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مقدمة عامة
تعد جودة املنتجات و اخلدمات من أهم املتغريات اليت تسعى املنظمات لتحقيقها لضمان حتقيق رضا
عمالئها ووالئهم ,ذلك أن إسعاد و إرضاء العمالء من شأنه أن حيقق للمنظمة زيادة يف الرحبية ,تعزيزا ملركزها
التنافسي و ضمان بقائها و استمرارها يف األسواق احمللية ,كما تساهم اجلودة يف منح الفرصة للمنظمة لدخول
األسواق العاملية و احتالل مراكز قوية فيها مقارنة مبنافسيها.
و تؤثر اجلودة على سلوك املستهلك ذلك أو هذا األخري يكون مستعداٌ لدفع أي مثن مقابل احلصول على
منتج أو خدمة تليب احتياجاته و تستجيب ملتطلباته .
و يف ظل حدة التنافس اليت تسود األسواق ,تواجد املنظمات حتديات كبرية ,أمهها كيف تصل املنظمة إىل
بناء و تعزيز ميزة تنافسية تسمح هلا بإحالل مركز تنافسي قوي و احملافظة عليه و تعظيمه و تعد اجلودة من أهم
املعايري اليت تعتمدها املؤسسات يف مواجهة منافسيها ,يف ضمان وفاء عمالئها و حتقيق الريادة على هؤالء
املنافسني.
و منه نطرح إشكالية هذه الدراسة و املتمثلة يف:
"ما دور الجودة في بناء و تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة؟"
و من هذه اإلشكالية ميكن طرح التساؤالت التالية:
 ما هي أوجه أمهية اجلودة بالنسبة لكل من املؤسسة ’العمالء’العمال؟
 ما هي مبادئ إدارة اجلودة و عناصر إقامتها؟
 ما هي املعايري اليت يتم من خالهلا حتديد مستويات اجلودة للميزة التنافسية؟
 ما هي عوامل جناح و استمرار امليزة التنافسية يف املؤسسة؟
كما تتقدم بالفرضيات التالية ملعاجلة هذا املوضوع:
 تصاحب اجلودة كافة مراحل العمليات اإلنتاجية.
 تقع اجلودة حتت مسؤولية مجيع أفراد املؤسسة.
 ال تؤثر تكاليف اجلودة على جودة املنتجات و اخلدمات.
 تنتج امليزة التنافسية عن املوارد امللموسة و غري امللموسة اليت متلكها املنظمة.
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مقدمة عامة
و يهدف هذا املوضوع إىل:
 رفع الغموض عن اجلودة امليزة التنافسية باعتبارمها مفهومني متعددي األبعاد.
 التأكد على أمهية حتقيق اجلودة و بناء امليزة التنافسية
 توضيح كيفية حتقيق التنافسية من خالل اجلودة.
و يستمد هذا املوضوع أمهيته من خالل متطلبات املنافسة اليت تفرضها الساحة االقتصادية يف الوضع الراهن و اليت
تدفع املنظمات إىل تطبيق التوجهات احلديثة ملواجهة املنافسة ,التفوق على املنافسني و حتقيق الريادة.
أما عن الصعوبات اليت إعرتضتنا أثناء تناولنا هلذا املوضوع تتمثل يف :
 ندرة املراجع اليت ختص هذا املوضوع حيث جند مراجع تتناول موضوع اجلودة و تتعمق فيه و مراجع
قل ما جند مراجع تربط بني اجلودة و امليزة
أخرى تقوم بدراسة امليزة التنافسية و جوانبها املختلفة يف حني ّ
التنافسية بالرغم من األمهية البالغة اليت خيص هبا هذا املوضوع.

 صعوبة احلصول على املراجع من املصادر اجلامعية بالرغم من توافرها كما هو احلال يف املكتبة اجلامعية.
 صعوبة احلصول على املعل ومات اخلاصة باجلودة و امليزة التنافسية من املؤسسة املستقبلة اليت منارس فيها
اجلانب التطبيقي (الدراسة امليدانية) موبيليس لعدم توفرها على إدارة اجلودة و عدم العمل هبا و هذا
ينعكس على كافة املنظمات العمومية و اخلاصة.
و لقد مت االستناد يف حتليلنا هلذا املوضوع على املنهج التحليلي من خالل شرح و حتليل املتغريات اخلاصة
بكل من اجلودة امليزة التنافسية و العالقة بينهما.
و من مث اخلروج من هذا التحليل بنتائج حتتمل الصحة كما حتتمل اخلطأ.
كما مت استخدام املنهج الرتكييب من خالل ربط عناصر املوضوع ببعضهما البعض الستخالص العالقات و
تفسريها.
و لتحليل هذا املوضوع مت االعتماد على مصادر املعلومات التالية:
 الكتب باللغة العربية و الفرنسية.
 اجملالت املتخصصة يف جمال االقتصاد.
 الدراسات اجلامعية يف هذا املوضوع.
 مواقع االنرتنت.
و قد مت إتباع املنهجية التالية يف حتليل املوضوع.
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مت تقسيم املوضوع إىل ثالث فصول و كل فصل إىل مبحثني و كل مبحث إىل مخس مطالب و نرد هذا التقسيم
بالتفصيل فيما يلي:
الفصل األول :االيطار الفكري و النظري للجودة و نستهله بالتعرض ألهم املفاهيم العامة املتعلقة باجلودة يف
املبحث األول,إذ نتطرق من خالله إىل أهم التعاريف اليت جاءت عن اجلودة و أمهية هذه األخرية يف املطلب
األول لنَ ْنتَ ِقل بعدها إيل مراحل تطور حركة اجلودة يف املطالب يف املطلب الثاين ,مث نتعرض اىل إسرتاتيجية اجلودة
و موقع إدارة يف اهليكل التنظيمي للمنظمة يف املطلب الثالث ,و كيفية حتديد مستوى اجلودة و كيفية قياسها يف
املطلب الرابع,أما املطلب اخلامس فيتطرق إىل الرقابة على اجلودة و تكاليف هذه األخرية.
أما املبحث الثاين الذي يتحدث عن ادارة اجلودة الشاملة و معايري اجلودة الشاملة و أهدافها اإليزو,إذ نتطرق إىل
مفهوم اإلدارة الشاملة و أمهيتها مث املنطلقات الفكرية إلدارة اجلودة الشاملة كنظام و العناصر الالزمة إلقامة هذا
النظام,بعدها نرصد أهم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة و عوامل جناحها يف املطلب الرابع و أخريا نقوم بالتطرق إىل
إدارة اجلودة الشاملة و عالقتها مبعايري االيزو يف املطلب اخلامس.
أما الفصل الثاني :فيتناول امليزة التنافسية للمنظمة ودور اجلودة يف حتقيقها حيث نتطرق يف املبحث األول إىل
امليزة التنافسية للمنظمة و ذلك بالتعرض إىل أهم التعاريف اليت جاءت يف هذا اجملال يف املطلب األول مث أمهيتها
و أهدافها و خصائصها ونسرد يف املطلب الثاين مراحل تطورها و أنواعها بعدها حمددات وعوامل جناح و استمرار
امليزة التنافسية و رابعا معايري احلكم على جودة امليزة التنافسية و أخريا نذكر تنمية و تطور امليزة التنافسية يف
املنظمة يف املطلب اخلامس.
أما املبحث الثاين نقوم بدراسة دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة و ذلك بالتطرق أوال إىل اإلنتاج يف
الوقت احملدد تقنية للجودة و أساس لتحقيق امليزة التنافسية يف املطلب األول أما املطلب الثاين فيتحدث إىل إعادة
اهلندسة و يليها املطلب الثالث الذي ينص على القياس املقارن و بعدها املطلب الرابع الذي يسرد دور إدارة
اجلودة الشاملة و معايري االيزو يف اجلودة يف خلق امليزة التنافسية و تعزيزها .
أما الفصل الثالث فنتطرق إىل اجلانب التطبيقي الذي خيص دراسة حالة الشركة اجلزائرية للهاتف النقال موبيليس.
و يف آخر هذه الدراسة نقوم بطرح أهم النتائج و التوصيات اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة .
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اإلطار الفكري و النظري للجودة

الفصل األول
تمهيد:

تعد اجلودة من املتطلبات األساسية احلديثة اليت جيب توافرها يف املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املنظمة
لعمالئها ،حيث تليب رغباهتم واحتياجاهتم ،مما يفرض عليها منح األمهية الالزمة هلذا املفهوم احلديث وذلك من خالل
استيعاب وفهم معىن اجلودة وتعميمه على مجيع أفراد املنظمة مع حماولة حتقيقه.
ونستعرض يف هذا الفصل اإلطار الفكري والنظري للجودة ،وذلك بشرح أهم املفاهيم األساسية املرتبطة
باجلودة يف املبحث األول ،ووصوال إىل أبرز املفاهيم احلديثة اليت تتذذها اجلودة حاليا ،واملتمثلة يف ادارة اجلودة
الشاملة ومعايري األيزو يف املبحث الثاين.
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المبحث األول :مفاهيم عامة حول الجودة:
لقد تزايد اهتمام املنظمات يف السنوات األخرية مبفهوم اجلودة ،وتزايدت جهودها يف حتقيق اجلودة يف عملياهتا
اإلنتاجية واخلدمية ،لذ ا نتعرض يف هدا املبحث إىل املفاهيم املتعلقة باجلودة ،بدءا بتقدمي أبرز التعاريف اخلاصة هبده
األخرية ،وبيان أمهيتها ،مث حتديد أهم املراحل اليت مرت هبا حركة اجلودة وكذا االجتاهات احلديثة اليت ميزت إدارة
اجلودة .ننتقل بعدها إىل إبراز عالقة إسرتاجتية اجلودة باإلسرتاجتية العامة للمنظمة ،وموقع وظيفة إدارة اجلودة يف
اهليكل التنظيمي للمنظمة  ،ونقوم بشرح كيفية حتديد مستوى اجلودة وكيفية قياسها .وأخريا ،التعريف مبفهوم الرقابة
على اجلودة مع بيان مفهومها.
المطلب األول :ماهية الجودة وأهميتها:
نبدأ أوال بتعريف شامل للجودة
أوال :ماهية الجودة:
تعد اجلودة ،الكمية والتكلفة من أهم مؤشرات التسيري ،فلضمان التسيري للمنظمة جيب احملافظة والتحسني
املستمر ليس للجودة فحسب ،بل أيضا حلجم اإلنتاج ،آجال التسليم ،اإلنتاجية والتكاليف.
حيث أصبحت متطلبات اجلودة العالية مصاحبة لكل مراحل وعمليات اإلنتاج ،دلك أهنا تؤثر بشكل تام
ومباشر على أداء املؤسسة ومسعتها.
"ويرجع مفهوم اجلودة ) (QUALITYإىل الكلمة الالتينية )(QUALITASاليت تعين طبيعة
الشذص أو الشيء ،وكانت تعين قدميا الدقة واإلتقان...ولقد تغري مفهوم اجلودة مع تطور علم اإلدارة ،وظهور
الشركات الكربى وزيادة حدة املنافسة ،حيث أصبح للجودة أبعادا جديدة ومتشعبة".1
وقد اختذت اجلودة تعار يف خمتلفة ومتعددة ،من بينها نذكر التعاريف التالية:
 .1تعريف المعهد الوطني األمريكي والجمعية األمريكية لمراقبة الجودة:
تعرف اجلودة على أهنا «:جمموعة من السمات واخلصائص للسلع واخلدمات القادرة على تلبية احتياجات
حمددة».2
 1حممد إمساعيل عمر" ،أساسيات اجلودة يف اإلنتاج" ،دار الكتب العربية للنشر ،القاهرة ،2222 ،ص.22
2مأمون الدرادكة وطارق الشبلي" ،اجلودة يف املنظمات احلديثة" ،دار صفاء للنشر ،عمان ،الطبعة ،2222 ،1ص11،11
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.2تعريف ):(JOKUNG Octave
«تعترب اجلودة احملققة كعامل يسبق القيمة احملققة» ،فقد يقتين املستهلك سلعة ما العتقاده بأهنا ذات جودة
عالية قبل استعماهلا ،وهبذا يكون قد حكم على جودة املنتج قبل احلكم على القيمة اليت ميكن أن حتققها له».1
 .2تعريف المنظمة العالمية للمعايرة(:)ISO
«متثل اجلودة جمموعة اخلصائص املتعلقة باملنتوج ،أو بالنظام ،أو بالعملية اإلنتاجية واليت تليب رغبات العمالء
واألطراف اخلاصة األخرى».2
 .3وفي تعريف أخر
مييز بني ثال مداخل رئيسية مرتبطة مبفهوم اجلودة:3
جودة التصميم :أي املواصفات امللموسة وغري امللموسة يف تصميم املنتج.
جودة المطابقة :نقصد هبا مطابقة جودة املنتج أو اخلدمة للمواصفات املوضوعة يف التصميم.
جودة األداء :نعين هبا قدرة املنتج على أداء املهمة اليت أجنز ألجلها وفق احتياجات ورغبات الزبائن.
شرح وتفسير التعاريف السابقة:
بالرغم من اختالف هذه التعاريف ،إال أهنا جتتمع على عنصر رئيسي ،وهو إرضائي وتلبية احتياجات ورغبات
العمالء ،ومن بني النقاط اليت اختلفت فيها هذه التعاريف هو كيفية تلبية هذه االحتياجات ،كما عرفها البعض وفق
اهلدف الذي تسعى لتحقيقه ،كالتحكم يف املنطقة ،زيادة حصة السوق ،إرضاء العمالء..وعرفها البعض اآلخر وفق
املكونات والعناصر اليت تتضمنها ،كجودة التصميم ،كجودة التصميم ،املطابقة واألداء ،واعتربها البعض بأهنا
إسرتاتيجية أساسية تستند إليها املنظمة يف حتقيق النمو والتطور املستمر.

1

JAKUNG Octave, « introduction au management de la valeur », édition DUNOD, Paris, 2001, P39.
« Les projets de Normes ISO 9000

2

3مسري حممد عبد العزيز" ،جودة املنتج بني ادارة اجلودة الشاملة واأليزو  ،"12211 ،0222مكتبة اإلشعاع ،الطبعة  ،1القاهرة ،1000 ،ص .0
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الفصل األول
ثانيا :أهمية الجودة

لقد تزايد اهتمام املنظمات احلديثة باجلودة ،مما يدعونا للتساؤل عن األمهية اليت أصبحت حتتلها اجلودة بالنسبة
للمنظمة للعمالء ،وللعمال أيضا.
مع تزايد املنافسة ،ومع ارتفاع مستوى متطلبات الزائن ،أدركت املنظمات أن بإمكاهنا أن جتعل من اجلودة
مصدرا لقدرهتا التنافسية ،فال شك أن حتقيق اجلودة هو حلم يراود مجيع املنظمات ،ذلك أن اجلودة مل تعد ترفا أو
اختيارا ميكن التغاضي عنه ،وإمنا هي التزام ال بديل له ،وتعد اجلودة هامة لثال أطراف رئيسية ،هم:
 المنظمة :وتظهر أمهية جودة املنتجات واخلدمات بالنسبة للمنظمة من خالل النقاط التالية:1 -1الصورة العامة وسمعة المنظمة في األسواق:فعدم ختصيص االهتمام الالزم للجودة قد يؤدي إىل تدمري
مسعة املنظمة ،ختفيض مشاركتها التجارية يف األسواق احمللية والعاملية ،وعدم رضا عمالئها على مستوى
منتجاهتا.
 -2درجة الثقة في منتجاتها:فسوء تصميم أو تصنيع املنتجات قد يؤدي إىل وقوع حواد
املنتجات ،مما يتسبب يف املسائلة القانونية للمنظمة ،كوقوع حاد

ملستعملي هذه

سيارة بسبب سوء تصميم أو تصنيع

نظام املكابح.
 -3مستوى اإلنتاجية :فاجلودة السيئة للمنتجات تؤثر سلبا على اإلنتاجية ،وذلك من خالل إنتاج سلع معيبة
غري قابلة للتسويق ،باإلضافة إىل تكاليف اإلصالح.
 -4التكلفة :فاملستوى الضعيف للجودة يؤدي إىل زيادة تكاليف املنظمة ،وذلك من خالل زيادة املرفوضات،
التكالف ،واملعيب ،باإلضافة إىل تكلفة فقدان العمالء وانصرافهم إىل منتجات املؤسسات املنافسة.
 -5األنظمة والتشريعات الدولية :فعدم االلتزام مبعايري اجلودة باملنتجات حيول دون دخول املنظمة لألسواق
العاملية ،وبالتايل عدم قدرهتا على مواجهة منافسيها يف هذه األسواق ،مما يؤدي إىل فقداهنا جلزء من حصتها
السوقية ،ولرمبا معظمها.
 -6زيادة األرباح والحصة السوقية:إن اإلنتاج عن اجلودة متثل نسبة  %22من رقم أعمال املنظمة ،كما
تساهم اجلودة يف رفع احلصة السوقية للمؤسسة من خالل زيادة رضا العمالء على مستوى منتجاهتا.
1حممد امساعيل عمر ،مرجع سبق ذكره ،ص .12
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 العمالء :يتوقف قرار الشراء على مستوى جودة املنتج أو اخلدمة املقدمة للزبون ،والذي يكون مستعدا لدفع مثنمرتفع لقاء منتج ما شرط أن يكون ذا جودة جيدة ،وتتضح أمهية اجلودة بالنسبة للعمالء من خالل العنصرين
التاليني:

1

 -1الرضا:فال ميكن ألي صناعة أن تدوم أو تستمر إال إذا كانت املنتجات اليت تقدمها وتقوم بتسويقها ذات
جودة عالية وترضى رغبات العمالء واحتياجاهتم.
 -2الوفاء:إن االحتفاظ بزبون موجود وضمان وفائه يكلف مخس مرات أقل من اكتساب زبون جديد،
فضمان وفاء الزبائن ال يتحقق إال من خالل تقدمي السلع واخلدمات اليت تليب رغباهتم واحتياجاهتم.
العمال:إن تطبيق منظور اجلودة يف املنظمة ينمي روح املسؤولية لدى األفراد ،وذلك من خالل تشجيعهم على اختاذالقرار ،وعلى تطوير كفاءاهتم اجلماعية ،فمنهج اجلودة يعد العامل املثايل لكل تغيري اجيايب يف املنظمة.
فاألداء اجليد ينتج عن كفاءة العاملني يف املنظمة وقدراهتم وخرباهتم اجلماعية ،وكذا تكاتف جهود اجلميع
هبدف حتقيق اجلودة املطلوبة للمنتجات ،وتتذذ أمهية اجلودة بالنسبة للعمال األوجه التالية:2
 -1دعم نشاط كل فرد:إن حتسني جودة العمل يعد عامال هاما لرفع فعالية األداء ،وذلك من خالل حتسني
ظروف العمل ،مما يساهم يف حتسني أداء كل فرد يف املنظمة ،وبالتايل حتسني اإلنتاجية ،ورفع مستوى
اجلودة.
 -2المساهمة في تنسيق عملية التسيير:فالتسيري يهدف إىل تنشيط وحتفيز فريق العمل إلرضاء العمالء
بصفة دائمة ،والذي ال يتحقق إال بتطبيق مفهوم اجلودة الشاملة الذي يقوم على اشرتاك كافة أفراد
عمليات وأقسام املنظمة.
 -3التناسق والترابط:إن سياسة اجلودة تقرتح أسلوب جديد للعمل يف املنشآت احلديثة ،واملتمثل يف تطوير
شبكات االتصال األفقي بني خمتلف األقسام من خالل العالقة (املورد  /العميل) داخلي ،واملشاركة يف
حل مشاكل العمل.

1حسن علي" ،اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال" ،دار حامد للنشر ،الطبعة ،1عمان ،1000 ،ص.221
2نفس املرجع السابق ،ص.222
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الفصل األول

إن احلديث عن أمهية اجلودة يدفعنا إىل احلديث عن التطور التارخيي هلا وعن كيفية بلوغها هذه األمهية يف
املنظمات احلديثة ،وكذا أهم األفكار اليت جاء هبا خمتلف علماء اجلودة.
المطلب الثاني :التطور التاريخي لمفهوم الجودة.
نتطرق يف هذا املطلب اىل املراحل األساسية لتطور حركة اجلودة الشاملة.
 مراحل تطور حركة الجودة الشاملة
لقد مر مفهوم اجلودة بعدة مراحل ،واليت ميكن حصرها فيما يلي:
 -1مرحلة العصور القديمة:ترجع بدايات االهتمام باجلودة إىل سبعة آالف سنة ،وذلك من خالل اهتمام
املصريني القدامى بالنقوش الفرعونية ذات الدقة املتناهية ،وتؤكد عملية بناء املعابد املصرية وطريقة طالئها
على وجود عمليات فحص ورقابة ألنشطة البناء ،هبدف التأكد من مستوى جودة األداء.1
 -2مرحلة فحص السلع المنتجة:كان العميل يف هذه الفرتة يشرتي سلعا يتحدد مستوى جودهتا وفق خربة
املورد وليس تبعا ملتطلبات العميل ،ومع ظهور اإلنتاج الكبري والثورة الصناعية اضطرت املنظمات إىل تطبيق
نظام لفحص املنتجات للتأكد من مستوى جودهتا ،حيث هتدف عمليات الفحص إىل فصل املنتجات
املعيبة عن تلك املوافقة للمواصفات احملددة.2
 -3مرحلة الرقابة عل الجودة:أدت احلرب العاملية الثانية إىل تطوير أساليب إحصائية للرقابة على اجلودة هبدف
ختفيض عدد وتكاليف عمليات الرقابة ،حيث خصص "شوارت" ) (SHEWHARTجهوده يف
الرقابة

اإلحصائية

للجودة ،كما

مهندسو

قام

TELEPHONE

(BELL

) LABORATORIESسنة  1047بإنشاء منظمة مسيث "باملنظمة األمريكية للرقابة على اجلودة"
أي ) (AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY CONTROLأو
) ،(ASQCواليت لعبت الحقا دورا هاما يف انتشار إدارة اجلودة.
ولقد طور دمينج) (DEMINGفلسفة "شوارت" ،مث قام بتلقينها للذرباء اليابانيني سنة  ،1012حيث
أكد فيها على ضرورة تطبيق األساليب اإلحصائية يف مجيع مراحل اإلنتاج.
1مأمون الدرادكة ،مرجع سبق ذكره ،ص.12
2حممد إمساعيل عمر ،مرجع سبق ذكره ،ص.127
7

اإلطار الفكري و النظري للجودة
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وخالل السبعينات ،زادت حدة املنافسة يف األسواق ،وبدأ العمالء يطالبون بتقدمي ضمانات على جودة
املنتجات النهائية ،أي تأكيد اجلودة من خالل وضع معايري ومقاييس وطنية ودولية للجودة.1
 -4مرحلة تأكيد الجودة :إن تأكيد اجلودة ال هتتم فقط باملنتج ،بل هتتم أيضا باملوارد اليت تساهم يف العملية
اإلنتاجية ،كاملوارد األولية ،التجهيزات ،واليد العاملة ،كما تقوم أيضا بتقومي نظام بصفة مستمرة الكتشاف
مواطن القصور وتالفيها ،وهذا هبدف حتسني مستوى اجلودة وتلبية احتياجات العميل.
"وتشمل عمليات تأكيد اجلودة كافة القرارات والتصرفات املذططة الضرورية لضمان ثقة العمالء وحتقيق
مستوى اجلودة املطلوب حمليا وعامليا".
ولقد زاد االهتمام بالشهادات اخلاصة بأنظمة تأكيد اجلودة كمقياس األيزو سلسلة  ،0222إلميان املؤسسات
بضرورة مطابقة خصائص املنتجات هلذه املقاييس واملعايري لضمان القدرة على البقاء يف األسواق العاملية.2
 -5مرحلة إدارة الجودة :وهتدف إدارة اجلودة إىل تعظيم املوارد املالية ،املادية ،والبشرية وفقا للتحديات اليت
تواجهها املنظمة،وكذا ختطيط تطور هذه األخرية مع حتديد واقعية ،وفق احلالة الداخلية للمنظمة وباملقارنة مع
منافسيها.3
ولقد شهد عام  1072حتوال ملموسا يف جمال إدارة اجلودة ،وذلك باالنتقال من الرتكيز على األساليب
اإلحصائية للرقابة على اجلودة إىل اعتبار اجلودة فلسفة إدارية شاملة ،وقام اليابانيون سنة  1081بتطوير مواصفة
جديدة إلدارة اجلودة الشاملة عرفت باسم "املعيار الصناعي" ،حيث سامهت يف التفرق الواضح جلودة املنتجات
اليابانية.
وبتطور الفكر بإدارة اجلودة تطور مفهوم إدارة الشاملة ،واليت تعد من أهم املفاهيم املعاصرة للجودة اليت تسعى
املنظمات لتطبيقها.4
 -6مرحلة إدارة الجودة الشاملة5:إن متطلبات األسواق العاملية يف تغري دائم ،مما دفع املؤسسات إىل تبين
املفاهيم اإلدارية احلديثة ،واليت تعترب إدارة اجلودة الشاملة أمهها ،حيث تساهم يف مواجهة حدة املنافسة
 1دال بسرتفيلد" ،الرقابة على اجلودة" ،ترمجة :سرور علي إبراهيم سرور ،املكتبة األكادميية للنشر ،الطبعة ،1القاهرة ،1002 ،ص.42
2فريد راغب النجار" ،إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا :مدخل تكاملي جترييب" ،مكتبة اإلشعاع للنشر ،اإلسكندرية ،1007 ،ص.422
3مأمون الدرادكة ,مرجع سبق ذكره ،ص.12
4املرجعنفسه ،ص.12
5املرجعنفسه ،ص.21
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احلالية ،فاجلودة أصبحت متثل أداة إسرتاتيجية ،ألهنا مل تعد مرتبطة باملنتج فحسب ،بل أيضا ببيئته وبكافة
وظائف املنظمة.
وأول من طور "إدارة اجلودة الشاملة" هو "فيجينبيوم" ) ،(FEIGENBAUMمث قال اليابانيون
باستذدامها بشكل أوسع ،كما مت تأسيس االحتاد األورويب إلدارة اجلودة (EuropeanFundation For
) Quality Managementأي ) (EFOMسنة  ،1002ويؤدي تطبيق إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيق
عدة نتائج للمنظمة ،أمهها زيادة رضا العميل ،مشاركة األفراد يف اختاذ القرار ،تطوير العمليات اإلنتاجية ،ختفيض
التكاليف ورفع حصة السوق.
ولقد متيزت هذه املرحلة بالتغريات التالية:
 إعطاء اجلودة اهتماما خاصا من قبل اإلدارة العليا ،وإدراجها ضمن التذطيط االسرتاتيجي. إجياد عالقة بني اجلودة وحتقيق األرباح ،واستذدامها لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة. إعطاء اجلودة تعريفا خاصا من وجهة نظر العمالء ،واالهتمام بالعميل واحتياجاته.وختتلف النظرة اليابانية للجودة عن النظرة األمريكية ،حيث ميكن اجياز أهم هذه االختالفات يف اجلدول
التايل:1

1خضري كاظم محود" ،إدارة اجلودة الشاملة" ،دار امليسر للنشر ،الطبعة ،1عمان ،2222 ،ص.02
0
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الفصل األول
الجدول رقم :1.1النظرة األمريكية والنظرة اليابانية الحديثة للجودة

النظرة اليابانية (احلديثة)

النظرة األمريكية (التقليدية)

.1تتحقق اجلودة مبطابقة خصائص السلعة أو اخلدمة .1نفس النظرة.
للمواصالت املوضوعية مسبقا.
.2تتوقف اجلودة على كل األقسام داخل املنظمة.

