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  ر وتقديرشك
  

  
  ه ينسب الفضل في إكمال هذا العمل.في البداية، الشكر والحمد لله، جل في عاله فإلي

 بوحرود" الدكتورة الفاضل مشرفيوالتقدير إلى  الشكر بجزيلوبعد الحمد لله، فإني أتوجه 
وعلى كل ما قدمته لنا من توجيهات ومعلومات  األطروحة، أشرفت على هذه التي ،"فتيحة

  ضوع دراستنا في جوانبها المختلفة.همت في إثراء مو قيمة سا
 بقبولهم وتفضلوا تكرموا الذين بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة متقدكما أ

  .نقائصها واستكمال أخطائها، وتبيين األطروحة، هذه مناقشة
لكل من نصحني أو أرشدني أو للوالدين الكريمين و  أن أوجه شكري يفوتني ال كما

  وجهني أو ساهم معي في إعداد هذا البحث في أي مرحلة من مراحله.
 رب الله والحمد أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وأنعم وبارك وسلم الله وصلى

 .العالمين
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  إهداء

  

رة عملي هذا إلى ثم أهدي ،والتقديرذا كان االهداء يعبر عن القليل من الوفاء والشكر إ
 .حفظهما اللهة هذه المرحل إلىيصالي إجل أمن  اافحك انذلوالدي الكريمين ال

  يوما في مساعدتي. الذين لم يخذلوا وأخواتي إخوتي كلإلى  

من كان لهم بالغ األثر في كثير من  والزميالت الزمالء، صدقاءهل واألكافة األ إلى
 .العقبات والصعاب



 

 

 

 



  المقدمة  

 

 أ

 

 املقدمة
 شدةزاي ة ركذا  ايعمالءتغًن أذراق ر  تقصاا  ايووم م  تقا   رةة يواة ادلتصوجاال ما يشهدهتوافقا مع 

ادلتافسة بٌن  ة يدة أ ى إىل زاي اتقصاا اي انفصايااجلزائ   شهدت ،رايصطوة ايصكتويوجي ايس يع ادلتافسة
أسايوبها إىل أتهول نظامها ايصسوًني بشكل يسمح بصغوًن  هاادلؤسسات احمللوة راألجتبوة، شلا  فع ابيعديد مت

مؤسسة أي تجاح فايصقلودية راسصبداذلا أبسايوب  إ اةية يديثة تسمح ذلا بصحقوق أهدافها بكفاءة رفعايوة، 
ايصتويع  إىلمتصجات جديدة، األم  ايذي يدفعها  تطوي  أر حسٌن جو ة متصجاهتامبدى اهصمامها بص م تبط

يلجوء إىل  ف صة ذلم ت كعدم ر  هائعمال دلصطلبات ملبوةكون  رما صرايصحسٌن رايصجديد يف متصجاهتا ي
خذ أبعا ا أرإمنا فقط رلال زلد  يف  يعد يتحا مل تااعد االهصمام مبوضوع اجلو ة ر  فبهذا، ايبدائل ادلتافسة

 مصطلبات بوةتليفهم ر ، كون رسولةيتقبل أن  يف سلم أريوايهتا هدفا هعلجلجاهدة  ادلؤسساتسعت  راسعة
 .بل راألكث  م  ذيك جتارز توتقعاهتم الءايعمرةغبات 
على  كفلسفة ت كز ايشاملةإ اةة اجلو ة  ادل تبطة ابجلو ة ب ز مدخلاإل اةية احلديثة  تيف ظل االجتاهار 

كل  بٌن صعارنايعلى ايداخلي أر اخلاةجي، ركذا ايواسع سواء  ايعمالء مبعتاهبصحقوق مصطلبات االهصمام 
 صعاملة مع ادلؤسسة يصحقوق ذيك.ادلاألط اف 
 ع  تقتوات تتف   هبا متصجاهتا ع  ادلتصجات ادلتافسة بشكل مصواصل تبحث أصبحت ادلؤسسةر  

يصحقق هذا اذلدف م  خالل اعصما  ادلؤسسة  ، رميك  أنادلصتوعة رادلصجد ة يلعمالء يلمصطلباتيالسصجابة 
ادلتصجات حتسٌن دلا ذلا م  أث  كبًن على  ،على اسرتاتوجوات تطوي  ادلتصجات راسصخدامها كأ اة تتافسوة

ة يصحقوق هذا فعاي ط يقةتعصرب إ اةة اجلو ة ايشاملة  أن ايقول ميك جديدة، ر  أر تطوي  متصجاتايقائمة 
  على حتسٌن ايعملوات اإلنصاجوة م  خالل اسصخدام األ رات راألنشطة اييت ثدلا ذلا م  أ ، رذيكاذلدف

 مع فة دلا ذلا م  أث  فعال يف تطوي كذا ر  ، ايصواجات ايعمالء بط يقة شاملةتؤ ي إىل تطوي  متصجات تليب
ايعمالء رتطوي   ةغباتفهم راسصوعاب ر مع فة طبوعة ادلتصجات، رمعاجلة م  بسهوية م كتهدتاييت  ايعمال

جبو ة  متصجات يف األسواق ادلتافسةط ح على تطوي  تقدةهتا على  ادلؤسسة شلا يساعد ،أنظمة اإلنصاج
 .رأسعاة تتافسوة
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 اإلشكالية:أوال. طرح 
يعصرب مدخل إ اةة اجلو ة ايشاملة مدخال فعاال يصطوي  ادلتصجات، رحتقوق موزة تتافسوة رمته ايصوسع يف 

احمللوة راخلاةجوة، ريقد تبٌن صلايه يدى ايعديد م  ادلؤسسات على ادلسصوى ايعادلي. رعلى هذا األساس األسواق 
 كايوة يف ايسؤال اي ئوسي ايصايل:دتت صواغة اإلش

 ؟بوالية سطيف اجلزائرية االقتصادية تطوير املنتوج للمؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارةأثر ما هو  
 ريعل ذا ايبحثهس كافة جوانب يوصلة جلملة م  ايصساؤالت، اييت دت هيذه اإلشكايوة ايعامة هإن 

 ذه ايصساؤالت ما يلي:هم هأ

  اةة اجلو ة ايشاملة؟إمبا ئ  زلل ايدةاسة اجلزائ ية االتقصاا ية اتادلؤسس تصبىنهل  .1

 تطوي  ادلتصجات؟ اسرتاتوجوةتطبوق  زلل ايدةاسة اجلزائ ية االتقصاا ية اتادلؤسس تعصمدهل  .2

تطوي  ادلتصجات يف  اسرتاتوجوةتطبوق شاملة ر إ اةة اجلو ة ايمبا ئ بٌن تبين  هل توجد عالتقة اةتباط .3
 ؟ايدةاسةزلل  ادلؤسسات االتقصاا ية اجلزائ ية

يف  اةة اجلو ة ايشاملة إدلسامهة  زلل ايدةاسة اجلزائ ية التقصاا يةا ساتادلؤس إطاةات إ ةاك مدى ما .4
 ؟اتادلتصجتطوي  

 :ثفرضيات البحاثنيا. 

 صواغة ايف ضوة ايعامة يلدةاسة على ايشكل ايصايل: تدت

 "بوالية سطيف إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير املنتوج ابملؤسسة االقتصادية اجلزائرية "أتثر
 :ايصايوة ايف عوة ايف ضوات رضع مت رتقد

اجلزائ ية يدى ادلؤسسات االتقصاا ية خيصلف مسصوى تبين مبا ئ إ اةة اجلو ة ايشاملة  الفرضية األوىل: .1
 ، ادلسصوى ايصعلومياجلتس، ايعم ايعوامل ايشخاوة يلمسصجوبٌن ) تبعا الخصالف كل م  زلل ايدةاسة

 .(طبوعة ادللكوةر  ، نطاق ايسوقعد  ايعمالايعوامل ادلؤسسوة )مدة ايتشاط، ر  اخلربة(ر 

 اجلزائ ية يدى ادلؤسسات االتقصاا ية تطوي  ادلتصجات اسرتاتوجوةخيصلف مسصوى تطبوق  الثانية: الفرضية .2
 .(طبوعة ادللكوةر  خصالف ايعوامل ادلؤسسوة )مدة ايتشاط، احلجم، نطاق ايسوقتبعا ال زلل ايدةاسة
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بٌن تبين مبا ئ  0.05توجد عالتقة اةتباط ذات  الية إياائوة عتد مسصوى  الية  الفرضية الثالثة: .3
زلل  اجلزائ يةاالتقصاا ية يف ادلؤسسات  جاتتطوي  ادلتص اسرتاتوجوةرتطبوق  إ اةة اجلو ة ايشاملة

 .ايدةاسة

 يف اإلطاةات اجتاهات ٌنب 0.05  الية مسصوى عتد إياائوة  الية ذات ف رق توجد الرابعة:الفرضية  .4
 تطوي  ادلتصوج يف مسامهة مبا ئ إ اةة اجلو ة ايشاملة ليو  زلل ايدةاسة االتقصاا ية اجلزائ ية ادلؤسسات

 ايتشاط، ادلؤسسوة )مدة رايعوامل) راخلربة ايصعلومي ادلسصوى يعم ،ايشخاوة )اجلتس، ا ايعوامل إىل تعزى

 (.طبوعة ادللكوةر  ايسوق نطاق ،عد  ايعمال

 البحث:أهداف اثلثا. 

 ما يلي:داف م  أمهها هم  األ رلموعةحتقوق  ىلايبحث إ سعىي

 ؛با ئ إ اةة اجلو ة ايشاملةدل اجلزائ ية االتقصاا ية ادلؤسسات تبين مدى على ايصع ف .1

 ؛تطوي  ادلتصجات اسرتاتوجوةاالتقصاا ية اجلزائ ية على  ادلؤسسات ايصع ف على مدى تطبوق .2

ادلؤسسات  يفتطوي  ادلتصجات  اسرتاتوجوةتطبوق ر  إ اةة اجلو ة ايشاملةمدخل ٌن تبين  ةاسة ايعالتقة ب .3
 اجلزائ ية؛ االتقصاا ية

 زلارية ايصع ف على مبا ئ إ اةة اجلو ة ايشاملة اييت ذلا أث  يف تطوي  ادلتصوج؛ .4

إ اةة اجلو ة ايشاملة  مدخل ألمهوةاجلزائ ية  التقصاا يةاإلطاةات يف ادلؤسسات ا إ ةاك مدى على ايوتقوف .5
 ادلتصجات؛يف تطوي  

 كمتهج ايشاملة اجلو ة إ اةة تبين مدخل يض رةةاجلزائ ية  االتقصاا يةيفت انصباه اإلطاةات يف ادلؤسسات  .6

حتسٌن رتطوي  متصجات ذات جو ة عايوة بغ ض ادلسامهة يف تطوي   خاليه م  ميك  جديد إ اةي
  ادلقرتية. لرذيك يف ضوء نصائج ايدةاسة راحللو  ادلؤسسات االتقصاا ية رتعزيز تقدةهتا ايصتافسوة،

 :البحث أمهية. رابعا

ادلسامهة يف ايرتاكم ادلع يف يف رلال إ اةة اجلو ة ايشاملة م  ايتايوة ايتظ ية يف  ايبحثتكم  أمهوة 
 إ اةة اجلو ة ايشاملةيول كل م  مدخل بعض ادلفاهوم  تتارلزلارية رتطوي  ادلتصجات، رذيك م  خالل 
عتد تطبوق هذا ادلدخل راييت  ةابواالنعكاسات اإلجي كل م   حتديدر  ،رتطوي  ادلتصوج رإب از ايعالتقة بوتهما
، فهذا ايبحث يربز م  ايتايوة ايصطبوقوةأما  ،هتعوقايسلبوة اييت  تتدعم تطوي  ادلتصوج ركذا االنعكاسا
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يبعض اجلزائ ية، رذيك إبج اء  ةاسة مودانوة  لاألعمابوئة تطبوق هذه ادلفاهوم ايتظ ية يف  خاوصوات
ادلؤسسات االتقصاا ية يف  إ اةة اجلو ة ايشاملة يف تطوي  ادلتصوج مسامهةيصأكود ادلؤسسات االتقصاا ية 

 .اجلزائ ية

 :وضوعاملاختبار مربرات . خامسا
 :ما يلي ايبحث موضوع اخصواة أسباب مهأ بٌن م 

ادلوول ايبحثي يلطايبة يدةاسة موضوع إ اةة اجلو ة ايشاملة رإب از عالتقصه بصطوي  ادلتصوج يف ادلؤسسة  .1
 االتقصاا ية؛

 اإل اةية احلديثة؛األسايوب  تطبوق على اجلزائ ية ادلؤسسات حتفوز .2

اجلو ة ايشاملة يف مبسامهة إ اةة  صعلقةرادل، ، على يد علم ايطايبةوضوعادل ذاه تتاريت دةاساتاي زلدر ية .3
 تطوي  ادلتصوج.

 البحث:. منهج سادسا

ايوصفي  ادلتهجايوصفي ايصحلولي، يوث اعصمدان على  ادلتهجمت االعصما  على  ادلوضوعذا هيدةاسة 
كصب علموة  خصلفة م  اجع ادلم  خالل ادل ل ايدةاسةزل ادلوضوعوم ايتظ ية يول هفاصلف ادلسل إلب از

  .ابدلوضوعا عالتقة  ةاسات سابقة ذلر  ملصقوات ة،قاالت ابجملالت ايعلمو، مايلغات مبخصلف

 اسصخدام االسصبوان جلمع ادلعلومات ع  ط يق توزيع رمجع رلموعة م أما يف ايدةاسة ادلودانوة مت 
 احلزم ب انمجل بوالية سطوف، راسصعما االتقصاا يةاالسصماةات على رلموعة م  اإلطاةات يف ادلؤسسات 

 .يصحلول ايبواانت راخصباة ف ضوات ايدةاسة (SPSS) االياائوة يلعلوم االجصماعوة

 :الدراسات السابقة. سابعا

إ اةة موضوع  اييت تتاريت على يد علم ايطايبة أهم ايدةاسات ايع بوة راألجتبوةيصم ع ض فوما يلي 
 :تطوي  ادلتصجاتركذا موضوع  اجلو ة ايشاملة
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 الدراسات ابللغة العربية: .1
  :عتوانحتت  (2102/2102)دراسة عجراد شرحبيل  .أ 

القدرة التنافسية للمؤسسة العمومية تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة وأثرها يف حتسني "
 .1"-دراسة حالة قطاع األشغال العمومية يف اجلزائر-االقتصادية

هدفت هذه ايدةاسة إىل زلارية ايصع ف على مدى تطبوق ادلؤسسات ايعموموة االتقصاا ية دلبا ئ إ اةة 
رجو  أث   ر  الية  ام إىلذيك يف حتسٌن تقدةهتا ايصتافسوة، رتوصلت ايدةاسة بشكل عاجلو ة ايشاملة رأث  

إياائوة بٌن هذه ادلبا ئ رأبعا  ايقدةة ايصتافسوة، كما مت تقدمي مجلة م  ايصوصوات متها ض رةة خلق ثقافة 
 جو ة ربوئة تتظوموة، ركذا ايصدةيب ادلسصم  يلعاملٌن رتشجوعهم على اإلبداع راالبصكاة.

  حتت عتوان: (2102/2102) فرطاسي حفيظةدراسة  .ب 

 .2"(عينة من املؤسسات )دراسة تطوير املنتجات اسرتاتيجيةسة العوامل املؤثرة على راد"

تطوي  ادلتصجات  اسرتاتوجوةعلى  ادلؤث ة مع فة األمهوة ايتسبوة ادلعطاة يلعوامل هدفت هذه ايدةاسة إىل
أن ادلؤسسات ادلدةرسة تعصرب ادلع فة ايسوتقوة م   ىلمت ايصوصل إ يوث ،اجلزائ يةيف ادلؤسسات اإلنصاجوة 

 بعمقادلؤسسة إىل مع فة ادلوة ي   ياجة ابيصايلر  ،تطوي  ادلتصجات اسرتاتوجوةعلى أتثًنا ايعوامل  أكث 
طلبات مص صلبوةي ع اتقولعملواهتا اإلنصاجوة  رن  م اةم  أجل اسص هيضم  ياوذلا على كل ما حتصاج

 .عمالئها
 حتت عتوان: (2102ابديس )بوخلوة دراسة  .ج 

يف مؤسسة  ميدانيةرسة النفطية. داجودة املنتجات  على مبادئ إدارة اجلودة الشاملة تطبيقأثر  "
  3"-لتكريرقسم ا-سونطراك 
على أث  تطبوق مبا ئ إ اةة اجلو ة ايشاملة على جو ة ادلتصجات  يصع فإىل ا ايدةاسةهذه  هدفت

مدى تطبوق مبا ئ إ اةة اجلو ة ايشاملة يف  رايصع ف على ،ايصك ي  تقسم-سوانط اك ايتفطوة يف مؤسسة
إياائوة   الية رذ اةتباطرجو  عالتقة  إذ مت ايصوصل إىل، ادلتصجات ايتفطوة فوها ادلؤسسة رمسصوى جو ة

                                                 
تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة وأثرها يف حتسني القدرة التنافسية للمؤسسة العمومية االقتصادية: دراسة حالة قطاع األشغال عج ا  ش يبول،   1

وم ايصجاةية ، كلوة ايعلوم االتقصاا ية رايعل3، أط رية مقدمة يتول شها ة ايدكصوةاه علوم يف ختاص إ اةة أعمال، جامعة اجلزائ  العمومية يف اجلزائر
 .2017/2018رعلوم ايصسوًن، تقسم علوم ايصسوًن، 

2
كلوة ايعلوم االتقصاا ية ،  2جامعة ايبلودة ، دراسة عينة من املؤسسات: تطوير املنتجات اسرتاتيجيةالعوامل املؤثرة على دراسة ، ف طاسي يفوظة  

 .2016/2017، ايعلوم يف علوم ايصسوًن  كصوةاهأط رية مقدمة يتول ، رايعلوم ايصجاةية رعلوم ايصسوًن
3
، -قسم التكرير-أثر تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة على جودة املنتجات النفطية دارسة ميدانية يف مؤسسة سونطراك ، سيبوخلوة اب   

 .2016، يتول شها ة ايدكصوةاه يف علوم ايصسوًنأط رية مقدمة ، وًنرعلوم ايصس ةيرايعلوم ايصجاة  ةيايعلوم االتقصاا  ةوكلرةتقلة،  -م ابحجامعة تقاصدي 
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، ركذا رجو  أث  ذر  الية إياائوة يصطبوق بٌن تطبوق مبا ئ إ اةة اجلو ة ايشاملة رجو ة ادلتصجات ايتفطوة
 مبا ئ إ اةة اجلو ة ايشاملة رلصمعة رمتف  ة على جو ة ادلتصجات ايتفطوة. 

 حتت عتوان:مقال  (2102) هيم الشعار، فايز مجعه النجارراقاسم إبدراسة  .  
سة تطبيقية على املصارف : دراتطبيقات إدارة اجلودة الشاملة وأثرها يف اإلبداع التكنولوجي"

 .1"ردنالعاملة يف األ
تطبوقات إ اةة اجلو ة ايشاملة رأث ها على اإلبداع ايصكتويوجي  علىايصع ف إىل سة اة هدفت هذه ايد

ذا  الية إياائوة يصطبوقات  أث  ذرسة أن هتاك ةاأظه ت نصائج ايديوث  يف ادلااةف ايعاملة يف األة ن،
 رايصحسٌن ادلسصم  أن مشاةكة ردتكٌن ايعاملٌن إ اةة اجلو ة ايشاملة على اإلبداع ايصكتويوجي، يوث تبٌن

 .إبداع ادلتصج رإبداع ايعملوةا األث  األكرب راألب ز يف مكان ذل
 :األجنبيةالدراسات ابللغة  .2
 حتت عتوان: Uloaku Kelechi AZIGBO (2102) دراسة .أ 

" Strategies for New Product Development in anEmerging Market 2
" 

ن يصطوي  و االسرتاتوجوات اييت اسصخدمها ايقا ة ايصتظوموشاف ص ةاسة اك هذه ايغ ض م كان 
اي صلحوا يف تطوي  متصجات يف نوجًن  ؤسساتدل ةتقا  م  خالل اسصبوان ثالث متصجات جديدة بتجاح

سصخدمها ايقا ة ايصتظوموون يصطوي  متصجات ااسرتاتوجوات إىل رجو  أةبع  يوث توصلت ايدةاسة ، جديدة
 ايرتكوز على ايعمالء رايثقافة،اذلوكل ايصتظومي  راألعمال،ذج ايقوا ة منادتثلت يف  جديدة بتجاح
، كما توصلت ايدةاسة إىل أن تطبوق هذه االسرتاتوجوات ايقدةة على حتمل ايصكايوفر  ايسوقرايصواجات 
يصابح أكث   دلؤسساتتطوي  ا ركذا ايتوجًنية،مكانوة حتسٌن مسصوى ادلعوشة يف اجملصمعات يه أث  على إ

 وة يف األسواق ايتاشئة.ةحب

 :حتت عتوان Abbas Abdulhameed Abdulabbas ALETAIBY (2102)دراسة  .ب 
"A Framework To Facilitate Total Quality Management Implementation In The 

Upstream Oil Industry: An Iraqi Case Study3
" 

ايشاملة يف تقطاع ايتفط  إ اةة اجلو ةمدخل  طبوقإطاة عمل يصسهول ت رضع إىلهذه ايدةاسة  تهدف
شاف ادلسصوايت احلايوة يلوعي صاككذا ر  ،م اجعة ايقضااي ادلصعلقة إب اةة اجلو ة ايشاملة بشكل عام، ر ايع اتقي

                                                 
1
تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة وأثرها يف اإلبداع التكنولوجي: دراسة تطبيقية على املصارف العاملة يف تقاسم إب اهوم ايشعاة، فايز مجعه ايتجاة،  

.2015(،2)يعد ،ا(42)رللة ايعلوم اإل اةية، اجمللد األردن،
2
 Uloaku Kelechi AZIGBO, Strategies for New Product Development in an Emerging Market, Walden 

University, thesis of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy, 2019. 
3
 Abbas Abdulhameed Abdulabbas ALETAIBY, A Framework To Facilitate Total Quality Management 

Implementation In The Upstream Oil Industry : An Iraqi Case Study, School of the Built Environment, The 

University of Salford UK, thesis of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy, March 2018. 
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عرتف هبا إل اةة اجلو ة ادل ادلبا ئبعض  ، رمت ايصوصل إىل ض رةة توف إب اةة اجلو ة ايشاملة يف ش كة ايتفط
أنه هتايك إىل توصلت ايدةاسة كما ،   ايصزام اإل اةة ايعلوا رايصحسٌن ادلسصم  رايعمالء مثلة يفرادلص ايشاملة

 ،ايعمالحتسٌن ةضا حتسٌن ةضا ايعمالء،  هير هذا ادلدخل تطبوق حتقوقها ج اءميك   رلموعة م  ادلزااي
 .يايبوئ األث ايقضاء على اذلدة رايعووب رتقلول ، حتسٌن األ اء ادلايل

 حتت عتوان: Aisha ZWET (2102) دراسة .ج 
"Total Quality Management: A Framework For Quality Improvement In Arab 

Manufacturing Companies "1 
اياتاعوة  ادلؤسساتإ اةة اجلو ة ايشاملة يف  مبا ئ تطبوقمسصوى حتديد هدف هذه ايدةاسة إىل 

 حتديد ايعوائق اييت دتتعها م كذا ر  ادلؤسسات،على أ اء  أث ها رمع فةاياغًنة رادلصوسطة يف  رل اخللوج 
أ اء إ اةة اجلو ة ايشاملة على  يصطبوق مبا ئأث  على أنه يوجد  ايدةاسةايتصائج  صلتايصطبوق، يوث تو 

متهج يسمح بصطبوق  رتاموم مت تطوي تقد ، ر األرسطاياغًنة رادلصوسطة يف ايش ق  ادلؤسسات اياتاعوة
حتقوق  رجو ة ادلتصج، صحسٌن اإلنصاجوةياياغًنة رادلصوسطة  ادلؤسساتإ اةة اجلو ة ايشاملة يتاسب  مدخل

 .ايعمال رتطوي  مهاةات ختفوض ايصكايوف ،ةضا ايعمالء
 حتت عتوان:Yongtao SONG and Qin SU (2102 )دراسة  .  

"The relationship between quality management and new product development 
evidence from China "2. 

م  خالل  تطوي  متصجات جديدةإ اةة اجلو ة ر مدخل يف فهم ايعالتقة بٌن  هدفت هذه ايدةاسة
ايرتكوز على أث  مصطلبات هذا ادلدخل رهي  هذا ايتظام، ركذا  ةاسة تعزيز كوفوةيف   مساعدة ادلؤسسات

ادلؤسسة يف تطوي  متصجات على تقدةة رأ اء   رايصعلم ايصحسٌن ادلسصم ، ايعمل اجلماعي، ايسوقايعمول ر 
ادلؤسسة على تطوي  يعزز بشكل كبًن تقدةة  جديدة، يوث توصلت ايتصائج إىل أن مدخل إ اةة اجلو ة

أن تصبىن  كما اتقرتيت ايدةاسة رلموعة م  ايصوصوات متها أنه يتبغي على إ اةة ادلؤسسة  ،متصجات جديدة
 .تطوي  ادلتصجاتحتسٌن عملوات إ اةة اجلو ة م  أجل  نظام

 
 
 

                                                 
1
 Aisha ZWET, Total Quality Management : A Framework For Quality Improvement In Arab 

Manufacturing Companies, the University of East London, thesis of the Requirements of the Degree of Doctor 

of Philosophy, December 2017. 
2
 Yongtao SONG, Qin SU, The relationship between quality management and new product development: 

evidence from China, Article, Springer Science+Business Media, New York, 2015. 
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:حتت عتوانFasil TADDESE and Hiroshi OSADA (2100)دراسة  .ه

"TQM for Sustainable Development through NPD in Developing Countries
1" 

 رايصتموة تطوي  ادلتصجات اجلديدة، بٌن إ اةة اجلو ة ايشاملة هدفت هذه ايدةاسة إىل  ةاسة ايعالتقة
م  أن إ اةة اجلو ة ايشاملة حتدث ثوةة يف نظام ايبحث رايصطوي   على ايتصائجادلسصدامة، يوث توصلت 
 ادلسصدامة يف ايصتموة كما أهنا تساهم ،ايوتقت تقلولتكايوف ايصطوي  ر  ، ختفوضخالل تعزيز تقدةات االبصكاة

 .صديقة يلبوئة تطوي  متصجات م  خالل
ميك  ، يوث ايسابقةبعد ع ض ايدةاسات ايسابقة يصم حتديد ما ميوز ايدةاسة احلايوة ع  ايدةاسات 

ت هبا رتكم  اإلضافة اييت جاء ،مل تشملها ايدةاسات ايسابقة ل أن هذه ايدةاسة مست جوانب أخ ىايقو 
تطوي  ادلتصجات يف  هي زلارية  ةاسة مسامهة تطبوق مبا ئ إ اةة اجلو ة ايشاملة يف جتسود اسرتاتوجوة

ادلؤسسات االتقصاا ية اجلزائ ية، رإيقاء ايضوء على االنعكاسات اإلجيابوة رايسلبوة اييت حتول عتد تطبوق 
هذه ادلبا ئ يف ادلؤسسات االتقصاا ية راييت أغفلت عتها ابتقي ايدةاسات ايسابقة، هبدف تعزيز  رة ذيك 

 سصم اةيصها.يف حتسٌن أ اء ادلؤسسات يلمحافظة على بقائها را
 :حدود الدراسةاثمنا. 

 يف سلصلف متاطق رالية االتقصاا ية ادلؤسسات م  رلموعةأج يت هذه ايدةاسة على  احلدود املكانية: .1
 .سطوف

 .2020ستة  غاية إىل 2016م  ستة  ايدةاسة هذه امصدت الزمانية:احلدود  .2

االتقصاا ية بوالية دلؤسسات اب ايعاملةرلموعة م  اإلطاةات ايدةاسة على هذه  مشلت حلدود البشرية:ا .3
 .سطوف

 :خطة البحث. اتسعا

اخللفوة ايتظ ية تع ض أةبعة فاول، ثالثة فاول  ىلإه مت تقسوم هدافها ألمهوة ايبحث رحتقوقا أل  نظ
 .ايلموضوع رايفال اي ابع يعكس اجلانب ايصطبوقي ذل

 ختاوص ادلبحث مت مبايث، ثالثة إىل سمرتق، مدخل إىل إ اةة اجلو ة يف ادلؤسسةتتارل  الفصل األول: .1

 ايثايث ادلبحث ، يف يٌنإ اةة اجلو ة نظام ماهوةتتارل  ايثاين أما ادلبحث يول اجلو ة عامة فاهومدل األرل

  ISO 9001 :2015.رفق نظام إ اةة اجلو ةصطبوق ي خاص فقد

                                                 
1
 Fasil Taddese, Hiroshi Osada,TQM for Sustainable Development through NPD in Developing Countries, 

International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, Vol 2(3), July-September 2011. 
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يوث مت  مبايث، ثالثة إىل تقسومه مت يوث ،أساسوات إ اةة اجلو ة ايشاملةتعلق بدةاسة : الثاين الفصل .2
دل تكزات ا تتارل فقد ايثاين ادلبحث ، أماإ اةة اجلو ة ايشاملة مفهوم رخاائص إىلاألرل  ادلبحث ايصط ق يف

 .إ اةة اجلو ة ايشاملة تقووم على ايثايث ادلبحث يف ايرتكوز رمت، ايصطبوقوة إل اةة اجلو ة ايشاملة

 ثالث إىل رتقسم ،أمهوة إ اةة اجلو ة ايشاملة يف تطوي  ادلتصوج يدةاسة رحتلول صخا الثالث:الفصل  .3

أساسوات يول   ةاسة فوه مت ادلبحث ايثاينر ،األرل سواسة ادلتصوج يف ادلؤسسة تتارل ادلبحث مبايث،
 .تطوي  ادلتصوج م  متظوة إ اةة اجلو ة ايشاملة تط ق إىلأما ادلبحث ايثايث ، تطوي  ادلتصوج

ادلتصوج يف ادلؤسسات االتقصاا ية  كأ اة يصطوي  ةاسة أمهوة تطبوق إ اةة اجلو ة ايشاملة  مت  الفصل الرابع: .4
اإلطاة ايعام يلدةاسة،  لمت تتار  لاألر ادلبحث  يوث مت تقسومه أيضا إىل ثالثة مبايث، يف بوالية سطوف
ة ضلو مصغًنات ا ياالتقصااإلطاةات يف ادلؤسسات  صحلول رمتاتقشة اجتاهاتيمت ختاواه  ايثاينأما ادلبحث 

  نصائج ايدةاسة ادلودانوة. ريف ادلبحث األخًن مت اخصباة ايف ضوات رحتديد ،ايدةاسة

 :صعوابت البحث. عاشرا

  :ايبحث فوما يلي راجهت اييت اياعوابت  أهم تكم

 راسع؛ بشكل ادلوضوع تتاريت ييتا راألحباث ايدةاسات زلدر ية .1

ل حبجة انشغا وزيع االسصبوانهم تايعديد مت ةفضادلؤسسات االتقصاا ية ر  عدم تعارن بعض مسًني .2
 ؛شلا أ ى إىل صعوبة يف مجع ايبواانت ادلودانوة يول موضوع ايبحث، اإلطاةات

 غلق ادلكصبات، رصعوبة ايصواصل مع ادلؤسسات بسبب جائحة كوةران. .3
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 :دتهيد
للتمايز بُت ا١تنتجات وا٠تدمات يف األسواق، ٦تا  ور٤تو ا١تفاىيم اإلدارية اٟتديثة  إحدىتعترب اٞتودة 

 ها واستمرارىا.سسات االقتصادية من أجل ضمان بقائجعلها ٖتظى أبمهية كبَتة من طرف ا١تؤ 
وذلك من خالل  وقد إتهت معظم ا١تؤسسات إىل إحداث التحسُت يف جودة منتجاهتا وخدماهتا

د ي، وٖتدعمالئهال متطلبات يتحلب تقوم أبن سةيشجع ا١تؤسااللتزام بتطبيق نظام إدارة اٞتودة، فهو 
 كماوإبقاء ىذه العمليات ٖتت السيطرة،  يليب متطلباهتم وتوقعاهتم العمليات اليت تساىم يف ٖتقيق منتج 

، ةورضا األطراف األخرى ذات ا١تصلح العمالءرضا  يقدم إطار العمل للتحسُت ا١تستمر لزايدة ٖتقيق
حىت تكون قادرة على ٖتقيق أىدافها بكفاءة وفعالية وٖتسُت ٝتعتها  وعمالئهاوفر الثقة بُت ا١تؤسسة وي

٢تا بولوج األسواق العا١تية، حيث شكل ظهور سلسلة ا١تواصفات وقدرهتا التنافسية األمر الذي يسمح 
أحد أىم االستجاابت الدولية اليت جاءت لتجمع كافة ا١تمارسات ا١تنفذة يف ٣تال  ISO 9001الدولية 

 اٞتودة على الصعيد العا١تي.
ل لدراسة فقد خصص ىذا الفص رتبطة دإدارة اٞتودة يف ا١تؤسسةالتطرق إىل ٥تتلف اٞتوانب ا١توهبدف 

 باحث التالية:ا١ت

 اٞتودة اىيةا١تبحث األول: م -

 إدارة اٞتودة نظام  ماىيةا١تبحث الثاين:  -

   ISO 9001تطبيق نظام إدارة اٞتودة وفق ا١تبحث الثالث:  -
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 ادلبحث األول: ماىية اجلودة
أاثر مفهوم اٞتودة جدال واسعا يف ا١تؤسسات على ا١تستوى العا١تي، ويعود ذلك إىل النجاح الذي 

، األمر الذي حث بقية اعامليهنتاجية يف ٖتسُت جودة منتجاهتا وزايدة إ ةالياابنيا١تؤسسات حققتو 
ومن خالل ىذا  يف السوق، ضمان بقاءىا واستمراريتهامن أجل  هبذا ا١تفهوما١تؤسسات إىل االىتمام 

 كل من مفهوم اٞتودة، التطور التارخيي ٢تا، أمهيتها وأخَتا أبعادىا.  سيتم معاٞتةا١تبحث 

 ومراحل تطوره ادلطلب األول: مفهوم اجلودة
من ا١تنظور الذي  عرفتحيث اٞتودة اىتمام الكثَت من الباحثُت وا١تفكرين،  مفهوملقد احتل 

 ومعتقداهتم وإتاىاهتم.ال اٞتودة اجمل ىذا يفىم يعكس آراء
 الفرع األول: مفهوم اجلودة

 إسهامات يف ىذا اجملال. تتعدد تعاريف اٞتودة بتعدد التعاريف اليت قدمها رواد اٞتودة أو من كان لو
الالتينية إىل الكلمة  الناحية االصطالحيةمن فهوم اٞتودة ميعود  للجودة: التعريف االصطالحي .1

(Qualitas)  أو  اإلتقانو الدقة  تعٍتكما ،  1بتوودرجة صالطبيعة الشيء أو الشخص يقصد هبا اليت و
ومدى  وا٠تدمة ا١تقدمة ا١تنتوجمدى ٚتالية أيضا تعٍت و ، 2واإلخالص يف صنعو ا١تنتوجيف  االمتياز
 .3وتوافقها مع ا١تعايَت وا١تتطلبات ا١تعتمدة الءمالع وتوقعات اجاتٟتتلبيتها 

 ادلختصني:تعريف اجلودة من منظور بعض  .2

ودة اٞتمن خالل التعريف نالحظ أن ، ف4لالستعمال ا١تنتوجأهنا مدى مالئمة  اٞتودة J.Juranعرف  .أ 
 تو.وحال ول بغض النظر عن وضعلالستعما ا١تنتوجمدى مالءمة ىي 

ٖتسُت مستمر و  ٗتفيض مستمر ومتواصل للخسائرأبهنا اٞتودة  W. Edwards Deming عرف .ب 
على التحسُت لجودة و ليف مفهومركز  Demingنالحظ أن  .5اإلنتاجيةميع األنشطة ٞتومتواصل 

بل البد  جيب أال تقف عند حد معُت ا١تنتوجلى أن عملية ٖتسُت ا١تستمر وا١تتواصل، وىذا يدل ع
 من االبتكار والتطوير ا١تستمرين.

 :وادلنظمات اذليئات حسبتعريف اجلودة  .3

أو  للمنتج صائص الكليةالسمات وا٠ت أهنا على تعرف *(ASQ)ادلعهد األمريكي للجودة  حسب .أ 
ذا التعريف إىل ضرورة توفر ٝتات يشَت ى . 6على ٖتقيق احتياجات معينة ٢تا القدرةا٠تدمة اليت 

  .العمالءاليت ٖتقق احتياجات  ١تنتوجاب وخصائص

                                                 
 .10ص، 2016 ،، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردنإدارة اجلودة الشاملة واخلدمة الفندقيةمصطفى يوسف كاف،   1

2
، مركز الكتاب األكادديي، إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل: دراسة ميدانية يف بعض جامعات الشرق اجلزائريراضية بوزاين،   

 .26، ص2015

3
 .10، صمرجع سابق ،مصطفى يوسف كاف  

4
 .12، ص2014، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاىرة، إدارة اجلودة الشاملة يف التعليمدمحم صادق إٝتاعيل،   

 
 . 77، ص2015، دار الفكر، عمان، األردن، اجلودة الشاملةشاكر بن أٛتد الصاحل، خالد بن دمحم الصرديي، 5

6
، دار الرضوان اذلندرة-إدارة اجلودة البشرية يف ظل استخدام األساليب العلمية احلديثة اجلودة الشاملةدمحم جاسم الشعبان، دمحم صاحل االبعج،   

 .144، ص2014للنشر والتوزيع، عمان، 

*ASQ : American Society for Quality. 
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 ٣تموعة من ا٠تصائص اٞتوىريةأبهنا  ISO* 9000 :2000 ادلواصفة الدولية حسب اٞتودة عرفت .ب 
خصائص منتج أو ىي عبارة عن  . من خالل ىذا التعريف نرى أن اٞتودة1تلبية ا١تتطلباتتسمح ب

خدمة أو عملية أو نظام لتلبية احتياجات أو توقعات العمالء أو األطراف ا١تعنية األخرى، وعادة ما 
  .صرحيةتكون ضمنية أو 

  التايل:وفقا للجدول  ٜتسة مداخلحصر ا١تفاىيم ا١تختلفة للجودة يف ديكن مداخل مفهوم اجلودة:  .4
 اجلودة مفهوم(: مداخل 1اجلدول )

 عيوب ادلدخل تعريف اجلودة على وفق ادلدخل أساس التعريف
 ا١تنتوجمبٍت على أساس تعريف 

Product based     
ل يالتعريف على التفض يعتمد ىذا

مرادفة للرفاىية  وتعد اٞتودة ىنا الشخصي
 والتمييز.

قد تكون ا١تعايَت اليت يتم القياس عليها 
مضللة، فاٞتودة ىنا تعد مرادفة للرفاىية والتميز 

 وىذه من الصعب قياسها.
مبٍت على أساس تعريف 

 ا١تستخدم النهائي
User Based 

 ضرورةعلى  التعريفيركز ىذا 
 العميل،االىتمام اب١تتطلبات اليت يرغب هبا 

يعتمد على فاٞتودة ىنا تعترب أمر فردي 
 ا١تنتوجت ا١تستخدم اليت يطلبها يف تفضيال

ا١تنتجات اليت تقوم دإشباع ف ،أو ا٠تدمة
  ىذه التفضيالت تعد األعلى اٞتودة.

متعددة ومن  العميلن تفضيالت إ
حىت و  ،الصعب أن تتجمع كلها يف منتج واحد

يكون لو قبول عام وفق ىذا ا١تدخل قد حيدث 
 .العميلعدم تطابق بُت اٞتودة ورضا 

 مبٍت على أساس التصنيعتعريف 
  Manufacturig Based 

وفقا ٢تذا التعريف فإن اٞتودة تعرف 
صفات وا١تتطلبات مع ا١توا أهنا التوافقعلى 

التشغيلية ، ا١تتعلقة اب١تمارسات التصنيعية
خالل يتم ٖتديدىا من اليت وا٢تندسية و 

 التصميم. 

تعتمد عملية التصميم والتصنيع على 
واالستثمار يف  التكاليف، التعامل مع ٗتفيض

عملية قد يؤثر عكسا على ىذه ال ىذه ٖتسُت
 التكاليف. 

 مبٍت على أساس القيمةتعريف 
Value Based 

التعريف على التكلفة  يعتمد ىذا
وا٠تدمة اٞتيدة ىي اليت  ا١تنتوج، فوالسعر

 وسعر ديكن بتكلفة أقل ٖتقق ا١تواصفات
 من اٟتصول على قيمة مناسبة. 

 

ى جودة ال يعٍت عادة األعل ا١تنتوج
 األفضل قيمة.

  ا١تثالية تعريف مبٍت على أساس
Ideality Based 

ينظر ىذا ا١تدخل إىل اٞتودة على 
أهنا مفهوم مطلق يعرب عن أعلى مستوايت 

تعريفها،  التفوق والكمال، ومن مث ال ديكن
 والتعرف عليها.ولكن ديكن اإلحساس هبا 

واقعي  لمدلو  ي ىذا ا١تدخليعط ال
للجودة ديكن قياسو بشكل موضوعي، ومن مث 

اٞتودة  فإنو ال ديكن االعتماد عليو يف ٖتديد
 ودراستها.

 :من إعداد الباحثة ابالعتماد على: ادلصدر
 .21-20، ص2018، طرابلس، ٛتيثرا للنشر والًتٚتةدار ، إدارة اجلودة الشاملة يف اجملالني التعليمي واخلدمي، أبو بكر ٤تمود ا٢توش -

 
 
 

                                                 
1
 Frédéric CANARD, Management de la Qualité, Gualino éditeur, Paris, 2009, p19.    

*ISO : International Organization for Standardization. 
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 التمييز بُت ولتوضيح مفهوم اٞتودة ديكن: ؤسسةوادلالعميل بني اجلودة من منظور العالقة مفهوم  .5
 وىذا ما يوضحو الشكل ا١توايل: انطالقا من العالقة بُت العميل وا١تؤسسة عدة أصناف ٢تا

 ؤسسةادل – العميل(: اجلودة من منظور العالقة 1الشكل)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 أصناف اٞتودة التالية: ٖتديدمن خالل الشكل ديكن 
 ؛بناء على توقعات العميل ا١تنتوج ا١تؤسسةتصمم كمرحلة أوىل   ا١تصممة:اٞتودة  .أ 

 ؛منتجا يتوافق مع التصميم ا١تؤسسةتنتج اٞتودة احملققة: اثين مرحلة  .ب 

 ؤسسة؛الذي تنتجو ا١ت ا١تنتوج طلع علىالعميل ياٞتودة ا١تدركة:  .ج 

 .الذي يتصوره مع توقعاتو ا١تنتوجيقارن العميل  ا١تتوقعة:اٞتودة  .د 
بشكل صحيح  أو ا٠تدمة ا١تنتوجٞتودة أبهنا تقدمي اتعريف  ديكنأعاله وبناء على ا١تفاىيم ا١تدرجة 

  التحسُت ا١تستمر وا١تتواصل.مع  العمالء وتوقعات متطلبات يتوافق مع ومالئم
 اجلودةمفهوم مراحل تطور : الفرع الثاين

بعد أن كانت النشأة األوىل لو يف فكافة القطاعات اإلنتاجية وا٠تدمية، بتطور مفهوم اٞتودة 
لياابن امتد إىل الوالايت ا١تتحدة األمريكية، األمر الذي أسهم يف زايدة الكفاءة ابالقطاع الصناعي 

بتقسيم  Garvinوقد قام العامل  العمالء عن ا٠تدمات ا١تقدمة ٢تم، اإلنتاجية ٢تذه القطاعات وٖتقيق رضا
 ٞتودة إىل أربعة مراحل.مراحل تطور ا

عشر وىي الفًتة اليت  التاسعية القرن ظهرت ىذه ا١ترحلة يف بدا: )1917 – 1939(مرحلة الفحص   .1
كان و  ،نظام اإلنتاج اٟتريف القائم على عدد ٤تدود من ا١تنتجات تزامن فيها اإلنتاج الكبَت وتالشى

ا يتم أثناء عملية اإلنتاج نفسها، حيث كانت تركز فقط على اكتشاف األخطاء فحص اٞتودة حينه
والقيام بتصحيحها ولكن ال تقم ٔتنعها من األساس )ا٠تطأ أو العيب أو التلف قد حصل فعال(، 

 العميل
 

 ا١تصممة اٞتودة
 
 

 ا١تدركةاٞتودة  اٞتودة احملققة

 اٞتودة ا١تتوقعة

 ادلؤسسة

1 

2 

3 

4 

Source : Frédéric CANARD, Management de la Qualité, Gualino éditeur, Paris, 2009, p19. 
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 ا١تنتوجوٖتديد مدى مطابقة  ا١تنتوجوتتضمن عملية الفحص األنشطة ا١تتعلقة بقياس واختبار وتفتيش 
الفنية ا١توضوعة، وابلتايل فإن ا١تنتجات ا١تطابقة ديكن تسليمها إىل العميل، أما ا١تنتجات للمواصفات 

 . 1غَت ا١تطابقة تتلف أو يعاد العمل عليها أو يتم بيعها أبسعار أقل

يف بداية اٟترب اٞتودة  على ظهرت الرقابة اإلحصائية: (1939 – 1945) الرقابة على اجلودةمرحلة   .2
، والذي صاحبو آنذاك مفهوم تنميط وتوحيد اإلنتاج هبدف اإلقالل من أخطاء تصنيع الثانيةالعا١تية 
ىذه النمطية مكنت من استخدام األساليب تسهيل عملية الرقابة على اٞتودة، وابلتايل  ا١تنتوج

ة ستخدام أسلوب العينات اإلحصائينظرية االحتماالت اب منها دوات اإلحصائية يف ٣تال الرقابةواأل
 .   2 انطالقا من فحص عينة من ا١تنتجات، والذي مت التخلي عنو الحقا ألنو ال يتصف ابلدقة

 أبرز من استخدم وطبق الرقابة اإلحصائية على اٞتودة، Edward Deming رائد اٞتودة األمريكية يعد
قبل إمرباطورىا، كما  حيث نقل أفكاره إىل الياابن بعد اٟترب العا١تية الثانية والقى الًتحيب والتشجيع من

طورىا وأسس منهجا متكامال عنها، فبهذا ٘تكنت الياابن من غزو أسواق العامل ٔتنتجات ذات جودة، 
على عملية اإلنتاج،  اآلنية على ٚتع معلومات وفَتة عن مستوى اٞتودة خالل الرقابةيف أسلوبو ىذا اعتمد و 

 .ققوى اٞتودة احمللوقوف على مستجل امث قام بتحليلها ابستخدام األساليب اإلحصائية من أ
 ر بعدا وعمقا من ا١تراحل السابقةتعد مرحلة أتكيد اٞتودة أكث: (1945 – 1987)مرحلة أتكيد اجلودة  .3

تشارك يف  تركز على التكامل والتنسيق بُت برامج اإلدارة وتؤكد على أن كافة ا١تستوايت اإلدارية البد أن
منع ويعترب ج إىل جودة النظام و ا١ترحلة مت االنتقال من جودة ا١تنتويف ىذه ٗتطيط ومراقبة اٞتودة، 

 .    3أساسها حدوث ا٠تطأ
أو العملية تفي زمة لتوفَت الثقة أبن ا١تنتج الإن عملية أتكيد اٞتودة تتضمن كافة اإلجراءات ال

عتمد على الوقاية توبناء على ذلك فإن أسلوب تفكَت اإلدارة تغَت ليطور فلسفة رقابية ٔتتطلبات اٞتودة، 
ظهور االىتمام بقياس درجة االعتمادية ـو٘تيزت ىذه ا١ترحلة ب ص واكتشاف ا٠تطأ قبل وقوعو،بدال من الفح

، ا١تطلوبةحسب ا١تواصفات ووظيفتو بشكل جيد ولفًتة زمنية ٤تددة و  ا١تنتوج عملوؤدي اليت يقصد هبا أن يو 
 .4بكرة صفر خطأ أي اختفاء نسبة ا١تعيظهور فوكذا 

لثمانيات مفهوم إدارة اٞتودة الشاملة يف ا ظهر: إىل غاية اآلن(-1987) مرحلة إدارة اجلودة الشاملة .4
لفكرة أحدث ىذا ا١تفهوم تطورا معتربا يف ٣تال إدارة اٞتودة و٘تيز بتقدديو و  من القرن العشرين،

وتتجسد ىذه الفكرة ٔتشاركة كل الوظائف اب١تؤسسة يف ٖتقيق مستوى جيد من اٞتودة يف  الشمولية،
وا٠تدمات، ليس فقط وظيفة التطوير، اإلنتاج، إدارة اٞتودة وإمنا أيضا وظائف اإلدارة،  ا١تنتجات

                                                 
1
 .16، صمرجع سابق إٝتاعيل،دمحم صادق   

2
 .   27، صمرجع سابقمصطفى يوسف كايف،   

3
إدارة اٞتودة الشاملة وتنمية أداء ا١تؤسسة، كلية  حول الوطٍتا١تلتقى ، حتسني األداء احلايل للمؤسسة دور إدارة اجلودة الشاملة يفبومدين يوسف،   

 . 7، ص2010ديسمرب  14-13العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة طاىر موالي، سعيدة، 
4
 .32ص ،2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة اجلودة الشاملة وخدمة العمالءمأمون سليمان الدرادكة،   
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 ّتودة اب١تؤسسة مسؤول ومعٍتيف أي وظيفة  عاملكما أن كل   ت، البيع وتسيَت ا١توارد البشرية،ا١تشًتاي
 .1مستواه يف ا٢تيكل التنظيميمهما كان دوره و  ا١تنتوج

االىتمام ٔتا  هبا ، إذ يتطلبساسيا من أركان الوظيفة اإلداريةأصبحت اٞتودة يف ىذه ا١ترحلة ركنا أ
وىو ما ، 2مسؤول كل فرد فيهاياهتا وجعل  ديكن ا١تؤسسة من إحراز التميز سواء ١تنتجاهتا أو لعمل

 يف الفصل الالحق. ل مفصل بشكسنتطرق إليو 
 اٞتودة:  مفهوم هبا ا١توايل أىم ا١تراحل اليت مرويوضح الشكل 

 اجلودة مفهوم (: أىم مراحل تطور2الشكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .30، ص2015، دار وائل للنشر، عمان، ادلخل اإلداري وادلعلومايت نظم ومتطلبات وتطبيقات ٧ISOتم العزاوي،  ادلصدر:

كشف وٖتديد   جلأمن  ، حيث كان فحص اٞتودة حينهاتطور مفهوم اٞتودة خالل عقود القرن العشرين
 لرقابةنشطة اأىل إطور مفهوم اٞتودة مث ت ،من الوحدات ا١تعيبة بعد إنتاجها والتخلص األخطاء بعد وقوعها

أماكن ىل العيوب واألخطاء إوابلتايل الوصول  نتوججات العملية مطابقة لتصميم ا١تلتحديد ما إذا كانت ٥تر 
من الكشف عنها  ٍت سياسة منع وقوع األخطاء بدالبتباٞتودة  ىل أتكيدإتطور مفهومها  ةٙت، ومن حدوثها

تو ئمهبدف ضمان مال ودة تتوافر يف ا١تنتوجحدوثها للتأكد من توفَت الثقة أبن متطلبات اٞت بعد
                                                 

1
 . 29، ص مرجع سابقمصطفى يوسف كايف،   

2
 . 20، ص 2012، اجملموعة العربية للنشر والتوزيع، القاىرة، إدارة اجلودة الشاملة٤تمود عبد الفاتح رضوان،   

 مرحلة الفحص
1917 

مرحلة إدارة 
اٞتودة الشاملة 

1987 

مرحلة أتكيد 
1945اٞتودة   

مرحلة الرقابة 
 على اٞتودة
1939 

 الرقابة

 العمليات

 اإلدارة التحسُت التنبؤ

 ا٠تدمات

 ا١تتطلبات

ا١تنتجاتا  
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كثقافة التحسُت ا١تستمر هبدف   حيث أصبحت اٞتودةدارة اٞتودة الشاملة إ ، وأخَتا مرحلةلالستعمال
 ٔتتطلباتو.العميل والتنبؤ إرضاء 

 : أمهية اجلودةينادلطلب الثا
١تا ٖتققو من إضافة  طهاانشعلى اختالف  وا١تؤسسة ، اجملتمعلعمالءل ابلنسبةللجودة أمهية كبَتة 

 :فيما يليللمؤسسات وتظهر أمهية اٞتودة 
 ككل واجملتمع للعميلفرع األول: أمهية اجلودة ابلنسبة ال

 :1ٖتقق ما يلي ألهناودة ا١تنتجات اليت يقوم بشرائها ّتيهتم العميل بشكل كبَت 
 ؛وابلتايل ٖتقيق رضائهم تليب رغبات ومتطلبات العمالء .1

 تبعث الطمأنينة يف نفسية العميل وتعزز ثقتو اب١تؤسسة؛ .2

 على اقتناء ا١تزيد من ا١تنتجات؛ ٖتفز العمالء .3

 ؛ام ا١تؤسسة ا١تصنعة للمنتج بصحتويتأكد العميل من مدى اىتم .4

 ؛مناسبُت سعرذات جودة و ا١تنتجات اٟتصول على  .5

 .احملافظة على البيئة والصحة العامةكسب رضا اجملتمع من خالل  .6
 ابلنسبة للمؤسسة  اجلودةمهية الفرع الثاين: أ

ذات  تقدمي منتجاتإىل مع ا١توردين  تسعى ا١تؤسسة من خالل خربة عما٢تا ومهاراهتم وكذا العالقة
وميزة تنافسية، وهبذا  تسمح ٢تا بتحقيق شهرة وٝتعة جيدة ىا،عمالءمتطلبات وتوقعات تليب  جودة عالية

 لمؤسسة يف النقاط التالية:٘تثلت أمهية اٞتودة ابلنسبة ل
يضيف على  ما ىذاو شهرهتا من مستوى جودة منتجاهتا،  تستمد ا١تؤسسة :مسعة ادلؤسسةشهرة و 

 أو رديئة سيؤدي لإلساءةذات جودة منخفضة  ا١تؤسسةفإذا ما كانت منتجات سنة، ا١تؤسسة السمعة اٟت
 .2عمالئهاعلى ٝتعتها ورٔتا فقداهنا لعدد كبَت من 

 تسعىتكتسي أمهية متميزة، حيث  اٞتودة يف عصر ا١تعلومات والعو١تة أصبحت :ادلنافسة العادلية .1
ا١تنافسة العا١تية وٖتسُت االقتصاد بشكل  الدخول إىل حيزإىل ٖتقيقها هبدف التمكن من ا١تؤسسة 

 .3عام
وىي  ذات جودة معينةبتصميم منتجات أو تقدمي خدمات  ا١تؤسسةتقوم  :ادلسؤولية القانونية للجودة .2

مع  وتعزز بذلك الثقة من جراء استخدامو ٢تذه ا١تنتجات العميلقانونيا عن كل ضرر يصيب  مسؤولة
 .1ىذا األخَت

                                                 
1
، أطروحة مقدمة لنيل ابلعلمة )سطيف( AMCالثقافة التنظيمية وأثرىا يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، دراسة حالة مؤسسة مرزوقي رفيق،   

 . 78ص، 2017/2018،، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت1شهادة الدكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف 

2
   .73ص، 2009، دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، األردن، نظم إدارة اجلودة يف ادلنظمات اإلنتاجية واخلدميةوآخرون،  الطائييوسف حجيم   

3
 .   30، ص2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات اإليزوقاسم انيف علوان،   
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بوضع مواصفات قياسية ٤تددة تساىم يف  تطبق اٞتودة يف أنشطة ا١تؤسسة :العمالءتوطيد العالقة مع  .3
شراء يف تو ثقيعزز و  عوىو ما ديكن ا١تؤسسة من توطيد العالقة ممن الغش التجاري و  العميلٛتاية 

 .2منتجاهتا
تنفيذ اٞتودة ا١تطلوبة ٞتميع عمليات ومراحل اإلنتاج من  :وزايدة احلصة السوقية ختفيض التكاليف .4

زمن القصوى من  واالستفادةشأنو أن يتيح الفرص الكتشاف األخطاء لتجنب ٖتمل تكاليف إضافية 
منو و  األرابح ارتفاعوابلتايل ٗتفيض التكاليف و  عن اإلنتاج، التوقفاآلالت عن طريق تقليل الزمن 

 .زايدة اٟتصة السوقية للمؤسسة

 : أبعاد اجلودة ادلطلب الثالث
تطلبات متعددة ترتبط ابٞتودة، ديكن من خال٢تا ٖتديد قدرة إشباعها ١ت اأو ا٠تدمة أبعاد ديتلك ا١تنتوج
ٞتودة، غَت أن ا١تؤسسة دإمكاهنا دراسة وٖتليل ٚتيع أبعاد اتتباين آراء الباحثُت يف عدد و ، وتوقعات العمالء

، يف حُت ميز وتركز عليو يهتم بو العميلا أتخذ ٔتأكثر، و هاالباحثون وترى ما يناسباألبعاد اليت يتناو٢تا 
 ا٠تدمة.و  ا١تنتوجن بُت أبعاد جودة و الباحث

 أبعاد جودة ادلنتوج الفرع األول:
ٙتانية أبعاد يتم ٖتديدىا كإطار للتفكَت يف العناصر األساسية ٞتودة  Garvin  (1984 ،1987)غارفنياقًتح  

 :3ا١تنتوج

أتدية ا١تنتوج و يشَت األداء إىل ا٠تصائص الرئيسية واألساسية والتشغيلية للمنتج، ويقصد ب: األداء .1
كما ىو إذا مل يكن ا١تنتوج   ،ا١تصنعة وكما ىو ٤تدد من قبل ا١تؤسسة العميلمن قبل  ا١تتوقعةللوظيفة 

 .سوف يؤثر ذلك على كل من مبيعات ا١تؤسسة وٝتعتها والعكس صحيح العميلمتوقع من قبل 
ا١تلموسة وغَت ا١تلموسة أي الفوائد  ،من السهل إدراكو ذيالو خصائص ا١تنتوج وشكلىو : ادلظهر .2

وتضاف  عض ا٠تصائص، حيث تشًتك ٚتيع ا١تنتجات يف باإلضافية اليت ستضاف إىل ا١تنتوج
على سبيل ا١تثال ٚتيع السيارات لديها عجالت، ، و يف بعض ا١تنتجات عن غَتىا خصائص أخرى

 .البلوتوث، عجلة القيادة، النوافذ وا١تقاعد ولكن فقط بعض السيارات لديها مقاعد ساخنة

ىو العمر التشغيلي ا١تتوقع، حيث لكل آلة أو منتج عمر تشغيلي ٤تدد بشكل مسبق ويتم : الصالحية .3
 استخدامو معيارا للمقارنة يف جودة ا١تنتجات ا١تعروضة للبيع.  

                                                                                                                                                         
1
 .73ص ،مرجع سابقيوسف حجيم الطائي وآخرون،   

2
 .31، صمرجع سابققاسم انيف علوان،   

3
 أنظر:  

- Laura WILLIAMS, Briefly discuss the eight dimensions of quality: Does this improve our 

understanding of quality? Discussion Board: Forum3 Dimensions of Quality, 2014, p1. 
 .27، صمرجع سابقدمحم صادق إٝتاعيل،  -

- Fréderic CANARD, Op.Cit, p22. 
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إىل األداء السليم للمنتج خالل فًتة زمنية معينة ويف ظل  (ا١توثوقيةاالعتمادية )تشَت االعتمادية:  .4
 .احتمال فشل أو تشوه ا١تنتج يف فًتة ٤تددة من الزمنو ظروف االستخدام العادية 

ىو درجة التوافق بُت تصميم ا١تنتوج وخصائصو التشغيلية، فال بد أن يتم إنتاج ا١تنتوج وفقا : ادلطابقة .5
 العميل على وجو ا٠تصوص. ا١تعتمدة على توقعات للمواصفات وا١تقاييس

والصيانة يف حالة حصول مشكلة ما نتيجة  ىي توفَت خدمة اإلصالحات ما بعد البيع: خدمتقدمي  .6
تقدمي ا٠تدمة لتصحيح مشكلة  يف التقنية الكفاءة لإلصالح، الالزم الوقتوتقاس ٔتتوسط  ،االستخدام

 ما.

