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  "بلعياشي بومدين الغوويت"
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 املقدمة العامة

 

 

إن املكانة اإلقتصادية ألي دولة، تتعزز مبجموع مؤسسا�ا داخل اإلقتصاد الوطين ومرهونة مبدى كفائتها 

ومسامهتها يف التنمية اإلقتصادية ويف خلق قيمة مضافة على الصعيد اإلقتصادي وكذا مبدى قدر�ا على املنافسة 

اإلستقراروالتغري املستمر،وباخلصوص يف عصرنا احلايل الذي يشهد أوضاعا وفرض وجودها يف حميط يتسم بعدم 

، هذه الظاهرة اليت باتت " إقتصاد العوملة"عاملية جديدة فرضتها القوى املهيمنة على اإلقتصاد العاملي من خالل 

                            .                                       أمرا حتميا ال مفر منه خاصة على الدول النامية

كل هذه املستجدات، تفرض عليها القيام بإصالحات جديدة على مستوى نشاطها اإلقتصادي، وتبين أساليب   

هذه اإلصالحات . متطورة وحديثة تتماشى مع املقاييس املعمول �ا على املستوى الدويل يف ظل إقتصاد السوق

، بإعتبارها عصب النشاط اإلقتصادي من جهة وطرفا فعاال يف جيب أن تطبق بالدرجة األوىل على املؤسسة

العملية اإلنتاجية وحتقيق املردودية من جهة ثانية،هذه املردودية لن تتحقق إال إذا إعتمدت املؤسسة اإلقتصادية 

لمنافسة العمل مبعايري اجلودة العاملية لإلنتاج، وإنتهاز أساليب تسيري فعالة ترفع من مستوى أدائها وتؤهلها ل

  .الداخلية و اخلارجية

  :  مما ذكرناه نلخص إشكالية املذكرة بالتساؤل التايل وإعتماد  

دقة في اإلنتاج التوازني التي تعمل على تحقيق الجودة العالية في المنتوج وال واإلستراتيجياتماهي النماذج 

  ؟للمؤسسة

  :وبناءا على اإلشكالية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية

 ماأمهية التدقيق يف اجلودة ملنتجات املؤسسة الصناعية ؟ - 1

 كيف تأثر معايري اجلودة الشاملة على إسرتاتيجية املؤسسة يف إنتاجيتها ؟ - 2



  :فرضيات الدراسة

 .حتسني اإلنتاج ومراقبة اجلودة للحصول على  منتج  جيد ميكن تسويقه وحتقيق أكرب نسبة ربح - 1

 .ية املنتج عحتقيق اجلودة الشاملة ملنتج يتطلب معايري جيب اإللتزام بتطبيقها بدقة مما يظهر أثره على نو  - 2

  :أسباب إختيار الموضوع

  .اإلهتمام الشخصي للبحث يف هذا املوضوع ملا له من األمهية البالغة 

املنتجات بأكرب تكلفة على ما يكلف إنتاجه  عدم إحرتام معايري اجلودة يف املنتج احمللي، مما جعلنا نقوم بإسرتاد

  .حمليا 

األوضاع اإلقتصادية اجلديدة اليت دخلت املؤسسة اجلزائرية يف نطاقها،واليت حتتم عليها إعادة النظر يف أساليب 

  . اليت تساعدها لتكون أكثر تنافسية يف السوق اخلارجية (scf)  بتسيريها ومدى جناحها خاصة بعد تبين األسالي

  : منهج البحث

من أجل البحث يف هذا املوضوع و اإلجابة بقدر اإلمكان عن اإلشكالية السابقة و اإلملام جبوانبه اعتمدنا على 

  . املنهج الوصفي التحليلي  الذي نراه يتناسب مع الدراسة اليت نناقشها

  : خطة الدراسة 

إرتأينا أن نعاجل املوضوع خبطة . املؤسسة اإلقتصادية مبا أن دراستنا ستكون مبثابة إبراز أمهيتها بضرورة وجودها يف 

  .ودراسة حالة  فصلني تتضمن 

  : اجلانب النظري/ 1

سسة كمدخل، تقدمي املؤ  مباحث،يف ثالث يف الفصل األول نظرة حول املؤسسة واجلودة الشاملة حيث تناولنا 

  .النتوج واإلنتاجية ، التدقيق واجلودة

بثالث تطبيق اجلودة الشاملة وأثرها على اسرتاتيجية املؤسسة الصناعيةعنوانيف الفصل الثاين الذي كان حتت 

تطبيق ادارة اجلودة الشاملة، ابعاد ادارة اجلودة   ، مفهوم وخصائص االسرتاتيجية وخطوات حتديدهامباحث، 

  .الشاملة وصياغة رسالة ورؤية املؤسسة



  : اجلانب التطبيقي/ 2

دي بن ذهيبة وجتربتها بالتدقيق يف معايري تطرقنا لدراسة حالة يف املؤسسة الصناعية كابلوري سي صل الثالث الفيف 

، وكان ذلك يف ثالث مباحث، تقدمي ا�مع الصناعي كابلوري سيدي بن ذهيبة، عرض اإلمكانيات اجلودة 

  .ألجل احلصول على نوعية إنتاج منتج ذو جودة عالية اإلنتاج، لننتهي يف األخري بالنتائج االزمة ومراحل
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  :مقدمة

يف  "اإلنتـاج"ونظراً ألمهية هذا العنصر , اجلماعيو  حمور النشاط اإلنساين الفرديو  اخلدمي أساسو  يعد اإلنتاج بشقيه املادي  

إدارة موارده و  مجاعة بتنظيمو  كذلك يف استمرار منو اقتصاديات الدول وتقدم ا�تمعات اهتم اإلنسان فرداً و  اجلماعةو  حياة الفرد

تشابك و  مع تعقدو  ,احملدودة يف وحدات إنتاجية خمتلفة األحجام املهمات للحصول على اإلنتاج املطلوب إلشباع حاجاته املتنامية

كذلك عمل الوحـدات اإلنتاجيـة املختلفة و  االقتصادية ظهرت احلاجة ملزيد من اجلهـود لتنظيم وإدارة املواردو  ماعيةالعالقـات االجت

  .للحصول على اإلنتاج بكفاية اقتصـادية عاليـة

لتقدم يستخدم لقياس ا واالجتماعية واملؤشر الذينشاط اإلنتاج األساس الذي تقوم عليه التنمية االقتصادية  و�ذا أصبح

كل بدلوه يف و  اإلدارينيو  ازداد االهتمام �ذا القطاع حىت أصبح جمال البحث ودراسة للمهندسني االقتصادينيو  والرقي للمجتمع،

ومن املعروف أن لوظيفة اإلنتاج عالقة وطيدة بوظيفة التخزين نظرًا لتأثر مستوى املخزون بالكمية .هذا ا�ال لزيادة الكفاية فيه

  .كسالعو  املنتجة
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  تقديم المؤسسة: المبحث األول

 تعريف المؤسسة: المطلب األول

  .من الصعب أن حنيط يف تعريف واحد معىن كلمة مثل املؤسسة، فهي مفهوم يتميز بالشمولية وميكن أن ينظر إليه من زوايا متعددة

متعددة أعطيت للمؤسسة، وكل منها يركز على جانب من اجلوانب، واالختيار بني تلك التعاريف املختلفة يتوقف  هناك تعاريف

 .على الغرض من استعماهلا، واألمهية اليت تعطى لكل جانب من اجلوانب

صنع القرار، وتنتج املؤسسة هي كل وحدة قانونية، سواء كانت شخص مادي أو شخص معنوي، واليت تتمتع باستقالل مايل يف  -

  .1سلع وخدمات جتاري

  .املؤسسة هي عبارة عن مفهوم وطبيعة جد معقدة، حيث تعرب عن واقع اقتصادي، وبشري واجتماعي -

املؤسسة هي عبارة عن جمموعة من العوامل املنظمة بكيفية تسمح بإنتاج وتبادل السلع واخلدمات مع األعوان االقتصادية  -

  .األخرى

املؤسسة هي عبارة عن خلية اقتصادية، واليت تشكل عالقات، وروابط مع أعوان اقتصادية أخرى، تتداخل معها يف خمتلف  -

  .2األسواق

املؤسسة هي مجيع أشكال املنظمات االقتصادية املستقلة ماليا وهي منظمة جمهزة بكيفية توزع فيها املهام واملسؤوليات،  -

دمات اليت يتم بيعها يف األسواق بغرض حتقيق أرباح من وراء ذلك وميكن أن تعرف كذلك بأ�ا وتتخصص يف إنتاج السلع واخل

 .وحدة اقتصادية تشمل املوارد املالية والبشرية الالزمة لإلنتاج

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

Jean Longatte, Jacques muller économie d’entreprise, DUDNOD, PARIS 2001 ,p01 02- . 1 

 Pierre Coso, la gestion financier de l’entreprise, 8éme ed, DUNOD, PARIS, p60 .2 
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  تصنيف المؤسسة : المطلب الثاني

حسب طبيعة النشاط، واألمهية : يوجد تنوع كبري يف أنواع املؤسسات، ولكن عموما يتم تصنيفها حسب أربعة معايري، وهي  

  .والشكل القانوين، ومصدر األموال

 :1تصنيف المؤسسات حسب المعايير االقتصادية 1.2

  :حسب طبيعة النشاط 1.1.2

أخريا قطاع اخلدمات ، وهذه  و  القطاع األويل، والقطاع الثانوي تصنيف املؤسسات يف شكل قطاعات، وعددها ثالثة ، وهي -

القطاعات ، ميكن تقسيمها إىل جمموعات فرعية حسب االحتياجات ، واألغراض من ذلك، وتقسم عموما إىل جمموعات حمددة 

  .املعدة من طرف املؤسسة) السلع واخلدمات(بدقة حسب املنتوجات 

  :تصنف املؤسسات إىل قطاعات مؤسساتية، وتنظمها حسب نشاطها إىل ثالثة حاالتاحملاسبة الوطنية اجلزائرية،  -

  .وهي جمموعة املؤسسات اليت متارس نفس النشاط الرئيسي: يف شكل قطاعات  -

  .تصنيف حماسيب لكل وحدات اإلنتاج اليت تنتج نفس املنتوج: يف شكل فروع -

واليت تشارك يف خلق ) التسويق(، إىل األسفل )املواد األولية(لى تشمل الشعبة مجيع النشاطات من األع: يف شكل شعب -

 .املبيعات لبعض أنواع املنتوجات

  )La dimension(حسب األهمية  2.1.2

حجم املؤسسة ميكن أن يقاس بطرق خمتلفة، باستعمال عدة معايري أمهها عدد العمال ورقم األعمال السنوي والقيمة املضافة 

  .مة التجهيزاتاإلنتاجية، إخل، ولكن املعايري األكثر استخداما تتمثل يف رقم العمال، والقيمة املضافةواألرباح احملققة وقي

، واليت توظف ما )TPE : Très petites entreprises(يسمح هذا املعيار بالتمييز بني املؤسسات الصغرية : عدد العمال  -

  .عامل 500من عامل، واملؤسسات الكربى اليت توظف أكثر  500و 10بني 

  .يعطينا هذا املعيار فكرة عن أمهية العمليات التجارية للمؤسسة أو ا�موعة مع زبائنها:  رقم األعمال -

تشكل القيمة املضافة املقياس احلقيق للقيمة اليت مت خلقها من طرف املؤسسة، ويعد هذا املعيار أكثر داللة : القيمة المضافة  -

  .الناحية النظريةمن معيار رقم األعمال، من 

  .التمويلو  وهو الفائض احملقق من طرف املؤسسة ، قبل انتقاص  كل من رأس املال التقين :)EBE(نتيجة االستغالل  -

                                                             

 Jean Longatte , économie d’entreprise, p5 & 8 .1 
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  :1تصنيف المؤسسات حسب المعايير القانونية 2.2

  :تصنف املؤسسات حسب الشكل القانوين كما يلي

  .تتطابق مع شخصية رجل األعمالالشخصية القانونية للمؤسسة : مؤسسات األفراد -

  .وهي تلك املؤسسات اليت تعود ملكيتها �موعة من األفراد: شركات األشخاص -

  . وتتمثل يف شركات املسامهة: شركات رؤوس األموال  -

  :تتمثل فيما يلي: الشركات ذات المسؤوليات المحدودة  -

- La SARL : société à responsabilité limité. 

- L’EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. 

هذا الشكل القانوين يسمح لرجال األعمال بإنشاء شركة ذات مسؤولية حمدودة، مبوجبها تقوم بوظائف خمتلفة يف نفس الوقت،  

  .كسلطة اإلدارة، واجلمعية العامة

 :2تصنيف المؤسسات حسب ملكية رأس المال 3.2

القانونية للمؤسسات بشكل ملكيتها ، على اعتبار أن شكل امللكية ، هو احملدد لنمط القوانني واألنظمة اليت حتكم ترتبط الطبيعة 

  :إجراءات وقواعد تسيريها وتصنف املؤسسات حسب هذا املعيار إىل نوعني مها

من األشخاص ، كشركات  وهي تلك املؤسسات اليت تعود ملكية األموال فيها لفرد، أو �موعة: المؤسسات الخاصة  -

  .األشخاص والشركات ذات املسؤولية احملدودة، وشركات املسامهة

  : مؤسسات ذات طبيعة قانونية خمتلفة، وتتمثل فيما يلي وهي: المؤسسات العامة والمختلطة -

  .وهي اليت تعود ملكيتها للدولة كالشركات الوطنية واحمللية: المؤسسات العامة -

 .وهي اليت تشرتك الدولة أو أحد هيئا�ا مع األفراد يف ملكية األموال ويف سلطة القرار: لطةالمؤسسات المخت -

  

  

                                                             

 Jean Longatte, économie d’entreprise, p 6 .1 

 Jean Longatte, économie d’entreprise, p 7 .2 
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  :وضائف المؤسسة : المطلب ا لثالث

ميكن تصنيف وظائف املؤسسة الصناعية إىل وظائف رئيسية وأخرى ثانوية، نقتصر على دراسة الوظائف الرئيسية للمؤسسة واملتمثلة 

  :فيما يلي 

  .وظيفة احملاسبةو املالية -

  .وظيفة التموين -

  .وظيفة اإلنتاج -

  .وظيفة التسويق -

  :مفهوموظيفة المحاسبة والمالية 1.3

ترتبط وظيفة احملاسبة واملالية يف املؤسسة بشكل كبري بالعمليات احملاسبة واليت تشكل احلياة املالية للمؤسسة،، باعتبار أن كل  

نشاط اقتصادي يعتمد على املوارد املالية وتتمثل مهام هذه الوظيفة يف هذا اإلطار يف التفاوض ويف إعداد برامج لتمويل املؤسسة 

  .يذها وتتمثل املهمة الرئيسية هلذه الوظيفة يف اإلدارة والتسيريواإلشراف على تنف

املالية بوظيفة أخرى وهي مساعدة املديرية العامة للمؤسسة والتنسيق معها من خالل و  من جهة أخرى ترتبط وظيفة احملاسبة

  .املاليةو  احملاسبةاخلدمات اليت ميكن أن تقدمها هلا، بفضل اخلربة اليت اكتسبها القائمون على إدارة وظيفة 

ولضمان فعالية الوظيفة املالية جيب تسجيل مجيع العمليات اليت مت حتقيقها كعمليات الشراء والبيع مث تلخيص هذه العمليات املالية  

ارة عن يف �اية السنة املالية يف شكل قوائم مالية تتمثل يف امليزانية، وجدول حسابات النتائج واجلداول امللحقة األخرى، وهي عب

  .خمرجات نظام للمحاسبة يف املؤسسة

  : 1مفهوم وظيفة التموين2.3

التموينية   تظهر أمهية الوظيفة. تعترب هذه الوظيفة من الوظائف األساسية يف املؤسسة وتشمل وظيفة الشراء ووظيفة التخزين 

ة يف املؤسسة التجارية على أ�ا نشاط اقتصادي من خالل تزويد املؤسسة باحتياجا�ا الضرورية الالزمة لإلنتاج وتعرف هذه الوظيف

يستهدف احلصول على املنتوجات من السلع واخلدمات اليت سوف يعاد بيعها ،وإن كان هذا التعريف متفقا عليه بالنسبة للمؤسسة 

ولية، وميكن النظر إليه التجارية، فإن األمر ليس كذلك بالنسبة للمؤسسة الصناعية وهذا يعود إىل مفهوم التموين الذي يتميز بالشم

  :من زوايا خمتلفة، وفيما يلي بعض التعاريف

                                                             
  15، ص 1991اسبة العامة يف املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، أمحد طرطار، تقنيات احمل 1
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التموين يهدف إىل تقدمي املنتوج ليستطيع القيام خبدمة معينة يف املؤسسة بالكمية احملددة، ويف األجل احملدد  وبأدىن تكلفة،  -

  .وجبودة عالية

منتوجات سواء كانت سلع أو خدمات ضرورية لضمان السري  التموين يف املؤسسة الصناعية هو عملية �دف إىل احلصول على -

  .العادي لعملية اإلنتاج

  .وظيفة التموين تتمثل يف تسيري التدفقات املادية والتدفقات غري املادية واملالية -

وهو نشاط يتم يف )  عالتموين، اإلنتاج، التوزي(إن التموين يف املؤسسة الصناعية هو عبارة عن مرحلة من مراحل الدورة التشغيلية  -

  .إطار منظم تربطه عالقات جبميع مراحل الدورة التشغيلية، وتعترب وظيفة الشراء جمرد مرحلة يف نشاط التموين

  :1مفهوم وظيفة اإلنتاج  3.3

من الناحية االقتصادية ، املؤسسة هي عبارة عن توليفة بني جمموعة من العوامل بغية إنتاج وتبادل السلع واخلدمات مع أعوان 

اقتصادية أخرى، يتمثل هدفها يف حتويل السلع واخلدمات املتاحة هلا إىل منتوجات موجهة لألعوان االقتصادية األخرى، فالنشاط 

  .اإلنتاج والتبادلاألساسي للمؤسسة قائم على 

تتميز بفرتة زمنية اليت تتعلق بتحويل السلع ) Processus technologique(وظيفة اإلنتاج هي عبارة عن عملية تقنية 

  .واخلدمات وكذلك باجلانب املتعلق بالعوامل الضرورية الستمرارية نشاطها كرأس املال واملواد األولية والعمل

يعة هيكل رأس مال املؤسسة وكذلك على شكل التبادالت سواء من أعلى أو من أسفل مستويات هذه العملية التقنية تؤثر يف طب

  .النشاط اإلنتاجي

رأس املال باملعىن االقتصادي هو عبارة عن جمموعة من العوامل االقتصادية واليت تساهم يف إنتاج السلع واخلدمات، ويشمل موارد 

  .اكمة يف املؤسسة واإلطاراتمادية وغري مادية مثل جمموعة املعارف املرت 

شروط التبادل مع األعوان االقتصادية األخرى خيتلف حسب طبيعة نشاط اإلنتاج، الذي يتحدد مبستويات من األعلى باألسواق 

اليت من خالهلا حتصل املؤسسة على السلع واخلدمات الضرورية اليت هي حباجة إليها ، ويتحدد من األسفل باألسواق اليت من 

ا تصرف منتوجا�ا، بعد صياغة املنتوج سواء كان سلعة أو خدمة املراد إنتاجها ، يتم تصنيعه مث بيعه هذه ا�موعة من خالهل

  .رارالعمليات تشكل ما يسمى بدورة االستغالل اليت تتجدد باستم

  

  

  

                                                             

 Pierre Conso, la gestion financier de l’entreprise, p 7 .1 
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  :1مفهوم التسويق 4.3 

من سلع وخدمات املستهلكني يف خمتلف األسواق ،  كل مؤسسة مطالبة بإشباع بعض احلاجات من خالل بيعها ملنتوجا�ا

وميكن حتقيق هذا الغرض عن طريق التبادالت اليت تتم بني املؤسسة واألسواق املختلفة والتسويق ال خيتلف يف مفهومه العام، عن 

  .هذا اإلطار

اجات املستهلكني وتسعى إىل إشباع ميكن أن نعرف التسويق بأنه جمموعة من األفعال واألنشطة اليت تساعد على معرفة وتوجيه ح

  .رغبا�م، وكذلك إىل التكيف وباستمرار بني اإلنتاج واالستهالك

  .والذي يعين السوق) MERCATUS(هو كلمة مشتقة من املصطلح الالتيين) MARKETINGباالجنليزية(التسويق 

  .وعلى فكرة التميز يف السوق التسويق قبل كل شيء هو حالة معنوية ألنه قائم على دراسة حاجيات املستهلكني

منهج التسويق علمي، يعتمد على املناهج العلمية ، ويسعى لتفادي الصدفة عن طريق القياس واإلحصائيات والنماذج وأدوات 

  .إخل...معلوماتية 

  . التخطيطالتسويق منهج شامل، يساعد يف إحداث تكامل بني مجيع وظائف املؤسسة املتعلقة بالسوق إضافة إىل أنه يساهم يف

أصبح اليوم يشمل جماالت شىت فقد شهد جمال ) التسويق الصناعي(بعد أن كان التسويق خيتص باملنتوجات األكثر استهالكا فقط 

  .االجتماعيو  التسويق توسعا معتربا ، وأصبح يهتم مبجال اخلدمات، وجماالت أخرى ليست جتارية كا�ال السياسي

  

  

  

  

 

 

                                                             

Jean Longatta, économie d’entreprise , P171 
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واإلنتاجية المنتوج: المبحث الثاني  

وأنواعه  تعريف المنتج: المطلب األول  

  :1تعريف المنتج-1

ويف هذا اإلطار ، فأن املنتج قد . هو كل شي مادي ملموس ، أو غري ملموس ، يتلقاه الفرد أو املنظمة من خالل عملية التبادل 

جتمع بني  (Combination ) ، أو تركيبة(Idea) ، أو فكرة (Service) أو خدمة .(Good) يكون يف صورة سلعة

 . ”عنصرين أو أكثر من العناصر السابقة إلشباع رغبات املستهلكني

عند تعريفنا للمنتج فقد عرفناه مبفهومة الواسع والن املنتجات خمتلفة بطبيعة احلال فسوف نتعرف على أهم أشكال املنتج يف صورته 

 . النهائية وفقاً لطبيعتها اليت يأيت عليها

ميكن قياسها و  ويشمل هذا النوع من املنتجات سلع تامة أو غري تامة، يستطيع املستهلكون تلمسها حبواسهم اخلمس: السلعة* 

بوحدات القياس املختلفة كالوزن أو احلجم أو غريها من وحدات القياس كما ميكن متيزها عن غريها من املنتجات بكو�ا سلع 

 . والعصائر ، واألجهزة الكهربائية املواد الغذائية ، واملشروبات(ملموسة وتشمل 

تعتمد اخلدمة على اجلانب النوعي أكثر من الكمي خبالف السلعة ويشمل هذا النوع من املنتجات مجيع املنتجات اليت : اخلدمة * 

قياس يستطيع املستهلكون تلمسها حبواسهم اخلمس أو ميكن قياسها بوحدات القياس املختلفة كالوزن أو باحلجم أو بأي وحدة 

 اخرى وميكن متيزها عن غريها من املنتجات

  ماذا مييز السلعة عن اخلدمة ؟

قياسها وال  نال ميكالسلعة ميكن ملسها وقابلة للقياس والنقل والتخزين وهلا شكل مادي مييزها عن غريها من السلع بينما اخلدمة 

  . الطبيب واملصرف وصالونات احلالقة كاختيارحتسسها يف الغالب وتنطوي على بعد شخصي عادة  

  

  

  

  

                                                             

25ص1991 أمحد طرطار، تقنيات احملاسبة العامة يف املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  1 
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  :أنواعالمنتجات  -2

  المنتجات االستهالكية

 

احتياجاته ورغباته وحيصل عليها عادة من متاجر التجزئة ومن  إلشباعوهي املنتجات اليت يشرتيها املستهلك الستخدامها مباشرة 

مواصفا�ا قيام عدد كبري من املستهلكني بشرائها بكميات قليلة يف كل مرة أو عند االحتياج اليها ويتأثر قرار شرائها بالدفع 

 : من السلع االستهالكية هي الشخصي للمستهلك واسعارها عادة اقل بكثري من اسعار السلع اإلنتاجية ويوجد ثالثة أنواع

وهي السلع االستهالكية اليت يشرتيها املستهلك بدون احلاجة لكثري من التفكري وهي ميسرة يف :المنتج الميسرة * 

ومن امثلتها السكر والشاي والصابون دائما من اقرب املتاجر للمستهلك مجيع املتاجر وهي سلع رخيصة ويتكرر شراؤها

 اخل... الت والسجائر والصحف وا�

املستهلك مباشرة بل يفاضل بني البدائل املطروحة منها يف السوق  اال يشرتيهوهي السلع االستهالكية اليت : المنتج التسوق * 

من حيث السعر واجلودة والعالمة التجارية وهي اغلي يف سعرها من السلع امليسرة وال يتكرر شراؤها باستمرار وال يلجأ 

 اخل ... ديو املستهلك لتخزين كميات كبرية منها ومن امثلتها الثالجات والغساالت وأجهزة التلفزيون والفي

وهي السلع االستهالكية اليت يبذل املستهلك جهدا يف احلصول عليها لتمزيها مبواصفات خاصة أو  :المنتج الخاصة* 

مشهورة واليقبل عدد كبري من املستهلكني علي شرائها قليل من املتاجر ويتم تنشيط مبيعا�ا عن طريق االعالن  جتاريةعالمات 

 .الساعات واحللي واالدوات الرياضية واالت التصوير ومن امثلتها

  1) الصناعية(المنتجات االنتاجية 

بعض العمليات  االعمال أو املنظمات إلنتاج منتجات اخري أو لتصنيع املنتج بعد اجراء منشأةوهي املنتجات اليت تستخدمها 

يف اختاذ قرار شراؤها  املسئولنياإلنتاجية عليها وما مميزا�ا ارتفاع تكلفة شراؤها ، واخنفاض عدد مشرتيها ، اشرتاك عدد كبري من 

ع واألجهزة وقد يتب واآلالتواملصنعة ومهمات التشغيل والعدد  املصنعةومن امثلتها املواد اخلام واالجزاء نصف . بعد دراسة وافية 

احيانا نظام التأجري للسلع اإلنتاجية خاصة يف األجهزة االلكرتونية نظرا الرتفاع اسعارها أو تغري مواصفا�ا باستمرار أو الن 

  . استخدامها مومسي فقط

 إىل السماء أو األنشطةالصناعيةحيث ان قد يؤدى إىل رفع مبيعات  األنشطةاالقتصاديةوالتسويق من العلوم اهلامه جدا لكافه 

  .  خيسف �ا األرض ولذلك فان مرتبات خرباء التسويق يف الشركات الكربى تكون كبريه جدا

                                                             

51صطرطار، تقنيات احملاسبة العامة يف املؤسسة، أمحد  1 
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  دورة حياة المنتج :المطلب الثاني

 -1:1مفهوم دورة حياة المنتج

مرورًا باملراحل األخرى إىل أخر  يف مرحلة التقدمي ، ”بالوالدة”يدور مفهوم دورة حياة املنتج حول أن لكل منتج دورة حياة تبدأ 

وأثر تلك املراحل على مبيعات وأرباح املنتج ومن خالل هذه . “املوت”مرحلة من مراحل حياة املنتج وهي مرحلة االضمحالل 

