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 اإلهداء
 و لقد شاءت األقدار أن تكون لكل بداية هناية وها حنن حنط الرحال يف آخر املطاف

 ىل:جت هبذا العمل املتواضع الذي أهديت إو من رحلة طال فيها العناء و ت

 ............ كلمة النجاحغايتهاا حياهتما و كل أفنيمن 

 اإلميان و فيضإىل هبة الرمحن 

 الذي طاما سقاان احلب و احلنان املنبع إىل .......

 ........أميإىل أمي........أمي 

 مثلي األعلى يف االصالة و الثبات وإىل مرشدي الذي علمين احلياة،

 أيب الغايل.

 .عمرمها ،أطال هللااو قل ريب إرمحهما كما ربياين صغري  إليهما أدعو هللا

خويت: فاطمة الزهراء و زوجها إبراهيم، حليمة، مرمي، أبو قاسم و إىل  إإىل أعز ما أملك يف الوجود كله إىل

 لودخإبنة أخيت العزيزة مروة 

 رفيق دريب علي ي وإىل الروح اليت سكنت روحي زوج

 إىل كل أفراد عائلة زوجي.

 .أعز الصديقات اللوايت عرفتهمإىل 



 
 

 

 

  

 كلمة شكر

 إن الشكر األول هلل سبحانه و تعاىل الذي أاتان ابلعلم و املعرفة و الصحة

 و أهلمنا إمتام املذكرة يف أجاهلا احملددة كمن أتوجه اجلزيل الشكر و التقدير الكبري

 إىل كل الذين أانر لنا طريق األمل.

 اإلبتدائي إىل الطور اجلامعي و ابخلصوص االستاذة املشرفة حجار آسيا. إىل أساتذتنا الكرام من الطور

 إىل كل من ساعدان على اجناز هذا العمل من قريب أو من بعيد راجني

 أن يوفقنا يف تقديه على احسن وجه.  من املوىل عز و جل

 و إىل كل من ساهم يف هذا العمل و لو بكلمة طيبة أو دعاء صاحل

 كرات و امسى عبارات التقدير و اإلحرتام.أفضل تش لكم منا 

 إىل كل أعضاء جلنة املناقشة.

 إىل مجيع عمال املكتبة العلوم اإلقتصادية جبامعة مستغامن.

إىل إطارات مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة "مستغامن".
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  العامة قدمةامل

 أ
 

 العامة ةـــقدمامل
 

 فمنذ تلك الثانية، العاملية احلرب أعقبت اليت تلك عن خمتلفة صورة اليوم العاملية األسواق تقدم      

 التجارة تقدم حرية العوملة، ظهور من مذهلة وحتوالت تغريات تشهد األعمال بيئة أصبحت الفرتة

 .اخل...واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وظهور سريع وجيتكنول

 عدد ومع منو اإلنتاجية، للطاقة بتحسينها املتزايد الكمي الطلب إشباع املؤسسات هدف كان أن وبعد     

 السوق، يف على مكانتها واحلفاظ أدائها لتحسني جمال للمؤسسات يبق مل التجارية، التبادالت وحرية املنتجني

 مؤسسة، لكل هاما و أصبح ضروراي لكنه جديد، مبتطلب ليس وهو اجلودة، لطريق سلوكها خالل من إال

 املنتجات من العديد بني املفاضلة إبمكان الزبون وصار وأنواعها، أبشكاهلا متعددة املنتجات أصبحت أن بعد

 .زابئنها بوجود املؤسسة مرهون وجود أن أحد أي على خيفى فال املقدمة،

 على الزبون والعمل احرتام على قائم مشرتك بنسق مجيعا تتميز العامل يف اإلقتصادية املؤسسات تأصبح     

 وحاجاته الزبون إشباع رغبات فكرة أصبحت إذ رغباته، حتقق وخدمات سلع تقدمي خالل من وذلك إرضائه،

 .احلايل الوقت يف اإلقتصادية املؤسسات ملعظم والتفوق التميز سر هي

 األساليب اإلدارية، حتديث يف والتفكري اإلرتقاء إىل حباجة املنافسة شدة ومع اآلن، فاملؤسسات يلوابلتا     

 "الشاملة اجلودة إدارة"مصطلح  هو العامل دول معظم يف عام قبوال القت اليت احلديثة االجتاهات أحد ولعل

 االقتصادي اجلانب على رال تقتص فهي قوهتا، و املؤسسة مركز يتحدد أساسها على منهجية و كأسلوب

 خمتلف على أثرها يؤكد مما وغريها االجتماعية الثقافية، السياسية، اجلوانب خمتلف لتشمل تتعداه بل فقط،

 .عالية رحبية وضمان التكاليف اإلنتاج وختفيض تطوير يف دورها وكذلك اجملاالت،

 العديد ولوجود اهلامش على تبقى أن ميكنها ال العامل مؤسسات ابقي غرار على اجلزائرية واملؤسسات



  العامة قدمةامل

 ب
 

 العاملية املنظمة إىل اإلنضمام كتحرير التجارة، اجلديد املفهوم حنو اإلجتاه عليها يتحتم املوضوعية، املؤشرات من

 ينبغي لذا الشاملة، اجلودة خيص فيما عليها اجملاالت املتفق على تنطبق دولية معايري وجود وكذلك للتجارة،

 املعايري شهادة على احلصول بذلك ونقصد احرتامها األسواق األجنبية دخول إىل هتدف مؤسسة كل على

 )اإليزو(. الدولية

 :تطرح اإلشكالية التالية سبق ما ضوء وعلى

  ." ؟ اإلقتصادية املؤسسة عل أداء الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أثر ما "

 :التالية الفرعية األسئلة من جمموعة رحبط قمنا عليها، واإلجابة اإلشكالية، هذه وتوضيح فهم أجل ومن

 . ؟ االقتصادية ابملؤسسة املقصود ما -

 . ؟ مبادئها تطبيق من املنتظر هو وما الشاملة؟ اجلودة إدارة مفهوم ما -

  .واإليزو؟ الشاملة اجلودة إدارة بني العالقة ما -

 .؟ الشاملة ابجلودة ارتباطها من GMDاملطاحن الكربى للظهرة  مؤسسة موقع ما -

 :الفرضيات -1

 كمنطلق الفرضيات على سنعتمد هذا موضوعنا وحتليل بدراسة والقيام سبق، ما على اإلجابة وبغية     

 :وهي للبحث

 ساهم يف زايدة والء الزبون. 9000 يزواإل معايري و الشاملة اجلودة إدارة -

 .يتهابدا يف ومازالت حمدودة  GMDمؤسسة يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مستوايت -

 :املوضوع اختيار أسباب -2

 .موضوعي هو وما ذايت، هو ما بني املوضوع اختيار أسباب تنوعت     



  العامة قدمةامل

 ت
 

 الذاتية األسباب:  

 اجلودة  إدارة أسرار ومعرفة ألمهيته، نظرا املوضوع هذا لتناول الشخصي وميلنا امللحة، رغبتنا -

 .الشاملة

 اقتصاد املؤسسات.و  إدارة دراستنا ختصص مع املختار املوضوع متاشي -

  .االقتصادية املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مدى معرفة يف الرغبة -

 وضوعيةامل سباباأل:  

 تكييفها الشاملة، وحماولة اجلودة إبدارة االهتمام بضرورة اجلزائرية املؤسسات يف املسؤولني حتسيس -

 .هلا املؤسسات حاجة ومدى السائدة التطورات مع

الطريقة  بنفس يوم، بعد يوما املنافسة فيه تشتد واقع يف الصمود املؤسسة إبمكان ديع مل ألنه -

 أجل إرضاء من "الشاملة اجلودة إدارة" بينها من جديدة، توجهات تبين عليها كان ما التقليدية، واألفكار

 .السوق يف مكانتها وضمان الزبون

 االقتصادية. املؤسسات وضعية -

 :الدراسة أهداف و أمهية -3

 :التالية النقاط يف البحث أمهية تكمن  :األمهية -      

 تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة تؤديه الذي الدور توضيح يف البحث هلذا الكربى األمهية تتمثل -

 .االقتصادية للمؤسسة اسرتاتيجية وحتسني

  .حديث إداري كأسلوب الشاملة اجلودة إدارة مفهوم حتقيق فرص تقييم -



  العامة قدمةامل

 ث
 

 وخاصة املؤسسات و اجلودة، ابإلنتاجية تتعلق واليت املؤسسات تواجه اليت املشاكل حل ةحماول -

 .اجلزائرية اإلنتاجية

  .للدراسات خمابرها وتطوير الشاملة اجلودة إدارة موضوع إىل املؤسسة إنتباه لفت حماولة -

 :يلي ما حتقيق إىل املوضوع هذا دراسة من يهدف كما   :األهداف -    

  .البحث مضمون املواضيع هذه مبثل اجلامعية املكتبة ورصيد املعريف اجملال اءإثر  -

  على وأتثريها هبا، املتعلقة اجلوانب خمتلف وإيضاح الشاملة، اجلودة إدارة مفهوم حتديد -

 .اجلزائرية خاصة االقتصادية املؤسسة اسرتاتيجية

  .شاملةال اجلودة إدارة ملفهوم والتطبيقي النظري اإلطار عرض -

 وفرض مبواجهة هلا تسمح جديدة، وكفاءات مهارات اكتساب طريق عن املؤسسات حتسني -

 .األسواق يف وجودها

 املؤسسات تساعد اليت األساليب تبيان إىل املوضوع هذا دراسة خالل من أيضا تسعى كما  -

 إىل هتدف اليت أولوايت املؤسسة قمة الزبون رضا وجعل الشاملة، اجلودة إدارة مبادئ تطبيق إجناح يف اجلزائرية

 .والتفوق التميز وحتقيق أدائها رفع

 :املتبع املنهج -4

 الفرضيات خطأ أو صحة ملدى واختبارا املطروحة، اإلشكالية على لإلجابة اجلاد سعينا خالل من      

 من ، األول الفصل يف النظري أي اجلانب يف الوصفي املنهج على املوضوع هلذا دراستنا يف اعتمدان املتبناة،

 استعنا مبجموعة من مصادر املعلومات سواء: حيث ابملوضوع، املتعلقة املعلومات خالل

  .إخل(...مواقع انرتنيت والفرنسية، دراسات سابقة )مذكرات(، العربية ابللغة )الكتب املكتوبة مثل:  -

  الشفهية: تدخالت املؤطر و توجيهات بعض األساتذة. -



  العامة قدمةامل

 ج
 

 االستعانة ببعض خالل من التحليلي املنهج على فيه فاعتمدان الثاين، الفصل أي التطبيقي اجلانب أما -

 للحصول االستبيان إبجراء مقابالت مع املسؤولني يف املؤسسة املطاحن الكربى للظهرة مبستغامن  وأيضا األشكال

 .بنتائج اخلروج يف تساعدان ومعطيات معلومات على

 الدراسة: هيكل -5

 أهم خالهلا من أبرزان مبقدمة املوضوع يف اإلنطالق الضروري من رأينا العلمي، البحث منهجيةمع  شيامتا      

 فصلني  يف إدراجها خالل من حماولة تفصيلها إىل بعد فيما لننتقل الدراسة، حمل ابملوضوع املرتبطة اجلوانب

 بعنوان جاء حيث النظري، نباجلا إىل خصص ففصل منها فصل، لكل خالصة إىل ووصوال بتمهيد انطالقا

 ثالثة من خالل  االقتصادية، املؤسسة و أثرها على اسرتاتيجية  الشاملة مفاهيم و خصائص إدارة اجلودة

  . ملؤسسة االقتصادية األخري مث تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ويف .الشاملة اجلودة ماهية أوهلا مباحث

 على النظرية الدراسة إسقاط حماولة خالله من يتم إذ لتطبيقيا للجانب خصص فقد الثاين الفصل أما      

املطاحن الكربى للظهرة  الشاملة اجلودة نظام دراسة بعنوان املطاحن الكربى للظهرة فكان  مؤسسة حالة

خصص للمنهجية املتبعة يف دراسة احلالة و ذلك  منه األول الفصل أربعة مباحث، هذا يف تناولنا مستغامن،  وقد

يد أسباب اختيار دراسة احلالة و مصادر مجع املادة العلمية و ادوات مجع البياانت امليدانية، لنتطرق يف بتحد

التسيري و التنظيم الداخلي  إببراز تقدميها خالل املبحث الثاين على التعريف ابملؤسسة ميدان الدراسة من

 اجلودة نظام إىل تطبيق الثالث املبحث يف لنتطرق هيكلها التنظيمي، وعرض للمطاحن الكربى للظهرة

تطبيق  املراحل وأهم إبراز أسباب و أهداف إعتماد نظام اجلودة ابملطاحن ، خالل من ملطاحن الكربى للظهرة اب

 . يف املبحث الرابع حماولة معرفة حقيقة إدارة اجلودة ابملطاحن الكربى للظهرة وأخريا هذا النظام

إليها. املتوصل النتائج وأهم خمتلف مشلت مةعا خبامتة حبثنا أهنينا األخري ويف
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 :متهيــد

التغريات  من العديد خدماتية أم صناعية مؤسسات كانت سواء واحمللية العاملية املؤسسات تواجه

 هدف إىل حتقيق تسعى اليت املؤسسات إدارة يف جديدة مفاهيم ظهور إىل التحدايت هذه ودعت والتحدايت،

 وتبين حتدايت، من ما تواجهه مع تتناسب ال اليت التقليدية أساليبها بتغري وذلك املنافسة عامل يف مرارواالست البقاء

 األداء مستوى لتحقيق عليها والتغلب اليت توجهها التحدايت مع التعامل من املؤسسة متكن حديثة إدارية مفاهيم

 .األفضل

 سعت املبادئ لذا من جمموعة على القائمة احلديثة ريةاإلدا املفاهيم من الشاملة اجلودة إدارة مفهوم ويعد

 اخلدمات تقدمي يف يسوده التنافس متغري عامل ظل يف األساسي اهلدف وجعلها اجلودة حتقيق إىل احلديثة املؤسسات

 الطلب، أو السوق يف أكرب حصة للمؤسسات لكسب الشديدة العاملية املنافسة ظل ويف .أفضل بصورة والسلع

 أصبح اليت السوقية احلصة زايدة يف طمًعا إلرضائه، واجلميع يسعى السوق وسيد املوقف سيد هو يلالعم أصبح

 .املؤسسات واستمرارية بقاء عليها يتوقف

 ومسحت على السوق، السيطرة من مكنتها نتائج املتطورة الدول مؤسسات حققت الشاملة اجلودة إدارة وبفضل

 به.  خاصة مناذج هلا أصبح املنهج حىت هذا تطوير على وعملت حديث يإدار  أسلوب تنتهج اسرتاتيجيات ببناء

 لتغيري السلوك االستعداد لديهم قادة وجود الشاملة اجلودة إدارة فلسفة لتطبيق األساسية املتطلبات من

 اتمنتج إىل هذه الفلسفة تطبيق من العائد توضيح مع أدوارهم، حتديد على والقدرة املؤسسة، ألعضاء التنظيمي

 .للعميل تقدميها إىل املؤسسة تسعى وخدمات

 

 
 

 .الشاملة اجلودة إدارة ماهية  :األول املبحث
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إن اإلدارة احلديثة اليت تعتمدها جل املؤسسات  فبمعظم دول العامل تعتمد أساسا على تبين إدارة اجلودة      

 الشاملة اليت هي من أجنح إلدارات يف حل هذه املؤسسات.

  .(TOTAL QUALITY MANAGEMENTالشاملة ) اجلودة إدارة مفهوم :األول املطلب

 علىجلودة ا جبوانب نتقرت  املعاصر اإلنساين اجملتمع يف املؤسسات تشهدها اليت الكبرية التحدايت إن     

 ابإلطار االهتمام مت وقد جتاه،اإل هذا يف تنافسي كسالح اجلودة وتستخدم واخلدمي، السلعي الصعيدين

ال و هذا اجملدارة اجلودة الشاملة حيث أن هذا اإلجتاه يرمز إىل ثالث مرتكزات هادفة يف إب  والفكري الفلسفي

 هي:

 .حتقيق رضا املستهلك -

 .مسامهة العاملني يف املنظمة -

.1و التطوير يف اجلودة إستمرارية التحسن -

                               
 .72-71، ص 2000، 1خيضر كاظم حممود، إدارة اجلودة الشاملة، دار املسرية للنشر و التوزيع، عمان، ط -1
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 (: العجلة النوعية  إلدارة اجلودة الشاملة1-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 .إدارة اجلودة الشاملة ،خيضر كاظم حمموداملصدر: 

من وجود حماوالت عديدة لتعريف إدارة اجلودة الشاملة وتوصيف أساسيتها ومبادئها الرئيسية، ومع  الرغم على      

ة " إدارة اجلود جوزيف جابلونسكيتعريف "أمهها و ذلك ال جند تعريفا عامليا موحدا، فلقد تعددت التعريفات، 

الشاملة هي شكل تعاوين الجناز األعمال يعتمد على القدرات واملواهب اخلاصة بكل من اإلدارة والعاملني لتحسني 

 2."فرق العمل اجلودة واإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق 

                               
 .72خيضر كاظم حممود، نفس املرجع السابق، ص  -1
 .80، ص2009،  1لثقافة للنشر و التوزيع، ط، دار ا2000-9001قاسم انيف علوان، إدارة اجلودة الشاملة و متطلبات اإليزو  -2

 تصميم 
 العمليات

 تصميم 
 املنتج

 و اخلدمات

 وسائل 
 إختاذ
 القرار

 السوق

 املشرتايت
 رضــا

 املستهلك

 التحسني
 املستمر 

 مسامهة
 العاملون 
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هلا ثقافة، طريقة حياة، من خال ، أهناأكثر من جمرد عمليات إدارية على أهنا  فيعرفها (Odgers)أما اودجرز     

رين، كل املوظفني يف املدي دف املنظمات إىل إحداث تغيريات أساسية يف طريقة كل األفراد، كل هت وعن طريقها

 1."م يف املؤسسةياألداء السل

وتعترب إدارة اجلودة الشاملة مبثابة وسيلة لتحقيق مركز تنافسي قوي ولكن جيب النظر إليها من منظور إقتصادي      

 .إجتماعي أكرب 

 .وتعترب مدخال اسرتاتيجيا إلنتاج أفضل منتوج أو خدمة ممكنة وذلك من خالل االبتكار املستمر     

إن العديد من املؤسسات ميكنها أن تنتج منتجات بدون عيوب أي نسبة العيوب تساوي الصفر ولكن قد تكون     

 . ميعاده يؤثر سلبا على املشرتي والبائعيف مرتبة أقل من املؤسسات املماثلة هلا، فاملنتج اجليد الذي يسلم يف غري

وقد وضعت وزارة الدفاع للوالايت املتحدة األمريكية تعريفا إلدارة اجلودة الشاملة فهي" متثل فلسفة وجمموعة      

مبادئ إرشادية واليت تعترب مبثابة دعائم التحسني املستمر للمؤسسة، هي تطبيق لألساليب الكمية واملوارد البشرية 

العمليات داخل املؤسسة ودرجة الوفاء ابحتياجات املستهلك  سني اخلامات واخلدمات املوردة للمؤسسة وكل لتح

  2". حاال ويف املستقبل

أو نظام إداري شامل،  هنج فلسفة إدارية حديثة أتخذ شكل هناإىل إدارة اجلودة الشاملة على" أ عقيليويشري      

ية جذرية لكل شيء داخل مؤسسة حبيث تشمل هذه التغيريات الفكر، قائم على أساس أحداث تغيريات إجياب

السلوك، القيم، املعتقدات التنظيمية، املفاهيم اإلدارية، منط القيادة اإلدارية، نظم إجراءات العمل واألداء، وذلك من 

                               
 .10، ص1996فريد عبد الفتاح، النهج العلمي، لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية، دار الكتب ، القاهرة،  -1
 .54-53، ص1998، مصر 1و التوزيع، طدليل علمي، الدار اجلامعية، دار الثقافة للنشر  9000امحد السيد مصطفى، إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو  -2
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دف هتتكلفة، ا سلع وخدمات وأبقل هتأجل حتسني وتطوير كل مكوانت املؤسسة للوصول إىل أعلى جودة يف خمرجا

 1".م وفق ما يتوقعونههتم ورغباهتالرضا لدى زابئنها عن طريق إشباع حاجا حتقيق أعلى درجة من 

 2".للمخرجاتجودة وهي أيضا " تفاعل املتدخالت واألفراد واألساليب والسياسات واألجهزة لتحقيق      

 3ون."أبهنا: "فلسفة وجدت للتعبري عن رضا الزب دروموندو قد عرفها      

ا مل تعد تقتصر على أساس جودة املنتج أو اخلدمة هنمن خالل متابعة تطور مفهوم إدارة اجلودة الشاملة جند أ     

املقدمة إمنا توسع مفهومها ليشمل كل العمليات واألنشطة داخل املؤسسة، وهذا ما يساهم بتحقيق مستوى عايل من 

 .اجلودة ألداء املؤسسة ككل

 ، فمنهم من ركز متأن الباحثني اختلفوا يف تعريفهم إلدارة اجلودة الشاملة بسبب اختالف اجتاها كما يتضح أيضا     

على العميل وكيفية إشباع حاجاته ورغباته وظهر ذلك واضحا، ابلتعريف الذي قدمه املعهد الفيدرايل للجودة ومنهم 

 .مة من املؤسسةمن ركز على ضرورة إجراء التحسني املستمر للمنتجات واخلدمات املقد

و بصفة عامة ميكن القول أبن إدارة اجلودة الشاملة هي عبارة فلسفية أو جمموعة من األفكار تندرج ضمن نظام و     

 وفق اسرتاتيجية إدارية لتحقيق جودة شاملة جلميع األنشطة و األفراد.

