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 :توطئـــــــــــــــــــــة
و  يف ظل عودلة االقتصاد و انفتاح االسواق الدولية وزيادة حدة التنافس الدويل بني الشركات  

الصناعية تواجو حتديات كبرية من بني اىم ىده التحديات كيف ادلؤسسة  أصبحتالصناعية  ادلؤسسات
اخرتاق  إلمكانيةسواق ال ي تشلهاا و السع  تصل ادلؤسسة اىل بناء ميزة تنافسية وتعزيز دورىا يف اال

 تضمنمن خالل اتباع اسرتاتيجية  إال يتأتى ىاا اذلد  ال نيجديدة خارجية أخرى يف ح أسواق
و قد استمرارية ىاا اذلد  وتتمثل اسرتاتيجية حتسني جودة ادلنتوج و كفاءتو من أىم االسرتاتيجيات 

الدارة وىو ما يطهق عهيو اجلودة الشامهة اذ تصدر ىاا تتعدى ادلنتوج لتصل اىل طرق التنظيم و ا
 هق بادلؤسسة الصناعية و ادائاا .ظم الدراسات احلديثة و خاصة ما تعادلوضوع مع

 سية التالية:يمن ىنا نستطيع طرح االشكالية الرئ

صناعية ادلؤسسة ال أداء ودعم يف حتسنيكإسرتاتيجية ىو دور اجلودة الشامهة و اىل أي مدى تساىم   ما
 و تعزيز مركزىا التنافس ؟

 ولتبسيط الدراسة نستطيع طرح االشكاليات الفرعية التالية:

 اجلودة الشامهة ؟  ى ما 

   اجلودة الشامهة وكيفية التوصل الياا؟اسرتاتيجية ما ى 

   ؟االسرتاتيجيات الصناعية و كيف تؤثر عهى التنافسيةماى 

  ؟وأداءىا  ادلركز التنافس  لهمؤسسة الصناعية ة الشامهة عهىاجلود اسرتاتيجيةماى  نتائج تطبيق 

 التالية: الفرضياتقدم السابقة الاكر ن التساؤالتعهى  لإلجابةو  

  ؤسسة الصناعيةمن بني اسرتاتيجيات ادل اسرتاتيجيةاجلودة الشامهة. 

 ىناك عالقة اجيابية بني احلصول عهى شاادة االيزو و تطبيق نظم اجلودة الشامهة 

 حلاليةا األسواقو البقاء يف  ىناك عالقة اجيابية بني احلصول عهى شاادة االيزو. 

  اجلودة الشامهة و التنافسية إسرتاتيجيةىناك عالقة اجيابية بني تبين 
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 اجلودة الشامهة بطرق عهمية و اسس سهيمة يف ادلنشآت الصناعية لتحقيق  استخدام يؤدي
 الكفاءة ادلطهوبة.

  و االىدا  ال ي تسعى عالية و اسعار معقولة ىناك عالقة طردية بني منتجات تتمتع جبودة
 الياا ادلؤسسة و عمالءىا.

 االسباب الذاتية لدراسة املوضوع: .أ 

 االىتمام و ادليول الشخص  لزيادة معرفة ادلوضوع زلل الدراسة و توسيع الرصيد ادلعريف. 

 إطارهكرة يف وع ضمن االختصاص ادلقدمة ىاه ادلا اندراج ادلوض. 

 ادلستخدمنيالعمال من الدراسة و توسيع معار   ةاالستفادة ادليداني. 

 االسباب املوضوعية للدراسة: .ب 

 خاصة مع دخول ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف اقتصاد السوق  ةمام دراسةال هكون ىا
و بالتايل زيادة حدة  "OMC " ومشروع انضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية لهتجارة

 ادلنافسة.

  ن و تطهعو دلنتجات ذات جودة عالية و اسعار معقولةزيادة وع  الزبو. 

 تطوير و إبداع التطور التكنولوج  السريع يف شىت اجملاالت و القطاعات و دوره يف 
 .ال ي تزيد من احتكارات الشركات ادلسيطرة عهياا اسرتاتيجيات التمييز

  ين مركز ريادي يف السوقكأحد أىم االسرتاتيجيات ادلتبعة لتكو الشامهة   إبراز و دراسة اجلودة. 

 الدراسة: أمهية .ج 

تكمن أمهية الدراسة من خالل ما متهيو متطهبات ادلنافسة الدولية  ال ي تفرضاا التحوالت احلالية 
لالقتصاد العادل  و االنفتاح االقتصادي الاي تتبناه اجلزائر و ىو ما يدفع مؤسساتنا الوطنية لالحتكاك 

االستفادة من األحباث و التطورات احلديثة يف رلال االقتصاد ذلك باخلربات و التجارب الدولية و 
لتحسني فعالية ادلؤسسة اجلزائرية و أدائاا وتطوير ادلنتجات الوطنية و تعزيز جودهتا يف السوق احمله  

لك من وذ أوال مث ادلنافسة اخلارجية لتحقيق مزيد من األرباح و االنتشار اجللرايف لهمنتوج اجلزائري.
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يف التصنيع و التسويق واإلدارة خالل ما تتطهبو السوق الدولية من متتع ادلنتجات ادلنافسة هبا من جودة 
 ما يدعى اجلودة الشامهة. أو

 أهداف البحث: .د 

 زلاولة إبراز األداء األمثل لهمؤسسة الصناعية.  

 ادلؤثرة عهى التنافسية الصناعية و اذليكهية معرفة اجلوانب النوعية. 

 ىيكل السوق و ادلؤسسة خاصةرفة نتائج إتباع إسرتاتيجية اجلودة عهى مع.   

 إعطاء مرجع يعتمد عهيو الحقا من قبل ادلؤسسات االقتصادية لرفع فعالية األداء. 

  رلال اذلندسة الصناعيةيف االستفادة من التجارب وتدارك األخطاء. 

 دراسات سابقة: .ه 

درست موضع  األحباثمعظم  أننجزة يف ىاا اجملال تبني ادل ادلاكراتبعد االطالع عهى البحوث و   
 مثل: اجلودة الشامهة إما من وجاة نظر شامهة أو من مقاربة تسيريية

عاليل  من اعداد الطالبة اجلـودة الشـامهة ومواصفـات اإليـزو يف تنافـسية ادلؤسـسة ةأمهيـ كرة حتت عنوانما 
طرحت مناقشة االشكالية التالية ماى  امهية ال ي  سكرة،جامعة ب 2004/ 2003مهيكة ، ماكرة ماجستري 

  اجلودة الشامهة و مواصفات االيزو يف تنافسية ادلؤسسة؟

تعتبـر اجلـودة أىم وسيـهة  جلـاب الزبـائن وادلستاهكني ، وتعزيز  و قد توصهت الدراسة اىل النتيجة التالية:
عى العـديـد من ادلؤسـسات وقد جلـأت القدرة التنافسية لهمؤسسة ، ألجل ذلك فقد أصبحت مس

لتعمـيماا عهى مجيـع نشاطـاهتا ووظائفاا بدل الرتكيز عهى جودة ادلنتوج الناائ  فقط ، وذلك بتبيني ما 
يسمى باجلودة الشامهة، كما جلأت إىل اعتماد خصائص تقنية عادلية لهجودة يف ادلنتجات ال ي تقدماا 

العادلية، بإتباع ما يسمى بادلواصفات الدولية لإليزو، وىاا ما يبني  لك  متكناا من الدخول إىل األسواق
  .أمهية كل من اجلودة الشامهة ومواصفات اإليزو يف تنافسية ادلؤسسة

 مثل ع و ادلرتبطة بادلوض ألخرىا لبعض الدراساتاضافة 

 ماكرةعهماوي امحد، من إعداد دور الثقافة التنظيمية يف تطبيق ادارة اجلودة الشامهة يف ادلؤسسة االقتصادية، 
 2010ماجيستري، ورقهة، 



ــاملقدم                                                                                       ةـــة العامــ

 د 

 

ماكرة ماجيستري، جامعة شيقارة ىجرية، من إعداد  االسرتاتيجية التنافسية ودورىا يف أداء ادلؤسسة ،
 2005اجلزائر، 

صناعية فاخلوض فياا   إسرتاتيجية مقاربة ه اإلشكالية ى  منلدراسة ال ي أنا بصدد طرحاا يف ىاا لكن
الضوء عهى  إلقاء تبسيطة. ذلاا ارتأي تعار يفو  إشاراتيكون  أن إال إليااكان ضئيال و مل يتطرق 
 صناعية أي دراسة موضوع اجلودة الشامهة  و دوره عهى اذليكل و األداءالنظر الىاا ادلوضوع من وجاة 

 .و دلك باعتباره كإسرتاتيجية من االسرتاتيجيات التنافسية 

   املنهج املستخدم: .و 

الوصف  التحهيه  و دلك ما يالءم الدراسة حيث اعتمدنا عهى  اعتمدنا يف دراستنا عهى ادلناج  
اجلانب الواقع  من  إلبرازاجلانب التحهيه  يف شرح اجلانب النظري من الدراسة و اجلانب الوصف  

 .الدراسة، من خالل دراسة احلالة كما اعتمدنا عهى بعض األدوات اإلحصائية لتحهيل ادلعطيات الكمية

  هيكل البحث: .ز 

 ثالثة فصول: إىلاإلحاطة التامة مبوضوعنا قمنا بتقسيمو  من اجل

والتحهيل التنافس  لهمؤسسة الصناعية،  إىل االسرتاتيجيات العامة لهتنافسفيو  وأتطرق األولالفصل 
واىل حتهيل أداء ادلؤسسة الصناعية يف ظل  ماىية اجلودة الشامهة و التطور التارخي  ذلاويف الفصل الثاين 

تيجية اجلودة الشامهة و التحهيل التنافس  ذلده االسرتاتيجية، أما الفصل االخري فيشمل تطبيق اسرتا
زلاولة و  غرداية ALFAPIPE احلهزونية نابيبلأل الوطنية  ؤسسةادلى   ؤسسة وطنيةدلدراسة حالة 

 .اجلانب النظري عهى الواقع ابراز
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 :تمهيــــــــــــــــــــــــــــد

ىي  األساسيةخلف وضعا جديدا جوىره و صفتو  األعماليف جمال  اإلقليميةتسارع التحوالت الدولية و  إن  
يف  أدائهابناء وتنمية  إىلحتديا يواجو املؤسسات الصناعية اليت ترمي  األخريةو تعترب ىذه  األسواقاملنافسة يف 

ومواجهة حتديات البيئة فان املؤسسة تسعى ملراجعة نشاطاهتا من  األىدافالبيئة اليت تعمل هبا و لتحقيق ىذه 
رؤية بعيدة  و متوين و توزيع بغرض التعرف على الوضع التنافسي للمؤسسة و لتحقيق ىذا البد من امتالك إنتاج
املستقبلية و ضمان استمرارية عملها  األرباحبل جيب حماولة حتقيق احلالية  األرباح إىلالنظر فقط  إذ ال جيب األمد

 التنافسية  األسواقيف 

الذي أصبح أداة يف يد املؤسسات ويف ظل ىذه التحوالت و التطورات و الغايات ظهر الفكر االسرتاتيجي 
وفقا لدلك و قد ظهر  األمداملعاصرة و الذي ىو عبارة عن دراسة و حتليل متغريات البيئة و بناة خطط طويلة 

بتأثريات احمليط على املؤسسة و العالقة العكسية  اىتمواالعديد من املفكرين و الباحثني يف ىذا اجملال و الدين 
 االسرتاتيجيفقد ابرز مفهوم التحليل  M.Porterيف ىدا اجملال ميشال بورتر  مأشهرىمنهم و  نذكر أيضا

التنافسي من خالل حتليل نقاط القوة والضعف للمؤسسات الصناعية و حتليل الفرص و التهديدات للمحيط 
ىا مسا ةيأساساملناسبة لكل حالة من ىذه احلاالت وقد وصف ثالث اسرتاتيجيات  اإلسرتاتيجيةبدلك يتسىن بناء 

 .االسرتاتيجيات العامة للتنافس

 و سنحاول من خالل ىذا الفصل توضيح كل من املفاىيم التالية:

 اإلسرتاتيجية 

 املنافسة و التنافسية 

  أدواتوالتحليل االسرتاتيجي و 

 يوضح و حناول حتليلها حتليال ومن مث نلقي الضوء على ابرز االسرتاتيجيات التنافسية العامة اليت جاء هبا بورتر
 مكامنها النظرية و اإلسرتاتيجية.
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 االسرتاتيجيةادلبحث األول: مفاهيم أساسية حول 

سنحاوؿ يف ىذا ادلبحث التعرؼ اىل ادلصطلحات و ادلفاىيم ادلختلفة لالسًتاتيجية و ادلداخل الفكرية اليت عرفتها 
وسلتلف  كل حسب مفهومو لالسًتاتيجية، اضافة اىل التطور التارخيي لتخطيط وتطبيق االسًتاتيجيات ادلختلفة

 .   ا و مراحل تطبيقهامستوياهت

 ادلطلب األول: تعريف اإلسرتاتيجية

اليت تعٍت فنوف احلرب و إدارة ادلعارؾ  « strategos »للكلمة اليونانية "اسًتاتيجوس"  إسًتاتيجيةترجع كلمة 
الفن  أهناعلى  « oxford »ختطيط و توجيو للعمليات العسكرية لذلك عرفها قاموس  أهنا إليهاحيث كاف ينظر 

 (1)دلستخدـ يف تعبئة و حتريك ادلعدات احلربية مبا ديكن من السيطرة على ادلوقف والعدو بصورة شاملة.ا

و غَت قابلة للتجزئة ىدفها تكوف مسؤولة عن رلموع احلرب ككل  أهناو تتميز اإلسًتاتيجية عن التكتيك يف كوف 
 (2)يف عملية اشتباؾ معينة.يداف ادلعركة التكتيك يعٍت حركة القوى يف حضور العدو مب أفبينما صلد  النصر،

 يف وقتنا ىذا فقد انتقل ىذا ادلفهـو من ادليداف العسكري إىل ادليداف االقتصادي و ميداف األعماؿ. أما

 أمهيةومن الناحية اللغوية ديكن تعريف كلمة اإلسًتاتيجية بأهنا خطة أو سبيل للعمل الذي يتعلق جبانب عمل ديثل 
 (3)كل.دائمة للمؤسسة ك

لكن ىدا ادلفهـو ال يعكس اجلانب العلمي لإلسًتاتيجية حيث ال ديكن دائما حتديد تلك األعماؿ ذات األمهية 
 الدائمة للمؤسسة  ككل .

و نظرا لتعدد ادلشارب الفكرية و وجهات النظر للباحثُت فقد تعددت التعارؼ حسب و جهة نظر الباحث الذي 
 حيث نورد بعضها يف التايل: قدـ ىذا التعريف و توجهو الفكري 

خلق درجة من  تضمناإلسًتاتيجية ىي خطط و أنشطة ادلؤسسة اليت يتم وضعها بطريقة : إداريةمن وجهة نظر 
 (4).ة و ذات كفاءة عاليةالتطابق بُت رسالة ادلؤسسة و أىدافها و بُت الرسالة البيئية اليت تعمل هبا بصورة فعال

                                                             
 18 -17ص ص   ,1, ط1999عبد احلميد عبد الفتاح ادلغريب,اإلدارة اإلسًتاتيجية )ادلواجهة حتديات القرف احلادي و العشرين(, رلموعة النيل العربية,القاىرة , -1
 12,ص 1,ط2001دي عدوف, اإلدارة والتخطيط اإلسًتاتيجي,ديواف ادلطبوعات اجلامعية , اجلزائر,ناصر دا -2
 13, ص 2000دار وائل للنشر , عماف , صالح حسن احلسيٍت, اإلدارة اإلسًتاتيجية, -3
  نفس ادلرجع السابق -4
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سًتاتيجية ىي القوة الوسيطية بُت التنظيم و البيئة و أاماط متالئمة يف رلموعة من أما من وجهة نظر تنظيمية: فاإل
األداة اليت تستخدمها ادلؤسسة للتكيف  إال, ذلذا فاإلسًتاتيجية ىنا ما ىي (1)القرارات التنظيمية اليت تتعلق بالبيئة 

 مع بيئتها من خالؿ رلموعة من القرارات اليت تتخذىا اإلدارة. 

 لتعاريف سلتلفة نوردىا يف التايل:إضافة 

  اإلسًتاتيجية ىي رلموع التوجهات ألنشطة ادلؤسسة يف ادلدى الطويل ، وىي هبذا تسعى للحصوؿ على
ميزة تنافسية انطالقا من تعبئة ادلوارد يف زليط متغَت هبدؼ تلبية حاجيات السوؽ ورغبات سلتلف 

 )2(ادلؤثرة يف ادلؤسسة. األطراؼ

  ادلؤسسة يف زليط بيئتها  إلدخاؿي رلموع القرارات اليت تعمل على توفَت الشروط ادلناسبة ىاإلسًتاتيجية
 (3)و ىذه العملية تعترب عملية شاملة

  و يعرفهاchandler  على ادلدى الطويل وىكذا ىي  األساسيةىي حتديد ادلؤسسة ألغراضها و أىدافها
  (4).جل حتقيق األىداؼتوافق عمليات ادلؤسسة و ختصيص ادلوارد الالزمة من أ

  و يعرفهاjauch & gleuck 1988  بأف اإلسًتاتيجية ىي خطة موحدة و شاملة و متكاملة تربط
ادلنافع اإلسًتاتيجية للمؤسسة بالتحديات البيئية و اليت تبٍت لتأكيد حتقيق األىداؼ األساسية للمؤسسة 

 (5)من خالؿ  التنفيذ ادلناسب من قبل التنظيم.

 ىي قرارات ىامة و مؤثرة تتخذىا ادلؤسسة لتعظيم قدرهتا على االستفادة  اإلسًتاتيجية ر أفآخ يرى فيما
مبا تتيحو البيئة من فرص و لوضع أفضل الوسائل حلمايتها شلا تفرضو البيئة عليها من هتديدات و تتخذ 

  (6)على مستوى ادلؤسسة و مستوى وحداهتا اإلسًتاتيجية و كذلك على مستوى الوظائف.

