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 إهداء

 ق ال تعالى: "و ق ل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"

أهدي ما كتبه اهلل لنا من عمل إلى التي صبرت  و عانت األمرين ألعيش الحلو، إلى التي حملتني وهنا  

زهرة"    على وهن، إلى التي ما كتبت من عبارات لن أوفى في وصف ذرة من حقها "أمي الغالية

 أطال اهلل في عمرها.

إلى من وقف ألسير، إلى من حزن ألفرح، إلى من تعب ألرتاح، الذي بنى نفسه جسرا ألقطع وادي  

 الصعاب، إلى الذي أطف أ شمعته لينير مصباحي ، "أبي بلق اسم" حفظه اهلل.

 ، نور الهدىامريم  أخواتو    جميعاإلى كل إخوتي: محمد رضا، عبد الرزاق، زين الدين حفظهم اهلل  

الذي ال ينسى و عطائه   و ذلك عرف انا بفضله "زوجي العزيز سفيان" و كل عائلته.إلى رفيق الدرب  

 الفياض.

 إلى كل صديق اتي و خاصة  "نبيلة" ، "لطيفة"، "بديعة"

 أختم بقوله تعالى:"أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا منيرا".

                                                                                           

 حنان                                                                                                 



 الشكـــــــر

 
 الشكر هلل أوال و أخيرا، و أحمده حمدا كثيرا على توفيقه لنا في

ا العمل المتواضع و الصالة و السالم على خير خلق اهلل سيدنا محمد صلى  ذإتمام ه
 اهلل عليه و سلم.

ي  ت" النادية  ان ألستاذتي الفـاضلة: األستاذة 'مقدادفـأتقدم بجزيل الشكر و العر 
اإلشراف على هذا العمل و التي غمرتني بنبل أخالقها و رحابة صدرها و  تفضلت بقبول  

لى "أعضاء لجنة المناقشة" و هذا  اتوجيهها و إرشادها، كما أتوجه بالشكر    نحس
 لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة.

الشكر و التقدير لجميع األساتذة  و ال يفوتني في هذا المقـام أن أتقدم بكل  
العلوم  االقتصادية، علوم التسيير و العلوم التجارية، بجامعة عبد الحميد ابن  بكلية  

 باديس، الذين لم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم.

و ال أنس أن أتقدم بخالص الشكر إلى كل إطارات و عمال مؤسسة المطاحن  
 والية مستغانم عما قدموه لنا من تسهيالت.  ةالكبرى للظهر 

 ساعدني على هذا العمل من قريب أو من بعيد.  و في األخير أشكر كل من
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 عامة المقدمة ال
 

 أ
 

 عامة: ال مقدمةال

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

 تكنولوجيا وظهور سريع تكنولوجي تقدم التجارة حرية العوملة، ظهور من مذهلة وحتوالت تغريات تشهد األعمال

 .اخل...واالتصاالت املعلومات

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

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

 أن بعد مؤسسة، لكل هاما و ياضرور  أصبح لكنه جديد، مبتطلب ليس وهو اجلودة، لطريق سلوكها خالل

 املقدمة، املنتجات من العديد بني املفاضلة بإمكان الزبون وصار وأنواعها، بأشكاهلا متعددة املنتجات أصبحت

  .زبائنها بوجود مرهون املؤسسة وجود أن أحد أي على خيفى فال

 إرضائه، على والعمل الزبون حرتاما على قائم مشرتك بنسق مجيعا تتميز العامل يف االقتصادية املؤسسات أصبحت

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

 حباجة املنافسة شدة ومع اآلن، فاملؤسسات وبالتايل .احلايل الوقت يف االقتصادية املؤسسات ملعظم والتفوق التميز

 معظم يف عام قبوال القت اليت احلديثة االجتاهات أحد ولعل اإلدارية، األساليب يثحتد يف والتفكري االرتقاء إىل

 قوهتا، و املؤسسة مركز يتحدد أساسها على منهجية و كأسلوب الشاملة" اجلودة إدارة"مصطلح هو العامل دول

 الثقافية، جتماعيةاال السياسية، اجلوانب خمتلف لتشمل تتعداه بل فقط، االقتصادي اجلانب على تقتصر ال فهي

 رحبية وضمان التكاليف وختفيض اإلنتاج تطوير يف دورها وكذلك اجملاالت، خمتلف على أثرها يؤكد مما وغريها

 .عالية



 عامة المقدمة ال
 

ب  
 

 املؤشرات من العديد ولوجود اهلامش على تبقى أن ميكنها ال العامل مؤسسات باقي غرار على اجلزائرية واملؤسسات

 وكذلك للتجارة، العاملية املنظمة إىل االنضمام التجارة، كتحرير اجلديد املفهوم حنو هاالجتا عليها يتحتم املوضوعية،

 مؤسسة كل على ينبغي لذا الشاملة، اجلودة خيص فيما عليها املتفق اجملاالت على تنطبق دولية معايري وجود

 (. اإليزو) الدولية املعايري شهادة على احلصول بذلك ونقصد احرتامها األجنبية األسواق دخول إىل هتدف

 :التايل النحو على البحث موضوع إشكالية صياغة لنا يتسىن سبق ما ضوء وعلى

 جودة تحقيق أفضل يمكن وكيف االقتصادية؟ للمؤسسة اإلنتاجية القدرة تعزيز في الجودة أثر هو ما"

 ؟ السوق تحديات في ظل شاملة،

 التالية: الفرعية األسئلة من جمموعة ، نطرحعليها واإلجابة اإلشكالية، هذه وتوضيح فهم أجل ومن

 وما مراحلها؟ اجلودة؟ معىن ما  

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

 واإليزو؟ اجلودة إدارة بني العالقة ما  

 التنافسية وزيادة القدرة الرحبية، حنو الطريق مبثابة هو الشاملة اجلودة إدارة أسلوب انتهاج هل  

 السوق؟ حتديات ظل يف للمؤسسة

  ما موقع املؤسسة من ارتباط اجلودة الشاملة بتنافسيتها؟ 

 : الفرضيات (1

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

 :وهي للبحث



 عامة المقدمة ال
 

ت  
 

 الشامل املعىن إىل لتصل عدة مبراحل مرت وقد قبليةواملست احلالية الزبائن رغبات حتقيق هي اجلودة. 

 وجتعل. للمؤسسة جديدا تصورا تفرتض حبيث التسيريية، املداخل أهم من الشاملة اجلودة إدارة تعترب 

 إحدى املؤسسة، يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق ويعد التجسيد، سهلة عملية الزبون، حنو التوجه عملية من

 .والتفوق بالتميز هلا يسمح وذلك الزبون، ينتظرها اليت باجلودة تتمتع املؤسسة منتجات جتعل اليت لةالفعا الوسائل

  مها أسلوبان جديدان يف التسيري لديهما نفس االجتاه إذ  9000أدارة اجلودة الشاملة و معايري االيزو

 يرتكزان اهتمامهما على التوجه حنو الزبون و جعل وفائه أوىل باملؤسسة. 

 إىل يؤدي هبا واالهتمام الدولية، األسواق باقتحام هلا يسمح الشاملة اجلودة إدارة على املؤسسة اعتماد 

 اإلسرتاتيجيات باقي على أساسها تبىن إسرتاتيجية كمتغرية الشاملة اجلودة إدماج للمؤسسة ميكن كما الفعالية،

 .السوق يف بقائها و جناحها لضمان

 مؤسسة  يف الشاملة ةاجلود إدارة تطبيق مستوياتRAM Sucreبدايتها يف ومازالت حمدودة. 
  :أسباب اختيار الموضوع (2

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

 الذاتية األسباب:  

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

 اإلسرتاتيجية األعمال إدارة دراستنا ختصص مع املختار املوضوع متاشي.  

 التنافسية قدرهتا تطوير من املؤسسة متكن اليت الكيفية معرفة حماولة. 

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

 موضوعية أسباب: 



 عامة المقدمة ال
 

ث  
 

 مع تكييفها  ،وحماولة الشاملة اجلودة بإدارة االهتمام ورةبضر  اجلزائرية املؤسسات يف املسؤولني حتسيس 

 .هلا املؤسسات حاجة ومدى السائدة التطورات

 واألفكار الطريقة بنفس يوم، بعد يوما املنافسة فيه تشتد واقع يف الصمود املؤسسة بإمكان يعد مل ألنه 

 وضمان الزبون إرضاء أجل من"الشاملة دةاجلو  إدارة" بينها من جديدة، توجهات تبين عليها كان ما التقليدية،

 .السوق يف مكانتها

 :الدراسة أهداف و أهمية (3

 األهمية:  

 :التالية النقاط يف البحث أمهية تكمن

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

 .االقتصادية للمؤسسة التنافسية القدرة

  .حديث إداري كأسلوب الشاملة اجلودة إدارة مفهوم حتقيق فرص تقييم

 اإلنتاجية وخاصة املؤسسات واجلودة، باإلنتاجية تتعلق واليت املؤسسات تواجه اليت املشاكل حل حماولة 

 .اجلزائرية

  .تقييم فرص حتقيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب إداري حديث 

 للدراسات خمابرها وتطوير الشاملة اجلودة إدارة موضوع إىل سةاملؤس انتباه لفت حماولة.  

 جودة عليها خصوصا املؤثرة العوامل خمتلف ودراسة املؤسسات تنافسية مبوضوع االهتمام ضرورة 

 .املقدمة واخلدمات املنتجات



 عامة المقدمة ال
 

ج  
 

 األهداف  

 :يلي ما حتقيق إىل املوضوع هذا دراسة من يهدف كما

 البحث مضمون املواضيع هذه مبثل اجلامعية املكتبة ورصيد املعريف اجملال إثراء.  

 املؤسسة تنافسية  على وتأثريها هبا، املتعلقة اجلوانب خمتلف وإيضاح الشاملة، اجلودة إدارة مفهوم حتديد 

 .اجلزائرية خاصة االقتصادية

 الشاملة اجلودة إدارة ملفهوم والتطبيقي النظري اإلطار عرض.  

 وكفاءات مهارات اكتساب طريق عن العاملية، خاصة للمنافسة الستعدادا بضرورة املؤسسات حتسيس 

 .األسواق يف وجودها وفرض مبواجهة هلا تسمح جديدة،

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

 وحتقيق أدائها رفع إىل هتدف اليت أولويات املؤسسة قمة ونالزب رضا وجعل الشاملة، اجلودة إدارة مبادئ تطبيق إجناح

 و رفع املردودية اإلنتاجية هلا.   والتفوق التميز

 

 

 

 : منهج الدراسة

على االشكالية املطروحة، و اختبارا ملدى صحة أو خطأ  الفرضيات املتبناة، اعتمدنا  لإلجابةمن خالل سعينا اجلاد 

هج الوصفي يف اجلانب النظري أي الفصل األول و الثاين، من خالل املعلومات ملنيف دراستنا هلذا املوضوع على ا



 عامة المقدمة ال
 

ح  
 

املتعلقة باملوضوع، حيث استعنا باملسح املكتيب )الكتب باللغة العربية و الفرنسية، رسائل املاجستري و أطروحات 

 دكتوراه، مواقع انرتنت...(، اشافة اىل املنهج التارخيي يف سرد تطورات اجلودة.

اجلانب التطبيقي أي الفصل الثالث، فاعتمدنا على املنهج التحليلي من خالل االستعانة ببعض األشكال و أيضا  أما

 االستبيان للحصول على املعلومات و معطيات تساعدنا يف اخلروج بنتائج و تقدمي التوصيات.

 الدراسات السابقة:    

اجلودة الشاملة  إدارة،  حتت عنوان اإلسرتاتيجيةاألعمال  إدارةعمراين محيدة، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، ختصص 

 على تنافسية املؤسسة االقتصادية، و من بني أهم النتائج املتحصل عليها من هذه الدراسة ما يلي: 

 هلا األساسية ووفائه الركيزة الزبون رضا تضع سواء حد على االيزو ومعايري الشاملة اجلودة إدارة 

 حمورا للزبون االستماع جعلت حيث الزبون، إىل للوصول الطرق من عددا حددت ،لذلك

 .الشاملة اجلودة أساس املستمر التحسني مبدأ من وجعلت حنوه للتوجه هاما

 اكتساب على يساعد ما ،وهذا املؤسسة وظائف خمتلف على تأثريات عدة الشاملة للجودة 

 تنافسية. مزايا عدة

دة ماجستري يف علوم التسيري، حتت عنوان إدارة اجلودة الشاملة و خيتم حممد العيد، مذكرة خترج لنيل شها

 إسرتاتيجية املؤسسة،  ختصص تسيري اسرتاتيجي للمنظمات.

 من أهم نتائج الدراسة املتوصل إليها من هذه الدراسة ما يلي: 

 ختيار املنسق على أساس اهليكل التنظيمي وليس املهاراتا. 

 شاملة يف املؤسسات اجلزائريةانتهاج إدارة اجلودة ال مكانيةإ. 



 عامة المقدمة ال
 

خ  
 

 نقص كبري يف االتصال وإيصال املعلومة وتدفقها بشكل سلس. 

 املختصني يف اجلودة ترك مهمة ومسؤولية اجلودة إىل. 

 حدود الدراسة: 

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

 جناح أداء و : اقتصرت هذه الدراسة على الدور الذي تلعبه إدارة اجلودة الشاملة يفالحدود الموضوعية -

 مردودية املؤسسة اإلنتاجية.

  28/04/2016إىل  28/02/2016: أجريت هذه الدراسة يف فرتة ممتدة من الحدود الزمنية -

مستغامن الواقعة غرب مدينة  RAM Sucre: أقيمت هذه الدراسة مبؤسسة جممع بالرحال الحدود المكانية -

 مزغران على الطريق الرابط بني وهران و مستغامن. 

 : دراسةصعوبات ال

 صادفنا يف حبثنا مجلة من الصعوبات نذكر منها:

  .كثرة املعلومات و هذا ما جعلنا نلخص قدر اإلمكان 

  صعوبة احلصول على املعلمات من مؤسسة تكرير السكرRAM Sucre .  

  . صعوبة التنقل نظرا لبعد املسافة 

 هيكل الدراسة:

ن الضروري االنطالق يف املوضوع مبقدمة عامة أبرزنا من خالهلا أهم اجلوانب متاشيا و منهجية البحث العلمي، رأينا م

املرتبطة باملوضوع حمل الدراسة، لننتقل فيما بعد اىل حماولة تفصيلها من خالل ادراجها يف ثالثة فصول انطالقا 



 عامة المقدمة ال
 

 د
 

ألول بعنوان بتمهيد وصوال اىل خامتة كل فصل، فصلني منها خصصا اىل اجلانب النظري، حيث جاء الفصل ا

املفاهيم النظرية للجودة و اجلودة الشاملة يف املؤسسة االقتصادية، انصب اهتمامنا على ثالثة مباحث أوهلا ماهية 

 ماهية اجلودة الشاملة و يف األخري ماهية املؤسسة االقتصادية. اجلودة  مث 

فقد استعرضنا قيه ثالثة  9000 االيزو لذي حيمل عنوان ادارة اجلودة الشاملة و معايري أما يف الفصل الثاين و ا

و  9000مباحث أوهلا ماهية ادارة اجلودة الشاملة مث دخلنا اىل نطبيق ادارة اجلودة الشاملة، و أخريا معايري االيزو 

 اجلودة الشاملة. بإدارةعالقته 

ية على حالة مؤسسة أما الفصل الثالث فقد خصص للجانب التطبيقي اذ يتم خالله حماولة اسقاط الدراسة النظر 

RAM Sucre  فكان بعنوان واقع نظام اجلودة الشاملة باملؤسسة، و قد تناولنا فيه مبحثني، األول خصص لعموميات

خول املؤسسة من خالل تقدميها بابراز نشاطها و دورها يف تنمية االقتصاد الوطين و عرض هيكلها التنظيمي لنتطرق 

جلودة الشاملة باملؤسسة من خالل تقييم مصلحة ادارة اجلودة باملؤسسة، و أهم يف املبحث الثاين اىل دراسة نظام ا

املراحل اليت متر هبا  العملية املراقبية، و أخريا حماولة تقييم املؤسسة و نظام اجلودة الشاملة هبا من خالل تصميم 

رضا العمال على املؤسسة و  استبيان خمصص لعمال املؤسسة من أجل حتليل جوانب املوضوع املختلفة ملعرفة درجة

 والئهم هلا و القيم اليت يدركوهنا من خالل منتجاهتا.

و يف األخري أهنينا حبثنا خبامتة عامة مشلت خمتلف و أهم النتائج املتوصل اليها، و أرفقتنا مبجموعة من التوصيات اليت 

    أرى بأن العمل هبا مستقبال أمرا مقيدا و جمديا. 
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 :تمهيد

 األساسي احملرك أهنا االقتصادية، ذلك املؤسسة تلعبه الذي الفعال للدور الكربى األمهية حول اثنان خيتلف ال

 .االقتصادي القرار اختاذ ومركز

 جعلها ما وهذا وسريعة، عميقة جد حتوالت الزمن من عقد من أزيد منذ االقتصادية حميط املؤسسة عرف وقد 

 حتقيق ولعل املنافسة، على قدرهتا هلا بتحسني تسمح اليت عن السبل البحث يف تتمثل ليتوا كبرية، مشكلة تواجه

 من لتحقيق النجاح كأساس اجلودة على تعتمد االقتصادية املؤسسات من فكثري السبل، إحدى تلك هي اجلودة

 أصبحت يثح كبري باهتمام جعلها حتظى ما هذا أسرع، بشكل وخدماهتا أفضل، بنوعية سلع تقدمي خالل

 حيث الشاملة، باجلودة عنه يعرب ما وهو املستويات مجيع على أنشطتها وعملياهتا مجيع يف باجلودة هتتم املؤسسات

 من الفصل هذا يف سنوضحه ما وهذا إرضائه، وحماولة ورغباته حاجاته إشباع خالل من باملستهلك تركز اهتمامها

 :الثالثة املباحث خالل

 .اجلودة  

 لةالشام اجلودة. 

 االقتصادية ملؤسسة. 
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 المبحث األول: ماهية الجودة 

 املتداولة، واخلدمات بني السلع للتمييز عاملية لغة العتبارها وذلك عاملية، ظاهرة باجلودة االهتمام أصبح لقد       

 ميزة على احلصول من لتمكنها مؤسسة لكل حياة وأسلوب األوىل الوظيفة لكوهنا خاص باهتمام حتظى فأصبحت

 املفاهيم مبختلف االهتمام يستلزم ما وهذا املعاصر، حميطها يف والنمو واالستمرار البقاء على تساعدها تنافسية

 .املبحث هذا يف إليه سنتطرق ما وهذا وأمهيتها وأهدافها تطورها وإدراك هبا املرتبطة

 التاريخي وتطورها الجودة مفهوم األول:  المطلب

 :منها نذكر تعاريف عدة فنتجت اجلودة مبفهوم نواملختصو  الباحثون اهتم

 ".  1 الرديء نقيض واجليد اجلود من "أصلها :لغة الجودة .1

 طبيعةو تعين طبيعة    Qualité اليونانية الكلمة من مشتقة Qualités أما يف اللغة اليونانية، فان مصطلح

 .  2الصالبة  ودرجة الشيء طبيعة أو الشخص

لغة تعين اجليد ينقض الرديء، و يقال أجاد فالن يف عمله و أجود و امتجاد، و أجاد كلمة اجلودة يف أصل ال

 الشيء جبوده )جوده( أي صار جيدا.

و يقصد هبا طبيعة الشيء و الشخص و درجة صالحه،  Qualitéو تعرف كلمة اجلودة بالالتينية بأهنا مشتقة من 

ن اجلنس و قد )تنوع( الشيء أنواعا. و تعرب كلمة اجلودة أما كلمة جودة من أصل اللغة تعود إىل )النوع( أخص م

 رغبات من يشيريها عن وجود مميزات أو صفات معينة يف السلع و اخلدمة و إن وجدت هذه املميزات فإهنا تليب

 أو يستعملها. 

                                                           

  1     27، ص2002، دار جرير للنشر، عمان ة الشاملة في قطاع اإلنتاج و الخدمات، إدارة الجودمهدي السمرائي

2 62، ص 2008، دار الفجر للنشر و التوزيع، االسكندرية ، أساسيات إدارة الجودة الشاملةمدحت أبو نصر  
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 : نذكر البعض منها: الجودة اصطالحا .2

 هي لديه فاجلودة تزيد، أو املستهلك توقعات تليب ليتا املمتازة اخلدمة أو السلعة أهنا على "فيلد بسير" يعرفها  

 للصيانة، القابلية اإلتاحة، األمن، :مثل حمددة أو مشمولة احتياجات حتقق اليت اخلدمة أو املنتج وخواص مسات

    1والبيئة. السعر االستخدام،

 هاومطابقت العمالء الستخدام واخلدمات السلع مالئمة" بأهنا "جوران" عرفها حني يف

 2وتوقعاهتم". احتياجاهتم تليب اليت للمواصفات

 على خالهلا من قادرا يكون املتميزة، اجلودة من عايل مبستوى خدمة تقدمي أو لسلعة مؤسسة إنتاج" تعين اجلودة

 ذلك ويتم لديهم، والسعادة الرضا وحتقيق توقعاهتم مع يتوقف الذي بالشكل زبائنها، ورغبات باحتياجات الوفاء

 3".فيها التميز صفة وإجياد اخلدمة تقدمي أو السلعة إلنتاج سلفا موضوعة مقاييس لخال من

و اجلودة "هي تكامل املالمح و اخلصائص ملنتج أو خدمة ما بصورة متكن من تلبية احتياجات و متطلبات حمددة 

قيق املتطلبات احملددة أو معروفة ضمنا أو هي جمموعة من اخلصائص و املميزات لكيان ما تعرب عن قدرهتا على حت

 أو املتوقعة من قبل املستفيد.  