.2نفس النظرة.

.3هدف اجلودة الوصول إىل نسبة معينة يتم حتديدها .3ال يتم قبول نسبة معينة وهناك مطالبة بتحقيق
مسبقا.

اإلنتاج األفضل ومن املرة األوىل.

.4لديهم ما يسمى بأفضل مستوى للجودة ،حيث .4زيادة مستوى اجلودة بشكل دائم ألن ذلك يزيد من
يدفع العمالء مقابل حتسني اجلودة بعد هذا املستوى.

احلصة السوقية للمنظمة ،ويزيد من الطلب على
سلعها.

.1يتم حتديد أهداف اجلودة مرة واحدة يف السنة.

.1حتسني اجلودة يف كل وقت.

.1الرقابة على اجلودة تتم بواسطة فحص املنتج .1كل عامل إنتاج مسؤول عن عملية الفحص
النهائي.

والرقابة.

.7يتم فحص كميات كبرية من املنتجات التامة الصنع .7يتم فحص كل قطعة مبجرد إنتاجها.
اعتمادا على أسلوب العينات اإلحصائية.
. 8املسؤول عن عملية الفحص هو قسم الرقابة على .8قسم الرقابة على اجلودة يتابع مستويات اجلودة ،أما
اجلودة.

الفحص الفعلي فيتم من قبل العمال أنفسهم.

.0هناك عمال متذصصون بعملية النظافة ضمن .0عمال اإلنتاج أنفسهم مسؤولون عن تنظيف مكان
صاالت اإلنتاج.

العمل اخلاص هبم.

المصدر:خضري كاظم محود"إدارة اجلودة الشاملة"،دارامليسرللنشر.عمان .2222.ص.02
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المطلب الثالث :إستراتيجية الجودة وموقع إدارة الجودة في الهيكل التنظيمي للمنظمة
نذكر أوال اسرتاتيجية اجلودة و عالقتها باالسرتاتيجية العامة للمنظمة.
أوال :عالقة إستراتيجية الجودة باإلستراتيجية العامة للمنظمة
قبل التعرض إىل عالقة إسرتاتيجية اجلودة باإلسرتاتيجية العامة للمنظمة جيب أن نعرف أوال إسرتاتيجية اجلودة.
 -1تعريفإستراتيجية الجودة:
يعرفها "مأمون الداردكة" على أهنا" :ذلك اجلزء من اإلدارة اإلسرتاتيجية للمنظمة الذي يعين بوضع األهداف
اإلسرتاتيجية للجودة والتذطيط الطويل املدى هلا ،ووضع ومتابعة تطبيق برامج اجلودة وقياس وتقييم األداء يف
(األنشطة) التسويقية ،اهلندسية ،اإلنتاجية واخلدمات املذتلفة ،من أجل توفري امليزة التنافسية للمؤسسة ،وبالتايل حتقيق
أهدافها يف احلصول على رضا العمالء ،توسيع حصتها السوقية وزيادة أرباحها".1
وتضم إسرتاتيجية اجلودة عملية التذطيط ،واليت تعرف بأهنا" :حتديد الرؤيا ،األهداف ،وبناء النظم ،وكذا
ختصيص املوارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف"

2

ميكن توضيح هذه العالقة من خالل الشكل الذي قدمه "سكينر" ) ،(SKINERواملتمثل يف ما يلي:3

1مأمون الدرادكة ،مرجع سبق ذكره ،ص.18
2مأمون الدرادكة ،مرجع سبق ذكره ،ص.74
3املرجعنفسه ،ص.74
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الشكل رقم :1.1عالقة إستراتيجية الجودة باإلستراتيجية العامة للمنظمة
العوامل الخاصة بمتطلبات الصناعة والتكنولوجيااإلستراتيجية
العامة
المطلوبة وظروف المنافسة في السوق
الوضع الحالي للمنظمة وأهدافهاللمنظمة

إستراتيجية
الجودة

تصميم
المنتج

المعايير
والموصفات
المطلوبة
العميل

العملية اإلنتاجية

المنهج النهائي

المدخالت

المصدر :مأمون الدرادكة ,مرجع سبق ذكره ,ص.74
ويوضح الشكل السابق عالقة إسرتاتيجية اجلودة باإلسرتاتيجية العامة للمنظمة على النحو التايل:1
" .1حتدد املنظمات اإلسرتاتيجية اجلودة ضمن إطار اإلسرتاتيجية العامة هلا ،حيث تعد جزء من سياسة اإلنتاج ،لذا
جيب أن تتوافق مع اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة هبدف حتسني الوضع التنافسي هلا.
 .2البد من مراعاة تكنولوجيا اإلنتاج املتوفرة للمنظمة عند حتديد إسرتاتيجية اجلودة.
 .3من الضروري أن تكون إسرتاتيجية اجلودة معروفة من كافة اجلهات سواء داخل أو خارج املنظمة.
 .4ضرورة إبالغ كافة األطراف املشرتكة يف العمليات اإلنتاجية باملعايري واملوصفات احملددة يف التصميم.
1نفس املرجع السابق ،ص.74
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 .1ميكن احلديث عن أربعة أنواع أساسية للرقابة على اجلودة من خالل الشكل ،وهي:
 الرقابة على املدخالت الالزمة لإلنتاج. الرقابة على اإلنتاج أثناء العملية اإلنتاجية. الرقابة على املنتجات النهائية قبل تسليمها للعمالء. الرقابة على جودة املنتج أثناء االستذدام الفعلي من قبل املستهلك. .1ضرورة احلصول على التغذية العكسية (البيانات املرتدة) ،هبدف اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة".
ثانيا :موقع وظيفة إدارة الجودة في الهيكل التنظيمي للمنظمة
إن تزايد اهتمام املنظم ات جبودة منتجاهتا ،بتعزيز مكانتها يف السوق ،واحملافظة على ثقة املستهلك ،أدت إىل
توجيه جهودها حنو إدارة اجلودة ،وذلك من خالل مراقبة اإلنتاج والتأكد من مطابقة للمواصالت واملعايري املوضوعية،
وكذا معاجلة األخطاء واالحنرافات أو تالفيها قبل وقوعها.1
ويعد قسم إدارة اجلودة مسؤوال عن تنسيق اإلجراءات اخلاصة بدعم إدارة اجلودة الشاملة ،واإلشراف على
مهام موظفي اإلدارة.2
وتتوقف وضعية إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي للمنظمة على عدة عوامل ،أمهها حجم املنظمة ،إمكانياهتا املادية،
والبشرية ،حجم إنتاجها ،درجة تعقد إجراءاهتا ،والتكنولوجيا املعتمدة.3
ولقد قام كل من ) (Silver et Garretبتحديد موقع إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي وفق الشكل التايل:4

1خضري كاظم محود ،ص.211
 2خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد" ،إدارة اجلودة الشاملة :تطبيقات على القطاع الصحي" ،ردمك للنشر ،الطبعة ،1الرياض ،1007 ،ص.78
3حسن عليعلي ،مرجع سبق ذكره ،ص.221
4خضري كاظم محود،مرجع سبق ذكره ،ص.217-211
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الشكل رقم :2.1موقع إدارة الجودة في الهيكل التنظيمي
مدير المصنع

الرقابة على الجودة

اإلنتاج

الهندسية الصناعية

المصدر :خضري كاظم محود" ,إدارة اجلودة الشاملة"ص211.217
ميثل الشكل السابق موقع إدارة اجلودة ،فهي باملوازاة مع إدارة اإلنتاج واهلندسية الصناعية يف اهليكل التنظيمي
للمنظم ة ،وتتبع عدة منشآت هذا النوع من التقسيم ،حيث ترتبط مسؤولية مراقبة جودة وكمية اإلنتاج مبدير
املصنع،وعند وقوع أي خلل يف مواصفات جودة املنتجات املصنعة ،تقو إدارة الرقابة على اجلودة برفض املذرجات
وذلك استنادا إىل معايري ومقاييس حمددة للجودة.
إن وضع إسرتاتيجية اجلودة يتطلب حتديد مستوى اجلودة الذي ترغب املنظمة يف الوصول إليه والذي يفرتض
أن يرضي ويليب احتياجات ورغبات العمالء ،مما يستدعي وضع معايري وحمددات جلودة منتجات وخدمات املنظمة.
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المطلب الرابع :تحديد مستوى الجودة وكيفية قياسها

يتم حتديد مستوى اجلودة وفق عوامل حمددة و دقيقة و ميكن قياسها وفق طرقمعينة
أوال :تحديد مستوى الجودة
هتدف اجلودة إىل حتقيق رضا العميل عن املنتج من عدة جوانب ،كاألداء ،والوظيفة ،املظهر اخلارجي..مما يستدعي
توجيه جهود اجلودة وفق العوامل اليت يتم حتديد مستوى اجلودة من خالهلا.1
ومن بني هذه العوامل أهداف املنظم ة ،توفر املوارد الالزمة ،ظروف املنافسة ،متطلبات العميل ،والبيئة
التكنولوجيا..كما يتم االعتماد على املعايري التالية لتحديد مستوى اجلودة املطلوب:2
 .1التكاليف:حيث يتناسب مستوى اجلودة تناسبا عكسيا مع تكاليف اجلودة ،فكلما ارتفع مستوى اجلودة
كلما اخنفضت تكاليفها.
 .2قيمة السلعة بالنسبة للعميل:يتوقف قرار الشراء على مدى اقتناع العميل بأن مستوى اجلودة الذي تتمتع
به السلعة يربر السعر الذي يدفعه ،والذي خيتلف باختالف ثقافة اجلودة لدى األفراد.
 .3القرار المتعلق بمستوى الجودة:إن أفضل مستوى للجودة هو املستوى الذي يعظم الفارق بني قيمة
السلعة بالنسبة للعميل وتكلفة اإلنتاج ،والذي حيقق أقصى ربح ممكن ،وهو املستوى الذي تسعى كل
منظمة لتحقيقه.
 .4التصميم:تعدمرحلة التصميم نقطة البداية ملستوى اجلودة املرغوب حتقيقه ،حيث يتضمن التصميم اختاذ
القرار اخلاص خبصائص ومواصفات املنتج ،طريقة تصنيعه ،وختصيص املوارد الالزمة إلنتاجه.
 .5الرتبة أو الدرجة :تلعب انطباعات العميل على مستوى جودة منتج ما دورا أساسيا يف تفضيله على منتج
آخر ،وذلك بوضعه يف رتبة أعلى من املنتجات املنافسة وفق جمموعة من املعايري واحملددات ،مثل الدرجات
..،2 ،1يف السفر بالطائرات.
 .6المالئمة لالستخدام :وهي درجة توافق األداء الذي تقدمه السلعة مع توقعات العميل ،واليت يتم حتديدها
وفقا لثال عوامل:
1حممد إمساعيل مهر ،مرجع سبق ذكره ،ص.10
2مأمون الدرادكة ،مرجع سبق ذكره ،ص.88- 78
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 وجود رتبة معينة للسلعة بالنسبة للسلع البديلة. -مدى ثبات مستوى جودة السلعة داخل نفس الرتبة.

 درجة اعتمادية السلعة ،أي قدرهتا على أداء وظيفتها يف ظل ظروف االستعمال العادية. .7درجة استقرار المواصفات:وهي درجة استقرار مستوى جودة السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة،
فالعمالء يرغبون يف ضمان نفس مستوى اجلودة الذي حيصلون عليه بصفة دائمة.
 .8درجة االعتمادية أو الجدارة :وهي قدرة املنتج على العمل وفق املوصفات املوضوعية لفرتة زمنية يف ظل
ظروف التشغيل العادية.فانطباع العميل عن درجة اعتمادية أحد املنتجات سيدفعه إىل اقتناء هذا املنتج دون
غريه من املنتجات األخرى.
"أن القرارات املتعلقة ب اختيار مستويات حمددة من اجلودة هي قرارات معقدة تتذذها اإلدارة العليا كجزء من
إسرتاتيجية املنظم ة ،حيث تتطلب أخذ العوامل السابقة بعني االعتبار" ،كما هو موضح يف الشكل التايل:

1نفس املرجع السابق ،ص.81
11
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الشكل رقم 3.1العوامل المحددة لمستويات الجودةفي ظروف المنافسة

-

التكاليف:

 -تعدد املنتجني

تكاليف اإلنتاج
تكاليف الصيانة
تكاليف عدم اجلودة

قرار مستوى

 -مستوى جودة السلع املنافسة

الجودة المالئم

عملية اختيار مستوى
(أو مستويات) جودة
السلع والخدمات

-

اإلمكانيات المتاحة

التكلفة الخاصة

املوارد التكنولوجيا
املوارد املالية
املوارد البشرية

خصائص المستهلك:
 -القدرة الشرائية

بمستوى الجودة
المختارة

 -العادات الشرائية

 -حماية المستهلك

المصدر:مأمونالدرادكة"مرجع سبق ذكره"ص.81
ثانيا:كيفية قياس الجودة:
أصبح االهتمام باجلودة مطلبا تنافسيا هاما لغزو األسواق الدولية ،وال تقل اجلودة أمهية يف قطاع اخلدمات رغم
صعوبة حتديدها وقياسها ،وميكن قياس جودة أي نظام من خالل كفاءته وفعاليته ،وذلك عن طريق مدخالت هذا
النظام ،أو العمليات والنشاطات الداخلية ،أو املذرجات والنتائج النهائية ،كما ميكن قياسه باستذدام التغذية
العكسية ،كما هو موضح يف الشكل التايل:
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الشكل رقم :4.1مكونات نظام الجودة المفتوح
المدخالت

العمليات

المخرجات

والنشاطاتالداخلية

النتائج النهائية

التغذية العكسية

المصدر :مأمون الدرادكة,مرجع سبق ذكره .ص.81
ركائز أساسية يف عملية تقومي أداء اجلودة ،واملتمثلة يف

نالحظ من خالل الشكل السابق وجود ثال

املدخالت ،العمليات واملذرجات ،حيث متثل املدخالت املوارد البشرية ،املالية واملادية ،باإلضافة إىل الطرق
واألساليب التنظيمية املستذدمة لدمج تلك املوارد بنسب مالئمة ،إذ تساهم يف جناح العمليات وكذا بلوغ النتائج
املرجوة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
إن عناصر النظام الواحد تؤثر وتتأثر ببعضها البعض ،مما حيفز متذذ القرار على إجياد توازن بني هذه العناصر
يضمن حتقيق أعلى درجة من اجلودة وبأقل تكلفة ممكنة ،ومع زيادة حدة املنافسة يفضل العمالء استذدام مقاييس
النتائج النهائية بوصفها أفضل وسيلة للحكم على جودة السلع واخلدمات املراد اقتناؤها.1
لذلك جيب على املسري أن يكون يف حالة إصغاء دائم ملتطلبات السوق ،وأن يقيس جودة منتجاته اليت
يفرتض أن تكون مطابقة لرغبات واحتياجات زبائنه ،فإن عدم رضا الزبون يؤدي حتما إىل عدم وفائه ملنتجات
املنظمة ،مما يستدعي ضرورة قياس درجة عدم رضا الزبون.2
إن قياس اجلود ة يعين احلصول على األرقام وعلى مؤشرات للجودة ،ميكن من خالهلا التعبري عن درجة مطابقة
املنتجات واخلدمات الحتياجات العمالء ،ومن اجلودة األكثر استعماال نتائج الرقابة النهائية اليت تتأكد من درجة
مطابقة خصائص املنتج للمعايري املوضوعة مسبقا ،واليت جيب أن تكون مطابقة ملتطلبات العميل.

1خالد بن سعد عبد العزيز،مرجع سبق ذكره ،ص.12
2املرجعنفسه ،ص.11-13
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كما جيب أيضا معرفة مستوى جودة منتجات وخدمات املنظمات املنافسة ،فاحلفاظ على نفس مستوى
اجلودة يف الوقت الذي يقوم فيه املنافسون بتطوير وحتسني مستوى منتجاهتم يشكل خطرا جسيما على املنظمة.1
ووفق معايري قياس اجلودة ،ميكن أن تصنف املنتجات إىل منتجات عاملية اجلودة ) ،(High Qualityأو
ذات جودة جيدة) ، (Good Qualityأو ذات نوعية معيارية أو قياسية) ،(Standard Qualityأو رديئة
) ،(Bad Qualityأو مرفوضة ) .(rejectedحيثيتم وضع املعايري القياسية للجودة وفق رغبات املستهلك،
القدرات املتاحة ،واجلودة االقتصادية.2
ويهدف وضع املواصفات القياسية إىل حتديد الشروط الواجب توفرها يف السلعة لكي تكون مطابقة ملتطلبات
العمالء ،مع األخذ بعني االعتبار رفع مستوى اإلنتاج و ختفيض التكلفة ،حيث تشمل هذه املواصفات كل من
اخلواص الطبيعية ،امليكانيكية ،الكيميائية ،درجات األداء التشغيل ،األبعاد ،واألوزان.
وتتم عملية قياس جودة املنتجات من خالل ثال طرق رئيسية ،واملمثلةيف:3
 .1الفحص النظري :يعترب أسهل وابسط طريقة ،إال أنه يتميز بعدم الثبات الكايف لقدرة التمييز.
 .2االختبار أإلتالفي :يقوم بقياس اخلصائص الطبيعية وامليكانيكية للمنتج ،مم يؤدي إىل إتالفه كليا أو جزئيا.
 .3االختبار غير المتلف :ويتم من خالل جتهيز املذتربات ومعامل ضبط اجلودة بأجهزة قياس غري متلفة،
كالتحليل باألشعة الصوتية ،وأشعة جاما ،واملوجات فوق الصوتية مما يساهم يف االقتصاد يف الوقت و
التكاليف.
إن حتديد مستويات اجلودة يتطلب قياسها و مراقبتها للحفاظ على أفضل مستوى للجودة ،والذي يضمن
االستجابة إىل رغبات وتوقعات العمالء مما يدفعنا للحديث عن الرقابة على اجلودة و تكاليفها.

1خضري كاظم محود،مرجع سبق ذكره ،ص.270
2نفس املرجع السابق.
3مأمون الدرادكة،مرجع سبق ذكره ،ص.71
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المطلب الخامس :الرقابة على الجودة و تكاليف الجودة
الرقابة على اجلودة من أهم الوظائف حيث تستذدم عدة طرق للرقابة و كذلك تعتمد على ع ّدة تكاليف خمتلفة.
أوال:الرقابة على الجودة
حتتل الرقابة على النشاط اإلنتاجي أمهية خاصة يف اجملال الرقابة اإلدارية ويف تقييم أداء املؤسسة ،وذلك
لضذامة حجم االستثمارات املستذدمة يف العمليات اإلنتاجية ،مما يتطلب الرقابة عليها وضمان االستذدام األمثل
هلا.
.1تعريف الرقابة على الجودة وأهدافها.
تعرف الرقابة على اجلودة وفق معايري  )1002(ISO 12211-1على أهنا« :اختبار منهجي ومستقل
يهدف إىل التأكد من أن النشاطات املتعلقة باجلودة موافقة للرتتيبات املتذذة».
كما تعرف أيضا بأهنا « :الوصول باإلنتاج إىل اجلودة املطلوبة ،واليت ال تعترب بالضرورة اجلودة العالية ،فقد متثل
اجلودة املتوسطة أو املنذفضة ،وذلك على ضوء استعالمات السلعة أو السعر الذي جيب أن تباع به».
ولقد انتشرت الرقابة على اجلودة مع تطور تأكيد اجلودة( )Assurance Qualitéوفقا ملقاييس
األيزو،0222حيث بدأت املنظمات تتسابق على منظمات التأهيل()Certificationهبدف االستجابة ملتطلبات
األسواق التنافسية ،ألن هذه الرقابة اخلارجية تشكل دعما حقيقيا لتحقيق التحسني والتطوير املستمر يف اجلودة.1
وميكن حصر أهم أهداف الرقابة على اجلودة يف النقاط التالية:
 .1التأكد من مطابقة األداء الفعلي لألداء املرتقب واختاذ اإلجراءات التصحيحية لتاليف االحنرافات(إن وجدت)
 .2التأكد من فاعلية نظام اجلودة ،ومن حتقيق أهداف اجلودة يف ظل هذا النظام ،وختفيض نسبة املعيب.
 .3احملافظة على درجة تطابق املنتج النهائي ملواصفات التصميم األصلية ،وتقليل عدد شكاوي العمالء.
 .4رفع الكفاءة اإلنتاجية من خالل حتقيق منتجات سليمة ،مما يؤدي إىل زيادة حجم املبيعات واألرباح.

1حممد صاحل احلناوي وآخرون" ،مقدمة يف املال و األعمال" ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،2222،ص.211
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 .2أنواع الرقابة على الجودة ومراحل تطبيق عملية الرقابة.
ميكن التمييز بني عدة أنواع من الرقابة على اجلودة ،وهي:

1

 -1الرقابة الداخلية(مراقبني داخلني) واخلارجية(مراقبني وخرباء خارجيني) على اجلودة.
 -2الرقابة على العمليات اإلنتاجية ،على املعدات واآلالت ،على املشرتيات ،وعلى املنتجات النهائية.
 -3الرقابة غلى جودة النظام ،وعلى اإلجراءات ،وعلى املستندات والوثائق اخلاصة باجلودة.
ويتم تطبيق الرقابة على اجلودة وفق املراحل التالية:
التخطيط :من أهم وسائل التذطيط املوازنة التقديرية لإلنتاج ،حيث تضم األهداف ،املوارد املتاحة،والقيود.
اإلعالن والنشر :بعد إعداد املواونة يتم توزيعها على خمتلف اجلهات املعنية بالرقابة.القياس والمقارنة :مبعىن قياس النشاطات ،مث مقارنتها باملستويات اليت مت حتديدها يف املوازنة.التصحيح :تقوم اإلدارة املذتصة باختاذ اإلجراءات الالزمة بعد إبالغها باالحنرافات املوجودة. .3األساليب المستخدمة في عملية الرقابة على الجودة.
أسلوب الفحص الكامل(:)%122يتم من خالله فحص كافة الوحدات ،وذلك هبدف التأكد منمطابقتها للمواصفات ،إال أن التكلفة العالية هلذا األسلوب وكذا احتمال إتالف الوحدات املرغوب فحصها
دفع املؤسسات الستذدام النوع الثاين من الفحص

2

أسلوب الفحص اإلحصائي :حيث يتم اختيار عينات بصورة عشوائية ،ومن مث التأكد من تلك الوحداتاملنتجة للمواصفات احملددة مسبقا ،وهبذا تكون النتيجة صائبة نسبيا مقارنة بالفحص الكامل .3وتنقسم
األساليب اإلحصائية للرقابة إىل:4

1حسن عليعلي ،مرجع سبق ذكره ،ص .218
2خضري كاظم محود ،مرجع سبق ذكره ،ص.112
3مأمون الدرادكة ،" ،مرجع سبق ذكره ،ص.113- 112
4دال بسرتفيلد ،مرجع سبق ذكره ،ص.111-143
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أ -أسلوب عينات القبول :يتم اختيار عينة من الشحنة املراد فحصها ،ومن مث قبوهلا أو رفضها وفقا لنتائج
الفحص ،حيث حتدد خاصية مهمة يف املنتج ،مث يتم التأكد من توفرها يف هذا األخري .ويستذدم هذا
األسلوب للتأكد من جودة املنتجات النهائية.
ب -أسلوب الرقابة على العملية اإلنتاجية :يرتكز هذا األسلوب على فحص عينات من اإلنتاج أثناء التشغيل
الفعلي للعملية اإلنتاجية،مما يسمح باحلكم على درجة انضباط العملي اإلنتاجية ،وذلك باملطابقة بني
مواصفات السلعة املنتجة واملواصفات احملددة مسبقا.
ج -أسلوب الخرائط اإلحصائية:تعترب أداة بيانية وإحصائية ومؤشرا هاما لتحديد املستوى العام للجودة ،إذ
تساهم يف معرفة طبيعة االحنراف عن مستوى اجلودة يف اي عملية إنتاجية ،وذلك عن طريق حتديد اخلط
املركزي وحدي الرقابة األعلى واألدىن.
د-استخدام أجهزة الكمبيوتر في الرقابة على الجودة:تلعب أجهزة الكمبيوتر دورا أساسيا يف وظيفة اجلودة،
ذلك أهنا تنفذ عمليات وحسابات معقدة بدقة وسرعة فائقة ،كما ميكن برجمتها ملراقبة العمليات اإلنتاجية ،الختبارها،
لتحليل البيانات ،لكتابة التقارير ،أو لتذزين املعلومات اخلاصة بالرقابة مث استذراجها.
إن االستذدام الكفء للك مبيوتر يساهم يف حتسني اجلودة ،ولكنه غري كايف ،فمن أهم العوامل الواجب
اعتمادها يف حتسني اجلودة ختفيض تكاليف اجلودة ،أو باألحرى تكاليف الالجودة.
ثانيا:تكاليف الجودة.
سوف نتطرق إىل تعريف تكاليف اجلودة مث نربز أمهيتها و يف األخري نقوم بعرض أهداف قياس تكاليف اجلودة
و أنواعها.
 .1تعريف تكاليف الجودة وأهميتها.
تعرف تكاليف اجلودة على أهنا" :التكاليف املصاحبة لعدم حتقيق جودة املنتج أو اخلدمة" كالتكلفة املالية
لألخطاء وعمليات تصحيحها وكذا املنتجات املعيبة .حيث ال تنتج هذه التكاليف عن العمليات اإلنتاجية فحسب،
.1

بل يكون مصدرها أحيانا األوجه اإلدارية للمنظمة ،مثل تكاليف التسويق مثال .