 ظروؼ البيئة الداخلية  االعتباربعُت  يأخذيعتمد التحرؾ ادلرحلي الذي  إداريىي أسلوب  إلسًتاتيجيةا
حتقيق  إىل)نقاط القوة و الضعف( و عناصر البيئة اخلارجية ) الفرص و التهديدات ( و الذي يسعى 

 (7).األمدين ادلتوسط و الطويلأىداؼ و غايات ادلنظمة يف 

                                                             
 13صالح حسن احلسيٍت، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

2 -Gerry JOHNSON ,hevan scholes ,stratégique publi-union, paris, 2000, P27 
3 -Phippe LORIMO Jeun-Claude Tarondeau , de stratégie aux processus stratégique , revue francais de gestion , 

N° 117 , 1998 , P11 
4 -Michel Weill , le management ( la pensée , les concepts , les faits ), Armand colin , paris , 2001 , P106 

 15صالح حسن احلسيٍت، مرجع سبق ذكره، ص - 5

 11، ص1999زلمد أمحد عوض، االدارة االسًتاتيجية )االصوؿ و االسس العلمية(، الدار اجلامعية ، االسكندرية،  - 6
  21، ص2، ط2004ر و التوزيع، عماف ،زلمود جاسم الصميعي ، اسًتاتيجيات التسويق) مدخل كمي حتليلي( ،دار حامد للنش - 7
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  و يرى(Boseman/Phatak 1989 ) ىي بذلك تشمل على حتديد البدائل  اإلسًتاتيجية
ديل أو بلتحقيق األىداؼ التنظيمية و تقومي تلك البدائل باستخداـ معايَت معينة و اختيار ال اإلسًتاتيجية

 (1)أىدافها الرئيسية.رلموعة البدائل اليت توصل ادلؤسسة ضلو حتقيق 

 ( يف حُت تعرفها رلموعة بوسنت االستشاريةBCG بأهنا خطة الستخداـ أو ختصيص ادلوارد ادلتاحة )
  (2)هبدؼ ترجيح التوازف التنافسي و تعديلو خلدمة مصلحة ادلنظمة.

     إليهاحُت ينظر Dess & Miller 1993 صلاح ادلؤسسة يف  أفمن خالؿ  لإلسًتاتيجية
ل زلدداهتا و مواردىا على قدرهتا على التكيف مع بيئتها يف ظ األساسينصب بالدرجة  إسًتاتيجيتها

و خطط و سياسات تتعلق بتحقيق التناسب بُت موارد ادلنظمة الداخلية  أىداؼعبارة عن  فاإلسًتاتيجية
 اإلسًتاتيجية األىداؼحتقيق  إىلوظروؼ البيئة اخلارجية احمليطة هبا واف حتقيق ىدا التناسب يؤدي 

 (3)بكفاءة و فعالية.
 أما Porter  دفاعات  إقامة"بناء و  أهناعلى  اإلسًتاتيجيةالتنافسية فيعرؼ  تيجيةاإلسًتاوىو أحد رواد

لكل منشاة  أف" و موقع يف الصناعة حيث تكوف القوى اضعف ما يكوف  إجيادضد القوى التنافسية أو 
ادلستخدمة من قبل ادلنشأة ووسائلها لتحقيق ىده  األىداؼتنافسية شاملة دتثل خليط من  إسًتاتيجية
 . األىداؼ

ىي "خلق ادلوائمة بُت أنشطة ادلنظمة و التكيف مع البيئة و  اإلسًتاتيجيةباف  كذلك Porterيؤكد و 
أشياء متعددة و بشكل جيد و ليس فقط حتقيق التكامل بينها،  أداءإاما يقـو على  اإلسًتاتيجيةصلاح  أف

دديومة ، و ادلوائمة  متميزة وال إسًتاتيجيةفليس ىناؾ  األنشطةو يف حالة عدـ وجود ادلوائمة بُت 
، حيث أيضاضرورية ليس فقط خللق ميزة تنافسية ولكن لدديومة تلك ادليزة واستمراريتها  اإلسًتاتيجية

ادلًتابطة لكن من السهل على ادلنافسُت تقليد  األنشطةيصعب على ادلنافسُت تقليدىا و تقليد رلمل 
انو "عملية خلق وضع متفرد للشركة ذي على  لإلسًتاتيجيةمفهومو  Porter نشاط زلدد لدلك حدد 

 (4)سلتلفة عما يؤديو ادلنافسوف " أنشطةقيمة لعمالئها من خالؿ تصميم رلموعة 
يف مقالتو ادلشهورة و اليت فازت  باإلسًتاتيجيةذات العالقة  األساسيةوقد حدد رلموعة من ادلفاىيم 

 ىي :و  1996جبائزة شركة ماؾ كنزي االستشارية العادلية يف عاـ 
 ليست الفاعلية التشغيلية اإلسًتاتيجية 
  فريدة  أنشطةعلى ابتكار  اإلسًتاتيجيةتقـو 

                                                             
 15صالح حسن احلسيٍت ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
 10، ص1، ط2003زلمد زلمود مصطفى ، التسويق اإلسًتاتيجي للخدمات ، دار ادلناىج للنشر و التوزيع، عماف ، - 2
 15صالح حسن احلسيٍت، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
 16،  صادلرجع السابق - 4
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 حتدد الوضع االسًتاتيجي للشركة  اإلسًتاتيجية 
 ادلفاضلة بُت البدائل  أساستقـو على  اإلسًتاتيجية 
  حلماية ادلزايا التنافسية إضافة لكوهنا إعادة اكتشاؼ  اإلسًتاتيجيةهتدؼ 

 اإلسرتاتيجيةثاين: التطور التارخيي دلفهوم ادلطلب ال

، حيث من األعماؿيف سياؽ تطور إدارة منظمات  إسًتاتيجيةنستطيع تتبع مسار استخداـ و تطبيق مفهـو    
ادلعارؾ كما  إدارةو اليت تعٍت فن احلرب و  stratégia اإلغريقي األصل إىلتعود  إسًتاتيجيةادلعروؼ أف كلمة 

ما ظهر يف الفنوف احلربية مث انتقل يف وقتنا  أوؿسابقا و هبذا فاف استخداـ ىدا ادلصطلح  يف تعريفها أسلفنا
حيث ظهر بصور واضحة و جلية  األعماؿادليداف االقتصادي و عامل  إىلاحلاضر مع التطورات اليت عرفها احمليط 

يف التخطيط للمشروع  أمهية اإلسًتاتيجيةطبيعة و  إىل Newman أشارعندما  1951استخدامو فيها سنة 
 (1)االقتصادي.

 مبراحل تارخيية نسردىا وفقا للمدارس اليت عرفتها كما يلي: األعماؿو قد مر ىذا ادلفهـو يف ميداف 

 ( :Harvardمدرسة هـارفارد ) .أ 

يتفق مجيع ادلؤلفُت باف مدرسة ىارفارد للتجارة تعترب نقطة انطالؽ للفكر االسًتاتيجي احلديث حيث        
جديدة حتت مسمى "السياسة العامة" و اليت هتدؼ  إداريةت ىذه ادلدرسة خالؿ سنوات اخلمسينات مادة قدم
، و دتيزت ىذه ادلرحلة بتطور القطاع الصناعي و زيادة حدة ادلنافسة شلا أدى إىل  األنشطةتعظيم الربح و قيمة  إىل

سنوات إىل  10اىل  02الدراسات لتصبح من ظهور التخطيط الطويل ادلدى ، حيث امتدت فًتة التوقع يف مجيع 
  ىذه الطريقة كوف ادلستقبل ال يشبو ادلاضي أف ظهرت زلدودية 

ومع بداية الستينات قاـ بعض رواد ىذه ادلدرسة باقًتاح أف ترتكز السياسة العامة على حتليل دقيق لطاقات 
يف احلسباف قدرات ادلسَتين و  يأخذصبح ادلؤسسة و موارد احمليط و بذلك تغَتت النظرة دلفهـو احمليط حيث أ

 (2)إيديولوجياهتم و قيمهم.

األسس الرئيسية دلفهـو التخطيط  Andrews, Christiansenc , Ansoffو يف الستينات وضع كل من 
   (3)االسًتاتيجي وذلك بتحديد احلاجة إىل مزج و مقابلة فرص األعماؿ مع ادلوارد التنظيمية.

                                                             
 28، ص 2010ب ياسُت، االدارة االسًتاتيجية ، دار اليازوري للنشر و التوزيع ، عماف ، سعد غال - 1
 4، ص 2006ادلسيلة  ماجيستَتسلطاين زلمد رشدي ، التسيَت االسًتاتيجي يف ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة باجلزائر ، مذكرة  - 2
 28مرجع سبق ذكره، ص ياسُت،سعد غالب  - 3
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 1965(عاـ  LCAGين بتقدمي اموذج ) حيث قاـ ىؤالء ادلفكر 

 (LCAG: خطوات التحليل االسرتاتيجي لنموذج )(I.1)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4صمرجع سبق ذكره، ادلصدر: سلطاين حممد رشدي، 

الشكل السابق اخلطوات وادلراحل العملية لعملية التحليل االسًتاتيجي إد يبدأ بالتشخيص الداخلي ادلتمثل يف يربز 
يل احمليط اخلارجي متمثال يف الفرص و التهديدات وعلى اساسو يتم تقييم االنشطة نقاط القوة و الضعف مث التحل

ستطيع ادلسؤولُت صياغة االسًتاتيجية يا العامة وبدلك اليت دتتلك فيها ادلؤسسة االفضلية واليت تتوافق واىدافه
 .ادلناسبة لدلك

 مرحلة التخطيط االسرتاتيجي:  .ب 

يث مت ادلزج بُت التخطيط و ما ح األمريكيةيف الواليات ادلتحدة  1975-1965ظهرت يف الفًتة ما بُت 
مفهـو التخطيط  بإثراءالدور الكبَت يف ذلك حيث قاـ  Ansoffظهر من الفكر االسًتاتيجي و كاف لػ 

مسي بنموذج   اإلسًتاتيجيةطويل ادلدى من خالؿ الربط بُت ادلؤسسة و زليطها و اقًتح بذلك اموذجا لبناء 
(Swot  الذي يقـو على مبدأ حتليل الفرص و) التهديدات اليت يفرزىا احمليط و حتديد نقاط القوة و

 تشخيص المؤسسة

 نقاط القوة  -

 نقاط الضعف/المنافسين -

 المهارات -

 تحليل محيط المؤسسة

 معرفة الفرص و التهديدات

 تقييم امكانات النشاط

 االيجابيات /السلبيات /النتائج

 تكامل قيم المحيط: التوافق /عدم التوافق

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسة
 دهداف العامةتكامل قيم مسيري المؤسسة : األ

 صياغة االستراتيجية

 التعريف باالنشطة ، األدهداف ، الطق و الوسائل

3 

4 

5 

1 2 
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 إىلالعامة للمؤسسة و الوصوؿ  األىداؼالضعف اخلاصة بادلؤسسة و مقارنتو مع منافسيها من أجل حتقيق 
 التنافسية. األفضلية

 ادلمكنة بدائلهاو حتددت بذلك خطواهتا الرئيسية و  اإلسًتاتيجيةو يف ىذه ادلرحلة بدأت تتضح ماىية 
التطبيق و مزايا بنائها على ادلدى البعيد و طرحت فيها عدة اماذج من طرؼ مكاتب متخصصة عرفت 

و ىي مكاتب قدمت مصفوفات  BCG , MC Kinsey , ADLمبكاتب االستشارة التسيَتية مثل 
 عادةإو  (1)التحليل االسًتاتيجي األخرى مثل منحٌت اخلرب أدواتجانب  إىللتحليل زلفظة أنشطة ادلؤسسة 

 اذلندسة الصناعية ...اخل 

وضعية يف السوؽ  بأخذحيث تعترب ىذه ادلصفوفات و تعد يف شكل ثنائية )منتج/سوؽ( تسمح للمؤسسة 
ادلصفوفة  تأخذو زيادة اموىا هبذا  األرباحاليت تشتغل فيو مقارنة مبنافسيها حيث هتدؼ ادلؤسسة لزيادة 

 MCkinseyلنمو /احلصة السوقية( يف حُت مصفوفة بعداىا مها )معدؿ ا BCGبعدين فمثال مصفوفة 

فهي ذات البعدين )الوضعية التنافسية /نضج  ADL)القوة التنافسية /جاذبية السوؽ ( اما مصفوفة 
 . القطاع(

  مرحلة التسيري االسرتاتيجي: .ج 

كوؾ يف اليت ظهرت هناية الستينات و اليت أحدثت موجة من الش األزمة إىلحيث يعود تطور ىذه ادلرحلة 
التخطيط االسًتاتيجي صاحبتها نظرة سلبية لو حيث سادت فكرة ادلؤسسة كنظاـ مفتوح و ظهرت منافسة 

اليت غزت منتجاهتا  األوربيةو  األمريكيةللمؤسسات  – اإلسًتاتيجيةاليت ال تطبق –ادلؤسسات اليابانية 
 إىلنتقاؿ من التخطيط االسًتاتيجي ، و يف هناية السبعينات بدأت فكرة االاألمريكيةو  األوربية األسواؽ

يف احلسباف  باالخد 1976سنة  Ansoff ,Declerck ,Hayesالتسيَت اإلسًتاتيجي حيث قاـ كل من 
ادلكونات ادلختلفة للمحيط و التغَتات السريعة احمليطة هبا وكذا الظواىر ادلرتبطة بالتنظيم الداخلي للمؤسسة 

و ذلك بالتوفيق ما بُت ادلدى القصَت و الطويل و ضرورة و تنفيذىا  يةاإلسًتاتيجصياغة ، و اىتموا بكيفية 
 و تنفيذىا . اإلسًتاتيجيةالتناسق بُت صياغة 

و خالؿ فًتة الثمانينات ظهرت التنافسية التكنولوجية بُت ادلؤسسات الكبَتة اليت أصبحت تقـو بتنويع 
ختاذ القرار فيما خيص السيطرة على دورة حياة حيث يتم احلصوؿ على االستقاللية يف ا أسواقهامنتجاهتا و 

ادلنتج و احًتاـ السوؽ اخلاص هبا و صلد أف التسيَت االسًتاتيجي يتميز بادلرونة شلا يتيح للمؤسسة مسايرة 
    (2)زليطها الشديد التغَت و غَت ادلؤكد.

                                                             
 5، ص  ذكره بقدي ، مرجع سسلطاين زلمد رش - 1
 6سعد غالب ياسُت، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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رلاالت سلتلفة مثل اإلعالـ اآليل و بظهور العودلة و تطور البيئة احمليطة و زيادة االبتكارات التكنولوجية يف 
 .االسًتاتيجيةو االتصاالت أصبح من الضروري إعادة بناء اذلندسة اإلسًتاتيجية و تطوير الرؤية 

 ادلطلب الثالث: أساسيات و مستويات اإلسرتاتيجية 
 االسًتاتيجي الفكرو  ،ت و قواعد دلساندهتا و تطبيقهاي فكرة أو نظرية عند تطبيقها تتطلب وجود أساسياأ فإ

بدوره منهجية فكرية متطورة توجو عمليات اإلدارة و فعاليتها بأسلوب منظم سعيا من ادلؤسسة لتحقيق 
   (1)والغايات اليت قامت من أجلها ذلذا وجب توفر بناء متكامل يضم العناصر األساسية التالية: األىداؼ
  بعة حتقيقها و تعديلها و تطويرىا يف ضوء و النتائج ادلرغوب فيها و متا األىداؼآلية واضحة لتحديد

 ادلتغَتات الداخلية و اخلارجية 

  ت و توفر قواعد رلموع السياسات اليت ترشد و توجو العمل يف سلتلف اجملاالو تعديل  إلعدادآلية مرنة
القرارات و تضمن حالة من التناسق و التناغم بُت متخدي القرارات يف مجيع  لالحتكاـ و اختاذ

 ادلؤسسة الصناعية قطاعات

  األدوارىيكل تنظيمي يتميز بالبساطة و الفعالية و التوافق مع مقتضيات احلاؿ يف ادلؤسسة يوضح 
 و يرسم العالقات التنظيمية يف ضوء تدفقات العمليات و تداخالهتا األساسيةوادلهاـ 

  فعالية وتستهدؼ حتقيق يف سلتلف العمليات تتسم بادلرونة وال األداءتنفيذية لتوجيو  إجراءاتنظم و
 النتائج

  مبا يتناسب و مسؤولياهتم مع وضوح معايَت احملاسبة و  األفرادصالحيات زلددة جيدا وموزعة بُت
 و الثواب والعقاب األداءادلسائلة و تقييم 

  األوضاعتتناسب مع أمهية ادلشاكل و تتطور مع تغَت  اتالقرار  الختاذومعايَت  وإجراءاتنظم 

  و تنمية ادلوارد البشرية و توجيو العالقات البشرية والوظيفية تتناسب مع نوعية ادلورد نظم الستثمار
 البشري و مستواه الفكري و مدى الندرة فيو كما تتوافق مع الظروؼ العامة اخلارجية و تتسم بادلرونة

 ُت العامل نظم معلومات وقنوات لالتصاؿ الفعاؿ حتقق التواصل بُت أجزاء ادلؤسسة و فيما بينها و ب
 و الظروؼ احمليطة األداءاخلارجي و حتقق ادلعرفة اآلنية جملريات 

  و توظيفهما بعناية لتحقيق أقصى عائد شلكن منها يف ظل  اختيارمهاجتهيزات و معدات وموارد مادية مت
 الظروؼ السائدة و ادلتوقعة

 تقنيات مناسبة يف رلاالت النشاط ادلختلفة 

 
 

                                                             
 69، ص 2001ادارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجية، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاىرة، علي السلمي،  - 1
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فة للمؤسسة فإهنا تتميز ادلختل اإلداريةىي نظاـ لتوزيع ادلهاـ على ادلستويات  االسًتاتيجية أفومن حيث 
، حيث يوجد ثالثة مستويات نوردىا كالتايل: االسًتاتيجيةيف حتديد  اإلدارية، وتساىم ىذه ادلستويات مبستويات

(1) 

 األمداملة طويلة ، وتكوف خطة عمل ش ادلؤسسةعلى مستوى  إسًتاتيجيةنقصد هبا  إسرتاتيجية ادلؤسسة: .أ 
معينة باستخداـ موارد  أسواؽيف سوؽ أو رلموعة  األجلحتدد تنفيذ أنشطة ادلؤسسة لبلوغ ىدؼ طويل 
يف صنع القرارات  اإلدارةمنهاجا تسًتشد بو  اإلسًتاتيجيةمعينة يف بيئة متغَتة و بذلك تكوف ىذه اخلطة 

و  إنتاجهاعل ادلؤسسة استهدافها و ادلنتجات اليت جيب اليت  األسواؽنقصد بو –الرئيسية بشأف الًتكيز 
 ادلنشودة و ادلخطط ذلا  اإلسًتاتيجية األىداؼو ىو ما حيقق ذلا  –على قضايا اجلودة و السعر 

و نقاط اإلمكانات بناء على حتليل مستمر للبيئة الداخلية للمؤسسة ) ادلوارد و  اإلسًتاتيجيةو تصمم ىذه 
 بيئة احمليطة بادلؤسسة اخلارجية ) الفرص و التهديدات( القوة و الضعف( و ال

 اإلدارةوظائف  إدارةبتحديد سبل  أعماؿنصمم لكل نشاط  إسًتاتيجية: و ىي النشاط إسرتاتيجية .ب 
 و العمليات والتسويق و ادلوارد البشرية والبحوث و التطوير ..... اإلنتاج ادلالية،

ال يستمر تأثَتىا دلدة  األمدات طابع تشغيلي تنفيذي قصَت ذ إسًتاتيجية: ىي الوظيفية اإلسرتاتيجية .ج 
 ، التسعَت والتخزين ....اإلعالفطويلة مثل طرؽ البيع ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 103-101، ص ص2، ط1999العشرين(، دار الكتاب، القاىرة،أمحد سيد مصطفى ، حتديات العودلة و التخطيط االسًتاتيجي )رؤية مدير القرف احلادي و  - 1
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 ادلبحث الثاين: ادلنافسة و التنافسية الصناعية

دلنافسة و ف ادلؤسسة يف بيئتها البد ذلا من معرفة تنافسيتها و حتديد منافسيها يف السوؽ الذي تشغلو لتستطيع اإ
 و كذا التحليل االسًتاتيجي للتنافسيةالبقاء فيو وذلذا سنتطرؽ يف ىذا ادلبحث اىل ماىية ادلنافسة و التنافسية 

 : مفاهيم عن ادلنافسة و التنافسيةاألولادلطلب 

التوجهات تنافسية واضحة ادلعامل ودقيقة  إسًتاتيجيةإف ادلؤسسة الصناعية يف احمليط الذي تعمل فيو تسعى لصياغة 
هبدؼ مواجهة ادلنافسُت احلاليُت و احملتملُت يف السوؽ ، ذلذا البد ذلا من معرفة البيئة التنافسية اليت تنشط ضمنها 

 وىو ما يوجب تعريف كل من مصطلحي ادلنافسة و التنافسية و معرفة الفروؽ ادلوجودة بينهما

 أوال: تعريف ادلنافسة:

 ذا ادلصطلح و سوؼ نستعرض مجلة من ىذه التعاريف كالتايل:لقد تعددت التعاريف اليت تتصل هب  

 األعوافتفسر ادلنافسة حالة ادلواجهة اليت دتيز العالقة بُت  :االقتصاديةتعريف ادلنافسة من الناحية  .أ 
النظرية الليربالية ، حيث يقاؿ عن مؤسسة أهنا قادرة  أساساقتصاد السوؽ و ىي دتثل  إطاريف  االقتصاديُت

نافسة إذا كانت مؤىلة لتحمل منافسة اآلخرين داخل السوؽ اليت تنشط فيو ،ذلذا جيب أف تكوف على ادل
 األرباح بتعظيمتسمح  األخَتةنوعا ما إلثارة أقصى حد من قرارات الشراء و كثرة ىذه  منخفضةأسعارىا 

  (1)بفضل اقتصاديات احلجم.

