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 :ملخص
لقد أدركت الكثري من املؤسسات يف خمتلف دول العامل خصوصا يف الدول املتقدمة منها، أمهية 
تبين نظام إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب إداري قادر على استيعاب التحديات والتعامل معها من أجل 

هدفت هذه الدراسة إىل دراسة واقع تطبيق مبادئ إدارة  .رهتا التنافسية وضمان بقائها واستمرارهاتعزيز قد
اجلودة الشاملة يف عينة من املؤسسات االقتصادية بوالية غليزان، حيث اعتمدت على املنهج الوصفي 

على مراجعة األدبيات حول نظام إدارة اجلودة  اعتمادا .التحليلي ملالئمة هذا املنهج لطبيعة الدراسة
الشاملة واليت مشلت إسهامات رواد ومفكرين إداريني يف هذا اجملال، مت حتديد مثانية مبادئ أساسية إلدارة 

  .اجلودة الشاملة مت اختبار مدى تطبيقها يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن مبادئ إدارة اجلودة الشاملة تطبق بشكل متوسط عموما يف املؤسسات 

متخض عن هذه الدراسة مجلة من التوصيات الرامية إىل تفعيل ممارسة نظام إدارة اجلودة . املستقصاة
 . الشاملة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

 .شاملة، مبادئ إدارة اجلودة الشاملةاجلودة، إدارة اجلودة ال: مفتاحية كلمات
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Abstract: 

The different enterprises in the world had learnt that the adoption of 

the Total Quality Management is the way to challenge and to acquire a 

competitiveness with an ensuring of the survival and continuity in the 

business climate. This study aimed to examine the reality of the application 

of TQM principles in a sample of Economic enterprises at Relizane city. 

We relied on the descriptive and analytical approach to this study. Results 

of the study showed that the principles of total quality management are 

applied in the enterprises that constitute our sample; by the way, the use of 

TQM is not high.  

This study resulted in a number of recommendations aimed at 

activating the practice of TQM in the Algerian enterprises. 

Keywords: Quality, Total quality management, Total quality management 

principals. 

 : مقدمة
إن التحدي الكبري الذي أصبح يواجه العامل اليوم يف ظل قطار العوملة قد أدى إىل ازدياد املنافسة 

فلم هتتم املؤسسات اجلزائرية باملنافسة احمللية فحسب وإمنا كان لزاما عليها أن تنتبه خلطر املنافسة  العاملية،
ويأيت  .العاملية يف ظل االنتشار الواسع لألسواق العاملية وحرية التجارة وظهور الشركات املتعددة اجلنسيات

ه املتطلبات يف عصر املنافسة احلادة وحماولة نظام إدارة اجلودة الشاملة كوسيلة إدارية حديثة لتحقيق كل هذ
  1.العديد من املؤسسات البقاء يف السوق أو حتسني وضعها التنافسي

وقد حققت على  2.بدأ مفهوم إدارة اجلودة الشاملة بالظهور يف الثمانينات من القرن العشرين
مدى العقدين املاضيني من الزمن جناحات باهرة وملفتة للنظر يف العديد من املؤسسات العاملية األمريكية، 

فنظام إدارة اجلودة الشاملة من األساليب التسيريية املعاصرة، واليت أثبت تطبيقها القدرة . اليابانية واألوربية

                                                 
1

، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الجودة الشامة طريقك للحصول على شهادة اإليزو حممد الصرييف، -
 .  8، ص 1122اإلسكندرية، 

  .5، ص  1118، دار وائل للنشر، األردن، إدارة الموارد البشرية مفاهيم وتطبيقاتحمفوظ أمحد جودة،  -2
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نا هو . مت العمل وااللتزام مببادئها ة يف ترقية تنافسيتها مىت ماعلى حتسني األداء العام للمؤسسة واملسامه
 : تكمن اإلشكالية املراد معاجلتها يف هذا املقال والسؤال احملوري الذي يطرح هو

التزام ودعم اإلدارة العليا، التركيز على الزبون، فرق )ما مدى تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة 
مستمر، التركيز على العمليات، االعتماد على البيانات في اتخاذ العمل، التدريب، التحسين ال

 في المؤسسات االقتصادية عينة الدراسة؟( القرارات والتغذية العكسية
 : أهمية الدراسة

حيث نعتقد أن هناك حمدودية يف تبين هذا النظام  يتسم موضوع إدارة اجلودة الشاملة باحلداثة، -
 والتحكم يف استخدامه من طرف املسريين والعاملني يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية؛

تعاين أغلب املؤسسات اجلزائرية من مشاكل اجلودة واإلنتاجية، وهذا يتطلب اإلسراع بدراسة مزايا  -
عاليته وأثره على حتسني جودة املنتجات وتدعيم القدرة تطبيق هذا األسلوب اإلداري، والتعرف على ف

 التنافسية للمؤسسات؛
تعد هذه الدراسة أداة معلوماتية حول مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات  -

 .     االقتصادية اجلزائرية عينة الدراسة، ولفت انتباه هذه األخرية إىل أمهية تطبيق هذا املدخل اإلداري
 :هداف الدراسةأ

حماولة استعراض أهم األسس النظرية والتطبيقية اليت يرتكز عليها مفهوم إدارة اجلودة الشاملة كنموذج  -
تسيريي متكامل حيث على إتقان األعمال بدقة ويسعى إىل حتسني اجلودة باستمرار، وأهم العقبات 

