
 

 

 

       

 

                                              

 

 

 

 

 

 مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في علوم التسيير
 تخصص: إدارة وإقتصاد المؤسسة

 ن بعنوا
 

 

 
     

 

 

 من إعداد الطالب:
 .سطال الصادق  -
 

 لجنة المناقشة
 مشرفا         جامعة مستغانم         أستاذ مساعد  بلعياشي بومدين        األستاذ 
 رئيسا          جامعة مستغانم         أستاذ مساعد                          األستاذ 
مناقشا         جامعة مستغانم         أستاذ مساعد                           األستاذ 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -مستغانم –عبد الحميد بن باديس جامعة 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 من الشاملة الجودة إدارة ظل في بيالتدر  إستراتيجية
 للشركة حالة دراسة مع التنافسية الميزة تحقيق أجل

 والغاز الكهرباء لتوزيع الوطنية

 5102 - 5102السنة الجامعية: 
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 المقدمة العامة

 

 ادلؤسسة، على مباشر بشكل تؤثر خصائص بعدة العادلي، ادلستوى على واالقتصادية الصناعية البيئة تتميز     

 إىل أدت اليت العودلة ظاىرة التغريات، ىذه أىم ولعل التغري، سريع عامل يف الطارئة التغريات أفرزتو ما نتيجة وذلك

 واكبةم إىل تسعى ادلؤسسة جيعل ما وىذا والتكنولوجيا، األموال، رؤوس واخلدمات، السلع وانتقال العادلي االنفتاح

 ادلنافسة يف التحديات اكرب ويتبلور فيو، تعمل الذي السوقي القطاع يف مكانة ذلا حيقق دلا التغريات ىذه واستغالل

 .الزمن مرور مع منابعها وتزداد التغريات بزيادة حدهتا تزداد اليت

 مفاىيم ظهور عند خاصة وىذا والكفاءات، وادلعرفة، اجلودة، على ادلبنية التنافسية الضغوط ىذه ظل ويف     

 ما فذلك العالية، اجلودة ذات واخلدمات السلع بانتقاء يهتم أصبح الذي ادلستهلك، سلوك على أثرت جديدة

 من متكنها هبا خاصة تنافسية دليزة مصادر إجياد زلاولتها طريق عن وادلواكبة، االستمرار زلاولة ادلؤسسة على يفرض

 اليت الشاملة، اجلودة إدارة تبين طريق عن ىذا ويثمن ثانية، جهة من الزبون وإرضاء جهة من ادلنافسة حدة رلاهبة

 .ادلؤسسة يف عنصر أىم ىي اليت البشرية، ادلوارد فيها مبا ادلوارد كل جودة يشمل نظام ىي

 ادلرجو األداء حتقيق أجل من اإلدارة تتبناىا اليت ادلفاىيم من أصبح الشاملة اجلودة إدارة مفهوم أن وباعتبار     

 باستمرار مواكبتها تتطلب اليت احلديثة، والتكنولوجيات السريعة التحوالت دييزه الذي احمليط ىذا يف خاصة منها

 ادلوردين، األولية اختيار ادلواد جودة من بداية التغريات وكل اخلصائص كل تشمل الشاملة اجلودة إدارة أن حيث

 على لدى الفعالية، من شلكن قدر بأقصى الزبائن وحاجات رغبات تلبية إىل وصوال البشرية ادلوارد جودة إىل

  .واحملتملني احلاليني منافسيها هبا توجو تنافسية ميزة ذلا حيقق بشكل ادلفهوم ىذا تثمن أن ادلؤسسة
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 واسع باىتمام استأثرت اليت البشرية، ادلوارد إدارة عن نتكلم أن جيب الشاملة اجلودة إدارة عن التكلم وعند     

 عمن هبا يتسم كبرية أمهية من ادلوضوع ذلذا دلا واالختصاصيني وادلفكرين الباحثني من العديد لدن من النطاق

 أنواعها سلتلف وعلى اإلنسانية ادلنظمات مجيع يف البشري العنصر وأن سيما اإلنسانية، ادلعارف حقول من سواه

 التكنولوجيا ومبستوى التعاونية، أو اخلاصة أو العامة الصغري، أو الكبري وحجمها اخلدمية أو اإلنتاجية سواء

 خاصة. أمهية لديها يشكل ادلختلفة اجلوانب من وغريىا ادلستخدمة

 مطلقا، أدائو على السيطرة على القدرة بعدم اإلنتاجية العوامل من غريه عن خيتلف البشري العنصر وألن     

 األخرية اآلونة يف تتجلى مفاىيم طريق عن األداء ىذا وحتسن بتوجيو هتتم أن البشرية ادلوارد إدارة على لزاما أصبح

 ذلذا عالية جودة على احلصول أجل من وذلك والتدريب، التكوين التنمية، يف العادلية االقتصادية ادلؤسسات يف

 ادلهم. ادلورد

 :التالية اإلشكالية صياغة ديكن ذلك كل خالل من

 تحقيق أجل من الشاملة، الجودة إدارة ظل في البشري المورد جودة من يحسن أن للتدريب يمكن كيف"

 ". التنافسية ؟ الميزة

 :التالية التساؤالت طرح مت اإلشكالية ىذه على اإلجابة زلاولة أجل ومن

 .؟ التدريب إسرتاتيجية ىي ما  -

 .؟ عناصرىا وما الشاملة اجلودة إدارة ىي ما  -

 .؟ واسرتاتيجياهتا مصادرىا ىي وما التنافسية؟ ادليزة ما  -

 .؟ التنافسية ادليزة حتقيق يف يساىم أن للتدريب ديكن كيف  -

 .اجلزائرية؟ للمؤسسة التنافسية ادليزة حتقيق يف يساىم فعال وىل اجلزائرية؟ ادلؤسسة يف التدرب واقع ىو ما  -
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 :البحث فرضيات

 العمل ىذا خالل من سنحاول اليت التالية، الفرضيات بصياغة قمنا ادلطروحة التساؤالت ىذه على لإلجابة

 :نفيها أو تأكيدىا

 .والشامل الواسع مبفهومها الشاملة اجلودة إدارة على التنافسية ادليزة حتقيق ستند1. 

 ذلك ويكون إنتاجيتها، ويزيد ادلنظمة أىداف حيقق أن ديكن تنميتو أحسن اإذ استثمار ىم األفراد2. 

 .التدريب ىو الذي التنمية عناصر بأحد خصوصا

 ذلك ويكون السوق، يف منافسيها رلارة هبا تستطيع تنافسية ميزة للمؤسسة حتقق البشرية ادلوارد جودة. 3

 .لو وادلخطط ادلنظم بالتدريب

 ذلك وفق أىدافها تبين وال اجلودة، معايري على تعتمد ال أهنا إال التدريب مفهوم تعتمد اجلزائرية ادلؤسسة 4.

 .ادلفهوم

 :الدراسة أهمية

 امتالك وبالتايل البشرية، ادلوارد جودة حتسني يف التدريب أمهية أن إىل االنتباه لفت يف ادلوضوع أمهية تكمن     

 .فيو تعيش الذي االقتصادي احمليط يف مكانة ذلا وحيقق ادلؤسسة تنمية يف سببا يكون قد بشري رأمسال

 :الدراسة أهداف

 :يلي فيما البحث ىذا خالل من إليها الوصول ديكن اليت األىداف تلخيص ديكن

 .وأىدافو أمهيتو مراحلو، أنواعو، التدريب، مفهوم توضيح 1.

 .الشاملة اجلودة وإدارة الشاملة اجلودة اجلودة، بني الفرق توضيح 2.

 التنافس السرتاتيجيات مفصل شرح إىل باإلضافة التنافسية، وادليزة والتنافسية ادلنافسة بني الفرق تبيني 3.

 .واجلودة ادلنافسة بني العالقة وتبيني
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 :البحث في المستخدم المنهج

 يتعلق حيث التحليلي، وادلنهج الوصفي ادلنهج :منهجني على باالعتماد الدراسة متت إشكالية، على لإلجابة     

 أما .(الثالث النظرية جوانبو )الفصول دلختلف األكادديية التغطية خالل من النظري، باجلانب الوصفي ادلنهج

 فعال كان وإن اجلزائرية، ادلؤسسة يف التدريب موقع على للوقوف ، التطبيقي باجلانب فيتعلق التحليلي، ادلنهج

 .بو مهتم

 :البحث خطوات

 :كاآليت فصول أربعة إىل البحث بتقسيم قمنا ادلوضوع وأىداف اإلشكالية طرح على بناءا     

 .عامة مقدمة

 :يلي ما ويشمل ،"التدريب إسرتاتيجية" :األول الفصل

 .التدريب ماىية -

 .التدريب وإجراءات وطرق مبادئ  -

 .التدريبية العملية  -

 :يلي ما ويشمل ،"الشاملة اجلودة إدارة" : الثاني الفصل

 .(وأوجهها أبعادىا، تطورىا، تعريفها،) اجلودة  -

 .وعناصرىا الشاملة اجلودة -

 .ونظامها الشاملة اجلودة إدارة -

 :يلي ما ويشمل ،"التنافسية ادليزة " :الثالث الفصل

 .التنافسية ادليزة ومصادر زلددات -

 .التنافسية اإلسرتاتيجية -
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 .للتنافس العامة االسرتاتيجيات -

 استمارة حتليل خالل من اجلودة إدارة يف التدريب موقع على التعرف فيو سنحاول والذي  :التطبيقي الفصل

 .األسئلة

 .واحللول االقرتاحات بعض إىل باإلضافة إليها، توصلنا اليت النتائج سلتلف ضمناىا  :عامة خاتمة



 إهداء
 
 

 الوجود في شخصين وأغلى أعز إلى جهدي وثمرة نجاحي أهدي

 تقصيري رغم وإحسانا خيرا بهما ربي أوصاني الذين إلى

 وتوفيقي نجاحي سر ودعواتهما وسروري بهجتي سبب هم من إلى

 .آمين عمرهما في وأطال اهلل حفظهما

  قسم العلوم االقتصادية.  إلى كل طلبة

 

 

 

 

 صادق
 

 



 كلمة شكر

 

 

 إلتمام وفقنا الذي تعالى اهلل نحمد شيء كل وقبل أوال       

 .األخرى األعمال وسائر العمل هذا إلنجاز

 العلوم م   التسييرعلوم   قسم  أساتذة لكل الجزيل بالشكر نتقدم ثانيا            

 المشرف المؤطر األستاذ بالذكر ونخص استثناء بدون        

 بنصائحه انا بتعليماته  علي يبخل لم والذي معنا صبورا كان الذي        

 .    وإرشاداته

 نهم      نهمتعاو  على شركة سونلغاز عمال نشكر كما    

 .معنا

  من  .بعيدمن    أو قريب من العون يد لنا مد من كل وإلى  

 

 صادق
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 :الفصل تمهيد

 

 أو للتعديل ،قابلة البشري ادلورد ويكتسبها ديلكها اليت وادلعرفية والعقلية الشخصية السمات أن ادلؤكد من     

 التكنولوجي، تقدمو بناء يف القدرة إدخال من ودتكنو ذكائو، تطوير على بقدرتو يرتبط فيما خاصة التغيَت،

 .وتتطور تنمو عظام قدرات من اإلنسان ديلكو دلا ملفتة نتيجة دتثل القائمة والعلمية العملية الثورات أن واحلقيقة

 أن البد   األنشطة، كافة يف واألدائي اإلنتاجي السلوك حتسُت ألجل واخلربات القدرات من ادلزيد والكتساب     

 :وعليو والتعيُت االختيار لعملييت مكملة وظيفة ىو الذي ادلستمر، بالتدريب وثيقة صلة ذلا تكون

 .؟ وأىدافو أمهيتو ىي وما ؟ التدريب يعترب ماذا 1- 

 .؟ التدريب وإجراءات وطرق مبادئ ىي ما 2- 

 .؟ التدريبية العملية مراحل ىي ما 3- 
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 التدريب عموميات حول  :األول المبحث

 بناء يف ادلنظمات تعتمدىا اليت مقومات التنمية أىم من احلديثة االقتصادية ادلنظمات يف التدريب وظيفة تعد     

 اليت واإلدارية واإلنتاجية ،التقنية اإلنسانية والتحديات الضغوطات على مواجهة وادلستقبل احلاضر يف قادر جهاز

 على وتتوقف أخرى، جهة من اإلنتاج عناصر لكافة األساسي واحملرك جهة من إنسان كونو بالفرد ترتبط مباشرة

 .األداء التنظيمي كفاءة وبالتايل العناصر ىذه كافة كفاءة كفاءتو

 وأهميته التدريب مفهومالمطلب األول: 

 التدريب مفهومأوال: 

 معدالت زيادة إىل تؤدي اليت وادلهارات ادلعلومات من مبجموعة األفراد تزويد إىل يهدف لو سلطط نشاط ىو     

 1. فراداأل أداء

 أداء يف مهارة تكسبو اليت وادلعارف العامل بادلعلومات الفرد تزويد إىل اذلادفة اجلهود تلك بالتدريب يقصد     

 2.وادلستقبلية احلالية العامل الفرد كفاءة زيادة باجتاه ومعارف وخربات مهارات تنمية أو العمل

 فاعليتهم وحتسُت زيادة أجل من ومشاعر العاملُت سلوكيات تغيَت خالل من يتم منظمة عملية ىو التدريب     

 3وأدائهم.

 ادلهنية الناحية من الفرد سلوك خاصة تتناول اجتاىات ذو اجيايب تعديل عملية أنو على التدريب يعرف كما     

واالجتاىات  تنقصو، اليت ادلعلومات وحتصيل اإلنسان ذلا حيتاج اليت ادلعارف واخلربات الكتساب وذلك الوظيفية أو

 يف كفاءتو مستوى رفع جلأ الالزمة من والعادات ، ادلالئمة وادلهارات السلوكية واألمناط ولإلدارة للعمل الصاحلة

                                                           

  .223  ص،  2003، األوىل الطبعة ٬ "البشرية الموارد إدارة " ،اذلييت الرحيم خالد عبد 1 -
 . 208  ص ،2002 ٬"ةالبشري الموارد إدارة في الحديثة االتجاهات" ، الباقي عبد صالح الدين -2
   .270 ص،  2009، وىلاأل الطبعة ، والتوزيع للنشر إثراء ، "(تكاملي استراتيجي مدخل)البشرية الموارد إدارة" ٬ السامل سعيد مؤيد -3
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 يف واالقتصاد السرعة مع فعاليتو وظهور العمل إلتقان الشروط ادلطلوبة فيو تتحقق حبيث ، إنتاجيتو وزيادة األداء

 1 ادلستغرق. الوقت ويف ، ادلبذولة اجلهود يف وكذلك التكلفة،

 المنظمة في الموارد البشرية لتزويد له والمخطط المنظم الجهد ": ىو التدريب أن القول ديكن وأخَتا     

 بشكل واتجاهاتهم سلوكهم وتغيير مهاراتهم وقدراتهم وتنمية وتطوير وتحسين معينة ومعارف بخبرات

 اإلنتاج مستوى رفع وبالتالي بفاعلية والمستقبلية الحالية أداء وظائفهم على األفراد يساعد مما ايجابي

 2." والمنظمة الموظف كل من أهداف وتحقيق

 ثانيا: أهمية التدريب  

 السياسية أبعادىا جبميع الشاملة بالتنمية متزايدا اىتماما - كلها تكن مل إن - العامل دول معظم تويل     

 واستثمارىا البشرية الطاقات تطوير على الدول ىذه وحترص ،واحلضارية والروحية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

 الكفاءة ىذه أن بيد ،اإلنتاجية اتهمقدر وحتسُت أدائها مستوى ورفع تأىيلها ومتابعة تدريبها طريق عن وذلك

 الذات على واالعتماد اإلنتاج زيادة يف ، عليها يعول اليت وبالدرجة ، حتقيقها ديكن ال الراقية وادلهارة العالية

 بعد حىت والتقنية، ادلعرفة حديث من يستجد مبا األفراد تزود مستددية وتنمية مستمر تدريب من والبد   الوطنية،

 دلرحلة ادلكمل اهنكو  يف تكمن التدريب أمهية فإن وعليو التأىيل، ومؤسسات األويل اإلعداد مراحل من انتهائو

 ادلختلفة. وادلهن الوظائف يف لألفراد األويل اإلعداد

 متطلبات السوق، ودلسايرة للعاملُت ادلتميز األداء على للحفاظ ادلهمة الوسائل إحدى التدريب يعترب كما     

  .ةللمنظم الشامل والتطوير النجاح يف ادلسامهة وبالتايل ، والعمالء العاملُت رضا حتقيق وسائل من وىو

 

                                                           
   .36  ص،   1993، القاىرة ، الكتب عامل ، " والتنمية التدريب " ،يادلرع مجال زلمد -1
  .303 – 302 ص،  2008،األوىل الطبعة ، " والعشرين الواحد القرن في ٬ البشرية الموارد إدارة" ، غالصبا  نعيم زىَت ة،در  إبراىيم الباري عبد -2
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 1ويرى البعض أن أمهية التدريب تكمن على مستويُت مها:

 : في وتتمثل الموظف مستوى على التدريب أهمية  -1

 . العمل رلال يف جتربتو وتعميق باجلديد ادلوظف تعريف     - 

 . وادلنظمة العمل عن ادلوظف رضا زيادة     - 

 . الضغوط من واحلد للعمل ادلوظف لدى الدافعية زيادة      -

 . وحتسينو ادلوظف إنتاجية زيادة      -

 . اجلديدة ادلهام وتويل للتقدم ادلوظف إعداد     - 

 : المنظمة مستوى على التدريب أهمية -2

 وحتسُت للمنظمة ادلتاحة ادلوارد استثمار أجل من والتعاون اجلماعي العمل مهارات تنمية على يساعد  -

 . اإلنتاجية

 . ادلناسبة احللول ووضع ادلشكالت حتليل على ادلنظمة قدرة زيادة إىل التدريب يؤدي     - 

 فيها. األداء وكفاءة فاعلية على مباشرا تأثَتا يؤثر أنو كما منظمة ألي بالنسبة ضروريًا نشاطًا التدريب يعترب    - 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81 ص  ، 2001، األوىل الطبعة ، "البشرية الموارد وتنمية التدريب سيكولوجية "،الفتاح رأفت عبد -1
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 التدريب ومكونات أهدافالمطلب الثاني: 

 التدريب أهدافأوال: 

 وضوح مبدى تدرييب برنامج أي صلاح ويرتبط لتحققها التدريب يسعى اليت الغايات ىي التدريب أىداف     

 1وتكمن يف: التدريبية العملية مراحل مجيع يف أساس عامل التدريبية األىداف حتديد أن ذلك ، أىدافو وحتديد

 .لديو ادلعنوية الروح رفع يف ذلك يساعد مث ومن عملو عن راضًيا جيعلو شلا قدراتو وتطوير الفرد أداء حتسُت- 

 . العاملُت بُت اإلنسانية والعالقات العمل ضلو السليمة االجتاىات بعض تنمية- 

 أكثر جتعلهم اليت اإلدارية وادلعارف والنظريات والتقنية العلمية وادلستحدثات بادلعلومات ادلتدربُت تزويد- 

 . التغَتات ىذه مواكبة على قدرة

 . مهنتهم ووظائف بواجبات القيام بكيفية ادلتدربُت تعريف- 

 رتق إىل يؤدي مبا الدراسات من النابعة واحللول واآلراء األفكار تطبيق كيفية على ادلتدربُت مساعدة- 

 . وادلمارسُت ادلنظرين بُت الفجوة

 متهمشكال ومواجهة ناحية من أعماذلم مع التكيف من ديكنهم مبا ادلبدع التفكَت على ادلتدربُت قدرة زيادة- 

 . أخرى ناحية من عليها والتغلب

 . والنفقات واجلهد الوقت ضياع وعدم أعماذلم أداء يف األخطاء من اإلقالل- 

 

 

 

                                                           
 . 55ص  ،2008 االردن، والتوزيع، عمان للنشر زىران ، دار"البشرية الموارد وتنمية التدريب "،عساف ادلعطي عبد - 1
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 التدريب مكوناتثانيا: 

 وديكن ادلطلوب، األدائي سلوك الفرد رلملها يف تستهدف متعددة، مكونات على التدريبية العملية تنطوي

 1:يلي فيما ادلكونات ىذه بلورة

 التدريب، مبوضوع ادلرتبطة والقوانُت، والقواعد النظريات، األسس، ادلكون، ىذا يوفر :المعرفي المكون

 .التجرييب اجملال يف ادلعارف من كل جديد وإيراد منها، القدمي وبعث إيقاظ مستهدفا

 الفردية الكفاءة إنشاء إىل ادلتاحة للقدرات األدائية الكيفية وتطوير وتنمية إكساب المهاري: المكون

 .والتنظيمية

 أو وادلعتقدات، واألفكار اآلراء امتصاص على تعمل اليت ادلباشرة، اخلربات توفَت االتجاهي: المكون

 .التدريبية العملية إليها سعت اليت السلوكية، أىداف التغيَت حيقق مبا تغيَتىا، أو تعديلها،

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .45ص  ،2006 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ٬"اإلداري التدريب "،العزاوي صلم -1
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 التدريب وإجراءات وطرق مبادئ :الثاني المبحث

سنتطرق يف ىذا ادلبحث إىل سلتلف ادلبادئ األساسية اليت يرتكز عليها التدريب، اضافة إىل طق وأنواع      

 التدريب ادلتواجدة داخل ادلنظمة.

 التدريب مبادئالمطلب األول: 

 إرشادية كمعايَت تصلح اليت من ادلبادئ رلموعة إىل التدريب حول ادلوسعة والدراسات البحوث توصلت     

 1:يلي ما ادلبادئ أىم ومن ادلنظمة، ومصلحة ما يتماشى االجتاه وتغيَت وادلعرفة ادلهارة لنقل

 :المتدرب لدى الدافع خلق -

 وادلهارات ادلعارف التعلم واكتساب سرعة على ذلك ساعد كلما ادلتدرب لدى قويا الدافع كان فكلما

 التقدير إضفاء الًتقية، الدخل، لزيادة وسيلة ( فيو ادلتدرب يرغب هبدف التدريب ربط ىذا ويعٍت اجلديدة،

 .تدريبو ويعاد حاليا العمل يؤدي الذي القدمي الفرد من أقوى اجلديد الفرد الدافع لدى أن شك وال (اخل للعمل...

