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 لبسم هللا الرحامن الرحمي

 

يَن ُآوتُوا الِْعْْلَ " ِ يَن آ َمنُوا ِمنُُْكْ َواَّله ِ ُ اَّله يَْرفَعِ اَّلله

 ُ  "ِبَما تَْعَملُوَن َخِبير  َدَرَجاٍت َواَّلله

 صدق هللا العظمي

 (11ال ية اجملادةل )
 



 شكر وتقدير

 

ىل مرشيف الفاضل   ادلكتورة بوحرود فتيحة، أ تقدم جبزيل الشكر ا 

 عيل تعلهيا، وما خبل ت، وأ رشفطروحةاليت رعت هذه ال  

 .املاتعة النافعة اونصاحئه ابتوجهياهت

 ساتذة الكرام اذلين تكرموا وتفضلوا بقبوهلم مناقشةال  وأ شكر 

 .نقائصها، وتبيني أ خطاهئا، واس تكامل طروحةال  هذه 

ىل  كام ال يفوتين ذكرا أ ن أ تقدم جبزيل الشكر وعظمي الامتنان ا 

 .لك من ساعدين وجشعين عىل العمل والبحث

 وسمل وابرك وأ نعم عىل نبينا محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني  هللاوصىل 

 .هللا رب العاملني وامحلد



 

هـــدإء  إ 

 
 قال هللا تعاىل

ََّياِِن َصِغرًيإ"  هَُما مََكَ َرب ْْحَِة َوقُل رَّب ِ إْرَْحْ ل ِ ِمَن إلرَّ  "َوإْخِفْض لَهَُما َجنَاَح إذلُّ

 )42سورة إل رسإء إلأية (

 

 حفظهام هللا-إلكرميني  وإدلي مثرة معيل هذإ إ ىل أأهدي

 

 إ ىل جديت رْحها هللا

 

 إ ىل لك إ خويت وأأخوإيت

 

 إ ىل لك إلأحصاب وإلزمالء وإلزميالت

 

 إ ىل لك من يعرفين من قريب أأو بعيد....
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 تمهيد

قوى أن أهم القطاعات يف اقتصاد أي بلد وشريانه الرئيسي، حيث أيعترب قطاع الصناعة من 
من وما حتققه  شغللصناعية ملا ختلقه من مناصب ز بشكل كبري على املؤسسات اتكالعاملية تر  قتصادياتاال

 ال ي االقتصادية الصاعدة عامليا من القوى اثا  بالص ن ال ي تعترباملوميكن ضرب  ،تاعاااجملثروة ورفاهية 
 منتجااا ال ي اكتسحتمؤسسااا الصناعية قوى االقتصاديات العاملية وذلك بفضل أحجزت مكانة ب ن 

 سواق العاملية.األ
الذي يعترب املصدر الرئيسي للصادرات اجلزائرية و يف الوقت الراهن سعار البرتو  أ خنفاضايف ظل و كاا 

قتصاد واخلروج من هيانة على الدولة اجلزائرية التوجه حنو تنويع االتم ما حي ،اقتصادها أساسحنو اخلارج و 
ن اجلزائر أة حيث وذلك باالعتااد على القطاع الصناعي عرب تنشيط الصناعة احمللي ،وتقليص الواردات الريع

عادة الروح ملؤسسااا الصناعية إعرب  يتم ويد عاملة، كل هذا طبيعية موارد ملا متلكه من  مالئاةتعترب بيئة 
جتعلها قادرة على البقاء  والتنافس  ،سس ومعايري عامليةأوالعال على خلق مؤسسات صناعية جديدة وفق 

 .وحتقيق التايز التنافسي سواق احمللية والدوليةاأليف 
قدراا على يرتبط بؤسسة املنجاح ف يز بيئة األعاا  املعاصرة،الساة ال ي متنافسي التايز التأصبح  فلقد

وعلى هذا األساس فصناعة مزايا تنافسية هو املنافسة والتفوق على املنافس ن يف السوق الذي تنشط فيه، 
ال ي متتلكها الداخلية  املوارد والكفاءاتعلى بدرجة كبرية  ذلكويعتاد  .جوهر القدرة على التنافس والتفوق

 ستاراريةاءن فامن حيث استغالهلا واستاثاارها مقارنة باملنافس ن. ومن جهة أخرى،  هبا املؤسسة وتنفرد
 املؤسسة يف السوق يف األجل الطويل مرهون بقدراا على استدامة مزاياها التنافسية واحملافظة عليها.

على حتقيق هو مدخل اجلودة، والذي يركز  التنافسية املزايااملداخل املنتهجة لصناعة ولعل من ب ن أكاثر 
ومن منطلق أن حاجات وتوقعات الزبون  إىل اجلودة املطابقة ملتطلبات الزبون.فضل املاارسات للوصو  أ

متغرية ومتطورة مبرور الزمن، فهناك دوما فرصا تتاح للاؤسسة لتحس ن منتجااا باستارار، وهو ما يضان 
واالبتكار بالنسبة للاؤسسات ال ي تبحث عن وهو مصدر اإلبداع  الستجابة املناسبة للزبون.هلا التكيف وا

  الريادة يف عامل االعاا .
 البحثشكالية إوال. أ

ال ي تسعى لتطوير منتجااا واستدامة مزاياها  للاؤسسات اسرتاتيجيامياثل التحس ن املستار منهجا 
التنافسية يف األجل الطويل، وميكن االعتااد عليه بالنسبة للاؤسسات الصناعية اجلزائرية يف سبيل االرتقاء 

  .اقخاصة ظل انفتاح األسو  جبودة منتجااا، وتطوير مزايا تنافسية مستدامة
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 الرئيسي التايل:وعليه، ميكن صياغة اإلشكالية يف السؤا   
ما مدى مساهمة التحسين املستمر لجودة املنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة 

 للمؤسسات الصناعية الجزائرية؟

 :التالية الفرعية األسئلةومن خال  اإلشكالية ميكن طرح 
 املؤسسات الصناعية اجلزائرية على ممارسات التحس ن املستار جلودة منتجااا؟ هل تعتاد .1
 ما هي مصادر صناعة املزايا التنافسية للاؤسسات الصناعية اجلزائرية؟ .2
هل توجد عالقة ارتباط ب ن اعتااد مدخل التحس ن املستار واستدامة املزايا التنافسية يف املؤسسات  .3

 اجلزائرية؟ الصناعية
نتجات يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية ألمهية التحس ن املستار جلودة امل طاراتإ ما مدى إدراك .4

 ؟ التنافسية استدامة املزايا
ال ي حتد من تطبيق ممارسات التحس ن  )املالية، الاثقافية واملتعلقة ببيئة العال اإلدارية، (ما هي العوامل .5

 اجلزائرية؟ املستار جلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية
 فرضيات الثانيا. 

 الفرضيات التالية: مت وضع املطروحة التساؤالتلإلجابة عن 
يتباين مستوى اعتااد ممارسات التحس ن املستار جلودة املنتجات لدى املؤسسات  :ولىال الفرضية .1

الصناعية اجلزائرية تبعا لتباين كل من العوامل الشخصية )العار، املستوى التعلياي، االقدمية( والعوامل 
 ؛) السوقاملؤسسية )مدة النشاط، احلجم، نطاق 

ختتلف مصادر صناعة املزايا التنافسية لدى املؤسسات الصناعية اجلزائرية تبعا الفرضية الثانية: . 2
 ؛) مدة النشاط، احلجم، نطاق السوق( الختالف العوامل املؤسسية

ب ن اعتااد  0.0.داللة  ذات داللة إحصائية عند مستوى رتباطاتوجد عالقة .الفرضية الثالثة: 3
 .ممارسات التحس ن املستار وعوامل صناعة املزايا التنافسية املستدامة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية

طارات يف اإلب ن اجتاهات  0.0.داللة  توجد فروق داللة إحصائية عند مستوى: الرابعة.الفرضية 5
حو  أمهية التحس ن املستار جلودة املنتجات يف صناعة مزايا تنافسية  ؤسسات الصناعية اجلزائريةامل

قدمية( والعوامل املؤسسية )مدة ية )العار، املستوى التعلياي واالمستدامة تعزى إىل العوامل الشخص
 ؛)السوقالنشاط، احلجم، نطاق 
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يف املؤسسات الصناعية بط تطبيق ممارسات التحس ن املستار جلودة املنتجات تير  :خامسة.الفرضية ال5
 .)املالية، الاثقافية واملتعلقة ببيئة العال اإلدارية، (اجلزائرية مبجاوعة من العوامل املعيقة

 البحثهداف أ. ثالثا

 مجاهلا يف العناصر التالية:إميكن  ،هدافاألتوجد جماوعة من 
 ؛املستار للجودة على ممارسات التحس ناجلزائرية د املؤسسات الصناعية التعرف على مدى اعتاا .1
 ؛اجلزائريةيف املؤسسات الصناعية التعرف على مصادر صناعة املزايا التنافسية  .2
التنافسية يف  وصناعة املزاياب ن االعتااد على مدخل ممارسات التحس ن املستار  العالقةدراسة  .3

 ؛املؤسسات الصناعية اجلزائرية
التحس ن املستار جلودة  ألمهيةطارات يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية اإل إدراكالتعرف على مدى  .4

 ؛املنتجات يف صناعة املزايا التنافسية املستدامة
 ؛حتد من تبين ممارسات التحس ن املستار للجودة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية ال يحتديد العوامل  .5
دائها أالصناعية اجلزائرية ألمهية مدخل التحس ن املستار يف ترقية  يف املؤسساتطارات اإل لفت انتباه .6

 وحتقيق التايز التنافسي وذلك يف ضوء نتائج الدراسة واحللو  املقرتحة.
 رابعا. أهمية البحث

إضافة إىل الرتاكم املعريف املوجود يف أدبيات موضوعي التحس ن املستار وامليزة التنافسية، يساهم هذا 
مهية تطبيق منهج التحس ن املستار للجودة باعتباره أحد أهم أوذلك بإبراز ثراء هذا اجلانب البحث يف إ

ملا له من فائدة عظياة يف حتس ن املناهج اإلدارية احلدياثة وسبل تطبيقه يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية 
كاا تنبع أمهية املوضوع من األوضاع الراهنة وتوجه   التنافسية والعال على استدامتها، للازايادائها وحتقيقها أ

الدولة حنو تنوع االقتصاد عرب االعتااد على املؤسسات الصناعية لتحقيق ذلك ما جيعل البحث يلقى 
 الضوء على أحد املواضيع املهاة ال ي ميكن أن تساهم يف ترقية املؤسسات الصناعية والرفع من تنافسيتها.

 البحثموضوع  خامسا. مبررات اختيار 

 وضوع يف النقاط التالية:املاختيار أسباب  أهمميكن تلخيص 
 ببحث جاد يف أحد املواضيع ال ي تتسم باحلداثة.فادة اجلامعة اجلزائرية إحماولة  .1
مهية املوضوع بالنسبة للاحيط االقتصادي وبالنسبة للاؤسسات الصناعية الوطنية يف ظل التغريات أ .2

 االقتصاد الوطين؛شهدها ال ي ي الراهنة
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املؤسسات الصناعية ألمهية التحس ن املستار والعال على تأهيلها لتواكب مسريي  نتباهالفت  .3
 يف بيئة األعاا ؛ احلاصلةالتطورات 

وربطها مع تناولت مدخل التحس ن املستار للجودة  ال ي )على حد علم الباحث (الدراسات حمدودية .4
 التنافسية املستدامة.صناعة املزايا 

 فتح أفاق جديدة للباحاث ن إلثراء والتعاق يف موضوع التحس ن املستار للجودة. .5
 سادسا. منهج البحث

 إلمتامجباع املادة العلاية  مت القيام، حيث إلجناز البحثباملنهج الوصفي التحليلي  ستعانةمت االلقد 
املتعلقة مبوضوع  املتاحة املقاالت واملداخالت األطروحات،اجلاب النظري وذلك باالستعانة بالكتب، 

 بلغات الاثالث العربية، الفرنسية واإلجنليزية.الدراسة 
جلاع املعلومات عن طريق توزيع ومجع جماوعة من  ستبياناال استخدامما يف الدراسة امليدانية مت أ

 ماحلز بربنامج  ستعاا املؤسسات الصناعية بوالية سطيف، وا اإلطارات يف االستاارات على جماوعة من
 لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة. (SPSS)االحصائية للعلوم االجتااعية 

 . الدراسات السابقةبعاسا

 )على حد علم الباحث(من جانب ماالبحث  تناولت ال يجنبية األو هم الدراسات احمللية أىل مت التطرق إ
 احلصو  عليها واملتااثلة فياا يلي: أمكننا وال ي

 باللغة العربية:.الدراسات 1

بداع خلدمة التحس ن املستار دراسة حالة بعض اإلتناية " حتت عنوان (2018)خضر ال دراسة خراز  .أ
بداع يف املؤسسات اإلىل التعرف على واقع إحيث هدفت ، 1"املؤسسات االقتصادية بالغرب اجلزائري

قسام يف األ على مديري ورؤساء ستاارةا 181حوايل  وذلك بتوزيع املستار،وعالقته بالتحس ن  قتصاديةاال
يها املقومات لتناية دن املؤسسات يف الغرب اجلزائري لأىل إ ومت التوصل، يف الغرب اجلزائري مؤسسة 14
 دخا إاملؤسسات بالتكيف من خال  وتتايز هذه بداع ما يساهم يف خدمة التحس ن املستار، اإل

املستعالة االعتااد على حتديث التكنولوجيا بوذلك  ،ال ي تتايز بالتحس ن املستار تعديالت على منتجااا
تناية قدرة املؤسسات على ىل إيضا أ، كاا توصلت على املستجدات ال ي يعرفها احمليط التكنولوجي بناء
جلسات شراك املوظف ن يف إواملنافس ن و  سواقاأل حتصيل املعلومات حو بداع مصدرها جهود حباثية، و اإل

 .أدوات التحس ن املستار خمطط باريتو على سبيل املاثا  توليد االفكار أو من خال  استعاا 
                                                           

، اطروحة دكتوراه غري منشورة، الجزائريعنوان تنمية االبداع لخدمة التحسين المستمر دراسة حالة بعض المؤسسات االقتصادية بالغرب  االخضر،خزار  1 
 .2118جامعة ابو بكر بلقايد تلاسان، اجلزائر، 
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"عناصر التحس ن املستار ودورها يف حتقيق امليزة التنافسية  حتت عنوان (2017)ماجد محمد صالح .ب
عناصر التحس ن املستار  تناو إىل حيث هدفت "، 2r)(Carrefouاملستدامة دراسة حتليلية يف شركة 

، وذلك من خال  دراسة تأثري عناصر براز دوره يف حتقيق امليزة التنافسية واحملافظة عليها واستدامتهاإو 
إسرتاتيجية األقل  ( على االسرتاتيجيات التنافسية )التخطيط، االجناز، الفحص، التنفيذ(التحس ن املستار

، وذلك عن طريق توزيع جماوعة من االستاارات على  )تكلفة ، إسرتاتيجية التاييز ، إسرتاتيجية الرتكيز
ن املؤسسة تعتاد على عناصر التحس ن املستار يف إجناز مهامها ، أالعامل ن يف املؤسسة ومت التوصل إىل 

  ستار يف امليزة التنافسية على املستوى الكلي واجلزئي.وتوصلت إىل وجود ارتباط وتأثري لعناصر التحس ن امل
"دور عاليات التحس ن املستار يف حتقيق حتت عنوان : (2017)دراسة حبيبة عامر وفرحات عباس  .ج

، وال ي هدفت إىل 3إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة كوندور برج بوعريريج"
التحس ن املستار يف حتقيق إدارة اجلودة الشاملة يف إحدى املؤسسات االقتصادية معرفة دور عاليات 

حليل واختبار جماوعة من استاارة لت 33اجلزائرية وهي مؤسسة كوندور، حيث مت االعتااد على 
، ومت التوصل إىل عدم وجود اهتاام داخل املؤسسة حمل الدراسة بأسلوب التحس ن املستار وقلة الفرضيات

عدم وجود أثر للتحس ن املستار على  إىلدارة اجلودة الشاملة، كاا توصلت الدراسة إامها مببادئ اهتا
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة إال مبدأي اختاذ القرارات املبين على احلقائق ومبدأ تعليم وتدريب العامل ن الذي 

 وجد أن هناك تأثري من التحس ن املستار.
ثرها يف حتقيق التحس ن املستار أدارة املعرفة و إعاليات " حتت عنوان  (2015)دراسة مهند لطفي هادي .د

ىل إ، حيث هدفت 4"من العامل ن يف الشركة العامة للصناعات الكهربائيةعينة  آلراءحبث استطالعي 
دارة املعرفة والتحس ن املستار يف الشركة العامة للصناعات الكهربائية إب ن عاليات  والتأثرياختبار العالقة 

 وتأثرين هناك عالقة ارتباط أىل إعامل، وقد توصلت الدراسة  41راء عينة من أمن خال  استطالع 
عاد بأعلى  )توليد املعرفة، ختزين املعرفة ، نشر املعرفة وتطبيق املعرفة(دارة املعرفة واملتااثلة يف إلعاليات 

 يف املؤسسة حمل الدراسة. )ختفيض التكاليف، حتس ن اجلودة ورضا الزبون(التحس ن املستار واملتااثلة يف 

                                                           

، (Carrefour)عناصر التحسين المستمر ودورها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة دراسة تحليلية في شركة حماد ماجد صاحل،  2 
 .2113العراق،  واالقتصادية،تكريت للعلوم االدارية  جملة

دور عمليات التحسين المستمر في تحقيق ادارة الجودة الشاملة في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة  حبيبة عامر، فرحات عباس،  3 
 .2113، جملة رؤى اقتصادية، اجلزائر، كوندور برج بوعريريج

في تحقيق التحسين المستمر بحث استطالعي آلراء عينة من العاملين في الشركة العامة  وأثرهاعمليات ادارة المعرفة مهند لطفي هادي،  4 
 .2115العراق،  واالقتصاد،جملة االدارة ، للصناعات الكهربائية
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ثر املقارنات املرجعية أ"حتت عنوان  :(2014)مراد سليم عطياني وعبد الناصر ابراهيم نور دراسة  .ه
 ،5"ردندوية يف األاأليف التحس ن املستار جلودة املنتجات والعاليات: دراسة ميدانية على شركات صناعة 

يف التحس ن املستار لكل   استخدام أسلوب املقارنات املرجعية على أثرالتعرف ىل إ الباحاثانحيث هدف 
 11استاارة موزعة على  61، حيث مت االعتااد على  الدوائية األردنية وعاليات إنتاجها من املنتجات
شركات صناعة األدوية  الستخدام إىل وجود أثر مت التوصل ولقدردنية يف قطاع صناعة االدوية، أمؤسسات 

وأشارت ، جودة املنتجات الدوائية املرجعية كأداة إلدخا  التحسينات املستارة على األردنية للاقارنات
باستخدام أسلوب املقارنات املرجعية  ود أثر على قيام شركات صناعة األدوية األردنيةنتائج الدراسة إىل وج

كشفت و ، بعالية حتويل املدخالت إىل خمرجات وسائل وطرق اإلنتاج وكافة األنشطة املقرتنة لتحس ن
 وعالياتيف التحس ن املستار للانتجات الدوائية  ثر لبعدي التعلم والتكيفأعن وجود يضا أ الدراسة 
 .اإلنتاج

دارة اجلودة إ"دور  حتت عنوان :(2012)طالب الدعمي  وعالء فرحاندراسة ليث شاكر محسن  .و
ىل إ ال ي سعت ،6العراقية"الشاملة يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة حبث استطالعي يف شركة التام ن 

 االسرتاتيجي،االدارة العليا، التخطيط  لتزاما (الشاملة مببادئهاباجلودة دارة توضيح الدور الذي تلعبه اإل
حتقيق امليزة التنافسية  يف) العامل ن وتأهيلالرتكيز على العايل، التحس ن املستار، مشاركة العامل ن، تدريب 

 ) االسرتاتيجيةبداعية، تكنولوجيا املعلومات، املرونة اجلوهرية، الاثقافة اإل املقدرة (أبعادهااملستدامة متااثلة يف 
استاارة موزعة، حيث خلصت إىل وجود ارتباط وتأثري إلدارة اجلودة  36وذلك باالعتااد على حتليل 

 الشاملة على حتقيق امليزة التنافسية املستدامة على املستوين اجلزئي والكلي.
 .الدراسات باللغة الجنبية:2

 Direct effects of "عنوانحتت : Marcjanna M. Augustyn (2015)و Ibrahim A. Elshaerدراسة  .أ

quality management on competitive advantage"7،  املباشرة  التأثرياتقياس ىل إهدفت هذه الدراسة
يف قطاع مسري  288على عينة من  باالعتااداملوارد وذلك  إطار مقاربةاجلودة على امليزة التنافسية يف  إلدارة

،  التنافسيةكاصدر للايزة   ميكن اعتبارهادارة اجلودة إن أ مت استخالصحيث  ،مصريف  الفخاة الفنادق

                                                           

المقارنات المرجعية في التحسين المستمر لجودة المنتجات والعمليات: دراسة ميدانية  أثر، الناصر ابراهيم نور عطياين، عبددراسة مراد سليم 5 
 .2114 االردن،، اجمللة االردنية يف ادارة االعاا ، على شركات صناعة االدوية في االردن

المستدامة بحث استطالعي في شركة دور ادارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية ليث شاكر حمسن، عالء فرحان طالب الدعاي،  6 
 .2112 العراق،، جملة دراسات حماسبية ومالية، التامين العراقية

7 Ibrahim A. Elshaer, Marcjanna M. Augustyn, Direct effects of quality management on competitive advantage, 

International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 33, No. 9, 2016. 
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غة يف حتقيق التفوق لمهية باأدارة العليا والرتكيز على العايل ومشاركة العامل ن لديها اإلعم ن كل من دأكاا 
دارة العاليات وبيانات اجلودة ليس لديها تأثري يف حتقيق امليزة إن أىل إيضا أ مت الوصو ، كاا سيالتناف

 التنافسية يف الفنادق حمل الدراسة.

 G. Harindranath  (2015)و Yu Wu -Leiو Romano DyersonوFeng Huang-Kuoب. دراسة 

 From Temporary Competitive Advantage to Sustainable Competitive Advantage "8" : بعنوان

حماولة التاييز ب ن نوع ن من امليزة التنافسية مها امليزة التنافسية املؤقتة وامليزة التنافسية  هدف الباحاثون إىل 
ىل ميزة تنافسية مستدامة، حيث مت إاملستدامة وتستكشف كيف حتو  املؤسسات امليزة التنافسية املؤقتة 

يف دولة  واالتصا عالم اإلمؤسسة تنشط يف قطاع تكنولوجيا  165 وايلاالعتااد على دراسة استقصائية حل
ن املؤسسات ال ي تتاتع بوضع تنافسي يف السوق ميكنها فقط حتقيق ميزة أ مت استخالصتايوان، حيث 

فضل للايزة أتنافسية مؤقتة يف ح ن املؤسسات ال ي متتلك موارد وقدرات تكنولوجيا متفوقة حتقق نتيجة 
للاؤسسات االستفادة من ميزة تنافسية مؤقتة كنتيجة نه ميكن أىل إ أيضاالتنافسية املستدامة، كاا خلصت 

 ملركزها اجليد يف السوق لتحس ن مواردها وقدرااا التكنولوجيا وال ي بدورها تعزز ميزاا التنافسية املستدامة.
حتت Ma´rcio Lopes Pimenta (2012)و Glauco Henriqueو  Pedro C. Oprime. دراسة ج

 ،improvement critical factors in Brazilian industrial companiesContinuous "9":عنوان

نشطة التحس ن املستار يف املؤسسات الصناعية الربازيلية، حيث أىل حتديد وحتليل تطوير إ ال ي هدفت 
مهية تدريب العامل ن أىل إ الباحاثون مؤسسة صناعية برازيلية، وخلص 1221مشلت عينة الدراسة حوايل 

مهية أىل إ الباحاثون شارأنشطة التحس ن املستار ، كاا أوحتفيز اقرتاحاام لنجاح دوات حل املشاكل أعلى 
نتاجية واجلودة وختفيض الوقت والتكلفة وزيادة  اإلداء املؤسسات من حيث زيادة أيف  التحس ن املستار

  مهارات العامل ن. رضا العاالء و تطوير

نه توجد جماوعة املايزات أال إجماوعة من الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع  استعراضن مت بعد أ
 ال ي متيز دراستنا احلالية وال ي ميكن عرضها يف النقاط التالية:

مهيتها يف صناعة املزايا التنافسية أاملفاهيم النظرية ملفاهيم التحس ن املستار للجودة و سقاط إ -
 ؛اجلزائريةمة يف البيئة احمللية املستدا

                                                           
8 Kuo-Feng Huang, Romano Dyerson, Lei-Yu Wu, G. Harindranath, From Temporary Competitive Advantage 

to Sustainable Competitive Advantage, British Journal of Management, United Kingdom, Vol. 26,2015 
9 Pedro C. Oprime, Glauco Henrique, Ma´rcio Lopes Pimenta, Continuous improvement critical factors in 

Brazilian industrial companies, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 61 

No. 1, 2012. 
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 35املؤسسات الصناعية اجلزائرية الناشطة بوالية سطيف حيث مشلت الدراسة الدراسة مست  -
 ؛طارات يف املؤسسات حمل الدراسةاإلاستاارة على  198مؤسسة صناعية وتوزيع حوايل 

تبين دارية، الاثقافية، املالية واملتعلقة ببيئة العال وال ي حتد من اإلحتديد جماوعة من املعوقات  -
 ؛يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية ممارسات التحس ن املستار للجودة

قدمية واألاملستوى التعلياي  العار،الشخصية واملتااثلة يف  املتغرياتمشلت الدراسة جماوعة  -
حجم املؤسسة ونطاق  النشاط،ىل جماوعة من املتغريات املؤسسية املتااثلة يف مدة إ باإلضافة
 السوق.

 البحث حدود. ثامنا

 وفق ما يلي: الزمانية، املكانية والبشريةيف احلدود  البحثمتاثلت حمددات 
من املؤسسات الصناعية  وزيارة جماوعةجناز اجلانب النظري إضان احلدود الزمانية تتالحدود الزمنية:  .1

ن املدى الزمىن هلذه الدراسة هو من هناية سنة أوميكن القو  إلجناز الدراسة امليدانية حمل الدراسة 
 .2121ىل منتصف سنة إ 2116

مهية التحس ن املستار جلودة املنتجات يف صناعة مزايا تنافسية أقصد دراسة  الحدود املكانية: .2
ف مناطق والية مستدامة يف املؤسسات الصناعية مت زيارة جماوعة من املؤسسات الصناعية يف خمتل

املنطقة الصناعية سطيف، املنطقة الصناعية العلاة، املنطقة الصناعية ع ن وملان،  واملتااثلة يفسطيف، 
 منطقة النشاطات احلرفية قال .و  ية مزلوق، املنطقة الصناعية قجا املنطقة الصناع

جماوعة من اإلطارات العاملة باملؤسسات الصناعية  ستجواباالدراسة  ستهدفتا البشرية:الحدود  .3
 بوالية سطيف.

 البحث هيكل. تاسعا

ربعة فصو  تتضان ثالثة فصو  نظرية وفصل أىل إمت تقسياها  بحثمبختلف جوانب ال ملاماإلقصد 
 تطبيقي كاا يلي:

 ول: الفصل ال .1

ىل ثالث مباحث، حيث إحيث مت تقسياه  النظري والمفاهيمي إلدارة الجودة لإلطارمت ختصيصه 
اجلودة  إلدارةبكل اجلوانب الفكرية  املامإو  يتضان ماهية اجلودة فياا تضان املبحث الاثاين األاملبحث 
 .ISO 9001اجلودة  إدارةللتعرف على نظام  ختصيصهخري مت واألما املبحث الاثالث أالشاملة، 
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 الفصل الثاني:.2

حيث مت تقسياه  لصناعة المزايا التنافسية كأداةللجودة   االستراتيجيالبعد يف هذا الفصل مت تناو  
ما املبحث أماهية امليزة التنافسية وكل اجلوانب املتعلقة هبا،  مت تناو و  األىل ثالث مباحث، يف املبحث إ

اجلودة كادخل سرتاتيجية إخري تضان األما املبحث أالاثاين مت حتصيصه لدراسة مصادر امليزة التنافسية، 
 لصناعة املزايا التنافسية.

 الفصل الثالث:.3

والذي مت جتزئته  استدامة الميزة التنافسية وفق مقاربة التحسين المستمر للجودةدراسة لمت ختصيصه 
ملقاربة التحس ن املستار جلودة املنتجات يف املؤسسة فياا  خصص و األىل ثالث مباحث، حيث املبحث إ

ما املبحث الاثالث فتم ختصيصه لدراسة مسامهة أو  التحس ن املستار وتكلفة اجلودة، املبحث الاثاين تنا
 التحس ن املستار للجودة يف استدامة امليزة التنافسية.

 الفصل الرابع:.4

أهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا فصل التطبيقي مت تناو  يف هذا ال
 يف ىل ثالثة مباحث،إيضا أحيث مت تقسياه تنافسية مستدامة في المؤسسات الصناعية الجزائرية 

حتليل ومناقشة اجتاهات ما املبحث الاثاين مت ختصيصه أ ،تناو  اإلطار العام للدراسة مت و األاملبحث 
الفرضيات وحتديد  ختباراخري مت األاملبحث  ويف الدراسةحنو متغريات  ناعيةطارات يف املؤسسات الصاإل

 نتائج الدراسة امليدانية.
 . صعوبات البحثعاشرا

 مجاهلا يف مايلي:إجماوعة من الصعوبات ميكن  واجهت البحث
 ؛و بدون ذكر أي سببأطارات اإل نشغا احبجة  توزيع االستبيان والتعاونرفض العديد من املؤسسات  .1
 ؛عدم جتاوب بعض اإلطارات يف املؤسسات حمل مع االستاارات املطلوبة ألسباب جمهولة .2
 ؛ال ي تناولت املوضوع بشكل واسع واألحباثالدراسات  حمدودية .3
 صعوبة احلصو  على املراجع من املكتبة بسبب اخللل والعطل املستار لربنامج التوزيع.  .4
 

 



 

 

:األول  الفصل  
 والنظري المف اهيمي اإلطار

.الجودة إلدارة  



 الفصل األول  اإلطار المفاهيمي والنظري إلدارة الجودة
  

ائريةالمستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجزأهمية التحسين  2  
 _ دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية سطيف_

 

:تمهيد  

والذي يعترب مفهوما صعب  لجودةل دقيق يوجد اختالف بني الباحثني والكتاب حول حتديد مفهوم
 تدور حول موضوع اجلودة. تالتحديد والقياس، لذلك توجد الكثري من الكتابا

غريت املفاهيم  اليتدارة اجلودة الشاملة إعلى فلسفة من التعرف داري ال بد عليه ن الدارس للفكر اإلإو 
هذه الفلسفة اليت كانت اليابان منبعها والبيئية اليت تبلورت فدارة، وأحدثت ثورة يف عامل اإلدارية التقليدية اإل

ا دعى ل سريع، ممحققت املؤسسات اليابانية قفزة تنافسية بشك بفضلها مبادئها حيثأفكارها و فيها 
ىل حتقيق منتجات ذات جودة بأقل سعر املؤسسات العاملية الكربى إىل تبين هذه الفلسفة واليت هدفت إ

 نتاجية وفقط.يات اإلذلك عن طريق القيام مبختلف العمليات جبودة دون االقتصار على العمل
لك قامت املنظمة العاملية املؤسسات والباحثني، لذ حمل اهتمامصبحت أن اجلودة أكما سبق ذكره من 

لبناء  العامل مهما كان اجملال الذي تنشط فيهمرجعي موحد بني املؤسسات حول  إطارصدار إب سللتقيي
 .نظامها إلدارة اجلودة

 يف هذا الفصل العناصر التالية: يتم معاجلة، سالذكر تغطية القضايا السابقةوهبدف 

 املبحث االول: ماهية اجلودة. -
 دارة اجلودة الشاملة.إاملبحث الثاين:  -
 .ISO 9001دارة اجلودة إنظام  املبحث الثالث: -
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الجودة األول: ماهيةاملبحث   

القرن العشرين، ملا  لدارة منذ أوائيف جمال اإل باحثنيرية اليت شغلت الدااهيم اإلهم املفأتعترب اجلودة من 
ىل حتقيق التفوق والتميز التنافسي، واليت تعترب اجلودة أحد إ تسعىمهية بالغة داخل املؤسسة اليت أهلا من 

مهيتها أم اجلودة، التطور التارخيي هلا، و كل من مفه  يتم معاجلةلتحقيقه، يف هذا املبحث س العوامل أبرز
 بعادها.أخريا أو 

مفهوم الجودة األول:املطلب   

يوجد اتفاق بينهم على تعريف  نه الأ إاليتفقون على االهتمام جبودة املنتجات  الزبائن مجيع أنمع 
 نأوسبب ذلك قياسها، يوجد اتفاق على كيفية  نه الأموحد للجودة فهي مفهوم يصعب حتديده متاما كما 

ختتلف حسب منظور الشخص الذي يطلب  واألحكام حوهلااجلودة ال توجد مبعزل عن سياق استعماهلا 
  .، لذلك تعددت تعاريف اجلودةاحلكمم عليها وحسب الغرض من احلك

 تعريف الجودة:أوال. 

 يلي:توجد تعاريف خمتلفة للجودة، ميكن التطرق للبعض منها كما 
 للجودة:. التعريف اللغوي 1

السلعة  أوويقصد هبا ماهية الشخص  Qualitas الكلمة الالتينية إىلتعود  اجلودة من الناحية اللغوية
وتعرف اجلودة يف  .1يف صنعته واإلخالصالعمل  إحسان أو واإلتقانالدقة  أيضاوتعين  ،ودرجة صالحيتها

فالن يف عمله  وأجاد يءالرد جّيًدا، واجلّيد نقيضأي صار  ةودوج   ودة،ج   ،يءاد الشج   :بأهنااللغة العربية 
 .2ودةج   عمله، جيودوجاد  وأجو د

 بعض املتخصصين:. تعريف الجودة من منظور 2

توجد وجهات نظر متباينة جملموعة من املتخصصني يف حقل إدارة اجلودة فيما يتعلق مبفهوم اجلودة، 
 يلي:ميكن التطرق للبعض منها فيما 

اآلمن  لالستعمالأي قابلية املنتوج  .3"لالستخداماجلودة هي املالئمة ":Juran)(جوران  جوزيف يعرفهاأ. 
 به؛ واالنتفاعوسهولة استخدامه 

                                                           

  1 شاكر بن أمحد الصاحل، خالد بن حممد الصرميي، الجودة الشاملة، دار الفكر، عمان، األردن ،5102، ص،67.
  2 مجال الدين ابن حممد ابن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط 7، 5112، ص،532.

 3 عواطف إبراهيم احلداد، إدارة الجودة الشاملة، دار الفكر، عمان، األردن ،5112، ص،03.
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عن اخلسارة اليت ميكن تفاديها  تعبري"هي فاجلودة  (Taguchi) الياباين تاغوشياملهندس ب. حسب 
ركز هذا التعريف على جانب التكاليف اليت ميكن أن تنتج . 1"واليت قد يسببها املنتج للمجتمع بعد تسليمه

 تتسبب يف فقدان الزبون؛عن عدم مطابقة املنتوج، واليت قد 
تلك التوليفة أو الرتكيبة اإلمجالية للخصائص "هي اجلودة  (A.Feigenbaum) فاجينبومجـ. من منظور 

للمنتج أو اخلدمة واليت يكشف الزبون من خالل استخدامه  وقابلية الصيانةاهلندسية والتصنيعية التسويقية، 
يف هذا التعريف مت الرتكيز على خصائص املنتج واخلدمة اليت ميكن  .2"املنتج أو اخلدمة أهنا تليب توقعاته

  و اخلدمة.أخالل االستخدام هلذا املنتج  من ن حيكم على جودهتاأللزبون 
ركز على جانب التصنيع حيث  اللمواصفات". هناملطابقة  "هي:بأن اجلودة  (Crosby)كروسيب  د. يرى

 نتاجه. إو اخلدمة للمواصفات واملعايري بعد أن اجلودة وفق هذا التعريف هي مطابقة املنتج أ
احلاضرة و  الزبوناستهداف حاجات "هي  اجلودة:  )(E. Deming دمينغ ادوارد هـ. من وجهة نظر

ن اجلودة هي االرضاء الدائم ملتطلبات الزبون أيف هذا التعريف مت الرتكيز على الزبون مبعين  . 3 "املستقبلية
 .وتطلعاته

القدرة على تلبية االحتياجات املعرب عنها  "بأهنااجلودة  (Bernard Forman) برينارد فورمان و. يعرف
 رضاء متطلبات الزبون.إيضا مت الرتكيز على أيف هذا التعريف  .4"من طرف الزبون والوفاء هبا 

 بالجودة:. حسب الهيئات واملنظمات املهتمة 3

من بني التعاريف األكثر استخداما لتحديد مفهوم اجلودة يوجد تعريف اجلمعية األمريكية للجودة، 
 .ISO املنظمة الدولية للتقييس وتعريف

اليت  )سلعة أوخدمة (للمنتجواخلصائص الكلية  اهليئة" فقد ركز علىاألمريكية للجودة تعريف اجلمعية أ. 
يف هذا التعريف ميكن  .5"ضمنية  أخرى أوحاجات صرحية  إشباععلى  املنتجتعكس قدرة هذا تظهر و 
 يفاء هبا.إشباع متطلبات الزبون واإلن اجلودة هي جمموعة اخلصائص للمنتج اليت بإمكاهنا أالقول 

                                                           

  1 مصطفى يوسف الكايف، إدارة الجودة الشاملة واإلدارة الفندقية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،5107، ص،03.
  2 عواطف إبراهيم احلداد، مرجع سابق، ص،03.

3John S Oakland, Total Quality Management and Operational Excellence, Routdlge, New York, USA, 4th 

Edition, 2014, P,5. 
4Bernard Forman ,Du Manuel qualité au manuel de management, AFNOR ,France ,3éme Edition, 2013, P   

,20. 
والتوزيع، عمان، األردن صفاء للنشر  ، داروالتعليمالجودة الشاملة تطبيقات في الصناعة  إدارة الزيدات،عواد  جميد، حممدسوسن شاكر  5
 .07،ص، 5116،
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اجلوهرية للمنتج على وعة من اخلصائص مبأهنا "قدرة جم اجلودة ISOسللتقييب. تعرف املنظمة الدولية 
ن احلكم على جودة املنتج بناءا على خصائصه القادرة على أفيف هذا التعريف  .1إيفاء املتطلبات املرجوة"

 يفاء متطلبات الزبون وتطلعاته.إ
 التايل:وميكن تلخيص مضمون اجلودة من خالل الشكل 

 تدرج الجودة بين املؤسسة والزبون. (:1) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

Source  :  Jean MARGERAND, FLORENCE GILLET-GROINARD, Manager la qualité pour la première fois, 

édition d’organisation, Eyrolles, Paris, France, 2006 ,P,  1 . 

ملنتج تبين املؤسسة ودة امن خالل توقعات الزبون وتطلعاته جلنه أميكن استنتاج   ) 0( ممن الشكل رق
للزبون  الذي يقيمها وفق  منتجلعلى حتقيقها وتقدميها ل واليت تعملاخلصائص واملواصفات الكلية للمنتج 

 ن يغري من تطلعاته وتوقعاته.أوالذي ميكن  منه ما أدركه
 الجودة:مداخل دراسة  ثانيا.

 :واملتمثلة يفاجلودة  لدراسةعلى منوذج من مخس مداخل  (Garvin) جارفني ستندا
 مدخل التفوق:.1

املنتج لالستخدام وفقا  أداءأي قدرة لالستخدام، مالئمة املنتج  بأهنايقصد باجلودة وفق هذا املدخل 
 وهذا الزبون،صفات تشبع رغبات  وأدق أفضل أداءمن خالل تقدمي  ،الزبونليت حتقق رضا للمواصفات ا

 .2الزبونحتقيق رغبة  أهنااملدخل يتفق مع تعريف فاجينبوم للجودة على 
 

                                                           
1 Frédéric CANARD ,Management de la Qualité ,Gualino lextenso ,Paris,France,2009,P,19. 

  .50،ص، 5112، الثقافة، عمان، األردندار  ،0992:1999الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو  إدارةعلوان، قاسم نايف  2 

 

 المؤسسة الزبون

 المتوقعةالجودة  الجودة المبرمجة
المتوقعة

1 

2 4 

ةالجودة المحقق دركةالجودة الم   
3 
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 املدخل املعتمد على التصنيع:. 2

يهتم هذا املدخل بصنع املنتجات اخلالية من األخطاء و يف هذا املدخل اجلودة تعين املطابقة للمتطلبات 
 .1للمواصفات بدقة متناهية وهذا ما نادى به فليب كروسيبوالعيوب واملطابقة 

 املستخدم:املدخل املعتمد على . 3

هلذا  مستخدمها، وفقاوناظرها هو  "ناظرها  نعيو  "يصطلح به  تقاس وفق مايف هذا املدخل اجلودة 
هناك مستخدم  إذااملنتج حلاجات املستخدم ورغباته فعلى سبيل املثال  إرضاءاملدخل اجلودة هي درجة 

جودة عند  أعلىستكون  هشيفروليمن سيارة كودياك فمنه فان سيارة  أفضل هشيفروليسيارة  أنمعني يعتقد 
 . 2هذا املستخدم

 املدخل املعتمد على املنتج:. 4

جمموعة اخلصائص الدقيقة القابلة للقياس واملطلوب توافرها  أهنااجلودة وفقا هلذا املدخل على  إىلنظر ي
 .3حاجة الزبون إشباعيف املنتج لغرض 

 على القيمة: املعتمددخل امل. 5

لقيمة  إدراك الزبونمدى  السعر، أيحتقيق اجلودة من خالل حتديد عناصر  إىليهدف هذا املدخل 
حلاجته مع سعر  اومالءمتهاملنتج الذي يرغب يف احلصول عليه من خالل مقارنة خصائص املنتج ومدى 

يعرب عنها بدرجة التمايز  عالية، فاجلودةقيمة  ون املنتج يف نظره يصبح ذبون فإحتقق ذلك للز  شراءه، ومىت
 . 4بالسعر املعقول وحيقق السيطرة على متغرياهتا بالتكلفة املقبولة

 بناءا على التعريفات السابقة، ميكن استخالص جمموعة من املفاهيم كما يلي:
 اجلودة مفهوم مرتبط باملنتوج، يعرب عن درجة املطابقة بني خصائصه ومتطلبات الزبون؛ -
 قد تكون هذه اخلصائص معرب عنها )اجلودة الظاهرة( وقد تكون غري معرب عنها )اجلودة املتوقعة(؛ -
وى اجلودة مبستوى اإلشباع الذي حيققه املنتوج للزبون، والذي على أساسه يتحدد مستوى يتحدد مست -

 الرضا من عدمه.
 
 

                                                           

  1 عواطف إبراهيم احلداد، مرجع سابق، ص،02.
2  Paul Fields and others, WHAT IS QUALITY? A MANAGEMENT DISCIPLINE AND THE 

TRANSLATION INDUSTRY GET ACQUAINTE, Traducció i qualitat Revista Tradumàtica : tecnologies de la 

traducció, N12, 2014, P ,406. 

  3 عواطف إبراهيم احلداد، مرجع سابق، ص،02.
  4 قاسم نايف علوان، مرجع سابق، ص،55.
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 لجودة ملفهوم ا التاريخي الثاني: التطور املطلب 

 الزبون ومدىبرضا  أساسامفهوم اجلودة يرتبط  أنغلبها ركز على أن ءمن خالل التعاريف السابقة فا
دراسات علمية  نتيجةدفعة بل كان  يأيتملفهوم مل اهذا  واملستقبلية، لكنوفاء املؤسسة بتطلعاته احلالية 

مراحل متتالية ولكل  أربعوالكتاب يتفقون على مرور هذا املفهوم عرب  األدبياتغلب أملدة طويلة و  ستمرا
 يلي: ماوذلك من خالل  مرحلة خصوصياهتا ومسامهتها يف تطور مفهوم اجلودة،

 :(الفحص(التفتيش  مرحلة بداية القرن العشرين: أوال.

 الذي كان يهدف إىل الرفع من مـستوى الكفـاءة رلتايلو  هذه الفرتة مبرحلة اإلدارة العلميـة للعمـل قرتنتا
دعـا إىل  كما ،وتقسيمهوتبسيط العمل  والنمطيةوالفحـص اإلنتاجية داخل املصنع عن طريـق التخـصص 

سحبت مسؤولية فحص جودة املنتج من  ومبوجبها، التفتيشالفصل بني وظيفة اإلنتاج ووظيفة  ضـرورة
التحقق من اجلودة   اجلودة. وعمليةمفتشني خمتصني بالعمل الرقايب على  إىل وأسندت ،1املباشراملشرف 

 أنمن  للتأكداملنجزة  املنتجمع جودة  املطابقة بني معايري حمددة بشكل مسبق، إجراءكانت تركز على 
 أو حنرافحتديد اال إىلالرقابة يف هذه املرحلة هتدف  وكانت ،باستمرارمستوى اجلودة املطلوب حمافظ عليه 

 .2واملسؤول عنه لتوقيع العقوبة املناسبة حبقه اخلطأ

 الجودة: ضبط ثانيا: مرحلة

الواليات املتحدة األمريكية كبرية  األسلحة يفكمية صناعة   الثانية أصبحتخالل احلرب العاملية 
أدى إىل استخدام األساليب اإلحصائية  ما ،اإلنتاجكافة جودة  هلا الوقت الكايف لرقابة  وضخمة، وليس
أتاحت خطط املعاينة تقدير جودة دفعات اإلنتاج بناء على عينة إحصائية ممثلة  وقد ،اإلنتاجلضمان جودة 

التفتيش الكالسيكي للجودة بشكل  استبدال إىل أدى إحصائياتطبيق ضبط اجلودة و لإلنتاج الكلي، 
 .3تدرجيي

والرت  اإلحصائييف جمال ضبط اجلودة كان على يد العامل  اإلحصائية لألساليبتطبيق  أولن ومع هذا فإ
شيوارت  ألفكاركما كانت  ،إحصائيامؤسسي ومطوري نظرية ضبط اجلودة  أهمشيوارت الذي يعد من 

ومسامهتهم يف تطوير  وآخروندوارد إدوج وجورج  هارولددوارد دميينغ و إبالغ على رواد اجلودة مثل  تأثري
خرائط املراقبة وطريقة العينات ووسائل ومن بني هذه الطرق  إحصائياطرق ونظريات جديدة لضبط اجلودة 

ثر يف أفكار كل من أاليت وضعت األساس لنشاط ضمان اجلودة احلديث وكان هلا  التحليل االقتصادي،
دخال مفهوم  الضبط اإلحصائي  للجودة إىل اليابان بعد احلرب العاملية الثانية إلعادة أدمينغ وجوران اللذان 

                                                           

  .52، ص،5116، 2، جملة الباحث، اجلزائر، العددإدارة الجودة الشاملة واألداء المتميزيوسف بومدين،  1 
  .56،صسابق، مصطفى يوسف كايف، مرجع  2 

3 David Autisser, Yvon Mougin،Jacque Ségot, Mesurer La Performance De Fonction De Qualité, Eyrolles    , 
Paris, France, 2010, P, 50. 



 الفصل األول  اإلطار المفاهيمي والنظري إلدارة الجودة
  

ائريةالمستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجزأهمية التحسين  8  
 _ دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية سطيف_

 

ومن اجلدير بالذكر أن هذه املرحلة تعترب البداية العملية واحلقيقية ملرحلة اجلودة مبفهومها  ،عمار اليابانإ
 .1احلديث

 الجودة:مرحلة ضمان . الثاث

منع وقوع ترتكز هذه املرحلة على توجيه كافة اجلهود للوقاية من حدوث األخطاء وهي تعتمد على 
ومما جتدر ، 2من إنتاج املنتج  عملية التفتيش اليت تأيت بعد االنتهاء بدال من ،اخلطأ منذ البداية أصال

للضبط الشامل للجودة الذي عرفه فاجينبوم  انعكاساجاءت  )ضمان اجلودة(اإلشارة إليه أن هذه الفكرة 
 )التخطيط(لتطوير اجلودة املؤسسةنظام فعال لتحقيق تكامل اجلودة من خالل جهود اجملاميع يف  بأنه

الذي يتيح  اقتصاديةآلجل إنتاج منتجات وخدمات باملستوى األكثر ،وحتسني اجلودة  )الضبط( وإدامتها
ل تطبيقهم لفكرة فضحققه اليابانيون من جناحات ملموسة ب وكذلك نتيجة ملا ،3اإلشباع الكامل للزبائن 

العيب  "حلقات اجلودة واليت باشروا العمل هبا يف خمتلف الشركات إضافة إىل تبنيهم وحتقيقهم لشعار 
ن الثقة بأ إلعطاءاملخططة واملنهجية الالزمة  اإلجراءاتمجيع  إىلويشري مفهوم ضمان اجلودة ،4"الصفري

 .5اخلدمة املقدمة سوف تستويف متطلبات اجلودة  أوالعملية املؤداة  أوالسلعة املنتجة 
 إدارة الجودة الشاملة:رابعا. 

 واملوردين ويهدف إىلالعاملني الزبائن  على مشاركة مجيـع والتشغيل تعتمدهي نظام شامل للقيادة 
إدارة اجلودة الشاملة من االجتاهات  ويعترب مدخل .األمد البعيد واألداء علىللجودة  التحسني املـستمر

تتبناها من أجل الوصول إىل أفضل  على جمموعة من املبادئ اليت ميكن أن وتقوم فلسفته اإلدارة، احلديثة يف
املعاصرة من  ملؤسساتنقل ا هبدف التغيري ووسيلة إلدارة ومدخل اسرتاتيجيإدارية  فهي فلـسفة ممكن،أداء 

املتطلبات و مع البيئـة  وممارسات تتالءمإىل أمناط تفكري  ؤسسةأوجه امل أمناط التفكري التقليديـة ملختلـف
. 6التحسني املستمر وقدرهتم هبدفبتحريك مواهبهم  على مشاركة العنصر البشري تؤكدكما   املعاصرة،

 الثاين.إليها بالتفصيل يف املبحث  يتم التطرقوس
 

                                                           

  .30،ص، 5100،نوالتوزيع، عمان، األرددار الراية للنشر  ،0999الجودة الشاملة ايزو  إدارة لعلى بوكميش، 1 
 دار حامد لنشر والتوزيع، في المؤسسات السلعية والخدمية، والتنظيميةالنظرية والتطبيقية  األسسالجودة الشاملة  إدارة بن عيشاوي،محد أ2

  .55ص، ،5103، األردن عمان،
  .22عواطف إبراهيم احلداد، مرجع سابق، ص، 3 
  .32،صسابق، مرجع  بوكميش،لعلى  4 
  .22عواطف إبراهيم احلداد، مرجع سابق، ص، 5 
  .30يوسف بومدين، مرجع سابق، ص، 6 
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  :مايلياستخالص اجلودة ميكن  مراحل تطوراستعراض  خاللومن 
 ؛) العالجالوقاية خري من (وهو مبدأ العيوب منعمن السيطرة على العيوب إىل  انتقلأن مفهوم اجلودة  .0
 ؛إىل منظور الزبون املنتجمنظور  تدرج مـن )اإلحصائيةالسيطرة (مفهوم وضبط اجلودة  .5
 ؛ىل اخلدماتإىل العمليات مث إمن االهتمام باملنتج  االنتقال .3
اجلودة يف املؤسسة إىل الدور االسرتاتيجي للجودة  دور اإلدارة انتقل من احلريف، رئيس العمـال، وقـسم .2

 .اإلدارة العليا حيث تتواله
 التايل:واعتمادا على هذه املفاهيم، ميكن ذكر خصائص كل مرحلة من خالل اجلدول 

 الجودة.تطور مفهوم  (:1) رقم الجدول 

 الخصائص المرحلة
 املنتج.من مطابقة  لتأكد اإلنتاجفحص فين بعد هناية  مرحلة فحص الجودة

 مرحلة ضبط الجودة
القبول،  ، عيناتاإلحصائيةالعينات  األساليب: أهم

الرقابة  ، وخرائطالعملية العملية، وخرائطعلى  الرقابة
 اجلودة.على 

 مرحلة ضمان الجودة

 واليت تعترب النواةالشاملة، بداية فكرة ضبط اجلودة -
 الشاملة.احلقيقة حلركة اجلودة 

 درجة االعتمادية اجلودة، ةوحمورية: تكلفقضايا هامة  -
 على نظام العيب الصفري. للسلع، الرتكيز

 مرحلة إدارة الجودة الشاملة 

 بقضية اجلودة. باملؤسساتاهتمام اإلدارة العليا -
 .املؤسساتالربط بني اجلودة والرحبية يف -
 إدارة اجلودة الشاملة كفلسفة إسرتاتيجية.-
 إدارة اجلودة الشاملة كسالح تنافسي.-

، 5112 ،7دالباحث، اجلزائر، العد جملةالمعاصرة، إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات  ،الرمحان بن عنرت عبدالمصدر: 
 .062،ص

في مرحلة ف ،ربع مراحل رئيسيةأن مفهوم اجلودة تطور تارخييا عرب أنالحظ  ) 5(رقم  اجلدولمن 
املطلوبة، لكن بعد اتساع  نه مطابق للمواصفاتأنتاجه أي إمن جودة املنتج بعد  التأكدالتفتيش كان يتم 

ساليب ىل األإصبح من املستحيل القيام بالتفتيش الشامل للمنتجات لذلك مت اللجوء أنتاج حجم اإل
صبح أمر ودة مطابق للمواصفات، لكن هذا األنتاج ذو جن اإلأحصائية عن طريق العينات للحكم على اإل

نتاج إ من خالل منعلذلك مت التوجه حنو ضبط اجلودة الشامل أي الوقاية بدل العالج أي  غري كايف
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دارة حدثت ثورة يف جمال اإلأ اليتدارة اجلودة إوىل ملرحلة كانت النواة األ  واليتمنتجات معيبة قبل حدوثها 
 .والتميز سرتاتيجية وكسالح تنافسي لتحقيق التفوقإاعتربت فلسفة  اليت

 الجودة أهمية الثالث:املطلب 
اجلودة من  أمهيةعلى  إمجاعنه هناك أ إالعلى مفهوم موحد للجودة  تفاقانه ال يوجد أعلى الرغم من 

  :يلي مااجلودة في أمهيةوتظهر  للمؤسسات إضافةروادها ومنظريها ملا حتققه من  أهمطرف 
 سمعة املؤسسة:. أوال

بائن مستوى جودة منتجاهتا وحماولتها تلبية منتجات تليب رغبات الز  تستمد املؤسسة شهرهتا من
ذات جودة منخفضة فيمكن حتسني هذه اجلودة لكي حتقق ما كانت منتجات املؤسسة  فإذا ،وحاجاهتم

والسمعة الواسعة واليت متكنها من التنافس مع املؤسسات الناشطة يف نفس القطاع مثل املؤسسة الشهرة 
 .1مسعة السيارات األملانية اليت تتميز بسمعة جيدة نظرا جلودهتا يف نظر مستخدميها

 املنافسة:ثانيا: 

تـؤدي إىل حتسـني تعد اجلودة العامل الوحيد الذي يضمن أداء املؤسسـة علـى املـدى الطويـل، فـاجلودة 
ففي ظل املنافسة اليت تشهدها  ،2اإلنتاجيـة، ومن مث املركز التنافسي للمؤسسة، كما تضمن استمرارها ومنوها

األسواق أصبح لزاما على املؤسسات االعتماد على حتسني جودة منتجاهتا لضمان بقاءها يف السوق أو 
 زيادة حصتها السوقية احلالية.

 القانونية وحماية املستهلك:املسؤولية . ثالثا

منتجات أو تقدمي  يتزايد وباستمرار عدد احملاكم اليت تتوىل النظر يف قضايا مؤسسات تقوم بتصميم
عن   خدمية تكون مسؤولة قانونا خدمات غري جيدة يف إنتاجها أو توزيعها، لذا فإن كل مؤسسة إنتاجية أو

وضع مواصفات جلودة املنتج  أنكما  ،3هلذه املنتجات ستخدامهاكل ضرر يصيب العميل من جراء 
تشكل خطر على صحة وسالمة  األخريةو املنتجات املقلدة وهذه ساهم يف محاية املستهلك من الغش أت

 املنتجات.املستهلك لتلك 
 السوقية:التكاليف والحصة . رابعا

يؤثران يف الرحبية  التكاليف وكالمهااجلودة املضمونة ميكن أن تقود إىل زيادة احلصة السوقية وتوفري 
العيوب وتقليص التكاليف،  وبذات الطريقة فإن حتسني املوثوقية واملطابقة للمواصفات يعين احلد األدىن من

                                                           

  .30قاسم نايف علوان، مرجع سابق، ص،  1 
 0، اجمللد02، جملة االقتصاد اجلديد، العددعلى تنمية الميزة التنافسية تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملةمرمي خلج، عبد القادر براينيس،   2
  .002، ص،5107،
  .30قاسم نايف علوان، مرجع سابق، ص، 3 
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وبالنتيجة حتسني مسعة املؤسسة وزيادة  فإن حتسني اجلودة ميكن أن يقود إىل زيادة احلصة السوقية وعليه
  .1حجم املبيعات

  أبعاد الجودة :رابعاملطلب ال
 إشباعهاميكن من خالهلا حتديد قدرة باجلودة، متعددة ترتبط )خصائص(أبعادا اخلدمة أومتتلك السلعة 

جودة السلعة  أبعادالباحثني جيدون اختالفا بني  أن إالاخلدمة  أوللسلعة  األبعادومع متاثل هذه  للحاجات،
 اخلدمة.جودة  وأبعاد
 :للسلع بالنسبة .أوال

 :2تتمثل يف  أبعادمتتلك السلعة تسعة 
مالمح السلعة وخصائصها امللموسة واحملسوسة اليت من السهل  ويشمل :(Features)املظهر العام -1

اليت  األبعادبعد من  أولالعام للسلعة هو  وغريها. فاملظهرواحلجم  والرونق اجلمايل، اللون، مثل:إدراكها، 
 أوحبيازة السلعة  ، سواءالزبونويعد من العوامل القوية اليت تؤثر يف قرارات  لتلك السلعة، الزبونجتذب 

 .األوىلعنها للوهلة  متناعاال
الزبون ومدى الثقة مقارنة بالسلع  السلعة، وخربةهي املعلومات السابقة عن  :(Reputation)السمعة -2

ويعتمد هذا البعد بالدرجة الرئيسية على ما يتداوله اجملتمع وما يتناقلونه عن املعروضة يف السوق  األخرى
 معينة.جودة سلعة 

ذلك من  ومذاقها وغريوتعين كيفية السلعة ومجاليتها ورونقها وملمسها  :(Aesthetics)الجمالية-3
 بالغا يف رغبات املستهلكني. تأثرياوتؤثر  اجلماليات اليت ختتص هبا السلعة،

العمر التشغيلي  املعروضة، ومعرفةهي املتانة يف املنتج والسلعة  :(Durability)واملتانةالصالحية -4
 تشغيلي حيدد بشكل سابق، عمرلكل منتج وجود  أن حيث يفرتض ،األخرىاملتوقع للسلعة مقارنة بالسلع 

 املعروضة. األخرىويتم اعتماده معيارا للمقارنة يف وجود املنتجات 
 أوالتعديل  أوخدمة التصليح  توفري :(Serviceability)للخدمةالقابلية  أو الخدمات املصاحبة -5

 الصيانة عند حصول مشكلة فنية ما نتيجة االستخدام نتيجة مشكلة يف التصنيع.
الوظيفي للمنتج مع مرور الوقت حتت  األداءكفاءة   تثبا :(Reliability)املعلولية أو االعتمادية -6

 ظروف تشغيلية معينة ويف فرتة زمنية معينة.
الدرجة اليت تليب الوضع التصميمي املعياري للمنتج وتؤثر يف  يوه :(Conformance)املطابقة-7

وفقا للمواصفات واملقاييس املعتمدة من اجلهات ذات  إنتاجهايتم  أنسلعة جيب  فأي التشغيلية،خصائصه 
 لذلك.العالقة مع وجود دليل مرجعي 

                                                           
نموذج مقترح لمؤسسة صناعية "الشركة العامة لإلسمنت العراقية" معمل اسمنت  الجودة على تكاليف المنتج  أثردراسة رمية بن بايرة،  1

  .532ص، ،5102، 02اث االقتصادية، العددألحب، جملة اكركوك
  2 شاكر بن امحد الصاحل، خالد بن حممد الصرميي، مرجع سابق، ص،21-62.
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مثل وضوح الصورة عند التصوير  السلعة تؤدي الوظيفة املفرتضة كما ينبغي، :(Performance)األداء-8
 األساسيةاخلصائص  إىليشري  األداءوغري ذلك فحسن  السرعة بالنسبة للماكينة، أو بالنسبة للكامريا.

 للمنتج.
السلعة حتقق مستوى عاليا  أن وإدراكهمستوى رضا الزبون  :(Perceived Quality) املدركةالجودة -9

من  ، وذلكالزبونوتقاس اجلودة املدركة مبستوى الرضا لدى  وفقا لتجربته السابقة وتوقعاته، األداءمن 
 يف السوق ومستوى رضاه. الزبوندراسات تقومي احتياجات  إجراءخالل 

 ثانيا. بالنسبة للخدمات

بناء على ما تتمتع به اخلدمة من خصائص ميكننا أن نضع تسعة أبعاد تقاس من خالهلا جودة اخلدمة 
 :1واملتمثلة فيما يلي

رة على تقدمي خدمة تكون حسب ما وعدت به دوهي الق   (Reliability) : املعلوليةاالعتمادية أو 1 -
 .ويكون بدرجة عالية من الصحة والدقة عليها،ميكن االعتماد  أي أن تكون بشكل املؤسسة،

الذي يريده  وقتوتتعلق مبدى قدرة وحماولة املؤسسة تقدمي اخلدمة يف ال : (Timeline)الوقت املحدد  2-
 .                                                      وكذلك توفرها يف املكان الذي يرغبه الزبون

 .                    .وهي درجة الشعور باألمان يف اخلدمة املقدمة ومن يقدمها : (Security) األمان 3-
 .وتتمثل يف درجة الثقة اليت يضعها العميل مبقدم اخلدمة (Credibility)املوثوقية  أو  املصداقية 4-
ويشري هذا املؤشر إىل مدى  (Understanding/Knowing Customer): الزبون فهم /معرفة  5-

 .                                                  وحتديدها الزبونحاجات  قدرة مقدم اخلدمة على فهم
 زبوناالستعداد لتقدمي اخلدمة ل بقدرة مقدم اخلدمة على وتتعلق (Responsivness) : االستجابة 6-

 .                      الزبونتقدمي اخلدمة يف الوقت الذي حيتاج إليها  بشكل دائم وقدرته على
م هتبكفاءة وجدارة مقدمي اخلدمة من حيث مهار  قوتتعل : (Competence) الكفاءة والجدارة7 -
                       .من أداء مهمتهم بشكل جيد واالستنتاج واملعرفة اليت متكنهم م على التحليلهتوقدر 

إىل التسهيالت املادية املتاحة لدى املؤسسة اخلدمية مثل املعدات  ويشري (Tangible) امللموسية8 -  
 .                         وأدوات ووسائل االتصال معهم ومظهر مقدمي اخلدمة

مبدى قدرة مقدم اخلدمة على شرح خصائص اخلدمة  وتتعلق : (Communication) االتصاالت 9-
 .زبونلل
 
 

                                                           
املؤمتر الـعلمي الـدويل حـول إدارة اجلودة ، إدارة الجودة والتميز في الخدمات وتطبيقها في بيئة األعمال الجزائريةكتوش عمار، قورين حاج قويدر،   1

 .6ص، ،5100جامعة منتوري حممد، قسنطينة، اجلزائر ،، اخلدماتالشاملة يف قطاع 
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 الجودة الشاملة إدارة الثاني:املبحث 

من الكثري لدى والقت رواجا  نتهجتهاادارية احلديثة واليت ة اجلودة الشاملة من املفاهيم اإلدار إتعترب 
داء الكثري من املؤسسات، يف هذا املبحث أسهمت يف حتسني تنافسية و أو املؤسسات الرائدة حول العامل، 

 تساسية وإسهاماهم مبادئها األأهدافها، أمهيتها و أدارة اجلودة الشاملة، إكل من تعريف   سيتم تناول
 هم روادها.أوكتابات 
 الشاملةالجودة  إدارة األول: تعريفاملطلب 

توجد العديد من التعاريف اخلاصة بإدارة اجلودة الشاملة، ميكن ذكر البعض منها حسب التصنيف 
 التايل:

 الزبون: هدف إرضاءأوال. التعاريف التي تركز على 

وطريقة  بتكاريةا إداريةفلسفة " :بأهنااجلودة الشاملة  إدارة chopman and hallيعرفها كل من . 0
احتياجاته من السلع واخلدمات وحتقيق  إشباعالزبون عند  إسعادبل  إرضاءجديدة للتفكري تبحث عن 

وتدعيم عالقة طيبة بني العمالء والعاملني والوالء املتبادل  ،املؤسسةالتحسني املستمر يف كافة العمليات يف 
ون من خالل دفها هو إرضاء الزبيشري هذا التعريف إىل أن إدارة اجلودة الشاملة كفلسفة إدارية ه .1"بينهم

 على مستوى كل من املنتجات والعمليات الداخلية للمؤسسة. بتكاراال
عبارة عن فلسفة أو ثقافة تدعو إىل  الشاملة بأهناإدارة اجلودة "  : Sandilya  Meshra And. يعرفها5

". 2ؤسسةجوانب املااللتزام الكامل من طرف اإلدارة بإرضاء الزبون عرب التحسني املستمر واإلبداع يف كل 
 بداع وتطوير املنتجات.على اإل عتماداامبعىن أن إدارة اجلودة الشاملة تعرب عن ثقافة االلتزام اجتاه الزبون 

 التعاريف التي تركز على مبدأ التعاون بين العاملين: ثانيا.

ويعتمد على القدرات واملواهب األعمال،  ألداءشكل تعاوين  بأهنا Jablonski جابولنسكي . تعريف0
بشكل مستمر عن طريق فرق  اإلنتاجيةوالعاملني هبدف حتسني اجلودة وزيادة  اإلدارةاملشرتكة لكل من 

يركز هذا التعريف على أمهية التعاون وروح الفريق يف حتسني مستوى اجلودة بشكل متواصل، وذلك  .3العمل
 .الفردية واجلماعيةتشارك املعرفة وصقل املواهب من خالل 

                                                           

  1 مدحت أبو نصر، أساسيات إدارة الجودة الشاملة، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،5112، ص،72.
2 R. C. Mishra, ANKIT SANDILYA, Reliability and Quality Management, New Age International, New Delhi, 

India, 2009,P, 141.  

  3 لعلى بوكميش، مرجع سابق، ص،72.
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 أفراديركز على اجلودة ويعتمد على مشاركة مجيع  إداريمدخل  "أهناISO العامليةس تعرفها منظمة التقيي. 5
 املؤسسة أفراداملنفعة جلميع  الزبون، وحتقيقمن خالل حتقيق رضا  األجلالنجاح طويل  إىلللوصول  املؤسسة
جتاه اجلودة، وأمهية االلتزام واملشاركة يف  ؤسسةاألفراد داخل امليربز هذا التعريف مسؤولية كل  ."1واجملتمع

 .استدامة املنفعة املتحققة للزبون يف األجل الطويل
 املبنية على أساس التميز ثالثا. التعاريف 

 حتقيق إىلتسعى  يتالالبشرية  املوارديعتمد على  للتسيرينظام هنا "أعلى  Jean BRILMAN يعرفها.0
" يف هذا التعريف مت الرتكيز على 2وبتكلفة أقل الزبونمن أجل إرضاء وإشباع حاجات  املستمر التحسني

 بأقلتكلفة مقارنة مع املنافسني أي التفوق عليهم باجلودة املطلوبة  بأقلمهية حتقيق رضا الزبون ومتطلباته أ
 سعر.

تعزيز املركز التنافسي للمؤسسة من ىل إهنا" مدخل للقيام باألعمال يهدف أيضا على أ.ميكن تعريفها 5
فراد العاملني فيها، البيئة اليت تقوم هبا، ودة ما تقدمه من سلع وخدمات، األخالل التحسني املستمر جل
 3وحىت البيئة اليت تعمل فيها"

 إداريمنهج  أوفلسفة  "بأهنااجلودة الشاملة  إلدارة تعريف التايلالاج تريف السابقة ميكن استناعتومن ال
على تلبية رغبات الزبون وتطلعاته عرب التحسني  ؤسسةوكافة العاملني يف امل اإلدارة شرتاكايستند على 

 ."ؤسسةاملستمر للجودة والعمليات داخل امل
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1 لعلى بوكميش، مرجع سابق، ص،72.

على عينة من المؤسسات  ةتطبيقيدراسة –واقع تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات االقتصادية نوري منري،  عائشة،بن علي  2 
 .566، ص، 5106 ،05، العدد 6جملة التنمية واالسرتاتيجية، اجمللد  ،-غليزاناالقتصادية بوالية 

دار زهران لنشر والتوزيع،  ادارة الجودة الشاملة مدخل نظري وعملي نحو ترسيخ ثقافة الجودة وتطبيق معايير التميز،اياد عبد اهلل شعبان،  3 
 .52، ص، 5112عمان، االردن، 
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 :وفق الشكل التايل الشاملةاجلودة  إدارةمفهوم كما ميكن توضيح 
 دارة الجودة الشاملةإفهوم (: اإلطار العام مل2) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 ،عمان دار حامد للنشر والتوزيع،الجودة، وتقنية وتجارية في  إداريةوصناعة الجودة مفاهيم  إدارة مصباح الطيطي، رخضالمصدر: 

 .26،ص ،5100،األردن

املالحظ من خالل التعاريف السابقة االختالف يف مفهومي اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة، باعتبار 
النهائي من وجهة املسؤولية امللقاة على مرحلة اإلنتاج، بينما الثانية تتعداه إىل املسؤولية األوىل تتعلق باملنتج 

املشرتكة واملتعدية، إىل كل ما يتعلق بإنتاج املنـتج، مـن تصميم املنتج إىل ما بعد البيع، واالرتباط الوثيق 
 :املـوايل أهـم الفروقات بأمهية اختيار املوردين والتوجه بالزبون، وميكن أن يلخص لنا اجلدول

 
 
 
 

 

 األفراد

 

 الجودة

 الشاملة

 

 النظام

يدالمستف لهم وتفاع األفرادسلوك  
في تحقيق االهداف 

 والجودة

 التقنيات

 اإلدارة

 

جيةاالستراتي  

ةهيكلة المنظم  

الموارد 

س المعايير والمقايي
 المزودين الدولية

السلكية (االتصاالت 
 )والالسلكية

 الحاسوب
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 (: الفروقات بين النظرة التقليدية والحديثة للجودة.2) رقم الجدول 

 )إدارة الجودة الشاملة (النظرة الحديثة للجودة النظرة التقليدية للجودة
 متعارضني.اإلنتاجية واجلودة هدفني 1-
 .تعريف اجلودة هو تأكيد ملعايري ومقاييس معينة2-

ومقاييس  جلودة بدرجة التطابق مع املعايريتقاس ا3- 
 .اإلنتاج

اجلودة تتحقق من خالل التفتيش املكثف على 4-  
 .املنتجات

يسمح ببعض األخطاء طاملا أن املنتجات تتوافـق 5 - 
 عامة.مـع املعايري بصفة 

وظيفة اجلودة وظيفة مستقلة وتركز على تقييم 6 -
 اإلنتاج.

 .حتقيقهم جلودة متدنيةيتم لوم العاملني عند 7- 
مع املوردين قصرية األجل وحيكمها مفهـوم  العالقات-2

 .التكلفة

 .اإلنتاجية تتحقق من خالل حتقيق اجلودة1- 
اجلودة تعرف من خالل إشباع وإرضاء 2-  

 .الزبوناحتياجـات وتوقعـات 
تقاس اجلودة بالتحسني املستمر للمنتجات 3- 

  .الزبونوالعمليات ومـستوى رضاء 
تتحدد اجلودة بتصميم املنتج وتتحقق بالرقابة 4- 

 .الفنية الفعالة
متنع األخطاء من خالل العمليات الفنية 5-  

 .للرقابة
اجلودة جزء ال يتجزأ من كل وظيفة متصلة 6-  

 .بدورة حياة املنتج
 .اإلدارة هي املسؤول األول عن اجلودة7-  
كمها العالقات مع املوردين طويلة األجل وحي8-  

 .مفهوم اجلودة

 املتميز للمنظمات واحلكومات، األداءالعلمي الدويل حول  مللتقىالمتميز، الألداء الجودة الشاملة كمحدد  إدارة مدخلعياش،  قويدرالمصدر: 
 552،ص، 5112مارس  12-12، ورقلة، اجلزائر االقتصادية، جامعةكلية احلقوق والعلوم 

دارة التقليدية أحدثت ثورة وغريت مفاهيم اإلدارة اجلودة الشاملة إن أمن اجلدول السابق ميكن القول 
ا تكلفة عكس النظرة احلديثة، كما كانت اجلودة حمصورة يف نطاق ضيق أهنىل اجلودة على إحيث كان ينظر 
كل عنصر   جوهرخطاء واملعيب عكس النظرة احلديثة اليت تعتربها والسماح ببعض األداخل املؤسسة 

الداخلي واخلارجي، عكس النظرة التقليدية  الزبونمهية كبرية ملتطلبات أولت أل املؤسسة اليت داخعملية و 
 .لتطلعات الزبوناليت ال توىل اهتماما 
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 دارة الجودة الشاملة إداف أههمية و أ املطلب الثاني:

داء املؤسسات أداري مبا سامهت فيه يف رفع مهية بالغة يف جمال الفكر اإلأدارة اجلودة الشاملة إمتتلك 
يف هذا املطلب كال  سيتم معاجلةهلذا  والذي يعترب أبرز اهدافها، وحتقيقها التميز التنافسي يف وقتنا احلايل

 دارة اجلودة الشاملة.إهداف فلسفة أمهية و أمن 
 دارة الجودة الشاملة:إهمية أأوال. 