 اليت حتول دون تطبيقه؛
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية حماولة االطالع على واقع ومستوى تطبيق  -

 اجلزائرية؛
عرض بعض التوصيات اليت من شأهنا تفعيل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية  -

 . اجلزائرية
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اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، ملالئمة هذا املنهج لطبيعة الدراسة، : منهج الدراسة
يق أهدافها، والوصول إىل إجابات تسهم يف وصف وحتليل نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة حول وحتق

 . مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 :اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة .1

 : تعريف إدارة الجودة الشاملة -1.1
املطلع على األدب اإلداري جيد العديد من التعاريف املختلفة ملفهوم اجلودة ومن أبرز هذه 

 :التعاريف نذكر
  تعريفDEMING  التوافق مع احتياجات املستهلك ومتطلباته مهما  "الذي يعرف اجلودة بأهنا

والتخفيض املستمر للخسائر  كانت، وبأهنا تعين أيضا التحسني املستمر يف مجيع النشاطات،
 3"والتكاليف

  أماJAURAN  4."املالئمة لالستخدام"فيعرفها بأهنا 
 021وتعرفها اجلمعية الفرنسية للمعايري وفق املعيار-x 50  اجلودة هي جمموعة اخلصائص : "كما يلي

 5."الضمنيةواملميزات ملنتوج أو خدمة واليت تعطيه القدرة على تلبية االحتياجات املعترب عنها أو 
   اجلودة هي جمموعة اخلصائص املتعلقة باملنتوج : "أما اجلمعية األمريكية ملراقبة اجلودة فتعرفها كما يلي

 6."أو اخلدمة واليت يؤدي تفعيلها إىل إرضاء احلاجات املتوقعة أو املرغوبة

                                                 
3
 .21، ص1121، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن،0999إدارة الجودة الشاملة، إيزولعلى بوكميش،  - 

4
، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، واإليزو TQMإدارة الجودة الشاملة ، وآخرونعبد النيب الطائي   - 

 .12، ص1112عمان، 
5 - Jean Marie CHATELAT ; Méthodes Productique et qualité ; édition Marketing ;. 

S.A ; Paris ;1996 ; p12.  
6 -  Ph . KOTLER et B . DEBOIS ; Marketing Management ; Public ; union ; 10

eme
 

edition ; Paris ; 2000 ; p80. 
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  كما عرف كل من املعهد الوطين األمريكي للتقييس(ANSI)  واجلمعية األمريكية للجودة(ASQ) 
املميزات واخلصائص الكلية ملنتوج أو خدمة ما، واليت تدل على قدرته على إشباع :"اجلودة بأهنا

 7."حاجات معينة
  أما املهندس الياباينTaguchi تعرب عن مقدار : "فقد أعطى تعريفا أكثر مشولية مفاده أن اجلودة

  قد يسببها املنتوج للمجتمع بعد تسليمه، وتتضمن اخلسارة اليت ميكن تفاديها، واليت
  هي جمموعة من اخلصائص واملميزات النسبية اليت تنطوي عليها سلعة أو خدمة ما، واليت

هذه اخلسارة الفشل يف تلبية توقعات الزبون، والفشل يف تلبية خصائص األداء، والتأثريات تستجيب 
  8."ريهااجلانبية على اجملتمع كالتلوث والضجيج وغ

اجلودة هي جمموعة من اخلصائص واملميزات النسبية  :القول أنقة ميكننا من خالل التعاريف الساب
اليت تنطوي عليها سلعة أو خدمة ما، واليت تستجيب حلاجات الزبون وتوقعاته وتراعي سالمة وراحة 

 .اجملتمع
واليت مبجملها شكلت إلدارة اجلودة الشاملة إطارها ومفهومها وفلسفتها املتميزة يف  تعددت التعاريفكما 

 . الفكر اإلداري احلديث
شكل تعاوين إلجناز األعمال باالعتماد على اجلهود املشرتكة بني "بأهنا  Jablonskiحيث يعرفها  -

 9"اإلدارة والعاملني هبدف حتسني اجلودة وزيادة اإلنتاجية وبشكل مستمر

                                                 
7
-  JAMES R. Eyans and JAMES W. Deam JR; Total Quality: Management; 

Organization and Strategy; 3
rd

 ed; South-Western Publishing Company; Ohio; 2003; 

pp:9-10. 
8
دار وائل  ، الطبعة األوىل، ISO9000 et ISO14000أنظمة إدارة الجودة والبيئة حممد عبد الوهاب العزاوي،  - 

 .22، ص1111 للنشر، األردن،
9
، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر 0999:  0999إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو قاسم نايف علوان،  - 

 .81، ص1112والتوزيع، األردن، 
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جمموعة األعمال واألنشطة اليت يلتزم هبا مجيع أفراد املنظمة على اختالف "ويعرفها الصويف بأهنا  -
 10؛"مستوياهتم من أجل تلبية حاجات الزبائن ورغباهتم

اجلودة يف كل شيء وكل إجناز يتحقق بأحسن الطرق والسبل، وحبيث ال "كما تعرف أيضا بأهنا  -
 11؛"يف حتقيق األهداف والنتائج املنتظرة للمنشأة يوجد عنصر منتج ال يساهم بشكل جيد

