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 متهيد: .1
 اليت قد تتبناها أي مؤسسة اقتصادية للتكيف مع التطويريةيعترب تطبيق نظام إدارة اجلودة من أهم املشاريع 

 وملواجهة التحدايتيف خمتلف اجملاالت العلمية والتكنولوجية واإلدارية...،  متغريات احمليط، الذي صار سريع التغري
اليت تواجه اإلدارة نتيجة تعدد وتعقد ظروف احمليط اخلارجي وما ينجر عنه من أتثري على احمليط الداخلي 

ريتها يف ظل هذا النظام الذي يعترب فلسفة إدارية وأسلوب حياة ألي مؤسسة متكنها من ضمان استمرا .للمؤسسة
هو ابعتباره الرهان األكرب يف املنافسة بني املؤسسات، و  عميلاملتغريات السريعة للمحيط، ويف ظل التوجه حنو ال

التحسني  ومن خالل ،اجلودة متطلبات حتقيق الذي تسعى إدارة اجلودة إىل إرضائه حاليا ومستقبال من خالل 
  والعمليات يف املؤسسة.ت واخلدمات للمنتجا املستمر
 
 

للرد على متطلبات التجارة  املؤسسة، من أهم املداخل اليت تنتهجها 9001اجلودة األيزو  إدارة ويعترب تبين نظام
العاملية واألسواق الدولية اليت تتجه لتنميط الكثري من املقاييس االقتصادية املختلفة ومنها مفهوم اجلودة، وهذا 

 مكمال هلا.نظام إدارة اجلودة األيزو حيث يعترب التبين يعترب خطوة كبرية يف اجتاه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

هم مؤشرات الفروق بني املؤسسات، أسات عموما واملؤسسات االقتصادية خصوصا هو من والتنظيم يف املؤس
حيث تكون املمارسات التنظيمية هي حمدد النجاح أو الفشل لكثري من املؤسسات وليست اإلمكاانت املادية 

عترب الرتكيز على وتوافر املوارد، فكلما كان التنظيم فعاال تكون نتائج نشاط املؤسسات إجيابية والعكس، كما ي
التنظيم من بني األساليب اجليدة لبناء أصول معنوية للمؤسسة متكنها من حتقيق ميزة تنافسية تتفرد هبا على 

يقود للرتكيز على كل ما خيص العملية التنظيمية داخل املؤسسة سواء من حيث ، هذا ما املؤسسات املنافسة
تغريات الداخلية واخلارجية واليت منها الطرق اليت يتفاعل هبا التنظيم تركيبها وبنائها أو من حيث طرق تفاعلها مع امل

مع تبين خمتلف املشاريع التغيريية اليت تطبقها املؤسسة ملواجهة هتديدات حالية او مستقبلية أو للجلب فرص 
 للمؤسسة متكنها من االستمرار.

 إشكالية الدراسة: .2
 على النحو املوايل: الدراسةمتت صياغة إشكالية   

يرتك آاثرا داخل املؤسسة ويؤدي إىل تغيريات عميقة وكبرية تتبناه املؤسسة لتطوير أدائها إن تطبيق أي مشروع
 يؤدي إىل نظاما إداراي شامالابعتباره إدارة اجلودة يف املؤسسات الصناعية  وتطبيق نظام ؛ومتنوعة يف املؤسسة

يعترب و  .وغريهامنها الثقافة التنظيمية يف املؤسسة وطرق التسيري والتنظيم  عديدةحدوث تغريات على مستوايت 
إدارة  نظام تستجيب ملتطلبات تطبيق جيب أن يف املؤسسة الصناعية من اجلوانب األوىل واملهمة اليت التنظيم
 اجلودة.
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 يف جوانب أخرى.  حتوالتوأتخذ التأثريات على وظيفة التنظيم أمهية ابلغة نظرا ملا يرتتب عليها من 

 طرح السؤال الرئيسي التايل: ليف هذا السياق، أييت هذا البحث لريكز على هذه اآلاثر من خال 

  يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية؟ على التنظيمتطبيق نظام إدارة اجلودة  كيف يؤثر 
 وميكن حتليل هذا السؤال من خالل طرح األسئلة الفرعية التالية:

 ؟حمل الدراسة اتاملؤسستطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل التنظيمي يف  كيف يؤثر .أ
 ؟حمل الدراسة اتاملؤسسالعمل يف  تنظيمتطبيق نظام إدارة اجلودة على  كيف يؤثر .ب
 ؟حمل الدراسة اتاملؤسسيف  التفويضتطبيق نظام إدارة اجلودة على  يؤثركيف  .ج
 ؟حمل الدراسة اتاملؤسسيف التنسيق تطبيق نظام إدارة اجلودة على  كيف يؤثر .د
 فوارق مسجلة بني هذه اآلاثر يف املؤسسات املدروسة؟هل هناك  .ه

 الدراسة: ضياتفر  .3

 الدراسة كاآليت:من أجل حتليل املوضوع ميدانيا متت صياغة فروض 

 :رئيسيةالفرضية ال .أ
 .توجد آاثر تنظيمية إجيابية على مستوى املؤسسات الصناعية اجلزائرية حتدث نتيجة تطبيق نظام إدارة اجلودة

 الفرضيات الفرعية: .ب

 إىل الفرضيات الفرعية التالية: مةلإلجابة على التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية جنزئ الفرضية العا            

 الفرضية الفرعية األوىل:             
  حمل الدراسة؛على اهليكل التنظيمي يف املؤسسة الصناعية إجيااب تطبيق نظام إدارة اجلودة يؤثر  -

 الفرضية الفرعية الثانية: 

املؤسسة  والالرمسية يفعلى تنظيم العمل من حيث الرمسية إجيااب تطبيق نظام إدارة اجلودة يؤثر  -
 ؛حمل الدراسةالصناعية 

 الفرضية الفرعية الثالثة: 

 حمل الدراسة؛على التفويض يف املؤسسات إجيااب تطبيق نظام إدارة اجلودة يؤثر  -

 الفرضية الفرعية الرابعة:      

 حمل الدراسة؛يف املؤسسات  على التنسيقإجيااب تطبيق نظام إدارة اجلودة يؤثر  -
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 الفرضية الفرعية اخلامسة:

 .حمل الدراسةتطبيق نظام إدارة اجلودة بني املؤسسات التنظيمية لاثر اآلهناك فوارق مسجلة يف  -
 أمهية الدراسة: .4

 تكمن أمهية الدراسة يف عدة نقاط منها:

 أمهية التنظيم يف املؤسسة؛ -

 أمهية نظام إدارة اجلودة لتحسني أداء املؤسسة االقتصادية؛  -
وحتديد احلاجة إىل تغيريات أخرى ومدى ضرورهتا أمهية حتديد اآلاثر املرتتبة على إدارة اجلودة من أجل تقييمها  -

 ؛لتعديالت الالزمةللمؤسسة، وإجراء ا
  اجلودة؛التعرف على متطلبات جناح تطبيق نظام إدارة  -
 اليت جتمع بني متغري التنظيم ومتغري إدارة اجلودة؛ داريةاثراء األدبيات اإل -
احلاصلة يف تطبيق نظام إدارة اجلودة من أجل تفاديها وحتقيق أكرب مساعدة املسريين يف معرفة املشاكل والثغرات  -

 قدر من الفاعلية يف تطبيق هذا النظام وتقليل التكاليف واجملهودات والوقت يف تطبيقه.

 أهداف الدراسة: .5
  وردها فيما يلي:ن هتدف الدراسة لتحقيق جمموعة من األهداف

 ؛اهليكل التنظيمي يف املؤسسة الصناعية اجلزائريةآاثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على معرفة  -
 ؛آاثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على تنظيم العمل يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية معرفة -
 ؛آاثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التفويض يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية معرفة -
 ؛يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية التنسيقآاثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على  معرفة -
 .حمل الدراسةالفوارق املسجلة يف هذه اآلاثر على خمتلف املؤسسات  معرفة -

 أسباب اختيار موضوع الدراسة: .6
 :يلي فيماأسباب دفعت الختيار موضوع الدراسة نورد أمها هناك عدة 

 ، واملنافسة الكبرية لمؤسسة ملواجهة تغريات احمليطل مهم تسيريي نظامكاجلودة  أمهية موضوع إدارة  -
 أمهية التنظيم يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية؛ -
لبحوث ودراسات تبني ضرورة تبين تغيريات حاجة املؤسسات اجلزائرية عموما والصناعية على وجه اخلصوص  -

 ؛تكسبها جودة ملنتجاهتا من أجل إجياد صناعة وطنية منافسة
 حماولة املسامهة يف دعم التحكم يف تطبيق نظام إدارة اجلودة يف املؤسسات اجلزائرية كوسيلة لتحسني أدائها؛  -

 الت التغيري يف املؤسسة.االبحثية اخلاصة واملوجهة جمل تاالهتماما -
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 حدود الدراسة: .7

 ميكن حصر حمتوى ونتائج هذه الدراسة ضمن حدود هي:

سنة هناية ، إىل 2012من بداية الثلث الثاين من سنة  حمدديتم هذا البحث ضمن وقت زمين احلدود الزمنية:  .أ
2017. 

على  9001تتم الدراسة على مستوى املؤسسات الصناعية احلاصلة على شهادة االيزو احلدود املكانية:  .ب
 مستوى والية برج بوعريريج.

 احلدود املوضوعية: .ج
 الدراسة على وظيفة التنظيم؛اقتصرت  -
 أربعة أبعاد لتمثيل املتغري التابع؛اقتصرت الدراسة على  -
 اقتصرت الدراسة على جتزئة املتغري التابع دون املتغري املستقل. -

 التعريف االجرائي: .8
هنا )تبين مشروع تغيريي  أهنا اآلاثر املسجلة يف عملية التنظيم بعد علىاآلاثر التنظيمية يف هذه الدراسة  عرفت    

 ."تقسيم العمل والتنسيق بني النشاطات "1:حيث يعرف التنظيم على أنهإدارة اجلودة(،  نتحدث عن تبين نظام

إدارة  اعتبارها متطلباتجمموعة من املواصفات واملعايري اليت مت  2:يف هذه الدراسة على أنهإدارة اجلودة  مويعرف نظا
 .وتطبق هذه املواصفات على العمليات التشغيلية وليس على املنتج أو اخلدمة، من قبل املنظمة الدولية للتقييس اجلودة

 منهج الدراسة: .9
لتناول هذا املوضوع ابلبحث سوف يتم استخدام املنهج الوصفي املالئم لطبيعة املوضوع، من أجل قياس وحتليل         

املؤسسة، ابإلضافة إىل على جوانب التنظيم يف العالقة بني املتغريات وحتديد اآلاثر الناجتة عن تطبيق نظام إدارة اجلودة 
 ت حمل التطبيق.املؤسسا كل مؤسسة من  مقارنة جوانب الدراسة يف

 

 

                                                           
1 Jean Luc Charron, Sabrine Sépari, Organisation et gestion de l'entreprise, Manuel et application, Paris, 
Dunod, 2ème édition, 2001: p24 

 307حمفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات، مرجع سبق ذكره، ص راجع كال من:  2
 .258ص ذكره،علي السلمي، تطور الفكر التنظيمي، مرجع سبق                  
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 :  الدراسات السابقة .10
كما أن هناك أحبااث عديدة أيضا تناولت التنظيم   اجلودة،تناولت موضوع إدارة اليت هناك العديد من الدراسات          

يف املؤسسات، غري أن موضوع اآلاثر التنظيمية لتطبيق إدارة اجلودة أقل تناوال ابلدراسة، والدراسات اليت متت يف 
 معأجزاء من أاثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنظيم ربط هذا املوضوع ومت االطالع عليها حىت اآلن تركز على 

 متغريات أخرى ومنها الدراسات التالية:

  adaptation aux processus’de la stratégie d-Démarche qualité" 1:الدراسة األوىل كانت بعنوان .أ
Stratégiques de changement dans les PME, Résultats d’un test empirique    

دارة قدمت كمداخلة يف إطار امللتقى الدويل اخلامس لإل Michel Weill و  Alice Guilhonوقام هبا الباحثان     
  أثر حركة اجلودة علىالدراسة متحورت حول ، 1995 سنةالفرنسية " Lille" االسرتاتيجية الذي نظمته جامعة ليل

أسلوب االستقصاء على  مت استخداموكفاءة أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث  ،التنظيم، السلوك كل من
ليتم  تصميم منوذج، وهدف هذه الدراسة كان مؤسسة فرنسية صغرية ومتوسطة حاصلة على شهادة املطابقة 15
الصغـرية واملتوسطة، وأتثري كل مرحلة على  تيف املؤسسا املراحل الالزمة لوضع نظم اجلودة رسمخالله  من

مراحل منوذج مكون من ثالث متت صياغتها يف  ت الدراسة إىل نتائجالعناصر الثالثة سالفة الذكر، وقد توصل
دة احلديثة، سواء احملافظة الرتكيز على تنوع األهداف اليت يبحث عنها املسريون من خالل تطبيق نظم اجلو هي: 

 األيزوضرورة البدء بتبين مواصفة ، احمليط على الوضع أو تطوير وتقدمي صورة وجودة متميزة ابلنسبة ملا جيري يف
ووضعها حيز التطبيق يف املنظمة مث التحول التدرجيي إىل تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة ألن العملية قد  9000

املرحلة الثالثة تركز على حتليل انعكاس وأتثري عملية التغيري جتاه هذه املداخل احلديثة ، سنواتحتتاج إىل عدة 
 .للجودة على اجلوانب التنظيمية املختلفة وعلى كفاءة األداء

ومبسامهة مكتب الدراسات  اجلزائرية وزارة الصناعةعالمي منظم من طرف إكانت يف إطار يوم   2الدراسة الثانية .ب
 والذي مت يف 21فرنسا  -مشروع اجلزائربرانمج اجلودة لوزارة الصناعة وحتديدا  ONUDIبرانمج ضمن ، اجلزائري

 أرسلت و ،شهادة األيزو اجلزائرية املتحصلة على من املؤسسات عينة الدراسة مشلت ، حيث2003سنة 
نظام آاثر تطبيق  كان هدف الدراسة التقصي عن   ،مؤسسة 47جزائرية استجابت مؤسسة  70االستمارة إىل 

إجيابية حيث  أن هناك آاثر ووصلت إىل نتائج مفادها ،يت تبنتهاداء املؤسسات اجلزائرية الاجلودة على أ إدارة
 جلانبكما وجد أثر إجيايب على ا،  التقين والتسيريياجلانب مشلت اجلوانب التالية: التنظيم، التجارة، التموين، 

 .املطابقاتمتثل يف حتسني جودة املنتوجات وختفيض عدم  اإلنتاجي املؤسسات
                                                           

1 Alice Guilhon et Michel Weill : Démarche qualité - de la stratégie d’adaptation aux processus Stratégiques 
de changement dans les PME, Résultats d’un teste empirique – communication à la 5ème conférence 
internationale de management stratégique, Lille, Mai 1995.  

2 -21 France–trie, le programme qualité du ministère de l'industrie, projet Algérie Ministère de l'indus 
ONUDI, Journée d'information. 2005, P.31. 
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 و

وهي شركة تقدم  اهلندسة واإلدارةقامت هبا شركة االستشارات املسماة اخلرباء العرب يف  1لدراسة الثالثة ا .ج
يف السوق  ISO 9000أثـر تطبيـق نظـام ادارة اجلـودة  كانت بعنوان"،  إبصدار دراسات يف مواضيع اقتصادية

أهـداف احلـصول علـى  حتديدوكان اهلدف منها  بعض مؤسسات األردنالدراسة على مستوى  هذه متتاألردين"، 
ومـدى تـأثري النظـام علـــى حجــــم املبيعــــات ومعرفــــة تكــــاليف  االداري،الـشهادة وأثـر تطبيـق النظـام علـى التنظـيم 

أن النظام خيلق نوعا من الرتتيب يف العمـل، ويعمـل علـى حتديد مواقع اخللل ، وقد كانت النتائج تطبيــــق النظام
أن تكلفـة احلـصول علـى الـشهادة واحملافظـة عليهـا تـشكل أعباء مالية إضافية على ، كما ة سريعة وفعالةبصور 

ربــــاح الــــشركات احلاصـلة علـى شـهادة املطابقـة وعمـل أأن تطبيــــق النظــــام ســــاهم فــــي زيــــادة  ، ابإلضافة إىلاملنظمة
 .يف الشركات موضوع الدراسة% 40اىل % 20ج من علـى تقليـل تكـاليف االنتا 

     "دراسـة تطبيقيـة فـي معمـل الـــسجاد امليكـــانيكي 9001ISOنظـام ادارة اجلـودة  بعنوان" 2الدراسة الرابعة .د
متت قدمت هذه الدراسة كرسالة ماجستري يف إدارة االعمال جلامعة املستنصرية ابلعراق وهي غري منشورة، وقد 

بيان حجم ونوع الفجوة بـني متطلبـات هذه الدراسة على مستوى مؤسسة صناعية عراقية، حيث كان اهلدف منها 
اقتــراح جمــاالت تكييــف اجــراءات ، وكذلك املؤسسةوواقع نظـام ادارة اجلـودة فـي  ISO 9001نظـام ادارة اجلودة 

وقد أثبتت النتائج  ،ISO 9001مبا ينسجم مع متطلبات نظام ادارة اجلودة  املؤسسةنظــام اجلــودة املعتمد يف 
اجـراءات التـدقيق علـى املنـتج دون  تركيـز ،موثقهـداف اجلـودة بـشكل أدم وجـود دليـل يتـضمن سياسـة و عـاملسجلة 
ضــعف فــي اجــراءات التــدريب لعــدم وجــود قــسم خمــتص ، وليـة لتدقيق النظام كما تؤكد عليه املواصفةاعطـاء األ
 .املـؤثرة فـي اجلودة ابألنشطةضـعف توثيـق املتطلبـات اخلاصـة ،  التدريبية يف املعمل ابألنشطة

 قدمت كمقال بعنوان: " esseghemKarim M" كانت للباحث 3الدراسة اخلامسة .ه
 Implications organisationnelles des normes ISO 9000pour les petites et moyennes entreprises                               

ت الدراسة مدى جلعلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت هلا خصوصيات تسيريية وعا وقد متت هذه الدراسة
كدت النتائج حتول كبري يف طبيعة هذه املؤسسات من أدارة اجلودة حيث إأتثر هذه اخلصوصيات بعد تبين نظام 

دارية فسجلت ارتفاع يف التنميط والرمسية والتخصص وتناقص يف املركزية، وحتول نظام الرقابة على الرمسية  جماالت إ
، وهي آاثر على التنظيم املعلومات اخلارجي والداخلي حيث توجه كالمها للتعقيدكما حصل حتول يف نظام 

  حولت املؤسسات حمل الدراسة إىل منط تسيريي يقرتب من منط تسيري املؤسسات الكبرية.
 

                                                           
 .) 1998اخلرباء العرب يف اهلندسة واالدارة  .(يف السوق االردين  9000ISOأثـر تطبيـق نظـام ادارة اجلـودة   1

ــة االدارة واالقتصاد  9001ISOـام ادارة اجلـودة بـراهيم، حممـد خليـل، نظ 2 ــستري فـــي ادارة األعمـــال، كليـ ــالة ماجـ دراسـة تطبيقيـة فـي معمـل الـــسجاد امليكـــانيكي، رسـ
 .1999اجلامعـــة املستنـــصرية، 

3Karim Messeghem, Implications organisationnelles des normes ISO 9000 pour les petites et moyennes 
entreprises, Finance Contrôle Stratégie – Volume 4, N° 3, septembre 2001, p.p 183 ,  213. 
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 ف

 صعوابت الدراسة: .11
دراسات سابقة مباشرة عن عدم توفر اعرتضت السري اجليد للبحث منها كانت هناك بعض الصعوابت           

املوضوع، وابلنسبة للجانب التطبيقي صعوبة التواصل مع املؤسسات حيث اضطررت لطلب املساعدة املتكررة من 
 اخلاصة قصد قبول توزيع االستمارات.موظفي مديرية الصناعة ابلوالية من أجل التوسط عند مسيريي املؤسسات 

 هيكلة الدراسة: .12
وجزء نظري  ومنهجية البحثإشكالية الدراسة  انشرح فيه مقدمةسيتم تناول البحث من خالل تقسيمه إىل:          

يف املؤسسة، مث أييت اجلزء  ويتناول الفصل الثاين التنظيم اجلودة،، يتناول الفصل األول نظام إدارة فصلنيبه 
 معاجلزائرية اآلاثر التنظيمية لنظام إدارة اجلودة يف بعض املؤسسات الصناعية  الثالثالتطبيقي حيث يتناول الفصل 

 املؤسسات حمل الدراسة. بني دراسة مقارنة 

 منوذج الدراسة: .13
 للدراسة يف الشكل التايل:ميكن تقدمي منوذج 

 الدراسة(: منوذج 01الشكل رقم)

   

 املتغري املستقل                                  

         

 أتثري                               تطبيق              

                                          نظام إدارة اجلودة        

 

 

 
 املصدر: من إعداد الطالب 

 املتغري التابع )التنظيم(

 اهليكل التنظيمي

 من حيث الرمسية()تنظيم العمل 

 التفويض

 التنسيق
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 متهيد:
فلسفة إدارية حديثة تسعى العديد من املؤسسات ابختالف أنشطتها إىل تطبيقها من أجل  اجلودة إدارة تعترب       

يف عامل سريع التغري  هاضمان استمراريو  لتطوير املؤسسةالوصول إىل مستوايت أعلى من األداء التنظيمي، وتتبناها 
الستيعاب تغريات رغبات العمالء والتحول، ويف أجواء منافسة متزايدة تتطلب قوة تنافسية مستمرة مع مرونة جيدة 

 وغريها من التحدايت االقتصادية اليت تقابل املؤسسة.

وقد شكلت فلسفة إدارة اجلودة قوة دافعة يف الدول الصناعية خصوصا يف الياابن والوالايت املتحدة األمريكية،       
وسط، هذا االنتشار جعل مفهوم إدارة وحىت يف أوراب رغم حداثتها نسبيا هناك مث الحقا يف وسط آسيا والشرق األ

 اجلودة مفهوما عاملي التبين.

بشكل شامل بدءا من املورد وانتهاء ابلعميل، والتزام اإلدارة  ةومدار فلسفة إدارة اجلودة هو النظر للمؤسس    
ميل واستمرارية حنو التميز يف مجيع جوانب املنتجات واخلدمات اليت تشكل أمهية للع ةودعمها للجودة، ودفع املؤسس
 .التحسني للمنتجات والعمليات

إن إدارة اجلودة هي منهج لتحسني القدرة التنافسية، والفعالية التنظيمية، واملرونة للمؤسسة ككل، ويف كل نشاط       
والسعي للتميز يف  رمنها أو جزء تنظيمي، كما أهنا ترتكز على ثقافة تنظيمية مبنية على أتصل التحسني املستم

رفات وسلوكات أفراد املؤسسة على اختالف مناصبهم التنظيمية، وعل إحساسهم مبسؤولية اجلميع على اجلودة، تص
والتزام مجيع األفراد مبتطلبات العمالء وجعلها قضية خاصة بكل فرد منهم، كما تتطلب جعل هذه املمارسات عمال 

 يوميا، تلقائيا وهو ما حيقق أهداف هذه الفلسفة.

ويف   ،تسيرياي يعتمد على السعي لتحقيق اجلودة يف كل مراحل نشاط املؤسسة نظاماإدارة اجلودة تطرح  كما أن      
، ويركز لعالقات مع احمليط والعالقات اخلارجية كل أقسامها التنظيمية على امتداد اهليكل التنظيمي هلا، و يهتم اب

من أفراد املؤسسة هو عميل لقسم أو فرد آخر،  على العميل وينظر إليه نظرة جديدة مفادها أن كل قسم أو فرد
ويتطلب هذا األمنوذج دورا قياداي لإلدارة والمركزية يف اختاذ القرارات وحل املشكالت، وهذا السعي للحصول على 

ج التسيريي بعدين، ؛ ونشري أن هلذا األمنوذ جودة عالية للمنتجات واخلدمات والعمليات يتم يف ظل أقل تكلفة ممكنة
 وتطبيقي. نظري

اجلودة  إدارة وخلفياته النظرية والتطبيقية، كما نتطرق إىل مفهومنفصل مفهوم إدارة اجلودة سمن خالل هذا الفصل    
 .العالقة بينهماو  الشاملة
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  لجودةاألساسية ل م: املفاهياألول املبحث

عا، وتشابكت فيها اإن إدارة اجلودة هي مفهوم مركب ومعقد ألن خلفه فلسفة وأفكار عميقة تطورت تب       
مفاهيم إدارية وتقنية وإنسانية متعددة، كما أهنا حلقة متأخرة من سلسلة طويلة لتطور مفهوم اجلودة، وتعترب الشكل 

ح أو مفهوم اقتصادي فقد خضعت لتطورات خمتلفة، ودة، وكأي مصطلابجل املهتمنيحىت اآلن لنظرة  األكثر تطورا
، ولذلك نبدأ من مفهوم اجلودة اجلودةلذلك يكون من املهم تتبع هذه احللقات لفهم خلفيات الوصول ملفهوم إدارة 

 وتطوره فيما يلي:

  اجلودة ماهيةاملطلب األول: 
رها سواء كمصطلح أو كممارسة، وتطو إن للجودة كغريها من املفاهيم املبتكرة اترخيا يسجل نشأهتا        

متأخرا، لذلك سنركز هنا على  كانللجودة أصوال قدمية قدم اإلنسان، غري أن ظهورها بشكل واضح ومكتمل  و 
املراحل اليت تبلور فيها مفهوم اجلودة بشكل واضح، وهنمل املراحل القدمية اليت مل تكن فيها حمددة املعامل ال  

 كمفهوم وال كممارسة ونكتفي بذكرها فقط؛ وميكن شرح ذلك فيما يلي:

 اجلودة مفهوم وتطور نشأة :أوال
ة قدمية جدا، فمن االهتمام الطبيعي ابجلودة عند اإلنسان من حيث اختيار التارخيية للجود ذورإن اجل       

األكل وابقي احلاجات، إىل بروز قانون "محورايب"، إىل أتكيدات الفراعنة على اجلودة من خالل التدقيق يف 
لثورة الصناعية واحلضارة الرومانية، وإىل اهتمام غريها من احلضارات، وصوال إىل ا 1مجاليات البناءات واملعابد،

واليت تعترب املشكل األبرز ملفهوم اجلودة، حيث ظهر اإلنتاج الكبري للسلع واملنافسة بني املصنعني ما دفع إىل 
حيث أدرك  2ظهور نظام لضبط اجلودة وتقليل املعيب؛ وبعد ذلك أخذ مفهوم اجلودة وممارساهتا أبعادا أخرى،

أن ال يقتصر مفهوم اجلودة على عمليات التصنيع فقط، ولكن جيب  رواد اجلودة واملهتمون هبا أنه من الضروري
الرتكيز على وجود فلسفة إدارة أكثر فعالية وقدرة على ضمان اجلودة يف العمليات اإلدارية، وتقدمي اخلدمات 

الذي دفع اجلودة إىل جمال منهج علمي من خالل  " Shewhartأيضا؛ وقد جتلى ذلك يف اجنازات "ستيوارت 
ق اإلحصاءات يف العمليات الصناعية إابن احلرب العاملية األوىل، حيث مت ذلك هبدف مراقبة العمليات و تطبي

  3احلد من التباين.

                                                   
 ر والتوزيع،   عبد هللا إبراهيم عبد هللا نزال، بالل حممود الوادي، إدارة اجلودة الشاملة يف منظمات األعمال بني النظرية والتطبيق، دار حامد للنش محود حسني الوادي،1

 .24، ص2012عمان، الطبعة األوىل،    
 .26، ص 2010األوىل، عمان،  ، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة9000لعلى بوكميش، إدارة اجلودة الشاملة ايزو   2

3& Ghulam Yasin Shaikh, Impact of TQM programs on processes and product in Geniral  Tyres   
  Rubbersco, LTD, Pakistan’s 10th International Convention on Quality Improvement ICQI`2006, p4. 
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    Edward Deming"و "دمينج  Joseph Juran"وعلى أساس ما قدمه ستيوارت بنا كل من "جوران       
الذي رأى أبن  "Demingأعماهلما حول اجلودة، بعد ذلك واصلت إدارة اجلودة تطورها حتت إشراف "دمينج 

معظم مشاكل اجلودة مل يكن من التصنيع بل من النظام، فأشار إىل ضرورة اقتسام مسؤولية اجلودة على أقسام 
 1ذي يعتربه الكثريون أب اجلودة الشاملة.خمتلفة من املؤسسة وعدم بقاءها خمتصة بفرز املنتجات املعيبة وهو ال

إال أهنا بقيت حمدودة التطبيق يف الوالايت املتحدة األمريكية،  "Demingرغم ثورية أعمال "دمينج       
 أاتحت له فرصة لتطبيق أفكاره يف الياابن الذي انيةثغري أن ظروف ما بعد احلرب العاملية ال ،واعتربت خيالية

هبدف دعم إعادة بناء الياابن، فعرض أفكاره  ت دعوته من قبل احتاد املهندسني الياابنينيحيث مت دمرته احلرب
اليت القت رواجا كبريا وطبق الياابنيون املبادئ اجلديدة للجودة، خاصة أهنم شعب مصنع سابقا وكانوا 

سنوات سيطر الياابنيون  مستعدين لتقبل أفكار جديدة للعودة ملكانتهم االقتصادية يف األسواق العاملية، وخالل
على معظم األسواق اليت اختاروها لالنطالق وهي االلكرتونيات، السيارات، بنا السفن، الدرجات النارية 
وغريها، وقد أتكد أن حصوهلم على هذا التفوق كان نتيجة أساليب التصنيع اإلحصائية والفلسفات اإلدارية 

 األخرى اليت تبنوها.
يف الثمانينات كان ال بد للشركات األمريكية من الرد على السيطرة الياابنية على األسواق العاملية ما دفعها      

بضرورة تبين فلسفات إدارية  جديدة لتحسني اجلودة من أجل إمكانية املنافسة واالستمرارية،  فإىل االعرتا
روجت ملفهوم العيوب الصفرية، كما دعا إىل  الحقا واليت Philip Crosby"وجاءت أفكار "فليب كروسيب 

حول اجلودة، املفهوم اجلديد الذي اصطلح  رضرورة االهتمام بتحفيز العمال، وقد نتج عن متازج خمتلف األفكا
عليه إدارة اجلودة الشاملة واليت كانت والزالت تعترب من أهم النظم التسيريية الناجعة ومن أحسن طرق إلدارة 

 2يف املنظمات على اختالف نشاطها. التغيري املخطط

شهدت هذه املرحلة تطور املواصفات العاملية مبا يتيح حتقق رغبات العمالء، وهو ما أدى لتوحد       
    3من شروط التبادالت التجارية الدولية. األيزواملواصفات بني األقطار املختلفة، وأصبحت معايري 

تغيري التنظيمي للمؤسسات غري دخل يف برامج التطوير والو  انتشر مفهوم إدارة اجلودة الشاملة الحقا      
الرحبية فانتشر مثال يف التعليم مبختلف فروعه، كما تبنته بشكل متأخر دول تسعى للتطور والنمو منها يف 

  .أمريكا اجلنوبية وإفريقيا

األدبيات اليت تناولت اجلودة على وجود سبعة مراحل لتطورها نوضحها من خالل الشكل  منوتتفق الكثري 
 التايل:

                                                   
  1, p5.hulam Yasin Shaikh, opcitG 

 .66.ص 2007فتيحة حبشي، إدارة اجلودة الشاملة، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة،   2
 .21، ص2005العزاوي، إدارة اجلودة الشاملة، دار اليازوري العلمية للنش والتوزيع، عمان، الطبعة العربية، حممد عبد الوهاب  3
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 ( مراحل تطور مفهوم اجلودة وممارساهتا02الشكل رقم:)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .37، ص2010، الطبعة األوىل عمان ،دار الراية للنشر والتوزيع، 9000إدارة اجلودة الشاملة ايزو ، بوكميش ىلعل املصدر:

 مفهوم اجلودة وهي سبع مراحل رئيسة مع وجود بعض االختالفات حوهلا:يلخص الشكل السابق املراحل اليت مر هبا 

 مرحلة ما قبل الثورة الصناعية: -1
، وقد كان فيها كل عامل يراقب ما ينتجه ولكن بعد هناية اجناز العمل فهو 1900وحتدد عموما قبل سنة     

املنتج واملفتش، واجلودة يف هذا الوقت هي اإلتقان الذي يعترب من متام املهارة عند العامل احلريف، كما أن ذلك 
 مصدر حتفيز له.

 مرحلة ضبط رئيس العمال للجودة: -2
منه، وقد متيزت  توهي مرحلة ما بعد الثورة الصناعية وحتدد من بداية القرن العشرين حىت أواخر العشرينا    

 هذه املرحلة بتوسع املصانع وكثرة ختصصات العمل وتنوع املنتجات ومناصب العمال، وهو ما أدى إىل تكليف
 1رئيس للعمال مبسؤولية اجلودة للمنتجات. 

                                                   
  هذا التاريخ هنا كفرتة معلمية هلا. يؤخذلكن الثورة الصناعية كانت قبل ذلك 
 .44، ص 2007، األوىلسوسن شاكر جميد، حممد عواد الزايت، إدارة جلودة الشاملة تطبيقات يف الصناعة والتعليم، دار صفا لنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 1
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 :ة املفتشمرحلة ضبط اجلودة بواسط -3
الذي  " Frederick Taylor برايدة "فريديريك اتيلورونالحظ أن هذه الفرتة هي فرتة ظهور اإلدارة العلمية     

والزمن من أجل احلد من اهلدر والضياع بغية ختفيض تكلفة اإلنتاج، وبتأثري مواز من  احلركةاهتم بدراسات 
احلرب العاملية األوىل متددت الصناعات وتعقدت أنظمتها وتوسع نطاق إشراف رئيس العمال ليضم أعدادا 

د مواصفات أكرب ما أدى لظهور املفتش متخصصني لضبط اجلودة، وقد قام هؤالء املفتشون بعملهم بعد حتدي
 1قاسية يف التصنيع وكان التفتيش صارما ما دفع املتتبعني لتسميتها ابلرقابة البوليسية.

  مرحلة ضبط اجلودة إحصائيا: -4
وقد كانت نتيجة لتوسع اإلنتاج بسبب احلرب العاملية الثانية حيث زادت االحتياجات العسكرية ومت      

اعتماد طريقة احلجم الكبري يف اإلنتاج، مما أدى إىل تعذر استعمال طريقة التفتيش الكلي وأصبحت مستحيلة، 
ضبط اجلودة( لتخفيض حجم فتم اللجوء ألسلوب فحص العينات، ومت اعتماد خرائط الضبط ) لوحات 

اإلنتاج املعيب والتنبؤ ابلعيوب من أجل اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف الوقت والزمن املناسبني، ومضمون 
هذه الطريقة هو استعمال األدوات واألساليب اإلحصائية يف جمال الرقابة من أجل تقدير االحنرافات عن 

من مؤسسي نظرية ضبط اجلودة اإلحصائية "Shewhart Walter رتسيواولرت "املقاييس النموذجية، ويعد العامل
وزمالؤه أسلواب إحصائيا لفحص عينات من " Harold French Dodgeومطوريها، كما صمم "هارولد دودج 

 2أبرز من استعمل هذا األسلوب وطبقه عمليا. "Demingاإلنتاج بدال من فحصه كله، كما كان "دمينج 
  مرحلة ضمان اجلودة: -5

و شهدت هذه املرحلة تطور أساليب الرقابة على اجلودة وهو ما أدى إىل بروز مفاهيم تؤكد على ضمان     
اجلودة نتيجة آاثرها اجليدة سواء يف حتسني املنتجات أو حتسني مكانة املؤسسة، وهي مفاهيم تشري إىل بناء 

ودة بني مجيع األقسام ومبشاركة مجيع اجلودة وليس التفتيش عنها، وتشري إىل توزع مسؤولية احلفاظ على اجل
األفراد؛ ويف هذه املرحلة أصبح حتقيق اجلودة العالية للمنتجات هدفا جلميع املؤسسات الصناعية، حيث كان 
احلصول على الثقة أبن مجيع املنتجات خالية من العيوب وهي امليزة البارزة ألسلوب العيب الصفري الذي 

حققه الياابنيون مبفهوم حلقات اجلودة،  وحققته مؤسسات أخرى بربامج "، وقد  Crosbyأطلقه "كروسيب
حتقق التنسيق بني العاملني واملدراء حلل املشاكل ابإلضافة إىل جعل العيب الصفري هدفا لكل عامل، وذلك 

 جيابلتفويض املناسب املمنوح له والتحفيزات اليت يتلقاها، وهو ما حيقق أهداف عمليات التخطيط االسرتاتي
 3الذي تبنته املؤسسات؛ وقد مت اعتماد ثالث أنواع من الرقابة يف هذه املرحلة) الوقائية، املرحلية، البعدية(. 

                                                   
  وكان هلا دور كبري يف تطور التنظيم اإلداري واالقتصادي. واملدارس االقتصاديةالتاريخ االقتصادي  يف أدبياتمدرسة اإلدارة العلمية هي مدرسة معروفة 
 .44سوسن شاكر جميد، حممد عواد الزايت، مرجع سابق، ص1
 من هذا البحث.ين من الفصل األول مسامهات أبرز رواد اجلودة يف املطلب الثا عند احلديث عنسيتم التطرق إىل رواد اجلودة 
 .30، 29لعلى بوكميش، مرجع سابق، ص  2
 .19،20حممد عبد الوهاب العزاوي، مرجع سابق، ص 3
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 :مرحلة إدارة اجلودة االسرتاتيجية -6
كان ظهورها نتيجة املنافسة الشديدة اليت دخلت فيها التجارة العاملية من أجل احلصول على حصة سوقية      

 أول شركة IBMأكرب، وكانت الشركات الياابنية متقدمة يف هذه املنافسة، وكانت الشركة األمريكية الرائدة 
 معايري حمددة متثلت يف:تعتمد هذا اخلط، حيث تبنت إدارة اجلودة االسرتاتيجية مسطرات 

 إرضاء العميل وحتيق متطلباته ابعتباره هو من حيدد اجلودة، ومت رفع شعار اجلودة املطلوبة من السوق -
 ven Quality)iMarket Dr؛) 

 اجلودة مسؤولية اجلميع على طول اهليكل التنظيمي، فهي عملية متكاملة؛ -
 ظيمي إىل الثقافة التنظيمية، إىل أساليب العمل...حتقيق اجلودة يف كل جوانب املؤسسة من اهليكل التن -

لقد قامت إدارة اجلودة االسرتاتيجية على اجلودة وإرضاء الزبون، وهذا األساس مازالت تقوم عليه اسرتاتيجيات 
  1املؤسسات والشركات العاملية املختلفة.

  مرحلة إدارة اجلودة الشاملة: -7
ظهر هذا املفهوم نتيجة اشتداد املنافسة وضغط الشركات الياابنية على نظرياهتا يف كل  1980بعد سنة        

من أمريكا وأوراب، وهو ما دفع إىل تطوير مفهوم إدارة اجلودة االسرتاتيجية، حيث ضم جوانب أكثر عمقا 
مت تبين أتكيد اجلودة و  ،ومشوال، كما مت استعمال أساليب متطورة لتحسني اجلودة والتعامل مع العمالء واملوردين

الت، وقد كان النظام السائد يف الياابن حينها هو نظام الرقابة ابشكل متزايد يف التصميم واالجناز وابقي اجمل
 Deming ."2مع تطبيق أفكار "دمينج، "Kauro Ishikawaايشيكاوا الشاملة على اجلودة الذي حدده"كاورو 

     3ميكن حتديد معامل هذه الفرتة من خالل عدة نقاط:
 اجلودة صارت ركنا من أركان وظائف املدراء؛ -
إدارة اجلودة الشاملة كمدخل إداري يركز على بناء اجلودة اعتمادا على مسامهة األفراد مع التوجه ظهرت  -

 لألمد الطويل، واخذ احتياجات اجملتمع عني االعتبار؛
شهدت هذه املرحلة تطور املواصفات العاملية وتبعتها املواصفات الوطنية لكل دولة، ما دفع بعوملة التجارة  -

 أشواطا جديدة؛
 ور العديد من جوائز اجلودة من أجل تشجيع املؤسسات على استمرار تطوير اجلودة يف نشاطاهتا.ظه -

 ظهور استعمال احلواسيب يف تصميم وتصنيع املنتجات ما أدى إىل حتكم  4كما ميكن إضافة نقطة مهمة وهي:    
 أوتوماتيكية أزالت األخطاء البشرية. أكرب يف اجلودة، وظهور أنظمة

 

                                                   
 .30، 29مرجع سابق، ص، عبد هللا إبراهيم عبد هللا نزال، بالل حممود الوادي، إدارة اجلودة الشاملة يف منظمات األعمال بني النظرية والتطبيق حممود حسني الوادي،1
 .78فتيحة حبشي، مرجع سابق، ص2
 .21العزاوي، مرجع سابق، صحممد عبد الوهاب 3
 .24، ص2005قاسم انيف علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات االيزو، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  4
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 تعريف اجلودة اثنيا:
إن مفهوم اجلودة متعدد اجلوانب، يصعب حصره نظرا الشتماله على أبعاد خمتلفة، فنية وتقنية وتسويقية      

وإدارية، كما يتضمن أبعادا سلوكية ونفسية )اإلدراك(، ولذلك مل حيض بتعريف موحد له، وكذلك بسبب 
مدخال لفهم اجلودة واجتاها لتعريفها، لذلك سنقسم اختالف اجلهات املهتمة ابلتعريف ابعتبار أن لكل جهة 

هذه التعريفات إىل أربعة أقسام هي تعريفات عامة وتعريفات جهات خمتصة مث تعريفات رواد اجلودة، ونتطرق 
 قبل ذلك إىل تعريف اجلودة يف القواميس اللغوية واالقتصادية.

                                                                                       تعريفات القواميس للجودة:                               .1
 1" وهي مبعىن طبيعة الشيء ودرجة صالحه.Qualitiesمشتقة من كلمة " ةاجلودة يف الالتيني -
 ، وتعرف لغة على أهنا:"Qualité"اجلودة ابللغة الفرنسية  تسمى -

 2."لشيء ما ميزةاحلالة امل اجليدة أو السيئة؛ أو" طريقة الكينونة 
 ، وتعرف لغة على أهنا:"Quality"وتسمى اجلودة ابللغة االجنليزية  -

 3.""التميز، املستوى العايل، مستوى شيء ما مقارنة بشيء آخر
 وتعرف اجلودة ابللغة العربية على أهنا: -

الشيء جيدا، وهي من أصل جاد وعلى وزن كيفية من "تشتق صفة اجلودة من كلمة جاد، وتعرب عن كون 
  4مصدر كيف، وكيفية الشيء تعين حالته وصفاته؛ أجاد الشيء أي صريه جيدا، واجليد نقيض الرديء".

 تعريفات عامة للجودة:  .2
 5قدم عدد كبري من املهتمني تعريفات عامة عديدة وخمتلفة للجودة منها:   

هي  اخللو من العيوب أو األخطاء اليت تتطلب إعادة العمل أو التسبب يف استياء العمالء،اجلودة هي      
املرة للمستخدم، هي تلبية احتياجات الزابئن، هي أن يعمل املنتوج بصورة صحيحة ومن  مالئمة املنتوج

األوىل الستخدامه، اجلودة هي التميز أو التفوق، هي مطابقة متطلبات أو مواصفات معينة، هي القدرة اليت 
يتضمنها املنتج أو اخلدمة من صفات كمية ونوعية إلرضاء العميل، قدرة أداء املنتج لالستخدام، الدقة يف 

 قياس املفردات واخلصائص املطلوبة...

                                                   
 .4، ص2008املؤسسات الفندقية يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة اجلزائر،  أمحد بن عيشاوي، إدارة اجلودة الشاملة يف 1

2 Dictionnaire HACHETTE ENCYCLOPEDIQUE, édition 2001, p1551. 
3Oxford Advanced Learner’s Dictionary: International Student’s 7th Edition, p1187. 

 ،وأسس وتطبيقات: مفاهيم والرايدةإدارة اجلودة مدخل للتميز حلسن عبد هللا ابشيوة، الرباوي نزار عبد اجمليد، ز أابدي، املعجم الوسيط، ابن منظور، نقال عن: الفريو 4
 .137، ص2011مؤسسة الوراق للنر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل 

 واخلدمات، دار اليازوري   حممد عبد العال النعيمي غالب جليل صويص راتب جليل صويص، إدارة اجلودة املعاصرة، مقدمة يف إدارة اجلودة الشاملة لإلنتاج والعمليات 5
 .31 ، ص2009بية، العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العر   
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 خمتصة: جهات ف اجلودة من تعري .3

 (:ANSI(، واملعهد الوطين األمريكي للنمطيات )(ASQتعريف اجلمعية األمريكية للجودة  -أ
 1"كلية أو مشولية السمات واخلواص للمنتج أو اخلدمة اليت حتمل مقدرهتا على حتقيق احتياجات معينة". 

 :ISOتعريف املنظمة العاملية للتقييس  -ب
 2واخلصائص اليت تؤثر على مقدرة سلعة أو خدمة على تلبية حاجة معينة"."اجلودة هي جمموعة الصفات 

 :(EOQC) تعريف املنظمة األوربية للجودة -ت
جمموعة من الصفات املميزة ملنتوج معني حتدد قدراته يف تلبية حاجات املستفيدين أو املستهلكني، " 

 3.ومتطلباهتم"
 تعريفات رواد اجلودة: .4

 4اجلودة تعريفات متعددة للجودة نلخصها فيما يلي:قدم عدد من رواد 
 "اجلودة هي املواءمة لالستخدام"؛: Joseph Juran"جـــــــــــوران " -
 "اجلودة هي املطابقة للمتطلبات"؛ "Philip Crosby":جــــروسيب  -
 "اجلودة ينبغي أن تستهدف حاجات املستهلك احلالية واملستقبلية"؛ "Edward Deming":ديــــمــــنــــج -
"اجلودة هي تلك التوليفة أو الرتكيبية اإلمجالية للخصائص  "Armand Feigenbaum":فـاجينمبم  -

التسويقية، اهلندسية، والتصنيعية، وقابلية الصيانة، للمنتوج أو اخلدمة واليت يكتشفها الزبون من خالل 
 استخدامه للمنتوج أو اخلدمة"؛

تمع بعد وصوله ": "اجلودة هي تلك اخلسارة اليت يسببها املنتوج للمجGenichi Taguchiاتغــوشي" -
 لألسواق وقبل أي خسارة أخرى انمجة عن االستخدامات اجلوهرية للمنتوج"؛

" هي خاصية أو جمموعة أو تشكيلة من اخلصائص اليت متيز شيئا عن آخر، أو Ratherfordراذرفورد:"  -
السلع اليت ينتجها مصنع عن تلك اليت ينتجها منافسوه، أو املستوى الذي أنتج فيه مصنع معني منتوجا 

 عن مستوى منتوج آخر ينتجه نفس املصنع"؛ 
  5لعميل"":" اجلودة هي القدرة على إرضاء اKauro Ishikawaايشيكاوا " -
 6"."االستجابة حلاجات الزابئن اليت جيب التعبري عنها يف خصائص قابلة للقياس سيوارت: -
 

                                                   
 .32 ،31، ص2009دار املريخ، السعودية،  ، تعريب: سرور علي إبراهيم،واالسرتاتيجيةاإلدارة والتنظيم  ايفان جيمس، جيمس دين، اجلودة الشاملة1
 .27، ص2010 والتوزيع، عمان، الطبعة العربية،، نظام إدارة اجلودة الشاملة واملواصفات العاملية، دار اليازوري العلمية للنشر العامل فتحي أمحد حيىي2
 .12/05/2013 متت الزايرة يف: ،http://www.eduquapedia.com/articles.php?article_id=3إدريس أوهالل، على املوقع  3
 .13، ص2009 ،إدارة اجلودة الشاملة، دار الفكر انشرون وموزعون، عمان، الطبعة األوىلعواطف إبراهيم احلداد، 4

5 Philippe Détrie, Conduire une démarche qualité, 4e édition, éditions d’Organisation, Paris, 2001, p20. 
 .12/05/2013 متت الزايرة يف: .http://www.eduquapedia.com/articles.php?article_id=5زكراي محادة، على املوقع  6

http://www.eduquapedia.com/articles.php?article_id=3
http://www.eduquapedia.com/articles.php?article_id=5
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 اثلثا: أمهية اجلودة
تسعى مجيع املنظمات للحصول على أفضلية يف نشاطها مقارنة ابملنظمات املنافسة، وقد مت اعتماد عدة        

طرق للتميز وفق تطور املعارف اإلدارية، وكان السعي العام لذلك سرعان ما يقلص الفوارق بني املنظمات، فكان 
للحصول على ميزة تنافسية مستدامة ومتفردة، مدخل اجلودة واحدا من املداخل اليت تسعى املنظمات لتبنيها 

 الزبون رضا على واحلصول املنافسني ملواجهة اتنافسي اسالح وأصبحت ولذلك زادت أمهية اجلودة للمنظمات

 1:أييت مايف حتقيق  مهيةتربز هذه األو  وتوقعاته
 .وتفوقها الزبون حاجات تقابل واليت للتصميم مطابقة وخدمات منتجات تقدمي -
 ؛الزبون استياء تثري وخدمات منتجات تقدمي منع -
 ؛واخلدمات للسلع رغوبةامل املظاهر وتقليص اكتشاف -
 ؛والداخلي اخلارجي الفشل وكلف التقومي كلف وتقليل العمليات كفاءة ارتفاع -
 ؛الرحبية زايدة إىل الكلف وتقليل اإلنتاجية زايدة تؤدي -
 ؛الكلف تقليل مث ومن واملعاد التالف من للتقليل العمل يف فنية أساليب استخدام -
 ؛املستمرخلق بيئة تدعم وحتافظ على التطوير  -
 ؛التطويرإشراك مجيع العاملني يف  -
 ؛العملياتمتابعة وتطوير أدوات قياس أداء  -
 ؛العمالءإجياد ثقافة تركز بقوة على  -
 ؛اجلماعيزايدة الكفاءة بزايدة التعاون بني اإلدارات وتشجيع العمل  -
 ؛تعليم اإلدارة والعاملني كيفية حتديد وترتيب وحتليل املشاكل وجتزئتها حىت ميكن السيطرة عليها -
 ؛املشاعرعلى احلقائق ال  استناداالقرارات  اختاذتعلم  -
 ؛العملياتتدريب املوظفني على أسلوب تطوير  -
 ؛املتكررهام عدمية الفائدة زمن العمل تقليل امل -
 ؛شكاويهمزايدة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من  -
 ؛للعاملنيحتسني الثقة وأداء العمل  -
 حتسني مسعة املؤسسة؛ -
 حتسني اإلنتاجية؛ -
 تقليل اهلدر؛ -
 زايدة احلصة السوقية؛ -

                                                   
 .23، مرجع سابق، ص ISO 9000 ،ISO 1400والبيئة اجلودة إدارة الوهاب العزاوي: أنظمة عبد حممد راجع كال من: 1

 .22عواطف إبراهيم احلداد، مرجع سابق، ص،                    
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 املطلب الثاين: عناصر اجلودة
 واملستوايت، والتكاليف، وتفصل كما يلي: ،املداخلاألبعاد، واخلصائص، و يدخل ضمن مفهوم العناصر كل من 

 أبعاد اجلودة أوال:
إن للسلع واخلدمات خصائص كثرية ترتبط ابجلودة، حيث ميكن من خالل هذه اخلصائص تلبية وإشباع       

حاجات العميل، وتشكل هذه اخلصائص أبعاد اجلودة، وهناك اختالف بني األبعاد اخلاصة ابلسلع وتلك 
 اخلاصة ابخلدمات، وميكن حتديد كل منها فيما يلي:

 أبعاد جودة السلعة: .1
 1ة أبعاد جلودة السلع واملنتجات املادية يتفق معظم املهتمني عليها وهي:هناك عد

 األداء: وهي كيفية أداء الوظيفة اليت أنتجت من أجلها؛ -أ
 اهليئة: أو املظهر، وهي اخلصائص احملسوسة للسلعة وشكلها؛ -ب
 املعولية: وهي قابلية أداء العمل املطلوب حتت ظروف تشغيلية وزمنية حمددة؛ -ت
 املطابقة: وهي مدى التوافق مع املواصفات املطلوبة من الزبون؛ -ث
 املتانة: وهي مدى استدامة ومشول االستخدام؛ -ج
قابلية اخلدمة: إمكانية تعديل السلعة أو تصليحها عند حصول مشكلة استخدام متعلقة مبشكل  -ح

 تصنيع.
 اجلمالية: وهي الرونق والشكل واإلحساس الذي تولده؛ -خ
 إدراكها. اخلصائص اليت يطلبها العميل وتتمكن املؤسسة من وهي اجلودة املدركة: -د

 أبعاد جودة اخلدمة: .2
 2إن أبعاد اجلودة للخدمة تشري إىل جوانب أخرى جيعل توفرها اخلدمة املقدمة مهمة وهي:    

 الوقت: ويقصد به الوقت لذي ينتظره العميل للحصول على اخلدمة؛ -أ
 دقة التسليم: واحلديث عن التسليم يف املواعيد احملددة؛  -ب
 اإلمتام: ويعين إكمال اجناز مجيع جوانب اخلدمة بشكل اتم؛ -ت
 وهو توفر نفس املستوى من اخلدمة يف كل مرة وبنفس النمط؛ التناسق: -ث
 وتعين تقدمي اخلدمة الصحيحة من أول مرة؛ الدقة: -ج
 رئ غري متوقع فيما خيص اخلدمة؛االستجابة: أي كيف يتم التعامل مع أي طا -ح
 التعامل: وهنا نعين كيفية تعامل مقدمي اخلدمة مع العميل؛ -خ

                                                   
 .125،126، ص2010لتوزيع، عمان، اجلزء األول، سلمان زيدان، إدارة اجلودة الشاملة: الفلسفة ومداخل العمل، دار املناهج للنشر وا  1
 .،3534مرجع سابق، ص  ،جليل صويص راتب جليل صويصحممد عبد العال النعيمي غالب  2 
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 سهولة املنال: وهو مدى سهولة احلصول على اخلدمة. -د
إن هذه األبعاد جيب أن تُؤخذ بعني االعتبار عند تقدمي اخلدمة أو إنتاج املنتج، وهو ما يستدعي  ▪

والشروع يف عملية اإلنتاج وفقا لنتائج هذه الدراسة، واعتبارها التعرف على حاجات العمالء ودراستها 
حمورا أساسيا يف إنتاج املنتج أو اخلدمة مع احرتام املقاييس التقنية والفنية، وهذا يتطلب إجياد توليفة 

 مناسبة لدمج هذه الشروط.
 : مداخل اجلودة:اثنيا      

ختتلف النظرة للجودة ابختالف اجلهات ذات العالقة هبا، حيث تعرفها كل جهة من مدخل معني يربطه      
كل جهة من هذه اجلهات ، و هبا، فنظرة العميل غري نظرة املؤسسة، وهذه األخرية ختتلف عن نظرة اجملتمع

 يكون هلا مدخل للتعامل مع اجلودة، نلخصها يف اجلدول التايل:

 ( مداخل اجلودة وارتباطاهتا01جدول رقم:)

 أبعاد اجلودة تعريف اجلودة وجهة النظر املدخل

 املنتج

 
 

 أساس املواصفات
 

 أساس التصنيع

 
 

 جودة التصميم
 

 املطابقة

 الصورة األساسية:
 القيم املستهدفة •

 السمات •
 الصورة الثانوية:

 قابلية الصيانة •
 قابلية اخلدمة •

 الزمن •

 املالئمة لالستعمال املستعملأساس  املستهلك
 األبعاد الذاتية:

 اجلودة املدركة •

 اخلسارة للمجتمع األساس االقتصادي اجملتمع
 األبعاد االقتصادية:

 الكلف •
 منافع حتسني اجلودة •

 .28، ص2010اجلزء األول، سلمان زيدان، إدارة اجلودة الشاملة: الفلسفة ومداخل العمل، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، املصدر: 

نالحظ من اجلدول اهتمام كل طرف ابجلودة حسب مصاحله، واختالف نظرة كل جهة للجودة عن         
 1تعريفها واختالف أبعادها بني هذه األطراف: فغريها ما يدفع الختال

                                                   
 .28ص مرجع سابق،سلمان زيدان،  1
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 ودة على أهنا جودةيدفع ابجتاه تعريف اجللى أساسني، األول هو املواصفات و تكون اجلودة ابلنسبة للمنتج ع
التصميم، والثاين هو أساس التصنيع وهو ما تعين اجلودة عنده مطابقة التصميم املخطط، ومبقابل هذا التعريف 
تكون أبعاد اجلودة يف صورة أساسية هي القيم املستهدفة والسمات، وصورة اثنوية متمثلة يف قابلية الصيانة 

أتثري هذه النظرة يف أن املؤسسة تعمل على التميز يف السوق واحلصول على وقابلية اخلدمة والزمن، ويتمثل 
 املوقع التنافسي؛

للمستهلك على أساس أنه مستعمل وابلتايل تكون اجلودة عنده هي املالئمة  ةتكون اجلودة ابلنسب      
يؤثر هذا التوجه على اجلودة لالستعمال، وأبعاد اجلودة عنده هي ذاتية تتمثل يف إدراكه هلا )اجلودة املدركة(، و 

 حبيث يتم العمل حتت هدف إشباع حاجات العميل؛
ابلنسبة للمجتمع تكون النظرة للجودة على األساس االقتصادي، وتعرف اجلودة على أهنا اخلسارة       

وهذا  للمجتمع، كما تكون أبعاد اجلودة هنا هي األبعاد االقتصادية متمثلة يف الكلف ومنافع حتسني اجلودة،
 .ةالعمل وأاثرها الصحية والثقافية واحلضاري ةاملدخل يؤثر على اإلنتاجية وخربات العاملني وبيئ

نشري أيضا إىل وجود حتليالت أخرى للجودة تفيد بتناوهلا من مداخل أخرى، حيث حتدد وجهيت نظر       
 1للجودة، وتقسمه إىل نوعني:

خاضعة لوجهة نظر داخلية حيث املواصفات واملقاييس يف خطط اجلودة الداخلية: ومفادها أن اجلودة  -
 املؤسسة مب يف ذلك الشكل واحلجم واملتانة؛

 اجلودة اخلارجية: ومفاد هذا املدخل أن اجلودة حتدد من جهات خارجية العمالء، اجملتمع، الدولة. -
 : تكاليف اجلودةاثلثا

تتحملها املؤسسة لتقدمي خمرجاهتا يف مستوى جودة معني، وهي تكاليف اجلودة هي جمموع التكاليف اليت 
 2تشتمل على عدة أجزاء:

 تكاليف الوقاية: .1
 وهي التكاليف اليت يتم صرفها لتجنب األخطاء قبل وقوعها، وهي عدة أقسام:

 تكاليف التخطيط للجودة؛ -
 تكاليف مراقبة العمليات؛ -
 تكاليف اقتناء وتطوير وصيانة أجهزة ضبط اجلودة؛ -
 تكاليف التدريب؛ -
 تكاليف متفرقة انجتة عن تبين فكرة ضبط اجلودة. -

 

                                                   
 .24، ص2010حيدر علي املسعودي، إدارة تكاليف اجلودة اسرتاتيجيا، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، 1
 .143،142، ص2010عالء فرج الطاهر، إدارة املوارد البشرية واجلودة الشاملة، درا الراية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  2
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 تكاليف الكشف واالختبار: .2
 عمليات الكشف واالختبار املعنية بتقييم مستوى اجلودة الفعلي، وهي عدة اقسام:وهي تكاليف 

 تكاليف اختبار املواد األولية؛ -
 تكاليف اختبار املواد أثناء التشغيل؛ -
 جودة املنتج النهائي؛تكاليف اختبار  -
 تكاليف املواد الضرورية لعمليات االختبار والكشف؛ -
 أثناء عمليات تركيب وجتريب املنتج. رتكاليف االختبا -

 تكاليف املعيب: .3
 وهي تكاليف اإلنتاج غري املطابق واملعيب وتتمثل يف:

 تكاليف املعيب غري القابل لإلصالح؛ -
 تكاليف املعيب املمكن إصالحه؛ -
 تكاليف رفض العمالء للمنتوج؛ -
 خمتلفة للتخزين واالحصاء والتكاليف اإلدارية وتكاليف االتصاالت الناجتة بسبب املعيب؛  تكاليف  -
 تكاليف اصالح املعيب أثناء تشغيله عند العميل؛ -

 التكاليف الكلية: .4
الذكر، وحتسب جبمع تكاليف الوقاية مع تكاليف الكشف ابقة وفق التقسيمات س وهي جمموع تكاليف

 واالختبار مع تكاليف املعيب. 
 ميكن تلخيص ما مت تناوله حول اجلودة يف عدة نقاط هي:

 اجلودة مفهوم قدمي، وقد كان موجودا شكل أو آبخر؛ -
 اجلودة مفهوم نسيب خيتلف من شخص آلخر ومن زمن آلخر؛ -
 ة ومن طرف عدد كبري من الباحثني؛مفهوم اجلودة خضع لتطورات خمتلف -
 أمهية اجلودة الكبرية هي سبب التوجه هبا؛ -
 تعدد مداخل اجلودة يعدد تعريفها؛ -
 للجودة أبعاد متعددة تعترب مقياسا هلا؛ -
 احلصول على اجلودة مكلف وله تبعات جيب ان أتخذ بعني االعتبار؛  -
 االهتمام ابجلودة كان من طرف عدد كبري من الباحثني سامهوا يف دراستها وتطوير مفاهيمها؛ -
 تشكل جهات رمسية خمتصة يف اجلودة نظرا ألمهيتها يف اقتصادات الدول؛ -
وهي الشكل النهائي للجودة حىت اآلن وسيتم تناوله يف  تطور اجلودة وصل إىل مرحلة إدارة اجلودة الشاملة -

 كما سيأيت.  املبحث الثالث
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  اجلودة إدارة رواد أهم إسهامات :لثاملطلب الثا
لقد قدم العديد من الباحثني اجنازات كثرية ومتنوعة يف موضوع إدارة اجلودة يف كل مراحلها غري أن هناك من        

 ملدخل ولذلك سنتطرق إلجنازات أهم الرواد.كان هلم الفضل يف أتسيس هذا ا

 "Edward Deming"نج دمي إدوارد إسهامات أوال:
والفيزايء عمل يف شركة الكهرابء الغربية األمريكية واكتشف حينها مدى أمهية  الرايضيات يف أمريكي دكتور      

 كانت  الذين من يعترب حيث الشاملة، اجلودة إدارة أبب الرقابة اإلحصائية يف ضبط جودة العمل واإلنتاج، ولقب

 الياابن تفوق يف وساهم "Statistical Process Control"للعمليات اإلحصائي الضبط جمال يف مميزة إسهامات هلم

 إىل إلعادة إعمار الياابن، مما دفع ابلياابنيني اجلودة من خالل مشاركته يف برانمج اجلنرال "مكارثر" جمال يف
املتميزة. نتطرق إىل أهم  إلسهاماته وتقديرا عرفاان امسه محلت 1962 عام الياابن يف للجودة جائزة يستكرميه بتأس

 اجنازاته اليت حددها يف عدة مبادئ ونقاط أخرى نبينها كما يلي:

  :عشر األربعة املبادئ .1
  1يلي: نعرضها كما تأمنوذجا لتطبيق إدارة اجلودة يف املؤسسا ئمتثل هذه املباد      

تبين املؤسسة لفكرة حتقيق أعلى جودة وصياغتها على شكل رسالة تعمم يف املؤسسة وجعلها واقعا وليس 
 جمرد شعار؛ 

تبين سياسة تطوير وحتسني مستمرين ملواجهة املنافسة من أجل االستمرار، مع اعتبار عملية التحسني  -أ
 (.03)قة دائرية مستمرة، وهي موضحة يف الشكل رقم حل

 ( عجلة دمينج03الشكل رقم)
 
 
 
 

                 
 
 

 :املصدر
Jean Margerand, Florence Gillet-Goinard, Manager la qualité pour la première fois, 

Conseils Pratiques  Diagnostic, plan d’action , certification ISO 9001, Éditions 
d’Organisation, Paris, p37, 2006. 

