

 .للسوق وينه تلبية اإلحتياجات
 

                                                 
 .11، ص1221 اجلةائر،، دار احملمدية،إقتصاد المؤسسةشاصر دادي عدون،  _1
 .11، ص1111، ديوان املطبوعات اجلايعية، اجلةائر، إقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  _2
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 قتصاديةسة االأهمية المؤسّ   :الفرع الثاني
ن خال  هذا التأثر ي  . أثرويكاين جيعلاا تؤثر وتتقتصادية داخل اجملتمع  ي حية زياين سات االوجود املؤس   إن     

 : ساسيةأشواع أقتصادية  ي ثالثة سة االتظار لنا أمهية املؤس  
  :قتصاد الوهين وتتمثل  يناا ين تغيري االقتصادية متكاقتصادية أمهية سة االللمؤس   :قتصاديةاألهمية اال -2
سة أو اجموعة ين زيادة عدد السكان  ي ينطقة يا يؤدي إىل ظاور يؤس   إن  : ظاور يناات جديدة جتارية -

قتصادية اجلديدة وبالتايل ضرورة القيام بإعداد يناأت جتارية جديدة لتلبية حاجات العما  اجلدد وتلبية سات االاملؤس  
 خمتلف يراس  احلياة الضرورية؛

سة تؤثر على إستاالك اجملتمع سةيادة املبيعات و سياسات البيع اليت تتبعاا املؤس   إن  : التأثري على اإلستاالك -
 تنوعاا تؤدي إىل املناسسة وبالتايل إخنفاض األسعار يع التنوع  ي السلع املعروضة وهذا يا يفيد الطبقة العايلة؛ 

 :وتتمثل هذه العملية  ي النقاط التالية :جتماعيةهمية اإلاأل -1
صاص البطالة يتهذا يا يسمح بإو  ،قتصادية يعمل على توسري يناصب الاغلاسات شااء يؤس  إ ن  إ: اغلتوسري ال -

 كذاو  شوع النااط الذي تناط سيه سة و حسب حجم املؤس  ختتلف شسبة توسر الاغل و   ي اجملتمع املعين،
 .سةاملؤس   هذه  ي التكنولوجيات املتبعة

د و قصيد العايلة ألا سة تعمل على إستقطاباملؤس  سسات دور هام  ي قحديد األجور، للمؤس  : جورثري على األالتأ -
 .ين خال  زيادة األجور تطويرهتنميته و  قحويل العما  حنو قطاع يعني ين أجل

التطوير  ي شائية تعمل على التغيري و و يناه  أقتصادية  ي جاات ريفية إسات ظاور يؤس   ن  إ: دسع عجلة التغيري -
املراس  العاية كما تقوم ببناء املدارس واملستافيات وقد للعما  وإعداد الطرق و شااء يساكن وذلك بإ ،ملناه هذه ا

 .ميكن يالحظته غالباهذا يا و  ،أو يدن جديدةىل ظاور جتمعات سكاشية إيؤدي ذلك 
تكون  أي، التصديرط العالقات بني الدو  عن هري  اإلسترياد و سة على رباملؤس  تعمل  :همية السياسيةاأل -3

 ، كما تلعب دور  ي تقريب املساسات بنيأكثر إشفتاحاا  ي توهيد العالقات الدولية وجعلاا أساسي سة عايل املؤس  
 .البلدان حىت القارات ين خال  عمليات التباد  التجاري

 

 قتصاديةسة االسّ خصائص المؤ   :الفرع الثالث
 :1شلخصاا سيمايلي ،سواء كاشت  ي اجملا  اإلشتاجي أو القاشوين أو التنظيمي خبصائصقتصادية سة االتتصف املؤس     
 سة شخصية قاشوشية يستقلة ين حيث إيتالكاا حلقوق وصالحيات أو ين حيث واجباهتا ويسؤوليتاا؛املؤس   -
حيث تنس  بني  سة وجود ذية وتعترب يركة إلختاذ القرارات اإلقتصادية ومتتلك القدرة على اإلشتاج،متثل املؤس   -

 عوايل اإلشتاج وختتار السلع اليت ترغب  ي إشتاجاا؛

                                                 
 .11 -12، ص11 اجلةائر، ، -عكنون بن– املركةية الساحة اجلايعية، املطبوعات ديوان الرابعة، الطبعة ،المؤسسة إقتصاد صخري، عمر _1
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سة لعنصر املخاهرة املرتبط حبالة عدم التأكد وعلى هذا جيب أن تكون قادرة على البقاء مبا يكفل هلا تتعرض املؤس   -
 املتغرية؛ن متويل كاف وظروف يواتية وعمالة كاسية وجيب أن تكون قادرة على تكييف شفساا يع الظروف ي  
وين مث سإن تغيري هذه الوسائل  ،سة وسائل يادية ويالية وبارية قحدد حجماا وقدرهتا التناسسيةتكون حبوزة املؤس   -

 سة؛يعترب قرارا حامسا يتوقف عليه يستقبل املؤس  
 سة تضع أهداف يعينة تسعى إىلسكل يؤس   ،التحديد الواضح لألهداف والسياسات والربايج وأساليب العمل -

 نسبة لسإشتاج، قحقي  رقم أعما  يعني؛قحقيقاا، أهداف كمية وشوعية بال
ا عن هري  اإلعتمادات وإيا عن سة على ضمان املوارد املالية لكي تستمر عملياهتا ويكون ذلك إي  تعمل املؤس   -

 الظروف؛هري  اإليرادات الكلية أو عن هري  القروض أو اجلمع بني هذه العناصر كلاا أو بعضاا حسب 
سة التوجد ينعةلة سإذا كاشت سة يواتية للبيئة اليت وجدت سياا وتستجيب هلذه البيئة، ساملؤس  تكون املؤس   البد أن   -

ظروف البيئة يواتية سإنا تستطيع أداء يامتاا  ي أحسن الظروف، أيا إذا كاشت يعاكسة سإنا ميكن أن تعرقل 
 عملياهتا املرجوة وتفسد أهداساا؛

قتصادي، ساإلضاسة إىل يسامهتاا اإلشتاج ونو الدخل الوهين ساي ة إقتصادية أساسية  ي اجملتمع االسة وحداملؤس   -
 .يصدر رزق الكثري ين األسراد

 

 سةوعالقتها باإلستراتيجية العامة للمؤسّ   إستراتيجية الجودة الشاملة: الثانيالمطلب  
 ي ينتجاهتا على يدى دقة ويناسبة اإلسرتاتيجية اليت ترمساا  ي سة ملستوى يتمية ين اجلودة يعتمد قحقي  أي يؤس     

هذا اجملا ، حبيث توجه سياساهتا اإلشتاجية واملالية والتسويقية وسياسات املوارد البارية باإلجتاه الذي خيدم هذه 
سنقوم  ي هذا . خرىسات والاركات األوبالتايل الوصو  إىل يستوى اجلودة الذي يؤهلاا ملناسسة املؤس   ،اإلسرتاتيجية

املطلب إىل التطرق ملفاوم اإلسرتاتيجية بصفة عاية مث شتخصص  ي يفاوم إسرتاتيجية اجلودة الاايلة ين حيث 
 .سة املختلقة ي خطط املؤس   رئيسياا  سة وجعلاا حموراا املفاوم واألهداف وإبراز عالقتاا يع اإلسرتاتيجية العاية للمؤس  

 

 اتيجيةتعريف األستر  :الفرع األول
 ي الفكر الباري، سفي احلضارة اليوشاشية القدمية إشتقت كلمة إسرتاتيجية ين الكلمة  يعد يفاوم اإلسرتاتيجية قدمياا    

  أن  تفيد اإلستخدايات احملددة هلذه الكلمة  ي تلك الفرتة التارخيية . strategos: ليت تعين اجلنرا ا strategia اليوشاشية
اليوشاشيون ساموا اإلسرتاتيجية على أنا تعين الامولية  ي التفكري وتعين أيضا النظرة الواسعة  شالحظ أن  . كلمة جنرا 
ن اجملا  العسكري إىل اجاالت إدارة األعما  وهب   ي العديد ين إشتقل يفاوم اإلسرتاتيجية ي   .بعيدة املدى

املفكرون و لقد ترك العديد ين الباحثون  .األعما سات وينظمات سات وذلك لتسايل احلياة العملية  ي املؤس  املؤس  
 :1يفاهيم يتعلقة باإلسرتاتيجية شذكر يناا
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سة، وإختيار ا إعداد األهداف والغايات األساسية هويلة األجل للمؤس  عرف اإلسرتاتيجية على أن  : "لفريد شوشدرأ -
 ؛"خطط عمل وختصيص املوارد الضرورية لبلوغ الغايات

سة  ي ا اجموعة ين القرارات املامة لسإختيارات الكربى للمنظمة املتعلقة باملؤس  عرستاا على أن  ": يدرسة هارسرد -
سة يع التغري وكذا قحديد الغايات الساسية، واحلركات ين أجل الوصو  إىل اجموعاا والرايية أساسا إىل تكيف املؤس  

 ".تبار تطبي  اإلسرتاتيجيةني اإلعالقرارات األساسية إلختيار اهليكل التنظيمي واألخذ بع
اإلسرتاتيجية هي اجموعة ين القرارات اليت تؤدي إىل قحقي   الباحثني أمجعا أن   ين خال  هذه التعاريف شالحظ أن  

 .سةاألهداف والغايات باملؤس  
اإلسرتاتيجية هي تصور املنظمة عن هبيعة العالقة املتوقعة يع البيئة اخلارجية واليت  إن  " :I.Ansoff شسوفأيعرساا  -

 ي ضوئاا قحدد شوعية األعما  اليت ينبغي القيام هبا على املدي البعيد، وقحديد املدى الذي تسعى املنظمة ين ورائه 
 ؛1"لتحقي  غاياهتا وأهداساا

ن كمحصلة ملا مت ذكره، يتبني أن اإلسرتاتيجية هي اجموعة األشاطة واخلطط اليت قحدد األداء هويل األجل ذإ   
وتبين أحسن البدائل لتحقي  أهداف املؤسسة باإلعتماد على للمنظمة، وختصيص املوارد الضرورية لتنفيذ تلك اخلطط 

 . ويرن إلقتناص الفرص املتاحة ويواجاة التاديدات اإلسرتاتيجية توجه يرحليس. شقاط القوة ويعاجلة شقاط الضعف
الغرض والرسالة اليت متثل اخلصائص الفريدة  ي : ترتبط اإلسرتاتيجية بعدة يفاهيم تساهم  ي تكويناا وبلورهتا يناا   

 .ويلموسة املنظمة واليت متيةها عن غريها، األهداف اليت تدعم رسالتاا الفلسفية إىل يصطلحات حمددة
 

 مفهوم إستراتيجية الجودة الشاملة :الفرع الثاني
سات إستجابة لألسواق اليت تتسم بدرجة عالية ين ام اإلسرتاتيجي للجودة لدى املؤس  دتطور يفاوم اإلستخ   

املناسسة  ي الوقت احلاضر، واليت يؤكد سياا العمالء حرصام  ي احلصو  على ينتجات عالية اجلودة حبيث أصبحت 
 .سات لدخو  األسواق العاملية واحملاسظة على رحبيتااأهم املتغريات اإلسرتاتيجية اليت تعتمد علياا املؤس   اجلودة إحدى

سة  ي قحقي  ييةة راسات قايت هبا بعض الاركات أبرزت أمهية اجلودة الاايلة إىل جاشب إسرتاتيجية املؤس  هناك د     
يت اجلة سورتان شركة أردوس ويورجن إلجراء دإستخ 1221م سفي عا .تناسسية تتضمن هلا البقاء  ي الوقت احلاضر

راسة يئيت شركة أيريكية، وقد هدست الد  ألكرب ف يدير إداري وحملل يايل آلآلراسة ييداشية مشلت أكثر ين ستة أد  
إىل تصنيف أسضل عار شركات سياا يتعل  بعار صفات مشلت الوضع التناسسي، وكفاءة اإلدارة وقيمة اإلستثمار 

جودة املنتج وكفاءة  راسة أن  قد أظارت شتائج الد  . هويل األيد واإلستخدام األيثل ملوجودات الاركة، وجودة املنتج
 .اإلدارة أهم صفتني  ي هذا التصنيف

راسة إىل الكاف عن كما أجرت شركة جنرا  إلكرتيك دراسة أخرى مشلت مخسني شركة عاملية، وهدست هذه الد     
 .2لى اجلودة لدى الاركات الرائدة  ي اليابان وأيريكا وأوروبا وأظارت أمهية إسرتاتيجية اجلودةالعوايل املؤثرة ع

                                                 
1
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سة الذي تعين بوضع ذلك اجلةء ين اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤس  : "اعرست إسرتاتيجية اجلودة الاايلة على أن     
تابعة تطبي  برايج اجلودة وقياس وتقييم األداء األهداف اإلسرتاتيجية للجودة والتخطيط الطويل املدى هلا، ووضع وي

سة،  ي أشاطة املؤسسة التسويقية واهلندسية واإلشتاجية واخلديات املختلفة، ين أجل توسري امليةة التناسسية للمؤس  
 .1"وبالتايل قحقي  أهداساا املتمثلة باحلصو  على رضا العمالء، وتوسيع حصتاا  ي السوق وزيادة أرباحاا

 والوحيد األساسي الضمان يتكايلة، وإسرتاتيجية كمناج أصبحت الاايلة اجلودة شستنتج أن   ،خال  يا سب ن ي     
 وبقاءها عليام، والتفوق يناسسياا على والتغلب األساسية، سةاملؤس   شااهات  ي التناسسية امليةة قحقي   ي

 .السوق  ي واستمراريتاا
 

 أهداف إستراتيجية الجودة الشاملة  :الفرع الثالث
تعترب يسامهة الدكتور كارورا إيايكاوا ين املسامهات األساسية واهلاية  ي اجا  إسرتاتيجية اجلودة الاايلة، وقد بني    

 :2سلسفته ين خال  األهداف اإلسرتاتيجية التالية
ويتطلب ذلك إجراء تغيري جوهري  ،قحقي  األرباحالبد أن يتم السعي إىل قحقي  اجلودة الاايلة قبل السعي إىل  -1

 :تعمل على يايلي سة، وهذا يتطلب ين اإلدارة العليا أن  للمفاهيم التقليدية جلميع العايلني  ي املؤس  
 ،سةنصر أساسي  ي إسرتاتيجية املؤس  قحديد األهداف للجودة الاايلة هويلة األجل كع -
 ،م املتواصل للجودةاحملاسظة على الدع -
 ،حملاسظة على املواصفات واملقاييسا -
 .سة اجلودة  ي مجيع شااهات املؤس  اإلهتمام بالسلوكات الداعمة لتحسني -
ن خال  التعليم، والتدريب وتفويض الصالحيات، والدعم اإلجيايب العمل على تطوير قدرات العايلني ي   -1

يرتبط جناح اجلودة الاايلة بدرجة يااركة العايلني  ي شااهاهتا، وهلذا تعترب يواقف وسلوك األسراد  املتواصل، إذاا 
 العايلني  ي املناأة األساسي  ي رسع يستوى اجلودة؛

ن خال  العمل على تلبية حاجات ورغبات العمالء، ولتحقي  هذا بناء عالقة هويلة األيد يع العمالء، ي   -1
سة سة لتوضيح وتلبية هذه احلاجات، لذا سإن على املؤس  راك مجيع النااهات املختلفة  ي املؤس  اهلدف البد ين إش

اجلودة الاايلة أحد املسامهني الفعليني  ي عملية بناء جدار ثقة وتعاون يع يوردياا حيث يعترب املورد ضمن يفاوم 
قة قوية يع عدد تطوير عالبعلياا اإلهتمام  سإن  سة ويوردياا املناود بني املؤس  قحسني اجلودة وللوصو  إىل التعاون 

ر ينتجات إشراك املوردين  ي شااهات تطويو  ن أية عيوبة توريد يوارد خالية ي  قحميل املورد يسؤولي، قليل ين املوردين
 ؛سة وهرق إستخداياااملؤس  
سة على احلقائ  واملعلويات اإلحصائية وقحفيةهم ين خال  إستخدام أدوات القياس إهالع العايلني  ي املؤس   -1

وميكن جناح وساعلية شظام اجلودة الاايلة  ي قدرته على الكاف عن املاكالت، والتأكد ين إيصا  املعلويات عناا 
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تعترب املعلويات . لجميعسة، ويرتتب على التعايل يع املاكالت إستخدام لغة يفاوية لجلميع العايلني  ي املؤس  
 اإلحصائية والقياس واللغة األساسية املستخدية  ي أشظمة اجلودة؛

تطوير شظام عام إلدارة اجلودة ليامل مجيع العايلني، ووجود بيئة يؤيدة لتحسني جودة املنتجات وتعريف  -2
لضرورية حبيث تتيح للعايلني زيادة الاعور العايلني مباايام وبالنتائج املرتتبة على عدم اإللتةام هبا تعترب ين األيور ا

باملسؤولية والقدرة على العمل الصحيح، وللوصو  إىل هذا اهلدف البد أن تتواسر قنوات إتصا  سعالة إليصا  
 .املعلويات بني النااهات املختلفة  ي الاركة ين أجل زيادة سرص جناح الوصو  إىل النتائج املرجوة

 ي ثقاسة  تأيتالتغريات اليت  بعني اإلعتبارالبد ين وجود إهار زيين حمدد يأخذ  ،اجلودة الاايلةلتطبي  إسرتاتيجية    
البد  ،باإلضاسة إىل إعادة اهليكلة مبا يتناسب واألهداف اإلسرتاتيجية ،سة والقوى العايلة سياا والربايج التدريبيةاملؤس  

 .وهذا يا سيتم التطرق له ،سةللمؤس  ين إبراز عالقتاا هذه األخرية باإلسرتاتيجية العاية 
 

 عالقة إستراتيجية الجودة الشاملة باإلستراتيجية العامة للمؤسسة :الفرع الرابع
 :1سة وإسرتاتيجية اجلودة الاايلة على النحو التايلميكن توضيح العالقة بني اإلسرتاتيجية العاية للمؤس     
 هلا وإسرتاتيجية اجلودة الاايلة ةضمن إهار اإلسرتاتيجيات العايسات إسرتاتيجية اجلودة الاايلة قحدد املؤس   -1

 .ياهي إال جةء ين سياسات اإلشتاج
وهي يدى تواسر املعدات  ،سة عند قحديد إسرتاتيجية اجلودةن يراعاة تكنولوجيا اإلشتاج املتوسرة للمؤس  البد ي   -1

 .الاايلةي  يستوى يعني ين اجلودة واآلآلت واملواد الالزية لتحق
سة، كاسة اجلاات سواء داخل أو خارج املؤس  بين الضروري أن تكون إسرتاتيجية اجلودة الاايلة حمددة ويعروسة  -1

عالقة بينام وبني سة، كذلك العمالء حىت ميكن توهيد الين العايلني ورجا  اإلدارة واملوردين املتعايلني يع املؤس  
 .سةينتجات املؤس  

األهراف املارتكة  ي العملية اإلشتاجية باملعايري واملواصفات املطلوبة لتصميم املنتج حىت تتم ضرورة إبالغ كاسة  -2
 .ري املواصفات واملعايري املوضوعةالعمليات التاغيلية  ي ضوء هذه املواصفات، وذلك حىت يتم تدب

 :بالنسبة للرقابة على اجلودة، ميكن احلديث عناا ين خال  أربعة أشواع هلا وهي-2-2
 ،بة على املدخالت الالزية لسإشتاجالرقا -
 ،(ية اإلشتاجوكذلك املراحل املختلفة لعمل)الرقابة على اإلشتاج أثناء عملية اإلشتاج الفعلي  -
 ،الناائي قبل إيصاله إىل العمالء الرقابة على اإلشتاج -
 .ام الفعلي ين قبل املستالكدإلستخالرقابة على جودة املنتج أثناء ا -
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وباكل دقي  وسريع عن شتيجة كل شوع ين أشواع الرقابة على ( البياشات املرتدة)ضرورة حصو  التغذية الراجعة  -1
اجلودة اليت يتم ممارستاا وذلك حىت يتم إختذ اسجراءات العالجية لتفادي األخطاء واملااكل وإعادة النظر  ي 

 .سةإسرتاتيجية اجلودة املوضوعة ويدى كفاية يوارد املؤس  
 :سةس  اايلة واإلسرتاتيجية العاية للمؤ الاكل املوايل يربز لنا العالقة بني إسرتاتيجية اجلودة الو 

 "سة وإسرتاتيجية اجلودة الاايلةالعالقة بني إسرتاتيجية العاية للمؤس  " (: 4) شكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .21 ،ص 1111، دار صفاء للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ، إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء يأيون سليمان الدرادكة، :المصدر
 

 التخطيط اإلستراتيجي للجودة الشاملة: الثالثالمطلب  
ه عملية الرتكية على املستقبل وقحديد يعترب التخطيط اإلسرتاتيجي الوظيفة األساسية األوىل لسإدارة ويوصف على أش     

حبيث أصبح التخطيط اإلسرتاتيجي حتمية كمناج تفكري وأسلوب عمل وذلك  ،سةاإلجتاهات املتوقعة للمؤس  
 .إستجابة للضغوط واملؤثرات البيئية اهلائلة، اليت أصبحت تواجه ينظمات األعما 

 تعريف التخطيط اإلستراتيجي: الفرع األول
 : اإلسرتاتيجي على أشه العديد ين الكتاب والباحثني لتعريف التخطيط تعرض   
عملية تطوير رسالة املنظمة وأهداساا وخططاا اإلسرتاتيجية وسياساهتا : "هعلى أش   يعرف التخطيط اإلسرتاتيجي -

شفام أن  ،ين خال  هذا التعريف .1"قحقي  إشتقا  يقدم ين يوقف حايل إىل يوقف يستقبلي يستادفهبدف 
 .التخطيط اإلسرتاتيجي هو اإلعتماد على رسالة املنظمة ووضع خطط إسرتاتيجية للوصو  إىل الوضع املستقبلي

العملية املستمرة لصنع قرارات تنظيم العمل  ي الوقت احلاضر بطريقة : "هعلى أش   كما يعرف التخطيط اإلسرتاتيجي-
يناجية يع يعرسة كبرية مبستقبل هذه القرارات، وتنظيم اجلاود املطلوبة لتنفيذ هذه القرارات بطريقة يناجية وقياس 

                                                 
 .12، ص1111دار اجدالوي للنار والتوزيع، عمان، األردن، ، 1ط ، مفاهيم وحاالت تطبيقية: اإلدارة اإلستراتيجيةأمحد القطاسني،  _1
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شستنتج  ،ال  هذا التعريفين خ .1"شتائج هذه القرارات بالتوقعات عن هري  تواسر شظام للتغذية املرتدة للمعلويات
التخطيط اإلسرتاتيجي حيتم صنع قرارات ممناجة وتنفيذها بطريقة قحق  األهداف املستقبلية يع يراقبة ويتابعة  أن  

 .شتائج هته القرارات عن هري  التغذية العكسية
قحتوي على العناصر على تطوير خطة يكتوبة ينطوي التخطيط اإلسرتاتيجي  أن   ،من خال  التعاريف السابقةس   

رؤية املنظمة، رسالة املنظمة، األهداف اإلسرتاتيجية، األشاطة اليت تساهم خبطط العمل، وأن تتضمن أيضا : التالية
لتغذية يراقبة وتقييم درجة التقدم عند عملية التنفيذ اإلسرتاتيجي ين خال  الفحص الدائم لألداء الفعلي عن هري  ا

 .سة ين وضع حايل إىل وضع يستقبلي يستاذفإشتقا  املؤس   هليالعكسية، كل هذا ينطب  ع
وهذا  ،ختطيط إسرتاتيجي للجودة الاايلة ،إجراء عملية التخطيط اإلسرتاتيجيين بني اخلطط اليت يتم وضعاا عند 

 .يا يتم التطرق له
 

 التخطيط اإلستراتيجي للجودة الشاملة  :الفرع الثاني
حبيث يساعد على ختطيط اإلجراءات التنفيذية  ،جةءا ين اجلودة الاايلة  ي املنظمةيعترب التخطيط اإلسرتاتيجي    

ا واليت تتطاب  يع التخطيط اإلسرتاتيجي للجودة وسقا لنظرية اإلدارة عمويا . وقحقي  امليةة التناسسية  ي عامل األعما 
 :2عملياتية خطط ،خطط يرحلة ،خطط إسرتاتيجية: الاايلة، توجد ثالثة أناط ين اخلطط هي

خطط هويلة األيد وشايلة، تعطي للمنظمة امليةة التناسسية  ي عامل األعما ، والفام : الخطط اإلستراتيجية -2
الكايل عن يوقفاا احلايل وإىل أين ميكن أن تسري يع تطوير األهداف الفعالة املراد قحقيقاا، باإلضاسة إىل 

 .سرتاتيجية اليت قحق  تلك األهدافاإل
ا ليست بالاكل اليت أن   الإ ،تعين التفاصيل الكثرية باملقارشة يع النمط األو  ين اخلطط :الخطط المرحلية -1

اخلطط املرحلية قحدد األهداف املتوسطة واإلجتاهات املتعلقة مبساحات يعينة  متتاز به اخلطط والعمليات، حيث أن  
 .وغريهاتسوي  والعمليات والتصميم ين أشاطة املنظمة يثل ال

أنا يركةة ويوضوعية أكثر ين اخلطط  تتعل  باأليد القصري ومبساحات ضيقة إىل :الخطط العملياتية -3
 .رتاتيجية مبفاوم تقييم املخرجاتاإلس
التخطيط اإلسرتاتيجي للجودة الاايلة يعترب حمور حيوي وبالغ األمهية ملواكبة والفوز بسباق املناسسة على  إن     

اإلدارة اإلسرتاتيجية " :املستوى احمللي والعاملي، ووسقا ملفاوم جوردان وغريه ين الرواد والباحثني  ي اجا  اجلودة، سإن
ة  ي األيد الطويل وقحدد املدخل أو املناج املمكن إستخدايه  ي قحقي  س أهداف اجلودللجودة تعين العملية اليت تؤس  

 .3"هذه األهداف

                                                 
 .121، ص1221، الدار الدولية للنار والتوزيع، القاهرة، يصر، 1ط حممد عبد الكرمي، : ، ترمجة1:، اجلةءالتطبيقات -المسؤوليات –المهام : اإلدارةبيرت داركر،  _1
 .111، صساب يرجع سلمان زيدان،  _2
 .111 ص ع ساب ،يرج ،سليمان زيدان_ 3



 قتصاديةية الجودة الشاملة في المؤّسسة االإستراتيج                                                                          الفصل األول

 

 
37 

ه عنصر يام يساعد التخطيط للجودة الاايلة على زيادة الرتكية على إسرتاتيجية األعما  اليت يتوجب إتباعاا، ألش     
 .وحيوي لعملية قحسني اجلودة بفعالية عالية

 

 خطيط اإلستراتيجي للجودة الشاملةالعملية للتخطوات  : الفرع الثالث
تضم عملية التخطيط اإلسرتاتيجي للجودة الاايلة سبع يراحل أساسية تضمن قحسني األداء وقحقي  ييةة تناسسية    

 :1وتتمثل سيمايلي
لية يعتمد على البحث املنتظم للبيئة الداخ. يتطلب قحليل البيئة التأكد ين رغبات الةبون ويعرستاا :تحليل البيئة -2

وترتكة احلاجة إىل ( القوة والضعف، الفرص والتاديدات) swotلغرض قحليل ام هلذا دواخلارجية ليتحق  ذلك، ويستخ
سإنا تتمثل على املستوى  ،لقضايا اإلسرتاتيجية العايةتطبي  األسلوب وسقا ألناط اخلطط املاار هلا سابقا، سالبنسبة ل

أيا خطط العمليات ستحتاج إىل إجراء عملية التحليل على القضايا ذات  .الكلي وتامل تغريات على األيد الطويل
 . حيث تتطلب إجراء البحث  ي تطوير أداء العمليات وأثاره على القضايا ذات األيد القصري ،البعد الةيين القصري

هذه املامة تعطي للمنظمة  ألن   ،تعترب هته العملية ين األيور غري السالة إلدارة املنظمة :مهمة الجودة -1
 إلجتاه الذي يتوجب على املنظمة السري به وينبغي أن  ساعمويا،  STAKHOLDERSخصوصا وللجاات املستفيدة 

يامة اجلودة تساشد املامة العاية للمنظمة حيث تؤين  إن  . تكتب يامة اجلودة بعبارة قصرية وواضحة ويفاوية
 .جبه كاسة العمليات بصورة يتكايلةتعمل مبو  اإلهار العام الذي يتوجب أن  

تعترب عملية وضع سياسة اجلودة إحدى يسؤوليات اإلدارة باملنظمة، إذ تتعل  باإللتةام  :وضع سياسة الجودة -3
وياهي  تقوم دائما بدراسة ين هم الةبائن على املؤسسة أن  التام واإلعتقاد اإلجيايب بفلسفة اجلودة ويبادئاا وتطبيقاهتا، 

سامهة تطوير سياسة اجلودة؟ وهل يتوجب ي يتطلباهتم؟ ملاذا جيب الرتكية على يامة اجلودة؟ ين الذي ياارك  ي
 املوردين  ي سياسة اجلودة؟

اإلعتماد على  اتيجية على العديد ين الطرق ينااتعتمد تطوير األهداف اإلسرت  :تطوير األهداف اإلستراتيجية -4
ورغبات الةبون حاجات ويعرسة  داف اجلودةم كأساسات  ي تقييم أهدداء للفرتات السابقة واليت تستخألبياشات ا

حيث جترى تقييم ، ضرورة إىل تغيري  ي توجه األهدافوبصورة يتوازشة يع سلسفة اجلودة وأي تغيري  ي البيئة يؤدي بال
 .  تطوير األهداف املناسبة للجودةاملنتج ين قبل املناسسني، باإلعتماد على عمليات املنظمة شفساا خال

صياغة اإلجراءات تتم  ي ضوء اإلسرتاتيجيات  إن   :الجودة الشاملةتأسيس خطط اإلجراءات الموجهة نحو  -5
املخططة واليت جيب أن تتطاب  يع وظائف اجلودة احملققة، لذا سإن خطط اإلجراءات اهلدف يناا التحق  ين 

ين دون وجود خطط . يذهذه اإلجراءات تكون عادة يوجاة يباشرة إىل قضايا التنف ، ألن  إستمرارية خطة اجلودة
 .سةوجيه إيكاشات التخطيط  ي املؤس  خطط اجلودة تفقد قدرهتا على ت ن  إاإلجراءات س
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تعترب يرحلة تنفيذ إسرتاتيجية اجلودة الاايلة إحدى أهم يراحل عملية  :تنفيذ إستراتيجية الجودة الشاملة -6
السلطة  -العملية -التكنولوجيا-الثقاسة -املااركة اجلماعية -التدريب والتعليم :ختطيط اجلودة وتتعل  بالقضايا التالية

 .سةاهلياكل التنظيمية  ي املؤس  و  أتهيكلة احلواسة واملكاس -واملسؤولية
يتطلب التخطيط اإلسرتاتيجي للجودة الاايلة ين اإلدارة املتابعة املستمرة  :مراقبة وتقييم أداء الجودة الشاملة -7

احملدد يسبقا، وأن تطوير أشظمة املتابعة جةء ين خطة اجلودة لغرض اإلهمئنان على سري األيور وس  الربشايج 
 .واحد املتابعة تساعد  ي التخطيط للجودة ين الناحية اإلسرتاتيجية والعملياتية  ي آن  . الاايلة

 

 إستراتيجيات الجودة الشاملة  :الفرع الرابع
إسرتاتيجية اإلشتاج، إسرتاتيجية التسوي ، سة ين عدد ين اإلسرتاتيجيات، ساناك تتكون إسرتاتيجية املؤس     

سكل شااط أو وظيفة ين وظائف  ،إسرتاتيجية اجلودة واإلسرتاتيجية املالية وغريها وذلك حبسب أشاطة أو وظائفاا
 .سة هناك إسرتاتيجيات خاصة هبااملؤس  
 :1ن بني أهم اإلسرتاتيجيات املتبعة  ي اجملا  اجلودة الاايلة يايليي     
سة أو يديرها العام هو املسؤو  األو  عن اجلس إدارة املؤس  يكون رئيس : تولي اإلدارة العليا ضبط الجودة -2

 :تستلةم هذه اإلسرتاتيجية وجود يايلي. إدارة أشاطة اجلودة والضبط والرقابة  ي اجلودة
سياسات اجلودة يرشد عام سياسات يكتوبة للجودة حبيث يتم شارها وتعميماا على كاسة العايلني، وتعترب  -

 للموظفني أثناء تأدية واجباهتم؛
تكون جاود التحسني يستمرة أو الرتكية  ي أشاطة اجلودة  قد تتضمن هذه السياسات التأكيد على ضرورة أن   -

ط اجلودة وإكتااف األخطاء لتصحيحاا أو أي سياسات بعلى التأكيد على اجلودة وينع وقوع األخطاء بدال ين ض
 تعل  بالوصو  إىل يستويات عالية ين اجلودة؛أخرى ت

وضع أهداف للجودة الاايلة جلميع الوظائف  ي كاسة املستويات وخاصة تلك األهداف املتعلقة بالتحسينات  -
 املستمرة؛

 توزيع املسؤوليات عن أشاطة اجلودة الاايلة؛ -
ت اليت حيتاجونا ألداء أعماهلم بطريقة ن خال  تفويض الصالحياي  وذلك ن تأدية أعماهلم متكني العايلني ي   -

إسرتاتيجية اجلودة الاايلة جيب أن تتضمن ينح  بأن  : "يقو  هيوكوش. تساعدهم على قحقي  أهداف اجلودة
 .صالحيات يناسبة للموظفني متكنام ين ممارسة صالحياهتم

ه  ي تدريب اجلودة الاايلة يبدأ ين األعلى إىل األسفل، إال أش   ن أن  على الرغم ي  : تدريب الجودة المكثف -1
ل سة حيث يقود تدريب اجلودة الاايلة املكثف لك  النااية يامل كاسة العايلني  ي كاسة املستويات اإلدارية  ي املؤس  

اايلة عدة أشكا  ميكن أن يتخذ التدريب املكثف على اجلودة ال. سة إىل سام أشاطة اجلودة الاايلةسرد  ي املؤس  
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سة ين أمهاا الندوات وورشات العمل واليت تعقد اإلدارة العليا والوسطى والدشيا ولباقي املوظفني املامني  ي املؤس  
داف املنظمة ين وهتدف إىل بلورة أمهية اجلودة وتوضيح كيفية قيام اإلدارة العليا برسع كفاءهتا وقدرهتا على قحقي  أه

 .ط اجلودةبخال  ض
ن حيث دراسة إحتياجاهتم ويتطلباهتم والعمل على سات إىل الرتكية ي  قد تسعى املؤس  : التركيز على العمالء -3

راسة خصائص العمالء وأدواهتم وحاجاهتم املعلنة وغري املعلنة تلبية هذه اإلسرتاتيجية تتطلب إجراء حبوث تسويقية لد  
سات املناسسة ة عن املؤس  جية كذلك إىل إجراء دراسات يستفيض  كما تتطلب هذه اإلسرتاتي. احلالية يناا واملستقبلية

 .ل قحديد شقاط القوة والضعف لدياابإستمرار ين أج
سة، واليت قد تامل إىل تطوير العمليات داخل املؤس  تسعى برايج قحسني اجلودة  :تحسين الجودة الشاملة -4

هذه العمليات قد تكون غري كفؤة ويتداخلة سيما . وغري ذلكختطيط اإلشتاج وتطوير املنتج والاراء والتصنيع والتوزيع 
سة ألهداساا، بيناا حبيث تؤدي إىل زيادة التكلفة وإىل عدم رضا العمالء عن املنتج مما يقود إىل عدم قحقي  املؤس  

 .يتضمن برشايج قحسني اجلودة مجع املعلويات عن تكلفة اجلودة السيئة وخاصة التكلفة املخفية وينبغي أن  
ام األساليب اإلحصائية  ي ضبط دستخإسات بتقوم الكثري ين املؤس   :الضبط اإلحصائي للجودة الشاملة -5

شكل اإلشتاار، قحليل باريتو، خريطة : م  ي هذا اجملا دهنالك سبعة أدوات يعروسة تستخجودة اإلشتاج والعمليات،
املتابعة، خرائط الرقابة، وتساعد هذه األدوات  ي األثر، خريطة تدس  العمليات، قائمة املراجع، خريطة  -السبب

 .تصنيف البياشات وقحليل ياكالت العمل لتحديد أولويات حل املاكالت والعمل على حلاا
سة، وجيب أن تدرك إدارة إسرتاتيجية اجلودة الاايلة هي جةء يام ين إسرتاتيجية املؤس   ين هنا شستطيع القو  أن     
 .إلسرتاتيجية للجودة الاايلة وأن تويل اإلهتمام الكبري للتخطيط اإلسرتاتيجي للجودة الاايلةسة كاسة األبعاد ااملؤس  

 

 البعد اإلستراتيجي للجودة الشاملة كأسبقية تنافسية: الرابعلمطلب  ا
تواجه املنظمات العاملية قحديات كبرية تضغط علياا لتحسني ياارات وقدرات القوى العايلة سياا ين أجل قحسني    

، وإحدى أهم الضغوهات لتحسني اجلودة الاايلة جاءت ين تقنيات تعةية اجلودة الاايلة وقحقي  ينتجاهتاجودة 
ة تناسسية تعود باملناسع الاايلة وإعتبارها إسرتاتيجيقبل أن شتطرق إىل البعد اإلسرتاتيجي للجودة . ييةة تناسسية
 .للمؤسسة

 

 الجودة الشاملة كأسبقية تنافسية: األولالفرع  
قدرة املنظمة على صياغة وتطبي  اإلسرتاتيجيات اليت جتعلاا  ي يركة أسضل : "اامليةة التناسسية على أن  تعرف    

بالنسبة للمنظمات األخرى العايلة  ي شفس النااط وقحق  امليةة التناسسية ين خال  اإلستغال  األسضل لسإيكاشيات 
والكفاءات وغريها ين اإليكاشات اليت  واملوارد الفنية واملادية واملالية والتنظيمية واملعلويات، باإلضاسة إىل القدرات
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ة التناسسية ببعدين ة تحقي  امليبوتطبي  إسرتاتيجياهتا التناسسية، ويرتبط تتمتع هبا املنظمة واليت متكناا ين تصميم 
 .1"القيمة املدركة لدى العميل وقدرة املنظمة على قحقي  التمية: أساسني مها

ساإلستجابة السليمة والسريعة والفعالة إلحتياجات  ،سات ي املناسسة بني املؤس   أساسياا  تعد اجلودة الاايلة عنصراا    
التمية  ي األداء على يبادئ وسلسفة يعتمد  .العمالء تسمح هلم بتحقي  رضاهم، بالتايل إكتساب حصص سوقية

إن  ،شركة أيريكية 211وس  دراسة قام هبا على عينة تضم  Arthur D. Littleخبري اجلودة اجلودة الاايلة، إذ يؤكد 
برشايج اجلودة الاايلة هلا تأثري ذو داللة على قدراهتم التناسسية، سالقيم اجلوهرية إلقاية اجلودة الاايلة املغلفة مببادئ 

 .2اإلدارة الناجحة، ميكن أن تؤدي إىل شتائج إجيابية  ي يستوى أدائام ودرجة متيةهم
سة ين تبنياا اجلودة كإسرتاجيية تناسسية، وين املناسع العديدة اليت جتنياا املؤس   أدرك العديد ين املدراء واملعنينيكما     

القدرة على قحقي  املردود املناسب دون سقدان ، عدم الدخو   ي حرب األسعار، والء الةبائن للمنتج :3بني هته املناسع
 .عدم قحمل املناأة تكاليف تسويقية عالية أو أية تكاليف أخرىو  الةبائن

اإلدارة اإلسرتاتيجية للجودة الاايلة هي جةء ين  ساجلودة إذن هي حمور التماية إلرضاء حاجات الةبائن، وهلذا سإن     
األجل هلا،  ةإذ توضع األهداف اإلسرتاتيجية للجودة الاايلة وتعد خطط هويل ،سةاإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤس  

سة التسويقية واهلندسية واإلشتاجية املختلفة ين أجل وتوضع وتراقب وتطب  برايج اجلودة الاايلة  ي النااهات املؤس  
 .توسري ييةة تناسسية

تتبع املنظمات اجموعة ين  ،واملتمثلة بالتمية عن هري  اجلودة ،لغرض قحقي  األهداف اإلسرتاتيجية للمناأة   
 :4اخلاصة باجلودة الاايلة أمهاااإلسرتاتيجيات 

عن إدارة أشاطة  قيام اإلدارة العليا مبسؤولية ضبط اجلودة، إذ يكون رئيس اجلس اإلدارة أو املدير العام يسؤوالا  -
 اجلودة الاايلة والرقابة علياا؛

إذ يقود تدريب اجلودة  تدريب كاسة العايلني  ي كاسة املستويات اإلدارية للمناأة،الليامل  ،تدريب اجلودة املكثف -
 سة إىل سام أشاطة اجلودة الاايلة؛املكثف كل سرد  ي املؤس  

راسة إحتياجاهتم ويتطلباهتم والعمل ؛ إذ تسعى املنظمات إىل الرتكية على الةبائن عن هري  د  الرتكية على الةبائن -
 على تلبيتاا؛

العمليات داخل املناأة واليت تامل ختطيط اإلشتاج  قحسني اجلودة الاايلة، تسعى برايج قحسني اجلودة إىل تطوير -
 وتطوير املنتج والاراء والتصنيع والتوزيع وغريها؛

 .الضبط اإلحصائي للجودة الاايلة، تطبي  األساليب اإلحصائية  ي ضبط جودة اإلشتاج والعمليات -

                                                 
 .1، ص1111القاهرة، يصر، ، الدار اجلايعية للنار، مدخل لتحقيق الميزة التنافسية: نظم المعلوماتيعايل سامي حيدر،  _1
 .11، ص1112، جايعة ورقلة قاصدي يرباح، 12:اجلة الباحث، العدد، إدارة الجودة الشاملة واألداء المتميز بويدين يوسف، _2
 .112ص يرجع ساب ، حيدر على املسعودي، _3
 .112ص املرجع شفسه، _4
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ساي  ،(اإلبداع–املروشة  -الوقت–الكلفة )اجلودة الاايلة عنصر أساسي ويام  ي األسبقيات التناسسية  مبا أن     
سة ين خال  تبنياا للجودة الاايلة يناسع عديدة  سة، إذ قحق  املؤس  واحدة ين أهم املفاتيح األساسية لنجاح املؤس  

ا تركة على ختفيض التكاليف وزيادة رضا ة للمناأة ألن  كميةة تناسسية وتعةية اجلودة كبعد إسرتاتيجي له أمهية كبري 
سة، سنتطرق الحقا إىل اجلودة وإسرتاتيجيات أساسيات املؤس  ين اإلسرتاتيجيات التناسسية واحدة  مبا أن  . الةبون

 .التناسس
 

 الجودة وإستراتيجيات التنافس  :لثانيالفرع ا
سات كعايل ين عوايل النجاح ويواجاة املناسسة بإعتبارها املؤس   لقد إكتسبت اجلودة الاايلة يكاشة هاية  ي إدارة   

خاصة يع  ،عنصر يام لتمية املؤسسة الذي مينحاا القدرة على التفوق على يناسسياا ويسمح هلا بالنمو واإلستمرارية
ا مليةهتا التناسسية، جتعل ين اجلودة يصدر  ه بإيكانا أن  سات أش  املؤس  إرتفاع يستوى يتطلبات الةبائن، سقد أدركت هذه 

 .ميكن التغاظي عنه وإنا هو إلتةام ال بديل عنه لذلك مل يعد قحقي  اجلودة الاايلة إختياراا 
إسرتاتيجية قيادة التكلفة، : إسرتاتيجيات تناسسية، هيسة عرب ثالث بتحديد قوى املؤس   M.PORTERقام 

هاا باإلسرتاتيجية التناسسية  على اجلودة وإرتبا اإلسرتاتيجية إعتماداا ميكن بناء . إسرتاتيجية التمية، إسرتاتيجية الرتكية
 :1يتآلكا
سات التناسسية، ستستند إسرتاتيجية إعتربت اجلودة كعايل تفرقة بني عروض املؤس   :الجودة وإستراتيجية التميز -2

املعروضة ين هرف املناسسني، التمية على يفاوم إبداع املنتجات اليت تضمن أحسن إشباع لرغبات الةبائن ين تلك 
الطابع اإلمجايل  -اخلصائص الثاشوية -األداء: وتكون أبعاد اجلودة ذات األولوية  ي هذه اإلسرتاتيجية يتمثلة  ي 

سة بضمان والء الةبون عن تعد اجلودة الاايلة عايل يام  ي إسرتاتيجية التمية حيث تسمح للمؤس  . للمنتجات
 .ث جودهتا مبا يتالئم يع اإلحتياجاتهري  يطابقة املنتجات وثبا

 ي إسرتاتيجية قيادة التكلفة إعتربت اجلودة ولوقت هويل كمورد للتكاليف  :الجودة وإستراتيجية قيادة التكلفة -1
وهلذا ساي غري يتواسقة يع إسرتاتيجيات احلصص السوقية املبنية على أقل تكاليف يقارشة باملناسسني، وينه ساي عايل 

رتفع باجلودة املرتفعة، والسعر الغربيني بربط السعر امله قد ساد إعتقاد لدى غري يام  ي هذه اإلسرتاتيجية، خاصة وأش  
وقد أسقط هذا اإلعتقاد بواسطة عدة حبوث وتطبيقات خاصة ين هرف الصناعات  املنخفض باجلودة املنخفضة،

دة الاايلة كاملصداقية واملطابقة ميكن أن تكون ذات و الياباشية اليت أثبثت بأن اإلسرتاتيجيات املبنية على أبعاد اجل
سة وذلك بإعتماد اإلسرتاتيجيات على اجلودة الاايلة كوسيلة لرسع يستوى إشتاجية املؤس   سعالية، حيث تعتمد هذه

عرف الياباشيون كيف يعرضون  ي األسواق . تصميم بسيط للمنتوج واحلرص أثناء عملية التصنيع على يطابقة املنتوج

                                                 
املناسسة واإلسرتاتيجيات التناسسية للمؤسسة الصناعية خارج : ، امللتقى الرابع الدويل حو التنافسية للمؤسسة اإلقتصاديةمكانة الجودة في اإلستراتيجيات بنيت رابح وأوكيل رابح، _ 1

 .11 -11، ص1111شوسمرب  1/2قطاع احملروقات  ي الدو  العربية، جايعة الالف، اجلةائر، 
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اايلة وعملام املستمر على العاملية ينتجات ذات جودة عالية وبأسعار ينخفضة، بفضل إهتمايام باجلودة ال
 .قحسيناا مما يساعدهم على إكتساب تنظيم جديد

سة التوسي  بني اإلسرتاتيجيتان أيا إسرتاتيجيات الرتكية واليت تستطيع سياا املؤس   :الجودة وإستراتيجية التركيز -3
تناسسية يكتسبة  ي اجا  اجلودة السابقتان، ستكون هذه اإلسرتاتيجيات ذات أداء عايل عنديا تكون يبينة على يةايا 

 .الاايلة
 : للتناسس  ي اجلدو  التايل ة ي اإلسرتاتيجيات العايالاايلة ميكن إبراز دور اجلودة    

 "يكاشة اجلودة الاايلة  ي إسرتاتيجيات التناسس" (:3) الجدول رقم
 

 األهداف املتعلقة بتحسني اجلودة أثر اجلودة املميةة إسرتاتيجية التناسس

 إسرتاتيجية القيادة بالتكلفة
 يالئمة املنتوجات؛ -
 التحكم  ي املسارات؛ -
 .اإلبداعات املتعلقة بطرق وأساليب التصنيع -

 .ختفيض التكاليف الكلية لسإشتاج -

 إسرتاتيجية التمية
 تلبية رغبات الةبائن خاصة ين حيث الاكل؛ -
 شار وظائف اجلودة الاايلة؛ -
 .جديدةالبحث عن ينتوجات  -

 توسيع دائرة وساء الةبون ملنتوجات املؤسسة؛ -
 .رسع هايش الربح الوحدوي بةيادة سعر البيع -

 دخو  األجةاء ين السوق اليت سياا يردودية؛ - .التأليف بني شكل ويطابقة املنتوجات - إسرتاتيجية الرتكية
 توسيع دائرة وساء الةبون ملنتوجات املؤسسة -

، الجودة كمحدد أساسي في اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربيةهيبة عبد العةية وخنثري حممد،  :المصدر
 .1، ص1111شوسمرب 2جايعة الالف، اجلةائر، 

 

 وعالقته بالجودة الشاملة 0999 المواصفـات القياسية اإليزو: المبحث الرابع
تفاقية إ، و (تفاق مشا  أيريكا للتجارة احلرةإ) "النافتا"تفاق إ ي ظل التغريات احلالية وقحديات التجارة مبا سياا    

GATT (تفاق العام للتعرسة اجلمركية والتجاريةاإل) وشاأة املنظمة العاملية للتجارة ،OMC أصبحت التجارة العاملية ،
سات البحث عن لةايا على هذه املؤس  إسات، لذا كان املناسسة بني املؤس  أكثر حرية، وقد أدى ذلك إىل زيادة حدة 

تليب يتطلبات املستالك أو الةبون الضمنية يناا  ينتجاتسرتاتيجيات ملواجاة التناسسية، سكان ين بيناا إشتاج إ
عتماد يعايري إديدة و عتماد يواصفات جإواملعلنة، وتناسس املنتجات العاملية ال احمللية سقط، سكان السبيل إىل ذلك 

هذا يا سنحاو  إثباثه  ي و  ، ي تعةية القدرة التناسسية 2111 هذا يا يربر لنا أمهية يواصفات اإليةو. دولية  ي إشتاجاا
 .هذا املبحث

 ، نشأتها، تعريفها، مراحل الحصول على شهادة اإليزو0999المواصفـات القياسية اإليزو: األول  المطلب
سات  ي بناء شظام اجلودة الاايلة ين أجل كمعايري تعتمد علياا املؤس    2111تعترب املواصفات القياسية اإليةو    

 .تقدمي ينتجات ذات جودة يقبولة على املستوى احمللي والعاملي
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 0999نشأة المواصفـات اإليزو  : الفرع األول
ييدان الصناعات العسكرية وزيادة اإلهتمام بإشتاج األسلحة خال  احلرب العاملية الثاشية وشتيجة للتطور الكبري  ي    

ذلك يؤدي إىل كوارث  ن جودة هذه املنتجات وضمان خلوها ين العيوب ألن  واملعدات احلربية، كان البد التأكد ي  
 حو  MIL-Q-9858*املواصفة العسكرية  1222 ي هذا السياق أصدرت وزارة الدساع األيريكية سنة  .وخسائر كبرية

 .1برايج إدارة اجلودة
واليت التةا  يستخدية  AQAP**مت إدياج يواصفات الدساع سيما أهل  عليه يواصفات احللفاء للجودة  1211 ي 

 تكن أروبا يعةولة عن هذه مل .2ن جودة املعدات احلربية املوردة إىل دو  احللفاءبواسطة حلف الناتو للتأكد ي  
 DS***بإصدار سلسلة املواصفة العسكرية  1221التطورات، وإستجابة لذلك، قايت وزارة الدساع الربيطاشية  ي عام 

نظام لتأكيد جودة األسلحة واملعدات اليت مت توريدها ين اجملاةين، وهذه املواصفة قحمل  ي هياهتا لشتيجة حاجتاا 
اإللتةام هبا وإتباعاا ين قبل املصممني واملوردين للمعدات احلربية والتأكد ين أن املنتجات  إجراءات للجودة ينبغي

املاار إلياا  AQAPيطابقة للمواصفات تاكل هذه املواصفة شسخة بريطاشية حملية تتواس  يع يواصفات احللفاء 
لتصبح صاحلة للتطبي   ي  BSI****بعدها مت تطوير هذه املواصفة ين هرف املعاد الربيطاين للتقييس  .3سابقا

 .اجلواشب العسكرية واملدشية على السواء
اإلشتاجية أو اخلديية بتحقي  التطاب  يع هذه املواصفات، مما بدأ  ي ناية السبعينات تطور إهتمام الاركات سواء    

بغية تقوية الوضع التناسسي دسع بالعديد ين احلكويات األوروبية إىل توحيد وإصدار يواصفات وهنية ألشظمة اجلودة 
لاركاهتا  ي الداخل، ومتكيناا ين املناسسة على الصعيد الدويل، خاصة بعد ظاور الصناعة الياباشية األيريكية كمناسس 

 .4قوي، واليت حققت ينتجاهتا تفوقا يلحوظا  ي اجلودة على يثيالهتا ين املنتجات األروبية
، واليت تضمنت يتطلبات BS5750بإصدار املواصفة الربيطاشية  BSI، قايت اهليئة الربيطاشية للتقييس 1222سنة    

تأكيد اجلودة لألغراض التعاقدية، وشروط تسجيل الاركات هبقا للمواصفة، وتطوير شظام إلعتماد اجلاات، وبذلك 
تلبية للطلب العاملي  .اد وجاات التسجيلتكون احلكوية الربيطاشية قد وصفت األسس ملا يطل  عليه جاات اإلعتم

الذي إزداد شتيجة تعاظم حركة التجارة العاملية وتطور التباد  الدويل للسلع واخلديات وإشفتاح األسواق، والتوسع  ي 
سعت ينظمة اإليةو  ،إبتكار ينتجات جديدة، وشدة تعقد يتطلبات الةبون، إلزالة هته املاكالت والتعقيدات

إىل إجياد يواصفات دولية تتعل  باجلودة  ي خمتلف املنظمات  BSIاملعاد الربيطاين للتقييس  نوبطلب دعم ي  
 .والاركات

                                                 
 .11، ص1222، دار الفكر املعاصرة، ديا ، 1ط ، 0999دة اإليزودليل علمي لتطبيق أنظمة إدارة الجو يأيون السلطي وسايل إلياس،  _1
 .21، صساب يرجع ، علي السلمي _2
، 1111، الوراق للنار والتوزيع، عمان، األردن، 1ط ،  ISOواإليزو TQMإدارة الجودة الشاملة محيد عبد النيب الطائي ورضا صاحب آ  علي وسنان كاظم املوسوي، _ 3

 .111ص
- * Military Quality. ** Allied Quality Assurance Publication. *** Defence Standards.  **** British Standards. 