األمر  املراحل يتم التعرف على مدى إمكانية جناح املنتج أو احملافظة علية حىت ال يصل إىل املراحل األخرية له وسوف نستعرض هذا

 .بالتفصيل يف مراحل تطور دورة حياة املنتج

يف هذه املرحلة ترتفع النفقات اليت تتحملها املنشأة للحصول  السوق،منتج جديد مير مبراحله اختبار داخل  أي: التقدممرحلة-

هذا ليس بالشيء السهل، ألن جناح السلعة اجلديدة إذا حتقق سوف  لكن. على موقع داخل السوق ميكنها من زيادة أرباحها

أمام  ولتضييق الفرصةجيذب املنافسني إىل هذا املنتج اجلديد لذلك جيب اختصار فرتة تقدمي السلعة لتخفيض التكاليف من جهة 

 .املنافسني

عدد املتنافسني الذين يدخلون إىل السوق و  زيادة مبيعا�او  إن انتقال السلعة إىل مرحلة النمو، يكون نتيجة جناحها:  مرحلة النمو-

بالتايل تزداد قنوات و  تصميمات خمتلفة خللق أسواق مميزة هلم،و  بسلع قريبة من السلع املبتكرة أو سلع أخرى هلا نفس مواصفات

 . التوزيع وتزداد اإليرادات الصافية بسبب اخنفاض تكلفة الوحدة املباعة نتيجة زيادة املبيعات

تكون االختالفات يف و  العالمة املعروضة يف األسواق،و  ففي هذه املرحلة يدرك املستهلك الفروق بني األنواع: مرحلة النضج-

التصميم بني العالمات املشهورة بسيطة، لذلك فاستجابات املستهلك لإلعالنات تكون ضعيفة، فعلى الرغم من زيادة املبيعات إال 

تأخذ هوامش الربح يف اهلبوط وعند االقرتاب و  أ بعض الضغوط لتخفيض السعر على كافة املستوياتتبدو  أن العرض يفوق الطلب

 . التسويق بشكل واضحو  من �اية هذه املرحلة ختفض الشركة من تكاليف اإلنتاج

أ املبيعات لكنه باختالف املدة حسب السلع، حيث تبدو  إن هذه املرحلة البد ألي سلعة أن تصل إليها:  التدهور مرحلة-

البائع على إحداث و  هذا ما جيرب املنتجو  تظهر خطورة االحتفاظ بكميات كبرية من املخزون السلعي،و  باالخنفاض يف هذه املرحلة،

 . ختفيضات جديدة يف اجلهود التسويقية

جيب مالحظة أنة ليس بالضرورة أن مير املنتج جبميع هذه املراحل ، كما أنة ميكن أن تسبقها مرحلة لدراسة , وعلى كل حال 

وميكن للمنتج العودة من مرحلة التدهور إىل النضج ، , السوق وتطوير املنتج مبا يتناسب مع احتياجات ورغبات املستهلكني 

طبيعة زمانيه ومكانية تؤثر على حجم الطلب عليها هذا باإلضافة إال أن األرباح ال تتماشى مع  باإلضافة إىل أن بعض املنتجات هلا

                                                             

22ص ،2002،الدار اجلامعية، القاهرةاالنتاج سونيا حممد البكري،ادارة 1 
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الزيادة يف عدد الوحدات املباعة والذي تلعب تكاليف اإلنتاج واألسباب األخرى االقتصادية وحصة املنتج من السوق دورًا كبريا 

 .فيها

  : حول تحليل المنتج*

أن املستهلكني قد يرغبون يف منتجات تتعدى منفعتها املادية إىل منفعتها املعنوية ، فشراء ساعة مثالً من تعريف املنتج يتضح لنا 

فأن ما يدفع من مثن ليس  . Radoأو رادو Rolex ليس كثري التعقيد يف الغالب فعند شراء ساعة من شركة مرموقة كرولكس

 وينطبق ذلك على شراء سيارة أو منزل , ماعي أو املايلفقط ملعرفة الوقت بل يتعدى ذلك إىل اإلشارة لوضعه االجت

  1اإلنتاجية : المطلب الثالث

 :تعريف اإلنتاجية

واإلنتاجية، . ميكن بصفة عامة تعريف مصطلح الطاقة اإلنتاجية بأنه حجم او عدد الوحدات اليت يتم إنتاجها خالل فرتة معينة

  .بأبسط معانيها، هي نسبة املخرجات اىل املدخالت

  :وهناك عدة تعاريف لإلنتاجية منها

وتقاس اإلنتاجية مبقارنة كمية املخرجات من . هي مقياس للكفاءة اليت حتول �ا املنشاة املدخالت إىل خمرجات: اإلنتاجية -

  .السلع واخلدمات بكمية املدخالت املستخدمة يف إنتاجها

  .ى إنتاج اكرب كمية ممكنة من مدخالت معينةهي مقياس لقدرة املنشاة او االقتصاد القومي عل: اإلنتاجية -

إىل سلع ) اخل…عمل، مواد خام، ماكينات (هي مقياس للكيفية اليت تعمل �ا املنشاة لتحويل املدخالت : اإلنتاجية -

  .وخدمات، وهذا ما يعرب عنه عادة بِنسبة املدخالت اىل املخرجات

طريقة لقياس فاعلية استخدام املصادر من قبل االفراد واملكائن  كما انه ميكن تعريف اإلنتاجية بشكل اوسع على ا�ا  -

  .واملنظمات وا�تمعات

إلنتاجية تعين االستخدام األكفأ واالستغالل االمثل للموارد املتاحة املتمثلة يف القوى العاملة، واملواد األولية، والطاقة  -

  .وبةاإلنتاجية للمكائن واملعدات، إلنتاج السلع واخلدمات املطل

اإلنتاجية هي مؤشر يوضح قدرة عناصر اإلنتاج املختلفة على حتقيق مستوى معني من املخرجات، قياساً باملدخالت اليت مت  -

  .استثمارها للغرض اإلنتاجي

جمموعات  اإلنتاجية تعين األداء االفضل بأحسن الطرق املمكنة، فهي بذلك معيار إلجناز عمل ما سواًء من قبل االفراد او -

  .العمل او املنظمة على حد سواء

                                                             

32ص 2005دار النشر املنار العراق , املنتوجية العامة فوزية مسور، و  عبد العزيز ابو نبعة 1 
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  اإلنتاجية تعين حتقيق اكرب نسبة من املخرجات من قيمة حمددة من املدخالت -

  :وباملعىن الواسع، تعرف اإلنتاجية كما يلي

 System(نظام املدخالت ÷ ) System Outputs(نظام املخرجات = اإلنتاجية 

Inputs(  

  

 :اإلنتاجية والعنصر البشري

يلعب عنصر العمل دورا رئيسيا يف عملية اإلنتاج، من حيث انه املصدر الوحيد القادر على خلق قيم صافية جديدة، فهو 

ومع ذلك فان عنصر العمل ليس عنصر اإلنتاج الوحيد، اذ تساهم . العقل املدبر واملفكر والقادر على االبداع واالبتكار

لكن هذه العناصر غري قادرة مبفردها على خلق . ت ومعدات ومواد خاممعه عناصر مادية اخرى كادوات العمل، من آال

 .القيم اجلديدة، وان ما تتضمنه من قيم يتم حتويله اىل املنتج اجلديد عن طريق عنصر العمل

 كما ان اإلدارة الفعالة، والقيادة املتعاونة، واجتاهات العمال، ورغبا�م، وسلوكهم وإخالصهم واهتمامهم بالعمل، كل

 .ذلك، ميثل عناصر هامة هلا تأثريها الكبري على إنتاجية العمل

 (عدد العمال، ساعات العمل، أجور العمال(املدخالت ÷ املخرجات = فاإلنتاجية 

 :واإلنتاج… اإلنتاجية

طلبو�ا يف يعىن اإلنتاج باملفهوم الشامل حتويل املدخالت من املوارد املادية والبشرية إىل خمرجات يرغبها املستهلكون وي

فاإلنتاج هو عملية استخدام موارد طبيعية وبشرية خللق قيمة عالية هلذه املوارد، من خالل توفري . شكل سلع او خدمات

فقد تكون القيمة املخلوقة مساوية أو اقل أو أعلى من . ويكون خلق القيمة بدرجات خمتلفة. السلع واخلدمات املطلوبة

 .قيمة املوارد املستخدمة

نتاجية فهي مقياس ملقدار اإلنتاج من استخدام قدر معني املوارد االقتصادية يف العملية اإلنتاجية، فهي النسبة بني اما اإل

كمية املوارد اليت (، واملدخالت )حجم السلع واخلدمات املنتجة(املنتج واملستخدم، وهي النسبة احلسابية بني املخرجات 

رد من املواد اخلام واآلالت والطاقة واالرض واملباين اإلنتاجية، باالضافة إىل وتتكون هذه املوا). استخدمت يف إنتاجها

 .االنسان –خدمات العنصر البشري 

، وال يدل Quantity ، حيث يشري اىل الناحية الكميةOutputs فاإلنتاج يتضمن متغرياً واحدا يتمثل يف املخرجات

يهتم يف احلصول على زيادة يف حجم اإلنتاج بغض النظر عن عالقة على معدل بني متغريين، وبعبارة اخرى، فان اإلنتاج 

اما اإلنتاجية فهي نسبة قيمة املخرجات اىل قيمة املدخالت، أي ا�ا تشري اىل . قيمة املخرجات مع قيمة املدخالت

ال اىل كمية مطلقة الناتج من متغريين اثنني، ومها املدخالت واملخرجات، فالعالقة بينهما تشري اىل معدل  Rate املعدل
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وتعين اإلنتاجية املرتفعة امكانية زيادة ما هو منتج باستخدام نفس املوارد، أي بنفس التكلفة، او مبعىن آخر، . من اإلنتاج

 .إنتاج نفس الكمية بتكلفة اقل

 1:أهمية اإلنتاجية

إنتاج كميات اكرب من الوحدات املنتجة مبجهود اقل ومبوارد اقل، مما جيعل السلعة اكثر قدرة على منافسة مثيال�ا يف .1   

 .السوق

تؤدي اإلنتاجية إىل ختفيض اسعار بيع املنتجات، واخنفاض االسعار يؤدي إىل زيادة الطلب وزيادة املبيعات، وبالتايل .2 

 يادة االرباحزيادة التدفق النقدي الداخل وز 

يؤدي زيادة اإلنتاجية يف املدى القصري إىل التخلص من نسبة من العاملني، لكن جناح املنشأة وحتقيقها لالرباح .3 

 .على توسعها وجذب املزيد من العمال العاطلني عن العمل –يف املدى املتوسط والطويل  –سيعمل 

 .درة ذات االستعماالت املتعددةحتقق اإلنتاجية االستخدام االمثل للموارد النا .4   

 حتسني مستوى املعيشة وحتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للسكان .5   

فاالستخدام املنِتج للموارد يقلل الفاقد يف اإلنتاج، وبالتايل، حيافظ . اإلنتاجية هي املصدر الوحيد لزيادة الثروة القومية .6 

  .على املوارد النادرة من الضياع

 ، تحليل وتقييم، تخطيط،، تحسينقياس

  قياس اإلنتاجية (1) 

فاالداري جيب ان يقيس اإلنتاجية . قياس اإلنتاجية هو جزء طبيعي من عملية التحليل، املراقبة، التقييم، وعملية اإلدارة *

 .من اجل حتسينها

 :ان قياس اإلنتاجية يساعد على *

 وصلت يف تطبيق خطط زيادة اإلنتاجية معرفة وضع املنظمة، واىل أي مدى         -

 .(فاعلية االدارة(درجة حتقيق األهداف االساسية للمنشأة          -

 .معرفة كفاءة استغالل املوارد خللق ناتج معني         -

 .القدرة على املنافسة والبقاء يف دنيا االعمال –احلكم على فاعلية املنشأة          -

 ات اإلنتاجية يف املنظمةمعرفة اجتاه         -

 . مقارنة إنتاجية املنشأة مع إنتاجية منشأة اخرى مشا�ة         -

                                                             

43نفس املرجع السابق صفوزية مسور، و  عبد العزيز ابو نبعة 1 
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   وضع االهداف للوصول إىل الغايات         -

 حتديد املعوقات احملتملة         -

 (وياتمع تركيز االهتمام على األول(بث الروح املعنوية يف اآلخرين للعمل على حتقيق االهداف          -

 :ان نظام القياس السليم لإلنتاجية هو الذي يتصف مبا يلي *

 يبني ما اذا كانت إسرتاتيجيات اإلنتاجية قد افضت إىل أي حتسينات حقيقية         -

 الذي يغطي مجيع املوارد والعلميات يف املنظمة         -

 يعطي صورة مشولية كاملة للنشاط، وليس صورة جزئية فقط ان         -

 (اإلنتاج، الربح، اجلودة(ان يوفر مؤشرات بسيطة وواضحة عن االداء          -

 .يتضمن مؤشرات لالداء احلايل واملستقبلي، ويعزز الروابط بينهما         -

 يف التغيري يف اإلنتاجية ان يتمكن من حتويل قياس التغيري يف االرباح إىل قياس         -

 ان خيضع هذا النظام ملراجعة مستمرة لتطويره وحتديثه         -

 1:مقاييس اإلنتاجية

   اإلنتاجية اجلزئية) أ

هي نسب املخرجات إىل إحدى فئات املدخالت، وتعكس هذه املقاييس التغري يف الكفاءة اإلنتاجية، باإلضافة اىل 

 . تغريات يف مزج املدخالت

 :وتعرب اإلنتاجية اجلزئية عن العالقة بني املخرجات وعنصر واحد من عناصر اإلنتاج، حبسب الصيغة التالية

 PP =  احد املدخالت÷ املخرجات    Total Output/  (1) Input 

 .(اخل…العمل، راس املال، املواد اخلام (احد عناصر اإلنتاج ÷ املخرجات = اإلنتاجية اجلزئية 

ن التمييز بني عدة انواع من اإلنتاجية اجلزئية مثل إنتاجية العمل، إنتاجية راس املال، إنتاجية املواد، إنتاجية وعلى هذا ميك

 :اآلالت، وإنتاجية الطاقة املستخدمة

 : إنتاجية العمل   .1   

 تشري اىل النسبة بني املخرجات، وعدد املشتغلني، او عدد ساعات العمل 

 : إنتاجية املواد   .2   

 تشري اىل النسبة بني املخرجات واملواد املستخدمة يف اإلنتاج 

                                                             

49نفس املرجع السابق صفوزية مسور، و  عبد العزيز ابو نبعة 1 



نظرة حول المؤسسة والجودة الشاملة: الفصل األول   
 

 

 

2015 

16 

 : إنتاجية اآلالت   .3   

 وتشري اىل العالقة بني قيمة اإلنتاج وعدد ساعات تشغيل املاكينات

 : إنتاجية راس املال   .4   

 تشري اىل العالقة بني قيمة اإلنتاج وقيمة راس املال املستثمر

  إنتاجية العمل*

على الرغم من تعدد انواع اإلنتاجية ، فان إنتاجية العمل تعد من اكثر انواع اإلنتاجية امهية نظرا لدور العمل احلاسم يف حتديد 

اذ حتتل إنتاجية العمل موقعا متميزا بني أنواع اإلنتاجية بسبب الدور االساسي والرئيسي . وتقرير مستويات التطور االقتصادي

. اإلنتاج،لذلك، ونظرا المهية عنصر العمل بات استخدام مصطلح اإلنتاجية يقصد به إنتاجية العمل لعنصر العمل يف عملية

وبذلك تعرف إنتاجية العمل بأ�ا عبارة عن املعدل الناتج عن النسبة بني كمية اإلنتاج وبني عدد املشتغلني، او عدد ساعات 

 .العمل

القائمني على التخطيط القومي، ويستخدم كذلك خلدمة القائمني على ادارة ويعد مقياس إنتاجية العمل اداة حتليلية من قبل 

 :1املنشآت االقتصادية

تعكس التفاعل العضوي لعنصر العمل مع عناصر اإلنتاج االخرى املستخدمة يف عملية اإلنتاج، وبذلك يصبح مؤشر 1

 .ية املادية منها والبشريةإنتاجية العمل مؤشرا هاماً للتعبري عن كفاءة استخدام املوارد االقتصاد

يستخدم معيار إنتاجية العمل الغراض ختطيط القوى العاملة، وعلى املستويني اجلزئي والكلي، مبا فيها ختطيط االجور، 2

ومن جهة اخرى فان ختطيط إنتاجية العمل يساهم يف التاثري يف جوانب عديدة . تدريب القوى العاملة، وبرامج حتفيز العاملني

 .خطط اإلنتاجوباالخص 

 .يساعد كذلك معيار إنتاجية العمل يف اجراء التقديرات الالزمة الحتياجات املشاريع من القوى العاملة 3

ان متابعة وختطيط إنتاجية العمل من شأنه ان يؤدي إىل خلق التناسب الصحيح بني تطور االجور وإنتاجية العمل، أي  4

 .ربط مستوى االجور مبستوى اإلنتاجية

 :ن قياس إنتاجية العمل ومراقبتها قد يؤدي إىل نتائج اقتصادية هامة، مثلا  5

 ربط اجور العمل مبستوى اإلنتاجية تعد مناسبة ملشكلة التضخم وارتفاع االسعار  -

 زيادة معدالت االرباح، وبالتايل تنمية القدرة على االستثمار وزيادة الدخل ومعدل االستخدام  -

 ختفيض تكاليف اإلنتاج، وزيادة القدرة على املنافسة يف االسواق العاملية، وتنمية الصادرات الوطنية  -

 .اخنفاض اسعار السلع واخلدمات، وبالتايل رفع املستوى املعيشي للسكان  -
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 .التوفري يف اجلهد البشري، وتوجيهه حنو التجديد واالبداع واالبتكار  -

 1:م اإلنتاجية مرادفا إلنتاجية العمل يعود اىل ما يليومن أهم أسباب اعتبار مفهو 

 .مقارنة مع إنتاجية العناصر االخرى، ووفرة اإلحصاءات اخلاصة بالعمل واألجور   سهولة قياس إنتاجية العمل 1

 .نتاجيةالدور الفعال الذي يؤديه عنصر العمل يف العملية اإلنتاجية كونه العنصر الرئيس الذي تتوقف عليه زيادة اإل2   

الدور اهلام الذي يلعبه عنصر العمل يف رفع مستوى معيشة االفراد، فارتفاع مستوى املعيشة يف ا�تمع امنا يتوقف اساسا 3 

 .على مستوى التقدم والتطور الذي يصيب عنصر العمل

 كمية العمل÷ كمية اإلنتاج = إنتاجية العمل 

 كمية اإلنتاج÷ كمية العمل = إنتاجية العمل 

كان اهلدف من قياس إنتاجية العمل معرفة عدد الوحدات املنتجة خالل وحدة من الزمن او للعامل الواحد فتستخدم   اإذ

كان اهلدف معرفة الوقت الالزم إلنتاج الوحدة الواحدة او عدد العمال الالزمْني فيفضل استخدام   إذاالصيغة االوىل، اما 

 .الصيغة الثانية

  نسب إنتاجية العمالة

وإنتاجية العمل هي نسبة جمموع اإلنتاج الفعلي املتحقق من قبل أي منشأة او صناعة يف فرتة زمنية حمددة، اىل جمموع 

 :القوى العاملة او عدد ساعات العمل املستخدمة يف اإلنتاج

 أو العمل،جمموع ساعات ÷ املخرجات = إنتاجية العمل 

 األجور÷ القيمة املضافة  = العملإنتاجية 

ًا لسهولة قياسها، وألمهية األجور والرواتب واحتالهلا نسبة كبرية من التكاليف الكلية، وبالتايل، فان أي زيادة يف ونظر 

 :إنتاجية العاملني سوف تؤدي إىل ختفيض التكاليف

 :ومن أهم نسب إنتاجية العمل ما يلي

 : العملإنتاجية ساعة 1

وحدات اإلنتاج الفعلي خالل فرتة معينة ومقدار العمل املبذول يف  تقيس هذه النسبة العالقة بني قيمة، حجم، او عدد

 :إنتاجها

 عدد ساعات العمل خالل نفس الفرتة÷ كمية او قيمة اإلنتاج خالل فرتة معينة = إنتاجية ساعة العمل 

السنوات السابقة، ويف العادة تتم مقارنة هذا املعدل مع إنتاجية ساعة العمل املعيارية او مع إنتاجية ساعة العمل يف 

 .وكذلك مع إنتاجية ساعة العمل يف الصناعة
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 :وميكن استخدام مقلوب النسبة السابقة لنشري اىل كمية العمل الالزمة إلنتاج وحدة واحدة من املنتوج

 كمية او قيمة اإلنتاج خالل نفس الفرتة÷ عدد ساعات العمل خالل فرتة معينة = إنتاجية العمل 

 :1الواحدإنتاجية العامل 2

وهي من اكثر املقاييس اإلنتاجية شيوعاً، وتعكس هذه النسبة ما ينتجه العامل الواحد بالدينار أو عدد وحدات اإلنتاج 

 .خالل فرتة زمنية حمددة

 متوسط عدد العاملني÷ كمية او قيمة اإلنتاج = إنتاجية العامل الواحد 

  عدد العاملني متوسط÷ القيمة املضافة = إنتاجية العامل الواحد 

 :تشري النسبة املتدنية إىل

 اخنفاض معنويات العاملني         -

 اخنفاض إنتاجية العمل         -

 تدين جودة املنتج         -

  فائض يف عدد العاملني         -

 :إنتاجية الدينار من األجور3

 :إىل العاملني، وميكن حسابه كما يلييبني هذا املعدل الكمية اليت ينتجها الدينار الواحد املدفوع كأجور 

 قيمة األجور واملزايا اليت حيصل عليها العاملني  ÷كمية او قيمة اإلنتاج = إنتاجية الدينار 

 :(باستخدام القيمة املضافة(إنتاجية ساعة العمل 4

 :ويتم احتساب هذا املعدل كما يلي

 العملعدد ساعات ÷ صايف القيمة املضافة = إنتاجية ساعة العمل 

  :وميكن استخدام مقلوب هذه املعادلة لبيان عدد ساعات العمل الالزمة إلنتاج دينار من صايف القيمة املضافة

 صايف القيمة املضافة÷ عدد ساعات العمل = إنتاجية ساعة العمل 

 : لتكلفة العمل  القيمة املضافة5

 هي القيمة املضافة اليت تولدها كل وحدة من تكاليف العمل،

 .فعندما تكون هذه النسبة عالية، كلما كانت املنشأة اكثر منافسة بالنسبة لتكاليف العمل

 :تكاليف العمل لكل عامل
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 .تقيس تكلفة العمل لكل عامل متوسط االجر الذي حيصل عليه كل عامل يف املنشأة

 .وكلما كانت هذه النسبة عالية، كلما دل ذلك على عائد اعلى للعامل، والعكس بالعكس

 1 تكلفة وحدة العمل6

 :وهي نسبة تكلفة العمل إىل جممل املخرجات

 .تقيس تكلفة وحدة العمل املصاريف اليت انفقت إلنتاج دينار واحد من املخرجات لكل عامل

رمبا ، و  تشري النسبة العالية إىل ان تكاليف العمل عالية، واليت ميكن ان تعزى إىل ندرة العمل، واملعدل العايل لدوران للعمل

 .تكون ايضا بسبب االفتقار إىل العمل املاهر

  % نسبة تكلفة العمل إىل جمموع املدخالت7

 وتبني مقدار تكاليف العمل منسوبة اىل جمموع املدخالت

 100× ) جمموع املدخالت/ تكاليف العمل) =

 :إىلتشري النسبة العالية إىل كرب حصة تكاليف العمل يف جمموع املدخالت، واليت قد تعزى 

 توظيف العمال املاهرين-

 كثافة عالية للعمالة -

 اعادة العمل على املنتجات ذات العيوب -

 ساعات عمل إضافية زائدة  -

    ارتفاع تكلفة العمل لكل عامل

 :األسباب احملتملة

 إنتاجية متدنية لعنصر العمل  -

 وجدولة العمل  سوء تعيني املهام -

 عمل اضايف مفرط-

 احلقيقي لقدرات العاملني عدم االستخدام-

 االفتقار إىل الرقابة -

 : القيمة املضافة لكل عامل8

 تبني مقدار الثروة اليت تولدت يف املنشاة منسوبة إىل عدد العاملني
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 عدد العاملني÷ القيمة املضافة  =

 :تعكس النسبة العالية

 كفاءة االدارة-

 والء واخالص العاملني-

 الطلب على املنتج-

 لسعرفاعلية ا-

 :ما يلي) للقيمة املضافة لكل عامل(وتعكس النسبة املتدنية 

 ارتفاع الفاقد يف الوقت واملواد واخلدمات-

 نظام االجور غري املالئم، واخنفاض معدالت االجور -

 ارتفاع تكلفة املواد واخلدمات املستخدمة يف اإلنتاج-

 رداءة جدولة العمليات اإلنتاجية-

 قلة مهارة العاملني-

 عدم كفاءة طرق اإلنتاج-

 اعادة العمل على املنتج بسبب العيوب -

 االفتقار إىل برامج تدريب وتأهيل العاملني-

 اخنفاض معنويات العاملني-

 :ومن املؤشرات االخرى املستخدمة يف قياس مستوى اإلنتاجية هي

 1: إنتاجية راس املال*

نتاج الفعلي خالل فرتة معينة، وبني مقدار راس املال املستثمر بشىت تعرب إنتاجية راس املال عن العالقة بني قيمة حجم اإل

 .أشكاله والذي استخدم إلمتام عملية اإلنتاج

 . ، وراس مال عامل ويقسم راس املال املستثمر إىل راس مال ثابت

وتزداد إنتاجية راس املال الثابت إذا . واآلالت واملعدات ويشتمل راس املال الثابت على األرض واألبنية اإلنتاجية واملكائن

 .مت استخدام الطاقة اإلنتاجية املتاحة للمكائن واملعدات بشكل كفوء، أي إذا انتفع �ا إىل أقصى درجة

 :وتقاس نسبة االنتفاع باملعدات بالوقت الفعلي لتشغيلها بالنسبة للوقت املتاح
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 الوقت املتاح لتشغيل املعدات÷ ت الفعلي لتشغيل املعدات الوق= نسبة االنتفاع باملعدات  -

 .الوقت الضائع –الوقت املتاح = ان الوقت الفعلي لتشغيل املعدات 

 ).عدا االهتالكات(أما راس املال العامل فيستخدم يف تغطية تكاليف التشغيل املتغرية والثابتة 

 :1ويعرب عن إنتاجية راس املال بالعالقات التالية

وتبني القيمة املضافة اليت يولدها كل دوالر مستثمر يف . تقاس إنتاجية راس املال بقسمة القيمة املضافة على االصول الثابتة

 .االصول الثابتة

 راس املال املستثمر÷ القيمة املضافة  =

 راس املال الثابت÷ القيمة املضافة  =

 وسة الثابتةوتشري هذه النسبة اىل درجة االنتفاع من االصول امللم

 تشري النسبة العالية إىل كفاءة االنتفاع من االصول الثابتة

 اما النسبة املتدنية فتعكس قلة االنتفاع من االصول الثابتة

 وتقاس إنتاجية راس املال ايضا بقسمة قيمة االيرادات على امجايل التكاليف املباشرة

 إمجايل التكاليف املباشرة÷ امجايل اإليرادات  =

 :إنتاجية راس املال العامل مبعدل دورانه يف العملية اإلنتاجية وتقاس

 قيمة راس املال العامل  ÷املبيعات = معدل دوران راس املال العامل 

 :وميكن التعبري عن إنتاجية راس املال أيضاً باستخدام النسب التالية

 :إنتاجية الدينار من راس املال املستثمر .1

 :فعلي اىل راس املال املستثمر كما يليوتعرب عن قيمة اإلنتاج ال

 )راس مال عامل+ راس مال ثابت (راس املال املستثمر ÷ قيمة اإلنتاج = إنتاجية الدينار 

، او مدى مسامهة الدينار املستثمر يف )سلع وخدمات(وتبني النتيجة مقدار ما أنتجه كل دينار مستثمر من املخرجات 