 

 

 

 

 

 

                               
 .36، عمان، ص1عمر وصفي عقيلي، املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة، دار وائل للنشر و التوزيع، ط -1
 .495، ص2000عبد الستار حممد العلي، إدارة اإلنتاج و العملية ، دار وائل للطباعة و النشر ، عمان األردن  -2
 .21، ص2008، عامل الكتيب احلديث، 9001دارة اجلودة الشاملة و متطلبات التأهيل لإليزو فواز التميمي، إ -3
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 .الشاملة اجلودة إدارة و أسس  مبادئاملطلب الثاين:

  1:منها نذكر عدة مبادئ الشاملة اجلودة إلدارة: شاملةمبادئ اجلودة ال -1

 الباحثون مجع إذ الشاملة، اجلودة إدارة إليها تستند اليت املبادئ أهم العميل يعترب :العميل على الرتكيز  .أ

 لعامليةا مالكوم جائزة أن إذ الشاملة ابجلودة تتعلق اليت لألنشطة األساسي احملور يعترب العميل أن على واملفكرون

 اجلودة إدارة يف العميل مصطلح يشمل وقد رغباهتم وحتقيق بعمالئها املؤسسة إلهتمام عالماهتا من 25 أعطت

 (.للمؤسسة التنظيمية الوحدات يف العاملني األفراد)الداخلي والعميل( املستهلك)اخلارجي العميل من كال الشاملة

 ما إذا الشاملة اجلودة إدارة وتفعيل تنشيط يف كبرية أولوية ذات تعترب :البشرية القوى إدارة على الرتكيز. ب

 تكريس يستدعي اهلادف النجاح حتقيق أن كما وحتفيزها، وتطويرها وتدريبها البشرية والكفاءات املهارات توفرت

 .والتدريب لإلشراف فعالة أساليب إتباع وكذلك ابألفراد، الالزمة والعناية اإلهتمام

 أسلوب اعتمادهم خالل من ملموسا تفوقا حيققوا أن الياابنيون استطاع لقد :زوالتحفي املشاركة. ت

 .والتحفيز املشاركة

 البياانت بتوفري وثيق بشكل يرتبط الصائبة القرارات إختاذ إن :العكسية والتغذية املعلومات نظام. ث

 يفرتض املستمرين والتطور نيالتحس إستمرارية أن كما املستهدف، النجاح يتطلبها اليت الصحيحة، واملعلومات

 .الفاعلة اإلسرتجاع وأنظمة املعلومايت ابلتدقيق فعال بشكل

 يلتزمون ومن املصنعة، نصف واألجزاء األولية للمواد املوردين اختيار أن حيث :ابملوردين العالقة . ج

 .يةعال جودة ذات منتجات حتقيق يف فعال دور ذو ابجلودة، احملددة واملعايري ابملواصفات

                               
 .12-10خيضر كاظم حممود، نفس املرجع السابق، ص  1
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 إعتماد وأن سيما الشاملة اجلودة إدارة نظام جناح يف فعال أثر ذو اجلودة توكيد يعترب :اجلودة توكيد . ح

 كبري أثر ذات التصميم يف املعتمدة املواصفات دقة أن إذ املنتج، تصميم عمليات من وإعتبارا أساسا يقوم ذلك

 .اإلنتاجية للعملية لتشغيليا األداء أثناء التصميم مع املطابقة دقة جناح حتقيق يف

 يتم حتديد حيث توقف، دون العمليات مراحل لكل املستمرة املراقبة به ويقصد :املستمر التحسني . خ

 بشكل املنتوج لتقدمي طرق أفضل إىل إبستمرار والتطلع وقوعها، قبل ومعاجلتها أسباهبا ومعرفة مسبقا األخطاء

 كما مبني يف الشكل:  واملستهلك الزبون متطلبات تغريات يواكب

 .: عملية التحسني املستمر2-1الشكل: 
 

 

 

 

 

 

 

 240.1 سونيا حممد البكري، إدارة اجلودة الكلية، صاملصدر:

                               
 .240 ، ص2004-2003سونيا حممد البكري، إدارة اجلودة الكلية، الدار اجلامعية  - 1

 إختيار العملية

 دراسة و توثيق العملية

 البحث عن الطريق

 تصميم العملية احملسنة

 تطبيق العملية احملسنة

 توثيق العملية
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 اإلدارة فان إلتزام ولذا اإلسرتاتيجية القرارات من تعترب ابجلودة املتعلقة القرارات إن :العليا اإلدارة إلتزام . د

 النظام لنجاح شك بال تؤدى األساسية اليت املهام من يعد عليه القائمني حركة شيطوتن وتطويره، دعمه يف العليا

 .املستهدف

 أكثر كفاءة بصورة احلقائق تعتمد اليت القرارات جناح فعليا أصبح لقد :احلقائق على املبنية القرارات . ذ

 .يةالشخص األخبار أو التخمني أو احلدس ضوء يف تعتمد اليت القرارات من وفعالية

 األخطاء والعيوب تفادي أجل من اإلنتاج أثناء للقياس معايري وإستخدام بتوفري وذلك :األخطاء من الوقاية . ر

 التكاليف ختفيض على يساعد وذلك ما املعيارية، ابملواصفات األخرية هذه مطابقة ولضمان املنتجات، يف تظهر اليت

 .اإلنتاجية وزايدة

  1:وهي رئيسية أسس مخسة على ترتكز: الشاملة اجلودة إدارة أسس -2

  .التنافسية القدرة أساس اجلودة -

  .العميل رغبات حتقيق هي اجلودة -

  .األفراد كل تشمل ولكنها املؤسسة، من جزء يف منحصرة ليست اجلودة -

  .وخارجيا داخليا العميل، مع العالقة هي الشاملة اجلودة إدارة أساس -

 .الثقة جودة مع التصميم جودة وتكامل ابطتر  من البد عملية كل يف -

 

 

                               
 .33ص ،1990، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة 9000هيل لإليزو علي السلمي، إدارة اجلودة الشاملة و متطلبات التأ -1
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 .الشاملة اجلودة إدارة وأهداف أمهية :الثالث املطلب

 أفاق من العديد  الشاملة اجلودة إلدارة اهلادف االستخدام خالل من إتضح  :الشاملة اجلودة إدارة أمهية -1

 :1ة فيما يلياملتمثل النجاح

 اجلودة إدارة أسلوب إستخدام خالل من ظهر لقد :وتقليصها املستهلكني شكاوى احنصار -أ

 بشكل التكاليف ختفيض على ذلك إنعكاس و املقدمة، املنتجات بشأن املستهلكني شكاوي تقليص الشاملة

 .عام

مليون  800 من التكاليف تقليص كاتربلر ملؤسسة العمليات حتققت لقد :النوعية تكاليف تقليص. ب

 .نواتس 7 خالل دوالر مليون 400 إىل دوالر

 زايدة احلصة إىل الشاملة اجلودة إدارة ابستخدام املتعلقة األنشطة أسهمت لقد :السوقية احلصة زايدة. ت

 .كبري بشكل واخلدمية اإلنتاجية للمؤسسات السوقية

 اجلودة الشاملة إدارة أ.م.الو يف فورد شركة استخدمت لقد :املستهلكني رضا وزايدة املبيعات تقليص. ث

 1500 إىل م 1984عام  وحدة 2750 من املطلوبة األجزاء شحن يف ختفيض حققت وقد م، 1979 منذ

 .م 1992 عام وحدة

 حتقيق األهداف على الشاملة اجلودة إلدارة األمثل االستخدام قدرة عمليا ذلك خالل من يتضح وهكذا

 .اإلنتاجية لألنشطة الفاعلة

                               
 .80-78ذكره،ص  سبق مرجع محود، كاظم خضري -1
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 1989 أول عام أهنا واإلضاءة فلوريد شركة أن إىل الرمسية الواثئق تشري :والشكاوى احلوادث تقليص . ج

 فيما النوعية  DEMING دمينج  جائزة على حصلت ايابنية غري شكة DEMING األنشطة فاعلية حيث م،

 للعاملني، األحداث يف تقليص سامهت كما قبلهم، من الشكاوي نتيجة للمستهلكني املقدمة اخلدمات قلصت

 .الشاملة اجلودة دارةإ تلعبه الذي الدور يؤكد وهذا

 م، 1988 عام منذ  CIROBANK قبل من الشاملة اجلودة إدارة استخدام مت لقد :الكفاءة زايدة . ح

 .التطبيق من األوىل السنة خالل مشروع 28 حتسنب خالل ذلك من مت وقد

 HAWLETTشركة أكدهتا اليت التقارير تشري :السوقية واحلصة احملققة واألرابح اإلنتاجية زايدة . خ

PACKARD  حققت وقد ،% 120 مبقدار إرتفعت اإلنتاجية ،% 244 مبقدار زادت هلا احملققة أبن األرابح 

 و  %42 بنسبة التصنيع تكاليف وإخنفاض ،% 36 بنسبة السلعي املخزون يف إخنفاض ذاته %¡ابلوقت 

 .79 الفشل بنسبة  نسبة إخنفاض

   ي روكان يلشركة بري  حتقق يف لقد :الفاعلة واملشاركة تاالتصاال جمال يف متعددة وفرات حتقيق . د

PIRELIE RECKAN اإلتصاالت سبل حققت اليت التحسينات خالل من مليون 11 ب قدرت وفرات مالية 

 .الشاملة اجلودة إدارة أساليب حققته اهلادف الذي والتعاون

 1: إىل إضافة  للمؤسسة اخلدماتو  املنتجات جودة على أساسا هتدف :الشاملة اجلودة إدارة أهداف -2

 للمؤسسة. التنافسية القدرة زايدة -

 . املنافسني على والتميز والتفوق العمالء إرضاء يف املؤسسة كفاءة زايدة -

                               
 .40 ص ذكره، سبق مرجع السلمي، علي - 1
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  املتغريات. مع تعاملها يف املؤسسة عناصر كل إنتاجية زايدة-

 ؤسسة.امل وفعاليات ومستوايت قطاعات لكل الشامل املتواصل التحسني ضمان -

 . املتواصل النمو على للمؤسسة الكلية القدرة زايدة -

 العمليات. من التلف معدل وختفيض اجلودة حتسني خالل من التكلفة يف املستمر التخفيض -

 املطلب الرابع: إسرتاتيجيات إدارة اجلودة الشاملة.

جل املؤسسات تعتمد على تطبيقها عن الدراسات و البحوث تؤكد على أن تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف     

 .لبعض اإلسرتاتيجيات

 إسرتاتيجية اجلودة الشاملة:  -1

إبسرتاتيجية اجلودة  ذاألخ يويؤدتعتمد جممل املؤسسات على خاصية جودة املنتج كوسيلة ملنافسة الشركات األخرى       

 إىل حتسني اجلودة ومن مث إىل إمكان زايدة األرابح ألمرين مها :

إن حتسني اإلستجابة وختفيض األسعار ىف ظل حتسني اجلودة سيؤدى إىل حتسني مسعة  فاع املبيعات :إرت .1-1

 الشركة الىت بدورها تدعم تزايد املبيعات كحلقة انشطة متكررة .

حيث أن زايدة الوحدات املنتجة ىف وحدة الزمن يرجع إىل حتسني اجلودة إبخنفاض  : ختفيض التكاليف .1-2

 1.الصنع والعادم ابإلضافة إىل إقتصادايت احلجم كما يؤدى حتسني اجلودة إىل تكاليف ضمان أقل  تكاليف إعادة

  :اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة 

بتقدمي إطارا عاما وضع قيمة العالقة بني وظيفة اإلنتاج و اإلسرتاتيجية العامة  SKINNERقام العامل سكينر           

 طار بتوضيح العالقة بني إسرتاتيجية اجلودة العامة للمؤسسة حيث توصل إىل :للمؤسسة و قد استخدم هذا اإل

                               
 24، ص2011 ،اإلسالم و التنمية أمحد السيد كردي ، املوسوعة الكاملة يف إدارة اجلودة الكاملة و تنمية مهارات القوة العاملة، موقع موسوعة - 1

 .)بواابت كنانة أونالن(
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  إسرتاتيجية اجلودة و هي جزء من سياسات اإلنتاج و ميكن أن تثقف مع اسرتاجتيات املؤسسة، و قد تكون

جه النشاط داخل إسرتاتيجة اجلودة يف حد ذاهتا اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة حبيث يتم اإلعتماد عليها يف مجيع  أو 

 1املؤسسة.

يتم حتديد اسرتاتيجية اجلودة من خالل تكلفة التشغيل و قدرة املستهلك على شراء و مدى تغيري دالة التكاليف  -

 للتغيري يف مواصفات املنتج و يعرف ذلك إبتصادايت التشغيل.

املتاحة و تستطيع املؤسسات  يتجدد مستوى اجلودة لذى الشركات حسب توفر املعدات و اآلالت و التكنولوجيا -

 حتديد مستوى اجلودة من خالل قسم البحوث و التطوير.

جيب أن تكون إسرتاتيجية اجلودة حمددة و معرفة لدى العاملني و اإلدارة و املوردين و كذلك املستهلكني ألن ذلك  -

 يقوي العالقة بني املستهلك و منتجات املؤسسة .

 رتكة يف العملية اإلنتاجية ابملعايري املوضوعة للصفات األساسية لتصميم املنتج.جيب إعالم كافة األطراف املش -

 سياسة و هرم اجلودة الشاملة:  -2

يف ضوء رسالة املنظمة واسرتاتيجيتها، يتم رسم السياسة العامة اجلديدة للعمل  إدارة اجلودة الشاملة: سياسة .2-1

 ة، اليت سوف تسري عليها يف حتقيق ما تصبو إليه مستقبالً. داخل املنظمة وهي سياسة حتقيق اجلودة الشامل

حتقيق أهداف  ةن هذه السياسة هي املوجه واملنسق العام لكافة اجلهود املبذولة يف املنظمة، حنو الغاية املشرتكة للجميع، إ     

 . اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة ورسالتها

                               
 .61-60، ص 2002، عمان األردن 1طارق شيلي، إدارة اجلودة الشاملة املتكاملة ، دار صفاء للنشر و التوزيع، ط 1



 مفاهيم و خصائص إدارة اجلودة الشاملة و أثرها على اسرتاتيجية املؤسسة اإلقتصادية     ألول: الفصل ا
 

19 
 

 ن املرتكزات والقواعد، اليت جيب االلتزام هبا عند اختاذ القرارات يف كافةوتشتمل سياسة اجلودة الشاملة على عدد م     

ورسالتها، ألن ملؤسسة والرؤساء حنو اسرتاتيجية ا، فهذا االلتزام بعين توجه مجيع املديرين ؤسسةاملستوايت اإلدارية داخل امل

 قارئ فيما يلي قواعد و مرتكزات هذه السياسة:و تعرض لل سياسة اجلودة الشاملة انبعة من االثنني معاً وتعمل يف خدمتها

 متكن املؤسسة من الوصول إىل الزايدة يف مستوى جودة سلعها أو خدمتها لتحقيق الرضا و السعادة لدى عمالئها. -

دراسة اإلمكانيات احلالية املتاحة داخل املؤسسة من أجل حتديد النواقص يف املستوى لتوفري اإلحتياجات و وضع  -

اإلسرتاتيجية مع وضع التنفيد و تشمل هذه اإلحتياجات على كافة املتطلبات و املستلزمات سواء على الصعيد املادي اخلطة 

 أو املعنوي.

و كخطوة الحقة يتم ترمجة اخلطة اإلسرتاتيجية إىل اخلطة تفصيلية يتم تنفيدها على مراحل متتالية يسعى مجيعها إىل  -

 1هي إدارة أحسن إلدارة اجلودة الشاملة. حتقيق األهداف العامة للمؤسسة و

 :هرم إدارة اجلودة الشاملة .2-2

، جيب أن تبىن يف مسعى لتحقيق حد الكمال املؤسسةالشاملة يف  أن  إدارة اجلودة يتضح لنا من خالل ما تقدم           

ا املستوى من كمال اجلودة، ال يف مستوى جودة سلعها أو خدماهتا، من أجل حتقيق التفوق على اآلخرين، إن حتقيق هذ

ميكن للمنظمة أن تبلغه بدفعة أو بضربة واحدة لتحقيق الرضا العايل املستوى والسعادة لدى عمالئها إمنا عليها أن حتقق على 

  على غرار هرم ماسلو " Nobaki Kano دفعات أو على مستوايت متدرجة هرمية، وفق ما قدمه لنا املفكر "نورابكي كانو

احلاجات اإلنسانية، فقد أوضح "كانو" أن هذا اهلرم يتكون من ثالث درجات أو مستوايت هرمية واملنظمات اليت لتدرج 

تريد تطبيق منهجية صحيحة إلدارة اجلودة الشاملة، عليها أن حتقق املستوى )الدرجة األوىل من اجلودة( وتوطد نفسها جيدا 

                               
 .81طارق شيلي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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ثالث ، لتصل إىل حد الكمال يف جودة سلعها أو خدماهتا اليت تقدمها فيها، ومن مث تنطلق لتحقيق املستوى الثاين فال

 ."" كانو ضعهالعمالئها، ويف ما يلي شكل توضيحي هلذه املستوايت أو الدرجات اهلرمية للجودة الشاملة كما و 

 .: هرم أداء اجلودة الشاملة)3-1 (الشكل

 

 

 

 

 

 1 .دة الشاملة "عمر وصفي ، " املنهجية الكاملة إلدارة اجلو  املصدر:

: ميثل هذا املستوى أو الدرجة من اجلودة احلد األدىن من املزااي اليت جيب أن تتوفر يف السلعة أو اخلدمة، اليت املستوى األول

يتوقع العميل احلصول عليها بعد شرائه للسلعة أو اقتنائه للخدمة، وعادة ما تكون هذه املزااي معروفة له مسبقا ومتأكد من 

 .عليهااحلصول 

كان هادئ املنظافة ، كال  أعلى ومزااي إضافية  جودة ملسةى مزااي املستوى األول لكن : يشتمل هذا املستوى علاملستوى الثاين

. 

