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 :ملخص 
معرفة مدى تأثري ترشيد استخدام موارد املؤسسة يف حتسني إىل  هندف يف هذه الورقة البحثية
دراء ملؤسسات اقتصادية بوالية مستغامن من خالل عينة من امل أراءجودة املنتجات من خالل استطالع 

 .  SPSSحتليلها باستخدام برنامج وضع فرضية و مناقشتها و 
ترشيد استخدام موارد املؤسسة بطرق عقالنية سيحقق حتسن جودة  إنإىل  خلصت الدراسة

          ذات طابع عمومي، خدميةأو  املنتجات مهما كانت طبيعة نشاط املؤسسة سواء كانت صناعية
 . اإلنتاج  العليا برتشيد عوامل اإلدارةوذلك من خالل قيام ، خاصأو 

 .املؤسسات اجلزائرية، جودة املنتجات، ترشيد استخدام موارد املؤسسة، املوارد: فتاحيةمكلمات 
 

Abstract: 

This paper research aims to know, the extent of the impact of 

the resources use rationalization, in improving the products quality. 

Through a survey of views, of a sample of economic institution’s 

managers in Mostaganem. Using the SPSS Program. 

The study concluded that the resources use rationalization 

with rational ways, would improve the quality of the products. 

Regardless of the nature of the activity of the institution whether 

industrial or service, a public or private, through the establishment 

of the rationalization of production factors by senior managers. 

s, rationalization of the use of the resources of the Resource : Keywords

Foundation, the quality of the products, Algerian enterprises. 
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 : مقدمة 
باعتبار اإلشكالية االقتصادية تتلخص يف ندرة املوارد وحمدوديتها يف مقابل تعدد احلاجات وتنوعها 

ها يف استخدام مواردها واستغالهلا أفضل استغالل، ومن هنا فان جناح أي مؤسسة مرتبط  مبدى عقالنيت
تظهر قدرة املؤسسة على التنافس واالستمرار يف النشاط يف ظل التغريات الدائمة يف حميطها الذي يتميز 

فاملؤسسات تفكر يف وضع إسرتاتيجية جملاهبة املنافسة، ،  باحلركية الدائمة والتغري املستمر واملنافسة احلادة
فتميز املؤسسة وبقائها مرتبط على مدى حصوهلا . خر لذلك املوارد بصفة حمكمة وذكية لتجسيدهاوتس

أو  خدمايتأو  على مواردها بالنوعيات والكميات املناسبة للقيام بنشاطها اإلنتاجي سواء كان سلعي
  .معريف

تصادية اجلزائرية حتسني جودة منتجاهتا ورفع أصبح من الضروري على املؤسسات االق :مشكلة الدراسة . أ
ثر ترشيد استخدام أما هو : السؤال التاليمستوى أدائها لتلبية رغبات ومتطلبات زبائنها، وعليه نطرح 

 ؟( دراسة ميدانية جملموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية )موارد املؤسسة لتحسني جودة املنتجات 
يف لرتشيد استخدام املوارد على جودة املنتجات  إحصائيةتأثري ذو داللة  يوجد" :محتوى الفرضية . ب

 "املؤسسات اجلزائرية
اعتبار موضوع دراسة املوارد االقتصادية من أهم املوضوعات اليت تستقطب اهتمام  :الدراسة أهمية . ت

نبغي على املؤسسات املؤسسات الساعية للنمو واالستمرار يف ظل حميط يتميز بالتغري والتنافسية  وهو ما ي
اجلزائرية البحث عن الطرق واألدوات الستغالل مواردها بالشكل الذي يضمن حتقيق أهدافها وتأكيد 

 .تنافسيتها
ح العالقة يوضلتمنهج الدراسة امليدانية و لقد مت االعتماد على املنهج الوصفي  :الدراسة أسلوب . ث

الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت أهداف  لتحقيق .السببية بني املتغريات املستقلة والتابعة
ملعاجلة املعلومات املتحصل عليها باستخدام برنامج احلزم  اإلحصائية األساليباستخدام العديد من 
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 SPSS  (Statistical package for social sciences) ملعاجلة العلوم االجتماعية اإلحصائية

 .يف الدراسة" ليكرت"واستخدام مقياس  (02 النسخة)
جمتمع الدراسة يف حبثنا يضم كافة املؤسسات االقتصادية اليت تزاول : تحديد مجتمع وعينة الدراسة  . ج

نشاطها يف والية مستغامن ونظرا لصعوبة واستحالة دراسة مجيع مفردات جمتمع الدراسة، بسبب شساعة 
جلمع البيانات املطلوبة، حيث مت اخذ  وضخامة حجمه، كان لزاما علينا االعتماد على أسلوب العينات

مؤسسة اقتصادية جزائرية بطريقة عشوائية، واليت تضم كافة القطاعات االقتصادية،  53 عينة مكونة من
 .استبيانا صاحلا للتحليل اإلحصائي 53 ليتم اسرتداد

حىت وصلت إىل  ان بعدة مراحلـــــــــــــــحيث مرت عملية تطوير االستبي :منهجية تطوير االستبيان . ح
وهبدف التأكد من ثبات . ه لتحقيق أهداف الدراسةــــــــــشكلها النهائي الذي مت اعتماده واستخدام

االستبيان، وعدم تعرض النتائج للتغري مع ظروف القياس، فقد مت احتساب ذلك باستخدام احلزمة 
راج معامل االتساق الداخلي ـــــــــــمن خالل استخ 03 النسخة (SPSS ) اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 .الحظ اجلدول أدناه  ،Cronback-Alpha)  (اخــــــــكرونب-ألفا
 لمتغيرات الدراسة( كرونباخ –الفا ) نتائج  :  (01) جدول رقم

 كرونباخ  -معامل الفا  عدد الفقرات البعد
 1...2 11 املوارد

 1...2 20 اجلودة

 SPSS 02 عتماد على نتائج نسخةباال الباحثني إعدادمن  :المصدر 

وهذا يف  ، 1...2معامل الفا كرونباخ بالنسبة حملور املوارد بلغ  أن (01)نالحظ من اجلدول رقم 
كل مؤسسة حسب نشاطها وهو معامل مرتفع، وهذا ما يعكس صدق ثبات الدراسة بالنسبة هلذا احملور، 