 .اإلنتاج

 ):2باستخدام القيمة املضافة(اس املال املستثمر إنتاجية الدينار من ر  .2

 راس املال املستثمر÷ صايف القيمة املضافة = إنتاجية الدينار 
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 إنتاجية الدينار من إمجايل األصول .3

 قيمة إمجايل األصول÷ قيمة اإلنتاج  = 

 )باستخدام صايف القيمة املضافة(إنتاجية الدينار من صايف األصول  .4

 )االهتالكات-االصول(صايف األصول ÷ املضافة  صايف القيمة =

وتبني هذه النسبة مقدار ما ينتجه دينار من صايف األصول من القيمة املضافة بعد األخذ بعني االعتبار مصاريف 

 .االستهالك

 :(باستخدام إمجايل القيمة املضافة(إنتاجية الدينار من اآلالت  .5

 اآلالت إمجايل قيمة÷ إمجايل القيمة املضافة  =

وتعرب هذه النسبة عن مقدار إنتاجية الدينار املستثمر يف اآلالت من إمجايل القيمة املضافة، بدون األخذ بعني االعتبار 

 .مصاريف االستهالك

 :إنتاجية الدينار من األصول الثابتة .6

 :(األصول الثابتة بعد خصم االهتالك(صايف األصول الثابتة ÷ كمية اإلنتاج  =

ه النسبة مدى استغالل األصول الثابتة ومسامهتها يف كمية اإلنتاج الفعلي، حيث إ�ا متثل ما ينتجه دينار من وتقيس هذ

 .من اإلنتاج الفعلي للمشروع) مستثمر يف األصول الثابتة(األصول الثابتة 

  معدل دوران راس املال .7

وتبني جممل املخرجات اليت يولدها كل دوالر . ةتقاس إنتاجية راس املال بقسمة قيمة املخرجات على االصول الثابت

 .مستثمر يف االصول الثابتة

 قيمة االصول الثابتة÷ املخرجات  =

 .او انظمة التسويق يف املنشأة/ وتشري هذه النسبة اىل الكفاءة يف االنتفاع من راس املال املستثمر، و

 ثمر، وانظمة التسويق اجليدةتشري النسبة العالية إىل كفاءة االنتفاع من راس املال املست

اما النسبة املتدنية فتعكس قلة االنتفاع من راس املال املستثمر، الدوران املنخفض للمواد، ارتفاع مستوى املخزون حتت 

 .التشغيل لالصول الثابتة

 وتشري إىل نصيب العامل الواحد من االصول الثابتة للمنشأة 1كثافة راس املال .8

 (عدد العمال÷ صول الثابتة اال: (وتقاس كما يلي 
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  -ام  Capital-intensive Industry تبني هذه النسبة ما اذا كانت املنشأة من الصناعات كثيفة راس املال

  كثيفة العمل

النسبة املتدنية، فتبني اعتماد املنشأة على كثافة العمل، أي توظيف  وتشري النسبة العالية إىل ارتفاع كثافة راس املال، اما

   اكرب قدر من العمال، ومبعىن آخر، اخنفاض نسبة املدخالت من التكنولوجيا املتطورة

 .(اخلامات واملواد األولية، مواد التعبئة والتغليف، املواد غري املباشرة وغريها(÷ املخرجات : إنتاجية املواد*

 (آالت، معدات، ماكينات(التجهيزات ÷ املخرجات  ة التجهيزاتإنتاجي*

 (ساعة/ماكينة( ÷ املخرجات  =

 ساعة/كيلوواط÷ املخرجات  إنتاجية الطاقة*

وتستخدم حلساب التكاليف وملعرفة نسبة مسامهة كل منها  . ويعترب كل واحٍد من هذه املقاييس مقياسا جزئيا لإلنتاجية

 .وميكن معرفة ايها أكثر تأثريا على رفع اإلنتاجية. يف رفع اإلنتاجية

العمل، راس املال، املواد  –عندما يستعمل اكثر من عامل او عنصر لقياس اإلنتاجية، مثل  : إنتاجية العوامل املتعددة) ب

وعندما تستخدم مجيع العوامل او . إنتاجية العوامل املتعددة -سمى اإلنتاجية يف هذه احلالة وغريها ، فت… اخلام، الطاقة 

لقياس اإلنتاجية، فتسمى اإلنتاجية يف هذه احلالة، بإنتاجية ) وغريها… راس املال، العمل، الطاقة، املواد (العناصر 

 . العوامل الكلية

=MFP اثنني من املدخالت÷ املخرجات Total Output/ 1 Input + 2 Input 

لإلنتاجية بني الشركات املماثلة يف الصناعة،  Benchmarking)) وغالبا ما يستخدم هذا املقياس عند عمل مقارنات

 .او بني فرتة وأخرى يف نفس الشركة

اليت تقاس �ا ) كالدوالر مثالً (حتليل إنتاجية العوامل الكلية، فانه من املهم قياس كل عامل بنفس وحدة القياس  وعند

 .بقية العوامل

 1اإلنتاجية الكلية) ج

يف  اىل العالقة الكمية بني اإلنتاج وبني مجيع عناصر اإلنتاج اليت سامهت) او إنتاجية العوامل الكلية(تشري اإلنتاجية الكلية 

إنتاجه، وعليه فان اإلنتاجية حبسب هذا املفهوم ما هي اال النسبة احلسابية بني كمية املخرجات من السلع واخلدمات اليت 

 .انتجت خالل فرتة زمنية حمددة، وكمية املدخالت اليت استخدمت يف حتقيق ذلك القدر من اإلنتاج

 :، لذا ميكن التعبري عن اإلنتاجية الكلية كما يلي)الالعمل، املواد، الطاقة، راس امل(وقد تكون هذه املدخالت 

 TFP   = امجايل املدخالت÷ امجايل املخرجات    
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Total Output/ (1 Input + 2 Input + 3 Input ….) 

 .)اخل…راس املال+ الطاقة + املواد + العمل (املدخالت الكلية ÷ املخرجات الكلية   =إنتاجية العوامل الكلية 

 :العوامل الكليةإنتاجية 

 .تقيس مستوى اإلنتاجية يف املنظمة، وكذلك معدل منو اإلنتاجية               -

 حتدد وضع اإلنتاجية لغرض املقارنة               -

 تشري النسبة إىل مقدار العائد من املخرجات الذي تولده كل وحدة من املدخالت               -

  اإلنتاجية الكلية *

 إمجايل املدخالت÷  املخرجات إمجايل  =

 .وتشري النسبة العالية إىل حسن االداء يف املنشأة، والعكس بالعكس

�دف احلصول على اكرب قدر ) املادية والبشرية(وتعكس اإلنتاجية الكلية مدى كفاءة استخدام املوارد االقتصادية املتاحة 

 .ناصر اإلنتاجممكن من السلع واخلدمات بنفس الكمية او بكمية اقل من ع

فإنتاجية العوامل الكلية هي . فاملدخالت الكلية هي جمموع كميات العمل وراس املال واملواد والطاقة املوظفة يف اإلنتاج

 .افضل مقياس للكفاءة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين

ماد اإلنتاجية اجلزئية كمقياس لذلك مت اعت. ولكن لصعوبة قياس اإلنتاجية الكلية، ادى االمر اىل تقليل فائد�ا العملية)

 .)لإلنتاجية لسهولة قياسها

 :حتليل وتقييم اإلنتاجية (2)

 .يشخص مواطن الضعف والقوة من خالل حتليل قضايا اإلنتاجية، وفجوات او ثغرات اإلنتاجية         -

 تعيني اسباب ومواضع الضعف         -

 : اإلنتاجيةيبحث عن املفتاح الرئيسي لتحسني          -

اما عملية تقييم اإلنتاجية فهي جزء مهم من برنامج حتسني اإلنتاجية، اذ ا�ا تعطي مؤشرات لالداء احلايل، وتكشف 

 .جوانب الضعف وجماالت التحسني املطلوب، كما تبني ما حققه الربنامج من نتائج

 :جيب ان يكون اسلوب التقييم بسيط سهل الفهم قليل الكلفة        -

 توفري املعلومات على اسس واحدة عن اإلنتاجية دوريا وحتديد مناطق التغيري السليب        -

 .ايصال املعلومات إىل االفراد املعنيني بتحسني اإلنتاجية        -

 :أدوات التقييم

 القيمة املضافة        -
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 نسب اإلنتاجية        -

 معايري اإلنتاجية        -

 : ختطيط اإلنتاجية (3)

 وضع اهداف حتسني اإلنتاجية        -

 وضع عدد من اخلطط البديلة        -

 حتديد اخلطة النهائية        -

 تعيني الدائرة املسؤولة عن تنفيذ هذه اخلطة        -

 1  حتسني اإلنتاجية (4) 

 تنفيذ خطط حتسني اإلنتاجية -

 .النتائج عن اخلطط املوضوعة مراقبة العمليات اإلنتاجية من اجل حتليل اسباب احنراف -

 : طرق حتسني اإلنتاجية

    :ومن خالل فهم العالقة بني املخرجات واملدخالت، ميكن زيادة اإلنتاجية بعدة طرق

 زيادة املخرجات مع ختفيض املدخالت.1  

 زيادة املخرجات باستخدام نفس املدخالت      .2

 املدخالتبقاء املخرجات دون زيادة، مع ختفيض     .3

 احلصول على مستوى اقل من املخرجات، من كمية اقل بكثري من املدخالت    .4

 زيادة املخرجات بنسبة اكرب من نسبة زيادة املدخالت    .5

   املدخالت  اخنفاض يف مستوى املخرجات، مع اخنفاض اكرب يف مستوى    .6
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  الجودة و  التدقيق: المبحث الثالث

  : الجودةو  تعريف التدقيق: المطلب األول

  مفهوم التدقيق المحاسبي  

  :أعطيت للتدقيق احملاسيب كما يلي سنحاول يف هذا املطلب تقدمي اهم التعاريف اليت  

جلمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل  عملية منضمةومنهجية"عرفت مجعية احملاسبني األمريكيني التدقيق على انه  -

موضوعي واليت تتعلق بنتائج األنشطةواالحداث االقتصادية لتحديد مدي التوافق والتطابق بني هذه النتائج 

  ."ألطراف املعنية بنتائج التدقيقواملعايري املقررة وتبليغ ا

قرائن االثبات املرتبطة بالعناصر الدالة على فحص انتقادي ألدلة و "فقد عرف التدقيق بانه   Friéderich et Autres.اما

  ."االحداث االقتصادية يقوم به فرد مهين من اجل إعطاء راي فين حمايد حول مدي اتساق هذه العناصر مع املعايري املقررة

عملية مجع وتقييم ادلة االثبات بطريقة منهجية وموضوعية عن " التدقيق على انه "امحد لطفي "كما يعرف -

خص كفء ومستقل لتحديد مدى توافق املعلومات املعدة عن االحداث االقتصادية مع املعايري املقررة طريق ش

  .والتقرير عن نتائج ذلك لألطراف ذات املصلحة

  "اما - Belaiboudالرقابة اليت ميارسها الشخص املهين املؤهل قانونيا " فيعرف تدقيق احلسابات على ا�ا "  

صدق وعدالة القوائم املالية السنوية للمؤسسة واملتمثلة يف  ?ية التأكد واملصادقة علىوحسب األصول املهنية بغ

  1.امليزانية العامة قائمة الدخل قائمة التدفقات النقدية

اإلجراءات املختلفة اليت يقوم �ا شخص مستقل وحمايد "التدقيق احملاسيب على انه " التميمي "يف حني يعرف  - 

فين حمايد فيما إذا كانت املعلومات املسجلة بالدفاتر واملستندات تعكس وبعدالة االحداث  ألجل التوصل اىل راي

االقتصادية اليت متت خالل فرتة معينة باملؤسسة حمل التدقيق وان هذه البيانات احملاسبية مت حتضريها وفقا للمبادئ 

  .2"احملاسبية املتعارف عليها 

  

  

  

                                                             
103،ص2005 أمینالسیدأحمدلطفي،المراجعةالدولیةوعولمةأسواقرأسالمال،الداراإلجتماعیة،اإلسكندریة 1 

2Lionel Collins ,Gérardvalin , audit et contrôle interne : aspects financiers, opérationnels et stratégiques , 4e édition, 

Editions Dalloz .PARIS .1992 .P21 
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يعرف  كماCollins et valinرم وبأسلوب بناء يتم من طرف شخص اختبار تقين صا" التدقيق على انه 

مهين مؤهل ومستقل �دف إعطاء رأى مربر حول نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة 

ات ومدى الوفاء بااللتزامات يف كل الظروف واحرتام القوانني واملبادئ احملاسبية املعمول �ا ومدى متثيل املعلوم

  .للصورة الصادقة والوضعية املالية ونتائج اعمال املؤسسة

    :من خالل التعاريف السابقة جند ان تعريف التدقيق احملاسيب يتضمن عدة نقاط مهمة وهي 

أل�ا تتم خالل عدة مراحل متتابعة تتابعا منطقيا وكل مرحلة حتتويعلى عملية منضمة ومنهجيةالتدقيق احملاسيب 

وات املتتابعة أيضا وتتكون عملية التدقيق احملاسيب من أربع مراحل أساسية هي مرحلة قبول جمموعة من اخلط

التكليف مرحلة ختطيط اعمال التدقيق مرحلة تنفيذ اعمال التدقيق وأخريا مرحلة بلورة النتائج واعداد وعرض 

  . التقرير

حيث متثل عملية مجع وتقييم األدلة  ادلة االثبات والقرائن وتقييمها بطريقة موضوعيةضرورة احلصول على  

جوهر عملية التدقيق للحكم على مدى متشي تأكيدات املؤسسة مع املعايري املوضوعة ومن صور ادلة االثبات يف 

  .التدقيق جند الوجود املادي املالحظة املصادقات االقرارات اإلدارية الشهادات من داخل وخارج املؤسسة

 وقائمة التدفقاتقائمة املركز املايل  واملتمثلة يفجمال التدقيق ايل القوائم املالية اخلاضعة لعملية التدقيق  يشريونطاق التطبيقمجال 

املكملة هلذه القوائم املالية اما نطاق التدقيق فيشري ايل إجراءات  واإليضاحات التفسرييةيف حقوق املسامهني  وقائمة التغيريالنقدية 

  1.ضوء الظروف احمليطية لتحقيق اهداف عملية التدقيق ومالئمة يف التدقيق اليت تبدو ضرورية

براهني اثبات حول و  فاهلدف األساسي من وراء الفحص هو إعطاء راي مدعم بأدلة الفحص التحقق التقريرتشمل عملية التدقيق 

تبويبها يف القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة اما التحقق فيقصد به إمكانية و  حتليلهاو  صدق قياس العمليات اليت  مت تسجيلهاو  شرعية

كداللة علي وضعها املايل يف و  للتعبري السليم عن نتيجة اعمال املؤسسة لفرتة مالية معينة كأداةاحلكم علي صالحية القوائم املالية  

رتابطتان يقصد �ما متكني املدقق من ابداء رايه فيما اذا كانت التحقق مها وضيفتان مو  �اية الفرتة وميكن اإلشارة ايل ان الفحص

مركزها املايل اما التقرير فيقصد به بلورة و  عمليات القياس لألحداث املالية قد افضت ايل اثبات صورة عادلة لنتيجة اعمال املؤسسة

املستخدمة للتقرير سواء كانت داخل و  اثبا�ا يف شكل تقرير يقدم لألطراف ذات املصلحةو  التحققو  نتائج خطويت الفحص

  .املؤسسة او خارجها 

لألطراف ذات املصلحة جيب التأكد من  نضرا ألمهية املعلومات اليت حتويها القوائم املاليةمعايير قياس صدق القوائم المالية 

قوائم املالية كال من املبادئ مسايرة اعداد وعرض هذه القوائم للمعايري املوضوعة ووفق إطار حمدد ويشمل إطار اعداد وعرض ال

                                                             

 1 108.ص  2003دار وائل للنشر عمانالمراجعةعن المسؤولية االجتماعية في المصارف اإلسالمية جميد جاسم الشرع 
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 احملاسبية املقبولة قبوال عاما ومعايري احملاسبة الوطنية ومعايري احملاسبة الدولية ويتحقق هذا اهلدف من خالل امتثال املدقق ملعايري

  .1التدقيق الدولية اثناء القيام بعملية التدقيق

عرض تقرير يتضمن رأى فين حمايد من خالل مة بنشاط المؤسسةإيصال نتائج عملية التدقيق الي األطراف ذات الصلة والمهت

حيث يعترب راي املدقق حول مدي صدق وعدالة القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة ذات أمهية كبرية بالنسبة لألطراف ذات املصلحة 

  .وأفضل مؤشر لدرجة الثقة اليت ميكن ان تعطيها هذه القوائم املالية ملستخدميها

 عن اجلود مقدمة

وهنا نعين جممل  (صالحيته لالستخدام(قبل التكلم عن االيزو البد من معرف ما هي اجلودة ؟ ميكن تعريف جودة منتج ما بأ�ا 

املميزات لتحقيق االحتياجات املوصوفة واملتضمنة و�ذا أصبحت اإلدارة من أجل اجلودة هي وظيفة اإلدارة الكلية للتأكد من أن 

قد ختتلف حاجات الزبون مع الوقت مما يعين  -متطلبات الزبون قد مت حتديدها واإليفاء �ا بشكل مرض ويتوافق مع املتطلبات 

ومبا أن كل األعمال تبدأ من الزبون، تدرك كافة الشركات الصغرية واملتوسطة والكبرية وبشكل متزايد . ية ملتطلبات اجلودةمراجعة دور 

فالزبون الذي يشرتي منتج ما لديه توقعات معينة حتددها عوامل عدة من حيث االستخدام . يف كل مكان القدرة التنافسية للجودة

فإذا كان املنتج يليب توقعات الزبون عند االستخدام عندها سيسر . ؤثر مجيعها على هذه التوقعاتاملقصود والشكل واألداء وقد ت

  .لذا تعتمد جودة املنتج على قدرته على أن يكون يف مستوى توقعات الزبون. الزبون ويقول أن املنتج ذو جودة عالية أو مقبولة

وجودة املنتج هي عامل رئيسي يف أي قرار شراء إذ حتب اجلهة املشرتية أن تعرف قبل وضع أي طلب شراء ما إذا كان  

وعادة، يطلب املشرتي عينات من املوردين احملتملني ويقوم بالتفتيش . املورد قادرًا على تأمني منتج يتوافق مع كافة متطلبا�ا

وقد يعمد املشرتون الكبار إىل إرسال خرباء فنيني لتقييم أنظمة . ت تتناسب مع املواصفاتوالفحص لتحديد فيما إذا كانت العينا

للحد من املشاكل . إدارة اجلودة للموردين وللتأكد من أن هؤالء املوردين سيكونون قادرين على توريد منتجات ذات جودة متناسقة

شرتون لتحملها يف حال أرادوا تقييم نظام اجلودة ملورد ما، بزغت احلاجة النامجة عن الطبيعة الشخصية والكلفة العالية اليت يضطر امل

وجيب أن يكون نظام . لوجود نظام للتأكد من اجلودة مقبول عامليًا ليكون املؤشر أو املرجع يف تقييم نظام اجلودة لدى أي مورد

ت اإلدارة الداخلية يف املنظمة ويطلب اجلودة بالشمول املطلوب لتحقيق أهداف اجلودة كما وجيب أن يصمم إلرضاء حاجا

 .ألغراض التعاقد وتقييم اجلودة اإللزامي للربهنة على تنفيذ عناصر نظام اجلودة احملدد

اجلودة بأ�ا جممل مميزات مادة ما  تعرف (ISO)للمواصفاتونورد فيما يلي التعريفات اخلاصة باجلودة كما قدمتها املنظمة الدولية 

 بية احلاجات املوصوفة أو املتضمنةحتدد قدر�ا على تل

 * .وتعرف سياسة اجلودة بأ�ا رغبة وتوجه منظمة ما فيما يتعلق باجلودة بالشكل الذي حددته اإلدارة العليا رمسياً 

                                                             
1Mokhtar Belaiboud , pratique de l’audit :apports de l’entreprise, guide synthétique ,Organisation De La Fonction 

,Présentation Des Normes IAS /IFRS Berti Editions ,Alger ,2005,P4 
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 وتعرف إدارة اجلودة بأ�ا نشاطات جممل الوظيفة اإلدارية اليت حتدد سياسة اجلودة وأهدافها واملسؤوليات والتنفيذ من خالل* 

 وسائل مثل ختطيط اجلودة وضبط اجلودة والتأكد من اجلودة وحتسني اجلودة ضمن متطلبات اجلودة

 . اجلودةويعرف ضبط اجلودة بأنه التقنيات التشغيلية والنشاطات املستخدمة لإليفاء مبتطلبات 

تأكيد اجلودة بأنه كافة النشاطات املرسومة واملنظمة اليت تنفذ ضمن نظام اجلودة واملشروحة حسب احلاجة لتأمني أو  يعرف* 

  .إلجياد ثقة كافية بأن جهة ما ستقوم باإليفاء بكافة متطلبات اجلودة

املنتج مثل التفتيش والتسويق واخلدمة  تعرف حلقة اجلودة بأ�ا الوظائف اليت تشكل جزءًا من الدورة الصناعية وتؤثر على جودة* 

  .  ودراسات السوق وتطوير املنتج وهندسة التصنيع وشراء اإلنتاج
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  الجودة رييامع:  المطلب الثاني

  1معيارالجودةتعريف -1

املعيار هو عبارة عن وثيقة تصدر نتيجة إمجاع حيدد املتطلبات اليت جيب أن يفي �ا منتج ما أو عملية أو خدمة 

زيادة رحبية  فعلى مستوى الشركة يكون اهلدف األساسي من توحيد املعايري هو. وتصادق عليها جهة معرتف �ا

أما على املستوى الدويل فيكون اهلدف األساسي هو ترويج التجارة بني البلدان وإزالة العوائق الفنية اليت . الشركة

تقف يف وجه التجارة ومحاية الصحة والسالمة والبيئة يف الوقت الذي حيدد فيه معيار املنتج املتطلبات اليت جيب 

 . خدامتوفرها ليكون املنتج صاحلًا لالست

حتدد معايري خدمة ما املتطلبات الواجب توفرها للتأكد من مالءمتها للغرض ومبا أن مفهوم إدارة اجلودة مفهوم 

معيار نظام (و) مقياس املنتج)حديث نسبيًا لذا ما زالت الكثري من الشركات ال تدرك بوضوح مدلول تعابري مثل 

 (. )اجلود

/ يري الواجب توفرها يف املنتج ليكون متالئمًا مع املتطلبات احملددة للمعيارحيدد مقياس املنتج املواصفات أو املعا

وخيول املبدأ األساسي يف شهادة املنتج املصنع، من خالل الرتخيص، استخدام عالمة حمددة على املنتج . الزبون

واصفات احملددة جهة وتصادق على توافق املنتج مع امل. للتأكيد بذلك على أن املنتج يتوافق مع متطلبات حمددة

 . ماحنة للشهادة معرتف �ا ومن خالل مراقبة دورية ملنتجات الشركة املمنوحة هلذه الشهادة

يتضمن نظام اجلودة ملنظمة ما اهليكل التنظيمي واإلجراءات والعمليات واملصادر املطلوبة لتنفيذ نظام إدارة جودة 

يعرف مقياس نظام اجلودة طريقة إدارة اجلودة يف الشركة للتأكد من أن املنتجات . شامل لتحقيق أهداف اجلودة

يف وضع أي مستوى جودة ملنتجا�ا، على أساس اعتبارات املقاييس املوضوعة والشركة حرة /تتالءم مع املتطلبات

يساعد مقياس نظام اجلودة الشركة على إدارة نظام اجلودة لتحقيق مستوى اجلودة . التسويق ومتطلبات الزبون

الشركة على فهم متطلبات " 9000اإليزو"ويف حالة التعاقد يساعد تنفيذ نظام مثل . املطلوب واملالئمة مع املعيار

ون كما تدار عمليات األقسام الوظيفية املختلفة بطريقة تضمن أن املنتج واخلدمة النهائية تفي بكافة املتطلبات الزب

  . املتعاقد عليها

  

  
                                                             

جلمعية عية يف سوريا، ادورها يف التنمية، ندوة حول التنمية االقتصاديةواالجتماو  آخرون، اجلودةو  غسان طيارة1

  24ص2000السورية، 
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  1:تعاريف الجودةّ  -2

الكيف عكس الكم الذي  ويقصد �ا) اخلامة األصلية(أو ) النوعية اجليدة(يفهم كثرياً من الناس اجلودة بأ�ا تعي 

  يعين بالعدد

  -1956أرماندفيخبوم ( الرضا التام للعميل) .

 1979كروسيب (املطابقة مع املتطلبات  - ) .

    1989جوزيف جوران (دقة االستخدام حسب ما يراه املستفيد ) .