مهية ألكل من العمالء والعاملني واملؤسسة ككل ومنه تظهر مهية بالغة أهلا دارة اجلودة الشاملة إفلسفة 
 دارة اجلودة الشاملة فيما يلي:إ

 .بالنسبة للعمالء:1

دارة إمهية أباإلمكان تلخيص مهها، هلذا أدارة اجلودة الشاملة و إهداف فلسفة أهم أيعترب رضا العميل من 
 :1التاليتنياجلودة الشاملة بالنسبة للعمالء يف النقطتني 

أن تــدوم أو تــستمر إال إذا كانــت املنتجات اليت تنتجها أو  مؤسسةعامــل الرضــا إذ ال ميكــن ألي  أ. 
 ؛واحتياجاهتم، وبالتايل حتقق وحتوز رضاهم زبائناخلدمات اليت تقدمها ذات جودة تليب رغبـات ال

موجود مسبقا وضـامن والئـه ملنتجاهتا أو خدماهتا  زبونب املؤسسةعامل الوالء حيث أن احتفاظ  ب.
واالحتفاظ هبم مشروط بتقـدمي  الزبائنيكلفها مخـس مـرات أقـل مـن اكتـساهبا لعميـل جديـد فضامن والء 

 اجلودة والسعر. نيم، على أن حتقق تناسبا باملنتجـات واخلـدمات التـي تليب رغباهتم واحتياجاهت
 .بالنسبة للعاملين:2

دارة إمهية تطبيق فلسفة أ ختصارادارة اجلودة الشاملة، وميكن إعترب العاملني أحد أبرز ركائز جناح فلسفة ي
 :2اجلودة الشاملة على العاملني يف النقاط التالية

األفكار والرؤى التطويرية  توفر بيئة عمل تشجع على االبتكار وزيادة معدالت اإلنتاجية، وعـلى طـرح .أ
 ؛إجراءات العملوتطوير ني لتحس

 ؛العاملني نيرفع معدالت الرضا الوظيفي ب .ب
 ؛األعمالجناز إاختصار الوقت يف  .ج
 ؛تطوير وتبسيط إجراءات العمل .د
 ؛ واضحةريوفق معاي العاملنيسهولة قياس أداء  .ه

                                                           

، ص، 5102، االكادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، القاهرة، مصر، شروط التطبيق-االساسيات-دارة الجودة الشاملة المفهومإبلية احلبيب،  1 
005. 

  2 املرجع السابق، ص، 002.
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 ؛رفع مستوى التعاون والتكامل بين اإلدارات .و
 ؛على العمل بروح الفريق الواحد العاملنيتدريب  .ز

 ؛ة الفائدة أو املتكررةميعد واألعمالاملهام  ستبعادا .ح
 .الزبائنو  العاملني نيرفع مستوى الثقة وزيادة الكفاءة العملية ب .ط

 : للمؤسسة.بالنسبة 3

 حقق الكثري مندارة اجلودة الشاملة إن انتهاج الكثري من املؤسسات الرائدة حول العامل فلسفة إ
 :1الشاملة بالنسبة للمؤسسة يف النقاط التاليةدارة اجلودة إمهية أتظهر ، و هلاالنجاحات 

يعد مستوى اجلودة من أهم املؤثرات عـلى املـزيج التـسويقي الـذي يـؤثر بدوره على حجم الطلب،  .أ
 ؛سيكرر اإلقبال عليه ويقنع اآلخرين به زبونوعند توفر مستوى اجلودة املطلوب للمنتج أو اخلدمـة فإن ال

ة التنافسية يف السوق، حيث أن اجلـودة هـي أحد أبرز اجلوانب األساسية حتقيق الرحبية وزيادة القدر  .ب
إلعطاء ميزة خاصة للمنتج أو اخلدمة يف ظل اجلودة العالية للمنتجات واخلدمات املعروضة، وهو ما يعين 

ـا حتقيـق التميز من خالل تقدمي كل ما هو نادر وفريد من نوعـه، وهـذا مـا حيـتم عليه ؤسسةبالنسبة للم
الذهاب إىل أبعد من اخلصائص املادية للمنتجات ومواصفات اخلـدمات ليـشمل كل ما يتعلق باملنتج أو 

 الزبونولتحقيق التميز ينبغي إشراك  لكاخلدمة مما له تـأثري عـلى القيمـة التـي يتلقاهـا العميـل منها، لذ
 .ليكون جزءا فاعال يف إنتاج املنـتج أو تقدمي اخلدمة

تكـاليف باهظـة تـؤثر سـلبا عـلى أرباحها وسيولتها النقدية،  املؤسسةيرتتب على غياب اجلودة حتمل  .ج
ورمبا حىت على بقائها يف السوق، إذ أن ظهور وحـدات معيبـة يف املنتجـات أو عيـوب يف اخلـدمات لـه 

واملـوارد املختلفـة واليـد  وخارجهـا ،وهـي تكـاليف مـضاعفة يف الوقـت املؤسسةتكـاليف باهظـة داخـل 
العاملـة والطاقات املستهلكة، بداية يف إنتاج الوحدات املعيبة، وثانيا يف اسـتبدال أو إصـالح هـذه 
الوحـدات ،وقـد يـضاف إليهـا تكـاليف املـسؤولية القانونيـة عـن اجلـودة، وهي تلك التعويضات اليت قد 

ار التـي قـد تسببها هلم منتجاهتا أو خدماهتا غري اجليدة، حيث يتزايد مقابـل األضر  املؤسسة للزبائنتـدفعها 
 باستمرار عدد احملـاكم اليت تتوىل النظر واحلكم يف مثل هذه املسائل.

 هداف ادارة الجودة الشاملة:أ ثانيا.

دف الزبون وحتقيق تطلعاته من هذا اهل إرضاءاجلودة الشاملة هو  إلدارةإن اهلدف الرئيسي واألساسي 
 فيما يلي: إمجاهلااجلودة الشاملة اليت ميكن  إدارة األخرى األهدافبعض  إبرازميكن  األساسي

                                                           

 .002-003ص،  سابق،بلية حبيب، مرجع  1 
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 ؛1مواصفات للتصميم املنتجات إىلالزبون وتطلعاته وترمجتها  حتياجاتاالرتكيز على  .0
ختفيض التكاليف بتقليل األخطاء ونسبة تكرار العمل والعمل اإلضايف أي حتقيق اجلودة من املرة  .5

 ؛2األوىل
خدمة ذات جودة عالية للزبون  أوتقدمي سلعة  طاملا جيري الرتكيز على ؤسسةتعزيز املوقف التنافسي للم .3

 ؛3اخلدمة أو لمنتجلوالء الزبون  وبالتايل زيـادة
حيقق تطبيق إدارة اجلودة الشاملة زيادة اإلنتاجية واألرباح احملققة، مما يساعد يف رفع الكفاءة اإلدارية  .2

 ؛4من خالل زيادة احلصة السوقيةواإلنتاجية، 
السليمة بني مجيع العاملني  والعالقات اإلنسانيةتوفري جو من التفاهم والتعاون واالتصاالت املفتوحة  .2

 ؛كان حجمها ونوعها حيث حيل التعاون واملساندة بدال من التنافس باملؤسسة مهما
بالتدريب املستمر من جهة، ومن خالل خلق بيئة  تنمية مهارات وقدرات املوظفني من خالل االهتمام .7

 ؛واإلبداع من جهة أخرى االبتكارتؤدي للرضا الوظيفي وتشجيع  عمل مناسبة
 ؛5زيادة حركة ومرونة املؤسسة يف تفاعلها مع املتغريات واستجابتها بسرعة ومرونة .6
 :6دارية عن طريق ما يلييف املقومات اإلحتدث تطويرا  .2

 حتقيقها؛واملسئولية عن  ا،هتـا، ومواصـفاهتمتكامل للجودة حيدد جماال نظامأ.  
 حتقيقها؛حمددة للجودة ميكن قياسها، ومتابعة  أهداف .ب
 .ا اجلميعهب واضحة للجودة، ومعلنة يلتزم سياسة .ج 

 

 

 

                                                           

  .070، ص، 5105، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،اإلدارة الصحية وفق نظام إدارة الجودة الشاملةنور الدين حاروش،  1 
  .27، ص،5112، دار اليازوري، عمان، األردن،إدارة الجودة الشاملةحممد عبد العال، راتب جليل صويص، غالب جليل صويص،  2
  .30بق، ص،يوسف بومدين، مرجع سا 3 
، جملة مكتبة امللك فهد الوطنية، إدارة الجودة الشاملة دراسة ونموذج مقترح لها في مكتبة الملك فهد الوطنيةحممد بن عبد العزيز الراشد،  4

  .06ص، ،5100 ،5السعودية، العدد

، 5102دكتوراه غري منشورة، جامعة بسكرة، اجلزائر،، أطروحة متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ظل قيادة إبداعيةربيع املسعود، 5  
  .30ص،

 00ص، اجلزائر، ،5117 ،2العدد الباحث، جملة ،الخدمية المؤسسات في الشاملة الجودة دارةإ عيشاوي، بن امحد 6 
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 الشاملة: مبادئ إدارة الجودة لثاملطلب الثا

إدارة اجلودة الشاملة وميكن الرتكيز على هذه  يهاعليف حتديد املبادئ اليت ترتكز  الباحثونلقد اختلف 
 حوهلا: تفقااملبادئ اليت 

 اإلدارة العليا: التزامو  الزبون أوال. التركيز على 

 :الزبون التركيز على . 1

اخلارجي والعميل الداخلي، حيث ال يقتصر  الزبونا كل من من مبدأ رض الزبونرة الرتكيز على تنطلق فك
اخلارجني للمؤسسة فقط،  الزبائنيف فلسفة إدارة اجلودة الشاملة على  )عميل أو زبون(املقصود بكلمة 

ولكن يتسع هذا املفهوم ليشمل أيضا العمالء أو الزبائن الداخليني ،وهم األفراد العاملني يف خمتلف الدوائر 
على الزبون هو أهم مبدأ تقوم عليه إدارة اجلودة الشاملة  حيث الرتكيز  أنحيث ،1واألقسام داخل املؤسسة

تسعي املؤسسة إلشباع حاجات الزبون و تطلعاته بصفة مستمرة وقياس مدى رضاه عن جودة السلع 
 : 2واخلدمات املقدمة باستمرار وتتمثل خطوات تطبيق هذا املبدأ فيما يلي

 ؛.... اخلواجلدارة  التسليم، الوقتمن ناحية الزبون فهم حاجات  .أ
 ؛توصيل حاجات وتطلعات الزبائن لكافة أجزاء املؤسسة .ب
 ؛والتطلعاتاملصلحة والزبائن من حيث احلاجات  أصحابضمان التوازن بني  .ج
 جودة السلع، والعمل وفق النتائج؛ قياس مدى رضا الزبون عن .د
 الزبائن.العالقات مع  إدارة .ه

 ا:ياإلدارة العل لتزاما .2

اجلودة الشاملة،  ودعم إدارة بتنفيذمبدأ قيام إدارة املؤسسة  هو مبادئ إدارة اجلودة الشاملة أهمإن من 
 والعاملني العلياالدعم تصبح اجلودة جمرد شعار، وكذلك من الضروري إدراك اإلدارة  هذايف ظل غياب  هألن
م إدارة فهو مل سهاومحا العلياتبين اإلدارة  إنف .األرباح وزيادة الرتشيدمن حيث  التطبيق عملية قهملا ستحق هبا

إدارة اجلودة فهوم م تطبيقوجناح  املؤسسة، يعترب حجر األساس يف جناح تطبيقهااجلودة الشاملة ودعم 
 .3اخلدمةأو  املنتج يف مستوى جودة االمتيازعلى بلوغ  العاملنيالشاملة، كما أن ذلك يسمح مبكافأة 

                                                           

  .62بن عيشاوي، مرجع سابق، ص، محدأ 1 
2 R. C. Mishra, ANKIT SANDILYA, Op .Cit, P, 138. 

، جملة الباحث، اجلزائر، إمكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الجزائرية دراسة حالة جامعة بسكرةعمار بن عيشي،  3 
  .322، ص، 5102، 02العدد
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 والوقاية من األخطاء اتالتركيز على العمليثانيا. 

 . التركيز على العمليات1

لتحقيق النتائج املرغوبة من إدارة اجلودة الشاملة بفاعلية أكثر عندما يتم إدارة املوارد املتاحة واألنشطة 
 :1وات التالية طاملتعلقة هبا كعملية ولتحقيق ذلك جيب املرور باخل

 ؛النتائج املرغوبة إلجنازحتديد العمليات املتعلقة  .أ
 ؛حتديد وقياس مدخالت وخمرجات العملية .ب
 ؛املؤسسةالعمليات مع مهام  روابطحتديد  .ج
 العالقة بالعمليات. وأصحاباملخاطر احملتملة للعمليات على الزبائن واملوردين  وتأثرياتج ئتقييم نتا .د
 ؛العملياتسلطات املسؤولية واملسائلة املتعلقة بتسيري  تعيني بوضوح .ه
 ؛بالعملياتوأصحاب العالقة  املوردين، د كل من الزبون الداخلي واخلارجي،حتدي .و
عند تصميم العمليات جيب األخذ بعني االعتبار خطوات العملية وكذلك مقاييس الرقابة على تدفق  .ز

 املرجوة.الالزمة لتحقيق النتائج  واألخرى املعلوماتية التجهيزات، املوارد للتدريب، األنشطة، احلاجة

 بدل التفتيش: األخطاءالوقاية من . 2

 إن نظام اإلدارة باجلودة الشاملة ليس منوذجا إلدارة األزمات، بل إن تطبيق مبادئه حيول دون
 الكثري من التكاليف اليت تنفق الكتشـاف هذه املشاكل املؤسسةوقوع مشاكل نقص اجلودة، وجينب 

 :2املنافع التاليةوتصحيحها وبالتايل ميكن تبين هذا النظام من حتقيق 

 ؛تقلل من املال والوقت اللذين ينفقان يف اكتشاف املشاكل    .أ
 ؛جتعل العاملني مهتمني بصفة مستمرة بأمهية اجلودة الشاملة  .ب
 .تسمو بالثقة يف عملية اإلنتاج  .ج

 

 

                                                           
1 R. C. Mishra, ANKIT SANDILYA, Op .Cit, P، 138. 

 جامعة فرحات عباس، دكتوراه غري منشورة، أطروحة الجودة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، إدارةهندسة نظم  إعادة قامسي كمال، 2 
  .055 ،، ص5100اجلزائر، سطيف،
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 :اتخاذ القرارات بناءا على الحقائقمشاركة العاملين و  ثالثا.

 :. مشاركة العاملين1

 العنصر البشري هو النواة األساسية إلدارة اجلودة الشاملة فهو الوسيلة األساسية لتحقيق اجلودة ملنتجات إن
 إىل القياديباعتباره اجلزء الفعال يف كافة مستويات اإلدارة للمؤسسة من املستوى  ،وخدمات املؤسسة

 :1دارة اجلودة الشاملة ما يليإسفة كما يتطلب املورد البشري يف فل  ،للمؤسسة األدىن اإلداريةاملستويات 

 ؛تأهيل وتدريب العنصر البشري على تطبيق هذه املنهجية اجلديدة .أ
ن واحد، حتقيقا لغاية هامة وهي زرع أتبين سياسة حوافز سليمة قائمة على التحفيز املادي واملعنوي يف  .ب

 ؛حد من املقاومة بأدىنالوالء واالنتماء لدى العنصر البشري، وجعله متقبال لكل شيء جديد 
 بداع واالبتكار؛تشجيع اإل .ج
 زرع روح املشاركة والتعاون لدى العاملني والعمل يف الفريق. .د
 الحقائق:القرارات بناءا على  تخاذا. 2

جيعل منها  العشوائية، وإمنا أساسعملية اختاذ القرارات على  قيمتاجلودة الشاملة ال  إدارة فلسفة إن
 وأهدافها املؤسسةاحلقائق واملعطيات امليدانية والواقعية حول نشاط  أساسعملية هامة مبنية على 

واملعايري اخلاصة جبودة املنتجات وهذا لضمان استقامة العمل وحتقيق الرشادة يف اختاذ  واسرتاتيجيتها
 .2القرارات والبعد عن العشوائية

 :وإدارة العالقة مع املوردين املستمر التحسين رابعا. 

 املستمر. التحسين 1

 اإلجراءاتمبين على جمموعة من  املؤسسةعمل  نأمفهوم التحسني املستمر مبين على فرضية  إن
فالتحسني املستمر هلذه العمليات هو  واخلدمات، وبالتايلالسلع  إنتاج إىلاليت تؤدي  واألنشطةواخلطوات 

 .3حتقيق جودة املنتج هلا، وبالتايل أفضل أداءالذي يضمن 
  املوردين:. إدارة العالقة مع 2

مد وحتكمها طبيعة التكاليف، بينما ترى العالقة مع املوردين من املنظور التقليدي هي عالقات قصرية األ
مد وترتكز على اجلودة اليت أهنا عالقات طويلة األدارة اجلودة الشاملة العالقة مع املوردين على فلسفة إ

  .4و التكاليف اال دورا حمدودا هبذا الشأنأيقدمها املوردين من بضائع وخدمات وال يلعب السعر 
                                                           

 .001 ص،مرمي خلج، عبد القادر براينيس، مرجع سابق،  1 
  2  لعلى بوكميش، مرجع سابق، ص،22.

  3 مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص،22.
 .52، ص، 5101 االردن، ، والتوزيع، دار صفاء للنشر ادارة الجودة الشاملة في المنظمات المتميزةمحود، روان حممد منري،  كاظمخيضر   4 
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 الفكرية إلدارة الجودة الشاملة اإلسهامات :الرابعاملطلب 

يكن وليد فرتة زمنية حمددة إمنا كان بفضل  احلايل ملإن تطور فلسفة إدارة اجلودة الشاملة بشكلها 
ولكن ما ميز هذه اإلسهامات هو اختالف املختصني واملهتمني مبجال اجلودة. إسهامات العديد من 

جماالت تركيزها، فمن اجلانب اإلداري والتنظيمي قدم كل من دميينغ وجوران جمموعة من املبادئ واألسس 
للجودة، يف حني ركز كروسيب على املعيب الصفري وسبل حتقيق املطابقة  اليت تساعد على بناء البنية التحتية
مفهوم السيطرة الشاملة للجودة كأساس للتفوق التنافسي. ومتثل  مفاجينبو وسالمة األداء، بينما قدم أرماندم 

للتغيري واليت تؤسس لثقافة اجلودة الشاملة كمنهج  ايشيكاوااملدخل الياباين يف جممل األفكار اليت قدمها 
 . املؤسساتالتنظيمي يف 

 :)ديمينغ وجوران(االسهامات املتعلقة بالجانب التنظيمي واإلداري . أوال

جاء املؤسسة أبرز املسامهات اليت تؤكد على مسؤولية اإلدارة العليا، املبادئ التنظيمية، وسياسة اجلودة يف 
 هبا كل من دميينغ وجوران. وفيما يلي يتم التطرق إليها.

 Edward Deming) (1993-1900 ديمنغدوارد إ. 1

يلقب دميينغ بأب اجلودة، نظرا إلسهاماته العديدة لتأسيس مدخل إدارة اجلودة الشاملة، وفيما يلي أهم 
 املدخل.اجملاالت اليت تربز وجهة نظره ملتعلقة هبذا 

جمموعة من املبادئ التنظيمية تساعد إدارة املؤسسة على تعزيز  دميينغقدم  :عشر األربعةاملبادئ . أ
 : 1ميكن تلخيصها كما يلياجلودة، وتدعم التزامها  جتاهامسؤوليتها 

 ؛منتجاهتاودة ججل حتسني أحتديد هدف ثابت للمؤسسة من  -
الرتكيز على على إدارة املؤسسة أن تعي تغري هدف الرقابة من الرتكيز على منع وقوع األخطاء أكثر من  -

 ؛اكتشافها وحماسبة املتسببني من خالل الرقابة الوقائية
على كافة العاملني يف كل مستويات جيب حيث  تبين فلسفة التحسني والتطوير ملواجهة التحديات، -

  ؛يتعلموا مفهوم اجلودة أناملؤسسة 
ن مصاحلهما  الطرفني وذلك أليما بنيتبىن العالقة بني املؤسسة واملوردين على الثقة املتبادلة والتعاون ف -

 ؛هلافاملؤسسة تنظر إىل املوردين على أهنم شركاء  واحدة،

                                                           

  1  امحد بن عيشاوي، مرجع سابق، ص ص،33-35.
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باستمرار، بناء اجلودة يف كل نشاط ويف كل عملية وهذا يتطلب التعاون بني من  اإلنتاجحتسني نظام  -
من خالل والعميل، ويقع على عاتق اإلدارة حل املشكالت وختفيض االحنرافات يف األداء يقدم السلعة 

 ؛استخدام األساليب اإلحصائية املعروفة
االهتمام بالتدريب، يشمل التدريب على أساليب حتسني اجلودة وعلى تنمية مهارات العاملني من  -

 ؛خالل إتباع األساليب احلديثة يف التدريب لتخدم عملية التحول إىل إدارة اجلودة الشاملة
وتشجيع  إلبداعالظروف املناسبة  إجيادتعمل على مساعدة العاملني على  أنالقيادة الفعالة واليت جيب  -

 ؛بالشكل املطلوب أعماهلميؤدوا  أنلتحسني مهاراهتم حىت يستطيعوا  االقرتاحات وتسعى
خالل تشجيع اإلدارة االتصاالت الفاعلة بينها وبني العاملني مما خيلق مناخا  ، منالقضاء على اخلوف -

 ؛بعيدا عن األساليب التقليدية املبنية على التخويف والعقاب مناسبة، جيدا للتجديد وظروف
طريق حل الصراعات التنظيمية بني العاملني وإحالل التعاون بينهم من خالل  العمل عنتفعيل فرق  -

 ؛فرق العمل وتفعيل دورها لتحقيق أهداف املؤسسة إنشاء
إلنتاجية ل أعلىالتخلي على الشعارات واهلتافات والتحذيرات املوجهة للعاملني واليت تطالبهم مبستويات  -

أي منع  بدون تقدمي الوسائل الالزمة لذلك اليت تساعد العاملني الوصول إىل حتقيق العيوب الصفرية،
 ؛اإلنتاجوقوع األخطاء متاما أثناء عمليات 

العاملني لكي  أمامرقمية  أهدافوضع  نباجلودة، ألدون ربط ذلك  تاجلإلنرقمية  أهدافجتنب حتديد  -
 ؛توجيههم وتركيزهم على حتقيق الكم وليس اجلودة إىلحتقيقها يؤدي  إىليسعوا 

 أداءولتمكينهم  أكثرومعارف  أفضلالعاملني مهارات  إلكسابتشجيع التعلم والتطوير الذايت وذلك  -
 ؛األفضلبالشكل  أعماهلم

 إجراءخالل  الشاملة، مناجلودة  إدارة فلسفةلدفع عملية التحول حنو تطبيق  املالئمالتغيري  إحداث -
تنظيمية لكي تتناسب مع تطبيق التغريات الالزمة يف اهلياكل التنظيمية للمؤسسة وكذلك الثقافة ال

 الفلسفة اجلديدة املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة.
 ديمنغ السبعة القاتلة: أمراض. ب

دمينغ إىل أن هناك سبعة عوامل هلا تأثري سليب على مستقبل املؤسسة مساها األمراض السبعة  أشارقد 
 :1القاتلة آو املميتة وهي

 ؛األهدافعدم االستمرار يف وضع األهداف حنو التحسني وغموض تلك  -

                                                           

  1 نواف حممد البادي، الجودة الشاملة في التعليم وتطبيقات االيزو، دار اليازوري، عمان، األردن،5112، ص،77.
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 ؛فقطالرتكيز على األرباح قصرية األجل  -
وختويف العاملني بالتأثري على مستقبلهم الوظيفي  األفراد،عدم كفاءة أنظمة التقييم التقليدية ألداء  -

 ؛األنظمةنتيجة هذه 
 ؛اإلدارةالتغيريات الكثرية يف  -
 ؛فقطالكم  أساسعلى  اإلدارة -
 ؛خطوة أولعدم بناء نظام اجلودة يف املنتجات من  -
 القانونية.يف جماالت ضمان املنتج واالستشارات واألمور ضرورية الالتكاليف الغري  رتفاعا -
 :)Joseph Juran) 1994-2998جوزيف جوران  إسهامات . 2

يف تطوير  0252هو مهندس شارك سنة  يعترب جوران من الشخصيات احملورية يف تاريخ اجلودة،
يف مخسينيات  يف شيكاغو، إلكرتيكللجودة يف قسم مراقبة اجلودة يف مصنع وسرتن  اإلحصائية األساليب

 املؤسسات، يفعلى طلب املؤسسات اليابانية إللقاء حماضرات على مديري  ابناء دمينغمثل  ،القرن املاضي
جوزيف  ألفكارففي تطور الحق ، 1تلقى كتابه دليل مراقبة اجلودة رواجا كبريا يف اليابان 0220سنة 

تعاجل اجلودة من خالل  رأيهعليها ثالثية اجلودة وهي حسب  أطلقفكرة  0227جوران فقد قدم سنة 
  :2ثالث عمليات وهي

 وميكن من خالله متابعة عملية اجلودة،اجلودة، وتتم من خالل بناء برنامج ملستوى  تخطيط الجودة:. أ
العمليات اليت تسهل على  أو األنظمة أواخلدمات  أون اهلدف من التخطيط هو تطوير املنتجات إو 
 يلي: ويتم التخطيط وفق ما زبونمعرفة توقعات ال ؤسسةامل

 ؛زبونال أو دحتديد املستفي -
 ؛وتوقعاهتم زبائنال حتياجاتاحتديد  -
 واحتياجاته. زبونطوير املنتج مبستوى توقعات الت -
 أواملستهدف  باألداء ومقارنته إلنتاجالفعلي  األداءوتتم من خالل تقييم  مراقبة الجودة وضبطها:. ب

مث االستمرار باستخدام  املخططة، واألهدافالقصور وحماولة تقليل االجناز  أوجهمع حتديد  املخطط،
 القصور. أوجهمعاجلة يف  اإلحصائية األساليب

 .3حيث يتم وفق هذه املرحلة كسر مستويات اجلودة اليت حتققت فعال تحسين الجودة:. ج

                                                           
1 Frédiric CANARD, Op.Cit. , P, 192. 

  .22،ص، 5116،نوالتوزيع، عمان، األرددار جرير للنشر  ،إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي أو الخدمي مهدي السامرائي،2  
3 Frédiric CANARD, Op.Cit. , P, 193. 
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 والشكل التايل يشرح ثالثية جوران:
 الجودة وفق جوران.(: مراحل تحسين 3) رقم الشكل

 
 التعلم                     

Source: Behnam Neyestani, Principles and Contributions of Total Quality Management (TQM) Gurus on 

Business Quality Improvement, Munich Personal RePEc Archive, Germany, 2017, P, 8. 

 :كروسبي واملطابقة مع املواصفات حسب منظور البحث عن املعيب الصفري  .ثانيا

كانت البداية العملية لكروسيب عندما التحق  يعد فيليب كروسيب من أشهر رواد اجلودة األمريكيني،
بني العديد من الوظائف إىل أن أصبح مديرا للجودة يف مؤسسة مارتن ماريتا  األمريكية، تنقلبشركة كروزيب 

الذي  (Quality is Free) سنة صدر له كتاب حرية اجلودة . يف0262ىل إ 0272يف الفرتة املمتدة من 
 .1لقي رواجا خالل تلك الفرتة

أن املعيبات تساوي صفرا يف إطار  أي Zero defect كروسيب مبا يسمى باملعيب الصفري  جاء فليب
أن يرى  حيث، %26 أو %22العملية اإلنتاجية عكس اآلخرين الذين يقبلون جودة املنتج يف حدود 

ملدى معيارية القيادة وكذلك األدوات األخرى اليت تعكس معايري اجلودة أي  إال انعكاساهي  ما اجلودة
مدى مطابقة جودة املنتج للموصفات املوضوعة اخلاصة باجلودة عندما عرف اجلودة بأهنا املطابقة 

                                                           

  1 موقع /http://www.al-malekh.com/vb/f451/13659 مت االطالع يوم 5106/05/02 يف 02:27  
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رتكز عليها فلسفته وتتمثل فيما .كما حدد كروسيب أربع عشرة نقطة تعترب عصارة أفكاره اليت ت1للمواصفات
 :2يلي
 ؛ن اإلدارة لديها التزام باجلودة طويل األجلأجيب أن يكون واضحا  .0
 ؛تشكيل فرق جودة من خمتلف اإلدارات واألقسام داخل املؤسسة .5
 ؛حتديد أين تكمن املشاكل احلالية واحملتملة .3
 ؛تقدير تكلفة اجلودة وبيان كيفية استخدامها كأداة إدارية .2
 ؛الوعي بأمهية اجلودة والتأكيد على التزام اجلميع بذلك زيادة .2
 حتديدها؛اختاذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح املشاكل اليت مت  .7
 ؛وضع برنامج يوضح كيف نصل إىل انعدام العيوب .6
 ؛تدريب املشرفني للقيام مبسؤولياهتم اجتاه برامج اجلودة .2
لضمان أن اجلميع أدركوا التوجه  "a Zero defect Day يوم انعدام العيوبب "تكريس ما يسمى  .2

 ؛اجلديد
 ؛تشجيع األفراد والفرق على وضع أهداف التحسني على مستوى الفردي وللفرق أيضا. 01
 ؛أثناء حماولتهم حتقيق أهداف اجلودة اهو تشجيع العاملني على إعالم اإلدارة بالصعوبات اليت واجه. 00
 ؛هلم مسامهات فعالة يف حتسني اجلودة تكان  اللذيناالعرتاف جبهود العاملني . 05
 اجلودة؛تشجيع اجتماعات اإلدارة للعمل على حتسني . 03
 إعادة هذه اخلطوات باستمرار للتأكيد على أن حتسني اجلودة عملية ال تنتهي.. 02

 : فايجنبوم التفوق من خالل السيطرة الشاملة على الجودة من منظور . ثالثا

عمل يف شركة جنرال  اجلودة، حيثعلى الشاملة يعد فاجينبوم أول من نادي باستخدام مصطلح الرقابة 
جل أ من Total Quality Control إلكرتيك وبذلك أمكنه من استخدام نظام شامال للرقابة على اجلودة

على ضرورة التعرف على مشكالت  مبدأه وبين .3بقاء استمرارية اجلودة لدى مجيع العاملني يف الشركة
لية ختطيط وتطوير اجلودة بالدرجة ؤو . ووضـع مسيف أي مستوى من مستويات اإلنتاج اجلودة حال حدوثها

اجلودة وتعيني بتكوين جملـس للجـودة مهمته التعرف على مشاكل  اإلنتاج، ووجهاألوىل على عاتق إدارة 
                                                           

  .22،ص، 5111،ناملسرية، عمان، األرددار  إدارة الجودة الشاملة، خيضر كاظم محود،1 
 والتوزيع،دار زهران للنشر  ،الجودة الشاملة مدخل نظري وعملي نحو ترسيخ ثقافة الجودة وتطبيق معايير التميز إدارةشعبان، إياد عبد اهلل  2

  .30،ص، 5112عمان األردن،
  .22،سابق، صمرجع  مهدي السامرائي،3 
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مرحلة تصميم  أنــه مــن الــضروري أن تنطلــق عمليــة الرقابــة مــن ''فــاجينبوم'' يــرىو ، 1اجلودةفرق لتحسني 
راضـيا عنـه، كـما يـرى بـأن كافـة أقـسام  يبقـى الزبوناملنـتج، عـلى أن تنتهـي عنـدما يـصل املنـتج إىل يـد 

مـن يـؤدون العمـل،  التـي تقـع يف األخـري عـلى عـاتق حتقيـق اجلـودة تتحمـل جـزءا مـن مـسؤولية املؤسسة 
وهــذا مــا يــسميه ب  يعنـي أن كـل عامـل جيـب أن يكـون مـسؤوال عـن أداء عملـه جبـودة متميـزة وهـذا

أكرب من حجم أو كمية اإلنتاج، إذ أنه يعطي للعاملني  ''اجلــودة مــن املنبــع''، كــما أنــه يــويل اجلــودة أمهيــة
كد على ما يعرف أكما ،2حالـة حـدوث مـشاكل أو اخـتالالت يف جـودة املنـتج يف احلق يف إيقـاف اإلنتـاج

دامة اجلودة إنتاج منتوج حيث يتم تصميم، بناء، تسوي و إب"هدف الصناعة التنافسي" والذي يقصد به 
 وخلص ''فاجينبوم'' إىل وضع عشر نقاط ،3"للزبونجدا حتقق الرضا التام  ةعند مستويات تكلفة اقتصادي

 :4اجلودة، وهي متثل معايري جناح إدارة اجلودة الشاملة، وهي متثل فلسفته اخلاصـة برفـع مـستوى
 ؛لكك  املؤسسة مستوى على واسعة عملية اجلودة أن .0
 ؛الزبون يقوله ما هي اجلودة أن .5
 ؛اختالف بينهما يوجد ال متكامل كل والتكلفة اجلودة أن .3
 ؛ذاته الوقت يف العمل وجمموعات األفراد لدى احلماس تتطلب اجلودة أن .2
 ؛إدارة أسلوب اجلودة أن .2
 ؛اآلخر على منهما كل يعتمد واإلبداع اجلودة أن .7
 ؛أخالقية عملية اجلودة أن .6
 ؛املستمر التحسني تتطلب اجلودة أن .2
 ؛اإلنتاجية طريق يف تكلفة واألقل مردودية األكثر الطريق هي اجلودة أن .2

 .واملوردين زبائنبال يرتبط شامل نظام خالل من تنفذ اجلودة نأ .  01

 

 

                                                           
اجلودة  إدارة ، جملةاإلنتاجيةدور إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تنمية الموارد البشرية بالمنظمات  مبارك داوود سليمان وعلي عبد اهلل احلاكم، 1

  .6ص، ،، السودان5102 ،0العدد الشاملة،
 .25حلبيب، مرجع سابق، ص،بلية  2 
، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة سطيف، إلدارة بالجودة الشاملة مدخل لترقية تنافسية المؤسسات الصغير والمتوسطةبوحرود فتيحة، ا3 

 .52، ص،5103اجلزائر،
 .22بلية حلبيب، مرجع سابق، ص، 4 
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  )(Ishikawa شيكاواإياملدخل الياباني حسب أفكار . رابعا

 يف اهلندسة حيث حصل على دكتوراه منظري اجلودة درس اهلندسة يف جامعة طوكيو، أشهريعترب من 
هي رقابة صل على جائزة دميينغ للجودة ومن أشهر مؤلفاته" ما حت ا، كم0271ورا سنة بروفس وأصبح
رقابة مثل خمطط ال أدواترواد استخدام  أكرب أحد يشيكاواإويعترب  ،1الطريقة اليابانية" "الشاملة؟اجلودة 
 %22 حل بإمكاننه أ "، حيثالسبع لرقابة اجلودة األدواتوكذلك استخدامه ملا يسمى " واألثرالسبب 

 :2فيما يليطة هذه األدوات واليت ميكن اختصارها سامن مشاكل اجلودة بو 
ويف نفس الوقت  األسباب،من  %51 من املشاكل تعود إىل % 21 نأالذي يفيد ب :مخطط باريتو. 1

 .% 21 املشاكل تعود من 51%
حيث تعرض بيانات هذه الظاهرة  ،يعتمد عليها لدراسة ظاهرة معينة فهي أداة :خرائط املطابقة .2

 .خالل فرتة معينة
عن  أوليةوذلك بغرض حتديد نظرة  ،لعرض طبيعة العالقة بني متغريين يستخدم االنتشار:ط طمخ .3

 العالقة.
والتعبري عنه بصورة رقمية وبيانات   اإلنتاجاالختالف يف  إلبراز اخلرائطم هذه متص الرقابة: خرائط .4

 كمية.
وهي مجع وتسجيل معلومات نوعية وكمية املتعلقة باملشكلة املطروحة وتصنيفها  قائمة املراجعة:. 5

 وتنظيمها لتحديد مواطن اخللل.
 ..... اخل املخططات البيانية. 6
 ايوضح هذ السمكة، حيثخمطط ايشيكاوا وعظم  أيضا تسمى :واألثربب مخطط تحليل الس. 7

أوال اذ يتم حتديد املشكلة  باملشكلة املراد حلها، األسبابحلها وعالقة هذه  املشكلة املراد أسباباملخطط 
السمكة مبؤخراهتا، اليت توضع عليه  رأسيتم رسم خط الوسط الذي يربط  السمكة، مث رأسوضعها يف  ويتم

الثانوية  األسبابواليت متثل  حيث تتفرع على خط الوسط فروع ثانوية، الرئيسية للمشكلة، األسباب
 .3للمشكلة

 
 

                                                           
1 Edward Sallis, Total Quality Management in Education ,Kagan Page ,London ,UK ,3rd Edition,2012,P,48. 
2 Behnam Neyestani, Principles and Contributions of Total Quality Management (TQM) Gurus on Business 

Quality Improvement, Munich Personal RePEc Archive, Germany, 2017, P, 8. 
  .012،سابق، صمرجع  امحد بن عيشاوي، 3
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 9001 نظام إدارة الجودة املبحث الثالث:

دارة إحدثتها فلسفة أ اليتبالغا والثورة  هتمامااولتها املؤسسات أصبحت اجلودة هلا مكانة بارزة و أملا 
دارة اجلودة إمرجعي يتضمن متطلبات لوضع نظام  إطار سللتقيي العامليةصدرت املنظمة أ الشاملة،اجلودة 

دارة إيف هذا املطلب العناصر التالية: مفهوم وتطور نظام  سيتم تناوللذلك فعال وكفء داخل املؤسسة، 
 ومزايا وعيوب احلصول عليها. ISO 9001   اجلودة، متطلباته، خطوات احلصول على شهادة

 الجودة  إدارةنظام  وتطور  األول: مفهوماملطلب 

 يلي:دارة اجلودة وفق ما إمفهوم وتطو نظام  سيتم تناوليف هذا املطلب 
 :ISO9000التعريف بسلسلة املواصفات أوال. 

واليت تعين "ISOS " الذي يأيت أصله من الكلمة املنظمة الدولية للتقييس، سماهو " ISO " إن مصطلح
"  International Standardization"للتسمية املعروفة اوهي ليست اختصار .1"متساو

Organisation" ويف املوصفات تعين "ISO "حيث أن مقارنة مع املواصفات، يءتساوي الش " 
ISO"،وتعترب كافة املواصفات  هي منظمة دولية غري حكومية وليست جزاء من منظمة األمم املتحدة

من البلدان تبنتها كموصفات  الكثري أنيتم تطبيقها باجلرب مع  وال ختياريةاواملعايري الصادرة عن املنظمة 
وهي " منظمة عاملية جتمع منظمات الوطنية  1491سنة "  ISO" منظمة أنشئت.2وطنية خاصة هبا

املتعلقة به حول العامل ،هتدف  واألنشطةتعزيز وتطوير التقييس  إىلهتدف و دولة ، 112من  ألكثرللتقييس 
التقنية  ،تسهيل تبادل السلع واخلدمات بني بلدان العامل وتطوير التعاون يف اجملاالت الفكرية ،العلمية إىل

صدرهتا املنظمة  املكتوبة املواصفات من سلسلة عن عبارة"  نهأ على ISO 9000ويعرف  ."3واالقتصادية
 نظام يف توفرها املطلوب الرئيسية العناصر وتصف املواصفات هذه وحتدد ،0226العاملية للتقييس سنة 

و خدمات أن منتجاهتا، من سلع أدارة املؤسسة للتأكد من إن تصممه وتتبناه أالذي يتعني  اجلودة إدارة
  "4و توقعات الزبونأو رغبات أو تتفوق على حاجات أتتوافق 

                                                           
اجلزائر  جامعة تلمسان، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ،محاولة تحليل عوامل ضعف إدارة الجودة بالمؤسسة الصناعية الجزائرية بوعاليل عائشة،1
  .20،ص، 5102،
، 5100، األردنعمان  حامد للنشر والتوزيع، ، دارالجودةوتقنية وتجارية في  إداريةوصناعة الجودة مفاهيم  إدارة خضر مصباح الطيطي، 2 

  .32،ص
3Pierre LONGIN, Henri DENET, Construisez votre qualité, DUNOD, Paris, France, 2eme Edition, 2008, P, 

185. 
دراسة ميدانية على عينة من -في اداء المؤسسات الجزائرية 0999الحصول على شهادة االيزو  تأثيرمدى  بوقلقول اهلادي، ملوي امينة، 4

  .522، 5106، 6، العدد 5، اجمللد واالقتصادية اإلداريةوالدراسات  لألحباث املفتوحةجملة جامعة القدس ، -المؤسسات االقتصادية الجزائرية
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هدافها وغايتها، أمن جمموعة من املعايري القياسية املتنوعة حسب  ISO 9000 وتتكون سلسلة مواصفات
 :1املؤسسة، وتتمثل فيما يلي متارسهيضا باختالف نوع وطبيعة النشاط الذي أو 
دارة اجلودة وحتديد إساسيات نظام أساسيات"، ويصف "املفردات واأل نبعنوا :ISO 9000.املواصفة 1

 دارة اجلودة.إاملصطلحات اخلاصة بنظام 
ثبات قدرهتا إاملؤسسة حتتاج اىل أنن دارة اجلودة حيث إحيدد متطلبات نظام  :ISO 9001.املواصفة 2

ىل تعزيز رضا إواملتطلبات التنظيمية املعمول هبا واليت هتدف  الزبائنعلى توفري املنتجات اليت تليب متطلبات 
 .الزبائن

املؤسسة داء أواهلدف من هذا املعيار هو حتسني  داء،األرشادات لتحسني إهو  :ISO 9004.املواصفة 3
 طراف ذات العالقة.واأل الزبائنورضا 

 :ISO9001ثانيا. مفهوم نظام إدارة الجودة 

جمموعة اإلجراءات والعمليات والوسائل الالزمة  "بأنه ISO8402 املواصفة اجلودة وفق إدارةيعرف نظام 
 .2"لتطبيق إدارة اجلودة 

أو  القيام هبا، واملقاييس املؤسساتاليت جيب على  اإلجراءاتجمموعة من  نه "أيضا على أويعرف  
الدولية أو  واحملددة من قبل املنظمةاملواصفات اليت جيب توفرها يف عملها اإلنتاجي )سلع أو خدمات( 

 .3"يف مسعى منها للحصول على إحدى شهادهتا العاملية للمقاييس
دارة اجلودة، وكذا تنظيم إمرجعية دولية للشروط الواجب توفرها من ناحية  هنا"أويعرف كذلك على 

 .4ني املؤسسات"العالقة ب
الشاملة وميكن  ةدارة اجلودإدارة اجلودة على جمموعة من املبادئ واليت تبنتها من فلسفة إيعتمد نظام 

 حصرها يف العناصر التالية:
تفهم حاجياته احلالية واملستقبلية، وكذلك  أن ، لذلك عليهاالزبونباملؤسسة مرتبطة  :الزبون .التركيز على 1

 ذواقه.أمعرفة متطلباته االجتهاد ملعرفة 
                                                           

1 Pierre D. Landry, The ISO 9000:2000 Essentials A practical handbook for implementing the ISO 9000 
Standards, Canadian Standards Association, CANADA,3ed Edition,2001,P,10. 
2  SALAIMI FAYROUZ, Conditions et modes d’implication des ressources humaines dans un système de 

management de la qualité , thèse de doctorat ,Tlemcen, Algérie ,2016, P ,28. 

جملة املشكاة يف االقتصاد التنمية  إدارة المخاطر التسويقية، ودورها في  (ISO 9000)أنظمة إدارة الجودةمراد امساعيل، داين الكبري امعاشو،  3 
 .65، ص، 5107، 0والقانون، العدد 

على تحسين اداء قطاع الصناعات التقليدية  ISO 9001تطبيق نظام ادارة الجودة  أثرهوان بوعبد اهلل، قصاص فتيحة، طهراوي دومة علي،  4 
، جملة التنمية واالستشراف للبحوث بسكرة " GHAZEL-EL DATTE "حالة مؤسسة دراسة حالة مؤسسة دراسة-والحرف 

 .022، ص، 5102، 6، العدد 2والدراسات، اجمللد 
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خلي هلا وحيافظون عليه، وجيعل حميط دا بإنشاءن القادة هم الذين يديرون املؤسسة، يقومون إ .القيادة:2
 هداف املؤسسة.أفراد حتت قيادهتم يطمحون لتحقيق األ
سهامهم يف اختاذ القرارات يعطي إفراد يف خمتلف املستويات هم وقود املؤسسة و ن األإفراد: . مشاركة األ 3

  هدافها.أستعماهلم يف حتقيق ال أكثر قابلية
ن تتبع نظام العمليات وذلك أهدافها احملددة، البد عليها أحتقق املؤسسة  حىت النظرة العملية:.4

 بتحديد العمليات وتسيريها بدقة جبعل خمرجات عملية ما هي مدخالت العملية اليت بعدها.
ن تعتمد على حتليل املعلومات أحبيث على املؤسسة .استعمال قاعدة جيدة التخاذ القرارات: 5

 جل اختاذ قرارات فعالة.أواملعطيات من 
ن يكون العمل بني املوردين واملؤسسة على أحيث جيب  .املنفعة املتبادلة بين املؤسسة واملوردين:6
 ساس تبادل املنفعة بني الطرفني وهذا ما يساهم يف خلق القيمة.أ

دارة اجلودة، إكهدف دائم للمؤسسة والذي يركز عليه نظام  يعترب التحسني املستمر .التحسين املستمر:7
 خرى.طراف األع متطلبات الزبائن واألبا شإىل رفع قدرة املؤسسة على إوالذي يهدف 

 :ISO9001إصدارات نظام الجودة  تطور ثالثا. 

خرها أبعدة إصدارات  0226 ول مرة سنةأإنشاءها  اجلودة منلقد تطورات متطلبات نظام إدارة 
 وتتمثل يف مخسة إصدارات هي: ،5102 صدار سنةإ

 :1987االول  اإلصدار. 1

 أوهلا:جمموعة من املواصفات كان  TC176 اللجنة الفنية أصدرت 1491-1491 خالل فرتة

ISO8402  تاملواصفامث تال ذلك سلسلة من  باجلودة، املرتبطةواخلاصة بتعريف املصطلحات 
ISO9000، ISO9001، ISO9002، ISO9003، ISO9004 وطبقا ،وضماهناواخلاصة بنظام اجلودة 

او مخس أربع عليها كل  التأكيدمث يعاد  تتم مراجعة كل املواصفات، أنجيب  ISO9000نظام  إلجراءات
 .1األقلسنوات على 

 :1994الثاني  اإلصدار. 2

جماالت األنشطة حيث نطاق هذه معايري يشمل كافة  معايري، أربعةكان حيتوي على  اإلصدارهذا 
 :2للمؤسسة وتتمثل فيما يلي

                                                           

  .30ص، مرجع سابق، بوحرود فتيحة، 1 
2Gilles Teneau, Jean-Guy Ahanda, le guide commenté des normes et référentiels, EYROLLES, Paris, France, 

2009, P, 31.  



 الفصل األول  اإلطار المفاهيمي والنظري إلدارة الجودة
  

ائريةالمستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجزأهمية التحسين  33  
 _ دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية سطيف_

 

والرتكيب  التصميم، اإلنتاج، التطويراملؤسسة مثل  أنشطةاملعيار يغطي كافة  هذا :ISO9001املواصفة  أ.
 املساعدة. األنشطةوكافة 

 والرتكيب على اإلنتاج سسات اليت نشاطها يرتكزؤ امل هذا املعيار يغطي كل :ISO9002املواصفة  ب.
 .فقط ةاملساعد واألنشطة

 النهائي. ختبارواالالفحص  علىهو متعلق باملؤسسات اليت يقتصر نشاطها  :ISO9003ج. املواصفة 

 .1لإلدارةللمساعدة يف وضع نظام فعال  إرشاديهو دليل  :ISO9004املواصفة  د.

املخرجات النهائية عن طريق اختاذ إجراءات وقائية بداًل من جمرد فحص  أكد على ضمان اجلودةو 
 .للمؤسسة

 :2999الثالث  اإلصدار . 3

أو العملية دخل مفهوم السريورة أالسابقة حيث  إلصدارات وجوهري جاء كتغيري جذري اإلصدارهذا 
 ختصار املواصفاتإمت  املتطلبات، حيثكما أهنا تبنت مبادئ إدارة اجلودة الشاملة كأساس هلذه 

"9001ISO ،9002ISO،ISO9003  " املواصفةيف  "ISO9001 " يف:وتتمثل هذه املواصفات 

 تشمل التعريفات واملصطلحات. : ISO9000 .أ
 متطلبات نظام إدارة اجلودة. ملتش:  ISO9001 .ب
 لتحسني األداء. اتإرشاد:  ISO9004 .ج

 :2يلي ما اإلصدارمتت يف هذا  اليتالتغيريات  أهمومن 
 تقليل عدد املعايري. - 
 ؛املستمرلتحقيق رضا العميل والتحسني متطلبات واضحة  - 
 ؛العملياتمدخل يعتمد على إدارة  - 
 ؛أكربهيكل منطقي بشكل  - 
 ؛أصبح أكثر سهولة من طرف منظمات األعمال واملؤسسات الصغرية - 
 وكل األطراف املعنية. زبائنالتوجه إىل إرضاء ال - 

 
 

                                                           

  1 مهدي السامرائي، مرجع سابق، ص،320.
  .22،ص، 5102، عمان، األردن وائل لنشر والتوزيع، ، دارايزواإلداري ومعلوماتي نظم ومتطلبات وتطبيقات  المدخلالعزاوي، جنم 2
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 :2998اإلصدار الرابع . 4

 ،ISO9001 :0229 لتحل حملها ISO9001 :0222 خاصة باملواصفةهذا التعديل تضمن تعديالت 
 سنة إصدار أهنا مل تصدر متطلبات جديدة بل أعطت توضيحا للمتطلبات اليت نص عليها غري

توضيح أكثر ملتطلبات الصادرة يف  14000ISO البيئيةوكذلك زيادة االنسجام مع معيار اإلدارة ،02221
 .2اإلصدار السابق

 :2915الخامس  اإلصدار. 5

 :1102 هذا التعديل تضمن بعض التغريات اهلامة لكن ليست جوهرية وتتمثل التعديالت اليت جاء هبا

9001ISO 3فيما يلي: 
 ؛املواصفة حمتوى هيكلة إعادة .أ

 أسلوب وهو ، " thinking based Risk "راملخاط على املبين التفكري ملنهجية املواصفة بينت .ب
  ؛خارجًيا أو داخلًيا املؤسسة تواجها قد اليت والفرص املخاطر لتحديد

 حذف أشهرها كان  السابق، اإلصدار يف املتطلبات بعض حذف عن عبارة كانت  التغيريات بعض .ج
 ؛الوقائية واإلجراءات اإلدارة، وممثل اجلودة، بدليل اخلاصة البنود

 إدارة اجلودة واجلدول التايل يوضح هذه التغريات:تغيري مبادئ نظام  .د
 .2915واصدار  2998التغيرات الحاصلة بين اصدار  :(3)رقمالجدول 

 ISO9001 :5402مبادئ إدارة الجودة حسب  ISO9001 :2008 مبادئ إدارة الجودة حسب
 الرتكيز على العميل .الرتكيز على العميل

الرتكيز على  إىل باإلضافةمن مشاركتهم  تقويةالتزام العاملني وهو  .مشاركة العاملني
 .الكفاءات

 . )النظام هو إدارة جمموعة من العمليات املرتابطة (املقاربة بالعمليات .+ مدخل النظام يف اإلدارةاملقاربة بالعمليات
متاحة احلقائق الكاملة ليست دائما  (اختاذ القرارات بناءا على األدلة  .اختاذ القرارات بناءا على احلقائق

 .)توقيت اختاذ القرار  يف
 )املنظمات الناجحة تركز على التحسني (التحسني  .التحسني املستمر

 .)أي تقوية العالقة مع األطراف ذات املصلحة (إدارة العالقات .العالقات ذات املصلحة املتبادلة مع املوردين
Source: Luis Miguel FONSECA, José Pedro DOMINGUES, Listen to ISO 9001:2015 for organizational 

competitiveness: Correlation between change management and Improvement, Proceedings of the 11th 

International Conference on Business Excellence, 2017, P, 919. 

                                                           
  .30،صسابق، مرجع  بوحرود فتيحة، 1

2 John S Oakland, Op Cit, P, 247. 

  3 املواصفات الدولية لنظام إدارة اجلودة ايزو 2110 :5102 

http://bit.ly/1VlvMTu
http://bit.ly/1VlvMTu
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 صدارإدارة اجلودة بني إنه هناك تغريات هامة يف مبادئ نظام أمن اجلدول السابق ميكن مالحظة 
مدخل النظام  مت دمجحيث تقلص عدد املبادئ من سبعة اىل ستة مبادئ حيث  5102 صدارإو  5112

ميكن  اليتدلة وليست احلقائق ختاذ القرارات يكون بناءا على األلى املقاربة بالعمليات وكذلك التغيري يف اغ
ىل إاختاذ القرار وتوسيع مفهوم العالقات بعدما كانت حمصورة يف املوردين  تكون متوفرة يف توقيت الأ

 صدارإاملصطلحات بني  التعديالت يفهم أاجلدول التايل يوضح  ويف ،طراف ذات املصلحةاأل ىلإتوسيعها 
 .5102 صدارإو  5112

 .2915و 2998صدار إهم التغيرات في املصطلحات بين أ: (4)الجدول رقم 

2008 : ISO9001 5402: ISO9001 
 املنتجات واخلدمات املنتجات.

يضا غري حمدد يف بند أو  )غري مطابق(يستخدم بدال عنه االستثناءات.
 معني من املواصفة.

 املعلومات املوثقة. الوثائق والسجالت.
 بيئة تنفيذ العمليات. بيئة العمل.

 واخلدمات املقدمة من جهات خارجية.املنتجات  املنتجات املشرتاة.
 املزود اخلارجي. املورد.

 فراد.مشاركة األ فراد.اندماج األ
 التحسني. التحسني املستمر.

 دلة.استنادا على األاختاذ القرارات  اختاذ القرارات استنادا على احلقائق.
 دارة العالقات.إ عالقات تبادل املنفعة مع املوردين.

تطبيق متطلبات الجودة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية باستخدام المواصفة  عبد الناصر علك حافظ، قتيبة ناظم فرمان، المصدر:
، ص، 5106، 010، العدد 53، جملة العلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد دراسة حالة المركز العراقي الكوري iso9000) :(2015الدولية
012. 
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 ISO9001 :2915الجودة  إدارةنظام  الثاني: متطلباتاملطلب 

 5112 صدار سنةإوالذي أحدث الكثري من التغريات عن  5102 دارة اجلودة سنةإصدار نظام إبعد 
 : 1يلي فيمادارة اجلودة واليت تتمثل إهم هذه التعديالت كان يف متطلبات نظام أومن 

 : (The context of organization) املؤسسة إطار .والأ

 يتضمن إطار املؤسسة العناصر التالية:
 بأغراضهان حتدد املوضوعات اخلارجية والداخلية ذات العالقة أعلى املؤسسة  فهم سياق املؤسسة:.1

 .ااجلودة هبدارة إوتوجهاهتا االسرتاتيجية واليت تؤثر على قدرهتا على حتقيق النتائج املقصودة لنظام 
و املتوقع على قدرة بسب تأثريهم احلايل أ: طراف ذات املصلحةوتوقعات األ  حتياجاتافهم .2

لذلك  الزبائن واملتطلبات األخرىاملؤسسة على استمرار تقدمي منتجات وخدماهتا واليت تتوافق مع متطلبات 
 ا يلي:م جيب على املؤسسة حتديد

 ؛دارة اجلودةاألطراف املهتمة ذات العالقة بنظام إ  .أ
 ؛دارة اجلودةطراف املهتمة ذات العالقة بنظام إمتطلبات هذه األ .ب
 استعراض ورصد ومراجعة املعلومات املتعلقة باألطراف املهتمة ومتطلباهتم ذات العالقة. .ج

جيب على املؤسسة حتديد حدود وامكانية تطبيق نظام  دارة الجودة:إ. تحديد مجال ونطاق نظام 3
 االعتبار ما يلي:خذ بعني دارة اجلودة، مع األإ

 املوضوعات الداخلية واخلارجية؛ .أ
 طراف املهتمة ذات العالقة؛متطلبات األ .ب
 منتجات وخدمات املؤسسة. .ج
 : (Leadership)القيادة .ثانيا

ن قيادة املؤسسة هي اليت ختلق املناخ يعتمد بشكل كبري على القيادة، أل دارة اجلودةإن جناح أي نظام إ
 :من خالل دارة اجلودةإدارة املؤسسة قيادهتا والتزامها جتاه نظام إن تظهر أ لنجاحه، لذلك جيباملناسب 

 ؛دارة اجلودةإحتليل املسؤولية جتاه فعالية نظام  .أ
متوافقة مع اسرتاتيجية  وأهنادارة اجلودة قدم مت وضعهما إهداف نظام أن سياسة اجلودة و أضمان  .ب

 ؛ويتم تطبيقها داخل املؤسسة املؤسسة

                                                           

 .5102اصدار  ISO 9000اإلطار املرجعي  1  



 الفصل األول  اإلطار المفاهيمي والنظري إلدارة الجودة
  

ائريةالمستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجزأهمية التحسين  37  
 _ دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية سطيف_

 

 ؛منهجية العمليات والتفكري املبين على املخاطر تشجيع استخدام .ج
 ؛دارة اجلودةإتوفري املوارد الالزمة لتطبيق نظام  .د
 ؛تشجيع التحسني املستمر .ه
 ؛دارة اجلودةإللمسامهة يف فعالية نظام  داألفراتوجيه ودعم  .و
 ؛وضع ونشر سياسة اجلودة  .ز

ذات العالقة قد مت حتديدها  لألدوارن املسؤوليات والصالحيات إدارة املؤسسة من أ تتأكدن أجيب  .ح
 املؤسسة.والتكليف هبا ونشرها داخل 

 من: التأكدمن خالل  جتاه الزبون لتزامهاادارة املؤسسة إكما جيب على 
 ؛هبا بشكل دائم موااللتزاوفهمها  الزبونحتديد متطلبات  .أ

 ؛املنتجات واخلدماتن تؤثر على مطابقة ميكن أ اليتاملخاطر والفرص مع حتديد والتعامل  .ب
 .الزبائناحملافظة على تعزيز رضا  .ج

 : (Planning)التخطيط .ثالثا

 املرجوة،هدافه أدارة اجلودة وحتقيقه إجيب القيام هبا لنجاح نظام  اليتهم العناصر أيعترب التخطيط من 
 هم ممارسات التخطيط فيما يلي:أوتتمثل 

ىل املسائل الداخلية واخلارجية واملتطلبات وحتدد املخاطر إدارة اجلودة تنظر املؤسسة إعند التخطيط لنظام  .0
 ؛والفرص

ن أخذ بعني االعتبار التعامل مع املخاطر والفرص مع األن ختطط إلجراءات أجيب على املؤسسة  .5
 ؛ثار احملتملة على مطابقة املنتجات واخلدماتأن تكون متناسبة مع األجراءات جيب اإل

دارة اجلودة واليت إى مستوى املهام واملستويات والعمليات الالزمة لنظام هدافا للجودة علأتضع املؤسسة  .3
 ؛الزبائنن تكون متوافقة مع سياسة اجلودة، قابلة للقياس والرصد، هلا عالقة بتطابق املنتجات ورضا أجيب 

سؤول، ماذا ستفعل، املن حتدد املوارد املطلوبة، أهداف اجلودة جيب أعندما ختطط املؤسسة لكيفية حتقيق  .2
 ؛مىت تنتهي وكيف ميكن تقييم النتائج

ن يتم أن ذلك جيب دارة اجلودة فإإن هناك حاجة إلجراء تعديالت على نظام أعندما حتدد املؤسسة  .2
دارة اجلودة، إخذ بعني االعتبار: الغرض من التغيري والعواقب احملتملة، تكامل نظام ألبطريقة خمططة مع ا
 توزيع املسؤوليات والصالحيات.عادة إتوفر املوارد وتوزيع و 
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 : (Support)والدعماملساندة  .رابعا

دعم واملساندة للسري احلسن للنظام لدارة اجلودة يستدعي توفري جمموعة من املوارد لإن جناح نظام إ
 يلي: وتتمثل فيما

والتطبيق والصيانة  إلنشاءن حتدد وتوفر املوارد املادية واملعنوية والبشرية الالزمة أجيب على املؤسسة  .0
 ؛دارة اجلودةإوالتحسني املستمر لنظام 

وتؤثر حتت سيطرهتا  بأعمالالذين يقومون  لألفرادن حتدد الكفاءات الضرورية أجيب على املؤسسة  .5
 ؛دارة اجلودة والتأكد من كفاءاهتمإداء وفعالية نظام أعلى 

فراد الذين يعملون حتت سيطرهتا على وعي بكل من سياسة أن األجيب على املؤسسة التأكد من  .3
التطابق مع  مثار املرتتبة على عدإدارة اجلودة واألفعالية نظام  يفمسامهتهم و  هداف اجلودةأاجلودة، 

 دارة اجلودة. إنظام 
 : (Operation)التشغيل .خامسا

دارة لديها وتتمثل وجناح نظام اإل ري اجليد لعمليتهان تقوم ببعض املمارسات لتحقيق السأعلى املؤسسة 
 هذه املمارسات فيما يلي:

العمليات الضرورية للتوافق مع متطلبات تقدمي املنتجات  وتضبطن ختطط وتنفذ أجيب على املؤسسة  .0
 ؛جراءات احملددةن تنفذ اإلأواخلدمات و 

 ستفساراتامعلومات حول املنتجات واخلدمات والتعامل مع  على للحصول الزبائنالتواصل مع  .5
 ؛والتعامل مع الطلبات ووضع متطلبات حمددة إلجراءات الطوارئ عند احلاجة

 ؛من املنتجات واخلدمات والقيام مبراجعتها وتغريها مع توثيق هذه التغرياتالزبون حتديد متطلبات  .3
 ؛القيام بعمليات تصميم وتطوير للمنتجات واخلدمات .2
 ؛جيةضبط املنتجات واخلدمات املقدمة من جهات خار  .2
 ؛نتاج وتقدمي اخلدمات حتت ظروف خاضعة للرقابةب على املؤسسة القيام بتنفيذ اإلجي .7
و أن متطلبات املنتج أن تنفذ ترتيبات خمططة يف مراحل مناسبة للتحقق من أجيب على املؤسسة  .6

 ؛اخلدمة قد استوفيت
ن املخرجات غري املطابقة للمتطلبات قد مت حتديدها ومتييزها وضبطها أجيب على املؤسسة التأكد من  .2

 و بيعها.أملنع االستخدام الغري مقصود هلا 
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 : (Performance Evaluation) داءاأل تقييم  .سادسا

داء ن تقوم بتقييم األأالكفاءة والفعالية املرجوة جيب على املؤسسة  وحتقيقهدارة اجلودة إلنجاح نظام 
 خالل ما يلي: وذلك من

يعد القياس واملراقبة والتحليل والتقييم أمرًا بالغ األمهية لتقييم  :والقياس والتحليل والتقييم الرصد. 1
اهلدف من ذلك هو التعبري عن األداء الكمي والنوعي لنظام إدارة اجلودة وتقدمي و  ،أداء نظام إدارة اجلودة

 املعلنة.تقرير عن مدى تلبية العمليات ألهدافها 

جيب على املؤسسة القيام بتدقيقات على فرتات خمططة لتقدمي معلومات عما إذا   . التدقيق الداخلي:2
 دارة اجلودة:إكان نظام 

 ؛دارة اجلودة اخلاص هبا ومتطلبات هذه املواصفةإمتطابق مع متطلبات املؤسسة نفسها لنظام  .أ
 .مطبق بفعالية وحمافظ عليه .ب

اجلودة على فرتات خمططة للتأكد من استمرار  دارةإ راجعة نظاممبدارة املؤسسة إتلتزم  . مراجعة االدارة:3
 املؤسسة. ةمالءمته وكفاءته وفعاليته ومتاشيه مع إسرتاتيجي

 : (Improvement)التحسين .سابعا

الزبائن جراءات الزمة للتوافق مع متطلبات إن تنفذ أن حتدد وختتار فرص التحسني و أجيب على املؤسسة 
 ن يشمل:أوهذا جيب  الزبائنولتعزيز رضا 

 ؛حتسني املنتجات واخلدمات لتتوافق مع املتطلبات عالوة على التطلعات املستقبلية واملتوقعة -
 ؛غري املرغوب فيهاالثار أو تقليل األو منع أتصحيح  -
 دارة اجلودة.إداء وفعالية نظام أحتسني  -

ك النامجة عن عندما حتدث عدم مطابقة مبا فيها تل عدم التطابق واالجراءات التصحيحية:.1
 نه جيب على املؤسسة:الشكاوى فإ

 ؛جراء لضبط احلالة وتصحيحها والتعامل مع تبعاتهإالتفاعل مع عدم املطابقة وحسب االقتضاء اختاذ  .أ
سباب عدم املطابقة لعدم تكرار حدوثها يف أجراء للتخلص من إتقييم ما إذا كانت احلالة تقتضي  .ب

 ؛خرى عن طريق حتليل حالة عدم املطابقة وسبب حدوثها وحتديد إذا حدثت من قبلأماكن أ
جيب على املؤسسة االحتفاظ مبعلومات موثقة كدليل على طبيعة حاالت عدم املطابقة ونتائج أي  .ج

 جراءات تصحيحية.إ
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ن تضع أدارة اجلودة، و إن حتسن من مالئمة وفعالية نظام أتلتزم املؤسسة باستمرار  التحسين املستمر:.2
و جيب التعامل معها  أدارة لتحديد ما إذا كانت هناك احتياجات خمرجات مراجعة اإل يف عني االعتبار

 كجزء من التحسني املستمر.
 2915 سنة نظام ادارة الجودة حسب اصدار  :(4)رقملشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Itay Abuhav, ISO 9001:2015- A Complete Guide to Quality Management Systems, Taylor & Francis 

Group, USA, 2017, P, 418. 
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 ISO9001 شهادةخطوات الحصول على  املطلب الثالث:

املرور مبجموعة واحلفاظ عليها جيب عليها . ISO 9001 املؤسسات اليت ترغب يف احلصول على شهادة
 ستعدادرحلة االيف هذا املطلب النقاط التالية: م يتم تناولمن املراحل املتواصلة واملتسلسلة، لذلك س

 للتسجيل، مرحلة احلصول على الشهادة، مرحلة ما بعد احلصول على الشهادة.
 مرحلة االستعداد للتسجيل: .والأ

مع متطلبات  واألساليب واإلجراءات األنظمة لتتطابقهي املرحلة اليت يتم فيه التحضري واالستعداد 
 10ISO90املواصفات القياسية للجودة

 :2املرحلة على اخلطوات التاليةوتشتمل هذه  ، 1

 ؛اقتناع اإلدارة العليا يف املؤسسة بأمهية وضرورة تطبيق نظام اجلودة وااللتزام به .0
 ؛ما يعين توثيقها آو أعمالمن تقوم به  وإجراءات ماكتابة سياسات  .5
دليل للجودة والذي يعترب مرجعا رئيسيا لكل ما يتعلق بقضايا اجلودة داخل املؤسسة وتطبيق  إعداد .3

 ؛األقلعلى  أشهرحمتوياته ملدة ثالث 
 ؛منها األنسبواختيار  ISO االيزوشهادات  بإصداراالتصال باملنظمات املعتمدة  .2
النظام ومن الضروري من الوفاء مبتطلبات  للتأكداجلودة يف املؤسسة  إدارةالتدقيق الداخلي لنظام  إجراء .2

على شهادة تثبت  وحصلواالداخليني قد شاركوا يف دورة تدريبية للتدقيق الداخلي  املدققني أنمن  التأكد
 .3ذلك

 الحصول على الشهادة: ثانيا.

وتشمل تلتزم املؤسسة باملرور مبجموعة من اخلطوات املتسلسلة،  1ISO 900 للحصول على شهادة
 :4اخلطوات التالية

 ؛ن متنح الشهادةأالتعاقد املسجل أي اجلهة املرخصة اليت ميكنها  .0
 ؛قيام املسجل بدراسة ومراجعة املستندات اليت تقدمها املؤسسة .5
 ؛كافة التعديالت اليت يطلبها  وإجراءالتعاون مع املسجل  .3
 ؛اجلودة باملؤسسة إدارةتقييم جترييب لنظام  بإجراءقيام املسجل  .2

                                                           

  1 فتحي امحد حيي العامل، نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية، دار اليازوري، عمان، األردن،5101، ص،521.
  2 جنم العزاوي، مرجع سابق، ص،65.

  3امحد بن عيشاوي، مرجع سابق، ص،000
 املرجع نفسه.4 
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 أيةاجلودة والدي يتم فيه اكتشاف  إدارةالتقييم الرمسي لنظام  بإجراءقيام فريق التدقيق التابع للمسجل  .2
 ؛اجلودة إدارةخمالفات ملتطلبات نظام 

 التقييم الرمسي. بإجراءمنح الشهادة بناء على توصيات فريق التدقيق الذي قام  .7
 :بعد الحصول على الشهادة ما ثالثا. مرحلة

اجلودة، على الشهادة ال يعترب هناية املطاف بل جيب االستمرار يف عملية حتسني مؤسسة إن حصول أي 
والذي منحت عليه املؤسسة  احملافظة على األقل على املستوى الالئق الذي وصلت إليه املؤسسة، أو

فاجئة يف حالة وقد حتدث تدقيقات م ستخضع املؤسسة إىل التدقيق كل ستة شهور، ألجله، كماالشهادة 
شطب املؤسسة من سجل اجلودة يف  الشهادة، وسيتمورود شكاوى من منتجات املؤسسة اليت منحت هلا 

 .1حالة تدين مستواها
 ISO9001وعيوب الحصول على  الرابع: مزايااملطلب 

 هنأال إن مل نقل كلها إغلب املؤسسات حول العامل أهدف  يعترب ISO 9001 ةن احلصول على شهادإ
يف هذا املطلب كل من مزايا وعيوب  للحصول على الشهادة، لذلك سيتم تناول توجد بعض العيوب

 .ISO 9001احلصول على شهادة 
 : ISO9001 دةاالحصول على شه أوال. مزايا

عرضها  يتم حماولة، سISO9001 اجلودة إدارةجتين املؤسسة الكثري من الفوائد النامجة عن تطبيق نظام 
  يلي: فيما
 ؛ن كل من منتجاهتا وخدماهتا متحكم هبا بشكل جيدأة و املؤسس أنالتحقق من  .0
زيادة ثقة الزبون يف منتجات املؤسسة عن طريق اإلشهاد من طرف مؤسسة مستقلة وكذلك عن طريق  .5

 ؛هبامتطلبات معايري معرتف  حرتاما
األسواق احمللية  واملساعدة على دخول جل تطوير حصة املؤسسةأاحلصول على قدرات ومعارف من  .3

 ؛2والعاملية
إن تطبيق نظام إدارة اجلودة يؤدي إىل وضع مقاييس ومؤشرا للرقابة على العمليات ما يؤدي إىل  .2

 ؛ينتج عن ختفيض تكاليف الالجودة والتكاليف بشكل عام األخطاء ماتقليص 

                                                           

  1 فتحي امحد حيي العامل، مرجع سابق، ص،522.
2 Daniel durent, Maurice Pillet, QUALITE EN PRODUCTION De l’ISO 9000 à Six Sigma, EYROLLES, Paris, 
France, 3eme Edition, 2010,  P 191، . 
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اجلودة يساهم يف ختفيض التكاليف وكذلك التحسني املستمر للجودة يف حتقيق  إدارةتطبيق نظام  إن .2
 .1األخرىيا تنافسية مقارنة باملؤسسات امز 
  :ISO9001شهادة الحصول على  عيوبثانيا. 