االقتصاديُت  األعوافجهة و تعدد عرض طلب االقتصاد الذي يتميز حبرية ادلواكما تعرؼ أهنا وضعية 
. كما léon malras (2 )ادلتعلقة بالسلع و اخلدمات و قد درست نتائج و شروط ادلنافسة من طرؼ 

حتديد  إىلاالقتصاديُت و اليت تصل يف النهاية  األعوافيقصد هبا ظروؼ السوؽ الذي يتميز مبواجهة بُت 
و يف ىذا السياؽ يرى كالرؾ ادلنافسة على أهنا الدعامة اليت ال   (3)و تبادؿ السلع و اخلدمات. األسعار

و ىوامش  األسعارو  اإلنتاجغٌت عنها لنظاـ تعتمد فيو طبيعة السلع وتطويرىا ، و الكمية والكفاءة يف 
  (4)فعاليات ادلشاريع اخلاصة  إىلالربح احملتمل و ادلمكن تكوف مًتوكة 

موقع  أوذلك من اجل مكانة  إىلأو مجاعات و ما  أفرادمسابقة بُت  اأهنعلى  كما ديكن تعريف ادلنافسة
 ( 5)ذلك سعيا ذلدؼ ال ديكن تقامسو. األفرادمن  أكثر أوللموارد و تنشا بُت اثنُت 

                                                             
1 -L’economie , encyclopédia de mond actuel, edition charles-henrri favard ,1976 
2 -La grand encyclopédié 2000 
3 -Microsoft encarta , encyclopédié 2003 

 115، ص 1، ط1993الرياض ، ، مطبعة الواف ، التحليل االقتصادي ادلعاصر جالؿ زلمد علي البيايت - 4
5 - Wikipédia free ,encyclopédia                                                                       11:30على الساعة 20/09/2011شوهد يوم  
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فهي نزعة فطرية تدعو اىل بذؿ اجلهد يف سبيل التفوؽ و ادلنافسة تقابل التنافس  أما تعريف ادلنافسة لغة:

( أو jouer ensemble( ادلشتقة من اللغة الالتينية اليت تعٍت )conféranceواصلها كلمة)
(courir avec( أو شرحها يسرع يف مجاعة )a courir ensemble لذا كاف مفهـو ادلنافسة يف )

بداية شيوعو يعٍت حالة اخلصومة و التنافس و الصراع و العداء الدائم و ادلستمر و للمنافسة عدة معاين 
بُت عدة قوى تتابع نفس النشاط و تطلق ادلنافسة أيضا على   أو األشخاصمحة بُت عدد من منها "ىي مزا

مفهـو ادلنافسة واسع دخل يف  إفالتفوؽ على شخص ما يف شيء زلمود ،  أوكل ما حيث على ادلساواة 
ة يعترب مفهـو ادلنافس فأصبح قوىلألكاف عددىم و رلاؿ نشاطاهتم حىت يبقى   أيارلاؿ يقصده ادلتنافسوف 

و انتقاء و تصنيف و يف اخلالصة تعترب ادلنافسة سنة كونية للبشر غايتها التفوؽ يف مجيع  تأصيلعملية 
النشاط االقتصادي خاصة حىت كانت طبيعتها ، وقد الزمت ادلنافسة   أيا األنشطةو  األعماؿاجملاالت و 

 ( 1)اتصفت بكوهنا أحد شروطو الالزمة الحًتافو.
عدة أشكاؿ شلا يسمح بتحليل كل سوؽ على حسب شكل  األسواؽتتخذ ادلنافسة يف  أشكال ادلنافسة: .ب 

 كالتايل :  األشكاؿىذه  إبرازادلنافسة اليت تكوف بو و نستطيع 

ادلنافسة التامة )الكاملة (: و ىي عبارة عن سوؽ غَت واقعي بل ىو عبارة عن سوؽ امثلي و منافسة  .1
جُت و ادلشًتين و كل منتج يعرض ادلنتوج لكنو ديثل حجما أمثلية يتميز بوجود عدد كبَت من ادلنت

 يتيح لو التأثَت على العرض الكلي يف حاؿ دخوؿ يف السوؽ شلا ال اإلمجايلضئيال من حجم ادلعروض 
ومن السوؽ و يتميز ىذا السوؽ بتجانس السلع ادلعروضة فيو شلا ال يتيح  إىلمتنافس  أيأو خروج 
على قراراهتم االستهالكية و ذلك ما  التأثَتجللب ادلشًتين و  اإلعالفالدعاية و  أساليباستعماؿ 

السعر بقوى كل من  يتأثرفيو بل  التأثَتيًتتب علي ثبات السعر السائد و عدـ قدرة ادلنتجُت على 
رية ػػػػدلا سبق فانو ديكن القوؿ باف سوؽ ادلنافسة التامة يتمتع حب إضافةالعرض و الطلب الكليُت. 

ومن  إىلومن السوؽ أي ال توجد عراقيل و صعوبات للدخوؿ واخلروج  إىلو اخلروج الدخوؿ 
 .(2)السوؽ

: و ىي منافسة غَت تامة اال اهنا قريبة من ادلنافسة التامة يف بعض اخلصائص و ادلنافسة االحتكارية .2
د عدد كبَت من وجو ( 3)تتميز عنها بقلة التجانس بُت الوحدات ادلباعة شلا يفرض دتايزا بُت ادلنتجُت،

ادلنتجُت ينتجوف جزءا بسيطا من رلموع اإلنتاج الكلي يف السوؽ و السلع اليت يتعامل هبا ادلنافسوف 

                                                             
1 -http://eliqtisadia.blogspot.com/2009/10/blog-post_22.html             11:30على الساعة 11/09/2011شوىد يـو 
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 334-333، ص صبق اسالرجع ادل - 3
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االحتكاريوف ىي سلع بديلة لبعضها البعض لكنها بديل غَت تاـ و كنتيجة ذلذا التمايز يف ادلنتجات 
من التحكم يف االسعار ، كما اف ادلتشاهبة فاف ادلنافسة االحتكارية تتميز بوجود درجة زلدودة 

الدخوؿ و اخلروج اىل ومن السوؽ شلكن لكنو يتميز بصعوبات ، ويتم التنافس يف السوؽ بوسائل غَت 
ثلة يف ابراز الصفات و اخلواص الثانوية يف السلعة باستعماؿ اساليب  مسعرية وىذه الوسائل مت

  .و االعالف ذلا مردوديتهاأي ىنا تكوف وسائل الدعاية ، ( 1)الدعاية و االعالف 

إحتكار القلة: و يتميز بقلة عدد ادلنتجُت و عدـ استقاللية تصرفاهتم فكل خيطط سياستو االنتاجية و  .3
او متمايزة  متشاهبةيتميز ىذا السوؽ مبنتجات ، و ( 2)السعرية بناءا على سياسة غَته يف نفس الصناعة 

تنافس بُت ادلنتجُت عل جلب ادلشًتين وكسب مزايا لل كأداةو يًتتب على ذلك وجود دعاية و اعالف  
 .(3)تنافسية يف الصناعة 

االحتكار التاـ )الكامل(: و يتميز ىدا السوؽ بوجود منتج وحيد للسلعة و تتميز ىذه السلعة اليت  .4
رلموع ينتجها بعدـ وجود بدائل قريبة ذلا و ىو ما يعٍت اف ادلنتج ديثل السوؽ ككل و يسيطر على 

شلا يتيحو لو التحكم يف االسعار ، اضافة اىل أف ىذا السوؽ يتميز بوجود صعوبات و موانع )  اإلنتاج
    ( 4)قانونية ،ادارية، مالية، تكنولوجية،...اخل( دتنع اآلخرين من دخولو. 

 و اجلدوؿ التايل يوضح كافة االشكاؿ السابقة الذكر بصفة موجزة
 : اشكال ادلنافسة(I.2)ل رقم دو اجل

 االحتكار التاـ ادلنافسة االحتكارية احتكار القلة ادلنافسة التامة فالبيا

ىل السلع ادلنتجة من 
قبل الشركة معينة 

 فريدة

 فريدة دتاما إىل حد ما ال ال

عدد ادلتنافسُت 
 )ادلنتجُت(

ال توجد منافسة  لكن أقلثَت ك قليل كثَت
 إطالقا

 جد منافسةال تو  صغَتا أو كبَتا كبَت صغَت حجم ادلتنافسُت

مرونة طلب 
 للمنتج)السلعة(

قد يكوف مرنا أو  سبيانقد يكوف مرنا  نسبيامرف  مرف دتاما
ا  لكنو إذ غَت مرنا

                                                             
 112، ص 201، ط عمر صخري ، مبادىء االاقتصاد اجلزئي الوحدوي، ديواف ادلطبوعات اجلامعية - 1
 334، ص سبق ذكرهمرجع فرحي ، زلمد  - 2
 114، ص  سبق ذكرهمرجع عمر صخري،  - 3
 99، ص السابقادلرجع  - 4
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كاف مرنا فهو قليل 
 ادلرونة

مرونة الطلب 
 للصناعة

كن لقد يكوف مرنا 
 نسبيا

كن لقد يكوف مرنا  غَت مرف
 دحدو  يف

كن لقد يكوف مرنا 
 نسبيا

ادلؤسسة على  سيطرة
 األسعار

 سيطرة كاملة بعض السيطرة بعض السيطرة ال توجد

  12، ص 1002ادلصدر: حممد صادق بازرعة، إدارة التسويق، ادلكتبة األكادميية، مصر، 

 حيث ديثل اجلدوؿ السابق سلتلف اشكاؿ ادلنافسة يف االسواؽ و اليت سبق شرحا يف العناصر السابقة.

ن االسباب اليت ادت اىل جعل ادلنافسة ركن اساسي يف عامل االعماؿ ادلعاصر و تتمثل و نستطيع اعطاء مجلة م
 : (1)يف

  ضخامة و تعدد الفرص يف السوؽ العادلي بعد انفتاح االسواؽ اماـ حركة حترير التجارة العادلية نتيجة
 اتفاقيات الغات و منظمة التجارة العادلية حاليا

 دلية و سهولة متابعة ادلتغَتات نتيجة تطور تقنيات ادلعلومات و وفرة ادلعلومات عن األسواؽ العا
 االتصاالت 

  سهولة االتصاالت و تبادؿ ادلعلومات بُت ادلؤسسات ادلختلفة و فيما بُت وحدات و فروع ادلؤسسات
 الواحدة بفضل شبكة االنًتنيت

 ر بفضل االستثمارات الضخمة تدفق نتائج البحوث و التطورات التقنية و تسارع عملية اإلبداع و االبتكا
 يف عمليات البحث و التطوير

  زيادة الطاقات اإلنتاجية وارتفاع مستويات اجلودة وسهولة دخوؿ منافسُت جدد يف الصناعة و حتوؿ
تنافس بُت ادلنتجُت جلذب ىؤالء  السوؽ لسوؽ مشًتين تكوف فيو القوة للعمالء و ىي عوامل تتيح

  العمالء

 

                                                             
  103 -102 ص ص ،علي السلمي ، مرجع سبق ذكره - 1



 االسرتاتيجيات العامة للتنافس و التحليل التنافسي للمؤسسة الصناعية            الفصل االول:           

15 

 

 ثانيا: التنافسية 

شلا  أعماذلاحيث ادلؤسسة يف الصناعة تواجو ادلنافسُت احلاليُت و احملتملُت فهي بذلك مطالبة مبعرفة ظروؼ وبيئة 
يتيح ذلا مواجهة منافسة ىؤالء و تفوقها عليهم من خالؿ بعض العوامل ادلؤدية لذلك، ذلذا سوؼ نعرج على 

 مفهـو التنافسية و قدرة ادلؤسسة على ادلنافسة.

ب تقدمي تعريف دقيق و تفصيلي ذلا كوف مجلة من ادلفكرين ال يفرقوهنا عن حيث يصع نافسية :تعريف الت .أ 
 توضح ىذا التداخل  أفسنحاوؿ تقدمي تعاريف ديكن  أننا إالادلنافسة 

 األسواؽاخلارجية كما ىو احلاؿ يف  األسواؽ"قدرة ادلؤسسة على مواجهة ادلنافسة يف  أهنافيمكن تعريفها 
 (1)ى حد سواء "الداخلية عل

بلد لزيادة حصتها يف السوؽ على الصعيدين الداخلي و  أوادلؤسسة  أو" ىي القدرة التنافسية للصناعة أو
 (2)اخلارجي"

  (3)كالتايل  تعريفات سلتلفة ذلا ذلك من عدة مداخل إعطاءو نستطيع 

 سعر مقبوؿو  فهي القدرة على تقدمي منتج ذو جودة عالية :حسب عوامل التنافسية  

  ادلؤسسة يف السوؽ مقارنة بنظَتاهتا و ذلك استنادا  أداءالتنافسية ىي قياس  أفحسب السوؽ: حيث
 حلصتها السوقية النسبية 

 زلفز قوي يدفع  أهنا: حيث ختضع لتقومي ذايت من قبل ادلمارسُت فمنهم من يرى التنافسية كسلوؾ
قيد  أهناكل ادلستويات و ىناؾ من يرى   على األداءضلو بذؿ ادلزيد من اجلهد قصد حتسُت متواصل يف 

 حتوؿ دوف امو يف السوؽ... اخل 

 قو قصد احتالؿ موقع تنافسي جيد وتسعى ادلؤسسة لتحقي األبعادفاف التنافسية مفهـو متعدد ادلداخل و  إذف
 .مستمر يف السوؽ

 

 
                                                             

1 -http://xxi.ac-veims.fr/roosevelt/compet/competit.htm                12:07على الساعة  11/09/2011اطلع عليه يوم 
2 -http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/sudMedoc/ses/1999/comp-00.htm     12:13 على 11/09/2011اطلع يوم 

      
 11-10، ص ص2002دليزة التنافسية يف ادلؤسسة االقتصادية ، مذكرة ماجيستَت ، جامعة اجلزائر عمار بوشناؼ ، ا - 3



 االسرتاتيجيات العامة للتنافس و التحليل التنافسي للمؤسسة الصناعية            الفصل االول:           

16 

 

 :التنافسية أنواع .ب 

وىي ادلنافسة ادلباشرة و  أاللتنافس و ادلنافسة و االقتصاد صلد فيو نوعُت من ا األعماؿعامل  إىلنظرنا  إذا
ىي تلك الصراعات بُت ادلؤسسات القائمة يف اجملتمع للحصوؿ على ادلوارد  األخَتةالغَت مباشرة ، فهذه 

تعترب تلك اليت حتدث بُت مؤسسات تنشط يف نفس القطاع و  ادلباشرةادلتاحة فيو ، يف حُت ادلنافسة 
 (1)حدة من ادلنافسة العادية لصنفُت :  أكثرىي  نستطيع تصنيف التنافسية و

 و تشمل تنافسية ادلنتج و تنافسية ادلؤسسة  ادلوضوع:التنافسية حسب  .1

  تنافسية ادلنتج: تعترب تنافسية ادلنتج شرطا الزما لتنافسية ادلؤسسة لكنو ال يكفي ، و كثَتا ما يعتمد
مضلال،  أمراة منتج معُت، ويعد ذلك و وحيد لتقييم تنافسي أساسيعلى سعر التكلفة كمعيار 

بعد البيع و عليو جيب  داللة كاجلودة وخدمات ما أكثرقد تكوف  أخرىىناؾ معايَت  أفباعتبار 
 الدقيق على وضعية ادلنتج يف السوؽ يف وقت معُت .اختيار معايَت معربة دتكن من التعرؼ 

  ادلتعلقة بادلنتج، حيث ال يتم حساهبا تنافسية ادلؤسسة : و يتم تقييمها على مستوى امشل من تلك
 إىلمن الناحية ادلالية يف نفس ادلستوى من النتائج ، يف حُت يتم التقومي ادلايل للمنتج استنادا 

بعُت االعتبار ىوامش   أخذينتنافسية ادلؤسسة فيتم تقييمها  أما، األخَتاذلامش الذي ينتجو ىذا 
اليت صلد من بينها : تكاليف البنية ، النفقات العامة ،  اإلمجالية األعباءكل ادلنتجات من جهة و 

فاقت ىذه ادلصاريف و  إذانفقات البحث والتطوير و ادلصاريف ادلالية ...اخل. من جهة أخرى 
خسائر كبَتة يصعب على ادلؤسسة  إىلفاف ذلك يؤدي  أطوؿالنفقات اذلوامش و استمر ذلك مدة 
حتققت قيمة  إذا إالقدمي قيمة لزبائنها ، و ال يتم ذلك حتملها و من مث فاف ادلؤسسة مطالبة بت

 يف كل مستوياهتا . إضافية

 التنافسية وفق الزمن :و تتمثل يف التنافسية ادللحوظة و القدرة التنافسية  .2

  ،غَت التنافسية ادللحوظة: تعتمد ىذه التنافسية على النتائج االجيابية احملققة خالؿ الدورة احملاسبية
عن ظروؼ  أو، قد تنجم عن فرصة عابرة يف السوؽ لكوهنا النتائجتتفاعل بشاف  أالأنو جيب 

جعلت ادلؤسسة يف وضعية احتكارية ، فالنتائج االجيابية يف ادلدى القصَت قد ال تكوف كذلك يف 
 ادلدى الطويل.