 :المتدرب تقدم متابعة -

 للمتدربُت تعطى اليت ادلعلومات التخصصية حجم بُت عالقة وجود إىل الدراسات من العديد أشارت

 دلا السليم الفهم وإمنا ادلهارة، الكتساب ذاهتا حد يف تكفي ال كثرة ادلعلومات لكن التعلم، يف والفاعلية والسرعة

 .واستيعاهبا ىذه ادلعلومات تعنيو

 :للتدعيم ببرنامج التدريب ربط -

 ومن .والعقاب للثواب الناتج بنظام األثر أو النتيجة ربط منم البد التدريب خالل من ادلهارات تعلم بعد

 .اصلاز من الفرد بو قام دلا الشكر األجر، توجبو زيادة للًتقية، فرص وجود االجيابية ادلدعمات
                                                           

 .66، ص 2008 ، الثانية الطبعة مصر، ، القاىرة والتوزيع، لنشر الفاروق دار ٬"الفعالة التدريب وسائل" ،العامري خالد ترمجة ىارت، لوي -1
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 :للمتدرب العملية الممارسة -

 ادلناسب والوقت الفرصة، ادلتدرب وإعطائو مشاركة من بدا فال بفاعلية، وادلعرفة ادلهارة تكتسب لكي

 .العمل بيئة يف موجود ىو دلا مشاهبة التدريب مكان يف والوسائل التدريبية األدوات توافر من بد   ال للتعلم

 :المتدربين اختيار -

 الربامج من عددا أن إال العاملُت اجلدد، جلميع ضروريا يكون أن ديكن التدريب أن من الرغم على

 اختيارىم يتم معينُت أفرادا أن احلقيقة إن بالتدريب، يظهرون اىتمامهم الذين للعاملُت ختصص أن ديكن التدريبية

 .للتدريب ذلم وحافزا دافعا ذاتو حد يف أن يعترب ديكن للتدريب

 المدربين: اختيار -

 ىناك أن من الرغم على ادلدربُت، وكفاءة على اىتمام مباشر بشكل تدل التدريبية الربامج فعالية إن 

 . كبَتة بعناية يتم أن جيب اختيارىم أن إال التدريب، جهاز إىل ادلديرين وادلشرفُت بعض لضم أسبابا

 المدربين: تدريب -

 بسبب فشلت التدريبية الربامج من فكثَت مدرين، الذين سيصبحون أولئك بتدريب القيام الضروري من

 .تدريبو أو بتعليمو يقوم أن ديكن جيد بشكل شيء فعل على شخص قادر أي أن االعتقاد

 :التدريب أساليب -

 1.سيقدم الذي التدريب لنوع مناسبة تكون أن جيب    

 

 

                                                           
 .  66العامري، مرجع سبق ذكره، ص  خالد ترمجة ىارت، لوي -1
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 التدريب وأنواع طرقالمطلب الثاني: 

  التدريب طرقأوال: 

 1:أساسيتُت رلموعتُت إىل التدريب طرق تصنيف ديكن

 :الوظيفي الموقع في التدريب :األولى المجموعة

 ومن ىذا، يومنا حىت انتشارا التدريب وأكثرىا أساليب أقدم من العمل أثناء أو العمل موقع يف التدريب يعترب     

 البشرية ادلوارد إدارة بُت توزيعها من بدال واحد شخص يف التدريب تًتكز مسؤولية أن األسلوب ىذا شليزات

 ما ذلذا األسلوب جتسيدا الطرق ىذه أكثر بُت ومن التدريب، فعالية من يزيد الذي األمر على العمل، وادلشرف

 :يلي

 :المهنة ممارسة طريقة. 1

 بُت تًتاوح قد الفًتة ىذه العمل عامل إىل دخولو قبل معينة دلهنة ادلتدرب إعداد على الطريقة ىذه تنطوي     

 التدريب فًتة خالل أجر للمتدرب يدفع األحيان أغلب ويف تعلمها،  ومتطلبات ادلهنة نوع بسحبسنة(   2-5)

  .ادلهن نفس يف للعاملُت ادلدفوعة األجور من أقل

 :الوظيفي التعليم طريقة. 2

 :ىي خطوات ثالث وتتضمن الصناعي، التدريب من جزءا الطريقة ىذه تعد    

 .العمل  وإجراءات متطلبات حول تدرييب برنامج يف ادلتدرب إحلاق -

                                                           
جامعة  ختصص إدارة واقتصاد ادلؤسسة،  ،يف العلوم االقتصادية رسالة ماجيسًت ٬"دور العملية التدريبية في رفع الفعالية التنظيمية للمؤسسة"، اذلامشي بعاج -1

 . 55، ص 2668 -2667، 3اجلزائر 
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 معلومات إىل إضافة فيها، يؤدى اليت والظروف العمل وضوابط نظام حول نظرية زلاضرات تقدمي -

 .والثانوية الرئيسية بادلهام تتعلق

 .العملي الواقع إىل النظرية ادلعارف لنقل فعليا العمل وشلارسة لتجريب للمتدرب الفرصة هتيئة -

 :الوظيفي التناوب. 3

 النقل عملية يصحب أخر، إذ إىل عمل من أو أخر إىل قسم من العاملُت نقل يتم األسلوب ذلذا وفقا     

 ويساعد الوظائف، يف للتنويع رلاال العاملُت ىذا األسلوب دينح إليو، ادلنقول اجلديد العمل على وتوجيو تدريب

 .الوظائف بعض يف العاملة األيدي قلة يف ادلتمثلة االستثنائية مواجهة الظروف على ادلنظمة

 :للعمل مماثلة بيئة في التدريب. 4

 من مناذج أي األصلي، مكان العمل يف موجود ىو دلا رلهز مكان هتيئة يستلزم التدريب من النوع ىذا    

 .العمل يف العامل يستخدمها اليت واآلالت ادلكائن

 :العمل نطاق خارج التدريب :الثانية المجموعة

 األعمال بعض تقتضي عندما عملهم احلايل عن بعيدة أماكن يف للتدريب موظفيها إرسال إىل ادلنظمة تلجأ     

 لعملية تعطيل أي عليو يًتتب ال التدريب أن األسلوب ىذا مزايا توفَتىا، من ديكن ال ادلهارة من عالية مستويات

 إىل حيتاج كما ادلهارة والكفاية من عالية درجة إىل وحيتاج التكاليف باىظ أنو ادلشكلة كن ال يف ادلنظمة، اإلنتاج

 1:يأيت ما العمل موقع التدريب خارج أشكال ومن األحيان، بعض يف خاصة جتهيزات

 

 

 

                                                           
  . 56مرجع سبق ذكره، ص  ،اذلامشي بعاج -1
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 :المحاضرات. 1

 وناجحة، مفيدة الطريقة تكون ىذه أن وباإلمكان ، الطرق أقدم ومن شيوعا اخلارجي التدريب أكثر من     

 جوانب بعض يف ادلقًتحات وتقدمي ادلناقشة إجراء أو فرصة التعبَت الدراسة دتنح ال أهنا إليها يوجو نقد أىم أن إال

 .احملاضرة

 :العمل وحلقات والمؤتمرات الندوات. 2

 وبُت وادلتدربُت، ادلدرب بُت ادلؤدتر أو الندوة قاعة داخل والتفاعل باحلركة تسمح التدريبية الطريقة ىذه    

 ادلهارة من عالية درجة على يكون أن احللقة أو ادلؤدتر أو الندوة قائد على ويتوجب أنفسهم، وادلشاركُت ادلتدربُت

 .احللقة أو الندوة أو للمؤدتر اجليد النجاح لضمان ادلطروحة ادلواضيع يف

 :الحاالت دراسة. 3

 التحليل على القدرة ادلتدرب يف تنمي إذ والوسطى، العليا اإلدارية للقيادات التدريبية الطريقة ىذه تستخدم    

 .ادلشكالت حل على والقدرة ادلنطقي، واالستنتاج

 احلياة مواقف من غالبا مستمد معُت إداري لوضع واألرقام بالكلمات سلتصر وصف عن عبارة واحلالة   

 بعد احلالة طرح مث ادلوضوع عن نظرية مبقدمة البدء أو مقدمة، بدون احلالة بعرض إما الطريقة ىذه وتبدأ الواقعية،

 .ذلك

 :الدور تمثيل. 4

 ىذه وتقوم وادلعايشة، التأثَت درجة يف عنها خيتلف لكنو احلالة دراسة مع كبَت حد إىل األدوار دتثيل يتشابو

 نتيجة ادلنظمات يف احلدوث الشائعة ادلشاكل من مشكلة أو حالة أو معُت موقف افًتاض أساس على الطريقة

 ويطلب ادلطروحة ادلشكلة يف معينا دورا ادلتدرب إعطاء ادلدرب يقوم مث اإلنسانية أو اإلدارية أو التنظيمية العالقات

  .بو اخلاصة القرارات كل واختاذ بتمثيلو القيام منو
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 :والبصرية السمعية الوسائل. 5

 والوسائل ادلغلقة، التلفزيونية الدوائر الفيديو، مثل احلديثة والبصرية السمعية الوسائل الطريقة ىذه تستخدم

 إىل جنبا باستخدامو التدرييب األسلوب ىذا صلاح ويتأكد الشرائح، عرض آالت األفالم، السبورة، :مثل التقليدية

 1.والندوات كاحملاضرات األخرى التدريب طرق مع جنب

 التدريب أنواع ثانيا:

 2:يأيت كما يف ادلنظمة للفرد الوظيفية الرحلة أثناء للتدريب، أنواع ثالثة بُت التمييز ديكن

 :التأهيلي التدريب. 1

 ىذه تتحول مث يتعلمو، أن يستطيع ما أي استعدادات، من لو يتوفر دلا وفقا التعليم لنوعية الفرد يرشح     

 رحلة بداية يف التدريب، يقوم مث حاال، يؤديو أن الفرد يستطيع ما أي قدرات، إىل التعليم خالل من االستعدادات

 من فيض مع ادلطلوبة، االجتاىات الالزمة،وكذا ادلهارات بإكسابو وظيفتو، يتسلم أن وقبل الوظيفية، الفرد

 يكشف شلا ذلك إىل وما والزمالء، ادلشرفُت، وأمساء األداء، وقواعد واجباتو، وحقوقو، هبا، العمل ونظام ادلعلومات

 .ادلنظمة عن لو

 :)التطويري( التنموي التدريب. 2

 والعمل اجلديدة، ادلعارف توفَت خالل من واجلديد، القدمي بُت الفجوة سد إىل التدريب من النوع ىذا يسعى     

 يف جديد كل يتعامل أن وليستطيع فاتو، مبا الفرد ليلحق -الوجيزة -التدريب فًتة يف ادلهارات وترقية زيادة على

 حياة طيلة النوع ىذا ويستخدم الضيوف، مع التعامل وأساليب احلاسوبية، ادلعلومات نظم مثل وظيفتو رلال

 .للًتقية يتأىل كان جديد،أو جد كلما ادلوظف،

                                                           
  . 57مرجع سبق ذكره، ص  ،اذلامشي بعاج -1
  .  697-695، ص  2006،الثانية الطبعة ،للنشر وائل دار ٬ "البشرية مدخل استراتيجي الموارد إدارة"  ،عباس سهيلة زلمد -2
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 :التحويلي التدريب. 3

 وظائف إىل وظائف من منها جزء حتويل شانو يكون قد العمالة، يف اسًتاق إحداث ادلنظمة حتاول عندما     

 يصمم مث حتويلهم، ادلرغوب ىؤالء يف كامنة استعدادات اكتشاف من بد   ال ذلك، يتم وحىت أخرى، نوعية

 ىؤالء إكساب مث قدرات، إىل االستعدادات حتويل تعمل ادلعارف من فيض على حيتوي الذي التحويلي، الربنامج

 السلوك إىل األدائي سلوكهم يتحول حىت ادلطلوبة، االجتاىات جرعة وإعطائهم لألداء، الالزمة ادلهارات األفراد

 1.ادلطلوب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  697ق ذكره، ص سبمرجع  ،عباس سهيلة زلمد -1
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 التدريبية العمليةمراحل  : الثالث المبحث

 أىداف لتحقيق ادلتدربُت من لعدد توجو اليت الفرعية والعمليات األنشطة من رلموعة ىي التدريبية العملية     

 .فيو ادلطلوبة اآلثار أو األثر وحتدث معُت تدرييب برنامج يف معينة

 يف توسع فبعضهم التدريبية، العملية تشملها أن ديكن اليت الفرعية العمليات عدد يف الباحثون اختلف وقد     

 :التالية ادلراحل تشمل التدريبية العملية أن القول وديكن اخلطوات، عدد يف ضيق اآلخر والبعض خطواهتا،

 التدريبية البرامج تخطيط الحاجات تحديدالمطلب األول: 

 1:التدريبية الحاجات أوال: تحديد

 للمنظمة معٌت ذا ىادفا نشاطا التدرييب النشاط جعل على يساعد التدريبية لالحتياجات الدقيق التحديد     

 .والنفقات اجلهود من كثَتا ويوفر وادلتدربُت،

 يف فيو مرغوب وضع وبُت قائم وضع بُت مستقبلي أو حايل اختالف أو تناقض وجود تعٍت التدريبية احلاجة     

 ديكن كما مجيعا، النواحي ىذه يف أو االجتاىات أو ادلهارات أو ادلعارف من أي يف أفراد أو وظيفة أو ادلنظمة أداء

 للفرد، الوظيفي السلوك على إدخاذلا ادلطلوب اإلضافات أو التغيَتات أنواع بأهنا التدريبية االحتياجات عن التعبَت

 .التدريب طريق عن كفاءتو ودرجة أدائو وأمناط

 :اآلتية اخلطوات ذو التايل، األسلوب استخدام ديكن فإنو بدقة، التدريبية االحتياجات حتديد أجل ومن

 يعاين الذي القسم أو اإلدارة أي ادلنظمة، يف التدريب تركيز أين سيتم لتحديد وذلك ادلنظمة حتليل -

 .إىل التدريب احلاجة
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 يتعلم أن جيب ماذا وحتديد لدراسة وذلك التدريب، يتضمن حتديد ماذا أجل من وذلك العمليات حتليل -

 .شلكنة كفاية بأكرب عملو أن يؤدي ديكن حىت الفرد

 اليت االجتاىات أو وادلعارف ادلهارات، ىي وما التدريب، حيتاج إىل من حتديد أجل من وذلك الفرد حتليل -

 .حتسينها أو زيادة فيها إىل حيتاج

 :يأيت ما على االطالع خالل من التدريبية االحتياجات معرفة وديكن

 .لتنفيذىا ومهارات خربات من إليو حتتاج وما ادلستقبل، يف للمنشأة التوسعية اخلطط - 

 شاغلها، ومتطلبات وظيفة كل دلهام حتديد من إليو توصلت وما الوظائف وحتليل توصيف نتائج - 

 .ونوعيتو للتدريب فرد كل حاجة دلعرفة موظف كل لدى حاليا ادلتوفرة اإلمكانيات مع ومقارنتها

 األداء يف الضعف نواحي إىل الرؤساء قبل من األداء قياس تقارير تشَت إذ األداء، وتقييم قياس نتائج - 

 .إليو حيتاجون الذي التدريب ونوع مرؤوسيهم،

 .األساليب ىذه على العاملُت تدريب ذلك يتطلب إذ للمنشأة، إدخاذلا ادلنوي اجلديدة العمل أساليب  -

 .استخدامها على العاملُت تدريب ذلك يستدعي إذ لإلنتاج، إدخاذلا ادلراد اجلديدة الفنية اآلالت  -

 وذلك فيها التدريب إىل حباجة أهنم يشعرون اليت النواحي عن بسؤاذلم وذلك أنفسهم، العاملُت آراء - 

 .وكفاءهتم مقدرهتم لزيادة

 1 .تدريب إىل حباجة منهم البعض كان إذا وما أدائهم، مستوى دلعرفة للعاملُت اختبارات إجراء -

  التدريبية: البرامج تخطيط)تصميم( ثانيا:

 :يأيت بإجياز فيما توضيحها ديكن متعددة مبراحل التدرييب الربنامج ختطيط عملية دتر
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 :البرنامج أهداف تحديد. 1

 نتائج عن عبارة ىي األىداف وىذه التدرييب، الربنامج وراء من حتقيقها يؤمل اليت الغايات ىي األىداف

 واجتاىاهتم األفراد، أداء مستوى يف تغيَت من إحداثو يراد ما األىداف وتوضح مقدما، وإقرارىا تصميمها جيري

 حتديد ظل يف التدرييب الربنامج األىداف وضع ويتم التدريبية، ادلادة وضع يتم ذلك ضوء وعلى وسلوكهم،

 .السابقة التدريبية االحتياجات

 :عليها سيدرب التي المهارات نوع تحديد. 2

 وىذه االحتياجات، ذلذه ادلالئمة ادلهارات أو ادلهارة نوع تقرير دور يأيت التدريبية االحتياجات حتديد بعد

 ذات األساسية ادلهارات أو الكتابة، وقواعد وأصول كالقراءة األساسية اللغوية ادلهارات :تكون أن ديكن ادلهارات

 اإلدارية، القيادة االتصاالت، مثل اآلخرين مع العالقات إقامة مهارات أو معُت، عمل ألداء الالزمة الفنية الطبيعة

 .القرارات واختاذ السياسات إعداد التنظيم، التخطيط، مثل الفكرية ادلهارات أو

 :التدريبية المناهج وضع. 3

 االحتياجات ضوء يف حتديدىا ويتم ادلتدربون، عليها سيدرب اليت ومفرداهتا ادلواد أو ادلوضوعات هبا يقصد

 وأن الواقعية، البيئة من نابعا يكون أن جيب ادلطلوبة، األىداف وحيقق جيد التدرييب ادلنهاج يكون وحىت التدريبية،

 1.ومكررة قددية ادلعلومات تكون ال أن وجيب ادلعقولية، بطابع يتسم

 :التدريب أسلوب اختيار. 4

 :منها أو ادلعايَت العوامل من عدد على داعتمباال التدريب أسلوب اختيار ديكن عامة بصفة

 تستدعي الفنية ادلهارات زيادة إىل هتدف اليت التدريبية فالربامج حتقيقو، إىل التدريب يسعى الذي اذلدف  -

 .االجتاىات تطوير أو تنمية إىل هتدف اليت التدريبية يف الربامج تستعمل اليت تلك عن سلتلفة تدريب أساليب
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 باألعمال القائمُت تدريب يف استخدامها ديكن اليت فاألساليب :التدريب زلل الوظيفة أو العمل طبيعة  -

 .ادلهنية باألعمال القائمُت أو ادلشرفُت رلال تدريب يف استخدامها يناسب ال الكتابية،

 ال قد الدنيا اإلدارة مستويات يف ادلشرفُت تدريب تالئم قد اليت التدريبية األساليب الوظيفي، ادلستوى  -

 .والعليا اإلدارة الوسطى مستويات يف ادلشرفُت بالضرورة تالئم

 العالقات على التدريب أسلوب عن خيتلف أسلوبا يتطلب القرارات اختاذ على فالتدريب التدريبية، ادلادة  -

 .اإلنسانية

 احلاالت تعترب حُت يف ادلدة، قصَتة التدريبية للربامج مالءمة أكثر احملاضرة تعترب حيث التدريب، فًتة  -

 .ادلدة الطويلة الربامج حال يف مةئأكثر مال األدوار ودتثيل اإلدارية وادلباريات

 .التكاليف ختفيض ىو اذلدف كان إذا مثاليا أسلوبا احملاضرة تعترب حيث ادلتدربُت، وعدد التكاليف  -

 تزويد ىو التدريب من اذلدف كان إذا مثاليا أسلوبا احملاضرة تعترب حيث والشمول، العمق مستوى  -

 .التدريب ادلرتبطة مبوضوع ادلعارف من قدر وأمشل بأكرب ادلتدرب

 المدربين: اختيار. 5

 الربامج بتخطيط القيام عند االعتبار بعُت الواجب أخذىا اذلامة العناصر من ادلدربُت اختيار يعترب 

 :يأيت ما ادلدرب على اختيار يتوقف التدريبية،

 .استخدامو ادلراد التدريب أسلوب  -

 .للمتدربُت إكساهبا ادلراد التدريبية ادلادة - 

 1.ادلتدربُت نوعية - 
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 :التدريب مكان تحديد. 6

 فيو يتم الذي اجلماعي التدريب :مها رئيسُت نوعُت إىل التدريب تقسيم ديكن التدريب مكان لتحديد 

 .حدة على فرد كل فيو يدرب الذي الفردي والتدريب األفراد، من رلموعة تدريب

 :التدريب فترة تحديد. 7

 إىل برنامج من ادلدة ختتلف إذ تدرييب، برنامج أي لتنفيذ منوذجية زمنية فًتة ىناك ليس أنو القول ديكن 

 :يأيت ما أمهها متعددة العتبارات طبقا آخر

 .يعاجلها اليت ادلشكالت ونوعية وطبيعة التدرييب، ادلنهج - 

 .ادلستخدمة التدريبية األساليب - 

 .للمتدرب ادلنظمة حاجة كسرعة ادلتاحة، اإلمكانات - 

 :التدريبي البرنامج مستلزمات توفير. 8

 ويشمل للتدريب، الالزمة والوسائل واإلمكانات االحتياجات توفَت جيب التدرييب الربنامج بتنفيذ القيام قبل

 يتطلب اليت التصويرية أو اآللية أو البصرية أو السمعية الوسائل أو ادلعدات أو ادلناسب،األدوات ادلكان ىذا

 1.استعماذلا التدريب
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 التدريبية تقييم البرامجو  تنفيذالمطلب الثاني: 

 1 التدريبية البرامج تنفيذ أوال:

 إن .وخطَتة مهمة ادلرحلة وىذه الوجود، حيز إىل وإخراجو التدرييب الربنامج إدارة مرحلة ىي التنفيذ مرحلة     

 قام قد التدرييب ادلخطط كان اليت الربنامج تنفيذ حسن لضمان وجوانب أمورا تراعي أن الربنامج إدارة على

 :وىي ذلا باإلعداد

 :يأيت ما اجلانب ىذا ويتضمن :البرنامج توقيت. 1

 .الربنامج وانتهاء بدء موعد - 

 .الربنامج فًتة خالل التدرييب العمل توزيع - 

 .ادلختلفة التدريبية للموضوعات الزمٍت التتابع تنسيق - 

 :يأيت ما اجلانب ىذا ويتضمن :التدريبية والتسهيالت المرافق. 2

 .الربنامج دلتطلبات وفقا ادلكان اختيار - 

 .ادلتدربُت جلوس طريقة تصميم - 

 .برنامج كل يف الضرورية ادلستلزمات حتديد - 

 :يلي ما ويتضمن :المطبوعات تجهيز. 3

 .علميا بإعدادىا القائمُت من ادلطبوعات استالم - 

 .والتجليد الطباعة إجراءات  -

 .للربنامج العلمية للخطة وفقا ادلتدربُت على التوزيع إجراءات  -
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 1 :وتتضمن :للمتدربين بالنسبة. 4