معامل الثبات جلميع متغريات  أنومبا  ،1...2اخ  وكذلك بالنسبة حملور اجلودة حيث بلغ معامل الفا كرونب
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وعليه ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين  2..2 إحصائياالدراسة مقبولة وهي اكرب من النسبة املقبولة 
 .للدراسة

I.  الدراسة النظرية: 
 نتاج اإل اليت تتمخض عنها زيادة كفاءة وعمل وسائل اإلجراءاتالرتشيد هو تعبري عن العمليات و 

 .املعمول به األداء ألسلوباملتاحة، والتحسني املستمر 
1. I- نظرية الموارد والكفاءات:  

 أعمال مع وتطورت ،Edith Penrose الباحثة أفكار من والكفاءات املوارد نظرية ُاستلهمت
Briger  ،Jay Barney وWernerfelt ومعل جمال يف والكفاءات باملوارد املقاربة جذور تعود حيث 

 اليت ،املنشأة منو نظرية" كتاهبا بنشر Edith Penrose الباحثة قامت حني ،1090 سنةإىل  التسيري
 أول Wernerfelt الباحث ويعترب النمو، هذا وحدود املؤسسات منو عملية فهمإىل  خالله من هدفت

 تعمل اليت املؤسسات ايزمت أسباب يشرحل( والكفاءات املوارد على املرتكزة املقاربة) التسمية هذه أطلق من
 العديد توالت مث ،..10 سنة Barney الباحث بواسطة  فكان مقال ثالث أما الصناعة، نفس داخل

 1.الكفاءات و املوارد نظرية جمال يف الدراسات من
2. I- نظرية الريع االقتصادي لدفيد ريكاردو David Ricardo  

 أهناد نادرة ينتج عنه ريع دائم ملالكه، مبعىن آخر عدة موار أو  امتالك مورد أنتفرتض هذه النظرية 
النظريات االقتصادية القدمية ذات الصلة بالربح واملنافسة اليت تفرتض من زاوية اقتصادية التأثري إىل  ترجع

 منظري اقتصاديات الغرض وخاصة  أنذلك جند إىل  استنادا القبلي للمؤسسة من خالل مواردها اخلاصة،
freedmanبلهم ، ومن قpenrose وقدرهتا على  أدائهاكون جناعة وفعالية املؤسسة يف إىل   قد توصلوا

                                                 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دور تحليل الموارد والكفاءات في تحديد استراتيجيات المؤسسة لعجايل عادل،  1-
 .3ص،  0210 -0211سطيف،  املاجستري، جامعة فرحات عباس،
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ذكية وأصلية،  إسرتاتيجيةيف مدى اعتمادها على  األوىلحتقيق ميزة تنافسية مستدامة، تكمن بالدرجة 
 . ترتكز على موارد منفردة وليس على اختيارها لصناعة جذابة

3. I- أعمال Edith Penrose  
 the theory of the growth of the: "بعنوان  1090 بإصدار كتاب سنة  penroseقامت

firm"  فهم الكيفية اليت حتقق هبا املؤسسات النمو وحدود هذا النموإىل  كانت هتدف من خالله.  
 أن ميكن املورد أن أي مؤسسة، لكل املتفردة للخاصية يؤسس ما هو اخلدمات تباين أكدت أن قد كما

 أن علما خمتلفة خدمات يقدم أن ميكن الشخص فنفس استغالله، لطريقة تبعا خمتلفة ماتيُنتج خد
 2. ميتلكها اليت املادية لإلمكانات تبعا خمتلف بشكل تتطور كفاءته

حتقيق اكرب عائد ممكن عن طريق استغالل مواردها احملدودة إىل  تسعى مجيع الوحدات االقتصادية
هتيئتها وتوفريها تندرج حتت إىل  املوارد اليت تسعى املنظمة أنتاب على وقد اتفق الك، 3استغالل أفضل

 :ثالث فصول وهي
3. I.1- الموارد المالية : (fiscal)   (مالية  أوراق –قروض  –نقد ) هي كل ما له عالقة باملال 
3. I.2- الموارد المادية : (physical)  واخلدمات والتجهيزات  األوليةهي كل ما يغطي توفر املوارد

 .وكل التسهيالت اليت تتوفر للمنظمة يف البيئة اخلارجية
3. I.3- الموارد البشرية ( human) وهي املوارد احلياتية احليوية اليت تشمل على الطاقات املستوردة من

 4.بعقله وقدراته وتوفرها بالكم والنوع اإلنسانالبيئة على هيئة 

                                                 

، خل للميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية الجزائريةمقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدبوازيد وسيلة،   2-
 دراسة تطبيقية على بعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري،

 ...، ص 0210- 0211
، 0222، األردن، عمان، يع، دار املناهج للنشر والتوز 1، طتقويم االداء باستخدام النسب الماليةجميد الكرخي،  - 3

 .11 ص
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4. I-  الجودة 
تيجي بالنسبة للمؤسسة وذلك ألهنا حتقق ميزة تنافسية يف جمال نشاطها تعترب اجلودة سالح اسرتا

اجلودة  إن: " فقد عرفت  5.وملعرفة املقصود باجلودة ميكن تسليط الضوء على بعض املفاهيم املتعلقة هبا
 6 "رغبات املستهلك  إشباعهي عبارة عن جمموع اخلصائص يف املنتوج واليت تضفي عليه القدرة على 

للتغريات السريعة والتطورات املتعاقبة، زاد اهتمام املؤسسات بتلبية رغبات املستهلكني واحلرص على  ونتيجة
اجلودة هي االهتمام االول والقيمة  أصبحتمل يعد السعر العامل احملرك لسلوك املستهلك، بل  إذرضاهم، 

هي درجة تلبية جمموعة  :" ISO 0222-0229وعرفتها املواصفة الدولية  7.يسعى للحصول عليها  اليت
 8."من اخلصائص الكامنة يف املنتج ملتطلبات العميل 