                                                   
 .182، ص2001عمر وصفي عقيلي، املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة، دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة األوىل،   1

   Act     Plan 
 
 
Check     Do  

 التشخيص

 التحسني املستمر
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 1ميثل الشكل السابق عجلة دمينج السرتاتيجية التحسني حيث هلا أربع أركان هي:
يتم تثبيت أهداف التحسني واليت جيب أن تكون قابلة للقياس وتربط خبطة (: Planالتخطيط) •

 عمل، حيث خنطط ماذا نريد أن نفعل، وما هي النتائج املنتظرة وطرق احلصول عليها؛ 
 يتم تنفيذ خطة العمل؛(: Doالتنفيذ) •
كانت النتائج احملققة هي   إذافيما  يتم التأكدتتم عن طريق القياس، حيث (: Checkالرقابة) •

 ة، ويكون للوحة التحكم هنا دورا أساسيا؛املنتظر 
النتائج املتحصل عليها واألهداف املرجوة قد نضطر للتصرف كاعتماد  بناءا على(: Actالفعل) •

 إجراءات تكميلية أخرى. 
 من أصال األخطاء وقوع املتسبب فيها إىل منع وحماسبة األخطاء اكتشاف من الرقابة هدف تغري -ب

الوقائي، وتقدمي الدعم للمخطئ يتخطى ذلك؛ ونبه دمينج إىل أنه كلما زادت درجة  خالل الرقابة
التخصص يف اإلنتاج واالبتعاد عن التنويع قلت األخطاء واخنفضت التكاليف، ابإلضافة إىل تنويهه 

 2ابلفحص اآلين من أجل تقليل تكلفة فحص اجلودة بعد التصنيع؛
واملوردين وتبين مبدأ طلب التوريد ذو اجلودة بدل التوريد األرخص مع بناء  املؤسسة بني لعالقةحتسني ا -ت

 واحدة؛ ألن مصاحلهما وذلك الطرفني بني والتعاون الثقة املتبادلة
الرتكيز على التدريب والتعليم ومشوليتها للجميع من خالل شرح مفهوم اجلودة ومسؤولية كل فرد عنها،  -ث

 ساليب احلديثة يف ذلك من أجل الوصول إىل إدارة اجلودة الشاملة؛واستعمال األ
 تبين التقييم على أساس اجلودة يف الوصول لألهداف بدل أساس الكم؛ -ج
تنمية القيادة عند املديرين، وتكوين القائد املدرب الذي يعمل على مساعدة العمال وتشجيع إبداعهم  -ح

 مناسبة، ويرتقي مبستوى العمال؛وتبين التحسني املستمر للعمل ويف ظروف 
جتنب سياسة حتقيق الربح أبي وسيلة ألهنا تؤدي إىل التوجه حنو االحتياجات الرخيصة وهو ما يؤثر  -خ

 سلبا على اجلودة وابلتايل على رضا العمالء؛
ز وإزالة ما يعيق ذلك كإمهال التحفي ،بعملهمتوفر اجلو والظروف اليت تسمح للعمال ابإلجناز واالعتزاز  -د

 املعنوي وضعف أدوات اإلنتاج؛
وإقرار التعاون  العمل فرق إنشاء من خالل بينهم التعاون وإحالل العاملني بني التنظيمية الصراعات حل -ذ

 3أهداف املؤسسة؛ حتقيق بدل التنافس من أجل
 ومعارف؛ مهارات العاملني إلكساب وذلك الذايت والتطوير التعلم تشجيع -ر

                                                   
1 Jean Margerand, Florence Gillet-Goinard,op.cit, p38. 

 .184عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص 2
 .186، 185، صنفس املرجع 3
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للمؤسسة يدفع  تقرار الوظيفي، وهو ما خيلق والء تنظيميا وانتماءخالل االساخلوف من  على القضاء -ز
 إىل العمل بفاعلية بعيدا عن التهديد واخلوف الذي يكبح اإلبداع واالجيابية حلل املشاكل؛ العمال

إدارة  التغيري املناسب يف اهليكل التنظيمي حبيث خيدم النمط التسيريي اجلديد اهلادف لتطبيق إحداث -س
 التقسيمات بني والتعاون التنسيق وزايدة العمل فرق تشكيل ويكون ذلك من خالل الشاملة، ودةاجل

 املؤسسة؛ يف اإلدارية
العمل على جعل هذه املبادئ راسخة لدى مجيع العمال، وجعلها حقيقة وليست جمرد شعارات،  -ش

اإلدارة العليا اليت عليها توفري اإلمكاانت واحلث على تطبيقها وااللتزام هبا ابستمرار، وهذا من واجبات 
 1لذلك والسهر على التطبيق. ةوالوسائل الالزم

 السبعة القاتلة: األمراض .2

 مساها املؤسسة مستقبل على سليب أتثري هلا خطرية مشاكل دمينج استخلص السابقة مبادئه خالل من   

  2وهي: القاتلة السبعة ابألمراض

 وغموضها؛ التحسني حنو األهداف ثبات عدم -أ
 على حتقيق الربح يف املدى القصري؛ الرتكيز -ب
 وسائل تقليدية لتقييم األداء والتوجه الرقمي هلا؛ على االعتماد -ت
 التغري املستمر لإلدارة العليا؛ -ث
 األرقام الظاهرة فقط وإمهال حتليل البياانت األخرى؛ارة املؤسسة على أساس التقارير و إد -ج
 كاليف الضمان والرعاية الطبية واالستشارات القانونية.ارتفاع التكاليف نتيجة ت -ح
 عدم بناء اجلودة من البداية.  -خ

 "Armand Feigenbaum"فيجنبوم رموندأ إسهامات اثنيا:

 احلاالت ومع الوقت مرور مع تتغري والتوقعات واملتطلبات املستهلكني احتياجات ته على أنفلسفأكدت       
أن تعريف اجلودة ليس أمرا سهال، وهو خيتلف ابختالف توقعات األفراد للجودة،  ، كما أنه كان يرى املختلفة

اجلودة هي أكثر من جمرد أمر تقين، فهي " كما كان يرى أن مسألة اجلودة حمورية يف املؤسسات حيث قال
 عمالء،ال رضا قضيةل هامة اجلودة ستصبحمدخل إلجناز األعمال بطريقة جتعل املؤسسة أكثر فاعلية املؤسسة، 

 3".القرار صنع عملية يف األمهية يف السعر جتاوز نقطة إىل وحىت

                                                   
 .187عمر وصفي عقيلي، مرجع سابق، ص 1
 .111،112ص، 2009حممد حممد إبراهيم، إدارة اجلودة من املنظور اإلداري، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة غري موجودة،  2

3Andrew Haverty, wat is Deming’s theory of profound knowledge, web site: 
http://www.academia.edu/1147493/Quality_Philosophies, visited: 09/06/ 2013. 

http://www.academia.edu/1147493/Quality_Philosophies
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 1ومتحورت أفكاره ومسامهاته حول عدة نقاط:

 (؛TQCتطوير مفهوم الرقابة الشاملة على اجلودة ) .1
 أشار إىل مفهوم اجلودة من املنبع، حيث ربط مسؤولية اجلودة ابلعامل الذي يؤدي العمل اإلنتاجي؛ .2
 وأولوية اجلودة على مسألة اإلنتاج، وحق العامل يف إيقاف اإلنتاج من أجل ضبط اجلودة.أمهية  .3

 "Philip Crosby"كروسيب فيليب إسهاماتاثلثا: 
كان مشرفا على خطوط إنتاج إحدى الشركات ووصل إىل منصب انئب مدير حيث شغله مدة أربعة      

وضع جمموعة عشر عاما، مما أكسبه خربة مهمة مسحت له الحقا بتأسيس ألفكار خاصة حول اجلودة؛ وقد 
وهو مبدأ من املبادئ اليت تتعلق بتطبيق وضمان اجلودة، متمحورة على مبدئ أساسي كان أول من حتث عنه 

مبعىن أنه ال جيب أن يكون هناك أي عيب خالل العملية اإلنتاجية، ويرى  "،Zero Defect"العيب الصفري 
 3وحدد أربعة عشر نقطة يف برانجمه للجودة: 2أن اجلودة هي انعكاس للقيادة،

 االلتزام: ويعين به مشاركة اجلميع يف حتسني اجلودة؛ .1
 ني اجلودة؛املسؤولية املشرتكة: تطبيق فرق حتس .2
 املواصفات املعيارية: وتعين قياس اجلودة يف مجيع اجملاالت واملستوايت؛ .3
 تقيم تكلفة اجلودة؛ .4
 الوعي وثقافة اجلودة؛ .5
 عن اجلودة املعيارية؛ ةلالحنرافات احلاصل ةإصدار قرارات تصحيحي .6
 حتديد برانمج ملبدأ العيب الصفري؛ .7
 لتنفيذه دون أخطاء؛التدريب على برانمج العيب الصفري  .8
 ختصيص يوم شهراي بدون أخطاء وذلك من أجل بناء الثقة يف إمكانية إلغاء األخطاء دائما؛ .9

 بناء جدول األهداف عن طريق ماركة العمال واملديرين يف حتديدها؛ .10
 القضاء على أسباب األخطاء من أجل تدعيم فكرة العمل احلر دون خطأ؛ .11
 يق منح شهادات تقدير للعاملني الذين حقوا األهداف بشروطها؛املتميز عن طر  ءاالعرتاف ابألدا  .12
 إنشاء جمالس اجلودة لضمان جناح برامج حتسني اجلودة؛ .13
 استمرار تكرار اخلطوات السابقة. .14

                                                   
 .58، ص2008دار صفا للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  ،إدارة اجلودة الشاملة وخدمة العمالء ،الدرادكةمأمون سليمان  1
 .110، ص2011الطبعة األوىل،  خضر مصباح الطيطي، إدارة وصناعة اجلودة، دار احلامد للنشر والتوزيع، 2
 .627 ،275ص، 2007،اإلسكندرية ، الطبعة غ موجودة،الدار اجلامعية ،كنولوجيا للتميز والرايدة والتفوقإدارة اجلودة الشاملة واإلنتاجية والتخطيط الت ،فريد النجار 3
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 " Joseph Juran" جوران جوزيف إسهاماترابعا:      

دة وربط بينها وبني اإلدارة مفسرا كان من أوائل من ربط بني اجلودة واإلدارة حيث درس مناهج إدارة اجلو        
ضعف اجلودة بسبب سوء اإلدارة، وأكد أن اجلودة تتطلب تنظيما أكرب وأساسه اإلدارة، واهتم ابلتدرب خصوصا 
أنه كان له دور يف تدريب الياابنيني على مفاهيم اجلودة، واعتمدت فلسفته على التدريب على املفاهيم األساسية 

    1 انجمه وفيه:إلدارة اجلودة، وقدم بر 

 :"Juran ثالثية اجلودة جلوران " •
 ختطيط اجلودة أي حتديد أهداف اجلودة يف كل اجملاالت وسبل حتقيقها؛ -
 الرقابة على اجلودة للتأكد من تنفيذ ما جيب للوصول للجودة املطلوبة؛ -
 بتحسينات اجلودة؛التحسني املستمر للجودة عن طريق تطوير البنية التحتية الالزمة للقيام  -

 من العيوب. %20مشاكل اجلودة سببه  من %80"الذي مفاده أن Paritoكما استخدم حتليل ابريتو " •
  2كما اهتم ببعض املفاهيم املرتبطة ابجلودة: •

 اقرتاح متييز إدارة اجلودة إىل مستويني:  -
توجه العميل يقرر املستوى األول: على مستوى املؤسسة، وذلك بدراسة جانب العميل، حيث أن  •

تسيري املؤسسة من خالل أنشطة حبوث التسويق، تطوير املنتجات وطرق التصنيع، ختطيط اإلنتاج، 
وعمليات الشراء وفحص الوحدات املشرتاة واملنتجة، وقياس درجة رضا العميل يف عمليات البيع من 

 ثهم على اجلودة يف أعماهلم.خالل املعلومات املرجتعة، إضافة إىل دور املدراء يف تشجيع العمال وح
املستوى الثاين: على مستوى كل قسم من أقسام املؤسسة حيث يؤكد على دور ها يف حتقيق  •

 درجات جودة عالية يف نشطات اإلنتاج والتصنيع وخمتلف عمليات اإلسناد.
خبطوات يرى جوران أن عملية حتقيق طفرة يف اجلودة وحل املشاكل اليت تواجهها يستوجب القيام  -

 ضرورية هي:
 دراسة األعراض؛ •
 تشخيص أسباب مشاكل اجلودة؛ •
 وضع العالج املناسب هلا. •

إىل ضرورة االهتمام ابلتخطيط االسرتاتيجي للجودة بنفس مقدار االهتمام " Juran كما نبه جوران" -
 املوجه للتخطيط ألنشطتها، وذلك بتحديد األهداف طويلة املدى.

 

                                                   
 .112مرجع سابق، ص  حممد حممد إبراهيم،1
 .57، 56ص ،الدرادكة مأمون سليمان2
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 54 سلمان زيدان، مرجع سابق، ص املصدر:

 نظم

  العملية
 املورد-املستهلك
 

 
 التزام وتعهد

 أدوات

فرق 
 عمل

 " John Oaklandأوكالند"خامسا: إسهامات جون  
 1حيدد أوكالند ستة خطوات إلدارة اجلودة الشاملة هي:    

 فهم اجلودة، االلتزام، التصميم ألغراض اجلودة، ختطيط اجلودة، تصميم نظام إدارة اجلودة وتدقيقه، قياس اجلودة.

 ( أمنوذج أوكالند إلدارة اجلودة04) شكل رقم

 

             

 

 

 
   

 من خالل الشكل السابق يلخص أوكالند رؤيته إلدارة اجلودة، حيث يضم أمنوذجه عدة نقاط هي:
 املورد؛-حتديد عالقات املستهلك -
 ووضع نظام إلدارة العمليات؛  -
 تغيري ثقافة املنظمة إىل ثقافة إدارة اجلودة الشاملة؛ -
 حتسني االتصاالت بني العاملني على نطاق املؤسسة ككل؛ -
 سياسة االلتزام والتمسك ابجلودة. -

 "Kauro Ishikawa"    ا اشيكاو  كايرو إسهاماتسادسا:      
 2كانت له مسامهات عديدة منها: عامل ايابين      

 وهي عبارة عن جمموعات ،شاركة العاملني يف حل املشكالتمل "Quality Circles" لقات اجلودةاهتم حب  -
 ؛ شاكل اجلودة يف العملامل من العاملني جيتمعون ملناقشة تطوعيةصغرية 

 من أجل حل املشاكل؛ خمطط عظمة السمكة()استعمال خمطط النتيجة والسبب  -
 ؛اندى كذلك أبمهية التعليم والتدريب يف زايدة معارف العاملني وحتسني مهاراهتم وتغيري اجتاهاهتم -
 اندى إىل استعمال األساليب اإلحصائية إىل جانب التقنيات املوجهة لألفراد. -

                                                   
 .54، مرجع سابق، ص سلمان زيدان1

 .114، 113مرجع سابق، ص حممد حممد إبراهيم،2
 .سنتطرق هلذا املخطط يف موضوع أدوات إدارة اجلودة الشاملة 

 ثقافة إدارة اجلودة الشاملة االتصاالت الالزمة
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 ة الشاملةالثاين: إدارة اجلوداملبحث 
 متهيد:

 اليت احتوت مفهوم اجلودة جند إدارة اجلودة الشاملة واليت تعترب خطوة اتلية لتطور مفهوم اجلودة. املفاهيممن أهم 
 T.Q.M)) املطلب األول: ماهية ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة

 ماهية إدارة اجلودة الشاملة أوال: 
اآلخر مل حيض بتعريف موحد، وتعددت تعريفاته بتعدد معرفيه لذلك إن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة هو    

سنقسم التعريفات اليت قدمت له إىل قسمني مها تعريفات عامة وتعريفات جهات خمتصة، مث نورد ملخصا ألهم 
 املشرتكات بني هذه التعريفات خاص ابلباحث.

 تعاريف عامة: .1
                            1:دبيات املختلفة اليت تناولت إدارة اجلودة الشاملةهناك تعاريف عامة عديدة ذكرت يف األ             

" هي التطوير واحملافظة على إمكاانت املنظمة من أجل حتسني اجلودة وبشكل مستمر واإليفاء مبتطلبات 
املستفيد وجتاوزها، وكذلك البحث عن اجلودة وتطبيقها يف أي مظهر من مظاهر العمل بدءا من التعرف 

 ." على احتياجات املستفيد وانتهاء مبعرفة رضاه عن اخلدمات أو املنتجات املقدمة

" هي حتول يف الطريقة اليت تدار هبا املنظمة، وتتضمن تركيز طاقات املنظمة على التحسني املستمر لكل 
العمليات والوظائف، وقبل كل شيء املراحل املختلفة للعمل حيث أن اجلودة ليست أكثر من حتقيق 

 حاجات العميل".

 كما عرفت على أهنا:

 نوعية، نقلة املنظمات، إدارة يف للتفكري جديدة طريقة وهي اإلدارة،يف  ثورية فلسفة ة،يإدار " هي ثورة 
 إلدارة كإطار أو الرقابة طريق عن لإلدارة بديالو  الكلي، التنظيمي األداء لتحسني شاملة وسيلة

 2".التنافسية
املشاركة من " مدخل لتحسني فاعلية ومرونة منظمة األعمال ككل، وهي يف الواقع طرية لتنظيم وحتقيق 

قبل مجيع العاملني يف املنظمات، مجيع األقسام، ومجيع األنشطة، يف مجيع املستوايت اإلدارية من منظمة 
 3األعمال".

 

                                                   
 .21، ص2010، وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة يف اخلدمات املصرفية، دار صفا للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، حممود حسني الوادي 1

2 Roy Andersson, Henrik Eriksson and Hakan Torstensson, Similarities and differences between TQM,        
six sigma and lean, The TQM Magazine, Vol 18, No 3, 2006, p283. 

 .20، مرجع سابق، ص عواطف إبراهيم احلداد 3
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 تعريف جهات خمتصة: .2
 "هي فلسفة املشاركة يف إدارة األعمال، واليت تعرتف أبن حاجات تعريف اجلمعية الربيطانية للجودة: -أ

 1املستهلك، وأهداف املستهلك ليست منفصلة". 
 معهد اجلودة األمريكي: تعريف -ب

"نظام تسيري اسرتاتيجي متكامل يسعى لتحيق رضا العميل مبشاركة مجيع العاملني، كما يقوم  
 2ابستخدام خمتلف الطرق الكمية لتحسني العملية التسيريية بكل مستمر".

 :ISOتعريف املنظمة العاملية للتقييس  -ت
د، ويصبو إىل حتقيق " شكل من أشكال تسيري املنظمة يرتكز على اجلودة، ويعتمد على مشاركة كل فر 

 3التفوق على املدى البعيد بصورة متكن من تلبية احتياجات ومتطلبات حمددة أو معروفة ضمنا".
رؤساء ومدراء تنفيذيون لتسعة شركات رئيسية  1992تعريف جمموعة إطارات أمريكية: اجتمع يف سنة  -ث

األعمال واهلندسة يف اجلامعات الرئيسية يف الوالايت املتحدة األمريكية، مع رؤساء أقسام إدارة 
  4األمريكية، واالستشاريني املميزين يف هذا البلد، وقاموا بتحديد تعريف إلدارة اجلودة الشاملة مفاده:

"هي نظام إدارة تركز على األفراد، يهدف إىل الزايدة املستمرة يف رضا العميل عند تكلفة حقيقية 
وليست جماال أو برانجما مستقال، وجزء متكامال من اسرتاتيجية  مستمرة االخنفاض، وهي نظام شامل

عالية املستوى، وتعمل أفقيا عرب الوظائف واألقسام، وتشمل كل العاملني من أعلى إىل أسفل، ومتتد 
للخلف واألمام لتشمل سلسلة العرض وسلسلة العميل، وتركز على التعلم وتبين التحسني املستمر  

يمي، ويكون أساسها فلسفيا أي الطريقة العلمية، وتشمل إدارة اجلودة الشاملة كمفاتيح للنجاح التنظ
نظما وطرقا وأدوات، حيث تسمح تلك النظم ابلتغري، وتظل الفلسفة كما هي، وترتبط إدارة اجلودة 

 الشاملة ابلقيم اليت تركز على كرامة الفرد وقوة أقسام اجملتمع".

مركزية رضا العميل يف منها  اخلصائصجمموعة من يشمل  ظمهامعنالحظ من التعريفات السابقة أن   
شاطات وكل مشولية اجلودة لتعم مجيع األفراد، مجيع األقسام، مجيع الن، و نظام إدارة اجلودة الشاملة

ستعمال ا، كما يشمل مشاركة العمال يف حتقيق اجلودة وحل مشاكل العملالعمليات داخل املؤسسة، و 
 مدخل مهم لتنافسية املؤسسة.ودة، واملدى البعيد للنتائج، ابإلضافة إىل كوهنا الطرق الكمية لضبط اجل

 

                                                   
 .10، ص 2006، 04( يف املؤسسات اخلدمية، جملة الباحث، عدد TQM أمحد بن عيشاوي، إدارة اجلودة الشاملة ) 1
ائري وحتدايت املناخ حيضيه، إدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، امللتقى الوطين األول حول املؤسسة االقتصادية اجلز مساليل 2

 .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  قاصدي مرابح، ورقلة2003أفريل  22/23قتصادي اجلديد، اال
رسالة دكتوراه يف العلوم   قامسي كمال، إعادة هندسة نظم إدارة اجلودة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، دراسة ميدانية ابملناطق الصناعية لوالية برج بوعريريج،  3

 .117، ص2011االقتصادية غري منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 .41يفان جيمس، جيمس دين، مرجع سابق، ص ا  4
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 الشاملة اجلودة إدارة مبادئ :اثنيا  

ترتكز إدارة اجلودة الشاملة على عدة مبادئ اختلف املهتمون يف حتديدها، فهناك من حددها بثمانية و       
وهناك من أنقص أو زاد، كما أن هناك تداخال بني عناصر إدارة اجلودة  ءاوهناك من عددها حىت أربعة عشر مبد

ملفاهيم، وتداخال يف تعريفاهتا، لذلك سيتم هنا تبين الشاملة ومتطلباهتا ومبادئها، ونرى أن هناك تقاراب بني هذه ا
تفريقا معينا بني هذه املفاهيم على أساس األمهية واألسبقية و مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة، مسرتشدين ابملشرتكات 

دارة اجلودة املذكورة يف األدبيات اخلاصة هبذا املوضوع،  وعليه نشرح املبادئ األكثر اشرتاكا وذكرا بني املهتمني إب
 الشاملة كما أييت.

 العميل على الرتكيز .1

 1يعترب هذا املبدأ من أهم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وحنلله يف عدة نقاط:
 ؛احلكم على اجلودة يكون للعميل •
 ضرورة وضع اسرتاتيجية فعالة لالستماع للعميل والتعلم منه وقياس رضاه وبناء عالقات معه؛ •
 االسرتاتيجية انبعة من العميل؛القرارات  •
 ينتج عن متابعة العميل: قياس رضاه ومعرفة كيفية استخدام املنتجات، ومعرفة احتياجاته املستقبلية؛ •
الء جيب أن تكون حمور احتياجات العميل خصوصا االختالفات بني اجملموعات الرئيسية للعم •

 أنشطة التخطيط االسرتاتيجي، تصميم املنتج، حتسني العملية، التدريب. من التالية العمليات
 2هناك بعد آخر للرتكيز على العميل يضم فرعني:

العميل الداخلي: كل قسم هو عميل لقسم آخر وكل عامل هو عميل لعامل آخر وهكذا، حيث ال   .أ
ىل الفشل يف تلبية حاجات يقل أمهية عن العميل اخلارجي، بل إن عدم رضا العميل الداخلي يؤدي إ

العميل اخلارجي، كما أن رؤية العمال ألنفسهم على أهنم عمالء وموردون لبعضهم البعض يرفع 
 إحساسهم ابملسؤولية جتاه املنتج النهائي؛

العميل اخلارجي: هو من توجه إليه منتجات وخدمات املؤسسة ويكون طرفا خارجها، وميكن   .ب
ستهلك النهائي واملشرتي الصناعي الذي يقوم إبجراء حتويالت حتديد نوعني، حيث نفرق بني امل

  املؤسسة. أخرى على منتجات

الصحة العامة، دعم أنشطة  ،ميثل اجملتمع عميال خارجيا مهما من خالل االهتمام مبتطلباته من شؤون البيئة
 3اجملتمع، دعم أنشطة الصناعة )القطاع(، وكذلك نشر معلومات اجلودة.

                                                   
 .42، جيمس دين، مرجع سابق، ص ايفان جيمس1
 .71، ص2006 حفوظ أمحد جودة، إدارة اجلودة الشاملة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان،2
 .44ايفان جيمس، جيمس دين، مرجع سابق، ص 3
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 القيادة .2
من أجل التحكم يف البيئة الداخلية يف املؤسسة، وإجناح التغيريات اليت هتدف ملواجهة البيئة اخلارجية،      

تعتمد املؤسسات اليت تتبىن أمنوذج إدارة اجلودة الشاملة على مبدأ القيادة، حيث يعترب عامال مهما لنجاح 
 هلذا العنصر كاآليت:عمليات التغيري، وحتقيق أهداف املؤسسة وميكن تقدمي تفصيل 

مبا أن اإلدارة العليا املسئولة عن تبين منهج أدارة اجلودة الشاملة ابتداء، فهذا يفرض عليها أن تقوم       
بتخطيط اجلودة، واملراجعة، واملسئولية عن متييز وفهم العاملني إلجنازات اجلودة، وااللتزام بتطوير العمال 

ر، كما ما يتطلب أيضا التزاما قواي من اإلدارة العليا مببادئ إدارة اجلودة وتشجيع املشاركة والتعلم واالبتكا
الشاملة، ولتحقيق ذلك جيب حتقيق ممارسات إدارية خمتلفة عن املمارسات يف ظل اإلدارة املعتادة، وهو ما 

 1يستوجب أن يكون املدير قائدا ويلتزم مببادئ اجلودة يف مجيع نشاطاته.
أ أمهية نظرا لكون إدارة جلود الشاملة مشروعا تغيرياي كبريا ومن املتوقع أن يتلقى مقاومة ويعطى هذا املبد     

تنظيمية كأي عملية تغيري تنظيمي، وبذلك وجب التعامل معه خبلفية قيادية كما تشري إليه أدبيات موضوع 
تمد ابألساس على مشاركة قيادة التغيري، وليس خبلفية إدارية؛ ومن جهة أخرى فإن إدارة اجلودة الشاملة تع

اجلميع وهو وما يدفع إىل ضرورة كسب العمال لصاحل هذا املشروع، وهو ما حيققه تبين مفوه القيادة كتوجه يف 
 التسيري من أجل احلصول على أحسن النتائج.

 الوقاية بدل التفتيش واملراقبة .3
يؤكد هذا املبدأ على جودة العمليات والنتائج واليت تستخدم أدوات خمتلفة لضبطها تفاداي لألخطاء       

كما أن هذا املبدأ هو نتيجة حتمية لتطبيق مدخل العمليات والرتكيز عليها مثل الرتكيز على  2وعدم املطابقة،
يذ عمليات التحسني الالزم أثناء العمل دون وتنف 3النتائج، وهو ما يسمح ابلوقاية من األخطاء قبل وقوعها،

 انتظار انتهائه، وهو ما جينب املؤسسة تكاليف اإلنتاج املعيب، وحيافظ على املوارد.
 الكاملة البشرية واملشاركة املوارد على الرتكيز .4

صدر جناح ينظر للمورد البشري يف إدارة اجلودة الشاملة كعنصر حموري يف املؤسسة، حيث ميثل العمال م      
أو فشل أي عملية تغيري، ولذلك جيب االهتمام هبم بشكل صريح وواضح عن طريق تطبيق مفاهيم علمية 
عديدة منها التدريب والتمكني والتعبئة والتحفيز، وذلك إلدماجهم يف حتقيق اجلودة يف كل جوانب العمل يف 

مبختلف جوانبه، وميكن استخدامهم كمحرك املؤسسة، وابعتبارهم أيضا ميلكون املعلومات الكبرية عن العمل  
 لتطوير العمل وزايدة األرابح وختفيض التكاليف، كما أن تطبيق هذه املفاهيم تقود إىل حتقيق رضا العميل دون 

 4املرور ابإلجراءات البريوقراطية يف املؤسسة، و كل ذلك يتحقق بطرق خمتلفة كحلقات اجلودة مثال.
                                                   

 .55ايفان جيمس، جيمس دين، مرجع سابق، ص 1
 .96مرجع سابق، ص 2000، 9001يزو قاسم انيف علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األ 2
 .18، ص2004عبد الرمحان توفيق، إدارة اجلودة الشاملة، مركز اخلربات املهنية لإلدارة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 3
 ايفان جيمس، مراجع سابقة.عبد الرمحان توفيق، قاسم انيف علوان،  :ابالعتماد على4



 الفصل األول                                                                                           إدارة اجلودة 

25 

 املستمر  التحسني .5
تتفق األدبيات اليت تناولت موضوع إدارة اجلودة الشاملة على أن التحسني املستمر هو من املبادئ املتفق        

 1على اعتمادها ضمن مبادئ إدارة اجلودة الشاملة، ونفصله فيما يلي:
وايت أداء هو جزء من إدارة كل مؤسسة وعملياهتا، وتعريفه وتنفيذه بطريقة جيدة يؤدي إىل حتقيق مست       

عالية، ومن املهم وجود التحسني املستمر والتعلم حمتويني داخل طرق عمل املؤسسة أي يتأصالن فيها وليسا 
دخيلني فيها، ويكوانن جزءا معتادا من العمل اليومي هدفه إزالة املشاكل يف مصدرها والتوجه لعمل أفضل. ويضم 

 كما يكون للتحسني عدة أنواع:  التحسني املستمر التحسني اخلطوي وحتسني االخرتاق،

  حتسني املنتجات واخلدمات:  -أ
وذلك من أجل تعزيز القيمة للعميل ويتم ذلك بتدقيق البحث يف احتياجات العمالء وعكسها يف       

التصميم واخلدمة وميكن تقسيم من احتياجات العميل إىل ثالث أنواع حسب تقسيم األستاذ الياابين 
 anoNoriki K:)2(نورايكي كانو 

وهو ما يتوقع العميل وجوده يف املنتج أو اخلدمة )مثل السالمة يف السيارات(، وهي  غري املرضيات:  (1
 أمور ال حيددها العميل لكن يفرتض وجودها وإذا مل تكن موجودة فإنه ال يرضا؛

 ما يصرح العميل أنه حيتاجه وبوجوده يرضى )مكيف السيارة(؛ املرضيات: (2
 وتسمى املبهجات وهي ابتكارات ال يتوقعها العميل ما يؤدي إىل إدراك أعلى للجودة؛املثريات:   (3

وجتدر اإلشارة أنه من املهم استمرار تتبع هذه األنواع ألهنا مع الوقت قد تنتقل من خانة إىل أخرى فما     
 بح مرضيا واملرضي سيصبح غري مرض وهكذا.كان مثريا يص

 حتسني عمليات العمل:  -ب
إن اجلودة تستخلص من عمليات العمل والنظم اإلدارية املصممة جيدا واملنفذة جيدا أو املرتكزة      

 على املنع وحتسني العمليات يقود إىل تقليل املعيب وتقليل التكاليف.
 ووقت الدورة:-االستجابة-حتسني املرونة  -ت

يقصد بتحسني املروة التكيف بسرعة وفعالية مع متطلبات التغيري مهما كان نوعه أو موضوعه؛ أما       
حتسني االستجابة معناه التأقلم مع تغري الطلبات؛ بينما حتسني وقت الدورة هو حتسني الوقت الالزم لنجاز 

مل لتحسني استجابة أفضل،  دورة واحدة من عملية ما، ويتم ذلك التحسني من أجل تسريع عمليات الع
 كما أن تبسيط العلميات يؤدي إىل حتسني اجلودة وتقليل التكلفة؛ وتقليل وقت الدورة يكون بدراسة 

 العمليات على طول اهليكل التنظيمي ووجود تعاون من خمتلف املستوايت التنظيمية.

                                                   
 .46ايفان جيمس، جيمس دين، مرجع سابق، ص 1
 .47، ص نفس املرجع2
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دار  ،إبراهيم(، تعريب: سرور علي واالسرتاتيجية)اإلدارة والتنظيم  جيمس، جيمس دين، اجلودة الشاملة ايفاناملصدر: 
 .45 ، ص2009املريخ، السعودية، 

 

 انئب انئب

 التوجه ابلعملية .6
أفقيا أو بتقاطع -اجيابيا أو سلبيا-الطريقة التقليدية تنظر للمؤسسة عموداي )هرميا(، بينما تنجز األعمال      

الوظائف، فالعملية هي أنشطة متتابعة تستهدف حتقيق نتيجة معينة، وهي تشمل مدخالت يتم حتويلها إىل 
و تلبية ألوامر، أو مصادقة على شيء ما إىل خمرجات، مع اإلشارة إىل أن التحويل قد يكون جتميعا أو خلطا أ

 1.غري ذلك من األشكال احملتملة
غري أن كل نشاط رئيسي يف املؤسسة يشمل عملية تعرب حدود التنظيم التقليدي، وتعطي العملية فرصة      

من خالل التداخالت التنظيمية اليت تربزها العملية لرؤية املؤسسة ككل بدل الرتكيز على جزء وظيفي واحد، و 
 نمتثل الفراغات بني املستطيالت يف الشكل التايل تلك الفرص(. إ)توجد فرص حتسني األداء الوظيفي 

الوصول للنتائج املرجوة يتحقق بصورة أكثر كفاءة عندما تتم إدارة األنشطة واملوارد ذات العالقة من خالل 
    2أمنوذج العملية.

 
    

 
 الرتكيز                                                                                                          

 الوظيفي                                                                                                         

 

 
                            

 
 الرتكيز                                                                                                            
 ابلعملية                                                                                                            

 
 

 
     

 احلقائق على بناء القرار اختاذ .7
                                                   

 .44ايفان جيمس، جيمس دين، مرجع سابق، ص 1
 .28سلمان زيدان، مرجع سابق، ص 2

 ( العملية مقابل الوظيفة05الشكل رقم)
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يتم تبين منهج اإلدارة ابحلقائق ابعتبارها تشكل أساس لضبط أنشطة املؤسسة وأهدافها على أس واقعية      
حقيقية، وصحيحة، وليس جمرد تكهنات فردية أو توقعات شخصية، وذلك من أجل احلصول على نتائج 

حيحة ويف الوقت املناسب، سواء  دقيقة والتعرف على االحنرافات يف األداء أو اإلنتاج وابلتايل اختاذ قرارات ص
   1كانت إجراءات تصحيحية أو قرارات أخرى.

يتم احلصول على املعلومات احلقيقية عن طريق عملية قياس األداء )هي من متطلبات إدارة اجلودة الشاملة(،    
حي يتم اعتماد مقاييس خمتلفة منها رضا العميل، أداء املنتج أو اخلدمة، تقوميات السوق، املقارنة املرجعية، 

 2قياس األداء أمهيتها من خالل ثالث نقاط هي:أداء املورد، أداء العامل، األداء املايل، وأتخذ عملية 
 )االسرتاتيجيات، التغيري التنظيمي(؛ قيادة املؤسسة كلها يف اجتاه حمدد -
 إدارة املوارد الالزمة للنشاط عن طريق تقومي فعالية خطط العمل، -
 تشغيل العمليات اليت جتعل املؤسسة تعمل وتتحسن ابستمرار. -

هي من أهم الركائز يف حتليل سري خمتلف املستوايت التنظيمية، ويزيد احتمال إن املعلومات والبياانت       
جناح خمتلف العمليات بزايدة نوعية وجودة املعلومات والبياانت وكيفية توزيعها على املستوايت التنظيمية يف 

افات واختاذ املؤسسة، فعلى مستوى العمل فإن توفر بياانت ومعلومات الوقت احلقيقي لتحديد أسباب االحنر 
اإلجراءات التصحيحية؛ وعلى مستوى العملية فإن بياانت أداء التشغيل ) النواتج، أوقات الدورة، مقاييس 
اإلنتاجية( تساعد على يف حتديد مدى األداء الصحيح للعمل، ومدى  فعالية استخدام املوارد؛ بينما على 

االت، مع البياانت املالية، وبياانت السوق، واملوارد املستوى التنظيمي، فإن بياانت اجلودة والتشغيل يف كل اجمل
 البشرية، كلها تشكل أسسا للتخطيط االسرتاتيجي واختاذ لقرار.

 إن توفر بياانت ومعلومات عن العمليات الرئيسية، واملخرجات، والنتائج، وإخضاعها لطرق حتليل جيدة     
 توفر أساسا موضوعيا )حقائق( الختاذ القرار.

 التغذية العكسية  .8
التغذية املرجتعة بني املمارسات العملية والنتائج توفر معلوما وبياانت هامة يعاد إدخاهلا عرب نظام املعلومات     

...(، وينتج عنها أيضا مبدأ ةواالتصال، من أجل التحليل وتقود إىل قرارات جديدة )تصحيح، إثراء، معاجل
إىل أهداف وطرق جديدة، مما يؤدي إىل حتسني أفضل؛ ويساهم هذا  مهم وهو التعلم التنظيمي، الذي يقود

  3املبدأ يف جناح للمبادئ األخرى، وإذا كانت نوعية التغذية العكسية عالية، زادت فرص النجاح واإلبداع.
 

                                                   
 .148، ص2006دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،  ،-وتطبيقاتوعمليات  مفاهيم-اخلدماتقاسم انيف علوان احملياوي، إدارة اجلودة يف  1
 .54ايفان جيمس، جيمس دين، مرجع سابق، ص 2
 .سيتم التطرق هلذه الطرق يف املبحث املوايل 
 .19مرجع سابق، ص اجلودة الشاملة،عبد الرمحان توفيق، إدارة 3
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 ياالثاين: إدارة اجلودة الشاملة تطبيق طلبامل    
، يكون من املنطقي التطرق إىل تطبيقه عمليا على ي والنظري إلدارة اجلودة الشاملةبعد تناول اإلطار الفكر       

مستوى املؤسسات اليت ترغب بتغيري منط التسيري التقليدي لديها، وهذا ما يتطلب تفصيال حول ما جيب القيام به، 
اليت ترتكز عليها إدارة اجلودة الشاملة، واألدوات اليت تستعملها  ، ومعرفة القواعد التطبيقيةذوترتيب أولوايت التنفي

لضبط عملياهتا، وسيتم تناول ذلك يف ثنااي هذا املبحث الثاين من خالل تقسيمه إىل أربعة مطالب على املنوال الذي 
 سيأيت. 

 الشاملة اجلودة إدارة تطبيقمتطلبات  أوال:    
موضة ميكن تطبيقها يف أي وقت وبشكل سلس، بل هي نظام متكامل إن إدارة اجلودة الشاملة ليست      

يتطلب إقراره وتنفيذه إجراءات واسعة ومتعددة، وتغيريات جدية يف الكثري من النقاط داخل املؤسسة، هذه 
، املتطلبات مبثابة بىن حتتية هلذا املدخل، وقد اختلفت حوهلا األدبيات اليت نشرت حول هذا نظام اجلودة الشاملة

 لذلك سنتطرق إىل املتطلبات املشرتكة الذكر عند أغلب املهتمني:

 دعم وأتييد اإلدارة العليا .1
من أهم العناصر الواجب توفرها لضمان جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، هو تفهم اإلدارة العليا يف       

 1املؤسسة هلذا التوجه ويرجع ذلك لعد عوامل منها:
 تبين نظام إدارة اجلودة هو قرار اسرتاتيجي وابلتايل يكون من مهام اإلدارة العليا؛ -
 لية وبشرية مهمة لن يتم توفريها إىل ابقتناع اإلدارة العليا؛يتطلب تبين هذا املدخل موارد ما -
 إجراء تغيريات تنظيمية يف السلطات واملسؤوليات يتطلب موافقة اإلدارة العليا؛ -
 املتطلبات األخرى إلدارة اجلودة الشاملة ال تتحقق إال إذا حتقق هذا العنصر؛ -
 2التزام اإلدارة العليا يكسب املصداقية هذا املدخل؛ -
 اإلدارة العليا متتلك القدرة والسلطة والالزمة جلعل إدارة اجلودة الشمال أولوية داخل املؤسسة؛ -
 اإلدارة العليا مكلفة ابلثقافة التنظيمية، وهو العنصر احلرج الذي له دور كبري يف إجناح أو إفشال هذا نظام. -
 الثقافة التنظيمية ةهتيئ .2

ابة هوية هلا، حتدد شخصيتها املتميزة عن ابقي املؤسسات، وتشكل الثقافة التنظيمية ألي مؤسسة هي مبث    
واليت تؤثر على طريقة  املؤسسة،القيم واالجتاهات واألدوار والسلوك والعادات اليت حيملها أفراد حلفظ  وعاء

ومادامت املؤسسة موجودة من قبل، فهذا يعين أن هلا ثقافة معينة مغروسة، وعند  ومستوى أدائهم ألعماهلم.
ولكن تبين نظام إدارة اجلودة الشاملة يتعني عليها تغيري هذه الثقافة لتتواءم مع ثقافة إدارة اجلودة الشاملة، 

                                                   
 .104، مرجع سابق، ص2000 :9001 قاسم انيف علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات اإليزو 1
 .32مرجع سابق، ص عبد الرمحان توفيق، إدارة اجلودة الشاملة،2
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ج أفراد املؤسسة در و  املهمة ليست سهلة فليس من السهل تغيري ثقافة تنظيمية تكونت خالل سنوات طويلة
 .وحتتاج إىل جهود ضخمة هناك صعوابت كرب وكثرية، فعليها

ليس من املمكن جناح تطبيق مدخل إدارة جلودة الشاملة دون تغيري ثقافة املؤسسة  من جهة أخرى، فإنه 
 1احلالية، ألن النظام اجلديد حيتاج إىل ثقافة مبين على عدة أسس منها:

، ارتكاز األهداف واملمارسات، والعالقات على اجلودة، ثقافة قائمة على تقبل العميل كجزء من املؤسسة
التغيري والتحسني املستمر، املشارك يف املعلومات والصالحيات واملسؤولية، إىل غري ذلك من مكوانت الثقافة 

 املبنية على اجلودة.
 فرق العمل .3

 جهودهم، وحتفيزهم، تدريبهم، وتنظيم بحيث جي، تتوقف فاعلية إدارة اجلودة الشاملة على العاملني      
للقيام مبختلف األعمال متمحورة وذلك  وتشجيعهم على املبادرة واإلبداع،املعلومات،  وإشراكهم يف وتعبئتهم،

 العمل وفق صيغ خمتلة تتمثل يف فرق العمل؛يتم أن  ؛ وللوصول إىل هذا اهلدف ينبغياجلودةحول 
 جمموعة أفراد يعملون مع بعضهم ألجل حتقيق أهداف حمددة ومشرتكة"، " 2على أهناتعرف فرق العمل      

مع مراعاة بعض االعتبارات كالعدد املثايل ألفراد الفريق والذي يستحسن أن يكون بني ثالثة و عشرة أفراد، 
حتديد أهداف كل فرق بدقة، منح الصالحيات الالزمة لتحقيق اهلدف املطلوب، توفري قدر جيد من التدريب، 

تعمل هذه الفرق لية يف العمل والقرارات، تزويد الفريق ابملعلومات الالزمة لعمله، التمتع بدرجة من االستقال
ؤسسة؛ تتنوع الفرق حسب هدف تكوينها، فمنها فرق حل وأهداف امل ضمن إطار يشمل ثقافة وقيم

املشاكل، وفرق حتسني اجلودة، وحلقات اجلودة، مع اإلشارة إىل متيز هذه األخرية أبهنا تطوعية من قبل العمال 
 ي عكس فرق العمل األخرى.وليس هلا وجود يف اهليكل التنظيم

يؤدي الفريق عمال مجاعيا يتميز حبضور روح الفريق وما يوفره من حتفيز، وحتقيق تعاون اختياري، وحتقيق      
 3درجة عالية من التنسيق، وكل ذلك يؤدي إىل حتقيق اهلدف املسطر والتحكم يف اجلودة.

 4هناك عدة زوااي واجتاهات لتكوين فرق العمل:
ل الفريق بني اإلدارة العليا والعاملني يف املستوايت األدىن، حيث أن من يتحكم يف كيفية أداء العمل رأسيا: عم

وحتسينه هو من يقوم به، وهذا يؤدي إىل تشارك املسؤولية بني املستوايت التنظيمية من خالل التفويض 
 أمثل لالحتياجات الوظيفية.املناسب، وهذا التفويض يف العمل الفعلي يشكل تدريبا قواي يؤدي إىل فهم 

 أفقيا: تكوين فرق عمل متقاطعة الوظائف يف نفس املستوى التنظيمي يؤدي حلل املشاكل وحتسني العملية.

 الشراكات التنظيمية التداخلية: فرق عمل مع املوردين، العمالء، اجلامعات، من أجل االهتمامات املشرتكة.

                                                   
 .56، ص2010عمان، الطبعة األوىل،  والتوزيع،دار صفاء للنشر  إدارة اجلودة الشاملة يف عصر اإلنرتنيت، جنم عبود جنم،1
 .62حمفوظ أمحد جودة، مرجع سابق، ص2
 .28، ص2008محدي عبد العظيم، املنهج العلمي إلدارة اجلودة الشاملة، الدار اجلامعية، الطبعة غري موجودة، اإلسكندرية،  3
 .52، 51ايفان جيمس، جيمس دين، مرجع سابق، ص4
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 رجيتوثيق العالقة مع املوردين واحمليط اخلا .4
يدفع مدخل إدارة اجلودة الشاملة ابلتحكم يف كل العناصر  املختلفة اليت يكون هلا أتثري يف جودة  املؤسسة      

ككل، وهذا ما يقتضي حتديد طرق وممارسات  خاصة ابجلودة حمليط املؤسسة الداخلي واخلارجي، وميثل 
 موردين بناء اجلودة عن طريق اختياريف  املوردون عنصرا مهما من هذه العناصر، حيث ينبغي إشراكهم 

ويتطلب األمر  ، ودعم الباقني للوصول إىل املستوايت املطلوبة،مناسبني لنظام إدارة اجلودة الشاملة كأولوية هامة
للحصول على توريد ذو جودة يف حد ذاته، وضمان أن املدخالن  األجل معهم  إنشاء عالقات طويلة

، وهو ما يوفر عالفيها عال ودة اجلمستوى يات الفحص أو االختيار ألنه للمؤسسة ال ختضع للرقابة أو عمل
 وقت وجهد وتكاليف.

ينبغي أن تنال عناية كبرية، حيث  ةاملختلفة يف احمليط اخلارجي واليت هلا أتثري على املؤسس تإن املؤسسا    
تسعى املؤسسة العتمادهم ضمن منضمة العمل وحتقيق اجلودة، ويشكل تبادل املعلومات حول اجلودة أساسا 

  1متينا هلذا التعامل، وقد صل إىل التعاون إىل عمليات تصميم املنتجات املوردة.
 بناء نظام معلومات واتصاالت فعال  .5

املؤسسة،  الحتياجات وفقا البياانت بشكل منظم جبمع تقوم اليت عملياتال عبارة عن وهنظام املعلومات      
حيث يقوم بتنظيم وختزين ومعاجلة وتوزيع املعلومات الالزمة لسري هذه املؤسسة، مبا يف ذلك أنشطة اإلدارة 

لومات من جمموعة من كون نظام املعويت 2والرقابة، وهي تلعب دورا كوسيلة دعم لعملية صنع القرار التنظيمي،
اليت تتبادل املعلومات فيما بينها من أجل أتمني املعلومات املرتبطة بوظائف املؤسسة، و األنظمة الفرعية 
 ويف الوقت املناسب، وتكون االتصاالت هي وسيلة النقل؛املؤسسة  إداراتالضرورية لكافة 

الوصول يف جناح هذا املدخل و  سويف إدارة اجلودة الشاملة تكون املعلومات واالتصاالت الفعالة حجر األسا   
ألهدافه، وللوصول للتطبيق الناجح والفعال إلدارة اجلودة الشاملة جيب توفر نظام معلومات مرتابط وشامل 

 3منيزها فيما يلي:أمهيته من خالل عدة نقاط  تحيث أيخذ نظام املعلومات واالتصاال
 وجود نظام فعال للمعلومات يفيد يف التغذية العكسية الواردة من العمالء؛ -
 خمرجات نظام املعلومات تشكل األساس للتحسني املستمر يف املنتجات والعمليات؛ -
 العمال؛يساعد نظام املعلومات على رفع مستوى اجلودة عن طريق نشر املعرفة ومعلومات اجلودة بني مجيع  -
 يشكل نظام املعلومات أداة أساسية لتحديد معايري األداء والعمل يف املؤسسة ككل؛ -
 يساعد نظام املعلومات الفعال على رفع مستوايت التنسيق بني األفراد واألقسام واملستوايت التنظيمية؛ -

                                                   
 .30مرجع سابق، ص العظيم،محدي عبد  1
2compétences distinctives, Thèse  , resources humaines et identification desd'information systèmesSarra Rajhi Oueslati, 

de doctorat en sciences de gestion, Présentée et soutenue publiquement le 05 Juillet 2010,  
Université Angers, France, p19. 

 .44مرجع سابق، ص عبد الرمحان توفيق، إدارة اجلودة الشاملة، 3

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.youscribe.com%2Fcatalogue%2Frapports-et-theses%2Fsavoirs%2Fsciences-humaines-et-sociales%2Fsystemes-d-information-ressources-humaines-et-identification-des-1528874&ei=obzoUvgYxrXIA4j2gTA&usg=AFQjCNFuM-h2JNvFvrJlzEKkvZHmToZYFA&bvm=bv.60157871,d.Yms
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 حتديد معايري األداء .6
 تتطلب إدارة اجلودة الشاملة وجود نظام للقياس واملعايرة خمالف ملا كان عليه يف التسيري التقليدي، حيث     

جيب النظر إىل هذا النظام من زاوية أخرى و حتسينه حيث يتطور من نظام عقايب إىل نظام داعم، ومن البحث 
ىل تقدمي الدعم، إن التغري يف السلوك جتاه عن األخطاء إىل البحث عن طرق التحسني، ومن تسليط التوبيخ إ

هذا النظام هو من متطلبات إدارة اجلودة الشاملة، اليت ترى أن األخطاء والنقائص يف اجلودة أو األداء 
التنظيمي، هي يف الغالب انجتة عن مشاكل مع النظام وليس بسبب مشاكل مع األفراد، لذلك من املهم إجراء 

نظام التقييم واملعايرة، وحتديد مكمن النقص واخلطأ فيه، مث إجراء التحسني تشخيص دوري مرة كل سنة ل
الالزم، هذا التشخيص الذايت للنظام يعتمد على الدقة والكمال وهو غري بسيط وال سهل نظرا، فأي نظام هو 
مكون من عدة عناصر تتفاعل مع بعضها ليعمل هذا النظام، وهو نفسه ما يصعب عملية التشخيص ألن 

ناك ضرورة لتقيمه جممال وليس جزئيا حىت ال نتجاهل التأثري املتبادل بني عناصر هذا النظام على بعضها، ه
ولذلك جيب أن يكون نظام املعايرة والتقييم له مكونني اثنني: فريق عمل مستعد للعمل الشاق للقيام بتقييم 

 1أدوات تقود للقيام بتقييم صاحل جململ النظام. النظام، و
داء املؤسسة أبداء أفضل ومن بني املداخل لبناء هذا النظام وحتسينه هو مدخل املقارنة املرجعية، فمقارنة      

حيث يكون من املهم جدا أن تتعلم املؤسسة أداء  املؤسسات هو من صميم أمنوذج إدارة اجلودة الشاملة،
ابإلضافة إىل حتليل النتائج وحتسني  وتطبيق ما تتعلمه، األفضل  بقبوهلا رؤية ما تفعله املؤسسات األخرى،

العمليات نتيجة لذلك، و من املمكن تشكيل فرق عمل متخصصة يف املقارنة املرجعية وقد تتضمن أفرادا من 
عدم  )إذا كان هناك تعاون وتبادل للمعلومات بني هذه املؤسسات(؛ مؤسسات خمتلفة تنشط يف نفس القطاع

متحور التحسني املستمر وحتديد األهداف حول النشاط الداخلي للمؤسسة تطبيق املقارنة املرجعية يؤدي إىل 
فقط وهو ما يبعد املؤسسة عن جو التنافسية، لذلك وجب استعمال املقارنة املرجعية بطريقة اسرتاتيجية 

   2 لتحسني العمليات احلرجة للمؤسسة.
ابألعمال والوظائف، وأسس ختطيط األداء إن نظام معايرة األداء يتضمن قواعد وإجراءات وآليات القيام      

 3املستهدف، ومستوايته، وتقومي النتائج واملنجزات.
يبىن نظام املعايرة على استخدام األساليب اإلحصائية لضبط اجلودة من أجل كشف االحنرافات يف اإلنتاج      

  4والعمليات يف الوقت املناسب، مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية.

                                                   
1Stephen George, Arnold Weimerskirch, Total quality management: Strategies and techniques proven at today's most 
successful companies, second edition, published John wiley et Sons. INC, New York, 1998,p p209, 210. 

2Le    -entreprises aux Services : SéminaireLe management par la qualité totale,  : Nick Grisewood, TQM 
travail acceptable    de création d'un environnement la Implications pour qualité totale, par la management

21 octobre 1999, Irlande. -Bruxelles, 20 entreprises, aux services dans les viable et 
 .191ياوي، إدارة اجلودة يف اخلدمات، مرجع سابق، صقاسم انيف علوان احمل 3
 .206حمفوظ أمحد جودة، مرجع سابق، ص4



 الفصل األول                                                                                           إدارة اجلودة 

32 

 الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مراحل :اثنيا    
إن قرار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ال يتم تنفيذه دفعة واحدة بل على مراحل، وذلك من أجل ضمان تطبيق       

صحيح وفعال هلذا النظام اجلديد، وحتقيق األهداف املرجوة من ذلك، ولإلملام هبذه املراحل سنعتمد التقسيم الذي 
 مراحل لذلك.حيدد مخسة 

 اإلعداد مرحلةوىل: األ رحلةامل -
تتم يف هذه املرحلة عدت إجراءات هتدف إىل هتيئة املؤسسة لتطبيق هذا التوجه، حيث تعتمد ابألساس       
تقيم مدى االحتياج لتبين نظام إدارة اجلودة الشاملة، فإذا كان القرار اجيابيا بتبين هذا النظام، يتم عكس على 
 1التقييم يف عدة نقاط خمتلف وعلى قدر كبري من األمهية هي:نتائج 

 حتديد الرؤية االسرتاتيجية؛ -
 حتديد رسالة الشركة يف ضوء التوجه اجلديد؛ -
 حتديد املوارد املطلوبة لتنفيذ إدارة اجلودة الشاملة. -

 2كما يتم األخذ القيام بعدة نشاطات منها:
 إدارة اجلودة الشاملة؛إقرار االستعانة مبستشار خارجي يف  -
 يد التغيري وتتبىن مفهوم اجلودة؛ؤ غرس ثقافة ت -
 بنا فرق العمل؛ -
 تشكيل جملس اجلودة؛ -
 إعداد برامج تدريبية لإلدارة العليا وجمللس اجلودة؛ -

 التخطيط مرحلة :الثانية املرحلة -
على ضوء املعلومات املستقاة من املرحلة األوىل يتم التخطيط لطريقة التنفيذ ويتم خالل هذه املرحلة       

 3القيام بعدة نشاطات منها:
 وضع ختطيط تفصلي للتطبيق؛ -
 على مبادئ إدارة اجلودة الشاملة؛ وتدريبهموتعيني منسق عام،  ياختيار أعضاء اجمللس االستشار  -
 ساسية لتحقيق األهداف؛حتديد العمليات األ -
 حتديد املشاكل احملتملة واختيار مدخل التحسني؛ -
 التخطيط االسرتاتيجي للجودة، وختطيط جودة املنتج والعمليات واملعاير الالزمة لذلك؛ -
 دراسة متطلبات العمالء وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية ملعرفة الفرص والتهديدات. -

                                                   
 .110، مرجع سابق، ص 9001.2000قاسم انيف علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األيزو 1
 .214حمفوظ أمحد جودة، مرجع سابق، ص2
 .4، ص1993خالصات، العدد السادس، السنة األوىل، فيفري جوزيف جابلونسكي، إدارة اجلودة الشاملة، جملة 3
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 قوميالت مرحلة :ةالثالث املرحلة -
 1ترتكز هذه املرحلة أساسا على ثالث مرتكزات:     
التقومي الذايت: حث يتم تقومي مكانة املؤسسة تنافسيا، وظروفها الداخلية ومدى مالءمتها لتطبيق إدارة  .أ

 اجلودة الشاملة، ويتم حتديد جدول أسئلة يف هذا الشأن للتأكد من عموم عملية التقومي؛
العوام اليت تركز على التحسني املستمر ومتكن املؤسسة من حتقيق حتركات  التقومي التنظيمي: تقومي .ب

 اجيابية ابإلضافة إىل الرتكيز على الثقافة التنظيمية؛
 دراسة العمالء: التعرف على رضا العالء واقرتاحاهتم عن طريق االتصال هبم؛ .ج
 وإجراء تعديالت إن لزم األمر.التغذية العكسية للتدريب: حيث تقوم مدى جناعة التدريب املقدم،  .د

 التنفيذ مرحلة :رابعةال املرحلة -
تكون املؤسسة على استعداد للبدء يف عملية التنفيذ الفعلي للخطط املوضوعة، وتبدأ فرق العمل أبداء ما      

وكلت به من تغيريات، كما تبدأ عمليات تدريب للعمال مدعومني من املكلفني إبدارة اجلودة الشاملة، ويتم 
أدوات إدارة اجلودة الشاملة حلل املشكالت حتديد طرق التحسني املستمر لألنشطة والعلميات، ويتم استخدام 

 2اليت تواجهها املؤسسة.

 اخلربات ونشر تبادل مرحلة امسة:اخل ملرحلةا -
يستثمر املدراء جناحهم وخرباهتم ويستعملوهنا لتدعيم الثقة والتحفيز، وذلك ابلدعوة لتعميم أفكار جلودة       

واملسئولني داخل املنظمة من أجل إقناعهم مبزااي املشاركة،  والتحسني املستمر، وإبراز النجاحات احملقة للعمال
وكذلك يتم التوجه للموردين من أجل احلصول على دعمهم وحماولة نشر خربات املؤسسة هلم سعيا لتحقيق 

   3نشر ثقافة اجلودة حمليط الذي تتعامل معه املؤسسة.

 :جدولة مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
 4املراحل اخلمسة السابقة برتتيب زمين معني أتخذ فيه عدة اعتبارات هي:يتم تطبيق 

 البدء يف مرحلة التنفيذ بعد انتهاء مرحلة اإلعداد والتأكد من موافق اإلدارة العليا عليه توفري موارده؛ -أ
 جلودة    البدء يف مرحلة التنفيذ ال ينطلق إال بعد موافقة اجمللس االستشاري على خطة تطبيق مدخل إدارة ا -ب

 الشاملة؛            
 بدء نشاط فرق العمل بعد توفر التدريب والدعم االستشاري؛ -ت
 املرحلة اخلامسة )النشر وتبادل اخلربات( تبدأ فقط بعد التأكد من جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة. -ث

                                                   
 .32مرجع سابق، ص محدي عبد العظيم،1
 .216حمفوظ أمحد جودة، مرجع سابق، ص2
 .51، مرجع سابق، صمحدي عبد العظيم3
 .7جوزيف جابلونسكي، مرجع سابق، ص4
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 الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أدوات املطلب الثالث:    
م يف مستوى اجلودة يف كة الشاملة عدة أدوات لضمان تطبيق صحيح هلا ولزايدة التحتستعمل إدارة اجلود      

املؤسسات، ومتكنها من التحسني املستمر للمنتجات واخلدمات والعمليات، وقد تنوعت هذه الطرق وتطورت 
 والزالت تتطور، وسنركز على أمهها وأشهرها.

 "Pareto analysis"ابريتو حتليل أوال:
وأدخله "جوران" إىل  "Vilfredo Pareto"فلفريدو ابريتو يحتليل ابريتو هو مبدأ أوجده العامل االقتصاد      

من املشاكل،  %80من األسباب تقود إىل  %20وهو يعين أن  ،20/80جمال اإلدارة، ويسمى أيضا بقاعدة 
لة اليت تؤدي إىل أكثر املشاكل، حيث ومنه فإن املؤسسات تتوجه لرتكيز جهودها من أجل إزالة األسباب القلي

فتحليل ابريتو يهدف إىل إظهار  1تعطى هلا األولوية يف احلل، دون إمهال حل املشاكل األخرى الحقا؛
 2األسباب األكثر تكرارا مث األقل تكرارا، من أجل ترتيب جهود اإلصالح بشكل فعال.

   "Cause and effect diagram" ةابلنتيج السبب عالقة حتليل خريطة اثنيا:
يسمى أيضا مبخطط عظمة السمكة، أو ختطيط ايشيكاوا على اعتبار أنه هو من أعده، وهو طريقة       

جلمع البياانت وتبوهبا حتت عناوين كبرية مث إدراج مجيع األسباب احملتملة اليت قد تعزى إليها الظواهر املختلفة 
شكل األساسي كرأس هلذا التخطيط وتوضع على جوانبه املسببات احملتملة، غري املرغوب فيها، ويتم حتديد امل

واليت توزع أساسا على أربع جمموعات أساسية هي األفراد، املوارد، اآلالت، واألساليب، وبعدها يتم جتزئ 
 ة.األسباب الرئيسية إىل أسباب خمتلفة، وجيب أن تكون األسباب أكثر تفصيال للحصول على النتيجة املرجو 

 ( خمطط السبب والنتيجة06)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Kaorru Ishikawa, La gestion de la qualité: Outils et applications pratiquesاملصدر:
Traduit par J.M Douchy, Dunod, Paris, 2002, p26. 

                                                   
 .37، ص2010صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، خضري كاظم محود، إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات املتميزة، دار 1
 .264حمفوظ احم جودة، مرجع سابق، ص 2

 
 
 
 
 
 

 بااب                                                                      

 مواد أساليب

 األفراد اآلالت

 املشكلة
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 "Process flow chart" العمليات تدفق خريطة اثلثا:
هي متثيل بياين للعملية يوضح تسلسل خمتلف اخلطوات اخلاصة هبا، وتعترب من وسائل التدريب، كما       

تستخدم حلل املشاكل وحتليل الرتابط بني األنشطة، حيث تنفذ عن طريق ممثلي اإلدارات املختصة ابلعملية 
دنيا  تتدفق تفصيلية على مستواي وحتدد خطواهتا الرئيسية ابستخدام رموز متفق عليها، مث يتم وضع خرائط

تشملها العملية املركزية حسب احلاجة لذلك، ومتكننا هذه الطريقة من رؤية العملية بشكل عام وواضح والرموز 
 1املستعملة تسهل عملية التمثيل والفهم لتحيد مكامن النقص واخللل.

 "Scatter Diagram" االنتشاري البياين الرسمرابعا: 
بغرض حتليل العالقة السببية بني متغريين، حيث يتم حتويل البياانت الرقمية املتوفرة إىل رسم يستخدم       

بياين من أجل فهم أكرب للعالقة، حيث يتم مجع عدد من القياسات على فرتات خمتلفة لكال املتغريين، ويكون 
ودي، ويتم تقسيم احملورين بوحدات قياسية املتغري املستقل على احملور األفقي بينما املتغري التابع على احملور العم

مناسبة للمتغريين، مث يتم ربط النقاط لكل متغري، والشكل الناتج يتم شرحه و على أساسه يتم إثبات أو نفي 
الالزمة يف حالة وجود عالقة قوية، أو البحث عن  ةالتصحيحي تالعالقة السببية بينهما، واختذا اإلجراءا

 2مسبب آخر.