تلك اجلهود املبذولة من جانب كل فرد يف املنظمة، وبشكل "ما يقصد بإدارة اجلودة الشاملة ك -
 12؛"متواصل لتطوير األداء على النحو الذي يقابل العمالء النهائيني املستفيدين من اخلدمة

منوذج إدارة يتضمن تغيري شامل للمؤسسة، ال ميكن اختصارها إىل جمرد إقرار بعض  "وتعرف بأهنا  -
  13؛"األدوات ومناهج العمل بالفرق

نظام للتسيري يعتمد على املوارد البشرية اليت تسعى إىل حتقيق التحسني املستمر  "وتعرف أيضا بأهنا  -
 14؛"من أجل إرضاء وإشباع حاجات املستهلكني وبتكلفة أقل

 

أسلوب إداري متكامل  :من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف إدارة اجلودة الشاملة بأهنا
ميكن من خالله إدارة املنظمة بشكل أفضل، وهو يقوم على االلتزام الكلي مببدأ اجلودة من طرف اإلدارة 

                                                 
10

، دار اليازوري العلمية للنشر والخدمية اإلنتاجيةنظم إدارة الجودة في المنظمات ، وآخرونيم الطائي جحيوسف  - 
 .225، ص1112والتوزيع، األردن، 

11
، 1121، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلنتاجيةالجودة الشاملة مخرج الكفاية حممد املصري،  أمحد  - 

 .22ص
12

أثر تطبيق الجودة الشاملة في مرفق إداري عمومي جزائري على تحقيق بن سليمان جنيب، بن بوزيان  حممد،  - 
،  11والتنمية، جامعة مستغامن، العدد اإلسرتاتيجيةجملة  ،(SERV QUAL)نموذج  باستعمالرضا الزبون وقياسه 

 .221 ، ص1121
13 -  CLAUDE Yves Bernard, Le Management par la Qualité Totale, AFNOR, France, 

2000, P217. 
14 -  Jean BRILMAN, Les Meilleures Pratiques du Management, éditions d’ 

Organisation, Paris, 3
ème

 éd, 2001, P217. 
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ستقبلية، والرتكيز على والعاملني والرتكيز على الزبائن وإشباع حاجاهتم واالستجابة لتوقعاهتم احلالية وامل
 .التحسني املستمر لكل العمليات ويف خمتلف مراحل العمل

 

 :مبادئ إدارة الجودة الشاملة -1.1
باالعتماد على األدبيات اإلدارية اخلاصة مببادئ إدارة اجلودة الشاملة واليت مشلت إسهامات رواد 

 15:إدارة اجلودة الشاملة وجزاء يف هذا اجملال مث حتديد املبادئ األساسية إلدارة اجلودة الشاملة التالية
 التزام ودعم اإلدارة العليا؛ -
 الرتكيز على الزبون؛ -
 فرق العمل؛ -
 على العمليات؛ الرتكيز -
 االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات؛ -
 التدريب؛ -
 التغذية العكسية؛ -
 .التحسني املستمر -
 :الفرق بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة التقليدية -1.1

بعد التعرف على مفهوم ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة أصبح من املمكن استخراج الفوارق بينها 
 :التقليدية، واليت نلخصها يف اجلدول التايلوبني اإلدارة 

 
 

                                                 

-
15

تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية الجزائرية الحاصلة على حيىي برويقات عبد الكرمي، إشكالية   
، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، اجلزائر، 0999شهادة االيزو 

 .12ص ،1112
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 .المقارنة بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة التقليدية :(01) الجدول رقم               

 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية عناصر المقارنة

 تعظيم أرباح وعوائد املنظمة الهدف

حتقيق رضا عمالء املنظمة من خالل 
احتياجاهتم ورغباهتم مبستوى تلبية 

عال من اجلودة وهذا ما سيؤدي إىل 
 .حتقيق األرباح

الهيكل 
التنظيمي وتوزيع 

 .السلعة

هياكل تنظيمية عمودية والسلطة مركزية، تدفق 
 .املعلومات والقرارات من األعلى إىل األسفل

هيكل أفقي والسلطة ال مركزية، 
 .خمتلف التدفقات تأخذ مسرى أفقي

 .على املدى القصري التخطيط
تكامل وتوازن ما بني املدى القصري 

 .والطويل
أسلوب العمل 

وتحمل 
 .المسؤولية

يقوم كل فرد أو إدارة بعمله منفردا وهلذا تكون 
 .املسؤولية شخصية

العمل اجلماعي والتعاوين يف فرق، 
 .وهلذا حتمل املسؤولية يكون مجاعي

السياسات 
 واإلجراءات

 .تتميز باملرونة .باجلمودتتميز 

اتخاذ القرارات 
 .وحل المشاكل

 .ختتص جهة معينة بذلك

تعتمد على الدميقراطية القائمة على 
املشاركة وبالتايل فإن عملية اختاذ 
القرارات وحل املشاكل تكون 

 .مجاعية
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 .نظام الحوافز
بالثبات ومعظم احلوافز املستخدمة مادية  يتسم