 4".اإلنتاج عملية أثناء املنتوج يف توفرها جيب اليت املواصفات تلك" اجلودة تعين

 شكل يف معينة ملواصفات املنتوج مطابقة مبدى مرتبط اجلودة مفهوم أن نستنتج التعاريف هذه خالل من

 باقي عن التميز صفة لكسب املستهلكني ورغبات حاجات بيةتل أجل من معينة، تصميمات أو خمططات

                                                           
 14 ص ، 2009 اجلزائر، قاملة، جلامعة النشر مديرية ،التجارية البنوك في تنافسية ميزة الجودة وسيلة، محداوي  1
 14  ، ص2008عمان احلديث، الكتيب عامل ، 9001 لاليزو التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة التميمي، فواز  2
 17 ص ، 2001 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،الشاملة الجودة إلدارة الكاملة المنهجية عقيلي، وصفي عمر   3
 19، ص 1976، وكالة املطبوعات، الكويت الضبط المتكامل لجودة االنتاج حممود سالمة عبد القادر،  4
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و كذلك تكامل .ملنتجاهتا واملواصفات التصميمات أفضل وضع حول تنافس املؤسسات كانت هلذا املنتجات،

 املالمح و خصائص لتحقيق املتطلبات احملددة أو املتوقعة من قبل املستفيد.

 أو املقاييس وهذه العلمي، الطابع أخذت حبيث املؤسسات بني املنافسة لشدة نتيجة اجلودة مفهوم تطور وقد

 Organisation Standardisation( isoالعاملية ) اجلودة مبقاييس تسمى اخلصائص

International  الدولية املواصفات من جملموعة  مطابقته على املنتوج تتوقف جودة فان اإلطار هذا ويف 

 :هي املفهوم هذا حسب اجلودة فان لذا والعاملية،

 أو السلعة وتوحيد وتسهيل، " ختصيص هبدف املنتجني، بني عليها املتفق التقنية القواعد من جمموعة عن عبارة -

  1.املقدمة اخلدمة

 أجل من هبا االلتزام جيب واليت املؤسسة، أنشطة من نشاط كل يف للجودة احملددة العاملية املعايري من جمموعة -

 2اليتني.ع وجودة أداء مستوى حتقيق

 3 واملستهلك. املنتج بني عليها املتفق املواصفات من جمموعة عن عبارة -

 يف املؤسسة هبا تلتزم اليت الدولية واملواصفات املعايري من مبجموعة ترتبط اجلودة فان التعريفان هذان حسب

 توحيد على خالهلا من وتعمل (isoالعاملية للمواصفات ) وإنشائها للمنظمة وضعها مهمة تعود واليت منتجاهتا،

 املنتجات.  مواصفات

 

                                                           
1 J_P_Huberac. Guide des méthodes qualité. Maxima. Paris. 1998. P : 83. 

 63 ص ذكره، سبق مرجع، الشاملة الجودة إلدارة الكاملة المنهجية عقيلي، وصفي عمر  2
          3 L. Krawseki et L.ritzmam : operation management, strateay and analysis_ed. west 

publishing, 
USA, 1993, p :91. 
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 :  التطور التاريخي للجودة .3

 ومع املصانع، حجم يف اهلائل والتوسع اآللة، على االعتماد وتزايد الصناعية الثورة ظهور مع للجودة االهتمام يعود

 مرت وقد نتاجاإل وحجم اإلنتاجية مستوى حتسني على منصب االهتمام كان اإلنتاج، حجم على املتزايد الطلب

 :هي أساسية مبراحل

 : inspection مرحلة المعاينة )الفحص و التفتيش(-أ

 من للتحقق احملددة املتطلبات مع نتائجها مقارنة يتم واإلخبار، كالقياس والفحص نشاطات جمموعة تتضمن

  1.النتائج هلذه املطابقة

 2الوسائل الفنية وهي مرحلة االهتمام بفحص املنتجات والتفتيش عليها باستخدام

 :  Qualité contrôleالجودة(:  الجودة )ضبط مراقبة مرحلة-ب

 3.العشرين القرن بداية مع استخدامها بدأ اليت اجلودة ضبط يف األساليب اإلحصائية استخدام مرحلة وهي

 بان التأكد وظيفة بأهنا 1970  سنة الصادر واإلدارة، التنظيم حول كتابه يف "وكاست جونسون" عرفها قع وقد 

  4البداية. يف املوضوعة املواصفات تطابق املنتج مواصفات

 

 

 
                                                           

 19 ص ،ذكره سبق مرجع،   9001 ولاليز  التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة ،التميمي فواز  1
 1 ص ، 2000 عمان، ،2 الطبعة والتوزيع، للنشر وائل دار ،الشاملة الجودة إدارة جودة، أمحد حمفوظ  2
 للنشر الورق دار ،المستهلك إلى المستهلك من الشاملة الجودة إدارة الطائي، حجيم ويوسف الفضل احلسن عبد مؤيد 3 

  26 ص ، 2004 عمان، ،2 الطبعة والتوزيع
 11 ص ،ذكره سبق مرجع ، التجارية البنوك في تنافسية ميزة الجودة ،،وسيلة محداوي   4 
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 : Qualité assuranceالجودة:  توكيد )ضمان( مرحلة-ت

هي جمموعة األفعال و النشاطات املنتظمة، و املخططة الضرورية لتقدمي الثقة الكافية بأن السلعة أو اخلدمة 

  1سيرضي مجيع املتطلبات احملددة للجودة.

 : TQM مرحلة إدارة الجودة الشاملة:-ث

متثل جمموعة مبادئ إرشادية و اليت تعترب مبثابة دعائم حتسني اخلامات و اخلدمات املوردة للمؤسسة، و كل 

 2العمليات داخل املؤسسة، و درجة الوفاء الحتياجات املستهلك حاليا و مستقبال.

 .المطلب الثاني: أبعاد الجودة

 : 3املستهلكني وهي وجهة نظر من Dimensions of Qualitéللجودة  أبعاد ستة هناك عام بشكل

 له، والعمر املتوقع استعماله، فيرة خالل من املنتج أداء مبستوى األفراد يهتم : حيثاألداء مستوى - أ

 .اإلصالح وإمكانيات الصيانة وتكلفة

 ذلك قياس وميكن للمنتج، احلقيقية واملواصفات املعلنة املواصفات بني التطابق مدى أي :التطابق - ب

 .احملددة املعايري مواجهة يف املنتج فشل بنسبة

 من تشكيلة أو معني منتج اجتاه األفراد شعور مدى يعكس اخلارجي فاملظهر الخارجي: المظهر - ت

  .املنتجات

 .اخلدمة تقدمي عند الطيبة واملعاملة والدقة السرعة مدى يعكس البعد وهذا :الخدمة تقديم إمكانية - ث

                                                           
  1 ص ،ذكره سبق مرجع ،     9001 ولاليز  التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة ةإدار  ،التميمي فواز 1

 534 ص ، 1997 اإلسكندرية، الكتيب، دار ،اإلنتاج ومراقبة تخطيط ،الفتاح عبد الدين زين فريد  2
 18، 43 ص ص ، اإلسكندرية يع،والتوز  للنشر الدولية حورس مؤسسة ،االيزو شهادة على للحصول طريقك الشاملة الجودة الصرييف، حممد  3
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 كلما أنه يالحظ حيث ‘له التدرجيي االستهالك أو املنتج فشل احتمالية يعكس البعد وهذا :متانةال - ج

  .للمنتج التدرجيي االستهالك أو الفشل، احتماالت قلت كلما عالية املتانة كانت

 انطباعا هبا اخلاصة العالمات أو للسلع املميزة األمساء بعض تيرك حيث :بالجودة التحسس إمكانية - ح

 .السلع جودة مستوى عن املستهلك لدى نامعي

 هذا وهناك من مييز بني ثالث أبعاد للجودة واليت تتمثل يف:

: ويقصد هبا توافر جمموعة معينة من اخلصائص امللموسة وغري امللموسة  يف تصميم جودة التصميم .1

 املنتوج.

 طول فيرة ممكنة.وتتمثل يف قدرة املنتوج على إرضاء الزبون أل جودة األداء )اإلعتمادية(: .2

جودة  : ويقصد هبا جودة ظروف اإلنتاج، وجودة العمليات اإلنتاجية ويطلق علىجودة اإلنتاج .3

اإلنتاج: أحيانا جودة املطابقة ويقصد هبا جودة التصميم مع ظروف وعمليات اإلنتاج يف املؤسسة. 

دة األداء يضمن توازنا هذا التطابق يكون له نتائج إجيابية على اجلودة الكلية فتحديد كل من جو 

بني ما يريده املستهلك من جهة وبني ظروف وإمكانيات املؤسسة يف اجملال اإلنتاجي من جهة 

 أخرى.
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 تكاليف الجودة المطلب الثالث:

 مطابقة واخلدمات سلع إنتاج أي منتجاهتا، يف املثلى اجلودة بلوغ إىل تسعى املؤسسات كل

 واليت اال جودة تكاليف إىل يؤدي منتجاهتا يف املطابقة وعدم ممكنة، تكاليف لبأق واملستهلكني الزبائن حلاجات

 1"فعال عليها املتحصل واجلودة املستهدفة اجلودة بني بأهنا: "احنراف تعرف

  2منها: نذكر واليت السلبية األثار لبعض املؤسسة حتمل إىل اال جودة تؤدي

 والبشرية. املالية املوارد يف خسائر حتمل  

  اإلنتاج تكاليف تفاعار.  

 بتعويضات. ومطالبتهم واملستهلكني الزبائن شكاوى كثرة  

 املؤسسة مسعة تأثر. 

 3إىل: ولتفادي هذه األثار السلبية اال جودة عليها بتخفيض التكاليف الكلية للجودة اليت يتم تصنيفها

يف إنتاج األجزاء املعيبة قبل : وهي التكاليف اليت يتم صرفها لتفادي األخطاء املتمثلة تكاليف الوقاية .1

 حدوثها.

: هي تلك التكاليف املتعلقة بعمليات فحص وحتليل خواص املواد واألجزاء والسلع تكاليف األداء .2

 النهائية هبدف تقييم مستوى اجلودة الفعلي والتحقق من مدى مطابقة املنتجات للمواصفات املطلوبة.

                                                           
1  C.Jambar : L’assurance Qualité, Les Norme iso 9000 En Pratique de économie, Parie, 1995, 
p :11. 

 41 ص ،ذكره سبق مرجع ، االيزو شهادة على للحصول طريقك الشاملة الجودة ،الصرييف حممد   2
 58 ص ، 1998 اإلسكندرية، اهلندسية، الدار مطابع ، 9000 زواإلي الشاملة الجودة إدارة مصطفى، سيد أمحد  3



الفصل األول               المفاهيم النظرية للجودة و الجودة الشاملة في المؤسسة االقتصادية    
 

17 
 

شأ كنتيجة لظهور وحدات معيبة مت اكتشافها خالل : هي التكاليف اليت تنتكاليف الفشل الداخلي .3

 العملية اإلنتاجية.

: وتتمثل يف خدمات ما بعد البيع واليت يتزايد الطلب عليها كنتيجة الستالم تكاليف الفشل الخارجي .4

 املستهلك لوحدات املنتج أو اجلودة املتدنية.

 ويوضح الشكل التايل العالقة بينهما:

 
 .41 مرجع سابق، ص االيزو شهادة على للحصول طريقك الشاملة ، الجودة،ريفيصاملصدر: حممد ال

 

 و من الشكل يتضح أنه:
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 تكلفة الفشل نسبة تصبح أن إىل يصل حىت يرتفع اجلودة مستوى فإن الوقاية تكاليف تزداد عندما (1

 .هلا حد أعلى عند اجلودة وتكون صفرا، واخلارجي الداخلي

 واخلارجي الداخلي الفشل تكلفة له )صفر( فإن مستوى أدىن إىل ليص حىت اجلودة مستوى يقل عندما (2

 .معيبة أصبحت املنتجة الوحدات مجيع أن يعين ( مبا  % 100 األقصى) حدها إىل تصل

 له حد أعلى اجلودة إىل مستوى يصل عندما كذا و )صفر(  له حد أدىن وإىل اجلودة مستوى يقل عندما (3

 تكاليف منحىن أن واالختبار أي الفحص عمليات على شيء أي اأنفقن قد نكون ال فإنه ( % 100 )

 .للصفر مساوية بقيمة أيضا وينتهي للصفر مساوية بقيمة يبدأ األداء

 املنخفضة وكذلك اجلودة عالية لتكلفة املؤسسة حتمل يف تتسبب العالية اجلودة أن القول ميكن سبق ما ومن

 للتكاليف قيمة بأقل تتحقق اليت هي اإلثنني بني تقع واليت ثاليةامل اجلودة ولكن ,أيضا عالية تكلفة يف تسبب

 بأقل تتحقق اليت هي االثنني بني تقع واليت املثالية اجلودة ولكن ,أيضا عالية تكلفة يف تسبب املنخفضة اجلودة

 .للتكاليف قيمة

 المطلب الرابع: أهمية و أهداف الجودة 

 : أهمية الجودة .1

 منها استدعت تعيشها واليت اليت املنافسة ظروف مع خاصة للمؤسسات الكربى اماتاالهتم بني من اجلودة تعد

 بدل لسلوكهم احملرك العامل هي أصبحت اجلودة الذين واملستهلكني الزبائن ورغبات أذواق مع دائم وتكيف تأقلم

 خالل:  من جلودةا أمهية فتظهر سواء، حد على املؤسسة واملستهلك لدى اجلودة أمهية يعكس ما وهذا األسعار
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 1منها: ونذكر للجودة وحتقيقها اهتمامها عدم جراء املؤسسة تتحملها قد اليت المخاطر  

 ورغباهتم حلجاهتم املؤسسة تلبية عدم بسبب واملستهلكني، الزبائن شكاوى زيادة.  

 السوق يف املؤسسة مسعة تأثر.  

 منتجاهتا على الطلب حجم تراجع 

 عنها الناجتة والتعويضات واإلصالحات واالحنرافات املطابقة عدم االتح عن الناجتة التكاليف زيادة. 

 السوق يف وحصتها املؤسسة أرباح تراجع. 

 2:منها ونذكر للجودة وحتقيقها اهتمامها جراء املؤسسة منها تستفيد اليت المزايا  

 ورضاهم ثقتهم وكسب واملستهلكني الزبائن ورغبات حاجات تلبية.  

 السوق يف ةاملؤسس مسعة حتسني.  

 والزبائن املستهلكني من عدد أكرب جذب. 

 الناتج عنها. والتعويضات املطابقة عدم حاالت إخنفاض بسبب التكاليف إخنفاض 

 اجلودة خالل من السوق يف تنافسية ميزة حتقيق.  

 األسعار  رفع على القدرة  

 يف السوق حصتها وارتفاع أرباحها زيادة وبالتايل نشاطات مردودية حتسن. 

 

 

                                                           
 7 ص ،ذكره سبق مرجع،   9000 اإليزو الشاملة الجودة إدارة ،،مصطفى سيد أمحد  1
 54-53ص  ، 2001 عمان، والنشر، للطباعة صفاء دار ،الشاملة الجودة إدارة وآخرون، الشبلي وطارق الدرادكة مأمون  2
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 أهداف الجودة: .2

  1بشكل عام هناك نوعان من أهداف اجلودة مها:

  :أهداف تخدم ضبط الجودة 

اليت ترغب املؤسسة يف احملافظة عليها، و هي تصاغ على مستوى تتعلق باملعايري و هي اليت تتعلق باملعايري اليت 

 مثل األمان و اضاء الزبائن...  باستخدام متطلبات ذات مستوى أدىن تتعلق بصفات مميزةاملؤسسة ككل و ذلك 

  :أهداف تخدم ضبط الجودة 

و الفاقد و تطوير منتجات جديدة ترضي حاجات الزبائن بفعالية  غالبا ما تنحصر يف احلد من األخطاء و هي

      2أكرب هذا و ميكن تصنيف أهداف اجلودة بنوعيها اىل سبعة هي: 

 ارته مبدأ اسالمي بنصوص املتاب و السنة، و األخذ أن جودة و اتقان العمل و حسن اد التأكيد على

به واجب ديين، و أنه من مسات العصر الذي نعيشه، و هو مطلب وظيفي جيب أن حيتضن مجيع 

 جوانبها.

  تطوير أداء مجيع العاملني عن طريق تنمية روح العمل التعاوين اجلماعي و تنمية مهارات العمل اجلماعي

 طاقات و كافة العاملني باملنشآت.من كافة ال هبدف االستفادة

  ترسيخ مفاهيم اجلودة الشاملة و القائمة على الفعالية و الفاعلية حتت شعارها الدائم، أن تعمل األشياء

 بطريقة صحيحة من أول مرة و يف كل مرة.

                                                           
 26 ص ،مرجع سابق االيزو، شهادة على للحصول طريقك الشاملة ودةالجحممد الصرييف، 2
30، ص م2014 -ه1453، األكادميون للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ، ادارة الجودة الشاملةأمحد دودين يوسف 
2
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 تفعيل حتقيق ثقلة نوعية يف عملية اليربية و التعليم تقوم على أساس التوثيق للربامج و االجراءات و ال

 لألنظمة و اللوائح و التوجيهات و االرتقاء مبستويات العاملني.

  االهتمام مبستوى األداء لإلداريني و املوظفني يف املنظمات من خالل املتابعة الفاعلة و اجياد االجراءات

ة على التصحيحية الالزمة، و تنفيذ برامج التدريب املقننة و املستمرة و التأهيل اجليد، مع تركيز اجلود

 .مجيع أنشطة مكونات النظام )املدخالت، العمليات، املخرجات(

  اختاذ كافة االجراءات الوقائية لتفادي األخطاء قبل وقوعها و رفع درجة الثقة يف العاملني، و يف مستوى

 اجلودة اليت حققتها املنظمة، و العمل على حتسينها بصفة مستمرة لتكون دائما يف موقعها احلقيقي.

  ع عند املشكالت العامة و دراسة هذه املشكالت و حتليلها بأساليب و طرق علمية معروفة و اقيراح الوقو

احللول املناسبة هلا و متابعة تنفيذها يف املدارس اليت تطبق نظام اجلودة مع تعزيز االجيابيات و العمل على 

     تالقي السلبيات. 

 

 

 

 

 

 



الفصل األول               المفاهيم النظرية للجودة و الجودة الشاملة في المؤسسة االقتصادية    
 

22 
 

 الشاملة الجودة :لثانيا المبحث

 جودة أهنا على للجودة الضيقة النظرة من العاملية املنافسة ظل يف خاصة االقتصاديني الباحثني اهتمام لانتق لقد

 ومواردها باملؤسسة العمل ومراحل وأنشطة عمليات كل جودة تشمل وأوسع أمشل نظرة إىل فقط، النهائي املنتوج

 على تعمل واليت املؤسسات من العديد مسعى أصبحت حيث الشاملة، باجلودة عليها يطلق ما على باعتمادها

 وأهم الشاملة اجلودة مفهوم توضيح إىل سنتطرق املبحث هذا ويف .واملستهلكني للزبائن إشباع أقصى حتقيق

 .الشاملة اجلودة حتقيق من املنتظرة الفوائد إىل لنتطرق عناصرها،

 الشاملة الجودة تعريف األول:  المطلب

 ما يلي: منها فنذكر ملةالشا اجلودة تعاريف تعددت لقد

 الزبون احتياجات حتديد من بدء العمل جوانب كافة يف اجلودة مبادئ تضمني بأهنا:" الشاملة اجلودة تعرف (1

 على كل املؤسسة عمل فرق تضامن تعين أو الزبون رضا درجة على للتعرف لألداء، الدقيق بالتقييم وانتهاء

 1العمليات". كل جودة لتحقيق حدى،

 2املؤسسة.  يف فرد كل مسؤوليتها يتحمل اليت ا: اجلودةبأهن وتعرف (2

 الوفرة، السعر، املعاملة، حسن :مثل وتوقعاته الزبون مطالب كافة تلبية يف اخلدمة أو السلعة متيز :أيضا وتعرف (3

 3"املطلوب. الوقت يف السلعة وتقدمي اإلضافية، اخلدمات

                                                           

 05ص  ، 2003 بسكرة، خضري، حممد امعةج ماجستري، خترج مذكرة ،المؤسسة تنافسية في اإليزو ومواصفات الشاملة الجودة أهمية عاليل، مليكة1  
 18ص  ، 1995 اإلسكندرية، والتوزيع، للنشر غريب دار ،لإليزو التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة السلمي، علي  2
 3 ص ،ذكره سبق مرجع  ،الشاملة الجودة إلدارة الكاملة المنهجية ،،عقيلي وصفي عمر  3
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 رضا حتقيق أجل من املؤسسة مرافق وكل واإلنتاج يمالتنظ عناصر جودة أي شيء كل جودة "بأهنا تعرف كما (4

 1املستهلك. رغبات وإشباع

و قد عرفها ستيفن كوهن و رونالدبواند أهنا التطوير و احملافظة على إمكانيات املؤسسة من أجل حتسني   (5

يف أي اجلودة و بشكل مستمر واإلبقاء مبتطلبات املستفيد و جتاوزها و كذلك البحث عن اجلودة و تطبيقها 

مظهر من مظاهر العمل بدء من التعرف على احتياجات املستفيد وانتهاء مبعرفة مدى رضا املستفيد عن اخلدمات 

 2و املنتجات املقدمة له.