   .هذه املزااي اإلضافية من جودة اخلدمة، حتقق درجة رضا أعلى لدى الزبون من املستوى األول

                               
 .93ص ، 2001األردن،  ، عمان ،2ائل للنشر و التوزيع، طدار و ، عمر وصفي ، " املنهجية الكاملة إلدارة اجلودة الشاملة " - 1
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ن اجلودة مل يكن العميل يتوقع احلصول عليها، فهي ال حتدث الرضا يشتمل هذا املستوى على جوانب م املستوى الثالث:

العايل لديه فحسب، بل تدخل البهجة والسرور إىل نفسه ذلك ألهنا فاقت توقعاته، وجتعله يرضى متاما عن السلعة أو اخلدمة 

 .ويتحقق لديه الوالء للمنظمة، ومثال عليها إيصال الزبون إبحدى سيارات 

أن تتدرج يف تقدمي مستوى اجلودة لعمالئها، فالقفزة السريعة دون هذا  ؤسسةهلرم السابق نرى أن على املومن خالل ا     

التدرج قد يكون مغامرة ، إذ حيتاج األمر إىل إمكاانت وختطيط مسبق، أضف إىل ذلك أن التدرج يعترب مبثابة التحدي 

قبال، فهو يساعدها على توفري مستلزمات ومتطلبات كل واحلافز للمنظمة لتصل إىل حد الكمال يف مستوى اجلودة مست

 مستوى والعمل على حتقيقه، ويكون مبثابة القاعدة لتحقيق املستوى التايل وهكذا مما ميكن املنظمة من تلبية احتياجات كل

 1.مستوى بشكل مالئم ومناسب ومدروس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 .45 ص ،2001، عمان،1مأمون الدراكة ، إدارة اجلودة، دار الصفاء للنشر و التوزيع،ط 1
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 .الشاملة اجلودة إدارة تطبيق  :الثاين املبحث

 علمية منهجية فهي سهلة ليست عملية إبعتبارها وذلك األمهية، غاية يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يعترب     

 وتتطلب طويل، وقت إىل حتتاج جيعلها ما العميل، وإسعاد إرضاء أجل من املنتج جودة حتسني إىل هتدف متطورة

 تتحدد اليت الوسائل بعض على ؤسسةابمل العاملني تدريب يستلزم كما للتطبيق، املالئم املناخ توفر كذلك

 .اجلودة ملشاكل احملتملة األماكن

  .الشاملة اجلودة إلدارة الفعال التطبيق متطلبات :األول املطلب

 1: يلي ما حتقق يستلزم فإنه الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق ينجح حىت

 القرارات من تعترب ابجلودة املتعلقة القرارات إن :ةالشامل اجلودة إدارة لربانمج العليا اإلدارة وأتييد دعم -1

 األساسية املهام من يعد عليه القائمني حركة وتنشيط وتطويره، دعمه يف العليا اإلدارة التزام فإن ولذا اإلسرتاتيجية،

 بابجلوان يتمثل العليا اإلدارة التزام أن م Martin1993 مارتني ويؤكد املستهدف، النظام جناح إىل تؤدي اليت

 :التالية

 . اجلودة ثقافة تعزيز -

  .أدائهم يف العاملني إمكانية وتطوير تعزيز -

  .وأهدافها للمؤسسة املعامل واضحة إسرتاتيجية رؤية توفري -

 ملحوظا جناحا الشاملة اجلودة إلدارة حيقق املالئم التنظيمي املناخ توفري إن :التنظيمي املناخ -2

 ابملؤسسة العاملني وهتيئة إبعداد البداية منذ العليا اإلدارة قيام يعين التنظيمي املناخ أن حيث

                               
 ص ،2003ئر، حممد بن شايب، حتقيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل حتدايت السوق، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيستري، فرع  التسيري، جامعة اجلزا - 1

40-41. 
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 أدائهم تنشيط يف يسهم أن حيث الشاملة اجلودة إدارة مفاهيم وتبين لقبول نفسيا إعدادا مستوايهتم خمتلف على

 نظام تطبيق حلنجا  املطلوبة والتسهيالت املوارد بتوفري الكافية السبل يوفر وكذلك للتغيري، مقاومتهم من ويقلل

 .الشاملة اجلودة إدارة

 إستمرار تضمن اليت العناصر أهم من يعترب البشري املورد إن: للمؤسسة البشري للمورد الفعال التسيري -3

 التسيري خالل من ذلك ويتم وإهتمام، عناية حمل يكون أن يستوجب الذي األمر الشاملة، اجلودة إدارة جناح

 األداء، وتقييم الوظائف، وشغل والتعيني اإلختيار نظام وضع من بدءا به خلاصةا النواحي مجيع يف له الفعال

 من تعترب واليت والتمكني، والتعاون ابملشاركة وإنتهاء العمل فرق وبناء املستمر، التحفيز وأسلوب التدريب، وبرامج

 .املؤسسة داخل الفرد ووالء ثقة لكسب الوسائل أهم

 إدارة تقتضيها اليت واألساسية املهمة من املعلومات نظام توفر يعترب  :لعكسيةا والتغذية املعلومات نظام -4

 املقاييس توفر وأن سيما املؤسسة، جناح لتحقيق اهلادفة العوامل أكثر من ذلك يعترب حيث الشاملة، اجلودة

 بتوفري وثيق بشكل يرتبط الصائبة القرارات إختاذ أن إذ األهداف، حتقيق يف ابلغ أثر ذات للجودة اهلامة واملعايري

 بشكل يقرتن والتطور التحسني استمرارية أن كما املستهدف، النجاح يتطلبها اليت الصحيحة واملعلومات البياانت

 فإن مث ومن وتزدهر، تنجح أبن الشاملة اجلودة إدارة ملبادئ العكسية التغذية تسمح كما املعلومايت، ابلتدفق فعال

 فرص زايدة يف تسهم اليت األساسية العوامل من يعد املالئم الوقت يف العكسية ذيةالتغ على احلصول يف النجاح

 .النجاح
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 الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يف اهلادفة األسس من يعد املستمر والتطوير التحسني إن :املستمر التحسني -5

 جتهيز أو السلع إنتاج لعملية ملرافقةا اخلدمية واألنشطة الفعاليات ومجيع والتشغيلية اإلنتاجية العمليات وأن سيما

  .1راملستم والتحسني التطوير ضرورة على القائمة اإلنسانية األنشطة من تعترب اخلدمات،

 يف الفعال اإلسهام شأنه من وهذا مهلة، أول من صحيحا الصحيح إعمل يقال  :املعاجلة من بدال الوقاية -6

 اختاذاإلجراءات إىل اللجوء دون صحيحة بصورة والتشغيلية جيةاإلنتا العمليات من النامجة التكاليف تقليص

  .التلف أو التصنيع، أو التصنيع إبعادة املرتبطة التكاليف من الكثري تستنزف واليت التصحيحية

 لتطبيق القيادية مناسبة األمناط أكثر هو الدميقراطي النمط أن جند حيث :املناسب القيادي النمط ممارسة -7

 تفويض يف والتوسع إختاذ القرار األهداف وضع يف العاملني مبشاركة يسمح أنه إذ الشاملة، دةاجلو  إدارة

 2.الصالحيات

  .الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مراحل  :الثاين املطلب

 :وهي أساسية مبراحل متر فهي لذا سهال، أمرا ليس الشاملة اجلودة إدارة فكرة تبين إن

 تهيئةوال اإلعداد :األوىل املرحلة

 ينبغي اليت املشاكل من العديد خالهلا تربز إذ وأمهية، دقة املراحل أكثر من والتهيئة اإلعداد مراحل تعد    

 3:التالية ابألنشطة القيام على املرحلة هذه تنطوي ولذا معاجلتها بشأن السديدة، القرارات وإختاذ وحتليلها دراستها

 أساسية قاعدة  اإللتزام ذلك وإعتبار الشاملة، اجلودة إدارة منهجية يقتطب يف للمؤسسة العليا اإلدارة إلتزام -

 .للجودة املستمر والتطوير التحسني إجراء يف
                               

 .232خيضر كاظم حممود، نفس املرجع السابق، ص  -1
 .205 ، ص2000، عمان، 2ط جودة، ادارة اجلودة الشاملة ، دار وائل للنشر و التوزيع، أمحد حمفوظ - 2
 .86 ص ،2002زين الدين فريد ، تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  - 3
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 أساسية كمصادر كافة   العاملني اعتماد إىل إضافة املؤسسة خارج من واستشاريني خبرباء املؤسسة إستعانة -

 .الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق

 قدرته لزايدة  املؤسسة إدارة جملس من أعضاء عضويته يف يضم أن ينبغي الذي اجلودة جملس تشكيل -

 املرجى بلوغها.  األهداف حتقيق على وفعاليته

 يف الواسعة  الصالحيات من الفرق هذه ومتكني املؤسسة يف املختلفة األقسام يف عمل فرق وبناء تشكيل -

 .األهداف حتقيق جمال

 فاعلية يف  إليها يرتكز جوهرية قيم وبناء كافة املؤسسة يف العاملني لدى قافيةوالث الفكرية القواعد إرساء -

 وأدواهتا اجلودة وقيم مفاهيم حول العاملني جلميع والتطويرية التدريبية الربامج تنفيذ خالل من وذلك التطبيق،

 .التطبيق يف املستخدمة

 أرض على  حتقق أن ميكن اليت اآلاثر ملعرفة وذلك املوضوعية، اجلودة ومعايري األداء قياس سبل اعتماد -

 .التطبيق عند فعليا الواقع

  1.بنفسه يلقيها أن الرسالة، ماهية يعرف أن العاملني كافة إىل الرسالة نقل -      

 صياغة أسس من مهما أساسا إبعتبارها ورغباهتم وإجتاهاهتم ومتطلباهتم املستفيدين إحتياجات حتديد -

  2.املؤسسة أهداف

 املرحلة الثانية: التخطيط.

                               
 . 192 ص ،2006 ، عمان والتوزيع، للنشر الشروق، دار ،اخلدمات يف اجلودة إدارة احملياوي، علوان انيف قاسم - 1

   .239ص ذكره، سبق مرجع محود، كاظم خضري - 2
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يتم من خالل هذه املرحلة إستعمال املعلومات اليت مت مجعها خالل املرحلة السابقة و ميكن تقسيم ختطيط إدارة     

 1اجلودة الشاملة يف هذه املرحلة إىل ثالث مستوايت أساسية:

 سالة و األهداف اإلسرتاتيجية.ختطيط اإلسرتاتيجية و الذي يشمل حتليل البيئة و صياغة الرؤاي و الر  -

 ختطيط جودة املنتج و الذي يبدأ من حتديد العمل و متطلباته و ينتهي إبجراء القياسات الالزمة لرضا العميل. -

 ختطيط جودة العمليات ضمن املواصفات احملددة. -

 .املرحلة الثالثة: مرحلة التقومي

 ري املعلومات املتعلقة هبا، كما يتم :هتدف هذه املرحلة إىل تقومي واقع املؤسسة ، و توف

دراسات و تشخيص الوضع احلايل للمؤسسة، و من مت تقوميه لتحديد جوانب القوة و دعمها ، و جوانب  -

 الضعف و معاجلتها.

 مؤسسة ، اليت غالبا ما تكون معايري قياس عاملية.للحتديد معايري لقياس اجلودة الشاملة  -

 ملؤسسة مبا يتماشى مع متطلبات ثقافة اجلودة الشاملة.عمل على تطوير ثقافة الا -

دراسة و تقييم أداء املستهلكني إجتاه تغريات بيئة عمل املؤسسة، للتمكن من تقييم ما مت تنفيذه من خطط يف  -

 هذا اجملال.

 

 

 املرحلة الرابعة: مرحلة التنفيذ.

                               
 .216 حمفوظ أمحد جودة ، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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لة مباشرة ، سيما بعد إعداد العاملني و تدرهبم على ختتص هذه املرحلة ابلتطبيق الفعلي إلدارة اجلودة الشام     

خمتلف طرق و وسائل النظام اجلديد، كما يتم معاجلة املشاكل اليت افرزهتا املرحلة السابقة، و تتضمن هذه املرحلة 

 اخلطوات التالية:

 تفعيل عمل فريق اجلودة الشاملة. -

 حتديد املسؤوليات و توزيعها على العاملني .-

 اجلهود املبذولة يف تطبيق متطلبات إدارة اجلودة الشاملة. مراجعة -

 .املرحلة اخلامسة: مرحلة تبادل و نشر اخلربات

و اكتساب العاملون خلربات تطبيق اجلودة إدارة الشاملة، ،  يف هذه املرحلة، و على ضوء تنفيذ املراحل السابقة     

ئج التطبيق األويل، و اختاذ اإلجراءات الالزمة. كذلك خالل هذه يتم عقد حلقة نقاشية تضم مجيع العاملني لتقييم نتا

املرحلة، تسعى املؤسسة إىل نشر جتارهبا و جناحاهتا يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، كما تقوم بتبادل خرباهتا مع 

 املؤسسات األخرى، هبدف تبادل و نشر اخلربات.

 

 

 

 

 

 

 دارة اجلودة الشاملة( املراحل اخلمسة لتطبيق إ4-1الشكل رقم )

 املرحلة الصفرية : اإلعداد
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 1.جوزيف جابلونسكي ، تطبيق إدارة اجلودة الشاملة املصدر:

 .الشاملة اجلودة إدارة قياس طرق :الثالث املطلب

 بصفة تقسيمها ميكن الطرق من العديد يوجد حيث لقياسها، طريقة الفعالة الشاملة اجلودة إدارة تتطلب     

 :التايل لنحوا على أقسام ثالثة إىل عامة

 املؤسسة متتلكها اليت اإلحصائية غري الوسائل تلك هبا ويقصد :اجلودة ملراقبة النوعية واألدوات الطرق -1

 :جند واألدوات الطرق هذه أهم بني ومن أقسامها كامل عرب اجلودة مستوايت يف التحكم حماولة بغية

 :الذهين العصف  .أ

 مشكلة أسباب حتديد أو املشاكل حلل وتصنيفها اجلديدة كاراألف عن البحث إىل هتدف طريقة وهي    

 والسماح املشاركني على املشكلة عرض طريق عن اآلراء الستنباط للمجموعة اإلبداعي الفكر تشجيع ويتم ما،

                               
 .71، ص1996جابلونسكي ، تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، مبيك مصر ،  جوزيف - 1

 املرحلة األوىل: مرحلة التخطيط

قومياملرحلة الثانية: مرحلة الت  

 املرحلة الثالثة: مرحلة التطبيق

املرحلة الرابعة: مرحلة تبادل و نشر 
 اخلربات
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 كم على للحصول وسيلة "أبنه الذهين العصف تعريف وميكن ، 1تقييده أو رأي أي رفض دون اآلراء إببداء هلم

 2".قصري وقت يف األفكار جمموعة من األفكار، من هائل

 :الذاتية املراقبة . ب

 يكلف حيث يلعبه الذي ابلدور فرد كل حتسيس الضروري فمن مجاعية مسؤولية اجلودة مسؤولية إن      

 زابئنه، حلاجات أدائه مطابقة مدى مراقبة مث عملية أي يف الشروع قبل إحتياطاته أبخذ املؤسسة يف عامل كل

 يف قبله أييت الذي الشخص على املسؤولية وإلقاء معيب منتوج كل رفض الشاغل مهه يصبح األساس هذا لىوع

  3.إخل...العمل وإعادة اإلصالح تكاليف من التقليل يف كثريا الطريقة هذه وتفيد اإلنتاج حلقة

 أسباهبا ديدوحت املشاكل إليضاح كفيلة طرق هي :اجلودة ملراقبة اإلحصائية واألدوات الطرق -2

 :مايلي أمهها ومن تصحيحها حماولة مث

 مشكلة ملواجهة وتستخدم PARETO االيطايل االقتصادي هو اخلرائط هذه صاحب  :ابريتو خرائط .أ

 80 أن هو أساسي افرتاض على الطريقة هذه وتستند اجلودة، لرداءة الرئيسي السبب حول الغدارة تركيز تشتت

 السبب عن تبحث أن املؤسسة على فإن وابلتايل املسببات، من% 20 إىل عترج إمنا اجلودة مشاكل من %

 من% 80 السبب هذا تويل وأن املستهلكني واحتياجات رغبات مع التطابق عدم إىل يؤدي قد الذي الرئيسي

  4.اهتمامها

                               
 . 61ص ذكره، سبق مرجع شايب، بنحممد  - 1
 .31، ص2006الصرييف، اجلودة الشاملة طريقك للحصول على شهادة اإليزو، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع، مصر  حممد - 2

 . 61ص ذكره، سبق مرجع شايب، بن حممد - 3

 . 152 ص ذكره، سبق مرجع الصرييف، حممد - 4
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  .1اليمني إىل اليسار من تنازيل ترتيب شكل على البياانت تصنيفات ابريتو رسم ويرتب

 عدم أسباب من%80  أن لوحظ واليت الزجاجية، األقداح على اخلريطة هذه تطبيق كيفية يوضح التايل والشكل

 .اخلدوش إىل يرجع للمواصفات تطابقها

 ( :خرائط ابريتو.5-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 2.حممد الصرييف، اجلودة الشاملة طريقك للحصول على شهادة اإليزو املصدر:

 خرباء بعض عند السمكة عظم ختطيط يعرف (:والنتيجة السبب ططخم) السمكة عظم ختطيط. ب

 التخطيط  رأس عند والعيب املشكلة تظهر إبعداده، قام من أول ألنه ICHIKAWAإيشيكاوا  بتخطيط اجلودة

 :األربعة احملتملة والعيوب األسباب إىل يشري الفقري، العمود من يتفرغ مث

                               
 . 155 ص ، السابق رجعنفس امل شايب، بن حممد - 1
 . 162 ، ص2006حممد الصرييف، اجلودة الشاملة طريقك للحصول على شهادة اإليزو، مؤسسة حورس الدولية لنشر و التوزيع، مصر  - 2



 مفاهيم و خصائص إدارة اجلودة الشاملة و أثرها على اسرتاتيجية املؤسسة اإلقتصادية     ألول: الفصل ا
 

31 
 

 أتثري مدى التخطيط هذا يوضح أن ميكن .البشرية ملواردا خام، مواد والتقنيات، اآلالت الطرق  -

 كما اجلودة، ورشات يف تعليمية كوسيلة واسع بشكل إستخدم وقد البعض، بعضها على املختلفة املشكالت

 كبداية املديرون وإستخدمها اجلودة لتحسني مراقبتها من البد اليت العالقات فهم يف املوظفني يساعد أن ميكن

 .للجودة املشكالت بأسبا ملناقشة

 إبظهارها بشكل فقط يسمح وإمنا للمشاكل، احللول على احلصول يعين ال التخطيط هذا على اإلعتماد  -

 على للحصول فرق العمل من فرد كل على وبعدها املشكل هذا مناقشة لبداية ضروري يعترب والذي واضح،

 1. عليها املتحصل املعلومات على بناءا إحصائية  بدراسة ابلقيام تتأكد اليت والفرضيات واملالحظات املعطيات

  ذلك. يوضح التايل والشكل

 .السمكة عظم ( :ختطيط6-1شكل رقم )

 

 

 

 2سونيا حممد البكري، ختطيط و مراقبة اإلنتاج . املصدر:

 فيما يلي مثال لفهم اخلطوة السابقة.