 .باعتبار أن الفرد رجل اقتصادي

تعتمد على تطوير نظام احلوافز كما 
أنه يشمل على حوافز مادية ومعنوية 

 .يف نفس الوقت
عملية التطوير 

 .والتحسين
ال تقوم بالتطوير إال ملرات حمدودة وذلك عند 

 .احلاجة
 .التطوير والتحسني املستمر

 .األفراد

ترى أن األفراد العاملني يف املنظمة مبثابة قيد 
وتكلفة جيب تدنيتها، كما أهنا ال توليهم الثقة 
وال ميكنهم التدخل يف شؤون املنظمة بإبداء 

 .أرائهم ومقرتحاهتم

تنظر للفرد على أنه مورد وشريك لذا 
جيب االهتمام به حىت يعطي ما لديه 

 إذ بإمكانه مساعدة املنظمة على
حتقيق أهدافها كما ميكنه قيادهتا إىل 
عكس ما تصبو إليه، وبالتايل جيب 
منحه الثقة واالستماع إليه والبقاء 

 .على اتصال به
الطبعة األوىل، دار البداية، األردن،  إدارة الجودة الشاملة،فداء حممود حامد، : بناءا على نيمن إعداد الباحث: المصدر

 .01-18ص ص ،1121

 :تصميم الدراسة التطبيقية منهجية .1
بعد أن مت التطرق للتأصيل النظري ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة، حاولنا ربط هذه املعارف النظرية 
بالواقع، حيث سنقوم بدراسة واقع تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، 

 .اليت تقع يف والية غليزان وذلك من خالل اختيار عينة من بعض املؤسسات
 :وصف مجتمع وعينة الدراسة -1.1
 وقد مت . تكون جمتمع الدراسة من مجيع املؤسسات االقتصادية يف والية غليزان: مجتمع الدراسة

اختيار عينة الدراسة من مديري املؤسسات املبحوثة أو نواب املدراء أو اإلطارات من أجل اإلجابة على 
 .استمارة االستبيان
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 مؤسسة  01، مت توزيعها على (االستبيان)بعد التأكد من صدق أداة القياس : عينة الدراسة
 01استبيان من أصل  84بعد القيام جبمع االستبيانات املوزعة مت اسرتجاع  .اقتصادية يف والية غليزان

مت استبعاد وبعد مراجعة االستبيانات ألغراض التحليل %.  69استبيان موزع، أي بنسبة اسرتجاع بلغت 
 84منها بسبب عدم صالحيتها للتحليل، وعليه فقد كان عدد االستبيانات اخلاضعة للتحليل  01

واجلدول  مؤسسة اقتصادية موزعة على والية غليزان، 84وبالتايل فإن عينة الدراسة تتكون من . استبيان
 :التايل يبني توزيع املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة تبعا ملتغرياهتا املستقلة

 توزيع المؤسسات االقتصادية عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة للدراسة:(02)الجدول رقم 
 % النسبة المئوية العدد المستويات المتغيرات

 حجم المؤسسة
 11.21 21 كبرية

 50.82 11 متوسطة

 25.02 11 صغرية

 ملكية المؤسسة
 55.11 12 خاصة

 11.01 20 عمومية

 11.11 11 خمتلطة

طبيعة نشاط 
 المؤسسة

 11.21 21 القطاع التجاري

 51.12 11 القطاع الصناعي

 10.82 12 القطاع الزراعي

 22.21 15 قطاع اخلدمات

 999 83 المجموع

 بناءا على نتائج الدراسة  نيمن إعداد الباحث: المصدر
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 :من خالل توزيع املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة حسب عدة متغريات، يظهر ما يلي
  حسب حجم املؤسسة، يظهر أن أكرب نسبة لعينة الدراسة هي مؤسسات متوسطة، ويرجع ذلك

الكبرية مث املؤسسات لكثرة انتشار هذا النوع يف االقتصاد احمللي، وتأيت بعدها يف الرتتيب املؤسسات 
 الصغرية؛

  وحسب ملكية املؤسسة، فنالحظ أن عينة الدراسة تكونت من عدد أكرب من املؤسسات اخلاصة
يف حني انعدمت ، % 11.01، وتليها املؤسسات العمومية بنسبة %  55.11فاق النصف أي بنسبة 

 املؤسسات املختلطة من عينة الدراسة؛
 ،فنالحظ أن عينة الدراسة تكونت من نسبة كبرية من املؤسسات  وأما حسب طبيعة نشاط املؤسسة

تليها املؤسسات ذات الطابع التجاري، يف حني تقل نسبة ، % 51.12ذات النشاط الصناعي أي حوايل 
 .باقي القطاعات األخرى كالزراعة واخلدمات

 :أساليب جمع البيانات المتعلقة بالدراسة -1.1
داة الدراسة يف استبيان يهدف إىل الكشف عن درجة تطبيق مبادئ متثلت أ: أداة الدراسة -1.1.1

 :تكون االستبيان من جزأين. إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة
 اسم املؤسسة، حجم املؤسسة، طبيعة : يشمل بيانات عامة خاصة باملؤسسة مثل: الجزء األول

 .نشاطها امللكية وكذا طبيعة
  حماور حسب متطلبات الدراسة ملعرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة ( مثانية) يشمل: الثانيالجزء

وقد مت صياغتها باالعتماد على مراجعة األدبيات . الشاملة يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة
 :حول مبادئ إدارة اجلودة الشاملة اليت سبق اإلشارة إليها كما هو مبني يف اجلدول التايل
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 وصف فقرات االستبيان :(03)لجدول رقم ا
 عدد األسئلة اسم المحور رقم المحور