                                                             
 9 -7، ص ص2005االسًتاتيجية التنافسية ودورىا يف أداء ادلؤسسة ،مذكرة ماجيستَت، جامعة اجلزائر، رة ىجَتة، اشيق - 1
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 حيث *(*)يَتإىل رلموعة من ادلعاالقدرة التنافسية تستند  أف للرأي )*(القدرة التنافسية:بُت استطالع ،
يوضح جانب  ألنوتربطها عالقات متداخلة فيما بينها ، فكل معيار يعترب ضروري  األخَتةىذه  أف

ال يكفي مبفرده، و على خالؼ  ألنومن القدرة التنافسية و يبقي ادلؤسسة صامدة يف بيئة مضطربة 
رة طويلة ادلدى من خالؿ التنافسية ادللحوظة فاف القدرة التنافسية ختتص بالفرص ادلستقبلية و بنظ

 عدة دورات استغالؿ  

 (  1): إىلو نستطيع تقسيم التنافسية من وجهة بورتر         

 ( منافسة متعددة احمللياتmultidomestique حيث يف ىذا النوع من ادلنافسة تنشط ادلؤسسة :)
ن بقية البلداف على ادلستوى الدويل و تواجو ادلنافسة يف كل بلد على حدة ، أي بصرؼ النظر ع

أي ىناؾ رؤية مستقلة للمنافسة من بلد آلخر أو بتعبَت آخر فهي منافسة دولية بلد ببلد ، 
 موحدة ونظرة واحدة للمنافسة  إسًتاتيجيةفادلؤسسة ىنا ليست ذلا نظرة عادلية موحدة و 

  بلد ما تتأثر يف أف الوضعية التنافسية دلؤسسة ما يف  األساسيمنافسة عادلية : و يتمثل مفهومها
أي أف ىناؾ ارتباط كبَت بُت نشاطات ادلؤسسة يف  األخرىاىل حد بعيد بوضعيتها يف البلداف 

يف سوؽ ما ينعكس على اإلسًتاتيجية الكلية للمؤسسة تغَت أو مشكل  أيسلتلف البلداف ، و 
 الف لديها نظرة عادلية لألسواؽ.

 مؤشرات التنافسية:  .ج 

ال تزودنا مبؤشرات و  أهنا إاللذكر توضح ادلعٌت وادلفهـو النظري للتنافسية كانت التعاريف السابقة ا  إذا
و عليو فما ىي ادلعايَت و  تنافسيتهامعايَت دقيقة تطبيقية لقياس مدى تنافسية ادلؤسسة و احلكم على 

ذلك  ؟ مقارنة بادلنافسُت األعماؿادلؤشرات اليت نستطيع من خالذلا قياس تنافسية أي مؤسسة صناعية يف 
 التنافسي و ضماف استمرارية النشاط. األداءقصد حتسُت 

من خالؿ العالقة بالعمالء مقارنة مع ادلنافسُت فاف  أكثرو انطالقا من أف تنافسية ادلؤسسة تتجسد 
  (2)قياسا ذلا ىي:  األكثرادلؤشرات 

اذلدؼ ادلبدئي ذلا و ادلقياس و تعترب  ادلنظمة بالقيمة السوقية ذلا ألرباحتتعلق القيمة احلالية  الرحبية: .1
تكوف  أفحيث تشكل الرحبية مؤشرا كافيا للتنافسية احلالية.وديكن  التنافسي،للكفاءة يف العمل  األفضل

                                                             
 73، ص 2006، رسالة دكتوراه ، جامعة اجلزائر ،  ودلة االقتصاديةيف ظل الع رات تنافسية ادلؤسسات االقتصاديةفرحات غوؿ ، مؤش - 1
 78-76، ص ص 2008سامية حلوؿ، التسويق و ادلزايا التنافسية ، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة،  - 2
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ادلؤسسة تنافسية يف سوؽ تتجو ضلو الًتاجع بذلك تضمن تنافسيتها احلالية رحبيتها ادلستقبلية و تعترب 
 . أرباحسامهوف الستثماراهتم يف ادلؤسسة يف صورة ية قياس للعائد الذي حيصل عليو ادلحبالر 

التكلفة: و نعٍت هبا قياس و مقارنة تكلفة صنع ادلنتجات اليت تقدمها ادلؤسسة مقارنة مع تكلفة  .2
 ادلنافسُت اآلخرين يف القطاع.

و الوسائل ادلسخرة لتحقيقها و ديكن : و نقصد هبا تلك النسبة بُت النتائج احملصل عليها  اإلنتاجية .3
اجلزئية و دتثل النسبة بُت رلموع ادلخرجات وأحد  اإلنتاجية)  اإلنتاجيةمن مؤشرات  أنواعدتييز ثالث 
متعددة العوامل و اليت دتثل رلموع ادلخرجات  اإلنتاجيةرأس ادلاؿ ،  وإنتاجيةالعامل كإنتاجية ادلدخالت  

الكلية و اليت يعتمد عليها يف قياس تنافسية  اإلنتاجيةدخالت ، رلموعة فرعية من ادل إىلمنسوبة 
عليها أهنا  يأخذالصناعة أو ادلؤسسة لشموليتها و دتثل رلموع ادلخرجات منسوبة جملموع ادلدخالت و 

 ال تعكس تفاعل بُت كل عامل بشكل منفرد و ادلخرجات .

ؽ أحد ادلؤشرات اجليد للحكم على نصيب ادلؤسسة من مبيعات السو احلصة من السوؽ: حيث يعترب  .4
السوؽ عموما  نصيب ادلؤسسة  يف يتأثرالنمو و االستمرار ، حيث  ألىداؼتنافسيتها و مدى حتقيقها 

اجلدد، و حتسب احلصة السوقية بقسمة  و سهولة أو صعوبة دخوؿ ادلنافسُت لإلنتاجبالطاقة احلالية 
لنفس السلعة و مبختلف  األخرىت ادلنظمات رلموع مبيعات ادلؤسسة من عالمة معينة على مبيعا

 األحسنأو حصة ادلنافس  اإلمجاليةىي النسبة بُت حصة سوؽ ادلؤسسة و حصة السوؽ  أوالعالمات ، 
 .أداء

 ادليزة التنافسيةثالثا: 

موقع مستهدفة حتقيق  إنتاجها أقصى إىلأف ادلؤسسة يف بيئتها احمليطة هبا و الشديدة ادلنافسة تسعى للوصوؿ     
حبصوذلا على عدة عوامل  إالذلا  يتأتىتنافسي جيد يف السوؽ و التفوؽ بو على منافسيها يف النشاط و ىذا لن 
 ؟ أنواعهاىي  وما  تتيح ذلا دتيزىا عن باقي ادلؤسسات و ىو ما نسميو ادليزة التنافسية ، فما

 تعريف ادليزة التنافسية: .أ 

لك اليت اكتشاؼ طرؽ جديدة تعترب ذات فعالية من ت إىلسة ادليزة التنافسية "مبجرد توصل ادلؤس تنشأ
 (1)ميدانيا " اادلؤسسة قادرة على تطبيقه، حيث تكوف يستعملها باقي ادلنافسُت

                                                             
1 -M.Porter ,l’avantage concurrentiel des nations , inter_éditions , 1993 ,p48 
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إلسًتاتيجية معينة  إتباعها"ميزة أو عنصر تفوؽ ادلؤسسة يتم حتقيقو يف حالة  أهناديكن تعريفها على  إذ
  (1)للتنافس"

 (2)نافسية باخلصائص التالية: حيث تتمتع ادليزة الت

  تبٌت على اختالؼ و ليس على تشابو 

  ختتص بالفرص ادلستقبلية  أوعلى ادلدى الطويل باعتبارىا خاصة  تأسيسهايتم 

  عادة ما تكوف مركزة جغرافيا 

تتم  فيما يتعلق على مدى احلكم على مالئمة وجود ادليزة التنافسية اليت حبوزة ادلؤسسة و اإلشارةحيث جتدر 
  (3): أمههاباالعتماد على عد عناصر 

  سهلة التقليد أو صعبة وتعتمد  أىي: حيث جيب معرفة مرتبة ادليزة التنافسية ادليزة التنافسيةمصدر
 ، السمعة الطيبة ييز ادلنتج وذلك من خالؿ اجلودةعلى دت

 يزهتا التنافسية متنوعة عدد مصادر ادليزة التنافسية اليت دتتلكها ادلؤسسة: حيث كلما كانت ادليزة م
 ادلصادر صعب على ادلنافس تقليدىا يف ادلدى القصَت 

  درجة التحسن والتطور و التجديد ادلستمر يف ادليزة التنافسية: حيث أف واقع سريع التغَت و التطور
 .يفرض على ادلؤسسة جتديد و تطوير ميزهتا التنافسية مع الزمن لضماف موقعها يف الصناعة

  (4) يزة التنافسية:حمددات ادل .ب 

إف ادليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية تتحدد وفقا دلتغَتين أساسُت حيث من خالذلما تتحدد مدى 
ادليزة التنافسية على مواجهة حتديات ادلنافسُت أو الصمود أمامهم و البقاء زلتكرا ذلده ادليزة  إمكانية
 وقت شلكن و مها :  ألكرب

  حجم ادليزة التنافسية 

 طاؽ التنافس ) السوؽ ادلستهدؼ(ن 
                                                             

 37، ص 1998ة التنافسية يف رلاؿ االعماؿ ، مركز االسكندرية للكتاب ، ، ادليز خليل  نبيل مرسي - 1
 15عمار بوشناؼ، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  98، ص مرجع سبق ذكرهفرحات غوؿ،  - 3
 100 -99، ص ص السابق ادلرجع - 4
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  أي أنو على ادلؤسسة أف تعمل لتجعل ميزهتا التنافسية كبَتة واضحة و  التنافسية:حجم ادليزة
جلية سواء من ناحية التكلفة أو التمييز لتصعب على ادلؤسسات ادلنافسة تقليدىا و كسر 

 سيطرهتا 

  سسة يف السوؽ الذي تعمل بو : حيث تربز يف ىذا العنصر درجة نشاط ادلؤ التنافسنطاؽ
عمل ادلؤسسة يف نشاط واسع النطاؽ يكسبها ميزة   فمثالليكسبها مزايا تنافسية حقيقية 

 تنافسية من خالؿ وفورات يف التكلفة مقارنة بالشركات ادلنافسة 

 على السوؽ و دتييز ىاميزة تنافسية من خالؿ تركيز  إكساهباأيضا عملها يف نطاؽ ضيق قد يساعد على 
 منتجاهتا فيو

 :أنواع ادليزة التنافسية .ج 

 اميزىا كالتايل: أنواعللميزة التنافسية 

حتوز على ميزة تكلفة أقل إذا كانتا تكاليفها ادلًتاكمة  بأهنا: حيث نقوؿ أف مؤسسة األقلميزة التكلفة  .1
  (1)بالنشطة ادلنتجة للقيمة أقل من نظَتاهتا لدى ادلنافسُت

لتخفيض التكاليف  اإلنتاجادلتعاقبة يف  األنشطةيزة من خالؿ الًتكيز على و ديكن احلصوؿ على ىذه ادل
شطتها و مراقبة الروابط بُت ستفادة منو و مراقبة حجم توسع أنو مراقبة ادلنحٌت التعلم يف ادلؤسسة لال

 ادلتنوعة  األنشطة

يازة على عوامل فريدة ميزة التمييز: حيث تكوف ادلؤسسة متميزة عن منافسيها عندما يكوف مبقدورىا احل .2
  (2)جتعل العميل يتعلق هبا 

عوامل تدعى بعوامل التمييز  إىلادلؤسسة احليازة على ميزة التمييز يف منتوجاهتا باالستناد  ستطيعحيث ت
مل تتبع من قبل تكوف ذات  إنتاجأف تنتج منتوجا جديدا مل يكن معروفا من قبل أو توجد طريقة و ىي 
و فعاليتو و  أداءهعالمة فارقة يف ادلنتوج ادلقدـ من ناحية  إجيادأو  األخرى من الطرؽ أفضلفعالية 
 ىيكلو.

 

                                                             
1 -M. Porter , opcit , p85 
2 - Ibid , p152 
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 طريق التوسع

 طريق االنكماش

 طريق السقوط

 مؤشرات انتاجية

 مؤشرات فعالية الطريق االمثل

 :قياس التنافسية .د 

ال من خالؿ مجلة من العوامل و العناصر تعترب ثنائية البنية و  أـنستطيع معرفة ىل ادلؤسسة تنافسية 
 شرحو من مؤشرات  دلا سبق إضافةالتحليل و ىي عوامل مرجعية يف احلكم على التنافسية ، 

  (1)إنتاجيةالثنائية فعالية/ .1

ادلسطرة، وحتسب وفق العالقة  أىدافهاادلؤسسة للوصوؿ أو حتقيق  إمكانيةونقصد بالفعالية قدرة أو 
وكلما اقًتبت النسبة من الواحد الصحيح فاف  ذلا،حاصل قسمة النتائج احملصل عليها و النتائج ادلسطرة 

 ادلؤسسة تعترب ذات فعالية 

فهو نسبة بُت النتائج احملصل عليها و الوسائل و ادلوارد ادلسخرة لذلك و تعترب ىذه  اإلنتاجيةأما قياس 
، فمن خالؿ مواجهة ادلؤسسة ظروؼ سوؽ صعبة سببا للوصوؿ لتنافسية ادلؤسسة  إنتاجيةالتوليفة فعالية/

وىي  إنتاجيةملة لتحقيق وفورات للتخلي عن اليد العا باللجوءتتجو ضلو البحث عن توازف ذلا وذلك إما 
فقدت يد  ألهناانكماش للمؤسسة شلا يعرضها دلخاطر يف ادلستقبل  تتمثلطريقة تقنيا ، لكنها  أسهل

ما اللجوء للتوسع من خالؿ تفكَت تسويقي شامل متجو وإعاملة مدربة ومؤىلة خسرت عليها سابقا ، 
 لشكل التايل:اءا و ىو ما يوضحو اوف أكثرالعمالء وجعلهم  إلرضاء

 لإلنتاج(: منحنيات السواء I.3الشكل رقم )

 

 

 

 

 21ادلصدر: عمار بوشناف، مرجع سبق ذكره، ص 

كانت تساوي الواحد الصحيح فهو الطريقة   إذا أماحيث ادلرونة اكرب من الواحد فهو طريق التوسع 
 ح فهي طريقة االنكماش كانت اقل من الواحد الصحي  إذا أما األمثل

 ضلراؼ كبَت ومث السقوط.على حساب الفعالية يؤدي ال اإلنتاجيةالتمادي يف البحث عن  أفو يالحظ 
                                                             

 12عمار بوشناؼ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 هتديدات الداخلُت اجلدد

 القدرة التفاوضية للموردين
 القدرة التفاوضية للعمالء

 هتديد ادلنتجات البديلة يف الصناعة

: ذلك من خالؿ مؤشرات احلصة السوقية و احلصة سية من خالؿ مقارنتها بادلنافسُتديكن قياس التناف .2
كانت النسبة اكرب من   فإذا أداء األحسنالنسبية و ىي نسبة بُت حصة ادلؤسسة و حصة ادلنافس 

اقل من ادلنافس  أداءذا كانت حتت الواحد فهو يعٍت  أما أداء األحسنالواحد فهذا يضاىي ادلنافس 
  . أداء األحسنكاف يساوي الواحد فهو يقًتب من ادلنافس   إذا أما أداء األحسن

 ادلطلب الثاين: دراسة وحتليل البيئة التنافسية

ادلؤسسة تؤثر و  أفاليت تعرؼ ادلؤسسة جاء مبفهـو جديد يعترب ادلؤسسة كنظاـ مفتوح أي تطور النظريات  إف 
، من ىذا ادلنطلق فاف ادلؤسسة باعتبار التعريف مستقرتتأثر بالبيئة اخلارجية اليت ىي عبارة عن نظاـ معقد و غَت 

و االستفادة من فرصها و يف ىذه البيئة اولة فهم طبيعة العالقات ادلعقدة زلالسابق الذكر البد ذلا من التأقلم و 
أف صلاح أو حىت بقاء ادلؤسسة على ادلدى الطويل يعتمد على قدرهتا على  kotlerصد هتديداهتا ، حيث يرى 

التكيف و التفاعل مع ظروؼ البيئة احمليطة هبا، لذلك فاف ادلؤسسة مطالبة بدراسة وحتليل البيئة لالستفادة منها 
بناء ميزة تنافسية ختوذلا االستمرار بالعمل داخل الصناعة، ومن ابرز ادلفكرين الذي درس يف إىل أقصى الدرجات و 

سنشرحها بالتفصيل وقدـ دراسة للبيئة التنافسية وىذه الدراسة مسيت بقوى بورتر اخلمس  M. Porterىذا اجملاؿ 
 يف ىذا ادلطلب.