على أهنا الطريقة أو الوسيلة الشاملة للعمل اليت تشجع العاملني للعمل ضمن فريق  ROYAL MAIL وعرفها  (6

 3افة إلشباع حاجات املستهلكني.واحد، مما يعمل على خلق قيم مض

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن اجلودة الشاملة هي عملية متكاملة تشمل جودة مجيع الوظائف 

والعمليات واألنشطة، وذلك بتكامل جهود كل أفراد املؤسسة الذين يعملون كفريق واحد، أي أهنا تشمل كافة 

لك هبدف إرضاء املستهلك من خالل التحسني املستمر جلودة السلع العناصر والعمليات على كافة املستويات وذ

 .واخلدمات املقدمة له، واليت حتقق إشباع حاجاته ومتطلباته

 المطلب الثاني: عناصر الجودة الشاملة

 4تتكون اجلودة الشاملة من العناصر التالية:

 الزبون:  -1

                                                           
1
 11 ص ،ذكره سبق مرجع ،لإليزو التأهيل ومتطلبات شاملةال الجودة إدارة ،،السلمي علي  

 11 ص ،ذكره سبق مرجع ،االيزو شهادة على للحصول طريقك الشاملة الجودة ،الصرييف حممد  2
 7 ص ، 2000 عمان، املسرية، دار ،الشاملة الجودة إدارة محود، كاضم خضري  3
 ص ، 2003 اجلزائر، التسيري، جامعة فرع املاجستري، شهادة لنيل خترج مذكرة ،السوق حدياتت ظل في الشاملة الجودة إدارة تحقيق شايب، بن حممد  4

24،25 
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جات و اخلدمات جيب أن تقابل حاجات و توقعات لقد عرفت اجلودة على أهنا املالئمة مع االستهالك، فاملنت

الزبون سواء كان هذا اخلري زبونا داخليا أو خارجيا، و متكن اجلودة الشاملة من حتقيق العديد من املزايا بالنسبة 

 للمؤسسة و الزبون على حد سواء ميكن تلخيصها يف النقاط املوالية: 

 الزيادة من القدرة التنافسية للمنتج. -

 من عدد املردودات من املنتجات مع الزبائن.التقليل  -

 القدرة على احيرام أجال التسليم.  -

 التخفيف من فقدان الزبائن و عدم و ال هتم.  -

 زيادة درجة األمان يف املنتجات. -

 زيادة مدى التشغيل و السهولة يف االستعمال و الصيانة. -

 قية. و العناصر السابقة الذكر، متكن املؤسسة من زيادة حصتها السو 

 التكلفة:  -2

و يقصد بالتكلفة كل من تكاليف عدم اجلودة أو اجلودة املنخفضة )تكاليف احتياجات الزبائن، منتجات 

 معينة...( و تكاليف احلصول على اجلودة و حتسينها )تكاليف الوقاية، تكاليف التقييم...(. 

 : مشاركة العاملين -3

ا املؤسسة لتحسني اجلودة الشاملة، فهي تعرف على أهنا فوج تعترب مشاركة العاملني إحدى الطرق اليت تستعمله

صغري من العاملني تويل هلم اهتمامات مهنية مشيركة، و يتم تنشيط هذا الفريق بصورة منتظمة هبدف التعرف 

 على املشاكل سواء تعلقت باإلنتاجية، اجلودة، ظروف العمل...
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م و يشجعهم على إبداع اقيراحاهتم بغية التحسني املستمر فمن شأن الطريقة أن تنمي معارف العاملني و مهاراهت

 للجودة الشاملة.    

 التحسين المستمر:  -4

 هناك ثالثة شروط تضمن جناح التحسني املستمر سنعرضها باختصار فيما يلي:

: سواء كان يف ما خيص التصميم، التنفيذ أو املراقبة، حيث تسمح اجلودة الشاملة، من خفض أوقات الوقت - أ

 تصميم، إعداد اآلالت، دراسة الطلبيات، دراسة شكاوي الزبائن، احلصول على املعلومات.  ال

 : ملستوى التكنولوجيا-ب

إتباع نظم التصنيع و اإلنتاج احلديثة باستخدام احلواسب اآللية، حيث يزيد ذلك من درجة التنسيق و التكامل 

 ف األخطاء، حتليلها و تصحيحها. بني أنشطة خمتلفة العملية اإلنتاجية، كما يسمح باكتشا

 :ضرورة تواجد قاعدة املعطيات و تظم معلومات داخل املؤسسة-ت

 حيث يسمح ذلك بأخذ القرارات يف وقتها املالئم كما ميكن هلا اليرصد للمحيط اخلارجي. 

 ألدوات: ا -5

 سباهبا.يقصد باألدوات جمموعة الطرق و األساليب اليت تسمح بإيضاح مشاكل اجلودة و حتديد أ

و نشري هنا أننا سنتطرق إىل األدوات بشيء من التفصيل يف الفصل الثاين و بالتحديد يف املبحث الثاين )أدوات 

 إدارة اجلودة الشاملة(.   
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 المطلب الثالث: فوائد تحقيق الجودة الشاملة

 يؤدي حتقيق مفهوم اجلودة الشاملة إىل ما يلي: 

 كن اختصارها يف: مي : ة للمؤسسةفوائد تحقيق الجودة الشاملة بالنسب .1

 حتسني نوعية اخلدمات و السلع املنتجة.  -

رفع مستوى األداء، و يقصد باألداء "املخرجات أو األهداف اليت يسعى النظام إىل حتقيقها". و هو مفهوم  -

هداف يعكس كال من األهداف و الوسائل الالزمة لتحقيقها، أي أنه مفهوم يرتبط بني أوجه النشاط و بني األ

 اليت تسعى هذه األنظمة إىل حتقيقها.

 ختفيض تكاليف التشغيل، مع تقليص للحوادث و الشكاوي. -

 العمل على حتسني و تطوير إجراءات و أساليب العمل. -

 زيادة والء و انتماء العاملني باملؤسسة. -

 زيادة قدرة املؤسسات على البقاء و االستمرار. -

 : زيادة الكفاءة و الفعالية و اإلنتاجية .2

فالكفاءة تعين اجناز األعمال بالطريقة الصحيحة، و تعين إبقاء التكلفة يف حدودها الدنيا، و األرباح يف حدودها 

القصوى، أما الفعالية فهي قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها، يف شكل زيادة حجم املبيعات و زيادة حصتها 

ق رضا العاملني و العمالء، و تنمية املوارد البشرية باإلضافة اىل حتقيق النمو و الرحبية، أما السوقية، و حتقي

 االنتاجية فتعين قياس مدى جودة جتميع املوارد يف املؤسسات و استغالهلا لتحقيق جمموعة من النتائج.
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 المطلب الرابع: أهمية الجودة الشاملة 

اخلدمات بالنسبة اىل املنظمة املنتجة، من خالل االستخدام اهلادف إلدارة تظهر أمهية توفر اجلودة يف السلع و  

 اجلودة الشاملة يف حتقيق العديد من أفاق النجاح املتمثل مبا يأيت:

 تقليص شكاوي الزبائن من خالل الفهم الكامل حلاجاهتم و رغباهتم و العمل على حتقيقها. - أ

 من خالل تقدمي منتجات ذات جودة مقبولة. زيادة كفاءة املنظمة يف حتقيق رضا الزبائن-ب

 رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني و تنمية روح الفريق و العمل اجلماعي لديهم. -ج

 العمل على حتسني و تطوير طرق و أساليب العمل.-د

 ختفيض تكاليف اخلدمات و التشغيل.-ه

 املستمر الذي يتحقق يف اجلودة ميكن البيع يادة الرحبية و القدرة على املنافسة أو من خالل التحسنيز -و

 بأسعار أعلى و يقلل من تكاليف النوعية من خالل عمل األشياء صحيحي من أول مرة.

زيادة احلصة السوقية، لقد أسهمت األنشطة املتعلقة باستخدام ادارة اجلودة الشاملة اىل زيادة احلصة -ن

  . السوقية للمنظمات االنتاجية و اخلدمية
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 لمبحث الثالث: ماهية المؤسسة االقتصادية:ا

تعترب املؤسسة االقتصادية خلية انتاج يتم فيها جتميع و دمج العناصر االقتصادية، و هي متثل نقطة ارتكاز اجملتمع 

و أداة رئيسية من أجل احداث التنمية و النمو يف أي اقتصاد كان و ذلك من خالل التأثري على جوانبه املختلفة 

 طرق، و هو ما جعلها حمور العديد من املفكرين و الباحثني االقتصاديني.بشىت ال

و يف هذا املبحث سنتطرق اىل خمتلف النقاط املتعلقة باملؤسسة االقتصادية من خالل تعريفها، و ذكر أهم 

عى اىل اخلصائص اليت تتميز هبا و خمتلف أنواعها و الوظائف اليت تضمن هلا البقاء، و كذلك األهداف اليت تس

 بلوغها.

 المطلب األول: تعريف المؤسسة االقتصادية و خصائصها.

 متيزت املؤسسة االقتصادية بعدة تعاريف و خصائص.

 تعريف المؤسسة االقتصادية: .1

 للمؤسسة االقتصادية تعاريف عدة فهي مل تقتصر على تعريف واحد فنذكر منها:

كيان واقعي خاص تتمتع باالستقاللية و الذاتية و تتكون من عناصر املؤسسة هي " جمموعة أفراد و أموال هلا   -

 .1خمتلفة يتم تعيينها يف سبيل حتقيق غاية املؤسسة

-  

                                                           
 .19، ص 2007معهد املؤسسات اجلامعية للنشر و التوزيع، عمان  ادارة و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،نبيل جواد، 1
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املؤسسة هي " تنظيم انتاجي معني، اهلدف منه اجياد قيمة سوقية معينة من خالل اجلمع بني عوامل انتاجية  -

 .1ل من الفرد بني االيراد الكلي و تكاليف االنتاج"معينة مل تتوىل بيعها يف السوق لتحقيق الربح املتحص

املؤسسة هي " كل تنظيم اقتصادي مستعمل ماليا يف اطار قانوين و اجتماعي معني، هدفه دمج عوامل  -

االنتاج أو تبادل سلع  خدمات مع أعوان اقتصاديني أخرين بغرض حتقيق نتيجة مالئمة، و هذا ضمن شروط 

 .2يز املكاين و الزماين الذي يوجد فيه، و تبعا حلجم و نوع نشاطهاقتصادية ختتلف باختالف احل

املؤسسة هي " منظمة اقتصادية مرفقة بوسائل بشرية و مادية و مالية، اليت تستعملها يف عملية االنتاج لعرضها  -

 3يف السوق على شكل سلع و خدمات"

وحدة اقتصادية تقوم مبمارسة نشاط  من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص بأن املؤسسة عبارة عن -

اقتصادي يف اطار قانوين و اجتماعي، كما أهنا تضم جمموعة من الوسائل املادية و البشرية تشارك يف اطار منظم 

و هيكل من أجل انتاج سلع و خدمات موجهة اىل السوق، باإلضافة اىل عملية النتاج تقوم بالتخزين و التوزيع و 

وفق شروط اقتصادية خمتلفة من أجل حتقيق و بلوغ الـهداف اليت وجدت املؤسسة من  البيع و لشراء، و هذا

 أجلها.

 خصائص المؤسسة االقتصادية: .2

 من خالل ما سبق ميكن استخالص جمموعة من اخلصائص اليت تتميز هبا املؤسسة االقتصادية و ندكر منها: 

                                                           
 .24، ص 2006، 4اجلزائر الطبعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اقتصاد المؤسسةعمر الصخري، 1
 10، ص 1998، 2، دار احملمدية العامة، اجلزائر، الطبعة اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدوان، 2
 26-25مرجع سابق، ص  ،اقتصاد المؤسسةعمر الصخري، 3
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  صالحيات، أو من حيث واجباهتا و للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها للحقوق و

 مسؤولياهتا.

 .القدرة على االنتاج و أداة الوظيفة اليت وجدت من أجلها 

  قدرة املؤسسة على البقاء مبا يكفل هلا من متويل كاف و ظروف سياسية مواتية و عمالة كافية و قادرة

 على تطبيق نفسها مع الظروف.

 ج و أساليب العمل، فكل مؤسسة تضع أهدافها اخلاصة التحديد الواضح لألهداف، السياسات، الربام

 هبا، تسعى اىل حتقيقها ) أهداف كمية و نوعية بالنسبة لإلنتاج و حتقيق رقم املال معني(.

  ضمان املوارد املالية لكي تتميز عملياهتا و يكون ذلك اما عن طريق االعتمادات و اما عن طريق

 ني كل العناصر حسب الظروف االيرادات الكلية أو القروض أو اجلمع ب

   ال بد أن تكون املؤسسة مواتية حمليطها الذي وجدت فيه، و تستجيب له كوهنا ال توجد منعزلة فاذا

كانت متأقلمة مع حميطها اخلارجي فإهنا تستطيع أداء مهامها يف أحسن الظروف، أما اذا كانت معاكسة 

 ميكن أن تعرقل عملياهتا املرجوة و تفسد أهدافها.

 ملؤسسة وحدة اقتصادية أساسية يف اجملتمع االقتصادي، فباإلضافة اىل مسامهتها يف االنتاج و منو الدخل ا

 الوطين فهي مصدر لتحقيق األرباح و رفع األجور، و عليه تعد املؤسسة مصدر رزق العديد من األفراد.
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 .المطلب الثاني : أنواع المؤسسات االقتصادية

 ؤسسات االقتصادية وفق معايري خمتلفة للتصنيف نذكر منها:هناك أنواع و أشكال للم

 1:أنواع المؤسسات تبعا للشكل القانوني و هي .1

و هي املؤسسات اليت ميتلكها الشخص أو عائلته و هلذا النوع من املؤسسات مزايا  : مؤسسات فردية-أ

 أمهها:

 السهولة يف التنظيم و االنشاء -

ألخري عن نتائج أعمال املؤسسة و هذا يكون دفاعا له على صاحب املؤسسة هو املسؤول األول و ا -

 العمل بكفاءة و جد.

صاحب املؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة و تنظيم و تسيري املؤسسة و هذا يسهل العمل و اختاذ  -

 القرار كما يبعد الكثري من املشاكل اليت تنجم عن وجود شركاء

 الشركات: -ب

يت تعود ملكيتها اىل شخصني أو أكثر، ليلتزم كل منهم بتقدمي حصة من املال أو و تعرف على أهنا املؤسسة ال

 العمل قد ينشأ عنها أرباح أو خسارة، و ينقسم هذا النوع اىل قسمني:

مؤسسات األشخاص، كمؤسسات التضامن، مؤسسات التوصية البسيطة، و املؤسسات ذات التوصية 

 احملدودة.
                                                           

 27مرجع سابق، ص ، اقتصاد المؤسسةعمر الصخري، 1
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 لتوصية باألسهم، و مؤسسات املسامهة.مؤسسات األموال: كمؤسسات ا    

 أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية:.2

 ينتج عن هذا التصنيف ما يلي:

هي تلك املؤسسات اليت تؤول ملكيتها اىل الدول باسم اجملتمع مثل: املؤسسات المؤسسات العمومية: 

 1نسريها.الوطنية و الوالئية و البلدية و تدار وفق قوانني متميزة حتدد قواعد 

و هي املؤسسات اليت تعود ملكيتها للفرد أو جمموعة األفراد ) شركات، أشخاص، المؤسسات الخاصة:     

 .2شركات األموال...(

هي تلك املؤسسات اليت تعود ملكيتها بصورة مشيركة للقطاع اخلاص و القطاع المؤسسات المختلطة:     

  .العام

 : صاديأنواع المؤسسات تبعا للطابع االقت.3

 3ميكن تصنيف املؤسسات تبعا ملعايري اقتصادية و عليه منيز هذه األنواع اىل:

 حيث تنقسم بدورها اىل: المؤسسات الصناعية:

 مؤسسات صناعية ثقيلة: كمؤسسة احلديد و الصلب و مؤسسة اهليدروكربونات.  

 املؤسسات الصناعية التحويلية و اخلفيفة: كمؤسسة النسيج و اجللود .
                                                           

 15، ص 2001، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الرشيد االقتصادي للعالقات االنتاجيةامحد طرطار، 1
 28مرجع سابق، ص  اقتصاد المؤسسةعمر الصخري، 2

3
  27مرجع سابق، ص   ،اقتصاد المؤسسة ناصر دادي عدوان، 
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هي املؤسسات اليت تقوم بالنشاطات املالية كالبنوك، مؤسسات التأمني و مؤسسات الضمان : ملاليةا ؤسساتامل

 االجتماعي.

هي املؤسسات اليت هتتم بزيادة انتاجية األرض، أو اصالحها و تقوم بتقدمي ثالثة أنواع من : املؤسسات الفالحية

 نتاج السمكي.االنتاج احليواين، االنتاج النبايت، اال االنتاج:

 هي املؤسسات اليت تقوم بالنشاط التجاري كمؤسسات اجلملة و التجزئة.: املؤسسات التجارية

هي املؤسسات اليت تقدم خدمات معينة كمؤسسات لنقل الربيد و املواصالت، املؤسسات : املؤسسات اخلدماتية

 اجلامعية، و مؤسسات األحباث العلمية.

 :أنواع المؤسسات تبعا لحجمها.4

يتحدد احلجم بعدة عوامل نذكر منها : قيمة رأس املال، و عدد العمال، و رقم األعمال و هناك اختالف يف 

معايري التصنيف املعتمدة من كل دولة بتباين االمكانيات، و املوارد، و مستويات التطور االقتصادي، و مراحل 

 يف اجلزائر من خالل اجلدول التايل:النمو من دولة اىل أخرى، و هلذا سوف تتعرض لتصنيف املعايري 

 

 

 

 ( يمثل تصنيف المؤسسة االقتصادية الجزائرية تبعا لحجمها:1)الجدول رقم 
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 رقم األعمال عدد العمال حجم المؤسسة

 مليون دينار جزائري 20اىل  1من 9اىل  1من       مؤسسة مصغرة

 ر جزائريمليون دينا 2000اىل 20من       49اىل  1من     مؤسسة مصغرة

 اىل مليارين دينار جزائري 200من   249اىل  50من     مؤسسة متوسطة

 أكثر من مليارين دينار جزائري 250أكثر من   مؤسسة كبرية

رابح خويل، املؤسسات الصغرية و املتوسطة و مشكالت متويلها، اييراك للطباعة و النشر و التوزيع، المصدر: 
 .37ص  2008اجلزائر، 

 لثالث: وظائف المؤسسة االقتصادية:المطلب ا

حىت حتقق املؤسسة أهدافها اليت أنشئت من أجلها، ال بد من قيامها مبجموعة من الوظائف اليت تضمن هلا البقاء 

 و االستمرارية يف السوق، و احلفاظ على قدرهتا التنافسية، و ميكن اجيازها فيما يلي:

 1يفة يف عدة مهام منها:خنتصر هذه الوظ وظيفة التموين) االمداد(:.1

 مراقبة املخزون، التنبؤ بالطلب.

 تقدير و حتديد احتياجات قسم االنتاج.

 حتديد خمتلف مصادر التوريد املمكنة و اختبار أحسنها. 

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

                                                           

  1 12، ص1998، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سةاقتصاد المؤسامساعيل عرباجي،  
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 ترتيب وحفظ املوارد. 

 و ترقيم املوارد الواردة. ترميز  

 و اجراد اجلرد احلقيقي و املادي. اقامة  

هي عبارة عن عملية تغيري يف خصائص و مواصفات األشياء املادية لتصبح بعد ذلك وظيفة االنتاج:  .3

 1خصائص و مواصفات جديدة ذات فائدة كبرية للمستهلك، و ختتصر هذه الوظيفة يف عدة مهام منها:

 توفري جودة االنتاج.  

 ختطيط النتاج.

 امج العمل.متابعة بر 

 القيام باألحباث و التصاميم و املواصفات على املنتجات.  

 2ختتصر هذه الوظيفة يف عدة مهام نذكر منها: :الوظيفة المالية.4

 تقدير االحتياجات املالية و حتديد جماالت استخدامها. 

 حتديد مصادر التمويل املختلفة و اختبار أحسنها و حتديد كيفية التمويل.  

 أحسن الطرق و الكيفيات اليت سيتم من خالهلا استغالل هذه األموال. حتديد  

 

 

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

                                                           
1
 41مرجع سابق، ص ، اقتصاد المؤسسةعمر الصحري،   

2
 13مرجع سابق ص  ،اقتصاد المؤسسةامساعيل عرباجي،   
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ت أهنا تعترب نافذة املؤسسة على احمليط االقتصادي و االجتماعي الذي توجد فيه، فهي طريقة تطلع على التغريا -

 احلاصلة يف السوق، و تتكيف معها للحفاظ على مصاحلها و أهدافها املسطرة مسبقا.

 توفر مستلزمات السوق و هذا لغرض احلفاظ على حصاهتا السوقية. -

 غزو األسواق الدولية و احمللية. -

 حتسني مستوى املعيشة. -

 التزود باملعلومات اخلاصة املنتوج و السلع. -

 1ميكن تلخيص أهداف فيما يلي: :رد البشريةوظيفة ادارة الموا.5

 اجياد و توفري القوة العاملة اخلبرية ذات الكفاءات العالية.*

توفري ظروف العمل املثلى سواء كانت مادية أو معنوية و اليت من شأهنا تنظيم املردودية و حىت حتقق هذه *

 األهداف تقوم الوظيفة مبجموعة من املهام نذكر منها: 

 ـ ختطيط القوى العاملة.         