تفوق بديالهتا يف السوق لذلك تعمل على ( جودة)تسعى بعض الشركات لتميز منتوجاهتا بنوعية 
كانت اجلودة مفهوما موضوعيا يوجد   إذاويدور اخلالف حول ما  9.مرتفعة قياسا باملنافسني أسعاروضع 

                                                                                                                                      

 ، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، االردن،1، طاإلستراتيجية إدارةالمرجع المتكامل في شوقي ناجي جواد،   4-
 0212، .021 ص، ، ص،0212

، ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري" جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء" بوعنان نور اليدن،  -5
 .0ص،  0222/.022 جامعة حممد بوضياف، مسيلة،

 ،" دراسة حالة مؤسسة اقتصادية –التسويق في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة  أهمية"مسعود طحطوح،   - 6
 .2.،  ص 0220/.022، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، جامعة احلاج خلضر، باتنة

، ملتقى " مدخل حلقة القيمة لبورتر –طرق بناء المزايا التنافسية المستدامة " ،عبد اهلل بلوناس، بوزيدي جملد - 7
دويل رابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، 

 .12جامعة شلف، ص 
، اطروحة دكتوراة يف ادارة " ها في بناء الشركاتادارة الجودة ودور "  عبد العزيز عبد العال زكي عبد العال، -  8

 .2ص ،  0212 اجلامعة االفرتاضية الدولية باململكة املتحدة، ماي،  االعمال
دراسة حالة شركة  –على والء الزبائن  وأثرهواقع استخدام المزيج التسويقي " منديل ، أبوحممد عبد الرمحن   - 9

 .9.ص ،  .022،  غزة،  اإلسالميةتطلبات نيل شهادة املاجستري ،اجلامعة ، مذكرة ضمن م"االتصاالت الفلسطينية 
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انه مفهوم شخصي يتحدد من خالل  أم،  من قبل العميل إدراكهج ذاته بصرف النظر عن كيفية يف املنت
 .11 التنافسية األسلحة أقوىجودة اخلدمة  أصبحتحيث . 10املنتج حلاجاته  إشباعالعميل لكيفية  إدراك

5. I-  حلقات الجودة في اليابان: 
، وقد تركز "حلقات اجلودة " بفكرة  ل اجلودةشهدت السنوات املاضية اهتمام العلماء يف جما

 اإلنتاجيةيادة ، حيث تعترب وسيلة فعالة لتحسني اجلودة وز إنتاجي األول: االهتمام بالفكرة على جانبني 
وحتسني سبل لزيادة رضا العاملني عن العمل، خفض التكلفة، والثاين سلوكي فحلقات اجلودة طريقة و 

كتوكيد   أخرىجانب مفاهيم إىل  ظهور التلف الصفري يف اليابانوكذلك . 12 اإلدارةاالتصال بينهم وبني 
إىل  واهم اخلصائص اليت اعتمدت عليها حلقات اجلودة هي االنتقال من الفحص النهائي .13اجلودة

 JUSEولقد قام احتاد العلماء املهندسني اليابانيني املعروف باسم  14. اإلنتاجيةالفحص يف كافة املراحل 
 :ا وفقا ألمهيتها النسبية كما يلي برتتيبه 1020 سنة

 

 

 
                                                 

دراسة تطبيقية على الخدمات الفندقية بمدينة  –اثر جودة الخدمة على والء العمالء "  امحد محزة خليفة،  - 10
 .3 ، جامعة اخلرطوم السودان، ص" عدن

11 -Kokku randheer , ahmed a al-motawa , measuring commuters’ perception on 

service quality, using servqual in public transporation , international journal of 

marketing studies ,vol3 ,no 1, february 2011 , p 21. 
، احباث " تجارب بعض الدول –حلقات تحسين الجودة في المؤسسة "  خري الدين مجعة، حسيين ابتسام،  - 12

 .100ص ،  0211ادية وادارية، العدد التاسع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جوان اقتص
  .. ص مرجع سبق ذكره،بوعنان نور الدين،  - 13
ضمن متطلبات نيل شهادة ، مذكرة " واقع حلقات الجودة في المنظمات الصناعية السورية" حمسن كرم،   - 14

 .2ص،  ، جامعة دمشقاملاجستري
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 JUSEاحتمال حلقات الجودة حسب  نطاق( : 02)رقم جدول 

 الفعاليةأو  نوع النشاط األهميةترتيب مستوى 
 خفض التكاليف 1
 رقابة جودة املنتجات 2
 ورشة العملأو  حتسني اخلدمات داخل القسم 3
 السالمة املهنية 4
 رفع الروح املعنوية للعاملني 5
 الرقابة على التلوث 6
 التثقيف املستمر للعاملني 7

، احباث "جتارب بعض الدول  –حلقات حتسني اجلودة يف املؤسسة "  خري الدين مجعة، حسيين ابتسام، :المصدر 
 .103ص،  0211 اقتصادية وادارية، العدد التاسع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جوان

6. I-  طريقة عمل حلقات الجودة: 
حلقات اجلودة بعملية حتديد املشكلة وذلك من خالل وضع قائمة باملشاكل اليت  أعضاءيقوم 

احللقة  أعضاء، بعدها يقوم األمهيةودرجة  األولويةتواجههم يف العمل، مث اختيار مشكلة ملناقشتها وفق 
رحلة حل هذه املشكلة، مث تبدأ م أسباببتحليل هذه املشكلة وذلك جبمع البيانات الضرورية وحتديد 

 15 .ووضعه يف خطة قابلة للتنفيذ األمثلاملشكلة بتقدمي جمموعة من احللول فاختيار احلل 
7. I-  ترشيد استخدام موارد المؤسسة في تحسين جودة المنتجات 

حتسني جودة اخلدمة إىل  عند تطبيق نظام اجلودة على تنمية املوارد البشرية فان املؤسسة تسعى
وحدة تنمية املوارد البشرية بشكل متنامي أو  التدرييب إلدارة األداءالتدرييب، أي رفع كفاءة  التدريبية واملنتج