 ذات اجلهات موافقة والتأكد من ادلناسب الوقت يف الربنامج يف االشًتاك دعوات وصول من التأكد -

 .اشًتاكهم على العالقة

 .وعناوينهم ووظائفهم ومؤىالهتم، بأمسائهم، قائمة إعداد  -

 .ذلم اإلقامة أماكن هتيئة  -

 .التدرييب الربنامج فيو يعقد الذي ادلكان إىل وصوذلم تأمُت  -

 :يتضمن :للمدربين بالنسبة. 5

 .ادلناسب الوقت يف هبم االتصال - 

 .ادلدرب يطلبها اليت ادلستلزمات توفَت  -

 .ادلناسب الوقت يف ادلدرب يستحقها اليت ادلخصصات دفع  -

 .مناسبة بكلمات للمشاركُت تقدديو على احلرص - 

 :يلي ما يتضمن ،البرنامج افتتاح. 6

 .ادلناسب الوقت يف الربنامج افتتاح - 

 .للمشاركُت ومتطلباتو الربنامج أىداف شرح - 

 .ادلشاركُت توقعات على التعرف - 
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 1 التدريبية تقييم البرامج ثانيا:

 اليت اإلجراءات تلك"بأنو التقييم تعريف وديكن التدريب، نشاط من أساسيا جزءا يعترب التدرييب الربنامج تقييم     

 ومدى ادلتدربُت كفاءة تقاس كما ادلرسومة، أىدافها حتقيق يف صلاحها ومدى التدريبية الربامج كفاءة هبا تقاس

 العمل التدرييب. بتنفيذ قاموا الذين ادلدربُت كفاءة هبا تقاس وكذا فيهم، إحداثو يف التدريب صلح الذي التغَت

 :يأيت ما إىل هتدف التدريبية الربامج أن القول ديكن التعريف ىذا من

  .الربنامج تنفيذ خالل حدثت اليت الثغرات معرفة -

 .للمتدربُت التدريبية ادلادة ونقل التدريب بعملية قيامهم يف ادلدربُت صلاح مدى ومعرفة حتديد -

 .التدريب من ادلتدربُت استفادة مدى عن واضحة صورة إعطاء -

 ما نذكر ومنها عملية التقييم، يف ادلناسبة األساليب إتباع من بد فال السابقة األىداف حتقيق جلأ ومن -

 :يأيت

 االستبانة:- 

 شكل على موضوعية معايَت تتضمن استمارة التدرييب الربنامج من االنتهاء بعد ادلتدربُت على توزع    

 من إذن اخل،....الربنامج وتنفيذه ختطيط أسلوب بادلدربُت، رأيهم عن معربين عنها، جيبون أو استفسارات أسئلة

 .رأيو إلدالء للمتدرب احلرية لتًتك فارغة االستمارة وقد تكون الضعف، ونقاط الثغرات على التعرف ديكن اإلجابة

 المباشرة: المالحظة- 

 مبا ادلتدربُت اجتاه الربنامج فعل ردة ومالحظة مراقبة طريق عن وادلدربُت التدرييب الربنامج تقييم ديكن    

 .التدريب على ادلشرفة واذليئة ادلدربون فيهم
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 الفصل: خالصة

 

 ادلناسبة الطرق اختيار جيب فعالة تدريبية إسًتاتيجية إىل للوصول وأن   القول ديكن الفصل ذلذا ةالصكخ     

 يتم أساسها على اليت التدريبية، واالحتياجات ادلواقع حتديد بعد وذلك تدريبهم، سيتم الذين األشخاص وتعيُت

 اذلدف إىل الوصول بغية التدريب وعوائد تكاليف حتديد البشرية ادلوارد إدارة على ذلك جانب إىل التدريب،

 .ذلك من ادلرجوة األىداف حتديد دون التدريب إجراء ديكن فال التدريب، وراء من االسًتاتيجي
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 :الفصل تمهيد

 

 فرتة إذل ادلنهج ىذا بروز ينسب األعمال منظمات يف اجلودة مناىج أحدث من الشاملة اجلودة إدارة تعترب     

 الدولية األعمال منظمة يف خصوصا االنتشار، واسعة لو تطبيقات اليوم وصلد العشرين القرن من الثمانينات

 .اخلدمات ورلال السلع رلال من كل يف ادلتقدمة، البلدان يف األعمال ومنظمات

 ادلنافسة خضم يف والبقاء النجاح لضمان أسلوب فهي .التجاري للعمل التقليدية للطريقة تطويرا أيضا وتعترب     

 .بالعقالنية الغالب، يف الشاملة اجلودة إدارة تتسم كما العادلية،

 :التالية التساؤالت طرح يتم ذلك ضوء وعلى

  .وأدواهتا ؟ أبعادىا وما اجلودة ؟ ىي ما -

  ومبادئها ؟. عناصرىا، أسسها، ىي ما ؟ الشاملة اجلودة ىي ما -

 .نظامها ؟ ىو وما الشاملة ؟ اجلودة إدارة ىي ما -
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 الجودة : عموميات حولاألول المبحث

إضافة إذل  إذل مفهوم اجلودة، أوجهها، أن نتطرق دة الشاملة، ال بد  إذل مفهوم إدارة اجلو  أن نستعرضقبل      

  أبعادىا وأخًنا إذل سلتلف أدواهتا.

 الجودة المطلب األول: مفهوم وأوجو

 الجودةمفهوم أوال: 

 :ادلفهوم ىذا رواد يراىا كم للجودة تعاريف عدة ىناك

 ربقيق على قدرهتا تؤدي اليت اخلدمة أو واخلصائص للسلعة الصفات رلموعة : "اجلودة دبصطلح يقصد     

 1 ."الرغبات

 تعين ال والضمنية، فاجلودة ادلعلنة ومتطلباهتم، الزبائن حاجات تلبية دلدى مقياس" : عن عبارة اجلودة وأيضا     

 2 ."وتوقعاهتم الزبائن حلاجات ترمجة أو للمواصفات ادلطابقة ببساطة وإمنا التميز بالضرورة

 التصنيع، اذلندسة، التسويق، من ادلتأيت اخلدمة أو السلعة خلصائص الكلي ادلزيج : "بأهنا اجلودة كما تعرف      

 3 ."العميل توقعات االستعمال يف اخلدمة أو السلعة ستليب من خاللو والذي والصيانة،

 

 

 

                                                           
  . 18 ص  ، 1995 القاىرة، ط والتوزيع والنشر للطباعة الغريب دار ،"0999لاليزو  التأىيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة" السلمي، علي -1
  .  26ص  ، 1995األوذل،  الطبعة بدمشق، الفكر دار ،" 0999االيزو – الجودة إدارة أنظمة لتطبيق عملي دليل" الياس،  سهيلة السلطي، مأمون -2
   .29 ص ، 2008ط  والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري ردا ،"الشاملة الجودة إدارة" قدادة،  عيسى الطائي، اهلل عبدرعد  -3
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 خاللها من قادرة لخدمة، تكون تقديمها أو لسلعة المؤسسة إنتاج ": ىي اجلودة أن القول ديكن وأخًنا     

 لديهم، والسعادة الرضا وتحقيق مع توقعاتهم يتفق الذي بالشكل ، عمالئها ورغبات باحتياجات الوفاء

 1 ."فيهما التميز بصفة الخدمة تقديم أو السلعة، إلنتاج موضوعة سالفا مقاييس خالل من ذلك ويتم

 الجودة أوجوانيا: ث

 2للجودة وىي كاآليت: أوجو عدة على للرتكيز تذىب قد سابقا إليها ادلشار اجلودة تعاريف إن

  التصميم: جودة. 1

 وىي .معٌن سوقي ولقطاع معينة بكلفة العملية أو للمنتج احملددة اخلصائص إذل التصميم جودة تشًن     

 يؤثر الذي ، التصميم يف جانب واىم. عليها ادلتفق(اخلصائص) للمتطلبات التصميم مالءمة حسن دلدى مقاييس

 :نوعٌن وىي ادلواصفات، ،ىي لو اجلودة مستوى يف

 الوظيفية: المواصفات -أ

  .ألجلها يطلب اليت الوظيفة ويؤدي ادلنتج هبا يعمل اليت بالكيفية وتتعلق

 المنتج:  مواصفات- ب

  ادلنتج. صنع بكيفية وتتعلق

 خصائص ربديد يف تساىم ،اخل....ادلالية اذلندسة، والعمليات، اإلنتاج التسويق، إدارات من كل ون  أ حيث     

 .التصميم جودة مستوى يف تؤثر وبالتارل ادلنتج،

 

 

                                                           
   .25 ص  ، 2004 ط ،" الشاملة الجودة إدارة" احلمارل،  زلمد بن راشد ترمجة وآخرون، – بسرتفيلد يدل -1
 .  31، مرجع سبق ذكره، ص ومن معو الطائي، اهلل عبدرعد  -2
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 المطابقة: جودة. 2

 من األساليب العديد ادلنظمات وتعتمد الفعلي، ادلنتج يف التصميم جودة مستوى ربقيق مدى عن تعبًن ىي     

 وازباذ األسباب ربليل ،أو وإصالحو ادلعيب عن والكشف إجياد أو ادلعيب، منع مثل ادلطابقة جودة على للسيطرة

 يلعب ادلطابقة جودة على السيطرة يف ادلنظمة تعتمده وما .أساليب عدة من مزيج أو التصحيحية، اإلجراءات

 .ادلنتج كلفة على التأثًن يف دورا

 األداء: جودة. 3

 جودة من لكل دالة األداء جودة وتعترب استعمالو، عند العميل من ادلنتج وقبول إدراك حسن مدى ىي     

 1.أمرا ضروريا الثالث اجلودة جوانب بٌن العكسية التغذية توفر فان ىنا من .ادلطابقة التصميم وجودة

 الجودة أدواتو  أبعادالمطلب الثاني: 

 الجودة أبعادأوال: 

 أو اخلصائص تلك ربديد رلاالت من البد لذلك ادلنتج، خبصائص اجلودة وأوجو اجلودة تعريف يرتبط     

 الستة اجلودة أبعاد نوضحومن خالل ىذا  .اجلودة أبعاد عليها يطلق ما وىي اجلودة عليها تنصب اليت أصنافها

  :يلي كما احلاضر الوقت يف دقة األكثر فهي التصنيف

  .يف الصورة والوضوح اللون، :مثل للمنتج األساسية اخلصائص يوضح :األداء 1- 

 جهاز حالة يف بعد عن السيطرة توفر مدى :مثل للمنتج األساسية غًن اخلصائص يوضح :المظهر 2- 

 2 .التلفزيون

                                                           
 .   31ومن معو، مرجع سبق ذكره، ص  الطائي، اهلل عبدرعد  -1
   .35السلمي، مرجع سبق ذكره، ص  علي -2
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 تلك وطول معينة، زمنية فرتة خالل عطل دون بكفاءة بالعمل ادلنتج استمرار احتمالية :المعولية 3- 

 .الفرتة

 .لو ادلتوقع العمر وىو ، للمنتج التشغيلي العمر طول مدى :المتانة  4-

 الالزمة الفرتة وطول الكلفة، وارتفاع الصعوبة حيث من ادلنتج إصالح إمكانية مدى :للخدمة القابلية 5- 

 .للتصليح

  1 اخل....رائحتو مذاقو، مظهره، يبدو كيف :الجمالية 6- 

 2 الجودة أدواتثانيا: 

 التتابع التنظيم، التعريف، عدة مثل جوانب من واألنشطة العمليات فهم على األفراد تساعد أدوات ىناك     

 يشكل واستخدامها األدوات تلك على التدريب وان ، منها واألولوية لكل األمهية هبا، ترتابط اليت العالقات بينها،

 :أدناه مبٌن ىو كما ىي األدوات ىذه.ادلنظمة يف ذلم يتم الذي "التمكٌن" من جانبا

 أو سلبية جيدة، غًن أو )جيدة أحداث معينة بوقوع اخلاصة البيانات ومجع لتسجيل أداة التأكد: استمارة. 1

 من التأكد ىو منها الرئيسي والغرض ،زمنية فرتة خالل تتكرر عملية هبا( ألية مرغوب غًن أو هبا مرغوب اجيابية،

 ودبا عديدة أشكاال أن تأخذ ديكن بل االستمارة، ذلذه ثابت شكل يوجد وال .ودقة بعناية مجعت أن البيانات

 :األداة ىذه الستخدام التالية اخلطوات إتباع وجيري حوذلا،البيانات  ومجع مالحظتها اجلاري احلالة مع يتناسب

  البحث. موضوع للحالة ادلمكنة األحداث أنواع ربديد -

 مشاىدة. لكل القياس وحدة ربديد -

 ادلشاىدة. توقيتات ربديد -

                                                           
 .   35السلمي، مرجع سبق ذكره، ص  علي -1
   .60الياس، مرجع سبق ذكره، ص  سهيلة السلطي، مأمون -2
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 .واختباره االستمارة شكل تصميم -

 للمتغًن معينة فئة حدوث تكرار منها كل ديثلادلستطيالت  من رلموعة حيتوي بياين شكل التكراري: المدرج. 2

 البيانات ادلتعلقة وسبثيل لعرض التكراري ادلدرج يستخدم اجلودة رلال ويف اخلصائص، رلموعة من معينة خاصية أو

 ربديد أو لتمييز يستعمل أن وديكن البيانات الرقمية، تعطيو أن ديكن ال عنها واضح تصور إلعطاء معينة حبالة

 .للمشكلة الرئيسية األسباب

 يف واألمهية األولوية إعطائها جيب ادلشاكل اليت لتحديد اجلودة رلال يف باريتو ربليل يستخدم باريتو: تحليل. 3

 أن تعين اليت (20/80) قاعدة أو دببدأ باريتو ربليل إذل البعض يشًن الكبًنة، لتأثًناهتا غًنىا، قبل واحلل ادلعاجلة

 معظم إليها تعود اليت القلة احليوية ىي األسباب وىذه األسباب، % من20إذل  تعود ادلشكالت % من80

   :التالية اخلطوات نعتمد األداة ىذه أوال الستخدام ومعاجلتها هبا االىتمام جيب واليت ادلشاكل

  .البحث موضوعة ادلشكلة حلدوث احملتملة باألسباب قائمة وضع -

 .البيانات ذبمع خالذلا اليت الفرتة الكلف(، الزمن، التكرار،( منطي مقياس ربديد -

 .الفرتة خالل القياس لنتيجة وفقا األسفل( إذل األعلى من) نازليات) األسباب)الصفات ترتيب -

ادلقياس  لقيم األيسر العمودي العيوب( واحملور أنواع :مثل )الصفات لألسباب األفقي احملور خيصص -

 .ادلتجمعة ادلئوية للنسب األدين واحملور العمودي كلف(، وقت، )تكرار،

 . خاصية أو سبب لكل ادلئوية النسب إجياد يتم -

 نقطة مالحظة خالل من ادلشكلة، يف كبًن دور تلعب اليت األسباب وربديد الرسم ربليل يتم -

ربقق  اليت األسباب تلك أوجد النقطة، تلك مثل تتضح دل وان يف اضلرافو، بالتسارع بعدىا يبدأ اليت االنكسار،

 1.أكثر أو % 50 الرتاكم نسبة

                                                           
    .61الياس، مرجع سبق ذكره، ص  سهيلة السلطي، مأمون -1
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 فعل اخلام للبيانات ديكن وال بٌن متغًنين، للعالقة صورة لعرض االنتشار شكل يستخدم االنتشار: تحليل. 4

 استخدام كيفية أما .الثاين يف للتغًنات سببا ديثل ادلتغًنين أحد أن السببية، وىل العالقة فحص منو واذلدف ذلك،

 :التالية اخلطوات وفق فيجري اجلودة األداة يف ىذه

 ادلتغًنين قياس جيري اآلخر، ادلتغًن الظاىرة وسبثل معينة، ظاىرة يف تسببو يف يعتقد الذي ادلتغًن ربديد يتم -

 .مرة كل يف

 العمودي احملور وخيصص سببا )ادلتغًن ادلستقل(، ديثل انو يعتقد الذي للمتغًن األفقي احملور خيصص -

 ).ادلعتمد )ادلتغًن اجلاري دراستها الظاىرة ديثل الذي للمتغًن

  . 1 رقم اخلطوة يف بالقياس عليها احلصول مت اليت النقاط رسم يتم -

 .عدمها من متغًنين بٌن عالقة وجود ربديد نستطيع االنتشار ومنط شكل مالحظة خالل من -

 أن ديكن ال لكنو ادلشكلة، أسباب عن للتعبًنمنظمة  طريقة والتأثًن السبب ربليل إن والتأثير: السبب تحليل. 5

 أو الرئيسي السبب ربديد إذل يقود ال انو كما االفرتاضات، لتلك واالختبار العلمي الفحص عن بديال يكون

 1 .احملتملة األسباب بٌن من اجلذري للمشكلة

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
    .62مرجع سبق ذكره، ص  الياس، سهيلة السلطي، مأمون -1
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 الشاملة الثاني: الجودة لمبحثا

 يف خاصة منها ادلرجو األداء أجل ربقيق من اإلدارة تتبناىا اليت ادلفاىيم من الشاملة اجلودة مفهوم أصبح     

 .باستمرار مواكبتها تتطلب اليت احلديثة السريعة، والتكنولوجيات التحوالت دييزه ما زليط

 الشاملة الجودة وأسس المطلب األول: تعريف

 الشاملة الجودة تعريفأوال: 

 :يلي ما أمهها من الشاملة اجلودة زبص تعاريف عدة ىناك

 السعر، ادلعاملة، مثل: وتوقعاتو مطالب الزبون كافة تلبية يف اخلدمة أو السلعة سبيز" ىي:  الشاملة اجلودة     

 1 ". ادلطلوب الوقت يف تقدمي السلعة اإلضافية، اخلدمات الوفرة،

 التحكم بواسطة وتطوراهتا وادلستعملٌن، الزبائن حاجات مع ادلستمر التكيف " :أهنا على يعرفها من وىناك     

 2 ". ادلؤسسة ووظائف نشاطات مجيع يف

 تعتمده الذي األساسي ادلبدأ وصف خالل من أوذلا : "األقل على أوجو ثالثة من تعريفها ديكن     

 ادلستهلك عن لدى الوالء ربقيق :إذل تسعى فهي سلرجاهتا خالل من وثانيها ،"الكلي للعميل اإلخالص"وىو

 العمل فرق ويشجع يدعم مناخ ديكن، ربقيق ما أقل إذل والوقت الكلف تقليص يفوقها، ما أو توقعاتو تلبية طريق

 والعناصر واألساليب األدوات خالل من ثالثها أما ادلستمر، التحسٌن والتحفيز للعاملٌن، الرضا من مزيد إذل ويقود

                                                           
  .  35، ص 1 ط ،عمان ،للنشر وائل دار ، " الشاملة الجودة إلدارة الكاملة المنهجية"  ،عقيلي وصفي عمر -1
  .41  ص ،للنشر ادلريخ دار ، "والتنظيم واإلستراتيجية اإلدارة – الشاملة الجودة"  ،سرور إبراىيم علي سرور  ترمجة ،دين جيمس – ايفان جيمس -2
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 وضمان اجلودة على السيطرة من مستمدة تقليدية أدوات تشمل وىذه سلرجاهتا، ربقيق إذل تقود اليت األخرى

 وادلفاىيم التطوير وأساليب عناصر وبعض ادلوعد، يف سباما نظام من مستمدة وأساليب اذلندسية، وادلعولية اجلودة

 1 ." القيادة يف احلديثة

 من بداية التشغيل مراحل كافة يشمل ومستمر شامل تطوير إلى مدخل "ىي:  الشاملة اجلودة وبالتارل     

 جميع مسؤولية ويشكل وخدمة، بيعا العميل مع التعامل وحتى التشغيل بعمليات مرورا المورد مع التعامل

 بما التكلفة وتخفيض الجودة تحسين خالل من العميل وتوقعات حاجات إلشباع سعيا المؤسسة أفراد

   2 ." المؤسسة أىداف يخدم

 الشاملة الجودة أسسثانيا: 

 3:يلي ما يف تتلخص واألسس األفكار من رلموعة على الشاملة اجلودة تقوم

 النشاط. ربسٌن رلاالت توسيع -

 الرقابة. أولوية -

 وربليلها. األسباب ربديد -

 .القرارات ازباذ يف البشري العنصر مستواه إدراج يف كل ادلؤسسة أفراد مجيع الرقابة -

 ادلستعمل. ىو الزبون -

 التقييم. خالل من التكاليف يف التحكم -

 .ادلؤسسة نشاطات كامل يف زلتواة اجلودة و للربح مصدر اجلودة -

                                                           
  . 75مرجع سبق ذكره، ص  قدادة، عيسى الطائي، اهلل عبدرعد  -1
   .45ص  ، 2008 الثالثة، الطبعة للنشر، وائل دار ،"وتطبيقات مفاىيم الشاملة الجودة إدارة" جودة، أمحد زلفوظ -2
   .80وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  – بسرتفيلد يدل -3
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 الشاملة الجودة تطبيق ومتطلبات المطلب الثاني: عناصر

 الشاملة الجودة أوال: عناصر

 1 التالية: العناصر من الشاملة اجلودة تتكون

 تلبية على ينصب الشاملة اجلودة ظل يف ادلنظمة توجيهات جوىر :منو واالنطالق العميل على التركيز. 1

 العميل على الرتكيز دلبدأ كان ىنا من الكامل، أو التام رضاه إذل للوصول يفوقها ما أو العميل وتوقعات رغبات

 .الشاملة اجلودة إدارة فلسفة يف شليز موقع منو واالنطالق

 وإحدى العمالء، إذل وخدماهتا منتجاهتا بتوريد تقوم اليت ادلنظمة ىو ادلورد :الموردين مع العالقة توطيد. 2

 االنسجام من جو يف ادلوردين مع العمل ىي اجلودة عالية وخدمات منتجات على للحصول الرئيسية الوسائل

  .ادلنظمة داخل ربقيقها يتم اليت النوعية ذات على للحصول والشراكة

 يف "منو واالنطالق العميل على الرتكيز" مبدأ مع ومتكامال مكمال مبدأ "ادلوردين مع العالقة توطيد " يعترب

 لتلبية جهود من ادلنظمة بذلت فمهما سلرجاهتا، من مادية مدخالت إذل ربتاج فادلنظمة الشاملة، اجلودة فلسفة

 الكمية اجلودة، (يف خلل فأي ادلالئمة، ادلدخالت ادلوردين من تضمن دل ما تتمكن لن العمالء وتوقعات رغبات