 ـ ختطيط ووضع سياسة األجور.         

 ـ ختطيط االختبار و التنصيب) الرجل املناسب يف املكان املناسب(.         

 

 المطلب الرابع: أهداف المؤسسة االقتصادية:

                                                                                                                                                                                           
 86، ص 1998، مركز الطباعة اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد المؤسسةداوي الشيخ،   1
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أحسن، عليها أن  املؤسسة االقتصادية مركز لتسيري االنتاج و حىت تتمكن هذه املؤسسة من تأدية مهامها بشكل

 تتخذ قرارات دقيقة و حمددة لضمان بلوغ أهدافها املسطرة، و ميكن تصنيف هذه األهداف اىل:

 1األهداف االقتصادية: . 1     

ان استمرار املؤسسة يف الوجود ال ميكن أن يتم اال اذا استطاعت أن حتقق مستوى أدىن من : تحقيق الربح-أ

أس ماهلا و توسيع نشاطاهتا و الصمود أمام مؤسسات أخرى، و لذلك يعترب الربح الربح، يضمن هلا امكانية رفع ر 

من بني املعايري األساسية لصحة املؤسسة االقتصادية و يقدر التفهم الذي يتحقق بني مالكي املؤسسة و العاملني 

 هبا على أن الربح ضروري لتحقيق استمرارهم يف العمل و الوجود بقدر ما يتحقق ذلك.

ان حتقيق املؤسسة لنتائجها مير عرب عملية تصريف أو بيع انتاجها املادي أو   :قيق طلبات المجتمعتح-ب

املعنوي لتغطية تكاليفها، و عند القيام بعملية البيع فهي تغطي طلبات اجملتمع املوجودة به، سواء على املستوى 

دفني يف نفس الوقت، تغطية اجملتمع، و حتقيق احمللي أو الدويل لذلك ميكن القول أن املؤسسة االقتصادية حتقق ه

 األرباح.

يتم ذلك باالستعمال الرشيد لعوامل االنتاج و رفع انتاجها بواسطة التخطيط اجليد و الدقيق  :عقلنة االنتاج-ج

ع لإلنتاج و التوزيع باإلضافة اىل مراقبة عملية تنفيذ هذه اخلطط أو الربامج، و بذلك تسعى املؤسسة تفادي الوقو 

 ي مشاكل اقتصادية و مالية ألصحاهبا من جهة و اجملتمع من جهة أخرى.

 

                                                           
1
  17مرجع سابق، ص  ،اقتصاد المؤسسة ناصر دادي عدوان،  
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 1:األهداف االجتماعية.2

عترب العمال يف املؤسسة من املستفيدين األوائل من نشاطها حيث يضمان مستوى مقبول من األجور: -أ

ا، اذ يعترب العمال العنصر يتقاضون أجرا مقابل عملهم فيها، و يعترب هذا املقابل حقا مضمونا قانونيا و شرعي

احليوي يف املؤسسة، اال أن هذه األجور تيراوح بني االخنفاض و االرتفاع حسب طبيعة املؤسسة و طبيعة النظام 

االقتصادي السائد، و غالبا ما حتدد قوانني من طرف الدولة تضمن للعامل مستوى من األجر يسمح له بتلبية 

 ا ما يسمى باألجر األدىن املضمون.احلاجات و احلفاظ على بقائه، و هذ

تقوم املؤسسة االقتصادية عادة بالتصرف يف العادات االستهالكية ملختلف اقامة أنماط استهالكية معينة :-ب

طبقات اجملتمع، و ذلك بتقدمي منتجات جديدة أو بواسطة التأثري يف أذواقهم عن طريق االشهار و الدعاية، سواء 

 ملنتجات قدمية أو جديدة.

 و هذا ما جيعل اجملتمع يكسب عادات استهالكية قد تكون يف غري صاهلم أحيانا و تكون يف صاحل املؤسسات.

 الدعوة الى تنظيم و تماسك العمال.-ت

تبذل املؤسسة جهودا قصد تكوين و ترقية العمال و من بني ما تسعى لتحقيقه :األهداف الثقافية و الرياضية .2

 نذكر:

 ة و ثقافية.توفري وسائل ترفيهي

 تدريب العمال  املبتدئني و رسكلة القدامى.

                                                           
1
  19-18مرجع سابق، ص  اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدوان،   
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 ختصيص أوقات للرياضة.

 : و هي1 :األهداف التكنولوجية.3

 البحث و التنمية.

 مساندة سياسات الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
  20مرجع سابق، ص  ،اقتصاد المؤسسة دادي عدوان، ناصر  
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 : خالصة الفصل

ية االقتصادية، فهي املؤسسة االقتصادية اليوم ال ميكنها أن تعمل مبعزل عن بيئتها، بل تؤثر و تتأثر  بطبيعة البن

تشكل النواة األساسية يف االقتصاد،  من خالل تلبية متطلبات و حاجات زبائنها، و ارضاء رغباهتم و ذلك 

بتقدمي منتجات ذات جودة و نوعية جيدة، هلذا تعمل على حتسني منتجاهتا و احلصول على أكرب حصة سوقية و 

 احملافظة على مكانتها التنافسية.

ة الشاملة من االجتاهات الفكرية احلديثة يف جمال االدارة، حيث أصبحت متثل مدخال علميا و تعترب اجلود

متكامال يسعى اىل تطوير أداء املؤسسات بغية حتسني جودة منتجاهتا من السلع و اخلدمات، كما مت تطبيق 

 املدخل يف املؤسسات املختلفة و جماالت عديدة.
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 تمهيد:

لقد اهتمت معظم املؤسسات الناجحة بالعمل على معرفة السلعة أو اخلدمة اليت يريدها الزبائن و كذا مواصفاهتا 

و الدرجة االعتمادية و املرغوبة، و طريقة التسليم، و السعر املناسب... و بالتايل فعلى املؤسسات الراغبة يف 

هاج أسلوب حديث أال و هو ادارة اجلودة الشاملة، و أن هتتم به و التطور و االستمرارية و االرتقاء بأدائها، انت

 تضعه يف سلم أولوياهتا االقتصادية و هو ما سنتطرق اليه يف هذا الفصل من خالل: 

 ادارة اجلودة الشاملة. -

 تطبيق ادارة اجلودة الشاملة. -

 معايري االيزو و عالقته بإدارة اجلودة الشاملة. -
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 هية ادارة الجودة الشاملة.المبحث األول: ما

ان التحديات الكبرية اليت تشهدها املؤسسات يف اجملتمع االنساين املعاصر تقرتب جبوانب اجلودة على الصعيدين 

السلعي و اخلدمي، و تستخدم اجلودة كسالح تنافسي يف هذا االجتاه، و قد مت االهتمام باالطار الفلسفي و 

الشاملة، حيث ظهرت هذه األخرية كثورة ثقافية جديدة و أسلوب اسرتاتيجي الفكري، مبا يسمى بإدارة اجلودة 

لكسب ثقة املستهلكني و حتقيق االستمرارية يف السوق، و هذا ما جعلها تستحوذ على االهتمام الواسع من قبل 

 املؤسسات سواء كانت اقتصادية أو خدمية، و هذا نظرا ألمهيتها يف مجيع اجملاالت.

 تعريف ادارة الجودة الشاملة: المطلب األول:

يعد مصطلح ادارة اجلودة الشاملة من املصطلحات اليت شاعت يف السنوات األخرية و اليت انتشرت بشكل سريع 

بالرغم من حداثته، و لقد تعددت تعاريف ادارة اجلودة الشاملة باختالف الباحثني و وجهة نظرهم اليها، و أبرز 

 هذه املفاهيم ما يلي: 

ظمة اجلودة الربيطانية ادارة اجلودة الشاملة على أهنا " فلسفة االدارية للمؤسسة اليت تدرك من خالهلا عرفت من -

 1حتقيق كل من احتياجات املستهلك، و كذلك حتقيق األهداف املشروعة معا"

ت و و هناك من يعرفها "على أهنا فلسفة ادارية هتدف اىل حتقيق التحسني املستمر، يف جودة مجيع العمليا -

 2املنتجات و كذلك اخلدمات يف املؤسسة".

                                                           
  74مرجع سبق ذكره، ص  ، دار املسري، إدارة الجودة الشاملة خضري كاظم حممود، 1
 498، ص 2000لتوزيع، عمان ، دار وائل للنشر و اادارة االنتاج و العملياتعبد الستار حممد علي،  2
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على أهنا " التحول يف الطريقة اليت تدار هبا املؤسسة و اليت ترتكز على التحسينات  James Railyو قد عرفها  -

املستمرة لكل العمليات و الوظائف و فبل كل شيء املراحل املختلفة للعمل، ان اجلودة ليست أكثر من حاجات 

   العاملني"

 1د عرفها دروموند بأهنا " فلسفة وجدت للتعبري عن رضا الزبون."و ق -

" منهج شامل حيسن التنافسية و الفعالية و املرونة يف املؤسسة من خالل  بأهنا Oaklandو يعرفها   -

 2املؤسسة"التخطيطي، و التنظيم، و الفهم لكل نشاط و اشرتاك كل فرد يف مستوى تنظيمي يف 

قة يتضح بأنه من بالرغم من اختالف و تعدد تعاريف ادارة اجلودة الشاملة اال أهنا حتمل من خالل التعاريف الساب

مفهوما واحدا و تتمحور حول هدف الذي تسعى اليه املؤسسة و هو كسب رضا املستهلك و ذلك باتباع 

مة أساسية لكل األفراد حاجاته و رغباته و متطلباته احلالية و احملتملة و الوفاء للمؤسسة، و بعبارة أخرى تعترب مه

العاملني يف حقول اجلودة فقط، اذ أهنا تعين االسهام الفعال للنظام االداري و التنظيمي بكافة عناصره يف حتقيق 

الكفاءة االستثمارية للموارد املتاحة من موارد أولية و معدات و مكائن و قوى بشرية، و معلوماتية و مالية حبيث 

ؤسسة الذي يرتكز على حتقيق االشباع األمثل للمستهلك من خالل تقد م السلع و تسهم مجيعا لتحقيق هذه امل

اخلدمات ذات النوعية اجليدة و السعر الذي يتالءم مع قدراته الشرائية، و توفري الضمانات الشاملة باحلصول على 

 3السلعة و اخلدمة يف املكان و الزمان املناسبني.

                                                           
 .21مرجع سبق دكره، ص   9001 لاليزو التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة ،فواز التميمي، 1
 75، ص 2008، دار اليازوري، عمان ، ادارة الجودة الشاملةرعد عبد اهلل الطائي 2
 24مرجع سابق، ص  9001 لاليزو التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة ،فواز التميمي،  3
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اجلودة الشاملة هي عبارة فلسقية أو جمموعة من أفكار تندرج ضمن نظام  و بصفة عامة ميكن القول بأن ادارة

 وفق اسرتاتيجية ادارية لتحقيق جودة شاملة جلميع األنشطة و األفراد.

 المطلب الثاني: مبادئ و أسس ادارة الجودة الشاملة

 1إلدارة اجلودة الشاملة عدة مبادئ نذكر منها: :مبادئ ادارة الجودة الشاملة (1

يعترب العميل أهم املبادئ اليت تستند اليها ادارة اجلودة الشاملة، اذ مجع الباحثون و تركيز على العميل: ال    - أ

املفكرون على أن العميل يعترب احملور األساسي لألنشطة اليت تتعلق باجلودة الشاملة اذ أن جائزة مالكوم العاملية 

قيق رغباهتم و قد يشمل مصطلح العميل يف ادارة اجلودة من عالماهتا الهتمام املؤسسة لعمالئها و حت 25أعطت 

الشاملة كال من العميل اخلارجي )املستهلك( و العميل الداخلي ) األفراد العاملني يف الوحدات التنظيمية 

 للمؤسسة(.

اذا ما تعترب ذات أولوية كبرية يف تنشيط و تفعيل ادارة اجلودة الشاملة  التركيز على ادارة القوى البشرية: -ب

توفرت املهارات و الكفاءات البشرية و تدريبها و تطويرها و حتفيزها، كما أن حتقيق النجاح اهلادف يستدعي 

 تكريس االهتمام و العناية الالزمة باألفراد، و كذلك اتباع أساليب فعالة لإلشراف و التدريب.

لموسا من خالل اعتمادهم أسلوب املشاركة لقد استطاع اليابانيون أن حيققوا تفوقا م المشاركة و التحفيز: -ت

 و التحفيز.

                                                           
 12 -10مرجع سابق، ص إدارة الجودة الشاملة ،خضري كاظم حممود،  1
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ان اختاذ القرارات الصائبة يرتبط بشكل وثيق بتوفري البيانات و نظام المعلومات و التغذية العكسية:  -ت

النجاح املستهدف، كما أن استمرارية التحسني و التطور املستمرين يفرتض  املعلومات الصحيحة، اليت يتطلبها

 التدقيق املعلومايت و أنظمة االسرتجاع الفاعلة.بشكل فعال ب

حيث أن اختيار املوردين للموارد األولية و األجزاء نصف املصنعة، و من يلتزمون  العالقة بالموردين:-ث

 باملواصفات و املعايري احملددة باجلودة، ذو دور فعال يف حتقيق منتجات ذات جودة عالية.

ودة ذو أثر فعال يف اجاح نظام ادارة اجلودة الشاملة   ال سيما و أن اعتماد يعترب توكيد اجل توكيد الجودة: -ج

ذلك يقوم أساسا و اعتبارا من عمليات تصميم املنتج، اذ أن دقة املواصفات املعتمدة يف التصميم ذات أثر كبري 

 يف حتقيق اجاح دقة املطالبة مع التصميم أثناء األداء التشغيلي للعملية االنتاجية.

و يقصد به املراقبة املستمرة لكل مراحل العمليات دون توقف، حيث يتم حتديد التحسين المستمر:  -د

األخطاء مسبقا و معرفة أسباهبا و معاجلتها قبل وقوعها، و التطلع باستمرار اىل طرق أفضل لتقد م املنتوج بشكل 

 يواكب تغريات و متطلبات الزبون و املستهلك.

ان القرارات املتعلقة باجلودة تعترب من القرارات االسرتاتيجية و لذا فان التزام االدارة  ليا:التزام االدارة الع -ه

العليا يف دعمه و تطويره، و تنشيط حركة القائمني عليه يعد من املهام  األساسية اليت تؤدي بال شك لنجاح 

 النظام املستهدف.

اح القرارات اليت تعتمد يف ضوء احلدس أو التخمني أو لقد أصبح فعليا اجالقرارات المبنية على الحقائق:  -و

 األخبار الشخصية.
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و ذلك بتوفري و استخدام معايري القياس أثناء االنتاج  من أجل تفادي األخطاء و الوقاية من األخطاء:  -ن

عد على العيوب اليت تظهر يف املنتجات، و لضمان مطابقة هذه األخرية باملواصفات املعيارية، و ذلك ما يسا

 ختفيض التكاليف و زيادة االنتاجية.

 1أسس رئيسية و هي: 5ترتكز على : أسس ادارة الجودة الشاملة (2

 ـ اجلودة أساس القدرة التنافسية.          

 ـ اجلودة هي حتقيق رغبات العميل.          

 ـ اجلودة ليست منحصرة يف جزء من املؤسسة، و لكنها تشمل كل األفراد.          

 ـ أساس ادارة اجلودة الشاملة هي العالقة مع العميل داخليا و خارجيا.            

 ـ يف كل عملية ال بد من ترابط و تكامل جودة التصميم مع جودة الثقة.          

 :المطلب الثالث: أهمية ادارة الجودة الشاملة

 ال ن أفاق النجاح املتمثل على سبيل العداتضح من خالل االستخدام اهلادف إلدارة اجلودة الشاملة العديد م

 2مبا يلي: احلصر

لقد ظهر من خالل استخدام أسلوب ادارة اجلودة الشاملة تقليص شكاوي تقليص شكاوى المستهلكين: -أ

 املنتجات املقدمة، و انعكاس ذلك مع ختفيض التكاليف بشكل عام. بشاناملستهلكني 

                                                           
 33مرجع سابق، ص ، 9001 لاليزو التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة ،، علي السلي، 1
  80-78مرجع سابق ص  ، 9001 لاليزو التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة ،خضري كاظم حممود، 2
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مليون دوالر اىل  800تقليص التكاليف من  كاتربلرعمليات ملؤسسة  لقد حتققت ال تقليص تكاليف النوعية: -ب

 سنوات. 7مليون دوالر خالل  400

لقد أسهمت األنشطة املتعلقة باستخدام ادارة اجلودة الشاملة اىل زيادة احلصة  زيادة الحصة السوقية: -ت

 السوقية للمؤسسات االنتاجية و اخلدمية بشكل كبري.

لقد استخدمت شركة فورد يف الو، م ، أ ادارة اجلودة الشاملة  ادة رضا المستهلكين:تقليص المبيعات و زي-ث

وحدة  1500م اىل  1984وحدة عام  2750م، و قد حققت ختفيض يف شحن األجزاء املطلوبة من  1979منذ 

 م. 1992عام 

حتقيق األهداف الفاعلة  و هكذا يتضح من خالل ذلك عمليا قدرة االستخدام األمثل إلدارة اجلودة الشاملة على

 لألنشطة االنتاجية.

تشري الوثائق الرمسية اىل أن شركة فلوريد و االضاءة أهنا أول شركة غري يابانية تقليص الحوادث و الشكاوى: -ج

م، حيث فاعلية األنشطة النوعية فيما قلصت اخلدمات املقدمة 1998عام   DEMINGحصلت على جائزة دميينج

لشكاوي من قبلهم، كما سامهت يف تقليص األحداث للعاملني و هذا يؤكد الدور الذي للمستهلكني نتيجة ا

 تلعبه ادارة اجلودة الشاملة.

م، و قد مت من خالل ذلك  1988لقد مت استخدام ادارة اجلودة الشاملة من قبل منذ عام  زيادة الكفاءة:-د

 مشروع خالل السنة األوىل من التطبيق. 28حتسني 
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تشري التقارير اليت أكدهتا الشركة بأّن األرباح احملققة  تاجية و األرباح المحققة و الحصة السوقية:زيادة االن-ه

، و قد حققت بالوقت ذاته اخنفاض يف املخزون % 120، االنتاجية ارتفعت مبقدار  %244هلا زادت مبقدار 

 .%79ملعيب و الفشل و اخنفاض نسبة ا  %42و اخنفاض تكاليف التصنيع بنسبة  %36السلعي بنسبة 

لقد حتققت يف شركة وفرات مالية قدرت  تحقيق وفرات متعددة في مجال االتصاالت و المشاركة الفاعلة:-و

 إدارةمليون من خالل  التحسينات اليت حققت سبل االتصاالت و التعاون اهلادف الذي حققته أساليب  11 بـ

 اجلودة الشاملة.

 دة الشاملة: المطلب الرابع: أهداف ادارة الجو 

 1هتدف أساسا على جودة املنتجات واخلدمات للمؤسسة اضافة اىل:

 زيادة القدرة التنافسية  للمؤسسة. -

زيادة كفاءة املؤسسة يف ارضاء العمالء ة التفوق و التمييز على املنافسني زيادة انتاجية كل عناصر  -

 املؤسسة يف تعاملها مع التغريات.

 ل لكل قطاعات و مستويات و فعاليات املؤسسة.ضمان التحسني املتواصل الشام -

 زيادة القدرة الكلية للمؤسسة على النمو املتواصل. -

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

 ( 04)شكل و كإضافة أّلهداف ادارة اجلودة الشاملة هناك شكل ختطيطي يوضح ذلك. 

 
                                                           

 40مرجع سابق، ص ، 9001 لاليزو التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة ،،ي السلمي، عل 1
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 1:أهداف إدارة اجلودة الشاملة: 2شكل رقم 

 

 

 

       

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 2011، كمان دار مكتبة احلامد للنشر و التوزيع، ادارة الجودة الشاملةحممود حسن الوادي، عبد اهلل ابراهيم عبد اهلل النزال، بالل حممود الوادي،  1

32-33  

 

 إدارة الجودة الشاملة

 تخفيض التكاليف  تحسين الجودة

  اإلنتاجية كفاءةرفع ال

 حصة أكبر في السوق جودة عالية

الرضا لدى العمالء و السعادة في نفوسهم، من خالل  تخفيض

 سلعة أو خدمة ذات مستوى جودة عال يبلغ حد الكمال

 البقاء و االستمرارية و التفوق على الزاخرين
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 يف ضوء الشكل السابق، و يف مسعى لتحقيق مضمونه، اجد أن ادارة اجلودة الشاملة تسعى اىل ما يلي: 

 فهم حاجات و رغبات العميل )املستهلك، اجلمهور( لتحقيق ما يريده. -

 دمة وفق متطلبات العميل من حيث: اجلودة، التكلفة، الوقت و االستمرارية.توفري السلعة أو اخل -

 التكييف مع التغريات التقنية، أو االقتصادية أو االجتماعية مبا خيدم حتقيق اجلودة املطلوبة. -

 توقع احتياجات الزبون يف املستقبل و جعل ذلك عمال مستمرا. -

 األداء و اخلدمة عن طريق التطوير و التحسني جذب املزيد من العمالء احلاليني، و التميز يف -

املستمرين للمنتج أو اخلدمة، و جعل الكفاءة اإلنتاجية بشكل عام عالية يف ظل ختفيض التكلفة إىل أدىن حد 

 ممكن لكن ليس على حساب اجلودة بل من خالل ترشيد االتفاق.