 .111ساب ، صعواهف إبراهيم احلداد، يرجع  _4
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دولة يامتاا وضع  11ة ين يبعضو  ISO/TC/176قايت ينظمة اإليةو بتاكيل اللجنة الفنية  1211سفي عام    
، لتكون أو  يواصفة عاملية 1212يسودة يواصفات إلدارة وتأكيد اجلودة، ومتت املصادقة علياا بالنار الناائي عام 

 BS5750واليت كاشت تستند  ي حمتواها إىل املواصفة الوهنية الربيطاشية  ISO 9000: ألشظمة إدارة اجلودة مسيت بـــ
 .1قت شفسه املتطلبات العامليةباكل كبري لكناا عكست  ي الو 

 ي هبعة  1111مت إضاسة خمتلف التعديالت على املواصفة، كما مت إدخا  تعديالت أخرى سنة  1221 ي عام    
 :2وأصبحت حاليا كمايلي 1111لتعد  وقحسن  ي إصدار جديد سنة  1111جديدة، كما مت يراجعة هبعة سنة 

 إرشادات لتحسني األداء -رة اجلودةشظام إدا 1111: 2111اإليةو ، املتطلبات -شظام إدارة اجلودة 1111: 2111اإليةو 
 .املبادئ واملصطلحات -شظام إدارة اجلودة 1112: 2111اإليةو و 
 

 0999تعريف المواصفـات القياسية اإليزو  : الفرع الثاني
مبستوى اجلودة املطلوب واحملاسظة على  املنتجاتأهم أداة لتسايل إشتاج  9111تعترب املواصفات القياسية االيةو       

 Theهي احلروف األوىل ين إسم املنظمة العاملية للمواصفات ISOحروف اإليةو  هذا املستوى باكل دائم،

International Organization for standardization  تتكون .  ي سويسرا يقرهاقع ي، و 0946اليت تأسست عام
، وترتبط اإليةو (عضو واحد ين كل دولة)دولة  91عنية باملواصفات  ي أكثر ين عضويتاا ين املنظمات القويية امل

ومها تعمالن يعا كنظام  nternational Electrotechnical Commission (IEC)الدولية الكاربائية الفنية  اللجنةيع 
وعليه ميكن تعريف املواصفات القياسية  .3يارتك لتسيري تطوير إمجاع عاملي يفرز إتفاقيات حو  يعايري عاملية للجودة

 :كمايلي  9111اإليةو 
سلسلة ين املواصفات املكتوبة أصدرهتا املنظمة الدولية : "اأن   على 2111تعرف املواصفات القياسية اإليةو  -

تتبناه إدارة  ، قحدد وتصف العناصر الرئيسية املطلوبة تواسرها  ي شظام اجلودة الذي جيب أن  1212للتقييس سنة 
 .4" سة للتأكد ين أن ينتجاهتا تتواس  يع أو تفوق حاجات ورغبات العمالء وتوقعاهتماملؤس  
توصيف لسلوك اإلشساين يارتط إتباع هرق حمددة  ي اإلدارة : "اأن   أيضا 2111 عرست املواصفات القياسية اإليةو -

اإلشتاج على درجة جودة حمددة  الطري  والتصرسات لتؤكد أن  واإلشتاج، ويراعاة شروط تتطلباا هرق اإلشتاج قحكم 
 .5"يسبقا

 

                                                 
 .112، صعواهف إبراهيم احلداد، يرجع ساب  _1
 .12، صساب يرجع إمساعيل إبراهيم القةاز،  _2
 .11، ص1112، يطبوعات جايعة الةقازي ، القاهرة، يصر، 11، اجمللد 1ط ، 0999إدارة الجودة الشاملة واإليزو أمحد سيد يصطفى،  _3
يكتبة  ،-رؤية إقتصادية ، فنية، إدارية، أسس، تطبيقات، حاالت – 29922و 0999إقتصاديات جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة واإليزو مسري حممد عبد العةية،  _4

 .112، ص1111عة اإلشعاع الفنية للطباعة والنار والوزيع، القاهرة، يصر، ويطب
 .11، ص1222، دار السالم للنار والتوزيع، القاهرة، 1ط ، وتطبيقاته iso9000المرشد إلى طريق حيدر أيني هرابياي،  _5
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سلسلة املواصفات اليت ختتص بإدارة اجلودة الاايلة  ي قطاع الصناعة : "اعرست املواصفات القياسية بأن  كما  -
 .1"واخلديات، واليت تنقسم على اجموعة ين املواصفات ختتلف حسب درجة مشولية كل يناا

ن ن املواصفات اليت تتكون ي  هي مجلة ي   ISO 9000املواصفات القياسية  ستنتاج أن  ان التعاريف السابقة ميكن ي     
ينتجات  سات، هتدف إىل تقدمياجموعة ين املتطلبات واإلرشادات الضرورية لتأسيس أشظمة إدارة اجلودة  ي املؤس  

ا تعترب أيضا كنظام للرقابة ال ترتبط سقط باملواصفات اخلاصة بالسلع واخلديات، وإن   ، سايتطاب  يتطلبات حمددة
سة ين أجل قحقي  يستوى أداء وجودة ن خال  املعايري احملددة للجودة  ي كل شااط ين أشاطة املؤس  على اجلودة ي  

 .عاليان
 

 ISO 9000مراحل الحصول على شهادة   :الفرع الثالث
ن احلصو  على العديد ين املةايا، سإن يواصفات ميكناا ي   9111يواصفات اإليةو  سات علىاملؤس  إعتماد  إن     

سة على ولكي تتحصل املؤس  . سايتتعترب وسيلة تساهم باكل كبري  ي تسايل التعلم التنظيمي أو املؤس   2111اإليةو 
 :2هذه الااادة هنا ثالث يراحل أساسية متر هبا تتمثل سيمايلي

وهي املرحلة اليت يتم سياا إعداد األوضاع لكي تتالئم يع يتطلبات الااادة  :المرحلة التحضيرية للتسجيل -2
 :تتضمن يايلي. املطلوبة

 سة إزاء ذلك؛إهتمام اإلدارة العليا باحلصو  على الااادة وقحفية العايلني هبدف تأهيل املؤس   -
 املتعلقة باجلودة؛تعيني يدير للجودة يسؤوال عن كل األشاطة  -
 تاكيل سري  عمل يامته اإلشراف والتنسي  واإلعداد؛ -
 البدء بوضع خطة عمل وجدو  زيين للتنفيذ على أساسا أن يتم التقيد به؛ -
 سة؛صياغة سياسة اجلودة وأهداساا  ي املؤس   -
 سة وتعليمات العمل واإلجراءات التصحيحية والوقائية؛كتابة وتوثي  إجراءات املؤس  -
 .رئيسياا  جلودة والذي يعترب يرجعياا إعداد دليل ا -
 :تامل هذه املرحلة يايلي :مرحلة الحصول على الشهادة -1
 سة؛بدراسة ويراجعة املستندات اليت تقدياا املؤس  ( الاركة املرخص هلا إعطاء الااادة)التعاقد يع املسجل  -
 يطلباا؛التعاون يع املسجل وإجراء كاسة التعديالت اليت  -
 قيام املسجل بتحليل الثغرات، أي بإجراء تقييم جترييب لنظام إدارة اجلودة وهذه اخلطوة إختيارية؛ -

                                                 
املؤسسة اإلقتصادية اجلةائرية وقحديات املناخ : ، يداخلة ضمن امللتقى الوهين األو  حو اإلقتصاديةسة إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الميزة التنافسية للمؤس  مساليل حيضية،  _1

 .111، ص11/11/1111-11اإلقتصادي اجلديد، جايعة ورقلة، اجلةائر، 
 .112-112، صساب يرجع  حمفوظ أمحد جودة،_ 2
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قيام سري  الدقي  التابع للمسجل بإجراء التقييم الرمسي لنظام إدارة اجلودة، والذي يتم سيه إكتااف أية خمالفات  -
 ملتطلبات شظام إدارة اجلودة، وتقسم هذه املخالفات إىل ثالثة أشواع وهي خمالفة جوهرية، خمالفة صغرية ويؤجل ينح 

 إذا كان هناك خمالفات صغرية أو يالحظات؛ الااادة إذا كان هناك أي خمالفات جوهرية، إيا
 .ينح الااادة بناء على توصيات الفري  التابع للمسجل الذي قام بإجراء التقييم الرمسي -
سة على شاادة املطابقة، سإن علياا احلفاظ على شفس املستوى الذي بعد حصو  املؤس   :مرحلة ما بعد الشهادة -3

( ةحناهليئة املا)التحسني املستمر ألدائاا جتاه إدارة اجلودة، وين أجل ذلك املسجل حققه، بل تعمل جاهدة ين أجل 
بفحص شظام إدارة اجلودة ين خال  شوعني ين الةيارات، األوىل دورية اجدولةاليت تتم عادة كل ستة أشار، أيا الثاشية 

وذلك للتحق  ين أن شظام  سة،عادة عند إستالم شكاوي عن أن هناك عيوب  ي ينتجات املؤس   تكون يفاجئة
 .سة يفي مبتطلبات ويعايري شظام إدارة اجلودة املطلوب وس  املواصفاتاجلودة لدى املؤس  

 

 0999مكونات سلسلة مواصفـات اإليزو  : الثانيالمطلب  
على يراجعة يواصفات  (ISO)املختصة هبذا امليدان  ي املنظمة الدولية للتقييس  ISO/TC/176تعمل اللجنة الفنية    

سنوات، للحفاظ على يبدأ التعديل والتحسني الذي يليب املتطلبات اجلديدة املطروحة،  1كل   2111إدارة اجلودة اإليةو
 .وإستجابة للمتغريات احلاصلة باملروشة الالزية

 

 0999إصدارات اإليزو  : الفرع األول
 :1املراجعات أسرزت اإلصدارات التاليةن بإجراء عدد ي   1212قايت املنظمة بعد سنة    
قد ركة اإلصدار األو  على ضبط اجلودة والذي يعين تطبي  األشاطة  :2087سنة  ISO9000اإلصدار األول  -2

واألساليب املتعلقة بضمان إستمرارية يتابعة يتطلبات العميل، والرتكية على إكتااف األخطاء وتصحيحاا بالدرجة 
 .األوىل

والذي كان  2111كان هذا اإلصدار هو املراجعة األوىل لسلسلة يواصفات اإليةو  :2004اإلصدار الثاني سنة  -1
ف ين وراء هذا التعديل هو تطوير شصوص هذه املواصفات ين خال  تصحيح األخطاء د، اهل1221 ي عام 

تأكيد اجلودة وتوسري الثقة بأن املنتج ركة هذا التعديل على . 1212سنة  2111املكتافة أثناء تطبي  يواصفة اإليةو 
ين هنا كان الرتكية على عدم وقوع األخطاء أي الوقاية قبل حدوث األخطاء وليس يثل . يليب يتطلبات العميل

 اإلصدار األو  تصحيح األخطاء بعد ترك اجملا  حلدوثاا؛
قايت املنظمة الدولية للتقييس إستجابة إلحتواء اإلصدار الثاين للمواصفات اإليةو  :1999اإلصدار الثالث سنة  -3

على بعض شقاط الضعف، بالرغم ين التعديالت اليت أدخلت عليه، بإجراء يسح واسع على  1221سنة  2111
ن خال  شتائج تاا، ي  ن سبيق  ن سلسلة املواصفات بصورة أدق وأسضل ي  يستوى العامل لفام حاجات املستفيدين ي  

                                                 
 .112 -111صيرجع ساب ، ، حمفوظ أمحد أبو جودة _1
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املسح الاايل أجريت تغيريات رئيسية  ي بنية املواصفات يع اإلحتفاظ باملتطلبات األساسية السابقة، وإكتملت 
 ي  والذي يركة على شظام إدارة اجلودة حايالا  12/11/1111 ي  2111التعديالت ومت إصدار ثالث ملواصفات اإليةو 

 واإلرشادات األساسية املتعلقة بإدارة شظام اجلودة؛لحات واملتطلبات طيضموشه األساسيات واملص
، ين خال  إزالة أي غموض 1111جاء هذا اإلصدار كإيتداد وقحسني اإلصدار  :1998اإلصدار الرابع سنة  -4

   .سيما يتعل  مبتطلبات شظام إدارة اجلودة، وإضاسة املةيد ين الوضوح إىل بنود املواصفة
ين سلسلة ين املعايري واملواصفات اليت عرست تعديالت ين حيث العدد  2111يتكون شظام إدارة اجلودة اإليةو    

 .1221ين الاكل الذي كاشت عليه  ي إصدار سنة  1111واحملتويات  ي إصدار سنة 
 

 0999مكونات سلسلة اإليزو  : الفرع الثاني
 

 :تتمثل  ي املواصفات التالية ":ISO 9000 :1994"سلسلة مواصفات  -2
- ISO 9000 :وهو املعيار الذي 1 وهي اجموعة اإلرشادات الواجب إتباعاا  ي إختيار وتطبي  شظام اجلودة الاايلة ،

 .السابقة 1111أداجت سيه املواصفة 
- ISO 9001 :  التصميم والتطوير، : سات اليت تطب  شظم اجلودة الاايلة  ي اجاالتوهي املواصفة اخلاصة باملؤس

اإلشتاج والرتكيب، الفحص واإلختبار وخديات يا بعد البيع، حيث تعد هذه املواصفات األكثر مشولية  ي سلسلة 
 .صر تعطي إحتياجات شظام جودة سعا عن 11قحتوي هذه املواصفة على . ISO 90002يواصفات 

- ISO 9002 : تطب  هذه املواصفة  ي املؤسسات اليت تقوم بنفس األشاطة السابقة الذكر  يISO 9001 ياعدا ،
 .عنصر 11تتضمن . شااط التصميم أي املؤسسات اليت يقتصر شااهاا على اإلشتاج والتطوير والبيع

- ISO 9003 : عنصرا سقط،  11تعطي هي يواصفة لنظام اجلودة  ي اإلشتاج والرتكيب وهي أق هذه السلسلة مشوال و
وهي ال تعترب شظايا للرقابة على اجلودة وإنا تتضمن سقط يتطلبات عملية إكتااف املااكل واليت يتم سحصاا  ي 

 .املراحل الناائية للفحص والتفتيش
- ISO 9004 :  يتضمن هذه املواصفة . سةعبارة عن اخلطوط اإلرشادية واملوجاة بنظام اجلودة الاايلة باملؤس

  ISO 9002.3و ISO 9001سات للحصو  على التعليمات اإلرشادية اليت جيب إتباعاا ين قبل املؤس  
 ISO 9001 ،ISOمت  ي هذه السلسلة اجلديدة إدياج يعايري  :"ISO 9000:2000"سلسلة مواصفات  -1

9002 ،ISO 9003 ي يعيار واحد  :ISO 9001 سات بني املؤس  ، وهذا ين أجل التغلب على ياكلة اإلختيار لدى
سات ياما  سة وإيكاشية تطبيقه  ي مجيع املؤس  على مجيع أشاطة املؤس   ISO 9001هذه املعايري، وتأكيد إشتما  يعيار 

 4.كان شوعاا أو حجماا أو القطاع الذي تنتمي إليه
                                                 

 .112، صيرجع ساب مسري حممد عبد العةية،  _1
 .21ساب ، صيرجع  علي السلمي، _2
 .21، صساب يرجع عمر وصفي عقيلي، _ 3
 .112ساب ، صحيدر أيني هرابياي، يرجع  _4



 قتصاديةية الجودة الشاملة في المؤّسسة االإستراتيج                                                                          الفصل األول

 

 
48 

 1:(ISO 9000:2000) ي يايلي السلسلة املعدلة لنظام اجلودة 
- ISO 9000 : ويقدم األسس واملبادئ اليت ترتبط بنظام إدارة اجلودة، وكذا املصطلحات هو املعيار الذي يوضح

 املستعملة به؛
- ISO 9001 :  سة هو املعيار الذي حيدد يتطلبات شظام إدارة اجلودة، واحلصو  على الااادة اليت تثبث قدرة املؤس

يطابقة ملتطلبات الةبون أو املستالك وتايع حاجاته، حيث يامل كل املراحل والعمليات اليت  ينتجاتعلى تقدمي 
 يع العلم أن هذا املعيار يقيم ين خال  املراجعة اخلارجية؛. ترتبط جبودة املنتوج وكيفية التحكم سياا

- ISO 9004: جلمع ( املرشدة)وط املوجاة ، وهو عبارة عن دليل يقدم اخلط"إرشادات قحسني األداء: "ويطل  عليه
. يادف إىل قحقي  اإلشباع للةبائن واملستالكني، وجلميع األهراف املامة. سة ين أجل قحسني أداهاعمليات املؤس  

يعترب كتوضيح ملا جاء  ي  ISO 9004إذ ياكل يعه ثنائي، يعيار  ISO 9001هو عبارة عن يعيار يكمل ملعيار 
 ذا املعيار خيضع للمراجعة الداخلية والتقييم الذايت؛، ويع العلم أن هISO 9001يعيار 

- ISO 10011 :يتضمن إرشادات حو  تدقي  أشظمة اجلودة ويعايري تأهيل اجلودة. 
، 1111تعترب هذه السلسلة احملدثة واملعتمدة حاليا، أصدرت سنة : "ISO 9000:2008"سلسلة المواصفات  -3

 ISO 9001ين خال  ديج يعايري  (ISO 9000:2000)حيث مت  ي هذه السلسلة اإلعتماد على سلسلة املواصفات 

، ين أجل التغلب على املعوقات واملااكل اليت تصيب ISO 9001 ي يعيار واحد وهو ISO 9003 و ISO 9002  و
 1111، ظار  ي سنة ISO 10011يكمل للمعيار  ISO 19011يعيار . املؤسسات عند اإلختيار بني هذه املعايري

  .ويقدم اخلطوط املرشدة للمراجعة الداخلية واخلارجية لنظام إدارة اجلودة ولنظام اإلدارة البيئية
خيص شظام جودة  1اجلةء : وينقسم إىل جةئني ISO 10012 :2ين املواصفات اليت ميكن إضاستاا إىل القائمة يايلي 

 -إرشادات لتحضري وإعداد دليل اجلودة ميثل ISO 10013 -لتأكيد اجلودة 1 القياس البعدي ألجاةة القياس، واجلةء
ISO 10014 إرشادات إلقتصاديات إدارة اجلودة وهي- ISO 10015 و إرشادات للتعليم والتدريب املستمرينISO 

 .ثائ  اجلودةو إرشادات ل 10016
ختتلف ين حيث حمتواها وأهداساا واجلواشب  2111سلسلة يواصفات اإليةو  يا سب  ذكره، شستنتج أن  ين خال     

ا تكمل بعضاا البعض سمناا يا يوضح األسس واملتطلبات ويناا يا يوضح أساليب املراجعة اليت تاملاا، إال أن  
الاايلة باملؤسسة ين أجل تلبية  ، وكلاا تصب  ي هدف واحد هو قحقي  اجلودةISO 9000لنظام إدارة اجلودة 

 .يتطلبات وأهداف هذا النظام الذي يطمح لتحقي  اإلشباع للةبائن واملستالكني
 : 2111الاكل املوايل يربز هيكل ملواصفات اإليةو 

 
 

                                                 
 .121، ص1111دار اليازوري للنار، عمان، األردن، ، 1ط ، إدارة الجودة الشاملةرعد عبد اهلل الطائي وعيسى قدادة،  _1
 .12ساب ، صأمحد سيد يصطفى، يرجع  _2
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 "2111 هيكل يواصفات اإليةو" (: 5) الشكل رقم
 

 يعجم ملفردات ويصطلحات اجلودة                                                                      
                                       

 عناصر إدارة وشظام اجلودة                                          
 

 بني املواصفات اليت تتناسب يع هبيعة شااط املؤسسةإرشادات إلختيار                                          
 
 
 

  تيواصفات اخلديا                     نوذج لعمليات                      نوذج لعمليات                          نوذج للعمليات       
 الفحص الناائي                 اإلشتاج والرتكيب                    ، اإلشتاج    التصميم،التطوير

 واإلختبار                                                    ، خدية العميل          الرتكيب
 

 .11ص ،1112، يطبوعات جايعة الةقازي ، القاهرة، يصر، 11، اجمللد 1، ط 2111 إدارة الجودة الشاملة واإلزو، أمحد سيد يصطفى :المصدر
 

 ISO 9001متطلبات ووثائق نظام إدارة الجودة  : الثالثالمطلب  
تبين شظام إدارة اجلودة وسقا هلذه املواصفات يعترب واحدا ين بني املقويات األساسية الالزية  راسات أثبثت أن  الد   إن     

سنحاو   ي هذا املطلب التطرق ملتطلبات اليت يتوقف علياا شظام إدارة اجلودة وأهم و . 1ساتلتعةية تناسسية املؤس  
 .وثائ  شظام إدارة اجلودة

 

 ISO 9001إدارة الجودة  متطلبات نظام   :الفرع األول
 الذي النظام هذا لعناصر األدىن احلد يعترب حبيث اجلودة إدارة شظام عليه يقاس الذي املعيار 9000 اإليةو يعترب   

 شظام تعريف ميكن حيث العمالء وتوقعات حاجات يع وتطابقهينتجاهتا  جودة تأكيد أجل ني   سةاملؤس   به تعمل
 والعمليات املتخذة واإلجراءات واملسؤوليات التنظيمي اهليكل يضم الذي اإلهار كذل  ": كمايلي اجلودة إدارة
 .2"اجلودة إلدارة الالزية واملوارد سةاملمار  
جتمع كاسة يتطلبات شظام  ISO 9001يعتمد شظام إدارة اجلودة على اجموعة ين املتطلبات، حبيث يواصفة اإليةو    

حيث تفرتض هذه املواصفة  .يتطلبات رئيسية، يضم كل يناا اجموعة ين العناصرماا إىل مخس إدارة اجلودة وتقس  
 يستعمل شااط كل حيثسة بتحديد وإدارة العديد ين األشاطة املرتابطة يع بعضاا البعض ضرورة أن تقوم املؤس  

                                                 
1
_ Meziani Mustapha, L’impact de la certification selon la norme ISO 9000 sur la gestion des connaissances, 3 

ème
 séminaire international sur: la gestion des entreprises, Université Mohamed Khider-Biskra , 12/13 Novembre, 

2005, p.238. 
 .11ص أمحد سيد يصطفى، يرجع ساب ، _ 2

8411 

9114 

9111 

9110 9111 9113 9114 
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 العملية هذه خمرجات وأن عملية، يعترب خمرجات إىل املدخالت عناصر بتحويل تسمح بطريقة إدارته وتتم يوارد
               : العملية، والاكل املوايل يبني نوذج العملية بنموذج يعرف يا ليبىن الحقة لعملية كمدخالت تستعمل

 "نوذج شظام إدارة اجلودة بالعمليات" (:6)  شكل رقمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Segot Jaques et Gasquet christophe, Assurer le passage à la norme ISO 9000, version 2000, édition 

Afnor, Paris, 2003, p.14. 

 

 :يتكون ين دورتني أساسيتني 1111 ي إصدار  ISO 9001للمواصفة  النموذج وسقاا  كما أن   
هذا يقع على عات  . ن خال  قحديد يتطلبات العمالءتكون على يستوى املتطلبات الرئيسية، حيث تبدأ ي  : األوىل

ن خري قياس النتائج ي  يتم  ي األ. ت وسقا ملناج العمليةبعدها يتم توسري الوسائل الالزية لتنفيذ العمليايسؤولية اإلدارة، 
على  إعتماداا خال  قحليلاا للوصو  إىل قحسيناا عن هري  عنصر القياس والتحسني، لتغل  الدورة وتبدأ ين جديد 

 .التعديالت والتحسينات اجلديدة ين هرف اإلدارة العليا، وهو يا يعرب عن يناجية التحسني املستمر
يكون سياا العميل هو العنصر الرئيسي، وذلك بتحديد يتطلباته اليت متثل يدخالت العمليات اليت : ا الدورة الثاشيةأي  

نتج، ليمثل املخرجات اليت قحق  رضا العميل، ويتم بعد ذلك غل  الدورة جتسد وتبلور إحتياجاته وتوقعاته  ي قحقي  امل
 .لتحسني املدخالت( التغدية العكسية) على املعلويات املرتدة  إعتماداا 

 ISOالدورتني قحق  النموذج املتناس  واملرتابط لنموذج العملية املبين على يتطلبات املواصفة بالتايل سإن     
 .حيق  التحسني املستمر، والذي 9000:2000

 التحسني املستمر لنظام إدارة اجلودة

واألهراف )الةبائن 
 (األخرى املامة

 يتطلبات

وأهراف )زبائن 
 (أخرى يامة

 اإلشباع
 

 

 

 
  ينتوج
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سة اإللتةام هبا تتمثل يتطلبات شظام إدارة اجلودة  ي اجموعة املبادئ اليت جيب على شظام إدارة اجلودة  ي املؤس     
أسلوب الاركة  ،أسلوب اإلدارة بالعمليات، شظرية املااركة الكايلة للعايلني ،اإلدارة العليا للاركة ،الةبون :1وهي

  .العالقة يع املوردينو  على قاعدة يعلويات وحقائ  واقعيةإختاذ القرارات بناء  ،التطوير املستمر، املتكايلة
اليت ميكن تناوهلا على  ISO 9000:2000ن خال  املبادئ السالفة الذكر مت صياغة وقحديد يتطلبات املواصفة ي     

 :2النحو التايل
ه جيب على أن تناأ وتوث  وقحاسظ وقحسن بإستمرار شظام احملور بأش  يبني هذا  :نظام إدارة الجودة(: 4)المحور  -2

، يتطلبات عاية( 1-1)العنصر  :يتضمن هذا احملور عدة عناصر سرعية. إدارة اجلودة هبقا ملتطلبات املواصفة القياسية
، يراقبة الوثائ  ،اجلودة  شظام إدارة يتوث: حيث تؤكد هذه العناصر على .يتطلبات يتعلقة بالوثائ ( 1-1)العنصر و 

 .يراقبة تسجيالت اجلودة
سة، وتربز يعد هذا املطلب األكثر أمهية كون اإلدارة العليا الركن األهم  ي املؤس   :مسؤولية اإلدارة(: 5)المحور  -1

احملور ستة  يسولية اإلدارة  ي قحديد سلسلة ين األشاطة الالزية للجودة وإعالن إلتةاياهتا مبفاهيم اجلودة ويتضمن هذا
 :عناصر، هي كالتايل

سة توسري دليل على إلتةاياا حنو تطوير وتطبي  شظام جيب على اإلدارة العليا للمؤس  : إلتةام اإلدارة(: 1-2)العنصر  -أ
 إدارة اجلودة والتحسني املستمر لفعاليتاا؛

املتطلبات العميل حمددة وتنفذ بدقة جيب تأكيد اإلدارة العليا على أن : الرتكية على العميل(: 1-2)العنصر  -ب
 هبدف قحقي  رضا العميل؛

سة سيما يتعل  بنظام اجلودة واليت ويقصد بسياسة اجلودة وتوجاات إدارة املؤس  : سياسة اجلودة(: 1-2)العنصر  -ج
ياسة سة وثيقة قحدد سياا أهداف وسسة، ووس  هذه السياسة يصدر عن املؤس  متثل جةء ين السياسة الكلية للمؤس  

 اجلودة وتكون يعلنة ويعروسة جلميع العايلني هبا؛
سة وهتتم بتقسيم التخطيط ميثل أحد الوظائف اإلدارية اليت تقوم هبا إدارة املؤس   إن  : التخطيط(: 1-2)العنصر  -د

للمطابقة يع يواردها وين مث القيام بعملية التنسي  بني هذه األشاطة وأيضا جيب قحديد أهداف اجلودة املطلوبة 
 يتطلبات املنتوج، وأن تكون هذه األهداف قابلة للقياس ويرتبطة بسياسة اجلودة؛

يتضمن هذا العنصر يسؤوليات اإلدارة وقحديد يسؤوليات : املسؤولية والصالحيات واإلتصاالت(: 2-2)العنصر  -ه
وسري األدوات واملوارد املناسبة ملراجعة وصالحيات العايلني جتاه عمليات تقييم شظام اجلودة أو يراقبة العمليات، وت

 أشاطة اإلشتاج إضاسة إىل تعيني ممثل لسإدارة بصالحيات حمددة جتاه األشاطة ذات العالقة بنظام اجلودة بالاركة؛
وهي تكثل عملية تقييم اإلدارة العليا لنظام اجلودة هبدف اإليفاء مبتطلباته : يراجعة اإلدارة(: 1-2)العنصر  -و

 .عملية املراجعة يراجعة سياسة اجلودة وشتائج يراجعة اجلودةوتتضمن 

                                                 
1_ Philippe Détrie, Conduire une démarche qualité, 2ème édition, édition d’Organisation, Paris, 2001, pp. 23- 24. 

 .111 -111، ص1112للنار والتوزيع، عمان، األردن،  دار الثقاسةاإلصدار األو ، ، 0992:1999، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزو قاسم شايف علوان _2
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سة قحديد وتوسري مجيع املوارد الكاسية لضمان اجلودة واليت تامل املوارد على املؤس   :إدارة الموارد(: 6)المحور  -3
 :البارية، املعدات واألدوات واأليوا  وغريها، ويتضمن هذا احملور العناصر التالية

ة تنفيذ شظام إدارة اجلود :قحدد وتوسر املوارد املطلوبة بغرض سة أن  جيب على املؤس  : توسري املوارد(: 1-1)العنصر  -أ
 .ن خال  تلبية إحتياجاتهقحقي  يتطلبات الةبون ي  و  واحملاسظة عليه وقحسني سعاليته

يؤدون أعماال تثر على جودة املنتج ويقصد هبذا العنصر هي املوارد البارية الذين : املوارد البارية(: 1-1)العنصر  -ب
 .يكوشوا ذوي كفاءة عالية وعلى أساس ين التعليم والتدريب واخلربة واملاارة املناسبة وجيب أن  

وهي املوارد املطلوبة لتحقي  يطابقة املنتج واملتمثلة باملباين وأياكن العمل : البنية التحتية(: 1-1)العنصر  -ج
 .النقل واإلتصاالت وغريها: العملية األساسية واملساعدة واخلديات املساشدةوالتسايالت املراسقة ويعدات 

 .وهي املوارد املكوشة لبيئة العمل املطلوبة لتحقي  يطابقة املنتج: بيئة العمل(: 1-1)العنصر  -د
شتاج يقصد به وضع وإداية إجراءات يوثقة لتاخيص املنتج عند اإلستالم واإل :تحقيق المنتج(: 7)المحور  -4

 :والتجاية والرتكيب، ويتضمن العناصر التالية
تحقي  املنتج يقصد هبذا العنصر ختطيط وإشااء العمليات املطلوبة ل: التخطيط لتحقي  املنتج(: 1-2)العنصر  -أ

قبو  ات اإلختبار ويعايرة التحقي  والسريان واملراقبة والتفتيش وعمليو  أهداف اجلودة ويتطلبات املنتج ويتطلب قحديد
 .تسجيالت اجلودة املطلوبة لتوقري أدلة قحقي  العمليات وشتائج يطابقة املنتج للمتطلباتوأيضا  املنتج
يتضمن هذا العنصر عددا ين العمليات املطلوبة القيام هبا ين قبل : العمليات املرتبطة بالةبون(: 1-2)العنصر  -ب

و  ات التسليم واألشاطة بعد التسليمبات الةبون املوصفة  ي يتطلبيتطل متثل تنفيذ يتطلبات الةبون وينااالاركة، واليت 
 .ام املوصف أو املعلومدين الةبون ولكناا ضرورية لسإستخ املتطلبات غري املوصفة

يتضمن ختطيط التصميم والتطوير ويدخالت التصميم والتطوير وخمرجات : التصميم والتطوير(: 1-2)العنصر  -ج
ويراقبة تغريات التصميم والتطوير إضاسة إىل عناصر أخرى كمراجعة التصميم والتحق  ين التصميم والتطوير، 
 .التصميم والتطوير

 يكون  ي الاركة شظام للسيطرة على املارتيات ضماشا لنظام اجلودة  ي يقصد هبذا أن  : املارتيات(: 1-2)العنصر  -د
التحق  ين أن وأيضا  يراقبة أداء املوردين باكل يستمرو  تقدميو  الاركة ويتضمن هذا النظام قحديد يسؤولية الاراء

 .املارتيات تتم وس  اجلودة املطلوبة
يتضمن هذا العنصر عددا ين العناصر اليت تتناو  ضبط عمليات : عمليات اإلشتاج واخلديات(: 2-2)العنصر  -ه

 .املنتجاإلشتاج واخلديات، وصحة تنفيذ عمليات اإلشتاج واخلديات، والتميية ومحاية 
يبغي يعايرة األجاةة واملعدات اخلاصة بالتفتيش والقياس واإلختبار : ضبط أجاةة القياس واملراقبة(: 1-2)العنصر  -و

لذلك ينص هذا احملور على ضرورة وجود شظام للرقابة على . باكل دوري لغرض التحق  ين سالية شتائجاا ودقتاا
 .القياس ويعايرهتا دورياجودة املعدات املستخدية  ي أعما  التفتيش و 
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سة بالتحسني املستمر لنظام إدارة اجلودة باإلعتماد تلتةم إدارة املؤس   :القياس والتحليل والتحسين(: 8)المحور -5
على قحليل املعطيات واملعلويات املستخرجة ين شتائج قياس ويراقبة عمليات اإلشتاج، شتائج قياس ويتابعة رضا 

 :شتائج التدقي  الداخلي للجودة ويتضمن هذا احملور يايليالعميل، باإلضاسة إىل 
 :سة ختطيط وتطبي  وضبط وقياس وقحليل وقحسني العمليات املطلوبة لــــجيب على املؤس  : عموييات(: 1-1)احملور  -أ

 .قحقي  قحسني ساعلية شظام إدارة اجلودة، بيان يطابقة املنتج
بعدد ين العمليات املطلوبة  سة القيامهذا العنصر جيب على املؤس   لتحقي : الضبط والقياس(: 1-1)العنصر  -ب
اييس أداء شظام يراقبة املعلويات املرتبطة مبالحظات الةبائن اخلاصة بتلبية الاركة للمتطلبات احملددة كإحدى يق يناا

إدارة اجلودة املعد بالاركة تنفيذ املراجعات الداخلية على سرتات حمددة للتحق  ين يطابقة يتطلبات شام و  إدارة اجلودة
وقياس  وقياس عمليات شظام إدارة اجلودة يراقبة أساليب يناسبة ملراقبة، وأيضا طلبات املواصفة القياسية الدوليةملت

 .خصائص املنتج للتحق  ين يطابقته للمتطلبات
وضبط املنتج غري املطاب  سة التأكد ين قحديد ينبغي على املؤس  : ضبط املنتج غري املطاب (: 1-1)العنصر  -ج

 .للمتطلبات وينع إستخدايه أو تسليمه
يقصد به قحديد ومجع وقحليل البياشات املناسبة لتوضيح يالئمة وساعلية شظام إدارة : قحليل البياشات(: 1-1)العنصر  -د

سر املعلويات املرتبطة ات تو اجلودة وتقييم التحسني املنفذ  ي شظام إدارة اجلودة، وجيب أن تكون عملية قحليل املعطي
يعلويات عن املوردين والتحق   ي ، و وسرض إجراءات وقائيةخصائص وإجتاهات العمليات واملنتجات و  بـــرضا العميل

 .قدرهتم على التجاية وسقا للمواصفات احملددة  ي العقد
شظام إدارة اجلودة وعلياا تقوم باكل يستمر بتحسني ساعلية  سة أن  ينبغي على املؤس  : التحسني(: 2-1)العنصر  -ه
التحسني املستمر ين خال  إستخدام سياسة اجلودة  م مبوجباا التحسني وهذا يتلخص  يقحدد العمليات اليت يت أن  

املطابقة مباسياا  القيام مبراجعة حاالت عدمو  واإلجراءات التصحيحية والوقائية وأهداف اجلودة وقحليل البياشات
تقدمي اإلحتياج لسإجراءات التصحيحية والوقائية للتأكد ين عدم تكرار حاالت عدم التطاب  ، وأيضا شكاوي العمالء

 .يستقبال
 وثائق نظام إدارة الجودة :الفرع الثاني

شظام إدارة اجلودة يرتكة  سة، كما أن  تعترب عملية توثي  إدارة اجلودة ين أهم يراحل تأسيس النظام وتطبيقه  ي املؤس  
، وتتكون وثائ  شظام ISO9001:2000ت وهرق أداء العمل بالتواس  يع عناصر يواصفة اإليةو على توثي  إجراءا
 1:وهي كاآليت وثائ  داخلية ووثائ  خارجية،: اجلودة ين شوعني

على يتطلبات املواصفة املطبقة  تتعل  الوثائ  الداخلية بوثائ  شظام إدارة اجلودة املؤسس بناءاا : الوثائق الداخلية -2
 :إيا  ي شكل وثائ  أساسية ووثائ  ياتقة

                                                 
 .111، صساب يرجع ، يأيون السلطي، سايل إلياس _1



 قتصاديةية الجودة الشاملة في المؤّسسة االإستراتيج                                                                          الفصل األول

 

 
54 

تتكون هذه الوثائ  ين دليل اجلودة وإجراءات وتعليمات العمل وكذلك اإلستمارات اليت يتم : الوثائ  األساسية -أ
إلة سجالت للجودة،  قحديدها ضمن اإلجراءات والتعليمات، وتتحو  اإلستمارات بعد يلئاا باملعلويات املطلوبة 

 كما ينتج عن تطبي  الوثائ  األساسية وثائ  يسبقة يتم اإلشارة إلياا  ي يضمون الوثائ  األساسية؛
الوثائ  اإلرشادية هي الوثائ  اليت يتم تطبيقاا أثناء ، سوتتضمن وثائ  إرشادية وأخرى وصفية: الوثائ  املاتقة -ب

مات وإرشادات كما تكون عرضة للتغيري، ويتم يراجعتاا واملصادقة علياا القيام بالعمل، وقحتوي على يتطلبات وتعلي
الوثائ  الوصفية تتمثل  ي سجالت اجلودة اليت تنتج عن تنفيذ أيا  ألسراد الذين ميلكون صالحية لذلكين قبل ا

 .املتعل  بضبط سجالت اجلودة( 1-1-1)األعما  ويتم تغطيتاا مبتطلبات العنصر 
سة وإنا تتحصل علياا ين جاات خارجية هي عبارة عن وثائ  ال يتم تطويرها داخل املؤس   :يةالوثائق الخارج -1

لتاغيلاا كمراجع يعتمدة، ويتم اإلشارة إلياا ضمن وثائ  شظام إدارة اجلودة، وتتعل  مبختلف الوثائ  املرجعية  
ميكن توضيح أهم الوثائ   .ين قبل العميل كاملواصفات واملعايري الوهنية والدولية، كتيبات التاغيل، الرسوم املةودة

 (. 11) ي امللح  رقم  ISO 9000املتطلبة  ي شظام إدارة اجلودة 
شظرا ألمهية الوثائ  األساسية بالنسبة لبناء وتطبي  شظام إدارة اجلودة واملتمثلة  ي دليل اجلودة، إجراءات وتعليمات    

 :العمل، سجالت اجلودة وميكن التطرق هلا كاآليت
وثيقة شظام إدارة اجلودة : " هعلى أش   ISO 9000:2000يعرف دليل اجلودة حسب املواصفة القياسية : دليل اجلودة -1

سة، ساويعطي بذلك يعد دليل اجلودة الوثيقة األساسية  ي ختطيط وتنفيذ شظام إدارة اجلودة  ي املؤس   ".سة ي املؤس  
سة ألخرى ن يؤس  وسقا ملقاييس اجلودة املناسبة وخيتلف دليل اجلودة ي  تصورا شايال عن شظام إدارة اجلودة، ويعد 

 .حسب حجم الاركة وشوع النااط
 .1" ن القواعد والتعاريف اليت تصف العمليةاجموعة ي  : "اتعرف اإلجراءات على أن  : إجراءات شظام إدارة اجلودة -1

تتعل  بنظام اجلودة وتصف املسؤوليات والصالحيات  واليت تنظيميةالجراءات اإل 2:ويوجد شوعان ين اإلجراءات
تتعل   ةوظيفيالجراءات ، أيا اإلهلا تأثري على اجلودة ذون أعماالا والتداخالت التنظيمية لألشخاص الذين يديرون وينف

 .خطوات تنفيذه واملسؤو  عن التنفيذووضع د أهداف النااط، يتحدكبالعديد ين الوظائف،  
ي تعليمات تفصيلية عن يا جاء  ي دليل اإلجراءات، توضح كيف يتم كل هليمات العمل تع: تعليمات العمل -1

 .3إجراء حىت يكون يطاب  لاروط اجلودة احملددة 
 . 4إدارة اجلودة تعمل باكل جيد  وثائ  تعطي دليل على أن  : سجالت اجلودة -1

 
 
 

 

                                                 
1
 _ Daniel Duret et Maurice Pillet, op.cit, p.80. 

2
 _ Ibid, p.80. 

 .11ساب ، صحممد عبد الفتاح الصري ي، يرجع  _3
4
 _ Daniel Duret et Maurice Pillet, op.cit, p.85. 
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 الجودة الشاملة  ب 0999مواصفـات اإليزو  عالقة  : الرابعالمطلب  
هي مبثابة يتطلبات إجرائية  2111مواصفات اإليةو س ،(ISO)خيلط البعض بني يفاوم اجلودة الاايلة وبني اإليةو    

أساسية، ممثلة  ي إتباع اجموعة ين اإلجراءات اإلدارية والفنية، واملواصفات املوثقة اليت تساهم  ي ضبط جودة أداء 
 .1األشاطة املختلفة، وينه سإن هذه املواصفات تعترب دليل قد يأخذ شكل إرشادي أو إلةايي  ي املؤسسة 

اهلندسة جبايعة هوكيو ورئيس اللجنة املعنية بتطوير شظم يراجعة اجلودة وبرشايج تأهيل  أستاد)يري هيوتاي كيويي    
يواصفات اإليةو متثل إدارة اجلودة ين وجاة شظر املارتي بينما تنبع إدارة اجلودة الياباشية  أن  ( الاركات الياباشية لسإيةو

اجلودة الاايلة تدهب ألبعد  سإن   2111لى خالف اإليةو ه عوأش  . ين وجاة شظر املورد، أي الاركة املنتجة أو البائعة
ين توقعات املارتين وتسعى إلستباق حاجاهتم وتوقعاهتم مبا ميكن ين الفوز باحلصة السوقية املناودة ودعم نو 

 باملستوى لالرتقاء املؤسسة إلياا تلجأ وسيلة وإنا ذاته، حد  ي اا هدس ليس اإليةو شاادة على احلصو  إن   .2املنظمة 
ا لتنظيماا الاايل والتطوير العمالء، رضا قحقي  ألدائاا، العام  .3الاايلة  اجلودة ملفاوم تأكيدا
و اجلودة الاايلة، ولتحديد ذلك  2111السؤا  الذي ميكن هرحه هو عن هبيعة العالقة بني يواصفات اإليةو    

 : التاابه بينامااإلختالف و ميكن الوقوف على أهم أوجه 
 

 أوجه اإلختالف: الفرع األول
ين حيث الغرض واملةايا وشظام اجلودة الاايلة  2111تتمثل العناصر اليت قحدد اإلختالف بني يواصفات اإليةو    

 :4 يواملسؤولية والةين املطلوب 
 سةيي وليس خاص مبؤس  و إىل قحقي  يستوى جودة ذو هابع عاملي عم 2111تسعى املواصفات القياسية اإليةو  -

يعينة لكن اجلودة الاايلة هي عبارة عن يناج إداري وسلسفة تنظيمية تتبىن أشظمة يتكايلة  ي مجيع اجاالت العمل 
 سة؛داخل املؤس  

راسة امليداشية حلاجاهتم ورغباهتم والسعي إىل إشباعاا ن خال  الد  تقوم اجلودة الاايلة على التوجه حنو الةبون ي   -
ديام، بينما قحتم يعايري اإليةو سقط بتطبي  يعايري اجلودة العايلية على ينتجاهتا وقحقي  أعلى يستوىمن الرضا ل

 وخدياهتا ساي بذلك تتعايل بصفة يباشرة يع زبائناا؛
سة تطبي  اجلودة الاايلة يامل مجيع اإلدارات واألقسام واملستويات التنظيمية كما أن كل سرد داخل املؤس   إن   -

أشظمة اإليةو ميكن تطبيقاا على أقسام وإدارات حمددة وليس بالضرورة على  ل سإن  يسؤو  عن اجلودة  ي املقاب
 يستوى ككل؛

                                                 
 .111، ص1112، الدار اجلايعية، اإلسكندرية، يصر، مدخل متكامل: إدارة الجودة من المنظور اإلداري، حممد إبراهيم حممد _1
 .11ساب ، صع يرجأمحد سيد يصطفى،  _2
 .22، ص1112،  (غري يناورة) ، جايعة اجلةائر،، رسالة ياجيستار، كلية العلوم اإلقتصادية والتسيري باخلروبةدور الجودة في تحقيق الميزة التنافسيةالعياار سلة،  _3
الطاهر .إدارة اجلودة الاايلة وتنمية املؤسسات، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جايعة د: ، امللتقى الوهينعالقة أنظمة اإليزو بالجودة الشاملةعثماين أيينة،  _4

 .11- 11، ص1111ديسمرب  11/11يوالي، سعيدة، 
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هتتم اجلودة الاايلة بالرتكية على املفاهيم واألدوات واألساليب،  ي حني تركة يعايري اإليةو على النظم الفنية  -
 قحد املبادرات الفردية؛ شأنا أن  واإلجراءات، اليت تؤدي  ي الغالب إىل عدم تأهيل الوظائف اليت ين 

سات احلائةة على الااادة متنح شاادة اإليةو ملدة ثالث سنوات يع إيكاشية يراجعتاا ين قبل ينظمة اإليةو ساملؤس   -
 ختضع إىل تفتيش دوري على عكس املؤسسة املنتاجة للجودة الاايلة ساي ال ختضع إىل تفتيش ين هرف أية جاة؛

سة على وإدارة اجلودة الاايلة، سحصو  املؤس   2111يعيار أخر للتفرقة بني يعايري اإليةو كما تاكل التكلفة -
 .شاادة اإليةو يكلفاا كثريا، بينما تسعى اجلودة الاايلة إىل تدشية التكاليف

 

  أوجه التشابه: الفرع الثاني
 :1واجلودة الاايلة تتمثل  ي 2111توجد هناك عدة عناصر يارتك سياا كل ين يواصفات اإليةو    
ن خال  إحداث تغيريات على وشظام اجلودة الاايلة، ويتحق  ي   2111إلتةام اإلدارة العليا بتطبي  يواصفات اإليةو  -

مجيع املستويات التنظيمية يع شار ثقاسة النظايني بني العما  وإقناعام بأمهية اإللتةام بالعمل اجلماعي لتحقي  
 التطور؛

واجلودة الاايلة أن احلصو  على السلعة أو اخلدمجة جبودة  2111اإلهتمام بالعمليات حيث يعترب كال ين اإليةو  -
عالية ال يتحق  إال ين خال  قحقي  يتطلبات كل عملية، وقحديد حاجات ورغبات العميل إىل غاية الوصو  إىل 

 قحقي  املنتوج  ي شكله الناائي وسقا ملا يرغبه العميل؛
سة يع مجيع األهراف املتعايل يعاا وخل  القيمة واجلودة الاايلة بتحسني عالقة املؤس   2111اتم كال ين اإليةو ي -

 .داخل املؤسسة
يعينا  ي شظام اإليةو، بالعكس ساذا النظام يوسر  اإلختالسات بني اإليةو واجلودة الاايلة ال تعين أن هناك قصوراا  إن     

ن أجل ضمان وتوكيد اجلودة وبالاكل الذي يساعد سة، ي  عمليات اليت تتم داخل املؤس  يعايري يامة للنااهات وال
ناا تلك اليت متيةت  ي سات اليت متتلك برايج للجودة الاايلة، ي  بالنسبة للمؤس   .على قحقي  يتطلبات اجلودة الاايلة

ه يساهم  ي ياما ألش   أيراا  2111، يعترب التسجيل لسإيةو *تطبيقاا يكناا هذا التطبي  ين احلصو  على جوائة اجلودة
 .إضفاء الصفة الرمسية على أشظمة اجلودة الاايلة إضاسة إىل قحقي  بعض املناسع

                                                 
رسالة ياجيستار، ختصص علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية  ،-دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية سكيكدة–جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء بوعنان شور الدين،  _1

 .21، ص1111/1112، (غري يناورة)وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جايعة حممد بوضياف، املسيلة، 
أدوات التحفية الفعالة اليت  أشائت جوائة اجلودة  ي دو  عديدة ين العامل هبدف اإلرتقاء مبستوى اجلودة وتكرمي املناأت اليت تطب  برايج اجلودة الاايلة، وهي إحدى :جوائز الجودة_ *

جائوة دميينغ  ي اليابان، : ين أشار هذه اجلوائة. ركة لسإشطالق هاقات اجلودة والتحسني املستمرتعد جوائة اجلودة الاايلة القوة احمل. تؤدي إىل قحسني األعما  واإلرتقاء مبستوى اإلشتاجية
 :أ وجائةة اجلودة األوروبية باروبا، لسإهالع أكثر راجع كال ين.م.جائةة يالكوم بالريج الوهنية  ي و

- Robert J.Vokurka and Garry l.stading and Jason Brazeal, Acomparative analysis of national and regional 
quality awards, quality progress, August, 2000, pp.42-48. 
-V.m rao Tummala and C.L tang, Strategic quality management –malcolm lealdrige and European quality 
awards and ISO 9000 certification-, International Journal Quality & Reliability Management, vol.13, n°4, 1996, 
pp. 8-38.   
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 :2111لاايلة ويواصفات اإليةو اجلدو  التايل يبني لنا التقارب النسيب بني اجلودة ا   

 " واجلودة الاايلة ISO 9000 التقارب بني"  (: 4) الجدول رقم
 

 2111يواصفات اإليةو  اجلودة الاايلة
 .يبدأ نوذج إدارة اجلودة مبتطلبات الةبائن وينتاي بتحقي  الرضا هلم هتتم وتركة على الةبون باكل كبري

تؤكد على قحسني ساعلية شظام إدارة اجلودة بإستمرار ين خال   .أساسي ين يبادئااتركة على التحسني املستمر وتعده 
إستخدام سياسة اجلودة وأهداساا وشتائج التدقي  وقحليل املعطيات 

 .واألعما  التصميمية والوقائية ويراجعة اإلدارة
قحديد إجراءات املراقبة والقياس اليت سيتم تنفيذها التأكد ين  .إستخدام األساليب اإلحصائية والعملية  ي إدارة وقحسني اجلودة

 .وقحديد األجاةة الالزية لذلك
يتطلب قحسني سياسة اجلودة واإللتةام هبا ين قبل اإلدارة والعايلني 

 .سة ي املؤس  
قحديد يسؤولية اإلدارة ين خال  قحديد السياسة اخلاصة باجلودة 

 .د ين تنفيذهاواإللتةام هبا، ووضع إهار ملراجعتاا والتأك
 .حددت يتطلبات التوثي  وأعدت دليل خاص باجلودة .يتطلب تطبي  شظام اجلودة الاايلة وضع دليل اجلودة

قحديد األسراد الذين يقويون بأعما  تؤثر على جودة املنتج ين  .تسعى إىل يااركة العايلني باكل واسع وكبري
اهاهتم  ي إجناز ذوي الكفاءات واخلربة واملاارة، يدركني أمهية شا

 .أهداف اجلودة
التأكد ين يراقبة وقياس خصائص املنتج لتثبيث ين أشه قد متت  .اإلهتمام بالتصميم الفعا  للسلع واخلديات لتحقي  رضا الةبون

 .تلبية يتطلبات املنتج واحملاسظة على املطابقة ملعايري القبو 
 .11 -11، ص1112، دار اليازوري للنار والتوزيع، عمان، اآلدرن، الشاملة إدارة الجودةحممد عبد الوهاب العةاوي،  :المصدر   

 

سيمكن احلصو  على اإليةو بدون . ما يتكايلتان وليستا بديلتان أو يتعارضتانن خال  ياسب  خنلص إىل أن  ي     
الاايلة كمدخل احلصو  اجلودة الاايلة، وميكن تبين اجلودة الاايلة دون احلصو  على اإليةو، أو ميكن تبين اجلودة 

 .1على اإليةو

                                                 
 .11ساب ، ص أمحد سيد يصطفى، يرجع  _1
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 خالصة الفصل األول

 

فاجلودة هي احملور األساسي الذي تدور حوله اجلودة الشاملة  ،بق ذكره يف هذا الفصلكخالصة لكل ما س      
دي هبدف حتقيق اإلشباع ال  سة، بتضمينها يف كافة جوانب العمل ويف مجيع نشاطات ووظائف وعمليات املؤس  

سمى ن خالل ما ي  للجهود لتحقيق هذا اهلدف، م   وتوجيها   ذلك يتطلب تنسيقا   أن   و الزبون، إل  أللمستهلك 
سة اإلقتصادية والعمل على حتقيق تقوم هذه األخرية على التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤس  .بإسرتاتيجية اجلودة الشاملة

 .سة تنافسيا  رغبات الزبون على حد سواء، وبالتايل حتقيق التميز للمؤس  أهداف املؤسسة وتلبية 

سة اإلقتصادية ومساعدهتا على جتسيد مبادئ هذه الفلسفة وأهدافها، ظهر ما يسمى بأنظمة كتحفيز للمؤس      
ناحية املفهموم ، اليت مت التطرق هلا من "اإليزو: "اجلودة الشاملة، اليت هي عبارة عن سلسلة للمواصفات القياسية

 .والتطور التارخيي ومكوناهتا األساسية، مع إبراز العالقة بينها وبني اجلودة الشاملة

ن أبرز األساليب اليت وم   ،هي حتديات التنمية املستدامة ،سةويف ضوء التطورات والتحديات اليت تواجهها املؤس      
هي أسلوب اجلودة الشاملة والدور اإلسرتاتيجي الذي تلعبه يف حتقيق التنمية  ،سات إليهانظار املؤس  أتوجهت 

ملواجهة حتديات التنمية  هاما   دورا   0999سة اإلقتصادية، كذلك تلعب املواصفات القياسية اإليزو املستدامة يف املؤس  
 .تم التطرق إليه بالتفصيل يف الفصل الثاينيهذا ما س. املستدامة وحتقيقها
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 : الفصل الثاني
سة  ركيزة لتجسيد أبعاد التنمية المستدامة في المؤس  كإستراتيجية الجودة الشاملة  

 قتصاديةاال
 
 

 مقدمة الفصل
 

  إليها والنظر جمانية، سلعة عتبارهاإب البيئة ستخدامإ وإساءة والطاقة، الطبيعية للموارد رشيد الغري ستعماللإل نظرا     
 نجمي وما القادمة األجيال ستمرارإو  لبقائنا الوحيد الجملا هي البيئة أنّ  ،ونسيان األرباح لتعظيم ومصدر سلع انّ أعلى 

هذه األخرية قتصادية ويفرض على سات االعامل املؤسّ  للتنمية املستدامة إخرتق املفهوم ،البيئية لألضرار تراكم نم   عنه
 .التكيف واإلستجابة للمتطلبات واملستجدات املعاصرة

ن حيث اإلطار النظري، وكيفية دجمها مع اإلسرتاتيجية تطرقنا يف الفصل السابق إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة م     
سة املستدامة يف املؤسّ ولتحقيق متطلبات التنمية ، 0999إىل املواصفات القياسية اإليزو  العامة للمؤسسة وتطرقنا أيضا  

ن إسرتاتيجية اجلودة الشاملة قتصادية تلجأ هذه األخرية إىل إعتماد أدوات وتقنيات تسيريية حديثة مستمدة م  اال
 . وإستخدامها بصورة مستمرة

ية هناك أمهية للمعايري واملواصفات القياسية العامل ،باإلضافة إىل أساليب وتقنيات إسرتاتيجية اجلودة الشاملة   
سة على ن خالل حصول املؤسّ وم   ،من اجلانب اإلقتصاديف، سنتطرق هلا يف هذا الفصل الصادرة عن منظمة اإليزو

سة إن حصول وتبين املؤسّ فمن اجلانب البيئي، أما . ن حتقيق الكفاءة اإلقتصاديةمتكن املؤسسة م   ،0999شهادة اإليزو 
 ووفقا   ،أما بالنسبة للجانب اإلجتماعي .تعمل على حتسني أدائها البيئي ،00999ملواصفات اإلدارة البيئية اإليزو 
وكذا باإلعتماد على مواصفة املسؤولية  ،OHSAS 18000تعتمد على املواصفة ، إلدارة الصحة والسالمة املهنية

وأهم  ،سيتم التطرق للدور اإلسرتاتيجي للجودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة ،وعليه. 00999اإلجتماعية اإليزو 
 :ن خالل املباحث التاليةم   ميكن التطرق هلا املواصفات اليت تدعم ذلك

 

 املستدامة؛ للتنمية النظري اإلطار -
 املستدامة؛ للتنمية اإلقتصادي البعد حتقيق يف الشاملة اجلودة إسرتاتيجية دور -
 املستدامة؛ للتنمية اإلجتماعي البعد حتقيق يف الشاملة اجلودة إسرتاتيجية دور -
 .املستدامة للتنمية البيئي البعد حتقيق يف الشاملة اجلودة إسرتاتيجية دور -
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 لتنمية المستدامةمدخل حول مفهوم ا: المبحث األول
الل عقد الثمانينات، حيث تكتسي التنمية يارات التنموية اجلديدة خ  ن أبرز الت  يار التنمية املستدامة م  يعترب ت     

املؤمترات تزايدة على كافة املستويات، فصارت حمل إنشغال دول العامل، وإنعقد من أجلها العديد من املستدامة أمهية م  
سة عامل مهم إلثارة وتعترب املؤس   .الدولية وأصبحت حتتل مكان الصدارة بني ما يشغل العامل من مهوم ومشكالت

  .فها على الربحك راجع إلقتصار هد، وذل  على الصحة البشرية املشكالت البيئية والتلوث والتأثري سلبا  
 

 التاريخي، مستوياتهاالتنمية المستدامة مفهومها، تطورها  : المطلب األول
وأبرز إضافة إىل أدبيات التنمية خالل العقود  ،ن أهم التطورات يف الفكر التنموي احلديثعترب التنمية املستدامة م  ت     

. زاء املشاكل البيئية والعالقة القائمة بني اإلنسان والتنمية البيئيةه الظاهرة بتزايد الوعي إ  األخرية، حبيث إرتبطت هذ  
يف هذا املطلب التطرق إىل السياق التارخيي للتنمية املستدامة وأهم املفاهيم املتعلقة هبذه الظاهرة، سنحاول 
 .ومستوياهتا

 

 طور التاريخي للتنمية المستدامةالت: الفرع األول
ا ى أن  كان ينظر للتنمية عل  ،األربعينات واخلمسينات قدي  عالل قتصادية عدة تطورات، فخ  االرف مفهوم التنمية ع     

ا قتصاديني للتنمية على أن  وكان هذا مرادفا ملفهوم النمو االقتصادي، حيث كان ينظر االرتفاع مستوى دخل األفراد ا
باإلضافة إىل حتقيق معدالت منو مرتفعة يف قطاعات معينة تعرب  ،عملية يزداد فيها الدخل الوطين ومتوسط دخل الفرد

الفكر التنموي  قتصادي، وبالتايل فإن  على اجلانب اال ل الفرتة املذكورة مل تركز إال  التنمية خال املالحظ أن  . عن التقدم
الزيادة اليت تطرأ على : "اقتصادية يف املقام األول، وعرفت على أن  اا قضية يف هذه املرحلة عاجل قضية التنمية على أن  

 .1"الناتج القومي من سلع وخدمات يف فرتة زمنية معينة
تصر يف يشمل جوانب إجتماعية بعدما كان يقات، بدأ مفهوم التنمية يات حىت منتصف السبعينية الستينمع ناي   

املرحلة السابقة على القضايا اإلقتصادية فقط، فقد أخذت عملية التنمية يف طياهتا أبعادا إجتماعية كان أساسها 
هذه املرحلة  تجتسدفقد . تصاد يستمر بالنموقاضاء على البطالة والالمساواة يف التوزيع ضمن قتقليل الفقر وال