1نفس املرجع السابق ،ص .404
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كما تعرف هذه التكاليف أيضا بتكاليف ضبط اجلودة ،وهي جمموع التكاليف اليت تتحملها املنظمة يف سبيل
حتقيق املستوى املرغوب للجودة.1
وعموما ،تشمل تكاليف اجلودة عنصرين هامني ومها تكاليف الالجودة( الناجتة عن األخطاء) وتكاليف
احلصول على اجلودة املطلوبة ،حيث يساهم ختفيض أو إلغاء أسباب الالجودة يف تعظيم اإلنتاجية.2
ولقد تزايد االهتمام بتكاليف اجلودة يف السنوات األخرية ،وتظهر أمهية قياس هذه التكاليف من خالل ما
يلي:3
أ -تعد تكاليف اجلودة أداة لتذطيط و قياس كفاءة تطبيق برنامج اجلودة امليزانية الالزمة لتحقيقه.
ب -تعد تكاليف اجلودة أداة لتحديد وحتليل مواقع القصور واخنفاض مستوى اجلودة لتالفيها.
ج -تساهم تكاليف اجلودة يف توجيه التذطيط إىل ما يسمح بتحقيق املستوى األمثل للجودة.
 .2أهداف قياس تكاليف الجودة و أنواعها.
إن قياس تكاليف اجلودة يساهم يف التحقيق األهداف التالية للمنظمة:4
أ -تقييم التكاليف اليت تتحملها املنظمة الناجتة عن عدم جودهتا منتجاهتا ،وحتديد كيفية ختفيضها.
ب -توعية العمال من خالل نشر نتائج تقييم تكاليف اجلودة ،وتقييم التحسني احملقق يف جماالت اجلودة.
ج -ضمان متابعة سياسة اجلودة على املدى البعيد.
وتشمل تكاليف اجلودة أربعة أنواع أساسية واملتمثلة فيما يلي:5
 تكاليف الوقاية:)PreventionCost(:وهي التكاليف اليت تتحملها املنظمة لتفادي األخطاء ،واملتمثلة
يف انتاج أجزاء معيبة ،حيث تضم ما يلي:
 -1تكاليف التذطيط لنظام اجلودة الذي يضمن مطابقة املنتجات للمعايري املوضوعة.
1حممد إمساعيل عمر ،مرجع سبق ذكره ،ص.121
 2رودرمي ماكنلي" ،حتقيق اجلودة:الدليل العملي لتطبيق اجلودة"،ترمجة :صالح بن معاذ املعيوف ،آفاق اإلبداع للنشر ،الطبعة ،1الرياض،1000 ،ص.27
 3حممود سالمة عبد القادر" ،الضبط املتكامل جلودة اإلنتاج" ،وكالة املطبوعات للنشر ،الكويت ،ب ت ،ص.231
 4فتات فوزي وداين الكبري أمعاشو" ،اجلودة عامل أساسي لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة"جملة إدارة ،العدد ،2221 ،21ص.112
5حممود سالمة عبد القادر ،مرجع سبق ذكره ،ص.232
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 -2تكاليف مراقبة العمليات ،تطوير أجهزة ومعدات ضبط اجلودة وصيانتها.
 -3تكاليف التدريب و التذطيط لربامج رفع مستوى اجلودة.
 تكاليف الكشف و االختبار(:)appraisalcostتضم تكاليف الرقابة اليت هتدف إىل التأكد من
مطابقة مستوى اجلودة الفعلي للمواصفات املطلوبة ،وتنقسم إىل:
 -1تكلفة الرقابة على املشرتيات(املواد األولية املشرتاة).
 -2تكلفة الرقابة على العمليات اإلنتاجية وعلى الطاقة التشغيلية املستذدمة.
 -3تكلفة الرقابة على املنتجات النهائية.
 تكاليف المعيب (:)failurecostوهي التكاليف اليت يسببها حدو معيب أو مرفوضات يف اإلنتاج
وتضم ما يلي:
 -1تكاليف املعيب الذي ال ميكن إصالحه(اخلردة) ،وتكاليف املعيب الذي ميكن إصالحه.
 -2تكاليف إدارية لالتصال مع املوردين بسبب عيب املواد املوردة.
 -3تكاليف إصالح عيوب املنتج أثناء استذدامه من قبل العميل.
 التكاليف الكلية ( :)full costوهي جمموع تكاليف األقسام السابقة ،والشكل التايل يوضح تلك
التكاليف:
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الشكل رقم  5.1التكاليف الكلية لضبط الجودة

تكاليف املعيب
تكاليف الوقاية
التكاليف الكلية للجودة

أدىن

التكاليف
الكلية

تكاليف الكشف واالختبار

مستوى اجلودة
(صفر )%معيب

مستوى اجلودة األمثل

المصدر :حممود سالمة عبدالقادر"الضبط املتكامل جلودة اإلنتاج"،ص.231

%122
معيب

يوضح الشكل السابق احلقائق التالية:
 .1يزداد مستوى اجلودة بزيادة تكاليف الوقاية حىت يصل إىل نسبة( )%0معيب أي أعلى مستوى للجودة.
 .2ينذفض مستوى اجلودة بزيادة تكاليف املعيب إىل أن يصل إىل نسبة()%122معيب.
 .3تكون تكاليف الكشف و االختبار معدومة عند مستوى اجلودة املنذفض( )%122معيب ،مث تبدأ بالتزايد
مع ارتفاع مستوى اجلودة إىل أن تنعدم من جديد عند أعلى مستوى للجودة( )%0معيب.
 .4تكون الكلفة الكلية مرتفعة عند مستوى اجلودة املنذفض نتيجة زيادة تكاليف املعيب ،وتبدأ يف االخنفاض
كلما زاد مستوى اجلودة إىل أن تصل إىل أدىن قيمة هلا عند مستوى اجلودة األمثل ،مث تعود لالرتفاع من
جديد مع زيادة مستوى اجلودة نتيجة زيادة تكاليف الوقاية.
 .1إن حتقيق مستويات اجلودة العالية واملنذفضة يتطلب تكاليف باهظة ،يف تتحقق اجلودة املثالية
( )Optimum Qualityبأقل قيمة للتكاليف ،وهو اهلدف الذي تسعى كل منظمة لتحقيقه.
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إن الرقابة على اجلودة وكذا ضبط تكاليف اجلودة قد تساهم يف حتسني مستوى جودة املنتجات واخلدمات اليت
تقدمها املؤسسة لعمالئها ،إال أن هذا غري كايف لكي تصل إىل مستوى اجلودة الذي يرغب ويتوقع عمالؤها احلصول
عليه ،لذا على املؤسسة أن هتتم بتطبيق األساليب اجلديدة املستذدمة يف حتسني اجلودة ،واملوضحة يف املبحث القادم.
المبحث الثاني :إدارة الجودة الشاملة ومعايير األيزو.
تتجه املؤسسات حاليا إىل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ،كما تسعى أيضا إىل احلصول على شهادة
األيزو العاملية هبدف حتسني جودة منتجاهتا وخدماهتا لتتمكن من مواجهة منافسيها يف األسواق العاملية هلذا نستعرض
أهم املفاهيم املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة ومعايري األيزو.
المطلب األول :مفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهميتها.
يف ظل شدة املنافسة وسرعة التغيري يف رغبات واحتياجات العمالء تسعى املنظمة للتطوير املستمر يف أدائها
لتحقيق التميز والبقاء يف األسواق ،وذلك من خالل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.
أوال :تعريف الجودة الشاملة()Total Quality Management
حيث أدت كل من ظاهرة العوملة ،ظاهرة االستهالك ،زيادة حدة املنافسة وسيطرة املؤسسات الرائدة إىل جعل
هذه األخرية يف قائمة أولويات املنظمة وتعددت تعار يف إدارة اجلودة الشاملة،منها كما يلي:
" .1تعترب إدارة اجلودة الشاملة ثورة إدارية جديدة وتطوير فكري شامل ،وثقافة تنظيمية جديدة هتدف إىل التطوير
املستمر يف العمليات ،ختفيض التكاليف ،حتسني اإلنتاجية ،وتطوير جودة املنتجات.1
 .2تعرف على أهنا" :فلسفة املؤسسة اليت ترتكز على حتقيق النتائج املتوازنة هبدف إرضاء خمتلف [املتعاملني] مع
املنظم ة (الزبائن ،املوردين ،العمال ،الشركاء واجملتمع) ،وطلك يف ظل الوضعية اإلسرتاجتية للمؤسسة وبيئتها"
" .3تعين إدارة اجلودة الشاملة اإلسهام الفعال للنظام اإلداري والتنظيمي بكافة عناصره يف حتقيق الكفاءة االستثمارية
للموارد املتاحة( املادية ،امل الية ،املعلوماتية ،والبشرية) ،حتقيق هدف املنظمة املتمثل يف الوصول إىل اإلشباع األمثل
حلاجة املستهلك األخري من خالل تقدمي سلع وخدمات ذات جودة جيدة وسعر مالئم لقدرته الشرائية.2

1علي السلمي"،إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األهل لأليزو" ،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة ،1001 ،ص،22ص.23
2خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد ،مرجع سبق ذكره ،ص.71
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ثانيا:أهمية إدارة الجودة الشاملة

ينظر إىل إدارة اجلودة الشاملة على أهنا قاطرة عظيمة للتغيري إىل األفضل ،ومقياس أساسي للمفاضلة بني
املؤسسات .حيث اعتمدهتا الكثري من املنظمات ألمهيتها اإلسرتاجتية الفائقة ،مما زاد فاعليتها ومن قدرهتا على البقاء
يف سوق تنافسية.
ومن بني العوامل اليت أدت إىل تصاعد أمهية إدارة اجلودة الشاملة ما يلي:1
 .1زيادة حدة املنافسة بني املنظمات ،واليت ترتكز على تقدمي أفضل املنتجات بأقل سعر ممكن.
 .2انتقال التنافس من الصعيد العاملي ،مما جعل اجلودة الشاملة يف سليم أولويات املنظمة.
 .3ضرورة اللجوء إىل ابتكار أساليب وتقنيات إطارية جديدة ملواجهة التغريات احلالية السريعة واملستمرة.
إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يؤدي إىل حتقيق عدة جناحات تتحلى من خالهلا أمهية هذه األخرية ،منها:
 .1تقليص شكاوي املستهلكني وختفيض تكاليف اجلودة ،مما يساهم يف حتقيق رضا العميل.
 .2زيادة اإلنتاجية واألرباح احملققة،مما يؤدي إىل رفع احلصة السوقية.
 .3تقليص حواد ومشاكل العمل ،مما يساهم يف رفع الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية.
 .4حتقيق منافع ووفورات متعددة يف التكاليف وآجال العمليات اإلنتاجية ،مما يرفع من مستوى جودة املنتجات.
 .1حتسني عملية االتصال بني خمتلف مستويات املنظمة وضمان املشاركة الفعالة جلميع أفرادها يف حتسني األداء.
وتؤك د إدارة اجلودة الشاملة على إن اإلصغاء لرغبات العميل وتلبيتها هي السبيل الوحيد واألكثر دوما بالنسبة
للمؤسسة لتحقيق النجاح والريادة .إذ تستمد من حتقيق أعلى درجات الرضي لدى العمالء بشكل مستمر .وتعد
احملافظة على العمالء احلاليني واحلصول على اآلخرين جدد أكرب حتد تواجهه املؤسسةحاليا مما يتطلب حتقيق منتج
ناجح يف ظل السوق التنافسية اآلتية .وال ميكن حتقيق ذلك إال بتطبيق(.2)tom

1عبد الفتاح حممود سليمان " ،مرجع سبق ذكره،ص.47
2خيضر كاظم محود ،مرجع سبق ذكره ،ص81 ،77
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المطلب الثاني :المنطلقات الفكرية إلدارة الجودة الشاملة وأهدافها
أوال :المنطلقات الفكرية إلدارة الجودة الشاملة

إن تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمة يتطلب توفر بعض العناصر قبل البدء يف تطبيقه هبدف
ضمان قبول العمال للتغيري الذي سينتج عن تبين املفهوم ،والتأكد من دعمهم لنجاح هده الطريقة اجلديدة يف إدارة
املوارد ،ومن بني املتطلبات األساسية نذكر ما يلي:1
 .1إعادة تشكيل ثقافة المنظمة :فإدخال أي مبدأ جديد يف املنظمة يتطلب إعادة تشكيل ثقافتها ،ذلك أن
قبول أو رفض هذا املبدأ اجلديد يعتمد على ثقافة ومعتقدات العمال ،وختتلف ثقافة اجلودة عن الثقافة اإلدارية
التقليدية للمنظمة ،مما يتطلب تطبيق برامج تدريبية إلجناح إدارة اجلودة الشاملة وجعل ثقافة اجلودة هي الثقافة
السائدة يف املنظمة.
 .2الترويج وتسويق البرنامج:وذلك بنشر مفاهيم ومبادئ اجلودة الشاملة على مجيع أفراد املنظمة قبل البدء يف
تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة ،مما يساهم يف تقليص حجم املعارضة عن رفض التغيري من قبل العمال
ذاخل املنظمة ،وتتم مرحلة الرتويج بتنظيم احملاضرات ،املؤمترات ،الدورات التدريبية.
 .3التعليموالتدريب:لتطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة بالشكل الصحيح ،جيب تدريب وتعليم مجيع أفراد
املنظمة أساليب وأدوات ( )TQMحىت يقوم على أساس سليم وصلب ،وذلك هبدف نشر الوعي بني
العمال بأمهية تبين هذا الربنامج ،وكذا متكينهم من تطوير كفاءاهتم ومهاراهتم الوظيفية.
 .4االستعانة باالستشاريين :يكمن اهلدف من االستعانة باخلربات اخلارجية من مستشارين ومنظمات متذصصة
عند تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة يف تدعيم خربة املنظمة ومساعدهتا على حل املشاكل اليت ستعرتضها
الحقا.
 .5تشكيل فرق عمل :يتم تشكيل فرق عمل مكونة من( )1إىل( )12أفراد من األقسام واملديريات املراد حتسني
أدائها ،حيث تقوم هذه الفرق مبحاولة حل املشاكل األداء من خالل اقرتاح طرق جديدة للعمل ،ويتم اختيار
أعضاء هذه الفرق من بني العمال وأكفئهم.

 http:/ /www.mmsec.com/TWDA1.htm.بتاريخ .2214/21/22
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 .6التشجيع والتحفيز:إن تقدير األفراد نظري قيامهم بأداء متميز للمهام املنسوبة إليهم سيؤدي حتما إىل
تشجيعهم ،تعزيز ثقتهم بأنفسهم ،وتدعيم أدائهم .فلتحفيز العمال دور كبري يف تطوير برنامج ()TQM
واستمراره ،إذ جناح هذا األخري يتوقف على محاسهم وإرادهتم ،مما يستدعي تعزيز هذه اإلرادة من خالل
احلوافز املادية ،واملعنوية.
 .7اإلشراف والمتابعة :فمن متطلبات تطبيق برنامج اجلودة اإلشراف على فرق العمل ومتابعتها ،وتقييم اجنازاهتا،
ومن مث تصحيح اإلجراءات اخلاطئة هلا ،وكذا التنسيق بني خمتلف األفراد ،اإلدارات ،واملستويات يف املنظمة،
وتذليل الصعوبات اليت تعرتض فرق العمل مع األخذ بعني االعتبار املصلحة العامة للمنظمة.
 .8إستراتجية التطبيق :متر إسرتاجتية تطوير وإدراج برنامج إدارة اجلودة الشاملة حيز التطبيق بعدة مراحل ،متمثلة
فيما يلي:
اإلعداد  :وهي مرحلة تبادل املعرفة ،نشر اخلربات وحتديد مدى احلاجة للتحسني ،مع وضع األهداف املرغوب
حتقيقها من خالل تطبيق هذا الربنامج.
التخطيط :ويتم فيه وضع خطة وكيفية التطبيق ،وحتديد املوارد الالزمة لتحقيق برنامج()TQM
التقييم :وذلك باستذدام الطرقاإلحصائية للتطوير املستمر وقياس مستوى األداء وحتسينه.
ثانيا :أهداف إدارة الجودة الشاملة
إن اهلدف الرئيسي من تطبيق برنامج( )TQMهو تطوير جودة املنتجات واخلدمات مع حتقيق ختفيض يف
التكاليف واإلقالل من الوقت واجلهد الضائع لتحسني اخلدمة املقدمة للعمالء وكسب رضاهم من خالل تلبية
توقعاهتم أو حىت جتاوزها .وعموما ميكن حتديد أهداف اجلودة من خالل ما يلي:1
 .1تحقيق الربحية والقدرة التنافسية في السوق:إذ يعد التحسني يف اجلودة مؤشرا لزيادة املبيعات اليت من شأهنا
زيادة الرحبية وخلق احلصص السوقية الكبرية والقدرة التنافسية العاملية .ويعترب شعار إدارة اجلودة الشاملة(عمل الشيء
الصحيح من أول مرة) معيار جيب تطبيقه يف خمتلف أنشطة وجماالت املنظمة هبدف ختفيض التكاليف املقرتنة
بالعمليات التشغيلية وحتقيق املستوى األمثل للفعالية و الكفاءة املطلوبة.

1خضري كاظم محود ،مرجع سبق ذكره ،ص73.74
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.2تحقيق رضا المستهلك :هتتم إدارة اجلودة الشاملة باألنشطة اهلادفة إىل التعرف على العمالء احلالني و املرتقبني،
وحتديد ما ينبغي تقدميه هلم ،وذلك بدءا من حبو التسويق اليت تقوم بتحديد املواصفات اليت سيتم وضعها يف
تصميم املنتج ،ومرورا باإلنتاج والتذزين،وصوال إىل البيع والتسويق لتسليم املنتجات وتقدميها للزبائن.
.3زيادة الفعالية التنظيمية :نظرا لكون إدارة اجلودة الشاملة تقوم على حقيقة رئيسية مفادها إن اجلودة مسؤولية كافة
األفراد العاملني يف املنظمة ،لذا فإهنا تسعى إىل االهتمام بالعمل اجلماعي وتشجيعه وحتقيق التحسني املستمر
باالتصاالت ،واشرتاك أكرب للعمال يف معاجلة وحل املشاكل اإلنتاجية وحتسني العالقات الوظيفية والتنظيمية بينهم.
المطلب الثالث :نظام إدارة الجودة الشاملة وعناصر إقامته
أوال:نظام إدارة الجودة الشاملة:1
نوضح ذلك يف الشكل اآليت:

1علي السلمي،مرجع سبق ذكره ،ص.31-31
32

اإلطار الفكري و النظري للجودة

الفصل األول

الشكل رقم  -6.1نظام إدارة الجودةالشاملة
البيئة اخلارجية
البيئة الداخلية

المدخالت:
 أهداف وإسرتاتيجية املؤسسة سياسات اإلدارة (اإلنتاجية).. اهليكل التنظيمي هيكل اإلدارة (كفاء األفراد) هيكل العمالة طبيعة األنشطة طبيعة السوق وهيكل املنافسة رغبات وتوقعات العمالء التقنيات السائدة يف العمليات -املوارد املادية واملالية

العمليات:
 حتديد أهداف اجلودة حتديد سياسات اجلودة ختطيط اجلودة تنظيم وتنسيق اجلودة قيادة وتوجيه اجلودة متابعة وتقييم اجلودة -تأكيد اجلودة

المخرجات:
 أهداف اجلودة سياسات اجلودة خطط اجلودة فرق اجلودة معايري اجلودة -مؤشرات اجلودة

()AssuranceQuality

 حتسني اجلودة(ImprovementQualit
)y

التغذية العكسية
المصدر :علي السلمي "إدارة اجلودة الشاملة و معايري اإليزو" مرجع سبق ذكره,ص.31
نالحظ من خالل الشكل السابق أن نظام إدارة اجلودة الشاملة يتكون من:
 .1المدخالت :وتضم املدخالت كل من أهداف ،اسرتاجتيات ،وسياسات اإلدارة ،باإلضافة إىل املوارد املتاحة
لدى املؤسسة سواء كانت مادية ،أو بشرية ،وكذا رغبات العمالء اليت سيتم ترمجتها إىل خصائص ومعايري
ملموسة وغري ملموسة يف املنتج ضمن خطط اجلودة اليت سيتم إعدادها ،ومن الضروري معرفة طبيعة السوق
وهيكل املنافسة بغية حتديد سياسة اجلودة الواجب اتباعها.
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 .2العمليات:حيث يتم على ضوء املعطيات السابقة وضع وحتديد أهداف اجلودة ،سياساهتا ،خططها ،تنظيمها،
قيادهتا ،متابعتها ،تأكيدها وحتسينها.
 .3المخرجات:كنتيجة للمرحلة السابقة يتم وضع فرق العمل اليت ستقوم بتنفيذ برامج اجلودة ،ومعايري اجلودة اليت
سيتم اعتمادها يف حتديد مستوى اجلودة املطلوب ،مؤشرات اجلودة اليت سيتم اتباعها لقياس جودة املنتجات
واخلدمات.
ثانيا :عناصر إقامة نظام إدارة الجودة الشاملة
إن إقامة نظام إدارة اجلودة الشاملة يتطلب توفر عناصر أساسية ،متمثلة فيما يلي:1
 .1األهداف :تتمثل أهداف إدارة اجلودة الشاملة يف العناصر التالية:
 زيادة القدرة التنافسية للمنظمة ،وزيادة إنتاجية كافة عناصر املنظمة. زيادة كفاءة املنظمة يف إرضاء العمالء والتفوق والتميز على املنافسني زيادة حركية ومرونة املنظمة يف تعاملها مع املتغريات(قدرة أعلى على استثمار الفرص وجتنب املذاطر) ضمان التحسني املتواصل الشامل لكل قطاعات ،مستويات ،وفعاليات املنظمة. زيادة القدرة الكلية للمنظمة على النمو املتواصل ،من خالل زيادة رحبيتها وحتسني اقتصادياهتا. .2األنشطة والعمليات :حيث تضم األنشطة التالية:
 دراسة والتحسني املناخ اخلارجي للمؤسسة ،وذلك هبدف حتديد الفرص واملذاطر التسويقية هلا حتديد احتياجات العمالء ،وذلك هبدف وضع تصميم للمنتج أو اخلدمة وحتديد مواصفاهتا. حتديد كيفية حتقيق رغبات العمالء ،ودلك بتحليل متطلبات املنتج الفنية ،املالية ،التسويقية ،واإلدارية. ختطيط اجلودة ،وذلك بالتعرف على احتياجات العمالء وحتديد العمليات اليت حتقق هذه االحتياجات. -تطوير العملية بتطبيق خطط اجلودة ومراقبتها ،ومن حتديد العمليات اليت حتقق هذه اإلجراءات التصحيحية.