تعٍت كيف يبدو ا١تنتوج، ملمسو، ذوقو أو رائحتو وغَت ذلك من اٞتماليات اليت خيتص هبا، : اجلماليات .7
وتؤثر أتثَتا مباشرا يف  لعميل،الشخصي وانعكاس تفضيل ا وٗتتلف من شخص آلخر حسب اٟتكم

 .ورغبات
فهي  ،و وفقا لتجربة سابقةوقعاتهنا ٖتقق تأدراكو إ٘تثل مستوى رضا العميل للمنتج و ادلتوقعة: اجلودة  .8

يم يوذلك من خالل تق، أكثر أمهية لرسم استنتاجات حول نوعية اإلعالانت أو األٝتاء التجارية
 ل يف السوق ومستوى رضاه.احتياجات العمي

 الفرع الثاين: أبعاد جودة اخلدمة
ٗتتلف أبعاد جودة ا٠تدمة عن جودة ا١تنتوج كوهنا ترتبط بشكل مباشر ابلوقت والتفاعل بُت العامل  

 :1ٜتسة أبعاد ٞتودة ا٠تدمة Parasuraman, Zheitaml and Berryوالعميل، ولقد حدد 
 .وا١تعدات واألفراد وا١تواد ذات االلتماس ا١تباشر مع العمالء ا١تاديةىي كافة ا١تلموسات ادلادية:  .1
مدى وفاء وتعرب أيضا عن  ،على تنفيذ ا٠تدمة بطريقة آمنة وفريدة العاملقدرة  تعرب عن: االعتمادية .2

، ا١تؤسسة ا١تقدمة للخدمة بوعودىا اليت وعدت هبا عمالئها ٓتصوص مستوى اٞتودة ا١تتضمن ٠تدماهتا
 الثقة لدى العميل. خيلقىو ما و 

على تقدمي ا٠تدمة بصورة فورية ومتقنة وفقا ١تا يتطلع لو العميل، ا١تؤسسة ىي مدى قدرة : االستجابة .3
 وا١تقًتحات والعمل على حلها وتلبيتها بصورة جيدة وفقا لتصوره. الشكاوىوكذا التفاعل السريع مع 

يشمل االطمئنان النفسي وا١تادي إتاه ا٠تدمة ىي قدرة العمال على نقل الثقة للعمالء، و  الضمان: .4
 .ا١تقدمة

ويساعده بطريقة فردية، مشَتا إىل القدرة على إظهار  عميليهتم ابل العاملتعلق ٔتا إذا كان ت :التعاطف
 .يشمل إمكانية فهم احتياجات ا١تستخدمُت، كما واالحًتام ا١تتبادل والشفافية االىتمام

 
 
 

                                                 
1
 Pena MM and Others, The use of the quality model of Parasuraman, Zeithaml and Berry in health 

services, article, Rev Esc Enferm USP, Brazil, 2013, p.p2-3.  
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  نظام إدارة اجلودةماىية ادلبحث الثاين: 

كوسيلة لتحقيق أىداف اٞتودة نظام إدارة اٞتودة   من أىم التطورات يف ٣تال إدارة األعمال بروز
 مفهوم ىذا النظام ا١تبحثلذلك سيتم تناول يف ىذا  بغية ٖتقيق التميز، ١تواجهة التحدايت التنافسيةو 
 وعيوب تطبيقو. مزاايأىدافو، مكانتو اب١تؤسسة، و 

 ادلطلب األول: مفهوم نظام إدارة اجلودة وأىدافو
اىتمام الكثَت من  و، ولذلك لقي تعريفللمؤسساتابلنسبة أمهية ابلغة  ودةٞتإدارة ام يكتسي نظا

 اٞتودة وأىدافو.سيتم تناول يف ىذا ا١تطلب مفهوم نظام إدارة و والكتاب،  ُتالباحث
 اجلودةالفرع األول: مفهوم نظام إدارة 

٣تموعة من العناصر ا١تًتابطة أو على أنو  ISO* 9000وفق  QMS م إدارة اٞتودةظايعرف ن 
ا١تالية لإلدارة  كنظام  يشمل نظم ٥تتلفة ها، وقدوٖتقيق ا١تؤسسة وضع سياسة وأىدافسمح بي تفاعلةا١ت

 .1من حيث اٞتودة ا١تؤسسةتوجيو ومراقبة يسمح ب، و أو نظام لإلدارة البيئية
يعرف نظام إدارة اٞتودة أبنو نظام يتكون من سياسات ا١تؤسسة وإجراءاهتا وخططها ومصادرىا كما 

 العمالءوعملياهتا وتدرج السلطة فيها، وذلك لتحقيق جودة ا١تنتجات أو ا٠تدمات اليت تليب احتياجات 
ويشمل واثئق مكتوبة مثل سياسة اٞتودة، دليل ا١تستخدم للجودة، أىداف وإجراءات اٞتودة،  وأىدافها،

 .2اٞتودة مناذج وسجالت
وا١تخطط ٢تا من أجل  والضرورية ا١تنسقةام إدارة اٞتودة على أنو ٣تموعة من النشاطات نظ ظر إىلنوي

 .3ددحفاظا عمالئها واكتساب عمالء ج ا١تنتوجالكافية يف بناء الثقة 
نظام رٝتي يتضمن توثيق ا٢تيكل وا١تسؤوليات والعمليات ا١تطلوبة لتحقيق إدارة  أبنو يف حُت يرى

  .4بكفاءة وفعاليةاٞتودة 

٣تموعة من اإلجراءات  تعريف نظام إدارة اٞتودة على أنوديكن من خالل التعاريف السابقة 
  .العمالء متطلباتاٞتودة لتلبية  وأىدافتركز على ٖتقيق سياسة ا١تنسقة والضرورية اليت والعمليات 

                                                 
*ISO : International Organization for Standardization. 
1
 Fayrouz SLAIMI, Conditions et modes d’implication des ressoources humaines dans un système de 

management de la qualité, thèse de doctorat en managemet des organisations, université Abou Bekr Belkaid ; 

faculté des sciences economiques, tlemcen, algérie, 2015/2016, p29.   
2
 .  43، ص2008، عمان، األردن، إدارة اجلودة ادلعاصرة، وآخرون دمحم عبد العال النعيمي  

3
 .39، ص 2010، عمان، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر، نظام إدارة اجلودة الشاملة وادلواصفات العادليةفتحي أٛتد حيي العامل،   

4
 Pasi HELLMAN, Yang LIU, Development of Quality Management System: how have disruptive 

technological innovations in quality management affected organizations?, Quality Innovation Prosperty, Vol 

17(1), 2013, p2.   
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 الفرع الثاين: أىداف نظام إدارة اجلودة
 :1لنظام إدارة اٞتودة ٣تموعة من األىداف نذكر أمهها

 ؛ 9000ISOإنشاء وتوثيق وتنفيذ وصيانة إدارة اٞتودة وفقا  .1

 ؛التحقق من اعتماد خطط اٞتودة اليت وضعها مدير اٞتودة .2

 ؛يف ٥تتلف عمليات الكتشاف األخطاء التدقيق وضع برانمج .3

 ؛ٖتليل تقارير التدقيق وتقييم فعالية تدابَت التصحيح .4

 ؛إعالن التدابَت التصحيحية والتحقق من تنفيذ اٟتل .5

 ؛تنفيذ إجراءات ١تنع حدوث أي عدم مطابقة .6

 .اٞتودة ا٠تاصةواثئق النظام إدارة اٞتودة، وتصنيف ٚتيع بٖتديد وتسجيل أي قضااي تتعلق  .7
 ادلطلب الثاين: مكانة نظام اجلودة ابدلؤسسة

وفقا ١تواصفات اٞتودة وضبط العمال  ا١تنتوججيب على اإلدارة يف كل ا١تستوايت أن تنفذ تصميم 
وفشل اإلدارة يف ذلك يعٍت توقف اآلالت وا١ترور  ،وا١تواد واآلالت والعمليات من أجل ٖتقيق ذلك

سوف نشَت يف ىذا ا١تطلب إىل مكانة نظام اٞتودة ة الرديئة، ابألزمات والذي يؤدي يف ٣تملو إىل اٞتود
 :2يف كل قسم من أقسام ا١تؤسسة كاآليت

 الفرع األول: قسم التسويق
لتحديد خصائص اٞتودة اليت يرغب هبا وكذلك  ة العميل ومتطلباتوا١تتعلقاألْتاث ىو ا١تسؤول على 

عن خصائص  العميلمستعدا لدفعو، إضافة إىل ذلك فإن التسويق أيضا يبلغ  العميلالسعر الذي يكون 
 من خالل اإلعالن والًتويج. ا١تنتوججودة 

 الفرع الثاين: قسم ادلبيعات
ا١تطلوبة تضمن عملية الشراء أن ا١تواد ، وجيب أن تا١تنتوجيتم من خالل ىذا القسم ٖتديد تصميم 

 .ىي ذات جودة عالية ا١تنتوجلتصميم 
 قسم ادلوارد البشريةالفرع الثالث: 

 ديهم القدرات وا١تهارات ا١تطلوبة، ومن ٙتةالذين ل العمال قسم ا١توارد البشرية مسؤول عن تعيُت
 .هم بكفاءة وفعاليةتدريبهم للقيام ٔتهام

 
 

                                                 
1
 SLAIMI Fayrouz, Op.Cit, p31.   

2
 .55-54، ص مرجع سابق، وآخرون دمحم عبد العال النعيمي  
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 الفرع الرابع: قسم التخزين
إىل غاية  ا١تخزنةٛتاية ا١تنتجات خالل  منمنتجات عالية اٞتودة ٖتقيق التخزين قسم جيب أن يتضمن 

 احملدد. يف الوقت العميلوصو٢تا إىل 
 ما بعد البيع اتقسم اخلدم: الفرع اخلامس

ابلتعليمات اٞتيدة اليت ترشده إىل كيفية  العميلما بعد البيع مسؤولة عن تزويد  اتقسم ا٠تدم
أو  ويف العمل بصورة جيدة فإن ا١تؤسسة مسؤولة عن إصالح ا١تنتوج، فإذا فشل ا١تنتوجاستخدام 

إدارة اٞتودة، ألهنا ٘تثل نقطة اتصال مباشرة مع  نظام ، وتعترب خدمة ما بعد البيع أمرا مهما يفواستبدال
 .العميل

من أجل الوصول إىل برانمج انجح لنظام إلدارة اٞتودة فإن كل من ىذه األقسام جيب أن ترتبط 
جيب  كماإلدارات الدنيا،  لومن مث نشر ىذا االلتزام  ،خالل التزام اإلدارة العليا بتطبيق ذلكابٞتودة من 

ا١تؤسسة،  داخل العمالالتخطيط لربامج إدارة اٞتودة وبناءه وتبٍت اإلدارة العليا لتطبيقو بواسطة ٥تتلف 
 تحقيق اٞتودة ىي مسؤولية كل فرد داخل ا١تؤسسة.    ف

 وعيوب تطبيق نظام إدارة اجلودة  مزاايادلطلب الثالث: 
 :يما يلنذكر منها إن تطبيق نظام إدارة اٞتودة لو ٣تموعة من ا١تزااي والعيوب 

 تطبيق نظام إدارة اجلودة مزاايالفرع األول: 
يف النقاط  ركنذ واليت م إدارة اٞتودة على أساس اٞتهات اليت تستفيد منو اتطبيق نظمزااي ديكن ٖتديد 

 :التالية
اٞتودة ابلنسبة  إدارة نظام تطبيق أمهية زترب  ادلؤسسة:ابلنسبة لعمالء تطبيق نظام إدارة اجلودة  مزااي .1

 :1التاليةيف العناصر  للعمالء
 يؤدي حتما إىل زايدة رضا العمالء؛وىو ما زايدة الثقة ٔتنتجات ا١تؤسسة  .أ 

 ؛منتجاهتا جودةتتبع ا٠تطوات اإلجيابية لتحسُت  أبن ا١تؤسسة للعمالء إعطاء إشارة واضحة .ب 

 تسليم الطلبات يف الوقت احملدد. ضمان .ج 

 

                                                 
1
 أنظر:  
 .316، ص مرجع سابق، وآخرون يوسف حجيم الطائي -

- R. C. MISHRA, Ankit SANDILYA, Reliability And Quality Management, New age International (P) 

limited Publishers, New Delhi, 2009, p158. 
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اٞتودة إدارة نظام تطبيق تنعكس أمهية ابلنسبة للعاملني يف ادلؤسسة: تطبيق نظام إدارة اجلودة  مزااي .2
 :1ابلنسبة للعاملُت يف اٞتوانب التالية

ٖتديد السلطة وا١تسؤولية وعدم اللجوء إىل القرارات الفردية ٖتسن عمليات االتصال الداخلية من خالل  .أ 
 واالرٕتالية؛

 ؛القيام ابألعمالديكن ا١تؤسسة من ٖتديد وٗتطيط ا١تهام وأساليب  .ب 

 ٦تا ينعكس إجيابيا على مستوى الروح ا١تعنوية والرضا عن العمل.شعور العاملُت ابلثقة،  .ج 
٣تموعة من ا١تزااي اليت تعود على ديكن ذكر : ككل  سةابلنسبة للمؤستطبيق نظام إدارة اجلودة  مزااي .3

 :2ا١تؤسسة ككل جراء تطبيق ىذا النظام كما يلي
 ا١تؤسسة؛  أىدافدد بوضوح ٖت .أ 

 ؛ا١تناسبُت يف الوقت ا١تناسب العمالتوزيع ا١تعلومات على   .ب 

 ؛ٖتقيق نظام اإلدارة والرقابة  .ج 

 ؛وظيفة معينةقيام با١تناسبة لٖتديد ا١تكوانت والعمليات واألدوات وا١تعدات  .د 

 ؛لعمليات ومنتجات ا١تؤسسةإطارا للتحسُت ا١تستمر يعترب   .ه 

 وا١تراقبة؛ وقت التفتيش تقليلو  لى جودة اإلنتاج وجداول التسليممن السيطرة ع ؤسسة تلقائياكن ا١تدي .و 

 دخول أسواق عا١تية جديدة؛ .ز 

 إزالة اٟتواجز أمام عمليات التصدير؛ .ح 

الداخلية للمؤسسة من خالل توسيع اإلنتاج وٖتسُت عمليات التصنيع وزايدة إنتاجية زايدة الكفاءة  .ط 
 العاملُت؛

 نها؛ييساعد اإلدارة على اٗتاذ القرارات اٟتاٝتة ا١تتعلقة ابٞتودة وٖتس .ي 

 ليات اإلنتاجية وتقليل التكاليف؛ٖتسُت العمكذا ٖتقيق زايدة يف أرابح ا١تؤسسة بسب زايدة ا١تبيعات، و  .ك 

 اٞتودة كنظام عمل وليس شعار؛ اعتماد .ل 

 ومنع تكرارىا؛  ا١تناسبة ٢تا إجياد اٟتلولاكتشاف األخطاء و  يساعد على .م 

 الفرع الثاين: عيوب تطبيق نظم إدارة اجلودة 
اٞتودة إال أن لديها بعض العيوب نذكر إدارة ابلرغم من ا١تزااي اليت تكتسبها ا١تؤسسة جراء تطبيق نظام 

 :3يف النقاط التالية أمها
 ؛تتطلب أيضا عمال رٝتيا كبَتا، كما لتبنيو وتستغرق وقتا طويال تتطلب الكثَت من ا١توارد .1

 ؛بعناية لو تخطيطيف حالة عدم ال ديكن أن يصبح النظام مرىقا ومكلفا .2

 مال دائما.تغيَت خيلق الكثَت من ا١تشاكل لإلدارة، حيث أن أي تغيَت يف النظام يعارضو العالاٟتاجة إىل  .3
                                                 

1
 .317، صمرجع سابق ،الطائي وآخرونيوسف حجيم  

2
 Look : 

- R. C. MISHRA, Ankit SANDILYA, Op.Cit, p159. 

 .318، صمرجع سابقوآخرون،  يوسف حجيم الطائي -
3
 R. C. MISHRA, Ankit SANDILYA, Op.Cit, p159. 
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  ISO 9001وفقتطبيق نظام إدارة اجلودة ادلبحث الثالث: 
تطبيق ل ISO 9001 الدولية القياسيةة للحصول على شهادة ا١تواصف ا١تؤسساتتسعى ٥تتلف   
دليل ىو  شهادةال ىذه حصو٢تا علىف ،تبـٍت اسـًتاتيجية للجـودةلإدارة اٞتودة ٔتختلـف أنواعهـا نظام 

 سيتم معاٞتة ذاتجاهتا عرب األسواق العا١تية، لتسويق منتسيَتيها، كما ديكنها من  نظام فعاليـةعـا١تي علـى 
ا١تبادئ األساسية ا١تتطلبات و ، ISO 9000القياسية الدولية  اتا١تواصفسلسلة ماىية يف ىذا ا١تبحث 

 . 9001:2015ISO ا١تواصفة الدولية وفقلنظام إدارة اٞتودة 
 ISO 9000الدولية القياسية سلسلة ادلواصفات ماىية ادلطلب األول: 

إدارة نظام ب ا١تواصفات اليت ٗتـتص ٣تموعة من ISO 9000سلسلة ا١تواصفات القياسية الدولية  تعترب
دد ٖت اليت ISO 9001 :2015أىم تلك ا١تواصفات من و  واليت ٗتتلـف حسـب درجـة مشوليـة كـل منهـا،اٞتودة 

 .ابٞتودة طوير برا٣تها ا٠تاصةت سة من١تؤساكن ىذا النظام و٘تمتطلبات 
 ISO 9000 القياسية الدولية اتادلواصف سلسلةهوم مفالفرع األول: 

 International للتقييس الدوليةا١تنظمة  األوىل السم حرفاأل شتق منم ISOإن مصطلح 

Standardization Organisation،  دإصدار وتعديل وتوحيد ا١تواصفات على ا١تستوى الدويل ٔتا  هتتمحيث
 وا٠تدمات. ا١تنتجاتيساىم يف تطوير إنتاج 

 ISO للتقييس الدوليةادلنظمة  .1
بعد هناية اٟترب العا١تية الثانية اقًتحت العديد من الدول األوروبية إنشاء منظمة دولية متخصصة 

من األىداف منها توحيد ا١تواصفات ا١تعتمدة يف الصناعة لتسهيل عميلة  ٣تموعةتسعى إىل ٖتقيق 
 التبادل التجاري فيما بينها والتسريع يف العودة إىل اجملال الصناعي العا١تي.

سبقت ىذه ا١تواصفات العا١تية ا١تواصفات العسكرية يف بعض الدول الكربى مثل ا١تواصفات العسكرية 
وٚتيع ىذه ا١تواصفات كانت ٖتدد شروطا ألنظمة  ،رية ٟتلف مشال األطلنطياألمريكية وا١تواصفات العسك

اعة اٟتربية اٞتودة للمصانع العسكرية الفرنسية اليت تتعامل معها كموردين ١تنتجات صناعية تدخل يف الصن
 .1النهائية لتلك الدول

اٝتها مشتق الثانية بلندن و د اٟترب العا١تية بع 1946عام  للتقييس الدوليةا١تنظمة ولقد مت أتسيس 
رٝتيا يف أعما٢تا بدأت ، حيث ىيئة دولية 25ابجتماع  اليت تعٍت التساويو  (ISOS) من الكلمة اليواننية

دولية يف كل من ٣تاالت التكنولوجيا  مواصفة 21950أكثر من  تنشر  ومنذ ذلك اٟتُت 1947 يفريف 23

                                                 
1
 .66-65ص، مرجع سابق٧تم العزاوي،  
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من أبرز ، و 1ومقرىا اٟتايل يف مدينة جنيف السويسريةدولة  162تضم اآلن يف عضويتها و ، واالقتصاد
 :2نذكر ما يلي مهامها

  إصدار وتعديل ا١تواصفات وتوحيدىا على ا١تستوى الدويل؛ .أ 

 وا٠تدمات بُت الدول من خالل إصدار مواصفات دولية موحدة؛ ا١تنتجاتتسهيل تبادل  .ب 

 .إنتاج السلع وا٠تدماتتشجيع الصناعات واعتماد ا١تنافسة بينها ٔتا يساىم يف تطوير  .ج 

  ISO 9000سلسلة ادلواصفات القياسية الدولية  .2
تصف ، حيث ٖتدد و للتقييس الدوليةا١تنظمة تعرف أبهنا سلسلة من ا١تقاييس ا١تكتوبة تصدرىا 

سة لتتأكد من أن العناصر الرئيسية ا١تطلوب توافرىا يف نظام إدارة اٞتودة الذي تصممو وتتبناه ا١تؤس
 .3العمالءوتوقعات متطلبات أو تفوق فق منتجاهتا تتوا

 إدارة نظامٖتدد الصفات وا٠تصائص الواجب توفرىا يف  اليت ٣تموعة من ا١تواصفاتوعرفت أيضا أبهنا 
 .  4داخل ا١تؤسسةلكافة األطراف يهية لضمان حسن الفهم والتنفيذ أدلة توج تعتربو ، اٞتودة اب١تؤسسة

 نظام نظام عا١تي متكامل لتحسُت فعالية ISO 9000 الدوليةا١تواصفات القياسية  تعترب سلسلةكما 
ا١تطبقة داخل اٞتودة  فعالية وتعرب عن ،١تؤسسة من خالل خلق إطار للتحسُت ا١تستمراباٞتودة إدارة 

   .5ا١تؤسسة
٣تموعة عبارة عن ىي  ISO 9000 ا١تواصفات القياسية الدولية ديكن القول أن سلسلةيف ضوء ما سبق 

هتدف إىل توفَت الضمان  اصة بنظام إدارة اٞتودة يف ا١تؤسسة،وا٠تمن ا١تواصفات ٘تتاز ابلعا١تية والشمولية 
 الدولية، وتقع مسؤولية إصدارهتا على ا١تنظمة توقعاتوبطريقة تليب متطلباتو و  قد أنتجا١تنتج  أبن للعميل

 .للتقييس
 
 
 

                                                 
1
 https://www.iso.org/fr/about-us.html visité le 17/10/2018.  

2
، 2007، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات يف الصناعة والتعليمسوسن شاكر ٣تيد، دمحم عواد الزايدات،   

 .139ص

3
ا١تلتقى الوطٍت حول إدارة اٞتودة الشاملة وتنمية أداء ا١تؤسسة، كلية العلوم ، عالقة أنظمة اإليزو إبدارة اجلودة الشاملةماين أمينة، حيِت فارس، عث  

  . 8، ص2010ديسمرب  14-13االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة طاىر موالي، سعيدة، 
4
 . 82ص ،مرجع سابق٧تم العزاوي،   

5 L. HENS, International Standards (ISO 9000 and ISO 14000) Development Information and Knowledge, 
Principles of Sustainable Development, Vol (3), p4. 

https://www.iso.org/fr/about-us.html
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 ISO9000 (1987-2115)سية القيا سلسلة ادلواصفاتتطور إصدارات الفرع الثاين: 
مع مرور الزمن، حيث ظهرت أول مرة  ISO 9000القياسية ات ا١تواصف سلسلة إصدارات تلقد تطور 

 : كاآليت 2015إىل غاية آخر إصدار ٢تا سنة  1987سنة 

تضمنت ىذه السلسة ٣تموعة من الواثئق ا٠تاصة بنظام اٞتودة وضماهنا   :1987سنة  اإلصدار األول .1
 :1كما يلي

اٞتودة للمؤسسات القائمة ابلتصميم والتطوير واإلنتاج والتنفيذ  أتكيد: منوذج ISO 9001 :1987 .أ 
 وا٠تدمات.

 اٞتودة للمؤسسات القائمة ابإلنتاج والتنفيذ وا٠تدمات. أتكيدمنوذج : ISO 9002 :1987 .ب 
 اٞتودة للمؤسسات القائمة ابلتفتيش النهائي. أتكيد: منوذج ISO 9003 :1987 .ج 

زاد الًتكيز فيها على دور  ، حيثمت يف ىذ العام إصدار نسخة جديدة :1994اإلصدار الثاين سنة  .2
 كيد اٞتودة واألفعال الوقائية بدال من االعتماد على الفحص والتفتيش وتتمثل يف:أت

طة كافة األنشو  يغطي كافة أنشطة ا١تؤسسة مثل التصميم، اإلنتاج، التطوير والًتكيب: ISO 9001 : 1994 .أ 
 .ا١تساعدة

واألنشطة  يغطي كل ا١تؤسسات اليت نشاطها يرتكز على اإلنتاج والًتكيب: ISO 9002 : 1994 .ب 
 .فقط ا١تساعدة

 .متعلق اب١تؤسسات اليت يقتصر نشاطها على الفحص واالختبار النهائي: ISO 9003 : 1994 .ج 
 .دليل إرشادي للمساعدة يف وضع نظام فعال لإلدارة: ISO 9004 : 1994 .د 

، وبعد عملية مسح 1994سنة  للمواصفة وجهةليت ا لالنتقاداتاستجابة : 2004اإلصدار الثالث سنة  .3
 ، قامتالعمالء متطلباتلتلبية  ـتلف النواحي٥تمن  واصفة١تأجل دراسة ا من واسع على مستوى العامل
 ىذا على نتائج واعتمادا ،عنية اب١توضوعجهة م 1120دإجراء استقصاء مشل ا١تنظمة الدولية للتقييس 

 تطلبات١تاباالحتفاظ مع  رئيسية تغيَتاتحيث أجريت عليها  ،السلسلة ىذهمت مراجعة  االستقصاء
                                                 

1
  Look :  

- Claude PINET, 10 clés pour réussir sa certification ISO 9001:2015, Afnor Édition, France, 2015, p8. 

، ٣تلة مينا للدراسات وإدارة اجلودة الشاملة: مفهومان متكامالن أم متعارضان؟ 9000نظام إدارة اجلودة إيزو بن أٛتد سعدية وآخرون،  -
 .37، ص2020، 05، العدد 03االقتصادية، اجمللد 
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، ا١تتطلبات ٢تذه كأساس الشاملة اٞتودة إدارة مبادئ تبنت أهنا كما،  األساسية للمواصفات السابقة
 :1و٘تثلت ىذه ا١تواصفات يف

 نظم إدارة اٞتودة. مصطلحاتعريفات و ت: ISO 9000 :2000 .أ 
 متطلبات نظام إدارة اٞتودة.: ISO 9001 :2000 .ب 
 .نظم إدارة اٞتودة أداءإرشادات لتحسُت : ISO 9004 :2000 .ج 
 .البيئية اإلدارة وأنظمة اٞتودة إدارة أنظمة لتدقيق إرشادات: ISO 19011 : 2000 .د 

 التنسيق وإعادة تبسيطها طريق عن ا١تتطلبات بعض لتوضيح اٟتاجة ظهرت :2118نة اإلصدار الرابع س .4
 الفقرات بعض عن الغموض وإزالة البيئة، إدارة أبنظمة ا٠تاصة ISO 14001 :2000 ا١تواصفة مع خصوصا

 دون رضاه قياس أساسها على كندي اليت رق ا١تختلفةالط توضيح مت حيث ،العمالء رضا بقياس ١تتعلقةكا
 .تغَت ندو  بقيت اليت الشاملة ودةٞتا إدارة ادئبٔتا١تساس 

2015سبتمرب  15 يومالنسخة اٞتديدة أصدرت  :2015اإلصدار اخلامس سنة  .5
2

 بعض تتضمن، و
 فيما يلي: التعديالت وتتمثل جوىرية ليست لكن ا٢تامة التغَتات

 إعادة ىيكلة ٤تتوى ا١تواصفة؛ .أ 
تواجها ا١تؤسسة داخليا أو لتحديد ا١تخاطر والفرص اليت قد  تبٍت ا١تواصفة ١تنهجية التفكَت ا١تبٍت على ا١تخاطر .ب 

 خارجيا؛
البنود  بعض التغيَتات كانت عبارة عن حذف بعض ا١تتطلبات يف اإلصدار السابق، كان أشهرىا حذف .ج 

 ا٠تاصة بدليل اٞتودة، و٦تثل اإلدارة، واإلجراءات الوقائية؛
 تغيَت مبادئ نظام إدارة اٞتودة  .د 

 :ا١توايلمن خالل الشكل  9000التطورات اليت طرأت على سلسلة ا١تواصفات ايزو  توضيح أىموديكن 
 
 
 

                                                 
1
 .126-125، صمرجع سابقمرزوقي رفيق،   

2
 Claude Pinet, Op.Cit, p8. 
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 ISO 9000سلسلة ادلواصفات الدولية تطور إصدارات (: 3الشكل)
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Source : Claude PINET, 10 clés pour réussir sa certification ISO 9001:2015, Afnor Édition, France, 

2015, p8. 

مرحلة  منذ ISO 9000 الدولية سلسلة ا١تواصفات القياسيةهبا  تلنا الشكل أىم ا١تراحل اليت مر يوضح 
من خالل مراجعة  1994التعديل األول عام  حيث مت، 2015إىل غاية آخر إصدار سنة  1987سنة  صدورىا

 ISO 9001 ،ISO 9002 لبعض مواصفات ىذه السلسلة وإضافة متطلبات فرعية يف ثالث مواصفات
سنة كان التعديل الثالث   يف حُتضافة مفاىيم جديدة، دإ 2000التعديل الثاين كان سنة ، أما ISO 9003و

 .  2015آخر تعديل سنة ا١تواصفات وتعديل بعض ا١تصطلحات، وكان دمج  من خالل 2008

  
 

IS IS IS IS IS 

(1987)  (2015)  (2008)  (2000)  (1994)  

إلصدار الثالثا اإلصدار الثاين اإلصدار األول إلصدار الرابعا  إلصدار ا٠تامسا   

IS : International Standard ةالدولي ١تواصفةا   
 .اٞتودة أتكيد: 1987اإلصدار األول 
 :مواصفات : ثالث1994اإلصدار الثاين 

-9001ISO متطلبات التطوير، الًتكيب، اإلنتاج وا٠تدمات ما بعد البيع؛ : 
-9002ISO متطلبات اإلنتاج، الًتكيب وا٠تدمات ما بعد البيع؛ : 
-9003ISO  والتجارب: متطلبات الرقابة النهائية. 

 .: اإلدارية ابلعمليات وا١تبادئ الثمانية لنظام اٞتودة2000اإلصدار الثالث 
  .وتعديل ا١تصطلحات  9000ISO: ٕتميع مفاىيم 2008اإلصدار الرابع 

  ة.: مراجعة تقنية ومفاىيم جديد2015اإلصدار ا٠تامس 
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  ISO 9111ادلواصفات القياسية الدولية سلسلة الفرع الثالث: مكوانت 

 أربعمن  2015صدار لسنة حسب آخر إ ISO 9000سلسلة ا١تواصفات القياسية الدولية تتكون 
 : 1أساسية خاصة بنظام إدارة اٞتودة كما ىو موضح ىنا مواصفات

توفر نظام إدارة اٞتودة، حيث  أساسيات ومفردات تشمل : 9111ISO ادلواصفة القياسية الدولية .1
 ؛٢تذه ا١تواصفة الدوليةوالتنفيذ السليم  األساس الضروري للفهم

يف  ةالوحيد اٞتودة، وىي ا١تواصفة متطلبات نظام إدارة ٘تثل:  ISO 9111ادلواصفة القياسية الدولية  .2
للحصول على الشهادة ألي ا ديكن استخدامه يتال ISO 9000ا١تواصفات القياسية الدولية  سلسلة

 ؛ااهتاستخدامو كبَتة كانت أم صغَتة بغض النظر عن ٣تال نشاطها   ؤسسةم

 ؤسسة.إدارة النجاح ا١تستدام للم تشمل : ISO 9114ادلواصفة القياسية الدولية  .3

 لتدقيق أنظمة اٞتودة.مبادئ توجيهية : ٘تثل  ISO 19111ادلواصفة القياسية الدولية  .4

 ISO 9001القياسية الدولية  واصفةبشهادة ادلىيكل ادلنظمات ادلختصة الفرع الرابع: 
هبا لكي يتوافق مع متطلبات ا١تواصفة  ا٠تاص اليت ترغب يف تعديل نظام إدارة اٞتودة ا١تؤسسةٖتتاج 

، وتتمثل ٥تتلف ىذه ادةشههبذه ال ا١تختصة ىيكل ا١تنظماتإىل معرفة  ISO 9001القياسية الدولية 
 :2يا١تنظمات فيما يل

شائها وتطويرىا وتعديلها ٗتتص ىذه ا١تنظمة اب١تواصفة ذاهتا، من حيث إن للتقييس:ادلنظمة الدولية  .1
جوانب  د من ا١تواصفات الدولية يف ٥تتلفلى تصميم وتطوير العديع ومشاكل تطبيقها، وتعمل

ال تتدخل هنائيا يف ، و ا١تتعلقة هبا األعمال، ٔتا يف ذلك ا١تواصفات ا١تتعلقة اب١تنتجات واٞتوانب الفنية
وا١تعلومات الالزمة  رات والدورايتو نشغَت أهنا تعمل على توفَت ا١ت،  9001ISO ح الشهاداتمن

 .حول ا١تواصفات وتعديالهتا

ات الشهاد منحو  التسجيل: ٗتتص ىذه ا١تنظمات بتقييم جهات ادلنظمات الدولية لالعتماد .2
عمل جهات التسجيل ونظام  وأسلوب إمكاانتتقوم بتقييم حيث طبقا ١تعايَت ٤تددة،  ومتابعتها

اليت تطلب التسجيل بصفة مستمرة للتأكد من  ا١تؤسساتاإلدارة هبا وا٠تطوات اليت تتبعها ١تراجعة 
٢تا أن تعتمد أية جهة ١تنح الشهادات خارج نطاق الدول اليت تعمل هبا،  وديكن، مستوى عملها

 .مقتصرا على جهات التسجيل فقطتعاملها  ويكون ISO 9001ولكنها ال تتدخل يف منح شهادات 

                                                 
1
 Suresh PATEL, The Global Quality Management System, CRS press Taylor and Francis Group, 2016, p11.   

2
دراسة -ودوره يف حتسني أداء ادلؤسسة  ISO 9111تطبيق نظام إدارة اجلودة ادلتوافق مع ادلواصفة القياسية الدولية مداح مراد، العيداين إلياس،   

 .364-363ص ،2020 ،23 العدد ،16 ٣تلة اقتصادايت مشال اقتصادايت مشال إفريقيا، اجمللد، Fertialحالة شركة األمسدة اجلزائرية 
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ٔتنح الشهادة الدالة على التوافق مع  ىذه اٞتهات ٗتتصجهات التسجيل ومنح الشهادات:  .3
حيث اليت تطلب التسجيل،  ا١تؤسساتمباشرة مع  وتعمل ISO 9001 متطلبات ا١تواصفة الدولية

متابعتها للتأكد من ٙتة إليو، و  و٘تنحها الشهادة يف ضوء التقييم ا١تشار تقييم نظام العمل لديهاب تقوم
جيب أن تكون جهات التسجيل معتمدة من ، كما التزامها ٔتا نصت عليو ا١تواصفة من استمرار

 .تعمل يف ٣تال االستشارة إىل جانب التقييمال تكون أن و  لالعتماد طرف إحدى ا١تنظمات الدولية

ا١تؤسسات اليت و كطرف مستقل ١تساعدة جهات التسجيل   ا١تراكزتعمل ىذه : دلراكز االستشاريةا .4
 .للحصول على الشهادةتطلب التسجيل 

ويقع عليها  اٟتصول على الشهادةاليت تطلب ا١تؤسسة وىي  صول على الشهادة:يف احلطالبة الاجلهة  .5
  .ISO 9001 شهادةتيار جهة التسجيل اليت ستمنحها عبء اختيار اٞتهة االستشارية ا١تناسبة، واخ

 ISO 9001:2015 وفق اجلودة إدارة نظام متطلبات :الثاين ادلطلب

 :1يلي فيما تتمثل واليت إىل ٣تموعة من ا١تتطلبات 9001:2015 اٞتودة إدارة يستند نظام

 ادلؤسسة الفرع األول: إطار
 :التالية العناصر ا١تؤسسة إطار يتضمن

 أبغراضها العالقة ذات والداخلية ا٠تارجية ا١توضوعات ٖتدد أن ا١تؤسسة على :ادلؤسسة سياق فهم .1
 .هبا اٞتودة إدارة لنظام ا١تقصودة النتائج ٖتقيق على قدرهتا على تؤثر واليت االسًتاتيجية وتوجهاهتا

 تتوافق وخدمات منتجات تقدمي ا١تؤسسة علىجيب  :ادلصلحة ذات األطراف وتوقعات احتياجات فهم .2

على  ا١تتوقع أو اٟتايل أتثَتىم بسب ذات ا١تصلحة ابستمرار األخرى األطرافو  العمالء متطلبات مع
 :يلي ما ٖتديد يهاعل جيب لذلك استمرارية ا١تؤسسة،

 اٞتودة؛ إدارة بنظام العالقة ذات ا١تهتمة ألطرافاٖتديد  .أ 

 األطراف؛ ىذه متطلباتٖتديد   .ب 

بنظام إدارة  العالقة ذات ومتطلباهتم ا١تهتمة ابألطراف ا١تتعلقة ا١تعلومات ومراجعة ورصد استعراض  .ج 
 .اٞتودة

                                                 
1
 Look : 

- BELOUADAH Fateh et Aurres, Implantation d’un système de management de la qualité (IS0 

9001/2015) au sein des PME Algériennes, journal of economic studies, Volume 12, Numéro 36, 2018, p.p. 

413-415. 

سة حالة قطاع ار االقتصادية: د العموميةللمؤسسة  التنافسية القدرةحتسني إدارة اجلودة الشاملة وأثرىا يف  تطبيقات، ليد شرحباعجر  -
والعلوم  االقتصاديةالعلوم  يةكل ر،ئاجامعة اٞتز ، ه علوم ٗتصص إدارة األعمالاشهادة دكتور  يلأطروحة مقدمة لن زائر،يف اجل العموميةاألشغال 

 .50-47، ص2017/ 2018يَت، علوم التس قسميَت، وعلوم التس التجارية
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 إدارة نظام تطبيق وامكانية حدود ٖتديد من ا١تؤسسة على ال بد: اجلودة إدارة نظام ونطاق رلال حتديد .3

 :يلي ما االعتبار بعُت األخذ مع اٞتودة،

 وا٠تارجية؛ الداخلية ا١تسائل .أ 

 العالقة؛ ذات ا١تهتمة األطراف متطلبات .ب 

 .ا١تؤسسة وخدمات منتجات .ج 

 الفرع الثاين: القيادة

 ا١تناسب ا١تناخ خلقحيث تؤدي إىل  القيادة، على كبَت بشكل يعتمد اٞتودة إدارة نظام ٧تاح إن

 نظامىذا ال ٕتاها والتزامها قيادهتا ا١تؤسسة إدارة تظهر أن جيب لذلك ،ىذا النظام داخل ا١تؤسسة لنجاح

 :خالل من إدارة
 اٞتودة؛ إدارة نظام فعالية ٕتاه ا١تسؤولية ٖتليل .1

 ا١تؤسسة اسًتاتيجية مع متوافقة وأهنا ،وضعهما مت قدم اٞتودة إدارة نظام وأىداف اٞتودة سياسة أن ضمان  .2

 ؛بشكل فعال تطبيقها ويتم

 ا١تخاطر؛ على ا١تبٍت والتفكَت العمليات منهجية استخدام تشجيع .3

 اٞتودة؛ إدارة نظام لتطبيق الالزمة ا١توارد توفَت .4

 ا١تستمر؛ التحسُت تشجيع .5

 اٞتودة؛ إدارة نظام فعالية يف للمسامهة األفراد ودعم توجيو .6

 اٞتودة؛ سياسة ونشر وضع .7

 هبا والتكليف ٖتديدىا مت قد العالقة ذات لألدوار والصالحيات ا١تسؤوليات أن من ا١تؤسسة إدارة أتكد .8

 .ا١تؤسسة داخل ونشرىا

 الفرع الثالث: التخطيط
 ا١ترجوة، أىدافو وٖتقيق اٞتودة إدارة نظام لنجاح هبا القيام جيب اليت العناصر أىم من التخطيط يعترب

 :يلي فيما التخطيط ٦تارسات أىم وتتمثل

 والفرص؛ ا١تخاطر، ا١تتطلباتٖتديد و ، وا٠تارجية الداخلية ا١تسائل إىل ا١تؤسسة نظر .1

 تكون أن جيب اإلجراءات أن االعتبار بعُت األخذ مع والفرص ا١تخاطر مع التعامل إلجراءات طيٗتط .2

 وا٠تدمات؛ ا١تنتجات مطابقة على احملتملة األاثر مع متناسبة
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 أن جيب واليت ،اٞتود إدارة لنظام الالزمة والعمليات وا١تستوايت ا١تهام مستوى على ٖتديد أىداف اٞتودة .3

 ؛العمالء متطلباتمع  ا١تنتجات وافقبت عالقة ٢تاو  الرصد، للقياس قابلة اٞتودة، سياسة مع متوافقة تكون

يات، طريقة العمل، الوقت، ا١تسؤول ،ا١تطلوبة ا١توارد ديٖتد من خالل اٞتودة أىداف ٖتقيق لكيفية ٗتطيط .4
 .النتائج تقييمفية وكي

 والدعم ةادلساند الفرع الرابع:

 ،للنظام اٟتسن للسَت والداعمة ا١تساندة ا١توارد من ٣تموعة توفَت يستدعي اٞتودة إدارة نظام ٧تاح إن
 :النقاط التالية يف وتتمثل

 والتحسُت والصيانة والتطبيق إلنشاء الالزمة والبشرية وا١تعنوية ا١تادية ا١توارد وتوفر ٖتدد أن ا١تؤسسة على .1

 اٞتودة؛ إدارة لنظام ا١تستمر

 على وتؤثر سيطرهتا ٖتت أبعمال يقومون الذين لألفراد الضرورية الكفاءات ٖتدد أن ا١تؤسسة على جيب .2

 كفاءاهتم؛ من والتأكد اٞتودة إدارة نظام وفعالية أداء

 اٞتودة سياسة من بكل وعي على سيطرهتا ٖتت يعملون الذين األفراد أن من التأكد ا١تؤسسة على ال بد .3
 إدارة نظام مع التطابق عدم على ا١تًتتبة األاثركذا و  ،اٞتودة إدارة نظام فعالية يف ومسامهتهم اٞتودة أىداف

 .اٞتودة

 التشغيل الفرع اخلامس:

 ا،لديه اإلدارة نظام و٧تاح لعمليتها اٞتيد السَت لتحقيق ا١تمارسات ببعض تقوم أن ا١تؤسسة على

 :يلي فيما ا١تمارسات ىذه وتتمثل

 وا٠تدماتت ا١تنتجا تقدمي متطلبات مع للتوافق الضرورية العمليات وتضبط وتنفذ ٗتطط أن ا١تؤسسة على .1

 احملددة؛ اإلجراءات تنفذ وأن

 ووضع استفسارات مع والتعامل ،وا٠تدمات ا١تنتجات حول معلومات على للحصول العمالء مع التواصل .2

 اٟتاجة؛ عند الطوارئ إلجراءات ٤تددة متطلبات

 التغَتات؛ ىذه توثيق مع وتغَتىا ٔتراجعتها والقيام وا٠تدمات ا١تنتجات من ءالالعم متطلبات ٖتديد .3

 وا٠تدمات؛ للمنتجات وتطوير تصميم بعمليات القيام .4

 خارجية؛ جهات من ا١تقدمة وا٠تدمات ا١تنتجات ضبط .5

 للرقابة؛ خاضعة ظروف ٖتت ا٠تدمات وتقدمي اإلنتاج بتنفيذ القيام .6

 ا٠تدمة أو ا١تنتوج متطلبات أن من حققتتل مناسبة مراحل يف ٥تططة ترتيبات تنفذ أن ا١تؤسسة على جيب .7

 استوفيت؛ قد
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 الغَت االستخدام ١تنع وضبطها و٘تييزىا ٖتديدىا مت قد للمتطلبات ا١تطابقة غَت ا١تخرجات أن من التأكد .8

 .بيعها أو ٢تا مقصود
 ألداءا سادس: تقييمالفرع ال

 بتقييم تقوم أن ا١تؤسسة على جيب جراء تطبيقو، ا١ترجوة والفعالية الكفاءة وٖتقيق اٞتودة إدارة نظام لنجاح

 :يلي ما خالل من وذلك األداء

 أداء لتقييم األمهية ابلغ ار أم والتقييم والتحليل وا١تراقبة القياس يعد :والتقييم والتحليل والقياس الرصد  .1

 وتقدمي اٞتودة إدارة لنظام والنوعي الكمي األداء عن التعبَت ىو ذلك من ٢تدفاو  اٞتودة، إدارة نظام
 .ا١تعلنة ألىدافها العمليات تلبية مدى عن تقرير

 كان إذا عما معلومات لتقدمي ٥تططة فًتات على ابلتدقيق القيام ا١تؤسسة على جيب :الداخلي التدقيق .2

 ىذه ومتطلبات هبا ا٠تاص اٞتودة إدارة لنظام نفسها ا١تؤسسة متطلبات مع متطابق اٞتودة إدارة نظام

 ا١تواصفة؛

 استمرار من للتأكد ٥تططة فًتات على اٞتودة إدارة نظام ٔتراجعة ا١تؤسسة إدارة تلتزم اإلدارة: مراجعة .3
 .ا١تؤسسة إسًتاتيجية مع و٘تاشيو وفعاليتو وكفاءتو مالءمتو

 التحسنيالفرع السابع: 

 العمالء متطلبات مع للتوافق الزمةا جراءاتاإل تنفذ وأن التحسُت فرص وٗتتار ٖتدد أن ا١تؤسسة على جيب    
 :يشمل أن جيب وىذاىم رضا ولتعزيز

 وا١تتوقعة؛ ا١تستقبلية اٟتالية، ا١تتطلبات مع لتتوافق وا٠تدمات ا١تنتجات ٖتسُت .1

 ا؛فيه ا١ترغوب الغَت األاثر تقليل أو منع أو صحيحت .2

 .اٞتودة إدارة نظام وفعالية أداء ٖتسُت .3

 كاآليت: ISO 9001: 2015 مواصفةحسب نظام إدارة اٞتودة متطلبات  ا١توايل ويوضح الشكل
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 ISO 9001 :2015وفق دارة اجلودة إنظام متطلبات  (:4الشكل)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Source : BELOUADAH Fateh et Autres, Implantation d’un système de management de la qualité (IS0 

9001/2015) au sein des PME Algériennes, journal of economic studies, Volume 12, Numéro 36, 2018, p413. 

حيث مدخالت ىذه العملية ىي  نظام إدارة اٞتودة القائم على العملياتمنوذج لنا ىذا الشكل يظهر 
نظام إدارة تيجة العملية ىي نىذه ٥ترجات و  عن ٖتقيق متطلبات وتوقعات العميل،عبارة ابلدرجة األوىل 

يغطي  ، كمارضا العمالءٖتقيق ؤدي إىل تينبغي أن  واليت اٞتودة الذي يتضمن تنظيم ا١تنتجات وا٠تدمات
 تقييم األداء الدعم والتشغيل، تخطيط،القيادة، ال النظام اليت تتمثل يفٚتيع متطلبات ىذا النموذج 

حقق ابستخدام عجلة تكما يوضح لنا الشكل أن منهج اإلدارة ابلعمليات والنظام ككل يوالتحسُت،  
 كما يلي:   PDCAدديينج 

يق النتائج وفقا ١تتطلبات العمالء وسياسة وضع أىداف النظام وعملياتو وا١توارد الالزمة لتحق :ختطيط .أ 
 ا١تؤسسة وٖتديد والتعامل مع ا١تخاطر والفرص.

 تنفيذ ما كان ٥تططا لو. :تنفيذ .ب 

ا١تساندة 
 والدعم

 التحسُت

تقييم 
 القيادة التخطيط األداء

 تنفيذ ٗتطيط

 ٖتسُت ٖتقق

 نظام إدارة اجلودة

 متطلبات
 العميل 

ا١تؤسسة 
 ومفاىيمها

  

احتياجات 
وتوقعات 

٥تتلف 
 األطراف

 إرضاء
 العميل 

منتجات 
 وخدمات

 خمرجات
 النظام 
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رصد وقياس العمليات وا٠تدمات وا١تنتجات النإتة ومدى تطابقها مع السياسات واألىداف  :حتقيق .ج 
 وا١تتطلبات وعمل تقرير بنتيجة الرصد.

 داء العمليات حسب الضرورة.     أل التصحيحية جراءاتاإلاٗتاذ  :حتسني .د 
  9111:2115ISO وفقادلطلب الثالث: ادلبادئ األساسية لنظام إدارة اجلودة 

تساعد بادئ أساسية لنظام إدارة اٞتودة لسبعة م 9001:2015ISO مواصفة القياس الدولية ٖتدد
 : وتتمثل تلك ا١تبادئ فيما يلي وفعالية يف ٖتقيق اٞتودة، تكون أكثر كفاءةأبن ا١تؤسسات 

 العميل الفرع األول: الرتكيز على

تسعى جاىدة لتجاوز توقعاهتم،  وأن  اٟتالية وا١تستقبليةالعمالء  متطلباتجيب أن تفهم ا١تؤسسة 
أو ا٠تدمة ا١تقدمة، أداء  ا١تنتوجلقياس رضا العميل عن  كما جيب أن تتبٌت ا١تؤسسة أساليب واضحة

ا١تؤسسة ودرجة استجابتها ١تتطلباهتم من خالل ا١تعلومات الراجعة عنهم أو االستبياانت اليت أجابوا 
 .1عليها أو من خالل شكاواىم

 الفرع الثاين: القيادة 

 منبشكل فعال يف ٖتقيق أىداف ا١تؤسسة  العمال من ا١تشاركةجيب أن توفر القيادة بيئة عمل ٘تكن 
2 خالل اعتماد اإلجراءات اآلتية

: 

 ؛ٖتسُت التواصل بُت ا١تستوايت والوظائف ا١تختلفة  .1

 ؤسسة؛١تداخل اٖتقيق أىداف اٞتودة  فعاليةزايدة كفاءة و  .2

 ؛على ٖتقيق النتائج ا١ترجوة عما٢تاو  ؤسسةا١ت قدرة تطوير وٖتسُت .3

 ؤسسة؛تنسيق أفضل لعمليات ا١ت .4

 ا١تؤسسة؛ٚتيع مستوايت وانصاف  دعم القيم ا١تشًتكة .5

 ؛خلق ثقافة الثقة والنزاىة  .6

 ؤسسة؛تشجيع االلتزام ابٞتودة على ٚتيع مستوايت ا١ت  .7

 ؛ا١تؤسسة عمالإجيايب ل مثالدة على ٚتيع ا١تستوايت ئضمان أن القا .8

 ؛على ا١توارد والتدريب والسلطة للتصرف ٔتسؤولية عمال ا١تؤسسةضمان حصول  .9

 العمال.ٖتفيز وتشجيع مسامهة  .11

                                                 
1
 .  27، ص2010، دار دجلة، عمان، األردن، تدقيق أنظمة اجلودةإٝتاعيل إبراىيم القزاز،   

2
 Look :  

- Pascal ROBERT, Mathieu WEIL, La Qualité en Recherche et en Enseignement Supérieur : Les 

Fondements De La Qualite, Séminaire International, IAV Hassan II – Rabat, Maroc 31 mai et 1er juin 

2007, p9. 

- Norme International ISO 9001 :2015, Quality : Managmenet systems principes, p6. 
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   عاملنيإشراك الالفرع الثالث: 

على ٚتيع وٖتسُت مهاراهتم  املُتالعيعترب العاملُت جوىر عمل ا١تؤسسة، و٘تكن مشاركة كل 
ٖتقيق  إىل إشراكهم هدف، وي1قيمة مضافةخلق و  أداء ا١تؤسسة أمرا أساسيا لتحسُتؤسسة مستوايت ا١ت

 :٣2تموعة من ا١تزااي منها
 ؛العمال ٚتيع من قبل هاوٖتسُت اٟتافز لتحقيق داخل ا١تؤسسةفهم أفضل ألىداف اٞتودة  .1

 ؛يف أنشطة التحسُت العمالزايدة مشاركة  .2

 ؛ٖتسُت التنمية الشخصية وا١تبادرة واإلبداع .3

 ؛العاملُتٖتسُت رضا   .4

 .ٚتيع مستوايت ا١تؤسسة بُت ٖتسُت الثقة والتعاون  .5
 الفرع الرابع: اإلدارة ابلعمليات 

لوضع وتنفيذ وٖتسُت عتماد منهج العملية على ا ISO 9001 :2015 الدولية للقياستشجع ا١تواصفة 
ىذه ا١تنهجية  العمالء عن طريق تلبية متطلباهتم، حيث ٘تكنلتعزيز رضا اب١تؤسسة  نظام إدارة اٞتودةفعالية 

ؤدي إىل ٖتسُت أداء ا١تؤسسة بادلة والًتابط بُت عمليات النظام ٦تا يا١تؤسسة من السيطرة على العالقات ا١تت
 :3ذلك فإن األمر يستدعي اعتماد اإلجراءات اآلتية لتحقيقو عام،  بشكل

وكذا ومن مث ٖتديد مدخالت ىذه العمليات و٥ترجاهتا،  ا١ترجوة،ٖتديد العمليات للتوصل إىل األىداف  .1
 قياسها؛ٖتديد نقاط االتصال بينها وطريقة 

 ٖتديد مسؤولية إدارة ىذه العمليات وتطويرىا؛   .2

 ا١توردين وا١تؤسسة؛، العمالءعلى  تقييم نتائج العمليات وأتثرىا .3

 لكل عملية من ىذه العمليات؛ الداخليُت وا٠تارجيُت العمالء ٖتديد .4

 ٖتديد ا١توارد االزمة ألداء العمليات. .5

                                                 
1
 E. LAVRAT et Autres, Evolution de la norme ISO 9001: 2015, réponse aux besoins des services 

biomédicaux certifiés, articles, Université de technologie de Compiègne, France, IRBM News 2015 AGBM, 

Publié par Elsevier Masson SAS, 2015, p2.   
2
 Norme International ISO 9001 :2015, Op.Cit, p9. 

3
 .  27ص ،مرجع سابقإٝتاعيل إبراىيم القزاز،   
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 الفرع اخلامس: التحسني 

بية متطلبات العمالء فرص التحسُت واٗتاذ ٚتيع اإلجراءات الالزمة لتل ٖتديد ؤسسةجيب على ا١ت
نتائج لأن تنظر و  ،وفعاليتو اٞتودة وكفاءتوأن ٖتسن ابستمرار نظام إدارة  عليها ىم، كماوزايدة رضا

يها إلدارة لتحديد ما إذا كانت ىناك أية احتياجات أو فرص يتعُت النظر فها لستعرضوتالتحليل والتقييم 
 :1وجيب أن يشمل ذلك ،يف سياق التحسُت ا١تستمر

 ؛موتوقعاهت متطلبات العمالءٖتسُت ا١تنتجات وا٠تدمات لتلبية  .1

 أو منعها أو اٟتد منها؛ السلبيةتصحيح اآلاثر  .2

 :2من خالل أداء وفعالية نظام إدارة اٞتودة ٖتسُت .3

 ؛القدرة التنظيمية ورضا العمالءسُت أداء العملية، ٖت .أ 

 ؛البحث وٖتديد األسباب اٞتذرية، تليها اإلجراءات الوقائية والتصحيحيةٖتسُت  .ب 

 ؛ستجابة ٢تاالزايدة القدرة على توقع ا١تخاطر والفرص الداخلية وا٠تارجية وا .ج 

 ؛لنظر بشكل أفضل يف كل من التقدم التدرجيي والتحسنا .د 

 ؛التعلم ألغراض التحسُت .ه 

 .االبتكارزايدة  .و 

   القائم على األدلةصنع القرار الفرع السادس: 

ٚتع األدلة عن طريق  وقد يتم ،أو صحيح تظهر أو تثبت أن شيئا ما موجود األدلة ىي ا١تعلومات اليت
ستند تنبغي أن حيث ت ،و ابستخدام أي طريقة أخرى مناسبةإجراء مالحظات أو قياسات أو اختبارات أ

إمكانية الوصول  ؤسسةلملأن تتيح  كما جيب،  أن تكون دقيقة وموثوق هباو  صنع القرار إىل أدلةأي عملية 
 أساس على ةاإلجراءات التصحيحيستخدام األدوات ا١تناسبة واٗتاذ ها ابٖتليلعند اٟتاجة ٢تا و إىل البياانت 

 : 4إىل ىذه األدلة هتدف، و 3ذلك

                                                 
1
 Norme International ISO/FDIS 9001 :2015, Systèmes de management de laqualité – Exigences, ISO, suisse, 

2015, p.p.20-21. 
2
 Norme International ISO 9001 :2015, Op.Cit, p13. 

3
 Jay P. PATEL, Seven principles of Quality Management in ISO 9001:2015, article presse paper Quality & 

Productivity Solutions Inc, 2016, p4.   
4
 Norme International ISO 9001 :2015, Op.Cit, p14. 
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 ؛ٖتسُت عمليات صنع القرار .1

 ؛ٖتسُت تقييم أداء العملية والقدرة على ٖتقيق األىداف .2

 ٖتقيق الفعالية؛الكفاءة التشغيلية و ٖتسُت  .3

 .زايدة القدرة على إثبات فعالية القرارات السابقة .4

 الفرع السابع: إدارة العالقات 

أو  البنوك، النقاابت ،العمال، الشركاء ،ا١تالكُت، ا١توردين، العمالءيف كل من أصحاب ا١تصلحة  ملتثي
لرؤية وقيم ا١توردين  تعٍت الفهم اٞتيد همإدارة العالقة معأما  ،1ؤسسةعلى أداء ا١ت ونؤثر وي أفراد اٞتمهور

 :2ٖتقيق ٣تموعة من ا١تزااي من بينها إىلإدارة العالقات  دفوإشراكهم يف ٖتقيق أىداف ا١تؤسسة، حيث هت

 ؛من خالل مراعاة الفرص والقيود ا١تتعلقة بكل طرف معٍت ا١تؤسسة وأصحاب ا١تصلحةٖتسُت أداء  .1

لق القيمة ألصحاب ا١تصلحة ا١تهتمُت بتقاسم ا١توارد وا١تهارات وإدارة ٥تاطر زايدة القدرة على خ .2
 ؛اٞتودة

 .مدادات لضمان تدفق مستقر للمنتجات وا٠تدماتٖتسُت إدارة سلسلة اإل .3

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

1
 Jay P. PATEL, Op.Cit, p4. 

2
  Norme International ISO 9001 :2015, Op.Cit, p13. 
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 األول: خالصة الفصل
 ٚتيعأسـاس كافـة جوانـب العمـل فـي ٤تـور و اٞتودة  اتضح من خالل ما مت تناولو يف ىذا الفصل أن

ىذا  أن ديكن القولحيث ، متطلبات العميل ورضاه ٖتقيقهبـدف  ا١تؤسسـة وعملياتنشـاطات ووظـائف 
سامهوا يف  تطورا خالل بداية القرن العشرين بفضل إسهامات ٣تموعة من الباحثُت الذينعرف ا١تفهوم 

استخالص ٣تموعة من النتائج اليت  ، وديكناٞتودة الشاملة إدارة مدخل و لنصل إىل ما يسمىيتطور 
 :نذكر منها

تعرف غالبا من ا١تنظور الذي يعكس آراء ا١تهتمُت أو ا١تمارسُت يف  ايث ٧تد أهنْتتتعدد تعاريف اٞتودة  -
 ٣تال اٞتودة ومعتقداهتم وإتاىاهتم. 

شهرهتا ا١تؤسسة على كسب  ةاعدسكذا مالعمالء، و  متطلباتشباع يف ٖتقيق وإتظهر أمهية اٞتودة  -
 .التنافسيةمن ٝتعتها وقدرهتا  ٖتسنو 

١تتطلبات العمالء، أو ا٠تدمة أبعادا متعددة ديكن من خال٢تا ٖتديد قدرة إشباعها  ٘تتلك جودة ا١تنتوج -
 وأبعاد جودة ا٠تدمة. ا١تنتوجإال أن الباحثُت جيدون اختالفا بُت أبعاد جودة 

اٞتودة  تركز على ٖتقيق سياسة وأىداف اليت موعة من اإلجراءات والعمليات٣تيعترب نظام إدارة اٞتودة  -
 .العمالءمتطلبات لتلبية 

 يزيد الثقة ٔتنتجات ا١تؤسسة ويعمل على ٖتقيق رضا العمالء.دارة اٞتودة إنظام  طبيقن تإ -

العيوب فتطبيقها ابلرغم من ا١تزااي اليت تكتسبها ا١تؤسسة جراء تطبيق نظام اٞتودة إال أن لديها بعض  -
 لتبنيو. ستغرق وقتا طوياليتطلب الكثَت من ا١توارد، و ي

٘تتاز ابلعا١تية  اليت من ا١تواصفات٣تموعة عبارة عن ىي  ISO 9000 ا١تواصفات القياسية الدوليةسلسلة  -
 ا١تنتوج أبن للعميلهتدف إىل توفَت الضمان حيث  اصة بنظام إدارة اٞتودة يف ا١تؤسسة،وا٠توالشمولية 

 .للتقييس الدولية، وتقع مسؤولية إصدارهتا على ا١تنظمة توقعاتوقد أنتج بطريقة تليب متطلباتو و 

 أربعمن  2015حسب آخر إصدار لسنة  ISO 9000سلسلة ا١تواصفات القياسية الدولية تتكون  -
 . ISO 19011و ISO 9000،ISO 9001 ،ISO 9004 مواصفات أساسية خاصة بنظام إدارة اٞتودة

 اوا١تقرر تنفيذى ا١تعًتف هبادارة اٞتودة إنظام  مواصفة ISO 9001:2015 تعترب ا١تواصفة القياسية الدولية  -
تحسُت ل تبنيو ةكن للمؤسسدارة اٞتودة اليت ديإم انظ ومبادئ دد متطلباتٖت حيث ،٨تاء العاملأيف ٚتيع 

 .جودة منتجاهتا
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  :دتهيد

تصادية كاالجتماعية شهد العادل يف اآلكنة األخَتة تغَتات كتطورات متسارعة يف صبيع اجملاالت االق
على طبيعة العمل اإلدارم يف اؼبؤسسات اإلنتاجية، فبا كجب  حيث عكست تلك التغَتات كالتكنولوجية،

 عليها السعي للمنافسة للحفاظ على مركزىا. 

ابعتبارىا السبيل الذم وبقق ؽبا اؼبيزة  ملة ؿبور اىتماـ دكؿ العادلأصبحت إدارة اعبودة الشا
فإدارة اعبودة  التغَتات، ىويتها كرسالتها يف ىذهالتنافسية يف كافة اجملاالت، دبا هبعلها ربافظ على 

الشاملة تعد الركيزة األساسية لنموذج متطور يف علم اإلدارة يتيح للمؤسسات اؼبتقدمة كاؼبتنافسة فيما 
كاإلحاطة بكافة اؼبستجدات العلمية كالتقنية من أجل التكيف  ،التطورات كالتغَتاتىذه بينها مواكبة 

معها كفق أحدث الطرؽ كاألساليب. كما أف إدارة اعبودة الشاملة تعتمد على تطبيق مناىج متعددة 
كمداخل متطورة كمباذج مستحدثة يف تطبيق اعبودة هبدؼ التحسُت اؼبستمر كربقيق أعلى اؼبستوايت 

 مليات كالنتائج كالعوائد.ات كالعفيما ىبص اؼبمارس

، إتقانوقد أدل ظهور إدارة اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسات إذل تغيَت رؤية العاملُت كبو طبيعة العمل ك ك 
لى سعيا إذل ربقيق اعبودة يف كل اؼبدخالت كالعمليات من أجل الوصوؿ إذل ـبرجات تتصف ابلتمييز كأع

 اعبودة. مستول من

مع  انية التطبيق كوبتاج إذل التخطيطشاملة توفر اؼبناخ اؼبناسب إلمكتطبيق إدارة اعبودة اليتطلب 
 يةاسًتاتيجللجودة كربديد دقيق للوظائف كاألىداؼ اليت ربقق  بسيطة كسهلة لتطبيق كجود أدكات

 اؼبؤسسة.

 :العناصر التالية، سيتم معاعبة الفصل ىذا كيف

 كؿ: ماىية إدارة اعبودة الشاملةاؼببحث األ -

 التطبيقية إلدارة اعبودة الشاملةاؼببحث الثاين: اؼبرتكزات  -

 الث: تقييم إدارة اعبودة الشاملةاؼببحث الث -
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 أساسيات إدارة اجلودة الشاملةادلبحث األول: 

، باحثوف يف ـبتلف التخصصاتليها الإفة االدارية اؼبتميزة اليت توصل تعترب إدارة اعبودة الشاملة الفلس
 حيث ساىم ؽبا، لةككآخر مرح للتطور التارىبي للجودة يجةكغَتىا من الفلسفات جاءت نتسفة  كىي فل

مفهـو ناكؿ يف ىذا اؼببحث م تتكجهة نظره اػباصة، لذلك سي كل منبتقدًن أساسياهتا  الركاد العديد من 
سهامات ركادىا كأخَتا اؼبقارنة بينها كبُت نظاـ إدارة اعبودة كفق إ، إدارة اعبودة الشاملة، خصائصها كأنبيتها

ISO 9001. 

 ودة الشاملة  صااصاها وأيميههاادلطلب األول: مفهوم إدارة اجل

العملية،  ،اؼبنتوجيف اآلكنة األخَتة ليشمل جودة كل من  الشاملة اعبودةإدارة مفهـو  تسعا
فاعبودة تتضمن صبيع اؼببادئ اليت تسعى إذل التحقيق الفعاؿ لألىداؼ اليت تتطلع  ،اؼبعلومات كاألفراد

 ذبارية.     ،إليها أم مؤسسة سواء كانت صناعية

 الفرع األول: مفهوم إدارة اجلودة الشاملة

كجهات النظر يف تعريف إدارة اعبودة الشاملة، يبكن استعراضها كفقا للتقسيمات  العديد منيوجد 
 :التالية

 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة كنظام:  .1

ؿ لتكامل جهود تطوير، اعرة اعبودة الشاملة أبهنا "نظاـ فإدا 1983عاـ  يف Feigenbaumعرؼ  .أ 
صيانة كربسُت اعبودة ؼبختلف ؾباميع اؼبؤسسة لتكوف قادرة على اإلنتاج كاػبدمة يف أغلب 

 .  1"للعميلتاـ إلرضاء الاؼبستوايت االقتصادية كاليت تسمح اب

تعترب إدارة اعبودة الشاملة "مدخال اسًتاتيجيا إلنتاج أفضل منتج أك خدمة فبكنة، فهي تشمل كل  .ب 
 2."العمالءشيء بداية من اؼبدخالت كالعمليات هناية ابؼبخرجات اليت ربقق رغبة 

 أف إدارة اعبودة الشاملة عبارة عن نظاـ يشمل صبيع اؼبستوايت داخل اؼبؤسسة. على التعريفُت ركز

 

 

                                                           
1
 .  32، ص2010، دار اليازكرم للنشر، عماف، األردف، إدارة تكاليف اجلودة اسرتاتيجياحيدر علي اؼبسعودم،   
 .16، ص2014، مكتبة الشريف ماس للنشر، القاىرة، مصر، إدارة اجلودة الشاملة: االجتاهات العادلية اإلدارية احلديثة،فتحي سرحاف 2
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 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة كفلسفة إدارية: .2

 ربققاليت  اؼبؤسسةفلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات  على أهنا معهد ادلقاييس الربيطاين هاعرف .أ 
تكلفة، عن طريق  الطرؽ كأقلها أبحسن ؤسسةاحتياجات كتوقعات العميل كاجملتمع، كربقيق أىداؼ اؼب

.صبيع العاملُت بدافع مستمر للتطوير مشاركة
1 

فهي فلسفة كخطوط عريضة كمبادئ تدؿ كترشد اؼبؤسسة لتحقيق  وجهة نظر الفكر األمريكيأما من  .ب 
كىي أساليب كمية ابإلضافة إذل اؼبوارد البشرية اليت ربسن استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة حيث  ،تطور مستمر

 .2اغباليُت كاؼبرتقبُت العمالءأف كافة العمليات داخل اؼبؤسسة تسعى ألف ربقق إشباع حاجات 

فلسفة تركز كوهنا  أف إدارة اعبودة الشاملة إذل الربيطاينمعهد اؼبقاييس كجهة نظر من تعريف ال أشار
الفكر  يف حُت جاء ،من خالؿ ربقيق رضا العمالء قودىا إذل التميزكاليت تلية اؼبؤسسة اععلى كفاءة كف

اغبالية  ميللتحقيق احتياجات الع سعياكافة العمليات تشمل  يؤكد على أهنا فلسفة كمبادئ ل األمريكي
 . ستمراؼب لتبلغ التطور كاؼبستقبلية

 لة ادلبين على أساس الهحسٌن ادلسهمر: مفهوم إدارة اجلودة الشام .3
التحسُت اؼبستمر  إدارة اعبودة الشاملة على أهنا The U.S. Department of Defenseعرفت  .أ 

الذم وبقق للمؤسسة ك  كالعمليات كاؼبنتجات دبا يف ذلك اػبدمات، كالبيئات بشكل فعاؿ عماؿلل
 .3كالقدرة التنافسية العاؼبية مضافةقيمة خلق ، التفوؽ ،التميز

أف إدارة اعبودة الشاملة ىي ربسُت مستمر عبميع موارد اؼبؤسسة اليت ربقق  علىىذا التعريف  ركز
 ية.من خالؽبا التفوؽ كالتميز كتكسبها ميزة تنافسية عاؼب

 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة كعملية: .4

عماؿ من خالؿ أبهنا عملية إدارية تقـو هبا اؼبؤسسة بشكل تعاكين إلقباز األ Joseph Juranعرفها  .أ 
إلدارة كالعاملُت لتحسُت اعبودة كزايدة اإلنتاجية بشكل بكل من امن القدرات اػباصة  االستفادة

غَت عن طريق فرؽ العمل كابالسًتشاد ابؼبعلومات الدقيقة للتخلص من كل األعماؿ  ،مستمر
 .4ؤسسةالضركرية يف اؼب

                                                           
1
 .257، ص2017 ،( جواف3) 12، ؾبلة االقتصاد الصناعي، العدد أداء ادلورد البشري يف ظل إدارة اجلودة الشاملةبن وبي إبراىيم،   

2
 .48، ص2011، القاىرة، مصر، دار اغبامد للنشر كالتوزيع، إدارة وصناعة اجلودةخضر مصباح إظباعيل الطيطي،   

3
 David L. GOETSCH, Stanley DAVIS, Quality Management for Organizational Excellence: Introduction 

to Total Quality, Pearson Education Limited, the United States of America, 2014, p3. 
4
 .33، ص2015، مصر، اجملموعة العربية للتدريب كالنشر، حلوكمة الرشيدة: فن إدارة ادلؤسسات عالية اجلودةامدحت دمحم ؿبمود أبو النصر،   
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مع صبيع العاملُت يف  العملية اليت تشارؾ فيها اإلدارة العليا أهنا ينظر إذل إدارة اعبودة الشاملة على .ب 
ىدؼ يف صبيع اؼبراحل كاؼبستوايت  ضماف ربسُت جودة اؼبنتوج كبيئة العمل ابستمرار عنداؼبؤسسة ل

 1ملُت.ارضا العمالء كالعربقيق 

عملية يشارؾ فيها صبيع األطراؼ جبميع أف إدارة اعبودة الشاملة  على السابقُت التعريفُت أشار
 .ىاعمالء عمال على ربقيق متطلبات جودة اؼبنتجات كتطوير لتحسُت اؼبستوايت داخل اؼبؤسسة

مفهـو إدارة اعبودة من خالؿ فحص مكوانت  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من منظور مشويل: .5
 :الفرعية التالية قبده يتكوف من اؼبصطلحات الشاملة

لثقافة  رؤية شاملةربدد  اإلدارة العليا أفى، فعلى تبدأ من األعل مسؤكلية اعبودةتعترب  :إدارة .أ 
أبف اعبميع ابالنتماء كػبلق الشعور  أفراد اؼبؤسسة يعصبالتواصل مع ك  اعبودة مبادئ كقيمك  أىداؼك 

تنفيذ برانمج مراقبة ل عملية مستمرةأهنا تشَت اإلدارة إذل كما  .تحسُت الكلي كاؼبستمرلملتـز اب
انجحا وبتاج  يكوفلك ، ، بل ىو التزاـ على اؼبدل الطويلليس قرارا كاحدا ، فتنفيذ ىذه الربامجاعبودة

 .2رصد كدعم من غبظة اعتماده إذل اؼبستقبلمع  إذل مدخالت مستمرة

 اخلُتالعمالء الدمتطلبات تلبية  لىع يركزأف  ؼبؤسسةا داخلأم شخص هبب على  :اجلودة .ب 
 ةمو فهمك  ب أف تكوف ىذه اؼبتطلبات مذكورةهبك األنشطة كالعمليات،  جبميع يتعلق فيما كاػبارجُت

3سكقابلة للقيا
. 