  Porterالفرع األول: القوى اخلمس لـ

على حد سواء داخلية أو خارجية يتميز بوجود صراعات شديدة بُت سلتلف  األسواؽيف  اجلانب التنافسي إف
حيث يؤكد  اآلخرينادلؤسسات ذلدؼ اكتساب ميزة تنافسية و موقع تنافسي جيد يف السوؽ مقارنة بادلنافسُت 

Porter  قوى تنافسية ادلوجودة يف الصناعة فهي تواجو  األخرىلتنافس ادلنظمة مع ادلنظمات  إضافةعلى انو
بقوى داخلية وخارجية ولكن بدرجات متفاوتة حيث تقسم  تتأثرمردودية الصناعة  تبقىأخرى خارجية ، و بذلك 

 أنواع وىي يوضحو الشكل ادلوايل: مخسة  إىلىذه القوى 

 : القوى اخلمس لبورتر(I.4رقم ) الشكل

    

    

  

 281، صرهمرجع سبق ذك ادلصدر: صالح حسن احلسيين،

 الداخلوف اجلدد و احملتملوف

 ادلوردوف العمالء
 )ادلنافسوف احلاليوف( منافسوا القطاع

دلنتجات البديلةا  
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مؤسسة يف  أليتتم دراسة وحتليل ادلنافسة  أفال ديكن  بأنو-من خالؿ اموذجو–أف يوضح  Porterحيث حياوؿ
القوى  الصناعة دوف حتليل مصادر القوى التنافسية اخلمس حىت تتفادى أو تقلل من آثارىا وسنشرح ىذه

 بالتفصيل من خالؿ التايل:

 هتديد ادلنافسني اجلدد: .أ 

ليل الصناعة أو القطاع ال يقتصر على حتليل اجملموعات احلالية من ادلنافسُت يف السوؽ بل جيب يف ظل حت     
للصناعة و الذين ال ديكن جتاىلهم ، حيث كلما كانت رحبية  توجيو االىتماـ ضلو الداخلُت اجلدد و احملتملُت

مل يف ىذا القطاع شلا يزيد ادلنافسة شركات جديدة تع إنشاءالقطاع عالية كلما كاف ذلك حافزا للمستثمرين على 
احتمالية دخوؿ  أف إذ يف ىذه الصناعة ومن مث يقلل ىوامش ادلؤسسة نتيجة نقص مبيعاهتا وحصتها السوقية

ىده العوائق اليت توضع دلنع ادلنافسُت  أىم إبرازمنافسُت جدد للصناعة تتوقف عل عوائق الدخوؿ حيث نستطيع 
 (1)اجلدد من الدخوؿ منها:

كلما قلت التكلفة ادلطلوبة لدخوؿ صناعة معينة كلما زادت احتمالية دخوؿ  لتكلفة الرأمسالية ادلطلوبة:ا .1
مطعم مأكوالت سريعة  أوادلكتبية  األدواتمكتبة لبيع  إنشاءمنافسُت جدد و العكس صحيح، فمثال تكلفة 

ا كاف مرحبا و ال دينع ذلك من وجود تعترب قليلة نسبيا و لذلك دائما ما جتد ىناؾ من يدخل ىدا اجملاؿ طادل
من خيرج منو لشدة ادلنافسة لكن انظر جملاؿ النقل اجلوي و صناعة الطائرات ستجد التكلفة ادلطلوبة عظيمة 

 جدا شلا يقلل من فرص دخوؿ منافسُت جدد .

واحدا تعد شيئا تعد  أفمن  البد فإهناشيء سلبوز مثل كيك  بإعدادعندما تقـو ربة منزؿ  وفورات احلجم: .2
و بالتايل عندما تقـو بتقسيم تكلفة تشغيل الفرف  -تقريبا–ثالثة الف تكلفة تشغيل الفرف واحدة  أواثنتُت 

على ثالثة تكوف التكلفة أقل ، حيث بادلثل ىناؾ الكثَت من اخلدمات اليت ضلصل فيها على توفَت يف تكلفة 
  اإلنتاجحيث كلما كاف ىناؾ وفر كبَت من زيادة حجم الوحدة يف ادلنتج أو اخلدمة نتيجة لزيادة حجم البيع 

شركة استثمار يف رلاؿ صناعة  أردتكلما قلت فرص دخوؿ منافسُت جدد و العكس صحيح فمثال لو 
 تكوف ىناؾ فرص لبيع كميات كبَتة كي يكوف سعرىا تنافسي . أفالسيارات فالبد 

شركة يف رلاؿ معُت مثل شركة احملموؿ  إلنشاء أحيانا يكوف من الصعب احلصوؿ على ترخيص عوائق قانونية: .3
الصناعة من دخوؿ منافسُت آخرين غَت  أسراردتنع حقوؽ ادللكية الفكرية وبراءات االخًتاع و  أحياناو 

استَتاد معدات معينة شلنوعا شلا دينع دخوؿ منافسُت جدد يف موجودين يف الصناعة حاليا ، كذلك قد يكوف 
 ت .صناعة تستخدـ ىذه ادلعدا

                                                             
1 -http://samehar.wordpress.com/2006/06/01/a61/                  11:30على الساعة  12/09/2011 اطلع عليو يـو
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حيث بوجود والء قوي لدى ادلستهلكُت لعالمة معينة أو زلل أو مطعم معُت  الوالء للمنتجات )دتييز ادلنتج(: .4
جيعل مهمة ادلنتج أو ادلطعم أو الفندؽ اجلديد أصعب شلا جيعل مصاريف الدعاية عالية ، ىذا العائق خيتلف 

الء العايل وأخرى تتمتع بوالء أقل و بالطبع من سلعة ألخرى ومن خدمة ألخرى ، فبعض ادلنتجات تتمتع بالو 
ىذا قد خيتلف من بلد آلخر ومن فئة ألخرى كذلك تستفيد الشركات القائمة من معرفة ادلستهلكُت مبنتجاهتم 

 على مدار السنُت و ىو يعرؼ مبزايا الداخلُت األوائل للصناعة.

صعوبة يف عرضها يف األسواؽ بوجود  ادلنتجات اجلديدة للشركات اجلديدة جتد أفحيث  صعوبة التوزيع: .5
 احملالت الكبَتة اليت تعرض منتجات منافسة ناجحة و قددية يف السوؽ.

 ألهناحيث تكوف للشركات القائمة القدرة على تقليل التكاليف  :لدى الشركات القائمة اقتصاديةوجود ميزة  .6
و احملالت القريبة  األراضية احلصوؿ على ، وقد يكوف لديها ميز األسواؽواستقراء  األوليةتعدت مرحلة التعلم 

كبَتة فتكوف نتائجها عكسية و تكوف هبذه   إحالذلاقد تكوف التكنولوجيا ادلستعملة قددية و تكلفة  أيضا، 
 احلالة ميزة للشركات اجلديدة الداخلة للسوؽ.

ة لطرد ختفيضات كبَت  اأسعارىقد حيتمل قياـ الشركات القائمة بتخفيض  :توقع االنتقاـ من الشركات القائمة .7
 من ىذا القبيل. أسواؽؿ و ، ىذا ما جيعل ادلستثمرين اجلدد حيجموف عن دخالداخلُت اجلدد من السوؽ

  اإلنتاجمن  أشواطادلنحيات اخلربة والتعلم لدى الشركات القائمة اليت تكوف قد قطعت  باإلضافةىذا  .8

 هتديد ادلنتجات البديلة: .ب 

مردودية الصناعة لذلك البد من حتليل  أويف السوؽ يضع حدودا لقدرة  وجود منتجات وخدمات بديلة إف 
بديل لتلك ادلتواجدة يف السوؽ ، ىذه البدائل جيب  أداءو  بأسعارقدرات ادلؤسسة على تقدمي منتجات بديلة و 

يتحملها و التكلفة اليت  األداءو اختالؼ مستوى  األسعاردراستها بعناية من حيث تقبل ادلستهلك ذلا و فارؽ 
انظر كيف تأثر الطلب على الطوابع الربيدية و خدمة نقل الربيد  فمثالالعميل نتيجة استبدالو ادلنتج/اخلدمة، 

 أفاليت ديكن  األخرى نتيجة ظهور الربيد االلكًتوين حيث أف حتديد ادلنتجات البديلة يتطلب حتديد ادلنتجات
   (1)ىي أكثرلة اليت تتطلب مراقبة منتجات القطاع ، و ادلنتجات البدي مهاـتؤدي نفس 

 ادلنتجات اليت تسَت فيها العالقة سعر/أداء ضلو التحسن مقارنة مبنتج الصناعة ادلعينة 

 ادلنتجات ادلصنوعة من طرؼ قطاعات تتمتع بأرباح عالية 

                                                             
 17شيقارة ىجَتة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1



 االسرتاتيجيات العامة للتنافس و التحليل التنافسي للمؤسسة الصناعية            الفصل االول:           

25 

 

 قوة العمالء التفاوضية: .ج 

جم ستويات وزيادة امتيازاهتم نظرا حلادل أقصى إىلو ختفيضها  األسعاروىي عبارة عن قدرهتم على ادلساومة على 
ىؤالء الزبائن يف السوؽ و أمهيتهم  لوضعيةمشًتياهتم ، حيث تكوف ىذه القوة مرتبطة باخلصائص ادلختلفة 

    (1) حيث تزيد قوة العمالء التفاوضية إذا: اإلمجايلادلرتبطة مبشًتياهتم لدى القطاع مقارنة بالنشاط 

  كاف حجم شراء العميل كبَتا 

 كاف عدد ادلوردين كبَتا 

  اخلدمة ال خيتلف كثَتا من منتج آلخر  أوكاف ادلنتج 

  كبَتة   اإلنتاجكانت ادلعلومات اليت يعرفها العميل عن تكلفة 

  كانت تكلفة التغيَت من منتج آلخر قليلة 

  اخلدمة جلودة ادلنتج النهائي للعميل قليلة  أوادلنتج  أمهيةكانت 

 مبيعات ادلؤسسة كبَتالنسبة حلجم كاف حجم طلبات العميل با 

  كاف العميل يف حاجة ماسة لتقليل تكلفة الشراء 

  كاف العميل قادرا على االستغناء عن خدمات و منتجات ادلؤسسة ادلعنية عن طريق تصنيعو للمنتج
 بنفسو
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 قوة تفاوض ادلوردين: .د 

نوعية  إضعاؼ آو األسعارة وىذا سواء برفع إذ انو ديكن للموردين شلارسة قوة تفاوضية اجتاه تنظيمات الصناع
ادلشًتاة ، وذلؤالء ادلوردين قوة ضغط تؤثر على مردودية الصناعة خاصة ادلنتجُت الذين ليس ادلنتجات و اخلدمات 

تفاوضيا  أقوياءادلبيعات ، و ديكن اعتبار رلموعة من ادلوردين  أسعارذلم القدرة على حتميل تلك التكاليف على 
    (1) فيهم الشروط التالية: إذا توفرت

 من طرؼ عدد قليل من ادلؤسسات و كاف ىؤالء ادلوردين أكثر ة مسيطر عليها كانت ىذه اجملموع  إذا      
 سيباع لو ىذا ادلنتج  الذيدتركزا من القطاع 

  زلميا من تكاليف التغيَت  أومتميزا  األقلإذا كاف منتجها وحيدا أو على 

 عند بيع منتجاهتم للصناعة  األخرىدلقاومة  ادلنتجات   مضطرين إذا كاف ادلوردوف عَت 

  األسفلإذا كاف ادلوردوف قادرين على التكامل العمودي من 

  إذا كانت الصناعة ال تشكل زبونا مهما بالنسبة جملموعة ادلوردين 

لية فمثال وجود ىي الصناعات التكميذلذه القوى اخلمس لبورتر فَتى آخروف أف ىناؾ قوة سادسة  باإلضافة
شركات احلاسوب ، ىذه القوى اخلمس تؤثر على رحبية  أرباحعلى  باإلجيابشركات تنتج برامج احلاسوب يؤثر 

القطاع ، فكلما قلت البدائل ضعفت فرصة دخوؿ شركات جديدة وضعفت قوة ادلوردين و العمالء التفاوضية و 
ىذا التحليل جيعلنا نكتشف مزايا و عيوب ىذا القطاع أو ، ة احلالية كلما زادت فرص الرحبيةضعفت أيضا ادلنافس

 الصناعة

 ادلنافسون احلاليون) شدة ادلزامحة (: .ه 

ادلناورة و ادلزامحة للحيازة على موقع متميز يف  أسلوباحلاليُت يف الصناعة يتبعوف حيث أف مجيع الناشطُت   
منتج  إطالؽ،  األسعار آليةمن خالؿ  نافسةادلالصناعة )السوؽ( و يكوف ذلك باالعتماد على خطط مبنية على 

ىناؾ عددا من ادلنافسُت  أف إىلجديد ، حتسُت اخلدمات و الضمانات ادلالئمة للزبوف حيث يرجع وجود ادلزامحة 
 .(2)يشعروف بأهنم مدفوعُت لتحسُت مواقعهم يف السوؽ

                                                             
 18رة ىجَتة ، مرجع سبق ذكره، ص اشيق - 1
 4، صمرجع سبق ذكرهعمار بوشناؼ،  - 2
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يوصف على انو ىادئ حيث  خراألقوية فيما البعض  أهناتوصف بعض ادلزامحات يف بعض القطاعات على  حيث
 عوامل ىيكلية متمثلة يف: تضافرتكوف شدة ادلزامحة ناجتة عن 

 و قواىم متقاربة فيما بينها  عدد منافسُت كبَت يف الصناعة 

  صراع من اجل حصص السوؽ بُت مؤسسات يف طور التوسع إىلحيث يؤدي ىذا بطء يف امو النشاط 

  ادلنتجات قابلة للتلف شلا جيعل نقطة التعادؿ ترتفع للطاقة تكاليف ثابتة عالية خاصة عندما تكوف
 الكاملة للمؤسسة شلا جيعلها حتاوؿ جذب ادلستهلكُت اجلدد لتغطية ىذه التكاليف الثابتة 

  ادلستمرة يف التوسع والنمو للمؤسسات القائمة  اإلنتاجيةتطور مستمر للقدرة 

 شاط ادلؤسسات القائمة شلا جيعلها تقاـو للحصوؿ على إذا كانت عراقيل اخلروج كبَتة شلا يصعب تبديل ن
 من ىذه السوؽ اليت تنشط هبا بدؿ اخلروج منها وتغيَت النشاط أرباح

  و  األسعارغياب التمييز يف منتجات ادلؤسسات ادلتنافسة شلا يزيد شدة ادلنافسة بينهم يف ميادين
 التكاليف

  تكتسي  أفعاذلا الصناعة و ىذا ما جيعل ردود ادلؤسسات القائمة يف أىداؼاختالؼ اسًتاتيجيات و
 وىذا ما يزيد شدة احلذر و ادلزامحة.  التنبؤنوعا من عدـ 
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 التحليل االسرتاتيجي للبيئة التنافسية الفرع الثاين:

بد إف ادلؤسسة وىي متواجدة يف بيئتها التنافسية سعيا لتمركز جيد يف السوؽ و احليازة على مركز تنافسي جيد ال
ذلا من حتليل بنية ىذا السوؽ أو القطاع ادلتواجدة بو دلعرفة الفرص و التهديدات هبذا السوؽ واستغالذلا يف ضوء 

االسًتاتيجيات ادلمكنة دلواجهة واقع السوؽ و  تتبٌت)نقاط القوة والضعف( الدراسة الداخلية للمؤسسة نفسها 
 أنشطةاجليد ألنشطة ادلؤسسة وىناؾ طريقتاف دلعرفة موقع  حتدياتو ، حيث يتم ىذا التحليل من خالؿ االستغالؿ

 ادلؤسسة بادلقارنة مع ادلنافسُت:

  : االسرتاتيجيةاجملموعات  .أ 

يدرس البيئة داخل القطاع و التوجهات اإلسًتاتيجية  اإلسًتاتيجية حتليل بواسطة اجملموعاتيعترب التحليل 
ا "رلموعة ادلؤسسات اليت تتبع نفس اإلسًتاتيجية حسب أبعاد ادلشًتكة. و تعرؼ اجملموعات اإلسًتاتيجية على أهن

و احتماالت تنافسية من خالذلا  اختياراتو هبذا ادلدخل التحليلي فإننا نشكل خريطة  (1)زلددة" إسًتاتيجية
ككل مبجموعة أخرى حيث يسمح ىذا   اإلسًتاتيجيةمن جهة ومقارنة اجملموعة  بأخرىنستطيع مقارنة مؤسسة 

  (2)بتحديد اخلصائص التالية: التحليل

  الطرؽ اليت تستعملها ادلؤسسات يف استغالؿ شروط ادلنافسة من فرص و عوائق داخل الصناعة 

  و وضعها من القوى اخلمس  اسًتاتيجيةمردودية كل رلموعة 

 )معرفة مدى قوة التمركز للمجموعة من خالؿ دراسة حواجز النشاط)حواجز الدخوؿ 

 ادلمكنة ادلتبناة من طرؼ سلتلف ادلنافسُت ادلوجودين داخل سلتلف اجملموعات  ًتاتيجيةاالسباخلطط  اإلدلاـ
 اإلسًتاتيجية

  اإلسًتاتيجيةحتديد نقاط القوة والضعف للمنافسُت ادلباشرين داخل نفس اجملموعة  

من  اماذجثالثة تتطور تبعا لنضج القطاع وسلوؾ الفاعلُت فيو و تسلك  اإلسًتاتيجيةادلؤسسة داخل اجملموعة  إف
  (3)السلوكيات ىي:

 سلوؾ دفاعي: و دلك بوضع حواجز قصوى زلاولة منها حلماية نفسها من اعتداءات ادلنافسُت 

                                                             
1 -M.Porter , le choix stratigique et la concurrence , édition economica , paris , France , 1982 ,p 142 

 25 -24شيقارة ىجَتة ، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 116، ص2006نافسي و دوره يف اعداد االسًتاتيجية التسويقية بادلؤسسة االقتصادية ،مذكرة ماجيستَت ، ادلسيلة ، أمحد بن مويزة ، التحليل الت - 3
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 التكامل العمودي

 سلوؾ ىجومي: ىي ىجمات من شأهنا تغيَت توازف القوى و الذي يؤدي لتغيَت قواعد التنافس 

  لو بالتخلي على النشاطات اليت مل لديناميكية التنافسية حىت و  األمثل استغالذلاسلوؾ متكيف: وىي
 تثبت تنافسيتها 

 االسرتاتيجيةاجملموعات   :(I.5رقم )الشكل 

 

 

 

 

 

 ص، 2002 وتسيري ادلؤسسة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصادادلصدر: عبد الرزاق بن حبيب، 
173 

إدراؾ الفرص و التهديدات وإجياد أحسن دتوقع ذلا وتنفيذ  تستطيع ادلؤسسة اإلسًتاتيجيةومن خالؿ اجملموعات 
 ادلناورات ادلناسبة يف إطار 

 االسًتاتيجيةافس للمجموعة أحسن تن  

 التحرؾ وتطوير أنشطتها قصد حتسُت وتغيَت رلموعتها 

  عامةأخرى لدعم تنافسيتها ال صناعات اجتاهاخلروج من الصناعة اليت مل تثبت فيها تنافسيتها أو التنويع 

جملموعات ادلنافسُت و معرفة و تصور حتركاهتا  اإلسًتاتيجيةوهبذا فإف ادلؤسسة مطالبة بتحليل جيد للتحركات 
 ادلمكنة و الوسائل ادلتاحة لذلك اإلسًتاتيجية

  :االسرتاتيجيةالتجزئة  .ب 

ًتاتيجيات ادلؤسسة تعترب مرحلة أساسية للتحليل االسًتاتيجي حيث أف صلاح اس االسًتاتيجيةف طريقة التجزئة إ
خالؿ تتميز بكوهنا تتغَت و تتطور  اإلسًتاتيجيةمرىوف بقدرة ادلؤسسة على جتزئة أنشطتها ادلستقبلية ، والتجزئة 