نه هناك بعض أ إال ISO9001واحملاسن اليت تكتسبها املؤسسة عند حصوهلا شهادة  املزايارغم 
 :2فيما يلي إمجاهلاالسلبيات وميكن 

من العمل الرمسي مما يقلص  الكثري وكذلك يتطلبيتطلب الكثري من املوارد والوقت لتطبيق متطلباته  .0
 ؛اجلودة إدارةمن مرونة نظام 

 ؛مكلف بالنسبة للمؤسسة األخرالتقييم والتسجيل يعترب هو  .5
 ؛هلاعدم التخطيط اجليد للنظام قد جيعل عبئا على املؤسسة ومكلفا جدا  .3
احلاجة إىل تغيري سلوك العاملني خيلق الكثري من املشاكل لإلدارة فمنذ أي تغيري يف النظام يقابل غالبا  .2

 من طرف العاملني. قاومةبامل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Laurent BUISINE, La Qualité et son management en industrie Pharmaceutique:  s’imposer un cadre 

restrictif ou plutôt s’ouvrir à de nouveaux horizons, thèse docteur en pharmacie, université de lorraine, 

France, 2016, P, 45. 
2 R. C. Mishra, ANKIT SANDILYA, Op .Cit, P, 114. 
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  :خالصةال

، ميكن القول احلايل مهية بالغة يف وقتناأبعد التعرف على جمموعة املفاهيم املتعلقة باجلودة اليت تكتسي 
املفهوم عرف تطورا تارخييا ليصل ملا عليه اليوم فاالهتمام باجلودة كان قدمي قدم االنسان، لكن هذا ن هذا أ

ين الذ الباحثني والكتابمن  جمموعةخالل بداية القرن العشرين بفضل إسهامات  املفهوم عرف تطورا
دارية، وميكن اإلساليب ألأهم االيت تعترب من  دارة اجلودة الشاملةإىل ما يسمى سامهوا يف تطوره لنصل إ

 استخالص جمموعة من النتائج اليت نذكر منها:
ة قهنا املطابعلى أفهناك من يراها  قياسها، اجلودة لصعوبةمن الباحثني حول مفهوم  هناك اختالف -

 هنا القدرة على تلبية متطلبات الزبون وتطلعاته.يراها األخرون بأ للمواصفات فيما
هنا ا وقدرهتا على املنافسة من خالل أهنا حتسن من مسعتهأتظهر أمهية اجلودة بالنسبة للمؤسسة يف  -

 تساهم يف ختفيض التكاليف وزيادة حصتها السوقية.
دارة اجلودة الشاملة أحد املفاهيم املعاصرة واليت تقوم على جعل اجلودة حمور املؤسسة وذلك إتعترب فلسفة  -

 جلودة منتجاهتا وعملياهتا. بالتحسني املستمر
 إدارة اجلودة الشاملة تعترب رضا الزبون هدفها الرئيسي من خالل العمل على حتقيق متطلباته ومواكبتها. -
كان جناحها وحتقيقها ر أ أحداليت تعترب  األساسية دارة اجلودة الشاملة على جمموعة من املبادئإتعتمد  -

 .ألهدافها
ومشاركته يف اختاذ القرار وحتقيق جناحها  ملة بشكل كبري على العنصر البشرياإدارة اجلودة الشتعتمد  -

 والتعاون فيما بينهم.
 املرجعي للمؤسسة لبناء نظام إدارة اجلودة فعال. اإلطار ISO 9001يعترب نظام إدارة اجلودة  -
املؤسسة االلتزام هبا على جمموعة من املتطلبات اليت جيب على  ISO 9001يقوم نظام إدارة اجلودة  -

 لضمان جناح نظام إدارهتا.
وذلك بتبنها ملبادئ هذه إدارة اجلودة الشاملة وفلسفة  ISO9001نظام إدارة اجلودة  بني ارتباطهناك  -
 خرية.األ
 



 

 

 

:نيالفصل الثا  
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 تمهيد:

تتجلى أصبح مفهوم امليزة التنافسية من املفاهيم الشائعة ملا يكتسيه من أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسات، و    
بقائها، هلذا تعترب امليزة التنافسية هدف كل تساهم يف استدامة املؤسسة و  أهنايف امليزة التنافسية  أمهية

  .وحدة املنافسة ةبالديناميكيتنشط يف سوق يتميز مؤسسة 
تنافسية تساهم يف حتقيقها  حتاول املؤسسة املزج بني كفاءهتا ومواردها اخلاصة وإتباع إسرتاتيجية ولذلك

حيث يف ظل  للميزة التنافسية يف حتقيقهامليزة تنافسية، وتعترب اجلودة من أهم العوامل اليت تساعد املؤسسة 
حتاول املؤسسة  املؤسسة، هلذا أولوياتالزبون من  إرضاء أصبح د السوقتسو  أصبحت اليتحلادة ااملنافسة 
منتجات ذات جودة تليب توقعات الزبون وتطلعاته، ما جعل اجلودة حتتل بعد  إنتاجعن طريق  إرضاءه

  .امليزة التنافسيةيف حتقيق  ألمهيتهانظرا  اسرتاتيجيا
البعد االسرتاتيجي للجودة يف صناعة املزايا  إبرازمن خالل هذا الفصل يتم حماولة مما سبق س وانطالقا     

 التنافسية للمؤسسة وذلك بالتطرق للعناصر التالية:
 ماهية امليزة التنافسية. :األولاملبحث  -
 املبحث الثاين: مصادر امليزة التنافسية. -
   اجلودة كمدخل لصناعة املزايا التنافسية. ةالثالث: إسرتاتيجياملبحث  -
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 ماهية امليزة التنافسية املبحث األول:

، باعتبارها اإلدارةيف جمال  الباحثنياهتمامات من  الكثري اهتمامعلى  استحوذالتنافسية  مفهوم امليزة إن
إليها، حيث أن امليزة التنافسية تعترب مقياس أهم األهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقيها والوصول  أحد

ها، والذي بدوره خيضع الستدامة هذه املزايا التنافسية حيث أن األمر أصبح يتلنجاح املؤسسات واستمرار 
 ليس متوقفا على الوصول إىل هذه املزايا التنافسية بل العمل على استدامتها.

سية وأنواعها ومؤشرات قياسها باإلضافة إىل إلقاء مفهوم امليزة التنافيف هذا املبحث  سيتم استعراض
 الضوء إىل امليزة التنافسية املستدامة.

 امليزة التنافسيةوأهمية مفهوم  لب األول:املط

يتناول هذا املطلب جمموعة من التعاريف للميزة التنافسية حسب الكثري من الكتاب يف هذا اجملال، 
 مهيتها.أخريا التعرف على أوخصائصها و  اقتصادي، شروطهاىل تعريفها من منظور إ باإلضافة

 تعريف امليزة التنافسيةأوال. 

من طرف شركة ماكينزي  العشرينمصطلح امليزة التنافسية يف أواخر السبعينيات من القرن ظهر 
رغم الظروف املتغرية ف ،لالستشارات وذلك نتيجة للنجاح اليت حققته الشركات اليابانية يف ذلك الوقت

ستطيع بفضل حسن اختيارها للميادين التنافسية اليت ت التميزلألسواق اليت تنشط فيها لكنها متكنت من 
هذا املفهوم يف االنتشار داخل  بدأمن نفس القرن ويف سنوات الثمانيات  ،السيطرة على حصة مهمة منها

 .1ل بورتر خالل تلك الفرتةأوساط املؤسسات خاصة بعد اإلسهامات اليت قدمها مايك
ة ما أن مؤسس استطاعتتنشأ أساسا من القيمة اليت  Michael Porterفامليزة التنافسية حسب 

ميكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار املنافسني مبنافع متساوية،  ذكر، حبيثختلقها لزبائنها كما 
 .2وبتقدمي منافع متفردة يف املنتج تعوض بشكل واع الزيادة السعرية املفروضة

 يلي:وقد اختلفت التعاريف يف هذا اجملال حسب وجهات نظر متعددة، ميكن ذكر البعض منها فيما 
اليت متنح املؤسسة و  العالمة، التنافسية تكمن يف اخلصائص اليت يتصف هبا املنتج أوأن امليزة البعض  يرى. 1

مصدره اخلصائص اليت يتميز حسب هذا التعريف،  ،امتالك امليزة التنافسيةف .3تفوقا عن منافسيها املباشرين

                                                           
، مكتبة وفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، للمؤسسة، التسويق كمدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية هشام حريز، بومشال عبد الرمحان  1

  . 111، ص، 4112
ب ادارة المعرفة ومساهمتها في رفع تنافسية المؤسسة الجزائرية دراسة ميدانية  تطبيقاتاجلاليل، بن محني بومجعة، بن عبو  2 

    .41، ص،4112اجمللد الثالث، ، 1، جملة البشائر االقتصادية، العددالبالستيكية االغلفة لصناعة Polymaمؤسسة
3 Jean Jacques Lambin, Chantal de Moerloose, MARKETING STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL Du 

Marketing a L’orientation –Marche, DUNOD, Paris, France ,7 éme Edition, 2008, P, 250. 
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ة نظري السمعة واملكانة نتجات املؤسسالدور الكبري يف اختيار الزبون مل واليت يكون هلاو العالمة، أهبا منتج 
 قارنة املنافسني.تلكها املؤسسة يف السوق ماليت مت

كن خمتلفا عن (بشكل أفضل من املنافسني  املؤسسةاألعمال اليت ميكن أن تقوم هبا "بأهنا ها فيعر تم تيو . 4
فاالختالف جيب  .حقيق ميزة تنافسية حقيقيةاالختالف عن املنافسني ال يكفي لت دلكن جمر  .)املنافسني

ويف نفس املضمون فامليزة  .1"على زيادة احلصة السوقية، ويساهم يف زيادة رحبيتها املؤسسةأن يساعد 
والزبون  املؤسسةجيابيا لصاحل إاألخرى اختالفا  املؤسساتعن  املؤسسةبأهنا أي شيء ختتلف به التنافسية 

 .2وأصحاب املصاحل
هو ختالف والتميز االجيا ي ملنتجات املؤسسة باملقارنة باملنافسني االمفهوم وعليه ميكن القول بأن  

  .وهذا التميز جيب أن يساهم يف الرفع من احلصة السوقية للمؤسسة ورحبيتهامليزة التنافسية، اجوهر 
ومنتجاهتا متيزا اجيابيا عن املنافسني من وجهة نظر الزبون  املؤسسةرى أهنا أي شيء مييز ي أما هناك من. 3

. فالزبون ميكن اعتباره هو احلكم النهائي على درجة متيز منتجات املؤسسة 3أو املستعمل النهائي للمنتج
 باملقارنة مع املنتجات املنافسة يف السوق.

تج، واليت متثل قيمة لدى املميزة للمن الصفات إىل: ميزة خارجية تعتمد على صنف امليزة التنافسيةتوقد . 2
األداء؛ أما عن امليزة الداخلية فهي تتمثل يف  من حيث ختفيض تكاليف االستعمال أو رفع كفاءةالزبون 

اإلدارة، مما خيفض من تكلفة املنتج ومينحه  تفوق املؤسسة من خالل التحكم يف تكاليف التصنيع وتكاليف
 .4قيمة مقارنة باملنافسني

 يلي:على هذه التعريفات ميكن استخالص جمموعة من االستنتاجات، كما  بناءا
 يزه؛متترتبط امليزة التنافسية خبلق القيمة لدى الزبون، ومدى إدراكه للمنفعة املتحققة من املنتوج ودرجة أ. 

 ب. خصائص املنتوج وقدرته على حتقيق االشباع لدى الزبون تعكس مستوى تفوق املؤسسة عن املنافسني
 يف السوق؛

                                                           

، ص، 8411، مصر، القاهرة، اإلستراتيجية ودعم القدرات التنافسية للمؤسسات العربية العامة والخاصة، اإلدارة املنظمة العربية لتنمية اإلدارية1  
61.  

  2 سيد حممد جاد الرب، إدارة اإلبداع والتميز التنافسي، مطابع الدار اهلندسية، القاهرة، مصر، 4114، ص، 313.
املال الفكري يف  رأس، امللتقى الدويل حول: المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية رأس، سامل أبوبكر امحد أبو زكريا مطك الدوري،   3

  .8، ص، 4111 ديسمرب 12و 13اجلزائر، يومي  الشلف، احلديثة، جامعةالعربية يف االقتصاديات  األعمالمنظمات 
 ،2411، 3 لدراسات االقتصادية، اجلزائر، العدد األفاقجملة  ،ؤسسةتمليكها للم واستراتيجيات، خلفيات الميزة التنافسية نور اهلدى بوهنتالة4 
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ج. يتجاوز مفهوم امليزة التنافسية حتقيق االشباع املتميز للزبون، ليحقق متطلبات األطراف ذات املصلحة 
 مع املؤسسة؛

د. امليزة التنافسية تعكس مدى حتكم املؤسسة يف األداء، من حيث التكاليف واستغالل املوارد 
 واإلمكانيات.

 فسية:التنااملنظور االقتصادي للميزة . ثانيا

من  أكثرقدرة املؤسسة على خلق قيمة اقتصادية  هنا"أعلى  من املنظور االقتصادي امليزة التنافسيةتعرف 
امللموسة من طرف الزبائن الذين  احملققة القيمة االقتصادية هي الفرق بني الفوائد أن، حيث املنافسني

حجم امليزة  أن كما،  1"هلذه املنتجات واخلدمات االقتصادية والتكاليفيشرتون منتجات وخدمات 
 .2والقيم االقتصادية للمنافسني ؤسسةامل اليت تستطيع حتقيقهااالقتصادية  بني القيمةالتنافسية هو الفرق 

حتقيق ميزة تنافسية عندما تكون قادرة على خلق قيمة اقتصادية لزبائنها بشكل أكرب من فاملؤسسة تستطيع 
 :3قياسها وفق ما يلي وميكناملنافسني يف السوق الذي تنشط فيه، 

أو  املنتجاليت يتحصل عليها املستهلك، واليت متثل جمموع املنافع الناجتة عن استخدام (B) الفائـدة. 1
 ؛)املادية واملعنويةاخلصائص ( اخلدمة

 P .اخلدمةأو  املنتجاليت يتحصل عليها املستهلك وسعر B عاملناففائـض املستهلـك: وهو الفرق بني . 4
 من عند نفس املنتجإال إذا كان الفائض موجبا. ونفس املستهلك ال يقتين  منتجافاملستهلك ال يقتين 

 ؛إال إذا كان هذا الفائض هو األعلى مقارنة مبنافسيها املؤسسة
اليت يتحصل  B تنشأ من االختالف بني الفائدة املؤسسةمن قبل (VC) القيمة االقتصادية احملققة. 3

 .Cوتكلفة املنتج  عليها املستهلك
VC=B-C 

 

 

                                                           
1 Frank Rothaermal ,Strategic Management, McGraw-Hill ,New York ,USA,3rd Edition ,2017,P , 151، 
2  Jay Bernay , William Hesterly, Strategic Management and Competitive Advantage Concepts and Case 

,PEARSON ,London ,United Kingdom, 5 th Edition , 2015 ,P,30. 

، 1دكتوراه، جامعة سطيف  أطروحة، في تدعيم القدرة التنافسية للمنظمات االستشفائية الجزائرية اإلستراتيجية اإلدارة، دور بومعراف الياس 3 
  .32ص، ،4111اجلزائر، 
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 التايل:وميكن تبسيط الفكرة من خالل الشكل 
 القيمة االقتصادية املحققة من طرف املؤسسة. :(5)الشكل رقم

 

 

  B   

  P  

 C 

 

دكتـوراه، جامعـة  أطروحـة، فيي تيدعيم القيدرة التنافسيية للمنظميات االستشيفائية الجزائريية اإلستراتيجية اإلدارة، دور بومعراف الياس :المصدر
 .32ص، ،4111، اجلزائر، 1سطيف 

 :1من مصدرين خمتلفني مهاامليزة التنافسية ميكن أن تأيت حيث 
 من املنافسني بنفس التكاليف االقتصادية. أكربعندما ختلق املؤسسة فوائد ملموسة لزبائنها أ. 

 ة.املنافسمن تكاليف املؤسسة  قلأعندما ختلق قيمة امللموسة حيث تكون تكاليف املؤسسة  ب.
 خصائص امليزة التنافسية:شروط و ثالثا. 

 ميكن ذكر البعض منها ضمن العناصر التالية: واخلصائص،مبجموعة من الشروط  التنافسيةتتميز امليزة 
  التنافسية:. شروط امليزة 1

 :2ةياآلت االستناد إىل الشروط فعالة، يتمزة التنافسية يحىت تكون امل
 ؛والتفوق على املنافس األسبقيةحامسة، تعطي  أ.

 ؛تدوم خالل الزمن أهنااالستمرارية مبعين ميكن  ب.
 أي يصعب على املنافسني حماكاهتا أو إلغاءها. إمكانية الدفاع عنها، ج.

                                                           
1 Jay Bernay, William Hesterly ,Op Cit, P,30.  

اجلزائر،  البواقي، أمجامعة  ،واإلداريةجملة الدراسات املالية واحملاسبية  ،األعمالميزة تنافسية في منظمات  إبرازفي  اإلبداع دوروها ي كلثوم،  2 
  .341، ص، 4112 ،2العدد

 فائض المستهلك

(B-P) 
المؤسسةربح   

(P-C) 

 التكلفة

(C) 

ن القيمة المحققة م
 طرف المؤسسة
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تضمن هذه الشروط جمتمعة فعالية امليزة التنافسية، حيث شرط احلسم مقرون بشرط االستمرارية وهذا 
مقرون بشرط إمكانية الدفاع عنها، فكيف هلا أن تستمر وهي هشة ميكن إلغاءها، وكيف هلا أن األخري 

 تكون حامسة وهي مل تستمر طويال.
  التنافسية:. خصائص امليزة 2

 :1امليزة التنافسية باخلصائص التاليةتتسم 
 ؛مبعىن أهنا تتحقق باملقارنة وليس باملطلق نسبية، أ.

 ؛تؤدي إىل حتقيق التفوق واألفضلية على املنافسني ب.
 ؛تنتج من داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا ج.
 ؛أو يف قيمة ما تقدمه للزبائن ،ألنشطتها املؤسسةأداء تنعكس يف كفاءة  د.
 ؛ينبغي أن تؤثر يف سلوك الزبائن وتفضيالهتم فيما تقدمه إليهم املؤسسة هـ.
 ل بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها.تتحقق ملدة بعيدة وال تزو  و.

 :التنافسيةرابعا. أهمية امليزة 

 مفتاحا لنجاحها، كما تعترب املؤسساتمتثل امليزة التنافسية القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها أداء 
  :2من خالل أمهيتها وتتمثل ،واستمرارها

 .هلم حتقيق نتائج أداء عالية تتيحبالتايل و تفوقا نوعيا وكميا وأفضلية على املنافسني،  للمؤسسةتعطي  .1
 ؛معا االثننيدمه للعمالء، أو يف ة ما تق  متفوقة يف األداء، أو يف قيم املؤسسةجتعل من  .4
وحتفيزهم الستمرار وتطوير  املؤسسةتساهم يف التأثري اإلجيا ي يف مدركات العمالء وباقي املتعاملني مع  .3

 ؛العمل
مر يتيح للمؤسسة متابعة التطور والتقدم فسية تتسم باالستمرار والتجدد، فإن هذا األن كون املزايا التناإ.2

 ؛على املدى البعيد
ا تعطي حركية  ،وجدارهتاوقدرهتا  املؤسسةنظرا لكون امليزات التنافسية مستندة على موارد  .3 لذلك فإهن 

 .للمؤسسةوديناميكية للعمليات الداخلية 

                                                           
عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، منظور الميزة التنافسيةنظم المعلومات اإلستراتيجية  ،نعمة عباس خضري اخلفاجي حممد عبد حسني الطائي، 1

  .133، ص،4111 األردن،
جملة االبداع،  ،التنافسية االستراتيجياتنموذج مقترح لدور اليقظة التنافسية في تعزيز الميزة التنافسية من خالل  حبيبة، حية، العيداينعيسى  2 

 .416، ص، 4116، 6، اجمللد6العدد اجلزائر،
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التنافسية  دياتيقه يف ظل التححقتسعى املؤسسة لتد هدفا اسرتاتيجيا عيفامتالك امليزة التنافسية 
اإلسرتاتيجية، مبا يؤدي إىل  ، من خالل األداء املتمي ز للموارد الداخلية والكفاءاتاالقتصاديةوالتغريات 

 .الزبائن ختفيض التكاليف وحتسني اجلودة، وبالت ايل ضمان والء
 هامؤشرات قياسو  امليزة التنافسية لالثاني: أشكااملطلب 

وتوجهاهتا،   وإمكاناهتان حتققها باختالف ظروفها اليت ميكن للمؤسسة أشكال امليزة التنافسية أختتلف 
يف هذا متتلكها املؤسسة،  اليتكما توجد جمموعة من املؤشرات اليت تساعد على قياس حجم امليزة التنافسية 

 شكال امليزة التنافسية واملؤشرات اليت ميكن استخدامها لقياسها.أاملطلب سيتم تناول كل من 
 .امليزة التنافسية لأوال: أشكا

تسعى املؤسسة لتحقيقه يف ظل التحديات التنافسية  ااسرتاتيجيامليزة التنافسية يعد هدفا  امتالكإن 
 والتغريات االقتصادية، وميكن التمييز بني نوعني من امليزة التنافسية مها:

 ميزة التكلفة األقل:. 1

 باألنشطةكانت تكاليفها املرتاكمة املتعلقة   األقل إذانقول عن مؤسسة ما أهنا حتوز على ميزة التكلفة 
، تصنيع، تصميماملؤسسة على  أيضا قدرةونعين هبا  ،1قل من نظرياهتا لدى املنافسنيأاملنتجة للقيمة 

 .2أكرب ربح حتقيقإىل  النهايةيف  يؤديبأقل تكلفة مقارنة مع املؤسسات املنافسة، مما  وتسويق املنتج
 :3ميكن االرتكاز على ما يلي األقلولتحقيق ميزة التكلفة 

على  اإلنتاج، وذلكحيث أن تكلفة الوحدة املنتجة تنخفض كلما زاد حجم  اقتصاديات الحجم:أ. 
إلنتاج بغض النظر عن حجم أساس توزيع التكاليف الثابتة على احلجم الكلي، غري أن هذا ال يعين زيادة ا

املنتجات التالفة ويضعف من قدرة املؤسسة على االستجابة ن هذا سيزيد تكلفة التخزين وتكلفة الطلب أل
ن الكبرية عند اخنفاض حجم الطلب أل لتغيريات السوق، فحجم اإلنتاج الكبري له عيوبه، مثل اخلسائر

 قل.أالتكلفة الثابتة الكبرية يتم حتميلها يف هذه احلالة على حجم اإلنتاج 
تتمتع املؤسسة بوفورات اجملال ملا تنشط يف عدة جماالت متشاهبة، وتنخفض  اقتصاديات املجال:ب. 

التكلفة نتيجة اشرتاك جمموعة من املنتجات يف جمال واحد، وجبدر ذكر أن هذا قد يؤدي إىل عدم الرتكيز 
 لالستجابة إىل رغبات العمالء يف الوقت قادرةعلى أي من هذه اجملاالت، كما أن املؤسسة قد تصبح غري 

                                                           

 . 341ص،  ،، مرجع سابقوها ي كلثوم 1 
، جملة الدراسات املالية واحملاسبية المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية من خالل االستراتيجيات التنافسية إدارةفعالية بن خليفة امحد، بعلي محزة،  2

  .331ص،  ،4112، 8العدد واملالية، اجلزائر،
دكتوراه، جامعة  أطروحة، كمدخل لبناء الميزة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةالتحليل االستراتيجي  بن سديرة عمر،  3 

  .46، ص، 4113سطيف، اجلزائر،  فرحات عباس،
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قل تكلفة أن تعتمد على وفورات اجملال إذا  أاحملدد، لكين يبقى على املؤسسة اليت ترغب يف اكتساب ميزة 
 كانت تنتج منتجات مشرتكة يف اجملال.

إىل ختفيض التكاليف بشكل واضح،  وتقنيات اإلنتاجيؤدي تعلم طرق حيث  اقتصاديات التعلم:ج. 
 واألنشطةتكاليف النفايات  إىلبل يتعدى ذلك ، وهنا ال جيب الرتكيز على تكاليف اليد العاملة فقط

 ختفيض التكاليف.  إىلاملنتجة للقيمة، وعليه فقدرة املؤسسة على التعلم يؤدي  األخرى
وذلك قد يصاحب  تصميمها،إعادة  ميكن حتقيق كفاءة أكثر العمليات عن طريق تصميم العمل: د.

حيث ميكن من تقليل الفاقد يف  احلالية،استخدام تكنولوجيا حديثة أو يكون باستخدام التكنولوجيا 
العمليات اإلنتاجية، بتحليل العملية ودراسة سبل حتسينها، وذلك قد يكون باالستغناء عن بعض األعمال 

  عمليتني يف عملية واحدة، تنظيم تدفق اخلامات بشكل منتظم، تبسيط العمل .......اخل. املكررة، دمج
وذلك من خالل االستثمار يف بناء تكنولوجيا تساعد على ختفيض التكاليف،  :اإلنتاجتكنولوجيا هـ. 

خذ بعني حيث تساهم التكنولوجيا احلديثة يف ختفيض زمن اإلنتاج وتقليل استهالك الطاقة...اخل، مع األ
 االعتبار األبعاد املرتتبة عن تطبيق تكنولوجيا جديدة، خاصة من حيث تأثريها على اهليكل التنظيمي

 العمل، وما تتطلبه من تكاليف التدرب والتعلم. بوأسلو 
 ميزة التمييز:.2

مبا  الزبونوجهة نظر  منمرتفعة يز قدرة املؤسسة على تقدمي منتج متميز وفريد له قيمة يتعين ميزة التم
احليازة على هذه امليزة يستند إىل  وحىت يتم ،1ميتاز به من جودة عالية، خدمات ما بعد البيع......اخل

واليت منيز من بينها التعلم وأثار بثه، حبيث قد تنجم خاصية التفرد لنشاط  عوامل تدعى عوامل التفرد،
ن إالعملية اإلنتاجية ميكن تعلمها، ومن مث ف معني، عندما ميارس التعلم بصفة جيدة، فاجلودة الثابتة يف

املنتج من  التميزوتستمد ميزة  .2ن يؤدي إىل متيز متواصلأالتعلم الذي يتم امتالكه بشكل شامل كفيل ب
 :3العناصر التالية واليت تشملخالل عوامل التفرد 

  ؛خدمات ما بعد البيعة اخلاصة بالنشاطات املرغوب يف ممارستها كإجراءات ير ياإلجراءات التقد  أ.
 ؛اخلاصة باملؤسسة التوزيع ومع قنوات املوردينالتفرد من الروابط الكامنة بني األنشطة مع  خاصيةتنبع   ب.
  .االتابعة هل التوزيعأو مراكز  اإلنتاجيةاليت حتتلها وحداهتا  وكذا املواقعالتموضع أو مركز املؤسسة   ج.

                                                           
، جملة االقتصاد الصناعي، دور المزيج التسويقي المستدام في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة الصناعيةموحلسات آيات اهلل، شراد ياسني،  1

  .423، ص،4112 ،13اجلزائر، العدد 
  .148مرجع سابق، ص،  هشام حريز، بومشال عبد الرمحان، 2
 ، أطروحة دكتوراه،، أهمية اإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية الجزائريةامحد مشس الدين بوعرار3 

 .133ـ، ص،4116 ئر،اجلزاجامعة 
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  ؛كافة أفراد املؤسسة األداء إىل األفضل بفضل املعرفة اليت ميلكها تطويراليت تتجلى يف  وآثار نشرهالتعلم  د.
  ؛باملؤسسة والتفرد اخلاص التميزأو سلبا مع عنصر  إجيابايتناسب  والذي قدحجم النشاط  هـ.
يف حني حتقق  هامنافسي لكوهنا السباقة يف جمال نشاطها على التميزالرزنامة، إذ حتوز املؤسسة على ميزة  و.

 .األكثر تطورا التكنولوجيامتأخرة مما يسمح هلا باستخدام  قهاالانطمؤسسة أخرى الريادة بسبب 
 مؤشرات قياس امليزة التنافسية. اثاني

مثل اجلودة ومدى رضا  النوعيةاليت تساعد على قياس امليزة التنافسية منها  العديد من املؤشرات توجد
وسهوهلا ومؤشرات كمية واليت متكننا من قياس امليزة التنافسية بشكل أفضل ألهنا تتميز بالدقة  ،العميل
 وتتمثل هذه املؤشرات فيما يلي: ،قياسها

 الية:املؤشرات امل. 1 

لقياس امليزة  ماليةمؤشرات  أربعنه هناك أعلى  William Hesterlyو Jay Bernay   ميز كل من
 :1يلي وتتمثل فيماالتنافسية 

 ب وتتمثل فيما يلي:سيتم حساب الرحبية وفق ثالث ن الربحية: معدل-أ
يف العادة   للعائد من االستثمارات اإلمجالية داخل املؤسسة، وهو مقياس :(ROA)العائد على األصول -

 :ةتاليوفق العالقة الويقاس  للمؤسسة، أفضلكان   أكربكلما كان 
صايف االرباح
امجايل االصول

=  العائد على االصول

مقياس للعائد من استثمارات املسامهني يف املؤسسة، وعادة   ووه :(ROE)العائد على حقوق املساهمين -
 يكون أفضل، ويقاس وفق العالقة التالية: أكربكلما كان 

صايف االرباح
امجايل املسامهات العادية

=  العائد على حقوق املسامهني

 العالقة التالية:ويتم قياسه وفق  هامش الربح اإلجمالي:-  
تكلفة املبيعات − املبيعات

املبيعات
=  هامش الربح االمجايل

 

                                                           
1Jay Bernay, William Hesterly ,Op Cit, P, 36. 
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 يتم حساب معدالت السيولة وفق معدلني مها: معدالت السيولة:-ب
األصول القابلة  احلالية منهو مقياس لقدرة املؤسسة على تغطية التزاماهتا  معدل السيولة الحالية: -

 لتحويلها نقدا يف خالل فرتة قصرية وحتسب وفق العالقة التالية:

األصول احلالية
االلتزمات احلالية

=  معدل السيولة احلالية

وهو مقياس لقدرة املؤسسة على تغطية التزاماهتا القصرية األجل بدون  معدل السيولة السريعة: -
 وحيسب وفق العالقة التالية: بيع خمزوناهتا.

املخزون − صولاأل احلالية
االلتزمات احلالية

=  معدل السيولة السريعة

املتاحة ومدي جناح  يف استخدام املوارد املؤسسةالنسب مدي فاعلية هذه  وتقيس النشاط:معدالت -ج
   وتتمثل فيما يلي: األموال لتلك الفعال ستخدامااليف  اإلدارة

 :لسرعة دوران خمزون املؤسسة وحيسب وفق العالقة التالية وهو مقياس معدل دوران املخزون:-
املبيعات
املخزون

=  معدل دوران املخزون

يقيس متوسط الوقت الذي تأخذه املؤسسة جلمع حقوقها من  معدل دوران الحسابات املستحقة:-
 ويتم قياسها حسب ما يلي: الزبائن

املبيعات السنوية على احلساب
احلسابات املستحقة

=  معدل دوران احلسابات املستحقة

حيث ميكن  معينة، دة وحمسوبة خالفة فرتةدهي عبارة عن املبيعات املؤسسة حم الحصة السوقية:. 2
يف هذه (أو باحلجم )قياس املبيعات بالوحدات النقدية(حساب احلصة السوقية للمؤسسة بواسطة القيمة

املؤشر يستخدم لقياس حجم وتأثري امليزة التنافسية هذا  )بالوحدات الفيزيائية مقاسةاحلالة املبيعات 
 :2وتتمثل فيما يلي مؤشرات على العتمادقياس احلصة السوقية با كنومي ،1للمؤسسة

                                                           
1 Régis Dumoulin, Gilles Guieu, Pierre Xavier Meschi, Franck Tannery, LA STRATEGIE de A a Z, DUNOD, 

PARIS, France, 2010, P, 139. 
  .46بن سديرة عمر، مرجع سابق، ص،  2
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 املبيعات االمجالية
امجايل مبيعات الصناعة

= مجاليةاإل احلصة السوقية  − 

إمجايل املبيعات
امجايل املبيعات اكرب املنافسني

= (القوة التنافسية) احلصة السوقية النسبية − 

ن املؤسسة ذات قوة تنافسية كبرية يف السوق إىل الواحد، فان ذلك يعين بأ أقربوكلما كانت النتيجة 
والعكس صحيح، إذا كانت النتيجة مساوية من الواحد معناه أن املؤسسة هي األقوى والسائدة يف السوق،  

 املنافسني يف السوق.  أكربكون قيمة مبيعاهتا ذاهتا قيمة 
امليزة عن  كافيامتثل مؤشرا   املنافسنيمع تكلفة  بالقياسأن متوسط تكلفة اإلنتاج : تكلفة اإلنتاج .3

 املستقبلية الرحبيةيف فرع نشاط ذي إنتاج متجانس ما مل يكن ضعف التكلفة على حساب  التنافسية
اليد جيدا عن تكلفة اإلنتاج عندما تكون تكلفة  بديالللمؤسسة، وميكن لتكلفة وحدة العمل أن متثل 

 .1يتناقص وجودها الوضعيةولكن هذه  اإلمجاليةتشكل النسبة األكرب من التكلفة  العاملة
 امليزة التنافسية املستدامة املطلب الثالث:

كبري من   اخذت حيز أصبحت من القضايا املهمة يف وقتنا حيث أن فكرة استدامة امليزة التنافسية إ
 املستدامة،اهتمام الكتاب والباحثني، هلذا سيتم تسليط الضوء عليها من خالل تناول مفهوم امليزة التنافسية 

 حمدداهتا والعوامل الرئيسية يف بنائها.
 ةمفهوم امليزة التنافسية املستدامأوال. 

تحديد الوصول لن تطور مفهوم امليزة التنافسية املستدامة كان نتاج الكثري من الدراسات والبحوث ليتم إ
 مفهومها وخطوطها العريضة.

 التنافسية:فكرة استدامة امليزة ظهور . 1

 George Dayتشري الدراسات إىل أن أول من طرح فكرة أو مفهوم امليزة التنافسية املستدامة هو 

 املؤسسةلغرض مساعدة  أشار يف القول بأنه ميكن احلصول على مناذج خمتلفة يف اإلسرتاتيجية عندما 1984
 5198 سنة بورتر ولكن احلقيقة اليت يستند عليها يف منشأ امليزة التنافسية املستدامة هو ما قدمه ،يف البقاء

 خالل املنتجات اليت البيئة منالتنافس واليت مت ربطها مع  يف منوذجه املعروف يف حتديد اسرتاتيجيات
 :فئتنيإىل انقسم الباحثني  ويف هذا الصدد، فقد.2الزبون واليت تتوافق مع حاجات وقدراتاملؤسسة تقدمها 

تكون امليزة  أنمن املمكن  أن أساسامليزة التنافسية املستدامة على  أوتبنت مدخل االستدامة  األوىل
     دراسة أكدتهحيقق امليزة التنافسية املستدامة، وهذا ما  أن اإلسرتاتيجيةن عمل أالتنافسية مستدامة و 

                                                           

 .32،سابق، صامحد مشس الدين بوعرار، مرجع  1 
 إلستراتيجيةاعتمادها  في HPشركة محاكاةلالستدامة والميزة التنافسية المستدامة  المفاهيمي اإلطار ،ثامر البكري، خالد بن محدان 2 

  .2، ص، 4113 ،1، العددواإلنسانيةللدراسات االجتماعية  األكادميية، االستدامة



البعد االستراتيجي للجودة كأداة لصناعة المزايا التنافسية  يالثان الفصل   
 

ائريةأهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجز 57  
__ دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية سطيف  

 

Ghemawat   سةمحلت عنوان امليزة التنافسية ودرا ليت 1891سنة Porter ما هي "بعنوان   1881 سنة
امليزة التنافسية كانت من املمكن يف  أنالفئة الثانية فقد تبنت مدخال جديدا يقوم على  أما ،"اإلسرتاتيجية

 أساستنافس ضد املؤسسات الصغرية واحمللية على  ةالكبري  األمريكيةنت املؤسسات ااملاضي عندما ك
سريعة التغري  األسواقويف ظل  اآلن أماضخمة،  إنتاجية مالية و إمكاناتاقتصاديات احلجم وتراكم 

 Hamel etوميثل هذه الفئة ضمانة للميزة التنافسية املستدامة  ئقة على الصعيد العاملي فالاواملنافسة الف

Parahalad , جل املستقبل ودراسةأيف دراستهما املنافسة من  1881 سنة Daveni  بعنوان1885 سنة 
 .1 (Hypercompetition)الصراع مع املنافسة الفائقة

 التنافسية:. املقصود باستدامة امليزة 2

امليزات اجلديدة اليت حتصل عليها منظمات األعمال مما جيعلها يف " املستدامة أهنايقصد بامليزة التنافسية 
 ."2مركز متقدم باستمرار بالعالقة مع منافسيها

 مياملستد ها "الربحرب سية املستدامة واعتفة التناز قربا ملضمون املي التعاريف أكثرJay Barney قدم لقد و  
من  ل أيقب نبقة ممط اإلسرتاتيجيةكون تال  ثالقيمة حبي قا ختلهنوع نريدة مف إسرتاتيجية طبيقلت

 .3"اإلسرتاتيجية هقليد هذتسون فاملنا يستطيعالذي ال  تيف الوق املنافسني احلاليني واحملتملني
ن تعريف امليزة التنافسية املستدامة على أهنا" التفوق املستمر للمؤسسة عن باقي املنافسني نتيجة ميك

فريدة أو مميزات جديدة ال ميكن للمنافسني تقليدها مما يسمح هلا بتحقيق األرباح بشكل تطبيق اسرتاتيجية 
 دائم".

 ثانيا. محددات امليزة التنافسية املستدامة

استدامة امليزة التنافسية ال ميثل أمرا سهال خاصة يف بيئة األعمال احلالية اليت تتسم بالتغيري السريع 
 اليتو األمر الذي يلزم على املؤسسة معرفة احملددات األساسية الستدامة امليزة التنافسية  الشديدالتنافس و 

 ::                                                       4فيمايلي تتمثل
األسواق توافر جمموعة من األصول  واستدامتها يفأسس التنافس حيث يتطلب بناء ميزة تنافسية    .1 

                                                           

، دور ادارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بحث استطالعي في شركة ليث شاكر حمسن، عالء فرحان طالب الدعمي 1 
  .23، ص، 4114، 2، اجمللد 41، جملة دراسات حماسبية ومالية، العددالتامين العراقية العامة

املال  رأسملتقى دويل حول:  ،المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية المستديمة سامل، رأس أبوبكر امحد  أبوزكريا مطك الدوري،  2 
 .1، ص،4111العربية يف االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، اجلزائر،  األعمالالفكري يف منظمات 

، 4جملة أبعاد اقتصادية، العدد ،المؤسسات االقتصاديةدور المهارات اإلبداعية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في  ،بن شايب حممد 3 
 .241، ص،4116، 6 داجملل

والتنمية  إلدارةجملة ا ، السياحية األعمالالعالقات العامة على تعزيز استدامة الميزة التنافسية لمنظمات  تأثير، قاصب حسني، براق حممد 4 
 .143،ص، 4112، 14للبحوث والدراسات، العدد
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خاصة  اتر مهاو ات ر التنافسية اليت تعين باجلودة مثال حتتاج إىل قد فاالسرتاتيجيةالتنافسية  اتر القدو د ر املواو 
 فس الشيء بالنسبة لالسرتاتيجياتونة بتقدمي قيمة معينة للزبون ر تاج سلعة قادنإل التصنيعو يف التصميم 

 .   .                                              األخرى التنافسية
اهتا التنافسية يف املكان املناسب أي عليها حتديد ر ه على املؤسسة أن توظف قدنأ كلذميدان التنافس  .4 

 ..                                                          األسواق املستهدفة اليت تتنافس هباو  املنتجات
ية ميزهتا التنافسية يكون من خالل حتديدها هلوية ر املؤسسة ملنافسيها فضمان املؤسسة الستمرا راختيا  .3

 .قاط ضعفهم يف بناء ميزة يصعب عليهم تقليدهاناهتم ألجل الرتكيز على ر قدو اهتم نإمكاو  منافسيها
وع اإلسرتاتيجية املتبناة من طرف ن ىالعمل على استدامتها يتوقف علو طرق التنافس فبناء ميزة التنافس  .2 

حلم أي مؤسسة هو حتقيق امليزة التنافسية املستدامة،  أن على Wenselyو Dayمن  ويؤكد كل املؤسسة.
 ، وهو كما يلي:1ويوضح الشكل التايل منوذجا مقرتحا للميزة التنافسية املستدامة كعملية

 : نموذج بناء امليزة التنافسية املستدامة.(6)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

، مجلة اقتصاديات شمال دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق وتعزيز امليزة التنافسية املستدامة للمؤسسةكنوش محمد،  :املصدر

 .311 ،ص، 5132 ،31 الجزائر، العدد إفريقيا، الشلف،

الفائقة  دواملوار  مة مها املهاراتااملستدلميزة التنافسية ين لمصدر  هناك نستنتج أن السابق لمن الشك
أي أن مصدرها داخلي حبت متعلق باملؤسسة حيث أن هذه املوارد واملهارات املتميزة تساهم يف  التمييز

                                                           

أثر االستثمار في الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مجمع عبد احلكيم جر ي،  1 
 .483ص، ،4112 ،41العدد االغواط،، جملة دراسات، فرع قسنطينة صيدال لصناعة األدوية

مداخل بناء الميزة التنافسية 

 المستدامة:

 استدامة التكلفة المنخفضة.-

استدامة خلق قيمة مميزة -

 للزبائن.

 نتائج التمييز:

رضا الزبائن.-  

والء الزبائن. -  

حصة سوقية  -  

.عائد على االستثمار-  

إعادة استثمار األرباح 

 للحفاظ على الميزة.
 ميزة تنافسية مستدامة.

 

 مصادر الميزة التنافسية:

زالتمييمهارات فائقة  -  

موارد فائقة التميز. -  
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تساهم يف استدامة امليزة  كلها  حتقيق والء الزبائن ورضاهم وبالتايل زيادة احلصة السوقية والعائد وهي عوامل
  التنافسية للمؤسسة. 

 العوامل األساسية في بناء املزايا التنافسية املستدامةثالثا. 

، نذكر منها ما التنافسيةتوجد جمموعة من العوامل ذات التأثري املباشر على بناء وتطوير واستدامة امليزة 
 :1يلي

نظام  تبين املؤسسةهبدف البقاء يف األسواق وتنمية املوقف التنافسي يستلزم على  الجودة املتميزة: .1
التنافسية البد  يضمن استمرارية اجلودة العالية يف السلع واخلدمات والوظائف والعمليات، وبغرض التكلفة

 اجلودة املتميزة إىل من دون زيادة تكاليفه، ويعود حتقيق املنتجمن إجياد طرق عملية لتحسني جودة 
اإلدارة األفضل  ت من خاللاستخدامات التكنولوجيا اجلديدة وتطوير مواد جديدة وحتسني العمليا

 .والتدريب اجليد
 املختلفة يف توفري املؤسسةالكفاءة املتميزة إىل حسن استغالل موارد  تشري املتميزة:الكفاءة  .5

 املؤسسةخمرجات تفوق يف قيمتها قيمة املدخالت املستخدمة يف إنتاج تلك املخرجات، وتقاس كفاءة 
 استمرارية إلنتاج خمرجات معينة، فالكفاءة هدف بعيد املدى يضمنباخنفاض مقدار املدخالت املطلوبة 

 .املؤسسة
 االستجابة حلاجات الزبائن تعد من أهم املؤشرات إن :العمالءاالستجابة املتميزة لحاجات  .3

 املنافسة، املؤسسات، باعتبار احلصول على الزبائن واحملافظة على والئهم هدف املؤسساتلقياس أداء 
بشكل  أن تكون قادرة على حتديد وإشباع حاجاهتم املؤسسةولتحقيق استجابة متفوقة للزبائن جيب على 

 .أفضل من املنافسني
ومتعلق  كونه يشري إىل كل ما هو جديد أو حديث  املؤسساتاإلبداع جناح وتفوق  يعترب :اإلبداع .4

ونظم اإلدارة  أو منتجاهتا وبالتايل فهو كل تطور حيقق يف أنواع املنتجات وعمليات اإلنتاج املؤسسةبإدارة 
مييزها عن  شيئا متفردا املؤسسةفاإلبداع مينح  املؤسسةاليت تعتمدها  تواالسرتاتيجياواهلياكل التنظيمية 

 .منافسيها
 
 

                                                           

، 4116، 11، جملة االقتصاد الصناعي، العدددور عمليات ادارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة عمر الشريف، قمري حياة، 1 
 .213، ص
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 مصادر امليزة التنافسية املبحث الثاني:

أن  يرون حيث داخلي،أن مصدر حتقيق امليزة التنافسية هو إىل يف جمال اإلدارة  الباحثنيغلب أيعزوا 
موارد وقدرات املؤسسة الداخلية باإلضافة إىل كفاءاهتا احملورية الداخلية هي املصدر الوحيد واألوحد لتحقيق 

ملؤسسة ميكنها أن حتقق اليت متتلكها ا والكفاءات املميزةامليزة التنافسية واستدامتها، حيث أن هذه املوارد 
 الفارق والتفوق للمؤسسة مقارنة مبنافسيها.

نظرية اليف هذا املبحث سلسلة القيمة ودورها يف امليزة التنافسية، إضافة إىل كل من  يتم تناولحيث س
 املرتكزة على املوارد ونظرية الكفاءات احملورية ودورمها يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة.

 امليزة التنافسية مصادر  كأداة لتحليل سلسلة القيمة :ول األ املطلب 

مهية بالغة يف أمامها ملا هلا من من أهم العناصر اليت جيب على املؤسسة أن توليا اهتتعترب سلسلة القيمة 
 بالنسبة للمؤسسة. مهيتهاساسية وأاأل مفهومها،نشطتها االساسية والداعمة، هلذا سيتم التعرف على أحتديد 

 سلسلة القيمةأوال. مفهوم 

هي  حيث يرى بورتر أن املؤسسة الثمانينات،سلسلة القيمة هي أداة حتليلية طورها مايكل بورتر يف 
حيث أن   ،وتوزيع منتجاهتاجمموعة من األنشطة املضيفة للقيمة للمنتج مثل التصميم، التصنيع، التسويق 

ميكن تصنيف أنشطة املؤسسة إىل أنشطة أولية و  .كل هذه األنشطة تكون ما يسمى بسلسلة القيمة
جل أتقيم أنشطة املؤسسة من  علىحتليل سلسة القيمة  ويساعد .1 )داعمة(وأنشطة ثانوية  )أساسية(

 .2معرفة األنشطة القوية املضيفة للقيمة من غريها 
فيما بينها، منها أنشطة  األنشطة، تتفاعلويتضح من ذلك أن قيمة املنتج تساهم فيها جمموعة من 

أساسية وأخرى داعمة تشكل ما يسمى بسلسلة القيمة، اليت تعترب أداة للتحليل االسرتاتيجي، ومنوذج 
حيث  ،3وتقييم اإلمكانيات والقرارات األساسية للمؤسسة يف احلصول على املزايا التنافسية للتشخيص،

 :4ة القيمة حتقيق ما يليلنستطيع من خالل حتليل سلس
 ة قيمتها أمام منافسيها يسمح هلا مبا يلي:لمبقارنة املؤسسة لسلس تعزيز امليزة التنافسية:. 1

حيث أن املقارنة مع املنافسني متكن املؤسسة من فهم أين يتم خلق  تحديد مصادر ميزتها التنافسية:أ. 
 القيمة املضافة وما هي اإلسرتاتيجية التنافسية اليت يتم اعتمادها.

                                                           
1 Michael Porter, COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and Sustaining Superior a Performance, THE 

FREE PRESS, NEW YORK, USA,  5189 , P, 36. 
2 Katsuhiko Shimizu, THE CORES OF STRATEGIC MANAGEMENT ,Routledge, NEW YORK ,USA ,2112 ,P ,
33. 

  .131هشام حريز، مرجع سابق، ص،  3
4 Manual Cartier, Helene Delacour, Olivier Joffre, MAXI FICHES de Stratégie, DUNOD, Paris, France, 2010, 

P ,35-36. 
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إن بعض أنشطة القيمة للمؤسسة ميكن  االستعانة بمصادر خارجية لألنشطة غير مضيفة للقيمة:ب. 
، إذن املؤسسة تستطيع أن تقرر اجيب التخلص منه لكأن تكون غري قادرة على إضافة القيمة، لذ

 نشطة األساسية أو الداعمة املعنية.جل القيام باألأاالستعانة مبصادر خارجية من 
إن حتليل سلسلة القيمة ميكن أن يؤدي إىل إعادة تنظيم  تنظيم األنشطة داخل املؤسسة:إعادة . 2

 أنشطة املؤسسة من خالل:
هبدف جعل سلسلة القيمة صعبة التقليد وانتشار أفضل املمارسات  إعادة تشكيل سلسلة القيمة:أ. 

 منافسيها. إىل تشكل سلسلة قيمتها بشكل خمتلف عن املؤسسة تسعىلذلك داخل الصناعة، 
إن حتليل سلسلة القيمة ميكن أن يؤدي باملؤسسة إىل إعادة تعريف  إعادة هندسة عمليات املؤسسة: ب.

اخلدمة  السرعة،ن إعادة هندسة العمليات حيسن بشكل كبري من التكاليف أعملياهتا اإلدارية، حيث 
عن العملية بأكملها وليس  مسؤولةلكي تكون أكثر كفاءة، حيث يتعلق األمر بإنشاء فرق  واجلودة،

 .هالتفكري يف كل نشاط من سلسلة القيمة عن حد
 ثانيا. مكونات سلسلة القيمة

حسب منظور بورتر ميكن تقسيم أنشطة املؤسسة إىل أنشطة رئيسية وأخرى داعمة كما هو موضح يف 
 التايل:الشكل 

 رمكونات سلسلة القيمة حسب بورت :(7)الشكل رقم

 
Source  :  Michael Porter, COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and Sustaining Superior a 

Performance, THE FREE PRESS, NEW YORK, USA, P, 37. 

التنظيمية للمؤسسةالبنية   

 إدارة املوارد البشرية

 التطوير التكنولوجي

 املشرتيات
التسويق  خدمات 

 واملبيعات
 اإلمداد 

 اخلارجي

اإلنتاج 
()العمليات  

 اإلمداد

الداخلي   
 األنشطة األساسيــــــــــــــــــة

 األنشطة

الداعمة   

مش
 اهلا

مش
 اهلا
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 ومن الشكل ميكن توضيح مكونات سلسلة القيمة كما يلي:
إىل مخسة وهي اليت تساهم مباشرة يف استغالل النشاط، وتنقسم  :)األولية(األنشطة األساسية  .1

 :1تتمثل فيما يلي أنشطة

اولة املواد نوم نريك، ختزيحت، مقل، استالنالعمليات ذات العالقة ب وتضمن كل اإلمدادات الداخلية:أ. 
 .اإلنتاجها لتلبية احتياجات فقدت نحركة املواد وضما دارةإ يأ، جيةاإلنتاالالزمة للعمليات  األولية

 إىلفء للمدخالت كالتحويل ال على نتاجيةاإلر نشاط العمليات هصب جو ني العمليات اإلنتاجية: ب.
امة، تتجات نم إىلويل املواد األولية حت نه يتضمنأمبعىن قيمة مدخالهتا،  نم أكربذات قيمة  خمرجات

 .واملعداتالت اجلودة، كفاءة اآل علىالتصميم، التجميع، التعبئة والتغليف، الرقابة  نشطةأشمل تو 
 ناكني يف الوقت واملفهائية للعمالء املستهدنتجات النامل يصالإ تمحور حولتو  الخارجية:اإلمدادات  جـ. 

مراكز  إىل وتسليم املخرجات نزيع، ختزيتو قل، و نلك العمليات ذات العالقة بت وهي تتضمناملالئمني، 
 .التوزيع

 ،العمالء إىلؤسسة امل نتجات منقل حيازة املنص بخت يتكل العمليات ال  نيتضم التسويق واملبيعات: د.
                                                 .التوزيع.                                          شخصي، سعر واختيار قنوات  بيع تروجيي،ن إعالن م

القيمة، خاصة مع التحول  إلضافةشاط املركزي نشاط اخلدمة بوصفه النب االهتمامزايد تحيث  الخدمة: هـ.
يتعلق سي، ويضم نشاط اخلدمة كل ما فانالتفوق الت قالعميل كأحد األبعاد الرئيسية لتحقي علىالرتكيز إىل 

ما بعد البيع للوصول  وتقدمي خدمات استشارة فنيةقدمي تري قطع الغيار، توفوالصيانة، و  صالحإ بالرتكيب،
 .خلاالعمالء...  رضا إىل
وهذه األنشطة تزيد من فعالية وكفاءة األنشطة األساسية، وتتمثل يف  :)الثانوية(الداعمةاألنشطة . 2

 :2أربعة أنشطة هي

، حيث العملية اإلنتاجيةهي كل العمليات املتعلقة بشراء املدخالت املستعملة يف  :)التموين(املشترياتأ. 
بالتأكد من املشرتيات مطابقة جلودة كما يتم القيام  قد يتم الشراء وفق سياسات وإجراءات حمددة،

 والقيام باختيار املوردين وإدارة العالقات معهم .....اخل. املطلوبة،
تعرف التكنولوجيا هنا بأوسع معانيها لتشمل الدراية، البحث وتطوير تصميم  التطوير التكنولوجي:ب. 

 املنتجات والعمليات واستخدام تكنولوجيا املعلومات.

                                                           

  .18ص،  مرجع سابق، بن سديرة عمر، 1 
2 John Thompson, Frank Martin, Strategic Management Awarrances and Change, Cengage Learning Business 

Press, BOSTON, USA, 5th Edition, 2005, P, 255. 
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تتضمن كل العمليات املتعلقة بالتوظيف، التدريب، تطوير ومكافأة العاملني يف  د البشرية:إدارة املوار ج. 
 مجيع أحناء املؤسسة.

وحتتوي على كل األنشطة الضرورية لالستخدام اجليد للمجموعة،  التنظيمية للمؤسسة: د. البنية
 لدعم كل أنشطة سلسلة القيمة.التخطيط، مراقبة اجلودة ......اخل واليت مصممة  تتضمن اإلدارة العامة،

 كمصدر للميزة التنافسية املقاربة املبنية على املوارداملطلب الثاني: 

تفسري مصدر امليزة التنافسية النظرية املبنية على املوارد واليت تعد من يف هم املقاربات اليت سامهت أمن 
 عليها هذه النظرية. تقوماليت  األسسهم أهم النظريات يف اجملال، هلذا سيتم دراسة أ

 أوال. مقاربة املوارد في تحليل امليزة التنافسية 

من استخدم مصطلح  أولالذي يعترب   Wernerfelt نظرية املوارد بشكل واضح يف أعمالجتلت 
يف جملة  1182حد مقاالته املنشورة سنة أيف  (Resource Based Theory) املقاربة املبنية على املوارد

هناك نوعني من املوارد داخل املؤسسة موارد ملموسة وأخرى غري  أنالذي اعترب  ،اإلسرتاتيجية اإلدارة
 ،هذه النظرية أساسياتوضع  أسهموامن الكتاب الذين  واآلخرين rneyaBلتتبعها مسامهات  ،1ملموسة

كأي نظرية يف افرتاضاهتا   طور املقاربة املستندة على املواردتف and Barney  Delwynوحسب كل من 
 :2أربعة مصادر هي يف إمجاهلاميكن  يت، وال أخرى يرجع إىل األعمال النظرية السابقة

 .David Ricardo ل قتصاديااليع الر نظرية  .1

 مكافحة االحتكار يف االقتصاد. بآثاراملتعلقة  ساتاالدر  .4
 الدراسات التقليدية املتعلقة بالكفاءات املميزة. .3
 .1858سنة  Edith Pernoseأعمال  .2

بيئتها  يف على التنافس ال يعتمد فقط على قدرهتاوتقوم النظرية املبنية على املوارد أن جناح املؤسسة 
هيكلة الصناعة متيزت باجلمود  نظرية أنحيث .3، بل أيضا على قدرهتا على إدارة املوارد الداخليةاخلارجية

  يف مواجهة املنافسة وهو ما يتجلى يف نظرية املوارد. ةالديناميكيوجب البحث عن بديل يتوفر على  لكلذ
عدد من  وفق نظرية املبنية على املوارد ميكن تقسيم موارد املؤسسة إىل املؤسسة:ثانيا. تصنيف موارد 

  : 4األصناف كما يلي
                                                           

1 BIRGER WERNERFELT, A Resources based View of the Firm, Strategic Management Journal, VOL 5, 1984, 

P, 172. 
2   Jay Barney, Delwyn Clark, Resource Based Theory Creating and Sustaining Competitive Advantage, 

OXFORD UNIVERCITY PRESS, UK, 2007, P, 5. 
3   Maja Wojciechowsca, Intangible Organizational Resources Analysis of Resource based Theory and 

Measurement of Library Effectiveness, Palgrava Macmillan, London, UK, 2016, P, 1. 
4 Frank Rothaermal, Op Cit, P, 112. 
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 . املوارد امللموسة واملوارد غير امللموسة:1

 املوارد اليت لديها خصائص مادية وتكون مرئية.وهي  : (Tangible Resources) امللموسةاملوارد أ. 
 وهي املوارد الغري املادية وتكون غري مرئية.: (Intangible Resources) املوارد غير امللموسة ب.

 ملموسة: امللموسة وغريوالشكل التايل يعطي تفصيال للموارد 
 تقسيم موارد املؤسسة امللموسة وغير امللموسة :(8)الشكل رقم

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SOURCE  :  Frank Rothaermal, Strategic Management ,McGraw-Hill ,New York , USA,2017,3rd Edition ,P , 

112. 

مها املوارد امللموسة واليت  ىل صنفني رئيسنيإالداخلية للمؤسسة وفق هذا التصنيف يتم تقسيم املوارد 
س املال فيما يتمثل الصنف الثاين أالتجهيزات ور  أراضي، مباين،املادية واملالية من  املؤسسة صولأتتمثل يف 

 الفكرية، العالمة التجارية وثقافتها التنظيمية.امللكية  الشهرة،يف املوارد الغري امللموسة مثل 
  :William Hesterlyو Jay Bernay. تصنيف 2

 :1موارد املؤسسة إىل أربع أصناف رئيسية هي Hesterly  Williamو Jay Bernayيقسم كل من 

                                                           
1 Jay Bernay, William Hesterly ,Op Cit, P, 91-87. 
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، اسرتاتيجيتهاوتشمل مجيع املوارد أيا كان مصدرها، اليت تستخدمها املؤسسة لبناء وتنفيذ  املالية: أ. املوارد
وتشمل هذه املوارد املالية أموال أصحاب األسهم ومحلة السندات والقروض باإلضافة إىل األرباح احملتجزة 

 املوارد املالية.واليت بدورها تعترب من فيها، احملققة من طرف املؤسسة املستثمرة 
وكأمثلة من التجهيزات  إىل املواد األولية واألراضي وصوالوتشمل املصنع والتجهيزات  املادية: ب. املوارد

  إىل املخازن واملستودعات. التصنيع باإلضافةجند احلواسيب والربجميات وكذلك الروبوتات اليت تستخدم يف 
  املؤسسة، داخلوالعاملني  وفطنة املديريناخلربة، الذكاء، العالقات  التدريب،وتشمل  البشرية: ج. املوارد

 أبلصاحب  وستيف جوبزكمثال ملورد بشري فعال مشهور هناك بيل غيتس صاحب مايكروسوفت 
 سابقا.

وتشمل اهليكل التنظيمي للمؤسسة وأنظمة التخطيط والرقابة والتنسيق داخل  املوارد التنظيمية:د. 
إىل ثقافتها وشهرهتا إضافة إىل العالقات غري الرمسية دخل املؤسسة وبني املؤسسة املؤسسة، بإضافة 

 وحميطها.
 :1تتميز مبا يلي عندمالتحقيق امليزة التنافسية،  مصدرا Barneyتعترب موارد املؤسسة حسب كما 

و جتنب هتديدات، ما أاملورد القيم هو الذي ميكن املؤسسة من استغالل الفرص  :(Valuable)قيمة أ. 
يعترب أثرا اجيابيا على امليزة التنافسية للمؤسسة، كما ميكن املورد الثمني املؤسسة من زيادة خلق القيمة 

أن عائدات املؤسسة تزداد عندما تكون قادرة على زيادة القيمة املتصورة ملنتجاهتا يف أعني  االقتصادية، كما
 جذابة. زاتوإضافة ميزبائنها بتقدمي تصميم متميز 

تعترب املوارد نادرة إذا امتلكتها مؤسسة واحدة أو جمموعة قليلة من املؤسسات، حيث  :(Rare)نادرة  ب.
ة ما يودي إىل عدم امتالك أي من املنافسني للميزة ينه عندما تكون املوارد شائعة ما ينتج عنه منافسة مثالأ

كما أن املورد القيم ولكنه غري نادر قد يؤدي يف أفضل األحيان إىل حتقيق التكافؤ التنافسي،  التنافسية،
 .ونادرافاملؤسسة يف طريقها إىل حتقيق امليزة التنافسية جيب أن متتلك موردا قيما 

املوارد صعبة التقلد إذا مل يستطع املنافسني الذين ال  نتكو  :(Costly to Imitate)صعبة التقليد  ج.
ميلكون املوارد على شرائها أو تطويرها بأسعار معقولة، فإذا كانت املوارد املعنية قيمة ونادرة وصعبة التقليد 

على نه يف حالة فشل املنافسني يف تكرار اإلسرتاتيجية املبنية أكما  فإهنا تعترب نقطة قوة داخلية للمؤسسة،
 ن املؤسسة تستطيع أن حتقق ميزة تنافسية.قيمة والنادرة والصعبة التقليد فإاملوارد ال

 

                                                           
1 Frank Rothaermal, Op Cit, P, 111. 
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 مقاربة املوارد:ومبادئ  فتراضاتاثالثا. 

 يلي:تتضمن مقاربة املوارد جمموعة من املبادئ واالفرتاضات األساسية، ميكن التطرق إليها فيما 
 املوارد:. افتراضات مقاربة 1

 :1على فرضيتني مهاالنظرية املبنية على املوارد تستند 
يفرتض هذا النموذج أن املؤسسات التابعة لنفس الصناعة ميكن أن تكون هلا  للموارد:التباين النسبي  أ.

ن  إبعبارة أخرى ميكن للموارد أن تتميز نسبيا من مؤسسة إىل أخرى حىت و  متباينة، أيموارد إسرتاتيجية 
 املؤسسة ما املالية، املعارف، التكنولوجيا، شهرةفان املوارد  القطاع، وعليهكانت هذه املوارد تابعة لنفس 

 .ألخرىهي إال متغريات قابلة للتميز من مؤسسة 
ا ليست مطلقة هنحركية املوارد ما بني املؤسسات يفرتض وفقا هلذه املقاربة أ أن املوارد:نسبية حركة  ب.

كامل، ا على احلركة بشكل  هتعوامل حتد من قدر  مستداما، لوجوديعين أن التميز يف املوارد قد يكون  وهو ما
قد حتول دون  ن براءات االخرتاعإألخرى ف مؤسسةنقوم بنقل التكنولوجيا من  أنكان باإلمكان مثال   فإذا

 .سهولة ذلك
 داخل املؤسسة هي:رئيسية يتم إجنازها أربعة مهام  والقدرات، تفرتضاإلدارة باملوارد  أنكما 
 ؛حتديد املوارد النادرة -
 ؛محاية هذه املوارد النادرة -
 ؛استغالل هذه املوارد بطريقة مثلى -
 خلق واجياد املوارد النادرة. -

 . مبادئ مقاربة املوارد:2

 )Resource Based Theory(نظرية املوارد األساسية ل املبادئتتمثل  Hamel وPrahaladحسب 
 :2يف

اخل ويف نفس الوقت حمفظة من ....التقنية، البشرية على أهنا حمفظة من املوارد املالية، املؤسسة تصورأ. 
 ؛املنتجات والقطاعات اإلسرتاتيجية املركزة على سوق معينة مما يبقي دور التجزئة قائما

                                                           
دكتوراه،  أطروحة، المعاصرة في اإلدارة لتحقيق الميزة التنافسية وإمكانية تطبيقها في المؤسسات الجزائرية، االتجاهات قاسم شاوش سعيدة 1

 . 12، ص،4113، اجلزائر، 3جامعة اجلزائر 
، املؤمتر المتميز األداء، نظرية الموارد والتجديد في التحليل االستراتيجي للمنظمات: الكفاءات كعامل لتحقيق موساوي زهية، خالدي خدجية 2 

  .124، ص،4113مارس  1و8املتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة، اجلزائر، يومي  األداءالدويل حول 
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ال مينعها من حتقيق التفوق يف السوق كما ال تضمن هلا وفرة املوارد حتقيق  املؤسسة دموار  ب. ضعف
 ؛النجاح األكيد
إىل أخرى يكمن يف طريقة مزج مواردها ما ينتج عنها فروق حمسوسة بينها يف   مؤسسةمن  ج. االختالف

 ؛املواردمن  النواتج اليت تستخلصها من نفس الكميات املتاحة ومتوقعها ويفلألسواق  قتحامهااكيفية 
 اإلنتاجية، كنسبة بني املخرجات واملدخالت، يكون من املخرجات أفضل من حتسينها د. حتسني

ومل توفر  هذه األخرية وفرت أصال لتحقيق أقصى ناتج ممكنن من االقتصاد يف املوارد، على اعتبار أ نطالقاا
أمثال بدل  املؤسسة واستغالهلا استغالاللالقتصاد يف استعماهلا، أي أنه جيب العمل على تفعيل موارد 

 ؛التكلفة يف حني كان جيب البحث على نتيجة أعلى بنفس أقل،السعي لتحقيق نفس النتيجة باإلنفاق 
 أساسي، التجميع الفعال اسرتاتيجيالذكي للموارد وذلك من خالل الرتكيز على هدف  الستعمالاه.  

كلما كان  املوارد لضمان الفعالية، احملافظة واالقتصاد يف املواردللموارد، اإلشراك املتكامل ملختلف أنواع 
 ذلك ممكنا وتسريع اسرتجاع املوارد بتقليص اآلجال بني التوظيف وحتقيق عوائد التوظيف.

  املحورية املقاربة املبنية على الكفاءات املطلب الثالث:

 من قبل كل من (Core competence based view) وضعت املقاربة املبنية على الكفاءات احملورية
C.K Parahalad  و  Gray Hamel من خالل مقاهلما املنشور يف جملةHarvard Business 

Review  يف مقاهلم بعنوان 1881 سنة The core competence of the corporation    حيث
الباحثني  لفتوخي (Core competence) مصطلح الكفاءات احملورية استخداماليت مت  األوىلكانت املرة 

 ،حيث يعتربها البعض نظرية قائمة حبد ذاهتا وهناك من يعتربها تندرج ضمن نظرية املستندة على املوارد
 وميكن اعتبارها ما هي إال تكملة لنقائص النظرية املستندة على املوارد.

 أوال. مضمون املقاربة املبنية على الكفاءات

، ؤسسةاجلماعي للم التعلم بأهنا Parahaladو Hamelالكفاءات األساسية حسب ميكن تعريف 
وميكن  .1خصوصا كيفية تنسيق مهارات اإلنتاج املختلفة وإدماج أنواع متعددة من التكنولوجيا الذي يتناول

تأيت يف  بكوهناورية وغري احملورية. فالكفاءات احملورية تتميز رورة التمييز ما بني الكفاءات احملعلى ض التأكيد
 .2وليست جمرد كفاءات داعمة للمؤسساتاملتميز صلب األداء 

                                                           
1  Urban Lungquist, How do core competencies discriminate? Identification of influence similiraties and 

deffrences, Knowledge and Process Management, Vol 14, N4, USA, 2007, P, 238. 
جملة البشائر االقتصادية،  ،)مقاربة نظرية(األدوار اإلستراتيجية لتنمية الموارد البشرية في إدارة الكفاءات المحورية حيضية مساليل، امحد باليل،  2 

 .183، ص،4112 ،3، اجمللد 4العدد
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والتنسيق نتيجة توفيق بني املوارد، كما جيب معرفة كيفية تعبئة  بأهناالكفاءة  Guy le Boterf يعرف 
 : 1فالكفاءة تتجسد من خالل ،املالك هلذه القدرةاملوارد مما يدفعنا إىل البحث عن الشخص  هـذه بني
ن هذا املوظف كفؤ، وإمنا جيب أن أفامتالك املعارف غري كاف حىت نقول ب :. معرفة كيفية التعبئة1

 املالئمة. ويف الظروفيكون قادرا على تشغيلها بالطريقة املناسبة، 
فعلى املهين أو االحرتايف أن يعرف كيفية انتقاء العناصر األساسية يف دفرت  :. معرفة كيفية التنسيق2

املوارد، و كيفية تنظيمها واستعماهلا لتحقيق نشاط مهين، مبعىن آخر تكون له قدرة على اختيار الكفاءة 
 ملعاجلـة أو أداء املهمة امللزم هبا. )دراية فنية أو سلوك مناسـب (املناسبة 

على أساس أن كل الكفاءات قابلة للتحول أو التكيف مع متطلبات املهمة  :التحويل. معرفة كيفية 3
 .ضمن حـاالت خمتلفـة قصد األداء اجليد للنشاط

وقابلة يفرتض يف الكفاءة أن يكون مصادقا عليها من طرف احمليط  :ومجربة. دراية فنية معترف بها 4
 .ميكن مالحظتها إال عند تشغيلها من طرف املوظف وانه الخاصة  يف الواقـع، لالمتحـان

 :2لقد تعددت تصنيفات الكفاءات نتيجة تعدد املعايري من أشهرها فردية ومجاعية
على أهنا تركيبة من  هي كفاءات ميتلكها الفرد تضم خمتلف أشكال املعارف تعرفه :. الكفاءات الفردية1

ين احمدد وتتم مالحظتها من خالل العمل امليد متارس يف إطاراملعارف والقدرات واخلربة والسلوكيات اليت 
 ومن مث فانه يرجع ملؤسسة حتددها وتقوميها وتطويرها، باعتبارها مركز والذي يعطي هلا صفة القبول

انشغاالت ادارة املوارد البشرية وتتعلق بكل فرد مهما كان مستواه سواء كان يطبقها يف حيتها الشخصية او 
 نية.يف وضعية مه

وهي تنشا من خالل التآزر وتعاون املهارات الفردية ميكن حتديد وجود هذه  . الكفاءات الجماعية:2
املهارات من مؤشرات االتصال الفعال الذي يسمح بوجود لغة مشرتكة بني جمموعة من العمال وتوفري 

 املعلومات املالئمة بينهم وأخريا مؤشر التعلم اجلماعي.
 :3 ثالثة خصائص متيز الكفاءات األساسية هي  Hamel ذكر  كما
 واملتميزةكفاءات املؤسسة اليت متنح املنتج أو اخلدمة اخلصائص الفريدة  .أ

 الزبائن الكفاءات اليت تسمح للمؤسسة بالتقرب أكثر من  .ب
                                                           

  .124ص، سابق،خدجية، مرجع خالدي موساوي زهية،  1
جملة ميالف للدراسات  مهارات القطب )المهارات المحورية(: نحو تحقيق جودة الخدمة التعميمية،نعيمة حيياوي، زكية مقري، جنوى حرنان،  2 

 .84، ص،4113 ،1والبحوث، ميلة، اجلزائر، العدد
  3 قاسم شاوش سعيدة، مرجع سابق، ص،41. 
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 والقادرة على القيام باألعمال بسرعة أكرب مرونة،الكفاءات اليت تسمح للمؤسسة أن تكون أكثر  .ج
 .باملنافسنيوبطريقة أفضل مقارنة 

تعود األسباب اليت أدت إىل ظهور املقاربة املرتكزة املحورية: الكفاءات ربة اثانيا أسباب ظهور مق
 :1يلي فيماعلى الكفاءات 

وفسروا  التنافسية،لتحقيق امليزة  هبا املؤسسة للوصول واسرتاتيجيةقدرة الكفاءات على تغذية أعمال  .1
على إدارة وخلق املوارد وهو الشيء الذي توفره  هتااملؤسسة على ذلك ال تقوم إال على قدر  ذلك بأن قدرة

 الكفاءة.
والقائمون على إنشاء اإلسرتاتيجية خللق  املدراء هبا الكفاءات تساعد على توفري منهجية نظامية يفكر .4

املهارة، املعلومات، الستنادها على التغريات الثالث  للمستقبل، نظرامرونة إسرتاتيجية ورؤية واضحة 
 .السلوك

مفهوم الكفاءات احملورية من خالل  إثراءيف  Boston Consulting Groupكما ساهم مكتب 
 :2إدخال مفهوم القدرة التنظيمية اليت ميكن متييز على مخس أنواع أساسية هي

واألسواق أو تقدمي أفكار وتقنيات جديدة يف السرعة أو القدرة على االستجابة السريعة للعمالء  .أ
  ؛اإلنتاج

 حاالتساق والذي معناه قدرة املؤسسة على إنتاج عرض يرضي متاما توقعات الزبائن .ب
القدرة على فهم احمليط التنافسي بشكل واضح ومسبق واالستجابة السريعة للتغريات احلاصلة حاجات  .ج

 ؛الزبائن
 ؛حد مع خمتلف البيئات التنافسيةقدرة املؤسسة على التكيف يف وقت وا .د
القدرة على االبتكار آو القدرة على توليد أفكار جديدة واجلمع بني العناصر املوجودة لتحقيق مصادر  .ه

 جديدة للقيمة.
 

 

 
                                                           

  1قاسم شاوش سعيدة، مرجع سابق، ص،41.  
2 Jaque Bojin ،Jean Marc Schoettl, L’ESSENTIEL DE LA STRATEGIE, Eyrolles, PARIS, FRANCE, 2012, P 
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 امليزة التنافسية صناعةأهمية الجودة في  املبحث الثالث:

، حيث يف االسرتاتيجية العامة للمؤسسةضمن  املؤسساتداخل  اسرتاتيجياللجودة دورا  تأصبحلقد 
إنتاج منتجات ترضي الزبون وتليب رغباته  على املؤسسات وجب األسواقهبا تميز ت اليتظل املنافسة الشرسة 

املسامهة يف إرضاءه، ما جعل املؤسسة تويل اهتمام  األساسية حد أهم العناصرأوتطلعاته حيث تعترب اجلودة 
 ا، هبدف الوصول إىل زيادة رحبيتها وحتقيق ميزة تنافسية.بالغا وبعدا اسرتاتيجيا هل

يف هذا املبحث مفهوم إسرتاتيجية اجلودة، إضافة إىل دور اجلودة ضمن االسرتاتيجيات  يتم تناولسو 
 التنافسية لبورتر، وأمهيتها يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة.  

 :مفهوم إستراتيجية الجودة :األول املطلب 

املطلب سيتم حتديد مفهوم السرتاتيجية اجلودة وكذلك دراسة العالقة بينها وبني اسرتاتيجية يف هذا 
 املؤسسة.

 أوال. تعريف إستراتيجية الجودة

لألسواق اليت تتسم بدرجة عالية من  استجابةقد تطور املفهوم االسرتاتيجي للجودة لدى املؤسسات ل
احلصول على منتجات عالية اجلودة، حبيث  علىفيها حرصهم الزبائن املنافسة يف الوقت الراهن، واليت يؤكد 

أصبحت اجلودة إحدى أهم املتغريات اإلسرتاتيجية اليت تعتمد عليها املؤسسات لدخول األسواق العاملية، 
بإجراء دراسة ميدانية مشلت أكثر من ستة أالف مدير ،إداري  Fortuneقامت جملة  1892ففي عام 

وحملل مايل ألكرب مئيت مؤسسة أمريكية، وقد هدفت الدراسة إىل تصنيف أفضل عشر مؤسسات فيما 
يتعلق بعشر صفات مشلت الوضع التنافسي، كفاءة اإلدارة، وقيمة االستثمار طويل األجل، وجودة املنتج 

 .  1ة أن جودة املنتج وكفاءة اإلدارة أهم صفتني يف هذا التصنيفوقد أظهرت نتائج الدراس
للمؤسسة الذي يعىن بوضع  اإلسرتاتيجية اإلدارةذلك اجلزء من  " أهنااجلودة على  إسرتاتيجيةتعرف و 

للجودة والتخطيط الطويل املدى هلا، ووضع ومتابعة تطبيق برامج اجلودة وقياس  اإلسرتاتيجية األهداف
جل توفري امليزة أواخلدمات املختلفة، من  واإلنتاجيةاهلندسية و التسويقية  املؤسسة أنشطةيف  داءاألوتقييم 

، وتوسيع حصتها يف السوق الزبائناملتمثلة باحلصول على رضا  أهدافها، وبالتايل حتقيق التنافسية للمؤسسة
على   وبالتايل تعزيز موقفها التنافسي، إلرضاء عمالئها وزيادة حصتها السوقية مبعىن أخر.2"أرباحهاوزيادة 

                                                           

 .68، ص،4118، ، عمان، االردن، دار صفاء لنشر والتوزيعالعمالء وخدمة، ادارة الجودة الشاملة سليمان الدرادكة مأمون1 
 االجتماعيةالمسؤولية (، دور إستراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق البعد االجتماعي لتنمية المستدامة في المؤسسة محزة مقيطع، اهلام شيلي 2 

 .86، ص،4113، 3 العدد االقتصادي،جملة الباحث   ،)  
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والتسويقية )التكلفة العكس من التوجه التقليدي إلسرتاتيجيات األعمال املرتكز على اجلوانب املالية 
مما يساعد على حتقيق عوائد  ،الزبونتركز إسرتاتيجية اجلودة الشاملة على و  مليزة التنافسية،ا( لتحقيق والتميز

 .1مالية ومزايا تسويقية متنوعة
 الجودة واستراتيجيةالعالقة بين إستراتيجية املؤسسة ثانيا. 