 11 التزام ودعم اإلدارة العليا 12

 11 الرتكيز على الزبون 11

 12 فرق العمل 12

 11 الرتكيز على العمليات 11

 11 االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات 15

 12 التدريب 11

 12 العكسية التغذية 10

 12 التحسني املستمر 18

 18 المجموع

 نيإعداد الباحث من: المصدر

األبعاد املتعلقة بتبين مبادئ  اخلماسي لقياس (ليكرت) مت استخدام مقياس: مقياس التحليل -1.1.1
حيث خيتار اجمليب إجابة واحدة من بني  إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة،

: درجات إىل درجة واحدة، حبيث تكون اإلجابات كما يلي 15مخسة بدائل، ويتدرج املقياس ما بني 
الدرجة غري موافق،  :51الدرجة حمايد، : 51الدرجة موافق،  :50،  الدرجة موافق بشدة: 50الدرجة 

 . غري موافق بشدة :51
، أي معيار مقياس التحليل ى أساسه التحليل بناءا على قيم املتوسط احلسايباملعيار الذي مت علأما 

 :فكان على النحو التايل  (معيار احلكم على درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة)
:  ] 8.2 -8.8]، متوسطة:  ] 8.8  - 2.9]، ضعيفة:  ] 2.9 – 0.4]، ضعيفة جدا:  ] 0.4 -0]

 .مرتفعة جدا:  ] 0 - 8.2]، مرتفعة
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أسلوب االختبار اعتمدت الدراسة يف التحقق من صدق االستبيان على : صدق أداة الدراسة -1.1.1
 10، وذلك من خالل أراء احملكمني، حيث مت عرض االستبيان يف صورته األولية على Pré-testالقبلي 

وذلك للتأكد من وضوح الفقرات وتنوعها ودقتها وصالحيتها لقياس ما وضعت  من األساتذة اجلامعيني،
وبناءا على مالحظات وأراء . من أجله، ومدى مالئمة كل فقرة وانتمائها للمحور الذي تندرج حتته

األساتذة احملكمني مت إجراء بعض التعديالت على االستبيان، حيث مت حذف بعض الفقرات وإضافة 
 .فقرة(  24) ياغة البعض منها لتصبح يف صورهتا النهائية أخرى، وإعادة ص

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة-1.1
لقد مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية الضرورية ملعاجلة املعلومات املتحصل عليها من  

التوزيعات : عينة الدراسة واليت تتفق مع أهداف الدراسة وفرضياهتا، حيث متثلت هذه األساليب يف
 .التكرارية، النسب املئوية، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

 : تحليل نتائج الدراسة .1
ملعرفة مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة، مت حساب 

ونتعرض فيما يلي إىل . احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل مبدأ من مبادئ إدارة اجلودة الشاملة املتوسطات
 .نتائج الدراسة املتعلقة باملمارسات اليت ختص كل مبدأ من مبادئ تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

ج التحليل اإلحصائي البيانات املمثلة لنتائ (11)حيوي اجلدول رقم : التزام ودعم اإلدارة العليا -1.1
إلجابات مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ التزام ودعم اإلدارة العليا، وقد 

 :جاءت املؤشرات اإلحصائية على النحو التايل
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مدى التزام ودعم اإلدارة العليا في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات  :(04)الجدول رقم 
 االقتصادية عينة الدراسة

 عبارات مبدأ التزام ودعم
 اإلدارة العليا 

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

احلايل للمؤسسة اهليكل 
 يتناسب مع تطبيق اجلودة

 21 1 25 1 2 التكرار
1.58 2.11 2 

% 7.89 10.53 39.47 15.79 26.32 

تبذل إدارة املؤسسة جهودا 
إلحداث التغيري الالزم يف 
 تفكري العاملني باجتاه اجلودة

 22 5 21 1 1 التكرار

1.51 2.21 1 

% 5.26 10.53 42.10 13.16 28.95 

ختصص اإلدارة موارد مالية 
معتربة لتطبيق إدارة اجلودة 

 الشاملة

 1 1 22 1 2 التكرار
1.25 2.11 2 

% 7.89 15.79 50 15.79 10.53 

تلتزم اإلدارة بتطبيق سياسة 
 اجلودة ونشر ثقافة اجلودة

 5 0 21 0 2 التكرار
2.89 2.12 1 

% 7.89 18.42 42.11 18.42 13.16 

 / .979 07.0 ودعم اإلدارة العليا مبدأ التزام

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر

قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها متوسطة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ 
احلقيقية حملدودية ، هذه النتائج تعكس الصورة 2.20وباحنراف معياري قدره  1.01التزام ودعم اإلدارة 

 .  الدور القيادي إلطارات اإلدارة العليا يف هتيئة الظروف املناسبة لبلوغ هدف اجلودة الشاملة
البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات  (15)رقم  حيوي اجلدول: التركيز على الزبون -1.1

ن مبدأ الرتكيز على الزبون، وقد جاءت املؤشرات مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة ع
 :اإلحصائية على النحو التايل
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 مدى تطبيق مبدأ التركيز على الزبون في المؤسسات االقتصادية  عينة الدراسة: (05)الجدول رقم 