لة والالمساواة يف ز الشهري الذي يعرف التنمية من خالل حجم مشكالت الفقر والبطاري  بشكل واضح يف منوذج س  
شباع ا: الذي حيدد فيه عملية التنمية يف ثالثة أبعاد رئيسية هي Todaroيف منوذج توداروا  تجتسدالتوزيع، كما 
 .2اسية وإحرتام الذات وحرية اإلختياراحلاجات األس

قتصادية يف صورة تقليل أو إزالة الفقر، وعدم املساواة تعريف التنمية اال عيد  فرتة السبعينات، أ   بإختصار فإن     
يف هذه املرحلة . 3وعاما   شائعا   ، لقد أصبح شعارا  "إعادة التوزيع من النمو: "قتصادي يرفع شعاراوالبطالة يف سياق 

                                                 
1

، دار الفجر للنشر 1ط ،-اسة للمفاهيم واألهداف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات والمؤسساتدر –قتصاد اإلسالمي المنهج التنموي البديل في االصاحل صاحلي،  _
 .88، ص6002والتوزيع، القاهرة، 

2
 .60، ص6002، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1ط ،-فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها–التنمية المستدامة عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط،  _

3
 .26، ص 6002حممود حسن حسين وحممود حامد حممود، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، : ، ترمجةالتنمية اإلقتصاديةميشال توداروا،  _
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، اليت وظفت فيها التنمية "بالتنمية اإلجتماعية"مما أطلق عليها بعض الباحثني  إجتماعيا   ت التنمية بعدا  أخذ
 .قتصادية خلدمة البشريةاال
الذي " اسيةإلحتياجات األس  إسرتاتيجية ا" خالل الدعوة إىل " اسيةاإلحتياجات األس  "ظهر منهج  ،1722يف عام    

من خالل  ه الميكن ختفيف الفقر املطلق إال  ية ملنظمة العمل الدولية والذي أشار إىل أن  ظهر يف مؤمتر العمالة العامل
 .توفري اإلحتياجات األساسية للتغدية والصحة واملياه واملأوى

تغطية اإلحتياجات األساسية من "اهلدف من هذا املنهج هو نوع جديد من النمو اإلقتصادي الذي ميكن من ف   
من خالل إعادة توجيه النمو من أجل حتقيق مشاركة  ،خالل إعادة توزيع املوارد ضمن القطاعات اإلجتماعية

 .1"احملرومني
اليت هتتم جبميع و  ظهر فيها مفهوم التنمية الشاملة ن منتصف السبعينات إىل منتصف مثانينات القرن العشرين،م  ا أم     

يس من أجل زيادة معدالت صاغ أهدافها على أساس حتسني ظروف السكان العاديني ولوت  جملتمع واحلياة، جوانب ا
متثلت يف معاجلة كل جانب من جوانب  ،السمة اليت غلبت على هذا النوع من التنميةف .تصادي فقطقالنمو اال

راد، األمر الذي جعل هذه التنمية ووضعت احللول لكل مشكلة على إنفاجملتمع بشكل مستقل عن اجلوانب األخرى 
غري قادرة على حتقيق األهداف املنشودة يف كثري من اجملتمعات، ودفع إىل تعزيز مفهوم التنمية املتكاملة اليت تعين 

 .2خمتلف جوانب التنمية ضمن أطر التكامل القطاعي واملكاين
قضية التنمية، فقط ظهر مفهوم التنمية كما حدثت خالل عقدي الثمانينات والتسعينات عدة تطورات خبصوص    

نذ يف تبنيه وتروجيه، من خالل تقاريره اليت صدرت م   رياديا   البشرية الذي لعب فيه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي دورا  
 عملية توسيع اخليارات املتاحة للناس، مثل عيش حياة: "اللتنمية البشرية، واليت عرفت هذه األخرية بأن   1770عام 

صحية وطويلة واحلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى املعيشة املطلوب، إضافة إىل احلصول على املعارف 
 .3"إخل....،لتحسني املستوى التعليمي واملشاركة يف صنع القرارات

ة اليت باتت ومنذ بداية مثانينات القرن املاضي بدأ العامل يصحو على ضجيج العديد من املشكالت البيئية اخلطري    
. يف ظل إمهال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود املاضية هتدد أشكال احلياة فوق كوكب األرض، وكان هذا طبيعيا  

 ،قتصادي واألمناط اإلستهالكيةاحلالية يف النمو الدميغرايف وااله إذا إستمرت اإلجتاهات توضح توقعات البيئة العاملية أن  
تفوق قدرهتا اإلستيعابية، وقد تضيع املكاسب البيئية اليت برية على البيئة الطبيعية فسيزداد الضغط بصورة ك

  .4والتحسينات الظاهرة نتيجة إزدياد سرعة التلوث وإستنزاف املوارد الطبيعية
 
 

                                                 
1

 .26، ص6002، دمشق، NAPCلزراعية، ، املركز الوطين للسياسات اقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعياالدوناتو رومانو،  _
2

 .61عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط، مرجع سابق، ص _
3

 .162، ص6002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1ط ،-نظريات وسياسات وموضوعات–قتصادية التنمية االمدحت القريشي،  _
4

 .02، ص6002، الكويت، فيفري، 62: ، جملة جسر التنمية، العددقتصاديات البيئةااحلاج حسن،  _
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ضت عن اجلهود الدولية متخ   قد. ساعد يف التغلب على هذه املشكالتة تنموية جديدة ت  فب إجياد فلسذا وج  ل     
 Brundtland* ، والذي ظهر وتبلور ألول مرة يف تقرير برونتالند"التنمية املستدامة: "رف بإسممفهوم جديد للتنمية ع  

Report   1792ر ألول مرة عام ش  ون. 
 : إنعقدت عدة مؤمترات أمهها مايلي ،ألجل هذا املستدامة من اإلعتبارات البيئيةإنطلقت التنمية    
دولة من  62 تشكيل جلنة حتضريية مؤلفة من ممثلي حيث ت   1726د مؤمتر روما ق  ع  )وما نشر نادي ر  1726سنة    

ك بإستغالل املوارد اإلقتصادية،  حول تطور اجملتمع البيئي وعالقة ذل   تقرير مفصال  ( بينها دولة عربية واحدة هي مصر
كما ت . 1لوث وغريها من املشاكل البيئيةب إستنزاف املوارد والتببس 61ومن أهم نتائجه توقع حدوث خلل يف القرن 

 116، حضر هذا املؤمتر ممثلوا 1726جويلية سنة  2/12ستوكهومل بني أعقد قمة األمم املتحدة حول البيئة البشرية يف 
دولة عربية، إضافة إىل عدد كبري من املنظمات غري احلكومية، ت عرض خالل هذا املؤمتر جمموعة  12دولة، من بينها 

، كما وضع اجملتمعون يف 2لقرارات اخلاصة بالتنمية اإلقتصادية وضرورة الرتابط بني البيئة واملشاكل اإلقتصاديةمن ا
ملشكالت البيئة الراهنة واملستقبلية، والدعوة للعمل حنو إجياد وعي بيئي لدى كل أفراد اجملتمع  شامال   املؤمتر تصورا  

. 3(البيئة للجميع ورعايتها هتم اجلميع ومشكالهتا تؤثر على اجلميع)بيئة العاملي يؤدي به إىل املشاركة يف محاية ال
 .دتوصية هبدف توجيه العمل الدويل والوطين يف هذا الصد   107مبدأ و 62ستوكهومل إىل تبين أتوصل مؤمتر 

ه  أمهية التقرير أن   عن حالة البيئة يف العامل، وكانت تقريرا   (UNEP)وضع برنامج األمم املتحدة للبيئة  1796سنة     
رت اجلمعية العامة لألمم املتحدة امليثاق أق  . على وثائق علمية وبيانات إحصائية أكدت اخلطر احمليط بالعامل كان مبنيا  

ه التأثري على الطبيعة، وجيب األخذ أكتوبر، اهلدف منه توجيه وتقومي أي نشاط بشري من شأن   69العاملي للطبيعة يف 
 .4رة النظام الطبيعي عند وضع اخلطط التنمويةبعني اإلعتبار قد

هور التنمية املستدامة والذي مجع عدد من علماء، مفكرين ت إنشاء نادي روما وهي أول فكرة لظ   1792سنة    
الدول، دعى هذا النادي إىل ضرورة إجراء أحباث ختص جماالت التطور العلمي  فإقتصاديني، رجال األعمال من خمتل

 .5النمو يف الدول املتقدمة لتحديد حدود

                                                 
برونتالند رئيسة وزراء سابقة يف النرويج، يعرف هذا التقرير بتقرير برونتالند نسبة إىل رئيسة اللجنة العاملية للبيئة والتنمية اليت قامت بإعداد هذا التقرير، هي غرو هارليك : تقرير برونتالند _*

 : لة عامل املعرفة وت تسمته مبستقبلنا املشرتك، لإلطالع أكثر راجعولقد ت ترمجة هذا التقرير إىل العربية من جم
: علي حسني حجاج، منشورات جملة عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألداب، العدد: حممد كامل عارف، مراجعة: ، ترمجة مستقبلنا المشترك ،اللجنة العاملية للبيئة والتنمية -

 .22، ص1797، 126
، رسالة ماجيستار، غري منشورة، كلية احلقوق واإلقتصاد، جامعة قتصادية في تحقيق التنمية المستدامةسة االجتماعية مدخل لمساهمة المؤس  المسؤولية البيئية واإلالطاهر خامرة،  _1

 .62، ص6002قاصدي مرباح، ورقلة، 
2
_ A. kiss et Jean-Didier sicault, La conférence des nations unies sur l’environnement, Stokholm, 5/16 juin, 

1972, Afdi, 1972, p.607. 
3

 .10، ص1727، الكويت، 66: ، جملة عامل املعرفة، العددالبيئة ومشكالتهارشيد احلمد وحممد سعيد صابرين،  _
4

 _ Prieur Michel et Doumbé Billé Stéphane, Recueil francophone des textes internationaux en droit de 

l’environnement, Bruxelles, 1998, p.306. 
5

 .672، ص6002، القاهرة، 1، دار األمني للنشر والتوزيع، طقتصاد حماية البيئةاحممد عبد البديع،  _
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ضمن " تقرير برونتالند: "بعنوان قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحدة تقريرا   1792سنة ا يف أم     
ننا ك  ه ال مي، أكد هذا التقرير أن  "غرو هارمل برونتالند: "ها السيدةتقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية واليت كانت ترتأس  

التنمية املستدامة تعترب  كما طرح فكرة أن  . 1اإلستمرار يف التنمية مامل تكن قابلة لإلستمرار ومن دون ضرر بيئي
قتصادي ومحاية ة حتقق اإلنسجام ما بني النمو االمنوذج تنموي بديل، ووضع إسرتاتيجية تتصور إمكانية وجود تنمي

  .2اإلجتماعية البشريةالبيئة مع األخذ بعني اإلعتبار املتطلبات 
ج هذا املؤمتر بفعل توصيات تقرير و  ت  بالربازيل  1776جوان  12، عقد مؤمتر ريو دجيانريو يف 1776سنة ه يف حني أن     

زعماء العامل  ن بينها دعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل ضرورة عقد مؤمتر دويل جيمع كل  برونتالند واليت كان م  
إجتمع اجملتمع الدويل يف ريو دجيانريو ملناقشة سبل تفعيل التنمية املستدامة واعتمد قادة العامل . 3ا البيئةللنظر يف قضاي

وأهم . ، مع وجود خطط عمل حمددة لتحقيق التنمية املستدامة(61أجندة )جدول أعمال القرن الواحد والعشرون 
 :4النتائج اليت توصل إليها هذا املؤمتر

 ؛(61أجندة )لتطبيق ميثاق األرض  61ن جدول أعمال القر  -
 إدماج البيئة يف عملية التنمية الشاملة للدول؛ -
 .حبث مسألة املؤسسة اليت تشرف على عملية التنفيذ -

 نبعاثات الغازات على رأسهااف إىل احلد من والذي يهد( اليابان)وتوكول كيوتو ت إقرار بر  1772سنة ه يف كما أن     
 .5ستخدام نظم الطاقة اجلديدة واملتجددةا، وزيادة (CO2) لكربونغاز ثاين أكسيد ا

يف جوهانزبرغ جبنوب إفريقيا، حضر املؤمتر أكثر إنعقد مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة  ،6006سنة كذلك يف    
تنفيذ نتائج مؤمتر رئيس دولة وعشرات اآلالف من املتخصصني يف جماالت البيئة والتنمية، وقد أعدت خطة ل 100من 

عجل اخلطى وتعزز التعاون الدويل، واألخذ القمة العاملية لإلستفادة من املنجزات املتحققة من مؤمتر البيئة والتنمية وست  
هذه اجلهود إىل تعزيز تكامل عناصر التنمية املستدامة  بعني اإلعتبار ملبادئ ريو بشأن البيئة والتنمية، وستؤدي كل  

 .6زةعز  إقتصادية، تنمية إجتماعية، تنمية بيئية بإعتبارها دعائم م  تنمية : الثالثة
السنة املوالية  إنعقد مؤمتر بايل بأندونيسيا ناقش قضية التغري املناخي، ويف ،6002ديسمرب  12 ه، ويفكما أن     

لة باجلهود حول قضية تغري املناخ يف حلقة متص( دامنارك)عقدت قمة كوبنهاكن  6007ديسمرب 2 وبالتحديد يف
مؤمتر كانكون  6010نوفمرب  67عقد يف  كذلكالدولية الرامية ملواجهة اإلحتباس احلراري حتت رعاية األمم املتحدة،  

 .يف املكسيك بشأن تغري املناخ
 

                                                 
1

 .122، ص1779، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، األمن الغذائي للوطن العربيحممد السيد عبد السالم،  _
2

 _ Lavoisur, Revue francaise de gestion, le developpement durable, N:152, hermes, 2004, p.118. 
3
_ Thierry Garcia, L’objectif de developpement durable de l’organisation mondiale du commerce, L’harmattan, 

paris, 2008, p. 35. 
4

 _ Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir: le developpement durable, Afnor,2004, p.09. 
5

، الطاقة ألغراض التنمية املستدامة 1، اجلزء بناء القدرات في نظم الطاقة المستدامة في نهج للتخفيف من الفقر وإدراج قضايا النوع اإلجتماعي في القضايا الرئيسيةاإلسكوا،  _
 .10، ص6002يف دول اإلسكوا، نيويورك، 

 .07، ص6006سبتمرب،  2/ أوث 62 ، نيويورك،-جوهانزبرغ–تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة منشورات األمم املتحدة،  _6
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 مفهوم التنمية المستدامة: الفرع الثاني
وذلك راجع لتعدد إستخذاماهتا، فالبعض لقد عانت التنمية املستدامة من التزاحم الشديد يف التعريفات واملعاين،    

صالح األخطاء والتعثرات اليت إل يتعامل معها كرؤية أخالقية والبعض األخر يراها منوذج تنموي بديل، أو رمبا أسلوبا  
هلا عالقة بالبيئة، وهناك من يتعامل معها على أنا قضية إدارية وجمموعة من القوانني والقرارات اليت تعمل على توعية 

 .وختطيط إلستغالل املوارد بشكل أفضل
، حيث Ecologyإىل علم اإليكولوجيا  sustainableن الناحية اللغوية واألصل، يعود مصطلح اإلستدامة م     
رضة إىل تغريات هيكلية تؤدي إىل ظم الديناميكية اليت تكون ع  ستخدمت اإلستدامة للتعبري عن تشكل وتطور الن  ا

م مصطلح اإلستدامة للتعبري عن استخد ،يف املفهوم التنموي .اصر العالقات ببعضهاحدوث تغري يف خصائص وعن
وعلم اإليكولوجيا على إعتبار أن العلمني مشتقني من نفس األصل   Economyطبيعة العالقة بني علم اإلقتصاد 

ذي هو املدخل الرئيسي والذي ال ،وبالرجوع إىل املعىن اللغوي ،ا يف اللغة العربيةأم  . ECO: اإلغريقي، حيث يبدأ بــ
منها التأين يف : م عان متعدة( دوم)ام الذي جذوره ستدايساعد يف حتديد املعىن اإلصطالحي الدقيق، فقد جاء الفعل 

التنمية املستدامة هناك من ترمجه ب ،sustainable development: ا املصطلح اإلجنليزي لــالشيء، واملواظبة عليه، أم  
املستدامة،  ةقول التنمية املستدمية، ويعرب مصطلح التنمية املستدمية أكثر دقة من مصطلح التنميوالبعض اآلخر ي

فاآلخر يعكس فقط مبدأ إستمرارية عملية التنمية، بينما يشتمل التنمية املستدمية على مبدأ اإلستمرارية ويشري إىل 
ه األكثر تم إختيار مصطلح التنمية املستدامة ألن  قوى الدفع الذايت هلذه التنمية واليت تضمن إستمراريتها، لكن ي

 .1إستعماال  
منذ الظهور الرمسي للتنمية املستدامة، تعرضت الكثري من املنظمات العاملية والكتاب والباحثني بشىت اإلختصاصات    

 : إىل تعريفها، ملا هلذا املوضوع من أمهية وإتساع، وسنحاول التعرض ألهم التعاريف كاآليت
يف تقرير  1792وأعترب أول مصطلح رمسي سنة  Gro Harlen Bruntlandالتنمية املستدامة ألول مرة من قبل  عرفت

تلك التنمية اليت تليب إحتياجات احلاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية : "امستقبلنا املشرتك، على أن  
 .2"إحتياجاهتم

مستقبل األجيال القادمة، ودمج اإلحتياجات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ركز هذا التعريف على احلفاظ على    
 :3وحيمل هذا التعريف يف طياته مفهوم احلاجة وفكرة القيود. يف تعريف واحد

 اإلحتياجات اخلاصة واألساسية للفقراء، اليت ينبغي أن تعطي هلم األولوية؛: احلاجة -
 .هذه األخرية على تلبية اإلحتياجات احلالية واملستقبيلةأي القيود البيئية وقدرت : القيود -

                                                 
1

 .62-62عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط، مرجع سابق، ص _
2
_ Anne E.Egelston, Sustainable development: A history, édition Springer, New York, 2012, p.83. 

3
_ Anthony Rosa et karen Dechetl et Mérylle Aubrun, Guide pratique du developpement durable, Afnor, 2005, 

p.10. 



 قتصاديةسة االأبعاد التنمية المستدامة في المؤس    كركيزة لتجسيدإستراتيجية الجودة الشاملة                    الفصل الثاني     

 

 
11 

التنمية اليت تأخذ : "االتنمية املستدامة بأن   ، فقد عرفت6891ا تعريف اإلحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة سنة أم     
تحدة للبيئة والتنمية الذي كما عرف املبدأ الثالث املقرر يف مؤمتر األمم امل  .1"بعني اإلعتبار البيئة واجملتمع واإلقتصاد

ضرورة إجناز احلق يف التنمية، حيث تتحقق بشكل متساو : "االتنمية املستدامة بأن   6886أنعقد يف ريودجيانريو سنة 
 حتقيق التنمية املستدامة ينبغي أن    احلاجات التنموية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل، وأشار املؤمتر يف مبدئه الرابع أن  

 .2"ال يتجزأ من عملية التنمية بل متثل جزءا   ،يكون مبعزل عن محاية البيئةال
 تلك التنمية اليت تستخذم املوارد الطبيعية دون أن  : "االتنمية املستدامة على أن   Websterعرف قاموس ويبسرت    

 Edwardها إدوارد باربري فر كما ع. 3"ستخدامهاا، أي ضرورة ترشيد أو كليا   تسمح بإستنزافها أو تدمريها جزئيا  

Barbier   ذلك النشاط الذي يؤدي إىل اإلرتقاء بالرفاهية اإلجتماعية أكرب قدر من احلرص : "التنمية املستدامة هي أن
التنمية املستدامة ختتلف  على املوارد الطبيعية املتاحة، وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئة، ويوضح بأن  

 .4"لتنميةل وتداخال فيما هو طبيعي وإجتماعيية يف كونا أكثر تعقيدا عن التنم
التنمية املستدامة اليوم هي خطوة صغرية حنو اإلنسان من جهة، وهي قفزة عمالقة حنو  ومنه نستطيع القول أن     

 .5البشرية من جهة أخرى
اإلقتصادي  ،م البيئياحتقق التوازن بني النظ التنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت أن   كما سبق، ميكن القول   

عتبار التنمية اي بغكما ين. م يف حتقيق أقصى قدر من النمو يف كل نظام من هذه األنظمة الثالثاهواإلجتماعي وتس
توفري إحتياجات حالية )املستدامة عملية واعية معقدة طولية األمد وشاملة لكافة اجملاالت واألبعاد، غايتها اإلنسان 

التنمية املستدامة تشمل حتقيق التحول ف. ه جيب احملافظة على البيئةكما هو شأن التنمية البشرية، إال أن  ( ومستقبلية
ستحداث التكنولوجيا إىل تكنولوجيا خضراء االسريع يف القاعدة التكنولوجية للحضارة الصناعية، مما يؤدي إىل 

باملشاركة والرشد يف إختاذ القرارات، وبالتايل ضمان إستدامة بيئية صديقة للبيئة، كل هذا يتم ضمن حيز سياسي ميتاز 
 .وتكنولوجية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
_ Corinne Gendron, Le développement durable compromis, Québec, 2005, p.166. 

2
 .12، ص6000، الدار الدولية لإلستشارات الثقافية، القاهرة، 1هباء شاهني، ط: ة، ترمجمبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسيشيت،  _

3
_ Beat Burgenmeier, Economie de développement durable, 2

 ème
 édition, Bruxelles, 2005, p.38. 

 .72، ص1772، يناير، 122: العريب، العدد، جملة املستقبل التنمية المستدامة والعالقة بين البيئة واإلقتصادعبد اخلالق عبد اهلل،  _4
5
_ Assen Slim, Le développement durable, 2

 ème
 édition, édition le cavalier bleu, Paris, 2007, p.60. 
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 التنمية المستدامةوأهداف  مبادئ  : المطلب الثاني
ة املستدامة كما تسعى التنمي  .ن خالل قوهتاتستند التنمية املستدامة إىل جمموعة من املبادئ األساسية واليت تكسبها م  

م ن خالل آلياهتا وحمتواها إىل حتقيق جمموعة م ن األهداف، تشمل أهدافا  إقتصادية وإجتماعية وبيئية ولتحقيق مجلة 
 .هذه األهداف

 

 مبادئ التنمية المستدامة: الفرع األول
مة بني النمو م ن جهة والبيئة إنطالقا  م ن العالقة القائ حددت املبادئ األساسية اليت تقوم عليها التنمية املتسدامة   

تواى هت ه املبادئ متثل  :1فيمايلي م ن جهة أخرى، وحم 
عد أسلوب النظم أو املنظومات ي   :ستخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامةا -1

System approch   البيئة اإلنسانية ألي  إلعداد وتنفيذ خطط للتنمية املستدامة، وذلك من منطلق أن   أساسيا   شرطا
أي تغيري يطرأ على حمتوى وعناصر أي نظام فرعي  ل، وإن  ك  جمتمع ماهي إال نظام فرعي صغري من النظام الكوين ك  

يف عناصر وحمتويات النظم الفرعية األخرى، ومن مث يف النظام الكلي  مباشرا   مهما كان حجمه ينعكس ويؤثر تأثريا  
على ضمان حتقيق توازن النظم الفرعية برتبها  ،من خالل هذا األسلوب ،ستدامةلذلك تعمل التنمية امل. لألرض

ب لو ستخدام أسا ن  أميكن القول . يف النهاية إىل ضمان توازن بيئة األرض عامة يؤديوأحجامها املختلفة، وبشكل 
 .ة اجملتمعاتهو أسلوب متكامل يهدف للمحافظة على حيا ،النظم يف إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستدامة

التنمية املستدامة عبارة عن ميثاق يقر مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف إختاذ القرارات  :المشاركة الشعبية -2
فالتنمية املستدامة . اجلماعية من خالل احلوار، خصوصا يف جمال ختطيط التنمية املستدامة ووضع السياسات وتنفيذها

ا تنمية من تبدأ يف املستوى املكاين احملل ي، أي مستوى التجمعات السكانية سواءا  كانت مدنا  أم قرى، هذا يعين أن 
يتطلب حتقيقها وتوفري شكل مناسب من أشكال الالمركزية، اليت متكن اهليئات  development from belowأسفل 

وال ننسى . متابعة خططهاالرمسية والشعبية واألهلية والسكان بشكل عام من املشاركة يف خطوات إعداد وتنفيذ و 
الدور املتعاظم للحكومات احمللية واجملالس البلدية والقروية اليت تصدر يوميا  عشرات القرارات اليت ختدم حاجات 

 .وأولويات اجملتمع احمللي وتعمل على تشكيله وفق منط معني
القرن العشرين عشر مبادئ أساسية ويف هذا الصدد، فقد أصدر أيضا البنك العاملي لإلنشاء والتعمري مع ناية    

 :2تقوم عليها التنمية املستدامة وهي
حتديد األولويات بعناية، إقتضت خطورة مشكالت البيئة وندرة املوارد املالية التشدد يف وضع األولويات : 1املبدأ  -1

 .وحتديد املشكالت الواجب التصدي هلا بفعالية
                                                 

1
 :راجع كال من _

 .122- 126، ص6010، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، مدخل إلى التنميةمجال حالوة وعلي صاحل،  -
 .22- 20سابق، صمد غنيم وماجدة أمحد أبوزنط، مرجع حمعثمان  -
2

التنمية املستدامة : الدويل حول حبوث وأوراق امللتقى، 2002إلى المؤتمر بالي  1992مؤتمر دي جانيرو 1التنمية الشاملة المستدامة المبادئ والتنفيذ من خبابة عبد اهلل،  _
 .26، ص6009أفريل  2/9وم اإلقتصادية وعلوم التسيري جبامعة سطيف، اجلزائر والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، كلية العل
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التأكيد على فعالية التكلفة، حبيث يسمح هذا التأكيد بتحقيق إجنازات   اإلستفادة من كل دوالر، أي: 6املبدأ  -6
 .كثرية مبوارد حمدود

إغتنام فرص حتقيق الربح لكل األطراف، حبيث بعض املكاسب يف جمال البيئة سوف تتضمن تكاليف : 2املبدأ  -2
فاءة واحلد من الفقر ومفاضالت، والبعض اآلخر ميكن حتقيقه كمنتجات فرعية لسياسات صممت لتحسني الك
 .والعمل على خفض الدعم الستخدام املوارد الطبيعية، وهو أوضح سياسة لتحقيق الربح للجميع

استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا، إن  احلوافز القائمة على السوق والرامية إىل خفض األضرار : 2املبدأ  -2
 .الضريبية هي األفضل من حيث املبدأ والتطبيق

اإلقتصاد يف استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية، حيث جيب العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيما  : 2املبدأ  -2
 .وقدرة

العمل مع القطاع اخلاص، جيب على الدولة التعامل جبدية وموضوعية مع القطاع اخلاص، بإعتباره : 2املبدأ  -2
 .عنصرا  أساسيا  يف العملية اإلستثمارية

 .اإلشراك الكامل للمواطنني أي املشاركة الشعبية: 2دأ املب -2
: توظيف الشراكة اليت حتقق جناحا ، جيب على احلكومات اإلعتماد على اإلرتباطات الثالثية اليت تشمل: 9املبدأ  -9

 .منظمات اجملتمع املدين، وتنفيذ تدابري م تظاف رة للتصدي لبعض القضايا البيئية -القطاع اخلاص -احلكومة 
 .حتسني األداء اإلداري املبين على الكفاءة والفعالية، من خالل تبين املديرين أدىن التكاليف: 7املبدأ  -7

إدماج البيئة من البداية، يف سياسات الدول وإسرتاتيجيات املؤسسات وكذلك اإلستثمارات اجلديدة : 10املبدأ  -10
 .املزعم إنشائها مستقبال  

بادئ السالفة الذكر هي مرشدا  للتنمية املستدامة وحتدي يتطلب من اإلقتصاديني وكل رجال نستنتج مما سبق أن  امل   
العلم واملسؤولني املشاركة على حنو كامل يف جماهبته والعمل على حتقيق األهداف املسطرة للتنمية املستدامة من أجل 

 .  العاملصنع جيل جديد من صانعي السياسات البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية يف
 

 أهداف التنمية المستدامة: الفرع األول
ن حتقيق مجلة من األهداف الشاملة لكافة اجملاالت، وميكن تلخيصها إلرساء مفهوم التنمية املستدامة، البد م     

 :1فيمايلي
 من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية لتحسني نوعية: تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان -1

س ، عن طريق الرتكيز على اجلوانب النوعية للنمو، وليوروحيا   ونفسيا   وإجتماعيا   حياة السكان يف اجملتمع إقتصاديا  
 .قراطيالكمية وبشكل عادل ومقبول ودمي

                                                 
1

 .20 -69سابق، ص مرجع  عثمان حممد غنيم وماجدة أمحد أبوزنط، _
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بني نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم التنمية املستدامة ترتكز على العالقة  :إحترام البيئة الطبيعية -2
الطبيعية  ا ببساطة تنمية تستوعب العالقة احلساسة بني البيئةا أساس حياة اإلنسان، إن  يعية وحمتواها على أن  الطب

 .عالقة لتصبح عالقة تكامل وإنسجاموالبيئة املبنية، وتعمل على تطوير هذه ال
، وحثهم على املشاركة وتنمية إحساسهم باملسؤولية جتاهها :تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة -3

برامج ومشاريع التنمية ن خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الفاعلة يف إجياد حلول مناسبة هلا م  
 .املستدامة

ا موارد حمدودة، لذلك تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أن   :تحقيق إستغالل عقالني للموارد -4
اإلستغالل املفرط  ميكن القول أن   .ستخدامها وتوظيفها بشكل عقالينازافها أو تدمريها وتعمل على حتول دون إستن

قتصاد اال هور البيئي يشري إىل أن  التد ديد، ألن  نمية هو ناتج للمجتمع الصناعي اجلب للتاح  والتدبري املص  
ن ها بدرجة أكرب م  خلصرد غري املتجددة، ويستن يستنفذ املوايم  اإلستخالصي واملبين على النموذج اإلقتصادي امله  

 .1قدرهتا على البقاء 
حتاول التنمية املستدامة توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم : ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع -5

دام املتاح واجلديد ستخاأهداف اجملتمع، من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي، وكيفية 
ينجم عن ذلك خماطر وآثار بيئية سالبة، أو على  منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع وحتقيق أهدافه املنشودة دون أن  

 .عليها مبعىن وجود حلول مناسبة را  األقل أن تكون هذه املخاطر واآلثار مسيط
ريقة تالئم إمكانياته وتسمح بتحقيق وبط :المجتمع إحداث تغير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات -6

 .التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية اإلقتصادية والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة هلا
 : وايل يبني لنا األهداف الشاملة للتنمية املستدامةالشكل امل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

، 62: اإلقتصاد واإلدارة، جملد: عبد العزيز، جملة جامعة امللك التنمية المستدامة بين الحق في إستغالل الموارد الطبيعية والمسؤولة عن حماية البيئةعبد اهلل مجعان الغامدي،  _
 .192، ص6007، السعودية، 01: العدد



 قتصاديةسة االأبعاد التنمية المستدامة في المؤس    كركيزة لتجسيدإستراتيجية الجودة الشاملة                    الفصل الثاني     

 

 
61 

 "املستدامةاألهداف الشاملة للتنمية " (:02) شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .26 ، ص6000، الدار الدولية لإلستشارات الثقافية، القاهرة، 1هباء شاهني، ط: ، ترمجةمبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسشيت،  :المصدر
  

ملستدامة، كما يتم من حيز أو بعد من أبعاد للتنمية اتكون ض   ،املسطرة للتنمية املستدامة ،هته األهداف واملبادى   
اإلعتماد على مؤشرات لقياس املستوى الذي وصلنا إليه يف حتقيق مجلة األهداف املسطرة، وهذا ما سيتم التطرق إليه 

 .يف املطلب املوايل
 

 أبعاد ومؤشرات التنمية المستدامة: المطلب الثالث
أبعاد متحددة ومتنوعة ومتداخلة فيما بينها، التعاريف املعاجلة يف املبحث األول للتنمية املستدامة تتضمن  إن     

، وحتمل التنمية احلديثةيساهم يف حتقيق تطور ملحوظ بالنسبة للتنمية  والتفاعل بني هذه األبعاد من شأنه أن  
ه املستدامة يف طياهتا جمموعة من القضايا اليت تعرب عن مؤشرات ميكن من خالهلا قياس املستوى الذي وصلت إلي

 . التطرق إليه بالتفصيل هذا ما سيتم. دامةتسالتنمية امل
 

 

 :ةاألهداف البيئي
لنظام وحدة ا -

 اإليكولوجي،
قدرة حتمل النظام  -

 البيئي،
 التنوع البيولوجي، -
 .القضايا العاملية-

 :قتصاديةاألهداف اال
 النمو، -
 املساواة، -
 .الكفاءة -

 :األهداف اإلجتماعية
 التمكني واملشاركة، -
 احلراك اإلجتماعي، -
 التماسك اإلجتماعي، -
 اهلوية الثقافة، -
 .التطوير املؤسسي -

 :األهداف التكنولوجية
دام التكنولوجيات تقليل إستخ -

 املضرة بالبيئة،
نشر وتطوير التكنولوجيات النظيفة  -

 .والصديقة للبيئة

التنمية  
 املستدامة
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  أبعاد التنمية المستدامة: الفرع األول
ن شأنه إحراز تقدم الرتكيز عليها م   تتميز التنمية املستدامة بأبعاد متعددة وخمتلفة تتداخل فيما بينها، وبالتايل فإن     

د اإلقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية والسياسية، األبعا: يف حتقيق التنمية املستدامة، وتتمثل هذه األبعاد يف
 :1سنتطرق هلا كالتايل

خلدمات، ن السلع وان خالل تلبية إحتياجاهتم م  يقصد به حتسني مستوى معيشة األفراد، م  : قتصاديالبعد اال -1
قتصاد على البيئة، إذ يطرح ويتمحور البعد اإلقتصادي للتنمية املستدامة حول اإلنعكاسات الراهنة واملستقبلية لإل

ميكن حصر البعد اإلقتصادي فيما . يف جمال توظيف املوارد الطبيعية مسألة إختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية
هالك اليت هتدد يقاف تبديد املوارد الطبيعية بتغيري أمناط اإلستهالك الفردي من املوارد الطبيعية، وإحصة اإلست: يلي

مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته، حيث تقع مشكالت التلوث لوجي، باإلضافة إىل التنوع البيو 
ب تكريس املوارد الطبيعية ألغراض التحسني العاملي على عاتق الدول الصناعية، وتقليص تبعية البلدان النامية، كما جي

وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف  هناك روابط وثيقة بني الفقرحيث املتسمر يف مستويات املعيشة، 
املساواة يف بالتايل  ،ن التفاوت يف املداخيللتبعية املطلقة للقوى الرأمسالية، واحلد م  ن التاريخ اإلستعماري واالناجم ع  

 .وتقليص اإلنفاق العسكري توزيع املوارد،
 امة يف رفض الفقر والبطالة والتفرقة اليت حتد من حقوقديف هذا اجملال تربز فكرة التنمية املست: البعد اإلجتماعي -6

ن طريق العدل كأساس اإلستدامة ع  ويتجلى هنا البعد اإلجتماعي   ،املرأة، واهلوة الكبرية بني األغنياء والفقراء
 -احلراك اإلجتماعي -(ضبط السكان)ت النمو الدميغرايف تثبي -: جتماعي، وأهم عناصر البعد اإلجتماعي هياإل

حتقيق العدالة اإلجتماعية بني أفراد اجليل احلايل من جهة مث بني  -التنوع الثقايف -املشاركة الشعبية -الصحة والتعليم
 ن جهة أخرى؛ل احلايل واملستقبلي م  أفراد اجلي

ن خالل لبيئة، م  ه جاء ملعاجلة عالقة التنمية بايكتسي البعد البيئي للتنمية املستدامة أمهية كبرية ألن  : البعد البيئي -2
احلفاظ على املوارد الطبيعية فهذا البعد يتمثل يف . تتعداها أال  وضع األساسيات اليت تقوم عليها احلدود اليت جيب 

، ن جراء التنمية لإلحتياط والوقايةستخدام األمثل على أساس مستدام، وتوقع ما قد حيدث للنظم اإليكولوجية م  واال
العمل  وتدمري الغطاء النبايت،إستعمال املبيدات،  عن طريق إتالف الرتبةعدم : ة فيمايليمجال األبعاد البيئياوميكن 
تقليص مالجئ األنواع بددة وحتسني كفاءة شبكات املياه و ستخدامات املصيانة املياه أي وضع حد لالعلى 

                                                 
 :راجع كال من _1
 http//: www.maroc-ecology.net/article.php3?id_aarticle=124 consulté le: أديب عبد السالم، أبعاد التنمية املستدامة، مقال نشر على املوقع -

13/12/2012. 
التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد : الدويل حول حبوث وأوراق امللتقى ،-حالة الجزائر–اإلستثمار األجنبي كإستراتيجية للتنمية المستدامة بوهزة حممد وبن سديرة عمر،  -

 .677، ص6009أفريل  2/9وعلوم التسيري جبامعة سطيف، اجلزائر  املتاحة، كلية العلوم اإلقتصادية
، جملة أحباث إقتصادية وإدارية، العدد السابع، كلية العلوم اإلقتادية والتجارية 2009-2001قتصادي جزائر من خالل برنامج اإلنعاش االالتنمية المستدامة في الزرمان كرمي،  -

 .179، ص6010وان والتسيري، جامعة حممد خيضرة، بسكرة، ج
 .12، ص1772، ديسمرب 02: ، جملة التمويل والتنمية، العددالنهج اإليكولوجي للتنمية المستدامةكولون رينر،   -

http://www.maroc-ecology.net/article.php3?id_aarticle=124
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تباس احلراري، ن اإلحاخ م  اية املنمحالبيولوجي لألجيال املقبلة و  تنوعالبيولوجية، أي صناعة ثراء األرض يف ال
 .رد الطاقوية واملعدنيةاإلستغالل الرشيد للمواو 

 :ن خالل األخذ باإلعتبارات التاليةميكن حتقيق اإلستدامة التكنولوجية م  : البعد التكنولوجي -2
حتباس احلراري لغازات املسببة لإلن إنبعاثات ااحلد م  جيات احملسنة والتشريعات الزاجرة والعمل على األخذ بالتكنولو 

 .تدهور طبقة األوزونومحاية 
 ، أثر بالغ على 1والذي يبلوره مفهوم احلكم الراشد ،غياب البعد السياسي للتنمية املستدامة ن  إ :البعد السياسي -2

ة فالبعد السياسي هو الركيز . يئية بصورة تعيق التنمية املستدامةبكافة األبعاد األخرى اإلقتصادية واإلجتماعية وال
ن خالل جتسيد مبادئ احلكم الراشد وإدارة احلياة السياسية بشكل يراعي األساسية لتحقيق التنمية املستدامة، م  

ويضمن مرتكزات الدميقراطية والشفافية يف إختاذ القرارات وتنامي الثقة واملصداقية، وتويل السيادة واإلستغاللية 
 :خالل الشكل املوايل وميكن توضيح ذلك من .للمجتمع بأجياله املتالحقة

 "أبعاد التنمية املستدامة" (:08) شكل رقم

 
 :من إعداد الطالبة باإلعتماد على :المصدر

- Emmanuel Rey, Régéneration des friches urbaines et developpement durable, édition presses universitaires de 

louvain, Paris, France, 2013, p.43. 

، حبوث وأوراق امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة اإلستخدامية للثروة البترولية في الجزائر ،صاحليصاحل  -
 .926، ص6009أفريل  2/9قتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، األستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم اال

 

                                                 
جمموعة من اآلليات واملعايرر اليت حتفز  هو أسلوب ممارسة السلطة يف إدارة املوارد اإلقتصادية واإلجتماعية للبالد من أجل حتقيق التنمية املستدامة املنشودة، ويعتمد على: احلكم الراشد _1

 : النمو واإلنفتاح السياسي، لإلطالع أكثر على احلكم الراشد وآلياته راجع كال من
 .106ص ،6009، جامعة املسيلة، اجلزائر، 01: قتصادية وعلوم التسري والعلوم التجارية، العدد، جملة العلوم االوجه آخر للعولمة...الحكم الراشدأمال شوتري،  -
 .09، ص1772، األمم املتحدة، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامةمنشورات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  -
سيلة، اجلزائر، ماي، التسيري الفعال يف املؤسسة، جامعة امل: ، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حولالحكم الراشد وخوصصة المؤسسات ألجل تسيير فعالخلضر عزي وحسان بوعاية،  -

 .10، ص6002
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 شرات التنمية المستدامةمؤ : ع الثانيالفر 
صحاب القرار ، وتسمح املؤشرات ألحنو حتقيق التنمية املستدامة حيتاج صانعوا القرار إىل معلومات للمضي قدما     

ففي الوقت احلايل حنن حباجة إىل إعداد . ن رصد التقدم احملرز يف سبيل حتقيق التنمية املستدامةوواضعي السايسات م  
يدة للتنمية املستدامة لتقومي أثر النشاطات والتأثري على القرارات حنو األحسن، حيث يقتضي التوازن بني مؤشرات ج

تطلب مؤشرات ت وتغيري أمناط صنع القرار،األنشطة اإلقتصادية والرفاه اإلجتماعي وإحتياجات البيئة يف عملية التنمية 
 :1تكمن أهم املعايري يف حتقيق التنمية املستدامة معايري اإلعداد اجليد، حيث

 تكون طويلة األمد على مر األجيال؛ تعكس صحة اجملتمع اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو البيئي، وأن   أن   -
 ببساطة يستطيع اجملتمع فهمها وتقبلها؛ أي   ،تكون واضحة وميكن حتقيقها أن   -
 تكون قابلة للقياس وميكن التنبؤ هبا؛ أن   -
 ة متاحة؛تكون ذات قيم حدي أن   -
 توضح ما إذا كانت املتغريات قابلة للقلب وميكن التحكم فيها أم ال؛ أن   -
 تكون مقبولة إجتماعيا   يتم توظيفها بدقة وأن   ينبغي حتديد األساليب املستخدمة يف إعداد أي مؤشر بوضوح وأن   -

 يكون من السهل إعادة إنتاجها؛ وعلميا وأن  
 .ستخدم كل عاماؤشر يشري إىل إجتاهات منوذجية إذا امل احلساسية للزمن، مبعىن أن   -

يضاح هذه اميكن و ستدامة، مؤشرات التنمية املستدامة تعكس مدى جناح الدول يف حتقيق التنمية امل ن  أكما      
 :2كمايلياملؤشرات  

بعة على املوارد قتصادية املتدية املستدامة تأثري السياسات االقتصااال تتعكس املؤشرا :قتصاديةالمؤشرات اال -1
 : الطبيعية، ومن أهم هذه املؤشرات

حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، نصيب  :املؤشر من االتعاون الدويل لتعجيل التنمية املستدامة، يتكون هذ -أ
 .واردات السلع واخلدمات/صادرات السلع واخلدماتالثابث اإلمجايل احمللي اإلمجايل و اإلستثمار 

وميكن قياسه من خالل نصيب الفرد السنوي من إستهالك الطاقة، حيث يقيس هذا : ط اإلستهالكتغري أمنا -ب
 .املؤشر نصيب الفرد من الطاقة يف بلد ما

ويتم قياسها من خالل رصيد احلساب اجلاري كنسبة مؤوية من الناتج احمللي اإلمجايل أو : املوارد واآلليات املالية -ج
أو عن طريق صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية  سبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايلمن جمموع الدين اخلارجي كن

 .لقاة من الناتج احمللي اإلمجايلاملت  
 :تتمثل هذه املؤشرات يف مايلي: المؤشرات اإلجتماعية -2

                                                 
1

، كلية العلوم اإلقتصادية ووعلوم التسيري، جامعة 06: نوري منري، أجهزة اإلعالم التنموي ودورها يف محاية البيئة ودعم التنمية املستدامة، جملة البحوث والدراسات العلمية، العدد _
 .2-2، ص6009الشلف، اجلزائر، ديسمرب 

2
 .9 -2، ص6001، األمم املتحدة، تحليل ونتائج: تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان اإلسكواة واإلجتماعية لغريب آسيا، قتصادياللجنة اال _
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السكان الذين عدد ر الفقر البشري و مؤشمعدل البطالة،  وميكن رصد التقدم احملرز من خالل: مكافحة الفقر -أ
 .يعيشون حتت خط الفقر

الديناميكية الدميغرافية واإلستدامة، ويقاس من خالل معدل النمو السكاين وهو عبارة عن متوسط تغري املعدل  -ب
 . للسنةينالسنوي بالنسبة حلجم السكان، ويقيس هذا املؤشر معدل النمو السكا

النسبة بني البالغني، و معدل اإلملام بالقراءة والكتابة  خاللمعدل التعليم والوعي العام والتدريب، ويقاس من  -د
 .حاق باملدارس الثانويةاإلمجالية لإللت  

عدد السكان الذين ال متوسط العمر املتوقع عند الوالدة و  محاية صحة اإلنسان وتعزيزها، ويتم قياسها من خالل -ه
 .مونة واخلدمات الصحيةحيصلون على املياه املأ  

 .سكن واألمن اإلجتماعي ومحاية املواطنني من اجلرائممؤشر ال -و
يعترب هذا املؤشر من أهم مؤشرات التنمية املستدامة، فهو يعكس أهم أبعاد التنمية : مؤشر التنمية البشرية -ز

إلعتماد البشرية، وقام برنامج األمم املتحدة بإعداد مؤشرات لقياس التنمية البشرية وله تقرير سنوي يرتب دول العامل با
ومؤشر الصحة العامة ومؤشر  ،مؤشر توزيع الدخل مؤشرات جزئية؛ هو مؤشر مركب من ثالثف على مؤشرات معينة،

 .1التعليم
تعترب املؤشرات البيئية جزء ال يتجزأ من مؤشرات التنمية املستدامة وتكتسب أمهية خاصة يف  : المؤشرات البيئية -3

عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد التغريات اليت حتدث على البيئة واملوارد كونا حتقق أهداف التنمية املستدامة 
 :تتمثل هذه املؤشرات يف. 2ا تقيس مدى حتقيق األهدافالطبيعية سواء كانت إجيابية أو سلبية، كما أن  

 :أهم املعايري هيو  موارد املياه العذبة وإمداداهتا، محاية نوعية -أ
 ،نالسكا/املوارد املتجددة -
 .اإلحتياطات املتجددة/ستخدام املياها -

 :ويتم رصد التقدم من خالل راعة والتنمية الريفية املستدامة،النهوض بالز  -ب
 ،الفرد من األراضي الزراعية نصيب -
 ،ة واألراضي املزروعة بصورة دائمةنصيب الفرد من األراضي الصاحلة للزراع -
 .ستخدام األمسدةا - 

 :ويتكون هذا املؤشر من غابات والتصحر،مكافحة إزالة ال -ج
 ،التغري يف مساحات الغابات -

                                                 
1

 :لإلطالع أكثر على مؤشرات التنمية البشرية، راجع كال من _
 .19/16/6009: نشر بتاريخ www.aou4all.com: سلمان حسني احلجي، مؤشرات التنمية، اجلامعة العربية املفتوحة مقال نشر على املوقع -
 .  www.un.org/arabic/esa/hdr/2004: تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، منشور على املوقع -
2

نوفرب،  6/2، املؤمتر اإلحصائي العريب الثاين، اجلماهريية العربية الليبية الشعبية اإلشرتاكية العظمى، المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامةد الرمحن رداد، مخيس عب _
 .22، ص6007

http://www.aou4all.com/
http://www.un.org/arabic/esa/hdr/2004
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 .نسبة األراضي املتضررة بالتصحر -
قياس اإلمكانيات التكنولوجية اليت توظف خلدمة التنمية املستدامة تعتمد على  إن   :المؤشرات التكنولوجية -4

من حيث املقدرة التكنولوجية، وحتديد مدى جناح بني دول العامل مؤشرات مركبة ميكن من خالهلا عقد املقارنات 
خلص برنامج األمم املتحدة . 1السياسات املتبعة خالل فرتات زمنية معينة يف حتسني وتطوير اإلمكانيات التكنولوجية

هناك مؤشرات  أن  مؤشر تنافسية القطاع الصناعي ومؤشر اإلجناز التكنولوجي، كما : مؤشرين رئيسني مها 6002عام 
 .كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل  هذا األخريث والتطوير واإلنفاق على البح

هي تلك املؤشرات املتعلقة مبؤشرات قياس احلكم الراشد، واليت ميكن التعبري عنها : المؤشرات السياسية -5
لة، سيادة القانون، اإلستقرار درجة الشفافية، املشاركة، املساء: باملستويات اليت وصلت هلا مبادئه وآلياته املتمثلة يف

 .السياسي، حماربة الفساد، حرية اإلعالم، الالمركزية، إستقاللية السلطة القضائية والعناية حبقوق اإلنسان
 قتصاديةسة االلمؤس  اأرباح  زيادة   فيالتنمية المستدامة  دور  : المطلب الرابع

ال يعترب خيار من بني اخليارات املطروحة  ،قتصاديةالصعوبات اال إنتهاج التنمية املستدامة يف ظل   يعتقد الكثري أن     
نتهاج التنمية املستدامة يعترب بالنسبة ا إن  . وأبعد من ذلك فهو خيار مفروض عليها ،قتصاديةاالسات أمام املؤس  

اليت حيقق أحد الوسائل  سة أحد الوسائل اليت تسمح هلا بإعادة حتديد إسرتاتيجياهتا الطويلة املدى ويعترب أيضا  س  للمؤ 
 ،هو بذلك أحد العناصر املتوقع اإلسرتاتيجي على األجل املتوسط والقصري، فهلا التميز عن غريها وحيسن تنافسيتها

التنمية  ميكن القول أن   .سات اإلقتصادية إىل اإلستعانة جبملة من األدواتإلدماج التنمية املستدامة، تلجأ املؤس  و 
 :2تصادية، من خاللقسة االاملستدامة رهان رابح للمؤس  

سة يسمح إدماج التنمية املستدامة يف طرق وأساليب سري املؤس   التنمية املستدامة عنصر من عناصر األداء، أي أن   -1
احلصول على آثار إجيابية تسمح  ،مرور الزمن ،يسمح هلا معكما . هلا باإلخنراط وإنتهاج عملية التحسني املستمر

 .ية مع اإلهتمام بالبعد اإلجتماعيمتطلبات الزبائن دون التفريط يف حتسني اإلنتاج بتحقيق وتلبية واإلستجابة لكل
اإلعتماد على مبدأ التحسني املستمر يف إنتهاج التنمية املستدامة، حيث تعتمد هذه األخرية على اإلدارة الشاملة  -6

 .ترتكز على مبدأ التحسني املستمر والطويلة األجل واليت
ال ميكن أن تعتمد على التحسني املستمر كقاعدة يف اإلدارة بدون وجود حيث سة، رد املؤس  تثمني مجيع موا -2

لقادر على تثمينها حبيث يكون هو الوحي ا ،ح لكل املواردسة واجلام  مشروع موحد جلميع اجلهود املوجودة داخل املؤس  
 .وإعطائها قيمة

                                                 
1

 .02، ص6010، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، 72: العدد ، جملة جسر التنمية،قتصاديكنولوجية والنمو االاإلمكانيات التحممد سيد أبو السعود،  _
2

الدويل  حبوث وأوراق امللتقى ،قتصادية مع اإلشارة للوضع الراهن للجزائريةسات االالتنمية المستدامة والتحديات المطروحة أمام المؤس  بقة الشريف والعايب عبد الرمحان،  _
 .127، ص6009أفريل  2/9قتصادية وعلوم التسيري جبامعة سطيف، اجلزائر للموارد املتاحة، كلية العلوم االة التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامي: حول
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إىل  ،مهما كان شكلها ،ساتتسعى بعض املؤس  حيث  ة،سعامل من عوامل ضمان بقاء املؤس  التنمية املستدامة  -2
وذلك عندما حتاول جاهدة ضمان بقائها يف ظل بيئة وحميط جد متقلب، ومن  ،اإلهتمام بتطبيق التنمية املستدامة
 :حتقق هلا بقاءها مايلي واليت من شأنا أن   ،سة اإلهتمام هبابني العوامل اليت جيب على املؤس  

 ،الك الطاقة وللموارد الطبيعيةقتصاد يف إستهاال -
 .رغبات وتطلعات اجملتمع واألداء البيئي واإلجتماعيقتصادي وتلبية  األداء االالتوفيق بني -
تكون أكثر تنافسية  سة أن  اإلنتاج اجليد بواسطة الفعالية البيئية، وهذه األخرية هي طريقة يف التسيري تشجع املؤس   -2

تنتج أكثر مبوارد أقل ويكون  على املستوى البيئي، وتشجع الفعالية البيئية يكون بأن   وأكثر مسؤولية وأكثر إبتكارا  
وكذلك تفادي تبذير املوارد  ،نذ البداية يف تصميم املنتوجذلك بإدماج عنصر يسمى بإعادة إستعمال الفضالت م  

 .الية ومن الناحية البيئيةحية املحيقق إجيابيات من النا فتحسني طرق اإلنتاج من شأنه أن  . وتفادي التلوث
التحكم يف ف اليت تتحكم يف تكاليفها البيئية، الفعالية البيئية هي تطبق سة اليتاملؤس   إن  : يف التكاليف التحكم -2

تتحكم يف التكاليف  سة اليت تنخرط يف منهجية التنمية املستدامة بإمكانا أن  التكاليف يتعدى اجلانب البيئي، فاملؤس  
 .على عملية التحسني املستمرويكون ذلك مبحاربة حوادث العمل باإلعتماد  ،اإلجتماعية

سة مطالبة بأن ين يف تطور مستمر واملؤس  تطلعات اجملتمع املد إن  : اإلنتاج التنمية املستدامة عنصر من عناصر -2
قتصادية احية االنتتصرف تصرفات مسئولة من ال جيب أن  ، وعليه يف هذا اجملتمع فاعال   تتصرف بصفتها جزءا  

 .ألطراف ذات املصلحةواإلجتماعية والبيئية إجتاه كل ا
تتحمل مسؤوليتها اإلجتماعية واملسامهة يف احلياة  سة أن  تقوية وتدعيم الدعم اإلجتماعي، فهذا األخري حيتم املؤس   -9

 .ية، فهي مكان لإلندماج اإلجتماعياإلجتماع
-لنقاباتا -املوردين -الزبائن -العمال)صلحة املاألطراف ذات  إن  : احلوار مع األطراف ذات املصلحة -7

ينتظرون من املؤسسة أسلوب جديد يف اإلتصال ويكون ذلك باحلصول ( اجملاورين للمؤسسة -البنوك -املستهلكني
نشاطها خيدم  تستفيد من ذلك حبيث تعلن للجميع أن   سة أن  وبذلك ميكن للمؤس   ،دون عناء على املعلومات

 .واحد بذلك الشراكة والثقة يف آن   حتهم فتحققمصل
تلبية الرغبات واملتطلبات املتزايدة للمستهلكني والعمال، وهي من بني أهم الصعوبات اليت تعاين منها  -10
 .لى إختيار أفرادها وحتقيق وفائهما ال تقدر عسات اإلقتصادية واخلاصة مبواردها البشرية هي أن  املؤس  
سات، حتاول اهليئات املالية خاصة منها القارضة مراعاة اإلهتمامات ية املستدامة يف تقييم املؤس  مراعاة التنم -11

سات اليت ال تراعي عاقب املؤس  سات مالية ت  بل هناك مؤس   ،سات اليت تتعامل معهاالبيئية واإلجتماعية بالنسبة للمؤس  
كما أصبحت . سات اليت تسعى إىل إحرتام ذلكاملؤس   ا  من يشجع مالي وهناك أيضا   ،اإلهتمامات البيئية واإلجتماعية

 .سات اليت هتتم بالتنمية املستدامةسات املالية متنح حوافز مالية للمؤس  بعض املؤس  
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رجعيات وهي مبثابة م   ،قتصادية إىل اإلستعانة جبملة من األدواتسات االتلجأ املؤس   ،إلدماج التنمية املستدامة   
 :1ذه األدوات يف، وتتمثل ههبا ستدل  ي  

 :ميكن حصرها يف ثالثة وهي: املبادرات الدولية -1
تقدم  والذي حمتواه أن   1772وضعت من طرف منظمة األمم املتحدة سنة : راملبادرة العاملية إلعداد التقاري -أ

 ية واإلقتصادية؛سات تقرير موحد عن التنمية املستدامة الذي من خالله يتم معاجلة املسائل البيئية واإلجتماعاملؤس  
، تقوم بتحديد مجلة من املبادئ ختص التنمية املستدامة هذه OCDEمبادئ منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية  -ب

 سات اإلقتصادية؛وجهة إىل الشركات املتعددة اجلنسيات وهي قابلة للتطبيق على مستوى املؤس  املبادئ م  
الفكرة اليت إنطلقت فوركيزهتا القواعد الثالث للتنمية املستدامة، : « Glabale compact »مبادرة امليثاق العاملي  -ج

قتصاد العاملي وكذلك التوزيع العادل لثروات العامل على مجيع سكان الكرة ا هذه املبادرة هي حماولة دعم االمنه
 .سانمبادئ وتشمل املبادئ العاملية حلقوق اإلن 7تقوم املبادرة على . األرضية يف إطار العوملة

كما   ،وجد حلد الساعة معيار واحد موحد يشمل كيفية إدارة التنمية املستدامةال ي: عايري واملواصفات القياسيةامل -6
أجزاء من  التوجد مواصفات قياسية ميكن من خالهلا احلصول على شهادات معينة، فما هو موجود ال يشمل إال  

 .رهانات التنمية املستدامة
سات سة إىل أخرى، فنجد مؤس  مؤس  قتصادية من سات االمستوى املؤس   لتنمية املستدامة علىختلف اإلهتمام باإ   

سات أخرى تقوم مبمارسات حمتشمة يف هذا كبرية يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة يف حني جند مؤس    قطعت أشواطا  
. سلوكها، تنظيمها، ختطيطها وحىت وظائفها ا غريت منسات الرائدة يف هذا اجملال جند أن  فإذا نظرنا إىل املؤس  . اجملال

سة حتتاج إىل قدر كبري من تسيري فعال وإدخال كافة العناصر اخلاصة باجلودة كل هذه التغريات اليت تقوم هبا املؤس  
. سةقتصادي للمؤس  يق البعد االالشاملة من أجل حتقيق إنتاج منتجات خضراء وذات جودة شاملة حبيث تضمن حتق

 .التطرق إليه يف املبحث املوايل هذا ما سيتم
 

 قتصادي للتنمية المستدامةلجودة الشاملة في تحقيق البعد االدور إستراتيجية ا: المبحث الثاني
قتصادي املستدام، ويعتمد صادية احلرص على حتقيق األداء االسة اإلقتيتطلب حتقيق التنمية املستدامة يف املؤس     

حيث يتم رسم األهداف والسياسات اليت من  ،ينة ختص إسرتاتيجية اجلودة الشاملةحتقيق هذا األخري على أدوات مع
قتصادي ميكن إدارة اجلانب اال. املستدامةريورة اإلنتاجية أو اخلدمية، وفقا ملتطلبات التنمية شأنا تطوير وجتديد الس  

 يزو يف اجلودة الشاملة وفقا  سة على شهادة اإلن خالل حصول املؤس  وحتقيق الكفاءة اإلقتصادية والفعالية م  
سة واليت تضمن حتقيق قتصادية للمؤس  هذه الشهادة مجلة من املزايا اال ، حيث تقدمISO 9000للمواصفات القياسية 

 .التنمية املستدامة
 
 

                                                 
 .122-122، صبقة الشريف والعايب عبد الرمحان،  مرجع سابق _1
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 قتصادي المستداماالكركيزة لتحقيق األداء  الجودة الشاملة  : المطلب األول
م للموارد الطبيعية والبيئية وتصميم املنتجات، والنمو يف املستقبل، كلها أهداف ستخدام املستدامحاية املناخ واال   

حيث تتعلق  .قتصادية إىل حتقيقها وبالتايل جتسيد التنمية املستدامة بأبعادها املتعددةسة االوغايات تطمح املؤس  
ومواكبة التنمية املستدامة، البد من ولكي نكون يف املسار الصحيح . مفاهيم التنمية املستدامة بالتحوالت يف الطبيعة

إسرتاتيجية  Gallear and Ghobadian (1996) :إقرتح كال من هذا السياقويف . إتباع نج إسرتاتيجي يضمن ذلك
وذلك من  ،شرح لدور اجلودة الشاملة يف حتقيق اإلستدامة لة، حيث حاوال كال من الباحثان أن  يقدماناجلودة الشام

 إن  . من خالهلا يزدهر اجملتمعاليت أخالقيات األعمال، و : السلوكيات اإلقتصادية اليت يطلق عليهاالقيات و خخالل األ
إبتكار، وال ميكن إعتبارها جمرد جمموعة من القيم تضمن حياة طويلة  (Ishikawaa 1984)اجلودة الشاملة حسب 

إىل توفري مناخ تنظيمي مبين  Demingيدعو للمنظمة تبين اجلودة الشاملة على األخالق واملبادئ وإحرتام الناس، و 
 .1على القيم األخالقية، حيث تتم ممارسة خمتلف األعمال التجارية ضمن هذا احليز

سة لغرض التميز بني ماهو املؤس   عليها هي تلك القيم واملعايري األخالقية اليت تستند *أخالقيات األعمال إن     
من خالل متكني  ،ا ببساطة تؤثر يف توجه وصناعة وإختاذ القراراتألن  صحيح وماهو خطأ يف املواقف املختلفة، 

راسة والتحليل املنهجي للعمليات اليت يتم بالتايل فهي تلك الد  و  قة بني الصحيح واجليد يف األعمال،املديرين من التفر 
بار ماهو صحيح وجيد للفرد حبيث تكون هذه األخرية أخالقية تأخذ بعني اإلعت ،ن خالهلا تطور القرارات اإلداريةم  

 . 2لك  سة ك  واجملموعة واملؤس  
سة بالعديد يقرتن باإللتزام من قبل املؤس   ،شهادات العاملية لإليزو أو جوائز اجلودة الشاملةالاحلصول على  كما أن     

ام واإلعرتاف االستخدتاج والتوزيع واإلستهالك و يف إطار اإلن( 02رقم راجع امللحق )من املعايري واملبادئ األخالقية 
الشهادة الدولية اخلاصة  بعبارة أخرى فإن   .ة املتبادلة ودقة وصحة املعلوماتباخلصوصيات والعمل الصادق والثق

مبضمون أخالقي وإجتماعي مهم أظهرته  باإللتزام باملعايري الفنية يف إنتاج السلع واخلدمات حتمل يف طياهتا إعرتافا  
ويرتبط األداء بتحقيق التمايز واإلستدامة وال  ،إىل حتسني األداء واحملافظة على املنظمة كما تؤدي. منظمة األعمال

ا عم اإللتزام باجلودة الشاملة يف مجيع مستويات األداء مبعىن املدخالت واملخرجات إذ   يتحقق هذا األخري إال  
 .ر لألداءللتطوير والتحسني املستم تعترب اجلودة الشاملة أساسا   إذ   . والعمليات

                                                 
1

 _ S.Narasimhan and V.kannan, Total quality management as the foundation of sustainability –turning a new 

leaf-, European journal of social sciences, volume:24, N°03, 2011, p.450. 