تشكيلة واسعة،تكامل عمودي ،تكاليف 
 ، جودة متوسطةلإلنتاجضعيفة 

تشكيلة ضعيفة، سعر منخفض، نوع بسيط 
 من اخلدمات

تشكيلة ضعيفة، أسعار 
مرتفعة،تكنولوجيا عالية وجودة 

 عالية

  Aمجموعة 

 Cمجموعة 

 Bمجموعة 

 ضعيف

 ضعيف

 قوي

 التخصص
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 التكنولوجيا

 الرغبة

 الزبون

بصفة – اختيارالتكنولوجية ، مهمة ادلؤسسة يف ىذه احلالة تقييم و  اإلبداعاتالزمن بداللة عادات االستهالؾ ، 
   مردودية مثلى مستقبال.اليت حتقق  األجزاء –ديناميكية 

ويقصد باجلزء االسًتاتيجي مجلة السلع أو اخلدمات ادلوجهة إىل زبائن من نوع خاص حيث توجد ادلنافسة و اليت 
 ( 1)من أجلهم ديكن بناء اإلسًتاتيجية 

ة ناجعة و مستقبلي إسًتاتيجيةاجليدة ىي اليت تساعد يف أخد القرارات  اإلسًتاتيجيةوديكننا القوؿ باف التجزئة 
  (2)بالتايل ىناؾ منظورين متكاملُت كثَتا االستعماؿ يف حتديدىا

وىي ثالثة )التكنولوجيا و رغبات الزبوف واحلاجيات ادلراد  يتمثل يف معايَت حتديد النشاط االسًتاتيجي األوؿ
 إشباعها( و الشكل التايل يوضح ذلك

 للمؤسسة (: رسم يوضح جمال النشاط االسرتاتيجي I.6الشكل رقم )

 

 

 

 34 ادلصدر: عمار بوشناف، مرجع سبق ذكره، ص

و جتزئة أنشطتها فهدؼ التجزئة اإلسًتاتيجية ىنا خلق رلاالت أما الثاين يتمثل يف استعماؿ ىيكل ادلؤسسة 
جيب على ادلؤسسة أخد نظرة شاملة على  انشاط إسًتاتيجية جيدة و اليت ال تكوف يف األغلب متجانسة من ىن

منتجاتنا حىت تعمل على حتويل أو إعادة توجيو وسائلها ومواردىا لتتمكن من أخد قرارات إسًتاتيجية ناجعة وهبذا 
 يستلـز عليها استعماؿ أدوات تدعى بأدوات التحليل االسًتاتيجي و اليت سيأيت تفصيلها فيما بعد 

وعرض منتجات أكثر فأكثر دتيزا و استهدافا  إف التفكَت الغالب على التجزئة يدفع إىل تعريف األجزاء بدقة أكرب
 ( 3)الحتياجات خاصة و بالتايل سهولة يف اخًتاؽ األسواؽ

    

                                                             
 34عمار بوشناؼ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 26شيقارة ىجَتة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 34عمار بوشناؼ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3

ل نشاط مجا

 إستراتيجي
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 الخزينة

  التحليل االسرتاتيجي أدواتالفرع الثالث: 

تستطيع من خالذلا ربديد نقاط قوة و ضعف  أدواتالتحليل االسًتاتيجي يف رلملها عبارة عن طرق و  أدوات إن
سعيا لتحقيق اذلدف العام للمؤسسة يف  األمرمن قبل ادلؤسسة و زلاولة تصحيحها إذا لزم  ادلتخذةاالسًتاتيجيات 

ازباذ قرارات مناسبة يف الوقت  إىلبيئتها التنافسية و مواجهة سلتلف التهديدات و استغالل الفرص وىذا يقود 
 ادلناسب قصد احلفاظ على ادلوقع التنافسي ادلكتسب 

 :دورة حياة ادلنتج .أ 

ادلرحلة اليت ؼلتفي فيها و يستبدل دبنتج آخر أو يطور دبزايا  إىل األوىلنتج بعد مراحل من مرحلة ظهوره ؽلر ادل
 إنفاقهاوذلك من خالل حجم االستثمارات الواجب  األخرىكل مرحلة زبتلف عن أخرى و يالحظ أن  

لشدة ادلنافسة  إضافةادلؤسسة من مبيعاهتا ذلذا ادلنتج  أعمالو تطور رقم  مردوديتوعلى ادلنتج يف كل مرحلة و 
 ومن السوق . إىليف سوق بيع ادلنتج من خالل حجم عوائق الدخول واخلروج 

 :و الشكل ادلوايل يوضح ذلك 

 (: دورة حياة ادلنتجI.7الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14ادلصدر: عمار بوشناف، مرجع سبق ذكره، ص 

 :الشكل السابق من خالل التايلشرح و نستطيع 

البحث و 

 الدراسات 

 التدهور النضج التوسع االطالق

 التخلي عن االستثمار االنتاجية القدرة  االشهار البحث

 المردودية

االعمالرقم   
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مرحلة  ألهنامردودية  أية)الدراسات( : ىي مرحلة تكون فيها التكاليف كثَتة و ليس ىناك األوىلادلرحلة  -1
البحوث و التطوير للمنتج و ىذه ادلرحلة تكون مرحلة صعبة و مقلقة للمؤسسة ادلبتكرة للمنتج و تكون 

  أيضافيها ادلنتجات غَت معرفة و ادلنافسة معدومة فيها 

ادلنتج  بإعدادبعد مرحلة البحوث و التطوير و اليت مسحت  تأيتىذه ادلرحلة  ادلرحلة الثانية )االنطالق( : -2
من الناحية التقنية و التجارية و تكون ىنا التكاليف كبَتة خاصة التكاليف الثابتة و ادلبيعات قليلة و 

ضعيفة ال تغطي تكاليفها الثابتة لكون ادلنتج غَت معروف كفاية يف السوق و تكون االستثمارات يف ىذه 
. هبذا تكومن اخلزينة سالبة و دبا أن اإلنتاجبات و ذبهيز ادلؤسسة دبتطل األويل اإلنتاجادلرحلة كبَتة لتغطية 

 .أيضافادلردودية سالبة  اإليراداتالنفقات تفوق 

و ادلبيعات ذلك بسبب قبول  اإلنتاجتعرف ىذه ادلرحلة ظلوا متسارعا يف ادلرحلة الثالثة ) التوسع( : -3
لكون  إضافة تقوم هبا ادلؤسسةو الدعاية اليت  اإلشهارادلستهلكُت ذلذا ادلنتج بعد التعرف عليو من خالل 

ت بعض ادلستهلكُت تتجو ضلو التقليد ضمانا للمكانة االجتماعية و ىي نقطة تستطيع ادلؤسسة سلوكا
و، وهبذا تعرف ادلؤسسة ديناميكية اغلابية من خالل من خالذلا ترويج سلعها ذلذا النوع من الزبائن 

ليف و لكنو اقل من معدل ظلو ادلبيعات لتغطية التطور السريع للمبيعات و النتاج و تطور يف التكا
بادلردود ادلتنامي و  متأثرةالكثيف )اقتصاد احلجم( ، وتبقى االستثمارات معتربة  باإلنتاجالتكاليف الثابتة 

و الدعاية ، تكون ادلردودية موجبة ويف تطور مستمر ولكن اخلزينة ال  اإلشهارتًتكز يف نشاطات مثل 
 تمرار نفقات االستثمار .تزال سالبة نظرا الس

و ذلك بسبب تشبع السوق و  ببطء يف ظلو رقم األعمالتتسم ىذه ادلرحلة ادلرحلة الرابع )النضج( :  -4
من ادلتوسط و تظهر يف ىذه ادلرحلة منافسة من الداخلُت  قص معدل ظلو ادلبيعات حىت تصل ألقلن

ن تكون ادلردودية عالية و  اإلنتاجظلطية  ادلنتج لشيوع و إنتاجتكنولوجيا  ااجلدد للسوق الذين تعلمو 
فتحافظ على احلصة السوقية من خالل تدنية التكاليف و  اإلنتاجالتكاليف قليلة نظرا خلربة ادلؤسسة يف 

واخلزينة تكون موجبة لتكون ادلؤسسة بذلك احتياطات اختيارية  ، ذلذا  اإليرادات أعلىىو ما ػلقق ذلا 
  رحلة استقرار ذلا م ألهنارحلة قدر ادلستطاع ىذه ادل إطالةرباول ادلؤسسة 

لعزوف ادلستهلكُت عنو  إماادلنتج فيها بالزوال لسببُت  بدأىي ادلرحلة اليت يادلرحلة اخلامسة )التدىور( :  -5
تتميز باطلفاض تكاليفها شلا يستقطب زبائن  إلنتاجو أحسنضلو منتج جديد أفضل منو أو لظهور طريقة 

ادلؤسسة و هبذا يكون ىناك اطلفاض يف مبيعات ادلؤسسة حىت تصل ادلؤسسة للحد الذي ال تستطيع معو 
 مواصلة اإلنتاج فتًتكو لتوجو جهودىا دلنتج غَته.

القرارات  ازباذا ادلنتج و ذلذه الطريقة زلاسن يف كوهنا تسمح للمؤسسة بتتبع ادلراحل اليت ؽلر هب أنومنو طللص 
اليت تتطلبو كل مرحلة عن غَتىا من ادلراحل شلا يساعد  االسًتاتيجيةالالزمة و اختيار البدائل  االسًتاتيجية

 على تقوية مركزىا التنافسي االسًتاتيجي يف السوق و كسب زبائن جدد.
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التشكيلة إذ أهنا  إنتاج تعتمد غَت أن ىذه الطريقة ذلا مساوئ و صعوبات خاصة يف حالة ادلؤسسات اليت
 قاصرة يف ىذه احلالة .

 :طريقة منحىن التعلم )أثر اخلربة( .ب 

ادة حجم اإلنتاج ادلًتاكم عرب ادلنتج بزي إنتاجىذه الطريقة ىي طريقة عمل تفيد بأنو تنخفض تكاليف 
 إنتاجهاحيث انو كلما زادت ادلؤسسة من  اإلنتاجيةزمن وذلك من بداية دخول ادلؤسسة يف العملية ال

ىذا ادلنتوج و يزداد العمال مهارة يف تشغيل و التحكم يف ذبهيزات  إنتاجعرب الزمن تتولد لديها خربة يف 
 . أفضلو بو تقلص تكاليفها بادلقارن مع ادلنافسُت اجلدد و تكون يف موقع تنافسي  اإلنتاج

بنسبة مئوية ثابتة عند  االطلفاض إىلتؤول  معينةة ة أو سلعلطريقة على أن تكلفة خدمحيث تنص ىذه ا
 و الشكل التايل يوضح ذلك( 1)ادلًتاكم اإلنتاجحجم مضاعفة 

 وحدةتكلفة ال(: تناقص I.8الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

  

 (1)بناء على ادلرجع إعداد الطالب  ادلصدر: من

نتاج ادلثلى ذلا و ىي يف حاالت يكون فيها تكاليف اإل االسًتاتيجيةهبذه الطريقة تستطيع ادلؤسسة استغالل 
مدة ذبربة شلكنة  أطولادلؤسسة ادلثلى ىنا البحث عن ادلنتج ذي  اسًتاتيجيةالتجربة فتكون  بأثرمرتبطة فعال 

، لكن ىده الطريقة تبقى قاصرة خاصة مع تزايد و تسارع االبتكارات و  نخفضةادلكاليفو لالستفادة من ت
 االخًتاعات التكنولوجية و تقلص فًتة الفجوة الحتكار ادلنتجات و طرق إنتاجها.

 :(2)طريقة ادلعايرة .ج 

جدية  األكثرو الطرائق مقارنة بتلك ادلتعلقة بادلنافسُت ، اخلدمات جاتوىي عملية مستمرة لتقييم ادلنت 
 ادلؤسسات الرائدة يف الصناعة. أو

                                                             
1
 40ذكره، ص عمار بوشناف، مرجع سبق  - 

 43سابق، ص الرجع ادل - 2

 لإلنتاج وحدةلالتكلفة ا

 العدد ادلرتاكم للوحدات ادلنتجة–التجربة 
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و  أفضلحيث تستعمل ىذه الطريقة نقاط مرجعية ؽلكن االعتماد عليها يف القياس ومن مث البحث عن 
على ادلنافس ادلرجعي و ىي هبذا تعترب مراقبة  األسبقيةأكفأ الطرق لنشاط معُت حبيث يسمح لنا بضمان 

 البد من توافر نظام معلومات يتيح ذلك. إذنمستمرة للبيئة و تغَتاهتا و ربركات ادلنافسُت 
 من ادلعايرة : أنواع أربعة وىناك
ادلعايرة الداخلية : وتكون يف ادلؤسسات الكبَتة اليت سبتلك وظائف متشاهبة يف دوائرىا ادلختلفة   .1

يف الوظائف و تعتمد الطريقة ادلثلى كمرجع يف ارن بُت أحسن ادلمارسات و التطبيقات فتق
  األخرىالدوائر 

ادلعايرة اخلارجية: حيث يتم مقارنة نشاطات ووظائف ادلؤسسة دبثيالهتا يف ادلؤسسات األخرى  .2
لم منها و اليت أوصلتو للريادة و التع األسبابادلنافسة و خاصة الرائدة منها و رباول معرفة 

 تطويرىا .
ادلعايرة ادلوجهة ضلو الوظائف : حيث تتم مقارنة وظيفة بعينها يف ادلؤسسة دبثيلتها لدى ادلنافس  .3

 جلعلو مرجعا مث البحث عن طريقة للتفوق عليو األفضلو ربديد 
ادلعايرة األفقية: ويقصد هبا البحث عن أحسن ادلمارسات و التطبيقات يف واحد من العمليات  .4

 كثر مث العمل عليو كمرجع يف باقي الوظائف أو أ
 وىنا على ادلؤسسة اختيار أي ىذه األنواع اليت نستطيع اعتماده يف ادلقارنة.

إن ىذه الطريقة تعترب طريقة فعالة يف اكتشاف االضلرافات التنافسية خاصة وأهنا تقوم بعملية ادلقارنة ادلرجعية 
ضلرافات الحقا، ولكن ىذه الطريقة تعد مكلفة من ناحية الوقت و ألفضل األداء يف الصناعة وتصحيح تلك اال

 اجلهد ادلادي و البشري و أيضا تفيد يف انفتاح ادلؤسسة على البيئة احمليطة هبا و تقبل األفكار اجلديدة باستمرار.

 :(1)طريقة إعادة اذلندسة .د 

، وىي هتدف جذريةتصميم العمليات الرئيسية يف ادلؤسسة بصفة  إعادةوىي طريقة مكلفة مفادىا  
العمليات ذلك من خالل خفض مراحل ووقت وتكلفة العمليات و زيادة  أداءلتحسُت وتسريع 
تنافسية تقوم على ىيكل التكاليف و الذي من شأنو زيادة احلصة السوقية  أسعارمردوديتها وربديد 

و  ذج واحدو تثمر ، حيث تقوم بدمج عد ظلاذج يف ظلات و الرحبية و العائد على رأس ادلال ادلسوادلبيع
يف موضع أو مركز  األداءعدة عمليات و عملية واحدة وعدة وظائف يف وظيفة واحدة، إضافة لًتكيز 

ددة للفحص يف ادلواضع ادلتع األداءواحد بذل من تشتيتو على عدة مراكز ، خفض عدد مرات توقف 
 .على التوازي بدال من التوايل لتؤدييف موضع واحد ، إعادة جدولة بعض العمليات  األداءبعد تركيز 

                                                             
1  - http//ar.wikipedia.org/wiki/                                                                        11:40على الساعة  22/04/2012شوىد يوم 
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لذلك خفض عدد  أضفو الوقيت ،  اإلجرائيو طولو  األداءإن ىذه الطريقة تؤدي خلفض كل مراحل 
لتدارك  األداء إعادةادلرحلية بسبب دمج عمليات و مراحل و من مث تقل مرات و تكلفة  األخطاء
 . األخطاء

ىذه الطريقة كما أسلفنا تتطلب تكاليف كبَتة سواء من الناحية ادلادية أو من الناحية البشرية أي 
القدرات الفنية و اإلدارية العالية اليت تتوفر لديها القدرات اإلبداعية و األفكار اجلديدة ذلك لتتمكن من 

 وتقوي مركزىا التنافسي بو.استحداث ميزة تنافسية تتوغل هبا يف السوق 
 : (1)(PIMSطريقة ) .ه 

 ى( حيث تنص علGenéral électricظهرت ىذه الطريقة يف بداية السبعينات من طرف شركة )
 أنشطتها أنادلختلفة حيث  ألنشطتهااليت قد تؤثر على ادلردودية يف  االسًتاتيجيةربديث سلتلف التغَتات 

)نسبة االستثمار ( و كيفية زبصيص و توزيع ادلال  رأسباحمليط الصناعي و ظروف السوق ، ىيكلة  تتأثر
على ادلردودية  رادلتغَتات اليت تؤث أىمحصة السوق و جودة ادلنتج ىي  أنادلوارد حيث يركز النموذج على 

 يف السوق. اسًتاتيجيتهاو بالتايل قدرهتا التنافسية و 

يف صلاح أو فشل ادلؤسسات )  %80معايَت أثروا بنسبة  9اسة بان ىناك حيث نتج عن ىذه الدر 
، ظلو السوق، ادلوقع يف السوق، جودة ادلنتجات ، االندماج  اإلبداع، اإلنتاجية، الرأمساليةالكثافة 

العمودي حسب تطور رلال النشاط االسًتاتيجي ، الضغط على التكاليف ، طريقة بناء موقع جيد و 
 .لريادةاحلصول على ا

ذا كانت لدينا العامة لكن إ االسًتاتيجي تستعمل يف احلاالت األداءإن الطرق السابقة الذكر يف ربليل 
كوهنا تعمل يف تشكيلة من النشاطات فإن   االسًتاتيجية التجزئةعلى  اسًتاتيجيتهامؤسسات تعتمد يف 

ئق سلتلفة حسب ادلدرسة اليت يستدعي ربليل زلفظة نشاطات ادلؤسسة بواسطة طرا األخَتةربليل ىذه 
 .جاءت هبا للمساعدة على ازباذ القرار االسًتاتيجي و ربليل البيئة التنافسية

 :( MC Kinsey) طريقة مصفوفة ماك كينزي .و 

 اإلبقاءأو ادلنتجات الرئيسية اليت تريد ادلؤسسة  االسًتاتيجية األعمالوىي مصفوفة ربليلية لتحديد رلاالت 
حيث يقدم ىذا النموذج تقييما لقرارات االندماج ،االستثمار و  إلغائهاعليها يف حقيبة النشاطات اليت تريد 

 BCGذباوز كل العيوب اليت القتها مصفوفة  ظلوذجتوسيعو أو تطوير منتجات جديدة حيث أنو 
، حيث (2)

 يالحظ أن ادلصفوفة تتكون من بعدين:
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 :األولالبعد  .1

بواسطة و اليت يعرب عنها  األعمالادلوقع التنافسي أو ما يسمى قوة نشاط  إىلوىو العمودي يشَت  
، جودة ادلنتجات ، صورة ادلؤسسة ، تقدمها التكنولوجي، و كل ما من شأنو سبثيل حصة السوق 
 عامل تنافسي.