 عبارات مبدأ التركيز 
 على الزبون

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تقوم املؤسسة بدراسات 
استطالعية للتعرف على أراء 

 العمالء واحتياجاهتم

 5 22 21 1 1 التكرار
1.02 2.15 1 

% 5.26 15.79 36.84 28.95 13.16 

تويل املؤسسة أمهية كبرية 
إلرضاء الزبائن بصفة مستمرة 

 داخل املؤسسة

 1 21 21 8 1 التكرار

1.25 2.21 1 

% 10.53 21.05 31.58 26.31 10.53 

يتم تسجيل اقرتاحات الزبائن 
وشكاويهم ويعمل على 

 معاجلتها

 2 21 21 0 1 التكرار

1.80 1.20 2 

% 5.27 18.42 42.11 26.31 7.89 

تطبق املؤسسة مفهوم الزبون 
 مورد داخلي يف املؤسسة

 1 1 28 8 1 التكرار
2.02 1.21 2 

% 15.79 21.05 47.37 15.79 0 

 / .979 .070 مبدأ التركيز على الزبون
 عتمادا على نتائج الدراسةا نيإعداد الباحث من: المصدر

يف حني سجلت العبارة  قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات معظمها متوسطة،
باحنراف معياري  2.02الرابعة واليت تعكس تطبيق املؤسسة ملفهوم الزبون مورد داخلي متوسط حسايب قدره 

هذه . 2.10وباحنراف معياري قدره  1.20، وبلغ املتوسط العام ملبدأ الرتكيز على الزبون   1.21قدره 
درجة إدراك ألمهية الزبون باعتباره الدعامة األساسية  النتائج تظهر ميال عاما حنو قبول املبدأ وتدل على

لسياسة اجلودة، وحمور نشاط املؤسسة اليت تنتج لزبائنها، وهذا ما يتطلب التكفل اجليد واالهتمام الدائم 
 .مبتطلباهتم
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البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات  (11)رقم  حيوي اجلدول: فرق العمل -1.1
مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ فرق العمل، وقد جاءت املؤشرات 

 :اإلحصائية على النحو التايل
 مدى تطبيق مبدأ فرق العمل في المؤسسات عينة الدراسة: (06)الجدول رقم 

 عبارات مبدأ فرق العمل

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

يسود خمتلف أفراد املؤسسة روح 
 التعاون والتحلي بروح الفريق

 8 21 21 1 1 التكرار
1.52 2.28 2 

% 5.27 15.79 26.31 31.58 21.05 

يتم اختاذ الكثري من القرارات 
 بشكل مجاعيي

 8 21 21 1 1 التكرار
1.11 2.12 1 

% 5.27 10.53 26.31 36.84 21.05 

يتم استعمال حلقات اجلودة 
ملعاجلة مسائل العمل املختلفة، 

 .حتليل املشاكل واقرتاح احللول

 12 8 2 1 1 التكرار
2.82 2.11 2 

% 5.27 10.53 7.89 21.05 55.26 

 / 2.22 1.18 مبدأ فرق العمل

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر
قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها ضعيفة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ فرق 

هذه النتائج تعكس ضعف مستوى ثقافة العمل اجلماعي مما  2.22وباحنراف معياري قدره  1.18العمل 
يعيق بناء فرق عمل تكون فعالة يف عملها، ضعف إشراك أو إدماج العمال يف خمتلف أوجه النشاط 
واطالعهم بكل شفافية مبا جيري وبأوضاع املؤسسة، انعدام عامل الثقة بني اإلدارة والعمال وكذا بني 

 .  العمال فيما بينهم
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البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات مفردات  (10)رقم  حيوي اجلدول: التدريب -0.1
العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ التدريب، وقد جاءت املؤشرات اإلحصائية على 

 :النحو التايل
 االقتصادية عينة الدراسةمدى تطبيق مبدأ التدريب في المؤسسات  :(07)الجدول رقم 

 عبارات مبدأ التدريب

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تؤمن املؤسسة بأن تراكم 
اخلربات لدى العاملني 
 يشكل قوة تنافسية هلا

 8 21 21 1 1 التكرار

1.11 2.12 1 

% 5.27 10.53 26.31 36.84 21.05 

حتاول املؤسسة توفري حد 
 أدىن من التدريب لكل عامل

 5 0 21 1 1 التكرار
2.12 2.12 2 

% 15.79 15.79 36.84 18.42 13.16 

التدريب يف جمال اجلودة 
يشمل كافة العاملني يف 

 املؤسسة

 0 21 21 5 1 التكرار

1.15 1.22 2 

% 0 13.16 36.84 31.58 18.42 

يركز التدريب املتعلق باجلودة 
على إكساب املتدرب 

مهارات حل املشكالت، 
العمل اجلماعي والتحسني 
املستمر جلودة املنتجات 

 املقدمة

 2 21 21 1 2 التكرار

1.81 2.15 1 

% 7.89 15.79 36.85 31.58 7.89 

 / 9790 07.3 مبدأ التدريب

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر
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قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها متوسطة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ 
هذه النتائج تعكس ضعف املكانة اليت ينبغي أن تعطى  .2.21وباحنراف معياري قدره  1.18التدريب 