   .العميل رضا ربقيق على قدرهتا إضعاف إذل يؤدي السعر( أو

 تتمكن الطرفٌن، مصاحل تؤمن األمد طويلة اسرتاتيجيو عالقة على ينطوي ادلوردين مع العالقة توطيد إن

 مجيع مع التوطيد يتم وال ربدده، الذي بالتوصيف ربتاجو ما لتقدمي ادلورد استجابة ربقيق خالذلا من ادلنظمة

 يقدموىا اليت ادلدخالت أمهية ضوء يف العالقة توطيد معهم جيري الذين ادلوردين فئة ربديد جيب بل ادلوردين،

                                                           
 100ص  ، 2002 ط ،"الشاملة إدارة الجودة" احلمارل،  زلمد بن اشدمجة ر ر ت ،وجلٌن كارول -1
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 ادلوردين مع العالقة توطيد يقتصر ال ،رضاىم وربقيق العمالء وتوقعات رغبات تلبية يف تأثًنىا ومدى للمنظمة،

 . اجلودة سالسل خالل والعمليات األنشطة سلتلف يف ادلنظمة داخل تطبيقو ديتد بل منهم، اخلارجيٌن على

 من ذلا هناية ال شلارسات عن تعبًن ادلستمر التحسٌن :المرجعية والمقارنة المستمر التحسين. 3

 إليو، السعي ويدوم فيستمر يدرك، ال الذي الكمال بلوغ منو واذلدف ، ادلنظمة عمل أوجو سلتلف يف التحسينات

   .كذلك تتأثر اخلارجية والبيئة باستمرار متغًنة وتوقعاتو العميل فحاجات

 باآلالت ادلتعلقة واألنشطة العمليات تطوير على العمل إذل هتدف إدارية فلسفة ادلستمر التحسٌن ويعترب

 اجلودة إدارة منهجية ركائز إحدى ىي ادلستمر التحسٌن وفلسفة مستمر، بشكل اإلنتاج وطرق واألفراد وادلواد

 يقع وبالتارل ادلناسبة وادلعنوية ادلادية احلوافز منح خالل من وتشجيعها العليا اإلدارة دعم إذل ربتاج واليت الشاملة

 ألي النجاح يكتب لن ذلك بدون ألنو ادلستمر التحسٌن جهود صلاح متطلبات توفًن مسؤولية اإلدارة عاتق على

 التحسٌن. يف جهود

 يف ووصفها بررلتها، ادلمكن من األخرى، التكاليف عن سلتلفة ليست التكاليف ىذه :الجودة تكاليف. 4

 .أفضل جبودة ادلتعلقة األىداف ربقيق هبدف وربليلها وقياسها، ميزانية،

 يف اجلودة بنشاط ادلرتبطة الكلف ىي أو ادلنظمة، يف للجودة معٌن مستوى لتثبيت الالزمة النفقات ىي

 جهودىا يف اإلدارة قبل من اجلودة تكاليف استخدام يتم ادلطابقة، وجودة التصميم جودة من كل لتحديد ادلنظمة

 اجلودة. لتحسٌن

 ليصبحوا تشجيعهم منها القصد كان برامج عدة يف العاملٌن مشاركة ظهرت :العاملين وتمكين مشاركة. 5

 تفعيل وكيفية الثمٌن البشري بالعنصر عالقتو من ادلبدأ ىذا أمهية وتنطلق وأىدافها، الشراكة أغراض من قربا أكثر

 1.ادلستمر التحسٌن عملية يف ومواىبو وقدراتو طاقاتو

                                                           
  .  102-101مرجع سبق ذكره، ص  احلمارل، زلمد بن اشدمجة ر ر ت ،وجلٌن كارول -1
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 الشاملة الجودة تطبيق ثانيا: متطلبات

  1 :باآليت الشاملة اجلودة تطبيق متطلبات إمجال ديكن

 الذي وليس النفوس يف يغرس األىداف الذي بأنو القائد "القيادة" كتابو يف بًننز وصف :القيادة. 1

 مشكالت إذل واالستماع كافة ادلنظمة أعمال عن بالبحث والتقصي القيام القيادة من يتطلب بالقوة، يتحكم

إن  .ككل ادلنظمة أقسام مع اتصاالت شبكة وإقامة اجلديدة التقنيات على الوقت، وتدريبهم نفس يف العاملٌن

 :التالية األسباب إذل يعود الشاملة للجودة دراستنا يف القيادة تناولنا

 إدارة منهج مع يتالءم أن جيب ادلنظمة، إدارة يف سبارسو قياديا منطا تعتمد أن ذلا بد ال العليا اإلدارة - 

 .الشاملة اجلودة

 اجلودة إدارة يف أدوارىا خالل من ادلنظمة يف ادلالئم القيادة منط إشاعة عن ادلسؤولة ىي العليا اإلدارة - 

 .الشاملة

 وادلبادئ ادلفاىيم على التدريب القيادة من يتطلب الشاملة اجلودة بإدارة العليا اإلدارة التزام إن االلتزام:. 2

 ال الشاملة اجلودة بإدارة العليا اإلدارة التزام أن البعض يرى مزاياىا، من االستفادة حيقق دبا الفلسفة ذلذه األساسية

 ووحداهتا أفراد ادلنظمة مجيع يعرفها ادلنظمة، يف واسعة بصورة ومعلنة مكتوبة سياسة بصياغة يتجسد أن بد

دور  الرسالة، تلك إيصال يف مهم دور ذلا ألهنا الوسطى اإلدارات إذل أن ينسحب جيب االلتزام التنظيمية، كما أن

 .الشاملة اجلودة إدارة تطبيق تواصل ادلنظمة دامت ما مستمرة عملية االلتزام

 كيفية على والسيطرة القرار يف ازباذ للتشارك تنظيميا شلكنة رلموعة بأنو الفريق يعرف :العمل فرق . 3

 :ىي رئيسية أصناف 03 يف  العمل فرق تصنيف وديكن أىدافها، اصلاز
                                                           

  .  120 ص ، 2009الطبعة ،والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار ، "والخدمية اإلنتاجية المنظمات في الجودة إدارة نظم " ،معو ومن ،الطائي يوسف حجيم -1
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عضوا،  12-5بٌن  القسم ترتاوح يف سلتلفة رلاالت يف العاملٌن من رلموعة ىو :المشاكل حل فريق -

 بيئة اإلنتاجية، اجلودة، ربسٌن طرق دلناقشة اجتماعات تعقد تطوعي، أساس على غالبا رمسية، بصورة شكل

 .صالحية أي سبلك ال وقد زلدودة ومقرتحاهتا وأفكارىا النوع وصالحيات ىذا العمل،

 متعددة، إدارية مستويات من وردبا سلتلفة، أقسام من العاملٌن من رلموعة ىو :المحدد الغرض فريق -

 من أي مع للتعامل الالزمة وادلسؤوليات بالصالحيات سبكينها يتم رمسية بصورة عضوا، تشكل 30-5بٌن  ترتاوح

 وادلوردين، مقابلة العمالء اجلديدة، التكنولوجيا وإدخال تصميم مهماهتا وتتضمن تواجهها، اليت احملتملة ادلواقف

  البشرية(. ادلوارد والعمليات، اإلنتاج التسويق، ادلالية،( ادلستقلة الوظائف بٌن واالرتباط الصلة ربقيق

 عضوا، عضوا 15-5 ترتاوح رمسية، بصورة تشكل العاملٌن من رلموعة ىو :الذاتية-اإلدارة فريق -

 ىذا وينجز فيها، الرئيسي ادلكون إنتاج أو كاملة بصورة اخلدمة أو السلعة إلنتاج يومي بشكل سوية يعملون

 األعضاء، بٌن وربديدىا الوظيفية ادلهام تبادل واألجازات، العمل جدول :بينها من متنوعة إدارية مهام الفريق

  .الفريق قائد اختيار الفريق، أىداف وضع األولية، ادلواد طلب

 أىم ديثل كما جهة، من للمنظمة اإلمكانيات يعكس الذي النشاط زلور السلعة تعد :الفعال التصميم. 4

 سيساعدىم كفيئٌن خرباء تضم والتطوير البحث ألقسام ادلنظمة امتالك لذلك أخرى، جهة من الزبون متطلبات

 السلع يف إجيادىا يف الزبون يرغب اليت ادلواصفات مع ادلطابقة طريق عن العميل رضا ربقق منتجات تصميم يف

 1 .لو ادلقدمة واخلدمات

 على ادلنظمة قدرة يف واضح ثرأ لو سيكون ادلطلوبة وادلعدات ادلواد ادلنتجات مصممي اختيار فان وعليو

  .ادلواصفات مع التطابق ربقيق

                                                           
  . 121، مرجع سبق ذكره، ص معو ومن ،الطائي يوسف حجيم -1
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 اليت بعضها مع ادلتفاعلة أو ادلرتابطة األنشطة من رلموعة بأهنا العملية تعرف :العمليات على التركيز. 5

 إعادة من بد وال مالئمة غًن تصبح السائدة العمليات فان الشاملة اجلودة ظل ويف سلرجات، إذل ادلدخالت ربول

  .للعمليات اذلندسة إعادة ىو اجملال ىذا يف ادلفيدة الربامج ومن ذلا، التصميم

 واجلودة اجلودة تدعم اليت احليوية األنشطة دلختلف اذلندسة بإعادة االىتمام جيري الشاملة اجلودة ظل يف

 من العمليات يف التغيًن وبصدد العمل، طريقة تنظيم إلعادة العميل من اذلندسة إعادة عملية وتبدأ الشاملة،

  :اآليت مراعاة من بد ال اذلندسة إعادة خالل

 زيادة أو مادية وفرات ربقيق إذل أساسا يهدف ال اذلندسة إعادة خالل من العمليات تصميم إعادة -

 ورغبات حاجات تلبية إذل وصوال جوانبها سلتلف يف شلتازة ادلنظمة جعل إذل الوصول بل الكفاءة، مستوى

 .العميل وتوقعات

 .األخرى اجلوانب مع تكاملو من بد وال ادلنظمة يف التغيًن عملية من جانب ىو العمليات تصميم إعادة - 

 كما العمالء، حلاجات أفضل تلبية حيقق دبا ادلخرجات يف تغيًن إذل يؤدي قد العمليات تصميم إعادة  -

 1.ككل ادلنظمة نظام يف التغيًن إذل يقود وبالتارل سلرجات، إذل لتحويلها الالزمة ادلدخالت يف تغيًن إذل يؤدي قد
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 الشاملة الجودة ونظام إدارة :الثالث المبحث

 هبذا خاصة كثًنة تعريفات وردت وقد ميدان اإلدارة، يف احلديثة ادلفاىيم من الشاملة اجلودة إدارة مفهوم يعد     

 ادلفهوم.

 الشاملة الجودة المطلب األول: إدارة

 أوال: مفهوم إدارة الجودة الشاملة

 :يلي ما منها نذكر الشاملة اجلودة إلدارة تعاريف يوجد عدة

 هبدف والعاملٌن، اإلدارة من لكل ادلشرتكة القدرات على يعتمد األعمال، ألداء تعاوين شكل  "ابأهن  تعرف      

 1 ."بادلنظمات  اجلودة وحلقات العمل فرق خالل ومن مستمرة اإلنتاجية بصفة وزيادة اجلودة ربسٌن

ا       على والعمل العاملٌن، لألفراد مجيعها اجلهود تضافر خالل من األعمال ألداء مدخل "وتعرف أيضا بأهن 

 2  للمنظمة ". التنافسية القدرة تعظيم أجل من واخلدمات للسلع ادلستمر التحسٌن

ا كما تعرف       اجلوانب من األداء جودة على للرتكيز العليا اإلدارة من االلتزام يتطلب إداري مدخل " :بأهن 

 أو سلعا كانت سواء النهائية ادلخرجات جودة على فقط الرتكيز يكون وال ادلنظمة يف مجيعها والتخصصات

 3 ." خدمات

 

 

                                                           
 .   77، ص 2005ة الطبع والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،"الشاملة الجودة إدارة" ،العزاوي الوىاب عبد زلمد -1
 .  68، ص 2009، دار ادليسرة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الرابعة، "إدارة الجودة الشاملة"زلمد خيضر،  -2
 .  110، ص 2006، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوذل، "إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء"الدرادكة مأمون،  -3
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 تعمل التي الطريقة في حقيقية ثورة ىي الشاملة الجودة إدارة " أنمشولية ىو:  األكثر التعريف فإن وعليو     

 ممارسة في المشترك اإلحساس من مزيد عن يعبر مدخل وىي الجودة، تحسين حول اإلدارة بها وتفكر

 والطرق اإلدارة ممارسة نتاج أنها اإلحصائية، المقاييس وأىمية االتجاىين، في االتصاالت التي اإلدارة

   1 ."تكاليف ال خفض إلى تؤدي بدورىا التي المستمر التحسين العملية إلى تقود التي التحليلية

 الشاملة الجودة إدارة فوائدثانيا: 

 ما أمهها ومن الشاملة اجلودة فلسفة إدارة تطبيق وراء من ربققها أن للمنظمة ديكن الفوائد من رلموعة ىناك    

 :2يأيت

 :المنافسة على والقدرة الربحية في تحسين. 1

 لدى عنيف فعل إحداث رد دون أعلى بأسعار البيع من ديكن اجلودة يف يتحقق الذي التحسٌن إن      

 .التنافس على والقدرة ادلنظمة رحبية تزداد ادلبيعات، وبالتاي كمية من يزيد التسويق، تكاليف من يقلل الزبائن،

 يطبق أن ينبغي الذي مرة أول من صحيحة بطريقة الصحيح الشيء أفعل شعار، على الشاملة اجلودة إدارة تستند

 عمل ادلنظمة. ورلاالت أنشطة مجيع يف

 :التنظيمية الفعالية زيادة. 2

 يف أكرب وإشراكا االتصاالت، يف ربسينا ربقيق اجلماعي، العمل على أكرب قدرة الشاملة اجلودة إلدارة    

 .والعاملٌن اإلدارة بٌن العالقة وربسٌن ادلشاكل، حل

 

 

                                                           
 .     55 ، ص2010، دار ادلتهج للنشر والتوزيع، األردن، الفلسفة ومداخل العمل" "إدارة الجودة الشامل:زيدان سلمان،  -1
 .  135قدادة، مرجع سبق ذكره، ص  عيسى الطائي، اهلل عبدرعد  -2
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 :المجتمع رضا كسب. 3

 والصحة البيئة على واحملافظة وإشباعها، الزبائن ورغبات احتياجات معرفة على تركز الشاملة اجلودة إدارة    

 .العامة

 :للمنظمة التنافسي المركز تقوية. 4

 عليها يرتتب إذ للمنتج، ادلستقبلية وتطلعاهتم الزبائن رغبات يتبىن متكامل نظام الشاملة اجلودة إدارة تعترب    

 .ادلنتج ذلذا طلبا أكثر جيعلهم ىذا ادلناسب، وبالوقت ذلم ادلناسب وبالسعر الزبائن طلب ووفق عالية جبودة تقدديو

 :المنظمة حيوية على المحافظة. 5

 يف التجديد عليها الشعار ىذا وفق تعمل اليت وادلنظمة وصول زلطة ليست الشاملة اجلودة إدارة    

 إنتاج أو بإنتاجها تقوم اليت للمنتجات جديد خصائص بإضافة طريق عن يكون وذلك اإلنتاجية، العمليات

 لألفراد والتعليم التدريب دببدأ واألخذ ادلستمر، التحسٌن فلسفة تبين عليها لذلك تقليدية، غًن جديدة منتجات

 يف واالستمرارية البقاء ذلا يضمن ما وىذا باستمرار، ربدث اليت البيئية التغًنات مع والتكيف احلياة، مدى

 .1ادلنافسة

 الجودة ونماذج إدارة المطلب الثاني: نظام

 الجودة إدارة مفهوم نظامأوال: 

 تعريف نظام إدارة الجودة:  -1

 ألجل ادلستخدمة والوسائل واإلجراءات والعمليات وادلسؤوليات التنظيمي البناء" :وأن   على اجلودة نظام يعرف     

  2. " اجلودة إدارة ربقيق

                                                           
  .  136قدادة، مرجع سبق ذكره، ص  عيسى الطائي، اهلل عبدرعد  -1

 . 135مرجع سبق ذكره، ص  احلمارل، زلمد بن راشد ترمجة وآخرون، – بسرتفيلد يدل  -2
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 واخلدمات السلع مجيع توفركوهنا  من والتأكد عليها للمحافظة ادلنظمة يف يوضع نظام"أن و: ب وعرف     

 ".  للمستهلكٌن

 من ادلنظمة يف اجلماعات تقدمها سلتلف اليت واجلهود اجلودة تطور لتكامل فعال نظام" : وبأن   كذلك وعرف     

 اإلشباع على بدورىا تساعد اليت ادلختلفة واخلدمات واإلنتاج التسويق واذلندسة على والقدرة اجلودة ربسٌن أجل

 1. "للمستهلكالكلي 

 المكونات، من مجموعة ىو الجودة إدارة نظام ": أن  ومن خالل التعاريف السابقة ديكن القول ب     

 المكونات ىذه وأن الشاملة، الجودة إدارة لتنفيذ والموارد العمليات، المسؤوليات، التنظيمي، كالهيكل

 ودراستو العناصر ىذه من أي عزل فإن لذلك ، النظام خالل من اآلخر في بعضها ويؤثر بينها فيما تتفاعل

 ...األشياء كل تغير إلى يؤدي النظام من مكون أي إزالة أن كما....ككل النظام فهم إلى يقود ال بمفرده

 متطلبات تحديد من يبدأ وأن المنظمة، في العمليات كل مع ويتفاعل يطبق أن يجب النظام ىذا وأن

 2 ." رضاه تحقيق مع وينتهي العميل

 :اآلتية الفوائد ربقيق إذل يهدف اجلودة نظام أن القول ديكن

 .والثقة الضمان ربقيق -

 .وادلستهلك ادلنتج بٌن العالقة تطوير -

 .للمراقبة كفء نظام تأسيس  -

 .الضابط األداء فكرة تقدمي -

                                                           
 . 122مرجع سبق ذكره، ص  السلمي، علي  -1
  .135مرجع سيق ذكره، ص  جودة، أمحد زلفوظ  -2
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 من أي اجلودة، نظام إذل اجلودة ضبط من التحول إذل بادلنظمات أدى األىداف ىذه بتحقيق واالىتمام     

 .احلدث قبل وادلمارسات اإلجراءات ازباذ إذل احلدث بعد الفحص

 1مكونات نظام الجودة:  -2

 اخلطط وضع مع سباشيا اجلودة أىداف يضمن دبا الفحص نقاط ربديد ادلنظمة على ينبغي :الفحص نقاطأ.

 الفحص. نقاط مواقع يشكل ربديد لذا ربقيقها، وإمكانية األىداف وربديد

 وىذا اإلنتاج، عملية يف ادلنتج تصميم من يتأسس اجلودة نظام تصميم :اإلنتاج وعملية المنتج تصميمب.

 .النظام حاجة بو تليب الذي بالشكل ووضعها ادلؤثرة وادلتغًنات العوامل معرفة يستلزم

 األساليب معرفة خالل من خدمية أو صناعية منظمة أي يف اجلودة نظام فعالية تقاس :والرقابة الفحصج.

 والقياس ادلالحظة خالل من التأكد إذل تؤدي الفحص عملية أن إذ والرقابة، الفحص يف تستخدمها اليت

 التشغيل يف العمل فحص أما ال، أم للمواصفات مطابقة أهنا من وادلخرجات التشغيل يف والعمل للمدخالت

 .القياسية للمعايًن مطابقة بأهنا مرتابطة عمليات رلموعة كل أو عملية كل سلرجات من التأكد فهو )الرقابة(

 مت وقد للجودة، ادلستمر التحسٌن هبا عملية سبر اليت ادلراحل من واحدة ىي اجلودة خطة :خطة الجودةد.

 لبيئتها تستجيب ذبعلها اليت األىداف إذل للوصول ادلنظمة من اسرتاتيجيو جزء بأهنا اجلودة خطة عن التعبًن

 معينة، خدمة معٌن أو دبنتج ادلتعلقة الفعاليات وسلسلة اجلودة وسائل فيها يثبت وثيقة تعترب أهنا اخلارجية، كما

 دبا عناصره وتكامل النظام فاعلية ورفع اجلودة إذل ربسٌن للوصول متكاملة صيغة اجلودة خطة تعد للقول وخالصة

 .وسلرجات مدخالت وعمليات من يتضمن

 

                                                           
 .110 ص ،2006، مركز تطوير األداء والتنمية،مصر ،"إدارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريب"زلمد عبد الغاين حسن ىالل،   -1
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 ألن وذلك اجلودة نظام فاعلية ربقيق يف وأساسيا مهما جزءا تعد :األخرى اإلدارية والجوانب التقاريرىـ. 

 تكون أن جيب يعين وىذا كفء، توثيق نظام وجود ينبغي بالديناميكية، لذا تتسم ادلنظمة هبا تعمل اليت البيئة

 اإلجراءاتدمج  خالل من فعال بشكل التوثيق ويتم أعلى، مستوى ضلو باستمرار متحرك يتصاعد ىدف اجلودة

 .يف ادلنظمة وادلعلومات وادلعدات األفراد جهود تنسيق من ديكن والفنية اإلدارية

 . مستلزمات نظام الجودة:3

 التفاعل، حالة من تزيد ادلستلزمات اليت من رلموعة توفر خالل من ادلكونات لتلك ناجح تنفيذ يتطلب    

  :ىي ادلستلزمات وىذه اجلودة، صلاح ضمان إذل األمر هنايةيف  يؤدي والذي ادلكونات تلك بٌن توفرىا ادلطلوب

 ألنو ادلوضوعة للمواصفات ادلطابق من التأكد فيو يتم الذي النشاط ىو :الفحص إجراءات تكاملأ. 

 تستند الوحدات ىذه من عينات شكل على أو  100%بنسبة  وادلنتجة ادلستلمة الوحدات فحص على يشتمل

بالوحدات  مرورا ادلستلمة األولية بادلواد بدءا الفحص إجراءات تتكامل أن لدلك جيب إحصائية، حسابات إذل

 .الصنع التامة بادلنتجات وانتهاء الصنع ربت اليت

 وتقليل مستمر وبشكل ادلطلوبة اجلودة ربقيق لضمان فعالة وسيلة الصيانة تعد :والصيانة االختبارب. 

 الصيانة اسم عليو أطلق فقد الصيانة مفهوم على ويركز يف األداء، تغيًنات دون حيول دبا االضلرافات مصادر

 1الشاملة. اإلنتاجية

 ويتدرب فرد كل يتعلم أن جيب لذلك ادلنظمة، يف احلقيقية الثروة ىم األفراد :والتعليم التدريبج. 