1نفس املرجع السابق ،ص .48-42
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.3الموارد :ختتلف املوارد الالزمة لتطبيق نظم إدارة اجلودة الشاملة نظم إدارة اجلودة الشاملة باختالف طبيعة
املنظمة ،املنتجات واخلدمات،العمالء ،التقنيات اإلنتاجية املستذدمة ،وميكن تصنيف هذه املوارد إىل األصناف
الثالثة التالية:
 الموارد المادية :متمثلة يف األجهزة ،املباين ،التجهيزات ،واألموال. المواردالمعنوية:متمثلة يف الربجميات ،النظم ،معدالت القياس واملعايري األساليب والتقنيات ،املعلومات.المواردالبشرية:متمثلة يف املنفذين ،املراقبني ،املفتشني ،اخلرباء ،املصممني ،وكافة أفراد املؤسسة. .4التقنيات :هناك عدة تقنيات مستذدمة يف إدراة اجلودة الشاملة للمساعدة يف حتقيق أهدافها ومنها :
اإلدارةاإلستراتيجية (  :)Strategic Managementحيث تقوم هذه اإلدارة على األسس التالية:
 رصد الفرص وحصر املذاطر يف البيئة اخلارجية للمنظمة. رصد نقاط القوة وحصر نقاط الضعف يف البيئة الداخلية للمنظمة. استثمار الفرص باستذدام نقاط القوة ،وجتنب املذاطر وحتييد نقاط الضعف. .5األفراد :يشمل نظام إدارة اجلودة الشاملة مجيع أفراد املنظمة ،فالكل يشارك بدرجات متفاوتة يف مراحل تطبيق
هذا النظام ،من أفراد اإلدارة الوسطى ،التنفيذيني يف خمتلف اجملاالت ،اخلرباء واالستشاريني ،والكل ينصهر ضمن
فريق اجلودة الشاملة.
 .6التوقيت(الجدولة):يعترب الوقت عنصرا أساسيا يف تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة ،وتندرج جدولة أنشطة
اجلودة ضمن مسؤوليات ختطيط اجلودة ،حيث يتم من خالهلا حتديد بداية األنشطة ،مدة اإلجناز ،وهناية
االجناز.وأي احنراف عن التوقيت سيهدد حتقيق أهداف اجلودة وسيؤدي إىل زيادة التكاليف.
 .7القيادة :)leadership(:تعد العنصر األكثر أمهية يف العناصر السابقة ،حيث تلعب القيادة الدور األهم يف
إجناح نظام إدارة اجلودة الشاملة ،وذلك من خالل:
 توفر القيادة على الفلسفة األساسية والتوجهات الرئيسية للجودة يف املنظمة ،والدعم املساندة لفرق اجلودة. توضيح القيادة للرؤيا بالنسبة ملا جيب حتقيقه من أهداف أساسية إلدارة اجلودة الشاملة. تعمل القيادة على خلق املناخ االجيايب احملايب إلدارة اجلودة الشاملة.33
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 تعمل القيادة على توضيح القواعد و األسس واملعايري اليت تلتزم هبا إدارة اجلودة الشاملة. تتوىل القيادة متابعة وتقومي نظام إدارة اجلودة الشاملة ،وتوجيهه حنو االجتاهات احملققة ألهداف املؤسسة. توفر القيادة الرؤيا املتكاملة لكفية استثمار الفرص ونقاط القوة ،ومواجهة املذاطر ونقاط الضعف فيها.المطلب الرابع :مبادئ إدارة الجودة الشاملة وعوامل نجاحها
نذكر أوال مبادئ إدارة اجلودة الشاملة مث نتطرق إىل عوامل جناحها يف املنظمات.
أوال :مبادئ إدارة الجودة الشاملة
يقوم نظام إدارة اجلودة الشاملة باالرتكاز على جمموعة من املبادئ والقواعد ،املتمثلة فيما يلي:
 .1التركيز على العميل :وذلك من خالل دراسة السوق وحتديد متطلباته واحتياجات العمالء ،ومن مث تسذري
املنظم ة لتلبية ولالستجابة إىل هذه االحتياجات وقياس درجة رضا العمالء ،فالعميل يعترب أهم املرتكزات اليت
تستند إليها إدارة اجلودة الشاملة ،واحملور األساسي ألنشطة املنظمة ،لذا جيب الرتكيز على العمليات اليت حتقق
اجلودة العالية للعميل (الداخلي واخلارجي) ،وبالتايل تزيد من درجة رضاه ،ألن بقاء املنظمة واستمرارها يتوقف
عليه ،وخاصة يف ظل حدة املنافسة العاملية احلالية.1
 .2التركيز على إدارة الموارد البشرية:وتتم من خالل تطوير قدرات ومهارات مجيع أفراد املنظمة ليتمكنوا من
اختاذ القرارات بأنفسهم ،والتأكيد على مشاركتهم الفعالة يف برامج حتسني اجلودة ،إذ تعد مشاركة كل فرد يف
العمل اجلماعي من أهم النشاطات اليت جيب الرتكيز عليها ،ألهنا تساعد يف زيادة الوالء واالنتماء للمنظمة،
فالعمل اجلماعي عبارة عن أداة فعالة لتشذيص مشكالت األداء وإجياد احللول املثلى هلا.2
 .3التحسين المستمر في اإلبالغ:على املنظم ة أن تتكيف مع التغريات السريعة واملستمرة لبيئتها اخلارجية ،مما
يفرض عليها تطوير وحتسني منتجاهتا ،عملياهتا ،وأدائها" ،إذ البد من (إجراء) حتسني مستمر يف جودة
املنتجات ملواجهة املنافسة الشرسة ،فلن تفقد منظمة مكاهنا ما دامت تقدم األفضل واألكثر تطورا" ،وال سبيل
هلا لذلك بدون خلق إبداعات

1خضري كاظم محود ،مرجع سبق ذكره ،ص.08
2خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد ،مرجع سبق ذكره ،ص.07
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 .4جديدة ،حيث يعترب اإلبداع على رأس اهتمامات املنظمة ،ليس على مستوى املنتج ،العملية اإلنتاجية
والتكنولوجيا فحسب ،بل أيضا على مستوى تنظيم املنظمة وأساليبها اإلدارية،
ويأيت التحسني بعد حتديد وحتليل األداء احلايل للمنظمة ومعرفة مواقع القصور لتالفيها.1
 .5التزام اإلدارة العليا ):(Leadershipإن القرارات املتعلقة باجلودة تعترب من القرارات اإلسرتاتيجية ،لذا فإن
التزام اإلدارة العليا يف دعم ،تنشيط ،وتطوير حركة القائمني عليها تعد من املهام األساسية اليت تؤدي بال أدىن
شك لنجاح النظام املستهدف ،و(يتبني) التزام اإلدارة العليا من خالل تعزيز ثقافة اجلودة ،دعم وتطوير
إمكانيات العمال يف أدائهم ،توفري رؤيا إسرتاتيجية واضحة املعامل للمنظمة وأهدافها.2
 .6التركيز على العمليات :ميكن الوصول إىل نتائج مرضية عند حتقيق االستذدام الكفء ملوارد ونشاطات اجلودة،
لذا جيب الرتكيز على حتسني العمليات ،فالتحكم يف العمليات ضرورة حتمية ،حيث يتم الرتكيز من خالهلا على
ختطيط وحتسني اجلودة ،وذلك بالرتكيز على عمليات التصميم ،تنفيذ وحتقيق املنتج ،وكذا عمليات الرقابة على
مستوى جودة املنتجات واخلدمات املقدمة.3
 .7القرارات المبنية على الحقائق:تعترب هذه النقطة من العناصر األساسية يف الفلسفة احلديثة للجودة ،شرط
تواجد واكتشاف هذه احلقائق ،فعدم دراسة عناصر السوق وحتليلها ،وعدم توافر املعلومات الكافية عن رغبات
واحتياجات العمالء ،سيؤدي إىل وضع وتطوير وتصميم غري سليم للمنتج ال يليب حاجات العميل وتوقعاته،
لذا يتوجب على املنظم ة وضع إسرتاتيجية الختاذ القرارات مبنية على احلقائق الواجب توافرها قبل البدء يف
عملية اإلنتاج ،وليس على ضوء احلقائق املعتمدة على احلدس واخلربة الشذصية ،كما جيب عليها أيضا تطوير
املعلومات ومجع احلقائق ،ألن اختاذ القرار حلل مشكل ما أو حتسني جمال األداء يتطلب مجعمعلومات وفرية
ودقيقة من مصادر متعددة.4
ثانيا :عوامل نجاح وفشل إدارة الجودة الشاملة
لتحقيق الريادة يف إدارة اجلودة الشاملة ،تعتمد املؤسسة على املبادئ التالية:5
1حممد إمساعيل عمر ،" ،مرجع سبق ذكره ،ص.10
2خضري كاظم محود ،مرجع سبق ذكره ،ص.1 ،2
3نفس املرجع السابق ،ص.123
4حممد إمساعيل عمر ،مرجع سبق ذكره ،ص.17
5

http://www.moe.gov.com/moe/bulttin/issue9/QualityMang.htm.
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 .1الرتكيز على أمهية البحث والتطوير واعتبارها من األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة.
 .2ترشيد املديرين للعمال وتلقينهم مبدأ التقومي الذايت ( )Autoevalutionلتحسني أدائهم.
 .3توفري جو مالئم للعمل ،والتأكيد على أمهية قيمة العمل اجلماعي بني أفراد املنظمة.
 .4ربط القيم واملبادئ التنظيمية بعملية إدارة اجلودة الشاملة،وترسيذها لدى مجيع أفراد املنظمة.
 .1تطوير خطة ورؤيا إسرتاتيجية جتسد مفاهيم اجلودة وقيمتها ،وأهداف حتسني اجلودة.
 .1الرتكيز على منع حدو ألخطاء من خالل تبين مفهوم ) (zeroerrorواستذدام معايري األداء.
 .7الرتكيز على أمهية االختيار األمثل للعمال ،وتعليمهم وتدريبهم هبدف رفع كفاءاهتم ومهاراهتم املهنية.
 .8االهتمام بإدارة التحسني املستمر للعمليات والتذطيط احملكم هلا.
 .0دمج اخلطط اإلسرتاتيجيةوالتسويقية وخطط اجلودة يف خطة واحدة شاملة.
ومن بني العوامل اليت تؤدي إىل فشل برنامج إدارة اجلودة الشاملة ما يلي:1
 .1حمدودية فهم املديرين ألمهية حتسني اجلودة ومدى ارتباطها بفاعلية املؤسسة وكفاءهتا.
 .2عدم وضع سياسة سليمة لربنامج التدريب املرتكز على حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية للعمال.
 .3عدم وجود قائد قوي يف املؤسسة ،والذي له القدرة على توجيه العمال ودعمهم يف تطبيق برنامج (.)TQM
 .4وضع برامج حمدودة وضيقة األبعاد لتحسني اجلودة ،مما يعرتض تطور اإلبداع على املدى البعيد.
 .1رفض وعدم قبول األفراد يف املؤسسة ملفاهيم ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة.
 .1عدم توظيف اخلربات يف عملية التحسني املستمر ،مما يؤدي إىل تكرار األخطاء واخنفاض مستوى األداء.
 .7عدم الرتكيز على العمليات األساسية اليت تؤثر بشكل مباشر وكبري على خلق القيمة املضافة للعمالء.
باإلضافة إىل العوامل السابقة ،منيز جمموعة من العوامل األخرى اليت تؤدي إىل فشل ) (TQMوهي:

2

 .8عدم وجود رؤيا إسرتاتيجية واضحة للجودة الشاملة وللتغيري على مستوى املؤسسة.

 1خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد" ،إدارة اجلودة الشاملة :تطبيقات على القطاع الصحي" ،مرجع سبق ذكره ،ص.121 ،122
2

http://www.ibn-taymia.edu/quality2.files/frame.htm.
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 .0عدم توفري الوقت الالزم لوضع ختطيط سليم وحمكم للعمل.
 .12نقص توعية األفراد ونشر ثقافة ومفهوم إدارة اجلودة الشاملة لدى كافة أفراد املؤسسة.
المطلب الخامس :عالقة إدارة الجودة الشاملة بمعايير األيزو
سنتعرف أوال على ماهية معايري الإليزو.
 معايير األيزو
 .1تعريف األيزو وتطوره التاريخي:
األيزو ) (ISOهي اختصار لكلمة اهليئة الدولية للمواصفات القياسية

(International

) ،Standardisation Organisationحيث طورت هذه اهليئة سلسلة األيزو  0222كنموذج للجودة
الشاملة سنة .1078
وتعرف األيزو  0222على أهنا" :سلسلة من املواصفات واملقاييس املكتوبة اليت حتدد العناصر الرئيسية لنظام
إدارة اجلودة الذي جيب أن تتبناه املنظمة للتأكد من أن منتجاهتا تتوافق أو تفوق حاجات وتوقعات العمالء".1
حيث جتمع معايري األيزو  0222مبجموعة من اخلصائص املفروضة عامليا للحصول على التأهيل فيما خيص
جودة املواد ،السلع ،واخلدمات اخلاصة باملؤسسة ،حيث تعد معايري األيزو عنصرا أساسيا يف تطبيق منظومات إدارة
اجلودة وضمان استمرارية فعاليات العمل.2
ومتثل مقاييس األيزو  0222قامسا مشرتكا للجودة املقبولة عامليا ،حيث تثبت شهادة األيزو قدرة املورد على
تقدمي سلع وخدمات تستجيب للمتطلبات العاملية للجودة.
وتعود نشأة معايري األيزو  0222إىل سنة  ،1070مع ظهور اللجنة الفنية التابعة للمنظمة العاملية للمعايرة
( )ISO/TL176واليت كلفت بوضع معايري عاملية يف جمال اإلدارة وتأكيد اجلودة.3

1مسري حممد عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص.117 ،137
2فريد النجار" ،إدارة اجلامعات باجلودة الشاملة" ،ايرتاك للنشر ،الطبعة ،1لبنان ،1000 ،ص.17
3فرانكلني أوهارا" ،دليل األيزو  0222للمطابقة واحلصول على شهادة معايري إدارة اجلودة العاملية" ،الدار العربية للعلوم للنشر ،الطبعة ،1لبنان،1000 ،
ص.17
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حيث أصدرت املواصفة الربيطانية ( )BS5750/ISO9000للمجال الصناعي ،مث تعديل اسم املواصفة سنة
 1004بإضافة البعد األورويب ( ،)BS/EN/ISO9000ويتم مراجعة املواصفات القياسية لأليزو هبدف تكييفها
مع املتغريات التكنولوجية ،تطور األسواق ،ومتغريات اجلودة.1
 .2أهمية تطبيق معايير األيزو ومجاالت تطبيقه:
صممت مواصفات األيزو لتستذدم يف تصميم وتطوير نظم إدارة اجلودة ،ولألغراض التعاقدية ،بني املورد
والزبون ،إذ يقوم طرف ثالث (هيئة أو مكتب تسجيل نظم اجلودة) بالتأكيد من مطابقة جودة منتجات املورد
للمواصفات العاملية للجودة.2
وتتضح أمهية تطبيق معايري األيزو يف املؤسسة من خالل ما يلي:
 حتقيق االستقرار والثبات للمنظمة واكتساب ثقة املتعاملني معها يف ظل البيئة التنافسية السائدة. زيادة الرحبية وضمان االستمرار من خالل إمكانية دخول األسواق العاملية بقدرة فاعلة وكفاءة عاملية. تشكيل األنظمة الثابتة للجودة يف املنظمة وإتاحة فرص اعتمادها يف استذدام إدارة اجلودة الشاملة. رفع كفاءة وفاعلية األنشطة التشغيلية والعمليات اإلنتاجية مما يساهم يف تقدمي منتجات ذات جودة. تنمية روح العمل اجلماعي وترسيخ مفهوم الرقابة الذاتية لألداء ().Auto-Evalution تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة ومنحها فرصة لدخول األسواق اليت تشرتط احلصول على شهادة األيزو.وتشمل مواصفة اجلودة العاملية لأليزو  0222على سلسلة من املعايري على شكل شهادات ،لكل منها رقم
خاص هبا ،واليت توضحها من خالل اجلدول التايل:3

1علي السلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.01
2مسري حممد عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص.121
3خضري كاظم محود ،مرجع سبق ذكره ،ص.118
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الجدول رقم :2.1مجالت تطبيق معايير األيزو
المواصفة

عنوانها

مجال تطبيقها

األيزو 0999

ارشادات الختيار وتطبيق نظام اجلودة

مجيع الصناعات (تطوير الربجميات اجلاهزة)

األيزو 0991

منوذج لتأكيد اجلودة يف التصميم ،التطوير ،الشركات اهلندسية واإلنشائية واخلدمية اليت تتضمن
اإلنتاج ،التجهيز واخلدمة ،وتشمل  22عنصرا.

عملية التصميم ،التطوير ،اإلنتاج ،التجهيز ،وخدمة
ما بعد البيع.

األيزو 0992

منوذج لتأكيد اجلودة يف اإلنتاج والتجهيز وتشمل الشركات ذات اإلنتاج املتكرر اليت تقوم باإلنتاج
 18عنصرا.

األيزو 0993
األيزو 0994

والتجهيز فقط (الصناعة الكيميائية).

منوذج لتأكيد اجلودة يف الفحص والتفتيش تناسب الصغرية أو موزعي األجهزة اليت تكتفي
النهائي للمنتج ،وتشمل  12عنصرا.

بفحصها النهائي.

عناصر وإرشادات عامة إلدارة اجلودة

مجيع جماالت الصناعة واخلدمات.

المصدر:خضري كاظم محود",إدارة اجلودة الشاملة"،ص.118
ويوضح اجلدول التايل شروط املواصفات الدولية لأليزو  ،0222واليت جتمع بني ( )22عنصرا:1

1مأمون الدرادكة ،مرجع سبق ذكره ،ص.231
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الجدول رقم :3.1شروط المواصفات الدولية لأليزو 0999
أيزو

أيزو

أيزو

التسلسل

رقم العنصر

عناصر نظام اجلودة

0221

0222

0223

1

مسؤولية اإلدارة

1،4

*

*

*

2

نظام اجلودة

2،4

*

*

*

3

مراقبة العقد

3،4

*

*

*

4

ضبط التصميم

4،4

*

-

-

1

ضبط الوثائق واملعلومات

1،4

*

*

*

1

املشرتيات

1،4

*

*

-

7

ضبط املنتج املورد من الزبون

7،4

*

*

*

8

متييز املنتج وتتبعه

8،4

*

*

*

0

ضبط العمليات

0،4

*

*

-

12

التفتيش واالختيار

12،4

*

*

*

11

ضبط جتهيزات التفتيش والقياس واالختيار

11،4

*

*

*

12

حالة التفتيش واالختيار

12،4

*

*

*

13

حالة املنتجات غري املطابقة

13،4

*

*

*

14

األعمال التصحيحية والوقائية

14،4

*

*

*

11

املناولة ،التذزين ،احلفظ والتسليم

11،4

*

*

*

11

ضبط سجالت اجلودة

11،4

*

*

*

17

التدقيق الداخلي ألنظمة اجلودة

17،4

*

*

*

18

التدريب

18،4

*

*

*

10

اخلدمة

10،4

*

*

*

22

األساليب اإلحصائية

22،4

*

*

*
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 .3التسجيل أو التأهيل للحصول على شهادة األيزو :0999

يتم التسجيل للحصول على شهادة األيزو  0222لدى مكتب معتمد ومستقل ،يقوم بالتأكد من أن نظام
اجلودة املطبق يف املنظمة يتوافق مع متطلبات أحد املواصفات القياسية لأليزو  ،0222وعند حصول املؤسسة على
الشهادة ختضع ملراجعات دورية من قبل مكتب التسجيل.1
ومن بني الدوافع اليت تفرض على املنظمة السعي للتأهيل لشهادة األيزو ما يلي:2
 .1االستجابة لرغبات عمالء مهمني أو هليئة حكومية تشرتط يف تعاملها حصول املؤسسة على شهادة األيزو.
 .2حصول منافس رئيسي على شهادة األيزو مما يزيد من حدة املنافسة ويشكل خطورة على املنظمة.
 .3اعتبارها ميزة تنافسية للحصول على حصص سوقية أكرب وغزو أسواق يشرتط فيها احلصول على الشهادة.
وتعد تكلفة احلصول على شهادة األيزو مرتفعة جدا ،إذ تصل إىل مليون فرنك بالنسبة للمنظمات الصغرية
واملتوسطة ،ولقد تزايد عدد التسجيل للتأهيل من ( 122سنة  )1002إىل  1222طلب (سنة  )1004يف فرنسا.
كما ختتلف مدة احلصول على شهادة األيزو  0222من منظمة ألخرى باختالف حالة نظام اجلودة املتبع
عند التقدم للتسجيل ،حجم املنظمة ،رغبة اإلدارة يف احلصول على الشهادة ،حيث يقدر متوسط مدة احلصول على
الشهادة للمنظمات الكربى اليت تطبق نظاما فاعال للجودة خبمسة عشر شهرا.3
وتتبع املنظمة املراحل التالية يف السعي للتأهيل لشهادة األيزو:4
 .1إعداد محلة إعالمية لتوعية كافة أفراد املؤسسة برغبة هذه األخرية يف التأهيل لشهادة األيزو وبدوافعها لذلك.
 .2يتذذ ممثلو اإلدارة العليا مسؤولية بدء برنامج التوعية ودعم برنامج التأهيل لأليزو.
 .3تعيني وكالء اإلدارة أو ممثليها يف برنامج التأهيل لأليزو هبدف تدعيم تنفيذ الربنامج.
 .4وضع عمليات التوثيق ومتابعة وتقييم النظام بشكل مستمر للتأكد من التقدم املستمر والفاعل يف التنفيذ.
 .1إجراء تقييم رمسي من قبل مكتب التسجيل ملدى تأهيل املؤسسة لنيل شهادة األيزو.
1مسري عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص.117
2نفس املرجع السابق ،ص.117
3نفس املرجع السابق ،ص.172
4نفس املرجع السابق ،ص.182 ،178
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ومن املقومات األساسية للنجاح يف احلصول على التأهيل لشهادة األيزو ما يلي:1
 .1توافر االلتزام والقناعة لدى اإلدارة العليا بأمهية احلصول على شهادة األيزو ونشره على مجيع أفراد املنظمة.
 .2التحفيز على العمل بروح الفريق داخل املنظمة والسعي إلرضاء العمالء.
 .3وجود ممثل لإلدارة مسؤوال عن اجلودة وعن السعي للحصول على الشهادة واحملافظة على التسجيل.
 .4ضرورة االلتزام بتطبيق نظام اجلودة الذي يتوافق مع املواصفة الدولية.
 عالقة معايير األيزو بإدارة الجودة الشاملة:
إن احلصول على شهادة املطابقة ليس هدفا يف حد ذاته ،وإمنا وسيلة تلجأ إليها املنظمة لالرتفاع باملستوى
العام ألدائها ،حتقيق رضا العمالء ،والتطوير الشامل لتنظيمها تأكيدا ملفهوم اجلودة الشاملة.
ومنيز عدة تعاريف إلدارة اجلودة الشاملة بعكس معايري األيزو اليت يتفق على تعريفها ،ومن بينها تعريفها على
أهنا' :أسلوب لتأكيد الفاعلية والكفاءة القصوى للمنظمة بتطبيق العمليات والنظم اليت تؤدي إىل التفوق ومنع
األخطاء ،وتأ ّكد على أن كل نشاط يف املنظمة مرتبط حباجات العمالء".2
تعترب إدارة اجلودة الشاملة مدخال للتطوير الشامل واملستمر لألداء ،حيث تعد مسؤولية مجيع أفراد املنظمة،
وهتدف إىل حتقيق رضا العمالء ،ختفيض التكاليف ،ورفع احلصة السوقية من خالل تعميم اجلودة على مجيع مراحل
التشغيل بدءا من التعامل مع املورد ووصوال إىل التعامل مع العميل.
أما األيزو  0222فهي مواصفة حمددة متفق عليها عامليا ،مما يسهل تقييم مدى توافق أداء املنظمة معها ،يف
حني يصعب ذلك مع إدارة اجلودة الشاملة ،وترتبط معايري األيزو بإدارة اجلودة الشاملة من خالل النقاط التالية:3
أن املواصفات القياسية لأليزو تعرب عن إدارة اجلودة من وجهة نظر العميل ،يف حني تنبع ( )TQMمن وجهة
نظر املورد،فإدارة اجلودة الشاملة خالفا لأليزو تذهب ألبعد من توقعات العمالء
أن تركيز إدارة اجلودة الشاملة على رفع فعالية وكفاءة عمليات املنظمة بشكل شامل ومستمر بغية إرضاء
العمالء يشكل نقطة توافق مع مواصفات األيزو.
1علي السلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 ،08
2نفس املرجع السابق ،ص.177
3مسري عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص.130
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أن تركيز مواصفات األيزو على التوثيق واملراجعة املستمرة يساهم فيتحسني إدارة اجلودة ونظم تأكيدها ،مما يزيد
من االهتمام بالتطوير املستمر والتشغيل الكامل للنظام.
إذن مواصفات األيزو 0222متثل نظاما للجودة يقوم على مواصفات موثقة ويركز على أساس مطابقة هذه
املواصفات ،يف حني إدارة اجلودة الشاملة متثل إدارة اجلودة من منظورشامل حيث تغطي وهتتم بتحقيق اجلودة يف مجيع
جماالت املؤسسة ،فهما نظامان متكامالن وليسا متعارضني.1
إن تطبيق اجلودة ،أو مبعىن أصح اجلودة الشاملة أصبحت من متطلبات البقاء يف األسواق العاملية اليت تتصف حبدة
النافسة فيها ،وببقاء ا ألفضل ،والذي يقدم أفضل وأجود املنتجات واخلدمات ،وال تكفي اجلودة الشاملة لتحقيق هذا
اهلدف ،بل جيب على املؤسسة أن تتفوق وتتميز على منافسيها ،والذي ال يتحقق إال من خالل امتالكها مليزة
تنافسية قوية ،وهو موضوع الفصل القادم.

1نفس املرجع السابق ،ص .142-142
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تعترب اجلودة من أهم املتطلبات األساسية اليت تسعى لتحقيقها هبدف دخول واحتالل مراكز قوية يف األسواق
احمللية والعاملية ،وتعرف اجلودة على أهنا جمموعة اخلصائص واملواصفات يف املنتج أو اخلدمة اليت تسعى إىل حتقيق رضا
العمالء وبالتايل والئهم حنو منتجات وخدمات املنظمة.
ويفرتض على املنظم ة أن حتقق التكامل بني إسرتاجتية اجلودة واإلسرتاجتية العامة هلا ،وجيب عليها أيضا أن تقوم
مبراقبة مستوى اجلودة قبل ،أثناء وبعد العمليات اإلنتاجية ،ويتوجب عليها التكاليف اخلاصة هبذه العمليات ،ألن
تكلفة حتقيق اجلودة تعد عامال أساسيا يف حتديد سعر املنتجات واخلدمات ،واليت تؤثر سلبا أو إجيابا على سلوك
عمالئها.
وتعد إدارة اجلودة الشاملة أهم املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت تساعد املنظمات على االرتقاء بأدائها وحتقيق
التميز يف مستويات جودة منتجاهتا وخدمتها ،كما أن تطبيق معايري األيزو واحلصول على شهادة التأهيل تعترب مبثابة
دليل وضمان للمتعاملني مع هذه املنظم ات على مستوى اجلودة الذي سيحصلون عليه ،وتعد هذه الشهادة من
متطلبات دخول األسواق العاملية واليت تعد اجلودة أهم عوامل التنافس فيها.
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تمهيد:
لقد أصبح موضوع امليزة التنافسية من املواضيع اليت تشغل املنظمات كثريا إذ يقضي املسريون جزءا
كبريا من وقتهم يف التفكري اجلاد يف هذا املوضوع كونه يلعب دورا كبريا يف مصري منظماهتم ،وقد شهدت
العقود األخرية التعمق يف هذا املوضوع من قبل املنظمات بالتنسيق مع اجلهات البحثية من أجل الوصول
إىل األسرار واألسس اليت تستطيع من خالهلا املنظمة االقتصادية احلصول على ميزة تنافسية يف السوق.
ففي ظل املنافسة وسرعة التغري يف رغبات واحتياجات الزبائن تسعى املنظمة إىل التطوير املستمر
لتحقيق التميز والبقاء يف األ سواق ،واكتسا

ميزات تنافسية قوية ودائمة لتواجه حدة املنافسة اليت

تزايدت بفعل زيادة التحالفات االسرتاتيجية ،واليت تزايدت معها القدرات التنافسية اليت متلكها.
ومن أهم املصادر اليت تركز عليها املنظمة لبناء ميزة تنافسية جودة املنتجات واخلدمات ،لذا سنحاول من
خالل هذا الفصل إظهار أمهية ودور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة.