كأهنا  ،ة اؼبقدمة للعميلالنهائي أك اػبدم اؼبنتوجيف  يشاركوفأفراد اؼبؤسسة عٍت أف صبيع ت الشاملة:  .ج 
كقد  ،تشمل كل شيء بداية من اؼبدخالت كالعمليات هناية ابؼبخرجات اليت ربقق رغبة اؼبستفيدين

 :4الشمولية يف النقاط التالية Ishilkawaحدد 

 دمة أك اػب اؼبنتوججودة   -

 جودة اؼبعلومات   -

 بيئة العمل جودة  -

 اإلشرافية ديرين بكل اؼبستوايت جودة األفراد دبا فيهم العاملُت كاؼب -

                                                           
1
، ؾبلة التمكُت االجتماعي، اجمللد األكؿ، العدد الثالث، الشاملة يف ادلؤسسة االقهاادية: دراسة حتليلةإدارة اجلودة  ،بشتة حناف، بوعموشة نعيم  

 .44، ص2019سبتمرب 
2
 R. Ashley RAWLINS, Total Quality Management, published by AuthorHouse, Bloomington, Indiana, 2008, 

p5. 
3
 Claus-Peter PRAEG, Dieter SPATH, Quality Management for IT Services, Business science reference by 

IGI Global, Hershey, New York, 2011, p4. 
4
 .16، صمرجع سابق،فتحي سرحاف  
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 جودة األىداؼ اؼبوضوعة  -

 جودة طريقة األداء   -

 جودة العملية اإلنتاجية.  -

 :1يف ثالث نقاط ىي الشمولية Gregoryك Vohlحدد يف حُت  
 أف تغطي كل العمليات داخل اؼبؤسسة سواء كانت عمليات أساسية أك مساعدة  -

 األخرل أف تغطي كل كظيفة داخل اؼبؤسسة فال تركز على كظيفة دكف  -

، كأف يكوف كل فرد ابلعمالءأف تشمل كل فرد داخل عناصر النظاـ من اؼبوردين كالعاملُت هناية  -
 مسؤكؿ عن جودة عملو كعن عمل اجملموعة اليت يعمل هبا.

 إدارة اعبودة الشاملة: يوضح أبعاد مفهـوكالشكل اؼبوارل 

 (: أبعاد مفهوم إدارة اجلودة الشاملة5الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .31، ص2014اجملموعة العربية للتدريب كالنشر، القاىرة،   إدارة اجلودة الشاملة يف الهعليم  دمحم صادؽ إظباعيل ادلادر:

يبكن استخالص ؾبموعة من األفكار اليت تربز طبيعة إدارة اعبودة  ى التعريفات الواردة أعالهبناء عل
 :فيما يليالشاملة يف اؼبؤسسة 

  أسلوبك  فلسفة، طريقةنظاـ، عملية، إدارة اعبودة الشاملة ىي عبارة عن  -

  تعتمد على مشاركة صبيع مواردىاك اػبارجي العميل كل من العميل الداخلي ك   إرضاء تركز على  -

  العمالءمعاعبة مشاكل اؼبوردين ك ك اؼبؤسسة  ةنشطأالتحسُت اؼبستمر لكل تركز على  -

                                                           
1
 .16، صنفسه 

 إدارة
تبدأ ابإلدارة العليا كتنتهي جبميع 

 العاملُت ابؼبؤسسة

 اجلودة
 جودة اؼبنتج

 جودة اؼبسؤكلية
 جودة السعر
جودة التسليم

 الشاملة
 كل اؼبؤسسة

 صبيع أنشطة اؼبؤسسة
 صبيع العاملُت

 إدارة اجلودة الشاملةإ
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 تسعى إذل ربقيق االستخداـ األمثل للموارد البشرية كاؼبادية  -

 من خالؿ خدمتو.ككل اجملتمع   على إرضاءتعمل   -

التحسُت اؼبستمر  فلسفة إدارية تستهدؼ على كوهنا إدارة اعبودة الشاملةتقدًن تعريف يبكن  
بدءا  لربقيق الرضا الكامل للعميإذل دؼ ككنظاـ فهي هتإبشراؾ صبيع العاملُت،  لكافة العمليات

اإلدارة العليا كدعمها ألساليب التحسُت فبا ينعكس إهبااب على أداء  شاركةاحتياجاتو كتوقعاتو دب بتحديد
 .للمؤسسةالشامل  الكلي األداءربسُت العاملُت كاالستغالؿ األمثل ؼبختلف اؼبوارد، كمن مث 

 الفرع الثاين: صااصص إدارة اجلودة الشاملة

دخل إدارم مبيعتها كاليت تربز طملة دبجموعة من اػبصائص كالسمات تتميز إدارة اعبودة الشا
 :1ما يلي من بينها ،حديث

سة انطالقا من قمة اؽبـر تشمل كل القطاعات كاؼبستوايت كالوظائف اػباصة ابؼبؤس :صاصية الشمولية .1
ة اإلدارة العليا كأخذىا دببدأ اؼببادرة كتوفَت اؼبساندة الكامل التزاـيتوقف قباح العمل على كما  ،الوظيفي

 .ابؼبؤسسةللقائمُت على األعماؿ 
: يستخدـ منطق العمل اعبماعي كتكوين فرؽ العمل بدال من اعبهود الفردية فرق العملصاصية  .2

فاعبودة ال تفرض على ، تنمية الرقابة الذاتية كاالعتماد عليها بدال من الرقابة اػبارجيةكذا اؼبنعزلة، ك 
 .عالفرد بل تنبع منو نتيجة االقتنا 

 للعمالءيتم التعامل مع اؼبؤسسة كشبكة متكاملة حىت تصل اؼبنتجات  :صاصية الهنظيم الشبكي .3
أبعلى جودة ككفاءة فبكنة، من خالؿ الًتكيز على األنشطة اؼبهمة كالتخلص من اعبهود اليت ال 

 .مردكد من كرائها

كرة منع االخطاء كذلك من خالؿ تبٍت ف :ادلسهمرصاصية الوقاية واالعهماد على مبدأ الهحسٌن  .4
إذل جانب الًتكيز على التطوير كالتحسُت اؼبستمر يف أنشطة كعمليات  من تصحيحهابدال 

     .لتقنيات كعناصر األداء اؼبختلفةكمنتجات اؼبؤسسة كيف ا

                                                           
1
 أنظر:  
 .38-37ص ،2013 األردف،، عماف، ، دار الكتب العلمية للنشرإدارة اجلودة الشاملة يف الرتبية والهعليم، كآخركف ود ربيعيؿبم -

،252.ص3122اجلنادريةللنشر،عمان،األردن،، اسرتاتيجيات اإلدارة ادلدرسية يف ضوء االجتاهات ادلعاصرةفتحي سبيتاف،  -
 .41، ص2008، اؼبكتبة األكاديبية، القاىرة، مصر، الطريق ايل اجلودة يف الهعليم العايلدمحم زكي عويس،  -
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فكرة من خالؿ  كعملية  أنشطة اؼبؤسسةصبيع  يتم التعامل مع :نهجية العمليةصاصية االعهماد على م  .5
كهبب التحديد كالكشف  ،يستلم مدخالت لتحويلها اذل ـبرجات ىو عملية اؼبؤسسةف أم نشاط يف أ

 .إبدارهتامث القياـ  اؼبؤسسة يف ـبتلف العمليات مهما كانت صغَتة اك كبَتةاؼبنظم عن 

من فانطالقا ابعتباره ؿبور العمل يف اؼبؤسسة، الًتكيز على العميل يتم  :العميلالرتكيز على صاصية  .6
 يتم معرفة طبيعة كمستول كدكر كل نشاط من أنشطة اؼبؤسسة. وكتوقعاتربديد متطلباتو 

 :كالشكل اؼبوارل يلخص أىم خصائص إدارة اعبودة الشاملة

 (: صااصص إدارة اجلودة الشاملة6الشكل)

Source : David L. GOETSCH, Stanley DAVIS, Quality Management for Organizational Excellence : 
Introduction to Total Quality, Pearson Education Limited, the United States of America, 2014, p4. 

 :التالية النقاط يبكن استخالصمن خالؿ الشكل السابق 
األنشطة كالعمليات  بل تتعداه لتشمل جودة أك اػبدمة فقط اؼبنتوجدة على جو  اعبودةال تقتصر  .أ 

 .اعبودة تندمج يف ثقافة اؼبؤسسة كاؼبؤسسة ككل، دبعٌت أف

خصائص 
إدارة اعبودة 

الشاملة

مشاركة 
العاملُت توحيد 

اؽبدؼ

الرقابة 
الذاتية 

التعليم 
كالتدريب

التحسُت 
اؼبستمر 
فرؽ العملللعملية

االلتزاـ 
البعيد 
اؼبدل

حل 
اؼبشاكل

اؽبوس 
ابعبودة

الًتكيز على 
العميل
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بصفة كاملة عنها مهما كاف  فكلو مسؤ خل كل كظيفة يف اؼبؤسسة، كىم للجودة دا يبثل األفراد عوان .ب 
 عن جودة العمل الذم ينجزه كاجملموعة اليت الؤك سمنصبهم كمستواىم التنظيمي، حيث كل فرد يصبح م

 .ينتمي إليها ألف اعبودة قضية اعبميع

ة مباشرة قعلة ليست متوقفة على الوظائف اؼبتؤسسة معنية بتحقيق اعبودة، فاعبودكل كظائف اؼب .ج 
عم، كاإلدارة، كالتسويق، كاؼبوارد البشرية، إذل جانب الوظائف ، لكنها تضم أيضا كظائف الدؼبنتوجاب

 .اإلدارية

من  األداءالوقت ك صبيع حاجات كتطلعات العمالء من حيث التكاليف، أتخذ إدارة اعبودة الشاملة  .د 
 كجهة نظر العميل.

و كل كظيفة كسائلها اؼبادية حيث توج ،اعبودة الشاملةإدارة ىو أساس من أسس  اؼبشكالت حل .ق 
 .التحسُت اؼبستمر ذلك بغية كالبشرية كبو

اإلدارة كالعاملُت للتحسُت  قدراتـو على اؼبشاركة، حيث تعتمد على إدارة اعبودة الشاملة ىي إدارة تق .ك 
 .أداء اؼبؤسسة

ربقيق ك  اؼبركنةإدارة اعبودة الشاملة ىي أسلوب إدارم يهدؼ إذل إرضاء حاجات اؼبؤسسة مثل البقاء،  .ز 
 العميل ككضعو على رأس قائمة األكلوايت. رضااألرابح من خالؿ الًتكيز على 

  أيمية إدارة اجلودة الشاملة :الفرع الثالث
 :1أنبها ما يلي عبودة الشاملة من خالؿ عدة جوانبتربز أنبية إدارة ا

 التالية:تساىم إدارة اعبودة الشاملة يف ربقيق العناصر  األداء:من جانب  .1
 تؤدم إذل زايدة إنتاجية العاملُت  .أ 

 تعمل على ربسُت أداء العاملُت  .ب 

 تعمل على تقليل األخطاء يف العمل  .ج 

 ربسُت األداء الكلي للمؤسسة. .د 

                                                           
1
  أنظر:  
 .68ص ،2018، دار العلم كااليباف للنشر، مصر، اجلودة الشاملة يف الهعليم، كآخركف العزيز البوىيرأفت عبد  -

 .383، ص2017، القاىرة، مصر، ألكاديبيوف للنشر كالتوزيعا، إدارة األعمال الدوليةمصطفى يوسف كايف،  -

، دار اؼبيسرة لنشر، الهعليم العايل وادلكهبات ومراكز ادلعلوماتإدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات دمحم عوض الًتتورم، أغادير عرفات جووباف،  -
 .  37، ص2009عماف، األردف، 

- Pierre DEMORTIERE, Christophe PELLETIER, Le Management Par la Qualité, DUNOD, Paris, 

2010, p21. 
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 يلي:يساعد مدخل إدارة اعبودة الشاملة فيما  :تنظيميمن جانب  .2

 العمل   زتعمل على توفَت اإلمكاانت كالتسهيالت الالزمة لإلقبا .أ 

  ةزايدة الفعالية التنظيمي .ب 

 تبادلة بينهم كتنمية ركح الفريق.تعمل على ربسُت الركح اؼبعنوية بُت العاملُت، زايدة الثقة اؼب .ج 

 يلي:فيما  تساىم إدارة اعبودة الشاملة :أطراف ادلالحةمن جانب العالقة مع   .3

  القات اؼبتبادلة بُت اؼبوردين كاؼبؤسسةربسُت الع .أ 

  كاػبرباتابإلضافة إذل تبادؿ اؼبعلومات  م اؼبشًتكةلتحقيق أىدافهخلق عالقة شراكة مع اؼبوردين  .ب 

  كاكلحجم الش تقليلك أفضل اؼبنتجات من خالؿ تقدًن  تؤدم إذل ربقيق رضا العمالء .ج 

 على ربسُت ظبعة اؼبؤسسة تعمل  .د 

 ظ على العمالء كاكتساب عمالء جدد.على االحتفا ؤسسةرفع قدرة اؼب .ق 

 رواد إدارة اجلودة الشاملة  إسهامات ادلطلب الثاين:

شاملة ككاف لكل منهم اسهاماتو قاـ العديد من ركاد اعبودة بوضع حجر األساس إلدارة اعبودة ال
 التفصيل.يبكن تناكؽبا بشيء من اػباصة كاليت 

 سهامات العلماء األمريكانإ األول:الفرع 

شاعوا كنقلوا رسالة كفلسفة كتطبيقات أمريكية الذين الوالايت اؼبتحدة األ فكار علماء اعبودة يفأتعترب 
دوارد إ كأبرزىم كا مدخل إدارة اعبودة الشاملةكبلور  اعبودة للياابف يف عقد اػبمسينيات من القرف اؼباضي

 .Armand V أرماند فيجينبوم ،Joseph M. Juran جورانجوزيف  ،w. Edwards Deming دمينج

Feigenbaum.  
أحد أىم العناصر الفاعلة يف دمج  غنيدمييعد  :W. Edwards Deming (1993–1911) إدوارد دميينغ .1

 ىو مستشار أمريكي حاصل على درجة الدكتوراه يف الرايضياتك  ،1اؼبؤسساتاعبودة يف هنج مفهـو 
إسهامات فبيزة  من خالؿ كاف نشاطو يف ؾباؿ اعبودة  أبيب ثورة إدارة اعبودة الشاملة، كالفيزايء كيلقب

اعًتؼ  كما ،ل األساليب اإلحصائية يف مراقبة اعبودةدخحصائي للعمليات حيث أيف ؾباؿ الضبط اإل
  .2لياابفعندىم ابعبودة اب دميينجالياابنيوف بفضل 

                                                           
1
  Jean BRETIN, Day to day management RH, illustrée, 2017, p36. 

2
 .17، صمرجع سابقدمحم صادؽ إظباعيل،   
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اؼبؤسسة بتطبيق  التزاـعلى ضركرة  دميينغ بنيت فلسفة دميينغ:مسؤولية اإلدارة العليا من منظور  .أ 
االلتزاـ مبادئو األربعة عشر اؼبعركفة، كاليت يبكن تلخيصها إذل عناصر إهبابية هبب على اؼبؤسسة 

 :الثاين كأخرل سلبية هبب عليها االبتعاد عنها، كذلك كما ىو موضح يف اعبدكؿبتطبيقها 
 (: مبادى دميينغ األربعة عشر2اجلدول )

 العناصر اليت جيب على ادلؤسسة االبهعاد عنها العناصر اليت جيب على ادلؤسسة االلهزام بهطبيقها

 .. استمرارية ىدؼ ربسُت اؼبنتجات كاػبدمات1

  .الفلسفة اعبديدة كبناءاالستعداد للتغيَت . 2

كافة كعلى كبو االستمرار يف ربسُت العمليات  . 3
 متواصل.

اعتماد الطرؽ اغبديثة يف التدريب كالتعليم يف . 4
 .العمل

 .ربقيق التوافق بُت اإلشراؼ كاإلدارة. 5

أتسيس الربامج التطويرية ابلتعليم كالتدريب . 6
 .كالتنمية الذاتية لكل فرد

جل أتشجيع األفراد يف العمل كالسعي من . 7
 اؼبستمرين. مواكبة التحسن كالتطور

االعتماد على التفتيش لتحقيق اعبودة . 8
 .كاالستعاضة عنها ابألساليب اإلحصائية

على السعر  التخلي عن فلسفة الشراء اعتمادا. 9
 .فقط

لدل العاملُت كتشجيعهم للتبليغ إزالة اػبوؼ . 10
 كمشاكل العمل. عن األخطاء

 .إزالة اغبواجز اؼبوجودة بُت اإلدارات. 11

 .تقليل الشعارات كاؼبواعظ كالنقد. 12

تقليل اإلجراءات اليت تتطلب ربقيق نتيجة . 13
ؿبددة من كل موظف على حده كالًتكيز على تكوين 

 .سلوؾ الفريق

إزالة العوائق اليت ربـر العاملُت من حقهم يف . 14
 .همالتباىي جبودة عمل

Source : Jitendra PRATAP, Singh Swadesh VERMA, Manufacturing and Quality Management, Published 

by Woodhead Publishing, United Kingdom, 2017, p.p.183-184. 

القاعدة الرئيسية  دميينغاإلدارة بتطبيق اعبوانب اإلهبابية من كجهة نظر  التزاـيعترب من خالؿ اعبدكؿ 
 ُتدعم العاملُت كااللتزاـ اؼبتواصل كبو التحسلنجاح تطبيق مدخل إدارة اعبودة الشاملة، إذ يضمن ذلك 

وؼ لدل اليت تنمي اػبر التسيَت السلبية كما أف االبتعاد عن مظاى  ،اؼبستمر للمنتجات كالعمليات كاألداء
 االهبابية لديهم. السلوكياتالعاملُت كتكبح ركح اؼببادرة ىو سبيل فعاؿ لتعزيز 
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  تقتل اؼبؤسساتيتألمراض السبعة الا دميينغاستخلص  :ادلؤسسةاألصطاء الهنظيمية اليت تكبح تطور  .ب 
 :1كتعيق تطبيق إدارة اعبودة الشاملة كاؼبتمثلة فيما يلي

  عدـ كجود استقرار يف اؽبدؼ -

  الًتكيز على األرابح قصَتة األجل -

  اعتماد تقييم األداء على التقييم السنوم كعلى اؼبالحظات كاألحكاـ -

 اإلدارية التغيَت اؼبستمر يف القيادة  -

  اؼبعركفة فقط اؼبؤسسة ابلنماذجإدارة  -

  تكاليف العناية الصحية ارتفاع -

 األعباء القانونية.ارتفاع  -

اعبودة  ساىم يف إنشاء جائزةك  ،2(PDCA)لتحسُت اعبودة  "Shewart" اشتهر ابستعماؿ عجلةكما 
 . "جائزة ديبينج" ابظبويف الياابف ظبيت 

من الركاد األكائل الذين تبنوا مفهـو  جورانيعد  :Joseph M. Juran (1904–2008)جوزيف جوران  .2
اعبودة الشاملة، ككاف يشدد على مهمة اعبودة يف اؼبؤسسة، ككضع الربامج كاػبدمات اليت تليب إدارة 

ؼبؤسسة لديو ما يلـز من أف كل فرد ابرأل أف ضماف اعبودة يتوقف على التأكد العمالء، كما رغبات 
اؼبطلوب أك تقدًن اػبدمة اؼبرغوب  اؼبنتوجا يؤدم إذل إنتاج ، فبناسبةكابألدكات اؼبطريقة لألداء عملو اب

3فالنقاط التاليةكتشمل مسانباتو ، فيها
: 

  (The supplier–process–customer concept) العمالءك  عملية، المفهـو العميلقدـ  .أ 

 تكوف، أك نظاـ اعبودةإذا فشل  أعلىتكوف التكلفة  حيث ثالثة مستوايت من تكاليف اعبودة اقًتح  .ب 
عند تشغيل النظاـ ابستخداـ التفتيش كالتقييم )التحقق من كجود عالمات الفشل مث التدخل منخفضة 

 منع الفشل من اغبدكث سباما. عند أقلتكلفة ال أك تكوف ،ؼبنع الفشل من اغبدكث(

 

                                                           
1
 Jitendra Pratap, Singh Swadesh Verma, Op.Cit, p184. 

2
 Abdul Razzak RUMANE, Quality Management in Construction Projects, Second Edition, by Taylor & 

Francis Group, LLC, New York, 2018, p30. 
3
 Dennis McCarthy, Nick RICH, Lean TPM (Total Productive Maintenance/Total Productive 

Manufacturing), published by Elsevier Ltd, the United Kingdom, 2015, p60. 
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أف تطبيق اعبودة يف اؼبؤسسة اإلنتاجية أك اػبدمية يقتضي ؾبموعة من اإلجراءات اليت تلـز  نار جو يرل 
 :1كاآليت  ىيك ربقيق اعبودة داخل اؼبؤسسة 

  التطوير كالتحسُت اؼبستمرتزكيد أفراد اؼبؤسسة بوعي كاؼ عن ثقافة اعبودة كاغباجة إذل  -

  متاحة أماـ اعبميع اعبودة يف اؼبؤسسة تكوف كضع أىداؼ ؿبددة لتحسُت -

 م العمل كتوزع األدكار كربدد اؼبسؤكليات للوصوؿ إذل األىداؼ اؼبراد ربقيقها يتنظلكضع خطة  -

 إخضاع صبيع العاملُت يف اؼبؤسسة إذل برامج تدريب مستمرة  -

 زمة غبل اؼبشكالت اليت تواجو عمل اؼبؤسسة التنفيذ اؼبشركعات ال -

 ل، اقبازاتو كمتطلبات السوؽ رفع تقارير تتسم ابلصدؽ عن سَت العم -

  العاملُتميع عب اليت توصلت اليها اؼبؤسسة كتبليغها النتائج توضيح -

 احملافظة على قوة الفريق يف العمل إبجراء التحسينات الالزمة.  -

كاغباجة إذل  ،على زبطيط القضااي التنظيمية كمسؤكلية اإلدارة عن اعبودة جوراننصب تركيز عمل ا
 مراقبة اعبودة، زبطيط اعبودة نبثالثية جوراف اليت تتضمأيضا اشتهر ك  ،كضع أىداؼ كغاايت للتحسُت

 .كضع عشر خطوات لتحسُت اعبودةكما   ربسُت اعبودةك 

شخصية ؿبورية يف  فيجنباوميعترب  :Armand V. Feigenbaum (2114–1922)أرماند فيجنبوم  .3
الذم نشر الحقا  ،دة: اؼببادئ كاؼبمارسة كاإلدارةنشر كتابو مراقبة اعبو  1951يف عاـ ، اتريخ اعبودة

االنضباط الذم اعتمد مفهـو  فيجنباوم كسعكما   ،1961ربت عنواف مراقبة اعبودة الشاملة يف عاـ 
 ،ها اعبميع يف عملية ربسُت اعبودةيف اؼبقاـ األكؿ على موظفي اإلنتاج إذل مرحلة جديدة يشارؾ في

تزاـ تكنولوجيا اعبودة، كاالل، قيادة اعبودة سبثلت يف ًتح ثالث خطوات لتحسُت اعبودةاقبينما 
 كجهود اعبودة ربسُتنظاـ فعاؿ لدمج تطوير ك كونو   مراقبة اعبودة الشاملةقدـ مفهـو كما  ،التنظيمي
 . 2ق رضا العمالءيقرب لتحقيق ؤسسةيف اؼب العاملُت

درجة عالية من التكامل الوظيفي الفعاؿ بُت إذل فيجنباوم نظرة حسب إدارة اعبودة الشاملة  تتطلب
كالتشديد على طريقة نظاـ اؼبعلومات اؼبتوفرة العنصر البشرم، اآلالت،  اؼبتمثلة يف ؾبموعة من العوامل

 يلي:ما  اعبودة، كمن أىم اسهاماتو

                                                           
1
 . 32-31، ص2015، دار اؼبناىج للنشر، عماف، األردف، اجلودة الشاملة وادلنهجؿبسن علي عطية،   

2
 Tirupathi R. CHANDRUPATLA, Quality and Reliability in Engineering, Cambridge University Press, 

Rowan University, New Jersey, June 2009, p6. 
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 رئيسيةتتألف إدارة اعبودة الشاملة من أربعة مراحل  ومافيجنب من منظور مراحل إدارة اجلودة الشاملة: .أ 
 :1كىي

 كضع معايَت للجودة  -

 تقييم مطابقة ىذه اؼبعايَت  -

 معرفة اؼبدة الزمنية اليت تكوف فيها ىذه اؼبعايَت مناسبة  -

 رسم اػبطط لتطوير ىذه اؼبعايَت. -

لو  فقط عند إيصاؿ اػبدمةأف قياس اعبودة يبدأ من معرفة متطلبات العميل كينتهي  فيجنباومكيرل 
ر البشرم كالعنصر العنص صراف يؤثراف يف جودة اإلنتاج نباأبنو يوجد عن، كيشَت للمحافظة على رضاه

 ركز على أف معرفة كتعليم اؼبوظفُت هبب أف تكوف منصبة على اذباىات اعبودة.كما  التكنولوجي،

 The Quality Value)فكرة سلسلة قيمة اعبودة  1998اقًتح سنة  وم:اسلسلة قيمة اجلودة عند فيجنب .ب 

Chain) كذلك كاؼبهاـ اليت سبارس يف اؼبؤسسة  اليت تربز جودة اؼبنتوج كمحصلة هنائية جململ األنشطة
كتندرج ضمن ىذه الفكرة ؾبموعة من اؼببادئ ؼ تقدًن القيمة اؼبضافة من كجهة نظر العميل، هبد

  أبرزىا:
 من اؼبؤسسة  اعبودة ىي عملية يف كل جزء -

  العميلاعبودة تقيم من قبل  -

 ف لبعضهما البعض كليس متناقضتاف ملتااعبودة كالتكلفة مك -

 قباح اعبودة يتطلب اغبماس كااللتزاـ من قبل العاملُت كاؼبوظفُت كاؼبدراء  -

 اعبودة ىي أسلوب أك منهج لإلدارة  -

 اعبودة كاالبتكار يعتمد كل منهما على اآلخر  -

  من اؼببادئ األخالقيةودة ؾبموعة اعب -

 اعبودة تتطلب التحسُت بشكل مستمر  -

 ىم بشكل كبَت يف زايدة اإلنتاجية ااعبودة تس -

 كاؼبوردين. العمالءتنفذ اعبودة يف منظومة كاملة تضم  -

 

 
                                                           

1
 .42-41، ص2011، القاىرة، مصر، دار جليس الزماف للنشر، إدارة اجلودة الشاملة واألداء الوظيفيحسُت دمحم اغبراحشة،   



 الفصل الثاني أساسيات إدارة الجودة الشاملة

 

45 
 

 سهامات علماء اجلودة الياابنيٌن إ الثاين:الفرع 

 يوفاليت نقلها ؽبم الركاد األمريك تطبيقات جديدة يف فلسفة كرسالة اعبودة طور علماء اعبودة الياابنيوف
جينيهشي  ،Kaoru Ishikawa إيشيكاوا كاورو أبرزىمككانت اسهاماهتم يف ستينيات القرف العشرين كمن 

 .Genichi Taguchi اتجوشي
من الركاد الياابنيُت  إيشيكاوا بركفيسوريعد  :Kaoru Ishikawa (1989–1915) إيشيكاواكاورو  .1

رج من جامعة طوكيو مع شهادة اؽبندسة يف الكيمياء زب الشاملة ساعد يف تطوير إدارة اعبودة
األب اغبقيقي غبلقات وف الياابني هيعترب ك  ،التطبيقية كعاد الحقا إذل اعبامعة لتدريس كأستاذ مشارؾ

دبا  العديد من الكتبكما كتب ظبكة   ـبطط أىم أعمالو كانت بُت كمن، (Quality Cycles)اعبودة 
مقدمة ؼبراقبة اعبودة كما ىو مراقبة منها  اليت ترصبت إذل اللغة اإلقبليزيةيف ذلك اثنُت من تلك 

 :2كيبكن تلخيص أىم ما جاء بو ،؟1اعبودة الشاملة
 العمل، مشكالت كحل لدراسةمل واالع من دكائر اعبودة تعٍت ؾبموعة حلقات أك: حلقات اجلودة .أ 

 رفع إذل هتدؼ اليت كاؼبقًتحات اؼبناقشات خالؿ من االختيارم التنظيمي بَتكسيلة للتعدبثابة فهي 
عن طريق صبع اؼبعلومات كربديد العالقات السببية كاستخداـ األساليب  ،اإلنتاجيةكربقيق  اعبودة

 .اإلبداع كاالبتكار الكمية كأساليب

ماؿ، كأف انضمامهم ع( 8-4)يًتاكح عددىم من  العاملُت طوعياأكؿ من اندل بتكوين عدد من يعترب     
هنا عند قيامهم أبعماؽبم، كمن مث يواجهو اؼبشاكل اليت  ىو ربديد اكتكوف مهمته للحلقات يكوف طوعيا،

 . ذلك ربسُت كتطوير اؼبستول ألداء العاملُتبمستهدفُت غبلوؿ اليت يركهنا مناسبة غبلها اقًتاح ا

 ىي:  إيشيكاواقًتحها ا أبرز اؼبراحل اليت :املةمراحل اجلودة الش .ب 
 اؼبناسبة ؽبا  اغبلوؿإهباد اؼبشاكل ك طرح يف  ؤسسةإشراؾ صبيع العاملُت ابؼب -

  قدرة العاملُت على اؼبشاركة الفعالة يف تطوير اعبودة رفعل العاملُت ابؼبؤسسة تدريبتعليم ك الًتكيز على  -

  حلقات ضبط اعبودة بناء -

 لضبط اعبودة  اإلحصائية دكاتاأل استخداـالًتكيز على  -

                                                           
1
 Suresh PATEL, The Global Quality Management System, by Taylor & Francis Group, LLC, NewYork, 

2016, p4. 
2
 أنظر:  
 .130، ص2006، عمافللنشر، دار الشركؽ ، إدارة اجلودة يف اخلدمات: مفاهيم وعمليات وتطبيقاتقاسم انيف احملياكم،  -

، العدد الثالث كاػباص بفعاليات اؼبؤسبر الدكرل: اؼبؤسسة حلقات اجلودة يف إجناح نظام إدارة اجلودة الشاملةدور دركاش رابح، صربينة خاـ هللا،  -
 .320، ص2015( 2بُت اػبدمة العمومية كادارة اؼبوارد البشرية، ؾبلة التنمية كإدارة اؼبوارد البشرية، العدد )
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 .االقتصاد الكليتشجيع برامج حلقات اعبودة على مستول  -

ركز على توظيف  مهندس ايابين اتكوشي :Genichi Taguchi (1924-2012)جينيشي اتكوشي  .2
رضا العمالء مع احتماؿ  ىو يالرئيس واىتمام كاف ،دةو اإلحصائية لتطبيق مفهـو اعبدكات األ

كقاؿ إف ىذا الفشل سيؤدم  ء،اؼبرتبطة ابلفشل يف تلبية توقعات العمالاؼبؤسسة ظبعة فقداف 
كرأل أف  ،كموظفيها ؼبؤسسةا تنافسيةابلعميل إذل الشراء يف أماكن أخرل يف اؼبستقبل فبا يضر ب

كلكن أيضا عندما ىبتلف عن  ،مواصفاتوال يتطابق مع  اؼبنتوجاػبسارة ال ربدث فقط عندما يكوف 
 اؼبستهدفة.  توقيم

فاعليتو كقوتو يف تقييم تصميم  ، أثبت1تفاعل مع بيئتوينظاـ مفتوح أبهنا  ؤسسةاؼب اتكوشي كما عرؼ
 اعبديد، كالعمليات اعبديدة للمؤسسة.  اؼبنتوج

2اإلنتاج كالعمليات يف ثالثة مفاىيم آتية اعبودة عربكتتلخص فلسفتو يف 
: 

اػبارل من  اؼبرف، التصميم اؼبتُت،ف التصميم القوم ليس فقط أاتكوشي  يرل: ادلنهوججودة هانة م .أ 
الذم وبقق مستول أداء عارل كاثبت ابلرغم من  اؼبنتوج أيضا كلكنو كالفعاؿ، البسيط  العيوب،

 .االستخداـك  اإلنتاج كمؤثرات ـبتلفة أثناء تعرضو إذل ظركؼ 

ضمن اؽبدؼ  اؼبنتوجالفلسفة االستمرار يف التحسُت للحصوؿ على تعٍت ىذه  :ادلسههدفة اجلودة .ب 
 .اؼبطلوب ابلضبط

ف اؼبرتبطة ابعبودة الرديئة كاليت تتضمن يلاكتربدد دالة خسارة اعبودة صبيع ال اجلودة:صسارة دالة  .ج 
، الفحص الداخلي كتكاليف اػبدمةتكاليف الضماف، تكاليف عدـ رضا العميل، أيضا تكاليف 

سبثل خسارة للمجتمع كليس  تكاليفاليت يبكن كصفها أبهنا ، ك عادة العمل كالتصليحتكاليف إ
 فقط. ؤسسةللم

 سهامات احلديثة اإل الثالث:الفرع 
أبرزىم كمن  الالحق للياابنيُت كالذين اتبعوا النجاحات الياابنية يف الصناعة اعبيل االسهاماتسبثل ىذه 

  يلي:ما 
 من أشهر ركاد اعبودة األمريكيُت كروسيبيعد  :Philip B. Crosby (2111–1926) فيليب كروسيب .1

الذم  (Quality is Free)صدر لو كتاب اعبودة اجملانية  1979في عاـ ف كأكؿ من أسس كلية اعبودة،

                                                           
1
 Abdul Razzak RUMANE, Op.Cit, p47. 

2
 .9، ص2017اكت  ،(14، ؾبلة فكر كمعرفة، العدد )رواد اجلودةسلول بنت عبد األمَت بن سلطاف،   
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أنو من اؼبؤكدين على  الوقت، كمان أكثر الكتب مبيعا يف ذلك القى ركاجا كبَتا حىت أصبح م
دل دبفهـو حيث ان ،ضركرة التشديد على اؼبخرجات كذلك عن طريق اغبد من العيوب يف األداء

صفرا يف إطار العملية  أف اؼبعيبات يف اػبطة تساكم كاليت تعٍت  (Zero Defects)العيوب الصفرية 
خالؿ اعتماد مبوذج كقائي  كيتأسس ىذا اؼبفهـو على القياـ بعمل خاؿ من األخطاء من اإلنتاجية،

لى كع ركز على الوقاية كليس متابعة األخطاءمنتجات أك خدمات ربتوم على عيوب )تقدًن ؼبنع 
 (. العمل الصحيح من أكؿ مرة

ربسُت  تساعد اإلدارة يفأربعة عشر خطوة  كروسيب قدـ :حتسٌن اجلودة لربانمجبعة عشر ر النقاط األ .أ 
 :1اعبودة تتمثل فيما يلي

 اإلدارة العليا بتحسُت اعبودة، فااللتزاـ ال بد أف يبدأ من األعلى  التزاـ -

 تكوين فريق العمل لتحسُت اعبودة يشمل كافة األقساـ ابؼبؤسسة  -

 قياس اعبودة لتحديد حالة اعبودة لكل قسم، كربديد اؼبشاكل كؾباالت التحسُت اؼبطلوبة  -

 تقوًن تكاليف اعبودة كربسينها  -

 كاإلدراؾ أبنبية اعبودة لدل ـبتلف العاملُت رفع مستول الوعي  -

 ازباذ اإلجراءات لتصحيح اؼبشاكل اليت مت ربديدىا  -

 االلتزاـ بربانمج اؼبعيب الصفرم  -

 تدريب اؼبشرفُت ألجل تنفيذ األدكار بفعالية يف برانمج ربسُت اعبودة  -

 لتغيَت يـو للمعيب الصفرم إلبالغ العاملُت ابإلقبازات اليت ربققت كاشعارىم اب -

 تشجيع األفراد على ربديد أىداؼ التحسُت اػباصة هبم كأيضا ألقسامهم  -

 دارة عن اؼبشاكل اليت سبنع أك تعيق ربقيق أىدافهم تشجيع األفراد على إبالغ اإل -

 ال بد من كجود برانمج للمكافئات كتشخيص العاملُت اؼبتميزين لتقديرىم كتشجيعهم  -

من اإلدارة العليا كاؼبتخصصُت مهنيا ابعبودة، لالطالع على تشكيل ؾبلس للجودة يتضمن أعضاء  -
 التقدًن يف ؾباؿ اعبودة كخلق أفكار جديدة للتحسُت 

 .إعادة القياـ بذلك مرة اثنية للتأكد من أف برانمج ربسُت اعبودة عملية مستمرة ال هناية ؽبا -

 

 

                                                           
 .76-75، صمرجع سابقفتحي سرحاف،   1
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 :1أف متطلبات التحسُت ىي كروسيب  يرل مهطلبات الهحسٌن عند كروسيب: .ب 
 اإليباف كاالقتناع من جانب اإلدارة العليا أبنبية اعبودة  -

 اؼبسؤكلية للعمل   ربمل على كقدرهتاتطبيق التعهد من جانب اإلدارة ابل -

 القناعة أبف تلك الطريقة يف التفكَت ستقـو على أسس دائمة. -

أف األخطاء اليت تقع يف أم إدارة أك قسم يف اؼبؤسسة يعود إما إذل نقص اؼبعرفة  كروسيبكأكد 
طريق الذم يبكن التخلص منو عن طريق التعليم كالتدريب، أك نقص االنتباه الذم يبكن عالجو عن 

قباح كشدد أيضا على أنبية مبط اإلدارة كقنوات االتصاؿ اؼبفتوحة كدكرنبا يف  التزاـ اؼبوظفُت كاىتماماتو
 .2تطوير اعبودة

  3 :من خالؿ أربعة معايَتػبص فلسفتو يف إدارة اعبودة الشاملة  كروسيب:فلسفة اجلودة عند   . ب
  تعريف اعبودة ىو مطابقة اؼبتطلبات -

  نظاـ اعبودة يتمثل يف الوقاية من األخطاء -

  معيار األداء يف اعبودة ىو صفر عيوب -

 .قياس اعبودة ىو تكلفة عدـ اؼبطابقة -

 18يف  إبلينوم كانتوفيف نيو   رتيواشكلد  :Walter A. Shewhart (1891–1967) شيوارت وولرت .2
، 4فيزايءعادل كىو  كاؼباجستَت من جامعة إلينوم حصل على درجيت البكالورايكقد  ،1891مارس 
األسلوب اإلحصائي اعبديد ؼبشكلة  طبقكاف أكؿ شخص ك اتف و لهل (bel)" بيل"خترب عمل دب

التحكم االقتصادم عبودة " يف كتابو"، راقبة اعبودة اإلحصائيةؼب األب" بػ تومت تسميك  ،5مراقبة اعبودة
أف  كأظهرقبح جبمع البياانت اؼبرتبطة ابعبودة كربليلها كعرضها و ،1931عاـ صناعي" ال اؼبنتوج

 قابلةب أسباالثاين أسباب مالزمة للنظاـ ك األكؿ ىو  يت تؤدم للتغيَت تقسم إذل قسمُتاألسباب ال
قاـ بتطوير ـبططات مراقبة تعتمد على بناء على ذلك ك  ،للتحديد كاليت تسبب خلال يف النظاـ

 .6 الطرؽ اإلحصائية للفصل بُت ىذين السببُت

                                                           
1
 .44، ص2016، دار اػبليج للنشر، األردف، اجلودة الشاملةعوض الطراكنة،   

2
 .20، ص2009، دار الكتاب الثقايف للنشر، األردف، الشاملةتطوير منوذج لقياس تطبيق إدارة اجلودة اضبد دمحم القرعاف،   

3
 Daniel T. BLOOM, The Excellent Education System Using Six Sigma to Transform Schools, Taylor & 

Francis Group, New York, 2018, p22. 
4 Russell T. WESTCOTT, Grace L. DUFFY, The Certified Quality Improvement Associate Handbook, by 

ASQ Quality Press, Wisconsin, 2015, p19. 
5
 Gary E. DAY,Sandra G. LEGGAT, Leading and Managing in Health Services, Combridge University Press, 

Australia, 2015, p306. 
6
 Kenneth H. ROSE, Project quality management : why, what and how, J. Ross Publishing, the United States 

of America, 2014, p33.  
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 أف الًتكيز على ُتكب ن مبادئ أنظمة مراقبة اعبودةمن اؼبدافعُت بشدة ع كاحدا يوارتشكاف 
كأف كل أقساـ العمليات اإلنتاجية من اؼبواد األكلية كطرؽ العمل كمهارات  ،سألة جوىريةىو م العميل

ألكؿ مرة اببتكار مبوذج  اـققد ك  ،1الفحص ىي عناصر أساسية يف اغبصوؿ على منتجات ذات جودة
 تتمثل يفعلى أهنا عملية من ثالث خطوات ككصفها  ،1939التطوير اؼبستمر لتحسُت العملية يف عاـ 

 قاـ)اؼبستمر أنبية التحسُت رسم ىذه العملية بيانيا كدائرة ليوضح ك  ،اإلنتاج كالتفتيشواصفات، اؼب
 (PDCA)حلقة ك 1950كقدمها خالؿ ندكاتو يف الياابف يف عاـ  يوارتشبتعديل فكرة بعد ذلك  دميينغ

األداء عملية كالعمل يف اعبودة حسب ىذا النموذج لو خاصية االستمرار ألف ربسُت  ،2(دميينغ حلقةأك 
ؿ إذل مستول جديد أعلى من مستمرة ككلما مت الوصوؿ إذل مستول أداء ؿبدد يتم التخطيط للوصو 

 سابقو.

 وإدارة اجلودة الشاملةنظام إدارة اجلودة ادلطلب الثالث: ادلقارنة بٌن 
ا نفس ىناؾ الكثَت من الباحثُت يعتربكف أف نظاـ إدارة اعبودة كمدخل إدارة اعبودة الشاملة ؽبم

أكجو  ارة اعبودة الشاملة، كفيما يلي سيتم عرضاؼبعٌت، إال أف نظاـ إدارة اعبودة ىبتلف عن مدخل إد
  كأكجو التكامل بينهما. االختالؼ

 خمهلفانوإدارة اجلودة الشاملة  نظام إدارة اجلودةالفرع األول: 
 : 3إدارة اعبودة الشاملة يف اعبوانب التالية مدخل نع نظاـ إدارة اعبودةىبتلف 

تصميم كتطوير كشراء كإنتاج كتركيب اؼبنتجات بهتم إال يال إدارة اعبودة نظاـ حبسب التعريف، فإف  .1
كليس  ؤسسةتشمل كل جانب من جوانب العمل أك اؼب إدارة اعبودة الشاملة يف حُت، كاػبدمات

ظمة الدعم مثل كىذا يشمل صبيع أن ،منتجاهتا كخدماهتافقط النظم اؼبستخدمة لتصميم كإنتاج كنشر 
 ؤسسةؼبابإدارة اعبودة الشاملة تنطوم على كل كظيفة كمستول ف، كالتسويق اؼبوارد البشرية، التمويل

                                                           
1
 Ronald MOEN, Clifford NORMAN, Evolution of the PDCA Cycle, 2006, p5. 

2
 Russell T. WESTCOTT, Grace L. DUFFY, Op.Cit, p19. 

 
3
 أنظر:  

- David L. GOETSCH, Stanley DAVIS, Op.Cit, p250. 

( 23، ؾبلة العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، العدد )واإلدارة ابجلودة الشاملة بٌن الهكامل واالصهالف 9111تطبيقات نظام األيزو سعدم نواؿ،  -
 .113، ص2013مارس 

 .257-256، صمرجع سابقمأموف سليماف الدرادكة،    -
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كإدارة اعبودة الشاملة ىو يف الدرجة إدارة اعبودة نظاـ  الفرؽ األساسي بُتف ،سفلاألعلى إذل األمن 
 .التنظيم الكلياليت يشارؾ فيها 

على تطوير  اإلدارة ابعبودة الشاملة بػالًتكيز هتػتم قة العميل اػبارجي بينماثعلى إدارة اعبودة نظاـ كز ير  .2
 .اػبارجي العميلة متطلبات الداخلي كتلبي عميلالسلوكيات كاالحتياجات بطابع مشًتؾ لل

بل نظاـ يرتكز ابلضركرة  ،اؼبؤسسة اسًتاتيجية جػزءا مػنإدارة اعبودة نظاـ يكوف ليس ابلضركرة أف  .3
ربسُت العمليات كفق ك  ةعلى اإلجراءات التشغيلية التقنية ػبلق منتوج يطابق اؼبواصفات العاؼبي

 ، يف حُتة(قسم اعبودأغلب األحياف  )يفإجراءات كقائية كتصحيحية ربددىا اإلدارة اؼبختصة 
اغبالية لتحقيق الػربح  اؼبؤسساتفلسفة إدارية هتدؼ إذل تطوير أداء  ىواعبودة الشاملة إدارة  مدخل

من خالؿ التزاـ اإلدارة العليا بنشر  ،كضع تنافسي أفضل كفق اسًتاتيجية ؿبورية كشاملة كالتمركػز فػي
عامل ابؼبؤسسة كمشركع وبقق االلتزاـ كاؼبسؤكلية اؼبشًتكة بُت كل  ثقافة اعبودة يف ذىنيػة كػل

اؼبادية كالبشرية للتحسُت اؼبستمر للعمليات  للمػوارد االمثل، االستخداـ ؼبؤسسة ابالعاملُت
 ل.نتاجية لألداء الشامكالتطبيقات اإلدارية كاإل

األساسية بينما يعترب رضا العميل من اؼبرتكزات  العميل ال أيخذ االىتماـ الكايف،إدارة اعبودة بنظاـ  .4
 ى إشباع حاجاتو كرغباتو اؼبختلفة.الًتكيز علمن خالؿ إلدارة اعبودة الشاملة 

و جودة اؼبنتج أك اػبدمة ليس من الصور اليت تعطي االىتماـ اؼبناسب كما ىإدارة اعبودة يف نظاـ  .5
 اغباؿ يف إدارة اعبودة الشاملة.

معايَت دكلية للجودة متفق عليها ذات طابع عاؼبي ال ىبتلف من مؤسسة إدارة اعبودة يتضمن نظاـ  .6
 تطبيقها ىبتلف من مؤسسة إذل أخرل.اعبودة الشاملة  مدخل إدارةأخرل، عكس إذل 

 ISO 9001إبجراء مراجعة دكرية للمؤسسات اغباصلة على شهادة  ISO التقييس الدكلية تقـو منظمة .7
جراء ىذه الشهادة إكال يبكن للمؤسسة اغباصلة على ن التزامها دبواصفات ىذه الشهادة، لتتأكد م

ة فهي تتمتع إدارة اعبودة الشامل مدخلالتعديالت اليت تقررىا عكس اؼبؤسسات اليت تطبق 
 كؽبا اغبرية الكاملة يف تعديل كإضافة كإلغاء التغَتات اليت تناسبها.  ابالستقاللية التامة 
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الشاملة يف كإدارة اعبودة نظاـ إدارة اعبودة كيوضح اعبدكؿ اؼبوارل بعض االختالفات بُت   
 اعبوانب التالية:

 وإدارة اجلودة الشاملة نظام إدارة اجلودة(: جوانب االصهالف بٌن 3اجلدول)

 .259، ص2008، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، إدارة اجلودة الشاملة وصدمة العمالءمأموف سليماف الدرادكة،  ادلادر:

 مهوفقانإدارة اجلودة الشاملة و  نظام إدارة اجلودةالفرع الثاين: 

 إدارةكجزء من  نظاـ إدارة اعبودةاليت قبحت يف إدراج  للمؤسساتىناؾ العديد من األمثلة اليـو 
 ذبدإدارة اعبودة الشاملة  تطبيق متقدـ يفاليت ىي ابلفعل على مستول  اؼبؤسساتف ،ودة الشاملةاعب

دعم متطلبات تالشاملة دارة اعبودة إلالتحتية  ةبنيالكذلك ألف نظاـ إدارة اعبودة تنفيذ  من السهلعادة 
ISO 9001. 

كلكن لديها  ،اميف نطاقه افاملة ـبتلفكإدارة اعبودة الش نظاـ إدارة اعبودةلقد انقشنا حقيقة أف 
 إدارة اعبودة الشاملة ابؼبؤسسة مدخل يف التدقيق كيف حالة ،متوافقاف فهما متطلبات كأىداؼ فباثلة

حصوؿ على لل التسجيل يتطلبو ما نفس ىوإدارة اعبودة الشاملة  نالحظ أف كل ما يتطلبو مدخل
ل أف ربصدارة اعبودة الشاملة من الضركرم إل اؼبطبقة ؤسسةاؼب قد ذبد ؽبذا السبب، ك ISO 9001 شهادة
مسجلة  مؤسسةكمن انحية أخرل قد ذبد ، عمالئها اتلبطتكوسيلة لتلبية مISO 9001شهادة على 

إذل تنفيذ أكرب إلدارة اعبودة الشاملة لتصبح أك تظل قادرة على  حاجتها  ISO 9001شهادة دبوجب

 إدارة اجلودة الشاملة إدارة اجلودةنظام  جوانب االصهالف

تعامل مباشر مع العميل لتوفَت حاجاتو  تعامل غَت مباشر مع العميل. التعامل مع العميل
 كرغباتو.

اؼبؤسسات اغباصلة على  ةاالستقاللي
ليس لديها اغبرية  ISO 9001شهادة 

يف إضافة أك تعديل أك إلغاء أم من 
 مواصفات كمتطلبات الشهادة. 

اؼبؤسسات ؽبا اغبرية الكاملة يف تعديل 
 كإضافة كإلغاء التغيَتات اليت تناسبها.

تناسب اؼبؤسسات الصغَتة  طبيعة اؼبلكية
 اؼبي.اليت تريد الدخوؿ إذل السوؽ الع

تناسب اؼبؤسسات العاؼبية الكبَتة اليت 
 تسعى للتعامل مع العمالء مباشرة.
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فشهادة ، دارة اعبودة الشاملةإ ىو الساعد االيبن يف تنفيذ نظاـ إدارة اعبودة القوؿ أف يبكنك  ،1اؼبنافسة
ISO 9001  كاعبدكؿ اؼبورل ىذه األخَتة، سبثل إحدل متطلبات إدارة اعبودة الشاملة كىي خطوة كبػو

 كإدارة اعبودة الشاملة: إدارة اعبودةتوافق خصائص نظاـ يوضح 

 وإدارة اجلودة الشاملة إدارة اجلودة(: توافق صااصص نظام 4اجلدول)

Source : David L. Goetsch Stanley Davis, Quality Management for Organizational Excellence : 

Introduction to Total Quality, Pearson Education Limited, the United States of America, 2014, p251. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 David L. GOETSCH, Stanley DAVIS, Op.Cit, p252. 

 إدارة اجلودة الشاملة إدارة اجلودةنظام  اخلااصص

      االىتماـ ابلعميل )الداخلي كاػبارجي(

    أك اػبدمة اؼبنتوججودة 

     مشاكل العملحل 

   مؤقت اتفاؽ طويل اؼبدل

    فريق العمل

     اؼبنتوجالتحسُت اؼبستمر كتطوير 

     التعلم كالتدريب اؼبكثف

    التحرر من اؼبراقبة

     توحيد اؽبدؼ
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 :يبكن االستعانة ابلشكل اؼبوارل دارة اعبودةإبُت إدارة اعبودة الشاملة كنظاـ العالقة كللتوضيح 

بٌن إدارة اجلودة الشاملة ونظام إدارة اجلودة (: العالقة7الشكل)

 
، اذلندرة-إدارة ادلوارد البشرية يف ظل اسهخدام األساليب العلمية احلديثة اجلودة الشاملة دمحم صاحل االبعج،، جاسم الشعبافدمحم  ادلادر:

 .  134، ص2014، عماف، الرضواف للنشر كالتوزيعدار 

الدكلية توفر بيئة عمل بشكل ىيكلي منظم  ات القياسيةاؼبواصف سلسلة الشكل أعاله يتضح أفمن 
اليت ك  ،توفَت ؾبموعة من األدكات كالتقنيات كاألساليب كاؼبناىجك يوجد فيو التنسيق بُت عمليات التحسُت 

 الشاملة. وصوؿ إذل إدارة اعبودةلسبثل اؼبواصفة القاعدة األساسية ؽبا ل

 
 
 
 
 

 

 اإلنتاج اؼبعاصر

Iso 
9000 

إدارة اعبودة 
 الشاملة

 التحسين المستمر
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 ادلبحث الثاين: ادلرتكزات الهطبيقية إلدارة اجلودة الشاملة
موعة من اؼببادئ اليت تساعدىا ؾب تطبيقة الشاملة ابؼبؤسسة يتوقف على إدارة اعبوداح تطبيق إف قب
 كمتطلبات مبادئنتناكؿ يتم ، كمن خالؿ ىذا اؼببحث سأفضل أداءلتحقيق لألىداؼ اؼبسطرة للوصوؿ 

 كأخَتا أدكاهتا. تطبيق إدارة اعبودة الشاملة

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبادئادلطلب األول: 
، األساسية اؼببادئإذل ؾبموعة من  ؤسسةة اعبودة الشاملة يف أية مر يساند التطبيق اؼبيداين إلدا

 كيف اؼببادئحا يف عدد ىذه ضتباينا كا أف ىناؾضح يت هبذا اؼبدخلبالرجوع إذل الدراسات اليت اىتمت ف
 الثقافة الداخليةك ختالؼ إذل تنوع بيئة العماؿ ىذا اال إرجاعكيتم  الواحد، اؼببدأالتحديد الدقيق ؼباىية 

د  حذلاؼبيدانية اليت أقبزت إ ثأغلب البحو  تفقكت .1الدراسات اليت أجريت فيهاؤسسات كاػبارجية يف اؼب
اإلدارة كدعم  لتزاـاالًتكيز على العمالء،  يىاعتمادا كانتشارا بُت الباحثُت  األكثر اؼببادئعلى أف  فاآل

التحسُت اؼبستمر، اؼبقاربة ابلعمليات، اإلدارة ابالعتماد على الوقائع كعالقة العاملُت،  مشاركة العليا،
 .الشراكة مع اؼبوردين

 ومشاركة العاملٌنالرتكيز على العميل  دعم والهزام اإلدارة العليا  األول:الفرع 
 :يتطلب تطبيق إدارة اعبودة الشاملة صبلة من اؼببادئ منها

سواء الداخليُت أك  ءىو إرضاء العمال مؤسسةإف اؽبدؼ األساسي لوجود أم  الرتكيز على العمالء: .1
أك اػبدمات اليت  اؼبنتجاتخالؿ توفَت  كىذا 2النهائي اؼبنتوجمستخدمي  كأاؼبوظفُت  ،اػبارجيُت

 ممتطلباهت أف ربققلعمالء اغبالية كاؼبستقبلية، ك أف تفهم احتياجات ا على اؼبؤسسة لذا ،تقدمها
لقياس  كما هبب أف تتبٌت أساليب كاضحة  ليس ىذا فقط بل تعمل كتسعى جاىدة لتجاكز توقعاهتم

 .3ئهمؼبدل رضا
لكل  بعد ذلك بفعالية كايصاؽبا يتم توزيعهال صبع اؼبعلومات حوؿ العمالء ىذا اؼببدأيتضمن      

 .للعميل من كجهة نظر لق قيمةػب تهامواءمة أنشطتعمل على  ىذه األخَتة ،ؼبؤسسةاألطراؼ العاملة اب
إدخاؿ ربسينات على اؼبنتجات اغبالية كحل أم مشاكل قد يواجهها  ىذه اؼبعلومات مفيدة يفتعترب 

 تعد احتياجات العميل كما جديدة،تطوير منتجات  ككذا تستعمل يف، اؼبنتجاتىذه العمالء مع 

                                                           
1
، ؾبلة الباحث تطبيق مهطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة العمومية االقهاادية دراسة تطبيقية يف مطاحن احلروشبوطبخ ليلى،   

 .129، ص2017 ،(7االقتصادم، العدد )
2
 Gaeme KNOWLES, Quality Management, published by bookboon, 2011, p5. 

3
 27، صسابق مرجعإظباعيل إبراىيم القزاز،   
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 تعترب ا عند تقدًن الطلب، يف حُتيتم ربديدىا غالب اؼبنتجات اليتألحد ه السبب الرئيسي كراء شراء
 .1هلضماف رضا كذلك  الضمنية اليت هبب الوفاء هبااالحتياجات  دبثابةالتوقعات 

رؤية كاضحة  يضععليو أف  ؤسسةمص مبدأ القيادة على أف قائد أم ين دعم والهزام اإلدارة العليا: .2
إؽباـ عليو ها، كما يتوجب أىدافا كغاايت تتطابق مع ، تنبثق من ىذه الرؤيةؤسسةؼبستقبل اؼب

الثقة حيث يشعر اؼبوظفوف ابغبرية بيئة تسودىا خلق ك  ،كتشجيع كتقدير أفكار كمسانبات اؼبوظفُت
 زايدةىذه البيئة ستؤدم إذل ، 2الالـز لتحقيق ذلك اؼبوارد كالتدريب ىمإعطاءك  ىمأفكار  يف مشاركة

 ابؼبؤسسة. زايدة االبتكارلتوليد األفكار ك اؼبوظفُت  ةمسانب
 اؼبؤسسةا علػى مػدل قناعػة كايبػاف اإلدارة العليػا فػي هػة اعبػودة الشػاملة كتطبيػق منهجتوقػف قبػاح إدار ي 

التنفيذ السلس ؼبمارسات إدارة اعبودة  كيشًتط، ىاتنفيذا يف لعب دكرا رئيسيتكما  ،كضػركرهتا بفوائػدىا
مركػز لتحقيػق  كاػبػدمات ؼبنتجاتػودة اعبلتحسػُت اؼبسػتمر ، 3لقيادةلالشاملة على التنفيذ الناجح 

  .السوؽ فػي ؤسسةللم تنافسػي جيػد

يف من اؼببادئ األساسية لتطبيق إدارة اعبودة الشاملة ىو مشاركة العاملُت  مشاركة العاملٌن:  .3
ربسُت إذل  ىذا يؤدما، كاستخداـ قدراهتم لصاغبه العاملُتإشراؾ  ؤسسةعلى اؼبف ،التطبيق

ا من اؼبسؤكلية كالشعور ابؼبلكية حىت يدركوا أنبية مسانبتهم خالؿ منحهم مزيدمن  مامكانياهت
فهذا  ،كمهارهتمكفاءهتم معارفهم ك تشجيعهم على البحث عن فرص لتعزيز ، ك ؤسسةكدكرىم يف اؼب
، كتساعدىم من جهة فعاال يف اذباىُت حيث وبدد اؼبوظفوف مشاكلهم كيتقاظبوهنا يبٍت اتصاال

 الستعدادل ، كىو ما يدفعهممن جهة أخرل اقًتاح اغبلوؿ اؼبناسبة ؽبذه اؼبشكالتك يف حل  اؼبؤسسة
الصالحيات الالزمة ؼبراجعة كتقييم  كيصبح لديهم ؤسسةطوير كالتضحية كاالنتماء للمللعمل كالت التاـ

من اؼبتوقع أف يؤدم ذلك إذل زايدة ك  ،4لعلى اؼبدل الطوي اؼبهاـ كتقدًن االقًتاحات للتحسُت
 . ؼبؤسسةاباؼبنتجات  تطويرمستوايت 

فإنو هبب تدريب كتعليم اؼبشاركُت حىت يتم تطبيق مفهـو إدارة اعبودة الشاملة ابؼبفهـو الصحيح 
، فك اؼبدير يب عبميع فئات كمستوايت اإلدارة )أبساليب كأدكات ىذا اؼبفهـو اعبديد، كيوجو ىذا التدر 

                                                           
1
 Basak MANDERS and Others, ISO 9001 and product innovation : A literature review and research 

framework, Technovation, vol 48-49, 2016, p.p.4-7. 
2
Ibid, p4. 