 :2واجلودة كتايلالعالقة بني كل من اسرتاتيجييت املؤسسة تكون  
اجلودة ما هي  واسرتاتيجيةالعامة للمؤسسة  اإلسرتاتيجية إطاراجلودة ضمن  إسرتاتيجيةحتدد املؤسسة . 1
يف حتسني العامة حىت تسهم  اإلسرتاتيجيةتتوافق مع  أنلذلك فمن الضروري  اإلنتاججزء من سياسات  إال

 ؛الوضع التنافسي للمؤسسة
اجلودة وهي مدى توافر  إسرتاتيجيةاملتوفرة للمؤسسة عند حتديد  اإلنتاج تكنولوجيا مراعاةبد من  ال .4

 واملواد الالزمة لتحقيق مستوى معني من اجلودة. واآلالتاملعدات 
لكافة جهات سواء داخل املؤسسة، من  ومعروفةاجلودة حمددة  إسرتاتيجيةتكون  أنمن الضروري  .3

حىت ميكن توطيد العالقة بينهم  الزبائنواملوردين وكل املتعاملني مع املؤسسة، كذلك  اإلدارةعاملني ورجال 
 ؛وبني منتجات املؤسسة

الرقابة على  ،لإلنتاجالرقابة على املدخالت الالزمة  :األربعة بأنواعهاالقيام بعملية الرقابة على اجلودة  .2
 إيصالالنهائي قبل القيام بعملية  اإلنتاجالرقابة على  ،الزبونالفعلي من قبل  االستخدام أثناء اإلنتاج

 ؛الزبونمن قبل  تخدام الفعلياالس أثناءالرقابة على جودة املنتج  ،الزبائن إىلاملنتجات 
ة على الرقاب أنواعضرورة احلصول على التغذية العكسية وبشكل دقيق وسريع عن نتيجة كل نوع من  .3

اجلودة اليت يتم ممارستها، وذلك حىت يتم اختاذ اإلجراءات العالجية لتفادي األخطاء واملشكل وإعادة النظر 
 املؤسسة. دكفاية موار يف إسرتاتيجية اجلودة املوضوعة ومدى  

 
 
 

                                                           

النظرية والتطبيق في المؤسسات المتوسطة والصغيرة بوالية ، ادارة الجودة الشاملة كمدخل لصناعة المزايا التنافسية بين فتيحة بوحرود 1 
 .118، ص، 4112، 4البواقي، العدد أم، جملة البحوث االقتصادية واملالية، سطيف
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 الجودة ضمن االستراتيجيات التنافسية املطلب الثاني:

حدد مايكل بورتر ثالثة اسرتاتيجيات تنافسية ميكن للمؤسسة اتباعها، حيث تلعب اجلودة دورا لقد 
 ضمن هذه االسرتاتيجيات ميكن التعرف على ذلك من خالل هذا املطلب. بارزا

 قيادة التكلفة  واستراتيجية ةأوال. الجود

أن املؤسسة األكثر تنافسية هي  هو (Cost leadership strategy)  اسرتاتيجية قيادة التكلفةمبدأ 
مما يؤدي إىل تقدمي منتجات بأقل سعر مقارنة مع ،1قل مقارنة مع املنافسنيأاملؤسسة اليت متتلك تكاليف 

بدأت حرب  ما نه يف حالةأ.حيث 2تكاليفهااملنافسني ويرجع ذلك إىل التحكم اجليد للمؤسسة يف 
ن املؤسسة اليت لديها التكاليف األقل من بني املنافسني ستبقى يف موقف ثابت يف إاألسعار يف السوق ف

و تبخر هوامش  السوق حيث أن مجيع املنافسني سيخرجون من السوق نتيجة عدم قدرهتم على التنافس
واليت  احلجم أمر مهم يف الوصول إىل وضع التكلفة املنخفضة،الربح ،حيث أن االستفادة من اقتصاديات 

 .3بدورها تقلل من خطر دخول منافسني جدد إىل السوق
  قيادة التكلفة: ةإستراتيجيمزايا . 1

 :4ميكن إمجال مزايا إسرتاتيجية التكلفة فيما يأيت
إن قائد التكلفة حيمي نفسه من منافسيه يف جمال صناعته عن طريق ميزة التكلفة اليت ميتلكها ألهنا  أ.

 ؛ن قلت فإهنا ستكون أكثر من رحبية املنافسنيإستساعده على احلفاظ على مستوى الرحبية، حىت و 
دين األقوياء إن قل تأثر من منافسيه عند زيادة سعر املدخالت من قبل املور أيكون قائد التكلفة  ب.

 ؛وجدوا
 ؛قل تأثر من منافسيه عند هبوط أسعار منتجاته إذا كان هناك زبائن أقوياءأكما أن قائد التكلفة يكون   ج.
ن امليزة اليت ميتلكها قائد التكلفة تضمن له إو  قيادة التكلفة تتطلب حصة سوقية كبرية، ةإسرتاتيجيإن  د.

 ؛هذه احلصة السوقية
 ؛جم اليت ميتلكها قائد التكلفة تكون عائقا أمام املنافسني لدخول السوقإن اقتصاد احل هـ.
إذا دخلت املنتجات البديلة السوق فيمكن لقائد التكلفة أن خيفض أسعاره لكي ينافس هذه املنتجات  و.

 ويستعيد احلصة السوقية.
                                                           

1 Fréderic Leroy , les stratégies de l’Enterprise ,DUNOD ,Paris ,France,2012 ,P,32 
2 Franck Brulhart, LES 7 POINTS CLES DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE Avec LA Méthode des Cas, 

EYROLLES ,Paris, France, 2009, P, 82.    
3 Frank Rothaermal, Op Cit, P, 193. 

دار صفاء لنشر والتوزيع، عمان،  ،وقضايا معاصرة أمثلة-مداخل-نظريات اإلستراتيجية اإلدارة فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي، 4 
  .121، ص، 4112، األردن
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 حدود ومخاطر إستراتيجية قيادة التكلفة:. 2

نه هناك عيوب وحدود هلا أقيادة التكلفة تؤدي إىل حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة إال  ةإسرتاتيجيرغم أن 
 :1ميكن إدراجها فيما يلي

أن املؤسسة إسرتاتيجية قيادة التكلفة تتطلب استمارات ضخمة، حيث  الحاجة الستثمارات مهمة:أ. 
االقتصادي وتقلبات الطلب يف السوق، والذي يهدد يف جعلها يف وضع  ميكن أن تصبح ضحية االنكماش

 فوق طاقتها.
إن املؤسسات اليت تدخل يف حرب األسعار تنخفض هوامش رحبها وكذلك رحبيتها  حرب األسعار:ب. 

عند إتباعها من طرف عدد كبري من  قيادة التكلفة يف نفس الوقت قد تكون مميتة، ةفاسرتاتيجي ،ترتاجع
 املؤسسات، مما يؤدي إىل اخنفاض مردودية أنشطتها وخطر زواهلا.

املواصلة يف إسرتاتيجية قيادة التكلفة يؤدي إىل أولوية االستثمار يف  قدرة محدودة على االبتكار:ج. 
يف  ،بة التسيري ووسائل اإلعالم اآليلكما أن املؤسسة تطور أيضا أنظمة مراق جتهيزات وتقنيات اإلنتاج،

ذا طابع رمسي ال حيبذ  العمل دائما، فتنظيم والبحثني املؤسسة ختفض االستثمار يف التسويق ذلك احل
فاملؤسسة  كما أن القدرة على التكيف مع السوق تكون حمدودة وحتفيز العاملني يكون منخفض، االبتكار،

 اليت تركز على ختفيض التكاليف تقلص قدرهتا على اإلبداع أيضا. 
إن إسرتاتيجية قيادة التكلفة مركز على إنتاج منتجات قياسية  لتطورات السوق:التقييم السيئ د. 

يقود املؤسسة إىل تقسيم غري كايف لسوق وإمهال التغيريات احلاصلة يف  العادي، ماتستهدف املستهلك 
 االستهالك.

لسوق رغم إن الداخلون اجلدد إىل ا االستفادة من توطين الصناعة وانخفاض التكاليف الهيكلية:هـ. 
قل قدما أو إعادة أأهنم ميكن إن يكونوا تنافسني بفضل استخدامهم جتهيزات  املنخفض، إالحجم اإلنتاج 

ففي حالة صناعة املعلوماتية فقد أصبحت الشركات  توطني إنتاجهم حيث تنخفض تكاليف اليد العاملة،
 الصينية منافسة لشركات األمريكية الرائدة يف هذا اجملال.

 اخلربة لكافة املتنافسني متماثلة، تمنحنيانه ليس من الضروري أن تكون إ منحنيات الخبرة املختلفة:و. 
 ن تقدم منحىن جديد.أفاالبتكارات يف عملية اإلنتاج ميكن 

                                                           
1 Fréderic Leroy, Op Cit, P ,37-39. 
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إن ميزة قيادة التكلفة ليست احملدد الوحيد للميزة للوضع  وجود مصادر أخرى للميزة التنافسية:ي. 
الزبائن لدفع سعر التنافسي، فعندما تتميز املنتجات باألداء والتطور التكنولوجي أو اجلودة وكذلك استعداد 

 يسمى بالتمايز. هذا ما أعلى،
 إستراتيجية قيادة التكلفة:ضمن الجودة . مكانة 3

وذلك باعتماد تصميم بسيط  أهنا وسيلة لرفع مستوى إنتاجية املؤسسة، ميكن النظر للجودة على اعتبار
للمنتج واحلرص أثناء عملية التصنيع على مطابقة املنتج للتصميم، مما يساهم يف تقليص العيوب والوصول 

 عإىل العيب الصفري، وأكثر األبعاد أمهية يف هذه احلالة مها بعدي املصداقية واملطابقة والبحث عن اإلبدا 
اجلودة ال تلعب دورا مهما يف أن ترى  واليتعتقادات السائدة فعلى الرغم من اال. يف أساليب اإلنتاج

االسرتاتيجيات  أن أثبتتعكس ذلك، حيث  أثبتتالصناعات اليابانية  أن إالقيادة التكاليف ، إسرتاتيجية
فعالية ، فاجلودة تعترب مرادفا  أكثراجلودة مثل املطابقة ،الصالحية ،االعتمادية ،تكون  أبعاداليت تركز على 

تقوم على اجلودة هي مبثابة وسيلة لرفع  اليتاالسرتاتيجيات  أن أثبتت، كما اإلنتاجلزيادة فعالية نظام 
 األسعاركة بني ن هناك عالقة مشرت أعكس االعتقادات اليت ترى ب أيضا أثبتت، وقد اإلنتاجيةمستوى 

  األسواقاملرتفعة واجلودة املرتفعة، وذلك بعرضها ملنتجاهتا يف  األسعاراملنخفضة واجلودة املنخفضة، وبني 
ولكن بأسعار منخفضة وهذا ما يثبت أن حتسني اجلودة يساهم يف ختفيض اخلارجية ذات جودة عالية، 

 .1التكاليف وبالتايل يف جناح السيطرة بواسطة التكاليف
  التمايز واستراتيجية. الجودة ثانيا

إضافة خصائص مميزة تؤدي إىل تفضيل  هو Strategy) (Defferentiationالتمايز  معىن إسرتاتيجية
ن املؤسسة وأ .2الزبون املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة على ما تقدمه املؤسسات األخرى املنافسة هلا

زبائنها بطريقة ال تستطيع أن جتاريها املؤسسات املنافسة مما يسمح صاحبة التميز تستطيع إشباع حاجات 
 اخلاصةفاملميزات  .3هلا أن تضيف سعرا إضافيا إىل أسعارها، وهو سعر يزيد على املعدل السائد يف الصناعة

 أو جاملنت وأداء اهلندسي والتصميم الغيار، قطع توافر متفوقة، خدمة مثال تشمل أن ميكن  املنتج متيز اليت
حدث أفاملؤسسات املتميزة هتدف إىل حتقيق منتجات وأسواق جديدة وحيازة ،4سهولة االستخدام

                                                           

 .118بوحرود فتحية، مرجع سابق، ص، 1 
، ص، 4112، دار وائل لنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، األساسيات في اإلدارة اإلستراتيجيةعبد الباري إبراهيم درة، ناصر حممد سعود جرادات 2

181.  
  3 فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي، مرجع سابق، ص، 421.

4 Fred David, Forest David, Strategic Management A Competitive Advantage Approach Concepts and Case, 

PEARSON, London, United Kingdom, 16 th Edition, 2017, P, 136.   
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ن التكنولوجيا واملرونة هي عوامل رئيسية إذا كانت املؤسسة تود مواكبة التطورات احلاصلة أل التكنولوجيات،
ويف األخري لتكون إسرتاتيجية التمايز مصدرا للميزة التنافسية جيب أن تكون مستدامة، ،1يف صناعتهم

محاية مستودع براءات (وحلماية مكانتها جيب على املؤسسة أن حتمي نفسها من التقليد وكذلك متايزها عرب 
 .)2االخرتاع، محاية كفاءهتا املتميزة، صورة العالمة التجارية، وتعقيد سلسلة القيمة

 :3وتتحقق هذه اإلسرتاتيجية من خالل جمموعة من املداخل تتمثل فيما يلي
 ؛خلق مزايا فريدة يف أداء املنتج عن املنتجات املنافسة .1
 ؛عند شراء املنتج الزبونختفيض درجة املخاطر والتكلفة اليت يتحملها  .4
 ؛قل تكراراأجعل عملية الصيانة أسهل و  .3
 .الزبونات مرونة املنتج لتلبية حاج .2
 مزايا إستراتيجية التمايز: أ.

 :4ة التمايز عدة مزايا نذكر منها ما يلييإلسرتاتيج
عندما تستهدف إسرتاتيجية التمايز قطاعات حمددة  :)املتخصصة املنافسة(الواسعة تجنب املنافسة -

حمددين أو  زبائن حيث أن املؤسسة تستهدف هنا حنن نتكلم على إسرتاتيجية متخصصة، من السوق،
ومع ذلك تستطع  التمايز جتعل من املمكن احلد من حدة املنافسة، واسرتاتيجية شرحية معينة من السوق،

 املؤسسة أن تعتمد إسرتاتيجية التمايز يف استهداف قطاعات واسعة من السوق.
قل أالتمايز تكون  ةإسرتاتيجياملؤسسات اليت ختتار  عالقات مختلفة مع كل من املوردين والزبائن:-

حساسية من تلك اليت تتبع إسرتاتيجية قيادة التكلفة من حيث تأثري املوردين أو املوزعني، ألهنا تستطيع 
ن جودة املنتج وكذلك قوة العالمة جتعل من السهل ولية على سعر املنتج، باإلضافة فإمترير تكاليف املواد األ

 على املؤسسة أن تفرض نفسها على املوزعني.
يف إسرتاتيجية التمايز تزداد القيمة امللموسة من طرف الزبائن ملنتجات املؤسسة، حيث أن  زيادة الربحية:-

 ما جيعل املؤسسة حتقق هوامش عالية. على استعداد لدفع سعر فوق أسعار املنافسني، ونالزبائن يكون
 
 
  

                                                           
1 JOHN PARNELL,STRATEGIC MANAGEMENT Theory and Practice ,SAGE,California,USA,4th Edition 

,2014 ,P,188. 
2   Fréderic Leroy, Op Cit ,P ,43. 

  .161، ص، مرجع سابق ،بومشال عبد الرمحانهشام حريز،  3 
4 Fréderic Leroy, Op Cit ,P، 13-11. 
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 حدود ومخاطر إستراتيجية التمايز:ب. 

 :1ترتتب عن إتباع املؤسسة إلسرتاتيجية التمايز نذكر منها توجد جمموعة من املخاطر اليت
مالمح املنتج خللق التمايز بينما الزبون ال يرى أن هذا اجلانب من املنتج  أحدحماولة املؤسسة الرتكيز على  -

 ؛ميكن أن يؤدي إىل خفض املخاطر أو التكاليف اليت يتحملها
حماولة التمادي يف خلق التمايز والذي قد يرتتب عنه االرتفاع الشديد يف تكاليف اإلنتاج مع وجود  -

 ؛قلأخصائص يف املنتج قد ال حيتاج إليها الزبون أو قد يستغين عنه وجودها يف مقابل سعر 
جمهودات  عدم قدرة املؤسسة على خلق ذلك التمايز الذي ال ميكن تقليده بسهولة، وميكن أن يعرض -

 ؛وما مت صرفه من تكاليف املؤسسة،
ميكن للمؤسسة أن تصرف الشيء الكثري خللق التمايز لعدد حمدود جدا من الزبائن، ولكنها تكون  -

 ؛عاجزة عن تغطية هذه التكاليف
 حماولة املؤسسة فرض سعر عايل جدا، مقابل ما يتمتع به املنتج من متايز. -

 التمايز: ضمن الجودةج. مكانة 

تعترب اجلودة عامال أساسيا للفصل بني عروض املؤسسات املتنافسة، وتستند إسرتاتيجية التمايز على 
خاصة  التصميم،مقارنة باملنافسني حيث تركز على بعد الزبائن اإلبداع هبدف إشباع أفضل ملتطلبات 

الثانوية،  اخلصائص األداء،التصميمات االبتكارية للسلع واخلدمات إضافة إىل أبعاد أخرى متمثلة يف 
وإمكانية فرض أسعار مرتفعة وزيادة ، الزبائناخلدمات املرتبطة هبذه املنتجات، واليت تساهم يف زيادة والء 

 .2أرباح املؤسسة
  : التركيز استراتيجيةو الجودة . ثالثا

 املؤسسةهي ختصص  (Focus Strategy)الرتكيز  إسرتاتيجية هذهلفكرة األساسية اليت تقوم عليها ا
 وانتهاج خطن التخصص إاالسرتاتيجيني السابقني، فالناجحة يف تبين أي من  املؤسساتتتمكن  بطريقة ال

هذه اإلسرتاتيجية واليت من خالهلا يتحقق قيمة  جوهرتنافسي ال تتمكن املؤسسات املنافسة من حتقيقه هو 
 .3فائقة ورحبية عالية

                                                           
، ص، 4111، األردناربد،  عامل الكتاب احلديث لنشر والتوزيع، ،التحديات-األهمية-المفهوم اإلستراتيجية اإلدارة، الظاهر إبراهيمنعيم  1

442.  
 .131، ص،4113عمان، األردن،  والتوزيع،، دار املسرية للنشر النظرية والتطبيقادارة الجودة في منظمات األعمال بوحرود فتحية، 2 
، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ، الدور االستراتيجي لتقنية التكلفة المستهدفة في تحقيق قيادة التكلفةمعاذ خلف إبراهيم اجلنا ي 3

  .128، ص، 4111، 41، العدد 2تكريت، العراق، اجمللد 
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 من خالل هذه اإلسرتاتيجية إىل تقسيم السوق إىل عدة قطاعات لتتعامل مع قطاع املؤسسة تعمدو 
 واحد، فتوجه كافة مواردها إىل هذا القطاع الصغري مما يكسبها قدرة عالية على االستجابة للتغريات احلاصلة

 ويفرتض هنا جتنب القطاعات اليت يسيطر عليها قادة السوق، مع ضرورة متابعة منو القطاع ، هذا القطاعيف
 .1املعين هبذه اإلسرتاتيجية، ألن سرعة النمو من عدمها تؤثر على رغبة املنافسني يف الدخول إىل القطاع

موعة مشرتين ، ميكن أن تكون هذه الفئة جمالزبائنالرتكيز على فئة ذات وضع معني من  فاسرتاتيجية
إن هذه  .2حمددين، قسم من خط إنتاج معني، سوق جغرايف يف منطقة معينة أو فئة ذات أذواق خمتلفة
القطاعات  اإلسرتاتيجية ما هي إال منفذا لتحقيق ميزة تنافسية يف مقابل قائد السوق الذي يستحوذ على

 .3الكربى منه أين يعترب التفوق صعبا بل ومستحيال
  التركيز:نواع استراتيجية أ. 1

 :4عموما تنقسم هذه اإلسرتاتيجية إىل نوعني مها
 أوعلى خدمة زبون  وتركز (COST FOCUS STRATEGY) التكاليفإسرتاتيجية الرتكيز على أ. 

 .األسعارجزء من السوق من خالل ختفيض 
وتركز على  (DEFERENTIATION FOCUS STRATEGY)إسرتاتيجية الرتكيز على التمايز ب.

 .اآلخرينزبون معني لتمييز نفسها عن املنافسني  أوحمدد  إنتاجخط  آوسوق جغرافية حمددة وضيقة، 
 . امليزة التنافسية في ظل إستراتيجية التركيز:2

 :5تتحقق امليزة التنافسية الناجتة عن تطبيق إسرتاتيجية الرتكيز يف احلاالت التالية
 ؛ومتميزة من الزبائن، ممن هلم حاجات خمتلفةعندما توجد جمموعات خمتلفة  .أ

 ؛عندما ال حياول أي منافس أخر التخصص يف نفس القطاع السوقي املستهدف .ب
 ؛عندما ال تسمح موارد املؤسسة إال بتغطية قطاع سوقي معني .ج
 عندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبري من حيث احلجم، ومعدل النمو والرحبية. .د

 

                                                           

  1نور اهلدى بوهنتالة، مرجع سابق، ص،163 .
، 4111، دار الفجر لنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، اإلدارة اإلستراتيجية بناء الميزة التنافسيةروبرت بتس، ديفيد يل، ترمجة عبد احلكم اخلزامي،  2 

 .323ص، 
  3نور اهلدى بوهنتالة، مرجع سابق، ص،163   .

  4 عبد الباري إبراهيم درة، ناصر حممد سعود جرادات، مرجع سابق، ص، 181.
  5 هشام حريز، بومشال عبد الرمحان، مرجع سابق، ص، 164.
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لتحقيق  عتبارات اليت جيب على املؤسسات اليت تطبق إسرتاتيجية الرتكيز أن تراعيهاوهناك جمموعة من اال
 :1وتتمثل فيما يلي التنافسية،

 ؛توفري املهارات والكفاءات الالزمة خلدمة هذا القطاع .أ
 ؛جتنب القطاعات اليت ينشط ويسيطر عليها املنافسون .ب
قد يؤثر يف ختفيض احلاجة لبعض املنتجات اليت مراقبة مستمرة ملا حيدث للبيئة التكنولوجية من تغري  .ج

 ؛تقدمها املؤسسة
  ؛يؤثر على شهية املنافسني املنخفض، قدالسريع آو  املستهدف، فهذامتابعة النمو يف القطاع السوقي  .د

 التركيز: إستراتيجيةضمن الجودة مكانة .  3

وهذا ما يساعد على اخرتاق  والتصميم،إذ ترتكز على البعدين السابقني للجودة واملتمثلني يف املطابقة 
 .2واكتساب ثقة ووفاء زبائنها مردودية،أجزاء من السوق ذات 

هو موضح يف اجلدول الدور الذي تلعبه اجلودة يف االسرتاتيجيات التنافسية لبورتر كما وميكن تلخيص 
 :أدناه

 موقع الجودة ضمن االستراتيجيات التنافسية لبورتر. :(5)الجدول 

االستراتيجيات 
 التنافسية

 األهداف المرتبطة بتحسين الجودة الجوانب المتميزة للجودة

غياب األخطاء و (املطابقة  - قيادة التكاليف
 .)االعطاب الوظيفية

أن يرفع  بسيط، ميكنتصميم  -
 اإلنتاجية.

 حبوث جتديد الطرق.  -

اإلنتاج، والتوزيع ختفيض تكاليف  -
 واخلدمات.

السوقية واألرباح عن طريق رفع احلصة  -
 أثار احلجم.

وضعية املنتج بالنسبة (التصميم - التمايز
:األداء، خصائص ثانوية، )للمنافسني

 اخلدمات، حبوث جتديد املنتجات.

 زيادة وفاء الزبائن. -
رفع اهلامش الوحدوي بواسطة رفع  -

 أسعار البيع. 
 أجزاء من السوق ذات مردودية.اخرتاق  - مزيج بني املطابقة والتصميم. - التركيز

 زيادة وفاء الزبائن. -
 .131، ص،4113، دار املسرية للنشر والتوزيع ، عمان، األردن، ادارة الجودة في منظمات األعمال النظرية والتطبيق، فتحيةبوحرود  املصدر:

                                                           

  1 نعيم إبراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص، 443.

 .131بوحرود فتحية، مرجع سابق، ص، 2 
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 أهمية الجودة في صناعة امليزة التنافسية للمؤسسة املطلب الثالث:

دائها مما يساعدها أمهية اجلودة داخل املؤسسة حيث تساهم يف حتسني أاتفاق شبه كلي حول هناك 
الرتبع على السوق، يف هذا املطلب سيتم تناول اجلودة كأداة تنافسية و على صناعة وحتقيق املزايا التنافسية 

 دارة اجلودة الشاملة يف حتقيق امليزة التنافسية.إمث دور 
  :تنافسيةأوال. الجودة كأداة 

منها أن تعترب اجلودة مدخل إلرضاء الزبون وليس فقط  كأداة للمنافسةيتطلب استخدام املؤسسة اجلودة  
حيث بإمكان أي مؤسسة أن حتقق حصة سوقية وعائد على  أداة حلل املشاكل وختفيض التكلفة.

 .1عالية من اجلودة غبات الزبون، من خالل توفري مستوياتاالستثمار كبريان بإضافة إىل إرضاء ر 
من معرفة ما  تبدأن اجلودة أب Water أشار، وقد اإلسرتاتيجية األبعادتعترب اجلودة حمصلة جملموعة من و 

كلما زادت اجلودة  و اليت ميكن االعتماد عليها يف تصميم املنتج الذي يرضيه،  األبعادوحتديد  الزبونحيتاجه 
 .2األرباحلب عليه وبالتايل زيادة طكلما زاد ال

وبالسعر املناسب، ولعل الدراسة  األفضلختاذه لقرار الشراء يرغب يف البحث عن اجلودة افالزبون عند 
املؤسسات األكثر متيزا،  يفبداية الثمانينات من القرن املاضي  يف Watermanو Peterاليت قام هبا 

وتوصلت إىل نتيجة حمددة هي أن املؤسسات األكثر متيزا هي اليت تركز على اجلودة، حيث أثبتت أن ذلك 
 .3يسمح بتحقيق امليزة التنافسية والرحبية

 Strategic Planning)التابعة ملعهد التخطيط االسرتاتيجي  PIMSحتتفظ مؤسسة كما 

 Institute)باحثوااملؤسسة، ووجد  أداءجودة املنتج على  تأثريمؤسسة، وتدرس  1411بيانات  بقاعدة 

PIMS 4ما يلي:  
 ؛تكون جودة املنتج األكثر أمهية لرحبية املؤسسات .1
عادة يكون للمؤسسات اليت تقدم منتجات وخدمات ذات جودة فائقة حصص سوقية كبرية،  .4

 ؛ويكونون من الداخلني املبكرين ألسواقهم
                                                           

1 Salah M. Diab, Using the Competitive Dimensions to Achieve Competitive Advantage A Study on Jordanian 

Private Hospitals, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 4, No4, 
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 PIMSبعائد أعلى على االستثمار لكل أنواع املنتجات، وأظهرت دراسات  اجيابيا،ترتبط اجلودة  .3

العائد على املبيعات  أمثالمن ثالثة  أكثرحتقق  أناملؤسسات اليت هلا منتجات ذات جودة عالية ميكن أن 
 ؛ضعيفةعلى املنتجات اليت تدرك بان هلا جودة 

ختفيض  إىلزيادة احلصة السوقية، لكن بتكلفة ما يؤدي  إىلحتسني اجلودة  إسرتاتيجيةعادة تقود  .2
 ؛الرحبية على املدى القصري

 عادة ميكن أن حيصل منتجو اجلودة املرتفعة على أسعار أعلى. .3

 :إدارة الجودة الشاملة ومرتكزات التنافسيةثانيا. 
تنافســية مالئمــة للمؤسســات االقتصــادية  واسرتاتيجية، ريتركــز إدارة اجلــودة الشــاملة باعتبارهــا نظــام تســي

ا هتف االجيــا ي مــع املنــاخ االقتصــادي احلايل، إىل امتالك وحتسني ميز واهلادفــة إىل التكي أنواعهــا،مبختلــف 
  :1التنافسية من خالل ما يلي

املة علـــى أمهيـــة التحســـني املســـتمر ملختلـــف تؤكــد فلســفة إدارة اجلــودة الشــ التحســين املســتمر: .1
وذلــك مــن خــالل تــدعيم البحــث، والتطــوير، وتشــجيع  املؤسســات،يف  االداريةاألنشـــطة والعمليـــات 

  .املؤسسةاإلبــداع، وتنميــة املعرفــة، واملهــارات لــدى الكفاءات البشرية يف 
  :يليوذلك من خالل ما  :الزبون التركيز على  .2
 ؛واملتوقعةالتعرف الدائم على حاجياته احلالية،  .أ

  ؛احلاجيات هلع أو تقدميـــه خـــدمات مناســـبة هلـــذضـــرورة إنتـــاج ســـ .ب
 .أو اخلـدمات املقدمة السـلع،ــ قيـاس مـدى رضـا العميـل عـن جـودة  .ج
وذلـك عـن طريـق عمليـات التـدريب، والتحفيـز، وتـوفري  البشـرية:التركيـز علـى املـوارد والكفـاءات  .3

  .لإلبداعبيئـة العمـل املالئمـة 
، وإجيـاد ماعي أداة فعالة لتشخيص املشـاكلتعــد مشــاركة مجيــع األفــراد والعمــل اجل املشــاركة الكاملــة: .4

 .العاملنيـني الوظـائف، واالحتكـاك املسـتمر بني احللـول املثلـى هلـا مـن خـالل االتصـال املباشـر ب
مـن خـالل التعـاون ميكـن حتقيـق التكامـل بـني مجيـع الوظـائف، والتعـرف علـى  التعـاون بـدل املنافسـة: .5

  .والفنيـة املسـاعدة علـى دعـم التحسـني املستمر ،والبشـريةاحتياجـات بعضـها من املـوارد املاليـة 
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ال مبـــين ـــد نتيجـــة ألداء تســـريي فعإن متيز األداء بشـكل دائـــم يع اتخـاذ القـرار بنـاء علـى الحقـائق: .6
، وأوهلـــا املعلومـــات التسـويقية، ويضـع اجلـودة ــدة علـــى دقـــة املعلومـــاتعلـــى القـــرارات الصـــحيحة املعتمـ

 . .حتقيقهالشـاملة هـدفا اسـرتاتيجيا ويسـعى إىل 
إن تطبيـــق نظـــام إدارة اجلـــودة الشـاملة يســاهم يف ختفــيض تكـاليف اإلنتــاج،  :الوقايـــة بـــدل التفتـــيش .7

ومراقبـــة االحنرافــات مجيعهــا، مبــا  اإلنتاجيـــة،وزيــادة اإلنتاجيــة بســـبب اعتمـــد عنصـــر الوقايـــة يف العمليـــة 
والشكل التايل يظهر مسامهة ادارة اجلودة الشاملة .اصفات املعياريةيســاهم يف مطابقــة الســلع املنتجــة مــع املو 

 يف تعزيز امليزة التنافسية:
 دارة الجودة الشاملة في تعزيز امليزة التنافسية.إ ة: مساهم(9)الشكل رقم

 

 

 

 

 
  

 

 

، أطروحة أهمية اإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية الجزائريةمشس الدين بوعرار،  داملصدر: امح
 .133،صـ، 4116جامعة اجلزائر، دكتوراه،

دارة اجلودة الشاملة تساهم يف زيادة اإلنتاجية واحلصة السوقية ومستوى إن ميكن القول أمن الشكل السابق 
االبتكار ورضا العاملني، وختفيض احلوادث وشكاوى العاملني باإلضافة لتخفيض التكاليف وحتسني التعاون 

 تنافسية. هم يف حتقيق املؤسسة ملزايااواالتصال هذه كلها عوامل تس
 

 

 تعزيز الميزة التنافسية

 تخفيض الحوادث

 زيادة االبتكارات

ةزيادة اإلنتاجية والحصة السوقي  

 زيادة رضا العاملين

 تخفيض التكاليف

التحسين التعاون واالتص  

ينتخفيض شكاوى العامل  
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 خالصة:

ركزوا كثريا على حتديد مفهوم  اإلدارةيف جمال  والكتاب الباحثنيالكثري من  أنمما سبق ميكن استخالص 
يف حتقيق امليزة التنافسية  أمهيةرأوا أن للجودة و  حتقيقهاكذلك حتديد مصادر و  ،امليزة التنافسية واستدامتها

وميكن من هذا الفصل  اسرتاتيجيانظرا ملسامهتها يف إرضاء الزبون هلذا أعطوها بعدا  ويف استدامتها
 استخالص ما يلي:

عمل على ما يخلق القيمة االقتصادية للزبون بشكل خمتلف عن املنافسني  عن امليزة التنافسية هي عبارة -
أو منتجات قل من املنافسني بإنتاج منتجات ذات تكلفة أ املؤسسة، وذلكزيادة احلصة السوقية ورحبية 

 .ابون يدفع سعرا أعلى للحصول على منتجاهتميزات خاصة جتعل الز ذات 
هاما وشاقا  أمراوالذي يعترب  ،استدامتها العمل علىإن حتقيق امليزة التنافسية ليس اهلدف الوحيد هلا إمنا  -

 ليت تساهم يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة.هلا هلذا حتاول املؤسسة إجياد العوامل ا
امليزة التنافسية وذلك عن طريق تقسيم املؤسسة إىل  حتديد مصادرسلسلة قيمة املؤسسة هلا دور هام يف  -

غري الحيث يساهم حتليلها إىل حتديد األنشطة املضيفة للقيمة واألخرى  ،أنشطة أساسية أخرى ثانوية
 التخلص منها أو ختفيض تكاليفها.   املضيفة هلا والعمل على

تتميز  اليتوالكفاءات احملورية  للمؤسسة الداخلية املوارد أنتعترب كل من نظرييت املوارد والكفاءات احملورية  -
هلذا  ،لتحقيق امليزة التنافسية والتفوق على املنافسني واألوحدبالندرة القيمة وصعبة التقليد املصدر الوحيد 

 اكتساب مهارات وكفاءات مميزة آو احملافظة عليها. حتاول املؤسسة
أصبح للجودة بعد اسرتاتيجيا داخل املؤسسة بسب دورها اهلام يف إرضاء الزبون والذي يعترب هدف  -

املؤسسة لتحقيق امليزة التنافسية، حيث أثبتت الكثري من الدارسات على الدور االسرتاتيجي يف حتقيق امليزة 
ى على اجلميع التجربة اليابانية يف إثبات أن هناك عالقة عكسية بني اجلودة والتكاليف، التنافسية، وال خيف

 دارة اجلودة الشاملة.  إحيث أن حتسني اجلودة يساهم يف ختفيض التكاليف يف إطار فلسفة 



 

 

 

:ثالثالفصل ال  
  قوف التنافسية الميزة استدامة

 المستمر التحسين مق اربة
.للجودة  
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 تمهيد:

ة يف الوضع التنافسي مهية بالغأملا هلا من تها باهتمام الباحثني امليزة التنافسية واستدام مفهوملقد حظي 
هم املقاربات من أ مقاربة التحسني املستمر عتربوت السوق،للمؤسسة وقدرهتا على املنافسة والبقاء داخل 

لسفة إدارة اجلودة الشاملة جوهر فامتها، فالتحسني املستمر يعد ة بل واستداملعاصرة يف حتقيق امليزة التنافسي
لتحديد كثري من الرؤي الحدثت ثورة يف جمال االدارة والتسيري يف اليابان والعامل ككل، لذلك هناك اليت أ

ضحت ىل عجلة دمينغ للتحسني املستمر اليت و ضافة إجوران إ مهها يوجد ما يسمى بثالثيةمفهومه من أ
هم املفاهيم ننسى مفهوم الكايزن الذي يعد من أن مفهوم التحسني املستمر بشكل أعمق ، دون أ

دوات واملناهج اليت كما يوجد جمموعة من األ للتحسني املستمر الذي تبلور يف املؤسسة اليابانية تويوتا،
لديه تأثري هام على تكاليف اجلودة  فالتحسني املستمربعاد امليزة التنافسية، أىل حتقيق ن تؤدي إن أميك

 بداع يف منتجات املؤسسة.من استجابتها لزبائنها وتنمية اإلوزيادة االنتاجية يف املؤسسة والرفع 
ق مقاربة التحسني براز استدامة امليزة التنافسية وفمن خالل هذا الفصل إ اولةاحمليتم ا سبق سمم نطالقاوا

 املستمر، وذلك بالتطرق للعناصر التالية:
 .املبحث األول: مقاربة التحسني املستمر جلودة املنتجات يف املؤسسة-
 املبحث الثاين: التحسني املستمر وتكلفة اجلودة.-
  .املبحث الثالث: مسامهة التحسني املستمر يف استدامة امليزة التنافسية -
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 مقاربة التحسين املستمر لجودة املنتجات في املؤسسة :األول املبحث 

داء املؤسسات، أكبري على   أثرملا له من  يف وقتنا املعاصربالغة  أمهيةذو مفهوم التحسني املستمر  يعد
دارة حدثت ثورة يف عامل اإلأدارة اجلودة الشاملة واليت إفلسفة  جوهريعترب مفهوم التحسني املستمر  حيث

لذلك هناك الكثري من الدراسات والكتابات اليت متس موضوع التحسني املستمر من العديد من  عمال،ألوا
 اجلوانب.

دارة اجلودة إ، ومن منظور إداريمن منظور  ةتناول مفهوم التحسني املستمر للجوديتم يف هذا املبحث س
خري استكشاف للتحسني املستمر الكايزن ويف األ الشاملة وكذلك ختصيص مطلب لدراسة املنهج الياباين

 دوات التحسني املستمر باإلضافة لبعض املناهج الداعمة له. أ
 مفهوم التحسين املستمر :األول املطلب 

اجلودة  ارةإدداري، مث مفهومه من منظور إيتناول هذا املطلب مفهوم التحسني املستمر من منظور 
 هداف التحسني املستمر. مت تناول أأخريا الشاملة و 

 التحسين املستمر من منظور إداري أوال. 

 املستمر:التحسين  . تعريف1

هتدف إىل تطوير العمليات واألنشطة املتعلقة باآلالت  إدارية فلسفة "نه: أعلى التحسني املستمر  يعرف
  .1"واملواد واألفراد وطرق اإلنتاج بشكل مستمر

عة اإلجراءات اليت تتخذها جممو "نه أعلى  ISO 8402كما يعرف التحسني املستمر وفق املواصفة 
 .2"والزبون تقدمي منافع مضافة لكل من املؤسسةلتعظيم كفاءة األنشطة والعمليات وفاعليتها بغية  املؤسسة

الطرق يف التنفيذ  أفضلاجلهود املستمرة يف العمليات القائمة الستكشاف " اهنأعلى  Atkinsonويعرفه 
 . 3"ملواجهة متطلبات الزبون اليت هتتم هبا املؤسسة األنشطةواليت تتضمن البحث املركز عن 

ن التحسني املستمر يساعد يف بيان كيفية تطوير املنتجات إىل املستوى األحسن من خالل إلذلك ف
دورة مستمرة من األنشطة اليت تستفيد من فرص التحسني. وكما ميثل تلك اجلهود املستمرة لتحسني 

                                                           

 . 69، ص، 7107، 7العدد اقتصادية،جملة أبعاد  ،األداءدور مناهج التحسين المستمر للعمليات في تحسين مقداد مليكة،  1 
، جملة التكامل التحسين المستمر في المؤسسة االقتصادية الجودة علىالعالقة بين تدقيق الجودة وثقافة  أثرعبد القادر،  فاطمة، بوعزةعومار  2 

 .786، ص، 7109 ،4العدد  اجلزائر، االقتصادي،
جملة كلية بغداد للعلوم  ،استعمال تقنية التحسين المستمر في تطوير أداء المنظمة بالتطبيق على بنك سبا اإلسالميعالء جاسم سلمان،  3 

  .782، ص، 7104، العراق ،40 اإلدارية، العدد
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يف البيئة  املنتجات لتلبية حاجات الزبون وتوقعاته املتغرية باستمرار فضال عن مواجهة املتغريات احلاصلة
  .1اخلارجية

الدين اإلسالمي احلنيف على أن  أكد فلقد إسالميمن منظور  االسالم:التحسين املستمر في  .2
شعبة، بضع وسبعون أو بضع وستون  اإلميان" :وسلمالرسول صلى اهلل عليه  درجات، فيقولاإلميان 
فكلما عمل  من شعب اإلميان، واحلياء شعبةالطريق، إماطة األذى عن  اهلل، وأدناهاإال  إلهقول ال  فأفضلها

 .2"الفرد عمال صاحلا زادت درجة إميانه
اىل حتقيق رغبات الزبون فلسفة هتدف  "نهأتعريف للتحسني املستمر على  ستخالصالذلك ميكن 

 ."داخل املؤسسة وتعظيم كفاءهتا املنتجاتوتطلعاته عن طريق التحسني املستمر للعمليات و 
 املستمر من منظور ادارة الجودة الشاملة:التحسين ثانيا. 

أن كل شيء قابل للتحسني بصفة مستمرة،  دارة اجلودة الشاملةإ تنطلق فكرة التحسني املستمر من مبدأ
وهذا ال يقتصر على املنتجات فقط بل يشمل املؤسسة وكل ما يتصل هبا، ويعترب هذا املبدأ أساسا مهما 

ملة عن أمناط التسيري التقليدية، حيث يركز على جعل كل مظهر من متيزت به فلسفة إدارة اجلودة الشا
أي معرفة كافة التغريات اليت حتدث أثناء العمل، والعمليات  ،دمي السلع أو اخلدمات حمسنا بدقةمظاهر تق

واخلدمات أو املشاريع اليت حتتاج إىل حتسني، هذا فضال عن جعل هذه الفلسفة أساس تطوير جودة السلع 
، بتعبري آخر أن كل شيء داخل املؤسسة قابل للتحسني املستمر، والبحث عن األحسن أو زبونة للاملقدم

اجلديد دائما، واهلدف من ذلك: "بذل مجيع اجلهود ليكون التحسني سهال يف كل جمال من جماالت 
 .3جودة" النشاط يف املؤسسة، والرتكيز الكبري على العمليات اليت جتعل السلع واخلدمات املقدمة ذات

 وتطبيق نظام تصميم على املؤسسة قدرة يف يتجلى الشاملة باجلودة اإلدارة ظل يف املستمر والتحسني
، والبحث 4األمثل األداءحتقيق  إىل املتواصل السعي خالل من للعميل، تاما رضا باستمرار إبداعي حيقق

 ومستمر من خالل تطوير املعرفة.  دائم بشكل عن اجلديد واألحسن
تتطلب  أهنا كما التحسينات، إجراء يف العليا اإلدارة من التزاما املستمر تتطلب التحسني فلسفة إن
 وتقليص تدفق العمليات وفهم املوردين، مع باملؤسسة والعمل مجيع العاملني من الشخصية باملسؤولية شعورا

املستمر فإذا فهم كل فرد يف  الضائعني. لذلك تعترب الثقافة التنظيمية عنصرا مهما للتحسني الوقت واجلهد
                                                           

فعالة لتحديد احتياجات التحسين المستمر  كاستراتيجيةاعتماد تقنية المقارنة المرجعية   إمكانيةحممود، ثائر صربي الغبان،  إبراهيمفائز  1 
 .24ص،  ،7101 ،6 العراق، العدد، جملة كلية الرتاث اجلامعة، الوحدات االقتصادية العراقية أداءوتضييق الفجوة في 

 .762،سابق، صمرجع  فتيحة،بوحرود  2 
 .09بوحرود فتيحة، مرجع سابق، ص  3
  .91، ص،7112، دار اليازوري، االردن، إدارة الجودة الشاملةحممد عبد الوهاب العزاوي،  4
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املؤسسة أمهية التحسني املستمر للجودة وآمن بذلك فإن كل األمور األخرى املتعلقة به هي مسألة تقنية، 
 أما إذا مل يتحقق ذلك، فلن يؤدي أي أسلوب تقين أو غري تقين العمل املرغوب حتقيقه. 

واستنادا إىل ما تقدم، تعد فلسفة التحسني املستمر قاعدة قوية للمؤسسة املطبقة إلدارة اجلودة الشاملة  
ألهنا توجه القادة إىل االستثمار يف برامج التحسني املستمر للعمليات واجلودة معا، وذلك يعود مبردود 

 مادي على املدى البعيد. 
  :Demingنموذج التحسين املستمر من منظور  ثالثا.

. PDCA 1 منوذجا على شكل عجلة أو دورة متتابعة أطلق عليها عجلة دمينغ أو دورة Deming طور
وتعترب هذه العجلة منوذجا للتحسني املستمر يف خمتلف اجملاالت، من خالل تكامل األنشطة والوظائف اليت 

 :2شرح هذه املراحل كما يلي يتكون منها وهي: التخطيط، التنفيذ، التحقق )الرقابة( والتصحيح. وميكن
جيب أن يكون حتديد األهداف مستندا على سياسة اإلدارة العليا واليت تتفرع  :(PLAN)التخطيط .1

لسياسات جزئية تناسب كل قسم وكل مستوى وظيفي وحتدد السلطات واملسؤوليات، وجيب أن تكون 
املؤسسة، ويتم توجيه املعلومة  السياسات مستندة إىل بيانات ومعلومات دقيقة من داخل ومن خارج

املناسبة إىل القسم املناسب يف التوقيت املناسب، وجيب أن تكون السياسات حمددة وهلا وقت هنائي لتمام 
 التنفيذ وجيب حتديد واختيار الوسائل الالزمة لتحقيق األهداف.

 .PLAN يتم تنفيذ ما مت التخطيط له يف املرحلة السابقة :(DO)التنفيذ .2
يتم التحقق من مدى مطابقة النتائج مع األهداف والتعليمات ويتم استخدام  :(CHECK)التحقق .3

 خمطط السبب واألثر يف أعمال التحقق وذلك لدراسة العناصر املؤثرة يف النتائج.
رد فعل مناسب وذلك يف حالة الوقوع أي  ختاذابناءا على نتائج التحقق يتم  :(ACT)التصحيح .4

 احنرافات عن املواصفات والتدخل إلزالة األسباب اليت يتم اكتشافها.
كما توصف عجلة التحسني بأهنا طريقة اخلطوة خبطوة لتنفيذ األعمال بكفاءة، حيث يتم إعداد خطة 

مرة. والشكل التايل يوضح مث تنفيذها مث مراجعتها مث تنقيحها، وذلك يف مجيع األنشطة، وبصورة مست
 اخلطوات السابقة:

 
 

                                                           

 .78، مرجع سابق، صمأمون سلمان الدرادكة،  1 
، جملة معارف،  )الكايزن (الرفع من جودة الخدمات الصحية من خالل تبني أسلوب التحسين المستمرساملي رشيد، علي فالق، سارة زيتوين،  2 

 .77، ص،7109، اجلزائر ،71العدد
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 لديمينغ PDCA(: عجلة التحسين املستمر 10الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source :A Roadmap to quality،An e-learning manual for implementing total quality management ،United 

Nations industrial development organization, Japanese standards association، Volume 1، Vienna،2007،p،5. 

باملمارسة املستمرة يتضح من الدورة الالمتناهية لعجلة دميينغ يتضح أن مستويات التحسني ترتفع 
ألنشطة العملية: ختطيط، تنفيذ، رقابة وتصحيح، استنادا إىل نظم التقييس املعتمدة يف املؤسسة. وهذا 

 ما يضمن االنتقال من مستوى أداء معني إىل مستوى أداء أفضل، كما يعكسه اجتاه السهم الصاعد.
 أهداف التحسين املستمر:رابعا. 

خطوة هبدف  أولالكامل للعمليات يف أي وقت ومن  اإلتقانحتقيق  إىليهدف التحسني املستمر 
خارجية واليت  أوكانت داخلية   سواءحتقيق ميزة تنافسية عن باقي املنافسني ومواجهة تغيريات البيئة 

 :1نوجزها يف مايلي أهدافولتحسني املستمر عدة  وبشكل مستمر، األفضلتستدعي التغيري حنو 
للموارد احلالية املتاحة  األمثلتعتمد فلسفة التحسني املستمر على االستغالل  تخفيض التكاليف:. 1

حتتاج إىل أموال كثرية للتطبيق بل هي فقط حباجة إىل التحفيز مث احملافظة  ال أدواهتاوبالتايل فاءن معظم 
 على املكتسبات اليت حتققت من جراء التطبيق.

ريطة متكن املؤسسات من املواظبة على تقدمي إن التحسني املستمر يعد خ :تحسين الجودة. 2
منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتوضح هذه العملية نقطة البداية هبدف احملافظة على االجتاه 

 الصحيح.
الزبون ليس مستقرا وال ثابتا ويتغري  إرضاء نكبرية، أل أمهيةهلذا اهلدف  إن الزبون: إرضاء. 3

يف احلصول على هذه امليزة يتوجب عليها مواكبة التغريات احمليطة  ن املؤسسات اليت ترغبأباستمرار، و 
 والعمليات. األفراداملنصبة على كل من  وقيادة هذه التغريات عن طريق البدء يف عمليات التحسني

 ممكن احلصول عليه. أداء أحسنيومي يساوى مع  أداءاحلصول على مستوى  إىليهدف . 4
                                                           

 .790،، صمرجع سابق حممد العيد ختيم، 1 

 التحسين المستمر                   

                

 

 

 
 التقييس

ذالتنفي التخطيط  

 التحقق
حالتصحي  
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 :1ما يلي يهدف إىلن التحسني املستمر إوحسب حممد البكري ف
حيث أن العمليات اليت تستخدم موارد أكثر مما هو خمطط يعترب  تخفيض املوارد املستخدمة: .5

 إسرافا.
غلب األحيان عن العمالة الرديئة، واليت تتطلب إعادة أواليت تكون ناجتة يف  تخفيض األخطاء: .6

 تصحيح.
حيث ميكن حتسني العمليات عن طريق حتقيق توقعات  :الزبائنتحقيق أو التفوق على توقعات  .7

 عليها.العمالء أو التفوق 
أن مكان العمل اآلمن أكثر إنتاجية وفعالية حيث يتم اإلنتاج مبعدالت  جعل العمليات أكثر أمنا: .8

 من احلوادث واقل من تعويضات ومطالبات العاملني.
حتقيق رضا القائمني بالعمليات أمرا ضروريا بالرغم من صعوبة يعترب  زيادة رضا القائمين بالعمليات: .9

لكن تبني أن الكثري من األحباث قد أظهرت أن العامل السعيد  حتديد من هو العامل الراضي والسعيد،
 والراضي أكثر إنتاجية من غريه.

 التحسين املستمر الكايزن منهج  املطلب الثاني:

عتمد يف كثري أاحلديثة، أثبت جناحه يف العديد من املؤسسات اليابانية، و ميثل منهج الكايزن أحد املناهج 
 من املؤسسات على املستوى الدويل، كأسلوب لتحقيق التميز يف املنتجات.

 الكايزن: منهجب تعريفأوال. ال 

ونو وشيجو شنجي نظام اإلنتاج لتويوتا، والذي من أهم عناصره أبتكر كل من تايشي إ 0649يف سنة 
 ابتكر مساكي امياي 0689ويف سنة  الفواقد ...اخل. وختفيض JITاإلنتاج يف الوقت احملددهي 

)Imai(Masaaki  2الكايزن يف إطار نظام اإلنتاج لتويوتا فلسفة. 
 الكايزن: منهج . تعريف1

الثاين " يعين "التغيري" والشق Kai" أصلها ياباين، تنقسم إىل شقني الشق األول "Kaizenكلمة كايزن "
"zen"وعلى أساس ذلك تؤكد فلسفة الكايزن 3" يعين "اجليد" ومنه فمعىن كلمة كايزن هو "التغيري اجليد .

على إحداث حتسينات على املدى القصري يف مفردات صغرية متكررة احلدوث إىل غاية إحداث تغيريات 

                                                           

 .728،، ص7117، اجلامعية، اإلسكندرية، مصر ، الدارالكليةالجودة  البكري، إدارةسونيا حممد  1  
2 Gilles Teneau، Jean Guy Ahanda, Op Cit, P, 141. 
3 GRACE DELFFY, MUDOLAR KAISEN CONTINUOUS AND Breakthrough improvement, ASQ QUALITY 

PRESS, USA, 2013, P, 3. 
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د من التغيريات الصغرية بدال أساسية كبرية على املدى البعيد، فالتحسينات املستمرة تستند على العدي
 .1من التغيريات اجلذرية اليت ميكن أن تؤدي إىل إعادة اهلندسة

فوفق منهج الكايزن، فعملية التحسني املستمر هي عملية تدرجيية يف شكل خطوات صغرية مدروسة 
نولوجي، بشكل جيد وال تأيت دفعة واحدة، وترتكز على العنصر البشري أكثر من العنصر املادي أو التك

فالتحسينات املستهدفة تعتمد على العنصر البشري الذي يتمتع باملهارة العالية ألنه هو احملور األساسي 
ن هذا املفهوم يؤكد على أمهية العنصر البشري يف أ حيث. "املؤسسةألي عملية تغيري تتم على مستوى 

عناصر النظام اإلنتاجي باملؤسسة. ومن حتقيق التحسينات املطلوبة من خالله تأثريه املباشر على خمتلف 
جانب آخر، فهو مصدر اإلبداع املتحقق من خالل املعرفة املرتاكمة لديه واملكتسبة من نتائج التعلم عن 

 طريق التجربة واخلطأ.
  املرتكزات الرئيسية ملنهج الكايزن . 2

طبيقه يف املؤسسة، وهي  يرتكز منهج الكايزن على جمموعة من العناصر متثل املرتكزات األساسية لت
 :2كتايل )(Masaaki Imai كما حددها مساكي امياي

منهج الكايزن هو حتسني مستمر لكل األشياء، على مجيع املستويات، طوال الوقت وبشكل دائم،  أ.
 والعاملون مجيعا دورا أساسيا يف تنفيذ منهج الكايزن؛ حيث يلعب املديرون، املشرفون

اإلدارة العليا مسؤولة عن ترسيخ منهج الكايزن كاسرتاتيجية أساسية يف املؤسسة، وإلزام كافة املستويات  ب.
اإلدارية باملؤسسة هبا، وختصيص املوارد الالزمة لعمل منهج الكايزن، والعمل على وضع السياسات واهلياكل 

 واإلجراءات تعزز منهج الكايزن؛
عن تنفيذ السياسات املوضوعة من طرف اإلدارة العليا والعمل على وضع اإلدارة الوسطى هي املسؤولة  ج.

وحتسني معايري العمل، وضمان التدريب الكايف للعاملني لفهم الكايزن وتطبيقه، وضمان تعليمهم كافة 
 األدوات الالزمة حلل املشاكل؛

املشرفون مسؤولون عن تطبيق منهج الكايزن يف أدوارهم الوظيفية، ووضع خطط لتنفيذ منهج الكايزن  د.
على املستوى الوظيفي، وحتسني التواصل يف مكان العمل، واحلفاظ على الروح املعنوية، وتوفري التدريب 

 لفريق العمل، حث العاملني على تقدمي االقرتاحات والعمل على تطبيقها.

                                                           

األخذ بمعايير األداء العالمية   (التحسين المستمر وفق نماذج المقارنات المرجعية كمدخل لالرتقاء بمؤشرات األداء البيئي فارس طلوش،  1 
 .7ص، ،2017،اجلزائر،4، جملة الدراسات املالية و احملاسبية واإلدارية، العدد )كنموذج مرجعي لتحسين األداء  البيئي لمنظمات األعمال 

2 David L. Goetsch، Stanley Davis, Quality Management for Organizational Excellence : Introduction to Total 

Quality, Pearson, USA, 7th EDITION,  4102 , P, 367. 
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عاملون مسؤول عن تطبيق الكايزن، عن املشاركة يف أنشطة العمل اجلماعي، وتعزيز مهارات العمل ال هـ.
باستمرار من خالل التعليم والتدريب، وتوسيع مهارات العمل باستمرار من خالل التدريب متعدد 

 الوظائف.
ة العليا يتجسد ر وعليه ميكن القول أن هذه املرتكزات تشمل جمموعة من اجلوانب؛ فعلى مستوى اإلدا

تطبيق منهج الكايزن من خالل التحضري والدعم وتوفري املستلزمات، على مستوى  جتاهاااللتزام الفعلي 
اإلدارة الوسطى واإلدارة الدنيا يتم التنفيذ، يف ظل توافر جمموعة من العوامل املساعدة كالتدريب، التحفيز، 

اجلودة وحتسني املنتجات  جتاهالى مفهوم املسؤولية اجلماعية روح الفريق، .... إخل. وهذا يقود إىل التأكيد ع
 من منطلق الرقابة الذاتية يف العمل.

 الكايزن:آلية التحسين املستمر وفق منهج  .3

إن عملية التحسني وفق منهج الكايزن تتم من خالل استخدام ما هو متوفر من املدخالت التشغيلية 
وحماولة التحسني خطوة خبطوة، دون أية تكاليف مالية إضافية إال يف حالة اخرتاع جديد. ويقوم منهج 

على هدر وإسراف،  الكايزن على أن كل عمل ينفذ ميكن حتسينه، وكل عملية تتم حاليا البد وأهنا حتتوي
والتقليل منه ينتج قيمة مضافة للعملية وللعميل، وأساس ذلك هو االقتناع بأنه يوجد جمال للتغيري وأن كل 

ويعتمد منهج الكايزن يف التحسني املستمر ميكن حتسينه ليكون أفضل. عمل مهما بلغ مستواه من اإلتقان 
 :1على اإلجراءات التالية

  ع )غيمبا( املنطلق األساسي للوصول للجودة األفضل للمنتج.الذهاب إىل أرض الواق أ.
التنميط والتقنني وإعداد املعايري هي أساس الصيانة واحملافظة )أو املداومة.( على العمل القائم وكذلك  ب.

لتحسينه من خمتلف اجلوانب. والتوجه إىل موقع العمل هو ألجل: التأكد من املعايري القائمة ووجودها، 
 ا وتدريب العاملني على االلتزام.تعديله

  :االلتزام باملبادئ الثالثة ملنهج الكايزن يف التنفيذ: ال تستلمها، ال تنفذها، ال متررها، وتعين ج.
 ؛ال تستلم أي تلف من قبلك ألنه يؤثر يف اجلودة -             
  ؛ن خالل عملكال تعمل أي منتج تالف م -             
 مترر أي تالف ملن يليك يف إجراءات العمل. ال -            

التيقن من املشكلة جبمع البيانات احلقيقية وحتليلها إحصائيا، فالتحسني جيب أن ينطلق من البيانات  د.
  .الكمية وباستخدام أدوات اجلودة

                                                           

، أطروحة دكتوراه، اجلزائر: جامعة تلمسان، اإلبداع لخدمة التحسين المستمر دراسة حالة المؤسسات في الغرب الجزائريتنمية خراز األخضر،  1 
 .67ص، ،7108اجلزائر،
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ل إىل إن طرح األسئلة )ماذا وكيف( أكثر من مخس مرات على النفس وعلى اجملموعة، يؤدي إىل الوصو  هـ.
 جذور املشكلة بدال من الرتكيز على أعراض املشكلة.

وميكن القول أن هذه اإلجراءات تعكس اآللية اليت تتم من خالهلا إجراء التحسينات الصغرية واملتكررة      
اليت ال تؤدي إىل تكاليف إضافية، بل متكن من السيطرة على التكاليف الفعلية وقد حتقق وفورات يف 

 ، وبذلك يتم ضبط جودة املنتوج عند حدود اقتصادية.جانب املوارد
  الكايزن:وخطوات منهج  مبادئثانيا. 

عرب تكريس ساسية اليت يقوم عليها منهج التحسني املستمر الكايزن جمموعة من املبادئ األتوجد 
 املرجوة منه. الفوائديف كافة خطوات تطبيق هذا املنهج لتحقيق كافة  بادئهذه امل

  الكايزن:مبادئ منهج . 1

 :1يرتكز منهج الكايزن على جمموعة من املبادئ، أمهها ما يلي
إىل  إن التحسني املستمر وفق منهج الكايزن مسؤولية كل فرد يف املؤسسة بدءا باإلدارة العليا ووصـوال أ.

 ؛العمال
 ؛أن التحسني املستمر مرتكز على العمليات وتطويرها للوصول إىل نتائج أفضل ب.
 ؛الكايزن يعين حتسني األداء يف مجيع جماالت العمل داخل املؤسسة أن منهج ج.
إن منهج الكايزن توليفة متكاملة من الفكر اإلداري، إذ تضم نظم العمل وسبل حتليل املشـاكل واختـاذ  د.

 ؛القرار
 ؛يعتمد منهج الكايزن على التسليم بأمهية العامل وضرورة إشباع رغباته وإرضائه هـ.
 اهتمامـا مستمر. يوليهاإن الكايزن عملية مسـتمرة فـي ذاهتـا لـذا جيـب علـى كـل مـن اإلدارة والعمـال أن  و.

وعليه، ميكن تلخيص مبادئ الكايزن يف ثالثة أبعاد رئيسية: بعد االلتزام من خالل جتسيد مسؤولية        
حتسني العمليات وحتقيق رضا الزبون، بعد كل فرد يف املؤسسة اجتاه اجلودة، بعد األداء والذي يشمل 

 منطقي وموضوعي يف حل املشكالت واختاذ القرارات.
 الكايزن:تطبيق منهج  فوائد. 2

شي أوهنو مهندس يف شركة تويوتا ومؤسس خط إنتاجها: "عندما تكتشف وتتذوق مثار ييقول تا 
 .2التحسني املستمر يف العمل فإنك البد أن تستمر يف حتفزك للعمل مببدأ كايزن إىل األبد" 

                                                           

للهاتف  دراسة حالة اتصاالت الجزائر -في تحسين أداء المؤسسة )األنموذج الياباني(دور أسلوب كايزن ، (أبو بكر بوسامل، شهيد هد 1 
 .635ص، ،2017،اجلزائر ،8جملة الدراسات املالية و احملاسبية واإلدارية، العدد، أوريدوا النقال

 .020، ص،7102االردن،  عمان،لنشر والتوزيع،  أجمد، دار االدارة االقتصادية في الشركات اليابانيةخلضر ديلمي، حممد روازقي، 2 
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فيمكن للمؤسسة أن حتقق جمموعة من النتائج االجيابية من خالل تطبيقها ملنهج الكايزن، ميكن 
 اجلدول التايل: تصنيفها حسب 

 (: فوائد تطبيق الكايزن 6الجدول )

 تحقيق الجودة السيطرة على التكاليف
 اهلدر وخفض التكاليف؛ والقضاء على احلد -
 خفض وقت انتظار العمالء؛ -
 الوصول إىل املخزون الصفري من البضائع واملواد. -

 جودة املنتوج املستهدفة؛ -
 جودة العمل؛ -
 العمالء.رفع مستوى رضا   -

 عمان،لنشر والتوزيع،  أجمد، دار االدارة االقتصادية في الشركات اليابانيةخلضر ديلمي، حممد روازقي، : مت اعداد اجلدول اعتمادا على: المصدر
 .020، ص،7102االردن، 

ما ميكن استخالصه من معطيات هذا اجلدول هو أن منهج التحسني املستمر الكايزن ميكن املؤسسة 
حتقيق مزايا تنافسية مستدامة؛ ذلك من خالل السيطرة على التكاليف )جانب السعر(، وتقدمي من 

 منتجات متطابقة مع حاجات ورغبات الزبون )املقيم املتميزة(.
 الكايزن:تطبيق منهج  خطوات. 3

"، واليت ميكن تلخيصها  5Sلتطبيق منهج الكايزن يعتمد اليابانيون على اخلطوات اخلمسة املعروفة ب "
 :1يليفيما

" وهي تعين عملية االحتفاظ واالنتقاء باألشياء اليت ميكن االستفادة Seiriواليت تلفظ باليابانية " الفرز: أ.
 منها والتخلص من األشياء اليت ال ميكن االستفادة منها.

يف أماكنها وحسب تسلسلها  وتعين وضع األشياء"Seiton" واليت تلفظ باليابانية الترتيب املنهجي: ب.
عند عمليات  ويستند يف ذلك إىل املمارسة اليابانية املعرفة "بقانون الثالثني ثانية" بدون إضاعة الوقت،
 نه ال جيب أن يستغرق وقت وضع األشياء وترتيبها أكثر من ثالثني ثانية.أالوضع والرتتيب أي 

أي قيام عمال املؤسسة بأعمال التنظيف الشامل " Seiso" واليت تلفظ باليابانية تنظيف مكان العمل: ج.
الماكن أعماهلم وذلك أثناء اخلمسة الدقائق األوىل واألخرية من كل يوم يف اليابان، وما لنظافة من تأثري 

 .على عملية التحسني
الثالثة وتكمن هذه الفكرة يف متابعة تطبيق املراحل " Seiketsu" وتلفظ باليابانية التعقيم الشامل:د. 

السابقة باستمرار يف كافة أماكن العمل باملؤسسة وتتعلق هذه املرحلة أساسا بالنظافة الشخصية للعامل 
 حبيث يظهر مظهره العام الئقا عند أداءه لعمله.

                                                           

  1 امحد بن عيشاوي، مرجع سابق، ص ص، 76-78.
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أي تدريب اآلخرين على متابعة االنضباط الذايت " Shitsuke" وتلفظ باليابانية االنضباط الذاتي: هـ.
والتقيد بتعليمات النظافة والرتتيب واستخدام اللطف والكياسة مع اآلخرين واحرتام فوانني أنظمة العمل 

 وحتويلها إىل تقاليد قوية. 
 الكايزن:ثالثا. مقومات ومعوقات نجاح منهج 

ىل العمل إباإلضافة  األساسية،لنجاح منهج التحسني املستمر كايزن جيب توافر جمموعة من املقومات 
 على إزالة والتخلص من املعوقات اليت حتول دون جناحه.

 الكايزن:نجاح منهج  مقومات. 1

حماور يوجد العديد من املقومات اليت جيب توافرها لنجاح منهج الكايزن، ميكن إدراجها ضمن ثالثة 
 :1رئيسية، وتتمثل فيما يلي

يتطلب التطبيق الناجح ملنهج التحسني الكايزن التزام دعم اإلدارة العليا من  من جانب اإلدارة العليا: أ.
خالل منح احلوافز املادية واملعنوية، وكل متطلبات جناح جهود التحسني املستمر، ألنه بدون ذلك لن 

 يكتب هلا النجاح.
ناء ثقافة تنظيمية متوجهة حنو التحسني املستمر تفي مبتطلباته، مع ضرورة ب على املستوى التنظيمي: ب.

عمليات التحسني ربطها بتحسني أداء العمليات، فتبين منهجية للتحسني املستمر تضمن كفاءة وفعالية 
 هبا. اليت جيري القيام

االجتاهات، مبين على حتديث املعلومات، وتنوع أساليب حقيقي ومفتوح يف مجيع  اتصال فعال: نظامج. 
 االتصال احلديثة، ويساهم يف تثمني التحسينات والتطورات احملققة على مستوى العمليات.

ومتثل هذا العناصر حجر الزاوية لتطبيق منهج الكايزن، إضافة إىل عناصر أخرى مثل تدريب وتكوين 
ساليب اإلحصائية، التحديد الدقيق ملتطلبات الزبون وعالقات جيدة العاملني يف جماالت حتسني اجلودة واأل

 مع املوردين.
 الكايزن:نجاح منهج  معوقات. 2

 :2ستوى املطلوب، نذكر منها ما يليتوجد جمموعة من العوامل اليت جتعل تطبيق منهج الكايزن دون امل
ينظر يف هذه احلالة للكايزن باعتباره عملية أو أداة يف  غياب ثقافة داعمة )ثقافة التحسين املستمر(: أ.

ظل عدم االقتناع بتغيري سلوكيات األفراد والقيم اليت ال تتوافق مع منهج الكايزن، إضافة إىل وجود حالة من 
الصراع الثقايف حول من يتحمل اللوم نتيجة األخطاء احلاصلة، عوض اخلوض يف نقاشات بناءة من أجل 

                                                           
 .67، ، صمرجع سابق مقداد مليكة، 1

2Angel Midinilla, Agile Kaizen managing continuous improvement far beyond retrospective, Springer, 

GERMANY,  4102 , PP, 24-26. 
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كما أن غياب الشفافية واخلوف من التواصل مع اآلخرين وإتاحة املعلومة، قد يشكل  ،عملية التحسني
 عائقا كبريا أمام التطبيق الناجح هلذا املنهج؛

فمنهج الكايزن ينطوي على اخلروج من منطقة الراحة  مقاومة التغيير: يرفض العاملين التغيير؛ب. 
اج يف التغيري، وقد يفسر ذلك بنقص الوعي وعد إدراك اخلاصة هبم، وهذا يعيق عملية املشاركة واالندم

 احلاجة إىل التغيري وأمهية منهج الكايزن؛
خاصة ما تعلق بالدورات التدريبية، ومحالت التوعية للعاملني،  تراجع االلتزام والدعم ملنهج الكايزن: ج.

  رات املتابعة والتقييم؛إىل جانب غياب التواصل الكايف، والتسويق داخلي للمبادرة، وعدم حتديد مؤش
حيث ال يشارك اجلميع يف مبادرة كايزن رمبا فقط بعض املديرين أو بعض العاملني اليت  عدم التمكين: د.

 عينتهم اإلدارة، والذين سينظر إليهم على أهنم "األشخاص املسؤولني عن الكايزن"؛
األهداف قصرية املدى، لذلك تعترب إذ تركز املؤسسة على  محدودية الرؤية على املدى البعيد:هـ. 

األهداف املالية أكثر أمهية من مبادرات الكايزن واالستثمارات املرتبطة هبا. مبعىن يُنظر إىل الكايزن كمشروع 
 قصري املدى مع تاريخ انتهاء؛

خاصة عندما يتعلق باملشاكل اليت ميكن للعمال اكتشافها عند خط  الفشل في تحديد املشاكل: و.
 ج؛اإلنتا 
فاألسباب احلقيقية للمشكلة تبقى خمفية وال يتم  الفشل في تحديد األسباب الجذرية للمشكالت:ي. 

حلها وتكون متكررة، ويتم الرتكيز فقط على احللول قصرية املدى بداًل من استثمار الوقت الكايف لفهم كل 
ن أن ميتد إىل مشاكل أخرى العالقات السببية وكل العوامل الضمنية. ففي بعض األحيان نفس السبب ميك

 بطريقة غري متوقعة؛
والتخطيط، وعدم كفاية  مادية كانت أم ما تعلق باملهارات والوقت املطلوب للتحليل محدودة املوارد: ن.

 املوارد املالية لتنفيذ التحسينات املطلوبة.
وتنوعت فهي مرتبطة ما ميكن استخالصه هو أن معوقات تطبيق منهج الكايزن مهما تعددت          

مبتغريات داخلية ذات تأثري كبري ومباشر، أبرزها عدم التزام اإلدارة العليا وهذا العامل يؤثر سلبا على بقية 
العناصر مثل الثقافة التنظيمية، مشاركة واندماج العاملني يف حل املشكالت، تبين الرؤيا االسرتاتيجية بعيدة 

 طراف، وقيادة مقاومة التغيري.املدى، بناء العالقات مع خمتلف األ
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 دوات ومناهج التحسين املستمر للجودةأاملطلب الثالث: 

هلذا  األساسية، لتطبيق فلسفة التحسني املستمر للجودة يف املؤسسة يوجد جمموعة من األدوات واملناهج
مناهج التحسني املستمر دوات التحسني املستمر ويف العنصر الثاين اىل أيف العنصر االول اىل  يتم التطرقس

 للجودة.
 التحسين املستمر للجودة دواتأأوال. 

اجلودة السبعة  بأدواتيضا أالتحسني املستمر للجودة واملسماة  لنجاح دواتاأليوجد جمموعة من 
 وتتمثل فيما يلي:

 :(check lists) االختبارم قوائ. 1

إحدى تقنيات اجلودة اليت تستعمل جلمع وتسجيل البيانات عن العملية بطريقة تعترب قوائم االختبار 
متسلسلة ومنظمة، ومن خالل مجع البيانات وتنظيمها ميكن للفريق القائم على حتسني العملية حتليل هذه 

لية البيانات بسهولة ويسر مما يساعد يف حتديد املشاكل يف العملية، ويساعد يف حتديد املشكالت يف العم
بناء شكل يقوم جيمع بيانات توضح مدى تكرار مشكل أو عيب  ويتم فيهاوإجراء التحسينات املناسبة هلا 

، فقوائم 1ما يف العملية أو املنتج، مبا يوضح نوعية املشكالت وتكرارها يف العملية يف فرتة زمنية معينة
 االستمارة،ال يوجد شكل ثابت هلذه حيث  .سباهباجلمع املعلومات وحتديد املشاكل وأداة االختبار تعترب أ

من أهم  حوهلا ومجع البياناتاجلاري مالحظتها  مع احلالة ومبا يتناسببل ميكن أن تأخذ أشكال عديدة 
 :2يهذه األداة ما يل الستخداماخلطوات املتبعة 

معينة  عمليةحتديد أنواع األحداث املمكنة للحالة موضع البحث فمثال عند تسجيل اإلخفاقات يف أ. 
 ؛.)للحجم،...إخل لألسباب، أو وفقا للمصدر، أو وفقا وفقا (  أنواعإىل  تصنف االخفاقات

أو حتديد وحدة القياس لكل مشاهدة، كأن تكون عدد مرات وقوع احلدث، أو طول الوقت،  ب. 
 ؛التكاليف

 ؛املشاهدة فمثال كل ساعة أو كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر..اخل اقيتحتديد تو   .ج 
املفيد مشاركة  من البيانات،من يتوىل مجع  وتعميمه على، مث نسخه ختبارهواتصميم شكل االستمارة  د.