  . 1986دمينع ) درجة متوقعه من التناسق واال عتماد تناسب السوق بتكلفة منخفضة ( -

تتعلق مبنظور العميل وتوقعاته وذلك مبقانة األداء الفعلي للمنتج أو ) اجلودة ( ونستنتج من هذه التعاريف بأن 

اخلدمة مع التوقعات املرجوة من هذا املنتج أو اخلدمة وبالتايل ميكن احلكم من خالل منظور العميل جبودة أو 

 .رداءة ذلك املنتج أو اخلدمة 

وحيث أننا قد وصلنا هلذا , دمة حتقق توقعات العميل فإنه قد أمكن حتقيق مضمون اجلودةفإذا كان املنتج أو اخل

تلبية حاجيات وتوقعات ( االستنتاج فإنه ميكن اجلمع بني هذه التعاريف ووضع تعريف شامل للجودة على أ�ا 

للجودة حيث أن كل شخص وجتدر اإلشارة إىل أنه من الصعوبة مبكان تقدمي تعريف دقيق ) .   العميل املعقولة 

  .                                                                                 له مفهومه اخلاص للجودة 

  ) .الريادة واالمتياز يف عمل األشياء ( أما عن رأي الشخصي فإين أري اجلودة بأ�ا هي 

  .يلتعين السبق يف االستجابة ملتطلبات العم: فالريادة

  يف العمل ) الضبط والدقة والكمال (يعين االتقان : واالمتياز

  :مفهوم إدارة الجودة الشاملة - 3

إن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يعترب من املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت �دف إىل حتسني وتطوير األداء بصفة 

 .مستمرة وذلك من خالل االستجابة ملتطلبات العميل

                                                             

31نفس املرجع السابق ص,آخرونو  غسان طيارة 1 
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  1): إدارة الجودة الشاملة(  تعاريف -4

وخيتلف الباحثون يف تعريفها وال غرابة يف ذلك فقد سئل    )إدارة اجلودة الشاملة ( هناك تعاريف عديدة املفهوم 

عنها فأجاب بأنه ال يعرف وذلك دليًال على مشول معناها ولذا فكل واحد منا له رأيه  رائد اجلودة الدكتور دمينع

  .)لكل شيخ طريقة( يف فهمها وحبصاد نتائجها وكما قيل 

هي أداء العمل بشكل صحيح من املرة األوىل ، مع االعتماد على تقييم املستفيد املعرفة مدي : (   1تعريف 

 )حتسن األداء 

  فيدرايلمعهد اجلودة ال

هي شكل تعاوين ألداء األعمال يعتمد على القدرات املشرتكة لكل من اإلدارة والعاملني ، �دف : (  2تعريف 

  )التحسني املستمر يف اجلودة واالنتاجية وذلك من خالل فرق العمل 

  جوزيف حابلونسك

  )عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من احملاولة األوىل: (  3تعريف 

  :بتعريفها على النحو التايل ) 1993( قام ستيفن كوهن ورونالد براند :  4يف تعر 

  .تعين التطوير واحملافظة على إمكانية املنظمة من أجل حتسني اجلودة بشكل مستمر : اإلدارة 

  .تعين الوفاء مبطلبات املستفيد : اجلودة 

ظاهر العمل بدأ من التعرف على إحتياجات تتضمن تطبيق مبدأ البحث عن اجلودة يف أي مظهر من م: الشاملة 

  .املستفيد وانتهاء بتقييم ما إذا كان املستفيد راضياً عن اخلدمات أو املنتجات املقدمة له

 2أهداف الجودة الشاملة وفوائدها  -5

 :هوإن اهلدف األساسي من تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة يف الشركات 

                                                             

42نفس املرجع السابق ص,آخرونو  غسان طيارة 1 

59نفس املرجع السابق ص,آخرونو  غسان طيارة 2 
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اجلودة للمنتجات واخلدمات مع إحراز ختفيض يف التكاليف واإلقالل من الوقت واجلهد الضائع  تطوير()  

 .رضاءهملتحسني اخلدمة املقدمة للعمالء وكسب 

 :*وهيهذا اهلدف الرئيسي للجودة يشمل ثالث فوائد رئيسية مهمة 

من أول مرة وهذا يعين تقليل إن اجلودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة  :التكاليفخفض-1 

 .التكاليفاألشياء التالفة أو إعادة إجنازها وبالتايل تقليل 

فاإلجراءات اليت وضعت من قبل املؤسسة إلجناز اخلدمات  :للعميلالوقت الالزم إلجناز املهمات  تقليل-2 

ة وجامدة يف كثري من للعميل قد ركزت على حتقيق األهداف ومراقبتها وبالتايل جاءت هذه اإلجراءات طويل

 . األحيان مما أثر تأثرياً سلبياً على العميل

 لزيادةإن عدم اإلهتمام باجلودة يؤدي  العمالء،وذلك بتطوير املنتجات واخلدمات حسب رغبة  :الجودةتحقيق 

 ألداء وإجناز املهام وزيادة أعمال املراقبة وبالتايل زيادة شكوى املستفيدين من هذه اخلدمات الوقت

 وإليك مجلة من أهداف وفوائد تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة

 خلق بيئة تدعم وحتافظ على التطوير املستمر

 -إشراك مجيع العاملني يف التطوير

 -متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات

 للعمالءت ذات قيمة إىل منتجات أو خدما )األولية املواد(تقليل املهام والنشاطات الالزمة لتحويل املدخالت 

 -.   ثقافة تركز بقوة على العمالء إجياد

 -حتسني نوعية املخرجات

 -زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بني اإلدارات وتشجيع العمل اجلماعي

 -حتسني الرحبية واإلنتاجية

 حتديد وترتيب وحتليل املشاكل وجتزئتها إىل أصغر حىت ميكن السيطرة عليها تعليم اإلدارة والعاملني كيفية
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 -تعلم إختاذ القرارات إستناداً على احلقائق ال املشاعر

 -تدريب املوظفني على أسلوب تطوير العمليات

 -تقليل املهام عدمية الفائدة زمن العمل املتكرر

 -همزيادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من شكاوي

 -حتسني الثقة وأداء العمل للعاملني

  زيادة نسبة حتقيق األهداف الرئيسية للشركة

 نظم اإليزو: المطلب الثالث

 - 1( ISO ) 1تعريف اآليـزو

، وهي احتـاد International Organiation for Standardization هي املنظمة العاملية للتقييس

اعتماداً  ( ISO ) هيئة تقييس وطنية، جاء اختصارها 90عاملـي مقـره يف جـنيف ويضم يف عضويتـه أكثر من 

  ."متساوي" " Equal " واليت تعين " ISOS " على الكلمة اليونانية

 ما هـو نظام اإليزو؟

او مقبوًال من كل االطراف لتقييم جودة  موحداً،ان حترير التجارة الدولية يتطلب من مجلة املتطلبات نظامًا 

وقد وضعت هذا النظام منظمة املواصفات الدولية وهي احدى وكاالت االمم . املنتجات واخلدمات املتبادلة

املتحدة املتخصصة املتواجدة يف جينيف اليت تعمل يف جمال التوحيد القياسي العاملي ملختلف السلع واملنتجات 

ؤخراً اسسا وضوابط ومقاييس لعالمة جودة ضمن برنامج شامل للجودة لتكون وسيلة واملواد وهي اليت وضعت م

تقدم املديرية العامة للمواصفات واملقاييس معلومات للمصدرين .للرتويج يف جمال التصنيع والتجارة الدولية 

ستشارية اليت تساعد العمانيني حول كيفية احلصول على نسخ ملعايري اإليزو كاملعلومات املتعلقة بالوكاالت اال

   .املنظمات العمانية يف احلصول على الشهادة

                                                             
 1999 مصراألوىل،ةالنظرية والتطبيق، بيمكو،الطبع إإليزو بنيو  حممد رضا شندي، اجلودة الكلية الشاملة1

 21ص
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جمموعة متناغمة من مقاييس تأكيد اجلودة العامة املطبقة على أي شركة سواء كانت   9000تتضمن سلسلة اإليزو

وميكن أن تستخدم مع أي نظام موجود وتساعد الشركة على ختفيض الكلفة  .كبرية أو متوسطة أو صغرية

وسلسلة . ية وزيادة اجلودة والفعالية واإلنتاجية وتكون مبثابة خطوة باجتاه اجلودة الكلية وحتسينها املستمرالداخل

ليست جمموعة من مواصفات املنتج وال تغطي مقاييس صناعة حمددة إذ تصنف كل وثيقة منوذج  9000اإليزو

   .جودة ليستخدم يف تطبيقات خمتلفة

، وتعترب مصدرا  9004،  9003،  9002،  9001يف أربعة أجزاء هي اإليزو 9000تنشر مقاييس اإليزو•

   .لتحديد وتعريف باقي السلسلة

هي امشل وثيقة يف السلسلة تطبق على الشركات اليت تعمل يف التصميم والتطوير والتصنيع  9001 إن اإليزو•

والرتتيب واخلدمات وهي حتدد نظام جودة لالستخدام عندما تتطلب العقود شرحا لقدرة املورد على تصميم 

ألخطاء أثناء اإلنتاج مع نواحي مثل تقصي وتصحيح ا 9001كما يتعامل إيزو. وتصنيع وتركيب وخدمة املنتج 

   .وتدريب املوظفني والتوثيق وضبط البيانات

  .على السلع اليت ال تتطلب تصميما ويعرف تأكيد اجلودة يف اإلنتاج والرتكيب واخلدمة 9002يطبق إيزو•

  .على كافة الشركات وحيدد منوذج نظام اجلودة للتفتيش النهائي واالختبار 9003يطبق إيزو•

عناصر اجلودة املشار إليها يف الوثائق السابقة بتفصيل اكرب ويقدم اخلطوط املوجهة إلدارة  9004ف إيزويعر •

   .اجلودة ولعناصر نظام اجلودة املطلوبة لتطوير وتنفيذ نظام جودة ما

مـن قـبل جهة  9000بعد التدقيق للتأكد من أ�ا تتوافق مع مقاييس إيزو 9000تتسلم الشركات شهادة إيزو

ذات أمهيه متزايدة يف السنوات القليلة املاضية ألن  9000ادات املعرتف �ا، وقد أصبحت اإليزوإصـدار الشه

فلقد أصبح . املصدرين اكتشفوا بأن التوافق معها وان مل يكن ملزما إال انه هام للنجاح يف األسواق األجنبية

ذه املواصفات كحد أدىن، ويف املستقبل القريب الزبائن يف كافة أحناء العامل أكثر اهتماما باجلودة ويطلبون اإليفاء �

. . مقياسا معرتفا به دولـيا لنظام إدارة اجلودة9000وتبعا ملا تظهره توجهات السوق الدولية ستصبح سلسلة اإليزو

ستغدو منتشرة مبرور الوقت مما سيؤدي إىل احلصول على ميزات تنافسية  9000ومن اجلدير بالذكر أن االيزو 

للوصول إىل سوق عاملية تنافسية وخاصة األسواق االوربية واسواق حوض الباسفيكي وقد مت ادراج متطلبا�ا يف 

ليزيا والعديد من واليت متت املصادقة عليها ايضًا يف سنغافورة وما.  1991معايري اجلودة املقرتحة يف اليابان عام 
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9000الشركات الصينية ، كما وأقدم عدد من الشركات االوروبية على التسجيل يف االيزو 
1 

منافع متزايدة يف السوق الدويل ويزيد صورة اجلودة أيضا للشركة مع زيادة يف  9000يوفر احلصول على اإليزو

   .اإلنتاجية والرحبية يتبعها اخنفاض يف شكاوى الزبائن

ففي كثري . 9000أن يدرك املوردون املصدرون بأنه قد يكون مطلوبا منهم أيضًا أن حيملوا شهادة إيزو كما جيب

تأثري كرة الثلج حيث تتوسع دائرة من يطلب منهم احلصول على الشهادة  9000من األوقات جتمع شهادة اإليزو

  .وا هم أيضا هذه الشهادةحبيث يطلب من كافة املوردين للمواد الداخلة يف تصنيع البضاعة أن حيمل

عملية مكلفة بالنسبة للشركات الصغرية واملتوسطة  9000ميكن أن تكون عملية تنفيذ واستصدار شهادة إيزو

ويرى الكثريون أن الكلفة تفوق املكاسب والصورة اليت . شهر 12إىل  6ويستغرق وقت حتضري الشركة عادة من 

مطلوبة دائما للمنتج املراد تصديره لذا من  9000ون شهادة إيزوقد ال تك. سريكزون عليها يف السوق الدويل

 .الضروري أن يقوم املصدر بدراسة الفوائد الداخلية واخلارجية مث يضع خطة وقد حيتاج لرأى خبري يف هذا ا�ال

  

  الخاتمة

  

يف املنظمات و  ,يف األخري نشري إىل أن النشاط اإلنتاجي هو أساس يف املنظمات االقتصادية بشكل عام  

واإلنتاج كغريه من , اإلنتاج املتقطعو  ,اإلنتاج املستمر: لإلنتاج أسلوبني أساسينيو  , الصناعية بشكل خاص

تعمل , الربجميات وقواعد البياناتو  اإلجراءاتو  التجهيزاتو  األنظمة تسري معلوماتيًا عن طريق جمموعة من األفراد

  .من مث بثها إىل املستفيدو  ختزينها ومعاجلتهاو  ملعلوماتيدويا أو أوتوماتيكياً أو آلياً على مجع ا

على و  ,على مستوى اإلنتاجو  على مستوى تصميم املنتج, و يعمل نظام املعلومات اإلنتاجي على عدة مستويات

 يتكون نظام معلومات اإلنتاج من ختطيط االحتياجات من املواردو  .على مستوى التكلفةو  مستوى رقابة اجلودة

  .رقابة اجلودةو  االستالم واملشرتياتو  الشحنو  اهلندسية الصناعيةو  ت التحويليةالعملياو 

  

                                                             

39نفس املرجع السابق ص ,  حممد رضا شندي 1 
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 الفصل الثاين

 

 إسرتاتيجية املؤسسة تطبيق اجلودة الشاملة وأثرها على

  

  

  :احملاور األساسية للفصل

  متهيد

 .مفهوم وخصائص االسرتاتيجية وخطوات حتديدها •

 .مفهوم االسرتاتيجية •

 .خصائص االسرتاتيجية •

 .خطوات حتديداالسرتاتيجية •

 .تطبيق ادارة اجلودة الشاملة •

 .مراحل تطبيق ادارة اجلودة الشاملة •

 .دوات اجلودة الشاملةأ•

 .متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة•

 .أبعاد ادارة اجلودة الشاملة وصياغة رسالة ورؤية املؤسسة•

  .أبعاد ادارة اجلودة الشاملة•

  .صياغة رسالة ورؤية املؤسسة•

 .فوائد تطبيق اجلودة الشاملة•

  خالصة الفصل
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 :تمهيد

إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة معناه االلتزام بان تكون املؤسسة يف حال أفضل وأن حتققفي قصته املعروفة عندما 

الصحفيون وهو يتناول إفطاره  (Dr. Deming)ضايقهالنجاح من خالل أفرادها وكما أكد الدكتور دمينج

 :أن يعرفوا منه أسرار إدارة اجلودة الشاملة وبادره احدمهبالسؤال التايلوأرادوا 

  ما الذي جيب أن يفعله الغرب لنشارك ونشجع تبين فلسفة اجلودة الشاملة؟ 

هذا كل ما يف  –و أجاب بكل هدوء قائال له ال شيء سوى أن تنفذها ) دمينج(وبكل بساطة ووضوحنظر إليه 

 .هااملوضوعال شيء سوى أن تنفذ

ولكن قبل البدء يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ال بد أن يكون هناك استعدادا تاما يشمالجلميع دون متييز عاملني 

وإدارة، وان يكون هناك محاسا وجمهودا قويا ينبعان من االقتناعبفوائدها، كما انه ال جيب أن يتم تفويض اجناز 

يعلنرؤساء جمالس اإلدارة واملديرين وكل اإلطارات السامية التقنية ومتابعة هذه املهمة إيل املرؤوسني، فالبد أن 

م اختذوا قرار تطبيقإدارة اجلودة الشاملة وبشكل حاسم دون تردد وبعد ذلك يتم إتاحة الوقت وتقدمي �واإلدارية أ

حجم يقدروالعملية لكي احلافز القويإلقناع كل التنفيذيني باحلاجة إيل هذا التغيري، فالبد أن يقبل التنفيذيني هذه ا

التغيري الذي ميكن أن ميس بعض مناهج عملهم مع اإلحساس القوي باآلمن الذايت منخالل التأكيد على استمرار 

ايةاملطاف إيل املؤسسة ومن مثة إىل العاملني نهالعمل بل التغيري يكون حنو األفضل ماديا وستعود كل الفوائد في

ا، �مبجموعة منالعوامل جيب على املؤسسة أن تقدمها من خالل منتجافيها، لقد أصبح رضا العميل مرتبط 

فباإلضافة إىل التصور التقليدي الذييهتم بسرعة التسليم للمنتج وتدين التكاليف وبالتايل تدين األسعار، فان جودة 

 .املنتوج أصبحت الميكن االستغناء عليها بل هي اليت تأثر يف باقي العوامل احملفزة للعميل
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 وخطوات تحديدها االستراتيجيةمفهوم وخصائص : األول المبحث

 االستراتيجيةمفهوم  :األولالمطلب 

فن احلرب، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط لتحركات القوات العسكريةوالسفن احلربية وغريها، " هي االسرتاتيجية

: هيبالالتينية: االسرتاتيجيةStratégia :.وهي تعين أيًضا التخطيط للنشاطات التجارية والسياسية وما إىل ذلك

 .1مناورة تستخدم ملفاجأة العدو وخداعه وهي أيضاإخضاع العدو دون اللجوء إيل القتال"

هي حتديد األهداف والغايات طويلة األجل ألي مشروع جتاري إىل جانبتحديد اجتاهات العمل  االسرتاتيجية

 .وختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ هذه األهداف والغايات

والقرارات املهمة اليت تتخذها اإلدارة واليت يكون هلا تأثري بالغاألمهية على األداء املايل  السياسات«االسرتاتيجيةهي 

وتتضمن هذه السياسات والقرارات يف الغالب التزاًما باملواردكما ال ميكن تغيري مثل هذه السياسات للشركات 

.2»بسهولةوالقرارات   

هو  األعمال التجارية يف املقام األول بامليزة التنافسية، فاهلدف األوحد للتخطيطاالسرتاتيجي اسرتاتيجيةم ت� 

مساعدة الشركات يف التغلب على منافسيها والتفوق عليهم ومن مث، فإناإلسرتاتيجية اليت تتبعها أية مؤسسة 

تنطوي على حماولة لتعديل قدرات وإمكانات هذه املؤسسة مباميكنها من مواجهة الشركات األخرى املنافسة هلا 

.بأسلوب أكثر فاعلية ساسية الالزمة لتحقيق األهداف والغايات، السياسات واخلطط األ: واإلسرتاتيجية هي

وتقوم اإلسرتاتيجيةبوضع املعايري . وعلىهذا، فاإلسرتاتيجية هي اليت حتدد الوضع الذي جيب أن تكون عليه املؤسسة

اخلاصة بأية مؤسسة وذلك يف ضوء النشاط الذي متارسه هذه املؤسسة واألسلوبالذي ميكن هلذه املؤسسة أن تتبعه 

.الشركات األخرى يف منافسة   

.و على هذا ميكن القول أناإلسرتاتيجية تلعب دورًا حيويًا يف حتديد االجتاه الذي ينبغي على املؤسسة أن تسلكه  

 

إن األمهية اليت متثلها اإلسرتاتيجية ألية مؤسسة تكمن يف احتياج .مبا حيقق هلالتفوق على غريها من املؤسسات

ت عندما يكون لزاًما عليها أن تأخذ بعني االعتبار آالف املتغريات اليت جيب املؤسسات لوضع وتطبيقاالسرتاتيجيا

ا جمموعة من اخلطط العريضةوالقواعد �ا، ويف ضوء هذا، ميكن أن ينظر لإلسرتاتيجية على أ�أن تتخذقرارات بشأ

                                                             

92االردن، ص حممد عايد عامر ا�الد، أمهية التخطيط االسرتاتيجي يف إجناح املنظومة اإلدارية، دار وائل للنشر و التوزيع،  1
 

F.Lorey , Les stratégies des entreprises , édition dunod, P.86   .
2 
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اإلسرتاتيجية استقرارًا يف التوجهات ما توفر  اليومية وعادةاملتعلقة باألعمال اإلدارية  القرارات اختاذاليت تساعد يف 

 الثابتة، بينما تسمح باملرونة الالزمة للتكيف مع الظروف

. املتغرية  

:  خصائص اإلستراتيجية:المطلب الثاني   

 إن اإلسرتاتيجية الناجحة والفعالة تشتمل على أربع خصائص أساسية وهي

 :  1األهداف البسيطة طويلة األجل 1-

عليه أي إسرتاتيجية خاصة بالنشاطات التجارية ملؤسسة من املؤسسات إن األساس الذي تقوم  

 هو وضوح األهداف، وعلى هذا، فإنه إذا مل يتوفر حتديد واضح لألهداف، فلن يكون يف استطاعة

. اإلسرتاتيجية أن توفر اجتاًها ثابًتا فيما يتعلق بأي موضوع من املوضوعات  

 : التنافسيةحتليل البيئة  2-

مع،ا على حتديد حاجات غالبية املستهلكني يف اجت�أهم عوامل جناح املؤسسة قدر إن من   

 الشيء الذي يوفر هلا مكانة يف السوق إن هي وضعت إرضاء العميل وسعادته كهدف أساسي من

. أهدافها  

 :التقييم املوضوعي للموارد 3-

األساسية، وتتضمن اا�وإمكانييعكس النجاح الذي حتققه املؤسسة مدى إدراكها ملواردها   

 هذه اإلمكانيات والقدرات السمعة التجارية املرتبطة باملؤسسة وعالمتها التجارية، وقدرا على

.  حتفيز العاملني، وعالقتها اجليدة باملوردين ونظم مراقبة اجلودة  

 :التنفيذ املؤثر لالسرتاتيجيات 4-

                                                             
دار وائل للنشر و التوزيع، يجي يف إجناح املنظومة اإلدارية،حممد عايد عامر ا�الد، أمهية التخطيط االسرتات1

  31ص.االردن
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ما مل يتم تنفيذها بصورة صحيحة ال ميكن أن حتقق أكثر االسرتاتيجيات دقة النجاح املطلوب  

والنظم اإلدارية اليت ظيمومؤثرة ويتطلب التنفيذ املؤثر لإلسرتاتيجية توفر السيطرة والقيادة، ونعين هنا اهليكل التن

 .تتضمن االلتزام والتنسيق من جانب العاملني كافة، باإلضافة إىل تعبئة املواردالالزمة لتحقيق هذه االسرتاتيجية

اتيجية اخلاصة بأية مؤسسة والتيتهدف إىل حتقيقها تتضح من خالل األهدافإن االسرت   

 الكثرية اليت تقوم اإلدارة بوضعها واملبادئ اليت يتم وضعها كأساس للعمل، ومن خالل السياسات

:  وتتلخص هذه املبادئ واألهداف فياآليت. اليت تضعها املؤسسة خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات الوظيفية  

 .هتمام بتوفري احلاجات األساسية للعمالء وإرضاءهماال -

 .االهتمام باجلودة العالية والسعر املناسب -

رغبة املؤسسة يف إحكام املراقبة والتحكم يف كل مراحل جوانب العملية اإلنتاجية وعملية عرضمنتجا�ا  -

 .وبضائعها

الذي يؤكد على احرتامه جلميعالعاملني وثقته تطبيق املؤسسة لإلسرتاتيجية املوضوعة من خالل نظام اإلدارة  -

 .فيهم، إىل جانب االهتمام مبصاحل هؤالء العاملني

 1خطواتتحديد اإلستراتيجية: المطلب الثالث

لتحديد اإلسرتاتيجية املناسبة البد من توفر مهارات سلوكية راقية يف جمال التخطيطاالسرتاتيجي لدى مديري 

 :وضع هذه اإلسرتاتيجية هياملؤسسات، واخلطوات الالزمة ل

 :يف هذه اخلطوة البد من: اإلعداد لوضع اإلسرتاتيجية 1-

لوضعية  وضع نظام لتخطيط االسرتاتيجي حتدد فيه اخلطوات الضرورية إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجيةاملناسبة -

املؤسسة، وفيه أيضا حتدد مسامهة املديرين واالستعانة خبرباء خارجني وجيب أنيكون هذا النظام مرنا يتماشى مع 

 .التهديدات اليت تواجه املؤسسة والفرص املتاحة هلا

دراسة أهداف املؤسسة حيث أن األهداف العامة حتدد شكل املؤسسة يف املستقبل وحتددالوضع املرغوب  -

 .حتقيقه فهذه الدراسة ترشد املديرين إىل وضع معامل اإلسرتاتيجية

                                                             

 1 39نفس املرجع السابق ص ,  حممد عايد عامر ا�الد



الشاملة وأثرھا على استراتیجیة المؤسسة تطبیق الجودة: الفصل الثاني  
 

 

 

2015 

42 

دراسة سياسات املؤسسة حبيث أن ال تتعارض مع اإلسرتاتيجية اليت وضعتها، وقد ال يتحققهذا االنسجام  -

 .جزئيا بني السياسات واإلسرتاتيجية خاصة عندما تكون املؤسسة متر بظروفحادة

ات اإلدارة العليا يف املؤسسة، فرتكيبة مسؤويل اإلدارة العليا منحيث تعليمهم ، األخذ بعني االعتبار توجيه -

 .م، دوافعهم، ٍأسلوب عملهم تؤثر بدرجة كبرية يف وضع اإلسرتاتيجيةا�مهار 

تؤثر البيئة تأثريا كبريا على إسرتاتيجية املؤسسة فهذه البيئةمكونة من  :1تقييم البيئة التي تعمال المؤسسة 2-

اخل فإما أن تقدمموارد للمؤسسة أو أن تفرض ...منافسني، موردين، تكنولوجيا، تنظيمات سياسية، قوانني سوق، 

 :عليها قيود، ولتقييم البيئة البد من

فعلى املؤسسة مجع اكرب قدر ممكن من معلومات عن البيئة والقيام بتحليلهالتحديد : مجع املعلومات  -

كيفية مجع املعلومات مث تكتسي أمهية كبرية فالبد من حتدياملعلومات عملية  اإلسرتاتيجية املناسبة وعملية مجع

املؤسسة وحتديد نوعية املعلومات املطلوبةإلعداد اإلسرتاتيجية و متس املعلومات ما  �م حتديد معلومات البيئة اليت

  :يلي

م الشرائية، �سلوكهمعددمهقدر  م، املستهلكني�عددهم أسعارهم قو  املوردين(: معلومات عن الصناعة أو التجارة

، السوق حجمه طبيعته تطوره، اسرتاتيجيتهمم�احتمال دخول منافسني جدد، منتجااملنافسني عددهم، قوم، 

 اخل...التكنولوجيا احلالية و تطورها، 

الدخل الوطين والفردي، معدل التضخم، معدالت االئتمانواالدخار، عدد : معلومات عن العناصر االقتصادية

 اخل...اجلمارك الضرائب، معدالت األجور، الطاقة وأنواعها وتكاليفها، اإلداراتوتوزيعهملسكان ا

مع، مستوى الطبقات االجتماعية، منط احلياة العائلية، الدين، التعليم، ثقافةاجت: معلومات عن العناصر االجتماعية

 .اخل...املعيشة 

ن السياسي، التنظيم السياسي للدولة، سياساتالدعم واحلماية، االستقرار والتواز : معلومات عن العناصر السياسية

 .السياسة اخلارجية، السياسة الدفاعية

الصراعات القومية والدولية، النمو االقتصادي يف مناطق العامل،املنظمات الدولية، : معلومات عن العناصر الدولية

 .اخل...القوانني الدولية، االستثمار األجنيب 
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ت الهناك مصادر متعددة جلمع املعلومات منها الغرف الصناعية والتجارية،الوزارات، ا�: علوماتحتديد مصادر امل

العلمية يف االقتصاد واإلدارة، مراكز البحوث العلمية، مكاتب االستشاراتاالقتصادية، الباحثني واألستاذة املختصني 

 اخل...