3
، الاناعية: دراسة تطبيقية على شركات األمسدة األردنيةأثر إدارة اجلودة الشاملة على القدرة الهنافسية للمنشآت ظاىر لفا عافت النويراف،   

 .121، ص2017، 17ؾبلة العلـو االقتصادية كالتسيَت كالعلـو االجتماعية، العدد 
4
 .175ص ،مرجع سابقفتحي سرحاف،   
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تدريب اؽبيئة التنفيذية على إسًتاتيجية التطبيق كهبب أف يشمل ، ف(كالعاملو اؽبيئة التنفيذية  ،فو اؼبشرف
  .1يتضمن الطرائق كاألساليب الفنية لتطوير العمليات عليو أف بينما تدريب فرؽ العمل

 الهحسٌن ادلسهمر وادلقاربة ابلعمليات الثاين:الفرع 
 :يتطلب تطبيق إدارة اعبودة الشاملة توفر اؼببادئ اآلتية

اعبودة الشاملة يف قدرة اؼبؤسسة على يتجلى التحسُت اؼبستمر يف ظل إدارة الهحسٌن ادلسهمر:   .1
السعي اؼبتواصل إذل ربقيق األداء ك  تاـ للعميلالرضا الي وبقق ابستمرار نظاـ إبداع تصميم كتطبيق

 ر.اعبديد كاألحسن بشكل دائم كمستم كالبحث عن األمثل
التحسُت اؼبستمر للمنتجات كالعمليات  يقودىا إذلا أف تستخدـ هنج على اؼبؤسسةينبغي      

عمليات، منتجات  إذل تطوير سيؤدمم كالذالتغيَت كالتفكَت اإلبداعي على يشجع ك  ،كاألنظمة
 .ةجديدكخدمات 

ميم األمر الذم يتطلب كجود فرؽ عمل مهمتها تصسُت كتطوير اعبودة عملية مستمرة فعملية رب 
فالتحسُت اؼبستمر كفلسفة إدارية . 2لتكوف ملبية الحتياجات العميل كتطوير كربسُت جودة اؼبنتجات

 األفراد كطرؽ اإلنتاج بشكل ،اؼبواد ،إذل العمل على تطوير العمليات كاألنشطة اؼبتعلقة ابآلالتدؼ هت
يف العمليات اإلنتاجية  اتالتحسين استمرار إذل اإلتقاف الكامل لألعماؿ عن طريقللوصوؿ  مستمر

 . 3للمؤسسة

ا اليت تعرؼ العملية أبهنا ؾبموعة من األنشطة اؼبًتابطة أك اؼبتفاعلة مع بعضه ادلقاربة ابلعلميات: .2
كيف ظل إدارة اعبودة الشاملة فإف العمليات السائدة تصبح غَت  ربوؿ اؼبدخالت إذل ـبرجات،

ر يتد عليها أفبكفاءة أكرب ك جة اؼبرغوبة ربقق النتيحىت ، ك 4مالئمة كال بد من إعادة تصميم ؽبا
كيتحقق ذلك عن طريق ربديد األنشطة الالزمة لتحقيق ، كاألنشطة ذات العالقة كعمليةرد اؼبوا

 ربديد نقاط اتصاؿ ،كليات كصالحيات إدارة األنشطة الرئيسية بوضوحؤ ربديد مس النتيجة اؼبرغوبة،
ربديد العمالء الداخليُت كاػبارجيُت كاؼبوردين كاؼبستفيدين ، اؼبؤسسةأعماؿ ك األنشطة الرئيسية  ُتب

                                                           
1
 .218ص، 2014، دار الكتب كالواثئق، العراؽ، مبادئ علم اإلدارة احلديثة ،حسن اؽبواسي، حيدر شاكر الربزقبيؿبمود   

2
 .101، ص2018، دار ركابط للنشر، القاىرة، إدارة اجلودة الشاملةهبجت راضي، ىشاـ يوسف العريب،   
، دار حامد لنشر كالتوزيع، عماف، إدارة اجلودة الشاملة األسس النظرية والهطبيقية والهنظيمية يف ادلؤسسات السلعية واخلدميةاضبد بن عيشاكم،  3

  .75، ص، 2013األردف، 
4
 .،241ص،3112عمان،، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيعإدارة اجلودة الشاملة، عيسى قدادهالطائي،  رعد  
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ر كالنتائج كاآلاثر احملتملة طاتقييم اؼبخوقياس مدخالت كـبرجات العملية ، اآلخرين للعملية
 .ىذه األطراؼللعمليات على 

االعتبار اػبطوات، األنشطة، التسلسل، معايَت الرقابة، احتياجات  بعُتعند تصميم العمليات يؤخذ     
 كللوصوؿ ،التدريب، األجهزة، الطرؽ، اؼبعلومات، اؼبواد كاؼبوارد األخرل من أجل ربقيق النتيجة اؼبرغوبة

مبوذج  عن طريقتتم إدارة األنشطة كاؼبوارد ذات العالقة أكثر ال بد أف كفاءة بإذل النتائج اؼبرجوة 
م العمليات أك إعادة اعبودة اؼبطلوبة منها هبب أف تعمل على تصميؤسسة ربقق اؼب ، كلكي1عمليةال

 .ا بشكل كامل أك شكل جزئيإم تصميمها

 أظهرحيث ، ابلعمليات مكانة مركزية يف أساليب إدارة اؼبؤسسات اربةقؼبفكرة اأصبحت ربتل     
ىذا اؼببدأ  كقد جاء، الوظائف ىعل ةعتمداؼبؿبدكدية األساليب اإلدارية التقليدية  فهـواؼب ىذا دخوؿ
كل الوظائف كالعمليات غَت اؼبنتجة اكتشاؼ   ومن اؽبدؼيتسٌت ك  على الوظيفة للعمليةكلوية أ ليعطي
 يها.قضاء علكالللقيمة 

 ادلوردينقاصع وعالقة الشراكة مع اإلدارة ابالعهماد على الو  الثالث:الفرع 
 توفر اؼببادئ اآلتية: دارة اعبودة الشاملةإتطبيق أيضا يتطلب 

مبدأ  على إدارة اعبودة الشاملة مدخل اليت تطبق ؤسساتاؼبتعتمد اإلدارة ابالعهماد على الوقاصع:  .1
 افًتاضاتؾبرد تكهنات فردية أك  كليستصحيحة  كبياانت، 2الوقائع الذم يبٌت قرارتو على حقائق

 .كدقة أكثر عةسر ا بيتم التوصل إليهكأف ىذه القرارات  ،مبنية على أراء شخصيةأك توقعات 
جعل الكثَت من ركاد إدارة اعبودة الشاملة إذل تنميط ؾبموعة من الطرؽ اليت  اؼببدأللوصوؿ إذل ىذا ك  

كذبميع أخذ القياسات ، من خالؿ عاد ما أمكن من التحاليل الذاتيةاالبتك  مع البياانت كربليلهاجبتسمح 
ها كربليل كسهولة الوصوؿ إليها تهاكصح تهات كاؼبعلومات ذات العالقة ابؽبدؼ كالتأكد من دقالبياان

 .التقنيات اإلحصائية اؼبناسبةك ابألساليب كالطرؽ 
سانبت إدارة اعبودة الشاملة يف التخلي عن النظرة التقليدية اذباه اكة مع ادلوردين: عالقة الشر  .2

تربط ا، حيث اؼبورد يف انشغاالهت همكإشراك همعالقة مبنية على الشراكة معموردم اؼبؤسسة كبو 
تؤدم عند إدارهتا بكفاءة إذل تعزيز قدرهتما على  ذات مصلحة مشًتكة اؼبؤسسة كاؼبوردين عالقة

                                                           
1
 .28، ص2010، دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع، األردف، عماف، إدارة اجلودة الشاملة: الفلسفة ومداصل العملسليماف زيداف،   

2
 .24، صمرجع سابقنجم العزاوي،   
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ئيسيُت، كإنشاء ربديد كاختيار اؼبوردين الر  كيتحقق ذلك عن طريق، 1خلق قيم مضيفة لكل منهما
منتجات ، كالتطوير كالتحسُت اؼبشًتؾ للسيس أسلوب كاضح كمفتوح لالتصاؿكأت هممع ةالعالق

، ػبطط اؼبستقبليةء ككضع اإهباد فهم كاضح الحتياجات العماليف إنشاء ك  كالعمليات، كاؼبشاركة معا
 التحسينات كاإلقبازات اليت يقـو هبا اؼبوردكف. ثمُتكت

 اجلودة الشاملةتطبيق إدارة ومسهوايت ادلطلب الثاين: مراحل 

 كمستوايت على الرغم من أنو ال يوجد اتفاؽ عاـ لدل اؼبؤسسات كاػبرباء كالكتاب حوؿ مراحل
أىم ىذه اؼبراحل سيتم يف ىذا اؼبطلب تناكؿ تطبيق إدارة اعبودة الشاملة إال أف جوىرىا كاحد، 

 كاؼبستوايت.

 الفرع األول: مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 :ما يلي تطبيق إدارة اعبودة الشاملةأىم مراحل  

 :2التاليةتطبيق إدارة اعبودة الشاملة كفق اؼبراحل  يبر من وجهة النظر األوىل: .1
 اعبودةكراء تطبيق إدارة من  ىاأف تستمد مؤسسةربديد الفوائد اليت يبكن لل يتم ىنا: دراسة الفرص .أ 

 الشاملة.
لنظر يف شركط تنفيذ اب تومن أنبيتكك  ،أبكملها اؼبؤسسة كإدارة تد إذل تنظيميبيبكن أف  الهشخيص: .ب 

 .مشاركة اؼبوظفُت يف مشركع اعبودة

لرصد  تعيُت عبنة توجيهيةك  ،ن زبطيط العمليات كتوزيع األدكارتتألف خطة العمل م وضع صطة عمل: .ج 
 .التقدـ احملرز يف العمليات

دليل اعبودة تقـو اإلدارة العليا بطرح  يف ىذه اػبطوة :الشاملة اجلودةمدصل إدارة تاميم وتنفيذ  .د 
، مكتوب بطريقة من شأهنا إضفاء الطابع الرظبي بدقة على صبيع العمليات كخاصة اإلجراءات اؼبتوخاة

 .أيضا ربديد كمعاعبة صبيع األعطاؿ يف النظاـ اؼبعموؿ بو كضماف التحسُت الدائم لإلجراءات يتمك 

                                                           
1
 .29، صمرجع سابقسليماف زيداف،  

2
 Rachedi ABDELKADER, Le management de la qualité totale : TQM Les outils de développement de la 

performance des entreprises, journal of strategy and development Review, volume 2, numéro 4, 2012, 

p.p.109 -110.  
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للمؤسسات اغبرية التامة إذا أرادت اغبصوؿ مر ىنا اختيارم )األىو ضماف للمصداقية كالثقة الشهادة:  .ه 
 .ا(كفقا لالحتياجاهتعلى الشهادة كىذا 

ازباذ  يىالطريقة األكذل  الشاملة اعبودة طبيق إدارةعموما ىناؾ طريقتاف لتمن وجهة النظر الثانية:  .2
 كالطريقة الثانية اؼبؤسسة،اؼبوقف الذم ىو جزء ال يتجزأ من صبيع كظائف كسياسات كإجراءات 

نهج إذل ربسُت اعبودة ىذا الكيسعى أساس االحتياجات، على  الشاملة اعبودة تطبيق إدارةتمثل يف ت
تكوف منتجات مقبولة يف  حىتتحافظ على جودة عملياهتا ل ،من خالؿ فريق متخصص للغاية

 :1كتتمثل ىذه الطريقتُت كما يلي السوؽ
عبودة يف صبيع سياساهتا كإجراءاهتا ا اؼبؤسسة تقـو بدمج مفاىيمكىذا يعٍت أف  :الطريقة األوىل . أ

 كمنتجاهتا.

اجملاالت الثالث للجودة تطبق اؼبؤسسة إدارة اعبودة الشاملة من خالؿ استعماؿ : الطريقة الثانية . ب
 :2كاآليتشرحهم  كيبكن  دةاعبو  كربسُت اعبودة مراقبةاعبودة،  زبطيط تشَت إذل اليت )ثالثية جوراف(

من  ئهماحتياجاهتم ككضع األىداؼ إلرضاعلى الًتكيز ك تحديد العمالء ب اؼبؤسسة : تقـواجلودة ختطيط -
 جديدة.كعمليات  تطوير منتجات خالؿ الًتكيز على

، مقارنة نتائج اتلى إنشاء نظاـ ؼبراقبة اعبودة، تقييم أداء العمليع عمل اؼبؤسسةت :اجلودة مراقبة -
 .ال سيما اؼبشاكل اؼبزمنة اؼبشاكلكاكتشاؼ  التشغيل مع األىداؼ

كربليل األسباب اعبذرية  اتقك فر المشاريع ربسُت ك  ؤسسةيف ىذه اؼبرحلة ربدد اؼب :اجلودة حتسٌن -
على توحيد العملية اعبديدة كإنشاء آليات  ؤسسةتعمل اؼب كبعد حل اؼبشاكل ،هاكالقضاء علي
 من أجل ضماف اعبودة.يها للسيطرة عل

 :السابقةاؼبراحل  يلخصكالشكل اؼبوارل 

 

 
                                                           

1
 Erick JONES, Quality Management for Organizations Using Lean Six Sigma Techniques, by Taylor & 

Francis Group, New York, 2014, p.p.11-12. 
2
 Tauseef AIZED, Total Quality Management And Six Siqma, Published by InTech, Croatia, 2012, p225. 
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 Juran(: مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفق ثالثية جوران 8الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، االكاديبية اغبديثة للكتاب الهطبيق شروط- األساسيات-إدارة اجلودة الشاملة: ادلفهوم ، بلية غببيب :لطالبة ابالعتماد علىا من إعدادادلادر: 
 .87-85، ص2018اعبامعي، القاىرة، 

إدخاؿ برانمج إدارة اعبودة الشاملة إذل حيز التطبيق يبر بعدة مراحل  ةعملي الثالثة:من وجهة النظر  .3
 :1قييمومث زبطيط لو فتذا الربانمج اإلعداد ؽببدء من 

 إبجراء مراجعة شاملة ُتىي مرحلة تبادؿ اؼبعرفة كنشر اػبربات كربديد مدل اغباجة للتحس اإلعداد: .أ 
 اؼبرغوبة.كيتم يف ىذه اؼبرحلة كضع األىداؼ  ،لنتائج تطبيق ىذا اؼبفهـو يف اؼبؤسسات األخرل

 .لذلككربديد اؼبوارد الالزمة  هاتطبيقككيفية  خطةكضع ىذه اؼبرحلة  يتم يف الهخطيط: .ب 
 .ابستخداـ الطرؽ اإلحصائية للتطوير اؼبستمر كقياس مستول األداء كربسينويتم الهقييم:  .ج 

 :2كاآليت  (PDCA) دميينغتطبق إدارة اعبودة الشاملة كفق مبوذج رابعة: النظر المن وجهة  .4
 ها.ائعلى أد سيكوف للتحسُت أثراليت  العمليات: ربديد كصبع اؼبعلومات عن Planط يخطاله .أ 

                                                           
1
 David.L GOETSCH, Stanley DAVIS, Op.Cit, p.p.451-452.  

2
 Ahmed Mohammed AL-MUSLEH, Development of A Framework for Total Quality Management 

Principles in the Construction Companies with Special Reference to the Construction Companies in the 

State of Qatar, In partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy and Social 

Sciences, School of Engineering and Material Sciences at the Queen Mary, University of London, London, 

United Kingdom, 2010, p.p.62-63. 
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ربسُت 
 اعبودة

 إدارة اعبودة الشاملة
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  ربديد العمالء-
على احتياجات  التعرؼ-

 العمالء 
تصميم اؼبنتج طبقا-

 العمالء.ؼبتطلبات 
 

التعرؼ على اجملاالت اليت -
  ربسُت ربتاج إذل

- تكوين فرؽ عمل كربديد
 مسؤكليتو اذباه 

 اعبودة.

  نظاـ ؼبراقبة اعبودة كضع-
 كضع معايَت األداء -
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اؼبقارنة مع اؼبعايَت -

 .كاكتشاؼ اؼبشاكل
 
 

 التغذية
 

 العكسية
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التأكد من أف اإلدارة تتفهم ىدؼ كمنهجية إدارة اعبودة الشاملة كأهنا على استعداد  :Do هنفيذال .ب 
 .العتمادىا طواؿ الوقت

: من خالؿ عملية إشراؾ اإلدارة كاإلشراؼ يف ـبطط مناسب للتدريب كالتواصل، Checkق يهحقال .ج 
 .لها من قبل إدارة ربسُت األنشطةغبكربديد قضااي اعبودة 

اغبصوؿ ك  اؼبستمر للعمليات كاألفراد، التحسُتك بدء مبادرة جديدة أبىداؼ جديدة :  Actحسٌنلها .د 
 على معلومات حوؿ التقدـ كتعزيز النجاح.

 (PDCA)(: مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفق منوذج 9لشكل)ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Source : Ahmed Mohammed AL-MUSLEH, Development of A Framework for Total Quality 

Management Principles in the Construction Companies with Special Reference to the Construction 

Companies in the State of Qatar, In partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of 

Philosophy and Social Sciences, School of Engineering and Material Sciences at the Queen Mary, University of 

London, London, United Kingdom, 2010, p62.  
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اعبودة الشاملة  يبر تطبيق مدخل إدارة :دلراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة النموذج األكثر انهشارا .5
 :1كالتارلمن قبل العديد من اؼبؤسسات على طبسة مراحل  

يتم دبوجب ىذه اؼبرحلة إعداد اؼبؤسسة كهتيئة أكضاعها لتطبيق  مرحلة األوىل )الههيئة واإلعداد(: .أ 
، فهي سبثل مرحلة هاكمعرفة مدل اغباجة إذل تطبيق ىذا اؼبدخل داخل مفهـو إدارة اعبودة الشاملة

 لتحديد كتوضيح عدد من القضااي منها:ربضَتية 

 توضيح الرؤية االسًتاتيجية للمؤسسة  -

 ربديد رسالة اؼبؤسسة  -

 ربديد اؼبوارد اؼبطلوبة لتنفيذ إدارة اعبودة الشاملة. -

الزباذ   مت ذبميعها يف اؼبرحلة السابقةبناء على اؼبعلومات اليت ادلرحلة الثانية )الدراسة والهخطيط(: . ب
ط كما يتم كضع اػبط اعبودة الشاملة تقـو اؼبؤسسة بوضع اػبطط التفصيلية للتنفيذ قرار تطبيق إدارة

 اؼبستقبلية لسَت العمل كاالجراءات كتقـو إبعداد اآليت:

 إعداد خطة أكلية للتنفيذ  -

 ربديد اؼبوارد اؼبطلوبة للخطة  -

 ربديد اسًتاتيجية التنفيذ. -

 ركرية لتقييم مراحل اإلعدادضىذه اؼبرحلة توفَت اؼبعلومات ال ضمنتت :(مرحلة الهقييمادلرحلة الثالثة ) .ق 
 ليات اؼبسح داخل اؼبؤسسة كخارجهاعم من خالؿكىذا لتنفيذ مرحلة التطبيق فيما بعد،  طكالتخطي

 :كتشمل ىذه اؼبرحلة اػبطوات التالية

                                                           
1
 أنظر:  
، 2016، دار خالد اللحياين للنشر، عماف، األردف، إدارة اجلودة الشاملة يف إنشاء ادليزة: دراسة حالة مؤسسة ميناصية دورحامد نور الدين،  -

 .70ص

 .60، ص0242، دار مكتبة اغبامد للنشر، عماف، األردف، جتديدات يف اإلدارة الرتبوية يف ضوء االجتاهات ادلعاصرةدمحم ؿبمود الفاضل،  -
 .451، ص0242، دار اؼبعتز للنشر، عماف، األردف، إدارة الهغيًن والهطوير الهنظيمي، صباؿ عبد هللا دمحم    -

-  Meriem YOUCEF, Naima YAHIAOUI,  Inductive Study of Foreign Experiences in the Application of 

Total Quality Management in Higher Education, Journal of Financial, Accounting and Administrative 

Studies, volume 8, 2017, p37. 

 .044، ص2006، دار كائل للنشر، عماف، األردف، إدارة اجلودة الشاملة مفاهيم وتطبيقاتؿبفوظ أضبد جودة،     -

، 0226ف، األردف، ، دار اغبامد للنشر، عماإدارة اجلودة الشاملة يف ادلكهبات ومراكز ادلعلومات اجلامعية، كآخركف دمحم عوض الًتتورم -
 . 32ص
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 .اعبودة الشاملةية تطبيق إدارة نبيهدؼ إذل تقييم كعي كإدراؾ العاملُت حوؿ أ :يتالهقييم الذا -

ة الياغبمنتجات اؼبؤسسة  حوؿ راء العمالءآليتم بواسطة إجراء مسح شامل  تقييم أراء العمالء: -
  .ةستقبلياؼبك 

تكاليف  ،كىي تكاليف الوقاية اعبودة، تقييم األقساـ األربعة لتكاليفتضمن ي تقييم تكاليف اجلودة: -
 .الداخلي كالفشل اػبارجي تكاليف الفشلك  التقييم

ربديد األنشطة كالربامج للفرؽ كاجملموعات من خالؿ ربديد األىداؼ  بعد ادلرحلة الرابعة )الهنفيذ(: . د
يبدأ التطبيق  تنفيذىا يف الفًتات اؼبربؾبة كربديداؼبستهدفة كتوضيح العمليات اؼبختلفة اؼبرتبطة إبقبازىا، 

 :اؼبهاـ األساسية التاليةأف تركز على  هبب اليت مت ربديدىا سابقا كاليت طالفعلي للخط

متخصصة،  تعيُت من سوؼ يقـو دبهاـ التدريب يف اؼبؤسسة كالذم عادة ما يتم دعوتو من ىيئات خارجية -
  .األفراد كوهنم يتولوف التدريب حوؿ اعبودة فيما بعد وعة منمليدرب بدكره ؾب

على اكتساب  التدريبك تطبيق إدارة اعبودة الشاملة،  أبنبية همككعي همإدراكبغية ُت سؤك كاؼبر تدريب اؼبدرين  -
 .اليت تتعلق ببناء الفرؽ كديناميكية اعبماعة كاالتصاؿ كحل اؼبشاكل...إخل اؼبعرفة كاؼبهارات

 . اعبودة كجوانب التعاكف كالتحلي بركح الفريقاياضتدريب فرؽ العمل حوؿ ق -

 .ة كالعمليات يف اؼبؤسسةلس اعبودة بتحديد طرؽ التحسُت اؼبستمر لألنشطؾبيقـو  -
كيف ىذه اؼبرحلة كعلى ضوء تنفيذ اؼبراحل السابقة يتم تناكؿ  :(تبادل اخلربات)اخلامسة  ادلرحلة . ه

 لتقييم نتائج التطبيق األكرل اؼبؤسسةكمناقشة النتائج من خالؿ حلقة نقاشية تضم صبيع العاملُت يف 
مت ربقيقو ابلفعل  مادبقارنة مراجعة األداء من خالؿ  ،كازباذ اإلجراءات الالزمة بصدد ذلك ابستمرار

 كالعمالءالداخليُت العمالء يف ضوء اؼبعلومات اليت مت اغبصوؿ عليها من قبل ك  ،األىداؼ اؼبخططةمع 
تكوف ىيئة التقييم ىيئة  كمن األحسن أفإجراء التعديالت الالزمة كتصحيح االكبرافات، يتم اػبارجيُت 

ال  إدارة اعبودة الشاملة ىي عملية مستمرة، كيبكن القوؿ أف خارجية من أجل ضماف شفافية اؼبعلومات
 راحل تطبيق إدارة اعبودة الشاملة:النموذج األكثر تداكؿ كانتشارا ؼب كيوضح الشكل التارلهناية ؽبا، 
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 الشاملة(: مراحل تطبيق إدارة اجلودة 11الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .73، ص2015، دار اؼبيسرة للنشر، عماف، األردف، إدارة اجلودة يف منظمات األعمالبوحركد فتيحة، ادلادر: 

طبسة مراحل أساسية لتطبيق مدخل إدارة اعبودة الشاملة، حبيث كل مرحلة  يربز الشكل السابق
كحسب ما يوضحو  ،نية ـبتلفةتتضمن إجراءات معينة، كىي مرحلة متسلسلة كمًتابطة على فًتات زم

ية فهي مرحلة ، أما اؼبرحلة الثانة كاؼبرؤكسُت تعد مرحلة االنطالؽفإف مرحلة اإلدراؾ كالوعي للقاد الشكل
اؼبناسب اليت تقـو إبعداده عبنة  ي كاالسًتاتيجيالتنظيم البعد اإلعداد كالتخطيط اليت تتطلب ربديد

كيلي ذلك مرحلة القياس كالتقييم هبدؼ  ،اؼبناسبةالسياسات كاالجراءات القيادة كالتنسيق ابستخداـ 
، مث أتيت معايَت قياس اعبودة الشاملةككضع كربديد  فيما يتعلق ابعبودة لمؤسسةالوضع اغبارل ل تشخيص

تكوين فرؽ العمل تقسيم اؼبسؤكليات كالسلطات ك مرحلة التنفيذ كالتطبيق الفعلي للنظاـ من خالؿ 
كتدريبهم مع ضركرة اؼبراجعة الدكرية ؼبختلف اإلجراءات اؼبتبعة مع إحداث التحسينات الضركرية بصورة 

 واء من داخل أك خارج اؼبؤسسة.    مستمرة اعتمادا على اؼبعلومات اؼبرتدة س

 

التمكُت، السلطات -
 كاؼبسؤكليات.

 فرؽ العمل-
 اؼبراجعة الدكرية -

 القادة-
 اؼبرؤكسوف-
 

 البعد االسًتاتيجي-
 البعد التنظيمي-
 عباف القيادة كالتنسيق-
 السياسات كاالجراءات-

 

تشخيص الوضع اغبارل -
للمؤسسة فيما يتعلق 

 ابعبودة
 كضع كربديد معايَت قياس-

 اعبودة الشاملة

 اؼبشاركة

 اإلدراؾ كالوعي

 التحسُت اؼبستمر

 التنفيذ

 القياس كالتقييم
 التخطيط كاإلعداد

اؼبعلومات -
 اؼبرتدة

التعليم -
 التنظيمي



 الفصل الثاني أساسيات إدارة الجودة الشاملة

 

65 
 

 الفرع الثاين: مسهوايت تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

كاليت يبكن تناكؽبا يف النقاط  من مؤسسة ألخرل إدارة اعبودة الشاملة تبٍت تطبيق زبتلف مستوايت
 : 1التالية

يشمل ىذا اؼبستول كافة اؼبؤسسات اليت بدأت بتطبيق بعض مفاىيم  (:غًن ادللهزمون)ادلسهوى األول  .1
 خطط لتطوير مستول اعبودة عمليات التحسُت، كدل ترسم تبدأ بتطبيقإدارة اعبودة الشاملة غَت أهنا دل 

  .على األمد البعيد

 أساسيةكضع قواعد  رؼ اؼبؤسسة كبو إدارة اعبودة الشاملة دكفجتن ن(:)ادلنجرفو ادلسهوى الثاين  .2
مع اسًتاتيجية إدارة اعبودة  ، كىذا ما يتناىفاإلهبابيةالنتائج  قربقي متسرعة بذلك كبو رظبيةكخطط 

 .رماؼبست التحسُت الشاملة اليت تتطلب

 سبتد من ثالث إذل اعبودة كاليت لتحسُتخبربة أكثر اليت سبتاز اؼبؤسسات  ن(:)ادلندفعو ادلسهوى الثالث  .3
 .العمالءؼبتطلبات  ستجابةا كىذا كأدكات إدارة اعبودة الشاملة أساليبتستخدـ  طبس سنوات

إدارة اعبودة  قللتطبي الصحيح اؼبؤسسات يف االذباه يَتتم تسي منفذو الهحسينات)ادلسهوى الرابع  .4
يف ىذا اؼبستول ال تًتاكح من ثالث إذل شباين سنوات،  خالؿ فًتة يف كل النواحي ليسالشاملة لكن 
 أنبيةاإلدارة  تدرؾ، كما اؼبستمر التحسُتات ياؼبتوقعة لعمل َتعرضة للصعوابت غ تزاؿ اؼبؤسسة

 كتغيَت الثقافة. العميل

مرحلة  كصلت إذل يف ىذا اؼبستول تكوف اؼبؤسسات قد (:على اجلواصز ن)احلاصلو ادلسهوى اخلامس  .5
قد  (مشاركةدة ك يج عالقات م، ثقة،يق) الثقافة السائدةكتكوف دة الشاملة، إدارة اعبو  تطبيقالنضج يف 

يف ىذه اؼبرحلة أصبحت قادرة  ها، كأهنااؼبستمر أصبح جزءا من التحسُتلدرجة أف طورت بشكل فبتاز ت
 للجودة.  "ديبينغ"على الدخوؿ يف مسابقات جوائز اعبودة مثل جائزة 

 بغية اؼبؤسسة كاسًتاتيجيةاعبودة ربسُت ة يعمليف ىذا اؼبستول  لتتكام (:العادلي) ادلسهوى السادس .6
دة ايلز   اؼبنتوجايابستمرار للتعرؼ على مزا ، كما تسعىالعمالءأكرب درجة فبكنة من الرضى لدل  ربقيق

 .ىدؼ شخصي لكل فرد ابؼبؤسسة إشباع رغباهتم كوفرضاىم،  
                                                           

 أنظر: 1 
 74، ص2015دار اؼبيسرة للنشر، عماف، األردف، إدارة اجلودة يف منظمات األعمال  بوحركد فتيحة،  -

-184، ص2013( جواف 28، ؾبلة العلـو االجتماعية كاإلنسانية، العدد )أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير الربرلياتإؽباـ وبياكم،  -

185. 
 .212، صمرجع سابقأضبد ؿبفوظ جودة،  -
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 ادلطلب الثالث: أدوات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

سمح كاليت تكأساليب  تقنيات ،جداكؿرسـو بيانية،  عبارة عن ىي الشاملة اعبودةإدارة أدكات إف 
، ابكتشاؼ األخطاء، تصنيف اؼبعطيات، ربليل األسباب، ربليل العمليات، ازباذ اإلجراءات التصحيحية

، ربسُت العمليات ،التقييم، تعزيز فرص النجاح، اؼبساعدة يف اغبفاظ على االتساؽ كالدقة، ربسُت الكفاءة
 .من أجل التحسُت اؼبستمر للجودة اؼبؤشرات لقياس اإلنتاجإدخاؿ التحسينات ككضع 

 الفرع األول: أدوات اجلودة 

ايت مستو  دبختلفز على اعبودة لًتك ذبمع معا كاليتكالنوعية اعبوانب الكمية  ىذه األدكاتتتضمن 
 نعرض فيما يلي شرح ـبتصر ألىم ىذه األدكات:، ساؼبؤسسة

أك  إيشيكاواـبطط السبب كاألثر )ـبطط عظمة السمكة أك ـبطط  طور خمطط السبب واألثر: .1
1999عاـ  إيشيكاواخبَت اعبودة الياابين ربليل السبب اعبذرم( 

كىي من بُت األدكات األساسية ، 1
لتوليد األفكار أك النظرايت غبل  هايتم استخدام ،2اليت ال تعتمد على األساليب اإلحصائية

العامل الذم  "األثر" )أك "رأس السمكة"(حيث يبثل  ،العمليات األخرلت يف اإلنتاج أك اؼبشكال
يف  ،تشَت عظاـ األظباؾ الكبَتة إذل فئات رئيسية أك أسباب ؿبتملة بينما، وبتاج إذل زايدة أك إنقاص

رسم البياين للسبب يسمح الك  ،3عظاـ األظباؾ الصغَتة ىي الفئات الفرعية أك األسباب احملتملةحُت 
ألسباب بدال من و على ااىتمام  زشكلة كليس على التاريخ، حيث يركابلًتكيز على ؿبتول اؼبكاألثر 

، كلتوضيح ىذا كاغبلوؿ اؼبمكنة ؽبذه اؼبشكلةاحملتملة األعراض، كيسمح أيضا يف بناء األسباب 
 اؼبخطط نعرض الشكل اؼبوارل:

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Mohand Zine AIOUAZ, Démarche qualité Outils de gestion et mise en œuvre dans les bibliothèques, 

Revue Sciences Humaines, numéro (43), Juin 2015, p56. 
2
، عماف، دار زىراف للنشر كالتوزيع، ثقافة اجلودة وتطبيق معايًن الهميزمدصل نظري وعملي حنو ترسيخ إدارة اجلودة الشاملة إايد عبد هللا حسن،   

 .   72-71ص ،2009األردف، 
3
 Robin KENT, Quality Management In Plastics Processing, published by Elsevier Ltd, Amsterdam, 

Netherlands, 2016, p204.  



 الفصل الثاني أساسيات إدارة الجودة الشاملة

 

67 
 

خمطط السبب واألثر (:11الشكل)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Robin KENT, Quality Management In Plastics Processing, published by Elsevier Ltd, 

Amsterdam, Netherlands, 2016, p204 

األسباب الرئيسية تتفرع إذل أسباب فرعية يؤثر كالنبا على من خالؿ الشكل أعاله نالحظ أف 
 النتيجة النهائية اليت قد تؤثر على جودة اؼبنتوج.

يوضح اؼبكاف الذم هبب أف ك  ،لتحسُتاستخدـ لتحديد فرص يىو سبثيل بياين  :Pareto ططخم .2
مت اشتقاؽ ـبطط حيث  ألرابح،ا األكلية للحصوؿ على أكرب قدر من ىاجهوداؼبؤسسة تضع فيو 
  Vilfredo Paretoوفيلفريدو ابريهاالجتماع اإليطارل كخبَت االقتصاد  لعادل 81/21 قاعدةابريتو من 

من  ٪21 ملكمن الثركة يف إيطاليا كانت  ٪81الحظ ابريتو أف حيث ، يف القرف التاسع عشر
، على أسباب العيوبأنو يبكن تطبيق ىذه القاعدة أيضا دبالحظة  الحقا جورانليتبعو  ،السكاف

يبكننا القضاء  من األسباب ٪ 21تقليل ف فقط من األسباب ٪21من العيوب تعود إذل  ٪81 حيث
 .1العيوبمن  ٪ 81على 

 

 

                                                           
1
 Grace L. DUFFY, The ASQ Quality Improvement Pocket Guide, published by ASQ, United States, 

America, 2013, p101. 

 اؼبواد اآلالت البيئة

 العاملة اليد األساليب القياس

حدكد  خارجاإلنتاج 
 اؼبواصفات

 األسباب

 األثر
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 Pareto(: خمطط 12الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : https://al-malekh.com/f241/10051/ visité le 18/06/2019 

من النتيجة  %81من األسباب يبكن أف تؤثر على  %21من خالؿ الشكل أعاله نالحظ أف 
ن النتيجة م %21من األسباب اليت يبكن أف أتثر فقط على  %81كاليت تعرب عن األقلية مقارنة ب 

 .كاليت تعرب عن األغلبية

كالذم كاف يعمل يف  شيوارت والرتيعود استخداـ ـبطط السيطرة على اعبودة إذل  :خمطط السيطرة .3
كوسيلة   للهواتف األمريكية، كتعرؼ ىذه اؼبخططات أبهنا تصميم إحصائي يستخدـ "Bel" مؤسسة

 كفق اؼبسار احملدد ؽبا.    معينةسَت العملية اإلنتاجية يف مرحلة الزباذ القرار اؼبناسب ل

 اػباصةعمليات ال صبيع و لرصديبكن استخدام ؼبراقبة أداء العملية كسيلةأفضل  ىو سيطرةـبطط ال
 اليت اؼبناسبة ظركؼكال القدرة على التنبؤ ابلعملية، استقرار العملية بتحديد سمحكما ي ؤسسة،اؼب ائفبوظ
 .1تفاعلللها اؼبراقب اجتوب

                                                           
1
 S. Uthanu MALLAYAN, M. PUGAZH, Total Quality Management, published by Department of Printing 

Technology, Sivakasi, p14. 

21% 

21% 

1% 

101% 

 النتيجة األسباب

 األقلية

 األغلبية

https://al-malekh.com/f241/10051/
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(: خمطط السيطرة على اجلودة13الشكل)

 
، 2004مؤسسة الوراؽ للنشر، عماف، األردف،  ،إدارة اجلودة الشاملة من ادلسههلك إىل ادلسههلكمؤيد عبد اغبسن الفضل،  ادلادر:

 .114ص

من خالؿ الشكل تظهر ثالث مستقيمات أفقية تعرب عن اغبد األدىن، اؼبتوسط، األعلى للضبط، إذا 
اإلنتاجية يف حالة منضبطة إحصائيا، أما إذا  إف العمليةكقعت اؼبتغَتات فوؽ خط الوسط أك ربتو فيقاؿ 

كقعت كل أك بعض أك حىت إحدل قيم اؼبتغَتات خارج حدكد السيطرة فال تكوف العملية اإلنتاجية يف حالة 
 منضبطة إحصائيا.   

تعترب ، كما مرجعيا أك قياسا يستخدـ للمقارنة معيارا اؼبقارنة اؼبرجعية كلمة سبثل: ادلقارنة ادلرجعية  .4
، 1تميزعملية مستمرة لتحديد كفهم كتكييف أفضل اؼبمارسات كالعمليات اليت ستؤدم إذل أداء م

عن أفضل اؼبمارسات اليت تقـو هبا  تبحثتطبيق إدارة اعبودة الشاملة  دكاتمن أ ي أداةىأيضا ك 
مؤسسات أبداء  قياس أدائها مقارنةمن خالؿ  اؼبؤسسات اؼبنافسة كاليت تؤدم إذل التفوؽ يف أدائها

 لتحقيق األفضل دائما.  كتقييمو كتقويبو رائدة أخرل يف السوؽ احمللي أك العاؼبي

                                                           
1
 John S. OAKLAND, Total Quality Management, by Routledge, New York, 2014, p178. 
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تساعد على تعلم طرؽ ما ك من اؼبؤسسة العمالءهتدؼ ىذه العملية إذل ربديد توقعات كاحتياجات 
 ىا الكلي.أداءكمنو ربسينها 1هباد أىداؼ كاضحة لتحسُت اعبودةإل بديلة يف أداء العمل

أك  زايدة الكفاءة اإلبداعيةيستعمل ل، فردية أك صباعية لتوليد األفكار ىو طريقة: الذهينالعاف   .5
 فريق التحسُتىو أسلوب يستخدـ يف إدارة اعبودة الشاملة ؼبساعدة ك  ،2إهباد حلوؿ للمشاكل

 ، أك تطوير منتوج أك خدمة ؿبددة كىذا3ؼبشكالتا غبلإلنتاج أفكار حوؿ األسباب احملتملة ك/أك 
 اعتماد األمثل من بينها.زبطر ابلباؿ مث ذبميعها، تقييمها فمن خالؿ طرح أفكار 

تستخدـ خالؽبا ؾبموعة  لتوليد كطرح أفكار جديدة كمفيدة تقـو ىذه التقنية على العمل اعبماعي
نتائج العصف الذىٍت بشكل كبَت على  دتعتمك  سيطة بغرض زايدة فرص يف االبتكار،من القواعد الب

قدرات قائد الفريق الذم يدير جلسة العصف الذىٍت يف توجيو الفريق كبو الوصوؿ إذل أكرب عدد فبكن 
 .4شكل أك إهباد البدائل أك طرائق التحسُتؼبمن األفكار البديلة للموضوع اؼبطركح كحل 

أدكات اإلدارة  منها سايرت ىذا التطبيق رلأخ أدكات إضافة إذل األدكات كالتقنيات السابقة ىنالك
اعبدكؿ يقدـ ، ك 5كالتخطيط، أدكات ربليل العمليات، أدكات ربسُت العملية كأدكات االبداع كاالبتكار

 :ؽبذه األدكاتتعريفات ـبتصرة اؼبوارل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .66، صمرجع سابق، كآخركف دمحم عوض الًتتورم  

2
 Chancey WILSON, Brainstorming and Beyond, Maurgan Kaufmann publishers of Elsevier Inc, Oxford, 

2013, p.p.1-2. 
3
 .72ص ،2013ر، للنشر، القاىرة، مص، اجملموعة العربية مهارات إسهشراف ادلسهقبلؿبمود عبد الفتاح رضواف،   

4
 Lahcene Abdallah BACHIOUA, Fundamentals of Statistics Concepts and Applications, Philips Publishing, 

2011, p.p.326-327. 
5
 Abdul Razzak RUMANE, Quality Tools for Managing Construction Projects, First Edition, by Taylor & 

Francis Group, LLC, New York, 2013, p25. 
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 الشاملة األكثر اسهعماالاجلودة  إدارة (: أدوات5اجلدول )

 االسهعمال األداة
 اجلودة الكالسيكية أدوات

 )كم مرة ربدث؟(. لتوفَت سجل للجودة قاصمة الهحقق
 .رسومات تستخدـ للتمثيل التسلسلي لعملية صراصط الهدفق

 يستخدـ لتنظيم كرسم اؼبعلومات يف ؾبموعات كتفسَتىا. ادلدرج الهكراري
 ككل.تستخدـ لعرض الفئات أك البياانت دبا يتناسب مع البياانت   خمطط داصري

يستخدـ إلظهار القياس مع الزمن بطريقة رسومية مع خط مرجعي إلظهار  ادلنحىن الزمين
 .متوسط البياانت

 .ستخدـ لتحديد ما إذا كاف ىناؾ عالقة بُت العاملُتي هبعثرالخمطط 
 ستخدـ إلظهار مبط البياانت اليت مت صبعها من مصادر ـبتلفة.ي الهقسيم الطبقي
 والهخطيطأدوات اإلدارة 

ستخدـ لتنظيم ؾبموعة كبَتة من العناصر إذل فئات أصغر يسهل فهمها ي خمطط الهانيف أو الهجميع
 .كالتعامل معها

كاألثر   األفكار كالعملية كالسببستخدـ إلظهار العالقات اؼبنطقية بُتي خمطط العالقات
 كالغرض.

 .ؾبموعتُت أك أكثر من اؼبعلوماتستخدـ لتحليل العالقات اؼبتبادلة بُت ي خمطط ادلافوفة
 .ستخدـ الختيار كاحد أك خيارين ؽبما معايَت مهمة من عدة خياراتت مافوفة األولوايت

 ستخدـ لتقسيم األفكار تدرهبيا إذل خطوات أكثر تفصيال.ي خمطط الشجرة
 أدوات حتليل العمليات

 .لتحديد خصائص اعبودة األكثر أنبية للعميل ضرورايت اجلودة
 .لتحديد كتصنيف حاالت الفشل حسب آاثرىا حتليل منط وآاثر الفشل

 .تقنية تستخدـ لتصميم كربليل كتوصيل عمليات العمل تدفق العمليات صراصط
 أدوات حتسٌن العملية

 ستخدـ لتحديد األسباب اعبذرية للمشكلة.ي حتليل السبب اجلذري
 العميل–اإلخراج -العملية -اإلدخاؿ -ستخدـ لتحديد عالقة اؼبورد ي SIPOC خمطط سايبوك

 ستخدـ لدراسة كيفية تتغَت العملية دبركر الوقت.ي منحىن مراقبة العملية
 أدوات االبداع واالبهكار

 .ستخدـ للحصوؿ على أفكار من ؾبموعة ـبتارة من اػبرباءت تقنية دلفي
اليت يبكن أف تساعد يف ستخدـ إلنشاء سبثيل مرئي للعديد من اؼبشكالت ت ذهنيةالريطة اخل

 .اكتساب فهم أفضل للوضع
TRIZ 

 نظرية حل ادلشكلة االبهكاري
 .ةتستخدـ لتوفَت أساليب كأدكات منهجية للتحليل كحل اؼبشكالت اؼببتكر 

Source : Abdul Razzak RUMANE, Quality Tools for Managing Construction Projects, First 
Edition, by Taylor & Francis Group, LLC, New York, 2013, p.p.26-57. 
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  تكاليف اجلودة :الثاينالفرع 

اػبسارة  ضمناعبودة الرديئة  حيث تصنف تكلفة ،أتثَت على تكاليف اؼبنتجات كاػبدمات جودةلل
1اعبودة تكاليفىناؾ أربع فئات من ك  ،اليت ال ربقق ىدؼ اعبودةك لعمليات للمنتجات كا النقدية السنوية

: 
ف يتلقى العميل رتبطة ابلعيوب اليت مت العثور عليها قبل أمتكاليف ىي  :تكاليف الفشل الداصلي .1

العمالء كاحتياجاهتم كتكلفة العمليات غَت  رضاتشمل تكلفة الفشل يف تلبية كما  ،اؼبنتج أك اػبدمة
 .الفعالة

 اؼبنتوجف يتلقى العميل عليها بعد أمرتبطة ابلعيوب اليت مت العثور تكلفة ىي  الفشل اخلارجي:تكاليف  .2
 .فرصة ضائعة إليرادات اؼببيعاتىي دبثابة ك  ،أك اػبدمة

 .متكبدة لتحديد درجة اؼبطابقة ؼبتطلبات اعبودةتكاليف ىي  :تكاليف الهقييم .3

 تكبدة إلبقاء تكاليف الفشل كالتقليل إذل أدىن حد فبكن.متكاليف ىي  :تكاليف الوقاية .4

  (QFD)دالة وظاصف اجلودة  :ثالثالالفرع 
 Yoji مت تطويره يف الياابف من قبل الدكتور، طلبات العمالء إذل متطلبات فنيةتقنية لًتصبة مت ىي

Akao  يشار ، ك اعبديد اؼبنتوجإذل عملية تطوير  لنقل مفاىيم مراقبة اعبودة من عملية التصنيع 1960عاـ
ساعد على ربديد كتطوير متطلبات العمالء من خالؿ  ت صوت العميلا على أهن دالة كظائف اعبودة إذل

تستخدـ مصفوفة شاملة تضم أعضاء فريق عملية  ىيك  ،أك اػبدمة اؼبنتوجكل مرحلة من مراحل تطوير 
التصميم اؼبقًتح الستيفاء  معما يريده العميل بُت  ةقارنلتشخيص متطلبات العمالء، كمن مث م اؼبشركع

 . 2تلك اؼبتطلبات
 Sigma الرابع: سيغماالفرع 

ابستخداـ األدكات  التقليل اكبرافاهت3ىو أداة تستخدـ من أجل إزالة العيوب يف أم عملية
 تطويره يف مت، كالذم إذل االكبراؼ عن القيمة اؼبعيارية Sigmaيشَت اغبرؼ اليوانين ، حيث اإلحصائية

من أجل استعادة  اؼبنتوججودة لتحسُت كهدؼ Motorola 4من طرؼ مؤسسة  منتصف الثمانينات
عندما يكوف االكبراؼ اؼبعيارم أفضل من  اؼبنتوجلوصف أداء ، حيث يستخدـ حصة السوؽ اؼبفقودة

 .عيوب لكل مليوف فرصة 3.4 قدارالعيوب عن طريق تقليل التباين دب كلتقليل توقعات العميل،
                                                           

1 Look  :  
 - Project Management For Development Organizations, Project Quality Management, published by 

PM4DEV, 2008, p16. 

- Douglas C. WOOD, The Executive Guide to Understanding and Implementing Quality Cost Programs, 

ASQ Quality Press, New York, 2007, p4. 
2
 . 128، صمرجع سابقحيدر علي اؼبسعودم،   

3
 .31، ص2015العبيكاف للنشر، الرايض،   Improuving Business Processesعمليات األعمال  تطويرنبهاف، اغبارث   

4
 Elizabeth A. CUDNEY, Tina Kanti AGUSTIADY, Design for Six Sigma, by Taylor & Francis Group, LLC, 

New York, 2017, p5. 
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دة الرعاية الصحية جو  ،شمل جودة اػبدمةت، لسيغمااستعماؿ  تطورت ؾباالت مع مركر الوقت
، حيث 1اؼبدل بعيدةالتطوير القادة كدعم األىداؼ  ،ية اؼبستولتطوير ثقافة عالككذا ، كجودة التصميم

2عالية اعبودة نتجات كخدماتكدب سية عاليةتناف اؼبؤسسات اليت تطبق ىذا األسلوب ذات ميزة تعد
.  

 Six Sigma سهة خمطط سيغما (:14لشكل )ا

 

Source : Daniel T. Bloom, The Excellent Education System Using Six Sigma to Transform 

Schools, Taylor & Francis Group, New York, 2018p35 

، كىو ما يشَت (sigma 1)يوضح ىذا اؼبنحٌت أف مستول اعبودة األمثل يتحقق عند مستول 
اعبودة القائم ابؼبؤسسة، أم أف اؼبؤسسة ربقق  إذل مستول األداء اعبيد كالقدرة على التحكم يف نظاـ

 قيم سيغما أما إذا كانتكمطابقة اؼبنتوج ؼبتطلبات العميل،  موعة من اؼبزااي كتحقيق األرابحؾب
 تستدعي تدخل اإلدارة ؼبعاعبة اؼبشاكل اؼبوجودة.  (sigma 2,3,4,5,6)ستوايت األخرل اؼب

 

 

                                                           
1
 Elizabeth A. CUDNEY, Tina Kanti AGUSTIADY, Op.Cit, p5. 

2
 Holly A. DUCKWORTH, Andrea HOFFMEIER, A Six Sigma Approach to Sustainability Continual 

Improvement for Social Responsibility, by Taylor & Francis Group, LLC, New York, 2016, p26, 27. 
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 الشاملة ادلبحث الثالث: تقييم تطبيق إدارة اجلودة

أحد أىم الشركط لتحقيق اؼبيزة التنافسية  اؼبؤسساتالشاملة يف  ـ بتطبيق إدارة اعبودةايعترب االلتز 
التعرؼ على أىم  سيتممن خالؿ ىذا اؼببحث  ،جودة عالية ذات منتجاتيف تقدًن  ريتهاالبقائها كاستمر 

 .ىاكمزااي اكمعوقاهت تطبيق إدارة اعبودة الشاملة عوامل قباح

 ادلطلب األول: مقومات وعوامل جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

خصوصا تلك الساعية إذل  اؼبؤسساتإدارة اعبودة الشاملة يف ـبتلف مدخل  لكي يتم قباح تطبيق
العوامل قومات ك اؼب ؾبموعة من توفر يلزمها تنافسية،ميزة  كخلق ظيم األرابحلتع حصتها السوقية توسيع

 لنجاح ذلك. 

 الفرع األول مقومات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

 :1يبكن تصنيف اؼبقومات الرئيسية لتطبيق إدارة اعبودة الشاملة إذل العناصر التالية

 التوقيت اؼبناسب.ك السياسات، األىداؼ ل تغيَت كتطوير االسًتاتيجيات : تشممقومات اسرتاتيجية .1

 تشمل التنسيق كالتعاكف اإلدارم، دعم اإلدارة العليا. مقومات إدارية: .2

 تشمل التدريب. مقومات بشرية: .3

 : تتمثل يف قاعدة البياانت.مقومات معلوماتية .4

 و.معوقاتنظم مساندة للتطبيق كذبنب  مقومات تدعيمية: .5

 كىو ما يوضحو الشكل اؼبوارل:

 

 

 

 
                                                           

1
 .59-58ص   2009دار اليازكرم للنشر، عماف، األردف، اجلودة الشامل يف الهعليم وتطبيقات اإليزو  نواؼ دمحم البادم،   
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 (: مقومات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة15الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .60ص ،2009دار اليازكرم للنشر، عماف، األردف، اجلودة الشامل يف الهعليم وتطبيقات اإليزو  نواؼ دمحم البادم،  ادلادر:

 
 

 مقومات
 اسًتاتيجية

 مقومات
 إدارية

 مقومات
 تدعيمية

 مقومات
 معلوماتية

 مقومات
 بشرية

تغيَت كتطوير 
 تاالسًتاتيجيا

 كالسياسات

التنظيم كاؼبساندة 
التنسيق كالتعاكف  التدريب قاعدة بياانت للتطبيق

 اإلدارم

 األىداؼ احملددة

 التوقيت اؼبناسب

ذبنب معوقات 
 التطبيق

 دعم اإلدارة العليا التشجيع

 الوصوؿ إذل
 التطبيق الناجح 

الشاملة إلدارة اعبودة  
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 إدارة اجلودة الشاملةالفرع الثاين: عوامل جناح تطبيق 

 ي:كى اعبودة الشاملة قباح إدارةؾبموعة من العوامل اليت تساىم يف  يبكن التمييز بُت

دارة اعبودة الشاملة للتحسُت كالتطوير اؼبستمر كافة العمليات اليت تقـو هبا إإف   :والهحفيزدلشاركة ا .1
ب كيدفع نظاـ فعاؿ للحوافز هبذيف ظل كجود للمنتجات كاػبدمات، ال يبكن أف أتيت شبارىا إال 

خلق الربامج ، تشجيع االبتكار كاإلبداع ،إطالؽ الفعاليات ،1األفراد العاملُت إذل اتقاف العمل
الركيزة األساسية  ىذا العامل يعدك  ،اؼبشاركة الذاتية كالفريق الواحدركح  زرع، التطويرية كالتحفيزية

 .اؼبؤسسة هايلإلتعزيز البناء التنظيمي كربقيق األىداؼ اؼبثلى اليت تسعى 

فازباذ ، اؼبؤسسةيعترب من أكثر العوامل اؽبادفة لتحقيق قباح  العكسية:نظام ادلعلومات والهغذية   .2
التحسُت كالتطوير يرتبط بشكل كبَت بتوافر اؼبعلومات السليمة، كما أف استمرارية  القرارات الصائبة

.ككذا التغذية العكسية تدفق اؼبعلوماتليقًتف بشكل كبَت اب
2 

يعد دكر اؼبوردين ذكم الكفاءات الفاعلة يف توريد اؼبواد ابعبودة اؼبطلوبة من  ابدلوردين:العالقة   .3
 .ذلك أنو يساىم يف ربقيق منتجات ذات جودة عالية قباح إدارة اعبودة الشاملة اؼبهمة يف الركائز

 من عملية بدءعتمد حيث ت ودة الشاملة،لتأكيد اعبودة أثر فعاؿ يف قباح إدارة اعب اجلودة:أتكيد   .4
اؼبواصفات اؼبعتمدة يف التصميم ؽبا أثر كبَت يف ربقيق قباح دقة اؼبطابقة أثناء  دقةكتعترب التصميم، 

 .النهائي اؼبنتوجاإلنتاج كابلتارل ربقيق جودة 

م هتـبتلف مستواي يئة العماؿ يف اؼبؤسسة علىهتإبعداد ك  اإلدارة العليا تقـو ادلالصم:ادلناخ الهنظيمي   .5
 إعدادا نفسيا لقبوؿ كتبٍت مفاىيم إدارة اعبودة الشاملة، فبا يساىم يف تنشيط أدائهم كالتقليص من

 .ىاكابلتارل زرع كترسيخ ثقافة اعبودة بُت أفراد مقاكمتهم للتغيَت

عميل تقـو بغرس ثقافة خدمة ال اهنأل ودة الشاملة تطوير ثقافة اعبودةإدارة اعبمدخل يتطلب قباح 
 .سواء كاف داخليا أك خارجيا

اح تطبيق إدارة عوامل قبحثُت كالكتاب كاؼبمارسُت اػباصة لعنصر سهامات البايبكن تلخيص إ
 اعبودة الشاملة يف اعبدكؿ أدانه.

 
                                                           

1
األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية، العدد ، ؾبلة جامعة تنمية رأس مال البشري وفق نظام إدارة اجلودة الشاملةسفياف خوجة عالمة، قايد مرًن،   
 .507، ص 2017( ديسمرب31)

2
 http://www.maqalaty.com/61603.html Visité le 15/03/2018. 

http://www.maqalaty.com/61603.html
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 اجلودة الشاملة(: عوامل جناح تطبيق إدارة 6اجلدول )

 عوامل جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة الباحث
Saraph 
دعم اإلدارة العليا، إعداد تقارير اعبودة اليت تشمل توافر اؼبعلومات النوعية  )1989)

كاستخداـ معلومات اعبودة، تدريب اؼبوظفُت، مشاركة اؼبوظفُت، تصميم اؼبنتجات، 
 .جودة اؼبوردين

Ciampa 
(1992) السلطة، االبتكار، الرغبة يف التغيَت، الرضا، العمل اعبماعي، الرؤية  /اؼبسؤكلية 

 .قياس األداءك اؼبشًتكة 
Ahire 

 (1996) التزاـ اإلدارة العليا، الًتكيز على العمالء، إدارة جودة اؼبوردين، إدارة جودة  
اعبودة التصميم، قياس األداء، استخداـ مراقبة العمليات اإلحصائية، معلومات 

كأداء  اؼبنتوججودة  ،الداخلية، سبكُت اؼبوظفُت، مشاركة اؼبوظفُت، تدريب اؼبوظفُت
 .اؼبورد

Antony 
2002) ) 

 

التدريب كالتعليم، اإلبالغ عن جودة البياانت، التزاـ اإلدارة، رضا العمالء، دكر 
 .إدارة اعبودة، االتصاالت لتحسُت اعبودة كالتحسُت اؼبستمر

Manjunath 
Usha 

 (2007)  

االلتزاـ ابلقيادة كاإلدارة، اػبطة اإلسًتاتيجية، إدارة كتنمية اؼبوارد البشرية، 
إدارة العمليات، النظاـ اإلدارم، القياس، اؼبعلومات  اؼبنتجات،تصميم كتطوير 
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 ادلطلب الثاين: معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

يسمح للمدراء بتطوير  إدارة اعبودة الشاملةإف فهم العوامل اليت من احملتمل أف تعيق تطبيق 
 .اعبودة الشاملة كابلتارل ربقيق التميز تطبيق إدارة اسًتاتيجيات أكثر فعالية لتحسُت فرص النجاح يف

مدخال اسًتاتيجيا أثبت   اؼبؤسسات إذل تطبيق مفهـو إدارة اعبودة الشاملة ابعتباره طمح ـبتلفت
كلكن من  ،السيما لدل مؤسسات الدكؿ اؼبتقدمة التحدايتالعديد من كفاءة عالية يف مواجهة 

الوقت أنو ليس من السهل ربويل ىذا اؼبفهـو إذل كاقع عملي ضمن برانمج كاضح  اؼبالحظ يف ذات
العديد من اؼبعوقات كالعراقيل اليت يتعُت على  ربقيق ذلك ضللتطبيق، إذ غالبا ما يعًت  دل كقابلااؼبع

 .اؼبؤسسة العمل على ذبنبها

 فئات وؿ دكف قباح تطبيق ىذا اؼبدخل إذلأىم اؼبعوقات اليت ربكيف ىذا اإلطار يبكن تصنيف   
 .1ثقافيةال قاتعو كاؼببشرية ال قاتاؼبعو تنظيمية، الك  يكليةاؽبقات اؼبعو اؼبعوقات اإلدارية كاالسًتاتيجية، 

 الفرع األول: ادلعوقات اإلدارية واالسرتاتيجية
 كؽبا أكرب أتثَت سليب على أماـ تطبيق إدارة اعبودة الشاملةسبثل القضااي االسًتاتيجية عوائق كبَتة      

 :2على سبيل الذكر .ترتبط ىذه اغبواجز إبدارة كقيادة اؼبؤسسةك ، قباحها

  سوء التخطيط .1

  عدـ التزاـ اإلدارة .2

  أىداؼ التحسُت ضغمو  .3

  ع يف تطبيق مراحل برانمج اعبودةالتسر  .4

  التأكد من إسباـ كل مرحلة قبل االنتقاؿ إذل اؼبرحلة اؼبوالية عدـ .5

  كإمكانية اؼبؤسسة اذباه ىذا التطبيق كضعية عدـ مراعاة .6

اعبودة الشاملة سيسلبهم االستقاللية اليت يتمتعوف هبا من تفويض شعور اإلدارة أبف تطبيق إدارة  .7
 السلطة.

                                                           
1
 Sălăgean Horaţiu Cătălin and Others, The Exisiting Barriers In Implementing Total Quality Management, 

the International Conference European Integration – New Challenges, EINCO 2014, May 30 -31, 2014, 

Oradea, Romania, p1238. 
2
 Look : 

- Danyen Mamade SHAMEER, Callychurn Devkumar SING, Barriers To Total Quality Management 

(Tqm) Implementation In The Mauritian Food Industry, Proceedings of the 11th International 

Conference on Manufacturing Research (ICMR2013), Cranfield University, UK, 19th –20th September 

2013, p615. 

، 2013 ،(3، العدد)، ؾبلة أداء اؼبؤسسات اعبزائريةادلنظمي ادلهميزالسبيل إىل حتقيق األداء  (TQM) إدارة اجلودة الشاملةأضبد بن عيشاكم،  -
 .41-40 ص
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 الفرع الثاين: معوقات تنظيمية وهيكلية 
 :1كتتضمن العناصر التالية ترتبط ابلبنية كاألنظمة كاؼبوارد اؼبادية الالزمة لتنفيذ إدارة اعبودة الشاملة

  عدـ كفاية اؼبوارد .1

   القصَتجل األالًتكيز على األرابح يف  .2

  ركرية اؼبتعلقة ببناء مشركع اعبودةضالتكاليف اؼببالغ فيها كغَت ال .3

   تلف األقساـ كاؼبدراء كالعاملُت فيما يتعلق بتصنيف إجراءات اعبودةـبعدـ التنسيق بُت  .4

 ؼبؤسسة نقص التواصل سواء داخل اإلدارات اؼبختلفة أك بُت اإلدارة كاؼبوظفُت يف ا .5

الًتكيز على العميل، كعدـ كجود شراكة مع اؼبوردين، البَتكقراطية، كعدـ كجود نظاـ للتقييم  عدـ .6
 .كالتقييم الذايت

 الفرع الثالث: معوقات بشرية 
دارة اعبودة إلمثل عدـ مشاركة اؼبوظفُت كمقاكمة التغيَت  عوائق اؼبرتبطة ابلعوامل البشريةىي تلك ال

 إذل جانب العناصر التالية: الشاملة
  نقص التدريب اؼبناسب .1

 طرؽ التقييم التقليدية ألداء العاملُت اليت ترتكز حوؿ تقييم األجور حسب األداء الفردمكجود  .2
كما تكثر  ،ى اؼبشاريع طويلة األجللاء عضكالق طفق للعامل، فبا يشجع األداء على اؼبدل القصَت

  أكثر إحباطارل أكثر عدكانية كابلتابُت العاملُت كهبعلهم  النزاعات

 .العاملُت السيما ذكم اؼبهارات منهم استقالة .3

 الفرع الرابع: معوقات ثقافية 
الوعي أبنبية نشر  لتحقيقىي تلك الصعوابت اليت تنشأ عندما يتم تطوير سياؽ كثقافة مالئمة 

 :2كيتضمن ذلك إدارة اعبودة الشاملة
  التنظيمية الثقافةعدـ القدرة على تغيَت  .1

  العاملُت ابلتأثَت على مستقبلهم الوظيفي من أجل إقباح ىذا التطبيق زبويف .2

الثقافة داخل اؼبؤسسة تشجع كتكافئ اإلقبازات الفردية أكثر بكثَت من تشجيع كمكافأة اإلقبازات  .3
 اعبماعية.

                                                           
1
 Faisal TALIB, Identification and prioritization of barriers to total quality management implementation 

in service industry, The TQM Journal, Vol (27) ,Iss (5), 2015, p605. 
2
، 2008جواف  ،(03، أحباث اقتصادية كإدارية، العدد )إجيابيات ومعوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات األردنيةعيسى يوسف قدادة،  

 .8ص
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 ادلطلب الثالث: مميزات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 
 نلخص أنبها فيما يلي: م إذل ربقيق العديد من اؼبزااييؤد الشاملةإف تطبيق إدارة اعبودة 

 من جانب الهكاليفمزااب تطبيق إدارة اجلودة الشاملة الفرع األول: 
 :1إذل يؤدم تطبيق إدارة اعبودة الشاملة

أك  كاؼبعيبة عمل األشياء الصحيحة ابلطريقة الصحيحة من أكؿ مرة كىذا يعٍت تقليل األشياء التالفة .1
 .التكاليفإعادة إقبازىا كابلتارل تقليل 

 كتقليل الوقت التكاليف، فبا يؤدم إذل البفاض ات عالية اعبودة لتحسُت العملياتاستخداـ معلوم .2
 .من اؼبنافسُت سعار أقلأب كابلتارل بيع منتجات

 .زايدة الرحبية من شبةك طرح منتجات خالية من العيوب، كابلتارل زبفيض التكلفة إذل أدىن حد فبكن  .3

  من جانب العميل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ايمزاالفرع الثاين: 
 يؤدم تطبيق إدارة اعبودة الشاملة إذل:كما 

  .يةؼبستقبلامتطلباتو اغبالية كتوقعاتو  قيقرب، كمن شبة العميل ربديد كفهم .1
وضع من قبل اؼبؤسسة تاإلجراءات اليت كثَت من فعميل، ال متطلباتتقليل الوقت الالـز إلقباز  .2

ىذه  كيف غالب األحياف تكوف ،ركز على ربقيق األىداؼ كمراقبتهاتلعميل ا متطلباتإلقباز 
يسمح إدارة اعبودة الشاملة  فتطبيق كلػذلك، العميلعلى  اثر سلبيؤ اإلجراءات طويلة كجامدة فبا 

 .متطلباتوتقليل الوقت الالـز إلقباز ب

 من جانب اإلنهاجيةمزااب تطبيق إدارة اجلودة الشاملة الفرع الثالث: 
 :2الشاملة أيضا العناصر التاليةتطبيق إدارة اعبودة  من مزااي 

أساس ىذا النظاـ ىو ربقيق اعبودة يف حيث  ،العمالء تليب متطلباتخدمات تطوير منتجات ك  .1
ابإلضافة ، أبقل تكلفة منتجاتكتطوير  بتكاراب لعمالءليب رغبات اما ي تقدًنمن خالؿ  ؼبنتجاتا

  .اؼبقدمة ؼبنتجاتمعايَت لقياس جودة ا استعماؿالوقاية من األخطاء قبل كقوعها من خالؿ  إذل
التكنولوجيا َت توفزايدة اإلنتاجية من خالؿ االستغالؿ األمثل للموارد، تطوير كفاءة العاملُت ك  .2

 شبة زايدة اغبصة السوقية.من ، كابلتارل زايدة األرابح ك اؼبتطورة

 يوضح الشكل اؼبوارل تلخيص ألىم مزااي إدارة اعبودة الشاملة:
 
 
 
 

                                                           
1
 أنظر:   
 .45، صمرجع سابقمصطفى يوسف كايف،  -

، ؾبلة اغبكمة مؤسسة " محود بوعالم " للمشروابتإدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة االقهاادية اجلزاصري دراسة حالة مقدكد كنزة،  -
 .185، ص2017 ،(5للدراسات االقتصادية، العدد )

2
 .45ص ،مرجع سابق مصطفى يوسف كايف،  
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 (: مزااي تطبيق إدارة اجلودة الشاملة16الشكل)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 44، ص2016، دار أسامة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، إدارة اجلودة الشاملة واخلدمة الفندقيةمصطفى يوسف كاؼ،  ادلادر:

تلخيصها يف النقاط  اؼبزااي يبكنربقيق ؾبموعة من يؤدم تطبيق إدارة اعبودة الشاملة  إضافة إذل ذلك
 :1التالية

 تفوؽ كالتميز على اؼبنافسُت  .1
 زايدة إنتاجية كل عنصر يف اؼبؤسسة  .2
 زايدة مركنة اؼبؤسسة يف تعاملها مع اؼبتغَتات احمليطة هبا يف البيئة  .3
  زايدة الرضا الوظيفي .4
 كمستوايت اؼبؤسسة ضماف التحسُت اؼبتواصل الشامل يف كل قطاعات  .5
 كخدمات كربويلها كترصبتها إذل تصاميم قابلة للتنفيذ  منتجاتالًتكيز على ما وبتاجو السوؽ من  .6
 التطوير الدائم كاالبتكارم ؼبقاييس األداء اليت تتخذىا اؼبؤسسة بغرض تطوير منتجاهتا  .7
 اغبرص الدائم على أف يكوف التطوير مستمرا كال يتوقف عند حد معُت. .8

                                                           
1
 أنظر:  
السعيد مربكؾ إبراىيم - إلدارة ا-إدارة ادلعرفة -اذلندرة -إدارة ادلكهبات اجلامعية يف ضوء اجتاهات اإلدارة ادلعاصرة: اجلودة الشاملة ،

 .131، ص2012، قاىرة، الاجملموعة العربية للتدريب كالنشر، اإللكرتونية

- Connie ROKKE, Om Prakash YADAV, Challenges and Barriers to Total Quality Management, 

International Journal of Performability Engineering Vol (8), No (6), November 2012, p.p.657-658. 
 .387، ص2016، دار الكتاب للنشر، إدارة رأس ادلال الفكري يف منظمات األعمالسعد علي ضبود العنزم، أضبد علي صاحل،  -

 

 إدارة اعبودة الشاملة

 البقاء كاالستمرارية يف السوؽ
 كحصة سوقية أكرب

 

 رضا العميل

 زايدة اإلنتاجية

مستول ربسُت مستمر كرفع 
 اعبودة

مراقبة دقيقة للعمليات كضبط 
التكاليف كزبفيضها إذل أبعد 

 حد فبكن
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 ة الفال الثاين:صالص
 ةابت العادل قري تول العادلساع اغباصل على متسكاال  ظل التطورو يففبا سبق يبكن استخالص أن

هبدؼ إرضاء  بسرعة كبَتة كبشكل تنافسيمنتجات  أدل إذل ظهور اغباجة إذل تقدًن افب، صغَتة
ابإلضافة إذل االىتماـ برفع مستول  كالعاملُت فظهرت اغباجة إذل تطوير األنظمة كاآلليات ،العمالء
 :إذلالفصل  كقد مت التوصل يف ىذا  ما يسمى إبدارة اعبودة الشاملة،كابلتارل اغباجة إذل الكفاءة

تعترب فلسفة إدارة اعبودة الشاملة أحد اؼبفاىيم اؼبعاصرة كاليت تقـو على جعل اعبودة ؿبور اؼبؤسسة  -
العميل الداخلي رضا على ، من خالؿ العمل كعملياهتاابلتحسُت اؼبستمر عبودة منتجاهتا  كذلك

 الضمنية، اغبالية كاؼبستقبلية.اىرة، الظتحقيق متطلباتو ب كاػبارجي

قاـ العديد من ركاد اعبودة بوضع حجر األساس إلدارة اعبودة الشاملة، ككاف لكل منهم اسهاماتو  -
 اػباصة.