حضري اجليد هلا قبل الشروع يف تطبيق هذا النظام، للموارد البشرية يف ظل إدارة اجلودة الشاملة و عدم الت
حيث تعترب املوارد البشرية على أهنا أمثن املوارد اليت جيب تطويرها باستمرار وإطالق قدراهتا، وال ميكن 

 . انتظار الكثري من املزايا من املوارد البشرية يف املؤسسات املستقصاة أمام واقع ضعف التدريب
البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات  (18)رقم  حيوي اجلدول: التحسين المستمر -0.1

وقد جاءت املؤشرات  مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ التحسني املستمر،
 :اإلحصائية على النحو التايل

 عبارات مبدأ التحسين 
 المستمر

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تؤمن املؤسسة بأن 
التحسني املستمر أمر 

 أساسي

 1 1 21 21 1 التكرار

2.11 1.18 2 

% 15.79 26.31 36.84 15.79 5.27 

تؤمن املؤسسة بضرورة 
التخطيط الستمرار حتسني 

 العمليات هبا

 8 21 21 1 1 التكرار

1.52 2.22 1 

% 5.27 15.79 26.31 31.58 21.05 

يتم باستمرار العمل  على 
منع حدوث األخطاء أو 
االختالفات يف مستوى 
 وأسلوب تقدمي املنتجات

 

 1 8 21 8 1 التكرار

1.82 2.11 2 

% 10.53 21.05 31.58 21.05 15.79 

مدى تطبيق مبدأ التحسين المستمر في المؤسسات االقتصادية عينة  :(08)الجدول رقم 
 الدراسة
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 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر

قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها متوسطة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ 
املستقصاة هذه النتائج تعكس حماولة املؤسسات  .2.22وباحنراف معياري قدره  1.21التحسني املستمر 

العمل اجلاد والفعال وفق مبدأ التحسني املستمر الذي يرتكز على فكرة استمرارية العمل اهلادف للبحث 
عن االختالل والقضاء عليه هو أساس كسب معركة اجلودة لتحقيق اجلودة الشاملة، فاهتمام هذه 

ت، وبالتايل العمل على املؤسسات بعملية التحسني املستمر من شأنه منع حدوث األخطاء واالختالفا
 .  التحسني التدرجيي يف املنتجات واخلدمات اليت تقدمها

البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي  (12)رقم  حيوي اجلدول: التركيز على العمليات -6.1
وقد  إلجابات مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ الرتكيز على العمليات،

 (.16)كما بينها اجلدول جاءت املؤشرات اإلحصائية  
قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات كلها متوسطة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ 

حنو قبول األفكار  هذه النتائج تظهر ميال .2.15وباحنراف معياري قدره  1.01الرتكيز على العمليات 
وهذا ما يعكس نوعا من إدراك املؤسسات املستقصاة لضرورة االهتمام بالعمليات ملا . الدالة عن هذا املبدأ

هلا من أمهية يف االرتقاء جبودة األداء، ومدى التأثري املباشر للعمليات على جودة املنتج، فهي ال هتتم فقط 
عمليات، وعليه فهي تعمل على جعل العمليات تساهم يف جودة جبودة املنتج، بل تركز أيضا على جودة ال
 .املنتج النهائي وبشكل مينع وقوع األخطاء

 

لدى املؤسسة رغبة دائمة 
يف حتقيق حتسن تدرجيي 

وجوهري يف كل العمليات، 
املنتجات واخلدمات اليت 

 يتم تقدميها

 2 21 21 1 5 التكرار

2.11 2.22 1 

% 13.16 15.79 36.84 26.32 7.89 

 / 1.11 6..1 التحسين المستمر مبدأ



 ة بن علي عائش
 نوري منير      . د.أ

 ،واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
 غليزاندراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية 

 

291 

 

مدى تطبيق مبدأ التركيز على العمليات في المؤسسات االقتصادية  عينة  :(09)الجدول رقم 
 الدراسة

 عبارات مبدأ التركيز
 على العمليات 

المتوسط الحسابي درجة التكرار
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تدرك املؤسسة التأثري املباشر 
 للعمليات على جودة املنتوج

 5 0 21 0 2 التكرار

1.82 2.22 1 
% 7.89 18.42 42.11 18.42 13.16 

ال هتتم املؤسسة جبودة املنتوج 
بل تركز أيضا على جودة  فقط،

 العمليات

 1 1 22 1 2 التكرار

1.25 2.11 2 

% 7.89 15.79 50 15.79 10.53 

حتاول املؤسسة جعل العمليات 
تساهم يف جودة املنتوج النهائي 

 وبشكل مينع وقوع األخطاء

 0 21 21 5 1 التكرار

1.15 1.22 2 

% 0 13.16 36.84 31.58 18.42 

 / 9791 ..07 على العمليات مبدأ التركيز

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر 

البيانات املمثلة لنتائج  (21)رقم  حيوي اجلدول: االعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات -3.1
التحليل اإلحصائي إلجابات مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ االعتماد 

 :على البيانات يف اختاذ القرارات، وقد جاءت املؤشرات اإلحصائية على النحو التايل
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البيانات في اتخاذ القرارات في مدى تطبيق إدارة مبدأ االعتماد على  :(10)الجدول رقم 
 المؤسسات االقتصادية عينة الدراسة