 

 

                               
 . 72 ص ،  1999السعودية، جرير، مكتب الشاملة، اجلودة إدارة أساسيات دوليامز، ريتشار - 1

 .395، ص2راقبة اإلنتاج، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية طسونيا حممد البكري، ختطيط و م - 2
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  فعال. غري تدريب لةحا  اجلودة ملراقبة واألثر السبب حتليل (: رسم7-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 1حممد بن شايب ، حتقيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل حتدايت السوق. املصدر :

 يظهر الشاملة اجلودة إدارة أدوات أشهر من اجلودة لرقابة البياين التخطيط يعد :اجلودة رقابة ختطيط. ت

 خدمة أو منتج أي كان  إذا ما ملعرفة جتريبية وسائل التخطيط هذا يوفر العمليات، على اإلحصائية الرقابة نتائج

 احملور يشري بينماعادة ما ميثل الوقت،  أفقي حمور على التخطيط هذا وحيتوي ال، أم العادية املواصفات يطابق

 هو األوسط اخلط أفقية، خطوط ثالث على وحيتوي العدد أو الكمية، :مثل الدرجة أو احلجم إىل الرأسي

 لرقابة األعلى ابحلد يسمى الذي العلوي األفقي واخلط التغيري، به يقاس الذي املعيار عن يعرب الذي األساس

  2.اجلودة لرقابة األدىن احلد يسمى الذي األسفل واخلط اجلودة

 

 

 (: التخطيط البياين لرقابة اجلودة.8-1الشكل رقم )
                               

 . 68، ص 2003حممد بن شايب ، حتقيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل حتدايت السوق،مذكرة خترج لنيل شهادة ماجيستري، فرع التسيري، جامعة اجلزائر  - 1

 . 70ص ،ذكره سبق مرجع ويليامز، ريتشارد - 2
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 1.ت السوقحممد بن شايب ، حتقيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل حتداي املصدر:

 . 2إخل...دمينق عجلة اجلودة، حلقات يف وتكمن :الشاملة اجلودة حتسني وأدوات طرق -3

 أفراد ستة أو مخسة من يتكون ومتجانس دائم صغري فوج أهنا على تعريفها ميكن  :اجلودة حلقات .أ

 حتت مشرتكة مهنية اتاهتمام  تويل (...توزيع شبكة خمرب، مصلحة، ورشة،) العضوية الوحدة نفس إىل ينتمون

 التحسني، طرق إقرتاح اخلدمة، أو املنتوج جودة به، يقومون ما تطوير كيفية ملناقشة عليهم هرمي مسؤول إشراف

 ليصبح اجلماعي العمل مفهوم توسيع خالل من اجلودة حلقات أمهية وتربز ومراقبتها احللول تنفيذ يف الشروع

، اإلبداع على تساعد أفكار توليد إىل للوصول املكبوتة الطاقات تفجري إىل ابإلضافة املؤسسة، ثقافة من كعنصر

 ابملشاركة ابلشعور أكرب قسط على العاملني حلصول وكذلك البشرية املوارد لتنمية كأسلوب تعترب كما ...التجديد

 .األهداف وحتقيق العمل يف

 أساسية مراحل أربعة إىل تنقسم واليت دمينج لعجلة العام النموذج اآليت الشكل ميثل :دمينج عجلة . ب

 :يلي كما موضحة التنفيذ ومرحلة واملراقبة، الفهم التطوير، التخطيط، :وهي

                               
 .69 ص ذكره، بقس مرجع حممد بن شايب، - 1
 .73-72 ص نفس املرجع السابق، حممد بن شايب، - 2
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 الشاملة. اجلودة لتحسني كأداة دمينج عجلة (: 9-1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.حممد بن شايب ، حتقيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل حتدايت السوق املصدر : 

 ، دمينج Deming عجلة مراحل من مرحلة لكل إختصار الشكل على املوضحة A, P, D, Cاحلروف  وبداية

Plan  التخطيط ،Do التطوير ،Chek  التنفيذ، واملراقبة الفهم. 

 على بناءا ما تغيري أو ما بتجربة خاص عمل خمطط إعداد يتم أي التخطيط، رحلةمب  Demingعجلة  تبدأ     

 .العمل أفواج أعضاء وإستنتاجات ختمينات على بينت بدورها اليت التنبؤات من جمموعة

 أن الضروري ومن العمل خمططات يف وردت كما التجربة، أو التغيري حتقيق مبعىن التطوير مرحلة بعدها أتيت     

 يف اإلعتبار بعني أخذها ليتم اخللل أماكن مالحظة فقط ولكن املرحلة، هذه خالل املخطط تغيري يتم ال

                               
 .76 ص نفس املرجع السابق، حممد بن شايب، - 1
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 وكذا التجربة أو التغيري أثر مالحظة يتم واملراقبة، الفهم مرحلة فهي الثالثة املرحلة بينما لقادمة،ا العمل خمططات

 إستعمال املرحلة هذه تتضمن ما وغالبا املدروسة، املشكلة حل يف مسامهتها مدى ومعرفة املسجلة النتائج دراسة

 األهداف حتقيق يتم أين التنفيذ مرحلة أي ألخريةوا الرابعة املرحلة أما اجلودة، ملراقبة اإلحصائية الطرق بعض

 .املسطرة

 املعارف على بناءا األوىل مرحلتها من العجلة إعادة يتعني املسطرة األهداف حتقيق يف قصور ثبوت حالة ويف     

 .السابقة العجالت من املرتاكمة

 .جدوى أبي أييت ال استئنافها كان إذا الدراسة بتوقيف قرار اختاذ أحياان يتم وقد     

 .الدولية القياسية املواصفات سلسلةالرابع:  املطلب

  :التايل دولاجل يف موضح هو كما اإليزو مقاييس حمتوى تلخيص ميكن

 

 

 

 

 

 

 

 .9000  ايزو الدولية القياسية املواصفات سلسلة (:1-1جدول )
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Grisewood Nick, « Le management par la qualité totale1". 

 

 

 .ومزاايها الشاملة اجلودة إدارة تطبيق معوقاتاملطلب اخلامس: 

                               
1- http://www .union net work .org .pdf. p 45. 
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 مجلة على املؤسسات خمتلف يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق يتعرض :الشاملة اجلودة إدارة تطبيق معوقات -1

 وهي املعوقات من عدد وآخرون ندماركال ساق وقد منها، املرجوة األهداف حتقيق دون حيول مما املعوقات من

  :1التايل النحو على

  .املؤسسة مشكالت جلميع شافيا عالجا سيكون املدخل هذا أبن أيمل أو البعض يضمن -

  .املدخل هذا حيتاجه ما اجتاه ومهماهتا التزاماهتا توضيح عن العليا اإلدارات عجز -

 هذه أبن املهدد وشعورهم الشاملة اجلودة قيادة طلنم اجلديدة األدوار تفهم عن الوسطى اإلدارات عجز -

 .العمل إجناز يف قوهتم ستفقد الفلسفة

 الزابئن حاجات وإغفاهلا للجودة مهمة ألهنا هبا، واإلهتمام للجودة الداخلية الفعاليات على العايل الرتكيز -

 .ورغباهتم اخلارجيني

  2.الشاملة اجلودة إدارة لنظام الفعال التطبيق سبل استلهام على القادرة البشرية الكفاءات وفرة عدم -

 .املؤسسة يف اجلودة ضبط يف اإلحصائية األنظمة تطبيق يف الالزمة التدريبية املهارات نقص -

  3.الفشل من واخلوف املسؤولية تفادي إىل امليل -

  .املدير يف الثقة وفقدان الوقت ضيق -

 

                               
 .492، ص2002مهدي السامرائي، إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجيو اخلدمايت، دار جرير للنشر، االردن  - 1
 .241خيضر كاظم محود، مرجع سبق ذكره، ص - 2

 .71 ص ،2008أساسيات إدارة اجلودة الشاملة ،دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر  نصر، أبو مدحت - 3
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 أداء على املنعكسة االجيابية األاثر من ابلعديد الشاملة اجلودة إدارة تازمت :الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مزااي -2

  1:يلي فيما املزااي أبرز تلخيص وميكن املؤسسة،

  .اإلنتاجية بنسب اإلرتقاء -

  .ابلرحبية اإلرتقاء -

  .العمل دوران معدل وتقليل التنظيمية ابلفاعلية اإلرتقاء -

  .الزبون رضا حتقيق -

  .السوقية احلصة توسيع أي الزابئن من داملزي جذب -

  .اجلودة ملشاكل النظامية احللول تقدمي -

  .اجلهود وتنسيق األنشطة تكامل -

  .املالية والناحية والطاقة التشغيل ساعات مستوى على الفاقد أو التلف تقليل -

  .املنتجات تصاميم يف مستمر تطوير-

  .العاملني لدى ليةابملسؤو  والشعور الفعلي اإلحساس بناء -

  .اجلماعي والعمل التنافسية امليزة حتقيق -

 

 

                               
 . 97-98ص  ،  2007عمان، الشروق، دار واملعولية، الشاملة اجلودة إدارة البداوي، اجمليد عبد احلميد عبد - 1
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 .إليزو اباملطلب السادس: عالقة إدارة اجلودة 

، يرون أن العالقة بني املفهومني هي عالقة تكامل و 9000إن أغلب الباحثني يف إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو      

هي نظام  9000ارة للجودة من منظور شامل، يف حني أن إيزو إنسجام، حيث أن إدارة اجلودة الشاملة هي إد

 .املية موثقةارة اجلودة و تقوم على مواصفات عإلد

 ( العالقة بني اإليزو و إدارة اجلودة الشاملة.2-1جدول رقم)

 

 

 

 

 1يوسف حجيم الطائي، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية و اخلدماتية. :املصدر

كوهنا عبارة عن فلسفة وتوجه فكري وثقافة  السابق يتبني إن إدارة اجلودة الشاملة أكثر مشوال  من اجلدول     

إليزو على عناصر املواصفة املختلفة املتعلقة ابجلودة وعلى اتنظيمية جديدة تسعى إىل التحسني املستمر، بينما تركز 

إليزو ولكنها مل تبدأ بعد ايت حتصلت على شهادة مدى اإللتزام بتطبيقها وتوثيقها، فهناك العديد من املؤسسات ال

بتبين إدارة اجلودة الشاملة، والعكس صحيح إذ ميكن للمؤسسة أن تطبق إدارة اجلودة الشاملة دون أن حتصل على 

 إليزو.اشهادة 

                               
 .365ص 2009ائي، نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية و اخلدماتية، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان ، األردن،يوسف حجيم الط - 1



 مفاهيم و خصائص إدارة اجلودة الشاملة و أثرها على اسرتاتيجية املؤسسة اإلقتصادية     ألول: الفصل ا
 

41 
 

ما يسعى نظام اجلودة العاملي إىل توفري مستوى جودة ذي طابع عمومي عاملي وليس خاصا مبؤسسة معنية، أ     

إدارة اجلودة الشاملة فهي هنج إداري وفلسفة تنظيمية عامة وشاملة، وهتدف إىل حتقيق إسرتاتيجية املؤسسة املرتكزة 

 على إتباع حاجات عمالئها ورغباهتم . 

إليزو من حيث إحداث الرضا لدى العميل إىل جانب اومنه تعترب إدارة اجلودة الشاملة أكثر حتديدا من نظام      

الرغم من وجود مضامني ومرتكزات وأسس ذات طابع عام إلدارة اجلودة الشاملة، خيتلف تطبيقها من  ذلك على

حيث مداه من منظمة ألخرى. مبعىن أن ككل منها منوذجا خاصا هبا خيتلف عن مناذج املنظمات ألخرى، يف حني 

اخلصوص كما  ابلعمومية وليس  إليزو تطبق نفس القواعد اليت تتصفاأن مجيع املنظمات اليت حازت على شهادة 

 هو احلال يف إدارة اجلودة الشاملة.

إليزو إىل التعامل غري املباشر العميل، وذلك من خالل تطبيق املعايري اهتدف املؤسسات احلائزة على شهادة      

عامل املباشر مع الدولية للجودة يف منتجها، يف حني أن املنظمات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة ، هتدف إىل الت

العمالء، من خالل الدراسات امليدانية حلاجاهتم ورغباهتم وتطلعاهتم. والشكلني املوالني يوضحان العالقة بني إدارة 

  إليزو.ا اجلودة الشاملة و

 

 

 

 

 

 (:  العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو.10-1شكل رقم )
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 1دة الشاملة.زيد منري عبوي ، إدارة اجلو املصدر: 

 (: العالقة بني إدارة اجلودة و اإليزو.11-1شكل رقم )

  

 

 

 
 

 

 2.علي السلمي، إدارة اجلودة الشاملة و متطلبات التأهيل لإليزو املصدر:

 

 .االقتصادية املؤسسة ماهيةاملبحث الثالث: 

                               
 .126، ص 2006زيد منري عبوي ، إدارة اجلودة الشاملة، دار الكنوز، األردن،  - 1
 .96 ، مرجع سبق ذكره، صعلي السلمي، إدارة اجلودة الشاملة و متطلبات التأهيل لإليزو - 2

TQM 
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 إرتكاز نقطة متثل وهي صادية،االقت العناصر ودمج جتميع فيها يتم إنتاج خلية اإلقتصادية املؤسسة تعترب     

 جوانبه على التأثري خالل من وذلك كان إقتصاد أي يف والنمو التنمية إحداث أجل من رئيسية وأداة اجملتمع

 .االقتصاديني والباحثني املفكرين من للعديد حمورا جعلها ما وهو الطرق، بشىت املختلفة

 أهم وذكر تعريفها، خالل من اإلقتصادية ابملؤسسة علقةاملت النقاط خمتلف إىل سنتطرق املبحث هذا ويف     

 إىل تسعى اليت األهداف وكذلك البقاء، هلا تضمن اليت والوظائف أنواعها وخمتلف هبا تتميز اليت اخلصائص

 .بلوغها

 .وخصائصها االقتصادية املؤسسة تعريف :األول املطلب

 :وخصائص تعاريف بعدة االقتصادية املؤسسة متيزت

 فنذكر واحد تعريف على تقتصر مل فهي ،عدة تعاريف االقتصادية للمؤسسة :االقتصادية املؤسسة يفتعر  -1

 :منها

 من وتتكون الذاتية و ابالستقاللية تتمتع خاص واقعي كيان هلا أموال و أفراد جمموعة" هي املؤسسة - 

 1". املؤسسة غاية حتقيق سبيل يف تعيينها يتم خمتلفة عناصر

 

 

                               
  . 19ص ،2007 والتوزيع، عمان، للنشر اجلامعية املؤسسات جمد ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات وتنمية إدارة جواد، نبيل - 1
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 عوامل بني اجلمع خالل من معينة سوقية قيمة إجياد منه اهلدف معني، إنتاجي تنظيم" : هي ةاملؤسس  - 

  1"اإلنتاج وتكاليف الكلي اإليراد بني الفرد من املتحصل الربح لتحقيق السوق يف بيعها تتوىل مث معينة إنتاجية

 عوامل دمج هدفه معني، يوإجتماع قانوين إطار يف ماليا مستقل إقتصادي تنظيم كل": هي املؤسسة  -

 شروط ضمن وهذا مالئمة، نتيجة حتقيق بغرض آخرين إقتصاديني أعوان مع وخدمات سلع تبادل أو اإلنتاج

  2".نشاطه ونوع حلجم وتبعا فيه، يوجد الذي والزماين املكاين احليز ابختالف ختتلف إقتصادية

 من جمموعة تتخذ إجتماعية كوحدة تعترب لكنو  اإلنتاج، عوائد ومركز إنتاجية وحدة": هي املؤسسة  -   

  ".أهدافها جممل لتحقيق وكذلك األسواق من عدد أكرب اقتحام أجل من القرارات

 لعرضها اإلنتاج عملية يف تستعملها اليت ومالية، ومادية بشرية بوسائل مرفقة إقتصادية منظمة": هي املؤسسة -

 3".وخدمات سلع شكل على السوق يف

 مبمارسة تقوم إقتصادية، وحدة عن عبارة املؤسسة أبن نستخلص أن ميكن السابقة عاريفالت خالل من

 إطار يف تشارك والبشرية املادية الوسائل من جمموعة تضم أهنا كما وإجتماعي، قانوين إطار يف إقتصادي نشاط

 ابلتخزين تقوم جاإلنتا  عملية إىل ابإلضافة السوق، إىل موجهة وخدمات سلع إنتاج أجل من ومهيكل منظم

 املؤسسة وجدت اليت األهداف وبلوغ حتقيق أجل من خمتلفة إقتصادية شروط وفق وهذا والشراء، والبيع والتوزيع

 .أجلها من

 

 
                               

 .24 ص ،2006، 4الطبعة اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،املؤسسة إقتصاد الصخري، عمر - 1
 .10 ص ،  1998الثانية، الطبعة اجلزائر، العامة، احملمدية دار ة،املؤسس قتصادإعدون، دادي انصر - 2

3 -Lasary, économie de l’entreprise, ouvrage imprimé à compte d’auteur2001, p 07. 
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 .االقتصادية املؤسسة خصائص -2

  1:منها ونذكر اإلقتصادية املؤسسة هبا تتميز اليت اخلصائص من جمموعة استخالص ميكن سبق ما خالل من     

 واجباهتا  حيث من أو والصالحيات، للحقوق امتالكها حيث من مستقلة قانونية شخصية للمؤسسة -

 .ومسؤولياهتا

  .أجلها من وجدت اليت الوظيفة وأداء اإلنتاج على القدرة -

 على وقادرة كافية   وعمالة مواتية سياسية وظروف كاف متويل من هلا يكفل مبا البقاء على املؤسسة قدرة -

 .الظروف مع نفسها فتكيي

 اخلاصة  أهدافها تضع مؤسسة فكل العمل، وأساليب الربامج، السياسات، لألهداف، الواضح التحديد -

 (.معني أعمال رقم وحتقيق لإلنتاج ابلنسبة ونوعية كمية أهداف) حتقيقها إىل تسعى هبا،

 طريق عن وإما عتمادات،اإل طريق عن إما ذلك ويكون عملياهتا تستمر لكي املالية املوارد ضمان -

 .الظروف حسب العناصر كل بني اجلمع أو القروض أو الكلية اإليرادات

 كانت فإذا منعزلة توجد ال كوهنا له وتستجيب فيه، وجدت الذي حمليطها مواتية املؤسسة تكون أن البد -

 أن ميكن معاكسة كانت إذا أما الظروف، أحسن يف مهامها أداء تستطيع فإهنا اخلارجي حميطها مع متأقلمة

 .أهدافها وتفسد املرجوة عملياهتا تعرقل

 الدخل ومنو اإلنتاج  يف مسامهتها إىل فباإلضافة االقتصادي، اجملتمع يف أساسية اقتصادية وحدة املؤسسة -

 .األفراد من العديد رزق مصدر املؤسسة تعد وعليه األجور، ورفع األرابح لتحقيق مصدر فهي الوطين

                               
 .26- 25ص  ذكره، سبق مرجع ،صخري عمر - 1
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 .االقتصادية املؤسسات أنواع :ثاينال املطلب

 :منها نذكر للتصنيف خمتلفة معايري وفق اإلقتصادية للمؤسسات وأشكال أنواع هناك

  1:وهي القانوين للشكل تبعا املؤسسات أنواع -1

 :أمهها مزااي املؤسسات من النوع وهلذا عائلته أو الشخص ميتلكها اليت املؤسسات وهي  :فردية مؤسسات .أ

  .واإلنشاء التنظيم يف ولةالسه -

 على له  دفاعا يكون وهذا املؤسسة أعمال نتائج عن واألخري األول املسؤول هو املؤسسة صاحب -

 .وجد بكفاءة العمل

 القرار واختاذ العمل يسهل وهذا املؤسسة وتسيري وتنظيم إبدارة لوحده يقوم الذي هو املؤسسة صاحب -

 .شركاء وجود عن تنجم اليت املشاكل من الكثري يبعد كما

 بتقدمي منهم كل ليلتزم أكثر، أو شخصني إىل ملكيتها تعود اليت املؤسسة أهنا على وتعرف: الشركات . ب

 :قسمني إىل النوع هذا وينقسم خسارة، أو أرابح عنها ينشأ قد العمل أو املال من حصة

  التوصية  ذات ؤسساتوامل البسيطة، التوصية مؤسسات التضامن، كمؤسسات :األشخاص مؤسسات 

 .احملدودة

  املسامهة ومؤسسات ابألسهم، التوصية كمؤسسات :األموال مؤسسات.   