 البعد الثاين: .2

السوق ،  أسعارحلجم السوق ،  باالستنادجاذبية الصناعة وتقاس  إىلالذي يشَت  األفقيوىو  
التكنولوجية ادلتوقعة يف ادلنتج ، أعلية االستثمار و جدوى دخول مؤسسات أخرى للصناعة  األفاق

وذلك من خالل قياس مردودية السوق، متوسط اخلطر، النمو والتوسع على ادلدى البعيد ، 
ط ، ضعيف حيث تسمح بتموضع التكاليف ، ويتم قياس البعدين على مستويات ، قوي، متوس

 أنشطة ادلؤسسة ضمن ادلصفوفة كما يف الشكل التايل:
 (: مصفوفة ماك كينزيI.9الشكل رقم )

 

B A A 

C B A 
C C B 

 

 بتصرف 431، ص مرجع سبق ذكرهادلصدر: سعد غالب ياسٌن، 

  -Cاالستثمار بغية ضمان النمو

  -Bتعظيم النتائج ادلالية و االستثمار بصفة انتقائية 

 -Aاستخراج السيولة إما برفع األسعار أو بيع األصول 

حيث أن ىذه الطريقة من خالل دمج البعدين و التوليف بينهما ) جاذبية القطاع و ادلوقع التنافسي( و علا 
 البيئة التنافسية لتحديد الوضعيات ادلمكنة للمؤسسة من خالل نشاطاهتا شلا عبارة عن العنصران الفعاالن يف

اليت تناسب كل وضعية قصد توسيع قدراهتا التنافسية و االستفادة  االسًتاتيجيةؽلكنها من ازباذ القرارات 
 الفعالة من الفرص ادلتاحة يف السوق من خالل دراسة جاذبيتو. 

 

 ادلوقع التنافسي

 جاذبية الصناعة
 قوي

 قوي

 ضعيف

 ضعيف
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 : (االستشارية)مجاعة بوسنت  BCG طريقة مصفوفة .ز 

أحد أىم وأشهر ظلاذج ربليل زلفظة األعمال ، قدم ألول مرة من قبل صباعة بوسنت  BCGتعترب مصفوفة 
االستشارية ، وىي عبارة عن مصفوفة لتقييم أحد أنشطة األعمال الرئيسية أو ادلنتجات و ذلك يف ضوء 

 ( 1)ت( و حصة ادلنتج يف السوق )ادلوقع التنافسي النسيب( درجة ظلو السوق ) تقاس بنسبة مئوية لنمو ادلبيعا

حيث أن درجة ظلو السوق ىي مؤشر على جاذبية السوق ادلخدوم من قبل كل نشاط أعمال أو منتج موجود 
أكرب منافس يف زلفظة ادلؤسسة ، ادلوقع التنافسي النسيب يعرب عن حصة ادلنتج يف السوق بالقسمة على حصة 

  ( 2)موجود يف السوق

  BCG منوذج ىذه ادلصفوفة (:I.10رقم ) الشكل

 

 

  

 

 

 بتصرف 431، ص ذكره بقدلصدر: صالح حسن احلسيين، مرجع سا

تتكون من أربعة أقسام كل خلية سبثل خصائص سلتلفة للمنتج و السوق و الدوائر ادلوجودة يف  BCG مصفوفة 
و ىي سبثل وحدات أعمال أو منتجات و حجم الدائرة يوضح نسبة العائد ادلتحقق من  DASاخلاليا تدعى 

 الوحدة او ادلنتج وأعليتو النسبية 

يفصل بُت  %01يف ادلصفوفة نسبة ظلو السوق مقسمة جملالُت عايل و منخفض عند خط ربكمي للنمو بنسبة 
 ( 3)ىذين اجملالُت

 ( 4)ادلنخفضةحيث أن ىذا اخلط يفصل بُت حصة السوق العالية و  1.0ادلوقع التنافسي يقسم عند حصة السوق 

 

                                                             

 130 ، صذكره بقسعد غالب ياسُت، مرجع س -1
 ادلرجع نفس  - 2
3
 131سابق، ص الرجع ادل - 

 نفس ادلرجع  - 4

 منتجات النجم منتجات عالمة االستفهام

 منتجات البقرة الحلوب
 منتجات متعثرة

1 2 

3 4 

 عايل

 منخفض

 معدل منو نشاط األعمال

 ادلركز التنافسي النسيب)حصة السوق(
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4.1 

 صناعة(: موضع احلصة السوقية من الI.11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 434ص  ،ذكره بقمرجع س ادلصدر: سعد غالب ياسٌن،

 :(1)من خالل الشرح التايل أعاله و يتم توضيح ادلصفوفة

حيث  ادلنخفضةادلنتجات اليت سبثل عالمة االستفهام: حيث سبثل ىذه اخللية ادلنتجات ذات احلصة  .0
يوجد بالسوق طاقات كامنة مل تستخدم بعد و ظلو متزايد يف الطلب الكلي و ادلتوقع وتعترب ىذه 

أنشطة ادلستقبل و مردودىا غَت كايف حيث تفرض ىذه ادلرحلة  حسم اختيار ادلؤسسة إما  األنشطة
فيها وزيادة سبويلها أو تركها هنائيا ذلذا ىي ذات درجة عالية من ادلخاطرة بسبب  االستثماريف 

ت احتمال زيادة شدة ادلنافسة وارتفاع تكاليف التحسينات و سبييز ادلنتجات من حيث ابتكار منتجا
 .إنتاجهامن حيث طريقة  أوجديدة 

ادلنتجات الساطعة ) النجم( : ىي منتجات تتمتع حبصة سوقية عالية مع معدل ظلو قوي ، ادلؤسسة  .2
قوي مقارنة مع ادلنافسُت لذلك يكون زلل اىتمام و نظر وىي منتجات سبثل  فيو تتمتع دبوقع تنافسي

فة لبعض التكاليف العالية عندما تزداد شدة أفضل فرص لالستثمار دلا ربققو من رحبية وظلو إضا
ادلنافسة ، فهي سبثل ادلستقبل للمؤسسة لتصبح بقرة حلوب ومن أمثلة أنشطة النجم سوق الكمبيوتر 

 الذي يعرف ظلوا كبَتا وخاصة يف رلال الربرليات . األخَتةالشخصي يف السنوات 
الوحدات ادلدرة للنقدية ) منتجات البقرة احللوب( : وىي منتجات تتميز حبصة عالية  أوادلنتجات  .3

مردودية  و أموااليف السوق )موقع تنافسي( مع ظلو منخفض يف السوق ، وبذلك فهي منتجات تدر 
شلا تستهلك الن السوق يف ىذه ادلرحلة يكون أقل تنافسا و ادلوقع القوي للمؤسسة  ال يتطلب  أكثر
من تكوين ليف عالية للمحافظة عليو حيث ؽلكن التدفق النقدي الذي تدره ىذه ادلنتجات تكا

مصدر سبويل ذايت يستخدم يف سبويل و تطوير منتجات االستفهام أو احملافظة على موقع منتجات 
لـ  Golfن ومن أمثلتها سيارة  أطولالنجم ، لذلك البد من احملافظة على ىذه ادلرحلة لفًتة 
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 منو السوق

 عالي

 منخفض

41%  

 حصة السوق النسبية
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Volkswagen  لسنوات عديدة أي   األوربيةاليت حافظت موقع أفضل سيارة مباعة يف السوق
كانت عبارة عن بقرة حلوب مدرة للنقدية مكنت الشركة من تطوير ظلاذج لسيارات جديدة مثل 

Carrato , Sports , Luxury ... 
يف  منخفضةتتميز ىذه ادلنتجات حبصة  ادلنتجات أو الوحدات ادلتعثرة )الكالب ادلسعورة ( :  .4

و اضعف منتوجات ادلصفوفة ، ويف معظم  أفقرالسوق و ظلو منخفض يف السوق و بالتايل فهي 
استنزاف موارد ادلؤسسة و بالتايل تنتهي للتصفية من دون التخلي عن ىدف اصلاز  إىلتؤدي  األحيان

ذلذا ال يكون ذلا ىدف  األجلة أو العائد لفًتة قصَت أقصى حد شلكن من احلصاد ادلتبقي 
 اسًتاتيجي.

لكنها ، اسًتاتيجية ادلؤسسة اليت تقدم أفضل حقيبة متوازنة للمنتجاتربديد  اىل هتدف ىذه ادلصفوفة
العمل يف بيئة مستقرة للتحليل و لتدارك ىذا النقص ظهرت ادلصفوفة  تعتمدواجهت انتقادات كبَتة حيث إ

أنواع من البيئة و زلاولة معرفة ىل ىناك ارتباط بُت حصة السوق يف كل  أربعار باالعتب وتأخذ 1980ادلطورة عام 
 نوع من البيئة و معدل مردودية االستثمار 

 اجلديدة BCG(: مصفوفة I.12الشكل رقم )

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  37 ، ص ذكره بق، مرجع سادلصدر: عمار بوشناف

 كثَتة

عدد 
االمكانات 

الفريدة 
للحصول 
على مبزة 

 تنافسية

 قليلة

 أمهية ادليزة التنافسية قوية ضعيفة

 األنشطة المتشتتة
 األنشطة المتخصصة

 األنشطة المأزق األنشطة النجم

معدل 

مردودية 

 االستثمار

 حصة السوق
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 ونوضح الشكل السابق من خالل الشرح التايل:

حيث يتم استغالل أثر التجربة حلده األقصى و يقدم احلجم ميزة معتربة و ذلك من  األنشطة النجم : .1
 خالل التكاليف ، تكون العالقة بُت حصة السوق و االستثمار وثيقة جدا.

األنشطة ادلتخصصة : يوجد عدة مصادر للتمييز تسمح بإنشاء أجزاء سوق خاصة جدا تدعى  .2
(niches و اليت ؽلكن الدفاع عنها على ) ادلدى الطويل وغلب على ادلؤسسة تشغيل واحدة أو أكثر

 منها لتنجح اىل أقصى حده و بشكل سلتلف على ادلنافس.
ادلأزق: حيث ىنا ال احلجم وال التميز دبقدوره احلصول على ميزة تنافسية  فحواجز الدخول شبو  األنشطة .3

ادلنتهجة ىي تغيَت  االسًتاتيجيةمنعدمة ، التكنولوجيا متاحة للجمع و ادلردودية ضعيفة ،ىذه احلالة 
 على آثار احلجم.( أو nichesقواعد اللعبة التنافسية بشكل يتيح احليازة على أجزاء السوق خاصة )

ؽلكن أن يشكل حجم ادلؤسسة عائقا األنشطة ادلتشتتة: ادلردودية ىنا ال ترتبط كثَتا حبصة السوق حيث  .4
فعوامل التمييز عديدة وتتطور بسرعة و عنصر النجاح ىو القدرة على التأقلم بسرعة مع تغَتات السوق 

 دبعٌت كسب ادلؤسسة مرونة كافية .
Arther D.Little (ADL )طريقة  .ح 

(1)
ىي مصفوفة قام بصياغتها رلموعة بوسنت االستشارية  :

(BCG حيث أن ذلا نقاط متشاهبة مع الطريقة السابقة إذ أهنا تشبو ادلصفوفة السابقة يف تقييم زلفظة )
لكل  ادلالية الوضعيةو معرفة اجملال التنافسي للنشاط من أجل تقدير  االسًتاتيجيةرلاالت النشاطات 

                     ( و علا :BCGحالة و تعد ىذه الطريقة على زلورين سلتلفُت عن طريقة )

  نضج القطاع–احملور األفقي- 

  ادلوقع التنافسي–احملور العمودي- 

( مت االعتماد على حصة السوق وحدىا من أجل تقدير التنافسية BCGحيث أنو يف ادلصفوفة السابقة )
مراحل و ىي ) االنطالق، النمو ،  بأربعةأقًتح معيار نضج القطاع الذي ؽلر بدوره  اوىو ال يكفي ذلذ

كون من خالل حصة السوق النسبية و نقاط قوة و تالنضج، التدىور ( ذلذا فوضعية ادلؤسسة تنافسية 
 ضعف ادلؤسسة مقدرا حسب كل مرحلة من مراحل نضج القطاع. 
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 ظلو طبيعي

 درغليـظلو ت

 ADL(: مصفوفة I.13الشكل رقم )

 

 

 

  

 

  

 

 

           

 33، صذكره بقادلرجع: شيقارة ىجًنة، مرجع س

 :( 1)وفقا ذلذه الطريقة ؽلكن للمؤسسة اشتغال الوضعيات الست التالية أنوحيث 

 :حيث هتيمن ادلؤسسة يف ىذه احلالة على منافسيها  مسيطرة 
 :حيث تتمتع ادلؤسسة بدرجة من االستقالل النشاطي ووضعيتها يف ادلدى البعيد ال تتعلق بالنشاط  قوية

 التنافسي
  : حيث تتمتع ادلؤسسة بكفاءة ؽلكن استعماذلا اسًتاتيجيا يف ربسُت وضعيتها مالئمة 
  تسجل نتائج تسمح ذلا باالستمرار غَت أهنا تعاين من منافسة شديدة وال ؽلكن  ادلؤسسةغَت مالئمة: أي

 ربسُت وضعيتها 
  للتحسُت.: حيث ربقق ادلؤسسة نتائج دون ادلستوى وال سبلك حظوظ اإلدارةغَت مالئمة للتحكم و 

 

 

 
                                                             

 36 ، صذكره بقشيقارة ىجَتة، مرجع س - 1

 نضج القطاع

 ادلوقع التنافسي

 انطالق نمو نضج تدهور

 مسيطرة

 قوية

 مالئمة

 غير مالئمة

غير قابلة لإلدارة 

 والتحكم

 اإلعلال 



 الفصل االول:                       االسرتاتيجيات العامة للتنافس و التحليل التنافسي للمؤسسة الصناعية

42 

 

 االسرتاتيجيات التنافسية أىمادلبحث الثالث: 

 اسًتاتيجيةالبد ذلا من تبٍت  فإهنامؤسسة يف زليطها التنافسي سعيا منها احلصول على موقع تنافسي شلتاز  أي إن
تنافسية تضمن ذلا ربقيق ىذا اذلدف و ربسُت أدائها على ادلستويُت البعيد وادلتوسط ، ومن بُت أىم 

 االسًتاتيجيات التنافسية صلد:

 التكاليف تدنيو اسًتاتيجية 
 سبييز ادلنتجات اسًتاتيجية 
 الًتكيز اسًتاتيجية 

  (: االسرتاتيجيات العامة I.14الشكل رقم ) 

 تدنية التكاليف التمييز
 الرتكيز
 

 441ص  مرجع سبق ذكره، نبيل مرسي ،خليل ادلصدر: 

ربقيق وىي بذلك اسًتاتيجيات هتدف اىل   Porterأو تعرف باالسًتاتيجيات التنافسية العامة لـ و اليت تدعى 
 ميزة تنافسية يف السوق اليت تنشط بو ادلؤسسة مع زبفيض شدة ادلنافسة يف القطاع .

  تدنيو التكاليف اسرتاتيجيةادلطلب األول: 

اليت تضع ادلؤسسة نفسها فيو كأقل ادلنتجُت تكلفة يف القطاع الصناعي الذي تنشط بو وذلك  االسًتاتيجيةو ىي  
،  (1)ادلؤسسة الرائدة يف السوق  بأسعارو دبعايَت ظلوذجية و البيع  اإلنتاجللموارد و  األمثلمن خالل االستثمار 

نذكر من بينها )توافر اقتصاديات احلجم ،آثار منحٌت التعلم  االسًتاتيجيةىذه  إتباعوىناك عدة دوافع ربفز على 
يؤدي هبا اىل مواجهة قوى التنافس  االسًتاتيجية، ربقيق أفضل عائد على االستثمار ( إن تطبيق ادلؤسسة ذلذه 

بشكل فاعل ، كما أن إمكانات ادلساومة ترتفع يف مواجهة معظم ادلشًتين دلنتوجاهتا من خالل ادلرونة السعرية اليت 
  (2)من بقية ادلنافسُت داخل الصناعة األفضل األداءتصبح تتمتع هبا ، واليت ؽلكن أن ربقق ذلا 

 

  

                                                             
1
 107، ص ذكره بقسعد غالب ياسُت، مرجع س - 

 183، ص  ذكره بقصالح حسن احلسيٍت، مرجع س - 2

الهدف 

 االستراتيجي

 الصناعة ككل

 قطاع سوقي معٌن
اذلدف 

 االسرتاتيجي

 متييز ادلنتج تكلفة أقل
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 : (1)التكاليف تدنيو اسرتاتيجيةمزايا انتهاج  .أ 
 أساس، فالشركات ادلنتجة بتكلفة أقل تكون يف موقع أفضل من حيث ادلنافسة على ما يتعلق بادلنافسُت 

 السعر 

  حيث ال ؽلكنهم  األقوياءما تعلق بادلشًتين فالشركة ادلنتجة بأقل تكلفة تتمتع حبصانة ضد العمالء
 أقل ما ؽلكن يف السوق  ألهنا األسعارادلساومة على زبفيض 

 تكلفة ؽلكنها يف بعض احلاالت أن تكون يف مأمن من ادلوردين  لما تعلق بادلوردين فالشركة ادلنتجة بأق
خاصة يف حالة ما إذا كانت اعتبارات الكفاءة تسمح ذلا بتحديد السعر و ربقيق ىامش ربح  األقوياء

 ادلدخالت اذلامة . أسعارمعُت دلواجهة ضغوط ارتفاع 

  تكلفة ربتل موقعا تنافسيا شلتازا ؽلكنها  بأقلما تعلق بدخول ادلنافسُت احملتملُت للسوق فالشركة ادلنتجة
 من زبفيض السعر ومواجهة أي ىجوم من ادلنافس اجلديد 

  استخدام زبفيضات  -مقارنة مع منافسيها–تكلفة ؽلكنها  بأقلما تعلق بالسلع البديلة فالشركة  ادلنتجة
 .جذابة بأسعارح ضد السلع البديلة اليت تتمتع السعر كسال

تدنيو التكاليف سبكن ادلؤسسة من رلاهبة القوى اخلمس لبورتر و  اسًتاتيجيةفيما سبق أن حيث من ادلالحظ 
 ربديد سعر الصناعة من خالل موقعها كقائد للسوق .