64

الميزة التنافسية للمنظمة و دور الجودة في تحقيقها

الفصل الثاني
المبحث األول :الميزة التنافسية

سنتطرق يف هذا املبحث إىل أهم تعاريف امليزة التنافسية و أهدافها وأمهيتها و خصائصها وغريها
من املفاهيم املتعلقة هبا.
المطلب األول :ماهية الميزة التنافسية.
سنتطرق يف هذا املطلب إىل أهم التعاريف اخلاصة باجلودة و خصائصها و أمهيتها و أهدافها.
.I

التعاريف:
لقد أعطت للميزة التنافسية تعاريف عدة تصب يف جمملها يف مصب واحد وهذه مجلة من
التعاريف:
"تنشأ امليزة التنافسية مبجرد توصل املنظمة إىل إكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من
قبل املنافسني ،حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا ومبعىن آخر مبجرد إحداث عملية
إبداع مبفهومه الواسع".1
وتعرف أيضا على أهنا":املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للمنظمة انتاج قيم ومنافع
للعمالء تزيد عما يقدمه هلم املنافسون ،ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر
العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على ما
يقدمه هلم املنافسون اآلخرون".2
ويف تعريف آخر ":تعرف على أهنا ميزة أو عنصر تفوق للمنظمة يتم حتقيقه يف حالة اتباعها
السرتاتيجية معينة للتنافس".3
وتعرف على أهنا":قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل
بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة يف نفس النشاط .وتتحقق امليزة التنافسية من خالل االستغالل األفضل
لإلمكانيات واملوارد الفنية واملادية واملالية والتنظيمية واملعلوماتية ،باإلضافة إىل القدرات والكفاءات وغريها

1

M porter, advantage concurrentiel des nations, inter edition,1993, p48.
 2علي السلمي" ،إدارة املوارد البشرية" ،دار غريب للنشر والطباعة ،القاهرة ،1002 ،ص 02 .201
 3نبيل مرسي خليل" ،امليزة التنافسية يف جمال األعمال" ،مركز االسكندرية ،مصر ،2991 ،ص .71
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من االمكانيات اليت تتمتع هبا املنظمة واليت متكنها من تصميم وتطبيق اسرتاتيجياهتا التنافسية ويرتبط حتقيق
امليزة التنافسية ببعدين أساسيني مها القيمة املدركة لدى العميل وقدرة املنظمة على حتقيق التميز.1
حيث استخلصنا من التعاريف املقدمة أعاله ما يلي:
حيث يركز التعريف ( )2على خلق قيمة ومنفعة للعميل أكرب من القيم املقدمة من قبل املنافسني.
أما التعريف ( )1فيهتم بكيفية حتقيق امليزة التنافسية واملتمثلة يف اإلبداع ويؤكد التعريف ( )7على أن
اسرتاتيجية التنافس تعد أحد مصادر امليزة التنافسية ،حيث التعريف ( )1على قدرة متيز املنظمة من خالل
االستغالل األمثل ملواردها وكفاءاهتا.
.II

أهمية وأهداف الميزة التنافسية
 .1أهمية الميزة التنافسية:
متثل امل يزة التنافسية هدفا اسرتاتيجيا تسعى املنظمات االقتصادية لتحقيقه يف ظل التحديات
التنافسية للمناخ االقتصادي اجلديد ،إذ ينظر للميزة التنافسية على أهنا قدرة املنظمة على حتقيق حاجات
املستهلك أو القيمة اليت يتمىن احلصول عليها من املنتج مثل اجلودة العالية وبالتايل فهي استثمار مجمموعة
االصول املالية والبشرية والتكنولوجيا هبدف:2
 خلق قيمة للعمالء تليب احتياجاهتم وتضمن والئهم ،وتدعم وحتسن مسعة وصورة املنظمة يفأذهاهنم.
 حتقيق التميز االسرتاتيجي عن املنافسني يف السلع واخلدمات املقدمة للعمالء ،مع امكانية التميز يفاملوارد والكفاءات واالسرتاتيجيات املنتهجة يف ظل بيئة شدة التنافسية.
 -حتقيق حصة سوقية للمنظمة وكذا رحبية عالية للبقاء والستثمار يف السوق.

 1معايل فهيمة حيدر" ،نظم املعلومات :مدخل لتحقيق امليزة التنافسية" ،الدار اجلامعية للنشر ،القاهرة ،1001 ،ص.8
 2مساليل ميينة ،بالل أمحد" ،امليزة التنافسية وفعالية التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية" ،ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل حول "التسيري
الفعال يف املؤسسات االقتصادية ،جامعة املسيلة 01 -07 ،ماي.1001 ،
64

الفصل الثاني

الميزة التنافسية للمنظمة و دور الجودة في تحقيقها

 .2أهداف الميزة التنافسية:
تسعى املنظمات من خالل خلق ميزة تنافسية لتحقيق األهداف التالية :1
 خلق فرص تسويقية جديدة مثل شركة "  "motorolaتعد أول من قام بابتكار اهلاتف احملمول. دخول جمال تنافسي جديد ،كدخول سوق جديدة أو التعامل مع نوعية جديدة من العمالء أونوعية جديدة من املنتجات واخلدمات .
 تكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف اليت تريد املنظمة بلوغها وللفرص الكبرية اليت ترغب يفاقتناصها.
يتمثل أساس امليزة التنافسية يف خلق القيمة للعمالء ألهنا أساس حتقيق اجلودة تعد القيمة أكثر ما يهم
املنظمة كوهنا أمر معقد ال تستطيع معرفته إال من خالل عمالئها وبالتايل وجب عليها استطالع رأيهم
كلما أمكن ذلك.
تسعى املنظمة من خالل حتقيق وتعظيم القيمة للوصول إىل رضا العميل هبدف تأكيد بقائها يف السوق
التنافسية احلالية.
.III

خصائص الميزة التنافسية
من أهم خصائص امليزة التنافسية ما يلي: 2
 تبىن على اختالف وليس على تشابه، عادة ما تكون مركزة جغرافيا، أن تكون مستمرة ومستدامة مبعىن أن حتقق املنظمة السبق على املدى الطويل وليس على املدىالقصري فقط.
 إن امليزات التنافسية تتم بالنسبية مقارنة باملنافسني أو مقارنتها يف فرتات زمنية خمتلفة وهذه الصفةجتعل فهم امليزات يف اطار مطلق صعب التحقيق.

 1علي السلمي" ،إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية" ،وكالة املطبوعات بالكويت ،5441 ،ص .501 ،506
 2طاهر حمسن منصور الغاليب ،وائل حممد صبحي ادريس" ،االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل" ،دار وائل للنشر ،الطبعة  ،1عمان،
ص .703
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 أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة وقدرات موارد املنظمة الداخلية من جهةأخرى.
 أن يتناسب استخدام هذه امليزات التنافسية مع األهداف والنتائج اليت تريد املنظمة حتقيقها علىاملديني القصري والبعيد.
 متكن من حتقيق التفوق واألفضلية للمنظمة اليت تتسم هبا قياسا للمنافسني.1 تصدر عادة من داخل املنظمة وختلق قيمة هلا. بأهنا نسبية وتتحقق باملقارنة وهي ليست مطلقة.وعليه فامليزة التنافسية تتضمن فن خلق أو استغالل تلك امليزة اليت هي أكثر دميومة ويصعب تقليدها
لضمان حصة سوقية معتربة قياسا للمنافسني.
وحىت تكون امليزة التنافسية فعالة يتم االستناد إىل الشروط اآلتية:2
 حامسة أي تعطي األسبقية والتفوق على املنافسني.
 االستمرارية مبعىن أن تستمر خالل الزمن،
 إمكانية الدفاع أي يصعب على املنافس حماكاهتا أو الغاؤها.

 1حسن علي الزغيب" ،نظم املعلومات االسرتاتيجية مدخل اسرتاتيجي" ،دار وائل للنشر والتوزيع ،االردن ،1003 ،ص .278
2

3G.GARIBALO , stratégie concurrenciel, choisir et gagner et d’organisation, 1994, pp
95- 96.
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المطلب الثاني :مراحل تطور وأنواع الميزة التنافسية
سنتطرق يف هذا املبحث إىل مراحل تطور و أنواع امليزة التنافسية.
أوال :مراحل تطور الميزة التنافسية:
ترجع بداية ظهور وتداول مفهوم امليزة التنافسية وأساليب إكتساهبا ودعمها إىل هناية الثمانينات
من القرن العشرين حيث ظهر مفهوم امليزة التنافسية وانتشر استخدامه بعد صدور كتابات بورتر يف هذا
امجمال ،مث تعدد بعد ذلك اسرتاتيجيات ثالثة لتحقيق التنافسية وهي  Oaklandالكتابات يف هذا امجمال
حيث قدم التميز بالتكلفة ،اسرتاتيجية اجلودة الشاملة مث اسرتاتيجية التجديد واالبتكار باعتبار أن تلك
االسرتاتيجيات متثل بدائل أمام املؤسسة ميكن اختيار أحسنها ،كما ميكن اعتماد مجيعها يف آن واحد.1
يرى بورتر أن امليزة التنافسية متر بأربع مراحل ،ختتلف كل مرحلة خبصائصها وأوضح أنه من
الضروري أن متر امليزة التنافسية جبميع هذه املراحل ،وكذلك ليس ضروريا ترتيبها.2
فيما يلي يتم شرح كل مرحلة على حدى:3
.1مرحلة قيادة عوامل االنتاج :تعتمد امليزة التنافسية يف هذه املرحلة على عوامل االنتاج وذلك نظرا
ألن تكلفة االنتاج تلعب دورا مهما يف املنافسة وهذا ما جيعل املؤسسات تنتهج اسرتاتيجية املنافسة
السعرية يف هذه املرحلة ولكن االعتماد على عوامل االنتاج فقط جيعل من امليزة التنافسية ميزة هشة
ميكن فقداهنا بسرعة أي تكون غري مستقرة.
 .1مرحلة قيادة االستثمار :هذه املرحلة مبنية على قدرة الدولة ومؤسساهتا على االستثمار
بشكل متواصل ،وهي تقوم باالستثمار يف التسهيالت االنتاجية احلديثة والتطوير التقين ويف
هذه املرحلة ال يقتصر األمر على تطبيق التقنيات األجنبية بل يتم اجراء حتسينات عليها،
وتأيت املزايا التنافسية من توافر عوامل االنتاج باإلضافة إىل اسرتاتيجية الوحدة االقتصادية
واهليكل وطبيعة التنافس يف السوق احمللي.

 1ابراهيم شكري" ،اسرتاتيجية اجلودة الشاملة" ،امجملة العلمية لالقتصاد والتجارة  ،كلية التجارة جبامعة عني الشمس ،العدد الثالث ،جويلية،
 ،2998ص .227
 2سامي عفيفي" ،اقتصاديات التجارة الدولية" ،مطبوعات االسراء ،القاهرة ،1007 ،ص .181
 3عمر صقر" ،العوملة وقضايا ادارية معاصرة" ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،1007 ،ص .99
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وتتسم امليزة التنافسية يف هذه املرحلة بأهنا أكثر استقرارا أو تقدما عنه يف املرحلة االوىل وهناك عدد حمدود
من الدول النامية اليت جنحت يف الوصول إىل هذه املرحلة ومنها ( تايوان ،هونكونغ ،سنغافورة ،كوريا،
اسبانيا ،الربازيل).
 .2مرحلة قيادة االبتكار :هنا يقل دور املنافسة السعرية املسندة إىل اخنفاض تكاليف االنتاج
ويزداد دور املنافسة املعتمدة على التكنولوجيا من أجل هتيئة البيئة التنافسية اليت تساعد على
نسج خيوط االبتكار والتطوير يكون طلب املستهلك يف هذه املرحلة أكثر تعقيدا بسبب
ارتفاع مستوى الدخول الفردية وارتفاع مستوى التعليم والرغبة املتزايدة يف احلصول على
الرفاهية.
 .3مرحلة قيادة الثروة :متثل هذه املرحلة بداية تراجع وتدهور امليزة التنافسية نظرا لرتاكم الثروة
اليت حتققت يف املراحل الثالثة السابقة ورغبة املؤسسات يف احملافظة على االستثمارات
واالبتكارات دون االهتمام بالتطوير وهذا ما جيعلها تفقد ميزهتا التنافسية يف األسواق الدولية
نظرا الحنصار املنافسة احمللية نتيج ة الرغبة يف احملافظة على الوضع القائم ،ومن مث تفقد
املؤسسات احمللية ميزهتا التنافسية لصاحل املؤسسات األجنبية.
ثانيا :أنواع الميزة التنافسية
إن أهم تصنيف قدم للميزة التنافسية ما جاء به بورتر والذي يعتمد يف تصنيفه للمزايا على القيمة اليت يتم
حتقيقها للمشرتي واليت تتمثل يف التميز أو التكلفة املنخفضة.
ويف دراسات أجريت عن االسرتاتيجيات التنافسية لشركات مثل  RCA –COCA COLAاتضح أن
 RCAمت اختيارها السرتاتيجية خفض التكلفة وجناحها فيها بينما جنحت COCA COLAمن
خالل اسرتاتيجية متيز املنتج.1
أ .ميزة التكلفة األقل :تلعب التكلفة دورا هاما كسالح تنافسي ،فال ميكن حتديد أسعار تنافسية
دون ضبط مستمر للتكاليف ،حىت أن كثريا من الشركات املتميزة تنافسيا تستهدف أن تكون
القائدة أو الرائدة يف خفض عناصر التكلفة بني منافساهتا يف نفس الصناعة أو النشاط ميكن
 1أمحد سيد مصطفى" ،التسويق العاملي :بناء القدرة التنافسية للتصدير " ،الناشر املؤلف ،الطبعة االوىل ،القاهرة ،1002 ،ص .219
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ملؤسسة احليازة على ميزة تنافسية بالتكاليف إذا متكنت من ممارسة نشاطاهتا املنتجة للقيمة
بتكاليف مرتاكمة أقل من تلك احملققة عند منافسيها.
إن امليزة التنافسية الناجتة عن التكلفة األقل ال حتقق التميز والتفوق للمؤسسة إال إذا قامت هذه األخرية
باحملافظة عليها وضمان استمرارها ،ومن بني العوامل اليت تؤثر على دوام ميزة التكلفة األقل هي:
 اقتصاديات الحجم :واليت متثل أكرب عائق الدخول أو احلركة داخل السوق. اإللحاق :إن اإلحلاق مع وحدات من نفس املؤسسة ميكن أن يرغم املنافس إىل التنوع لشل هذاالتميز.
 الروابط :أي تنسيق العالقات الكامنة بني املؤسسة ،املوردين وقنوات التوزيع املستقلة. الملكية الحصرية للتعليم :من الصعب التعلم واملنافسون من املمكن أن يصادفوا صعوبة أكربللحاق للمؤسسة ،إذا ما متكنت هذه األخرية من احلفاظ على امللكية احلصرية للتعليم.
 االجراءات التقديرية اهلادفة إىل إحداث حقوق امللكية اخلاصة مبنتج أو عملية تكنولوجية معينة.ب .ميزة التميز :تتميز املؤسسة عن منافسيها يف حالة توصلها إىل احليازة على خاصية منفردة ،واليت
يوليها الزبائن قيمة ،وتستمد ميزة التميز من عوامل تدعى "عوامل التفرد" واليت تشتمل العناصر
التالية:
-

االجراءات التقديرية :من بني هذه االجراءات التقديرية واألكثر شيوعا جند خصائص وكفاءة

املنتجات املعروضة ،اخلدمات املقدمة ،كثافة النشاط (اإلعالن) ،جودة وسائل االنتاج املزودة لنشاط ما،
االجراءات اليت حتكم عمل املستخدمني يف النشاط (كإجراءات خدمات ما بعد البيع ،تواتر عملية
التفتيش) ،كفاءة وخربة املستخدمني يف النشاط.1
-

الروابط :ميكن أن تأيت خاصية التفرد من خالل الروابط املوجودة بني األنشطة أو من خالل

الروابط مع املوردين وقنوات التوزيع املستغلة من قبل املؤسسة.
 الروابط مع املورين.
 الروابط مع قنوات التوزيع.
 1نفس املرجع السابق ،ص .219
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الرزنامة :إذ حتوز املؤسسة على ميزة التميز لكوهنا السباقة يف جمال نشاطها على منافسيها يف حني

-

حتقق مؤسسة أخرى الريادة لسبب انطالقها متأخرة مما يسمح هلا باستخدام التكنولوجيا األكثر حداثة.
التموضع :أن تنجم خاصية الفرد لنشاط منتج للقيمة ،مبجرد أن يكون هذا النشاط مشرتكا لعدة

-

وحدات تابعة لنفس املؤسسة.
-

التعلم وآثار نشره :قد تنجم خاصية التفرد لنشاط معني عندما ميارس التعلم بصفة جيدة.

-

التكامل :حيث يتم ذلك بواسطة ضم أنشطة جديدة منتجة للقيمة كانت متارس من قبل املوردين

أو قنوات التوزيع بغية التفرد بالقيام هبذه األنشطة لتصبح الوحيدة اليت تقوم هبا أو حىت جتعلها غري قابلة
للتقليد.
-

الحجم :ميكن أن يؤدي احلجم الكبري إىل ممارسة نشاط ما بطريقة منفردة الشيء الذي ميكن

حتقيقه باالعتماد على احلجم الصغري وقد أدى احلجم الكبري إىل التأثري سلبا على التميز.
اضافة إىل عنصري التكلفة األدىن والتميز ميكن تصنيف املزايا التنافسية وفقا للوقت واجلودة.1
ت .ميزة الوقت :حيث يتبارى املتنافسون يف اختصار الوقت بني كل ابتكار وتقدمي ملنتج جديد
واختزال وقت انتاج وتقدمي املنتج وتسليم املنتجات يف التوقيت املتفق عليه ،ليس ذلك فقط بل
يف التوقيتات اليت حيددها العمالء.
ث .ميزة الجودة :حيث تت حقق اجلودة عندما ينجح يف تصميم وتنفيذ وتقدمي منتج يشبع حاجات
وتوقعات العميل ،وحىت تلك اليت مل يفصح عنها.

 1عمر صفر ساملان" ،االجتاهات احلديثة للتسويق" ،حمور االداء يف الكيانات واالندماجات االقتصادية ،املدخل لتحقيق السوق العربية
املشرتكة" ،منشأة املعارف للنشر ،االسكندرية ،1003 ،ص . 221
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المطلب الثالث :محددات وعوامل نجاح واستمرار الميزة التنافسية
نسرد يف هذا املطلب حمددات امليزة التنافسية أوال و عوامل جناحها ثانيا.
 .Iمحددات الميزة التنافسية
امتالك املنظمة مليزة التكلفة األقل أو مليزة أخرى ال يكفي ،إذ عليها أن حتدد مدى جودة ميزهتا
ومدى قوهتا وقدرهتا على االستمرار .فما هي العوامل واحملددات اليت حتكم على جودة امليزة التنافسية
للمنظمة؟.1
يرجع بورتر امليزة التنافسية إىل أربع حمددات رئيسية تتأثر وتؤثر كل منها يف األخرى ،وميكن توضيح
هذه احملددات فيما يلي:
 .1عوامل اإلنتاج :مما ال شك فيه أن عوامل اإلنتاج هي املدخالت الضرورية الالزمة لقدرة صناعة
ما ،وتأخذ هذه العوامل شكلني أساسيني يتمثل األول يف العوامل األساسية اليت تتجسد يف املوارد
البشرية ،املوارد الطبيعية ،رأس املال ،العوامل املناخية ،وهي العوامل اليت ال متثل ميزة تنافسية ألنه
يسهل انتقاهلا واحلصول عليها من قبل املنافسني ،أما الشكل الثاين فيتمثل يف العوامل املطورة،
وهي األكثر أمهية ألنه يصعب احلصول عليها أو تقليدها مثل احلصول على عمالة مؤهلة ،نظم
االتصاالت احلديثة ،قواعد البيانات واملعدات واآلالت.
 .2ظروف الطلب المحلي :يشري هذا احملدد إىل هيكل الطلب ومعدل منوه ومدى توافقه مع
الطلب العاملي فإذا كان هيكل الطلب احمللي يتميز بارتفاع األمهية النسبية للسلع كثيفة
التكنولوجيا ،فإن ذلك حيفز املؤسسات على تطوير املنتجات ورفع مستوى جودهتا مع حتقيق ميزة
تنافسية هلذه املنتجات يف السوق العاملي.
هلذا جند أن الضغوط املستمرة من قبل املستهلكني لطلب منتجات متميزة يؤدي إىل توليد ضغوط مستمرة
على املؤسسات ،وحتفيزها على اجراء املزيد من االبتكار والتجديد لتلبية احتياجات هؤالء املستهلكني،
األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل تقوية وتعزيز املزايا التنافسية مقارنة باملنافسني اآلخرين.

 1عمر صقر ،مرجع سبق ذكره ،ص.97
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 .3الصناعات المغذية والمكملة :إن الصناعات املغذية واملكملة هي سبب جناح العديد من
الصناعات ،تعترب ذات ميزة تنافسية من خالل القدرة على املنافسة ألهنا تشرتك مع بعضها البعض
يف التقنيات واملدخالت وقنوات التوزيع والعمال ،أو تقدم منتجات متكاملة ،األمر الذي يسهم
يف ختفيض السعر وإتاحة فرصة تبادل املعلومات واألفكار والتكنولوجيا ،مما يزيد من درجة التطوير
وخلق مهارات انتاجية وإدارية أفضل.
 .4استراتيجية المؤسسة وطبيعة المنافسة المحلية :ويشمل هذا احملدد كل من أهداف املؤسسة
واسرتاتيجياهتا وطرق التنظيم واالدارة به .واليت تعترب انعكاسا للبيئة احمللية بكافة خصائصها من
سياسات خمتلفة ونظم للتعليم والتدريب ،وثقافات وعادات كما يلعب مدى توافر بيئة حملية
مال ئمة ومشجعة .للمنافسة دورا رئيسيا يف حتديد القدرة التنافسية فعندما تكون املنافسة احمللية يف
إحدى الصناعات قوية وشرسة يكون الزاما على الشركات يف هذه احلالة أن هتتم باستثمار وانفاق
املزيد من األموال هبدف تطوير االبتكارات والرفع من جودة املنتجات اليت تقدمها ،فمثال جناح
الشركات اليابانية يف التصنيع وزيادة منتجاهتا يف السوق الدولية مثل الطابعات وأجهزة الفاكس
يرتبط بشكل أساسي باملنافسة الشرسة القائمة بني الشركات اليابانية احمللية.1
إضافة إىل احملددات األربعة السابقة ،ميكن إضافة هلم:
 .5دور الحكومة :تقوم احلكومة بدور فعال يف خلق امليزة التنافسية من خالل التأثري على احملددات
السابقة ،األمر الذي يدعم األداء التنافسي للمؤسسات .ومن اجلدير بالذكر اإلشارة إىل دور
احلكومة والذي يتمثل يف اجياد بيئة قانونية وجتارية مستقرة ومالئمة لالستثمار والتجارة ،فعلى
احلكومة يقع عاتق انشاء مراكز تدريب متخصصة وتأسيس برامج أحباث يف اجلامعات للتعاون مع
املؤسسات واجلامعات خاصة إذا ما كان هناك طلب متخصص .فالدور احلكومي يستطيع أن
يعرقل أو حيسن امليزة التنافسية ،والدور السليم للحكومة هو أن تلعب الدور احملفز.2
 1نوري منري" ،أمهية امليزة التنافسية العربية ملسايرة العوملة االقتصادية" ،ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل حول التسيري الفعال يف املؤسسة
االقتصادية  ،جامعة املسيلة 01-07 ،ماي  ،1003ص .1
2

http://www.competitiveness.gov.jo/arabic/importance.competitiveness.
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 .9دور الصدفة :تشري أح داث الصدفة إىل التطورات اليت تقع خارج نطاق سيطرة وحتكم
الشركات ،أي تكون غري متوقعة وتلعب هذه األحداث دورا هاما يف تنافسية وجناح العديد من
الصناعات ولعل أهم هذه األحداث جند:
 االخرتاعات البحتة وحدوث تقدم مفاجئ يف التقنية األساسية. التطورات السياسية العاملية والكوارث واحلرو . التغريات املفاجئة يف أسعار املدخالت. التغريات يف أسواق املال وأسعار الصرف العاملية.من خالل احملددات الستة السابقة ،جند أن احملددات األربعة األوىل تعترب حمددات رئيسية وهي تشكل كما
أطلق عليها بورتر "قطعة ماسة".
تعمل "قطعة املاسة" عندما تتفاعل عناصرها مع بعضها بشكل ديناميكي ،حيث أن أي ضعف يف عنصر
م ن عناصرها يضعف املاسة ككل ،وبالتايل التأثري على املناخ التنافسي السائد بشكل عام .أما احملددين
اآلخرين مها حمددان مساعدان يؤثران على احملددات الرئيسية ،نظرا ألن الصدفة قد حتدث يف شكل
طفرات مفاجئة ونفس الشيء بالنسبة لدور احلكومة الذي من شأنه التأثري أيضا على احملددات الرئيسية
للميزة التنافسية من خالل زيادة فعاليتها يف تدعيم تنافسية املؤسسة.
والشكل التايل يوضح خمتلف احملددات حسب بورتر.
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الشكل :1-2نموذج الماسة والعناقيد لبورتر – محددات الميزة التنافسية-
اسرتاتيجية املؤسسة وطبيعة
املنافسة احمللية

الصدفة

ظروف الطلب احمللي
ظروف عوامل االنتاج

احلكومة

الصناعات املرتبطة والصناعات
املساندة

المصدرm.porter,the compétitive avantage of nation, op-cit,p127. :
من خالل الشكل ميكن أن نستخلص ما يلي:
اخلط املتصل ميثل العالقة بني احملددات األربعة كنظام حركي (ديناميكي) ،يعمل باعتماد ومساندةمتبادلة.
اخلط املنقطع يوضح تأثري البيئة األمشل اليت تتفاعل من خالهلا مع متغريات أخرى مثل أحداثالصدفة والدور الذي تلعبه احلكومة.
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.IIعوامل نجاح بناء وتأكيد الميزة التنافسية:
تعترب امليزة التنافسية "نظاما متكامال يضم جمموعة متكاملة من القدرات اليت تعرب عن جوانب خمتلفة
من منظومة العمل اإلنتاجي ،اإلداري والتسويقي للمنظمة وحيقق االستثمار االجيايب لتلك القدرات
التنافسية املتكاملة تفوق املنظمة على منافسيها من خالل خلق الفرص اجلديدة يف السوق والريادة يف
استغالهلا باجيابية قبل أن تسنح للمنافسني القدرة على الدخول فيها .وكذلك اخرتاق جمال تنافسي جديد
مبنافسة منظمات كانت حتتل املركز األقوى فيه ،واإلسهام يف تكوين الصورة املستقبلية للمنظمة من خالل
السعي الحتالل املراكز التنافسية األقوى".1
ويتوقف بناء وتعزيز امليزات التنافسية للمنظمة على توافر العوامل التالية:2
 حتسني جودة املوارد املستخدمة يف حتقيق املنتج وتعظيم عائدها. تطوير وتفعيل العمليات من خالل استعمال األساليب اإلدارية احلديثة ،كإعادة اهلندسة ،إدارة اجلودةالشاملة والتحسني املستمر يف األداء.
 اختاذ االسرتاتيجيات املالئم ة ملواجهة املنافسني يف ظل البيئة التنافسية للمنظمة سواء باختاذ اسرتاتيجيةالتحالف معهم أو االلتحام باملوردين ،أو تغيري جمال املنافسة بالرتكيز على جمال معني من القطاع.
 خلق وتنمية أسواق جديدة مل تكن موجودة من قبل ،مما مينح املنظمة األسبقية يف االستثمار فيهاوالتمتع مبركز تنافسي متفرد فيها ،وكذا البقاء أطول فرتة ممكنة قبل دخول املنافسني هذه األسواق.
 عدم اقتصار جهود املنافسة على جودة املنتج أو سعره ،بل باالعتماد على مجيع طاقات وقدراتاإلدارة للوصول بطريقة أكثر سرعة وفاعلية لألسواق وإرضاء العمالء.
 ال تنسيق والتكامل بني كافة األنشطة والفعاليات اليت تقوم هبا املنظمة بدءا من تصميم املنتج أواخلدمة وصوال إىل خدمات ما بعد البيع اليت ترافقها.
 ضرورة ابتكار وتطوير ميزات تنافسية جديدة وتوظيفها بطريقة فعالة هبدف التصدي لقدرة حماكاةاملنافسني مليزهتا التنافسية احلالية.
1

M,porter ,l’advantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maitenir son

avance, ed .dunod,paris,1997,p54 .
 2علي السلمي"،إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية"،مرجع سبق ذكره،ص .201
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 تركيز جهود بناء وتنمية امليزات التنافسية يف أقل وقت ممكن ،باعتبار الوقت عامل رئيسي للتنافسواستثمار عامل الوقت إلبداع ميزات جديدة والوصول هبا إىل السوق قبل املنافسني.
تنطلق جهود بناء وتعزيز امليزات التنافسية من دراسة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة لرصد
الفرص والتهديدات ،ونقاط القوة والضعف واليت على ضوئها يتم وضع اخلطط االسرتاتيجية لبناء وتعزيز
امليزات التنافسية جبدارة وفعالية على كافة املستويات ،وكذا توظيفها يف القيادات اإلدارية الفعالة والواعية.
المطلب الرابع :معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية
تكمن حتديد نوعية ومدى جودة امليزة التنافسية من خالل ثالث عوامل رئيسية ،وهي:
 مصدر الميزة :1منيز بني نوعني من املزايا وفقا هلذا املعيار:
-

مزايا تنافسية منخفضة :تعتمد على التكلفة األقل لقوة العمل واملواد اخلام ،وهي سهلة التقليد
نسبيا من قبل املنافسني.