تتحول  أن، ويعين ذلك أدائهيف تطوير  إليهمما يعين املزيد من االرتباط بني ما يتعلمه العميل وما حيتاج 
                                                 

 ..10 مرجع سبق ذكره، ص حسيين ابتسام، خري الدين مجعة،  15-
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 سوف تساهم بكل تأكيد يف دعم احد مصادر التنمية الرئيسية واهلامة باملؤسسة واليتإىل  املوارد البشرية
 16.املؤسسة

 العالقة بين تحسين الجودة وأثرها على التكاليف و الربحية:  (11)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 
، دار اليازوري األردن، عمان، " والعملياتاإلنتاج  ادارة" غسان قاسم داود الالمي، امرية شكرويل البيايت، :المصدر 

 .9.1ص، .022العلمية للنشر والتوزيع، 
ما يؤديه حتسني اجلودة على خفض الكلف وهذا بدوره خيفض الكلف الكلية إىل  يشري الشكل

 وإمكانيةالشهرة املتأتية من املطابقة للمواصفات  إعطائهاوالذي بدوره حيقق مكاسب للمنظمة من خالل 
وق وتنخفض حبدود معينة ومن خالهلا تتحقق مكاسب الس أسعارهازيادة حصتها السوقية و حتديد 

 17 .التكاليف مما يساهم يف زيادة الرحبية
ختطيطها  أحسن إذامن وظائف املؤسسة  أساسيةاملوارد املادية من كوهنا وظيفة  إدارة أمهيةتنبع 

فتوفر املستلزمات يف الوقت املناسب وختزينها ختزينا سليما، يضمن  ،يذ املهمات املناطة هبا بنجاحوتنف
يف املنظمة، وجينبها خطر التوقف عن العمل، ومن مث عرض منتجاهتا بأسعار  ياإلنتاجاستمرار العمل 

                                                 
اطروحة "  حالة مؤسسة سوناطراك –استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية " حسني يرقي،  - 16

 .130ص  ،  .0222/022،دكتوراة
، دار اليازوري ردناأل، عمان، "والعمليات اإلنتاج  ادارة " غسان قاسم داود الالمي، امرية شكرويل البيايت، -  17

 .9.1، 9.2، ، ص، ص.022العلمية للنشر والتوزيع، 

 مكاسب السوق
سعر/ حجم / شهرة   

 تحسين الربحية تحسين الجودة

وإعادة  اإلنتاجيةخفض الكلف 
كلف و       العمل التالف

 الضمان الحق العام
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حتسني كفاءة استغالل املوارد وحتسني كفاءة العملية إىل  حيث يؤدي حتسني اجلودة.18تنافسية يف السوق 
 19.اإلنتاجية

 :لتايل من خالل الشكل ا أخرىاجلودة الشاملة بالنسبة لإلنتاجية ومتغريات  أمهيةوميكن توضيح 
 الجودة الشاملة إدارة أهمية ( :20)الشكل رقم 

 
 
 
 

 
 

 
مذكرة لنيل شهادة ،  " دراسة حالة مؤسسة سونلغاز –تأثير التدريب على انتاجية المؤسسة " بوعريوة ربيع،  :المصدر
 . 00ص ،  0222، جامعة احممد بوقرة، بومرداس، املاجستري

غالب ختفيض التكاليف وحتسني طرق العمل، وذلك وحتسني اجلودة يف املؤسسة يصاحبه يف ال
احلصول على معدالكرب أو  حتسني العمليات،أو  من خالل تصميم املنتجاتاإلنتاج  نتيجة ختفيض تكلفة

 20.اإلنتاجيةغري املنتجة وبالتايل حتسني  األشياءمن املخرجات باستخدام نفس املدخالت، والتخلص من 

                                                 
دار  ،األردن، " الشراء و التخزين من منظور كمي –ادارة المواد "  عمر عقيلي، منعم زمزير، قحطان العبديل، -  18

 .9، ص .ط،  .021وائل للنشر والتوزيع، 
،  02 ، جملة العلوم االقتصادية، العدد" االداء المالي اثر تكاليف الجودة في تحسين"  فاطمة جاسم حممد، -  19

 ...صجامعة البصرة، ،  .022شباط 
مذكرة لنيل شهادة  ،" دراسة حالة مؤسسة سونلغاز –تأثير التدريب على انتاجية المؤسسة " بوعريوة ربيع،  - 20

 . 00ص ،  0222- .022،  املاجستري، جامعة احممد بوقرة، بومرداس

 تحسين الجودة

خلق فرص عمل 
 اكثر

مركز منافسة أفضل واستمرارية في 
 السوق

 غزو السوق بجودة أعلى
وبسعر اقل   

يةتحسين اإلنتاج  
 

:تخفيض التكاليف   
 تقليل إعادة التشغيل

 تقليل األخطاء
 تقليل التأخري
  حتسني استخدام االالت
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منتجات على املزايا التنافسية تأثريا مضاعفا حيث بالتحسني املستمر يف جودة يعترب تأثري اجلودة العالية لل
منتجات ذات جودة عالية يزيد من مبيعات املؤسسة وبالتايل يزيد من رحبيتها، والشكل  وإدخالاملنتجات 

 21.املؤسسة  إرباحالتايل يوضح تأثري اجلودة على 
 سسةالمؤ  أرباحتأثير الجودة على : ( 20)شكل رقم ال

 
 
 
 
 
 
 
 

دراسة حالة مؤسسة  –دور استراتيجية التنويع في تحسين اداء المؤسسة الصناعية " عمر تيمجغدين، :المصدر
condor  2 ص،  0213-0210جامعة حممد خيضر، بسكرة،  مذكرة لنيل شهادة املاجستري،، " برج بوعريريج. . 