 ؛االستمارةمع البيانات يف تصميم من يقوم جب

                                                           

، جملة الفنون والعمارة، رؤية جديدة ألليات تطبيق ادوات ونظم جودة المنتجات النسيجية وبعض المؤسسات الصناعيةشرين سيد عثمان،  1 
 .747،، ص7108، 02العدد  مصر،

 .62، ص،مرجع سابقخراز األخضر،  2 
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املدرج  مث حتليل النتائج بأدوات أخرى مثل اميعجملجياد اإيتم  ومجع البياناتسجيل بعد انتهاء فرتة ت. هـ 
 .التكراري أو حتليل باريتو أو غريها

 االختبار:عن قوائم  والشكل التايل يظهر منوذج
 :نموذج لقائمة االختبار(11 ) رقمالشكل 

 خطاءعدد األ لةاأل
1 
2 
3 

IIIII   I 

 IIIII IIIII  II 

II 
Source: Jens J.Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K.Kanji, Fundamentals of Total Quality Management, 

Taylor & Francis, London, UK, 2007, P, 78. 

 :(Flow chart) التدفقخرائط . 2

ة واخلطوات اليت مير هبا و خريطة املسار هي عبارة عن خمطط يصف طبيعة مسار العمليخريطة التدفق أ
و اخلدمة، فمن خالل هذه اخلريطة ميكن وصف العمليات احلالية وتتابعها وهذا ما يسمح بتوضيح املنتج أ

و تقدمي خدمة معينة، كما ميكن من خالهلا اقرتاح التعديالت أالعمليات الرئيسية املطلوبة إلنتاج منتج ما 
فخرائط التدفق عبارة عن خمطط  ذنوهرية يف العمليات االنتاجية واألنشطة اخلدمية، إوالتحسينات اجل

جراءات التصحيحية والتحسينية القرار واإل ختاذديد خطوات العملية وحتديد نقاط ابتمثيل وحت يسمح
 :2للقيام برسم خرائط التدفق ميكن املرور باخلطوات التالية ،1املناسبة هلا

 ؛الدراسةرسم خريطة سري العملية وحتديد اخلطوات الفعلية يف العملية حتت  .أ
 ؛اهإتباعرسم خريطة سري العملية املثالية اليت جيب على املؤسسة   .ب
 .اهإزالتمقارنة الرمسني السابقني ملعرفة مواقع االختالف وكيفية  .ج

 التالية: باألشكالرائط التدفق ميكن االستعانة ولرسم خ
 
 
 

                                                           

، دار االصحاب للنشر والتوزيع، الدليل العملي لتحسين المستمر للعمليات باستخدام االدوات االساسية السبع للجودةحممد امحد عيشوين،  1 
 .70، ص، 7101الرياض، السعودية، 

، ص، 7101، جامعة اجلزائر، دكتوراهاطروحة ادارة الجودة الشاملة وتحقيق تنافسية المؤسسة في ظل التحوالت االقتصادية، ، قويدر عياش 2 
029. 
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 املستخدمة في رسم خرائط التدفق. شكال: األ (07)الجدول رقم

 االستخدام الشكل
 يظهر هذا الشكل أي نوع من العمليات القائمة 

 و الأيشري هذا الشكل عندما يتم اختاذ قرار أي وجود عدة خيارات مثل نعم  

 و خارج العمليات.أىل إميثل هذا الشكل املعلومات او البيانات  

 عملياتو هناية الأىل بداية إيشري هذا الشكل  

 خط الربط حيث يربط بني خمتلف العمليات يف خريطة التدفق 
Source:John E.Baur ,Grace L.Duffy,Russell T.Westcott,The Quality improvement HANDBOOK,ASQ Quality 

Press,2ed edition,2006,P,127. 

 : )and Effect Diagrams Cause (األثرو مخطط السبب . 3

ول من قدمه هو العامل الياباين كاروا خمطط ايشيكاوا ألن أو أ خمطط عظم السمكة يطلق عليه كذلك
كما يطلق   اليابان،زاكي يف رنامج اجلودة لدى شركة حديد كاواعندما كان يعمل يف ب 0642ايشيكاوا سنة 

تيجة أداة مفيدة السمكة، يعترب خمطط السبب والنحيانا خمطط عظم السمكة ألنه يشبه عظمة عليه أ
والفهم وميكن استخدامه يف   نه سهل االستخداملتخمني أسباب مشاكل وأخطاء اجلودة، من نقاط قوته أ

و النتائج أن املخرجات أثر على حقيقة تقوم فكرة خمطط السبب واألو .1قسام ومجيع املستوياتكل األ
ن يكون هناك عالقة بني تلك أنه من املمكن أ، و اىل العديد من العواملاملتعلقة بالعملية ميكن ارجاعها 

العملية، وذلك  سباب املختلفة اليت تؤثر علىلتعرض بوضوح األ راألثوترسم خمططات السبب و .2العوامل
لكل أثر بضع فئات رئيسية من سباب وتبني العالقة فيما بينها، ويف الغالب يكون من خالل تصنيف األ

 .3سباباأل
 والشكل التايل ميثل منوذج ملخطط السبب واألثر:

 

                                                           
1 Jens J.Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K.Kanji, Fundamentals of Total Quality Management, Taylor & 

Francis, London, UK, 2007, P, 78. 

 .018، ص،7116مديرية النشر جلامعة قاملة، اجلزائر،  الجودة ميزة تنافسية في البنوك التجارية،مداوي وسيلة،  2 
 .742بوحرود فتيحة، مرجع سابق، ص، 3

   العملية

  

 

 القرار 

decisi

on 
مدخالت/

 مخرجات
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 .األثرملخطط السبب و  نموذج: ) (12الشكل رقم

 

 

 

 

 

 
، ص، 7101دار الوراق للنشر والتوزيع، االردن،  والريادة،ادارة الجودة مدخل للتميز نزار عبد اجمليد الرباوي، حلسن عبد اهلل باشيوة،  المصدر:

219. 
 (Scatter Diagrams) مخطط االنتشار. 4

يضا خمطط التبعثر يستخدم يف حتليل بيانات العمليات بطريقة بيانية ميكن من خالهلا البحث أيسمى 
عن عالقة حمتملة أو متوقعة بني متغريين أو أكثر ويساعد هذا التخطيط على معرفة التوجه واالرتباط هلذه 

 :2يتم انشاء املخطط وفق اخلطوات التالية .1عالقةو ال يوجد أو سلبية أسواء كانت عالقة اجيابية  العالقة
 ؛االثنني املتغريات حماوره متثل بياين رسم على القياسات متثيل يتم .أ

 ؛سحابة من النقط القياسات من ويشكل العديد نقطة، قياس كل ميثل .ب
 مستقيم. بشكل موجهة السحابة كانت إذا االرتباط يظهر سوف .ج

 االنتشار: نموذج ملخطط (13) الشكل رقم

 
Source:Daniel Duret,Maurice Pillet,Qualité en Production de l’ISO 90000 a Six Sigma , EYROLLES ,France, 

3emeEdition, 2005, P , 137. 

 

 

 

                                                           

 .747ص،  شرين سيد عثمان، مرجع سابق، 1 
2 Daniel Duret,Maurice Pillet,Op Cit , P , 137. 

التاأل المواد  العمالة 

 طرق العمل القياسات
 البيئة

 المشكلة
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 :(Histogram) املدرجات التكرارية. 5

املدرج التكراري هو عبارة عن متثيل بياين يسمح بطريقة مبسطة حتليل البيانات اليت يتم مجعها من 
فعن طريق املدرجات التكرارية ميكن تصنيف  عيوهبا،و اكتشاف أالعمليات هبدف دراسة خمرجاهتا 

و أجودة املنتج  ميكن استخالص معلومات ومؤشرات هامة عن مث ىل عدة فئات وحساب تكرارها ومنإ
مثل القيمة املتوسطة للبيانات، ومقدار االختالف فيما بينها وتشتتها وكذلك احلكم على جودة العملية 

وميكن تلخيص األهداف من  .1الزبونداء العملية مقارنة باملواصفات احملددة من طرف أاملخرجات و 
 :2املدرجات التكرارية فيما يلي ستعمالا
 ؛والتباين املوجود يف العملياتفهم االختالفات  .أ

 ؛حتديد توزيع العملية بالنسبة للمواصفات بطريقة سهلة وسلسة .ب
 مراقبة وحتليل العمليات هبدف التحسني املستمر. .ج
 :(Pareto Chart) باريتو مخطط. 6

 االحصائية عن عدد تكرار حدوث كل داة يتم جتميع البياناتبرسم باريتو البياين، ويف هذه األويسمى 
واهلدف من ذلك حتديد املشكالت األكثر تكرارا يف و اخلسارة اليت ترتتب على كل منها، أمشكلة 

نبغي أن ينظر إليها بنفس ن كل املشكالت ال يذ أإيف اخلسارة حىت نبدأ حبلها،  كثر تسببااحلدوث أو األ
 .3اجلودةتسفر عن حتسني حقيقي يف  ضيع الوقت يف حل بعض املشكالت الال فقد يالنظرة، وإ

 : نموذج ملخطط باريتو(14)الشكل رقم

 
Source: AMITAVA MITRA, FUNDAMENTALS OF QUALITY CONTROL AND IMPROVEMENT, Wiley, 

USA, 4th Edition, 2016, P, 125. 

 

                                                           

، املنظمة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر، الجودة الشاملة استراتيجية الكايزن اليابانية في تطوير المنظماتادارة مدحت حممد ابو نصر،  1 
 .072ص، ، 7102

 .48حممد امحد عيشوين، مرجع سابق، ص، 2  
 .219، ص، 7101ق للنشر والتوزيع، االردن، دار الورا ادارة الجودة مدخل للتميز والريادة،نزار عبد اجمليد الرباوي، حلسن عبد اهلل باشيوة، 3  
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 :(Control Chart) خرائط املراقبة االحصائية. 7

كثر االساليب االحصائية اعتمادا أوهي من   Walter Shewhartمت تطويرها بفضل العامل االمريكي
يتم رمسها على و بعد انتهائها وهي عبارة عن رسم بياين أثناء تدفق العمليات أيف جمال الرقابة على اجلودة 

ت املعيبة، والثاين ول احلد االقصى املسموح به لعدد الوحداثالث خطوط مستقيمة، حبيث ميثل اخلط األ
و اخلط أ )الوسط احلسايب(دىن املسموح به لعدد الوحدات املعيبة، والثالث ميثل اخلط الوسط ميثل احلد األ

نسب مستوى ميكن أن تتمركز حوله املنتجات، ويسمى متوسط املتوسطات، وميثل أاملركزي الذي ينبغي 
حنرافات يف ملراقبة العمليات هبدف ختفيض اال حصائيةاملراقبة اإلتستخدم خرائط .1نتاجاعتماده يف اإل

ا، وبعد هيالقضاء عل أداة تشخيصية للكشف عن وجود أسباب خاصة هبدفخمرجاهتا، وخرائط الرقابة 
 .2ية مستقرة أو يف حالة مضبوطة إحصائيتصبح العملا األسباب اخلاصة والتخلص منهحتديد 
 

 نموذج لخرائط الرقابة االحصائية :(15)الشكل رقم

                                           
 

                                                   
 

        
 
 

5..0  
االدنىالحد   

 
 رقم العينة

                   1           2         3       4         5        6        7        8        9        10 
Source:John E.Baur ,Grace L.Duffy,Russell T.Westcott,The Quality improvement HANDBOOK,ASQ Quality 

Press,2ed edition,2006,P,122. 

 

 

 

                                                           

 .747بوحرود فتيحة، مرجع سابق، ص،  1 
، دور االدوات االحصائية إلدارة الجودة الشاملة في تحسين االداء دراسة ميدانية على الشركة العامة للخيوط القطنية في محافظة الالذقيةغسان دخول،  2 

 .214، ص، 7107، 7، العدد26العلمية، سوريا، اجمللد جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 

 الحد االقصى

5.70 

 المتوسط
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 :مناهج التحسين املستمر للجودةثانيا. 

يف هذا العنصر هي  سيتم التطرق إليهاتوجد جمموعة من املناهج املهمة للتحسني املستمر للجودة واليت 
 ، حلقات اجلودة واملقارنة املرجعية.االحنراف السداسي منهج

 :(Six Sigma) االنحراف السداس يمنهج . 1

لنجاحه مت تبنيه من  ونظرا 0689مريكية موتوروال سنة املؤسسة األ يف االحنراف السداسيظهر منهج 
وتبني للمهندسني يف شركة موتوروال مريكية والعاملية مثل جنرال الكرتيك، طرف العديد من املؤسسات األ

ن قياس مستوى اجلودة تقليديا واملعيب نسبة ألالف الفرص غري كاف ولذلك حاولوا الوصول اىل نسبة أ
، حيث حققت ختفيض يف six sigmaاملعيب بالنسبة مليون فرصة، هلذا مت االعتماد على منهجية 

وميكن  .1مليار دوالر، لذلك سارعت العديد من املؤسسات لتطبيق هذه املنهجية 90ر ب التكاليف يقد
داء من خالل االعتماد مستويات األ ألعلىىل إداة هتدف للوصول أ" هنبأ االحنراف السداسيتعريف منهج 

و خدمات يتم مجعها، أواملتمثلة مبخرجاهتا سواء كانت سلع مؤسسة الفعلي لل باألداءت متعلقة اعلى بيان
ليها ملعرفة ائن هبدف حتليل النتائج املتوصل إو رغبات الزبأحتليلها ومقارنة تلك البيانات مبتطلبات السوق 

 sixاالحنرافات ملعاجلتها والقضاء عليها من خالل تقليل نسبة املعيب وصوال اىل املثالية واملتمثلة ب 

sigma"2 ، كل من  يعرفهو Evans and Lindsay  بأنه: "مدخل لتحسني األعمال يقوم على إجياد
واألخطاء يف عمليات اإلنتاج واخلدمات من خالل الرتكيز على املخرجات اليت تكون حرجة  وإزالة التلف

ثقافة تامة يف مجيع أحناء املؤسسة  منهج االحنراف السداسييتطلب و .3"مؤسسةللزبائن وللنتائج املالية لل
 .4حيث يكون لدى اجلميع على مجيع املستويات شغف للتحسني املستمر هبدف حتقيق اإلتقان التام

واجلدول التايل يظهر عدد الوحدات املعيبة لكل مليون وحدة وتكاليف الالجودة عند كل مستوى 
Sigma: 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Andrea Chiarini, From Total quality Control to Lean Six Sigma, springer, London, UK, 2012, P, 37. 

 .008، ص،مرجع سابق مد روازقي،خلضر ديلمي، حم2 

 .012، ص،7108 باتنة،دكتوراه، جامعة  أطروحة، لتحسين الخدمات الصحية كآليةادارة الجودة الشاملة  رمية اوشن،  3 
4 Ron Basu ،J Nevan Wright ، Quality Beyond Six Sigma،Butterworth-Heinemann ، UK ، 2003،P،3. 
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 Sigmaعدد الوحدات املعيبة لكل مليون وحدة وتكاليف الالجودة عند كل مستوى  :) (9الجدول رقم

 تكاليف الالجودة عدد الوحدات املعيبة لكل مليون  sigmaمستوى 

2sigma 
3sigma 
4sigma 
5sigma 
6sigma 

218227 
99817 
9801 
722 
2.4 

- 
 من رقم االعمال 72-41%
 من رقم االعمال 02-72%
 من رقم االعمال 2-02%

 من رقم االعمال%>0
Source: Andrea Chiarini, From Total quality Control to Lean Six Sigma, springer, London, UK, 2012, P, 37. 

 2.4ىل إعدد الوحدات املعيبة تتناقص كلما انتقلنا من مستوى ألخر لتصل أن نالحظ من اجلدول 
هناك حتسني مستمر للجودة والذي  نأأي  sigma9عدد وحدات املعيبة لكل مليون وحدة عند مستوى 

 من رقم االعمال. %0ودة لتصل ألقل من دى لتخفيض لتكاليف الالجأ
 بيف اخلطوات التالية واملعرفة  Six Sigma االحنراف السداسيميكن تلخيص خطوات تطبيق منهج و

DMAIC 1كتايل  وهي: 
 الذي يعين حتديد مشروع التحسني، التحديد الدقيق ملشاكل التحسني )بيان :(Define)و حدد أعرف أ. 

 املشكلة(، مث حتديد اهلدف من ذلك.
هذه املرحلة املخصصة للقياس تركز أساسا على ختطيط وتنفيذ قياس األداء  :(Measure) ب. القياس

استنادا إىل جمموعة من املعايري لقياس املعيب من خالل استعمال الضبط  ،الزبائنمقابل متطلبات وتطلعات 
 اإلحصائي للعديد من األدوات العلمية واإلحصائية.

الغرض األساسي من هذه املرحلة هو السعي الستغالل مجيع املعلومات والبيانات  :(Analyse) ج. حلل
الل العمل على حتليل هذه البيانات قصد اليت مت التحصل عليها مبوجب مرحلة القياس السابقة من خ

مل مشاكل ومعوقات التحسني، عن طريق حتليل مسار التوصل إىل معرفة وحتديد األسباب اجلذرية جمل
 .فيهامسببات الفشل، مث ترتيبها من حيث التأثري، تبويبها، مث السيطرة عليها والتحكم 

تعد هذه املرحلة حامسة وتتوجيا لنتائج املراحل السابقة، حيث أن هدفها  :(Improve) د. التحسين
األساسي هو أحداث تغريات يف العمليات تضمن التخلص من عيوب املنتج والتكاليف الزائدة 

مبوجب تلك املراحل األنفة  العمالءتأكيد على التحديد الدقيق حلاجات وتطلعات الوالنفايات...اخل 
ل حتاليل ودراسة أسباب الفشل وإجياد حلوال هلا والسيطرة عليها، مث اختبار هذه الذكر، وذلك من خال

                                                           

، ص، 7104، 2 العدد االقتصادية،جملة أداء املؤسسات  ،الشاملةكأداة لتحسين ادارة الجودة   SIX SIGMAطريقة امحد بن عيشاوي،  1 
079. 
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جراء التصحيحات الالزمة، مث تعميمها فيما بعد لتشمل إاحللول على عينة من املنتجات وحتديد نتائجها و 
 .اإلنتاججممل عمليات 

اجلودة، فإن  إدارة مبادئ هتفتضيدأ التحسني املستمر وفق ما من أجل العمل مبب :(Control) ه. املراقبة
هذه العملية ال جيب أن تتوقف بل دوما هناك جماالت يف حاجة إىل حتسني، وهلذا األساس ومبوجب هذه 

 املرحلة اليت تركز على مراقبة جممل هذه العمليات قصد حتقيق هذا الغرض.
 :(Quality Cercles)حلقات الجودة . 2

جمموعات صغرية  هناك ن تكونأحيث اقرتح كاروا ايشيكاوا  0690ظهرت حلقات اجلودة منذ سنة 
من العمال للتعرف على املشكالت املتعلقة مبجال عملهم، حتليلها واجياد احللول املناسبة هلا. واتسع 

تعرف و  .06801عمال الصناعية واخلدمية منذ سنة تطبيقها يف جمال األ انتشارها يف العامل كله من خالل
دارة ويكون العمل تشكل نفسها بناءا على موافقة اإل جمموعة صغرية من العاملني"هنا أحلقات اجلودة على 

متثل حلقات اجلودة و .2"هبا تطوعيا وجتتمع بشكل دوري ملناقشة مشكالت العمل  واقرتاح حلول هلا
يديرها ويوجهها مشرف أو  07اىل  2وحدات عمل ذاتية وتتكون من جمموعة صغرية من العاملني من 

ساليب االساسية حلل املشاكل وتتصف اجملموعة رئيس الوحدة الذي يقوم بتدريب أعضاء اجملموعة على األ
سبوعيا او أوجتتمع اجملموعة  تطوعية ينضم اليها العاملون يف نشاط واحد بشكل اختياري، اهنبأ

دارة تشاركية يهدف اىل التحسني املستمر أسلوب إ اهنأبميكن اعتبار حلقات اجلودة وعلى العموم ،3شهريا
جل حتديد ؤسسة مبين على العمل التطوعي من أللمنتجات، وتعترب حلقات اجلودة تنظيم غري رمسي يف امل

ة التقليل من العيوب والبحث عن احللول املناسبة هلا ، وهذا بغيوتعريف املشكالت اليت تواجه العمل يوميا 
 .4دىن واحلد من معوقاته، حبثا عن حتقيق اجلودة، واحملافظة عليها وحتسينهاىل احلد األإ

  منهجية عمل حلقات الجودة:أ. 
 :5اتفاق من طرف الباحثني حول منهجية عمل حلقات اجلودة واملتمثل يف اخلطوات التالية يوجد

                                                           

 .017ص، مرجع سابق،محداوي وسيلة،  1 
 .771، ص، 7106، 0، العدد 2، جملة افاق علوم االدارة واالقتصاد، اجمللد عالقة حلقات الجودة بإدارة الجودة الشاملةحامدي حممد،  2 
، 2، العدد 0وادارة املوارد البشرية، اجمللد جملة التنمية ، دور حلقات الجودة في انجاح ادارة الجودة الشاملة، رابح درواش، صربينة خام اهلل3 

 .271، ص، 7107
جملة حوليات جامعة قاملة للعلوم  ادارة المعرفة كمدخل استراتيجي لتطبيق اسلوب حلقات الجودة في المنظمات: مساهمة نظرية،زراولة رفيق،  4 

 .792، ص، 7109، 04االجتماعية واالنسانية، العدد 
دور حلقات الجودة في تنمية القدرات االبداعية لحل مشكالت المنظمات: دراسة ميدانية بمؤسسة بوعزة عبد القادر، عوماري فاطمة، 5 

  .760، ص،7108، 0، جملة البشائر االقتصادية، العددتمسلقلوت في والية ادرار لصناعة االنابيب بوالية ادرار
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 اجليدة املعرفة يتطلب يتم تشخيص املشكلة، وهذا ةيف هذه اخلطو  ولى: تحديد املشكلة:طوة األ الخ -
 فضالً  املشكلة، حلل أهداف وضع يتم اخلطوة هذه ففي حدوثها، تأثريها وأسباب ودرجة املشكلة حبجم

 وسيلة يعد الذي الذهين العصف أسلوب أمهها املشكلة، الكفيلة لتحديد استخدام األساليب ضرورة عن
 املشكالت. الفريق حلل أعضاء ومهارات اإلبداعية القدرات لتنمية

يف البيانات بعد حتديد املشكلة بوضوح، يتم مجع وتصن الثانية: جمع البيانات وتحليلها: ةالخطو  -
السبب والنتيجة، خمططات  باريتو، خمطط مثل: حتليلساليب املناسبة حلل املشكلة وحتليلها، وحتديد األ

 السيطرة االحصائية....
يف هذه اخلطوة، يتم حتديد احللول مسارات  الخطوة الثالثة: تحديد البدائل املمكنة لحل املشكلة: -

قل الوىل ويفرتض توفر بديلني على األالعمل اليت تساعد يف حل املشكلة وبلوغ اهلدف احملدد يف املرحلة ا
 قبل اختاذ القرار.

أعضاء مام أمن خالل طرح املقرتحات املختارة حلل املشكلة  البديل االفضل: ختيار االخطوة الرابعة:  -
 فضل.احللقة لتحديد البديل األ

فضل مع ضرورة املراقبة، وذلك يقوم الفريق بتنفيذ احلل األ :الخطوة الخامسة: تنفيذ الحل ومراقبته -
ذا  ، فإهداف املطلوب حتقيقها حلل املشكلةتطابقها مع األليلها ملعرفة مدى من خالل مجع البيانات وحت

 خر حلل املشكلة.أئل واختيار بديل كانت البيانات غري متطابقة فعلى الفريق تقييم البدا
 حلقات الجودة: مبادئب. 

 :1لنجاح فلسفة حلقات اجلودة واملتمثلة فيما يلي حرتامهاايوجد جمموعة من املبادئ اليت البد من 
جبار إحوال األهم مبادئ حلقات اجلودة فال ميكن يف أي حال من أيعترب من  املشاركة التطوعية: -

بداع إاحلرية للعامل ليستطيع  فضل تركمن األ وتعليمات. بلوامر أالعمال على املشاركة فيها بناء على 
 دائها.أفكار اليت تساعد املؤسسة على تطوير األ
ى املشكالت اليت لخيتص بالتطوير والتغلب ع ألنهلقات اجلودة مستمر ن يكون نشاط حأ االستمرارية: -

 تظهر دوما مع املمارسات اليومية للعمال.
ي له جمال نسانية العامل وحتقق له مناخ العمل اجليد وتعطإن حترتم هذه احللقات أجيب  العامل:تقدير  -

 العمل.بداع واقرتاح احللول الالزمة حلل مشاكل احلرية يف التفكري واإل

                                                           

 .772حامدي حممد، مرجع سابق، ص،  1 
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فراد احللقة لتوليد أالتنافس اجلماعي التعاوين بني  أتتمثل فلسفة حلقات اجلودة يف مبد فلسفة الحلقات: -
 جناح املؤسسة.إاالفكار املسامهة يف  أحسن

 :(Banchmarking)املقارنة املرجعية. 3

مر مبفهوم املقارنة أهنم يتفقون عندما يتعلق األال إ املصطلح املستخدممع اختالف الكتاب والباحثني يف 
ملؤسسات اليت قامت وىل اأباعتبارها من  *Xeroxاملرجعية، ويعترب التعريف املقدم من طرف مؤسسة 

العملية املستمرة " :هناوالذي يعرف املقارنة املرجعية بأ كثر مشوليةبتطبيق هذا األسلوب يف العمل من األ
ساليب العمل أىل التعرف على إلتقييم املؤسسات املعرتف هلا بالريادة يف جمال معني واليت هتدف واملنظمة 

 .1"لألداءهدافا رشيدة أوالعمليات اليت متثل أفضل املمارسات واليت تضع 
على مناسبة تساعد على أدائها مبعايري أمن مقارنة  املؤسسةالذي ميكن سلوب األ:"هنا بأ Wild هايعرفو 

 من املؤسسات أداء لتحسني مستمرة سريورة"عن:  عبارة أهنا على تعرف كما.2"ضمان التحسني املستمر
 ميس أن ميكن كما املنتجات ميس أن ميكن التحسني هذا املنافسة، ملواجهة التفوق احلصول على أجل
 والعاملون املدراء مبوجبة يلتزم الذي ةياإلدار  األساليب أحد املستمر التحسني وباعتبار."3العمل طرق أيضا

 املستمر والتحسني املرجعية املقارنة بني فالعالقة والوقت، والتكلفة النوعية يف املستمر التحسني بربامج
 .للجودة املستمر التحسني إىل يسعيان إهنما يف متمثلة

 املقارنة املرجعية: أ. أنواع

 :4ىل نوعني مهاإشبه كلي من الباحثني على تصنيف املقارنة املرجعية  تفاقاهناك 
واعتبارها  اخل املؤسسة داء متميز دأدارية ذات إتتضمن اعتماد وحدات  املقارنة املرجعية الداخلية: -

 .ات التنظيمية االخرى لنفس املؤسسةداء الوحدأللمقارنة لتحسني  كأساس
خرى رائدة تعمل يف نفس جمال ؤسسات أجراء املقارنة مع مإوتتضمن  :املقارنة املرجعية الخارجية -

 خر.أو جمال أ ؤسسةعمل امل

                                                           

 *مؤسسة امريكية متخصصة يف صناعة اآلالت الناسخة.
 .70، ص، 7109، 01، جملة االدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد تطبيق المقارنة المرجعية في المؤسسات الجزائريةشفيق جياليل، 1 
جملة الدراسات املالية واحملاسبية واالدارية،  نظمات الحديثة،اإلطار المفاهيمي لتطبيق المقارنة المرجعية واهميتها للمزرزار العياشي، غياد كرمية،  2 

 .704، ص، 7107، 7جامعة ام البواقي، العدد 

دراسة مقارنة مجمع صيدال ومؤسسة -المقارنة المرجعية كألية حديثة لتقييم االداء المالي في المؤسسة االقتصادية محزة،العرايب  قدور،نبيلة  3 
 .087، ص، 7108، 7، العدد7جملة الدراسات املالية واحملاسبية واالدارية، جامعة ام البواقي، اجمللد  ،-حكمة ألدوية

 .219ص،  مرجع سابق، نزار عبد اجمليد الرباوي، حلسن عبد اهلل باشيوة، 4 
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من املنافسني لتحقيق  فضلأساس املقارنة املباشرة مع األوتقوم على  املقارنة املرجعية التنافسية: -
االفراد، داء، حيث تستخدم يف جمال مقارنة املنتجات واخلدمات، التكنولوجيا، مستويات األ
 اخلاجلودة.......

عملية  وأ)التسويق، املوارد البشرية......... (وتتضمن مقارنة وظيفة معينة املقارنة املرجعية الوظيفية: -
 االخرى. مبثيالهتا من املؤسسات )تدريب العاملني، اساليب التخزين.....(معينة
 همية املقارنة املرجعية:أب. 

 :1مهيتها يفأداة لتحقيق التفوق التنافسي واالستمرار، وتكمن أاملقارنة املرجعية 
 ؛ساليبظة أحسن األالتحسني والبحث عن التميز من خالل مالح -
 ؛فكار واملصادر لتحسني من اخلارجإجياد األ -
 ؛ؤسسةالبدء بعملية التعلم الفعال داخل امل -
 ؛تكوين فهم جيد للعمليات -
 ؛اسرتاتيجية فعالةهداف وغايات أنشاء إ -
 داء.نشاء نقطة مرجعية ملقاييس األإ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، -عرض التجربة السويسرية–احي المقارنة المرجعية: اسلوب لتحديد الفجوات االداء وأحسن الممارسات في القطاع السيبالل بلحسن،  1 
 .221، ص، 7102، 02جملة االحباث االقتصادية، البليدة، العدد
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 التحسين املستمر وتكلفة الجودة بحث الثاني:امل

مهية بالغة حيث تعمل املؤسسة على أساسية داخل املؤسسة هلذا توليها تعترب التكاليف من القضايا األ
 الباحثنيالتكاليف جند تكاليف اجلودة اليت جذبت الكثري من  هذههم أبشىت السبل، ومن  السيطرة عليها

اجلودة إدارة  تنتهج فلسفة اليتخصوصا  اتة يف هيكل التكاليف داخل املؤسسملا هلا من مكانة كبري 
 الشاملة اليت يعترب التحسني املستمر جوهرها.

وتصنيف تكاليف اجلودة وكذلك املدخل  مهيةأتعريف،  إىل كل يف هذا املبحث التطرقيتم هلذا س
 خريا دور التحسني املستمر للجودة يف السيطرة عليها.أالتقليدي واحلديث لدراسة سلوك تكاليف اجلودة و 

 تعريف وتصنيف تكلفة الجودة في املؤسسة املطلب األول:

مهيتها داخل املؤسسة كما أجمموعة من التعاريف لتكاليف اجلودة و  يتم تناولسيف هذا املطلب 
 اجلودة.سنستعرض جمموعة من التصانيف لتكاليف 

 وأهمية دراستهاتعريف تكاليف الجودة أوال. 

 تعريف تكاليف الجودة. 1

لقد مت التطرق إىل مفهوم تكاليف اجلودة يف منتصف القرن العشرين بإسهامات كل من أهم الكتاب يف 
تعريف موحد ملفهوم نه ال يوجد إال أ ،)0624السري  ،0620فاجينبوم ،0620جوران  (جمال اجلودة

 وميكن استعراض مفهوم تكاليف اجلودة فيما يلي: ،تكاليف اجلودة
تأكيد جل أ" التكاليف من  أهناتكاليف اجلودة على  BS6143يعرف معهد املعايري الربيطانية يف املعيار . أ

 .1و احلصول على اجلودة"أوضمان اجلودة باإلضافة إىل الفقدان واخلسارة احلاصلة عند عدم اجناز 
 أو املنتجلضمان تقدمي  املؤسسةمن قبل  إنفاقهاجمموعة التكاليف اليت يتم " أهنامت تعريفها على كما . ب

فقط بل  اإلنتاجختص عمليات  التكاليف اجلودة  أنتوقعاته. كما الزبون حسب متطلباته و  إىلاخلدمة 
 .2"ء خبدمة الزبونبدءا من البحث والتطوير وانتها ؤسسةامل أنشطةمجيع  إىلوز ذلك تتجا

حيث تكاليف املطابقة  للجودة،" جمموع التكاليف املطابقة وغري املطابقة  أهنافها على يكما ميكن تعر . ج
 واليتتكاليف عدم املطابقة  إىل باإلضافةتتمثل يف تكاليف الوقاية والتقييم للجودة لتجنب عدم املطابقة، 

 .3داخلية وخارجية إىلتنقسم 
                                                           

-دراسة حالة والية بسكرة-التكاليف البيئية على تكاليف الجودة في المؤسسات الصناعية الجزائرية أثربن عيشي عمار، اهلامشي بن واضح،  1 
 .40، ص، 7108 ،2العدد  املعاصرة،، جملة الدراسات االقتصادية 

 ، 004، جملة االدارة واالقتصاد، العراق، العدد دور تكاليف الجودة في تنمية الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسيةرغد هاشم جاسم،  2 
 .722، ص،7108

3 Asta Daunoriene، Egle Staniskiene،The quality costs assessment in aspect in Value Added Chain ، QUALITY 

INNOVATION PROSPERTY، Slovakia،VOL20،N2،2016،P،212. 
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و اخلدمة أالفرق بني التكلفة الفعلية للمنتج  "هنا:أبتكاليف اجلودة  Douglas C.Woodيعرف . د
 .1"و اخلدمةأعيوب يف املنتج  وأوالتكلفة املخفضة يف حالة عدم وجود فشل 

املتعلقة اليت تتحملها املؤسسة و  جمموع التكاليف" هناأ تعريف تكاليف اجلودة على وبناءا عليه، ميكن
 ."بتحقيق منتج أو خدمة وفق املعايري املرجوة تفي مبتطلبات الزبون

 الجودة:أهمية دراسة تكاليف -2

أمهية بالغة لدراسة تكاليف اجلودة يف املؤسسة، واليت ميكن إبرازها يف  الباحثنيلقد أوىل الكثري من 
 :2النقاط التالية

تعترب تكاليف اجلودة أداة لقياس كفاءة تطبيق أي برنامج للتحكم يف اجلودة، فيمكن معرفة مثال مدى أ. 
 ؛النقص الذي جيب أن حيدث يف تكلفة املعيبتأثري زيادة أتعاب التخطيط للجودة على 

تعترب تكاليف اجلودة بأقسامها الثالثة أداة يف يد املختصني بالرقابة على اجلودة يف املؤسسة ملعرفة ب. 
األماكن يف املصنع اليت حتتاج إىل جمهود أكرب لرفع اجلودة وأيضا حتديد األماكن اليت ترتفع فيها مصاريف 

 ؛ني حىت يتخذ اإلجراء املناسب لإلقالل منهاجلودة بدون عائد مع
الذي  جتاهالابفضل حساب تكاليف اجلودة ميكن توجيه التخطيط للمرحلة املقبلة لضبط اجلودة يف  ج.

يقود إىل املستوى املناسب للجودة، وذلك بالسيطرة على األنواع املختلفة للجودة بزيادة تكاليف الرقابة 
 ؛لمعيبمثال للوصول إىل تكاليف أقل ل

 ،لكشف أو تغيري األشخاص املراقبنياإلقالل من تكاليف الكشف واالختبار باستخدام طرق أخرى لد. 
أي أننا باستعمال املعلومات املوجودة عن أقسام التكاليف املختلفة ميكن توجيه عمليات التخطيط للجودة 

 ؛والطرقفيما خيص عناصر: األجهزة، املعدات واملواد... 
اجلودة الرديئة إىل زيادة أنواع من التكاليف اليت تتحملها املؤسسة خاصة تلك التكاليف املتعلقة تؤدي هـ. 

غري الراضني  الزبائنالتعامل مع شكاوى  الفحص واالختبار، إعادة التصنيع، بالوحدات املعيبة من اإلنتاج،
 .مبستوى اجلودة وتكاليف اخلصم على املنتجات ذات اجلودة الرديئة

 
 
 

                                                           
1 Douglas C.Wood, PRINCIPLES OF QUALITY COSTS Financial Measures for Strategic Implementation of 

Quality Management, ASQ QUALITY Press, USA, 4th Edition, 2013, P, 4.  

جملة رماح للبحوث  ،-دراسة حالة شركة الخزف الصحي بالميلية جيجل–وتحليل تكاليف الجودة في المؤسسة الصناعية قياس  كحيلة،أمال   2 
 .77، ص، 7107 ،77العدد األردن،والدراسات، 
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 تصنيف تكاليف الجودة في املؤسسة:ثانيا. 

 يلي: جمموعة من التصانيف واملتمثلة فيما ميكن تصنيف تكاليف اجلودة حسب
  :مدخل ادارة الجودة الشاملة حسب. 1

  :1األشكال التاليةوفق هذا املدخل  اجلودة تكاليف صنفت
 وتتمثل فيما يلي: :Cost of Controlتكاليف الضبط أ. 
التكاليف اليت تتحملها املؤسسة للوقاية من إنتاج منتجات  هي :Prevention costsتكاليف الوقاية  - 

والتخطيط والتدريب على اجلودة  الوقائية،ال تتطابق مع املتطلبات املرجوة، وهي تتمثل يف تكاليف الصيانة 
 ضافة إىل اختيار وتقييم املوردين.وباإل

 ، املنتجاتاملواد أنتتحملها املؤسسة لضمان  اليتهي التكاليف : Appraisal costsتكاليف التقويم  - 
التحاليل املشرتاة،  األجزاءوهي تتمثل يف تكاليف التحقق من املطلوبة، واخلدمات تتطابق مع معايري اجلودة 

  .املنتجات إنتاجالعمل على  أثناءوتدقيق اجلودة 
 وتتمثل فيما يلي: :Cost of Failure to Controlتكاليف الفشل في ضبط الجودة ب. 

هي التكاليف اليت تتحملها املؤسسة عندما تنتج  :Internal Failure costsالفشل الداخلي  تكاليف -
التكاليف اليت تتحملها قبل  وتتمثل يفمنتجات أو خدمات ال تليب معايري اجلودة أو متطلبات الزبون، 

 تسليم املنتج إىل الزبون واملتمثلة يف إصالح وضبط املنتجات وكذلك توقف العمل بسبب األخطاء.
وهي التكاليف اليت تتحملها عندما املنتجات  :External Failure costsتكاليف الفشل الخارجي   - 

أن يستلمها هذا األخري، وهي تتمثل يف تكاليف واخلدمات تفشل يف مطابقة متطلبات الزبون وإرضاءه بعد 
معاجلة شكاوى الزبائن، إصالح املنتجات املسرتدة، خسارة حصة سوقية وباإلضافة إىل التكاليف الناشئة 
عن تضرر مسعة املؤسسة، والتكاليف يف هذا الصنف ميكن أن تسبب تأثري كبري على املبيعات املستقبلية 

 للمؤسسة.
 
 
 
 
 

 
                                                           

1 Colin Drury ،Management and Cost Accounting ،CENGAGE،United Kingdom،2018،10th Edition،P،609-610. 
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 : مراحل تدرج تكاليف الجودة(16)الشكل رقم

 بعد التسليم للزبون بعد اإلنتاج أثناء اإلنتاج قبل اإلنتاج
    

 
 

Source  :  Hilmi KIRLIOĞLU،Zülküf ÇEVİK،Measuring and Reporting Cost of Quality in a Turkish 

Manifacturing Company : A Case Study in Electric Industry، Journal of Economic and Social Studies ،VOL 3، 

N 2، 2013، P91. 

 تسليمىل غاية إنتاج اإل عملية أو تسلسل تكاليف اجلودة من قبل الشكل السابق نالحظ تدرجمن 
عدة مراحل معينة بسبب  يف وأيف مرحلة  التكاليف ينشأ ن كل نوع منأىل الزبون، حيث نالحظ إاملنتج 

ما ميثله كل وقد حدد جمموعة من الكتاب طبيعة هذه التكاليف من وقاية وتقومي وفشل داخلي وخارجي.  
 التكاليف واملمثلة يف اجلدول التايل: إىل جمموعنوع من التكاليف 

 نسب تكاليف الجودة حسب بعض الرواد. :(9)الجدول رقم

 Feighenbaum Juran and Grgna نوع التكلفة

 %0.5-%5 %5-%10 تكاليف الوقاية
 %10-%50 %20-%25 تكاليف التقويم

 %25-%40 %65-%70 تكاليف الفشل الداخلي
 %20-%40 - تكاليف الفشل الخارجي

 %100 %100 المجموع
التقين، ، جملة أهمية قياس تكاليف الجودة واإلفصاح عنها في القوائم الماليةحممد عبد احلسني اخلناق، جبار جاسم الربيعي،  نبيل المصدر:

 .9، ص،7112، 4السودان، العدد

معظم تكاليف اجلودة يف املؤسسة تتمثل يف تكاليف الفشل الداخلي  أنوفق اجلدول يرى فاجينبوم 
وأخريا ترتاوح تكاليف  %72 اىل71 فيما ترتاوح تكاليف التقومي ما بني %71 اىل92 بنسبة ترتاوح ما بني

الفشل  جوران أن معظم تكاليف اجلودة تتمثل يف تكاليف التقومي، يرى ، فيما% 01 إىل 2الوقاية ما بني 

يةتكاليف الوقا  

متكاليف التقوي  
ل الفشتكاليف 

يالداخل ل الفشتكاليف  
يالداخل  

 

 التغذية العكسية
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يف حني تتمثل تكاليف  %41-71و %41-72و %21-01بنسب على الرتتيب  الداخلي واخلارجي
 .%2اىل1.2بني  الوقاية ما

 و خفية:ألى تكاليف ظاهرة إحسب تصنيف . 2

 ىل قسمني مها:إ اجلودة حسب هذا التصنيف ميكن تقسيم تكاليف
يف  هتامجيع تكاليف اجلودة اليت تتوفر بيانا اجملموعةهذه  تتضمن :  (Visible costs)الظاهرةالتكاليف أ. 

كما ميكن فحصها ومراجعتها من خالل النظام   وميكن قياسها بصورة موضوعية نسبيا، سجالت املؤسسة
 وميكن رقابتها ختياريةاالجمموعتني األوىل هي التكاليف  املؤسسة وتقسم هذه التكاليف إىل احملاسيب يف

وهي  هي التكاليف املرتبطة والتقومي. والثانيةوحتدث وفقا الختيار وختطيط اإلدارة وتشمل تكاليف املنع 
االختيارية،  والتقومي، وبسبب ما تتخذه اإلدارة من قرارات بصدد التكاليفتنتج بسبب أنشطة املنع 
 .1ياخلارج اجلزء الظاهر من تكاليف الفشل الداخلي والفشل هبذا وتتضمن التكاليف املرتبطة

هي التكاليف اليت ترتبط بأنشطة اجلودة وال تظهر ضمن  : (Hidden costs) التكاليف الخفيةب. 
التكاليف اخلاصة بالتعديالت املتعلقة باإلنتاج  أخرى، مثلتكاليف اجلودة الظاهرة وإمنا حتمل على أنشطة 

واهلندسة، وعلى الرغم من عدم ظهور هذه التكاليف إال أن هلا وزنا كبريا يفوق يف الكثري من األحيان 
 .2الظاهرةتكاليف اجلودة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  معمل اسمنتالعراقية"  لإلسمنتالعامة  صناعية" الشركةنموذج مقترح لمؤسسة –الجودة على تكاليف المنتج  أثردراسة رمية بن بايرة،  1

 . 782، ص،7109 ،04 االقتصادية، اجلزائر، العددجملة األحباث  ،-كركوك
 .91، ص، 7101، األردن، عمان ،، دار اليازوريادارة تكاليف الجودة استراتيجيااملسعودي،  على 2
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 : فكرة جبل الجليد لتصنيف التكاليف الظاهرة والخفية(17)الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
.716، ص،7102املسرية لنشر والتوزيع، عمان، االردن، ، دار ادارة الجودة في منظمات االعمالبوحرود فتيحة،  :المصدر  

املعيبة، نه وفق هذا املدخل هناك تكاليف جودة ظاهرة تتمثل يف املنتجات أحسب الشكل نالحظ 
الصعب عادة العمل واملردودات لكن خلف هذه التكاليف هناك جمموعة من التكاليف اخلفية من إ التلف

 شكاوى العاملني تعترب تكاليف املواد،انة، فحص الصي اجلودة،حتديدها وقياسها مثل تكاليف تدقيق 
 مكان.ديدها والعمل على ختفيضها قد اإلعب على املؤسسة حتصاجلودة هلذا ي

  باشرة:املغير تكاليف الجودة باشرة و امل الجودة تكاليف. 3

 :1قسمني مهاحسب هذا املدخل تنقسم التكاليف اىل 
هي التكاليف ذات العالقة املباشرة جبودة املنتج واليت تكون قابلة للقياس  تكاليف الجودة املباشرة:أ. 

 وتتكون من:
 ؛تكاليف اجلودة اخلاضعة للرقابة واملمثلة يف تكاليف الوقاية وتكاليف الرقابة-
 ؛تكاليف الفشل الداخلي واخلارجي-

                                                           

 .22، ص،7116، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، محاسبة الجودة مدخل تحليليناظم حسن عبد السيد،  1 

: وقت التشغيل، الفشل الداخلي

التغييرات الهندسية، املحزون، إعادة 

 الفحص ...

: برامج املعيب الصفري، لوقايةا

ضبط التصاميم، تدقيق الجودة، 

 .الصيانة، ..

، مراقبة العمليات، االستالمالفحص عند  التقييم:

 .االختبار، ..

: شكاوى الزبائن، الفشل الخارجي

خدمات ما بعد البيع، تأخير 

 التوصيل ...

العيوب، 

التلف، إعادة 

العمل، 

، صفح

 املردودات،
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 تكاليف اجلودة للمعدات.-
خرى ما أوهي جمموعة التكاليف اليت يتحملها الزبائن أي بعبارة  الجودة الغير مباشرة:تكاليف ب. 

وتتكون  ضرار نتيجة استخدام املنتج ذي اجلودة الرديئة وهي صعبة القياس والتحليلأيتحمله الزبون من 
 من:

 تكاليف اجلودة اليت يتحملها الزبائن.-
 الزبائن.تكاليف اجلودة الناجتة عن عدم رضى -
 تكاليف فقدان السمعة.-
 :املطابقة تكاليف عدماملطابقة و  تكاليف. 4

 ىل صنفني مها:إحسب هذا املدخل ميكن تصنيف تكاليف اجلودة 
املنتجات واخلدمات تطابق  هي التكـاليف التـي تتـزامن مـع جهـود التأكـد مـن أن تكاليف املطابقة: أ.

 .تكاليف الوقايـة والتقـومياملعايري احملددة مسبقاً، وتضم 
هـي تلـك التكـاليف التـي حتـدث نتيجـة لعـدم مطابقـة املنتجـات مـع معـايري  تكاليف عدم املطابقة: ب.

 اجلـودة، وتضـم تكاليف الفشل الداخلي واخلارجي.
 سلوك تكاليف الجودة املطلب الثاني: دراسة 

سيتم هلذا لدراسة وحتليل سلوك تكاليف اجلودة يف املؤسسة،  أساسنيلقد ناقش الباحثون مدخلني 
 كل من املدخلني التقليدي واحلديث.ليف هذا املطلب  التطرق
 :لدراسة تكاليف الجودة املدخل التقليديأوال. 

املستوى األمثل جلودة املنتج أو اخلدمة تكون باملوازنة بني تكاليف الوقاية  أنالنظرة التقليدية ترى 
حيث كلما تنخفض نسبة املنتجات  والتقومي من جهة وتكاليف الفشل الداخلي واخلارجي من جهة أخرى،

حيث أن  تكاليف الوقاية والتقومي وبالتايل تنخفض تكاليف الفشل الداخلي واخلارجي، املعيبة، تزداد
 .1مستوى هلادين أمستوى اجلودة األمثل هو النقطة اليت تكون فيها تكاليف اجلودة الكلية يف 

 التقليدي:. املستوى األمثل للجودة من املنظور 1

وهو  للجودة،نالحظ من هذا املدخل يقبل نسبة مقبولة للجودة الرديئة ويسمى باملستوى املقبول 
  .2اجلودةحتسني تكاليف  فضال عن نه باحلقيقة ميثل تكاليف إضافيةأميكن التخلص منه إال  مستوى ال

 
                                                           

1 Ronald W Hilton، David E Platt، Managerial Accounting Creating Value in Dynamic Business Environment 

،Mc Graw Hill Education ،New York،USA،10th Edition،2014،P،327. 
 .76، ص،مرجع سابقناظم حسن عبد السيد،  2



ثالثال الفصل استدامة الميزة التنافسية وفق مقاربة التحسين المستمر للجودة  

 

زائريةهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجأ 115  
 _ دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية سطيف_

 

 املدخل التقليدي في دراسة وتحليل سلوك تكاليف الجودة: (18)لشكل رقما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.700، ص،7102، دار املسرية لنشر والتوزيع، عمان، االردن، ادارة الجودة في منظمات االعمال: بوحرود فتيحة، لمصدرا  

مثل للجودة وفق املنظور التقليدي يتحقق عندما ن مستوى األأمن الشكل السابق ميكن مالحظة 
 ،خرىأواخلارجي من جهة  الداخلييتساوى مستوى تكاليف الرقابة والتقومي من جهة وتكاليف الفشل 

ما يعاب  له، لكنمستوى  أدىنيني يكون مستوى التكاليف الكلية للجودة يف نفعند نقطة التقاطع بني املنح
بول من اجلودة الرديئة أي حتمل قدر من تكاليف الفشل وهو ما يتناقض على هذا املنهج وجود مستوى مق

 يف املدخل احلديث. الصفريمع مفهوم املعيب 
 االنتقادات املوجهة للمدخل التقليدي:. 2

جيازها فيما ان وجهة النظر التقليدية لديها جمموعة من االنتقادات ميكن إفحسب الكثري من الكتاب 
 :1يلي

ة التسوية أي املوازنة بني تكاليف الوقاية والتقومي من جهة وتكاليف الفشل الداخلي واخلارجي لحا أن .أ
نه ينبغي على أي عملية تشغيلية أتناقش  مقبولة، فهيالفشل واجلودة الرديئة  أن إىل، تشري أخرىمن جهة 

لو مبعيار املعيب الصفري حىت و نه يوجد بعض املهن تبدو كأهنا ال تقبل إال أتقبل أخطاء ميكن جتنبها، إال 
  ؛مل حتققه دائما كان يقبل مثال طيار االصطدام بنسبة معينة من رحالت الطريان
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ى تكاليف دقيقة للجودة ليس أهنا تفرتض أن التكاليف معروفة وقابلة للقياس، إال أن احلصول عل .ب
 ؛حيث يعترب حتديد عناصر تكاليف اجلودة صعبا آو غري دقيقة ،بسيطا

ن تكاليف الفشل غالبا ومن املمارسة فإ ،خل التقليدي غالبا ما تقدر خطأدكاليف الفشل يف املت إن .ج
وإعادة خدمة الزبائن، وتكلفة األجزاء التالفة وخسارة العمل للوحدات املعيبة،  إعادةما تتضمن تكاليف 

 األخطاء،أكثر التكاليف أمهية هي تلك املرتبطة العراقيل اليت تسبب  أحدذلك فاءن  .... اخل، معالشهرة
ن تتضمن مجيع الوقت الضائع من اإلدارة إلعادة العمل أفالتكاليف احلقيقية لعدم حتقيق اجلودة ينبغي 

 ؛والتصحيح
ى ن هناك مستوى أعلأيشري املدخل التقليدي إىل أن تكاليف الوقاية حتما ستكون مرتفعة، ويفرتض ب .د

من اجلودة يتحقق بزيادة الفحص، املدخل احلديث فعن طريق تأكيده على أمهية اجلودة جيعل اجلودة جزء 
 ؛مكمل لكل شخص يعمل يف املؤسسة

إن املدخل التقليدي بقبوله التسوية يقلل من دافعية مديري العمليات والعاملني يف مواجهة التحديات  .ه
 إلجياد طرق لتحسني اجلودة.

 لدراسة تكاليف الجودة: املدخل الحديثثانيا. 

حيث تزداد تكاليف  للمعيب،املستوى األمثل للجودة حيصل عند مستوى صفري  وفق هذا املدخل فإن
تكاليف الوقاية والتقييم فتزداد بشكل طفيف  أما املعيبة،واخلارجي بنسبة ازدياد املنتجات  الفشل الداخلي

قل ما ميكن عند مستوى أوتكون التكاليف الكلية للجودة  يب،املع زدياداتنخفض بنسبة  البدء مثيف 
يف جودة املنتجات عن املتطلبات املستهدفة ينجم عنه  احنرافحيث يرى أن أي  .Zero defect "1صفري

ن املنظور احلديث يعتمد على العالقة بني التكاليف الفرعية وعليه فإ.2ارتفاع يف تكاليف اجلودة الكلية
أي زيادة يف تكاليف الوقاية  والفشل، مبعىنتأثري تكاليف الوقاية على كل من تكاليف التقييم  للجودة، أي

وغالبا ما تؤدي هذه العالقة إىل املعيب  دي إىل خفض باقي التكاليف،جل حتسني اجلودة يؤ أمن 
 .3الصفري

 والشكل التايل يوضح العالقة بني اجلودة والتكاليف على وفق املنظور احلديث: 
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 خل الحديث في دراسة سلوك التكاليف.د: امل(19)الشكل رقم

 
 .707، ص،7102، دار املسرية لنشر والتوزيع، عمان، االردن، االعمالادارة الجودة في منظمات : بوحرود فتيحة، المصدر

ن املدخل احلديث لدراسة تكاليف اجلودة يركز على مفهوم املعيب الصفري أ ستنتاجامن الشكل ميكن 
ابة ، حيث ينتظر عدم حتمل لتكاليف الفشل مع وجود تكاليف الرقمتاماأي عدم وجود للمنتجات املعيبة 

ن هذا املنهج يركز على حتقيق مستوى اجلودة الكلية عند مستوى مستوى منخفض أي أوالتقومي يف 
 تكاليف جودة متدين.

من الرتكيز على  نتقالاال أمهيةكد ؤ تكاليف اجلودة وفق املدخل التقليدي واحلديث ت إىلن النظرة إوعليه ف
الرتكيز على عمليات التخطيط والتصميم والتحسني  إىلوفق املدخل التقليدي  ختبارواالعمليات الفحص 

منها على املدخل  اليابانيةوهذا ما شجع الكثري من املؤسسات خصوصا  املستمر وفق املدخل احلديث.
هذا املفهوم يركز على ختفيض  أن إذالكايزن  التحسني املستمر مفهوم األخريةحيث قدمت هذه  احلديث

دور  تأيت ضرورية، وهنااملنتج يعترب تكلفة غري  قيمة إىلشيء ال يضيف كل   أن تأكيدالتكاليف من خالل 

 الحد األدنى

 ))المستوى األمثل للجودة

 تكاليف المنع والتقييم

 تكاليف الفشل

تكاليف الجودة 
 الكلية

نسبة 
المنتجات 

 المعيبة

 التكاليف 

100

%

0
% 



ثالثال الفصل استدامة الميزة التنافسية وفق مقاربة التحسين المستمر للجودة  

 

زائريةهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجأ 118  
 _ دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية سطيف_

 

 اليت واألنشطة اليت تضيف القيمة للمنتج والرتكيز عليها، األنشطةحتليل تكاليف اجلودة هبدف حتديد  وأمهية
 .1ذلك أمكن إناملنتج والتخلص منها  قيمة إىلال تضيف 

 السيطرة على تكلفة الجودةاملطلب الثالث: دور التحسين املستمر في 

مفهوم تكلفة التحسني املستمر والذي يسبقه دراسة ملفهوم التكلفة  سيتم تناوليف هذا املطلب 
 ومن مث دراسة أمهية التحسني املستمر يف السيطرة على تكاليف اجلودة. املؤسسة،يف  املستهدفة

 :املستهدفةالتكلفة أوال. 

قبل التطرق ملفهوم تكلفة التحسني املستمر أو تكلفة الكايزن جيب علينا اإلملام مبفهوم التكلفة 
تعترب التكلفة املستهدفة تقنية  مفهوم تكلفة التحسني املستمر، لفهم (Target Costing)املستهدفة 

اليابان حوايل سبعينات فيعود أصل التكلفة املستهدفة إىل  خدمات املؤسسة، أولتحديد سعر بيع منتجات 
 .2تويوتا يف قطاع صناعة السيارات خصوصا يف القرض املاضي، واليت تطورت

 املستهدفة:. مفهوم التكلفة 1

للتكاليف ينطلق من دراسة  االسرتاتيجية لإلدارة نظام:" هناعلى أميكن تعريف تقنية التكلفة املستهدفة 
التكلفة بطرح هامش  من مث حيدد، العمالءترضي  يتال املنتجلتحديد السعر التنافسي وخصائص السوق 

العامة للمؤسسة من هذا السعر التنافسي، ليتم العمل على بلوغ هذه  االسرتاتيجية حتددهالربح الذي 
التكلفة على  لتخفيض  األقسام خمتلفوتضافر جهود أشخاص من  املنتجعلى تصميم  بالرتكيزالتكلفة 

ن التكلفة املستهدفة على عكس الطرق التقليدية أ،وهذا معناه 3"مع ضمان جودته املنتجكامل دورة حياة 
تعتمد هنا أتنطلق من التكلفة الفعلية للمنتج ومن مث حتديد سعر البيع املناسب حيث  اليتالتكاليف  إلدارة
االساسي  ن الزبون هو احلكم والفاعل يف السوق يف ظل املنافسة الشديدة هلذا فإرضاءه هو اهلدفأعلى 

هلا هلذا هتدف املؤسسة اىل حتديد السعر املناسب الذي يرضي الزبون عند مستوى جودة مقبولة ومنه حتديد 
 ويتم حتديد التكلفة املستهدفة وفق العالقة التالية:التكلفة املستهدفة واليت جيب عىب املؤسسة حتقيقها، 

 هامش الربح المستهدف = التكلفة المستهدفة. –سعر البيع المستهدف 
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 املستهدفة:. مراحل تحقيق التكلفة 2

 :1يتم حتقيق التكلفة املستهدفة وفق املراحل التالية

حتديد السعر املستهدف والذي يكون فيه العمالء مستعدين لدفعه للحصول على منتجات املؤسسة  .أ
اليت يبحث عنها الزبون مقابل سعر بيع  املواصفاتوذلك عن الطريق القيام بعملية دراسة للسوق ملعرفة 

 ؛ميكن من املنافسة يف السوق
الربح طويل األجل يف  اسرتاتيجيةى وذلك باالعتماد علالقيام بتحديد هامش الربح املستهدف  .ب

حصة السوق يف املدى القصري. وبعد ذلك يتم طرح هامش الربح املستهدف من سعر  واسرتاتيجيةاملؤسسة 
 ؛البيع املستهدف لتحديد التكلفة املستهدفة

التحقق ويف حالة ما فاقت التكلفة احلالية للمنتج التكلفة املستهدف يتم  للمنتج،تقييم التكلفة احلالية  .ج
 من الطرق لتخفيض التكلفة احلالية ملستوى التكلفة املستهدفة.

 :تقنية تكلفة التحسين املستمرثانيا. 

 Yashuhiro Mondenمن مفهوم التحسني املستمر كايزن الذي تناولناه سابقا، طور الياباين  نطالقاا

نه "تقدير التحسني"، على أوالذي ميكن أن يرتجم  Kaizen Costingمفهوم تكلفة التحسني املستمر 
ويطبق مفهوم التحسني املستمر كايزن على املنتج املوجود حاليا حتت التصنيع وتسبقه زمنيا، التكلفة 
املستهدفة، واليت تشمل البحث عن التكلفة املستهدفة للمنتج قبل الوصول اىل السوق، وجبمع هذين 

  .2املفهومني سوية تتكون لنا تكلفة حياة املنتج
 شكل التايل يوضع موقع تكلفة التحسني املستمر ضمن دورة حياة املنتج:وال
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 دوات حساب التكلفةأاملستمر ضمن  : موقع تكلفة التحسين(20)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 .072، ص،7101، األردن، عمان ،، دار اليازوريادارة تكاليف الجودة استراتيجيااملسعودي،  على :المصدر

ن تكلفة التحسني املستمر تسبقها زمنيا مرحلة التكلفة املستهدفة القول أ من الشكل السابق ميكن
ليشكال معا ما يسمى بتكلفة دورة حياة املنتج، فبعد حتديد السعر والربح املستهدف وحتديد مواصفات 
املنتج وحتديد التكلفة املستهدفة تأتى مرحلة تكلفة التحسني املستمر اليت تعىن بالقيام مبجموعة من 

ىل غاية التخلي إالثانوية يف مواصفات املنتج واليت بدورها تؤدي لتخفيض التكاليف واليت تستمر  التغيريات
 عن املنتج.

 خصائص المنتج

 السعر المستهدف

 الربح المستهدف

لمنتجالتغييرات الرئيسية في تصميم ا  

هل التصميم 
  يلبي التكلفة
 المستهدفة؟

 تخميين دورة حياة المنتج

هل ان دورة حياة 
 المنتج المتوقعة

 مقبولة؟

 وضع المنتج موضع االنتاج

 تغييرات ثانوية لتصميم المنتج

 والعملية

 التخلي عن المنتج

 ال

 ال

 التكلفة

 المستهدفة

تكلفة 

 التحسين
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نظام لتخفيض التكاليف بصيانة " :اهنأبتكلفة التحسني املستمر  Yasuhiro Monden حيث يعرف
ن نظام أحيث  .1"جهود منظمةاملنتج من مستويات التكاليف احلالية اىل مستويات التكاليف املرغوبة عرب 

قرب لكيفية سري لى مشاركة العاملني ألهنم هم األساسي عألفة التحسني املستمر يعتمد بشكل تك
على  . ويعرف كذلك2قدر على ختفيض التكاليفات الزبائن لذلك فالعاملني هم األالعمليات ومعرفة مبتطلب

نتاج و حتسني عمليات اإلأنتاج وزيادة جودته فيض تكلفة اإلجهود مستمرة للتحسني املستمر لتخ نه:"أ
عملية ختفيض التكاليف الناجتة  :"نهأب Hiltonيعرفه و  .3"نتاج قد بدأت فعالً ن تكون عمليات اإلأبعد 

 .4"عن التحسني املستمر والتدرجيي ألنشطة من خالل التحسينات الصغرية املنتج
 مخطط تكلفة التحسين املستمر. :(21)الشكل رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Nemanja Radović, KAIZEN COSTING IN SERBIAN SMEs: A CASE STUDY OF PERFORM 

Ltd, 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable 

Development”, Serbia, 2017, P, 29. 

لفعلية خالل دى ختفيض التكاليف اأن منهج تكلفة التحسني املستمر أمن الشكل السابق ميكن القول 
ثناء إنتاجه وهذه التكلفة الفعلية أمدة زمنية معينة نتيجة عن التحسينات املستمرة والتدرجيية يف املنتج 

 مرحلة البداية للمرحلة القادمة والقابلة للتحسني من جديد. هاعتبار ااملتحققة خالل هذه الفرتة ميكن 

                                                           
1 Kalyani, P A L N S, kaizen costing, Management, Hyderabad, Vol 11, N° 1,  2019, P, 62. 
2 Colin Drury،Op Cit،P،598. 

متكامل مقترح لتقنيات التحسين  إطار (تقنيات ادارة التكلفة لمنظمات ادارة االعمال في تحقيق الميزة التنافسيةسعد سلمان عواد املعيين،  3 
 .071، ص، 7100، 21، العدد7، اجمللة العراقية للعلوم االدارية، اجمللد )المستمر

اجمللة العراقية للعلوم  ،االقتصاديةامكانية االستفادة من تقنية التحسين المستمر في تحسين قيمة المنتج للوحدات صالح مهدي جواد،  4 
 .87، ، ص7107، 22، العدد 8االدارية، اجمللد 
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https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/2044546/Gavesana+Journal+of+Management/02019Y01Y01$23Jan-Jun+2019$3b++Vol.+11+$281$29/11/1?accountid=63189
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ن اهلدف من تكلفة التحسني املستمر هو ختفيض تكلفة مكونات املنتجات أ Colin Druryيرى  كما
 :1ذ جيري التوصل اىل هذا اهلدف عن طريق العوامل التاليةإ مسبقا،بكميات حمددة 

 ؛نشطة غري املباشرةالقياسي واملستمر للتكاليف واأل التخفيض .0
 ؛قصى حد ممكنأىل إتقليص اهلدر  .7
 ؛املنتججراء التحسينات على دورة حياة إ .2
مجيعا وتنفيذها عندما تكون خذ باحلسبان مقرتحات التحسني والتطوير اليت يطرحها العاملني األ .4

 صحيحة.
على نشر ثقافة التحسينات الصغرية واملستمرة  تعتمدن تقنية تكلفة التحسني املستمر أوميكن القول 

م خربة متنامية يف جمال تشخيص مما يكسبهفراد املؤسسة مجيعهم الذين يشرتكون يف تنفيذها، أالتعاونية بني 
نشطة العقيمة واليت ال تضيف قيمة ومن مث حذف التكاليف اليت ال تضيف تضيف قيمة واأل نشطة اليتاأل

موال أىل رصد إىل عدم حاجتها إضافة إقيمة والذي ينتج عنه ختفيض مستمر يف حجم التكاليف، 
 .2ضخمة
 :حسين املستمرطرق تخفيض التكاليف في ظل التثالثا. 

 :3تتمثل يف هناك ثالث طرق لتخفيض التكاليف حسب مدخل التحسني املستمر
يت ال تضيف قيمة نشطة الوهنا جيري القضاء على األ نشطة الغير مضيفة للقيمة:القضاء على األ. 1

 نشطة اليت تضيف قيمة.بقاء على األواإل
نشطة اليت تنتج نشطة من جمموعات خمتلفة من األأ ختياراتتضمن  قيمة:نشطة التي تضيف اختيار األ. 2

دىن يف التصميم يار االسرتاتيجية ذات التكلفة األتنافسية، وينبغي اخت اسرتاتيجياتعن طريق اختيار 
ىل إن يؤدي ملنتجات والعمليات القائمة ميكن أعادة تصميم اإباالعتماد على تقنية التحسني املستمر، و 

 قل.األ نشطة ذات التكلفةتكاليف األ ختياراعن طريق  التكلفة سيجري ختفيضتكاليف خمتلفة، وبالنتيجة 
ىل حتسني  إهذه الطريقة تقلل من الوقت واملورد اليت تتطلبها وهتدف هذه الطريقة  نشطة:تخفيض األ. 3

جل خلفض التكاليف وذلك بالقضاء على الول بوصفها إسرتاتيجية قصرية األكفاءة االنشطة يف املقام ا
ن الزبائن، وبالتايل فإ شكاوىىل ختفيض إنشطة اليت ال تضيف قيمة فمثال حتسني جودة املنتج يؤدي األ

                                                           

 .076حيدر علي املسعودي، مرجع سابق، ص،  1 
 .082حيدر علي املسعودي، مرجع سابق، ص، 2 
، املعلة التكامل بين تقنيات المحاسبة الرشيقة وبطاقة االداء المتوازن االستراتيجي المستدامةحيدر علي املسعودي، علي عباس محزة القصري،  3 

 .077، ص،7109، 21، العدد07العراقية للعلوم االدارية، اجمللد 
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ن دور التحسني املستمر يف أومما سبق ميكن استخالص  تكاليف التعامل مع شكاوى الزبائن ستنخفض.
 ختفيض تكاليف اجلودة يتجلى فيما يلي:

ن التحسني املستمر يزيد من الكفاءة داخل املؤسسة ما جيعل عمليات ختفيض تكاليف التقومي أل .أ
 ؛قومي داخل املؤسسة تنخفض مما جيعل املؤسسة ختفض من تكاليف التقوميتال

دارة اجلودة الشاملة واليت يعترب التحسني إول مرة وفق منظور أن قيام املؤسسة بالعمل الصحيح من إ .ب
اىل املستوى املعيب الصفري ما جيعل مستوى تكاليف الفشل املستمر جوهرها، جيعل املؤسسة تصل 

   الداخلي واخلارجي معدومة.
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 املبحث الثالث: مساهمة التحسين املستمر في استدامة امليزة التنافسية 

هم السبل أهداف املؤسسة لذلك تبحث املؤسسة عن أهم أن حتقيق استدامة امليزة التنافسية يعترب من إ
هم املناهج اليت تساهم يف استدامة امليزة التنافسية وحتسني ألتحقيقها، ويعد التحسني املستمر للجودة من 

 الوضع التنافسي للمؤسسة.
ة      مسامهة التحسني املستمر للجودة يف رفع الكفاءة الداخلية للمؤسس يتم معاجلةيف هذا املبحث س

 بداع واالبتكار.مسامهته يف تطوير اإل اخري أو  )املرونة(ويف حتقيق االستجابة للزبون )نتاجيةاإل(
 املطلب األول: مساهمة التحسين املستمر للجودة في رفع الكفاءة الداخلية 

، هلذ سيتم نتاجيتهاإخلية من خالل الرفع من يساهم التحسني املستمر للجودة يف رفع الكفاءة الدا
 ىل انعكاسات حتسني على اجلودة على إنتاجية املؤسسة.إللكفاءة الداخلية، باإلضافة  حماول حتديد مفهوم

 أوال. مفهوم الكفاءة الداخلية 

 " باإلنتاجيةعلى الكفاءة الداخلية للمؤسسة من خالل مؤشر اإلنتاجية، واملقصود  ستداللعادة يتم اال
نتاجية ميكن قياسه عن عناصر العملية اإلجية أي عنصر من نتانسبة من املخرجات واملدخالت أي أن إ

هي  فاإلنتاجية "،خراج املخرجاتشرتكت يف إإل املدخالت اليت معرفة ك أمكن إذاطريق هذه النسبة 
تعطى  فاإلنتاجيةىل خمرجات ومبوجب ذلك إمن خالل عملية حتويل املدخالت  مقياس فاعلية املؤسسة

قدر ممكن من املدخالت،  بأقلبصورة خمتصرة الكميات القصوى من املخرجات اليت ميكن احلصول عليها 
 :1يأيتنتاجية فهو العالقة النسبية ما بني املخرجات واملدخالت وهو كما وميكن قياس مؤشر مقياس اإل

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 المخرجات 

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 المدخالت
=  مؤشر اإلنتاجية

 
نتاجية هو زيادة معدل املخرجات من السلع واخلدمات املنتجة مقسومة على بتحسني اإليقصد و 

و ختفيض املدخالت أنتاجها، لذلك فزيادة املعدل يرتكز على زيادة املخرجات إاملدخالت املستخدمة يف 
 ما منتج فجعل اإلنتاجية، حتسن اجلودة نأجيابية حيث إنتاجية اجلودة واإل بني العالقة إنو .2و كالمهاأ

 خمرجات إلنتاج الوقت من املزيد اإلنتاجية، ويوفر وحيسن التكاليف إمجايل خيفض األوىل املرة من صحيًحا
 الستبدال إضافية عناصر إنتاج الضروري من وليس العناصر تصنيع إعادة يلزم ال ألنه العيوب من خالية

 اإلنتاج خلط املتاحة السعة زيادة إىل األوىل املرة يف صحيح بشكل بذلك القيام حيث يؤدي. املعيب

                                                           

  1خلضر ديلمي، حممد روازقي، مرجع سابق،27.
2 Vincent K. Omachonu, Joel E. Ross, PRINCIPLES of Total Quality, CRC PRESS, USA, 3rd, 2004, 194. 
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. العيوب من اخلالية للمنتجات اإلضايف املتاحة لإلنتاج املوارد استخدام ميكن املعيب، لتقليل نظرًا. بأكمله
 .1األرباح يف مصاحب حتسن الطويل مع املدى على مؤسسةلل التنافسي الوضع تعزيز يتم

 :االنتاجية واملؤسسةانعكاسات تحسين الجودة على ثانيا. 

التكاليف فهو مبثابة  وختفيض )االنتاجية (يعترب التحسني املستمر للجودة مدخال فعاال لتحقيق الكفاءة
تائجه من خالل يف املنتجات والعمليات وتقنيات العمل يف املؤسسة، تنعكس نجل ل األاستثمار طوي

مما يساعد على االستثمار يف التكنولوجية ن حتسني اجلودة يعد مصدرا لألرباح داء كما أحتسني األ
نتاجية من خالل خفض التكاليف تمر للجودة يعمل على الرفع من اإلن التحسني املسحيث أ .2اجلديدة

على اسرتاتيجيات فريدة يف  االعتمادذي يقصد به من خالل تقصري وقت اإلنتاج أو داء والو حتسني األأ
 .3خطاء واهلدرطريق احلد من العيوب واأل اليف عننتاج والتسويق وختفيض التكاإل

 : انعكاسات تحسين الجودة على االنتاجية واملؤسسة. (22)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .69، ص،7102االردن،  عمان،لنشر والتوزيع،  أجمد، دار االدارة االقتصادية في الشركات اليابانيةخلضر ديلمي، حممد روازقي،  المصدر:
األخطاء فضال عن  خنفاضة يرتتب عليه نتائج مهمة تتمثل بان حتسني اجلودأيظهر من الشكل السابق 

 كل حاالت اهلدر والضياع وبالتايل اخنفاض عمليات إعادة التصنيع وما يرتتب عن ذلك من  خنفاضا

                                                           
1 AMITAVA MITRA, FUNDAMENTALS OF QUALITY CONTROL AND IMPROVEMENT, Wiley, USA, 4th 

Edition, 2016, P, 34. 

 .027مرجع سابق، ص،  فتيحة،بوحرود  2 
3 Jamshed H. Khan, Impact of Total Quality Management on Productivity, the TQM Magazine, December 

2003, P, 376. 
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وبالتايل بقاء ىل احلصول على حصة سوقية عالية إحتسني وزيادة اإلنتاجية وهذا بدوره سيقود املؤسسة 
 واستمرار املؤسسة.