  :امللكية لطبيعة تبعا املؤسسات أنواع -2

 :يلي ما التصنيف هذا عن ينتج      

                               
 . 27ص ، ذكره سبق مرجع ،صخري عمر - 1
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 :مثل اجملتمع ابسم الدولة إىل ملكيتها تؤول اليت املؤسسات تلك هي :العمومية املؤسسات .أ

  1.تسيريها قواعد حتدد متميزة قوانني وفق وتدار والبلدية والوالئية الوطنية اتاملؤسس

 أشخاص، شركات،)األفراد جمموعات أو للفرد ملكيتها تعود اليت املؤسسات وهي :اخلاصة املؤسسات . ب

  2(....أموال شركات

 والقطاع اخلاص للقطاع مشرتكة بصورة ملكيتها تعود اليت املؤسسات تلك هي :املختلطة املؤسسات . ت

 .العام

  :اإلقتصادي للطابع تبعا املؤسسات أنواع -3

  3:إىل األنواع هذه منيز وعليه إقتصادية ملعايري تبعا املؤسسات تصنيف ميكن      

 :إىل بدورها تنقسم حيث :الصناعية املؤسسات .أ

  .تاهليدروكربوان ومؤسسة والصلب، احلديد كمؤسسة :ثقيلة صناعية مؤسسات -

  .واجللود النسيج كمؤسسة :واخلفيفة التحويلية الصناعية املؤسسات -

 ومؤسسات  التامني مؤسسات كالبنوك، املالية ابلنشاطات تقوم اليت املؤسسات هي :املالية املؤسسات -

 .اإلجتماعي الضمان

 ثالثة بتقدمي  تقومو  إصالحها أو األرض إنتاجية بزايدة هتتم اليت املؤسسات هي :الفالحية املؤسسات -

 .السمكي اإلنتاج النبايت، اإلنتاج احليواين، اإلنتاج :اإلنتاج من أنواع

                               
 15.ص ،  2001اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان املؤسسة، يف اإلنتاجية اقاتللط االقتصادي الرشيد طرطار، أمحد - 1
 . 28 ص ذكره، سبق مرجع صخري، عمر - 2
 . 27 ص ذكره، سبق مرجع عدون، دادي انصر - 3
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 .والتجزئة  اجلملة كمؤسسات التجاري ابلنشاط تقوم اليت املؤسسات هي :التجارية املؤسسات -

 الربيد النقل، كمؤسسات معينة خدمات تقدم اليت املؤسسات هي :اخلدماتية املؤسسات . ب

 ...العلمية األحباث ومؤسسات اجلامعية املؤسسات واصالت،وامل

  :حلجمها تبعا املؤسسات أنواع -4

 يف إختالف وهناك األعمال، ورقم العمال، وعدد املال، رأس قيمة :منها نذكر عوامل بعدة احلجم يتحدد      
 النمو ومراحل االقتصادي، التطور تومستواي واملوارد، اإلمكانيات، بتباين دولة كل من املعتمدة التصنيف معايري

 :التايل اجلدول خالل من اجلزائر يف املعايري لتصنيف نتعرض سوف وهلذا أخرى، إىل دولة من
 .حلجمها تبعا اجلزائرية اإلقتصادية املؤسسة تصنيف ميثل(: 3-1جدول رقم ) 

 
 

  1.متويلها ومشكالت واملتوسطة الصغرية املؤسسات خويل، رابح املصدر:
 .االقتصادية املؤسسة وظائف  :الثالث ملطلبا

 هلا تضمن اليت الوظائف من مبجموعة قيامها من البد أجلها، من أنشئت اليت أهدافها املؤسسة حتقق حىت     

 :فيمايلي إجيازها وميكن التنافسية، قدرهتا على واحلفاظ السوق، يف واالستمرارية البقاء

  1:منها مهام عدة يف الوظيفة هذه ختتصر: (اإلمداد) التموين وظيفة -1

                               
 . 37ص ،  2008اجلزائر، .والتوزيع  والنشر للطباعة ايرتاك متويلها، ومشكالت واملتوسطة الصغرية املؤسسات خويل، رابح 1
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  .ابلطلب التنبؤ املخزون، مراقبة -

  .اإلنتاج قسم احتياجات وحتديد تقدير -

  .أحسنها واختيار املمكنة التوريد مصادر خمتلف حتديد -

 :منها مهام عدة يف الوظيفة هذه ختتصر  :التخزين وظيفة -2

  .املوارد وحفظ ترتيب -

  .الواردة رداملوا وترقيم ترميز -

  .املخزون حركة متابعة -

  .واملادي احلقيقي اجلرد وأجراء إقامة -

 ذلك بعد لتصبح املادية األشياء ومواصفات خصائص يف تغيري عملية عن عبارة هي  :اإلنتاج وظيفة -3

 2:منها مهام عدة يف الوظيفة هذه وختتصر للمستهلك، كبرية فائدة ذات جديدة مواصفات و خصائص

  .اإلنتاج جودة وفريت -

  .اإلنتاج ختطيط -

  .العمل برامج متابعة -

  .املنتجات على املواصفات و التصاميم و ابألحباث القيام -

  3:منها نذكر مهام عدة يف الوظيفة هذه ختتصر :املالية الوظيفة -4

                                                                                                   
 . 12 ص ،  1998،اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان املؤسسة، إقتصاد عرابجي، امساعيل - 1
 . 41 ص ذكره، سبق مرجع صخرى، عمر - 2
 . 13 ص ذكره، سبق مرجع عرابجي، امساعيل - 3
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  .إستخدامها جماالت وحتديد املالية اإلحتياجات تقدير -

  .التمويل كيفية وحتديد أحسنها واختيار ملختلفةا التمويل مصادر حتديد -

  .األموال هذه استغالل خالهلا من سيتم اليت والكيفيات الطرق أحسن حتديد -

  1:يلي فيما تكمن اإلقتصادية املؤسسة يف كبرية أمهية ذات الوظيفة هذه تعترب  :التسويق وظيفة -5

  .طريقة فهي فيه، توجد الذي واإلجتماعي اإلقتصادي احمليط على املؤسسة انفذة تعترب أهنا -

 .مسبقا املسطرة وأهدافها مصاحلها على للحفاظ معها وتتكيف السوق، يف احلاصلة التغريات على تطلع -

  .السوقية حصتها على احلفاظ لغرض وهذا السوق مستلزمات توفر -

  .واحمللية الدولية األسواق غزو -

  .املعيشة مستوى حتسني -

  .والسعر ابملنتوج اخلاصة ابملعلومات التزود -

  :يلي فيما الوظيفة هذه أهداف تلخيص ميكن :البشرية املوارد إدارة وظيفة -6

  .العالية الكفاءات ذات اخلبرية العاملة القوة وتوفري إجياد -

 هذه حتقق وحىت  املردودية تنظيم شأهنا من واليت معنوية أو مادية كانت سواء املثلى العمل ظروف توفري -

 :منها نذكر املهام من مبجموعة الوظيفة تقوم األهداف

  .العاملة القوى ختطيط -

                               
 . 86 ص ،  1998اجلزائر، اجلامعية، الطباعة مركز املؤسسة، قتصادإ الشيخ، داوي - 1
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  .األجور سياسة ووضع ختطيط -

 . (املناسب املكان يف املناسب الرجل) والتنصيب اإلختيار ختطيط -

 .اإلقتصادية املؤسسة أهداف :الرابع املطلب

 عليها أحسن، بشكل مهامها أتدية من املؤسسة هذه تتمكن وحىت تاجاإلن لتسيري مركز االقتصادية املؤسسة     

 :إىل األهداف هذه تصنيف وميكن املسطرة، أهدافها بلوغ لضمان وحمددة دقيقة قرارات تتخذ أن

  1:وهي :االقتصادية األهداف -1

 أدىن مستوى ققحت أن استطاعت إذا إال يتم أن ميكن ال الوجود يف املؤسسة استمرار إن :الربح حتقيق  .أ

 الربح يعترب ولذلك أخرى، مؤسسات أمام والصمود نشاطها وتوسيع ماهلا رأس رفع إمكانية هلا يضمن الربح، من

 هبا والعاملني املؤسسة مالكي بني يتحقق الذي التفهم وبقدر اإلقتصادية املؤسسة لصحة األساسية املعايري بني من

 .ذلك يتحقق ما بقدر والوجود العمل يف استمرارهم لتحقيق ضروري الربح أن على

 أو املادي إنتاجها بيع أو تصريف عملية عرب مير لنتائجها املؤسسة حتقيق إن :اجملتمع طلبات حتقيق . ب

 احمللي املستوى على سواء به املوجودة اجملتمع طلبات تغطي فهي البيع بعملية القيام وعند تكاليفها لتغطية املعنوي

 .األرابح وحتقيق اجملتمع تغطية :الوقت نفس يف هدفني حتقق االقتصادية املؤسسة أن القول كنمي لذلك الدويل أو

 اجليد التخطيط بواسطة إنتاجيتها ورفع اإلنتاج لعوامل الرشيد ابالستعمال ذلك يتم :اإلنتاج عقلنة . ت

 إىل املؤسسة تسعى وبذلك امجالرب  أو اخلطط هذه تنفيذ عملية مراقبة إىل ابإلضافة والتوزيع لإلنتاج والدقيق

 .أخرى جهة من واجملتمع جهة من ألصحاهبا ومالية اقتصادية مشاكل يف الوقوع تفادي

                               
 . 17ص ذكره، سبق مرجع عدون، دادي صران - 1
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  1:وهي: االجتماعية األهداف -2

 حيث نشاطها من األوائل املستفيدين من املؤسسة يف العمال يعترب :األجور من مقبول مستوى ضمان .أ

 العنصر العمال يعترب إذ وشرعيا، قانونيا مضموان حقا املقابل هذا يعتربو  فيها، عملهم مقابل أجرا يتقاضون

 النظام وطبيعة املؤسسة طبيعة حسب واإلرتفاع اإلخنفاض بني ترتاوح األجور هذه أن إال املؤسسة، يف احليوي

 بتلبية له يسمح األجر من مستوى للعامل تضمن الدولة طرف من قوانني حتدد ما وغالبا السائد، اإلقتصادي

 .املضمون األدىن ابألجر يسمى ما وهذا بقائه، على واحلفاظ احلاجات

 االستهالكية العادات يف ابلتصرف عادة اإلقتصادية املؤسسة تقوم :معينة إستهالكية أمناط إقامة. ب

 اإلشهار طريق عن أذواقهم يف التأثري بواسطة أو جديدة منتجات بتقدمي وذلك اجملتمع، طبقات ملختلف

 غري يف تكون قد استهالكية عادات يكسب اجملتمع جيعل ما وهذا جديدة، أو قدمية ملنتجات سواء لدعاية،وا

 .املؤسسات صاحل يف وتكون أحياان صاحلهم

 قد أشخاص، بني وإجتماعية مهنية عالقات املؤسسة داخل تتوفر :العمال ومتاسك تنظيم إىل الدعوة. ت

 لضمان احملددة الوسيلة هو والتماسك التفاهم أن إال والسياسية، االجتماعية موانتماءاهت العلمية مستوايهتم ختتلف

 .أهدافها وحتقيق للمؤسسة املستمرة احلركة

 لتحقيقه تسعى ما بني ومن العمال، وترفيه تكوين قصد جهودا املؤسسة تبذل :الرايضية والثقافية األهداف -3

  2:نذكر

 .مستواهم بتحقيق والرضا الفكري املستوى على أتثري من ملاله انظر  :وثقافية ترفيهية وسائل توفري .أ

                               
 .18-17 ص ذكره، سبق مرجع عدون، دادي انصر - 1
 .19 ص ذكره، سبق مرجع عدون، دادي انصر - 2
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 اإلنتاج وسائل تشهده الذي السريع التطور مع خاصة :القدامى ورسكلة املبتدئني العمال تدريب . ب

 والطرق اجلديدة، اآلالت على القدامى ورسكلة اجلدد العمال تدريب على جمربة فهي وابلتايل تعقيدها، وزايدة

 .لإلنتاج احلديثة

 داخل يصيبه ما عادة الذي امللل من التخلص من العمال يتمكن حىت :للرايضة أوقات ختصيص . ت

 .العمل على وحتفزه لتشجيعه وكذا املؤسسة

 

 

 

  1:وهي :التكنولوجية األهداف -4

 يةبعمل خاصة مصلحة أو إدارة توفري على عمدت املؤسسات يف احلاصل التطور مع  :والتنمية البحث .أ

 .األرابح من عالية نسبة إىل لتصل أمهية تزداد مبالغ العملية هلذه وترصد علميا، اإلنتاجية والطرق الوسائل تطوير

 يف وزن من متثله ملا التكنولوجي والتطوير البحث جمال يف وخاصة :الدولة سياسات مساندة . ب

 .منها الضخمة خاصة جمموعها،

 

 

 

                               
 .20 ص نفس املرجع السابق، عدون، دادي انصر - 1
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 :خالصة

 حتدث أن إبمكاهنا اليت البوابة تعترب الشاملة اجلودة إدارة أن نستنتج الفصل هذا يف دراسته مت ما خالل من     

 احلديث األسلوب إىل التقليدي األسلوب اإلداري من وحتويلها املؤسسة، داخل التنظيمية الثقافة يف جذري تغيري

 .اخلدمة أو للمنتج عالية جودة مستوى حتقيق خيدم الذي

 يف العمل وجماالت الوظائف كل يشمل التغيري هذا أن حيث الشاملة، اجلودة إدارة أمهية تتجلى هنا ومن     

 املدى على النجاح لتحقيق لألداء الكلي املستمر والتحسني والتعاون اجلماعي العمل على معتمدا املؤسسة،

 .الطويل

 قدرة على كالعمل  الفوائد من العديد هلا اتاملؤسس قبل من العاملية القياسية املواصفات تطبيق أن نشري كما      

 والوضوح، الدقة من كبرية على درجة تكون عمل وإجراءات سياسات إتباع خالل من التنافس على التنظيمات
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 قوية عالقات بناء إىل إضافة والعمليات، تسجل اإلجراءات اليت الواثئق من متكاملة جمموعة تكوين وكذلك

 .املختلفة املؤسسات قبل من الرحبية املستهدفة حتقيق العمالء، مع ومتينة

إن املؤسسات اإلقتصادية اليوم ال ميكنها أن تعمل مبعزل عن  بيئتها بل تؤثر و تتأثر بطبيعة البيئة اإلقتصادية      

فهي تشكل النواة االساسية يف اإلقتصاد من خالل تلبية متطلبات و حاجات زابئنها، و إرضاء رغباهتم بتقدمي 

 جات ذات جودة و نوعية جيدة.منت
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 : متهيد

أثر تطبيق ة املطروحة حول ية لإلجابة على اإلشكاليدانيما ملا قدمناه يف اجلانب النظري قمنا بدراسة ميتدع     

ك ط الضوء على تليقي تسليا الفصل التطبهذ، سنحاول يف  املؤسسة اإلقتصادية على أداءإدارة اجلودة الشاملة 

م هي من أاليت ه" مبستغامن و  ظهرةد " املطاحن الكربى لليجي " و ابلتحديجممع " مت يقدمهاااللتزامات اليت 

بنظام إدارة ا هلتزامإا جراء هي اليت حتصل علاياملزا هي د يف املقابل ، أو مايجي " و ماذا تستفيمت"فروع جمموعة 

 .اجلودة

 لية:و سنحاول يف هذا الفصل عرض املباحث التا

 .املبحث األول: املنهجية املتبعة يف دراسة احلالة

 .املبحث الثاين: التعريف ابملؤسسة ابملطاحن الكربى للظهرة

 .املبحث الثالث: تطبيق نظام اجلودة ابملطاحن الكربى للظهرة

 .املبحث الرابع: حقيقة إدارة اجلودة ابملطاحن الكربى للظهرة
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 تبعة يف دراسة احلالة.املبحث األول: املنهجية امل

هتمامنا يف هذا املبحث منصبا على إبراز املنهجية املتبعة يف دراسة احلالة و ذلك بتحديد أسباب اسيكون      

 إختيار دراسة احلالة املنهجية  املتبعة مصادر مجع املادة العلمية و أدوات مجع البياانت.
 املطلب األول: أسباب إختيار املوضوع.

 إختيار دراسة احلالة بشكل رئيسي إىل:تعود أسباب 

أمهية القطاع الصناعي، حيث أن هذا القطاع جند فيه كفاءات اليت هلا القدرة على اإلبداع و اإلبتكار و  - 

 حتقيق التميز.

إلعتبار مؤسسة املطاحن رائدة يف جمال حتويل احلبوب يف اجلزائر و توفرها نظام إدارة اجلودة، و حصوهلا  -

، و ذلك إبعتبار ان اجلودة تعد أحد العوامل اليت تضيف مزااي تنافسية 2006سنة  ISO 9001ة على شهاد

 للمؤسسة و حتسن من أدائها.

تواجه منافسة شديدة خاصة من املستوردين و  اليت كون أن املطاحن الكربى للظهرة من املؤسسات  -

 الصناعيني اخلواص.

 انت امليدانية:املطلب الثاين: منهجية و أدوات مجع البيا

  :منهجية الدراسة 

من أجل حتقيق أهداف الدراسة و الربهنة على الفرضيات حبتنا إعتمدان املنهج الوصفي التحليلي و الذي 

 يعرف أبنه طريقة يف البحث تتناول أحداث و ظواهر و ممارسات موجودة متاحة للدراسة و القياس.