 

اليت انطلقت منها حركة  األساساجلودة كانت هي قاعدة  إدارةمفاهيم  أنالدراسات  أكدتوقد 
يف حتسني الرحبية وتعزيز املركز التنافسي فضال عن االستجابة لتوقعات  أمهيتهااملتميز،  األداءالبحث عن 

متميز ألداء املنظمة  أداءهذا املدخل يف حتقيق  أمهيةالذي يعكس  األمر اإلنتاجيةالزبائن وحتسني معدالت 
  22.وعلى مجيع املستويات

                                                 
دراسة حالة مؤسسة  -المؤسسة الصناعية أداءالتنويع في تحسين  إستراتيجيةدور "  جغدين،عمر تيم -21

condor   0210،  ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، جامعة حممد خيضر بسكرة"برج بوعريريج- ،
 . .2ص 

ص ،  0222عدد اخلامس، ورقلة ،، جملة الباحث، ال" المتميز واألداءالجودة الشاملة  إدارة "بومدين يوسف،  -22
02. . 

 زيادة يف سعر السلعة

زيادة 
 اإلنتاجية

 تكلفة اقل زيادة اإلنتاجية 

 أسعار مرتفعة

أرباح 
 عالية
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II. ة الميدانية الدراس: 
1. II- وصف عينة الدراسة 

1.1.II -  وقد  ، إجاباتثالث إىل  وكان السؤال مغلق ومقسم : الملكية أساسوصف العينة  على
 :كانت النتائج كما يلي 

 توزيع العينة حسب الملكية:  (20)الشكل رقم 

 
 استنادا على نتائج االستبيان الباحثني إعدادمن  :المصدر

من عينة الدراسة هي مؤسسات خاصة، فيما متثل نسبة  %2. أن (.2) كل رقمنالحظ من الش
مؤسسات خمتلطة، وهذا يبني انتعاش القطاع اخلاص يف  % .3.3واملؤسسات العمومية،  %....3
 .اجلزائر

2.1.II - وقد كانت النتائج  ، إجاباتوتضمن السؤال مخسة  : وصف العينة حسب الشكل القانوني
 :كما يلي

 توزيع العينة حسب الشكل القانوني: ( 15)رقم  الشكل

 
 استنادا على نتائج االستبيان من إعداد الباحثني :المصدر 

36% 

60% 

4% 

 مؤسسة عمومية

 مؤسسة خاصة

 مؤسسة مختلطة 

46.66 

3.34 

33.34 

16.66 

 شركة دات اسهم

 شركة التضامن

 م,م,ذ,ش

 اخرى 
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،  % 1نسبة شركة التضامن فلم تتجاوز  أما، األسهمهي شركة ذات %  .....من  فأكثروعليه 

ذات طابع  ىأخر ومؤسسات  % .33.3ـبوقسمت باقي النسب على املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة 
 % . ....1بنسبة ( كالديوان الوطين للتطهري ) قانوين خمتلف 

3.1.II -  وقد كانت  نشاطات، مخسةإىل  اإلجاباتقسمت :  طبيعة النشاط أساسوصف العينة على
 :النتائج كما يلي 

 توزيع العينة حسب طبيعة النشاط ( :20)الشكل رقم 

 
 ى نتائج االستبياناستنادا عل الباحثني إعدادمن  :المصدر

من عينة الدراسة ذات طابع صناعي، ونسبة  % 2. أن أعاله ( .2)نالحظ من الشكل رقم 
 . %....1بينما املؤسسات التجارية ،  % .03.3عينة الدراسة من املؤسسات اخلدماتية 

4.1.II -   وكانت النتائج كاأليت حجم المؤسسة   أساسوصف العينة على: 
 توزيع العينة حسب حجم المؤسسة ( :20)الشكل رقم 

 
 استنادا على نتائج االستبيان الباحثني إعدادمن  :المصدر

60 
23.34 

 صناعية 16.66

 خدماتية

 تجارية

30 

36.66 

20 

13.34 

 49الى 10من 

 149الى  50من 

 250الى  150من 

 250اكثر من 
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املؤسسة اليت حتتوي ما إىل  واليت تعود % ....3اعاله يتبني ان اعلى نسبة هي  (22) من الشكل
عامل،  0.إىل  12 واليت متثل املؤسسات اليت تضم ما بني % 32عامل، تليها نسبة  1.0إىل   92 بني

 .13.3يعادل  ونسبة ما ،% 02 ىعامل عل 092إىل  192فيما متثلت نسبة املؤسسات اليت حتتوي على 

 .عامل 092 من أكثرللمؤسسات الكبرية اليت حتتوي على  %
5.1.II -  كما يلي   اإلجاباتومتثلت ،  خبرة المؤسسة أساسوصف العينة على: 

 المؤسسة توزيع العينة حسب خبرة:  (20)الشكل رقم 

 
 استنادا على نتائج االستبيان الباحثني إعدادمن  :المصدر

مجيع إىل  سنة بالنسبة 19 من أكثرهي فئة  األكثرالفئة  أن، أعاله (.2)يتضح من الشكل رقم 
إىل  12 مث فئة من ،% .03.3سنوات بنسبة  13إىل  9 تليها فئة مابني، % .3.3.املؤسسات بنسبة 

 .سنوات 9 وهي نفس نسبة فئة اقل من % ....1سنة بنسبة  19
2.II-  التحليل الوصفي لمكونات الموارد في المؤسسة 

نتائج التحليل الوصفي ملكونات املوارد يف املؤسسات االقتصادية عينة الدراسة،  أهمميكن توضيح 
م الثاين من وذلك من خالل حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات القس

 :االستبيان كما يلي 

16.66 

23.34 

16.66 

43.34 

 سنوات 5اقل من 

 سنوات 10-5من 

 سنة 15-10من

 سنة 15اكثر من 



 دداش أمنة

 بوزيان عثمان. د

 ترشيد استخدام موارد المؤسسة لتحسين جودة المنتجات، 
  دراسة تطبيقية على عينة من المؤسسات االقتصادية بوالية مستغانم

 

206 

 

2.II.1-  لرتشيد استخدام املوارد ملؤسسات عينة الدراسة يف  ميكن توضيح نتائج التحليل الوصفيالموارد
 :اجلدول املوايل 