 "Six sigma" معياري احنراف ستة ةتقنيخامسا: 
تنظيمية لتحسني العمليات والتخلص من اإلنتاج املعيب وتقليل التكاليف ابستخدام  اسرتاتيجيةهي       

الوسائل اإلحصائية، والرتكيز على إزالة األخطاء من اجلذور، وتتميز ابلتحليل اإلحصائي الدقيق، والرؤية 
بق الرقابة العلمية اهلادفة لتحقيق درجات عالية من التميز، وتعد وسيلة انجعة للتحسني حيث تط االسرتاتيجية

وتعتمد مقاييس هذه التقنية على عدة مراحل ختتصر يف 3،للتصميم والتحسني لنظام إدارة عمليات املنظمة
، حيث جتمع احلروف األوىل من أمساء كل مرحلة، وتعين: )حدد، قس، حلل، حسن، DMATICعبارة 

شركة موتوروال أول مرة وحققت  هاوقد استعملت (Control-Improve-Analyze-Measure-Define)راقب(،
 4خطأ يف املليون وحدة منتجة. 3.4نتائج ممتازة حيث اخنفض اإلنتاج املعيب إىل

 هناك أدوات أخرى كثرية تستعمل يف إدارة اجلودة الشاملة سواء حلل املشاكل أو للضبط اإلحصائي، نذكر منها:     
 املقارنة املرجعية؛ -
 العصف الذهين؛- 

                                                   
 .113مرجع سابق، ص  سوسن شاكر جميد، حممد عواد الزايت،1
 .286ص ،2008رعد عبد هللا الطائي، عيسى قدادة، إدارة اجلودة الشاملة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية،  2
 .168ص  خضر مصباح الطيطي، إدارة وصناعة اجلودة،3
 .310، مرجع سابق، ص فريد النجار 4
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 يزواألإدارة اجلودة رابع: نظام املبحث ال
إن أي حديث عن إدارة اجلودة الشاملة ال بد وأن  يتطرق إىل معايري األيزو العاملية، ألهنا هي األخرى تتخذ      

أصبح تطبيقها لزاما على املؤسسات الراغبة يف االستمرارية والبقاء اجلودة كمحور لتنظيماهتا، هذه املعايري اليت 
يف السوق، و حتقيق ميزة تنافسية، وهذا ما دفع العديد من املؤسسات إىل السعي لتوفري مواصفات  واكتساب مكانة

اجلودة العاملية يف اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها، وتشرتط توفرها يف املنتجات اليت تستخدمها، وقد زاد التوجه حنو 
ء وكسب ثقتهم إضافة إىل حتقيق مزااي أخرى احلصول على هذه اجلودة وفق هذه املقاييس من أجل إرضاء العمال

 وحدوده، والفرق بينه وبني إدارة اجلودة الشاملة، األيزوحندد مفهوم  نوضحها يف منت هذا املبحث الذي من خالله
 يف املؤسسات. ابعتباره األكثر ارتباطا ابلتنظيم والتسيري 9000 األيزووسيتم الرتكيز يف هذا اجلزء على 

  ISO 9000للجودة  العاملية املواصفات سلسلة :ولاملطلب األ    
إن السعي حنو اجلودة أخذ بعدا تنافسيا واضحا بني املؤسسات على املستوى احمللي يف كل بلد وعلى 
املستوى العاملي حتت أتثري حترير التجارة العاملية والتكتالت االقتصادية املختلفة وتزامن ذلك مع تطورات علمية 

املنظمة جعلت العامل يتقارب مكانيا وزمنيا، كل ذلك دفع إىل ضرورة تنميط مقاييس اجلودة وهو ما قامت به 
     واليت أصدرت سلسلة من املواصفات متثل قامسا مشرتكا للجودة مقبولة عامليا. ISOالدولية للتقييس 

 9000 األيزومواصفات  أوال: نشأة وتطور  
تعود بدرجة كبرية إىل الصناعة العسكرية والنووية واإللكرتونية، حيث أن  للتقييسإن البداية التارخيية       
إىل هذه املواصفات فرضتها ظروف احلرب العاملية الثانية، وكان ال بد من ضمان جودة هذه املنتجات،  احلاجة

  1وضمان عدم وجود عيوب فيها ألن ذلك سيؤدي إىل خسائر كبرية.
 املنظمةوهي  (International O rganization for Standardization) (،SOIاملختصرة) الالتينيةثل األحرف مت

وهتدف لرتويج املواصفات القياسية واألنشطة املتعلقة هبا لتسهيل التبادل ،  1947أتسست سنةالدولية للتقييس 
العلوم، املعلومات، التكنولوجيا، والنواحي االقتصادية، وتوفر للسلع واخلدمات وتنمية التعاون يف جماالت  الدويل

تبين معايري هذه املنظمة من قبل اللجنة األوربية للمعايري وتلتها إدارة  1987حيث مت سنة 2املفاهيم والتعريفات؛
، وقد صادق عدد كبري من األيزوالدفاع األمريكية يف ذلك، فأصبحت املعايري موحدة حتت غطاء منظمة 

تعترب إمجاعا دوليا على جمموعة عناصر متثل احلد األدىن من  9000إن سلسلة األيزو  3الدول على هذه املعايري؛
ولكنه ، 1994 املتطلبات الالزمة لتطبيق نظام اجلودة املتمركز حول رضا العميل، وهذه السلسلة مت تعديلها سنة

 .2015تعديالت أخرى وصوال لنسخة، تلتها 20004مل يكن تعديال جوهراي إال سنة 

                                                   
 .116 -115 ص ،2003، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 9000وااليزوTQM محيد عبد النيب الطائي وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة 1
 .75ص ،2000عبد احلكيم أمحد اخلزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة،  ، ترمجةTQMفرانسيس ماهوين، كارل جي ثور، ثالثية إدارة اجلودة 2
 .033، ص2008عبد الستار العلى، تطبيقات يف إدارة اجلودة الشاملة، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، 3
 .190مرجع سابق، ص ، 0020. 9001 قاسم انيف علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األيزو4
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 ميكن تلخيص مراحل تطور هذه املواصفات يف الشكل املوايل:    
 .9000املراحل التارخيية لتطور أنظمة اجلودة وصوال إىل اإليزو ( 07الشكل رقم)

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 دار وائل للنشر، ،األردن، ISO 9000  ،ISO 14000 أنظمة إدارة اجلودة والبيئة، حممد عبد الوهاب العزاوياملصدر: 

.31، ص 2002الطبعة األوىل ،  
يشري الشكل أعاله إىل مراحل تطور املواصفات العاملية مع اإلشارة إىل تداخل هذه املراحل حيث ال ميكن     

 حتديدها بدقة ما هو موضح أعاله هو للشكل الغالب وليس للفصل بينها، وميكن حتليل الشكل كاآليت:

 مواصفات الصناعة العسكرية مرحلة  املرحلة األوىل:
وزارة الدفاع الربيطانية العمل مبواصفات الدفاع  تفرتة اخلمسينات و الستينات من القرن املاضي بدأ يف
املسماة  املواصفة العسكرية األمريكية 1959للمواصفات، و ظهرت سنة  العسكرية مطابقة املنتجات ضمان

(MIL–Q–9858)(1968وتالها بعد ذلك )، برامج إدارة اجلودة حول ( صدور منشورات حلفNATO )
العديد من الشركات املواصفات العسكرية بغية حتسني إنتاجيتها ؛ وكان أيضا تبين 1(AQAPلضمان اجلودة )

قامت هذه املؤسسات إبصدار مواصفات أتكيد اجلودة مث على مبادئ اجلودة،  اعتمادا املودينو اختـيار 
 2خصوا للموردين.أتكيد اجلودة اين كبري يف متطلبات هو ما خلق  تبخاصة هبا 

                                                   
 .116ص سابق،محيد عبد النيب الطائي وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة، مرجع  1
  .31، صسابق، مرجع ISO 9000 ،ISO 14000حممد عبد الوهاب العزاوي، أنظمة إدارة اجلودة والبيئة  2

 مواصفات الشركات
 مواصفات الصناعة

 املواصفة الوطنية 

1970 1950 

 اإلقليميةاملواصفة 

 املرحلة األوىل املرحلة الثانية

 املرحلة الثالثة

1990 

 رابعةاملرحلة ال

 املواصفات الدولية
9000ISO 

1980 
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 : مرحلة املواصفات الوطنيةاملرحلة الثانية
 احلاجة إىل توحيد، ظهرت مواصفات الدفاع بسبب مشاكل تعدد املواصفات وانتشارها الكبري، وجناح

سواء يف جمال  نظام مماثل للجودة صاحل للتطبيق على خمتلف الصناعاتاملواصفات، وبدأ السعي إلجياد 
ما دفع ابلعديد من احلكومات األوربية إىل توحيد إصدار مواصفات وطنية ألنظمة  وهوالسلع أو اخلدمات، 

اجلودة متكنها من التفوق وحتقيق مكاسب ملؤسساهتا داخليا وخارجيا خاصة بعد ظهور الياابن كمنافس قوي 
إصدار العديد من إرشادات أتكيد  إىل سباقةال (BSI)هليئة الربيطانية للمواصفات ايف جمال الصناعة، وكانت 

  1.(BS 5750ملواصفة القياسية )ا حيث أصدرت اجلودة،
 : مرحلة املواصفات العامليةاملرحلة الثالثة

مع تسارع حركة التجارة، وخلق منتجات جديدة، ولضمان حقوق املتعاقدين، وانطالقا من هدف 
كان عليها توحيد املواصفات ، فقد  بتسهيل التبادل التجاري الدويل للسلع و اخلدمات 9000 األيزومنظمة 

 وهو ما قامت به ،ملالوطنية ألنظمة اجلودة حىت ال تكون هناك عقبة أمام التبادل التجاري بني الدول العا
بتشكيل اللجنة ؛ وذلك مواصفات عاملية لتكون احلكم يف الصفقات التجارية حيث أوجدت اإليزومنظمة 
مهمتها يف إصدار مواصفة خاصة إبدارة اجلـودة، ويف عام  يددحتدولة، و  26بعضوية  ISO/TC176التقنية 
 ضمنتاجلودة كمواصفات عاملية واليت لنظم إدارة   9000 األيزومت إصدار سلسلة املواصفات  1987

قامت املنظمة الدولية للتقييس  1994ويف سنة ، BS 5570Pاملواصفة العسكرية األمريكية واملواصفة الربيطانية
 2.مبراجعة هذه املواصفات و إدخال التعديالت عليها، على أن يتم مراجعتها مرة كل سبع أعوام

 ISO 9000للجودة  العاملية املواصفاتمفهوم ومبادئ  اثنيا:      
ومضمونه بشكل أفضل حندد ابختصار مفهومه واملبادئ اليت يعتمدها مع اإلشارة إىل  9000لفهم األيزو 

 الرتباطه ابجلودة وهي حمو هذا البحث. وإمهال األنواع األخرى 9000أنه مت الرتكيز على األيزو 

 :ISO 9000للجودة  العاملية املواصفاتمفهوم سلسلة  -1
املواصفة هي "وثيقة مدونة حتوي على وصف دقيق للمادة أو السلعة سواء كانت أولية أو منتج       

؛ و هذه السلسلة 3 هنائي لتكون صاحلة لالستعمال أو االستخدام لتليب األغراض اليت وضعت من أجلها"
جمموعة من املعايري اخلاصة بنظام اجلودة واليت ميكن أن تطبق يف أي منظمة كانت ويف مجيع قطاعات  هي

تقوم أيضا مبتابعة ومراقبة  إصدار املعايري فقط بلالنشاط، كما أّن مهمة هذه املنظمة ال تتوقف على 
حيث أّن املنظمة الدولية  وتتم هذه العملية بوجود عنصر اثلث ؤسسات،عملية تطبيق هذه املعايري يف امل

                                                   
 .32، مرجع سابق، ص ISO 9000  ،ISO 14000عبد الوهاب العزاوي، أنظمة إدارة اجلودة والبيئة حممد  1
 .33، 32، ص نفس املرجع 2
  يقصد هناISO 14000 ،ISO 26000 ،ISO 14000.... 
 .114، 113 ص سابق،محيد عبد النيب الطائي وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة، مرجع 3
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املختلفة من املنظمات الوطنية للمعايري واليت تعترب الوسيط بني املنظمات  للمعايري تنشط بوجود جمموعة
 .)L' IANOR(للمعايري جند املعهد اجلزائري  فمثال يف اجلزائر ،األيزووبني منظمة 

 1وتتكون سلسلة املواصفات من عدة أجزاء هي:

 9001املواصفة الدولية  -أ
هذه املواصفة الدولية واحدة من ثالثة مواصفات ختتص بنظم اجلودة وتستخدم عندما تكون املطابقة     

مطلوب أتكيدها يف مراحل تتضمن اجلودة يف التصميم والتطوير واإلنتاج والرتكيب وخدمة ما بعد البيع 
 .ابخلدمة وانتهاءمن التصميم  ااملراحل بدءويقصد هبا أساسا منع عدم املطابقة يف مجيع 

 9002املواصفات الدولية  -ب
خالل  املطابقة مطلوابأتكيد كون يهي املواصفات اليت ختتص بنظم اجلودة وأتكيدها وتستخدم عندما      

احملددة  واالحتياجاتضح هذه املواصفة مدى إمكانية املنشأة يف مراقبة عملية اإلنتاج، و وت، مراحل اإلنتاج
خالل مراحل اإلنتاج والرتكيب مع تنفيذ  اكتشافهاو  لتلك املواصفة ويقصد هبا أساسًا منع عدم املطابقة

 ء التصميم والتطوير.وتستخدم يف املؤسسات يف اجملالت السابقة ابستثنا الوسائل الكفيلة مبنع معاودة اخلطأ

 9003ملواصفة الدولية ا -ج
النهائي،  واالختباراملطابقة عند التفتيش املطلوب أتكيد كون يالدولية اليت تستخدم عندما  ةهي املواصف     

على املنتج بصورة مرضية عند إمتام  واالختبارويتضح يف هذه املواصفة مدى إمكانية املنشأة إلجراء التفتيش 
 .واالختبارومراقبة التخلص من أي منتج غري مطابق خالل التفتيش النهائي  اكتشافاإلنتاج وكذلك 

 9004املواصفة الدولية  -د
 أساسية للنواحي وتعترب، إلرشاد مجيع املنشآت يف شأن نظام إدارة اجلودةتستخدم هذه املواصفة        

 وتوقعات الحتياجاتشباع التام اإلتحديد إىل ال من بدءاالفنية واإلدارية اليت تؤثر على جودة املنتج 
هو والتخلص من أوجه قصور  واملهام الوظيفية تبعا لذلك حيث اهلدف منها االحتياجاتاملستهلك وبناء 
 .اجلودة بل ومنعها

 اجلديدة:اإلصدارات  -ت
 2مت اجراء تغيريات متتابعة على املواصفات كانت أمهها كالتايل:

وفيها زاد الرتكيز على دور توكيد  9000: يف هذا العام مت إصدار نسخة جديدة من عائلة االيزو 1994 إصدار
اجلودة واألفعال الوقائية بدال من االعتماد على الفحص والتفتيش ومن عيوب هذا اإلصدار من املواصفة كثرة 

 .1994الواثئق الورقية وهذا العيب يعترب من أهم عيوب إصدار عام 
                                                   

 .191، مرجع سابق، ص 9001.2000قاسم انيف علوان، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األيزو  1
 إدارة يف الدكتوراه درجة على للحصول مقدمة أطروحة املتحدة، ابململكة الدولية االفرتاضية اجلامعة الشركات، بناء يف ودورها اجلودة إدارة العال، عبد العزيز عبد 2

 . www.abahe.co.ukاملوقع: على 21،20 ص ،2015-06-01 اعتمدت السعودية األعمال،

http://www.abahe.co.uk/
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وقامت مبعاجلتها مجيعا وكان من  1994مجيع العيوب امللحوظة يف إصدار  176: أخذت جلنة 2000إصدار
التغريات األساسية إعادة تسمية املواصفة إىل )متطلبات نظم اجلودة( عوضا عن أتكيد اجلودة ومت كذلك 

 الرتكيز على رضا العمالء كعامل أساسي لنجاح املنشأة.
ومت يف هذا اإلصدار إلغاء  9000يزو أيزو إبصدار مراجعة جديدة لعائلة األ قامت منظمة 2000ويف بداية سنة 

اليت  9001:2000يزو أاليت أطلق عليها مواصفة  9001( وإعادة إنشاء املواصفة 9003و 9002املواصفات )
ريفات اليت حتتوي على التع 2000:9001حتتوي على متطلبات إنشاء نظام إدارة اجلودة ومت إصدار مواصفة ايزو 

 اخلاصة إبرشادات حتسني األداء. 9004:2000املستخدمة يف نظم إدارة اجلودة وإصدار مواصفة ايزو 

: بعد عدة سنوات من تطبيق املواصفة ظهرت احلاجة لتوضيح بعد املتطلبات. لذا مت عمل بعض 2008إصدار
توضيح املتطلبات عن طريق وكانت تلك التغيريات تشمل  2008التعديالت ومت ابلفعل إصدارها يف نوفمرب 

توضيح الطرق مت قياس رضا العمالء حيث  8.2.1التبسيط وإعادة التنسيق والتوضيح لبعض املتطلبات مثل 
  قياس رضا العمالء. من خالهلا املختلفة اليت ميكن

 10بنود إىل  8حيث تغريت البنود من  مهمةمت تغيري أمور و  ميثل اإلصدار األحدث حىت اليوم: 2015إصدار 
مصطلحات جديدة والرتكيز عليها، واختفاء بعض املصطلحات واملفاهيم من اإلصدار  وبروز عدةبنود، 

 .2008 :9001القدمي أيزو 

هناك متابعة للمتغريات على الساحة الدولية من أجل حتسني مستمر لشروط اجلودة يف املؤسسات، وهو ما      
على  ةحتداي مستمرا للمؤسسات الراغبة يف التواجد على املستوى الدويل، وحىت اليت تطمح لالستمرارييطرح 

املستوى احمللي، ومنها املؤسسات اجلزائرية اليت تشري اجلهات املختصة أهنا متأخرة جدا يف هذا اجملال )تقارير 
انشطة يف اجلزائر  ةمؤسس 300.000( مؤسسة فقط من أصل 1000(ألفاملعهد الوطين للتقيسس، هناك مثال 

 1(.2013حىت سنة 9001حاصلة على شهادة األيزو 

 :ISO 1900للجودة  العاملية املواصفاتمبادئ سلسلة  -2
جيب أن تتوفر لتضمن املؤسسة أن منتجاهتا وخدماهتا تتوافق مع رغبات وتوقعات  هناك عدة مبادئ   

تغريت لتاخذ وهذه املبادئ  2إدارة اجلودة، تعترب تغيريا كبريا عما سبق، من مبادئ 2000نسخة  إن، الزابئن
 3كالتايل:   2015الشكل النهائي هلا يف اصدار

                                                   
 .2013نوفمرب  07جريدة اخلري، الصادرة يوم: اخلميس 1
  20هذه املبادئ مع مبادئ إدارة اجلودة الشاملة أنظر املبحث السابق ص نالحظ تقارب. 
إدارة اجلودة الشاملة وتنمية أداء املؤسسة  :وطينال امللتقى، يف إرساء ثقافة اجلودة الشاملة على مستوى املؤسسة االقتصادية، 9000يزو أم كلثوم بوزاين، أمهية نظام األ2

 .5، ص2010ديسمرب  /14و 13يومي  اجلزائر، والية سعيدة جامعة الدكتور الطاهر موالي
3Systèmes de management de la qualité; Principes essentiels et vocabulaire, http://www.iso.org/iso/fr/iso. 

 .2017جانفي 

http://www.iso.org/iso/fr/iso
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 ية وأخذها كهدف من ضرورة أن تطلع املؤسسة على حاجة الزابئن احلالة واملستقبل االستماع للزبون: .أ

 إشباعها؛أجل تلبيتها و                    

      التوجهات واألهداف وإنشاء واثئق حيث جيب أن تكون هناك قيادة فعالة لتحديد القيادة: .ب

  التخطيط االسرتاتيجي والقيام ابملهام األخرى، وينبغي إجياد بيئة عمل داخلة تساعد على           
 اندماج األفراد ومشاركتهم يف حتقيق أهداف املؤسسة؛         

 حيث يتعني إشراك العاملني يف املؤسسة يف خمتلف املستوايت فيما يتعلق بتطبيق نظام  إشراك األفراد: .ج

 رة اجلودة، وحتقيق إدماج كلي لقدراهتم من أجل حتقيق أهداف املؤسسة؛إدا                 

 تبين نظام العملية الذي يعترب األنشطة متفاعلة ومرتابطة مع بعضها وتسمح هذه مقاربة العملية:  .د

 املقاربة أبن تكون خمرجات عملية ما هي مدخالت عملية أخرى؛                 

 يكون هدفا للمؤسسة؛ حيث جيب أن التحسني املستمر:  .ه

  وذلك بتوجه املؤسسة الختاذ القرارات بناء على حتليل املعلوماتاملدخل الواقعي الختاذ القرار:  .و

 املوجودة فعال وليس على التوقعات أو ما يتم برجمته نظراي.                                  

 هناك عالقة وثيقة بني املؤسسة وموردها، ووجود عالقة عالقات املنفعة املتبادلة مع املوردين:  .ز

 املشرتكة. ةمنفعة متبادلة يرفع من قدرة اجلانبني على خلق قيمة مضافة، ويسهل االستفاد            

م إلدارة اجلودة، مع املواصفات الفنية للسلع، اكنظ  9001 األيزوعدم اخللط بني مواصفات  نشري إىل ضرورة
  .ليست بديال للمواصفات الفنية للسلع واخلدمات اليت حتدد احلد األدىن جلودة املنتجات 9001 األيزو

 ISO9001:األيزو شهادة  على احلصول خطوات :ثايناملطلب ال    

 1على أنه: 1900يسمى احلصول على شهادة األيزو "اإلشهاد" وتعرفه مواصفات األيزو        
"اإلشهاد هو اإلجراء الذي من خالله متنح جهة اثلثة ضماان مكتواب أبن منتجا أو عملية أو خدمة متوافقة مع  

 متطلبات خاصة: مؤسسة، خدمة، أفراد، منتج."
  2يف عدة خطوات هي: 1900ISO يتم احلصول على شهادة األيزو

 

                                                   
1de contrôle de la qualité et de la normalisation, Edition Grand  qualitéAbdelhamid Ouaret, guide de la  

Alger Livres, Alger 2004, p37. 
 فتحي أمحد حيي العامل، مرجع سابق، ص2.245-242 
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 للتسجيل االستعداد مرحلة أوال:     
يتم يف هذه املرحلة التحضري ملطابقة أنظمة وطرق عمل املؤسسة مع متطلبات املواصفات الدولية      

 للجودة من خالل عدة إجراءات وخطوات نشري إليها يف النقاط التالية:
 ة؛التزام اإلدارة العليا للمؤسسة إبنشاء نظام اجلودة الدويل، وإدراكهم ألمهيته وضرورته ونتائجه على املؤسس -
نقل القناعة هبذا النظام إىل املستوايت اإلدارية األخرى ومجيع أفراد املؤسسة عن طريق برانمج للتوعية  -

 واإلعالم؛
 تعيني مسؤول عن نظام إدارة اجلودة األيزو يكلف بتهيئة املؤسسة للتطبيق هذا النظام واحلصول على اهلادة؛ -
املؤسسة لتنفيذ مشروع تطبيق برانمج اجلودة وأتهيل تكوين فريق عمل من خمتلف التخصصات داخل  -

 املؤسسة لذلك؛
 احلصول على استشارة خارجية لدعم املؤسسة يف هذا التوجه؛ -
 وضع خطة عمل لتنفيذ برانمج العمل املطلوب؛ -
ما جيب  إجراء عملية تقييم للنظام احلايل للجودة ملعرفة الفوارق بينه وبني النظام اجلديد املراد تطبيقه، وإجراء -

 ؛9001 من تغيريات فيه للتوافق مع نظام اجلودة األيزو
 العمل على مقاومة التغيري داخل املؤسسة والقضاء على أسباهبا من أجل إجناح التغيري املطلوب؛ -
 ؛9001تنفيذ اخلطة املوضوعة والبدء يف تطبيق نظام اجلودة وفق متطلبات املواصفات الدولية األيزو  -
 املؤسسة لعملية التقومي اليت تؤدي للحصول على الشهادة املطلوبة.التأكد من جهوزية  -

 الشهادة على احلصول مرحلة اثنيا:
بعد انتهاء اإلجراءات والعمل على بدأ تطبيق نظام إدارة اجلودة اجلديد تعمل املؤسسة على احلصول على  -

 خالل اخلطوات التالية:الشهادة اليت تثبت تطبيقها ملتطلبات النظام اجلديد، ويتم ذلك من 
 اختيار املؤسسة اليت تقوم ابلتدقيق والتقومي ملدى تطبيق املتطلبات املعنية؛ -
 التوقيع على عقد االتفاق الذي يتضمن جمال التدقيق والوقت احملدد له، والتكلفة املطلوبة؛ -
 التخطيط والربجمة لعملية التدقيق واملراجعة؛ -
 ؛9001مؤسسة الوسيطة املكلفة مبراجعة تطبيق نظام اجلودة األيزو التعاون مع فريق التدقيق التابع لل -
تقوم املؤسسة املشرفة على التقومي بطلب تصحيحات إذا لزم األمر، مث تقوم إبعداد تقارير وتوصيات  -

للمؤسسات املاحنة لشهادة األيزو بغرض تسجيل املؤسسة املعنية وحصوهلا على شهادة األيزو املناسبة 
 واملعايري حمل التدقيق؛للنشاط 

 الشهادة على احلصول بعد ما مرحلة اثلثا:     
احلصول على شهادة اجلودة ال يعين هناية العمل واجلهد املبذول لذلك، حيث جيب احلفاظ على املستوى 

 كلاحملقق واالستمرار يف عمليات حتسني اجلودة، واملؤسسات املشرفة على التقومي تبقى مداومة على املراجعة  
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 1يين إجراءات معينة كاآليت:أشهر، كما أن اإلشهاد ينتهي يف مدة ثالث سنوات، وهو ما يعين تستة  
 املراجعات الدورية لإلدارة؛ -
 املراجعة الداخلية الذاتية؛ -
 التدريب املستمر؛ -
 احملافظة على واثئق اجلودة، -
 تفعيل دائم لعمل مسؤويل اجلودة. -

 9000 األيزو مواصفات ضمن اجلودة إدارة نظام تطبيقت اومعوق فوائد :ثالثاملطلب ال    
لتطبيق نظام إدارة اجلودة ضمن املواصفات الدولية يرجع على املؤسسات بفوائد كثرية، غري أنه ال خيلو إن السعي  

 من صعوابت ومعوقات كثرية نتطرق إليها كل على حدا.

 9000 األيزو مواصفات ضمن اجلودة إدارة نظام تطبيق أوال: فوائد  
، األيزولحصول على شهادة أحناء العامل تسعى إبصرار لهناك عدد كبري من املؤسسات يف كل  لقد صار     

 2على عدة مستوايت: ؤسسات احلاصلة على هذه الشهادةالفوائد اليت جتنيها املو وذلك لألمهية اليت اكتسبتها 

 على مستوى املؤسسة:  -أ
 ة؛سجتانس اجلودة يف خمتلف وحدات املؤس -
 الوقت واملواد؛ختفيض التكاليف نتيجة نقص املعيب ونقص اهلدر يف  -
 احلفاظ على العمالء نتيجة زايدة رضاهم وثقتهم ابملؤسسة؛ -
 حتسني جودة املواد األولية بسبب زايدة تقومي املوردين وتبين شروط جديدة للتوريد؛ -
 ارتفاع يف حجم املبيعات؛ -
 فتح أسواق جديدة ملؤسسة مبا يف ذلك خارج حدود الدولة؛ -
 عاية؛االستفادة من اإلشهاد يف عملية الد -
 زايدة التواصل والتنسيق بني أقسام املؤسسة. -

 أفراد املؤسسة: على مستوى -ب
 توثيق نظام اجلودة يساعد على فهم أحسن ملسؤوليات ومهام وصالحيات األفراد داخل املؤسسة؛ -
 زايدة الروح املعنوية نتيجة االعتزاز والفخر ابملسامهة يف حتقيق اجناز احلصول على شهادة األيزو؛ -
 اإلسهام يف حل املشاكل بسبب الفهم اجليد لتفاصيل وإجراءات العمل؛ -

                                                   
 .196، مرجع سابق، ص 9001.2000إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات االيزو علوان،قاسم انيف  1
 توزيع، الطبعة الثانية، عمان،أمحد اخلطيب رداح اخلطيب، إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات تربوية، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، جدارا للكتاب العلمي للنشر وال 2

 .55،56، ص 2006
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 احلصول على تدريب وتوعية مستمرة؛ -
 سهولة التعلم والتحكم يف خمتلف املهام كوهنا موثقة ابستمرار. -

 على مستوى الزابئن: -ت
 ارتياحهم ملنتجات املؤسسة وثقتهم هبا كوهنا تتبع معايري دولية للجودة؛ -
 مستوى اجلودة نتيجة التنافس بني املؤسسات احلاصلة على اإلشهاد؛ارتفاع  -
 زايدة الرضا نتيجة إمكانية احلصول على منتجات ذات جودة عاملية؛ -

 1900 األيزو مواصفات ضمن اجلودة إدارة نظام تطبيقمعوقات  اثنيا:  
 تصاحب عملية احلصول على الشهادة صعوابت وعوائق ندرجها فيما يلي:

التكاليف الكبرية اليت تتحملها املؤسسة من أجل التدريب، وأتعاب اجلهات االستشارية، واحلصول على  -
 الشهادة واحلفاظ عليها؛

 اجملهودات الكبرية لعملية التوثيق؛ -
 ثقافة املؤسسة ومدى تقبلها ملفهوم اجلودة والتزاماته؛ -
 وممارسات املؤسسة لتتوائم مع متطلبات نظام اجلودة اجلديد؛مقاومة التغيري احملتملة نتيجة تغيري سلوكات  -
احتمال الفشل يبقى قائما وهو ما يشكل خسائر كبرية مادية ومعنوية للمؤسسة، خاصة إذا كانت مؤسسة  -

 ضعيفة اقتصاداي.

 9001األيزو و  الشاملة اجلودة إدارة بني الفروق     
، يف نقاط كثرية وختتلف يف نقاط أخرى 9001ام إدارة اجلودة األيزو تتشارك كل من إدارة اجلودة الشاملة ونظ      

تتقلص بسبب التعديالت على  هيالفوارق ف اغري أن األدبيات اليت تناولت املوضوعني أتكد وجود تكامل بينهما، أم
كما أن من جهة أخرى،  -حيث ال توجد صيغة موحدة لتطبيقها-نظام األيزو من جهة، ومرونة إدارة اجلودة الشاملة 

يعترب مدخال جيدا لتطبيق نظام  9001لذلك فحىت اآلن فإن تطبيق نظام اجلودة األيزو األولوية لنظام إدارة اجلودة، 
 ري أنه ليس بديال عنها.إدارة اجلود الشاملة، غ
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 خالصة الفصل:
إدارة اجلودة الشاملة تعترب أحد املشاريع التغيريية اهلامة املطروحة أمام هذا الفصل أن  خالصةميكن القول يف       

ملواجهة التحدايت اليت خصوصا  للمؤسسات االقتصادية اسرتاتيجيا اجلودة توجهاأصبحت خمتلف املؤسسات، حيث 
 وتتحقق اجلودة يف نظام إدارة اجلود الشاملة يف كل أقسام املؤسسة؛ تنتظرها داخليا وخارجيا،

وتطورت إدارة اجلودة الشاملة على عدة مراحل مبسامهات عدد كري من الباحثني الذي تركوا آاثرهم على      
تتمحور يف أغلبها على رضا بعض التعاريف للجودة وأبعادها املختلفة واليت  اضاستعر مفاهيمها وتطبيقاهتا؛ وقد مت 

كما يعتمد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على توفر متطلبات   وتعتمد مبادئ عدة كأركان هلا، العميل والتحسني املستمر،
عدة حىت يكون التطبيق سليما ويؤدي إىل النتائج املرجوة، ابإلضافة إىل أن هذا النظام يستعمل أدوات حلل املشاكل 

 وأخرى لضبط اجلودة وتوكيدها؛ 
دوليا، وهو أمنوذج  أصبحت متثل قامسا مشرتكا للجودة مقبولة 9001يزو األاملواصفات الدولية للتقييس  كما أن     

خاص إلدارة اجلودة يساير إدارة اجلودة الشاملة وال يساويها أو حيل حملها وقد تسابقت املؤسسات يف خمتلف أحناء 
 هذه املواصفات ملا له من أمهية كبرية للمؤسسة؛   قالعامل حلصول على اإلشهاد وف

يعترب حمطة مميزة من حمطات تطور حركة  9001يزو واجلودة فتتمثل يف أن األ 9001يزو ة بني األأما عن العالق     
يعترب نظاما يقوم على مواصفات موثقة يف حني إدارة اجلودة  األيزواجلودة أما عن عالقته إبدارة اجلودة الشاملة، فإن 

إال أهنما يشرتكان يف كوهنما  ،جلودة يف كل املؤسسةاالشاملة تقوم على إدارة اجلودة من منظور كلي يهتم بتحقيق هذه 
  .متكامالن وليسا متعارضنيأسلوابن إداراين لتحسني اجلودة، وعليه يعتربان 
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  الفصل الثاين: التنظيم يف املؤسسة االقتصادية

  متهيد: 
توحيد اجلهود وتوضيح طرق استغالل املوارد لخمتلف اإلدارات،  م مهام وأنشطةييعترب التنظيم اإلطار العام لتقس      

 .يف املنظمات على اختالف نشاطاهتا، وذلك من أجل حتقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة
هذه املهام جعلت التنظيم على درجة كبرية من األمهية حيث يعترب سر جناح أو فشل املؤسسات بصفة عامة      

، وهو ما زاد من أمهية دراسته من طرف الباحثني واملهتمني ابإلدارةواملؤسسات االقتصادية على وجه اخلصوص، 
فيما بعد  وعلى اجملتمعمباشر،  لبشكملؤسسات إضافة إىل ما له من آاثر اجتماعية على العنصر البشري داخل ا

 بشكل غري مباشر من خالل منتجات املؤسسات وطرق حتقيق رغبات وحاجات أفراد اجملتمع.
الذي يركز على  وظيفة احلساسة عن طريق هذا الطرحمن خالل هذه األمهية حناول حتليل وفهم هذا ال      

كل منها ما   نتناول يف دة نقاط جنمعها يف مباحث ثالثةإىل عرق املوضوع ابلتطنفصل حيث املؤسسات االقتصادية 
 يلي:

 اإلدارة، النشأة والتطوراملبحث األول: 
 مدخل عام للتنظيم املبحث الثاين:

 العمليات التنظيمية املبحث الثالث:
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   النشأة والتطور ،املبحث األول: اإلدارة    

     
جتميع خمتلف املوارد مهية يف األأحد أهم حماور البحث والدراسة يف الفكر اإلداري ملا هلا من  تعترب اإلدارة       
وتوجيهها ابلطرق للمؤسسات لتحقيق األهداف املرسومة  ، وذلكاستغالهلا بطريقة مثلى والتنسيق بينهاو 

 جناحها.، وضمان استمراريتها واستدامة الصحيحة واألكثر فاعلية
وابعتبار أن اإلدارة هي حمل تطبيق التنظيم لذلك كان من املهم التطرق هلا ابلدراسة والتحليل كمدخل لفهم       

موضع التنظيم واإلحاطة مبختلف جوانبه، وسيتم ذلك من خالل التطرق لعدة نقاط حول اإلدارة واإلجابة على 
 .تساؤالت أساسية حوهلا

، وحناول اإلجابة لذلك نتساءل عن ماهية اإلدارة وعن تطورها وتطور ممارستها وعن العمليات املكونة هلا       
، يضمن املطلب األول ماهية ، والذي نقسمه إىل ثالث مطالبمن خالل ما أييت يف ثنااي هذا املبحثعليها 
 الثالث للعمليات اإلدارية.، واملطلب الثاين تطور الفكر اإلداري، ويتطرق املطلب اإلدارة

 املطلب األول: ماهية اإلدارة       
النشاط يف املؤسسة، سواء اجلوانب املادية أمهيتها من خالل مشول أثرها يف مجيع جوانب  اإلدارةتكتسي      

 ؟وأمهيتها ؟ وما هي طبيعتهاوما هي خصائصها ؟فما هي اإلدارةوالتنظيمية أو اإلنسانية، 
 هذا املطلب سنجيب على هذه التساؤالت ويكون ذلك كما يلي:من خالل 

 أوال: مفهوم اإلدارة        
وبتغري دور املنظمات،  مفهوم اإلدارة يتعدد بتعدد املهتمني به وبتعدد مداخل تناولهكمعظم املفاهيم فإن         

لذلك سنورد التعاريف األكثر قبوال واستخداما من طرف الباحثني وال يوجد تعريف واحد لإلدارة متفق عليه، 
 أو املمارسني لإلدارة.

 :اإلدارة تعريف .1
 عبارةويعود األصل الالتيين للكلمة إىل  1ما أحاط ابلشيء، هي دارةو : من مصدر أدار، اإلدارة لغة      

   2.أي تقدمي اخلدمة أو العون للغري minster tadمكونة من مقطعني 
 3وتعرف اإلدارة اصطالحا بعدة تعريفات نتناول أمهها فيما يلي:    

املشروع ومتويله وسياسته الرئيسة،  إبنشاءوالوظائف ذات العالقة مجيع الواجبات :"Kimballيعرفها كيمبول 
 وتوفري كل املعدات الالزمة، ووضع اإلطار التنظيمي العام الذي سيعمل ضمنه، واختيار موظفيه الرئيسيني".

                                                           
 .http://www.maajim.com/dictionary املعاصرة،-العربية-اللغة-معجم1
 .5، ص2011نعيم إبراهيم الظاهر، اإلدارة احلديثة نظرايت ومفاهيم، عامل الكتب احلديثة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل  2
 .15، 14، ص 6199كامل بربر، اإلدارة عملية ونظام، املؤسسة اجلامعي للدراسة والنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل،   3

http://www.maajim.com/dictionary
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إن معىن أن تدير، هو أن تتنبأ وختطط وتنظم وتصدر األوامر،  "  Henry Fayolويعرفها هنري فايول     
 وتنسق وتراقب".

تعريفا لإلدارة مفاده:" اإلدارة فن حتقيق األشياء من خالل  Follet Mary Parketقدمت ماري ابركر فولييت 
 اآلخرين"؛

"تلك العملية اليت يتم القيام هبا من خالل شخص واحد  Donnelly, et al وعرفها دونييلي وزمالؤه    
رون بغرض حتقيق نتائج معينة ال ميكن اجنازها لتنسيق األنشطة واألعمال اليت يقوم هبا اآلخ أو عدة أشخاص

 بواسطة فرد واحد".
:" اإلدارة هي أن تعرف ابلضبط ماذا Frederick Taylorومن جهة أخرى يعرفها فريديريك اتيلور      

 .1األفراد يؤدونه أبفضل وأرخص طريقة ممكنة" أن تتأكدتريد، مث 
مهمتها هي جعل األفراد قادرين على اإلدارة هي أمر بشري، :" Petre Druckerدراكر يعرفها بيرتكما      

 2."الوصول لألداء املشرتك، جلعل قوهتم ذات فعالية، وضعفهم غري فعال
عليها، ميكن  االطالعتعاريف املختلفة اليت قدمت لإلدارة يف خمتلف األدبيات اليت مت المما سبق ومن خالل        

أهداف املنظمة  إلدارة على أهنا: نشاط إنساين ذهين يقوم على أداء نشاطات متنوعة ومتناسقة لتحقيقاتعريف 
ومنظما، وضمان استمرار  ما واعيابفاعلية وفعالية، ابستخدام املوارد املختلفة املادية والبشرية واملعلومات استخدا

املؤثرات الداخلية واخلارجية على املنظمة،  واستدامة حتقيق أهدافها أخذا يف احلسبان خمتلف ةنشاط هذه املنظم
 العملية.  مع حمورية العنصر البشري فيها وحتديد اختاذ القرار أساسا هلذه

 :خصائص اإلدارة  .2
يظهر جليا بروز بعض ومن خالل األدبيات اليت تناولت اإلدارة، من خالل حتليل التعاريف السابقة       

 3نلخصها كما يلي:اليت ميكن اعتبارها خصائصا لإلدارة  نقاطال
 ؛حيث ترتبط ابجلماعة وليس ابلفرد تعمل اإلدارة يف إطار مجاعي واجتماعي -
 األهداف حىت حتقيق املخرجات؛اإلدارة نشاط متكامل من حتديد  -
 العنصر احملوري يف اإلدارة هو العنصر البشري؛ -
 ؛اإلداريةمتارس يف خمتلف املنظمات ويف خمتلف املستوايت  الوظائف اإلدارية ذات خاصية عمومية، -
 اإلدارة هي عملية متكاملة تضم التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة؛ -
 املوارد املوجودة يف املؤسسة سواء كانت بشرية أو مادية أو معلومات؛اإلدارة تركز على كل  -

                                                           
1 Stéphane Balland, Anne-Marie Bouvier, Management des entreprises, 1ere  édition, Dunod, Paris, 2008, 
p 5. 
2 Peter F. Drucker, The essential Drucker, Print edition first published, HarperCollins Publishers, New 
York, 2001, p10. 

 .15؛ كامل بربر، مرجع سابق، ص15،14، ص2010من: حممود أمحد فياض وآخرون، مبادئ اإلدارة، دار صفا للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، راجع كال  3
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 : طبيعة اإلدارةنيااث        
إن تعدد تعريفات اإلدارة ليست االختالف الوحيد حوهلا، بل هناك اختالف آخر يدور حول طبيعتها       

 يه.وكل وصف يتبناه فريق ويعدد حججه الداعمة لرأفنا،  أومن حيث كوهنا علما 

 اإلدارة كعلم: .1
اإلدارة علم وهو ما يعرف على أنه:" جمموعة احلقائق والقوانني اليت أن رأي الفريق األول من املهتمني        

هيكل منظم يتضمن " كما ميكن تعريفه على أنه ،1يتم التوصل إليها من خالل املعرفة العلمية املنظمة"
  2.حتكم عملية التعامل مع الظواهر املختلفة"جمموعة من املبادئ والقواعد واألصول 

علمية اإلدارة معناه أهنا تعتمد على األسلوب العلمي يف التعامل مع املشكالت من مالحظتها وحتليلها      
وتفسريها والتوصل إىل نتائج ميكن تعميمها، كما أن ذلك يعين أن هلا مبادئ وقواعد ومدارس ونظرايت 

    3تطبيق هذه املبادئ يؤدي إىل نتائج حمددة؛ أنكما   اإلداريحتكم العمل 
حيث يعود بداية القرن املاضي نتيجة تضخم املنظمات وتعقد وسائل  ،لم حديث نسبياكعظهور اإلدارة      

  .والتقدم العلمي اإلنتاج
 4ويربر هذا الرأي بعدة تربيرات منها:

 اإلدارة؛ظهور النظرايت واملدارس يف  -
 احتوائها على جوانب خمتلفة وكثرية من جوانب العلوم واملعرفة؛ -
 استخدام الطرق العلمية اإلحصاء والرايضيات يف حل املشاكل وحتديد التوجهات؛ -
جريب بروز مبادئ عامة وأسس منطية يتم تطبيقها دائما وتؤدي إىل نتائج اثبتة، وهي قابلة للتدريس والت -

 واإلعادة وتعلم يف مدارس متخصصة؛
 اعتمادها على أساليب علمية حبتة كاملالحظة العلمية والتفسري والتنبؤ؛ -

 اإلدارة كفن: .2
يقصد ابلفن كيفية استخدام املتاح علميا لتحقيق أفضل النتائج، كما يعين الوصول إىل النتيجة املرجوة      

  .بتطبيق مهارة املعرفة والعلم يف األداء
حيث أن تطبيقها خيتلف بني األفراد  إالوعمليا رغم وجود اتفاق حول النظرايت والقواعد اإلدارية      

الختالف  ختتلف الكفاءات والقدرات من فرد آلخر وابلتايل ختتلف تطبيقات املفاهيم اإلدارية ما يؤدي
ألحكام الشخصية واملواهب  ، وتربز الفروقات يف التقديرات واالنتائج واالختالف يف حتقيق األهداف

                                                           
 .92، ص 8200، أساسيات يف القيادة واإلدارة، دار الكندي للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، طشطوش هايل عبد املوىل 1
 .17مرجع سابق، ص ،كامل بربر  2
 .63، مرجع سابقن صنعيم إبراهيم الظاهر 3
 .25حممود أمحد فياض وآخرون، مرجع سابق، ص  4
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ما هو  املفهومكمحددات مهمة للتمييز بني املواقف اإلدارية واليت ينتج عنها متايز يف القرارات املتخذة، وهذا 
  1ميثل اجلانب الفين يف اإلدارة.

 اإلدارة احلديثة: .3
 اإلدارةمما سبق ميكننا التأكيد على صعوبة تصنيف اإلدارة بني مدخل العلم أو الفن كل على حدة،       

تعامل مع أساسيات املعرفة، معرفة الذات، واحلكمة، ت وهي "فن" ألهنااحلر،  فنالنسميه هو ما نستطيع أن 
صنوف  من مجيع دراء يستفيدوناملسريون واملمارسة والتطبيق. ابملأيضا معنية  األهن صفة "حر"و والقيادة؛ 

االقتصاد والتاريخ،  مث علم النفس والفلسفة، إىلواألفكار من العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  املعرفة
تركيز هذه املعرفة  عليهمولكن  )البعد العلمي(؛ اديةالعلوم امل، متاما ميا يستفيدون من على األخالقوحىت 

 2حتقيق النتائج )البعد الفين(.على الفعالية و 
إن املواقف اإلدارية يف الوقت احلاضر تتطلب أكثر من أي وقت مضى تكامال بني العلم والفن       

لالستثمار األمثل ملوارد املؤسسة وعناصر اإلنتاج، وذلك نظرا للتغريات الكبرية والسريعة، وهو ما يتطلب 
قرارات جيدة ومناسبة، وهو ما يستدعي شروطا خاصة يف املسريين تتمثل أساسا يف توفر الكفاءة وجود 

الالزمة واليت تنتج عن التكوين اعلمي اجليد، ابإلضافة إىل توفر املهارة لتطبيق تلك املعارف واحلصول على 
 .النتائج املرجوة

جل حتقيق أرورة النظر لإلدارة كعلم وكفن، واندماج هذين البعدين هلا من ضالشكل التايل يوضح و      
 أحسن أداء من خالهلا.

 اإلدارة كعلم وكفن :( 08الشكل رقم ) 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

   
                                                           

 .18مرجع سابق، ص كامل بربر،  1
2 Peter F. Drucker, op.cit, p13. 
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 اإلدارة ةاثلثا: أمهي        
يستثمرها األفراد، واملنشآت، والدول من أجل حتقيق أسباب الرخاء، تعد اإلدارة أهم الوسائل اليت       

وزادت أمهيتها نتيجة التغريات الكبرية يف حياة اإلنسان العصري، اجتماعيا، وثقافيا فكراي، ، واألمن، والتقدم
أن واقتصاداي، وتكنولوجيا، وقد ابتت الفارق احلقيقي واهلام بني جمتمعات وأخرى ومؤسسات وأخرى، حيث 

للمجتمع  ميكن تلخيص أمهيتهاو اإلدارة اجليدة الفعالة صارت تغطي النقص يف املوارد وعناصر اإلنتاج، 
 :1يف النقاط اآلتية واملؤسسات واألفراد

  ؛اإلدارة هي وسيلة اجملتمع يف حتقيق أهدافه وطموحاته -
 ؤسسة؛أمهية العامل اإلنساين يف جناح املأمهيتها من  -
 ؛ديد أولوايت حاجات أفراد اجملتمعتساهم اإلدارة يف حت -
 ؛سايرة التغريات االجتماعية واالقتصادية والتقنيةمل وسيلة -
  ؛األطراف مصاحل مجيعلضمان  ، ما يرفع من قيمة الرقابةاملؤسساتوامللكية يف  التسيريلفصل بني وسيلة ل -
 أهداف اجملتمع؛ ومن خلفهاقيادة وتوجيه املؤسسة لتحيق األهداف املسطرة هلا  -
 تنظيم العمل من خالل تبسيط ومنذجة اإلجراءات، واالستخدام األمثل للموارد؛ -
تنظيم وتنسيق عناصر اإلنتاج والدمج املخطط هلا مبا يتناسب والظروف املختلفة من جهة وأهداف  -

 املؤسسة من جهة أخرى؛
 ضمان مواجهة التغيريات يف البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة من أجل حتقيق االستقرار واالستمرارية؛  -
محاية وتطوير املهارات البشرية، ومنح الفرص للكشف عن الطاقات اإلبداعية لألفراد، ورسكلة املوارد  -

 عن طريق التدريب والتأهيل؛ البشرية
 للمنافسة احمللية واخلارجية؛ أتهيلهاقتصاداي واجتماعيا، والعمل على تقوية مكانة املؤسسات ا -
 ضمان حتقيق العدالة الوظيفية بني األفراد يف املؤسسات، والعمل على حتقيق االنتماء الوظيفي هلم؛ -
حتليل املعطيات  ؤسسة احلايل واملستقبلي؛ من خاللمجع املعلومات الداخلية واخلارجية وختطيط مسار امل -

 .االسرتاتيجيةاجات والتوجهات وحتديد االحتي
   
هي اإلطار املنظم للعمل اجلماعي يف املنظمات املختلفة، وذلك من أجل حتقيق ميكن أن نستخلص أن اإلدارة   

 والقيادة اجليدة؛أهدافها وأهداف األفراد الناشطني هبا بشروط الفعالية الالزمة، 
وقد مجعت اإلدارة احلديثة بني العلم والفن وشكلت منهما توليفة منسجمة مكنتها من تبوأ مكانة هامة يف    

 املختلفة وحىت على مستوى اجملتمع ككل. املؤسسات 
                                                           

 ؛ 62ص ،، مرجع سابقنعيم إبراهيم الظاهرراجع كال من:  1
 .30ص، 2004، الرايض، الطبعة األوىل، مبادئ إدارة األعمال: األساسيات واالجتاهات احلديثة وآخرون، عبد الرمحان بن أمحد                   
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 املطلب الثاين: تطور الفكر اإلداري      
لكن األصح أن رجع إليها ظهور وتطور اإلدارة، من الصعب حتديد فرتة بعينها أو حضارة دون أخرى ن          

تلقائيا أو  بشكل أو آبخر اإلدارة كغريها من األنشطة اإلنسانية مورست من طرف مجيع احلضارات البشرية
ميكن و  ؛مبختلف مهامها ، وكانت على مستوى األسر والقبائل والتجمعات البشرية مبا فيها الدولةشكل مقصود

اليت تبلورت أساسية، تشمل املرحلة األوىل جذور ممارسة اإلدارة، واملرحلة الثانية  تنيتقسيم تطور اإلدارة إىل مرحل
فيها نشأت التوجهات املختلفة لفهم اإلدارة مشكلة بذلك مدارس إدارية واضح و فيها مفاهيم اإلدارة بشكل 

ها، حتدد خمتلفة و اليت بدورها تقسم إىل ثالث مراحل حيث متيزت كل مرحلة بظهور مدرسة متميزة عن غري 
 املراحل.رسة الكالسيكية واملدرسة السلوكية واملدرسة احلديثة، و فيما يلي تفصيل هلذه ملداب

 اجلذور التارخيية لإلدارةأوال:   
كان للفكر وقد  إسهامات احلضارات اإلنسانية املتعاقبة بصماهتا على الكثري من املفاهيم والعلوم، تركت      

فقد املعاصر، كن ابلشكل تن مل إو حيث هناك مؤشرات على وجوده أصول له  التأثراإلداري نصيب من 
مارسات سامهت يف هذه امل لكل أمة يف وقتها، يمبا يتناسب مع التطور احلضار مارست األمم السابقة اإلدارة 

 1ميكن تتبعها كما يلي:و  بشكل غري مباشر خدمة الفكر اإلداري
خدمة ، وقد استعمل ذلك يف أول من تنسب هلم الكتابة والتدوين( قبل امليالد، 5000)يعترب السومريون     

دورا يف  وكذلك كان للمصريني ،ة إسهاما مهما ملختلف التنظيماتالسلطة والتجارة، ومتثل املعلومات املدون
وساهم البابليون يف  ،تطور التخطيط والتنظيم وتسلسل السلطات عندما شيدوا األهرامات واملقابر املختلفة

تطور الفكر اإلداري عن طريق استحداث القوانني املختلفة املنظمة لسلوكيات األفراد من أجل تنفيذ األعمال 
نيني يف حتديد اإلجراءات املطلوبة يف نشاط اجلماعات بينما متثلت مسامهات الصياملطلوبة) قوانني محورايب(، 

وإدراج تنظيمات واضحة كتنظيمات اجليوش والتجارة، وظهرت مسامهات اإلغريق يف التخصص وتبين  تنوعةامل
وظهرت يف احلضارة الرومانية مسامهات عديدة ، طروحةالطرق العلمية يف التفكري حلل املشاكل والقضااي امل

مث تال ذلك ظيم املركزي والذي سري اإلمرباطورية الرومانية ملدة طويلة يف السياسة والعسكرية، أمهها فكرة التن
   خلقت تنظيما جديدا سياسيا واقتصاداي وتشريعيا. مرحلة احلضارة اإلسالمية اليت كانت 

تفصل بني املسامهات البدائية  قبل ظهور املدارسبعد احلضارة اإلسالمية و مسامهات عديدة هناك      
 2يف: اأساس ومسامهات املدارس اجلديدة يف الفكر اإلداري، وميكن اعتبارها نظرايت مبكرة لإلدارة متثلت

، روبيت أوين، شارس ابابج، )تقسيم العمل والتخصص( أعمال عدد من الباحثني منها مسامهات آدم مسيث
 .متكالفأندري يوري، شارلز توبن، هنري اتون، هنري 

                                                           
  غري موحدة، لذلك مت اختيار هذا التصنيف لتناول هذه النقاط.  املدارس، وتسميات وإضافاتهناك تقسيمات عديدة هلذه املرحة وهلذه 
 .47، ص 2006حسني حرمي، مبادئ اإلدارة احلديثة: النظرايت والعمليات اإلدارية ووظائف ملنظمة، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  1

 .31، ص2004رعد حسن الصرن، نظرايت اإلدارة واألعمال، دار الرضا للنشر، دمشق، الطبعة األوىل،  2
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  دارس اإلداريةاثنيا: مرحلة امل  
هي مدرسة   توجهات ةثالثوميكن تقسيمها إىل  إلدارياللفكر  وثراءملرحلة هي األكثر وضوحا هذه ا      

 :وميكن تناوهلا ابلتفصيل التايل ،كالسيكية ومدرسة سلوكية ومدرسة حديثة

  املدرسة الكالسيكية .1
نتج عن التطور الكبري للثورة الصناعية تطور يف جماالت  1930-0901 بني فرتةلاب ميكن حتديدها      

حيث ركزت من هذه الدراسات  بشىت ومنها يف الدراسات االقتصادية، وقد كان للفكر اإلداري نصي
يف جمملها على العمل معتربة أن الفرد آلة وليس من املتغريات اليت هلا آثرها يف السلوك التنظيمي، وعلى 

 ،(ابلبعض أن يطلقوا على هذه النظرية )منوذج اآللةفع ما  ف والتأقلم مع العمل الذي يزاوله، وهذاالتكي
كان التحدي الرئيسي الذي واجه   20ميالدي وبداية القرن  19مع تزايد احلركة الصناعية يف هناية القرن 

كيفية حتفيز العمال و  ،األداءزايدة اإلنتاجية وجعل العمل أكثر سهولة ويسرا يف  املدير يتمثل يف
لظهور مداخل خمتلفة لإلدارة ، وقد أدى ذلك لالستفادة القصوى من جهودهم يف تشغيل اآلالت

 حيث ظهر يف هذه الفرتة املدخل العلمي لإلدارة، واملدخل الوظيفي، واملدخل البريوقراطي.

 اإلدارة العلمية:  -أ
فريدريك على يد عدد من الباحثني أمههم  املتحدة األمريكيةظهر هذا التوجه يف الوالايت       

والزوجني فرانك وليليان جيلبارت  ،(Henry Gantt) وهنري جانت(Frederick Taylor)اتيلور 
)Frank and Lillian Gilbreth) 1هي:غري مسبوقة النظرية مرتكزات جديدة  واعتمدت هذه 

تقسيم  جديدا من خالل: حيث اقرتحت هذه النظرة مفهوما تقسيم العمل والتخصص فيه -
املهمات املختلفة إىل مهمات جزئية غري قابلة للتقسيم، كما طالبت ابلتخصص يف أداء 

وحسب اتيلور فإن زايدة التقسيم والتخصص يرفع املهارة ويقلل اخلطأ وابلتايل تقل  ،األعمال
 التكلفة وتزداد اإلنتاجية؛

                                                           
 مت اختيار هذا التقسيم يف ثنااي هذا البحث. وقد ،مدرستنيهناك تقسيمات أخرى هلذه املدارس فيها تفصيل أكثر أو دمج بني 
 بفيالدلفيا بنسلفانيا  1915مارس 21يف  املتحدة. تويفبفيالدلفيا بنسلفانيا الوالايت  1856مارس  20من جنسية أمريكية، ولد يف  :فريدريك ونسلو اتيلور

العمومية وابلغة ة ابالتساع و الوالايت املتحدة، كان مهندسا ميكانيكيا يسعى إىل حتسني الكفاءة الصناعية وكان واحدا من أوائل استشاريي اإلدارة وكانت أفكاره متسم
 ، يعترب أب اإلدارة العلمية.(principles of management) مبادئ اإلدارة العلميةونشر كتاب عنوانه  أصدر 1911التأثري يف

 ؛ 262، ص 1997عبد الغفور يونس، نظرايت التنظيم واإلدارة، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، الطبعة غري موجودة، راجع كال من:  1
 ؛44-35ص رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص                  

Jean Michel Plane, Management des organisations, 2ième édition, )Paris: Dunod, 2003(, p.9-11; 
Derek S. Pugh and David J. Hickson, great writers on organizations, the third omnibus edition, Ashgate 
Publishing  Company, USA, 2007,p p150,153. 

 التخصص يف إنتاج سلعة ما وليس يف اجناز عمل أو مهمة.عمل ومفهوم التخصص لكن هذا األخري كان يقصد به لأول من أشار إىل مفهوم تقسيم ا "دم مسيث"آ 
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)املالحظة ومجع املعلومات وحتليلها واختيار البدائل  العمل بدل الطرق التقليدية املنهج العلمي يف -
 (؛والتقدير حسب اخلربة يف تنظيم العمل مقابل التخمني

 والتنفيذ حيث تقوم اإلدارة ابألوىل والعمال ابلثانية؛ بني التخطيطالفصل  -
 القدرة والرغبة(؛ )توفر االختيار السليم للعاملني على أسس موضوعية -
 تدريب العمال بشكل يسمح هلم أبداء األعمال املوكلة إليهم؛ -
إحالل التعاون بني اإلدارة والعمال بدل النزاع لتحقيق أعلى طرح مفهوم الثورة العقلية من أجل  -

 ؛إنتاجية
 طرح مفهوم الطريقة املثلى الوحيدة ألداء العمل؛ -
 خيص احلوافز من أجل رفع اإلنتاجية؛  فيمااالعتماد على اجلانب املادي البحث  -
اعتمدها اتيلور وقد كانت حمل اهتمام وتركيز الزوجني فرانك وليليان  دراسة احلركة والزمن: -

حيث عمال على التحليل العلمي حلركات العمل ، Frank and Lillian Gilbreth)( جيلبارت
ومنه حتديد  وتبسيط اإلجراءاتمن أجل حتديد الطرق املثلى ألداء العمل واستبعاد احلركات الزائدة 

، وهو ما يؤدي لالستفادة املثلى من وللمهمة ككلزمن معياري للحركات اجلزئية داخل كل مهمة 
 التكاليف؛  مع ختفيض ةقدرات األفراد وزايدة اإلنتاجي

هدف ترتيب مكان العمل حسب االحتياجات احلقيقية من عمال وآالت وتوزيعها بشكل خيدم  -
ما مت  )وهوبطاقات العمال لتكرمي العمال األكثر جدا الزوجان استحدث كما   ،اإلنتاجية العملية

 ؛نظم التحفيز( املكافئات ضمن استعماله الحقا يف
( نسبة للباحث خبرائط جانت)وهو ما عرف  ملراقبة ومتابعة أداء العملاستحداث خرائط اإلنتاج  -

 .Henry Gantt)( هنري جانت
، وهلا دور كبري يف وعقالنيته ومنهجيتهترب هذه النظرية أوىل املسامهات لعلمية الفكر اإلداري تع

على أسس قدمت إضافات وجتديدات مباشرة بناء أن ما جاء بعدها من نظرايت تطوره حيث 
 أو عن طريق نقد ما جاء فيها. العلمية النظرية

                                                           
 وليليان ( عمل يف جمال املقاوالت فيم مصنع ريدن، وكان اهتمامه ابحلركات خالل العمل من أجل اختيارها حتسينها و1924-1968) فرانك : الزوجني جيلبارت (

، وعمال معا يف البحث عن الطرق املثالية ألداء العمل، حيث قاما بدراسة الوقت، دراسة 1904مهتمة ابإلدارة وعلم النفس، وقد تزوجا يف  كانت،  (1978-1972
ا طريقة بطاقات العمال وقدم احلركة احلديثة، حتليل طرائق العمل، وضع أسس خرائط تدفق للعملية، تصميم الوحدات اإلنتاجية من خالل متوضع العمال واآلالت واملوارد،

 عادها.لتكرميهم،  كما ركزا على االهتمام بظروف العمل والبعد النفسي والصحي للعمال، و التأكيد على ضرورة فعالية األساليب املتبعة أو استب
 أسهم يف وضع جداول ورسوم د ستيفنسون، و اهلندسة يف معه اتيلور، ودرس(، كان من معاصري 1919-1861)ولد يف الوالايت املتحدة األمريكية  :هنري جانت

من اخلرائط منها ما يتعلق ابآللة وحركتها وعمرها وإنتاجها وطرائق حياهتا  امم عددع خطة لألجور املرتبطة ابلعالوات، صواهتم ابألجور وبطرق حتديدها ووضبيانية 
إلدارة كوظيفة اجتماعية ميكن بواسطتها رفع ل تهنظر  Gantt’s Charts وتشغيلها، ومنها ما يتعلق ابلعامل وإنتاجيته، وقد أطلق على هذه اخلرائط اسم خرائط غانت

وابحلوافز املالية واملعنوية وأوضح أثرها يف  إنتاجيتهم. كما أنه اهتم ابلنواحي النفسية لدى العاملني كوسيلة لزايدة اإلنتاجيةوى مستوى املعيشة عن طريق التنمية ورفع مست
 اإلنتاج، وهو ما عكس التوجه الذي تبناه اتيلور رغم اتفاقهما يف عدد من النقاط.زايدة 
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  نقد نظرية اإلدارة العلمية: -
 وجهت عدة انتقادات هلذه النظرية نذكر منها ما يلي:

 ؛أعماهلم إلجنازالنظر إىل العمال على أهنم آلة بيولوجية يستغلها املدراء   -
 ؛اجلوانب اإلنسانية عن طريق وضع األجور العالية للعامل الذي يبذل أقصى جهده المهإ  -
 ؛عدم التكامل أوجدما اإلدارية  وإمهال املستوايتالعمل يف ملستوايت التنفيذية اب ماالهتما  -
 ؛اإلنتاجيةاإلنسانية خارج التجمعات وعدم التقدير اجليد للعالقات  ؛رمسيالالتنظيم غري  إمهال -
 .مدراء مما أدى إىل تشتت العامل 8التنظيم يف الوظائف اإلدارية حيث وضع اتيلور سوء  -

  املبادئ اإلدارية: -ب
 نظرية اإلدارة التنظيمية، مسيت بنظرية التقسيم اإلداري، نظرية التنظيم، نظرية العملية اإلدارية،      

التوجه مكمال للنظرة العلمية السابقة، غري أهنا ختتلف عنها يف اهتماماه ابملؤسسة ككل  ويعترب هذا
 بدل إنتاج الفرد، وهتتم ابملبادئ العامة بدل الطريق األمثل ألداء العمل. 

االجنليزاين ، و (Reily and Mooney) جيمس موين، االن رايلي األمريكيانكان من روادها       
 ،Urwick (Lyndall)ايرويك  ولندل (Luther Gulick)جولياك لوثر 

 (.Sheldon) Oliverابإلضافة إىل أوليفر شيلدن 
حيث  Henry Fayol() هنري فايوللكن أهم هؤالء املؤسسني ومن تنسب له هذه النظرية هو     

للعملية اإلدارية واإلنتاجية وركز على املستوايت ىل اإلنسان الذي ميثل احملور الرئيسي إ لفت النظر
  1:وكانت أهم اجنازاته، العليا واملتوسطة يف كتابه

 ؛تصنيف النشاطات اإلدارية لست جمموعات: فنية وجتارية ومالية واألمن وحماسبية وإدارية -
 ؛ثقافية، وفنيةحتديد مهارات وصفات إدارية يستلزم وجودها ابملدير: جسدية، عقلية، خ لقية،  -
 .تنسيق، رقابة ، تنظيم، إصدار األوامر،تصنيف وظائف اإلدارة إىل مخسة هي: تنبؤ، ختطيط -
استخدامها يف اإلدارة لإلدارة ما يزال  مبدئتطوير مبادئ اإلدارة حيث اقرتح أربعة عشر  -

  .احلديثة
                                                           

  ية، اشتغل معظم حياته يف شركة مناجم الفحم الفرنسية بداية كمهندس مث مديرا عاما منذ كان يف (: مهندس تعدين فرنسي اجلنس1925 -1841)هنري فايول
حيث سبق وان كتب مقاالت حول اهلندسة  الثالثني من عمره، وقد انل شهرة كبرية يف سن متأخرة حيث كان يف السبعينات عندما انتشرت أفكاره على نطاق واسع،

( سنة Général Administration Industrielle et)دارة توجه بنشره لكتابه الذي اشتهر بسببه اإلدارة الصناعية و العامة اإلاملنجمية، وبعض الكتاابت عن 
ممارسا للعمل إىل ستة جمموعات وحدد مهام الوظيفة اإلدارية، كما حدد املبادئ األساسية لإلدارة، وقد كان املؤسسة حيث قسم أنشطة ، وضمنه نظرته لإلدارة 1916

 اإلداري وليس فقط منظرا، وبذلك يعترب أب مفهوم العملية اإلدارية.
 ؛ 262عبد الغفور يونس، مرجع سابق ص راجع كال من:  1

 ؛69-60ص رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص                  
Jean Michel Plane, op. cit, p.9-11; 
Derek S. Pugh and David J. Hickson, op. cit, p p.144-147. 



 التنظيم يف املؤسسة االقتصادية                                                                      الفصل الثاين

57 

 

 تتمثل هذه املبادئ فيما يلي:
 على مجيع األعمال من أجل رفع الكفاية اإلنتاجية. هضرورة تطبيق :تقسيم العمل -1
، والسلطة هي السلطة الرمسية املستمدة من املركز الوظيفي واهليكل السلطة واملسئولية -2

 ؛التنظيمي وأيضاً السلطة الشخصية
  حيث جيب احرتام نظام العمل والتأديب وتطبيقهما؛ النظام والتأديب  -3
 ؛احد فقط يتلقى منه التعليمات األوامروحدة األمر وهي أن للمرؤوس رئيس و  -4
 ؛إىل وجود هدف حمدد إلجنازه ورئيس واحد املؤسسة يفخضوع كل قسم  أيوحدة التوجيه  -5
تتوافق مصلحة الفرد يف املنشأة مع املصاحل  حيثخضوع املصاحل الشخصية للصاحل العاّم  -6

 ؛العامة هلذه املنشأة
 ؛العاملني لتحقيقهم مصلحة املنشأةمكافأة العاملني وهنا جيب أن يكافأ  -7
 ؛املركزية وهي تركز السلطة يف املشروع حسب ما حيقق أكرب فائدة ممكنة -8
سلسلة تدرج السلطة أي تدرج الرؤساء من أعلى ألدىن، مع عدم السماح للمرؤوسني  -9

 ؛بتخطي الرئيس املباشر يف االتصال
فرد مكانه الواجب أن يكون فيه وحيزه الرتتيب والنظام لألشياء املادية ولألفراد حيث لكل  -10

 ؛الذي جيب أن حيتله
 ؛املساواة والعدل بني العاملني -11
 ؛ثبات العاملني وعدم ارتفاع معدل دوران العمل ألن ذلك يسبب زايدة يف التكلفة -12
 ؛روح االبتكار إبفساح اجملال للعاملني -13
 ؛فريق عملروح التعاون واالتصال والعمل على شكل  -14

 )فلسفة اإلدارة( ( يف كتابهSheldon) Oliverأولفري شيلدونسامهات مإىل أيضا نشري 
 (The philosophy of management) مستوايت: ثالثالنشاطات اإلدارية إىل  وزع ثحي 

 التنظيم.، اإلدارة التنفيذية، اإلدارة العليا
 1نظرية املبادئ اإلدارية على نقاط أمها:كزت وبصفة عامة فقد ر      

 ؛على النشاطات اإلدارية وخاصة العليا من خالل وضعها مبادئ تتصف ابلشموليةركزت  -1
 ؛على تعريف وحتديد ماهية وطبيعية كل الوظائف اإلدارية الرتكيز -2
؛ وضع املبادئ األولية لإلدارة هنري فايول:)مراحل  ثالثمن خالل مرورها ب  النظريةتطورت  -3

ليندال  ؛التنظيم اإلداري كوظيفية أساسية يف العمل اإلداريجيمس موين: قدم دراسة عن مبادئ 
 ؛وضع نظرية اإلدارة من الزاوية التنظيمية( ايرويك:

                                                           
 .65 ،64رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص 1
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 نقد نظرية املبادئ اإلدارية: -
 ؛اجلوانب اإلنسانية والسلوكية ومدى أتثريها على التنظيم اإلداري أمهلت  -
تعر اهتمام كايف حلركية النشاطات اإلدارية وتغريها وتطورها ومل تطرح احللول املناسبة  مل -

 لإلشكاالت الناشئة عن هذه التغريات.

 البريوقراطية: النظرية-ج
داخل املؤسسات، وكان من أهم روادها  وأداء العملهي منوذج لتنظيم وإدارة  البريوقراطية      

نظرايته يف التنظيم والبريوقراطية، حيث واملتمثلة يف هم إسهاماته اإلدارية الذي قدم أ ماكس فيرب
والذي خيلو نظر للبريوقراطية من زاوية اجتماعية تنظيمية واعتربها النموذج العقالين يف حياة البشرية 

  1من اخلرافة واالنفعال يف تنظيم شئون حياته.
 2:يلي كما  خصائص التنظيم البريوقراطي حتدد هذه النظرة

 ؛توزيع العمل -1
  ؛التخصص الوظيفي -2
  ؛االحرتاف الوظيفي -3
  ؛تسلسل السلطة الرائسي -4
  ؛تعيني املوظفني -5
  ؛حتديد طرق األداء وضوابطه -6
 ؛والرمسية التدوين الكتايب -7
 العالقات الشخصية بدل العالقات الوظيفية داخل التنظيم -8
 وجود نظام لتسيري احلياة الوظيفية؛ -9

وهو من أين ينبع مهم ة على سؤال حاول اإلجاب حيث السلطةوقد حدد ماكس فيرب عالقات 
 إىل:السلطة اليت يتمتع هبا الرئيس على املرؤوسني؟ وقسم السلطة  مصدر

                                                           
 ساريت تطبيق النظام البريوقراطي جعلت كلمة ومفهوم بريوقراطية مرادفا للسلبية عند عامة الناس ما أدى للمطالبة إبزالتها والقضاء التجاوزات واملمارسات اخلاطئة اليت 

 عليها، وال يتحمل النظام البريوقراطي هذه الصفة البعيدة متاما عن مضمونه. 
 امسه الكامل: ماكسيميليان كارل إميل ويربEmil Weber Maximilian Carl ) 21  كان عاملا أملانيا يف االقتصاد 1920يونيو 14-1864ابريل )

شهرة هو كتاب األخالق والسياسة وأحد مؤسسي علم االجتماع احلديث ودراسة اإلدارة العامة يف مؤسسات الدولة، وهو من أتى بتعريف البريوقراطية، وعمله األكثر 
 ''.سياسة كمهنةالربوتستانتية وروح الرأمسالية وكتاب ''ال

 ؛ 262عبد الغفور يونس، مرجع سابق ص راجع كال من:  1
 ؛59-45 ص رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص                   

2 Jean Michel Plane, op. cit, p.9-11; 
Derek S. Pugh and David J. Hickson, op. cit, p p.4-7. 
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 سلطة بطولية يكتسبها صاحبها من قدراته الشخصية واليت تفوق غريه ممن حوله. -
 سلطة تقليدية تقلد من سبقها من أصحاب السلطة البطولية. -
 سلطة قانونية يستمدها الشخص من مركزه الوظيفي يف التنظيم. -

النظرية من التأصيل لعدة أمور مل تكن موجودة من قبل من خالل عدة خصائص متكنت هذه 
 1منها:

 لرشد والعقالنية من خالل جمموعة من الضوابط واملعايري لتحقيق أعلى كفاية إنتاجية ممكنة.ا -
 تنظيم فيرب ينطبق على املؤسسات والتنظيمات احلكومية الكبرية. -
 النظام املتطور على ابقي التنظيمات. تواالستمرارية والدقة واالستقرار جعلالتسلسل السلطوي  -
 محاية العاملني يف املؤسسات عند الضغط عليهم من قبل القيادات السياسية. -
 شاغليها للضغوط السياسية. عدم خضوع املراكز الوظيفية أو -
دولة أو الفكر عدم حدوث تغريات جوهرية يف التنظيم مهما حدث من تغيري يف نظام ال -

 السياسي.

 نقد النظرية البريوقراطية: -
 منها:ى هذه النظرية هناك مآخذ عل     

 ؛اجلمود والروتني -
 ؛حتويل الوسائل إىل غاايت -
 ؛العمل على إجناز احلد األدىن من األداء -
 ؛سواهاتركيز اختاذ القرارات يف املستوايت العليا دون  -
 .ياية أنفسهم وإمهال العنصر الشخصتركيز السلطة وضغوط اجلماعات غري الرمسية حلم -

على الرغم من أن كاًل من اتيلور وفايول اهتما برفع اإلنتاجية، إال أن مسامهة كل واحد منهما      
اهتم ابإلدارة كنظرية ميكن تعلمها وممارستها، بينما اتيلور اهتم ختتلف عن اآلخر، حيث أن فايول 

ابلنواحي العملية وحتليل احلركة والزمن واألعمال التنفيذية يف الورشة، وكان ماكس فيرب مهتما ابلتنظيم  
ككل من حيث تركيبه؛ وعلى العموم تعترب إسهاماهتم ذات أثر كبري يف الفكر اإلداري حيث اعتمدت  

 بحوث العلمية اليت أتت بعدهم وما زالت تعترب صاحلة يف جمملها.كمرجع لل

 

                                                           
، ص 1998الوهاب، الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارة، مركز مايد سارفيس لالستشارات والتطوير اإلداري، القاهرة، الطبعة الثانية، سعيد يس عامر، علي حممد عبد  1

11،12. 
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 والسلوكيةالعالقات اإلنسانية مدرسة  .2
إن القصور املسجل يف مدرسة املدرسة الكالسيكية واالنتقادات املوجهة إليها وعجزها عن           

وز مدرسة أخرى حل مشاكل العمل وانعدام االنسجام على مستوى وحدات العمل، دفعا ابجتاه بر 
مرتكزة على أهم الثغرات يف املدرسة األوىل وهي إمهال العنصر البشري، لذلك كان اهتمامها منصبا 
على دراسة وحتليل سلوك األفراد واجلماعات يف بيئة العمل، مستخدمة طرقا ومناهج علمية يف ذلك، 

ور كبري يف أداء األعمال وقد قامت هذه املدرسة على أساس فرضية مفادها أن للجانب اإلنساين د
 ونتائجها.

ومن املالحظ أن معظم الباحثني يف هذه املدرسة متخصصون يف علم النفس وعلم االجتماع وهو       
 ما يربر االهتمام ابلعنصر البشري على مستوى املؤسسات. 