 أدوات مجع الباانت امليدانية: -

إدارة اجلودة ادة العلمية امليدانية استخدمنا أساسا املقابلة واملالحظة بغية معرفـة واقـع و حقيقـة جلمع امل       

 .يف املؤسسة ميدان الدراسة  الشاملة
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 .أوال: املقابلة

 هنا:ستعملنا املقابلة و اليت ميكن تعريفها أبا

خرى متثل شخص أو عدة اشخاص و "حوار او حمادثة أو مناقشة تكون بني الباحث عادة و بني جهة ا     

 .ذلك بغرض التوصل إىل معلومات يف ضوء أهداف معنية"

حيث مت استعمال املقابلة للحصول على املعلومات و ذلك من خـالل مقابلـة بعـض املسـؤولني يف أقسام      

  :دف إىلهتـة ،وكانـت األسـئلة املطروح و املخرب إدارة املوارد البشرية  ، اإلنتاج، إدارة اجلودة 

 .؟ هل املؤسسة متتلك نظام خاص ابجلودة -

  . ابملطاحن الكربى للظهرة يقاس هبا األداءمعرفة الطريقة اليت  -

 تو اشتمل  معرفة هل إلدارة اجلودة الشاملة دور يف التحقيق األداء املتميز ابملطاحن الكربى للظهرة -

 .مـن احملـاور الـذي يتضـمن بـدوره جمموعة من األسئلة على عدة أجزاء وكل جزء حيتوي على عدد أسئلة املقابلة

 :اثنيا : املالحظة  

لبيانـات ، فأثناء ا من دور مكمل للمقابلـة مـن مجـع مت كذلك استعمال املالحظة يف دراستنا و ذلك ملا هل     

علـق بسلوكيات العاملني جتولنا يف أقسام و إدارات و ورشات املؤسسة سـجلنا العديـد مـن املالحظـات الـيت تت

ومدى تنظيم العمل و الرتتيب الداخلي للمكاتـب و عالقـات العمـال برؤسـائهم و معرفة مدى مالئمة بيئة العمل 

 . ألداء األعمال و لقد أتكد لنا من خـالل املالحظـة صـدق إجابـات األفراد على العديد من أسئلة املقابلة

 

 .الدراسة ميدان ةابملؤسس التعريف: الثاين بحثامل
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 و "متيجي"  فروع جمموعة أهم من تعترب اليت و ، مبستغامن " للظهرة الكربى ابملطاحن" امليدانية الدراسة متت     

بوالية  املوجود " للظهرة الكربى املطاحن" فرعه على الرتكيز للمجمع، مث عام املبحث عرض هذا سيتم يف 

 إليها. يرمي اليت فاألهدا و املهام أهم ذكر مع ، مستغامن

 " .متيجي " جملمع عام تقدمي : األول املطلب

 حملة اترخيية عن اجملمع: -1

 صناعة اذا وجل  ميدان ، " متيجي" امسه حتمل اليت الصناعية اجملموعة "متيجي حسني " السيد أسس      

 و ، املغاربة الوكالة اسم ة حتتالغذائي الصناعات جمال يف التجارية الت للتعام شركة إبنشاء التسعينات يف احلبوب

 و اجلزائر يف الزراعية املنتجات جمال يف االستغناء عنه ميكن ال شريكا قصري ظرف يف املؤسسة هذه أصبحت قد

 أكثر بصفة "متيجي" جمموعة ، مث تدعمت العاملية الدقيق لألسواق تتبع و الرشيدة اإلدارة بفضل اخلارج يف حىت

 املطاحن تسمى   2002مبستغامن سنة  جديدة إنشاء مؤسسة و احلبوب حتويل لوجياتكنو  جمال يف ابالستثمار

 السفينة." ابسم املشهورة "للظهرة الكربى

 إنتاج مع تكلفة عالية بقدرة يتمتع طراز احدث من للسميد مصنع و مطحنة يضم الذي الضخم اجملمع هذا     

 .البالد يف ذائيةالغ للصناعة اجملمعات اكرب و أهم من جتعله تنافسية

 سابقني على فرعني ابحلصول توسعها يف جديدا ميداان "متيجي" جمموعة اقتحمت 2005 سنة بداية مع و     

 و ، "سيق مطاحن" مبغنية و " النشاء مصنع" : مها و طويلة مفاوضات بعد بلعباس بسيدي  الرايض جملموعة 

 .قررهتا احلكومة اليت عموميةال االقتصادي للمؤسسات التامة اخلوصصة إطار يف ذلك

 بفضل العمل اجلزائر يف احلبوب حتويل جمال يف الرائدة مكانتها يوم بعد يوما "متيجي" جمموعة و لقد اثبت     

 . املوارد البشرية و اإلنتاج أجهزة حيث من هائلة استثمارات إىل ابإلضافة سنوات لعدة الدءوب
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الغرب اجلزائري من احلبوب و مشتقاته يف أقرب اآلجال، و هي  و هي تطمح إىل تغطية مجيع حاجيات      

 على فقط ، ليس عملها جماالت الزايدة يف حتقق و حققت اليت املؤسسات بني من "متيجي" مؤسسة تعترب

  1 .الوطين املستوى على بل احمللي املستوى

 .الفروع جملتمع متيجي أهم -2

 حققت جمال املعدات اإلنتاجية و يف توظيف اخلربات الكفؤة، النشاط و االستثمارات يف من مدة بعد     

 من فكان ، عملياهتا تكثيف و نشاطها توسيع ى إىل أد ما هو و اجلودة عايل أداء و هامة اجنازات اجملموعة

 اجملموعة فروع أهم من و اجلزائري الغرب كامل عرب احلاجات لتلبية مساعدة  أخرى وحدات إنشاء الضروري

 املغاربية، مصنع النشاء مبغنية، مطاحن سيق، املطاحن الكربى للظهرة. الوكالة

يف  مقرها يوجد ، سنوات عشر من أكثر منذ أسست التصدير و لالسترياد مؤسسة هي: املغاربية الوكالة -أ

 . املنتوجات الغذائية ميدان يف التجارية التعامالت يف متخصصة هي و اجلزائري ابلغرب مستغامن مدينة

 تستخدم الوكالة ، التجارية التعامالت حجم مع الدولية املوانئ اكرب يف معرتف هبا اآلن وكالة املغاربيةال

 برهنت معتربة، تقنية مزودة بوسائل يه و الدويل القانون و التجارة يف ين خمتص بينهم من شخصا عشرين املغاربية

 من الوكالة املغاربية ،تعد حد أقصى إىل بتطوير قدراهتا و اأعماهل جمال يف التامة االستقاللية على عزمها عن الوكالة

 . الشمالية إفريقيا يف حىت و املغرب العريب يف االسترياد للتصدير الشركات أهم بني

 . النب، الشاي ، احلبوب : املنتجات أصناف من ثالث على نشاطها تركز

صناعيا  جممعا األساسيةو هو  مشتقاهتا و الذرة حتويل يف خيتص هذا املصنع : مبغنية النشاء مصنع -ب

 الغرب اجلزائري،و يرتبع أقصى يف مبغنية الصناعية املنطقة يف ملغنية النشاء مصنع يقع ، اجلزائر يف نوعه من فريدا

                               
1 -www.groupemetidji.com 
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 ومتخصص مؤهل تقين بطاقم مؤطرين شخص 200 حوايل به ويعمل هكتارات 10 من أكثر على املصنع هذا

  . للغاية

اجملاالت  يف استعماهلا أيضا ميكن واليت الغذائية و الزراعية الثانوية واملنتجات املنتجات من يوفر جمموعة

 ختزين قدرة و يتوفر على ، الدكسرتين، الغلوكوز شراب ، النشاء : يلي فيما املنتجات هذه تتمثل واملنزلية الصناعية

 بسعة الكاملة املواد ختزين إىل مساحات ةابإلضاف طن 12000 ل تتسع واليت الذرة ختزين صوامع بواسطة معتربة

 .طن 5000

 ،"متيجي" جملمع  هاما فرعا متثل و سيق ملدينة الصناعية املنطقة يف " سيق مطاحن" تقع: سيق مطاحن -ج

 : يف تتمثل اليت و اهلائلة الصناعية إمكانياهتا يف هاما دورا تلعب جتعلها التخزينية و أن قدراهتا اإلنتاجية إذ

 . اليوم يف طن 400 ب تقدر اللني للقمح حتويل قدرة ذات الدقيق إلنتاج نةمطح  -

 . اليوم يف طن 440 ب تقدر الصلب القمح حتويل قدرة ذو األمسدة إلنتاج السميد مصنع -

 احلبوب. من طن 125000 ب تقدر ختزين قدرة ذات احلبوب صوامع من جمموعة  -      

 حتويل اتم بتكنولوجيا املام و عالية بكفاءة يتمتع بفريق مؤطرين سيق مبطاحن شخص 200 من اكثر يعمل

 امهها:  املنتوجات عدد من سيق مطاحن و تنتج مشتقاهتا و احلبوب

 خنالة من  املطاحن ، رواسب رفيع دقيق،  عادي ، مسيد األول الصنف من عادية ، أمسدة رفيعة أمسدة

 1القمح.

 

 

 . (GMD) للظهرة  لكربىا ابملطاحن التعريف : الثاين املطلب

                               
1 -www.groupemetidji.com 
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 .للظهرة الكربى املطاحن عن حملة -1

نشاط صناعي و جتاري ، وفرت كل اإلمكانيات البشرية و  هلام ذات طابع خاص و هشركة ذات أس هي      

ري ا ابجلزائر تقع يف الغرب اجلزائاملركبات الصناعية يف حتويل احلبوب و مشتقاهت هممن أ هاالتقنية الالزمة اليت جعلت

يف مدينة مستغامن و توظف أكثر من مائة عامل مسريين من طرف فريق متعدد اخلربات ذو حيوية و كفاءة عالية 

ا األولية اليت ختضع ملراقبة مستمرة أثناء عملية اإلنتاج ه، تتميز ابلرتكيز على النوعية الطبيعية و اجلودة العالية ملواد

ابحملافظة على البيئة من خالل مجيع عمليات حتويل القمح اعتمادا  لكني كما تتميزهو ذلك لتلبية طلبات املست

على خربة عدة أجيال يف جمال زراعة القمح ، و يف اجملال التجاري تقوم بشراء حبوب القمح و الذرة و إعادة 

 .اها إىل الزابئن و املؤسسات األخرى دون إدخال أي تغيري عليا على حاهلهبيع

ا ، وتطمح  يف نظام إدارة أعماهلنيي تعرف حتسهو  ISO 9001-2008 زويادة االهحصلت على ش     

 و النظافة.املرتبط أبمن  ISO 22000اخلاصة ابملخرب  ISO1725 ادةهإىل احلصول على ش

ة مع الطموح يات الغرب اجلزائري من املنتوجات الزراعيا من حاجري رة قسطا كبهتغطي املطاحن الكربى للظ     

 . ا يف املدى املتوسطيقير إىل بلدان إفر ية مث التصديم السوق الوطنللوصول إىل تزع

رة " يف ساحل هتمركز موقع شركة " املطاحن الكربى للظي : ـرةهاملوقـع اجلغرايف للمطاحـن الكربى للظ -2

 ةييف املنطقة الصناع 11ق رقم ية مقابل الطر يديد يف صالمندر ابلقرب من السكة احلديمستغامن ابلتحد

  

ة العامة ، ير يعبارة عن مباين تتضمن : املد 2م 5000ا ه، من 2م 5500ي تشغل مساحة تقدر ب هو 

 1.ت املستعملةايتشمل املآرب ، الساحات اخلضراء و مساحة البنا 2م 500املطاحن ، املخازن ، و 

                               
1 -GMD : grand moulins du DAHRA 
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  : رةهمنتوجات املطاحن الكربى للظ -3

سجل  2009ة ي ، و إىل غانيمه املنيجود عدد من املنافسمع و  2002كانت اخلطوة األوىل لإلنتاج سنة       

ة يالقدرات اإلنتاج ،و هذه ة للمطاحنيد يف الطاقة اإلنتاجيناك تطور جهية فمعدل النمو السنوي ارتفاعات متتال

 ي األخرى ارتفاعاهن ية و اآلالت ، و تسجل طاقة التخز ين من املواد األوليترتبط أساسا بقدرات الشراء و التخز 

 ران ، و خمزن اجلزائر العاصمةهزان ، خمزن و يليا خمزن مستغامن ، خمزن غھم خمازنأهمن سنة ألخرى ، و من 

 :ضة من املنتوجات املتنوعةيلة عر يرة تقدم تشكهاملطاحن الكربى للظو 

ي مستخلصة من طحن لوزة حب القمح الصايف ه ا القمح اللني و الفرينة املمتازة :هالفرينة بنوعي -1 

ة املتواصلة أثناء مراحل ية تعرب عن العنايتصف جبودة عاليرة هنتج يف املطاحن الكربى للظيق الذي يفالدق، ملنقىا

ق يذا الدقها يف اجلزائر ،ة املعمول هبيس القانونييو املقا iso 9001-2000 سييتماشى مع مقايو هو  هصنع

 . ة زائدةيائيميعي خايل من كل مادة كيطب

 . د املمتاز املتوسطيد املمتاز اخلشن ، السميق ، السميد املمتاز الرقي:السم هالسميد أبنواع -2

 من أغلفة حبة القمح و حتتوي كذلكمستخرجة من طحن القمح و متفرعة أساسا  هي: و  لنخالةا -3

 B1 ،2B1، نيتاميات معتربة من الفيين و كميذا األساس الربوتق اليت تكون ملتصقة هبيات من الدقيبعض الكم

ية من كل ة خاليرة ذات نقاوة عالهخمصصة ألكل املواشي ، فالنخالة املنتوجة يف املطاحن الكربى للظ هي و ، 

 .الشوائب 

 .قياخلشن و املتوسط و الرق هيكلغ و جند ف  1اس يو متوفر يف أكه: و  الكسكس -4

و أبذواق خمتلفة لة متنوعة من الرقائق يرة تشكه: تقدم املطاحن الكربى للظ قائق البطاطا " شيبس "ر  -5

 .و أبحجام خمتلفة
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ذه التشكيلة و إضافة خطوط إنتاجية جديدة و هو مواكبة للمجال الصناعي فان املطاحن تقوم بتوسيع  

تم كثريا برضا الزابئن و لذلك يتم فحص رة هتهذا فان املطاحن الكربى للظا إضافة منتوج البسكويت ، و هبهأخر 

ناك سياسة همتابعة دائمة وفق قواعد جدية عرب كامل مراحل التصنيع و  النوعية على طول مراحل اإلنتاج و

ا من فحص مطابقة ذه السياسة يف سلسلة املراقبة اخلاضعة للمعايري املعمول هبهصارمة فيما خيص اجلودة و تتمثل 

ا حتتل هذا ما جعله ارات الطاقم التقين مبقتضى التكنولوجيا احلديثة وهاملواد ، ابإلضافة إىل التطوير املستمر مل

 .ذا اجملال ها الرائدة يف همكانت

 للظهرة: ىأصناف الزابئن للمطاحن الكرب  -4
 .ابئعي اجلملة -
 .الصناعني -
 .املربيني -
 .املخابر -

 املنافسني نذكر منها: -5
 .مطاحن سيدي بن ذهيبة مستغامن -
 .مطاحن  عزوز بسيدي بلعباس -
 .مطاحن غليزان -
 .سيم -
 .عمر يف الشرق اجلزائري أما املنافس القوي عمر بن -

 
 املطلب الثالث: التنظيم و التسيري الدخلي للمطاحن الكربى للظهرة:

التنظيمي للشركة هو وصف جملموعة هياكلها اليت تتمثل يف خمتلف أطراف الغدارة، و الشكل  لإن اهليك     

 التايل يوضح ذلك:
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 .رةهيكل التنظيمي للمطاحن الكربى للظ: اهل (1-2رقم )شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امة ، وضع الوسائل املادية قيد ا يف حتديد الغاايت اإلسرتاتيجية اهله: يتمثل دور  املديرية العامة

يكل هالتوظيف االستماع إىل رأي الزابئن ، تشجيع تنمية شركة جتارية ، اتمني املنافسة التجارية يف السوق ، وضع 

 املديرية العامة

 مراقبة التسيري

 مديرية التخطيط

 مسؤول جودة املنتج

 السكرترية العامة

 ة اجلودةمسؤول إدار 

مديرية التموين و  مديرية اإلستغالل
 املشرتايت

مديرية املوارد  مديرية التجارة
 البشرية

مديرية املالية و 
 احملاسبة

رئيس 
قسم 
 الصناعة

رئيس 
قسم 
 اإلنتاج

رئيس 
قسم 
 الصيانة

رئيس 
مصلحة 
 الطاقة

رئيس 
مصلحة 
 املخزون

مسؤول 
تسيري 
خالاي 
 التخزين

 رئيس املخرب

رئيس مصلحة 
 التسويق

 واثئق مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة. املصدر:
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انة اإلدارة ، تصنيف امللفات و الربيد ، تنسيق أو مراقبة نشاطات الت العمال ، أمهتسيري النوعية ، تطوير مؤ 

 . اإلدارة

 تقوم بتتبع و مراقبة  العمل، قياس االداء ، و غنجاز الفعلي له و مقارنته مع ما هو مراقبة التسيري :

 خمطط.

 قيا عالقة مع مصلحة التسو  جممل األجنحة كما أن هليريا يف تسهتمثل دور ي:  مديرية التخطيط. 

 ة ، و ي النوعيريمات العامة كتسهمسؤول عن امل هوة : و ي النوعيريمسؤول تس :مسؤول جودة املنتج

 و استعمال الوسائل الناجعة للوصول إىل يري و تغيريت أو الطرق يف تسايمات اخلاصة كمساعدة ومراقبة األولو هامل

 .ةينتائج مثال

 قوم يا الشركة كما هرشات اليت متلكادة الو يقذا املكتب موظف مكلف بهرأس ي:  مديرية االستغالل

 .ا للحصول على املنتجات املطلوبةهنيق بيا و التنسمبراقبة اجناز العمل هب

 ةياهة و اإلنتاج إىل النيتمثل دوره يف مراقبة املادة األولياملخربي :  : رئيس املخرب. 

  نيت املختلفة للشركة و من بايرت ن و املشياسة التمو ي سري: تقوم بتحضمديرية التموين و املشرتايت 

  : اخدماهت

 .م هن و عروضيم املوردية تقية و الدوليتبحث يف السوق الوطن -

 . ف الشركة ، اجناز العقود املربمة من طرف الشركةيز مصار يهتشارك يف جت -

 .نيومي و ملفات املوردي اليريا ، متابعة التسهيالتأكد من صحة السلعة املتفق عل -

  ع " و ية للمنتجات " شراء ، بيات التجار يام ابلعملية القيفي: مكلفة بك التجارة و التسويقمديرية

 .يف األسواق هاقة عرضيطر 
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 اهدف من: اهل مديرية التجارة :  

  . عية اليت تتبع يف مرحلة البيل املنتوج إىل الزابئن و العمليع األعمال املرتبطة بتوصيجتم -

 .ة للشركةياسة التجار ية السيلزابئن و تنمع املنتجات إىل خمتلف ايب -

 ة للحصول على اغلب يجية و وضع مكان لإلسرتاتيام بدراسات سوقيا : القهمته: م مديرية التسويق

 .احلصص يف السوق

 ن، إعداد بطاقات ية إدارة األفراد من خالل إعداد برامج التكو ي: تتوىل عمل مديرية املوارد البشرية

ا مع النصوص هقية و حترص على تطبياسة الشركة يف جمال منو املوارد البشر يتوضح ساألجور و املكافآت و 

 .ة احملددةيجيم العمل وفقا للقرارات و اإلسرتاتي ، و بتنظنيع األفراد العامليتم بشؤون مجاملسطرة هت

 خل الشركة و من ة داية و املاليات احملاسبيي مكلفة مبتابعة و مراقبة العمله:  مديرية املالية و احملاسبة

   1.ة للشركةينة املالي اخلز يريا يف الشركة و تسهانة احملاسبة و حسن استخداميص -ا : هامهم

 

 

 

 

 

 .طاحن الكربى للظهرةملاملبحث الثالث: تطبيق نظام اجلودة اب

                               
 .الكربى للظهرة ملطاحناات مقدمة من طرف مؤسسة معلوم - 1
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ت اعتمد مؤسسة املطاحن الكربى يف غدارهتا تطبيق معايري اجلودة و إنشاء نظام يتوافق مع مواصفا     

9001ISO .و ذلك هبدف التحسني املستمر و التطوير ملنتجاهتا بغية حتقيق رضا و رغبات زبنائها 

 .سياسة اجلودة :املطلب األول

تربز فيه سياسة اجلودة و ما حتتويه من  manuel qualitéتقوم إدارة املطاحن إبعداد دليل اجلودة      

ة من انحية التنظيم و التنسيق ز مراقبة مدى تطبيق سياسة اجلودة إجراءات و تعليمات العمل املتعلقة بنظام اجلود

هبا، و الغاية من تطبيق سياسة اجلودة ابملطاحن هو احلفاظ على املقاييس و املواصفات و العمل على مراقبة 

 العمال يف اإللتزام بغية احلصول على ذو جودة عالية أبقل تكاليف ممكنة.