-

مزايا تنافسية مرتفعة :تستند إىل متيز املنتج أو اخلدمة ،السمعة الطيبة ،العالمة التجارية ،العالقات
الوطيدة بالعمالء ،وتتطلب هذه املزايا توافر مهارات وقدرات عالية املستوى مثل تدريب العمال.

 عدد مصادر الميزة التي تمتلكها المؤسسة :2إن اعتماد املنظمة على ميزة تنافسية واحدة
يعرضها إىل خطر سهولة تقليدها من قبل املنافسني لذا يستحسن تعدد مصادر امليزة التنافسية لكي
تصعب على املنافسني تقليدها.
 درجة التحسين ،التطوير والتجديد المستمر في الميزة :تقوم املنظمات خبلق مزايا جديدة
وبشكل أسرع لتفادي قام املنظمات املنافسة بتقليد أو حماكاة ميزهتا التنافسية احلالية ،لذا تتجه خللق
مزايا تنافسية من املرتبة املرتفعة ،كما جيب على املنظمة أن تقوم بتقييم مستمر ألداء ميزهتا التنافسية
ومدى سدادها باالستناد على املعايري السائدة يف القطاع ،كما ميكنها اثراء هبدف التقييم الصائب هلا
ومعرفة مدى جناعتها وبالتايل اختاذ القرار يف االحتفاظ هبا أو التخلي عنها يف حالة أهنا ال حتقق هديف
التفوق على املنافس والوفورات االقتصادية.

 1علي السلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.201
 2نبيل مرسي خليل ،مرجع سبق ذكره ،ص  ،99ص.200
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المطلب الخامس :تنمية وتطوير الميزة التنافسية للمنظمة

1

تقوم املنظمات بتنمية وتطوير مزايا تنافسية جديدة من خالل إدراك أو اكتشاف سبل جديدة
وأفضل للمنافسة ،وذلك بواسطة ابتكار حتسينات وتطورات مستمرة يف التكنولوجيا ،يف املنتج  ،يف
أساليب التسويق ،ويف أساليب العمليات االنتاجية واليت ال تتم إال باستخدام البحث والتطوير وتنمية
القدرات اإلبداعية ومهارات األفراد ،ومن أهم الدوافع اليت تؤدي إىل التجديد يف امليزة ما يلي:
 ظهور تكنولوجيات جديدة سامهت يف خلق فرص جديدة يف عدة جماالت ،أمهها تصميم املنتج،طرق التسويق ،االنتاج أو التسليم ،اخلدمات املقدمة للعميل.
 ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيري حاجاته األولية ،واليت تؤدي إىل حتمية تعديل امليزةالتنافسية احلالية أو تنمية ميزة تنافسية جديدة.
 ظهور قطاع جديد يف الصناعة ،مبعىن ظهور قطاعات سوقية جديدة من املستهلكني مما يساهم يففرص جديدة لتطوير وتنمية ميزات تنافسية أخرى.
 تغري تكاليف املدخالت (اليد العاملة ،املواد األولية ،وسائل النقل ،الطاقة،اآلالت) أو درجةتوافرها ،مما يؤثر سلبا أو اجيابيا على امليزة التنافسية.
 حدوث تغريات يف القيود احلكومية مثل التغريات اخلاصة مبواصفات املنتج ،محاية البيئة من التلوث،حواجز الدخول إىل السوق.
إن احملافظة على امليزة التنافسية احلالية وبناء تطوير ميزات تنافسية جديدة ال ميكن بلوغه إال إذا
تعرفت املنظمة على األنشطة املنتجة للقيمة واليت يتم االستناد إىل سلسلة القيمة لتحديدها.
وميكن تعريف سلسلة القيمة بكوهنا الطريقة اليت تسمح لنا بالتحليل الداخلي للمنظمة للتعرف
على سلسلة األنشطة اليت تؤديها املنظمة ،بغرض فهم سلوك التكلفة لديها ،ومصادرها احلالية واحملتملة
للميزة اليت حتققها املنظمة عن منافسيها.2
 1نفس املرجع السابق ،ص 200 - 99
 2نبيل مرسي خليل" ،اإلدارة اإلسرتاتيجية :تدوين وتنفيذ اسرتاتيجيات التنافس" ،دار املعارف ،اإلسكندرية ،2993 ،ص.293
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وتنقسم سلسلة القيمة للمنظمة من نوعني من النشاطات مها :النشاطات األساسية ونشاطات الدعم.
الشكل رقم :2- 2سلسلة القيمة لM.porter:
اهلامش

البيئة القاعدية للمؤسسة
إدارة املوارد البشرية
التطور التكنولوجي
التموين
 اخلدمات التسويق والبيع  -اإلمداد اخلارجي –اإلنتاج  -اإلمداد الداخليالتخزين اخلارجي –التصنيع – التخزين الداخلي
 الرتكيب  -التوزيعللمواد التامة الصنع  -التجميع للمواد
 اإلصالح – التسعري الصيانة  -ختطيط املنتجاألنشطة الرئيسية
Source :M.porter, l’avantage concurrentiel comment devancer ses concurrent et
maintenir son avance, p53 .

األنشطة الرئيسية لسلسلة القيمة:1

 /1اإلمداد الداخلي :يشمل النشاطات اليت تتعلق باستقبال وختزين والتوزيع الداخلي للمواد األولية،
لتدخل مرحلة اإلنتاج ،وامليزة ميكن أن تتوقف على جودة املادة األولية وجدارة وثقة العناصر املكونة
للمنتج.
 /2العمليات:وهذا بإدخال املادة األولية املشرتاة لتحويلها إىل منتج هنائي ،وامليزة التنافسية ميكن
احلصول عليها يف حالة أن املنظمة استطاعت أن تقوم بالسرعة يف اإلنتاج لتلبية طلبات زبائنها إضافة
إىل القدرة على اإلنتاج حسب الطلبات اخلاصة لبعض املستهلكني.

 /3اإلمداد الخارجي :امليزة ميكن احلصول عليها يف هذه احلالة من خالل ايصال السلعة يف الوقت
املناسب إىل الزبائن ،الفعالية يف التعامل مع طلبات الزبائن ،وأخريا املخزون الكايف لتلبية الطلبات غري
متوقعة.

 1لعالوي عمر" ،دراسة اإلسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة العمومية اإلقتصادية يف حميط تنافسي" ،أطروحة دكتوراه علوم التسيري املدرسة العليا
ال للتجارة ،اجلزائر ، 1001 -1007 ،ص.229
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 /4التسويق والمبيعات :وهي النشاطات املتعلقة بتقدمي الوسائل اليت تغري املشرتين لشراء املنتج،
وامليزة التنافسية هنا ميكن أن حتصل عليها من خالل مستوى وجودة الرسالة اإلعالنية ومدى جودة
وتغطية قوى البيع املختلفة املناطق اجلغرافية.

 /5الخدمات :تشمل اخلدمات اليت تصحب املنتج واملساعدات الفنية اليت تقدمها املنظمة
للمستهلك.

األنشطة الداعمة لسلسلة القيمة:
نتيجة لضغط املنافسة ،خاصة يف السنوات األخرية توسع حتليل العناصر املدعمة لسلسلة القيمة ،وذلك
بغرض خلق حلقة من الشركاء متكن من خلق قيمة لصاحل املستهلك خاصة من النواحي اآلتية:1
 /1إدارة الموارد البشرية:يلعب العامل البشري دورا هاما يف تسيري وإدارة املنظمة ،خاصة من ناحية
سياسة التوظيف ونظام التحفيز املعمول به باملنظمة وكذلك التدريب اجليد إلطارات وعمال املنظمة.
 /2التطور التكنولوجي :يتعلق األمر هنا مبدى تطوير واستفادة املنظمة من التطور التكنولوجي،
والقيام بالبحث املستمر عن هذا التطور.
 /3البنية القاعدية للمنظمة :تشمل مسعة املنظمة ومدى استجابتها حلاجات الزبائن ،باإلضافة إىل
ثقافة املنظمة وطرق إدارة النشاطات وكل ما ميكن أن يؤدي إىل ميزة تنافسية.
 /4التموين :وهي النشاطات املتعلقة باملواد اخلام واللوازم واملواد األخرى االستهالكية باإلضافة إىل
اآلالت ومعدات املخترب وأدوات املكتبات وجتهيزات البناء.2
إذ ميكن القول أن حتليل سلسلة القيمة يستخدم يف حتقيق األهداف التالية:3
 تحسين فعالية المؤسسة:
بتحقيق أفضل العالقات بني األنشطة املرتابطة اليت ختلق قيمة العميل.

 تسيير التكاليف والقيمة:
باكتشاف األنشطة ذات التكلفة العالية واليت ال حتقق سوى قيمة ضئيلة للعميل ،التساؤل هل ميكن تعديل
التكاليف؟ هل ميكن تأديتها بطريقة أكثر فعالية؟.
 التحكم في تكاليف الدعم:
1

نفس املرجع السابق ،ص.210

2

نفس املرجع السابق ،ص .210

 3العيهار فلة" ،دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة" ،رسالة ماجستري ،إدارة أعمال ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة
اجلزائر ،1003 ،ص.229
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إذ يسمح حتليل سلسلة القيمة بتحديد تكاليف نشاطات الدعم اليت ال حتقق قيم مضافة واليت قد تكون
تكلفتها عالية ومستمرة يف التزايد.
 ضمان التميز:
ال ميكن ألي منظمة أن حتقق رحبية أعلى إال إذا ما قدمت منتجات أو خدمات بتكلفة أقل أو جبودة
أعلى بطريقة تدفع الزبون إىل دفع مبالغ أعلى للحصول عليها.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﰲ ﻇﻞ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ :ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﶈﺪﺩ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ
ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:1
½ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ.
½ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺇﱃ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ،ﻓﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻛﺘﺸﺎﻑ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﲟﺠﺮﺩ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ.
½ ﲟﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﺈﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻨﺢ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
½ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﳍﺎ
ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ.
½ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻷﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﳉﻮﺩﺓ.
½ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳎﺎﻝ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ،ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﺒﺬﻟﻮﻥ
ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﻢ.
ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻛﺬﱂ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳍﺎ.
1ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ" ،ﲣﻄﻴﻂ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ" ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،2000 ،ﺹ  ،357ﺹ .358
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ

ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﻗﺖ ﻭﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ – ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ -ﻣﺘﻐﲑﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ
ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﲝﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺣﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻣﺘﻼﻙ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.1
ﻭﺪﻑ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳊﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ.
ﻭﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ .ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ:2
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  :3-2ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ:

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ:
-

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
أداء اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﺴﻌﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺒﻴﻊ

زﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﺤﻞ
اﻟﻨﻮاﻗﺺ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

-

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻإﻧﺘﺎج:

زﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج
)اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ(

-

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة
ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ
ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ" ,ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ,ﻣﺪﺧﻠﻜﻤﻲ",ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ,ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ,1ﺍﻷﺭﺩﻥ,2000,ﺹ.49

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:3

 1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ " ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ"  ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ،1ﺍﻻﺭﺩﻥ ،2000 ،ﺹ .49
2ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺹ .50
3ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ 50 -48
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ

 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺪﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
 ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ،ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﺘﺞ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯﺟﻮﺩﺗﻪ ،ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﻌﺮﻩ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ.
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻜﻠﻔﺔﻫﺬﻩ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺪﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ،ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ .ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﻢ ،ﻭﺗﻌﺘﱪ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ.1
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺃﺎ " :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺳﻮﺍﺀﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﺍﳉﻮﺩﺓ ،ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ".2
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺒﻮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﲢﺴﲔ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺎ ﳑﺎ ﳛﻘﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳋﺎﺻﲔ ﺎ .ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ.
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ،ﲣﻔﻴﺾ ﺯﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ،ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﻟﻠﺘﻌﺒﲑ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻤﻲ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲝﻮﺙ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ.3
ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﳘﻬﺎ:4
1ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ" ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ" ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،2004/2003 ،ﺹ .309
2ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .310
3ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .317

4ﺃﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ" ،ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ"  ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ،3ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،1998 ،ﺹ.417
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺿﺒﻂ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ -ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻛﻘﺎﺩﺓ

 ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﺭﻉ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﻢ.ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﻞ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻧﺮﺍﻩ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻵﰐ.
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ":ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺪﻑ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.1
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻨﺤﺴﲔ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،Toyota Ford ،Motorola i xorex :
ﺇﺫ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ.
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻕ ﳑﺎﺛﻠﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺇﳕﺎ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﰒ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.2
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:3
1ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .281
2ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .281
3ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .283 -282
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 ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ :ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﲜﺪﻭﻯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﺫ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺛﺒﺖ ﺟﺪﻭﺍﻫﺎ .ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻫﻲ ﺃﺻﻌﺐ ﺧﻄﻮﺓ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ.
 ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ :ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ،ﻭﻫﻲﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ،ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﻭﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﳎﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ.
 ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ :ﺇﺫ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀﻞ ،ﻓﺈﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ.
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ
ﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﲰﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺃﻋﲔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻓﺎﺋﻬﻢ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻣﻌﻬﺎ،
ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﻴﺰﺎ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ؟.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
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ﺗﻌﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ":ﻣﺪﺧﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ".1
ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻭﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻴﺰﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻭﺗﺮﺗﻜﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ.2
ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ:3
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ. ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻌﻴﺐ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ. ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﻙ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﳎﻬﻮﺩ. ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ. ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ. ﺗﻔﻮﻕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻐﺰﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.4

1ﻋﺎﻳﺪﺓ ﺳﻴﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﺻﻼﺡ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺎﺱ" ،ﺃﺛﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ" ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،2001 ،ﺹ .463
2ﺃﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ" ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ" ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،2004/2003 ،ﺹ
3ﳏﻤﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .48
4ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .372
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ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ:1
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ. ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ. ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳍﺎ )ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ(. ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ. ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ, ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ.ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ:2
♦ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .
♦ ﻴﺌﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻻﺋﻬﻢ ﻭﺩﻋﻤﻬﻢ.
♦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﻜﺮﺓ "ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ" ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎﻩ.
♦ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮﻕ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
♦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
♦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
♦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
ﺗﻌﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؟ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺮﺍﻩ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻵﰐ.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ :ﺩﻭﺭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
1ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .372
2ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺗﻮﻓﻴﻖ" ،ﻣﻨﻬﺞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ" ،ﺑﻴﻚ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ،2004 ،3ﺹ .31
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ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪ )ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ ﺩﳝﻴﻨﺞ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﺎﳉﻮﺩﺓ
ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﳕﻮﻫﺎ.1
ﻓﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ .ﻭﻻ
ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﳑﺎ ﳝﻨﺢ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.2
ﻭﺗﻌﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺧﻄﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﺎ ﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ:3
 .1ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ:
 ﺗﺒﲏ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﲰﻌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ. ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺣﺼﺼﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺷﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ، ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻐﲑ ﻟﺪﻯ ﺗﻀﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺍﻫﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﻛﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺜﻼ. .2ﳐﺎﻃﺮ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ:
 ﺃﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻌﻴﺒﺔ. ﺃﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﳐﺮﺟﺎﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ ﰲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:1
1ﺍﲪﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ" ،ﻛﻴﻒ ﲡﻌﻞ  ٪1ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﻞ ﺑﻚ ﺇﱃ ﻗﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ :ﻋﺎﱂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺩﺍﻓﻴﺪ ﻻﺳﻜﻞ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳋﱪﺍﺕ
ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ،ﺑﻴﻚ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،1998 ،ﺹ .23
2ﳏﻤﺪ ﻣﺮﻋﻲ ﻣﺮﻋﻲ" ،ﻓﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺮ :ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻷﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ" ،ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺎﻧﻔﺮﻳﺪ ﻣﺎﻙ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ،
 ،1999ﺹ .55
3ﺃﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .562 ،561
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 ﻭﻻﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﲢﺴﲔ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ، ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ، ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﲢﺴﻴﻨﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ:2
 ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸﻓﻀﻞ، ﲣﻔﻴﺾ ﻟﺒﻔﻠﻘﺪ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ، ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ، -ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.

ﻭﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩ ) (DAVID GARVENﺧﺒﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺮﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﲬﺴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ:3
 .1ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ،
 .2ﳚﺐ ﺭﺑﻂ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ،
 .3ﳚﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 .4ﳚﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ
 .5ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:4
 9ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
 9ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ،
1ﺳﻮﻧﻴﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .30
2ﳏﻤﺪ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻤﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .53
3ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .38
4ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .20
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 9ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ،

 9ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ.
ﻭﲤﺜﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻭﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﳒﺎﺣﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺃﻫﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳒﺎﺡ ﻭﺗﻔﻮﻕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻫﻮ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ.1
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺃﺿﻼﻉ ﻣﺜﻠﺚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ:2
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ  :4-2ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺃﺿﻼﻉ ﻣﺜﻠﺚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻟﺠﻮدة

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت

)اﻹﻳﺰو(

اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﻗﺤﻒ"،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻴﺔﻭﺗﻐﻴﲑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ" ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،1997 ،ﺹ .101

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺃﺿﻼﻉ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ،ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﻭﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ،ﻭﻛﻞ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ،ﻭﺪﻑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺗﻌﺪ
ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﻌﻰ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺟﻮﺩ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﱪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻟﺬﺍ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﺮﺹ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﺎﱄ ﳉﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ

1ﺃﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .369
 2ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﻗﺤﻒ" ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺗﻐﻴﲑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ" ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،1997 ،ﺹ.101
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ

ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻓﺮﺹ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.1
ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ) (YOUNG et ERNESTﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﴰﻠﺖ  580ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ .ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ،ﺍﳉﻮﺩﺓ ،ﻭﻟﻘﺪ ﻏﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 900ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺪﻑ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ ﺎ:2
 ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ،
 ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻭﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ، ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ )ﺗﻮﺭﻳﺪ( ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻷﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﰲﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ،
 ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺗﻠﻘﲔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ.ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ:3
 ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ، ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ، -ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ.

1ﻓﺎﺿﻞ ﻓﻮﺯﻳﺔ" ،ﺃﺛﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ" ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ،2003 ،ﺹ .129 ،128
 2ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .521 ،520
3ﺃﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ،ﺹ .639
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ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺆﻣﻦ ﳍﺎ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ:

ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺃﻭﻻ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎﻫﻢ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻭﻻﺋﻬﻢ ﳍﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺭﲝﻴﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻮﺓ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ.
ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻭﺃﳘﻬﺎ :ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﶈﺪﺩ ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
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متهيد:
بعد مامت وضع اإلطار النظري ملوضوع األسس العامة لبناء امليزة التنافسية ودور اجلودة يف حتقيقيها وحتديد أبعادها وكل
املفاهيم املرتبطة هبا يف الفصلني السابقني :حناول من خالل هذا الفصل تطبيق املفاهيم السابقة عل شكل دراسة
حالة الشركة يف ظل بيئة تشتد فيها حدة املنافسة يوما بعد يوم وبالتايل تزداد أمهية بناء مزايا تنافسية ترتكز على أسس
متينة تضمن خلق قيمة مضافة كما تضمن االستمرارية و البقاء ونظرا ألن موضوع البحث يتميز بالتعقيد الشديد
والتداخل فيما بني العناصر األساسية للبحث ،فإننا سنعمل على إجراء عملية تشخيص جلوانب خمتلفة يف
الشركة،وذلك بتماشي مع مامت تناوله يف اجلانب النظري.

80

الفصل الثالث

دراسة حالة الشركة الجزائرية للهاتف النقال MOBILIS

المبحث األول :التعريف بمؤسسة اتصاالت الجزائر و الشركة الجزائرية للهاتف النقال :MOBILIS
يف هذا اإلطار سيتم التطرق إىل تعريف مبؤسسي اتصاالت اجلزائر و الشركة اجلزائرية للهاتف النقال كمؤسستني
اقتصاديتني عموميتني تنشطان يف جمال خدمات االتصال اإللكرتونية ،و ذلك يف ظل حميط تنافسي مضطرب و معقد
خاصة من طرف شركيت جازي  Djezzyو جنمة  .Nedjmaو قد مت إضافة التعريف بشركة اجلزائر للتأكد على
أن الشركة اجلزائرية للهاتف النقال كانت يف البداية فرعا من فروعها مث انفصلت عنها نتيجة لكرب حجم االلتزامات و
اشتداد املنافسة يف القطاع.
المطلب األول :التعريف بمؤسسة اتصاالت الجزائر: Algérie télécom
سنتطرق يف هذا املطلب إىل نشأة املؤسسة و رسالتها و أهدافها و جمال توسعها.
أوال :نشأة المؤسسة:
مؤسسة اتصاالت اجلزائر هي شركة أسهم برؤوس أموال عمومية تنشط يف سوق الشبكات و اخلدمات االتصال
اٌلكرتونية.
مت إنشاء هذه املؤسسة وفقا لقانون  23/0222املؤرخ يف  20أوت  ،0222و املتعلق بإعادة هيكلة قطاع الربيد
و املواصالت عن طريق فصل النشاطات الربيدية عن تلك املتعلقة باالتصاالت ،و انطالقا من املرسوم التنفيذي رقم
 27/741املؤرخ يف  02ديسمرب  ،0227الفقرة  20من املادة  71من هذا القانون ،و بناءا على املرسوم التنفيذي
رقم  20/701املؤرخ يف  20ماي  0220و الفقرة  00من قانون  23/0222مت ضبط شروط االتصاالت البينية
لشبكات االتصال عن بعد.1
انطلقت مؤسسة اتصاالت اجلزائر يف نشاطها بداية من  27جانفي  ،0223حيث دخلت عامل تكنولوجيا اإلعالم
و االتصال من أجل حتقيق ثالثة أهداف رئيسية هي :املرونة ،الفعالية و اخلدمة .و من هنا كان عليها أن حتقيق
مستويات عالية لألداء التقين االقتصادي و االجتماعي من أجل احتالل مكانة ريادية يف جمال نشاطها و حميطها
التنافسي ،إضافة إىل العمل على تطوير بعدها الدويل و املسامهة يف ترقية قطاع االتصاالت يف اجلزائر.