 ميكن حتديد اجتاهان ابرزين يف هذه املدرسة مها مدخل العالقات اإلنسانية واملدخل السلوكي.و      

  ة:اإلنسانيالعالقات  خلمد -أ
ظهر مدخل العالقات اإلنسانية يف البداية نتيجة فكرة جتريبية بنفس أسلوب املدرسة العلمية يف      

التحليل مع تغيري موضوع الدراسة، فبدل أن يكون املوضوع اخنفاض اإلنتاجية بشكل مباشر توجه 
 سرتايل التون مايوالبحث حنو العوامل املادية احمليطة ابلعمل، وقد كان رائد هذا االجتاه الباحث اال

"Elton Mayoشركة بناء على طلب من  " الذي قام أبحباثهWestern Electric مواقعها  يف أحد
حيث   1932-1927ابلوالايت املتحدة األمريكية خالل فرتة (Hawthorne) املسمى هاورثن

)اإلضاءة، ساعات العمل،  ملتغريات املادية على اإلنتاجيةكان هدف الدراسة التعرف على أثر ا
، غري أن النتائج احملصلة أثبتت عدم وجود ارتباط بني اإلنتاجية (...ظروف احمليطة ابلعمل، األجورال

مما دفع  ،يف وجود عامل آخر مؤثر على اإلنتاجية بعيدا عن اجلوانب املادية املعروفة اففكرو واإلضاءة 
الهلا إىل أن اجلوانب االجتماعية والنفسية هي وا من خوصلبفريق البحث إىل اجراء جتارب أخرى ت

 السبب وراء زايدة اإلنتاجية، وهذا ما أدى إىل حتول مسار جتارب هاورثن إىل دراسة هذه اجلوانب
ها من ري اهتموا ابلروح املعنوية و واالنسجام بني جمموعات العمل، والرضى الوظيفي، وغ حيث

وهو ما أدى إىل تبلور فكر مدرسة إدارية جديدة اجلوانب النفسية واالجتماعية للعمال والعمل، 
 املختلفة.مغايرة للمدرسة السابقة مبداخلها 

                                                           
  اضر يف جيلفورد برب  1949سبتمرب سنة  7وتويف يوم  1880ديسمرب سنة  26التون مايو هو عامل نفس وعامل اجتماع أسرتايل، و لد أبسرتاليا يوم يطانيا. عمل كأستاذ حم 

( أين عمل كأستاذ يف 1947-1923مث يف جامعة بنسلفانيا، لكنه قضى معظم حياته املهنية يف مدرسة هارفرد لألعمال ) 1923اىل  1911جبامعة كوينزالد من 
، املشاكل السياسية 1945املشاكل االجتماعية للمدنية الصناعية ، 1933ي، وقدم عدة أحباث ومؤلفات منها: املشاكل اإلنسانية للمدنية الصناعية البحث الصناع

 ،1974للمدنية الصناعية 
  هاورثن(Hawthorneمصنع لشركة ) ابلوالايت املتحدة األمريكية.، الشركة العاملية لصنع اهلواتف وخدمات االتصاالتإلكرتيكوسرتن  وسرتن ، 
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اليت شكلت قواعد مدخل العالقات اإلنسانية، واليت  نتائجوقد وصلت دراسات هاورثن إىل أهم ال
 1مفادها:

 العنصر البشري هو أهم عناصر العمل؛ -
 ؛للعاملابلشعور ابلرضا والراحة النفسية  ةرتبطماإلنتاج يف زايدة ال -
أهداف  حقيقوتعاوهنم لت تفامههم تؤدي إىل عالقة جيدة بني العمال واملسئولنيوجود   -

 املنظمة؛
العوامل النفسية بل تشكل  ،والظروف املادية ليس هلا األمهية األوىل عند العمالاحلوافز  -

 املنظمة؛يكون هلا األثر الفعال يف زايدة اإلنتاج وحتسني العمل يف و  ،األولويةواحرتام اإلنسانية 
عمال، فاإلشراف الدميقراطي يؤثر العاملني قسطا من احلرية يف اجناز األ إلعطاء ضرورةهناك  -

 إجيااب على اإلنتاجية؛
القدرة على أداء العمل غري حمددة ابلقدرات اجلسمية للعامل بل وفق قدراته االجتماعية، أي  -

 من حيث تعامله مع مجاعة العمل؛ 
جمموعات تعرف ابجلماعات غري الرمسية، وهلا سلوك العمال ال يفسر كأفراد بل كأعضاء يف  -

 أثر كبري يف حتديد توجهاهتم وأدائهم ألعماهلم؛
 أمناط القيادة املبنية على اشراك العمال يف اختاذ القرارات هي األكثر فاعلية؛ -
هناك طرق أخرى لتنظيم العمل أكثر فاعلية من طريقة املدرسة الكالسيكية املتمثلة يف  -

 عمل؛التخصص وتقسيم ال
 ضرورة توفر املدراء على مهارات اجتماعية ابملوازاة مع املهارات الفنية الالزمة للعمل؛ -
ضرورة تطوير االتصاالت بني املستوايت التنظيمية خاصة االتصاالت الصاعدة بني املرؤوسني  -

 والرؤساء.
نقاط اعتربهتا عدت كزت ر  اليت(folletParker  Mary)فوليت  ماري ابكرونذكر أيضا مسامهات 

 ،املسؤولية مجاعية ،السلطوية املركزية استبعاد 2ضرورية وكانت نقاطا نقدية للدارة العلمية نذكر منها:
، حيث دعت إىل تناغم أعمال املدراء والعمال دون هيمنة، وركزت على السلطة استخدام

والتنسيق للسري احلسن للعمل، ووضعت اجملموعات وكيفية تكوينها، وأبرزت دور التعاون واملشاركة 
ن القوة والسلطة مفاهيم حركية غري جامدة لذلك اقرتحت أشارت إىل أ اقواعد للتنسيق السليم، كم

                                                           
 ؛  18، 17هاب، مرجع سابق، صراجع كال من: سعيد يس عامر، علي حممد عبد الو 1

 .66، 65، 64، ص2006املداخل والنظرايت املعاصرة، بروفيشيوانل للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل،  ، التنظيم اإلداري:حسن العلواين                 
 ماري ابكر فوليت Mary Parker follet  ابحثة متخصصة يف العلوم السياسية والقانونية والفلسفة، كما كانت مستشارة اجتماعية لعدة شركات أمريكية، وقد ،

 ل اتيلور للجانب اإلنساين هو سبب كتاابهتا عن اإلدارة،كان نقدها لتجاه
 .76،75، ص2004شريف، منال الكردي، أساسيات تنظيم وإدارة األعمال، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  علي 2
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السلطة أو القوة مع  لجتع والقوة أبنعلى اإلدارة العليا يف املنظمة أن تعيد النظر يف مفهوم السلطة 
الصراعات من خالل تكامل املصاحل، مشاركة العمال يف وكذلك تفادي ،  ضدهم وليسالعاملني 

 حتليل وتصميم العمل، وقد كتبت عدة كتاابت حول هذه األفكار وغريها.
 ركز يفحيث  (Chester Barnard) برانردشيسرت ومن بني رواد هذا املدخل أيضا نذكر       

مبدأ تفويض السلطة من )واالتصاالت القيادة ، السلطة واملسؤولية ،اجلوانب التنظيمية علىمؤلفاته 
، ونظر للمنظمة على أهنا كيان اجتماعي تعاوين، والتعاون هو األساس لتحقيق جناح الفرد األعلى(

 االهتمامواملنظمة معا، كما كان يرى أن االهتمام ابلعمل دون العمال ال حيقق النتائج املثلى بل 
، الرمسيمهية التنظيم غري أومن مسامهاته أيضا التأكيد على وجود و  ،هبما معا هو ما حيقق التوازن

ابإلضافة إىل مفهوم قبول السلطة حيث كان يرى أن للعمال احلق يف قبول أو رفض األوامر اإلدارة، 
 1 وحدد دور املدير يف تسهيل االتصاالت والتحفيز لرفع جهود العمال.

األوىل اليت أدت إىل ظهور  البدايةالعالقات اإلنسانية كانت  خلأن مد عموما ميكن القول     
مفاهيم علوم االجتماع والنفس لزايدة املعرفة ابلسلوك ة، ابستخدام السلوكياالجتماعية  النظرية

 اإلنساين يف بيئة العمل.
 يف اإلدارة: هذا املدخلونذكر هنا اجلوانب اليت ركز عليها  

رة املوجهة للفرد تعتربه "رجل فالنظ املادياالهتمام ابجلانب االنساين يف العمل جبانب العامل  -
اقتصادي اجتماعي" حيقق ذاته بدرجة كبرية من خالل تفاعله مع اآلخرين خاصة داخل مكان 

 العمل.
دارة عندما تتحقق حاجاته االجتماعية واالقتصادية وليس االقتصادية اإل لسلطةتتم االستجابة  -

 فقط.
وليست اقتصادية فقط، فإشباع حاجات العاملني النظر إىل املنظمة على أهنا وحدة اجتماعية  -

 ابملنظمة أصبحت من األهداف اليت تسعى إليها املنظمات العصرية.
ات األفراد )املادية، ف زايدة االنتاجية من خالل حتقيق اإلشباع املتوازن حلاجااستهد -

 (، االجتماعية
 ضاافرت و الرمسية ألن ذلك جزء من الطبيعة البشرية ذاهتا،  على تشجيع التنظيمات غري الرتكيز -

 تناقض بني أهداف التنظيم الرمسي وغري الرمسي. عدم وجود
 

                                                           
 (شيسرت ابرانردChester Barnard)  (:1961-1886) )قدم من كتبه كتاب )وظائف املدير (ExecutiveFunctios of The )  و 1937سنة

لالتصاالت، رئيس جملس إدارة شركة  At & T، استفاد من خربته كمدير لشركة 1948 (Organisation And Management))التنظيم واإلدارة(
 الرمسية، و الصفات القيادية الالزمة.، من إجنازاته التأكيد على أمهية التنظيمات غري  Company New Jersey Bell Telephoneنيوجرسي بل األمريكية

  .63 ،62احلديثة، مرجع سابق، ص ارةإلداحسني حرمي، مبادئ  1
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 :السلوكي خلاملد -ب
واعتباره  للعاملظهرت كرّد فعل ملدرسة اإلدارة العلمية إلغفاهلا اجلانب النفسي واالجتماعي      

رغم أهنا  اإلنسانية يف طرحها لفكرة االنسان االجتماعيالعالقات  وملدخل ،االنسان االقتصادي
مهمة ، وتقوم املدرسة السلوكية على افرتاض أن السلوك االنساين هو سلوك هادف وأن امتداد هلا

اإلدارة حماولة حتفيز األفراد واجلماعات على أداء العمل وذلك مبا يوفق بني حاجاهتم وحاجات 
وحماولة التنبؤ  املنظمة، كما اعتمدت على استخدام طرق البحث العلمي لتفسري السلوك اإلنساين

ثر تعقيدا لإلنسان مما قدمته االجتاهات السابقة، حيث اعتقدوا بوجود دوافع ، قدموا نظرة أكبه
الجتماعية كما طرح مؤسسو مدخل العالقات اللفرد غري املادية البحتة وفق نظرة الكالسيك وال 

وركز هذا االجتاه على دراسة وحتليل طبيعة العمل الذي يؤديه العامل ومدى تلبيته  اإلنسانية،
 .ثر فاعليةكألخري، وذلك ما يتيح استغالل امكانياته وقدراته ومهاراته بشكل أهذا ا حلاجات

 ،ورجير جوقد أسهم الكثري من الكتاب والباحثني يف ظهور هذه املدرسة مثل دوجالس ماك    
 .وغريهم ليكرت رينسس ،أرغريسكريس ،  ساميون هربرت، ابراهام ماسلو ،هريزبرجفريدريك 

  :املدخل السلوكي، نذكر منهاشكلت يف عمومها وقد كان لكل منهم مسامهة يف هذا اجملال 
 :نظرية احلاجات اإلنسانية -1
ماسلو أن  يعترب ،(Abraham Maslow) ابراهام ماسلو وصاحبها، السلوك اإلنساين مبادئأو  

فهو ما أن يشبع حاجة حىت تظهر لديه حاجة أخرى يبدأ السعي وراء  حاجة االنسان دائمة،
 :حسب الشكل التايل إشباعها، وقد رتب ماسلو احلاجات اإلنسانية يف هرم تصاعدي تبعاً ألمهيتها

 هرم ماسلو للحاجات اإلنسانية (09الشكل )
                   .................................................................... 

 احلاجة                                                                           
 الذات لتحقيق               حاجات اثنوية                                                      

                                        واالحرتام للتقدير احلاجة                                                                              
 احلاجة للحب واالنتماء                                                                مكانيةإ         
  ...............................           التناوب          
 واألماناألمن  حاجات                                                                               

 حاجات أولية                                                                                     
 الفسيولوجية احلاجات                                                                               

           ...................... 

 Roger Aim, L’essentiel de la théorie des organisations, Gualino, Paris,2006, p43 املصدر:                    

                                                           
 ابراهام ماسلوAbraham Maslow (1908-1970عامل نفس أمريكي ولد بنيويورك، متخصص يف السلوك اإلنساين، ومن أوائ ،)املنظرين الحتياجات ودوافع  ل

 االنسان يف العمل، واخنرط يف تكميل أعمال التون مايو، وهو صاحب هرم االحتياجات.
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 لفيسيولوجية )الوظائفية( كالطعاممن احلاجات ا يظهر ترتيب ماسلو للحاجات تصاعداي
والشراب، مث احلاجات األمنية كاملأوى، فاحلاجات االجتماعية كتكوين الصداقات مث حاجات 

نه يفرتض أن احلاجة املشبعة ال متثل دافعا أغري  وأخريًا حاجات حتقيق الذات،االحرتام، 
رتض يف طرحه أن اشباع هذه للسلوك، بل احلاجات غري املشبع هي ما حيرك االنسان، كما يف

 1، وبياهنا كالتايل:احلاجات عملية مستمرة ومتناوبة
 ؛وبقائههتدف إىل احملافظة على حياة اإلنسان و  يف قاعدة اهلرم ةأتيت احلاجات الفيزيولوجي -
حاجات نفسية حيتاجها اإلنسان للحفاظ على سلوكه  هي واألمان:األمن  حاجات -

حتمى اإلنسان من الضرر املدى  اليتتوفري العناصر املادية  يف تتمثل وتوازنه الطبيعي
  ؛واالطمئنانابالستقرار  هشعور و الفسيولوجية.  واملعنوي ومحاية حاجاته

يف الفرد أن يكون مقبوال  وهي حاجة :واالنتماءاالجتماعية أو احلاجة إىل احلب  احلاجات -
وأن حيظى بفرص التعاون مع أفراده، وان يشارك اآلخرين ويشعر اجملتمع الذي يعيش فيه 

 بقبوله يف الوسط الذي ينتمي إليه؛
تؤثر على سلوك االنسان مع نفسه  اليتمور هم األأمن  هي :والتقديرحاجات االحرتام  -

 ، خريناآلمع  والتفاعل اإلجيايب واالستقرار النفسيالتوازن حيث حتقق  غريهومع 
حلصول من حقه وعدم ايعتربها االنسان  اليتاملادية او املعنوية او السلوكية  هي احلاجاتو 

هي تقومي فحاجات التقدير االجتماعي ؛ أما خريننظره أمام اآل يفعليها ينقص من قيمته 
تقدير اآلخرين للفرد من  وإجنازاته أيإىل سلوكه  وكيف ينظروناملرء لسلوك االخرين جتاهه 

  ؛االجتماعية املناسبة له بني أعضاء اجملتمع وإعطائه املكانةبكفاءته  االعرتافخالل 
أن تتاح له الفرصة  ومهارته ورغبته يفالفرد بكفاءته  احساس يالذات: وهحاجات حتقيق  -

 الذي يرفع قيمة الفرد عند نفسه وعند اجملتمع. االجنازمن خالل وذلك  الستغالهلا
 : (Yو) (X) نظرية -2

ى قوم فلسفته اإلدارية علتو (Douglas McGregor)ورجير جماكدوجالس أسس هذه النظرية    
حتديد سلوكه اإلداري وابلتايل السلوك التنظيمي، و خاصة يعتنقها ة االفرتاض أبن كل مدير له فلسف

  رجال األعمالأتثر ابإلضافة لذلك فقد بنّي أن هناك عاماًل آخر يؤثر يف السلوك التنظيمي وهو 
 وهذا ما  حتتمل التعديل أو النقاش،ال  واقتناعهم هبا حيث أصبحت عندهممببادئ اإلدارة التقليدية 

                                                           
 ,p18.                       2001, USA, Hungry Minds,  ManagementPrinciples of  Ellen A. Benowitz , :راجع كال من 1

Roger Aim, L’essentiel de la théorie des organisations, Gualino, Paris, 2006, pp43, 44. 
  دوجالس ماكرجيورorDouglas McGreg) 1964–1906(،  هو من علماء النفس االجتماعي الذي أجرى العديد من البحوث حول الدافعية والسلوك العام

حىت وفاته، أستاذا  1954، واليت حسب وصفه حددت نظرته لعمل التنظيمات، وعمل منAntiochعمل لفرتة رئيسا تنفيذاي لكلية أنيتوش  للناس يف املنظمات،
 مبعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، ويعترب أول من أسس نظرية يف الدافعية.
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هذا  ورجير جماك، ويرفض داعتربوها الوسيلة الوحيدة للتأثري على األفرا أثر يف نظرهتم للسلطة اليت
حيث يرى أن السلطة نوع من أنواع التأثري وهناك أنواع أخرى كالتحفيز واالقناع، كما يعرتض طرح ال

انجتة عن الثروة على اعتبار املركز الرمسي املصدر الوحيد للسلطة فيؤكد على وجود سلطة غري رمسية 
والعلم واخلربة، كما عارض أيضا النظرة التقليدية للعالقة التنظيمية اليت تنظر للفرد من خالل  والقوة

توسع العالقة التنظيمية لتشمل جوانب عدية يف احلياة ويقدم نظرة أخرى أداء واجباته فقط، 
إىل التكامل بني  عود ناالجتماعية واالقتصادية لألفراد داخل منظماهتم، كما كان من األوائل الذي

 1هداف املنظمة.أأهداف الفرد و 
، حيث (Yو) (X)ماكجرجيور تصوراته للنظرية الكالسيكية وألفكاره اجلديدة يف نظرييت قدم     

خلص يف األوىل فروض النظرية التقليدية، وخلص يف الثانية وجهة نظره يف التعامل مع عنصر البشري 
 2النظريتني إىل ما يلي:داخل املنظمات، وقد تطرقت هتني 

  )وجهة النظر التقليدية(: Xنظرية 
 ؛كراهية فطرية للعمل وحياول جتنبهإن االنسان العادي لديه   -
 ؛لية ولذلك جيب أن ي وجه من رئيسهإن االنسان العادي يكره املسؤو  -
 ؛اإلنسان العادي خامل وغري طموح ويسعى فقط لألمن واالستقرار -
 ؛وال يسعى الختاذ موقف املخاطرة املبادأةاالنسان العادي يفقد  -
ربوا على العمل ويراقبوا ويوجهوا - لتحقيق  ويهددوا ابلعقاب أغلب الناس جيب أن جي 

 األهداف.
 )وجهة نظر العالقات االنسانية(: Yنظرية 

  ؛لذلكاالنسان بطبيعته حيب العمل كحبه للراحة مىت ما توفرت الظروف املناسبة  -
 ويلتزم بتحقيقرادته للعمل إبحتت الظروف االجتماعية واالقتصادية املالئمة يسعى الفرد  -

 ؛ة أو العائد املتوقع بعد حتقيقهااألهداف بسبب املكافأ
 ؛املسؤولية بل ويسعى إليهاحتت الظروف املناسبة يتعلم االنسان حتمل  -
 ؛واالستقرار رغباته وتؤمن له األمنتشبع االنسان طموح بطبيعته فهو يكرر تصرفاته اليت  -
  ؛كل التنظيمية إذا أعطي الفرصةواخليال يف حل املشا  ان قادر على استخدام الفكراالنس -
 ؛قادر على االبداع واالبتكار وركوب املخاطر إذا أعطي الفرصة لذلك اإلنسان -
 واحليدة لدفع األفراد للعمل. ةالوسيلإن العقاب ليس  -

                                                           
 .82علي شريف، منال الكردي، مرجع سابق، ص 1
 ؛77-75صص سابق،  راجع كال من: حسن علواين، مرجع 2

                                                                               Derek S. Pugh and David J. Hickson, op. cit, pp.144-147. 
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 العوامل الدافعة

إدراك الشخص 
 لقيمة عمله

إمكانيات التقدم 
 الوظيفة في

 المركز االجتماعي

 ظروف العمل

 العالقات مع الرؤساء

 نمط اإلشراف

 العوامل الوقائية

 وإدارتهاسياسة الشركة 

 ، وجعل الفرد حيس أنللنفس احمبب دارت حول ضرورة أن يكون مكان العمل Yنظريته خنلص إىل أن
  واستمراريتها. واملعنوية والنفسية واالجتماعيةفيها هو مصدر مهم إلشباع حاجاته املادية  هوجود

 ذات العاملني: نظرية -3
تقول النظرية أن الشعور ابلرضا عن العمل يتولد عن  (Frederik. Herzbergهريزبرغ )فريدريك  

مبحتوى العمل وطبيعته وتصف عالقة الفرد عوامل تسمى العوامل الدافعة أو احملفزة وهي اليت تتصل 
، هنا متنع الشعور ابلرضا عن العملمبا يعمله، وعندما تنخفض هذه العوامل عن املستوى املقبول فإ

لشعور بعدم الرضا يتولد من غياب عوامل تسمى ابلعوامل الواقية أو عوامل الصيانة وهي بينما ا
ابحمليط الذي يؤدي فيه عمله، فإذا اخنفضت العوامل الواقية ألدىن العوامل اليت تصف عالقة الفرد 

 (.09)الشكل أنظر  راض من املستوى املقبول من وجهة نظر الفرد فإنه يصبح غري
وابلرغم من االنتقادات اليت وجهت هلذه النظرية إال أهنا ال تزال هلا أمهيتها ألهنا حاول أن تفصل 

الواقية، وقد أدى هذا الفصل إىل مفهوم إثراء العمل والذي يعين تزويد بني العوامل الدافعة والعوامل 
األعمال بعوامل دافعة ولكن قبل زايدهتا جيب على اإلدارة توفري العوامل الواقية ألنه بدون ذلك 

  1يصبح الفرد أقل استجابة حملاوالت إثراء العمل.
 ( العوامل الوقاية والعوامل الدافعة10الشكل)

 
                                                                       

 
 
                                                                             
  

                                  
                                                                                

                 
                            

 

                                                           
 هريزبرغ فريدريك zbergFrederik. He (1923-2000أستاذ علم النفس الصناعي جبامعة أوات ،)Utah) (  ابلوالايت املتحدة األمريكية، أكمل أبعماله

 (، نتج عنها تقدمي نظرية ذات العاملني.1970-1950نظرية ماسلو، ويعترب أب فكرة اثراء العمل، قام ابحباثه حول املؤسسة بني فرتيت)
 .926-826ص ،سابق مرجع ؛رونوآخ أمحد بن الرمحن عبدراجع كال من:  1

                                                                                                          Roger Aim, op.cit, Paris, 2006, pp44, 45. 

 التقدم في الوظيفة إمكانية

 باإلنجازالشعور 

  المسؤولية

اهمية العمل نفسه 
 تحدي منفيه وما 

 التطور والنمو الشخصي

 من الوظيفياأل
 االستقاللية

والرواتب األجور 
 والمكافآت

 من إعداد الباحث املصدر:
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 1نذكر:ومن بني الرواد أيضا 
 :(Chris Argyris) أرغريسكريس 

أوضح فيه أن الكائن البشري ينمو ويتطور من  الفردية واملنظمات( اخلصائص)كتابه قدم        
الناحية اجلسمية والعقلية معا لكن التطور اجلسمي يتوقف عند سن معينة أما العقلي ففي تطور 

ويرى أن املستقبل للمؤسسات اليت تواجه التغريات بقدرات ذاتية من خالل التعلم الفردي  مستمر،
ة تسعى لتأمني حاجات اإلرضاء املعنوي للذات وإشباع ويرى أيضا أن اإلدارات املتميز والتنظيمي،  

يف األماكن املؤهلة للعمل مع توافقها مع رغباهتم سيؤدي إىل تغري  ووضع العاملني املادية،احلاجات 
، منافسة غري متكافئة بني العاملني لقخي فعل ذلك عدم و للمؤسسة، األهداف أبقل التكاليف 

 .التعويضات املاديةويفقدهم  لعمل وهذا يؤذيهم ارتك ويدفعهم ل
 Likert Rensis(: ( رنسيس ليكارت

اهتم مبوضع سلوك األفراد داخل املنظمات، وطور مفهوم العالقة املتكاملة اليت مفادها أن كل      
الدافعية  ضروري داخل املنظمة، ودعا إىل هيكل تنظيمي يعتمد علىو نه مهم فرد جيب أن حيس أب

تسيري ال أمناطوكان تركيزه األكرب حول  ،فرق العملمن خالل  خلق روح التعاونو الذاتية للعامل 
أربعة أنواع للقيادة متثلت يف القيادة املتسلطة، والقيادة  حيث حدد، وأثرها على فعالية املنظمات

تعتمد على عالقة حيث  ،األبوية، والقيادة االستشارية، وأخريا القيادة التشاركية واليت يتبناها ليكارت
، اختاذ القرار والرقابة عليه من طرف جمموعات العمل، وحتديد األهداف من دتعاونية بني األفرا

 .طرف اجملموعة
 :(Herbert Simon) ساميونهربرت 

وكيفية اختاذها وجعلها أكثر فعالية، وحدد  ركز يف دراسته على مشكلة اختاذ القرارات اإلدارية      
نشاطات استخباراتية ب لذلك متثلت يف إجياد املناسبة اليت تدعوا الختاذ القرار ابلقيام ثالث طرق

 مسار فعل معني  راختيا مث (،النشاط )تصميم املمكنة فعلال مسارات وحتليل وتطوير ابتكارلذلك، 
 .املنظماتعلى الناحية االجتماعية اإلنسانية لضمان جناح كما ركز   ؛من تلك االختيارات

                                                           
                    ,Paris, 2006, p4op.citRoger Aim ,;49 ,8                                                                               راجع كال من:            1

Jean Michel Plane, op. cit, pp.35- 42;  
كريس أرغريس Chris Argyris املؤسسات يف جامعة هارفرد، متخصص يف التعليم والسلوك التنظيمي، وهو ، كان أستاذ إدارة 1923، عامل نفس أمريكي ولد سنة

 ابحث وممارس تدخل على عدة مؤسسات خاصة وعمومية.
  رنسيس ليكرتLikert Rensis  )0319–81(19   إبنشاء معهد البحوث االجتماعية يف جامعة مشيغن، وإىل  1949عامل نفس اجتماعي أمريكي قام يف

وك اإلنساين يف التنظيمات، ويف تقاعده أسس شركته لالستشارات، ووضع فيها أفكاره حول إدارة لغاية تقاعده كان على رأس واحدة من أهم معاهد البحث اخلاصة ابلس
 .Jane Gibson Likertتابه األخري ألفه مع مساعدته وهي زوجته جني جبسن ليكرت ألف كاليت اجراها مع زمالئه، و األحباث  إىله واستندت كتب املنظمات،

  هربرت ساميونHerbert Simon (1916-2001 عامل سياسي واجتماعي أمريكي مميز، أثرت مسامهاته يف الفكر واالدراك يف عدة جماالت، بدأ حياته يف ،)
يف بريتسربغ  ( (Carnegie Mellonاإلدارة العمومية ويف البحوث التطبيقية، مث التحاق بعدة جامعات، كان أستاذ االعالم اآليل وعلم النفس يف جامعة كارنيجي 

((Pittsburgh 1978، حيث عمل مع رفاقه على حبث أساسي حول اختاذ القرار ابستعمال احلاسوب حملاكات التفكري البشري، حاز على جائزة نوبل لالقتصاد سنة. 
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 السلوكية االجتماعية نقد املدرسة ❖
 تاملدرسة االجتماعية السلوكية كغريها من املدارس ومن اإلجنازاالقول أن  مما سبق ميكن     

 الكثري مألتورغم أهنا  ،وتقدمت به خطوات لألمام البشرية هلا إسهامات أثرت هبا الفكر اإلداري
 نظرية إجياد يف الكايف ابلقدر تسهم ملإال أهنا  اإلدارية، وقدمت إضافة حمرتمة املعرفة يف الفجوات من

 عليها. املآخذ بعض إىل أدى ما هوإليها و  انتهت اليت من خالل النتائج لإلدارة
 1:يلي شري إليهانتبني قصورها وأخطاءها، اليت آخذ من اإلجيابيات اليت حتسب هلا واملو  

 اهتا نذكر:يابجيمن إ
  واستخدام فراد داخل املنظمة،األ وحاجات ودوافع ظروفل عميق تفهماستطاعت خلق  -

للوصول إىل هدف واحد   وإمكاانهتمواستغالل قدراهتم  العمل على حلفزهم ذلك كل
 ؛التعاون من جو يف كجماعة

 من خالل فتح نظرهم على البعد اإلنساين؛فهم واستيعاب أعماهلم  مكنت املديرين من -
 ؛يف العملاألبعاد النفسية واالجتماعية أثر املدرسة السلوكية  زتر أب -
 ؛ملإضافة مبدأ اثراء الع  -
 ؛ملرؤوسني نسبة إىل املدير الواحدوزايدة عدد ا اإلدارية الالمركزيةاجلمع بني   -
 ؛خلدمة زايدة اإلنتاجيةوجيهها إشباعها وت وحتديد طرقترتيب احلاجات اإلنسانية  -
 ،حتسني طرق القيادة داخل املنظمة -
 تقدمي قاعدة جيدة ملفهوم املشاركة والتمكني اليت ظهرت الحقا. -

 ومن السلبيات نذكر:                  
 تقدمي اقرتاحات تتعارض مع مصاحل أصحاب العمل؛ -
 رى؛األخ العوامل حساب على املنظمة يف اإلنساين لعاملالزائد اب ماالهتما -
 عدم استعمال طرق علمية يف حتصيل النتائج؛ -
 عدم تقدمي طرق لقياس اشباع احلاجات الذي ركزت عليه؛ -
  ؛املنظمة يف سلوكالعوامل اخلارجية على الامهال آاثر  -
 وامهال ودوره يف تشكل السلوك التنظيمي؛ كبري  بشكل الرمسي التنظيم إغفال -
  التشغيلية مع إمهال املستوايت األخرى؛على املستوايت  ماقتصار البحوث واالهتما -
 ، وعدم مشول النظرة للمنظمة كاملة.حمدودية النتائج احملصلة -

                                                           
 ديسمرب  17-15، )املعرفة عصر يف اإلدارة عوملة: الدويل العلمي املؤمتر، وتكامل تنوع أم وتباين تطور اإلداري الفكر نظرايت، بومخخم الفتاح عبدراجع كال من:  1

 .10، صلبنان، اجلنان جامعة(، 2012                  
  .21ص سابق، مرجع الوهاب، عبد حممد علي عامر، يس سعيد                  
 .49، 48، ص 2007طلعت عبد الوهاب السندي وآخرون، اإلدارة العامة: املفاهيم، الوظائف، األنشطة، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة،                   
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 مدخالت                                                أنشطة وعمليات                                       مخرجات

 

 

 

 
 التغذية العكسية

 .72ص  ،2011 الطبعة السابعة، ،سعود بن حممد النمر وآخرون، اإلدارة العامة: األسس والوظائف واالجتاهات احلديثة، مكتبة الشقري، الرايض املصدر:

 احلديثة املدرسة -ج
تطور الفكر اإلداري مل يتوقف عند املدرستني السابقتني، بل كانت هناك حبوث  مسارإن        

اإلدارة العلمية واملدرسة االجتماعية  السابقة ملدرسةعديدة ودراسات اعتمدت على نتائج الدراسات 
ا يف اإلدارة يطلق عليه يف أدبيات دوعلى االنتقادات املوجهة هلما وانتهجت خطا جديالسلوكية 

، غري أنه ارتكز ملا سبقه تمد على طرق وأساليب جديدةحيث اعالفكر اإلداري ابملدرسة احلديثة 
هربرت وأعمال  (Chester Barnardبرانرد )شيسرت وخاصة أعمال من حبوث ودراسات 

  أمهها. سنتناول، مداخل ونظرايتونشري إىل أان هلذه املدرسة عدة  ؛(Herbert Simon)ساميون
 النظم: نظرية -1

واحدة من أهم النظرايت ملا هلا تعترب ظهرت مدرسة النظم يف الستينات من القرن العشرين، و       
النتقادات املوجهة للمدارس السابقة حيث لالتجسيد العملي من أثر على الفكر اإلداري، وهي 

  بينما كانت نظرهتا أمشل وأكثر دقة. اجلوانب األخرىمهلت أاهتمت كل مدرسة جبانب و 
 1على اعتبارات مفادها:نظرية النظم تقوم و     

 ؛أن املؤسسة نظام مفتوح وليس مغلقا كما قررت االفرتاضات السابقة -
املنظمة عبارة عن نظام يشتمل على عناصر متعددة تتفاعل مع بعضها البعض ابستمرار  -

 متبادلة التأثري بينها؛
خمرجاهتا من  وتقدم هلامن البيئة اخلارجية مدخالت املنظمة هي نظام مفتوح حتصل على  -

 ؛سلع وخدمات
 .البيئةجزء من نظام أكرب وهو  وهي بدورها ،نظام مكون من أجزاءاملنظمة  -

 مكوانت النظام املفتوح: (11الشكل رقم )
  

    
 

 
 

 
          

 

                                                           
  من منت هذا البحث. 61أنظر الصفحة 
  من منت هذا البحث. 66أنظر الصفحة 

 .420، 419 ، ص1998، مركز اإلسكندرية للكتاب، (املبادئ واملهارات والوظائف)إدارة األعمال نبيل حممد مرسي،  اخلشروم، مصطفى حممدراجع كال من:  1

 سلع تحويل

 خدمات

 أفكار
... 

 بيئة النظام

 مادية

 بشرية

 معنوية

 تقنية
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 Karl Ludwig vonلويد فان بريتالنفي ) لأهم الباحثني املسامهني يف هذا املدخل نذكر: كار ومن 
Bertalanffy ،) فورسرت جاي رايت(Jay Wright Forrester  ،)كينث بولدينغ  

 (Kenneth Boulding)، (أنتوين ستايفورد بيريAnthony Stafford Beerهنري منتب ،) رغز 
(Henry Mintzberg.) 
 النظرية املوقفية: -2

على عكس املدارس  فهي املعاصر، التنظيمي الفكر يف اسهاما مهما املوقفية النظرية تعترب      
يكون واحد  منط تنظيميعدم وجود على  تركزبل  ،منطية اثبتة وصفات إداريةتقدم  الالسابقة 

، واحلل األمثل ولكل املنظماتدائم  ميكن تطبيقها بشكل واحدةدارية إنظرية  وال أفضل من غريه،
لذلك جيب  ،وقت آلخر ومن منظمة إىل أخرىهو احلل الذي يتالئم مع الظروف اليت ختتلف من 

  1.ةالظروف البيئية احمليطة ابملنظم األخذ بعني االعتبار
 بول لورانس وجاي لورش (،Woodward Joan)وودورد من أهم رواد هدا املدخل جند: جون 

Lawrence, Jay. Lorsch). Paul) مري وتراستإ Emery et Trist ،.وغريهم 
 :الكمية نظريةلا -3

امليدان العسكري حلل املشاكل املتعلقة بتسيري اإلمكاانت يف ظهرت هذه النظرية ابتداء       
العلمية، كما  تكامل بني عدة حقول من املعرفةالعسكرية أثناء احلروب، وهي مبنية على خلق 

يف معاجلة مشاكل  توقد سامه استعملت احلواسيب حلل للعمليات املعقدة وابلسرعة املناسبة،
 يف هبا يسرتشد نأ ينللمدير  ميكن ومعيارية موضوعية مناذج تقدمي، كما سامهت يف التخزين والنقل

 .هلم الشخصي واحلكم لتقديرمبوضوعية أكثر وهذا ما يقلل من اللجوء ل القرارات اختاذ
 كفاءة  لرفع استخدامها ميكن رايضية ومناذج ساليبأ يقدم الذي دارةاإل علمجيمع هذا املدخل بني و 

املعلومات  نظم ،اإلدارية اجملاالت يف والنماذج ساليباأل تطبيقب واليت العمليات وث، حبالقرارات
 2 .مناسبة بتكلفةو  رعةبس كثرية  معلومات جتمع بياانت قاعدة وهي اليت تقدم

 z:نظرية  -4
الذي قام ابجلمع واملقارنة بني ( William G. Ouchi) أوشي وليم هو النظرية هذه صاحب    

 والتخصص الدقيق، والتنظيم الياابين ،والرمسية ،التنظيم األمريكي مبميزاته من تقسيم العمل، واملركزية
 اختاذ يف التشاور على يقوم كما التنسيق، على تساعد رمسية غري تعاونية عالقات بوجود يتميزالذي 
 من جمموعة أي مجاعات إىل األعمال توكل حبيث اجلماعات هي األساسية الوحدة أن ويعترب القرار،

                                                           
 ؛ 94ص سابق، مرجع كردي، منال شريف، راجع كال من: علي 1

 .        66، ص 1999حممد إمساعيل بالل، مبادئ اإلدارة بني النظرية والتطبيق، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية                    
 .93رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص  2
 يطلق عليها أيضا اسم اإلدارة الياابنية. 
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حيث أكد على  أوشي مزج بن النظامني ولكن ،مجاعي بشكل املسؤولية حتمل يتم كما  األفراد، 
االهتمام ابلعمال حىت بعائالهتم، الرتقية  ،مجاعية العمل وفردية املسؤولية، فرتة استخدام طويلة

 من أقل درجة، ختصص معتدل، رقابة مرحية غري رمسية، اإلدارية املستوايت البطيء، قلةوالتقييم 
 1.اجلودة حلقاتا نهبي ومنمع احلفاظ على فرق العمل  الرمسية،
 2الياابنية:ة فلسفة اإلدار الدعائم األساسية لونذكر 
  ؛القرار ووضع األهداف اختاذالتعاون والتكامل واملشاركة يف حيث  اإلدارةمجاعية  -
حيث  والتعاون،وسيادة منط القيادة االجتماعية والعدالة  اإلنسانية،االهتمام ابلعالقات  -

  العمل؛دوره يف تقدمي التسهيالت الالزمة إلجناز  تمحوري
  لية؛الداخالرقابة  شفافيةو غري الرمسية الرقابة الذاتية  -
  ؛حيث يتم على مستوى العمل نفسهمشكالت العمل التفويض الكبري يف حل  -
 .ةالتقليديتدرج السلطة بدل مبنية على القبول واإلقناع  سلطة -

 :ديثةنقد املدرسة احل ❖
 والرتابط بنيلتفاعل االنتباه ل وبني ضرورة، للمنظمةنظرة شاملة يف تقدمي مدخل النظم جنح    

  جمرد وعمومي.فمفهوم النظم  ،حلل املشاكلم يقدم طرق ل أنه غري املكونة للنظاماألجزاء املتداخلة 
هنا تتطلب شروطا خاصة يف املدير، وتدفع أالنظرية املوقفية سابقاهتا أو تلغي ما قدمته، غري مل تناقض 

يكون من الصعب على أفراد املنظمة إىل استعمال كفاءات شخصية غري قابلة للتنميط، وبتغري املدراء 
 وهذا ما يؤثر على حتقيق األهداف، كما أهنا تتيح للمدراء تربير أخطائهم. التأقلم مع اإلدارة اجلديدة،

هنا ال تستطيع ترمجة بعض أابلنسبة للنظرية الكمية فرغم نتائجها اجليدة يف جماالت متعددة إىل 
، فالروح املعنوية وثقافة املنظمة هلا أتثري كبري على أداء املتغريات يف املنظمة إىل متغريات عددية

 املنظمات.
فإن حماولة تطبيقها خارج حيزها االجتماعي ذو اخلصوصية الثقافية املشاهبة  zوفيما خيص نظرية     

 ملا عند الياابنيني يفشل يف غالب األحوال ألنه يعتمد على عناصر غري قابلة للتعميم.
 وجود مسامهات عديدة يف الفكر اإلداري أوصلته إىل ما هو عليه اليوم، وكل مدخل له يف األخري نشري إىل

، فما قدم يف املدرسة العلمية وحىت قبلها من وهناك بناء لكل مدخل على ما سبقهمميزات وعليه مآخذ، 
ابإلدارة إىل  إجنازات آدم مسيث وصوال إىل اإلدارة املعاصرة تالقحت النظرايت واملداخل واملدارس للوصول

 درجة العلم اخلاص بعد أن كانت جمرد أفكار وطرق حلل املشاكل.

                                                           
 ، 2000الثالثة، الطبعة والتوزيع، للنشر الشروق دار عمان، املختلفة، املنظمات يف واجلماعي الفردي اإلنساين السلوك دراسة التنظيمي، السلوك القريويت، قاسم حممد 1

 .114،113 ص
 .34ص ،8199 الطبعة الثالثة، للكتاب،مركز اإلسكندرية  ،: الدعائم األساسية ومقومات النجاحوالتنظيمالتجربة الياابنية يف اإلدارة  وقحف،بأعبد السالم  2
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 املطلب الثالث: العمليات اإلدارية         
جمموع املهام اليت ينفذها اإلداريون إلدارة شؤون منظماهتم، وهناك اختالف بني  يقصد ابلعمليات اإلدارية       

املهتمني ابإلدارة حول عدد هذه العمليات غري أن هناك أربعة وظائف تظهر يف أغلب التقسيمات ويتم اعتمادها هنا 
 كن تفصيلها كما أييت.يف منت هذا البحث، وهي وظائف مرتبطة ببعضها من أجل إعطاء معنا للعمل اإلداري، مي

    :أوال: وظيفة التخطيط 
يعترب التخطيط من أهم وظائف اإلدارة ومن أهم أعمال املدير، وهي عملية أساسية تعتمد عليها ابقي       

يات أو حمدودية مما يدعوا إليالئها اهتماما كبريا من أجل تفادي فشل ابقي العملالوظائف اإلدارية بشكل رئيس، 
ايت، ويؤدي غيابه لتشتت اجلهود وتداخلها مما النتائج املتوقعة، ومن دوهنا يكون العمل غري واضح اخلطوات والنها

 يؤدي إىل فشل املؤسسات.
 :مفهوم وظيفة التخطيط .1

حيث عرف على أنه وتعرف بعدة تعريفات التخطيط هي أول عنصر من عناصر العملية اإلدارية، عملية       
التحديد املسبق للعمل وكيف ومىت جيب القيام به، كما عرف على أنه "عمل ذهين يعتمد على التفكري العميق 

  1ومواجهة مستقبله" حاضرهوالرؤية الصائبة اليت يستخدمها املخطط يف رؤية 
 2ستقبل"."التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل مع االستعداد هلذا امل عرفه فايولقد و      
كما ميكن تعريفها على أهنا جمموعة األنشطة اليت هتتم بتحديد أهداف وغاايت املؤسسة وما ترمي إليه من       

  3نتائج، مع توضيح األنشطة والسياسات والربامج املتوافق مع األهداف املرجوة.
ن التخطيط هو اجملهود الفكري املرتب واهلادف املبذول من طرف املسريين والذي يسبق أوميكن القول      

حتديد جل أعملية الفعل داخل املؤسسة، والذي يعتمد على معلومات سابقة وأيخذ ابالعتبار احلاضر من 
 ، وحتديد الوسائل الالزمة لذلك، يف حدود اإلمكاانت املوجودة.أهداف مستقبلية

 :لتخطيطاوظيفة أمهية  .2
  4ميكننا حتديد عدة نقاط متثل أمهية التخطيط داخل املنظمات على اختالف أنواعها، نعددها فيما يلي:     

 يوضح األهداف املرجوة حىت تكون حمور عمل األفراد سعيا لتحقيقها؛ -
 حيقق تنسيق وتوحيد اجلهود من أجل حتقيق األهداف ومينع االزدواجية؛ -
 األمثل للموارد يف اجتاه حتقيق األهداف؛يضمن االستعمال  -
 يساهم يف تفادي العمل غري املثمر من خالل الدراسة السليمة وحتديد اجلهود الضرورية فقط؛ -
 حيدد إطار الرقابة داخل املنظمة؛ -

                                                           
 .74طلعت عبد الوهاب السندي وآخرون، مرجع سابق، ص  1
 .14هاين عرب، أساسيات اإلدارة احلديثة، ملتقى البحث العلمي، مكتبة هاين عرب االلكرتونية، ص 2
 .20، ص 2006حامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، دارة احلديثة: النظرايت والعمليات اإلدارية ووظائف املنظمة، دار ، مبادئ اإلحسني حرمي3
 .67 ،57طلعت عبد الوهاب السندي وآخرون، مرجع سابق، صراجع كال من:  4
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 يقلل وقت اجناز األعمال وهو ما يقلل التكاليف؛ -
 يساعد على جتاوز حالة عدم التأكد عن طريق التنبؤ الصحيح؛ -
 يساهم يف تفادي النشاطات العشوائية وحيقق األداء املنظم. -

 أنواع التخطيط: .3
 1متعددة كما يلي: ميكن حتديد أنواع التخطيط وفق عدة مقاييس    

 : ختطيط طول املدى، ختطيط متوسط املدى، ختطيط قصري املدى.أنواع التخطيط حسب املدة
 .الدنيادارة العليا، ختطيط اإلدارة الوسطى، ختطيط اإلدارة أنواع التخطيط حسب املستوى: ختطيط اإل

 ا يف اجلدول التايل:مويوافق كل نوع من أنواع التخطيط نوع من اخلطط ك

 : أنواع التخطيط(02)رقم جدول 

 نوع اخلطة مدة التخطيط املستوى اإلداري
 خطة اسرتاتيجية طويلة املدى اإلدارة العليا

 خطة تكتيكية متوسطة املدى الدارة الوسطى
 خطة تشغيلية قصرية املدى اإلدارة الدنيا

 ابالعتماد على هاين عرب، مرجع سابق. من إعداد الباحثاملصدر: 
 :عملية التخطيط مراحل .4

 2مير التخطيط بعدة خطوات متتالية ميكن حتديدها فيما يلي:     
البعيد، وهذا يكون على مستوى اإلدارة العليا مث حيدد كل وضع األهداف بغية حتديد ما جيب فعله يف املدى  -

 مستوى أهدافه وفقها، مع ضرورة أن تكون األهداف موضوعية وقابلة للقياس؛
 وضع سياسات ارشادية تساعد يف اختيار أسلوب حتقيق األهداف؛ -
الداخلي واخلارجي للمنظمة حول اإلمكاانت واملوارد املتوفرة  طالكافية من احملي والبياانت املعلومات توفري -

 ؛، وتوضيح طرق احلصول على املوارد غري اجلاهزةلتحقيق األهداف
 تنظيم قائمة احتماالت لسري األنشطة املؤدية لتحقيق اهلدف؛ -
 تقييم البدائل املطروحة؛ -
 اختيار البديل املناسب واالمثل من بني البدائل املطروحة؛ -
 وأبي ترتيب زمين؛ بذلك،برامج للتنفيذ حتدد كيف سيتم تنفيذ املطلوب، ومن يقوم وضع  -
 مراقبة النتائج والتأكد من السري احلسن للخطة، وتقييمها مع اجراء التعديالت الالزمة. -

                                                           
 .15صمرجع سابق، هاين عرب،  1
             64ص.  ،2001 الطبعة األوىل احلامد للنشر والتوزيع، األردن،دار  :والوظائفوالنظرايت  : املبادئاإلدارةموفق حديد حممد،  2
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 عناصر التخطيط: .5
 1صر تتمثل يف:اعنعدد من التقوم عملية التخطيط اإلداري على 

 :األهدافحتديد   -أ
 واضح وموضوعي،صياغتها بشكل يشكل حتديد األهداف عصب عملية التخطيط، مما يدعوا ل      

أو ما  اإلمكاانت، وحمددة الزمن، كما جيب أن تكون وفق ما هو متاح من وبطريقة تكون قابلة للقياس
 .األداء والنتائج عملية تقويــمهنا حمور أألهنا ستكون حمور العملية كاملة، كما  ابإلمكان احلصول عليه،

 لتنبؤ:ا -ب
ويف أعماهلا استنادا  املنظمة،بيئة ما سيحدث يف املستقبل من تغريات يف  استشرافبه حماولة  يقصد      

 إىل طرق علمية ومنهجية تعتمد على أحداث املاضي.
  :السياسات -ت
يقصد هبا جمموعة القواعد والنظم واملبادئ والقوانني واللوائح اليت ترمسها وتصنعها اإلدارة العليا للمنظمة    

   .توحيد وتوجيه جمهودات العاملني يف كافة املستوايت اإلدارية حنو حتقيق اهلدف املنشود من أجل
  :الربامج -ث
 قضية جزئية. ةالربامج هي خطط صغرية بنطاق ضيق ملعاجل   
 اإلجراءات: -ج

اخلطوات التفصيلية أو املراحل اليت و  عليها،الطريقة الصحيحة اليت جيب أن يسري العمل هبا يقصد        
 ا.املعاملة من بدايتها إىل هنايته متر هبا

 الوسائل واألدوات:
 قوى بشرية وموارد مادية ومالية لتنفيذ اخلطة.املخصصة للخطة من وتعين اإلمكاانت 

 :عملية التخطيط معوقات .6
 2إن عملية التخطيط قد تالقي صعوابت ومعوقات تؤثر على خمرجاهتا كعملية أساسية نذكر من بينها:

 ابملنظمة؛حالة عدم التأكد اليت تتم فيها عملية التخطيط تؤدي إىل صعوبة التنبؤ ابملتغريات احمليطة  -
 سرعة التغريات يف البيئة اخلارجية للمنظمة تصعب عملية التخطيط نظرا لسرعة تغري التنبؤات؛  -
صعوبة احلصول على املعلومات املغذية لعملة التخطي أو اخنفاض نوعيتها ما يؤدي إىل أخطاء يف عملية  -

 التخطيط؛

                                                           
 .411ن ص2007، ةراجع كال من: خليل حممد الشماع، خضري كاظم محود، نظرية املنظمة، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالث 1

 .19-17ص هاين عرب، مرجع سابق، ص                   
 .63سابق، صموفق حديد حممد، مرجع راجع كال من:  2

 .83طلعت عبد الوهاب السندي وآخرون، مرجع سابق، ص                  
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صعوبة مشاركة مجيع املستوايت يف عملية التخطيط ما جيعل اخلطط غري دقيقة يف بعض األحيان وغري  -
 معربة عن الواقع داخل املنظمة؛ 

 ارتفاع تكلفة التخطيط جتعله عملية صعبة وقد تكون حمدودة عند بعض املنظمات؛ -
 ابعتباره عمل تغيريي. للمقاومة داخل املنظمةاحتمال تعرض التخطيط  -

 اثنيا: وظيفة التنظيم
أطر بعد عملية التخطيط أتيت عملية التنظيم واليت تعمل على وضع نتائج التخطيط موضع التنفيذ من خالل      

 ليها يف املبحث الثاين من هذا البحث.إسنتطرق  وأساليب
  اثلثا: وظيفة التوجيه

أتيت وظيفة التوجيه يف املرتبة الثالثة بعد وظيفة التخطيط ووظيفة التنظيم، وذلك ألن وجود خطة من خالل      
الوظيفة األوىل ووجود التنظيم الذي حدد من يقوم مباذا وحدد املسؤوليات والوحدات اإلدارية وتسلسل النشاطات 

لوجود وظيفة التوجيه  احيقق األهداف، وهو ما يدعو  وغريها من نتائج التنظيم، يكون لزاما ضبط اجلهود بشكل
 اليت حترك كافة النشاطات.

 :مفهوم وظيفة التوجيه -1
الوظيفية اإلدارية التنفيذية اليت تنطوي على قيادة األفراد واالشراف عليهم وتوجيههم يعرف التوجيه أبنه      

تركيز جهودهم وتعبئة طاقاهتم حول اهلدف  نوذلك لضماوارشادهم للطرق املثلى اليت تؤدى هبا االعمال 
 1.املقصود

والتنسيق بني جهودهم وقيادهتم من  حتفيزهمويعرف على أنه العملية اليت مبوجبها يتم االتصال ابلعمال و    
 2جل حتقيق األهداف.أ

تاجونه من ترمي إىل حتديد واجبات األفراد وتقدمي ما حي وميكن حتديد تعريف للتوجيه أبنه وظيفة إدارية   
 شروحات مع اإلرشاد والتشجيع، مع التنسيق بني نشاطاهتم قد حتقيق أهداف املنظمة.

  :التوجيه وظيفة أدوات -2
إن ممارسة وظيفة التوجيه يتطلب توافر عدة أدوات أو وسائل ومن هذه األدوات والوسائل: القيادة،       

 يلي: فيماميكن اجيازها  دافعية، وهي مفاهيم متقاربة ومتداخلةالاالتصال، 
 :القيادة -أ

 يلي:حيث يكون ما سواها تبعا هلا وميكن تعريفها كما القيادة هي جوهر وظيفة التوجيه         
 هنا التأثري عملية التأثري وقد تعين، هي عملية التأثري على األفراد وتشجيعهم لتحقيق أهداف املنظمةالقيادة 

 .غري رمسيبشكل رمسي أو 
                                                           

 . 89، ص2009بشري العالق، القيادة اإلدارية، دار اليازوري العلمية، عمان، الطبعة األوىل،  1
 .175، ص 2009دار صفا للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  رحبي مصطفى عليان، اإلدارة املعاصرة، 2
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القائد  طرفهذا التأثري يكون من 1وتعرف أبهنا ظاهرة التأثري املستمر لفرد ما على فرد أو جمموعة أفراد.    
، حيث ال شخصنة به أبدا قبغية حتقيق أهداف املؤسسة، لذل فإن اهلدف يبدأ من القائد لكنه ال يتعل

ن شغوفا بتحقيقه كلما أثر ول من يتمسك به وكل ما كاأن القائد إلألمور هنا، فإذا كان هناك هدف ف
 2على األفراد احمليطني به ومتكن من توجيههم حنو ما حيقق هذا اهلدف.

 أمناط القيادة: •
 3خيلف املسريون يف تبنيها: هناك عدة أمناط للقيادة

 معهم ملوالع املشكالت حل يف اشراكهمخالل  من على األفراد االجتماعي: يركز النمط -
 والرقابة؛ ألوامرغري أنه قليل االهتمام اب كسب قبوهلم،  ،كفريق

مع  الشديدة. والرقابة والتعليمات األوامر خالل من جابلعمل واإلنتا  ويهتم :األوتوقراطي النمط -
 ألفراد؛اهتمام بسيط اب

 واختاذ املشاكل حل يفحيث يشارك األفراد  والعمل األفراد بكل منويهتم  :الدميوقراطي النمط -
، وحيفزهم، كما أنه يسعى لتحقيق النتائج واالهداف مابحتياجاهت ايويل اهتمامو  القرارات،
 املسطرة؛ 

أنه دليل على  الوجود إال اندر بكل من العمل واألفراد، ورغم أنه مقليل االهتما :املهمل النمط -
 عدم تقدير القيادة ووجود خلل يف التسيري.

  ية والتحفيز:الدافع -ب
هي املؤثر الداخلي الذي حيرك وينشط رغم تقارب املفهومني إىل أنه يوجد اختالف بينهما، فالدافعية      

خلق جو من الثقة يف نفوس  القائدجيب على و  4،مث يوجه السلوك اإلنساين حنو حتقيق أهداف معينة
يف أداء  مرفع معنوايهتعن طريق طرق تعامل مناسبة تبعد أي سلوك سليب عند األفراد، وتؤدي إىل العاملني 

 ؛العمل
وهو ما يدفع األفراد لسلوك أحسن أو االستمرار يف سلوك  مالتحريك لألما أبنه التحفيز عرفيبينما     

 األهداف املسطرة. حتقيقة احمليطة ابلفرد بغية مقبول، هذا التأثري يكون من البيئ
 هي ةواحلوافز املعنوي األخرى، املزااي وبعض واملكافآت الرواتب وهي مادية حوافز إىل احلوافز وتنقسم     
 القرارات اختاذ يف واملشاركة الوظيفية، املسؤولياتزايدة  واألداء ابجلهد والتقدير واالعرتاف ،الرتقية فرص

 ة مثل املكافأة، أو اخلصم أو كذلك معنوية لباأو س موجبةوتقدمي االقرتاحات، وقد تكون احلوافز مادية 
                                                           

1 Ellen A. Benowitz, CliffsQuickReview Principles of Management, Hungry Minds, 2001, P141, 142.  
 .2، ص 2013، 515جاري برنسنن، املبادئ االثين عشر للقيادة العصرية، جملة خالصات، العدد  2
امللتقى الدويل صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، أمناط القيادة وفعالية صنع القرار يف املؤسسة،ناصر، واعر وسيلة، موسى عبد ال  3

 .4، ص2009
 .101ص  ،2009سامر جلدة، سلوك التنظيم والنظرايت اإلدارة احلديثة، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل،  4
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  1.العمل بفقدان أو التهديد الشكر خطابمثل  سلبية أو اجيابية
  ل:االتصا  -ت

 ،وختزينها ،وترميزها ،املعلومات ابستقبال األنشطة اخلاصة جمموعة عن عبارة هو االتصال أبنهيعرف      
القدرة على التفاهم واالرتباط، التسيري إىل حد كبري على  ويتوقف جناح 2،وعرضها ،واسرتجاعها ،وحتليلها

 توجيه.يتم حيث عن طريقه إال ابالتصال  وال يتم ذلك
ملا حيدثه من تعديل ملا يتضمنه من الفهم و نقل املعلومات من فرد آلخر يعترب من الضرورايت اجلوهرية و      

 3.وتغيري يف السلوك وحتقيق لألهداف ويساعد االتصال اجليد على أداء األعمال بطريقة أفضل
 :االتصال عناصر •

 4هناك عدة عناصر لالتصال نشرحها ابختصار فيم يلي:     
 جهاز؛ أو مجاعة أو فرد الرسالة مصدر هو: املرسل -
 ؛جهاز أو جمموعة أو فرد يكون وميكن أن الرسالة يستقبل املستقبل: وهو من -
 الرسالة لفهم املناسبة االتصال اةقن اختيار طريق عن للرسالة الذهين التغليف هو الرتميز: -

 ؛تبادلامل تفاهموالوصول لل دقيق بشكل
  ؛املعلومة لدوران املستعملة الطريقة هي: االتصال قناة -
  ؛املستقبل طرف من الرسالة حمتوى ويعين تفسري: الرتميز فك -
 حبيث للمرسل موجه االتصال من شكل يعترب الذي املستقبل فعل رد تتمثل: العكسية التغذية -

 ، ومن خالهلا نعرف جودة العملية االتصالية؛األدوار تتحول
 أو الرسالة غموض ويؤدي إىل االتصال سري حبسن خيل عنصر وهو كل: الضجيج أو التشويش -

 .جزئيا أو كليا  املسار على يؤثر االتصالية العملية يف ما ضجيج ويوجد دائما االتصال صعوبة
 أنواع االتصال: •

هناك عدة أنواع من االتصال ختتلف ابختالف املصدر واملسار والوصول، حيث هناك       
والعمودي  واألفقيالتسلسل اهلرمي(، ) والصاعد ل النازلالرمسي، واالتصااالتصال الرمسي وغري 

وى الواحد أو من مستوايت خمتلفة(، واالتصال الفردي واجلماعي، واالتصال من أفراد املست)
 الداخلي واخلارجي.

 
                                                           

 .52حممد قاسم القريويت، السلوك التنظيمي، مرجع سابق، ص 1
 .44ص ، 2004،اإلسكندرية ،اجلامعية الدار ،االتصال يف اإلدارية مهاراتك ترفع كيف ،ماهر أمحد 2

 .271مرجع سابق، ص حسني حرمي، مبادئ اإلدارة احلديثة، 3
 28.، ص 0620الطبعة الثالثة،للنشر، األردن، دار وائل ، والعمليات والوظائف النظرايتاإلدارة: مبادئ ، حممد قاسم القريويت 4
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 رابعا: وظيفة الرقابة
ن خنطط وننظم ونوجه أييت دور الرقابة للتأكد من أن أالوظيفة اإلدارية األخرية هي وظيفة الرقابة، فبعد       

  .اخلطوات السابقة كانت صحيحة وأدت إىل حتقيق األهداف
 مفهوم وظيفة الرقابة: .1

 ؛إجناز األهداف املرسومة متابعةأهم نشاطات اإلدارة من أجل األعمال املنجزة من  الرقابة علىإن        
 وتعرف الرقابة بعدة تعريفات منها:وحتديد املعوقات اليت ميكن أن تعيق ذلك اإلجناز، 

التخطيط له، وبني ما مت تنفيذه فعليا، وهي تعتمد على اخلطة كاس بني ما مت  عملية املقارنة الرقابة هي      
 1والتمييز.للمقارنة 

الرقابة هي املهمة اليت يتم مبوجبها مراجعة املهام املنجزة واألداء احملقق من أجل معرفة الفروقات بني ما مت        
 2ختطيطه وتنظيمه وبني بني ما مت إجنازه، وحماولة اجراء التصحيحات الالزمة.

وهبا نستطيع التأكد أن كل  دارة وتسيري األعمال،إقة النهائية يف سلسلة لحندد مما سبق أن الرقابة هي احل     
وهي شيء يف املنظمة يسري وفق ما خطط له ووفق اإلطار التنظيمي العام للمؤسسة من رسالة ورؤية وغريها، 

 ممتدة على كل فروع التنظيم ومكوانته سواء كانت بشرية أو مادية.
 :أمهية الرقابة .2

 فيما يلي:تربز أمهية الرقابة 
 تاالتغري  استباقن طريق ع املديرين النظام ذاه يساعد حيث يةالبيئ رياتالتغ مع يفالتكحتقق  -

 ؛اجلديدة احلالة مع والتكيف اهمع والتعامل
 ؛األخطاء كما تر  يللتق -
 ؛التكاليف ضختفي -
 تقييم كفاءة اخلطط املرسومة، ومدى مالئمة الوسائل املخصصة لتنفيذها؛  -
 حتديد مدى التنسيق بني أجزاء املنظمة؛ -
 تفادي اهلدر والعشوائية من خالل حتديد االحنرافات يف وقت مناسب قبل انتهاء العمل؛ -

 الرقابة أنواع .3
 :أنواع ثالث إىل إجرائها توقيت وفق عمى الرقابة تصنف      
  ؛صحيحةو  مناسبةمسارات العمل و  املواردحيث يتم التأكد من أن  ،التنفيذ قبل الرقابة -
 ؛العمل تنفيذ أثناء حيدث ما ذ، حيث تتابعالتنفي مع زامنةاملت الرقابة -
 الذي مت تنفيذه. العمل خمرجات، حيث يهتم ابلرقابة على التنفيذ بعد الرقابة -

                                                           
 .565اإلدارة: املبادئ واملهارات، الدار اجلامعية، االسكندرية، الطبعة غري موجودة، ص أمحد ماهر،  1
 .48هاين عرب، مرجع سابق، ص 2
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 الرقابيةالعملية مراحل  .4
 1كما يلي: خطواتتتم عملية الرقابة وفق عدة مراحل أو   

 تهي أدوا األداء معايريللمقارنة، و تكون كمعلم واملعايري األهداف : واملعايري األهداف حتديد -
 عناالحنراف  مدى لتحديد تستخدم ، والعملّيات أو الناس أداء مراقب ملساعدة صّممت قياس،

 املعايري و اإلداريّة املعايريجمموعتني، مها  إىل كانت  املعايري أايّ  تصنيفه ميكناملسطرة، و  األهداف
 مجيعها ترّكز أن ينبغي ،األداء وتقييمات واللوائح كالتقارير  أشياء عدة، حيث تتضمن األوىل الّتقنّية
املعايري التقنية بينما حتدد  ،احملددة األهداف لبلوغ املطلوب األداء ونوع األساسّية املساحات على

، واملعايري ميكن أن تكون من مصادر داخلية العمل وكيفية ماهية حيّدد: الّتقنّية ماهية وكيفية العمل
 ؛نوعّية أو كّمّية  ، كما ميكن أن تكونأو خارجية

  الفعلي احملقق؛ األداءون يف هذه املرحلة املدير  يقيس: األداء قياس -
واألهداف: يتم يف هذه املرحلة مقارنة نتائج قياس األداء الذي مت يف املرحلة  ابملعايري النتائج مقارنة -

ومنه يقررون ضرورة إجراء  أو ال، احملّددة املعايري مع يتناسب كانما إذا   وحيّددونالسابقة 
 تصحيحات من عدمه؛

يتم ذلك أخذا بعني االعتبار نقاط مهمة تتعلق بسالمة نتائج : املعايري عن االحنرافات تصحيح -
األداء احملقق  وحتليل االحنراف، أظهرت اليت القياسات دقّةو  املعياروذلك يعتمد على املقارنة ودقتها 

 قد يكون انتج عن خلل ما(.)االحنراف  سبب ملعرفة
 الفعالة الرقابة خصائص .5
 2جيب توفر بعض اخلصائص منها: انجحة وفعالةمن أجل القيام برقابة   

 ؛وواضحة جلميع األطراف ومةهمف الرقابية املعايري تكون أن -
  ؛وغري مكلفة اقتصادية املطبقة الرقابة يةلعم تكون أن -
 ؛تنفيذيها ىلع هوقدرت الرقابة يةلبعمم املراقب )أاي كان( إملا -
 ؛الرقابية واألدوات الوسائل وتنوع تعدد -
  ف؛والظرو  املواقف اختالف تراعي أن مبعىن مرنة، الرقابية يةلالعم تكون أن -
 أن تكون العملية شفافة؛  -
أن يكون هناك متيز يف العملية حيث ال يكون تنميط بني املستوايت فمراقبة على مستوى اإلدارة  -

  دارة الدنيا؛العليا ختتلف عنها يف اإل
 شراف الرقايب حاصل على سلطة وظيفية.أن يكون اإل -

                                                           
 .349-147 ص ، ص2011اإلدارة العاملة: األسس والوظائف واالجتاهات احلديثة، مكتبة الشقري، السعودية، الطبعة السابعة، سعود بن حممد وآخرون،  1
 .   245، ص2007طاهر حمسن الغاليب، اإلدارة واألعمال، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل ، ؛52هاين عرب، مرجع سابق، صراجع كال من:   2
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 للتنظيم إطار مفاهيمياملبحث الثاين: 
 متهيد:

 عليه اليوم، حيث ووجد اإلنسان غري أن صوره تطورت  مع الزمن من البدائية إىل ما همنذ  وجد التنظيملقد      
فأصبح يف الوقت احلايل جزءا من اإلدارة اليت تضم التخطيط، التنظيم،  توضحت معامله وصارت جوانبه أكثر تعقيدا

الرقـــابة، فبعد التخطيط تتكفل هذه الوظيفة بتنظيم املوارد وجمموعات األفراد، هذه اخلطوة املهمة إبمكاهنا ، التوجيه
رار و تعكس كيفية ردود أفعاهلم التأثري بعمق يف جناح املؤسسة أو فشلها، و متكن هذه الوظيفة األفراد من اختاذ الق

املوصلة األساليب أمام املشكالت، ويتكفل التنظيم بتوجيه النشاط البشري إىل حتقيق الغاايت من خالل توضيح 
 لذلك.

من خالل اإلجابة على عدت وذلك  من خالل هذا املبحث سنحد مالمح وحدود وحمددات هذه الوظيفة   
 التنظيم، وماهي حمدداته، وأنواعه، وحدوده.تساؤالت حول ماهية 

 املطلب األول: ماهية التنظيم
من خالل املطلب األول سنحاول اإلملام مباهية التنظيم وكنهه، كخطوة أوىل لتحليله ومعرفة ابقي جوانبه،      

 لذلك سنتعرف هنا على مفهوم التنظيم وأمهيته وأهدافه.

 التنظيممفهوم  أوال:   
مجاعة تعمل على حتقيق أهداف حمددة، فهو ظاهرة واكبت ظهور  تتواجد أينما وجدتظاهرة هو التنظيم       

الوصول للغاايت املنشودة، ونظرا لتشعب استعماله يف خمتلف العلوم وتطور اجملتمعات واألفراد، ملا له من أمهية يف 
ضاربت املعاين املقصودة منه كمصطلح رغم أمهيته وجوانب احلياة فقد حتددت له مفاهيم عدة تفسر مضمونه، وت

وقبل أن نتطرق على تفاصيله يكون من املهم حتديد املعىن املقصود من مصطلح التنظيم لكي يبىن عليه ما بعده.  
  1معني،أتليف أجزاء متآزرة ألداء غرض  فمن حيث اللغة يشري التنظيم إىل

 2ل تطوره فقط استعمل على ثالث مقاصد:أما يف أدبيات الفكر اإلداري على مراح     
 التنظيم مبعىن نظام: وهو الذي يتألف من أنظمة فرعية مرتابطة ومتبادلة األثر من أجل حتقيق هدف موحد.

 التنظيم مبعىن املنظمة: وهي اإلطار اجملمع واملوجه لإلمكاانت املختلفة من أجل غاية موحدة.
اإلدارية، وهو وظيفة إدارية تتضمن جمموعة أنشطة هادفة وحمددة تسعى لتجميع املوارد بطريقة التنظيم مبعىن العملية 

اهلدف، ويتحقق  ما هو خمطط لهضوئها  يتحقق علىرسم خريطة  منسقة للوصول إىل حتقيق األهداف، وهو مبثابة
اإلدارة، وهو املقصود يف ثنااي  والتنظيم مبفهومه األخري مل يظهر إىل بداية القرن العشرين حيث واكب تطور علم

 هذا البحث.

                                                           
1 http://www.maajim.com/dictionary,  03/04/2014. 

 .29، ص 1997قيس حممد العبيدي، التنظيم: املفهوم والنظرايت واملبادئ، اجلامعة املفتوحة، ليبيا،  2

http://www.maajim.com/dictionary
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لقد تعددت التعريفات اليت صيغة ملفهوم التنظيم، بتعدد املفكرين واملدارس، حيث يركز كل تعريف على      
 1رواد الفكر اإلداري ونوردها كما يلي: تعريفاتجانب يراه األهم، ومن أهم التعاريف املطروحة 

على أنه:" إمداد املشروع بكل ما يساعد على أتدية وظائفه من املواد األولية رأس  عرف هنري فايول التنظيم      
 املال واألفراد، وتقتضي وظيفة التنظيم من املدراء إقامة عالقات بني العاملني ببعض وبني األشياء بعضها ببعض".