رص والتهديدات املوجودة يف البيئةمن خالل على املؤسسة أن تكتشف الف: اكتشاف الفرص والتهديدات -

املعلومات اليت مجعت يتم توفري البيانات األساسية بشكل مناسب لكل املسؤولينوتناقش ويتم تقدمي تقارير عنها 

حبيث تركز عن االجتاهات املستقبلية لكل عنصر من عناصرالبيانات ومن مثة ميكن التنبؤ ووضع االفرتاضات 

 . استخدام أساليب العصفالذهين وغريهاالتخطيطية من خالل 

لتحليل التهديدات و الفرص البد من وضع هذه التهديداتوالفرص يف شكل قائمة : حتليل التهديدات والفرص -

وحتديد تأثري كل عنصر منها يف حتقيق األهداف بإعطائه قيمة معينةلتحديد مدى التأثري مقارنة بالعناصر األخرى، 

كل عنصر من العناصريعين إمكانية ظهور كل عنصر من عناصر التهديدات والفرص يف   مث حتديد احتمال حدوث

الواقع العملي ومن مثة حتديد كلعنصر يف إسرتاتيجية املؤسسة يعين اميا ظهور فرص مهمة حتتاج إىل اقتناص وبالتايل 

ذها بعني االعتبارضمن يدات خطرية جيب أخ�د ا�البد منأخذها يف االعتبار يف التحرك االسرتاتيجي أو أ

 .إسرتاتيجية املؤسسة

ال ميكن اقتناص الفرص أو مواجهة التهديدات ما مل تتوفرلدى املؤسسة  1:تقييم األداء الداخلي للمؤسسة 3-

إمكانيات داخلية لذلك، إن هذه العملية تتمثل يف التعرف على مقومات ضعفاملؤسسة والتعرف أيضا على 

 :عرف القدرات املتوفرة حاليا وميكن أن ميسالتقييم الداخلي اجلوانب التاليةا وبناءا عليه ن�أسباب قو 

البد من توفر املعلومات الكاملة والدقيقة عن خمتلف األقساموالوحدات : تقييم أقسام ووحدات املؤسسة  -

املتاحة واملستعملة، للمؤسسة فبالنسبة لقسم اإلنتاج مثال البد من معرفة وضعية اآلالت واملعدات، الطاقةاإلنتاجية 

 .اخل...حجم اإلنتاج، تكاليف اإلنتاج، موقع املصنع، عمليات الصيانة،جودة املنتوج، األمن الصناعي والسالمة

بعد مجع املعلومات عن كل األقسام والوحدات وحتليلها يتضح أمامنا الفرص املتاحة والتهديداتاليت تواجه املؤسسة 

إسرتاتيجية املؤسسة أقوى وبالتايل يتم بناءمن التهديدات تكون املؤسسة يف وضعية تنافسية أكربوإذا كانت الفرص 

أخذين بعني االعتبار هذه الوضعية، ومن خالل حتليلمعلومات الوضع الداخلي للمؤسسة قد يتم الرتكيز على 

 .جماالت معينة تكتسب أمهية كبرية فيتحقيق األهداف
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علومات والبد أن متر إيل مرحلة اكتشاف نقاط القوة والضعفلديها عن طريق تعمل املؤسسة على حتليل امل -

تصنيف تلك املعلومات يف إطار بيانات توضح اجتاه البيانات يف املاضي وكذاالوضعية احلالية وما ميكن أن تكون 

اخلي احلايل قادر على عليه يف املستقبل، كما ميكن مقارنة معطيات املؤسسة بعدحتليلها باملنافسني، وهل األداء الد

حتقيق األهداف املسطرة وبعد اكتشافنقاط القوة والضعف يف املؤسسة البد من حتديد تأثريها ومدى أمهيتها 

 .اإلسرتاتيجية وحتديدإمكانية استعماهلا يف إسرتاتيجية املؤسسة

املؤسسةالداخلي مع ما مت  من املهم جدا دمج تقييم أداء: دمج تقييم البيئة بتقييم األداء الداخلي للمؤسسة 4-

ديدات يف البيئة يف إطار واحد ميكن من وضعإسرتاتيجية وتتم عملية الدمج عن طريق �التوصل إليه من فرص و 

 . استخدام النموذج املزدوج للتحليل بني البيئة واألداء
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  )01(جدول رقم

  األداءالداخليو لبيئةل لتحلياللمزدوجا

  الداخلي للمؤسسةتقييماألداء   

القوة طنقا   الضعف طنقا 

اليت تعمل فيها  تقييمالبيئة

  املؤسسة 

  تعظيم استخدام الفرص -  الفرص املتاحة القتناصها 

 طتعظيم استخدام نقا -

  القوة

  تعظيم استخدام الفرص-

  الضعف طتقليل نقا -

التهديدات اليت تواجهها 

  املؤسسة 

  تقليل التهديدات -

 طاستخدام نقاتعظيم  -

  القوة

  تقليل التهديدات -

  الضعف طتقليل نقا -

األساس الصحيح إلدارة اجلودة الشاملة الناجحة، تعريب عبد الفتاح : فيليب أتكنسون، التغيري الثقايف -:املصدر

  49ص  1996، مصر، )مبيك(السبد النعماين،مركز اخلربات املهنية 

  

 بأربع حاالتمن خالل الشكل جند أن املؤسسة تتواجد 

هنا جيب على املؤسسة أن تقوم بتعظيم استغالل الفرصالساحنة وتعظيم استغالل : فرص متاحة مع نقاط قوة -

 .نقاط القوة فهي تنطلق من مركز قوة تبين عليه إسرتاتيجيتها

نقاط هنا جيب على املؤسسة أن تقوم بتعظيم استغالاللفرص الساحنة وتقليل : فرص متاحة مع نقاط ضعف -

 .الضعف

 .جيب على املؤسسة أن تقوم بتعظيم نقاط القوة وتقليل منالتهديدات : ديداتتهنقاط قوة مع -

هنا املؤسسة يف وضع صعب جيب أن تعمل على التقليللكل من نقاط الضعف :  ديداتتهنقاط ضعف مع -

  .والتهديدات
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: تطبيق إدارة الجودة الشاملة: المبحث الثاني  

:1مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة: المطلب األول  

:(Phase de préparation) 1-تعترب مرحلة اإلعداد من أكثر املراحل أمهية يف عملية :  مرحلة اإلعداد

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة حيث يقرراملديرون التنفيذيون يف هذه املرحلة ما إذا كانوا سيستفيدون من التحسينات 

ق إدارة اجلودة الشاملة أم ال وحيصل املديرون على تدريب أويل، ويقومون بإعداد وصياغة الشاملة املمكنة منتطبي

رؤيةاملؤسسة وأهدافها ويرمسون سياستها ويتم ختصيص املوارد املبدئية الالزمة وإعداد خطاب يغطي هذهالرسالة 

: وهي تشمل سبع خطوات. اهلامة  

 .قرار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 1-

 .املديرين التنفيذيني الرئيسيني تدريب 2-

 .صياغة كل من رؤية ورسالة املؤسسة 3-

 .حتديد أهداف املؤسسة 4-

 .رسم سياسات املؤسسة 5-

 .اختاذ قرار بإالستمرار وختصيص املوارد املبدئية الالزمة 6-

  .اخلطاب اإلفتتاحي- 7

 :والبد أن يكون هناك تسلسل هلذه اخلطوات

ا والعملعلى إزالة العوائق �يعين اختاذ هذا القرار التزام اإلدارة العليا للمؤسسة: اجلودة الشاملةقرار تطبيق إدارة  1-

 .خالل تطبيقها

يف هذه اخلطوة خيضع املديرين التنفيذيني الرئيسيينللتدريب على إدارة : تدريب املديرين التنفيذيني الرئيسيني2-

 .اخل أو خارج املؤسسةاجلودة الشاملة، وميكن أن يتم هذا التدريب د
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ويفضل التدريب خارج املؤسسة لكل املديرين التنفيذيني الرئيسيني ومشاركتهم يف وقت واحدوذلك حىت ميكنهم 

أن يفهموا بشكل أفضل فوائد إدارة اجلودة الشاملة ملؤسستهم إضافة إىل التفاعلبينهم أثناء التدريب، وأثناء هذا 

  :شياء اهلامةالتدريب، يتم اجناز العديد من األ

فقد تكون هذه املفاهيم جديدةبالنسبة . البدء يف تنظيم أفكارهم اخلاصة بفلسفة إدارة اجلودة الشاملة : أوال

لبعضهم، فعلى املدرب احملرتف إحداث تفاعل بينهم إيل أقصى حد ممكن حىت خيلق حافزلدى هؤالء من دفع 

 .تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كل املراحل

توحيد املصطلحات مهم خاصة عند البدء يف تفويض إدارة اجلودة الشاملة للعاملني داخل املؤسسة،فيجب إن 

 .على مجيع األفراد أن يستعملوا نفس املصطلحات داخل املؤسسة

البد أن تكون لدى املؤسسة رسالتها ورؤيتها املستقبليةترسم فيها : صياغة كل من رؤية ورسالة املؤسسة: ثالثا

 .ملؤسسة املستقبلية اليت قد ال تتفق متاما مع ما تقدم من إنتاج أو خدماتصورة ا

حتدد املؤسسة عدة أهداف تنبع من حمتوى رسالتهاوتكون موجزة والشكل التايل : حتديد أهداف املؤسسة: رابعا

  .مثاال ألهداف املؤسسة
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  1)  01( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

                                                             

 1996،مصر،) بمیك( المصدرجابولونسكي؛تطبیقإدارةالجودةالشاملةنظرةعامةالجزءالثاني،مركزالخبراتالمھنیةلإلدارة
26،ص 1

 

                          
    

         
    

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة    
 

    الهدف
    

      
   

    
    

    
 

  
   

    

 الحفاظ على التمييز الفني وتحسين الجودة    
 

    1الهدف 
  

    

        
  

    

    
    

 
 

  
  

    

    2الهدف   زيادة إنتاجية قوة العمل المباشرة    
  

    

        
  

    

    
    

 
  

  صیاغة رؤیة 
 المؤسسة  

     

        3الهدف   تحسين اإلدارة المالية     

            

    
    

 
  

 
    

    4الهدف   تخفيض تكلفة المواد وتدعيم المواد     
  

    

      
   

    

    
    

 
  

   
    

 الحفاظ على أصول مؤسسة     
 

    5الهدف 
  

    

      
   

    

    
    

 
  

   
    

    6الهدف   تخفيض التكاليف اإلضافية    
  

    

      
   

    

    
    

 
  

   
    

    
 أخرى  
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وصوال إىل ختفيض ومن املثال السابق، نرى أن أهداف املؤسسة متس كل النواحي، بدء باحلفاظ على التميز التقني

 .التكاليف اإلضافية

التنفيذيني الرئيسيني واإلدارة العليا للمؤسسة رسم سياسةاملؤسسة على املديرين : رسم سياسات املؤسسة  1-

آخذين بعني االعتبار تغيري نظام احلوافز ونظام االعرتاف حبيث يتم مكافأة املرؤوسني علىاجنازا�م يف إطار تطبيق 

عليا على إجناح إدارة مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وإبالغها بشكل دقيق للعاملني باملؤسسة حبيثتؤكد عزم اإلدارة ال

 .  اجلودة الشاملة مما مينح قدر أكرب لنجاح تطبيق إدارة اجلودةالشاملة

ال ميكن البدء يف تطبيق إدارة اجلودةالشاملة ما مل : اختاذ قرار باالستمرار وختصيص املوارد املبدئية الالزمة  2-

وهنا البد أن يكونالقرار قد أختذ باالستمرار يف . طاملرحلة األوىل وهي مرحلة التخطي إلجنازختصص املوارد الالزمة 

والعائد قد املة، فاإلمعان يف حتليل التكلفةالعملية دون الرتكيز الكبري على التكلفة من جراء تطبيق إدارة اجلودةالش

 .يؤثر على أمهية القرار نفسه وينقص من عزمية املتحفزينلتطبيق إدارة اجلودة الشاملة

ولتوصيل اخلطاباالفتتاحي . للخطاب االفتتاحي أمهية كربى يف دفع عملية التطبيق: اخلطاب االفتتاحي - 3

للعاملني بفعالية البد أن يكون ملقي اخلطاب جييد التحدث، وأن يتحدث يف صميماملوضوع وهو إدارة اجلودة 

�ا وأن ينفذها،  الشاملة، وأن يعرف ما هي الرسالة اليت جيب أن تصل للعاملني، وأن يؤمن

  خطاب افتتاحي إلحدى المؤسسات:  اخلطاب االفتتاحيواجلدواللتالييبيننموذج

 

إن هذا ميثل التزاما للقيمةاملستمرة . جيب أن يعد عمالءنا باجلودة) س(أشعر بأن كل من يف املؤسسة 

،وهذا اإللتزام إن تعهدنا هو أن نزود كل عميل مبنتجات وخدمات جذابة وخايل ة من العيوب. للمؤسسة

 .ينطبق على مجيع العاملني باملؤسسة

إن هذا التعهد املتعلق باجلودة جيعلنا خمتلفني عن املؤسسات اليت تريد حتقيق أهدافها قصري ةألجل، ألن لنا 

ويف ظل املنافسة احلادةواالفتقار إىل االهتمام . رؤيتنا طويلة األجل، ألن لنا رؤيتنا طويلة األجل واملستمرة

وااللتزام باجلودة الشاملةنصب عينيه وذلك لنتذكر ما بالتفاصيل، يكون من املهم لكل منا أن جيعل هذا التعهد 

 1.هاإلييتوقعه العميل من مؤسستنا عندما يأيت 

  

                                                             
 98جوزيفجابلونسكي، مرجع سابق، ص، :املصدر .1
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 :مرحلة التخطيط - 2

 يف هذه املرحلة البد من إعداد خطة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يعين ذلك حتديد كيفية سري

خطط يف خمتلف خطوات هذهعملية التطبيق وذلك للعمل على مقارنة مدى التقدم احملقق   مبا ُ

 :املرحلة، واجلدول التايل يلخص اخلطوات الضرورية إلجناز هذه املرحلة

  ) 02( جدول رقم

 خطوات انجاز مرحلة التخطيط

 .إختيار أعضاء ا�لس االستشاري 1-

 .إختيار منسق إلدارة اجلودة الشاملة 2-

 .اجلودة تدريب كل من أعضاء ا�لس االستشاري ومنسق إدارة 3-

 .اإلجتماع األول ألعضاء جملس إدارة اجلودة الشاملة 4 -

 إعداد مسودة خطة التطبيق5-

 .املوافقة على خطة التطبيق وختصيص املوارد الالزمة لذلك 6-

 .حتديد األهداف والعمليات اهلامة 7-

 .إختيار األهداف والعمليات 8-

 1. إختيار ا�لس االستشاري السرتاتيجية التطبيق 9-

  

  

  

  

  

                                                             
 102جوزيف جابلونسكي، مرجع سابق، ص، : املصدر1
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يتم نشر روح إدارة اجلودة الشاملة خارج النطق الضيق للمديرينالتنفيذيني الرئيسني حبيث : يف اخلطوة األوىل والثانية

تشمل كل املديرين التنفيذيني وكذلك األفراد املشاركني يف عمليةالتحسني مبا فيهم أعضاء جملس اإلدارة قيادة 

 .املؤسسة ومنسق إدارة اجلودة الشاملة 

 فاختيارأعضاء جملس اإلدارة يتم من اخلريطة التنظيمية، أما املنسق فيتم اختياره كهمزة وصل يربط مجيع

 .النواحي املتعلقة باجلودة الشاملة

فيتم فيها تدريب أعضاء جملس اإلدارة ومنسق اجلودة الذي جيب أن حيصل علىتدريب إضايف : 1أما اخلطوة الثالثة

عملية التنسيق بني املستويات اإلدارية املختلفةواالحتياجات فرق العمل اخلاصة بتحسني ألنه يلعب دورا مهما يف 

  :  عملية حمددة والبد أن تتوفر بعض املعايري يف اختياراملنسق

 .يتوفر على مزيج من الصفات واملهارات الشخصية املتميزة 1-

 .أن تكون لديه مصداقية يف املؤسسة 2-

 .إىل جناحه يف إدخال االبتكار وحتقيق االلتزام التنظيميأن يكون ذو سجل يشري  3-

 .أن تكون لديه مهارات جيدة يف اإلتصال والتفاعل 4-

 .يرغب بصدق يف أداء هذا العمل 5-

 .ميكنه التواجد يف املواقف اليت حتتاجه يف حلظات 6-

 .عذو محاية ذاتية ولديه القدرة على احلفاظ على تفكري واضح يف مواقف الصرا  7-

 .يتحدى الوضع ويعمل بفعالية مع من هم يف مواقع السلطة 8-

 - : إدارة اجلودة الشاملة الذي يتناواللنقاط التالية مجلسليف هذه اخلطوة يتم عقد االجتماع األول: اخلطوة الرابعة

تقدمي منسق إدارة اجلودة  –مناقشة األحداثاملتوقعة  –تقسيم املسؤوليات لدعم تطبيق اخلطة  –ميثاق ا�لس 

حتديد  –حتديد األهداف والعمليات اهلامة  –املوافقة على خطةالتطبيق  –حتديد موعد بدء التطبيق  –الشاملة 

 .إ�اء اإلجتماع –حتديد جدول أعمال اإلجتماع القادم  –إعداداخلطاب  –الدعم يف جملس اإلدارة  خدمات

 .ويكون من املفيد إشراك ممثلني لعمال املؤسسة

                                                             
  22ص1992 2حممد الصاحل احلناوي وامساعيل السيد ،قضايا إدارية معاصرة، الدار اجلامعية، مصر، ط1
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 ا�لسيف هذه اخلطوة البد من مشاركةكل أعضاء : إعداد مسودة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: اخلطوة اخلامسة

العمال وأن يكون التنسيق والعمل من مسؤوليامتنسق إدارة اجلودة الشاملة ويف هذه  االستشاري واستشارة بعض

اخلطوة كذلك يلعب قسم التدريب دورا مهما والبد أنيشارك بفعالية من حيث اختيار ومراجعة وتطبيق برنامج 

  .التدريب

من الصعوبة فيهذه اخلطوة يف املوافقة على خطة التطبيق وختصيص املوارد الالزمة لذلك، وتك: اخلطوة السادسة

ختصيص املوارد حيث تعترب حساسة بسبب ضخامة األموال اليت جيب أن ختصصوقد يتطلب ذلك إعادة مراجعة 

 .امليزانية وتعترب املؤسسة هذه األموال استثمارا طويل املدى

ة املباشرة بينالعمليات حتديد وإختيار األهداف والعمليات اهلامة فالبد من الصل: اخلطوتني السابعة والثامنة

ومن بني األدواتإثارة األفكار، التحليل . واألهداف وميكن استعمال أدوات اجلودة الشاملة يف حتديد األهداف

  .اخل...امليداين للقوى، املقرنة الثنائية،

  .وميكن إجراء التعديالت الضرورية يف عملية حتديد واختيار األهداف

االستشاري إلسرتاتيجية التطبيق ويسمى هذا ا�لس يف بعضاملؤسسات بلجنة  اختيار ا�لس: اخلطوة التاسعة

القيادة ويف هذه اخلطوة يتم حتديد كيفية إختيار املشاكل اليت قد تتعرض هلا فرقالعمل املكلفة بدراسة العمليات 

 :والعمل على حتسينها وقد يتم اختيار املشاكل بالطرق التالية

ف اإلدارة العليا وذلك تبعا ألهداف املؤسسة حيث يتم ختصيص فرقالعمل إلجناز يتم حتديد املشكل من طر  -

عمليات حمددة، هذه الطريقة تعترب جيدة من حيث أ�ا تتماشى مع أهداف املؤسسةولكنها قد تواجه نقص دعم 

 1.العمال لفريق العمل على اعتبار أن األفكار أو العمليات املختارةحمددة من األعلى

ملشكل من طرف العاملني حبيث يهتم العاملني بعملية التطوير أو التحسني فإذا دعما�لس االستشاري حتديد ا -

 .أو جلنة القيادة فكرة العامل فيتم التغلب على مقاومة العاملني وهنا ميكن حتقيقنتائج جيدة

حافظة علىالعالقة اجليدة حتديد املشكل من طرف العمالء، فعلى املؤسسة أن تبذل كل ا�هودات املطلوبة للم -

  مع العمالء، فعميل واحد غري راض قد يؤثر على بقية العمالء وحل مشكلة العميليؤدي إيل ظهور نتائج فورية

  

 .يف حتقيق أهداف املؤسسة

                                                             
  41نفس املرجع السابق ص  حممد الصاحل احلناوي وامساعيل السيد1
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حتديد املشكل من بني املشاكل احلادة يف املؤسسة اليت تكلف الكثري من األموال وا�هودات،ويقرتح بعض  -

اإلستعانة باملختصني وخاصة يف املراحل األوىل لتطبيق إدارة اجلودة الشاملةوذلك لتفادي احتماالت اخلرباء 

  .الفشل

لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أي مؤسسة البد من تكوين فريق توكل له مهمةالعمل على التطبيق : تكوين الفريق

 :وعناصر الفريق هي ثالثة

(Comité de Pilotage) 1 االستشاري للمؤسسة أو ما يسمى بلجنة القيادة ا�لس " 

(Equipe d’amélioration) 2 فرق العمل أو التحسني . 

1(Services de soutien) 3 اخلدمات الداعمة . 

ففي كل عمليات املؤسسة جند األفراد يسامهون بشكل كبري حبيث إذا كان لديك فريق عملجيد فيمكن حتقيق 

 .نتائج جيدة

االستشاري للمؤسسة الذي يتكون من رئيس جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني،وقد شاركوا يف املرحلة أما ا�لس 

الصفرية بفعالية، باعتبارهم مسؤولني عن إعداد وتطبيق سياسة املؤسسةومن مثة إعداد وتطبيق خطة إدارة اجلودة 

 .الشاملة من خالل دعم فريق العمل

يل وحتسني العمليات داخل املؤسسة مبساعدة فرق العملومنسق إدارة اجلودة كما يقوم مب ا�لس راجعة وحتل

الشاملة واملهمة األساسية للمجلس يف إطار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة هيإزالة العقبات بني خمتلف املستويات 

ع ا�لس اإلدارية وتسهيل اإلتصال من أجل التغلب عن املقاومة التيستواجهها فرق العمل والبد أن خيض

 .االستشاري للمؤسسة لتدريب قبل تكوين أول فريقعمل لتحسني أي عملية

ا�لس االستشاري للمؤسسة بتكوينفرق عمل نتيجة إلختياره  معينة فيقوموفيما خيص فريق العمل لتحسني عملية 

يراد حتسينها ويضم فريق العمل مزيج من األفراد مناملستويات اإلدارية، عام لني، إدارة وسطى ، إدارة عملية حمددة ُ

عليا وكذلك من كل جمال وظيفي ميكن أنيساهم يف عمل الفريق ويتم إختيار أحد أعضاء الفريق لقيادة ا�موعة 

 .وقد ال يكون بالضرورة مناملستويات التنظيمية العليا باملؤسسة، يتم إختياره من طرف أعضاء الفريق

  

                                                             
1 Guide de démarrage des équipes d'amélioration, équipe qualité, SONELGAZ , Direction 

Générale, Avril 2001, P10-16 
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فيه أعلى فرد يف املؤسسة مسؤول عن إدارة اجلودةالشاملة، ومنسق إدارة أما اخلدمات الداعمة فيتم تكوين فريق 

 .اجلودة الشاملة، باإلضافة إىل مزيج من اخلدمات االستشارية والتدريبية

ويلعب املنسق دورًا هاما يف إعداد وتكامل خطة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة واملساعدة يف اقرتاحاألولويات لفرق 

عايري اليت حددها ا�لس االستشاري ويقوم املنسق كذلكبالتنسيق بني املتدربني على خطة العمل بناء على امل

 .التطبيق إلدارة اجلودة الشاملة مع قسم التدريب باملؤسسة

فباإلضافة إىل االستشارات الروتينية واملختصة اليت يكمن أن يقدمها األفراد داخل مؤسسةهناك التدريب الذي 

ن مع املستشارين من لداعمة ونضرا ألمهية التدريب فقد يتم من طرف جهاختارجية وبالتعاو يعترب من اخلدمات ا

 . املؤسسةداخل 

 : (La Phase d’évaluation) 3-  والتقديرمرحلة التقومي :  

 :يف هذه املرحلة أربع خطوات رئيسية هي

 : أساسيةثة أدوات وهو اخلطوة األوىل يف مرحلة التقومي ويتم بواسطة ثال : الذايتالتقومي  1-

(Philip Crosby)  فيليب كروسيب(أعدت من طرف اخلبري يف جمال اجلودة الشاملة  : األوىلاألداة(  

وقد أعدت لالستخدام فيتسهيل املقابالت أو } أين موقع منظمتك فيما يتعلق باجلودة؟{وعرضها حتت عنوان 

ويقومبتعبئته أو استكماله، مث حيسب لنفسه االجتماعات، حيث حيصل كل فرد على نسخة من هذا النموذج 

 .الدرجة اليت حصل عليها يف النهاية

احلصول اإلستقصاء فيإن استكمال النموذج يستغرق عدة دقائق فقط إال أنه حيقق نتائج ممتازة ويتمثل اهلدف من

 على قناعة كل فرد على أن هناك جماال للتحسني يف الطريقة اليت تنجزا

. 01( كما يتضح يف امللحق رقم   املؤسسة أعماهلا)  

وهي قائمة استقصاء معينة تستخدم بشكل خمتلف عن األداة األوىل ويقوم :املسح الشامل لألفراد: األداة الثانية

املدرب الذيليست له مصلحة حمددة يف النتائج يف مقابلة األفراد الستكمال اإلستقصاء وقد صممت األسئلةحبيث 

راكات العاملني باجلودة الشاملة والدور الذي ميكن أن تلعبههذه االدراكات يف تطبيق تساعد اإلدارة على تفهم اد

 .إدارة اجلودة الشاملة
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هذا املسح جيب أن يستكمل عن طريق مقابلة عدد كايف من العاملني يف كل املستوياتاإلدارية باملؤسسة، فإذا كان 

منهمتعترب كافية لتحقيق غرض االستقصاء، أما إذا  %  10عدد العمال باملؤسسة يصل إىل عدة مئات فان نسبة 

.من العدد تعترب كافية% 1 - %نسبة 0.1 اآلالفكان العدد عدة اآلالف أو عشرات اآلالف أو مئات  

فإذا بينت هذه اإلدراكات أن العاملني مهتمني باجلودة ويريدون أن يقوموا بأدوار فيها فهذايعين أن املؤسسة تسري 

م عكس ذلك فاناملؤسسة تواجه مشكلة وبالتايل البد من �حنو اجلودة، أما إذا كانت إدراكا يف الطريق الصحيح

بتكلفة تجات وخدمات أفضلالرتكيز أثناء التدريب وخاصة يف بدايته على احلاجة املاسةللجودة من اجل تقدمي من

 .اجلودة يف املؤسسةأقل حبيث أن حتقق مركزًا تنافسيا مقبوالومهم جدا أن يدرك كل فرد مدى أمهية 

 

)  العامليةنظام منط الشخصية ) (PERFORMAX) منوذج مؤسسة بريفورماكس:األداة الثالثة  

تستخدم هذه األداة بفعالية يف بداية املراحل األوىل إلدارة اجلودة الشاملة وأثناء تكوين فرقالعمل وتتضمن أمناط 

 .بيئتنا اليومية وكيفنستجيب للمواقف والطلبات اجلديدةا نفكر، ونشعر، ونتصرف يف بهالسلوك الطريقة التي

متت معرفة أربعة أمناط سلوكية مما ساعد يف مساعي املؤسسة لتطبيقإدارة اجلودة ) بريفورماكس(ففي مؤسسة 

 :الشاملة وهي

 .هذا النمط يتميز فيه الشخص بأنه متحرك، غري صبور أحيانا -أ

 .ث عن االعرتاف والتقدير، غري منظم، يقاوماملعارضة الشخصيةيتميز الشخص يف هذا النمط بأنه يبح - ب

 .يف هذا النمط يتميز الشخص بأنه متعاون ويهوى التملك، اقتنائي، خيشى من حتمالملخاطرة -ج

 .يكون الشخص يف هذا النمط إبتكاري، خيشى الرفض، يقاوم النقد ألفكاره وعمله -د

على تكوين فرق عمل أكثر فعالية، فيمكن أنيكون فريق عمل مزيج  إن معرفة وفهم هذه األمناط األربعة يساعد