 :راجع كال من هذه األخريةهي جمموعة من األسس املعنوية واألخالقية اليت متيز بني ماهو صحيح وماهو خاطئ، ولإلطالع أكثر على : أخالقيات األعمال _*
احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، جامعة عنابة، : مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول األخالقية ألصحاب المشاريع الريادية الصغيرة،المسؤولية سناء عبد الكرمي اخلناق،   -

 .02، ص17/11/6007-19اجلزائر، 
- Good governance program, Business ethics –A manual for managing a responsible business entreprise in 

nites statesn UU.S.depatement of commerce, international trade administration,  ,-emerging market economies

2004, p.128. 
 .106، ص6007، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1، طإدارة وإستراتيجية منظمات األعمال المتوسطة والصغيرةطاهر منصور الغاليب،  _2
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افة كقتصادية مستدامة لاقتصادي مستدام من خالل خلق قيمة مضافة اسة يف حتقيق أداء يظهر دور املؤس     
أداء متميز ملواردها قتصادي للطاقات واملوارد املستخدمة، من خالل مع الرتشيد اال األطراف ذات العالقة، تزامنا  

قتصادية اوبالتايل حتقيق تنمية  ،قتصاديااجلودة الشاملة يف حتقيق أداء ور الفعال الذي تلعبه إسرتاتيجية البشرية والد
داء وارد، ويتحقق األمستدامة على املستوى الكلي، وإحداث التكامل اإلقتصادي، وعقلنة اإلنتاج وترشيد إستغالل امل

 .قتصادية مستدامةاخالل خلق قيمة  سة اإلقتصادية منقتصادي املستدام للمؤس  اال
، Stern Stewart & Coقتصادية املضافة هي مصطلح ت وضعه كعالمة جتارية بواسطة مؤسسة القيمة اال إن     

ا أن   ، كما تعرف أيضا  1مجيع أنواع رأس املال املستعملا الربح أو اخلسارة الذي يتبقى بعد طرح مثن كلفة بأن   وتعرف
، وتعطى (أموال خاصة وديون)اء على األموال املستثمرة سة بعد دفع األعبعبارة عن تلك النتيجة اليت حققتها املؤس  

 EVA=NOPAT-(CI*WACC)       2: بالعالقة التالية
CI : األموال املستثمرة يف الفرتةt؛ 

WACC : رأس املال خالل الفرتة لالتكلفة املتوسطة املرجحةt؛ 
NOPAT :ة، ويطلق عليها صايف الربح اإلستغاليل هي عبارة عن نتيجة اإلستغالل بعد الضريبة وقبل املصاريف املالي

 .بعد الضريبة
تكمن . قتصادية املضافة مؤشر لقياس األداء خالل فرتة مالية واحدة أو من فرتة إىل أخرىعترب مؤشر القيمة االي    

ادية قتصاكيف ميكن خلق قيمة : طرح السؤال نفسهعلى ما سبق، ب بناءا   قتصادية املضافة،ام القيمة االخدتساأمهية 
 مستدامة؟ 

تبين مفهوم ومبادئ اجلودة الشاملة واليت تعترب أداة لتحقيق التميز وخلق قيمة  من ، البدسؤالهذا ال لإلجابة عن   
ق كأداة لتحقي،  3ميكن تلخيص أهم مبادئ اجلودة الشاملة . وبالتايل حتقيق أداء مستدام للمنظمة ،إقتصادية مستدامة

 :قتصادية املستدامة كالتايلاالالتميز وخلق القيمة املضافة 
سة جهودها من سة فقط الذي تركز املؤس  يقصد بالعميل هنا ليس العميل اخلارجي للمؤس   :التركيز على العميل -1

أجل التعرف على حاجاته ورغباته من سلع وخدمات، ولكن يقصد به أيضا العميل الداخلي واملتمثل يف الوحدات 
هلك يف نفس تا مورد ومسسة ينظر إليها على أن  فاإلدارات واألقسام داخل املؤس  . وأفرادالتنظيمية من أقسام وإدارات 

ستدامة على حتقيقي الرضا املستدام للعمالء والزبائن من خالل توفري املنتج، وإحرتام اآلجال لتنمية املالوقت، وتعمل ا
واإلهتمام باملوارد البشرية واحملافظة  .طرافألاإلستقبال واإلصغاء ول: زبائن مثلوحتقيق جودة اخلدمات املقدمة لل
 .مة للوصول إىل النجاعة يف أدائهمعليهم وتوفري هلم كل الظروف الالز 

                                                 
-www.islammemo.cc/fan-el-edara/ektesad: ، على املوقع6007ماي  61: ، مقال نشر يومالقيمة اإلقتصادية المضافةالعطار،  حممد أمحد _1

edary/2009/05/21/82341.html . 
أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، : ، امللتقى الدويل حول إستخذام مؤشر القيمة اإلقتصادية المضافة في تقييم األداء المالي للمؤسسةمفتاح صاحل ورزقي حممد،  _2

 .02، ص11/11/6007-10جامعة املسيلة، اجلزائر، 
 .22، ص1772، دار الكتب للنشر، مصر، المؤسسات العربية المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة فيفريد عبد الفتاح زين الدين،  _3

http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/ektesad-edary/2009/05/21/82341.html
http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/ektesad-edary/2009/05/21/82341.html
http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/ektesad-edary/2009/05/21/82341.html
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عتربنا أنفسنا مستهلكني للسلع أو اخلدمات امثلما يتم الرتكيز على النتائج إذا وهذا  :التركيز على العمليات -2
عادة ما يتوجهون  ،صل الزبائن على منتجات ال حتقق هلم توقعاهتمسة أو خارجها، عندما ال يتحسواء داخل املؤس  

من الرتكيز على  يكون هناك تركيز كبري على العميات بدال   إىل منتج آخر منافس رمبا يستجيب لتوقعاهتم أي البد أن  
ستثمار الرشيد ام اإلذا من خالل ختفيض التكاليف واستخدمتكن التنمية املستدامة من حتقيق ذلك، وه. اإلنتاج فقط
اجلودة، اإلنتاجية، التكنولوجيا، : فتحقيق القيمة اإلقتصادية املستدامة يعتمد على توازن العناصر األربعة. قليل املخاطر

،  توازن هذه العنصار يؤدي إىل ظهور منهج يطلق عليه التحسني الشامل والذي يركز على العمليات والتكلفة، ألن  
 .كما يركز على النتائج

الرتكيز على العمليات ميكننا من تفادي األخطاء قبل وقوعها، وحيقق هذا  إن  : تفادي األخطاء قبل وقوعها -3
ستخدام معايري مقبولة لقياس جودة املنتجات واخلدمات أثناء عملية اإلنتاج ااملبدأ اإلستثمار الرشيد وتقليل املخاطر و 

وبالتايل هدر وتبديد للموارد وهذا مما يتناىف مع التنمية املستدامة،  ،ام تلك املعايري بعد وقوع األخطاءمن استخد بدال  
 .قتصادية مستدامةاتايل حتقيق قيم ام عقالين وبالاستخدوبالتايل تفادي اخلطأ قبل وقوعه حيقق لنا عدم هدر للموارد و 

سي كل املشكالت فهوم مؤس  تتبىن م سة أن  تتيح اجلودة الشاملة للمؤس  : إتخاذ القرارات المرتكزة إلى الحقائق -4
من خالل فرص التحسني، يشرتك يف تنفيذه كافة العاملني على خمتلف املستويات باإلضافة إىل إشراك العمالء من 
خالل التفهم الكامل للعمل ومشكالته وكافة املعلومات اليت متثل األساس يف إختاذ القرارات، يتطلب إختاذ قرارات 

باإلضافة إىل كل هذا يتم تبين مفهوم . يم إقتصادية هتدف إىل إستدامة املؤسسةرشيدة تساهم يف خلق فرص وق
 .من أجل إختاذ قرارات رشيدة( احلوكمة) اإلدارة الرشيدة 

قتصادية املضافة موجبة ومستدامة يتطلب من املؤسسات أن تكون أكثر كفاءة ن حتقيق القيمة االأ، وكخالصة   
 .دمات جبودة عالية وبأقل األسعار والتكاليفمما ينتج عنه سلع خ ،وأقل تكلفة

 

  تفعيل وظيفتي اإلنتاج والتسويق المستدامة الشاملة في  إستراتيجية الجوددور  : المطلب الثاني
فع بنظرها عن مواقع أقدامها وتنظر للمستقبل رت  سات الطموحة اليت تـ  لكل املؤس   أصبحت اجلودة الشاملة هدفا     

يز اجلودة الشاملة والدور أهم مامي   من املؤكد أن  . قتصاد العاملي احلديثديناميكية االظور العصر و املشرق مبن
 تشراف آفاق املستقبل بدال  ا تركز على مفهوم البقاء واإلستقرار والتطوير من خالل إس  أن   ،اإلسرتاتيجي الذي تلعبه

 ،الشاملة مبفهومها وأبعادها وأصوهلا املهنية والعلميةاجلودة  لقد أثبث الواقع والتجربة أن  . تعجلسمن الربح السريع امل
بالتايل حتقيق التنمية املستدامة ومحاية البيئة وحتقيق و هي السالح الذي ميكن التعامل بواسطته مع مستجدات العصر، 

 .الربح للمنظمة على املدى الطويل
يات اجلودة الشاملة، ومن ضمنها اإلعتماد تستعني بسياسات وإسرتاتيج سة أن  يتطلب من املؤس   ،لتحقيق كل هذا   

على سياسة اإلنتاج األنظف والتسويق األخضر، ومبا أن اجلودة الشاملة تشمل كافة العمليات الداخلية واخلارجية 
 .فهي هتدف إىل اإلرتقاء بكافة العمليات من أجل مواكبة التطورات احلاصلة وحتقيق التنمية املستدامة ،سةللمؤس  
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 إستراتيجية الجودة الشاملة بمفهوم اإلنتاج األنظف: ولالفرع األ
 عد أمرا  يف ظل متطلبات التنمية املستدامة، ي   سة وأنشطتها،ضمن وظائف املؤس  دراج سياسة اإلنتاج األنظف ا إن     

 .إلستمراريتها وإستدامة نشاطها، وميكن من حتقيق اجلودة الشاملة ضروريا  
ترب اإلنتاج األنظف أحد املقومات اهلامة يف الدول الصناعية وحىت اآلن مازالت يع :مفهوم اإلنتاج األنظف -1

 cleanerزغت فكرة اإلنتاج األنظف ب   .نتاج ولإلكتشاف وتطبيق طرق أنظفاجلهود تبدل لزيادة كفاءة طرق اإل

production   و ت إعطاء مفهوم  ،ةل فكرة التكنولوجيات املنخفضل حم  ح  مع منتصف الثمانينات من القرن املاضي لت
التطبيق املستمر إلسرتاتيجية بيئية ": هبأن   UNEPبواسطة الربنامج البيئي لألمم املتحدة  6881اإلنتاج األنظف عام 

يشمل تطبيق . ف إىل زيادة الكفاءة وتقليل املخاطر على اإلنسان والبيئةملة العمليات اإلنتاجية، هتد  كوقائية م
 .1"االت، ويعمل على تقدمي منتجات وخدمات ألفراد اجملتمعاإلنتاج األنظف كافة اجمل

دف تقليل التطوير املستمر يف العمليات الصناعية واملنتجات واخلدمات هب  : "هكما عرف اإلنتاج األنظف بأن     
رض هلا البشرية إستهالك املوارد الطبيعية، ومنع تلوث اهلواء واملاء والرتبة عند املنبع، وذلك لتقليل املخاطر اليت تتع

 .2"والبيئة
هو عملية وإسرتاتيجية تعمل على إستبعاد امللوثات قبل : اإلنتاج األنظف نستنتج بأن   ،ن التعاريف السابقةم     

ه العملية إجراءات ومبادرات يف جماالت التكنولوجيا يف املنظمات تقوم على تقليل التأثريات تشمل هت  حدوثها، 
 .سةملنتج، كما تعمل على حتسني الفعالية وحتقيق الكفاءة التشغيلية داخل املؤس  الضارة خالل فرتة حياة ا

ن من تفادي املزيد من األضرار البيئية بطريقة اإلنتاج األنظف ميك   أن   ،قتصاديا  اراسات السابقة أثبثت التجارب والد  
املة لكافة املنتجات والوظائف الداخلية فعالة، كما يعمل على التقليل من التكاليف وتوفري األموال وحتقيقي جودة ش

 .3وتوفري املنافع اإلجتماعية وحتسني مستوى املعيشة، ويكون التأثري على املدى الطويلللمؤسسة 
سة على العديد من املزايا واملنافع من خالل إتباعها لسياسة اإلنتاج تتحصل املؤس   :مزايا تطبيق اإلنتاج األنظف -2

يعمل اإلنتاج األنظف على حتسني كفاءة التشغيل للمصانع وحتسني نوعية املنتجات، كما  :4األنظف نوجزها كاآليت
سة من كما متكن املؤس  . عمل على إستعادة املواد الضائعة وإمكانية حتسني بيئة العمل من ناحية الصحة والسالمةي

 كما يعمل اإلنتاج األنظف على توفري  توفري يف التكاليف والعمل على معاجلة النفايات واإلستعانة بإعادة التدوير،
واحملافظة على املواد األولية والطاقة واملاء من  ،سة يف األسواق وحتسني مكانتها التنافسية من جهةفرص جديدة للمؤس  

 . خالل حتسني كفاءة التصنيع واإلستعاضة عن املواد السامة واخلطرة مبواد بديلة من جهة أخرى
                                                 

1
 _ Chris lebeer, Cleaner production exellence model, EFQM, Switzer land,2007, p.7, sur le site: http://www.sba-

int.ch/spec/sba/download, consulté le: 12/11/2012. 
 .102، ص 6002، دار الفكر العريب، القاهرة، 1، طنظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةصالح حممد احلجار وداليا عبد احلميد صقر،  _2

3
 _ Zainura zianon nour, Introduction to cleaner production, working paper for UTM, university technology, 

Malaysia, p.13. 
 : راجع كال من _4

- Pawel kazmierczyk and other, Manual on the development of cleaner production policies –approaches and 

instruments-, working paper for: Unido cp program, Vienna, October, 2002, p.18. 

 .29، ص6001، بريوت، 22: ، العدد2: لبيئة والتنمية، جملد، جملة ااإلنتاج األنظف ومستقبل الصناعةبوغوص غوكسيان،  -

http://www.sba-int.ch/spec/sba/download
http://www.sba-int.ch/spec/sba/download
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لقد حدث إخنفاض كبري يف معدالت التلوث الصادرة عن قطاعات : نتاج األنظفإستيراتيجيات تطبيق اإل -3
 :1فهناك العديد من اإلسرتاتيجيات نذكر منها مايلي سترياتيجيات اإلنتاج األنظف،ابيق صناعية خمتلفة، بعد تط

 .ليمية والعاملية الالزمةية واإلقالعمل على تبين خطط إنشاء مراكز وطنية لإلنتاج األنظف، وإجياد الشراكات الوطن -أ
وينتج عن هذا تكنولوجيا جديدة  ،تطوير املعدات وإستبداهلا، إذ ميكن مقاومة تكوين امللوثات بتطوير األجهزة -ب

 .وذات تصريف أقل للملوثات البيئيةذات كفاءة عالية يف اإلنتاج 
ل ممارسات أفضل الوسائل من أجإدارة داخلية حيث تعمل اإلدارة الداخلية على تشغيل أنظمة اإلنتاج ب -ج

 .وإجراءات داخلية معينة
إعفاء أو ختفيض الضرائب : ى بيئي مثالنتاج األنظف بوضع سياسات ذات منحميكن للحكومات تشجيع اإل -د

 .مع وضع غرامات وضرائب بيئية وضمان قروض املشاريع البيئية
يف حتقيق اجلودة الشاملة مبنتجات املقدمة من طرف  سياسة اإلنتاج األنظف تساهم من خالل ما سبق نستنتج أن     

كما تساهم يف حتسني جودة احلياة وتقليص من إنبعاثات الغازات إضافة إىل توفري عائدات   ،سة ألفراد اجملتمعاملؤس  
  .ستدامةوبالتايل املسامهة يف حتقيق التنمية امل ،وهذا ما هتدف إليه اجلودة الشاملة .مالية من خالل تقليل التكاليف

 

 أثر الجودة الشاملة في تفعيل التسويق األخضر: الفرع الثاني
عانت البشرية وال تزال تعاين من ظواهر ومشكالت بيئية هتدد بشكل مباشر حياة اإلنسان  ،يف العقود األخرية   

رتكيز على دور ال هلذا تعددت اجلهات املسؤولة عن التعامل مع املخاطر البيئية كأن  . وتعكر عليه صفو معيشته
إرتدى التسويق عباءة جديدة . دور التسويق على وجه التحديد منظمات األعمال يف دعم املخاطر البيئية، وهنا برز  

تعترب العالقة بني التسويق والبيئة عالقة تبادلية وثيقة، فالتسويق كان  .خضراء ليؤكد مساندته الكاملة لتلك اجلهود
شباع حاجات ااملسوقون سامهوا بطريقة غري مباشرة يف احلالة السيئة عن طريق  أن   إال  وسيظل احملرك األول للنمو، 

ستعمل لتحقيق هذا اإلشباع ومدى تأثري اإلستهالك على ت  د من اإلهتمام باملوارد اليت الب  إذ  ،ورغبات املستهلك
  *. تسويق األخضرال مالبيئة برز مفهو  من التطورات احلاصلة يف إنطالقا  ، 2جودة احلياة والبيئة 

ومن املثري للسخرية . قد عوجلت يف إطار اجلودة الشاملة ،سي والسعي إىل إرضاء الزبائنمسألة اإلخنراط املؤس   إن     
سات حول العامل أعادت إكتشاف أمهية الرتكيز على الزبون من خالل اجلودة الشاملة إدارات الكثري من املؤس   أن  

                                                 
 .27، ص6011، اهليئة العامة للبيئة، الكويت، يوليو، 127: ، جملة بيئتنا، العددقتصاد البيئياألنظف حجر الزاوية في منظومة االاإلنتاج دالل مجال،  _1
 .12، ص6000، اهليئة العامة للبيئة، الكويت، أغسطس، 62: ا، العدد، جملة بيئتنالعالقة بين التسويق والبيئة، عبد اهلادي املريب _2
ملسؤولية البيئية، وضمن ضوابط يتمحور التسويق األخضر حول إلتزام املؤسسات بالتعامل بالسلع الصديقة للبيئة والقيام باألنشطة التسويقية يف إطار األلتزام القوي با: التسويق األخضر _*

 :لإلطالع أكثر على التسويق األخضر راجع كال من. على البيئة الطبيعية وعدم إحلاق الضرر هباحمددة لضمان احملافظة 
 .22، ص6009، دار اليازوردي للنشر والتوزيع، عمان، التسويق األخضرأمحد نزار النوري وثامر البكري،  -
 .22، ص6002 ، دار اليازوردي للنشر والتوزيع، عمان،1، طالتسويق األخضر، حممد سعيد أمحد -

- Jacquelyn A, Green marketing, NTC business books, Lincolnwood, 1998, p17. 
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عالقة اجلودة الشاملة بالتسويق األخضر ترتبط فبالتايل و ، 1ائن يقع على عاتق التسويقإرضاء الزب بالرغم من أن  
 :2باملتغريات األساسية التالية

لى عنصر اجلودة الشاملة يف منتجاهتا، سات عترتكز معظم املؤس   :عالقة الجودة الشاملة بالمنتوج األخضر -1
املنتجات خالل مراحل دورة حياهتا لضمان إستخدامها  وتقدمي منتجات خضراء للعمالء مع ضرورة متابعة هذه

 .تلبية رغبات الزبائن من جهة أخرىضمن التوجه البيئي من جهة وتكون ذات جودة عالية ل
ه يتالئم مع املستهلكني يعرف التسعري مبنظور التسويق األخضر أن   :عالقة الجودة الشاملة بالتسعير األخضر -2

تباع اات خضراء مبستوى جودة وبسعر خمتلف إىل خلق سوق جديدة خضراء، ويتم اخلضر، حيث يتم صنع منتوج
 .بأعلى سعرإضافة منتوج أقل جودة وأقل سعر أو إضافة منتوج أعلى جودة : سياستني

حيمل الرتويج األخضر يف طياته عناصر أساسية تعرب عن املزيج : عالقة الجودة الشاملة بالترويج األخضر -3
ن م   ،قل فلسفتها البيئيةسة لن   تساهم أساسها اإلعالن األخضر املتمثل يف اإلعالن الذي تتبناه املؤس  الرتوجيي، واليت

ركز على ترويج قيم وثقافة إستهالك منتجات صديقة للبيئة، خالل رسالتها اإلعالنية إىل مجهورها املستهدف، وي  
ذات جودة عالية لكنها قد تفشل يف تسويقها بسبب تصنع منتوجات  ن املؤسسة أن  فالرتويج يلعب دور مهم، إذ ميك  

 .الرتويج هلاإنعدام 
املنتوجات اخلضراء ذات اجلودة العالية تعمل على كسب والء  إن   :عالقة الجودة الشاملة بالتوزيع األخضر -4

ألخضر صفة ن منظور التسويق اتأخذ قنوات التوزيع م  ل ،رجال البيع واملوزعني وتشجيعهم على تصريف منتوجاهتم
 .ن إسرتجاع خملفات املنتج بعد اإلستهالك أو اإلستعمال أو إعادة تدويرهاإضافية متكن م  

ن تفعيل وظيفة التسويق األخضر وحتسني جودة يسمح الدور اإلسرتاتيجي للجودة الشاملة م   ،ن خالل ما سبقم     
 .احلياة واجملتمع

 

 سة  ة المستدامة الشاملة في المؤس  قتصاديأساليب تطبيق الجودة اال: الثالث  المطلب
سة العديد من األساليب والتقنيات الشائعة قتصادية املستدامة الشاملة يف املؤس  االيتطلب تطبيق اجلودة    

اإلستخدام، حيث تساعد هذه األساليب على التحسني املستمر للفعاليات اإلدارية املختلفة ومستوى أدائها وحتقيق 
 تؤدي إىل حتقيق اليتسنقوم يف هذا املطلب بعرض األساليب والتقنيات وعليه . ة اإلقتصاديةساإلستدامة يف املؤس  

 .قتصادية املستدامة الشاملةاجلودة اال
 " Green six sigma"الستة سيغما األخضر  : الفرع األول

الرتتيب األول وتعتمد على لسنوات عديدة الطريقة األذكى إلدارة األعمال اليت تضع الزبائن يف  six sigmaتعترب    
اء وحتسني العمليات داخل ستخدام املعلومات واحلقائق من أجل الوصول إىل حلول أفضل، وأيضا للحد من األخطا

                                                 
 .12، صMCB ،1779، منشورات جامعة ½، العدد 26: ، اجمللة األوروبية للتسويق، اجمللدالصياغة المفهومية لإلهتمام بالجودة الشاملةإيريس موهر،  _1
، جامعة فرحات 2: قتصادية وعلوم التسيري، العددجملة العلوم اال ،-دراسة ميدانية بشركة اإلسمنت عين توتة باتنة–حسين األداء التسويقي دور الجودة في تحيياوي إهلام،  _2

 .، بتصرف102، ص6002عباس، سطيف، 
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ي تتواكب مع التطورات تتوجه األنظار إىل تطوير الستة سيغما لك   ه قد ت يف اآلونة األخرية، أن  أن   إال   .املنطمة
سات من تقليل تأثريها على البيئة إىل جانب ، فهي تساعد املؤس  Green six sigma: حاحلاصلة يف اجملتمع لتصب

 .تعاملها مع القضايا التقليدية داخل عملية التصنيع
سات الستة سيغما األخضر هي مفهوم جديد وال يزال قيد التطور والوصول إليه، اهلدف منها مساعدة املؤس  ف   

هة واحملافظة على البيئة من جهة أخرى، جالطاقات واملوارد لزيادة األرباح من واملنظمات على التخطيط إلستغالل 
يعملون على اجلمع بني الطرق التقليدية للستة سيغما والطرق أنصار هذا املنهج أو التقنية  إن  . ضمن إطار اإلستدامة

 Green sixتسمح . ساتلف املؤس  اجلديدة اليت تساعد يف التعامل مع املشاكل البيئية احلالية واليت تواجهها خمت

sigma   ستخدام اميكن  إىل ذلك للمبادرات اخلضراء على امليزانية العامة، باإلضافة ةسات بتقييم اآلثر العامللمؤس
كما تساعد هذه التقنية يف سد الفجوة بني  نموذج العام للشركة وتوجيهه حنو تكنولوجيا خضراء،الهذه التقنية لتغيري 

م الستة سيغما يف العديد من العمليات التجارية، تستخد .1ستخدام تقنيات خضراءاللشركة من خالل الوضع احلايل 
، لتحديد DMAICولكن الربنامج األكثر مالئمة لتحقيق اإلستدامة من برامج الستة سيغما هو منوذج الستة سيغما 

 .2وقياس وحتليل وحتسني التحكم يف كافة األنشطة والعمليات
 : خبمس مراحل، حيث كل مرحلة هلا عالقة حبرف من حروف النموذج، وهو كاآليت* DMAICج مير منوذ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 _ Yash challa, Report on green technology and green six sigma, version 1.0, kinduz, 23 june 2009, pp. 9-10, 

enablishing sustained exellence, on website: http://www.kinduz.com/, Consulté le: 12/1/2013. 
2
_ Tom Mc carty, Six sixma for sustainabilty, article on website: 

www.joneslarglasalleblog.com/corenet/sustainbility/six-sigma-for-sustainbility, consulté le: 23/1/2013. 

طوات اخلمس يف هذه العملية القوية يف نفس الوقت سنتحصل يعترب هذا النموذج من أهم مناذج حتسني األداء، وهو إختصار خلمسة عناصر، بإتباعها هذه اخل: DMAICمنوذج  _*
 : لإلطالع أكثر على هذا النموذج راجع كال من. DMAICعلى حتسينات ممتازة، ويتحول الفريق من املشكلة إىل العمل على حلها مبتابعة العمل يف 

م للمؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع، إدارة املخاطر وإقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، ، حبث مقدمنهج حديث في مواجهة العيوب Six sigmaحممد عبد العال النعيمي،  -
 . 12-12، ص6002نيسان  12/19

- Peter Plenkiewcz ph.d, the executeve guide to business process management, Iuniverse published, United States 

of America, 2010, p. 146. 

http://www.kinduz.com/
http://www.joneslarglasalleblog.com/corenet/sustainbility/six-sigma-for-sustainbility
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 "DMAIC منوذج" (:05) الجدول رقم
 

D 
Define :  على مستوى العمليات : يتم عليها، مثال حتديد أهداف النشاط وتشخيص العملية اليت جيب أن

 .قسم اإلنتاجقد يكون حتديد اهلدف هو زيادة اإلنتاجية من 

M 
Measure :(القياس )يف  حتديد العمليات ذات التأثري األقوى، ووضع مقاييس صحيحة وموثوقة للمساعدة

 .رصد التقدم احملرز حنو حتقيق هدف حمدد يف اخلطوة السابقة

A 
Analyze (التحليل :)بغي وين. حتديد املتغريات اليت من املمكن أن تكون سببا يف اإلحنراف يف العملية

 .إستخدام األدوات اإلحصائية للتحليل

I 
Improve (التحسني :)  تطغى صفة اإلبتكار على النظام وإجياد طرق جديدة للقيام بأشياء أفضل  جيب أن

 .وبأسعار أرخص، وإستخدام خمتلف األساليب اإلحصائية للتأكد من صحة التحسن

C 

Control :حيحه قبل أن يؤدي إىل عيوب، القيام بتجارب التحكم لضمان أي إحنراف عند اهلدر ويتم تص
مبدئية للنظام والتحقق من قدرات العملية، واإلنتقال إىل اإلنتاج، مث إنشاء آليات للمراقبة ورصد مستمر 

 .للعملية
Source: Pj smit & Gj Gonje, Management principle 4

e
 op, fourth edition, juta & co edition, Cape Town, South 

Africa, 2007, p. 45. 

 

مجلة من الفوائد نتيجة تطبيقها للستة سيغما األخضر، حيث تعمل على  سة حتققاملؤس   ن خالل ما سبق فإن  م     
 :1إزالة التباين من عمليات اإلنتاج، وتقليل العيوب، ويكون ذلك من خالل ثالث طرق أساسية

 تقليل العيوب الناجتة عن تفكيك املنتجات املعيبة؛ -
 ام الطاقة والنفايات النامجة عن العملية اإلنتاجية؛استخدالتقليل من  -
 .تقليل من كمية املواد اخلام والعمل على إصالح العيوب وإعادة التصنيع والتدوير -

 

 دالة تاكوتشي: الفرع الثاني
ا حتقق أكد من أن  يتم ضبط العملية لغرض الت تستند الطريقة اليت إعتمدها تاكوتشي، على مبدأ بسيط وهو أن     

اجلودة، ويكون من األفضل تصميم املنتوج أو اخلدمة لتحقيق املستويات املطلوبة يف مطابقة اجلودة على الرغم من 
طريقة تاكوتشي هي عبارة  أي أن  . وجود اإلحنرافات اليت قد حتدث أثناء عملية اإلنتاج أو خالل نظام تسليم اخلدمة

ستعمال افضال عن  ،لتكلفة ويركز على التطبيق الفعال إلسرتاتيجيات هندسيةعن نظام جودة هندسي مرتبط با
 .2أساليب إحصائية متقدمة 

                                                 
1

 _ Iwan Budhiarta, Green 6-sigma, article on website: fr.scribd.com/doc/46346849/green-six-sigma, Wednesday 5 

january 2011, consulté le: 28/1/2013. 
، رسالة ماجيستار غري -مة للصناعات الكهربائية بمعمل الرواحدراسة تطبيقية في الشركة العا -تحسين جودة المنتج بإستخدام دالة تاكوتشي، العيساوي خالد عبد اهلل إبراهيم _2

  .27، ص6002منشورة علوم يف إدارة األعمال، كلية اإلدارة واإلقتصاد، اجلامعة املستنصرية، بغداد، 
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حبيث يلعب هذان املفهومان  ،دالة اخلسارة وخصائص التصميم: مبفهومني مهمني للجودة مها* إشتهر تاكوتشي   
 1:كالتايل  وهي .قيق أداء مستدام وتقليل التكاليفدورا مهما من خالل حتسني وحت

فهي عملية منظمة وذات  ،تعتمد دالة اخلسارة على حساب التكاليف: loss functionدالة الخسارة  -1
حسابات دقيقة حلساب التباين واإلحنراف عن القيم املستهدفة والتكلفة املراد قياسها هنا هي التكلفة اإلجتماعية، 

ا متاما، فهذ( نتجحتقق تصميم امل)م مع القيمة املستهدفة جعه ينسكان املنتوج الذي ت تصني  إن  ف ،ومبوجب هذا املعيار
سوف يكونون  ،األفراد الذين يشرتون هذا املنتوج يفسر تاكوتشي ذلك بأن  . تكلفة اخلسارة منخفضة جدا   يعين أن  

كلفة الفقدان ة بتوقد أطلق تاكوتشي على مفهوم التكلفة اإلجتماعي. كون اإلنتاج مطابق متاما لرغباهتمسعداء ل  
 L=D²-C :    وتأخذ الدالة شكل ،(خسارة اجلودة)

L : ،خسارة اجملتمعC : (تكاليف اجلودة اجليدة)كلفة جتنب اإلحنراف ،D² :مربع اإلحنراف عن القيمة. 
 :يل يوضح فكرة دالة اخلسارةاالشكل املو و  لى تلبية رغبات الزبائن وإرضائهم،فهذه الدالة تعمل ع

 "دالة تاكوتشي": (09) شكل رقم
                              

 خسارة كبرية                        املستوى الضعيف                                   
 املستوى املتوسط

  خسارة تزداد        املستوى اجليد                                                         
                                  

 املستوى األفضل                         خسارة صغرية                                          
 املستويات األعلى للمواصفات                اهلدف                  املستوى األدىن للمواصفات                              

 

تأطير مفاهيمي ومؤشرات قابلة للتطبيق في –تقنيات التحسين المستمر واألداء التنظيمي واري وعلي منصور حممد بن سفاع، نزار عبد اجمليد الرب  :المصدر
 .62، ص6009، جملة العلوم اإلدارية واإلقتصادية، العدد األول، جامعة عدن، اليمن، يونيو، -المنظمات الصناعية

 

اجلودة الشاملة خبرائط الضبط وضبط العمليات، وهذا  يهتم خصائص التصميم بضبط :خصائص التصميم -2
سم ضبط اجلودة اخلطية، حيث قام تاكوتشي بإضافة تصميم العملية واملنتج كنشاطات لضبط وحتسني امايطلق عليه 

وتساعد هذه الطريقة على إستحداث نظام يطور املواصفات اخلاصة بالعمليات وتصاميمها واملنتج، كما . اجلودة
 : قة تاكوتشي على النقاط التاليةتشمل طري

 .يف جودة اإلنتاج وتقليل التكاليفيساهم التصميم اجليد للعملية واملنتج بشكل فاعل  -أ

                                                 
وحصل على  1762ولد عام . لوجية صناعية يابانية، مدير تنفيذي لشركة أمريكية متخصصة يف التجهيز عالوة على أنه مدير ملؤسسة تكنو taguchiيعد الدكتور تاكوتشي  _*

  .1720يف جمال اجلودة يف اليابان عام  deming، حاز على جائزة 1726عام  kushuالدكتوراه يف العلوم من جامعة 
1

 :راجع كال من _
 .271، ص1772والتوزيع، عمان، األردن،  ، دار الفكر للطباعة والنشر1ط ،-مدخل كمي–إدارة اإلنتاج والعمليات التميمي حسني عبد اهلل حسن،  -
 .221، ص6000، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1، طإدارة اإلنتاج والعمليات، عبد الستار حممد العلي -

-Heizer joy ET Render Barry, Operations management, 6th edition, prentice hall, 2001, p.178. 
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 .اخلاصة بأداء العملية أو املنتج يف اإلحنرافات مستمرا   تتطلب عملية حتسني اجلودة ختفيضا   -ب
 .ب اإلحصائيةستخدام التجار نتج باميكن حتديد مقاييس العملية وامل -ج
 .ستخدام التأثريات غري اخلطية بني مقاييس العملية أو املنتج وخصائص أداء املنتجميكن ختفيض إحنراف األداء با -د

سة من تطبيق خمتلف األساليب هو تلبية رغبات ومتطلبات الزبائن اليت هدف املؤس   فإن   ،ن خالل ما سبقم     
وعي البيئي وثقافة اإلستدامة حيث أصبح الزبون يسعى للحصول على خصوصا مع زيادة ال أصبحت أكثر تعقيدا  

كما تلعب مواصفات . سة بتبين مركز تنافسيمنتجات خضراء غري مضرة للبيئة وذات جودة عالية، مما دفع املؤس  
يتم تسليط الضوء وهذا ما س ،قتصادية حتقيق التنمية املستدامة من الناحية االيف هاما   إلدارة اجلودة دورا   7000اإليزو 

 .ايلعليه يف املطلب املو 
 

 قتصاديةسة من الناحية االة للمؤس  لتحقيق التنمية المستدام  آليةك iso 9000مواصف ات  : المطلب الرابع
 : 1سة يف العناصر التاليةللمؤس   7000ميكن إمجال أهم الفوائد اليت تقدمها مواصفات اإليزو    
 7000شهادة املطابقة للإليزو  معتربة على الصعيد احمللي والعاملي، حيث أن  إمكانية احلصول على حصة سوقية  -1
ا يعود ذلك على ن خالهلا زيادة يف حجم املبيعات، ممسة آفاق سوقية جديدة جتين م  حتقق للمؤس   ن شأنا أن  م  

 .الرحبية
تجاهتا إىل األسواق العاملية وخاصة أن سة على املنافسة، مما يساعدها على تصدير مناملسامهة يف زيادة قدرة املؤس   -6

 .كشرط أساسي لدخول منتجاهتا إليهاسة على شهادة املطابقة  هذه األخرية تعترب حصول املؤس  
 .ستمر جلودة املنتجات أو اخلدماتالتحسني امل -2
 .ستغالل املوارد والطاقةا ترشيد املسامهة يف -2
 ى الرحبية وقيمة السهمتؤثر عل أن  حتقيق ميزة تنافسية من املمكن  -2
 .اليف الناجتة عن التوقعات وغريهاختفيض التكاليف بتقليل نسبة املعيب واهلدر وتقليل تكاليف الصيانة والتك -2
أداء أفضل يف عملية صنع القرار، حيث يعد نظام اجلودة نظاما للمعلومات فاملرجعات الداخلية، ومراجعات  -2

سة مبا حتتاجه متد إدارة املؤس   7000لإليزو للبينات ومراقبتها، تعد مقومات أساسية  األداء اإلداري، والتوثيق السليم
 .ن معلومات لصنع القرارات الصحيحةم
حتسني األداء اإلنتاجي من خالل رفع الكفاءة وزيادة األنشطة التشغيلية، وحتسني العمليات وزيادة إنتاجية  -9

شرتاة الداخلة يف العملية اإلنتاجية، من خالل الرتكيز على عملية تقييم العاملني، وحتسني جودة املواد األولية امل
 .هتم على تلبية املتطلبات احملددةاملوردين وإختيارهم على أساس مقدر 

ن خالل الرتكيز على متطلباهتم وتلبية حاجاهتم سة، واحملافظة عليهم م  أو الزبائن باملؤس   حتقيق ثقة ورضا العمالء؛ -7
 .دمي منتجات خضراء ذات جودة عاليةتقبشكل مستمر و 

                                                 
دراسة حالة شركة مناجم الفوسفات بتسبة –قتصادية لتحقيق التنمية المستدامة سة االفي المؤس  ( اإليزو)العالمية مل للمواصفات اإلستخذام المتكاراشي طارق،  _1

SOMIPHOS- ،196، ص6011، رسالة ماجيستري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف. 
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ن خالل رفع كفائتهم بالتوجيه والتدريب وتطوير ن معونياهتم م  املسامهة يف حتسني أداء العاملني والرفع م   -10
د يف خلق وعي ويساهم يف تكوين سياسات عمل واضحة وحمددة تساع ،القدرات الشخصية وتوضيح مسؤوليتهم

 .وإدراك أكرب للجودة
يق زيادة يف األرباح نتيجة زيادة املبيعات وحتسني العمليات اإلنتاجية وتقليل التكاليف، وبالتايل ترشيد حتق -11

 .إستغالل املوارد والطاقات
ن الضروري ربط اجلودة الشاملة باملضمون اإلقتصادي بصنع املنتج أو السلعة بشكل مريح ن خالل ما سبق، م  م     

ن الضروري أيضا ربط م  . ن جهة أخرىيكون السعر مبتناول القدرة الشرائية م  حبيث و  ،بالنسبة للمصنع من جهة
اجلودة الشاملة حباجات اجملتمع ذات الصلة بالصحة والسالمة واألمان اليت متس اإلنسان والبيئة، حيث يتم توفري كافة 

 .يه يف املبحث املوايلوهذا ما سيتم التطرق إل ،اجلهود لتحقيق التنمية املستدامة من الناحية اإلجتماعية
 

 دور إستراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق البعد اإلجتماعي للتنمية المستدامة: المبحث الثالث
سات األعمال، فإن إدارة شؤونه اليت متثل أصبح الرأمسال ملؤس   ،يف الوقت الراهن ،املورد البشري على أن   بناءا     

املورد البشري دور مهم يف حتقيق ف .ة اجملتمعضافة إىل املسامهة يف حتقيق رفاهيباإل ،سةاجلوانب اإلجتماعية يف املؤس  
سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل معرفة الدور الذي . ةاملقدم السلعةسواء على مستوى اخلدمة أو  ،اجلودة الشاملة

ية اإلجتماعية باجلودة الشاملة مع التطرق من الزبائن الذاخليني والزبائن اخلارجيني وإبراز العالقة بني املسؤول يلعبه كال  
 .62000إىل آلية حتقيق اإلستدامة من خالل مواصفات اإليزو 

 

 تحقيق اإلستدامة اإلجتماعية  لسة اإلقتصادية  المؤس  الزبائن الداخلين في  تأهيل  : المطلب األول
 وكل موظف يسبق عمله اآلخر يعترب موردا  الزبائن يتواجدون داخل املنظمة وخارجها  فإن   ،يف إطار اجلودة الشاملة   

اجلودة الشاملة هي مدخل إىل ف .له لذلك املوظف، يتبع عمله عمل موظف آخر أو يعتمد عليه بشكل ما يعترب زبونا  
شكل مسؤولية كل فرد يف املنظمة من اإلدارات العليا واألقسام تمراحل األداء، و تطوير شامل ومستمر يشمل كافة 

 .إىل إشباع رغبات العميل، ويشمل نطاقها كافة مراحل التشغيل وحىت التعامل مع العميل يا  وفرق العمل سع
ا كنطام إجتماعي حيتوي على أفراد، وعليه وإمن   ،ليس فقط كنظام فين ،فلسفة اجلودة الشاملة تنظر إىل املنظمة إن     
موضع  التفاعل بني اجلماعات يف واقع العمل أيضا  اجلوانب املرتبطة بإجتاهات الطموحات والدوافع والسلوكيات و  فإن  

العنصر البشري هو األقوى واألهم يف إجناح اإلدارة، وجودة العمل هي جزء أساسي يف مفهوم  كما تؤمن بأن  . إهتمام
 .اجلودة الشاملة
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 التعرف على حاجات الزبائن الداخليين  : الفرع األول  
املنظمات ترى الزبائن الداخليني يف املنظمة هم طاقم املوظفني أو العاملني يف  يف إطار اجلودة التقليدية، فإن     

يف إطار اجلودة الشاملة، : "أي نستطيع صياغة اجلملة اإلستهالكية يف التعامل مع املستهلكني كما يلي. املنظمة ذاهتا
 .1"يعمل الزبائن الداخليني على إنتاجها

م إلنتاج بضائعها عمليات حمددة حبيث يكون ستخد  املنظمات ت   نظر التلقليدية بأن  تعريف الزبائن من وجهة ال إن     
ا األشخاص الذين تتعامل معهم املنظمة األشخاص الذين تتعامل معهم املنظمة قبل إمتام هذه العملية هم املوردون، أم  

الزبائن واملوردون هم عبارة عن  إن  ن وجهة النظر التقليدية هذه، فأي م  . بعد إمتام هذه العملية هم املستهلكون
 .جمموعات تقع خارج نطاق املنظمة

يتواجدوا داخل املنظمة أي كل موظف يسبق عمله اآلخر  الزبون واملورد ميكن أن   فإن   ،ا يف إطار اجلودة الشاملةأم     
 معني مث يسلمها إىل يضيف بعض القطع للوح اإللكرتوين( أ)لو قلنا املوظف : مثالفيعترب مورد لذلك املوظف، 

عبارة عن مورد للموظف ( أ)املوظف  من خالل هذه العالقة نالحظ أن  . ليصل هذه القطع فيما بينها( ب)املوظف 
العامل يف  نستنتج أن  كذلك ن خالل هذه العالقة  وم  (. أ)عبارة عن زبون لدى املوظف ( ب)املوظف  ، وأن  (ب)

يبني لنا النظرة التقليدية للزبائن سواء داخل املنظمة أو ( 02)وامللحق رقم  ،ورداملنظمة تارة يعامل كزبون وأخرى كم
 .خارجها

املوظفيني يعتمدون على بعضهم كأفراد كما  ن أن  التعرف على حاجات الزبائن الداخليني عبارة عن التأكد م   إن     
 قد يفرتض البعض أن  . ل دائم ومستمرم يفضون حباجاهتم بشكتعتمد الدوائر والوحدات على بعضها البعض وأن  

ه وأن   ،ن ذاهتاأن عملية التغيري ال حتدث م   ، هوعملية اإلتصال حتدث بشكل طبيعي، ولكن ما جيب اإلشارة إليه
امها لتحسني اإلتصال داخل املنظمة ن املمكن استخدن الوسائل اليت م  وهناك العديد م   .جيب تسهيلها وتشجيعها

 .2رق التحسني واليت ت مناقشتها يف الفصل األولرق الذاتية لإلدارة وف  والف   quality circlesمثل حلقات اجلودة 
 

 سة اإلقتصادية لتحقيق اإلستدامةإستراتيجية تأهيل الزبائن الداخليين في المؤس  : الفرع الثاني
: ات اليت تغطي اجملاالت اآلتيةسة بإتباع عدة إسرتاتيجيميكن حتقيق التنمية اإلجتماعية املستدامة داخل املؤس     

 :من إسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية، وهي كآليتالتدريب، التحفيز، واإلتصال واليت تندرج ض  
دة أشكال، حيث ان األساسية للتوجيه والقيادة، وهو يتخذ ع  كعترب التحفيز إحدى األر ي   :إستراتيجية التحفيز -1
حث عن العوامل اخلارجية احملركة للفرد والدافعة له إلختاذ سلوك معني أو تغيري كعملية الب: " كن إعتبار التحفيزمي  

سة وحتقيق أهدافها من خالل مسامهته يف التحفيز يعمل على الرتكيز على مشاركة العامل يف إدارة املؤس   إن  . 3"مساره

                                                 
 .72، صسابقمرجع الشيخ، خضري كاظم محود وروان منري  _1
 .100ص ،املرجع نفسه _2
 .160، ص6001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2، طإدارة الموارد البشريةأمحد ماهر،  _3
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أغلب  صر اجلودة الشاملة، كما أن  من أهداف وعناويدخل ض   ،ث روح التعاون والعمل كفريق واحدإختاذ القرارات وب  
 .إىل أمهية التحفيز يف املشاركة الفعالة يف إجناح اجلودة الشاملةلة أشاروا يف املبادئ اليت وضعوها واد اجلودة الشامر  

ز سة، واليت تعترب من احلوافتتطلب املشاركة ذات املستوى العايل من مجيع األفراد داخل املؤس   ،واجلودة الشاملة كنظام
راسة حميط إن إتباع إسرتاتيجية التحفيز يتطلب د  . املفضلة حلث األفراد على زيادة العطاء وحتقيق الرضا الوظيفي

املؤسسة وتشخيص وضعيتها لتحديد احلوافز املالئمة هلا واليت تسمح بتحقيق اجلودة الشاملة وحتقيق التنمية املستدامة 
 : ن خاللم  
 حيث التقدير واإلحرتام؛ إشباع حاجيات عماهلا خاصة من -
 سة؛شعور العمال بروح العدالة داخل املؤس   -
 سة وزيادة روح الوالء واإلنتماء؛جذب العمال إىل املؤس   -
 تنمية روح الفريق والتعاون والتضامن بني العمال؛ -
 سة أمام اجملتمع؛حتسني صورة املؤس   -
 .سةتطوير أداء املؤس  -

ن أجل تطوير أداء املوارد البشرية لتحقيق البعد إسرتاتيجية التحفيز ضرورة حتمية م   تطبيق ، يتضح أن  مما سبقو    
 .هلاسة وبالتايل حتقيق الكفاءة وحتسني األداء املستدام اإلجتماعي للتنمية املستدامة داخل املؤس  

القرارات من اإلدارة إىل تدفق املعلومات والتعليمات والتوجهات واألوامر و "ميثل اإلتصال : إستراتيجية اإلتصال -2
قرتاحات وشكاوى وغريها لغرض احباث و اسني، وتلقي املعلومات والبيانات الضرورية منهم يف صورة تقارير و املؤس  

عترب اإلتصال أهم حمرك أو معطل لتفاعالت اجلماعة، وبرنامج حلقات اجلودة منوذج ي  . 1"إختاذ قرار معني أو تنفيذه
ن خالل تدفق املعلومات يف  ن مقاومة التغيري م  قلل م  سمح بتوفري املعلومات الضرورية وي  ن مناذج اإلتصال الذي يم  

ن أجل التحسني كال اإلجتاهني العمودي واألفقي وبني خمتلف املستويات اإلدارية، كما يسمح تدفق املعلومات م  
اجلودة الشاملة وحتقيق البعد سة حتقيق يسمح تطبيق إسرتاتيجية اإلتصال باملؤس  كما . املستمر لنظام اجلودة

 :ن خاللاإلجتماعي للتنمية املستدامة م  
 حتقيق التعاون بني األفراد من خالل نقل وتبادل املعلومات؛ -
 سة؛التنسيق بني جهود األفراد لتحقيق هدف املؤس   -
 حتقيق التفاهم بني اإلدارة والعمال؛ -
 حتقيق الرضا يف العمل ورفع الروح املعنوية؛ -
 .قل إقرتاحات وشكاوى العمال إىل اإلدارة العليان -
عد التدريب العنصر الرئيسي لنجاح تطبيق مدخل اجلودة الشاملة، فتطبيق هذا املدخل ي  : إستراتيجية التدريب -3

عد من الوسائل الكفيلة بتغيري األمناط التدريب ي  ف. يعتمد على تطوير مهارات جديدة مل تكن تعطى اإلهتمام من قبل
                                                 

 .672، ص1779، دار اليازوردي، األردن، أسس اإلدارة الحديثةبشري العالق،  _1
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ن ميكن السلوك اإلنساين م   سلوكية لألفراد داخل املنظمات، إذا أن تزويد املتدربني باملهارات والقدرات من شأنه أن  ال
 .1اإلنسجام مع جممل التغريات اليت ميارسها التدريب يف إطار العمليات التجارية يف حتسني كفاءة وفاعلية املنظمات

حدى إسرتاتيجيات اجلودة الشاملة ألنا اا ن يعتربها بأن  فهناك م  توجد عدة وجهات نظر إلسرتاتيجية التدريب، 
ر إليها بأنا نظ  كما ي  . سةوبالتايل إمكانية حتقيق أهداف املؤس   ،سة ألنشطة اجلودة وأمهيتهاتسمح بفهم كل فرد باملؤس  

 .2سةإحدى اإلسرتاتيجيات الدفاعية تستهدف اإلهتمام بالظروف الداخلية للمؤس  
 :3اتيجية التدريب اخلاصة بتطبيق اجلودة الشاملة اجملاالت اآلتيةتغطي إسرت 

 التدريب املفاهيمي على اجلودة، ويتناول مفهم اجلودة وأبعادها ومبادئها ومتطلبات تطبيقها وغريها؛ -
ودة التدريب على أدوات اجلودة، والذي يتضمن التدريب على املشاركة يف فرق العمل وعلى التسلسل املنهجي للج -

 ومهارات التقييم والتحسني املستمر؛
 جناز املهام بفعالية؛إالتدريب على إدارة الوقت، أي  -
مع األفراد واملعارف كساهبم املهارات يف إختاذ القرار والتعامل يادة، والذي يركز على املديرين ال التدريب على الق -

 .التنظيمية
سة بتدريب أفرادها على كافة األساليب على إلتزام إدارة املؤس   ،املةيف ظل اجلودة الش ،تقوم إسرتاتيجية التدريب    

والطرق للمحافظة على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة، والعمل على وضع برنامج يواكب كافة التغريات يف احمليط 
 .تقوم على الشفافية ومواكبة التقنيات احلديثة ومبادئ احلوكمةو  ،سةاملؤس   هالذي تنشط في