التعاون اإلنساين من أجل حتقيق " الطريقة اليت يتم مبوجبها هأبن (James Mooney)وعرفه جيمس موين       
 هدف مشرتك".

:" حتديد أوجه النشاطات الالزمة لتحقيق أي هدف قائال (Lyndall Urwick)كما عرفه ليندل أرويك         
 وترتيبها يف جمموعات حبيث ميكن اسنادها إىل أشخاص".

وتعرف وظيفة التنظيم أيضا أبهنا الوظيفة اإلدارية اليت من خالهلا يتم ترتيب وتنسيق املوارد املختلفة للمنظمة        
 2والالزمة لتأدية مهماهتا وحتقيق أهدافها.

 3أبنه "تقسيم العمل والتنسيق بني النشاطات".( Mintzberg Henri)وهناك تعريف هنري منتسربغ       
التعاريف املختلفة املقدمة للتنظيم ميكن حتديد أبرز النقاط اليت تضمنتها هذه التعاريف كنشاطات من خالل 

 4مكونة للتنظيم:

 ؛حتديد أنشطة العمل اليت جيب أن تنجز لتحقيق األهداف التنظيمية -
 ؛تصنيف أنواع العمل املطلوبة وجمموعات العمل إىل وحدات عمل إدارية -
 وظائف حمددة؛تقسيم العمل إىل  -
 ة؛أشخاص مع إعطائهم قدر مناسب من السلط توزيع العامل على -
 وحتديد درجة املركزية والالمركزية؛ .القراراتتصميم مستوايت اختاذ  -
 حتديد نطاق االشراف؛ -
 التنسيق بني املهام املتنوعة؛ -

ات متكاملة تتضمن من خالل ما سبق ميكن صياغة تعريف للتنظيم مفاده أن التنظيم هو جمموعة خطو      
تقسيم العمل إىل مهام وجتميعها يف جمموعات وتوزيعها على األفراد مع متكينهم من السلطات املناسبة، وحتديد 

 العالقات بينهم مع توضيح مسارات واملستوايت العمل مع الرتاتبيات، والتنسيق بني كل هذه املهام. 
 

                                                           
 .26، 25قيس حممد العبيدي، مرجع سابق، ص 1
  .34، ص2006طارق طه أمحد، التنظيم: النظرايت، اهلياكل، التطبيقات، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، الطبعة غري موجودة،  2

3 Jean Luc Charron, Sabrine Sépari, Organisation et gestion de l'entreprise, Manuel et application, Paris, 
Dunod, 2ème édition, 2001: p24 

 .34طارق طه أمحد، مرجع سابق، ص 4
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 ثانيا: أمهية وظيفة التنظيم 
يف املنظمات على اختالف أنواعها وأهدافها فهو من أهم حمددات أمهية كبرية  على اإلداريالتنظيم  وزحي     

فشلها وزواهلا، وابعتباره وسيلة لبلوغ اهلدف أبحسن الطرق ومن خالل تعريفه التنظيم   وجناحها واستمراريتها أ
  1كوظيفة يظهر جليا دوره يف حتقيق العديد من الفوائد من أمهها:

  األهداف؛ وحتديد توضيح -
 حتقيق االنسجام والتوافق يف العمل وتفادي التضارب واالزدواجية؛ -
 وبيان يف التنظيم املتخصصة الوظائف حتديد خالل من والفنية والعملية العلمية اخلربات من االستفادة -

 ؛ومسؤولياهتا وشروطها متطلباهتا
 التخصصات؛ خمتلف بني والتكامل حتقيق وكذلك والصالحيات، التخصصات حول النزاعاتتفادي  -
 مكانه يعرف عضو كل أن حيث واضحا، حتديدا املنظمة عالقات حتديد على السليم التنظيم يساعد -

 ومرؤوسيه؛ برؤسائه وعالقته
 حتقيق يف يساهم كما األهداف حتقيق حنو وتوجيهها اجلماعة تصرفات توحيد يف السليم التنظيم يساعد -

 واملادية؛ البشرية للموارد استخدام أفضل
 يعترب أسلواب للرقابة على األداء؛ -
يساعد يف االتصال وتسهيل نقل املعلومات بني أجزاء املنظمة من خالل حتديد خطوط املهام  -

 واملسؤوليات والسلطة.

 ثالثا: أهداف وظيفة التنظيم 
 2يسعى التنظيم إىل حتقيق جمموعة أهداف منها:

 للمسؤوليات واالختصاصات داخل املنظمة؛التحديد الدقيق  -
 تقسيم العمل بشكل مدروس يف خمتلف املستوايت اإلدارية؛ -
 حتديد األنشطة واملهام وتوصيفها؛ -
 ؛اتوضيح العالقات بني أجزاء املنظمة وبني خمتلف املهام فيه -
 االختيار املناسب لألفراد وتكليفهم مبهامهم حسب قدراهتم ورغباهتم؛  -
 املختلفة الالزمة لتحقيق اهداف املنظمة؛ جتميع املوارد -
 وضع األطر التنفيذية للخطط املوضوعة سابقا؛ -
 التنسيق بني خمتلف املهام واألنشطة وتنسيق جهود العمال وإجياد شبكة اتصاالت بينية سليمة؛ -

                                                           
 .163، 162سعود بن حممد وآخرون، مرجع سابق ص   1
 ؛147راجع كال من: أمحد عبد الرمجان الشميمري وآخرون، مرجع سابق، ص2

 .24ن ص2002موسى اللوزي، التنظيم وإجراءات العمل، دار وائل للنشر، عمانن الطبعة األوىل،                  
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 توفري مناخ تنظيمي مالئم لتحقيق األهداف؛ -
النتائج، وحتقيق االستخدام األفضل هلذه التوليفة مع خلق التوازن بني موارد املنظمة واألهداف املسطرة و  -

 مراعاة العوامل اخلارجية املؤثرة.

 ال ــاين: التنظيم اإلداري الفعـاملطلب الث
إن التخطيط اجليد يف املؤسسة يضعها على املسار الصحيح لتحقيق أهدافها، ووظيفة التنظيم هي املكلفة      

، لكن حىت بوجود التنظيم بدون التنظيم سيؤول العمل إىل فوضىبوضع خمرجات وظيفة التخطيط حمل التنفيذ، و 
الة التنظيم غري الفعال، ويف واقع املنظمات فمن املمكن عدم حتقيق األهداف املسطرة، وفشل املنظمة وذلك يف ح

ميثل التنظيم واإلدارة السيئة أهم الفروق بني املنظمات الناجحة واألخرى الفاشلة ومن أجل تفادي ذلك والسعي 
لتحقيق تنظيم فعال حيقق أهدافه وخيلق مناخ مرحيا لألفراد، جيب حتقق عدت مزااي له، وانطالقا من هذا سوف 

 إىل مبادئ التنظيم، وخصائص التنظيم اإلداري الفعال، وبعض املؤشرات على عدم فعالية التنظيم.  نتطرق ابتداء 
 مبادئ التنظيم اإلداري  أوال:

ال نستطيع القول أن كل التنظيمات هلا نفس األساسات اليت تقوم عليها، غري أن الفكر اإلداري مجع عدة    
 1التنظيم نشرحها فيما يلي:مرتكزات ومبادئ تقوم عليها مجيع التنظيمات 

وجود هدف حمدد للمنظمة ككل ولكل  اهلدف له أتثري كبري على التنظيم، والبد من: دفمبدأ وحدة اهل .1
 ؛وجتميع كل الطاقات لذلكإدارة أو وحدة من الوحدات املشاركة يف حتقيق اهلدف النهائي 

مزااي التخصص والتعريف على مكوانت مبدأ تقسيم العمل: تقسيم العمل من حيث االستفادة من  .2
 ؛وعناصره الرئيسية والفرعية

مبدأ التنسيق: التنظيم يقسم العمل بني األفراد الذين ينبغي أن يتم التنسيق بني أعماهلم، والتنسيق هو  .3
 تعاون مرتب جلهود جمموعة األفراد لتوفري وحدة عمل يف إطار حتقيق اهلدف؛

عاال إذا جنح يف مقابلة أو حتقيق أهداف أبقل قدر من اجلهد والتكلفة مبدأ الفعالية: يعترب التنظيم ف .4
 ؛وتقاس الفعالية مبعيار الكفاية اإلنتاجية اليت تقاس بنسبة املخرجات ابلنسبة للمدخالت

 التفويض: جيب تفويض العمل على مستوايت متعددة مع توزيع السلطة املناسبة؛مبدأ  .5
بدقة سواء كان ذلك على مستوى كل إدارة أو منظمة وال يعين مبدأ الثبات: أي أن األهداف حمددة  .6

 ؛ذلك أن تكون األهداف جامدة ويصعب تعديلها أي يوجد قدر من املرونة يف التعامل معها
مبدأ الوظيفة: ومتيز حسب الوظائف األنشطة وليس حول األفراد ألن التنظيم جعل ليبقى ويستمر بغض  .7

 ؛النظر عن األفراد
                                                           

 .25، 24كال من: موسى اللوزي، مرجع سابق، صراجع   1
P G Aquinas,  Management Principles and Practice, Bharathiar University, Produced and Printed, By Excel 
books private limited, New Delhi, 2007, P66, 67. 
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 ويف األسفل، إىل األعلى من تنساب واملسؤولية السلطة أن املبدأ هذا يعينوح السلطة: تدرج ووضمبدأ  .8
  املختلفة، التنظيمية املستوايت عرب ومرؤوسيه رئيس كل بني العالقة تتحدد انسياهبا

اإلشراف عليهم  واحد لرئيس ميكن الذين العاملني من األقصى احلد به ويقصد ف:اإلشرا نطاق مبدأ .9
 ؛أفراد ستة عن يزيد وجيب أال

التغريات الداخلية يف ظل ومنوه  هيستوجب خلق مرونة للتنظيم من أجل استمرار مبدأ ديناميكية التنظيم:  .10
 واخلارجية؛

 وتداخل املهام؛ ةمبدأ وحدة األمر: حيث أي فرد ال يتلقى األوامر إال من رئيس واحد لتجنب االزدواجي .11
 االتصاالت: إن وجود نظام فرعي لالتصاالت ضروري النسياب املعلومة والفهم ولألداء اجليد للمنظمة؛ .12

 ثانيا: خصائص التنظيم اإلداري الفعال 
لكي يكون التنظيم فعاال جيب أن يتوفر على عدة خصائص ومسات، غري أنه من املهم اإلشارة إىل عدم منطية     

هذه اخلصائص بني التنظيمات املختلفة وحىت يف التنظيم الواحد نفسه بني فرتة وأخرى حيث جيب مراعاة الظروف 
 1ونعدد بعضا منها فيما يلي:الداخلية واخلارجية للمنظمة ومن مث حتديد اخلصائص اجليدة، 

  ممكنة؛ تكلفة أبقل املنظمة أهداف حتقيق -
 والتطوير، حيث يوفر بيئة داخلية مناسبة لذلك؛ اإلبداع عيشجت -
  الظروف؛ حسب والتكيف املرونة -
 مطاقاهت استغالل على األفراد يشجعو  التنظيم يسمح أن جيب حيث وتطويرها، البشرية املوارد تشجيع -

 كلما أكرب سؤولياتمب واالضطالع ،جديدة قدرات ومهارات اكتساب خالل منهتم للنمو والتطور وإمكاان
 خربهتم؛ زادت

 ؛تالوحداو  األنشطة خمتلف بني والتكامل التنسيق تسهيل -
  ؛تنفيذهاو  املنظمة اسرتاتيجية صياغة عملية سهيلت -
  ومعاجلتها؛ املعلومات انسيابو  تدفق سهولة -
    املنظمة؛ يف ألمهيتها وفقا املناسب االهتمام األنشطة إعطاء -
 ؛مبدأ التنسيق مبعىن أن تكون أهداف كل مدير متناسقة مع أهداف املدراء اآلخرين مراعاة -
 مسئول؛عدم إمهال أي وظيفة بدون و التغطية الشاملة  -
 ؛الوضوح أن يعرف كل شخص واجباته وصالحياته -
 ومسؤولياته؛التوازن بني الصالحيات املخولة للشخص  -
 ؛تنمية وتفعيل الرقابة الذاتية للفرديقود إىل  -

                                                           
 .150، 149 ص ،2003األوىل،  الطبعة ،التوزيعو  للنشر حامد دار عمان، كلي، منظور: املنظمات إدارة حرمي، حسنيراجع كال من:  1

 .98ص مرجع سابق، ،املعاصرة اإلدارة أسس ،عليان مصطفى رحبي                   
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 املنظمة.لتعاون بني العاملني يف احيقق  -

 مؤشرات التنظيم اإلداري غري الفعال ثالثا:
يف حالة وجود خلل يف املنظمة يكون التنظيم من اجلوانب اليت جيب مراجعتها، وهناك مؤشرات حول التنظيم     

 1 مه ما إذا كان اخللل يف التنظيم، نذكر منها:دحيدد وجودها من ع

 مشاكل املوارد البشرية: .1
 ظمة؛عدم الرضا بني املوظفني واخنفاض معدل والئهم للمن -
 ؛املوظفنيكثرة املشاكل بني  -
 قواعده؛و  هلوائح وعدم احرتاملعمل ابعدم اهتمام العاملني  -
  ؛زايدة معدل دوران العمال -
 ضعف فرص الرتقية والتقدم للعمال؛ -
 ضعف املعارف واملهارات لدي العمال؛ -

 مشاكل متعلقة ابختاذ القرارات: .2
 التناقض يف القرارات املتخذة واالرجتالية يف اختاذها؛ -
 صالحيات،تداخل الالسلطات و ضارب ت -
 القرارات واختاذ قرارات غري سليمة؛ ءبطي -
 عدم وصول املعلومات لألطراف املناسبة يف الوقت املناسب؛ -
 تكرار القرارات اخلاطئة وجزئيتها وهو انتج عن ضعف التنسيق؛ -

 مشاكل الصراعات والنزاعات: .3
 تنازع دائم للسلطات؛ -
 املسؤولية؛ و النتائج بسبب التعارض بني السلطةسؤولية عن املعدم حتمل  -
 عدم توازن يف حتمل أعباء العمل بني الوحدات أو األفراد )ضعف التفويض(؛ -

 مشاكل املرونة: .4
 غياب وحدات أو أقسام متخصصة يف البحث والتطوير؛ -
 عدم التوافق مع متغريات البيئة؛ -
 ت املصلحة مع املنظمة؛انعدام اإلبداع والتغيري وغياب التفاعل مع األطراف ذا -

 
                                                           

 ؛              149حسني حرمي، مبادئ اإلدارة احلديثة، مرجع سابق، صراجع كال من:  1
 .75 ،74مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص                    
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 مشاكل التكاليف: .5
 كثرة الرؤساء يف سلم الرتاتبية؛ -
 كثرة اإلجراءات واألعمال املكتبية؛ -
 الرتكيز على اجلوانب الشكلية للتنظيم )الرمسيات( وإمهال عامل اإلجناز والوصول لألهداف؛ -
 تكررا األعمال مما يشكل هدرا لإلمكاانت. -

نشري إىل أن هذه املظاهر مرتبطة كليا أو جزئيا خبلل ما يف التنظيم، مع احتمال أن تشارك عوامل أخرى يف     
حتليل األسباب وتتبع الثغرات عن طريق املراقبة الداخلية أو اخلارجية)االستشارة( ابعتماد حدوث هذه املشاكل، و 

 إلجراءات التصحيحية.ة هلذه املظاهر، والقيام ابقحتديد األسباب احلقي ميكن
 واع التنظيم اإلداري ـأن املطلب الثالث:

مــدى اعتمــاد تنظــيم العمــل  إىلميكــن حتديــد أنــواع للتنظــيم مــن خــالل الرمسيــة والالرمسيــة، حيــث تشــري الرمسيــة        
ـــا ، وتنفيـــذه علـــى آليـــات ومراحـــل وإجـــراءات وكيفيـــات حمـــددة ســـلفا وبدقـــة ابإلضـــافة إىل أن الرمسيـــة ستصـــبح مطلب

مـن قبــل األطـراف ذات املصـلحة وعلــى رأسـها الدولــة، كمـا تعـرب الرمسيــة عـن صـورة املؤسســة يف التعامـل مــع  ،قانونيـا
تنظــــيم رمســــي دون تنظــــيم غــــري رمســــي، فهمــــا متالزمــــان  دة أخــــرى ال يوجــــاألطــــراف املختلفــــة يف بيئتهــــا، ومــــن جهــــ

 ابلضرورة، وميكن تقدمي تفصيل هلذه النقطة فيما أييت. 
 أوال: التنظيم الرمسي 

 تعريف: .1
العالقات واملستوايت اإلدارية  الذي حيددينشأ مع نشأة املنظمة، و التنظيم الذي هو  الرمسيالتنظيم       

املسؤوليات والواجبات بطريقة تسمح أبداء العمل يف   ويقوم توزيع ،لألعمال اليت يقوم هبا األفراد واجلماعات
 مبا ،ابلنتائجو  به التنبؤالقدرة على  وابلتايل لسلوكالنسيب ل ثباتال وكل ذلك بطريقة تضمن إدارية،كل وحدة 

عموما، كما يتم مبوجبه إجياد هيكل تنظيمي يسمح ابلتكامل والتنسيق  واإلدارة والتوجيه األداءحتديد  يف يسهم
 أبرز ومنبني خمتلف األنشطة، ويربز خطوط العالقات وتوزيع السلطة وتدرجها وسائل االتصال وقنواهتا؛ 

 على املسؤوليات وتوزيع املكتب قوة أو املكتب سلطة واليت تعين ،البريوقراطية جند التنظيم متيز اليت السمات
 1.اخلربةو  االختصاصاألفضل وهو ما حيقق  األداء من التنظيم يتمكن حىت مكاتب عدة

 2ويقوم التنظيم الرمسي على ثالث قواعد هي:
 جمموعة القواعد واألنظمة القانونية املكتوبة امللزمة اليت حتكم تصرفات وحتركات األفراد داخل املنظمة،  -
 جمموعة املبادئ اإلدارية اليت حتكمه؛ -

                                                           
 .229،228قيس حممد العبيدي، مرجع سابق، ص 1
 .184سعود بن حممد وآخرون، مرجع سابق، ص 2
 .)سبق التطرق هلا حتت عنوان جزئي )مبادئ التنظيم اإلداري 
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 التقسيم اهلرمي ملكوانت التنظيم؛ -
 املستوايت اإلدارية يف التنظيم الرمسي:  .2

 1التنظيم الرمسي تتفاوت يف أدوارها وسلطاهتا: يفهناك ثالث مستوايت        
 اإلدارة العليا: -

يقع هذا املستوى يف هي املستوى األعلى يف التنظيم وعلى هذا املستوى تتم العمليات اإلدارية،      
هذا املستوى  ، ومن مهامهاملختلفة ن بتسمياتقمة اهلرم التنظيمي للمؤسسات عادة، ويشغله مديرو 

وضع اهليكل نظمة، وحتديد األهداف الشاملة للم واالسرتاتيجيات ورسم السياساتوضع اخلطط 
 .وحتديد املستوايت اإلدارية وتوزيع املراكز الوظيفية للمؤسسة،التنظيمي 

 اإلدارة الوسطى: -
، أكرب عدد من اإلدارينيتقع بني مستويني اإلدارة العليا والدنيا، ومتثل عادة  اإلدارة الوسطى      

اليت حددهتا اإلدارة  واالسرتاتيجياتختتص ابإلشراف على النشاطات الكفيلة بتنفيذ السياسات 
بتنسيق أعمال وتتكفل ، إىل خطط فرعية ترتجم السياسات احملددة من اإلدارة العليا حيثالعليا، 

املسامهة يف وضع  املنظمة،تلف أقسام تحديد معايري الرقابة واألداء يف خم، كما تقوم باإلدارة الدنيا
 .من خالل تقدمي البياانت واملعلومات لإلدارة العليا واخلطة العامةالسياسة 

 اإلدارة التنفيذية: -
رض أاإلدارة التنفيذية تتوىل تنفيذ اخلطط واألهداف اليت تضعها اإلدارات العليا والوسطى على       

 .العمل الفين واملهين الواقع إبشراف ومتابعة ميدانية أيضا، ويغلب يف هذا النوع التخصص الدقيق
 ثانيا: التنظيم غري الرمسي 

تواجد العنصر البشري على مستوى املنظمات وقضائه وقتا طويال ويوميا وعلى مدار السنوات الطويلة،         
كل ذلك يؤدي إىل خلق ترابط وتعامل وعالقات وجتمعات بشكل خمالف غري منصوص عليه يف التنظيم ، وهو 

 تتوقف عند اإلدارة والتنظيم فقط، بل غري الرمسي، هذا األخري يدفع لتناول قضااي خمتلفة ال مما يسمى ابلتنظي
تتعداها إىل جوانب اجتماعية ونفسية وسلوكية، وهذا ميثل البعد غري املرئي للتنظيم غري الرمسي، ورغم اختالف 
هذا البعد عن طبيعة التنظيم الرمسي إال أن له أتثريا كبريا عليه يصل إىل حد إجناحه أو إفشاله، وابلتايل جناح أو 

 مات.فشل املنظ
 تعريف التنظيم غري الرمسي  .1

لقد مت مالحظة التنظيم غري الرمسي من قبل رواد املدارس اإلدارية منذ اإلدارة العلمية، وزاد ظهوره يف       
ن اليت سبق احلديث عنها، مث تلت ذلك دراسات أوسع هلذه الظاهرة، ووجد ان التنظيم غري ر جتارب هاورث

 ي، لكن خارج نطاق سلطات واشراف املسؤولني الرمسيني، وهو تكتالت الرمسي يتكون داخل التنظيم الرمس
                                                           

 .185سعود بن حممد وآخرون، مرجع سابق، ص  1
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 اجتماعية تلقائية بني األفراد حيث يعملون مع بعضهم، وتنشا عالقات بينهم وتفاعالت اجتماعية مهنية.
 بني وتستمر تنشأ اليت واالجتماعية الشخصية العالقات من شبكة" أنه على التنظيم غري الرمسي يعرف    

 ."عفوية بطريقة وينشأ العمل، مكان وهو واحد، مكان يف وجودهم نتيجة ألفرادا
العاملني يف  التنظيم الذي ينشأ بطريقة عفوية غري مقصودة نتيجة للتفاعل الطبيعي بنيويعرف على أنه       

تقاليد وقواعد خاصة وهي يف العادة غري  وله ،ويصور جمموعة العالقات الطبيعية اليت تنشأ بينهم املؤسسة،
يتطور منط حمدد من املواقف واالجتاهات ليصبح ملزما وقد  التنظيمية،مكتوبة وال تظهر على اخلريطة 

 االسرتاحة فرتةيف  األفراد بعضلقاء ومن بعض مظاهر التنظيم غري الرمسي جند  ،التنظيمألعضاء هذا 
ات عديدة ومتنوعة وخمتلفة، ماعة املصلحة أو مجاعة الصداقة أو مجاعما يسمى جب الغذاء، أو وجبات لتناول

وال ميكن  املهارات،ساعد يف سهولة العمل ومرونة التنظيم املطبق وتطوير وأحياان متضاربة املصاحل، وهذا 
هم مسؤولية ف نظمةتقع على إدارة املاملنظمة، بل يف ظل هذا الواقع االستغناء عن التنظيم غري الرمسي يف 

وحتقيق االنسجام والتعاون بينه وبني التنظيم الرمسي ملا له  اوسلوك اجلماعة فيه ةرمسيالغري  اتطبيعة التنظيم
 1.العاملنيمن أتثري ال يستهان به يف سري العمل وأداء 

 خصائص التنظيم غري الرمسي: .2
 2نلخصها فيما يلي:حتدد مالمح التنظيم غري الرمسي يف املؤسسات من خالل جمموعة خصائص 

العالقات املكونة للتنظيم الرمسي متثل رقابة اجتماعية، وتنشئ معايري سلوكّية معينة تتطلب االمتثال   -
 من أعضاء اجملموعة، وقد تتعارض هذه املعايري مع القيم املوضوعة من جانب التنظيم الرمسي؛

يث يكون بناء العالقات معقد وغري وختتلف وسائل حتليل ودراسة التنظيم غري الرمسي عن الرمسي؛ ح -
 منطي، مما يستدعي يتم استخدام طرق التحليل االجتماعي لدراسته وهي أكثر تعقيدا وصعوبة؛

 التنظيم غري الرمسي يتمتع بنظام اتصال مغاير ملا هو موجود يف التنظيم الرمسي؛ -
 ة واالجتاهات؛التنظيم غري الرمسي حمدود العضوية ويضم األفراد املتقاربني يف املصلح -
 عدم االستقرار الناتج عن اختيارية العالقات بني األفراد؛ -
 بروز القيادات غري الرمسية؛ -
 تعدد القيادات وتوزيع األدوار بني األفراد حسب املواقف وحسب القدرات؛ -
 السلطة تكتسب من القدرة على تلبية احتياجات اجملموعة وتسيريها وليس من السلطة الوظيفية؛ -
 نظيم غري الرمسي يستدعي استقرار العالقات بني األفراد املكونني له، وهذا ما جيعل مقاومة بقاء الت -

                                                           
 ؛238،239راجع كال من: قيس حممد العبيدي، مرجع سابق، ص 1

 .   105رحبي مصطفى عليان، مرجع سابق، ص                   
 Luc Brunet,André Savoie,La face cachée de l'organisation: groupes, cliques et clans, Collection  Paramètres, 
2003, pp18.19. 

 .243،242قيس حممد العبيدي، مرجع سابق، ص 2
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 التغيري من هذا التنظيم قوية خاصة إذا كان التغيري يتعارض مع مسار العالقات املوجودة بني األفراد؛ -
 الرمسي:التنظيم غري وعيوب  مزااي .3

إن وجود التنظيم غري الرمسي يف املنظمات غري قابل للتغيري لكن قابل لالستغالل األمثل نظرا ملا له من مزااي  
  1جيدة، كما له عيوب من األفضل العمل على احلد أتثريها، حندد بعضها كما يلي:

 مزااي التنظيم غري الرمسي: -أ
التنظيم الرمسي  تتبع املسارات املعتادة يفإشباع حاجات اجتماعية للعاملني إبقامة العالقات اليت ال  -

  م؛التنظي أعضاء يف هذانظمة قد جتد أفرادا من أقسام أو مستوايت خمتلفة يف املحيث 
  ؛فهم رغبات املوظفني وحاجاهتم بشكل أفضل  -
 االتصال، وحتسنيالرمسي يف نواحي متعددة كالسرعة يف  التنظيم غري الرمسي أن يدعم التنظيم إبمكان -

 نوعيته،
  مثال،جمموعة االسرتاحة  مكانية تبادل املعلومات املفيدة للعمل من خالل األحاديث يفإ  -
 وفرصة لتحفيز األفراد من أجل االبداع والتطوير وإظهار مهاراهتم غري املعروفة، -
 واألفراد،تسهيل التنسيق بني األعمال  -
 ، املنظمةخلق روح الفريق بني العاملني، وتسهيل عملية تكيفهم يف  -

  ؛اجيتهتنإجياد رقابة مجاعية على العامل تدفعه إىل حتسني ا -
 ؛األعمال إجناز على يساعد مما القرارات إصدار يف املرونة من نوع إجياد -
وهذا ما يشكل  ،الرمسي التنظيم مبستوايت االتصال يف سرعة أكثر تكون حبيث تقويتهو  االتصال دعم -

 قنواته االتصالية إليصال الرسائل املطلوبة؛ لفرصة لإلدارة الستعما
يعمل التنظيم غري الرمسي على جتسيد مطالب أعضائه ورفعها لإلدارة كما يقاوم أي إضرار حبقوقهم  -

 ؛املادية واملعنوية
من متاعب ومشكالت ويتبادلون اآلراء حول يعترب متنفسا ألفراده يعربون فيه عما يالقونه يف منظمتهم  -

 األمور اليت هتمهم؛
 .يساعد يف زايدة اإلنتاجية عندما تلتقي أهدافه مع هذا التوجه -

 عيوب التنظيم غري الرمسي: -ب
 ؛العمل إلهناء املخصص الوقت زايدة إىل يؤدي الرمسي، غري التنظيم يف وإصدارها القرارات اختاذ -
 يف ذلك يكون قدو  العاملني نفوس يف السلبية وبث لتخريباألفراد الساعني ل من السلبيات بعض بروز -

 .الرمسي للتنظيم احلقيقي اهلدف ضدو غري الرمسي،  التنظيم صاحل غري
 أعضاء التنظيم غري الرمسي على ذلك؛  اتفاقيؤدي إىل ختفيض مستوى اإلنتاج يف املنظمة، يف حالة  -

                                                           
 .266ص، 1987دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة، الطعة السابعة، حممد شاكر عصفور، أصول التنظيم واألساليب،  1
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 وتعليمات مهمة يف التنظيم الرمسي؛قد يؤدي إىل جتاوز قواعد  -
 ومهماهتا،ن إبمكانه عرقلة مساعيها إرمسي ومل حتسن توجيهه فالوإذا مل تتفهم اإلدارة طبيعة التنظيم غري 

بث اإلشاعات ومعارضة أي تغيري أو تطوير وتشويه االتصال يف  مثل،وذلك عن طريق وسائل عدة 
وابلتايل فشلها يف حتقيق  نظمةلني مما يؤثر على أداء املوإضعاف الروح املعنوية للعام ،بعض األحيان

 ملصلحة املنظمة. وابملقابل تفهم ذلك قد يؤدي إىل توجيه التنظيم غري الرمسي أهدافها
 التنظيم غري الرمسي والتنظيم الرمسي  الفرق بني .4

 كالتايل:ناك فروق جوهرية بني التنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي نلخص أمهها  ه
يتكون التنظيم غري الرمسي بطريقة عفوية غري منظمة من خالل جمموعة من األشخاص يتجمعون يف  -

 ؛مسبقا هلا ومدروسةيتكون بطريقة خمطط الرمسي الذي التنظيمي ، على خالف موقع معني للمنظمة
 حيدد التنظيم الرمسي من خالل مبادئبينما  ،رمسيالتعترب العالقات الشخصية أساس التنظيم غري  -

 ؛ومعايري مكتوبة
تشكل العالقات الشخصية قوة ضغط على األشخاص العاملني يف املنظمة من أجل تبين مواقف  -

 الرمسي واجتاهات معينة قد تتعرض مع القواعد واملعايري اليت حيددها اهليكل التنظيمي
غري الرمسي هو إشباع التنظيم يكون الدافع الرئيسي لألشخاص العاملني يف املنظمة حنو الدخول يف  -

الرمسي القيام ابلواجبات التنظيم بينما تكون أهداف األشخاص ، حاجاهتم النفسية واالجتماعية
 .واملهام الوظيفية

 وهناك فروقات أخري ندرجها يف اجلدول املوايل:
 (: الفرق بني التنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي03اجلدول رقم )

 التنظيم غري الرمسي التنظيم الرمسي
 القسم أو اإلدارة

 املوظفون 
 التوائم املهين

 واجبات ومهام وظيفة
 قيم وقواعد مدروسة

 عالقات عمل
 حتقيق أهداف العمل

 اجلماعة
 أعضاء اجلماعة

 اجلاذبية االجتماعية
 أنشطة متنوعة

 قيم وقواعد متفق عليها
 عالقات اجتماعية

 اشباع حاجات متعددة

 .295مرجع سابق، ص سعيد يس عامر، علي حممد عبد الوهاب،املصدر: 
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 املبحث الثالث: العمليات التنظيمية 
وتوزيعها على تتم على مستوى املؤسسات عمليات كثرية ومتنوعة، وهو ما يستدعي جتميعها يف جمموعات،     

خمتلف املستوايت، مع خلق التكامل والتتابع املدروس بينها، ويف هذا املبحث نتعرف على هذه العمليات اليت 
حددانها يف مطلبني، األول يتعلق ابهليكل التنظيمي وكل ما خيصه، والثاين يتناول املركزية والالمركزية، واليت تصنف  

 مية.كعملية تنظيمية أكثر منها عالقة تنظي
  املطلب األول: اهليكل التنظيمي

، حيث مع انتشار املنظمات وبروزها كأحد أهم التنظيمي، من أهم مواضع اإلدارة اهليكل موضوع يعترب      
زاد التحدي يف أتسيس منظمات قوية والعمل على استمراريتها، ومن  ،مالمح العصر وزايدة أمهتها للفرد واجملتمع

أهدافها، ولذلك كان البد من الرتكيز على اهليكل التنظيمي الذي حيقق ذلك خاصة وأن هذا أجل ضمان حتقيق 
 اهليكل ال يكون منطيا يف املنظمات بل خيتلف من منظمة إىل أخرى حسب أهدافها وظروفها.

 أوال: ماهية اهليكل التنظيمي 
  لإلحاطة مباهية اهليكل التنظيمي نتطرق ملفهومه وأمهية أبعاده.       

 :التنظيمي اهليكل مفهوم .1
خالله  إن اجناز األعمال يف أي منظمة يتطلب وجود تقسيمات معينة ومستوايت إدارية خمتلفة، ومن      
 القرار، عملية اختاذ من يسهل ببعض، كما بعضها اإلداراتو  األقسام عالقات ويظهر السلطات، حتديد ميكن

النشاطات املختلفة وهذا ما يتضمنه عمليا اهليكل التنظيمي االتصال، ومينع التداخل بني  عمليةويسهل 
 للمنظمات، ويتم ذلك على أسس علمية، وكل ذلك من أجل حتقيق األهداف املسطرة.

 عضها فيما يلي:ببعدة تعريفات نتطرق ل عرف وقد 
 إىل العمل تقسيم مبوجبها يتم اليت الوسائل أو الطرق من جمموعة" أنه على Mintzberg عرفه منتزبرغ      

 1".النشاطات هذه بني الضروري التنسيق ضمان مث ومن وحمددة، واضحة نشاطات
وعرفه مصطفى حممود أبنه:" هو اإلطار النظامي الذي حيدد من خالله يتحدد من يعمل ماذا ومىت       

وكيف ومع من، وينقسم اهليكل التنظيمي إىل عدة مستوايت يشغل كل منها أفراد ذوي مهارات وقدرات 
 2خمتلفة حبسب املسؤولية اليت يتحملون عبئها والسلطا اليت يتمتعون هبا".

  3كما يلي:  Robinnsوروبنس  Fleetوفلييت  Stonarكل من ستونر يعرفه  
 خطوط حتديد عرب املنظمة إدارة خالهلا من يتم اليت الرمسية اآللية ":أبنه التنظيمي اهليكل Stonarيرى     

 ."واملرؤوسني الرؤساء بني واالتصال السلطة
                                                           

1 Henry Mintzberg, structure et dynamiques de l'organisation, Edition d'Organisation, Paris,18ème édition, 
2005, p:18. 

 119، ص 2005مصطفى حممود أبو بكر، التنظيم اإلداري يف املنظمات املعاصرة، الدار اجلامعية اإلسكندرية، 2
 .434،433ص ،األوىل ، الطبعةاجلامعية للخدمات العريب املركز ،عمان التنظيمي، لسلوكا حتليلإبراهيم اجلزراوي، موسى املدهون، 3
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 وطبيعة شكل حيدد الذي التنظيمية الوحدات بني والعالقات واملسائلة للسلطة نظام " أبنه Fleetويعرف       
 ."للمنظمة الالزم العمل
 ورمسيته تعقده التنظيم ودرجة إدارة خالهلا من نصف إدارة ":أبنه التنظيمي اهليكل Robinnsيعرف  كما        

  ومركزيته." 
ويعرفه القريويت:"الطريقة اليت يتم من خالهلا تنظيم املهام، وحتديد األدوار الرئيسية للعاملني، وتبيني نظام       

 1تبادل املعلومات، وحتديد آليات التنسيق، وأمناط التفاعل الالزمة بني األقسام املختلفة والعاملني فيها"
 املفهوم هذا ويشري ،التنظيم ووظائف أجزاء بني املتبادلة للعالقات ترتيب " أبنه دره الباري عبد يعرفه كما       

 2"بفاعلية األهداف حتقيق لغاايت للسلطة اهلرمي التسلسل إىل
وارتباطاهتا اإلدارية  شكل وإطار التسلسل اإلداري للمؤسسة يوضح فيه مواقع الوظائف ويعرف أيضا أبنه     

واملسؤولية داخل التنظيم، حيث يستطيع الناظر إىل اهليكل  والعالقات بني األفراد كما يوضح خطوط السلطة
  3.فيها املؤسسة واملسؤوليات والسلطات واألقسام داخلمؤسسة التعرف على الوحدات  التنظيمي ألي

  السابقة اشتماهلا على عدة عناصر للهيكل التنظيمي منها: التعريفات من ويالحظ
 ؛خمتلفة ووحدات تنظيمية تقسيمات على حيتوي -
 حمددة؛ مهام وجود أي ،العمل يف التخصص -
 اإلشراف؛ نطاق -
 ؛والالمركزية املركزية حيث من القرار اختاذ مواقع -
 يد خطوط االتصال؛دحت -
 ؛واملسئولية السلطة خطوط -
إطار يوضح  عن عبارةمما سبق ميكن حتديد تعريف خاص للهيكل التنظيمي حيث ميكن تعريفه أبنه  ❖

، وحيدد العالقة الرمسية بني األفراد وبني اإلدارية اليت تتكون منها املنظمةوالوحدات واألقسام التقسيمات 
، ويرتب الوحدات واألقسام والوظائف كما حيدد خطوط السلطة داخل املنظمة الوحدات واألقسام،

 حسب مستوايهتا، ويقسم األنشطة املختلفة، ويبني نطاق االشراف الالزم لتنفيذ األعمال. 
 التنظيمي اهليكل أمهية .2

يعترب اهليكل التنظيمي أحد أركان الفعالية التنظيمية ملا له من أمهية كربى يف املنظمة، تكمن يف اعتباره      
   4جامعا مليزات وفوائد كثرية منها:

                                                           
 .50مرجع سابق، ص ،اإلدارةمبادئ  حممد قاسم القريويت،1
 .16 ص، 1994األوىل،  الطبعة ،عمان ،الطالبية للخدمات العريب املركز، والعمليات املفاهيم ،احلديثة اإلدارة ،وآخرون دره الباري عبد 2
 .247ص ، 2007 القاهرة، الطبعة غري موجودة،احلديث، ، اإلدارة املعاصرة، املكتب اجلامعي وآخرون علي شريف 3
 ؛،4847، ص2006راجع كال من: حسني حرمي، تصميم املنظمة: اهليكل التنظيمي وإجراءات العمل، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة،  4

 .62 ص2002الطبعة األوىل،  اإلسكندرية، ،للنشر وائل العمل، دار وإجراءات التنظيم اللوزي، موسى                 
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 أهدافه؛ ىلإ الوصول على التنظيم تساعد اليت اإلدارية األدوات إحدى يعد -
 املنظمة؛داخل  العالقات ترتيب -
  داخل املنظمة؛ واألقسام والدوائر اإلدارات وضيحت  -
 ؛مستوى كل ومسؤوليات واختصاصات املنظمة يف اإلدارية املستوايت توضيح -
 ؛املهماتالعمل وما له من دور يف رفع مستوى اخلربة والتحكم يف  وتقسيم التخصص مبدأ إبراز -
 ؛ةالسلط خطوط توضيح -
 ؛الرمسية العالقات توضيح -
 ؛اإلشراف نطاق توضيح -
 والتداخل بني األنشطة بتحديد وتوزيع األدوار؛ االزدواجية تقليل -
 ؛االتصال خطوط توضيح -
 .بينها والتنسيق الوظائف ترتيب -
 .واإلدارات والدوائر بناء األقسام عمليات تسهيل -
 يساعد يف تنفيذ اخلطة بنجاح حيث يوفر رؤية أوضح وأسهل لألنشطة وما يقابلها من موارد الزمة؛ -
 اعد على تقليص اخلالفات واملشاكل بني األفراد نظرا لتوضيح دور كل فرد؛يس -
 حيدد تسلسل القيادة يف املنظمة؛ -
 يسهل الرقابة على األنشطة واملهام؛ -
 يسمح بتحديد الوظائف واألنشطة حسب أمهيتها؛ -
 يعكس األسلوب اإلداري املتبع يف املنظمة، وثقافتها، وخصائص حميطها؛ -
 ونة للمنظمة يف مواجهة تغريات البيئة داخليا وخارجيا؛حيقق نوع من املر  -
 يعترب مقياس لقياس الفعالية التنظيمية داخل املنظمة.  -

  التنظيمي هليكلأبعاد ا .3
يقصد أببعاد اهليكل التنظيمي ما جيعله على ما هو عليه على مستوى كل منظمة، وقد يطلق عليها       

، وهناك اختالف بني الباحثني حوهلا، فهناك من حيددها بعدد كبري من األبعاد وهي راخلصائص أو العناص
التصال، هرمية السلطة، مجاعات العمل الرمسية، التعقيد، التخصص، املركزية والالمركزية، املعيارية، املهنية، ا

الرمسية وغري الرمسية، وهناك من يضيف سلسلة األعمال، جتميع األعمال، وهناك من حيددها بثالثة أبعاد، 
 كثرية وأبعاد متغريات التنظيمي للهيكلإال أن هناك توجه آخر يعترب أن  1وهي درجة التعقيد والرمسية واملركزية،

                                                           
 اجمللة األردنية لألعمال   راجع كال من: حمفوظ أمحد جودة، أثر أبعاد اهليكل التنظيمي على الشعور ابلتمكني، دراسة ميدانية على فنادق اخلمسة جنوم مبدينة عمان، 1

 ؛62ص، 2010، 01، العدد 12التطبيقية، اجمللد،                  
 ، جملة اخلاصة األردنية املستشفيات يف ميدانية دراسة ية:التنظيم املعرفة بناء يف التنظيمي اهليكل أبعاد أثر ،اخلشايل جارهللا شاكرحسني حممود حرمي،                  
 .146، 145، ص2006، 01، العدد 8الزرقاء للبحوث والدراسات، اجمللد                  
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 بعض سهلة حدد اهلياكل بطريقة هذهبني  ومن أجل املقارنة، عديدة التنظيمية اهلياكل أشكالو  ومرتابطة 
ثالث أبعاد للهيكل التنظيمي تعترب أساسية، وتتمثل يف املركزية والالمركزية، الرمسية، والتعقيد، وهذا ما املهتمني 

 1نتبناه يف منت هذا البحث.
 :التعقيد -أ

يقصد ابلتعقيد درجة تباين األنشطة داخل التنظيم، أي مقدار حجم تقسيم العمل عموداي وأفقيا، فكلما  
  2وهي: التعقيد درجة تكون عناصر ثالث وتوجدكان التقسيم دقيقا كلما زادت درجة التعقيد، 

 املتنوعة والتخصصات املهنية الوظائف وجمموعات املنظمة هبا تقوم اليت األنشطة إىل األفقي: ويشري التمايز -
 التعقيد زاد والتخصصات املهن وتنوع عدد ازداد وكلما وتقسيماهتا التنظيمية الوحدات عدد زاد فكلما فيها

 صحيح، والتقسيم األفقي الكبري يطرح عدة مشاكل يف االتصال والتنسيق، والعكس التنظيمي اهليكل يف
 التدريب مستوىطبيعة العاملني، املهمات احملددة يف التنظيم،  على بناء األفقي التمايز درجة وتتحدد
 .والتعليم

 التنظيمي زاد اهليكل التنظيمية املستوايت عدد زاد فإذا التنظيمي اهليكل عمق إىل يشري :سيأالر  التمايز -
عمودي، مما يصعب من االشراف التقسيم ال؛ وزايدة التقسيم األفقي تدفع لزايدة صحيح والعكس تعقيدا

 والتنسيق واالتصال؛ 
 التنظيمي، يتصف املنظمة فاهليكل وأنشطة لعمليات اجلغرايف والتوزيع االنتشار مدى ويعين :التمايز اجلغرايف -

 نسبة وزادت خمتلفة، ومواقع يف مناطق للمنظمة التابعة الوحدات عدد زاد كلما التعقيد من أعلى بدرجة
 .بينها املسافات وزادت فيها العاملني

إن توسع التنظيم وفق هذه العناصر الثالثة يزيد درجة التعقيد كما يزيد من املشاكل والتكاليف لذلك جيب 
دراسته بشكل دقيق قبل اقراره حىت حيقق املأمول منه، كما نشري إىل اختالف بعد التعقيد وكل عناصر من 

د أو متاثلت يف النشاط، وذلك الرتباط مفهوم التعقيد بعناصر منظمة أخرى حىت لو تساوت يف عدد االفرا
 يستحيل متاثله بني املؤسسات من أمهها العنصر البشري مع مؤهالته وامكاانته.

 :الرمسية -ب
 واإلجراءات والتعليمات واألنظمة والقواعد القوانني على املنظمة اعتماد مدى إىل ويشري هذا البعد    

 تكون أن ابلضرورة وليس مهامه،أداء أثناء وتصرفاته الفرد وأفعاله سلوك وضبط توجيه يف ،التفصيلية واملعايري
العاملون، وتبدأ هذه التفاصيل من وصف  يعيها أن يكفي بل مكتوبة والتعليمات القوانني واألنظمة هذه

 ظيفة، وذلك قصد حتقيق الوظائف حيث يتم من خالهلا حتديد املهام والواجبات والعمل املطلوب يف كل و 

                                                           
 . 290ص سابق، مرجع العمل، وإجراءات التنظيمي اهليكل املنظمة، تصميم حسني حرمي، 1
 .145، 144مرجع سابق، ص ،اإلدارةمبادئ حممد قاسم القريويت،  2
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 واألنظمة القوانني تلك على االعتماد درجة كانت  وكلماالعمل، وتستعمل كمعيار يف تقومي األداء  تثبا
 والعكس اهليكل التنظيمي ابلرمسية اتصف ،أكثر به الفرد والتحكم سلوك على السيطرة يف والتعليمات

  1صحيح، والرمسية ختتلف من منظمة ألخرى.
 :املركزية -ج
، وهو ما يؤثر املنظمة يف املستوايت العليا يف املهمة القرارات اختاذ تركيز سلطة درجة ابملركزية ويقصد      

ومرونتها،   وفاعلية املنظمة ،والتنسيق ،تقسيم الوحدات واألقسام، ويؤثر على االتصالعلى تقسيم العمل و 
ما يعين ابلضرورة التأثري على اهليكل التنظيمي، وسنتناول كما يؤثر على قدرة املنظمة على اإلبداع، وهو 

 هذا العنصر ابلتفصيل يف املطلب الثاين من هذا املبحث.
 ثانيا: حمددات اهليكل التنظيمي

ابختالف املنظمات وابختالف أهدافها وتنظيمها ختتلف هياكلها التنظيمية، هذه األخرية اليت تبىن      
عوامل  ختيار اهليكل املناسب لكل منظمة نوعه وشكله وتفاصيله، ومنهاضمن عوامل معينة أتثر على ا

خارجية عن املنظمة كالزابئن واملنافسني اجلدد، واملوردين، مرحلة حياة املنظمة، توجهات اإلدارة العليا، 
وعوامل أخرى داخلية، غري أن من هذه العوامل ما هو ضمين ضمن عوامل أخرى لذلك نركز على أكثر 

 2ل أتثريا وتتمثل أساسا فيما يلي:العوام
 :اسرتاتيجيات املؤسسة .1

يعترب اهليكل التنظيمي وسيلة تساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها، وحيث أن هذه األهداف تدفع       
لتبين اسرتاتيجية معينة فمن الطبيعي أن يكون هنالك ترابطا بني اهليكل التنظيمي واالسرتاتيجية، ومعظم 

رتاتيجية، فهذه األخرية حتدد  اليت أجرت على هذا املوضوع أكدت أتثر اهليكل التنظيمي ابالس الدراسات
كيف يبىن اهليكل ابتداء، فإذا مت تعديل أو تغيري االسرتاتيجية، فال بد أن يتبع ذلك تعديال أو تغريا يف 

 اهليكل التنظيمي. 
 البيئة: .2

أن املنظمات اليت تعمل يف بيئة  البيئة قد تكون مستقرة، وقد تكون متغرية ولقد أثبتت الدراسات       
ابالستقرار يناسبها اهليكل امليكانيكي اجلامد، بينما يناسب اهليكل العضوي املرن تلك املؤسسات اليت  متتاز

 تعمل يف بيئة متتاز ابلتغيري وعدم االستقرار، وتفاصيل ذلك أنه كلما زادت درجة عدم التأكد يف البيئة قل 
                                                           

 .147مرجع سابق، ص ،اإلدارةمبادئ حممد قاسم القريويت،  1
 ؛141ص 2008راجع كال من: عبد العزيز النجار، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، الطبعة غري موجودة،  2

 ؛206،208، ص 2200للنشر، وائل دار ،عمان ،األويل الطبعة ،األعمال منظمات يف التنظيمي السلوك ،حممود العميان                   
Don Hellriegle, John w.Slocum, management des organisations, 2e édition, nouveaux horizons, 2006,   
pp497-505.  

   دراسة ألفرد شندلرAlfred Chandler(1962 ،) دراسة منتزبرغMintzberg (1990.) 
 كر دراسة ستولG.M.Stalkerوبرينز BurnsTom  دراسة إمريي ،Frederick Edmund Emeryوتريست ،Eric Lansdown Trist  . 
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 اهليكل تعقيد ودرجة املتحركة والبيئة املستقرة البيئة بني واضحة عالقة فهناك التعقيد يف اهليكل التنظيمي
 1احمليطة للتغريات االستجابة من املنظمة متكن حىت الالمركزية من عالية درجة يتطلب التعقيد التنظيمي، وهذا

فإنه كلما تعقدت البيئة زادت الالمركزية من أجل احلصول على املرونة املطلوبة، وعلى العكس من ذلك فإن 
 البيئة ابلرمسية عالقة طردية فكلما كانت البيئة مستقرة زادت درجة الرمسية.  عالقة

  :التكنولوجيا .3
تستخدم املؤسسات العديد من األنواع التكنولوجية يف حتويل مدخالهتا إىل خمرجات، وأكدت         

اليت أجريت أن هناك عالقات قوية ما بني حجم العمليات اإلنتاجية وما بني اهليكل املتبع يف  الدراسات
التناسب ما بني التكنولوجيا املؤسسة كما وجد أن كفاءة املنظمة وفاعليتها تعتمد لدرجة كبرية على مدى 

املستخدمة يف املنظمة واهليكل التنظيمي لتلك املنظمة، فكلما زاد مستوى التكنولوجيا املستعملة يف املنظمة  
كلما زاد التعقيد، وهو ما يزيد من درجة الرمسية، و هذا ما يعزز الالمركزية، ومن جهة أخرى توصلت 

ي يزداد بتعقد التكنولوجيا، كما توصلت إىل أثر التكنولوجيا على الدراسات إىل أن زايدة التمايز العمود
شكل اهليكل التنظيمي حيث وجدت أنه عادة ما يالئم اهليكل امليكانيكي املؤسسات اليت تستخدم 

  تكنولوجيا بسيطة، بينما يالئم اهليكل العضوي املؤسسات اليت تستخدم تكنولوجيا معقدة.
  حجم املنظمة: .4

م املنظمة يف اختيار اهليكل، فكلما زاد حجم املنظمة يزداد تطبيق مبدأ التخصيص يف العمل يؤثر حج      
ويزداد التمييز األفقي والعمودي، ومن جهة فإن للمنظمات دورة حياة تتغري فيها جوانب كثرية بني مرحلة 

تحرك بني مراحل وأخرى، كما أن للمنظمة ثقافة خاصة هبا وموارد بشرية ذات مسات خمتلفة، وكل ذلك م
حياهتا وهو ما جيعل تغري اهليكل التنظيمي مسألة ضرورية من أجل التكيف مع خمتلف التغريات احلاصلة، 

تغريات   خالل عديدة تناولت هذا املوضوع وأثبتت أتثر اهليكل التنظيمي حبجم املنظمة من وهناك دراسات
  2كما يلي:  MINTZBERGخلصها منتزبرغ 

املؤسسة كبريا، تطلب تصميم اهليكل التنظيمي مهما أكثر ختصصا، ووحدات كلما كان حجم  -
 إدارية أكثر متيز، وتشكيلة إدارية أكثر تطور؛

 كّلما كانت املؤسسة كبرية، كّلما كان متوسط حجم الوحدات التنظيمية كبريا؛  -
 كّلما كانت املؤسسة كبرية، كل ما كانت درجة الرمسية عالية. -

 التنسيق إىل حاجت املنظمة ونظام االتصال، وزايدة الرقابة ايدة احلجم تقود لزايدة يفز ابإلضافة إىل أن 
 وأنشطتها املتنوعة. أجزائها والتكامل بني

                                                           
 .62 ص2002اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  ،للنشر وائل العمل، دار وإجراءات التنظيمموسى اللوزي،  1
 دراسة وروارد، دراسة تشيلد ومنسيفلد، دراسة كاندوال، دراسة ادوارد هاريف 
 دراساتMax Weberمنها دراسة بيرت ميشال بلو ،Peter Michael BLAU  1987سنة. 

2 Henry MINTZBERG ,Structure et Dynamique des Organisations ,Op.cit, P: 217. 
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 اهليكل التنظيمي تقسيماتعناصر و : اثلثا
 أييت:اهليكل التنظيمي ليس كتلة واحدة وال منوذج واحد بل جيمع عدة عناصر وله هدت أشكال منيزها فيم 

 عناصر اهليكل التنظيمي .1
أن اهليكل التنظيمي ألي منظمة مكون من مخسة أجزاء أساسية متفاعلة مع  (Mintzbergمنتزبرج ) يقول

  :وهي كما هي موضحة يف الشكل التايل:  بعضها

 (: عناصر اهليكل التنظيمي حسب منتزبرغ12الشكل رقم )
 

 
 

 اإلدارة                                                                  
 الوسطى                                                                 

 
 

                                                                     
 
 
 

Henry Mintzberg, Structure et Dynamique des Organisations Op.cit. , P: 217 :ملصدرا   
 1 :ومفاد هذا التقسيم كالتايل

حيث متثل قاعدة املنظمة وتضم األفراد الذين يؤدون أنشطة العمل األساسية يف املنظمة  التشغيلية:اإلدارة  -أ
 ؛بغرض إنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات

  ؛تشغل أعلى جزء من اهليكل التنظيمي وهو املوقع الذي ميكن منه رؤية املنظمة ككل العليا:اإلدارة  -ب
  ؛لذي يقع بني اإلدارة التشغيلية واإلدارة العلياهي تشمل هيكل السلطة ا التنفيذية:اإلدارة الوسطى  -ت
تقع خارج هيكل السلطة وتضم جمموعة الوظائف اليت تقوم ابلواجبات اإلدارية  االستشارية:الوحدات  -ث

 ؛اليت ختدم الوحدات التشغيلية ومتارس مهام التخطيط والرقابة وتوفري املعلومات الالزمة هلا
هيكل السلطة وتتوىل توفري العديد من اخلدمات الداخلية اليت  تقع أيضًا خارج الداعمة:الوحدات  -ج

 القانونية وغريها.حتتاجها الوحدات التنظيمية األخرى ومنها أعمال السكراترية والعالقات العامة والشئون 
 ها من وأشار منتزبرج إىل أن األجزاء السابقة تعمل معاً يف إطار من القيم واملعتقدات اليت متيز املنظمة عن غري 

 املنظمات األخرى واليت تفرض أمناطاً معينة للتصرفات والعالقات داخل اهليكل التنظيمي وأطلق عليه منتزبرج 
                                                           

1 Henry Mintzberg, Structure et Dynamique des Organisations ,Op.cit, P: 217 

 

 لوحدات اا

 االستشارية

 اإلدارة التشغيلية

 

 الوحدات 

 الداعمة

 اإلدارة العليا
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 مفهوم األيديولوجية واليت ترمجت بعد ذلك ابسم الثقافة التنظيمية 
 وميكن التمييز بني جمموعتني من الوظائف اليت حيتويها اهليكل التنظيمي ومها:

أفراد ومجاعات وأقسام تتوىل القيام بعمليات إنتاج وبيع خمرجات املنظمة من سلع  تضم :الوظائف التنفيذية
 وخدمات وإدارة األنشطة املتعلقة بذلك ومنها )إدارة اإلنتاج واملبيعات يف املنظمات الصناعية( 

ا املنظمة ملمارسة عملياهتا هم أفراد ومجاعات وأقسام توفر اخلدمات اليت حتتاجه :الوظائف االستشارية
 والشئون القانونية(األساسية من إنتاج وبيع ومنها )إدارات احملاسبة والتمويل والعالقات العامة 

 مات اهلياكل التنظيميةيتقس .2
 هناك عدة طرق لتجميع نشاطات املنظمة من أجل تقسيم اهليكل التنظيمي نلخصها يف اجلدول التايل: 

 مةجتميع أنشطة املنظ(: طرق 04جدول رقم )
 عيوبه ميزاته مضمونه التقسيم

 
 
 
 
 
 

التقسيم 
 الوظيفي

 من عدد إىل املنظمة تقسم
 وحدة وكل الوحدات التنظيمية

 أداء يف فيه خمتصة تنظيمية
حمددة يناسب  وواجبات مهام

 واملؤسسات املستقرة احلاالت
 أو املنتفعني أو املنتجات ذات

 ويرتكز .املتجانسة األسواق
 استناد األعمال جتميع على

 املؤسسة، تؤديها اليت للوظائف
 وحدة كل ختتص حبيث

 .معينة وظيفة أداء يف تنظيمية

 .التخصص مبدأ على قائم--
 أداء يف الفعالية والتنسيق زايدة إىل يؤدي-

 للمنظمة األنشطة املختلفة
 العمل مشكالت مع التعامل حتسني-

 مما قسم، أو دائرة كل يف املختصني لتجميع
  وجودته؛ األداء كفاءة يرفع

 تدريبية برامج تنفيذ العليا لإلدارة يتيح-
 اليت املهارات وتطوير ومتعمقة، متخصصة

  قسم كل يضمها
 وظيفة يف املتشابكة األعمال جتميع-

 واحدة؛
 يقلل مما والتداخل االزدواجية تقليل-

 وخيفض تكاليفها؛ التنظيمي الصراع
 الفعالة؛ والرقابة اإلشراف ممارسة تسهيل-

 وتعدد تعدد املنتجات حالة يف التنسيق صعوبة-
 .اجلغرافية للمنظمة املناطق

 اليتو  احلجم كبرية للمؤسسات مالءمته عدم-
  مستقرة؛ غري بيئة يف تعمل

 بعض يف املتخصصني األفراد توفري صعوبة-
  أحياان؛ الوظائف

 التنظيم، ألهداف الكلية الرؤية األفراد يفقد-
 اليت لإلدارة الضيق اهلدف على يركزون ألهنم

  إليها؛ ينتمون
 التنفيذي املدير عاتق على تقع األداء مسؤولية-

  فقط؛
 أو العمالءو  احملددة، ابملنتجات االهتمام يقلل-

 الضيقة األسواق

 التقسيم
 حسب

 العمليات

 حسب املنظمة أنشطة تقسم
 حيث العمل تسلسل مراحل

 خمتصة إىل وحدات التقسيم يتم
 .حمدد شيء عمل يف

 .التخصص مبدأ من االستفادة
 .اإلشراف عملية سهولة -
 

 .اإلدارات املختلفة بني التنسيق صعوبة
 

 التقسيم
 حسب
 املوقع

 اجلغرايف

 وفقا املنظمة أنشطة تقسيم يتم
 تعمل اليت للمناطق اجلغرافية

 وحدة حيث ختصص فيها
 ويشرفمنطقة  لكل تنظيمية

 .القرار اختاذ يف السرعة -
 مجيع العمليات بني التنسيق سهولة -

 .واألنشطة
 .قدرات املديرين تنمية على يساعد-

 .املختلفة املواقع اجلغرافية بني التنسيق صعوبة -
 الصالحياتاستخدام  املديرون يسئ قد-

 على سلبا يؤثر مما املناطق املختلفة يف هلم املمنوحة
 .للمنظمة السياسة العامة
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 واملواد األيدي العاملة توفر من االستفادة - خاص مدير املنطقة هذه على 
 التكاليف شأهنا ختفيض من اليت

 التقسيم
  حسب

 املنتجات

 املنظمة نشاطات تقسيم يتم
 اليت واخلدمات حسب السلع

 هذا تقدمها ويسود أو تنتجها
 يف املنظمات التقسيم من النوع
أساس  على تنظيمها مت اليت

 وظيفي

 العمل من تقسيم الكاملة الستفادة-
 .يف األداء والتخصص

 لكل اليت تؤدي العمليات بني التنسيق-
 حدة على خدمة أو سلعة

 

 وخاصة األقسام املختلفة بني التنسيق صعوبة-
 .املتشاهبة األنشطة

 لإلدارات والوظائف الكفاءات إجياد صعوبة-
 .املختلفة

 التقسيم
  حسب
 العمالء

 ونشاطات أعمال تقسيم يتم
 الذين العمالء املنظمة حسب

 معهم وحسب التعامل يتم
 خصائصهم وطلباهتم

 العمالء خبصوص بني التنسيق مكانيةا-
 .من العمالء معني نوع
 .املقدمة للعمالء اخلدمات دعم -

 

 مع للتعاملموحدة  سياسات وجود عدم -
االقتصادي  االستخدام عدم احتمالية، و العمالء
 نتيجة والبشرية للمنظمة املادية لإلمكاانت األمثل

 .وكساد ازدهار  حدوث
 
 
 

 التقسيم
 الزمين

 ونشاطات أعمال تقسيم يتم
 إىل العمل املنظمة حسب

 املنظمات وتستخدم وردايت
 حىت تستطيع هذا التقسيم

املادية  إمكانياهتا استثمار
 العمل أوقات وتنظيم والبشرية

 وغايتها أهدافها بشكل حيقق
 التقسيم استخدام هذا وميكن

 .األخرى التقسيمات مع

 .املتاحة اإلنتاجية للموارد الطاقة استغالل-
 التكيف ومواجهة على العالية القدرة -

 واخلدمات على السلع الطلب يف التغري
 .مراقبتهاو  كل وردية نتائج وقياس

 .احملدد يف الوقت العمالء طلبات اجناز-
 

 .املتابعة عمل الوردايت بني التنسيق صعوبة-
 اآلالت يف نتيجة التغيري العمل تكاليف ارتفاع -

 .املختلفة وجتهيز الطلبات والوردايت

 
 

 التقسيم
املركب 

 أو
 املختلط

 طريقة أكثر من استخدام
  للتقسيم ابعتماد عوامل منها

 اإلشراف والتنسيق سهولة مدى
اإلمكاانت  توافر مدى، والرقابة
 .للمنظمة والبشرية املادية

 .املستخدمة التكنولوجيا نوع
 الفنية املنتجات، الطبيعة طبيعة

 .لألنشطة

 احمليطة للبيئة والظروف السريعة االستجابة-
 .ابملنظمة

 تسهيل التنسيق بني االختصاصيني-
 واالبتكار اإلبداع على القدرة-

 جديدة أفكار كتوليد

ظهور الصراع بني األفراد نتيجة لعدم وجود -
 .انظمة واضحة

 صعوبة تقسيم العمل إىل وحدات مستقلة-
صعوبة استخدام رمسية وتطبيق قواعد وإجراءات -

 حمددة

 ؛144-140 ص مرجع سابق، ص : حممود أمحد فياض وآخرون،من إعداد الباحث ابالعتماد على كل مناملصدر: 
 .56، 55.ص2000خالد عبد الرمحان اهليين وآخرون، أساسيات التنظيم الصناعي، دار زهران للنشر، عمان، الطبعة غري موجودة، 

Gary Dessler, La gestion des organisations: Principes ET tendances au XXIe siècle, 2e édition, 
Renouveau pédagogique, 2009, pp241-251; 
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 رابعا: أشكال اهليكل التنظيمي
بناء هياكل تنظيمية مثالية هلا حبيث السعي ل املنظمات إىل إن أمهية اهليكل التنظيمي دفعت مبختلف     

، وهو ما أدى إىل االختالف بني هذه اهلياكل من تضمن لنفسها النجاح يف عملها ويف حتقيق أهدافها
نظيمي هو قرار إداري كبري له نتائجه، حيث ميارس اهليكل منظمة إىل أخرى، واختيار منوذج اهليكل الت

التنظيمية ميكن تناوله من األشكال اخلاصة ابهلياكل التنظيمي أتثريا واضحا على أداء املنظمة، إن اختالف 
 1خالل جتميع هذه األنواع يف جمموعتني، اهلياكل التقليدية واهلياكل احلديثة كما أييت:

 التقليديةاهلياكل التنظيمية  .1
يقصد ابهلياكل التقليدية أهنا سباقة للظهور، ومازالت مستخدمة رغم ظهور أنواع أخرى، وقد تكون أكثر 

 للمنظمة من غريها. ةفاعلي

 اهليكل التنفيذي: .أ
ومبين على السلطة املركزية املوجودة يف أعلى قمة ويعرف ابهليكل اخلطي، وهو من أبسط اهلياكل،        
ذه احلالة يكون هناك رئيس واحد يتوىل اختاذ القرارات وإصدار األوامر إىل املرؤوسني ويف ه، املنظمة

 آلخر، ونلخص مزاايه وعيوبه يف اجلدول املوايل:املباشرين مث تتدرج السلطة بطريقة منظمة من مستوى 

  التنفيذي التنظيمي اهليكل وعيوب مزااي( 05) رقم جدول

 العيوب املزااي
 .البساطةو  الوضوح

 .حمددة املسؤولية-
 .حسم و بسرعة القرارات اختاذ-
 .األعلى إىل األسفل من السلطة اجتاه-
 بني التنسيق و التعاون فيه يتعذر-

 .املختلفة اإلدارة

 و اإلدارية الوظائف بني والفصل التخصص مبدأ إمهال-
 .الفنية

 زايدة) طاقته تفوق قد مسؤوليات الرئيسي الفرد حتميل-
 .(األعباء

 ثقافية و معرفية واسعة خبربات يلم فرد إجياد صعب من-

 .من إعداد الباحثاملصدر: 
 

                                                           
   ,pp: 512.528 ,Op.cit, Don Hellriegle, John w.Slocum ;                                         من:                          راجع كال  1

Sébastien Duizabo, Dominique Roux,  Gestion et management des entreprises, Hachette livre, premiere 
edition, Paris,  2005, p27, 28; 

                   .175-169 ص حممد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص
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 الشكل التايل حدد بوضوح كيف يبدو اهليكل التنظيمي التنفيذي:
 (: اهليكل التنظيمي التنفيذي13الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 ,pp 512.528  ,Op.cit,  Don Hellriegle, John w.Slocum :   ابالعتماد على من إعداد الباحث املصدر:
 

 :الوظيفي التنظيمي اهليكل .ب
 االستفادة من بغرض وذلك للعمل العلمي التنظيم أسس وضع استنبطه حينما يعترب اتيلور أول من     

 اندي قدو  الفعالية، ومستوى اإلنتاج لزايدة األعمال من التنفيذي املستوى يف االختصاصني خربات
حجم  كرب بسبب العمل تقسيمو  التخصص إىل ختضع أن جيب فاألعمال التنفيذي، ابلتنظيم ابستبداله

مجيع  على ابإلشراف املؤسسة رئيس قيام وصعوبة خمتصني وجود إىل واحلاجة اهتنشاطا وتعدد املؤسسات
 :اهليكلة هذه وعيوب مزااي التايل اجلدول وميثل األنشطة؛

 الوظيفي التنظيمي اهليكل وعيوب مزااي( 06) رقم جدول

 العيوب املزااي
االستفادة من مبدأ التخصص داخل األقسام -

 .واإلدارات الوظيفية ابستخدام اخلربات واملختصني
 تأدية املهام لإمكانية إجياد طبقة عمال ذوي اخلربة -
على  تشرفإمكانية تكوين طبقة من املراقبني -

 األعمال
حتقيق التعاون والتنسيق بني األفراد والرؤساء -

واألقسام واحلصول على املعلومات من مصادرها 
 املتخصصة

 سهولة الرقابة واإلشراف على األعمال-
احلصول على مساعدة  متكني الرئيس اإلداري من-

 إدارية وفنية متكنه من معاجلة قضااي املنظمة

 .األوامر إصدارو  السلطة يف االزدواجية
 إشراف نطاق لتداخل املسؤولية من التهرب-

 .والتنفيذيني الفنيني
 اإلدارية الوحدات اهتمام طغيان إمكانية-

 .املؤسسة أبهداف على االهتمام أهدافها بتحقيق
 مما الدنيا املستوايت يف النظام فرض صعوبة-

 .اإلدارية الفوضى إىل يؤدي

 ابالعتماد على:    من إعداد الباحثاملصدر: 

 المدير العام

 

 مدير مدبر

 مدير 

 

 مدير  مدير 

 

 مدير 
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 ونصور منوذج اهليكل التنظيمي الوظيفي من خالل الشكل التايل:
 (: اهليكل التنظيمي الوظيفي14الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,Sébastien Duizabo, Dominique roux, Gestion et management des entreprises, Hachette livre املصدر

première édition, Paris,  2005, p28.102 

 
 :االستشارياهليكل  .ج

 كما يظهر اجلدول املوايل:  هذا النوع من اهلياكل جيمع بني مزااي اهلياكل التنفيذية ومزااي اهلياكل الوظيفية
 التنظيمي االستشاري اهليكل وعيوب مزااي( 07) رقم جدول

 العيوب املزااي
 السلطة حمدودة  -
 االستفادة من مبدأ التخصص -
تقوية مركز الرؤساء اإلداريني بوجود مساعدين  -

 فنيني يف املسائل اليت هلا طبيعة متخصص 
توفري معلومات فنية ملراكز اختاذ القرارات مما  -

 جيعلها قادرة على اختاذ قرارات أكثر فعالية 
 زايدة كبري وجتارب طبقة اإلداريني -

االحتكاك بني طبقة اإلداريني والفنيني، إذ أن 
همة الفنيني تقتصر على تقدمي النصح والتوجيه م

 اإىل التنفيذيني الذين ميلكون السلطة التنفيذية مم
 صراع اليؤدي إىل 

ميل الفنيني إىل ممارسة السلطة التنفيذية وهذا -
 يؤدي إىل تدخل السلطة واضطراب يف تتابعها 

ال ومدى السلطة يف صعوبة حتديد جم -
االستعانة خبربة الفنيني االستشاريني من فبل 

 التنفيذيني

 .من إعداد الباحثاملصدر: 

 الرئيس المدير العام

 قسم االتصاالت  

 .............. المدير العام

 ةدراسات وتقارير استراتيجي
.................. 