 نتائج التحليل الوصفي لترشيد استخدام موارد المؤسسة:  (20)جدول رقم 

 العبارات رقم

ماما
ق ت

اتف
 

تفق
ا

ايد 
مح

تفق 
ال ا

 

 ال
فق 

ات
القا

إط
ط  

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف  
حرا

االن
ري

معيا
ال

 

مستوى 
 األهمية

20 
متلك املؤسسة املوارد اليت تسمح هلا 

مبواجهة التحديات اليت تفرضها 
 .املنافسة 

 مرتفع 1.120 3.03 21 29 22 13 11

20 
تستخدم املؤسسة مواردها بطريقة 

 رشيدة
 مرتفع 32..2 22.. 22 23 21 10 22

20 
مؤسسة موارد ذات قيمة تتوفر لل

تساهم يف ختفيض التكاليف وزيادة 
 .القيمة يف نظر الزبون 

 مرتفع 1.203 2..3 22 .2 .2 12 .2

20 
تتوفر للمؤسسة موارد ذات قيمة 

تساهم يف استغالل الفرص و جتنب 
 .التهديدات 

 مرتفع .1.12 3.22 21 29 .2 12 12

02 
هناك حتسني مستمر يف املوارد بالنسبة 

 .مؤسسة لل
 مرتفع .1.22 2..3 22 .2 21 .1 20

00 
تركز املؤسسة يف نشاطها على تنوع 

 .مواردها
 مرتفع ..1.0 3.22 21 .2 29 22 11

00 
تعمل ادارة املوارد بتوفري املورد املناسب 

 .لتوفري احتياجات املؤسسة
 مرتفع 2.2.2 02.. 22 21 20 19 10

00 
جياد جتميع و استعمال املوارد املادية إل

 .حلول ابداعية 
 متوسط 1.090 2..3 21 .2 29 .2 .2

 مرتفع 2.0.2 3.23 21 20 22 .1 .2متتلك املؤسسة املوارد املالية للتنوع يف  00
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 .منتجاهتا

01 
للمؤسسة راس مال بشري ميكنها من 

 .حتقيق ميزة تنافسية
 مرتفع 1.110 3.23 22 22 20 13 .2

00 
صيد تعمد املؤسسة على تكوين الر 
 .املعريف ملواجهة املنافسة 

 مرتفع 1.013 2..3 21 .2 .2 12 20

 مرتفع 2.000 0.02 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع العبارات
 استنادا على نتائج االستبيان من إعداد الباحثني :المصدر 

املؤسسات متتلك املوارد اليت تسمح هلا مبواجهة التحديات  أنيتبني ، (23)اجلدول رقم إىل  بالنظر
ويتضح ذلك من خالل االستجابة العالية ألفراد العينة عن العبارة السادسة اليت ، اليت تفرضها املنافسة

العينة على العبارة السابعة من  أفرادوكانت استجابة  ،3.03 حيث بلغ املتوسط احلسايب،  تقيس ذلك
حيث "  دم املؤسسة مواردها بطريقة رشيدةتستخ:" ، واليت تنص على أيضاوافقة املرتفعة اجلدول ضمن امل

فيما يتعلق  أما .سة تستخدم مواردها بطريقة رشيدةاملؤس أنمما يدل على  22.. بلغ املتوسط احلسايب
موافقة مرتفعة  بالتحسني املستمر للموارد بالنسبة للمؤسسة، فقد مثلتها العبارة العاشرة واليت حصلت على

املؤسسة :" أنوكذا العبارة احلادية عشر اليت تنص على  ،2..3 ـالعينة ومبتوسط حسايب قدر ب أفرادمن قبل 
وهذا  3.22 مبتوسط حسايب أيضا، حيث كانت درجة املوافقة مرتفعة "تركز يف نشاطها على تنوع مواردها 

  .املؤسسات هتتم بتنوع مواردها أنما يدل على 
واليت  02.. ـالعينة موافقة مرتفعة حول العبارة الثانية عشر مبتوسط حسايب قدر ب أفراد ىأبدوقد 
خبصوص العبارة  أما، "املوارد بتوفري املورد املناسب لتوفري احتياجات املؤسسة  إدارةتعمل :" تنص على 

واستعمال املوارد املادية املؤسسة تقوم بتجميع  أنالعينة موافقة متوسطة على  أفراد أبدىالثالثة عشر فقد 
:"  وكذا بالنسبة للعبارة املوالية واليت تنص على أن ،2..3 ـمبتوسط حسايب قدر ب اإلبداعيةإلجياد احللول 

فقد حصلت على درجة موافقة مرتفعة مبتوسط " مال بشري ميكنها من حتقيق ميزة تنافسية  رأسللمؤسسة 
املوارد االقتصادية اليت تتوفر عليها املؤسسة  أهمي يعترب من ان املورد البشر إىل  ويعود ذلك 3.23 حسايب

التنافسية، مما يعطيها بعد اسرتاتيجي يف قيادة  أساساملوارد البشرية  أصبحتوذلك لصعوبة تقليدها، فلقد 
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تعمد املؤسسة على :" واليت تنص على  ( 23)من اجلدول رقم  األخريةالعبارة  أما، وجناعة املؤسسات
فقد حصلت على درجة موافقة مرتفعة مبتوسط حسايب قدر " رصيد املعريف ملواجهة املنافسة تكوين ال

التحديات وشدة املنافسة يتطلب على املؤسسة االهتمام باستخدام تكنولوجيا إىل  وذلك بالنظر ،2..3ــب
رجة مرتفعة على مدى العينة توافق بد أفراد أغلبيةوتدل هذه النتائج على ان ، املعلومات يف تطوير منتجاهتا

 ـامتالك املؤسسة للموارد وحسن استعماهلا، وهذا ما يعكسه املعدل العام للمتوسطات احلسابية الذي قدر ب
 . 2.2.1 ـوباحنراف معياري قدر ب ،2..3

2.II.2-  ميكن توضيح نتائج التحليل الوصفي جلودة املنتجات ملؤسسات عينة الدراسة يف  :الجودة
 :املوايلاجلدول 