 ةفي تحقيق االستجابة الفوري للجودة املطلب الثاني: مساهمة التحسين املستمر 

ىل حتديد متطلباته إىل حتقيقها هلذا تسعى إهم األهداف اليت تسعى املؤسسة أ أحديعترب رضا الزبون 
سعيها املتواصل لالستجابة لتغريات احلاصلة يف متطلباته والعمل  حتقيقها، معبشكل دقيق والعمل على 

 وهذا ما سيتم تناوله يف هذا املطلب. املستمر،على حتقيقها يف الوقت املناسب عن طريق التحسني 
 الفورية:أوال. املقصود باالستجابة 

ميكن من االختيار  ساس هذه القيمةأشباع للعميل، وعلى إتتحدد قيمة املنتج من خالل ما يقدمه من 
، ميزة تنافسية بني سلسلة من املنتجات إلشباع حاجاته ورغباته، حيث تكتسب املؤسسات يف وقتنا احلايل

على ملقابلة الطلب األنتاج حسب خاصة للعمالء من خالل مستويات اإلعن طريق االستجابة بصفة 
فمن خالل  .1ق مستوى اجلودة املطلوباالحتياجات اخلاصة للعميل واالستجابة السريعة لطلباته مع حتقي

ووقت  االنتظارم يف الوقت احملدد وتقليص مدة لطلبات الزبائن والتسلي )املرونة(حتقيق السرعة يف االستجابة
التحسني املستمر على  وتؤكد فلسفة. 2التطوير، مما يؤدي اىل تقليل التكاليف وبالتايل خلق ميزة تنافسية

 ملستوى جناحها أو فشلها، لذلك فإنه يف ظل املنافسة اليت تشهدها مقياسا تبار ذلكرضا الزبون واع
بلوغ مستوى من رد الفعل الفاعل يف  إدارة املؤسسةعلى ما حيتم سواق وتنامي حاجات ورغبات الزبون، األ

 اقتناءيف تلك احلاجات ال بل استباقها قبل  التفاعل اإلجيايب مع طبيعة التغريممارسة أنشطتها، ومبا يؤمن 
 .3الزبون للسلع

 
 
 
 

 
                                                           

 .069، ص، 7108، 72العدد وادارية،، جملة احباث اقتصادية االستجابة المتفوقة للعمالء...ضرورة ام خيارفريوز بوزورين،  1 
ميدانية بالشركة االفريقية  دراسة (الجزائريةالمزايا التنافسية في المؤسسات  ألبعاددراسة تحليلية حسيبة جبلي، السعيد شوقي شاكور،  2 

 .296، ص، 7106، 0، العدد 08جملة احلقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية، اجمللد  ،) جيجلللزجاج بوالية 
ر دراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة دور تمكين العاملين في دعم اهداف التحسين المستم عادل ذاكر نعمة، امال سرحان سلمان، 3 

 .079، ص، 7107، 018، العدد24، جملة تنمية الرافدان، اجمللد االدوية والمستلزمات الطبية نينوى
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 الجودة إلدارة: التطور الديناميكي (23)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

مدى إسهامات نظام دعم القرارات في تنفيذ التحسين المستمر للمنظمات أمحد مؤيد عطية احليايل، أمحد حسني حسن اجلرجري،  :المصدر
، ص، 7107، 001، العدد24، جملة تنمية الرافدان، اجمللد دراسة استطالعية آلراء عينة من موظفي معمل األلبسة الجاهزة في مدينة الموصل

777. 
ن هناك أن املؤسسة تنشط يف حميط تنافسي ديناميكي شديد التغري، حيث أالشكل السابق نالحظ من 

ن على املؤسسة تلبية هذه الرغبات أضغط من الزبائن الذين تتغري متطلباهتم وتطلعاهتم مبرور الوقت حيث 
ىل مواجهة إر يسعى ال ستخسرهم لصاحل املنافسني الناشطني يف نفس السوق، هلذا فاءن التحسني املستمإو 

 هذه التغريات واالستجابة للزبائن بل واستباقها والسعي لكسب زبائن جدد.
 ثانيا. الجودة واالستجابة الفورية للزبون:

حاجاته والتأكيد على  استطالع خالل، فمن للتحسني املستمر اجلوهري املبدأ الزبونعلى  الرتكيز يعترب
ورصد   حتصيلمن  املؤسسةتتمكن  مبقرتحاته هتمامواالوالسماع لشكاويه  املنتج يفيرغبها  املواصفات اليت

درجة رضا الزبون  إىلوتصل بذلك  األخطاءمن مواصفات وتقلل تكاليف  املنتج يفأن يتوفر  جيبكل ما 
 .1نح للمؤسسة القدرة على مواصلة نشاطهاميوبالتايل الذي سيكون دائما ووفيا للمنتج 

 عالقة بني حتسني اجلودة واستجابة الزبون:والشكل التايل يبني ال
 
 
 
 

                                                           

 واالدارية،جملة االصيل للبحوث االقتصادية  ، )الكايزن (العاملين ألداءللتحسين المستمر  اليابانيةالمنهجية حديدان صربينة، تريكي حسام،  1 
 .90، ص، 7106، 7، العدد2اجمللد

موقف مقومات 
رالتحسين المستم  

 األداء الحالي

زيادة الضغط من 
 الزبائن والسوق

 الوقت

 التحسينات
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 واالستجابة للزبون. : الجودة(14)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .021، ص،7102االردن،  عمان،لنشر والتوزيع،  أجمد، دار االدارة االقتصادية في الشركات اليابانيةخلضر ديلمي، حممد روازقي،  :المصدر
 : 1كتايل  مع متطلبات العميل املرونةحتقيق ويكون أثر التحسني املستمر جلودة املنتجات على 

 ؛العمالء والقدرة على توفري املنتجات واخلدمات يف الوقت احملدد حتياجاتاالتوافق مع  .0
 ؛لقدرة على التحديد الدقيق الحتياجات العمالءا .7
 ؛القدرة على توريد خمتلف املنتجات املطلوبة وبالكميات الالزمة لألسواق .2
 ؛السرعة على تصميم املنتجات لتلبية االحتياجات اجلديدة للعمالء .4
حدث تأخري يف عمليت اإلنتاج او  إذااخنفاض تكلفة تغيري اإلنتاج والقدرة على تلبية الطلبات، حىت  .2

 التوزيع.
االستجابة الفورية ملتطلبات العميل وعلى املؤسسة إجيابا   حتقيق ن التحسني املستمر يسهم علىإوعليه ف

 : 2كتايل
 ؛مما يزيد من رضاهم ووالئهم للمؤسسة احتياجاهتم،الرتكيز على العمالء وخدمة  .أ

 ؛قيمة تضيفالتشغيل الفعال والذي يقلل املخزونات ويلغي اخلطوات اليت ال  .ب

                                                           

 .069ص،  مرجع سابق،فريوز بوزورين،  1 
 .068ص،  سابق،فريوز بوزورين، مرجع  2 

استقصاء 

 راي العميل

ة التغذي

ةالعكسي  

راء أ

 ايجابية

راء أ

 سلبية

عادة إ

تصميم 

 المنتوج

منتوج 

 جديد

القيمة التي 

يحصل عليها 

 العميل

رضا 

 العميل

 استمرارية

 ورضا
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 ؛للعائد وزيادة التدفقات النقدية مع سرعة التسليم أسرعتوليد  .ج
 ؛بسبب خطوط االتصاالت املباشرة أفضلاتصاالت  .د
 ؛أوامر وطلبات العمالءقل للتغريات يف أقل للتسليم، يوجد وقت أمع وقت  .ه
 ؛قدرة املؤسسة على االحتفاظ بعمالئها وزيادة قاعدة عمالئها، ومن مث زيادة حصتها السوقية .و
العاملني بسبب النتائج اإلجيابية احملققة من خالل جمهوداهتم املبذولة وعملهم اجلاد يف  معنوياتحتسني  .ز

 ؛املؤسسة ألهدافحتقيق طلبات العمالء، خدمة 
  و اخلدمة بشكل كبري.أاألسرع للعمالء تقلل من تكاليف الوحدة املنتجة االستجابة  .ح

 املطلب الثالث: مساهمة التحسين املستمر في تنمية اإلبداع 

حد املفاهيم األساسية اليت تقوم عليها مؤسسات اليوم، ففي ظل املنافسة الشرسة وسعي أبداع اإليعد 
اهم التحسني األفكار اإلبداعية يف منتجاهتا، حيث يس املؤسسات لتحقيق التميز التنافسي عرب تقدمي

 بداع، وهذا ما سيتم تناوله يف هذا املطلب.املستمر يف تنمية اإل
 اإلبداع:أوال. مفهوم 

يرجع الفضل يف استعمال اإلبداع ألول مرة يف اجملال االقتصادي إىل املفكر االقتصادي جوزيف شامبرت 
 0607كما يتضح ذلك يف كتابه نظرية التطور االقتصادي املنشور سنة  الذي يعد املنظر األول لإلبداع،

طريقة أو نظام جديد لإلنتاج  ابتكاراحلصيلة الناجتة عن  "نه أاإلبداع على وقد عرف جوزيف شامبرت 
 ".1أو فتح سوق جديد وكيفية تصميمه يؤدي إىل تغيري مكونات املنتج،

جيابية واليت ختص املنتجات مبختلف اليت تتعلق باملستجدات اإللعملية تلك ا "نهأويتم تعريفه أيضا على 
جيابية مبعىن أن هذه حسب هذا التعريف تشرتط فيه اإل اإلنتاج، فاإلبداعأنواعها وكذلك أساليب 

إجياد حتسينات متعلقة باملنتجات أو العمليات هبدف حتسني األداء أي  ورائها إىلالتعديالت هندف من 
 ."2م املواردالكفاءة يف استخدا

داء أق طرق جديدة ومبتكرة هبدف حتسني اكتشاف وتطبي" :نهأبوميكننا استخالص تعريف لإلبداع 
 ."ارضاء العميل االنتاج هبدفاملنتجات والعمليات وطرق 

 
 

                                                           

ص،  ،7104، 7بوداكس، العدد، جملة دفاتر وواقع الحلول المستوردة اإلبداعالمؤسسة الجزائرية بين حتمية اهلروشي خطاب، قبايلي احلاجة،  1 
02. 

 .98، ص،7104 ،7بوداكس، العدد ، جملة دفاتر اإلبداع ضرورة أساسية لخلق الميزة التنافسيةبشين يوسف، غالي نسيمة،  2 
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 اإلبداع:ثانيا. خصائص 

 :1 كتايلأهم خصائص اإلبداع    Anderson. N and King. Nكل من  خلص
وإن  ؤسسةامل حمسوس سواء أكان منتجات أم عمليات أم إجراءات تعتمدهاميثل شيء ملموس أو  .0

  ؛توليد األفكار اجلديدة نطالقهاانقطة 
وليس  ؤسسةسطة اجملموعة أو القسم أو املجيب أن يكون جديدا على املستوى اجملتمعي سواء تولد بوا .7

  ؛ن جديدا بالنسبة للفرد الذي ولدهبالضرورة أن يكو 
 ؛تغيريات طارئة غري خمطط هلاجيب أن يكون مستهدفا وليس أمرا عرضيا رغم وجود إمكانية حلصول   .2
 ؛لتحسني العادية ال تدخل يف إطارهال يفرتض أن يكون التغيري روتينيا حيث أن بعض جوانب ا  .4
 ؛عام كميزة للمجتمع الذي تعمل فيهمأخوذة يف اإلطار ال ؤسسةيهدف لتحقيق منافع للم  .2
ه عامة، حيث أن التحسني الذي يدخله الفرد على وظيفته دون أن ينعكس ينبغي أن تكون تأثريات  .9

  ئج ملموسة ال يندرج ضمن اإلبداع.بنتا
 :2وتتجلى أمهية اإلبداع فيما يلي

كما قد يساعد يف تلك التطورات  مما يساعد على مواكبة التغريات، يقود اإلبداع إىل التطوير املستمر،. 0
 ؛العلمية والتكنولوجية

 ؛يعود اإلبداع بالنفع على اإلنسان املبدع من حيث معنوياته وزيادة ثقته يف نفسه .7
يؤدي إىل إجياد أساليب وطرق اإلنتاج أو منتجات جديدة جتعل املؤسسة متميزة كما قد يتجاوز   .2

 ؛مستوى اإلنتاج إىل مستويات أخرى كتسويق والتنظيم
 ؛احتياجات ورغبات الزبائن وبأقل التكاليف املمكنةيعمل على تلبية  .4
 ؛يساعد متخذي القرار على إجياد أفضل اخليارات حلل املشاكل اليت تواجههم. 2
 ؛يساعد على كسب حاالت التغري والصراع املستمرين يف بيئتها. 9
ؤسسات اليت هلا كما أن املنافسة اليوم أصبحت مبنية على أساس القدرة على اإلبداع املستمر، فامل. 7

 القدرة على حتقيق ذلك هي اليت تستطيع االستمرار والتنافس يف السوق.
 

                                                           

دراسة حالة المؤسسات الفتية المبدعة  واإلبداعالمؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة في ظل سياسة التجديد  وأفاقواقع جنمة عباس،  1 
 .79، ص،7100، بسكرة، اجلزائرجامعة  دكتوراه، أطروحة، لوالية باتنة

، أطروحة دكتوراه، جامعة دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمةسيد علي بلحمدي،  2 
 .010، ص،7104البليدة، اجلزائر، 



ثالثال الفصل استدامة الميزة التنافسية وفق مقاربة التحسين المستمر للجودة  

 

زائريةهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجأ 131  
 _ دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية سطيف_

 

 ثالثا. مناخ اإلبداع:

 ،املؤسسةيعترب مناخ اإلبداع من الشروط األساسية املفروض توفرها لنجاح أنشطة التحسني املستمر يف و 
فتشجيع اإلبداع واالبتكار ركيزة أساسية يف إجراء التحسينات املستمرة، ووجود مناخ اإلبداع يتطلب توفر 

 :1منها ؤسسةالعديد من املقومات يف امل

 ؛اإلبداع األنشطة ؤسسةدعم اإلدارة يف امل .أ
 ؛والبيئة اخلارجية ؤسسةتعزيز التفاعل بني امل .ب
   ؤسسة؛نشاطات البحث والتجربة يف املتوفر  .ج
  ؤسسة؛لتقييم أداء العامليني يف املتوفر أنظمة موضوعية  .د
  ؤسسة؛ود املبدعة واألفكار التجديدية يف املهحتفيز اجل .ه
   ؛صالحياهتاحنو تفويض  ؤسسةاإلدارة يف امل هتوج .و
 .ؤسسةتشجيع روح االستقاللية يف امل .ز

ميثل التحسني املستمر عامال أساسيا للتطوير املستدام جلودة أداء املؤسسة، وآلية لبناء املعارف اجلديدة و 
بواسطة تنمية اإلبداع وروح املشاركة لدى العاملني، وميثل ذلك ركيزة أساسية لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة 

فلسفة حديثة إلدارة املؤسسة وتطوير يف القضاء على االحنرافات وتطبيق مبدأ املعيب الصفري. وهو ك
مستوى جودة منتجاهتا يركز على مبدأ املشاركة الكاملة يف حتقيق املعيب الصفري، والبحث عن حلول 

 .2واملبادرةملشكالت اجلودة، مما يشجع على اإلبداع 
 والشكل املوايل يظهر العالقة بني التحسني املستمر واإلبداع:

 

 

 

 

                                                           

، جملة جامعة تشرين للبحوث للخدمات المصرفية في تحقيق الميزة التنافسيةمدى فاعلية التحسين المستمر  موصلي،مزنة املارديين، سلمان  1 
 .27، ص،7107، 0، العدد26والدراسات العلمية، اجمللد 

 .007، مرجع سابقبوحرود فتيحة،  2 
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 بين التحسين املستمر واالبداع العالقة: (25)رقملشكل ا

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

، جملة مركز دراسات الشركة العامة لصناعة اإلطارات في النجفالتحسين بأسلوب كلفة كايزن وإمكانية اعتماده في : حامت كرمي كاظم، المصدر
 .097، ص، 7100، 70، العدد0الكوفة، اجمللد

ن هناك عالقة تداخل فيما بني التحسني املستمر واالبداع حيث ميكن أمن الشكل السابق ميكن اعتبار 
التحسني املستمر  بداع، إنإليس بالضرورة ن كل حتسني مستمر أنه حتسني مستمر و أبداع على إاعتبار كل 

فإن  اميايسياق عمل املؤسسات املتواصل كما يشري ماساكي  والتحسني يفهو حماولة إلدخال التغيري 
نشطة املوجهة ىل األإفالصيانة تشري  .والتحسنياالدارة لديها وظيفتان رئيسيتان مها الصيانة أو احملافظة 

من  )وتثبيت ذلكما مت تطويره يف املرحلة السابقة  ،التكنولوجيةو للمحافظة على املعايري القياسية االدارية 
أما التحسني املستمر فإنه يتعلق باألنشطة املوجهة لالرتقاء مبستوى املعايري  .ونظام الضبطخالل التدريب 

ول يتمثل النوع األ ،ن يتم بنوعني من التحسني املستمراحلالية ،و يف الرؤية اليابانية فإن هذا االرتقاء ميكن أ
بالتحسينات الصغرية و الثاين يتمثل بالتحسينات الكبرية للموارد من خالل التكنولوجيا و املعدات 

على رصد الفرص يف السوق  وقدرهتم الفائقةيف أن اليابانيني بأساليب التعلم املذهلة  وال شك ،اجلديدة
يكون التحسني املستمر من خالل سامهوا ليس فقط يف أن يكون ربح املبدع أقصر عمرا بل أيضا يف أن 

 .1فضل من الوثبات االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية األ ومتنوعة هوبداعات يومية صغرية إ

                                                           

 .006خراز األخضر، مرجع سابق، ص، 1 

 ابتكار

 خاصية جديدة

 ابتكار

 خاصية جديدة

 ابتكار

ةخاصية جديد  
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 :الخالصة

دارة اجلودة ستمر من عدة جوانب وروئ، من منظور إداري ومن منظور إوضوع التحسني املم ةن دراسإ
مفهوم شاسع ا أمهية كبرية و التحسني املستمر هلن مقاربة لك املنظور الكايزن، مت التأكيد أالشاملة، وكذ

مهية بالغة يف حتقيق التحسني املستمر للجودة،  أن لديه جمموعة من األدوات واملناهج اليت لديها أ، و وواسع
بعاد، ومما سبق على استدامتها عرب جمموعة من األ يف حتقيق امليزة التنافسية والعمل دورا بارزاكما لديه 
 جمموعة من النتائج اهلامة، واليت نذكرها فيما يلي:تواصلنا اىل 

بداعي باإلتيان باألحسن إالتحسني املستمر هو فلسفة لتحقيق رغبات الزبون وتطلعاته عن طريق نظام  -
 نه ليس هناك سقف للجودة.أواجلديد بشكل مستمر أي 

لتدرجيية للعمليات واملنتجات التحسني املستمر وفق فلسفة الكايزن هو القيام بالتحسينات الصغرية وا -
عادة إبشكل مستمر اليت ال تكلف الكثري، عوض القيام بتغري جذري الذي يكلف الكثري ويودى لعملية 

 اهلندسة.
دوات اليت من خالهلا ميكن القيام بعملية التحسني للمستمر للجودة بشكل فعال يوجد جمموعة من األ -

 على وأفضل.أوبنتائج 
مهها املقارنة املرجعية، حلقات اجلودة أدارية الداعمة جمموعة من املناهج اإل ني املستمرلدى فلسفة التحس -
 داخل املؤسسة. ىل حتقيق التحسني املستمرإاليت من خالهلا ميكن الوصول االحنراف السداسي و 
حيث من هم التكاليف داخل املؤسسة لذلك توليها املؤسسة اهتمام بالغة، أتعترب تكاليف اجلودة من  -

 الصعب على املؤسسة تصنيفيها وقياسها.
مقاربة التحسني املستمر للجودة تساهم يف ختفيض التكاليف عن طريق التحسينات املستمرة يف املنتج  -
 نتاج، العمل على ختفيض تكاليف الفشل الداخلي واخلارجي.ثناء اإلأ

ني من مستوى املخرجات عند مستوى مع يعظم ألنهنتاجية املؤسسة إالتحسني املستمر للجودة يرفع من  -
 والرفع منه.داء املدخالت من خالل حتسني األ

املؤسسة للزبائن ومرونتها مع التغريات احلاصلة، حيث يسهم  ستجابةا نالتحسني املستمر للجودة يرفع م -
الزبائن احلاليني ، لتحقيق رضا ستباقهااو التحسني املستمر يف مواكبة التغريات احلاصلة يف متطلبات الزبائن 

 واستقطاب زبائن جدد.
، حيث يسهم للوصول إليه بعاد امليزة التنافسية واستدامتها لذلك تسعى املؤسسةيعترب اإلبداع من أهم أ -

نتاج منتجات تتميز باإلبداع خمتلفة وأفضل سني املستمر يف تنمية التفكري اإلبداعي لألفراد واملؤسسة وإالتح
  من املنافسني.
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 تمهيد:

، وما اجلودة الشاملة إدارةهم مبادئ أبعد االستعراض النظري ملفهوم التحسني املستمر الذي يعد من 
 وفعاال االبقاء والتميز حيث يعترب عامال حامس الساعية إىلمهية بالغة يف املؤسسات أيكتسيه هذا املفهوم من 

تسليط  سيتم حماولةيف صناعة املؤسسات للمزايا التنافسية والعمل على استدامتها قدر االمكان، لذلك 
 الضوء على هذا املفهوم وتبيان جممل املفاهيم املتعلقة به.

يف السوق للتموقع املؤسسات اجلزائرية البحث عن التميز والسعي إىل التفوق من بني السبل أمام رب تعيو 
خمتلف التطورات يف جمال إدارة األعمال مواكبة  وذلك من خالل، اخلارجيةسواق األ يفالوطين والتوسع 

 التحسني املستمر للجودة. واليت من بينها مدخل، احلديثة اإلداريةساليب واملمارسات األوانتهاج 
ميكن الرتكيز على سبل ترقية  الريع،ع االقتصاد واخلروج من اقتصاد ويف ظل توجه الدولة اجلزائرية حنو تنوي

وجه فقد تتنافسية الصناعات الوطنية من خالل االعتماد على التحسني املستمر للجودة. ووفقا هلذا ال
ين املؤسسات الصناعية اجلزائرية ملمارسات التحسني بت مستوى للبحث تقييماستهدفت الدراسة امليدانية 

جملموعة من  صناعة واستدامة املزايا التنافسية يفهذه املمارسات  إسهامومدى  املنتجات،املستمر جلودة 
 هذا الفصل املباحث التالية: تقسيممت  وقدناشطة مبناطق خمتلفة بوالية سطيف. املؤسسات الصناعية ال

 ر العام للدراسة.: اإلطااألولاملبحث  -
 .العينة حنو متغريات الدراسة أفرادحتليل ومناقشة اجتاهات املبحث الثاين:  -
 .املبحث الثالث: اختبار الفرضيات ونتائج الدراسة امليدانية -
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 بحث االول: اإلطار العام للدراسةامل

التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة املزايا التنافسية  بأمهيةملام مبوضوع الدراسة املتعلق صد اإلق
من خذ عينة من املؤسسات الصناعية بوالية سطيف واليت ال ختتلف عن غريها أيف املؤسسات الصناعية، مت 

لتغطية كل جوانب الدراسة ومجع  ستمارةاحيث مت تصميم  ،االخرى اجلزائريةالصناعية  املؤسسات
 العاملة فيها. اإلطاراتوزيعها على جمموعة من املعلومات وذلك بت

داة أبناء منوذج ملتغريات الدراسة، حتليل صالحية  امليدانية،جراءات الدراسة إيف هذا املبحث مت تناول 
 حصائية املستخدمة لتحليل واختبار الفرضيات.دوات اإلحتديد األ اخري أالدراسة و 

 نموذج الدراسةو  إجراءاتاملطلب االول: 

ىل عرض وشرح إ باإلضافةاليت مت القيام هبا للقيام بالدراسة امليدانية،  اإلجراءاتيف هذا املطلب مت عرض 
 منوذج الدراسة املقرتح.

 :امليدانية الدراسة إجراءات. أوال

مت القيام هبا  اليت اإلجراءاتاملتاحة، ومتثلت  اإلمكانياتالقيام بالدراسة امليدانية للموضوع يف ضوء  مت
 فيمايلي:

 اإلستمارة ، وعرض هذهإجنازهيف ضوء اإلطار النظري الذي مت  للموضوع 1أوليةاستمارة  إعداد. 1
خمتلف جامعات الوطن، حيث مت االستفادة من املالحظات واالقرتاحات  من 2على جمموعة من احملكمني

 نهائي.الستمارة اال منوذج من طرفهم، وبناء
، حبيث الدراسة في كل اإلطارات العاملة املؤسسات الصناعية بوالية سطيف يتمثل مجتمع .2

 سطيف، بوالية خمتلفةتنشط يف مناطق  اليتمت اختيار عينة قصدية )غرضية( من هذه املؤسسات الصناعية 
 العاملة فيها. اإلطاراتتوجيه االستمارة لبعض حيث مت 

حيث مت  في املؤسسات الصناعية بوالية سطيف اإلطارات.توزيع االستمارة على مجموعة 3
على  استمارة 553، وتوزيع ما ال يقل عن تنشط يف تراب والية سطيف 3مؤسسة صناعية 53 زيارة حوايل

 .إطاراهتا

                                                           

 .1ميكن االطالع على النموذج االويل لالستمارة يف امللحق رقم  1 
 .5ميكن االطالع على قائمة احملكمني يف امللحق رقم 2 
 .5ميكن االطالع على قائمة املؤسسات يف امللحق  3 
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املنطقة الصناعية لسطيف،  :محل الدراسة في املناطق التالية 33.تتوزع املؤسسات الصناعية 4
املنطقة الصناعية عني وملان، املنطقة الصناعية قجال، املنطقة الصناعية مزلوق، املنطقة الصناعية العلمة، 

 منطقة النشاطات احلرفية قالل.

ومجع استمارات وتوزيع  تم فيها البحث عن املؤسسات محل الدراسة التي.استغرقت املدة 3
يف  اإلطارات، حيث مت مقابلة 5151مارس  11اىل  5151فيفري  11تاريخ حبوايل شهر من الدراسة 

املؤسسات حمل الدراسة لشرح حمتوى الدراسة واهلدف منها وتوزيع االستمارات ومجعها حيث تباينت مدة 
 .أسابيعىل ثالث إسبوع أبني  االستمارات املوزعة يف املؤسساتمجع 

حيث مت مجع ما  ،.تم تجميع االستمارات املوزعة من املؤسسات الصناعية محل الدراسة6
واحدة لعدم صالحيتها  تمارةسااستمارة موزعة حيث مت الغاء  553 أصلاستمارة من  111يقدر عن 

 وهي نسبة جيدة. %85.25استمارة صاحلة لتحليل وذلك بنسبة تقدر ب  111ما يقدر  يومنه بق
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 الدراسة: ثانيا. نموذج

ا التنافسية املستدامة يف التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة املزاي أمهيةهبدف توضيح  
النظري للتحسني املستمر  اإلطارمت بناء منوذج للدراسة، وذلك يف ضوء  ات الصناعية بوالية سطيفاملؤسس

حة، والذي املوضوعة والفرضيات املقرت  اإلشكاليةهداف الدراسة، أ وبالبناء علىاملختلفة،  واألدبياتللجودة 
 يف الشكل التايل: يظهر

 : نموذج الدراسة(26)رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تم إعداد هذا النموذج اعتمادا على الفرضيات املوضوعة والخلفية النظرية للموضوعاملصدر: 

 وميكن شرح منوذج الدراسة فيما يلي:
مدى تبني ممارسات التحسين املستمر للجودة  تفسر التباين فيالتي متغيرات املراقبة .1

 املنتجات في املؤسسات الصناعية الجزائرية.

 .واألقدميةاملستوى التعليمي  العمر،من  وتتضمن كلالعوامل الشخصية  .أ
 الذي تنشط فيه. ونطاق السوقنشاط املؤسسة يف السوق، حجمها  وتتضمن مدةة يالعوامل املؤسس .ب

صناعة املزايا التنافسية  التوجهات املتعلقة بواقعفي تفسر التباين  املراقبة التيمتغيرات  .2

 وتتضمن ما يلي:: املستدامة في املؤسسات الصناعية الجزائرية

ممارسات 

التحسين املستمر 
 للجودة

صناعة املزايا 

التنافسية 

 املستدامة 

 متغيرات املراقبة 

، التعليميالسن، املستوى )

مدة النشاط، الحجم، ( و)األقدمية

 (نطاق السوق 
إدراكات املؤسسات 

الصناعية الجزائرية 

ألهمية التحسين 

املستمر للجودة في 

استدامة املزايا 

 التنافسية 

 3الفرضية 

 رؤية املؤسسة-

 تصميم املنتوج-

 االحتياجات املادية-

 تدريب األفراد-

 االحتياجات املالية-

 العمليات-

 ما بعد العمليات اإلنتاجية-

 بيئة العمل-

 

معوقات التحسين 

 املستمر للجودة 

 3الفرضية 

 االعتماد على املهارات الفائقة

 االعتماد على املوارد الفائقة

 

 مساهمة التحسين املستمر للجودة في استدامة الجودة املتفوقة

 مساهمة التحسين املستمر للجودة في استدامة الكفاءة املتفوقة

 استدامة اإلبداع املتفوق  مساهمة التحسين املستمر للجودة في

 مساهمة التحسين املستمر للجودة في استدامة االستجابة السريعة

 

 املعوقات اإلدارية-

 املعوقات الثقافية-

 املعوقات املالية-

 معوقات بيئة العمل-

 

 4الفرضية  2الفرضية  1الفرضية 
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 قدمية.املستوى التعليمي واأل العمر،من  وتتضمن كلالعوامل الشخصية  .أ
 الذي تنشط فيه. ونطاق السوقنشاط املؤسسة يف السوق، حجمها  وتتضمن مدةالعوامل املؤسسة  .ب
التنافسية املستدامة في املؤسسات  املزايا.املتغيرات املستقلة التي تؤثر على واقع صناعة 3

 وتتمثل فيما يلي: الصناعية الجزائرية:
ج، بعاد ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات واليت تتضمن رؤية املؤسسة، تصميم املنتو أأ. 

 لعمل.نتاجية، بيئة اما بعد العملية اإل العمليات،فراد، االحتياجات املادية، االحتياجات املادية، تدريب األ
 عوامل صناعة املزايا التنافسية املستدامة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية. ب.

مدى مساهمة ممارسات التحسين املستمر لجودة  متغيرات املراقبة التي تفسر التباين في.4

 وتتمثل فيما يلي:: املنتجات في استدامة املزايا التنافسية في املؤسسات الصناعية الجزائرية

 قدمية.املستوى التعليمي واأل العمر،من  وتتضمن كلالعوامل الشخصية  .أ
 الذي تنشط فيه. ونطاق السوقنشاط املؤسسة يف السوق، حجمها  وتتضمن مدةالعوامل املؤسسة  .ب

املستقلة التي تؤثر على مدى تبني ممارسات التحسين املستمر للجودة املنتجات في  املتغيرات.3

 املؤسسات الصناعية الجزائرية.
ية اجلزائرية وتتضمن املعوقات قة لتين ممارسات التحسني املستمر يف املؤسسات الصناعيلعوامل املعأ. ا
 الثقافية، املالية واملتعلقة ببيئة العمل. دارية،اإل

 ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات.ب. 
 الدراسة أداة: يناملطلب الثا

التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة مزايا تنافسية يف  أمهيةن هذا البحث يستهدف معرفة إ
ىل إجممل جوانب الدراسة والوصول  استمارة لتغطية، لذلك مت بناء املؤسسات الصناعية بوالية سطيف

 املرجوة.هدفها أ
جزأين، ميكن شرح ذلك بتصميم استمارة تتكون من  مت القياملقد  الدراسة: أداةمتغيرات  .أوال
 يلي:فيما

 البيانات العامة األول:الجزء  .1
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سنة، ما بني  03سنة اىل  03سنة، من  03قل من أويتكون من أربع فئات هي:  متغير العمر: -
  سنة. 03سنة، أكثر من  03سنة اىل  04
 يتكون من ثالث فئات هي: متوسط، ثانوي وجامعي. متغير املستوى التعليمي: -
 0الثانية: من سنوات، الفئة  0قل من أوىل: ويتكون من مخس فئات: الفئة األ قدمية:متغير األ -

سنة، الفئة اخلامسة:  03ىل إ 41سنة، الفئة الرابعة: من  40اىل  44سنة، الفئة الثالثة: من  43ىل إ
 سنة. 03أكثر من 

 ومتثلت البيانات املؤسسية يف مدة النشاط، احلجم ونطاق السوق. بيانات املؤسسة: .ب
سنوات، الفئة الثانية: من  0قل من أ وىل:األفئات هي: الفئة  أربعتتمثل يف  متغير مدة النشاط: -
 سنة. 00من  أكثرالفئة الرابعة:  سنة، 00ىل إ 41، الفئة الثالثة: من ةسن 40ىل إ 0
الفئة الثانية: من  عامل، 03قل من أوىل: ل من يف ثالث فئات وهي: الفئة األثموتت متغير الحجم: -

 عامل. 003من  أكثر الثالثة،عامل، الفئة  003ىل إ 03
 وتتمثل يف ثالث فئات هي: حملي، وطين واملؤسسة مصدرة. متغير نطاق السوق: -

 . الجزء الثاني: محاور الدراسة2
عبارة  51حيتوي هذا احملور على : تقييم مستوى تبني ممارسات التحسين املستمر لجودة املنتجات .أ

 ىل البنود التالية:إوتنقسم 
يتضمن أربع عبارات، متثلها العبارات من رؤية املؤسسة املبنية على التحسين املستمر للجودة:  -
 .0ىل العبارة إ 4
وتتضمن أربع عبارات، متثلها العبارات ممارسات التحسين املستمر املتعلقة بتصميم املنتوج:  -

 .8ىل العبارة إ 0من العبارة 
وتتضمن ثالث عبارات،  االحتياجات املادية: ممارسات التحسين املستمر املرتبطة بتحديد -

 .44ىل العبارة إ 9متثلها العبارات من العبارة 
وتتضمن أربع عبارات، ومتثلها من  :باالحتياجات البشرية ممارسات التحسين املستمر املتعلقة -

 .40ىل العبارة إ 40العبارة 
ىل إ 41وتتضمن ثالث عبارات من  املالية: تياجاتحباال ممارسات التحسين املستمر املتعلقة  -

 .48العبارة 
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وتتضمن ثالث عبارات، ومتثلها من العبارة  ممارسات التحسين املستمر املرتبطة بالعمليات: -
 .04ىل إ 41
ويتضمن ثالثة عبارات، ومتثلها  نتاجية:ممارسات التحسين املستمر ما بعد العملية اإل  -

 .00 ىلإ 00العبارات ما بني 
وتتضمن ستة عبارات، ومتثلها العبارات ما  املستمر املتعلقة ببيئة العمل: ممارسات التحسين -

 .03اىل  00بني 
وحيتوي هذا احملور  :الجزائريةواقع صناعة املزايا التنافسية املستدامة في املؤسسات الصناعية  .ب

 على مثانية عبارات، وتنقسم اىل البندين التاليني:
وتتضمن اربعة  املهارات الفائقة لصناعة املزايا التنافسية:مستوى اعتماد املؤسسة على  -

 .00ىل العبارة إ 04يف العبارات من  واملتمثلة ،عبارات
وتتضمن اربعة  مستوى اعتماد املؤسسة على املوارد الفائقة لصناعة املزايا التنافسية: -

 .08ىل إ 00عبارات، واملتمثلة يف العبارات من 
 :الجزائريةالتحسين املستمر في استدامة املزايا التنافسية في املؤسسات الصناعية  أهمية .ج

 ىل البنود التالية:إعبارة ومقسمة  40وحيتوي هذا احملور على 
واملتمثلة  عبارات، ثالثوتتضمن  مساهمة التحسين املستمر في استدامة الجودة املتفوقة: -

 .04ىل العبارة إ 09يف العبارات من 
 واملتمثلة عبارات، ثالثوتتضمن  :التحسين املستمر في استدامة الكفاءة املتفوقة مساهمة -

 .00 العبارة ىلإ 00 من العبارات يف
 واملتمثلة عبارات، ثالثةوتتضمن بداع املتفوقة: في استدامة اإل مساهمة التحسين املستمر  -

 .04 العبارة ىلإ 00 من العبارات يف
 عبارات، ثالثوتتضمن  في استدامة االستجابة السريعة:مساهمة التحسين املستمر  -

 .03 العبارة اىل 08 من العبارات يف واملتمثلة
عبارة  40وحتتوي على  :الجزائريةمعوقات التحسين املستمر للجودة في املؤسسات الصناعية  .د

 ىل البنود التالية:إواليت مقسمة 
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ربعة عبارات، واملتمثلة أويتضمن  :املستمر للجودةدارية لتبني ممارسات التحسين املعوقات اإل  -
 .00ىل إ 04يف العبارات من 

ويتضمن ثالث عبارات،  املعوقات الثقافية لتبني ممارسات التحسين املستمر للجودة: -
 .04ىل إ 00واملتمثلة يف العبارات من 

 واملتمثلة عبارات، ثالث ويتضمن املعوقات املالية لتبني ممارسات التحسين املستمر للجودة: -
 .13 ىلإ 08 من العبارات يف

 عبارات، ثالث ويتضمن معوقات بيئة العمل لتبني ممارسات التحسين املستمر للجودة: -
 .10 ىلإ 14 من العبارات يف واملتمثلة

 الدراسة: أداة. دراسة صالحية ثانيا

 الدراسة لالستخدام جيب التأكد مما يلي: أداةللتأكد من صالحية 
 الدراسة: ألداة. الصدق الظاهري 1

قصد اعتمادها كأداة للدراسة لقياس ما نريد قياسه،  إمكانيةالصدق الظاهري هو مدى باملقصود 
من  2على جمموعة من احملكمني 1استمارة أولية  عرضالدراسة مت  ألداةمن الصدق الظاهري  التأكد

 الدراسة قصد التأكد من:واالختصاص يف جمال موضوع  ةجامعات خمتلفة ذوي اخلرب 
 ؛مالئمة كل فقرة من فقرات االستمارة ملوضوع الدراسة ىمد .أ

 ؛قياس مدى مشولية متغريات وفقرات االستمارة للموضوع املدروس .ب
 وضوح فقرات الدراسة. .ج

 .3ضافتهم وتعديل االستمارة للوصول للشكل النهائيإاالستفادة من مالحظات احملكمني و وقد مت 

                                                           

  1 ميكن االطالع على النموذج األويل لالستمارة يف امللحق رقم 1.
 .5ميكن االطالع على قائمة احملكني يف امللحق رقم  2 
 .5ميكن االطالع على النموذج النهائي لالستمارة يف امللحق رقم  3 
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 :الدراسةداة أ وصدق ثبات.2

جراء دراسة استطالعية على جمموعة من املؤسسات الصناعية يف إداة الدراسة مت أمن صدق  للتأكد
عباراهتا، والتعرف على  ستيعاباو ، هبدف معرفة مدى قدرة املستجوب على فهم منطقة عني وملان
للتأكد من ثبات األداة و من وقت.  الدراسة تغرقهسن تأكن مواجهتها وتقدير ما ميكن الصعوبات اليت مي
يقيس االتساق الداخلي لفقرات  الذي، مت االعتماد على معامل ألفا كرونباخ دراسةاملستخدمة يف ال

 إعادةنه يف حالة ما إذا مت أمبعىن ، يان ومدى صحتهااالستبيان، ويشري إىل قوة االرتباط بني فقرات االستب
لقياس درجة صدق معامل الصدق  ستخدما ، ومتحتت نفس الظروف ستعطينا نفس النتائج األسئلة

حيسب من اجلذر الرتبيعي ملعامل الذي ، و ن املقياس يقيس ما مت وضعه لقياسهأاالستبيان والذي يعرب على 
 لفا كرونباخ.أ الثبات

لفا  أقياس معامل الثبات  الداخلي وذلك عن طريق تساقهااو الدراسة  أداةمن ثبات  التأكدوقد مت 
 يوضحه اجلدول التايل: والذيكرونباخ ومعامل الصدق، 

 الثبات والصدق يمعامل: (10)الجدول رقم

عدد  المحور
 العبارات

 معامل
 الثبات

معامل 
 الصدق

 1.100 1.133 51 المستمر للجودة.تقييم مستوى تبني المؤسسة للممارسات التحسين 
 0.991 0.900 11 واقع صناعة المزايا التنافسية في المؤسسة

 1.1.3 1.155 15 همية التحسين المستمر في استدامة المزايا التنافسية في المؤسسة.أ
 1.131 1.113 15 معوقات تبني ممارسات التحسين المستمر بالمؤسسة.

 3.940 3.900 10 لألداة ككل والصدق معامل الثبات
 SPSS V23المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا 

 ن نالحظ ما يلي:أمن اجلدول السابق ميكن 
 .3.1من املعدل املقبول  أكربأي  3.900معامل الثبات للفقرات االستمارة ككل هو  .أ

 .3.9معامل الثبات حملور تقييم مستوى تبين املؤسسة ملمارسات التحسني املستمر للجودة كان  .ب
 .3.900معامل الثبات حملور واقع صناعة املزايا التنافسية يف املؤسسة كان يقدر ب  .ج
 .3.900مهية التحسني املستمر يف استدامة املزايا التنافسية يف املؤسسة يقدر ب أمعامل الثبات حملور  .د
 .3.900معامل الثبات حملور معوقات تبين ممارسات التحسني املستمر باملؤسسة يقدر ب  .ه
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وكان معامل الصدق عند  مقبولة،أي  6.0من  أكربن كل معامالت الثبات كانت أومنه ميكن القول 
هنا أداة الدراسة قادرة على قياس متغريات الدراسة شاملة هلا، أي أن أمعدالت مقبولة، ومنه ميكن القول 

 صاحلة للدراسة وميكن االعتماد على نتائجها.
 وشرح قاعدة القرارحصائية املستخدمة اإل دوات األ  املطلب الثالث:

أدوات ختبار الفرضيات املوضوعة مت االعتماد على جمموع من اقصد حتليل املعطيات والبيانات و 
، مع شرح الطريقة اليت على أساسها ميكن اختاذ SPSSبربنامج  ستعانةباال واالستداليل الوصفيحصاء اإل

 القرار.
 املستخدمة: اإلحصائيةدوات األ  وال.أ

 تتمثل فيما يلي: حصاء الوصفي:اإل دوات أ.1

مت االعتماد على التكرارات والنسب املئوية لعرض ووصف املتغريات التكرارات والنسب املئوية: أ. 
 لإلطارات) السوقنطاق  احلجم،مدة النشاط، (واملؤسسية)قدميةاأل، املستوى التعليمي، العمر (الشخصية

 يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة.

واالحنراف االعتماد على كل من املتوسط احلسايب  مت التكراري: املتوسط الحسابي واالنحرافب. 
 يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو مجيع متغريات الدراسة. اراتطاإلالتكراري لتحديد اجتاهات 

 وتتضمن ما يلي:حصاء االستداللي: اإل دوات أ.2

 تأثريحادي لدراسة  االعتماد على حتليل التباين األمت: (One way Anova) االحاديتحليل التباين أ. 
 مدة النشاط، احلجم، نطاق السوق(واملؤسسية)قدميةالعمر، املستوى التعليمي، األ (العوامل الشخصية

  .على املتغريات التابعةلإلطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة 
لدارسة قوة  (Pearson)مت االعتماد على معامل االرتباط بريسن :(Correlation)معامل االرتباطب. 

 املستقلة.العالقة بني املتغري التابع واملتغريات 
 ريأثتمت االعتماد على االحندار اخلطي املتعدد لتحديد  :(leaner Regression)االنحدار الخطي ج. 

  .املتغريات املستقلة على املتغري التابع
 الفرضيات:شرح قاعدة القرار للتحليل واختبار  .ثانيا

 لتحليل اإلجابات:. بالنسبة 1

تم حتليل إجابات العينة لكل حمور من حماور الدراسة باالعتماد على األوزان املرجحة ملقياس ليكارت ي 
( 0=4-0اخلماسي حيث مت القيام حبساب طول كل فئة وذلك وفق حاصل القسمة بني طول السلم )
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وميكن حساب فئات ، 3.83=0/0وعدد اخليارات املتاحةـ، وفق السلم اخلماسي، ومنه طول الفئة هو 
 درجة املوافقة وفق ما يلي:

 درجة املوافقة املنخفضة جدا. ميثل]1.80-1.00] فاجملال هومن 1.11= 1.11+1.11 .أ
 درجة املوافقة املنخفضة. ميثل]2.60-1.80] ومنه فاجملال 1..5=1.11+1.11 .ب
 درجة املوافقة املتوسطة. ميثل]3.40-2.60] ومنه فاجملال 5.91=1.11+ 1..5 .ج
 درجة املوافقة املرتفعة. ميثل]4.20-3.40] ومنه فاجملال 9.51=1.11+ 5.91 .د
 ميثل درجة املوافقة املرتفعة جدا.   ] 5.00-4.20] ومنه فاجملال 3.11=1.11+ 4.20 .ه

 وفق اجلدول التايل:تلخيص ما سبق  ميكن ومنه
 : طريقة تحديد درجة املوافقة(11)الجدول 

 درجة الموفقة المتوسط المرجح

 منخفضة جدا 1.11إىل  1.11من 
 منخفضة 1..5اىل 1.11من 
 متوسطة 5.91اىل 1..5من 
 مرتفعة 9.51اىل 5.91من 
 مرتفعة جدا 3.11إىل  9.51من 

 املصدر: من إعداد الباحث.

 الفرضيات:. بالنسبة الختبار 2

 فهي كتايل:لفرضيات با املتعلقةقاعدة القرار ل بالنسبة
تعتمد على مستوى داللة القيمة  ONE WAY ANOVAحادي اعدة القرار يف حتليل التباين األق .أ

 .3.30عند مستوى داللة يقدر ب  Fحصائية اإل
يعتمد على مستوى االرتباط بني املتغريات  (Pearson)قاعدة القرار يف معامالت االرتباط بريسن .ب

قل من عند مستوى داللة أ 4يكون االرتباط قوي كلما اقرتب من  املستقلة واملتغري التابع، حيث
%5. 

ومعامل  Rباالعتماد على معامل االرتباط ) (leaner Regressionقاعدة القرار يف االحندار اخلطي  .ج
2Rالتفسري 

 .5%قل من أعند مستوى داللة  
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 .الدراسةاملبحث الثاني: تحليل ومناقشة اتجاهات افراد العينة نحو متغيرات 

طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو اإلحتليل ومناقشة اجتاهات مت تناول يف هذا املبحث 
بتحليل النتائج املتعلقة بالبيانات الشخصية واملؤسسة ألفراد  يتم القيامول ساألمتغريات الدراسة، يف املطلب 

طارات يف اإلطلب الثاين سيكون لتحليل اجتاهات ما املأالعينة وذلك باستخدام التكرارات والنسب املئوية، 
املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو تبين ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات، يف املطلب الثالث 

ما يف أالتنافسية املستدامة،  املزاياطارات يف املؤسسات حمل الدراسة حول واقع صناعة اإلاجتاهات  مت حتليل
حنو مسامهة ممارسات  التحسني املستمر للجودة  اراتطاإلسنقوم بتحليل اجتاهات املطلب الثالث 

طارات يف اإلجتاهات الامس  يف املطلب اخل سيتم التطرق اخري أو ، ات يف استدامة املزايا التنافسيةاملنتج
وذلك  ،املؤسسات الصناعة حمل الدراسة املعوقات اليت حتد من تبين ممارسات التحسني املستمر للجودة

   .باالعتماد على حساب املتوسط واالحنراف املعياري
ول: عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالبيانات الشخصية واملؤسسية ألفراد األ املطلب 

 العينة.

 قدميةاأل، املستوى التعليمي، العمر (الشخصيةلعرض وحتليل البيانات  مت ختصيصههذا املطلب 
لإلطارات يف املؤسسات الصناعية حمل  )النشاط، حجم املؤسسة، نطاق السوقمدة  (املؤسسية  والبيانات
 .الدراسة

من حيث أفراد العينة  لإلطارات البيانات الشخصية مت تناوليف هذا العنصر  البيانات الشخصية: .والأ
 قدمية يف املؤسسة.التعليمي واأل العمر، املستوى

 التايل: اجلدولهو كما طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة  عمار اإلأيف  ختالفاهناك  .العمر:1

 اطارات املؤسسات املدروسة حسب متغير العمر : توزيع(12)رقمالجدول 

 %النسبة  العدد الفئات
 51.1 30 سنة 03اقل من 

 53.9 01 سنة 03الى  03من 
559. 91 سنة 03الى  04من   

 ..11 55 سنة 03أكثر من 
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ىل إ 03املؤسسات املدروسة هم يف السن ما بني يف طارات اإلغلب أن أعاله أاملالحظ من اجلدول 
اليت  اراتطاإل، وبلغ %08.8سنة بنسبة  51قل من ، مث تليها فئة األ%00.0سنة وذلك بنسبة  03

يف حني قدر جمموع  % 00إطار بنسبة أكثر من  08سنة ما يقارب  03ىل إ 04عمارهم بني أترتاوح 
طارات يف ن أغلب اإلواملالحظ أ ،%44.1أي ما نسبته  00سنة حوايل  03اإلطارات الذين أكثر من 

 املؤسسات املدروسة يف سن الشباب.
املستوى التعليمي  ختالفااملؤسسات الصناعية حمل الدراسة  طارات يفيتميز اإل املستوى التعليمي:-2

 لديهم بني املتوسط، الثانوي وجامعي وهذا ما يبينه اجلدول التايل:

 املستوى التعليمي متغير حسب املدروسة املؤسسات طاراتإ : توزيع(13)رقم الجدول 

 %النسبة  العدد الفئات
 15 19 المتوسط
 15 59 الثانوي
 .1 101 جامعي
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طارات يف املؤسسات املدروسة لديهم مستوى جامعي وذلك غلبية اإلأن أ هعالأاملالحظ من اجلدول 
 طاراتاإل فيما كان عدد ،%40طارات ذوي املستوى الثانوي حبوايل فيما قدرت نسبة اإل ،%81بنسبة 

طارات يف املؤسسات غلبية اإلأن أ، واملالحظ % 2طارات أي ما يقدر ب إ أربعذوي املستوى املتوسط ب
 املدروسة لديهم تعليم عايل جامعي.

طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بني ذوي اخلربة العالية يف خربة اإل اختالفهناك  قدمية:األ.3
 اجلدول التايل: يبينهوقليلي اخلربة وهذا ما 

 قدمية.األ متغير حسب املدروسة املؤسسات اطارات توزيع:  (14)رقم الجدول 

 %النسبة  العدد الفئات
 55.1 0. سنوات 0قل من أ
 51.0 95 سنوات 43لى إ 0من 
 ..19 51 سنة 40 لىإ 44من 
 5..1 55 سنة 03لى إ 41من 

 ..15 50 سنة 03أكثر من 
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سنوات مبا  0 من قلايف املؤسسات املدروسة لديهم خربة  اراتطاإلغلب أن أعاله نالحظ أمن اجلدول 
 سنوات 43 اىل 0 يف حني كانت تقدر نسبة اإلطارات الذين لديهم خربة من، % 33.8يقدر نسبته ب 

، % 40.1 سنة مبا يقدر ب 40و 44 طارات الذين ترتاوح خربهتم بنيواإل ،% 21.7 يقدر ب
طارات اإليف حني كانت نسبة ، % 41.0 سنة ب 03 اىل 41 قدميتهم ما بنيأطارات الذين ترتاوح واإل

ؤسسات طارات يف املأغلب اإلن أواملالحظ يف  ،% 40 وايلسنة حب 03 ذوي اخلربة العالية أي أكثر من
 قدمية.املدروسة قليلي اخلربة واأل

تبني  واليتيف هذا العنصر بيانات املؤسسات الصناعية حمل الدراسة  مت تناول املؤسسة: ثانيا. بيانات
 من حيث مدة نشاطها، حجمها ونطاق السوق الذي تنشط فيه. هذه املؤسسات خصائص

فراد العينة املدروسة وهذا أطارات ليها اإلإختتلف خربة املؤسسات الصناعية اليت ينتمي  مدة النشاط:.1
 يبينه اجلدول التايل:

 : بيانات املؤسسات املدروسة حسب متغير مدة النشاط(15)الجدول رقم

 %النسبة  العدد الفئات
 ... 15 سنوات 0قل من أ

 51.0 91 سنة 40لى إ 0من 
 1.1 11 سنة 00لى إ 41من 

 ..5. .15 سنة 00أكثر من 
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 00من  أكثر نشاط مدة اىل مؤسسات لديهإينتمون  اراتطاإل غالبيةن أعاله نالحظ أمن اجلدول 
سنة  40ىل إ 0لديها مدة نشاط ما بني  اليت، لتليها املؤسسات %10من  بأكثرسنة وذلك بنسبة تقدر 

خريا أ، و %9سنة ب حوايل  00ىل إ 41ترتاوح ما بني  اليت، واملؤسسات % 20.7بنسبة تقدر ب 
ينتمون اىل مؤسسات صناعية طارات غلبية اإلأن أواملالحظ  سنوات، 0قل من أاملؤسسات اليت لديها 

 لديها باع كبري ومدة نشاط طويلة.
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العينة املدروسة من صغرية،  رادأف اراتطاإلليها إخيتلف حجم املؤسسات الصناعية اليت ينتمي  الحجم:.2
 يبينه اجلدول التايل: وكبرية، وهذامتوسطة 

 الحجم. متغير حسب املدروسة املؤسسات بيانات: (16)رقم الجدول 

 %النسبة  العدد الفئات
 3.1 11 عامل 03قل من أ

 1.0. .15 عامل 009لى إعامل  03من 
 5..5 35 عامل 009أكثر من 
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متوسطة احلجم وذلك  صناعية مؤسساتىل إطارات ينتمون اإلن الغالبية من أعاله نالحظ أمن اجلدول 
مؤسسات ىل إطارات ينتمون اإلمن  % 01.0، يف حني هناك ما نسبته ب % 18.4بنسبة تقدر ب 

 صناعية ىل مؤسساتإينتمون  43طارات والذين يقدر عددهم ب اإلباقي  امأكبرية احلجم، صناعية  
 .% 0صغرية أي ما نسبته حبويل 

 اراتطاإلليها إاملؤسسات الصناعية اليت ينتمي  السوق الذي تنشط فيهنطاق تلف خي :نطاق السوق .3
 وهذا يبينه اجلدول التايل: ،مصدرةمؤسسة من حملي، وطين وكوهنا  فراد العينة املدروسةأ

 .نطاق السوق  متغير حسب املدروسة املؤسسات بيانات: (17)رقم الجدول 

 %النسبة  العدد الفئات
 1.1 11 محلي
 1.5. 150 وطني

 51.0 95 المؤسسة مصدرة
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ىل مؤسسات صناعية تنشط على مستوى إطارات ينتمون اإلن الغالبية من أعاله نالحظ أمن اجلدول 
من اإلطارات تنتمي  % 04.4ن ما نسبته أ، يف حني % 19.0السوق الوطين وذلك بنسبة تقدر ب 

ىل مؤسسات صناعية إتنتمي  اراتطاإلمن % 9هناك ما يقرب  ريأخو ىل مؤسسات صناعية مصدرة، إ
 .احملليتنشط على مستوى السوق 
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 التحسين املستمر لجودةنحو تبني ممارسات  طاراتاإل املطلب الثاني: تحليل اتجاهات 

 املنتجات.

طارات يف املؤسسات الصناعية بوالية سطيف حنو تبين اإلمت ختصيص هذا املطلب لتحليل اجتاهات 
بعاد ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات يف أممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات وخمتلف 

 املؤسسات حمل الدراسة.
 مت القيام بتحليليف هذا العنصر  رؤية املؤسسة املبنية على التحسين املستمر للجودة: .أوال

طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو رؤية املؤسسة املبنية على التحسني املستمر اإلاجتاهات 
 كما هو مبني يف اجلدول املوايل:  للجودة

 نحو رؤية املؤسسة املبنية على التحسين املستمر للجودة. طاراتاإل اتجاهات تحليل  : (18)رقمالجدول 

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة جدا 1.191 9.51 ذات قيمة متميزة بالنسبة للزبون. نتاج منتجاتإىل إاملؤسسة تسعى  4
 مرتفعة جدا 15..1 .9.5 .خرىاأل املؤسسات مع تنافسي كسالح اجلودة املؤسسة تعترب 0
 مرتفعة .1.11 9.51 .للجودة املستمر التحسني عمليات للمؤسسة العليا دارةاإل تدعم 0
 جدا مرتفعة 1.0.9 9.53 .املنافسني عن متميز بشكل الزبون رضاءإ ولويةأ على املؤسسة تؤكد 0

 مرتفع جدا 3.100 0.03 المتوسط الحسابي للمحور
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أي ]4.20-3.40] ضمن اجملال العبارات ن املتوسطات احلسابية ألغلبأ عاله نالحظأمن اجلدول 
رؤيتها املبنية على طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول اإلمن قبل ن هناك موافقة مرتفعة أ

 .3.100 يقدر بواحنراف معياري  0.03، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب للجودةالتحسني املستمر 
املؤسسات الصناعية حمل الدراسة املبنية على التحسني املستمر للجودة  ن رؤيةأوعليه ميكن القول 

بتدعيم عمليات التحسن املستمر  لتزامالتميز يف حتقيق الرضا لديه، واالتقدمي قيمة متميزة للزبون و  تتضمن:
 من مبدأ اجلودة سالح تنافسي. نطالقاا

تحليل ب مت القياميف هذا العنصر  التحسين املستمر ذات العالقة بتصميم املنتج. ممارسات .ثانيا
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو ممارسات التحسني املستمر ذات العالقة اإلاجتاهات 
 املنتوج كما هو مبني يف اجلدول املوايل:بتصميم 
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 .ممارسات التحسين املستمر ذات العالقة بتصميم املنتوجنحو  طاراتاإل  تجاهاتتحليل ا :(19)رقمالجدول 

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.150 9.15 .عملية اإلنتاجتويل املؤسسة أمهية كبرية لتحديد متطلبات الزبائن قبل البدء يف  0
 مرتفعة 1.110 5.11 تعمل املؤسسة على ترمجة املتطلبات اخلاصة بالزبون إىل تصميمات ومواصفات. 1
 املقابلة التصميمات والتطوير البحث وظيفة خالل من املؤسسة تتوصل 4

 .احملددة للمتطلبات
 مرتفعة 1.155 1..5

 مرتفعة 1.151 5.19 منتجاهتا لتسويق املستهدف للسوق واضح بتحديد املؤسسة تقوم املنتج لتصميم 8
 مرتفعة 3.444 0.89 المتوسط الحسابي للمحور
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ن أأي ]4.20-3.40] ضمن اجملال العبارات ن املتوسطات احلسابية لكلأ عاله نالحظأمن اجلدول 
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ممارسات التحسني من قبل اإلهناك موافقة مرتفعة 

 يقدر بواحنراف معياري  0.89، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب بتصميم املنتجاملستمر املتعلقة 
3.444. 
ن املؤسسة تعمل على حتديد متطلبات الزبون بشكل دقيق من خالل حتديد أخر ميكن القول أمبعىن 

وظيفة حنو ترمجتها اىل تصميمات مقابلة هلا باالعتماد على  والسعيواضح ودقيق لسوق املستهدف، 
 البحث والتطوير يف املؤسسة.

يتم العنصر س يف هذا :ات املاديةممارسات التحسين املستمر املرتبطة بتحديد االحتياج .ثالثا
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو ممارسات التحسني املستمر حتليل اجتاهات اإل ةاولحم

 كما هو مبني يف اجلدول املوايل:  بتحديد االحتياجات املاديةاملرتبطة 
املرتبطة بتحديد االحتياجات ممارسات التحسين املستمر نحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (20)الجدول رقم

 .املادية

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.115 5.13 .املوضوعة التصميمات على بناءا االولية املواد احتياجات حصر يتم 9
حترص املؤسسة على شراء املادة األولية باجلودة املطلوبة لتنفيذ  43

 املوضوعةلتصميمات 
 مرتفعة 1.111 9.11

املؤسسة أفضل املوردين لشراء االحتياجات من املواد لتحقيق ختتار  44
 املنتجات باملواصفات املطلوبة.

 مرتفعة 1.111 9.11

 مرتفعة 3.408 0.30 المتوسط الحسابي للمحور
 )6أنظر امللحق رقم (  SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا



التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا دراسة أهمية 
 تنافسية مستدامة في المؤسسات الصناعية بوالية سطيف

الرابع الفصل  

 

ائريةأهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجز 153  
لبعض المؤسسات بوالية سطيف__ دراسة ميدانية   

 

أي ]4.20-3.40] ضمن اجملال العبارات ن املتوسطات احلسابية لكلأ عاله نالحظأمن اجلدول 
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ممارسات التحسني من قبل اإلتوجد موافقة مرتفعة 

 يقدر بواحنراف معياري  0.30، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب باالحتياجات املاليةاملستمر املتعلقة 
3.408. 

ولية بناءا على التصميمات من املواد األ حتياجاهتااىل حصر إن املؤسسة تسعى أحيث ميكن القول 
 املوضوعة، حيث حترص على شراءاها باجلودة املطلوبة من خالل اختيار أفضل املوردين.

تحليل ب مت القياميف هذا العنصر  :البشريةاالحتياجات ب ممارسات التحسين املستمر املتعلقة .رابعا
املرتبطة طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو ممارسات التحسني املستمر اإلاجتاهات 

 كما هو مبني يف اجلدول املوايل:باالحتياجات البشرية  
 .البشرية االحتياجاتب املتعلقة املستمر التحسين ممارساتنحو  طاراتاإل تحليل اتجاهات  :(21)رقمالجدول 

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

لدى املؤسسة برامج تدريبية للرفع من املؤهالت املطلوبة لتنفيذ  42
 التصميمات املوضوعة.

 مرتفعة 1.115 5.91

 متوسطة 1.191 5.91 يستفيد العاملون من دورات تدريبية يف جمال اجلودة. 13
 مرتفعة 1.111 1..5 على التكيف مع التغريات والظروف املستجدة. القدرةميتلك االفراد  14
يؤمن العاملون باملؤسسة بأمهية التحسني املستمر جلودة املنتجات يف  15

 .حتقيق رضا الزبون
 مرتفعة 1.151 5.11

 مرتفعة 3.843 0.14 المتوسط الحسابي للمحور
 )6أنظر امللحق رقم (  SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

ن أي أ]4.20-3.40] ضمن اجملال العبارات ن املتوسطات احلسابية لكلأ عاله نالحظأمن اجلدول 
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ممارسات التحسني من قبل اإلهناك موافقة مرتفعة 

 .3.843واحنراف معياري  0.14، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب البشرية املتعلقة باالحتياجاتاملستمر 
مؤهالت ن املؤسسات حمل الدراسة لديها برامج تكوينية للرفع من أىل إميكن تفسري الكالم السابق، 

التحسني  بأمهية وإمياهنم التغري معفراد لديها على التكيف ىل قدرة األإ ستنادالعاملني لديها، وذلك باال
 املستمر جلودة املنتجات يف حتقيق رضا الزبون.



التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا دراسة أهمية 
 تنافسية مستدامة في المؤسسات الصناعية بوالية سطيف

الرابع الفصل  

 

ائريةأهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجز 154  
لبعض المؤسسات بوالية سطيف__ دراسة ميدانية   

 

يتم العنصر س هذا يف املالية:ممارسات التحسين املستمر ذات العالقة باالحتياجات  .خامسا
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو ممارسات التحسني املستمر حتليل اجتاهات اإل حماولة

 كما هو مبني يف اجلدول املوايل:  املرتبطة باالحتياجات املالية

 املالية باالحتياجات العالقة ذات املستمر التحسين ممارساتنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (22)الجدول رقم

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.151 5.10 التحسينات املطلوبة.تعمل املؤسسة على توفري املوارد املالية الكافية لتنفيذ  41
حترص املؤسسة على توظيف مواردها املالية حسب أولويات جماالت  44

 التحسني احملددة.
 مرتفعة .1.19 5.05

 مرتفعة .1.11 5.05 الغري مكلفة.تعمل املؤسسة على التحسينات املستمرة التدرجيية  48
 مرتفعة 0.764 3.77 المتوسط الحسابي للمحور

 )6أنظر امللحق رقم (  SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

ن أأي ]4.20-3.40] ضمن اجملال العبارات ن املتوسطات احلسابية لكلأ عاله نالحظأمن اجلدول 
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ممارسات التحسني اإلمن قبل هناك موافقة مرتفعة 

 يقدر بواحنراف معياري  0.44 ، وذلك مبتوسط حسايب يقدر بباالحتياجات املاليةاملستمر املتعلقة 
3.410. 

ىل توفري املوارد املالية الكافية لتنفيذ التحسينات احملددة، مع إن املؤسسات حمل الدراسة تسعى وعليه، فإ
 ىل التحسني اجلذري.إالعمل على القيام بالتحسينات التدرجيية الغري مكلفة عوض اللجوء 

حتليل  يتم حماولةالعنصر س يف هذا :ممارسات التحسين املستمر املرتبطة بالعمليات .سادسا
  بالعملياتاملرتبطة طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو ممارسات التحسني املستمر اجتاهات اإل

 كما هو مبني يف اجلدول املوايل:

 .بالعمليات املرتبطة املستمر التحسين ممارساتنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (23)الجدول رقم

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.111 5.01 املستمر.ناهج التحسني مو  دواتأ املؤسسةتستخدم  49
 مطابقة العيوب من خالية منتجات نتاجإ اىل املؤسسة تسعى 03

 .كبرية بدقة للمواصفات
 مرتفعة 1.131 9.19

 مرتفعة 1.111 .9.1 .املنتجات ملواصفات املستمر بالتحسني املؤسسة تقوم 04
 مرتفعة 3.843 0.90 المتوسط الحسابي للمحور

 )6أنظر امللحق رقم (  SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث اعداد من: املصدر
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ن أأي ]4.20-3.40] ضمن اجملال العبارات ن املتوسطات احلسابية لكلأ عاله نالحظأمن اجلدول 
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ممارسات التحسني من قبل اإلهناك موافقة مرتفعة 

 .3.810 يقدر بواحنراف معياري  0.90، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب املرتبطة بالعملياتاملستمر 
نتاج منتجات خالية من العيوب والتحسني إىل إن املؤسسات حمل الدراسة تسعى أمما سبق ميكن القول 

 دوات واملناهج.املستمر ملواصفات منتجاهتا وذلك باالعتماد على جمموعة من األ
حتليل  سيتمالعنصر  يف هذا :ما بعد العملية االنتاجيةممارسات التحسين املستمر  .سابعا

ما بعد العملية طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو ممارسات التحسني املستمر اجتاهات اإل
 كما هو مبني يف اجلدول املوايل:  نتاجية،اإل

 .االنتاجية العملية بعد ما املستمر التحسين ممارساتنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (24)الجدول رقم

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تقوم املؤسسة بقياس مدى رضا الزبون عن املنتجات بعد طرحها للقيام  00
 بالتحسينات الالزمة.

 مرتفعة 1.109 5.13

 متوسطة 1.111 5.51 .الزبائن جلذب والدعاية االشهار برامج املؤسسة تستعمل 00
نفسها مع أفضل املنافسني لتحديد أحسن  باملقارنةتقوم املؤسسة  00

 املمارسات للقيام بعمليات التحسني املستمر للجودة.
 مرتفعة 1.115 5..5

 مرتفعة 3.810 0.10 المتوسط الحسابي للمحور
 )6أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

أي ]4.20-3.40] ضمن اجملال العبارات ألغلبن املتوسطات احلسابية أ عاله نالحظأمن اجلدول 
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ممارسات التحسني من قبل اإلن هناك موافقة مرتفعة أ

يقدر واحنراف معياري  0.10، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب نتاجيةمبا بعد العملية اإلاملرتبطة املستمر 
 .3.810 ب

شهار والدعاية جلذب الزبائن، وقياس ل املؤسسات حمل الدراسة برامج اإلتستعم ميكن القول، هومن
 لتحديد أحسناملنافسني  أفضلرضاهم عن منتجاهتا للقيام بالتحسني الالزم، ومقارنة نفسها مع 

 املمارسات.
حتليل اجتاهات  يتمالعنصر س يف هذا :ببيئة العملممارسات التحسين املستمر املتعلقة  .ثامنا

كما هو   املرتبطة ببيئة العمل،طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو ممارسات التحسني املستمر اإل
 مبني يف اجلدول املوايل:



التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا دراسة أهمية 
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الرابع الفصل  
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 العمل ببيئة املتعلقة املستمر التحسين ممارساتنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (25)الجدول رقم

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

متتلك املؤسسة ثقافة تنظيمية داعمة لعمليات التحسني املستمر  00
 للجودة.

 مرتفعة 1.119 5.31

 مرتفعة 1.113 5.95 .اجلديدة فكاراأل تقدمي على العاملني املؤسسة تشجع 01
التحسينات املقرتحة يف حالة ما إذا كانت دارة املؤسسة بأجراء إتلتزم  04

 مناسبة.
 مرتفعة 1.1.9 5.01

تصال فعال يساهم يف تثمني التحسينات إيوجد يف املؤسسة نظام  08
 احملققة.

 متوسطة 1.199 5.51

ىل التحسني املستمر إتشاركية يهدف الدارة اإلتدعم املؤسسة منهج  09
 للمنتجات.

 مرتفعة 1.115 5.95

جل التحسني املستمر ة تنافس تعاوين بني العاملني من أيف املؤسسيوجد  03
 للجودة.

 متوسطة 1.101 5.91

 مرتفعة 3.814 0.09 المتوسط الحسابي للمحور
 )6أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث اعداد من: ملصدرا

أي ]4.20-3.40] العبارات ضمن اجملالن املتوسطات احلسابية ألغلب أعاله نالحظ أمن اجلدول 
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ممارسات التحسني ن هناك موافقة مرتفعة من قبل اإلأ

 .3.814 واحنراف معياري يقدر ب 0.09املستمر املتعلقة ببيئة العمل، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب 
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة كانت غلب اجتاهات اإلأن أميكن القول ، ومما سبق

ن هناك موافقة مرتفعة من قبل االطارات يف املؤسسات الصناعية حمل أأي ]4.20-3.40] اجملالضمن 
 0.88 ، وذلك مبتوسط حسايب يقدر بجلودة املنتجاتممارسات التحسني املستمر تبين الدراسة حول 

طارات يف أن هناك موافقة كبرية من قبل اإلحيث ميكن القول ، 3.101 واحنراف معياري يقدر ب
هنا تتبين ممارسات التحسني املستمر جلودة يف املنتجات املتعلقة املؤسسات الصناعية حمل الدراسة بأ

 فيمايلي:

 ؛متتلك املؤسسات الصناعية حمل الدراسة رؤية مبنية على التحسني املستمر للجودة .1
 ؛ستمر املتعلقة بتصميم املنتوجتقوم مبمارسات التحسني امل .5
 ؛يوجد ممارسات للتحسني املستمر عندما تقوم املؤسسة بتحديد احتياجاهتا املادية، البشرية، املالية  .5
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الرابع الفصل  
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ني املستمر املتعلقة بالعملية اإلنتاجية وما تطبق املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ممارسات التحس .9
 نتاجية.بعد العملية اإل

 تحسني املستمر لبيئة العمل فيها.لالصناعية حمل الدراسة مبمارسات لتقوم املؤسسات  .3

 نحو واقع صناعة املزايا التنافسية املستدامة. طاراتاإل املطلب الثالث: تحليل اتجاهات 

يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول واقع  اإلطاراتلتحليل اجتاهات  مت ختصيصهيف هذا املطلب 
صناعة املزايا التنافسية املستدامة من خالل كل من بعدي املهارات الفائقة واملوارد الفائقة يف املؤسسات حمل 

 الدراسة.
لعنصر سيتم حتليل اجتاهات يف هذا اد املؤسسات على املهارات الفائقة: مستوى اعتماأوال. 

املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول مستوى اعتمادها على املهارات الفائقة، وهذا ما يبينه طارات يف اإل
 اجلدول التايل:

 .الفائقة املهارات على املؤسسات اعتماد مستوى نحو  طاراتاإل تحليل اتجاهات  :(26)رقمالجدول 

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

متنح املنتجات خصائص  (compétences)متتلك املؤسسة مهارات 04
 فريدة.

 مرتفعة 1.1.0 1..5

اليت متكنها من القدرة على (compétences)متتلك املؤسسة املهارات  00
 االستجابة لزبائنها بطريقة أفضل من املنافسني.

 مرتفعة .1.15 5.00

القيام باألعمال قادرة على (compétences)متتلك املؤسسة مهارات  00
 .بطريقة أفضل من املنافسني بسرعة أكرب

 مرتفعة 1.153 1..5

 على القادرة الكفاءات استقطاب عرب االبداع تكريس اىل املؤسسة تسعى 00
 .منتجاهتا يف جديد هو ما بكل االتيان

 مرتفعة .1.11 5.99

 مرتفعة 3.800 0.10 المتوسط الحسابي للمحور
 )7أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث اعداد من: ملصدرا

أي ]4.20-3.40] ن املتوسطات احلسابية ألغلب العبارات ضمن اجملالأعاله نالحظ أمن اجلدول 
مستوى اعتمادها على طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ن هناك موافقة مرتفعة من قبل اإلأ

 .3.800 واحنراف معياري يقدر ب 0.10 مبتوسط حسايب يقدر ب ، وذلكاملهارات الفائقة
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وعليه، فاملستجوبون يؤكدون على أن املؤسسات املدروسة متتلك مهارات متميزة متكنها من منح 
ضافة إىل التميز عن املنافسني يف السوق إخصائص فريدة ملنتجاهتا، وكذا حتقيق االستجابة املتميزة لزبائنها، 

 إجناز االعمال وطرح املنتجات اجلديدة.من حيث طريقة 
ذا العنصر سيتم حتليل اجتاهات يف ه اعتماد املؤسسات على املوارد الفائقة. مستوى  .ثانيا

 .الفائقة املواردطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول مستوى اعتمادها على اإل
 .الفائقة املوارد على املؤسسات اعتماد مستوى  نحوطارات اإل تحليل اتجاهات  :(27)رقمالجدول 

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.131 0..5 .الزبائن رضا زيادة على وقادرة(Précieuse) قيمة املؤسسة موارد 00
 مرتفعة 1.115 5.95 .املنافسني باقي ميتلكها ال موارد املؤسسة متتلك 01
 متوسطة 1.1.1 5.53 .املنافسني طرف من التقليد صعبة موارد املؤسسة متتلك 04
 مرتفعة 1.115 5.13 ها.حسن استغالل موارد املؤسسة إىلتسعى  08

 مرتفعة 3.809 0.13 المتوسط الحسابي للمحور
 )7أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

أي ]4.20-3.40] ن املتوسطات احلسابية ألغلب العبارات ضمن اجملالأعاله نالحظ أمن اجلدول 
اعتمادها على املوارد طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول مرتفعة من قبل اإلن هناك موافقة أ

 .3.809 واحنراف معياري يقدر ب 0.13 ، وذلك مبتوسط حسايب يقدر بالفائقة
تؤكد بأن املؤسسات حمل الدراسة تعمل على االستغالل األمثل ملواردها وجعلها إن هذه اإلجابات 

 صعبة التقليد بالشكل الذي مييزها عن بقية املنافسني وجيعلها قادرة على زيادة رضا الزبون.
هناك اعتماد على فطارات يف املؤسسات حمل الدراسة اإلتوجهات ل اوفق هنميكن القول ا ،مما سبق

جابات كانت ذات موافقة مرتفعة أي االن اغلب أاملهارات واملوارد الفائقة لصناعة املزايا التنافسية، حيث 
 0.10 حيث املتوسط احلسايب االمجايل للمحور كان يقدر ب ،]4.20-3.40] تنتمي اىل اجملال

 .3.444ب  باحنراف معياري يقدر
 
 
 
 



التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا دراسة أهمية 
 تنافسية مستدامة في المؤسسات الصناعية بوالية سطيف

الرابع الفصل  

 

ائريةأهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجز 159  
لبعض المؤسسات بوالية سطيف__ دراسة ميدانية   

 

نحو مساهمة ممارسات التحسين املستمر  طاراتاإل املطلب الرابع: تحليل اتجاهات 

 للجودة في صناعة املزايا التنافسية.

طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول مسامهة اإلحتليل الجتاهات  مت تناوليف هذا املطلب 
بعاد امليزة التنافسية أمة، وذلك من خالل التحسني املستمر للجودة يف صناعة املزايا التنافسية املستدا

 ، االبداع واالستجابة الفورية.اجلودة، الكفاءةاملستدامة املتمثلة يف 
مت يف هذا العنصر  :املتفوقة الجودة استدامة في املستمر التحسين ممارسات مساهمة .أوال

حنو مسامهة التحسني املستمر جلودة  طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسةبتحليل اجتاهات اإل القيام
 املنتجات يف استدامة اجلودة املتفوقة وهذا ما هو مبني يف اجلدول التايل:

 الجودة استدامة في املستمر التحسين ممارسات مساهمةنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (28) رقمالجدول 

 .املتفوقة

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تقييم 
 المستوى

تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تقدمي منتجات ذات جودة  39
 مطابقة ملتطلبات الزبون باستمرار

 مرتفعة 1.151 5.11

 الزبون متطلبات يف التغري رصد يف املستمر التحسني ممارسات تساهم 40
 .وفقها املنتج لتطوير

 مرتفعة 1.195 .5.1

 جودة يف التفوق لتحقيق عامل املؤسسة يف املستمر التحسني ممارسات 41
 .املنتجات

 مرتفعة 1.101 .5.1

 مرتفعة 1.091 .5.1 المتوسط الحسابي للمحور
 )8أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

أي ]4.20-3.40] ن املتوسطات احلسابية ألغلب العبارات ضمن اجملالأعاله نالحظ أمن اجلدول 
مهية ممارسات أطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ن هناك موافقة مرتفعة من قبل اإلأ

واحنراف  0.81، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب ودة املتفوقةالتحسني املستمر للجودة يف استدامة اجل
 .3.480 معياري يقدر ب

بتعبري آخر، يؤكد املستجوبون على أن ممارسات التحسن املستمر تساهم يف حتقيق اجلودة املطابقة 
يف  باملنافسنيملتطلبات الزبون، والتكيف مع التغريات يف احتياجاهتم وهو ما يضمن تفوق منتجاهتا مقارنة 

 السوق. 
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مت العنصر  يف هذا :املتفوقة الكفاءة استدامة في املستمر التحسين ممارسات مساهمة .ثانيا
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو مسامهة التحسني املستمر جلودة بتحليل اجتاهات اإل القيام

 املتفوقة وهذا ما هو مبني يف اجلدول التايل: الكفاءةاملنتجات يف استدامة 

 الكفاءة استدامة في املستمر التحسين ممارسات مساهمةنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (29)الجدول رقم

 .املتفوقة

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 التحسني ممارسات خالل من التكاليف على السيطرة من املؤسسة تتمكن 00
 .املستمر

 مرتفعة 1.111 0..5

 مرتفعة .1.01 5.11 باملؤسسة.تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تطوير اإلنتاجية  00
 مرتفعة 1.010 5.11 تساهم ممارسات التحسني املستمر يف القضاء على املعيب يف اإلنتاج. 00

 مرتفعة 1.011 5.13 المتوسط الحسابي للمحور
 )8أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

أي ]4.20-3.40] املتوسطات احلسابية ألغلب العبارات ضمن اجملالن أعاله نالحظ أمن اجلدول 
مهية ممارسات أطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ن هناك موافقة مرتفعة من قبل اإلأ

واحنراف  0.80، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب التحسني املستمر للجودة يف استدامة الكفاءة املتفوقة
 .3.483معياري يقدر ب 
تمر للجودة تساهم يف الرفع ن ممارسات التحسني املسأطارات يف املؤسسات حمل الدراسة وعليه يؤكد اإل

 نتاج.من خالل القضاء على املعيب يف اإلنتاجية والسيطرة على التكاليف من اإل
مت يف هذا العنصر  :املتفوق  اإلبداع استدامة في املستمر التحسين ممارسات مساهمة .ثالثا
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو مسامهة التحسني املستمر جلودة بتحليل اجتاهات اإل القيام

 وهذا ما هو مبني يف اجلدول التايل: ،االبداع املتفوقاملنتجات يف استدامة 
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 اإلبداع ستدامةا في املستمر التحسين ممارسات مساهمةنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (30)الجدول رقم

 .املتفوق 

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

تشجع ممارسات التحسني املستمر على تنمية روح املبادرة واإلبداع  00
 لدى األفراد يف املؤسسة.

 مرتفعة 1.191 1..5

تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تواصل عمليات اإلبداع على  01
 مستوى خمتلف األقسام يف املؤسسة.

 مرتفعة 1.1.3 5.35

متكن ممارسات التحسني املستمر يف املؤسسة من اكتشاف جماالت  04
 يف املنتجات. بتكاراال)فرص( 

 مرتفعة .1.15 .5.3

 مرتفعة 1.101 .5.3 المتوسط الحسابي للمحور
 )8أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

أي ]4.20-3.40] ن املتوسطات احلسابية ألغلب العبارات ضمن اجملالأعاله نالحظ أمن اجلدول 
مهية ممارسات أطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول إلن هناك موافقة مرتفعة من قبل اأ

واحنراف  0.01 حسايب يقدر ب، وذلك مبتوسط بداع املتفوقامة اإلالتحسني املستمر للجودة يف استد
 .3.843معياري يقدر ب 

ن ممارسات التحسني املستمر للجودة تساهم يف أن املستجوبون يؤكدون على أمما سبق ميكن القول 
بداع لدى العاملني يف املؤسسة شجيع على تنمية روح املبادرة واإلوالتتجات نفرص االبتكار يف امل كتشافا 

 على مستوى خمتلف أقسامها.
مت يف هذا العنصر  :الفورية االستجابة تحقيق في املستمر التحسين ممارسات مساهمة .رابعا
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو مسامهة التحسني املستمر جلودة بتحليل اجتاهات اإل القيام

 وهذا ما هو مبني يف اجلدول التايل: االستجابة الفورية حتقيقاملنتجات يف 
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 االستجابة تحقيق في املستمر التحسين ممارسات مساهمةنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (31)الجدول رقم

 .الفورية

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.131 5.11 .احملدد الوقت يف الزبون متطلبات تلبية من املستمر التحسني ممارسات متكن 08
متكن ممارسات التحسني املستمر املؤسسة من معاجلة شكاوى الزبائن يف  09

 الوقت املناسب.
 مرتفعة 1.133 5.15

تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تفوق املؤسسة من حيث إيصال املنتوج  03
 اىل الزبون. 

 مرتفعة 1.193 5.15

 مرتفعة 3.414 0.84 المتوسط الحسابي للمحور
 )8أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

أي ]4.20-3.40] ن املتوسطات احلسابية ألغلب العبارات ضمن اجملالأعاله نالحظ أمن اجلدول 
ممارسات  مسامهةطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول ن هناك موافقة مرتفعة من قبل اإلأ

واحنراف  0.84، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب الفورية ستجابةاال حتقيقالتحسني املستمر للجودة يف 
 .3.414معياري يقدر ب 

خر، فان ممارسات التحسني املستمر تساهم يف تلبية متطلبات الزبائن يف الوقت احملدد ومعاجلة أبتعبري 
 يصال املنتوج اىل الزبون.إشكاويهم يف الوقت املناسب مما جيعلها يف تفوق من حيث 

 اجملالن كل املتوسطات احلسابية ألبعاد امليزة التنافسية املستدامة ضمن أ نالحظسبق،  ومما
حول يف املؤسسات حمل الدراسة  طاراتاإلن هناك موافقة مرتفعة من طرف أأي ]3.40-4.20] 

التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة املزايا التنافسية املستدامة وذلك مبتوسط حسايب عام  مسامهة
 .3.109 باحنراف يقدر ب 0.49 يقدر ب

ممارسات فطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة نه من وجهة نظر اإلأكن االستنتاج ومما سبق مي 
 بداع املتفوق واالستجابة الفورية. يف استدامة اجلودة، الكفاءة، اإل التحسني املستمر جلودة املنتجات تساهم
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معوقات تبني ممارسات التحسين نحو  طاراتاإل املطلب الخامس: تحليل اتجاهات 

 .املستمر

هذا املطلب لتحليل توجهات االطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حنو املعوقات  مت ختصيص
دارية، الثقافية، وقات اإلحتد من تبين ممارسات التحسني املستمر جلودة، وتتمثل هذه املعوقات يف املع اليت

 املالية واملتعلقة ببيئة العمل.
بتحليل  مت القياميف هذا العنصر  :ن املستمر للجودةاملعوقات اإلدارية لتبني ممارسات التحسي .أوال

اجتاهات اإلطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول املعوقات اإلدارية لتبين ممارسات التحسني 
 املستمر للجودة، وهو ما يبينه اجلدول التايل:

 .للجودة املستمر التحسين ممارسات لتبني اإلدارية املعوقاتنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (32)الجدول رقم

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 1.1.1 5.55 التقيد بإجراءات املؤسسة بشكل مطلق بدل اتاحة الفرصة للعمل بشكل مرن. 04
 عدم نتيجة املستمر التحسني ملمارسات للمؤسسة العليا دارةاإل دعم عدم 00

 .بأمهيته الوعي
 متوسطة 1.115 5.11

عدم وجود نظام فعال لالتصاالت داخل املؤسسة يساهم يف تثمني عمليات  00
 التحسني املستمر للجودة.

 متوسطة 1.131 5.13

مركزية القرارات يف املؤسسة تعيق مشاركة العاملني يف تقدمي مقرتحات لتحسني  00
 اجلودة.

 متوسطة 1.111 5.51

 متوسطة 1.111 5.59 الحسابي للمحورالمتوسط 
 )9أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث اعداد من: ملصدرا

أي ]3.40-2.60] ن املتوسطات احلسابية ألغلب العبارات ضمن اجملالأعاله نالحظ أمن اجلدول 
دارية اإلاملعوقات طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول اإلمن قبل  متوسطةن هناك موافقة أ

واحنراف  0.00 ، وذلك مبتوسط حسايب يقدر بمن تبين ممارسات التحسني املستمر للجودة اليت حتد
 .3.893معياري يقدر ب 

 مت القيام يف هذا العنصر :للجودة املعوقات الثقافية لتبني ممارسات التحسين املستمر  .ثانيا
بين ت الثقافية اليت حتد منبتحليل اجتاهات اإلطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول املعوقات 

 ممارسات التحسني املستمر للجودة، وهو ما يبينه اجلدول التايل:
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 .للجودة املستمر التحسين ممارسات لتبني الثقافية املعوقاتنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (33)الجدول رقم

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 من املؤسسة يف للعاملني يسمح املؤسسة يف تنظيمي مناخ وجود عدم 00
 .االبداع حتقيق

 متوسطة 1.591 5.11

عدم نشر الوعي بني العاملني داخل املؤسسة بأمهية التحسني املستمر  01
 للجودة.

 متوسطة 1.591 5.10

 ممارسات تبين لعدم سبب ومقاومته التغيري من ملنياالع ختوف 04
 املستمر التحسني

 متوسطة 1.191 .5.1

 متوسطة 1.153 5.10 المتوسط الحسابي للمحور
 )9أنظر امللحق رقم (  SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

أي ]3.40-2.60] ألغلب العبارات ضمن اجملالن املتوسطات احلسابية أنالحظ  عالهأاجلدول من 
املعوقات الثقافية اليت طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول من قبل اإل متوسطةموافقة  ن هناكأ

واحنراف معياري  0.34، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب حتد من تبين ممارسات التحسني املستمر للجودة
 .4.300يقدر ب 

بتحليل مت القيام يف هذا العنصر  للجودة: املالية لتبني ممارسات التحسين املستمر  املعوقات .ثالثا
بين ممارسات ت املالية اليت حتد مناجتاهات اإلطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول املعوقات 

 التحسني املستمر للجودة، وهو ما يبينه اجلدول التايل:
 .للجودة املستمر التحسين ممارسات لتبني املالية املعوقاتنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (34)الجدول رقم

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 الموافقة

عدم وجود موارد مالية كافية داخل املؤسسة للقيام بعمليات التحسني  08
 املستمر للجودة.

 متوسطة 1.511 5.13

املالية داخل املؤسسة على حتسني العملية االنتاجية دون باقي تركيز املوارد  09
 العمليات.

 متوسطة 1.130 5.55

تركيز املؤسسة على عملية التغري اجلذري املكلف بدل القيام بالتحسينات  13
 املستمرة. 

 متوسطة 1.110 5.10

 متوسطة 1.113 5.11 المتوسط الحسابي للمحور
 )9أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا
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أي ]3.40-2.60]ن املتوسطات احلسابية ألغلب العبارات ضمن اجملال أعاله نالحظ أمن اجلدول 
املعوقات املالية اليت طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول إلامن قبل  متوسطةن هناك موافقة أ

واحنراف معياري  0.44، وذلك مبتوسط حسايب يقدر ب التحسني املستمر للجودةحتد من تبين ممارسات 
 .3.990يقدر ب 

 مت القياميف هذا العنصر  :وقات بيئة العمل لتبني ممارسات التحسين املستمر للجودةعم .رابعا
بين ت حتد منبيئة العمل اليت بتحليل اجتاهات اإلطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول معوقات 

 ممارسات التحسني املستمر للجودة، وهو ما يبينه اجلدول التايل:
 .للجودة املستمر التحسين ممارسات لتبني العمل بيئة معوقاتنحو  طاراتاإل : تحليل اتجاهات (35)الجدول رقم

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

العاملني داخل املؤسسة بدل التعاون يف حل مشاكل وجود الصراع بني  14
 اجلودة.

 متوسطة 1.555 5.11

داخل املؤسسة كأداة للتحسني املستمر  "حلقات اجلودة"عدم دعم  10
 للجودة.

 متوسطة 1.150 .5.1

عدم توفر املؤسسة على املوارد املادية الالزمة لتطبيق التحسينات املطلوبة  10
 يف مكان العمل.

 متوسطة .1.55 5.11

 متوسطة 1.193 5.15 المتوسط الحسابي للمحور
 )9أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23 برنامج على اعتمادا الباحث عدادإ من: ملصدرا

أي ]3.40-2.60] ن املتوسطات احلسابية ألغلب العبارات ضمن اجملالأعاله نالحظ أمن اجلدول 
معوقات بيئة العمل طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول من قبل اإل متوسطةن هناك موافقة أ

واحنراف  0.40 ، وذلك مبتوسط حسايب يقدر باليت حتد من تبين ممارسات التحسني املستمر للجودة
 .4.300معياري يقدر ب 

ن كل املتوسطات احلسابية للمعوقات تبين ممارسات التحسني املستمر للجودة أ نالحظسبق،  ومما
 طارات يف املؤسسات حمل الدراسةمن طرف اإل متوسطةن هناك موافقة أأي ]3.40-2.60] ضمن اجملال

التحسني املستمر جلودة املنتجات وذلك مبتوسط حسايب عام حول العوامل اليت حتد من تبين ممارسات 
  .3.499 باحنراف يقدر ب 0.40 يقدر ب
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 الدراسة امليدانية ومقترحات ، نتائجاملبحث الثالث: اختبار الفرضيات

ضيات الثالث االوىل يف يف هذا املبحث سيتم اختبار الفرضيات املوضوعة سابقا، حيث سيتم الفر 
ول املتعلقة باعتماد مدخل التحسني املستمر جلودة املنتجات ومصادر صناعة املزايا التنافسية املطلب األ

بأمهية التحسني املستمر جلودة املنتجات  ةالرابعة املتعلق ةفرضيال سيتم اختباراملستدامة، مث يف املطلب الثاين 
مبعوقات تبين  ةاملتعلق اخلامسة يةيف صناعة مزايا تنافسية مستدامة، ويف املطلب الثالث سيتم اختبار الفرض

خري سيتم عرض نتائج وأممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية، 
 الدراسة امليدانية وتقدمي بعض املقرتحات بناءا على نتائج الدراسة امليدانية.

ول: اختبار الفرضيات املتعلقة اعتماد مدخل التحسين املستمر ومصادر املطلب األ 

 املزايا التنافسية

جلودة اين اعتماد مدخل التحسني املستمر بوىل املتعلقة بتالفرضية األ يتم اختباريف هذا املطلب سوف 
والفرضية الثانية املتعلقة باختالف مصادر امليزة التنافسية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية حيث  املنتجات

ما الفرضية الثالثة أالختبار الفرضيتني،  (One way Anova) حاديم االعتماد على حتليل التباين األسيت
املستمر جلودة املنتجات وعوامل صناعة املزايا املتعلقة بوجود عالقة ارتباطية بني اعتماد مدخل التحسني 

معامل االرتباط بريسن عند مستوى  يتم استخدامالتنافسية املستدامة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية س
لدراسة حجم  التدرجيي لدراسة قوة العالقة بني املتغريين ، وكذلك استخدام االحندار املتعدد 3.30 داللة
 .التأثري

 ولى:الفرضية األ  .والأ

التحسين املستمر لجودة املنتجات لدى  ممارساتيتباين مستوى اعتماد " مفادها واليت

املستوى ، العمراملؤسسات الصناعية الجزائرية تبعا لتباين كل من العوامل الشخصية )

 ".) الحجم، نطاق السوق مدة النشاط، ( والعوامل املؤسسية )قدميةاأل، التعليمي

 واملتمثلة فيما يلي: ىل جمموعة من الفرضيات الفرعيةإالختبار هذه الفرضية جيب جتزئتها 
التحسني املستمر جلودة املنتجات لدى  ممارسات ادمعتايتباين مستوى  ولى:الفرضية الفرعية األ .1

 .لعمرتبعا ل حمل الدراسةاملؤسسات الصناعية 
التحسني املستمر جلودة املنتجات لدى  ممارساتيتباين مستوى اعتماد  الفرضية الفرعية الثانية:.2

 .املستوى التعليميتبعا  حمل الدراسةاملؤسسات الصناعية 
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التحسني املستمر جلودة املنتجات لدى ممارسات يتباين مستوى اعتماد  الفرضية الفرعية الثالثة:.3
 .قدميةاألتبعا  حمل الدراسةاملؤسسات الصناعية 

التحسني املستمر جلودة املنتجات لدى  ممارساتيتباين مستوى اعتماد  الفرضية الفرعية الرابعة:.4
 .مدة النشاطتبعا  حمل الدراسةاملؤسسات الصناعية 

التحسني املستمر جلودة املنتجات لدى  ممارساتيتباين مستوى اعتماد  الفرضية الفرعية الخامسة:.3
 .حلجم املؤسسةتبعا  حمل الدراسةاملؤسسات الصناعية 

التحسني املستمر جلودة املنتجات لدى  ممارساتيتباين مستوى اعتماد  :السادسةالفرضية الفرعية .6
 .لنطاق السوقتبعا  حمل الدراسةاملؤسسات الصناعية 

ن القرار أ حيث، ONE WAY ANOVA حاديحتليل التباين األ مت استخدامالختبار هذه الفرضيات 
 .3.30 عند مستوى داللة يقدر ب F داللة القيمة االحصائية يعتمد على مستوى

 على اتجاهاتهم نحو العوامل الشخصية واملؤسسيةالختبار تأثير  األحادينتائج تحليل التباين  :(36)الجدول رقم

 التحسين املستمر لجودة املنتجات. ممارسات اعتماد

 Sigمستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة  درجة الحرية العوامل
 1.015 1.593 110 العمر

*519.. 110 المستوى التعليمي  1.115 
 .1.90 1.115 110 قدميةاأل

 1.910 1.119 110 مدة النشاط
*11.991 110 حجم السوق  1.111 
*3.115 110 نطاق السوق  1.110 

 )11أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23برنامج  على اعتمادا الباحث عدادإ من: المصدر
التحسني  ممارساتن هناك جمموعة من العوامل املؤثرة على مستوى اعتماد أعاله، نالحظ أول دمن اجل

، كما يوجد جمموعة من العوامل الغري املؤثرة حمل الدراسةجلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية  املستمر
 وميكن توضيح ذلك يف مايلي:

من  أكربأي  3.490 حصائيا مبستوى داللةإدالة  غري F=0.345 تعترب قيمة بالنسبة ملتغير العمر:.1
التحسني املستمر جلودة  ممارساتن متغري العمر ليس مؤثر على مستوى اعتماد أوهذا يدل على  ،3.30

 وىل.وبالتايل رفض الفرضية الفرعية األ، حمل الدراسةاملنتجات يف املؤسسات الصناعية 

 حصائيا مبستوى داللة يقدر بإ دالة F=6.384 قيمةتعترب  بالنسبة ملتغير املستوى التعليمي:.2
التحسني املستمر  ممارساتنه يوجد اختالف يف مستوى اعتماد إفومنه ، 3.30 قل منأأي  3.330
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منه ، لإلطاراتكنتيجة الختالف املستوى التعليمي   حمل الدراسةجلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية 
 ل الفرضية الفرعية الثانية.بنق

 أكربأي  3.041 حصائيا مبستوى داللةإغري دالة =3.880F تعترب قيمة قدمية:بالنسبة ملتغير األ.3
التحسني املستمر  ممارساتن متغري االقدمية ليس مؤثر على مستوى اعتماد أوهذا يدل على  ،3.30 من

 الثالثة.، وبالتايل رفض الفرضية الفرعية حمل الدراسةجلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية 

أي  3.084 حصائيا مبستوى داللةإغري دالة =3.840F تعترب قيمة بالنسبة ملتغير مدة النشاط:.4
التحسني  ممارساتن متغري مدة النشاط ليس مؤثر على مستوى اعتماد أوهذا يدل على  ،3.30 من أكرب

 الفرضية الفرعية الرابعة.، وبالتايل رفض حمل الدراسةاملستمر جلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية 

 حصائيا مبستوى داللة يقدر بإدالة  F=10.441 تعترب قيمة :بالنسبة ملتغير حجم املؤسسة.3
التحسني املستمر  ممارساتنه يوجد اختالف يف مستوى اعتماد إ، ومنه ف3.30 قل منأأي  3.333

كنتيجة الختالف حجم كل مؤسسة صناعية، ومنه   حمل الدراسةجلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية 
 نقبل الفرضية الفرعية الرابعة.

 3.334 حصائيا مبستوى داللة يقدر بإ دالة =F 0.430تعترب قيمةبالنسبة ملتغير نطاق السوق: .6
التحسني املستمر جلودة  ممارساتومنه فانه يوجد اختالف يف مستوى اعتماد ، 3.30 قل منأأي 

كنتيجة الختالف نطاق السوق الذي تنشط فيه كل   حمل الدراسةاملنتجات يف املؤسسات الصناعية 
 ل الفرضية الفرعية السادسة.بمؤسسة، ومنه نق
 الثانية: ثانيا. الفرضية

تختلف مصادر صناعة املزايا التنافسية لدى املؤسسات الصناعية الجزائرية تبعا " اليت مفادها:

 ".) الحجم، نطاق السوق مدة النشاط، (الختالف العوامل املؤسسية 

 بتجزئتها اىل جمموعة من الفرضيات الفرعية وهي كتايل: مت القيامالختبار هذه الفرضية 
حمل ختتلف مصادر صناعة املزايا التنافسية لدى املؤسسات الصناعية  ولى:لفرضية الفرعية األ ا.1

 تبعا ملدة النشاط.الدراسة 
حمل ختتلف مصادر صناعة املزايا التنافسية لدى املؤسسات الصناعية  الفرضية الفرعية الثانية:.2

 تبعا حلجم املؤسسة.الدراسة 
حمل التنافسية لدى املؤسسات الصناعية  ختتلف مصادر صناعة املزايا الفرضية الفرعية الثالثة:.3

 تبعا نطاق السوق. الدراسة
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ن القرار أ حيث، ONE WAY ANOVA حاديالتباين األ حتليلمت استخدام الختبار هذه الفرضيات 
 .3.30 عند مستوى داللة يقدر ب F حصائيةى داللة القيمة اإليعتمد على مستو 

طارات في اإل  على اتجاهات العوامل املؤسسيةالختبار تأثير  األحادينتائج تحليل التباين  :(37)الجدول رقم

 مصادر صناعة املزايا التنافسية املستدامة. نحو  املؤسسات محل الدراسة

 Sigمستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة  درجة الحرية العوامل
19.1. 15..1 110 مدة النشاط  

*0.991 110 مؤسسةحجم ال  11.11  
*1.5.. 110 نطاق السوق  51.11  

 )11أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23برنامج  على اعتمادا الباحث اعداد من: المصدر

ن هناك جمموعة من العوامل املؤسسية اليت تؤثر على مصادر صناعة املزايا أعاله ميكن أمن اجلدول 
 التنافسية يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة ، وميكن شرح النتائج فيما يلي:

أي  3.140 حصائيا مبستوى داللةإغري دالة =3.130F تعترب قيمة بالنسبة ملتغير مدة النشاط:.1
ن متغري مدة النشاط ليس مؤثر على مصادر صناعة املزايا التنافسية أوهذا يدل على ، 3.30 أكرب من

 وىل.وبالتايل رفض الفرضية الفرعية األ، حمل الدراسةاملستدامة يف املؤسسات الصناعية 

 حصائيا مبستوى داللة يقدر بإدالة  =F 4.009تعترب قيمة بالنسبة ملتغير حجم املؤسسة:.2
يف  مصادر صناعة املزايا التنافسية املستدامةنه يوجد اختالف يف ءومنه فا، 3.30قل من أأي 3.334

كنتيجة الختالف حجم كل مؤسسة صناعية، ومنه نقبل الفرضية الفرعية   حمل الدراسةاملؤسسات الصناعية 
 .الثانية

 3.330 حصائيا مبستوى داللة يقدر بإدالة  =1.410Fتعترب قيمةبالنسبة ملتغير نطاق السوق: .3
يف املؤسسات  مصادر صناعة املزايا التنافسية املستدامةنه يوجد اختالف يف ومنه فإ، 3.30قل من أأي 

كنتيجة الختالف نطاق السوق الذي تنشط فيه كل مؤسسة، ومنه نقل الفرضية   حمل الدراسةالصناعية 
 .ثالثةالفرعية ال
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 الفرضية الثالثة:ثالثا. 

بين اعتماد  1.13داللة  "توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  واليت مفادها

في املؤسسات الصناعية  املستدامة املزايا التنافسيةصناعة و التحسين املستمر  ممارسات

 ".الجزائرية
ما هناك توجد عالقة بني  إذا لدراسةعلى االحندار اخلطي البسيط  مت االعتمادالختبار هذه الفرضية 

 ن:أحيث  التحسني املستمر واستدامة املزايا التنافسية، ممارساتمدى اعتماد 
 ت التحسني املستمر للجودةاعتماد ممارسااملتغري املستقل هو مستوى 

  واملتغري التابع هو صناعة املزايا التنافسية املستدامة.
 ثالثة.للفرضية ال الخطي البسيطاالرتباط ملخص : (38)رقمالجدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  2Rمعامل التفسير  مستوى الداللة   معامل االرتباط بيرسن
1.0.1 1.111 1.301 5.1.311 0.000 

 )12أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23برنامج  على اعتمادا الباحث اعداد من: المصدر

 قل منأ احصائية دالة R=0.761 حيث وطردية،ن هناك عالقة قوية أعاله نالحظ أمن اجلدول 

تأثري من ملدى تبين ممارسات التحسني املستمر للجودة يف صناعة املزايا التنافسية يف ن هناك أمبعىن  ،3.30
 %08 ن تبين ممارسات التحسني املستمر للجودة يفسر حوايلأ، حيث حمل الدراسةاملؤسسات الصناعية 

 من التغري يف صناعة املزايا التنافسية املستدامة يف املؤسسات حمل الدراسة، حيث قدرت قيمة

F=269.508 3.30 مبستوى داللة اقل من. 

اعتماد ممارسات التحسني املستمر للجودة على صناعة املزايا التنافسية املستدامة، وذلك  أثروملعرفة 
بعاد أحيث ميثل صناعة املزايا التنافسية املستدامة املتغري التابع، فيما متثل  املتعدد،باستخدام االحندار اخلطي 

 املستمر للجودة املتغريات املستقلة واملتمثلة فيما يلي:ممارسات التحسني 
 رؤية املؤسسة املبنية على التحسني املستمر للجودة. .1
 ممارسات التحسني املستمر املتعلقة بتصميم املنتوج. .5
 ممارسات التحسني املستمر املرتبطة بتحديد االحتياجات املالية. .5
 البشرية. ممارسات التحسني املستمر املتعلقة باالحتياجات .9
 ممارسات التحسني املستمر املتعلقة باالحتياجات املالية. .3
 ممارسات التحسني املستمر املتعلقة بالعمليات. ..
 نتاجية.تحسني املستمر ما بعد العملية اإلممارسات ال .0
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 ممارسات التحسني املستمر املتعلقة ببيئة العمل. .1
 قلة.التابع واملتغيرات املست: معامالت االرتباط بيرسن بين املتغير (39)الجدول رقم

 مستوى الداللة معامل االرتباط بعاداأل
 1.111 1.311 رؤية املؤسسة املبنية على التحسني املستمر للجودة.
 1.111 1.391 ممارسات التحسني املستمر املتعلقة بتصميم املنتوج.

 1.111 1.359 ممارسات التحسني املستمر املرتبطة بتحديد االحتياجات املالية.
 1.111 31..1 البشرية. حتياجاتباالممارسات التحسني املستمر املتعلقة 
 1.111 95..1 املالية. حتياجاتباالممارسات التحسني املستمر املتعلقة 

 1.111 35..1 ممارسات التحسني املستمر املتعلقة بالعمليات.
 1.111 1.315 نتاجية.اإلممارسات التحسني املستمر ما بعد العملية 

 1.111 11..1 ممارسات التحسني املستمر املتعلقة ببيئة العمل.
 )13أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23برنامج  على اعتمادا الباحث عدادإ من: المصدر

ن هناك عالقة قوية وطردية بني املتغري التابع املتمثل يف صناعة املزايا التنافسية ه نالحظ أعالول أمن اجلد
ن هذه أبعاد ممارسات التحسني املستمر للجودة حيث أمثلة يف تومجيع املتغريات املستقلة املاملستدامة 

 .3.30قل من أحصائيا أي إالعالقة دالة 
املتعدد  االحنداريف صناعة املزايا التنافسية املستدامة، مت استخدام حتليل  تأثريا األبعاد أكثروملعرفة 

ممارسات  (بعاد أن كل من األ إىل حيث مت الوصول، (Stepwise Multiple Regression) التدرجيي
التحسني املستمر املتعلقة باالحتياجات البشرية، ممارسات التحسني املستمر املتعلقة بالعمليات، ممارسات 

يف كثر تأثريا على صناعة املزايا التنافسية املستدامة بعاد األهي األ )التحسني املستمر املتعلقة بيئة العمل
 بعاد، واجلدول التايل يبني النتائج:لدراسة، فيما مت استبعاد باقي األاملؤسسات الصناعية حمل ا
 الثالثةللفرضية  التدريجي ملخص عناصر االنحدار املتعدد :(40)رقمالجدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  2Rمعامل التفسير   Rمعامل االرتباط العام
1.000 1..19 11.391 0.000 
 )14أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23برنامج  على اعتمادا الباحث عدادإ من: المصدر

ممارسات التحسني املستمر املتعلقة  (عاله قوة العالقة بني جمموعة املتغريات املستقلةأيبني اجلدول 
باالحتياجات البشرية، ممارسات التحسني املستمر املتعلقة بالعمليات، ممارسات التحسني املستمر املتعلقة 

واملتغري التابع املتمثل يف صناعة املزايا التنافسية املستدامة يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة،  )بيئة العمل
حيث يظهر قوة تأثري العوامل السابقة الذكر يف صناعة املزايا  R=0.777رتباط حيث قدر معامل اال
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من التغري يف صناعة املزايا التنافسية املستدامة  %13.0التنافسية يف املؤسسات الصناعية ، حيث يفسر 
شرية، ىل ممارسات التحسني املستمر املتعلقة باالحتياجات البإيف املؤسسة الصناعية حمل الدراسة يرجع 

ممارسات التحسني املستمر املتعلقة بالعمليات وممارسات التحسني املستمر املتعلقة ببيئة العمل، كما كانت 
 .3.30قل من أأي  3.333حصائيا ب إدالة  F=98.548قيمة 

 ن الفرضية اليت مفادها "توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوىأومما سبق ميكن القول 
بني اعتماد ممارسات التحسني املستمر وصناعة املزايا التنافسية املستدامة يف املؤسسات  3.30داللة 

 هي فرضية صحيحة. الصناعية اجلزائرية".

املتعلقة بأهمية التحسين املستمر لجودة املنتجات في  يةاملطلب الثاني: اختبار الفرض

 صناعة مزايا تنافسية مستدامة

 داللة الرابعة املتعلقة بوجود فروق داللة إحصائية عند مستوى ةالفرضييف هذا املطلب  سيتم اختبار
طارات يف املؤسسات املدروسة حول أمهية التحسني املستمر جلودة املنتجات يف بني اجتاهات اإل 3.30

سيتم االعتماد على حتليل حيث  صناعة مزايا تنافسية مستدامة تعزى إىل العوامل الشخصية واملؤسسية
 الختبار هذه الفرضية. (One Way Anova)حادي األالتباين 

طارات في اإل  اتجاهاتبين  1.13داللة  داللة إحصائية عند مستوى  ذات توجد فروق" اليت مفادها

حول أهمية التحسين املستمر لجودة املنتجات في صناعة مزايا تنافسية  املؤسسات املدروسة

( والعوامل املؤسسية قدميةواأل املستوى التعليميالعمر، مستدامة تعزى إلى العوامل الشخصية )

 ") الحجم، نطاق السوق مدة النشاط، )

بني اجتاهات  3.30 حصائية عند مستوى داللةإتوجد فروق ذات داللة  ولى:الفرضية الفرعية األ .1
صناعة مزايا مهية التحسني املستمر جلودة املنتجات يف أحول  حمل الدراسةطارات يف املؤسسات الصناعية اإل

 تنافسية تعزى للعمر.
بني اجتاهات  3.30 حصائية عند مستوى داللةإتوجد فروق ذات داللة  الفرضية الفرعية الثانية:.2
مهية التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة مزايا حول أ حمل الدراسةطارات يف املؤسسات الصناعية اإل

 تنافسية تعزى للمستوى التعليمي.
بني اجتاهات  3.30حصائية عند مستوى داللة إتوجد فروق ذات داللة  الفرضية الفرعية الثالثة:.3 

يف صناعة مزايا  مهية التحسني املستمر جلودة املنتجاتحول أ حمل الدراسةطارات يف املؤسسات الصناعية اإل
 قدمية.تنافسية تعزى األ



التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا دراسة أهمية 
 تنافسية مستدامة في المؤسسات الصناعية بوالية سطيف

الرابع الفصل  

 

ائريةأهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية الجز 173  
لبعض المؤسسات بوالية سطيف__ دراسة ميدانية   

 

بني اجتاهات  3.30 حصائية عند مستوى داللةإتوجد فروق ذات داللة  الفرضية الفرعية الرابعة:.4
مهية التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة مزايا حول أ حمل الدراسةيف املؤسسات الصناعية  اراتطاإل

 تنافسية تعزى مدة النشاط.
بني  3.30 حصائية عند مستوى داللةإتوجد فروق ذات داللة  الفرضية الفرعية الخامسة:.3 

مهية التحسني املستمر جلودة املنتجات يف أحول  حمل الدراسةيف املؤسسات الصناعية  اإلطاراتاجتاهات 
 صناعة مزايا تنافسية تعزى حجم املؤسسة.

بني  3.30 حصائية عند مستوى داللةإتوجد فروق ذات داللة  الفرضية الفرعية السادسة:.6
مهية التحسني املستمر جلودة املنتجات يف أحول  حمل الدراسةطارات يف املؤسسات الصناعية اجتاهات اإل

 صناعة مزايا تنافسية تعزى نطاق السوق.
ن القرار أ حيث، ONE WAY ANOVA حاديحتليل التباين األمت استخدام هذه الفرضيات  تبارخال

 .3.30 عند مستوى داللة يقدر ب Fحصائية يعتمد على مستوى داللة القيمة اإل
العوامل الشخصية واملؤسسية لإلطارات في الختبار تأثير  األحادينتائج تحليل التباين  :(41)الجدول رقم

همية مدخل التحسين املستمر لجودة املنتجات في صناعة مزايا أ على اتجاهاتهم نحو املؤسسات محل الدراسة

 تنافسية.

 Sigمستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة  درجة الحرية العوامل
111.1 110 العمر  955.1  

511.1 1.153 110 المستوى التعليمي  
111.1 5.159 110 قدميةاأل  

5.130* 110 مدة النشاط  151.1  
*5.155 110 حجم المؤسسة  511.1  
191.1 1.155 110 نطاق السوق  

 )13أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23برنامج  على اعتمادا الباحث عدادإ من: المصدر
طارات يف املؤسسات العوامل املؤثرة على اجتاهات اإل هناك جمموعة منن أعاله، نالحظ أمن اجلدول 

كما   مستدامة،مهية مدخل التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة مزايا تنافسية أ حول حمل الدراسة
 يوجد جمموعة من العوامل الغري املؤثرة وميكن توضيح ذلك يف مايلي:

 من أكربأي  3.000حصائيا مبستوى داللة إغري دالة  =F 3.948تعترب قيمة بالنسبة ملتغير العمر:.1
 حمل الدراسةيف املؤسسات  ارات العمر ليس مؤثر على اجتاهات اإلطن متغريأوهذا يدل على  ،3.30
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وبالتايل رفض  مستدامة،مهية مدخل التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة مزايا تنافسية أ حول
 وىل.الفرضية الفرعية األ

 3.098 حصائيا مبستوى داللةإغري دالة  =F 3.900تعترب قيمة بالنسبة ملتغير املستوى التعليمي:.2
طارات يف ليس مؤثر على اجتاهات اإل املستوى التعليمين متغري وهذا يدل على أ ،3.30من  أكربأي 

مهية مدخل التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة مزايا تنافسية أ حول حمل الدراسةاملؤسسات 
 .الثانيةوبالتايل رفض الفرضية الفرعية  مستدامة،

أي أكرب  3.394 حصائيا مبستوى داللةإغري دالة =0.300F تعترب قيمة قدمية:بالنسبة ملتغير األ.3
حمل  املؤسساتطارات يف اجتاهات اإل ن متغري االقدمية ليس مؤثر علىأوهذا يدل على ، 3.30 من

وبالتايل  مهية مدخل التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة مزايا تنافسية مستدامة،أحول الدراسة 
 رفض الفرضية الفرعية الثالثة.

أي أكرب  3.303 حصائيا مبستوى داللةإدالة  =0.304F تعترب قيمة بالنسبة ملتغير مدة النشاط:.4
 حمل الدراسةطارات يف املؤسسات الصناعية ات اإلوجود فروقات يف اجتاهوهذا يدل على ، 3.30 من

، مهية التحسني املستمر للجودة يف صناعة مزايا تنافسية نتيجة الختالف مدة نشاط كل مؤسسةأحول 
 الفرضية الفرعية الرابعة. نقبلوبالتايل 

 حصائيا مبستوى داللة يقدر بإدالة  =F 0.900تعترب قيمة بالنسبة ملتغير حجم املؤسسة:.3
حمل طارات يف املؤسسات الصناعية ات اإلفروقات يف اجتاهوجد تنه ءومنه فا، 3.30 قل منأأي  3.304
كنتيجة الختالف حجم كل مؤسسة مهية التحسني املستمر للجودة يف صناعة مزايا تنافسية  أحول  الدراسة

 .اخلامسةصناعية، ومنه نقبل الفرضية الفرعية 
 حصائيا مبستوى داللة يقدر بإدالة غري  =4.900Fتعترب قيمةبالنسبة ملتغير نطاق السوق: .6

طارات ق السوق ليس مؤثر على اجتاهات اإلن متغري نطاأوهذا يدل على ، 3.30 من أكربأي  3.408
تنافسية  مهية مدخل التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة مزاياأحول  حمل الدراسةيف املؤسسات 

 الفرضية الفرعية السادسة. نرفضومنه  مستدامة،
لجودة  بمعوقات تبني ممارسات التحسين املستمر املتعلقة  ة: الفرضيثالثاملطلب ال

 .املنتجات

تطبيق ممارسات التحسني املستمر جلودة  تباطر با، املتعلقة الفرضية اخلامسة مت اختبار يف هذا املطلب
ستخدام معامل االرتباط بريسن حيث مت ا ،اجلزائرية مبجموعة من املعوقاتاملنتجات يف املؤسسات الصناعية 
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 التأثري باستخدام االحندار اخلطي وقياس هذا 3.30 بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة عند مستوى داللة
 .املتعدد

تطبيق ممارسات التحسين املستمر لجودة املنتجات في املؤسسات الصناعية  يرتبط" اليت مفادها

 "بمجموعة من العوامل املعيقة الجزائرية
على معامل االرتباط بريسون لدراسة إذا ما توجد عالقة بني مدى  مت االعتمادالختبار هذه الفرضية 

يظهره اجلدول ما وهذا اعتماد ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات وجمموعة من العوامل املعيقة، 
 التايل:

 : معامالت االرتباط بيرسن بين املتغير التابع واملتغيرات املستقلة.(42)الجدول رقم

 مستوى الداللة معامل االرتباط المعيقةالعوامل 
-1.111 داريةالمعوقات اإل  1.111 

-.1.50 المعوقات الثقافية  1.111 
-1.551 المعوقات المالية  1.111 

-1.501 معوقات بيئة العمل  1.111 
 )16أنظر امللحق رقم (  SPSS V 23برنامج  على اعتمادا الباحث اعداد من: المصدر

 ميكن استنتاج ما يلي:عاله أجلدول من ا
حمل  معامل االرتباط بني تطبيق ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية .1

 3.83 حصائيا عند مستوى داللة يقدر بدال إ غري-3.348 دارية هواملعوقات اإل من مبجموعةالدراسة 
من تطبيق ممارسات التحسني املستمر جلودة دارية حتد ال توجد معوقات إ نهءومنه فا 3.30 من أكربأي 

 املنتجات يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية.
معامل االرتباط بني تطبيق ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات مبجوعة من املعوقات الثقافية،  .5

حصائيا عند دالة إ )-3.049(،)-3.009(،)-3.041( املالية، واملتعلقة ببيئة العمل هو على التوايل
ن ءومن فا، 3.30 أي اقل من (0.000)و (0.001)،(0.000)مستوى داللة يقدر على التوايل ب 

هناك جمموعة من املعوقات الثقافية، املالية واملتعلقة ببيئة العمل حتد من تطبيق ممارسات التحسني املستمر 
ن توجد عالقة ءمعامالت االرتباط سالبة فان أومبا  حمل الدراسة، جلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية

 .عكسية بني املتغريين
ستخدم االحندار اخلطي املتعدد، املستعرضة يف مت اولدراسة تأثري هذه العوامل السالفة الذكر جمتمعة 

 اجلدول التايل:
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 الخامسةملخص عناصر االنحدار املتعدد للفرضية  :(43)رقمالجدول 

 مستوى الداللة Fقيمة  2Rمعامل التفسير   Rمعامل االرتباط العام
1.511 1.113 ..0.. 0.000 
 )16أنظر امللحق رقم ( SPSS V 23برنامج  على اعتمادا الباحث عدادإ من: المصدر

قوة االرتباط بني املتغري التابع الذي هو مدى االعتماد على ممارسات التحسني  هعالأيبني هذا اجلدول 
املستمر جلودة املنتجات يف املؤسسات حمل الدراسة، واملتغريات املستقلة املتمثلة يف املعوقات الثقافية، املالية 

لمعوقات لتأثري  وجود والذي يشري اىل R=0.308 واملتعلقة ببيئة العمل، حيث كان معامل االرتباط العام
الثقافية، املالية واملتعلقة ببيئة العمل على مدى تبين ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات. كما كان 

من التغري يف مستوى االعتماد على مدخل التحسني  %9.0ن أ أي 2R= 0.095معامل التفسري
حصائيا أي إدالة  F=6.766 كما كانت قيمةاملستمر جلودة املنتجات سببه هو املعوقات السالفة الذكر،  

 .3.333 بقيمة تقدر ب 3.30أكرب من 
 :الدراسة امليدانية ومقترحات املطلب الرابع. نتائج

االطارات حنو حماور الدراسة  باجتاهاتنتائج الدراسة امليدانية املتعلقة  سيتم تناوليف هذا املطلب 
، باإلضافة إىل تقدمي مقرتحات مستمدة من الدراسة املوضوعةاملستمدة من اختبار الفرضيات  والنتائج
 .امليدانية

 تتضمن النتائج التالية: :طاراتباتجاهات اإل امليدانية املتعلقة وال. نتائج الدراسة أ

سنة  03 قل منأطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة يف سن الشباب أي غلبية اإلأن أنالحظ  .1
 ؛%10بنسبة تقدر ب 

طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة لديهم مستوى جامعي غلبية اإلأن أكما الحظنا كذلك  .5
 ؛%81 بنسبة تقدر

طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة لديهم خربة ترتاوح بني القليلة غلبية اإلأن أاملالحظ  .5
 ؛واملتوسطة

فراد العينة ينتمون اىل مؤسسات صناعية لديها مدة من الدراسة امليدانية نالحظ أن جل اإلطارات أ .9
 ؛%10 سنة وذلك بنسبة تفوق 00 من أكثرنشاط 

 فراد العينة ينتمون اىل مؤسسات صناعية متوسطة احلجم بنسبة تقدر بنالحظ أن غالبية اإلطارات أ .3
 ؛%01 قل اىل مؤسسات صناعية كبرية بنسبةوبدرجة أ 18%
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 ىل مؤسسات صناعية تنشط يف نطاق سوق وطين وذلك بنسبةإفراد العينة ينتمون غالبية االطارات أ ..
 ؛19%

ن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة لديها رؤية مبنية على التحسني ءفراد العينة فاوفق اإلطارات أ .0
 ؛املستمر للجودة

 بتصميم املنتج.املؤسسات حمل الدراسة تويل اهتماما كبريا للممارسات التحسني املستمر املتعلقة  .1
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة فاءن املؤسسات لديها ممارسات للتحسني حسب اإل .1

 ؛املستمر املتعلقة باالحتياجات البشرية، املادية واملالية
تحسني املستمر فراد العينة فاءن املؤسسات حمل الدراسة لديها توجه حنو ممارسات الأ طاراتوفق اإل .11

 ؛نتاجية من خالل قياس رضا الزبون واملقارنة املستمرة مع املنافسنيية اإلما بعد العمل
فراد العينة فاءن املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حتاول االعتماد على املوارد حسب اإلطارات أ .11

 ؛والكفاءات الفائقة من خالل استقطاب الكفاءات وحسن استغالهلا ملواردها
ن هناك مسامهة ملمارسات التحسني أطارات يعتقدون اإلسة يف املؤسسات الصناعية حمل الدرا .15

ة املتفوقة، الكفاءة املتفوق، بعاد املزايا التنافسية املتمثلة يف اجلودأاملستمر جلودة املنتجات يف استدامة 
 ؛بداع املتفوق واالستجابة الفوريةاإل

دارية، من املعوقات اإلاءنه هناك جمموعة طارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة فحسب اإل .15
 الثقافية، املالية ومتعلقة بيئة العمل حتول دون تطبيق ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات.

 تبارخباهم النتائج املتعلقة أتتمثل  الفرضيات: اختبار الدراسة امليدانية املستمدة من  نتائج ثانيا.
 الفرضيات فيما يلي:

الشخصية واملؤسسية لديها تأثري على تطبيق ممارسات التحسني املستمر هناك جمموعة من العوامل  .1
 ؛جلودة املنتجات

كثر تأثري على تطبيق ممارسات التحسني املستمر جلودة األتعترب كل من حجم املؤسسة ونطاق سوقها  .5
 ؛املنتجات يف املؤسسات الصناعية

على تطبيق ممارسات  تأثريلديه  يعترب العامل الشخصي املمتثل يف املستوى التعليمي لإلطارات .5
  ؛التحسني املستمر جلودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية
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يعترب كل من حجم املؤسسة ونطاق السوق تأثري على تباين مصادر صناعة املزايا التنافسية يف  .9
 ؛املؤسسات الصناعية حمل الدراسة

صناعة املزايا التنافسية يف املؤسسات ال يوجد تأثري للعامل املؤسسي مدة النشاط على تباين مصادر  .3
 ؛حمل الدراسة

هناك عالقة ارتباط بني تطبيق ممارسات التحسني املستمر وعوامل صناعة املزايا التنافسية يف املؤسسات  ..
 ؛الصناعية حمل الدراسة

 مهية التحسني املستمر يف استدامةأطارات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة حول يتأثر إدراك اإل .0
 ؛املزايا التنافسية بالعوامل املؤسسة مدة النشاط وحجم املؤسسة

يرتبط تطبيق ممارسات التحسني املستمر للجودة املنتجات يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة  .1
 مبجموعة من املعوقات واملتمثلة يف املعوقات الثقافية، املالية واملتعلقة ببيئة العمل.

ضوء النتائج املتحصل عليها من الدراسة امليدانية ميكن اخلروج مبجموعة  على مقترحات الدراسة:ثالثا. 
 من املقرتحات املتمثلة فيمايلي:

على نشر الوعي بأمهية التحسني املستمر للجودة بني كافة دارة املؤسسات الصناعية حمل الدراسة على إ .1
 ؛العاملني لديها

فكار بداعي يسمح للعاملني بتقدمي األإعلى املؤسسات الصناعية حمل الدراسة على خلق مناخ  .5
 ؛للجودة املستمر التحسنياجلديدة وتطبيقها لتكريس ممارسات 

 ؛العمل على توفري املوارد املالية الالزمة والكافية للقيام بعمليات التحسني املستمر باجلودة .5
ناجح حلل سلوب أالعمل على دعم منهج حلقات اجلودة داخل املؤسسات حمل الدراسة اليت تعترب  .9

 ؛املستمر املشاكل والقيام بعمليات التحسني
 ؛العمل على نشر التعاون بدل الصراع بني العاملني داخل املؤسسات حمل الدراسة .3
التخلي عن مركزية القرارات والعمل على تشجيع العاملني على املشاركة يف تقدمي مقرتحات التحسني  ..

 ؛املستمر للجودة
الزبائن ورصد التغريات احلاصلة فيها من خالل تكريس ممارسات التحسني العمل على حتقيق متطلبات  .0

 ؛املستمر للجودة يف املؤسسة الصناعية حمل الدراسة
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على املؤسسات الصناعية حمل الدراسة العمل على السيطرة على تكاليفها والتخفيض من خالل تبين  .1
 ؛ممارسات التحسني املستمر للجودة

ادارة  لبناء نظام ISO9001 شهادةل الدراسة السعي للحصول على على املؤسسات الصناعية حم .1
 ؛يسعى لتحقيق التحسني املستمر للجودةاجلودة 

ميكن للمؤسسات الصناعية حمل الدراسة انتهاج أهم األساليب اإلدارية والتسريية احلديثة مثل إدارة  .11
 اجلودة الشاملة اليت تعزز من ترسيخ ممارسات التحسني املستمر.
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 :خالصةال

لجودة وعوامل صناعة املزايا لملفاهيم التحسني املستمر يف هذا الفصل مت تطبيق اجلانب النظري 
مهية التحسني املستمر جلودة يف صناعة أطارات حنو ة، وذلك من خالل دراسة توجهات اإلالتنافسية املستدام

مؤسسة  00 بوالية سطيف، حيث مت التطبيق على حوايلمزايا تنافسية مستدامة يف املؤسسات الصناعية 
استمارة مت جتميعها وتبويبها مت اختبار الفرضيات  498 صناعية بوالية سطيف، وباالعتماد على حوايل

 املوضوعة وميكن تلخصيها يف مايلي:
املنتجات لدى وىل حول تباين مستوى اعتماد ممارسات التحسني املستمر جلودة فيما خيص الفرضية األ .4

 املؤسسات الصناعية اجلزائرية تبعا لتباين كل من العوامل الشخصية واملؤسسية مت التوصل اىل ما يلي:
قدمية ومدة النشاط على مستوى اعتماد ممارسات التحسني األ العمر،عدم تأثري كل من عوامل  .أ

الدراسة ومنه رفض الفرضيات املستمر جلودة املنتجات لدى املؤسسات الصناعية يف املؤسسات حمل 
 الفرعية املتعلقة هبم.

التعليمي على مستوى اعتماد ممارسات  واملستوىكل من عوامل حجم املؤسسة، نطاق السوق   تأثري .ب
يف املؤسسات حمل الدراسة، ومنه قبول التحسني املستمر جلودة املنتجات لدى املؤسسات الصناعية 

 الفرضيات الفرعية املتعلقة هبا.

مصادر صناعة املزايا التنافسية لدى املؤسسات الصناعية اجلزائرية تبعا  اختالف ما الفرضية الثانية حولأ. 0
 الختالف العوامل املؤسسية، ومت التوصل اىل ما يلي:

وىل، ومنه فاءن مدة النشاط ال يؤثر على اختالف مصادر صناعة املزايا رفض الفرضية الفرعية األ .أ
 الصناعية حمل الدراسة.التنافسية يف املؤسسات 

هناك تأثري لكل من حجم املؤسسة ونطاق السوق على اختالف مصادر صناعة املزايا التنافسية يف  .ب
 الفرضيتني الفرعيتني الثانية والثالثة. قبولاملؤسسات حمل الدراسة ومنه 

اليت مفادها توجد عالقة ارتباط بني اعتماد ممارسات التحسني املستمر وعوامل  الثالثة قبول الفرضية. 0
 صناعة املزايا التنافسية املستدامة يف املؤسسات الصناعية حمل الدراسة.

طارات يف املؤسسات املدروسة حول أمهية حول وجود فروق بني اجتاهات اإلالرابعة فيما خيص الفرضية .0
املنتجات يف صناعة مزايا تنافسية مستدامة تعزى إىل العوامل الشخصية واملؤسسية التحسني املستمر جلودة 

 ومت التوصل اىل:



التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا دراسة أهمية 
 تنافسية مستدامة في المؤسسات الصناعية بوالية سطيف

الرابع الفصل  
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دمية ونطاق السوق على اجتاهات قمن العمر، املستوى التعليمي، األ عدم وجود تأثري لكل .أ
 مهية التحسني املستمر يف صناعة املزايا التنافسيةأات يف املؤسسات حمل الدراسة حول طار اإل

 املستدامة، ومنه رفض الفرضيات الفرعية املتعلقة هبم.
طارات يف املؤسسات الصناعية حمل على اجتاهات اإلتؤثر كل من مدة النشاط وحجم املؤسسة  .ب

مهية التحسني املستمر جلودة املنتجات يف صناعة املزايا التنافسية املستدامة، ومنه أالدراسة حول 
 هبم.قبول الفرضيات الفرعية املتعلقة 

املتعلقة بارتباط تطبيق ممارسات التحسني املستمر جلودة املنتجات يف املؤسسات  امسةقبول الفرضية اخل. 0
 .)دارية، الثقافية، املالية وبيئة العمل اإل (الصناعية حمل الدراسة مبجموعة من العوامل املعيقة
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من دوامة االقتصاد الريعي  اجلزائرية اخلروج الدولة ةوضاع اليت يعيشها االقتصاد الوطين وحماوليف ظل األ
ذلك وجب العمل على ترقية وتفعيل هم مفاصله، لأ أحدتنوعا واليت تعترب الصناعة  أكثرىل اقتصاد إ

 سواق احمللية والعاملية.األمؤسساتنا الصناعية وتأهيلها لتكون قادرة على املنافسة يف 
هم الركائز أ أحدن اجلودة تعترب أ، ميكن القول  البحثوبعد التفصيل يف خمتلف حماور ومما سبق    
هم أنه ال يوجد مفهوم موحد من قبل أساسية ألي مؤسسة تبحث عن الريادة والتميز التنافسي، رغم األ

 اليتهم احلركات أوحتسينها، ومن  مهية اجلودةأعلى  تفاقانه هناك أال إالرواد والكتاب يف جمال اجلودة 
ل القرن العشرين، واليت كانت دارة اجلودة الشاملة اليت تبلورت خالإفلسفة حدثت ثورة يف جمال اجلودة هو أ

وتركيز  كبري  صبح هناك اهتمامأحيث  واليابانيني،  األمريكينيفكار جمموعة من الباحثني أنتاج وعصارة 
رب بالعنصر البشري الذي يعترب مفتاح جناح أكاهتمام صبح هناك أعلى رضا الزبون وحتقيق تطلعاته، كما 

 .وجوهرها مههاأىل جمموعة من املبادئ واليت يعترب التحسني املستمر إهذه الفلسفة، باإلضافة 
اجلودة الشاملة، حيث  دارةإ يعترب القلب النابض لفلسفة مت ذكره سابقاكما املستمر للجودة  فالتحسني 

خصوصا منهج التحسني  بالغا، هتمامااتوليه منها خصوصا اليابانية العاملية ن الكثري من املؤسسات أ
اليت  األدواتترب سر جناح املؤسسات اليابانية ومتيزها، كما توجد جمموعة من ر الكايزن الذي يعاملستم

مهها خمطط باريتو، حلقات اجلودة ومنهج أهداف ممارسات التحسني املستمر للجودة من أتساهم يف حتقيق 
 االحنراف السداسي.

مهية حتقيق املؤسسة مليزة تنافسية وذلك من خالل حصوهلا على موارد ال أ البحثيف  مت تناولكما 
يف صناعة املؤسسات الصناعية ميتلكها املنافسني واستقطاب املهارات والكفاءات املتميزة اليت تساهم 

تنمية  ملزاياها التنافسية والعمل على استدامتها من خالل الرفع من كفاءهتا الداخلية وحتقيق اجلودة املتفوقة،
يف بارزا وهاما واالستجابة الفورية والسريعة للعمالء واليت يلعب فيها التحسني املستمر للجودة دورا  اإلبداع

 حتقيقها.
جاء ليساهم ويثري اجلانب النظري ملفهوم التحسني املستمر  هذا البحثن أومما سبق ميكن القول 

سقاطه على بيئة االعمال اجلزائرية اليت ختتلف إوحماولة ة مهيته يف صناعة املزايا التنافسية املستدامأاجلودة و 
عن مثيلتها الدولية، وذلك بدراسة جمموعة من املؤسسات الصناعية اجلزائرية الناشطة يف والية سطيف، 

يستفيد منها  أن والتوصيات اليت ميكن قرتاحاتمن النتائج وتقدمي جمموعة من اال واخلروج مبجموعة
التوسع فاق ميكن للباحثني يف اجملال األات الصناعية اجلزائرية، مع تقدمي جمموعة من املسريون يف املؤسس

 فيها.
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 وال. نتائج البحث:أ

مهية التحسني املستمر جلودة أاليت تدور حول  جوانبهاوخمتلف  البحثلعناصر  اتناوله سابق مت مما
  اخلروج بالنتائج التالية: ناميكن ،املنتجات يف صناعة املزايا التنافسية املستدامة

هناك اختالف بني املهتمني مبوضوع اجلودة حول مفهوم موحد للجودة، حيث من وجهة نظر .1
حتقيق متطلبات  والقدرة على البحثخرى هي أما من جهة أ ،هنا املطابقة للمواصفاتأباملؤسسات 

للسمعة  وحتسينها من حتقيق املؤسسةمهية حتقيق اجلودة أنه هناك اتفاق مت حول أال إوتطلعات الزبون، 
 ؛وزيادة رحبيتها اجليدة لدى عمالئها

كد من اجلودة لكن مع جراء فحص شامل للتأإحيث كان يتم  ،الزمنلقد تطور مفهوم اجلودة عرب .2
مر أصبح غري  لكن هذا األ ،حصائية لتأكد من اجلودةاإلساليب األنتاج مت االعتماد على توسع حجم اإل

ساسية األكايف لذلك مت االعتماد على الضبط الشامل للجودة أي الوقاية بدل العالج والذي يعترب النواة 
 ؛دارة اجلودة الشاملةإحلركة 

ساسي هلا وذلك بالرتكيز األالعميل اهلدف  ءرضاإو منهج جيعل من أدارة اجلودة الشاملة فلسفة إتعترب .3
هنا أساسية اليت من شاألعلى اجلوانب السلوكية داخل املؤسسة، وذلك باالعتماد على جمموعة من املبادئ 

هم هذه املبادئ يف دعم القيادة لفلسفة عن طريق دعم مشاركة أ وتتجلى ،ن تساهم يف جناح هذه الفلسفةأ
 ؛خري جوهر هذه الفلسفةاألاملستمر والذي يعترب هذا  العاملني داخل للمؤسسة للقيام بعمليات التحسني

ما بالنسبة أواحلفاظ على والئه ملنتجاهتا،  الزبونرضا دارة اجلودة الشاملة يف حتقيق املؤسسة لإمهية أتظهر .4
 كمادائهم،  أ املستمر وحتسنيوالقيام بالتحسني  االبتكارتساهم يف توفري بيئة تشجع على  فإهناللعاملني 

من املمكن من حتقيق  أصبححيث  ة املؤسسة،إنتاجي من دارة اجلودة الشاملة يف الرفعإمهية أ تتجلى
 ؛تكلفة وهو الذي مل يكن من املمكن من قبل والذي يساهم يف زيادة رحبيتها بأقلمنتوجات ذات جودة 

دارة إىل بناء نظام إهتدف  اليتهدف الكثري من املؤسسات  ISO9001 شهادة يعترب احلصول على.5
نه يساعد املؤسسات على التحكم أحيث  الشاملة،دارة اجلودة إالذي تبىن الكثري من مبادئ  فعال،اجلودة 

يزيد من والء العميل وحيسن  ISO 9001على شهادة  املؤسسةن حصول أكما  ،أفضليف عملياهتا بشكل 
 ؛من مسعتها يف السوق

صبحت مفهوم امليزة التنافسية من املفاهيم أساسي ألي مؤسسة، حيث أيعترب التميز التنافسي هدف .6
من  أفضلىل حتقيق منتجات ذات قيمة بالنسبة للزبائن إحيث تسعى املؤسسات  بالغة، مهيةأاليت تكتسي 
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تكلفة مقارنة  بأقلساسني يتمثل يف حتقيق منتجات أامليزة التنافسية شكلني  تأخذن أاملنافسني، وميكن 
 ؛له قيمة مرتفعة بالنسبة للزبائن و تقدمي منتوج مميز وفريدأاملنافسني 

ن امليزة التنافسية أحيث  ،ىل احلصول على ميزة تنافسية والعمل على استدامتهاإتسعى املؤسسات .7
 ؛املستدامالقيمة للزبون وتضمن حتقيق الربح  فريدة ختلق عن طريق تطبيق اسرتاتيجية تنجماملستدامة 

ساسية اليت تساعد يف بناء امليزة التنافسية املستدامة واملتمثلة يف حتقيق األتوجد جمموعة من العوامل .8
 ؛بداع املتفوق واالستجابة السريعة ملتطلبات العمالءاإلاجلودة املتفوقة، الكفاءة املتفوقة، 

ارد واملهارات الفائقة واليت متتلكها حتقيق امليزة التنافسية مصدره داخلي يعتمد باألساس على املو .9
نادرة وصعبة التقليد من طرف املنافسني  ،ن متتلك موارد قيمةأجيب على املؤسسة  املؤسسة، حيث

 ؛ىل مهاراهتا الفردية واجلماعيةإباإلضافة 
السرتاتيجية قيادة التكاليف قصد ختفيض  نتهاجهااعند  األخطاءتركز املؤسسة على املطابقة وغياب .11

 تنتهجاملؤسسة  ما كانت ما إذاأاحلجم،  قتصادياتارباح باالعتماد على واألالتكاليف ورفع احلصة السوقية 
 ؛إسرتاتيجية التمايز فهي تركز على تصميم املنتج متفوق مقارنة باملنافسني هبدف زيادة وفاء الزبائن

منتجات  إنتاجدارة اجلودة الشاملة أصبح باإلمكان إ، ففي ظل امليزة التنافسيةتساهم اجلودة يف تعزيز .11
ن حتسني اجلودة يساهم يف ختفيض التكاليف، وزيادة والء الزبائن أذات جودة عالية بأقل التكاليف، حيث 

 ؛ملنتجاهتا وزيادة حصتها السوقية
ات والعمليات داخل املؤسسة هبدف ىل التحسني الدائم للمنتجإالتحسني املستمر للجودة يهدف .12

حسن، واألىل احلصول دائما على الشيء اجلديد إرضاء تطلعات الزبون ورغباته، حيث تسعى املؤسسة إ
 ؛حيث يعترب التحسني املستمر مسؤولية اجلميع داخل املؤسسة

مدروسة بشكل عملية تدرجيية يف شكل خطوات صغرية نه أ منهج الكايزنيعترب التحسني املستمر وفق .13
مقارنة باملوارد املادية والتكنولوجية،  أكربيتم الرتكيز على العنصر البشري بشكل  جيد وال تأيت دفعة واحدة

 ؛حداث تغريات صغرية وبسيطة غري مكلفة مقارنة بالتغيري اجلذريإبغية 
خطاء واملوارد األض رضاء الزبون وحتقيق تطلعاته مع ختفيوإىل حتسني اجلودة إيهدف التحسني املستمر .14

 ؛املستخدمة
دوات اجلودة السبعة كما توجد جمموعة من ألنجاح عمليات التحسني املستمر ميكن االعتماد على .15

 ؛املناهج الداعمة لنجاح تطبيق ممارسات التحسني املستمر للجودة
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ثري حول تقسيمها، هم القضايا اليت هتتم هبا املؤسسة حيث هناك اختالف كأتكاليف اجلودة من  تعترب.16
خطاء واألن التحسني املستمر يساهم يف ختفيض تكاليف اجلودة عن طريق القضاء على العيوب أحيث 

 ؛ومنه جعل تكاليف الفشل يف أدين مستوى
املزايا التنافسية يف املؤسسة من خالل الرفع يف  استدامةسهام التحسني املستمر للجودة يف إيظهر .17

 ؛الفورية ملتطلبات الزبائن وحتقيق االستجابةتنمية االبداع  الداخلية،الكفاءة 
بني تبين ممارسات التحسني املستمر للجودة وصناعة املزايا التنافسية يف املؤسسات  ارتباطهناك .18

 ؛الصناعية
طارات يف املؤسسات الصناعية ألمهية ممارسات التحسني املستمر للجودة يف يوجد إدراك من قبل اإل.19

 ؛استدامة املزايا التنافسية
يرتبط تطبيق ممارسات التحسني املستمر للجودة يف املؤسسات الصناعية مبجموعة من املعوقات املالية، .21

 ؛الثقافية واملتعلقة ببيئة العمل
وبعد استعراض النتائج ميكن القول ـأن هذه الدراسة مست جوانب أخرى من مفاهيم التحسني املستمر 
مل تشملها الدراسات السابقة اليت اقتصرت على دراسة مفهوم التحسني املستمر من جانب واحد، حيث 

تحسني املستمر يف حول مسامهة ال خزار األخضرالدراسة ودراسة  نتائج هناك اتفاق بنيمت اخللوص إىل أن 
فيما خيص أن هناك تأثري  ماجد حممد صاحلتنمية اإلبداع داخل املؤسسات، كما اتفقت الدراسة مع دراسة 

  Pedro C. Oprimeوأيضا هناك اتفاق مع دراسة ، للتحسني املستمر يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة 

خلصت إىل أن أنشطة التحسني املستمر تساهم يف حتسني اإلنتاجية واجلودة وختفيض الوقت والتكلفة  اليت
حول أن مصادر  Kuo-Feng Huang كما اتفقت الدراسة مع دراسة   ،أيضا وهو ما توصل إليه حبثنا
ها واليت بإمكاهنا أن حتقق يت متتلكتمثل يف املوارد والقدرات املتفوقة  للمؤسسة الت امليزة التنافسية املستدامة

التميز، وميكن القول أن هذه الدراسة جاءت كتأكيد للدراسات السابقة اليت تناولت املوضوع وأثرته من 
عدة جوانب كما ان هذا البحث ألقى الضوء على جانب املعوقات اليت حتول دون تطبيق ممارسات 

 فلت عنه باقي الدراسات السابقة.التحسني املستمر للجودة يف املؤسسات الصناعية واليت أغ
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 ثانيا. املقترحات:

بعض التوصيات  قرتاحاعلى النتائج املتوصل عليها من الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، ميكننا  ابناء
 :يأيتواملقرتحات وهي كما 

ساسية األالعوامل  أحدللجودة باعتبارها  أكرب هتماماان تويل أ الصناعية اجلزائريةجيب على املؤسسات .1
اليت أثبتت جناحها يف ترقية مستوى  أفضل املمارسات اإلداريةتبين  وذلك من خالل من تنافسيتها. يف الرفع

  ؛اجلودة داخل املؤسسة وزيادة تنافسيتها
كدت جناحها يف ترقية أدارة اجلودة الشاملة واليت إعلى تبين فلسفة الصناعية اجلزائرية عمل املؤسسات . 2

، وميكنها يف هذا اجملال االستفادة من جتارب املؤسسات على املستوى العاملي تنافسية الكثري من املؤسسات
 ؛اليت جنحت يف تطبيق هذا املدخل، مثل شركة موتوروال، وجتارب بعض الشركات اليابانية

التحسني املستمر  والعاملني يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية بأمهية تبين ممارسات توعية املسريين. 3
، وقد يكون ذلك من خالل إعداد برامج تكوينية، وبرجمة حصص تعليمية للتدريب على اجلودة للجودة

، مع اإلشارة إىل ضرورة اعتماد حلقات اجلودة، واألساليب اإلحصائية ومناهج حتسني جودة املنتجات
 ؛وفرق حتسني اجلودة، كآليات فعالة حلل مشكالت اجلودة من املصدر

ممارسات التحسني  الفعال تطبيقلاجلزائرية توفري ثقافة تنظيمية داعمة لجيب على املؤسسات الصناعية .4
، وذلك من خالل تعزيز السلوكيات اإلجيابية يف العمل، والتشجيع على الرقابة الذاتية يف املستمر للجودة

 ؛العاملنيتعزيز روح املبادرة واإلبداع لدي و  العمل،

للجودة  كنظام ISO9001 اجلودة شهادةجيب على املؤسسات الصناعية اجلزائرية السعي للحصول على .5
ترسيخ مفاهيم يتكامل مع خمتلف أنظمة اجلودة األخرى املتصلة بالبيئة والسالمة املهنية، وهو ما يساهم يف 

 بشكل أفضل يف بيئة العمل؛ وممارسات التحسني املستمر للجودة

ساسية األمؤسسات الصناعية اجلزائرية الرتكيز على العنصر البشري الذي يعترب الركيزة للمن الضروري .6
 ؛فكاربداء األإحتفيزه على و  دوات اجلودةأتدريبه على  من خالل ؛ وذلكلنجاح فلسفة التحسني املستمر

على املؤسسات الصناعية اجلزائرية العمل على اكتساب املوارد الفائقة التميز واستقطاب الكفاءات جيب .7
 ؛احمللية والدوليةاألسواق واملهارات املميزة القادرة على حتقيق التميز التنافسي يف 

ليت لديها باع  على املؤسسات الصناعية اجلزائرية االهتمام بالتجارب الدولية الناجحة خصوصا اليابانية ا.8
على قصص جناح املؤسسات اليابانية واألوروبية  باالطالع، وذلك كبري يف تطبيق فلسفة التحسني املستمر

 ؛واألمريكية، وخمتلف مشاريع اجلودة اليت تبنتها، وبرامج التحسني اليت اعتمدهتا



 الخاتمة 
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بتكاليف اجلودة والعمل على حتديديها  أكثر هتماماالالصناعية اجلزائرية لمؤسسات لمن الضروري .9
التقليل من العيوب  على مستوى عن طريق العمل أدىنىل إوقياسها بشكل دقيق، والعمل على ختفيضها 

نظمة إدارة التكاليف واالهتمام بنظام حماسبة التكاليف أ، وميكن ذلك من خالل تطبيق والتحسني املستمر
 ؛دراسة سلوك تكاليف اجلودة يف املؤسسات ، واالستفادة من خمتلف مناذجالتحليلية

املسامهة يف مشاريع التحسن املستمر للجودة لدى املؤسسات الصناعية اجلزائرية من  لدولةميكن ل.11
سواق احمللية والدولية األلتكون قادرة على منافسة نظريهتا العاملية يف  ودعم التنافسيةتأهيل ال برامج خالل

 ؛دارية احلديثةاألساليب اإلهم أعن طريق تطبيق 

والنظم  يتماشىويف جمال اجلودة ميكن للدولة االهتمام برتقية النظام الوطين للتقييس وحتديث آلياته مبا .11
رتقية جائزة اجلودة اجلزائرية اليت ب جانب االهتماممول هبا على املستوى الدويل، إىل عاحلديثة للتقييس وامل

اجلودة، ذلك من خالل زيادة االهتمام هبا أكثر وتقسيمها حسب حجم تعترب منوذج لتميز وحتسني 
تاحة الفرصة للمؤسسات إاملؤسسات الصناعية ليتسىن للمؤسسات املتوسطة والصغرية احلصول عليها، و 

 .الكبرية اخلدمية للحصول عليها ألهنا مقتصرة فقط على املؤسسات الصناعية

 فاق الدراسة:أثالثا. 