 مفتشية الرقابة

 مالية تطوير تموين تكنولوجيا موارد بشرية
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 من خالل الشكل التايل:  اهليكل االستشاريوميكن توضيح 

 (: اهليكل التنظيمي االستشاري15الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 .132: حممود أمحد فياض وآخرون، مرجع سابق، صاملصدر
 اهلياكل التنظيمية احلديثة .2

تسمى أيضا ابلنماذج املفتوحة، ومن صفاهتا املهمة املرونة اليت تزداد أمهيتها يف البيئة اليت يرتفع فيها عدم     
التأكد، ما يدعوا إىل تكيف اهليكل التنظيمي، وهذه املداخل انجتة عن أتثري العوملة وارتفاع احلاجة ألنظمة 

 عة يف شىت اجملاالت، وتضم عدة أنواع ندرجها كما يلي:مرنة ملواجهة املنافسة املتزايدة والتغريات السري
 : اهليكل التنظيمي العضوي .أ

التنظيمية حيث تقسم املنظمة إىل عدة دوائر تعكس الوظائف الرئيسية كما تقوم  ويسمى املصفوفة     
لكل مشروع  اإلدارة العليا إبنشاء إدارات أخرى بعدد املشاريع اليت تقوم بتنفيذها املنظمة املعينة ويعني

مديرا يستعني أبفراد وخرباء متخصصني من أقسام املنشأة الرئيسية ويكون كل عضو يف هذا الفريق 
، ونلخص مزاايه خاضعا ألمر رئيس الوحدة اإلدارية اليت جاء منها وكذلك إىل مدير املشروع يف آن واحد

 وعيوبه يف اجلدول املوايل:
 التنظيمي العضوي اهليكل وعيوب مزااي( 08) رقم جدول

 العيوب املزااي
االستخدام  –سرعة االستجابة للمتطلبات واألوامر 

األمثل للموارد املادية والبشرية املتواجدة يف 
تنويع اخلربة للعاملني يف  –الوحدات التنظيمية 

 –املنظمة نتيجة مشاركتهم يف الكثري من املشاريع 
خلربة الفنية يف الوقت فر و ي –توفري الوقت والتكلفة 

واملكان املناسب يعترب فعاال يف تنفيذ املشاريع 
  .يسهل عملية الرقابة، املعقدة

احتمال إاثرة التناقضات بني العاملني التعدد    
املصادر واألوامر واخلروج عن مبدأ وحدة العمل 
ألن األفراد يتلقون األوامر من مدير املشروع ومن 

يف املركز مما يؤدي اىل  مديري اإلدارات األخرى
 .اخنفاض الروح املعنوية بينهم

 

 مدير المنظمة 

 مستشار مستشار

 مدير دائرة

 

 مدير دائرة

 

 مدير دائرة
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 .من إعداد الباحثاملصدر: 
 (: اهليكل التنظيمي العضوي)املصفويف(16الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .138حممود أمحد فياض وآخرون، مرجع سابق، صاملصدر: 

 اهليكل التنظيمي الشبكي: .ب
جوهر هذا النوع من اهلياكل يتمثل يف جمموعة صغرية من املديرين التنفيذيني يرتكز عملهم يف      

اإلشراف على األعمال اليت تؤدى داخل املؤسسة وتنسيق العالقات بني املنظمات األخرى اليت تقوم 
اهليكل  أهم مميزات هذاونلخص ابإلنتاج واملبيعات والتسويق والنقل أو أعمال أخرى للشبكة التنظيمية، 

 يف اجلدول املوايل: هعيوبو 

 التنظيمي الشبكي اهليكل وعيوب مزااي( 09) رقم جدول

 العيوب املزااي
يتيح لإلدارة إمكانية استخدام أي موارد خارجية 
قد حتتاج إليها املنظمة من مواد خام ويد عاملة 

رخيصة تتوافر فقط يف خارج البالد. أو قد تلجأ 
ىل حتسني اجلودة من خالل استخدام املنظمة إ

 خرباء فنيني متخصصني يف حتسني اجلودة

عدم وجود رقابة مباشرة ابإلدارة العليا ال متلك 
السطر املباشرة على مجيع العمليات داخل 

املنظمة فهي تلجأ إىل العقود اخلارجية من أجل 
التزام املنظمات األخرى بتنفيذ ما مت التعاقد 

يزيد هذا اهليكل من درجة عليه وكذلك 
املخاطرة على األعمال املنظمة من خالل عدم 

التزام املتعاقدين مع املنظمة بتنفيذ ما مت 
 .االتفاق عليـــــه

     1مدير المشروع 

 المدير العام

 

 مدير المالية مدير االنتاج مدير التسويق 

  2مدير المشروع 

 

   3مدير المشروع 

 

 مدير األفراد
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 .من إعداد الباحثاملصدر: 
 وإلبراز شكل اهليكل التنظيمي الشبكي نرجع للشكل املوايل:

 (: اهليكل التنظيمي الشبكي17الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 173.ص ،2007اخلامسة، الطبعة املسرية، دار عمان، األعمال، إدارة على الرتكيز مع اإلدارة مبادئ الشماع، حسن حممد خليل :املصدر          

 اهليكل التنظيمي للفرق: .ج
تلجأ املنضمات يف الوقت احلاضر إىل أن تكون أكثر مرونة ملواجهة التغريات البيئية املتسارعة واملنافسة     

الشديدة، فتقوم إبنشاء فرق عمل تتوىل مسؤولية حل املشاكل اليت تواجهها يف البيئة ، ومن خالل هذا 
فة التخصصات املوجودة لديها ومبوجب هذا الشكل من األسلوب تستطيع املنظمة االستفادة من كا
ار األفراد العاملني يف إدارة اإلنتاج واملشرتايت وغريها مما فكأشكال اهلياكل التنظيمية تتم االستفادة من أ

يتعلق ابلتسويق وغريه من أنشطة املنظمة وقد تكون فرق العمل فرقا دائمة على مستوايت خمتلفة أو تكون 
 .مؤقتة يوكل إليها مهام حمددة يف وقت معنيفرق 

 للفرقالتنظيمي  اهليكل وعيوب مزااي( 10) رقم جدول

 العيوب املزااي
خيفف من احلواجز التقليدية بني الوحدات 

 املختلفة يف املنظمة؛
يتيح لألفراد يف كل وحدة تنظيمية معرفة  -

 مشاكل الوحدة التنظيمية؛
التكيف مع الظروف البيئية ميكن املنظمة من  -

 املتغرية؛
يقوي الروح املعنوية للعاملني من خالل  -

 القرارات؛ اختاذمشاركتهم يف 

شعور األفراد العاملني ابلصراع والوالء املزدوج بني 
حيتاج تنظيم الفرق اىل وقت  –مدير الوحدات 

 .طويل لالجتماعات والتنسيق بني أوقات العمل
تنظيم الالمركزية، مما يشعر يتطلب هذا النوع من ال

مدير الوحدات التنظيمية التقليدية أهنم فقدوا جزءا 
 .من صالحياهتم

 

 الرئيس المدير العام

 

 قسم االتصاالت 

 المدير العام

 ةدراسات وتقارير استراتيجي

 مفتشية الرقابة
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 .من إعداد الباحثاملصدر: 
 وميكن متثيل اهليكل التنظيمي للفرق ابلشكل أدانه:

 (: اهليكل التنظيمي للفرق18الشكل رقم )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .Ellen A. Benowitz, op.cit. p81املصدر: 

 االفرتاضياهليكل التنظيمي  .د
هناك عدة أوجه هلذا النوع من التنظيم حيث يكون موجودا ابستخدام وسائل االتصال احلديثة،      

ويقوم بكل العمليات األزمة يف مكان وزمان غري حمدد وغري مرتبط ابملنظمة، كما أن األفراد قد ال يلتقون 
االتصال وعلى العامل الرقمي؛  إىل على اخلط، هي تعتمد بشكل كبري على التطور الواسع يف شبكات

وجود تعاون وتنسيق وحتالف بني املنظمات لتطوير منتجات جديدة أو فتح أسواق جديدة لزايدة القدرة 
التنافسية حيتاج إىل تعاون بني هذه املنظمات خللق كيان وآلية لتسهيل هذا التعاون )التحالف 

هالمية مؤقتة ختلق لغرض حتقيق التعاون وإجراء أعمال وهذا الكيان واآللية هي كياانت ؛ االسرتاتيجي(
ل فرق ثوميكن للمنظمات أن تنشئ بداخلها كياانت افرتاضية م ؛جديدة لكنها ختتفي ابنتهاء الغرض منها

 العمل املؤقتة اليت تدرس موضوع او حتل مشكلة وابنتهاء األمر ختتفي هذه الفرق.
 ه من األنواع، نلخص أمهها يف اجلدول ادانه.عيوب كغري و اهلياكل مزااي من وهلذا النوع 

 
 

 مهام الفريق

 المدير العام

 

 الموظف/المرؤوسين

 

 الموظف/المرؤوسين

 

 الموظف/المرؤوسين

 مدير الموارد البشرية مدير المبيعات

 

 فريق تطوير المنتج الجديد مدير التصنيع فرق العمل المتنوعة
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 االفرتاضي التنظيمي اهليكل وعيوب مزااي( 11) رقم جدول

 العيوب املزااي
 تقريب املنظمات اليت تعمل بعيداً عن األسواق -
 مجع املنظمات الصغرية مع بعضها لتعمل بكفاءة أكرب -
تكون أكثر استفادة من فرص العمل حيث  ،اغتنام الفرص-
 مع بعضها. عند جتميع عدة منظمات الفرص التسويقية املتاحةو 

 يقل فيها الطابع الرمسي -
 دم وجود حدود واضحة لديها )هيكل بال حدود(ع -
من املنظمات املشاركة  منظمةمبا أن كل  واالمتياز،الكفاءة  -

تعمل يف اجملال اليت جتيده فهي تقدم أفضل ما لديها مما ينتج عن 
 عال.ستوى مب اهتاعمليتكون ذلك ظهور منظمة 

حيث التعامل غري ملموس فإن الثقة هي البديل للمنظمة الثقة: 
 مع عمالئها ومورديها أو بني املنظمات املشرتكة فيما بينها.

 

 تتطلب يد عاملة نوعية ومكلفة،-
 لرقابة، صعوبة ا -
االعتماد اخلارجي يف معظم -

 نشاطاهتا، 
 مشاكل أمن املعلومات،-

 

، بشري عباس العلق، املنظمات االفرتاضية والتجارة اإللكرتونية، املؤمتر العريب اعتمادا على طاهر حمسن الغاليب من إعداد الباحثاملصدر: 
 األول لتكنولوجيا املعلومات واإلدارة

 اجليد اهليكل التنظيميخصائص  .ه
اإلدارة يف  عملهو تسهيل  لوظيفة التنظيم عموما واهليكل التنظيمي خصوصا الرئيسإن اهلدف       
وميكن اهليكل التنظيمي جيدا حققت املؤسسة أهدافها،  نلذلك كل ما كااألهداف احملددة،  حتقيق

 :1يلي فيما ليكون فعاال تنظيمي هيكل حتديد أهم اخلصائص الواجب توافرها يف أي
أو أن يتم  ،واحدةمهمة كل فرد أعباء على أن يتحمل  مبدأ التخصص يقوم االستفادة من التخصص:   •

إن لكل وقت العمل،  التنظيمية ةأو الوحدهذا الفرد  شغل معخمتصة بكل عمل،  إنشاء وحدة تنظيمية
 ؛العمل وخفض يف التكلفة جودةو بدأ حيقق بعض املزااي منها سرعة اإلجناز االلتزام هبذا امل

 التنسيق بني جهود اإلدارات واألقسام املختلفة ميكن من القضاء على التنسيق بني أعمال املنظمة: إن  •
 أبكرب كفاية ممكنة ويف وقت  التكرار واالزدواجية، وجيب مالحظة أن تعمل مجيع الوحدات التنظيمية

 نظرا للتكامل املوجود بني الوحدات والنشاطات؛واحد وبشكل مستمر، ذلك 
                                                           

 ؛81، ص2008األوىل، راجع كال من: بلقاسم سالطنية، بلقاسم قرية، التنظيم احلديث للمؤسسة: التصور واملفهوم، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة  1
             .286، 285ص  ، مرجع سابق،العمل وإجراءات التنظيمي اهليكل :املنظمة تصميم حسني، حرمي                   
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فاهليكل التنظيمي اجليد يعطي  االهتمام ابلنشاطات املهمة للمنظمة: فهناك أنشطة رئيسية وأنشطة اثنوية، •
 ؛وضعها يف مستوى إداري مناسب ألمهيتها اهتماماً خاصة لألنشطة الرئيسية من حيث

الرقابة عن العملية التنظيمي اجليد يتيح رقابة فعالة حبيث يتم فصل  قائية: إن اهليكلحتقيق الرقابة التل •
 ذاهتا، فال تسند املهام املتتالية لفرد واحد حىت يكون هناك التزام واالبتعاد عن سوء استخدام السلطة؛

لرغم من أن جمرد يف التنسيق والرقابة له تكلفته، وعلى ا عدم اإلسراف: إن التوسع يف التخصص والرغبة •
التنظيمي جيدًا إذا  ينظر إليه كهدف، إال أنه من الضروري االهتمام به، ويعترب اهليكل أالالتوفري جيب 

إلنشاء الوحدات التنظيمية ومن مث يقرر التقسيمات  متكن املنظم من تقدير التكاليف واإليرادات املتوقعة
 ؛ونفقات مما ستكلفه من جهود أكربجل أن تكون فوائدها طويلة األ التنظيمية اليت يتوقع

الذي يهتم ابلظروف احمللية والتغريات اليت  مراعاة الظروف البيئية: وابلتايل فإن اهليكل التنظيمي اجليد هو •
 ويستجيب التنظيم هلذه التغريات،  تطرأ عليها، حبيث يتكيف

 املركزية والالمركزية :املطلب الثاين
والقرارات، نظرا ملا هلا من أتثري كبري على طرق  تعترب حتديد درجة املركزية والالمركزية يف التنظيم من أهم القضااي    

 سري املنظمة، وألمهيتها سنتطرق هلا ابلتفصيل يف هذا املطلب.
 أوال: املركزية

 تعترب املركزية األصل يف التنظيم ويتم التخفيف منها بدرجات متفاوتة 
 يف املركزية:تعر  .1

 حيث املؤسسة، يف التنظيمي للهيكل العليا املستوايت يف القرارات اختاذ سلطة تركز درجة" :إىل املركزية تشري   
 املستوايت من مشاركة دون والتصرف القرار اختاذ يف واسعة وصالحيات حقوق العليا القيادية املراكز متنح

 املركزية. درجة زادت القرار متركز زاد كلماو  1 ."إليها الرجوع دون القرار اختاذ أو التصرف تستطيع ال واليت الدنيا
 مزااي املركزية: .2

 2 ا:أمهه ققهاللمركزية مزااي حت
  ا؛هتوقدرا املؤسسة يف العليا اإلدارية املستوايت خربات من ابالستفادة تسمح -
  موحدة؛ قرارات واختاذ سياسات لوضع الجملا إفساح -
  واملكانة؛ القوة العليا املستوايت متنح -
  ممكن؛ حد أدىن إىل الوظائف ازدواجية بتخفيض تسمح -
 مكثفة؛ إجراءات إىل احلاجة دون الدنيا املستوايت على الرقابة من عالية درجة حتقيق على تساعد -

                                                           
 .77ص، 2004، اإلسكندريةأمحد ماهر، التنظيم: الدليل العملي لتصميم اهلياكل واملمارسات التنظيمية الدار اجلامعية،  1
 ؛22، 21راجع كال من: قيس حممد العبيدي، مرجع سابق، ص  2

 .          75، 71أمحد ماهر، مرجع سابق، ص                     
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 الفرصة أعطيت لو مما أدىن، وخماطر أقل أخطاء وضمان الفعلي األداء يف االحنرافات من التقليل -
 املهارات؛ أو املعلومات غياب يف ابلتصرف دىناأل للمستوايت

 الدنيا املستوايت يف خرقها ميكن اليت والقواعد، واإلجراءات واللوائح ابألنظمة االلتزام يف جتانس حتقيق -
 .اهب االلتزام عدم أو

 الالمركزيةاثنيا: 
 خمتلف مشاركة وحق السلطات لتوزيع احلاجة ظهرت متارسها اليت وللضغوط اخلارجية البيئة يف التنوع بسبب     

  ابلالمركزية يعرف ما ساد املؤسسة، منها تتشكل اليت األطراف

 تعريف الالمركزية: .1
ات حيث جيري العمل الفعلي أي يصبح هناك تشتتا القرار  اختاذ حق وإعطاءات السلط توزيع"تعين واليت

 .1التنظيمية املختلفة"للسلطات وتوزع يف املستوايت 

 مزااي الالمركزية: .2
 2حتقق الالمركزية عدة مزااي منها:

 لرؤسائهم يف كل صغرية وكبرية. نال يرجعو ن املرؤوسني أل األعمال،السرعة يف اجناز  -
 ؛إنتاجيتهم والشعور بدورهم للمرؤوسني ورفعرفع الروح املعنوية  -
 ؛ وحتقيق األرابح نظمةامليساهم يف منو مما والدفع حنو املبادرة، إثراء العمل ابألفكار واملواهب  -
 العليا اإلدارة أبمور لالهتمام الوقت هلا يتيح مما التنظيمي، اهلرم قمة على والعبء الضغط تقليل -

 األهداف؛ وحتقيق كالتخطيط االسرتاتيجي
  للمشكلة؛ ومعايشتها التنفيذ مراكز من القرار اختاذ مراكز قرب نتيجة القرارات، اختاذ يف السرعة -
  لديهم؛ واإلبداع املبادرة وتنشيط الدنيا، املستوايت يف العاملني لدى اإلدارية املهارات تنمية -
 املتاحة؛ الفرص واستغالل لبيئةاملالئم ل الواقعي القرار اختاذنتيجة  التكيف على أعلى قدرة منح -
 الطويل؛ الروتني عن بعيدا مباشر بشكل تتم حيث وفاعليتها، االتصال عملية سهولة -
 ؛والتنسيق التعاون من تزيد شخصية روابط بناء على تساعد  -
 بينهم؛ فيما احلميد تنافسال وخيلق يرفع الرضا الوظيفي لألفراد نتيجة املشاركة تنظيمي مناخ توفري -
 تعزيز الثقة بني املستوايت التنظيمية، حيث أن منح سلطة اختاذ القرار تعرب عن ثقة اإلدارة العليا  -

 يف ابقي املستوايت، ما خيلق ثقة مقابلة من املستوايت املختلفة حنو اإلدارة العليا.
                                                           

 .213ص 2006حممد عبد الفتاح الصرييف، مبادئ التنظيم واإلدارة، دار املناهج، عمان، الطبعة األوىل 1
 .114، ص2008والتوريدات، القاهرة، حنا قاقيش وآخرون، التنظيم واألساليب وإدارة املكاتب، الشركة العربية للتسويق راجع كال من:  2

 .214، مرجع سابق، صحممد عبد الفتاح الصرييف                   
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 مطلقة المركزية أو مركزية جند ال حيث أسلوابن متعايشان، والالمركزية املركزيةجند أن  املزااي هذه خالل من
 من الستفادةمن أجل ا ،أحدمها تطبيق يف املغاالة وعدمالعمل على خلق توليفة متناسبة بينهما  اإلدارة على
 منهما. كل مزااي

 :الالمركزية لدرجة احملددة العواملاثلثا: 
 العوامل بني يوازن أن يهعل يرتتب فإنه وهلذا ،ابستمرار نظماتامل كل يف املدير تواجه الالمركزية مشكلةإن      

 تؤمن اليت الضوابط وجود حتتموالالمركزية  ،قرار كل  الختاذ املناسباإلداري  ىاختيار املستو  عند املختلفة
  1:يلي ما هاأمه اخذا ابالعتبار عدة عوامل من ة وضرورة أن تتماملطلوب واألهداف اخلطط لتحقيقها استخدام
 ومواقع القرارات حجم ومنه واألعمال النشاطات حجم زايدة يرافقه نظمةامل توسع إن املنظمة: حجم

 .أفضل بشكل اجلهود استغالل إىل احلاجة بسبب الالمركزية حنو السلطة ممارسات فتتجه إصدارها،
 طابع ذات قرارات ألهنا املركزية إىل اللجوء مت كلما عالية القرار تكلفة كانت كلما :القرار وأمهية تكلفة

 .الدنيا املستوايت إىل تفويضها ميكن أمهية األقل القرارات حني يف اسرتاتيجي،
 اجلغرايف واالنتشار العمل أساليب وتنوع التخصص مع طردية بعالقة يرتبط الالمركزية إىل االجتاه األداء: طبيعة
 .املسؤولية لتحمل ذايت واندفاع القرار اختاذ يف األدىن املستوى كفاءة ودرجة
 وخصائص قدرات من اآلخرين لدى مبا متفائلة رؤاي العليا لإلدارة كانت كلما :شخصيتهاو  اإلدارة فلسفة

 يتبعون والذين أصحاهبا يديرها اليت املؤسسات أن حني يف الالمركزية، إىل أميل كانت كلما وإدارية ذاتية
 .املركزية إىل متيل واإلدارة القيادة يف أوتوقراطي أسلوب

 والضريبية العمالية احلكومية التشريعات مثل الالمركزية تطبيق قرار يف تؤثر بيئية عوامل هناك :اخلارجية البيئة
 واجهة مل (املرونة) التغري يف سرعة املؤسسة أنشطة على تفرض مستقرة الغري البيئة أن كما .غريهاو  والنقاابت

 .الالمركزية من نوعا يتطلب وهذا ابستمرار تواجهها اليت املعقدة املشكالت
 كسياسات هبا تقوم اليت ابلنشاطات ق تتعل موحدة بسياسات املؤسسة التزام ويعين :السياسات متاثل

 هناك كان إذا أما السلطة ممارسة يف املركزية إىل اللجوء تتطلب واليت ابألفراد، اخلاصة السياسات أو التسعري
 .النوعية األهداف لتحقيق أفضل الالمركزية فإن تنظيمية وحدة كل ظروف حسب السياسات إتباع يف حرية

 أن من لتأكد والكافية استخدامها ميكن اليت الرقابة وسائل مبقدار يتأثر الالمركزية مقدار إن :الرقابة أساليب
 .حبكمة استخدمت قد السلطة
 استدعى كلما والتصرف احلرية من املزيد على احلصول يف املديرين رغبة زادت كلما :االستقاللية يف الرغبة
 .الالمركزية من مزيد تطبيق ذلك

 .صحيح والعكس الالمركزية، اعتماد يسهل الكفاءات وجود إن :اإلدارية الكفاءات وجود

                                                           
  ؛160، 159عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص 1



 التنظيم يف املؤسسة االقتصادية                                                                      الفصل الثاين

111 

 

 رابعا: أنواع الالمركزية:
، حيث حدد Mintezberg منتزبرغالالمركزية الذي قدمه تقسيم أنواع نستند يف التفريق بني هذه األنواع إىل ال 

  1األنواع كالتايل:
  العمودية: الالمركزية .1

املستوايت اإلدارية الدنيا ضمن سلسلة  صالحيات اختاذ القرار إىل أسلوب إداري يستند إىل تفويض     
جل تطبيق وجناح هذا النوع أمن قمة اهلرم ومن خالل اخلط الوسطي للهيكل التنظيمي. ومن  السلطة ابتداءً 

 من الالمركزية جيب اإلجابة على األسئلة التالية:
 ما هي صالحيات اختاذ القرار اليت سوف تفوض إىل املستوايت اإلدارية الدنيا. - 
 .الصالحياتداري ميكن تفويض هذه إإىل أي مستوى  - 
 والتنسيق.يفية إمتام عملية الرقابة ك  - 

 ومها:وميكن متييز نوعني من الالمركزية ضمن هذا النوع 
   األفقية:لالمركزية ا .2

 حمللني، مساعديناختاذ القرارات من املدراء إىل املختصني من غري املدراء  صالحياتويل هي عملية حت     
 مبعىن هو ختويل صالحيات اختاذ القرارات خارج نطاق خط السلطة أو خط  تشغيليون. أي عماال خمتصني، أو

 السلطة.التنظيم من خالل تقدمي النصح واملشورة ملدراء خط 
        االختيارية  الالمركزية .3

املعلومات الالزمة  علىالصالحيات إىل املستوايت اإلدارية اليت تستطيع احلصول  وهي متثل تفويض        
بعض املؤسسات بتفويض الصالحيات املتعلقة ابلتصنيع والتسويق  لذا تقوم ،لالستفادة من تلك الصالحيات

سل إن تسل، مع الصالحيات املالية والقرارات القانونية ةمقارن ،السلطةإىل مستوايت أدىن ضمن خط 
ابلصالحيات املالية ومن مث يليها صالحيات التصنيع  ابتداءً تبدأ من أعلى اهلرم  الصالحياتمستوايت تفويض 

  ومن مث صالحيات البحث والتطوير يف أسفل املستوايت اإلدارية.
                                 املتوازية العمودية الالمركزية  .4

التنظيم  هذا النوع تكون قوة إصدار القرارات الوظيفية املختلفة مركزة يف مستوى إداري واحد يف يف      
إن كل وحدة أو قسم تفصل عن الوحدات  السوق، حبيثوخصوصا ابلنسبة للوحدات اليت جتمع على أساس 

تجاهتا أو خدماهتا أو الالزمة الختاذ كافة القرارات اليت تؤثر أو هلا عالقة مبن الصالحياتاألخرى وتعطى 
 الالزمة الصالحيات ةاليت تستطيع منح كل وحد أبهنا الوسيلةميكن القول  هلا. وعليهاملنطقة اجلغرافية التابعة 

 .الرئيس األعلى أو قمة اهلرم االحتفاظ ببعض القرارات املهمة عند مستقلة. معشبه  ةلكي تكون وحد
                                                           

1 Albéric Hounounou, 100 fiches pour comprendre l’organisation el la gestion de l’entreprise, Béal edition, 
2005, p105. 
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 العالقات التنظيمية  املبحث الرابع:
إن حتديد الوحدات اإلدارية وتوضيح مهامها واملوارد الالزمة هلا هو جزء مهم من الوظيفة التنظيمية، غري أن       

هذه األنشطة غري كافية، حيث البد من وجود عناصر أخرى حترك نشاط هذه األجزاء، وتتمثل يف العالقات 
 السلطة جوانب فراد، ويتم ذلك من خالل حتديدالتنظيمية، اليت جيب حتديدها بني الوحدات، وتوزيعها بني األ

 .التنسيقاإلشراف، و  نطاق ،املسؤوليةو 
  املسؤولية: السلطة و املطلب األول

 نتناول ابتداء مفهوم السلطة وما حييط هبا من مفاهيم.
 واملسؤوليةمفهوم السلطة  أوال:
التنظيم خيلق عالقات خمتلفة بني األفراد داخل املنظمة، وتكون عالقات رأسية بني الرؤساء واملرؤوسني أو      

أفقية بني األفراد يف املستوى اإلداري الواحد، ويناط بكل فرد مهام معينة حمدد مسبقا، ومن أجل متكن 
جة لوجود سلطة يف أيديهم تسمح هلم حبق الرؤساء على اختالف مستوايهتم من أداء تلك املهام، تظهر احلا

التصرف وتوجيه األفراد، واختاذ القرارات الالزمة، ويسار هذه السلطة مسؤوليتهم عن النتائج أمام رؤسائهم، من 
 هذا نتناول مفهوم السلطة وجوانبها.

 السلطة: .1
 1تعرف السلطة على بعدة تعريفات نذكر منها:

 أبهنا: "هي احلق الذي مبوجبه يطلب اآلخرون ابلقيام ابلعمل"؛ ) (L. Urwickعرفها ليندال ارويك 
 ( "السلطة هي حق إعطاء األوامر، وقوة املطالبة ابلطاعة واالمتثال"؛ (H. Fayolوعرفها هنري فايول 

 أبهنا: "قوة توجيه ومراقبة اآلخرين". Harold Koontzكما عرفها هارولد كونتز 
  النظر بغض للوظيفة، شاغل أي لدى املتوفرة العقوابتو  لنفوذهنا "اأب (J. Pfinfner)جون فيفنربينما عرفها 
  ".الشخصية عن صفاته

كما تعرف أيضا أبهنا: "القوة القانونية أو الشرعية اليت متنح احلق للرؤساء يف إصدار األوامر للمرؤوسني،       
     .  2واحلصول على امتثاهلم للقرارات وتنفيذ األعمال املكلفني هبا"

 القرارات اختاذ من متكنهم اليت القوة وللقائمني عليه الرمسي شكله اإلداري للتنظيم تعطي اليت هي السلطةإن 
مفهوم السلطة ال خيتص به الفكر اإلداري فقط بل له بعد كبري يف علم االجتماع املنظمة؛ و  أهداف لتحقيق

والفلسفة وغريها، وهناك اختالف بني املدارس اإلدارية ورواد الفكر اإلداري حول موضوع السلطة، سواء من 
هبا، حيث مت التفريق بني السلطة وقبول السلطة، وبني مصادرها سواء حيث نشأهتا أو مداها أو التزام األفراد 

 ملكية املنظمة كما تطرق له الكالسيك أو الوظيفية أو القيادية أو املهارات املكتسبة ملن حيوزها. 

                                                           
 .211حممد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص  1
 .174العبيدي، مرجع سابق، ص حممد قيس 2
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 املسؤولية .2
 1املسؤولية هي األخرى تعددت تعريفاهتا نذكر منها:

 حماسبة اآلخرين عن أداء الواجبات"؛أبهنا: ") (L. Urwickعرفها ليندال ارويك 
 معينة؛ من قبل فرد ما ابلتصرف حسب قواعد أخالقية وسلوكية مااللتزا اأهن((J.Pfinfnerجون فيفنروعرفها 

فريى أن املسؤولية "هي قوة قانون أخالقي معني خاص على ضبط سلوك ( (C. barnard أما شسرت برانرد
 الرغبات أو النزوات القوية املتعارضة".الفرد يف مواجهة 

نشري إىل أن املسؤولية ال تعين شيئا يف غياب سلطة ممنوحة ومناسبة، فهما مرتبطتان معا من أجل اجناز      
األعمال املقررة؛ وكثري من املشكالت التنظيمية انجتة عن عدم وضوح السلطة واملسؤولية أو عدم التناسب 

ية تبع للسلطة فال ميكن حتميل فرد مسؤولية ما إذا كانت السلطة املمنوحة له غري  بينهما، حيث أن املسؤول
 كافية أو غري مناسبة.  

 أنواع السلطة يف املؤسسة  اثنيا:
هناك عدة تصنيفات ألنواع للسلطة، فهناك تصنيف حسب اهليكل التنظيمي، وتصنيف حسب اجلهة متمتعة 

 ابلسلطة، وتصنيف حسب أصل السلطة.
 السلطة حسب اهليكل التنظيمي: .1

 2:أنواع السلطة حسب اهليكل التنظيمي هي سلطة رمسية، وسلطة غري رمسية، وهي ابملعىن اآليت

 سلطة رمسية: .أ
 عني اليت املنصب أو الوظيفة خالل من صاحبها ويستمدها رمسي مصدر من تنبع اليت السلطة هي     

 ابحلوافز ذلك كان سواء املرؤوسني حتفيز سلطة لصاحبها ختول هيو  .التنظيمية والقوانني تبعا لألنظمة فيه
 األوامر إصدار حق هلا، فهي متنح مصدرا ابعتباره املعلومات سلطةو  العقاب وسلطة املعنوية املادية أو

 .التنظيمية والقوانني لألنظمة تبعا الطاعة وفرض
 سلطة غري رمسية: .ب

 الفردية االحتكاكاتو  العالقات عن حيث تنتج رمسي، غري مصدر من النابعة السلطة هيو      
معينة، وال تلتزم بعلو املنصب اإلداري أو  صيغة أو حمدد طابع هلا ليسو  التنظيم أعضاء بني واجلماعية

من أي قسم أو وحدة ميلك هذه  شخصا جتد فقد، كما اهنا بعيدة عن خطوط السلطة الرمسية، تدنيها
وهي انجتة عن مزااي خاصة عند الفرد الذي ميلكها،  السلطة على أفراد من قسم بعيد عن منصب عمله،

 لكونه ذو خصال يقدرها األفراد، أو فنية خربةو  من مهارة به يتمتع ملا أو اإلقناع على الشخصية لقدرته
 . قناعةو  رغبة عن االمتثالو  الطاعة على منهم سلوكهم، فيحصل يف التأثري قوة يكسبهوهذا  

                                                           
 .212، 211حممد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص  1
 .421-418ص  ص سابق، مرجع التنظيم، ماهر، أحمد 2
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 السلطة حسب اجلهة املستحوذة: .2
 1حسب هذا املعيار تصنف السلطة إىل ثالثة أنواع:

 سلطة تنفيذية: .أ
 الذي الرمسي مبوجب املنصب إداري قائد كل عليها حيصلو  اإلدارية، أو الرائسية ابلسلطة أيضا تعرف    

 األوامر للمرؤوسني وإصدار التصرف يف احلق وتعىن ،املرؤوسو  الرئيسالعالقة بني  إىل تستند فهي يشغله،
املؤسسة   يف الرئيسية السلطة فهي املؤسسة، أجلها من قامت اليت األهداف حتقيق أجل من املباشرين

  يف املنظمة. ي السلطة الرمسية أو الشرعيةهفالقرارات،  الختاذ النهائية السلطة هناكو 
 سلطة استشارية: .ب

 هو أحد أعضاء الفريق اإلداري استشاريتتمثل أساسا يف تقدمي النصح،  االستشاريةالسلطة       
 ، وهي، وميلك احلق يف توجيه النصح والتوصيات إىل املديرين التنفيذينياملتخصص واخلبري يف شان ما
م هتفهم ال ميتلكون سلطة أو قوة وضع توصيا ،صحاب السلطة التنفيذيةألتوصيات غري ملزمة ابلضرورة 
أن مديري الوحدات القانونية واحملاسبية، ونظم املعلومات ففي املنظمة جند موضع التنفيذي يف املنظمة، 

وينبغي مالحظة أن كل مدير  ،واملوارد البشرية، ميتلكون سلطة استشارية ابلنسبة لبقية الوحدات األخرى
مها  االستشارينيوهناك نوعني من  اليت ينتمون إليها،م هتابلنسبة لوحدامنهم ميتلك سلطة تنفيذية 

 .الشخصي واملتخصص االستشاري
 سلطة وظيفية: .ج

اليت يكون مصدرها الوظيفة نفسها حيث يظهر التخصص هنا، وهي ملزمة ملن هم  السلطة تلك هي     
يف اصدار  ةاتبعني لوحدة أخرى، ولضمان عدم حدوث ازدواجي ايف إطار هذا التخصص حىت ولو كانو 

 فإن هذه السلطة متر عرب السلطة التنفيذية لكنها تطبق كما يريدها صاحب السلطة الوظيفية. راألوام

 السلطة حسب منبعها: .3
 سلطة أصلية: .أ

سؤوال عن هي سلطة انبعة من التنظيم والقوانني والتشريعات ويكتسبها الفرد مباشرة ويكون م    
 استخدامها.

 سلطة مفوضة: .ب
هي سلطة متعدية تكون نتيجة تنازل رئيس عن بعض مهامه من السلطة األصلية ألسباب عدة،      

 ويكتسبها فرد ما من مساعديه وأعوانه عن طريق التفويض.
                                                           

 ؛232، 231، ص2009/20010،  07عدد ،الباحث واإلشكالية، جملة املفهوم املستشفيات: يف السلطة راجع كال من: عرابة احلاج، ازدواجية 1
 ؛219- 217صص اح الصرييف، مرجع سابق، حممد عبد الفت                  

 .153عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص                  
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 تفويض السلطة اثلثا:
تسمح للمدير أبداء وظيفيته، غري أن  السلطةف اإلداري، التنظيم يف العمليات أهم من السلطة تفويض يعترب    

فتنفيذ األعمال كلها من طرف واحد أمر غري ممكن عمليا،  ،للسلطة تفويضذلك ال ميكن أن يتم دون 
وسيكون عبء على الفرد وعلى التنظيم لذلك يكون التفويض حيث يسمح بنقل السلطة من الرئيس إىل 

 املرؤوس للقيام بواجبات حمددة.
 السلطة تفويض مفهوم .1

 فيعاد معينة؛ مهام إلجناز الالزم وابلقدر حمدد نطاق يف تالقرارا واختاذ التصرف حق الغري إعطاء يعين     
 يف ذلك كان سواء الصالحية إعادة تستوجب اليت واخلارجية الداخلية البيئية واملتغريات للظروفا تبع توزيعها
 منح ملية"عويعرف على أنه  1،العمل يف الالمركزي االجتاه على االنفتاح يف العكس على أو مركزيتها تشديد
 دون إليه فوض فيما التصرف يف احلق له يكون"، واملرؤوس حمددة أنشطة تنفيذ من متكنه سلطة املرؤوس
ويبقى للرئيس حق مساءلة املرؤوس املفوض، ووجود  عنصر حتميل  املفوض الرئيس إىل للرجوع احلاجة

 لنقل املديرون يستخدمها اليت العمليةاملسؤولية فإن التفويض أيخذ مفهوما أوسع حيث يعرف على أنه: "
 املسؤولية، ومع كل ذلك فهناك أتكيد على أن 2"اهلرم يف منهم أقل وظيفي ملركز معا املسؤوليةو  السلطة
 الرئيس يظل حيث ،إبجنازها كلف اليت الوظيفة اجتاه الفرد سلوك أساسها يف فهي تفوض، ال النهائية
 يف مشاركة التفويض أن أي ألدائها، ملرؤوس سلطتها فوض اليت املهام نتائج عن النهاية يف مسؤول اإلداري
 .املسؤولية عن ختل وليس السلطة

 :3التالية النقاط يف التفويض اهب يتمتع اليت اخلصائص بعض استنتاج ميكن هذا من وانطالقا
 التفويض يتضمن تفويض السلطة املناسبة للمسؤولية؛ -
 حتديد املهام املفوضة بدقة(؛ )القيام إبسناد املسؤولية  -
 متابعة التفويض والرقابة عليه من خالل املساءلة؛ -
  ؛السلطة ميتلك من قبل من إال التفويض يتم أن ميكن ال -
 إلساءته أو له املفوض كفاءة عدم من أتكده عند أو يشاء، ما وقت السلطة يسرتجع أن للمدير ميكن -

 السلطة؛ هذه استعمال
 ملرؤوسه؛ مركزه عن تنازال ذلك يعد إذ ملرؤوسيه، رئيس من للسلطة كامل تفويض يوجد ال -
 مطلقا يكون أن ميكن كما شفهيا، أو كتابيا يكون أن ميكن فهو يتخذه، معني شكل للتفويض ليس -

 .معني بزمن مقيدا يكون أن وميكن 

                                                           
 .144ص ، 2010األردن، عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار الرابعة، الطبعة حديثة، ومفاهيم التنظيمي: أساسيات التطوير اللوزي، موسى 1
 182 .ص ،سابق مرجع طه، طارق 2
 .98، 97كامل بربر، مرجع سابق، ص   3
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 .السلطة تفويض فوائد .2
 هذه وأهم األعمال؛ أصحاب من للعديد مغراي أمرا السلطة تفويض جعلت اليت املزااي من العديد هناك    
 1لي:ي ما املزااي
 ومراقبة احلساسة األعمال إجناز على مهتمقدر و  طاقتهم توسيعو  الرؤساء، كاهل عن العمل عبء ختفيف -

 مكان؛ كل يف واالنتشار ابلتواجد هلم يسمح مما اجلارية األعمال
  لرئيسه؛ املرؤوس رجوع حاالت بتقليص القرارات، اختاذ سرعة  -
  أكثر؛ بسهولة اإلجناز مواعيد وتلبية العمل من املزيد إجناز -
  فعال؛ بشكل واألفراد والعمليات املنتجات من متنوعة جمموعة إدارة -
  والسفر؛ التنقل من قدر أقل مع البعيدة العمليات إدارة -
  ؛مرنةو  سريعة بصورة والصعبة الطارئة املواقف ملواجهة املؤسسة بيئةو  التنظيم، عملية يف العمق حتقيق -
  فيها؛ تتحكم مسيطرة وظائف وجود من املؤسسة محاية -
  أكرب؛ بدقة إنتاجيته قياسو  املوظف على السيطرة تسهيل -
 ؛القدراتو  املهارات تلك ابستغالل يسمح ماوهو  لألفراد، احلقيقية اإلمكانيات اكتشاف -
  ؛التجربة واكتساب التعلمو  االحتكاك فرصة للفرد يتيح كونه والقدرات األفراد وتنمية تطوير -
 حتمل على وتدريبهم أكرب مناصب لتوليهم متهيدا املرؤوسني بني من القيادية العناصر اكتشاف -

  املسؤوليات؛
 يدعم مما ابلعمل، واالفتخار التصرف حريةو  واالنتماء ابلثقة شعورهم تعزيزو  للعاملني املعنوية الروح رفع -

 ة؛نظمللم االنتماء والوالء قوة
 .األفراد لدى الكامنة الطاقات تفجريو  األفكار أفضل اكتشاف على يساعد تنافسي جو خلق -

 :السلطة تفويض معوقات .3
 إىل يرجع منها البعض املؤسسات، يف السلطة تفويض فعالية على تؤثر اليت العقبات من العديد توجد     

 تفويض من املسؤول متنع اليت األسباب أهم ونلخص أنفسهم، املرؤوسني إىل يرجع اآلخر والبعض املديرين،
 2ك:في السلطة

  املرؤوسني؛ إىل هاتفويض يف يرغب ال لذلك األمور، على والسيطرة ابلسلطة التمتع يف الرئيس رغبة .أ
  املرؤوسني؛ بني الكفاءات توفر عدم .ب

                                                           
 .11، ص2007للنشر، نسخة الكرتونية،  ترين إيالف التفويض، بدرة، إبراهيم راجع: كال من: حممد 1
 .98كامل بربر، مرجع سابق، ص                     
 ؛93راجع كال من: أبو بكر مصطفى حممود، مرجع سابق، ص  2

 .183ص سابق، مرجع طه، طارق                    
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  السلطة؛ تفويض يف املخاطرة من املسؤول ختوف .ج
 ؛أخطائهم وتصحيح العمل ممارسة أسلوب املرؤوسني تعليم يف الوقت تضييع يف الرئيس رغبة عدم .د
 ذلك؛ بعد شخصيا املفوض املدير منافسة مث والظهور، والرتقي التعلم فرصة هلم يعطي ال حىت .ه
  بنفسه؛ العمل إبجناز املدير يقوم أن هي سليمة بطريقة العمل ألداء طريقة أفضل أبن االعتقاد .و
  بنفسه؛ ابلعمل القيام على املدير قدرة لعدم ومؤشر الضعف على دليل السلطة تفويض أبن االعتقاد .ز

  التنفيذ؛ يف وكفاءة جدارة املرؤوس أبدى ما إذا وقوته، لنفوذه فقدانه من املدير خوف .ح
  االجناز؛ على مقدرته وعدم تفويضه، ينبغي مبا الكافية املؤسسة مدير دراية عدم .ط
  النهاية؛ يف للمساءلة يعرضه مما فشلهم، من وخوفه ابملرؤوسني املدير ثقة عدم .ي
  إتباعه؛ ميكن سلوكي منهج ليكون اخلصوص ذاهب السابقة اخلربة انعدامو  التفويض، قواعدب اجلهل .ك
 هلم؛ املفوضة السلطة تبعات حتملهم مقابل املرؤوسني لدى قوي حافز وجود عدم .ل
 .العمل إلجناز املطلوبة املوارد أو املعلومات نقص .م

 نطاق اإلشراف : املطلب الثاين
من أهم املبادئ اليت هلا أتثري كبري على اهليكل التنظيمي جند نطاق االشراف، فهو يساهم يف حتديد     

املستوايت اإلدارية كما أن ضيق نطاق اإلشراف  تقلصتكلما اتسع نطاق اإلشراف   حيثاملستوايت اإلدارية 
 اإلدارية.دى إىل زايدة عدد املستوايت يؤ 

 نطاق اإلشراف  مفهوم أوال:
وبكفاءة وفعالية، وهذا ما قاد يقصد بنطاق اإلشراف عدد األشخاص الذين يشرف عليهم شخص واحد      

ناسب من األفراد الذي ميكن االشراف عليه، فهناك من حيدد العدد بني مثانية لعدد املا إىل االختالف حول
وهناك من  (،8-6ستة ومثانية أفراد)وآخر يرى أن العدد جيب أن يرتاوح ما بني  (12-8فردا) رأفراد إىل اثنا عش

غري أن العدد املثايل لألفراد ليس ابلضرورة منطيا يف كل املنظمات بل حتدده عدة  1أو أكثر من ذلك،قال أبقل 
و ما جيعل منه عوامل، وكما أن نطاق االشراف حمدد لعدد الوحدات فهو أيضا حمدد لرتتيب هذه الوحدات وه

 2وسيلة تنسيقية هامة داخل املنظمة.
ويشار إىل زايدة عدد األفراد ابتساع نطاق االشراف، وإىل قلة عدد األفراد بضيق نطاق االشراف، وهو      

ما يؤثر على شكل اهليكل التنظيمي، حيث يقود اتساع نطاق االشراف إىل نقص عدد املستوايت التنظيمية 
ظيمي شكال مفلطحا، بينما يقود ضيق نطاق االشراف إىل زايدة عدد املستوايت التنظيمية وأيخذ اهليكل التن

 ومنه أيخذ اهليكل التنظيمي ارتفاعا أعلى ويسمى اهليكل الطويل.
 كما نشري إىل أن أمهية نطاق االشراف تظهر أيضا يف أنه حيدد العالقات بني األفراد، حيث كلما كان عدد     

                                                           
 .63بلقاسم سالطنية، إمساعيل قرية، مرجع سابق، ص 1
 .39موسى اللوزي، مرجع سابق، ص 2
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ميثل حتديدا gruconasse( (زادت العالقات بني األفراد، ولعل ما قدمه الباحث غركوانساملرؤوسني كبريا 
بعدد العالقات بني األفراد مفادها أن زايدة  عالقة تربط عدد املرؤوسنيحيث حدد واضحا أببعاد التفويض، 

ومعىن هذا أن نطاق  1املرؤوسني تتم وفق متتالية حسابية بنما العالقات بن األفراد تتزايد وفق متتالية هندسية،
اإلشراف الواسع قد يؤدي إىل صعوبة التنسيق نظرا لوجود تلك العالقات وهذا ما يؤكد على ضرورة إجياد 

 منظمة لالستفادة من مزاايه وتفادي عيوبه.  تفويض مناسب لكل
 عوامل حتديد نطاق اإلشراف  اثنيا:
نطاق اإلشراف ال يتم بطريقة عشوائية بل أن هناك عدة اعتبارات ال بد من أخذها ابحلسبان عند حتديد     

 2اإلشراف منها: نطاق
 ؛فكلما زاد التشتت اجلغرايف أدى ذلك إىل ضيق نطاق اإلشراف والعكس صحيح اجلغرايف:التشتت  •
وحيتاج إىل إشراف مباشر أدى ذلك إىل ضيق نطاق  كلما كان العمل صعبا  العمل:تعقيد وصعوبة  •

 ؛اإلشراف حيث أن املسئول ال يستطيع اإلشراف على عدد أكرب من املرؤوسني
نطاق اإلشراف  عكلما كانت األعمال اليت يشرف عليها الشخص متجانسة اتس  العمل:تنوع واختالف  •

 ؛على عكس لو كانت األعمال خمتلفة فتحتاج إىل درجة أكرب من اإلشراف وهنا يضيق نطاق اإلشراف
 ؛كلما كان املرؤوسني على درجة عالية من الكفاءة اتسع نطاق اإلشراف  املرؤوسني:كفاءة وقدرة  •
كلما كانت األهداف والسياسات واضحة وال تقبل التفسري اخلاطئ من   لسياسات:واوضوح األهداف  •

 ؛املرؤوسني أدى ذلك إىل اتساع نطاق اإلشراف
، وهذا يعين أن عمل املدير مهم بتنفيذ تلك اخلططالز يدفع ابجتاه إمشاركة املرؤوسني يف وضع اخلطط  •

 ؛ومن مث يؤدي ذلك إىل اتساع نطاق اإلشرافحينها يقل ويعمل على التفويض هلم 
إدارة  حيث حتدد هذه اإلمكاانت ما إذا كان مبقدور الرئيس :اإلمكاانت املادية والبشرية املتوفرة للمنظمة •

 جمموعة كبرية من األفراد؛
إال انه يصعب عملية  إجيابياتنطاق االشراف الواسع رغم  درجة التنسيق املطلوبة بني الوحدات: •

 التنسيق نظرا لوجود عالقات كثرية بني األفراد؛
 التخطيط املطلوب لتنفيذ األنشطة: طبيعة اخلطط املوضوعة حتدد طبيعة نطاق االشراف؛ •
ألفراد الوقت احملدد لإلشراف: إذا كان وقت الرئيس ضيقا يصعب معه االشراف على عدد كبري من ا •

 وابلتايل يكون نطاق االشراف ضيقا. 
                                                           

    :)عقدم عالقة رايضية هلذا األمر: عدد العالقات)ع( عدد األفراد)س =
(1−س)س

2
. 

 .46بلقاسم سالطنية، إمساعيل قرية، مرجع سابق، ص 1
 .36راجع كال من: خالد عبد الرمحان اهليين وآخرون، مرجع سابق، ص 2

 .186، 185قيس حممد العبيدي، مرجع سابق، ص                    
 .210حممد عبد الفتاح الصرييف، مرجع سابق، ص                   
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 التنسيق : املطلب الثالث
 الذي التنسيق التنظيم كما رأينا سابقا هو تقسيم العمل وما يتعلق به مث التنسيق، وهذا ما يربز احلاجة إىل    
 يعمل اليت األخرى املبادئ جبميع اخلاصة املعاين يتضمن كونه للتنظيم، والشامل األساسي األول املبدأ يعد

 .للتنظيم الداخلي اهلدف دائما ميثل جعله ما هذاو  فعالة، واقعة حقيقة يصبح أن طريقها عن ميكنو  بواسطتها
 أوال: ماهية التنسيق

 لإلملام جبوانب التنسيق نتطرق ابتداء إىل ماهيته حيث نوضح تعريفه وأنواعه وأهدافه.
 مفهوم التنسيق  .1

لقي التنسيق اهتماما كبريا من الفاعلني يف الفكر اإلداري نظرا ملا أشران من أمهيته يف إجناح التنظيم،       
 1وقد قدمت له تعريفات خمتلفة منها:

 اخلاصة الوظائفو  القوى من سلس تفاعل لضمان العملو  اجلهد" :أنه على Ordway Tead عرفه      
االحتكاك  من قدر أدىنو  التعاون من قدر أبقصى غرضها حتقيق أجل من للمؤسسة املختلفة ابألجزاء

 ".عنزا وال
 اآلخرين سلوك على واحد كل اطالع عملية إىل يشري هأن H.Simon)سيمون ) هريبرتوعرفه        

 فإن عليهو  مشرتكا، هدفا فيه املشاركون يشاطر الذي النشاط إىل يشري التعاون أن حني يف له، املخطط
 الذي التنسيق غياب يف املشاركني نوااي كانت مهما أهدافه حتقيق ميكن ال أي فعال غري التعاون يكون

 .اجلماعة أفراد مجيع قبل من القرارات تطبيق نفس إىل يهدف
 التنفيذو  التصرف يف اجلهود هذه توحد لكي اجلماعة جلهود املنظم أنه: "الرتتيب على عرف كما      

 انحية من تبذل اليت اجلهود مقدار يف التكاملو  التوحيد يعين التنسيق فان بذلك، و "احملدد لتحقيق اهلدف
  2تسلكه. الذي االجتاه حتديدو  توجيه، ويف اجلهود هذه توقيت، ويف النوعو  الكم
 3.".وعرف أيضا: "التنسيق يعين ادماج وربط أجزاء خمتلفة من املنظمة إلجناز جمموعة معينة من املهام     

وعرف أيضا كما يلي: "التنسيق هو الربط بني أعمال أقسام الوحدة أو الوحدات اإلدارية وحتريك هذه       
األقسام يف الوقت احملدد، حبيث يبذل كل قسم منها قصارى جهده يف سبيل الوصول إىل الغاية أو اهلدف 

 4املقصود".
الوحدات  وبني األفراد، بني االحتكاكو  التعارض منعو  اجلهود لتوحيد ضروري مما سبق جند أن التنسيق      

 فيما بينها. االنسجام  خلقمشرتك و  هدفاليت تعمل على حتقيق  اجملموعةالتوفيق بني نشاط و  اإلدارية،
                                                           

 217 .ص مرجع سابق، املنظمة، تصميم حرمي، حممود حسني1
 .189أمحد بن حممد الشميمري وآخرون، مرجع سابق، ص  2

3Eric Alsene, François Pichault, La Coordination au sein des Organisations: Eléments de Recadrage 
Conceptuel, En Quête de Théories, Gérer et Comprendre, N°87, Mars 2007, P:66. 

 .257ص سابق،  عصفور، مرجعحممد شاكر   4
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 :التنسيق أنواع .2
  األفقي.الداخلي والتنسيق اخلارجي والتنسيق الرأسي والتنسيق  التنسيق هي تنسيقلنواع لمنيز أربعة أ     

 ؛هو الذي يتم بني نشاط األفراد داخل كل فرع أو قسم :التنسيق الداخلي .أ
يقصد به إجياد نوع من التوافق واالنسجام بني نشاط األفراد يف الفروع واألقسام  :اخلارجيالتنسيق  .ب

 فيما بينها؛ وهناك تنسيق خارجي بني املنظمة وبيئتها؛بني الفروع واألقسام املنظمة، و داخل  املختلفة
  ها؛أسفل فيبسلطة التنسيق الرأسي هو الذي يربط سلطة أعلى يف املنظمة الواحدة  :التنسيق الرأسي .ج
 الواحدة.الذي يتم بني املستوايت املتماثلة يف املنظمة  التنسيق األفقي فهو ذلك التنسيق األفقي:التنسيق  .د
 :التنسيق هدافأ .3

وليعمل منها  اإلداري،إىل أن ميسك كل خيوط التنظيم  يهدفو  للتنظيم، الثاين الوجه عترب التنسيقي    
 تضمن اليت الوسيلة ممكنة، وهوبوصلة ابجتاه حتقيق األهداف املرسومة أبعلى درجة من الكفاية وأبقل تكلفة 

  1منها:هذا هو اهلدف األساس لكن مثة أهداف أخرى التنظيمي، اهليكل  أجزاء ربط
 االختصاصات؛منع التعارض يف  -
 ؛اإلداريةمنع االزدواج يف األنشطة  -
 املنافسة السلبية؛منع  -
 تنظيم اجلهود اجلماعية؛ -
 املسامهة يف توزيع املسؤوليات؛ -
 املنظمة؛املساعدة يف توضيح خطط وسياسات  -
 ضمان التفاعل اإلجيايب بني الوظائف فيما بينها، وبني األفراد فيما بينهم. -

 ميكانزمات التنسيق اثنيا: 
وتستخدم  ،إن التنسيق ميثل آلية أساسية لضمان تضافر اجلهود وحتقيق التعاون لبلوغ األهداف املشرتكة    

 H.Mintzberg:2املؤسسات عدة ميكانزمات لذلك، وهناك مخسة منها حسب منتسربغ 
 :املتبادل التكيف .1

 العمل على السيطرة يتم اآللية هلذه ووفقا الرمسي، غري االتصال بواسطة العمل تنسيق املتبادل التكيف حيقق
فيها العمال على طريقة أداء عمل ما ويتواصلون بطريقة غري  يتفقحيث  ينفذونه، الذين األفراد خالل من

ميكن  حيث ابلبساطة،تتميز ، و اآللية على اتصال شفهي، بصري، أو ابإلشارات وترتكز هذه رمسية
 .وأعقدها املنظمات أبسط يف استخدامها

                                                           
 .187، 186مرجع سابق، ص ،طلعت عبد الوهاب السندي وآخرون 1

2Voire: H.Mintzberg, Structure ET dynamique des organisations, Editions d'organisation, 2eme edit 1989,     
             p: 200;   Olivier Torres, op.cit, p27. 
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  ر:املباش اإلشراف .2
 ستة أو مخسة العاملني عن عدد يزداد عندما اآللية هذه تستعمل للتنسيق، التقليدية الطريقة وهي      

 آخرين، أفراد أعمال عن مسؤوال األفراد أحد جعل طريق عن التنسيق املباشر اإلشراف وحيقق ،أشخاص
 ما يوفر له دورا تنظيميا ورقابيا للعمليات داخل املؤسسةوهو  أنشطتهم، ويراقب التعليمات، هلم يصدر حبيث

وهو الوسيط لالتصال ويتم التنسيق على أساس وجود أنشطة عديدة تنجز من طرف عمال متعددين ويقوم  
املشرف إبصدار األوامر، حتديد من يقوم مباذا ، وإعداد التقارير وتنظيم العمل... ويسند هذا الدور أساسا 

ل يكون من الصعب تطبيق هذا ، لكن عندما يرتفع عدد العمااملنظمات الصغرية واملتوسطةإىل املدير يف 
النوع ويوزع هذا الدور بني عدة أشخاص على مدى اهليكل التنظيمي الذي يكون أكثر طوال وابلتايل أكثر 

الكبرية بل يظهر  نظماتصعوبة للحفاظ على مراقبة مباشرة وفعالة، إن هذه الصعوبة ليست وحدها يف امل
 Mintzbergوبسهولة أي يتم تنميطه وهذا ما قاد منتسربغ جليا تكرار العمل ما  يسهل حتديده مرة واحدة 

 .إىل حتديد ثالث آليات تنسيق أخرى تعتمد على التنميط
  (:الطرائق)العمل عمليات تنميط .3

 تنميط طريق عن وذلك املباشر، اإلشراف أو املتبادل التكيف إىل اللجوء دون التنسيق حتقيق ميكن     
 إجناز يف األفراد سلوك توجيه أجل من حمددة وإجراءات قواعد بوضع املسبق حملتوى العملالتعيني  أي العمل،
 حبيث العمل، هذا حمتوايت وبرجمة حتديد بعد العمل عمليات تنميط يتم حمددة، وظيفة أو معني نشاط
 أجل من وذلك األنشطة هذه تنفيذ كيفية حتدد التعليمات وتصدر األنشطة تتابع توضح إجراءات توضع
 .النهائية اخلدمة أو للسلعة أداء أفضل حتقيق

 :النتائج تنميط .4
 وضع خالل من التنسيق فيه ويتم ويكون للعمال احلرية يف كيفية الوصول إليه؛ ،حتديد اهلدف وهو ما يعين

 هذه حتديد يتم ما وغالبا املختلفة، التنظيمية الوحدات يف العمل لنواتج معينة ومواصفات حمدد شكل
 أن إذ العمليات، عن والرقابة التخطيط عمليات عن املسؤولة االستشارية الوحدات إحدى يف املواصفات

  .هلا سطر قد اليت النهائية النتيجة على احلصول هو التنسيق من النوع هذا يف املهم
 (:املؤهالت) املهارات تنميط .5

 اآللية هذه تظهر، و ودون احلاجة إىل مراقبتهيعتمد على خصوصية التكوين وكفاءة من يقوم ابلعمل       
 واليت أخرى مناطق يف املوجودة األخرى وفروعها املنظمة مركز بني املسافات تباعد حالة يف التنسيق من

 وميكن املهارات، تنميط آلية استخدام احلالة هذه يف احلل يكون ولذلك االتصاالت، يف صعوبة إىل تؤدي
 يساعد حيث دقيق، بشكل حمدد عمله إلجناز الفرد حيتاجه الذي التدريب يكون عندما املهارات تنميط

 .املسافات بعد رغم العمل وتنسيق ضبط على
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هناك نقطة جديدة يف التنميط وهي تنميط العادات والقيم )ثقافة املنظمة( حبيث يتم تنفيذ املهام وفق  ❖
 ثقافة املنظمة وليس أبي طريقة.

كل املؤسسات مهما كان حجمها تعتمد جمموع هذه اآلليات لتنسيق جمهوداهتا لكن   نشري إىل أن ❖
ال تستعمل هذه اآلليات بنفس النسبة اليت تستعملها املؤسسات املنظمات الصغرية جيب التأكيد على أن 

تها تستبعد آليات التنميط ألهنا حتد من قدرهتا على التكيف ومروناملنظمات الصغرية الكبرية؛ حيث أن 
اخلصوصية  وهذه وابلتايل فهي تستعمل اآلليات اللينة واملباشرة واملتمثلة يف التعديل املتبادل واإلشراف املباشر

 .املنظمات الصغرية اخلصوصية يف تنظيمهي جزء من يف التنسيق 
 التنظيمي العمل يزداد فعندما متسلسل، نظام وفق حتدث جندها التنسيق، ميكانزمات دراسة خالل ومن      
 التكيف إىل أخرى مرة لتعود التنميط إىل املباشر اإلشراف إىل املتبادل التكيف من التنسيق وسائل تتغري تعقيدا

 :التايل الشكل وفق تظهر وهي، املتبادل
  التنسيق آليات تسلسل :(19) رقم الشكل

 
                       

 
 

  
 .147ص ،2005، الطبعة الثانية، األردن ،والتوزيع للنشر وائل دار والتصميم، املنظمة: اهليكل نظرية سامل، سعيد مؤيد :املصدر

  :التنسيق مبادئاثلثا: 

إن التنسيق ال أييت من فراغ بل جيب أن يعتمد على عدة عناصر ميكن اعتبارها كمبادئ حىت حيقق       
 1األهداف املرجوة منه، وحىت يكون عامال برازا يف نشاط املنظمة، ومن هذه املبادئ نذكر:

 ؛االشراف من جهة وسعة أو ضيق نطاق التنسيق حجمو  وأمهية بني ضرورةالتناسب  -1
 ؛مع اتساع مبدأ تقسيم العمل يف التنظيم التنسيق ازدايد احلاجة إىل -2
 ؛وهيكل التنظيم التنسيق هناك ارتباط عفوي بني -3
 ؛على السلطة اليت مينحها التنظيم لإلداريني حسب مراكزهم املختلفة التنسيق يعتمد -4
 ؛املرؤوسني على كفاءةالتنسيق يعتمد   -5
 ؛التنسيق وعي وفهم أفراد التنظيم كلما سهل حتقيق زادكلما  -6
  ؛جملاهبة التغريات التنسيق مرونةضرورة حتقق  -7
 ؛يف هدفه التنسيق كلما زادت حيوية طرق االتصال كلما جنح -8

                                                           
 .188طلعت عبد الوهاب السندي وآخرون، مرجع سابق، ص  1

 تنميط املؤهالت

التكيف 
 املتبادل

التكيف 
 املتبادل

االشراف 
 املباشر

 تنميط العمل

 تنميط املخرجات
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  ؛التنسيق دت روح التعاون بني أفراد التنظيم كلما أدى ذلك إىل سهولةكلما زا -9
 ؛مبكرا عند إعداد اخلطة التنسيق جيب أن يبدأ -10
  ؛املستمرةمع املراقبة واملتابعة  التنسيق استمرارية -11
 ؛لتشمل وسائل حتقيق أهداف اخلطة التنسيق امتداد نشاطات -12
  .يتوقف على كفاءة القيادة وسالمة ومتانة البناء التنظيمي للجهاز اإلداري التنسيق جناح -13

 وسائل التنسيق رابعا: 
لذلك كان لزاما االهتمام هبا  ،إن عملية التنسيق من أهم العمليات اإلدارية فدوهنا ال يعين التنظيم شيئا      

 1عمليا منها:حتديد عدة وسائل لتحقيق التنسيق  جياد وسائل لتنفيذها، ونستطيعوذلك إببشكل خاص 
 ؛وهذه تكمن الرئيس من التنسيق بني املرؤوسني مباشرة،مرؤوس مسئول أمام رئيسة  لاألوامر: كتسلسل  -
القواعد واإلجراءات: إذا كان العمل املطلوب خمططا له مسبقًا وميكن التنبؤ به فإن التنسيق يكون على  -

 وإجراءات؛شكل قواعد 
 ؛على هذه األهداف ن يضعون األهداف والغاايت وابلتايل فالتنسيق يتم بناءو املدير : التنسيق ابألهداف -
 )التنسيق(؛املدير  يقوم بوظيفةاستخدام املساعدين يف التنسيق: تعيني مساعد  -
 أشكاله؛يتم عن طريق االتصال بشىت  استخدام االتصال يف التنسيق بني األقسام والوحدات املختلفة -
 ؛تشكيل جلان خمتلفة للقيام بوظيفة التنسيق اللجان: -
 معني؛إجناز بعض األعمال واملشروعات ذات السمة اخلاصة من خالل وضع مشروع  املشروعات: -
 الرمسية؛شات غري املناق -
 عمل متخصص. فريقللمنظمة، وقد يكون شخصا أو مكتب دراسات، أو يقدم نصائح  اخلاص:املنسق  -
كثريا ما يدلل على التنسيق بفكرة الفرقة املوسيقية اليت تؤدي حلنـا موحـدا رغـم اخـتالف اآلالت وطريقـة         ❖

وهــو مــن أحســن األمثلــة لتوضــيح دور وأمهيــة التنســيق يف املنظمــات، لــذلك فــإن تقســيم العمــل  ،العــزف عليهــا
وحتديد األعمال وتوزيعها على األفراد غري كاف جلعل التنظيم فعاال، بل جيب تـوفر عمليـة التنسـيق الـيت تـربط 

  تحقيق األهداف املسطرة.لبني األجزاء املختلفة وختلق االنسجام الضروري بني األفراد والوحدات واألقسام 
والتخطيط، التنظيم  وضوحوليحقق التنسيق أهدافه ويكون فعاال جيب توفر عدة ميزات على رأسها      

          االختياري.تشجيع التعاون ، و حتسني االتصال، و انسجام الربامج وتكاملهااإلدارات، تبسيط العمل بني و 
الداخلي ال يلغي ضرورة وجود تنسيق خارجي مع بيئة املنظمة ألن امهاهلا يؤثر تنسيق نشري إىل أن ال     

 مباشرة على حتقيق أهداف املنظمة، ويؤدي إىل فشل عملية التنسيق والتنظيم ككل.
 