املوارد البشرية تعترب العمود الفقري إلحداث التغيري حنو التنمية وهو أهم  من خالل ما سبق ذكره، نستنتج أن     
نموية العملية الت هم اإلستثمارات ملقابلة التحديات، ألن  ن أإلستثمار يف املوارد البشرية م  عترب اعامل للتنمية، كما ي  

التعرف على مفاهيم دور املوارد البشرية يف إدارة التغيري، ومعرفة أهم التحديات فالبد من  .ترتكز على املوارد البشرية
 تكز على ترقية األداء وحتسني بيئتهبرامج اجلودة الشاملة تر  وأن   ، وآليات وأدوات ومعايري التغيري،اليت تواجه التغيري

سات ن اإلهتمام برتقية األداء يف املؤس  بد م  فال ، تكتمل حلقات التنمية البشريةحىت  ف .واإلهتمام باملوارد البشرية
األداء أسلوب لرتقية اآلداء، وإدخال مناذج لذلك، وتبين أساليب اهيم احلديثة مثل مفهوم احلوكمة كوإدخال املف

وهي جمموعة العوامل الداخلية واخلارجية احمليطة،  ،كذلك من احللقات املهمة البيئية والتنمية اإلجتماعية. سياملؤس  
 .العوامل البيئية هلا تأثريات على املوارد البشرية على األداء، كما أن   أو سلبا   اليت تؤثر إجيابيا  و 

تطوير املوارد، ل أساليبن توفري اإلهتمام باملوارد البشرية يعترب األساس للتنمية املستدامة، فالبد م   وخالصة القول أن     
ق على أرض الواقع واإلهتمام بالقطاعات وبث ثقافة اجلودة الشاملة يف وتوفري التحويل واخلرباء واملتابعة للتطبي

 .سةاملؤس  
 

                                                 
 .162، ص 6002، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طإدارة الموارد البشريةخضري كاظم وياسني كاسب اخلرشة،  _1
 .112-162ص، 6007دار وائل للنشر، عمان، األردن،  ،إدارة الجودة الشاملةحمفوظ أمحد جودة،  _2
 .100، ص6000، جامعة الزقازيق، اإلسكندرية، ، تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين النجاح ومخاطر الفشلزين الدين يزيد عبد الفتاح _3
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 قتصادية  تدامة اإلجتماعية ضمن المؤسسة االدور الزبائن الخارجيين في تحقيق اإلس: المطلب الثاني
املستهلك والعمل  اس إحرتامنسق مشرتك قائم على أس  ظم اإلقتصادية يف العامل تتميز مجيعها ب  ت الن  قد أصبح  ل     

من أمهية املنافسة كمحدد أساسي ملركز أي مشروع يف السوق وبالتايل جتعله أكثر قدرة  على إرضائه، وذلك إنطالقا  
ن خالل قيامه بتقدمي السلع واخلدمات اليت حتقق رغبات العميل، إذ أصبحت م   ،من املنافسني على إرضاء املستهلك

 .التميز والتفوق ملعظم الشركات يف الوقت احلايل ركرة إشباع رغبات العميل هي س  ف  
حتديد املنتجات و حتديد رغباهم : ما أصبحت كل مراحل اجلودة الشاملة مرتبطة مبراعاة مطالب العمالء مثلك     

سواء كان  ،واخلدمات الالزمة إلشباع هذه الرغبات، وأصبحت اجلودة الشاملة تعين إرضاء املستهلك بالدرجة األوىل
 .املستهلك هو املستهلك اخلارجي الذي يتعامل يف السلعة أو اخلدمةهذا 

 عملية اإلنتاج وحدها ميكن هلا أن   أي أن   ،ن الناحية التقليدية، كان الزبائن يستثنون من عمليات تطوير املنتجاتم     
على حتقيق  وغري قادرا   مدمرا  يعترب  ن شأنه أن  مثل هذا التصرف م   فإن   ،تنافسيةترضي املستهلك، ولكن يف بيئة عمل 

كن ن أهم املعايري اليت مت  ويعترب الرضا لدى العمالء م  . ل التنافسية املشتدة يف األسواقأهداف املنظمات يف ظ  
ولقد تعددت الكثري من التعاريف لرضا العمالء والذي ميثل اإلنطباع  ن جودة سلعها وخدماهتا،ن التأكد م  سة م  املؤس  

ما بعد شراء إستهالك خدمة فسية ل  نن املقارنة بني خصائص املنتوج وتوقعاته، فهو حالة الناتج ع   أو شعور العميل
لدى عمالئها للمحافظة على بقاءها إىل العمل على زيادة درجة الرضا  سةاملؤس   لذلك تسعى. 1معينة أو منتج معني

ن وضع إسرتاتيجيات ومناذج لتحديد بد هلا م  ال ،سة زبائنها اخلارجيني وعمالئهاوقبل أن ترضى املؤس   ،يف السوق
 : ه اإلسرتاتيجيات هي كاآليت، وهت  ، سواء كانت تقدم منتجاتومعرفة كافة حاجات املستهلكني اخلارجيني

 

 Schulte’sإستراتيجية  : الفرع األول
والشكل  ،ن أجل التعرف على حاجات املستهلكنيخطوات م   ستن ام إسرتاتيجية م  بإستخد Scholtesيوصي    

 : ه اإلسرتاتيجيةاملوايل يربز لنا هت  

 "للتعرف على حاجات املستهلكني  Schultesإسرتاتيجية "  (:10) الشكل رقم
 
 
 
 

 .77ص ،6010، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طإدارة الجودة في المنظمات المتميزةخضري محود وروان الشيخ،  :المصدر
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 :1ه اإلسرتاتيجية كاآليتم حتليل كل عنصر من عناصر هت  تي     
ن بعض ن التحري ع  البد م   ،ن حاجات الزبائنقبل البدأ جبمع املعلومات ع   :التحري عن النتائج المتوقعة -1

 مقارنتها بالنتائج ن مث  وم   ،النتائج املتوقعة، حيث تعمل املؤسسة على كتابة ما تظن أنه حاجات الزبائن املتوقعة
 .ملنظمة على إتصال حباجات الزبائنن هذه اخلطوة هو حتديد ما إذا كان ممثلوا ااهلدف م  فاحلقيقية 

ن وال يتم ذلك إال م   ،تكون عملية مجع املعلومات منظمة ومرتبة جيب أن   :تطوير خطة لعملية جمع المعلومات -2
 هلا لوبة، وماهي الفئة اليت سوف توجهوع املعلومات املطماهو ن: خالل ووضع خطة تشمل على معلومات مثل

ملقابالت ن خالل اهلاتف أو اسواء كانت م   ،تم إستخدامهااألسئلة مع حتديد اإلطار الزمين والوسيلة اليت سوف ي  
 .الشخصية أو اإلستبيانات

إجراء إختبار بسيط يشمل ن األفضل ه قد يكون م  فإن   ،قبل البدء بعملية مجع املعلومات: جمع المعلومات -3
مات اليت وضعت تملة احلدوث يف منهجية مجع املعلو التعرف على املشاكل احملبد هذا عويسا. ن الزبائنقليل م   عددا  

ات مع الرتكيز على بعملية مجع املعلوم ن التجربة جيب البدء فعليا  بعد اإلنتهاء م   اخلطوة السابقة، ن خالل اخلطة يفم  
 .اإلطار الزمين

هذه  هل تتطابق: ن خالل طرح بعض األسئلة مثلجيب حتليل النتائج بشكل دقيق وموضوعي م   :تحليل النتائج -4
اليت حددها النتائج مع النتائج املتوقعة األوىل؟ كيف ختتلف أو تتفق هذه النتائج مع بعضها البعض؟ وماهي املشاكل 

 .الزبائن؟ إىل غري ذلك
ن مث مشاركتهم هبذه النتائج وسؤاهلم وم   ،ن الزبائنختيار عدد م  ان خالل م   :هاالتأكد من صدق النتائج وثبات -5
 .تفقون معها أم اليما إذا كانوا ي  ف

على النتائج النهائية، جيب تطوير فكرة التغريات اليت جيب إحداثها وكيفية إحداثها  بناءا   :إتخاذ التصرف المناسب -6
تتماشى هته التغريات مع األولويات  ءات تصحيحية طويلة األمد، وأن  ل أخذ إجراضوأولوياهتا حسب احلاجة ويف

 .احملددة من طرف الزبائن
 

 servqualنموذج الفجوة  : الفرع الثاني
من  ن خالل الدراسات اليت قام هبا كال  ظهر خالل الثمانينات م   servequalيسمى منوذج الفجوة بـــ    

parasuranan end zerlhmal berry ة واملساعدة يف ودامه يف حتديد وحتليل مصادر مشاكل اجلبغية لستخد وذلك
تقييم اجلودة حسب منوذج الفجوة يعين حتديد الفجوة بني توقعات العمالء ملستوى اخلدمة  إن  . كيفية حتسينها

 .وإدراكهم لألداء الفعلي
 :2ميكن التعبري عنها بالعالقة التاليةأي معرفة وحتديد مدى التطابق بني اخلدمة املتوقعة واخلدمة املدركة و    

                                                 
 .100-77سابق، صخضري كاظم محود وروان الشيخ، مرجع  _1
، جامعة حممد خيضرة، 02: جملة العلوم اإلنسانية، العدد ،-دراسة نظرية–تطوير نموذج الفجوة في قياس جودة الخدمات المصرفية إلى المستوى العالمي رعد حسن الضرن،  _2

 .16، ص 6002بسكرة، 
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 التوقع  –اإلدراك = جودة اخلدمة 
احملور األساسي يف تقييم جودة اخلدمة وفق هذا النموذج ميثل يف الفجوة بني إدراك العميل ملستوى األداء  إن     

بتصميم اخلدمة وتسويقها هذه الفجوة تعتمد على طبيعة الفجوات املرتبطة  ا وأن  الفعلي للخدمة وتوقعاته بشأن  
 .وتقدميها

 

 اإلتجاه نموذج :الفرع الثالث
 Taylor et نم   هبا كل قام اليت راساتللد   نتيجة 1992 عام ظهر  ( Servperf ) سماب النموذج هذا ويعرف   

Cronin، ويعرف دمةاملق للخدمة عليالف   لألداء  العميل بإدراك يرتبط مفهوما النموذج هذا إطار يف ونعرف اجلودة 
 .1"املقدمة باخلدمة املرتبطة األبعاد نم   جمموعة أساس على األداء تقييم: "هأن   على االجتاه

 للخدمة، الفعلي األداء تقييم على ويركز اخلدمة، جودة تقييم يف الفجوة فكرة رفض أساس على االجتاه منوذج يقوم   
 االجتاهات نم   كنوع عنها التعبري يتم اخلدمة جودة أن   ذلك ،فقط بالعميل اخلاصة دراكاتاإل جانب على الرتكيز أي

 . للخدمة احلايل األداء نع   الرضا ومستوى سة،املؤس   التعامل وجتارب وخربات السابقة العمالء الدراكات دالة وهي
 هذا وضمن ا،هل احلايل واألداء للخدمة السابقة اإلدراكات بني وسيطا   عامال   يعترب ،النموذج هذا حسب فالرضا   

تم ذكرها يواليت س   ،اجلودة ملستوى احملددة املؤشرات عتربت  . العميل طرف من اخلدمة جودة تقييم عملية متت   اإلطار
 منوذج وفق اخلدمة مستوى لتقييم أساسية ركيزة ،(امللموسية ،األمان التعاطف، االستجابة، االعتمادية،) الحقا  

Servperf
2
: 

سة، أي تكون بشكل ميكن درة على تقدمي خدمة تكون حسب ما وعدت به املؤس  وهي الق :اإلعتمادية -1
 .كون بدرجة عالية من الصحة والدقةاإلعتماد عليها، وي

تتعلق بقدرة مقدم اخلدمة على اإلستعداد لتقدمي اخلدمة للعميل بشكل دائم وقدرته على تقدمي : اإلستجابة -2
دمي اخلدمة ، إىل جانب شعور مقدم اخلدمة باحلماس والسعادة عند تقألخريهذا ااخلدمة يف الوقت الذي حيتاج إليها 

 .هازيت  للعميل ومدى جاه  
يعمل هذا املؤشر على فهم حاجات العميل وحتديدها  (:العاطفة)درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات العميل  -3
 .تزيده بالرعاية والعنايةو 
 .ن يقدمهايف اخلدمة املقدمة وم  ان وهي تعرب عن درجة الشعور باألم :األمان -4
املعدات ومظهر مقدمي اخلدمة : سة اخلدمية مثلويشري إىل التسهيالت املادية املتاحة لدى املؤس  : الملموسية -5

 .معهموأدوات ووسائل اإلتصال 

                                                 
، 1779جوان  اجلامعة األردنية، األردن، ،06:، العدد62، جملة العلوم اإلدارية، اجمللد التي تقمدها المصارف التجارية في األردن قياس جودة الخدمات المصرفيةناجي معال،  _1

 .226ص 
 .222-222، ص6002للنشر، عمان، األردن،  ،  دار وائل2، ط، تسويق الخدماتهاين حامد الضمور _2
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 اتعملي على يتوقف استمراريتها وضمان املطلوبة اجلودة مستويات حتقيق ن  ن خالل ما سبق، نستنتج أم     
 إجراءات وتطوير اإلدارية األنظمة بتكييف الداخلي املستوى على سةاملؤس   هبا تقوم اليت املستدام والتطوير التحسني

 يف التميز عن البحث طريق عن اخلارجي ستوىامل وعلى ،البشرية املوارد وزرع ثقافة التنمية املستدامة يف وتدريب العمل
 .ائن وتلبية احلاجات احلالية مع مراعاة حلاجات األجيال الالحقةء وحتقيق رضا الزبالعمال مع العالقات

 

 قتصاديةية الجودة الشاملة في المؤسسة االعالقة المسؤولية اإلجتماعية بإستراتيج: المطلب الثالث
حملركة جديد يف االهتمام بالعنصر البشري باعتباره القوة ا شهد الفكر االقتصادي مع تسعينيات القرن السابق حتوال     

ا للتوجهات اجلديدة اليت أقرهت   ، ونظرا  يف نفس الوقت لعملية اإلنتاجية ه وسيلة وهدف ل، إذ أن  سةواملبدعة يف املؤس  
  ، فإن  عن احملافظة على حقوق اإلنسان فضال   ةرتقاء بالرفاهية اإلنسانيالتنمية املستدامة يف حتقيق العدالة االجتماعية واإل

يف حتقيق  ليس أمال   ،قتصاديةسة اإلللمؤس   *1تنامي املسؤولية اإلجتماعية مات وغريها دفع إىللتزامواجهة هذه اإل
ن خالل هذا سة م  ستدامة وتطور املؤس  وطوعية كشروط إل ستجابة هلا بصورة أخالقيةلإلولكن   ،التنمية املستدامة

اد املسؤولية يف بعض النقاط سواء كانت املسؤولية تشرتك اجلودة الشاملة مع أبع .حنو التنمية املستدامةالتوجه العاملي 
 :وتتمثل أهم هذه النقاط فيما يلي ،سة أو على املستوى اخلارجياإلجتماعية على املستوى الداخلي للمؤس  

 

 الصحة والسالمة المهنية: الفرع األول
 تسعى اليت األهداف أبرز نم   عتربي   ،هلا والصحي املهين األمن متطلبات وتوفريى املوارد البشرية، عل احلفاظ إن     

 فالسالمة .،البشري مواردها أداء على مباشر بشكل يؤثر ذلك ن  أ وخاصة حتقيقها، إىل اليوم األعمال ساتمؤس  
  :هي املهنية

 ،2"البشري العنصر العناصر هذه مقدمة ويف العمل حوادث هلم ببهس  ت   الذي الضرر نم   اإلنتاج عناصر مجيع محاية"
 .3"العمل مكان يف اهب اإلصابة احملتمل والنفسية اجلسدية األمراض من البشرية املوارد محاية" :فهي املهنية الصحة اأم   

 وقوع دمع   يضمن والذي العمل، بيئة يف اآلمن األداء حتقيق: "ان  أ على املهنية والصحة سالمةلل ينظر وبالتايل
 نم   خالية عمل بيئة تأمني بجي   كما .العمل أثناء األدىن ملستوىا وإىل اإلمكان قدر نهام   اإلقالل أو احلوادث
 . 4" وغريها...والرطوبة احلرارة الضوضاء، اهلواء، ملوثات مثل للعاملني املهنية بالصحة الضارة املؤثرات

                                                 
 سةاملؤس   بني أخالقي فاملسؤولية اإلجتماعية التزام. االقتصادية العالقات حميط مؤخرا يف عنوة نفسها فرضت قد للمؤسسات االجتماعية املسؤولية مسألة نإ: السؤولية اإلجتماعية _*

 جناحها على بدوره ينعكس والذي عام، بشكل تمعجملوا املستهلكني أذهان يف مكانتها تعزيز شأنه من مبا تمع،جملتا وبني بينها الروابط تقوية إىل خالله من تسعى تمعجملتوا اإلقتصادية
 :من لإلطالع أكثر على موضوع املسؤولية اإلجتماعية راجع كال.املستقبل يف أدائها وحتسني

 - Astrid Mullenbach , La responsabilité sociétale des entreprises, LE FLANCHEC, Sorbonne, Paris 2002, P. 5. 

 .83ص ، 2009 عمان، للنشر، وائل دار ،1 ط ،والصغيرة المتوسطة األعمال منظمات وإستراتجية إدارة ،الغاليب منصور حمسن طاهر -
 .52 ص ، 2005 عمان، للنشر، وائل دار ،لاألعما وأخالقيات االجتماعية المسؤولية ،العامري حمسن مهدي صاحلو  الغاليب منصور حمسن طاهر -
 .570ص ، 2005 عمان، للنشر، وائل دار ،المعاصرة البشرية الموارد إدارة ،عقيلي وصفي عمر _2
 .185ص ، 2004 األردن، التوزيع، و للنشر احلامد دار ،البشرية الموارد إدارة صاحل، فاحل حممد _3
 .19ص ، 2006 بعابدين، ، للطباعة ناس شركة ،العمل بيئةو  المهنية والصحة السالمة طاحون، زكريا  _4
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الصحية على البيئة  تواء املخاطرح  إاإلملام و  سةاملؤس   نم   يتطلب واملهين الصحي قيهاش  ب   السالمة مفهوم فإن   ،وعليه   
 جتماعية حول اإلضرارالتقارير اإلعتماد على املراجعة البيئية وإعداد راء املخلفات الصناعية باإلج   وعلى اإلنسان

عداد الدورات التدريبية والتعليمية حول خمتلف املواد وإضرارها على البيئة واإلنسان وحماولة خلق إ، باإلضافة إىل البيئية
ن توفري األلبسة الوقائية اخلضراء ع   فضال   مواد بديلة صديقة للبيئة ومتتلك نفس الفعالية الصناعية، نخمابر للبحث ع  

 اجلانب، ذاهب عىنت   إدارة ينتب  ب   الرائدة اإلقتصادية ساتاملؤس   نم   العديد قامت لذا .أي غري املضرة بصحة العمال
 والتنفيذ والتخطيط والتوجيه التسيري وواجبات مسؤوليات قهات  عا على تقع اليت املهنية والصحة السالمة بإدارة يتمس  

  .سةاملؤس   يف املهنية والصحة السالمةب يتعلق ما لك  ل   واملتابعة
 نم   العاملني محاية بغية املهنية والصحة السالمة إدارة برامج لتطبيق توافرها جيب مستلزمات دةع   هناك أن   الشك   

 1:يلي ما أبرزها للع   العمل، وإصابات احلوادث
 ودعمها؛ املهنية والصحة السالمة برامج بأمهية العليا اإلدارة إميان -
 الربامج؛ تلك وتنفيذ لوضع الالزمة املادية اإلمكانيات توفري -
 السالمة؛ برامج يف املعتمدة واللوائح اإلجراءات كافة تنفيذ على سةاملؤس   يف العاملني كافة تعاون -
 املستخدمة؛ واملعدات اآلالت إستعمال على مستمرة بصفة العاملني تدريب -
 وامللصقات؛ واملنشورات اإلرشادية اللوائح طريق عن املهنية والسالمة األمن يف والتثقيف الوعي شرن   -
 عمل؛ال أثناء الوقاية جتهيزات داءبإرت   العاملني إلتزام من والتأكد التعليمات، تطبيق من للتحقق واملتابعة اإلشراف -
 احلوادث؛ وقوع لتفادي سةاملؤس   يف واملعدات لآلالت الدورية الصيانة إجراء -
 بأعماهلم؛ القيام على العاملني يساعد مناسب عمل جو وخلق املالئمة العمل ظروف توفري -
 .الجملا هذا يف احلاصلة التطورات ملواكبة املهنية والصحة السالمة يف املختصة واألحباث التقارير متابعة -

و  PSMيوجد لدى الشركات أنظمة معايري للسالمة يف ضوء املعايري العاملية مثل إدارة سالمة العمليات كما    
وهذا ما سنتطرق إليه يف . القانون ن األنظمة واملعايري اليت تطورها الشركات أو تتبناها بإلزاموغريها م   OSHAمعايري 

 .املطلب املوايل
 

 ستهلكينحقوق الم: الفرع الثاني
 الكوجنرس إىل 1962 مارس 12 يف كندي جون األمريكي الرئيس قدمه الذي املستهلك حقوق إعالن اعتبار ميكن   

فقد . الراهن عصرنا يف دويل نطاق على املستهلكني حقوق حتديد يفا مرجع يعد الذي الرئيس الشكل هو األمريكي
حق مساع  ،حق احلصول على املعلومات، األمان حق :هي للمستهلك حقوق أربعة عنالوقت  ذلك يف كندي لنأع  

 أخرى حقوق أربعة املتحدة لألمم العامة اجلمعية أضافت 1985 نيسان/أبريل من التاسع ويف ، وحق اإلختيار،الرأي
 أضاف كما .حق العيش يف بيئة صحية، و األساسيةحق إشباع اإلحتياجات ، حق التثقيف، حق التعويض: يف ثلتمت

                                                 
 .172 -176ص ،سابق مرجع صاحل، فاحل حممد _1
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وتتمثل هذه  .آخر هو حق املقاطعة حقا   (CART) املوقع اهلند على يف املستهلك حلماية والتدريب ثالبحو  مركز
 :1احلقوق يف

 حياة على خطورة تسبب اليت الضارة واخلدمات السلع من والسالمة احلماية توفري احلق هذا عينوي  : األمان حق -1
 عرضها قبل العيوب نم   سالمتها من للتأكد منتجاهتا ارختبإو  بفحص تقوم ن  أ املنظمات على جيب ذال   املستهلك،

 .السوق يف
 يف يرغب اليت باملنتجات املتعلقة املعلومات على احلصول يف احلق للمستهلك: المعلومات على الحصول حق -2
 والتدليس للغش التعرض دون الصائب القرار ختاذإ على قادرا   ويكون كاملة صورة املستهلك دىل   كونت  تـ   حىت رائهاش  

 .املضللة واإلعالنات
 وباعتبار حلاجاته، املنتجات شباعا مدى حول رأيه إبداء يف احلق املستهلك إعطاء أي: رأيه سماع حق -3

 املستهلك رضا على للحصول تسعى ن  أ املنظمات على جيب لذا ،اإلنتاجية العملية يف يةاألساس احللقة هو املستهلك
 ومبا احلديثة املنتجات بتكارإو  تطوير يف اجلهود بذل خالل من وذلك والءه، سبلك   عهم األمد طويلة عالقات قامةإو 
 .رغباته ليبي  

 السلع بني نم   عليها احلصول يرغب اليت املنتجات ختيارإ يف املستهلك حرية احلق هذا ويضمن :االختيار حق -4
 .اجلودة ضمان مع تنافسية وبأسعار املتعددة

 واخلدمات السلع نم   تضرره حالة يف العادل التعويض على حصوله للمستهلك احلق هذا ضمنوي   :التعويض حق -5
 اخلدمات توفري ذلك ويتطلب .املرضية غري اخلدمات أو الرديئة السلع أو التضليل نع   كالتعويض عليها، حصل اليت

 مع تعامله يف املستهلك ثقة نم   سيعزز ذلك نأ إذ معينة، ملدة الضمان توفري يشرتط والذي البيع بعد ملا األساسية
 .االستقرار نم   درجة ويوفر السوق

 االختيار نم   ميكنه مبا املطلوبة واملعارف املهارات يكتسب ن  أ ،للمستهلك نبغيي   احلق هذا وحتت :التثقيف حق -6
، بشكل   واخلدمات السلع بني   .امهاستخدإ وكيفية ومسئوليته األساسية حلقوقه مدركا   هجيعل   ومبا واع 
 األساسية حاجاته على املستهلك حصول ضمان ضرورة على احلق هذا ويؤكد :األساسية حتياجاتهإ إشباع حق -2

 األساسية واخلدمات التوظيف، ،ةالطاق املاء، التعليم، األمن، الصحة، املسكن، الرداء، اء،دالغ :يف تتمثل اليت
 احلصول يف الفرد حق هبايقصد واليت  ،الفرصة حق سما حتت احلق هذا إىل راساتالد   بعض فقد أشارت .األخرى

 .عذيبت   أو غوطض   وبدون الكرمية واحلياة والعمل األساسية حاجاته على

                                                 
 :راجع كال من _1
 .11، ص6002، جملة العلوم القانونية واإلدارية، عدد خاص، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، تطور حركة حماية المستهلكبودايل حممد،  -
دراسة تحليلية آلراء عينة من المديرين والمستهلكين في –األبعاد التسويقية للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمات وإنعكاساتها على رضا المستهلك حممد حسني احلمدي،  فؤاد -

فر عبد حممد بشر، كلية اإلدارة واإلقتصاد، اجلامعة ظا: أطروحة دكتوراه، غري منشورة، حتت إشراف ،-عينة من المنظمات المصنعة للمنتجات الغذائية في الجمهورية اليمنية
 .76-92، ص6002املستنصرية، بغداد، 
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 على ولو املخاطر من خالية بيئة يف والعمل العيش للمستهلك احلق هذا ويكفل :صحية بيئة في العيش حق -8
 .الطويل األجل

 ما إذا معينة منظمة منتجات واقتناء استخدام دمع   على اإلمجاع يف ستهلكنيامل حق هب   ويقصد: المقاطعة حق -9
 الزعيم بقهط   ما على ا  بناء املبدأ هذا عتمادإ ت دوق  . املستهلكني وحقوق لرغبات املنظمة تلك احرتام عدم ثبت

 حاليا   املطبقة العربية عةللمقاط بالنسبة احلال وه   كما الربيطانية، للمنتجات مقاطعة نم   غاندي الراحل اهلندي
 جتاه املنظمات تلك حكومات جهانته  ت   اليت السياسات نتيجة ،الصهيوين العدو ومنتجات األمريكية للمنتجات

 .العربية القضايا
 محاية إىل اإلميان ذلك ترتجم ن   أو  احلقوق بتلك تؤمن ن  أ املنظمات على ن  أ القول ميكن سبق، ما على ا  وتأسيس   

 تراعي أصبحت مدى أي إىل حتدد نأو  املختلفة، وأنشطتها سياساهتا ضمن العملي الواقع يف للمستهلك حقيقية
  .عام بشكل اإلنسان حلقوق حرتامهاإ مدى عن تعرب واليت احلقوق، بتلك وهتتم

 

 سياسة الحوافز واألجور: الفرع الثالث
للجهود   للخربة ونظام األجور تبعا   مهارة وأنظمة الرتقية تبعا  لل حتقيق العدالة االجتماعية يف أنظمة احلوافز تبعا   ن  إ   

سات االقتصادية وهي لة مع التطور التارخيي للمؤس  تأص  عترب نظرية العدالة م  ، ت  سةاملبذولة ضمن مستويات املؤس  
صول على معاملة جتماعية ورغبة األفراد يف احلما يطلق عليه باملقارنات اإل دمز واليت تشري إىلآلمة لصاحبها س  م  

جتماعية مبدأ العدالة اإل ن  إوبالتايل ف ،قيأخالقتصادية ضمن طابع تياجاهتم النفسية، السلوكية واإلحإعادلة تراعي 
حد نقاط أه وحماربة الفقر وهذ   ةد أكدت عليه التنمية املستدامة لتحقيق الرفاهية اإلنسانيوق   ،ساتمرسخ لدى املؤس  

 . لتقاء األهدافإ
وعادة مايكون الراتب  ،وهر التعويضات املالية اليت حيصل عليها العاملون يف املنشاةل الرواتب واألجور ج  تشك   

 ل ماتدفعه املنشاة للعاملني تبعا  ، اليوم أو األسبوع، وبالنسبة للحوافز فهي كيكون تبعا للساعة الواحدة واألجر شهريا  
 .1لألداء واإلنتاجية

لعاملني اتحفيز ما يقوم ب، ك  حتياجاهتم واألمان الوظيفي واملكانةإتلبية متطلبات العاملني و  إىل هدف نظام األجوري     
مستوى بلوغ و  درات املنشاة املالية والرشد يف حتمل التكاليفق   يفالتوازن وحتقيق  اإلنتاجية األداءت رفع مستويال  

ط احلكومية والتشريعات الضريبية زام بالضوابلتاإلباإلضافة إىل  ات،أصحاب الكفاء ستقطاب وتعينيااملنافس يف 
 .العاملني نين العدالة ب  املستوى املطلوب م   حتقيقو 

 اإلجتماعي اجلانب إلدارة مواصفات الرائدة ساتاملؤس   عظمم   بنتت   ن السياسات،كره م  ما سبق ذ   باإلضافة إىل   
 املواصفات هذه نيب   نوم  . البشرية دهاموار   على افظةللمح اإليزو، القياسية للمواصفات الدولية املنظمة نع   الصادرة

                                                 
 .620، ص  6007، ، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، وظائف منظمات األعمالفريد فهمي زيادة،  _1
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ISO 18000  اإلجتماعية للمسؤولية اجلديدة واملواصفة ،املهنية والصحة السالمة إلدارة ISO 26000 . سيتم التطرق
 .إليها يف املطلب املوايل

 

سة  للمؤس  لتحقيق التنمية المستدامة    كآلية OHSAS 18000و ISO 26000 صف اتامو : المطلب الرابع
 من الناحية اإلجتماعية  

 

ص ن التطورات فيما خي   نأى ع  بقى ملنظمة التقييس العاملية يف م   ت  ، ملواكبة لكافة التطورات احلاصلة يف العاملم     
بادرت بإعداد مواصفات عاملية وهي املواصفة العاملية للمسؤولية فقد املسؤولية اإلجتماعية والصحة والسالمة املهنية، 

ن إعداد هاتان اهلدف الرئيسي م  ف. 19000الصحة والسالمة املهنية اإليزو  معيارو  62000جتماعية اإليزو اإل
 .دايتم التطرق لكل مواصفة على ح  مهة يف حتقيق التنمية املستدامة، وس  سااملواصفتان هو امل

 

 00222مواصفة اإليزو  : الفرع األول
ن ن خالل عرض جمموعة م  بادرات احلالية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية، م  توفر منظمة االيزو قيمة مضافة لكل امل   
ن أصحاب طراف خمتلفة م  تفاق عاملي بني اخلرباء الذين ميثلون أإترتكز على اليت و شادات والتوجيهات املتكاملة، االر  

 .1كلجتماعي يف العامل ك  على املمارسات اجليدة يف جمال املسؤولية اال تشجع هذه املواصفة أيضا  املصاحل، و 
 ا  بتداءإ 62000يزو اإلترى النور، حيث بدأت فكرة مشروع  عداد طويلة قبل أن  إاملواصفة مرحلة  ههذ   دتشه  كما    

قة حيال توجهات بعض ن قبل منظمات محاية حقوق املستهلك، حيث كانت هذه املنظمات قل  م   6001ن سنة م  
ن امكانية تأثري نشاطات هذه الشركات على ظروف العمل ومستوى املعيشة، م  الشركات متعددة اجلنسيات ومتخوفة 

جراء دراسة جدوى لوضع مواصفة إالبدء يف  ن العالقات مع املستهلكني تاملسئولة ع  ( COPOLCO)فكانت جلنة 
 اخلاصة وليةالقياسية الد املواصفات إعداد على إىل القدرةخلصت هذه اللجنة و  ،2قياسية للمسؤولية االجتماعية

 بتكوين األيزو منظمة قامت 2003  في بداية عامت البدء يف تفعيل هذا املشروع، ف   لذا االجتماعية، باملسئولية
كان هذا  إذا ما تقرير يف املساعدة هبدف االجتماعية باملسئولية لتختص (SAG) إسرتاتيجية استشارية جمموعة

د وق. بالفعل املتعلقة باملسؤولية االجتماعية والقائمة والربامج للمبادرات قيمة أية ضيفي قد يزو اإلاملشروع املعد من 
 عمل جمموعة إنشاء وتعداد املواصفة، إإىل ضرورة املضي قدما حنو  اإلسرتاتيجية االستشارية ةاجملموعخلصت 

 صوت،  2005يناير فيف .جتماعيةاإل ليةؤو باملس خيتص فيما التوجيه تقدم دولية قياسية مواصفة بإعداد تقوم جديدة
 املسئولية حول( جديدة قياسية مواصفة إلعداد قرتاحهو إ) جديد عمل بند قرتاحإ على األيزو يف عضوا 37

نوفمرب  01يف  تم نشرهالي ،2008سبتمرب يف الدولية القياسية للمواصفةة النهائية سوداملت إعداد وإصدار  ،جتماعياإل
6161. 

                                                 
1

 _ L’ISO et la responsabilité sociétale, www.iso.org, consulté le: 12/01/2013. 
2

 _ Afnor, ISO26000 Responsabilité sociéle –comprendre, déployer, évaluer-, Afnor éditions, France, 2010, p.05. 

http://www.iso.org/
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من متهيد ومقدمة وسبعة بنود وعدة مالحق، قد كتبت بلغة مبسطة  ISO 26000 عامليةتتكون مسودة املواصفة ال   
 (.02)طالع على هذه البنود راجع امللحق رقم ولال ،صفحا 109وعدد أوراق النسخة اإلجنليزية 

 :1من أبرزهاسات اإلقتصادية يكسبها العديد من املزايا والفوائد املهمة، تبين هذه املواصفة من طرف املؤس   إن     
 باملسؤولية املرتبطة والفرص تمع،جملا لتطلعات متطور فهم أساس على القرارات ختاذإ عملية جعلتشجيع  -

 اإلجتماعية؛
 وحتسينه؛ سةللمؤس   اإلجتماعي األداء بتعزيز للجمهور أكرب ثقة وحتقيق سةاملؤس   مسعة تعزيز -
 املعنية؛ األطراف مع العالقة وتنظيم حتسني  -
 املختلفة؛ حبقوقهم هتمامواإل العاملني وصحة سالمة وحتسني املعنوية، وروحهم املوظفني والء زيزتع -
 الفساد؛ نعداماو  العادلة، واملنافسة املسؤولة، السياسية املشاركة خالل نم   التعامالت ونزاهة عتماديةا حتسني -
 جات؛املنت بشأن املستهلكني مع احملتملة الصراعات نم   احلد أو منع -
 البيئية؛ واخلدمات الطبيعية املوارد ستدامةإ تعزيز طريق نع   الطويل املدى على سةاملؤس   حيوية يف املسامهة -
 ؛تمعجملا رفاهية وحتقيق العامة، املصلحة يف املسامهة -
 حتسني العالقة مع الشركات واحلكومات ووسائل اإلعالم واملوردين والعمالء واجملتمع الذي تنشط فيه؛ -
 سة من إستقطاب وجذب العاملني والعمالء والزبائن؛ ني املؤس  متك   -
 ؛مراقبة املستثمرين واجلهات الراعية واجلهات املاحنة واجملتمع املايل ككل -
 حتسني العالقة مع أصحاب املصاحل؛ -
 .ز السلوك اإلجتماعي داخل املنظمةدمج وتنفيذ وتعزي -

عتمدت على املتطلبات اإلرشادية اسة إذا ما تبنت أبعاد املسؤولية اإلجتماعية و ؤس  نستنتج أن امل ميكن أن   ،ا سبقمم     
ا حتقق رضا العاملني وتليب حاجياهتم ن مسعتها التجارية كما أن  فاهية وحتسن م  ر ، حتقق 62000هلا وفق معايري اإليزو 

الية، كما حتسن من عالقتها مع ياق على تقدمي منتجات ذات جودة عسة ضمن هذا الس  وتعمل املؤس   ،مهتورغبا
 .وبالتايل حتقق مكانة إقتصادية يف السوق ،أصحاب املصاحل والعمالء اخلارجني واجملتمع الذي تنشط فيه

 

   OHSAS 18000 معيارا لصحة والسالمة المهنية: الفرع الثاني
متلكات البيئية وألمهيتها البالغة يف محاية األرواح وامل ،األمن والسالمة املهنية ترتبط مع كل جماالت احلياة إن     

والقيادة والتوجيه واإلرشاد، ووضع القواعد ونشر الوعي الوقائي وبيان التعليمات الفنية، وكل هذه اخلصائص هلذه 
 . مهما يف كل األعمال تأخذ حيزا   جتعلها من األمهية حبيث جيب أن   ،اإلدارة

                                                 
1

 : راجع كال من _
: ، باملوقع2002: ، صحيفة اإلقتصادية، العدد6010مارس  61: ، مقال نشر يومISO26000، المسؤولية اإلجتماعية في ضوء المواصفة العالمية سامل احلريبعوض  -

www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html  ،consulté le: 12/03/2013. 

- Iso, ISO 26000 social responsibility, genéve, 2010, p:03, www.iso.org, consulté le: 13/03/2013. 

 

http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html
http://www.iso.org/
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اخلاصة باألمن والسالمة املهنية، فهي نظام  OHSAS 18000قامت منظمة اإليزو بطرح  ،ياقيف إطار هذا الس     
وضعت هذه املعايري سنة  ،سةمن تفاصيل متطلبات إدارة السالمة والصحة املهنية داخل املؤس  اإلدارة املوحدة يتض  

إدارة الصحة والسالمة املهنية هي اإلدارة  إن  . 6002ذ شكلها النهائي يف ماي لتأخ   6006وت تطويرها سنة  1777
 تقع عليها مسئوليات وواجبات اإلدارة والتوجيه والتخطيط والتنفيذ واملتابعة لكل ما بتعلق باألمن والسالمة املهنية اليت

يف  ا  سواء ،تلكات والبيئة ووضع إسرتاتيجيةفنية لضمان سالمة العاملني واملمسة ووضع القواعد والتعليمات اليف املؤس  
ع السالمة املهنية ن خالهلا اإلرتقاء مبستوى أداء العاملني ومستوى وضيت ميكن م  ال ،برامج التدريب أو التثقيف والوعي

 .1عايري اجلودة يف السالمة املهنيةللوصول إىل م
ن الرضا الوظيفي لدى العامل نتيجة دي بالضرورة إىل درجة عالية م  يؤ   ،حتقيق أهداف األمن والسالمة املهنية إن     

على سالمته الصحية، النفسية، البدنية، العقلية،  سة حرصا  الفائقة اليت توفرها املؤس  اإلهتمام الكبري والرعاية 
توفريها هلذه الظروف يؤدي إىل حتقيق التحسني املستمر ألداء  الل ذلك أيضا تعلم اإلدارة أن  ن خ  م   ،واإلجتماعية

 OHSAS18001دارة الصحة والسالمة املهنية سة إىل إلعتماد معايري نظام إهلذا تلجأ املؤس  . العامل وزيادة إنتاجيته
 :2وذلك لتحقيق العديد من الفوائد، نذكر منها

 التقليل من الرسوم والعقوبات يف الصحة املهنية وسالمة األداء؛ -
 سني ظروف العمل للعمال؛إلنتاجية وحتسني جودة أداء العمل، وحتزيادة ا -
زيادة فرص احلصول على الضائع والتقليل من التكاليف، و  وقتختفيض الإحتمال إخنفاض يف عدد احلوادث، و  -

 عمالء جدد وشركاء األعمال؛
 إدارة أفضل للمخاطر يف جمال الصحة والسالمة، يف احلاضر واملستقبل؛ -
 العمل؛ عن الناجم والتلوث املخاطر من بالوقاية آمنة عمل بيئة يئهت اليت الالزمة حتياطاتاإل إختاذ  -
 وأجواء مالئمة عمل بيئة توفري خالل نم   معها، املتعاملني ومجهور لديها العاملني أمام سةاملؤس   مسعة على احملافظة -

 اخلدمية؛ أو اإلنتاجية اهتنشاطا مزاولة يف مناسبة
 وإستقرارها العاملة والكفاءات املهارات بذج   إىل يؤدي أن ميكن ،سةاملؤس   يف وصحية منةآ عمل بيئة توفري إن   -

 األسواق؛ يف سةللمؤس   تنافسية ميزة اجلانب هذا خيلق قد مما العمل، دوران وتقليص
 إىل للوصول بإخالص للعمل يدفعهم مما عليهم، احملافظة على تعمل اليت سةللمؤس   باإلنتماء العاملني شعور زيادة -

 ي؛تنافس متيز بذلك وحتقق سة،املؤس   إنتاجية زيادة وبالتايل األداء، من عالية مستويات

                                                 
الدويل  حبوث وأوراق امللتقى، مواصفات اإليزو كمعيار لقياس كفاءة اإلستعمال المستدام للموارد اإلقتصادية والبيئية في المؤسسة اإلقتصاديةرحيم حسني ومناصرية رشيد،  _1

 .122، ص6009أفريل  2/9ءة اإلستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جبامعة سطيف، اجلزائر التنمية املستدامة والكفا: حول
 :راجع كال من _2
: ، على املوقع62/07/6002: مقال نشر يوم ،-المواصفات والمعايير القياسية–عائلة اإليزو التاريخية عوض سامل احلريب،  -

http://www.tkne.net/vb/t29821.html، consulté le: 14/02/2013 . 

- www.hpa.co.uk/18001.asp, consulté le: 14/02/2013. 

 .192، ص مرجع سابقحممد فاحل صاحل، -

http://www.tkne.net/vb/t29821.html
http://www.hpa.co.uk/18001.asp
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 النفايات؛ من التخلص أو نقل أو تداول أو بتفريغ املتعلقة األنشطة تكلفة تقليل أو منع -
 العمل؛ حلوادث نتيجة والضياع التلف من واملواد واألجهزة اآلالت على باحملافظة املادية اإلنتاج مقومات محاية -
 ا  قانوني فرضت   اليت الدولية القوانني من وغريها العمل ولوائح احلكومية والتشريعات واألنظمة القوانني مع التجاوب -

 العمل منظمة تصدرها اليت الدولية املعايري منها وخاصة املهنية، والصحة السالمة متطلبات لتوفري سةاملؤس   على
 الدولية؛

 عمليةال األخطار حتديد على ساعدوي   الضرورية، املتطلبات صلف  يـ   قانوين إطار توفري على سةاملؤس   مساعدة -
 .تفاديها على والعمل ا،هتباسب  وم  
. يف جمال الصحة والسالمة املهنية ه  هي مواصفة للتقييم املعرتف ب   OHSAS 18000معيار  ستنتج مما سبق، أن  ن     

ن قبل أي منظمة ترغب يف تنفيذ عتماد السالمة املهنية م  ان اهليئات التجارية الرائدة، وميكن قد وضعته جمموعة م  ف
 املواصفة فهذه وبالتايل ة يف بيئة عمل للموظفني والعمالء،ن املخاطر املرتبطة بالصحة والسالمد م  راءات رمسية للح  إج

 .املستدامة التنمية أولويات منض   تدخل واليت سة،املؤس   داخل األفراد ورفاهية وأمن سالمة حتقيق يف مساه  ت  
 

 في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة  دور إستراتيجية الجودة الشاملة: المبحث الرابع
 إليها والنظر جمانية، لعةس   باعتبارها البيئة ستخدامإ وإساءة والطاقة، الطبيعية للموارد رشيد الغري لالستعمال نظرا     

 مجن   وما ادمةالق األجيال ستمرارإو  لبقائنا الوحيد الجملا هي البيئة أن   سيانون   األرباح لتعظيم ومصدر سلع ان  أعلى 
 ةق  ث  نب  م   حديثة إدارية فلسفة اإلقتصادية ساتاملؤس   نم   العديد بنتت   الصدد، هذا ويف .البيئية لألضرار تراكم نم   عنه

سنتطرق  .الشاملة البيئية اجلودة بإدارة :ىسموت   البيئية لإلدارة اجلديد الوجه تعترب الشاملة، اجلودة إدارة نم   ومستمدة
وإىل إدارة اجلودة البيئية الشاملة  ،ياسات اجلودة الشاملة لتحقيق البعد البيئي للتنمية املستدامةإىل س   يف هذا املبحث

 . اخلاصة باإلدارة البيئية 12000وكذا مواصفة اإليزو 
 

 قتصاديةجسيد البعد البيئي في المؤسسة االسات الجودة الشاملة لتاسي: المطلب األول
، واليت تعمل على عامة بصفة إلدارةا سياسات من املستمدة السياسات من جمموعة لىع اجلودة الشاملة حتتوي   

سات والتقنيات هي الشائعة ه السياخمتلف هت   إن  . سةللمؤس   البيئية اجلوانبحتقيق األداء البيئي وتتواكب مع 
ت على مبدأ التحسني املستمر ام والتطبيق يف املنظمات الرائدة يف الدول املتقدمة، كما تعمل هذه التقنيااالستخد
بعادات ت  ومنوذج تتابع اإلس   PDCAدورة دميينغ : أبرز التقنيات اليت سيتم التطرق هلا يف هذا املطلب هي إن  . املستدام
UDSO. 
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 PDCAدورة ديمينغ  : الفرع األول
 

نبغي حتليلها وقياسها لتحديد مصادر العمليات التجارية اليت ي ، منوذج لتحسني1720يف عام  1دواردز دمينجإ قرتحإ   
حلقة  منض  توضع العمليات التجارية  ى بأن  وأوص  . متطلبات العمالء نيد ع  ختالفات اليت حت  إلبب اس  و جات املنت

م دميينغ الدورة اليت إستخد .ن التحسينات العملية اليت حتتاج إليهاجزاء م  أحتديد وتغيري  للمديرينكن مستمرة حبيث مي  
ن مث توصل إىل الدورة اليت يطلق عليها وم   ،غرض التحسينات املستمرة على جودة املنتجل   SHEWARTأعدها 
PDCA.   عد دورة دميينغ أساس التحسني املستمر يف اجلودة الشاملة، تربط بني مفهوم التصميم واإلنتاج واملبيعات ت

سة اإلقتصادية يق األداء البيئي للمؤس  وبصفة عامة تتضمن دورة دميينغ يف إطار البيئة وحتق .وأحباث السوق
 :والشكل املوايل يربز لنا منوذج دميينغ  ،PLAN-DO-CHECK-ACT:مايلي

 "حلقة دميينغ وعالقتها باإلدارة البيئية الشاملة" (:11) الشكل رقم

 
Source: Segot Jaques et Gasquet Christophe, Assurer le passage à la norme ISO 9001, version 2000, édition  

AFNOR, Paris, 2001, P.29. 

ات حيمل يف مضمونه صفة التغيري املستمر وغري أداة لتوضيح هذه الوظائف أو اخلطو ه الدائرة ك  ستخدام هت  ا إن     
 :2ملضمون هذه الوظائف خمتصرا   مايلي توضيحا  د القائم على منهجية حل املشكالت، وفياحملدو 

ن سة م  ؤس  كن املفالتخطيط يعين يف هذا السياق حتديد األهداف والعمليات اليت مت   :PLAN التخطيط البيئي -1
ن نطالق من املعايري أو املواصفات املرجعية العاملية املعتمدة م  تم اإلي   ،ويف هذا اإلطار تنفيذ السياسات البيئية،

 ينبغي على التخطيط البيئي أن  . ختبار واملواداملنظمة الدولية للتقييس واملنظمة األمريكية لإل: املنظمات الدولية مثل
 .التموينية واإلنتاجية والتسويقيةسة جلميع أنشطة املؤس   يكون شامال  

ا وحيث تشمل كما هو خمطط هل  ،وهي الوظيفة اليت تتمثل يف تنفيذ العمليات والسياسات البيئية : DOالتنفيذ -2
 .سةمجيع أنشطة املؤس  

                                                 
1

_ W.EDWARDS DEMING:  (12 1772ديسمرب  60-1700بر أكتو ) إحصائي أمريكي، مرتبط بعلو اليابان كأمة صناعية وأب روحي للجودة الشاملة إىل جانب
ستعمال علك دميينغ طرق حتسني اجلودة إىل الكثري من اليابانيني، مبا يف ذلك إ. 6.ع.األمريكي جي أم جوران، ذهب إىل اليابان اليت أصحبت من قوات اإلحتالل املتحالفة بعد ح

 :راجع كال من. منحه اإلمرباطور الياباين وسام خلدماته يف الصناعة للبالد 1720اإلحصائيات، ويف عام 
- http://www.12manage.com/methods_demingcycle_ar.html, consulté le: 15/02/2013. 

- http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming, consulté le: 15/02/2013. 
2

التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد املتاحة،  : الدويل حول حبوث وأوراق امللتقى، دورة إدارة البيئة في تحسين األداء البيئي للمؤسسة اإلقتصاديةعثمان حسن عثمان،  _
 .262، ص6009أفريل  2/9كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جبامعة سطيف، اجلزائر 
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ما يتعلق باإلجراءات القانونية واملتطلبات ظيفة تتمثل يف مراقبة ومتابعة العمليات فيوهي و  : CHECkةالرقاب -3
مع العمل على تقييم األداء البيئي، أي تقييم مدى النجاح الذي حققته  ،التشغيلية وأهداف السياسات البيئية

سمى بالرقابة البيئية  ن خالل ما ي  لرقابة م  ويف هذا اإلطار تتم ا سةـ،ن قبل املؤس  البيئية املتخذة م   اإلجراءات والتدابري
 .ن نظام الرقابة الشاملظام فرعي م  كن  
ي، إذا تطلب األمر، القيام بتصحيح وتقومي العمليات، حيث يتضمن هذه الوظيفة تستدع:  ACTالتطوير -4

 .ائم لتأمني فعاليتهاالتحسني املستمر للعمليات، أي العمل الد( سيتم التطرق إليه الحقا) 12001املعيار اإليزو 
 

 UDSOنموذج تتباع اإلستبعادات  : الفرع الثاني
 

ميثل هذا النموذج إزالة كل ما من شأنه أن يسبب يف اهلدر أو الضياع على مستوى الفكرة أو التطبيق وإستبعاده،    
ظيمها، وهو مدخل اإلستبعادات ميثل مدخال بناء للتحسني املستمر للعملية هبدف تع( تسلسل)ولعل منوذج تتابع 

 : الشكل املوايل يوضح منوذج تتباع اإلستبعادات كاآليت ،خيتلف عن مدخل حل املشكالت آنيا

 "منوذج تتابع اإلستبعادات" (:12) الشكل رقم

 
ي ومؤشرات قابلة للتطبيق في تأطير مفاهيم –تقنيات التحسين المستمر واألداء التنظيمي نزار عبد اجمليد الربواري وعلي منصور حممد بن سفاع،  :المصدر

 62، ص 6009، جملة العلوم اإلدارية واإلقتصادية، العدد األول، جامعة عدن، اليمن، يونيو، -المنظمات الصناعية
 

للشكل السابق إعتماد خمطط حتليل جذور األسباب املؤدية للمشكالت ملعرفة ملاذا حتدث وكيف  وميكن إستنادا     
ن مراحل تتباع اإلستبعادات املشار إليها وبإستخدام دورة دميينك لكل مرحلة م   ،الصعدميكن مواجهتها؟ وعلى كل 

-document وثق -understand إفهم :شكل إستمراري دون توقف واليت تعينوب   ،"U-D-S-O"من احلروف ض  
ية النشاطات راعي فيه أمهي   د أن  فإن النموذج أعاله الب   ،في كل األحوالف .optimize عظم -simplify بسط

 .1املكونة ألي عملية، فهناك نشاطات عالية القيمة، وأخرى روتينية وأخرى رقابية
سة اإلقتصادية، وجتسيد للبعد البيئي تعترب النماذج السالفة الذكر وسيلة أو تقنية لتحقيق األداء البيئي ضمن املؤس     

 كبريا    حيث أصبحت تعرف إقباال   ،ن هذه التطوراتع   سات اإلقتصادية يف منأتبقى املؤس  مل . للتنمية املستدامة

                                                 
 .62 -62ر عبد اجمليد الربواري وعلي منصور حممد بن سفاع، مرجع سابق، صنزا _1
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على إدماج اإلعتبارات البيئية ضمن رؤيتها اإلسرتاتيجية وأولويات سياساهتا، أهدافها، وإهتماماهتا التسيريية  وإجيابيا  
صديقة ن خالل تبين ممارسات إدارية حديثة ختدم محاية البيئة وصيانة مواردها وتقدمي منتجات ذات جودة عالية م  

 .، سيتم التطرق إليها يف املطلب املوايل"إدارة اجلودة البيئية الشاملة: "ن بني هذه املمارسات اإلداريةللبيئة، لعل م  
 

 إدارة الجودة البيئية الشاملة لتحقيق األداء البيئي في المؤسسة اإلقتصادية: المطلب الثاني
 

ن مفاهيم جودة املنتوج أو اخلدمة حسب تسيريها م   إنطالقا   ،فقط سة اليوم ال تأخذ مبدأ اإلستمراريةأصبحت املؤس     
ن عدى ذلك إىل املشكلة البيئية وكيفية تسيريها لضمان بقاء املوارد اليت تستعملها وكذا تقليل م  تا ت، وإمن  ...للنفقات

ملنتوج إذا كان يدخل ضمن ن أصل اه أصبح ليسأل ع  ، كما أن  سةاليت أصبحت تثقل ميزانية املؤس  النفقات اإلجتماعية 
دور القيادة، : ايري التقليدية مثلنحصر يف املعجودة املنتوج ت   مل تبقى ناه نم   .سياسات اإلنتاج األنظف أم ال

من مفهوم عد جديد يندرج ض  ، فقد أضيف إىل هذه املعايري ب  ...العالقة العمالية التدريب، تصميم السلعة أو اخلدمة،
 . وهو البعد البيئيالتنمية املستدامة أال

 

 مدخل فكري لمفهوم اإلدارة البيئية: الفرع األول
عتماد عليها من أجل حتقيق أهداف احلد من التلوث البيئي، البيئية من أهم النظم اليت يتم اإل يعترب نظام اإلدارة   

كما يؤدي إىل احلد من . وحتسني البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسات، وزيادة الوعي لدى العاملني باملؤسسات
يربز لنا اجلدول املوايل أهم  .الضياع يف املواد ويف وقت اإلنتاج ويف املياه والطاقة، ومنه إهدار املوارد األخرى املتاحة

 :املراحل اليت مرهبا مفهوم اإلدارة البيئية

 "مراحل تطور اإلدارة البيئية": (06) جدول رقم
 البيئية لإلدارة برامج توجد فال هبا التدخل عدم وجيب ضرورية غري وظيفة البيئية اإلدارة أن كتدر  العليا اإلدارة املرحلة األوىل

 .محايتها تأمني أو
 املرحلة الثانية 

 (إطفاء احلرائق)
 .قليلة محاية مؤمنة حتدث وكما املشاكل حلل البيئية اإلدارة برامج تصميم

 املرحلة الثالثة
 (املواطنني املعنيني)

 ة،معتدل محاية البيئية اإلدارة رامجب تؤمن -
 ،املنظمة مسؤولية حتدد البيئية اإلدارة برامج -
 .نظريا اهب ملتزمة العليا واإلدارة عالية قيمة ذات وظيفة البيئية اإلدارة برامج -

 املرحلة الرابعة
 (املواطنني املهتمني)

 ،معتدلة محاية البيئية اإلدارة برامج تؤمن -
 ،املنظمة مسؤولية حتدد البيئية اإلدارة برامج -
 ،عالية قيمة ذات وظيفة البيئية اإلدارة برامج -
 العليا واإلدارة عالية بكفاءة للموارد باستخدامها البيئة على السلبية التأثريات تقلل البيئية اإلدارة برامج -

 .عمليا اهب ملتزمة
 املرحلة اخلامسة

 (الناشطني)
 غري بشكل ومدعومة العليا اإلدارة لدى أساسي عنصر وهي للبيئة محاية أقصى تؤمن البيئية اإلدارة برامج
 .حمدد

 .117، ص6002، دار املسرية، عمان، األردن، 1ط ،-ISO 14000نظم ومتطلبات –إدارة البيئة جنم العزاوي وعبد اهلل حكمت النقار، : المصدر        



 قتصاديةسة االأبعاد التنمية المستدامة في المؤس    كركيزة لتجسيدإستراتيجية الجودة الشاملة                    الفصل الثاني     

 

 
611 

 ضرورية غري وظيفة األوىل املرحلة يف كانت حيث مراحل، خبمسة رتم   البيئية اإلدارة أن   السابق اجلدول نم   يتبني   
 حتدد فأصبحت الثالثة املرحلة يف اأم   البيئية، اإلدارة برامج بتصميم الثانية املرحلة يف جزئيا اهب هتماماإل ليبدأ باملنظمة
 التأثريات بتقليل عملي لتزاماإل هذا صار الرابعة املرحلة يف ولكن ،نظريا   اهب العليا اإلدارة بالتزام املنظمة مسؤولية
 تطور مراحل تلخيص وميكن .العليا اإلدارة لدى أساسي عنصر اخلامسة املرحلة يف أصبحت مث ،البيئة على السلبية
 :يلي فيما البيئية اإلدارة