 نتائج التحليل الوصفي لجودة المنتجات:  (20)جدول رقم 

 العبارات رقم
اتفق 
 تماما

 اتفق
محا
 يد

ال 
 اتفق

ال اتفق 
 اطالقا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 االهمية

.تلتزم املؤسسة بتطبيق و حتسني اجلودة 00  مرتفع .2.20 2... 22 21 21 13 19 

00 
دراسات مسحية  تقوم املؤسسة بإجراء

لتحديد حاجات العمالء ورغباهتم 
 .بشكل مستمر

 مرتفع 1.199 3.02 21 .2 23 11 11

00 
تتابع املؤسسة املنتج اثناء التصنيع 
وذلك للتأكد من سالمة ودقة 

 .اخلطوات التصنيعية 
 مرتفع 2.211 33.. 22 22 .2 10 .1

02 
مراقبة الظروف التخزينية لكل مرافق 

تودعات املواد اخلام املؤسسة من مس
 .واملنتج النهائي

 مرتفع 20..2 33.. 22 21 23 11 19

00 
تعمل جمموعة ضبط اجلودة على 
الفحص والتفتيش يف مراحل التنفيذ 

 .املختلفة 
 مرتفع 32..2 32.. 22 21 .2 12 19
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00 
تتوفر املؤسسة على جودة خدمات ما 

 .بعد البيع
 مرتفع 1.122 3..3 22 29 .2 .2 13

00 
التحقق من سالمة وجودة املنتج 
النهائي والتأكد من مطابقته 

 .للمواصفات 
 مرتفع 2.2.2 02.. 22 22 29 10 13

00 
االمتثال الطوعي للتشريعات و القوانني 

 .ضمان اجلودة  إجراءات إتباعو 
 مرتفع 02..2 3... 22 22 22 11 10

01 
تتخذ القرارات الفعلية يف املؤسسة وفق 

يانات يتم مجعها وحتليلها معلومات وب
 .بشكل دوري

 مرتفع 1.1.3 3.03 21 .2 20 10 11

 مرتفع 2.100 0.00 المعياري لجميع العباراتالمتوسط الحسابي و االنحراف 
 استنادا على نتائج االستبيان من إعداد الباحثني :المصدر 

ملنتجات، مت وضع لغرض الوقوف على مدى ترشيد استخدام موارد املؤسسة يف حتسني جودة ا
 .االحنرافات املعيارية لكل عبارة، حيث جند املتوسطات احلسابية و أعالهتسعة عبارات يوضحها اجلدول 

تلتزم املؤسسة بتطبيق :" واليت جاءت برتتيب السابع عشر والذي جاء فيها  األوىلالعبارة  أنيالحظ 
املؤسسات قيد  أنإىل  مما يشري،  2... يبمتيزت بدرجة عالية من املوافقة وبوسط حسا" وحتسني اجلودة 

الدراسة تلتزم بتطبيق وحتسني جودة املنتجات مبا يتناسب مع احتياجات ورغبات املستهلكني من خالل 
عينة الدراسة موافقة مرتفعة على العبارة الثامنة عشر والذي نصت  أفراد وأبدى .عقالنية استخدام مواردها

وقدر " راسات مسحية لتحديد حاجات العمالء و رغباهتم بشكل مستمر تقوم املؤسسة بإجراء د:" على 
 .املؤسسات تقوم بدراسة مسحية للسوق  أنويدل ذلك على   3.02 ـالوسط احلسايب ب

الوسط احلسايب  أنيتبني ،  (.2) العينة على العبارات التسع باجلدول رقم أفراد إجابةمن خالل 
ين حصوله على درجة موافقة مما يع ،1.04سني جودة املنتجات بلغ لرتشيد استخدام موارد املؤسسة يف حت

ويدل ذلك على  ان ،  ( 1.122 – 02..2) ، وتراوحت االحنرافات املعيارية للعبارات التسع بني مرتفعة
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حتسني اجلودة و بالتايل زيادة رضا الزبائن وزيادة احلصة السوقية إىل  حسن كفاءة استغالل املوارد يؤدي
 .زيادة العائد إىل  دوره يؤديالذي ب

لرتشيد استخدام املوارد على جودة املنتجات يف  إحصائيةيوجد تأثري ذو داللة : "محتوى الفرضية
 "املؤسسات اجلزائرية

الختبار صحة هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار البسيط للتحقق من وجود اثر لرتشيد 
 :ر املوايل يوضح نتائج هذا االختبا (29)جات، واجلدول رقم استخدام املوارد يف حتسني جودة املنت

 مؤشرات ونتائج اختبار نموذج االنحدار البسيط:  (15) الجدول رقم
 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( F) قيمة
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل التحديد
R2 

   1.111 34.318 5.615 1 5.615 االنحدار

 1.164 28 4.581 الخطأ
 

1.742 1.551 

    20 11.106 المجموع

 SPSS  20 استنادا على نتائج الباحثني إعدادمن  :المصدر 

وهذا  (R2= 0.551)قيمة معامل التحديد بلغت  أن، يتضح أعاله (29)من خالل اجلدول رقم 
من التغريات  ( % 55.1)ملوارد يفسر ما نسبته املتغري املستقل املتمثل يف ترشيد استخدام ا أنيدل على 

 .مل يشملها النموذج  أخرىعوامل إىل  يرجع (% 0...)اليت حتصل على نشاط املؤسسة، والباقي 
اقل من مستوى  sig =0.000ومبستوى معنوية ،  (.31..3)احملسوبة بلغت  (F)قيمة  أنكما يالحظ 

 .النموذج معنوي  أنوهذا يبني ،  (α ≤0.05) املعنوية احملدد عند
 .ملعرفة مدى ارتباط ترشيد املوارد باجلودة PEARSON كما مت االعتماد على معامل بريسون 
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 للعالقة  PEARSONنتائج اختبار معامل االرتباط : ( 20) الجدول رقم
 الجودةبين ترشيد الموارد و 