عبارات مبدأ االعتماد على البيانات 
 في اتخاذ القرارات

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

دائما العمل على مجع  يتم
بيانات ومعلومات حول واقع 

 نشاط املؤسسة

 1 8 21 21 1 التكرار

2.11 2.22 2 
% 15.79 26.31 31.58 21.05 5.79 

عملية اختاذ القرارات ال تتم 
 بطريقة عشوائية

 21 1 21 1 1 التكرار

1.51 2.25 1 
% 5.26 10.53 42.11 15.79 26.31 

عملية اختاذ القرارات تكون 
مبنية على بيانات ومعلومات 
حقيقية وواقعية حول نشاط 

 املؤسسة

 12 8 1 2 1 التكرار

2.01 2.28 2 

% 5.27 7.89 5.26 21.05 60.53 

 / 9789 0719 مبدأ االعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر
قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات ضعيفة ، وبلغ املتوسط العام ملبدأ الرتكيز 

هذه النتائج تعكس ضعف اعتماد املؤسسات على . 2.22وباحنراف معياري قدره  1.52على العمليات 
فبالرغم من أن املؤسسات تعمل على مجع بيانات  البيانات واملعلومات يف عملية اختاذ القرارات،

ومعلومات حول نشاطها من الواقع كما تبني العبارة األوىل إال أهنا ال تستغلها بطريقة صحيحة يف اختاذ 
 .قراراهتا، وهذا يعكس غياب اإلدراك الواسع حلقيقة أمهية دقة املعلومات يف صنع القرار املوضوعي
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البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات  (22)رقم  ي اجلدولحيو : التغذية العكسية -3.1
مفردات العينة بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن مبدأ االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات، 

 :وقد جاءت املؤشرات اإلحصائية على النحو التايل
 العكسية في المؤسسات االقتصادية عينة الدراسةمدى تطبيق مبدأ التغذية  :(11)الجدول رقم 

 عبارات مبدأ التغذية 
 العكسية

المتوسط الحسابي درجة التكرار
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

هناك إدراك بأمهية التغذية 
العكسية يف التعرف على 

أداء األخطاء واالحنرافات يف 
 العمل

 1 8 21 21 1 التكرار

2.11 2.22 2 

% 15.79 26.31 31.58 21.05 5.27 

توفر التغذية العكسية معلومات 
حول سري العمليات تساهم يف 

 ترشيد عملية اختاذ القرارات

 21 1 21 1 1 التكرار
1.51 2.25 1 

% 5.26 10.53 42.10 15.79 26.32 

يتم باستمرار تصحيح األخطاء 
واالحنرافات اليت تظهر يف العمل، 
واليت تكشف عنها املعلومات اليت 

 توفرها التغذية العكسية

 21 8 1 1 1 التكرار

2.12 1.12 2 

% 0 0 0 21.05 78.95 

 / 9703 0788 مبدأ التغذية العكسية

 اعتمادا على نتائج الدراسة نيمن إعداد الباحث: المصدر
قيم املتوسط احلسايب إلجابات مفردات العينة للعبارات ضعيفة، وبلغ املتوسط العام ملبدأ التغذية 

هذه النتائج تعكس عدم اهتمام املؤسسات بعملية التغذية . 2.18وباحنراف معياري قدره  1.22العكسية 
  .معلوماهتا يف تصحيح األخطاء واالحنرافات اليت تواجهها العكسية وعدم استغالل
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 :اتمةـــــــخ
يف ختام هذه الدراسة اليت اهتمت بدراسة مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف عينة من 

 :املؤسسات االقتصادية بوالية غليزان، نتطرق إىل النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة
خمتصني، مت التوصل إىل مثانية من خالل مراجعة األدبيات من إسهامات رواد اجلودة، خرباء وأحباث  -

التزام ودعم اإلدارة العليا، الرتكيز على الزبون، فرق العمل، : مبادئ لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة هي
التدريب، التحسني املستمر، الرتكيز على العمليات، االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات والتغذية 

 العكسية؛
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ليست على نفس املستوى من التطبيق يف أظهرت نتائج الدراسة  أن  -

املؤسسات املستقصاة، فبعض املبادئ هلا مستوى تطبيق متوسط وهي التزام ودعم اإلدارة العليا، الرتكيز 
وبعض املبادئ هلا مستوى تطبيق . على الزبون، التدريب، التحسني املستمر، الرتكيز على العمليات

 رق العمل، االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات والتغذية العكسية؛ضعيف وهي ف
يعترب مبدأ دعم والتزام اإلدارة العليا أهم مبدأ لتطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات، وقد جاء  -

يف الرتتيب الرابع من حيث درجة التطبيق يف املؤسسات املستقصاة، وبدرجة تطبيق متوسطة، وإن 
 عف اإلدارة سيؤدي إىل إجهاض مجيع جهود تطبيق إدارة اجلودة الشاملة؛ض

أظهرت نتائج الدراسة وجود عقبات تعوق تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املستقصاة، نذكر  -
منها عدم اهتمام اإلدارة العليا، ضعف االهتمام باملوارد البشرية وخاصة يف جمال التدريب وتكوين فرق 

 .، حمدودية املوارد املاليةالعمل
وبالنظر إىل النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، يتعني علينا تقدمي بعض التوصيات اليت نعتقد أهنا 

 :ضرورية لتفعيل وجناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املستقصاة
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