 احلضارات؛ أوىل نشوء نذم   البيئية باإلدارة االهتمام نشأ -
  التلوث؛ حدة زادت لماك   ديطر   بشكل يتزايد ةالبيئي باإلدارة االهتمام دأب   -
  واالستجابة؛ التكيف يف املنظمات مقاومة نم   واجهته ما بسبب البيئي التشريع مرحلة جتدي مل -
 املنظمات نم   العديد إليه سعت ما وهذا وتلوثها البيئة بإدارة خيتص املنظمة يف إداري نظام إجياد إىل السعي مث -

 ؛1999عام الصادر املتحدة ملألم تقرير وبينه
 يف طبقوامل 12000 اإليزو مواصفات سلسلة مع يتطابق ما هوو  ،وفعالية بوال  ق   أكثرها إدارية، أنظمة عدة ظهور -

 .العاملية الشركات أغلب
ن ن الباحثني يف إعطاء تعريف هلذا املصطلح، فهناك م  مع بروز مصطلح اإلدارة البيئية للنور، إختلف العديد م     

 والتحسني االجناز لغرض وذلك ،البيئة مع وأنشطتها سلعها لتفاعالت واعية لتبقى للمنظمة إدارة: "اعرفها على أن  
 نم   واالستفادة املختلفة اإلدارة أنظمة نيب   التكامل إدراك على املفهوم هذا ؤكدي   .1"املرغوب األداء ملستوى املستمر
 .البيئية اإلدارة لنظام البناء أساس وجعلها ،مثال   اجلودة كنظام احلالية، األنظمة

 الصناعية املنشآت إطار يف البيئية اإلدارة مفهوم أن   البيئية، الربامج حول املتحدة األمم منظمة تقرير يف جاءكما    
 أن   على الصناعية، للمنشأة البيئية اآلثار وتقييم رصد أجل نم   البيئية والسياسات اخلطط وضع على أساسا   يقوم

 البيئية واجلوانب النهائي املنتج إىل ووصوال   األولية املواد على احلصول من نطالقا  ، إكافة اإلنتاجية املراحل تشمل
 هلذه البيئي واألثر التكاليف جانب باحلسبان األخذ مع الرقابية، اإلجراءات أكفء تنفيذ على أيضا وتقوم .به املتعلقة

 ولالستخدام التلوث ملنع املتبعة والطرق األدوات توضيح نم   البد ،املوارد استخدام يةكيف إىل إضافة ،أيضا   اإلجراءات
 .2للموارد الرشيد

 العلمية، املمارسات املسؤوليات، التخطيط، سة،للمؤس   الوظيفي اهليكل": ان  بأ البيئية اإلدارة كما تعرف   
 حتسني هبدف سة،للمؤس   البيئية السياسة ومتابعة جعةومرا وإجناز وتنفيذ التطوير إمكانيات والعمليات، اإلجراءات

 .3"وقوعها منع وحماولة السلبية البيئية اآلثار وخفض البيئي أدائها

                                                 
 .226، ص6007، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدميةيوسف حجيم الطائي وآخرون،  _1
2

األداء املتميز : ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل حولللمنشآت الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسي اإلدارة البيئيةعبد الصمد جنوى وطالل حممد مفضي بطانية،  _
 .122، ص6002مارس  9/7للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم اإلقتصادية، جامعة ورقلة، 

3
 .62ص ، 2006 القاهرة، والتوزيع، للنشر العلمية الكتب دار ، 14000 إيزو القياسية والمواصفات البيئية اإلدارة نظم عباس، الدين صالح حممد _
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 وجود عدم تضمن شاملة آلية وتصميم إجياد عملية": ان  بأ البيئية إلدارةا  I.C.F.C الدولية التجارة غرفة عرفت      
 .1"النهائي املنتج إىل وصوال   والتصميم بالتخطيط ا  بدء املراحل مجيع عرب وذلك ،سةاملؤس   منتجات يف ضارة بيئية ثارآ

 سةاملؤس   خالهلا من تقومو  سةللمؤس   التنظيمي اهليكل من جزء ان  بأ البيئية اإلدارة تعريف ميكن سبق، ما على ا  بناء    
 .اهب احمليطة والبيئة الداخلية البيئة على السلبية اهتثرياتأ نم   والتقليل للموارد ستخدامهاإ لرتشيد الداخلية أنشطتها بإدارة

 

 إدارة الجودة البيئية الشاملة: الفرع الثاني
 عدي   للبيئة الشاملة اجلودة دارةإ مصطلح ن  أ ال  إ ألوف،وم   تداولم   الشاملة اجلودة دارةإ مصطلح ن  أ نم   الرغم على   

 الشاملة اجلودة بإدارة املتعلقة راساتالد   وبدأت .خريةاأل السنوات يف هستعمالإ شاع الذي املعاصرة، املصطلحات نم  
 يف البيئية القضايا نم   الكثري معاجلة يف مفهومه تساعإو  بظهوره متيزت اليت املرحلة وهي،  1991عام نذم   للبيئة

 مراعاة عليها يقع لسفةالف هذه تطبق اليت املنظمات ن  أب اجلانب، هذا يف املختصون ويؤكد .ةالصناعي القطاعات
 ال كان ن  إ اجملتمع، ملواطين العامة وبالصحة بالبيئة، تضر ال خدمات وتقدمي سلع نتاجإب يرتبط الذي األخالقي التوجه

   عام فيف .منه اجملتمع وختليص ممكن حد دىنأ ىلإ الضرر هذا ختفض ن   أل جاهدة تسعى ن  أ فعليها ،ذلك نم   مفر
 مبهمة (CGI) ا  ختصار إ له يرمز الذي ، (Council of Great Industries)الصناعية اتاجملمع جملس قام ،1776
 تطبيقه ت وقد .بينهم فيما الشبه وجهأ نم   ا  مستفيد واجلودة البيئية دارةاإل ملفهوم دجمه خالل نوم   املدخل، هذا تطوير

 :هن  أب للبيئة، الشاملة اجلودة دارةإ مفهوم ضحأو  .بلدرج مالكوم جائزة مقياس نم   مشتقة مفاهيم ليتناول 6886 عام يف
 يف دارةلإل البيئي التفكري وطريقة املستدامة بالتنمية وصفه وميكن البيئة، دارةإ وممارسات ومفاهيم مبادئ قتطبي "

 أجيال يةقابل على ساومي   ن  أ دون نم   احلاضر حاجات يليب الذي التطوير هبا يقصد املستدامة التنمية ن  أ ذإ". املنظمة
 ونظر .دفرالأل جتماعيةاإل والرفاهية والبيئة قتصادلإل املستمر بالتحسني ويهتم اخلاصة، حاجاهتم تلبية نم   املستقبل

 التحسني بعملية واملرتبطة ، (Deming)و (Juran) لقب نم   الشاملة املطورة اجلودة دارةإ لنظم تطبيق ان  أب خرونآ ليهاإ
 ألدوات روجت   املنظمة مستوى نم   متعددة سرتاتيجيةإ مبثابة دارةلإل العاملية املبادرة تعد ذإ ية،البيئ دارةاإل يف املستمر

: ان  أب للبيئة الشاملة اجلودة دارةإ وصفيف  رأيه يف(Sammalisto, 2001) متيز وقد .وتطورها الشاملة اجلودة ادارة
 التشغيلية العمليات مجيع يف البيئية الكلية املسؤولية حتمل وتعين والتطوير، البيئي للتفكري الشمولية التنظيم طريقة"
 .2"املصادقة شهادة على للحصول السعي نم   كثرأ

 اجلودة إدارة نم   ومستمدة قةنبث  م   حديثة إدارية فلسفة اإلقتصادية ساتاملؤس   من العديد تبنت الصدد، هذا يف    
 األهداف خالهلا نم   تتفاوض حيث الشاملة، البيئية اجلودة بإدارة :ميوتس البيئية لإلدارة اجلديد الوجه تعترب الشاملة،

 إداريبيئي  نظام وضع خالل نم   وهذا البيئة، على باحلفاظ املتعلقة تلك مع سةللمؤس   االقتصادية والسياسات

                                                 
1

 .262سابق، صعثمان حسن عثمان، مرجع  _
2

بغداد، العراق،  ، كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة22: ، العدد12: ، جملة العلوم اإلقتصادية واإلدارية، اجمللدفلسفة إدارة الجودة الشاملة البيئيةسعد العنزي وعائشة محودي العبيد،  _
 .06، ص6007
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 املفهوم اهذ ويعرف .متيازاإل حنو دوما   يسعى بل لألداء، اجليد املستوى عن فقط يبحث ال بيئي وشامل متكامل
 :1يلي كما تفصيلي بشكل

 البيئية واألهداف السياسة بتطبيق املتعلقة واملوارد النشاطات كافة ومراقبة وتوجيه وتنظيم ختطيط :يه فاإلدارة  
 السلبية املؤثرات تقليل يف املسامهة خالل نم   والطبيعة تمعجملا محاية متطلبات حتقيق :فهي البيئية اجلودة اأم   .سةللمؤس  

 الشاملة كلمة  اأم   .للبيئة صديق ويكون النهائي املستهلك على ا  سلبي يؤثرال منتوج وتقدمي وقوعها ومنع البيئة لىع
 وإجراء البيئة مشاكل حلل بينهم الفعال التنسيق إجراء تايلالوب سة،املؤس   موظفي كافة وإندماج مشاركة تتطلب: فهي

 .املستمرة التحسينات
 بيئي، مبنظور الشاملة اجلودة إدارة مبادئ أخذتعلى جمموعة من املرتكزات اليت  الشاملة لبيئيةا اجلودة إدارةتقوم    

 :2وهي
 بيئية إدارة نظام لتشييد األساس حجر ميثل لكونه أمهية أكثر البيئية باجلوانب اإلدارة إلتزام عدي   :اإلدارة إلتزام -1

 .ذلك لتحقيق الالزم نظيمالت ويهيئ سةللمؤس   البيئية واألهداف السياسة جيسد
 يستخدم ال الشاملة البيئية اجلودة إلدارة بالنسبة الزبون باألحرى أو العميل إن   :وإرضاءه العميل على التركيز -2

 ويتأثرون يؤثرون الذين سة،باملؤس   العالقة ذات اهليئات أو األشخاص أولئك ليشمل توسع اوإمن   التقليدي، مبفهومه
 تضع التمويلية ساتواملؤس   البنوك فإن املثال سبيل وعلى .املصلحة ذات األطراف عليهم أطلق قدو  ونشاطها، بعملها

 نع   يبحث أصبح هفإن   النهائي املستهلك اأم   .بذلك املتعلقة واألمور البيئية النواحي ساتللمؤس   إقراضها شروط يف
 .سعرها كان مهما للبيئة الصديقة املنتوجات

 يف رئيسيا   عامال   اخلارجية األخرى األطراف وبعض العاملني مشاركة دعد :سةالمؤس   خلدا الجماعي العمل -3
 .التلوث من الوقاية بتطبيقات واإللتزام املرسومة، البيئية األهداف حتقيق ومتطلبات تإجراءا تنفيذ يف املسامهة

 األنشطة كل يشمل حيث هلا، مراملست التحسني هو سةللمؤس   البيئية السياسة أساس إن   :المستمر التحسين -4
 املرتبط البيئية القضايا مع التعامل يف والفاعلية الكفاءة خالل نم   البيئي أدائها يف التميز لتحقيق سةاملؤس   يف املعتمدة

 .سةباملؤس  
جلودة البيئية سات اإلقتصادية ملفهوم إدارة اتبين املؤس   التجارب العاملية بينت بأن   ن خالل ما سبق، نستنتج أن  م     

عة  مس  نيعمل على ختفيض التكاليف وحتسسة، فهي ت  الشاملة تؤدي إىل جين العديد من الفوائد واملنافع الكثرية للمؤس  
ضل بنيها إلسرتاتيجيات واضحة حول أدائها البيئي، وضمان التسيري األفن خالل ت  سة واألداء البيئي م  املؤس  

الل إختاذ كل اإلجراءات والتدابري الكفيلة بتطبيق اإللتزامات والتشريعات القانونية ن خ  لإللتزامات القانونية البيئية م  
 .سنتطرق هلا يف املطلب املوايل ،خاصة بإدارة البيئة 12000ويف هذا الصدد أصدرت منظمة اإليزو مواصفة . للبيئة

                                                 
مداخلة  كمدخل لتحسين وتنمية أداء المؤسسة اإلقتصادية من الناحية البيئية،  14000إدارة الجودة الشاملة البيئية وفقا لمعايير اإليزو عبد الكرمي شوكال وطارق راشي،  _1

، 6010ديسمرب  12/12كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، اجلزائر،   إدارة اجلودة الشاملة وتنمية أداء املؤسسة،: ضمن امللتقى الوطين األول حول
 .02ص

 .02، مرجع سابق، ص عبد الكرمي شوكال وطارق راشي _2
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 صاديةقتفي المؤسسة اال ISO 00111مواصفة الجودة البيئية الشاملة  : المطلب الثالث
 

من وتطوره كمقاييس عاملية تعمل ض   12000يتناول هذا املطلب نشأة مواصفة نظام اإلدارة البيئية الشاملة اإليزو    
 .اجملال البيئي، والتعريف هبيكل املواصفة ومفهوم النظام ومتطلباته

 

 00222نشأة مواصفة اإليزو  : الفرع األول
 

هتمام البيئي نتيجة الرتاكم ألحداث الدمار البيئي يف أواسط القرن لقد أعطت التشريعات بعد آخر جبانب اإل   
ن أضرار وخيمة وأمراض مل تكن معروفة سابقا، لذا ظهرت املتمثل يف التفجريين الذري وماخلفه م   (1722)العشرين 

متر ستوكهومل جوان كمؤ )اليت إقرتحت بعقد مؤمتر يتفحص املشاكل البيئية  1729اجلمعية العمومية لألمم املتحدة سنة 
 .وهيئات أخرى مثل وكاالت بيئية( بالسويد 1726

 سنة جانريو ريودي يف والتنمية البيئة حول األرض مؤمتر بعقد املتحدة األمم قامت السابقة، اإلهتمامات ولرتسيخ   
 مستوى على لبيئيةا باإلدارة خاص دويل نظام لبناء بالبيئة الدويل اإلهتمام يف مهمة حتول نقطة كان حيث ، 1992
 البيئية لإلدارة قياسية مواصفات وإصدار بإنشاء القياسية للمواصفات الدولية املنظمة توصية أثره على ت العامل،

ISO9000 اجلودة إدارة نظام جمال يف املنظمة حققته الذي النجاح على إعتماد ا
1
.  

 عمل جمموعة املنظمة وشكلت البيئية، اإلدارة يف ليةدو  مواصفة مالءمة عن ISO للتقييس الدولية املنظمة تساءلت   
  6886.2 عام يف) اجملموعة اإلستشارية اإلسرتاتيجية يف البيئة)

 لتطويرتوكيل  TC 207 اللجنة تلقت حبيث جديدة فنية جلنة تشكيل العمل جمموعة طلبت ، 1992ديسمرب ويف   
 9000 اإليزو سلسلة مع التناسق ولضمان .6881 سنة ايةن يف هاتقدمي جيب البيئية اإلدارة يف الدولية للمعايري سلسلة
 ضمان مبعايري املكلفةTC 176  اللجنة مع الدائم الرابط على حتافظ أن اللجنة هذه على جيب اجلودة، بأنظمة اخلاصة
 اخلاصة كوميةاحل املنظمات وبعض التقييس ومنظمات الصناعي للقطاع رمسيني ممثلني نم   اللجنة هذه تتألف .اجلودة
 حيث شكلت اللجنة الفنية سبع جلان فرعية تتكون كل   .3املتحدة والواليات وكندا أوروبا غرب يف الصناعية بالدول

 :4ينصب عمل اللجنة الفنية بسبع جماالت رئيسية هي. ن جمموعات عاملةجلنة فرعية م  
اجلوانب و  ،املصطلحات ،تقدير دورة احلياة ،األداء البيئيتقومي  ،امللصقات البيئية ،التدقيق البيئي ،نظام اإلدارة البيئية

 .البيئية يف مقاييس املنتوج
 أول ظهر ،6886 عام فيف   .للتقييس الربيطانية اهليئة البيئية باإلدارة تعىن مواصفة إلصدار السباقني أول كان   

 ليتم .املتحدة اململكة يف صناعية شركة ، BS7750الربيطانية املواصفة وهي ،البيئية اإلدارة لنظام دولية ملواصفة إصدار

                                                 
 .192، ص6006، ، دار وائل للنشر، عمان، األردن1، ط-ISO9000, ISO14000–أنظمة إدارة الجودة والبيئة حممد عبد الوهاب العزاوي،  _1

2
_ Corinne Gendron, La gestion environnementale et la norme ISO 14001, les presses de l’université de 

Montréal, Canada, 2004, p. 73. 
 .192سابق، صي، مرجع حممد عبد الوهاب العزاو  _3
 .192رجع نفسه، صامل _4
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 باالحتاد البيئة بإدارة اخلاص النظام مع لتتوافق 1994 فرباير يف إصدارها وإعادة املواصفة هذه تعديل ذلك بعد
 1.األورويب

 نظمةم أعضاء مجيع قبل نم   للتصويت طرحتها البيئية لإلدارة الدولية املواصفة سوداتم   تعرض،  1995سنةففي    
 فرتات يف نشرت مث،  1996عام ISO14000 النهائية املواصفة وإصدار نشر وت نائيا   عليها املوافقة فتمت اإليزو،
 بعد وإصدارها 66111ISO  املواصفة حتديث ت،  2004سنة ويف .اهتومبتطلبا اهتبإرشادا املتعلقة املقاييس بقية الحقة

 .2حيث تعترب هذه املواصفة مفتاح للمحافظة على البيئة  العاملية للتقييس، ن قبل املنظمةم   اوحتسينه تعديلها ت ما
 البيئة محاية جتاه واضحة سياسة حتدد أن   ،املواصفة تبين يف ترغب اليت املنظمات ملواصفاتا العاملية املنظمة ألزمت  

 اهإجت دليال   يوفر مما فعلي، بشكل ذلك تطبق وأن   ،ISO14001تعتمد على نظام اإلدارة البيئية  وأن   عليها واحلفاظ
 .عليها واحلفاظ البيئة محاية سبيل يف دياجل   سعيها على عمالئها

 

 00222تعريف مواصفة اإليزو  : الفرع الثاني
 

 :يلي فيما 14000 اإليزو سلسلة يفر تعا أهم تتمثل   
 الدولية املنظمة قبل نم   وضعت اليت القياسية املعايري نم   جمموعة هي 14000 اإليزو سلسلة: "اعرفت على أن     

 مزيد حتقيق هبدف ظهرت اليت البيئية اإلدارة نظم نم   جمموعة هي 14000 اإليزو سلسلة خرآ مبعىن. جبنيف للتقييس
 .3"ةالبيئ حتياجاتإ مع توازن عمل مع البيئة محاية نظام يف والتحسني التطوير نم  

 عمل منهجية بتوفري وذلك ساتللمؤس   البيئية للمساعي موحد رعنص هي 14000 اإليزو سلسلة: "وتعرف أيضا   
 عرب وختفيضها ساتللمؤس   البيئية اآلثار إدارة فد  هب البيئية اإلدارة نظام إلنشاء املطلوبة الشروط فتص   كاملة
 .4"الوقت

 إدارة نظام بتكوين متهت متطلبات جمموعة نع   عبارة 12000مواصفة اإليزو  فإن   ،ن خالل التعريفني السابقنيم     
 ثقافية، كانت سواء املتنوعة الظروف خمتلف مع ويتكيف ،املنظمات وأحجام أنواع مجيع يف تطبيقه ميكن *بيئية

                                                 
 :http://www.hii.edu.ly/research/jamal/q5.pdf ،consulté le: الرابط على ، ،بيئيا سليمة إلدارة  14001 وأيز  القياسية المواصفة أوهيبة، بشري مجال _1

15/03/2013. 
2
_ Marianne M jennings, business: its legal, ethical and global environmant, 9

 ème
  édition, édition cengage 

learning, united states, 2010, p.383. 
3

 _ http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.../unpan024865.pdf  ,consulté le: 15/03/2013. 
4
_ Paolo Baracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO 14001, 

presses polytechniques et universitaires romandes, Italie, 2001, p. 26. 

 واملفاهيم السياسات من جمموعةفهو . البيئة إدارة جمال يف املواصفة متطلبات لتحقيق صمم حيث باملؤسسة، دارةاإل إسرتاجتية من جزءا البيئية اإلدارة نظام يشكل: نظام اإلدارة البيئية _*
 إىل إلضافةبا هذا اختصاصه، يف كال النظام لذلك املختلفة بالشركات العاملني وتفهم بأنواعه البيئي التلوث عناصر حدوث منع انشأ من واليت العمل وخطط وااللتزامات واإلجراءات

 :راجع كال من 12001ولإلطالع أكثر على نظام اإلدارة البيئية واملواصفة االيزو  .التطبيق ذلك نتائج عن دورية تقارير وإعداد العملي الواقع يف واإلجراءات األساليب هذه تطبيق
 .197سابق، ص حممد عبد الوهاب العزاوي، مرجع  -
 .162سابق، صمرجع  لعزاوي وعبد اهلل حكمت النقار،جنم ا -

- Andrew P.Sage et William B.Rouse, handbook of systems engineering and management, 2
 ème

 édition, édition 

wiley publishers, United States, 2011, p.605. 

http://www.hii.edu.ly/research/jamal/q5.pdf
http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.../unpan024865.pdf
http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.../unpan024865.pdf
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 احلاجات مع توازنه أو التلوث ومنع البيئة محاية عملية تدعيم إىل أساسا   السلسلة هذه دفهتو . جغرافية جتماعية،إ
 .قتصاديةاال

 

 00222ل مواصفة اإليزو  هيك: الفرع الثالث
 

من اجملال راسة وتطوير املقاييس العاملية ض  خالصة جهد إستمر ثالث سنوات، لد   12000كانت مقاييس اإليزو    
ن عد سلسلة م  يث ت  ح   ،لتشكل األساس لنظام اإلدارة البيئية يف املنظمات 61البيئي، وقد قارب عدد هذه املقاييس 

 . فقها مع املتطلبات اخلاصة باإلدارة البيئيةدى توائي للشركة، وحتديد م  املقاييس لتقومي األداء البي
 اإللزامية املواصفة فهي ،14001اإليزو مواصفة عدا ما اإلرشادية املقاييس نم   جمموعة على السلسلة تشتمل   

 اإلجراءات تراعي واضحة بيئية سياسة وبلورة البيئية اإلدارة بنظام اخلاصة املتطلبات للمنظمات تقدم اليت الوحيدة
 العمل جوانب على للتأثري املنظمات تستخدمها إرشادية مقاييس فهي ،املقاييس بقية اأم   .السائدة البيئية والقوانني
 وتوفري وأنشطتها اهتوخدما اهتمنتوجا حياة دورة وحتليل البيئي األداء وتقومي البيئي التدقيق مثل البيئية مبسؤوليتها املتعلقة

 .1واجلمهور للعاملني ماتاملعلو 
 لعام احملدثة بينما مواصفة 21 كانت ، 1996لعام 14000 اإليزو مواصفات سلسلة أن   ما ميكن مالحظته هو إن     

 تعلقةامل 9000: 2000و اإليز  مواصفات سلسلة مع بعض املواصفات دمج هو والسبب مواصفة 16 أصبحت ،2004
 خيص فيما بينهما يشرتك ما وجود نتيجة املواصفتني بينت   حنو ئرةسا املنظمات أغلب أن   عتبارإ على اجلودة بإدارة

 متجددة ان  أ يعين وهذا واحد، عنصر حتت لتصبح الفقرات بعض ودمج، هبما والقائمني البيئي والتدقيق التوثيق
لعام  66111اإليزو  مكونات مواصفة انز رب  ي   (02)وامللحق رقم  (02)امللحق رقم كل من و . 2املتطلبات لتواكب
 .6116وكذا احملدثة عام  ،6881

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .197 سابق، صحممد عبد الوهاب العزاوي، مرجع  _1
 .387 ص سابق، مرجع وآخرون، الطائي حجيم يوسف _2
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 كآلية لتحقيق التنمية المستدامة من الناحية البيئية 00111مواصف ات اإليزو  : المطلب الرابع
 

ن إنشاء نظام إداري نها م  ، ميك  66111قتصادية على شهادة املطابقة ملواصفات اإليزو االسة حصول املؤس   إن     
ه املواصفة مجلة سة، كما حتقق هت  كامل لضبط العمليات وتعزيز فرص التحسني املستمر لنظام اإلدارة البيئية للمؤس  مت
 :1وهي كآليتن املزايا والفوائد م  
 .اصة دول السوق األروبية املشرتكةزيادة قدرة املشاركة يف حتقيق متطلبات التصدير إىل اخلارج وخ -1
 .واملوارد الطبيعية ستهالك الطاقةترشيد إ -6
 .تقليل الفاقد واحلد من التلوث -2
 .مع القوانني والتشريعات البيئية التوافق -2
 .سة واجلهات احلكومية املتخصصةحتسني قنوات اإلتصال بني املؤس   -2
 .العاملية مما يفتح أسواق التصديرإكتساب تقدير وإعرتاف اجلهات  -2
 .سةل العاملني باملؤس  البيئة لدى كرفع وزيادة الوعي ب -2
 .احلسنة مسعتها من يزيد مما سة،املؤس   صورة حتسني -9
 ذات املؤسسة حتقيق حيث اخلارج، إىل التصدير متطلبات وحتقيق اإلقتصادية سةللمؤس   التنافسية القدرة زيادة -7

 .ومحايتها البيئة بسالمة كبرية بدرجة الواعي السوق يف اآلخرين على تنافسية ميزة الصحيح البيئي السلوك
 .سةاملؤس   يف القرار صنع وعمليات اإلدارة ضمن البيئية اإلعتبارات دمج -10
 .اسلف احملددة البيئية واملعايري لإللتزامات سةاملؤس   تطبيق مدى على التعرف سهيلت -11
 املتعلقة تلك أو البيئية اآلثار ذات احلوادث عن النامجة تلك خاصة واإلقتصادية املادية اخلسائر تفادي -16

 .التأمني بتكاليف
 قوانني حترتم ان  أ على يدل النظام هلذا عتمادهاا ألن   سة،للمؤس   البيئة محاية وكاالت مراقبةحدة  من التقليل -12

 .ماليا   ذلك من واالستفادة سةاملؤس   على املفروضة الضرائب نسبة نم   التقليل يف أيضا   يساعد ما وهذا البيئة،
 نم   والوقاية اهلدر، تقليل إىل يقود والذي التطابق، عدم حاالت تقليل خالل نم   التشغيلية الكفاءة دةزيا -12

 األفضل اإلدارة وكذلك ة،هباملشا األخرى والربامج الدورة إعادة خالل نم   التكاليف، وتقليل املواد، وإحالل التلوث
 .الشركة لعمليات البيئية للجوانب

                                                 
 :راجع كال من _1

-Guide de gestion environnementale pour l'entreprise, Quels sont les avantages possibles d’une certification ISO 

14000?, Ressources entreprises, Canada, 2008, PP. 19-20. 

- Cabinet Paul, L'impact Economique et L'efficacité Environnementale de la Certification ISO14000 des 

Entreprises Industrielles, Service économie, ADEME, France, 1999. P.70. 

 .626 -622ص ،سابق مرجع العزاوي، الوهاب عبد حممد -
 .12/02/6012: ، ت اإلطالع عليه يومwww.eeaa.gov.eg/arabic/main/iso3.asp: ، على املوقع-جهاز شؤون البيئة مبصر–وزارة الدولة لشؤون البيئة  -

http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/iso3.asp
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 ا  وفق البيئية اإلدارة نظام طريق نع   البيئية املشاكل منع أن   حيث السابقة، الفوائد نع   لنامجةوا األرباح زيادة -12
 .اإلصالح إعادة من تكاليف أقل14000 لإليزو

 الطبيعية للموارد والكفء العقالين واإلستخدام الطبيعية، البيئية األنظمة محاية66111كما تدعم مواصفة االيزو    
 حدة ختفيف يف يساهم مما املواد، ستخدامإ وإعادة النفايات كمية نم   والتقليل وغريها،...والطاقة هوامليا كاألراضي

 معاجلة يف سةباملؤس   14000 اإليزو ملواصفات اوفق البيئية اإلدارة تبين يساهم قد كما .واملتزايد احلاصل البيئي التلوث
 توفري خالل من وذلك القادمة، األجيال مستقبل ددهت تأصبح اليت األوزون طبقة وثقب احلراري اإلحتباس مشكلة
 عن والناجتة اإلنسان وأمن صحة على املؤثرة املخاطر تقليل على كما تعمل أيضا  . اجلهود لتلك الداعمة األسس

 إىل يؤدي امم ،سةللمؤس   الداخلية البيئة تلوث أضرار بأمراض اإلصابات ومنع الصناعية، واإلصدارات اإلنبعاثات
 جمال يف الفاعلة وقواه جمتمعها أمام سةللمؤس   العامة الصورة وحتسني األمراض، هذه من األفراد عالج تكاليف فيضخت

 املطابقة شهادة على سةاملؤس   حصول فإن وبالتايل .ودعمهم ودهم كسب من ميكنها امم ،والبيئة املستهلك محاية
 مقدار تبني انكو  هلا تنافسية ميزة ميثل ما وهذا البيئة،ب مضرة غري اهتخدما أو اهتمنتجا من جيعل قد للمواصفة
 احلصة يعطيها أن   شأنه نم   ما وذلك سة،املؤس   منتجات على يقبلون املستهلكني جيعل مما البيئية، باجلوانب إهتمامها
ى تقدمي فوائد يعمل عل أيضا   ISO140001 البيئية اإلدارة نظام أن   ،بقل ما س  ف إىل جانب ك  أض   .األكرب السوقية

 العمليات بضبط ا  مرور  والغايات األهداف مث نوم   ،البيئية السياسة وضعن خالل قتصادية م  سة االومزايا كبرية للمؤس  
 والتطوير التحسني إىل يؤدي امم   ومستمرة، دورية بصورة متت   كلها العملية وهذه املراجعة، إىل وصوال   والتقييم والقياس

 .سةللمؤس   يئيالب لألداء املستمرين
كما يعتمد تطبيق هذا   ،الكلي اإلدارة نظام نم   ثل جزءمي   الشاملة البيئية اجلودة إدارة نظام أن   ،بقنستنتج مما س     

من معايري اجلودة الشاملة إحلاق املعايري البيئية ض   أن  ، حيث احلديثة والصديقة للبيئة ن التقنياتالنظام على جمموعة م  
ا كم  ،التكنولوجيا النظيفة اليت حتقق الرفاهية للمستهلك ياته اإلعتماد على مل يف ط  ديد حي  ج  ز إقتصاد رو ؤدي إىل ب  ي  

 .عم لتحقيق التنمية املستدامة واألداء البيئيعترب د  ت   12000سات على شهادات اإليزو حصول املؤس   أن  
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 خالصة الفصل الثاني

 
قتصادية على إسرتاتيجية اجلودة الشاملة سة االإعتماد املؤس   أن   كخالصة لكل ما سبق ذكره يف هذا الفصل،    

التنمية املستدامة، حبيث أصبحت هذه األخرية وتبنيها كإسرتاتيجية أساسية لتحقيق امليزة التنافسية وجتسيد متطلبات 
سة على تقنيات وأساليب  حيث تعتمد املؤس  . واليت تصبو لتحقيقها ةقتصاديسة االن أهداف املؤس  جزء ال يتجزأ م  

 . كنموذج الستة سيغما األخضر ومناذج أخرى تدعم محاية البيئة

ن إهتماماهتا للزبائن الداخليني واخلارجيني، لتحقيق البعد وتعمل إسرتاتيجية اجلودة الشاملة على جعل حيز م     
سة أبعاد املسؤولية اإلجتماعية وإهتمامها بتدريب كما هتتم بصحة وسالمة املوظفني والعمال، وتتبىن املؤس  اإلجتماعي  

    .قتصاديةككلسة االعماهلا ونشر ثقافة التنمية املستدامة ضمن املؤس  

 فيها املستدامة التنمية أبعاد وتكامل بتجسيد واملعنية السابقة للمواصفات قتصاديةاال سةس  املؤ  إستخدام أن   كما   
 قتصاديةاال عن عالوة واإلجتماعية البيئية والرهانات اإلعتبارات إدماج على يعمل متكامل نظام بناء يف يساهم
 الناتج النظام هذا أن   إىل باإلضافة .سةللمؤس   التسيريية واالهتمامات اإلسرتاجتية األولويات ضمن املستدامة للتنمية
 .سة، حيث يعمل على حتقيق التحسني املستمر يف املؤس  املستمر التحسني منهجية وفق يعمل
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 :الفصل الثالث
 سة المينائية بسكيكدةدراسة حالة المؤس   

 
 

 مقدمة الفصل 
 

وكيفية دمج إسرتاتيجية اجلودة الشاملة  ،اجلودة الشاملة ملفهوم النظرية األسس إىل السابقة الفصول يف تطرقنا بعد   
 ،0999 سات على املواصفات القياسية اإليزوأمهية حصول املؤس   وتوضيح سة،اإلسرتاتيجية العامة للمؤس  ضمن 
ا مت التطرق إىل الدور اإلسرتاتيجي الذي تلعبه اجلودة الشاملة يف كم   .املنافسني عن التميز يف استغالهلا وإمكانية

املواصفات القياسية اإليزو اخلاصة بتحقيق  ألهم عرضنا األخري ويفسة اإلقتصادية، حتقيق التنمية املستدامة يف املؤس  
 .مهم تنافسي مركزسة وحتقيق للمؤس   السوقية احلصة أبعاد التنمية املستدامة ودورها يف زيادة

من راسة بإسقاط األسس النظرية السابقة، وان  التطبيقية ملوضو  الد  يهدف هذا الفصل إىل عرض ومناقشة اجل   
على واقع املمارسات العملية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة ضمن اإلطار الشامل واملستدام، والتعرف أيضا  أجل التعرف

اإليزو ) سة على املواصفات القياسية اإليزو سة املينائية ومدى إعتماد املؤس  على مكانة التنمية املستدامة يف املؤس  
 (. 00999اإليزو  -00999اإليزو  -00999اإليزو  -0999
 نم   جمموعة وتقدمي البحث، فرضيات وفق نتائجها وتفسري اإلستمارة، حماور أسئلة حتليل أيضا سنتطرق إىلو    

 فقد الفصل هذا إليه يهدف ما جديدة، ولتحقيق مواضيع اقرتاح خالل نم   للبحث جديدة آفاق وطرح .تاالقرتاحا
 :األيت النحو على دراسته مت
 

 بسكيكدة؛ املينائية سةاملؤس   تقدمي -
 بسكيكدة؛ املينائية سةللمؤس   بالنسبة الشاملة اجلودة أمهية -
 امليدانية؛ راسةالد   منهجية -
 .االستبيان حماور حتليل -
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 سة المينائية بسكيكدةالمؤس    دراسة حالة : المبحث األول
ن الشرق إىل الغرب، وتقع اجلزائر يف حميط جغرايف كلم م    0011ميتد على حوايل  ساحليا   متتلك اجلزائر شريطا     

ا ما ن الشمال، ووجودها على اجلانب املقابل مباشرة للقارة األروبية، وهذحساس بإعتبارها مدخل القارة اإلفريقية م  
ن أهم عناصر النقل البحري بسبب الدور املهم الذي تعترب املوانئ يف اجلزائر م  . جعل أغلب جتارهتا عن طريق البحر

 أهم من سكيكدةب سة املينائيةاملؤس   عدت .تلعبه يف تسهيل التجارة اخلارجية وزيادة الدخل الوطين والعملة الصعبة
وسنتطرق يف هذا املبحث إىل حملة . الدولية التجارية احلركة يف هاما   إسرتاتيجيا   ا  موقع احتالهلإب وذلك ،اجلزائر يف املوانئ

 .اومهامه اوالتعرف على املستويات اإلدارية وأهم أهدافه سة املينائيةاملؤس  تارخيية عن 
 

 المهام  و   النشأة، التعريف، األهداف: من  حيث  سة المينائية بسكيكدةالمؤس  : المطلب األول
اجلزائر بالوسط وميناء أرزيو  ءن املوانئ املختلطة، وأشهرها على اإلطالق مينام   ءمينا 00د اجلزائر على تستحو    

فهو يضمن توريد املناطق الشرقية بالبضائع  ،موقعه املميز إىلبالغرب وميناء سكيكدة بالشرق، وتعود أمهية هذا امليناء 
مما و ، كقسنطينة وسطيف، لية ذات الكثافة السكانية املرتفعة نسبيا  املختلفة، خاصة وأنه يعد أقرب إىل املناطق الداخ

نحاول يف هذا العنصر تسليط الضوء على نشأة هذا امليناء ومعرفة س. هو إشتماله على ميناء برتويل ،يزيد يف أمهيته
 .أهدافه وأهم مهامه

 

 سة المينائية بسكيكدةالمؤس  لمحة تاريخية عن  : الفرع األول
 :1إىل ثالث مراحل أساسية سة املينائية بسكيكدةاملؤس  يم مراحل تطور ميكن تقس   
يالد، والي قام الفينيقيون بإنشاء مدينة قرطاجة بني القرن السابع والقرن الثامن قبل امل :قبل اإلحتالل الفرنسي -1

الوقت بإنشاء مدينة أصبحت نوميديا يف مشال إفريقيا، حيث قام الفينيقيون يف ذلك  أن   أخذت يف اإلتساع إىل
على  على يد الرومان، كان إهتمام الروم منصبا  ( م.ق 041)بعد سقوط إمرباطورية قرطاجة . سطورة يف خليج نوميديا

وقد إختفت هذه اإلمرباطورية حوايل . هذا اخلليج، حيث أنشأت مدينة روسيكادا يف املوقع احلايل ملدينة سكيكدة
 .حىت اآلن كذلكالت  الز والي يف ظروف غامضة  484سنة 

ثل أحد أكرب املوانئ التجارية والعسكرية الي  ميل ظخالل حكم الدولة العثمانية، ف بارزا   سكيكدة دورا  بيناء امللعب 
 .ن خالهلا هجمات األوروبينيكانت تصد م  

جانفي  10 قام اإلحتالل الفرنسي بإحتالل مدينة سكيكدة يف يوم: تطور الميناء خالل العهد اإلستعماري -2
وقد إشتهرت هذه . ، مث غري إمسها ملدينة سكيكدة(Philpville)فيل  ، وأصبحت املدينة تسمى مبدينة فيليب0848

 .املدينة مبينائها الذي يعترب الرئة الثانية للجزائر
 

                                                 
1
_ http://www.skikda-port.com/le-port/ , consulté le: 05/04/2013. 

http://www.skikda-port.com/le-port/
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س فن تتم  على أنشأ امليناء القدمي من رصيف قصري يف ذلك العصر مل تكن العملي ات الت جارية لل ،0811يف هناية و    
  .1املراحل نفسها، بل تتم  عن طريق الر سو يف عرض  حبر سطورة و تفرغ احلمولة على قوارب توصلها بسكيكدة

يقضي ببناء حوض يف اجلزء الشرقي، بينما يشكل  ، إعتمدت سلطات اإلحتالل الفرنسي برناجما  1181سنة يف    
حلجز املوج، مرت، وبناء رصيف عرضي  1011الرصيف الكبري على  كما مت إقرتاح بناء. اجلزء الغريب مدخل امليناء

، 1181وقد بدأت األشغال لتطبيق هذا الربنامج سنة . وتشكيل ميناء صناعي، باإلضافة إىل بعض األشغال األخرى
وله ، ويبلغ ط1110و 1111بينما مت إنشاء الرصيف الثانوي بني سني  ،مرت 01إىل  11رصيف الكبري بعمق البإنشاء 

ا بناء حيطان أم  . 1011و 1011مرت بني سني  111مرت، وهو حممي بصخور طبيعية، مث مت متديده حبوايل  011
وقد مت إهناء األشغال . وهي مبنية بعمق ستة أمتار فوق كتل صخرية 1111يف سنة  فيهافقد مت البدء  ،األرصفة

ن األشغال، ميكن مت القيام مبجموعة م   1010و 1101بني عامي و . 1101حوايل عام  1181الرئيسية يف برنامج 
 :إجيازها كمايلي

 ؛مرت 001متديد الرصيف  -
 .متديد وإنشاء املساحات املسطحة واألرصفة اجلديدة -

يف  (Château vert)" خضرالقصر األ"نظرا لتزايد حركة البضائع يف تلك الفرتة، مت إنشاء حاجز لألمواج يف رصيف 
 .1080و 1010بني عامي  اجلهة الغربية للميناء

، أين بدأت األشغال يف امليناء 1080حىت سنة  سكيكدة ميناءا  بيناء املمت إعتبار  :تطور الميناء بعد اإلستقالل-3
مت إنشاء املنطقة  ،1081ه يف سنة حيث أن  . 1010لتحويله إىل ميناء خمتلط للمحروقات، ومتت األشغال هنائيا سنة 

، أنشأ ميناء متخصص ، وموازاة مع ذلك(شرق مصب هنر واد الصفصاف)بن مهيدي الصناعية يف سهل العريب 
، وقد مت يف هذا الصدد إنشاء رصيف رئيسي 1010ومتت سنة  1011إنطلقت األشغال يف جانفي  حيث باحملروقات،

 .مرت 811: مرت، ورصيف ثانوي بطول 1111: بطول
حيث مت إنشاء رصيف  ظيف لزيادة طاقة إستقبال امليناء،تن مت القيام بعمليات هتيئة، وعمليات 1011يف سنة    

"Marinelle" ، 1011كرصيف جتاري سنة   من هتيئتهوبقيت األشغال به حىت مت اإلنتهاء. 
وهذا للصيد البحري والنزهة،  ا خبصوص نشاط الصيد البحري، فقد حول إىل ميناء سطورة، الذي أصبح ميناءا  أم     

سكيكدة هي ب املينائيةسة ؤس  امل، أصبحت 1010ففي سنة  ،ن الناحية اإلداريةم  و  .1011 فيفري 00ن م   إبتداءا  
سكيكدة إىل ب املينائيةسة ؤس  امل، حتولت 1010من سنة  سة الي تتكفل بتسيري العمليات داخل امليناء، وإبتداءا  املؤس  
  .سة عمومية إقتصاديةمؤس  

 
 
 

                                                 
1
_  El Mina, Historique de l’entreprise portuaire de Skikda, document interne de l’entreprise, réalisé par la 

direction  gestion ressources humaines, 2009, p 1- 4. 
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 بسكيكدة  سة المينائيةتعريف المؤس  : الفرع الثاني
بعد ميناء اجلزائر العاصمة واملرتبة الثانية بعد  ،ن حيث النشاط التجاريم   دة املرتبة الثانية حمليا  كحيتل ميناء سكي    

ويضم مينائني جتاريني أحدمها خيتص بنقل احملروقات أما الثاين فيختص بنقل . ن حيث النشاط البرتويلميناء أرزيو م  
  :1 من امليناء يتشكلو . البضائع

 ؛EPSKIKDAواختصارها  سكيكدةب املينائية سةاملؤس   :التسمية -
 واألنظمة القوانني طريق عن تسري أسهم، ذات شركة ستقالليةإب ، قتصاديةإ عمومية سةمؤس   :القانوين الشكل -

 ؛ساتباملؤس   ستقالليةباإل اخلاصة
 بتاريخ مسامهة شركة إىل وحتولت 1982 أوت 14 يف الصادر82–284 رقم املرسوم مبقتضى تأسست :اإلنشاء تاريخ -

  ؛ 1989مارس 21
 ؛اجلزائر ،سككيدة 00111، 65بريد صندوق رحال، رزقي هنج :جتماعياإل املقر -
دج موزعة على صناديق 811.111.111حولت إىل شركة مسامهة ذات رأمسال قدر بـ  :يجتماعاإل املال رأس -

 ؛%11اإلعالم واالتصال بنسبة ، %11الصناعات املختلفة بنسبة  ،%41اخلدمات بنسبة  :املسامهة كالتايل
 وتصدير ستريادإب قتصاديةاإل للتنمية الوطين املخطط إطار يف مكلفة سكيكدةب املينائية سةاملؤس   إن  : النشاط ميدان -

 األخرى هليئاتا مع بالتعاون وهذا للبالد الشرقية اجلهات كل إىل واملواد البضائع بتوزيع تقوم حيث البضائع
 . والشرطة كاجلمارك

ن جمموع بضائع موانئ اجلزائر م  % 8 نسبةكما يستقبل امليناء   ،0111ماليري دج خالل سنة  1 ـقدر رقم أعماهلا بكما 
ن احلجم الكبري بعد هتيئة الرصيف اخلاص هبا والذي بلغ عمقه يستقبل البواخر م   أصبح ،ن الشرق اجلزائريم  % 81و

ستقبال العتاد إامليناء يغطي كل واليات اجلنوب باإلضافة إىل  بشحن وتفريغ كل البضائع، خاصة وأن   م مما يسمح00
نتقلت إ 0181يف سنة  .يارالضخم للشركات األجنبية ومنها الشركة الصينية الي أسند إليها مشروع الطريق الس

تنقلها دون ستقاللية جعلتها تتخذ القرارات و إلوهذه ا ،قتصادية عموميةإسة ستقاللية وأصبحت مؤس  سة إىل اإلاملؤس  
تضم مخسة الي اور مع بعض الوزارات مثل وزارة النقل و شا تلجأ إىل التفإهن   ،ستثمارات الكربىا يف حالة اإلأم   ،وصاية

 :على مخس موانئ هيسة املينائية بسكيكدة كما تشرف املؤس   ،0كلم01موانئ على مساحة قدرها 
 ؛(كلم شرق مدينة سطورة  1)الذي يقع يف الفتحة الواقعة بني جزيرة سريجيينا ورأس فلفلة  امليناء القدمي -
 امليناء اجلديد، املتخصص يف إستقبال سفن احملروقات، ويقع شرق امليناء القدمي؛ -
يناء التجاري راسة على املسنركز إهتماماتنا يف هذه الد  و . موانئ الصيد البحري مبدينة سطورة، املرسى، ومدينة القل -
 (.امليناء القدمي)
 
 
 

                                                 
   .التاسعة صباحا  ، الساعة 10/10/0101، يوم سةسة مقدمة من طرف مصلحة املوارد البشرية باملؤس  وثيقة تعريفية للمؤس  _ 1
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 سة المينائية بسكيكدةأهداف المؤس  : الفرع الثالث
  : 1 التالية األهداف حتقيق إىل نشاطها خالل منبسكيكدة  املينائية سةاملؤس   تسعى   
 ء؛قاالب أجل من قتصاديةاإل املؤسسات مجيع إليه تسعى عام هدف عتبارهإب لألرباح املستمر التحقيق ضمان -
 السوق قتصادإ إىل الدخول مع احلالية قتصاديةاإل الظروف مع خاصة ،املينائي القطاع يف هامة مكانة حتاللإ -

 ؛األخرى املينائية ساتاملؤس   قبل نم   املنافسة وزيادة
 ؛الوطين قتصاداإل نتعاشإ إىل بدوره يؤدي مما الوطين الدخل زيادة -
 ؛التكاليف أقلو  الظروف أحسن يف خدمات على العمل -
 ؛واالسترياد التصدير عمليي يف الوطنية ساتاملؤس   إىل املساعدات تقدمي -
 ؛جودهتا وحتسني خدماهتا تنويع -
 .العمل على زيادة احلصة السوقية -

 

 سة المينائية بسكيكدةمهام المؤس  : الفرع الرابع
 :فيمايلي سكيكدةب املينائية سةاملؤس   مهام تتمثل   
 ؛واالسترياد التصدير طريق عن والبضائع للسلع الدائمة احلركة وضمان التجارية، املبادالت زيادة يف املسامهة -
 ؛واألمالك العمومي اجملال واستغالل تسيري -
 ؛الصيانة بأعمال القيام -
 ؛والتلوث كاحلرائق املتنوعة األخطار من الوقاية -
 ؛والبضائع السلع وتفريغ الشحن بأعمال القيام -
 . امليناء داخل املرور حركة نظيمت -

 

  سة المينائية بسكيكدةوالتنظيمي للمؤس    الق انوني  الجانب: المطلب الثاني
سة من جتنب  جانب قانوين وجانب تنظيمي، فاجلانب القانوين ميكن املؤس  : سة املينائية بسكيكدة جانبنيللمؤس     

سة، يف حني اجلانب التنظيمي هم املواد الي تنشط ضمنها املؤس  كافة املشكالت الي قد تتعرض هلا قانونيا وحتدد هلا أ
 .سةفهو مبثابة دستور وبرنامج ينظم املؤس   ،يربز أهم املصاحل وينظم كافة املهام

 

 الجانب الق انوني للمؤسسة المينائية بسكيكدة: األول  الفرع
 : 2سة يف املواد التاليةويتمثل اجلانب القانوين للمؤس     

                                                 
1

اعة الع10/10/0101 باملؤس سة املينائية بسكيكدة، يوم مصلحة املوارد البشريةإطارات مقابلة أجريت مع أحد  _  .اشرة والن صف صباحا، على الس 
2

الواحدة : ، على الساعة10/10/0101: مت احلصول على املعلومات من طرف وثيقة تعريفية باجلانب القانوين للمؤسسة مقدمة من طؤف أحد إطارات املديرية العامة باملؤسسة، يوم_ 
 .والنصف مساءا
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 ساتللمؤس   االشرتاكي التنظيم ميثاق ملبادئ وفقا قتصاديإ طابع ذات اشرتاكية سةمؤس   تنشأ: األوىل املادة -
 املتخذة والنصوص ساتللمؤس   االشرتاكي بالتسيري واملتعلق1971 نوفمرب 16 يف املؤرخ 14-10 رقم واألحكام، األمر

 يف جتارية سةاملؤس   تعد .سةباملؤس   النص يف إليها ويشار سكيكدة،ب املينائية سةاملؤس   تسمى البحرية املوانئ يف لتطبيقها
 . املرسوم يف الواردة وللقواعد به املعمول للتشريع وختضع الغري مع عالقاهتا

 ترقية يف املشاركة وقصد واالجتماعية، االقتصادية للتنمية الوطين املخطط إطار يف سةاملؤس   تتوىل: الثانية املادة -
 . أحسن اقتصادية ظروف يف واملعدات والبضائع األشخاص عبور على بالعمل السيما، للبلد اخلارجية املبادالت

 واهلياكل واألعمال باملمتلكات به املعمول التنظيم إطار يف مهمتها أداء قصد سة،املؤس   الدولة تزود: الثالثة املادة -
 به تقوم الي البحر نشاط وبتحويل والتفريغ نللشح الوطنية والشركة للموانئ الوطين املكتب جيوزها الي والوسائل

 بالتسيري القائمني املوظفني حتويل وكذلك أهدافها، حتقيق نم   سةاملؤس   لتمكني للمالحة اجلزائرية الوطنية الشركة
 صلة اهل الي واملالية العقارية، وغري والعقارية والصناعية التجارية، العمليات جبميع تقوم أن سةللمؤس   ميكن. واإلدارة
 . به املعمول التنظيم إطار ويف هدفها حدود يف تطورها على تساعد أن   طبيعتها نم   والي بأعماهلا

 للتنظيم اخلاضع املعين املينائي للمجال اجلغرافية احلدود ضمن هلدفها املطابقة األعمال سةاملؤس   متارس: الرابعة املادة -
 . به املعمول

 

 سة المينائية بسكيكدةيمي للمؤس  الجانب التنظ: الفرع الثاني
سات اخلدماتية اجلزائرية  على دراسة للهيكل التنظيمي إلحدى أهم املؤس   ، يتم الرتكيز اآلن  على ما تقدم سلفا   بناءا     

. سات اخلدماتية الرائدة يف جمال ختصصهان املؤس  سة املينائية بسكيكدة والي تعترب م  وهي املؤس   يف الساحل اجلزائري
يتم الرتكيز على اهليكل التنظيمي العام وكذا اهلياكل املكونة له، والشكل التايل  ،سةنطالقا من التقدمي اخلاص باملؤس  إ

 :يبني ذلك
 سة املينائية بسكيكدةاهليكل التنظيمي للمؤس  : (13)الشكل رقم 

 

 
 املديرية العامة :المصدر
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شهر تقرير حسب  موظف 01سة من الناحية اإلدارية والتسيريية، تضم ا العمود الفقري للمؤس  إهن   :المديرية العامة -1
 : 1نوطة هبذه املديرية نذكرملن بني املهام ا، وم  0101فيفري 

 سة؛تنسيق ومراقبة مجيع أعمال املؤس   -
 سة؛حتديد الوضع العام للمؤس   -
 .سةوالقانوين للمؤس   يما خيص الوضع اإلداري والتسيرييالتوجيه واإلرشاد ف -

 :كما تضم عدة مصاحل واملتمثلة يف   
 در وتقوم بتنظيم العمل واملواعيد؛هي املسؤولة عن الربيد الوارد والصا: السكرتارية العامة ملكتب التنظيم -
 Notre challenge c’est la التحدي بالنسبة لنا هو النوعية: سة تتبع شعارااملؤس   خصوصا أن  : مسؤول النوعية -

qualité ،السلطة حلفظ نظام تسيري النوعية؛ لديه 
ن م   قريبا   إسرتاتيجيا   سة حتتل موقعا  املؤس   توفري األمن داخل ميدان العمل، خصوصا أن  : سةاألمن الداخلي للمؤس   -

 البيرتولية الكيميائية لسوناطراك؛القاعدة 
 سة؛نشاط اإلقتصادي للمؤس  خلاصة بالتسهر على الرقابة والتدقيق يف احلسابات املالية ا: خلية التدقيق -
 ري الكلفات اخلاصة باملدير العام؛حتض: مساعد املدير العام -
 ، الزبائن؛املوظفنيى أمن العمالء، تنظيف ميدان العمل، واحلفاظ عل: خلية النظافة واألمن -
 .له صالحيات املدير العام يف حالة غيابه: نائب املدير العام -
 :سةن هنا سنشري إىل أهم اهلياكل املكونة هلذه املؤس  م   :الهياكل المكونة للمؤسسة -2
ن أكرب املديريات من حيث عدد العمال، وكذا النشاطات، فهي تعترب م   :مديرية الشحن، اإلستغالل والتفريغ -أ

غ، اإلستغالل أو اإلستخدام األمثل لعمليي الشحن والتفريبيعين والي  موظف، 101تضم  ان،امليد يفمكلفة بالعمل 
ن السفينة إىل ن خالل نقل البضائع م  يتم م  فالتفريغ ا أم   ،أما الشحن فهو نقل البضائع من الرصيف إىل السفينة

 :2 مهامها مايلي ، ومن بنيالرصيف عن طريق آالت الرفع
 تنسيق ومراقبة العمليات املتعلقة بالشحن والتفريغ؛ -
 تصاديني؛تقدمي إمكانيات وآالت للبواخر واملتعاملني اإلق -
 التسيري التجاري للهياكل القاعدية والتجهيزات املتخصصة باجملال العمومي للمؤسسة؛ -
 متابعة حركة البضائع؛ -
 حتصيل املعلومات اإلحصائية؛ -
 .اإلستقبال البحري وإرساء البضاعة -

                                                 
 .صباحا التاسعة والنصف، على الس اعة 18/10/0101ئية بسكيكدة، يوم باملؤس سة املينا املديرية العامةمقابلة أجريت مع أحد إطارات _ 1
2

 .والن صف صباحا العاشرة ، على الس اعة18/10/0101باملؤس سة املينائية بسكيكدة، يوم  مديرية الشحن، اإلستغالل والتفريغمقابلة أجريت مع أحد إطارات _ 
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، موظف 011تضم ي فه. سة، وسالمة حميطها الداخلي واخلارجيهي عصب أمن املؤس   :مديرية قيادة الميناء -ب
 : 1تقوم هذه املديرية بعدة مهام منها

 ؛ف على قيادة امليناء وأمنهاإلشرا -
 سة كشرطة احلدود البحرية وحرس السواحل؛التنسيق مع املصاحل األمنية األخرى للمؤس   -
 ضمان سالمة املسطحات املائية والتجهيزات البحرية؛ -
 .متلكاتالسهر على احلفاظ على أمن األشخاص وامل -
قسم الشرطة واألمن للميناء القدمي، قسم الشرطة واألمن للميناء اجلديد : أقسام ما تضم مديرية قيادة امليناء ثالثك

 .و قسم املساعدة على الرسو
ن ، م  موظف 010تضم فهي . ا تقوم بوظيفة صيانة العتادن أهم املديريات، خصوصا أهن  تعترب م   :مديرية الصيانة -ج

 :2وظائفها
 صيانة وحفظ املعدات والتجهيزات؛ -
 صيانة ممتلكات امليناء؛ -
 . متوين وتسيري املخزون-

مصلحة الشراء من صيف، مصلحة صيانة الرافعات، مصلحة الطرق والرت : مصاحل 0 ا تتكون هذه املديرية منكم     
 .لحة تسيري املخازنصلحة الشراء من السوق اخلارجي، مصلحة صيانة العتاد األرضي، مصالسوق احمللي، م

 : 3من املهام املنوطة هباو ، موظف 18تضم هذه املديرية  :مديرية األشغال -د
 ترتيب األشغال املتعلقة بامليدان العام للميناء؛ -
 تنظيف ومحاية امليدان البحري؛ -
 .متابعة تنفيذ أشغال البىن التحتية والفوقية للميناء -