 

                                                           
 .110، 109حنا قاقيش وآخرون، مرجع سابق، ص 1

http://www.forum.ennaharonline.com/tags/%C7%E1%CA%E4%D3%ED%DE.html
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 خالصة:
لتحقيق أهدافها من خالل استغالل إمكاانهتا للوصول إىل النتائج املرجوة، وال يتم ذلك إال تسعى كل منظمة       

ميكنها من حتقيق نتائجها بفعالية وفاعلية، وقد قدم الفكر اإلداري عرب الزمن  جيد وفعالعن طريق تنظيم إداري 
 احلايل.مفهوم التنظيم بشكله إضافات جيدة يف هذا اجملال عرب كل مدارسه، وتبلور 

التوجيه وأخريا الرقابة، بينما تقوم العملية اإلدارية على عدة مهام تبدأ ابلتخطيط مث التنظيم مث من جهة أخرى       
تشكل  اليت األبعاد واملركزية والالمركزية والرمسية التعقيد يشكل حيث التنظيمي، لاهليك من تبدأ العملية التنظيمية

مهها بيئة أفقد وجب توضيح حمدداته و يتغري  التنظيمي اهليكل، وألن عليه هو الذي الشكل ومتنحه تصميمه، أسس
 املنظمة والتكنولوجيا املستخدمة فيها واالسرتاتيجية املتبناة من قبلها، وهي ما من شاهنا التأثري على فعالية اهليكل

 التنظيمي.
املركزية والالمركزية كعامل مهم له أتثري على خمتلف اجلوانب التنظيمية ومن وجوه العملية التنظيمية أيضا جند      

 ، وهو بدوره خاضع لعدة حمددات تبني شكله، كما له عدة أنواع تربز على مستوى املنظمة.داخل املنظمة
 اإلشراف نطاقو  ،املسؤوليةو  السلطة املختلفة من باجلوان حتدد حيث ،والبعد اآلخر للتنظيم هو العالقات التنظيمية

 جيعل صحي تنظيمي مناخمع ما هلذه العناصر من أمهية ودور ابرز يف إجناح التنظيم داخل املنظمة وخلق  ،التنسيقو 
 والنمو التجديد للمؤسسة حيقق الذي اإلبداع على ، وحيفزهمبفعالية واجباهتم ويؤدون أعماهلم ميارسون األفراد

 ، وكذلك يعطي ثقال لنشاطات املنظمة ويبعد عنها العشوائية.املستمر
 البيئة يف احلاصلة التغريات مواكبة من أجل مستمرة، عملية التنظيمية العمليةومن الضروري اإلشارة إىل أن      

التنظيمي، كاعتماد مشاريع  التغيري التنظيمي،إعادة التنظيم، التطوير  ويتم ذلك من خالل عمليات واخلارجيةالداخلية 
تغيريية خمتلفة مناسبة للمنظمة وظروفها، قصد أتهيلها لالستمرار مستقبال، ويتم اختيار هذه املشاريع بعناية حىت أتدي 

ملفتوحة، غري لتأهيل املنظمة لظروف املنافسة ا الغرض منها، ولعل من بني أهم املشاريع التغيريية تبين نظام إدارة اجلودة 
مفردات التنظيم اليت مت التطرق إليها، ومن أن هذا املشروع التغيريي سيرتك آاثرا على تنظيم املنظمة وميس خمتلف 

 . خالل اجلزء التطبيقي من هذا البحث سنتطرق إىل هذه اآلاثر ميدانيا يف منظمات اقتصادية صناعية يف اجلزائر
 



 
 الفصل الثالث
على  أثر نظام إدارة اجلودة

يف املؤسسات حمل التنظيم 
 الدراسة
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 املبحث األول: اإلجراءات املنهجية 
اإلجراءات املنهجية اليت مت اتباعها يف اجلانب التطبيقي لتغطية جوانب الدراسة ميدانيا  نتناول يف هذا املبحث        

 أدواتاملنهج العلمي املتبع يف الدراسة امليدانية، يليه شرح  نتائج لتحقيق أهداف البحث، ونتطرق إىل إىلوالوصول 
 ريا األساليب اإلحصائية املستخدمة.وأخ عينة الدراسةتمع و لبياانت، مث نتطرق جمليف مجع ااملستعملة البحث 

 وأدوات مجع البياانتاملنهج  املطلب األول:
 أوال: املنهج

اتباع منهج علمي حمدد للوصول إىل النتائج البحثية بطريقة علمية ومنهجية، وقد مت تتطلب أي دراسة علمية       
االعتماد يف هذا األمر على املنهج الوصفي واملنهج املقارن، حيث تفرض طبيعة املوضوع واالختالفات بني املؤسسات 

 جل ضمان علمية النتائج احملصلة.أحمل الدراسة تبين هذا النوع من املناهج من 

 املنهج الوصفي: .1
يتميز املنهج الوصفي: " أبنه أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة،             

عملية مث تفسريها  مة وذلك من أجل احلصول على نتائجأو موضوع حمدد من خالل فرتة أو فرتات زمنية معلو 
جبمع ام الباحث هذا املنهج، قوكإسقاط لتعريف  ،1" املعطيـات الفعلية للظاهرةبطريقة موضوعية ومبا ينسجم مع 

األدبيات ذات الصلة ابملوضوع وكذلك مت  بياانت كافية ودقيقة عن املوضوع يف ميدان الدراسة ابالعتماد على
عه من بياانت بطريقة حتليل ما مت مج مت، وبعدها االستبيان واملقابلةعن طريق ة يف البحث مجع البياانت املستخدم

 .اعيموضو  حصول على نتائج البحث وتفسريهالوصوال ل، علمية

 :منهج املقارنة .2
 عام يشري إىل إجراءات هتدف إىل توضيح وتصنيف عوامل السببية يف ظهور ظواهر معينة اصطالحهو    

وتطورها وكذلك أمناط العالقات املتبادلة يف داخل هذه الظواهر بينها وبني بعضها البعض وذلك بواسطة توضيح 
سقاط على ما مت ، وابإل2التشاهبات واالختالفات اليت تبينها الظواهر اليت تعد من نواح خمتلفة قابلة للمقارنة"

حمل الدراسة يق نظام إدارة اجلودة بني خمتلف املؤسسات تناوله يف البحث فقط مت مقارنة اآلاثر التنظيمية لتطب
وطبيعة تطبيق  يف احلجم وطبيعة امللكية ومدة نشاط املؤسسة ةوفق معايري مت حتديدها يف متغريات املراقبة واملمتثل

الدراسة كما مت شرح وتفسري وجود  يف نتائجلتحديد وجود أو عدم وجود فروقات  وذلكنظام إدارة اجلودة 
 .يف حالة وجوده ومدى االختالفروقات أو عدمه الف

                                                   
 ذوقان عبيدات وآخرون: البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، دار جمدالوي، عمان، 1982، ص 1.176

 .132، ص2006عاطف عليب، املنهج املقارن مع دراسات تطبيقية، جمد املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، لبنان، الطبعة األوىل، 2
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 أدوات مجع البياانتاثنيا: 
تبين نظام إدارة اجلودة أثر لتحليل من البياانت اعتمدان على كل من: االستبيان، املقابلة جلمع القدر الكايف       

 على املؤسسات الصناعية حمل الدراسة.

 االستبيان .1
، وكذلك نشرح كيفية تصميمه وماهي حمتوايته من خالل األسئلة املطروحة فيه سطرةاألهداف امل سنتناول    

 وكيفية جتزئتها وتفصيلها.

 :االستبيان أهداف .أ
دارة اجلودة على التنظيم، إ تطبيق نظام ريمعرفة كيفية أتثهلذا االستبيان يف يتمثل اهلدف األساسي      

التطبيق على كل من اهليكل التنظيمي وتنظيم وإجراءات العمل وذلك عن طريق معرفة آاثر هذا 
مدى تشابه أو اختالف ، كما يهدف االستبيان إىل معرفة والتفويض ابإلضافة إىل اآلاثر على التنسيق

 ومدة نشاطوطبيعة امللكية بناء على االختالفات يف النشاط هذه اآلاثر بني املؤسسات حمل الدراسة 
 ق نظام إدارة اجلودة.وطبيعة تطبي واحلجم

 تصميم االستبيـان .ب
 )التنظيم( ن املتغري التابعأوحيث  ،مع البياانتجل ةاألداة الرئيس ستبيان يف هذا البحث كاناالمبا أن      

حيث أن العبارات  الدراسات النظرية للموضوع علىبناء  االستبيان  مت تصميم هو من مت حتليله فقد
استخالصها من تعريفات عناوين احملاور ومكوانهتا حسب األدبيات اليت تناولت املكونة لالستبيان مت 

وع الدراسة واليت مت ذكرها سابقا، وفروعه، كما مت االستعانة ابلدراسات السابقة املتقاطعة مع موض التنظيم
إليها يف ومت االطالع على بعض الدراسات املتنوعة اليت مست التنظيم أو بعض جوانبه ومل يتم اإلشارة 

واليت كانت بعنوان: "أثر العوملة على  املراجع، ابإلضافة إىل االستفادة من مذكرة املاسرت للباحث
  خصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة".

وقد اعتمدان يف تصميم االستمارة سلم ليكرت مخاسي األبعاد كمقياس لإلجابة عن فقرات 
 (12)رقم: حماور أساسية مثلما هو موضح يف اجلدول  أربعاالستبيان املندرجة حتت 

بعاد سلم ليكرت حيث كانت على أن على اوز توزيع األاعتمدان  إجاابت املبحوثنيقياس دف هبو 
 1.(1(، غري موافق متاما)2(، غري موافق)3( غري متأكد)4)ق(، مواف5موافق متاما ) :بالرتتي

 (.3وعلى هذا األساس يكون املتوسط احلسايب الفرضي يساوي )
 حندد توزع إجاابت املبحوثني على هذه األبعاد. لعينة واحدة "ت"اختبار وابستعمال 

 

                                                   
 (.1)أنظر امللحق رقم  1



 ات حمل الدراسةالفصل الثالث                                  أثر نظام إدارة اجلودة على التنظيم يف املؤسس

128 

 حمتوايت االستبيان: .ج
 : توزيع حماور االستبيان ونسبها(12جدول رقم)

 نسبة الفقرات عدد الفقرات أرقام الفقرات احملور الرقم
 %24.39 10 10 - 1 اهليكل التنظيمي 1

 21.95% 09 19 -11 العمل تنظيم 2

 19.51% 08 27 -20 التفويض 3

 34.14% 14 41 -28 التنسيق 4

 %100 41 41-1 اجملموع

 من إعداد الطالب اعتمادا على بياانت االستبيان املصدر:

توزيع حماور االستبيان حيث كان موضوع احملور األول هو اهليكل التنظيمي نالحظ من اجلدول أعاله     
من جمموع فقرات االستبيان وهي  %24.39نسبة  تحيث شكل 10إىل 1والذي تضمن الفقرات من 

الرتتيب، وكان املوضوع احملور الثاين هو تنظيم العمل من حيث الرمسية وقد مثل نسبة النسبة الثانية يف 
من جمموع فقرات االستبيان والثالث تنازليا، وابلنسبة ملوضوع احملور الثالث فقد متثل يف التفويض  21.95%

من جمموع فقرات االستبيان، ونالحظ تقارب نسب هذه احملاور مع بعضها  %19.51 وقد شكل ما نسبته
ايل عدد من امج %34.14خالفا للمحور األخري والذي تناول التنسيق حيث شكل أعلى نسبة بلغت 

الفقرات ويرجع ذلك لتضمنه فقرات ختص وسائل التنسيق كالرقابة ونظام املعلومات و االتصال وهو ما 
 يرمي لإلملام جبوانب التنسيق.

إضافة إىل احملاور األربعة األساسية أدرجنا حمورا للبياانت العامة تضمن اسم املؤسسة ونشاطها        
دارة اجلودة بني نظام مطبق ألول مرة إتطبيق نظام  وحجمها وكذلك طبيعةمدة النشاط وطبيعة امللكية فيها 

، واهلدف الرئيس من ادراج هذا احملور هو اعتماد فقراته  أو نظام جاري التطبيق أو نظام طبق أكثر من مرة
بني  جلودةثر تطبيق نظام إدارة ااملوجودة يف أالفروق  ةكأساس للدراسة املقارنة بني املؤسسات املدروسة ملعرف

 مؤسسة وأخرى ومدى أتثر تطبيق نظام إدارة اجلودة ابجلوانب مكونة هلذا احملور.
 : ستبيانصدق اال .د

 عرض مت فقد وهلذا مت وضعها، اليت احملاور لقياسه بنود صالحية مدى بصدق االستبيان يقصد     
 مث متت الدراسة حمل املؤسساتاإلطارات يف  اجلامعيني وبعض األساتذة بعض على البحث استمارة
 .1واالطارات األساتذة األخذ مبالحظات بعد النهائية الصياغة

                                                   
 (2)رقمأنظر امللحق  1
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  :ستبيانثبات اال .ه

 قمنا النتائج حتليل يف قبل البدء حيث خمتلفة، مناسبات يف ظاهرة استقرار مدى على الثبات يعرب      
 اجملموعة برانمج ابستعمال لالتساق الداخلي Cronbach’s Alpha ألفا كرونباخ معامل ابستخراج

 :يلي كما النتائج كانتولقد   (22اإلصدار  (spss اإلحصائية 

 ثبات الدراسة االستطالعية: •

 (: ملخص معاجلة املالحظات )الدراسة االستطالعية(13جدول رقم )

 N % 

 املالحظة

 100,0 15 اإلجابة

 0000, 00 *املقصاة

 100,0 15 اجملموع

 الغاء ابلقائمة تعتمد على مجيع متغريات العملية *

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر: 

 99استمارة من بني  15نالحظ من اجلدول أعاله أنه مت االعتماد يف التحليل على عينة تقدر ب      
ما يعين عدم وجود فقرات غري دالة، وكان ذلك استمارة متثل العدد الكلي، ومتت العملية دون اقصاء 

 على مستوى مؤسسيت كوندور وأانبيب.
 (: ثبات األداة14جدول رقم )

 عدد البنود )األسئلة( قيمة ألفا كرومنباخ

0.949 41 

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

( وهو أكرب من احلد األدىن للقيمة املقبولة 0.949يقدر بـ ) نالحظ من اجلدول أن معامل الثبات     
إعادة  أي أنه اذا متيف الدراسة االستطالعية وابلتايل ميكن القول أن هذا املقياس اثبت ( 0.70واملقدرة بـ )

ميكن االعتماد عليه إلجراء وابلتايل  %94.9ان مرة أخرى فسنحصل على تطابق بنسبة توزيع االستبي
 .النهائية امليدانيةالدراسة 
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  :ثبات الدراسة امليدانية النهائية •
 (: ملخص معاجلة املالحظات15جدول رقم )

 N % 

 املالحظة
 اإلجابة
 *املقصاة
 اجملموع

99 100,0 

00 ,00 

99 100,0 

 الغاء ابلقائمة تعتمد على مجيع متغريات العملية *
 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

يتضح من اجلدول السابق أن عملية املعاجلة النهائية للمالحظات متت على مجيع استمارات البحث      
 اقصاء ما يعين عدم وجود فقرات غري دالة.وقد متت دون 

 (: ثبات األداة16جدول رقم )

 عدد البنود )األسئلة( قيمة ألفا كرومنباخ
0.963 41 

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

قدار جيد وهو م 0.963مبقادر  معامل ألفا كرومنباخ لالتساق الداخلي من اجلدول يتضح لنا أن       
وابلتايل ميكن القول أن هذا املقياس اثبت مبعىن املبحوثني يفهمون بنوده ، للحكم على ثبات الدراسة

الباحث، وعليه ميكن اعتماده يف هذه الدراسة امليدانية لكون نسبة حتقيق  يقصدهابنفس الطريقة وكما 
 تقريبا. (%96) ب نفس النتائج لو أعيد تطبيقه مرة أخرى تقدر

 املقابلة .2
على أهنا "تفاعل لفضي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيه الشخص القائم ابملقابلة  تعرف املقابلة      

خرين للحصول على بعض البياانت آخر أو أشخاص آأن يستشري معلومات أو آراء أو معتقدات شخص 
 جه.، وقد حاولنا استعمال هذا األسلوب لدعم البياانت املستخلصة من االستبيان وحتديد ملن يو 1املوضوعية"

 8ثالث مقابالت مع مسؤولني يف مؤسستني مؤسسة أانبيب ومؤسسة كوندور وذلك يومي  اجراء وقد مت    
 وكانت تفاصيلها كالتايل: 2015 نوفمرب 9و

                                                   
 .212، ص 2008رشيد زروايت، تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، درا هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، الطبعة الثالثة،   1
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 املقابلة األوىل: .أ

(مساعد مدير مراقبة التسيري مكلف ابجلودة، وكان  بن كشيدة إبراهيممع السيد ) املقابلة األوىل متت      
( دقيقة حيث اطلع على مسودة لالستمارة واقرتح إضافة بيانني اثنني حملور البياانت 30للقاء ملدة ثالثني )

العامة حيث  أشار إىل منصب اجمليب على االستبيان ودوره يف العمليات داخل املؤسسة، كما أكد لنا 
ان ملسؤويل العلميات واقرتح مثانية أشخاص أو عشرة، كما نبهنا لضرورة مقابلة مسؤول ضرورة توجيه االستبي

املوارد البشرية يف املؤسسة وقد أخذان بتوجيهاته فيما خيص عدد األفراد اليت توجه اليهم املؤسسة ومقابلة 
بينات منصب ودور اجمليب  ننا مل جند داعيا لالقرتاح األول إبضافةأمسؤول املوارد البشرية يف املؤسسة، غري 

 على االستبيان ألن حتليل النتائج يكون على أساس املؤسسة ككل وليس على أساس األفراد.

 املقابلة الثانية: .ب
( دقيقة، 25مدير املوارد البشرية حوايل مخسة وعشرون)حمالن بوبكر( مع السيد: ) املقابلة الثانية  متت     

اقرتح هو اآلخر املوضوع على مستوى مؤسسته، و  وبعض النقاش حولوبعد اطالعه على مسودة لالستبيان 
توجيه االستبيان ملسؤويل العلميات واقرتح عشرة أشخاص، كما اقرتح ارفاق االستمارة بنسخة ابللغة الفرنسية 
 ليتمكن اإلطارات ذوو التكوين الفرنكفوين من فهم األسئلة بدقة، كما لفت االنتباه إىل ضرورة احضار رسالة
أو طلب استالم استمارة من طرف اجلامعة اليت انتمي اليها مربرا ذلك مبا يقتضيه نظام التوثيق يف االيزو 
حيث كل ما خيرج من املؤسسة يقابله ما يدخل مهما كان نوع املخرجات واملدخالت وكان يقصد دخول 

فعال حيث تقدمت بطلب  وثيقة رمسية من اجلامعة من اجل احلصول على معلومات من املؤسسة وهو ما مت
هذا األمر من السيد انئب العميد املكلف مبا بعد التدرج والذي تفضل مبنحي هذه الوثيقة إلرفاقها مع 

 االستبياانت املوزع لكل مؤسسة.

 املقابلة الثالثة:  .ج
التكوين مبؤسسة  إدارة املوارد البشرية رئيس مصلحة  )أمساء شبريي( مع السيدة املقابلة الثالثة كانت        

وأشارت إىل املالحظة نفسها اليت أشار إليها املستجوابن  اطلعت على مسودة االستبيان، وقد كوندور
( لذلك، 10إطارات)السابقان حيث أكدت ضرورة توجيه االستبيان إىل إطارات املؤسسة كما حددت عشرة 

 مع حتديد يوم مناسب لتوزيع نسخ االستبيان.

كما   ،وضرورة ادراج لغة اثنية)الفرنسية( ،نبالت سالفة الذكر، أتكد لنا ملن يوجه االستبياكخالصة لنتائج املقا ➢
حتدد عدد االستبياانت الضرورية لكل مؤسسة، ابإلضافة إىل بعض املالحظات اليت اشرتك فيها املستجوبون 

 مع حتكيم األساتذة.
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 لدراسةل واألساليب اإلحصائيةعينة التمع و اجملاثلثا: 
 جمتمع وعينة الدراسة: .1

 يف 1االيزو على احلاصلة الصناعية املؤسسات مستوى على الشامل املسح أبسلوب امليدانية الدراسة متت      
 وضعية اختالف إىل اإلشارة مع املذكورة املؤسسات كل  هو الدراسة جمتمع نإف وابلتايل بوعريريج، برج والية

 فقط واحدة ملرة االيزو على احلاصلة املؤسسات ادراج مت حيث اجلودة، إدارة نظام تطبيق جتاه املؤسسات
 أي جاري اجلودة إدارة نظام فيها كان  اليت املؤسسات ىلإ ابإلضافة مرة من ألكثر االيزو على احلاصلة واملؤسسات

 على ابحلصول كلها  )تعرفااليزو على احلصول مرات دعد حتديد امهالو  التبين درجات مهالإ مع ، التبين طور
 الدراسة موضوع ختدم ال معطيات ألهنا وذلك االيزو على احلصول اتريخ امهال وكذلك  مرة(، من أكثر االيزو
 اخلاصة للمعلومات طلبا مرات عدة زايرهتا مت واليت جبوعريري برج لوالية الصناعة مديرية وحسب ؛شكل أبي

 توزيع مت مؤسسة، (14)ةعشر  أربع يف متثل آنفا املذكرة ابخلصائص املؤسسات عدد فإن اعيةالصن ابملؤسسات
 مؤسسة كل  يف لإلطارات االستبيان سلم كما  مؤسستني، رفض بعد منها مؤسسة 12  عشرة اثنيت على ستبياناال

 ذلك وبعد ،استبياان 99 اجملموع فكان ونشاطها، املؤسسة حجم حسب ألخرى مؤسسة من عددهم اختلف وقد
 .(22اإلصدار  spss (اإلحصائية  اجملموعة برانمج ابستعمال النتائج حتليل مت

 للدراسة اإلحصائيةاألساليب  .2
لتحليل املعطيات اليت مت مجعها من أجل استخالص  املناسبةمت استخدام عدد من األساليب اإلحصائية       

 كما أييت:وتنوعت   بنتائج وفق املنهجية العلمية املتبعة، وقد تعددت هذه األسالي
 .إىل معطيات كميةمن أجل ترمجة املعطيات الوصفية لتكرارات استخدمت ابتداء ا حيث التكرارات:

 وتسهيل املقارنة؛ وتوضيح التقييمتوزيع النسب  لملئوية من أجمث تالها استخدام النسب ا النسب املئوية:
 استخدم ملعرفة مدى تركز اإلجاابت يف اختيار بذاته؛ :املتوسط احلسايب

 ؛ لدراسة مدى تشتت إجاابت املبحوثنياالحنراف املعياري: 
  لقياس داللة فروق املتوسطات؛ يستخدم لعينة واحدة :t اختبار
 ؛لقياس داللة فروق املتوسطات يستخدم لعينتني مستقلتني :t اختبار

    لالستبيان والذي حنكم من خالله على مدى مالئمة االداة  التساق الداخليملعرفة درجة ا :معامل ألفا كرومنباخ
 جلمع البياانت من حيث الثبات.  ةاملستخدم                      

   ؛يستعمل لدراسة الفروق يف املتغريات اليت حتتوي على أكثر من ثالث بدائل (:f) األحاديالتباين اختبار 
 لتوضيح اجتاهات الفروق."بونفروين" اختبار 

                                                   
 (.03أنظر ملحق رقم ) 1
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 املبحث الثاين: التحليل واملناقشة
 معطيات حماور االستبيان ابلتفصيل، مث مناقشة النتائج.إىل حتليل  يف هذا املبحث الثاين نتطرق    

 لالتحلي املطلب األول:  
وذلك حسب الرتتيب فيما خيص التحليل فإننا سنقوم بتحليل معطيات االستبيان جدوال جبدول وفقرة بفقرة 

 املضمن يف االستبيان.
 (البياانت العامةمتغريات املراقبة )حتليل معطيات حمور أوال: 
دأ مبلخص عملية توزيع االستمارات، ونشري الية ونبول املو امعطيات حمور البياانت العامة يف اجلدنلخص         

 إىل أنه سيتم استخدام األمساء الرمسية للمؤسسات كما مت تقدميها من طرف مسؤوليها.
 حسب املؤسسات حمل الدراسة بياانتاالستتوزيع  :(17جدول رقم)

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

 )كرستور الكرتونيكس، ALGM)من اجلدول أعاله يظهر تساوي نسب االستبياانت املوزعة لست مؤسسات 

CRISTOR) ،كرستور الكرتونيكس(CRISTOR) ، حتويل ( خمتلف البالستيك الصناعيTID PLASTE)، POLYBENE، مؤسسة
 أانبيب السقي مث تلتها مؤسسة، وهي النسبة األعلى %10.1حيث بلغت  (COBBA) التفصيل برج بوعريريج

 النسبة املئوية التكرارات املؤسسة اسم

 اإلجابة

 (ALGM) Algerienne 
Geomembrne Mechri  

10 10,1% 

 10 10,1% (CRISTOR )كرستور الكرتونيكس
 كوندور الكرتونيكس
(CONDOR)  10 10,1% 

 مؤسسة شيك اجلزائر 
   ( SHIK ALGERIEl) 5 5,05% 

IRRAGRIS ()9,1 9 أانبيب السقي% 
 حتويل خمتلف البالستيك الصناعي 

 (TID PLASTE) 10 10,1% 

 االخوة موساوي لالضاءة
  (SNC MOUSSAOUI) 7 7,07% 

 5 5,05% (EL INARA االانرة) 
 مشري للغاز الصناعي

 ( MGI) 
5 5,05% 

 شركة التغليف وفنون اجلرافيك
 (EMBAG) 

8 8,08% 

POLYBENE 10 10,1% 
  التفصيل برج بوعريريجمؤسسة 

  ( COBBA) 
10 10,1% 

 %100 99 اجملموع
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(IRRAGRIS ) من جمموع  %9.1نسبة منها وابلتايل كانت  9ومت اسرتجاع  استبياانت 10اليت استلمت
 منها 8ومت اسرتجاع  استبياانت 10استلمت اليت ( EMBAG) التغليف وفنون اجلرافيك مؤسسة، مث االستبياانت

 (SNC MOUSSAOUIاالخوة موساوي لالضاءة)املسرتجعة، ومؤسسة  االستبياانتمن جمموع  %8.08بنسبة 
( MGI،  االانرة SHIK ALGERIE،EL INARA شيك اجلزائر)مؤسسة  كل منلبينما كانت  %7.07نسبتها بلغت 
ويرجع تفاوت هذه النسب الختالف عدد  ،من جمموع ما مت اسرتجاعه من استبياانت موزعة %5.05 نسبة

 اإلطارات يف كل مؤسسة.
 : توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب نسب العينات(20)شكل رقم 

 
 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

للمؤسسات حسب حجمها حيث تتماثل املؤسسات  نسب العيناتيعرب الشكل أعاله على تقارب 
 طة وكذلك األمر للمؤسسات الصغرية.الكبرية مع بعضها وتتقارب أيضا املؤسسات املتوس

 ل الدراسةحسب نشاط املؤسسات حم بياانتاالست(: توزيع 18جدول رقم)
 النسبة املئوية التكرارات املؤسسة نشاط

 اإلجابة

 35,3% 35 الكيمياء البالستيكية
 واملعادن والصلب احلديد صناعات

 إللكرتونيكاو  امليكانيك،
29 29,2% 

 %5,1 5 صناعة مستحضرات التجميل
 %7,1 7 الكهرابئية والكوابل األسالك صناعة

 %5,1 5 الغاز الصناعي
 %8,1 8 واألكياس املطوية العلب

 %10,1 10 ةجتاريمنسوجات 
 %100 99 اجملموع

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:
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البالستيكية حيث جاء  ءاملؤسسات حمل الدراسة حول نشاط الكيميا تركز نشاطنالحظ من اجلدول       
، أما %29.2بنسبة ، لكرتونيكإلاو  امليكانيك واملعادن والصلب احلديد صناعات نشاط تاله %35.3بنسبة 

ابقي املؤسسات فلم يكن هناك تشابه بينها بل تنوعت على عدة نشاطات حيث كان نشاط منسوجات جتارية 
وبعدها نشاط صناعة األسالك والكوابل  %8.1و نشطا العلب املطوية واألكياس بنسبة  %10.1بنسبة

وأخريا كل من نشاط صناعة مستحضرات التجميل ونشاط الغاز الصناعي بنسبة  %7.1بةالكهرابئية بنس
5.1%. 

 : توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب نشاط املؤسسة(21)شكل رقم 

 
 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

الدراسة حول نشاطني مها الكيمياء البالستيكية، يتجلى تركز نشاط املؤسسات حمل من الشكل السابق        
ة ومتقاربة، موجودة بنسب صغري ، وابقي النشاطات إللكرتونيكاو  امليكانيك واملعادن والصلب احلديد صناعاتو 

ومرد ذلك هو التنافس املوجود يف نشاطات دون أخرى مما يدفع ابنتهاج سياسات تنافسية يعد تبين نظام إدارة 
 بني وسائلها.اجلودة من 

 
                                                   

   هذه تسمية رمسية وتقسيم رمسي لألنشطة الصناعية معتمد من وزارة الصناعة.
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 حسب طبيعة ملكية املؤسسات حمل الدراسة ستبياانت(: توزيع اال19جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات املؤسسة ملكية طبيعة

 اإلجابة

 %72,7 72 خاصة مؤسسة
 %27,3 27 عامة مؤسسة

 %00,0 00 مؤسسة خمتلطة
 %100 99 اجملموع

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

ميكن قراءة اجلدول السابق بتحليل نسب متثيل املؤسسات حمل الدراسة من حيث امللكية، حيث       
من امجايل عدد املؤسسات املدروسة بينما شكلت املؤسسات  %72.5نسبة  اخلاصة علىاستحوذت املؤسسات 

 ، ومل تكن هناك أي مؤسسة خمتلطة من بني املؤسسات احلاصلة على االيزو.%27,3العامة 

 ملكية املؤسسات حمل الدراسة: توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب طبيعة (22شكل رقم )

 
 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

 الفرق بني عدد املؤسسات اخلاصة والعامة اليت خضعت للدراسة وابلتايل يظهر توزيعالشكل السابق يبني        
املؤسسات احلاصلة على االيزو حيث متيل كفة املؤسسات اخلاصة ويرجع ذلك حلرية املسريين يف اختاذ قرار تبين  

قد ال تكون  ةقانونيالعامة اليت يتخذ فيها هذا القرار بناء على تراتبية  تنظام إدارة اجلودة مقارنة مبسريي املؤسسا
 .راءات وفق نظام بريوقراطي معقدمتوفرة على مستوى املؤسسة مباشرة، أو تتطلب إج
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 حسب مدة نشاط املؤسسات حمل الدراسة بياانت(: توزيع االست20جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات املؤسسة نشاط مدة

 اإلجابة

 %10,1 10 سنوات 05 من أقل
 %20,2 20 سنوات 10إىل 05 من

 %69,7 69 سنوات 10 من أكثر
 %100 99 اجملموع

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:
حسب مدة نشاطها حيث كانت احلصة الكربى  توزيع املؤسسات حمل الدراسة يرتجم اجلدول السابق      

 5تلتها املؤسسات ذات النشاط ملدة بني  ،%69.7سنوات وبنسبة  10لمؤسسات ذات النشاط ملدة أكرب من ل
 .%10.1سنوات بنسبة  5، وأخريا املؤسسات ذات النشاط ملدة أقل من %20.2سنوات وبنسبة  10و

 : توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب مدة نشاط املؤسسة(23شكل رقم )

 
 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

يوضح الشكل السابق توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب مدة النشاط، حيث جاءت املؤسسات ذات       
سنوات، مث أخريا املؤسسات  10و 5سنوات أوال تلتها املؤسسات ذات النشاط ملدة بني 10النشاط ملدة أكرب من 
سنوات، وميكن ارجاع ذلك للخربة اليت اكتسبتها املؤسسات حيث تدعم التوجه  5من حديثة النشاط واألقل 

وكلما زادت مدة نشاط املؤسسة زاد اقتناعها حنو تبين نظام إدارة اجلودة واحلصول على االيزو ملختلف اجملاالت 
لتطوير نشاطها والنمو بتبين نظام إدارة اجلودة، كما يعد عمر املؤسسة دليال على استقرارها وهو ما يؤهلها 

التوجه، بينما يكون الشك  والتوجه حنو حتسني واستدامة هذا التطور ويكون احلصول على االيزو أحد دالئل هذا
توسيع  وعدم اليقني مصاحبا للمؤسسات حديثة النشاط لذك يكون التوجه األساسي هو البقاء وهو ما حيد من

 ل على االيزو عموما.املؤسسة ومنها عدم االهتمام ابحلصو  توجهات
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 حسب حجم املؤسسات حمل الدراسة بياانتاالست(: توزيع 21جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرارات املؤسسة حجم

 اإلجابة

 %27,3 27 صغرية مؤسسة
 %44,4 44 متوسطة مؤسسة
 %28,3 28 كبرية مؤسسة
 %100 99 اجملموع

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

يعطينا فكرة عن تركز توزيع االستبياانت يف املؤسسات املتوسطة ضمن املؤسسات إن استقراء اجلدول أعاله      
مث املؤسسات الصغرية بنسبة  %28.3تلتها املؤسسات الكبرية بنسبة  %44.4حمل الدراسة وجاء ذلك بنسبة 

وهو ما يعين أن املؤسسات املتوسطة أكثر توجها لتبين نظام إدارة اجلودة من  ،%27.3ـــمقاربة قدرت ب
 املؤسسات الكبرية، والصغرية.

 (: توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب حجم املؤسسة24)شكل رقم 

 
 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

ق املؤسسات املتوسطة يف فو توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب احلجم، ويتضح تيعكس الشكل أعاله       
هذا اجلانب، تلتها املؤسسات الكبرية وغري بعيد عن هذه األخرية جند املؤسسات الصغرية، ويدل هذا التوزيع 

املؤسسات املتوسطة احلاصلة على االيزو نظرا لعددها ابإلضافة إىل أتثري طبيعة ملكيتها حسب ما على تزايد 
رأينا يف الشكل السابق، حيث يف الغالب تكون املؤسسات الكبرية عامة بينما املتوسطة والصغرية تكون خاصة 

 طة والصغرية منه يف املؤسسات الكبريةوهو ما جيعل قرار تبين نظام إدارة اجلودة أكثر سهولة يف املؤسسات املتوس
 ، ومها النوعان األكثر انتشارا يف الواقع.كما أن عدد كبري من املؤسسات املتوسطة كانت مؤسسات صغرية
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 دارة اجلودة يف املؤسسات حمل الدراسةإحسب طبيعة تطبيق نظام  بياانتاالست(: توزيع 22جدول رقم)

 النسبة املئوية اراتالتكر  اجلودة إدارة نظام تطبيق طبيعة

 اإلجابة

 %27,3 27 التطبيق( جاري )قيد
 %35,4 35 واحدة مرة مت

 %37,3 37 مرة من أكثر جمدد
 %100 99 اجملموع

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

يبني اجلدول السابق توزع االستبياانت حسب طبيعة تطبيق نظام إدارة اجلودة حيث مثلت املؤسسات اليت      
من جمموع االستبياانت تلتها املؤسسات اليت طبقت النظام مرة واحدة بنسبة  %37.3جدد هبا النظام ما نسبته 

أي أن هناك تقارب يف األعداد ما جيعل  % 27.3مث املؤسسات اليت كان النظام هبا جاري التطبيق بنسبة  35%
 ذات مصداقية نظرا الختالف طبيعة التطبيق.النتائج 

 نظام إدارة اجلودةتطبيق (: توزيع املؤسسات حمل الدراسة حسب طبيعة 25)شكل رقم 

 
 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

الشكل السابق يوضح تدرج عدد املؤسسات حمل الدراسة حيث أكرب عدد منها كان للمؤسسات اليت      
طبقت نظام إدارة اجلودة أكثر من مرة، مث املؤسسات ذات التطبيق الواحد، تلتها املؤسسات اليت كان فيها 

نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة بعد النظام قيد التنفيذ، وهو ما يفسر على أنه اقتناع وأتكيد التوجه حنو تبين 
 جربت املؤسسة مرة على األقل.التجريب أول مرة حيث يرتفع احتمال إعادة تطبيق هذا النظام كلما 
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 التابع حتليل معطيات حماور املتغرياثنيا: 
 حمورا مبحور وفقرة بفقرة.املتغري التابع م فيما أييت بتحليل معطيات حماور نقو 

 احملور األول )اهليكل التنظيمي(:حتليل معطيات  .1
 جيمع نتائج ومعطيات احملور األول نتناوله جبميع فقراته العشرة.اجلدول املوايل 

 اهليكل التنظيمي يف املؤسسات حمل الدراسة حمور أسئلة حول املبحوثني إجاابت نتائج (:23جدول رقم)

 التنظيمي اهليكل

املتوسط  العبارات الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  "tقيمة "
 الداللة

 القرار

 دال )موافق متاما( 0000, 19,745 600620, 4,1919 جديدة أقسام/ وحدات ظهرت 1
 دال )موافق متاما( 0000, 17,368 630760, 4,1010 جديدة تنظيمية مستوايت ظهرت 2
 دال )موافق متاما( 0000, 18,212 728430, 4,3333 املهام تنفيذ طرق وتنميط توحيد 3

4 
 اخلطوط عرب املرور الضروري من أصبح
 للسلطة الرمسية

 دال )موافق متاما( 0000, 12,218 871930, 4,0707

5 
 مسارات وفق يتم أصبح املعلومات تبادل
 ومعروفة حمددة

 دال )موافق متاما( 0000, 15,190 774120, 4,1818

6 
 االتصال على أكرب بنسبة االعتماد زاد

 الكتايب
 (متامادال )موافق  0000, 8,869 1,04249 3,9293

 (متامادال )موافق  0000, 5,369 1,12321 3,6061 األقسام بني املنجز العمل تكرار انعدم 7

8 
 وظيفة لكل واألنشطة املهام صارت
 ودقيقة حمددة

 (متامادال )موافق  0000, 10,660 914510, 3,9798

 (متامادال )موافق  0000, 7,728 897330, 3,6970 األفراد بني العمل توزيع يف توازن حصل 9

10 
 األقسام بني العمل توزيع يف توازن حصل

 والوحدات
 (متامادال )موافق  0000, 12,164 735330, 3,8990

 دال )موافق متاما( 0000, 18,976 523820, 3,9999 التنظيمي اهليكل

 (.03(، استنادا إىل املتوسط الفرضي )0.05( ومستوى اخلطأ )98اختاذ القرار عند درجات احلرية )* يتم 

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

( ابحنراف معياري قدره 3.999قدر بـ )ت يب للهيكل التنظيميقيمة املتوسط احلسانالحظ من اجلدول األول        
(، وهذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 03وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ)( 0.52)
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" tوما يؤكد ذلك هي قيمة " ،متوسطات إجاابت أسئلة احملور لصاحل وجود أثر إجيايب على اهليكل التنظيمي
( مبستوى داللة قدره 0.05اخلطأ )( ومستوى 98( وهي دالة عند درجات احلرية )18.976احملسوبة املقدرة بـ)

(0.000 .) 
إال أن هناك تفاوت يف الفرضي رب من املتوسط كلفقرات ألكل ااملتوسطات احلسابية  ونالحظ أنه رغم أن     

 نفصلها كما يلي: الفقرات وميكن أن ذلك بني خمتلف
ة اجلودة يف املؤسسة كانت أغلب الفقرة األوىل حول ظهور وحدات أو أقسام جديدة بعد تبين نظام إدار  يف     

( وهو أكرب من املتوسط 0.60( واحنراف معياري قدره)4,1919اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 احلسايب الفرضي.

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة كانت أغلب  الفقرة الثانية حول ظهور مستوايت تنظيمية جديدة     
أكرب من املتوسط  ( وهو0.63( واحنراف معياري قدره)4,1010اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 احلسايب الفرضي.
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة كانت أغلب  املهام تنفيذ طرق وتنميط توحيدحول  لثةالفقرة الثا     

أكرب من املتوسط  ( وهو720,( واحنراف معياري قدره)4,3333اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 احلسايب الفرضي.

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  "للسلطة الرمسية اخلطوط عرب املرور الضروري من أصبح"لفقرة الرابعة ابلنسبة ل    
 ( وهو870,واحنراف معياري قدره)( 4,0707املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي.
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  "ومعروفة حمددة مسارات وفق يتم أصبح املعلومات تبادل"الفقرة اخلامسة      

 ( وهو770,( واحنراف معياري قدره)4,1818كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )  ،املؤسسة
 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي.

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  الكتايب االتصال على أكرب بنسبة االعتماد دةزايالفقرة السادسة حول      
 ( وهو1,04( واحنراف معياري قدره)3,9293ومبتوسط حسايب قدره )متاما كانت أغلب اإلجاابت مبوافق   ،ؤسسةامل

 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي.
 املؤسسة، كانتبعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  األقسام بني املنجز العمل تكرار ماانعدالفقرة السابعة حول       

أكرب من املتوسط  ( وهو1,1( واحنراف معياري قدره)3,6061ومبتوسط حسايب قدره ) متاما أغلب اإلجاابت مبوافق
 احلسايب الفرضي.

  ،بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة "ودقيقة حمددة وظيفة لكل واألنشطة املهام تصار "الثامنة الفقرة       
( وهو أكرب من 910,( واحنراف معياري قدره)3,9798ومبتوسط حسايب قدره ) متاما كانت أغلب اإلجاابت مبوافق

 يب الفرضي.املتوسط احلسا
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بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة كانت  األفراد بني العمل توزيع يف توازنول حصالفقرة التاسعة حول       
أكرب من  وهو( 890,)قدره ( واحنراف معياري 3,6970ومبتوسط حسايب قدره )متاما أغلب اإلجاابت مبوافق 
 املتوسط احلسايب الفرضي.

اجلودة يف بعد تبين نظام إدارة  والوحدات األقسام بني العمل توزيع يف توازن ولحصالفقرة العاشرة حول      
 و( وه730,( واحنراف معياري قدره)3,8990حسايب قدره ) متاما ومبتوسط املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق

 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي.
( وهي دالة 3,6061) أصغر متوسط حسايب من رب" اليت جاءت كلها أكtوما يؤكد كل ما سبق هي قيم "         

 (.0.05( مبستوايت داللة كلها أقل من مستوى اخلطأ )98احلرية )عند درجات 
وميكن تفسري النتائج السابقة من خالل ما مت التطرق له يف اجلزء النظري فيما خيص متطلبات وأهداف نظام 

أ ابلعمالء ومبدابإلضافة إىل أن االهتمام  إدارة اجلودة من حيث ضرورة وجود وحدة إدارية هتتم إبدارة اجلودة
يف  الرمسية تبينوهو ما يؤدي لتغري يف وحدات وأقسام ومستوايت اهليكل التنظيمي، ومن حيث اإلدارة ابلعمليات 

من خالل احرتام اخلطوط الرمسية للسلطة وهو ما يسهل التوجه حنو توثيق النشاطات والتعامالت  اهليكل التنظيمي
ا يتوافق واختصاصات خمتلف اجلهات وكذلك لتطبيق مبدأ داخل املؤسسة ابإلضافة إىل تنظيم مسارات املعلومة مب

من و وجتاوز شخصنة النشاطات والعالقات داخل املؤسسة، التساوي بني املدخالت واملخرجات يف املؤسسة 
، وكذلك من حيث لنشاطات على طول اهليكل التنظيميحيث خلق توازن بني املركزية والالمركزية يف توزيع ا

 التغيري نتيجة لتطبيق تلك املتطلبات.هذه أتكد حصول  وإجاابت املبحوثنيتنميط النشاطات، 

 تنظيم العمل(:)حتليل معطيات احملور الثاين  .2
 أيت.ياحملور حيتوي على تسع فقرات مت امجال نتائجها يف اجلدول أسفله وميكن حتليل هذه النتائج كما سهذا 

 تنظيم العمل( يف املؤسسات حمل الدراسةحمور ) أسئلة حول املبحوثني إجاابت نتائج (:24جدول رقم)

 العمل تنظيم

 العبارات الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 "tقيمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 وكيفيات إلجراءات مسبق حتديد 11
 متاما(دال )موافق  0000, 12,343 854980, 4,0606 العمل

 وكيفيات إلجراءات دقيق حتديد 12
 دال )موافق متاما( 0000, 13,433 755660, 4,0202 العمل

13 
 هي املوسعة الرمسية العالقات صارت

 املؤسسة يف اجلديدة امليزة
 دال )موافق متاما( 0000, 9,375 921920, 3,8687
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14 
 وليس ابلوظيفة مرتبطا العمل صار

 ابلعامل
 دال )موافق متاما( 0000, 9,130 990680, 3,9091

15 
 الرمسية غري التعامالت صارت

 قليلة/اندرة
 دال )موافق متاما( 0000, 9,700 880750, 3,8586

 دال )موافق متاما( 0000, 9,158 943790, 3,8687 واضحة الرقابة وسائل صارت 16
 دال )موافق متاما( 0000, 9,018 880400, 3,7980 واضحة اإلشراف وسائل صارت 17

18 
 املنصب متطلبات بني توافق حدث

 لشاغله املطلوبة واملؤهالت
 دال )موافق متاما( 0000, 6,404 1,08284 3,6970

19 
 النشاطات خمتلف توثيق ضرورة برزت

 كتابيا
 دال )موافق متاما( 0000, 21,162 541420, 4,1515

 دال )موافق متاما( 0000, 13,224 688210, 3,9147 العمل تنظيم

 (.03استنادا إىل املتوسط الفرضي ) (،0.05( ومستوى اخلطأ )98* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية )

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

( ابحنراف معياري قدره 3.9147قدر بـ )ت لتنظيم العمل قيمة املتوسط احلسايب الثايننالحظ من اجلدول       
(، وهذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 03( وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ)0.68)

" احملسوبة tوما يؤكد ذلك هي قيمة "، وجود أثر إجيايب على تنظيم العملمتوسطات إجاابت أسئلة احملور لصاحل 
 (. 0.000( مبستوى داللة قدره )0.05( ومستوى اخلطأ )98( وهي دالة عند درجات احلرية )13.224)املقدرة بـ

ونالحظ أنه رغم أن املتوسطات احلسابية لكل الفقرات أكرب من املتوسط الفرضي إال أن هناك تفاوت يف ذلك 
 بني خمتلف الفقرات وميكن أن نفصلها كما يلي:

بعد تبين نظام إدارة  العمل والذي برزوكيفيات جراءات إلالتحديد املسبق  حول تكان  (11رقم )الفقرة األوىل      
( واحنراف معياري 4,0606كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )املؤسسة وقد  اجلودة يف 

 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي. ( وهو850,قدره)

بعد تبين نظام إدارة اجلودة  العمل وكيفيات إلجراءات دقيقال تحديدال حنو هلتوجا لحو  (12رقم )الفقرة الثانية و     
( 750,( واحنراف معياري قدره)4,0202يف املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي. وهو
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بعد تبين نظام إدارة  "املؤسسة يف اجلديدة امليزة هي املوسعة الرمسية العالقات صارت"(13رقم )الفقرة الثالثة      
( واحنراف معياري 3,8687اجلودة يف املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي. ( وهو920,قدره)
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  "ابلعامل وليس ابلوظيفة مرتبطا لعملا صار"(14رقم )ابلنسبة للفقرة الرابعة     

 ( وهو990,( واحنراف معياري قدره)3,9091املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي.

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة،   " قليلة/اندرة الرمسية غري التعامالت صارت "(15رقم )الفقرة اخلامسة      
أكرب من  ( وهو880,( واحنراف معياري قدره)3,8586كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 املتوسط احلسايب الفرضي.

إدارة اجلودة يف املؤسسة، كانت بعد تبين نظام  "واضحة الرقابة وسائل صارت" (16رقم )الفقرة السادسة      
أكرب من  ( وهو940,( واحنراف معياري قدره)3,8687أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 املتوسط احلسايب الفرضي.

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة، كانت  "واضحة اإلشراف وسائل صارت" (17رقم )الفقرة السابعة       
( وهو أكرب من 880,( واحنراف معياري قدره)3,7980اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )أغلب 

 ملتوسط احلسايب الفرضي.ا

بعد تبين نظام إدارة  " لشاغله املطلوبة واملؤهالت املنصب متطلبات بني توافق حدث "(18رقم )الفقرة الثامنة       
( واحنراف معياري 3,6970اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )اجلودة يف املؤسسة، كانت أغلب 

 احلسايب الفرضي.( وهو أكرب من املتوسط 1,08قدره)

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة   كتابيا النشاطات خمتلف توثيق ضرورة برزت (19رقم )الفقرة التاسعة       
أكرب  ( وهو540,)( واحنراف معياري قدره 4,1515ومبتوسط حسايب قدره )كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما 

 من املتوسط احلسايب الفرضي.

( وهي دالة 3,6970) أصغر متوسط حسايب من ربأكاليت جاءت كلها  "توما يؤكد كل ما سبق هي قيم "       
 (.0.05( مبستوايت داللة كلها أقل من مستوى اخلطأ )98عند درجات احلرية )

وميكن تفسري النتائج السابقة من خالل ما مت التطرق له يف اجلزء النظري فيما خيص متطلبات وأهداف نظام 
وجتاوز  لنشاطات املؤسسة والتعامالت الداخلية فيها، التوجه حنو الرمسية والتوثيقإدارة اجلودة من حيث ضرورة 

داخل املؤسسة، ومن حيث تنميط  اغلهامناصب العمل والتوافق بني متطلبات الوظائف ومهارات ششخصنة 
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ذلك وضوح طرق الرقابة وكاالرجتال وعدم تركها لالجتهادات الشخصية، وبعدها عن  وتوحيدها بدقةاإلجراءات 
 املبحوثني أتكد حصول التغيري نتيجة لتطبيق تلك املتطلبات. وإجاابتواالشراف، 

 التفويض(:)حتليل معطيات احملور الثالث  .3
 يلخصه اجلدول التايل: حسب نتائج االستبيان احملور يتناول أثر نظام إدارة اجلودة على التفويضهذا 

 لدراسةاالتفويض( يف املؤسسات حمل حمور ) أسئلة حول املبحوثني إجاابت نتائج (:25جدول رقم)

 التفويض 

 العبارات الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 "tقيمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 عمل على مفصال إشرافا املشرف ميارس 20
 األفراد

 دال )موافق متاما( 0000, 8,664 870030, 3,7576

 عمل على مباشرا إشرافا املشرف ميارس 21
 األفراد

 دال )موافق متاما( 0000, 12,219 781410, 3,9596

 2960, 1,052 1,24250 3,1313 املـــهمة القـــرارات بعض يف العمال إشراك مت 22
 غري دال 

 )غري متأكد(
 يف السلطة تفويض طرق يف تغري حدث 23

 املؤسسة
 دال )موافق متاما( 0000, 5,563 1,01178 3,5657

 يف السلطة تفويض حجم يف تغيري حدث 24
 املؤسسة

 دال )موافق متاما( 0000, 5,014 962180, 3,4848

 واحد اشراف حتت األفراد عدد صار 25
 ومقبول مناسب

 دال )موافق متاما( 0000, 9,016 0,82491 3,7475

 اختاذ حق الوسطى اإلدارات إعطاء مت 26
 العليا لإلدارة الرجوع دون القرارات

2,9899 1,20792 -0,083 ,9340 
 غري دال 

 )غري متأكد(

 اختاذ حق التنفيذية اإلدارات إعطاء مت 27
 الوسطى لإلدارة الرجوع دون القرارات

 دال )موافق متاما( 0100, 2,629 1,14691 3,3030

       

 دال )موافق متاما( 0000, 6,411 764280, 3,4924 التفويض

 (.03(، استنادا إىل املتوسط الفرضي )0.05( ومستوى اخلطأ )98* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية )

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:
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( 0.76( ابحنراف معياري قدره )3.4924قدر بـ )ت للتفويض قيمة املتوسط احلسايب الثالثنالحظ من اجلدول  
وهذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات (، 03وهو أكرب من املتوسط الفرضي املقدر بـ)

" احملسوبة املقدرة tوما يؤكد ذلك هي قيمة "التفويض، إجاابت أسئلة احملور لصاحل وجود أثر إجيايب على 
 (.0.000( مبستوى داللة قدره )0.05( ومستوى اخلطأ )98( وهي دالة عند درجات احلرية )6.411بـ)

 قسمني.موزعة على من عبارة ألخرى هذا األثر جود اختالفات يف مستوى ولكن هذا ال ينفي و 
 :األولالقسم  •

عند مستوى داللة  دالة" tالفرضي وقيمة " طيتعلق ابلعبارات ذات املتوسطات احلسابية األكرب من املتوس 
 :( وهذا القسم ينقسم إىل مستويني0.05أقل من )

 املستوى األول: -
" موجبة وأكرب من tالفرضي وقيمة " طابلعبارات ذات املتوسطات احلسابية األكرب من املتوسيتعلق       

 الفقرات التالية: الفرضي ويضماملتوسط احلسايب 
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف " األفراد عمل على مفصال إشرافا املشرف ارس( "مي20الفقرة األوىل رقم)

( واحنراف معياري قدره 3,7576اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )املؤسسة كانت أغلب 
 ( وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي.870,)

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  "األفراد عمل على مباشرا إشرافا املشرف ميارس ("21الفقرة الثانية رقم)
( واحنراف معياري قدره 3,9596املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 ( وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي.780,)
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  "املؤسسة يف السلطة تفويض طرق يف تغري حدث ("23الفقرة الرابعة رقم)

( واحنراف معياري قدره 3,5657املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 ( وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي.1,01)

بعد تبين نظام إدارة اجلودة  "املؤسسة يف السلطة تفويض حجم يف تغيري حدث ("24رقم) ةالفقرة اخلامس
( واحنراف معياري قدره 3,4848 املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )يف
 ( وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي.960,)

بعد تبين نظام إدارة  "ومقبول مناسب واحد اشراف حتت األفراد عدد صار ("25رقم) ةالفقرة السادس
( واحنراف 3,7475اجلودة يف املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي. (0,82)معياري قدره 
 :املستوى الثاين -

 " موجبة وأقل من tالفرضي وقيمة " طيتعلق ابلعبارات ذات املتوسطات احلسابية األكرب من املتوس    
 التالية: ضم الفقرةياملتوسط الفرضي، و 
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بعد  "الوسطى لإلدارة الرجوع دون القرارات اختاذ حق التنفيذية اإلدارات إعطاء مت(" 27) امنة رقمثالفقرة ال
( 3,3030ملؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )تبين نظام إدارة اجلودة يف ا

 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي،  ( وهو1,14)واحنراف معياري قدره 
 :القسم الثاين •

" غري دالة tالفرضي وقيمة " طمن املتوس واألصغر ابلعبارات ذات املتوسطات احلسابية األكرب يتعلق     
 ( وهذا القسم ينقسم إىل مستويني:0.05داللة أقل من )عند مستوى 

 :املستوى األول -
" موجبة وأقل من tالفرضي وقيمة " طيتعلق ابلعبارات ذات املتوسطات احلسابية األكرب من املتوس     

 التالية: الفقرة املتوسط احلسايب الفرضي ويضم
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف " املـــهمة القـــرارات بعض يف العمال إشراك مت ("22رقم) ةالفقرة الثالث

(، 1.24( ابحنراف معياري )3,1313)توسط احلسايبومباملؤسسة كانت أغلب اإلجاابت غري متأكد 
( 0.293( عند مستوى داللة )1.052" كانت )tإال أن قيمة " الفرضي،ورغم أنه أكرب من املتوسط 

وابلتايل فإن القيمة غري دالة أي أنه ال يوجد أثر إجيايب لتطبيق نظام إدارة ( 0.05وهي أكرب من )
 اجلودة على عملية إشراك العمال يف اختاذ القرار ابعتبارها من عناصر التفويض.

 :املستوى الثاين -
" سالبة وأقل من tالفرضي وقيمة " طيتعلق ابلعبارات ذات املتوسطات احلسابية األقل من املتوس     

 ملتوسط احلسايب الفرضي ويضم الفقرة التالية:ا
بعد " العليا لإلدارة الرجوع دون القرارات اختاذ حق الوسطى اإلدارات إعطاء مت ("26الفقرة السابعة رقم)

( 2.98وكان املتوسط احلسايب )تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت غري متأكد 
حيث كانت  "t( وهو ما أتكده قيمة "03(، وهو أقل من املتوسط االفرتاضي )0.76ابحنراف معياري )

قيمة غري دالة أي ( وابلتايل فإن ال0.05( وهي أكرب من )0.934( عند مستوى داللة )-0.083سالبة )
أنه ال يوجد أثر إجيايب لتطبيق نظام إدارة اجلودة على عملية إعطاء اإلدارات الوسطى حق اختاذ 

فإن هذه االستثناءات ورغم ذلك ، ن أشكال التفويضالقرارات دون الرجوع لإلدارة العليا ابعتبارها م
 التفويض.وجود أثر إجيايب على  للمحو وهي ةوكما مت اإلشارة له سابقا مل أتثر على النتيجة النهائي

وابلرجوع ملا مت تناوله يف اجلزء النظري ميكن إعطاء تفسريات هلذه النتائج حيث تبني نتائج القسم األول تبني 
متطلبات نظام إدارة اجلودة من طرف املؤسسات، ويتعلق األمر بتفويض أداء العمل ملختلف املستوايت حتت 

غري أنه من الواضح أن االشراك اقتصر على العمل ومل يقابله اشراك يف  حيث تغري كما وكيفا بند اشراك األفراد
 على مستوايت معينة.اختاذ القرار 
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 التنسيق(:)حتليل معطيات احملور الرابع  .4
 ونتائج اإلجاابت يف اجلدول أسفله. حنلل نتائج هذا احملور ملعرفة أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنسيق

 التنسيق( يف املؤسسات حمل الدراسةاحملور الرابع ) أسئلة حول املبحوثني إجاابت نتائج (:26جدول رقم)

 التنسيق

املتوسط  العبارات الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
"t" 

مستوى 
 القرار الداللة

 دال )موافق متاما( 0000, 9,668 0,87323 3,8485 ومتزامنة آنية العالقات صارت 28
 دال )موافق متاما( 0000, 8,988 0,87216 3,7879 للتواصل معيقة غري الوظيفية السلطة صارت 29

30 
 ملتطلبات مناسب بشكل السلطة توزيع يتم

 دال )موافق متاما( 0000, 9,730 0,95032 3,9293 العمل

31 
 املعلومة أساس على األفراد بني التنسيق يقوم
 دال )موافق متاما( 0000, 12,596 0,81384 4,0303 السلطة بدل

32 
 العمل على االعتماد يف زايدة حدثت

 دال )موافق متاما( 0000, 10,202 0,93590 3,9596 اجلماعي

 دال )موافق متاما( 0000, 11,088 0,84296 3,9394 التخصص حسب العمل فرق ظهرت 33
 دال )موافق متاما( 0000, 15,620 0,73351 4,1515 املؤسسة داخل التعاون زاد 34
 دال )موافق متاما( 0000, 10,795 0,81927 3,8889 املطلوبة ابلسرعة تصل املعلومات صارت 35
 دال )موافق متاما( 0000, 10,455 0,83633 3,8788 املطلوبة ابلنوعية تصل املعلومات صارت 36
 دال )موافق متاما( 0000, 9,803 0,90225 3,8889 املطلوبة ابلكمية تصل املعلومات صارت 37

38 
 خمتلف يف األفراد بني اإلجيايب التفاعل زاد

 دال )موافق متاما( 0000, 12,954 0,77585 4,0101 املستوايت

 )موافق متاما(دال  0000, 11,476 0,83200 3,9596 العمليات طبيعة واستيعاب فهم زاد 39
 دال )موافق متاما( 0000, 9,917 0,92225 3,9192 املسؤوليات وفهم استيعاب زاد 40
 دال )موافق متاما( 0000, 9,387 0,95292 3,8990 املشاكل حل طرق سهلت 41

 دال)موافق متاما( 0000, 15,154 0,61395 3,9351 التنسيق

 .(03(، استنادا إىل املتوسط الفرضي )0.05( ومستوى اخلطأ )98)* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية 

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:
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( ابحنراف معياري قدره 3.935قدر بـ )ت حملور التنسيق قيمة املتوسط احلسايب لرابعنالحظ من اجلدول ا     
(، وهذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 03املقدر بـ)( وهو أكرب من املتوسط الفرضي 0.61)

 متوسطات إجاابت أسئلة احملور لصاحل وجود أثر إجيايب على التنسيق.
( ومستوى اخلطأ 98( وهي دالة عند درجات احلرية )15.15" احملسوبة املقدرة بـ)tوما يؤكد ذلك هي قيمة "

 (. 0.00( مبستوى داللة قدره )0.05)
ونالحظ أنه رغم أن املتوسطات احلسابية لكل الفقرات أكرب من املتوسط الفرضي إال أن هناك تفاوت يف      

 ذلك بني خمتلف الفقرات وميكن أن نفصلها كما يلي:
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة كانت  "ومتزامنة آنية العالقات صارت( "28رقم)يف الفقرة األوىل      

( وهو أكرب من 0,87( واحنراف معياري قدره)3,8485جاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )أغلب اإل
 املتوسط احلسايب الفرضي؛

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة   "للتواصل معيقة غري الوظيفية السلطة صارت("29رقم)الفقرة الثانية      
( وهو أكرب 0,87( واحنراف معياري قدره)3,7879ومبتوسط حسايب قدره )كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما 

 من املتوسط احلسايب الفرضي؛
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  "العمل ملتطلبات مناسب بشكل السلطة توزيع يتم" (30رقم) الفقرة الثالثة     

( وهو 0,95( واحنراف معياري قدره)3,9293املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي؛

بعد تبين نظام  " السلطة بدل املعلومة أساس على األفراد بني التنسيق يقوم" (31رقم) ابلنسبة للفقرة الرابعة    
( واحنراف معياري 4,0303إدارة اجلودة يف املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 ( وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي؛0,81قدره)
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  "اجلماعي العمل على االعتماد يف زايدة حدثت" (32رقم) الفقرة اخلامسة     

( 0,93دره)( واحنراف معياري ق3,9596املؤسسة، كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي؛

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة،   "التخصص حسب العمل فرق ظهرت"(33رقم)الفقرة السادسة      
( وهو أكرب 0,84( واحنراف معياري قدره)3,9394كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 احلسايب الفرضي؛من املتوسط 
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة، كانت  املؤسسة داخل التعاون ةدايز حول ( 34رقم)الفقرة السابعة       

( وهو أكرب من 0,73( واحنراف معياري قدره)4,1515أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 املتوسط احلسايب الفرضي؛
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بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف  " املطلوبة ابلسرعة تصل املعلومات صارت "( 35رقم)ة الفقرة الثامن      
( 810,( واحنراف معياري قدره)3,8889املؤسسة، كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي؛
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة  " املطلوبة ابلنوعية تصل املعلومات صارت" (36رقم) الفقرة التاسعة      

( وهو 830,)( واحنراف معياري قدره 3,8788كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي؛

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة  " املطلوبة ابلكمية تصل املعلومات صارت" (37رقم) الفقرة العاشرة     
أكرب  و( وه0,90( واحنراف معياري قدره)3,8889كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )

 من املتوسط احلسايب الفرضي؛
بعد تبين نظام  املستوايت خمتلف يف األفراد بني اإلجيايب التفاعل ةدايز حول  (38رقم) الفقرة احلادي عشر     

( واحنراف معياري 4,0101إدارة اجلودة يف املؤسسة كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي؛ و( وه770,قدره)
إدارة اجلودة يف املؤسسة  بعد تبين نظام  "العمليات طبيعة واستيعاب فهم زاد" (39رقم) الفقرة الثاين عشرة     

أكرب  و( وه830,( واحنراف معياري قدره)3,9596كانت أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )
 من املتوسط احلسايب الفرضي؛

بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة كانت  "املسؤوليات وفهم استيعاب زاد" (40رقم) الفقرة الثالثة عشر     
أكرب من  و( وه920,( واحنراف معياري قدره)3,9192اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب قدره )أغلب 

 املتوسط احلسايب الفرضي؛
بعد تبين نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة كانت " املشاكل حل طرق سهلت" (41)معشر رقالفقرة الرابعة      

أكرب من  و( وه950,( واحنراف معياري قدره)3,8990قدره )أغلب اإلجاابت مبوافق متاما ومبتوسط حسايب 
 املتوسط احلسايب الفرضي؛

( وهي دالة 3,6061) رب من أصغر متوسط حسايب" اليت جاءت كلها أكtوما يؤكد كل ما سبق هي قيم "      
 (.0.05( مبستوايت داللة كلها أقل من مستوى اخلطأ )98عند درجات احلرية )

وتفسر النتائج السابقة من خالل ما مت التطرق له يف اجلزء النظري فيما خيص متطلبات وأهداف نظام إدارة 
التعاون والعمل اجلماعي ونظام فرق العمل، كما أن تطبيق نظام إدارة اجلودة بصفة عامة اجلودة من حيث ضرورة 

علومات ونظام االتصاالت ابعتبارمها من يؤدي إىل حتسني جودة التنسيق ويربز ذلك من خالل حتسن نظام امل
 وإجاابت املبحوثني أتكد حصول التغيري نتيجة لتطبيق تلك املتطلبات.أدوات التنسيق يف املؤسسة، 
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 حتليل معطيات جمموع احملاور )التنظيم(: .5
 ايل:نتائج املتغري ككل وهي ملخصة يف اجلدول التحماور املتغري التابع هي حتليل أخر خطوة يف حتليل 
 يف املؤسسات حمل الدراسة( التنظيمجمتمعة ) ميع احملاورجل املبحوثني إجاابت نتائج (:27جدول رقم)

 التنظيم

 املتوسط احلسايب احملور الرقم
االحنراف 
 املعياري

 "tقيمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 دال )موافق متاما( 0000, 18,976 0,52382 3,9990 التنظيمي اهليكل 1
 دال )موافق متاما( 0000, 13,224 0,68821 3,9147 العمل تنظيم 2
 دال )موافق متاما( 0000, 6,411 0,76428 3,4924 التفويض 3
 دال )موافق متاما( 0000, 15,154 0,61395 3,9351 التنسيق 4

 دال )موافق متاما( 0000, 14,390 0,57755 3,8353 التنظيم

 (.03(، استنادا إىل املتوسط الفرضي )0.05( ومستوى اخلطأ )98درجات احلرية )* يتم اختاذ القرار عند 

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

( ابحنراف معياري قدره 3.835قدر بـ )ت للتنظيم قيمة املتوسط احلسايب اخلامسنالحظ من اجلدول      
(، وهذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 03الفرضي املقدر بـ)( وهو أكرب من املتوسط 0.57)

 لصاحل وجود أثر إجيايب على التنظيم ككل. االستبيانمتوسطات إجاابت أسئلة 
( ومستوى اخلطأ 98( وهي دالة عند درجات احلرية )14.390" احملسوبة املقدرة بـ)tوما يؤكد ذلك هي قيمة "

 (.0.00ره )( مبستوى داللة قد0.05)
ونالحظ أنه رغم أن املتوسطات احلسابية للمحاور األربعة كلها أكرب من املتوسط الفرضي إال أن هناك      

 تفاوت يف ذلك بني خمتلف احملاور وميكن أن نفصلها كما يلي:
وقد جاء األول يف احملور األول واملتعلق ابهليكل التنظيمي كانت أغلب اإلجاابت فيه مبوافق متاما،       

( 0,52( وأبصغر احنراف معياري والذي قدر ب)3,9990والذي قدره ) الرتتيب من حيث املتوسط احلسايب
وهي دالة عند (، 18,976)" احملسوبة مقدرة ب tوهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي، كما كانت قيمت "

 (.0.000( مبستوى داللة قدره )0.05( ومستوى اخلطأ )98درجات احلرية )
( واثين 3,9351وجاء احملور الرابع واملتعلق ابلتنسيق يف الرتتيب الثاين حيث كان املتوسط احلسايب مقدر بـ)      

" احملسوبة tرضي، كما كانت قيمت "(، وهو أكرب من املتوسط احلسايب الف0,61أصغر احنراف معياري وقدره)
( مبستوى داللة قدره 0.05( ومستوى اخلطأ )98وهي دالة عند درجات احلرية )(، 18,976)مقدرة ب 

(0.000.) 
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( 3,9351وحل اثلثا احملور الثاين واملتعلق بتنظيم يف الرتتيب الثاين حيث كان املتوسط احلسايب مقدر بـ)     
" t" (، وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي، كما كانت قيمت0,61أصغر احنراف معياري وقدره) اثلثو 

( مبستوى داللة قدره 0.05( ومستوى اخلطأ )98وهي دالة عند درجات احلرية )(، 18,976)احملسوبة مقدرة ب 
(0.000.) 