 خرباهتم من وتزيد التصنيعية مهاراهتم ورفع أفرادىا طريق تشجيع عن ذلك يف تساىم أن اإلدارة وعلى باستمرار،

 .باستمرار التخصصية

                                                           
 . 111مرجع سبق ذكره، ص  زلمد عبد الغاين حسن ىالل، -1
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 يف التسويق خالل من سواء العليا، اإلدارة التزام من وفاعليتها قوهتا اجلودة تكتسب :العليا اإلدارة التزامد. 

 إلزالة احللول وضع يف ومساعدهتم مهامو، تأدية إذل العاملٌن وربفيزىم إشراك خالل من أو احملددة، األوقات

 لتحقيق اجلهود ادلبذولة يف أنفسهم ادلدراء اشرتاك أيضا خالل ومن ذلا، يتعرضون اليت ادلشاكل الرئيسية مصدر

 .اجلودة

 تضافر خالل من ادلنظمة إسرتاتيجية يف اجلودة موقع يتحدد :المنظمة إستراتيجية في الجودة موقعىـ. 

 لنظام األساسية ادلتطلبات مع االنسجام عدم وكلفة التنافسي، الوضع ادلستهلك، رضا ىي)تقدير عناصر ثالث

 1التخطيط. عملية يف أساسيا ىدفا باعتبارىا التخطيط عملية يف واسع حيز ذلا يكون أن جيب لذا اجلودة(،

 الجودة ثانيا: نماذج إدارة

 قدمتو ما ومنها يف ادلوضوع، ادلهتمٌن بعض قدمو ما منها اجلودة إدارة لنظم النماذج من العديد ىناك     

 النماذج وىذه باجلودة، اخلاصة الدولية اجلوائز ما قدمتو ومنها ،ISO  ثلم اجلودة بشؤون تعىن دولية منظمات

 2 :يلي ما منها نذكر

 :ودسورث نموذج. 1

 وربليل مسح مثل )أنشطة( وظائف يتضمن اجلودة إدارة نظام بأن Wadsworth et alيقول     

 قدرة دراسات ادلخزون، سياسات واالختبار، الفحص ادلوردين، سياسات اإلنتاج، زبطيط ادلنتج، تصميم السوق،

 ربليل العمالء، عالقات ادلنتج، ضمان للمنتج، للصيانة القابلية ادلعولية، الفشل، ربليل العاملٌن، تدريب العملية،

 اجلودة، على )الرقابة( السيطرة للجودة، التخطيط :ىي اجلودة لنظام مهمة أوجو 03 ىناك وأن ادليدانية، البيانات

 :يلي ما لودسورث وفق اجلودة إدارة نظام متطلبات ومن اجلودة، ربسٌن

                                                           
 . 112رلع سبق ذكره، ص  زلمد عبد الغاين حسن ىالل، -1
 .160 ص، 2005 دارا لثقافة للنشر والتوزيع،عمان،األردن، ،" إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو " قاسم نايف علوان،  -2
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 .واإلدارة والتنظيم والتخطيط السياسة  -

 .والرقابة ادلواصفات، إعداد ادلنتج، تصميم ضمان - 

 .واألجزاء ادلواد من ادلشرتيات على السيطرة - 

 .اجلودة وضمان والنهائي(، الصنع، ربتاإلنتاج) جودة على السيطرة - 

 .ادليداين واألداء بالعميل االتصال - 

 .والوقاية التصحيح أعمال - 

 .العاملٌن وربفيز وتدريب اختيار  -

 .اآلمن واالستعمال ادلنتج عن ادلسؤولية -القانونية ادلتطلبات -

  .األخرى اإلحصائية واألساليب العينات( )سحب ادلعاينة- 

 :العملية اإلدارة منهج. 2

 عدة صور تأخذ نتائج)سلرجات إذل ادلادية غًن أو/و ادلادية ادلدخالت من رلموعة ربويل ىي العملية   

 يف نشاط أي فكرة من ينطلق ادلنهج ىذا ،(غًنىا أو ادلعلومات أو اخلدمات أو كالسلع مادية، غًن أو مادية

 1:يلي ما ادلنهج ىذا مضامٌن ومن ،"عملية"سلرجات إذل لتحويلها مدخالت يستلم ادلنظمة

 العمالء. متطلبات تليب أن جيب عملية أي سلرجات إن- 

 .ادلالئمة ادلدخالت على احلصول يستلزم ادلتطلبات تلبية إن- 

 .سابقة لعملية سلرجات ىي عملية أي مدخالت إن- 

  .ادلخرجات بفحص ربليلها ديكن رلال أو قسم كل يف عملية كل -

 

                                                           
1

  . 161مرجع سبق ذكره، ص  قاسم نايف علوان، -
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    ISO 9000:  - 2000المعايير مجموعة في الجودة إدارة نظام. 3

إصدار  إذل ادلنظمة هتدف ، 1946 عام تأسست اليت للتقييس، الدولية ادلنظمة عن ISOيعرب     

 اللجنة 1979 عام شكلت ادلنظمة وقد هبا، ادلتعلقة والشهادات واالختبارات دوليا ادلوحدة ادلعايًن)ادلواصفات(

 اجلودة، ضمان اجلودة، نظم تشمل اليت اجلودة، إدارة يف رلال ادلعايًن وضع يف عملها رلال حدد اليت 176 الفنية

 ISO - 2000ادلعايًن  رلموعة أصبحت أن إذل ادلاضية، السنوات عرب تعديالت ادلعايًن عدة ىذه وعرفت

  :ادلعدلة الثالثة الطبعة صدور مع 2000 عام يف التالية ادلعايًن تضم 9000

2000-  ISO 9000 : اجلودة إدارة نظم يف وادلصطلحات األساسيات. 

2000 - 9001ISO  : اجلودة إدارة نظم متطلبات. 

2000 - ISO 9004 : اجلودة إدارة نظم يف األداء ربسٌن يف ادلرشد.  

 كان ما غًن على العملية إدارة منهج على يعتمد  9001ISO - 2000 للمعيار وفقا اجلودة إدارة نظام

 إدارة لنظام والتفصيلية الفعلية ادلتطلبات أن كما ،"احلياة دورة" يعتمد كان حيث السابقة الطبعات يف يعتمده

 ربقيق ادلوارد، إدارة اإلدارية، ادلسؤوليات التوارل: على ادلعنونة 5،6،7،8 بالبنود تتحدد ادلعيار ىذا دبوجب اجلودة

 .والتحسٌن والتحليل القياس ادلنتج،

 وكيفية اجلودة إدارة بنظام تتعلق أكثر معلومات توفر مرشدة وثيقة فهو ISO 9004 - 2000 ادلعيار أما

 اجلودة، إدارة لنظام ادلنظمة( قبل )من الذايت للتقومي وسائل ويوفر للمنظمة، الكلي األداء ربسٌن أجل من تطويره،

 شهادة سبنح وال عليو التسجيل جيري ال ادلعيار ىذا بادلعايًن، مرفقة عليها اإلجابة جيب أسئلة تتضمن دلنهجية وفقا

 1.اختياريا أمرا متطلباتو تنفيذ فإن وبالتارل بو، تتعلق

 

                                                           
1

  .  162مرجع سبق ذكره، ص  قاسم نايف علوان، قاسم نايف علوان، -
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 :الدولية الجوائز. 4

: ادلشهورة الدولية اجلوائز ومن العادل، دول من العديد يف باجلودة اخلاصة الدولية اجلوائز من العديد ىناك    

 واجلائزة للجودة(، اليابانية ددينك)اجلائزة وجائزة للجودة(، األمريكية )اجلائزة للجودة القومية بالدرج مالكودل جائزة

 األىداف بعض يف اشرتك مجيعها أن إال منها، بكل خاصة أىداف لتحقيق اجلوائز كل سعت لقد بية،و األور 

 بٌن وادلعلومات اخلربات تبادل فرص إتاحة ادلنظمات، لدى بأمهيتها والتوعية الشاملة اجلودة إلدارة الرتويج :ومنها

 تطبيق على ادلنظمات وتشجيع ادلتميزة، ادلمارسات من لالستفادة اجلوائز تلك يف ادلشرتكة ادلختلفة ادلنضمات

 .الشاملة اجلودة إدارة

 اجلودة، إلدارة نظام منها كل ديثل عديدة لنماذج تقدديها ىو الدولية اجلوائز بو سامهت ما بٌن من إن

 من وعمقا مشوال أكثر تعترب الدولية اجلوائز قدمتها اليت النظم وتلك الشاملة، اجلودة إدارة مبادئ يعكس

 ISO  1.نظام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  163مرجع سبق ذكره، ص قاسم نايف علوان،  -1
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 الفصل: خالصة

 

 ادلؤسسة، يف اإلدارات وكل اجلوانب، كل تشمل الشاملة اجلودة إدارة أن إذل نشًن الفصل ىذا ختام يف     

 يقوم من ىو فالفرد ادلؤسسة، يف الفعال العنصر باعتباره البشري ادلورد جودة ألن البشرية ادلوارد إدارة وخصوصا

 ادلوارد إدارة أو اإلنتاج إدارة أو التسويق إدارة سواء اإلدارة، ويف وادلصانع األقسام يف والثانوية الرئيسية بادلهام

 ذات اإلنتاج معدات وانتقاء ،(األولية ادلواد جودة)دلوردينا جودة عن فالبحث اخل،... التموين إدارة أو البشرية

 ادلوارد فإذن البشري ادلورد مهام من ىي باجلودة، يتصفون وعمالء شلتازة توزيع مواقع عن والبحث عالية، جودة

 يف اجلودة لضمان فيها اخللل إصالح وزلاولة نقائصها عن دائما والبحث جودهتا، من الرفع جيب اليت ىي البشرية

 .ادلؤسسة
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 :الفصل تمهيد

 

 ربديات نتيجة وذلك ادلنظمة، على تؤثر اليت اخلصائص من بعدد العادلي ادلستوى على الصناعية البيئة تتسم     

 والتطورات التغًنات ذو االقتصادي ادلناخ ىذا ظل ويف التغًن، سريع عامل يف متعددة متغًنات أفرزهتا عديدة،

 بالتنافس عالقة لو ما كل يف أساسا انصبت ومتجددة، عديدة اىتمامات ادلنظمات لدى برزت وادلتنامية، اجلديدة

 أداء، أحسن لتحقيق التحدي ىذا جملاهبة ادلناسبة التنافسية اإلسرتاتيجية عن البحث إطار ويف التنافسية، والبيئة

 .ومستمرة دائمة تنافسية ميزة ربقيق وبالتايل

 :التالية التساؤالت طرح يتم ذلك ضوء وعلى

 .؟ مصادرىا ىي وما التنافسية ادليزة وما ؟ التنافسية ىي وما ادلنافسة، ىي ما  -

 .؟ ادلنافسة اسرتاتيجيات وما ؟ اإلسرتاتيجية ىي ما  -

 .؟ للتنافس العامة االسرتاتيجيات ىي ما - 
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 التنافسية الميزة و للمنافسة المفاهيمي اإلطار األول: المبحث

 أخرى منظمات مواجهة يف نفسها اليوم اإلقتصادية ادلنظمات ذبد العادلي، اإلقتصاد على إنفتاحها ظل يف     

 ذلك و الزبائن من أكرب بعدد الفوز منها كل ػلاول حينما ذروهتا تصل و بينها ادلنافسة ربتدم و ذلا، منافسة

 العمل و تنافسية دليزة اإلقتصادية ادلنظمة بناء إن .عالية جودة ذات متميزة سلع صورة يف ذلؤالء إضافية قيم بتقدمي

 اإلطار إىل ادلبحث ىذا يف سنتطرق اجملال ىذا ضمن نفسها، تفرض لضرورة إدامتها و تطويرىا و ربسينها على

إضافة إىل مصادرىا وطرق  التنافسية ادليزة دلفهوم النظرية األسس كذا و التنافسية األسبقية و للمنافسة ادلفاىيمي

 .البحث عنها

 بالميزة التنافسية الخاصة األول: المفاهيم المطلب

 .والتنافسية بادلنافسة ادلتعلقة بعض ادلفاىيم إىل نعرج أن أوال غلب التنافسية، ادليزة ماىية إىل التطرق قبل

 أوال: تعريف المنافسة، أشكالها وأسباب ظهورها

 . تعريف المنافسة:1

 وتطويرىا، السلع طبيعة فيو تعتمد لنظام عنها غىن ال اليت الدعامة : "أهنا ادلنافسة "كالرك" يرى االقتصادي     

 ادلشاريع فعاليات إىل مرتوكة تكون احملتملة وادلمكنة الربح وىوامش واألسعار اإلنتاج، يف والكفاءة والكمية

 1 ."اخلاصة

 . أشكالها المنافسة:2

 2:ىي أشكال أربعة للمنافسة    

 
                                                           

   .115  ص،  1993،األوىل الطبعة ،الرياض ألوان مطبعة ، "المعاصر االقتصادي التحليل" ، البيايت -1
   .59 -88ص   ،2001الطبعة ،اجلامعية ادلطبوعات ديوان ، "الوحدوي االقتصاد مبادئ"  ،صخري عمر -2
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 حجم من ضئيال جزءا ينتج منهم كل ادلنتجٌن من كبًن عدد بوجود تتميز (:التامة) الكاملة المنافسة. 1

 العرض على يؤثر لن السوق إىل ادلنتج دخول أو خروج أن يعين وىذا السوق، يف ادلعروض اإلصبايل اإلنتاج

 أشكال من شكل أي يستبعد شلا بإنتاجها ادلنتجون يقوم اليت السلع بتجانس الكاملة ادلنافسة تتميز كما الكلي،

 وإظلا السوق يف واحد سعر وجود ذلك عن فيرتتب متجانسة ادلنتجة السلعة أن وطادلا واإلعالن، الدعاية

 واخلروج الدخول حبرية أيضا التامة ادلنافسة تتصف كما والطلب، العرض قوى تفاعل طريق عن السعر ىذا يتحدد

 إىل الدخول من ادلنتجٌن سبنع نوعها كان مهما صعوبات أو موانع أو عراقيل وجود عدم فيفرتض السوق، من

 .خسارة وجود حالة يف منو اخلروج أو وسطي ربح وجود حالة يف السوق

 كل ادلنتجٌن من قليل عدد عليها يسيطر السوق أن أي ادلنتجٌن، عدد بقلة يتصف :القلة احتكار. 2

 وىذا ادلتبادلة بالتبعية يسمى ما ظهور إىل ادلنتجٌن من قليل عدد وجود ويؤدي السوق، على التأثًن يستطيع منهم

 بازباذ يقوم حٌن اآلخرين ادلنتجٌن فعل وردود آثار وربليل بدراسة يقوم أن عليو القلة احتكار يف ادلنتج أن يعين

 أو اخل(...الصلب، االمسنت، )كصناعة بالتشابو القلة منتجات تتميز كما زبفيضو( ، أو السعر )كرفع ما قرار

 بٌن للتنافس كأداة واإلعالن الدعاية وجود ذلك عن ويرتتب اخل(...السيارات الصابون، )كصناعة التمايز

 .ادلنتجٌن

 رلموع من بسيطا جزءا ينتج منهم كل ادلنتجٌن من كبًن عدد بوجود تتميز :االحتكارية المنافسة. 3

 ادلتنافسون هبا يتعامل اليت السلع أن أي متجانسة، ليست ولكن متشاهبة سلع ىي ادلنتجة السلع وأن اإلنتاج

 فإن ادلتشاهبة ادلنتجات يف التمايز ذلذا وكنتيجة تام، غًن بديل ولكنو لآلخر بديل بعضها سلع ىي االحتكاريون

 اخلروج أو السوق إىل الدخول أن كما األسعار يف التحكم من زلدودة درجة بوجود تتميز االحتكارية ادلنافسة

 يف التنافس ويتم )الكاملة(، التامة ادلنافسة حالة يف منو سهولة أقل حتما وىو صعبا يكون قد أنو إال شلكن منها
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 اليت الثانوية واخلصائص الصفات إبراز ىي التنافس يف األساسية الوسيلة وتكون السعر، غًن أخرى بوسائل السوق

  .واإلعالن الدعاية وسائل باستعمال وذلك السلع هبا تتميز

 وجود بعدم احملتكر ادلنتج ينتجها اليت السلعة وتتميز فقط، واحد منتج بوجود يتميز :الكامل االحتكار. 4

 سيطرتو خالل ومن اإلنتاج، رلموع على يسيطر ألنو كلو، السوق ميثل ادلنتج ىذا أن يعين وىذا ذلا، قريبة بدائل

 وموانع )قانونية، صعوبات بوجود الكامل االحتكار يتميز كما األسعار، يف التحكم ميكنو اإلنتاج على

 .السوق إىل الدخول من آخرين منتجٌن سبنع اخل(،...مالية تكنولوجية،

 . أسباب ظهورها:  3

 واليت التالية العوامل ولعل ادلعاصرة، األعمال نظام يف األساسي الركن ادلنافسة جعلت اليت األسباب تتعدد     

    1 :باألسبا تلك أىم ىي ادلتغًنات وحركة العودلة نتائج حقيقتها يف سبثل

 .العادلية التجارة ربرير حركة أمام األسواق اطلفضت أن بعد العادلي السوق يف الفرص وتعدد ضخامة -

 تقنيات نتيجة ادلتغًنات ومالحقة متابعة يف النسبية والسهولة العادلية األسواق عن ادلعلومات وفرة -

 هبا تتعامل اليت النسبية ادلرجعي، والشفافية القياس وتقنيات التسويق حبوث أساليب وتطور واالتصال، ادلعلومات

 .التنافسية مراكزىا على الداللة ذات ادلعلومات من وغًنىا بالسوق ادلتصلة ادلعلومات يف احلديثة ادلؤسسات

 بفضل ادلؤسسة وفروع وحدات بٌن وفيما ادلختلفة، ادلؤسسات بٌن ادلعلومات وتبادل االتصاالت سهولة -

 .ادلتجددة ادلعلوماتية وتطبيقات احلديثة االتصال آليات من وغًنىا واالنرتانيت االنرتنيت شبكة

 يف الضخمة االستثمارات بفضل واالبتكار اإلبداع عملية وتسارع التقنية، والتطورات البحوث نتائج تدفق -

 .اجملال ىذا يف الكربى ادلؤسسات بٌن للتحالفات ونتيجة والتطوير البحث عمليات

                                                           
.   201-201 ص ، 2001 الطبعة القاىرة، والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار اجلديدة، اإلدارة مكتبة ،"اإلستراتيجية البشرية الموارد إدارة" السلمي، علي -1
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 يف جدد منافسٌن دخول يف النسبية والسهولة اجلودة مستويات وارتفاع اإلنتاجية الطاقة زيادة مع -

 انفتحت الذين للعمالء فيو احلقيقية القوة ترتكز مشرتين سوق إىل السوق ربول األسواق، الكثيفة الصناعات

 تصبح مت ومن الشروط، وبأيسر تكلفة بأقل رغباهتم إلشباع متعددة بدائل بٌن وادلفاضلة االختيار فرص أمامهم

  .التنافسية القدرات وتنمية اكتساب على العمل خالل من السوق يف للتعامل الوحيدة الوسيلة ىي ادلنافسة

 مفهوم التنافسية وأنواعهاثانيا: 

 :يلي ما بينها من للتنافسية تعاريف عدة ىناك . مفهوم التنافسية:1

 بشكل الدولية ادلنافسة اختبار تواجو اليت واخلدمات إنتاج السلع على أهنا: " القدرة على تعرف التنافسية    

 على مدى مقدرهتا يف ادلؤسسة تنافسية تتمثل بينما ومستدام، متنام معيشة دبستوى الدولة ادلعينة مواطنو فيو يتمتع

 1اخلارجية ". أو الداخلية األسواق يف سواء ادلنافسة مواجهة

 أنواعها:   .2

 :يأيت كما صنفٌن إىل التنافسية تصنيف ميكن    

 .ادلؤسسة وتنافسية ادلنتج تنافسية تتضمن :الموضوع حسب التنافسية. 1

 يعتمد ما وكثًنا كايف ليس لكنو ادلؤسسة، لتنافسية الزما شرطا ادلنتج تنافسية تعترب :المنتج تنافسية  -أ

 معايًن ىناك أن باعتبار مضّلال، أمرا ذلك ويعد معٌن، منتج تنافسية لتقومي وحيد كمعيار التكلفة سعر على

 التعرف من سبكن معربة معايًن اختيار غلب وعليو البيع، بعد ما وخدمات كاجلودة، داللة، أكثر تكون قد أخرى

 .معينا وقتا السوق يف ادلنتج وضعية على الدقيق

 

                                                           
 45. ص ، 1997 اإلسكندرية، ،ادلغمورة اإلشعاع، مطبعة و مكتبة ،مستقبلية(" ؤيةر ) اللعبة قواعد تغيير و التنافسية " قحف، أبو السالم عبد -1
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 حساهبا يتم ال حيث بادلنتج، ادلتعلقة تلك من أمشل مستوى على تقوميها يتم :المؤسسة تنافسية - ب

 الذي اذلامش على باالستناد للمنتج ادلايل التقومي يتم حٌن يف النتائج، من ادلستوى نفس يف ادلالية الناحية من

 جهة من ادلنتجات كل ىوامش االعتبار بعٌن آخذين تقوميها فيتم ادلؤسسة تنافسية أما األخًن، ىذا ينتجو

 وادلصاريف والتطوير، البحث نفقات العامة، البنية،النفقات تكاليف بينها، من صلد اليت اإلصبالية، واألعباء

 .والنفقات ادلصاريف ىذه اذلوامش تفوق أن شرط أخرى، جهة من اخل.....ادلالية

 .التنافسية  والقدرة ادللحوظة التنافسية يف تتمثل :الزمن وفق التنافسية. 2

 غًن احملاسبية، الدورة خالل احملققة االغلابية النتائج على التنافسية ىذه تعتمد :الملحوظة التنافسية - أ

 ادلؤسسة جعلت ظروف عن أو السوق، يف عابرة فرصة عن تنجم قد لكوهنا النتائج، هبذه التفاؤل عدم غلب أنو

 .الطويل ادلدى على كذلك تكون ال قد القصًن ادلدى على االغلابية فالنتائج احتكارية، وضعية يف

 معرفة ادلرونة، السوق، يف ادلوقع)ادلعايًن من رلموعة إىل تستند التنافسية القدرة :التنافسية القدرة - ب

 األخًنة ىذه أن حيث ،(ادلستثمر ادلال رأس دودية ومر اإلنتاجية، التكاليف، اخلدمات، اجلودة، العمل، كيفية

 بالفرص زبتص التنافسية القدرة فإن ادللحوظة التنافسية خالف على بينها، فيما متداخلة عالقات تربطها