 .1امللحق رقم .20
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ثانيا :رسالة و أهداف المؤسسة:
 .1رسالة المؤسسة :يتمثل النشاط الرئيسي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر يف:1
 التزويد خبدمات االتصال عن بعد ،و اليت تسمح بنقل و تبادل :األصوات الرسائل املكتوبة ،املعطيات الرقمية،املعلومات املرئية و املسموعة. . .
 تأسيس ،تشغيل االتصاالت البينية مع كل مستخدمي الشبكات. تنمية ،تشغيل شبكات االتصال اخلاصة و العامة. .2أهداف المؤسسة:
دخلت املؤسسة عامل تكنولوجيا اإلعالم و االتصال من أجل األهداف التالية:
 تطوير عرض اخلدمات اهلاتفية و تسهيل الدخول إىل خدمات االتصال عن بعد لعدد كبري من املستعملني ،وبصفة خاصة املناطق الريفية.
 الرفع من جودة اخلدمات املقدمة ،و احلجم املقدم منها ،إضافة إىل رفع تنافسية خدمات االتصال. تطوير شبكة وطنية لالتصاالت عن بعد تكون ناجعة و موصولة مبختلف طرق املعلومة.ثالثا :توسع المؤسسة:
 .1برنامج تطوير شبكة االتصال عن بعد :2002-2002
إمنجموع االستثمارات يف هذا اجملال لدى شركة اتصاالت اجلزائر يقدر بـ 023011 :مليون دينار ،أي ما
يعادل  0.0مليون دوالر أمريكي ،2هذه االستثمارات ستشمل كل جتزئات النشاطات للمؤسسة .و تستخدمهذه
األخرية شبكة وطنية حتويل الرقمي بـ03401كلم ،كما أن لديها توسعا يف نوعية الشبكات املستخدمة.
 .2بعض اإلحصائيات المتعلقة بتطور خدمات الهاتف:
إن تطور معدل تغطية يعد بطيئا خاصة يف الفرتة  ،0227 -7001إال أن معدل النمو قد ارتفع من %4.10
سنة  0227إىل  %1.30يف شهر سبتمرب من سنة  ،0224و هو ما يفسر من خالل معدل النمو قد ارتفع
من  %4.10سنة  0227إىل  %1.72سنة  %1.0 ،0220سنة  0223و  %1.30سنة .0224

 .1املوقع اإللكرتوين للشركةwww . mobilis . Dz. :
 .2الموقع اإللكتروني للشركة .www.Algèrietélecom.
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المطلب الثاني :التعريف بالشركة الجزائرية للهاتف النقال :MOBILIS
من خالل اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر يتبني أن الشركة اجلزائرية للهاتف النقال هي فرع من فروعها،
و هي مستقلة يف قراراهتا املالية و االقتصادية حسب املعلومات اليت مت احلصول عليها من مسؤويل اإلدارة املركزية
باجلزائر العاصمة ،و ما ميكن قوله هو أن هذا الفرع يواجه أكرب التحديات مقارنة بالفروع األخرىFAWRI ,:
.ATS, DJAWEB
 نبذة عن نشأة الشركة الجزائرية للهاتف النقال: MOBILIS
تعد الشركة اجلزائرية للهاتف النقال شركة باألسهم  ،يقدر رأس ماهلا مبائة مليون دينار جزائري (722222222
دج) ،و هو مقسم على  7222سهم قيمة السهم الواحد  ،722222و قد قدر عدد عماهلا بتاريخ 37
جانفي  0220بـ  122عامل ،مت اإلعالن عن نشأهتا يف أوت من سنة ،0223و أصبح لديها هيكلها
التنظيمي املستقل بداية من جانفي  ، 0224و مت إنشاء أول إدارة مركزية هلا يف شهر جويلية من سنة 0224
بالعاصمة.1
أما من الناحية التسيريية فالشركة اجلزائرية للهاتف النقال تتكون من عدة وظائف و مسريين كما يلي:2
-

يشرف على الشركة الرئيس املدير العام و سبع مدراء وطنيني يف خمتلف وظائف املؤسسة و هي :الوظيفة

التجارية ،التسويق و االتصاالت ،اإلدارة التقنية ،اإلمداد ،املوارد البشرية العالقات العامة ،املاليةو احملاسبة ،نظام
املعلومات  ،كما أن للمؤسسة أيضا مثانية مدراء جهويني.
-

حتتوي املؤسسة أيضا على جملس إدارة مكون من تسعة إطارات من خمتلف املستويات املهنية ،و تتمثل

وظيفته يف املصادقة على االختيارات اإلسرتاتيجية إلدارة املؤسسة.

 .1امللحق رقم .21
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المطلب الثالث :الهيكل التنظيمي للشركة الجزائرية للهاتف النقال: MOBILIS
يوضح الشكل التايل اهليكل التنظيمي للشركة:
الشكل:1.1الهيكل التنظيمي الوظيفي للشركة الجزائرية للهاتف النقال.

الرئيس املدير العام
التنفيذيذي
جمللس التنفي
ا
مجلس

محامي المجلس
حمامي

اجمللس

المستشارون:التدقيق،المالية
املستشارون ،التدقيق،
،الموارد البشرية،التقنية

املالية ،املوارد البشرية،

اإلدارة التسويقية و
التجارية

تنسيق المشاريع

إدارة العالقات العامة

اإلدارة التقنية

التدقيق

إدارة الموارد البشرية

الجودة

اإلدارة المالية و المحاسبية

إدارة اإلمداد
إدارة نظم المعلومات

اإلدارة الجهوية رقم 01

اإلدارة الجهوية رقم 08

المصدر :املوقع اإللكرتوين للشركةwww. Mobilis. Dz:
من خالل اهليكل التنظيمي الوظيفي يالحظ وجود إدارة متخصصة يف نظم املعلومات و هي نقطة إجيابية بالنسبة
للمؤسسة إن أحسنت استغالهلا ،و ذلك باستخدام أحد الربامج التكنولوجية إضافة إىل ترقية العالقات بني األفراد و
ترسيخ ثقافة االتصالية متكن من التدفق اإلجيايب للمع لومات بني خمتلف املستويات ،كما نالحظ أن اهليكل التنظيم
للشركة ينقسم إىل ثالثة مستويات و هي  :املستوى القيادي ،املستوى الوظيفي أو التشغيلي و املستوى اجلهوي و
الذي يشمل  20مديريات.
 .1طموح الشركة الجزائرية للهاتف النقال:MOBILIS
مبكن تلخيص جمموع طموحاهتا يف النقاط التالية:
 االسرتجاع السريع حلصتها السوقية. تطوير اخلربة و األداء. ترقية االبتكار.84
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 رفع امليزة التنافسية ( اجلودة ،السعر ،اخلدمات).نسبيت األرباح و النمو.
 زيادة يف ّ -ملشاركة يف التنمية الوطنية.

 .0قيم الشركة الجزائرية للهاتف النقال: MOBILIS
إن للشركة جمموعة من القيم ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:1
العمل على خلق الثروة و حتقيق النمو. محاية املستهلك اجلزائري و الدفاع عن خصوصيته. التضامن. اجلودة. روح الفريق. الرتاهة و الشفافية. احرتام العهود و الوفاء هبا. األخالق احلميدة. االبتكار ة االمتياز. إتقان العمل. اجلدارة و االستحقاق. -الشرف.

 .1امللحق رقم .21
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المطلب الرابع:أهداف و منتوجات و خدمات وإستراتيجية و تسهيالت الشركة
 .1أهداف الشركة الجزائرية للهاتف النقال: MOBILIS
هناك العديد من األهداف اليت تسعى الشركة لتحقيقها ،و منها:1
 الوصول إىل معدل تغطية يقدر بـ  %00على األقل من الرتاب الوطين. توسيع قاعدة الزبائن لتصل إىل  1022222سنة .0220 خلق معدالت عمل مبقاييس عاملية  :عامل لكل  4222إىل  0222زبون و عون صيانة لكل  70موقع تغطية. حتقيق هام ربح مقدر بـ - :اخلام مبقدار  %42من رقم األعمال. الصايف مبقدار  %00من رقم األعمال. احلصول على شهادة ضمان اجلودة . ISO 0222 .0منتوجات الشركة الجزائرية للهاتف النقال: MOBILIS
تعرض الشركة اجلزائرية للهاتف النقال مخس منتوجات بغرض حتقيق رضا الزبائن ،و هذه املنتوجات هي:2
 بطاقة الدفع املسبق و .Mobiposte العرض اجلزايف. العرض .Résidentiel العرض.(GPRS-MMS)Mobi .3موزعو الشركة الجزائرية للهاتف النقال:
تعتمد الشركة يف توزيع منتوجاهتا على عدة وكاالت و هي :3
 مجيع الوكاالت التجارية.Actel– .Algérika
– . Anep messageries
– . Assilou. Com
 . Gts phone .1امللحق رقم .21
 .2امللحق رقم .24
 .3امللحق رقم .21
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و حتتوي الشركة على أكثر من  0222نقطة بيع على مستوى الرتاب الوطين.
.4تسهيالت الشركة الجزائرية للهاتف النقال: MOBILIS
تعرض الشركة لزبائنها جمموعة كبرية من التسهيالت سواء يف طريقة التسديد عن طريق الربيد أو بطاقة الدفع املسبق،
و منها ما يلي:1
 إمكانية االطالع على فاتورة اهلاتف على مستوى اإلنرتنت. إمكانية إرسال و استقبال الصور و امللفات املوسيقية عرب اهلاتف النقال. إمكانية االطالع على الرصيد املتبقي بعد كل مكاملة جمانا. إمكانية إرسال الرسائل القصرية حنو كل املستعملني للهواتف النقالة يف اجلزائر و خارجها. إمكانية إرسال و استقبال الرسائل الصوتية. حساب تكاليف املكاملات بالثانية بعد الدقيقة األوىل. إمكانية إجراء املكاملات الثنائية.و من أجل أن تبقى املؤسسة دائمة اإلصغاء لزبائنها فإهنا قامت مبجموعة إجراءات نذكر منها:2
 فتح األبواب كل يوم من ثامنة صباحا إىل التاسعة ليال على مستوى كل الوكاالت التجارية. توظيف متخصصني يف جمال اهلاتف النقال من أحل املعاجلة السريعة الحتياجات الزبائن. اقرتاح عروض تكون سهلة االستعمال من طرف الزبائن. التحسني املستمر ملنتوجاهتا ،خدماهتا و تكنولوجيها. بناء شبكة تتميز باجلودة العالية. نشر نظام التغطية على مستوى خمتلف جهات الوطن. إمكانية توجيه املكاملات يف أحسن الشروط مهما كانت املسافة املطلوبة. -االستجابة جلميع االحتياجات يف أحسن األوقات.

 .1املوقع اإللكرتوين للشركة.www. mobilis. dz:
 .2امللحق رقم .21
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 .5إستراتيجية الشركة الجزائرية للهاتف النقال: MOBILIS
تعتمد إسرتاتيجية املؤسسة على جمموعة من العناصر كما يلي:1
 االسرتجاع السريع للحصة السوقية. تطوير اخلربة و حتسني األداء. حتقيق مزايا تنافسية على كل املستويات (اجلودة ،السعر ،اخلدمات). تعظيم األرباح و حتقيق معدل منو مرتفع. اإلسهام يف التنمية الوطنية. تصميم عروض جديدة. ابتكار منتجات جديدة. رفع عدد حمالت " موبيليس"للتقرب أكثر لزبون. تبين هياكل تنظيمية جديدة بوظائف و أدوات جديدة منها: التسويق اجلغرايف.
 اليقظة و التطلع للمستقبل.
 االتصال.
 التدقيق و اجلودة.
 تطوير املوارد البشرية.

.1نفس املرجع.
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المبحث الثاني :تشخيص شامل لشركة ) MOBILISالجودة و الميزة التنافسية):
يف هذا السياق سنقوم مبحاولة تشخيص احمليط اخلارجي لشركة " موبيليس" ،مث تشخيص الشركة من اجلوانب
الداخلية اليت ختدم املوضوع.
المطلب األول :تشخيص المحيط الخارجي للشركة:
 .1الظروف التاريخية و القانونية:
إن الظروف و التداعيات التارخيية اليت نشأت يف خضمها شركة " موبيليس" و اليت سبق و أن تطرقنا إليها سابقا،
كان هلا دور هام يف صياغة إسرتاتيجية الشركة ،و بسبب الفراغ القانوين الذي ساد منذ فتح القطاع سنة ،0222
حيث مل تدخل شركة "موبيليس" السوق فعليا إال يف شهر أوت سنة  ،0224و بتأخر دام سنتني من دخول أكرب
املنافسني ،شركة "جيزي" ،و اليت حتصلت على الرخصة سنة  0227و كونت قاعدة هامة من العمالء ،كما مسح لعا
املوقع االحتكاري خالل السنوات السابقة من تغطية تكاليفها الثابتة ،و هذا ما شكل عدة عراقيل و تداعيات أمام
شركة "موبيليس" سوق اهلاتف النقال ،و ما لبث األمر أن ازداد تعقيدا بدخول متعامل ثالث للهاتف النقال يف أوت
 0224و هم جممع " الوطنية لالتصاالت" األمر الذي تطلب بذل جهود جبارة على كل املستويات الكتساب
حصة معتربة من هذه السوق.
ورغم هذه الصعوبات و التحديات فقد متكنت الشركة من حتقيق قاعدة زبائن مبليون مشرتك سنة  ،0224إال أن
هذه األرقام حسب تصريح الرئيس املدير العام للشركة " و إن كانت مفخرة لنا إال أن زبائننا ليسوا جمرد أرقام حماسبية
للدعاية ،أهنا متثل التزاما لنا و عماال دؤويا من أجل رضا هؤالء و كسب وفائهم من خالل املنتوجات االبتكارية اليت
تقدمها للشركة ".1
و عليه فإن إسرتاتيجيةشركة "موبيليس" ترتكز على أسس التالية:2
 االسرتجاع السريع للحصة السوقية. تطوير اخلربة و حتسني األداء. حتقيق مزايا تنافسية على كل املستويات (اجلودة ،السعر ،اخلدمات). تعظيم األرباح و حتقيق معدل منو مرتفع. اإلسهام يف التنمية الوطنية. .1تصرحيات الرئيس املدير العام املنشور على املوقع اإللكرتوين.
 .2املوقع اإللكرتوين للشركة.www. mobilis.dz:
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 تصميم عروض جديدة. -ابتكار منتجات جديدة.

 رفع عدد حمالت " موبيليس"للتقرب أكثر لزبون. تبين هياكل تنظيمية جديدة بوظائف و أدوات جديدة منها: التسويق اجلغرايف.
 اليقظة و التطلع للمستقبل.
 االتصال.
 التدقيق و اجلودة.
 تطوير املوارد البشرية.
الجدول :1.1تطور عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر( بالمليون):
المتعاملين

موبيليسATM
العدد

جيزيOTA
العدد

النسبة
املؤوية

العدد

النسبة
املؤوية

سبتمرب%74 2.422 0224

0.444

%01

2

%2

0.044

ديسمرب%04 7.711 0224

3.470

%12

%1 2.000

4.000

ديسمرب%30.0 4.020 0220

1.011

%03.0

%72.0 7.411

73.110

ديسمرب%31 1.411 0221

72.037

%02

%74 0.007

02.000

%01 1.711

74.400

%04

%70 4.000

01.111

أكتوبر
0220

النسبة
املؤوية

نجمةWTA

المجموع

المصدر :املوقع اإللكرتوين سلطة ضبط الربيد و املواصالتwww. arpt. dz
من خالل هذا اجلدول ميكن متابعة تطور احلصص السوقية للمتعاملني الثالث كما هو يف األشكال التالية:
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الشكل:2.1تطور الحصص السوقية ( األعمدة البيانية):

7,50%

6%

68,70% 65,40%

70%

14%

8,60% 10,60% 10,90%

50%

55,70% 53,20%

0%

100%
80%

نجمة

86%

60%

حيزي

40%

موبيليس
36%

33,70% 35,90%

26%

23,80%

24%

20%
14%

0%
7

6

5

3

4

2

1

املصدر :من إعداد الطالبتني على ضوء نتائج اجلدول رقم .7.3
الشكل :1.1الحصص السوقية في سبتمبر:2002
0%
14%

نجمة
جيزي
موبيليس

86%

المصدر :من إعداد الطالبتني على ضوء نتائج اجلدول رقم .7.3
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الشكل  :2.1الحصص السوقية في ديسمبر :2002

14%
36%
نجمة
حيزي
موبيليس

50%

املصدر:من إعداد الطالبتني على ضوء نتائج اجلدول رقم .7.3
من اجلدول رقم ( )7.3و األشكال السابقة نالحظ بأن احلصص السوقية قد تغريت ،حيث كانت شركة جيزي
حمتكرة للسوق اجلزائرية بنسبة  %01و اتصاالت اجلزائر بنسبة  %74و ذلك يف سنة  ،0224مث تغريت األوضاع
بعد دخول الوطنية االتصاالت اجلزائر " جنمة" ،حيث انتزعت هذه األخرية من نسبته  %74من السوق يف أواخر
سنة 0221مقابل  %31لشركة "موبيليس" ،يف حني تراجعت حصة أَوراسكوم لالتصاالت إىل نصف حجم السوق
برغم من أن عدد املشرتكني قد ارتفاع.1
 .2أسباب التطور السريع لقطاع الهاتف النقال في الجزائر:
ميكن اعتبار سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر هيكل سوق جممع ألنه يشمل على ثالثة متعاملني يتقامسون السوق فيما
بينهم ،و تتميز هذه األخرية بضغط تنافسي مرتفع ،حيث أن كل منافس يسعى لزيادة حصته يف السوقية ،و تكون
غالبا اقتطاعات من حصص منافسني اآلخرين ،خاصة و أن السوق قاربت حالة التشبع ،حيث صرحت سلطة ضبط
االتصاالت و الربيد يف أكتوبر  0220أن حجم السوق قد بلغ  01.1مليون مشرتك ،2و هذا رقم يقرتب من عدد
سكان اجلزائر.
و ميكن حصر أسباب تطور سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر يف النقاط التالية:
 .1امللحق رقم .72
 .2املوقع اإللكرتوين سلطة ضبط الربيد و املواصالتwww. Arpt .dz
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 اهتمام الدولة بتطوير البين التحتية و من بينها االتصاالت. النمو الذي يشهده االقتصاد اجلزائري. االنتعاش الذي مس قطاع احملروقات و ارتفاع أسعار النفط ،و ارتفاع إرادات الدولة. أمهية قطاع االتصاالت حيث يعترب مكمال للقطاعات األخرى. فتح باب أمام االستثمار األجنيب. التطور التكنولوجي املغري و املذهل الذي عرفه اهلاتف النقال.المطلب الثاني :التشخيص الداخلي لشركة :MOBILIS
نتكلم أوال عن:
 .1تشخيص عام للهيكل التنظيمي لشركة :MOBILIS
من خالل اهليكل التنظيمي للشركة نالحظ أنه ينقسم إىل ثالثة مستويات رئيسية و هي:1
أوال :مستوى القيادة:حيث يتوىل هذا املستوى وضع السياسات و صياغة االسرتاتيجيات العامة للشركة ،كما يتوىل
وضع اإلطار القانوين و اإلجرائي املنظم لكل األنشطة و الوظائف ،و املديريات اجلهوية الثمانية املوزعة على الرتاب
الوطين.
ثانيا :المستوى الوظيفي :و يتضمن الوظائف األساسية للشركة و هي الوظيفة التسويقية و االتصاالت ،اإلدارة
التقنية و اإلمداد ،و املوارد البشرية و العالقات العامة ،املالية ،احملاسبة ،نظام املعلومات ،و نشري إىل أن السياسات و
اإلسرتاتيجية اليت تضعها القيادة و تنفيذها من خالل خمتلف الوظائف عن طريق توزيع املهام و األنشطة على حسب
االختصاصات.2
ثالثا :المستوى الجهوي :و يشمل على مثان مديريات جهوية،حيث تتوزع هذه املديريات لتغطية أكرب قدر ممكن
من الرتاب الوطين ،و تعمل على تنفيذ و تطبيق اإلسرتاتيجية اجلهوية ،و تضمن التحكم يف األوضاع و القرب من
الزبون ،كما تنقل الصورة الشاملة عن مدى جناعة اإلسرتاتيجية إىل اإلدارة العليا ،و متثل املديريات اجلهوية شكل من
أشكال التسيري الالمركزية من خالل تفويض السلطة على جزء معني من السوق ،و يف مقابل ذلك تكون هذه
املد يريات مسئولة على نطاقها اجلغرايف أمام اإلدارة العليا ،و هذا ما ميكن هذه األخرية من معرفة مستوى اإلدارة
جهوية و بالتايل ميكنها حتديد مكامن الضعف و القصور.
 .1مقابلة شخصية مع مدير التسويق اجلهوي لوالية البويرة.
 .2امللحق رقم .23
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.2تشخيص األنشطة و القيم المستحدثة :باالعتمادعلى اجلانب النظري و نتائج املقابالت الشخصية إلطارات
شركة "موبيليس" حناول إعادة ترتيب أنشطة الشركة على حسب منوذج سلسلة القيمة لبوتر حىت نتمكن من حتديد
األنشطة املولدة القيمة و األنشطة املبددة القيمة ،و نشري إىل عملية وضع منوذج لسلسة القيمة لشركة خدمية هي
مهمة معقدة جدا لعدة أسباب منها:
 مهمة حتديد األنشطة األساسي ة و األنشطة الداعمة لسلسة القيمة يتوهلا جمموعة من اخلرباء و االستشاريني معاالستعانة بإطارات الشركة.
 تداخل الوظائف و األنشطة يف الشركات اخلدمية حيث ال جند وظيفة اإلنتاج مستقلة بذاهتا بل تكون مدجمة معالتسويق و التوزيع.
 نقص الدراسات و البحوث و مناذج حول سلسلة القيمة يف قطاع االتصاالت.أوال :األنشطة األساسية:
و ميكن تصنيفها إىل ما يلي:1
إدارة اإلمداد :تشمل كل األنشطة اليت تسعى إىل تزويد الشركة بكل الوسائل الالزمة ألداء نشاطها ،سواء الوسائلإلمتام العملية اإلدارية أو العمليات التقنية و حىت وسائل النقل.
اإلدارة التقنية :تشمل على أنشطة قسم تقنيات الشبكة و كذا هندسة و تطوير الشبكة ،أنشطة مراقبة اجلودة.إدارة التسويق:تشمل أنشطة اإلعالن و اإلشهار ،نقاط البيع و التوزيع املعتمد.خدمة المشتركين :تتضمن كل األنشطة اليت تسعى الشركة من خالهلا إىل التوجه بالعميل من اإلنصات إىلشكاوى املشرتكني ،إصالح األخطاء ،خدمات و إرشادات لكسب رضا العميل.
ثانيا :األنشطة الداعمة:
و هي األنشطة اليت تسهل عمل األنشطة األساسية و ميكن تصنيفها إىل:
البنية األساسية لشركة "موبيليس" :يشمل أنشطة اإلدارة العامة و اجلوانب املالية و احملاسبة و اجلوانب القانونية،باإلضافة إىل عناصر أخرى تشكل البنية األساسية لشركة ،كاهليكل التنظيمي ،الثقافة السائدة يف الشركة فضال عن
الرقابة و نظام التحفيز متبع.
-إدارة الموارد البشرية :تتمثل يف انتقاء املوظفني و كذا تدريبهم من خالل مركز التكوين و الرتبصات حنو اخلارج.

 .1من إعداد الطالبتني على ضوء املعلومات املستخلصة من املقابالت الشخصية و املالحظات امليدانية يف الشركة و اجلانب النظري.
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 إدارة نظم المعلومات :و تشمل استخدام أحدث الربامج التكنولوجية لتسهيل نقل املعلومات بني خمتلف الوظائفو إحداث تنسيق بينها ،أنشطة ترقية العالقات بني األفراد و استغالل املعلومات املتحصل عليها من مركز االتصال
لتحسني خدمة العميل.
و الشكل التايل يوضح سلسلة القيمة لشركة " موبيليس":
الشكل ( )2-IIIنموذج سلسلة القيمة لشركة "موبيليس" : MOBILIS
البنية األساسية للشركة
أنشطة اإلدارة العامة ،املالية ،احملاسبة و اجلوانب القانونية
 تنسيق املشاريع و إدارة العالقات العامة. اهليكل التنظيمي و الثقافة السائدة ،نظم الرقابة و احلوافز.إدارة نظم المعلومات
 إحداث الربامج التكنولوجية ترقية العالقات بني األفراد -االستغالل األمثل ملعلومات مراكز االتصال

األنشطة
الداعمة

إدارة الموارد البشرية
 شروط التوظيف و االنتقاء تدريب و تكوين املوظفني ( مركز /تربصات) رواتب و أجوراإلدارة التقنية هندسة و تطوير الشبكة -مراقبة اجلودة

 اإلعالنعملية التوزيع الرتويج نقاط البيع املعينة -رجال البيع املتجولون  -اإلشهار

إدارة
اإلمداد

األنشطة
األساسية

التسويق+اإلنتاج
المصدر:من إعداد الطالبتني على ضوء املعلومات املستخلصة من املقابالت الشخصية و املالحظات امليدانية يف
الشركة و اجلانب النظري.
المطلب الثالث :تشخيص األسس البنائية للميزة التنافسية في شركة :MOBILIS
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أوال :الكفاءة في شركة :MOBILIS
الكفاءة هي االستغالل األمثل ملوارد الشركة ،و على هذا األساس سنحاول تسليط الضوء على بعض اإلجراءات أو
السلوكيات يف بعض وظائف الشركة و اليت تدعم مفهوم الكفاءة و ذلك لعدة أسباب منها:
 نقص املعلومات املتحصل عليها من خالل املقابالت الشخصية مع إطارات الشركة. عدم جتاوب بعض اإلطارات لتقدمي معلومات حول هذا اجلانب. يعترب جانب الكفاءة من أسرار الشركة اليت جيب كتماهنا عن منافسيها. .1اإلدارة العليا:
تلعب اإلدارة العليا دورا رئيسيا يف حتقيق الكفاءة ،هذا األمر ال ميكن التعامل معه على مستوى كل وظيفة مبعزل عن
األخرى ،و من بني اإلجراءات اليت متكن شركة "موبيليس" من استغالل مواردها بشكل أمثل ما يلي:
 تبين هيكل تنظيمي و وظيفي يسمح بإحداث التعاون بني الوظائف. تسهيل انتقال املعلومات بني خمتلف الوظائف و املديريات اجلهوية. استحداث إدارة متخصصة يف نظم املعلومات ،تضمن االستغالل األمثل للمعلومة حيث متثل املعلومة موردااسرتاتيجيا هاما لشركات االتصاالت.
 .2إدارة الموارد البشرية:
إن إنتاجية العامل متثل أهم احملددات الرئيسية لكفاءة املنظمة و هيكل تكلفتها و من أهم اإلجراءات اليت قامت هبا
إدارة املوارد البشرية يف شركة "موبيليس" و اليت تضمن االستغالل األمثل لقدرات الفرد هي:
 توظيف إطارات شباب متمتعني بالكفاءة و ذلك حىت تتمكن الشركة من استغالل هذه الكفاءات أكرب مدةممكنة ،حيث ميثل األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني  01و  32سنة أكرب نسبة و هي  %30من جمموع املوظفني ،و
هذا املؤشر يدل على سيطرة جانب الشباب يف املوظفني.
 اعتماد على املستوى التعليمي كمعيار آخر للتوظيف يف شركة "موبيليس" ،حيث جند أن  %11من املوظفنيلديهم مستوى جامعي  %00 ،لديهم مستوى ثانوي و  %0لديهم مستوى املتوسط و هؤالء ميثلون اإلطارات
القدمية حيث مت اإلبقاء عليهم نظرا خلربهتم.
 اعت ماد اخلربة املهنية كمعيار آخر يف التوظيف ،حيث يوجد ما نسبته  %30من املوظفني لديهم خربة ترتاوح بنيمخس و عشر سنوات و  %71لديهم خربة ترتاوح بني سنتني و مخس سنوات و  %30لديهم خربة أقل من سنتني.
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 تدريب املوظفني يف شركة " موبيليس" و تكوينهم يف مراكز خاصة بالشركة أو إجراء تربصات ملوظفيها خاصةاجلامعني منهم.1
 تعمل إدارة املوارد البشرية على حتفيز موظفيها من خالل تقدمي رواتب و عالوات و كذا ترقيات على حسبالكفاءة الفردية.
 .1وظيفة التسويق:
من خالل املقابالت الشخصية و املالحظات امليدانية نستنتج أن املسؤولية التسويق يف شركة "موبيليس" ليست
حمصورة بقسم واحد أو مكان ما ،بل إمنا مسؤولية تقع على عاتق كل أفراد الشركة هذا رغم وجود قسم ملمارسة
وظائف عملية التسويق ،كإجراء حبوث ودراسات التسويق و التخطيط ،االتصال الرتوجيي و القضايا املتعلقة بتسعري
اخلدمات ،و اإلعالن و التوزيع ،و نوجز اإلجراءات اليت اعتمدهتا وظيفة التسويق يف شركة "موبيليس" لدعم و لرفع
من كفاءة عملية التسويق يف النقاط التالية:
 تتبىن شركة"موبيليس" إسرتاتيجية تسعريية تقوم على جتزئة السوق إىل شرائح خمتلفة و تراعي من خالل طريقة دفعمثن اخلدمة( خدمات الدفع املسبق و خدمات الدفع البٌعدي).2

 -الرتكيز على اإلعالن و اإلشهار يف مجيع الوسائل سواء كانت املقروءة كاجلرائد و اجملالت أو املسموعة و املرئية

كاإلذاعة و التلفزيون و االنرتنت.
 الرتكيز على الدعاية من خالل إقامة املعارض ،و متويل الندوات و امللتقيات. حتسني كفاءة عملية التوزيع و تسهيل وصول خدمات الشركة للعميل يف أي مكان يف اجلزائر. العمل على اسرتجاع حصتها السوقية ،و هذا ال يتحقق إال باحلد من حتول املشرتكني من منتجات شركة"موبيليس" إىل منتجات املنافسني جيزي و جنمة ،و ذلك من خالل تقدمي بعض االمتيازات و التسهيالت للمشرتكني
القدامى ،فعلى سبيل املثال إمكانية اسرتجاع الرقم و إعادة تشغيله يف أطول فرتة صالحية ممكنة.
ثانيا :جودة الخدمة في شركة :MOBILIS
قبل التطرق إىل جودة اخلدمة يف شركة اهلاتف النقال " موبيليس" يتوجب علينا شرح طبيعة اخلدمة اليت تقدمها
الشركة.