حيث كان املتوسط احلسايب مقدر  بينما حل احملور الثالث واملتعلق ابلتفويض األخري يف ترتيب احملاور
(، وهو أكرب من املتوسط احلسايب الفرضي، كما كانت قيمت 0,61( وأكرب احنراف معياري وقدره)3,9351بـ)
"t ( مبستوى داللة 0.05( ومستوى اخلطأ )98وهي دالة عند درجات احلرية )(، 18,976)" احملسوبة مقدرة ب

 (.0.000قدره )
من جهة وبني احملاور ذاهتا من جهة حمور  ولتفسري هذه النتائج نقول أنه رغم بعض االختالفات داخل كل    

 على حدة حموركل فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجاابت أسئلة   إال أهنا مجيعا أكدت وجودأخرى 
ت داللة إحصائية يف موضوع وهو ما يسمح لنا أبن نقول بوجود فروق ذا يهلصاحل وجود أثر إجيايب عل

 التنظيم يف املؤسسات حمل الدراسة.تبين نظام إدارة اجلودة على لأثر وجود واليت أتكد االستبيان ككل 

 حتليل نتائج تقاطع احملورين العام وحمور املتغري التابعاثلثا: 
مناسبة تتمثل يف   ةابستعمال أدوات إحصائيتوزع نتائج املتغري التابع حسب متغريات املراقبة هبدف حتديد       

" إلجياد الفروق يف النتائج واختبار "بونفروين" إلجياد توجه fكل من اختبار "ت" واختبار التباين األحادي "
 الفروق، وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلداول املوالية. 

 سب حجم املؤسسةحتليل الفروق بني اآلاثر التنظيمية يف املؤسسات حمل الدراسة ح .1
 لتحليل ما إذا كانت هناك فروق يف نتائج الدراسة بني خمتلف املؤسسات وفق حجم املؤسسة قمنا مبا يلي:

 حتليل وجود الفروق: .أ
 " وكان النتائج ملخصة يف اجلدول املوايل.fلتحليل وجود الفروق من عدمه استعملنا اختبار التباين األحادي "

  حسب حجم املؤسسةيف اآلاثر التنظيمية الفروق إلجياد  )ف( التباين األحادي راختبا (:28)جدول رقم

جمموع  
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستوى  "fقيمة " املربعات

 الداللة
 القرار

 اهليكل
 التنظيمي

بني 
 اجملموعات

1,757 2 ,8790 

3,357 ,0390 
 دال

داخل  )توجد فروق( 
 2620, 96 25,132 اجملموعات

  98 26,890 اجملموع
 تنظيم
 العمل

بني 
 0040, 5,733 2,476 2 4,952 اجملموعات

 دال 
 )توجد فروق(
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داخل 
 4320, 96 41,463 اجملموعات

  98 46,416 اجملموع

 التفويض

بني 
 7,453 2 14,907 اجملموعات

16,900 ,0000 
 دال

داخل  )توجد فروق( 
 4410, 96 42,338 اجملموعات

  98 57,244 اجملموع

 التنسيق

بني 
 1,451 2 2,902 اجملموعات

4,092 ,0200 
 دال 

داخل  )توجد فروق(
 3550, 96 34,038 اجملموعات

  98 36,940 اجملموع

 التنظيم

بني 
 2,226 2 4,453 اجملموعات

7,569 ,0010 
 دال

داخل  )توجد فروق( 
 2940, 96 28,237 اجملموعات

  98 32,689 اجملموع

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

املؤسسة حجم حسب  ألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل التنظيمييبني هذا اجلدول أن قيمة )ف(    
( مبستوى داللة 02اجملموعات )( وبني 96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )3,357بـ ) تقدر

أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0.039قدره )
بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط حبجم  اهليكل التنظيميمدى أتثر ؛ مبعىن أن حجم املؤسسةحسب  التنظيمي
 املؤسسة.

النتيجة منطقية نظرا لكون حجم املؤسسة من حمددات اهليكل التنظيم وابلتايل أي تغيري فيه حيدث تغيريا يف    
حجم  اهليكل ومبا أنه هناك أثر لتطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل التنظيمي فإن هذا األثر خيتلف ابختالف

 املؤسسة.
بـ  حسب حجم املؤسسة تقدر تنظيم العملألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على ( fيبني أن قيمة )كما    
( مبستوى داللة قدره 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )5,733)
تنظيم أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0.004)

 بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط حبجم تنظيم العملمدى أتثر ؛ مبعىن أن حجم املؤسسةحسب  العمل

 املؤسسة.
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لعمل بكرب أو صغر بتنظيم العمل من خالل أتثر إجراءات اميكن القول أن حجم املؤسسة مرتبط      
املؤسسة وكانت األعمال أكثر رمسية، ابإلضافة إىل أن زايدة احلجم تؤدي إىل زايدة عدد األفراد مما يدفع 

، وزايدة درجة التنميط يف املهام وعلى العكس ابلتوجه حنو رمسية العالقات بينهم واتباع طرق حمددة يف التواصل
يظهر جليا يف املؤسسات الصغرية نظام إدارة اجلودة فإن التغيري من ذلك يف املؤسسات الصغرية، وعند تبين 

 واليت تتحول لتبين أمناط تقرتب من أمناط املؤسسات الكبرية.

( 16,900بـ ) حسب حجم املؤسسة تقدر التفويضألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على ( fيبني أن قيمة )و     
 (.0.000( مبستوى داللة قدره )02( وبني اجملموعات )96اجملموعات )وهي دالة عند درجات احلرية داخل 

حسب  التفويضأثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
 بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط حبجم املؤسسة. التفويضمدى أتثر ؛ مبعىن أن حجم املؤسسة

حيدد عدد األفراد وعدد املستوايت التنظيمية والوحدات وحجم املهام املوكلة لكل تفسري ذلك أن احلجم     
كلما كانت املؤسسة صغرية كانت التغري يف التفويض كبريا بسبب أتثر التفويض بتبين فرد أو وحدة، لذلك  

ريوقراطية وحجم التغيري فيها مهم، وكالمها نظام إدارة اجلودة، تليه املؤسسات الكبرية ألهنا تكون بنظم أكثر ب
 أكرب من املؤسسات املتوسطة واليت تكون عادة يف وضعية مناسبة.  

( 4,092بـ ) حسب حجم املؤسسة تقدر التنسيقألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على ( fأن قيمة ) يبنيو      
 (.0200,( مبستوى داللة قدره )02ات )( وبني اجملموع96وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )

حجم حسب  التنسيقأثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 
 بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط حبجم املؤسسة. التنسيقمدى أتثر ؛ مبعىن أن املؤسسة

ننا ندرس األثر الذي حيدثه تطبيق نظام إدارة اجلودة فإن كلما كانت حجم املؤسسة أابلنسبة للتنسيق ومبا      
صغريا كان هذا األثر كبريا وابلتايل مدى التغيري يف التنسيق يكون كبريا نظرا للتغريات اليت حتصل واليت تفرض 

 جمهود إضايف لتنسيق األعمال واملهام يف املؤسسة.

من اجلدول أعاله نرى أن أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على املتغريات الفرعية للمتغري التابع كل على حدة      
حسب حجم املؤسسة على التنظيم ككل  تطبيق نظام إدارة اجلودةر ألث( fقيمة ) مرتبط حبجم املؤسسة، ومبا أن

( مبستوى داللة 02( وبني اجملموعات )96اجملموعات )( وهي دالة عند درجات احلرية داخل 07.56بـ ) تقدر
 التنظيمأثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على هذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ف (.0.001قدره )

 مدى أتثر التنظيم بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط حبجم املؤسسة.مبعىن أن  حجم املؤسسة،حسب 

حمددات اهليكل التنظيمي وأي تغيري فيه يؤدي إىل تغيري املؤسسة من  إن حجمهذه النتيجة نقول  لتفسري    
 يؤثر على نتائج تطبيق نظام إدارة اجلودة.يف طرق أداء العمل ومدى التفويض ومستوى التنسيق وابلتايل فهو 
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 حتليل اجتاه الفروق  .ب
وقد كانت النتائج   "بونفروين"سابقة الذكر ومت ذلك من خالل اختبار  املرحلة الثانية هي حتديد اجتاه الفروق

  .كالتايل
 اختبار "بونفروين" لتوضيح اجتاه الفروق يف اآلاثر التنظيمية حسب حجم املؤسسة (:29جدول رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على يتضح من خالل هذا اجلدول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف      
 .املؤسسات الصغريةلصاحل  واملؤسسات املتوسطةالتنظيم بني املؤسسات الصغرية 

 التغيري الذي حيدثه نظام إدارة اجلودة يف املؤسسات الصغرية أكرب منه يف املؤسسات املتوسطة وهذا ما يؤكد أن  
 نظام  ينتناولت أثر تب الدراسات اليتالكبرية، وهو ما يوافق نتائج واليت تقرتب يف نتائج التغيري من املؤسسات 

 1 دارة اجلودة على املؤسسات الصغرية.إ
                                                   

   +* شارة *حيث تقرأ اخلانة اليت يوجد هبا الرمز أن الفروق لصاحل املؤسسة املوجودة يف السطر مع نظريهتا املوجودة يف العمود والعكس اذا كانت ايرمز للفرق االجيايب بشكل-. 
 أنظر فقرة الدراسات السابقة.  1

 كبرية مؤسسة متوسطة مؤسسة صغرية مؤسسة احلجم حملورا

 التنظيمي اهليكل
  *+  صغرية مؤسسة

   -* متوسطة مؤسسة

    كبرية مؤسسة

 العمل تنظيم
 *+ *+  صغرية مؤسسة
   -* متوسطة مؤسسة

   -* كبرية مؤسسة

 التفويض
  *+  صغرية مؤسسة
 -*  -* متوسطة مؤسسة

  *+  كبرية مؤسسة

 التنسيق
  *+  صغرية مؤسسة
   -* متوسطة مؤسسة

    كبرية مؤسسة

 التنظيم
  *+  صغرية مؤسسة
   -* متوسطة مؤسسة

    كبرية مؤسسة
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 املؤسسة طبيعة ملكية حمل الدراسة حسب حتليل الفروق بني اآلاثر التنظيمية يف املؤسسات .2
لتحليل ما إذا كانت هناك فروق يف نتائج الدراسة بني خمتلف املؤسسات وفق طبيعة ملكية املؤسسة، ومبا       

أن املؤسسات حمل الدراسة كانت متوزعة بني ملكية خاصة وملكية عامة مع غياب أي مؤسسة خمتلطة فإننا 
جتاهها وكانت النتائج كما هي مبينة يف قمنا ابستخدام اختبار "ت" لعينتني مستقليتني لبحث وجود الفروق وا

 اجلدول أدانه.

 حسب ملكية املؤسسةيف اآلاثر التنظيمية الفروق  " حلسابt" ر(: اختبا30)جدول رقم

 
 ملكية طبيعة

 املؤسسة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 "tقيمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 اهليكل
 التنظيمي

 444000, 4,0569 خاصة مؤسسة
1,819 ,0720 

 غري دال 
 679550, 3,8444 عامة مؤسسة )ال توجد فروق(

 العمل تنظيم
 494740, 4,0355 خاصة مؤسسة

2,963 ,0040 

دال )توجد فروق 
لصاحل املؤسسات 

 984210, 3,5926 عامة مؤسسة اخلاصة(

 التفويض
 698540, 3,5868 خاصة مؤسسة

2,039 ,0440 

فروق دال )توجد 
لصاحل املؤسسات 

 882470, 3,2407 عامة مؤسسة اخلاصة(

 التنسيق
 492820, 4,0317 خاصة مؤسسة

2,635 ,0100 

دال )توجد فروق 
لصاحل املؤسسات 

 814020, 3,6772 عامة مؤسسة اخلاصة(

 التنظيم
 440410, 3,9277 خاصة مؤسسة

2,682 ,0090 

دال )توجد فروق 
املؤسسات لصاحل 

 800510, 3,5888 عامة مؤسسة اخلاصة(

 (0.05( ومستوى اخلطأ )97* يتم اختاذ القرار عند درجات احلرية )

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

ألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل نالحظ من خالل هذا اجلدول أن قيمة املتوسط احلسايب       
ألثر تطبيق نظام احلسايب من املتوسط  قريب( وهو 440,( ابحنراف معياري قدره )4,0569يقدر بـ)التنظيمي 

 .(670,راف معياري قدره )( ابحن3,8444املقدر بـ)إدارة اجلودة على تنظيم العمل يف املؤسسات العامة و 
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( 97( وهي غري دالة عن درجات احلرية )01.819" احملسوبة بينهما املقدرة بـ)tوما يؤكد ذلك هي قيمة "     
ثر تطبيق نظام إدارة أ يف (، وهذا يعين أنه ال توجد فروق0.072( مبستوى داللة قدره )0.05ومستوى اخلطأ )

ثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل أأي أن ، ملكية املؤسسةحسب  اجلودة على اهليكل التنظيمي
 .املؤسسات اخلاصة والعامةحمل الدراسة متقارب بني التنظيمي يف املؤسسات 

إجياد وحدات هتتم ابجلودة، وميكن ارجاع ذلك لوحدة متطلبات وأهداف نظام إدارة اجلودة فيما خيص      
 يف اهليكل التنظيمي للمؤسسات اليت تتبىن نظام إدارة اجلودة. ةالمركزيوخلق توازن بني املركزية وال

يف  تنظيم العملألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على نالحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب و      
ألثر تطبيق احلسايب من املتوسط  أكرب( وهو 490,( ابحنراف معياري قدره )4,0355يقدر بـ) املؤسسات اخلاصة

، (980,( ابحنراف معياري قدره )3,5926املقدر بـ)يف املؤسسات العامة و  تنظيم العملنظام إدارة اجلودة على 
أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على تنظيم العمل يف املؤسسات حمل وهذا يعين أنه توجد فروق دالة إحصائيا يف 

 صة.لصاحل املؤسسات اخلاالدراسة حسب ملكية املؤسسة 

( 97( وهي دالة عند درجات احلرية )2,963" احملسوبة بينهما املقدرة بـ)tوما يؤكد ذلك هي قيمة "     
أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على تنظيم إذا ميكن القول ، (0.004( مبستوى داللة قدرة )0.05ومستوى اخلطأ )

 املؤسسات العامة.اصة أكرب منه يف اخل العمل يف املؤسسات حمل الدراسة

وميكن تفسري ذلك أن املؤسسات العامة أكثر رمسية من اخلاصة بطبيعتها وعند تطبيق نظام إدارة اجلودة      
  العامة. تفإن التغيري يظهر جليا يف املؤسسات اخلاصة أكرب من ظهوره يف املؤسسا

يف  التفويضارة اجلودة على ألثر تطبيق نظام إدنالحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب و      
ألثر تطبيق احلسايب من املتوسط  أكرب( وهو 690,( ابحنراف معياري قدره )3,5868يقدر بـ) املؤسسات اخلاصة

وهذا ، (880,( ابحنراف معياري قدره )3,2407املقدر بـ)يف املؤسسات العامة و التفويض نظام إدارة اجلودة على 
يف املؤسسات حمل الدراسة التفويض أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على يعين أنه توجد فروق دالة إحصائيا يف 

 حسب ملكية املؤسسة لصاحل املؤسسات اخلاصة.

( 97( وهي دالة عند درجات احلرية )2,039" احملسوبة بينهما املقدرة بـ)tوما يؤكد ذلك هي قيمة "      
أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على  إن إذا ميكن القول، (0.044( مبستوى داللة قدرة )0.05ومستوى اخلطأ )

 يف املؤسسات حمل الدراسة اخلاصة أكرب منه يف املؤسسات العامة.التفويض 

ويفسر ذلك على أن املؤسسات اخلاصة عموما تتميز برتكيز العمل والقرار على مستوى اإلدارة اليت       
تكون غالبا من املالك وتطبيق نظام إدارة اجلودة يفرض مستوايت معينة من اشراك األفراد وبتطبيقها يظهر 
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اليت تكون تغري التفويض أقل  هناك فرق ملحوظ بني الوضعية اجلديدة والسابقة، عكس املؤسسات العامة
 وضوحا لوجود أسس سابقة بقوة النصوص القانونية والتنظيمية.

يف املؤسسات  التنسيقألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على نالحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب و      
ألثر تطبيق نظام إدارة سايب احلمن املتوسط  أكرب( وهو 490,( ابحنراف معياري قدره )4,0317يقدر بـ) اخلاصة

وهذا يعين أنه ، (810,( ابحنراف معياري قدره )3,6772املقدر بـ)يف املؤسسات العامة و التنسيق اجلودة على 
يف املؤسسات حمل الدراسة حسب التنسيق أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على توجد فروق دالة إحصائيا يف 

 ملكية املؤسسة لصاحل املؤسسات اخلاصة.
( 97( وهي دالة عند درجات احلرية )2,635" احملسوبة بينهما املقدرة بـ)tوما يؤكد ذلك هي قيمة "     

أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على إذا ميكن القول ، (0100,( مبستوى داللة قدرة )0.05ومستوى اخلطأ )
 املؤسسات العامة.يف املؤسسات حمل الدراسة اخلاصة أكرب منه يف التنسيق 

تفسري ذلك مرده ملا سبق من نقاط حيث التغيري يف تنظيم العمل والتفويض حيتاج إىل مستوى جديد من     
الفروقات كانت لصاحل املؤسسات اخلاصة فمن املنطقي أن يكون الفرق يف تغري التنسيق  ومبا أنالتنسيق 

 لصاحلها أيضا.

 ككلتنظيم  وظيفة الألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على ط احلسايب نالحظ من خالل اجلدول أن املتوسو      
احلسايب من املتوسط  أكرب( وهو 440410,( ابحنراف معياري قدره )3,9277يقدر بـ) يف املؤسسات اخلاصة

( ابحنراف معياري 3,5888املقدر بـ)تنظيم يف املؤسسات العامة و وظيفة الألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على 
تنظيم يف وظيفة ال أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة علىوهذا يعين أنه توجد فروق دالة إحصائيا يف ، (800,ره )قد

 املؤسسات حمل الدراسة حسب ملكية املؤسسة لصاحل املؤسسات اخلاصة.
( 97احلرية )( وهي دالة عند درجات 2,682" احملسوبة بينهما املقدرة بـ)tوما يؤكد ذلك هي قيمة "     

وظيفة أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على إذا ميكن القول ، (0.009( مبستوى داللة قدرة )0.05ومستوى اخلطأ )
 تنظيم يف املؤسسات حمل الدراسة اخلاصة أكرب منه يف املؤسسات العامة.ال

ورغم عدم وجود فروق يف  تغريات امللموسة يف جوانب وظيفة التنظيملأنه نظرا لوميكن تقدمي تفسري لذلك     
 أثر على هذه الوظيفة  هناكالتنظيمي إال أنه بصفة عامة  لاآلاثر على اهليك

مع اإلشارة إىل غياب املؤسسات املختلطة يف جمتمع الدراسة حيث لو كانت هناك مؤسسات خمتلطة       
 إدارة اجلودة فإن النتائج تكون أوضح واملقارنة أكثر مشوال. مطبقت نظا

 حتليل الفروق بني اآلاثر التنظيمية يف املؤسسات حمل الدراسة حسب مدة نشاط املؤسسة .3
 كانت هناك فروق يف نتائج الدراسة بني خمتلف املؤسسات وفق مدة نشاط املؤسسة قمنا مبا يلي:  لتحليل ما إذا     
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 حتليل وجود الفروق: .أ
" وكان النتائج ملخصة يف اجلدول  fلتحليل وجود الفروق من عدمه استعملنا اختبار التباين األحادي "

 املوايل.

 مدة نشاط املؤسسة الفروق يف اآلاثر التنظيمية حسب( إلجياد fالتباين األحادي ) راختبا (:31)جدول رقم

 
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
"f" 

مستوى 
 الداللة

 القرار

 اهليكل
 التنظيمي

بني 
 6450, 2 1,289 اجملموعات

2,418 ,0950 
 غري دال 

داخل  )ال توجد فروق(
 2670, 96 25,601 اجملموعات

 / 98 26,890 اجملموع

 تنظيم
 العمل

بني 
 2,123 2 4,246 اجملموعات

4,833 ,0100 
 دال 

داخل  )توجد فروق(
 4390, 96 42,170 اجملموعات

 / 98 46,416 اجملموع

 التفويض

بني 
 3,698 2 7,397 اجملموعات

7,122 ,0010 
 دال

 )توجد فروق( 
داخل 

 5190, 96 49,848 اجملموعات

 / 98 57,244 اجملموع

 التنسيق

بني 
 1,400 2 2,800 اجملموعات

3,936 ,0230 
 دال 

 )توجد فروق(
داخل 

 3560, 96 34,140 اجملموعات

 / 98 36,940 اجملموع

 التنظيم

بني 
 1,354 2 2,708 اجملموعات

 دال  0160, 4,335
داخل  )توجد فروق(

 3120, 96 29,982 اجملموعات

 / 98 32,689 اجملموع

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:
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 مدة نشاطألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل التنظيمي حسب يبني هذا اجلدول أن قيمة )ف(      
( مبستوى 02( وبني اجملموعات )96درجات احلرية داخل اجملموعات )( وهي دالة عند 2,418بـ ) املؤسسة تقدر
 ثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل التنظيميأ يف وهذا يعين أنه ال توجد فروق (.0950,داللة قدره )

حمل ثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل التنظيمي يف املؤسسات أأي أن مدة نشاط املؤسسة، حسب 
 غري مرتبط مبدة نشاط املؤسسة.الدراسة 

املؤسسة  مدة نشاطألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على تنظيم العمل حسب ( fيبني أن قيمة )كما         
( مبستوى داللة 02( وبني اجملموعات )96اجملموعات )( وهي دالة عند درجات احلرية داخل 4,833بـ ) تقدر

أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على تنظيم وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0100,قدره )
مبدة مدى أتثر تنظيم العمل بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط مبعىن أن  ،املؤسسة مدة نشاطحسب  العمل
 املؤسسة. نشاط

بـ  املؤسسة تقدر مدة نشاطألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التفويض حسب ( fيبني أن قيمة )و        
( مبستوى داللة قدره 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )7,122)
 ظام إدارة اجلودة على التفويضأثر تطبيق نوهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0010,)

 مبدة نشاطمدى أتثر التفويض بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط ؛ مبعىن أن املؤسسة مدة نشاطحسب 
 املؤسسة.

بـ املؤسسة تقدر  مدة نشاطألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنسيق حسب ( fيبني أن قيمة )و      
( مبستوى داللة قدره 02( وبني اجملموعات )96خل اجملموعات )( وهي دالة عند درجات احلرية دا3,936)
 أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنسيقوهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0230,)

 مبدة نشاطمدى أتثر التنسيق بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط ؛ مبعىن أن املؤسسة مدة نشاطحسب 
 املؤسسة.

من اجلدول أعاله نرى أن أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على املتغريات الفرعية للمتغري التابع كل على حدة      
مدة ل حسب ألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنظيم ككقيمة )ف(  املؤسسة، ومبا أن دة نشاطمرتبط مب

( 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )4,335بـ ) املؤسسة تقدر نشاط
أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة هذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ف (.0160,مبستوى داللة قدره )

دة التنظيم بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط مب مدى أتثرمبعىن أن  املؤسسة، مدة نشاطحسب  على التنظيم
 املؤسسة. نشاط

 حتليل اجتاه الفروق .ب
 كانت   حيث "بونفروين"مت ذلك من خالل اختبار قد املرحلة الثانية هي حتديد اجتاه الفروق سابقة الذكر و 
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 .موضحة يف اجلدول املوايلالنتائج 

 اختبار "بونفروين" لتوضيح اجتاه الفروق يف اآلاثر التنظيمية حسب مدة نشاط املؤسسة (:32جدول رقم)

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

اجلودة على أثر تطبيق نظام إدارة يتضح من خالل هذا اجلدول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف      
 5 سنوات من جهة واملؤسسات ذات مدة النشاط بني 5ذات مدة النشاط األقل من املؤسسات التنظيم بني 

ذات مدة  سنوات من جهة أخرى وذلك لصاحل املؤسسات 10وذات مدة الناشط أكثر من  سنوات 10و
سنوات، أي أن املؤسسات حمل الدراسة األكثر حداثة هي األكثر أتثرا يف وظيفة التنظيم  5أقل من النشاط 

، ومبا أن أغلب املؤسسات احلديثة تكون مؤسسات صغرية يف بدايتها فإن هذا تبين نظام إدارة اجلودةبعد 
التغيري الذي حيدثه نظام إدارة اجلودة يف املؤسسات  جة ترجع إىل نفس السبب املشروح سابقا وهو أنالنتي

 والكبرية.الصغرية أكرب منه يف املؤسسات املتوسطة 

 

 سنوات 10 من أكثر سنوات 10إىل 05 من سنوات 05 من أقل مدة النشاط احملور

 التنظيمي اهليكل
 سنوات 05 من أقل

 سنوات 10إىل 05 من ال توجد فروق
 سنوات 10 من أكثر

 العمل تنظيم
 *+   سنوات 05 من أقل
    سنوات 10إىل 05 من

   -* سنوات 10 من أكثر

 التفويض
  *+  سنوات 05 من أقل
 -*  -* سنوات 10إىل 05 من

  *+  سنوات 10 من أكثر

 التنسيق
 *+   سنوات 05 من أقل
    سنوات 10إىل 05 من

   -* سنوات 10 من أكثر

 التنظيم

 *+ *+  سنوات 05 من أقل
   -* سنوات 10إىل 05 من

   -* سنوات 10 من أكثر
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 نشاط املؤسسةطبيعة حتليل الفروق بني اآلاثر التنظيمية يف املؤسسات حمل الدراسة حسب  .4
 نشاط املؤسسة قمنا مبا يلي: طبيعةلتحليل ما إذا كانت هناك فروق يف نتائج الدراسة بني خمتلف املؤسسات وفق     

 حتليل وجود الفروق: .أ
األحادي "ف" وكان النتائج ملخصة يف اجلدول  لتحليل وجود الفروق من عدمه استعملنا اختبار التباين

 املوايل.

 طبيعة نشاط املؤسسةالفروق يف اآلاثر التنظيمية حسب ( إلجياد fالتباين األحادي ) راختبا (:33)جدول رقم

جمموع  
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
مستوى  "fقيمة " املربعات

 القرار الداللة

 اهليكل
 التنظيمي

بني 
 1,044 6 6,262 اجملموعات

4,655 ,0000 
 دال

 فروق( )توجد
داخل 

 2240, 92 20,628 اجملموعات

  98 26,890 اجملموع

 تنظيم
 العمل

بني 
 1,793 6 10,757 اجملموعات

4,626 ,0000 
 دال

داخل  )توجد فروق(
 3880, 92 35,658 اجملموعات

  98 46,416 اجملموع

 التفويض

بني 
 2,702 6 16,214 اجملموعات

6,059 ,0000 
 دال

 )توجد فروق(
داخل 

 4460, 92 41,030 اجملموعات

  98 57,244 اجملموع

 التنسيق

بني 
 1,526 6 9,157 اجملموعات

5,054 ,0000 
 دال

 )توجد فروق(
داخل 

 3020, 92 27,783 اجملموعات

  98 36,940 اجملموع

 التنظيم

بني 
 1,418 6 8,510 اجملموعات

 دال 0000, 5,397
 )توجد فروق(

داخل 
 2630, 92 24,179 اجملموعات

  98 32,689 اجملموع

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:
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 طبيعة نشاطألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل التنظيمي حسب ( fيبني هذا اجلدول أن قيمة )     
( مبستوى 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )4,655بـ ) املؤسسة تقدر
على  أثر تطبيق نظام إدارة اجلودةوهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0000,داللة قدره )

مدى أتثر اهليكل التنظيمي بتطبيق نظام إدارة اجلودة ؛ مبعىن أن املؤسسة طبيعة نشاطحسب  اهليكل التنظيمي
 املؤسسة. طبيعة نشاطمرتبط ب

املؤسسة  طبيعة نشاطألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على تنظيم العمل حسب ( fيبني أن قيمة )كما         
( مبستوى داللة 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )4,626بـ ) تقدر

أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على تنظيم وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0000,قدره )
طبيعة مدى أتثر تنظيم العمل بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط ب؛ مبعىن أن املؤسسة طبيعة نشاطحسب  العمل
 املؤسسة. نشاط

بـ  املؤسسة تقدر طبيعة نشاطالتفويض حسب ألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على ( fيبني أن قيمة )و        
( مبستوى داللة قدره 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )6,059)
 أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التفويضوهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0.000)

 طبيعة نشاطبمدى أتثر التفويض بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط  أن ؛ مبعىناملؤسسة طبيعة نشاطحسب 
 املؤسسة.

بـ املؤسسة تقدر  طبيعة نشاطألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنسيق حسب ( fيبني أن قيمة )و      
داللة قدره ( مبستوى 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )5,054)
 أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنسيقوهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  .(0000,)

 طبيعة نشاطبمدى أتثر التنسيق بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط ؛ مبعىن أن املؤسسة طبيعة نشاطحسب 
 املؤسسة.

رة اجلودة على املتغريات الفرعية للمتغري التابع كل على حدة من اجلدول أعاله نرى أن أثر تطبيق نظام إدا     
الذي أظهر عدم ارتباطه بطيعة  ضابستثناء أثر تطبيق النظام على عنصر التفوي املؤسسة، طبيعة نشاطبمرتبط 

 املؤسسة تقدر طبيعة نشاطألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنظيم ككل حسب ( fقيمة ) ومبا أن النشاط،
( مبستوى داللة قدره 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )5,397بـ )

حسب  تنظيمأثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على الهذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ف (.0000,)
 املؤسسة. طبيعة نشاطمدى أتثر التنظيم بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط مبعىن أن  املؤسسة، طبيعة نشاط

 

 



 ات حمل الدراسةالفصل الثالث                                  أثر نظام إدارة اجلودة على التنظيم يف املؤسس

164 

 حتليل اجتاه الفروق .ب
وقد كانت النتائج   "بونفروين"املرحلة الثانية هي حتديد اجتاه الفروق سابقة الذكر ومت ذلك من خالل اختبار 

 :كالتايل
 املؤسسة نشاططبيعة اختبار "بونفروين" لتوضيح اجتاه الفروق يف اآلاثر التنظيمية حسب  (:34جدول رقم)
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 *+       كمياء البالستيك
 امليكانيك، واملعادن والصلب احلديد صناعات

 واإللكرتونيك
      +* 

 *+       التجميل ستحضراتصناعة م
 *+       الكهرابئية والكوابل األسالك صناعة

        غاز صناعي
        واألكياس املطوية العلب
     -* -* -* جتاري نسيج

ظيم
تن

 
مل

الع
 

 *+       كمياء البالستيك
 امليكانيك، واملعادن والصلب احلديد صناعات

 واإللكرتونيك
 

 
 

    

 *+       التجميل ستحضراتصناعة م
 *+       الكهرابئية والكوابل األسالك صناعة

        غاز صناعي
        واألكياس املطوية العلب
    -* -*  -* جتاري نسيج

ض
فوي

الت
 

    -*    كمياء البالستيك
 امليكانيك، واملعادن والصلب احلديد صناعات

 واإللكرتونيك
 

 
 

   +* 

        التجميل ستحضراتصناعة م
 *+  *+    *+ الكهرابئية والكوابل األسالك صناعة

    -*    غاز صناعي
        واألكياس املطوية العلب
    -*  -*  جتاري نسيج
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 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:
أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنظيم أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف يوضح لنا اجلدول أعاله       

 والكوابل األسالك صناعة)التالية  تبني املؤسسات ابختالف النشاط، بني املؤسسات ذات النشاطا
 امليكانيك، واملعادن والصلب احلديد صناعاتالتجميل، كمياء البالستيك،  ستحضراتصناعة م ،الكهرابئية

لتجاري من جهة أخرى حيث كانت النسيج ا جمالمن جهة وبني املؤسسات اليت تنشط يف ( واإللكرتونيك
 األكثر أتثرا يف وظيفة التنظيم بعد تبين نظام إدارة اجلودة، املؤسسات األوىل

بينما هناك ابلرجوع حملور البياانت العامة جند أن مؤسسات النسيج التجاري هي مؤسسة واحدة فقط        
 ابلتايل ميكن أن يفسرعدة مؤسسات يف نشاط الكيمياء البالستيكية، وصناعات الصلب، هي مؤسسات، و 

 املذكورة. من أنواع النشاططبيعة العمليات يف كل نوع اجتاه الفروق ب

  :اجلودة إدارة نظام تطبيق طبيعةحتليل الفروق بني اآلاثر التنظيمية يف املؤسسات حمل الدراسة حسب  .5
طبيعة تطبيق نظام إدارة لتحليل ما إذا كانت هناك فروق يف نتائج الدراسة بني خمتلف املؤسسات وفق       

 قمنا مبا يلي:، مرة واحدة، أكثر من مرة( )جاري املؤسسة اجلودة يف

 حتليل وجود الفروق: .أ
وكان النتائج ملخصة يف اجلدول " fلتحليل وجود الفروق من عدمه استعملنا اختبار التباين األحادي "   

 املوايل.

 اجلودة إدارة نظام تطبيق طبيعة الفروق يف اآلاثر التنظيمية حسب( إلجياد fالتباين األحادي ) راختبا (:35)جدول رقم

سيق
التن

 

 *+       كمياء البالستيك
 *+       واإللكرتونيك امليكانيك، واملعادن والصلب احلديد صناعات
        التجميل ستحضراتصناعة م

 *+ *+ *+     الكهرابئية والكوابل األسالك صناعة
    -*    غاز صناعي

    -*    واألكياس املطوية العلب
    -*  -* -* جتاري نسيج

ظيم
التن

 

 *+       كمياء البالستيك
 *+       واإللكرتونيك امليكانيك، واملعادن والصلب احلديد صناعات
 *+       التجميل ستحضراتصناعة م

 *+       الكهرابئية والكوابل األسالك صناعة
        غاز صناعي

        واألكياس املطوية العلب
    -* -* -* -* جتاري نسيج
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جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 "fقيمة "
مستوى 
 الداللة

 القرار

 اهليكل
 التنظيمي

بني 
 2,038 2 4,077 اجملموعات

8,578 ,0000 
 دال

داخل  )توجد فروق( 
 2380, 96 22,813 اجملموعات

  98 26,890 اجملموع

 تنظيم
 العمل

بني 
 3,619 2 7,237 اجملموعات

8,867 ,0000 
 دال 

 )توجد فروق(
داخل 

 4080, 96 39,178 اجملموعات

  98 46,416 اجملموع

 التفويض

بني 
 9820, 2 1,963 اجملموعات

1,705 ,1870 
 غري دال

)ال توجد 
 فروق(

داخل 
 5760, 96 55,281 اجملموعات

  98 57,244 اجملموع

 التنسيق

بني 
 2,372 2 4,744 اجملموعات

7,073 ,0010 
 دال 

 )توجد فروق(
داخل 

 3350, 96 32,195 اجملموعات

  98 36,940 اجملموع

 التنظيم

بني 
 2,082 2 4,164 اجملموعات

 دال 0010, 7,006
داخل  )توجد فروق( 

 2970, 96 28,526 اجملموعات

  98 32,689 اجملموع

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

 هتطبيق طبيعةألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل التنظيمي حسب يبني هذا اجلدول أن قيمة )ف(      
( 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )8,578بـ ) املؤسسة تقدريف 

أثر تطبيق نظام إدارة وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0000,مبستوى داللة قدره )
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مدى أتثر اهليكل التنظيمي بتطبيق ؛ مبعىن أن املؤسسة ه يفتطبيق طبيعةحسب  جلودة على اهليكل التنظيميا
 طبيعة تطبيق هذا النظام.نظام إدارة اجلودة مرتبط 

املؤسسة  ه يفتطبيق طبيعةألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على تنظيم العمل حسب ( fيبني أن قيمة )كما         
( مبستوى داللة 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )8,867بـ ) تقدر

ة على تنظيم أثر تطبيق نظام إدارة اجلودوهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0000,قدره )
مدى أتثر تنظيم العمل بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط ؛ مبعىن أن املؤسسةه يف تطبيق طبيعةحسب  العمل

 حبجم املؤسسة.
 تقدراملؤسسة ه يف تطبيق طبيعةألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التفويض حسب ( fيبني أن قيمة )و        

( مبستوى داللة 02( وبني اجملموعات )96درجات احلرية داخل اجملموعات )دالة عند غري  ( وهي1,705بـ )
أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ال وهذا ما يعين أنه  (.1870,قدره )

رتبط م اجلودة غريمدى أتثر التفويض بتطبيق نظام إدارة مبعىن أن  املؤسسة؛ه يف تطبيق طبيعةحسب  التفويض
 يف املؤسسات حمل الدراسة. هتطبيق طبيعةب

بـ املؤسسة تقدر  ه يفتطبيق طبيعةألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنسيق حسب ( fيبني أن قيمة )و      
( مبستوى داللة قدره 02( وبني اجملموعات )96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )7,073)
 أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنسيقوهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  (.0010,)

ه تطبيق طبيعةبمدى أتثر التنسيق بتطبيق نظام إدارة اجلودة مرتبط ؛ مبعىن أن املؤسسةيف  هتطبيق طبيعةحسب 
 يف املؤسسات حمل الدراسة.

إدارة اجلودة على املتغريات الفرعية للمتغري التابع كل على حدة من اجلدول أعاله نرى أن أثر تطبيق نظام      
ألثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على التنظيم ككل حسب ( fقيمة ) املؤسسة، ومبا أنه يف تطبيق طبيعةبمرتبط 
( وبني 96( وهي دالة عند درجات احلرية داخل اجملموعات )7.006بـ ) املؤسسة تقدره يف تطبيق طبيعة

أثر تطبيق هذا يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ف (.0.001( مبستوى داللة قدره )02اجملموعات )
مدى أتثر التنظيم بتطبيق نظام إدارة مبعىن أن  املؤسسة،ه يف تطبيق طبيعةحسب  نظام إدارة اجلودة على التنظيم

 الدراسة.ه يف املؤسسات حمل تطبيق طبيعةباجلودة مرتبط 
 حتليل اجتاه الفروق .ب

املرحلة الثانية هي حتديد اجتاه الفروق سابقة الذكر ومت ذلك من خالل اختبار "بونفروين" وقد كانت النتائج  
 .كالتايل
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 نظام إدارة اجلودة طبيعة تطبيق اختبار "بونفروين" لتوضيح اجتاه الفروق يف اآلاثر التنظيمية حسب (:36جدول رقم)

 SPSSمن إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج  املصدر:

أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة على يتضح من خالل هذا اجلدول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف      
اليت كان نظام إدارة اجلودة فيها جاري التطبيق من جهة وبني املؤسسات اليت مت تطبيق التنظيم بني املؤسسات 

 لصاحل املؤسساتوذلك مرة واحدة واملؤسسات اليت طبق النظام فيها أكثر من مرة من جهة أخرى  النظام فيها
فيها  طبقاليت أي أن املؤسسات حمل الدراسة ، مرة واحدة أو أكثر من مرة نظام إدارة اجلودة  طبق فيهااليت 

جة النتي وهذهين نظام إدارة اجلودة، تب سببب ةوضوحا اآلاثر التنظيمياألكثر  هي مرة أو أكثرنظام إدارة اجلودة 
وابلتايل فإن اآلاثر  حمقق  متطلبات تطبيق نظام إدارة اجلودةالشكل النهائي ألهداف و ترجع إىل كون 

 هذه املؤسسات عن غريها من املؤسسات األخرى.لمبحوثني يف لالتنظيمية كانت أكثر وضوحا ابلنسبة 

 مرة من أكثر جمدد واحدة مرة مت التطبيق( جاري )قيد التطبيق احملور

 التنظيمي اهليكل
 *+ *+  التطبيق( جاري )قيد

   -* واحدة مرة مت
   -* مرة من أكثر جمدد

 العمل تنظيم
 *+ *+  التطبيق( جاري )قيد

   -* واحدة مرة مت
   -* مرة من أكثر جمدد

 التفويض
 التطبيق( جاري )قيد

 واحدة مرة مت ال توجد فروق
 مرة من أكثر جمدد

 التنسيق
 *+ *+  التطبيق( جاري )قيد

   -* واحدة مرة مت
   -* مرة من أكثر جمدد

 التنظيم
 *+ *+  التطبيق( جاري )قيد

   -* واحدة مرة مت
   -* مرة من أكثر جمدد
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 النتائج يف ضوء الفرضيات  مناقشة املطلب الثاين:
 ، من هذه الدراسةاسقاط نتائج الدراسة على الفرضيات املوضوعة يف مقدمة سنحاول خالل هذا العنصر من       

 خالل اختبار فروض البحث.
 الفرضيات الفرعيةاختبار أوال: 

 نبدأ ابلفرضيات الفرعية كما جاءت على الرتتيب.
 األوىل:اختبار الفرضية الفرعية  .1

أكدت وجود أثر لتطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل  اجلانب التطبيقينتائج التحليل االحصائي يف    
، وكانت املؤشرات اليت استعملت يف القياس على التنظيمي للمؤسسات اليت متت الدراسة على مستواها

أتثري اجيايب   حمققة، ومنه نقول: يوجدن الفرضية الفرعية األوىلميكننا القول أوابلتايل اختالفها مرتفعة، 
   لتطبيق نظام إدارة اجلودة على اهليكل التنظيمي يف املؤسسات حمل الدراسة؛

  اختبار الفرضية الفرعية الثانية: .2
تنظيم وجود أثر لتطبيق نظام إدارة اجلودة على  اجلانب التطبيقينتائج التحليل االحصائي يف  بينت      

على  مع ارتفاع نتائج األدوات اإلحصائية املستعملةللمؤسسات اليت متت الدراسة على مستواها، العمل 
أتثري اجيايب لتطبيق نظام  حمققة، ومنه نقول: يوجد الثانيةن الفرضية الفرعية أوهذا يدل على أن اختالفها، 

   يف املؤسسات حمل الدراسة؛ تنظيم العملإدارة اجلودة على 
  اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: .3

من خالل نتائج التحليل االحصائي تبني وجود أثر إجيايب لتطبيق نظام إدارة اجلودة على التفويض يف       
داللة يف فقرتني من بني وجود  ثبت عدماملؤسسات اليت شكلت ميدان الدراسة على العموم، غري أنه 

إدارة اجلودة على عملية إشراك يوجد أثر إجيايب لتطبيق نظام  الفقرات املكونة حملور التفويض وابلتايل فإنه ال
ال يوجد أثر إجيايب لتطبيق نظام إدارة اجلودة على ، و ها من عناصر التفويضالعمال يف اختاذ القرار ابعتبار 

ن أشكال عملية إعطاء اإلدارات الوسطى حق اختاذ القرارات دون الرجوع لإلدارة العليا ابعتبارها م
 وعليه نقبلشرات الكلية حملور التفويض فإننا نعترب الفرضية حمققة ، ، ومع ذلك وابلنظر لداللة املؤ التفويض

 ."لتفويض يف املؤسسات حمل الدراسةيوجد أتثري اجيايب لتطبيق نظام إدارة اجلودة على ا "الفرضية الثالثة 
  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: .4

ابلنسبة ملضمون الفرضية الرابعة فقد أكدت الدراسة امليدانية وجود داللة للمؤشرات اإلحصائية املستعملة    
يوجد ومبستوايت مرتفعة وهذا يدل على أن هذه الفرضية حمققة ومنه نقبل الفرضية الرابعة واليت مفادها أنه 

 .ؤسسات حمل الدراسةامل أتثري اجيايب لتطبيق نظام إدارة اجلودة على التنسيق يف
 :امسةاختبار الفرضية الفرعية اخل .5
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 زئية كل واحدة على حدة:ا اجلفرضياهتفنتحقق  من فيما خيص الفرضية الفرعية اخلامسة واألخرية 
 الفرضية اجلزئية األوىل: .أ

وابلتايل نقول أنه أكدت الدراسة امليدانية داللة املؤشرات املستخدمة ما يؤكد حتقق الفرضية اجلزئية األوىل  
 تعزى حلجم املؤسسة. يف املؤسسات حمل الدراسة توجد فروق يف اآلاثر التنظيمية لتطبيق نظام إدارة اجلودة

 الفرية اجلزئية الثانية: .ب
أتثري طبيعة ملكية املؤسسة على  بنياإلحصائية املستعملة يف اجلانب امليداين  استنطاق املؤشرات   

توجد فروق  يم ومنه أن نقول أن الفرضية اجلزئية الثانية حمققة واليت كان نصها"اآلاثر املسجلة يف التنظ
 "طبيعة ملكية املؤسسة.ليف اآلاثر التنظيمية لتطبيق نظام إدارة اجلودة يف املؤسسات حمل الدراسة تعزى 

 الفرضية اجلزئية الثالثة: .ج
املراقبة وهو مدة النشاط أكد وجود الرتكيز على البحث عن دور حمتمل ملتغري آخر من متغريات       

دور هلذا األخري يف احداث فرق اآلاثر املسجلة على التنظيم بني املؤسسات حمل الدراسة، ولذلك نقبل 
توجد فروق يف اآلاثر التنظيمية لتطبيق نظام إدارة اجلودة يف الفرضية اجلزئية الثالثة واليت تنص على أنه "

 "املؤسسة.نشاط  ةاملؤسسات حمل الدراسة تعزى ملد
 الفرضية اجلزئية الرابعة: .د

أتكد من نتائج التحليل االحصائي للبياانت وجود تفاوت يف أثر تبين نظام إدارة اجلودة من       
من متغريات املراقبة واملتمثل يف نوعية نشاط املؤسسات حمل  الرابعمؤسسة ألخرى بسبب املتغري 

اآلاثر التنظيمية لتطبيق  توجد فروق يفاليت مفادها أنه " نقبل الفرضية اجلزئية الرابعة وبناء عليهالدراسة، 
 ."نظام إدارة اجلودة يف املؤسسات حمل الدراسة تعزى لطبيعة نشاط املؤسسة

 الفرضية اجلزئية اخلامسة: .ه
من خالل النتائج يتضح أن هناك فرقا مسجال يف أثر نظام إدارة اجلودة على التنظيم كان سببه      

رة اجلودة وابلتايل نستطيع أن انكد حتقق الفرضية متغري املراقبة األخري وهو طبيعة تطبيق نظام إدا
توجد فروق يف اآلاثر التنظيمية لتطبيق نظام إدارة اجلودة يف  اجلزئية اخلامسة واليت مفادها أنه"

 "ها.في طبيعة تطبيق نظام إدارة اجلودةاملؤسسات حمل الدراسة تعزى ل

بتحقق الفرضيات اجلزية املفروضة لقياس الفوارق اخلامسة و إذن كخالصة لنتائج اختبار الفرضية الفرعية    
نستنتج حتقق الفرضية الفرعية اخلامسة واليت ة على التنظيم وفق متغريات املراقبة ودإدارة اجل منظايف أثر 

 .حمل الدراسةتطبيق نظام إدارة اجلودة بني املؤسسات التنظيمية لاثر اآلهناك فوارق مسجلة يف مفادها أن 
 اختبار الفرضية العامةا: اثني
 التحليل االحصائي ومبا أن الفرضيات الفرعية مجيعها حمققة فإنه من األكيد أن نقول أن نتائج  من خالل    
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"توجد آاثر تنظيمية إجيابية على  الفرضية العامة حمققة، وابلتايل نقبل الفرضية العامة للدراسة واليت مفادها أنه
 مستوى املؤسسات حمل الدراسة حتدث نتيجة تطبيق نظام إدارة اجلودة".

 
 
 
 

 خالصة:
، حيث متت متابعة املوضوع على مستوى جمتمع الدراسة هذا الفصل تناولنا املعاجلة امليدانية إلشكالية لمن خال      

 الصناعية احلاصلة على األيزو والناشطة على مستوى إقليم والية برج بوعريريج،الدراسة والذي تشكل من املؤسسات 
حيث توضيح اجلوانب املنهجية والعملية اليت اتبعت للوصول إىل النتائج املطلوبة وقياس فرضيات البحث املقرتحة،  ومت

مث  مجع البياانت املنهج املتبع وأدواتمت شرح اإلجراءات املنهجية املتبعة من خالل املبحث األول والذي تضمن 
كل على حدة وأخريا اختبار الفرضية اختبار فروض الدراسة   النتائج مثحتليل ومناقشة املبحث الثاين والذي تناول 

 العامة واليت كانت حمققة.
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ن إدارة اجلودة هي مفهوم مركب ومعقد وهو حلقة متأخرة من سلسلة طويلة من خالل هذه الدراسة يتضح أ      
أصبح تطبيقها لزاما على املؤسسات معايري األيزو العاملية، تتخذ اجلودة كمحور لتنظيمها وقد و لتطور مفهوم اجلودة، 

الراغبة يف االستمرارية والبقاء واكتساب مكانة يف السوق، وحتقيق ميزة تنافسية، ودفعها لتوفري مواصفات اجلودة يف 
 اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها، من أجل إرضاء العمالء وكسب ثقتهم إضافة إىل حتقيق مزااي أخرى، 

من خالل شقها النظري سة لتسليط الضوء على جانب من جوانب تبين إدارة اجلودة جاءت هذه الدرالذلك      
الذي تطرق ملفاهيم اجلودة وتطورها ووصوال إىل نظام األيزو ابعتبارها مدخل إداري حديث ومهم لتبين التغيري يف 

مث متابعة األمر ميدانيا من  املؤسسة، مث تطرق لإلدارة والتنظيم إليضاح اخللفية النظرية لوجود تنظيم فعال وحديث،
تطبيق هذا النظام يف املؤسسات يؤدي إىل تغيريات خمتلفة يف خالل مؤسسات حاصلة على األيزو حيث تبني أن 

تنظيم املؤسسة، والتحدي هنا يكمن يف العمل على أن تكون التغيريات إجيابية مع ضرورة استمرارها وهو السبب 
اصفات الدولية هذه متجددة كل ثالث سنوات، كما أن نتائج هذا التغيري يربز الذي جعل عملية االشهاد على املو 

مباشرة اخللل يف التطبيق يف حالة وجوده نظرا لثبات املعايري ووضوحها وهذا ما يسهل عملية التصحيح والتوجيه عند 
 متابعة تطبيق هذه املعايري الدولية.

 .آفاقها املقرتحةلنتائج الدراسة مث توصياهتا تليها  نتطرق أخريا

 الدراسة نتائجأوال: 
من خالل ما سبق من حتليل لبياانت الدراسة ميكن استنتاج أنه رغم اختالف املؤسسات املدروسة إال أنه      

تبني أن مجيعها طبقت نظام إدارة اجلودة بطريقة مقبولة نتج عنه تغيري إجيايب يف جمموعة مفردات التنظيم نشري إىل 
 قاط كما يلي:خمتلف هذه الن

االستجابة واضحة على مستوى اهلياكل التنظيمية هلذه املؤسسات حيث تكيفت مع متطلبات األيزو لضمان  ▪
 تطبيق بنوده املختلفة؛

أثر هذا التوجه اجلديد يف املؤسسات أثر يف طرق تنظيم العمل حيث هناك جنوح للرمسية حسب ما يتطلبه  ▪
 نظام التوثيق يف االيزو؛

استجابة التفويض كانت هي األضعف رغم اهنا إجيابية مع وجود ثغرات حيث تبني وجود جتاهل لكل من  ▪
 إشراك العمال وحرية اختاذ القرار عند اإلدارة الوسطى، وهو ما يرفع درجة املركزية ويقلل االبداع؛

سلطة او انتقال املعلومات قوة األثر على التنسيق حيث كانت جبودة جيدة سواء من خالل التوافق يف توزيع ال ▪
 أو استيعاب العمال لنشاطات املؤسسة، أو التعاون والعمل اجلماعي؛

بصفة عامة هناك أتثري إجيايب على التنظيم ككل ويعود ذلك إىل وجود هذا األثر على مجيع أجزاء التنظيم  ▪
 يف املؤسسات الصناعية. ودةاملدروسة كل على حدة، وهو ما يعرب عن التغيري الذي حيدثه تبين نظام إدارة اجل
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 اثنيا: مقارنة الدراسة مع الدراسات السابقة

 هناك مجلة من االختالفات بني هذه الدراسة وما مت ذكره يف املقدمة من الدراسات السابقة نشري هلا يف نقاط:

رتكيز عليه هنا وحده الدراسات السابقة تناولت التنظيم كأحد املتغريات التابعة رفقة متغريات أخرى بينما مت ال -
 فقط للتمكن من فرز اآلاثر بدقة؛

الدراسات السابقة تناولت التنظيم كوحدة واحدة ومل يتم جتزئته على الرغم من ظهور بعض التفاصيل يف  -
 االستبياانت، بينما مت يف هذه الدراسة تفصيله ملتغريات فرعية؛

 رية ابستثناء دراسة وزارة الصناعة؛ة اجلزائيئالدراسات السابقة تناولت بيئة خمتلفة عن الب -
 الدراسات السابقة متت يف فرتات ختتلف متاما عن فرتة اجناز هذه الدراسة؛ -

 وابملقابل هناك جمموعة من النقاط تالقت يف الدراسات السابقة مع هذه الدراسة منها:

 كدت وجود آاثر لتطبيق نظام إدارة اجلودة على التنظيم؛أمجيع الدراسات  -
 مجيع الدراسات أشارت إىل إجيابية اآلاثر املسجلة؛ -
حجم اآلاثر التنظيمية املسجلة يف املؤسسات الصغرية مقارنة لزايدة أشارت معظم الدراسات مع هذه الدراسة  -

 ابملؤسسات األخرى؛
مجيع الدراسات أشارت إىل عدم وجود تطابق اتم مع مستلزمات نظام إدارة اجلودة مع اختالف النقائص  -

 ملسجلة يف كل دراسة عن األخرى.ا

 الدراسة توصيات: اثلثا

 :ما يليمن أهم ما يلفت إليه االنتباه من خالل هذه الدراسة       

 ضرورة االلتزام بتطبيق مبادئ نظام اجلودة كاملة؛ -
 استمرار العمل مببادئ اجلودة من أجل استدامة اإلجيابيات املهمة اليت حققتها املؤسسات. -
، حيث أنه اعتبار تكاليف احلصول على الشهادة خسائر بل هي مصاريف مسرتجعة بكفاءة عاليةعدم  -

حسب مديرية الصناعة هناك مؤسسات بدأت مسار تطبيق نظام إدارة اجلودة ومل تكمله حبجة ارتفاع 
 ؛التكاليف

نظرا لوجود قصور يف التفويض  ور للجودةحمضرورة االهتمام ابملورد البشري ألنه حمور العملية التنظيمية و  -
 مسجل يف املؤسسات حمل الدراسة؛

دفع املؤسسات اجلزائرية عموما والصناعية خصوصا لتبين نظام إدارة اجلودة حيث أن عدد املؤسسات  -
مستوى لاحلاصلة على األيزو عدد قليل جدا مقارنة بعدد املؤسسات اإلمجايل ومقارنة بدول يف مستوى مماثل ل
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لجزائر، فمثال من املعلومات احملصلة من هذه الدراسة وجدان أن عدد املؤسسات الصناعية يف لالقتصادي ل
 مؤسسة وهو رقم ضعيف جدا. 14مؤسسة، مل يطبق نظام إدارة اجلودة منها إال 250والية برج بوعريريج 

 : آفاق الدراسةرابعا
واليت من املمكن  ع الدراسةو ميس مبوض من خالل هذه الدراسة تبني ظهور بعض الثغرات البحثية منها ما    

ليت قد تشكل مواضيع حبث مستقبلية وميكن عرضها بعض األفكار ادراستها كمواضيع مستقلة ابالضافة إىل 
 يف ما يلي:

 دراسة أثر تبين نظام إدارة اجلودة على اختاذ القرار يف املؤسسة؛ -
 جلودة يف املؤسسات اجلزائرية؛دراسة مدى استدامة اآلاثر اإلجيابية لتطبيق نظام إدارة ا -
 دراسة معوقات التطبيق الكامل لبنود نظام إدارة اجلودة يف املؤسسات اجلزائرية؛ -
 دراسة أسباب تدين اعتماد نظام إدارة اجلودة يف املؤسسات اجلزائرية. -
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 -1سطيف -جامعة فرحات عباس                            (01)امللحق رقم: 
Université Ferhat Abbas Sétif 1 

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري العلوم كلية
Faculté des sciences économiques commerciales et de gestion 

 استمارة
Questionnaire 

 أفراد(. 10على مستوى املؤسسة )يف حدود  مسؤويل الوظائف()توجه هذه االستمارة لرؤساء العمليات 
Le questionnaire est adressé aux chefs des opérations (les chefs de fonctions) au 
niveau de l'entreprise (10 personnes au maximum).                                             

1/6 

Monsieur Madame : 
  Dans le cadre de la préparation d'un doctorat en sciences de gestion, spécialité management 
des entreprises, sur le sujet : 
"Effets organisationnels de l'application du système de management de qualité sur 
les entreprises industrielles : une étude comparative de certains entreprises 
algériennes." 
Je mets entre vos mains le questionnaire suivant comme base de collecte de données sur ce 
sujet, et vous prie de répondre avec toute objectivité en mettant une croix (X) dans la case 
qui correspond le mieux à votre avis. 
Je vous remercie d’avance et vous garantit que vos réponses ne seront utilisées qu’à des fins 
scientifiques. 

 سيدي احملرتم سيديت احملرتمة:
 أعمال املؤسسات حول موضوع:يف إطار حتضري رسالة دكتوراه يف علوم التسيري، ختصص إدارة 

 "اآلاثر التنظيمية لتطبيق نظام إدارة اجلودة على املؤسسات الصناعية: دراسة مقارنة لبعض املؤسسات اجلزائرية"
التالية كأساس جلمع البياانت حول هذا املوضوع، راجيا منكم اإلجابة على كل األسئلة الواردة فيها  ةأضع بني أيديكم االستمار 

 اخلانة اليت تعرب عن رأيكم.) يف Xبكل صدق وموضوعية لتحقيق األهداف املرجوة من هذا البحث. وذلك بوضع إشارة (
 غراض البحث العلمي. وليكن يف علمكم أن إجابتكم ستبقى سرية ولن يتم استخدامها إال أل

 .مسبقا على تعاونكم معنا إلجناز هذه الدراسة نشكركم 
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Informations générales sur l’entreprise                    معلومات عامة حول املؤسسة 

Nom de l’entreprise :  :اسم املؤسسة...................................................….....   .............................  

 
Activité de l’entreprise: .................................................................................... . نشاط املؤسسة:  
 

          : Nature de propriété                                                                               امللكية:طبيعة 

      privée          مؤسسة خاصة                                               

              étatique                مؤسسة عامة                                               

 mixte          مؤسسة خمتلطة                                              

          :Nombre d’années d’activité                                                :ابلسنوات مدة نشاط املؤسسة

 Moins de5 ans          سنوات 05أقل من                                        

 entre5 – 10ans      سنوات   10- 05بني                                       

    plus de10 ans        سنوات 10أكثر من                                        

 : Taille de l’entreprise                                                                                :املؤسسةحجم 
                petite: entre10-49 personnes           عامل 49-10بني صغرية:                         

 moyenne: entre50-250 personnesعامل        250-50بني متوسطة:                         

    grande: plus de250 personnes       عامل     250كبرية: أكرب من                          

                                                                                                    :اجلودة إدارة نظام تطبيق طبيعة

Nature d'application de système de management de qualité : 

                                               En court التطبيق)  جاري (قيد                        
                                Appliqué une fois                       واحدة مرة مت  
                                           Renouvelé مرة                من أكثر جمدد   
 

2/6 
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 التالية: التغريات التنظيميةحدثت  مؤسستكيف  إدارة اجلودةبعد تبين نظام 

La mise en œuvre du système de management de qualité dans votre  

: suivants changements organisationnelsentreprise a engendré les  
 
 

 
 احملور
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 أقسام جديدة /ظهرت وحدات  .1
Création de nouvelles unités/services                 

     

 ظهرت مستوايت تنظيمية جديدة .2
De nouveaux niveaux organisationnels sont apparus  

     

  توحيد وتنميط طرق تنفيذ املهام .3
Unification et la standardisation des taches         

     

 للسلطة الرمسية اخلطوط عرب املرورأصبح من الضروري  .4
La nécessité de passer par les voies hiérarchiques  

     

 تبادل املعلومات أصبح يتم وفق مسارات حمددة ومعروفة .5
Échange d'informations doit se faire en fonction 
de canaux connus et déterminés                           

     

    زاد االعتماد بنسبة أكرب على االتصال الكتايب .6
Le recours à la communication écrite s’est accru 

     

 األقسامانعدم تكرار العمل املنجز بني  .7
L’absence de la redondance du travail effectué 

     

 صارت املهام واألنشطة لكل وظيفة حمددة ودقيقة .8
Les taches et les activités de toute fonction sont 
devenues bien déterminées et précises 

     

 العمل بني األفرادحصل توازن يف توزيع  .9
La répartition du travail s’est équilibrée entre les 
travailleurs 
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 حصل توازن يف توزيع العمل بني األقسام والوحدات .10
La répartition du travail s’est équilibrée entre les 
services et les unités 
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 حتديد مسبق إلجراءات وكيفيات العمل .11
La prédéfinition des procédures et des modalités 
de travail 

     

 حتديد دقيق إلجراءات وكيفيات العمل .12

La détermination précise des procédures et des 
modalités de travail 

     

 صارت العالقات الرمسية املوسعة هي امليزة اجلديدة يف املؤسسة .13
Les relations officielles (formelles) élargies Sont 
devenues la nouvelle caractéristique dans l'entreprise 

     

 صار العمل مرتبطا ابلوظيفة وليس ابلعامل .14
Le travail est devenu beaucoup plus lié à la fonction 
qu’à l'agent 

     

 قليلة/ اندرة صارت التعامالت غري الرمسية .15
Les relations informelles sont devenues rares 

     

 صارت وسائل الرقابة واضحة .16
Les moyens de contrôle Sont devenus très clairs  

     

 صارت وسائل االشراف واضحة .17
Les moyens de supervisions sont devenus très clairs 

     

 حدث توافق بني متطلبات املنصب واملؤهالت املطلوبة لشاغله .18
La concordance s’est renforcée entre les exigences 
du poste et les qualifications requises 

     

 ضرورة توثيق خمتلف النشاطات كتابيابرزت  .19
La documentation des différentes activités est exigée 

     

 

       
    

    
    

   
 

      

 ميارس املشرف اشرافا مفصال على عمل األفراد .20
Le responsable supervise de façon détaillée le travail 
de ses subordonnés     
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 ميارس املشرف اشرافا مباشرا على عمل األفراد .21
Le responsable supervise de façon directe le travail 
de ses subordonnés 

     

 إشراك العمال يف بعض القـــرارات املـــهمة     مت  .22
Les travailleurs ont été impliqués dans quelques 
décisions importantes                     

     

 حدث تغري يف طرق تفويض السلطة يف املؤسسة .23
Les modalités de délégation de pouvoirs ont été 
changées 

     

 حدث تغيري يف حجم تفويض السلطة يف املؤسسة .24
La quantité de la délégation de pouvoirs a changé 

     

 عدد األفراد حتت اشراف واحد مناسب ومقبولصار  .25
Le nombre de personnes sous la supervision d'un 
seule responsable est devenu approprié et acceptable 

     

 مت إعطاء اإلدارات الوسطى حق اختاذ القرارات دون الرجوع لإلدارة العليا .26
Les directions (départements) intermédiaires ont 
obtenu le droit de prendre des décisions sans 
recourir à la direction générale 

     

اإلدارات التنفيذية حق اختاذ القرارات دون الرجوع لإلدارة إعطاء مت  .27
 الوسطى

Les directions (départements) exécutives ont obtenu 
le droit de prendre des décisions sans recourir aux 
directions (départements) intermédiaires 

     

 
 

 صارت العالقات آنية ومتزامنة  .28
Les relations sont devenues immédiates et 
simultanées 

     

 صارت السلطة الوظيفية غري معيقة للتواصل .29
L'autorité fonctionnelle n’est plus considérée 
comme une barrière à la communication 
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 يتم توزيع السلطة بشكل مناسب ملتطلبات العمل .30
La répartition du pouvoir se fait en fonction des 
exigences du travail 

     

 املعلومة بدل السلطةيقوم التنسيق بني األفراد على أساس  .31
La coordination entre les travailleurs se fait sur la 
base de l'information plutôt que la pouvoir 

     

 حدثت زايدة يف االعتماد على العمل اجلماعي .32
Le recours accru au travail collectif  

     

 ظهرت فرق العمل حسب التخصص .33
L'émergence d'équipes de travail selon la spécialisation 

     

  زاد التعاون داخل املؤسسة  .34
la coopération au sein de l’entreprise s’est accrue 

     

 صارت املعلومات تصل ابلسرعة املطلوبة .35
L'information parvient en vitesse suffisante 

     

 املعلومات تصل ابلنوعية املطلوبةصارت  .36
L’information parvient en qualité suffisante 

     

 صارت املعلومات تصل ابلكمية املطلوبة .37
L’information parvient en quantité suffisante 

     

 زاد التفاعل اإلجيايب بني األفراد يف خمتلف املستوايت .38
L'interaction positive entre les individus aux 
différents niveaux s’est multipliée 

     

 زاد فهم واستيعاب طبيعة العمليات .39
La compréhension de la nature des processus 
s’est accrue 

     

 زاد استيعاب وفهم املسؤوليات .40
La compréhension des responsabilités s’est accrue 

     

 طرق حل املشاكلسهلت  .41
Les méthodes de résolution des problèmes sont 
devenues faciles 
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 (02)امللحق رقم
 احملكمني لالستبيان واإلطارات قائمة األساتذة

 األساتذة:
 1جامعة فرحات عباس سطيفأستاذ                        بروش زين الدين .1
 1جامعة فرحات عباس سطيفأستاذ                          بورغدة حسني .2
 1جامعة فرحات عباس سطيفأستاذ حماضر ب               برابش توفيق .3
 1جامعة فرحات عباس سطيف    أستاذ حماضر  أ          بوحرود فتيحة .4
 1جامعة فرحات عباس سطيف      حماضر  أستاذ             عزيزسبيت  .5
 1جامعة فرحات عباس سطيف      حماضر أأستاذ           رمحاين منري .6
 1جامعة فرحات عباس سطيف       حماضرأ أستاذ             رقاد ليندة .7
 1جامعة فرحات عباس سطيف           أستاذ           بن فرحات ساعد .8
  2جامعة حممد ملني دابغني سطيف     حماضر أأستاذ            يعلى فاروق .9

 
 اإلطارات:

  ( IRRAGRIS) أانبيب السقيمؤسسنة           مدير املوارد البشرية          بوبرك حمالن -1
 كوندور الكرتونيكس  (CONDOR)مؤسسة       مديرة مصلحة التكوين       أمساء شبريي      -2
     ( IRRAGRIS) أانبيب السقي مؤسسة        رئيس مصلحة اجلودة      بن كشيدةإبراهيم  -3
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 قائمة املؤسسات الصناعية احلاصلة على االيزو على مستوى والية برج بوعريريج  (03): امللحق رقم
 

 
 

 املؤسسة اسم الرقم
01 (ALGM) Algerienne Geomembrne Mechri 
 (CRISTOR )كرستور الكرتونيكس 02

 كوندور الكرتونيكس 03
(CONDOR) 

 مؤسسة شيك اجلزائر 04
  ( SHIK ALGERIEl) 

     ( IRRAGRIS) أانبيب السقي  05

 حتويل خمتلف البالستيك الصناعي 06
 (TID PLASTE) 

 االخوة موساوي لالضاءة 07
 (SNC MOUSSAOUI) 

 (EL INARA االانرة)  08

 مشري للغاز الصناعي 09
 ( MGI) 

 اجملمع الصناعي للورق والسيليلوز 10
 (EMBAG) 

11 POLYBENE 

 مؤسسة التفصيل برج بوعريريج 12
 ( COBBA) 

13 klimpex 
14 MCH mechri 
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 امللخص:
يستند ابعتباره نظاما تبين نظام إدارة اجلودة يف عملية التنظيم يف املؤسسة  احيدثه يتر الاثتناولت هذه الدراسة اآل     

  .منط إداري حديث، وهو ما يطرح حتداي للعملية التنظيمية داخل املؤسسة إىل معايري حمددة ويهدف لتحقيق
ومت متابعة املوضوع ميدانيا عن طريق املسح الشامل للمؤسسات الصناعية احلاصلة على شهادة االيزو على مستوى 
والية برج بوعريريج، حيث أكدت النتائج وجود أثر إجيايب لتبين نظام إدارة اجلودة على التنظيم بشكل عام، مع وجود 

 .من جهة أخرى على حدة كل  مفردات التنظيممن جهة وبني  خمتلف املؤسسات املدروسة بنياختالف يف هذه اآلاثر 
 

 ، االيزو.نظام إدارة اجلودة، التنظيم الكلمات املفتاحية:

 

Abstract : 
    This study focused on the impact of adopting a quality management 
system on the enterprise organisational process, this system is concidered as 
a system based on specific criteria and aims to achieve a modern 
management style, which represent a challenge for the organizational 
process in the entreprise.  
The empirical side of the study was done on the certifying industrial 
enterprises at the state of Bordj Bou Arreridj, and the results confirmed the 
existence of a positive impact of adopting quality management system on 
the organizational process, with a disparity in this impact between the 
different entrprises staded on the one hand, And contents of this process on 
the other hand. 
Key words : quality system, organization, iso.  

 