مصلحة احملافظة على األمالك، مصلحة املنشآت البحرية : ث مصاحل كمايلين ثالكما تتكون هذه امليدرية م     
 .ومصلحة املنشآت اجلديدة

 : 4ن مهام هذه امليديرية القيام باألعمال التاليةم  و ، موظف 011ن تتكون م   :مديرية السحب البحري -ه
 الصيانة البحرية؛ -
 برجمة العمليات البحرية لتسهيل عملية التسويق؛ -
 افظة على العتاد وإستغالله أحسن إستغالل؛احمل -
 هتيئة سفن السحب لتسهيل احلركة؛ -

                                                 
 .الواحدة مساءا ، على الس اعة18/10/0101باملؤس سة املينائية بسكيكدة، يوم  مديرية قيادة امليناءمقابلة أجريت مع أحد إطارات _ 1
 .الواحدة والنصف مساءا ، على الس اعة18/10/0101باملؤس سة املينائية بسكيكدة، يوم  مديرية الصيانةمقابلة أجريت مع أحد إطارات _ 2
 .االثانية مساء ، على الس اعة18/10/0101نائية بسكيكدة، يوم باملؤس سة املي مديرية األشغالمقابلة أجريت مع أحد إطارات _ 3
 .الثانية والنصف مساءا ، على الس اعة18/10/0101باملؤس سة املينائية بسكيكدة، يوم  مديرية السحب البحريمقابلة أجريت مع أحد إطارات  _4
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مصلحة إستغالل العتاد، املصلحة اللوجيستيكية والربجمة ومصلحة : ن ثالث مصاحلكما تتكون هذه امليديرية م   -
 .الصيانة البحرية

 10تضم . سة، وهي اجملال احليوي احملرك هلالمؤس  تعترب هذه املديرية الشريان املايل ل :مديرية المالية والمحاسبة -و
م املالية وقسم احملاسبة، مع قس: تتكون من قسمني. سةاسبة للمؤس  ، تقوم بتسيري وضبط العمليات املالية واحملموظف

 .العلم أن كل قسم يتضمن مصاحل وفروع كل له دوره ووظيفته وجماله اخلاص
كلهم إطارات، هتتم مبجال موظف   01ن م   تتكون هذه املديرية :ويق واإلتصالمديرية الدراسات، التس -ز

تتكون هذه . والقيام بعمليات اإلتصال واإلعالم اآليل سة ومراقبة التسيري والتسويقراسات اخلاصة بنشاط املؤس  الد  
 :1امليدرية من ثالثة أقسام وجمموعة مصاحل

برتويج اخلدمات املينائية وتقدمي صورة جيدة عن ويضم مصلحة التسويق الي تقوم : قسم التسويق واإلتصال -
ن خالل اهلاتف سة مع العمال واملسؤولني م  املؤس   داخلا مصلحة اإلتصال تتضمن إتصال داخلي يطبق سة، أم  املؤس  

سة ونشاطاهتا ومهامها منها العالقات العامة يطبق للتعريف باملؤس  فا اإلتصال اخلارجي والفاكس واالنرتنث، أم  
 .إخل...ة وامللتقياتياءات واأليام الدراسواللق

سة يف شكل تقارير لكل املديريات خالل تعمل على تلخيص نشاطات املؤس  : راسات ومراقبة التسيريم الد  سق -
سة مع إجراء مقارنات مع السنوات السابقة فيما خيص شهر، وهي شاملة جلميع اجلوانب أي لوحة التحكم للمؤس  

 . ثمار، املدخالت وكذا املخرجاتمعدالت اإلنتاج واإلست
كلفة وامليضم مصلحة التطوير اخلاصة بالربامج وتنظيم طرق اإلعالم اآليل، ومصلحة الصيانة : قسم اإلعالم اآليل -

 .بصيانة العتاد
، تشرف على املهام اإلدارية املتعلقة بنشاط موظف 000تتكون هذه امليدرية من  :مديرية اإلدارة العامة -ح

 0تضم . سةكل ما له عالقة باألعمال العامة للمؤس  و ة، وتسيري املستخذمني والتكوين، والشؤون القانونية، ساملؤس  
قسم املوارد البشرية، قسم الوسائل العامة، قسم التكوين، قسم الشؤون  ؛من بينهاأقسام وجمموعة مصاحل وفروع 

 . القانونية وقسم اخلدمات اإلجتماعية
املتكون من مديرية عامة تضم مديريات فرعية مقسمة  ،ن حيث هيكلها التنظيميم   ،الكبري سةنظرا حلجم املؤس     

بدورها إىل أقسام ومصاحل وفروع أو جمموعات متماشية مع أهداف وأدوار وأنشطة كل مطلب إداري أو جتاري أو 
توى الوطين وذات الطابع اخلدمايت سات الناجحة على املسسة املينائية بسكيكدة هي من املؤس  املؤس   ومبا أن  . تنظيمي

 .2واحلائز على شهادة النوعية والصحة األمنية والبيئة، بالتايل ممارساهتا لنشاطاهتا وفقها

                                                 
1

اعة 18/10/0101ؤس سة املينائية بسكيكدة، يوم باملمديرية الدراسات، التسويق واإلتصال مقابلة أجريت مع أحد إطارات _    .مساءا الثالثة، على الس 
2
_ El Mina: Bulletin Mensuel d’information, Réalisé par la direction (étude marketing et communication), n°41, 

janvier, 2010, p. 01. 
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ه اهليكل سة املينائية بسكيكدة على أن  نصنف اهليكل التنظيمي للمؤس   ه ميكننا أن  فإن   ،ن خالل ما ملسناه ميدانيا  م     
سات كبرية احلجم، ويعتمد على ه يناسب املؤس  من بني مزاياه أن  . رف باملصفوفة التنظيميةالتنظيمي العضوي أو ما يع

 .يذ املشاريع املعقدةيف تنف الكفاءة املهنية والنجاعة والتخصص، كما يعترب فعاال  
 

 سة المينائية بسكيكدةالخدمات المقدمة من طرف المؤس  : المطلب الثالث
 : 1فيمايلي متمثلة أساسية خدمات عدة بتقدمي سكيكدةب املينائية سةاملؤس   تقوم   
 يف التدخل دون الشرطة جمال يف املوانئ وضباط حلراس املخولة الصالحيات تقتصر: المينائية القيادة -1

 الشأن، هبذا عليه املنصوص التنظيم يف حمددة الصالحيات هذه أن   حيث امليناء واستغالل بتسيري املرتبطة الصالحيات
 .للدولة والتابعة املؤهلة األخرى املصاحل متارسها الي العمومي واألمن العامة الشرطة صالحيات يف تتدخل ال كذلك

 القائمة واملنشآت املينائية، العمومية األمالك حلماية الالزمة اإلجراءات كل يتخذوا أن   امليناء لضباط ميكن هأن   كما
 مباشرة بصفة املساعدة األعمال جممل عليها، واحملافظة املينائية العمومية األمالك حبماية ويقصد .عليها واحلفاظ عليها

 . العمومية والنظافة الصحة، األمن، االستغالل، قواعد إحرتام على مباشرة غري أو
 الديوان مستخدمي قبل نم   السفينة ربان إىل تقدم الي املساعدة هو البحري اإلرشاد إن   :البحري اإلرشاد -2

 يعد اإلرشاد أن   كما منه، واخلروج للميناء الدخول عند السفينة لقيادة ، الدولة قبل نم   له واملرخص لموانئ،ل الوطين
 : التالية السفن باستثناء األجنبية أو منها اجلزائرية السفن لكل إجباريا

 ؛طن 100 حبمولة الشراعية السفن -
 . احملطة حدود يف نفسه املرشد لصيانة واملخصصة اآليل الدفع ذات السفن -

 املرشد صعود تسهيل السفينة ربان على وجيب اإلرساء، مكان إىل السفينة وصول عند البحري املرشد دور وينتهي   
 يقدم أن   وجيب دورها، يصل الي أو أوال   تتقدم الي السفينة خبدمة املرشد ويلتزم الضرورية، الوسائل مجيع له وتقدمي

 . دورها يأيت مل ولو حىت خطرة مواد حتمل أو خطر حالة يف تكون الي السفينة إىل خدماته
 : فيمايلي البحري السحب خدمة تتمثل :البحري السحب -3
 ؛السفينة دفع أو سحب تتطلب الي العمليات -
 ؛السفينة إحبار أو نتقال،إ أو اإلرساء، مناورات -
 . للسفينة املالحة مثل أخرى مناورات يف واملساعدة املراقبة -

 بعملية حاال للقيام الكفاية فيه مبا املقطورة السفينة إىل القاطرة السفينة وصول مبجرد القطر عمل يبدأ كما   
 بعملية يقوم الذي اجملهز على ويتعني .السفينة وابتعاد عملية آخر بانتهاء القطر عمل وينتهي ،الضروري السحب

 يتعني كما. عليها املتفق باخلدمات للقيام والصاحلة القاطرة السفينة مع عليه املتفق واملكان الوقت يف حيضر أن القطر

                                                 
1

اعة 11/10/0101ملؤس سة املينائية بسكيكدة، يوم با املديرية العامةمديرية مقابلة أجريت مع أحد إطارات _   .صباحا العاشرة، على الس 
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 السفينة ربان إدارة حتت وذلك منه، جدوى ال الذي توقف بدون عالية مبهارات القطر خدمات تقدمي عليهم
 .املقطورة

  :ايليكم حدا على واحدة كل شرح وميكننا ، مزدوجة خدمة هي والتفريغ الشحن خدمة: والتفريغ الشحن -4
 : يف اخلدمة هذه وتتمثل: الشحن -أ

 ،السفينة ظهر على البضائع وضع -
 ،الرفع آالت بواسطة السلع رفع -
 ،السفينة يف البضائع تفكيك -
 ،السفينة يف البضائع ترتيب -
 . البضائع متسيك -

 : فيمايلي تتمثل: التفريغ -ب
 ،السفينة من البضائع إنزال -
 ،امليناء أرض على البضائع تفريغ -
 ؛امليناء سطح على املوجودة الفرقة مساعدة -
 ؛البضائع وترتيب متسيك -
 . املستودعات باجتاه البضائع حتويل -

 توزيع عملية تسهل حىت وذلك ختزينها يتم هفإن   ،الرصيف على نم   البضائع نقل إىل باإلضافة : التخزين 5-
  : على سكيكدةب املينائية سةاملؤس   وحتتوي .البضائع

 املخازن وهذه قصرية لفرتة البضائع ختزين يتم حيث الرصيف نم   بالقرب تكون خمازن وهي: العابرة البضائع خمازن -
 ؛السرقة نم   حلمايتها وكذلك للتلف القابلة البضائع فيها توضع حيث مغلقة

 ة؛طويل لفرتات البضائع ختزين فيها يتم مغطاة مساحات عن عبارة وهي: احلضرية -
 إىل باإلضافة؛ احلاويات تستيف فيها يتم املينائية سةاملؤس   داخل مكشوفة مساحات هناك: األرضية ساحاتامل -

 متوين، السفن إصالح: يف متمثلة سكيكدةب املينائية سةاملؤس   تقدمها مساعدة خدمات هناك ،األساسية اخلدمات
  .الفضالت نم   السفن تفريغ، والوقود باملياه السفن

 

 سكيكدةب المينائية سةالمؤس   في الجودة تطبيق: ابعالمطلب الر 
 معروف اقتصادي كمتعامل تكون ألن   ،املاضية القليلة السنوات خالل، سكيكدةب املينائية سةاملؤس   طموح بدأ لقد   

 نبالسف املتعلقة اخلدمات تقدمي يف لإلحرتافية وتؤهلها متتلكها الي والقدرات واإلمكانيات فاعليتها خالل نم  
 املينائية سةاملؤس   ستعدادإ مبدى يرتجم الطموح هذا إن  . امليناء أمالك بتسيري املتعلقة اخلدمات وكذلك ،والبضائع

بعد  ،الحظنافقد . اخلدمات حتسني على والعمل وإرضاءهم عمالءها ورغبات ملتطلبات ستجابةاإل على وقدرهتا
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إسرتاتيجية : ن اإلسرتاتيجياتا ذات شكلني م  أهن   ،خلاصة هباإطالعنا على جمموعة من الوثائق والسجالت الداخلية ا
ا ، كما أهن  "التحدي بالنسبة إلينا هو النوعية: "عامة قائمة على أسس النوعية واجلودة الشاملة، وهي الي ترفع شعار

 .1 04110، واإليزو 08110، اإليزو 1110اإليزو : اصلة على ثالث شهادات مبوجب متطلبات نظام اإليزو وهيح
 2: التايلك مبينة أساسية مبادئ ثالثة على بسكيكدة املينائية سةاملؤس   يف اجلودة سياسة ترتكز   
تقدمي وبإستمرارية خدمات مناسبة مع ، اإلصغاء الدائم لعمالء املؤسسة من خاللوذلك : سةإرضاء عمالء املؤس   -

 سة؛عمالء املؤس   زيادة الرضا لدىالعمل على و  ضمان التحسني املستمر جلودهتا
سة يف سة، وضع نظام إلدارة اجلودة وتطوير قدرات املؤس  من خالل اإلستغالل األمثل ملنشآت املؤس  : سةأداء املؤس   -

 العمل والتنبؤ والتحسني؛
 .اجلماعي العملو  سةاملؤس   عمال قدرات حتسني، باملهام القيام يف الكفاءةمن خالل : سةإحرتافية املؤس   -

 سطرت ،السياسة هذه ولتطبيق والبيئة األمن املشروعة، املطالب حرتامإ على تعتمد سةاملؤس   يف اجلودة اسةسي إن     
 : التالية املهام سةاملؤس  

 املنصوص للقوانني مطابقة تكون أن   جيب حبيث بذلك، خاصة إجراءات فهناك ،السفن تصنيف لنشاط بالنسبة -
 ؛النشاط هلذا املنظمة اجلزائرية والقواعد نيوالقوان التصنيف، مكاتب طرف نم   عليها

 .عليها اإلدارة موافقة ألخذ سنة كل نم   ماي شهر قبل تقدم أن   جيب النشاطات هذه كل-
 يوزع لكي املهمة هبذه املكلفون راساتالد   وخاليا املدراء جلميع مشروع يكون أن   جيب، اجلودة سياسة مشروعف   

 يسهر املشروع هذا عن املسؤول أن   كما اجلودة، إدارة طرق حتسني إىل يؤدي شروعامل هذا واألفراد، املصاحل على
 : إىل املشروع هذا ويهدف .العمل مناصب تكون مهما اإلدارة ممثلي تبليغ مهمة على شخصية بصفة

 العاملية باملقاييس املتعلقة بالتقارير واخلاصة سةاملؤس   يف التطبيقية واإلجراءات احلالية الوضعية لتقييم برنامج وضع -
ISO 9001 ؛ 2000طبعة 

 ل؛العم خمطط وتبيني الفروقات ستخراجإ -
 م؛يو  15 كل ندوات املشروع لتقدمي السليمة املتابعة -
 ؛مرة كل يف النتائج إظهار -
 ؛أسبوع كل األولوية حسب املشاكل حل -
 . للتكوين برنامج إجناز -
 سةاملؤس   عمالء لدى الرضا وزيادة حتسنيحتتوي على ميثاق للجودة يعمل على سة املينائية بسكيكدة ؤس  امل كما أن      

 مع مكيف تنظيم وضع، و سةاملؤس   عمالء مع الثقة عالقات طويروت سةاملؤس   لعمالء اإلصغاء نظام عاليةف وحتسني

                                                 
1
_ El Mina, Historique de l’entreprise portuaire de Skikda, document interne de l’entreprise, réalisé par la 

direction de gestion des ressources humaines, 2009, pp 8-10. 
 .التاسعة والنصف صباحا على الساعة 00/10/0101: املعلومات اخلاصة بسياسة اجلودة من مقابلة أجريت مع مسؤول النوعية باملديرية العامة، يوم مت احلصول على _2
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 مع للتشاور إطار ءإنشاو  سةاملؤس   يف املستويات مجيع على العميل فكرة تنميةكما تعمل على . العمالء حتياجاتإ
 . مشرتكا   نشغاال  إ اجلودة جلعل املينائية اجملموعة

 قامت فقد، منها اخلدمية اخلدمات خاصة ،ساتللمؤس   بالنسبة حديثا يعترب اجلودة إدارة بنظام العمل أن   ومبا   
 سة،املؤس   يف وتطبيقه ودةاجل إدارة نظام وضع يف ملساعدهتا ستشاريةإ جبهة ستعانةباإل سكيكدةب املينائية سةاملؤس  

 قامت حيث املشروع، هذا تنفيذ أجل نم   عنابة مبدينة مقره والكائن  ISGA 1مكتب العامة املديرية ختارتإ حيث
 : ـب فيه يلتزم والذي2002  مارس شهر يف املكتب هذا مع بالتوقيع

 املواصفة مع يتطابق اجلودة إدارة نظام تأسيس يف ومساعدهتا سكيكدةب املينائية سةللمؤس   احلالية الوضعية تقييم -
 ؛له املرافقة الوثائق حتديد جانب إىل املختارة

 ؛سةللمؤس   العليا اإلطارات وحتسيس بتدريب القيام -
 .النهائي بالتدقيق القيام قبل املطبق اجلودة إدارة لنظام الذايت بالتقييم القيام يف سةاملؤس   مساعدة -

 : 2ايليمم سكيكدةب املينائية سةباملؤس   اجلودة إدارة لنظام األساسية املهام تتضمن   
 ؛العمالء وحاجات متطلبات عتباراإل بعني األخذ -
 أهداف وضع جانب إىل سكيكدةب املينائية سةباملؤس   للجودة سياسة وحتديد خلق يف اجلودة إدارة نظام مشاركة -

 ؛اجلودة
 داخل العمليات ختص أخطاء يف الوقوع لتجنب وهذا كمي، سمقيا عن البحث أي اجلودة وأدوات مناهج تطوير -

 ؛اجلودة إدارة نظام
 ؛العمالءو  املديريات خمتلف بني التنسيق على العمل -
 ؛للجودة دليل شكل يف وتوزيعها النظام قواعد ومراجعة بالعمليات اخلاصة التقارير حترير -
 ؛التصحيحية املهام ومتابعة الربامج هذه بيقتط عملية وتنظيم اجلودة ملراقبة سنوي برنامج قرتاحإ -
 ؛اجلودة إدارة نظام يف والتحكم واإلعالم بالتكوين، هتماماإل -
 ؛وتصحيحها العمليات داخل ومتابعتها األخطاء كشف -
 ؛اجلودة إدارة نظام تطبيق سري حول املربجمة جتماعاتاإل يف األساسية والسجالت امللفات مجيع حتضري -
 ؛مسؤول كل طرف نم   العمليات تطبيق حول التقارير وتقدمي املعنيني لك ستدعاءإ -
 .اإليزو شهادة على املصادقة اهليئات أمام املينائية سةاملؤس   متثيل -

 :سة املينائية إىلكما يهدف نظام إدارة اجلودة يف املؤس     
 ؛والساحبات الرافعات ، العربات مثل املناسب الوقت ويف دائم وبشكل واملعدات الوسائل توفري -

                                                 
1

 _ ISGA (Institut Superieur De Gestion D'Annaba, Spa), خرى حول كيفية مؤسسة مقرها مبدينة عنابة تقوم بتنظيم حماضرات وأيام دراسية للشركات األ
.سات وتطبيق أنظمة حديثة كاجلودة وخمتلف الطرق اخلاصة بالتعامل مع املشرتي وأهم طرق البيعتسيري املؤس     

2
 .صباحااحلادية عشر ونصف  على الساعة 00/10/0101: اجلودة من مقابلة أجريت مع مسؤول النوعية باملديرية العامة، يوم مبهاممت احلصول على املعلومات اخلاصة _ 
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 يف أو احلوض يف البواخر مكوث مدة ختفيض أجل نم   كفاءاهتم حتسني على العمل أي ،املستخدمني تكوين -
 ؛الرصيف

 ؛سةباملؤس   للعميل ستماعاإل عملية تطوير -
 ؛وإرضاءها ورغباهتم حاجاهتم معرفة أجل نم   بالبحوث والقيام العمالء رضا درجة قياس -
 ؛العمالء مع الثقة عنصر تطوير -
 ؛امليناء داخل وتطويره األمن توفري -
 .سةللمؤس   السوقية احلصة زيادة على العمل -
 

 راسة الميدانيةاإلجراءات المنهجية للد  : الثانيالمبحث  
 لعلميةا البحوث أو راساتالد   ومبا أن   ،امليدانية راسةللد   التنظيمي اجلانب إيضاح إىل املبحثهذا  خالل نم   نرمي   

 للبحث نطالقاإل عملية يف أساسية قاعدة له تكون حىت حبثه مشوار خالل الباحث يعتمدها منهجية أسس تتطلب
 ختطيط لكيفية سنتطرق ، علمية، ودقة أبعاد ذات راستهد   تكون حىت يتبناه الذي املرشد مبثابة له وتكون راسة،والد  

 الي احملاور وكذا البيانات، جلمع ستخدمتإ الي األداة ونوع راسةالد   ةوعين جمتمع بإبراز وهذا راسة،الد   أداء وتصميم
 املبحث هذا وخنتم اجملمعة، البيانات حتليل يف املستعملة اإلحصائية املعاجلة أساليب إبراز إىل بعدها لننتقل .تغطيها
 .وثباهتا صدقها مدى من للتأكد راسةالد   ألداة ختبارإ بإجراء

 
 راسة وأدوات جمع البيانات  د  مع المجت: المطلب األول

بيق هذه املفاهيم يف ن ميدان تطن البحث، أردنا التقر ب أكثر م  على ما مت التطرق إليه يف الفصل الن ظري م   إعتمادا     
إختيارنا للمؤس  حيث قتصادية، املؤس سة اإل سة املينائية بسكيكدة حلصوهلا على شهادات اإليزو وإهتمامها بتقدمي مت  

 .مات ذات جودة عاليةخد
 

       مجتمع وعينة الدراسة  : الفرع األول
سة املينائية، واملتمثل يف دور إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة باملؤس   ،راستناموضوع د   إن     

 إرتأينا أن  كما . ى اإلدارة العلياية تتم على مستو راسة يف املديرية العامة، بإعتبار اإلسرتاتيجيفرض علينا أن تكون الد  
وهذا بعد إستشارة بعض املتخصصني يف حصر العينة يف  ،راسة كافة اإلطارات واألعوان باملديرية العامةتضم عينة الد  

ديرية يتم توزيع املورد البشري يف امل ،0101وهذا حسب تقرير فيفري  موظف 01تضم املديرية العامة  .حمددا   ا  عدد
 :تايلالعامة كال
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 "توزيع املوارد البشرية حسب املستوى الوظيفي " (:70)جدول رقم 
 

 اجملموع أعوان التنفيذ أعوان التحكم إطارات املستوى الوظيفي
 11 10 1 11 دالعد

 .0101مصلحة املوارد البشرية، املديرية العامة، املؤسسة املينائية، فيفري  :المصدر                   
 

ن أعوان التحكم والتنفيذ وذلك لوجود عدد م   موظف 11ن جمموع مفردة، مت إختيارها م   01العينة يف  رمت حص     
عن دور  أكثر موضوعية وأكثر تعبريا  راسة يعملون يف املناوبة الليلية يصعب الوصول إليهم، وهذا حىت تكون الد  

 .سة حمل الدراسةملؤس  إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة با
 

 راسة وحدودهامجاالت الد  : الفرع الثاني
آخر أسبوع راسة يف نطلقت الد  إفقد  ما بالنسبة للمجال الزمينأ، سة املينائية بسكيكدة مكانيا  راسة املؤس  مشلت الد     

ة الشاملة مبمارساهتا إسرتاتيجية اجلودتتطرق الدراسة إىل . 0101وإنتهت يف بداية شهر جوان  0101ن شهر أفريل م  
املذكورة يف اجلزء النظري، وحناول قياس الدور اإلسرتاتيجي للجودة الشاملة يف جتسيد أبعاد التنمية املستدامة يف 

 .كزنا على البعد اإلقتصادي، البعد اإلجتماعي والبعد البيئيوبالتايل ر سة املينائية بسكيكد، املؤس  
 

 دراسةأدوات جمع بيانات ال: الفرع الثالث
على طبيعة البيانات الي يراد مجعها والي تتعلق بإسرتاتيجية اجلودة الشاملة والدور الذي تلعبه يف تفعيل أبعاد  بناءا     

تساعدنا يف  ن أدوات مجع البياناتم   ام عدة أنواعقمنا بإستخد ،املستدامة، ولكي يتم التوصل إىل نتائج دقيقة التنمية
 : دوات يفحتقيق ذلك، متثلت هذه األ

راسة لتكوين ن خالل النزول إىل حقل الد  داة موجهة ملسارات البحث الراهن وذلك م  كأ  :المالحظة البسيطة -1
سة واملديريات املوجودة هبا وأقسامها أفكار أو جتميع معلومات تتعلق بالظاهرة البحثية، كالتعرف على طبيعة املؤس  

سة، وأيضا التعرف على تات والشعارات البارزة يف كل زاوية من زوايا املؤس  ن خالل امللصقات والالفالتنظيمية وذلك م  
إعتمادنا على املالحظة البسيطة بغية احلصول على معلومات  إن  . سة مبختلف رتبهم وطبيعة أعماهلمالعاملني باملؤس  

 .سة املينائيةباملؤس  ن أجل فهم املواقف والسلوكيات والعالقات القائمة م  ، ومعطيات ميدانية ختدم املوضوع
املهمة للربط بني خمتلف األبعاد والي ال إستخدمت هذه األداة املساعدة جلمع البيانات واملعلومات : المقابلة -2

األفراد  أن   ةواجلدير باملالحظ. سةن طرف العمال العاديني، بل إطارات وأعوان التحكم باملؤس  م   نهاميكن اإلجابة ع
 .راسةمما ساعد يف ضبط اإلطار التصوري والنظري للد   ،فة بامليدانر يتميزون باخلربة واملع الذين مت التعامل معهم

راسة، وذلك لعدم توفر املعلومات األساسية تعترب اإلستمارة األكثر مالئمة لتحقيق أهداف هذه الد  : اإلستمارة -3
الزيارات  ن طريق املقابالت الشخصية أواملرتبطة باملوضوع كبيانات منشورة أو إضافة إىل صعوبة احلصول عليها ع

  .راسةالد   أهداف لتحقيق وفعالية مالئمة األكثر اإلستبيان هو األداة حبيث وجدنا أن   امليدانية أو املالحظة،
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 نموذج الد راسة: المطلب الثاني
راسة حيتوى على لد  ن وضع منوذج لوبعد إستشارة أساتذة متخص صني، متكنا م   ،ن الد راسة النظريةإنطالقا م     

ين الشكل املوايل و . األول املتغري  مستقل إسرتاتيجية اجلودة الشاملة والث اين املتغ ري التابع التنمية املستدامة بأبعادها: متغري 
  :راسة مبختلف متغرياتهيوضح منوذج الد  

 "راسةمنوذج الد  " (:14)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 .داد الباحثةمن إع :المصدر               
 

 :ن الشكل السابق متغريين ميكن شرحها كمايلييتبني م     
 امليزة تحقيقل متكاملة، وإسرتاتيجية منهج اتعين أهن  الي وهو إسرتاتيجية اجلودة الشاملة  :المتغير المستقل -1

، السوق يف واستمراريتها وبقاءها عليهم، والتفوق منافسيها على والتغلب األساسية، سةاملؤس   نشاطات يف التنافسية
 :وهي ن خالل ثالث متغريات جزئيةحدد هذا املتغري م  . حيث مت التطرق هلا بالتفصيل يف اجلانب النظري

سة، والي قد تسعى برامج حتسني اجلودة إىل تطوير العمليات داخل املؤس   :التحسين المستمر للجودة الشاملة -أ 
ن خالل هذا املتغري سيتم قياس مدى م  . ء والتصنيع والتوزيع وغري ذلكتشمل ختطيط اإلنتاج وتطوير املنتج والشرا

 .سة املينائية على وسائل وتقنيات التحسني املستمرإعتماد املؤس  
راسة إحتياجاهتم ومتطلباهتم والعمل على ن حيث د  سات إىل الرتكيز م  قد تسعى املؤس   :التركيز على العمالء -ب 

راسة خصائص العمالء وأدواهتم وحاجاهتم املعلنة وغري لب إجراء حبوث تسويقية لد  تتطالي تلبية هذه اإلسرتاتيجية 
 .سة بالعمالء ودراسة إحتياجاهتمنعين هبا مدى إهتمام املؤس   ، والياملعلنة احلالية منها واملستقبلية

ه يف أن   سفل، إال  تدريب اجلودة الشاملة يبدأ من األعلى إىل األ ن أن  على الرغم م   :التدريب المكثف للجودة -ج 
حيث يقود تدريب اجلودة الشاملة املكثف لكل  ،سةالنهاية يشمل كافة العاملني يف كافة املستويات اإلدارية يف املؤس  

 التنمية املستدامة إسرتاتيجية اجلودة الشاملة

 البعد اإلقتصادي

 البعد اإلجتماعي

 البعد البيئي

 الرتكيز على العمالء

 ف للجودةالتدريب املكث

 التحسني املستمر للجودة الشاملة

 املتغ ري الت ابع املتغ ري املستقل
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وظفني سة بتدريب العمال واملنعين به معرفة مدى إهتمام املؤس  والذي  ،سة إىل فهم أنشطة اجلودة الشاملةفرد يف املؤس  
 .لشاملةوزرع ثقافة اجلودة ا

راستنا على الدور اإلسرتاتيجي الذي تلعبه اجلودة الشاملة يف حتقيق أبعاد التنمية ترتكز د   :المتغير التابع -2
 :املستدامة، هلذا كان علينا التفصيل يف هذه األبعاد كاآليت

 ةة إقتصادية للمؤس س حتقيق إستدامدور إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف: يتعلق هذا البعد بــ :البعد اإلقتصادي -أ
 بإعتمادها على أساليب اجلودة اإلقتصادية املتسدامة كالستة سيغما؛

تعلق باجلوانب الي تعمل على تلبية إحتياجات اجملتمع، العدالة والتمكني، مبادئ الصحة ي :البعد اإلجتماعي -ب
 والسالمة املهنية واملسؤولية اإلجتماعية؛

 التكوينو باجلوانب الي تعمل على احلد من التلوث وبرامج التوعية حلماية البيئة، يتعلق هذا البعد  :البعد البيئي - ج
 .البيئي

 

 (اإلستبيان)تطوير أداة القياس  : المطلب الثالث
بإسرتاتيجية اجلودة الشاملة ودورها يف تفعيل أبعاد التنمية  والي ،مجعها يراد الي البيانات طبيعة على بناءا   

 ".ستبياناإل" هي راسةالد   أهداف لتحقيق وفعالية مالئمة األكثر األداة أن وجدنا ،املستدامة
 

 محتوى اإلستبيان: الفرع األول
 عالقة هلا الي السابقة راساتوالد   العلمية الكتب بعضو  راسة النظريةالد   على عتمادباإل اإلستبيان تصميم إن     

ن أعضاء اهليئة التدريسية جبامعة سطيف املشرف وجمموعة م   حيث مت عرض اإلستبانة على األستاذ راسة،الد   مبوضوع
حيث مت إضافة بعض التعديالت واحلذف لبعض العبارات وتعويضها بعبارات أخرى، ومت تقسيم . 1والشلف

حصلنا يف األخري حيث  ،اإلستبيان إىل جزئني، اجلزء األول خاص باملتغري  املستقل واجلزء الثاين خاص باملتغري  التابع
كما مت شرح املصطلحات الي بدت نوع ما غامضة عند إجراء اإلستبيان مع كل   .عبارة 40ن على إستبانة مكونة م  

 : إحتوى اإلستبيان على مايليقد و  ،فرد من أفراد العينة
 (01)توى على اخلاص بإسرتاتيجية اجلودة الشاملة، ويتضمن هذا احملور ثالث فروع فرعية وحي: الجزء األول -1

 :عبارة وزعت حسب التغريات الفرعية كاآليت
 ؛1-0وتضم العبارات من  :التحسني املستمر للجودة الشاملة -د 
 ؛00-8وتضم العبارات من : الرتكيز على العمالء -ه 
 .01-00وتضم العبارات من  :التدريب املكثف للجودة -و 

                                                 
حتكيم اإلستبيان، األستاذ (: جامعة سطيف)حتكيم عبارات اإلستبيان واإلستشارة يف وضع املتغريات واحملاور، الدكتور بلمهدي (: جامعة سطيف)األستاذ الدكتور بروش زين الدين :  1

 .حتكيم عبارات اإلستبيان(: جامعة الشلف)الدكتور حممد راتول 
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سة املينائية فيما عبارة تقيس ممارسات املؤس  ( 00)على التنمية املستدامة، يضم ثالث أبعاد حتتوى : الجزء الثاني -2
 :خيص أبعاد التنمية املستدامة

 ؛8-0وتضم العبارات من : البعد اإلقتصادي -ز 
 ؛00-1تضم العبارات من : البعد اإلجتماعي -ح 
 .00-01وتضم العبارات من : البعد البيئي -ط 

ن الدرجات جمموع م  ( التنمية املستدامة) واحملور الثاين  (إسرتاتيجية اجلودة الشاملة)قابل عبارات احملور األول  كما    
 :ملقاس ليكارت اخلماسي، واملوزعة كمايلي مرتبة وفقا  

 "توزيع درجات عبارات اإلستبيان" (:70)الجدول رقم 

 غري موافق متاما غري موافق موافق إىل حد ما موافق موافق متاما اإلجابات
 0 0 1 4 0 الدرجات

 إعداد الباحثة :المصدر                
 

  .عن آراء املبحوثني، كما يعرب بدقة عن درجة موافقة املبحوث عن العبارات املقدمة يعترب هذا املقياس األكثر تعبريا     
 . 0إىل  0ن على مخس إجابات مرتبة م  كما حيتوي 

 

 صدق األداة وثباثها: الفرع الثاني
 ووضوح ناحية، نم   التحليل يف تدخل أن   جيب الي العناصر لكل ارةاالستم مشول راسةالد   أداة بصدق قصدي   

، وعلى هذا األساس مت عرض اإلستبانة يستخدمها نم   لكل مفهومة تكون حبيث ثانية، ناحية نم   ومفرداهتا فقراهتا
مضامني اإلستبانة  راسات امليدانية واملنهجية واإلعالم اآليل بشكل حيقق التوازن بنين املتخصصني يف الد  على عدد م  

 (%10حدد جمال الثقة بـــ ما ك) .يف فقراهتا
ن للتأكد م   (alpha cronbach)ام معامل ألفا كرونباخ دمت إستخ ،(اإلستبانة)راسة لقياس مدى ثبات أداة الد     

ا ، وبالتايل فإهن  (%01)ومالئما إذا زادت قيمة كرونباخ ألفا عن  راسة، حيث يعد هذا املقياس جيدا  ثبات أداة الد  
 :كانت النتائج موضحة كالتايل حيث تكون مقبولة،

 "معامالت ثبات اإلستبيان" (:70)الجدول رقم

 اإلستبانة ككل التنمية املستدامة إسرتاتيجية اجلودة الشاملة إسم املتغري
 0.933 0.882 0.910 (ألفا كرونباخ)معامل الثبات 

 spssيل بواسطة من إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات التحل :المصدر                 
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ل حيث بلغ معام( 1.01)وهي أكرب من  ،راسة مقبولةتغريات الد  معامالت الثبات جلميع م جلدول أن  يالحظ من ا   
 .راسةوهي نسبة ثبات ميكن اإلعتماد عليها يف التطبيق امليداين للد  ( 0.933)الثبات لكافة فقرات اإلستبانة 

 

  مةداإلحصائية المستخ  اليب والمق اييساألس: المطلب الرابع
 والذيجتماعية اإل للعلوم اإلحصائية احلزم برنامج ستخدامإ مت اجملمعة، البيانات وحتليل راسةالد   أهداف لتحقيق   

 جمموعة على حيتوي برنامج وهو SPSS (Statistical Package for Social Sciences) :بالرمز ختصاراإ له يرمز
 حنرافاتواإل املتوسطات التكرارات، مثل الوصفي اإلحصاء ضمن تندرج الي يةاإلحصائ ختباراتاإل من كبرية

.اخل...،األحادي التباين رتباط،اإل معامالت مثل ستداليلاإل اإلحصاء وضمن اخل،...،املعيارية
اف املعياري، اإلحنر و  املتوسط احلسايب: أنسب املقاييس الي تتطلبها الد راسة هي فإن   ،بالنظر إىل منوذج الد راسة   

وكانت أهم هذه املقاييس هي معامالت اإلحندار لقياس الداللة اإلحصائية لدور إسرتاتيجية  .وكذا معامالت اإلرتباط
 .اجلودة الشاملة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة

يف  هملناإستع .احلسايب طهامتوس   حسب العبارات ترتيب على هذا اإلختبار يساعد :طات الحسابيةالمتوس   -1
وكذا املينائية سة ة يف املؤس  امللقياس مدى داللة إجابات املبحوثني على مستوى إسرتاتيجية اجلودة الشهذه الد راسة 

طات الذالة هي تلك الي فإن املتوس   ،اخلماسي (Likert) لكون مقياس ليكرت ونظرا   .دامة فيهاممارسات التنمية املست
وبالتايل فما يفوقها فهو إما موافق أو  ،نظرا لكوهنا الدرجة احملايدة يف املقياس )1(ــ ط الفردي واملقدر بتفوق املتوس  
فاملستوى ضعيف، وإذا كانت ترتاوح ما  0.41و 10نشري هنا أنه إذا كانت قيمة املتوسط ترتاوح ما بني ) .موافق متاما

 (فاملستوى قوي 0و 1.0انت ترتاوح ما بني فاملستوى قوي وإذا ك 1.41و 0.0بني 
 حنرافإ مدى ملعرفة املقياس هذا ستخدما وهو واحد من أهم مقاييس التشتت، حيث: اإلنحراف المعياري -2
 والفرعية الرئيسية احملاور نم   حمور ولكل سة،راالد   متغريات عبارات نم   عبارة لكل راسة،الد   عينة أفراد ستجاباتإ

 .احلسايب طهامتوس   عن راسةللد  
حماور إسرتاتيجية اجلودة الشاملة بأبعاد التنمية  رتباطإ مدى ملعرفة املعامل هذا ستخدما :معامل اإلرتباط -3

 .لفرعية املستقلةإرتباط املتغريات الفرعية التابعة باملتغريات ا ملعرفة أيضا أستخدم كما ،املستدامة
تعرب هذه النماذج واملعادالت عن وجود الداللة اإلحصائية لدور إسرتاتيجية اجلودة  :معادالت ونماذج اإلنحدار -4

ات ا تبني لنا بدقة أي من املتغري  عتمدنا عليها ألهن  إالشاملة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة، وهي أهم املقاييس الي 
 . التابعيؤثر أكثر يف املتغري  الفرعية املستقلة 

 التابع حيث كلما كانت  املستقل على املتغري  ر هبا املتغري  يبني لنا هذا املعامل النسبة الي يؤث  : معامل التحديد -5
راسة وكذا اخلطأ ات أخرى خارج الد  ة ملتغري  هذه النسبة كبرية كلما كانت املسامهة أكرب، وتعزى النسب املتبقي  

 .العشوائي
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 عرض وتحليل نتائج اإلستبيان  : المبحث الثالث
ما قمنا  بعدو ناسبة، اإلحصائي وإجراء اإلختبارات اإلحصائية امل SPSSبعد إسرتجاع اإلستبيانات وإفراغها بربنامج    

ن توى كال م  سسنتطرق يف هذا املبحث إىل بيانات اإلستبانة احملققة، حيث سنقوم بتحليل وقياس م. هابتوضيح حماور 
سة اإلقتصادية، وإبراز عالقة اإلرتباط بني املتغريات ومدى مسامهة املستقلة اجلودة الشاملة والتنمية املستدامة باملؤس  

 .ن خالل معامالت اإلرتباط ومناذج اإلحندار بعد إختبار صالحيتهاوهذا م   ،منها يف التابعة
 

 ة الشاملة والتنمية المستدامةكال من إستراتيجية الجود  مستوىعرض وتحليل  : المطلب األول
ودة الشاملة وى كال من إسرتاتيجية اجلستللتعرف على مقمنا بتحليل البيانات بعد إسرتجاعها من املبحوثني،    

 .متغري على حداكل سنقوم يف هذا املطلب بعرض  . والتنمية املستدامة، وذلك بإستخذام مقاييس النزعة املركزية
 

 اتيجية الجودة الشاملة في المؤسسة المينائية بسكيكدةمستوى إستر : الفرع األول
قياس مستوى إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يتطلب قياس املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية، ونظرا  إن     

بدأ كون املقياس مخاسي ي  (1)فإن املتوسطات الدالة هي الي تفوق القيمة  ،إلستخذامنا مقياس ليكارت يف اإلستبيان
حيث مت قياس املتوسط احلسايب . هي القيمة احملايدة (1)؛ ما يعين أن القيمة (0)وينتهي بالقيمة  (0)من القيمة 

 :، وكانت النتائج كالتايل(إسرتاتيجية اجلودة الشاملة)ن املتغري املستقل واإلحنراف املعياري لكل متغري فرعي م  
نستعرض يف هذا اجلدول املتوسط احلسايب  :ائية بسكيكدةسة المينالمستمر في المؤس   مستوى التحسين -1

سة املبحوثة، مع إبراز األمهية النسبية لكل عبارة من عبارات واإلحنراف املعياري ملستوى التحسني املستمر باملؤس  
 :اإلستبيان وحتديد القرار إذا كان قوي أو متوسط أو ضعيف
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 "ني املستمربيانات مستوى التحس" (:17)الجدول رقم 

املتوسط  العبارة  
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية

 القرار

 متوسط 2 0.787 3.10 سة على املبادئ األساسية للجودة الشاملةتشمل رسالة املؤس  
تعمل اإلدارة على دمج إسرتاتيجية اجلودة الشاملة ضمن 

 3 1.357 3.00 سةاإلسرتاتيجية العامة للمؤس  
 متوسط

 ضعيف 6 1.120 2.82  بصورة مستمرة سة على هتيئة وسائل إتصالحترص املؤس  
سة بتوفري املعدات الكافية لتنفيذ األنشطة اخلاصة تقوم املؤس  

 4 1.212 2.94 باجلودة الشاملة
 ضعيف

هتتم اإلدارة العليا بالتحسينات املستمرة للعمليات اإلدارية يف 
 1 1.222 2.92 سةاملؤس  

 ضعيف

 ضعيف 7 1.222 2.71 سة بتطبيق اجلودة الشاملة لتخفيض التكاليفاملؤس   هتتم
سة يف تقومي أداء كل د اجلودة من املؤشرات األساسية للمؤس  عت

 1 0.731 3.12 قسم فيها
 متوسط

 ضعيف 4 0.956 2.94 اجملموع 
 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر     

 

وهي  2.94هناك مستوى ضعيف مبتوسط عام بلغ  أن   ،تعلق ببيانات مستوى التحسني املستمريوضح اجلدول امل   
. نا إستعملنا مقياس ليكرت اخلماسي يف أغلب العباراتبإعتبار أن   (1)قيمة أقل من املتوسط الفرضي، الذي يبلغ 

والسادسة على التوايل، رغم تسجيل كما تعكس بعض العبارات الضعف من بينها العبارة الثالثة والرابعة واخلامسة 
اإلحنرافات املعيارية  كما أن  . بالقيم الضعيفة يتأثراملتوسط العام  أن   إال  . مستويات متوسطة يف العبارات األخرى
، وعليه فإن بيانات اجلدول تدل على مستوى ضعيف ملمارسات التحسني املسجلة يف البيانات كانت مرتفعة نسبيا  

 .سة املبحوثةؤس  املستمر يف امل
م كذلك مقاييس النزعة املركزية دسنستخ :سة المينائية بسكيكدةمستوى التركيز على العميل في المؤس   -2

ايل و ل املدو اجل. سة املبحوثةونفس املتوسط الفرضي للتعبري عن ضعف أو قوة مستوى الرتكيز على العميل يف املؤس  
 : يوضح هذه البيانات بالتفصيل
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 "نات مستوى الرتكيز على العميلابي"(: 11)م الجدول رق

املتوسط  العبارة
 احلسايب

حنراف إلا
 املعياري

األمهية 
 النسبية

 القرار

 متوسط 0 12011 1201 تعمل املؤس سة على حتليل إحتياجات الزبائن 
 متوسط 1 12000 1201 تقوم املؤس سة بإستقبال الشكاوي فيما خيص اخلدمة املقدمة

 متوسط 1 12111 1210 سة على حسن معاملة العمالء حترص املؤس  
 ضعيف 1 12110 0210 تلتزم املؤس سة بتقدمي اخلدمة للعميل يف الوقت احملدد

تعمل املؤس سة على إمتالك املعرفة الكافية لإلجابة على أسئلة 
 8 12811 1211 العمالء

 متوسط

 متوسط 0 12001 1211 حترص املؤس سة على تقدمي اخلدمة بشكل صحيح
 متوسط 1 12118 1201 هتتم املؤس سة بالعمالء إهتماما شخصيا

 متوسط 0 12881 1201 تسعى املؤس سة على وضح املصلحة العليا للعمالء نصب األعني
 متوسط 1 12081 1201 اجملموع

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر     
 

العميل مستويات متوسطة يف أغلب العبارات، وإنعكس هذا على املتوسط العام الذي أظهرت بيانات الرتكيز على    
ه ال توجد فروقات كبرية يف ا يعين أن  مم ،ي، وإحنراف معياري ذو مستوى ضعيفضبقيمة تفوق املتوسط الفر  1.00بلغ 

 ةسة املينائييل يف املؤس  هناك مستوى متوسط ملمارسات الرتكيز على العم إجابات املبحوثني، وعليه نسنتنج أن  
 .بسكيكدة

يب املكثف إستكماال لتحليل بيانات اإلستبيان، قمنا بقياس مستوى التدر  :مستوى التدريب المكثف للجودة -3
ائية بإعتباره متغري فرعي للمتغري املستقل، إستخذمنا مقاييس النزعة املركزية بإحتساب نيسة املللجودة يف املؤس  

ميثل اجلدول التايل بيانات مستوى التدريب . (1)احلكم عليها من خالل املتوسط الفرضي قيمته متوسطات العبارات و 
 :سة املبوحوثةاملكثف للجودة يف املؤس  
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 "بيانات مستوى التدريب املكثف للجودة" (:12)الجدول رقم 

املتوسط  العبارة 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية

 القرار

املؤس سة بتنظيم ورشات عمل من أجل فهم أنشطة اجلودة  تقوم
 1 12811 1211 الشاملة

 متوسط

 متوسط 0 12801 1201 املنع من وقوع األخطاءسة إىل هتدف برامج التدريب يف املؤس  
تساهم برامج التدريب اخلاصة باجلودة الشاملة يف إعداد إطارات 

 8 12111 1211 متخصصة تنافس املؤسسات األخرى
 متوسط

 متوسط 0 12801 1201  اخلاصة حبل املشاكلسة سياسة تكوين فرق العمل تدعم املؤس  
 متوسط 1 12011 1201 سة على تقييم أثر الدورات التدريبية يف أداء العاملني حترص املؤس  

 متوسط 1 12011 1211 اجملموع
 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر     

 
سة املبحوثة، حيث فاق هناك مستوى متوسط للتدريب املكثف للجودة يف املؤس   يظهر من خالل اجلدول أن     

وهو مستوى قريب  1.08قيمة املتوسط الفرضي، حيث سجلت أكرب املتوسطات األخرى قيمة  3.35 املتوسط العام
النتائج املسجلة يف اإلحنرافات كما أكدت . 1.01و 1.48من القوي، يف حني تراوحت املتوسطات األخرى بني 

هناك  وعليه ميكن القول أن  . إجاباهتم تتفق يف جمملها هناك فروق ضعيفة يف إجابات املبحوثني، مبعىن أن   املعيارية أن  
 .سة املينائية بسكيكدةمستوى متوسط ملمارسات التدريب املكثف للجودة يف املؤس  

ونربزها يف اجلدول : سة المينائية بسكيكدةودة الشاملة في المؤس  ستراتيجية الجإل البيانات الكلية مستوى -4
 :التايل

 "بسكيكدة سة املينائيةمستوى إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤس  " (:13)الجدول رقم 

 القرار اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب عدد اإلستمارات
 متوسط 12108 1211 10

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر                              
 

هناك مستوى متوسط إلسرتاتيجية  يلخص اجلدول نتائج املتغريات الفرعية يف متغري كلي مستقل، واملالحظ أن     
ضي، أي أكرب من قيمة املتوسط الفر  1.00سة املينائية بسكيكدة، حيث بلغت قيمة املتوسط يف املؤس  اجلودة الشاملة 

وعليه ميكن القول أن . هناك فروق ضعيفة يف إجابات املبحوثني كما سجل اإلحنراف املعياري نتيجة ضعيفة أي أن  
 .سة املينائية بسكيكدةسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤس  إلهناك مستوى متوسط 
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 سة المينائية بسكيكدةمستوى التنمية المستدامة في المؤس  : الفرع الثاني
من إجابات  قمنا بقياس مستويات أبعاد التنمية املستدامة إنطالقا   ،ستخذام نفس املقاييس ونفس الداللةبإ   

 :املبحوثني، وكانت كاآليت
 :من اجلدول التايل نقوم بتحليل البيانات إنطالقا  : تحليل بيانات البعد اإلقتصادي -0

 "ة املينائية بسكيكدةسبيانات مستوى البعد اإلقتصادي يف املؤس  " (:14)الجدول رقم 
 

املتوسط  العبارة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية

 القرار

 متوسط 0 12101 1211 تعمل املؤس سة على حتقيق أرباح بإستخذام أقل  للموارد
 متوسط 1 12118 1211 بتكاليف أقل  سة على تقدمي خدماتتعمل املؤس  

 ضعيف 1 12101 0211 لتحقيق اإلستدامة تعتمد املؤس سة على مناذج إقتصادية
 ضعيف 0 12111 0218 حترص املؤس سة على ترشيد إستهالك الطاقة

تعتمد املؤس سة على إسرتاتيجيات اجلودة الش املة الي تدعم 
 0 12100 1211 وظائف اإلنتاج األنظف والتسويق األخضر

 متوسط

 ضعيف 0 12111 0218 التحسني املستدام خلدماهتاسة على تعمل املؤس  
 متوسط 8 12111 1211 تراعي املؤس سة معايري اجلودة الش املة يف خدماهتا

 متوسط 1 12118 1201 سة ميزة تنافسية مستدامةحتقق للمؤس   1111شهادة اإليزو 
 متوسط 1 12111 1211 اجملموع

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر         
 

بقيمة تفوق املتوسط  1.00راسة، وقد بلغ املتوسط العام سة حمل الد  جلدول مستوى البد اإلقتصادي يف املؤس  يبني ا   
 1.18: الفرضي، وساهم يف رفع هذه القيمة متوسط عبارات إجابات املبحوثني، حيث تراوحت املتوسطات ما بني

. على التوايل 0.00و 0.00، 0.08: وكانت قيمها ، كما نلمس الضعف يف العباراة الثالثة والرابعة والسادسة،0.00و
 ما يعين أن   ،1.01و 0.04: ا عرفت مستويات متوسطة ترتاوح ما بنيبالنظر كذلك إىل اإلحنرافات املعيارية جند أهن  

وعليه هناك مستوى متوسط بالنسبة . هناك فروق ذات مستوى متوسط يف إجابات املبحوثني حول البعد اإلقتصادي
 .سة املينائية بسكيكدةالبعد اإلقتصادي يف املؤس   ملمارسات

 :جاءت هذه البيانات على النحو املوضح يف اجلدول املوايل :تحليل بيانات البعد اإلجتماعي -2
 
 
 
 



 دراسة حالة المؤسسة المينائية بسكيكدة                                                                                  الفصل الثالث  
 

 
101 

 "بسكيكدة سة املينائيةبيانات مستوى البعد اإلجتماعي يف املؤس  " (:15)الجدول رقم 

املتوسط  العبارة
 احلسايب

اإلحنراف 
 رياملعيا

األمهية 
 النسبية

 القرار

 متوسط 1 12811 1211 سة إىل تلبية إحتياجات اجملتمع الذي تنشط فيهتسعى املؤس  
 متوسط 1 12110 1211 البحث الدائم عن رغبات الزبائن املتغرية

 ضعيف 1 12118 0201 سة إسرتاتيجيات لتأهيل العاملني تضع املؤس  
مكني العاملني فيما خيص تقوم املؤسسة بوضع برامج تكوينية لت

 1 12110 1211 التنمية املستدامة
 متوسط

 ضعيف 8 12811 0210 تراعي املؤس سة العدالة يف توزيع األجور
 متوسط 0 12801 1211 توفر املؤس سة متطلبات األمن املهين لعماهلا

تسعى املؤسسة لتطبيق نظام الصحة والسالمة املهنية املطابق 
 1 12110 1210 08111اإليزو للمواصفة القياسية 

 متوسط

تسعى املؤسسة لتطبيق نظام املسؤولية اإلجتماعية املطابقة 
 1 12111 1208 00111للمواصفة القياسية اإليزو 

 ضعيف

 متوسط 0 12111 1201 اجملموع
 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات : المصدر         
 

ملتعلق ببيانات البعد اإلجتماعي مستوى متوسط، حيث قدرت قيمة املتوسط العام ن خالل هذا اجلدول ايظهر م     
ن تسجيل مستويات متوسطة يف العبارة األوىل والثانية ن قيمة املتوسط الفرضي، بالرغم م  وهي قيمة أكرب م   1.00بــ 

 0.84و 0.11اخلامسة والثامنة مبتوسط أننا نلمس مستويات ضعيفة يف العبارة الثالثة و  إال   ،والرابعة والسادسة والسابعة

اإلحنرافات املعيارية كانت منخفضة نسبيا عن اإلحنرافات املسجلة يف بيانات البعد  كما أن  . على التوايل 0.40و
سة املينائية ومنه فبيانات اجلدول تدل على وجود مستوى متوسط ملستوى البعد اإلجتماعي يف املؤس  . اإلقتصادي
 .بسكيكدة

 :نربز هذه البيانات يف اجلدول اآليت: بيانات البعد البيئيتحليل  -1
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 "سة املينائية بسكيكدةبيانات مستوى البعد البيئي للمؤس  " (:11)الجدول رقم 

املتوسط  العبارة
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية

 القرار

 ضعيف 8 12011 0211 يتعتمد املؤس سة على سياسة اجلودة الش املة لدعم األداء البيئ
إختاذ التدابري الي تسمح بالتحكم يف اإلنبعاثات النامجة عن 

 1 12111 0218 العملية اإلنتاجية
 ضعيف

تضع املؤس سة برامج خاصة بالنشاطات ذات التأثريات البيئية 
 1 12081 0218 اخلطرية

 ضعيف

 ضعيف 1 12011 0201 توجيه املوارد البشرية لضمان إدارة بيئية سليمة
 ضعيف 0 12188 0210 تعمل املؤس سة على ختفيض التلوث بإستخذام مواد نظيفة

تلتزم املؤس سة بنظام اإلدارة البيئية مطابق للمواصفات القياسية 
 1 12101 0201  04111اإليزو 

 ضعيف

 ضعيف 0 12011 0281 اجملموع
 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر         
 

مستويات البعد البيئي ضعيفة يف أغلب العبارات، وإنعكس هذا على  يتضح لنا أن   ،ن خالل نتائج اجلدول أعالهم     
 0.11: ات مابنيبقيمة أقل من املتوسط الفرضي، توارحت متوسطات العبار  0.01املستوى املتوسط العام الذي بلغ 

هناك مستوى ضعيف  عليه نستنتج أن  و . يف إجابات املبحوثني ، كما سجل اإلحنراف املعياري مستوى متوسط0.40و
 .سة املينائية بسكيكدةملمارسات البعد البيئي يف املؤس  

 

بنفس املنهجية املتبعة يف حتليل  :سة المينائية بسكيكدةلتنمية المستدامة في المؤس  البيانات الكلية لمستوى  -4
مقاييس النزعة  امدمة يف املؤس سة املينائية بإستخوى الكلي للتنمية املستداتنات أبعاد التنمية املستدامة، نقيس املسبيا

 :اجلدول املوايل يبني هذا املستوى. ونفس املتوسط الفرضي للتعبري عن الضعف أو القوة املركزية

 "بسكيكدة سة املينائيةبيانات مستوى التنمية املستدامة يف املؤس  : "(10)الجدول رقم 

 القرار اإلحنراف املعياري املتوسط احلسايب عدد اإلستمارات
 متوسط 12010 1211 00

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات  :المصدر                                 
 

سة املينائية بسكيكدة حيث بلغت قيمة يلخص هذا اجلدول النتائج الكلية ملستوى التنمية املستدامة يف املؤس     
أي أن هناك فروق  1.414أكرب من قيمة املتوسط الفرضي، كما سجل اإلحنراف املعياري نتيجة ضعيفة  1.10وسط املت
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سة حمل منه ميكن القول أن هناك مستوى متوسط ملمارسات التنمية املستدامة يف املؤس  و . ضعيفة يف إجابات املبحوثني
 .الدراسة

 

سة  دة الشاملة وأبعاد التنمية المتسدامة في المؤس  العالقة بين إستراتيجية الجو : المطلب الثاني
 المينائية بسكيكدة