 .1مقابلة شخصية مع مديرة الوكالة التجارية لوالية البويرة.
 .2امللحق رقم .20 ،21
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.7طبيعة الخدمة التي تقدمها شركة :MOBILIS
إن شركة "موبيليس" كأي نظام تسعى من خالل عملية حتويل مدخراهتا املتاحة إىل خمرجات و املتمثلة أساسا يف
خدمات االتصال( اإلرسال و االستقبال) و الذي يأخذ عدة أشكال هي: 1
 مكاملات صوتية. رسائل قصرية .SMS رسائل متعدد الوسائط .MMS اإلحبار يف شبكة االنرتنت .GPRSوميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل:
الشكل:2.1طبيعة خدمة االتصال
خدمة االتصال
الهاتف الثابت
استقبالتعبئة الحساب
جيزي

شركة
مكالما
ت

نجمة
إرسال
الشبكات الدولية

شريحة

SMS
MMS
انترنت

المشتر
ك

المخرجا
ت

شراء

MOBILI
S
تحويل

المدخال
ت

هاتف
نقال

طريقة استعمال المشترك

المصدر :من إعداد الطالبتينباإلعتماد على املعلومات السابقة.
من خالل الشكل نالحظ أن العميل يتحصل على شرحية من شركة" موبيليس" يتضمن رقم هاتف خاص ،لكن
األمر يتطلب من العميل اقتناء هاتف نقال لتشغيل الشرحية و حىت يتمكن املشرتك من إجراء االتصال سواء إرساال
أو استقباال من طرف قد يكون مشرتكا يف نفس الشبكة أو يف شبكات أخرى للهاتف الثابت أو النقال ،و حىت
يتمكن املشرتك من ضمان استمرارية ا التصال عليه تعبئة رصيده من خالل شراء بطاقات التعبئة املعروضة يف السوق،
و تعترب هذه العملية خدمة مكملة للخدمة األساسية.

 .1امللحق رقم .21
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 .2بعض الجوانب المؤثرة على الجودة المدركة لخدمة االتصال:
من خالل ما سبق ذكره عن طبيعة اخلدمة اليت تقدمها شركة "موبيليس" نستنتج أن هناك بعض اجلوانب و العوامل
املؤثرة على اجلودة املدركة من قبل العميل حول خدمة االتصال ،و نسوقها يف النقاط التالية:
 قد يؤدي سوء استعمال العميل للهاتف النقال إىل تكوين انطباع لدى العميل عن تدين جودة اخلدمة املقدمة منشركة االتصال.
 قد يكون هناك عطل يف اهلاتف النقال أو أن العميل ال حيسن استعماله. قد يكون هناك عطل أو مشاكل تقنية لدى الشبكات األخرى ،و العميل قد ال يدرك ذلك و يلقي باللوم علىالشركة االتصال اليت تزوده باخلدمة.
 . 1بعض المعايير المعتمدة في شركة "موبيليس" لتقييم جودة الخدمة المقدمة:
من أهم معايري اليت تعتمد عليها شركة "موبيليس" لتقييم جودة خدمتها ما يلي:1
 نسبة تغطية الشبكة و اليت بلغت أكثر من  %00من الرتاب الوطين. عدد الشكاوى الواردة من املشرتكني حول اخلدمة. نسبة احللول املقرتحة و الناجحة حلل املشاكل اليت تواجه املشرتكني. نسبة التدخالت إلصالح األعطال على مستوى الشبكة.نالحظ أن املعايري اليت تعتمد عليها شركة "موبيليس" تشمل اجلوانب التقنية فحسب ،و هذا خالف ما يبدو من
األهداف املصرح هبا كاحلصول على شهادة ضمان اجلودة ،2ISO 0222حيث أن اإلدارة العليا للشركة تعترب مهمة
حتسني جودة اخلدمة من األولويات ،و كما تبني لنا من خالل املالحظات امليدانية و احلوارات مع خمتلف إطارات
الشركة ،أن موظفي الشركة على اختالف مستوياهتم الوظيفية ليس لديهم تصور حقيقي ملفهوم جودة اخلدمة ،بل
تبقى جمرد شعارات براقة بعيدة كل البعد عن التطبيق العملي و املمارسات اليومية.

 .1مقابلة شخصية مع مدير التسويق اجلهوي لوالية اجلزائر.
 .2امللحق رقم .21
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ثالثا :التحديث في شركة :MOBILIS
على الرغم من أن شركة "موبيليس" تعترب عملية التحديث من بني األسس اليت تقوم عليها إسرتاتيجيا .1إال أننا
نالحظ أن الشركة مل ختصص وظيفة مستقلة بذاهتا للبحث و التطوير و ذلك رغم أمهيتها اإلسرتاتيجية البالغة و قد
اكتفت الشركة بإسناد مهمة التحديث و حتديد املنتجات أو العروض أو أساليب اإلدارة إىل وظائف أخرى حيث
ألصقت مهمة تطوير العروض و اخلدمات بوظيفة التسويق ،يف حني أسندت مهمة توليد األفكار اإلبداعية بإدارة
نظم املعلومات ،كما تركت مهمة تطوير اجلوانب التقنية إىل اإلدارة التقنية،2و هنا ميكننا القول أن شركة "موبيليس"
قد وزعت أنشطة عملية البحث و التطوير على خمتلف الوظائف ،و هذا على خالف ما تقتضيه طبيعة القطاع الذي
يشهد منافسة حادة بني املتعاملني ثالثة ،حيث يتطلب األمر من شركة "موبيليس" مزيدا من االهتمام جبانب
التحديث.
و من بني أهم العروض اليت استحدثتها شركة "موبيليس" و متيزت هبا عن منافسيها هو شرحية موبيليس و كان
هذا منتوج نتيجة شراكة بني شركة "موبيليس" و شركة بريد اجلزائر ،و هو موجه إىل مالكي احلسابات الربيدية
اجلارية( ،)CCPحيث يتم تعبئة حساب اخلط اهلاتفي من خالل االقتطاع من حسابه اجلاري مع إمكانية تزويده
بإحدى بطاقات التعبئة املتوفرة يف السوق.3
و يالحظ من خالل تطور منتجات شركة "موبيليس" أهنا غالبا ما تكون كرد فعل إزاء التحسينات و التحديثات
اليت تقوم هبا شركة "حيزي" و "جنمة" ملنتجاهتا ،قد يكون هذا اإلجراء مقبوال إذا كان من قبيل اليقظة التنافسية ،لكنه
يف نفس الوقت يعترب خطأ اسرتاتيجيا قاتال إذا كانت الشركة دائما تنتظر مبادرة املنافسني لتقوم بردة فعل دفاعية ،بل
على الشركة أن تبادر هي بعروض خاصة هباخللق قيمة معتربة للشركة من خالل االبتكار و التطوير ،كما جيب على
الشركة أن تراعي الفرتة الزمنية بني طرح املنافسني ملنتجات و خدمات جديدة ورد الفعل اإلبتكاريللشركة ألن التأخر
قد يؤثر على احلصة السوقية من خالل تسرب عدد من الزبائن و انسياقهم وراء إغراءات املنافسني ،حيث أهنا
ستكسب عددا من الزبائن اجلدد و ترفع درجة الوالء للعمالء احلالني فيما لو بادرت هي مبنح اإلغراءات قبل
املنافسني.

 .1امللحق رقم .24
 .2مقابلة شخصية مع مدير التسويق اجلهوي لوالية اجلزائر.
 .3امللحق رقم .21
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رابعا :االستجابة لحاجات العمالء في شركة : MOBILIS
و سنتناول يف هذا السياق أهم اجلوانب التنظيمية و اإلجرائية و السلوكية اليت تدعم مفهوم االستجابة للعمالء.
 .1التعرف على العميل:تستوجب عملية التعرف على العميل امتالك الشركة لقاعدة بيانات غنية بكل املعلومات
حول املشرتكني ،حبيث يتم حتديثها بشكل دوري مع إجراء خمتلف التحاليل اإلحصائية حلساب خمتلف املؤشرات ،و
استخالص النماذج و القيام بالتنبؤ.
و فيما خيص شركة "موبيليس" ميكن القول أهنا ال متلك نشاطا متكامال للتعرف على العميل ،و كما يتعلق
بقاعدة بيانات العمالء ،فال توجد هناك قاعدة بيانات شاملة و موحدة ،فحسب مدير التسويق لشركة "موبيليس"
فإن إدارة التسويق ال متتلك سوى قاعدة بيانات شاملة مبشرتكي الدفع ألبعدي ،وذلك الرتباط هذه الفئة بالفاتورة،
حيث يتمتق ييد كل املعلومات املتعلقة باملشرتك ،أما فيما خبص مشرتكي الدفع املسبق يف ظل الفوضى اليت متيز سوق
اهلاتف النقال رغم أن سلطة الضبط تنص على إلزامية االكتتاب إال أن هناك خرق واضح للقوانني من طرف
املوزعني ،حيث يالحظ أن الشرائح الدفع املسبق سواء كانت لشركة "موبيليس" أو املتعاملني اآلخرين ،فإهنا تباع على
األرصفة ،أي أن كمية هائلة من املنتجات االتصالية يتم تداوهلا يف القطاع غري الرمسي ،إال أن املسؤولية تقع على
عاتق متعاملي اهلاتف النقالبسبب قيامهم بعملية الرقابة على املوزعني.
و ميكن القول أن قاعدة البيانات الوحيدة يف شركة "موبيليس" هي تلك اليت ميتلكها قسم التقنيات الشبكية ،إال
أنه يغلب عليها الطابع التقين ،و ال تصلح للعملية التسويقية فهي تشمل فقط على أرقام اهلواتف دون هوية
املشرتكني ،و الفائدة التسويقية من هذه القاعدة التقنية يف كوهنا تسمح مبتابعة املعلومات املتعلقة بالرصيد ،مدة
الصالحية ،و الكثافة االتصالية خالل اليوم ،و حتديد رقم األعمال ،تسمح هذه املعلومات إن مت استغالهلا مبساعدة
إدارة التسويق على التحكم يف التسعري و االمتيازات و التخفيضات املمنوحة لكل حساب ،و حتديد الفرتة الزمنية من
اليوم املالئمة للعروض الرتقوية و التخفيضات.
 .2تجزئة العمالء :تقوم شركة "موبيليس" بتجزئة عمالئها إىل:1
 مشتركي الدفع المسبق :و هم املشرتكون يف إحدى خدمات الدفع املسبق سالفة الذكر و ميثلون نسبة %01من عمالء الشركة.

 .1املوقع اإللكرتوين سلطة الضبط للربيد و املواصالتwww. Arpt.dz :
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 مشتركي الدفع اآلجل :و ميثلون نسبة  %4من العمالء و أغلبهم من املؤسسات ،1و نظرا لنقص املوجود يفقاعدة بيانات املشرتكني كما أشرنا ،فإنه ال ميكن االعتماد عليها إلجراء جتزئة دقيقة لعمالء الشركة ،و تقوم شركة
"موبيليس " بتعويض هذا النقص من خالل االستفادة من األحباث و الدراسات اليت تقوم هبا سلطة الضبط بشكل
دوري و اليت تتضمن إحصائيان حول مشرتكي اهلاتف النقال لكل متعامل على حدى و توزيعهم حسب اجلنس،
السن ،الدخل الشهري ،املهنة ،املستوى التعليمي ،احلالة املدنية باإلضافة إىل التوزيع اجلغرايف للمشرتكني ،مدة و نوع
العقد و كل هذه املعلومات تعترب ضرورية للقيام بتصنيف العمالء على حسب معايري متعددة من أجل حتديد قيمة
كل فئة بالنسبة للشركة و بالتايل طرح العروض املالئمة و اليت تليب حاجات كل صنف من العمالء.2
 .1اإلصغاء للعميل:إن اإلصغاء اجليد إىل ما يقول العميل يعترب مصدرا ذهبيا للمعلومات اليت متكن الشركة من
إدراك حاجات و رغبات العمالء املشبعة و غري مشبعة و املشاكل املطروحة و حىت اقرتاحات العمالء لتحسني جودة
اخلدمة ،و من هذا املنطق ميكن للشركة أن تضع هذه املعلومات يف اعتبارها عند صياغة اسرتاتيجياهتا.
و فيما خيص شركة "موبيليس" فإن الوسيلة الرئيسية لإلصغاء إىل العمالء هي مركز االتصال ،و الذي يعترب وسيلة
اقتصادية فعالة ،أن الشركة تستمد عربه املعلومات من العمالء يف الوقت احلقيقي ،مما يسمح باختاذ اإلجراء
التصحيحي أو التحسيين املناسب ،ك ما ميكن للمشاركني من خالل االتصال مبصلحة خدمة الزبائن سواء لطلب
خدمة أو تقدمي شكوى أو اقرتاح حول اخلدمات.
باإلضافة إىل مركز االتصال تقوم شركة " موبيليس" باستطالعات دورية آلراء مشرتكيها للوقوف على جوانب الرضا
على املنتجات و اخلدمات ،و ملتابعة التطورات احلاصلة على مستوى حاجات و متطلبات الزبائن.
 .2إدارة شكاوى المشتركين :لقد متحورت شكاوى حول مشكلة التغطية و ضعف إشارة الشبكة مما يتسبب يف
إنقطاعات متكررة للمكاملات اهلاتفية  ،و لقد سعت شركة " موبيليس" حلل هذه املشكلة التقنية و توصلت إىل
تنصيب شبكة ذات جودة عالية نسبيا ،حيث وتغطي معظم مناطق الوطن ،حيث حققت تغطية أكثر من %02
سنة  ،0221بفضل استثمارات الشركة و شراكتها مع شركات أجنبية ذات خربة يف جمال الشركات.

 .1امللحق رقم .72
 .2مقابلة شخصية مع مدير التسويق اجلهوي لوالية اجلزائر.
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و حسب تقرير سلطة الضبط سنة  0220فإن  %00من الزبائن املتصلني مبصلحة خدمة الزبائن يقدمون
شكوى خبصوص الفوترة ،1و هي نقطة جد مهمة ألهنا متس مصداقية الشركة كلها ،و غالبا ما يتهم الزبائن الشركة
بأهنا تسرق أمواهلم و تزوير أرصدهتم اهلاتفية ،و ترجع هذه التهم لعدة خلفيات نذكر منها:
 تراكم الشعور بعدم الثقة يف املؤسسات العمومية الذي تولد عرب الزمن لدى املواطن اجلزائري. إحداث االحتيال خالل شهر أكتوبر  0220اليت تعرض هلا مشرتكو الدفع املسبق ،عند اقتناءهم لبطاقات تعبئةمستعملة تلقت الشركة "موبيليس"  0022شكوى هبذا اخلصوص.
 أغلب العمالء ليس لديهم معرفة كافية عن طريق الفوترة أو نوع التسعرية املتبعة. سوء التعامل مع شكاوى املشرتكني و عدم حتمل املسؤولية يف معاجلة بعض املشاكل.و بناء على ما سبق ميكن القول أن أسلوب معاجلة الشكاوى على مستوى الشركة على مستوى شركة "موبيليس"
تشوبه بعض النقائص و نقاط الضعف تستدعي إعادة النظر فيه جلعله أكثر صرامة و فعالية ،و ذلك ألن شكاوي
العمال ء تشكل فرصة لتحقيق رضا العميل و والءه إن أحسنت الشركة معاجلتها مهما كلفها األمر ،كما قد تشكل
هتديدا لسمعة الشركة إن قابلتها باإلمهال و عدم حتمل املسؤولية.
 .5خدمة العمالء :ترتكز خدمة املشرتكني يف شركة "موبيليس" على النقاط التالية:2
 توظيف متخصصني يف جمال اهلاتف النقال من أجل املعاجلة السريعة لشكوى املشرتكني. تصميم عروض بسيطة تكون سهلة االستعمال من طرف العمالء. التحسني املستمر ملنتجاهتا ،خدماهتا و التكنولوجيا املستعملة. االستجابة جلميع الشكاوي و يف كل األوقات. التسهيالت يف طرق التسديد عن طريق الربيد و بطاقات التعبئة. االمتيازات و اخلدمات املدرجة ضمن الشرائح املختلفة. تقدمي عدة خدمات و إشارات على مستوى مركز االتصال أو على مستوى نقاط البيع و حمالت "موبيليس" ووكاالهتا التجارية.
 .1املوقع اإللكرتوين سلطة الضبط للربيد و املواصالتwww. Arpt.dz :
 .2امللحق رقم .20 ,21
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 .2متابعة معدل رضا المشتركين و والئهم للشركة :تقوم إدارة التسويق لشركة "موبيليس" بإعداد دراسات و
استبيانات لعينات من زبائنها بشكل دوري ،لتحديد جوانب الرضا و عدمه ،و متابعة تطور معدل الوالء للشركة،
كما حترص على أن تكون متيقظة إزاء حتركات منافسيها ،و مواكبة العروض االبتكارية اليت تطرحها الشركات املنافسة
"جيزي" و "جنمة" لضمان عدم حتول عمالئها عن خدماهتا.
و قد بينت نتائج تقرير سلطة ضبط للربيد و املواصالت أن أزيد من  %00من املشرتكني ال يفكرون يف تغيري
املتعامل إال يف حالة دخول متعامل جديد ،1و هذا يعين أن نصف املشرتكني أوفياء ،لكن هناك حتد مفروض على
إد ارة التسويق و هو رفع من معدل الوالء خاصة أن هؤالء املشرتكني عربوا عن استعدادهم لتغيري املتعامل يف حالة
دخول منافس أخر ،و هذا ما حدث بالفعل سنة 0224عندما مت منح الرخصة الثالثة "الوطنية لالتصاالت" و اليت
دخلت حبملة تسويقية و تروجيية مكثفة و خبدمات إبتكارية مغرية ،و هذا من شأهنا استقطاب شرحية واسعة من
عمالء املنافسني و ختفيض درجة والئهم.
 .7استخدام التكنولوجيات لتحقيق االستجابة للعميل :و من أهم التكنولوجيات اليت استعملتها الشركة االنرتنت
و مركز االتصال.
 شبكة االنترنت:حيث استغلت الشركة هذه التكنولوجيا من جانبني ،اجلانب األول استعملت االنرتنت كخدمةمقدمة و ذلك بعد تدشني أول شبكة جتريبية للجيل الثالث ( )G3من اهلاتف النقال يف ديسمرب  0224و بعد
ذلك قامت شركة "موبيليس" بعرض خدميت االنرتنت  GPRS/MMSحتت اسم  mobi+و كان ذلك يف
شهر فيفري .20220
أما اجلانب الثا ين فقد استعملت الشركة االنرتنت كقناة تسويقية من خالل موقعها اإللكرتوين ،3و الذي ساهم
بشكل كبري يف ترويج للشركة ،حيث يعرض تعريفا مفصال بالشركة و سياستها و ثقافتها ،كما يشتمل على عرض
ملنتجاهتا و خدماهتا ،و من خدمة الفاتورة االلكرتونية.4

 .1املوقع اإللكرتوين سلطة الضبط للربيد و املواصالتwww. Arpt.dz :

 .2امللحق رقم .20

.3املوقع اإللكرتوين للشركةwww.mibilis.dz:
 .4امللحق رقم .20
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و عن استعمال املوقع يف التجارة اإللكرتونية ،و حسب مدير التسويق فهو مرتبط بالنظام املايل واملصريف اجلزائري،
و مدى انتشار و استعمال شبكة االنرتنت و النمط االستهالكي  ،فضال عن املستوى املعريف للزبون اجلزائري مل
يستوعب و يتحكم بعد يف استعمال هذه التكنولوجيا.
 مركز االتصال :تضع شركة "موبيليس" مركز االتصال خبدمة الزبون لإلصغاء للمشرتكني و هو مفتوح من الساعةالثامنة صباحا إىل التاسعة ليال  ،يوظف املئات من املستشارين ذوي الكفاءة يف اجملال ،على استقبال مكاملات الزبائن
و تقدمي استشارات و حلول للمشكالت اليت يواجهوهنا ،و ميكن االتصال على األرقام التالية:


الرقم  111من خالل رقم "موبيليس" أو الرقم  212 .112111من خالل خط هاتفي آخر ،و هذا
بالنسبة ملشرتكي الدفع اآلجل.



أما مشرتكي الدفع املسبق فيمكنهم االتصال بالرقم  000من خط "موبيليس" أو الرقم 212 .122000
من أي خط هاتفي آخر.

لكن رغم األمهية اإلسرتاتيجية ملركز االتصال يف قطاع اهلاتف النقال إال أنه عرف تأخرا كبريا حيث أنه مل يصبح عمليا
إال يف شهر فيفري .0224
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خالصة الفصل الثالث:
من خالل هذا الفصل ميكن القول أنه متت حماولة إسقاط اجلانب النظري على شركة للهاتف النقال تنشط يف
ظل حميط تنافسي ،و ذلك من خالل إجراء عملية تشخيص مشلت احمليط اخلارجي للشركة ،و بعض اجلوانب
الداخلية اهلامة و ذلك وفقا للمصلحة اليت يقتضيها البحث  ،و ميكن الوقف على مجلة من املالحظات و النتائج:


لقد تسبب الفراغ الفاصل بني فتح سوق االتصاالت يف اجلزائر ،مبوجب قانون رقم  ،0223 /23و إنشاء
فرع "موبيليس" يف أوت  ، 0223يف تضييع الشركة فرصة كبرية يف احلصول على حصة سوقية معتربة و أن
حتقيق الريادة يف هذه السوق يف هذه السوق.



إن ثقافة الشركة النابعة من تراكم املوروث الثقايف للمؤسسة العمومية اجلزائرية بصفة عامة ،قد أثرت سلبيا
على العديد من األنشطة و املمارسات  ،و هذا ما أدى إىل عرقلة سري اإلسرتاتيجية التنافسية للشركة يف ظل
احتدام املنافسة.



تنطوي سلسلة القيمة لشركة "موبيليس" على األنشطة األساسية و تشمل أساسا على كل األنشطة الوظيفية
التسويقية ،و كذا األنشطة الداعمة كالقيادة و نظام املعلومات و املوارد البشرية.



أمافيما خيص ركائز امليزة التنافسية فنوجزها يف النقاط التالية:
 إن حتقيق الكفاءة يف شركة "موبيليس" يتضح جليا يف بعض املمارسات و اإلجراءات يف كل من اإلدارةالعليا و املتمثلة أساسا يف إحداث التنسيق و التعاون بني خمتلف الوظائف ،إدارة التسويق و إدارة املوارد
البشرية ،و هذا على حسب ما توفر من معلومات.
 تنحصر جودة خدمة االتصال يف الشركة يف بعض اجلوانب التقنية فضال عن كوهنا جمرد شعارات براقة دونواقع عملي.
 رغم أمهية عملية التحديث و التطوير يف قطاع االتصاالت ،خاصة يف ظل هذه املنافسة الشرسة ،إال أنشركة "موبيليس" ال متلك إدارة مستقلة للبحث و التطوير ،و هذا األمر من شأهنا أن يؤدي إىل قصور فادح
يف جانب التطوير و التحديث و بالتايل هتديد احلصة السوقية للشركة.
 هناك بعض اإلجيابيات تدعم حتقيق االستجابة حلاجات العميل لكنها ال تقبل السلبيات املوجودة خاصةعدم امتالك الشركة لقاعدة بيانات تسويقية متكاملة و كذا النقائص املوجودة على مستوى إدارة شكاوى
العمالء.
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