إلستفادة بشكل كبري ادف بهمن هذه األمناط حبيث توظف نقاط القوة وكذلك نقاط الضعف لكل فرديف الفريق

 .من قدرات كل فرد يف الفريق

ل أفضل وبالتايل يكون دف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف فهم شخصيات اآلخرينبشكبهوتساهم عملية التدريب

 .التعامل معهم أحسن سواء من قبل أعضاء الفريق أو من طرفاملدربني ومنسق إدارة اجلودة

(Evaluation organisationnelle) : 2-التقومي أو التقييم التنظيمي 
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يقيم الوضع التنظيمي  هذا التقومي يساعد على فهم املؤسسة ككيان مشرتك بني افردها وفهم أعضاء املؤسسة،فهو ُ

ومن خالل معرفة الوضع . احلايل للمؤسسة، ميكن أن يؤدي إىل توصيات فعالة وقابلة للتطبيق فيمايتعلق بالتطوير

 .احلايل ميكن أن حندد ما تريد أن تكون عليه املؤسسةإضافة إىل توقعات العمالء

لقياس كمعتقداتاألفراد وثقافة املؤسسة فالتقومي التنظيمي ميكن من استخدام املقاييس الكمية ملتغريات غري قابلة ل

اليت ميكن اعتبارمها من املتغريات الغري قابلة للقياس الكمي، فثقافة املؤسسةميكن وصفها على أا األفكار، السلوك، 

ا تشمل �املعتقدات اليت يشرتك فيها كل أعضاء املؤسسة، وهناكعدة تعار يف لثقافة املؤسسة وميكن القول أ

 .قعات اليت تؤثر يف طريقةوتفكري أعضاء املؤسسةاملبادئ والتو 

 وتقييم الثقافة ميكن أن يتم عن طريق املقابالت الشخصية مع العاملني، ومراجعة أداء

 العاملني، وإجراء املسوحات كقائمة الثقافة التنظيمية (Organizational Culture Inventory) اليت

واليت توضح ما إذا كانت لدى 1989عام   (Cooke&Lafferty) (  أعدها)كوكىوالفريت  

املؤسسة ثقافة قوية تعين إمجاع بني املستقصى منهم فيما يتعلق بالقيم واملبادئ، أم ثقافة ضعيفة، أمعدم وجود 

ثقافة على اإلطالق وقد ختتلف الثقافة السائدة بشكل جوهري عن القيم واملبادئ التييعتقدها األفراد وبعد حتديد 

املؤسسة احلالية والثقافة املرغوب فيها ميكن إختاذالتوصيات املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة فهذه  الفجوة بني ثقافة

املعطيات تدفع قادة املؤسسة إلجراء تغيريات فيطريقة أداء املؤسسة حبيث يتم العمل بأكثر فعالية يف إطار رؤية 

 .املؤسسة

ة اإلسرتاتيجية، كما تساهم يف دعمخطة التدريب يف وتلعب نتائج املسح دورا أساسيا يف تطوير خطة املؤسس

بوالية (HumanSynergistics)إطارا دارة اجلودة الشاملة، وهناك مسح آخر لقائمة الثقافة التنظيمية قدمتها

  .  األمريكية وكلها يف نفس اإلطار معرفةمؤسسةالثقافة التنظيمية للمؤسسة) ميتشيجان(

  

  

 :للعمالءاملسح الشامل : األداة الثالثة

م �هذا املسح مينح املؤسسة إمكانية اإلهتمام برضا العمالء، ففي بعض لألحيان تفقد املؤسسةعمالء هلم وز 

ا، فإجراء مسح شامل للعمالءيساعد املؤسسة على معرفة بهألسباب بسيطة جدا ميكن تفاديها لو مت اإلهتمام

ئلةأثناء عمل عادي سواء كان لقاء أو عن طريق وضبط توقعات العمالء، وميكن إجراء املسح عن طريق طرح أس
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اهلاتف حبيث ال يشعر العميل بأن هناك أسئلة جيبأن يرد عليها، وإذا ذكر العميل بعض القصور يف املؤسسة فالبد 

من إبالغه باخلطوات املتخذةلتفاديه وتوضيح ما حققته املؤسسة من تقدم وإبداء االهتمام برغبات العميل، وميكن 

املسحخالل عملية من عمليات التحسني يف إطار اجلودة الشاملة أو قبل اختيار مواضيع التحسني من أن يتم 

 .لس االستشاري للمؤسسةجمقبللجنة القيادة أو ا

(Training Feedback) إرجاع األثر التدرييب- 

ملشاركني ومن مثة تقييم هو اخلطوة األخرية من مرحلة التقومي، فمن خالل التدريب باملؤسسة ميكن معرفة ادراكاتا

أثر لالستثمار على املردود النهائي للتدريب، فإختياراملوضاعات التدريبيةوحسن جدولتها يكون له أثر اجيايب على 

 .العملية التدريبية ككل

يعين ما فعلناه خالل عمليةالتدريب، وألي مستوى ) ماذا فعلنا؟: (ولتقومي عملية التدريب البد من طرح سؤالني

ا وكيف ميكننا أن حنسن أداءنا؟ فباالستعانة بنتائج املسح ميكن أنتقوم املؤسسة بتدريب إضايف الستدراك وصلن

النقص املسجل، فإدارة التدريب تعمل جاهدة بعد إجراءاملسوحات أو بعد كل جلسة تدريب على جتميع 

لس �كما البد من اطالع اوتلخيص النتائج ومراجعتها مبسامهة منسق إدارةاجلودة الشاملة يف املؤسسة،  

االستشاري أو جلنة القيادة ألنه يتم إقراربعض االلتزامات املالية ملواصلة أو استكمال عملية التدريب، كما يتضح 

 ) 02( يف امللحق رقم

(Training Results and the Bottom line) 5-املردود النهائي لنتائج التدريب 

من ميزانية إدارة اجلودة الشاملة، ألن حتقيق أهدافاملؤسسة يتوقف على املعرفة تشكل نفقات التدريب اجلزء األكرب 

الكافية واملهارات املتوفرة لدى العاملني، وما دام قياس حتقيق األهدافمرتبط مبدى أداء العاملني، فلذا البد أن 

 :نقيس نتائج التدريب وميكن تقييم التدريب يف أربعمستويات

 ، هل املتدربني راضون عن الربنامج؟ردود أفعال املتدربني -

التعلم املكتسب من التدريب، ما هي احلقائق واألساليب واملهارات أو اإلجتاهات التيفهمها وأستوعبها  -

 املتدربون؟

 سلوك املتدربني هل الربنامج التدرييبَ غَري من سلوك املتدربني بطريقة حسنت أدائهم فيالعمل؟ -

 لربنامج التدرييب حقق النتائج املرغوبة؟النتائج النهائية، هل ا -

 :فال ميكن اعتبار أن التدريب حقق نتائج اجيابية ما مل يتم
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تقومي برنامج التدريب لتحديد الربنامج األنسب من خالل حتديد األهداف وما هي الكيفيةاليت سيتما تقومي  1-

 املؤسسة؟

ب أن يدرك األفراد الذين يستخدمون أداة جي .ميعيتم تصميم أداء التقومي، فاحلجم الواحد ال يالءم اجل 2-

التقومي كيف ميكنهم حتقيق أقصى استفادةمنها وعلى املديرين أن يتعلموا كيفية توصيل التوقعات ملرؤوسيهم وأن 

 .يزودوا بالنتائجللمتابعة

زيز األداء ويتم ربط كما عليهم أن حيددوا ويزيلوا العوائق اليت ميكن أن تدمر التدريب وأن حيددوا احلوافزوتع

 .اإلحتياجات التدريبية والنتائج بقسم التدريب

(Phase d'application ou pratique) -4 مرحلة التطبيق 

يف هذه املرحلة يتم إختيار املدربني وتدريبهم ويتم تدريب املديرين والعاملني باملؤسسةوتشكل فرق العمل، والجناز 

 :اليةمرحلة التطبيق ال بد من اخلطوات الت

يف هذان اخلطوتان يتم إختياراملدربني للمؤسسة من بني : اختيار من سيتوىل التدريب باملؤسسة وتدريب املدربني -

 اإلستشارةم يسامهون في�األفراد املهمني وهلم مواقع وظيفية واضحة داخل املؤسسة وهلؤالءاملدربني دور مهم أل

ويعترب التدريب من اخلدمات الداعمة كما يقدموندعم ملنسق إدارة اجلودة الشاملة ومن مثة البد من إختيارهم 

ا إختيار منسق إدارة اجلودة بهبعناية فائقة من داخل املؤسسة، منجميع املستويات اإلدارية وبنفس املعايري اليت مت

خربة داخل املؤسسة ويسامهون يف حل املشكالت والبد أن  الشاملة وبعد أن يتولىهؤالء عملية التدريب يكتسبون

تتوفرفيهم املصداقية وااللتزام القوي بتطوير املؤسسة ويتلقى هؤالء املدربني برناجما مكثفا وملدة زمنيةكافية إلستعاب 

 الربنامج الذي هو مزيج من املبادئ، واملفاهيم، واألدوات اخلاصة بإدارة اجلودة

 .نسق على االستفادة من نواحي القوة والتخصص واملهارات لدى كل فرد مناملدربنيالشاملة ويعمل امل

حتتوي هذه املكتبة على املراجع والدوريات والوسائاللسمعية والبصرية : تأسيس مكتبة إدارة اجلودة الشاملة -

دة الشاملة وتساهم يف مساعدة واملواضيع العلمية وعند اختيار املواد هلذه املكتبة البد من مراعاة صلتها بإدارةاجلو 

 .املدربني وفرق العمل ومنسق إدارة اجلودة الشاملة داخالملؤسسة

اليت تثري صعوباتداخل املؤسسة فمهما   االت�ايعترب تدريب اإلدارة والعاملني من : تدريب اإلدارة والعاملني -

ري وإختيار املصطلحات اليت تستخدم يف وعة املراد تدريبها صغرية أو كبرية فالبد من التخطيطالضرو �كانت ا

 :التدريب وينقسم التدريب إيل ثالثة أنواع
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 .تدريب يتعلق خبلق اإلدراك والوعي بإدارة اجلودة الشاملة 1-

 . تدريب يتعلق بالتوجه حنو األهداف املطلوب حتقيقها 2-

 .تدريب يتعلق بتنمية املهارات 3-

جناح عملية التدريب فكل جلسة تزوداملشاركني مبعلومات كافية ميكنهم ويعترب التوقيت من العناصر املهمة يف إ

ا وتوضح النقاط املتفق عليها والنقاط املختلف فيهابالنسبة إلدارة اجلودة الشاملة، والتدريب على خلق �إستيعا

مهما شاملة أمر كني أن إدارة اجلودة الدف غرس يف أذهان املشار بهاإلدراك والوعي أول ما يتم التدريب عليهوذلك

 جدا بالنسبةللمؤسسة وكذلك ميكن أن يستفيد منه العاملني ويف هذا التدريب البد من توضيح املفاهيم

األساسية ما هي إدارة اجلودة الشاملة؟ من هم املستفيدون من إدارة اجلودة الشاملة؟ وملاذاإدارة اجلودة الشاملة يف 

ن يشعر كل فرد فياملؤسسة باحلاجة لتحسني الطريقة اليت يؤديبها املؤسسة؟ كيف ميكن االستفادة منها؟ والبد أ

 .عمله

 

  

  

  

  

  

 

 

 1)02الشكل رقم (

  العاملني باملؤسسة على نطاق واسعتدريب 

                                                             
 150 جوزیفجابلونسكي،مرجعسابقص: المصدر1
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  لمهاراتا  التوجه  اإلدراكوالوعي

  فريقالعمل*                  ؟ماهيخطتنا*           إدارة اجلودة الشاملة؟ماهي * 

  بناءالفريق*                    ؟ماهيدوري*       ؟كيفيمكنهاأنتفيدمنظمتنا* 

  خدمةالعمالء*                 ؟ماذايتوقعمين*       دقيقة 50 األخرينالذيننجحوا*

  يامأ 3-2 طريقةتاجوشي*                     تساعا 4- 3  

التدريب من أجل اإلدراكوالوعي ويتعلم املشارك خطة  أما التدريب الذي يركز على التوجه يستغرق وقتا أطول من

املؤسسة اإلسرتاتيجية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة ومن املهم وصوالملعلومة إىل العاملني فيما خيص اجلهد املبذول 

يف جمال الوقت واملال والتخطيط وجيب على اإلدارةالعليا أن تلعب دورا أساسيا يف اإلبالغ والكشف على 

 :يريات الضخمة حبيث يعلم العامل أنالتغ

 .التزام اإلدارة العليا بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة -

 .يعرف كل عامل أن الوقت قد حان لتغيري كل من ال يرضيه يف عمله من خالل تطبيقإدارة اجلودة الشاملة -

 .يعرف العامل بإمكانية مشاركته وهناك العديد من الفرص للمشاركة -

العامل جدول تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وبالتايل ال يكون هناك مفاجآت وسيعلمكل ما حيدث يف كل يعرف  -

 .مراحل التطبيق

وإكتساب املهارات من العناصر الثالثة يف عملية التدريب وهو حمدد يتم بناءا علىإحتياجات حمددة لتطبيق إدارة 

ى مهاراتاإلعالم داخل املؤسسة، التدريب على اإلتصال بالغري اجلودة الشاملة كالتدريب على القيادة، التدريب عل

 .جبميع الوسائل املكتوبة اهلاتفية وغريها

وعندما تتم عملية التدريب وإكتساب املهارات الالزمة يكون العمال واملديرين مشتاقونلتطبيق إدارة الشاملة 

 .وإستخدام األدوات الفنية من أجل حتقيق األهداف احملددة

تعترب هذه العملية من أكرب اإلجنازات اليت ميكن حتقيقها يف إطار عمليةالتدريب ككل وتشمل : فريق العمل تدريب

 :مخسة أجزاء رئيسية

 .نظرة عامة ومقدمة -

 .مجع املعلومات -
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 .حتليل البيانات وتفسريها -

 .تقومي وعرض النتائج -

 .املتابعة -

  

ب على املهارات لكل عناصر الفريق حبيثتمكنه من تطبيقها، ويعترب والبد أن تقرن هذه األجزاء اخلمسة بالتدري

التوقيت أمر حيويا فكل عنصر من الفريق جيب أن يزود املشاركينباملعلومات الكافية ألداء األعمال املطلوبة منهم 

املستشارون وماملشاركني يف مواقع العمل ويق والبد من حتديد األسئلة وتوضيح املفاهيم وكاللصعوبات اليت تصادف

من داخل وخارج املؤسسةومنسق إدارة اجلودة الشاملة بتقدمي الدعم للمشاركني، والبد أن يتعلم فريق العمل 

 .ا يف إطار عملهم وحل املشكالت� من أجل العمل) املهارات(األدوات الفنيةوغري الفنية 

أفراد وكل فريقيتم تدريبه  7اىل  4ون من يتم تدريب العاملني يف جمموعات صغرية تتك: النظرة العامة واملقدمة

يف املؤسسة  comité de pilotageس االستشاري أو جلنة القيادةلللتعامل مع عملية معينة حددها ا�

الذهين مع املديرين التنفيذيني أو نتيجة للشكاوي أو العصفن عدة نواحي إما من خالل جلسات وحتدد العملية م

العمالء أو نتيجةظهور املشكالت والصعوبات يف األعمال التنفيذية أو يف اجلانب ا بهاملالحظات اليت يتقدم

 .التنظيمي

إن املهارات اليت يكتسبها املشاركون أثناء اجلزء األول لعملية تدريب الفريق يف النظرة العامةواملقدمة تتضمن بناء 

همالعمليات وإمكانية العمل من أجل حل الفريق وخلق إنسجام بني أعضاءه وإثارة األفكار ومهارات التعامل وف

 .املشكالت

ويتعلم الفريق إستخدام خريطة التدفق كرموز لفرض إثارة األفكار ومجعاملعلومات اليت قد متكنهم : مجع املعلومات

من حتديد معيار كمي ألداء العملية احلالية وحتديد أهداف رقميةلتحسني العملية وخريطة التدفق هي أداة سهلة 

ة، وهي إحدى األدوات الرئيسية لتحقيقاألهداف وتصور اخلطوات واألنشطة والعمليات الضرورية إلجناز وبسيط

اهلدف وعند توفر البياناتوكيفية احلصول عليها سيشعر املشاركون براحة أكثر ويعمل الفريق على مجع املعلومات 

 .ستعماهلا يف حتقيق هدف الفريقاجإلمن 

وفيه يتم تصنيف البيانات اليت مجعت بأسلوب بسيط وهو الألسلوبالعمودي وكذلك : حتليل البيانات وتفسريها

وغريها من األدوات التييمكن أن تساعد يف حل املشكالت ) باريتو(استخدام اخلرائط أو البيانات مثل خريطة 



الشاملة وأثرھا على استراتیجیة المؤسسة تطبیق الجودة: الفصل الثاني  
 

 

 

2015 

62 

ا أكثر دقة حلل مشكلة معينة و يتم عرض �بشكل علمي والبد من إختيار إحدى األدوات واليت يرى فيهاالفريق أ

 .الألداة على جلنة القيادة

يركز أعضاء الفريق على النتائج اليت مت التوصل إليها ويتم مراجعة نتائجالتحليل وتفسري : تقومي وعرض النتائج

ثناء اجتماع البيانات من طرف منسق إدارة اجلودة الشاملة، ويتدرب الفريق كذلك على إعدادالتوصيات لعرضها أ

 لساإلستشاري للمؤسسة وهنا البد من ترك املبادرةجما

للمشاركني من أجل النقاش يف اكتساب القدرة على إيصال أفكارهم للعمال اآلخرين يف املؤسسةويتدرب كذلك 

عناصر الفريق على إعداد تقرير يقوم الفريق الذي يتضمن املعلومات واخلرائطوكذلك إقرتاحات الفريق من أجل 

 .حل املشكلة وحيتفظ منسق إدارة اجلودة الشاملة بالتقرير الذييرتجم إىل إعمال ميدانية داخل املؤسسة

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  محتويات تقرير الفريق1)03( جدول رقم 

 نظرة عامة 1-

 .املدير التنفيذي تصريح-ا

 فريق العمل غرض- ب

                                                             
 157جوزيف جابلونسكي، مرجع سابق،ص، : املصدر -1158
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 .إعداد التوصيات بناءا على حتليل البيانات اليت مت مجعها- 

 .لس االستشاريجمطلب املعونة من ا - 

 .االستمرار يف املراجعة والتحسني - 

 مقدمة وخلفية عامة 2-

 .تارخيية خمتصرة نظرة-ا

 .أعضاء الفريق حتديد- ب

 .حتديد أهداف الفريق –ج 

 إختيار العملية 3-

 االختيار عملية-ا 

 "العصف الذهين" إثارة األفكار   -

 .خريطة التدفق   -                                

 .عالقات السبب والنتيجة  -

 .املشروع وصف- ب

 تطبيق املشروع 4-

 هي البيانات اليت مت مجعها؟ ما-ا

 أين مجعت البيانات؟ من- ب

 مجعت البيانات؟ مىت-ج

 الذي مجع البيانات؟ من- ه

  

 

 

(Phase de Vulgarisation) املرحلة الرابعة تبادل ونشر اخلربات 

ا املشاركة يف عملية تطبيقإدارة اجلودة الشاملة ويقوم كل �يف هذه املرحلة بدعوة مجيع فروعها ووحداتقوم املؤسسة 

م وملهمة عمليةالتحسني، كما يقوم املنسق بتقدمي رؤية اإلدارة العليا فيما �مديرو الوحدات بإستعراض سريعا لوحدا

دة من خربة كل وحدة وخاصة يف عمليات التحسني خيص فوائد املؤسسة من تطبيق إدارةاجلودة الشاملةواإلستفا

الناجحة وهنا جيب على املنسقواملدربني واإلدارة العليا ممثلة يف أعلى رتبة يف اهليكل التنظيمي الرئيس املدير العام 

ع يف املؤسسة ببذالجلهد والوقت الالزم من أجل الرتويج لفوائد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وذلك من أجل نزعجمي
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الشكوك اخلاصة باألسئلة اليت تتبادر يف أذهان العاملني مثل كيف نعرف أن تطبيق إدارةاجلودة الشاملة يعود 

بالفائدة على مؤسسة؟ هل تكاليف التطبيق ال تفوق الفوائد احملصلة؟ كيفنتأكد من تأييد اإلدارة العليا لتطبيق 

  .ي إلىالرتدد ومن مثة مواجهة التغيري وعدم متابعة التطبيقإدارة اجلودة الشاملة؟ وغريها من األسئلة اليت قد تؤد

كما تقوم املؤسسة يف هذه املرحلة بإشراك املوردين للمسامهة يف عملية التحسني فال ميكنتحسني جودة منتج 

يرده العمالء دون مسامهة املوردين ألن املنتج يف األساس هو ما يقدمهاملورد قبل عملية التصنيع حىت يف ا ملنتج ما ُ

أخلدمايت أساسه ما يقدمه املوردين من سلع، فاملؤسساتاليت تتجه حنو تطبيق أدارة اجلودة الشاملة تعمل على 

 إختيار مورديها بإهتمام كبري وتربط معهمعالقات

.(Relations de Fidélité) وفاء 

عني،وكل من ميكن أن يساهم يف وبعد تبين مجيع وحدات املؤسسة إلدارة اجلودة الشاملة يتم دعوة املوردين، البائ

 املقاولني من الباطن (Les Sous-traitants) عملية التحسني، وهنا

تتحصل املؤسسة من املوردين على إرجاع األثر للنواحي اليت جيب حتسينها وتعود بالفائدة علىاملؤسسة ويتم 

 .تشجيعهم على كيفية اإلستفادة من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

م على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة حبيث يتقدماملوردين �ستفيد املوردين بشكل فعال يف مساعدوميكن أن ي

م �للمؤسسة من أجل احلصول على املعلومات الضرورية إلدارة اجلودة الشاملة كما يقدماملستشارون حبكم خرب 

  .رة اجلودة الشاملةوإختصاصهم يف اجلوانب العملية معلومات واستشارات للموردين منأجل تطبيق إدا

 

  

 أدوات إدارة الجودة الشاملة: المطلب الثاني

 يف إطار إدارة اجلودة الشاملة على املؤسسة إن تعد برامج وخطط عمل حمددة للتحسني

 تنفيذ سياستها ومن اجل حتقيق أهدافها، وال ميكن حتقيق ذلك إال بعد دراسة املشكالت اليت

 :باستخدام أدوات إدارة اجلودة الشاملة ومن أمههاا �تعوق التحسني وحتديد أسبا

(Diagramme de Pareto) 1 -شكل باريتو  

أجرى دراسات مكثفة عن توزيع الثروة)  1923 – 1847(  إيطايلفريد باريتو رجل اقتصاد ال"  -  
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منالناس ميتلكون جزءا يف بالده، انتهت إىل أن قلة نسبية من الناس هم الذين ميتلكون معظم الثروة وكثرة نسبية 

ومنذ ذلك احلني صار هذا املبدأ الذي يعرب عن التوزيع غرياملتساوي للثروة جزءا مكمال للنظرية . ضئيال منها

االقتصادية واستخدام مبدأ باريتو يف جمال جودة اإلنتاجكأحد الوسائل الفنية الفعالة يف أنشطة حتسني اجلودة 

يوسف جوران احد أقطاب . قاهلامة املرتبطة مبشكالت اجلودة وقد عرب عنه دحيث يساعد على الرتكيز على احلقائ

 1)" 80/ 20(  و يطلق على هذا املبدأ مبدأ" الكثرياملهم قليل والتافه "احلديث اجلودة يف العصر 

 :ومن األمثلة اليت يظهر فيها هذا املبدأ ما يلى

 )قلة من العمالء تشرتى معظماملبيعات. (عاتتقريبا من املبي%  80تقريبا من العمالء يشرتون  - % 20

من تقريبا منقيمة املنتجات %  80هي السبب يف ) خصائص اجلودة -العمليات (تقريبا من املنتجات-% 20

 )قلة من األسباب واملسببات تنجم عنها معظم املشكالت. (أو تكلفة اإلصالح

قلةمن العيوب . (با من شكاوى املستهلكنيتقري%  80تقريبا من عيوب عدم املطابقة هي السبب يف -% 20

 ) .هي السبب يف معظم الشكاوي

قلة من املوردينهم السبب يف (من الواردات املرفوضة %  80تقريبا من املوردين الفرعيني هم السبب يف -% 20

 .) معظم مرفوضات التوريدات

معظم املكاملات من قلة من . (تقريبا من األصدقاء%  20تقريبا من املكاملات التليفونية تأيت من - % 80

 ) . األصدقاء 

 ) معظم األخطاء من قلة من املوظفني . (تقريبا من املوظفني%  20تقريبا من األخطاء تأيت من - % 80

 :ميكن رسم شكل باريتو بتنفيذ الستة خطوات التالية

 وهكذا..........املشكلة، السبب، نوع العيب،: يقة تصنيف البياناتحتديد طر  -أ

 .التكلفة، التكرارية: تقرير أساس ترتيب اخلصائص - ب

 .مجع البيانات لفرتة زمنية معينة –ج 

 )من األكرب إىل األصغر(ا وترتيبها تنازليا �تلخيص البيانات يف تصنيفا –د 

                                                             
  194 ،ص 1996 ،بیمكو،1 محمدرظاشندي،جمالمحمدنوارة،الجودةالكلیةالشاملةواالیزوبینالنظریةوالتطبیق،ط: المصدر1
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 .حساب النسبة املئوية التجميعية - ه

  .رسم الشكل والتعرف على القليل املهم -و

 بريتو)03شكل

 

ص  1996، بيمكو، 1ية و التطبيق، ط حممد رظا شندي، مجال حممد نوارة، اجلودة الكلية الشاملة وااليزو بني النظر : املصدر

194 

يف حل  ا، وقياس مدىالتقدم�يستخدم لتحديد ومتييز القليل املهم من املشكالت وأسبا: استخدام شكل بريتو

 .املشكالت، وتقييم فاعلية اإلجراءات التصحيحية

مثتحديد أهداف  ا�وأسباويستخدم كعملية الائية، حيث يتم التعرف على القليل املهم من مشكالت اجلودة 

التحسني واختاذ إجراءات تصحيحية وتقييم فاعليتها، وبعد ذلك توضع أهدافجديدة للتحسني وتتخذ إجراءات 

 تصحيحية وتقيم نتائجها، وهكذا حىت تتالشى مشكلة اجلودةموضوع الدراسة أو تصبح غري ذات تأثري

:1(causea effet) 1-خمطط السبب والنتيجة أو خمطط السمكة 

                                                             
ستيفن كوهني و رونالد بارنرد، إدارة اجلودة الكلية يف احلكومة دليل علمي لواقعحقيقي،ترمجة عبد الرمحان بن امحد : املصدر1

 .143 141-ص1997عربيةالسعودية، هيجان، معهد اإلدارة العامة، الرياض، اململكة ال
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عظم املشكالت يتم إدراكها يف البداية باعتبارها حوادث حمددة والستغالل الرغبة فيحل املشكلة هي أن إن م

واليت تعرف باسم خمطط هيكل السمكة أو خمطط ) كاوروايشياكوا(نستخدم األداة اليت مت تطويرها من قبل الدكتور

 .السبب والنتيجة

األثر غري املرغوب وذلك قبل القفزإىل احللول الغري  إن الغرض من استخدام خمطط هيكل السمكة هو حتديد