التطرق  واملهتمني لباحثنيا بإمكان جديدة، فاقاأن تفتح أ من املمكن اليت هبذه الدراسة مت القيامن أبعد 
 ليها وميكن تفصيلها فيمايلي:إ

يف ترسيخ ممارسات التحسني املستمر للجودة يف املؤسسات  ISO 9001 مهية احلصول على شهادةأ .1
 .الصناعية

 .والرفع من تنافسية املؤسسات االقتصاديةحلقات اجلودة كأداة للتحسني املستمر مهية تبين أ .2
 مكانية تطبيق منهج التحسني املستمر الكايزن يف املؤسسات الصناعية.إ .3
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 استمارة التحكيم: (1)الملحق رقم 
 

 (1جامعة فرحات عباس )سطيـــف 
  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 استمارة استطالع آراء المحكمين 

 ..................................................الفاضل: األستاذ 

 .الرتبة: ...................................................

 .الجامعة: .................................................
أهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة هتدف هذه االستمارة إىل دراسة 

من سيادتكم التكرم بإبداء رأيكم حول أبعادها وبنودها، ليتم توزيعها على إطارات ومسريي  أرجوللمؤسسات الصناعية الجزائرية. 
 بسطيف الصناعيةبعض املؤسسات 

 

 العينةالبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد أوال. 
 العمر: .1

  سنة  03أقل من 
  سنة 03إىل  03من 
  سنة 03إىل  04من 
  سنة  03أكثر من 

 المستوى التعليمي: .2
 متوسط 
 ثانوي 
 جامعي 

 سنوات الخبرة:.3
  سنوات  0أقل من 
  سنوات 43إىل  0من 
  سنة 40إىل  44من 
  سنة 03- 40من 
  سنة 03أكثر من 

 المؤسسة الخاصة بياناتال: ثانيا
 مدة نشاط: .1

   سنوات    0أقل من 
   سنة 40- 0من 
   سنة 00 – 41من 
   سنة 00أكثر من 
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 عدد العمال: .2
  عامل 03أقل من 
  عامل 003أقل من – 03من 
  003 عامل فما أكثر 

 نطاق السوق:.3
   حملي 
 وطين 
  املؤسسة مصدرة 

 

 التحكيم:مالحظة حول قواعد 
( يف خانة قرار التحكيم إذا كانت الفقرة مناسبة أو غري مناسبة، حسب احلالة، وكتابة ما يراه احملكم   Xالرجاء وضع إشارة )

 مناسبا كبديل للفقرة غري املناسبة.
 ثالثا. محاور الدراسة

 تقييم مستوى تبني ممارسات التحسين المستمر لجودة المنتجات لدى المؤسسات الصناعية في والية سطيف.. 1

 االختبارفقرات 
 قرار التحكيم

الفقرة البديلة في حالة عدم صالحية 
 الفقرة الواردة في االختبار

الفقرة 
 مناسبة

الفقرة غير 
 مناسبة

 : رؤية المؤسسة المبنية على التحسين المستمر للجودة1البند 

    ون.بالنسبة للزب متميزة هتدف املؤسسة اىل انتاج منتجات ذات قيمة.4

    خر..مع املؤسسات اال كسالح تنافسي املتفوقةتعترب املؤسسة اجلودة .0

    .سنيللجودة هبدف التفوق عن املناف املؤسسة مبادرات حتسني مستمرةلد. .0

    هناك دعم من االدارة العليا لعمليات التحسني املستمر داخل املؤسسة..0

طلبات على أولوية إرضاء متؤكد يمنهج التحسني املستمر للجودة باملؤسسة .0
 .بشكل متميز عن املنافسني يف السوق الزبون

   

 : ممارسات التحسين المستمر ذات العالقة بتصميم المنتوج )مرحلة التصميم(2البند 

.تويل املؤسسة أمهية كبرية لتحديد متطلبات الزبائن قبل البدء يف العملية 1
 اإلنتاجية.

   

تعمل املؤسسة على ترمجة املتطلبات اخلاصة بالزبون إىل تصميمات .7
 ومواصفات 

   

من خالل وظيفة البحث والتطوير تتوصل املؤسسة إىل حتديد التصميمات .8
 املقابلة للمتطلبات احملددة. 

   

    .تقوم املؤسسة بتحديد دقيق واضح للسوق املستهدف لتسويق منتجاهتا.9

 (التحسين المستمر المرتبطة بتحديد االحتياجات )المادية : ممارسات3البند 

    .بناءا على التصميمات املوضوعة يتم حصر كل احتياجات املواد األولية.43
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حترص املؤسسة على شراء املادة األولية باجلودة املطلوبة لتنفيذ لتصميمات .44
 املوضوعة.

   

تحقيق االحتياجات من املواد املطلوبة ل.املؤسسة ختتار أفضل املوردين لشراء 40
 املنتجات باملواصفات املطلوبة.

   

: ممارسات التحسين المستمر المتعلقة بالتدريب في مجال التحسين المستمر )التدريب على الجودة( )االحتياجات 4البند 
 البشرية(

لتصميمات ا.لد. املؤسسة برامج تدريبية للرفع من املؤهالت املطلوبة لتنفيذ 40
 املوضوعة.

   

    .يستفيد العاملون من دورات تدريبية يف جمال اجلودة.40

    لد. االفراد قدرات على التكيف مع التغريات والظروف املستجدة..40

.يؤمن العاملون باملؤسسة بأمهية التحسني املستمر جلودة املنتجات يف حتقيق 41
 .رضا الزبون

   

املؤسسة القدرة على استخدام ادوات عالج مشاكل ميتلك العاملون يف .47
 اجلودة.

   

 : ممارسات التحسين المستمر ذات العالقة باالحتياجات المالية5البند 

    ة..تعمل املؤسسة على توفري املوارد املالية الكافية لتنفيذ التحسينات املطلوب48

ت جماال حترص املؤسسة على توظيف مواردها املالية حسب أولويات.49
 التحسني احملددة.

   

.تعمل املؤسسة على التحسينات املستمرة التدرجيية الستغالل اقل حد من 03
 املوارد املالية.

   

 : ممارسات التحسين المستمر المرتبطة بالعمليات )تنفيذ التصميمات = المطابقة مع المتطلبات(6البند 

 واملناهج للقيام بعمليات التحسنيتستخدم املؤسسة جمموعة من االدوات .04
 املستمر للجودة.

   

املؤسسة تسعى اىل انتاج منتجات خالية من العيوب مطابقة للمواصفات .00
 بدقة متناهية.

   

    املؤسسة تقوم بالتحسني املستمر ملواصفات املنتجات بشكل مستمر..00

املؤسسة تسعى اىل القيام بالتحسينات الصغرية املستمرة يف مجيع .00
 العمليات.

   

 : ممارسات التحسين المستمر ما بعد العملية اإلنتاجية )التسليم، التعبئة والتغليف، االعالن ......(7البند 

.تقوم املؤسسة بقياس مد. رضا الزبون عن املنتجات بعد طرحها للقيام 00
 الالزمة.بالتحسينات 

   

.تستعمل املؤسسة الوسائل الدعائية للمنتوج اليت تساعد على جذب 01
 الزبائن.
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نفسها مع أفضل املنافسني لتحديد أحسن  باملقارنةتقوم املؤسسة .07
 املمارسات للقيام بعمليات التحسني املستمر للجودة.

   

 بالمؤسسة. : ممارسات التحسين المستمر المتعلقة ببيئة العمل8البند 

    متتلك املؤسسة ثقافة تنظيمية داعمة لعمليات التحسني املستمر للجودة..08

ابداعي حيقق باستمرار رضى العميل من خالل  انظام تطبق املؤسسة.09
 السعي املتواصل لتحقيق االداء االفضل.

   

تشجع املؤسسة العاملني على تقدمي االفكار للقيام بعملية التحسني .03
 املستمر للجودة.

   

تلتزم ادارة املؤسسة بأجراء التحسينات املقرتحة يف حالة ما إذا كانت .04
 مناسبة.

   

يوجد يف املؤسسة نظام اتصال فعال يساهم يف تثمني التحسينات .00
 والتطورات احملققة.

   

تدعم املؤسسة منهج حلقات اجلودة كأسلوب ادارة تشاركية يهدف اىل .00
 املستمر للمنتجات.التحسني 

   

.يوجد يف املؤسسة تنافس مجاعي تعاوين بني العاملني من اجل توليد افكار 00
 يف جمال التحسني املستمر للجودة.

   

 
 صناعة المزايا التنافسية في المؤسسات الصناعية بوالية سطيف واقع. 2

 فقرات االختبار
 قرار التحكيم

واردة الفقرة الالفقرة البديلة في حالة عدم صالحية 
 في االختبار

الفقرة 
 مناسبة

الفقرة غير 
 مناسبة

 : مستوى اعتماد المؤسسة على المهارات الفائقة لصناعة المزايا التنافسية1البند 
ائص متنح املنتجات خص مهارات فردية ومجاعيةاملؤسسة لديها .00

 فريدة.
   

املهارات الفردية واجلماعية اليت متكنها من املؤسسة متتلك .01
 القدرة على االستجابة السريعة لزبائنها.

   

قادرة على القيام  مهارات فردية ومجاعيةمتتلك املؤسسة .07
 .وبطريقة أفضل مقارنة باملنافسني باألعمال بسرعة أكرب

   

تسعي املؤسسة اىل تكريس االبداع عرب االتيان بكل ما هو .08
 يف منتجاهتا او عملياهتا. جديد

   

 : مستوى اعتماد المؤسسة على الموارد الفائقة لصناعة المزايا التنافسية2البند 
جمموعة من املوارد املالية، املادية والبشرية ذات املؤسسة متتلك .09

 نتجاهتا.ملتكون قادرة على زيادة القيمة املتصورة لزبائنها قيمة 
   

ها باقي اليت ال ميتلك نادرةالوارد جمموعة من املمتتلك املؤسسة .03
 .على حتقيق التفوق التنافسي املنافسني قادرة
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ليد من صعبة التق مالية، مادية وبشرية املؤسسة متتلك موارد.04
 طرف املنافسني يف السوق عن طريق شرائها او تطويرها.

   

 حسن استغالل موارد املنظمة املختلفة يف املؤسسة تسعى إىل.00
توفري خمرجات تفوق يف قيمتها قيمة املدخالت املستخدمة يف إنتاج 

 تلك املخرجات.

   

 مساهمة ممارسات التحسين المستمر في استدامة المزايا التنافسية في المؤسسات الصناعية بوالية سطيف.. 3

 فقرات االختبار

 قرار التحكيم

البديلة في حالة عدم صالحية الفقرة الواردة في الفقرة 
 االختبار

الفقرة 
 مناسبة

الفقرة 
غير 
 مناسبة

 : مساهمة ممارسات التحسين المستمر في استدامة الجودة المتفوقة1البند 
.تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تقدمي منتجات ذات 00

 جودة مطابقة ملتطلبات الزبون باستمرار
   

تساهم ممارسات التحسني املستمر يف رصد التغريات يف .00
متطلبات الزبون بشكل مستمر للتمكن من تطوير املنتوج وفقا 

 لتلك التغريات 

   

.آلية التحسني املستمر يف املؤسسة عامل رئيسي لتحقيق 00
 التفوق يف جودة املنتجات على املد. الطويل.

   

 المستمر في استدامة الكفاءة المتفوقةمساهمة ممارسات التحسين : 2البند 
.من خالل ممارسات التحسني املستمر تتمكن املؤسسة من 01

 السيطرة على التكاليف على مستو. خمتلف األنشطة.
   

تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تطوير اإلنتاجية .07
 باملؤسسة.

   

ملعيب اتساهم ممارسات التحسني املستمر يف القضاء على .08
 يف اإلنتاج.

   

 مساهمة ممارسات التحسين المستمر في استدامة اإلبداع المتفوق: 3البند 
.تشجع ممارسات التحسني املستمر على تنمية روح املبادرة 09

 واإلبداع لد. األفراد يف املؤسسة.
   

تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تواصل عمليات .03
 األقسام يف املؤسسة.اإلبداع على مستو. خمتلف 

   

متكن ممارسات التحسني املستمر يف املؤسسة من اكتشاف .04
 جماالت )فرص( االبتكار يف املنتجات.

   

 مساهمة ممارسات التحسين المستمر في تحقيق االستجابة الفورية: 4البند 

.من خالل ممارسات التحسني املستمر تتمكن املؤسسة من 00
 يف الوقت احملدد. تلبية متطلبات الزبون
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متكن ممارسات التحسني املستمر املؤسسة من معاجلة .00
 شكاو. الزبائن يف الوقت املناسب.

   

تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تفوق املؤسسة من .00
 حيث إيصال املنتوج اىل الزبون. 

   

 

 بوالية سطيف.معوقات تبني ممارسات التحسين المستمر بالمؤسسات الصناعية . .4

 فقرات االختبار

 قرار التحكيم

الفقرة البديلة في حالة عدم صالحية الفقرة الواردة في 
 االختبار

الفقرة 
 مناسبة

الفقرة 
غير 
 مناسبة

 : المعوقات اإلدارية لتبني ممارسات التحسين المستمر للجودة.1البند 
لفرصة ا.التقيد بإجراءات املؤسسة بشكل مطلق بدل اتاحة 00

 للعمل بشكل مرن.
   

عدم دعم االدارة العليا يف املؤسسة ملمارسات التحسني .01
املستمر للجودة كنتيجة لعدم وعي املسريين بأمهية التحسني 

 املستمر.

   

.عدم وجود نظام فعال لالتصاالت داخل املؤسسة يساهم 07
 يف تثمني عمليات التحسني املستمر للجودة.

   

 القرارات يف املؤسسة تعيق مشاركة العاملني يف تقدميمركزية .08
 مقرتحات لتحسني اجلودة.

   

 : المعوقات الثقافية لتبني ممارسات التحسين المستمر للجودة.2البند 
.عدم وجود مناخ تنظيمي يف املؤسسة يسمح للعاملني على 09

 حتقيق االبداع. 
   

املؤسسة بأمهية عدم نشر الوعي بني العاملني داخل .13
 التحسني املستمر للجودة.

   

يقاوم العاملني داخل املؤسسة التغيري الناجم عن التحسني .14
 املستمر للجودة.

   

ثقافة املؤسسة ال تعترب داعمة لتطبيق ممارسات التحسني .10
 املستمر

   

 ختوف العاملني من التغيري سبب رئيسي لعدم تبين ممارسات.10
 املستمرالتحسني 

   

 : المعوقات المالية لتبني ممارسات التحسين المستمر للجودة.3البند 
.عدم وجود موارد مالية كافية داخل املؤسسة للقيام 10

 بعمليات التحسني املستمر للجودة.
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تركيز املوارد املالية داخل املؤسسة على حتسني العملية .10
 االنتاجية دون باقي العمليات.

   

تركيز املؤسسة على عملية التغري اجلذري املكلف بدل القيام .11
 بالتحسينات املستمرة. 

   

 : معوقات بيئة العمل لتبني ممارسات التحسين المستمر للجودة.4البند 

.وجود الصراع بني العاملني داخل املؤسسة بدل التعاون يف 17
 حل مشاكل اجلودة.

   

املؤسسة كأداة للتحسني .عدم دعم حلقات اجلودة داخل 18
 املستمر للجودة.

   

.عدم توفر املؤسسة على املوارد املادية الالزمة لتطبيق 19
 التحسينات املطلوبة يف مكان العمل.

   

    
نتمىن ان  غير موافق تمـامـا، غير موافق، محـايـد، موافق، موافق تماما،هي:  واليت اخلمااسااااااااااااااييف هذا االستبيان سنستخدم سلم ليكارت 

 ونرجوا ان يتم ارسال االستبيان على الربيد االلكرتوين التايل: القيمة،نستفيد من مالحظاتكم 
herbadji_hamza@yahoo.com 
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 : يوضح قائمة المحكمين(2)الملحق رقم 

 

 

 

 

 المؤسسة الجامعية العلميةالرتبة  المحكم سما
 1جامعة سطيف أستاذ محاضر أ  بوحرود فتيحة
 1جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي بورغدة حسين
 جامعة سعيدة أستاذ التعليم العالي بوزيان عثمان
 جامعة األغواط أستاذ التعليم العالي قويدر عياش

 جامعة باتنة محاضر أأستاذ  عبد الصمد نجوى
 1جامعة سطيف  أستاذ محاضر أ محمد العيدبيوض 

 1جامعة سطيف  أستاذ محاضر أ سكاك مراد
 جامعة ام البواقي أستاذ محاضر ب عطية يوسف

 1جامعة سطيف  أستاذ محاضر ب حططاش عبد الحكيم
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 : نموذج االستمارة المستخدم في الدراسة) 3(الملحق رقم

 
 –1سطيف–جامعة فرحات عباس 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم علوم التسيير
 

 

 

 

 .رقم االستمارة: ..............
 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.......

 تحية طيبة، وبعد:
 موضوع حول للحصول على شهادة الدكتوراه االستبيان إلنجاز بحث علمينضع بين أيديكم هذا 

اهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة في " 
 ." المؤسسات الصناعية بوالية سطيف

ذا هونظرا ألهمية مؤسستكم قمنا باختياركم كعينة لدراستنا الميدانية آملين أن تتفضلوا باستيفاء 
االستبيان باإلجابة على األسئلة المطروحة عليكم ونحن على ثقة من أن إجابتكم ستتصف بالدقة 

 والموضوعية واالهتمام بالشكل الذي يؤدي إلى التوصل لنتائج تخدم الهدف األساسي من هذا البحث.
راض ألغأحيطكم علما بأن كافة المعلومات التي سيتم جمعها من خالل هذه االستمارة ستستخدم 

 .البحث العلمي فقط
إن نجاح هذه الدراسة يتوقف على مشاركاتكم الفاعلة، شاكرين لكم اهتمامكم الذي هو محل 

 تقديرنا.
 مع خالص التحية...

 .الباحث
 (في الخانة المناسبةX)االجابة تكون بوضع إشارة 

 

المؤسسات الصناعية بوالية سطيف.الموضوع: استمارة موجهة إلطارات   
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 الجزء األول: البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد العينة
 : العمر .1

  سنة  03أقل من 
  سنة 03إلى  03من 
  سنة 03إلى  01من 
  سنة  03أكثر من 

 المستوى التعليمي:  .2
 متوسط 
 ثانوي 
 جامعي 

 :االقدمية .3
  سنوات  0أقل من 
  سنوات 13إلى  0من 
  سنة 10إلى  11من 
  سنة 03- 10من 
  سنة 03أكثر من 

 بيانات المؤسسةالجزء الثاني: 

  :مدة نشاط .1
   سنوات    0أقل من 
   سنة 10- 0من 
   سنة 00 – 11من 
   سنة 00أكثر من 

  عدد العمال: .2
  عامل 03أقل من 
  عامل 003أقل من – 03من 
  003 عامل فما أكثر 

 :نطاق السوق .3
   محلي 
 وطني 
   مصدرةالمؤسسة 
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 المنتجات.المؤسسة لممارسات التحسين المستمر لجودة  المحور االول: تقييم مستوى تبني 

 

 

موافق 
 تماما

 
(5) 

 موافق
 
 
(4) 

 محايد
 

 
(3) 

غير 
 موافق

 
(2) 

غير 
موافق 
 تماما
(1) 

 الرقم الفقرة

: رؤية المؤسسة المبنية على التحسين المستمر للجودة1البند   
 1 تسعى املؤسسة اىل انتاج منتجات ذات قيمة متميزة بالنسبة للزبون.     
 2 .االخر. املؤسسات مع تنافسي كسالح اجلودة املؤسسة تعترب     
 3 .للجودة املستمر التحسني عمليات للمؤسسة العليا االدارة تدعم     
 4 .املنافسني عن متميز بشكل الزبون ارضاء اولوية على املؤسسة تؤكد     

 : ممارسات التحسين المستمر ذات العالقة بتصميم المنتوج )مرحلة التصميم(2البند 

 5 .ملية اإلنتاجعتويل املؤسسة أمهية كبرية لتحديد متطلبات الزبائن قبل البدء يف      

 6 تعمل املؤسسة على ترمجة املتطلبات اخلاصة بالزبون إىل تصميمات ومواصفات.     

 للمتطلبات بلةاملقا التصميمات والتطوير البحث وظيفة خالل من املؤسسة تتوصل     
 .احملددة

7 

 8 منتجاهتا تسويقل املستهدف للسوق واضح بتحديد املؤسسة تقوم املنتج لتصميم     

 : ممارسات التحسين المستمر المرتبطة بتحديد االحتياجات )المادية(3البند 

 9 .املوضوعة التصميمات على بناءا االولية املواد احتياجات حصر يتم     

 باجلودة املطلوبة لتنفيذ لتصميماتحترص املؤسسة على شراء املادة األولية      
 املوضوعة

11 

املؤسسة أفضل املوردين لشراء االحتياجات من املواد لتحقيق املنتجات ختتار      
 باملواصفات املطلوبة.

11 

 : ممارسات التحسين المستمر المتعلقة بالتدريب في مجال التحسين المستمر )االحتياجات البشرية(4البند 
املؤسسة برامج تدريبية للرفع من املؤهالت املطلوبة لتنفيذ التصميمات لد.      

 املوضوعة.
12 

 11 يستفيد العاملون من دورات تدريبية يف جمال اجلودة.     

 11 على التكيف مع التغريات والظروف املستجدة. ميتلك االفراد القدرة     
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قيق رضا املستمر جلودة املنتجات يف حتيؤمن العاملون باملؤسسة بأمهية التحسني      
 .الزبون

15 

 : ممارسات التحسين المستمر ذات العالقة باالحتياجات المالية5البند 
 16 تعمل املؤسسة على توفري املوارد املالية الكافية لتنفيذ التحسينات املطلوبة.     

سني جماالت التححترص املؤسسة على توظيف مواردها املالية حسب أولويات      
 احملددة.

17 

 18 الغري مكلفة.تعمل املؤسسة على التحسينات املستمرة التدرجيية      

 : ممارسات التحسين المستمر المرتبطة بالعمليات )تنفيذ التصميمات = المطابقة مع المتطلبات(6البند 
 19 املستمر.ناهج التحسني مو  ادوات املؤسسةتستخدم      

 بدقة تللمواصفا مطابقة العيوب من خالية منتجات انتاج اىل املؤسسة تسعى     
 .كبرية

21 

 21 .املنتجات ملواصفات املستمر بالتحسني املؤسسة تقوم     

 : ممارسات التحسين المستمر ما بعد العملية اإلنتاجية )التسليم، التعبئة والتغليف، االعالن ......(7البند 
بقياس مد. رضا الزبون عن املنتجات بعد طرحها للقيام تقوم املؤسسة      

 بالتحسينات الالزمة.
22 

 21 .الزبائن جلذب والدعاية االشهار برامج املؤسسة تستعمل     

يام نفسها مع أفضل املنافسني لتحديد أحسن املمارسات للق باملقارنةتقوم املؤسسة      
 بعمليات التحسني املستمر للجودة.

21 

 : ممارسات التحسين المستمر المتعلقة ببيئة العمل بالمؤسسة.8البند 
 25 متتلك املؤسسة ثقافة تنظيمية داعمة لعمليات التحسني املستمر للجودة.     

 26 .اجلديدة االفكار تقدمي على العاملني املؤسسة تشجع     

 27 ناسبة.ما إذا كانت م تلتزم ادارة املؤسسة بأجراء التحسينات املقرتحة يف حالة     

 28 يوجد يف املؤسسة نظام اتصال فعال يساهم يف تثمني التحسينات احملققة.     

كأسلوب ادارة تشاركية يهدف اىل   "حلقات اجلودة"تدعم املؤسسة منهج      
 التحسني املستمر للمنتجات.

29 

 11 تمر للجودة.التحسني املسيوجد يف املؤسسة تنافس تعاوين بني العاملني من اجل      
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 :صناعة المزايا التنافسية في المؤسسة. واقع المحور الثاني 

 غير الفقرة الرقم
موافق 
 تماما
(1) 

 غير
 موافق

 
(2) 

 محايد
 
 
(3) 

 موافق
 
 
(4) 

موافق 
 تماما
 
(5) 

 التنافسية: مستوى اعتماد المؤسسة على المهارات الفائقة لصناعة المزايا 1البند 
      متنح املنتجات خصائص فريدة. (compétences)متتلك املؤسسة مهارات 11
اليت متكنها من القدرة على (compétences)متتلك املؤسسة املهارات  12

 االستجابة لزبائنها بطريقة أفضل من املنافسني.
     

باألعمال بسرعة قادرة على القيام (compétences)متتلك املؤسسة مهارات  11
 .بطريقة أفضل من املنافسني أكرب

     

 االتيان على القادرة الكفاءات استقطاب عرب االبداع تكريس اىل املؤسسة تسعى 11
 .منتجاهتا يف جديد هو ما بكل

     

 : مستوى اعتماد المؤسسة على الموارد الفائقة لصناعة المزايا التنافسية2البند 
      .الزبائن رضا زيادة على وقادرة(Précieuse) قيمة املؤسسة موارد 15
      .املنافسني باقي ميتلكها ال موارد املؤسسة متتلك 16
      .املنافسني طرف من التقليد صعبة موارد املؤسسة متتلك 17
      ها.حسن استغالل موارد املؤسسة إىلتسعى  18

  استدامة المزايا التنافسية في المؤسسة.المحور الثالث: اهمية التحسين المستمر في 

 غير لفقرةا الرقم
موافق 
 تماما
(1) 

 غير
 موافق

 
(2) 

 محايد
 
 
(3) 

 موافق
 
 
(4) 

موافق 
 تماما
 
(5) 

 : مساهمة ممارسات التحسين المستمر في استدامة الجودة المتفوقة1البند 
ة ملتطلبات مطابقتساهم ممارسات التحسني املستمر يف تقدمي منتجات ذات جودة  19

 الزبون باستمرار
     

 املنتج لتطوير زبونال متطلبات يف التغري رصد يف املستمر التحسني ممارسات تساهم 11
 .وفقها
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      .املنتجات ودةج يف التفوق لتحقيق عامل املؤسسة يف املستمر التحسني ممارسات 11
 استدامة الكفاءة المتفوقةمساهمة ممارسات التحسين المستمر في : 2البند 

      .املستمر التحسني ممارسات خالل من التكاليف على السيطرة من املؤسسة تتمكن 12
      تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تطوير اإلنتاجية باملؤسسة. 11
      تساهم ممارسات التحسني املستمر يف القضاء على املعيب يف اإلنتاج. 11

 مساهمة ممارسات التحسين المستمر في استدامة اإلبداع المتفوق: 3البند 
تشجع ممارسات التحسني املستمر على تنمية روح املبادرة واإلبداع لد. األفراد  15

 يف املؤسسة.
     

تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تواصل عمليات اإلبداع على مستو. خمتلف  16
 األقسام يف املؤسسة.

     

متكن ممارسات التحسني املستمر يف املؤسسة من اكتشاف جماالت )فرص(  17
 االبتكار يف املنتجات.

     

 مساهمة ممارسات التحسين المستمر في تحقيق االستجابة الفورية: 4البند 
      .احملدد وقتال يف الزبون متطلبات تلبية من املستمر التحسني ممارسات متكن 18
التحسني املستمر املؤسسة من معاجلة شكاو. الزبائن يف الوقت متكن ممارسات  19

 املناسب.
     

تساهم ممارسات التحسني املستمر يف تفوق املؤسسة من حيث إيصال املنتوج اىل  51
 الزبون. 

     

 ة.املحور الرابع: معوقات تبني ممارسات التحسين املستمر باملؤسس

 غير لفقرةا الرقم
موافق 
 تماما
(1) 

 غير
 موافق

 
(2) 

 محايد
 
 
(3) 

 موافق
 
 
(4) 

موافق 
 تماما
 
(5) 

 : المعوقات اإلدارية لتبني ممارسات التحسين المستمر للجودة.1البند 
      التقيد بإجراءات املؤسسة بشكل مطلق بدل اتاحة الفرصة للعمل بشكل مرن. 51
 الوعي دمع نتيجة املستمر التحسني ملمارسات للمؤسسة العليا االدارة دعم عدم 52

 .بأمهيته
     

عدم وجود نظام فعال لالتصاالت داخل املؤسسة يساهم يف تثمني عمليات  51
 التحسني املستمر للجودة.

     

مركزية القرارات يف املؤسسة تعيق مشاركة العاملني يف تقدمي مقرتحات لتحسني  51
 اجلودة.
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 لتبني ممارسات التحسين المستمر للجودة.: المعوقات الثقافية 2البند 
 حتقيق من املؤسسة يف للعاملني يسمح املؤسسة يف تنظيمي مناخ وجود عدم 55

 .االبداع
     

      عدم نشر الوعي بني العاملني داخل املؤسسة بأمهية التحسني املستمر للجودة. 55
      املستمر حسنيالت ممارسات تبين لعدم سبب ومقاومته التغيري من ملنياالع ختوف 55

 : المعوقات المالية لتبني ممارسات التحسين المستمر للجودة.3البند 
عدم وجود موارد مالية كافية داخل املؤسسة للقيام بعمليات التحسني املستمر  55

 للجودة.
     

اقي بتركيز املوارد املالية داخل املؤسسة على حتسني العملية االنتاجية دون  55
 العمليات.

     

      تركيز املؤسسة على عملية التغري اجلذري املكلف بدل القيام بالتحسينات املستمرة.  50
 : معوقات بيئة العمل لتبني ممارسات التحسين المستمر للجودة.4البند 

      وجود الصراع بني العاملني داخل املؤسسة بدل التعاون يف حل مشاكل اجلودة. 51
      داخل املؤسسة كأداة للتحسني املستمر للجودة. "حلقات اجلودة"عدم دعم  52
عدم توفر املؤسسة على املوارد املادية الالزمة لتطبيق التحسينات املطلوبة يف مكان  53

 العمل.
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 : قائمة المؤسسات الصناعية محل الدراسة(4)الملحق رقم 

 عدد االستمارات المؤسسة الرقم

 Semital 01مؤسسة انجاز الهياكل المعدنية  01

 01 المؤسسة الوطنية للنجارة العامة 02

 10 مطاحن الزهرة تينفوي 03

 10 للصناعات الكهرو منزلية New Vigossمؤسسة  04

 10 مطاحن إسعادي 05

 Forza metal 01مؤسسة  06

 10 مؤسسة الزهرة لصناعة األلعاب 07

 10 مؤسسة لويزة للصناعات الغذائية 08

 10 مؤسسة تحويل الورق والكرتون للشرق 09

 ENASEL 10المؤسسة الوطنية لألمالح  10

 10 مؤسسة مصطفاي ترادينغ 11

 Polymez 02مؤسسة االخوة مزلوق  12

 ENPC 06مجمع  13

 01 شركة األكياس واألشرطة البالستيكية 14

 PROFIPLAST 05مجمع شيالي  15

 Siplast 14مؤسسة حقن البالستيك  16

 AMC 10المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والرقابة  17

 TREFISOUD 09مؤسسة  18

 ESCEMA 01مجمع  19

 11 لصناعة الزجاج VITROSAKمؤسسة  20

 10 مؤسسة بوحدرة لصناعة السيراميك 21

 11 مؤسسة المول  22

 10 الغذائيةمؤسسة البركة للصناعات  23

 EPE ACED 07 مؤسسة الصناعات الجلدية 24

 Colplast  10مؤسسة  25

 10 مؤسسة الفوارة للصناعات الغذائية 26

 11 لصناعة الكوابل FAYCABLEمؤسسة  27

 K-PLAST 04مجمع  28

 FADIRCO 20مؤسسة  29

 10 مؤسسة فرحة 30

 10 المؤسسة الوطنية للدهن 31

 10 لصناعة البالط والسيراميكمؤسسة بوجيل  32
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 01 مؤسسة مامي للمشروبات الغازية 33

 HIDAB PLAST 02مؤسسة  34

 EULY PLAST 07مؤسسة  35

 

   النتائج المتعلقة بالمتغيرات الشخصية والمؤسسية ألفراد العينة :(5)الملحق رقم 

 العمر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,8 28,8 28,8 57 سنة 30 من اقل 

 64,1 35,4 35,4 70 سنة 40 الى 30 من

 88,4 24,2 24,2 48 سنة 50 الى 41 من

 100,0 11,6 11,6 23 سنة 50 من أكثر

Total 198 100,0 100,0  

 

 التعليمي المستوى

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 4 متوسط 

 14,1 12,1 12,1 24 ثانوي

 100,0 85,9 85,9 170 جامعي

Total 198 100,0 100,0  

 

 االقدمية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 33,8 33,8 33,8 67 سنوات 5 من اقل 

 55,6 21,7 21,7 43 سنوات 10 الى 5 من

 70,2 14,6 14,6 29 سنة 15 الى 11 من

 86,4 16,2 16,2 32 سنة 20 الى 16 من

 100,0 13,6 13,6 27 سنة 20 من أكثر

Total 198 100,0 100,0  
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 النشاط مدة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,6 6,6 6,6 13 سنوات 5 من اقل 

 27,3 20,7 20,7 41 سنة 15 الى 5 من

 36,4 9,1 9,1 18 سنة 25 الى 16 من

 100,0 63,6 63,6 126 سنة 25 من أكثر

Total 198 100,0 100,0  

 

 الحجم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5,1 5,1 5,1 10 عامل 50 من اقل 

 73,7 68,7 68,7 136 عامل 250 الى 50 من

 100,0 26,3 26,3 52 عامل 250 من أكثر

Total 198 100,0 100,0  

 

 السوق نطاق

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 9,1 9,1 9,1 18 محلي 

 78,3 69,2 69,2 137 وطني

 100,0 21,7 21,7 43 مصدرة المؤسسة

Total 198 100,0 100,0  
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: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مستوى تبني ممارسات (6)الملحق رقم 

 التحسين المستمر للجودة
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 838, 4,31 198 .للزبون بالنسبة متميزة قيمة ذات منتجات انتاج الى المؤسسة تسعى

 682, 4,36 198 .االخرى المؤسسات مع تنافسي كسالح الجودة المؤسسة تعتبر

 806, 4,20 198 .للجودة المستمر التحسين عمليات للمؤسسة العليا االدارة تدعم

 764, 4,35 198 .المنافسين عن متميز بشكل الزبون ارضاء اولوية على المؤسسة تؤكد

 827, 4,13 198 .اإلنتاج عملية في البدء قبل الزبائن متطلبات لتحديد كبيرة أهمية المؤسسة تولي

 917, 3,91 198 .ومواصفات تصميمات إلى بالزبون الخاصة المتطلبات ترجمة على المؤسسة تعمل

 932, 3,68 198 .المحددة للمتطلبات المقابلة التصميمات والتطوير البحث وظيفة خالل من المؤسسة تتوصل

 920, 3,84 198 منتجاتها لتسويق المستهدف للسوق واضح بتحديد المؤسسة تقوم المنتج لتصميم

 802, 3,95 198 .الموضوعة التصميمات على بناءا االولية المواد احتياجات حصر يتم

 918, 4,08 198 الموضوعة لتصميمات لتنفيذ المطلوبة بالجودة األولية المادة شراء على المؤسسة تحرص

 المنتجات لتحقيق المواد من االحتياجات لشراء الموردين أفضل المؤسسة تختار

 .المطلوبة بالمواصفات
198 4,11 ,900 

 1,093 3,48 198 .الموضوعة التصميمات لتنفيذ المطلوبة المؤهالت من للرفع تدريبية برامج المؤسسة لدى

 1,148 3,40 198 .الجودة مجال في تدريبية دورات من العاملون يستفيد

 909, 3,68 198 .المستجدة والظروف التغيرات مع التكيف على القدرة االفراد يمتلك

 رضا تحقيق في المنتجات لجودة المستمر التحسين بأهمية بالمؤسسة العاملون يؤمن

 .الزبون
198 3,89 ,839 

 931, 3,87 198 .المطلوبة التحسينات لتنفيذ الكافية المالية الموارد توفير على المؤسسة تعمل

 946, 3,72 198 .المحددة التحسين مجاالت أولويات حسب المالية مواردها توظيف على المؤسسة تحرص

 916, 3,73 198 .مكلفة الغير التدريجية المستمرة التحسينات على المؤسسة تعمل

 980, 3,71 198 .المستمر التحسين ومناهج ادوات المؤسسة تستخدم

 958, 4,04 198 .كبيرة بدقة للمواصفات مطابقة العيوب من خالية منتجات انتاج الى المؤسسة تسعى

 891, 4,06 198 .المنتجات لمواصفات المستمر بالتحسين المؤسسة تقوم

 بالتحسينات للقيام طرحها بعد المنتجات عن الزبون رضا مدى بقياس المؤسسة تقوم

 .الالزمة
198 3,95 ,874 

 1,181 3,31 198 .الزبائن لجذب والدعاية االشهار برامج المؤسسة تستعمل

 بعمليات للقيام الممارسات أحسن لتحديد المنافسين أفضل مع نفسها بالمقارنة المؤسسة تقوم

 .للجودة المستمر التحسين
198 3,63 1,013 

 1,084 3,51 198 .للجودة المستمر التحسين لعمليات داعمة تنظيمية ثقافة المؤسسة تمتلك

 1,096 3,43 198 .الجديدة االفكار تقديم على العاملين المؤسسة تشجع

 864, 3,79 198 .مناسبة كانت إذا ما حالة في المقترحة التحسينات بأجراء المؤسسة ادارة تلتزم

 1,044 3,38 198 .المحققة التحسينات تثمين في يساهم فعال اتصال نظام المؤسسة في يوجد

 المستمر التحسين الى يهدف تشاركية ادارة كأسلوب "الجودة حلقات" منهج المؤسسة تدعم

 .للمنتجات
198 3,43 1,082 

 1,070 3,40 198 .للجودة المستمر التحسين اجل من العاملين بين تعاوني تنافس المؤسسة في يوجد

 62634, 3,8113 198 للجودة المستمر التحسين ممارسات تبني مستوى

N valide (liste) 198   
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 : المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار لمحور صناعة المزايا التنافسية(7)الملحق رقم 
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 967, 3,69 198 .فريدة خصائص المنتجات تمنح (compétences)مهارات المؤسسة تمتلك

 على القدرة من تمكنها التي(compétences) المهارات المؤسسة تمتلك

 .المنافسين من أفضل بطريقة لزبائنها االستجابة
198 3,77 ,926 

 باألعمال القيام على قادرة(compétences) مهارات المؤسسة تمتلك

 .المنافسين من أفضل بطريقة أكبر بسرعة
198 3,69 ,935 

 االتيان على القادرة الكفاءات استقطاب عبر االبداع تكريس الى المؤسسة تسعى

 .منتجاتها في جديد هو ما بكل
198 3,44 1,106 

 951, 3,67 198 .الزبائن رضا زيادة على وقادرة(Précieuse) قيمة المؤسسة موارد

 1,082 3,43 198 .المنافسين باقي يمتلكها ال موارد المؤسسة تمتلك

 1,160 3,35 198 .المنافسين طرف من التقليد صعبة موارد المؤسسة تمتلك

 883, 3,95 198 .مواردها استغالل حسن إلى المؤسسة تسعى

 77184, 3,6244 198 المستدامة التنافسية المزايا صناعة

N valide (liste) 198   

 

: المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار لمحور أهمية التحسين المستمر 8)( رقم الملحق

 المزايا التنافسيةللجودة في استدامة 
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 828, 3,88 198 باستمرار الزبون لمتطلبات مطابقة جودة ذات منتجات تقديم في المستمر التحسين ممارسات تساهم

 843, 3,86 198 .وفقها المنتج لتطوير الزبون متطلبات في التغير رصد في المستمر التحسين ممارسات تساهم

 879, 3,86 198 .المنتجات جودة في التفوق لتحقيق عامل المؤسسة في المستمر التحسين ممارسات

 901, 3,67 198 .المستمر التحسين ممارسات خالل من التكاليف على السيطرة من المؤسسة تتمكن

 796, 3,89 198 .بالمؤسسة اإلنتاجية تطوير في المستمر التحسين ممارسات تساهم

 787, 3,99 198 .اإلنتاج في المعيب على القضاء في المستمر التحسين ممارسات تساهم

 949, 3,61 198 .المؤسسة في األفراد لدى واإلبداع المبادرة روح تنمية على المستمر التحسين ممارسات تشجع

 في األقسام مختلف مستوى على اإلبداع عمليات تواصل في المستمر التحسين ممارسات تساهم

 .المؤسسة
198 3,53 ,965 

 في االبتكار (فرص) مجاالت اكتشاف من المؤسسة في المستمر التحسين ممارسات تمكن

 .المنتجات
198 3,56 ,926 

 858, 3,88 198 .المحدد الوقت في الزبون متطلبات تلبية من المستمر التحسين ممارسات تمكن

 855, 3,83 198 .المناسب الوقت في الزبائن شكاوى معالجة من المؤسسة المستمر التحسين ممارسات تمكن

 845, 3,92 198 .الزبون الى المنتوج إيصال حيث من المؤسسة تفوق في المستمر التحسين ممارسات تساهم

 65867, 3,7883 198 التنافسية المزايا استدامة في المستمر التحسين ممارسات اهمية

N valide (liste) 198   
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 معوقات تبني ممارسات المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار لمحور :(9) رقم الملحق

 التحسين المستمر للجودة 
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 1,069 3,32 198 .مرن بشكل للعمل الفرصة اتاحة بدل مطلق بشكل المؤسسة بإجراءات التقيد

 1,093 3,11 198 .بأهميته الوعي عدم نتيجة المستمر التحسين لممارسات للمؤسسة العليا االدارة دعم عدم

 1,150 3,15 198 .للجودة المستمر التحسين عمليات تثمين في يساهم المؤسسة داخل لالتصاالت فعال نظام وجود عدم

 1,191 3,39 198 .الجودة لتحسين مقترحات تقديم في العاملين مشاركة تعيق المؤسسة في القرارات مركزية

 1,241 3,18 198 .االبداع تحقيق من المؤسسة في للعاملين يسمح المؤسسة في تنظيمي مناخ وجود عدم

 1,240 2,97 198 .للجودة المستمر التحسين بأهمية المؤسسة داخل العاملين بين الوعي نشر عدم

 1,141 3,06 198 المستمر التحسين ممارسات تبني لعدم سبب ومقاومته التغيير من العاملين تخوف

 1,219 3,15 198 .للجودة المستمر التحسين بعمليات للقيام المؤسسة داخل كافية مالية موارد وجود عدم

 1,157 3,22 198 .العمليات باقي دون االنتاجية العملية تحسين على المؤسسة داخل المالية الموارد تركيز

 1,097 2,97 198 .المستمرة بالتحسينات القيام بدل المكلف الجذري التغير عملية على المؤسسة تركيز

 1,233 3,11 198 .الجودة مشاكل حل في التعاون بدل المؤسسة داخل العاملين بين الصراع وجود

 1,137 3,16 198 .للجودة المستمر للتحسين كأداة المؤسسة داخل "الجودة حلقات" دعم عدم

 1,226 3,10 198 .العمل مكان في المطلوبة التحسينات لتطبيق الالزمة المادية الموارد على المؤسسة توفر عدم

 79896, 3,1461 198 للجودة المستمر التحسين ممارسات تبني معوقات

N valide (liste) 198   

 

 فرضياتها الفرعيةللفرضية األولى و SPSS: مخرجات )10 (الملحق رقم
ANOVA 

 العمر

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes ,410 3 ,137 ,345 ,793 

Intragroupes 76,873 194 ,396   

Total 77,283 197    

 

ANOVA 

 المستوى التعليمي

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 4,750 2 2,375 6,384 ,002 

Intragroupes 72,533 195 ,372   

Total 77,283 197    
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ANOVA 

 االقدمية

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 1,387 4 ,347 ,882 ,476 

Intragroupes 75,895 193 ,393   

Total 77,283 197    

 

ANOVA 

 مدة النشاط

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes ,961 3 ,320 ,814 ,487 

Intragroupes 76,321 194 ,393   

Total 77,283 197    

 

ANOVA 

 حجم المؤسسة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 7,476 2 3,738 10,441 ,000 

Intragroupes 69,807 195 ,358   

Total 77,283 197    

 

ANOVA 

 نطاق السوق

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 3,843 2 1,922 5,102 ,007 

Intragroupes 73,439 195 ,377   

Total 77,283 197    
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 فرضياتها الفرعيةللفرضية الثانية و SPSSمخرجات  :(11)الملحق رقم 
 

ANOVA 

 مدة النشاط

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 1,085 3 ,362 ,603 ,614 

Intragroupes 116,275 194 ,599   

Total 117,359 197    

 

ANOVA 

 حجم المؤسسة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 8,330 2 4,165 7,449 ,001 

Intragroupes 109,029 195 ,559   

Total 117,359 197    

 

ANOVA 

 نطاق السوق

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 6,977 2 3,489 6,163 ,003 

Intragroupes 110,382 195 ,566   

Total 117,359 197    
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 الثالثةلالنحدار الخطي البسيط للفرضية  SPSSمخرجات  :(12)الملحق رقم 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,761a ,579 ,577 ,50211 

a. Prédicteurs : (Constante), للجودة المستمر التحسين ممارسات تبني مستوى 

 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 67,946 1 67,946 269,508 ,000b 

Résidu 49,414 196 ,252   

Total 117,359 197    

a. Variable dépendante : المستدامة التنافسية المزايا صناعة 

b. Prédicteurs : (Constante), للجودة المستمر التحسين ممارسات تبني مستوى 
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 الثالثةلمعامل االرتباط للفرضية  SPSSمخرجات  :(13)الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 التنافسية المزايا صناعة

 المستدامة

 Corrélation de Pearson 1 المستدامة التنافسية المزايا صناعة

Sig. (bilatérale)  

N 198 

 **Corrélation de Pearson ,761 للجودة المستمر التحسين ممارسات تبني مستوى

Sig. (bilatérale) ,000 

N 198 

 **Corrélation de Pearson ,501 المستمر التحسين مدخل على المبنية المؤسسة رؤية

Sig. (bilatérale) ,000 

N 198 

 **Corrélation de Pearson ,549 المنتج بتصميم المتعلقة المستمر التحسين ممارسات

Sig. (bilatérale) ,000 

N 198 

 **Corrélation de Pearson ,524 المالية االحتياجات بتحديد المتعلقة المستمر التحسين ممارسات

Sig. (bilatérale) ,000 

N 198 

 مجال في بالتدريب المتعلقة المستمر التحسين ممارسات

 المستمر التحسين

Corrélation de Pearson ,659** 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 198 

 **Corrélation de Pearson ,642 المالية باالحتياجات العالقة ذات المستمر التحسين ممارسات

Sig. (bilatérale) ,000 

N 198 

 **Corrélation de Pearson ,653 بالعمليات المتعلقة المستمر التحسين ممارسات

Sig. (bilatérale) ,000 

N 198 

 **Corrélation de Pearson ,582 االنتاجية العملية بعد بما المتعلقة المستمر التحسين ممارسات

Sig. (bilatérale) ,000 

N 198 

 **Corrélation de Pearson ,689 العمل ببيئة المتعلقة المستمر التحسين ممارسات

Sig. (bilatérale) ,000 

N 198 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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  لالنحدار المتعدد التدريجي للفرضية الثالثة SPSSمخرجات  :(14)الملحق رقم 
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 
 المتعلقة المستمر التحسين ممارسات

 العمل ببيئة
. 

Pas à pas (Critère : Probabilité de F 

pour introduire <= ,050, Probabilité 

de F pour éliminer >= ,100). 

2 
 المتعلقة المستمر التحسين ممارسات

 المستمر التحسين مجال في بالتدريب
. 

Pas à pas (Critère : Probabilité de F 

pour introduire <= ,050, Probabilité 

de F pour éliminer >= ,100). 

3 
 المتعلقة المستمر التحسين ممارسات

 بالعمليات
. 

Pas à pas (Critère : Probabilité de F 

pour introduire <= ,050, Probabilité 

de F pour éliminer >= ,100). 

a. Variable dépendante : صناعة المزايا التنافسية المستدامة 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,689a ,475 ,472 ,56088 

2 ,745b ,555 ,550 ,51778 

3 ,777c ,604 ,598 ,48957 

a. Prédicteurs : (Constante), ممارسات التحسين المستمر المتعلقة ببيئة العمل 

b. Prédicteurs : (Constante),  المستمر المتعلقة ببيئة العملممارسات التحسين ممارسات  ,

 التحسين المستمر المتعلقة باالحتياجات البشرية

c. Prédicteurs : (Constante), ممارسات ,ممارسات التحسين المستمر المتعلقة ببيئة العمل 

,ممارسات التحسين المستمر المتعلقة بالعمليات التحسين المستمر المتعلقة باالحتياجات البشرية    
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ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 55,701 1 55,701 177,062 ,000b 

Résidu 61,659 196 ,315   

Total 117,359 197    

2 Régression 65,080 2 32,540 121,374 ,000c 

Résidu 52,279 195 ,268   

Total 117,359 197    

3 Régression 70,861 3 23,620 98,548 ,000d 

Résidu 46,499 194 ,240   

Total 117,359 197    

a. Prédicteurs : (Constante), ممارسات التحسين المستمر المتعلقة ببيئة العمل 
b. Prédicteurs : (Constante), التحسين المستمر المتعلقة باالحتياجات  ممارسات التحسين المستمر المتعلقة ببيئة العمل, ممارسات
 البشرية
c. Prédicteurs : (Constante),  ممارسات التحسين المستمر المتعلقة ببيئة العمل, ممارسات ممارسات التحسين المستمر المتعلقة
  بالعمليات, التحسين المستمر المتعلقة باالحتياجات البشرية
a. Prédicteurs : (Constante), سات التحسين المستمر المتعلقة ببيئة العملممار  

 

 

 للفرضية الرابعة وفرضياتها الفرعية SPSSمخرجات : (15)الملحق رقم 
ANOVA 

   العمر

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 1,196 3 ,399 ,918 ,433 

Intragroupes 84,271 194 ,434   

Total 85,467 197    

 

ANOVA 

 المستوى التعليمي

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes ,803 2 ,402 ,925 ,398 

Intragroupes 84,663 195 ,434   

Total 85,467 197    
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ANOVA 

 مدة النشاط

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 3,857 3 1,286 3,057 ,030 

Intragroupes 81,609 194 ,421   

Total 85,467 197    

 

ANOVA 

 حجم المؤسسة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 3,313 2 1,656 3,932 ,021 

Intragroupes 82,154 195 ,421   

Total 85,467 197    

 

ANOVA 

 نطاق السوق

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 1,661 2 ,830 1,932 ,148 

Intragroupes 83,806 195 ,430   

Total 85,467 197    

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

 األقدمية

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 3,458 4 ,864 2,034 ,091 

Intragroupes 82,009 193 ,425   

Total 85,467 197    
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 للفرضية الخامسة وملحقاتها SPSSمخرجات  :(16)الملحق رقم 
 

Corrélations 

 

 ممارسات تبني مستوى

 للجودة المستمر التحسين

 المعوقات

 االدارية

 المعوقات

 الثقافية

 المعوقات

 المالية

 معوقات

 العمل بيئة

 ممارسات تبني مستوى

 للجودة المستمر التحسين

Corrélation de Pearson 1 -,018 -,276** -,229** -,279** 

Sig. (bilatérale)  ,800 ,000 ,001 ,000 

N 198 198 198 198 198 

 **Corrélation de Pearson -,018 1 ,609** ,455** ,434 االدارية المعوقات

Sig. (bilatérale) ,800  ,000 ,000 ,000 

N 198 198 198 198 198 

 **Corrélation de Pearson -,276** ,609** 1 ,549** ,665 الثقافية المعوقات

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 198 198 198 198 198 

 **Corrélation de Pearson -,229** ,455** ,549** 1 ,609 المالية المعوقات

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 ,000  ,000 

N 198 198 198 198 198 

 Corrélation de Pearson -,279** ,434** ,665** ,609** 1 العمل بيئة معوقات

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 198 198 198 198 198 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,371a ,138 ,120 ,58768 

a. Prédicteurs : (Constante), بيئة العمل معوقات , االدارية   ,المعوقات المالية ,المعوقات 

 المعوقات الثقافية

 

 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 10,627 4 2,657 7,692 ,000b 

Résidu 66,656 193 ,345   

Total 77,283 197    

a. Variable dépendante : مستوى تبني ممارسات التحسين المستمر للجودة 

b. Prédicteurs : (Constante), بيئة العمل معوقات , االدارية  الثقافيةالمعوقات  ,المعوقات المالية ,المعوقات   
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 السلعية اتالمؤسس في والتنظيمية والتطبيقية النظرية األسس الشاملة الجودة إدارة عيشاوي، بن محدأ .1
 .3112 األردن، عمان، والتوزيع، لنشر حامد دار ،والخدمية

 للكتاب ثةاحلدي االكادميية ،التطبيق شروط-االساسيات-المفهوم الشاملة الجودة دارةإ بلية، احلبيب .3
 .3112 مصر، القاهرة، اجلامعي،

 العامة لعربيةا للمؤسسات التنافسية القدرات ودعم اإلستراتيجية اإلدارة اإلدارية، لتنمية العربية املنظمة .2
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 معايير طبيقوت الجودة ثقافة ترسيخ نحو وعملي نظري مدخل الشاملة الجودة ادارة شعبان، اهلل عبد اياد .4
 .3112 االردن، عمان، والتوزيع، لنشر زهران دار ،التميز

 . 3112، 6، دار صادر، بريوت، لبنان، ط لسان العربحممد ابن مكرم ابن منظور،  بناالدين  مجال .5
الجودة الشاملة اإلدارة والتنظيم  تعريب سرور علي إبراهيم سرور،يفان، جيمس دين، إجيمس  .6

 .3112الرياض، السعودية،  دار املريخ لنشر، ،واالستراتيجية
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 للنشر امدح دار ،الجودة في وتجارية وتقنية إدارية مفاهيم الجودة وصناعة إدارة الطيطي، مصباح خضر .2

 .3111األردن، عمان، والتوزيع،
 للنشر صفاء دار ،المتميزة المنظمات في الشاملة الجودة ادارة منري، حممد روان محود، كاظم خيضر .2

 .3111 االردن، عمان، والتوزيع،
، دار الفجر تنافسيةالاإلدارة اإلستراتيجية بناء الميزة روبرت بتس، ديفيد يل، ترمجة عبد احلكم اخلزامي،  .11
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 .3113 مصر، القاهرة، اهلندسية، الدار مطابع ،التنافسي والتميز اإلبداع إدارة الرب، جاد حممد سيد .11
 .3115دار الفكر، عمان، األردن ،لجودة الشاملة، شاكر بن امحد الصاحل، خالد بن حممد الصرميي، ا .13
 دار ،موالتعلي الصناعة في تطبيقات الشاملة الجودة إدارة الزيدات، عواد حممد جميد، شاكر سوسن .12

 .3117، األردن عمان، والتوزيع، للنشر صفاء
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 ،ادارة الجودة الشاملة استراتيجية الكايزن اليابانية في تطوير المنظماتمدحت حممد ابو نصر،  .32
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 الميزة رمنظو  اإلستراتيجية المعلومات نظم اخلفاجي، خضري عباس نعمة الطائي، حسني عبد حممد .21

 .3112 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،التنافسية
 .3115، دار اليازوري، االردن، إدارة الجودة الشاملةحممد عبد الوهاب العزاوي،  .21
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الدليل العملي لتحسين المستمر للعمليات باستخدام االدوات االساسية السبع حممد امحد عيشوين،  .23
 .3111، دار االصحاب للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، للجودة

 التوزيع،و  للنشر جرير دار ،الخدمي أو اإلنتاجي القطاعين في الشاملة الجودة إدارة السامرائي، مهدي .22
 .3117األردن، عمان،

ن، شر والتوزيع، عمان، األرد، دار الثقافة للنمحاسبة الجودة مدخل تحليليناظم حسن عبد السيد،  .24
3112. 

لوراق للنشر دار ا والريادة،ادارة الجودة مدخل للتميز نزار عبد اجمليد الرباوي، حلسن عبد اهلل باشيوة،  .25
 .3111والتوزيع، االردن، 

ث لنشر عامل الكتاب احلدي ،التحديات-األهمية-المفهوم اإلستراتيجية اإلدارة، الظاهر إبراهيمنعيم  .26
 .3112، األردناربد،  والتوزيع،

 عمان، ع،والتوزي للنشر الثقافة دار ،الشاملة الجودة إدارة نظام وفق الصحية اإلدارة حاروش، الدين نور .27
  .3113، األردن

 .3112،اليازوري، عمان، األردن ، دارااليزوالجودة الشاملة في التعليم وتطبيقات  نواف حممد البادي، .22
 وزيع،وائل لنشر والت ، دارايزواإلداري ومعلوماتي نظم ومتطلبات وتطبيقات  المدخلالعزاوي، جنم  .22

 .3115، عمان، األردن
 ،للمؤسسة يةالتنافس القدرة لتحسين استراتيجي كمدخل التسويق الرمحان، عبد بومشال حريز، هشام .41

 .3114 مصر، اإلسكندرية، القانونية، وفاء مكتبة
 .3112مديرية النشر جلامعة قاملة، اجلزائر،  الجودة ميزة تنافسية في البنوك التجارية، محداوي،وسيلة  .41

 الرسائل العلميةثانيا. 

أهمية اإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ، امحد مشس الدين بوعرار .43
 .ـ3116 اجلزائر،جامعة  ، أطروحة دكتوراه،االقتصادية الجزائرية

راه غري منشورة، ، أطروحة دكتو متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ظل قيادة إبداعية، ربيع املسعود .42
 .3114جامعة بسكرة، اجلزائر،

 شفائيةاالست للمنظمات التنافسية القدرة تدعيم في اإلستراتيجية اإلدارة دور بومعراف، الياس .44
 .3111 اجلزائر، ،1 سطيف جامعة دكتوراه، أطروحة ،الجزائرية

 ،تنمية اإلبداع لخدمة التحسين المستمر دراسة حالة المؤسسات في الغرب الجزائريخراز األخضر،  .45
 .3112جامعة تلمسان، اجلزائر،أطروحة دكتوراه، اجلزائر: 
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 اتنة،بدكتوراه، جامعة  أطروحة، لتحسين الخدمات الصحية كآليةادارة الجودة الشاملة  وشن، أرمية  .46
3112. 

االتجاهات المعاصرة في اإلدارة لتحقيق الميزة التنافسية وإمكانية تطبيقها في  شاوش،سعيدة قاسم  .47
 .3112، اجلزائر، 2دكتوراه، جامعة اجلزائر  أطروحة، المؤسسات الجزائرية

دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سيد علي بلحمدي،  .42
 .3114ه، جامعة البليدة، اجلزائر، ، أطروحة دكتوراظل العولمة

أطروحة  ،الجزائريةمحاولة تحليل عوامل ضعف إدارة الجودة بالمؤسسة الصناعية  بوعاليل،عائشة  .42
 .3115دكتوراه غري منشورة، جامعة تلمسان، اجلزائر ،

 لصغيرةا المؤسسات في التنافسية الميزة لبناء كمدخل االستراتيجي التحليل سديرة، عمر بن .51
 .3112 اجلزائر، سطيف، عباس، فرحات جامعة دكتوراه، أطروحة ،الجزائرية والمتوسطة

طروحة اادارة الجودة الشاملة وتحقيق تنافسية المؤسسة في ظل التحوالت االقتصادية،  قويدر،عياش  .51
 .3111، جامعة اجلزائر، دكتوراه

 رسالة ،متوسطةوال الصغير المؤسسات تنافسية لترقية مدخل الشاملة بالجودة اإلدارة بوحرود، فتيحة .53
 .3112اجلزائر، سطيف، جامعة منشورة، غري دكتوراه

ه أطروحة دكتورا إعادة هندسة نظم إدارة الجودة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة،، قامسي كمال .52
 .3111غري منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،

االنتقال من االيزو إلى تبني ادارة الجودة الشاملة على اإلستراتيجية التنافسية  أثرحممد العيد ختيم،  .54
 .3116اه، جامعة املسيلة، ، أطروحة دكتور للمؤسسة االقتصادية

 اإلبداعو المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة في ظل سياسة التجديد  وأفاقواقع جنمة عباس،  .55
 .3111 ،بسكرة، اجلزائرجامعة  دكتوراه، أطروحة، دراسة حالة المؤسسات الفتية المبدعة لوالية باتنة

 املقاالت والدورياتثالثا. 

 -في تحسين أداء المؤسسة )األنموذج الياباني(دور أسلوب كايزن ، (أبو بكر بوسامل، شهيد هد .56
، جملة الدراسات املالية و احملاسبية واإلدارية، للهاتف النقال أوريدوا دراسة حالة اتصاالت الجزائر

 .2017،اجلزائر ،8العدد
، 4العدد ،اجلزائر ، جملة الباحث،إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الخدميةمحد بن عيشاوي، أ .57

3116. 



 قائمة المراجع
 

الجزائريةأهمية التحسين المستمر لجودة المنتجات في صناعة مزايا تنافسية مستدامة للمؤسسات الصناعية  224  
 _ دراسة ميدانية لبعض المؤسسات بوالية سطيف_

 

، جملة أداء كأداة لتحسين ادارة الجودة الشاملة  SIX SIGMAطريقة محد بن عيشاوي، أ .52
 .3114، 5 املؤسسات االقتصادية، العدد

مدى إسهامات نظام دعم القرارات في تنفيذ أمحد مؤيد عطية احليايل، أمحد حسني حسن اجلرجري،  .52
آلراء عينة من موظفي معمل األلبسة الجاهزة في مدينة التحسين المستمر للمنظمات دراسة استطالعية 

 .3113، 111، العدد24، جملة تنمية الرافدان، اجمللد الموصل
 فعالية إدارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية من خالل االستراتيجياتمحد بن خليفة، بعلي محزة، أ .61

 .3117، 2جلزائر، العدد، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واملالية، االتنافسية
 اإلطار المفاهيمي لتطبيق المقارنة المرجعية واهميتها للمنظمات الحديثة،العياشي زرزار، غياد كرمية،  .61

 .3117، 7جملة الدراسات املالية واحملاسبية واالدارية، جامعة ام البواقي، العدد 
في اداء المؤسسات  0999مدى تأثير الحصول على شهادة االيزو  اهلادي بوقلقول، ملوي امينة، .63

فتوحة جملة جامعة القدس امل، -دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية-الجزائرية
 .3117، 7، العدد 3لألحباث والدراسات اإلدارية واالقتصادية، اجمللد 

دراسة حالة شركة الخزف –المؤسسة الصناعية  قياس وتحليل تكاليف الجودة فيأمال كحيلة،  .62
 .3117، 33جملة رماح للبحوث والدراسات، األردن، العدد ،-الصحي بالميلية جيجل

دور المزيج التسويقي المستدام في تحقيق الميزة التنافسية شراد ياسني،  آيات اهلل موحلسات، .64
 .3117 ،12، جملة االقتصاد الصناعي، اجلزائر، العدد للمؤسسة الصناعية

المقارنة المرجعية: اسلوب لتحديد الفجوات االداء وأحسن الممارسات في القطاع بالل بلحسن،  .65
 .3115، 12، جملة االحباث االقتصادية، البليدة، العدد-عرض التجربة السويسرية–السياحي 

لمؤسسة اتطبيقات ادارة المعرفة ومساهمتها في رفع تنافسية بن محني بومجعة، بن عبو اجلاليل،  .66
ة، جملة البشائر االقتصادي لصناعة االغلفة البالستيكية، Polymaالجزائرية دراسة ميدانية ب مؤسسة

 .3117، اجمللد الثالث، 1العدد
، اإلطار المفاهيمي لالستدامة والميزة التنافسية المستدامة محاكاة ثامر البكري، خالد بن محدان .67

، 2، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العددفي اعتمادها إلستراتيجية االستدامة HPشركة
3112. 

التحسين بأسلوب كلفة كايزن وإمكانية اعتماده في الشركة العامة لصناعة اإلطارات حامت كرمي كاظم،  .62
 .3111، 31، العدد1، جملة مركز دراسات الكوفة، اجمللدفي النجف

جملة  ،) الكايزن (المنهجية اليابانية للتحسين المستمر ألداء العاملينة، تريكي حسام، حديدان صربين .62
 .3112، 3، العدد2االصيل للبحوث االقتصادية واالدارية، اجمللد
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، تأثير العالقات العامة على تعزيز استدامة الميزة التنافسية لمنظمات حسني قاصب، براق حممد .71
 .3117، 13، جملة ا إلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدداألعمال السياحية

 (ريةدراسة تحليلية ألبعاد المزايا التنافسية في المؤسسات الجزائحسيبة جبلي، السعيد شوقي شاكور،  .71
جملة احلقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية، اجمللد  ،) دراسة ميدانية بالشركة االفريقية للزجاج بوالية جيجل

 .3112، 1، العدد 12
، دور إستراتيجية الجودة الشاملة في تحقيق البعد االجتماعي لتنمية محزة مقيطع، اهلام شيلي .73

 .3115، 2،  جملة الباحث االقتصادي، العدد )   المسؤولية االجتماعية(المستدامة في المؤسسة 
طاقة االداء المحاسبة الرشيقة وبالتكامل بين تقنيات حيدر علي املسعودي، علي عباس محزة القصري،  .72

 .3116، 51، العدد13، املعلة العراقية للعلوم االدارية، اجمللد المتوازن االستراتيجي المستدامة
 ،المؤسسة الجزائرية بين حتمية اإلبداع وواقع الحلول المستوردةخطاب اهلروشي، قبايلي احلاجة،  .74

 .3114، 3جملة دفاتر بوداكس، العدد
ة وادارة جملة التنمي، دور حلقات الجودة في انجاح ادارة الجودة الشاملة، صربينة خام اهللرابح درواش،  .75

 .3117، 2، العدد 1املوارد البشرية، اجمللد 
وع دراسة حالة تخفيض صنبور ن-التكلفة المستهدفة كأداة لتخفيض التكاليفراضية عطوي،  .76

PRIMA  لشركةBCR،3116، 15اجلزائر، العدد  ، جملة األحباث االقتصادية، البليدة. 
ادارة المعرفة كمدخل استراتيجي لتطبيق اسلوب حلقات الجودة في المنظمات: مساهمة رفيق زراولة،  .77

 .3116، 14جملة حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واالنسانية، العدد  نظرية،
ة العامة لمؤسسة صناعية "الشركدراسة أثر الجودة على تكاليف المنتج نموذج مقترح رمية بن بايرة،  .72

 .3114، 14، العدد، جملة األحباث االقتصادية، اجلزائرلإلسمنت العراقية" معمل اسمنت كركوك
جملة  ،دور تكاليف الجودة في تنمية الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسيةرغد هاشم جاسم،  .72

 .3112 ، 114االدارة واالقتصاد، العراق، العدد 
الرفع من جودة الخدمات الصحية من خالل تبني أسلوب ي، علي فالق، سارة زيتوين، رشيد سامل .21

 .3116اجلزائر ، ،31، جملة معارف، العدد) الكايزن (التحسين المستمر
لتأمني، االجودة الشاملة مدخل لتحقيق الميزة التنافسية في مؤسسات  سليم قادة، مسعود طحطوح، .21

 .3117، 12جملة االقتصاد الصناعي، العدد
 (تقنيات ادارة التكلفة لمنظمات ادارة االعمال في تحقيق الميزة التنافسيةسعد سلمان عواد املعيين،  .23

، 21، العدد7، اجمللة العراقية للعلوم االدارية، اجمللد )إطار متكامل مقترح لتقنيات التحسين المستمر
3111. 
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بحوث ، جملة االدارة والتنمية للالجزائريةتطبيق المقارنة المرجعية في المؤسسات شفيق جياليل،  .22
 .3116، 11والدراسات، العدد 

رؤية جديدة ألليات تطبيق ادوات ونظم جودة المنتجات النسيجية وبعض شرين سيد عثمان،  .24
 .3112، 12، جملة الفنون والعمارة، مصر، العدد المؤسسات الصناعية

دات ين المستمر في تحسين قيمة المنتج للوحامكانية االستفادة من تقنية التحسصالح مهدي جواد،  .25
 .3113، 22، العدد 2، اجمللة العراقية للعلوم االدارية، اجمللد االقتصادية

دور تمكين العاملين في دعم اهداف التحسين المستمر  عادل ذاكر نعمة، امال سرحان سلمان، .26
فدان، اجمللد ، جملة تنمية الرادراسة ميدانية في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية نينوى

 .3113، 112، العدد24
ث، ة الباحجمل، إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات المعاصرة، عبد الرمحان بن عنرت .27

 .3112، 6اجلزائر، العدد
–واقع تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات االقتصادية نوري منري،  علي،بن  عائشة .22

، 7يجية، اجمللد جملة التنمية واالسرتات ،-دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية غليزان
 .3117، 13العدد 

دور حلقات الجودة في تنمية القدرات االبداعية لحل مشكالت بوعزة عبد القادر، عوماري فاطمة،  .22
جملة البشائر  ،المنظمات: دراسة ميدانية بمؤسسة تمسلقلوت في والية ادرار لصناعة االنابيب بوالية ادرار

 .3112، 1االقتصادية، العدد
ة الشاملة في الجامعات الجزائرية دراسة حالة إمكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودعمار بن عيشي،  .21

 .3114، 14، جملة الباحث، اجلزائر، العددجامعة بسكرة
ية أثر التكاليف البيئية على تكاليف الجودة في المؤسسات الصناعبن عيشي عمار، اهلامشي بن واضح،  .21

 .3112، 5عدد ، جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة، ال-دراسة حالة والية بسكرة-الجزائرية
تطبيق متطلبات الجودة في وزارة العمل والشؤون  عبد الناصر علك حافظ، قتيبة ناظم فرمان، .23

، دراسة حالة المركز العراقي الكوري iso9000): (2015االجتماعية باستخدام المواصفة الدولية
 .3117، 111، العدد 32جملة العلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد 

 أثر االستثمار في الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسةعبد احلكيم جريب،  .22
، 32، جملة دراسات، االغواط، العددفرع قسنطينة االقتصادية: دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة األدوية

3117. 
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 .3116، 6، اجمللد6، جملة االبداع، اجلزائر، العدداالستراتيجيات التنافسية

أثر العالقة بين تدقيق الجودة وثقافة الجودة على التحسين المستمر بوعزة عبد القادر،  فاطمة عومار، .27
 .3116، 4االقتصادي، اجلزائر، العدد  ، جملة التكاملفي المؤسسة االقتصادية

لة لتحديد إمكانية اعتماد تقنية المقارنة المرجعية كاستراتيجية فعافائز إبراهيم حممود، ثائر صربي الغبان،  .22
لة كلية الرتاث ، جماحتياجات التحسين المستمر وتضييق الفجوة في أداء الوحدات االقتصادية العراقية

 .3111 ،2 ، العدداجلامعة، العراق
التحسين المستمر وفق نماذج المقارنات المرجعية كمدخل لالرتقاء بمؤشرات األداء فارس طلوش،  .22

،  )األخذ بمعايير األداء العالمية كنموذج مرجعي لتحسين األداء  البيئي لمنظمات األعمال  (البيئي 
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3114. 
، 32ية، العدداقتصادية وادار ، جملة احباث االستجابة المتفوقة للعمالء...ضرورة ام خيارفريوز بوزورين،  .111

3112. 
احملاسبية ، جملة الدراسات املالية و دور اإلبداع في إبراز ميزة تنافسية في منظمات األعمالكلثوم وهايب،  .113

 .3117، 7واإلدارية، جامعة أم البواقي، اجلزائر، العدد
افسية الميزة التن ، دور ادارة الجودة الشاملة في تحقيقليث شاكر حمسن، عالء فرحان طالب الدعمي .112

، 31، جملة دراسات حماسبية ومالية، العددالمستدامة بحث استطالعي في شركة التامين العراقية العامة
 .3113، 7اجمللد 
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 .3116، 1، اجمللد14االقتصاد اجلديد، العدد
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 امللتقياترابعا. 

 ،رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق الميزة التنافسيةزكريا مطك الدوري، أبو بكر امحد أبو سامل،  .132
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مارس  12-12املتميز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر ،
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 .3111،اجلزائر

 :الوثائق واملنشورات خامسا.
 .3115اصدار سنة  ISO 9000اإلطار املرجعي  .137
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 ملخص:ال
 تبين ظل يف خاصة هتمامهاا تعطيها نأ املؤسسة على جيب اليت اهلامة املواضيع من للجودة املستمر التحسني يعترب

 خرىأ جهة ومن اجلوهرية، مبادئها أحد املستمر التحسني يعترب واليت الشاملة، اجلودة إدارة لفلسفة املؤسسات
 واليت اإلدارية املمارسات فضلأ باعتماد وذلك الشديدة املنافسة ظل والتميز يف البقاء لتحقيق املؤسسات سعي
 مزايا صناعة يف للجودة املستمر التحسني أمهية ملعرفة الدراسة هذه هدفت لذلك أحدها، املستمر التحسني يعد

 .اجلزائرية الصناعية املؤسسات يف مستدامة تنافسية
 مت حيث ، سطيف بوالية الصناعية املؤسسات يف لإلطارات موجه باالستبيان االستعانة مت ذلك حتقيق أجل ومن
 مت وقد سطيف، والية مناطق مبختلف ناشطة صناعية مؤسسة 53 يف طاراتاإل على استمارة 891 حوايل توزيع

 حيث ، SPSS بربنامج باالستعانة الفرضيات واختبار النتائج لتحليل حصائيةاإل األدوات من جمموعة استخدام
 جلودة املستمر التحسني بأمهية الصناعية املؤسسات يف طاراتاإل قبل من دراكإ هناك نهأ ىلإ الدراسة خلصت
 ىلإ يضاأ خلصت كما ،(بداعاإل االستجابة، الكفاءة، اجلودة،) املستدامة التنافسية امليزة بعادأ حتقيق يف املنتجات

 .للجودة املستمر التحسني ممارسات تطبيق جناح دون حتول اليت املعوقات من جمموعة وجود
 التنافسية املستدامة، املؤسسات الصناعية اجلزائرية. املزايا، اجلودة، املستمرالتحسني الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract:  
The continuous quality improvement is an important issue that the enterprise should give its 
attention, especially as enterprises adopt the total quality management philosophy; and one of 
its fundamental principles is continuous improvement. Meanwhile, enterprises have sought to 
achieve viability and excellence under intense competition through the adoption of the best 
management practices, one of which is continuous improvement, so this study aims at finding 
out the importance of continuous quality improvement in establishing sustainable competitive 
advantages in Algerian industrial enterprises. 
In order to achieve this objective, a questionnaire was used in Setif Industrial enterprises, 
where some 198 forms were distributed to the staff of 35 industrial enterprises operating in 
different regions of the state of Setif, and a range of statistical tools were used to analyze the 
results as well as the hypotheses test using SPSS. The study concluded that there is an 
awareness among the staff within industrial enterprises of continuous improvement 
importance of product quality in achieving the dimensions of sustainable competitive 
advantage (quality, efficiency, responsiveness, innovation), and also found that there are a 
range of obstacles that prevent the successful application of continuous quality improvement 
practices. 
Keywords: Continuous quality improvement, sustainable competitive advantages, Algerian 
industrial enterprises. 

 