ون بأي شكل من خالل تلبية متطلباته و يتضح لنا مما سبق أن هدف ادارة اجلودة األساسي هو ارضاء الزب

حاجياته و توقعاته و حتقيقها، و جعل األمر هو اهلاجس األساسي لكل من يعمل يف املنظمة، فمن يتأخر عن 

( يعيش 2000ذلك سيجد املنافسني قد سبقوه و سلبوه حصته من السوق، و خاصة أن العامل من بداية عام )

وى، و األقوى هو الذي يكون قادرا على اشباع و تلبية حاجات عمالئه و فرتة منافسة شديدة، فالبقاء لألق

حتقيق الرضا و السعادة لديهم أكثر من منافسية، من خالل ما يقدمه هلم من جودة عالية سواء يف السلع أو 

 اخلدمات.    
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 المبحث الثاني: تطبيق إدارة الجودة الشاملة

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

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

 احملتملة األماكن تتحدد اليت الوسائل بعض على باملؤسسة العاملني تدريب يستلزم كما للتطبيق، املالئم املناخ توفر

 اجلودة.  ملشاكل

  :الشاملة الجودة إلدارة الفعال التطبيق متطلبات :األول المطلب

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

  :الشاملة الجودة إدارة لبرنامج العليا اإلدارة وتأييد دعم .1

 وتطويره، دعمه يف العليا اإلدارة التزام فإن ولذا ،االسرتاتيجية القرارات من تعترب باجلودة املتعلقة القرارات إن

 Martin1993 ويؤكد املستهدف، النظام اجاح إىل تؤدي اليت األساسية املهام من يعد عليه حركة القائمني وتنشيط

 :التالية باجلوانب يتمثل العليا اإلدارة التزام أن

 اجلودة، ثقافة تعزيز  

 أدائهم، يف العاملني إمكانية يروتطو  تعزيز  

 وأهدافها للمؤسسة املعامل واضحة إسرتاتيجية رؤية توفري 

 : التنظيمي المناخ .2

                                                           
 41-40مرجع سابق، ص  السوق تحديات ظل في الشاملة الجودة ةإدار  تحقيق ،شايب حممد بن 1
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 قيام يعين التنظيمي املناخ أن ملحوظا حيث اجاحا الشاملة اجلودة إلدارة حيقق املالئم التنظيمي املناخ توفري إن

 مفاهيم وتبين لقبول نفسيا إعدادا مستوياهتم خمتلف باملؤسسة على نيالعامل وهتيئة بإعداد البداية منذ العليا اإلدارة

 الكافية السبل يوفر وكذلك للتغيري، مقاومتهم من ويقلل أدائهم يف تنشيط يسهم أن حيث الشاملة اجلودة إدارة

 .الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق لنجاح والتسهيالت املطلوبة املوارد بتوفري

  :للمؤسسة البشري موردلل الفعال التسيير .3

 أن يستوجب الذي األمر الشاملة، اجلودة إدارة اجاح استمرار اليت تضمن العناصر أهم من يعترب البشري املورد إن

 وضع من بدءا به اخلاصة النواحي مجيع يف له الفعال التسيري خالل من ذلك ويتم ،اهتمام و عناية حمل يكون

 فرق املستمر وبناء التحفيز وأسلوب التدريب، وبرامج األداء، وتقييم ائف،الوظ وشغل والتعيني االختيار نظام

 .املؤسسة داخل الفرد ووالء ثقة لكسب الوسائل أهم من تعترب واليت والتمكني، والتعاون باملشاركة و انتهاء العمل

  :العكسية والتغذية المعلومات نظام .4

 أكثر من ذلك يعترب حيث الشاملة، اجلودة إدارة ليت تقتضيهاا واألساسية املهمة من املعلومات نظام توفر يعترب

 حتقيق يف بالغ أثر ذات للجودة اهلامة واملعايري املقاييس توفر وأن سيما املؤسسة، اجاح لتحقيق اهلادفة العوامل

 يتطلبها اليت الصحيحة واملعلومات البيانات بتوفري وثيق بشكل يرتبط الصائبة القرارات إختاذ أن إذ األهداف،

 كما تسمح املعلومايت، بالتدفق فعال بشكل يقرتن والتطور التحسني استمرارية أن كما املستهدف، النجاح

 التغذية على احلصول يف النجاح فإن مث ومن وتزدهر، تنجح بأن الشاملة اجلودة إدارة ملبادئ العكسية التغذية

 .النجاح فرص زيادة يف تسهم اليت األساسية العوامل من يعد املالئم الوقت يف العكسية

 



   9000الجودة الشاملة و معايير االيزو  إدارةالفصل الثاني                                        
 

53 
 

 : التحسين المستمر .5

إن التحسني والتطوير املستمر يعد من األسس اهلادفة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة سيما وأن العمليات اإلنتاجية 

نشطة والتشغيلية ومجيع الفعاليات واألنشطة اخلدمية املرافقة لعملية إنتاج السلع أو جتهيز اخلدمات، تعترب من األ

 1اإلنسانية القائمة على ضرورة التطوير والتحسني املستمر. 

  :المعالجة من بدال الوقاية .6

 من النامجة التكاليف تقليص يف الفعال اإلسهام شأنه من وهذا مهلة، أول من صحيحا الصحيح إعمل يقال

 الكثري تستنزف واليت تصحيحيةال اإلجراءات اختاذ إىل اللجوء دون صحيحة بصورة والتشغيلية اإلنتاجية العمليات

 2 ...التلف أو التصنيع، أو التصنيع بإعادة املرتبطة التكاليف من

  :المناسب القيادي النمط ممارسة .7

 يسمح أنه إذ الشاملة، اجلودة إدارة لتطبيق القيادية مناسبة األمناط أكثر هو الدميقراطي النمط أن اجد حيث

 الصالحيات. تفويض يف والتوسع القرار اذاختاألهداف  وضع يف العاملني مبشاركة

 المطلب الثاني: مراحل ادارة الجودة الشاملة: 

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

 والتهيئة اإلعداد :األولى المرحلة 

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

 التالية:  باألنشطة القيام على املرحلة هذه تنطوي ولذا معاجلتها بشأن السديدة، القرارات واختاذ وحتليلها

                                                           
  232مرجع سابق، ص ،  الجودة الشاملة إدارةخضري كاظم حممود،  1
2
 205مرجع سابق، ص  الشاملة الجودة إدارةمحفوظ أحمد جودة،  
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 يف أساسية قاعدة االلتزام ذلك واعتبار الشاملة، اجلودة إدارة منهجية تطبيق يف للمؤسسة العليا اإلدارة التزام -

 .للجودة املستمر والتطوير التحسني راءإج

 أساسية كمصادر كافة العاملني اعتماد إىل إضافة املؤسسة خارج من واستشاريني خبرباء املؤسسة إستعانة -

 .الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق

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

 .بلوغها املرجى األهداف حتقيق على

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

 .األهداف حتقيق

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

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

 .التطبيق يف املستخدمة

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

 .التطبيق عند فعليا

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

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

 2املؤسسة. 

                                                           
1
 142، ص 2006ن ، دار الشروق للنشر و التوزيع، عماادارة الجودة في الخدماتقاسم نايف علوان المحياوي،  

2
 239مرجع سابق، ص ، ادارة الجودة ، خصير كاظم محمود 



   9000الجودة الشاملة و معايير االيزو  إدارةالفصل الثاني                                        
 

55 
 

 المرحلة الثانية: التخطيط

 1التالية: اخلطوات املرحلة هذه وتتضمن

 تتعرض أن ميكن اليت والتهديدات والفرص والضعف القوة نقاط حتديد ضلغر  واخلارجية الداخلية البيئة حتليل -

 .املؤسسة هلا

 الكلي املستوى على املؤسسة لتنميتها تسعى اليت اإلسرتاتيجية األهداف ووضع والرسالة الرؤيا صياغة -

 .العمليات لتنفيذ والتشغيلي

 املتطلبات من وغريها واألفراد والعمليات واخلدمات املنتجات جلودة التخطيط -

 وضمان أرائهم تنوع من لإلستفادة العاملني مجيع مبشاركة الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق شاملة خطة إعداد -

 .رضاهم وكسب إلتزامهم

 معاجلة يف املتقدمة التكنولوجيا مواكبة من ميكنها مبا املؤسسة مستوى على املعلومات نظم لتطوير خطة وضع -

 .البيانات

 لتنفيذالمرحلة الثالثة: ا

 الالزمة التغيريات بإحداث املختلفة العمل فرق تقوم حيث املوضوعة للخطط الفعلي التنفيذ يبدأ املرحلة هذه يف

 احملددة األهداف إىل للوصول إليها املوكلة املهام أداء خالل من

 الشاملة اجلودة إدارة عن املسؤولني من بدعم املؤسسة يف العاملني تدريب عمليات تبدأ وهنا

 .املؤسسة يف والعمليات لألنشطة املستمر التحسني طرق بتحديد كذلك املرحلة هذه يف العمل فرق وتقوم

 
                                                           

1
 18مرجع سابق، ص   900 لاليزو التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة علي السلمي، 
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 والتقويم الرقابة :الرابعة المرحلة

 أول الدقيقة واملتابعة املرحلية الرقابة أو املتزامنة الرقابة أساس على الشاملة اجلودة إدارة يف الرقابة أنظمة بناء يتم

 اجلودة إدارة منهجية تطبيق يف املبذولة اجلهود تقو م يتم واليت البعدية، أو الالحقة الرقابة إىل فةباإلضا بأول،

 كما فيها، العاملني طريق عن الذايت التقو م بعملية املؤسسة قيام املرحلة تتطلب هذه أن بالذكر واجلدير الشاملة،

 .اجملال هذا يف خارجية خبربات تستعني قد املؤسسات بعض أن

 املؤسسات تلبية مدى على الرتكيز يتم حيث العمالء، منتجات من العكسية التغذية على املؤسسات كثري تعتمد

 1عمالئها. واحتياجات ملتطلبات

 المتقدمة:  المرحلة :الخامسة المرحلة

 هذه أن حيث شاملةال اجلودة لنظام الكامل التطبيق املؤسسة معها تستطيع اليت القابلية أو القدرة املرحلة هذه متثل

 املؤسسات قبل من يتم ما غالبا أن إذ التطبيق، يف ومرجعية قدوة أو به حيتذي مثال تكون أن ميكن املؤسسة

 أهنا حبيث ألنشطتها الشامل النوعي النظام بناء يف جتارهبا ومتابعة املؤسسة هذه اجاح وطرق سبل متابعة األخرى

 2ألخرى.ا املؤسسات قبل من للتطبيق منوذجا تصبح

 الشاملة:  الجودة إدارة قياس طرق :الثالث المطلب

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

 التايل:  النحو على أقسام ثالثة

 

                                                           
 .26، ص 1995، دار الفكر للطباعة، دمشق 2000مأمون السلطي و سهيلة عباس، دليل على تطبيق أنظمة ادارة اجلودة و االيزو  1

  240مرجع سابق، ص  ،إدارة الجودة الشاملة خضري كاظم حممود، 2
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  :الجودة لمراقبة النوعية واألدوات الطرق .1

 كامل عرب اجلودة مستويات يف التحكم حماولة بغية املؤسسة متتلكها اليت إلحصائيةا غري الوسائل تلك هبا ويقصد

 اجد:  واألدوات الطرق هذه أهم بني ومن أقسامها

 :الذهني العصف-أ

 ويتم ما، مشكلة أسباب حتديد أو املشاكل حلل وتصنيفها اجلديدة األفكار عن البحث إىل هتدف طريقة وهي

 بإبداء هلم والسماح املشاركني على املشكلة عرض طريق عن اآلراء الستنباط جموعةللم اإلبداعي الفكر تشجيع

 من هائل كم على للحصول وسيلة" بأنه الذهين العصف تعريف وميكن ،1 تقييده أو رأي أي رفض دون اآلراء

 2قصري.  وقت يف األفكار،

 :الذاتية المراقبة-ب

 يف عامل كل يكلف حيث يلعبه الذي بالدور فرد كل حتسيس يالضرور  فمن مجاعية مسؤولية اجلودة مسؤولية إن

 هذا وعلى زبائنه، حلاجات أدائه مطابقة مدى مراقبة مث عملية أي يف الشروع قبل إحتياطاته بأخذ املؤسسة

 حلقة يف قبله يأيت الذي الشخص على املسؤولية وإلقاء معيب منتوج كل رفض الشاغل مهه يصبح األساس

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

  :الجودة لمراقبة اإلحصائية واألدوات الطرق .2

 ما يلي:  أمهها ومن تصحيحها حماولة مث أسباهبا وحتديد املشاكل إليضاح كفيلة طرق هي

  :باريتو خرائط-أ       
                                                           

 31مرجع سابق، ص  ،االيزو شهادة على للحصول طريقك الشاملة الجودةحممد الصيفي،  1
 61ص  ،السوق تحديات ظل في الشاملة الجودة إدارة تحقيقالشايب، بن حممد  2

  6مرجع سابق، ص ، السوق تحديات ظل في الشاملة الجودة إدارة تحقيقحممد الشايب،  3
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 الرئيسي السبب حول الغدارة تركيز تشتت مشكلة PARITO االيطايل االقتصادي هو اخلرائط هذه صاحب

 20 إىل ترجع إمنا اجلودة مشاكل من % 80 أن هو أساسي افرتاض على الطريقة هذه وتستند اجلودة، لرداءة

 مع التطابق عدم إىل يؤدي قد الذي الرئيسي السبب عن تبحث أن املؤسسة على فإن وبالتايل املسببات، من%

  1.اهتمامها من% 80 السبب هذا تويل وأن تهلكنياملس واحتياجات رغبات

   2اليمني إىل اليسار من تنازيل ترتيب شكل على البيانات تصنيفات باريتو رسم ويرتب

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

 .اخلدوش إىل يرجع للمواصفات تطابقها عدم

 
 162املصدر حممد الصرييف، مرجع سابق ص 

                                                           
 152مرجع سابق، ص ، االيزو شهادة على للحصول طريقك الشاملة الجودةحممد الصرييف،  1
 155مرجع سابق، ص ، السوق تحديات ظل في الشاملة الجودة إدارة تحقيقحممد بن شايب،  2
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 (: والنتيجة السبب مخطط) السمكة ماعظ تخطيط-ب

   رأس عند والعيب املشكلة تظهر بإعداده، قام من أول ألنه بعض خرباء عند السمكة عظم ختطيط عرف

ICHIKAWA   احملتملة يوبوالع األسباب إىل يشري الفقري، العمود من يتفرغ مث التخطيط بتخطيط اجلودة 

 املشكالت تأثري مدى التخطيط هذا يوضح أن ميكن .البشرية املوارد خام، مواد والتقنيات، الطرق اآلالت :األربعة

 أن ميكن كما اجلودة، ورشات يف تعليمية كوسيلة واسع بشكل استخدم وقد البعض، بعضها على املختلفة

 ملناقشة كبداية املديرون واستخدمها اجلودة لتحسني بتهامراق من البد اليت العالقات فهم يف املوظفني يساعد

 .للجودة املشكالت أسباب

 واضح، بشكل بإظهارها فقط يسمح وإمنا للمشاكل، احللول على احلصول يعين ال التخطيط هذا على االعتماد

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

 .  والشكل1عليها املتحصل املعلومات على بناء إحصائية بدراسة بالقيام تتأكد اليت والفرضيات واملالحظات

 ذلك:  يوضح التايل

 

 

 

 

 

 
                                                           

 7 ص ، 1999 ة،السعودي جرير، مكتب ،الشاملة الجودة إدارة أساسيات ،دوليامز ريتشار 1
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 السمكة.  ماعظ ( ختطيط  II- 2الشكل رقم: )

 
 

 يلي وفيما 395 ص ،2 طبعةال اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،اإلنتاج ومراقبة تخطيط البكري، حممد  سونيا :رالمصد

 السابقة. اخلطوة لفهم مثال
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 فعال. غري تدريب حالة  اجلودة ملراقبة واألثر السبب حتليل ( رسم  II-3الشكل رقم: ) 

 
 

 ذكره سبق مرجع السوق تحديات ظل في الشاملة الجودة إدارة تحقيق شايب، بن حممد :المصدر

 .68ص،

  :الجودة رقابة تخطيط-ج  

 على اإلحصائية الرقابة نتائج يظهر الشاملة اجلودة إدارة أدوات أشهر من اجلودة لرقابة البياين التخطيط يعد

 ال، أم العادية املواصفات يطابق خدمة أو منتج أي كان إذا ما ملعرفة جتريبية وسائل التخطيط هذا يوفر العمليات،

 :مثل الدرجة أو احلجم إىل الرأسي احملور يشري بينما وقت،ال ميثل ما أفقي عادة حمور على التخطيط هذا وحيتوي

 يقاس الذي املعيار عن يعرب الذي األساس هو األوسط اخلط أفقية، خطوط ثالث على وحيتوي العدد أو الكمية،
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 األدىن احلد يسمى الذي األسفل واخلط اجلودة لرقابة األعلى باحلد يسمى الذي العلوي األفقي واخلط التغيري، به

 1اجلودة. لرقابة

 اجلودة. لرقابة البياين ( التخطيط  II .4رقم ) الشكل

 
 ص ذكره، سبق عجمر  ،السوق تحديات ظل في الشاملة الجودة إدارة تحقيق ،شايب بن حممد :المصدر

69. 

  .2إخل...دمينق عجلة اجلودة، حلقات يف وتكمن :الشاملة الجودة تحسين وأدوات طرق .3

  :الجودة حلقات-أ

 العضوية الوحدة نفس إىل ينتمون أفراد ستة أو مخسة من يتكون ومتجانس دائم صغري فوج أهنا على تعريفها نميك

 عليهم هرمي مسؤول إشراف حتت مشرتكة مهنية اهتمامات هلو تويل (...توزيع شبكة خمرب، مصلحة، ورشة،)

                                                           
1
 7 ص ،ذكره سبق مرجع ،الشاملة الجودة إدارة أساسيات ،ويليامز ريتشارد 

 73  -72مرجع سبق ذكره، ص ص ،  السوق تحديات ظل في الشاملة الجودة إدارة تحقيقحممد بن شايب،  2
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 احللول تنفيذ يف الشروع التحسني، طرق إقرتاح اخلدمة، أو املنتوج جودة به، يقومون ما تطوير كيفية ملناقشة

 املؤسسة، ثقافة من كعنصر ليصبح اجلماعي العمل مفهوم توسيع خالل من اجلودة حلقات أمهية وتربز ومراقبتها

 تعترب كما ...اإلبداع التجديد على تساعد أفكار توليد إىل للوصول املكبوتة الطاقات تفجري إىل باإلضافة

 وحتقيق العمل يف باملشاركة بالشعور أكرب قسط على العاملني حلصول وكذلك لبشريةا املوارد لتنمية كأسلوب

 .األهداف

  :ديمنج عجلة-ب

 التطوير، التخطيط، :وهي أساسية مراحل أربعة إىل تنقسم واليت دمينج لعجلة العام النموذج اآليت الشكل ميثل

 يلي:  كما موضحة التنفيذ ومرحلة واملراقبة، الفهم

 الشاملة. اجلودة لتحسني كأداة دمينج ( عجلةII .5)رقم  شكل
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 7 ص ،ذكره سبق مرجع شايب، بن حممد :املصدر

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

Deming.  

  PLAN  التخطيط

  DOالتطوير

  CHEK واملراقبة الفهم

 التنفيذ
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 على بناءا ما تغيري أو ما بتجربة خاص عمل خمطط إعداد يتم أي التخطيط، رحلةب  Deming عجلة تبدأ

 .العمل أفواج أعضاء واستنتاجات ختمينات على تبين بدورها اليت التنبؤات من جمموعة

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

 العمل خمططات يف االعتبار بعني أخذها ليتم اخللل أماكن مالحظة فقط ولكن املرحلة، هذه خالل املخطط يريتغ

 النتائج دراسة وكذا التجربة أو التغيري أثر مالحظة يتم واملراقبة، الفهم مرحلة فهي الثالثة املرحلة بينما القادمة،

 الطرق بعض استعمال املرحلة هذه تتضمن ما وغالبا وسة،املدر  املشكلة حل يف مسامهتها مدى ومعرفة املسجلة

 .املسطرة األهداف حتقيق يتم أين التنفيذ مرحلة أي واألخرية الرابعة املرحلة أما اجلودة، ملراقبة اإلحصائية

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

 جدوى. بأي يأيت ال استئنافها كان إذا الدراسة بتوقيف قرار اختاذ أحيانا يتم وقد .السابقة العجالت من اكمةاملرت 

 ومزاياها الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات :الرابع المطلب

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق مزايا : 

 فيما املزايا أبرز تلخيص وميكن املؤسسة، أداء على كسةاملنع االجيابية األثار من بالعديد الشاملة اجلودة إدارة متتاز

 يلي: 

 اإلنتاجية. بنسب اإلرتقاء 

 بالرحبية اإلرتقاء. 

 العمل دوران معدل وتقليل التنظيمية بالفاعلية اإلرتقاء. 

 الزبون رضا حتقيق. 
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 السوقية احلصة توسيع أي الزبائن من املزيد جذب 

 .اجلودة ملشاكل النظامية احللول تقد م. 