اعبودة الشاملة من حيث أنو ال يبكن للمؤسسة اغباصلة  مدخل إدارةعن  نظاـ إدارة اعبودة ىبتلف -
 مدخل إدارةإبجراء التعديالت اليت تقررىا عكس اؼبؤسسات اليت تطبق  نظاـ إدارة اعبودةعلى شهادة 

فهي تتمتع ابالستقاللية التامة كؽبا اغبرية الكاملة يف تعديل كإضافة كإلغاء التغَتات اليت  ،اعبودة الشاملة
 تناسبها.  

متماثالف  فهماىداؼ األتطلبات ك اؼب يف عنصرممع إدارة اعبودة الشاملة  نظاـ إدارة اعبودةيتشابو  -
 ISO 9001 ةشهاد، فيبن يف تنفيذ إدارة اعبودة الشاملةالساعد األنظاـ إدارة اعبودة  ، كيعتربمتوافقافك 

  ا.إحدل متطلباهتسبثل 

ف كااألساسية اليت تعترب أحد أر  اؼببادئر العديد من فاعبودة الشاملة ضركرة تو  إدارة يتطلب تطبيق -
كاؼبتمثلة يف الًتكيز على العميل، التزاـ اإلدارة العليا، مشاركة العاملُت، اؼبقاربة ابلعمليات،  قباحها

 التحسُت اؼبستمر، اإلدارة ابالعتماد على الوقائع كعالقة الشراكة مع اؼبوردين.

 قنياتت عبارة عن ىية، ك يتم استخدامها كأدكات لتحسُت اعبودىناؾ عدة أنواع من األدكات اليت  -
إدخاؿ التحسينات ككضع  ،تسمح ابكتشاؼ األخطاء، ازباذ اإلجراءات التصحيحيةكأساليب 
 .من أجل التحسُت اؼبستمر للجودةاؼبؤشرات 

 يسمح للمؤسسةكىو ما  ،إدارة اعبودة الشاملةتطبيق  العوامل لنجاحقومات ك اؼب ؾبموعة من توفر يلـز -
، إال أنو ىناؾ بعض اؼبعوقات اليت تعيق كزايدة إنتاجيتها ضا عمالئهاربقيق ر ، هاتكاليفتخفيض ب

 تطبيقو.
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 :متهيد

اعبديدة ضرورة إسًتاتيجية لكل مؤسسة تسعى إىل النجاح والبقاء يف ظل اؼبنافسة  اؼبنتجاتيعترب تطوير 
 العمالءالشديدة اليت تفرضها ؾبموعة من اؼبتغَتات كالتقدم التقٍت السريع، التغَتات اؼبستمرة يف أذواق 

اغبالية أو  اتاؼبنتج حسُت قباح اؼبؤسسة يف ضوء ىذه اؼبتغَتات دبدى اىتمامها بت ، حيث يرتبطومتطلباتو
ملبيا التنويع والتحسُت والتجديد يف منتجاهتا ليكون دوما  إىلمنتجات جديدة، األمر الذي يدفعها  تطوير

على سوقها  ةافظافسة، وحملللجوء إىل البدائل اؼبن رصة ؽبماتحة فإغرض عدم ب العمالء رغباتو  ؼبتطلبات
تحسُت أدائها والذي ينصب يف ؾبملو ل العمالء عالقة جيدة معبناء وكذا ، اغبايل ودخول أسواق جديدة

 الكلي.

إىل ربقيق إدارة اعبودة الشاملة  ، تسعىاؼبنتجاتويف ظل ذبسيد اؼبؤسسة ؽبدفها اؼبنشود وىو تطوير 
إنتاج منتجات عالية  تها، وصوال إىلبشكل صحيح من خالل تصميم وبناء اعبودة يف صبيع أنشط ذلك

إدارة اعبودة الشاملة يف  إبراز دورةإىل طرق م التتسيالفصل  من خالل ىذا ،فسيةاعبودة وتعزيز قدرهتا التنا
 تطوير اؼبنتوج.

 :التاليةإىل اؼبباحث ىذا الفصل  يتم التطرق يفس

 األول: سياسة اؼبنتوج يف اؼبؤسسةاؼببحث  -

 وجاؼببحث الثاين: أساسيات حول تطوير اؼبنت -

 إدارة اعبودة الشاملةج من منظور اؼببحث الثالث: تطوير اؼبنتو  -

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الثالث أهمية إدارة الجودة الشاملة في تطوير المنتوج

 

85 

 

 ادلبحث األول: سياسة ادلنتوج يف ادلؤسسة

تقاس درجة قباح اؼبؤسسة يف قدرهتا حيث وصل بُت اؼبؤسسة وأسواقها وعمالءىا، الج حلقة و يعترب اؼبنت 
ربقيق أىدافها ، وىذا ما ينعكس على ؽبم على تقدًن منتجات تليب حاجات ورغبات العمالء وربقيق الرضا

يف ىذا اؼببحث مفهوم اؼبنتوج وخصائصو وصوال إىل مستوايتو  سيتم معاعبة، وإلبراز ذلك ىاومبو  ىاستمرار ا
 وتصنيفاتو وأخَتا دورة حياتو.

 ادلطلب األول: مفهوم ادلنتوج وخصائصه

من جهة ىم وربقيق رضا عمالءىا حاجاتاسي الذي تقدمو اؼبؤسسة إلشباع العنصر األس اؼبنتوجيعد 
 ؼبنتوجاب من طرف الباحثُت واؼبختصُت االىتمام اؼبتزايدذلك إىل  أدىوقد وربقيق أىدافها من جهة أخرى، 

خصائصو ألية مؤسسة مهما كان حجمها أو ربديد و لو إعطاء مفهومو وىذا من خالل ومراحلو اؼبختلفة 
 . نشاطها طبيعة

 الفرع األول: مفهوم ادلنتوج

 منها للبعض التطرق يبكنو  ،بتعدد توجهات الباحثُت واختالف وجهات نظرىم جو ؼبنتا تعاريفتعددت 

 :يلي كما

 :من وجهة نظر بعض ادلختصني ادلنتوجتعريف  .1

دبا يف ذلك  سةمن السمات اؼبلموسة وغَت اؼبلمو  على أنو ؾبموعة اؼبنتوج William J. Stanton عرف .أ 
1ورغباهتم العمالءالتعبئة والتغليف، اللون، السعر، اؼبكانة واػبدمات اليت تليب احتياجات 

. 

يتميز ، والذي أي شيء يقدم إىل السوق إلشباع حاجة أو رغبة على أنو اؼبنتوج P.Kotler يرى .ب 
  .2دبجموعة من اػبصائص مثل اغبجم، السعر، اؼبظهر، اللون، الطعم وغَتىا

 وأاؼبادي سواء ؾبموعة اؼبنافع اؼبكونة ػبصائص اؼبنتج على أنو  لمنتوجلتعريف  W. Aldersonقدم  .ج 
 .3اػبدمي

رغبات احتياجات و  تليباليت ىو عبارة عن ؾبموعة من السمات  اؼبنتوجكون   م علىيىااؼبف هىذ تركز 
 .العمالء

                                                 
1
 Rudani R.B, Basics of Marketing Management Theory and Practice, S. Chand Publishing, New Delhi, 

2010, p114. 
2
 .23ص ،3112عمان، األردن، دار اؼبناىج للنشر، ، مدخل إىل إدارة العمليات، عبود قبمقبم   

3
 Rudani R.B, Op.Cit, p114. 
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 :ادلنتوجمداخل تعريف  .2

، واليت أو خدمة أو أي توليفة منها صبيعاعلى أنو فكرة أو سلعة مادية  اؼبنتوج يعرف: مدخل األفراد .أ 
  .1بادل الذي يشبع احتياجات األفرادسبثل العنصر ؿبل الت

لرابط الذي يربط اؼبؤسسة ببيئتها وابألخص بعمالئها اابلنسبة للمؤسسة  اؼبنتوجيعترب  مدخل ادلؤسسة: .ب 
 . 2أو مستخدميها

، انتباه عبارة عن أي شيء يبكن عرضو يف السوق بغرض جذب أبنو اؼبنتوجيعرف  مدخل السوق: .ج 
 . 3اغبيازة، ويكون قادرا على إشباع حاجة أو رغبة معينة التملك، االستهالك، االستخدام،

ؾبموعة من اػبصائص اؼبلموسة وغَت ملموسة واليت تقدم منفعة أو ؾبموعة  ؼبنتج ىوا مدخل العمالء: .د 
 . 4للعمالء معا نفسية أو االجتماعية أو صبيعهامن اؼبنافع الوظيفية أو ال

الذي يربط اؼبؤسسة و  فكرة أو كلهم معا، خدمة ،لعةيكون س قد اؼبنتوج فبا سبق يبكن القول أن
جذب كذا ها و فتتوجو بو اؼبؤسسة كبو ربقيق متطلبات عمالئسوق معُت، يعرض بوالذي  ،وعمالءىا

 .عمالء جدد

 :اذليئات حسب ادلنتوجتعريف  .3
و الشيء الذم يبكن عرضو يف السوق بغرض جذب االنتباه أناؼبنتوج  للتسويق اجلمعية األمريكية عرفت .أ 

ويتضمن  ،أو التملك أو االستعمال، والذي يبكن أن وبقق قدرا من اإلشباع غباجة أو رغبة إنسانية
 .5األماكن واألفكار، اػبدمات ،ذلك السلع اؼبادية

ىو ؾبموعة من اػبصائص اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة اليت  اؼبنتوجتج أبن نستن ةمن خالل التعاريف السابق
أو  خدمة لعةيف شكل س والذي يقدم اعبودة والعالمة التجارية، ،السعر، اللون، التعبئة مليبكن أن تش

 .مع توقعاهتم ومزااي اؼبنتوج منافعحاجات العمالء وربقيق رضاىم من خالل توافق  إلشباعفكرة، 

 

 

 

                                                 
1
 .122، ص3112، األكاديبيون للنشر، عمان، األردن، ادلعاصرالتسويق أنس عبد الباسط عباس، صبال انصر الكميم،   

2
 Thierry BRUNET et autres, Management des organisations, Bréal, Rosny, 2005, p61. 

3
 .12، ص3112، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، تطوير ادلنتجات وتسعريها ، العالقبشَت  ، الطائيضبيد   

4
 .147-148، ص3112، عمان، األردن، دار اعبنان للنشر، دارة التسويق وفق منظور قيمة الزبونإ،  اضبد عبدهللا انيس  

5
 .122، ص3131، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، أصول التسويق: مدخل ربليليانجي معال،   
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 جو الثاين: خصائص ادلنتالفرع 

 :يكوهنا تناولت الكثَت من اعبوانب واليت يبكن ذكراىا فيما يل تعدد وسبيزت خصائص اؼبنتج

  ج واؼبؤسسةو الذىنية للمنت الصورةواحدة من األدوات الرئيسية لبناء  اؼبنتوجتعد جودة  :ادلنتوججودة  .1
وثيق بقيمة العميل  هاارتباط حبكم سواء سلعة أو خدمة اؼبنتوج، واعبودة ؽبا أتثَت مباشر على أداء ككل
 .1ورضاه

داء مهام معينة، فمن خالل رفع أبخصائص التصميم اليت تسمح للمنتجات  تتمثل يف :ادلنتوجصفات  .3
سُت وتقدًن منافع إضافية أو إضافة خصائص معينة تتمكن اؼبؤسسة من سبييز منتجاهتا عن اؼبناف

 اؼباديةالغَت  ائصأما اػبص الشكل، التصميم، اغبجم والغالف اللون، ادية، وتشمل اػبصائص اؼبللعميل
واعبوانب اؼبنافع  فهي ؾبمل لتباىي، الشعور ابلسعادة والراحةالتفاخر، اك  اػبدمات واألفكار شَت إىلت

 .االجتماعية واألخالقية

اليت و  ،إلضافة قيمة للعميلو طريقة أخرى وتصميم اؼبنتوج يةصبالو عد مظهر ي وتصميمه: ادلنتوجمظهر  .2
الء الذين يبدون عناية خاصة دورا كبَتا يف إاثرة وإظهار دوافع الشراء العاطفية لدى العم تلعب

تكون معيارا مهما وسببا يف ج ويفضلوهنا على بقية معايَت اعبودة األخرى لو ص اعبمالية للمنتئاصابػب
وظيفتو بصورة أفضل، فاؼببدأ األكثر أنبية يف  يؤديو ال تعكس ابلضرورة أن اؼبنتوجصبالية و  ،شرائو

 و.استخدامو  نتاجوساطة التصميم ستسهل اىو جعلو بسيطا، ألن ب اؼبنتوجتصميم 

عن اؼبنافسُت  وتبيُت اختالفها يز عروض منتجاهتاز طريقة سبكن اؼبؤسسة من سبييعد التمي ز:ييالتم .2
 من حيث التباين إىل ابإلضافة ،ابستخدام أظباء، إشارات، رموز، تصميم، أو مزيج من ىذه العناصر

 .2نوو لحجمو و 

وابلرغم من أن  ،اؼبنتوجيعترب التغليف اؼبرحلة النهائية أو اعبزء النهائي من عملية تصنيع  :فالتغلي .2
ظهر اؼب كونيؤدي نشاطا تروهبيا   أصبحمن اؼبؤثرات اػبارجية،  اؼبنتوجوظيفتو األساسية ىو ضباية 

ويبكن تلخيص  ،3الغطاء أو العبوة لو أتثَت على مدى قبول العميل ورضاه واؼبتمثل يفاػبارجي للمنتج 
 : يف الشكل اؼبوايل اػبصائص السابقة الذكر

 

                                                 
1
 .122، صمرجع سابق، عبد هللاأنيس اضبد   

2
 .112-112، ص3113، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، إدارة التسويق: منظور تطبيقي إسرتاتيجيعلي الفالح الزعيب،   
 .122، صمرجع سابق، عبد هللاأنيس اضبد  3
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 ادلنتوج(: خصائص 77الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .111، ص3113، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، إدارة التسويق: منظور تطبيقي إسرتاتيجيعلي الفالح الزعيب،  ادلصدر:

بل البد  ىل العميل بشكلو األويليف كثَت من اغباالت ال يصل إ اؼبنتوجمن الشكل السابق نالحظ أن 
، يف حجمو وألوانو وأن ىبتلف السعر على غالفوويبكن أن وبمل أن يوضع يف عبوة ووبمل اسم معُت، 

تتكامل مع  أثناء وبعد عملية البيع خدماتوأحياان يتم عرض وتوضيح منافعو أو اخفاءىا، كما يتم تقدًن 
تقدًن تشكليو واسعة عند عملية االختيار الثقة يف التعامل،  ،اعبودة، مستوى الضماانت اؼبنتج اؼبتمثلة يف

 واالنتقاء.

 جو مستوايت وتصنيفات ادلنت ادلطلب الثاين:

 أنبها كاآليت:وسيتم عرض  اؼبنتوجىناك العديد من اؼبستوايت والتصنيفات اليت هبا  
 جو مستوايت ادلنتع األول: الفر 

 The Total)الشامل  اؼبنتوجمصطلح عليها فقد أطلق  اؼبنتوجالذي يتضمنها  نظرا للعديد من اؼبستوايت

Product)،  ويشَت كل من(Kotler & Armstrong)  إىل ثالث مستوايت، وإن لكل مستوى قيمة معينة
 :1وؿبددة للعميل

                                                 
1
 . 111ص، 3111، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة ادلنتجاتمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، ؿب  

 اؼبنتوج

 اعبودة

 التصميم

 اػبصائص اؼبادية

 السعر

التجارية العالمة  

 الضمان التغليف

 اللون

 الشهرة

 خدمات ما بعد البيع
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من خالل  هاالناذبة واليت وبصل عليها العميل أو يتوقعوىو ما يتعلق ابؼبنفعة اعبوىرية : ادلنتوججوهر  .1
لذلك عند ، من اؼبنفعة الرئيسية أو اعبوىرية، ويطلق عليو ابؼبستوى األساسي والذي يتضاؼبنتوجشراء 

ن ىذا الفهم يؤسس غبل إ .هبب أن يشكل استنادا إىل ماذا يريد العميل أن يشًتي فعال اؼبنتوجتصميم 
اغبصول  ب يفعلى اؼبنفعة اعبوىرية اليت يرغ ركزوالذي يأوال،  العميلاؼبشكلة الرئيسية اليت يبحث عنها 

 عليها.

فو اػبارجي وتصميمو وغال ،الكيميائية للمنتجو  وىو ما يتعلق ابػبصائص الطبيعية :يالفعل ادلنتوج .3
ربويل اؼبنفعة اعبوىرية إىل منتج فعلي،  اؼبنتوجيف ىذا اؼبستوى وباول ـبططو و  ،واظبو التجاري وغَتىا

طريقة التجارية و  توعالمو، اظب جودتو،ربديد مستوى ، اؼبنتوجاألمر الذي يتطلب أن يتم تطوير ظبات 
 .وتغليف

لرئيسية للمنتج يتضمن ؾبموعة اؼبنافع واػبدمات اإلضافية اليت تدعم اؼبنفعة اادلدعم )ادلعزز(:  ادلنتوج .2
 وأنفقو من مال ووقت وجهد عند حصول دبامقارنة  اؼبنتوجالفعلي، واليت وبصل عليها العميل عند شراء 

يلخص الشكل اؼبوايل مستوايت ، و 1ؼبنتوجابوىو اعبوانب اؼبساندة اػباصة  اؼبلموس. اؼبنتوجعلى ىذا 
 :اؼبنتوج

 ادلنتوج(: مستوايت 78الشكل )

 
 .122ص، 3131، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، أصول التسويق: مدخل ربليليانجي معال،  ادلصدر:

                                                 
1
 .122، ص3111، اؼبكتبة العصرية للنشر، مصر، إدارة التسويق: عامل من اإلبداععبد القادر دمحم عبد القادر،   

 

  

اؼبنفعة 
اسيةاألس  

 جوهر المنتوج

 المنتوج المدعم

 المنتوج الفعلي

 الغالف

 اػبصائص
 العالمة

 اعبودة

 خدمات ما بعد البيع

 الًتكيب

 التوصيل والتسليم

 الضمان
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األخذ بعُت  على اؼبؤسسةيف اؼبستوى األول هبب  اؼبنتوجعندما يتم تصميم  نالحظ من الشكل السابق
 وذبسيدتصميم اؼبستوى الثاين يتم  وعند االعتبار اغباجة األساسية أو اؼبنفعة اعبوىرية اليت يرغب هبا العميل،

و اؼبنتج الفعلي، ىذا األخَت يدعم خبدمات يوالذي يطلق عل بكل صفاتو وفبيزاتوليكون ملموسا  اؼبنتوج
اؼبستوى أمام  ، وهبذا نكونقيمة إضافية للمنتج، الضماانت، التعليمات اليت تعطي البيع كخدماتإضافية  

  .اؼبدعم أو اؼبعزز اؼبنتوجالثالث أي 

 وجالفرع الثاين: تصنيف ادلنت

 .الصناعية نتجاتاؼباالستهالكية و  اؼبنتجات رئيسيُت صنفُت إىل اؼبنتجاتتصنف 

أو اؼبستفيدون الستهالكهم أو الستخداماهتم العمالء منتجات يقتنيها  ىي: االستهالكية ادلنتجات .أ 
وبدورىا تنقسم إىل ثالث  ،األخَت العميلويطلق عليها منتجات ، الشخصية حصرا أو ألسرىم

 ؾبموعات كاآليت:

النهائي يف اغبال وتشًتى بشكل متكرر  العميلىي منتجات استهالكية يشًتيها ادليسرة:  ادلنتجات .أ 
 العميلوتعرض يف أماكن قريبة للسكن غالبا ما يشًتيها  ،سبيل عادة إىل االعتدال وال تعترب غالية الثمن

 على اإلعالن للًتويج ؽبا من خالل الًتكيز على العالمة التجارية. اؼبؤسسة عتمدتو  ،1من أقرب متجر

ابؼبقارنة  العميليقوم عادة و بتكرار أقل،  الءالعمكية يشًتيها ىي منتجات استهال منتجات التسوق:  .ب 
صبع اؼبعلومات وقتا وجهدا يف  العميلها ينفق ئوعند شرا ،األانقةو لى أساس اؼبالئمة، اعبودة، السعر ع

 ابلتشكيلةسبتاز منتجات التسوق و ، أكثر وال تتكرر كثَتا ةكلفمصفقة الشراء تكون وعمل اؼبقارانت، و 
، يف احملالت الكبَتة يف اؼبدن ومراكز تواجد السكان وحىت احملالت الصغَتة تعرض واسعةالو  ةتنوعاؼب

 .2ومن األمثلة الشائعة اؼبفروشات، األاثث، اؼبالبس واألحذية وغَتىا

للحصول عليها، ويكون مستعدا  ادا خاصجه العميلاليت يبذل  اؼبنتجاتىي  :اخلاصة ادلنتجات .ج 
بغرض  اىؤ ا يتم شرا، وغالبا ماويقتنيهيها حىت يعثر عل آخر، أو ينتقل إىل مكان أطوللالنتظار وقتا 

، وتكون ميز دبواصفات وخصائص فريدة وربمل عالمات ذبارية معروفة وراسخةتتالتفاخر، كما 
مع أرابح اؼبنتجات اؼبيسرة  مقارنةأعلى بكثَت  أسعارىا مرتفعة وربقق من خالؽبا اؼبؤسسة أرابحا

 .3سوقتلومنتجات ا

                                                 
1
 .112ص ،مرجع سابقعلي الفالح الزعيب،   

2
 .222، ص3113، دار اؼبريخ للنشر، القاىرة، أساسيات التسويق ،فيليب كوتلر، جاري أرمسًتوذج، ترصبة سرور علي إبراىيم سرور  

3
 .122، ص3113-3111، منشورات جامعة البعث، مبادئ التسويقدمحم خالد اعباسم،   
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الصناعية كافة اؼبواد اليت يتم شراءىا من قبل اؼبؤسسات أو  اؼبنتجاتتشمل : الصناعية ادلنتجات .ب 
 :1مثل إعادة بيعها وة سواء إلنتاج منتجات أخرى أعمليات التشغيليالاألفراد بغرض استخدامها يف 

 العميل.الًتكيبات واآلالت الثقيلة يف الغالب تنتج وتصنع يف ضوء متطلبات ومواصفات  .أ 

 الصغَتة يف الغالب مبطية تباع عن طريق وكالء معتمدين. اتعداألجهزة واؼب  .ب 

 اؼبنتجاتمنتجات ملموسة عكس اجملموعتُت السابقتُت، وغالبا ما ربمل ىذه ىي األجزاء التامة الصنع  .ج 
 عالمة ذبارية فبيزة.

 .اؼبنتوجمواد اإلنتاج اؼبصنعة سبر بعمليات صناعية أخرى قبل أن تكون جزءا هنائيا يف  .د 

تدخل يف عملية اإلنتاج وتصبح مكوان أو جزءا من منتج آخر يبكن االنتفاع بو  ىي مواداؼبواد اػبام   .ه 
 .للعميلبشكل يقدم قيمة أكرب 

تستهلك بسرعة عادة أثناء اإلنتاج وتشًتى ابنتظام كلما دعت ىي منتجات لوازم التشغيل والصيانة  .و 
 اغباجة إليها.

 ج و ادلطلب الثالث: دورة حياة ادلنت

تبدأ من دخولو للسوق إلشباع وربقيق متطلبات العمالء  اؼبنتوجىي العملية اليت يبر هبا  اؼبنتوجدورة حياة 
لد مث ينمو وىبرج يو  حيث بعدة مراحل خالل دورة حياتو اؼبنتج يبر، 2إزالتو من السوق إىل غاية اختفائو أو

منتجات   حُت قد زبتفييف فًتة النضج ولفًتة طويلة، يف اؼبنتجاتقد تبقى فيو بعض و ، من السوق الحقا
أخرى أو تزال من السوق لعدة أسباب منها تشبع السوق أو زايدة حدة اؼبنافسة أو البفاض الطلب على 

 .معدل مبيعاتو أو البفاض اؼبنتوجىذا 

، التقدًن، النمو، اؼبنتوجمرحلة تطوير  خبمس مراحل وىييف دورة حياتو  اؼبنتوج وبتفصيل أكثر يبر
 :، واليت يبكن توضيحها كاآليتج والتدىورالنض

 الفرع األول: مرحلة تطوير ادلنتوج

العديد من اؼبراحل تضمن تاعبديدة، حيث  اؼبنتجات رتطوي أو لى ىذه اؼبرحلة مرحلة ابتكارطلق عي 
لذي وبول األفكار إىل ، تقييمها للوصول إىل البديل األمثل اىاتتمثل ابلبحث عن األفكار، تقليص عدد

عملية االنفاق على هبا وتبدأ  يبابل ذبر  الفكرة منتجا فعليا ىذه اؼبرحلة ال نسميخالل  ويف ،واقع ملموس
رف أمواال طائلة دون جٍت أية أرابح ودون أن يتم ص حيث، ابلنسبة للمؤسسة مرحلة مكلفةك اؼبنتوج

                                                 
1
 .132، صمرجع سابقؿبمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،   

2
 Anil MITAL and Others, Product Development, first edition, by Elsevier Inc, USA, 2008, p9. 
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فاؼبؤسسة ىنا زباطر  ،اؼبخاطرةويطلق عليها ىذه اؼبرحلة دبرحلة يف السوق،  اؼبنتوجيعرف مدى قبول ىذا 
صبيع  وبملنموذج زبرج اؼبؤسسة بو ، 1تخطيط وبدون أن ذبٍت أي ربحالمصاريف  تنفقأبمواؽبا فعال و 

 اؼبواصفات الرئيسية لو مثل الشكل، اغبجم، التصميم، األبعاد، الوزن وطريقة االستخدام.

 الفرع الثاين: مرحلة التقدمي

وتتميز ىذه اؼبرحلة ابلبفاض اؼببيعات بسبب ضعف  ،ألول مرة اؼبنتوجوىي اؼبرحلة اليت يتم فيها تقدًن  
هبذا  لعمالءواإلنتاج وقلة أو عدم وجد أرابح لعدم معرفة ا تكاليف التسويقوارتفاع  اؼبنتوجالطلب على ىذا 

 . 2لكونو جديد يف السوق ومل يطرح سابقا اؼبنتوج

 الفرع الثالث: مرحلة النمو

تتميز ىذه اؼبرحلة أبن اؼببيعات واألرابح ترتفع دبعدل و  ،مرحلة قبول السوق للمنتج اأيض يطلق عليها
كبَتة خصوصا إذا ما اتضح ؽبم أن منظور األرابح جذاب بشكل  أبعداد  ُتدخول منافسيتم يع و سر 

اؼبوجودة يف السوق مع  اؼبنتجاتوسبييزه عن  ؼبنتوجوذلك لنمو الطلب نتيجة معرفة العمالء اب ،خاص
اعبودة والسعر، وىذه اغبالة تقود إىل زايدة درجة التنوع و  قدًن منتجات أفضل من حيث التصميمتؿباولتهم 

اؼبطروحة يف السوق، وسبيل األسعار إىل احملافظة على مستوايهتا السابقة أو سبيل إىل  نتجاتاؼبيف تشكيالت 
 .3وانعكاس ذلك على رحبية اؼبؤسسة اؼبنتوجمبيعات ىذا  رفعااللبفاض التدرهبي هبدف 

 الفرع الرابع: مرحلة النضج

ويعطي رحبا منتظما إىل حد  اقد احتل مكانة يف السوق، وأصبح معروف اؼبنتوجيف ىذه اؼبرحلة يكون 
ويطلق على ىذه  ،بسبب االرتفاع يف حجم الطلب عليو، حيث تصل مبيعاتو إىل أعلى حجم وذلك 4ما

اؼبرحلة دبرحلة االزدىار من انحية مستوى األرابح واليت تفوق اؼبراحل األخرى، وتتميز بطول فًتاهتا قياسا 
وسبيل األسعار كبو االلبفاض التدرهبي حيث يستخدم ابؼبراحل األخرى كما تتصف ابؼبنافسة الشديدة، 

 السعر كأداة تنافسية مهمة من أجل رفع حجم اؼببيعات.

 

                                                 

 
1
 .22.ص3111/3112دار الفجر للنشر والتوزيع مصر، ،إدارة اإلنتاج والعمليات: ادلبادئ، األساسيات وادلناهج احلديثةؾبدى عبد هللا شرارة،  

2
 .33، ص3113، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، التمييز يف فن البيع والتسويق ووسائل ربقيقهؿبمود عبد الفتاح رضوان،   

3
 .33، صمرجع سابق ،، بشَت العالق الطائيضبيد   
 .21، ص3112، دار اعبماىَتية للنشر والتوزيع، ليبيا، التسويق احلديثبشَت عباس العالق،   4
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 التدهورالفرع اخلامس: مرحلة 

من السوق نتيجة لوجود منتجات إىل غاية خروجو  اؼبنتوجتًتاجع فيها مبيعات  اؼبرحلة األخَتة وىي 
عندما تزيد  اؼبنتوجما تقرر اؼبؤسسة إيقاف إنتاج  ةداوع ،األذواقتطور التكنولوجي أو تغَت أفضل بسبب ال

 .1التكاليف عن األرابح لقلة اؼببيعات

ير واإلدارة والتنظيم وعلى تتوقف على عوامل داخلية مثل القدرة على التطو  اؼبنتوجإن طول دورة حياة 
 رصاصالأقالم مثل  ورة حياةن ىناك منتجات ليس ؽبا د، ومع ذلك فإفسةمثل حدة اؼبنا خارجية عوامل

من  اؼبنتوجتدخل اإلدارة يف دورة حياة تأن يبكن كما . و ليس ؽبا مرحلة تدىور اؼبنتجاتألن ىذه  اؼبالعقو 
 .2دورة الثانية(لدورة )األمر الذي ىبلق ما يعرف إبعادة اخالل ضبالت الًتويج 

 اؼبنتوجدورة الربح واػبسارة، ولبيان العالقة بُت الدورتُت يتم سبثيل دورة حياة  اؼبنتوجيًتافق مع دورة حياة 
 وىو ما يوضحو الشكل اؼبوايل: ػبسارة دبنحٌت األرابح واػبسارةدبنحى اؼببيعات ودورة األرابح وا

 ادلنتوج(: دورة حياة 79لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

 
، 3112، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، القاىرة، كل ما ربتاج معرفته عن التسويقعبد اغبكم أضبد اػبزامى،  سيمون ميدلتون، ترصبة ادلصدر:

 . 22ص

ور( ىالتقدًن، النمو، النضج، التدالتطوير، دبراحل متعاقبة ) اؼبنتوجسبر مبيعات  من خالل الشكل
األرابح اليت وأتخذ  ،اؼبنتوجالزمن، لتشكل دبسارىا ىذا دورة حياة  خالل فًتة منودبعدالت مبو متباينة 

يبدأ  ءنتيجة لتغَت شدة اؼبنافسة أو تغَت أذواق العمال، و مسارا مشاهبا ؼبسار مبيعاتو اؼبنتوجتتحقق من بيع 
منحٌت األرابح اباللبفاض يف اؼبرحلتُت األخَتتُت يف الوقت الذي يستمر فيو منحٌت اؼببيعات ابالرتفاع 

 البسيط قبل دخولو مرحلة التدىور.
                                                 

 .12، ص3112، دار األسرة لإلعالم ودار عامل الثقافة للنشر، مهارات وفن إدارة ادلنتجات والتسويقضبزة اعببايل،   1
، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة، إدارة العمليات اإلنتاجية: مدخل اسرتاتيجياؼبنصور، سعود ؿبمود مندورة، انصر عقيل كدسة، كاسر نصر     2

 .121ص، 3111

مرحلت 
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 أساسيات حول تطوير ادلنتوج ادلبحث الثاين:

وذلك للعديد تعد عملية تطوير وتقدًن منتجات جديدة من التحدايت الرئيسية اليت تواجو اؼبؤسسات 
 منتوج شديدة، تقليل ـباطر االعتماد علىاؼبنافسة ال مواجهة تدىور اؼبنتجات اغبالية، نهامن األسباب م

واحد واستغالل الفرصم التسويقية اليت قد تنتج من وجود حاجات غَت مشبعة يف السوق أو وجود 
، ومن خالل ىذا اؼببحث جديدةوجود اخًتاعات واكتشافات  وت تسويقية وإنتاجية غَت مستغلة أإمكاان

 تو.ربدايأىم و  تو، أنبيبوأسبامفهوم وخصائص تطوير اؼبنتوج، مراحلو وتصنيفو،  تناوليتم س

 ج و تطوير ادلنت مفهوم وخصائصادلطلب األول: 

وتعزيز  نشاط اؼبؤسسة يةمن العمليات األساسية للمحافظة على استمرار  اؼبنتجاتتعد عملية تطوير 
وذلك من خالل  ،التطور اغباصل يف البيئة احمليطةقدرهتا على اؼبنافسة يف األسواق اليت تعمل فيها ومواكبة 

تقدًن مفهوم تطوير اؼبنتوج وـبتلف  سيتم معاعبةوعليو  جات جديدة أو ربسُت منتجات قائمةتقدًن منت
 أبعاده.

 ج اجلديدو الفرع األول: مفهوم تطوير ادلنت

اعبديدة على أنو ال يوجد تعريف ؿبدد أو متفق عليو بُت  اؼبنتجاتيات دراسة تطوير تشَت أدب
 التعاريف نذكر ما يلي: من بُت ىذهو ، عبديدا اؼبنتوج الباحثُت يف تعريف

 اجلديد ادلنتوجمفهوم   .7
اغبايل، وذبذب للمؤسسة  العميلأو خدمة تساير التطور والتغَت يف رغبات  منتجأي اعبديد ىو  اؼبنتوج .أ 

 . 1جدد عمالء

عالمات ذبارية جديدة تطورىا اؼبؤسسة أو اؼبنتوج تطوير و أو تعديلأو  ربسُت يعرف اؼبنتوج اعبديد أبنو .ب 
 . 2من خالل جهودىا يف البحث والتطوير

سواء  اؼبنتج مواصفات وخصائصيف  أو إضافة أو ربسُت تطوير أو تغيَت يشَت اؼبنتوج اعبديد إىل أنو .ج 
 .3اؼبادية أو غَت مادية، واليت تؤدي إىل إشباع متطلبات ورغبات العمالء اغباليُت أو اؼبرتقبُت

                                                 
1
 .122، ص3112 دار غيداء للنشر، عمان، األردن،، إدارة التسويق: أسس ومفاهيم معاصرة، وآخرون سعدون ضبود جثَت الربيعأوي  

2
، 3113(، 22( االصدار )2، ؾبلة القادسية للعلوم اإلدارية، اجمللد )ادلقدرات اجلوهرية وأثرها يف تطوير ادلنتجات اجلديدةجواد ؿبسن راضي،   

 .22ص
3
 .23ص، 3131(، 3) العدد(، 12) ، ؾبلة معارف، اجمللداالبتكار يف ادلنتج اجلديد بني مقومات النجاح ومعوقات الفشلدمحم مسلم، رابح أوكيل،   
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سواء على شكل منتج  اؼبنتجاتاعبديد على أنو كل ابتكار أساسي يف ؾبال  اؼبنتوجينظر البعض إىل  .د 
اغبالية، أو  اؼبنتجاتبديل أو منتج جديد مكمل للمنتج الرئيسي، أو إضافة طرق جديدة لتمييز 

 .1اؼبنتجاتحدوث تغيَتات شكلية أو جوىرية لتحسُت أداء ىذه 

يف معها، أو التعامل  ا يسبق إنتاجهأو اػبدمة اليت مل اؼبنتوجأبنو اعبديد  اؼبنتوجإىل  اؼبؤسسةنظر تكما    .ه 
 .2أو اػبدمة اليت يشًتيها أو يستخدمها ألول مرة اؼبنتوجأنو ىل اؼبنتج جديد على إينظر العميل حُت 

 :3وىيثالث فئات  من يرى أن مفهوم اؼبنتوج اعبديد ربدده ىناكو  .و 
اليت تكون مبتكرة وفريدة وزبتلف بشكل جوىري عما ىو  اؼبنتجاتاعبذري: ىي  بتكاراالنتجات م -

 موجود من منتجات.

اليت تؤدي إىل التمييز و  اليت ربدث عليها تغَتات اغبالية اؼبنتجات ىيمنتجات االبتكار التدرهبي:  -
 الواضح بينها.

ألول مرة ولكنها  تنتجهااليت و اليت تكون جديدة ابلنسبة للمؤسسات  اؼبنتجات اؼبقلدة: وىي اؼبنتجات -
 ال تكون جديدة يف السوق.

صلة ابؼبنتج القائم التغيَتات أو التعديالت أو التحسينات اغبا نوأؼبنتج اعبديد على اكن تعريف يبومنو 
 يؤدي، و معا همأو السوق أو كلأو العميل على اؼبؤسسة واػبدمات اؼبرافقة لو أو تطوير منتج جديد سباما 

  ستقبلية.الء اغبالية أو اؼبورغبات العم متطلباتإشباع  إىل

 اجلديدة ادلنتجاتتطوير   .2

ونشاط  اؼبنتوجاعبديدة من األنشطة التسويقية اؼبهمة خالل دورة حياة  اؼبنتجاتتطوير  عملية عتربت
 وىي تعٍت: اؼبؤسسة ككل

4تلك األنشطة اليت تؤدي إىل وظيفة جديدة نسيبا على أهنا اؼبنتجاتتعرف عملية ذبديد وتطوير  .أ 
. 

ديدة ابلسوق، عملية التطوير والتجديد ىي ـبتلف األعمال اليت تقوم هبا اؼبؤسسة لطرح منتجات ج  .ب 
، القائم اؼبنتوجإدخال تطوير وربسُت على  أو معروفخلق منتج جديد مل يكن وتشمل ىذه العملية 

                                                 

 
 .122، صمرجع سابقسعدون ضبود جثَت الربيعاوي,  1
2
، دار زىران للنشر والتوزيع، عمان، أثر التخطيط اإلسرتاتيجي يف تسويق اخلدمات: قطاع االتصاالت األردنيةعلي دمحم حسن بٍت مصطفى،   

 .123، ص3111
3
 .22، صمرجع سابققبم، عبود قبم   

4
أفريل  ،(3، ؾبلة ؾباميع اؼبعرفة، العدد )سياسات ادلنتجات ابدلؤسسات اإلنتاجية مع دراسة شركة خزف اتفنة دبغنيةدمحم تربش، ظبية طالب،   

 .12، ص3112
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أو إىل ربسُت شكلو  ربسُت أدائو من جوانبو اؼبختلفة أو تؤدي إىل ديدةتعطيو منافع واستعماالت ج
 اؼبنتجاتتطوير وربسُت أو  األصلي اؼبنتوجومظهره، كذلك يشمل خلق منتجات اثنوية جديدة جبانب 

 .1الثانوية وتوسيع ؾباالت استعماالهتا ومنافعها

ربقيق حالة التوافق بُت رغبات العمالء والطلب  أوالىا إىل اعتبارين اثنُت اؼبنتجاتتستند عملية تطوير   .ج 
وير ربقيق التط قدرة اؼبؤسسة علىاثنيا اؼبستمر على منتجات اؼبؤسسة اإلنتاجية من اعبهة اؼبستفيدة، 

 .2وامكاانهتا ميتالءاؼبناسب دبا 

أو على استخدامات جديدة أو  على معارف أو تكنولوجيات جديدة اؼبنتجاتنطوي عملية تطوير ت .د 
 .3اؼبعارف أو التكنولوجيات القائمةؾبموعات من 

ىي عملية خلق منتجات ذات خصائص جديدة أو ـبتلفة لتقدًن منافع  اؼبنتجاتومنو عملية تطوير 
ا كليأو تشكيل منتج جديد   أو طريقة عرضو وتعديل اؼبنتوجشمل تطوير تقد و  ،جديدة أو إضافية للعمالء

 ابستخدام معارف وتكنولوجيا قائمة أو جديدة.
 ج الناجحو الفرع الثاين: خصائص تطوير ادلنت

الناجح منتجات يبكن  اؼبنتوجمن وجهة نظر اؼبستثمرين يف مؤسسة ىادفة للربح، ينتج عن تطوير 
ستخدم طبسة تو ر، ية بسرعة وبشكل مباشا ما يصعب تقييم الرحبلبتاجها وبيعها بشكل مربح، ولكن غاإن

 :4يوى اؼبنتوجوكلها تتعلق يف النهاية ابلربح بشكل شائع لتقييم أداء جهود تطوير أبعاد 

يف هناية اؼبطاف يف اغبصة السوقية والسعر الذي يرغب العمالء  اؼبنتوجتنعكس جودة  :ادلنتوججودة  .1
، حيث يرغب العمالء يف دفعو مقابل ذلكىي احملدد النهائي للسعر الذي  اؼبنتوججودة ف ،يف دفعو

ما ، حيث تطرح اؼبؤسسة التساؤلُت التالُت يف السوق من خالل جودتو اؼبنتوجتنعكس حصة مكاسب 
 العمالء؟الناتج عن جهود التطوير؟ ىل يليب احتياجات  اؼبنتوجمدى جودة 

                                                 
1
 .312-312، ص3111، دار اغبامد للنشر، عمان، األردن، إدارة العمليات اإلنتاجية،  كاسر نصر اؼبنصور  

2
 .111ص 3113، دار اغبامد للنشر، عمان، األردن، التسويق وادلكانة الذهنية: منظور إسرتاتيجيدمحم عبد الوىاب دمحم العزاوي،   

3
 Manuel d’Oslo, Principes directeurs proposes pour le recueil et l’interprétation des données sur 

l’innovation technologique, 3 édition, Paris, France, 2005, P 56. 
4
 Look : 

- Karl T. ULRICH and others, Product Design and Development, seventh edition, Published by McGraw-

Hill Education, New York, 2020, p.p.2-3. 

- Anil Mital and others, Product Development, second edition, published by Elsevier Inc, Amsterdam, 2014, 

p22. 
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تشمل ىذه التكلفة اإلنفاق على اؼبعدات واألدوات الرأظبالية ابإلضافة إىل التكلفة  :ادلنتوجتكلفة  .2
مقدار الربح الذي ربققو اؼبؤسسة غبجم  اؼبنتوجربدد تكلفة و  ،اؼبنتوجاإلضافية إلنتاج كل وحدة من 

مثل تكاليف  ىي دالة لكل من التكاليف الثابتة اؼبنتوجتكلفة  ، حيثمعُتمبيعات معُت وسعر 
طوير. البحث والت، ةليد العاملا ،تكاليف اؼبواد مثل التكاليف اؼبتغَتةو األدوات واؼبعدات الرأظبالية، 
 ؟اؼبنتوجة تصنيع ما ىي تكلفوتطرح اؼبؤسسة التساؤل التايل 

 سية والتطورات التكنولوجيةقوى التنافلوبدد وقت التطوير مدى استجابة اؼبؤسسة ل وقت التطوير: .3
مدى سرعة كما وبدد  ،عوائد االقتصادية من جهود الفريقعن مدى سرعة تلقي اؼبؤسسة لل فضال

ويبكن استخدامو كمقياس لنجاح  ،إىل السوق العوائد االقتصادية اإلصبالية لالستثمار اؼبنتوجوصول 
ما مدى سرعة إكمال الفريق عبهود تطوير ولغرض ذلك تطرح اؼبؤسسة التساؤل التايل جهود التطوير. 

 ؟اؼبنتوج

، الستثمار اؼبطلوب لتحقيق األرابحمن ا اتكون تكلفة التطوير جزءا كبَت  عادة ما تكلفة التطوير: .4
 ؟اؼبنتوجكم أنفقت اؼبؤسسة للتطوير  وؼبعرفة ذلك تطرح اؼبؤسسة التساؤل التايل

ثر  بشكل أك اؼبنتجاتاستخدامها لتطوير  ىي أحد األصول اليت يبكن للمؤسسة: القدرة على التطوير .5
عكس اؼبعرفة اليت تنتلو اآلخر  ااؼببتكرة الناجحة واحد اؼبنتجاتتطوير وب ،يف اؼبستقبل كفاءة وفعالية

ىذا بدوره يف  وينعكس ،قادرة على األداء بكفاءة وفعاليةتصبح  تها اؼبؤسسة على مدار فًتة زمنيةاكتسب
و، ولتحديد مدى قدرهتا على التطوير تطرح اؼبؤسسة التساؤل البفاض تكاليفو  تقليل وقت التطوير

ىل الفريق واؼبؤسسة أكثر قدرة على تطوير منتجات مستقبلية نتيجة ػبربهتم يف مشروع تطوير  التايل
 ؟اؼبنتوج
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  ادلنتوجيف ومراحل تطوير الثاين: تصن ادلطلب
توضيح ذلك وجهات نظر الباحثُت وألجل بتعدد وتباين  ومراحل تطوير اؼبنتوج اتتصنيفتعددت 

 .ما مت االتفاق عليو تناولسيتم 
 ادلنتوجول: تصنيف تطوير الفرع األ

 :1الفئات التاليةاعبديدة إىل  اؼبنتجاتتصنيف ب نو قام الباحث

تعترب و ىي منتجات مبتكرة يتم إدخاؽبا ألول مرة يف العامل وزبلق سوقا جديدا،  :للعاملمنتجات جديدة  .7
ربتوي عادة على تطور ىام يف التكنولوجيا مثل اكتشاف  مل تكن متاحا من قبلاخًتاعات جديدة 

 جديدة تصميمات ظهور إىل يؤديفة سباما فبا أو التعامل مع التكنولوجيا اغبالية بطريقة ـبتل جديد
 .Appleمن  Ipad أمثلة ذلكومن  ربدث ضجة

توفر  ،السوق إال أهنا جديدة ابلنسبة للمؤسسة يفليست جديدة  منتجاتىي  :وط إنتاج جديدةخط .2
 Sonyو Googleدخلت كل من  ألول مرة على سبيل اؼبثالسوق ىذا الة الدخول إىل فرصؽبا 

 .Samsungو Appleسوق اؽبواتف الذكية للتنافس مع رواد السوق  Microsoftو

الفرق ، اعبديدة أعاله اؼبنتجاتىي منتجات فرعية من خطوط  :اإلنتاج احلالية إضافات إىل اخلطوط .3
عن  اكبَت  اىبتلف اختالف اؼبنتوجيف ىذا السوق، فإن  اؼبنتجاتىو اؼبؤسسة لديها ابلفعل ؾبموعة من 

التمييز بُت ىذه الفئة واألوىل و  ،احبيث يكون خطا جديد ااغبايل، ولكنو ال ىبتلف كثَت  اؼبنتوجعرض 
كانت طابعة اغبرب النفاث اؼبلونة   على سبيل اؼبثال عض اػبصائص يف خط اإلنتاج اغبايلىو إضافة ب

 إضافة إىل خطها الثابت من طابعات ضخ اغبرب. Hewlett-Packardمن 

اغبالية يف  ىي منتجات جديدة بديلة للمنتجات :سينات وتعديالت على منتجات قائمةإجراء رب .4
العديد من  Hewlett-Packardخط إنتاج اؼبؤسسة على سبيل اؼبثال تلقت طابعة ضخ اغبرب من 

، ىذا ما أدى إىل إدخال زبفيضات راجعة مت ربسُت األداء والفعاليةالتعديالت دبرور الوقت ومع كل م
 قيمة مضافة.  وبققيف تكاليف التصنيع فبا 

على أهنا جديدة من منظور  اؼبنتجاتظر إىل ىذه الفئة من ني قد ال :منتجات قائمة بتكلفة أقل .5
ابلنسبة ألولئك الذين ال ) للعمالءويرجع ذلك إىل حد كبَت إىل أهنا ال تقدم أي فوائد جديدة  تسويقي

بيع منتج ابىض الثمن بذلك ويصبح ، اؼبخفض على غرار السعر (يف اؼباضي يستطيعون شراء اؼبنتوج
كوهنا   د تكون مهمة للغايةق ه الطريقةىذ لمؤسسةلفبالنسبة  ،تنافسي منتجا جديدابسعر أقل أو بسعر 

تنتج عالية  قيمة مضافة أقل فتحقق بذلك اليف إنتاجتك توفر القدرة على تقدًن أداء مشابو مع

                                                 
1
 Paul TROTT, Innovation Management and New Product Development, Sixth Edition, Pearson Education 

Limited, United Kingdom, 2017, p494. 
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من خالل عمليات التصنيع  ، ويتم زبفيض التكاليف عن طريق ربسُتأكرب للمؤسسة مكافآت اؼبالية
 .من حيث التكلفة األكثر الفعالية ختلفةاؼب واداؼبستخدام اب وأ  األجزاء اؼبتحركة تقليل عدد

عالقة ، واليت ؽبا ستعماالت جديدة للمنتجات اغباليةىي اكتشاف ا :ادلنتجاتإعادة ترتيب مواقع  .2
 .بقدر ما يتعلق ابلتطوير التقٍت بتصور العميل والعالمات التجارية

 جو ادلنتالفرع الثاين: مراحل تطوير 
فكار، مرحلة ربليل اعبديد مرحلة توليد األفكار، مرحلة غربلة األ اؼبنتوجتتضمن مراحل تطوير 

 .1للسوق اؼبنتوجإدخال اختبار التسويق وأخَتا مرحلة  مرحلة، تطوير اؼبفهوم حلةاألعمال، مر 
حيث  وفحصها، تجميع األفكار اعبديدةبتبدأ  اؼبنتوجعملية تصميم وتطوير توليد األفكار:  مرحلة .1

اعبهة اليت تستطيع أن تتبُت  اآلخر ىوؼبؤسسة، وىذا اب قسم البحث والتطوير يف النقطة البداية تكون
 .تبٌت على حقائق علمية وتكنولوجيةضعها يف صورة تعليمات وتطبيقات عملية لتمدى قباح الفكرة 

على قائمة من اؼبعلومات يتم تدوينها  ربصل إدارة اؼبؤسسة والعاملون يف ؾبال تطوير وتقدًن منتج جديدو    
ومن مث مراجعتها وربليلها وإجراء الًتتيب اؼبناسب حسب أنبية اؼبعلومات ومن خالل ذلك يتم حصرىا 

 :2در األفكار أو اؼبعلومات لعملية التطوير عديدة أنبهاامصوتعد  ،وتصنيفها وصوال إىل حصر فكرة اؼبنتوج
 مؤسسة:العاملني يف األقسام ادلختلفة لل . أ

 بغيةاكتشاف الكثَت من التعديالت  واليت تؤدي إىلقد أتيت األفكار من العاملُت يف األقسام اإلنتاجية  -
 ؛اؼبنتجاتتطوير 

 ورغباهتم؛ العمالءإرادة  أفكارا ينقلون فيهايف ؾبال البيع  العاملون يقدمواقد  -

األفكار من خالل متابعة التطور العاملون يف اجملال اؽبندسي ليدىم مسانبات فعالة يف تقدًن  -
 التكنولوجي واؽبندسي اغباصل يف البيئة احمليطة؛

 قد يقوم اؼبصممون ابقًتاح تعديالت على النماذج اغبالية. -

واليت ينتجها  اؼبماثلة اؼبنتجاتيتم ذبميع عينات من  :فسةادلنا ادلنتجاتمن خالل دراسة تصميمات  . ب
وتسلم ىذه العينات لقسم البحث لتحليلها أو فكها  ،اآلخرون يف الداخل أو يف بعض البلدان اؼبتطورة

وتسجل نتائج الدراسة يف شكل تفصيلي وبدد  ،إىل أجزاء وإجراء سلسلة من االختبارات عليها
 .م هبا كل منتجؼبواصفات اليت يلتز كل تصميم وا  األفكار الرئيسية اؼبوجودة يف

                                                 
1
 .22، ص3111، األكاديبيون للنشر، عمان، األردن، إدارة التسويق ادلعاصر،  أضبد يوسف دودين  

2
 أنظر:  

 .122، صمرجع سابق وآخرون، كاسر نصر اؼبنصور -

 .322-322، صمرجع سابقؿبمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف،  -

 .122، صمرجع سابق، وآخرون كاسر نصر اؼبنصور -
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اؼبنافسون يعملون ف ،وتقدًن منتجات جديدة اؼبنتوجيعطي مسانبات كبَتة يف تطوير  :ربليل ادلنافسة .ج 
اغبصول على  ىذه األخَتةق على منتج اؼبؤسسة، وال تستطيع بشكل دائم على تقدًن منتجات تتفو 

إىل  افاؼبستقبل فبا يدفع العاملُت هبو معلومات من اؼبؤسسات اؼبنافسة واليت تتعلق دبا سوف يقومون ب
 مات تتعلق دبا يفكر بو اؼبنافسونتتبع االشاعات والنشرات والصحف والدورايت للحصول على معلو 

وىذه اؼبسانبة من قبل العاملُت يف االستخبارات التسويقية تعترب من اؼبسانبات ، يقدمونسوف وماذا 
 .الفعالة يف تقدًن األفكار

مسانبة فعالة يف ؾبال ربديد اؼبستوى التكنولوجي ىذا التحليل يعترب  :لصناعةربليل اذباهات ا .د 
 .اليت هبب استخدامهاكو وتطبيقو والتقنيات اؼبطلوب امتال 

واالستفسار مباشرة وذلك ابختيار عينة من العمالء اؼبتوقعُت للمنتج ؼبقابلتهم  :إجراء أحباث تسويقية .ه 
 .اؼبنتوجمنهم عن رغباهتم ابلنسبة لتصميم 

يف ؾبال تطوير  مهمة اؼبخًتعُتاؼبكتشفُت و  تعد أحباث :ن من األفراد ادلستقلنيو ادلخرتعن و و دلكتشفا .و 
 اؼبنتجات.

ـبتلف و  ،يت يزودون هبا اؼبؤسسةؽبم مسانبات يف تطوير األفكار من خالل اؼبعلومات ال :ادلوردون .ز 
 منتجات جديدة.فكار وتطويرىا لتقدًن األاليت تساىم يف طرح  مقًتحاهتم

بعد االنتهاء من طرح العديد من األفكار يتم غربلتها وتصفيتها للوصول إىل غربلة الفكرة: مرحلة  .3
ورغبات  متطلباتاألفكار اليت يبكن ربويلها إىل منتج مربح للمؤسسة من خالل قدرتو على تلبية 

أن اؼبخاطر عالية أو أن  أو منخفض اؼبنتوج، وقد تستبعد الفكرة ألن الربح اؼبتوقع من 1العمالء
كما أن يف ىذه اؼبرحلة توفر اؼبؤسسة أمواال كثَتة   ،امتطلبات إنتاجو أكثر فبا يتوفر لدى اؼبؤسسة حالي

ابستبعاد األفكار غَت العملية قبل االنفاق عليها، وحىت ابلنسبة لألفكار اليت ذبتاز ىذه اؼبرحلة هبب 
اليت تسمح بتحويل صبيع األفكار اعبديدة  الكافية اؼبوارد ةى اؼبؤسسليس لد وترتيبها حسب األولية ألن

 .2إىل منتجات
إن اؽبدف من تصفية وغربلة األفكار ىو الوصول إىل اختيار الفكرة اليت سبكن اؼبؤسسة من تقدًن 

ولكي تتمكن من ذلك فإهنا تركز على األفكار  ،منتج أو منتجات سبكنها من البقاء واالستمرار يف السوق
 هبب على اؼبؤسسة يف ىذه اؼبرحلة اغبذر من خطأين:، و اعبيدة وتعمل على إسقاط األفكار الفاشلة

مقاييس ىذه اؼبؤسسة ؿبافظة جدا وتكون  ن تسقط اؼبؤسسة فكرة مشروع انجحوىو أ خطأ اإلسقاط: .أ 
 القائمة وعدم تغيَت بعض خصائصها. اؼبنتجات دارهتا تعتمد فلسفة عدم التوجو إىل تغيَتإو 

                                                 
1
 .113، صمرجع سابق، عبد هللاانيس اضبد   

2
 .331-331، ص3111، حقوق الطبع والنشر ؿبفوظة للمؤلف، مصر، التسويق ادلعاصردمحم عبد هللا عبد الرحيم،   
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حداث ألابعة اىو استمرار دعم اؼبؤسسة لفكرة جيدة وتعمل على تطويرىا من دون مت خطأ التصور: .ب 
 والتغَتات اليت حدثت وقد ربدث بعد إهباد الفكرة أي تًتك األسواق وما وبصل فيها من تغَتات.