 احن الكربى كما وردت يف دليل املؤسسة  كما يلي:و تتمثل سياسة اجلودة يف املط

تلتزم اإلدارة أبخذ كل التدابري للتطبيق الفعلي و الصارم لسياسة اجلودة، و أيخذ بعني اإلعتبار هذا  -

 . .9001ISOملواصفات املتطلبات احلالية و املستقبلية  امليدان احلساس قصد تلبية

ابجلودة كأهداف دائمة و أولية لضمان مستمر لتطابق  تكل اإلدارة بتسيري و تطوير نظامها اخلاص -

إنتاجها و قطاعها على متطلبات الزابئن، و يف هذا الشأن تتكيف املوارد املادية و البشرية و كذلك التنظيم حيث 

 تشكل إمكانيات خاصة جمتمعة لتطبيق و تطوير سياسة اجلودة من جهة، و حتسني اإلنتاج من جهة اخرى.

 ملستوايت و مجيع مناصب العمل بسياسة  اجلودة.حتسني مجيع ا -

جتنيد كافة إمكانيات العمال يكون الزما بصفة خاصة لتطبيق الصادر لسياسة اجلودة، يف هذا الشأن  -

 جيب على الغدارة نشر و تبليغ كل املعلومات اخلاصة ابملخططات و نتائج اجلودة.

سلطات و عيله مسؤولية تنظيم التفتيش الداخلي املكلف ابجلودة معني من طريف اإلدارة يتحصل على ال -

 حسب املقاييس املعمول هبا، و ضمان الفعايل و تنمية سياسة اجلودة.
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عة لكل املشاكل الناجتة عن تطبيق اجلودة، و كذلك يتلتزم اإلدارة حسب قواعد نظام اجلودة التسوية السر  -

 ى كان.يف حالة عجز أي مسؤول يف املباشرة مسؤولياته على اي مستو 

 .املطلب الثاين: أسباب و اهداف اعتماد نظام اجلودة ابملطاحن

 ISO 9001 للجودة تتطابق مع مواصفات ريلقد اعتمدت املطاحن الكربى للظهرة  على املقاييس و معاي     

 لوجود أسباب و أهداف تسعى املطاحن إىل نيلها و حتقيقها.

 عتماد:أسباب اإل -1

تصاد السوق و اإلنفتاح حنو االسواق الداخلية و اخلارجية جعلت مؤسسة املطاحن إن الظروف احلالية إلق     

تتعامل مع التحوالت اجلديدة  اليت نتجت عن ذلك، و اليت كانت السبب الرئيسي يف تطبيق نظام اجلودة يف 

 و ميكن ذكر االسباب على النحو التايل: 9001ISOاملطاحن الذي يتالءم مع موصفات 

يزو هي لغة غلى غزو االسواق اخلارجية حيث اصبحت شهادة املواصفات الدولية اإل تسعى املؤسسة -

 التجارة العاملية يف مطلع القرن.

 حتسني مسعة املطاحن لدى الزابئن، و إكتساب متعاملني جدد على الصعيد الوطين و الدويل. -

 ختفيض التكاليف و احلصول على امليزة التنافسية. -

 حتياجات الغرب اجلزائري مبنتجات املطاحن الكربى للظهرة.الرغبة يف تغطية كافة ا -

إن تطبيق مؤسسة املطاحن الكربى لنظام اجلودة يتوافق مع  هداف املؤسسة من تطبيق نظام اجلودة:أ -2

9001 ISO  :كانت الغاية منه السعي غلى حتقيق االهداف  اليت ترغبها املؤسسة و هي 

 نشر ثقافة اجلودة بني افراد املؤسسة. -

 وزيع مسؤولية اجلودة على كافة األفراد العاملني يف املؤسسة.ت -

 املسامهة يف تسيري حركة العمال عن طريق تزويدهم بربامج  تدريبية يف هيئات دولية خمتصة يف هذا اجملال. -
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عمل مراجعة النظام و املوارد و تقييمها للتقليل من اهلدر يف املوارد املالية و املادية و البشرية و تنظيم ال -

 املراد إجنازه.

 .املطلب الثالث: مراحل تطبيق اجلود يف املطاحن الكربى

لقد بدأت املطاحن الكربى للظهرة إبعتماد إسرتاتيجية جديدة هتدف غلى حتقيق اجلودة الشاملة يف مجيع      

ية لتطبيق هذا و قامت املطاحن إبتباع املراحل التال 9001ISOعملياهتا و اليت تتالءم و تتوافق مع مواصفات 

 النظام.

 ري:ضمرحلة التح  -1

اجتماع للجمعية و ضم هذا  قاد، حيث مت إنع2005إىل غاية  2003و متتد هذه املرحلة من سنة       

 جتماع كل من:اال

 مدير مؤسسة املطاحن الكربى. -

 مسؤول على اجلودة. -

 مسؤول نقايب. -

الذي ساعدها و منحها اإلجراءات  " لكوهنا املتعامل الرئيسي للمطاحن وSIMEXELمسؤول شركة " -

 و املعلومات الالزمة لسري جناح العملية.

 ستدعاء مسؤول التسويق، مسؤول اإلنتاج، مسؤول الصيانة من املطاحن.ا -

مكانيات و مؤهالت املطاحن املالية، املادية و البشرية لتطبيق نظام اجلودة، مث اختاذ قرار بعد دراسة كافة اإل     

و انطلق يف تطبيق نظام اجلودة ابملطاحن من خالل  9001ISOحضري اليت تتوافق مع مواصفات بدأ عملية الت

اإلتفاق الذي عقدته مؤسسة املطاحن بقيامها ابملتطلبات الالزمة لنشر سياسة اجلودة يف مجيع مصاحل املؤسسة 

 .9001ISOللحصول على شهادة 



 واقع إدارة اجلودة الشاملة ابملطاحن الكربى للظهرة "مستغامن"الفصل الثاين:                               
 

72 
 

وة و الضعف لديها و جتربة ممتلكاهتا املالية و املادية و بعد ذلك قامت املطاحن بدراسة و حتديد نقاط الق    

بغية اكتساب اخلربة و  SIMEXELمؤهالهتا البشرية و العلمية حيث قامت إبرسال بعض اإلطارات غلى شركة 

إبرسال خبري للمطاحن يزاول  املهام مع افرادها و يكسبهم اخلربات الالزمة  SIMEXELاملهارة كما قامت شركة 

 ن."افرتة وجود اخلبري داخل املؤسسة من جانفي إىل جو  "امتداد

، حيث قامت املطاحن الكربى 2006إىل غاية جانفي  2005كانت متتد من جوان   مرحلة التوافق: -2

ألهنا معرتف هبا عامليا و لبساطة و  SGSو سجلت مبعهد  9001ISOابختيار اجلهة املعنية اليت متنح شهادة 

هداف و سياسة املؤسسة و تنفيذ نظام إدارة اجلودة الذي أمدير املطاحن بتحديد  وضوح معايريها بعد ذلك قام

و استدعت املؤسسة مجيع اإلطارات و عمال املؤسسة التنظيمية هلا، بغية  9001ISOيتوافق مع مواصفات 

 حتقيق االهداف املرجوة منها.

طاء األوامر إعسؤولية  العمل، و لتحسس أفرادها مب Manuel Qualitéو قامت بتحضري دليل اجلودة      

 للعمال  بتحديد مسؤولية كل عامل يف تطبيق نظام اجلودة، و ذلك لتحضري سجل تعليمات العمل.

و يف املرحلة التالية  قامت املطاحن بتحضري دليل اإلجراءات العامة، عن طريق القيام ابجتماع أسبوعيا      

ن مسؤول اجلودة يقوم كل قسم من هذه األقسام بكتابة إجراءات ملختلف رؤساء املصاحل و االقسام بتوجيه م

الوظائف و العمل املوجه إليه، و نظرا ألمهية منتج مؤسسة املطاحن و الذي يتطلب تكنولوجيا متطورة، و توفر  

ه كفاءات و خربة يف هذا اجملال، كان على إدارة املطاحن اإلهتمام  ابملورد البشري الذي بفضل خربته و تدريب

يستطيع التعامل و مسايرة التكنولوجيا احلديثة، كما اهتمت املطاحن الكربى بتدريب عماهلا على اساليب وطرق 

علمية حديثة يف تطبيق برانمج اجلودة، و حتقيق التطور املستمر يف مجيع اجملاالت، و قد ارسلت املؤسسة بعثة من 

 ارية خاصة يف جمال األجهزة.العمال للحصول على تدريب جيد يتالءم مع التطورات اجل
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حتصلت مؤسسة املطاحن الكربى على شهادة املواصفات الدولية  2006يف سنة  مرحلة ما بعد التوافق: -3

9001ISO  و هي ختتص يف ميدان حتويل احلبوب و مشتقاته، و اإلستمرار عليها و القيام مبتابعة و تطبيق مجيع

راء احلصول عليها توسيع يف نشاطها و تطوير منتجاهتا و غزو اخلطوات الالزمة هلا، و تنتظر املؤسسة من ج

  األسواق الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إدارة اجلودة ابملطاحن الكربى للظهرة ةاملبحث الرابع: حقيق

سنحاول يف هذا املبحث معرفة حقيقة واقع إدارة اجلودة ابملطاحن الكربى للظهرة، و ذلك من خالل حتليل      

 ء املقابلة، لذا ستكون دراستنا هلذا املبحث حسب احملاول التالية:حماور و اجزا
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 املطلب األول: اعتماد نظام للجودة:

ل على و حيث مث احلص 01تضمن هذا احملور جمموعة من األسئلة اليت ميكن الرجوع إليها يف امللحق رقم      

 اإلجاابت التالية:

 .؟ ة نظام خاص ابجلودةول: هل متتلك املؤسسفيما يتعلق ابلسؤال األ -1

فاإلجابة تؤكد على أن مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة لديها نظام خاص ابجلودة و هي تويل  اهتماما كبريا      

 جلودة منتجاهتا.

 .؟ ابلنسبة: لنظرة املطاحن للجودة -2

أهنا املطابقة مع و مع تقدمي جمموعة من اإلقرتاحات اتضح أن املطاحن الكربى تنظر إىل اجلودة على      

 متطلبات املستهلك من خالل معرفة احتياحاته و رغباته.

 .؟ أما السؤال: أي نوع من اجلودة تركز عليه املطاحن الكربى للظهرة -3

من خالل اإلجابة املقدمة اتضح ان املطاحن هتتم ابلعديد من األنواع، فهي هتتم بكل من جودة التصميم،      

 دة اإلنتاج و هذا كله يكون بناءا على احتياجات و رغبات زابئنها.جودة األداء، و كذا جو 

 .؟ ISOفيما خيص: مىت حتصلت مؤسسة املطاحن الكربى على شهادة  -4

، 2006سنة  VERSION 9001 ISO 2000مت حصول املطاحن الكربى للظهرة على شهادة          

تمرة من طرف اللجان املختصة و املدققة مت ذلك بعد عمل دؤوب من كافة عمال املؤسسة،و تتبع مراقبة مسو 

 .version9001 iso 2008جتديد هذه الشهادة و اصبحت 

 .؟  أما سؤال: هل تطمح املؤسسة يف احلصول على شهادات اخرى -5

 جابة مسؤول إدارة اجلودة كانت نعم املؤسسة تطمح يف احلصول على شهادتني.إف

 جابة كالتايل:و فيما خيص نوع هاتني الشهادتني؟ فكانت اإل -6
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و هم يف  ،نه مت وضع امللفأ: خاصة ابملخرب حيث أكد مسؤول إدارة اجلودة 1725شهادة اإليزو  -

 انتظار املوافقة و احلصول على الشهادة.

 : املتعلقة ابألمن و النظافة و هم يف حتضري هلذه الشهادة.22000و الثانية هي شهادة اإليزو  -

ودة داخل املطاحن و معرفة نوع الشهادات حتصلت عليها،انتقلنا إىل كد من وجود نظام خاص ابجلأبعد الت -7

 الرقابة على اجلودة:

 و سؤول اجلودة فإن املؤسسة هتتم كثريا ابلرقابة على اجلودة من خالل مراقبة املدخالتممن خالل تصريح      

 املخرجات.

 .؟ أما فيما خيص اللجنة املختصة بقياس و مراقبة اجلودة -8

اإلجابة أبن أعضاء املخرب هم املسؤولون على قياس درجة اجلودة املنتجات، حيث حتتوي هذه  فكانت     

املصلحة على ستة خمربين و رئيس املخرب، حيث يقومون مبراقبة املادة األولية و اإلنتاج حىت النهاية )املخطط املتبع 

 .(او القياس إدارة اجلودة هو خمطط إيشيك

 .؟ يت يهتمون هباو ابلنسبة لنوع الرقابة ال -9

اع الرقابة أي منذ دخول األولية إىل غاية الوصل إىل املنتج النهائي ابإلضافة إىل نو كل أباتضح أهنم يقومون      

 . الرقابة و هي مراقبة األدوات و اللوازم املستخدمة كمراقبة اآلالت ، أدوات التحاليل، امليزان....

 

 

 .؟ تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة أما السؤال املتعلق مباهي الفائدة من -10
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استنتجنا أن مؤسسة املطاحن الكربى للظهرة أقامت نظام للجودة من أجل احلصول على ثقة الزبون و        

ذلك من اجل إخنفاض شكاوي العمالء و املستهلكني، و كسبها ميزة تنافسية متيزها عن ابقي املؤسسات 

 املنافسة.

 .الكربى للظهرة نودة ابملطاحاملطلب الثاين: إدارة اجل

 إدارة األداء: -

يعترب قياس أداء األفراد داخل املؤسسة نقطة البدء يف النظام، و هذا يوجد إدارة خمتصة مبراقبة و قياس األداء       

و هي ما تعرف إبدارة األداء و هبدف على وجود هذه اإلدارة على مستوى مؤسسة املطاحن الكربى فقمنا 

 وظائف التالية:بتحليل ال

 :تقييم األداء :أوال

هبدف التعرف على هذه الوظيفة أكثر ابملطاحن مت طرح جمموعة من األسئلة اليت ميكن الرجوح إليها يف      

 ( و مت احلصول على اإلجاابت التالية :1امللحق رقم )

 فيما يتعلق ابلسؤال :هل تقوم املطاحن بتقيم أداء العاملني ؟. -1

تؤكد على قيام املطاحن بتقييم أداء عماهلا و على مدى أمهية هذه الوظيفة يف املطاحن إذ على  فاإلجاابت     

أساسها تتخذ العديد من القرارات لتطوير األداء كما أنه من خالهلا يتم التعرف على نواحي القصور و الضعف يف 

 األداء املسجل من قبل العاملني.

 ؟. التقييمأما السؤال: أي فئة من العمال ميسها  -2

  فاإلجابة كانت أبن التقييم ميس كل أفراد املؤسسة سواء اإلطارات أو التنفيديني أو التشغيليني.     

 

 2015املهين لسنة م العمال حسب التخصص سيتق:  
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 .: تقسيم العمال حسب التخصص املهين(1 -2)جدول رقم 

 النسبة املئوية العدد التخصص املهن

 11.76 38 إطارات

 15.48 50 ينمنفذ

 72.76 235 تشغيليني

 100 323 اجملموع

 .واثئق خاصة ابملؤسسةاملصدر : 

 .:تقسيم العمال حسب التخصص املهين( 2-2 ) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1 -2)بياانت اجلدول السابق  املصدر :

 72.75لون نسبة غلب العمال يف مؤسسة الظهرة هم تشغيليني ,حيث ميثأمن خالل الشكل يتضح لنا أن       

 .ابملئة

 اإلطارات
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 ؟. ابلنسبة للسؤال: من املسؤول عن عملية التقييم -3

 فتبني أن املسؤول عن عملية التقييم هو الرئيس املباشر للعامل،و يتم ذلك وفق األهداف احملققة خالل السنة.     

 أما عن السؤال :كيف تتم عملية التقييم ؟. -4

ن التقييم يتم عن طريق إعداد إستبيان "ورقة التقييم"حيتوي هذا فكانت إجابة مسؤول املوارد البشرية أب     

 ،و لكل سؤال تنقيط، و خيتلف تطبيقها عند اإلطارات و العمال اآلخرين. 1اإلستبيان على جمموعة من األسئلة

 و بعدها يتم اخلروج ابلنتائج التالية:

ييم هو ختسني نوعية األعمال املراد إجنازها هبدف إما ترقية العامل، أو زايدة أجره أو نقله و الغرض من هذا التق -

 حتقيق األهداف املتوقعة من التقييم بشكل جيد.

  :منفذينللداء ابلنسبة تقييم األ -

 : وهذه املعايري موضحة يف اجلدول التايل ،يتم التقييم على أساس جمموعة من املعايري 

 

 

 

 

 

 

 .ة لفئة املنفذين و التشغيليني: معايري تقييم األداء ابلنسب (2-2)جدول رقم 
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  .واثئق خاصة ابملؤسسة املصدر:

يتم تقييم الفرد من فئة املنفذين أو التشغيليني بتنقيطه حسب النقطة اليت يستحقها حسب كل معيار, ليتم     

د البشرية ليتم بعد التقييم يتم إرسال االستمارة إىل مديرية املوار  . مجع نقطته العمة اليت تعكس مستوى أدائه

 : املصادقة عليها ,من طرف مدير املوارد البشرية وتسجيل مالحظاته حول أداء الفرد معتمدا يف ذلك على ما يلي

 .تصنيفات مستوى األداء لفئة املنفذين و التشغيليني (3-2)جدول رقم 

 

 

 

 
 

 . واثئق خاصة ابملؤسسة املصدر:

 . طريقة التقييم ابلنسبة لإلطارات -

اليت ميكن  تقييم االطارات بنفس طريقة تقييم املنفذين والتشغيليني ولكن االختالف يكمن يف معايري التقييم يتم   

  :توضيحها يف اجلدول التايل

 .: معايري تقييم فئة اإلطارات(4-2)جدول رقم 
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 .واثئق خاصة ابملؤسسة املصدر:

و ذلك حسب كل معيار ليتم احلصول على  ،يستحقها يتم تقييم فئة اإلطارات بتنقيطه حسب النقطة اليت     

نقطته العامة اليت تعكس مستوى أدائه , وبعد التقييم يتم إرسال استمارة التقييم إىل مديرية املوارد البشرية ليتم 

 :املصادقة عليها من طرف مدير املوارد البشرية وتسجيل مالحظاته معتمدا على ما يلي

  .مستوى األداء لفئة اإلطارات:تصنيفات  (5-2)جدول رقم 

 

 

  

 

 

 .واثئق خاصة ابملؤسسة املصدر:

 .؟ إجراء التقيمأما اتريخ  -5

فقد كانت اإلجابة هي أن التقييم يتم يف هناية كل سنة، و الذي على أساسه ينبثق خمطط التكوين اخلاص      

 لكل فرد  و أيضا حتديد املردود الفردي.