 .مرضية

ميكن البدء برسم خمطط هيكل السمكة على لوحة ورقية أو على سبورة كما هو مبني فيالشكل التايل ويتم كتابة 

املشكلة على رأس السمكة والبد من حتديد املشكلة بشكل جيد وال جيباخللط بني املشاكل اإلنتاجية أو مشاكل 

وعة جمالتكاليف ومشكلة اجلودة والبد من التعبري بشكل جيد عنلمعرفةاملشكلة حىت يتم توضيحها مث تقوم ا

 (brainstorming)مبمارسة العصف الذهين

األسباب احملتملة للمشكلة واليت يتم تدوينها على العظام املناسبة ومن املهم أن يقوم األفراد بتدوينكل األسباب 

إن مراجعة األسباب . ري فيها ومن مثة يتم معرفة األسباب األكثر أمهية كما يتم تدويناحللولاليت يستطيعون التفك

 املتعلقة مبشكالت خاصة سوف تبني بشكل جلي أن األسباب املختلفة

 .تتطلب حلوال خمتلفة

ية، واحد إن شكل السبب والنتيجة له تطبيقات غري حمدودة يف البحوث، والتصنيع، والتسويق،والعمليات املكتب

دعائم واألساسيات القوية هلذا األسلوب هو مشاركة ومسامهة كلواحد معين يف عملية العصف الذهين وتفيد 

 :االت التالية�األشكال يف ا

حتليل احلاالت والظروف احلقيقية والفعلية بغرض حتسني جودة املنتج أو اخلدمة معاستخدام أفضل للموارد  1-

 .وبتكلفة اقل

 .الظروف واملشكالت املسببة لعدم املطابقة وشكاوى املستهلكنيإزالة  2-

 .تقييس العمليات القائمة واملقرتحة 3-

  .تعليم وتدريب األفراد على أنشطة اختاذ القرارات واإلجراءات التصحيحية 4-

 مخطط السمكة1)04جدول رقم  (

                                                             
 .143 ستيفن كوهني،مرجعسابق،ص: املصدر1
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         : (MATRIX ANALYSIS) 3-أسلوب حتليل املصفوفات 

وتعتمد املقارنة . أسلوب بسيط فاعل يف إجراء الدراسات املقارنة بني عمال التشغيل،وأفراد البيع،واملوردين وغريها

 .على تأدية نفس النشاط وميكن اعتباره أسلوب باريتو معاختاذ بعدين للتحليل بدال من بعد واحد

 .خالل اجلدول التايل مبقارنة أداء ستة على تشغيل إلحدىالعملياتوميكن توضيح ذلك من 

 

 

  1  ) 05(  رقم  جدول

                                                             
  105حممد رظا شندي  مرجع سابق، ص، : املصدر1

منحخنخحنحخن

 خحنمكزذطك

 المناھج الناس

 المؤسسة الموارد

 املعوقات

 اليت حتول دون

 تنفيد إدارة اجلودة

 الكلية
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  مقارنة أداء ستة عمال تشغيل إلحدى العمليات

                نوعالعيب

  04  01  02  صفر  01  صفر  صفر  01

  02  صفر  01  صفر  صفر  صفر  01  02

  19  صفر  02  صفر  01  16  صفر  03

  01  صفر  01  صفر  صفر  صفر  صفر  04

05  02  01  03  01  04  02  13  

..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

 03 صفر 03 صفر صفر صفر صفر 10

 80  07 36  03  08  20  06 اإلمجايل

هو أفضل عامل الن إمجايل عيوب أداءههي ثالثة مث يليه العامل ) 4( يتضح من خالل اجلدول أن العامل رقم 

 .عيوب 7بإمجايل ) 6( مث العامل رقم  6بإمجايل عيوب ) 1( رقم 

العمل الكثرية كذلكومن خالل هذا التحليل ميكن للمؤسسة اختاذ التدابري لتحسني أداء العمال أصحاب العيوب

 .على ختفيض عدد العيوب بالنسبة ألصحاب العيوب القليلة

يعالعمال فعلى املؤسسة أن هو غيب مشرتك جلم 5ومن خالل الدراسة التحليلية للصفوف يتضح أن العيب رقم 

 .تفكر جبدية وتركيز على أداء العمال مجيعا فيما خيص هذا العيباملشرتك

، وقد 3معظم عيوب أداءه ترتبط بالعيربقم ) 2( ومن خالل دراسة األعمدة والصفوف يتضح أن العامل رقم 

 .)3(ر العيربقم ال لتمكينه من تفادي تكرا�يكون اإلجراء التصحيحي إعادة تدريبه يف هذا ا

 :(Benchmarking) 4-املعيار األساسي أو النموذجي 
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تحديد و متكن هذه األداة املؤسسة من مقارنة األداء احملقق مع أداء املؤسسات األخرى واملساعدة في "

 :العقباتجتاوز 

 .حتديد عوامل النجاح احلاكمة أو أهداف اجلودة -ا

 :مايليحندد بالنسبة لكل عامل جناح أو هدف  - ب

 .املنافسون، املنظمات غري املنافسة و اليت لديها نفس املشكالت

 .املعايري األساسية املمكنة اليت يستخدمها املتعاونون مع املؤسسة

 .املعلومات املقارنة سواء على مستوى اإلقليمي أو على مستوى الدولة

 ا يتعلق مبصادربعملية أثارة األفكار لكل عامل من العوامل السابقة فيم القيام-ج 

 املعلومات املمكن االستفادة منها، مثل املكتبات املركزية، مراكز البحوث،

 .اخل......اإلحصاءات احلكومية، املراجع، الدوريات

 .املعلومات امجع-د

 .بإعداد تقرير منتظم عن االجتاهات للتأكيد على أن املعلومات قد قدمت بطريقةمفيدة إىل العمالء نقوم- ه

 . 1" املراجعة املنتظمة لتحديد مصادر املعلومات اجلديدة ومراجعة دقة معلومات هذهاملصادر-و

 :لدينا بعض املالحظات على هذه األداة ميكن أن نوجزها فيما يلي

كيفية ومعايري حتديد املنافسون هل حبجم املؤسسات املنافسة أم بنشاطها يعين نفسالنشاط أو القطاع -

 اخل....أو رقم األعمال أو النتيجةالسنوية، عدد العمال، رقم املبيعات) تنتمي لنفس القطاعاملؤسسات اليت (

أي منافسون هل املنافسون احلاليون أم املتوقعون وخاصة أمام التطورات السريعة فيمختلف امليادين مما يتيح  -

 .ا�حددظهور منافسون جدد وبإمكانيات خمتلفة عن تلك التي

علومات فال توجد طرق رمسية للحصول على معلومات، باإلضافةإىل ذلك دقة هذه املعلومات احلصول على امل -

 .وهل تكفي املراجعة املنتظمة هلذه املعلومات لتأكد منها

                                                             
جون مارش، إدارة اجلودة الشاملة اجلزء الثالث أدوات اجلودة الشاملة من األلف إىل الياء ،ترمجة عبد الفتاح السيد : املصدر1

 . 51- 49ص . 1996، القاهرة، مصر، )مبيك(لإلدارة النعاىن، مركز اخلربات املهنية
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 : (Flowchart) 5 - خريطة التدفق  

اطات تستخدم يف عملية حتسني اجلودة وتتكون اخلرائط من مخس رموز رئيسية تشري إىل أنواعمحددة من النش

 :ا متكن من توفر رؤية كاملة للعمليةوالرموز املستخدمة هي�وتعترب هذه األداة مهمة أل

  اية اخلريطة، عملية أو نشاط، قرار نتيجته نعم أو ال، �بداية أو 

 

  

  وثيقةقاعدة بيانات

  

  

 

 

 1: و تستخدم خريطة التدفق على النحو التايل

 ومن املفيد كتابة هذه العمليات أو األنشطة على. األنشطة الرئيسيةحتديد مجيع العمليات أو  1-

 .كروت أو لوحة األوراق

 .ضع هذه العمليات أو األنشطة يف شكل متتابع وعلى لوحة أوراق كبرية 2-

بدء العمل من خالل التتابع الذي سبق أن حددته من البداية إىل النهاية حمددا القراراتالرئيسيةواملخرجات  3-

 .اعدة البياناتلق

 .الصياغة النهائية لتتابع العمليات أو األنشطة وذلك بتحديد االرتباط بني العملياتوالقرارات واملخرجات 4-

 . 2)05(الشكل .الوصول إىل الرتمجة النهائية للعمليات أو األنشطة يف شكل خريطة 5-

                                                             
  . 73 جون مرشال مرجع سابق ص: املصدر1

  76 ،الریاض،ص1 أساسیاتإدارةالجودةالشاملة،ترجمةونشروتوزبعمكتبةجریر،ط: ویلیامز. ریتشاردل:  المصدر . 2
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 متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: املطلب الثالث

ميكن القول أن متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة اليت أوردها املعهد الفيدرالياألمريكي إلدارة اجلودة هي 

 ":العناصر الضرورية والشاملة اليت متثل متطلبات إدارة اجلودةالشاملة، وهذه العناصر هي

يعترب من أهم العوامل لنجاح تطبيقإدارة اجلودة : اإلدارة العليا لربنامج إدارة اجلودة الشاملة دعم وتأييد  1-

دف نشر �الشاملة فقرار تطبيقها هو قرار إسرتاتيجي يتم اختاذه من جانب القيادة اإلدارية العليايف املؤسسة

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    إجتيازالفحص

  

  

  

  

  إجتيازالفحص

  

  

  

  إجتيازالفحص  

    

 اخلدمات املدخلة

 عودة إىل البائع

01 العملیة  

فحص 

 الجودة

فحص 

 الجودة

02 العملیة  

خردة/ إعادة تشغيل   

03 العملیة  

خردة/ إعادة تشغيل   

خردة/ إعادة تشغيل   

لتغليف ا  

 الشحن

فحص 

 الجودة

فحص 
 الجودة

فحص 

 الجودة
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الشاملة ييد يف إعالن تطبيق إدارة اجلودةوالتأوتطوير رؤية ورسالة املؤسسة يف إطار إسرتاتيجيتها ويتمثل هذا الدعم

أمام مجيع املستويات داخل املؤسسة، االلتزامباخلطط والربامج على كافة املستويات، ختصيص املوارد واإلمكانيات 

 .، فاإلدارة العليا هي القاطرة اليت جتر العربات إلحداث التغيري داخل املؤسسة)موارد ماليةوبشرية(الالزمة للتطبيق 

إن العمل على حتقيق درجة عالية من رضا العمالء الداخليني واخلارجيينمن أهم حماور : التوجيه باملستهلك 2-

ومتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، فالعميل هو نواة كل جمهودات املؤسسة لذاالبد أن تعمل على اختاذ كل 

يق بناء نظاممعلومات يف املؤسسة ميكنها من معرفة التدابري اليت متكنها من تقييم مستوى رضا عمالئها عن طر 

درجة رضا العمالء، وضعية املنافسني، املنتجات اجلديدة فيالسوق، توقعات والتغيريات يف حاجات وأذواق 

  .العمالء

  ) flow chart( خريطةالتدفق  04شكل

  

م نفسيا لفهموقبول واالقتناع �ياويعين إعداد مجيع العمال مبختلف مستو : يئة مناخ العمل وثقافة املؤسسة� 3-

م والتزامهم من خالل تنديد �دف التقليل من مقاومتهم للتغيري واحلصول علىتعاو �مبفاهيم إدارة اجلودة الشاملة

 1" الشعور باخلوف من هذا التغيري يف أسلوب العمل

العاملني، تغيري كيفيةمراقبة أدائهم،  يئة ثقافة املؤسسة فيكون بتغيري املمارسات بواسطة تغيري أسلوب مكافأة �أما

م وابتكارهم، مدىاحرتام قواعد وإجراءات العمل، �كيفية تقييم انضباطهم يف مهامهم، كيفية تقييم مدى مبادر 

 :فالبد أن يتسم مناخ العمل يف املؤسسة بالصفات التالية

 .م�ؤسسة يف إطاراختصاصاتوفر إمكانية املشاركة واملناقشة يف مشاكل العمل جلميع العمال يف امل -

 .إدراك مجيع العمال أن التحسني املستمر لتحقيق التميز هو أساس التقييم والتقدير -

 .اهتمام كافة أفراد املؤسسة بإرضاء العميل الداخلي وتشجيع العمل اجلماعي من خالل فرقالعمل -

 .ينظر للخطاء على أنه فرصة للتحسني بل امههتمالمواجهة األخطاء قبل الوقوع فيها دون البحث عن املخطأ -

                                                             
  .  51-49جون مرشال مرجع سابق ص 1
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من متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وجود نظام فياملؤسسة قادر على : قياس األداء لإلنتاجية واجلودة 4-

على نفيذ العمليات والعمل على القضاءالقياس الدقيق املبين على األساليب اإلحصائية لتحديد مدى جناح أداء وت

 .رياالختالفات بشكل جذ

انطالقا من أن املورد البشري هو أساس النجاح يف املؤسسة، فالبد : اإلدارة الفعالة للموارد البشرية باملؤسسة 5-

والتعيني، للموارد البشرية نظام االختيار من عناية خاصة به من خالل وضع جمموعة من األنظمة تسمح بإدارة فعالة

دف لدمج كافة املوارد �يب، نظام تقييم األداء، وكل هذه األنظمةنظام تقييم األداء، نظام احلوافز، نظام التدر 

 .البشرية املتوفرة يف املؤسسة يف فريق واحد يساهم بفعالية يف خطط التحسني املستمر

م �لتأهيل كافة العمال البد من وضع برامج تدريب لكافة العمالتماشى مع مستويا: التعليم والتدريب املستمر 6-

دف الوصول اىل مهارات تنسجم مع عمليةالتحسني املستمر، و أن تكون عملية �املؤسسةومهامهم داخل 

 .التدريب يف الوقت املالئم حبيث متكنهم من وضع تلكاملعارف اجلديدة موضع التطبيق الفعلي

ارة اجلودة الشاملة إن النمط القيادي األمثل لتطبيقإد: تبين األمناط القيادية املناسبة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة 7-

هو ذلك النمط الذي يعمل بروح الفريق و يشجع العمل اجلماعيوالتنسيق بني كافة أعضاء الفريق ويهتم باجلانب 

 .اهليكلي يف التنظيم ويعمل على غرس القيماالجيابية بني أفراد املؤسسة

عمال يف التحسينالبد أوال أن لكي يساهم مجيع ال: مسامهة مجيع العمال يف اجلهود املبذولة يف التحسني 8-

يتخلص العامل من اخلوف لكي يتمكن من أن يعمل من اجل املؤسسة وأن يتمالتعامل مع كل أفراد الفريق كفريق 

واحد مما خيلق درجة عالية من التنسيق فيتالشى اجلهد املكررويدفع هذا التكامل بني العمال إىل االهتمام مبا هو 

 .وذلك عن طريقمشاركتهم يف ترقية جودة املنتج من خالل حتسني شروط التوريد خارج املؤسسة وهم املوردين

البد من إنشاء نظام معلومات داخل املؤسسةيسمح مبراقبة : تأسيس نظام معلومات الدارة اجلودة الشاملة 9-

أداة فعالة  العمليات بصورة مستمرة ويوفر املعلومة يف الوقت املناسب ويعمل على حتليلهاوتفسريها حىت تصبح

لرفع مستويات اجلودة من خالل نشر املعرفة بني مجيع العمالويؤدي هذا إىل التطبيق اجليد إلدارة اجلودة الشاملة يف 

  .املؤسسة
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 أبعاد إدارة الجودة الشاملة وصياغة رسالة ورؤية المؤسسة: المبحث الثاني

 إدارة الجودة الشاملةصياغة رسالة ورؤية مؤسسة في إطار : المطلب األول

صحيح أن رسالة املؤسسة تواجدت مع تواجد مؤسسة ولكن تبقى إمكانيةتطويرها مرتبط باألفكار اليت تثار بني 

م الن هذا ما يسمى بالفريق يف إطار إدارة اجلودة �أفراد املؤسسة، وعن طريق االتفاق اجلماعي بني العاملينوقياد

ملينفيجب أن تكون صياغة رسالة املؤسسة سهلة حبيث ميكن ألي فرد أن يصل الشاملة وهو العمل معا قيادة وعا

 .إيل معناها ودوره فيتحقيق جناحها

إن إعداد صياغة الرؤية تعترب اخلطوة االجيابية األوىل يف إطار إدارة اجلودة الشاملة وميكن صياغةرسالة املؤسسة يف 

 .الشاملة فصياغة الرسالةمرتبط بالتزام املؤسسة باجلودةإطار تطورها ومادامت املؤسسة تتبىن إدارة اجلودة 

 ويوضح اجلدول التايل بعض األمثلة لصياغة رسائل ورؤى بعض املؤسسات
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  صيغ الرسائل1)06( جدول رقم 

 .إننا قسم نظم الطريان، مركز التميزالجراء البحوث، وتطوير وابتكار النظم

يفي العامل وصيانة وذلك لتأكيد أن نظل أفضل دفاع جو إننا نعمل معا لنخلق نظم اجلودة للقدرة على القتال 

 .حياة أمريكا إىل األبد

 قسم نظم علم الطيران بالواليات المتحدة األمريكية

 ريتماترسون

 " بى اوهايو.اف.ا "

تيتليب متاما احتياجات ارامكو هو التزويد باملنتجات ال إن سياسة قسم الصلب بالوسط الغريب ألمريكا مبؤسسة

اجيب أن يظل ممثال للجودة بالنسبة إن امسن. قت احملدد وبسعر تنافسيالعمالء وتسليمهم هذه املنتجات يف الو 

 لعمالئنا وألنفسنا ولبائعينا

 "مؤسسة ارامكو قسم ميد وست ستيل"

  

  صياغة الرؤى2)07( الجدول رقم

                                                             
  .  88،ص  4اجلودة نظرة عامة، تعريب عبد الفتاح السيد النعيمي، مبيك  جوزيف جابلونسكي،تطبيق ادارة: املصدر1

  .  89جوزيف جابلونسكي مرجع سابق ص : املصدر2
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 اجلودة جيب أن ننتج طبقا ملتطلبات حمددة وواضحة، وأن نتوقع أ نلكي حنسن 

 يؤدي كل فرد عمله بشكل صحيح من أول مرة، وفقا للمتطلبات السابقة أو تعديل هذ ه

 بيشتل. املتطلبات بصورة رمسية                      

 "قسم انن اربو "

 ن نضع أهدافنا لتحقي قجيب أن نكافح من أجل التميز بكل الطرق املمكنة، وجيب أ

 .الرضى التام ولتسليم منتجات منافسة خالية من العيوب ويف الوقت احملدد وتقدمي خدمة ما بعد البيع

"Burroughs " بروز 

لقد كرست شركة ملليكن نفسها لتزويد عمالئها مبنتجات وخدمات مصممة مبستوى جودة ميكن هؤالء 

) حبو ث وتطوير، وتسويق، وتصنيع، وخدمات(يقدم جماهلا العلمي  ويتوقع أن. العمالء من النمو واالزدهار

 .وظائفها متاما كما هو مكتوب يف التوصيف املعد بعناية

 .سنسلم عمالءنا منتجات منافسة بدون عيوب ويف الوقت احملدد 

"I.B.M "  م.شركة ا ب  

  

من خالل اجلدولني السابقني نرى أن قسم علم الطريان بالواليات املتحدة األمريكية يف صياغةرسالته يؤكد على 

خلق نظم للجودة وحيدد إسرتاتيجيته وهي البقاء كأفضل دفاع جوي أمامؤسسة الصلب ارامكو فتسعى لربط 

سسة بيشتل فرؤيتها املستقبلية أن يؤدي كل فرد امسها باجلودة يف نظر العمالء و البائعني وكل أفراد املؤسسةأما مؤ 

 . عمله بشكل صحيح من أول مرة،ويعين القضاء على التكرار ألي عملية ومن مثة ختفيض التكاليف

ولكن . مؤسسةالسوق (I.B.M) تتعهد بأن تسلم العمالء منتجات منافسة للمنتجات األخرى املطروحة يف

  . اسرتاتيجيتهاا تتجه حنوالعمالء يف إطار �الوقت احملدد وهنا جند أ األهم أن تكون املنتجات بدون عيوب ويف

مؤسسة بروز رأت انه البد أن ترتكز اسرتاتيجيتها على منتج خال من العيوب ويسلم فيالوقت احملدد وتتبعه 

 .خدمات ما بعد البيع

 ءإن رسائل ورؤى هذه املؤسسات تركز أساسا على العميل فهي تعمل جاهدة على إرضا

 العميل، وبعد إرضاء العميل مبنتوج عايل اجلودة فال ميكن هلذه املؤسسات إال حتقيق التميز على

 اآلخرين وبالتايل البقاء واالستمرار والشكل التايل يوضح انطالقا من إدارة اجلودة الشاملة نصل إىل

 .هدف اسرتاتيجية املؤسسة وهو التفوق واالستمرار
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 1)  05( الشكل رقم 

  من إدارة اجلودة الشاملة إىل التفوق والبقاء

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 40، ص  2001، )وجهة نظر(عمر وصفي عقيلي، مدخل إىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة : املصدر1

 إدارة الجودة الشاملة

 رفع  الكفائة اإلنتاجية

تخفيض 

 التكاليف

تحسين 

 الجودة

حصة ٱكبر 

 في السوق
 جودة عالية
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  فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة: المطلب الثالث 

 :حتقق املؤسسات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة فوائد عديدة منها

 احلفاظ على املركز التنافسي للمؤسسة، 1-

 احلركة ملواجهة التغيريات املتالحقة يف البيئة،تكفل املؤسسة مرونة  2-

 حتسن نوعية اخلدمات والسلع املنتجة، 3-

 العمل على حتسني وتطوير إجراءات وأساليب العمل، 4-

 زيادة قدرة املؤسسات على البقاء واالستمرار، 5-

 اجلودة،خلق ظروف بيئية داخل املؤسسة تشجع العاملني على حتمل املسؤولية من أجل حتسني  6-

 ا لدى العمالء،�ا وتعزيز صور �حتسني قابلية املؤسسة يف تسويق منتجا 7-

زيادة االعتمادية يعين متكن املؤسسة من أداء العمليات بشكل صحيح من البداية،فالكثري من املؤسسات  8-

  .لشاملةا يف تطبيقإدارة اجلودة ا�ا حققت هذه الفوائد من خالل جتار �العاملية ميكن اعتبارها أ

 والشكل التايل يوضح الفوائد اليت حتققها املؤسسات من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

  

 البقاء واإستمراروالتفوق على األخرين

تحقيق الرضا لدى العمالء والسعادة في نفوسهم من خالل 

  يبلغ حد الكمال ذات مستوى جودة عاليسلعة ٱو خدمة 
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 الفوائد التي تحققها المؤسسات من تطبيق إدارة الجودة الشاملة1)06( الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  
                                                             

  62ص   1992 2حممد الصاحل احلناوي وامساعيل السيد ،قضايا إدارية معاصرة، الدار اجلامعية، مصر، ط1

 

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 زيادة درجة الثقة واالعتمادية

اخنفاض 

معدل دوران 

 العمل

روح معنويةعالية 

لدى العاملني 

محاسهم وزیادة

 للعمل

اخنفاضتكلفة 

 اداء العمل

فرصة أفضل 

لتحميل 

املستهلك 

 بأسعار متميزة

زيادة اجلانب 

االجيايب 

لألقاويل 

 واألحاديث

االحتفاظ 

بعدد كبري من 

العمالء 

وحجم 

 زيادة اإلنتاجية واخنفاض التكلفة
فعالية النشاط التسويق واحلصول على إيرادات أعلى من زيادة 

 املبيعات
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 :خالصة الفصل

استعرضنا يف هذا الفصل مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة من خالل إتقاخنطوات كل مرحلة 

ميكن استخدمها لتطبيق هذا ملنهج ومتطلبات تطبيقه، معرفةالفوائد اليت جتنيها املؤسسة، وكذا واألدوات اليت 

 .ا�أدوا

ولتطبيق إدارة اجلودة الشاملة تأثريا يف املؤسسة وذلك من خالل صياغة رؤيتها ورسالتهاومن مثة حتديد إسرتاتيجيتها 

 .املستقبلية

ا إىل االجتاه حنو التحسناملستمر، وقد يواجه بهالثقافة التنظيمية حبيث تدفعكما لتطبيق إدارة اجلودة تأثري يف تغيري 

هذا التغيري الثقايف صعوبات متعددة تصل إىل حد الفشل يف إحداث تغيرياتثقافية بواسطة تطبيق منهج إدارة 

 .اجلودة الشاملة مما ينعكس سلبا على املؤسسة
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  ثالثالفصل ال

  دراسة ميدانية في مؤسسة سيدي بن ذهيبة

 

  : احملاور األساسية للفصل

  مقدمة

 . نشأة ا�مع الصناعي سيدي بن ذهيبة•

 . تعريف ا�مع الصناعي•

 .تقدمي مؤسسة كابلوري سيدي بن ذهيبة•

 .ؤسسة كابلوري سيدي بن ذهيبةاهليكل التنظيمي والوظيفي مل•

 .منتوجات املخزون  و مراحل اإلنتاج•

 .منتوجات املؤسسة•

 .خطوات وطريقة اإلنتاج•

 .قوائم مراقبة اجلودة•

 . خالصة الفصل•
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  :مقدمة الفصل

مث ‘ سيدي بن ذهيبة خاصةسنتعرف يف هذا الفصل على ا�مع الصناعي سيدي بن ذهيبة عامة ومؤسسة كابلوري 

  . نتطرق إىل دراسة ميدانية بتطبيق احملاسبة التحليلية يف املؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 دراسة میدانیة في مؤسسة سیدي بن ذھیبة:الفصل الثالث

 

 

 

2015 

84 

  نشأة المجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة: المبحث األول

  تعريف المجمع الصناعي : المطلب األول

فرت كل اإلمكانيات البشرية و التقنية اليت و هي منشأة ذات طابع خاص وهلا نشاط صناعي وجتاري بالدرجة األوىل، و 

  .الالزمة اليت جعلتها من أهم املركبات

حيث يضم  ا�مع الصناعي سيدي بن ذهيبة على عدة مؤسسات اليت إكتسحت السوق الصناعية والتجارية  اليت 

  :تشمل

 .مؤسسة كابالت سيدي بن ذهيبة .1

 

 )املطلب الثاين(سيتم التعرف عليها الحقا 

 

 .مؤسسة مطاحن سيدي بن ذهيبة .2

 

  

 

 مؤسسة تربية اخليول سيدي بن ذهيبة .3

 

  حموالت الطاقة الكهربائية  مؤسسة.4
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  سيدي بن ذهيبة تقديم مؤسسة كابلوري :المطلب الثاني

 تعريف المؤسسة 

هي شركة ذات مسؤولية حمدودة من حيث الصيغة القانونية تتكون من مؤسسيها  شركة كابلوري سيدي بن ذهيبة

  .جيالين كوبييب البشري-جيالنيكوبييب حاج علي  -السيد جيالين كوبييب عبد القادر بوستة

ملادة النحاس  مع قدرة إستهالكية.موظف 600دج، بنسبة توظيف أكثر من 102.400.000,00رأمسال الشركة 

  .سنويا من مادة األملنيوم / طن 40000سنويا ،و /طن 90000ب 

  .²م 76000، منها قسم مغطى مبساحة  ²م 132000تشغل مساحة 

مستغامن، حيث تتميز مبوقع جغرايف مساعد  –ماسرة123امللكية رقم  17يكمن مقر الشركة مبنطقة النشاطات قسم 