 اجلهود وتنسيق األنشطة تكامل 

 املالية والناحية والطاقة التشغيل ساعات مستوى على الفاقد أو التلف تقليل 

 املنتجات تصاميم يف مستمر طوير 

 العاملني لدى باملسؤولية والشعور الفعلي اإلحساس بناء 

 اجلماعي والعمل التنافسية امليزة حتقيق 

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات:  

 األهداف حتقيق دون حيول مما املعوقات من مجلة على املؤسسات خمتلف يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق تعرضي

 التايل: على وهي املعوقات من عدد وآخرون ماركالند ساق وقد منها، املرجوة

 املؤسسة. مشكالت جلميع شافيا عالجا سيكون املدخل هذا بأن يأمل أو البعض يضمن 

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

 هذه بأن املهدد وشعورهم الشاملة اجلودة قيادة لنمط اجلديدة األدوار تفهم عن الوسطى اإلدارات عجز 

 .العمل إاجاز يف قوهتم ستفقد الفلسفة

 حاجات الزبائن وإغفاهلا للجودة مهمة هناأل هبا، واإلهتمام للجودة الداخلية الفعاليات على العايل الرتكيز 

 .ورغباهتم اخلارجيني

 الشاملة.  عدم وفرة الكفاءات البشرية القادرة على استلهام سبل التطبيق الفعال لنظام إدارة اجلودة 
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 املؤسسة.  نقص املهارات التدريبية الالزمة يف تطبيق األنظمة اإلحصائية يف ضبط اجلودة يف 

 سؤولية واخلوف من الفشل. ضيق الوقت وفقدان الثقة يف املدير.امليل إىل تفادي امل 

 الشاملة الجودة بإدارة وعالقته اإليزو معايير :الثالث المبحث

 إذا واالستمرار البقاء عامة بصفة املؤسسات على الصعب من وأصبح عامليا الشاملة اجلودة إدارة مفهوم انتشر   

 وخدمات. منتجات من تقدمه يماف اجلودة من املقبول املستوى تقدم مل

 يف اجلودة ضمان أو لتأكيد منوذجا يعترب الذي 9000 لإليزو اجلودة نظام تطبيق إىل اللجوء عليها كان إذا    

 وخارجية داخلية وعالقات األداء يف اإلنسجام هتيئة إىل ويؤدي واخلدمة، الرتكيب اإلنتاج، والتطوير، التصميم

 التكاليف. يف وختفيضا مستمرا حتسنا يهيئ كما اإلداري رالقرا صنع من وحيسن فاعلة

 ونشأته اإليزو مفهوم :األول المطلب

 international" أي التساوي و ليست اختصار التسمية ISOSهي مشتقة من الكلمة االغريقية "

standardisation organisation  و يف حمال املواصفات تعين .«ISO» املواصفة. أو  الشيء باملقارنة مع تساوي

بلدا، أو هي  120هي منظمة غري حكومية و ليست جزء من األمم املتحدة، مع ان أعضاءها ميثلون أكثر من 

 كافة املواصفات الصادرة عن املنظمة اختيارية مع أن الكثري من الدول تعتربها مواصفات وطنية هلا.

هيئة تقييس  90جنيف و يظم يف عضويته أكثر من  أو هي املنظمة العاملية للتقييس، و هي احتاد عاملي مقره يف

  1و اليت تعين متساوي. (ISOS( اعتمادا على الكلمة اليونانية )ISOوطنية، جاء اختصارها )

 INTERNATIONLيرمز مصطلح االيزو السم املنظمة الدولية للتقييس أو املواصفات كما يسميها البعض 

STANDARD ORGANISARION  اأو كما تسمى أيض : 
                                                           

 257-258، ص 2014، ادارة الجودة الشاملةد. أمحد يوسف دودين،  1
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 INTERNATIONAL FORSTANDARDIZATION   و اليت تسمى بالفرنسية  : 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION      
 ( مكونة من األحرف التالية:ISOفالكلمة االيزو )

I و تعين دويل :international 

O و تعين منظمة :organisation   

S و تعين التقييس :Standardisation 

( األكثر شيوعا و استخداما من isoي أن األحرف هي اختصار السم املنظمة الدولية للتقييس و تعترب كلمة )أ

 ( عند احلديث عن مواصفات اجلودة اليت تصدر عن املنظمة الدولية للتقييس. ios)كلمة 

املي يضم هيئات و االيزو هي منظمة عاملية متخصصة يف املواصفات القياسية، و هي عبارة عن االحتاد الع

عقب اخلرب العاملية الثانية بعد لقاء ضم ي لندن  1947التقييس الوطنية يف خمتلف دول العامل، تأسست سنة 

 150، و مقرها العاصمة السويسرية جنيف، و يبلغ عدد أعضائها 1947، و باشرت أعماهلا سنة 1946سنة 

 عضوا )كل عضو ميثل دولة واحدة( 

 technicalتطوير املواصفات يف مجيع اجملاالت باستثناء املواصفات التقنية )و تقوم منظمة االيزو ب

specification املتعلقة بالصناعات الكهربائية و اهلندسية و االلكرتونية و اليت تعد من اختصاص اللجنة )

   1. 1906الدولية لإللكرتوميكانيك، و اليت تأسست عام 

                                                           
 . 2010، عمان، دار الراية للنشر 9000جودة الشاملة ايزو ال إدارةالعلي بوكمش،  1
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 اجلودة نظام يف توفرها املطلوب الرئيسية العناصر وتصف حتدد سلةسل" عن عبارة 9000 اإليزو مواصفات إن

 رغبات أو حاجات تفوق أو تتوافق منتجاهتا أن من للتأكد املؤسسة إدارة وتتبناه تصممه أن يتعني الذي وإدارهتا،

 1املستهلكني. وتوقعات

 خدمية، أم إنتاجية كانت سواء ختلفةامل املؤسسات يف اجلودة إدارة لنظام عاملية مقاييس بوضع تقوم املنظمة وهذه

 املؤسسات، من معينا نوعا يناسب منها وكل رقم منها لكل شعارات شكل على املعايري من سلسلة على وتشمل

 نظام لتطبيق إرشادي دليل بإصدار املنظمة هذه قامت . 9003، 9002، 9001وهي هبا خاص ، كما

  .9004 رقم وأعطته الثالثة األنواع يف اجلودة

 م، 1978 عام للمواصفات العاملية املنظمة أصدرهتا املكتوبة املواصفات من سلسلة عن عبارة : 9000 فاإليزو

 من للتأكد املؤسسة، تتبناه الذي اجلودة إدارة فينظام توافرها املطلوب الرئيسية العناصر وتصف السلسة، هذه حتدد

 .العمالء وتوقعات بات،رغ أو حاجات، مع خدمات( تتوافق أو سلع) منتجاهتا أن

 اخلمسينات  خالل الربيطانية الدفاع وزارة احتاجت عندما  "3BS 5750الربيطانية "  املواصفة بدأت فقد

 بدأ وبالتايل .املنتجة املؤسسات بواسطة توريدها يتم اليت واملعدات األسلحة جودة من التأكد نظام إىل والستينات

 وإثباهتا هبا، اإللتزام ينبغي للجودة و هي إجراءات Défense Standardالدفاع  مبواصفات يسمى مبا العمل

 للمواصفات. مطابقة املنتجات أن من والتأكد احلربية للمعدات املوردين قبل من

 تزال ال واليت  AGAPاحللفاء للجودة  مواصفات" عليه أطلق فيما الدفاع مواصفات إدماج مت السبعينات ويف

 إصدار مت وبعدها احللفاء، دول من املوردة   احلربية املعدات جودة من للتأكد اتوالن حلف بواسطة مستخدمة

 احلريب. باإلنتاج املرتبطة غري للصناعات وذلكBS 5750  الربيطانية املواصفة
                                                           

  91مرجع سابق، ص ، السوق تحديات ظل في الشاملة الجودة إدارة تحقيقعلي سلمي،  1
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 نظام يف توفرها املطلوبة الرئيسية العناصر وتصف حتدد اليت 9000 مواصفة أول تشكيل مت 1978 سنة ويف

 وتوقعات رغبات مع خدمات أو سلع منتجاهتا أن من للتأكد مؤسسة كل وتتبناه تصممه أن تعنيي الذي اجلودة

 أصلها إىل إلرجاعها BS/EN/iso 9000التايل  النحو املواصفة على اسم تعديل مت 1994 عام ويف الزبون،

 جمال يف طبيقهات املمكن من أصبح حبيث هاما تطورا وشهدت( ENاألورويب هلا ) البعد وإضافة الربيطاين

 1اخلدمات.

 للجودة كنموذج تقدميها هبدف كان 9000 االيزو سلسلة القياسية للمواصفات الدولية املنظمة قرار إن 

 وكذلك املؤسسة، وأهداف سياسة وضع يف وظائفها مبختلف العليا اإلدارة ومسامهة مشاركة تعين واليت الشاملة،

 2واألهداف. ةالسياس هذه وتنفيذ لتحقيق الوسائل حتديد

 حللف املواصفات القياسية من جاءت ، 9000 ايزو بينها ومن اجلودة لنظم القياسية املواصفة أن القول ميكن

 ومن ، 1979 عام الربيطاين و اليت أصدرها املعهد BS 5750الربيطانية  القياسية واملواصفات  AGAPالناتو

 ضمان كافيا يعد مل أنه بسبب 1994 سنة الصادرة  MIL_G9858Aالعسكرية   القياسية املواصفات

 جودة أن إذ اخلدمة، تلك أو املنتج هذا تقدم اليت جودة املؤسسة ضمان جيب بل اخلدمة، أو املنتج جودة

 وتوحد اخلدمة أو املنتج جودة استمرار تضمن ككل النظام جودة ألن الشاملة للجودة ضمان أكرب املؤسسة

 أن جيب ما لتوحيد iso 9000الدولية  القياسية املواصفات صدرت ذلكل طويل، مدى زمين على مواصفاهتا

 iso9000سلسلة  مواصفة متطلبات مع تطابقها حالة ويف املختلفة، املؤسسات يف اجلودة نظام يكون عليه

 هلا. صرحيا إعالنا وتعترب اجلودة تؤكد الشهادة وهذه لذلك، شهادة متنحها

                                                           
 91مرجع سابق، ص ، السوق تحديات ظل في الشاملة الجودة إدارة تحقيقعلي سلمي،  1
 52مرجع سابق، ، 900 0لاليزو يلالتأه ومتطلبات الشاملة الجودة إدارةفواز التميمي،  2
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 الدولية لقياسيةا المواصفات المطلب الثاني: سلسلة

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

 

 

 

 

 : حمتوى مقاييس االيزو 02جدول رقم 

 الموضوع الموجهة والخطوط المقاييس

 اجلودة  وتأكيد لتسيري مقاييس 1-9000االزو 

 .واستعماهلا املقاييس لتصنيف موجهة

 اليت يساملقاي وتصنيف لفهم انطالق نقطة

 .للمؤسسة النوعية للحاجات تستجيب

 .اجلودة وتأكيد لتسيري مقاييس 2-9000 اإليزو

، i9002 ، 9003اإليزو  لتطبيق املوجهة اخلطوط

i9001. 

 اإليزو وتطبيق تفسري على يساعد

.9001¡9002¡9003 

 

 .اجلودة وتأكيد لتسيري مقاييس 3-9000 اإليزو

( يف 1994) 9001 اإليزو لتطبيق املوجهة اخلطوط

 .الربجميات التطوير و اصالح 

 املتعلقة 9001 اإليزو ملتطلبات النوعي للتفسري

 الربجميات تطوير بتطبيقات

 يف والتحكم التنظيم، التخطيط، خيص فيما نصائحمقاييس لتسيري و تأكيد اجلودة  4-9000االيزو 
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 ودائمة ةمقبول منتجات إنتاج موارد دليل تسيري برامج السالمة و العمل

نظام اجلودة، منوذج لتأكيد اجلودة يف  9001االيزو 

 التصميم، التطوير و االنتاج و اخلدمات املرفقة.

 املؤسسة على قدرة إظهار ملتطلبات مقاييس

 وإنشاء اإلنتاج وخدمات، منتجات تطوير/تصميم

 .مرافقة خدمات

 يف اجلودة لتأكيد منوذج :اجلودة نظام 9002 االيزو

 املرفقة واخلدمات اإلنتاج

 يف التحكم متطلبات باستثناء 9001 االيزو مثل

 .التصميم

 يف اجلودة لتأكيد منوذج :اجلودة نظام 9003 االيزو

 النهائية والتجارب املراقبة

 على املؤسسة قدرة إظهار ملتطلبات مقاييس

 املراقبة جمال ويف اخلدمة،/املنتج يف التحكم

 النهائية والتجارب

تسيري اجلودة و عناصر نظام اجلودة  1-9004االيزو 

 اجلزء األول اخلطوط املوجهة.

 يسمح الذي اجلودة نظام لتطبيق نصائح تقدم

 نفسها واملؤسسة الزبائن الحتياجات باالستجابة

تسيري اجلودة و عناصر نظام  2-2004االيزو 

 اجلودة. اجلزء الثاين: اخلطوط املوجهة للخدمات.

لكنها خمصصة لقطاع  1-9004مماثلة ملواصفات 

 اخلدمات.

 تسيري اجلودة و عناصر اجلودة. 3-9004االيزو 

 عن الناجتة للمنتجات املوجهة اجلزء الثالث: اخلطوط

 املستمر الطابع ذات املسارات

 تسيري لتطبيق املوجهة اخلطوط املواصفة هذه تعطي

 من متأتية ملنتجات املؤسسة انتاج حالة يف اجلودة

 غالبها يف تكون واليت مستمر، ابعط ذات مسارات

 غري
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 .مرتبة

 تسيري اجلودة و عناصر اجلودة. 4-9004االيزو 

 .اجلودة لتحسني املوجهة اجلزء الرابع:  اخلطوط

 للتحسني املوجهة اخلطوط املواصفة هذه متنح

 أدوات بواسطة املؤسسة داخل للجودة املستمر

 .املعطيات وحتليل مجع على مرتكزة وتقنيات

 

 

 ( isoالمطلب الثالث: اخر اصدارات سلسلة مواصفات االيزو )

 سلسلة مواصفات االيزو إصدارات أخر: 03جدول رقم 

: 2015مسودة المواصفات الدولية لاليزو  9001: 2008االيزو 

9001 

 نظام ادارة اجلودة -4 نظام ادارة اجلودة -4

 نظام إدارة اجلودة و عملياته 4-4 متطلبات عامة 1-4

 املعلومات املوثقة 7-5 متطلبات التوثيق 2-4

 متطلبات عامة 17-5-1 متطلبات عامة 1-2-4

 حتديد نطاق وسائل تطبيق نظام ادارة اجلودة 4-3 دليل اجلودة 2-2-4

 متطلبات عامة 1-5-7

 نظام ادارة اجلودة و عملياته 4-4



   9000الجودة الشاملة و معايير االيزو  إدارةالفصل الثاني                                        
 

74 
 

 انشاء و حتديث املعلومات املوثقة 7-5-2 ضبط الوثائق 4-2-4

 التحكم يف املعلومات املوثقة 3-5-7

 القيادة -5 مسؤولية االدارة -5

 القيادة و االلتزام 5-1 التزام االدارة 1-5

 القيادة و االلتزام اجتاه نظام ادارة اجلودة 1-1-5

 الرتكيز على العميل/الزبون 5-1-2 الرتكيز على العميل/ الزبون 2-5

 سياسة اجلودة 5-2 سياسة اجلودة 3-5

 التخطيط لنظام ادارة اجلودة -6 التخطيط 4-5

 أهداف اجلودة و التخطيط لتحقيقها 6-2 أهداف اجلودة 1-4-5

 التخطيط لنظام ادارة اجلودة ختطيط نظام ادارة اجلودة 2-4-5

 اجراءات التعامل مع املخاطر و الفرص 1-6

 التخطيط للتغريات 3-6

 قيادةال -5 املسؤولية و الصالحية و االتصال 5-5

 مت حذف العنوان ممثل االدارة 1-1-5

 تنظيم األدوار و املسؤوليات و الصالحيات 3-5

 االتصال 7-4 االتصال الداخلي 3-5-5

 مراجعة االدارة 9-3 مراجعة االدارة 6-5
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 مراجعة االدارة 9-3-1 متطلبات عامة 1-6-5

 مراجعة االدارة 9-3-1 مدخالت االدارة 2-6-5

 مراجعة االدارة 9-3-2 مرجتعة االدارةخمرجات  3-6-5

 املوارد 7-1 ادارة املورد -6

 متطلبات عامة 7-1-1 توفري املوارد 1-6

 األفراد 2-1-7

 الكفاءة )مت حذف العنوان( 7-2 املوارد البشرية 2-6

 الكفاءة 7-2 متطلبات عامة 1-2-6

 الكفاءة 7-2 الكفاءة و التدريب و النوعية 2-2-6

 ةالنوعي 3-7

 البنية التحتية 7-1-3 البنية التحتية 3-6

 بيئة تشغيل العمليات 7-1-4 بيئة العمل 4-6

 التشغيل -8 حتقق املنتج -7

 ختطيط و ضبط التشغيل 8-1 ختطيط حتقق املنتج 1-7

 حتديد متطلبات املنتجات و اخلدمات 8-2 العمليات املتعلقة بالعميل/الزبون 2-7

حتديد متطلبات املتعلقة باملنتجات و  8-2-2 املتعلقة باملنتج حتديد املتطلبات 1-2-7

 اخلدمات
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مراجعة املتطلبات املتعلقة باملنتجات و  8-2-3 مراجعة متطلبات املتعلقة باملنتج 2-2-7

 اخلدمات

 االتصال مع العميل/الزبون 8-2-1 االتصال مع العميل/الزبون 3-2-7

 و تقد م اخلدمةاالنتاج  8-5 التصميم و التطوير 3-7

 تصميم و تطوير املنتجات و اخلدمات 8-3 التخطيط و التصميم و التطوير 1-3-7

 متطلبات عامة 1-3-8

 التخطيط و التصميم و التطوير 2-3-8

 مدخالت التصميم و التطوير 8-3-3 مدخالت التصميم و التطوير 2-3-7

 و التطويرخمرجات التصميم  8-3-5 خمرجات التصميم و التطوير 3-3-7

 التحكم يف التصميم و التطوير 8-3-4 مراجعة التصميم و التطوير 4-3-7

 التحكم يف التصميم و التطوير 8-3-4 التحقق من التصميم و التطوير 5-3-7

 التحكم يف التصميم و التطوير 8-3-4 اقرار صالحية التصميم و التطوير 6-3-7

التحكم يف تغريات التصميم و  7-3-7

 يرالتطو 

 تغريات التصميم و التطوير 6-3-8

التحكم يف املنتجات و اخلدمات املقدمة يف  8-4 الشراء 4-7

 اجلهات اخلارجية

 متطلبات عامة 8-4-1 عملية الشراء 1-4-7
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نوع و درجة التحكم يف املنتوجات و  2-4-8

 اخلدمات املقدمة من جهات خارجية

 

ي اخلدمات و املنتجات معلومات مقدم 8-4-3 معلومات الشراء 2-4-7

 خارجية املصدر

 اإلفراج عن اخلدمات و املنتجات 8-6 التحقق من املنتج املشرتى 3-4-7

 اإلنتاج و تقد م اخلدمات 8-5 اإلنتاج و تقد م اخلدمة 5-7

 ضبط اإلنتاج و تقد م اخلدمة 8-5-1 ضبط اإلنتاج و تقد م اخلدمة 1-5-7

 أنشطة ما قبل التسليم 5-5-8

إقرار صالح العمليات لإلنتاج  2-5-7    

 و تقد م اخلدمات

 ضبط اإلنتاج و تقد م اخلدمة 1-5-8

 التميز و التتبع 8-5-2 التميز و التتبع  3-5-7

امللكية اخلاصة بالعمالء/الزبائن و مزودي  8-5-3 تتبع ملكية الزبون  4-5-7

 اخلدمة 

 تج احلفاظ على املن 8-5-4 احلفاظ على املنتج  5-5-7

 موارد املراقبة و القياس 7-1-5 التحكم يف أجهزة القياس و املراقة 6-7

 املراقبة و القياس و التحليل و التقييم 9-1 القياس و التحليل و التصحيح -8
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 متطلبات عامة 9-1-1 متطلبات عامة 1-8

 املراقبة و التحليل و القياس 9-1 املراقبة و القياس 2-8

 إرضاء العميل/الزبون 9-1-2 ل/ الزبونإرضاء العمي  1-2-8

 املراجعة الداخلية 9-2 املراجعة الداخلية  2-2-8

 متطلبات عامة  9-1-1 مراقبة و قياس العمليات  3-2-8

 اإلفراج عن املنتجات و اخلدمات   8-6 مراقبة و قياس املنتج  4-2-8

ئج العمليات و املنتجات و ضبط عدم املطابقة لنتا التحكم يف املنتجات غري املطابقة  

 اخلدمات 

 التحليل و التقييم  حتليل البيانات 

 التحسني  التحسني

 متطلبات عامة التحسني املستمر 

 حتسني مستمر 

 عدم املطابقة و االجراء التصحيح  االجراء/ الفعل التصحيح 

 مت حذف عنوان البند  االجراء / الفعل الوقائي

 خاطر و الفرص اجراءات التعامل مع امل
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  الشاملة  الجودة وإدارةالمطلب الرابع: عالقة معايير االيزو 

 أهم وتتمثل الشاملة، اجلودة وإدارة اإليزو معايري بني اختالف وجود على واملفكرين الباحثني من العديد اتفق قد

 التالية: النقاط يف االختالف أوجه

 إىل والسعي ورغباهتم حلاجاهتم امليدانية الدراسات خالل من الزبون حنو التوجه على الشاملة اجلودة إدارة تقوم 

 على العاملية اجلودة معايري بتطبيق فقط اإليزو معايري هتتم بينما لديهم، الرضا من مستوى أعلى وحتقيق إشباعها

 زبائنها. مع مباشرة بصفة تتعامل بذلك فهي وخدماهتا منتجاهتا

 تطبيقها ميكن اإليزو معايري بينما التنظيمية، واملستويات واألقسام اإلدارات مجيع تشمل الشاملة اجلودة إدارة 

 1ككل. املؤسسة مستوى على بالضرورة وليس حمددة، إدارات أو أقسام على

 النظم على معايري اإليزو تركز حني يف واألساليب، واألدوات املفاهيم على بالرتكيز الشاملة اجلودة إدارة هتتم 

 تأهيل عدم إىل الغالب يف تؤدي املؤسسة اليت داخل املكتوبة الثقافة من نوعا خيلق ما وهذا اإلجراءات،و  الفنية

 1الفردية. املبادرات حتد أن شأهنا من اليت الوظائف
                                                           

 . 146، ص 1995، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع عمان،10011جودة المنتج بين االدارة الجودة الشاملة و االيزو مسري عبد العزيز،   1
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 متثل جزءا متكامال يف  إدارة اجلودة الشاملة متثل احملور األساسي إلسرتاتيجية املؤسسة، لكن معايري اإليزو قد ال

رتاتيجية، كما أن إدارة اجلودة الشاملة يتوىل مسؤوليتها كل فرد يف  املؤسسة، وليس إدارة أو قسم حمدد، اإلس

 ومعايري اإليزو يتوىل مسؤوليتها قسم أو مراقبة اجلودة. 