 الموارد 
 القرار مستوى المعنوية االرتباط المتغير
 معنوي 2.222 2.000 الجودة

 SPSS   20استنادا على نتائج الباحثني إعدادمن  :المصدر 

بني ترشيد استخدام  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  أن، يتبني أعاله (.2)من اجلدول رقم 
( 1)قريبة من  PEARSONاملوارد واجلودة، وكذلك االرتباط قوي وطردي بينهما، الن معامل االرتباط 

حيث بلغ معامل ارتباط بني ،  (α ≤0.05)عنوية اقل من مستوى املعنوية احملدد وموجبة، ومبستويات م
وهذا يعين انه كلما زاد اهتمام املؤسسات عينة الدراسة برتشيد مواردها زاد ،  R= 0.742املوارد واجلودة 

 .حتسني جودة منتجاهتا 
 :املوايل ( 22)اجلدول رقم  وميكن اختبار معنوية معامل االحندار البسيط و توضيح شكل النموذج يف

 نتائج اختبار معنوية معامل االنحدار:  (20)الجدول رقم 

 B Beta المتغير
 (T)قيمة 

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

 0.000 4.999  1.960 الثابت

 0.000 5.858 0.742 0.593 الموارد

معادلة 
 االنحدار

 الموارد*232.100+  0.00= الجودة 

 SPSS  20استنادا على نتائج باحثنيمن إعداد ال :المصدر

                                                 
23

  α ≤ 0.05القيمة املعنوية عند  -  
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( 000..) املقابلة هلا   t وقيمة( 1.0.2)ان قيمة الثابت بلغت ،  (22)يوضح اجلدول رقم 

مما يعين ان قيمة الثابت ،   (α ≤ 0.05)اقل من قيمة مستوى املعنوية احملددة  (3.333)مبستوى معنوية 
وتشري  ( 2.903)  كما بلغت قيمة معامل االحندار( .اجلودة ) يف املعادلة له أثر معنوي على املتغري التابع 

 2.903بوحدة واحدة يقابله تغري مبقدار ( املوارد ) التغري يف قيمة املتغري املستقل  أنإىل   Bقيمة املعامل 

 ( .9..9) احملسوبة   tوقيمة ،  ( 2.2.0) والقيمة املعيارية املقابلة هلا هي ،  (اجلودة ) يف املتغري التابع 
اقل من قيمة مستوى  ( sig =0.000)الن قيمة مستوى املعنوية احملسوبة ،  إحصائياوهي معنوية ، 

 .معنويا بني  ترشيد استخدم املوارد واجلودة أثراانه هناك إىل  وهذا يشري  (α ≤ 0.05)املعنوية احملددة 
لرتشيد استخدام  إحصائيةلة يوجد تأثري ذو دال" :ج نقبل الفرضية اليت تنص على انهوهبذه النتائ

 ".املوارد على جودة املنتجات يف املؤسسات اجلزائرية 

 :اتمة ــــــخ
تعرفنا من خالل هذه الورقة البحثية على أثر ترشيد استخدام موارد املؤسسة يف حتسني جودة 

بالرتشيد النظرية لرتشيد املوارد، حيث وجدنا انه يقصد  األصولإىل  املنتجات، وذلك من خالل التطرق
 أهدافهاعلى مستوى املؤسسة توجيه الطاقات املادية والبشرية واملالية واملعلوماتية املتاحة منها حنو حتقيق 

مفهوم اجلودة وحلقات اجلودة إىل  املرسومة بأعلى كفاءة ممكنة ويف نطاق احليز الزمين احملدد لذلك والتطرق
 .يف اليابان

 :نب التطبيقي من البحث هي كما يلياجلايف  إليهاابرز النتائج املتوصل  إن
املوارد اليت تسمح للمؤسسة بتحقيق التميز، وقد  أمهيةفيما يتعلق مبتغري املوارد فيجب التأكيد على  -

املوارد لتحقيق التفوق على املنافسني،  أنواعخمتلف  أمهيةاملؤسسات تدرك  إننتائج الدراسة  أشارت
العينة على امتالك املؤسسات املوارد  أراء أكدتلدراسة، فقد ونظرا ملكانة ومسعة املؤسسات قيد ا

 سمح هلا مبواجهة حتديات املنافسة؛الكافية اليت ت
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ختصص مبالغ   إنيلعب ترشيد استخدام موارد املؤسسة دورا مهما يف مواجهة املنافسة، وعلى املؤسسة  -
قوة وصالبة، يستلزم  أكثرتجات من إنتاجاحليازة على خاصية التفرد  وذلك من اجل  أرادت إذاكبرية 

تكون ذات سعر مرتفع مقارنة مع تلك اليت يستعملها بقية أو  األوليةاستعمال قدر اكرب من املوارد 
 ؛املنافسني

بني ترشيد استخدام  (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللة إحصائيةذو داللة ( معنوي ) وجود اثر اجيايب  -
 .سات االقتصادية اجلزائرية املؤسموارد املؤسسة وجودة املنتج يف

 

 :المراجعقائمة 
 :يةباللغة العربمراجع 
 :مؤلفات

 ،"الشراء والتخزين من منظور كمي –ادارة المواد "  م زمزير، قحطان العبديل،عمر عقيلي، منع .1
 ..021  ،األردن ، دار وائل للنشر والتوزيع ،6ط

، التوزيعدار احلامد للنشر و ،  4ط،  اإلستراتيجية إدارةالمرجع المتكامل في ،  شوقي ناجي جواد .2
 . 0212، االردن، عمان

، دار اليازوري العلمية "والعمليات اإلنتاج  إدارة"  غسان قاسم داود الالمي، امرية شكرويل البيايت، .3
 ..022 ، األردنعمان،  للنشر والتوزيع،

، عمان، ، دار املناهج للنشر والتوزيع4، طباستخدام النسب المالية األداءتقويم جميد الكرخي،  .4
 .0222 ،األردن
 :أطروحات

 دكتوراه أطروحة، " ادارة الجودة ودورها في بناء الشركات"  عبد العزيز عبد العال زكي عبد العال، .5
 . 0212ماي ، يف ادارة االعمال، اجلامعة االفرتاضية الدولية باململكة املتحدة
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