  .كما أ�ا تقرب من الطريق السيار شرق غرب سا من ميناء وهران  1بعد  د وعلى 20تقرب من ميناء مستغامن  ب

  نشاط المؤسسة 

( ، نشاطها الرئيسي هو إنتاج و تسويق الكابالت الكهربائية 2009هي مؤسسة صناعية تعمل يف جمال الطاقة منذ 

  . )لوطنية والدوليةمنخفضة و متوسطة و عالية التحمل، ذات جودة عالية من اإلستجابةلإلحتياجات السوق ا

يث أ�ا الوحيدة اليت تقوم بإنتاج املنتجات متثل واحدة من أوىل املؤسسات الصناعية عرب كامل الرتاب الوطين ح

إلتباعها التكنولوجيا ا دولي، وقد أصبحت رائدة )الفرن(إبتداءا من املادة األولية اخلام بإمتالكها اإلمكانيات الالزمة 

واجلودة واإلحرتاف مما جعل مكانتها رائدة يف السوق مبجموعة واسعة من كابالت النحاس  املتقدمة واإلبتكار

  .واألسالك والكابالت اخلاصة 

  الجودة 

يف ميثاق اجلودة اليت تعزم على تطبيقها بصرامة من قبل  املؤسسة الذي تتميز به وهذا أل�ا إستثمرتبالنظر إىل تفوق 

الذين يعملون الفريق العامل يف مجيع مراحل عملية التصنيع، ولتحقيق ذلك فإن الشركة لديها َخمربين وفريق من اخلرباء 
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املنتج النهائي  يف اإلمتثال للمعايري الصحيحة ومراقبة اجلودة يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، من املواد اخلام إىل

للتأكد من أن املنتجات املعروضة للعمالء هي من أعلى املواصفات الفنية مع اهلدف النهائي لبناء الثقة وضمان 

  .أفضل جودة وطول العمر حياة الكابالت

  : حبيث حترتم املعايري الدولية والوطنية مبا فيها ذلك

 ( I E C )معايري اللجنة الكهروتقنية الدولية  - 

 ( U T E )اإلحتاد الكهرباء الفين  معايري - 

 ( C E N E L E C )معايري اللجنة األوروبية للتوحيد القياسي للطاقة الكهربائية - 

 ( B S )مؤسسة املواصفات و املقاييس الربيطانية  - 

  :البيئة

هلذا فهي تستعرض بصورة منتظمة بتقييم السلوك البيئي  األمين،املخطط أولوية املؤسسة للسياسة البيئية جزء من 

  .لديها

نوعية : خمتلفة منها  لضوابطفمن ضمن اإلطار القانوين احلد من تأثريها على البيئة من خالل عملية خمصصة 

  .النفايات ومياه الصرف الصحي واإلنبعثات 

تقوم باإلستخدام األمثل لديها من خامات  شركة كابالت سيدي بن ذهيبةية، فإن مع العديد من الشركاء التجار 

عملية معاجلة مياه الصرف النحاس وإعادة تدوير النفايات، كما تتعهد بإستخدام أقل ممكن للمياه العذبة من خالل 

  .الصحي من مناطق اإلنتاج 

إىل ذلك  باإلظافةطرة مع اإللتزام بشراء مواد إستهالكية متوافقة مع محاية البيئة من أجل احلد من كمية النفايات اخل

إستخدام التكنولوجيا يساعد على احلد من إنبعثات النحاس واألملنيوم بالتايل احلد من إنبعثات الغازات هلذا فإن 

  .إختيار املواد  األقل تلويثا يساعد يف تسهيل عملية إعادة التدوير 
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  ذهيبةمؤسسة كابلوري سيدي بن الوظيفي لالتنظيمي و الهيكل : المطلب الثالث

 الھیكل التنظیمي العام لمؤسسة: 10الشكل الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة  كابلوري سيدي بن ذهيبة 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 مصلحة المستخدمین :مصدرال

 المدیر

2القسم  1القسم    

 المصلحة التجاریة 

 مصلحة المحاسبة والمالیة

 المصلحة التقنیة 

 مصلحة اإلنتاج

 مصلحة التموین 

 مصلحة المخبر

 مصلحة تسییر المخزون

 مصلحة الصیانة

 مصلحة الموارد البشریة 

منتج نصف (مخزن 

)منتج تام  - مصنع  

مخزن اإلستھالك         

)المواد األولیة(      

 الصیانة 

 األمانة 

 المخبر 

 معدات التغییر والمیكانیك 

 األمانة

 قسم النظافة واألمن 

 مصلحة اإلعالم اآللي

 مصلحة الصندوق

 المدیر التنفیذي

 األمانة
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الهيكل الوظيفي لكل مصلحة :11الشكلمؤسسة كابلوري سيدي بن ذهيبةالمهام الوظيفية لكل مصلحة في 

 مؤسسةفي ال

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

العام  المدیر  

 مدیریة

 اإلنتاج 

 مدیریة

 المحاسبة 

 مدیریة

 الصندوق 

تسییر  مدیریة

 المخزون 

مدیریة 
 مدیریة التجارة

التقنیة 
 والفنیة

التموین  مدیریة  

الصیانة  مدیریة  

 المدیر  األمانة

المخبر  مدیریة  

الموارد  مدیریة

 البشریة 

فاتورة 
المبیعات 

 النھائیة

حركة 

 الصندوق

 الطلبیات

 أمر بإطالق 

مراقبة  مدیریة

 اإلنتاج 

 الكمیة المعدة 

 الوقت

كمیة إدخاالت 

 نھائیةو ةأولی.م

 كمیة المنتجات 

الجودة والنوعیة 

 نھائیة.م

 التعاقد 

میزان المراجعة 

 المحاسبي والمالي

 األمن 

 نھائي.جودة م

تعطل اآلالت 
 والمعدات

 تفریغ

ص األجور خمل  

المدیر 

 التنفیذي
 األمانة
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  اإلنتاج و مراحل منتوجات المخزون :المبحث الثاني 

  منتوجات المؤسسة: المطلب األول

  المواد األولية المستهلكة  

 : Cuivreالنحاس - :المواد األولية

يعترب من أولويات اإلنتاج حبيت يوجد يف مجيع املنتجات التامةالصنع اخلاصة بكوابل النحاس، ويتم شراءه حمليا على 

  .شكل بقايا أو مستوردا خاما

ختتلف نوع املنتجات لكوابل النحاس من منتج آلخروهذا حبسب اجلودة والنوعية فنجد عدة أصناف من أصغر قيمة 

  .إىل أكرب قيمةللتحمل الطاقة 

 :Alluminiumاأللمنيوم - 

  .     يعترب من أساسيات اإلنتاج بالنسبة لكوابل األملنيوم ويتم شراءه حمليا أو مستوردا خاما

ختتلف نوع املنتجات لكوابل األملنيوم كذلك حبسب اجلودة والنوعية  كذلك فنجدها من أصغر قيمة للتحمل الطاقة 

  .إىل أكرب قيمة 

 :واللوازمالمواد 

 ):PVC) Le polychlorure de vinyle en chlorureالبوليفينيلكلورايد - 

 Gainageالغالف  - 

 Bourrageالعازل األبيض  - 

  PRSبالستيك  - 

  املنتجات املنتجة   les touretالبكرات  - 
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 المنتجات التامة للمؤسسة أنواع : 08الجدول   منتوجات النحاس*

  األقسام  األنواع األنماط

  1,5خیط 

  الكابالت الجامدة

  

   2,5خیط 

   2,5*2كابل 

   2,5*2كابل

   1,5*3كابل 

   2,5*3كابل 

   2,5*4كابل 

 1,5خیط 

  الكابالت المرنة

  

  األقسام 2,5خیط 

    0,75*2كابل 

   1,5*2كابل 

   2,5*2كابل 

   1,5*3كابل 

  الصغیرة  2,5*3كابل 

    2,5*8كابل 

 4*1كابل 

  الكابالت المرنة والجامدة 

  

   6*1كابل 

   16*1كابل 

   أصفر- أخضر/بولیفینیل/نحاس 25*1كابل 

   بولیفینیل/ بالستیك/نحاس 25*1كابل 

   16*1نحاس 

   25*1نحاس 

   28*1نحاس 

   35*1نحاس 

   50*1نحاس 

   70*1نحاس 
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 بولیفینیل/بولیفنیل/نحاس 4*2كابل 

و  الكابالت المركبة
  المزدوجة 

  

   بولیفینیل/بولیفینیل/نحاس 6*2كابل 

   بولیفینیل/بالستیك/نحاس 10*2كابل 

   بولیفینیل/نحاس 35+70*3كابل 

  األقسام  بولیفینیل/نحاس 50+95*3كابل 

    مرن/بولیفینیل/نحاس 4*4كابل 

   بولیفینیل/بولیفینیل/نحاس 4*4كابل 

   بولیفینیل/بولیفینیل/نحاس 6*4كابل 

   بولیفینیل/بولیفینیل/نحاس 10*4كابل 

  الكبیرة  بولیفینیل/بولیفینیل/نحاس 16*4كابل 

    بولیفینیل/ بالستیك/ نحاس 16*4كابل 

   بولیفینیل/بولیفینیل/نحاس 25*4كابل 

   بولیفینیل/بالستیك /نحاس 35*4كابل 

   بولیفینیل/بالستیك/ نحاس 50*4كابل 

   بولیفینیل/ بالستي/نحاس 70*4كابل 

   بولیفینیل/بالستیك/ نحاس 95*4كابل 

     بولیفینیل/بالستیك/ نحاس 120*4كابل 

  

 منتوجات األلمنیوم*

  األقسام  األنواع األنماط

 كابل 16*2
 كابالت األلمنیوم 

  

 كابل 16*4

 كابل 16*54+1*35+1*3
 الكابالت الملتویة 

 كابل 16*54+2*70+1*3
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  خطوات وطريقة اإلنتاج : المطلب الثاني

  نتاج لمنتجات النحاساإلمراحل 

  .حبيث متر مجيع املنتجات يف أول تصنيعها على هذه اخلاليا الصناعيةيتم اإلنتاج يف ثالث خاليا  02يف القسم 

  : خلية اإلنتاج  - أ

 املادة األولية من املخزن واليت تكون على عدة أشكال  إستخراج .1

 .وضع املادة األولية النحاس يف آلة الضغط اليت تكِون املادة األولية وجتعلها عى شكل مكعبات .2

 .Ø 17نوع الذي تستخرج منه األسالك الكهربائية من ) فرن النحاس(وضع مكعبات النحاس يف الفرن .3

 .......يف  Ø 17تلف أسالك  .4

 .Ø 08إىل البكرة الدائرية اليت تقوم بتحويله إىل أسالك  من نوع .....خذ تُأ .5

  : خلية الرسم  -  ب

 .Ø03اليت حتوله إىل أسالك  D13يف آلة  Ø 08وضع األسالك  .1

 حامالت األسطوانيةتلف األسالك يف  .2

منتج ، هنا نتحصل على )ب(  Z 17، و )أ ( Z 17ىل آلتني هلم نفس الدورإ تُأخذحامالت األسطوانية .3

 .01نصف مصنع ويتم نقله إىل القسم 

  :مالحظة

  .مم 1,34تضبط على قياس ) أ (  Z17آلة

  .مم1,74ُتضبط على قياس ) ب ( Z17آلة 

  :األسالك الكهربائية خلية-ج

 .تصنع املادة األولية على شكل أنابيب حناسية أين متر يف اآللة اخلاصة �ا على حدى .1

 .على حدى) أ ( GLK 61متر املادة األولية يف آلة  .2

 .على حدى) أ ( GLK 37متر املادة األولية يف آلة  .3
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 .على حدى) أ (  GLK 19متر املادة األولية يف آلة  .4

 .باملخزن 01    يف األخري نتحصل من كل مستخرج آلة على منتج نصف مصنع الذي ينقل إىل القسم  .5

م تصنيع خمتلف أنواع الكابالت النحاسية على الذي حيتوي على املنتج النصف املصنع ومن خالله يت 01يف القسم 

 .عدة أصناف

  :الكابالت النحاسية املرنة-د

  .بالنسبة للنحاس  01يتم إستخراج منتج نصف مصنع من املخزن يف القسم 

 . XT 24الرسم يوضع يف آلة  .1

 .GT 500نتحصل على أسالك   .2

 .ب املادة العازلة على األسالك ، اليت تقوم برتكي04و 03رقم  35+70يعاد متريرها يف ألة العزل  .3

 90+80مترير األسالك يف آلة التغليف  .4

 .م100متر هذه األسالك بآلة التيجان اليت تقوم بقطع األسالك عند بلوغها طول  .5

 .أخريا نتحصل على منتج تام وينقل إىل املخزن  .6

  :)األقسام الصغرية ( الكابالت النحاسية اجلامدة -هـ 

  املنتج نصف املصنع من املخزن نقوم ستخراجبعد إ

 .GT 630وضع املنتج النص املصنع يف آلة األسالك  .1

 .اليت تقوم بإضافة املادة العازلة على األسالك 04على  01رقم  35+70منرر األسالك مباشرة على آلة العزل  .2

أو أكثر ويكون ذلك عن  تضاف على األسالك العازلة املعجون العازل األبيض الذي يقوم بعزل بني سلكني إثنني .3

 .90+80طريق آلة العازل األبيض 

 .اليت تقوم بتغليف هذه األسالك 90+80يأيت دور آلة التغليف  .4

 .م100متر هذه األسالك بآلة التيجان اليت تقوم بقطع األسالك عند بلوغها طول  .5
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 نأيت باألسالك اليت مرت  .6

 .يتم احلصول على منتج تام أين ينقل إىل املخزن   .7

  :)األقسام الكبرية( لكابالت النحاسية اجلامدة ا-و

  بعد إستخراج املنتج نصف املصنع من املخزن نقوم

 .كيب املادة العازلة على األسالك، اليت تقوم برت 45+120أو  45+90وضع املنتج نصف املصنع يف آلة العزل  .1

 .2600مترر األسالك يف آلة اللف والظفر  .2

يقوم بالفصل بني سلكني أو أكثر عن طريق آلة العازل األبيض إضافة معجون العازل األبيض الذي  .3

 . 150+150أو  100+120

 .حيث تقوم بتغليف األسالك  150+150أو  120+100مترر مباشرة هذه األسالك إىل آلة التغليف  .4

 .قوانني التصنيع هلا ستعمل على هذه األسالك معدات التحكم ومراقبة اجلودة حبيث يتم التأكد من إحرتامت .5

 .تنقل هذه األسالك لوحدة التشغيل واحملاولة أين يتم جتربة تشغيلها ألجل ضمان مصداقيتها .6

 .يتم احلصول على املنتج التام أين يتم نقله إىل املخزن .7

  مراحل اإلنتاج لمنتجات األلمنيوم 

  :إنتاج املنتج نصف مصنع كمايلييتم  02يف القسم 

 املادة األولية األملنيوم من املخزن  إستخراج .1

 ).ب ( D 13، و )أ (  D 13وضع املادة األولية يف آليت  .2

 .يتم مرور املادة األولية مباشرة إىل قسم اإلستقبال  .3

 .Ø 16حتول مباشرة املادة األولية إىل اآللة األنبوبية اليت جتعل من املادة األولية على شكل أنابيب أملنيوم  .4

 .مبخزن املنتجات نصف املصنعة 01نتج نصف مصنع أين يتم نقله إىل القسم يصبح لدينا م .5

  :يتم إستخراجها لتحول إىلالذي حيتوي على املنتجات نصف املصنعة  01يف القسم 
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، 45+120أو  45+90يف آلة العزل Ø 16وضع املنتج نصف مصنع الذي هو على شكل أنابيب األملنيوم  .1

 .لة اليت تقوم بإضافة املادة العاز 

 .2600مترر األسالك يف آلة اللف والظفر  .2

 .تستعمل على هذه األسالك معدات التحكم ومراقبة اجلودة حبيث يتم التأكد من إحرتام قوانني التصنيع هلا .3

 .تنقل هذه األسالك لوحدة التشغيل واحملاولة أين يتم جتربة تشغيلها ألجل ضمان مصداقيتها .4

 .احلصول على املنتج التام أين يتم نقله إىل املخزن يتم .5
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 مراحل اإلنتاج لمنتجات النحاس 

 

 

   

     

  

 

 

 

  

 

 

) 1(مخزن المواد األولیة 
  :النحاس

  Ø08قضبان السالك-

  نحاس -

  نحاس عازل -

  نحاس سونلغاز-

  النحاسمعدات  -

  :آلة الضغط 

تحویل النحاس 

 إلى مكعبات

 الفرن:

 

حامالت 

 األسطوانية

 بكرة:

Ø8يل إىل و حت  

 خلیة اإلنتاج
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      (01)                (02)                 (03)  

                  Ø03 

  

 

  

 

                     (05) (04)  

 

 

D13 النحاس 

رسمالخلیة  

حامالت 

 األسطوانية

Z 17 )أ(  

Z 17  )ب(  

1تحویل إلى القسم   

)منتج نصف مصنع(  
 خلیة األسالك
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    (1)        (2) (3)                        (4)     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنابیب النحاس 

 

GLK 61  ) أ(  

 

GLK 37  ) أ(  

 

GLK 19  ) أ(  

 خلیة األسالك

 

1تحویل إلى القسم   

) منتج نصف مصنع(  
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_ 01القسم _   

 إنتاج منتج الكابالت المرنة 

  

 

 

 

                   )1( (2)  (3) (4) (5)  

  

 

 

  

 

 

1تحویل إلى القسم   

) منتج نصف مصنع(  

 آلة الرسم

XT 24 

 

 أسالك

GT 500 

 آلة العزل:

رقم  70+35

04و  03  

آلة 

 التتغلیف

80+90  

آلة 

 التیجان

 100م 

 

ت جامخزن المنت

 التامة
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_  01القسم _   

)األقسام الصغیرة ( إنتاج منتج الكابالت الجامدة   

 

 

 

(1) )2(  )3 ()4(               (5)  

 

 

 

 

                                                 (7) 

 )6(  

 

1تحویل إلى القسم   

 منتج نصف مصنع(

( 

 أسالك

GT 

630 

 آلة العزل

رقم 70+35

04على 01°  

آلة العازل 

 األبیض

80+90  

آلة 

 التغلیف

80+90  

 آلة التیجان

م لألسالك  100  

 

 

ت جامخزن المنت

 التامة

 آلة التیجان

2,5و 1,5م ألسالك 100  
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_ 01القسم _   

)األقسام الكبیرة ( إنتاج منتج الكابالت الجامدة   

 

 

 

(1) (2)  (3)  (4)  (5) 

  

 

 

  

_  02القسم _   

 

 

1تحویل إلى القسم   

) منتج نصف مصنع(  

 آلة العزل:

أو  45+120

45+90  

آلة اللف 

 والظفر

2600°  

معدات التحكم 

 ومراقبة الجودة

 ألة التغلیف:

أو  150+150

100+120  

 ألة العازل األبیض

أو  150+150

100+120  

وحدة التشغیل 

 والمحاولة

 

ت التامةجامخزن المنت  
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 مراحل اإلنتاج لمنتجات األلمنیوم  

 

     

  

 

 

  

  

 )6(  

 

 

 

 

 مخزن المواد األولية(2) األلمنيوم:

قضبان السالك -

Ø 08  

نیومماألل D13  )أ(  

نیومماألل D13  ) ب(  

 

 

 اإلستقبال

أنابیب 

 األلمنیوم

1تحویل إلى القسم   

) منتج نصف مصنع(  
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_ 01القسم _   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

1تحویل إلى القسم   

) منتج نصف مصنع(  

 آلة العزل:

أو  45+120

45+90  

آلة اللف 

 والظفر

2600°  

معدات التحكم 

ومراقبة 

 الجودة

وحدة 

التشغیل 

 والمحاولة

مخزن 

ت التامةجاالمنت  
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 بطاقةالبیانات:
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 بطاقة التصمیم:
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 بطاقة المطابقة:

 



 

 ةــــــــــة العامـــــــــــالخاتم

 

 

 

الجزائر لمنظمة التجارة العالمیة وتفاعالت الشراكة مع  إن رھانات العولمة وآفاق إنظمام

اإلتحاد األوروبي، التي تقضي بإنشاء منطقة للتبادل الحر بین ضفتي الحوض المتوسط، 

أضحى والبد من تأھیل مؤسساتنا الوطنیة حتى یكون في وسعھا رفع التحدي الذي أصبح 

ة التي ال ترحم الضعیف، والتي ال واقعا ال مفر منھ، وتتمكن من مواجھة المنافسة الشرس

  .تمكن إال للمنتجات األقل تكلفة واألكثر جودة وإتقانا

وكل ھذا، یعني أن منتجاتنا أصبحت مھددة في ھذه الفضاءات الجدیدة، إن لم ترفع من 

  .قدراتھا التنافسیة في السوق الوطنیة شكال ومضمونا

لتي تفرضھا كل ھذه المستجدات، بغیة إن ھذه الحقائق تضعنا وجھا لوجھ أمام التحدیات ا

تطویر اإلقتصاد الوطني والذي ال یتم إال من خالل مجموع مؤسساتھ بإعتبارھا ركیزة دفع 

  .عجلة التنمیة اإلقتصادیة

إن النمو اإلقتصادي الحدیث ال یتحقق إال بإمتالك المعارف والتقنیات الحدیثة والتي یجب أن 

عل التدقیق ومبادئ إدارة الجودة  من أھمھا كونھا من أنجع تستغلھا المؤسسات إلزدھارھا، ول

.سبل التحكم في صفة المنتج  وتحقیق الرشادة اإلقتصادیة  

ولقد كان الھدف من بحثنا ھذا، محاولة منا لإللمام بكل الجوانب المتعلقة بھذه األداة وإبراز 

ل كل الطرق واألدوات التي دورھا وأھمیتھا، بإعتبارھا نظاما للمراقبة والتدقیق ،ھذا من خال

تتمیز بھان ذلك أنھا تمثل أحد الدعائم التي یعتمد علیھا نظام اإلیزو كونھ یحدد المعاییر 

.العالمیة للجودة   

ومن خالل مختلف الفصول النظریة والفصل التطبیقي الذي أردنا من خاللھ أن یكون إسقاطا 

یة والتطبیقیة، تمكنا من الوصول إلى على الواقع لنتعرف على مدى إرتباط المعارف النظر

مجموعة من النتائج المتعلقة بإختبار الفرضیات والتساؤالت المطروحة، إضافة لمجموعة 

من النتالئج النتعلقة بإختبار الفرضیات والتساؤالت المطروحة إضافة إلى مجموعة من 

  :                        یما یليالنتائج والتوصیات المتعلة بالفصول النظریة وبدراسة الحالة، نذكر ف



 :فیما یخص إختبار الفرضیات فقد أدت معالجة الموضوع إلى النتنائج التالیة .1

 فیما یخص الفرضیة األولى فھي تقضي بأن ظھور التدقیق والمراقبة ولید حاجة لم یكن  -

 .مجرد معطیات ومصادر غیر معمول بھا في إستراتیجیة المؤسسة 

والمراقبة إلدارة الجودة التي  تقوم على مجموعة من الركائز والتي ویبرز دور التدقیق 

تمثل مبادئ إدارة الجودة الشاملة للمنتج، وھذا صحیح ألنھا تعد مصدر توفیر المعلومات 

لكل ما یخص خطوات اإلنتاج والتصنیع المنتجات فھذا یساعد المسیر على  ةالالزم

 .الموجودة ومعالجتھا بإتخاذ القرارات المالئمة مقارنة النتائج وتحلیلھا وإكتشاف الثغرات

أما الفرضیة االثانیة  فإنطلقت على أن إعتماد أن إعتماد المؤسسة أستراتیجیة خاصة بعا  -

إلدارة الجودة لیس ھدفا للمؤسسة في حد ذاتھ وإنما یتخذ كأساس إلكتشاف األخطاء 

ودة تقوم بمقارنة النتائج وما وتحدید المسؤولیات، وھذا صحیح وذلك ألن نظم ومعاییر الج

تحقق فعال مع ما تم تقدیره فھذا ما یؤدي إلى إكتشاف األخطاء وقیاس مصداقیة المعاییر 

 .ةبھذا إتخاذ القرارات الصحیة الالزم

كما سمحت الدراسة التطبیقیة للوصول إلى مجموعة من النتائج والتوصیات نلخصھا فیم  .2

 : یلي

سیدي بن ذھیبة تقوم بأتباع نظم اإلیزو غیر أنھ لیس مستغل كما  مع أن مؤسسة كابلوري -

 .میجب وال یحظى باإلھتمام الالز

إن الھدف الجوھري للمؤسسة من معیییر الجودة الشاملة ھو معرفة نتائج اإلختبارات الت  -

خاصة تلك التي تحدد إداریا موجھ للسوق تقوم ھا ألجل الحصول على منتج تام جید 

لعوب المادة األولیة سلطات المعنیة كدلیل تأخذه بعین اإلعتبار عند تحدیدھا وتقدیمھا لل

وھذا یعني أن الھدف األول من وجود النظام كونھا إما صالحة للتصنیع إو غیر مالئمة 

المنتجات فقط دون اإلھتمام باألھداف تسویق في البدایة كان یقتصر على ضمان 

 .األخرى

باستغالل نتائجھا الالزم إھتمام المسؤولین مراقبة المنتوج بة ھذا ما یفسر غیاب وظیفة مراق

وتحلیل الفروقات وتفسیریھا وكذا تصحیحھا ضمن قیاس األداء وتصحیح مسار المؤسسة بما 

  .یتماشى وأھدافھا األساسیة

  

  

التي نقترحا لنجاح المحاسبة التحلیلة ألجل تحقیق األھداف المرجوة للتوصیات  ةأما بالنسب .3

 : ھي



روالبحث في المنتج كأداة لتقویم نظم األیزو العمل على مواكبة المستجدات وذلك بتبني  -

البدائل ویكون بتوعیة األفراد وتحسیسھم بأھمیتھا من خالل تكوینھم ورسكلتھم في ھذا 

 .المجال حتى یكون التطبیق في المیدان صحیحا

كأداة وتشجیعم على املة تطبیق إدارة الجودة الشضرورة توعیة أفراد المؤسسة بضرورة  -

التعاون تنسیق الجھود وإحترام التعلیمات التي تملیھا اإلدارة من خالل دورات التوعیة 

 والتكوین 

تفعیل دور األفراد من خالل تحفیزھم لیس مادیا فقط بل معنویا على وجھ الخصوص لما  -

 .لھ من أثر مباشر أو غیر مباشر على األفراد في القیام بمھامھم 

ذا الصدد یجب على المؤسسة أن تنتبھ إلى نقطة مھمة وھي اإلھتمام بمشاكل مستخدمیھا في ھ

الذین یمثلون أھم مواردھا وعصب وجودھا، والعمل على حلھا وكذا إحترامھم بغیة كسب 

  .ثقتھم بالتالي اإلنقیاد لتعلیماتھا وتقدیم أفضل أداء

رات الجدد وفتح المجال أمامھم منح أولویة التسییر ألھل اإلختصاص واإلھتمام باإلطا -

 لتجسید معارفھم وتطویرھا وذلك ضمن إعطاء نفس جدید للمؤسسة 

وختاما ال یسعني إال ان أشكر هللا عز وجل على إنجاز ھذا العمل، فإن وفقت فبفضلھ وإن 

  .أخطأت فمن نفسي، و� الحمد ومن بعد
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