 منها: نذكر تشابه نقاط هناك أن إال االختالف رغم 

 فإن ، 9000 خالف اإليزو على وأنه ملشرتي،ا نظر وجهة من اجلودة إدارة متثل اإليزو معايري أو مواصفات 

 باحلصة الفوز ميكنها مبا الستباق حاجاهتم وتسعى املشرتي توقعات من ألبعد تذهب الشاملة اجلودة إدارة

 املؤسسة. منو ودعم السوقية،

 ا ما إدارة اجلودة الشاملة تركز على فاعلية وكفاءة عمليات املؤسسة بشكل شامل، سعيا إلرضاء العميل، وهذ

 جيعلها مدخال متوافقا مع مواصفات اإليزو، واحلصول على الشهادة.

 ونظم توكيدها. إن مواصفة اإليزو تركز على التوثيق واملراجعات، وهذا ما يهيئ لفرص حتسني إدارة اجلودة 

إدارة  ميثل نظاما للجودة يقوم على مواصفات موثقة، بينما إدارة اجلودة الشاملة هي 9000وبذلك فإن اإليزو 

 .للجودة من منظور شامل، وبناءا عليه فإهنما ليستا متعارضتني بل متكاملتني ومن نسيج واحد

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 64مرجع سابق، ص  ،900 0لاليزو التأهيل ومتطلبات الشاملة الجودة إدارةفواز التميمي،   1
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 : العالقة بين إدارة الجودة و مواصفات االيزو 04جدول رقم 

 2000لسنة  9000مبادئ مواصفات االيزو  الجودة الشاملة إدارةمبادئ 

اجلودة و تتمثل هذه  إدارةكيز على مبادئ الرت -1 العليا اإلدارةالتزام و دعم 

 املبادئ يف:

اشرتاك العاملني  -3القيادة  -2التوجه حنو الزبون -1

وفق مدخل النظم،  اإلدارة -5مدخل العمليات  -4

املدخل الواقعي الختاذ  -7التحسني املستمر،  -6

 العالقات النفعية املتبادلة مع املمولني. -8القرارات، 

 اجلودة. إدارةاستخدام أسلوب: أنظمة -2 الزبونالرتكيز على 

و ة اجلود إدارةبني متطلبات أنظمة  التمييز -3 (team workفرق العمل )

 متطلبات املنتوجات.

 الربط بني سياسة اجلودة و أهداف اجلودة. -4 الرتكيز على العمليات



   9000الجودة الشاملة و معايير االيزو  إدارةالفصل الثاني                                        
 

82 
 

 استخدام التوثيق -5 االعتماد على البيانات يف اختاذ القرارات

 الرتكيز على دور التقنيات االحصائية -6 لتدريبا

 تقييم نظام ادارة اجلودة -7 التغذية العكسية

تكامل أهداف نظام ادارة اجلودة مع العناصر -8       التحسني املستمر

 األخرى املكونة لنظام ادارة املنظمة.

ارة اجلودة الشاملة لتحقيق اجلودة مبادئ اد 2000يتضح من خالل اجلدول أن مواصفات االيزو تبنت منذ سنة 

بشكل كلي داخل املنظمة، و يتجلى الفرق بينهما بشكل أساسي يف نقطتني تتمثل أوالمها يف كون مواصفات 

االيزو ترتكز على استخدام التوثيق أي توثيق و كتابة اجراءات العمل، أما ادارة اجلودة الشاملة فهي ختتلف عنها 

 رق العمل، و هكذا فان الفروقات بسيطة بينهما. يف الرتكيز على استخدام ف
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 خالصة: 

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

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

 .اخلدمة أو للمنتج عالية جودة مستوى حتقيق خيدم

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

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

 .لطويلا

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

 والوضوح، الدقة من كبرية درجة على تكون عمل وإجراءات سياسات إتباع خالل من التنافس على التنظيمات

 قوية عالقات بناء إىل إضافة والعمليات، اتاإلجراء تسجل اليت الوثائق من متكاملة جمموعة تكوين وكذلك

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

 

 



 

 
 الفصل الثالث

 
دراسة ميدانية في مؤسسة تكرير 

 السكر
 -مستغانم - 
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 :تمهيد

يف الفصلني السابقني، تطرقنا اىل اجلانب النظري و الفكري و الذي حاولنا من خالله دراسة مفهوم ادارة اجلودة 

 الشاملة و عالقتها بااليزو أي معايري االيزو.

اىل اجلانب امليداين يف حماولة ابراز مدى مطابقة موضوع حبثنا مع الواقع، و أما يف الفصل املوايل فإننا سنتطرق 

لنايف هذا الفصل مبحثني، حيث استهل األول منه اىل عموميات حول مؤسسة تكرير السكر )جممع بالرحال( من 

به املؤسسة يف خالل التطرق اىل تعريفها، نشأهتا، طاقتها االنتاجية و عرض اهليكل التنظيمي و الدور الذي تلع

تنمية االقتصاد الوطين، لنتطرق يف املبحث الثاين اىل تقييم نظام اجلودة الشاملة باملؤسسة و ذلك بتقدمي املصلحة 

املعنية باملوضوع و املراحل اليت متر هبا عملية مراقبة اجلودة، كما استعنت يف هذا املبحث على االستبيان حماولة مين 

 ودة فيها.تقييم املؤسسة و نظام اجل
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 : AM SucreRالمبحث األول: عموميات حول مؤسسة 

ن لكل مؤسسة مهام و وظائف مهما كان نوعها، و املؤسسة االنتاجية تلعب دورا هاما و كبريا بالنسبة لالقتصاد إ

الوطين خاصة اذا كان منتوجها أساسي بالنسبة للمستهلك، هذا من جهة، و من جهة أخرى فان املؤسسة 

و تقدمي  RAM Sucreتصادية أساس النشاط االقتصادي، لذا سنتطرق يف هذا املبحث اىل تقدمي مؤسسة االق

 هيكلها التنظيمي، اصافة اىل توضيح الدور الذي تلعبه هذه املؤسسة يف جمال التنمية االقتصادية للبالد.

 :RAM Sucreالمطلب األول: تقديم المؤسسة 

 :لمحة تاريخية عن المؤسسة .1

شركة تكرير السكر مبستغامن فرع من املؤسسة الوطنية للتكرير حمددة بنظام قانوين يضبط حسن تسيريها فهذه تعترب 

الشركة تأخذ تسمية املؤسسة العمومية االقتصادية، شركة ذات أسهم، ميكن حتويلها من مكان آلخر مبوجب قرار 

سنة، ابتداء من تاريخ قيدها  99و تستمر ملدة اجلهة العامة و بقرار من جملي االدارة حسب املادة الرابعة من 

بالسجل التجاري، و ميكن حتديدها كما ميكن حلها مسبقا طبقا ألحكام القانون التجاري و القانون األساسي 

 . 50حسب املادة 

و بالقرار األحادي رقم  CAB/49م مبرسوم رقم  16/05/1970أنشئت وحدة مستغامن لتكرير السكر بتاريخ 

   .23/05/1969بتاريخ  69/355/115
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دج للسهم الواحد و برأس مال يقدر بـ  100ألف أسهم مببلغ  164000شركة ذات أسهم 

دج تقدر الوحدة يف غرب مدينة مزغران على الطريق الرابط بني وهران و مستغامن و تشغل  16400000000

 هكتارا، و سامهت يف اجنازها الشركة الفرنسية  11مساحة قدرها 

CAIL-BAH-CAG-FCB fives  االيطالية و الشركةRemgeinne  حيث كان وضع حجر األساس سنة

1970. 

و اهلدف من انشائها هو تكرير السكر األمحر املستورد من  18/04/1974انطلقت العملية االنتاجية هبا تاريخ 

 اخلارج إلنتاج السكر املوجه لالستهالك املتمثل يف: 

  بقايا السكرmellase . 

 كلغ.  50لور بوزن سكر مب 

بالتنسيق مع االدارة املركزية )املقر املركزي خبميس مليانة(  Badrتتعامل املؤسسة مع البنك اجلزائري للتنمية الريفية 

 والية عني الدفلى. 

نظرا لصعوبات التمويل باملادة األولية )السكر األمحر( اليت تستورد بأكملها من اخلارج بالعملة الصعبة، و نظرا 

للشركة اليت متلك القدرة على متويل ذاهتا، أصبح من الواضح ضرورة البحث عن الشريك ميول  ضعية املاليةللو 

 الشركة باملادة األولية حىت ميكنها من العمل و االنتاج و يعطيها فرصة للعمل و النهوض.

ملادة األولية. بدأ أول اتبعت اخلوصصة عن طريق الشراكة مع اخلواص لتزويد املؤسسة با ،2001ابتداء من سنة 

الذي يقوم بتمويل الشرة بالسكر األمحر و بذلك تصبح الشركة تقدم  Civitalعمل شراكة مع شريك جزائري 
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خدماهتا للشريك بدال من أن تنتج لنفسها مبعىن استبعدت تفكريها بأن تستعمل اآلالت و يف نفس الوقت 

هم و عدم طردهم كأفضل اسرتاتيجية تتخذها املؤسسة تتحمل مسؤولية العمال هبدف احلفاظ على مناصب شغل

 سنوات مل تستطع االستمرار فعرضت أسهمها للبيع. 6و بعد مرور 

كان هذا بالرحال عامل كشريك مثل بايف الشركاء، قدم ملفه و كان كامال قانونيا و شرط أن   خالل هده الفرتة

اختاروه و رفضوا سيفيتال لكي ال يكون يشرتي مصنعي مستغامن و سيدي خلضر بعني الدفلى، فقبل و 

 االحتكار.

 8، جاء بالرحال و أصبح مالكا بعدما كان عامال، أعاد هيكلة املصنع بأحدث اآلالت برقم 2008يف أكتوبر 

مليار دينار جزائري، حيث كان هذا األخري يعاين من مشكلة قطع الغيار و معاجلة املياه، يساهم يف االقتصاد 

 .  %69طن يوميا مبردود  300ل منافس لسفيتال حيث ينتج الوطين و هو أو 

و زيادة على ذلك "جممع بالرحال" أي االسم  SORA Sucreبعدما كان  RAM Sucreأصبح اسم املؤسسة 

 . RAM Sucre Mostaganem Berrahal Groupeالكامل: 

 التعريف بالمؤسسة:  .2

ث تقوم باسترياد املادة األولية )السكر األمحر( هي مؤسسة جتارية ذات طابع انتاجي حي RAM Sucreمؤسسة 

 لتكرير السكر، BLANKYمن الدول التالية: الربازيل، كوريا، املوزمبيق، ساحل العاج عن طريق اخلواص 

لتكرير السكر تتكون من فرعني مستغامن، و مخيس مليانة   RAM Sucre Mostaganem    Berrahal Groupأي
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طن يف  105000يق أو الصنع و كذلك شركة النقل لنقل سكر اخلام، حيث تصل حوايل زائد وهران اليت هو يف طر 

 طن يف السنة. 500000طن اىل  450000اليوم أي ما يعادل 

 عامل. 250و هلا وحدة اختاذ القرار، و يبلغ عدد عماهلا حوايل 

 الموقع الجغرافي للمؤسسة: .3

 11ط بني وهران و مستغامن و تشغل مساحة قدرها الرابغرب مدينة مزغران على الطريق  RAM Sucreتقع 

 هكتار.

 :هدف المؤسسة .4

ان اهلدف األساسي للمؤسسة هو ارضاء وتلبية حاجات الزبائن باإلضافة اىل حتقيق االستمرارية و البقاء و  

 النمو.

 كغريها من املؤسسات تتمتع مبحيط داخلي و حميط خارجي.  RAMمؤسسة  :محيط المؤسسة .5

 :خليالمحيط الدا 

فيقصد به جمموعة العمال و االطارات الذين يعملون يف املؤسسة بغية حتقيق أهدافها، حيث يبلغ عدد عماهلا 

 عامل موزعني على النحو التايل: 250حوايل 

 اطار. 10عدد عمال االدارة العليا:  -

 عامل. 100عدد عمال االدارة الوسطى:  -
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 عامل. 140عدد عمال الغدارة التشغيلية:  -

 العمل اليومي من الساعة الثامنة اىل الساعة الرابعة مساءا. :ل االدارةعماأ( 

 سا  24/24 منقسمني اىل أربع فرق :عمال بالتناوبب( 

  زواال. 14:00صباحا اىل  06:00فريق يعمل يومني من الساعة 

  ليال. 22:00مساءا اىل  14:00فريق يعمل يومني من الساعة 

  صباحا. 06:00ليال اىل  22:00فريق يعمل يومني من الساعة 

 .فريق يوميا راحة 

 المحيط الخارجي:

و هم أبرز عناصر احمليط اخلارجي، و ذلك ملا يشكلونه من خطر دائم على املؤسسة حيث تعمل المنافسون:  -

هذه األخرية أو نلجأ اىل زيادة االنتاج من أجل ختفيض التكلفة، ما يسمح هلا باقتحام السوق بأسعار تنافسية 

 نة مبؤسسات أخرى، أهم منافس هو سيفتال و هو أكرب انتاج يف اجلزائر.مقار 

 و هم الذين يأخذون املنتوج يف شكل هنائي.الزبائن:  -

 المطلب الثاني: تقديم و تحليل الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

يد يعرف اهليكل التنظيمي على أنه التصميم الذي تضعه املؤسسة لضمان التحكم يف السري احلسن و حتد

 ماملسؤوليات و الوظائف اليت ختص كل ادارة أو هيئة باملؤسسة، و كذلك توضيح خمتلف العالقات على أن يالز 
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االدارة العليا، و للهيكل التنظيمي أنواع عدة كالوظيفي املصفويف.. و  رفأهداف املؤسسة، و هو يوضح من ط

يفي الذي ميثل الشكل التقليدي لتوزيع تسري وفق اهليكل التنظيمي الوظ RAM هيكل القطاع، فنجد مؤسسة

 املهام بالتخصص و هو موضح يف الشكل اآليت: 

 المطلب الثالث: دور المؤسسة في تنمية االقتصاد الوطني:    

دورا هاما و فعاال يف جمال التنمية االقتصادية، و ذلك من خالل احلاجات و  RAM Sucreتلعب مؤسسة 
و تكمن أمهية املؤسسة وطنيا من خالل رقم أعماهلا الضخم و من خالل ما تقوم  املتطلبات اليت تلبيها املؤسسة،

به من االستغالل األمثل و املالئم ملواردها املالية و امكانياهتا الصناعية و ذلك من ضخامة الوسائل املستعملة يف 
 العملية اإلنتاجية.

ظروف مسحت هلا باحتالل مكانة مرموقة فيه،  د من املؤسسات البارزة اليت دخلت السوق يفإن هذه املؤسسة تع
ما جعل منتوجها يتلقى قبوال واسعا، و هذا يدل على الدور الفعال الذي تلعبه املؤسسة يف جمال التنمية  
االقتصادية الوطنية من خالل زيادة حجم املبيعات كما على مستوى عدة واليات من الوطن لتحقيق االكتفاء 

 الذايت. 
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 : RAM Sucreالثاني: دراسة نظام الجودة الشاملة بمؤسسة المبحث 

كغريها من املؤسسات بلوغ منتجها جودة جيدة و نوعية رفيعة بأقل التكاليف   RAM Sucreتسعى مؤسسة 
 هلذا وجب عليها ما يلي: 

 : RAM Sucreالمطلب األول: تقديم مصلحة مراقبة الجودة بمؤسسة 

ذ عينة من املادة األولية عندما تكون على منت السفينة الختبارها فإن خمرب يقوم بأخ RAM Sucreملؤسسة 
طن مث ينتقل  1600مل تكن صاحلة فال ترتك احلمولة و اذا وجد العكس فتنقل احلمولة اىل املخزن الذي يتسع ل 

 اىل ورشة التكرير بالوحدات للحصول على سكر ذو جودة عالية.

 : RAM Sucreبمؤسسة  المطلب الثاني: مراحل مراقبة الجودة

 باملراحل التالية:متر عملية تكرير السكر 

 : مرحلة المعالجة .1

التكرير الثالث و يتمر  R3باستخدام آالت الضخ  يصل السكر اخلام اىل ورشة املعاجلة ميزج يف اخلزانة الثالثة 
 .HB 100هنا يف آلة خلط بطاقة 

 (Turbivage): مرحلة التصفية .2

حيث  Centufugeuse زل بلورات السكر عن املزيج باستخدام آلة الطرد املركزي هذه العملية تسمخ بع 
املنتجات  cristalisationو الكمية الباقية من املزيج متر لعملية بلورة  BACجزء من املزيج مير اىل خزان 

 .أما الباقي من املزيج و الذي ميثل البلورات مير اىل املرحلة املوالية Bas produitالضعيفة 

 مرحلة التذويب:  .3

و اضافة اليه مادة أسود نبايت )حملول الكربون( و املاء،  80مبساعدة لويب متر البلورات اىل خزان التذويب بدرجة 
 .(sirop)مث خيلط مث يصفى هذا املزيج و يعطي حملول بدى 
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 :  مرحلة التفحيم .4

و يلعب  CO2يضاف اليه  هذا األخري يسخن يف فرن غازي و (lait de choux)يعد مسحوق من حجر 
 . Sirop هذا املسحوق دورا كبريا يف تنقية الشوائب املوجودة يف احمللول

  Filtration: مرحلة التصفية .5

 يف هذه املرحلة تقوم بعملية التصفية الكاملة للمخلول باستعمال مصفاة آلية لذلك. 

 : مرحلة البلورة .6

درجة لكي نتحصل  75حيث تنجز عملية البلورة بدرجة خرارة تقارب  (sirop)اهلدف منها نزع املاء املوجود 
 . %2اىل  0.5على سكر نوعا ما رطب بنسبة 

 :(séchage) مرحلة التجفيف: .7

 بعد التجفيف تصبح منتجات جيدة ترسل اىل ورشات صناعة السكر.

 : مرحلة التخزين .8

 كلغ.   50ترسل املنتجات اىل املخازن بعدما توضع يف أكياس 

 : RAM Sucreطلب الثالث: تقييم نظام الجودة بمؤسسة الم

نستعمل قائمة االستقصاء أساسا لتحقيق أهداف الدراسة للتأكد من صحة الفرضيات و احلصول على معلومات 
 أو استفسارات املمكنة للمشكلة التسيريية اخلاصة بالدراسة و املتمثلة يف: 

 ؟ RAM Sucreة ما مدى تأثري ادارة اجلودة الشاملة على مؤسس -

عمال املؤسسة حسب عدة معايري منها: السن، اجلنس، كذلك من أهداف قائمة االستقصاء وصف و تصنيف 
 املستوى التعليمي و اخلالة املدنية.
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مما ال شك فيه أنه ال ميكن القيام بأي حبث مهما كان بدون االعتماد على عدد من الفرضيات الواضحة و 
 وضوع يف:الدقيقة و تتمثل فرضية امل

 : تحديد مجتمع الدراسة.1

فرد حلجم العينة. و  700و الذي يتمثل يف عمال املؤسسة و اليت تتوفر فيهم اخلصائص ملوضوع الدراسة اخرتنا 
 من بينها االستبيان، و هي الطريقة اليت اعتمدت عليها.هناك عدة طرق لطرح قائمة االستقصاء 

  عينة الدراسة:. 2

أعزب و البقية متزوجون باختالف املستوى التعليمي  40ذكر. منهم  89أنثى و  11 عامل، 100مكونة من 
البقية دون املستوى  38ذو املستوى الثانوي و  26فردا، و  36من فرد آلخر حيث يوجد ذو املستوى اجلامعي 

 الثانوي، يشغلون مناصب موزعة.
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 السؤال األول: كيف التحقت بالعمل؟ 

 ميثل اجابات العمال حول طريفة االلتحاق بالعمل. :05الجدول رقم 

 
 

التحويل من مؤسسة  العالقات المسابقات
 الى أخرى

 ذو خبرة قديمة

 20 20 50 06 التكرار
 %20 %20 %50 %06 النسبة

 المصدر: من اعداد الطالبة

سة خاصة تعتمد على مما يؤكد أن املؤس %50من خالل اجلدول نالحظ أم نسبة االلتحاق عن طريق العالقات 
 توظيف العائلة و املقربني دون االهتمام بإجراءات املسابقات و الشكل البياين يوضخ أكثر.  