 1 .استغالل دورات عدة خالل من ادلدى طويلة وبنظرة ادلستقبلية،

 ثالثا: الميزة التنافسية

 تنافسية إسرتاتيجية اعتمادىا ربققو جراء الذي للمؤسسة التفوق عنصر أو ميزة "أهّنا:  على خليل ويعرفها     

 ربقيق وبالتايل التمييز إسرتاتيجية أو أقل( التكلفة ميزة قيادة التكلفة )ربقيق بإسرتاتيجية األمر تعلق سواء معينة،

 2.األعلى" إسرتاتيجية اجلودة

                                                           
 .   64-64ادلرجع السابق، ص  -1
 .80 ص  ، 1998،للكتاب اإلسكندرية مركز ، "األعمال مجال في التنافسية الميزة " ،خليل مرسي نبيل -2
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 أساسية قيمة أو دافعة، قوة عبارة عن ىي التنافسية ادليزة أّن: " زلتواه التنافسية للميزة أخر تعريف ويوجد     

 أو طول عن النظر بغض طويلة لفرتة وتستمر معها، تعاملهم يف إطار الزبائن، سلوك على وتؤثر ادلؤسسة هبا تتمتع

 1."ادلؤسسة  ىذه تقدمها اليت اخلدمة أو السلعة دورة حياة قصر

 عنها البحث وطرق التنافسية الميزة المطلب الثاني: مصادر

 2 التنافسية الميزة أوال: مصادر

والذكاء(  القدرات الفنية، )كادلعرفة ادلتميزة ادلهارات يف يتمثالن التنافسية للميزة أساسيٌن مصدرين ىناك     

 من للكثًن التنافسية ادليزة تفسًن زلاوالت إن. اخل(....شلتازة إنتاجية طاقة ادلالية، )كادلوارد ادلتميزة وادلوارد

 ادلؤسسات تلك بقدرة بل اخلارجية البيئة ظروف مواجهة يف اجليد بالتموقع يرتبط ال مصدرىا أن بينت ادلؤسسات

 األساسية. عناصرىا أحد واجلودة وادلعرفة الكفاءات تعد واليت الداخلية، مواردىا استغالل على

 .ادلوارد الوطين، اإلطار االسرتاتيجي، التفكًن :التنافسية للميزة مصادر ثالث بٌن التمييز ميكن إذن

 منافسيها على أسبقية ربقيق هبدف للتنافس معينة إسرتاتيجية على ادلؤسسة تستند :االستراتيجي التفكير. 1

 تتخذىا اليت اذليكلية القرارات تلك أهنا على اإلسرتاتيجية وتعرف التنافسية، ادلزايا أو ادليزة على احليازة خالل من

 ادلؤسسة. فشل أو صلاح ربقيقها درجة على يتوقف واليت دقيقة، أىداف لتحقيق ادلؤسسة

 تنافسية، مزايا أو ميزة على للحيازة القدرة ذلا يتيح للمؤسسة اجليد الوطين اإلطار إن :الوطني اإلطار. 2

 حبيث .أخرى دول يف ادلؤسسات بعض عن نشاطها قطاع يف ورائدة متفوقة الدول بعض مؤسسات صلد لذلك

 التحتية، والبنية ادلالية ادلعرفية، الفيزيائية، البشرية، ادلوارد يف وادلتمثلة للصناعة الضرورية اإلنتاج عوامل الدولة سبلك

 قائما نظاما العناصر ىذه وتشكل قوية، تنافسية ميزة على احليازة يف مهما دورا يلعب العوامل ىذه على فاحليازة

                                                           
  . 428 ص  ، 2001 ط اإلسكندرية، للنشر، اإلشعاع مكتبة ،"األعمال إدارة في دراسات" قحف، أبو السالم عبد -1
 . 42 ص ، 2000، التسيًن وعلوم االقتصادية العلوم جامعة ، "وتطويرها تنميتها ، مصادرها االقتصادية: المؤسسة في التنافسية الميزة"  ،بوشناف عمار -2
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 الوطين اإلطار يصبح وبالتايل الوطنية، للصناعات تنافسية مزايا لربوز ومدعم حفز وطين إطار نتائجو ومن بذاتو،

 .تدويلها ميكن تنافسية دلزايا منشأ

 األخًنة ىذه حيازة أن حيث لذلك، الضرورية والكفاءات ادلوارد اإلسرتاتيجية، ذبسيد يتطلب :الموارد. 3

 :التالية ادلوارد بٌن التمييز وميكن اإلسرتاتيجية، صلاح كبًن وبشكل لنا يضمن استغالذلا وحسن ادلطلوبة باجلودة

 :أنواع ثالثة إىل تصنف :الملموسة الموارد. 1

 مورديها اختيار ربسن أن ادلؤسسة على غلب لذا ادلنتجات، جودة على بالغ تأثًن ذلا :األولية المواد - 

 .وجودهتا أسعارىا على والتفاوض

 األولية ادلواد ربويل عن الناذبة ادلضافة القيمة ربقق واليت اإلنتاج أصول أىم من تعترب :اإلنتاج معدات  -

 وقت ألطول فاعليتها ربقيق هبدف وصيانتها، تشغيلها سالمتها، ضمان ادلؤسسة على غلب لذا منتجات، إىل

 .شلكن

 كفتح أكرب نطاق يف توسيعها أو السوق يف وطرحها جديدة منتجات خبلق تسمح :المالية الموارد -

 موقفها تعزيز هبدف عليها وربافظ باستمرار ادلالية صحتها ربقق أن ادلؤسسة على غلب لذا للتوزيع، جديدة قنوات

 1.البعيد ادلدى على وتطويره التنافسي

 :يلي ما فيها ظليز :الملموسة غير الموارد. 2

 قدرة إىل تشًن واليت اجلودة، على باالعتماد عالية سوقية حصص ربقيق إىل ادلؤسسات تسعى :الجودة - 

 كسالح الشاملة اجلودة مفهوم إىل ادلؤسسة وتستند عنها تزيد أو ادلستهلك بتوقعات الوفاء على اخلدمة أو ادلنتج

 .ادلتعاملٌن ثقة كسب وكذا الدولية، السوق ودخول تنافسية مزايا على للحيازة اسرتاتيجي

                                                           
 . 41مرجع سبق ذكره، ص   ،بوشناف عمار  -1
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 حبيث التنافسية ادليزة إنشاء على القادرة الداخلية ادلوارد أىم من التكنولوجي العامل إن :التكنولوجيا - 

 يف ذبعلها واليت ذلا ادلناسبة التكنولوجيا اختيار ادلؤسسة وعلى التنافسية، ادليزة على تأثًنه مدى من أعليتو يستمد

 .منافسيها على األسبقية موضع

 البيئة ذلذه دائمٌن ويقظة استماع يف تكون أن ادلؤسسة على غلب تنافسية، بيئة ظل يف :المعلومات -

 متغًنات وكذا وربركاهتم ادلنافسٌن خطط الكتشاف مصدرا تشكل ألهنا مهما دورا ادلعلومات تلعب حبيث

 .ادلناسب الوقت يف الصائبة القرارات بازباذ للمؤسسة يسمح شلا األسواق

 تستمدىا حبيث ادلؤسسة بنشاط اخلاصة اجلديدة وادلعارف والعلمية التقنية ادلعلومات تتضمن :المعرفة - 

 واإلنتاجية، التنظيمية مشاكلها حل خالل من تنتجها أن ميكن كما مثال، البحث مراكز من األخًنة ىذه

 .حامسة تنافسية مزايا خبلق يسمح شلا مستمر بشكل اإلبداعية القدرات إثراء يف ادلعرفة وتساىم

 من التقليد وصعبة تراكمية، طبيعة ذات ألهنا ادلؤسسة، أصول من أصل الكفاءات تعترب :الكفاءات. 3

 :بينها من تعاريف، عدة ازبذت ولقد ادلنافسٌن، قبل

 مشكل ما ". لمواجهة المعارف والمهارات استعمال " معرفة

 ادلتحصل وادلهارات الفردية بٌن اخلصائص فصل حلقة )سبثل فردية كفاءات :صنفٌن إىل الكفاءات وتصنف     

زلددة  أو ادلتميزة بالكفاءات أيضا وتدعى جماعية وكفاءاتمهنية زلددة(،  دلهام احلسن األداء أجل من عليها

 تسمح حيث ادلؤسسة أنشطة رلموعة من بٌن وتداخل تضافر عن الناصبة ادلهارات تلك أهنا على القدرات )تعرف

 1.وتراكمها( بتطويرىا تسمح بل ادلوارد زلل ال ربل فهي للمؤسسة جديدة موارد بإنشاء الكفاءات ىذه
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 التنافسية عن الميزة البحث ثانيا: طرق

 دبثابة تكون وبسيطتٌن، طريقتٌن عمليتٌن ومنها التنافسية، ادليزة مصادر عن البحث يف طرق عدة توجد     

 1 :وىي عنها، البحث

 :التنافسية الميزة مصادر تحليل. 1

 أهنا حيث ادلؤسسة، لعرض للمشكلة األساسية العناصر ربديد على يتوقف التنافسية، ادلصادر ربليل إن         

 بعد اخلدمات السعر، اجلودة، منها، أشكال عدة تأخذ األخًنة ىذه إن ادلشرتي، لدى ادلنتج لقيمة احملددة ىي

 نظرا أخر، إىل شخص من زبتلف الشيء قيمة أن حيث اخل،....الطالبيات، معاجلة يف السرعة البيع، عملية

 .مستعمليها حسب أشكال عدة تأخذ إذن فهي أخرى، جهة من إليها وحاجتو جهة، من احلاجات لتباين

 :المدعمة األنشطة. 2

 التطور التموين، يف تتمثل بورتر حسب األنشطة وىذه الرئيسية، األنشطة مساندة يف تكمن أعليتها         

 .للمؤسسة القاعدية والبنية البشرية، ادلوارد تسيًن التكنولوجي،
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 التنافسية اإلستراتيجية المبحث الثاني:

 من فريد مزيج تقدمي بقصد النشاطات من سلتلفة جملموعة ادلنظمة اختيار إىل التنافسية اإلسرتاتيجية تشًن     

 القيمة، ولكن قبل التطرق إليها سوف نستعرض زلددات ادليزة التنافسية ودعائمها يف ىذا ادلبحث.

 التنافسية ودعائم التنافسية محددات الميزةالمطلب األول: 

 التنافسية محددات الميزةأوال: 

 1 :علا ىامٌن بعدين أو متغًنين خالل من للمؤسسة التنافسية ادليزة تتحدد

 :التنافسية الميزة حجم. 1

 سبييز أو األقل التكلفة ميزة على احملافظة للمؤسسة أمكن ذاإ االستمرارية مسة التنافسية للميزة يتحقق    

 من أكرب جهودا األمر تطلب كلما أكرب، ادليزة كانت كلما عام وشكل .ادلنافسة ادلؤسسات مواجهة يف ادلنتج

 للميزة فإن اجلديدة، للمنتجات حياة دورة يوجد أنو ومثلما أثرىا، ربييد أو عليها للتغلب ادلنافسة الشركات

 ادلنافسة، الشركات قبل من التبين مث السريع، النمو أو التقدمي دبرحلة األخًنة ىذه وتبدأ أيضا، حياة دورة التنافسية

 اليت الضرورة مرحلة تظهر وأخًنا عليها، التفوق وزلاولة بتقليدىا ادلنافسة الشركات قيام حالة يف الركود مرحلة مث

 ذبديد يف الشركة تبدأ ىنا .ادلنتج سبييز ميزة تدعيم أو/و التكلفة لتخفيض جديد تكنولوجي تقدمي إىل حباجة ىي

 .العميل أو للمستهلك اكرب قيمة ربقق جديدة تنافسية ميزة تقدمي أو احلالية ادليزة وربسٌن تطوير أو
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 .118  ص ، 2001 اجلزائر،
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 :المستهدفة السوق أو التنافس نطاق. 2

 على النشاط فنطاق تنافسية، مزايا ربقيق بغرض الشركة وعمليات أنشطة اتساع مدى عن النطاق يعرب     

 تقدمي من االستفادة :ذلك أمثلة ومن ادلنافسة، الشركات عن التكلفة يف وفورات ػلقق أن ميكن واسع مدى

 مناطق أو سلتلفة، سوقية قطاعات خلدمة التوزيع منافذ نفس استخدام واحدة، فنية خربة مشرتكة، إنتاج تسهيالت

 على الرتكيز خالل من تنافسية ميزة ربقيق الضيق للنطاق ميكن أخر، جانب ومن مرتابطة، صناعات أو سلتلفة،

 التأثًن شأهنا من التنافس لنطاق أبعاد أربعة وىناك لو شليز منتج تقدمي أو تكلفة بأقل وخدمتو معٌن سوق قطاع

 1 .الصناعة نطاق اجلغرايف، النطاق الرأسي، النطاق السوقي، القطاع :التنافسية ادليزة على

 ثانيا: دعائم الميزة التنافسية

 2 يف النقاط التالية: تتلخص دام ادليزة التنافسية

 احملققة ادلالية النسب خالل من ادلؤسسة ألنشطة ادلايل بالتحليل القيام بواسطة يتم :المالية التنافسية. 1

 دورة ادلؤسسة، خصوصية النشاط، طبيعة على يتوقف النسب ىذه القطاع، نفس يف منافسيها بنسب ومقارنتها

 .األخرى القدرات إىل إضافة نشاطها مزاولة على ادلالية قدرهتا معرفة نستطيع النسب ىذه خالل من، و حياهتا

 القطاعات يف وضعيتها ربديد من سبكنها التجاري اجملال يف التنافسية قدرهتا إن :التجارية التنافسية. 2

 :ادلثال سبيل على منها مؤشرات عدة خالل من يتم ذلك، دلعرفة ادلباشرين، منافسيها اذباه السوقية

 .والنوعية اجلودة على الرتكيز خالل من السوق، يف منتجاهتا وضعية - 

                                                           
  . 221مرجع سبق ذكره، ص   فوزية، ميينة فاضل -1

 اجلامعية، الدار ،"العشرين و الحادي القرن لمنظمة تنافسية ميزة لتحقيق المدخل :البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة" مرسي، زلمد الدين صبال -2
 . 219، ص  2003 مصر،
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 منتجاهتا حفظ زبائنها،وسعة مع وتعاملها مستهلكيها، وفاء درجة يف تتمثل اليت التجارية شهرهتا  -

 اخل....اإلشهارية، االتصالية سياساهتا وفعالية وتنوعها،

 عملية بعد ادلقدمة اخلدمات البيعية، وقوهتا التوزيعية، قنواهتا فعالية خالل من يتم الذي اجلغرايف التوسع - 

 اخل....البيع،

 ذات منتجات بإنتاج ادلرتبطة التقنية األساليب يف التحكم يف ادلؤسسة قدرة يف تتمثل :التقنية التنافسية. 3

 بٌن زلكم تنسيق وجود مع التقين، التطور تساير أن عليها يتحتم ذلك وإن شلكنة، تكلفة وبأقل عالية جودة

 األنشطة، دبختلف القيام على يشجع جو وتوفر العمال، تأىيل درجة أن كما اإلنتاج، سًنورة مراحل سلتلف

 .التقنية التنافسية قدرهتا يدعم شلا االعتبار، بعٌن واخلارجية الداخلية القوى سلتلف وأخذ

 أىدافها ربقيق ذلا تسمح بدرجة لوظائفها تنظيمها يف األمر يتعلق :والتسييرية التنظيمية التنافسية. 4

 قدرهتا أما .االندماج ودرجة والقرارات، التنظيم طبيعة األنشطة، نوعية على يتوقف ذلك إن فعالة، بصورة

 اليت بالقيم يتعلق التسيًنية التنافسية مصدر إن .بادلرؤوسٌن وعالقتهم مسًنىا، كفاءة خالل من تتضح التسيًنية

 السابقة، التجارب خالل من تتولد واليت هبا، يتحلوا اليت الصفات سبس حيث ادلؤسسات، مسئويل هبا يتميز

 1 .والتمهٌن التكوين طبيعة من عليها ادلتحصل وادلعرفة

 التنافسية القدرات سلتلف ربليل يف يتمثل للمؤسسة الكلية التنافسية القدرة ربديد بأن أخًنا القول ميكن     

 .ادلباشرين منافسيها بأىم ومقارنتها أعاله، إليها ادلشار
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 التنافسية اإلستراتيجيةالمطلب الثاني: 

 التنافسية اإلستراتيجيةأوال: مفهوم 

 التوافق بتحقيق تتعلق وشاملة األجل طويلة خطط: "أهنا على تعرف التنافسية اإلسرتاتيجية فإن وعليو     

 األىداف". ربقيق على العليا اإلدارة وقدرة التنافسية البيئة بٌن واالنسجام

 وقطاع إطار ضمن للمؤسسة التنافسية ادليزة وإدامة خبلق هتتم اليت اإلسرتاتيجية : "أهنا على أيضا تعرف كما     

 خدمات، منتجات، األعمال، قطاع على الرتكيز خالل من ذلك يتحقق أن وميكن فيو، تعمل الذي األعمال

 1. "معٌن مستهلك أو زلددة سوقية منفعة

 أساسية: عوامل أربع على التنافسية اإلسرتاتيجية صياغة عملية وتشمل

 .للمؤسسة والضعف القوة نقاط -

 .الرئيسية( ادلسًنين ادلؤسسة)حاجات دلسًني الشخصية القيم - 

 .والتهديدات الفرص  -

 .االجتماعي( الدولة والوعي بسياسة وتتأثر ادلؤسسة من اجملتمع يطلبو االجتماعية )ما التوقعات  -

 

 

 

 

 
                                                           

،  2000، األوىل الطبعة ،عمان ،للنشر وائل دار ، "المعاصرة عمليات ، مداخلها ، مفاهيمها :اإلستراتيجية اإلدارة"  ،احلسيين عدادي حسن فالح -1
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 التنافسية اإلستراتيجية أهداف ثانيا:

 1 :يلي فيما تلخيصها ميكن

 تنشأ فهي التنافسية لإلسرتاتيجية الرئيسي اذلدف التنافسية ادليزة تعترب :التنافسية الميزة على الحيازة. 1

 يكون حيث ،ادلنافسٌن قبل من ادلستعملة تلك من فعالية أكثر جديدة طرق اكتشاف إىل ادلؤسسة توصل دبجرد

 عملية ىي بالتايل الواسع دبفهومو إبداع إحداث دبجرد آخر ودبعىن ميدانيا، االكتشاف ىذا ذبسيد دبقدورىا

 للمؤسسة ادلستمر التفوق لتحقيق واخلارجية، الداخلية ادلشاكل من الكثًن معاجلة تستهدف ومستمرة ديناميكية

 بطبيعة .ادلؤسسة معهم تتعامل الذين األطرف من وغًنىم وادلشرتين، وادلوردين ادلنافسٌن على أي اآلخرين على

 األطراف اذباه ادلؤسسة توازن حلفظ دائمة زلاوالت ولكنو ادلدى، قصًن أو وقتيا عامال ىذا التفرق يكون قد احلال

 السوق. يف األخرى

 ادلنافسة، من ادلؤسسات غًنىا عن ادلؤسسة سبيز اليت اخلاصية إىل التنافسية ادليزة تشًن ادلعىن من حيث أما

 .ادلختلفة األطراف اذباه قويا موقفا ادلؤسسة ذلذه وربقق

 ربليل على تعتمد التنافسية اإلسرتاتيجية صياغة أن كون :التنافسية البيئة في جيد تمركز اكتساب. 2

 األبعاد معرفة طريق عن وىذا .ذلا ادلناسب التموضع ربديد أجل من للمؤسسة، التنافسية البيئة وامتداد طبيعة

 :يف وادلتمثلة البيئية القطاعات ذلذه ادلختلفة

 .غًنىا مع ادلؤسسة فيها تتنافس اليت البلدان أي اجلغرايف االمتداد - 

  البديلة أو ادلكملة القطاعات عدد حيث من القطاع امتداد - 

 .والزبائن ادلنتجات تنوع حيث من اجلزء امتدادإضافة إىل  ادلؤسسة يف التكامل درجة - 

                                                           
  . 16ص  ،2000 ،اجلزائر جامعة ماجستًن، إدارة األعمال، رسالة ، "للمؤسسة التنافسية القدرة تنمية في المعلومات أنظمة دور"  ،صليحة كاريش -1
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 للتنافس العامة اإلستراتيجيات :الثالث لمبحثا

 ادلنافسٌن، دلواجهة استخدامها ميكنها اليت ادلنظمة أمام التنافسية ادلزايا من أنواع ثالث ىناك أن القول ميكن     

 يف ىذا ادلبحث. . وىذا ما سنستعرضوالرتكيز التميز، التكاليف، يف القيادة إسرتاتيجية وىي

 التكاليف بواسطة القيادة المطلب األول: إستراتيجية

 أوال: مضمونها

 أو دوافع عدة توجد ألنو سوقية حصة ادلنافسٌن، مع بادلقارنة أقل تكلفة ربقيق إىل اإلسرتاتيجية ىذه هتدف     

 التعلم منحىن على ادلرتتبة احلجم،اآلثار اقتصاديات توافر :وىي األقل التكلفة ربقيق على ادلنظمات تشجع حوافز

 واعيٌن مشرتين من مكون سوق وأخًنا الكفاءة، وربسٌن التكلفة زبفيض على مشجعة فرص وجود اخلربة، أو

 للسعر. سباما

 أقل السوق يف تعرضها اليت اخلدمات و السلع سعر فسينخفض التكاليف من التقليل ادلنظمة ستطاعتا إذا     

 .كبًن بربح و كبًنة سوقية على حصة فستحصل شبة من و منافسيها أسعار من

 1 :التالية األساليب خالل من البيع سعر طلفاضا يف الصناعة قيادة ربقيق إىل اإلسرتاتيجية ىذه دفهت

 .شلكن حد أدىن إىل التكاليف خفض على العاملٌن عمل  -

 .اإلنتاج تكاليف رفع إىل تؤدي اليت اإلضافية الكماليات من نوع أي دون أساسي منتج تقدمي - 

 .آلية بعمليات اليدوية العمليات كإستبدال عالية، تكاليف ذات العمليات و األنشطة تعديل - 

 .ادلنتج جبودة ادلساس دون الثمن رخيصة أولية مواد إستخدام  -

  .اإلعالن و التطوير و البحث تكاليف زبفيض - 

                                                           
.  114، ص  2009،األوىل الطبعة ،والتوزيع للنشر  العادلي للكتاب جدارا ، "التحديات –األهمية  المفهوم :اإلستراتيجية اإلدارة"  ،الظاىر نعيم إبراىيم -1
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 1 التنافس: قوى دلواجهة ىذا و اإلسرتاتيجية ىذه خالل من مزايا عدة ربقق أن للمنظمة ميكن