راسة لإلستبيان املقدم للمبحوثني، سنقوم بإختبار العالقة بني إسرتاتيجية اجلودة نتائج متغريي الد  بعد عرض وحتليل    
إذا ماكان هنالك إرتباط بني ف. دوالتنمية املستدامة من خالل حتليل معامل اإلرتباط عند مستوى الثقة املعتم ةالشامل

 .فإننا سنقوم بتحديد مناذج ومعامالت اإلحندار ،تسدامة وإسرتاتيجية اجلودة الشاملةأبعاد التنمية امل
 

 معامل اإلرتباط: الفرع األول
راسة، نقوم د  سة حمل الإلختبار العالقة بني إسرتاتيجية اجلودة الشاملة وممارسات أبعاد التنمية املستدامة يف املؤس     

 :اجلدول املوايل يبني هذا التحليل. بتحليل معامالت اإلرتباط عند مستوى الثقة

 "معامالت اإلرتباط بني إسرتاتيجية اجلودة الشاملة وأبعاد التنمية املستدامة" (:10)الجدول رقم 

 إسرتاتيجية اجلودة الشاملة                         
 التنمية املستدامة  

إلرتباط معامل ا
 بريسون

مستوى 
 الداللة

 القرار

 دال   0.002 **0.480 البعد اإلقتصادي
 دال   0.000 **0.821 البعد اإلجتماعي

 دال   0.000 **0.639 البعد البيئي
 (1.10)يوجد إرتباط عند مستوى الداللة ( **)                       

 spssعتماد على خمرجات من إعداد الباحثة باإل :المصدر                     
  

، 1.481ضعيف يف العالقة بني إسرتاتيجية اجلودة الشاملة والبعد اإلقتصادي حيث بلغ املعامل  يبني اجلدول إرتباطا     
، غري أهنا أظهرت متوسطا يف العالقة مع البعد 1.800بقيمة  وموجبا   قويا   ا بالنسبة للبعد اإلجتماعي جند إرتباطا  أم  

 .1.10، وكل هذه املعامالت كانت دالة عند مستوى خطأ 1.011مة البيئي بقي
 

 نماذج اإلنحدار إلستراتيجية الجودة الشاملة وأبعاد التنمية المتسدامة: الفرع الثاني
ظهر تحيث  .ن صحة الشروطن إبراز إعتدالية التوزيع اإلحتمايل والتأكد م  قبل البدأ بتطبيق النموذج البد م     

  :يف الشكل املوايل زيعإعتدالية التو 
 
 
 



 دراسة حالة المؤسسة المينائية بسكيكدة                                                                                  الفصل الثالث  
 

 
101 

 "إعتدالية التوزيع" (:15)الشكل رقم 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 االل                                                                          لبيلفقفل
 

 spssخمرجات التحليل بواسطة  :المصدر
 

النموذج صاحل للتطبيق  أن  وزع بإنتظام حول مستقيم اإلحندار وهذا ما يؤكد القيم تت ن خالل األشكال أن  يظهر م     
ن إعتدالية التوزيع اإلحتمايل منر إىل بعد التأكد م  و  .وصل إليهاتوإستوىف كافة الشروط، وبالتايل ثباث صحة النتائج امل

 :دول املوايل يوضح ذلكاجل .وحماولة تتبع املعنوية اجلزئية له وكذا قدرته التفسرييةتطبيق النموذج 

 "منوذج ومعامالت اإلحندار إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة وأبعاد التنمية املستدامة" (:10)الجدول رقم 
 

 
 املتغري التابع

 
معامل 
 التحديد

 
 النموذج

املعادالت  املعادالت غري املعيارية 
 املعيارية

 
 tفيمة 

 احملسوبة

 
مستوى 
معامالت  الداللة

 املعادلة
اخلطأ غري 

 املعياري
 معامل
Beta 

 البعد
 اإلقتصادي

1201 

 

 

 12111 12111  12010 12800 اجلزء الثابت

 12110 12101 12011 12100 12010 املتغري املستقل

 البعد
 1288 اإلجتماعي

 12111 82818  12011 12000 اجلزء الثابث

 12111 12181 12101 12188 12110 املتغري املستقل

 عد البيئيالب
1210 

 12010- 12000  12101- 12001 اجلزء الثابث

 12111 1201 12810 12001 12101 املتغري املستقل

 spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على خمرجات التحليل بواسطة  :المصدر            
 

 البعد البيئي البعد اإلجتماعي البعد اإلقتصادي البعد البيئي البعد اإلجتماعي البعد البيئي البعد البيئي البعد اإلجتماعي البعد اإلقتصادي البعد البيئي البعد اإلجتماعي البعد اإلقتصادي البعد البيئي البعد اإلجتماعي البعد البيئي البعد اإلجتماعي البعد اإلقتصادي

 

 البعد البيئي لبعد اإلجتماعيا البعد اإلقتصادي
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ن قيمتها اجلدولية سوبة أقل م  احمل tكانت نتائج مناذج اإلحندار إجيابية، حيث كانت قيمة  فمن خالل اجلدول،   
مبعىن أن املعنوية اجلزئية  1.10وهي قيم دالة عند مستوى معنوية  0.141و 0.010، 1.101: بالنسبة لألبعاد الثالث

منا دإستخ)بالنظر إىل معامالت التحديد املعدلة . للنماذج تعزى إىل املتغري املستقل وهو إسرتاتيجية اجلودة الشاملة
Adjusted Square )من التغريات الي حتدث  %01 مبعىن أن  . %11و %00، %01: أظهرت قدرة تفسريية مبا نسبته

من التغريات  %11ن التغريات الي حتدث يف ممارسات البعد اإلجتماعي، وم   %00و ،يف ممارسات البعد اإلقتصادي
 .ية اجلودة الشاملةهو إسرتاتيجو تعزى للمتغري املستقل  ،الي حتدث يف ممارسات البعد البيئي

حيث نرمز للمتغريات البعد اإلقتصادي، البعد  :جاءت معادالت مستقيم اإلحندار على الشكل التايل وقد   
على التوايل، ونرمز لإلسرتاتيجية اجلودة  yenvironnementو yéconomie ،ysocial: اإلجتماعي والبيئي بالرموز

 :x: الشاملة بالرمز
Yéconomie= 0.472 x+1.629 
Ysocial= 1.422 x+0.582 
Yenvironnement= 1.147 x-0.940 

هناك داللة معنوية يف النماذج على وجود دور إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق  أن   ، ميكن القولكخالصةو    
 .سة املبحوثةأبعاد التنمية املستدامة يف املؤس  

 

 الفرضياتمدى صحة  إختبار  : المطلب الثالث
راسة على ضوء الفرضيات الي نقوم اآلن بإختبار نتائج الد   ،ام خمتلف األدواتليلنا لبيانات الد راسة بإستخدد حتبع   

                        .راسةمت طرحها يف بداية الد  
قيق هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حت: "نصت هذه الفرضية على أن   :الفرضية الرئيسية

نناقشها   التالية فرعيةالفرضيات ال، هذه الفرضية قادتنا إىل "سة املينائية بسكيكدةأبعاد التنمية املستدامة يف املؤس  
 :كاآليت

هناك مستوى ضعيف إلسرتاتيجية اجلودة : "أن   على الفرعية األوىلتنص الفرضية  :األولى الفرعيةالفرضية  -1
إلختبار مدى صحة هذه الفرضية الفرعية قمنا بقياس مستوى كال م ن ، "كيكدةسة املينائية بسالشاملة يف املؤس  

 :التحسني املستمر والرتكيز على العميل ومستوى التدريب املكثف للجودة، كانت النتائج كمايلي
 فإن   ،هاللنتائج املتوصل إلي طبقا  وذلك  .املؤس سة املينائية بسكيكدةهناك مستوى ضعيف للتحسني املستمر يف أن   -أ

، حيث قدر املتوسط العام 0.10و 1.00متوسطات اإلجابات هلذا الفرع كانت ذات مستوى ضعيف وترتاوح ما بني 
وهو أكرب من املتوسط الفرضي، وعليه هناك مستوى ضعيف للتحسني املستمر يف  0.11هلذا املتغري الفرعي املستقل 

 . املتوسط العام تأثر بالقيم الضعيفة أن   إال   ،مستوى متوسطبالرغم من وجود متوسطات ذات و  .سة املبحوثةاملؤس  
للرتكيز على العميل يف املؤس سة املينائية بسكيكدة، حيث تشري النتائج املتحصل  متوسطهناك مستوى  أن   -ب

 :، وبلغت قيمة املتوسط العام0.84و 1.48بيانات أن  هناك مستويات متوسطة، تراوحت ما بني العليها يف جدول 
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أغلبية املتوسطات كانت ذات مستوى متوسط، إال  أن نا نلمس  بالرغم من أن  . وهي أكرب من املتوسط الفرضي 1.00
 . مستوى ضعيف فيما خيص إلتزام املؤس سة بتقدمي اخلدمة للعميل يف الوقت احملدد

حيث بلغت قيمة املتوسط . للتدريب املكثف للجودة يف املؤس سة املينائية بسكيكدة متوسطهناك مستوى  أن   -ج
 .1.01و 1.08وهي أكرب من املتوسط الفرضي، يف حني تراوحت املتوسطات األخرى ما بني  1.10العام 

 

املتوسط  جند أن   ،ن اإلستبيان الكليراسة املتعلقة بإسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف اجلزء األول م  ن خالل نتائج الد  م     
ن املتوسط الفرضي، وعليه فمستوى وهو أكرب م   1.00بلغ ( إسرتاتيجية اجلودة الشاملة)الكلي العام للمتغري املستقل 

 :األوىل ونستبدهلا مبايلي الفرعيةبالتايل نرفض الفرضية و . سة حمل الدراسة متوسطإسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤس  
 "بسكيكدة سة املينائيةإلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤس  هناك مستوى متوسط "
 

هناك مستوى ضعيف ملمارسات أبعاد التنمية : "تنص الفرضية الفرعية الثانية أن   :الثانية الفرعيةالفرضية  -2
وإلختبار مدى صحة هذه الفرضية قمنا بقياس مستوى كل بعد من أبعاد ، "املستدامة يف املؤس سة املينائية بسكيكدة

 :، وكانت النتائج كاآليت(البعد البيئي -عد اإلحتماعيالب -البعد االقتصادي)التنمية املستدامة 
نتائج أن  اليتضح م ن . قتصادي يف املؤس سة املينائية بسكيكدةمتوسط ملمارسات البعد االهناك مستوى أن   -أ

، أكرب م ن املتوسط الفرضي، مما يدل على وجود مستوى 1.00لبعد اإلقتصادي يف املؤس سة املبحوثة بلغ امتوسط 
، بالرغم م ن أن  أغلب 0.01و 1.11كما تراوحت متوسطات العبارات ما بني . سط ملمارسات هذا البعدمتو 

املستويات متوسطة، إال  أن نا نلمس ضعفا فيما خيص ترشيد الطاقة، اإلعتماد على مناذج إقتصادية لتحقيق اإلستدامة 
 . يتأثر بالقيم الضعيفة هذه وكذا التحسني املتسدام خلدماهتا، إال  أن  املتوسط العام مل

 ويظهر ذلك جليا يف. ملمارسات البعد اإلجتماعي يف املؤس سة املينائية بسكيكدة متوسطهناك مستوى  أن   -ب
وهي أكرب من  1.00النتائج اإلحصائية املتعلقة جبدول بيانات البعد اإلجتماعي،حيث بلغت قيمة املتوسط العام 

 . 0.40و 1.84ت املتوسطات األخرى مابني املتوسط الفرضي، يف حني تراوح
تشري النتائج إىل ضعف حيث . هناك مستوى ضعيف ملمارسات البعد البيئي يف املؤس سة املينائية بسكيكدةأن   -ج

، وإنعكست على املتوسط العام 0.40و 0.11يف متوسطات إستبيان هذا البعد، حيث بلغت قيم املتوسطات ما بني 
 . وهي أقل م ن املتوسط الفرضي 0.01قيمة هلذا البعد حيث بلغ 

 

املتوسط الكلي  جند أن   ،ن اإلستبيان الكليم   الثاينيف اجلزء  بالتنمية املستدامةراسة املتعلقة ن خالل نتائج الد  م     
يف  ستدامةالتنمية املن املتوسط الفرضي، وعليه فمستوى وهو أكرب م   1.10بلغ ( التنمية املستدامة) التابعالعام للمتغري 

 :ونستبدهلا مبايلي الثانية الفرعيةبالتايل نرفض الفرضية و  ،راسة متوسطسة حمل الد  املؤس  
 "سة املينائية بسكيكدةيف املؤس   ملمارسات أبعاد التنمية املستدامةهناك مستوى متوسط "
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جلودة الشاملة ئية إلسرتاتيجية اهناك دور ذو داللة إحصا: "جاءت هته الفرضية كالتايل :الفرضية الفرعية الثالثة -3
اخلاص  ن خالل نتائج مناذج اإلحندارم   ".سة املينائية بسكيكدةة يف املؤس  قتصادي للتنمية املستداميف حتقيق البعد اال

هناك داللة  للمعنوية اجلزئية، إتضح أن   طبيق، وتتبعا  هذا األخري إستوىف شروط الت جند أن   ،بإستبيان هذا البعد
 .ن قيمها اجلدولية عند مستويات داللة أقل من معدل اخلطأاحملسوبة والي كانت أقل م  ( t)ة بالنظر إىل قيمة إحصائي

فإن املعنوية ، %01الذي قدر بــ  (Adjusted Rsquare)ومن خالل معامل التحديد  ،%10جمال الثقة هو  بإعتبار أن  و 
راسة تعزى النسب املتبقية ملتغريات أخرى خارج نطاق الد  كما  ،%01اجلزئية يف النموذج تعزى للمتغري املستقل بسنبة 

وبالتايل هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق البعد اإلقتصادي . مبا فيها اخلطأ العشوائي
 .الثالثةسة املينائية بسكيكدة، ومنه نقبل الفرضية الفرعية يف املؤس  

هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق : "مفادها أن  والي : الرابعةالفرضية الفرعية  -4
، بالنظر إىل مناذج اإلحندار اخلاص هبذا البعد وبعد "سة املينائية بسكيكدةالبعد اإلجتماعي للتنمية املستدامة يف املؤس  

 ن  أ إال  ن معدل اخلطأ، عند مستويات داللة أقل م  اجلدولية  ناحملسوبة كانت أقل م   tقيمة  مبا أن   .إختبار صالحيته
وتعزى النسبة املتبقية ملتغريات أخرى خارج نطاق  ،%00املعنوية اجلزئية يف النموذج تعزى للمتغري املستقل بنسبة 

ة يف حتقيق البعد بالتايل هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشامل. راسة مبا فيها اخلطأ العشوائيالد  
 .الرابعةسة املينائية بسكيكدة، وهو ما يؤكد صحة الفرضية الفرعية اإلقتصادي للتنمية املستدامة يف املؤس  

هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة : "جاءت هذه الفرضية كالتايل :الفرضية الفرعية الخامسة -5
من خالل نتائج منوذج اإلحندار  ".سة املينائية بسكيكدةة يف املؤس  ملستدامالشاملة يف حتقيق البعد البيئي للتنمية ا

هذه املعنيوية تعزى إىل املتغري املستقل مبستويات  وبعد إستيفائه مجيع الشروط، تبني أن   ،املتعلقة بإستبيان هذا البعد
يف حني تعزى النسبة املتبقية  ،%11داللة بلغت قيمتها أقل من مستويات اخلطأ املسموح به، وبقدرة تفسريية بلغت 

وعليه فهناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة . راسة مبا فيها اخلطأ العشوائيملتغريات خارج نطاق الد  
 .اخلامسةسة املينائية بسكيكدة، وهو ما يؤكد الفرضية الفرعية الشاملة يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة يف املؤس  

 
 
 
 
 

    

حتليل مناذج اإلحندار يف بيانات اإلستبيان الكلي، والذي مت إختبار صالحية تطبيقه أيضا، من خالل    
نوية جزئية يف النموذج تعزى للمتغري املستقل وهو إسرتاتيجية اجلودة الشاملة، حيث  هناك مع وجدنا أن  

 %11و %00، %01: احملسوبة أقل من قيمها اجلدولية، وجاءت القدرة التفسريية مبعامالت (t)كانت قيم 
 :نا نقبل الفرضية الرئيسية والي مفادها أن  ألبعاد التنمية املستدامة على الرتتيب، فإن  

هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة يف املؤس سة "
 "املينائية بسكيكدة
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 خالصة الفصل الثالث
 

الذي وزع على عينة من اإلطارات واملوظفني  نات وحتليل أجزاء اإلستبيان، وبعد تفريغ البياالصة لكل ما سبقكخ    
حتليلها بإستخذام الربنامج اإلحصائي للعلوم اليت مت  44إستمارة من أصل  93سة املينائية، وبعد إسرتجاع باملؤس  

سة وكذا فروعه الفرعية واملتغري التابع وأبعاده يف املؤس   ،قمنا بقياس كال من مستوى املتغري املستقل ،SPSSاإلجتماعية 
 .املينائية، وكذا إبراز العالقة بني إسرتاتيجية اجلودة الشاملة وأبعاد التنمية املستدامة

سة املبحوثة بعد التحليل مستوى تطبيق إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤس   تبني لنا أن  ن خالل ذلك، إذن م     
أما بالنسبة ملستوى ممارسات أبعاد التنمية املستدامة فكان أيضا متوسط، حبيث جاءت نتائج مستوى  .متوسط

حيث كانت  .نيمتوسط ايب املكثف فكانالتدر و  ز على العميلرتكيالومستوى كال من التحسني املستمر ضعيفة، 
متوسطة، يف حني ممارسات البعد البيئي ذات أيضا مستوى ممارسات كال من البعد اإلقتصادي والبعد اإلجتماعي 

 .مستوى ضعيف

ودة اتيجية اجلهناك دور ذو داللة إحصائية إلسرت  على الفرضية الرئيسية الثالثة، فإن   وبناءا   ،ن خالل حتليل البيناتم     
بعاد على نت القدرة التفسريية ملعامالت األراسة، وكاسة حمل الد  أبعاد التنمية املستدامة يف املؤس   الشاملة يف حتقيق

 .%93و  %66، %02: الرتتيب
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 العامة  مةــالخات
قتصادية جبزئيه النظري االسة بعد تناولنا ملوضوع دور إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤس     

، من خالل يف جتسيد أبعاد التنمية املستدامة على أرض الواقع هاما   اجلودة الشاملة تلعب دورا   والتطبيقي، تبني لنا أن  
. قتصادية واليت تعد اليوم أحد الكيانات األساسية اليت بواسطتها تتحقق التنمية املستدامةحتسني أداء املؤسسة اال

من أجل إستغالل الطاقات وزيادة  قيمة مضافة مستدامة والسعي الدائمحيث تعمل اجلودة الشاملة على خلق 
 ى إىلبل تعدفقط، عد يقتصر مفهوم اجلودة على املنتج املقدم للزبون يحيث مل . اإلنتاجية وحتسني أداء العاملني

قتصادية خاصة باجلودة اسة لنماذج ومن خالل إتباع املؤس  سة لتضفي عليها صفة الشمولية، بالتايل وظائف املؤس  
جتماعي اإلكذلك حترص إسرتاتيجية اجلودة الشاملة على حتسني الدور . صادي املستداماالقت الشاملة تدعم األداء

ن خالل التحسني املستمر واملتواصل ملسؤوليتها اإلجتماعية والبيئية وإهتمامها بعماهلا وعمالئها، سة م  والبيئي للمؤس  
سة مبثابة املواطن از بالشفافية واملساءلة لتكون املؤس  ني أخالقيات األعمال كأداة رشيدة متتيهذا باإلضافة إىل حماولة تب

أنظمة اإليزو  بالتايل فإن  و ن اجلودة الشاملة واإليزو عالقة متكاملة، عالقة كال م   فإن   ،باإلضافة إىل ذلك. الرشيد
من خالل هي أنظمة تسيريية تساعد بصورة مباشرة يف حتقيق التنمية املستدامة  (00999، 00999، 00999، 0999)

 .دعمها لكل بعد من أبعاد هذه األخرية

هناك دور إلسرتاتيجية اجلودة  سة املينائية بسكيكدة أن  راسة امليدانية على مستوى املؤس  ن خالل الد  م   إكتشفنا،   
يف  أن   إال   ،متوسطةن املتغري التابع واملتغري املستقل م   الشاملة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة، وكانت ممارسات كال  

بعض إجابات املبحوثني كانت هناك مستويات ضعيفة لكنها مل تؤثر على مستوى املتوسط الكلي العام، كما إتضح 
وكانت الداللة أيضا أن هناك دور دو داللة أحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة 

 . اإلستبيان الكلياملعنوية تشمل مجيع األبعاد يف

إسرتاتيجية اجلودة الشاملة تساهم بشكل كبري يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة يف  ميكن إستنتاج أن   ،وعليه   
 .وى اجلزئيتن مداخل تطبيق التنمية املستدامة على املسا مدخل هام م  سة اإلقتصادية ، وأن  املؤس  

راسة يدانية وعرض ومناقشة وحتليل البيانات، خلصت الد  املراسة د  المنا باة وقيبعد تطرقنا إىل خمتلف املفاهيم النظري   
 :إىل عدة نتائج يف هذا البحث، ونقرتح على ضوءها جمموعة من املقرتحات على النحو التايل

  :راسةالنتائج النظرية للد   -1

 :أمهها راسة يف جزئها النظري إىل مجلة من النتائجخلصت الد  

احملور ، وهي ا حتقق ميزة تنافسية يف جمال نشاطهاوذلك ألن   ،سةسالح إسرتاتيجي بالنسبة للمؤس  تعترب اجلودة  -
 . ساس فيهام فلسفة اجلودة الشاملة ونقطة األن مفاهيوالقاعدة اليت تبين عليها العديد م  
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ا مل تعد فكرة اجلودة تستند على مطابقة املنتوج جملموعة من املعايري احملددة ألن   ،مع زيادة شدة املنافسة العاملية -
األمر يتطلب الوصول إىل اجلودة وحتقيقتها يف مجيع املهام والنشاطات ذات التأثري املباشر  فإن   ،تتجسد يف املنتوج

ك فهي تشمل مجيع العمليات الداخلية وغري املباشر على العملية اإلنتاجية أو باألخص املنتوج يف حد ذاته، لذل
 .سة، وهذا ما يسمى باجلودة الشاملةواخلارجية يف املؤس  

أدوات اجلودة الشاملة ماهي إال وسائل تنفيذية وغري مادية، تساعد على التحليل والتنظيم يف خمتلف نواحي  إن   -
القرارات بشكل أفضل، وإجياد حلول أفضل األدوات يؤدي إىل إختاذ هته إستخدام ، و العمل يف جمال اجلودة الشاملة

 .للمشاكل، وحتسني إنتاجية السلع واخلدمات
سة ملستوى متميز من اجلودة يف منتجاهتا على مدى دقة ومناسبة اإلسرتاتيجية اليت ترمسها يعتمد حتقيق أي مؤس      -

املوارد البشرية باإلجتاه الذي خيدم هذه يف هذا اجملال، حبيث توجه سياساهتا اإلنتاجية واملالية والتسويقية وسياسات 
حتدد كما . سات والشركات األخرىوبالتايل الوصول إىل مستوى اجلودة الذي يؤهلها ملنافسة املؤس   ،اإلسرتاتيجية

 .هلا وإسرتاتيجية اجلودة الشاملة ةسات إسرتاتيجية اجلودة الشاملة ضمن إطار اإلسرتاتيجيات العاماملؤس  
قتصادية اليوم مطالبة بالتغيري يف أمناط اإلستهالك واإلنتاج للمسامهة يف التقليل من اآلثار السلبية السات ااملؤس   إن   -

اليت ختلفها العملية اإلنتاجية، ولذلك جيب عليها تبين أساليب وإسرتاتيجيات تغري هبا سلوكاهتا لتحقيق الكفاءة 
 .اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية والبيئية

ن اإلنتاج األنظف والتسويق األخضر وحتسني إلسرتاتيجي للجودة الشاملة من تفعيل وضيفة كال م  يسمح الدور ا -
 .جودة احلياة واجملتمع

سات يف كمعايري تعتمد عليها املؤس    (00999، واإليزو 00999، واإليزو 0999اإليزو )تعترب املواصفات القياسية  -
 .منتجات وخدمات ذات جودة مقبولة على املستوى احمللي والعاملين أجل تقدمي اء نظام اجلودة الشاملة م  بن  

 

 : نتائج الدراسة الميدانية -2

 :سة املبحوثة خلصنا إىلبعد عرض البيانات املتعلقة باملؤس  

سة املينائية راسة عن وجود مستوى متوسط ملمارسات إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤس  كشفت نتائج الد    -
سة تعمل على حتسني أدائها بشكل متوسط فيما خيص تركيزها وإهتمامها بعمالئها كما املؤس   أن   بسكيكدة، مبعىن

 .ن أجل ترسيخ ثقافة اجلودة الشاملة وإعتماد أساليب وطرق جديدةتقوم بندوات ودورات تدريبية للعمال م  
 سة املبحوثة، هذا يعين أن  املستدامة يف املؤس  ة راسة وجود مستوى متوسط ملمارسات أبعاد التنمين نتائج الد  تبني م   -

ف حفاظها على مسعتها ومكانتها ثقافة التنمية املستدامة موجودة مبستوى متوسط وتقوم مبمارستها بشكل طوعي هبد
 .قتصاديةاال
ويرجع اللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق البعد اإلقتصادي للتنمية املستدامة دو هناك دور ذو  أن   -

 .حتسني أداءها ولو بسنبة ضئيلةوأساليب من أجل  سة على وسائلإعتماد املؤس   إىلاللة سبب الد  



 العامة  ةــــــــــــمــاتـــــــــالخ
 

 
151 

ويرجع ماعي للتنمية املستدامة، هناك دور ذو داللة أحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق البعد اإلجت أن   -
سة على تقدمي سة على عمالئها وإهتمامها هبم إهتماما شخصيا، كما حترص املؤس  اللة هو تركيز املؤس  سبب الد  

سة وحتافظ على سة باملوظفني والعاملني باملؤس  خدمات تعمل على تلبية رغبات العمالء، إىل جانب هذا هتتم املؤس  
 .ةسالمتهم املهنية والصحي

إهتمام هناك دور ذو داللة إحصائية إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق البعد البيئي، ويعود سبب الداللة إىل  أن   -
 .سةسة باحملافظة على البيئية وتطبيقها لنظام اإلدارة البيئية، والتوعية البيئية لدى عمال املؤس  املؤس  

 

 نتائج الدراسات السابقة  مدى إتفـاق نتائج الدراسة مع -3
أمهية اجلودة الشاملة ومواصفات اإليزو يف تنافسية  "يف دراستنا تؤكدها كال من دراسة النتائج اليت توصلنا إليها  إن     

أين توصلت إىل أن للجودة  عاليل مليكةل، "-ENICAB-سة صناعة الكوابل ببسكرةمؤس  : راسة حالةد   –سة املؤس  
الشاملة واملواصفات القياسية اإليزو عالقة مرتابطة حيث حتقيق اجلودة يؤدي إىل حصول املؤسسة على شهادات 

تيم خل، "-دراسة ميدانية ملؤسسة سونلغاز –سة إدارة اجلودة الشاملة وإسرتاتيجية املؤس  ، ويؤكد على ذلك أيضا واإليز 
أن إسرتاتيجية اجلودة الشاملة جزء ال يتجزأ من اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة حيث حيث توصلت  حممد العيد،

خلصت كما . أيضا دراستنا يها التنافسية وهو ما توصلت إلإعتمادها يؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة وتعزيز مكانته
سة الوطنية للمواد الدمسة الوحدة راسة حالة املؤس  د   –الشاملة يف ظل حتديات السوق حتقيق إدارة اجلودة دراسة 

، وهو ما جلودة الشاملة نظام إداري متكاملإىل نفس النتيجة أن ا مد بن شايبحمل، "-(ENCG/UP5)اخلامسة 
. دمحد بن عيشاويأل،  "سات الفندقية يف اجلزائريف املؤس  ( T.Q.M)إدارة اجلودة الشاملة " توصلت إليه أيضا دراسة 

فوقت على نتائج الدراسات السابقة من خالل العالقة اليت تربط بني إسرتاتيجية اجلودة الشاملة أن دراستنا تال إ
 .لتحديات اليت تطرأ يف العاملوالتنمية املستدامة ومواكبة ا

 

  :المقترحات -4
 :إليها يف اجلزء النظري والتطبيقي نقرتح مايليبناءا على النتائج املتوصل  

ة كأساس لتبين سقتصادية لتطوير البحث يف هذا اجملال وإعتماد إسرتاتيجية املؤس  سات االضرورة ربط اجلامعة باملؤس   -
 ؛التنمية املستدامة

 قتصادية؛االسات قتصادية تساعد على حتسني اجلودة الشاملة يف املؤس  اضرورة تطبيق أساليب ومناذج  -
على  راسة، إعتمادا  سة حمل الد  ضرورة اإلهتمام أكثر بوضع اإلسرتاتيجيات ذات العالقة بالتنمية املستدامة يف املؤس   -

 سة هبدف حتقيق اإلستدامة؛ربط العالقة بني اجلودة الشاملة واإلسرتاتيجية العامة للمؤس  
مم يف كل تع  ن ذلك س  م   ه وإنطالقا  سة واجملتمع ككل، ألن  ؤس  ضرورة نشر ثقافة التنمية املستدامة يف كل وحدات امل -

 ؛القطاعات
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ومتكن  ،سة واجملتمع ككلن أداء املؤس  رفع م  القتصادية واإلجتماعية والبيئية اليت تسمح بضرورة تطبيق املعايري اال -
 .ن حتقيق مركز ريادي مهمسة م  املؤس  

 

 :بعض المواضيع المقترحة -3
ستخراج مواضيع أخرى ميكن الرتكيز عليها يف إعداد حبوث أخرى نذكر او  ى موضوع دراستناميكن اإلعتماد عل   

 :منها
 سة اإلقتصادية؛دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة باملؤس   -
 سة اإلقتصادية؛اجلودة الشاملة يف تفعيل التسويق اإلخضر يف املؤس  أثر  -
 .دور اجلودة يف حتقيق التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر -
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 (01)المحلق رقم 
 مكانة الجودة الشاملة في إستراتيجيات التنافس

 األهداف املتعلقة بتحسني اجلودة أثر اجلودة املميزة إسرتاتيجية التنافس

إسرتاتيجية القيادة 
 بالتكلفة

 مالئمة املنتوجات؛ -
 يف املسارات؛التحكم  -
 .اإلبداعات املتعلقة بطرق وأساليب التصنيع -

 .ختفيض التكاليف الكلية لإلنتاج -

 إسرتاتيجية التميز

 تلبية رغبات الزبائن خاصة من حيث الشكل؛ -
 نشر وظائف اجلودة الشاملة؛ -
 .البحث عن منتوجات جديدة -

توسيع دائرة وفاء الزبون ملنتوجات  -
 سة؛املؤس  

مش الربح الوحدوي بزيادة رفع ها -
 .سعر البيع

 إسرتاتيجية الرتكيز

دخول األجزاء من السوق اليت فيها  - .التأليف بني شكل ومطابقة املنتوجات -
 مردودية؛

توسيع دائرة وفاء الزبون ملنتوجات  -
 .سةاملؤس  

التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول الجودة كمحدد أساسي في اإلستراتيجيات طيبة عبد العزيز وخنثري حممد،  :المصدر
 .6، ص0202نوفمرب 9، جامعة الشلف، اجلزائر، العربية
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 ISO 9000مكونات وثائق نظام إدارة الجودة 

 

   ،0999، دار الفكر املعاصرة، دمشق، 0، ط0222أنظمة إدارة الجودة اإليزو دليل علمي لتطبيق  ،مأمون السلطي وسهيل إلياس :لمصدرا           
 .041ص

 الوثائق املضبوطة

 الوثائق الداخلية الوثائق اخلارجية

املواصفة القياسية الوطنية  -
 والدولية والصناعية؛

 كتيبات التشغيل؛ -
الرسوم املزودة من قبل  -

 .العميل

 وثائق مشتقة وثائق أساسية
 دليل اجلودة؛ -
 إجراءات نظام اجلودة؛ -
 تعليمات العمل؛ -
 .اإلستثمارات -

 الوثائق الوصفية الوثائق اإلرشادية

 لوائج املواصفات؛ -
 خطط اجلودة وخطط التفتيش واإلختبار؛ -
 خطط التصميم والتطوير؛ -
 ؛(املخططات اهلندسية) وثائق التصميم  -
 وثائق الشراء؛ -
 برامج الوثوقية؛ -
 .اخلطط التكنولوجية -

 سجالت التفتيش؛ -
 سجالت مراجعة اإلدارة؛ -
 سجالت مراجعة العقد؛ -
 التصميم؛سجالت مراجعة  -
 سجالت املنتجات غري املطابقة؛ -
سجالت ضبط التعديالت على  -

 الوثائق؛
 تقارير التدقيق الداخلي؛ -
 تقارير اإلختبارات؛ -
 .تقارير متابعة العمليات التصحيحية -
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 مبادئ ومعايير أخالقية للشركات والمديرين والعاملين والزبائن 

 

 مبادئ للعمالء مبادئ للعاملين مبادئ للمديرين مبادئ للشركات
 مدونة شركة كل تضع أن -

 الرمسي واالطالع أخالقية
 .عليها للعاملني

 يف األخالق جلنة تسمية -
 املشورة لتقدمي الشركة

 األخالقي والبت األخالقية
 .احملرية القضايا يف
 الرمادية املنطقة حتديد -

 فيها تدخل اليت والتصرفات
 .منها الشركة موقف وحتديد

 للمستوى الدوري التقييم -
 .للشركة األخالقي

 معايري وفق املديرين انتقاء -
 معايري جانب إىل أخالقية
 .الكفاءة

 للتصرفات احلوافز وضع -
 األخالقية للسمعة املدعمة
 .للشركة

 للعاملني املعرفة حق -
 باملخاطر وغريهم والزبائن

 عن النامجة احململة واألضرار
 .الشركة عمل

 داخل األخالقية املبادرة -
 .وخارجها الشركة

 
 
 

 األخالقية املعايري اعتبار -
 للمعايري موازية قيمة ذات

 .الربح بتعظيم املتعلقة املادية
 احلياة على االنفتاح -

 الوعي وتنمية االجتماعية
 .تمعجملا بقضايا

 للمدونة املستمر التطوير -
 .مبوجبها والعمل األخالقية

 الرمادية للمنطقة التحديد -
 مدير كل عمل جمال يف

 األخالقي املوقف وحتديد
 .حالة كل يف املالئم

 :أولويات وفق العمل -
 مصلحة أوال، تمعجملا مصلحة
 املصلحة مثة ومن ثانيا، الشركة

 .الشخصية
 للمستوى الدوري التقييم -

 والعاملني إلدارته األخالقي
 .معه
 املواقف كل يف احلقيقة قول -
 .املدير يواجهها اليت
 يف األخالقية باملعايري االلتزام-

 .اآلخرين املديرين مع التعامل
 مع الشريفة املنافسة -

 .السوق يف املنافسني

 من العمل عدم مراعاة مع -
 غري شخصية مصلحة أجل

 وفق العمل جيب مشروعة،
 أوال، تمعجملا مصلحة :أولويات
 مث ومن ثانيا، الشركة مصلحة
 .الشخصية املصلحة

 عند األوامر إطاعة عدم -
 املدونة أو القانون مع التعارض

 .للشركة األخالقية
 األخالقية باملعايري االلتزام -

 األعلى مع التعامل عند
 .واملرؤوسني والزمالء

 املواقف يف احلقيقة إفشاء -
 وذات اجلمهور وتضر مهت اليت

 .بعمله العالقة

 الرتعة من احلد مبدأ -
 .االستهالكية

 بوضع الشركات مطالبة -
 .هبا وااللتزام أخالقية مدونات

 مببدأ الشركات مطالبة -
 على الزبائن وإطالع الشفافية
 عن النامجة واألضرار املخاطر
 .اهتوخدما سلعها

 وعدم املشرتكة املنفعة توخي -
 بالزبائن اإليذاء أو الضرر

 .تمعجملا أو اآلخرين
 .األخالقية املواطنة مبدأ -

 61. ص ، 2006 عمان، والتوزيع، للنشر الوراق ،األعمال شركات في األعمال ومسؤولية اإلدارة أخالقيات جنم، عبود جنم :المصدر
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 النظرة التقليدية والمعاصرة للزبائن والموردين
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 (20)الملحق رقم 
  00222ISOهيكل مواصفة اإليزو 

 
 الهدف منه البند

القيود أو اإلستثناءات، كما أنه ينصب على أن تعريف وحتديد احملتوى الذي تغطيه هذه املواصفة، وحيدد  اجملال( 0)البند 
 .هذه املواصفة الدولية تقدم دليال إرشاديا جلميع أنواع املنشآت بغض النظر عن حجمها أو موقعها

( 0)البند 
املصطلحات 

 والتعريفات

حيدد هذا اجلزء املصطلحات املستخذمة يف املواصفة القياسية اإلرشادية واليت تتطلب تعريفا، وسوف يتم 
التعريف باملسؤولية : مصطلح، أمهها 00ولقد بلغ عدد التعريفات . تقدمي هذه التعاريف يف هذا اجلزء

 .اإلجتماعية والتعريف بأصحاب املصلحة

سياق ( 3)البند 
 عيةاإلجتمااملسؤولية 

يصف هذا البند السياق التارخيي واملعاصر للمسؤولية اإلجتماعية، وكذا العوامل والظروف واملواصفات املهمة 
 .اليت تؤثر يف تطورها

 (4)البند 
مبادئ املسؤولية 
اإلجتماعية ذات 
 الصلة باملؤسسات

مصادر متنوعة واليت حددهتا يعطي هذا البند دليال إرشاديا حول مبادئ املسؤولية اإلجتماعية واملستمدة من 
القابلية للمساءلة، الشفافية، السلوك األخالقي، إحرتام مصاحل األطراف املعنية، : املواصفة سبعة مبادئ

 .إحرتام سلطة القانون، إحرتام األعراف الدولية للسلوك وأخريا إحرتام حقوق اإلنسان

 (5)البند 
اإلعرتاف باملسؤولية 
اإلجتماعية وإشراك 

 اف املعنيةاألطر 

يتناول هذا البند إعرتاف الشركة مبسؤوليتها اإلجتماعية، من خالل حتديد تأثرياهتا السلبية يف اجملتمع، وكذلك 
الطريقة اليت ينبغي هبا التصدي هلذه التأثريات من أجل املسامهة يف التنمية املستدامة وحتديد أصحاب 

 .املصلحة وإشراكهم يف ممارساهتا اإلجتماعية

 (6)البند 
دليل املوضوعات 
الرئيسية للمسؤولية 

 اإلجتماعية

: يعترب أهم البنود يف املواصفة، وفيه ذكر للمجاالت األساسية للمسؤولية اإلجتماعية والواجب تبنيها وهي
وكل . احلوكمة املؤسسية، حقوق اإلنسان، ممارسات العمال، البيئة وقضايا املستهلك، مشاركة وتنمية اجملتمع

 .من اجملاالت الستة السابقة يشمل العديد من القضايا الفرعية جمال

 (1)البند 
دليل إرشادي حول 

تطبيق املسؤولية 
 اإلجتماعية

يوضح هذا البند إرشادات وتوجيهات مهمة من أجل إدارة جيدة للمسؤولية اإلجتماعية يف املنظمة، حيث 
زام اإلدارة العليا، حتديد وحتليل تطلعات أصحاب إلت: ميكن أن تتم هذه اإلدارة من خالل أربعة خطوات هي

 .املصلحة، مرحلة التنفيذ واملمارسة، التقييم واملتابعة، املراجعة

 : من إعداد الباحثة باإلعتماد على :المصدر
منظمات : امللتقى الدويل الثالثيف التعريف بعايري املسؤولية اإلجتماعية، مداخلة ضمن  06222حبوص جمدوب وخبوش مدحية، دور مواصفة اإليزو  -

 .29، ص0203فيفري  04/05األعمال واملسؤولية اإلجتماعية، كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة بشار، 
: ، صحيفة اإلقتصادية، العدد0202مارس  00: ، مقال نشر يومISO 06222عوض سامل احلريب، املسؤولية اجملتمعية يف ضوء املواصفة العاملية  -

 .04/20/0203: ، تاريخ اإلطالعwww.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html : ى املوقع، عل6225

http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html
http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html
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 (20)الملحق رقم 
 0222::000:مواصفات اإليزو 

 

 العنوان  رقم وتاريخ المواصفة المرحلة
ISO 1996 :14001 لالستخدام مرشد مع مواصفات :البيئية اإلدارة نظم 
 والتقنيات واألنظمة للمبادئ عامة إرشادات :البيئية اإلدارة نظم 14004: 1996 

 املساندة
 عامة مبادئ :البيئي التدقيق إرشادات :البيئية اإلدارة نظم تدقيق 14010: 1996 
 التدقيق إجراءات :التدقيق إرشادات :البيئية اإلدارة نظم تدقيق 14011: 1996 
 مؤهالت معايري :البيئي التدقيق إرشادات :البيئية اإلدارة نظم تدقيق 14012: 1996 

 البيئيني املدققني
WD 41045: للمواقع البيئي التقومي :البيئية اإلدارة نظم تدقيق مل حيدد 
ISO 1998 :14020 عامة مبادئ :البيئي واإلعالن امللصقات 
ISO 1999 :14021 الذايت البيئي اإلعالن :البيئي واإلعالن امللصقات 
ISO 1998 :14024 املبادئ :1 النوع البيئية امللصقات :البيئي واإلعالن امللصقات 

 واإلجراءات
WD/TR 14026 :للمبادئ مرشد :3 النوع البيئي اإلعالن :البيئي واإلعالن امللصقات مل حيدد 

 تواإلجراءا
ISO 1999 :14031 اإلرشادات :البيئي األداء تقومي :البيئية اإلدارة 
TR 1997 :14032 ستخداما لتوضيح حالة دراسة :البيئي األداء تقومي :البيئية اإلدارة  

ISO14031 
ISO 1997 :14040 لالعم وإطار املبادئ :احلياة دورة تقدير :البيئية اإلدارة 
ISO 1998 :14041 وحتليل الدراسة وجمال اهلدف تعريف :احلياة دورة تقدير :البيئية اإلدارة 

 املخزون
ISO 2000 :14042 احلياة دورة تأثري تقدير :احلياة دورة تقدير :البيئية اإلدارة 
ISO 2000 :14043 احلياة دورة تفسري :احلياة دورة تقدير :البيئية اإلدارة 
TR 1999 :14048 احلياة دورة تقدير بيانات توثيق :احلياة دورة تقدير :البيئية اإلدارة 
TR 1999 :14049 لتطبيق أمثلة :احلياة دورة تقدير :البيئية اإلدارةISO14040  
ISO 1998 :14050 املفردات :البيئية اإلدارة 
TR 1998 :14061 معايري استخدام يف الغابات رعاية منظمات ملساعدة معلومات 
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 41001و 41004
 املنتوج مقاييس يف البيئية اجلوانب إلدخال دليل 14064: 1997 

 : المالحظات
International Standard Organization دويل مقياس  ISO 

Working Draft عمل مسودة  W.D 
Technical Report اللجنة تقرير  T.R 

دار وائل للنشر، عمان، األردن، ، 0ط، -ISO 14000 ,ISO 9000–أنظمة إدارة الجودة والبيئة  العزاوي، الوهاب عبد حممد :المصدر  
 . 191-190ص ،0220
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 (20)الملحق رقم 
 4110: 00111مواصفات اإليزو 

 

 عنوان مجال العمل رقم وتاريخ المواصفة المرحلة
ISO 2004 :14000 مساندة وتقنيات البيئية اإلدارة ملبادئ دليل 
ISO 2004 :14001 لتأسيس أداة وهي للتطبيق، قابلة متطلبات -البيئية اإلدارة نظم  

 البيئية اإلدارة نظام وصيانة
ISO 2004 :14004 النظام وتنسيق مساندة وتقنيات عامة تعليمات :البيئية اإلدارة نظم 

 األخرى النظم مع
ISO 2001 :14015 املواقع على البيئي التقييم إجراء لكيفية وتوجيهات -بيئية إدارة 

ISO/TR 1999 :14031 

 تقرير فين
 املتعلقة العناصر ووصف ومتييز لألداء تقييم تعليمات -بيئية إدارة

 املطابقة وبرامج البيئية باإلعالنات
ISO/TR 1999 :14032 

 تقرير فين
 البيئي األداء تقييم على أمثلة

ISO 1997 :14040 تقرير وتقدمي إلجراء وإطار مبادئ -احلياة دورة تقييم -بيئية إدارة  
 احلياة دورة تقييم دراسات

ISO 1998 :14041 إلجراء املتطلبات يزود وإطار مبادئ -احلياة دورة تقييم -بيئية إدارة  
 احلياة دورة تفسري

ISO 2000 :14042 احلياة دورة تأثري تقييم -احلياة دورة تقييم -بيئية إدارة 
ISO 2000 :14043 احلياة دورة تفسري -احلياة دورة تقييم 

ISO/TR 2003 :14047 14042 تطبيق حياة دورة تأثري تقييم أمثلة  
ISO/TR 2000  :14049 14041   تطبيق احلياة دورة تقييم أمثلة 

ISO 2002 :14050 املتعلقة األساسية املفاهيم تعاريف حيتوي -البيئية اإلدارة مفردات  
 البيئية باإلدارة

ISO/TR 1998 :14061 نظام استخدام يف الغابات رعاية منظمات ملساعدة معلومات 
 14004 و 14001 البيئية اإلدارة

ISO/TR 2002 :14062 يصنف مل املنتجات، وتطوير تصميم مع البيئية اجلوانب يوحد  
 والشهادة التسجيل ألغراض كمواصفات

ISO 2002 :19011 البيئة وإدارة اجلودة إدارة نظم لتدقيق تعليمات 
، دار اليازوردي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية ،وآخرون الطائي حجيم يوسف: المصدر  

 .38ص ،0229
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 (20)الملحق رقم 
 سة المينائية بسكيكدةاإلستبيان الموجه لموظفي المؤس  

 

 سة المينائية بسكيكدةالشاملة في المؤس  واقع إستراتيجية الجودة : الجزء األول
 :يف املربع  الذي يوافق خياركم( ×)يرجى وضع إشارة 

موافق  العبارة الرقم
 تماما

موافق إلى  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما

تشمل رسالة املؤس سة على املبادئ األساسية للجودة  20
 الشاملة

     

إسرتاتيجية اجلودة الشاملة ضمن تعمل اإلدارة على دمج  20
 اإلسرتاتيجية العامة للمؤس سة

     

      حترص املؤس سة على هتيئة وسائل إتصال بصورة مستمرة 23
تقوم املؤس سة بتوفري املعدات الكافية لتنفيذ األنشطة  24

 اخلاصة باجلودة الشاملة
     

للعمليات اإلدارية هتتم اإلدارة العليا بالتحسينات املستمرة  25
 يف املؤس سة

     

      هتتم املؤس سة بتطبيق اجلودة الشاملة لتخفيض التكاليف 26
سة يف تقومي أداء  د اجلودة من املؤشرات األساسية للمؤس  عت 21

 كل قسم فيها
     

      تعمل املؤس سة على حتليل إحتياجات الزبائن 20
فيما خيص اخلدمة  تقوم املؤس سة بإستقبال الشكاوي 29

 املقدمة
     

      حترص املؤس سة على حسن معاملة العمالء 02
      تلتزم املؤس سة بتقدمي اخلدمة للعميل يف الوقت احملدد 00
تعمل املؤس سة على إمتالك املعرفة الكافية لإلجابة على  00

 أسئلة العمالء
     

      صحيححترص املؤس سة على تقدمي اخلدمة بشكل  03
      هتتم املؤس سة بالعمالء إهتماما شخصيا 04
تسعى املؤس سة على وضح املصلحة العليا للعمالء نصب  05

 األعني
     

تقوم املؤس سة بتنظيم ورشات عمل من أجل فهم أنشطة  06
 اجلودة الشاملة

     



 
411 

هتدف برامج التدريب يف املؤس سة إىل املنع من وقوع  01
 األخطاء

     

تساهم برامج التدريب اخلاصة باجلودة الشاملة يف إعداد  00
 إطارات متخصصة تنافس املؤسسات األخرى

     

تدعم املؤس سة سياسة تكوين فرق العمل اخلاصة حبل  09
 املشاكل

     

حترص املؤس سة على تقييم أثر الدورات التدريبية يف أداء  02
 العاملني
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 سة المينائية بسكيكدة واقع التنمية المستدامة في المؤس  : الجزء الثاني
 :يف املربع  الذي يوافق خياركم( ×)يرجى وضع إشارة    

موافق  العبارة الرقم
 تماما

موافق إلى  موافق
 حد ما

غير موافق  غير موافق
 تماما

      تعمل املؤس سة على حتقيق أرباح بإستخذام أقل  للموارد 20
      تعمل املؤس سة على تقدمي خدمات بتكاليف أقل 20
      تعتمد املؤس سة على مناذج إقتصادية لتحقيق اإلستدامة 23
      حترص املؤس سة على ترشيد إستهالك الطاقة 24
تعتمد املؤس سة على إسرتاتيجيات اجلودة الش املة اليت  25

 األخضرتدعم وظائف اإلنتاج األنظف والتسويق 
     

      تعمل املؤس سة على التحسني املستدام خلدماهتا 26
      تراعي املؤس سة معايري اجلودة الش املة يف خدماهتا 21
حتقق للمؤس سة ميزة تنافسية  9222شهادة اإليزو  20

 مستدامة
     

تسعى املؤس سة إىل تلبية إحتياجات اجملتمع الذي تنشط  29
 فيه

     

      البحث الدائم عن رغبات الزبائن املتغرية 02
      تضع املؤس سة إسرتاتيجيات لتأهيل العاملني 00
تقوم املؤسسة بوضع برامج تكوينية لتمكني العاملني  00

 فيما خيص التنمية املستدامة
     

      تراعي املؤس سة العدالة يف توزيع األجور 03
      األمن املهين لعماهلاتوفر املؤس سة متطلبات  04
تسعى املؤسسة لتطبيق نظام الصحة والسالمة املهنية  05

 00222املطابق للمواصفة القياسية اإليزو 
     

تسعى املؤسسة لتطبيق نظام املسؤولية اإلجتماعية  06
 06222املطابقة للمواصفة القياسية اإليزو 

     

الش املة لدعم األداء تعتمد املؤس سة على سياسة اجلودة  01
 البيئي

     

إختاذ التدابري اليت تسمح بالتحكم يف اإلنبعاثات النامجة  00
 عن العملية اإلنتاجية

     

     تضع املؤس سة برامج خاصة بالنشاطات ذات التأثريات  09



 
415 

 البيئية اخلطرية
      توجيه املوارد البشرية لضمان إدارة بيئية سليمة 02
املؤس سة على ختفيض التلوث بإستخذام مواد تعمل  00

 نظيفة
     

تلتزم املؤس سة بنظام اإلدارة البيئية مطابق للمواصفات  00
 04222القياسية اإليزو 
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 50 مفاهيم اجلودة يف نظر روادها 1

 11 الفرق بني مفهومي اجلودة واجلودة الشاملة 2

 22 مكانة اجلودة الشاملة يف إسرتاتيجيات التنافس 3

 05 واجلودة الشاملة ISO 9000التقارب بني  2

 DMAIC 80منوذج  0

 150 مراحل تطور اإلدارة البيئية 1

 135 - 3102شهر فيفري  -توزيع املوارد البشرية حسب املستوى الوظيفي  5

 133 توزيع درجات عبارات اإلستبيان 8

 133 معامالت ثبات اإلستبيان 9

 131 بيانات مستوى التحسني املستمر  15

 135 بيانات مستوى الرتكيز على العميل 11

 138 بيانات مستوى التدريب املكثف للجودة 12

 138 مستوى إسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤسسة املينائية بسكيكدة 13

 139 بيانات مستوى البعد اإلقتصادي يف املؤسسة املينائية بسكيكدة 12

 125 املؤسسة املينائية بسكيكدةبيانات مستوى البعد اإلجتماعي يف  10

 121 بيانات البعد البيئي يف املؤسسة املينائية بسكيكدة 11

 121 بيانات مستوى التنمية املستدامة يف املؤسسة املينائية بسكيكدة 15

 122 معامالت اإلرتباط بني إسرتاتيجية اجلودة الشاملة وأبعاد التنمية املستدامة 18

 123 اإلحندار إلسرتاتيجية اجلودة الشاملة وأبعاد التنمية املستدامةمنوذج ومعامالت  19
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 األشكالفهرس  
 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 12 تكاليف إكتشاف الوحدات املعيبة 1

 22 ( هيكل السمكة)النتيجة  -خمطط حتليل السبب 2

 Parito 22خمطط باريتو  3

 30 للمؤسسة وإسرتاتيجية اجلودة الشاملةالعالقة بني إسرتاتيجية العامة  2

 29 0111هيكل مواصفات اإليزو  0

 05 منوذج نظام إدارة اجلودة بالعمليات 1

 55 األهداف الشاملة للتنمية املستدامة  5

 52 أبعاد التنمية املستدامة 8

 81 دالة تاكوتشي  9

 92 للتعرف على حاجات املستهلكني Schultesإسرتاتيجية  15

 153 حلقة دميينغ وعالقتها باإلدارة البيئية الشاملة 11

 152 منوذج تتابع اإلستبعادات 12

 121 اهليكل التنظيمي للمؤسسة املينائية بسكيكدة 13

 131 منوذج الدراسة  12

 123 إعتدالية التوزيع  10
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 الملخص
إىل إبراز الدور اإلسرتاتيجي الذي تلعبه اجلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤّسسة  هتدف هذه الّدراسة   

اجلودة إسرتاتيجية ف خمتلف املفاهيم املتعلقة بيعر تد و يحدلتنظري ال وملعاجلة هذا املوضوع تعرضنا يف اجلانب .االقتصادية
، وكيفية يف العمليات اإلنتاجية اجلودة الشاملة ومفاهيممبادئ  ترسيخكما مت التعرض إىل كيفية . التنمية املستدامةو الشاملة 

قتصادية خمتلف النماذج االالتطرق إىل  إضافة إىل ذلك مت .إعتمادها كإسرتاتيجية لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة
تعمل على التكيف مع اإلعتبارات البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية يف واإلجتماعية والبيئية اخلاصة باجلودة الشاملة واليت 

ية املعنية بتحقيق التنمية املستدامة ي راسة النظرية بتسليط الضوء على أهم األساليب التسيلنختم الدّ . إطار التنمية املستدامة
الفوائد و تبني عالقتها باجلودة الشاملة و  00999، و00999، 00999، 0999تمدة من مواصفات اإليزو سملسة ايف املؤسّ 

كما توصلت الدراسة إىل أن إسرتاتيجية اجلودة الشاملة إعتمادها من طرف   .ساتجراء تطبيقها من طرف املؤسّ  الناجتة
   .ستدامةاملتنمية الاملؤسسة يؤدي إىل حتقيق 

سة املينائية بسكيكدة إىل معرفة الدور اإلسرتاتيجي للجودة الشاملة ومدى تبنيها راسة امليدانية باملؤسّ كما حاولنا يف الدّ    
سة، حيث مت حتليلها ألبعاد التنمية املستدامة، من خالل اإلستبيانات املوزعة على اإلطارات املوجودة باإلدارة العليا للمؤسّ 

حيث مت التوصل يف الدراسة امليدانية أن املؤسسة املينائية . "spss"برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية بواسطة 
 .التنمية املستدامةلتحقيق أبعاد بسكيكدة تعتمد على إسرتاتيجية اجلودة الشاملة 

املينائية  جلودة البيئية الشاملة، املؤسسةاجلودة الشاملة، إسرتاتيجية اجلودة الشاملة، التنمية املستدامة، ا :الكلمات المفتاحية
 .بسكيكدة

 

Abstract 

   This study aims to highlight the strategic role played by the Total Quality in sustainable 

development achievement of economic organization. In order to treat this study we’ve seen on the 

theoretical part, the identification and definition of the various concepts related to the Total 

Quality Strategy and sustainable development. In addition, how to embed the principles and 

concepts of total quality in production processes, and how to adopt a strategy to achieve 

competitive advantage for the organization. We have focused also on the different models of Total 

Quality (economic, social and environmental), which is working to adapt the environmental, social 

and economic dimensions concerning sustainable development concept. To conclude the 

theoretical study, we highlighted on the most important management methods to realize the 

sustainable development concept in the organization, derived from ISO standards 9000 , 18000 , 

26000, and 14000 and appear their relationship with Total Quality and the benefits arising due the 

application on the organization. The study also found that the overall quality strategy approved by the 

institution leads to the achievement of sustainable development. 
   The Empirical study is taken place in Skikda Port Company (EPS) to know the strategic role of 

the Total Quality, and to measure the adoption of sustainable development dimensions, through 

questionnaires distributed to  the existing senior managers of the Company, where the software has 

been analyzed by Statistical Packages for the Social Sciences "SPSS". Was reached in the field study 

that the institution in the port of Skikda rely on a strategy to achieve the overall quality dimensions of 

sustainable development. 

Keywords: TQM, total quality strategy, sustainable development, Total environmental quality, 

Skikda Port Company (EPS). 
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