 العمال حول طريفة االلتحاق بالعمل إجابات: نسبة 06الشكل رقم 
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 السؤال الثاني: هل أنت راص بالمنصب الذي منح لك؟ 

 املنصب.: إجابات العمال عن مدى الرضا عن 06الجدول 

 النسبة التكرار 
 %90 90 نعم
 %10 10 ال

 %100 100 اجملموع
 يوضح ذلك 07الشكل رقم  بعدم الرضا. األكثر راضون عن عملهم يف املؤسسة.%10اختلف الرأي بنسبة 

 : نسبة إجابات العمال عن مدى الرضا عن املنصب07الشكل رقم 

 
 :بالنسبة للعمال الراضون 

 التعليمي.املنصب حسب املستوى  -
 خدمة املصاحل اخلاصة بالدرجة األوىل. -
 مرتاح يف املؤسسة ماديا و ذلك لعمله يف أماكن أخرى أقل أجرا. -

  :أما العمال غري الراضني 
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 ظروف العمل صعبة من عدم توفر وسائل النقل اخلاصة باملؤسسة يف املنطقة أي بعد املسافة. -

 ي المؤسسة كاف؟السؤال الثالث: هل التكوين الذي تتحصل عليه ف

 العمال حول التكوين باملؤسسة. إجابات: 07الجدول رقم 

 النسبة التكرار 
 %40 40 أوافق بشدة

 %30 30 أوافق
 %15 15 ال أدري
 %15 15 ال أوافق

 %0 0 ال أوافق بشدة
 %100 100 اجملموع 

 إجابات العمال حول التكوين باملؤسسةنسب : 08الشكل رقم  
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 ابع: األجر الذي تتلقاه مكافئ للمهام الموكلة اليك؟ السؤال الر 

 : ميثل اجابات العمال حول تكافؤ األجر مع املهام املوكلة اليهم08الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %0 0 أوافق بشدة

 %40 40 أوافق
 %30 30 ال أدري
 %20 20 ال أوافق

 %10 10 ال أوافق بشدة
 %100 100 اجملموع 

 إجابات العمال حول تكافؤ األجر مع املهام املوكلة إليهم: نسبة 09 لشكل رقما
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 السؤال الخامس: هل العالقات بين العمال و المؤسسة جيدة؟

 العمال حول تكاقؤ األجر مع املهام. إجابات: ميثل نسبة 09الجدول رقم 

العالقات بني العمال جيدة و هذا يسهل التواصل بني العمال و املؤسسة و سهولة نقل املعلومات و 
 الشكاوي و ذلك من أجل حتسني ظروف العمل، و توضح ذلك يف الشكل املوايل: 

 حول تكاقؤ األجر مع املهام إجابات العمال : 10الشكل رقم 

 
 

 النسبة املئوية التكرار 
 %20 20 أوافق بشدة

 %50 40 أوافق
 %20 30  أدريال

 %10 20 ال أوافق
 0 0 ال أوافق بشدة

 %100 100 اجملموع 
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 السؤال السادس: المناخ السائد في العمل يساعد على انجاز مهامك؟

 حول طبيعة املناخ السائد يف العمل.اجابات العمال  : ميثل 10الجدول رقم 

 النسبة املئوية  التكرار 
 %44 44 أوافق

 %30 30 ال أدري
 %30 30 ال أوافق
  104 اجملموع

ون على املناخ السائد يف العمل و هذا لنوفر خمتلف وسائل الراحة و التكنولوجية و عوامل النظافة أما موافق 44%
البعض أجابوا بال أدري حيث يعود اىل طبيعة العامل و تأقلمه مع مناخ العمل إضافة اىل عدم وجود نظافة يف 

 بعض أماكن العمل، و الشكل املوايل يوضح ذلك:

 اجابات العمال حول طبيعة املناخ السائد يف العملنسبة : 11الشكل رقم 
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 السؤال السابع: هل نظام الحوافز في المؤسسة في المستوى المطلوب؟

 يوضح نسبة اجابات العمال حول مدى توفر نظام احلوافز يف املؤسسة. :11الجدول رقم 

 النسبة التكرار 
 80 80 يوجد

 20 20 ال يوجد
 100 100 اجملموع

 موعة األكرب أجابت بنعم و  هذا يعود اىل نظام احلوافز يف املؤسسة و العكس صحيح اجمل

 نسبة إجابات العمال حول مدى توفر نظام احلوافز يف املؤسسة: 12الشكل رقم 
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 السؤال الثامن: ماذا تعني لك الجودة الشاملة؟

حبيث كانت اجاباهتم متقاربة اىل خد بعيد بينما  مسؤويل االدارة العليا على علم و دراية مبفهوم اجلودة الشاملة
 أفراد االدارة الوسطى اجاباهتم ترتكز على العناصر التالية: 

اجلودة الشاملة تعين مراقبة و فحص املنتوج النهائي، العمل على حتقيق رغبات املستهلك اخلالية و املستقبلية، و  
 كذا ارضاء الزبون.

 أحسن مؤشر لتحقيق جودة المنتجات؟السؤال التاسع: في رأيك ما هو 

 ميثل اجابات العمال حول أحسن مؤشر لتحقيق جودة املنتجات. :12الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %60 60 التصميم اجليد

االستماع اىل الزبائن و تلبية 
 حاجاهتم

20 20% 

 %20 20 املراقبة اجليدة لعمليات االنتاج 
 %100 100 اجملموع

 نسب اجابات العمال حول أحسن مؤشر لتحقيق جودة املنتجات: 13كل رقم الش
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 السؤال العاشر: ما هو سبب االهتمام بالجودة الشاملة؟     

 ميثل اجابات العمال حول سبب االهتمام باجلودة الشاملة. :13الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
تدعيم التناسق بني ادارات 

 املؤسسة
2 2% 

 %68 68 ادة رحبية املؤسسةزي
متكن االدارة من دراسة 

 احتياجات الزبائن و وفائها
25 25% 

زيادة الوالء و االنتماء 
 للمؤسسة

5 5% 

 %100 100 اجملموع
 نسب اجابات العمال حول سبب االهتمام باجلودة الشاملة: 14الشكل رقم 
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 السؤال الحادي عشر: ماذا تعني لكم شهادة االيزو؟ 

ري اىل أن معظم العاملني ال يعرفون معىن شهادة االيزو ما عدا بعض االطارات و اليت استدعى مين الشرح هلم نش
 فتحصلت على اجابات كانت كالتايل:

 : ميثل اجابات العمال حول حصول املؤسسة على شهادة االيزو.14جدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %30 30 زيادة ثقة الزبائن باملؤسسة

 %15 15 امكانية تسويق املنتوج دوليا
حتقيق اجلودة الشاملة 

 باملؤسسة
55 55% 

 %100 100 اجملموع
 املصدر: من اعداد الطالبة

و هي النسبة األكرب و هذا يعين أن  %55اجلواب الذي حصل على نسبة حتقيق اجلودة الشاملة يف املؤسسة 
 يف مجيع مصاحل املؤسسة و ليس فقط مصلحة االنتاج. تطبق نظام اجلودة ISOاملؤسسة اليت حتصل على 

 نسب اجابات العمال حول حصول املؤسسة على شهادة االيزو:15الشكل رقم 
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 في المستقبل؟  RAM Sucreالسؤال الثاني عشر: ماذا تتوقع لمنتج 

 : اجابات العمال حول مدى توقعاهتم للتطور املنتج يف املستقبل.15الجدول رقم 

 النسبة املئوية التكرار 
 %70 70 هناك تطور يف املستقبل

 30 30 ال أدري
 %100 100 اجملموع

 املصدر: من اعداد الطالبة

 نسب اجابات العمال حول مدى توقعاهتم للتطور املنتج يف املستقبل: 16الشكل رقم 
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 من خالل تحليل االستبيان تبين أن: 

RAM Sucre كلغ فقط.  50تاج السكر ذات مؤسسة انتاجية ترتكز على ان 

 تسعى اىل احملافظة على مكانتها يف السوق من خالل تتبعها لألسعار بدال من اجلودة الشاملة. -
 انتاجها و هذا لتحقيق أرباح عالية و اكتفاء السوق اجلزائرية.تسعى املؤسسة اىل توسيع سلسلة  -
غري واإليزوالشاملةاجلودةوممفهيبقىحيثبالوحدة،الثالثةاملستوياتبنياالتصالغياب -

 .التنفيذيةاإلدارةألفرادبالنسبةواضح
ويبقىاحلديث املفهومهبذادرايةعلىوهممتطابقة،وأحيانامتشاهبةالعليااإلدارةأفرادإجابات -

 الوسطىاإلدارةألفرادبالنسبةواضحمانوعااملفهومهذا
 علىالردعندالتنفيذيةاإلدارةأفرادولوسطىااإلدارةأفرادبعضطرفمنالالمباالة -

زمالئهم عنهاينوبأحياناوالتنفيذيةالوسطىاإلدارةأفرادإجاباتبأنهنانشريواإلجابات -
هبماالحتفاظأجل منالزبائنلتوقعاستجابةوذلكتكاليفها،وختفيضمبيعاهتازيادةإىلاملؤسسةتسعى -

لديهمالرضاوبناء
.األقل التكلفة إلسرتاتيجية تتبعها من بالرغم جيد تنافسي موقع للمؤسسة -
 ضعف وبالتايل املستقبل يف خطرا عليها يشكل قد وهذا عالية، جودة ذات ليست املؤسسة منتجات -

.املستهلكني رغبات وتغري جدد، منافسني ظهور مع خاصة تنافسيتها
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 الصة:خ

الدراسة تتميز مبوقع اسرتاتيجي جد هام مما يساعدها يف عملية قيد  RAM Sucreمما سبق نستنتج أن مؤسسة 
 تسويق املنتج و كذا احلصول على املواد األولية، و هلا طاقة انتاجية مرتفعة و اقبال واسع من طرف املستهلكني.

 لكن و على الرغم من ذلك ال أن املؤسسة تعاين من بعض املشاكل منها:

 نظيمية.غياب االتصال بني املستويات الت -
  عدم تغيري اهليكل التنظيمي حيث نالحظ غياب األقسام مثل قسم اجلودة و التسويق.    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :RAM Sucreالهيكل التنظيمي للمؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: وثائق داخلية للمؤسسة 

 املدير

دائرة املالية  التسويق دائرة التموين و  دائرة الصيانة   اإلنتاجدائرة  دائرة األمن 
 و احملاسبة 

دائرة املوارد 
 البشرية 

خمزن  نتاج تقنية مصلحة اإل خمرب
منتوج 
السكر 
 األبيض 

شراء كل مواد 
 االنتاج و الصيانة 

حماسبة 
 عامة 

مصلحة  
احملاسبة 
 التحليلية

اآلالت  ميكانيك صيانة كهرباء و آالت  تلحيم مكتب الدراسات   

 مصلحة الوسائل العامة مصلحة األجور تسيري املوارد البشرية 

و بيانات األجور  تسيري خدمات ختزين كامل  مصلحة متويل  

 مصلحة مراقبة اجلودة 

 دائرة التمويل
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 الخاتمة: 

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

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

 يف سواء مضى وقت أي من حدة أكثر املؤسسات بني التنافس سيجعل الذي الوطنية، للمنتجات احلماية أشكال

 الداخلية األسواق

 حتسن أن شأهنا من اليت الشاملة باجلودة االهتمام اجلزائرية ومنها االقتصادية املؤسسات على وجب لذا واخلارجية،

 يف اإلنتاجية ترتفع" دمينج وليق الصدد هذا ويف والعاملية، احمللية األسواق يف التنافسية القدرة وتعزز اإلنتاجية،

 التنافسية، امليزة خلق على املساعدة السبل إحدى الشاملة اجلودة تعترب لذا ،"لديها اجلودة حتسنت إذا املؤسسة

 العاملي، القبول مستوى إىل وخدماهتا مبنتجاهتا الوصول أجل من املؤسسة أنشطة مجيع يف األسلوب املعتمد وأيضا

 .االيزو الدولية املطابقة شهادة على احلصول وبالتايل

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

 االقتصادية.

 املتواجدة باملتغريات وتتأثر تؤثر اقتصادية وحدة فاملؤسسة السابقة الفرضيات تأكيد من البحث هذا مكن ولقد

 املؤسسة، مستويات مجيع لتشمل الشامل معناها تأخذ فأصبحت عديدة تطورات عرفت اجلودة أن كما يئة،بالب

 أثبتت كما املنافسة، اشتداد ظل يف جناحها تضمن اسرتاتيجية كمتغرية باملؤسسة الشاملة اجلودة إدراج وجب لذا

 كان إذ الزبون، رضا حتقيق إىل يرميان التسيري يف أسلوبان اإليزو ومعايري الشاملة اجلودة إدارة أن النظرية الدراسة

 املنتجون تعدد أن فبعد احمليط، تغريات فرضتها اليت الظروف ملواجهة حتمي مطلب الشاملة اجلودة إدارة ظهور
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 كيفية هو للمؤسسة األساسي اهلدف أصبح املنتجات، من ومتنوعة متعددة بتشكيالت مليئة األسواق وصارت

 يسمح ما وذلك الشاملة اجلودة إلدارة األساسية الركيزة هو الزبون حنو التوجه وهذا وفيا، وجعله إليها الزبون جلب

  .السوق يف مكانة واحتالل والتفوق بالتميز هلا

 :النتائج

 التطبيقي واجلانب النظري اجلانب اجلانبني، على بالنتائج باخلروج البحث مكننا لقد

 :يلي ما لنظريةا الدراسة بينت حيث: النظري الجانب

 زبائنها إرضاء على جمربة املؤسسة أصبحت بعدما أساسيا، وليس ثانويا هدفا الربح تعظيم هدف صار. 

 اإلنتاج عملية يف به األخذ املؤسسة على جيب مهم عنصر اجلودة.  

 املختلفة املؤسسة أهداف حتقيق أساليب أو وسائل إحدى الشاملة اجلودة.  

 الفحص لعمليات املتضمن التقليدي املدخل مع يتناقص ال املةالش للجودة اجلديد املدخل 

 واإلنتاجية اإلدارية العمليات مراحل مجيع يف املستمر التحسني إضافة مع عليها يؤكد بل ومراقبة، تأكيد. 

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

 مبدأ فكلاآلخر  عن والتخلي مبدأ تطبيق ميكن فال بالتكامل، الشاملة اجلودة إدارة تمرتكزا تتميز 

 .اآلخر يكمل

 اجلديد املدخل هذا ظل يف هامة مكانة احتل الذي البشري، باملورد مرهون الشاملة اجلودة إدارة جناح. 
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 لذلك هلا األساسية الركيزة ووفائه الزبون رضا تضع سواء حد على االيزو ومعايري الشاملة اجلودة إدارة، 

 حنوه للتوجه هاما حمورا للزبون االستماع جعلت حيث الزبون، إىل للوصول الطرق من عددا حددت

 .الشاملة اجلودة أساس املستمر التحسني مبدأ من وجعلت

 :يلي ما التطبيقية الدراسة بينت لقد :التطبيقي الجانب

 باملؤسسة تنظيمية ثقافة إىل االفتقار.  

 املؤسسة متتلكه الذي املخرب خالل من كاف، غري بشكل املراقبة تقنيات تخداماس. 

 اجلودة وليس السعر أساس على املنافسة إسرتاتيجية املؤسسة تستخدم.  

 منتجاهتا على إقبال هناك أن إال االيزو، شهادة هلا ليس مؤسسة أن من بالرغم.  

 جيةاخلار  األسواق إىل التصدير ميزة هلا ليس املؤسسة.  

 اجلودة ثقافة إىل املؤسسة إفتقار.  

 املناسبني واملكان الزمان يف املنتج وفرة.  

 املؤسسة أو العالمة شهرة. 

 :التوصيات

تغيري إجيايب باملؤسسات  يف ظل النتائج املتحصل عليها ميكننا صياغة بعض التوصيات اليت من شأهنا أن حتدث

 إدارة اجلودة الشاملة وهي: ادة اإليزو وتطبيقاجلزائرية اليت سعت أو تسعى للحصول على شه
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 باألفراد  اإلهتمام املؤسسة فعلى الشاملة، اجلودة إلدارة األساسية الركيزة هو البشري املورد أن مبا 

 أن دون املؤسسة داخل باألمان يشعر ال وهو كبري، جهد ببذل الفرد مطالبة املعقول غري فمن وحتفيزهم،

 .مادية حوافز له تقدم

 أكثر والتعريف املؤسسة صورة بناء على قادرة فعالية أكثر اتصالية اسرتاتيجية لتطوير جمال عن لبحثا 

 .مبنتجاهتا

 ملفهوم اجليد الفهم ضرورة املؤسسة رحبية مصدر هو فالزبون الزبون، رضا لنيل املنتج جبودة أكثر اهتمام 

 .سواء حد على راتواإلطا العاملني األفراد طرف من وإداراهتا الشاملة اجلودة

 إدارة حتقيق يف العلمي املنهج احرتامو  احمليط متغريات مع يتماشى مرنا وجعله التنظيمي اهليكل مراجعة 

 .املستمر التحسني وكذا اجلودة ملراقبة اإلحصائية واألساليب الطرق واستخدام الشاملة، اجلودة

 للمنتوج أكثر للتعريف التغليف على رتكيزال مع السوقي، القطاع لكل موجهة اإلعالنية احلمالت تنظيم. 

  .إجراء ندوات أو لقاءات حتسيسية لتعريف املؤسسات اجلزائرية بأمهية اجلودة 

 العمل على ترسيخ الثقافة التنظيمية لدى كل املستخدمني. 

  9000اقرتاح فتح ملف احلصول على  شهادة االيزو . 

 جها و بالتايل رقم أعماهلا و عدد زبائنها.تعزيز مكانتها السوقية من خالل رفع مستوى انتا 

 .ترسيخ ثقافة مشرتكة للعاملني و حتسيسهم باالنتماء من خالل اقناعهم بأن املؤسسة ملك اجلميع 

 

 أفاق الدراسة: 
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ور يف اجلهد و اذ تأمل بأن نكون هبذه الدراسة صان هذا البحث حباجة اىل دراسات و أحباث مكملة التاليف الق

 على أرض الواقع. إسقاطه خد ما يف حماولة اىلقد وفقنا 

 و توجهت يف أذهاننا لصياغة بعض اإلشكاليات لتكون جمال حبث يف املستقبل و هي:

 .مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف جناح املؤسسة االقتصادية 

  و تطبيقها يف تسيري إدارة اجلودة الشاملة.  9000حتليل آخر إصدارات سلسلة االيزو 

 جلودة الشاملة و تطوير إسرتاتيجية املؤسسة اإلنتاجية.   إدارة ا 
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 الملخص:

شهد العامل خالل القرن األخري العديد من التغريات و التحوالت اليت كان هلا تأثري مباشر و غري مباشر على كافة 

سواء كانت انتاجية أو خدماتية، و هذا ما دفع هبا اىل ضرورة انتهاج  سؤسساتاملستويات، و مشلت مجيع امل

ادارة اجلودة الشاملة أحد املداخل لذلك، ألهنا تساهم أسلوب حديث من أجل مواكبة هذه التطورات، و تعترب 

من خالل تطبيق للميزة التنافسية و تقدمي املنتجات و اخلدمات ذات جودة عالية  سؤسساتبشكل يف اكتساب امل

و تفوقها،  سؤسساتالرضا الكامل للزبون الذي أصبح ميثل املعيار األساسي لتقييم امل معايري االيزو من أجل حتقيق

يف قطاع االنتاج لذا من الضروري االهتمام باجلودة الشاملة يف هذا القطاع الذي حيتل اليوم مكانة عالية و  خاصة

 ميثل نسبة هائلة من مردودية املنتجات  لالقتصاد الوطين.

  . املسؤسسةمعايري االيزو، : اجلودة، اجلودة الشاملة، ادارة اجلودة الشاملة، الكلمات المفتاحية

Résumé :  

Le monde a été témoin au cours du siècle dernier, un grand nombre de changements et de 

transformations qui ont eu un impact direct et indirectement à tous les niveaux, et inclus 

toutes les institutions, qu'ils soient productifs ou d'un service, et ceci est ce qui l'a poussé à la 

nécessité de poursuivre un style moderne afin de garder le rythme de ces développements, et 

est considéré comme dans l'ensemble une qualité des entrées pour que l'administration, car ils 

contribuent à l'acquisition d'institutions d'avantage concurrentiel et de fournir des produits et 

des services de haute qualité grâce à l'application des normes ISO en vue d'atteindre la pleine 

satisfaction du client, qui est devenu un critère fondamental pour évaluer les institutions et la 

supériorité, en particulier dans le secteur de la production est donc nécessaire de se concentrer 

sur la qualité totale dans ce secteur, qui occupe aujourd'hui une position haute et représente un 

énorme pourcentage de la rentabilité des produits de l'économie nationale. 

Mots clés: qualité, qualité globale, de la gestion de la qualité totale, normes ISO, l'institution 


	pg علوم التسيير
	الاهداء 
	التشكرات
	الفهرس58
	قائمة الجداول
	قائمة الأشكال
	لمقدمة العامة 
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الهيكل التنظيمي للمؤسسة RAM Sucre
	خاتمة عامة
	المراجعkjk
	استبيان موجه لعمال مؤسسةRAM Sucre
	rقائمة المحتويات 
	الملخص