  .األسعار على منافسيها من أفضل موقعا أقل بتكلفة ادلنتجة ادلنظمة ربتل :للمنافسين بالنسبة

 زبفيض على قدرهتم لعدم ادلنافسٌن ضد ضباية أقل بتكلفة ادلنتجة ادلنظمة تتمتع :للمشترين بالنسبة

 .األسعار

 األقوياء ادلوردين من مأمن يف – احلاالت بعض يف – تكون أن ادلنظمة ذلذه ميكن :للموردين بالنسبة

 .اذلامة ادلدخالت أسعار إرتفاع بضغوط يتعلق فيما خاصة

 ميكنها شلتازا تنافسيا موقعا بالتكاليف القائدة ادلنظمة ربتل :السوق إلى محتملين منافسين لدخول بالنسبة

 .اجلدد ادلنافسٌن من ىجوم أي دلواجهة األسعار زبفيض سياسة تبين من

 قد اليت و البديلة السلع دلواجهة للسعر زبفيضات إستخدام ادلنظمة ذلذه ميكن :البديلة للسلع بالنسبة

 .جذابة بأسعار تتمتع

 ثانيا: مشاكلها

 2:عوامل بعدة بالتكاليف القيادة إسرتاتيجية تتأثر

 .ادلستقبلية التوزيع قنوات و ادلوردين ادلنظمة، بٌن الكامنة العالقات تنسيق - 

 .زلاكاهتا الصعب من اليت و ادلنظمة أفراد قبل من ادلكتسبة ادلعرفة و التعلم - 

 أو ادلنتج زلاكاة ادلنافسٌن على الصعب فمن معينة، تكنولوجية عملية أو دبنتج اخلاصة ادللكية حقوق - 

 .إخرتاع براءة خالل من زلمية كانت ما إذا جديدة إنتاج عملية

                                                           
 . 111مرجع سبق ذكره، ص  ،الظاىر نعيم إبراىيم -1
 ،"المعرفة و الجودة مدخل اإلقتصادية للمؤسسة التنافسية الميزة على الكفاءات تنمية و البشرية للموارد اإلستراتيجي التسيير أثر "،ػلضية مساليل -2

   . 19ص  ،2004 اجلزائر، جامعةزبصص إدارة األعمال،  التسيًن، يف دكتوراه أطروحة
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 1 :فهي مشاكلها أما

  األخرى. اجلوانب إعلال و التكلفة جوانب من واحد جانب على ادلنظمة تركيز -

 من التكاليف زبفيض على قدرهتا إعتقادىا و الواحدة الوحدة تكلفة على ادلؤثرة للعوامل اإلدارة فهم عدم -

 .فاعلية أكثر بصورة ادلشرتيات نشاط أداء خالل

 .ادلؤسسة يف ادلستخدمة اخلالية العمليات األعلى التكاليف زبفيض زلاوالت يوجد ال -

 التميز المطلب الثاني: إستراتيجية

 شليزا يكون االختالف وذلك منافسيها .عن  سلتلف عرض إنشاء يف ادلؤسسة سبلكها اليت القدرة التميز ىي     

 السوق. يف لوحظ إذا

 2 التميز ومصادر مجاالتأوال: 

 للمنتج، سلتلفة تشكيالت :بينها ومن ادلنافسٌن عن ادلؤسسات إحدى منتج لتميز ادلداخل من العديد ىناك     

 الريادة متميزة، جودة واألداء، اذلندسي والتصميم الغيار، قطع توفًن شلتازة، خدمة تقدمي بادلنتج، خاصة مسات

 وتتزايد جيدة، مسعة وأخًنا ادلنتجات، من متكامال خطا وجود ادلقدمة، اخلدمات من واسع مدى التكنولوجية،

 للمنافسٌن ميكن ال كفاءة وجوانب دبهارات تتمتع الشركة كانت إذا ما حالة يف التميز إسرتاتيجية صلاح درجات

 :يلي ما أطول زمنية ولفرتة أفضل تنافسية ميزة ربقق اليت : التميز رلاالت أىم من .بسهولة تقليدىا

 .التقين التفوق أساس على التميز - 

 .اجلودة أساس على التميز  -

                                                           
 .  14ػلضية، مرجع سبق ذكره، ص  مساليل -1
 يف ماجستًن رسالة ،-"رالجزائ حالة -العولمة ظل في النامية للدول الصناعية التنافسية القدرة ترقية في التكنولوجيا أهمية "مروان، بوزيد -2

   . 15 ، ص1001اجلزائر،  جامعة اإلقتصادي، التحليل
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 .للمستهلك أكرب مساعدة خدمات تقدمي أساس على التميز  -

 .فيو ادلدفوع ادلبلغ نظًن أكرب قيمة ادلنتج تقدمي أساس على زالتمي - 

 التميز ثانيا: عوامل

 من رلموعة فهناك وذلذا لزبوهنا، تقدمها اليت القيمة يف تتمثل غًنىا عن ادلؤسسة سبيز اليت الوحدانية إن     

 أىم ومن السوق يف ادلتواجدة األخرى القيم عن سبيزىا واليت ادلقدمة، القيمة نوع ربدد اليت األساسية العوامل

 يلي: ما صلد العوامل

 يف فريدة ادلؤسسة ذبعل اليت باألنشطة اخلاصة ادلقاييس عن عبارة وىي :لألنشطة التقديرية المقاييس. 1

 .نوعها

 سلسلة داخل األنشطة بٌن ادلوجودة العالقات نتيجة أحيانا يكون للمؤسسة الفريد الطابع إن :العالقات. 2

 .ادلؤسسة طرف من ادلستغلة التوزيع بقنوات ادلوردين مع العالقات خالل من أو القيمة،

 اجل من منتجها إطالق تاريخ عند واضحة تكون أن تستطيع للمؤسسة الوحيدة اخلصوصية إنالرزنامة: . 3

 .ادلنافسٌن قبل ادلميزة صورتو إظهار

 .التجارية العمليات سلتلف يسهل التموضع كان إذا خاصة كثًنا يساعدالتموضع: . 4

 .للقيمة اخلالقة ادلؤسسة داخل األنشطة سلتلف بٌن الوصل أي :الوصل. 5

 يف يساعد للقيمة اخلالقة جديدة أنشطة اندماج حيث ما، مؤسسة سبيز قد االندماج درجة :االندماج. 7

 عدد زيادة يف االندماج يساعد كذلك أخرى، أنشطة مع بينها فيما التناسق يف وكذلك األنشطة نتائج مراقبة

 1 .للقيمة اخلالقة األنشطة

                                                           
 .  59مروان، مرجع سيق ذكره، ص  بوزيد -1
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 جيدا ربلل أن ادلؤسسة على يستحسن وذلذا القطاعلت، وحسب نشاط كل حسب تتغًن التميز عوامل لكن     

 .التميز عوامل استخالص أجل من فيو تكون أن تريد والذي فيو تعمل الذي القطاع

 التميز إستراتيجية تطبيق ثالثا: شروط

 1 :وعلا أساسيٌن جانبٌن من التالية الشروط توفر من البد     

 :ردوالموا الكفاءات حيث من. 1

 يلي: فيما وادلوارد الكفاءات حيث من الشروط وتتمثل    

 وإغلاد بعد، تشبع مل اليت والرغبات احلاجيات فهم على قادرة تكون أن ادلؤسسة على :واإلبداع الحدس -

 وىنا السوق، مع تتماشى سعرية بسياسة تسمح بتكلفة احلاجيات ىذه إلشباع اجليدة الوسيلة الوقت نفس يف

 .دوره اإلبداع يلعب

 أن للمؤسسة البدّ ، التسويق وحبوث التكنولوجي، البحث :وعلا بطريقتٌن البحث يكون :البحث دراتق -

 العروض ضمن بعد تشبع مل اليت والرغبات احلاجات إلغلاد السوق بتجزئة ذلا تسمح اليت التسويق ببحوث تقوم

 .السوق يف ادلوجودة

 فعلى ربقيقو، صعب األمر ىذا كان وإذا ادلنتج، تكنولوجية على أساسا يرتكز التميز :المنتج تكنولوجية -

 .منتجاهتا تطوير زلاور على ترتكز أن ادلؤسسة

 إىل السوق، حاجات توافق أن البدّ  اليت التميز مصادر بعناية تدرس أن ادلؤسسة على :التجارية القدرات -

 تغًن أي مواجهة اجل من والرتويج التوزيع، قدرات توفًن ىو للمؤسسة التنافسية ادليزة تستدعيو وما ذلك جانب

 .الزبائن تصرفات يف

 .ادلنتج سبيز على يشجع ما وذلك البيع، قوة وعلى التوزيع، قنوات على تركز أن ادلؤسسة على :التوزيع -

                                                           
  . 169مرجع سبق ذكره، ص  ،خليل مرسي نبيل -1
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 1 :التنظيم طريقة حيث من. 2

 يلي: فيما التنظيم شروط تتمثل    

 التميز، فكرة ينشأ والتطوير والبحث التسويق بٌن التعاون :والتطوير والبحث التسويق بين التنسيق -

 والتطوير البحث أما اخل،...الزبائن تصرفات ربليل السوق، دراسة الزبون، حاجيات عن بالبحث يقوم فالتسويق

 كلما والتطوير والبحث التسويق بٌن التنسيق كان فكلما .التسويق خالل من عليها ادلتحصل النتائج يدرس

 .كثًنة التميز مصادر كانت

 وسعر جهة، من التكاليف كمية احلسبان يف تأخذ أن ادلؤسسة على :والنوع الكم حيث من الرقابة -

  .أخرى جهة من ادلنتج ونوعية

 .االسرتاتيجيات من النوع ىذا وتطبيق فهم على األفراد القادرين سبلك أن ادلؤسسة على

 التركيز المطلب الثالث: إستراتيجية

 التركيز إستراتيجية أوال: مضمون

 ىي ،طرفها من زلدد سوقي قطاع يف ذلك ويكون التنافسية، ادلعركة رلال اختيار يف الرتكيز ةاسرتاتيجي     

 اإلسرتاتيجية ىذه تتطلب حيث واسع، ىدف على يركز ىنا التنافس نّ أل سابقاهتا عن سباما سلتلفة إسرتاتيجية

 أشكال عدة تأخذ أن ذلا وميكن ادلنتجات، من جملموعة سوقي قطاع على أو الزبائن من خاصة رلموعة على تركيز

 2.السابقتٌن باالسرتاذبيٌن مقارنة

 

                                                           
  . 164مرجع سبق ذكره، ص  ،خليل مرسي نبيل -1
   .59 ، ص1009 اجلزائر، جامعة إدارة األعمال، يف ماجستًن رسالة ،"المؤسسة أداء في دورها و التنافسية اإلستراتيجية "ىجًنة، شيقارة -2
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 التركيز إستراتيجية تطبيق ثانيا: شروط

 1 :التالية الشروط توفر عند فعالة الرتكيز إسرتاتيجية تكون

 .ادلنتج لنفس إستخدامهم طرق و حاجاهتم تباين مع ادلشرتين من سلتلفة أعداد وجود -

 .ادلستهدف القطاع نفس على الرتكيز آخر منافس أي زلاولة عدم -

 .ادلستهدف القطاع خلدمة الزمةلال ادلوارد و ادلهارات توفًن على العمل -

 .الصناعة قطاعات جاذبية يف إختالف عنو ينتج شلا التنافس قوى قوة إشتداد -

 .الرحبية و النمو معدل احلجم، حيث من الصناعة قطاعات تفاوت- 

 :يلي ما الرتكيز عليها يكون اليت األشكال من و

 إىل الدخول أو سوقية، حصة أكرب على احلصول خالل من السوق توسيع و تنمية تتم السوق: تنمية -

 .جديدة أسواق

 يضيف شلا اخلدمات و السلع على ربسينات و تعديالت بإجراء الرتكيز إسرتاتيجية هتتم :المنتج تنمية -

 .جديدة مزايا عليها

 أو اجلديدة الوحدات بعض شراء أو إمتالك على تعمل اإلقتصادية ادلنظمة أنّ  يعين :األفقي التكامل -

 و ادلتزايدة العمالء رغبات التلبية عليها السيطرة األقل على أو ادلنافسة، الوحدات أو ادلنظمات بعض شراء

 .جديدة ستثمارا فرص إستغالل

 من واليت ادلستهدفة األىداف اختيار حسن على أساسا يعتمد اإلسرتاتيجية ىذه صلاح أن القول نستطيع     

 .الكثًنة الرغبات ذوي األشخاص شرػلة على زلتواة تكون أن األحسن

                                                           
 إدارة يف ماجستًن رسالة ،-" الجزائرية الجوية خطوطالشركة  حالة – للمؤسسة التنافسية الميزة تنمية في التنافسية اليقظة "أهمية رتيبة، ضلاسية -1

 .   220، ص 1001 اجلزائر، جامعة األعمال،



 وأسس مفاهيم التنافسية الميزة                                                     : الثالث الفصل

 

  73  
  

 خالصة الفصل:

 

 تنافسية، ميزة المتالك اإلدارية األساليب احدث الستخدام سعيها إىل ادلؤسسات ادلنافسة حدة دفعت لقد     

 للمنظمة، والضعف القوة نقاط ربديد أجل من بيئتها بتحليل األخًنة تلك تقوم إذ ادليزة، تلك بقاء على واحملافظة

 اإلسرتاتيجية طبيعة تتحدد وبذلك تفاديها، أجل من والتهديدات الستثمارىا األسواق يف ادلتاحة الفرص ورصد

 سوف اليت التنافسية ادليزة نوع اإلسرتاذبية تبٌن كما األسواق، يف قوية مراكز الحتالل ادلنظمة تعتمدىا سوف اليت

 التحالفات وىي التنافسية التحديات ذبنب أخرى اقرتاحات إىل اللجوء للمنظمة ميكن كما عليها، ربصل

 .أحسن تنافسية وضعيات يف األخرى ادلنظمات مع اإلسرتاتيجية
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 :الفصـل تمهيد

 

ارتأينا  التنافسية ادليزة حتقيق من أجل الشاملة اجلودة إدارة ظل يف التدرب إسًتاتيجيةبعد معاجلتنا دلوضوع          

 فصل تطبيقي أو دراسة حالة. رابعأن خنصص الفصل ال

إن اجلانب التطبيقي ما ىو إال جتسيد دلا تطرقنا إليو يف اجلانب النظري من دراسة وحتليل ومدى انطباقو على      

 رض الواقع اليت رأينا أن تكون يف شركة سونلغاز.أ

تو ايف ى واقع التدريبومن خالذلا سوف نعرف بالشركة، نشأهتا، تطورىا، وىيكلها التنظيمي باإلضافة إىل      

 .يف ظل اجلودة الشاملة ومدى حتقيقو للميزة التنافسية الشركة
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 المبحث األول: التعريف بشركة سونلغاز وهيكلها التنظيمي 

قبل البدء مباشرة يف تقدمي التكنولوجيا ادلستعملة يف شركة سونلغاز، سيتم أوال تقدمي حملة عنها، مّث سنحاول     

 وتقدمي ىيكلها التنظيمي.  التعريف مبيدان الدراسة ومهامها

 المطلب األول: نشأة و مهام الشركة

سونلغاز "الشركة الوطنية للكهرباء والغاز " ىي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي جتاري نشأت سنة      

  ىي:  مديريات 30" اجلزائرية للكهرباء و الغاز "  و ادلتكونة من   9191

 مديرية االنتاج  -

 مديرية النقل  -

 مديرية التوزيع ـ  -

هنتم يف دراستنا مبديرية توزيع الكهرباء والغاز ادلوكلة ذلا مهمة توزيع الطاقة و صيانة شبكات الكهرباء و الغاز      

موزعني  30جل ىذا وزعت أىذه ادلهام الرئيسية متنحها صالحية السهر على الطاقة على ادلستوى الوطين من 

وكاالت للتوزيع و احملتوية أيضا  39دلديريات اجلهوية وكل مديرية تظم الوسط الشرق والغرب تسيري بعض ا

 .لوحدات مرتبطة بشكل دائم بالزبائن
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 .الهيكل التنظيمي التفرعي للشركة :10رقم   الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .معسكرمؤسسة سونلغاز مديرية  لمصدر:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سونلغاز المديرية المركزية

المديرية الجهوية 
 لمعسكر

 المديرية الجهوية
 لتلمسان

 المديرية الجهوية
 لمستغانم

 المديرية الجهوية
 سيدي بلعباس

 المديرية الجهوية
 لوهران
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 .معسكرالهيكل التنظيمي العام لشركة سونلغاز مديرية  :10رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .معسكرمؤسسة سونلغاز مديرية المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 معسكرالمديرية الجهوية للتوزيع 

 المدير العام

 سكرتيرة 

 المكلف باالتصاالت 

 المكلف بالدراسة

 مهندس األمن 

 المكلف بالنزاعات

 فرع  أشغال
 الغاز 

 فرع أشغال
 الكهرباء

فرع العالقات 
 التجارية 

 فرع الدراسات 
 التنفيذية و األشغال

 القسم الفرعي
 لألشغال

 العامة 

فرع الموارد 
 البشرية

 فرع 
المالية 

 والمحاسبة 

فرع تسيير نظام 
 اإلعالم اآللي 
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 المطلب الثاني: الوظائف األساسية للشركة

 التموين بالكهرباء والغاز. :للمؤسسة وظيفتني أساسيتني مها     

 :التموين بالكهرباءالوظيفة األولى:  -0

يقوم الزبون بإيداع طلب لدى مصلحة سونلغاز مع سلطط يوضح فيو ادلسافة بني نقطة الربط وادلنزل باإلضافة      

إىل وصل الكهرباء والغاز جلاره بعدىا تقوم ادلصلحة بتسجيل الطلب مث تقوم بإرسال تقنيني إىل عني ادلكان 

  .نب وحتديد التكاليف اليت تقدم للزبون ليقوم بالدفعلدراستو من كل اجلوا

توكل الشركة األشغال إىل مقاول للقيام بالعمل وتبقى ادلصاحل تراقب األعمال وبعد االنتهاء تقوم بالتأكد من      

 .العمل مث تقوم بعملية الوصل

   غاز:التموين بالالوظيفة الثانية:  -2

إن العملية بالنسبة للغاز تكون مدققة خلطورة ىذه ادلادة حيث تقوم بفحص ونفس الشيء بالنسبة للغاز إال      

  .األنابيب للتأكد من صحتها قبل التموين

األعمال يقوم هبا مقاولون حيث تعرض الشركة ادلشروع يف شكل مناقصة مفتوحة ليقوم ىؤالء بإيداع      

 عروضهم وتقوم الشركة باختيار أفضل عرض. 

إىل ذالك السهر على سري ىاتني ادلادتني احليويتني وذلك بأعمال الصيانة لشبكاهتا  وعملية باإلضافة      

 جتديدىا.

تقوم الشركة يف كل  الوظيفتني السابقتني، تعطي ادلؤسسة اىتماما كبريا للموارد البشرية، حيثباإلضافة إىل      

االحتياجات تقوم الشركة بإرساذلم إىل مدارس سنة بإشعار مصاحلها بتحديد احتياجاهتا التدريبية بعد حتديد 

خاصة لتكوينهم حيث يتم إعطاء العامل ىناك دروس تطبيقية وكذلك دروس يف شكل أقراص مضغوطة وكتب   

 .أي أن العملية التدريبية موكلة دلؤسسات خاصة
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 واقع التدريب في المؤسسة المطلب الثالث:

 :المؤسسة في التدريب . تعريف0

 يعترب وىو البشري، ادلال التسيريي للرأس ادلستوى من لرفع أساس " :عن عبارة ادلؤسسة يف التدريب يعترب     

 ."البشرية  للموارد كاستثمار

 :بادلؤسسة اخلاص التدريب سلطط ادلوايل يوضح والشكل    

 : مخطط التدريب الخاص بالمؤسسة 10الشكل رقم 

 

                                          

 التوجهات االستراتيجية لإلدارة                                           

 

 

 

 من إعداد الطالب. المصدر:

 .للمخطط العام الهيكل. 2

 :التالية احملاور يتضمن التدريب سلطط    

 :المخطط مميزات  1 -

 :للتدريب األساسية والعناصر األرقام ادلميزات ىذه توضح -     

 .تدريبهم يتم الذين العمال عدد -     

 .اليوم -األشخاص عدد -     

 التدريب مخطط

 المتوقعة التغيرات

 الحالية الفروق المتوقعة الفروق

 التدريبية االحتياجات
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  .واحد عامل لتدريب الوقيت ادلعدل -     

  .للتدريب التقديرية التكاليف -     

 :يلي ما إىل تقودنا ادلعطيات ىذه

 .األداء سسيولوجية خالل ومن ،(تقين تسيري،) التدريب رلاالت خالل من التدريب أنواع -     

 .(وأجنبية وطنية، ىيئات ادلؤسسة، داخل غاز، كهرباء، تكوين معاىد) ادلتوفرة التدريب وسائل -     

 :التدريب وتقدير أهداف  2-

 منامجنت،) النشاط رلاالت خالل من يوم، -شخص و بالعدد اخلاصة، التدريب مستويات تقدير   - 

 (......أمن،

 :التطبيقية والتربصات المهنية التكوينات تقدير 3- 

 :يلي كما التطبيقية والًتبصات ادلهنية التكوينات تقديرات تتم     

 .والتقنية التسيريية التخصصات تصنيف     - 

 .بذلك ادلعنيني العمال عدد     - 

 :المخطط تقويم - 4

 :التالية العناصر األساس على يتم التقومي ىذا     

 .السنوية التقديرية التكاليف      -

 .األعمال رقم أو/و األجراء كتلة      -
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 :التحقيق - 5

 التدريب، من استفادوا الذين للعمال احلقيق العدد معرفة أجل من التدريب عملية بعد التحقق هبذا القيام يتم   

 نوع وفق مقسما يكون وذلك التدريب، ىذا على فعال أنفقت اليت التكاليف التدريب، منها تلقوا اليت اذليئات

 .التدريب
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 النتائج وتقييم االستمارات تحليل المبحث الثاني:

سوف نتطرق يف ىذا الفصل لتحليل االستمارات ادلوجهة للعمال بادلديرية، اضافة إىل تقييم النتائج ادلتوصل      

 إليها مع استخالص رلمل االقًتاحات والتوصيات.