من خالل كمية  اؼبنتوجتقوم بتقييم فكرة  اؼبنتوجرار مفهوم عند قيام اؼبؤسسة إبقعمال: ربليل األمرحلة  .2
وكذلك السعر والربح اؼبتوقع لتحدد إذا كان  اؼبنتوجالتكاليف اؼبتوقعة لتصميم وإنتاج  ،اؼببيعات اؼبتوقعة

 ها.وبقق أىداف اؼبنتوج
تشاهبة وعمل دراسة اؼبولتقدير حجم اؼببيعات على اؼبؤسسة أن تقوم دبعرفة اؼببيعات السابقة للمنتجات 

وعليها أيضا التنبؤ ابغبد األعلى واألدىن للمبيعات  ،مسحية للسوق واستخدام األساليب اؼبمكنة واؼبتاحة
اؼبتوقعة ؼبعرفة درجة اؼبخاطر، وبعد تقدير حجم اؼببيعات اؼبتوقعة تكون اإلدارة قادرة على معرفة حجم 

اإلنتاج واإلدارة و  الدراسات واألحباثقسم من قبل  ف يتموتقدير حجم التكالي ،اؼبتوقعة للمنتوج األرابح
 ة إعداد النموذج األساسي للمنتج.إىل مرحل اؼبنتوجوبعد الدراسة والتحليل يتم ربويل مفهوم  ،1اؼبالية

الذي سيتم  اؼبنتوجيتم يف ىذه اؼبرحلة ربويل الفكرة اليت مت اختيارىا إىل مفهوم تطوير ادلفهوم: مرحلة  .2
واليت  2فتو وميزاتووصف شكلو ووظيك والسمات مصحواب دبجموعة من اؼبواصفات تقديبو إىل السوق

بناء اؼبكانة الذىنية للمنتج الفعلي لاؼبستهدف وتشبع حاجاتو ورغباتو يل للعم تكون ذات األنبية
يف  كما يبكن،  الفعلي اؼبلموس اؼبنتوجوإمبا يشًتون  اؼبنتوجفالعمالء ال يشًتون فكرة ، 3ل تقديبوماحملت

 .ؼبنتجات التنافسية وتربير اقتصادي للمشروعا ربليلىذه اؼبرحلة 

لة ما قبل اإلنتاج إنشاء وتقييم إصدارات متعددة ؼبرح االختبار مرحلة : تتضمناختبار التسويقمرحلة  .2
ما يتم إنشاء مباذج أولية للمنتج أبجزاء هتدف إىل إنتاج أجزاء ؽبا نفس اؽبندسة  عادةو  ،الفعلي للمنتج

عة ابلعمليات الفعلية اليت نالفعلي ولكن ليس ابلضرورة مص اؼبنتوجوخصائص اؼبواد كما ىو معد لتصنيع 
 سيعمل حسب اؼبنتوجيتم اختبار النماذج األولية لتحديد ما إذا كان و  ،يف اإلنتاج ستستخدمها

اء النماذج األولية يتم إنش وعموما ، احتياجات العمالء الرئيسييبيل اؼبنتوجالتصميم وما إذا كان 
عملية التجميع  أبجزاء توفرىا عمليات اإلنتاج اؼبقصودة ولكن قد ال يتم ذبميعها ابستخدام )التجريبية(

، بل العمالءن قمأيضا تبارىا يتم اخكما   واسع داخلي على نطاق ، وتتم عملية التقييمالنهائي اؼبقصودة
التغيَتات ؼبعرفة قية اؼبوثو درجة ألداء و ربديد مستوى االنماذج األولية التجريبية  ويبكن من خالل ىذه

 .4اؽبندسية الالزمة للمنتج النهائي

 

                                                 
1
 .122، ص3112، دار اليازوري للنشر، عمان، األردن، أثر اخلصخصة على إدارة تطوير ادلنتجاتإبراىيم عواد أبو فالحة اؼبشاقبة،   

2
 Karl T. Ulrich and Others, Op.Cit, p16.  

3
 .113، صمرجع سابق، عبد هللاانيس اضبد   

4
 Anil Mital and Others, Op.Cit, p12. 
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يف بداية ىذه اؼبرحلة يتعُت على إدارة التسويق استنادا إىل اختبار ق: سو لمرحلة إدخال ادلنتوج ل .2
قد يتبُت من نتائج اختبارات التسويق ضرورة و التسويق أن ربدد التغيَتات اؼبطلوبة يف اؼبزيج التسويقي، 

أو تعديل  تضمن منافذ أكثرتط التوزيع حبيث أو تعديل خطو  اؼبنتوجتغيَت واحد أو أكثر من خصائص 
وهبب أيضا على اؼبؤسسة يف ىذه اؼبرحلة أن ربدد اؼبتطلبات ، اؼبنتوجالًتوهبية أو تغيَت سعر  اعبهود

إحداث التغيَتات بعد ، و 1الالزمة لإلنتاج اعبديد وتوفر اؼبتطلبات اؼبادية الالزمة والعمال الالزمُت
 اؼبنتج اؼبناسبة ؼبرحلة التقدًن سًتاتيجيات التسويقيةالووضع ا لإلنتاج الفعليتبدأ عملية التجهيز  الالزمة
 .للسوق

 جو ادلنتأمهية تطوير و  ادلطلب الثالث: أسباب
ؼبطلوب يف توجيو ـبتلف أنشطة اؼبؤسسة وربقيق الرضا واالشباع ا ادورا رئيسي اؼبنتجاتتلعب 

يبر  كونوطويال   اؼبنتج ال يدوم، وقد مث ضمان استمرارية مبو اؼبؤسسة ومن الحتياجات ورغبات العمالء
وعليو ، ة ظهور مشكالت تؤثر على مبيعاتوبدروة حياة ربدد اؼبدة اليت يبقى فيها يف السوق إىل غاية بداي

 أسباب وأنبية تطوير اؼبنتوج وأىم التحدايت اليت تواجهو.  سيتم التعرف على
 وجتول: أسباب تطوير ادلنالفرع األ

اسية ألي إسًتاتيجية إدارية وتسويقية إن عملية تطوير منتجات جديدة أصبحت من اؼبكوانت األس
فيما تقدمو من  للمؤسسات، فلقد أصبح قباح أية مؤسسة مرتبط يف قدرهتا على التجديد واالبتكار

وقدرهتا على التنافس يف  ،منتجات أو تضيفو ػبطوط منتجاهتا ابلشكل الذي يعزز من مكانتها يف األسواق
 اؼبنتجاتوبناء عليو فإن أسباب تطوير  ،والتغيَت اؼبستمر والسريعالشديد تتسم ابلتنافس  اليت بيئة األعمال

 إليها من خالل ما يلي: التطرقاعبديدة يبكن 
ما  مواكبة ضرورة على اؼبؤسسات التكنولوجي للتطور السريعة االستجابة فرضت التطور التكنولوجي: .1

اؼبنتجات القائمة يف يف ـبتلف اجملاالت اإلنتاجية اليت يبكن أن ذبعل هبري من تطورات وإبداعات 
إىل منتجات جديدة  ربولاتباع االسًتاتيجيات أو السياسات اؽبادفة البتكار أفكار من خالل خطر، 

زبتلف ابختالف ؾبموعة من واليت أو معدلة، وهبدر اإلشارة ىنا إىل مدى درجة التطوير اؼبمكن 
.ىاوغَت اؼبؤسسة، اؼبوارد اؼبالية  اؼبؤثرة على عملية التطوير كالعوامل التنظيمية، حجم العوامل اغباكمة

2  
على اؼبؤسسة العمل ابستمرار للبقاء يف حيز اؼبنافسة، فزايدة اؼبنافسة ىي واحدة من  ادلنافسة: .2

 فكل مؤسسة تكافح من أجل جذب ،إىل ابتكار وتطوير منتجات جديدة األسباب اؽبامة اليت تدفع
بشكل أكثر فعالية  على اؼبنافسُت وإلرضائهممن خالل تقدًن منتجات متفوقة يهم عل العمالء واغبفاظ

                                                 
1
 .312، صمرجع سابقعبد القادر دمحم عبد القادر،   

2
 .32، صمرجع سابقابراىيم عواد أبو فالحة اؼبشاقبة،   



  الفصل الثالث أهمية إدارة الجودة الشاملة في تطوير المنتوج

 

103 

 

وكفاءة، وأمام ىذا التحدي فإن أحد األسباب اؼبؤدية ؽبذا التفوق ىو ضرورة اعتماد اؼبؤسسة على 
التطوير اؼبستمر واؼبتواصل  من خالل ىدافهافظة على مكانتها وربقيق أتقدًن منتجات جديدة للمحا

 .يفقد ميزتو التنافسية ال لكيللمنتج 
تسعى اؼبؤسسات الرائدة إىل ربقيق التواصل اؼبستمر سواء مع  التواصل ادلستمر مع العمالء: .3

اؼبسانبُت لتحريك األموال واستثمارىا حسب اؼبستجدات البيئية، والتواصل مع اؼبوردين الذين يهمهم 
تقدًن مواد أو منتجات نصف مصنعة جديدة أو غَتىا من وقت إىل آخر ابعتبار أهنم من اعبهات 

ا كتشاف الفرص كمكذا ا و  ابستمرار،ورغباهتم  متطلباهتمتتغَت ل ات العمالءؤثرة يف أذواق ومتطلباؼب
 . 1العمالء اغباليون واحملتملونكل ونوعا وتطويرىا وربويلها إىل منافع غبل اؼبشكالت اليت يعاين منها  

وىنا تكون اؼبؤسسة  ؼبنتجاتقد تصل األسواق إىل درجة التشبع اب :ادلنتجاتربديث الطلب على  .4
وىو التوجو كبو التطوير والتجديد هبدف عرض منتجات جديدة مل يفكر فيها أحد  حل وحيدأمام 
حيث أن اؼبسوق  أسواق جديدة وىذا أساس التسويق اغبديث تفتحليها، وابلتايل الطلب ع دلتجد

إعادة وىنا تدعم اؼبؤسسة  ،د وإنشاء أسواق مل يفكر فيها أحدالناجح ىو من يقوم إبنشاء طلب جدي
 اعبديدة. اؼبنتجاتب على الطل

 واليت ندرجها ابختصار كاآليت: ىناك عدة أسباب ال يبكن ذباىلهاإضافة إىل األسباب السابقة 
 ربقيق األرابح يف اؼبدى البعيد؛ .أ 

 تعزيز مكانة اؼبؤسسة وقوهتا يف السوق؛ .ب 

 .اؼبنتوجىا بسب قصر دورة حياة ؤ واختفا اؼبنتجاتتسارع ظهور   .ج 

 وجنتتطوير ادلين: أمهية الفرع الثا
ونشاط اؼبؤسسة   اؼبنتوجاعبديدة من األنشطة التسويقية اؼبهمة خالل دورة حياة  اؼبنتجاتيعترب تطوير 

من منطلق أن العميل ينتظر من  كار وإبداع وتقدًن كل ما ىو جديدككل، فهذه العملية سبثل مرحلة ابت
ومن خالل ، ويف الوقت واؼبكان اؼبناسبُت ،سبالسعر اؼبنا ،اؼبؤسسة أن تقدم لو األفضل من حيث اعبودة

 :فيما يلي اعبديدة اؼبنتجاتىذا يبكن أن ندرج أنبية تطوير 
اعبديدة خبلق عرض جديد يسمح بتحفيز  اؼبنتجاتتسمح : لألرابحربفيز الطلب وخلق مصدر  .1

لى جذب العمالء قصد إشباع رغباهتم وحاجاهتم، فالكثَت من اؼبؤسسات ربصل ع ومنو عليها الطلب
 .2اليت طرحتها خالل العشر السنوات األخَتة اؼبنتجاتمبيعاهتا وأرابحها الصافية بواسطة 

                                                 
1
ادلستهلك: دراسة ميدانية عن مستهلكي منتجات األلبان يف أثر تطوير ادلنتجات يف درجة والء سامر وليد اغبالق، ، وفاء صبحي التميمي  

 .131، ص3111، (22)لد لة دراسات العلوم اإلدارية، اجمل، ؾبمنطقة أمانة عمان الكربى
2
، امةألبعاد اإلسرتاتيجية لتطوير ادلنتجات بني خصوصية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ومتطلبات التنمية ادلستدزموري كمال، صكري أيوب، ا  

 .222، ص3113(، 1(، العدد )2ؾبلة اقتصاد اؼبال واألعمال، اجمللد )
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ؿبفز لعملية االستثمار فهو يعترب عامال أساسيا يف زايدة اإلنتاج عند  اؼبنتجاتإن تطوير  االستثمار: .2
دخول منتجات جديدة إىل السوق، وىو ما يؤدي إىل زبفيض األسعار وزايدة الطلب وتوسيع السوق 

 .فبا ينعكس على زايدة االستثمار وربقيق أرابح معتربة

البفاض و حسن استغالل اؼبوارد  ،األرابحو  زايدة اؼببيعاتيظهر يف شكل نواتج مثل  ربسني األداء: .3
 .ارتفاع القدرة التنافسيةكذا و التكاليف 

على البقاء واالستمرار يف فبارسة أعماؽبا يف ظل  سةاؼبؤس اؼبنتجاتيساعد تطوير النمو واالستمرار:  .4
لنمو يساعدىا على ربقيق أىدافها االسًتاتيجية اؼبتعلقة ابكما ئة عمل تتميز ابؼبنافسة الشديدة  بي

 .1والتوسع

، ةاإلنتاجي وزايدة التكلفة ضيفعلى زب دورية إلصالح مستوايت اعبودةال امجتعمل الرب ربقيق اجلودة:  .5
يبكن  كل ذلكوالعمل على منع األخطاء قبل وقوعها والتنبؤ ابالكبرافات وتطوير مهارات فرق العمل،  

شبع حاجات ورغبات ي الذي اؼبنتوجو  مليات اإلنتاجيةعال منمن وضع تصميمات سليمة لكل 
 .2العمالء

افها سوء كانت قصَتة أو اؼبؤسسة من ربقيق أىد اؼبنتجاتتطوير يبكن ربقيق أهداف ادلؤسسة:  .6
 :3فيما يلي تندرجواليت  ق أىدافها اؼبالية وغَت اؼباليةيزيد من قدرهتا على ربقيكما   طويلة األجل

نتوج إىل ربقيق صبلة من األىداف اؼبالية من بينها هتدف اؼبؤسسة من خالل تطوير اؼب األهداف ادلالية: . أ
 ...اخل.زايدة اؼببيعات، زايدة اغبصة السوقية، زايدة األرابح، زايدة معدل العائد على االستثمار

زايدة رضا العمالء، ربسُت من خالل تطوير اؼبنتوج هتدف اؼبؤسسة إىل ربقيق األهداف غري ادلالية:  . ب
العمالء واؼبنافسُت  اػبربة واؼبعرفة لدى اؼبؤسسة، ربسُت انطباع منحٌتواؼبؤسسة، تراكم  اؼبنتوجصورة 

 .على اؼبؤسسة

 
 

 

 

 

                                                 
1
دراسة تطبيقية يف شركة مصايف  :قانة ادلعلومات وأتثريها يف اسرتاتيجيات تطوير ادلنتوجت ،ميادة حياوي مهدي، أمَتة ىاتف حداوي  

 .222، ص3111، 21ؾبلة مركز دراسات الكوفة، العدد  ،   الوسط/لوزارة النفط يف الدورة /بغداد
2
، أتثري القدرة اجلمالية التنظيمية يف تطوير ادلنتجات: دراسة تطبيقية يف شركة مصايف اجلنوبان عبد السشاق عبد اعبباز، دمحم حسُت منهل، أم  

 .21، ص3112(، 22ؾبلة االقتصاد اػبليجي، العدد )
3
 .111، ص3112(، 3(، العدد )3، ؾبلة اؼبؤسسة، اجمللد )ادلنتجات اجلديدةأمهية تطوير جلول بن قشوة،   



  الفصل الثالث أهمية إدارة الجودة الشاملة في تطوير المنتوج

 

105 

 

 ادلبحث الثالث: اسرتاتيجية تطوير ادلنتوج من منظور إدارة اجلودة الشاملة

اعبديدة يبكنها اعتماد  اؼبنتجاتتشَت بعض األحباث اليت أجريت إىل أن اؼبؤسسات اؼبشاركة يف تطوير 
اتيجيات فعالة يف تطوير إدارة اعبودة الشاملة يف ربسُت عمليات تطوير اؼبنتوج اػباص هبا وابلتايل بناء اسًت 

من خالل  اؼبنتجاتحيث توصل الباحثون إىل أن إدارة اعبودة الشاملة تلعب دورا فعال يف تطوير  ،منتجاهتا
، وكذا العاملُت ةمعرفتعزيز عمليات اإلنتاج و ذبديد جات، نظام تطوير اؼبنتربسُت اإلنتاج،  تكنولوجيا ترقية

 سيتم معاعبة يف ىذا اؼببحث، و الل تقليل تكاليف التطوير والوقتنظام التطوير التقليدي من خربديث 
عكاسات االن أنواع االسًتاتيجية اؼبتبعة يف تطوير اؼبنتوج وأتثَت إدارة اعبودة الشاملة عليها وإبراز أىم 

 . السلبية إلدارة بينهماو  ةهبابياإل

 ادلطلب األول: إسرتاتيجيات تطوير ادلنتوج

 اعبديد اؼبنتوجد بعناية اسًتاتيجية تطوير جديدة انجحة على اؼبؤسسة أن ربد من أجل تقدًن منتجات
، أسواقها ومنافسها، وينبغي أن تتضمن ىاعمالءوصبع اؼبعلومات حول متطلبات ورغبات فهم  من خالل

أن تبُت حجم اعبهود كذا ، و وربقيق أىدافها يف مبوىا ديدةاعبنتجات اؼب دور الذي ستلعبوالاالسًتاتيجية 
ومن شبة إدراجها إىل ؿبفظة منتجات قائمة  اؼبنتجاتاليت ينبغي أن تبذل لتقدًن منتجات جديدة أو ربسُت 

 .اؼبؤسسة

 إسرتاتيجية تطوير ادلنتوجأنشطة  الفرع األول:

ج جديد ىو التأكد من أن صبيع و اؽبدف األساسي يف وضع اسًتاتيجية وخطة عمل لتطوير منت
تتضمن ىذه اؼبدخالت معلومات و  ،بشأن اؼبدخالت األساسية للخطة الرأيتوافق يف اؼبعنية تاألطراف 
 خطةو ًتاتيجية شاملة اسقبل وضع و  ،جاؼبنتو ومعلومات حول طبيعة  سوق ومصادر رأس اؼبالتتعلق ابل

 :1فيما يلي ةتمثلاؼبو هبب تنفيذ أنشطة معينة  لتطوير منتج جديد

ر بعض األفكار حول على اؼبؤسسة أن توفاجلديدة:  ادلنتجاتربديد توقعات منو ادلؤسسة من  .7
من خالل ربديد أىداف العمل وخطة العمل الشاملة للدور الذي تتوقع اؼبؤسسة أن  أىداف أعماؽبا

تساىم يف أىداف العمل  اعبديدة أن اؼبنتجاتأي ما تتوقعو من  ،اعبديدة يف مبوىا اؼبنتجاتتلعبو 
 .اإلصبالية

                                                 
1
 Anil Mital and others, Op.Cit, p.p29-33. 
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نو يساعد كما أ،   هبب توجيهها لتطوير منتج جديدربديد مثل ىذا اؽبدف مهم يف ربديد اؼبوارد اليت
معرفة على تطوير منتجات تليب رغبات عمالئها، و  هتاقدر درات الفنية واؼبالية للمؤسسة، و يف مراجعة الق

يف ربقيق األىداف الطويلة ها ح، ومدى قبااؼبنتجاتذبنبها من خالل تنويع ؿبفظة  وكيفيةاؼبخاطر صبيع 
 .األجلوالقصَتة 

 تتعلق بقاعدة عمالئها واحتياجات السوق سة معلوماتقد يكون لدى ؼبؤسمجع ادلعلومات:   .2
 شكل دوريواؼبنافسة، إال أنو البد عليها أن تقوم بتحديث ىذه اؼبعلومات ب والقدرات التجارية والتقنية

مقارنة و الداخلية اؼبتعلقة ابحتياجات العمالء،  الواثئقربديث كذا ، و اؼبنافسُت اعبددعن و  وقالس عن
ها )قياس يك اػباصة دبنافسمع تل للمؤسسة والربح اؼبتوقع ًتاضي للمنتجالعمر االفو  القدرات التقنية

حىت ديناميكية بصورة مستمرة و ؾبهودا تتطلب واليت للمؤسسة قاعدة معرفية لبناء  كل ذلك،  األداء(
 بتحديث خططها االسًتاتيجية والتجارية ابستمرار. اتسمح ؽب

سهل و  علومات اليت مت صبعها يف شكل ىادفتقوم اؼبؤسسة بتقدًن اؼبربديد الفرص ادلوجودة:   .3
 .وخطط العملراجعة اػبطط اإلسًتاتيجية اعبديدة ؼبلمنتجات ليسمح بتحديد خيارات وفرص 

على اؼبؤسسة أن تكون على استعداد لتطوير اجلديدة ادلوجودة:  ادلنتجاتوضع قائمة خبيارات   .4
وهبب أن تكون متسقة ومتوافقة مع الكفاءات األساسية  ،اعبديد اؼبنتجاتقائمة أبفكار وخيارات 

كما هبب أن تكون القائمة كاملة قدر اإلمكان حبيث يبكن   ،ومات االسًتاتيجية اليت مت صبعهاواؼبعل
تكلفة ، الستثمارا لى سبيل اؼبثالع تاحة قبل االنتهاء من االختياراؼب اؼبنتوجالنظر يف صبيع خيارات 

 مع الربامج اغبالية. اؼبنتجاتتوافق و  خربة فريق التطوير و،أىدافو رات اإلنتاج اؼبخاطر، قد، اإلنتاج

تتوقع اؼبؤسسة أن يؤدي إدخال منتج جديد يف ؾبموعة منتجاهتا : جديدج و وضع معايري إلدراج منت .5
اعبديد  اؼبنتوجأن تنظر يف مدى توافق خيار  يهاهبب عل، يف حُت زايدة عائدات مبيعاهتا وأرابحها إىل

تطوير  اؼبنتوجىذا اؼبستعملة لتطوير  لتكنولوجيا طويلة األجل، وىل يبكنالقصَتة و المع أىدافها 
لة؟ ىل متطلبات االستثمار غَت ديد اؼبؤسسة ؼبخاطر غَت مقبو اعب اؼبنتوج يعرض؟ ىل منتجات أخرى

وع من األسئلة اسبة؟ ىل سيفتح اػبيار أسواق جديدة للمؤسسة؟ تساعد اإلجابة على ىذا الننم
 اؼبؤسسة على تطوير معايَت احملفظة.

 ،اغبالية واؼبعدلة واعبديدة اؼبنتجاتمل ؾبموعة منتجات اؼبؤسسة على تش :اتجادلنتإنشاء حمفظة   .6
دبعايَت االختيار من حيث اؽبدف وتليب احتياجات اليت تفي اعبديدة  اؼبنتجات إدراج ابحملفظة ويتم

 أفضل اؼبعلومات اؼبتاحةأساس على ، ويتم ازباذ القرار النهائي اؼبؤسسةالعمالء والسوق وتعزز مهمة 
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ق تطوير ألشخاص اؼبناسبُت من اإلدارة وفر من قبل اإلدراج اؼبنتوج اعبديد إىل ؿبفظة اؼبنتجات 
 . حيث يشًتك اعبميع يف ىذه العملية اؼبنتجات

اؼبناسبة  اؼبنتجات: تتضمن إدارة احملفظة عادة ذبميع فرق تطوير لتعظيم الرحبية اتجادلنتإدارة حمفظة  .7
كن ضمان تركيز جهود البحث والتطوير على تطوير منصات تكنولوجية يبكذا و الالزمة،  اؼبوارد توفَتو 

 .بيعاتاؼبتسويق و ال سًتاتيجياتامن خالؽبا تطوير منتجات جديدة وتطوير 
 تبعة يف تطوير ادلنتوجالفرع الثاين: أنواع االسرتاتيجيات ادل

درهتا على التجديد واالبتكار واالبداع ؼبا تقدمو من منتجات أو تضيفو بقأية مؤسسة مرتبط  إن قباح
لتنافس يف بيئة أعمال تتسم اػبطوط منتجاهتا ابلشكل الذي يعزز من مكانتها يف األسواق وقدرهتا على 

اؼبؤسسة خالل تطويرىا دة إسًتاتيجيات تتبعها ىناك ع، و ابلتنافس الشديد والتغيَت اؼبستمر والسريع
 ومن بُت ىذه اإلسًتاتيجيات ما يلي: ؼبنتجاهتا

للسوق،  اؼبنتوجيف ىذه اإلسًتاتيجية تقوم اؼبؤسسة إبعادة تقدًن القائمة:  ادلنتجاتإسرتاتيجية ربسني  .1
من خالل  وىذا، خصائص جديدة أو تصاميم جديدةأو  إما بتطوير نوعية جديدة ربديثولغرض إعادة 
العمالء اغباليُت وجذب عمالء ؿبتملُت  متطلباتوتشكيلتو ذبعلو قادرا على تلبية  اؼبنتوجتغيَت نوعية 

ربسُت  ، وتندرج ربت اسًتاتيجية1ُتؼبنافسوكذا التفوق على امن أجل مواكبة التطورات التكنولوجية 
  ىي:و  فرعية ثالث إسًتاتيجيات اؼبنتجات القائمة

دبحاولة اغبفاظ على اؼببيعات  اؼبؤسسة: يف ىذه اإلسًتاتيجية تقوم ادلنتوجتطوير جودة إسرتاتيجية  .أ 
 ىذه االسًتاتيجية إىل رفعوهتدف  ،من خالل ربسُت نوعيتو اؼبنتوجاغبالية عن طريق قيامها بتطوير 

خاصة إذا ركزت يف الدعاية سرعتو ومذاقو صالبتو،  خاصة فيما يتعلق بطول عمره، اؼبنتوجمستوى أداء 
اهباد اغبلول ، وكذا عمليات اإلنتاجو  ربسُت اؼبدخالت عن طريقوىذا  ،اؼبنتوجالًتوهبية على جودة 

 . 2للوقاية اؼبستمرة للمشكالت اليت تعًتض سبل التحسُت والتشديد على منع األخطاء قبل وقوعها

من خالل  اؼبنتوجبتطوير  اؼبؤسسةتقوم يف ىذه اإلسًتاتيجية : ادلنتوجإسرتاتيجية تطوير خصائص  .ب 
كاغبجم   اؼبنتوجربسُت خصائصو، وهتدف ىذه اإلسًتاتيجية إىل إضافة ظبات فبيزة جديدة إىل مضمون 

                                                 
1
 .131، ص3111، دار اغبامد، عمان، األردن، سرتاتيجيات التسويق: مدخل كمي وربليليإ،  ؿبمود جاسم دمحم الصميدعي  

2
 .23، صمرجع سابقؿبسن علي عطية،   
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بتطوير تقوم اؼبؤسسة و كاألمان واؼبالئمة،   ة للمنتوجأو الوزن أو اؼبادة األولية أو أي إضافة تضيف قيم
 .1احملددة واؼبعروفة مسبقا العمالءمن تلبية احتياجات ومتطلبات  هابصورة سبكن اؼبنتوجخصائص 

اإلسًتاتيجية إىل تدعيم اعبوانب اعبمالية يف تصميم  ىذه هتدف: ادلنتوجإسرتاتيجية تطوير تصميم  .ج 
تطور وسائل اإلنتاج يف الغالب إىل ربسُت ويؤدي ابالعتماد على تكنولوجيا اإلنتاج،  ومضمونو اؼبنتوج

فمحور التطوير وفق ىذه االسًتاتيجية ىو  ،2ودرجة اعتماديتو من قبل العمالء اعبديد اؼبنتوجتصميم 
هبدف احملافظة على اؼبستوى اؼبطلوب من اعباذبية اليت ينبغي  3تصميم اإلنتاج وحدود القدرة الفنية

 ،تجات اؼبؤسسةلتحقيق التناسق اؼبطلوب بُت متطلبات العمالء ومن اؼبنتوجالًتكيز عليها عند تصميم 
سبتاز التغَتات اليت يتم إجراءىا على كما  ،مسألة أساسية للعديد من العمالء فالناحية اعبمالية والفنية

 ابؼبرونة من حيث السهولة يف تكييفها وفقا الحتياجات ورغبات العمالء. اؼبنتوجتصميم 
اليت مل يسبق للمؤسسة  اؼبنتجاتاعبديدة ىي تلك  اؼبنتجاتإسرتاتيجية إضافة منتجات جديدة:  .3

من خالل دورىا يف اؼبساعدة على حفاظ على صورة  اؼبنتجاتوتظهر أنبية إضافة  ،تقديبها من قبل
فعملية تطوير  ،أسواق جديدةدخول إىل الا على هتاؼبؤسسة، وكذلك مركزىا وحصتها السوقية ومساعد

يف نفس  عليهاولكن  ،يئة اؼبتغَتةسة من التكيف مع البلتمكُت اؼبؤسنتجات تعترب نشاطا ضروراي اؼب
وتقديبو ألن ذلك قد يعرضها ؼبخاطر كبَتة يف حالة عدم  اؼبنتوجالوقت أال تكون مندفعة يف تطوير 

 ،4ومدى تقبل العميل ؼبواصفاتو وسعره وعناصره األخرى اؼبنتوجمعرفتها وتقديرىا الدقيق لتفضيل ىذا 
 :5اعبديدة دبا يلي جاتاؼبنتويبكن إهباز األسباب الرئيسية إلضافة 

 الطلب اغبقيقي من قبل عمالء اؼبؤسسة لتقدًن منتجات جديدة؛ .أ 

ؿباولة استغالل الطاقة اإلنتاجية الفائضة أو الكفاءة اإلنتاجية العالية اليت قد تتوفر لدى اؼبؤسسة فبا  .ب 
 يساعد ويسهل عملية إضافة منتجات جديدة؛

 إنتاج منتجات جديدة؛وجود تكاليف مشًتكة تشجع على اإلنتاج ومنو  .ج 

 ؛متكاملة توفر خط أو خطوط متكاملة للمنتجات يبكن هتيئتها كمجموعة .د 

                                                 
1
 Elizabeth A. CUDNEY,  Sandra L. FURTERER, Design for Six Sigma in Product and Service Development, 

by Taylor & Francis Group, LLC, 2012, p142. 
2
 .131، صمرجع سابقإبراىيم عواد أبو فالحة اؼبشاقبة،   

3
 .311، صمرجع سابقكاسر نصر اؼبنصور،   

4
 .312، ص مرجع سابق،  الصميدعيؿبمود جاسم دمحم   

5
 .121ص  مرجع سابق،، ردينة عثمان يوسف،  ؿبمود جاسم دمحم الصميدعي  
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اكتشاف منتجات جانبية كانت اؼبؤسسة قد أغفلتها ووجدت فيها اآلن فرص جيدة يف ربقيق األرابح  .ه 
 أو زبفيض تكاليف اإلنتاج؛

 ؛1ةجديد منتجاتتقدًن اؼبنافسة السوقية وؿباولة التصدي ؽبا عن طريق  .و 

 وجود إمكانيات تكنولوجية، مالية، مادية، بشرية غَت مستغلة االستغالل األمثل؛ .ز 

القائم،  اؼبنتوجإن ازباذ القرار الصحيح يف تقدًن منتج جديد يف الوقت اؼبناسب لو دور كبَت يف قباح  .ح 
يل لعٍت تقاعبديد واعبيد يقلل اعبهود التسويقية وخاصة الًتوهبية فبا ي اؼبنتوجويف نفس الوقت فإن 

 .اؼبنتوجالتكاليف التسويقية والذي بدوره ينعكس على عملية تسعَت ىذا 

 اجلودة الشاملة يف تطوير ادلنتوجادلطلب الثاين: دور مبادئ إدارة 

توصلت العديد من الدراسات التجريبية اليت مت إجراؤىا من قبل الباحثُت إىل أن تطبيق مبادئ إدارة 
واألىم من ذلك أن تطبيق إدارة اعبودة الشاملة  ،اؼبؤسسة وأدائها االقتصادياعبودة الشاملة يعزز جودة 

إبراز  سيتموفيما يلي  يساعد اؼبؤسسة على بناء وتوفَت القدرات اليت تعترب أساسية ألداء االبتكار والتطوير
 دور كل مبدأ على حدا يف تطوير اؼبنتوج.

يف تطوير  شراك العاملنيإوالتزام اإلدارة العليا و  ، دعمالفرع األول: دور مبدأ الرتكيز على العمالء
 جو ادلنت

اإلدارة العليا واشراك  الًتكيز على العمالء، دعم والتزامواؼبتمثلة يف  مبادئ إدارة اعبودة الشاملةلعب ت
 إبرازه فيما يلي: سيتم، وىو ما يف تطوير اؼبنتوجأدوارا مهمة  العاملُت

يعد الًتكيز على العمالء فبارسة مفيدة للمساعدة يف  :جو تطوير ادلنت دور مبدأ الرتكيز على العمالء يف .7
سواء كان عبارة عن  منتوجأي  الشرط الضروري لنجاح، فاستغالل قدرات تطوير اؼبنتوج مشكلةحل 

حيث ، 2واحتياجاتة تلبيعن طريق ىو أن يقدم فوائد للعميل  اسبام أو منتج جديد قائمربسُت منتج 
إنشاء قناة معلومات عالية اعبودة تعمل مباشرة بُت العمالء يف السوق  علىيهدف ىذا اؼببدأ 

بدون ىذه ، فيتفاعلوا مع العمالء وىبتربوا بيئة استخدام اؼبنتوجحىت  اؼبنتوج فريق تطويراؼبستهدف و 
التجربة اؼبباشرة من غَت احملتمل إجراء اؼبقايضات الفنية بشكل صحيح، وقد ال يتم اكتشاف اغبلول 

                                                 
1
 .22، ص3111، دار وائل لنشر، األردن، تطوير ادلنتجات اجلديدة: مدخل سلوكيدمحم إبراىيم عبيدات،   

2
 Yongtao SONG, Qin SU, The relationship between quality management and new product development: 

evidence from China, Springer Science+Business Media, New York, 2015, p5. 
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يهدف ىذا اؼببدأ يليب احتياجاهتم، كما  منتجابتكرة الحتياجات العمالء وقد ال يطور فريق التطوير اؼب
 :1كاآليت  احتياجات العمالء بشكل شامل ربديدعلى 

 ؛يركز على احتياجات العمالء اؼبنتوجالتأكد من أن  .أ 

 ؛العمالءالصروبة والضمنية حتياجات اال عبميع أعضاء فريق التطوير وربديد فهم .ب 

 ؛حسب احتياجات العميل اؼبنتوجمواصفات  ربديد .ج 

 .لعمالءا سبسل أو نسيان أي حاجة تأكد من عدم إغفاال .د 

 :2اآلتية اػبمسال بد من إتباع اػبطوات  الفعال اؼبنتوجولتسهيل فبارسات تطوير 

 العمالء؛ عنصبع البياانت األولية  .أ 

 العمالء؛تفسَت البياانت األولية من حيث احتياجات  .ب 

 تنظيم االحتياجات يف تسلسل ىرمي من االحتياجات األولية والثانوية والثالثة )إذا لزم األمر(؛ .ج 

 ربديد األنبية النسبية لالحتياجات؛ .د 

 .النتائجو  التفكَت يف العملية .ه 

على وجود أو عدم وجود  اإلدارة العليا تؤثر :اإلدارة العليا يف تطوير ادلنتوجدعم والتزام دور مبدأ  .2
 لنجاح أو فشل أية توجهات تطويرية، وعليو دعم اؼبهمةذىنية تقبل التطوير أو ترفضو، وىي من األمور 

 3طرح منتج جديد أو معدلل اؼبؤديةو ىو األساس إلقباحها  اؼبنتوج اإلدارة العليا لعملية تطوير والتزام
  :4ما يلي ويكون ذلك من خالل

 اؼبنتجاتابلتصنيع يف عملية تطوير و لتصميم اب ،دمج القضااي اؼبتعلقة ابعبودةب التخطيط الفعال  .أ 
 .اعبديدة

 ،ىيئة إدارية تضم فبثلُت لإلدارة العليا من صبيع اجملاالت الوظيفية ويرأسها فبثل إدارة اعبودة إنشاء .ب 
 وفعالية ءى كفابشكل دوري لتقييم مد عملية تطوير اؼبنتوجاإلشراف اإلداري على  ىذه اؽبيئة سبارسو 

 أداء اؼبوردينو  بياانت رضا العمالء ةمراجع يشمل جدول األعمالىذه العملية، وىذا من خالل 
 مستوى جودة اؼبنتوج.

                                                 
1
 Karl t ULRICH and Others, Op.Cit, p73. 

2
 Ibid, p74. 

3
 .12، صمرجع سابقدمحم إبراىيم عبيدات،   

4
 Look : 

- Yongtao SONG, Qin SU, Op.Cit, p2. 

- Anil MITAL and Others, Op.Cit, p26. 
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إسًتاتيجية العمل من حيث صلتها بتطوير وتوضيح  وتزويده ابؼبوارد الالزمة اؼبنتوجدعم فريق تطوير   .ج 
 .اعبديد اؼبنتوج

اليت سيتم  يةلحصة السوقلالنسبة اؼبئوية ، اؼبنتجات أنواعمن حيث اعبديد  اؼبنتوجد أىداف يربد .د 
 توجيو البحث والتطويرالتقنيات اليت هبب الًتكيز عليها، اعبديد،  اؼبنتوجمن اؼبتوقعة األرابح ، امتالكها
 األىداف طويلة اؼبدى.وربديد 

 اؼبنتجاتتطوير  يفيعد إشراك العاملُت عملية ضرورية : جو دور مبدأ إشراك العاملني يف تطوير ادلنت .3
على القدرات والنتائج اؼبتعلقة  العمل اعبماعي والتمكُت والتدريببشدة  ؤثرييبكن أن ، حيث اعبديدة
يف   ةاؼبعرفة الضمنيمن دمج يبكن  لعمل اعبماعيفبالنسبة ل، اعبديدة للمؤسسة اؼبنتجاتبـتطوير 

، كما اعبديدة اؼبنتجاتتطوير اء اؼبمارسات اعبديدة الالزمة لـتصنيع وإنشفبارسات وإجراءات تصميم و 
يسمح  بينما ، اإلبداعي يف كيفية تنظيم العملوظيفية ويشجع التفكَتالستقاللية االسبكُت العاملُت يوفر 

تطوير تحديد وحل اؼبشكالت اؼبتعلقة بـبالتدريب ابستخدام التقنيات واألدوات اعبديدة الالزمة 
 ،تطوير اؼبنتجات اعبديدةوترتبط جودة العمل اعبماعي بشكل كبَت بتحسُت أداء ، اعبديدة اؼبنتجات

التمكُت ، ازباذ القرارات اعبماعية، التزام أعضاء الفريق واإلدارة العليا ، فبوجود فرق متعددة الوظائف
 .1وبتكلفة أقل اؼبناسب اؼبنتوج يف الوقت ربقيق تصميم يبكنوالتدريب 

التعلم اؼبؤسسة تنمي مهارهتا وتطور قدراهتا من خالل  اعبديدة إىل أن اؼبنتجاتتشَت أدبيات تطوير 
 منتجاتؤدي إىل تطوير واليت ست استيعاب اؼبعرفة اؼبكتسبة من عمالئها ومورديهاوأيضا من خالل  الداخلي
 .2جديدة

 يف تطوير ادلنتوج اإلدارة ابالعتماد على الوقائع و  دور مبدأ التحسني ادلستمر :الثاينالفرع 

فيما اإلدارة ابالعتماد على الوقائع يف تطوير اؼبنتوج مبدأ مبدأ التحسُت اؼبستمر و  يتمثل دور كل من
 يلي:

ترتبط سرعة الوصول إىل السوق يف البيئة التنافسية  :يف تطوير ادلنتوج دور مبدأ التحسني ادلستمر  .1
وسهولة  تبسيطخالل من  قائم وجمنتربسُت  وأجديد منتوج نجاح تقدًن ب السريعة بشكل كبَت

التحسُت اؼبستمر  مبدأ حيث يستخدم احتياجات العمالء،تليب  اتلتقدًن منتجالعمليات  استخدام

                                                 
1
 Sun H, Zhao Y, The empirical relationship between quality management and the speed of new product 

development. Total Quality Management & Business Excellence, Vol 21(4), 2010, p 354. 
2
 Yongtao SONG, Qin SU, Op.Cit, p6.  
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من خالل تقليل وقت دورة يها عل اتإدخال التحسيناعبديدة من أجل  اؼبنتجاتلتغيَت عمليات تطوير 
 . 1يف السوق بشكل أسرع اؼبنتوجوابلتايل طرح  وتبسيط عملية التطوير اؼبنتوج، وزايدة جودة اؼبنتوجحياة 

تبسيط ب وأدوات إدارة اعبودة الشاملة PDCAابستخدام دورة  لـتحسُت اؼبستمريسمح مبدأ اكما 
وتعاوين غبل يبكن من ازباذ هنج منظم ، كما جودة أفضل وسعر أقلليكون ذو جديد  وجعملية تطوير منت

 ،ا االعًتاف هبذه اؼبشكالت حبريةاؼبشكالت من خالل إنشاء ثقافة مؤسسية يبكن للجميع من خالؽب
ويساعد على إنشاء فرق تشارك اػبربات وبناء ثقافة كايزن اليت تعمل ابستمرار على ربسُت كل عملية وكل 

 إىل النجاح. ودفعهاإجراء يف أي جانب 

إدارة  مدخلاليت تطبق  ةسبتاز اؼبؤسس :اد على الوقائع يف تطوير ادلنتوجدور مبدأ اإلدارة ابالعتم  .3
أو أراء اعبودة الشاملة أبن قراراهتا مبنية على حقائق وبياانت صحيحة وليست ؾبرد تكهنات فردية 

 :2يف النقاط التالية ويبكن تناول مسانبة ىذا اؼببدأ يف تطوير اؼبنتوج أو افًتاضات شخصية

ارتفاع مستوى التأكد عند ازباذ القرار بشأن تطوير منتجات جديدة أو ربسُت منتجات قائمة،   .أ 
ينعكس على ىو ما إهبابيا على عامل التكلفة والوقت والكفاءة والفاعلية و  ايؤثر أتثَت الذي بدوره و 

 .اؼبنتجاتعملية تطوير 

دراسة البيئة وسلوك  علىتخذ القرار عن الظروف احمليطة بو وابلتايل يساعده عطي رؤية واضحة ؼبي  .ب 
حول لتوليد ؾبموعة أكرب من األفكار اعبديدة ، كل ذلك ُت واالحتياجات األساسية للعمالءاؼبنافس

 .اؼبنافسة اؼبنتجاتعلى  متميزةيف ضوء تلك اغبقائق بتطوير منتجات  قرار ازباذ نو منيتمكلؼبنتجات ا

ىو قلل من احتمال وقوع فريق تطوير اؼبنتوج ضحية لتحيزات معرفية مرتبطة دبعلومات غَت كاملة، و ي  .ج 
 للسوق. و كثر واقعية وفعالية يف تقييمالقرار أن يصبح أ خذؼبتيتيح  ما

كن اؼبديرين من الكشف عن رؤى جديدة للمنتج اعبديد ويزيد الفهم الشامل للبيئة من احتمالية أن يب .د 
أن ومن احملتمل  ،ائل اؼبختلفة غبل مشكالت العمالءأعضاء الفريق نقاط القوة والضعف يف البدوبدد 

 اؼبنافسة. اؼبنتجاتتؤدي إىل اكتشاف منتج أكثر فائدة من ا تولد مثل ىذه العملية أفكار 

 

 

 
                                                 

1
 Sun, H., & Zhao, Y, Op.Cit, p354. 

2
 Slotegraaf, R. J, Atuahene-Gima, K, Product Development Team Stability and New Product Advantage: 

The Role of Decision-Making Processes, Journal of Marketing, 75(1), 2011, p.p.99-100. 
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 يف تطوير ادلنتوج وعالقة الشراكة مع ادلوردين دور مبدأ ادلقاربة ابلعمليات :الثالثالفرع 

، يف تطوير اؼبنتوج دورا مهما عالقة الشراكة مع اؼبوردينمبدأ و  مبدأ اؼبقاربة ابلعملياتلكل من يعد 
 عرضو يف النقاط اآلتية: سيتموىو ما 

نتجات بشكل أكثر كفاءة عندما تتم اؼبيتم تطوير  :يف تطوير ادلنتوج دور مبدأ ادلقاربة ابلعمليات .7
تستخدم إدارة اعبودة الشاملة مبدأ اؼبقاربة ابلعمليات ، فكعمليةوارد واألنشطة ذات الصلة  إدارة اؼب

يتم تقسيم العمليات داخل اؼبؤسسة إىل و  ،اعبديدة اؼبنتجاتتطوير لتجديد عمليات اإلنتاج لنجاح 
 .1فنية أو عمليات دعمأو ية عمليات إدار 

اػبطط الواقعية لضمان التنسيق  وتضع العمليات اإلدارية تشرف اإلدارة العليا علىالعمليات اإلدارية:  .أ 
وجود قناعات موضوعية أبنبية التطوير من ذلك يستلزم و ، الفعال بُت كافة اؼبستوايت واعبهات اؼبعنية

 .2من جهة أخرى وتوفَت موارد الالزمة لتحقيق ذلكجهة 

و تصميمو و تطلباتم بتحديداألنشطة اؼبتعلقة  اؼبنتوجتشمل العمليات الفنية لتطوير  العمليات الفنية: .ب 
بشكل أساسي من ثالث  اؼبنتوجتبدأ العملية الفنية لتطوير حيث  ،تووالتحقق من صح هتنفيذو 

 خطوات:

الضمنية كذا اؼبتطلبات صبيع اؼبتطلبات احملددة صراحة من قبل العميل و  ىي: ادلنتوجربديد متطلبات  -
من قبل اؼبؤسسة  الصروبة والضمنية الضرورية اؼبتطلباتأيضا ولكنها ضرورية لدعم متطلباتو الصروبة، و 

 .اؼبنتوجلدعم 

الذي  اؼبنتوجتبدأ ىذه العملية بتحليل اؼبتطلبات وتنتهي دبواصفات مفصلة لتصميم : ادلنتوجتصميم   -
إىل  لو وربليلوإنشاء ـبطط تصميم  وهبب على مهندسي وبمجرد ربليل متطلباتف العميل،يليب متطلبات 

تم سبثيل التصميم ابلرسومات أو اؼبواصفات أو أي شكل آخر يسمح هبب أن ي، كما مكوانت رئيسية
مع صبيع أصحاب  اؼبنتوجمراجعة تصميم  ةومن شب ،اؼبنتوجمتطلبات  معالتصميم تطابق ابلتحقق من 

 اؼبصلحة للتأكد من صحتو واكتمالو.

خالل ىذه اػبطوة ، اؼبنتوجيبدأ التنفيذ بعد اؼبوافقة على تصميم : والتحقق من صحته ادلنتوجتنفيذ   -
تقليل من العيوب العايَت اؼبعمول هبا لتسهيل االتساق و اؼبوفقا للتصميم اؼبعتمد ابتباع  اؼبنتوجهبب تنفيذ 

                                                 
1
 Vivek NANDA, Quality Management System Handbook For Product Development Companies, by CRC 

Press, the United States of America, 2005, p.p.136-146. 
2
 .113، صمرجع سابقإبراىيم عواد أبو فالحة اؼبشاقبة،   
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هبب و  ،النهائي اؼبنتوجالنهائي أو مكوانت  اؼبنتوجىذه العملية  ومن ـبرجات ،اؼبنتوجأثناء تطوير 
ري عن طريق االختبار أو الفحص أو أي وسيلة قيد التطوير بشكل دو  ىذه اؼبخرجاتالتحقق من أن 

وإنشاء سجالت للتحقق  ووربديد عيوب اؼبنتوجمع تصميم  التطابقأجل تقييم ، وىذا من مناسبة أخرى
اؼبعيب وإعادة أو اؼبطابق غَت  اؼبنتوجعند الضرورة هبب إلغاء و  ،واالحتفاظ هبا للرجوع إليها يف اؼبستقبل

الختبار التحقق من  النهائي اؼبنتوجيتم طرح  عدم اؼبطابقة أو العيوب لة حاالتدبجرد إزاو ، تنفيذه
 للمتطلبات اؼبوضوعة مسبقا لتحديد ما إذا كانت صبيع متطلبات قد استوفيت أم ال. وفقا صحتو

بُت  يف اتفاقية ملزمة قانوان اؼبنتوجتستلزم ىذه العملية توثيق شروط وأحكام بيع عمليات الدعم:  .ج 
ج النهائي إىل العميل حبيث و نتاؼبتسليم ، التوزيع و التخزين، التغليف، التعبئة وقبد هبا ،ةاؼبؤسسو  العميل

 .غشا من التلف والييكون ؿبم

 اؼبنتوجتطوير عملية إشراك اؼبوردين يف  يعد :كة مع ادلوردين يف تطوير ادلنتوجدور مبدأ عالقة الشرا   .3
اختيار  لذا هبب، ىذه العملية اؼبوردين جوىرمن اؼبواد اليت يتم شراءىا حيث تعترب  ،أنبية ابلغة ذو

ألفضل أن تكون بكفاءة وفعالية وأن تكون سهلة االستعمال ومن ا اؼبنتوجاؼبواد اؼبستخدمة يف تطوير 
هبب على اؼبؤسسة اختيار مورديها بعد إجراء تقييم دقيق لقدرة كل مورد على ، كما 1مواد صديقة للبيئة

على  هوأتثَت  توأنبي يف اختياره مدى يتحكمو  التنظيمية اغبالية واؼبستقبلية، بية اؼبتطلبات والتوقعاتتل
 .2ةوداعبالتكاليف وربسُت  تقليل، اؼبنتوجعملية تطوير 

اؼبوردين والتكيف معها كبو عالقة طويلة اؼبدى عن طريق  مع من تطوير عالقاتعلى اؼبؤسسة ال بد  
دين يف فريق تطوير اؼبنتوج ، وسبثيل اؼبور وتقاسم اؼبخاطر واؼبكافآت لتزامالتدريب اؼبشًتك، الثقة اؼبتبادلة، اال

4ؽبام داخل اؼبؤسسةفهم يعدون مصدر التكيف واالبتكار واؼبثالية واإل، 3اػباص
. 

 

 

 

                                                 
1
 Anil MITAL and Others, Op.Cit, p110. 

2
 Vivek NANDA, Op.Cit, p139. 

3
 Johnsen, T. E, Supplier involvement in new product development and innovation : Taking stock and 

looking to the future, Journal of Purchasing and Supply Management, Vol 15(3), 2009, p193. 
4
 Diego CASTRO and Others, Supplier Involvement in New Product Development: A Study in the Brazilian 

Footwear Industry, Leather and Footwear Journal, March 2017, p18. 
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 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على تطوير ادلنتوج نعكاساتاادلطلب الثالث: 

 تنقسم الدراسات واألحباث اؼبوجودة حول عالقة إدارة اعبودة الشاملة بتطوير اؼبنتوج إىل ؾبموعتُت
 الشاملة تساىم يف تطوير اؼبنتوج اجملموعة األوىل تؤيد أن إدارة اعبودة ،بشكل أساسي يف اذباىُت متعاكسُت

أن بعض مبادئ ػبص الباحثون لقد و  ،تعيق تطوير اؼبنتوج الشاملة وعة الثانية تؤيد أن إدارة اعبودةبينما اجملم
اعبديدة، وأخرى تؤدي إىل إعاقة  اؼبنتجاتتؤدي إىل اؼبسانبة يف تطوير أنواع معينة من الشاملة إدارة اعبودة 

 اعبديدة. اؼبنتجاتتطوير أنواع أخرى من 

 اإلجيابية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة على تطوير ادلنتوجالفرع األول: االنعكاسات 

 : 1من حيثىل أن إدارة اعبودة الشاملة تساىم يف تطوير اؼبنتوج إتوصل الباحثون من اجملموعة األوىل 

ت تليب احتياجات إن اؽبدف الرئيسي الذي تتناولو إدارة اعبودة الشاملة ىو تقدًن منتجا :التخطيط .7
ليس وربقيق ىذا اؽبدف  ،اؼبنافسة اؼبنتجاتعلى  ن حيث اعبودة والتكلفةمتميزة م وتوقعات العمالء

 لذا تستخدم، اؼبنتجاتأنظمة تطوير عدم فعالية سهال بسبب ؿبدودية القدرة اإلنتاجية والقدرة التقنية و 
 ها،لضمان قباح لتحقيق التوازن بُت اؽبدف والتحدايت اعبودة الشاملة من قبل اؼبؤسسات إدارة

ثر قوة اغبايل إىل نظام أك اؼبنتجاتفربانمج إدارة اعبودة الشاملة يستخدم مناىج مثل ربويل نظام تطوير 
ز الروابط بُت اؼبؤسسات واألوساط األكاديبية، إشراك العمالء واؼبوردين عز ي وفعالية من حيث التكلفة،

 اػبارجي.، تنمية القدرات الداخلية والتعاون الفٍت اؼبنتجاتيف عملية تطوير 
وتقدًن  ىنالك العديد من أدوات إدارة اعبودة الشاملة اليت يبكن استخدامها لغرض تطوير :التنفيذ .2

ربليل االكبدار والسبب والنتيجة  ،اؼبقارنة اؼبرجعية مثل افسية يف وقت قصَت دبوارد ؿبدودةمنتجات تن
 منتجات تليب رغبات العمالء تطويرؼبعاعبة اؼبشاكل الرئيسية يف  من األدوات وغَتىا اتصفوفاؼبو 
 . اليت تعيق عملية التطوير تغلب على التحدايتتو 

النتائج اؼبلموسة  يف ربقيق العديد من اؼبنتجاتيؤثر تطبيق إدارة اعبودة الشاملة على تطوير  :التأثري .2
وسبكن  إرضاء العمالءربقق  تنافسية من حيث اعبودة والتكلفةالقدرة على تطوير منتجات  مثل

                                                 
1
 Fasil TADDESE, Hiroshi OSADA, TQM for Sustainable Development through NPD in Developing 

Countries, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, Vol 2(3), July-September 

2011, p.p.65-66. 
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البنية  تعزيز، فعال اؼبنتجاتنظام تطوير  جعل ،اغبصول على حصة أكرب يف السوق اؼبؤسسة من
 ةالقدرات الداخلي ةتنميكما ربقق نتائج غَت ملموسة كأداء اؼبؤسسة،   ربسنالتحتية اليت يبكن أن 

 اؼبؤسسة.  ربسُت ظبعةو  يف تعلم التكنولوجيا وتطبيقها واؼبعرفة الفنية

ىو عدم  اؼبنتجاتأحد أكرب التحدايت اليت تواجو اؼبؤسسات يف تطوير  :اإلنتاج تكنولوجياترقية  .5
دارة اعبودة الشاملة ؽبا أتثَت يف قباح تطوير وإ ،اؼبنتوج تطويرتكنولوجيا إنتاج قادرة على  امتالكها
حيث تساعد اؼبؤسسات على التعلم والتكيف مع التقنيات ، من خالل ترقية التكنولوجيا اؼبنتجات

والتكنولوجيا اؼبستخدمة من خالل التعاون الفٍت والعالقات بُت العمالء واؼبوردين، فتطوير تقنيات 
اإلنتاج والعمليات ىي من أىم القضااي اليت يتم معاعبتها يف إدارة اعبودة الشاملة لنجاح تطوير 

توى أداء اؼبؤسسات يف ربقيق منتجات ذات كفاءة عالية من خالل تقليل عزز مس، وىو ما ياؼبنتجات
 .1تكلفة اؼبواردخفض الوقت و 

تطوير  نظاملتطبيق إدارة اعبودة الشاملة مدخل استخدام  يتم :اجلديدة ادلنتجاتأنظمة تطوير ربسني  .2
كذا و  ،التصميم واالختبارمة ـبتلفة مثل بشكل منهجي من خالل تطوير البنية التحتية يف أنظ اؼبنتجات

ربسُت أنظمة تقييم أيضا و  ،تكلفة اؼبوادزبفيض  خالل اعبديدة من اؼبنتجاتربسُت عملية تطوير 
تطوير لقلل من الوقت يبرانمج  للخروجمنتجات اؼبنافسُت مع التصميم من خالل اؼبقارنة اؼبرجعية 

اعبديدة، تقليل  اؼبنتجاتاؼبؤسسة من زايدة مبيعات  يبكن ىذا كلوو ، جديدة دبوارد ؿبدودة منتجات
ربقيق التوازن بُت اؼبخترب واالختبارات اؼبيدانية الوقت الالزم للتسويق، تقليل عدد تغيَتات التصميم، 

 2وغَتىا.

 اؼبنتجاتإدارة اعبودة الشاملة لتجديد عملية اإلنتاج لنجاح تطوير ستخدم ت :عمليات اإلنتاجذبديد  .7
، اؼبنتوج، البفاض شكاوى صة السوق، زايدة حجم اؼببيعاتاغبعلى زايدة  فتطبيقها يعمل، اعبديدة

 .التكاليفض افالب، والنفاايت اؼبعيبالبفاض نسبة 

                                                 
1
 Fasil TADDESE, Hiroshi OSADA, Op.Cit, p71. 

2
 T. Fasil, H. Osada, Context of TQM Application for NPD in Developing Countries : An Empirical Study 

on Deming Prize Winners from India and Thailand, PICMET 2010 TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR 

GLOBAL ECONOMIC GROWTH, Phuket, Thailand, 14 October 2010, p1653. 
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سُت رب يؤدي، حيث ةالتعلم التنظيمي داخل اؼبؤسس إدارة اعبودة الشاملة تعزز :العاملنيمعرفة تعزيز  .8
، لعمالءمعاعبة شكاوى اوذلك من خالل  منتجات جديدة تطويرإىل  ابلتكنولوجيا العاملُتمعرفة 

والذي استخدام التكنولوجيا كيفية  لتعلم تعزيز القدرات وبدء مشاريع مشًتكة مع اؼبؤسسات األكاديبية
 خاصة هبا.ا تكنولوجيتطوير على  تصبح قادرةبشرية ماىرة  تطوير مواردإىل  بدوره يؤدي

ت ىم إدارة اعبودة الشاملة يف االبتكار من خالل تطوير منتجاتسا :االبتكار والتنمية ادلستدامة  .9
ابتكار السوق ومبوه، ربسُت وتقليل وقت دورة التطوير، ربسُت جديدة، تطوير عمليات اإلنتاج، 

 اؼبنتوجتوصيف ة التحتية إلنتاج منتجات جديدة، ، تطوير البنيمدقة عمليات التصمي ،اؼبنتوجخصائص 
يف  أما فيما ىبص مسانبة إدارة اعبودة الشاملة .الناجح مع األوساط األكاديبيةون وتوحيده، التعا

وخفض  هزايدة عمر و  اؼبنتوجربسُت أداء ، صديقة للبيئة منتجاتتطوير  خالل عنيتم التنمية اؼبستدامة 
 . 1تكاليف التطوير

 ادلنتوجالفرع الثاين: االنعكاسات السلبية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة على تطوير 

 :2كما يلي  اؼبنتجات إىل أن إدارة اعبودة الشاملة تعيق تطوير ُتوصلت اجملموعة الثانية من الباحثت

ما وىو  ،تشجع إدارة اعبودة الشاملة على تقليل عدد االختالفات يف العمليات التنظيمية للمؤسسة .1
اعبديدة فهي بطبيعتها نشاط إبداعي، والعديد من األفكار اؼبتعلقة  اؼبنتجاتينعكس على تطوير 

اعبديدة تنتج عن االختالفات يف العمليات التنظيمية، لذلك يبكن أن يؤدي تقليل  ؼبنتجاتاب
 .األفكار اؼببتكرةاختالفات العمليات إىل البفاض 

ارة اعبودة الشاملة تعيق االبتكار، بعض الدراسات التجريبية اليت أجراىا بعض الباحثُت تشَت إىل أن إد .2
ة ينطوي على ىذا ألن تطوير منتجات جديدة للغايو  ،فقط عندما تكون االبتكارات جذريةولكن 

                                                 
1
 Fasil TADDESE, Hiroshi OSADA, Op.Cit, p68.  

 أنظر: 2
- Yongtao SONG, Qin SU, Op.Cit, p4. 
- Slotegraaf R. J, Atuahene-Gima K, Product Development Team Stability and New Product Advantage: 

The Role of Decision-Making Processes, Journal of Marketing, Vol 75(1), 2011,  p100. 
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 إغراق اإلبداع اؼبطلوب لـتطويرؤدي إىل وىو ما ي ،والرقابة الصارمة على العمليات ابتكار عايل اؼبستوى
 .جديدة منتجات

عملية يتعارض بطبيعتو مع  م على متابعة اؼبطابقة ؼبواصفات اعبودةإن التحكم الذي يركز بشكل صار  .3
مثل ىذا يف حالة ما إذا كانت اؼبؤسسة متحصلة على شهادة اإليزو، ف اعبديدة اؼبنتجاتتطوير 

التوحيد القياسي الضروري لتحقيق  حيث ،لعاملعمليات التفكَت اؼببتكرة ل التحكم يبكن أن يعيق
اؼبمارسة يف فخ البقاء مع ما ىو عملي وإقناعهم أبن  عاملُتيبكن أن يوقع ال يل األخطاءوتقل التطابق

بسبب  من انتهاك القواعد لعاملُتسيزيد التوحيد القياسي من ـباوف اكما  ،اغبالية ىي اغبل األفضل
 .ت احملتملة يف حالة قيامهم بذلكالعقواب

يف نفس الوقت و  نظمة وعمليات اؼبؤسسة،وقراطية ألالبَت  القياسي يبكن أن تضيف اؼبراقبة والتوحيد  .4
 .اعبديدة تفتقر إىل اؼبرونة اؼبنتجاتذبعل عملية تطوير 

ينتج عن التحليل  حيث يبكن أن ،منتج جديد تعيق قدرة الفريق على تطوير اؼبعلومات الكبَتة والشاملة .5
 غَت قادر علىيصبح ، وكذا لقرار عن قيمة اؼبعلومات اؼبفيدةا متخذانتباه  صرف للمعلوماتالشامل 

إىل  ىذه األخَتة ستؤدي وابلتايل ،الكم اؽبائل وقلة الوقتمعاعبة الكمية الكبَتة من اؼبعلومات بسبب 
 .منتجات جديدة تطويرإعاقة 
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 :الفصل الثالث خالصة
 ةاؼبؤسس تيعد التطور السريع خالل العقدين اؼباضيُت من أحد أىم العوامل اليت أثرت على منتجا

 ، أقرب وقت فبكنر منتجات تليب رغبات العمالء يفتطو  عليها أنأصبح  ، حيثلقصر وقت دورة حياهتا
اؼبؤسسات ؼبساعدة  اؼبنتجاتلتحسُت عملية تطوير  منهجإدارة اعبودة الشاملة كمدخل يبكن استخدام و 

 :نقاط التاليةال الفصل استخالص ولقد مت يف ىذا ،تطوير اؼبنتوجعملية على تسهيل برانمج تنفيذ 
 تغيَت مواصفاتويبكن  منتجاعبديد أي  اؼبنتوجيعترب حيث ، وجاؼبنتمفهوم تطوير  زبتلف تعاريف -

 جديدا على اؼبؤسسة أو اؼبنتوجورغبات العمالء، ويبكن أن يكون ىذا  متطلباتشباع إل ووخصائص
 معا. كلهم السوق أوأو  العمالء

فكار، مرحلة ربليل اعبديد مرحلة توليد األفكار، مرحلة غربلة األ اؼبنتوجتتضمن مراحل تطوير  -
 .للسوق اؼبنتوجإدخال ومرحلة  االختبار مرحلة، فهومتطوير اؼب حلةاألعمال، مر 

وصبع اؼبعلومات فهم  من خاللعلى اؼبؤسسة أن ربدد بعناية اسًتاتيجية تطوير اؼبنتوج اعبديد  هبب -
الدور الذي اقها ومنافسها، وينبغي أن تتضمن االسًتاتيجية ، أسو ىاعمالءحول متطلبات ورغبات 

أن تبُت حجم اعبهود اليت ينبغي أن تبذل كذا ، و يف مبوىا وربقيق أىدافها ديدةاعبنتجات اؼب ستلعبو
 .قائمة ومن شبة إدراجها إىل ؿبفظة منتجات اؼبؤسسةلتقدًن منتجات جديدة أو ربسُت اؼبنتجات 

 اؼبنتجاتا اسًتاتيجية ربسُت هأنب تتبعها اؼبؤسسة خالل تطويرىا ؼبنتجاهتاىناك عدة إسًتاتيجيات  -
اسًتاتيجية تطوير منتجات كذا ، و وأو تصميم وأو خصائص اؼبنتوجالقائمة من خالل تطوير جودة 

 .نتاجها من قبلإيسبق جديدة مل 

أن تطبيق مبادئ إدارة توصلت العديد من الدراسات التجريبية اليت مت إجراؤىا من قبل الباحثُت إىل  -
اعبودة الشاملة يعزز جودة اؼبؤسسة وأدائها االقتصادي واألىم من ذلك أن تطبيق إدارة اعبودة الشاملة 

 .رب أساسية لتطوير منتجات جديدةعلى بناء وتوفَت القدرات اليت تعت ىايساعد

يف ر اؼبنتوج إىل ؾبموعتُت تنقسم الدراسات واألحباث اؼبوجودة حول عالقة إدارة اعبودة الشاملة بتطوي -
بينما اجملموعة  الشاملة تساىم يف تطوير اؼبنتوج اجملموعة األوىل تؤيد أن إدارة اعبودة ،اذباىُت متعاكسُت

 .عكس ذلك
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 :متهيد
 يف ابلغة أمهية من ادلفهوم ىذا يكتسيو وما الشاملة اجلودة إدارة دلفهوم النظري االستعراض بعد

 الدولة توجو ظل ويف، ادلنتجات تطوير يف فعاال عامال هر اعتباب والتميز البقاء إىل الساعية ادلؤسسات
 تقييم ادليدانية الدراسة استهدفت التوجو ذلذا ووفقا ،الريع اقتصاد من واخلروج االقتصاد تنويع ضلو اجلزائرية
 يف ادلبادئ ىذه إسهام ومدى ،الشاملة اجلودة إدارة دلبادئ اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات تبين مستوى
 سلتلفة دبناطق الناشطة االقتصادية ادلؤسسات من جملموعة اجلديدة ادلنتجات وتطوير احلالية ادلنتجات ربسٌن
 :التالية ادلباحثإىل  الفصل ىذا تقسيم مت وقد ،سطيف بوالية

 للدراسة العام اإلطار: األول ادلبحث -

 الدراسة متغًنات ضلو العينة أفراد اذباىات ومناقشة ربليل: الثاين ادلبحث -

 النتائج ادلتحصل عليهاعلى ضوء  الفرضيات اختبار: الثالث ادلبحث -
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 للدراسة العام اإلطار: ولاأل ادلبحث
 يف ادلنتوج لتطوير اسرتاتيجيةك الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أبمهية ادلتعلق الدراسة دبوضوع اإلدلام قصد
 ال واليت سطيف بوالية االقتصادية ادلؤسسات من عينة أخذ مت، سطيف بوالية االقتصادية ادلؤسسات

 الدراسة جوانب كل لتغطية استمارة تصميم مت حيث، اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات من غًنىا عن زبتلف
 .مث ذبميعها فيها العاملة اإلطارات من رلموعة على بتوزيعها وذلك
 أداة صالحية ربليل، الدراسة دلتغًنات منوذج، ادليدانية الدراسة إجراءات تناوليتم س ادلبحث ىذا يفو 
 .الفرضيات واختبار لتحليل ادلستخدمة اإلحصائية األدوات ربديد وأخًنا الدراسة
 ادليدانية الدراسة ومنوذج إجراءات: االول ادلطلب
 عرض إىل ابإلضافة، ادليدانية ابلدراسة للقيام هبا القيام مت اليت اإلجراءات عرض مت ادلطلب ىذا يف
 .ادلقرتح الدراسة منوذج وشرح
 ادليدانية الدراسة إجراءاتاألول:  الفرع

 هبا القيام مت اليت اإلجراءات وسبثلت، ادلتاحة اإلمكانيات ضوء يف للموضوع ادليدانية ابلدراسة القيام مت
 :فيما يلي

 االستمارة ىذه وعرضوبعد  إصلازه مت الذي النظري اإلطار ضوء يف :للموضوع أولية استمارة إعداد .1
 من واالقرتاحات مالحظات من االستفادة مت، الوطن جامعات سلتلف من 1احملكمٌن من رلموعة على

 .الستمارةالنهائي ل نموذجال وبناء طرفهم

، سطيف بوالية االقتصادية دلؤسساتاب العاملة اإلطارات كل يف الدراسة رلتمع يتمثلجمتمع الدراسة:  .2
 سلتلفة مناطق يف تنشط اليت االقتصادية ادلؤسسات ىذه من( غرضية) قصدية عينة اختيار مت حبيث

 .فيها العاملة اإلطارات لبعض االستمارة توجيوو  سطيف بوالية

 بوالية االقتصادية دلؤسساتاب العاملة اإلطارات رلموعة على مت توزيع االستمارة :االستمارة توزيع .3
 وتوزيع، وسلتلف بلدايهتا سطيف والية يف تنشط 2اقتصادية مؤسسة 38 حوايل زايرة من خالل سطيف

 .إطاراهتا على استمارة 181 عن يقل ال ما

                                                           
 .2ديكن االطالع على قائمة احملكمٌن يف ادللحق رقم  1
 .3رقمديكن االطالع على قائمة ادلؤسسات يف ادللحق   2
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 ادلنطقة وىي الدراسة زللمؤسسة  38 االقتصادية ادلؤسسات شملتتوزع ادلؤسسات االقتصادية:  .4
 سخرة ابزر الصناعية ادلنطقة ،ودلان عٌن الصناعية ادلنطقة، لعلمةل الصناعية ادلنطقة، لسطيف الصناعية
 وبوقاعة.