 :اثنيا: التكوين و التدريب
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تعترب عملية تدريب العمال ابملطاحن الكربى مهمة أساسية هتتم هبا من أجل تطوير األداء و ذلك بعدف     

حتقيق أعلى درجة من اجلودة هلا، و ملعرفة هل املطاحن الكرب للظهرة تلجأ إىل تدريب و تكوين عماهلا، مت طرح 

 األسئلة التالية:

 .؟ هل تقوم املطاحن بتدريب و تكوين عماهلا -1

ملية مستمرة و مهمة عإلجابة كانت بتأكيد مسؤول املوارد البشرية على أمهية عملية التدريب و هي فا

 جدا حيث تقوم املؤسسة يف كل عام إبعداد الربامج التكوينية.

 .؟ ابلنسبة للسؤال املتعلق أبنواع التدريب و التكوين اليت يتلقاها عمال املطاحن -2

جل، و يكون ذلك تكوين يف املطاحن خيتلف بني قصري و طويل األفاإلجابة كانت هي أن التدريب و ال

 يف إطار احتياجات العامل.

 .؟ أما فيما خيص: مىت يتم التكوين -3

النقص  معاجلةفاإلجابة كانت أن التكوين يتم يف أغلب األايم بعد عملية التقييم لألداء، و ذلك بغرض 

  رات عالية.كتساب مهاإجل تطوير و أداء العمال، و كذا من أيف 

 

 

 

 .أما ابلنسبة ألماكن التكوين؟ -4

فاتضح أن املطاحن الكربى للظهرة تتعاقد سنواي مع معاهد و مراكز التكوين مهمة، و من أهم املراكز 

مركز  ، Simexelابجلزائر، مركز  Sgsبوهران، مركز  Insimاليت تتعامل معها نذكر: املعهد الدويل للمنامجنت 

Pme  مركز ،Algérak. 



 واقع إدارة اجلودة الشاملة ابملطاحن الكربى للظهرة "مستغامن"الفصل الثاين:                               
 

82 
 

 و يتم التعاقد مع هذه املراكز التكوينية يف ظل شروط و معايري و من امهها:

 نوعية الربانمج التكويين املقدر و اهلدف منه. -

 مدة الربانمج التكويين. -

 تكلفة الربانمج التكويين. -

حن، فتقوم فة إىل مراكز أخرى خارج الوطن براجمها التكوينية للمطاضافكل سنة تتقدم إىل هذه املراكز ابإل     

املطاحن بدراسة امللفات املقدمة يف ظل الشروط املوضوعة، مت يف األخري تقوم إبختيار الربامج التكوينية اليت 

تتناسب معها و حاجة عماهلا، مث بعد ذلك يتم اإلتصال ابملركز املختار و اإلتفاق معه على كل تفاصيل الدورة 

 التدريبية.

مل مواضيع خمتلفة و من بني أنواع الربامج التكوينية اليت قامت هبا املطاحن هناك و هذه الربامج التكوينية حت     

تكوين يف اجلودة و اهلدف منه هو حتسني  تكوين يف احملاسبة و اهلدف منه هو إتقان طرق احملاسبة و املالية،

 اجلودة و النوعية .

و التدريب اخلارجي فقط بل هناك تدريب  و التكوين يف املطاحن الكربى للظهرة ال يقتصر على التكوين     

تشرتي املؤسسة آالهتا من سويسرا و هذه األخرية تقوم  داخلي اي داخل املطاحن،كشراء آالت جديدة مثال:

إبرسال مدربني و مكونني من أجل تعليم العمال على إستعمال اآلالت،فقد يكون التكوين يف موقع العمل ،و 

ن إما رئيس العمل، أو يكون خبري من خارج املؤسسة تستعني به لتطوير يكون الشخص املسؤول عن التكوي

و التكوين يف املؤسسة شامل أي يضم مجيع العمال حىت األمن و هو إجباري و فيما يلي جدول يعرض  مهاراهتا،

 : 2015إىل  2013تطور العمال املتكونني من 

 .ؤسسةاملتكونني يف امل : تطور عدد العمال(6-2)جدول رقم 
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 2015 2014 2013 السنوات

 54 70 65 عدد العمال املتكونني

 .ملؤسسةخاصة اب واثئق املصدر:

 .: تطور عدد العمال املتكوين(3-2) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 (.6-2) املصدر : بياانت اجلدول السابق 

نة س 70وأصبح  2013عامل سنة  65الحظ أن هناك تزايد يف عدد العمال املتكونني, حيث كان      

ويعود ذلك إىل شراء آالت متطورة وإدخال تكنولوجيا جديدة للمؤسسة, ونالحظ اخنفاض يف سنة   2008

 .متكوان 54حيث وصل عدد املتكونني إىل  2015

 : 2015الربانمج التكويين يف املؤسسة لسنة  -

جلدول ا  االختصاصاتوهو برانمج متنوع و خمتلف يف 2015لقد قامت املؤسسة ابجناز برانمج تكويين لسنة     

 .املوايل يوضح هذا الربانمج التكويين

 . :الربانمج التكويين للمؤسسة (7-2)جدول رقم 

 

 

 
 

2015 
2014 2013 
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 .ملؤسسةخاصة اب واثئق املصدر:

 اثلثا: التحفيز.

 .؟ هل تقوم مؤسسة املطاحن بتحفيز عماهلا -1

كفاءاهتا، و هذا من أجل ضمان بقائهم و    فاإلجابة كانت هي أن املطاحن الكربى للظهرة تقوم بتحفيز        

    عدم هروهبم للمؤسسات املنافسة، و ملعرفة أشكال التحفيز مت طرح السؤال التايل:

 

 

 

 . ؟ ما نوع التحفيزات اليت تقدمها املطاحن لعماهلا  -2
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 ، الكفاءاتفاإلجابة تؤكد على أن املطاحن تقدم لكفاءاهتا حتفيزات مادية كالزايدة يف األجر، تقدمي     

ابإلضافة إىل حتفيزات معنوية كالتدريب ، اإلهتمام ابجلانب الصحي للعامل، أما الرتقية فاملطاحن تويل هلا 

 إهتماما قليال، و يف حالة ما إذا قامت برتقية شخص ما فإهنا تتم على أساس مؤهالت الفرد.

د للعاملني؟ أم إن األداء ليس مرتبط و ابلنسبة للسؤال: هل هذه التحفيزات تكون مرتبطة ابألداء اجلي  -3

 ابلتحفيز؟.

تضح أن املطاحن تقدم التحفيز ابلعمل الذي يقدم األداء اجليد، أي أن التحفيزات تكون على حسب أداء إ     

 العمل بكفاءة و فعالية، مما يؤدي إىل حتفيز بقية العاملني على العمل جبهد أكرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة: 
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ا الفصل حاولنا التعرف على واقع و مدى إدراك املؤسسة اجلزائرية ألمهية إدارة اجلودة، و قد من خالل هذ     

ظهرة هتتم كثريا جبودة منتجاهتا و هي تعترب منوذجا للمؤسسات الناجحة يف جمال لتوصلنا إىل أن املطاحن الكربى ل

فسة فهي تسعى دائما للوصول إىل املستوايت اجلودة ابلرغم من الرهاانت و التحدايت اليت تواجهها و إشتداد املنا

داع يف طرق عمل جديدة أو حتسني يف طرق العمل ملا بإلاداء، كما أهنا توفر جمال و مناخ للتفكري و عالية من األ

 من هذه اخلربات و املهارات و القدرات. يدمن شأنه أن يزيد قدرات مؤهالت العاملني مما جيعل املطاحن تستف
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 : العامة ةـــــامتاخل

 يف قصوى أمهية الشاملة للجودة أن لنا اتضح املوضوع، هلذا والتطبيقية النظرية دراستنا خالل من     

 القيود وإلغاء الدول بني التجارة حترير مع خاصة وبقائها، املؤسسات على أثر من هلا ملا املعاصر، االقتصاد

 أي من حدة أكثر املؤسسات بني التنافس ذي سيجعلال الوطنية، للمنتجات احلماية أشكال وكل اجلمركية

 اجلزائرية ومنها االقتصادية املؤسسات على وجب لذا الداخلية واخلارجية، األسواق يف سواء مضى وقت

 احمللية األسواق يف التنافسية القدرة وتعزز اإلنتاجية، حتسن أن شأهنا اليت من الشاملة ابجلودة االهتمام

اجلودة  تعترب لذا ،"لديها اجلودة حتسنت إذا املؤسسة يف اإلنتاجية ترتفع" دمينج يقول الصددهذا  ويف والعاملية،

 املؤسسة مجيع أنشطة يف املعتمد األسلوب وأيضا التنافسية، امليزة خلق على املساعدة السبل إحدى الشاملة

 الدولية املطابقة شهادة على صولوابلتايل احل العاملي، القبول مستوى إىل وخدماهتا مبنتجاهتا الوصول أجل من

 .االيزو

 التنافسية القدرة وتعزيز تطوير يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق أثر يف حبثنا أمهية تربز سبق ما ضوء وعلى     

 .االقتصادية للمؤسسة

 دأن تعد ، فبعدنيساهم يف زايدة والء الزبو  9000 إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة و معايري اإليزو -

 للمؤسسة اهلدف األساسي أصبح املنتجات، من ومتنوعة متعددة بتشكيالت مليئة األسواق وصارت املنتجون

 الشاملة اجلودة إلدارة األساسية هو الركيزة الزبون حنو التوجه وهذا وفيا، وجعله إليها الزبون جلب كيفية هو

 هذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل .و .يف السوق مكانة واحتالل والتفوق ابلتميز هلا يسمح ما وذلك
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تعترب مؤسة املطاحن الكربى للظهرة منوذجا للمؤسسات الناجحة يف جمال اجلودة ،و الدليل على ذلك هو  -

حصوهلا على شهادة للجودة يف وقت قصري،و ابلتايل مستوايت تطبيق إدارة اجلودة ابملطاحن الكربى للظهرة غري 

 ية الثانية.و هذا ما ينفي الفرض حمدودة .

 :النتائج

 ،حيث بينت الدراسة النظرية ما يلي :اجلانبني على ابلنتائج ابخلروج البحث مكننا لقد

 إرضاء على  جمربة املؤسسة أصبحت بعدما أساسيا، وليس اثنواي هدفا الربح تعظيم هدف صار -

 .زابئنها

 تلفة.املخ املؤسسة أهداف حتقيق أساليب أو وسائل إحدى الشاملة اجلودة -

 .هلا التنافسي  املوقع خيدم املؤسسات يف حديث لتسيري كأسلوب الشاملة اجلودة إدارة اعتبار ميكن -

 مبدأ فكل اآلخر عن والتخلي مبدأ تطبيق ميكن فال ابلتكامل، الشاملة اجلودة إدارة مرتكزات تتميز -

 .اآلخر يكمل

 املدخل هذا ظل يف هامة مكانة احتل ذيال البشري، ابملورد مرهون الشاملة اجلودة إدارة جناح -

 .اجلديد

 ،لذلك هلا األساسية الركيزة ووفائه الزبون رضا تضع سواء حد على يزواإل ومعايري الشاملة اجلودة -

 وجعلت حنوه للتوجه هاما حمورا االستماع للزبون جعلت حيث الزبون، إىل للوصول الطرق من عددا حددت

 .الشاملة اجلودة سأسا املستمر التحسني مبدأ من

 املؤسسة. وظائف خمتلف على أتثريات عدة الشاملة للجودة- 
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 :يلي ما التطبيقية الدراسة بينت لقد

ائدة يف جمال حتويل احلبوب يف اجلزائر بفضل لر مكانتها ااحن الكربى للظهرة ت مؤسسة املطثبتلقد أ -

جهزة اإلنتاج و املواد البشرية فاملطاحن الكربى احلبوب لعدة سنوات ابإلظافة إىل إستثمارات هائلة من حيث أ

للظهرة تتميز ببشرية تدرك قيمة اإلتقان و الشحن املستمر لألداء و تبحث عن اإلبداع و التجديد و حتقيق 

  النجاح للمؤسسة.

 .تطمح املؤسسة يف احلصول على شهادات أخرى  -

 .تعترب املؤسسة عملية تقييم األداء عملية مهمة -

 .سة بتكوين عماهلا، حبيث تتعامل مع مراكز تكوينية حمليةهتتم املؤس -

 .وفرة املنتج يف الزمان و املكان املناسبني -

 شهرة العالمة أو املؤسسة. -

كما أهنا تعترب منوذجا للمؤسسات الناجحة يف جمال اجلودة، و الدليل على ذلك هو حصوهلا على  -

رضا زابئنها و حرصها على كسب والئهم مما جيعلها متنت شهادة للجودة يف وقت قصري و ذلك إلهتمامها الكبري ب

 مكانتها الزائدة يف ميدان حتويل احلبوب و مشتقاهتا يف اجلزائر.

  :اليت توصلنا إليها نقرتح النتائج ضوء يف

إللتزام من اإلدارة العليا للمؤسسة و مجيع مستوايت القيادة فيها لغرس و امزيد من الدعم و املساندة و  -

 ليات اجلودة الشاملة.عماهيم و نشر مف

اليت تقوم هبا املؤسسة موضوع التحسني املستمر إلقناع العاملني أبمهية هذا  التدريبيةإدراج ضمن الربامج  -

 املدخل اإلداري.
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نشر ثقافة العمل اجلماعي و دوره يف زايدة روح اإلبداع لدى العاملني، و ذلك من خالل إنتهاج أسلوب  -

 اجلودة.

 ك الرؤساء أبمهية العمال كوهنم عمالء داخلني  و من مث العمل على ضمان والئهم.ضرورة إدرا -

 ودارات على قيادة املؤسسة أن تعمل للتحرر من األساليب البريوقراطية يف اإلدارة و كسر احلواجز بني اإل -

 و نشر العمل بروح الفريق و أسس التعاون. ماالقسا

 يق توفري احلوافز و الرتقيات.تشجيع العمال و الرفع من أدائهم عن طر  -

 توفري املؤسسة ملناخ مالئم لإلبداع و التفكري يف إجياد طرق عمل جديدة. -

إلدارة إلكتساب مزيد من األفكار و استوايت مطالع مجيع إاحمللية و  واإلطالع على التطبيقات العاملية  -

 إلبداعية للتحسني املستمر.افكار اليت تولد األ تساليب التحسينية، و ابلتايل عمل املقاراناأل

 أفاق البحث:

و يف األخري يبقى هذا البحث حماولة لفتح اجملال لبحوث أخرى يف هذا امليدان و ميكن إدراج بعض املواضيع      

 اجلديدة ابلبحث فيما يلي:

 .تنمية املوارد البشرية يف ظل إدارة اجلودة الشاملة -

 أمهية تنافسية منظمات األعمال. -

 .قتصادي و عالقته ابجلود الشاملةالذكاء اال -
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 البحث املستعمل يف الدراسة امليدانية أسئلة مقابلة (: منوذج من01امللحق رقم )



 

 

 مبستغامن –ابمطاحن الكربى للظهرة 
 * بياانت حول مؤسسة التطبيق امليداين

 ا:طبيعته -1
 إنتاجية

 
 خدمية

 حجمها: -2
 صغرية

 
 متوسطة 

 
 كبرية

 التغطية اإلنتاجية للمطاحن: -3
 إقليمي

 
 حملي

 حالة املنافسة: -4
 منافسة قوية

 منافسة متوسطة

 منافسة ضعيفة

 نوع املنافسة: -5
 منافسة داخلية
 منافسة خارجية

 

 

 * إعتماد نظام اجلودة



 

 

 ال      نعم خاص ابجلودة؟هل متتلك املؤسسة نظام  -1

 *إذا كانت اإلجابة بنعم:
 ؟ما هو هذا النظام -

............................................................................................... 

 ما هي نظرة املطاحن للجودة؟ هل هي: -2
 درجة التفضيل 

 املطبقة لإلستعمال
 ات املطابقة مع املتطلب
 الرتكيز على الزبون

 على أي نوع من اجلودة تركز املطاحن؟ -3
 جودة التصميم

 جودة األداء
 جودة اإلنتاج

 ؟ISOمىت حتصلت مؤسسة املطاحني الكربى على شهادة  -4
 النوع     التاريخ

 هل تطمحون يف احلصول على شهادات أخرى؟ -5
 ال                 نعم    

 جابة بنعم:* إذا كانت اإل
 ما هي هذه الشهادات؟ -

................................................................................................... 

 

 هل هتتمون ابلرقابة على اجلودة؟ -6
 ال  نعم     
 ما نوع الرقابة اليت هتتمون هبا؟ -8

 الرقابة األمامية
 الرقابة احلالية

 رقابة اخللفيةال
 

 ما هي الفائدة من تطبيق نظام إدارة اجلودة؟ هل من أجل: -09



 

 

 إخنفاض شكاوي الزابئن -
 زايدة املبيعات -
 زايدة اإلنتاجية و حتسني نوعيتها -

 زايدة األرابح و احلصة السوقية -
 ختفيض تكاليف اجلودة و عيوب اإلنتاج -

 * تقييم أداء العاملني
 سة املطاحن الكرب بعملبة تقييم أداء العاملني؟هل تقوم مؤس -1

 ال  نعم     
 * يف حالة اإلجابة بنعم:

 أي فئة من العمال ميسها التقييم؟ -2
.............................................................................................. 

 كيف تتم عملية التقييم؟  -3
.............................................................................................. 

 من املسؤول عن عملية التقييم؟ -4
.............................................................................................. 

 مىت تقوم املطاحن بعملية التقييم؟ -5
 كل سنة

 أشهر 06كل 
 اشهر 03كل 

 إجابة أخرى
 * التكوين و التدريب

 هل تقوم املطاحن بتدريب عماهلا؟ -1
 ال        نعم       

 ما هي أنواع التدريب اليت يتلقاها عمال املطاحن؟ -2
................................................................................................ 

 مىت يتم التدريب؟ -3
................................................................................................. 

 أين يتم التدريب؟ -4



 

 

 داخل املؤسسة
 خارج املؤسسة

 ما هي مراكز التدريب املتعامل معها؟ -5
................................................................................................ 

  * اإلرضاء الوظيفي
 هل تقوم مؤسسة املطاحن بتحفيز عماهلا؟ -1

 ال        نعم       
 ما نوع هذه التحفيزات؟ -2

.............................................................................................. 
 لتحفيزات تكون مرتبطة ابألداء اجليد للعاملني؟هل هذه ا -3

 ال               نعم     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم منتوجات املطاحن الكربى الظهرة "مستغامن" (:02امللحق رقم )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص:



 

 

و التطبيقي، و لتحقيق  قتصادية بني النظريهدف البحث التعرف إىل إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اإل

و  ،اهلدف مت اإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي جبمع املعلومات الالزمة لإلستفادة منها يف موضوع الدراسة

 انقش البحث مفهوم إدارة اجلودة الشاملة و امهيتها و متطلبات تطبيقها يف املؤسسة اإلقتصادية.

 لمؤسسات اإلقتصادية أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة فيها.و خلص البحث بتقدمي بعض النتائج اليت توضح ل

Abstract : 

This study aimed at investigation totale quality management in 

economic institutions. 

In order to achieve this objectif, the research adopted the analytic-

discriptive approch in data collection and interpretation. 

The study focused on the concept of total quality management 

(TQM) and the requirement of their application in economic 

institutions. 

The study concludes  witch a number of results lighligating the 

significance of the employment of T.Q.M in economic institutions. 

 

 

 

 

 

 