  االستمارات تحليلول: المطلب األ

 :للعمال الموجهة االستمارة تحليل. 9

 أجل من وذلك واحملدودة، ادلغلقة، األسئلة على فيها اعتمدنا وبسيطة، سهلة بطريقة األسئلة بصياغة قمنا     

 عشوائية عينة باختيار قمنا لذلك البحث، زلل الدراسة لنا تسهل واضحة، نتائج على للحصول االجيابيات حصر

 نسبة أن فوجدنا التدريب، من ادلستفيدين وغري ادلستفيدين على بتوزيعها وقمنا العمال، رلموع من % 20 بنسبة

 :ذلك يوضح ادلوايل والشكل ، 65 %ــــــ ب تقدر حيث عليها الذكور نسبة تستحوذ ، 74%  متثل ادلستفيدين

 التدريب من المستفيدين نسبة: 10الشكل رقم 

 
 عداد الطالب.إمن  المصدر:

 

 من وأقل ، 39 إىل 30 من ىو للتدريب استهدافا األكثر العمر أن وجدنا عليها، احملصل النتائج خالل منو      

 ذاتو، حبد استثمار ىو وىذا الشابة، بالفئات ادلؤسسة اىتمام على يدل إمنا شيء على دل إن وىذا سنة، 30

 :يلي كما ذلك يوضح ادلوايل واجلدول ،% 34 بنسبة والثانية ،% 44  نسبة األوىل متثل حيث

74% 

26% 
 المستفيدين

 غير المستفيدين
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 المتدربين للعمال العمري توزيع: ال10الجدول رقم 

 النسبة المئوية % العمر
 03 سنة  03أقل من 

 33 سنة  01أقل من  - 03من 
 92 سنة  31أقل من  -33من 
 93 سنة فأكثر 03

 % 011 المجموع
 عداد الطالب.إمن  المصدر:

 :أدناه بالشكل شلثلة النسب ذهى 

  المتدربين للعمال العمري التوزيع: 10الشكل رقم 

 
 .عداد الطالبإمن  المصدر:

 

 ،% 86 متثل جامعية شهادات على احملصلني نسبة أن حيث للعمال، العلمي ادلؤىل نتيجة تربر النتيجة ىذه     

 ذلذه التدريب يف األسد حصة ذلم سنوات 5 إىل 1 من اخلربة أصحاب أن وجدنا للنتائج حتليلنا خالل ومن

 التوفيق تريد ادلؤسسة أن على يدل فهذا سنوات، 10 من األكثر تليها مث ،% 65 النسبة متثل حيث ادلؤسسة،

 إال ذلم ليس خربة سنوات 10 إىل 06 ومن سنة، من أقل أن حني يف التدريب، من ادلكتسبة وادلعرفة اخلربة بني

 :ذلك التايل يوضح واجلدول االىتمام، من القليل

44% 

12% 

34% 

10% 
 سنة 39أقل من  30من 

 سنة 49أقل من  40من 

 سنة 30أقل من 

 سنة فأكثر 50
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 الخبرة سنوات توزيع: 10الجدول رقم 

 المئوية %النسبة  عدد السنوات العمل بالمديرية
 30 سنة 9أقل من 

 90 سنوات  0أقل من  -9من 
 32 سنوات  93أقل من  -9من 
 22 سنوات فأكثر 93

 % 011 المجموع
 عداد الطالب.إمن  المصدر:

 :يأيت كما ادلوايل الشكل يف مًتجم اجلدول ىذا

 الخبرة سنوات توزيع: 10الشكل رقم 

 
 عداد الطالب.إمن  المصدر:

 

 :التدريب ومكان أنواع، أسباب،. 2

 :التدريب ومكان مدة - أ

 باإلضافة ، % 78 بنسبة (بالبليدة التقنية ادلدرسة)  وطنية ومراكز ىيئات على التدريب يف ادلؤسسة تستند     

 مدة تدوم وكانت ادلدير، إىل ادلوجهة االستمارة يف جاء ما حسب وىذا للمؤسسة ادلهين الوسط على االعتماد إىل

 67 %.بنسبة  أسبوعني، من أكثر األحيان أغلب يف التدريب

65% 

28% 

5% 
2% 

 سنوات 5أقل من  1من 

 سنوات 10أكثر من 

 أقل من سنة

 سنوات 10أقل من  6من 



 -معسكر-دراسة حالة مؤسسة سونلغاز الفصل الرابع:                                              
  

  86  
  

 :التدريب أسباب - ب

 األداء، حتسني الًتقية، التوظيف، عند  :وىي رئيسية أسباب ألربعة التدريب يتم األحيان أغلب يف       

 نسبة متثل حيث التوظيف، عند بالتدريب تقوم ادلؤسسة أن وجدنا التحليل خالل من أننا إال العمل، خصوصية

 بينما ،% 33 ــــــ ب ادلقدرة العمل خصوصية نسبة تليها بينما ،% 49 ــــ ب التدريب تلقوا الذين اجلدد ادلوظفني

  :يوضح ذلك ادلوايل والشكل ضعيفتني، نسبتني ميثالن والًتقية األداء حتسني

 التدريب   : أسباب10الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالب. المصدر:

 

 :التدريب أنواع -ج

 ادلؤسسة إن إىل توصلنا إلينا، ادلقدمة ادلعطيات خالل ومن ادلؤسسة يف أجريناه الذي الًتبص خالل من      

 االستمارة، نتائج حتليل من لنا تأكد ما وىذا زلاضرات، مهين، تكوين التطبيقي، الًتبص :التالية األنواع تستعمل

 وال التدريب بتنويع تقوم ادلؤسسة أن على داللة وىذا الثالث، لألنواع بالنسبة متقاربة النسب وجدنا حيث

 نوع إىل باإلضافة ثانية، جهة من األقسام وتنوع جهة، من ادلهام اختالف إىل راجع وذلك واحد، نوع تستعمل

 من فرع أو األقسام من قسم كل يف العمال لتدريب زلدد نوع تتطلب اليت ادلؤسسة، قبل من ادلقدمة ادلنتجات

 :ذلك يوضح ادلوايل البياين والشكل  .الفروع

49% 

33% 

13% 

5% 

 التوظيف

 خصوصية العمل

 تحسين األداء

 الترقية
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 نواع التدريب: أ18الشكل رقم 

 
 .من إعداد الطالب المصدر:

 النتائج : تقييمالمطلب الثاني

 الجزائرية: المؤسسة في التدريب واقع -0

 لتحقيق كايف غري يعترب اجلزائرية، ادلؤسسة يف التدريب أن نستنتج سبق شلا عليها ادلتحصل النتائج خالل من     

 شركة فمثال التدريب، تكاليف تقدير عن فقط تتم التدريبية االحتياجات دراسة هبا يتم اليت فالطريقة اجلودة،

 بدقة، بالتدريب ادلعنيني األشخاص اختيار يتم وال ،(الغربية اجلهة) سنتيم مليار 30 بإنفاق سنويا تقوم سونلغاز

 من توضيحو مت ما وذلك ادلتدربني العمال قبل من واالستيعاب للتعلم والقابل ادلناسب الربنامج اختيار وعدم

 ادلديرية مستوى على الربنامج ىذا هبا يدرس اليت الطرقة رغم ذلك العمال، إىل ادلوجهة االستمارة حتليل خالل

 أجل من فقط يتم ادلؤسسة ىذه يف التدريب أن االستمارات حتليل من دلسناه ما إىل باإلضافة العاصمة، يف العامة

 أىم ىم ادلنفذين بينما وادلتحكمني، اإلطارات على ويقتصر حديثا، ادلوظفني للعمال العمل طريقة على التعرف

 أصال ولتوجد اجلودة، معايري يتبعون ال ألهنم حبتة، كالسيكية طريقة ىي التدريب وطريقة البشرية، ادلوارد يف عنصر

 طرح :ىي اليت التدريب، نتائج على التعرف طرق يتبعون ال أهنم إىل باإلضافة ادلؤسسة، يف للجودة إدارة

 .ادلباشرة بادلالحظة يكتفون فهم ادلباشرة، وادلالحظة االختبارات، استمارات،

 

54% 46% 

 تربص تطبيقي

 تكوين مهني
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 منتجاتها: جودة على المؤسسة في التدريب أثر -0

 ودرجة الرضا، درجة أن وجدنا للزبائن، ادلوجهة االستمارة حتليل من عليها حتصلنا اليت النتائج خالل من     

 أن على يدل إمنا شيء على دل إن ىذا ادلؤسسة، يف األداء ضعف إىل ذلك وارجعوا متوسطة، لرغباهتم التحقيق

 اليت االنقطاعات نفس أن الحظنا إذا فمثال ذلم، ادلقدمة اخلدمات على الرضا إىل يقوده األداء، على الزبون رضا

 كثري يف لكن ادلستعملة، ادلعدات نوعية إىل ذلك يرجع قد احلدة، بنفس ألعوام باحلدوث تستمر دائما، حتدث

 جيعلهم العمل يف اإلتقان على تدريب ىناك كان لو أن أي اإلصالح، جملرد فقط إصالحها يتم األحيان من

 ادلستوى يف ليس االستقبال عون صلد عندما أو احلدة، بنفس دائما حتدث اليت األعطاب على القضاء يف يبدعون

 ادلؤسسة، إىل الزبون نظرة يف يؤثر أيضا ىذا التعليمي، مستواه أو مهنتو أو سنو كان مهما بالزبون يليق الذي

 يكون ادلؤسسة، ذلذه االنتماء وبروح بادلسؤولية، العامل حتسيس اجلماعي، العمل روح زرع ادلؤسسة على لذلك

 نشاط انتشر ولو حىت تنافسية ميزة لنفسها تضمن وبالتايل جيدة، بطريقة لو ادلخطط التدريب طريق عن ذلك

 السعر كان مهما باجلودة يؤمنون أصبحوا فالزبائن بيعها، نقاط سلتلف يف تنافسها وأصبحت األجنبية، ادلؤسسة

 .ذلم ادلقدم

 االقتراحات وتقديم النتائج استخالص : المطلب الثالث

 :المستخلصة النتائج1- 

 :التالية النتائج نستخلص سبق ما خالل من     

 .ادلناسب التدرييب الربنامج حتديد يتم أساسها على جيب اليت األىداف حتديد ادلؤسسة على       -

 قابلية ولديهم ادلناسبني، األشخاص حتديد جيب العمال، قبل من أفضل أداء إىل الوصول ضمان أجل من      -

 النتائج لتقييم الالزمة االختبارات إجراء مث لديهم، والقوى الضعف دلواقع الدقيق التحديد إىل باإلضافة للتدريب،

 .ادلباشرة بادلالحظة االكتفاء وعدم التدريب، قبل العامل أداء تغري درجة دلعرفة التدريب إجراء بعد عليها ادلتحصل
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 البشري ادلورد جودة وأن صلاحها، وعمود ادلؤسسة يف عنصر أىم ىو البشري ادلورد بأن ادلؤسسة إميان     -

  .ادلستقبل يف ادلنافسة مسايرة على تساعدىا تنافسية ميزة حتقيق إىل يقودىا

 :االقتراحات -2

 :رأينا يف حلوال تكون لعلها االقًتاحات بعض نقدم     

 بكل يقوم انو وحبكم خدمية، أو إنتاجية كانت مهما مؤسسة أي يف عنصر أىم ىو البشري ادلورد أن مبا     - 

 اليت التنافسية ادليزة للمؤسسة ويضمن يعزز بو االىتمام فإن والفروع، األقسام اختالف وعلى كانت، مهما ادلهام

 .طويلة سنني عرب هبا، ترغب

 من نوع أجرت قد تكون وبذلك أموال، من تنفقو مبا مقارنة عوائد من ادلؤسسة حتققو ما دلعرفة أداة وضع     -

 .جتريو الذي التدرييب للربنامج ثاقبة نظرة أو ادليدانية، ادلراقبة

 .ذلك يف ادلتطورة التكنولوجيا واستعمال التدريبية، باالحتياجات للتنبؤ والكيفية الكمية الطرق استعمال     - 

 الفرد، أداء عليها يستند اليت اجليدة وادلعدات األدوات اقتناء جيب البشري، بادلورد االعتناء إىل باإلضافة      -

 .هبا نرغب اليت اجلودة لنا حيقق الفرد أن واعتبار الشاملة، اجلودة مبعايري والتقيد

 .وحيبذىا يتمناىا اليت الطرق وفق الزبائن ورغبات احتياجات لتلبية اخلدمة، تقدمي طرق حتسني      -

 اخلطة صياغة على يساعدىا قد وإمنا تنافسية، ميزة أي ذلا حيقق ال ادلنافس عمل طريقة مبعرفة االكتفاء      -

 .التحدي لرفع ادلناسبة التدريبية
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 :الفصل خاتمة

 

 وموقعها حجمها التعريف، عن وغنية كبرية مؤسسة ىي سونالغاز مؤسسة أن القول ميكن سبق ما خالل من    

 أي ذلا ليس ادلؤسسة أن يعين ال ىذا ذلك، يف ادلعتمدة الطرق تطوير على والعمل التدريب، تبين عليها حيتم

 ظل يف هتددىا، اليت ادلنافسة لكن اجلزائري، اجملتمع كل زبائنها مؤسسة بأهنا النقائص تلك نفسر بل اجيابيات

 من للجودة الدولية وادلعايري الطرق وتبين هبا، تقوم اليت التدريبية اخلطة يف النظر إعادة عليها حيتم الظروف، ىذه

 السوق يف تنافسية وميزة مكانة لضمان وذلك الزبائن قبل من أفضل ومتسك اكرب، ثقة ضمان أجل

 

 

 



 الخاتمة العامة
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 الخاتمة العامة

 

 ادلوارد إدارة وظائف أىم من ادلؤسسة، وأىداف احتياجات مع وتتوافق فعالة، تدريبية إسرتاتيجية بناء إن     

 وكذلك للتدريب، ادلناسبة األساليب واختيار ادلستخدمني، لدى والضعف القوة نقاط حتديد يتم حيث البشرية،

 بعض وتنفيذ إجراء من البد التدريب، نتائج ضمان أجل ومن للتعلم، والقابلني تدريبهم، جيب الذين األشخاص

 إىل باإلضافة ادلتدربني، للعمال استمارات طرح كاالختبارات، ادلنفذ، التدرييب الربنامج بتقييم اخلاصة النماذج

 .ادلباشرة ادلالحظة

 وبالتايل البشري، ادلورد جودة من يرفع التدريب أن حيت للمؤسسة، التنافسية ادليزة حتقيق يف يساىم قد ىذا     

 األخرية وىذه الشاملة، اجلودة متطلبات أحد ىو الذي اجلماعي العمل إىل بو ويؤدي اإلبداع، روح لديو خيلق

 حيقق الشاملة اجلودة معايري وفق البشري بالعنصر االىتمام إذن التنافسية، ادليزة عناصر من عنصر بدورىا

 .تنافسية ميزة للمؤسسة

 زلاولة قصد جزائرية، دلؤسسة حالة دراسة خالل ومن اجملال، ىذا يف بو قمنا الذي البحث خالل ومن     

 ذلذا كخامتة التايل ادلضمون بتقدمي نقوم بصياغتها، قمنا اليت الفرضيات نفي أو وموافقة اإلشكالية، على اإلجابة

 :البحث

 ظل في للتدريب يمكن كيف ": البحث زلل اإلشكالية مناقشة خالل من إليها التوصل مت اليت النتائج أىم

 ." ؟ التنافسية الميزة تحقيق أجل من الشاملة الجودة إدارة

 .للبحث ادلطروحة الفرضيات نفي أو تأكيد  -

 .سونالغاز دلؤسسة احلالة دراسة خالل من اجلزائرية ادلؤسسة يف التدريب واقع إيضاح زلاولة  -

 .وحلول اقرتاحات طرح زلاولة  -
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 عليها المتحصل النتائج أهم :أوال

 .نفسو ادلتدرب العامل أيضا وإمنا ادلدير فقط تعين ال التدريب مسؤولية  -

 القابلني األشخاص واختيار بدقة، والضعف القوة نقاط بتحديد تقوم أن البشرية ادلوارد إدارة على - 

 .ادلعد للربنامج اجيابية نتائج ضمان أجل من للتدريب،

 وحيقق اجلودة يثمن الذي اجلماعي العمل إىل التدريب نتائج خالل من تتوصل أن ادلؤسسة على جيب - 

 .التنافسية ادليزة

 جودة مع العمل تنفيذ يف ادلستعملة واألدوات ادلعدات جودة إقران ادلسريين على حتتم الشاملة اجلودة إدارة -

 .األخر يكمل أحدمها ألن البشرية، ادلوارد

 وال التغري، حيتمل ال مستقيم، مسار يأخذ حبت، كالسيكي مفهوم اجلزائرية ادلؤسسة يف التدريب يعترب  -

 .ادلؤسسة أىداف مع يربط

 عادة األخرية ىذه يف التدريب ن  أل اجلزائرية، ادلؤسسة يف التنافسية للميزة مصدر البشري ادلورد يعترب ال - 

 .الرتقية أو التوظيف، عند حيدث ودائما

 المطروحة الفرضيات نفي أو تأييد :ثانيا

 اجلودة إدارة ألن التنافسية، ادليزة عناصر من والشامل الواسع مبفهومها الشاملة اجلودة إدارة فعال تعترب 1- 

 واالجتماعية االقتصادية البيئة يف حتدث اليت التغريات حتتمل وبالتايل ادلستمر، التحسني على دائما تعتمد الشاملة

 لو تقدمها اليت ادلنتجات على رضاه ضمان وبالتايل الزبائن، واحتياجات رغبات حتقيق يسهل ما وىذا للمؤسسة،

 .ادلؤسسة
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 التدريب طريق عن تنميتو دائما وزلاولة بو االعتناء جيب استثمار، واعتباره البشري بادلورد االىتمام -2

 تلك طريق عن بادلهام يقوم البشري ادلورد ألن األخرى، ادلوارد جودة حتسني زلاولة مع ذلك إقران مع لو، ادلخطط

 .ادلوارد

 ادلوارد ألن السوق، يف منافسيها رلارة هبا تستطيع تنافسية ميزة للمؤسسة حتقق البشرية ادلوارد جودة  3-

 .ذاهتا حد يف ميزة وىذه العمل يف واإلتقان والتفنن اإلبداع يضمن العالية الكفاءة وذات ادلؤىلة البشرية

 وفق أىدافها تبين وال اجلودة، معايري على تعتمد ال أهنا إال التدريب مفهوم تعتمد اجلزائرية ادلؤسسة  4-

 البيئة يف حتدث اليت التغريات وفق سلتلفة بطرق وادلتكرر ادلستمر التحسني على يعتمد فالتدريب ادلفهوم، ذلك

 وبالتايل الزبون، حيتاجو ما تلبية زلاولة أي الزبائن، واحتياجات رغبات حتقيق مع ويتماشى للمؤسسة، االقتصادية

 .وفائو وضمان ادلؤسسة، مبنتجات ثقتو اكتساب

 واالقتراحات الحلول طرح :ثالثا

 تساعد احتياطات وضع وبالتايل مستقبال، زلتملني منافسني وجود على دائما االحتماالت وضع - 

 تكون اليت البشري ادلورد كفاءة برفع االىتمام طريق عن كبرية بنسبة ذلك ويكون ادلنافسة، جتنب على ادلؤسسة

 .اجلودة متطلبات مع وتتماشى مدروسة طريقة ووفق جودة وذو وادلستمر ادلكثف بالتدريب

 مراقبة جيب أفضل نتائج ولضمان تنفيذه، تكاليف مع التدرييب الربنامج من عليها ادلتحصل النتائج مقارنة - 

 .ادلتدربني للعمال تقومي وإجراء الربنامج ذلك

 وبذلك ومنظمة، علمية طريقة وفق اختيارىم يتم للتعلم، والقابلني ادلناسبني لألشخاص التدريب إجراء - 

 .األداء يف التحسن من هبا بأس ال نسبة نضمن

 .التدرييب الربنامج حتديد أساسها على جيب اليت للمؤسسة وادلستقبلية احلالية األىداف وضع - 
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 اإلسرتاتيجية وكفاءاهتا الداخلية مواردىا اعتبار االقتصادية ادلؤسسة على جيب انو القول ديكن األخري يف     

 فيها التحكم إمكانية بسبب التنافسية ميزهتا مصدر وادلعرفة، ادلهارات، األصول،القدرات، رلمل يف ادلمثلة

 ادلؤسسة تلك وإدراك القيمة، خلق على قدرهتا بسبب الفردية والكفاءات البشرية ادلوارد خاصة عليو، والسيطرة

 متكنها تدريبية برامج تنفيذ من ذلا لبد لذلك والفكري، البشري ماذلا رأس سلزون يف يكمن التنافسية ميزهتا مصدر

 .الطويل ادلدى على ادليزة تلك لضمان األداء حتسني من
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 62  .التنافسية اإلستراتيجيةالمطلب الثاني: 

 66 .للتنافس العامة اإلستراتيجيات :الثالث المبحث

 66 .التكاليف بواسطة القيادة إستراتيجيةالمطلب األول: 

 60 .التميز إستراتيجيةالمطلب الثاني: 

 30 .التركيز إستراتيجيةالمطلب الثالث: 

 32 .ة الفصلالصخ

 41 - 32 -مستغانم-دراسة حالة مؤسسة سونلغاز الفصل الرابع: 

 31 تمهيد الفصل.

 36 .المبحث األول: التعريف بشركة سونلغاز وهيكلها التنظيمي

 36 .نشأة و مهام الشركة المطلب األول:

 34 .المطلب الثاني: الوظائف األساسية للشركة

 01 .المطلب الثالث: واقع التدريب في المؤسسة

 02 .النتائج وتقييم االستمارات المبحث الثاني: تحليل

 02 .االستمارات ول: تحليلالمطلب األ

 03 .النتائج : تقييمالمطلب الثاني

 00 . االقتراحات وتقديم النتائج استخالص : المطلب الثالث

 41 خالصة الفصل.

 43 الخاتمة العامة.

 43 .قائمة المراجع

 



 واألشكال الجداول قائمة

  
 قائمة الجداول:. 1

 

 الصفحة اسم الجدول رقم الجدول
 84 .المتدربين للعمال العمري توزيعال 1
 85 .الخبرة سنوات توزيع 2

 

 . قائمة األشكال: 2

 

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
 77 .الهيكل التنظيمي التفرعي للشركة 1
 78 .مستغانمالهيكل التنظيمي العام لشركة سونلغاز مديرية  2
 88 .مخطط التدريب الخاص بالمؤسسة 3
 83 .التدريب من المستفيدين نسبة 4
 84 .المتدربين للعمال العمري التوزيع 5
 85 .الخبرة سنوات توزيع 6
 86   .التدريب أسباب 7
 87 .نواع التدريبأ 8

 

   

 


	PAGE DE GARDE.pdf
	المقدمة العامة
	إهداء وشكر
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع
	الخاتمة العامة
	قائمة المراجع
	الفهرس العام
	قائمة الجداول