 ومجع وتوزيع الدراسة زلل ادلؤسسات عن البحث فيها مت اليت ادلدة استغرقتمدة توزيع االستمارة:  .5
 مت حيث، 2121 نوفمرب شهر هناية اىل 2121 سبتمرب شهر بداية من ينشهر  حوايل الدراسة استمارات

 االستمارات وتوزيع منها واذلدف الدراسة زلتوى لشرح الدراسة زلل ادلؤسسات يف اإلطارات مقابلة
 .ينشهر  إىل أسبوع بٌن ادلؤسسات يف ادلوزعة االستمارات مجع مدة تباينت وقد ومجعها

 ما مجع مت حيث، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات من ادلوزعة االستمارات ذبميع متعينة الدراسة:  .6
 نسبة وىي 80.55% ب تقدر بنسبة وذلك موزعة استمارة 181 أصل من استمارة 145 عن يقدر
 .جيدة

 الدراسة منوذج: الثاين الفرع
 االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتوج لتطوير اسرتاتيجيةك الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أمهية توضيح هبدف 
 على وابلبناء، ادلختلفة واألدبيات النظري اإلطار ضوء يف وذلك، للدراسة منوذج بناء مت سطيف بوالية

  :التايل الشكل يف يظهر والذي، ادلقرتحة والفرضيات ادلوضوعة اإلشكالية، الدراسة أىداف
 الدراسة منوذج: (02) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 
 .للموضوع النظرية واخللفية ادلوضوعة الفرضيات على اعتمادا النموذج ىذا إعداد مت: ادلصدر

 الرتكيز على العميل

 التزام اإلدارة العليا ادلتغًنات الشخصية ومتغًنات ادلؤسسة
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 :يلي فيما الدراسة منوذج شرح وديكن
 االقتصادية ادلؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مدى يف التباين تفسر اليت ادلراقبة متغًنات .1

 وتتضمن ما يلي: اجلزائرية
 .واخلربة التعليمي ادلستوى ،العمر ،اجلنس من كل وتتضمن الشخصية ادلتغًنات .أ 

 الذي السوق ونطاق نوعها، السوق يف ادلؤسسة نشاط مدة ،العمال عدد وتتضمن ةادلؤسس متغًنات .ب 
 .فيو تنشط

 االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق مدى يف التباين تفسر اليت ادلراقبة متغًنات  .2
 :يلي ما وتتضمن اجلزائرية

 .واخلربة التعليمي ادلستوى، العمر، اجلنس من كل وتتضمن الشخصية ادلتغًنات .أ 

 الذي السوق ونطاق نوعها، السوق يف ادلؤسسة نشاط مدة، العمال عدد وتتضمن ادلؤسسة متغًنات .ب 
 .فيو تنشط

 :يلي فيما وتتمثل اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتجات تطوير على تؤثر اليت ادلستقلة ادلتغًنات .3

، العاملٌن مشاركة، العليا اإلدارة التزام، العميل على الرتكيز تتضمن واليت الشاملة اجلودة إدارة مبادئ     
 .ادلوردين مع الشراكة وعالقة الوقائع على ابالعتماد اإلدارة، ابلعمليات ادلقاربة، ادلستمر التحسٌن

 ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة مدى يف التباين تفسر اليت ادلراقبة متغًنات .4
 :يلي فيما وتتمثل اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات

 .واخلربة التعليمي ادلستوى، العمر، اجلنس من كل وتتضمن الشخصية العوامل .أ 
 الذي السوق ونطاق نوعها، السوق يف ادلؤسسة نشاط مدة، العمال عدد وتتضمن ؤسسةادل العوامل .ب 

 .فيو تنشط

 ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مدى على تؤثر اليت ادلستقلة ادلتغًنات .5
 وتتضمن ما يلي: اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات يف

، العاملٌن مشاركة، العليا اإلدارة التزام، العميل على الرتكيز تتضمن واليت الشاملة اجلودة إدارة مبادئ. أ
 .ادلوردين مع الشراكة وعالقة الوقائع على ابالعتماد اإلدارة، ابلعمليات ادلقاربة، ادلستمر التحسٌن

 تطوير اسرتاتيجيةو  القائمة ادلنتجات ربسٌن اسرتاتيجية تتضمن واليت ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية. ب
 .جديدة منتجات
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 الدراسة أداة: الثاين ادلطلب
 ادلؤسسات يف ادلنتوج لتطوير كإسرتاذبية الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أمهية يهدف ىذا البحث إىل

 .سطيف بوالية االقتصادية
 الدراسة أداة متغريات: األول الفرع

 :جزأين من تتكون استمارة بتصميم القيام مت لقد

 العامة البياانت :األول اجلزء .1

 ادلستوى، العمر ،اجلنس يف العينة ألفراد الشخصية البينات سبثلت: العينة ألفراد الشخصية البياانت. أ
 .اخلربة سنوات وعدد التعليمي

 :ىي فئتٌن من يتكون: اجلنس متغري -

  :ذكرالفئة األوىل. 

  :أنثىالفئة الثانية. 

 :ىيو  فئات أربع من ويتكون: العمر متغري -

  :سنة 02 من أقلالفئة األوىل. 

  :سنة 02 ىلإ سنة 02 منالفئة الثانية. 

  :سنة 02 ىلإ سنة 04 بٌن ماالفئة الثالثة. 

  :سنة 02 من أكثرالفئة الرابعة.  

 : ىي فئات ثالث من يتكون: التعليمي ادلستوى متغري -

  :فأقل اثنويالفئة األول. 

  :جامعةالفئة الثانية. 

  :عليا دراساتالفئة الثالثة. 

 : فئات مخس من ويتكون :اخلربة متغري -

  :سنوات 0 من أقلالفئة األوىل.  

  :سنة 42 إىل 0 منالفئة الثانية. 

  :سنة 40 اىل 44 منالفئة الثالثة. 

  :سنة 02 إىل 41 منالفئة الرابعة. 

  :سنة 02 من أكثرالفئة اخلامسة. 
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طبيعة و  السوق نطاق ،العمال عدد ،النشاط مدة يف ةادلؤسس البياانت وسبثلت :ادلؤسسة بياانت .ب
 .ادللكية

 :ىي فئات أربع يف تتمثل :النشاط مدة متغري -

 سنوات 0 من أقل :األوىل الفئة. 

 سنة 40 إىل 0 من: الثانية الفئة. 

  سنة 00 إىل 41 من: الثالثة الفئة.  

 سنة 00 من أكثر: الرابعة الفئة. 

 :وىي فئات ثالث يف سبثل: العمال عدد متغري -

 عامل 02 من أقل: األوىل الفئة.  

 عامل 002 إىل 02 من: الثانية الفئة. 

 عامل 002 من أكثر :الثالثة الفئة. 

 : ىي فئات ثالث يف سبثل :السوق نطاق متغري -

  :زلليالفئة األوىل. 

 :وطين الفئة الثانية  

  :دويلالفئة الثالثة. 

 : وىي فئات ثالث يف سبثل :طبيعة ادللكية متغري -

  :عامةالفئة األوىل. 

 :خاصة الفئة الثانية. 

  :سلتلطةالفئة الثالثة. 

 الدراسة حماور: الثاين اجلزء .0
 ىذا حيتوي: اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى تقييم .أ

 :التالية البنود إىل وتنقسم عبارة 41 على احملور

 .1 العبارة إىل 4 من عبارات ستة يتضمن: العمالء على الرتكيز -

 .40 العبارة إىل 2 العبارة من عبارات ستة تضمني: العليا اإلدارة والتزام دعم -

 .43 العبارة إىل 40 العبارة من عبارات ستة تتضمن :العاملني مشاركة -
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 .00 العبارة إىل 44 العبارة من عبارات ستة تضمني :ادلستمر التحسني -

 .04 العبارة إىل 00 من عبارات مخسة تتضمن :الوقائع على ابالعتماد اإلدارة -

 .00 العبارة إىل02 العبارة من عبارات مخسة تتضمن :ادلوردين مع الشراكة عالقة -

 .02 العبارة إىل 00 من العبارة عبارات ستة تضمنت :ابلعمليات ادلقاربة -

 ىذا وحيتوي :اجلزائرية االقتصادية ادلؤسسات لدى ادلنتوج تطوير اسرتاتيجية تبين مستوى تقييم .ب
 :التاليٌن البندين ىلإ وتنقسم عبارة اثنتا عشرة على احملور

 .1 العبارة إىل 4 من العبارات يف وادلتمثلة ،عبارات ستة وتتضمن: القائمة ادلنتجات حتسني اسرتاتيجية -

 .40 إىل 2 من العبارات يف وادلتمثلة، عبارات ستة وتتضمن: جديدة منتجات اضافة اسرتاتيجية -

 إىل ومقسمة عبارات 1 على احملور ىذا حيتوي :ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة .ج
 :التالية البنود

 ثالث وتتضمن :القائمة ادلنتجات حتسني اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة -
 0 العبارة إىل 4 العبارة من عبارات

 عبارات ثالث وتتضمن :جديدة منتجات ضافةإ اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة -
 .1 العبارة إىل 0 العبارة من

 الدراسة أداة صالحية دراسة :الثاين الفرع
 :يلي شلا التأكد جيب لالستخدام الدراسة أداة صالحية من للتأكد

 كأداة اعتمادىا إمكانية مدى ىو الظاىري ابلصدق ادلقصود :الدراسة ألداة الظاهري الصدق  .4
 أولية استمارة عرض مت الدراسة ألداة الظاىري الصدق من التأكد قصد، قياسو نريد ما لقياس للدراسة

 :من التأكد قصد الدراسة رلال يف االختصاص ذوي سلتلفة جامعات من 1احملكمٌن من رلموعة على
 ؛الدراسة دلوضوع االستمارة فقرات من فقرة كل مالئمة مدى .أ 

 ؛ادلدروس للموضوع االستمارة وفقرات متغًنات مشولية مدى قياس .ب 

 .الدراسة فقرات وضوح .ج 

 .1النهائي للشكل للوصول االستمارة وتعديل وإضافتها احملكمٌن مالحظات من االستفادة مت وقد

                                                           
 .2ديكن االطالع على قائمة احملكٌن يف ادللحق رقم   1
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 رلموعة على استطالعية دراسة إجراء مت الدراسة أداة صدق من للتأكد :الدراسة أداة وصدق ثبات .0
 واستيعاب فهم على ادلستجوب قدرة مدى معرفة هبدف، العلمة منطقة يف االقتصادية ادلؤسسات من

. وقت من الدراسة تستغرقو أن ديكن ما وتقدير مواجهتها ديكن اليت الصعوابت على والتعرف، عباراهتا
 يقيس الذي كرونباخ ألفا معامل على االعتماد مت، الدراسة يف ادلستخدمة األداة ثبات من وللتأكد
، صحتها ومدى االستبيان فقرات بٌن االرتباط قوة إىل ويشًن، االستبيان لفقرات الداخلي االتساق

 استخدم ومت، النتائج نفس ستعطينا الظروف نفس ربت األسئلة إعادة مت إذا ما حالة يف أنو دبعىن
، لقياسو وضعو مت ما يقيس ادلقياس أن على يعرب والذي االستبيان صدق درجة لقياس الصدق معامل
 .كرونباخ ألفا الثبات دلعامل الرتبيعي اجلذر من حيسب والذي
 ألفا الثبات معامل قياس طريق عن وذلك الداخلي واتساقها الدراسة أداة ثبات من التأكد مت وقد
 :التايل اجلدول يوضحو والذي الصدق ومعامل كرونباخ

 والصدق ألفا كرونباخ معاملي: (2) اجلدول
 عدد احملور

 العبارات
 معامل
 الثبات

 معامل
 الصدق

 الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى تقييم: األول احملور
 .سطيف والية يف االقتصادية ادلؤسسات لدى

41 1.971 0.984  

 لدى ادلنتوج تطوير اسرتاتيجية تطبيق مستوى تقييم: الثاين احملور
 .سطيف والية يف االقتصادية ادلؤسسات

12 0.908 0.952  

 تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة: الثالث احملور
 ادلنتوج

6 0.911 0.954  

 0.986  0.974 58 ككل لألداة والصدق الثبات معامل
 SPSS V23 برانمجعلى  اعتمادا الباحثة عدادإ من: ادلصدر

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .1ديكن االطالع على النموذج النهائي لالستمارة يف ادللحق رقم   1
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 :يلي ما نالحظ أن ديكن السابق اجلدول من

 .2.1 ادلقبول ادلعدل من أكرب أي 0.974 ىو ككل االستمارة فقراتل الثبات معامل .أ 

 والية يف االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى تقييم حملور الثبات معامل .ب 
 .2.422 ـب يقدر سطيف

 والية يف االقتصادية ادلؤسسات لدى ادلنتوج تطوير اسرتاتيجية تطبيق مستوى تقييم حملور الثبات معامل .ج 
 .2.423 ـب يقدر كان سطيف

 .2.444 ـب يقدر ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حملور الثبات معامل .د 

 عند الصدقمعامل  وكان ،مقبولة أي 2.1 من أكرب كانت الثبات معامالت كل أن القول ديكن ومنو
 وديكن صاحلة أهنا أي الدراسة متغًنات قياس على قادرة الدراسة أداة أن القول ديكن ومنو، مقبولة معدالت
 .نتائجها على االعتماد

 القرار قاعدة وشرح ادلستخدمة اإلحصائية األدوات: الثالث ادلطلب
 أدوات من رلموع على االعتماد مت ادلوضوعة الفرضيات واختبار والبياانت ادلعطيات ربليل قصد
 ازباذ ديكن أساسها على اليت الطريقة شرح مع، SPSS بربانمج ابالستعانة واالستداليل الوصفي اإلحصاء

 .القرار
 ادلستخدمة اإلحصائية األدوات: األول الفرع

 :الوصفي اإلحصاء أدوات .4

 ادلتغًنات ووصف لعرض ادلئوية والنسب التكرارات على االعتماد مت: ادلئوية والنسب التكرارات. أ
 نطاق ،العمال عدد، النشاط مدةة )ومتغًنات ادلؤسس) اخلربة، التعليمي ادلستوى، العمر، اجلنس) الشخصية

 .الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف لإلطارات( طبيعة ادللكية، السوق
 التكراري واالضلراف احلسايب ادلتوسط من كل على االعتماد مت: التكراري واالحنراف احلسايب ادلتوسط. ب

 .الدراسة متغًنات مجيع ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات لتحديد
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 :االستداليل اإلحصاء أدوات .0

 أتثًن لدراسة األحادي التباين ربليل على االعتماد مت: (One way Anova)األحادي  التباين حتليل. أ
 نطاق، العمال عدد، النشاط مدة(ؤسسةوادل)اخلربة، التعليمي ادلستوى، العمر ،اجلنس (الشخصية العوامل
  .التابعة ادلتغًنات على الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف لإلطارات (طبيعة ادللكية، السوق

 العالقة قوة لدارسة (Pearson)بًنسن االرتباط معامل على االعتماد مت :(Correlation)االرتباط معامل. ب
 .ادلستقلة وادلتغًنات التابع ادلتغًن بٌن
 أتثًن لتحديد ادلتعدد اخلطي االضلدار على االعتماد مت :(leaner Regression) اخلطي االحندار. ج

  .التابع ادلتغًن على ادلستقلة ادلتغًنات
 الفرضيات واختبار للتحليل القرار قاعدة شرح: الثاين الفرع

 على ابالعتماد الدراسة زلاور من زلور لكل العينة إجاابت ربليل يتم :اإلجاابت لتحليل ابلنسبة .4
 حاصل وفق وذلك فئة كل طول حبساب القيام مت حيث ،اخلماسي ليكارت دلقياس ادلرجحة األوزان
 ىو الفئة طول ومنو، اخلماسي السلم وفق ادلتاحةـ اخليارات وعدد( 0=4-0) السلم طول بٌن القسمة

 :يلي ما وفق ادلوافقة درجة فئات حساب وديكن، 2.32=0/0
 .جدا ادلنخفضة ادلوافقة درجة ديثل]1.81-1.11] فاجملال وومن 1.81= 1.81+1.11 .أ 
 .ادلنخفضة ادلوافقة درجة ديثل]2.61-1.81] فاجملال ومنو 2.61=1.81+1.81 .ب 

 .ادلتوسطة ادلوافقة درجة ديثل]3.41-2.61] فاجملال ومنو 3.41=1.81+ 2.61 .ج 
 .ادلرتفعة ادلوافقة درجة ديثل]4.21-3.41] فاجملال ومنو 4.21=1.81+ 3.41 .د 

 .جدا ادلرتفعة ادلوافقة درجة ديثل]5.11-4.21]ل فاجملا ومنو 5.11=1.81+ 4.20 .ه 

 :التايل اجلدول وفق سبق ما تلخيص ديكن ومنو
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 ادلوافقة درجة حتديد طريقة: (3) اجلدول

 ادلوفقة درجة ادلرجح ادلتوسط

 جدا منخفضة 1.81 إىل 1.11 من
 منخفضة 2.61 اىل1.81 من
 متوسطة 3.41 اىل2.61 من
 مرتفعة 4.21 اىل3.41 من
 جدا مرتفعة 5.11 إىل 4.21 من

 .الباحثة إعداد من: ادلصدر

 :كتايل فهي ابلفرضيات ادلتعلقة القرار لقاعدة ابلنسبة :الفرضيات الختبار ابلنسبة .0
 القيمة داللة مستوى على تعتمد( One Way Anova) األحادي التباين ربليل يف القرار قاعدة .أ 

 .2.20 ـب يقدر داللة مستوى عند F اإلحصائية
 ادلتغًنات بٌن االرتباط مستوى على يعتمد (Pearson) بًنسن االرتباط معامالت يف القرار قاعدة .ب 

 .5% من أقل داللة مستوى عند 4 من اقرتب كلما قوي االرتباط يكون حيث، التابع وادلتغًن ادلستقلة

 ومعامل R االرتباط معامل على العتمادا (Leaner Regressio) اخلطي االضلدار يف القرار قاعدة .ج 
R التفسًن

 .5% من أقل داللة مستوى عند 2
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 الدراسة متغريات حنو العينة فرادأ اجتاهات ومناقشة حتليل: الثاين ادلبحث
 زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات ومناقشة ربليل ادلبحث ىذا يف سيتم ستناول

 ابلبياانت ادلتعلقة النتائج بتحليل القيام سيتم زلاولة األول ادلطلب يف، الدراسة متغًنات ضلو الدراسة
 سيكون الثاين ادلطلب أما، ادلئوية والنسب التكرارات ابستخدام وذلك العينة ألفراد وادلؤسسة الشخصية

، الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات لتحليل
 وأخًنا، ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق ضلو أفراد العينة اذباىات بتحليل سنقوم الثالث ادلطلب يف أما

 مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة الذباىات الرابع ادلطلب يف التطرق سيتم
   .ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ

 العينة ألفراد العامة ابلبياانت ادلتعلقة النتائج وحتليل عرض: األول ادلطلب
، ابدلؤسسة اخلاصة والبياانت العينة ألفراد الشخصية البياانت وربليل لعرض ادلطلب ىذا زبصيص مت

 التعليمي ادلستوى، العمر، اجلنس يف يتمثل والذي، األول اجلزء معطيات شرح ادلطلب ىذا يف ةاوليتم زلوس
 نطاق، العمال عدد، النشاط مدة يف وادلتمثلة ادلؤسسة خبصائص اخلاص اجلزء معطيات وشرح، واخلربة
 .طبيعة ادللكيةو  السوق
 الشخصية البياانت :األول الفرع

 التعليمي ادلستوى، العمر، اجلنس حيث من العينة فرادأل الشخصية البياانت تناول مت العنصر ىذا يف
 .ادلؤسسة يف واخلربة

 : ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما اجلنس حسب أفراد العينة توزيع يف اختالف ىناك: اجلنس .1

 اجلنس متغري حسبأفراد العينة  توزيع: (4) اجلدول

 % النسبة العدد الفئات

 91 ذكر
62.8 

 54 أنثى
37.2 

 422 400 اجملموع
 )4 رقم ادللحق نظرأ( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 بنسبة أي إانث 00 مقابل 62.8% بنسبة أي 44 بـ بلغ قد الذكور عدد أن أعاله اجلدول من نالحظ
 وىي%  02.0 اإلانث نسبة ، حيث كانتاإلانث نسبة من أكرب الذكور نسبة أن ىنا نالحظو ، %37.2

 .تسيًني كعنصر ويتمثل عملهم هبا أبس ال نسبة
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 اجلدول ىو كما الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة أعمار يف اختالف ىناك :العمر .0
 :التايل

 العمر متغري حسبأفراد العينة  توزيع: (42) اجلدول
 % النسبة العدد الفئات

 26.2 38 سنة 31 من قلأ

 47.6 69 سنة 41 اىل 31 من

 15.2 22 سنة 51 اىل 41 من

 11 16 سنة 51 من أكثر

 422 145 اجملموع
 )4 رقم ادللحق نظرأ(  SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 إىل 02 بٌن ما السن يف ىم ادلدروسة ادلؤسسات يف أفراد العينة أغلب أن أعاله اجلدول من نالحظ
 الذين أفراد العينةعدد  وبلغ، 26.2% بنسبة سنة 02 من األقل فئة تليها مث، 47.6% بنسبة وذلك سنة 02

 الذين أفراد العينة رلموع قدر حٌن يف % 15.2 بنسبة إطار 22 سنة 02 إىل 04 بٌن أعمارىم ترتاوح
 ادلؤسسات يف أفراد العينة أغلب أن نالحظو  ،11% نسبتو ما أيإطارا  16 بـ سنة 02 من أعمارىم أكثر

 لتنمية وذلك شباب عمال استهداف يف ادلؤسسات ىذه سياسة يعكس ما وىذا الشباب سن يف ادلدروسة
 .ادلؤسسة نشاط

 يبينو ما وىذا وجامعي الثانوي، ادلتوسط بٌن ألفراد العينةخيتلف ادلستوى التعليمي  :التعليمي ادلستوى .0
 :التايل اجلدول
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 التعليمي ادلستوى متغري حسبأفراد العينة  توزيع(: 44) اجلدول
 % النسبة العدد الفئات

 37 فأقل اثنوي
25.5 

 84 جامعي
57.9 

 24 عليا دراسات
16.9 

 422 400 اجملموع
 )4 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 فيما ،57.9% بنسبة ادلؤسسات جلميع ابلنسبة األكثر ىي اجلامعيٌن فئة أن أعاله اجلدول من نالحظ
 الدراسات ذوي أفراد العينة عدد كان فيما ،25.5% ـب فأقل الثانوي ادلستوى ذوي أفراد العينة نسبة قدرت
، جامعي عايل تعليم لديهم ادلدروسة ادلؤسسات يف أفراد العينة أغلبية أن نالحظو  ،16.8% ـب يقدر ما العليا
 .اجلامعيٌن فئة استقطاب على تعمل اليت ابدلؤسسات التوظيف سياسة إىل راجع وىذا

 اخلربة ذوي بٌن الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة خربة يف اختالف ىناك :اخلربة .0
 :التايل اجلدول يبينو ما وىذا اخلربة وقليلي العالية

 خلربةا متغري حسبأفراد العينة  توزيع (:40) اجلدول
 % النسبة العدد الفئات

 31.7 46 سنوات 5 من أقل

 35.9 52 سنوات 11 إىل 5 من
 14.5 21 سنة 15 إىل 11 من

 9.7 14 سنة 21 إىل 16 من

 8.3 12 سنة 21 من أكثر

 422 145 اجملموع
 )4 رقم ادللحق انظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من :ادلصدر

 0  من ترتاوح قلأ خربة لديهم ادلدروسة ادلؤسسات يف أفراد العينة أغلب أن نالحظ أعاله اجلدول من
  من أقل خربة لديهم الذين أفراد العينة نسبة كانت  حٌن يف، % 00.4 ـب تقدر بنسبة  سنوات 42 ىلإ

أفراد و ، % 40.0 ـب تقدر سنة 40و 44 بٌن خربهتم ترتاوح الذين أفراد العينةو  ،% 04.2 ـب تقدر 0سنوات 
 اخلربة ذوي أفراد العينة نسبة كانت حٌن يف، % 4.2 ـب سنة 02 اىل 41 بٌن ما أقدميتهم ترتاوح الذين العينة



لتطوير المنتوج  ةكاستراتيجيدراسة أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 في المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف

الرابع الفصل  

 

135 
 

، اخلربة قليلي ادلدروسة ادلؤسسات يف أفراد العينة أغلب أن يف نالحظو ، % 3.0 تقدر بـ سنة 02 من األكثر
 .التوظيف عملية يف الشباب عنصر استقطاب إىل راجع وىذا

 ادلؤسسة بياانت: الثاين الفرع 
 ىذه خصائص تبٌن واليت الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات بياانت العنصر ىذا يف تناول مت

 .ونوعها فيو تنشط الذي السوق نطاق، عماذلا عدد، نشاطها مدة حيث من ادلؤسسات

ما  وىذا ادلدروسة العينة أفراد إليها ينتمي اليت االقتصادية ادلؤسسات مدة النشاط زبتلف :النشاط مدة .1
 :التايل اجلدول يبينو

 النشاط مدة متغري حسب ادلدروسة ادلؤسسات بياانت: (40) اجلدول
 % النسبة العدد الفئات

 25.5 37 سنوات 5 من أقل

 32.4 47 سنة 15 إىل 5 من

 13.1 19 سنة 25 إىل 16 من

 29 42 سنة 25 من أكثر

 422 145 اجملموع
 )4 رقم ادللحق نظرأ( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: دلصدرا

 40 إىل 0 من نشاط مدة لديها مؤسسات إىل ينتمون أفراد العينة غالبية أن نالحظ أعاله اجلدول من
 بنسبة سنة 00 من أكثر نشاط مدة لديها اليت ادلؤسسات لتليها ،32.4% من أبكثر تقدر بنسبة وذلك سنة

 بٌن ما ترتاوح اليت ادلؤسسات وأخًنا، %00.0 ـب سنوات 0 من أقل لديها اليت وادلؤسسات، % 04 ـب تقدر
 ومدة كبًن ابع لديها مؤسسات اىل ينتمون أفراد العينة أغلبية أن نالحظو  ،13.1% بنسبة سنة 00 إىل 41

 .متوسطة نشاط

، صغًنة من العينة أفراد إليها ينتمي اليت االقتصادية ادلؤسسات عمال عدد خيتلف :العمال عدد .2
 :التايل اجلدول يبينو وىذا وكبًنة متوسطة
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 العمال عدد متغري حسب ادلدروسة ادلؤسسات بياانت (:40) اجلدول
 % النسبة العدد الفئات

 31.7 46 عامل 51 من أقل

 50.3 73 عامل 250 إىل عامل 51 من

 17.9 26 عامل250  من أكثر

 422 443 اجملموع
 )4 رقم ادللحق نظرأ( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 عمال بعدد احلجم متوسطة مؤسسات إىل ينتمون أفراد العينة من الغالبية أن نالحظ أعاله اجلدول من
 أفراد العينة من % 31.7 ـب نسبتو ما ىناك حٌن يف، % 50.3 ـب تقدر بنسبة وذلك عامل 002 إىل 02   من

 يقدر والذين أفراد العينة ابقي أما، عامل 02 من أقل عمال بعدد احلجم صغًنة مؤسسات إىل ينتمون
 عامل 002 من أكثر عمال بعدد أي % 42.4 نسبتو ما أي الكبًنة ادلؤسسات إىل ينتمون 01 ـب عددىم

 الصغًنة ادلؤسسات من كبًن عدد وجود على ربتوي اليت االقتصادية ادلنطقة إىل تركيزان إىل يرجع وىذا
 .احلجم وادلتوسطة

أفراد  إليها ينتمي اليت االقتصادية ادلؤسسات فيو تنشط الذي السوق نطاق خيتلف :السوق نطاق .3
 :التايل اجلدول يبينوما  وىذا ،ودويل وطين، زللي من العينة

 السوق نطاق متغري حسب ادلدروسة ادلؤسسات بياانت(: 40) اجلدول
 % النسبة العدد الفئات

 17 زللي
11.7 

 111 وطين
69.7 

 27 دويل
18.6 

 422 400 اجملموع
 )4 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من :ادلصدر

 السوق مستوى على تنشط مؤسسات إىل ينتمون أفراد العينة من الغالبية أن نالحظ أعاله اجلدول من
 مؤسسات إىل تنتمي أفراد العينة من % 43.1 نسبتو ما أن حٌن يف، % 14.2 ـب تقدر بنسبة وذلك الوطين
  .احمللي السوق مستوى على تنشط مؤسسات إىل تنتمي أفراد العينة من % 44.2 ىناك وأخًن، مصدرة
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 كما وادلختلط اخلاص، العام القطاع يف الدراسة زلل ادلؤسسات بٌن العينة توزيع اختلف :طبيعة ادللكية .4
 :اجلدول يف ىو موضح

 طبيعة ادللكية متغري حسب ادلدروسة ادلؤسسات بياانت(: 41) اجلدول

 % النسبة العدد الفئات

 20 29 العام

 69 100 اخلاص

 11 16 ادلختلط

 422 400 اجملموع
 )4 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من :ادلصدر

 ادلؤسسات بلغت حٌن يف، 69% نسبة بلغت قد اخلاصة ادلؤسسات أن أعاله اجلدول من نالحظ
 .11% بنسبة ادلختلطة ادلؤسسات وأخًنا 20% نسبة العامة

 الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل: الثاين ادلطلب
 تبين ضلو سطيف بوالية االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات لتحليل ادلطلب ىذا زبصيص مت
  .الدراسة زلل ادلؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ
 العمالء على الرتكيز :األول الفرع

 مبدأ ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات بتحليل القيام مت العنصر ىذا يف
 :ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما العمالء على الرتكيز
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 العمالء على الرتكيز حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل :(42) اجلدول

 ادلتوسط العبارات الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 البدء قبل العمالء متطلبات لتحديد أمهية ادلؤسسة تويل 4
 .اإلنتاجية العملية يف

 مرتفعة 0.838 4.25
 جدا

 مرتفعة 0.864 4.06 .ادلناسب الوقت يف العمالء حلاجات ادلؤسسة تستجيب 0
 البيع بعد ما خبدمات خاص قسم على ادلؤسسة تتوفر 0

 .لعمالئها

 مرتفعة 1.223 3.68

 مرتفعة 0.905 4.23 .منتجاهتا حول العمالء آبراء ادلؤسسة تتهم 0
 جدا

 مرتفعة 0.841 4.09 .العمالء مشاكل حل على ادلؤسسة تعمل 0
 مرتفعة 0.930 4.05 .العمالء رضا منتظم بشكل ادلؤسسة تقيس 1

 مرتفعة 0.638 4.05 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )5 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات ألغلب احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ أعاله اجلدول من
 مبدأ على ادلبنية رؤيتها حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك

 .2.103 ـب يقدر معياري واضلراف 0.20 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك، العمالء على الرتكيز
 العمالء على الرتكيز مبدأ على ادلبنية الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات رؤية أن القول ديكن وعليو
 .مشاكلهم حبل وااللتزام لديهم الرضا ربقيق العمالء حلاجات السريعة االستجابة تتضمن
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 العليا اإلدارة والتزام دعم: الثاين الفرع

 ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات بتحليل القيام مت العنصر ىذا يف
 :ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما العليا اإلدارة والتزام دعم دببدأ اخلاصة الشاملة اجلودة إدارة مبادئ

 العليا اإلدارة والتزام دعم حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل (:43) اجلدول
 ادلتوسط العبارات الرقم

احلسا
 يب

 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 مرتفعة 1.009 3.94 الشاملة اجلودة دارةإ لتطبيق االمكانيات بتوفًن العليا االدارة تلتزم 2
 ادلستوايت مجيع على اجلودة ثقافة لنشر العليا اإلدارة تسعى 3

 .اإلدارية
 مرتفعة 0.873 4.12

 مرتفعة 0.957 3.99 .اجلودة حول واضحة اسرتاتيجية ادلؤسسة إدارة لدى 4
 مرتفعة 1.020 3.88 .اجلودة مفاىيم بتطبيق اإلدارية ادلستوايت سلتلف العليا اإلدارة تلزم 42
 مرتفعة 1.017 4.08 .ابستمرار ادلنتجات جودة مستوى دبراقبة العليا اإلدارة تقوم 44
 مرتفعة 1.036 4.10 .اجلودة شهادة على للحصول ادلؤسسة تسعى 40

 مرتفعة 0.839  4.01 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )5 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات لكل احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ أعاله اجلدول من
 والتزام دعم مبدأ حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك

 .2.304 ـب يقدر معياري واضلراف 0.24 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك، العليا اإلدارة
 الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق الالزمة اإلمكانيات توفًن تعمل ادلؤسسة إدارة أن القول ديكن أخر دبعىن

 .اجلودة مفاىيم بتطبيق اإلدارية ادلستوايت سلتلف والزام للجودة واضحة اسرتاتيجية ربديد خالل من
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 العاملني مشاركة :الثالث الفرع

 ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات ربليل ةاوليتم زلس العنصر ىذا يف
 :ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما العاملٌن مشاركة

 العاملني مشاركة حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل: (44) اجلدول
 ادلتوسط العبارات الرقم

 احلسايب
 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 رلال يف مستمرة تدريبية دورات من العاملون يستفيد 40
 .اجلودة

 مرتفعة 1.197 3.52

 مرتفعة 0.981 3.73 .العمل يف اجلودة فرق على ادلؤسسة تعتمد 40
 أعمال إصلاز على ادلؤسسة داخل ادلكافآت نظام يعتمد 40

 .اجلودة
 مرتفعة 1.119 3.61

 دواتأ استخدام على القدرة ادلؤسسة يف العاملون ديتلك 41
 .اجلودة مشاكل عالج

 مرتفعة 0.971 3.68

 جديدة طرق اكتشاف يف ابدلبادرة للعاملٌن ادلؤسسة تسمح 42
 .اجلودة أعمال إلصلاز

 مرتفعة 1.115 3.69

 توليد جلأ من العاملٌن بٌن التعاون أمبد ادلؤسسة يف يوجد 43
 للجودة ادلستمر التحسٌن يف تساىم فكارأ

 مرتفعة 1.173 3.67

 مرتفعة 0.918  3.65 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )5 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 توجد أي]4.20-3.40] اجملال ضمن العبارات لكل احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ أعاله اجلدول من 
 وذلك، العاملٌن مشاركة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة

 .2.443 ـب يقدر معياري واضلراف 0.10 ـب يقدر حسايب دبتوسط
 وتكوينهم تدريبهم على وتعمل اجلودة رلال يف عماذلا إشراك إىل تسعى ادلؤسسة أن القول ديكن حيث

  .ادلؤسسة داخل اجلودة ربقيق على ومكافأهتم بينهم وادلشاركة التعاون مبدأ وخلق
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 ادلستمر التحسني :الرابع الفرع

 ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات بتحليل القيام مت العنصر ىذا يف
 :ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما ادلستمر التحسٌن

 ادلستمر التحسني حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل (:02) اجلدول
 ادلتوسط العبارات الرقم

 احلسايب
 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 التحسٌن لعمليات داعمة تنظيمية ثقافة ادلؤسسة سبتلك 44
 . للجودة ادلستمر

 مرتفعة 1.031 3.78

 مرتفعة 0.957 3.86 .اجلودة ربسٌن أدوات ادلؤسسة تستخدم 02
 وتقنيات أساليب لتطوير كافية ميزانية اإلدارة زبصص 04

 .نشاطاىا
 مرتفعة 1.082 3.73

 بعملية للقيام فكاراأل تقدمي على العاملٌن ادلؤسسة تشجع 00
 .للجودة ادلستمر التحسٌن

 مرتفعة 1.130 3.79

 ما حالة يف ادلقرتحة التحسينات جراءإب ادلؤسسة دارةإ تلتزم 00
 .مناسبة كانت إذا

 مرتفعة 1.034 3.91

 مرتفعة 1.023 3.81 .ادلؤسسة مع ادلتعاملٌن مجيع فيو يشارك ادلستمر التحسن 00
 مرتفعة 0.875 3.81 للمحور احلسايب ادلتوسط

 )0 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات لكل احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ أعاله اجلدول من
 ،ادلستمر التحسٌن ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك
 .2.320 يقدر بـ معياري واضلراف 0.34 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك

 لعمليات داعة تنظيمية ثقافة سبتلك الدراسة زلل ادلؤسسات أن إىل، السابق الكالم تفسًن ديكن
 ادلنتجات جلودة ادلستمر التحسٌن أبمهية إشراكهم لديها األفراد قدرة إىل ابالستناد وذلك، ادلستمر التحسٌن

 .العمالء رضا ربقيق يف
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 الوقائع على ابالعتماد اإلدارة: اخلامس الفرع

 ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات ربليل زلاولة سيتم العنصر ىذا يف
 :ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما الوقائع على ابالعتماد اإلدارة

 الوقائع على ابالعتماد اإلدارة حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل: (04) اجلدول

 ادلتوسط العبارات الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 ادلؤسسة نشاط واقع حول معلومات مجع على العمل يتم 00
 .دورية بصفة

 مرتفعة 1.016 3.87

 مرتفعة 1.016 3.87 .القرار ازباذ يف عملية أساليب على ادلؤسسات تعتمد 01
 متوسطة 1.131 3.33 .ادلؤسسة أفراد جلميع متاحة ادلعلومات 02
 ادلستهدف للسوق واضح دقيق بتحديد ادلؤسسة تقوم 03

 .منتجاهتا لتسويق

 مرتفعة 0.965 4.00

 مرتفعة 0.906 4.11 اخلطأ اكتشاف بعد ادلعلومات بتصحيح ادلؤسسة تقوم 04
 مرتفعة 0.762  3.83 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )5 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات لكل احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ أعاله اجلدول من
 على ابالعتماد اإلدارة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك

 .2.210 ـب يقدر معياري واضلراف 0.30 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك، الوقائع
 ازبذاىا يف العشوائية على تبتعد وأن واقعية تكون أن إىل تسعى الدراسة زلل ادلؤسسات فإن، وعليو

 القيام على والعمل، اإلدارية ادلستوايت سلتلف على ادلؤسسة أفراد جلميع ادلعلومات ااتحة مع، هتاالقرار 
 .األخطاء وجود حالة يف الالزمة ابلتصحيحات
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 ادلوردين مع الشراكة عالقة :السادس الفرع

 حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات ربليل زلاولة سيتم العنصر ىذا يف
 :ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما ادلوردين مع الشراكة عالقة

 ادلوردين مع الشراكة عالقة حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل: (00) اجلدول

 ادلتوسط العبارات الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 مرتفعة 1.167 3.77 .السعر قبل اجلودة أساس على ادلوردين اختيار يتم 02
 مرتفعة 0.899 4.21 .ادلطلوبة ابجلودة األولية ادلادة شراء على ادلؤسسة ربرص 04

 جدا
 على احلصول مصادر من مصدر مورديها ادلؤسسة تعترب 00

 .األسواق حول معلومات

 مرتفعة 0.811 3.95

 مرتفعة 0.936 4.08 .ادلوردة ادلواد مجيع جودة بفحص ادلؤسسة هتتم 00
 ادلصاحل لتحقيق ادلوردين مع شراكة عالقة ادلؤسسة تقيم 00

 .ادلشرتكة

 مرتفعة 0.974 3.83

 مرتفعة 0.677 3.96 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )5 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من :ادلصدر

 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات لكل احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ أعاله اجلدول من
 مع الشراكة عالقة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك

 .2.122 ـب يقدر معياري واضلراف 0.41 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك، ادلوردين
 ربرص فهي، مورديها مع متينة عالقة بناء إىل تسعى الدراسة زلل ادلؤسسات أن القول ديكن سبق شلا

 .بينها فيما ادلشرتكة ادلصاحل وربقيق ادلطلوبة ابجلودة األولية ادلواد شراء على
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 ابلعمليات ادلقاربة: السابع الفرع

 ادلقاربة ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات ربليل سيتم العنصر ىذا يف
 :ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما،  ابلعمليات

 ابلعمليات ادلقاربة حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل :(00) اجلدول

 ادلتوسط العبارات الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 مرتفعة 0.800 3.92 .العمليات جودة على ادلؤسسة تركز 00
 واضح بشكل الداخلي العميل مفهوم ادلؤسسة تعتمد 01

 (.بعضها على الداخلية العمليات اعتماد)

 مرتفعة 0.846 3.59

 سليم بشكل اإلنتاجية عملياهتا تصميم على ادلؤسسة تعمل 02
نتجة للوحدات شلكن جودة أفضل لتحقيق

ُ
 .ادل

 مرتفعة 0.805 4.14

 مرتفعة 0.923 3.85 .العمليات يف للتحكم اإلحصائية التقنيات استخدام 03
 يضمن دبا العمليات على للرقابة فعال نظام ادلؤسسة لدى 04

 .أداءىا صلاعة ربقيق

 مرتفعة 1.005 3.84

 الغًن العمليات كل على والقضاء ابلتخلي ادلؤسسة تقوم 02
 .للقيمة منتجة

 مرتفعة 0.953 3.85

 مرتفعة 0.715  3.86 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )5 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات ألغلب احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ أعاله اجلدول من
، ابلعمليات ادلقاربة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك
 .2.240 ـب يقدر معياري واضلراف 0.31 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك
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 العميل مفهوم على وتعتمد ،عملياهتا جودة على تركز الدراسة زلل ادلؤسسات أن القول ديكن ومنو
 غًن العمليات كل على التخلي مع عملياهتا يف للتحكم اإلحصائية التقنيات وتستخدم، واخلارجي الداخلي
 .للقيمة ادلضيفة

 كانت الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات أغلب أن القول ديكن، سبق ومما
 زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن

 يقدر معياري واضلراف 0.33 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك، الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين حول الدراسة
 زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من كبًنة موافقة ىناك أن القول ديكن حيث، 0.672 ـب

 :فيمايلي الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تتبين أبهنا الدراسة

 ؛توقعاهتم تفوق أو ربقق منتجات بتحقيق عمالئها ورغبات حاجات سلتلف تلبية على ادلؤسسة تعمل .4

 ؛ادلؤسسة داخل اجلودة ثقافة ونشر اجلودة متطلبات بتطبيق ادلستوايت سلتلف إبلزام ادلؤسسة إدارة تقوم .0

 ؛ادلطلوبة اجلودة ربقيق على ادلؤسسة داخل العاملٌن مجيع يشارك .0

 ؛ادلستمر التحسٌن بعمليات القيام على ادلؤسسات تعمل .0

 جلميع ادلعلومات ىذه وتوفًن، عمالئها ورغبات منافسيها حول دقيقة معلومات على ادلؤسسات تعتمد .0
 ؛األفراد

 ؛ادلشرتكة مصاحلهم وربقيق مورديها مع عالقتها توطيد الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات تقوم .1

 .عملياهتا جودة ربقيق على وتعمل، واخلارجي الداخلي العميل مفهوم على ادلؤسسات تعتمد .2
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 ادلنتجات تطوير اسرتاتيجيات تطبيق حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل: الثالث ادلطلب

 ضلو سطيف بوالية االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات لتحليل ادلطلب ىذا زبصيص مت
 .الدراسة زلل ادلؤسسات يف اجلديدة ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق

 القائمة ادلنتجات حتسني اسرتاتيجية: األول الفرع

 اسرتاتيجية ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات ربليل سيتم العنصر ىذا يف
 :ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما،  القائمة ادلنتجات ربسٌن

 القائمة ادلنتجات حتسني اسرتاتيجية حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل: (00) اجلدول
 ادلتوسط العبارات الرقم

 احلسايب
 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 من لتحسن جديدة وظائف احلايل للمنتج ادلؤسسة تضيف 04
 .أدائو

 مرتفعة 1.007 4.00

 مرتفعة 0.901 4.08 .جودتو لتحسن احلايل ادلنتج خصائص يف ادلؤسسة تعدل 00
 مرتفعة 1.129 3.57 .ادلنتج شكل يف ادلؤسسة تغًن 00
 مرتفعة 1.136 3.55 .ادلنتج لون يف ادلؤسسة تغًن 00
 إىل ابلعمالء اخلاصة ادلتطلبات ترمجة على ادلؤسسة تعمل 00

 .ومواصفات تصميمات
 مرتفعة 1.064 3.88

 على ادلؤسسة طرف من ادلستخدمة التكنولوجيا تساعد 01
 .منتجاهتا ربسٌن

 مرتفعة 0.978 4.12

 مرتفعة 0.773 3.86 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )6 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات ألغلب احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ أعاله اجلدول من
 ربسٌن اسرتاتيجية حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك

 .0.773ـ ب يقدر معياري واضلراف 0.31 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك ،القائمة ادلنتجات

 وشكلها خائصها يف وتعدل منتجاهتا بتحسٌن تقوم الدراسة زلل ادلؤسسات أن القول ديكن ومنو
 .ومواصفات تصميم إىل العميل متطلبات برتمجة
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 جديدة منتجات ضافةإ اسرتاتيجية: الثاين الفرع

 اسرتاتيجية ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات ربليل سيتم العنصر ىذا يف
 :ادلوايل اجلدول يف مبٌن ىو كما،  جديدة منتجات اضافة

 جديدة منتجات اضافة اسرتاتيجية حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل (:00) اجلدول
 ادلتوسط العبارات الرقم

 احلسايب
 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 السوق اىل جديدة منتجات تقدمي على ادلؤسسة ربرص 02
 .ابدلنافسٌن مقارنة

 مرتفعة 1.022 4.13

 السابقة منتجاهتا عن زبتلف للمؤسسة احلالية ادلنتجات 03
 (.سابقة سنوات يف ادلعروضة)

 مرتفعة 1.098 3.94

 العمالء متطلبات يف التغًنات رصد على ادلؤسسة ربرص  04
 لتلك وفقا ادلنتوج تطوير من للتمكن مستمر بشكل

 .التغًنات

 مرتفعة 0.975 4.02

 مرتفعة 1.052 3.93 .ادلناسب الوقت يف جديد منتج بتقدمي ادلؤسسة تقوم 02
 تقدمي أجل من خارجية خربات مع مؤسستنا تتعاون 04

 .جديدة منتجات
 مرتفعة 1.177 3.74

 والتطوير البحث جهود لدعم معتربة مبالغ مؤسستنا تقدم 00
 منتجاهتا بتطوير اخلاصة

 مرتفعة 1.142 3.54

 مرتفعة 0.849  3.88 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )6 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات ألغلب احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ أعاله اجلدول من
 ضافةإ اسرتاتيجية حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك

 .0.849ـ ب يقدر معياري واضلراف 3.88 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك، جديدة منتجات

، احلالية منتجاهتا مع جديدة منتجات إبضافة تقوم الدراسة زلل ادلؤسسات أن القول ديكن ومنو
 .ابستمرار ادلتغًنة عمالءىا حاجات ولتلبية ابلسوق مكانتها على حفاظا
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 كانت الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات أغلب أن القول ديكن، سبق ومما
 زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن

 معياري واضلراف 3.87 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك، ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق حول الدراسة
 زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من كبًنة موافقة ىناك أن القول ديكن حيث، 2.203 ـب يقدر

 :يلي فيما ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبق أبهنا الدراسة

 قابلة تصميمات إىل عمالئها متطلبات ربويل خالل من القائمة منتجاهتا ربسٌن على ادلؤسسات تعمل .1
 ؛حديثة تكنولوجيا ابستخدام للتطبيق

 حاجات يف ادلستمرة لتغًنات مواكبة قبل من تنتجها مل جديدة منتجات تطوير ادلؤسسة إدارة تقوم .2
 .عمالئها رغبات

 ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل: الرابع ادلطلب
 حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة الذباىات ربليل تناول مت ادلطلب ىذا يف
 .ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة

 القائمة ادلنتجات حتسني اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة :األول الفرع
 ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات بتحليل القيام مت العنصر ىذا يف
 اجلدول يف مبٌن ىو ما وىذا القائمة ادلنتجات ربسٌن اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة

 :التايل

 ادلنتجات حتسني اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حنو أفراد العينة اجتاهات حتليل (:01) اجلدول
 القائمة

 ادلتوسط العبارات الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 تقييم
 ادلستوى

 منتجات تقدمي يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تساىم 00
 ابستمرار العمالء دلتطلبات مطابقة جودة ذات

 مرتفعة 0.726 4.09

 ادلعيب على القضاء يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تساىم 00
 .اإلنتاج يف

 مرتفعة 0.814 4.10

 على ادلنتجات ربسٌن يف الشاملة اجلودة إدارة تساىم 00
 .الطويل ادلدى

 مرتفعة 0.765 4.08

 مرتفعة 0.859 4.11 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )7 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر
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 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات ألغلب احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ السابق اجلدول من
 إدارة مبادئ مسامهة ضلو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك

 واضلراف 4.11 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك، القائمة ادلنتجات ربسٌن اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة
 .0.859 ـب يقدر معياري

 والتكيف، القائمة ادلنتجات ربسٌن يف تساىم الشاملة اجلودة إدارة مبادئ أن على ادلستجوبون يرى
 . ورغباهتم احتياجاهتم يف التغًنات مع

 جديدة منتجات إضافة اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة :الثاين الفرع
 مسامهة الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات بتحليل القيام مت العنصر ىذا يف
 :التايل اجلدول يف مبٌن ىو ما وىذا جديدة منتجات إضافة اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ

 منتجات إضافة اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حنو العينةأفراد  اجتاهات حتليل: (02) اجلدول
 جديدة

 ادلتوسط العبارات الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 اإلنتاجية تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تساىم 01
 .ابدلؤسسة

 مرتفعة 0.816 4.09

 اإلبداع عمليات تواصل يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تساىم 02
 .ادلؤسسة يف األقسام سلتلف مستوى على

 مرتفعة 1.016 3.81

 اكتشاف من ادلؤسسة يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ سبكن  03
 .ادلنتجات يف االبتكار( فرص) رلاالت

 مرتفعة 1.087 3.74

 مرتفعة 0.876 3.87 للمحور احلسايب ادلتوسط
 )7 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر
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 أن أي]4.21-3.41] اجملال ضمن العبارات ألغلب احلسابية ادلتوسطات أن نالحظ السابق اجلدول من
 إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة قبل من مرتفعة موافقة ىناك

 واضلراف 3.87 ـب يقدر حسايب دبتوسط وذلك، جديدة منتجات إضافة اسرتاتيجية يف الشاملة اجلودة
 .0.876 ـب يقدر معياري

 خلق يف تساىم الشاملة اجلودة إدارة مبادئ أن الدراسة زلل ادلؤسسات يف أفراد العينة يؤكد وعليو
 .ربقيقها على والسعي االبتكار رلاالت اكتشاف خالل من تصنعها تكن مل جديدة منتجات واضافة

-3.41] اجملال ضمن الشاملة اجلودة إدارة دلبادئ احلسابية ادلتوسطات كل أن نالحظ، سبق ومما

 مسامهة مسامهة حول الدراسة زلل ادلؤسسات يف أفراد العينة طرف من مرتفعة موافقة ىناك أن أي]4.21
 ـب يقدر ابضلراف 3.98 ـب يقدر عام حسايب دبتوسط وذلك ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ
0.748. 

 فمبادئ الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة نظر وجهة من أنو االستنتاج ديكن سبق وشلا 
 من تنتجها تكن مل جديدة منتجات وتطوير وخلق القائمة ادلنتجات ربسٌن يف تساىم الشاملة اجلودة إدارة
 .قبل
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 الفرضيات اختبار: الثالث ادلبحث
 ادلطلب يف االوىل الفرضيتٌن سيتم حيث، سابقا ادلوضوعة الفرضيات اختبار سيتم ادلبحث ىذا يف

 يف مث، ادلنتوج تطوير اسرتاتيجية وتطبيق الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مدخل ابعتماد ادلتعلقة األول
 والفرضية، ادلنتوج وتطوير الشاملة اجلودة إدارة بٌن ابلعالقة ادلتعلقة الثالثة الفرضية اختبار سيتم الثاين ادلطلب
 ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول ادلؤسسة إطارات اذباىات بتحليل ادلتعلقة الرابعة

 ادلقرتحات بعض وتقدمي ادليدانية الدراسة نتائج عرض سيتم وأخًن، سطيف بوالية االقتصادية ادلؤسسات يف
 .ادليدانية الدراسة نتائج على بناء

 تطوير اسرتاتيجية وتطبيق الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين دلستوى الفرضيات اختبار: األول ادلطلب
 ادلنتجات
 والفرضية الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين ادلتعلقة األوىل الفرضية اختبار يتم سوف ادلطلب ىذا يف

 االعتماد سيتم حيث االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق ابختالف ادلتعلقة الثانية
 بوجود ادلتعلقة الثالثة الفرضية أما، الفرضيتٌن الختبار (One way Anova) األحادي التباين ربليل على

 ادلؤسسات يف ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية وتطبيق الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين بٌن ارتباطية عالقة
، ادلتغًنين بٌن العالقة قوة لدراسة 2.20 داللة مستوى عند بًنسن االرتباط معامل استخدام سيتم االقتصادية

 .التأثًن حجم لدراسة التدرجيي ادلتعدد االضلدار استخدام وكذلك
 األوىل الفرضية :األول الفرع

تبين مبادئ إدارة اجلودة الشاملة لدى ادلؤسسات االقتصادية خيتلف مستوى  ":مفادىا واليت
اجلزائرية تبعا الختالف كل من العوامل الشخصية للمستجوبني )اجلنس، العمر، ادلستوى التعليمي 

 ".(طبيعة ادللكيةواخلربة( والعوامل ادلؤسسية )مدة النشاط، عدد العمال، نطاق السوق و 
 :يلي فيما وادلتمثلة الفرعية الفرضيات من رلموعة إىل ذبزئتها جيب الفرضية ىذه الختبار

 االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يتباين :األوىل الفرعية الفرضية .4
 .للجنس تبعا الدراسة زلل

 االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يتباين :الثانية الفرعية الفرضية .0
 .للعمر تبعا الدراسة زلل

 االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يتباين :الثالثة الفرعية الفرضية .0
 .التعليمي ادلستوى تبعا الدراسة زلل
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 االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يتباين :الرابعة الفرعية الفرضية .0
 .للخربة تبعا الدراسة زلل

 االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يتباين :اخلامسة الفرعية الفرضية .0
 .النشاط دلدة تبعا الدراسة زلل

 ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يتباين :السادسة الفرعية الفرضية .1
 .العمال لعدد تبعا الدراسة زلل االقتصادية

 االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يتباين :السابعة الفرعية الفرضية .2
 .السوق لنطاق تبعا الدراسة زلل

 االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يتباين :الثامنة الفرعية الفرضية .3
 .طبيعة ادللكيةل تبعا الدراسة زلل

 القرار أن حيث، ONE WAY ANOVA األحادي التباين ربليل استخدام مت الفرضيات ىذه الختبار
 .2.20 ـب يقدر داللة مستوى عند F االحصائية القيمة داللة مستوى على يعتمد

 تبين حنو اجتاهاهتم على ؤسسةوادل الشخصية دلتغرياتا أتثري الختبار األحادي التباين حتليل نتائج (:03) اجلدول
 الشاملة اجلودة إدارة مبادئ

 درجة العوامل
 احلرية

 الداللة مستوى احملسوبة F قيمة
Sig 

 0.131 2.311 144 اجلنس

 0.512 0.770 144 العمر

 0.054 2.986 144 التعليمي ادلستوى

 0.015 3.202* 144 اخلربة

 0.239 1.422 144 النشاط مدة

 0.006 5.393* 144 العمال عدد

 0.024 3.818* 144 السوق نطاق

 0.000 8.106* 144 طبيعة ادللكية
 )8 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر
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 اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى على ادلؤثرة العوامل من رلموعة ىناك أن نالحظ، أعاله اجلدول من
 توضيح وديكن ادلؤثرة الغًن العوامل من رلموعة يوجد كما،  الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف الشاملة

 :يلي فيما ذلك

 من أكرب أي 2.404 داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن =F 0.04 قيمة تعترب: نساجل دلتغري ابلنسبة .أ 
 يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى على مؤثر ليس اجلنس متغًن أن على يدل وىذا، 2.20

 .األوىل الفرعية الفرضية رفض وابلتايل، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات

 من أكرب أي 0.512 داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن =F 2.222 قيمة تعترب: العمر دلتغري ابلنسبة .ب 
 يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى على مؤثر ليس العمر متغًن أن على يدل وىذا، 2.20

 .الثانية الفرعية الفرضية رفض وابلتايل، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات

 أي 2.200 داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن=F 0.431 قيمة تعترب: التعليمي ادلستوى دلتغري ابلنسبة .ج 
 إدارة مبادئ تبين مستوى على مؤثر ليس التعليمي ادلستوى متغًن أن على يدل وىذا، 2.20 من أكرب

 .الثالثة الفرعية الفرضية رفض وابلتايل، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف الشاملة اجلودة

 من أقل أي 2.240 ـب يقدر داللة دبستوى إحصائيا دالة =F 0.020 قيمة تعترب: اخلربة دلتغري ابلنسبة .د 
 االقتصادية ادلؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يف اختالف يوجد فإنو ومنو، 2.20
 الفرضية نقبل ومنو، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف اخلربة الختالف كنتيجة الدراسة زلل

 .الرابعة الفرعية

 أكرب أي 2.004 داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن =F 4.000 قيمة تعترب :النشاط مدة دلتغري ابلنسبة .ه 
 اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى على مؤثر ليس النشاط مدة متغًن أن على يدل وىذا، 2.20 من

 .اخلامسة الفرعية الفرضية رفض وابلتايل، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف الشاملة

 أقل أي 2.221 ـب يقدر داللة دبستوى إحصائيا دالة =F 0.040 قيمة تعترب :العمال عدد دلتغري ابلنسبة .و 
 ادلؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يف اختالف يوجد فإنو ومنو، 2.20 من

 الفرضية نقبل ومنو، اقتصادية مؤسسة كل عمال عدد الختالف كنتيجة الدراسة زلل االقتصادية
 .السادسة الفرعية

 أي 2.200 ـب يقدر داللة دبستوى إحصائيا دالة =F 0.343 قيمة تعترب: السوق نطاق دلتغري ابلنسبة .ز 
 ادلؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يف اختالف يوجد فانو ومنو، 2.20 من أقل
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 نقبل ومنو، مؤسسة كل فيو تنشط الذي السوق نطاق الختالف كنتيجة الدراسة زلل االقتصادية
 .السابعة الفرعية الفرضية

 أي 2.222 ـب يقدر داللة دبستوى إحصائيا دالة =F 3.421 قيمة تعترب: طبيعة ادللكية دلتغري ابلنسبة .ح 
 ادلؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى يف اختالف يوجد فانو ومنو، 2.20 من أقل

 الثامنة الفرعية الفرضية نقبل ومنو، االقتصادية طبيعة ادللكية الختالف كنتيجة الدراسة زلل االقتصادية

 الثانية الفرضية :الثاين الفرع
خيتلف مستوى تطبيق اسرتاتيجية تطوير ادلنتجات لدى ادلؤسسات االقتصادية ": مفادىا واليت 

  ."(طبيعة ادللكيةاجلزائرية تبعا الختالف العوامل ادلؤسسية )مدة النشاط، احلجم، نطاق السوق و 

 :كتايل وىي الفرعية الفرضيات من رلموعة اىل بتجزئتها القيام مت الفرضية ىذه الختبار

 ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق مستوى خيتلف :األوىل الفرعية الفرضية .1
 .النشاط دلدة تبعا ابختالف الدراسة زلل االقتصادية

 االقتصادية ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق مستوى خيتلف: الثانية الفرعية الفرضية .2
 .ادلؤسسة عمال لعدد تبعا ابختالف الدراسة زلل

 االقتصادية ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق مستوى خيتلف :الثالثة الفرعية الفرضية .3
 .السوق لنطاق تبعا ابختالف الدراسة زلل

 ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق مستوى خيتلف :الرابعة الفرعية الفرضية .4
 .طبيعة ادللكيةل تبعا ابختالف الدراسة زلل االقتصادية

 القرار أن حيث، (One Way Anova) األحادي التباين ربليل استخدام مت الفرضيات ىذه الختبار
 .2.20 ـب يقدر داللة مستوى عند F اإلحصائية القيمة داللة مستوى على يعتمد
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 ادلؤسسات يف أفراد العينة اجتاهات على ؤسسةادل متغريات أتثري الختبار األحادي التباين حتليل نتائج (:04) اجلدول
 ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية حنو تطبيق الدراسة حمل

 درجة العوامل
 احلرية

 الداللة مستوى احملسوبة F قيمة
Sig 

 0.000 7.317* 144 النشاط مدة

 0.017 4.202* 144 العمال عدد

 0.519 0.658 144 السوق نطاق

 0.000 10.405* 144 طبيعة ادللكية
 )9 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 تطوير اسرتاتيجية تطبيق على تؤثر اليت ؤسسةادل تغًناتادل من رلموعة ىناك أن ديكن أعاله اجلدول من
 :يلي فيما النتائج شرح وديكن، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات لدى اجلديدة ادلنتجات

 من أقل أي 0.000 داللة دبستوى إحصائيا دالة F= 7.317 قيمة تعترب :النشاط مدة دلتغري ابلنسبة .أ 
 زلل االقتصادية ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق يف اختالف يوجد فإنو ومنو، 2.20

 .األوىل الفرعية الفرضية قبول ومنو، اقتصادية مؤسسة كل نشاط مدة الختالف كنتيجة الدراسة

 أقل أي 2.242 ـب يقدر داللة دبستوى إحصائيا دالة =F 0.020 قيمة تعترب :العمال عدد دلتغري ابلنسبة .ب 
 االقتصادية ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق يف اختالف يوجد فإنو ومنو، 2.20 من
 .الثانية الفرعية الفرضية نقبل ومنو، االقتصادية ادلؤسسات عمال عدد الختالف كنتيجة الدراسة زلل

 أكرب أي 2.044 داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن  =2.103F قيمة تعترب: السوق نطاق دلتغري ابلنسبة .ج 
 يف ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق على مؤثر ليس السوق نطاق متغًن أن على يدل وىذا، 2.20 من

 .الثالثة الفرعية الفرضية رفض وابلتايل، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات

 أي 2.222 ـب يقدر داللة دبستوى إحصائيا دالة =F 42.020 قيمة تعترب: طبيعة ادللكية دلتغري ابلنسبة .د 
 ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق يف اختالف يوجد فإنو ومنو، 2.20 من أقل

 .الرابعة الفرعية الفرضية نقبل ومنو، االقتصادية طبيعة ادللكية الختالف كنتيجة الدراسة زلل االقتصادية
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 ادلتعلقة ابلعالقة بني مبادئ إدارة اجلودة والشاملة وتطوير ادلنتوج ادلطلب الثاين: اختبار الفرضية
بٌن  1.15عند مستوى داللة عالقة ارتباط ادلتعلقة بوجود  الثالثةتبار الفرضية اخيف ىذا ادلطلب سيتم 

 يف ادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة. تطوير ادلنتوجو مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 
 الفرع األول: الفرضية الثالثة

بني تبين مبادئ  2020توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  " :مفادىا واليت
 ".ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة وتطبيق اسرتاتيجية تطوير ادلنتجات يف

 مدى بٌن عالقة توجد ما إذا لدراسة البسيط اخلطي االضلدار على االعتماد مت الفرضية ىذه الختبار
 أن حيث ،الدراسة زلل ادلؤسسات يف ادلنتوج تطوير اسرتاتيجية وتطبيق الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين

 تطوير اسرتاتيجية تطبيق ىو التابع وادلتغًن، الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى ىو ادلستقل ادلتغًن
  .ادلنتجات

 الثالثة للفرضية البسيط اخلطي االرتباط ملخص(: 02) اجلدول
 االرتباط معامل

  بريسن

 مستوى 
 الداللة

R التفسري معامل
 الداللة مستوى F قيمة 2

0.662 
1.111 1.434 111.511 0.000 

 )11 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 من أقل احصائية دالة =2.110R حيث ،وطردية قوية عالقة ىناك أن نالحظ أعاله اجلدول من
 ادلؤسسات يف ادلنتوج تطوير على الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين دلدى أتثًن ىناك أن دبعىن ،2.20

 يف التغًن من %00 حوايل يفسر الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين أن حيث، الدراسة زلل االقتصادية
 اقل داللة دبستوى =F 444.022قيمة قدرت حيث، الدراسة زلل ادلؤسسات يف ادلنتوج تطوير اسرتاتيجية

 .2.20 من
، ادلتعدد اخلطي االضلدار ابستخدام وذلك، ادلنتوج تطوير على الشاملة اجلودة إدارة تبين أثر ودلعرفة

 فيما وادلتمثلة ادلستقلة ادلتغًنات الشاملة اجلودة إدارة مبادئ سبثل فيما، التابع ادلتغًن ادلنتوج تطوير ديثل حيث
 :يلي

 .العمالء على الرتكيز .1

 .العليا اإلدارة والتزام دعم .2

 .العاملٌن مشاركة .3



لتطوير المنتوج  ةكاستراتيجيدراسة أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 في المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف

الرابع الفصل  

 

157 
 

 .ادلستمر التحسٌن .4

 .الوقائع على ابالعتماد اإلدارة .5

 .ادلوردين مع الشراكة عالقة .6

 .ابلعمليات ادلقاربة .7

 ادلستقلة وادلتغريات التابع ادلتغري بني بريسن االرتباط معامالت: (04) اجلدول

 الداللة مستوى االرتباط معامل األبعاد
 0.513 .العمالء على الرتكيز

1.111 
 0.529 .العليا اإلدارة والتزام دعم

1.111 
 0.598 .العاملٌن مشاركة

1.111 
 0.613 .ادلستمر التحسٌن

1.111 
 0.537 .الوقائع على ابالعتماد اإلدارة

1.111 
 0.550 .ادلوردين مع الشراكة عالقة

1.111 
 0.641 .ابلعمليات ادلقاربة

1.111 
 )11 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 ومجيع ادلنتوج تطوير يف ادلتمثل التابع ادلتغًن بٌن وطردية قوية عالقة ىناك أن نالحظ أعاله اجلدول من
 من أقل أي إحصائيا دالة العالقة ىذه أن حيث الشاملة اجلودة إدارة مبادئ يف ادلتمثلة ادلستقلة ادلتغًنات

2.20. 
 Stepwise) التدرجيي ادلتعدد االضلدار ربليل استخدام مت، ادلنتوج تطوير يف أتثًنا األبعاد أكثر ودلعرفة

Multiple Regression) ،ر(ادلستم التحسٌن، ابلعمليات )ادلقاربة األبعاد من كل أن إىل الوصول مت حيث 
 ابقي استبعاد مت فيما، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتجات تطوير أتثًنا األكثر األبعاد ىي

 :النتائج يبٌن التايل واجلدول، األبعاد
 الثالثة للفرضية التدرجيي ادلتعدد االحندار عناصر ملخص: (00) اجلدول

 االرتباط معامل
  Rالعام

R التفسري معامل
 الداللة مستوى F قيمة 2

0.674 0.454 59.107 0.000 
 )12 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر
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 )ادلستمر التحسٌن، ابلعمليات ادلقاربة(ادلستقلة ادلتغًنات رلموعة بٌن العالقة قوة أعاله اجلدول يبٌن
 االرتباط معامل قدر حيث، الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتوج تطوير يف ادلتمثل التابع وادلتغًن
2.120 R= االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتجات تطوير يف الذكر السابقة العوامل أتثًن قوة يظهر حيث ،
 إدارة مبادئ إىل يرجع الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسة يف ادلنتوج تطوير يف التغًن من %00.0 يفسر حيث
 دالة =F 04.422 قيمة كانت كما،  ادلستمر التحسٌن ومبدأ، ابلعمليات ادلقاربة دببدأ ادلتعلقة الشاملة اجلودة

 .2.20 من أقل أي 2.222 ـب إحصائيا
 مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة توجد" مفادىا اليت الفرضية أن القول ديكن سبق وشلا

 االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتوج تطوير اسرتاتيجية وتطبيق الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين بٌن 2.20 داللة
 .صحيحة فرضية هي ".اجلزائرية

 يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهةابختالف اآلراء حول  ادلتعلقة الفرضية اختبار: لثالثا ادلطلب
 ادلنتوج تطوير

 مستوى عند إحصائية داللة فروق بوجود ادلتعلقة الرابعة الفرضيةاختبار  ادلطلب ىذا يف اختبار سيتم

 يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول ادلدروسة ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات بٌن 2.20 داللة
 األحادي التباين ربليل على االعتماد سيتم حيث ؤسسةوادل الشخصية تغًناتادل إىل تعزى ادلنتوج تطوير

(One Way Anova) الفرضية ىذه الختبار. 
 الرابعة الفرضية: األول الفرع

بني اجتاهات اإلطارات  2020توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "  مفادىا واليت
يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية حول مسامهة مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير ادلنتوج تعزى 
إىل العوامل الشخصية )اجلنس، العمر، ادلستوى التعليمي واخلربة )والعوامل ادلؤسسية )مدة النشاط، 

 ".(طبيعة ادللكيةعدد العمال، نطاق السوق و 
أفراد  اذباىات بٌن 2.20 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :األوىل الفرعية الفرضية .1

 ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف العينة
 .للجنس تعزى

أفراد  اذباىات بٌن 2.20 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :الثانية الفرعية الفرضية .2
 ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف العينة
 .للعمر تعزى
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أفراد  اذباىات بٌن 2.20 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :الثالثة الفرعية الفرضية .3
 ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف العينة
 .التعليمي للمستوى تعزى

أفراد  اذباىات بٌن 2.20 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :الرابعة الفرعية الفرضية .4
 ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف العينة
 .للخربة تعزى

 اذباىات بٌن 2.20 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :اخلامسة الفرعية الفرضية .5
 تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة

 .النشاط دلدة تعزى ادلنتوج

 اذباىات بٌن 2.20 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :السادسة الفرعية الفرضية .6
 تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة

 .العمال لعدد تعزى ادلنتوج

 اذباىات بٌن 2.20 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :السابعة الفرعية الفرضية .7
 تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة

 .السوق نطاق تعزى ادلنتوج

أفراد  اذباىات بٌن 2.20 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد :الثامنة الفرعية الفرضية .8
 ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف العينة
 .طبيعة ادللكيةل تعزى

 القرار أن حيث، (One Way Anova) األحادي التباين ربليل استخدام مت الفرضيات ىذه الختبار
 .2.20 ـب يقدر داللة مستوى عند F اإلحصائية القيمة داللة مستوى على يعتمد
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 ادلؤسسات يف فراد العينةأل ؤسسةوادل الشخصية تغرياتادل أتثري الختبار األحادي التباين حتليل نتائج :(00) اجلدول
 ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حنو اجتاهاهتم على الدراسة حمل

 درجة العوامل
 احلرية

 الداللة مستوى احملسوبة F قيمة
Sig 

 0.060 3.585 144 اجلنس

 0.890 0.209 144 العمر

 0.857 0.154 144 التعليمي ادلستوى

 0.070 2.214 144 اخلربة

 0.119 1.987 144 النشاط مدة

 0.241 1.438 144 العمال عدد

 0.019 4.095* 144 السوق نطاق

 0.114 2.206 144 طبيعة ادللكية
 )13 رقم ادللحق أنظر( SPSS V 23 برانمج على اعتمادا الباحثة إعداد من: ادلصدر

 يف أفراد العينة اذباىات على ادلؤثرة تغًناتادل من مؤثر فقط عامل ىناك أن نالحظ، أعاله اجلدول من
 األخرى والعوامل ،ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل ادلؤسسات

 :يلي فيما ذلك توضيح وديكن مؤثرة غًن ادلتبقية

 من أكرب أي 2.212 داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن =F 0.030 قيمة تعترب: اجلنس دلتغري ابلنسبة .أ 
 الدراسة زلل ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات على مؤثر ليس اجلنس متغًن أن على يدل وىذا، 2.20
 .األوىل الفرعية الفرضية رفض وابلتايل، ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول

 من أكرب أي 2.342 داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن =F 2.024 قيمة تعترب: العمر دلتغري ابلنسبة .ب 
 الدراسة زلل ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات على مؤثر ليس العمر متغًن أن على يدل وىذا ،2.20
 .الثانية الفرعية الفرضية رفض وابلتايل ،ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول

 أي 2.302 داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن =F 2.400 قيمة تعترب: التعليمي ادلستوى دلتغري ابلنسبة .ج 
 يف أفراد العينة اذباىات على مؤثر ليس التعليمي ادلستوى متغًن أن على يدل وىذا ،2.20 من أكرب

 رفض وابلتايل ،ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل ادلؤسسات
 .الثالثة الفرعية الفرضية
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 من أكرب أي 2.222 داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن =F 0.040 قيمة تعترب: اخلربة دلتغري ابلنسبة .د 
 الدراسة زلل ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات على مؤثر ليس اخلربة متغًن أن على يدل وىذا، 2.20
 .الرابعة الفرعية الفرضية رفض وابلتايل ،ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول

 من أكرب أي 2.444 داللة دبستوى إحصائيا دالة =F 4.432 قيمة تعترب :النشاط مدة دلتغري ابلنسبة .ه 
 زلل ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات على مؤثر ليس النشاط مدة متغًن أن على يدل وىذا ،2.20

 الفرعية الفرضية رفض وابلتايل، ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة
 .اخلامسة

 أي 2.004 ـب يقدر داللة دبستوى إحصائيا دالة =F 4.003 قيمة تعترب :العمال عدد دلتغري ابلنسبة .و 
 يف أفراد العينة اذباىات على مؤثر ليس العمال عدد متغًن أن على يدل وىذا، 2.20 من أكرب

 رفض وابلتايل، ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل ادلؤسسات
 .السادسة الفرعية الفرضية

 2.244 ـب يقدر داللة دبستوى إحصائيا دالة غًن  =0.240F قيمة تعترب: السوق نطاق دلتغري ابلنسبة .ز 
 االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات يف فروقات وجود على يدل وىذا، 2.20 من أقل أي
 كل سوق نطاق الختالف نتيجة ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة الدراسة زلل

 .السابعة الفرعية الفرضية نقبل وابلتايل، مؤسسة

 أي 2.440 ـب يقدر داللة دبستوى إحصائيا دالة =F 0.021 قيمة تعترب :طبيعة ادللكية دلتغري ابلنسبة .ح 
 يف أفراد العينة اذباىات على مؤثر ليس طبيعة ادللكية متغًن أن على يدل وىذا، 2.20 من أكرب

 رفض وابلتايل، ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل ادلؤسسات
 .الثامنة الفرعية الفرضية
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 :خالصة الفصل الرابع
 أفراد العينة توجهات دراسة دبحاولة وذلك الواقع أرض على النظرية الدراسة إسقاط مت الفصل ىذا يف

 .سطيف بوالية االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتجات ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مسامهة ضلو
 العينة شرح خالل من الدراسة منهجية نعرض أن البداية يف ارأتينا ادليدانية الدراسة ىذه خالل ومن

 خبصائص اخلاصة البياانت ربليل مت كما،  القياس أداة موثوقية صدق من التأكد وكذا، وخصائصها
 .بدراستها قمنا اليت العينة وأفراد ادلؤسسات
 يف وادلتمثلة الدراسة زلاور حول العينة أفراد آراء ومناقشة ربليل الفصل ىذا خالل من أيضا حاولنا

 إدارة مبادئ ومسامهة ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق مستوى، الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى
 .ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة

 فيما تلخصيها وديكن ،البحث ىذا يف تقدديها مت اليت الدراسة فرضيات ابختبار األخًن يف قمنا كما
 :يلي

 ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين مستوى اختالف حول األوىل الفرضية خيص فيما  .1
 اىل التوصل مت للمستجوبٌن الشخصية تغًناتوادل ؤسسةادل تغًناتادل ابختالف الدراسة زلل االقتصادية

 :يلي ما
 مبادئ تبين مستوى على النشاط ومدة التعليمي ادلستوى ،العمر، اجلنس عوامل من كل أتثًن عدم .أ 

 ادلتعلقة الفرعية الفرضيات رفض ومنو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة إدارة
 .هبم

 إدارة مبادئ تبين مستوى على طبيعة ادللكيةو  السوق نطاق، العمال عدد، اخلربة عوامل من كل أتثًن .ب 
 .هبا ادلتعلقة الفرعية الفرضيات قبول ومنو ،الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات لدى الشاملة اجلودة

 ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق مستوى اختالف حول الثانية الفرضية أما  .2
 :يلي ما اىل التوصل ومت ،ؤسسةادل تغًناتادل ابختالف الدراسة زلل االقتصادية

 ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير اسرتاتيجية تطبيق مستوى اختالف على يؤثر ال السوق نطاق .أ 
 .الثالثة الفرعية الفرضية رفض مت ومنو الدراسة زلل االقتصادية
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 اسرتاتيجية تطبيق مستوى اختالف على طبيعة ادللكيةو  العمال عدد، النشاط مدة من لكل أتثًن ىناك .ب 
 الثانية ،األوىل الفرعية الفرضيات قبول ومنو الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات لدى ادلنتجات تطوير

 .والرابعة

 وتطبيق الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تبين بٌن ارتباط عالقة توجد مفادىا اليت الثالثة الفرضية قبول .3
 .الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف ادلنتوج تطوير اسرتاتيجية

 زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات بن 2.20 داللة مستوى عند إحصائية داللة فروق توجد .4
 ؤسسةوادل الشخصية تغًناتادل إىل تعزى ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة

 :اىل التوصل ومت
طبيعة و  العمال عدد، النشاط مدة، اخلربة، التعليمي ادلستوى، العمر، اجلنس من لكل أتثًن وجود عدم .أ 

 الشاملة اجلودة إدارة مبادئ مسامهة حول الدراسة زلل ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات على ادللكية

 .هبم ادلتعلقة الفرعية الفرضيات رفض ومنو ،ادلنتوج تطوير يف
 مسامهة حول الدراسة زلل االقتصادية ادلؤسسات يف أفراد العينة اذباىات على السوق نطاق ؤثري .ب 

 .السابعة الفرعية الفرضيات قبول ومنو، ادلنتوج تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ
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 اخلامتة

ة إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير ادلنتوج للمؤسسة إىل توضيح وحتليل مسامه البحث ىذاىدفت      
سهامات دلتعلقة إبدارة اجلودة الشاملة وإاالقتصادية اجلزائرية، حيث مت تناول ادلفاىيم األساسية ا

اىيم األساسية حول تطوير ادلنتوج، إىل ادلف البحث كما تطرق  وكذا ادلرتكزات األساسية لتطبيقها، روادىا،
ىذا األخَت يتضمن اسًتاتيجية حتسُت ادلنتجات القائمة واسًتاتيجية تطوير ادلنتجات اجلديدة، كما مت 

وقعات توضيح كيفية االستعانة مبدخل إدارة اجلودة الشاملة لتطوير منتجات جديدة تليب متطلبات وت
، حتسُت نظام تطوير ادلنتجات، جتديد عمليات اإلنتاج وتعزيز تكنولوجيا اإلنتاج ترقيةمن خالل العمالء 

 ةليتم يف األخَت الًتكيز على االنعكاسات اإلجيابي معرفة العاملُت، وكذا حتديث نظام التطوير التقليدي
 والسلبية لتطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة على تطوير ادلنتوج.

 تطوير ادلنتوجوأمهيتو يف  إدارة اجلودة الشاملةظري دلفهوم ليساىم ويثري اجلانب الن البحث وقد جاء    
 انشطة يف والية سطيف، ة، وذلك بدراسة رلموعادلؤسسات االقتصادية اجلزائريةوزلاولة إسقاطو على 

 واخلروج مبجموعة من النتائج وتقدمي رلموعة من االقًتاحات والتوصيات اليت ديكن أن يستفيد منها
 .اجلزائرية االقتصاديةت ادلسَتون يف ادلؤسسا

  :نتائج البحث أوال.

 مت التوصل إىل مجلة من النتائج ادلهمة واليت ديكن عرضها يف النقاط التالية:

إال أنو ، ال اجلودة ومعتقداهتم واجتاىاهتمآراء ادلهتمُت أو ادلمارسُت يف رل حبسبتعاريف اجلودة  تعددت .1
 العمالء وتوقعات متطلبات يتوافق معبشكل  و اخلدمةأ نتوجللمتقدمي  عبارة عن هناأبىناك اتفاق 

 .احلالية وادلستقبلية

متتاز ابلعادلية والشمولية  اليت من ادلواصفاترلموعة  ISO 9000 ادلواصفات القياسية الدوليةسلسلة تعترب  .2
نتج قد أ ادلنتوج أبن للعميلهتدف إىل توفَت الضمان حيث  اصة بنظام إدارة اجلودة يف ادلؤسسة،واخل

 .للتقييس الدولية، وتقع مسؤولية إصدارهتا على ادلنظمة توقعاتوبطريقة تليب متطلباتو و 
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يف  اوادلقرر تنفيذى ادلعًتف هبادارة اجلودة إنظام  مواصفة ISO 9001 تعترب ادلواصفة القياسية الدولية .3
تحسُت ل اتبنيه ةمؤسسكن للدارة اجلودة اليت ديإم انظ ومبادئ دد متطلباتحت حيث ،ضلاء العاملأمجيع 

 .جودة منتجاهتا

 ىدف الكثَت من ادلؤسسات اليت هتدف إىل بناء نظام إدارة ISO 9001يعترب احلصول على شهادة  .4
يزيد من والء و يف عملياهتا بشكل أفضل  ، حيث أنو يساعد ادلؤسسات على التحكماجلودة فعال

 وحيسن من مسعتها يف السوق؛ عمالئها
دة الشاملة أحد ادلفاىيم ادلعاصرة واليت تقوم على جعل اجلودة زلور ادلؤسسة إدارة اجلو  يعد مدخل .5

العميل الداخلي رضا على ، من خالل العمل ابلتحسُت ادلستمر جلودة منتجاهتا وعملياهتا وذلك
وذلك ابالعتماد على رلموعة من  ة، الضمنية، احلالية وادلستقبلية،الظاىر تحقيق متطلباتو ب واخلارجي

 .وأن تساىم يف صلاح ئ األساسية اليت من شأهناادلباد

نظام إدارة اجلودة عن مدخل إدارة اجلودة الشاملة من حيث أنو ال ديكن للمؤسسة احلاصلة  خيتلف .6
إبجراء التعديالت اليت تقررىا عكس ادلؤسسات اليت تطبق مدخل إدارة اجلودة  ISO 9001على شهادة 

ة وإلغاء التغَتات اليت امة وذلا احلرية الكاملة يف تعديل وإضافالشاملة، فهي تتمتع ابالستقاللية الت
ىداف األتطلبات و ادل يتشابو نظام إدارة اجلودة مع إدارة اجلودة الشاملة يف عنصري تناسبها، يف حُت

 .متوافقانمتماثالن و  فهما

ى أىم ىذه ادلبادئ وتتجل األساسية، ادلبادئر العديد من فإدارة اجلودة الشاملة ضرورة تو  يتطلب تطبيق .7
التزام اإلدارة العليا، مشاركة العاملُت، ادلقاربة ابلعمليات، التحسُت دعم و يف الًتكيز على العميل، 

 ادلستمر، اإلدارة ابالعتماد على الوقائع وعالقة الشراكة مع ادلوردين.

بات العمالء، ورغ متطلباتشباع إل ووخصائص تغيَت مواصفاتوديكن  منتجاجلديد أي  ادلنتوجيعترب  .8
 معا. كلهم السوق أوأو  العمالء جديدا على ادلؤسسة أو ادلنتوجوديكن أن يكون ىذا 

 ادلنتجاتا اسًتاتيجية حتسُت هأمه ىناك عدة إسًتاتيجيات تتبعها ادلؤسسة خالل تطويرىا دلنتجاهتا .9
ير منتجات اسًتاتيجية تطو كذا ، و وأو تصميم وادلنتوج أو خصائصالقائمة من خالل تطوير جودة 

 .نتاجها من قبلإيسبق جديدة مل 
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توصلت العديد من الدراسات التجريبية اليت مت إجراؤىا من قبل الباحثُت إىل أن تطبيق مبادئ إدارة  .11
اجلودة الشاملة يعزز جودة ادلؤسسة وأدائها االقتصادي واألىم من ذلك أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

 .ات اليت تعترب أساسية لتطوير منتجات جديدةعلى بناء وتوفَت القدر  ىايساعد

ية بتًتاوح غال، و 62.8%ادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة من جنس الذكور بنسبة إطارات  أغلبية .11
 ؛47.6%سنة وذلك بنسبة  03إىل  03ما بُت  ىم أعمار

و ما ساعد وى، 57.9%من فئة اجلامعيُت بنسبة زلل الدراسة ادلؤسسات االقتصادية إطارات أغلبية  .12
 على فهم واستيعاب عبارات وبنود االستبيان واالجابة عليو حسب واقع ادلؤسسات ادلدروسة؛

،  % 05.9 ـسنوات بنسبة تقدر ب 03اىل  5ادلؤسسات زلل الدراسة من إطارات  غالبية تًتاوح خربة .13
تقدر  سنة وذلك بنسبة 05إىل  5تًتاوح مدة نشاطها من زلل الدراسة ؤسسات ادلمعظم  كما أن

، وىو ما يعترب عامال مشجعا على تطبيق ادلفاىيم النظرية للبحث، فعامل اخلربة 32.4% أبكثر من
لدى اإلطارات يساعد على إبراز أىم نقاط القوة ابلنسبة ذلذه ادلؤسسات، كما أن عمر ادلؤسسة 

 يعكس جتربتها يف اإلدارة وشلارسات اجلودة وتطوير ادلنتجات.

إىل مؤسسات متوسطة احلجم بعدد عمال  زلل الدراسة ات االقتصاديةطارات ادلؤسسإ نتميت .14
، وديكن اعتبار احلجم ادلتوسط ميزة ذلذا % 50.3 ـعامل وذلك بنسبة تقدر ب 053إىل  53يًتاوح ما بُت 

النوع من ادلؤسسات، إذ مبكنها من تطبيق شلارسات اجلودة الشاملة نظرا لبساطة ىيكلها التنظيمي 
االتصال الداخلي والتنسيق بُت سلتلف اإلدارات واألقسام، وذلك مقارنة ابدلؤسسات  وسهولة عمليات

 ذات احلجم الكبَت.

إىل مؤسسات تنشط على مستوى السوق ادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة تنتمي  أغلبية إطارات .15
امال رئيسيا ، إذ تعترب خاصية اجلوارية والقرب من األسواق ع% 99.7 ـالوطٍت وذلك بنسبة تقدر ب

، وبذلك فهذه ادلؤسسات تتمكن من دراسة السوق العميليضمن تطوير ادلنتوج مبا يتوافق وحاجات 
 وتلبية ادلتطلبات مبرونة أكرب، ويف وقت أسرع، وىو ما يعزز من تنافسيتها يف األسواق احمللية؛

صة بنسبة بلغت إىل ادلؤسسات اخلاادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة إطارات  تنتمي أغلبية .16
فادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة أغلبها اتبعة للقطاع اخلاص، كما أن ىذا النوع من ادلؤسسات ، %69

يتميز بسرعة التجديد والقدرة على االبتكار وتطوير ادلنتجات نظرا جملموعة اخلصوصيات اليت متيزه 
 مقارنة ابدلؤسسات الكبَتة؛
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إدارة اجلودة  مفهوم مدخل ادلؤسسات االقتصادية زلل الدراسة رؤية مبنية علىإطارات  لدى .17
فأغلب ادلمارسات اإلدارية تعكس مفاىيم إدارة اجلودة الشاملة، وتبُت أن ىذه ادلؤسسات ، الشاملة

عليا، إشراك اىتماما كبَتا دلبادئ إدارة اجلودة الشاملة ادلتعلقة ابلًتكيز على العمالء، التزام اإلدارة التويل 
العاملُت، التحسُت ادلستمر، اإلدارة ابالعتماد على الوقائع، عالقة شراكة مع ادلوردين وادلقاربة 

 ابلعمليات؛

 اسًتاتيجيةتبٍت تطوير ادلنتجات ادلتعلقة ب سًتاتيجيةادلؤسسات زلل الدراسة اىتماما كبَتا التويل  .18
 جديدة؛إضافة منتجات  اسًتاتيجيةحتسُت ادلنتجات القائمة و 

عمالئها من خالل حتسُت منتجاهتا القائمة أو  متطلباتعلى تلبية سلتلف إطارات ادلؤسسة  تعمل .19
 ادلتغَتة ابستمرار؛ مواكبة رغباهتدلتطوير منتجات جديدة 

تبٍت مبادئ إدارة كثر ثأثَت على األ طبيعة ادللكيةو  نطاق سوقهااخلربة، عدد العمال، تعترب كل من  .21
األكثر ثأثَت على  طبيعة ادللكيةيعترب كل من مدة النشاط، عدد العمال و ما ، كالشاملة اجلودة

فعامل اخلربة يساعد على التعلم من التجارب ادلؤسسات زلل الدراسة. اسًتاتيجية تطوير ادلنتجات يف 
 السابقة يف تطوير ادلنتوج، وكذا التحكم يف ادلمارسات اإلدارية ادلتعلقة ابجلودة، وديكن عامل احلجم
ادلتوسط من السيطرة على سلتلف العمليات واألنشطة، أما عامل نطاق السوق فيحدد مرونة ادلؤسسة 

حيدد اذلدف التنافسي  طبيعة ادللكيةوسرعة استجابتها للتغَتات يف متطلبات الزبون، يف حُت 
 للمؤسسات ابعتبار أن معظمها اتبعة للقطاع اخلاص؛

 الشاملة؛دارة اجلودة مبادئ إل الدراسة مبستوى تبٍت زل ادلؤسسات تطوير ادلنتجات يفيرتبط  .21

ادلبادئ األكثر ثأثَت على اسًتاتيجية تطوير ادلنتجات يف ادلؤسسات االقتصادية ىي مبدأ ادلقاربة  .22
 ابلعمليات ومبدأ التحسُت ادلستمر؛

تطوير  يفإدارة اجلودة الشاملة دلسامهة ادلؤسسات زلل الدراسة  يف اإلطارات قبل من إدراك يوجد .23
 ؛نتجاتادل
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 :املقرتحات اثنيا.
 التوصيات بعض اقًتاح ديكننا والتطبيقي، النظري بشقيها الدراسة من عليها ادلتوصل النتائج على ءبنا    

 :كما يلي وادلقًتحات
 
 :على مستوى املؤسسات )مستوى جزئي( .1

إصلاح إىل  فهي تؤدي ملةإدارة اجلودة الشا تتبٌت مدخلعلى ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية أن جيب  .أ 
 ؛كفاءة وفعاليةبتطوير منتجات اسًتاتيجية 

خلق و هم خالل تعزيز معارفمن  إلطاراهتاأكرب اىتماما اجلزائرية  االقتصاديةادلؤسسات جيب أن تويل  .ب 
 ؛بينهمأجواء ادلشاركة العالية 

مبادئ إدارة اجلودة تبٍت أبمهية  توعية ادلسَتين والعاملُتلمؤسسات االقتصادية اجلزائرية من ال بد ل .ج 
واألساليب  من خالل إعداد برامج تكوينية، وبررلة حصص تعليمية للتدريب على اجلودة الشاملة

 ؛اإلحصائية ومناىج حتسُت جودة ادلنتجات
إدارة اجلودة الشاملة كوسيلة دلواجهة التحدي  تتبٌت مدخلأن اجلزائرية  االقتصاديةعلى ادلؤسسات جيب  .د 

تطوير منتجات جديدة بتكلفة من مكنهم لتودة وادلنهجيات الفعالة من حيث التكلفة، ادلتمثل يف اجل
  ؛ظ على القدرة التنافسية للمنتجاتأقل للحفا

إدارة  مدخل اليت ترغب يف حتسُت وتطوير منتجاهتا أن تتبٌت اجلزائرية سسات االقتصاديةادلؤ  على جيب .ه 
 ايب يف تطوير ادلنتجات؛اجلودة الشاملة، حيث تبُت أهنا تساىم بشكل إجي

لتحسُت جودة منتجاهتا لدى ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية ثقافة إدارة اجلودة الشاملة  نشر ضرورة .و 
 ؛احلالية وادلستقبلية وتوقعات العمالء متطلباتحىت تتمكن من تلبية 

 عمالء؛ال متطلباتعلى ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية التأكد من أن ادلنتج يركز على جيب  .ز 
 االجتماعوتزويده ابدلوارد الالزمة، و  ادلنتوجادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية فريق تطوير  أن تدعمجيب  .ح 

 إدارة اجلودة الشاملة؛تطبيق مدخل بشكل دوري لتقييم مدى كفاءة وفعالية 
جات اجلديدة على ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية أن تدرك أن حتسُت قدراهتا ادلتعلقة بتطوير ادلنتجيب  .ط 

ا من خالل استيعاب ادلعرفة ادلكتسبة من عمالئها ن خالل التعلم الداخلي، ولكن أيضليس فقط م
 ومورديها؛
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ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية أدوات إدارة اجلودة الشاملة لتبسيط عملية تطوير أن تستخدم جيب  .ي 
 ادلنتجات شلا يؤدي إىل جودة أفضل وسعر أقل؛

عطاء رؤية إئق لتحقيق الوفرة يف ادلعلومات و سسات االقتصادية اجلزائرية هنج مجع احلقاجيب أن تبٍت ادلؤ  .ك 
 تطوير منتجات متفوقة على ادلنتجات ادلنافسة؛ل خذ القرار عن الظروف احمليطة بوواضحة دلت

ار فهم يعدون مصدر االبتكن يف تطوير ادلنتوج على ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية إشراك ادلورديجيب  .ل 
 واإلذلام داخل ادلؤسسة.

تصميم وتطوير وتقدمي منتجات جديدة حتقق أىداف اجلودة  االقتصادية اجلزائريةعلى ادلؤسسات جيب  .م 
ابتكار منتجات لسوق غَت مستكشفة، وتوسيع نطاق ادلنتجات إىل األسواق وكذا والتكلفة والتسليم؛ 

 . األخرى

عملية تطوير ادلنتجات اجلديدة، الًتكيز على تكلفة  تعزيز ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية جيب على .ن 
دلنتجات تليب توقعات  اختبار جديدة تضمن التطوير الناجح سلابرتطوير خلق و و  ادلواد، إشراك ادلوردين

 .العمالء

 على مستوى كلي: .2

وطٍت دعم احلكومة للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية من خالل زايدة االىتمام ابجلودة وتطوير النظام ال .أ 
 للتقييس، مبا يتماشى ومستوى التطوير يف أنظمة التقييس الدولية؛

وبقية الشهادات من  ISO 9001دعم ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف رلال احلصول على شهادة  .ب 
 خالل سلتلف الربامج وادلساعدات ادلالية؛

وفتح ابب الًتشح أمام سلتلف تسهيل إجراءات التسجيل واإلدراج للحصول على جائزة اجلودة اجلزائرية  .ج 
 فئات ادلؤسسات.

محاية ادلنتوج الوطٍت ضد ادلنتجات ادلقلدة وادلنتجات ادلنافسة من خالل سلتلف إجراءات احلماية جيب  .د 
 اجلمركية وغَت اجلمركية؛

 التشجيع على تقدمي ادلنتوج الوطٍت وتسجيل إجراءات دخولو إىل األسواق اخلارجية؛ .ه 
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 :أفاق الدراسة اثلثا.

فيما  سات مستقبلية دلن يهمو البحث يف ىذا اجلانبرااليت ديكن أن تكون د ديكن اقًتاح ادلواضيع
 : يلي

 العالقة بُت إدارة اجلودة الشاملة ووظيفة البحث والتطوير؛ .1

 ؛تيجية تطوير ادلنتجاتًتافة البحث والتطوير يف إصلاح إسدور وظي .2

 وأداء ادلؤسسة.أثر تطوير ادلنتجات على زايدة احلصة السوقية  .3
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 تسممرر  اال: (1)الملحك رلم 
 

 –1سطيف–جامعة فرحات عباس 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 قسم علوم التسيري

 

 

 

 ...............رقم االستمارة: 
 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاتو.......

 حتية طيبة، وبعد:
 نضع بني أيديكم ىذا االستبيان إلصلاز حبث علمي حول موضوع

دراسة حالة بعض ادلؤسسات الصناعية بوالية - " مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير ادلنتوج
 ."-سطيف

تختياركم كعينة لدراستنا ادليدانية مملني أن تتضضلوا ابستيضا  ىذا االستبيان ابإلاابة عل  ونظرا ألمهية مؤسستكم قمنا اب
األسئلة ادلطروحة عليكم وضلن عل  ثقة من أن إاابتكم ستتصف ابلدقة وادلوضوعية واالىتمام ابلشكل الذي يؤدي إىل التوصل 

 لنتائج ختدم اذلدف األساسي من ىذا البحث.
 .افة ادلعلومات اليت سيتم مجعها من تخالل ىذه االستمارة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقطأحيطكم علما أبن ك

 إن صلاح ىذه الدراسة يتوقف عل  مشاركاتكم الضاعلة، شاكرين لكم اىتمامكم الذي ىو زلل تقديران.
 مع تخالص التحية...

  :الباحثة
 

  بريدكم اإللكرتوين؛ للتواصلإذا أردمت التعرف عل  نتائج الدراسة ميكنكم كتابة: 
  ............................................................................................................................ 

 (يف اخلانة ادلناسبةX)االجابة تكون بوضع إشارة 

 

 

 

 ادلوضوع: استمارة موجهة إلطارات ادلؤسسة
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 البياانت الشخصية والوظيفية ألفراد العينةأوال. 
 .اجلنس1

 ذكر 

   أنث 
 العمر: . 2

  سنة  63أقل من 
  سنة 73إىل  63من 
  سنة 83إىل  74من 
  سنة  83أكثر من 

 ادلستوى التعليمي: .3
 اثنوي فأقل 
 اامعي 
 دراسات عليا 

 اخلربة: .4
  سنوات  8أقل من 
  سنوات 43إىل  8من 
  سنة 48إىل  44من 
  سنة 53إىل 49من 
  سنة 53أكثر من 

 ادلؤسسة اخلاصة بياانتال: اثنيا
 نشاط: المدة .1

   سنوات    8أقل من 
   سنة 48- 8من 
   سنة 58 – 49من 
   سنة 58أكثر من 

 عدد العمال: .2
  عامل 83أقل من 
  عامل 583أقل من – 83من 
  583 عامل فما أكثر 

 نطاق السوق:.3
   زللي 
 وطين 
  دويل 

 طبيعة ادللكية. 4
 عامة 
 تخاصة 
 سلتلطة 
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 اثلثا. حماور الدراسة
 تقييم مستوى تبين مبادئ إدارة اجلودة الشاملة لدى ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية. .احملور األول:1

 
 الرقم

 الفقرة
أوافق 
 متاما

 حمايد أوافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 متاما

5 4 3 2 1 

 الرتكيز على العمالء دأمبعبارات 
قبل البد  يف العملية العمال  لتحديد متطلبات  تويل ادلؤسسة أمهية  .1

 اإلنتااية.
     

      تستجيب ادلؤسسة حلااات العمال  يف الوقت ادلناسب.  .2
      ؤسسة عل  قسم تخا  دخدمات ما بعد البيع لعمالئها.ادلتتوفر   .3
      تتهم ادلؤسسة آبرا  العمال  حول منتجاهتا.  .4
      العمال .تعمل ادلؤسسة عل  حل مشاكل   .5
      تقيس ادلؤسسة بشكل منتظم رضا العمال .  .6

 دعم والتزام اإلدارة العلياعبارات مبدأ 
      تلتزم االدارة العليا بتوفري االمكانيات لتطبيق ادارة اجلودة الشاملة  .7
      لنشر ثقافة اجلودة عل  مجيع ادلستوايت اإلدارية. العليا تسع  اإلدارة  .8
      واضحة حول اجلودة. ةاسرتاتيجيلدى إدارة ادلؤسسة   .9

       اجلودة. مضاىيم بتطبيق اإلدارية ادلستوايت سلتلف العليا اإلدارة تلزم  .11
      ابستمرار. ادلنتجات اودة مستوى مبراقبة العليا اإلدارة تقوم  .11
       تسع  ادلؤسسة للحصول عل  شهادة اجلودة.  .12

 مشاركة العاملني عبارات مبدأ
      رلال اجلودة. مستمرة يف يستضيد العاملون من دورات تدريبية  .13
      .تعتمد ادلؤسسة عل  فرق اجلودة يف العمل  .14
      عل  إصلاز أعمال اجلودة. ؤسسةيعتمد نظام ادلكافآت داتخل ادل   .15
ميتلك العاملون يف ادلؤسسة القدرة عل  استخدام ادوات عالج   .16

 اجلودة.مشاكل 
     

صلاز إلتسمح ادلؤسسة للعاملني ابدلبادرة يف اكتشاف طرق اديدة   .17
 أعمال اجلودة.

     

بني العاملني من اال توليد افكار لتعاون يواد يف ادلؤسسة مبدا ا  .18
 التحسني ادلستمر للجودة تساىم يف

     

 التحسني ادلستمر عبارات مبدأ
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داعمة لعمليات التحسني ادلستمر دتتلك ادلؤسسة ثقافة تنظيمية   .19
  ة.للجود

     

      تستخدم ادلؤسسة أدوات حتسني اجلودة.  .21
      ختصص اإلدارة ميزانية كافية لتطوير أساليب وتقنيات نشاطاىا.  .21
تشجع ادلؤسسة العاملني عل  تقدمي االفكار للقيام بعملية التحسني   .22

 ادلستمر للجودة.
     

ادلؤسسة أبارا  التحسينات ادلقرتحة يف حالة ما إذا كانت تلتزم ادارة   .23
 مناسبة.

     

      التحسن ادلستمر يشارك فيو مجيع ادلتعاملني مع ادلؤسسة.  .24

 اإلدارة ابالعتماد على الوقائع عبارات مبدأ
يتم العمل عل  مجع معلومات حول واقع نشاط ادلؤسسة بصضة   .25

 .دورية
      

      عل  أساليب عملية يف اختاذ القرار.تعتمد ادلؤسسات   .26
      أفراد ادلؤسسة. جلميع متاحة علوماتادل  .27
تقوم ادلؤسسة بتحديد دقيق واضح للسوق ادلستهدف لتسويق   .28

      منتجاهتا.

      تقوم ادلؤسسة بتصحيح ادلعلومات بعد اكتشاف اخلطأ  .29

 عالقة الشراكة مع ادلوردين عبارات مبدأ
      السعر. قبليتم اتختيار ادلوردين عل  أساس اجلودة   .31
      حتر  ادلؤسسة عل  شرا  ادلادة األولية ابجلودة ادلطلوبة.  .31
 عل  معلومات احلصول مصادر من مصدر مورديها تعترب ادلؤسسة  .32

 .األسواق حول
     

      ادلوردة. ادلواد مجيع اودة بضحص ادلؤسسة هتتم  .33
      ادلشرتكة. ادلصاحل لتحقيق ادلوردين مع شراكة عالقة ادلؤسسة تقيم  .34

  ادلقاربة ابلعمليات عبارات مبدأ 
      .اودة العمليات  علادلؤسسة  تركز  .35
تعتمد ادلؤسسة مضهوم العميل الداتخلي بشكل واضح )اعتماد   .36

 العمليات الداتخلية عل  بعضها(.
     

تعمل ادلؤسسة عل  تصميم عملياهتا اإلنتااية بشكل سليم لتحقيق   .37
نتجة. اودةأفضل 

ُ
 شلكن للوحدات ادل

     

      استخدام التقنيات اإلحصائية للتحكم يف العمليات.  .38
     لدى ادلؤسسة نظام فعال للرقابة عل  العمليات مبا يضمن حتقيق   .39
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 صلاعة أدا ىا.
والقضا  عل  كل العمليات الغري منتجة تقوم ادلؤسسة ابلتخلي   .41

 للقيمة.
     

 
 تقييم مستوى تبين اسرتاتيجية تطوير ادلنتوج لدى ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية..احملور الثاين: 2

 
 الرقم

 الفقرة
موافق 
 حمايد موافق متاما

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 متاما

5 4 3 2 1 

 اسرتاتيجية حتسني ادلنتجات القائمة عبارات
      .تضيف ادلؤسسة للمنتج احلايل وظائف اديدة لتحسن من أدائو  .1
      اودتو. تعدل ادلؤسسة يف تخصائص ادلنتج احلايل لتحسن  .2
      .تغري ادلؤسسة يف شكل ادلنتج  .3
      .تغري ادلؤسسة يف لون ادلنتج  .4
ادلتطلبات اخلاصة ابلزبون إىل تصميمات تعمل ادلؤسسة عل  ترمجة   .5

 .ومواصضات
     

ساعد التكنولوايا ادلستخدمة من طرف ادلؤسسة عل  حتسني ت  .6
 .منتجاهتا

     

 اسرتاتيجية اضافة منتجات جديدة عبارات  
حتر  ادلؤسسة عل  تقدمي منتجات اديدة اىل السوق مقارنة   .7

 ابدلنافسني.
     

للمؤسسة ختتلف عن منتجاهتا السابقة )ادلعروضة ادلنتجات احلالية   .8
 .يف سنوات سابقة(

     

حتر  ادلؤسسة عل  رصد التغريات يف متطلبات العمال  بشكل    .9
 مستمر للتمكن من تطوير ادلنتوج وفقا لتلك التغريات.

     

      تقوم ادلؤسسة بتقدمي منتج اديد يف الوقت ادلناسب.  .11
تخربات تخاراية من أال تقدمي منتجات تتعاون مؤسستنا مع   .11

 اديدة.
     

تقدم مؤسستنا مبالغ معتربة لدعم اهود البحث والتطوير اخلاصة   .12
 بتطوير منتجاهتا
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 .احملور الثالث: مسامهة مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير ادلنتوج3

 لفقرةا الرقم
موافق 
 متاما

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 متاما

5 4 3 2 1 
 مسامهة مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اسرتاتيجية حتسني ادلنتجات القائمة عبارات

تساىم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف تقدمي منتجات ذات اودة   .1
 مطابقة دلتطلبات الزبون ابستمرار

     

تساىم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف القضا  عل  ادلعيب يف   .2
 اإلنتاج.

     

تساىم إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني ادلنتجات عل  ادلدى   .3
 الطويل.

     

 مسامهة مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اسرتاتيجية اضافة منتجات جديدة عبارات 
      تساىم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف تطوير اإلنتااية ابدلؤسسة.  .4
الشاملة يف تواصل عمليات اإلبداع تساىم مبادئ إدارة اجلودة   .5

 عل  مستوى سلتلف األقسام يف ادلؤسسة.
     

دتكن مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة من اكتشاف    .6
 رلاالت )فر ( االبتكار يف ادلنتجات.

     

 
نتمىن  ان نسىنتضيد  حمايد، موافق، موافقق متامقا،غري موافق متاما، غري موافق، ىي:  واليت اخلماسييف ىذا االستبيان سنستخدم سلم ليكارت 

 ونراوا ان يتم ارسال االستبيان عل  الربيد االلكرتوين التايل: القيمة،من مالحظاتكم 
salemyasmine17@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:salemyasmine17@gmail.com
mailto:salemyasmine17@gmail.com
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 : ٌوضح لرئمة المحكمٌن(2)الملحك رلم 

 

 

 

 

 ادلؤسسة اجلامعية الرتبة العلمية احملكم سما الرقم
 1جامعة سطيف أستاذ حماضر أ  بوحرود فتيحة 1
 جامعة األغواط أستاذ التعليم العايل قويدر عياش 2
 جامعة سعيدة أستاذ التعليم العايل بوزاين عثمان 3
 جامعة جيجل استاذ حماضر أ مسكني عبد احلفيظ 4
 جامعة ابتنة حماضر أأستاذ  عبد الصمد جنوى 5
 بسكرةجامعة  أستاذ حماضر أ ربيع مسعود 6
 ورقلةجامعة  أستاذ حماضر أ احلاج عرابة 7
 2قسنطينة جامعة  أ أستاذ حماضر العابد لزهر 8
 جيجلجامعة  أ أستاذ حماضر عيسى جنيمي 9
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 : لرئمة المؤتستسرت الصنرعٌة محل الدراتسة)3(الملحك رلم 

 عدد االستمارات ادلؤسسة الرقم
01 Sarl Badi Peinture 4 
02 Eurl Biscuiterie Ettadj Edhahabi 5 
03 Sarl Ideal Ceramique 2 
04 Sarl Vivinal Textile 1 
05 Sarl El-Hadj Com 6 
06 Sarl El Acher Min Ramadane 3 
07 Sarl Almaphil 10 
08 Sarl Marbre et Granit Cheurfa 2 
09 Sarl Ceramique El Djawhara 5 
10 Spa Sensus 1 
11 Eurl Jilma Electrique 6 
12 Sarl est Etanche Industrie 2 
13 Eurl KGC 3 
14 Sarl MB Panel 3 
15 Sarl Gunalg 6 
16 Sarl Groupe Riadh El Feth 6 
17 Eurl Micky Ceramique 1 
18 Sarl FCF 5 
19 Eurl Azzem Mosbah Ceramique 4 
20 Sarl Laboratoires Salem 10 
21 Trefisoud Spa 4 
22 Sarl Ste El Bacha Electrique Fabri 1 
23 En AMC 6 
24 Sarl Euly Plast 2 
25 Sarl SH Innovative 1 
26 Sarl Forza Metal 5 
27 Sarl Harsef 1 
28 Sarl En Nour 5 
29 Sarl Erachid Plastique 3 
30 Snc Zarqoun Fabrication De Carreaux 1 
31 Snc Elouldja Glass Betchime Et Cie 3 
32 AMM Spa 8 
33 Semetal Spa 7 
34 Sarl Galaxy Plast 2 
35 Sarl Louiza Industries Alimentaires 1 
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36 Sarl Zahra Plast 4 
37 Enasel Groupe 6 
38 UTEC SPA 7 

   النمرئج الممعلمة برلممغٌرات الشخصٌة والمؤتستسٌة ألفراد العٌنة :)4(الملحك رلم 
 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 62,8 62,8 62,8 91 ذكر 

 100,0 37,2 37,2 54 انثى

Total 145 100,0 100,0  

 

 العمر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 26,2 26,2 26,2 38 سنة 30 من الل 

 73,8 47,6 47,6 69 سنة 40و 30 بٌن ما

 89,0 15,2 15,2 22 سنة 50و 41 بٌن ما

 100,0 11,0 11,0 16 سنة 50 من أكثر

Total 145 100,0 100,0  

 

 المعلٌمً المتسموى

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 25,5 25,5 25,5 37 وألل ثانوي 

 83,4 57,9 57,9 84 جامعً

 100,0 16,6 16,6 24 علٌا دراسات

Total 145 100,0 100,0  

 

 الخبر 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,7 31,7 31,7 46 سنوات 5 من الل 

 67,6 35,9 35,9 52 سنوات 10و 5 بٌن ما

 82,1 14,5 14,5 21 سنة 15و 11 ما بٌن

 91,7 9,7 9,7 14 سنة 20و 16 ما بٌن

 100,0 8,3 8,3 12 سنة 20 من أكثر

Total 145 100,0 100,0  
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 النشرط مد 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 25,5 25,5 25,5 37 سنوات 5 من الل 

 57,9 32,4 32,4 47 سنة 15و 5 بٌن ما

 71,0 13,1 13,1 19 سنة 25و 16 بٌن ما

 100,0 29,0 29,0 42 سنة 25 من أكثر

Total 145 100,0 100,0  

 

 المؤتستسة حجم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,7 31,7 31,7 46 عامل 50 من الل 

 82,1 50,3 50,3 73 سنة 250 و 50 بٌن ما

 100,0 17,9 17,9 26 سنة 250 من اكثر

Total 145 100,0 100,0  

 

 

 التسوق

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide ً11,7 11,7 11,7 17 محل 

 81,4 69,7 69,7 101 وطنً

 100,0 18,6 18,6 27 دولً

Total 145 100,0 100,0  

 

 طبٌعة الملكٌة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 20,0 20,0 20,0 29 عامة 

 89,0 69,0 69,0 100 خاصة

 100,0 11,0 11,0 16 مختلطة

Total 145 100,0 100,0  
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 مبنً متسموى ممٌٌم: المموتسط الحتسربً واالنحراف المعٌرري لمحور )5(الملحك رلم 

 الجزائرٌة االلمصردٌة المؤتستسرت لدى الشرملة الجود  إدار  مبردئ
Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 838, 4,25 145 .اإلنتاجٌة العملٌة فً البدء لبل العمالء متطلبات لتحدٌد أهمٌة المإسسة تولً

 864, 4,06 145 .المناسب الولت فً العمالء لحاجات المإسسة تستجٌب

 1,223 3,68 145 .لعمالئها البٌع بعد ما بخدمات خاص لسم على المإسسة تتوفر

 905, 4,23 145 .منتجاتها حول العمالء بآراء المإسسة تتهم

 841, 4,09 145 .العمالء مشاكل حل على المإسسة تعمل

 930, 4,05 145 .العمالء رضا منتظم بشكل المإسسة تمٌس

 1,009 3,95 145 الشاملة الجودة ادارة لتطبٌك االمكانٌات بتوفٌر العلٌا االدارة تلتزم

 873, 4,12 145 .اإلدارٌة المستوٌات جمٌع على الجودة ثمافة لنشر العلٌا اإلدارة تسعى

 957, 3,99 145 .الجودة حول واضحة استراتٌجٌة المإسسة إدارة لدى

 1,020 3,88 145 .الجودة مفاهٌم بتطبٌك اإلدارٌة المستوٌات مختلف العلٌا اإلدارة تلزم

 1,017 4,08 145 .باستمرار المنتجات جودة مستوى بمرالبة العلٌا اإلدارة تموم

 1,036 4,10 145 .الجودة شهادة على للحصول المإسسة تسعى

 1,197 3,52 145 .الجودة مجال فً مستمرة تدرٌبٌة دورات من العاملون ٌستفٌد

 981, 3,73 145 .العمل فً الجودة فرق على المإسسة تعتمد

 1,119 3,61 145 .الجودة أعمال إنجاز على المإسسة داخل المكافآت نظام ٌعتمد 

 971, 3,68 145 .الجودة مشاكل عالج ادوات استخدام على المدرة المإسسة فً العاملون ٌمتلن

 1,115 3,69 145 .الجودة أعمال إلنجاز جدٌدة طرق اكتشاف فً بالمبادرة للعاملٌن المإسسة تسمح

 1,173 3,67 145 للجودة المستمر التحسٌن فً تساهم افكار تولٌد اجل من العاملٌن بٌن التعاون مبدا المإسسة فً ٌوجد

 1,031 3,78 145 .للجودة المستمر التحسٌن لعملٌات داعمة تنظٌمٌة ثمافة المإسسة تمتلن

 957, 3,86 145 .الجودة تحسٌن أدوات المإسسة تستخدم

 1,082 3,73 145 .نشاطاها وتمنٌات أسالٌب لتطوٌر كافٌة مٌزانٌة اإلدارة تخصص

 1,130 3,79 145 .للجودة المستمر التحسٌن بعملٌة للمٌام االفكار تمدٌم على العاملٌن المإسسة تشجع

 1,034 3,91 145 .مناسبة كانت إذا ما حالة فً الممترحة التحسٌنات بؤجراء المإسسة ادارة تلتزم

 1,023 3,81 145 .المإسسة مع المتعاملٌن جمٌع فٌه ٌشارن المستمر التحسن

 1,016 3,87 145 .دورٌة بصفة المإسسة نشاط والع حول معلومات جمع على العمل ٌتم

 1,016 3,87 145 .المرار اتخاذ فً عملٌة أسالٌب على المإسسات تعتمد

 1,131 3,33 145 .المإسسة أفراد لجمٌع متاحة المعلومات

 965, 4,00 145 .منتجاتها لتسوٌك المستهدف للسوق واضح دلٌك بتحدٌد المإسسة تموم

 906, 4,11 145 الخطؤ اكتشاف بعد المعلومات بتصحٌح المإسسة تموم

 1,167 3,77 145 .السعر لبل الجودة أساس على الموردٌن اختٌار ٌتم

 899, 4,21 145 .المطلوبة بالجودة األولٌة المادة شراء على المإسسة تحرص

 811, 3,95 145 .األسواق حول معلومات على الحصول مصادر من مصدر موردٌها المإسسة تعتبر

 936, 4,08 145 .الموردة المواد جمٌع جودة بفحص المإسسة تهتم

 974, 3,83 145 .المشتركة المصالح لتحمٌك الموردٌن مع شراكة عاللة المإسسة تمٌم

 800, 3,92 145 .العملٌات جودة على المإسسة تركز

 846, 3,59 145 .(بعضها على الداخلٌة العملٌات اعتماد) واضح بشكل الداخلً العمٌل مفهوم المإسسة تعتمد

 805, 4,14 145 .الُمنتجة للوحدات ممكن جودة أفضل لتحمٌك سلٌم بشكل اإلنتاجٌة عملٌاتها تصمٌم على المإسسة تعمل

 923, 3,85 145 .العملٌات فً للتحكم اإلحصائٌة التمنٌات استخدام

 1,005 3,84 145 .أداءها نجاعة تحمٌك ٌضمن بما العملٌات على للرلابة فعال نظام المإسسة لدى

 953, 3,85 145 .للمٌمة منتجة الغٌر العملٌات كل على والمضاء بالتخلً المإسسة تموم

 67269, 3,8866 145 .الجزائرٌة االلتصادٌة المإسسات لدى الشاملة الجودة إدارة مبادئ تبنً مستوى تمٌٌم

N valide (liste) 145   
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 مبنً متسموى ممٌٌم: المموتسط الحتسربً واالنحراف المعٌرر لمحور )6(الملحك رلم 

 الجزائرٌة االلمصردٌة المؤتستسرت لدى المنموج مطوٌر اتسمرامٌجٌة
 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 1,007 4,00 145 .أدائه من لتحسن جدٌدة وظائف الحالً للمنتج المإسسة تضٌف

 901, 4,08 145 .جودته لتحسن الحالً المنتج خصائص فً المإسسة تعدل

 1,129 3,57 145 .المنتج شكل فً المإسسة تغٌر

 1,136 3,55 145 .المنتج لون فً المإسسة تغٌر

 1,064 3,88 145 .ومواصفات تصمٌمات إلى بالزبون الخاصة المتطلبات ترجمة على المإسسة تعمل

 978, 4,12 145 .منتجاتها تحسٌن على المإسسة طرف من المستخدمة التكنولوجٌا تساعد

 1,022 4,13 145 .بالمنافسٌن ممارنة السوق الى جدٌدة منتجات تمدٌم على المإسسة تحرص

 1,098 3,94 145 .(سابمة سنوات فً المعروضة) السابمة منتجاتها عن تختلف للمإسسة الحالٌة المنتجات

 المنتوج تطوٌر من للتمكن مستمر بشكل العمالء متطلبات فً التغٌرات رصد على المإسسة تحرص 

 .التغٌرات لتلن وفما
145 4,02 ,975 

 1,052 3,93 145 .المناسب الولت فً جدٌد منتج بتمدٌم المإسسة تموم

 1,177 3,74 145 .جدٌدة منتجات تمدٌم أجل من خارجٌة خبرات مع مإسستنا تتعاون

 1,142 3,54 145 منتجاتها بتطوٌر الخاصة والتطوٌر البحث جهود لدعم معتبرة مبالغ مإسستنا تمدم

 74801, 3,8770 145 الجزائرٌة االلتصادٌة المإسسات لدى المنتوج تطوٌر استراتٌجٌة تبنً مستوى تمٌٌم

N valide (liste) 145   
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 إدار  مبردئ متسرهمة: المموتسط الحتسربً واالنحراف المعٌرر لمحور )7( رلم الملحك

 المنموج مطوٌر فً الشرملة الجود 
 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 814, 4,10 145 باستمرار الزبون لمتطلبات مطابمة جودة ذات منتجات تمدٌم فً الشاملة الجودة إدارة مبادئ تساهم

 765, 4,08 145 .اإلنتاج فً المعٌب على المضاء فً الشاملة الجودة إدارة مبادئ تساهم

 859, 4,11 145 .الطوٌل المدى على المنتجات تحسٌن فً الشاملة الجودة إدارة تساهم

 816, 4,09 145 .بالمإسسة اإلنتاجٌة تطوٌر فً الشاملة الجودة إدارة مبادئ تساهم

 1,016 3,81 145 .المإسسة فً األلسام مختلف مستوى على اإلبداع عملٌات تواصل فً الشاملة الجودة إدارة مبادئ تساهم

 1,087 3,74 145 .المنتجات فً االبتكار (فرص) مجاالت اكتشاف من المإسسة فً الشاملة الجودة إدارة مبادئ تمكن 

 74899, 3,9874 145 المنتوج تطوٌر فً الشاملة الجودة إدارة مبادئ مساهمة

N valide (liste) 145   
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 فرضٌرمهر الفرعٌةللفرضٌة األولى و SPSS: مخرجرت )8 (الملحك رلم
 

ANOVA 

   الجنس

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 1,036 1 1,036 2,311 ,131 

Intragroupes 64,126 143 ,448   

Total 65,163 144    

 

 

ANOVA 

 العمر

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 1,051 3 ,350 ,770 ,512 

Intragroupes 64,112 141 ,455   

Total 65,163 144    

 

 

 

 

 

ANOVA 

 المستوى التعلٌمً

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 2,629 2 1,315 2,986 ,054 

Intragroupes 62,533 142 ,440   

Total 65,163 144    

 

 

ANOVA 

 الخبرة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 5,462 4 1,365 3,202 ,015 

Intragroupes 59,701 140 ,426   

Total 65,163 144    
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ANOVA 

 مدة النشاط

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 1,914 3 ,638 1,422 ,239 

Intragroupes 63,249 141 ,449   

Total 65,163 144    

 

 

ANOVA 

 حجم المإسسة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 4,600 2 2,300 5,393 ,006 

Intragroupes 60,562 142 ,426   

Total 65,163 144    

 

 

 

 

ANOVA 

 نطاق السوق

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 3,325 2 1,662 3,818 ,024 

Intragroupes 61,838 142 ,435   

Total 65,163 144    

 

 

ANOVA 

 طبٌعة الملكٌة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 6,677 2 3,339 8,106 ,000 

Intragroupes 58,485 142 ,412   

Total 65,163 144    
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 فرضٌرمهر الفرعٌةللفرضٌة الثرنٌة و SPSSمخرجرت  :)9(الملحك رلم 
 

 

ANOVA 

 مدة النشاط

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 10,853 3 3,618 7,317 ,000 

Intragroupes 69,718 141 ,494   

Total 80,571 144    

 

 

ANOVA 

 حجم المإسسة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 4,502 2 2,251 4,202 ,017 

Intragroupes 76,069 142 ,536   

Total 80,571 144    

 

 

ANOVA 

 نطاق السوق

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes ,740 2 ,370 ,658 ,519 

Intragroupes 79,831 142 ,562   

Total 80,571 144    

 

 

ANOVA 

 طبٌعة الملكٌة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 10,299 2 5,149 10,405 ,000 

Intragroupes 70,272 142 ,495   

Total 80,571 144    
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 لالنحدار الخطً البتسٌط للفرضٌة الثرلثة SPSSمخرجرت  :)10(الملحك رلم 
 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,662
a
 ,438 ,434 ,56266 

a. Prédicteurs : (Constante), المإسسات لدى الشاملة الجودة إدارة مبادئ تبنً مستوى تمٌٌم 

 .الجزائرٌة االلتصادٌة

 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 35,299 1 35,299 111,500 ,000
b
 

Résidu 45,271 143 ,317   

Total 80,571 144    

a. Variable dépendante : الجزائرٌة االلتصادٌة المإسسات لدى المنتوج تطوٌر استراتٌجٌة تبنً مستوى تمٌٌم 

b. Prédicteurs : (Constante), الجزائرٌة االلتصادٌة المإسسات لدى الشاملة الجودة إدارة مبادئ تبنً مستوى تمٌٌم. 
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 الثرلثةلمعرمل االرمبرط للفرضٌة  SPSSمخرجرت  :1)1(الملحك رلم 

 

Corrélations 

 

 المإسسات لدى المنتوج تطوٌر استراتٌجٌة تبنً مستوى تمٌٌم

 الجزائرٌة االلتصادٌة

 المنتوج تطوٌر استراتٌجٌة تبنً مستوى تمٌٌم

 الجزائرٌة االلتصادٌة المإسسات لدى

Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 145 

Corrélation de Pearson ,513 العمالء على التركٌز
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 145 

Corrélation de Pearson ,529 العلٌا اإلدارة والتزام دعم
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 145 

Corrélation de Pearson ,598 العاملٌن مشاركة
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 145 

Corrélation de Pearson ,613 المستمر التحسٌن
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 145 

Corrélation de Pearson ,537 الولائع على باالعتماد اإلدارة
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 145 

Corrélation de Pearson ,550 الموردٌن مع الشراكة عاللة
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 145 

Corrélation de Pearson ,641 بالعملٌات المماربة
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 145 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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  لالنحدار الممعدد المدرٌجً للفرضٌة الثرلثة SPSSمخرجرت  :1)2(الملحك رلم 
 

 

Variables introduites/éliminées
a
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 

 . بالعملٌات المماربة

Pas à pas (Critère : Probabilité de F 

pour introduire <= ,050, Probabilité 

de F pour éliminer >= ,100). 

2 

 . المستمر التحسٌن

Pas à pas (Critère : Probabilité de F 

pour introduire <= ,050, Probabilité 

de F pour éliminer >= ,100). 

a. Variable dépendante : الجزائرٌة االلتصادٌة المإسسات لدى المنتوج تطوٌر استراتٌجٌة تبنً مستوى تمٌٌم 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,641
a
 ,411 ,407 ,57610 

2 ,674
b
 ,454 ,447 ,55645 

a. Prédicteurs : (Constante), بالعملٌات المماربة 

b. Prédicteurs : (Constante), المستمر التحسٌن ,بالعملٌات المماربة 

 

 

ANOVA
a
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 33,111 1 33,111 99,765 ,000
b
 

Résidu 47,460 143 ,332   

Total 80,571 144    

2 Régression 36,603 2 18,301 59,107 ,000
c
 

Résidu 43,968 142 ,310   

Total 80,571 144    

a. Variable dépendante : الجزائرٌة االلتصادٌة المإسسات لدى المنتوج تطوٌر استراتٌجٌة تبنً مستوى تمٌٌم 

b. Prédicteurs : (Constante), بالعملٌات المماربة 

c. Prédicteurs : (Constante), المستمر التحسٌن ,بالعملٌات المماربة 
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 للفرضٌة الرابعة وفرضٌرمهر الفرعٌة SPSSمخرجرت : )13(الملحك رلم 
 

ANOVA 

 الجنس

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 1,976 1 1,976 3,585 ,060 

Intragroupes 78,807 143 ,551   

Total 80,782 144    

 

 

ANOVA 

 العمر

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes ,357 3 ,119 ,209 ,890 

Intragroupes 80,425 141 ,570   

Total 80,782 144    

 

 

ANOVA 

 المستوى التعلٌمً

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes ,175 2 ,088 ,154 ,857 

Intragroupes 80,607 142 ,568   

Total 80,782 144    

 

 

ANOVA 

 الخبرة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 4,807 4 1,202 2,214 ,070 

Intragroupes 75,976 140 ,543   

Total 80,782 144    

 

 

ANOVA 

 مدة النشاط
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Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 3,276 3 1,092 1,987 ,119 

Intragroupes 77,506 141 ,550   

Total 80,782 144    

 

 

ANOVA 

 حجم المإسسة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 1,604 2 ,802 1,438 ,241 

Intragroupes 79,179 142 ,558   

Total 80,782 144    

 

 

ANOVA 

 نطاق السوق

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 4,405 2 2,202 4,095 ,019 

Intragroupes 76,377 142 ,538   

Total 80,782 144    

 

 

ANOVA 

 طبٌعة الملكٌة

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Inter-groupes 2,435 2 1,217 2,206 ,114 

Intragroupes 78,348 142 ,552   

Total 80,782 144    
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 الملخص:
 ظل في والنمو البقاءو  للنجاحة إستراتيجية لكل مؤسسة تسعى ضرور  إدارة الجودة الشاملةعتبر ت

 التقدم التقني السريع، التغير المستمرمثل  تحدياتمجموعة من العليها ها تفرض التي الشديدة المنافسة
تطوير منتجات  من لمؤسسةاقدرات تمكن  خلق حيث يؤدي تطبيقها إلى رغباتهم،و  العمالء متطلباتفي 

 . عالية الجودة
 مؤسساتمساهمة إدارة الجودة الشاملة في تطوير المنتوج في ال عرفةم إلى الدراسة هذه هدفت

 االقتصادية مؤسساتبعض ال اطاراتإل موجه نباستبيا االستعانة متت ذلك تحقيقلو ، الجزائرية ةاالقتصادي

 م، وقد تالوالية منااطق بمختلف ناشطة اقتصادية مؤسسة 83 في استمارة 541 وزعت حيث ،سطيف بوالية
،  SPSSرنامجبب باالستعانة الفرضيات واختبار النتائج لتحليل اإلحصائية األدوات من مجموعة استخدام
إدارة بمساهمة  بالمؤسسات االقتصادية اطاراتاإل من قبل إدراك نه هناكأإلى  الدراسةخلصت حيث 

 الشاملة الجودةبين تبني مبادئ إدارة عالقة  هنالك أن ن أيضاوتبيمنتوج، في تطوير الالشاملة الجودة 
 .استراتيجية تطوير المنتجاتوتطبيق 

 استراتيجية تطوير المنتجات، إدارة الجودة الشاملة، تطوير المنتوج، ،الجودة :المفتاحية الكلمات

  .يةاالقتصادية الجزائر  المؤسسات

Résumé : 
Le Management de la totale qualité est considéré comme une nécessité stratégique pour 

toute organisation qui recherche le succès, la survie et la croissance dans un climat de 

concurrence intense imposée par un ensemble de défis tels que le progrès technique rapide, les 

changements constants dans les goûts et les désirs des clients. Son application accroit les 

capacités de l'organisation lui permettant ainsi de développer de nouveaux produits de haute 

qualité.  

L’objectif de cette étude vise à connaître l’apport du management de la totale qualité au 

développement de produits dans les institutions économiques algériennes. Pour ce faire, un 

questionnaire a été élaboré et destiné aux responsables d’institutions économiques de la 

wilaya de Sétif. Ainsi, quelques 145 questionnaires ont été distribués dans 38 institutions 

économiques activant dans diverses régions de la wilaya. A l'aide du programme spss, un 

ensemble de mesures statistiques ont été utilisées pour analyser les résultats et tester des 

hypothèses. L’étude a conclu que les cadres de l’organisation étaient conscients du fait que le 

management de la totale qualité contribue au développement des produits. Elle a également 

révélé qu’il existe une relation étroite entre l’adoption des principes de management de la 

totale qualité et la mise en œuvre de la stratégie de développement du produit. 

Mots clés: Qualité, Management De La Totale Qualité, Développement De Produit, Stratégie 

De Développement De Produits, Institutions Economiques Algériennes. 