 عوامل تطور و استمرارية القيادة بالتكاليف: .ب 

ميزة تنافسية من  اكتسابتكاليفها لكن  لتدنيوأي مؤسسة يف قطاع ما تستطيع يف وقت زلدد الوصول  إن
موجود يف السوق ىو  ما ىو أحسنعلى  األداءيف السوق و لفًتات طويل واستمرارية  اإلجراءخالل ىذا 

ذلك  ويتأتىدية يف السوق القيا أسبقيتهالتجابو بقية ادلنافسُت و تبقي عل  إليوادلطلوب من ادلؤسسة الوصل 
 : (2)من خالل عوامل نذكر منها

حيث تعترب اقتصاديات احلجم من أكرب العراقيل الدخول وىي تعترب ذات  )احلجم(:السلم  اقتصاديات .1
ذلذا ستكون من بُت أفضل العوامل اليت تساىم يف استمرارية قيادة العادة، تكلفة عالية عند تقليدىا يف 

 ة للسوق تكلف األقلادلؤسسة 

ذبعل ادلنافسُت ػلاولون تغيَت و تنويع منتوجاهتم زلاولُت  األخَتةوصل وحدات وفروع ادلؤسسة : ىذه  .2
 ىذه ادليزة اليت تساىم يف تدنيو التكاليف و استمراريتو إضعاف

                                                             
 29، ص ذكره بقعمار بوشناف، مرجع س - 1

2 - http://samehar.wordpress.com/2006/06/26/b626                                 12:10 الساعةعلى 27/09/2011 يوم اطلع على ادلوقع       

   

http://samehar.wordpress.com/2006/06/26/b626
http://samehar.wordpress.com/2006/06/26/b626
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امتالك براءة اخًتاع: حيث أن امتالك ادلؤسسة براءة اخًتاع منتوج معُت أو مهارة خاصة يف صناعة  .3
 اإلنتاجمنتوج معُت ؼلفف من تكاليفها مقارنة بادلنافسُت الذين ػلاولون شراءىا وىذا يزيد تكاليف 

 لديهم بادلقارنة بادلؤسسة ادلالكة لرباءة االخًتاع.

تنسيق يف بنية ادلؤسسة مع مورديها وعمالءىا و دوائر التوزيع ػلقق ميزة يف  الروابط: أن وجود روابط و .4
 التكاليف شلا يساعد على استمرارية ىذه ادليزة.

القدرة على استغالل الطاقة اإلنتاجية يقلل تكلفة الوحدة كذلك فإن القدرة  :استغالل الطاقة اإلنتاجية .5
التكلفة. عند اطلفاض الطلب قد تتمكن الشركات اليت  على موائمة الطاقة اإلنتاجية حلجم الطلب يقلل

و ىو يشكل عامل  بسرعة من ربقيق ميزة اطلفاض التكلفة عن غَتىاتتخلص من الطاقة اإلنتاجية الزائدة 
 الستمراريتها على ادلدى ادلتوسط و الطويل.

تقليل التكلفة. بعض  كفاءة إدارة الشركة تؤثر على صلاح: الكفاءة العامة للمؤسسة لتقليل التكلفة   .6
الشركات تنجح يف أن ذبعل تقليل التكلفة ثقافة لدى العاملُت وربفزىم على اقًتاح األفكار اليت تؤدي 

   .إىل تقليل التكلفة وتكافؤىم على تقليل التكلفة

يرتبط بقدرة ادلؤسسة على تطبيقها على ارض الواقع و ىناك عوامل أخرى  االسًتاتيجيةحيث أن صلاح ىذه 
  : (1)يف اجلدول التايل نذكرىاالتكاليف  تدنيوتساىم يف تطور 

 عوامل تطور و استمرارية القيادة بالتكاليف(: I.1اجلدول رقم ) 

 نوع عامل التكلفة ادلالحظات

 اقتصاديات السلم أو غَت مؤيد لتكلفة النشاط. السلم قد يكون مؤيد

 التمهُت تكلفة النشاط تنخفض مع التمهُت

النشاطات اخلالقة للقيمة ىي معرضة للنشاطات الثانوية )ربت 
 النشاطات(

 أشكال استعمال القدرات

 الروابط ) ادلوردين، الزبائن ( استغالل العالقات يستطيع أن يؤدي إىل اطلفاض التكاليف.

 التوصيالت تقسيم معرفة األداء يؤدي إىل اطلفاض التكاليف 

 االندماج االندماج اجلدري يؤدي إىل نقص التكاليف

" first moverفوائد قد تكون احليازة عليها بفضل إسًتاتيجية "
 "followerأو "

 الرزنامة

 مقاييس احلذر تؤثر دائما على التكاليف.

                                                             
 57 ، صذكره بقشيقارة ىجَتة ،مرجع س - 1
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 التعيُت اليد العاملة و النقل. اختيار التعيُت يؤثر على تكاليف

 العوامل التأسيسية ذلا أثر على التكاليف.

 71، ص ذكره بقشيقارة ىجًنة ،مرجع س ادلصدر:

 حتليل اسرتاتيجي للتكاليف: .ج 

االسًتاتيجيات  أىممن بُت  االسًتاتيجيةالتكاليف ذلذا فهذه  تدنيوأعلية كل مسَتي ادلؤسسات يدركون   إن
هبا وحصرىا و تقديرىا خاصة مع تعدد  اإلدلامالتكاليف بطبيعتها متشعبة و غَت سهلة يف  أنادلتبعة ، غَت 

 العمليات يف ادلؤسسة وزيادة ارتباطها و تركيبها .

رلموعة  إىلوهبذا ظهرت طريقة تقدير ذلا تدعى بتحليل سلسة القيمة ، وىي طريقة رباول ذبزئة ادلؤسسة 
تبع لغرض فهم سلوك تكاليفها و مصادرىا احلالية و احملتملة بغية ربقيق أنشطة حسب ادلنهج االسًتاتيجي ادل

  (1) األقلميزة التكلفة 

 لة القيمة الداخلية و اخلارجية (:) سلس (2)وىناك وجهُت لتحليل سلسة القيمة

 ربليل سلسلة القيمة الداخلية: .1

و ىو ربقيق مردودية من عرض منتوجاهتا يف السوق  األساسيمؤسسة ذبارية رباول ربقيق ىدفها  أي إن
حيث أن قيمة نشاطات ادلؤسسة ىي الفرق بُت مدخالت أو نتائج عرض السوق و تكاليف ىذا 

العرض اكرب من الزبون وإذا كانت قيمة  إىلوصوال  اإلنتاجيةالعرض ادلتمثل يف كافة تكاليف ادلؤسسة 
ربليل تنافسية مؤسسة ما فعلينا ربليل قيمة  أردناذلذا إذا  قيمة التكاليف فادلؤسسة ربقق ىامش ربح ،

 داعمة-أولية– األنشطةمدخالت النشاطات و تكاليفها و الشكل التايل يوضح نوعُت أو رلموعتُت من 
يتم  أن إىلتتوىل تكوين ادلنتج أو اخلدمة من الناحية ادلادية  األولية األنشطة أنحيث يوضح الشكل 

الداخلي و اخلارجي ،  اإلمدادخدمات ما بعد البيع وىي رلتمعة  إىل إضافةتسليمها للزبون يف السوق ، 
 ،التسويق، البيع، اخلدمة اإلنتاج

ادلوارد البشرية  وإدارةللمؤسسة  األساسيةالداعمة فهي تلك النشاطات اليت تتضمن البنية أما النشاطات 
لكي تسمح  األولية األنشطة، التموين وىي تساىم يف دعم اإلدارةنتج أو ، تطور التكنولوجيا اخلاصة بادل

بالنسبة للمؤسسة ىو –ربليل سلسلة القيمة الداخلية –واذلدف من كل ىذا  وجو بأفضلدورىا  بأداءذلا 
أو اصلاز منتج ما ، وذلك باقًتاح حلول تقنية  اإلنتاجزلاولة التحكم يف التكاليف الكلية دلختلف مراحل 

                                                             
1
 90، ص ذكره قببيل مرسي ، مرجع سنخليل  - 

2 - http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=6100                       10:34على الساعة  23/12/2011 عليو يوم أطلع

http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=6100أطلع
http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=6100أطلع
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 أنشطةىو القيام بتحليل دلعرفة ما سيكلفو كل جزء اسًتاتيجي من  اذلدفحيث أن و تنظيمية شلكنة 
 ادلؤسسة.
 : سلسلة القيمة(I.15رقم ) الشكل

 
 بتصرف http://www.12manage.com/methods_porter_value_chain_ar.html ادلصدر: 

 ربليل سلسلة القيم اخلارجية: .2

وىذا ادلنهج ػلاول ربليل إنشاء سلسلة القيمة من خالل ادلمثلُت يف البيئة وىم أىم ادلوردين ،قنوات التوزيع ، 
عالقاهتم مع أنشطة ادلؤسسة ، ذلذا  قطاعات السوق ، حيث يؤثرون على سلسلة القيمة الداخلية من خالل

رباول ادلؤسسة توضيح ادلمثلُت الذين ذلم أثر كبَت على أنشطة ادلؤسسة و على نسبة مشاركتهم يف التأثَت يف 
 بناء ادليزة التنافسية للمؤسسة من جهة أخرى.

حيث أن ربليل سلسلة القيمة اخلارجي يوضح االنشطة ادلوجودة داخل ادلؤسسة و نفس الوقت االنشطة 
يف ادليزة التنافسية للمؤسسة ، وتسمح أيضا مقارنة تكاليف االنشطة مع  تأثَتىاالواجبة جملاهبة ادلنافسُت و 

 .تحصل عليها من أىم ادلؤثرين فيهاالفوائد ادل

http://www.12manage.com/methods_porter_value_chain_ar.html


 الفصل االول:                       االسرتاتيجيات العامة للتنافس و التحليل التنافسي للمؤسسة الصناعية

47 

 

حنو األسفل لة القيمة اخلارجيةسلس: (I.16الشكل رقم )

 31، ص ذكره بقادلصدر: شيقارة ىجًنة ،مرجع س

إضافة للتحليل السابق للقيمة فإن ادلؤسسة تقوم بنفس ىذا التحليل دلنافسيها دلعرفة تكاليفهم ومقارنتها ، 
لديها لذلك قيمة ىو احلال يف ربليل ادلؤسسة لسلسة ال ليس من السهل احلصول على ادلعلومات مثل ما

اليت يتم تداوذلا و تقوم  اإلحصاءاتو  الرأيمن ادلقابالت مع الزبائن و استطالع  تعمل على ما تأخذه
 . أنشطتهمتنبؤات بتكاليف  بإجراء

 :التكاليف و خماطرىا تدنيو اسرتاتيجيةشروط تطبيق  .د 

  :(1)الشروط التالية  توفَت االسًتاتيجيةتطبيق ىذه  أرادت إذاحيث غلب عل ادلؤسسة 

 تستفيد من وفورات احلجم  اآللةادلؤسسة يف ىذه  أن: حيث استثمارات كبَتة 

 حلسن استعمال ادلوارد ادلالية  االسًتاتيجية: و تعترب عنصرا مهما يف ىذه ىندسة وفعالية التقنية 

 ذلك من أجل السيطرة على التكاليف البساطة التقنية : 

 وذلك يتطلب تكوين جيد لليد العاملة  األخطاءلتخفيض تكاليف : كفاءة اليد العاملة 

 التكاليف  لتدنيوتكون قادرة على التعامل مع سياسة وفورات احلجم  أي: توزيع مطابقة أنظمة 

  من أجل مقارنة ومطابقة اختبارات ادلؤسسة للتكاليف و النتائج  التسيَت:تطبيق سياسة مراقبة 

                                                             
1 - G.Garibaldi , Stratégie concurrentielle choisir et gagner  , les Editions d’organisation، Paris، 1995، p p 96-97. 
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  هبدف تتبع تطور تدنيو التكاليف واستمرارية اجلودة  :ادلفصلةادلراجعة ادلتكررة و 

 حصة ادلؤسسة على حُت غرة  يأخذ: ألال يطبق منافس آخر تكاليف أقل و الدراسة الدائمة للمنافسُت
 غلب على ادلؤسسة ادلراقبة ادلستمرة للمنافسُت 

  مع ضمان  ًتاتيجيةاالسليكون ىذا شرطا مساعدا على تطبيق ىذه  ادلؤسسة:نشر ثقافة التكاليف يف
 جودة ادلنتج 

 مع احتياجات السوق حسب ادلنظور التسويقي و احتياجات الزبائن ليكون عرضها مقبوال دائما  التأقلم 

ابل ىذا لكن بادلق وفعالة،بصفة مستمرة  االسًتاتيجيةىذا ما غلب توفره لكي تستطيع ادلؤسسة تطبيق ىذه 
 بعض ادلخاطر نذكر منها :بل زبللو  السهل باألمرالتطبيق لن يكون 

 على مستوى ادلؤسسة :  .1
  خاصة النشاطات الداعمة لفهمهم اخلاطئ  األخرىنشاطات ال إعلالالًتكيز على نشاطات التصنيع و

 تدنيو التكاليف السًتاتيجية

 االسًتاتيجيةمثل الصيانة والتنظيم وىو ما يؤثر على صلاح النشاطات الصغَتة و الغَت مباشرة  إعلال  

  تطور التكاليف وذلك مثل تركيزىا على مساحات شاسعة من تواجد ادلنافسُت و التمييز اخلاطئ لعوامل
 ترك أقرب ادلنافسُت 

  نقص استغالل الروابط خاصة ما تعلق بروابط ادلوردين وروابط النشاطات ادلختلفة كنوعية ادلنتج
 وخدمات ما بعد البيع

  من خالل التوسع اليت قد تكون عكسية من خالل أثرىا انعكاس توسيع أو دعم ربسُت ىامش الربح
 على زيادة تكاليف تؤثر على ادلردودية نفسها 

 أما على مستوى البيئة اخلارجية فنجد: .2
 الذي يلغي أثر اخلربة و بالتايل ميزة التكاليف بسرعة خطر تغيَت التكنولوجيا : 

  اليف خاصة إذا كان ادلنافس ؽلارسها فقد ميزة التك إىل: يؤدي اإلنتاجابتكارات جديدة يف رلال 

  بسبب زبفيض التكاليف وىو فخ يعيق تقدم ادلؤسسة و  اإلبداعالبحث و  إىلادلوجهة  األموالزبفيض
 منتوجات جديدة متماشية مع التطور احلاصل. إنتاج

نتجات ككل منستطيع استخالص أنو يف حاالت ادلنتجات اليت تكون تنتجها ادلؤسسة و القطاع   األخَتيف 
تكون ذات جدوى وذلك من خالل  –تدنيو التكاليف – االسًتاتيجيةظلطية أو منتجات رديئة فإن ىذه 

و احتالل موقع قيادي يف السوق لعدم وجود أي تغيَت يطرأ على ادلنتج أو أي  األسعارالًتكيز على زبفيض 
تكون غَت ذي جدوى يف ادلنتجات التكنولوجيا و االبتكارات  االسًتاتيجيةجديد يف الصناعة ، لكن ىذه 

عليها التغيَت و التمييز من منافس آلخر  اجلديدة يف ادلنتجات لعدم استقرار ىيكل تكاليفها أوال و ألنو يطرأ
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شلا يؤثر على جذب ادلستهلكُت من خالل تدنيو التكاليف و أحيانا تصبح من غَت اجملدي سباما ىذه 
 .التمييز و ليس على التكلفة األقل( أي أهنا تعتمد على luxصة يف منتجات الرفاىية )السياسة خا

 التميز  اسرتاتيجيةادلطلب الثاين: 

ييز عن لمؤسسة التملربقق اليت قدمها بورتر و  اليتمن بُت  أىم االسًتاتيجيات  التنافسية  االسًتاتيجيةتعترب ىده 
 (1)خاصية فريدة ووحيدة يكون الزبون راغبا فيها و تتميز فيها ادلؤسسةمنافسيها عندما تكون قادرة على كسب 

 تبحث ادلؤسسة على الوضعية او يرغب فيها الزبون يف ادلنتج مث ركز ادلؤسسة على اخلصائص اليت يريدىاحيت ت
  (2)ه اخلصائص يف القطاعذلذكون ادلنتج الوحيد تاليت تتيح ذلا بان 

االت ومصادر ذلذه اخلاصية نذكر منها تشكيالت سلتلفة للمنتج، مسات خاصة ادلنتج صلد ىناك رل يز يتملو 
تضيف قيمة للزبون، تقدمي خدمات ما بعد البيع ، تصميم ىندسي ملفت، جودة  عالية وغَت معتادة .... إضافة 

لية تبٌت ذلذا فإذا كانت ادلؤسسة تتمتع دبهارات أداء عالية  ال ؽلكن للمنافس تقليدىا سوف يزيدىا من فعا
    : (3)التمييز لتحقيق ميزة تنافسية . ومن بُت أىم مصادر التمييز نذكر  اسًتاتيجية

 تصميم شليز للمنتج عن ادلنافسُت بطريقة ىندسية ملفتة    

  ابتكار تكنولوجيا شليزة 

 )إغلاد خصائص شليزة يف ادلنتج ) مسات خاصة، جودة ادلظهر 
 شليزة يف التوزيع. خدمات ما بعد البيع أو طرق 

 ونستطيع إبراز اجملاالت اليت تستطيع ادلؤسسة التمييز فيها من خالل الشكل التايل

   رلاالت التمييز (:I.17الشكل رقم )

 

 

 

 

 11 ادلصدر: شيقارة ىجًنة، مرجع سبق ذكره، ص

                                                             
1- M. Porter , L’avantage concurrentiel , op.cit,P26 
2
 - Idem 

 52-51 ص ص، 2003، أعلية اليقظة التنافسية يف تنمية ادليزة التنافسية للمؤسسة، جامعة اجلزائر ضلاسية رتيبة ، - 3

سعر أعلى لتغطية  إبتكار تكرر
التكلفة ادلضافة 

 نتيجة التمييز

 مزايا إضافية للمنتج

ظلاذج، تشكيالت 
خاصة، خصائص شليزة ، 

 خدمات 

 إىتمام بالتسويق

منتجاتنا أفضل من 
 منتجات اآلخرين

 إىتمام باإلنتاج

ليس ىناك ما يصنعو من 
 طريقة أفضل

 رلاالت التمييز



 الفصل االول:                       االسرتاتيجيات العامة للتنافس و التحليل التنافسي للمؤسسة الصناعية

50 

 

  (1):التمييز اسرتاتيجيةمتطلبات تنفيذ  .أ 
 من حيت ادلهارات ادلطلوبة  .1

 تسويقية عالية: من خالل مهارات العاملُت يف رلال التسويق. قدرات 
  نزعة إبداعية: قدرات على إنتاج منتج يتمتع بنزعة التكنولوجية جديدة 
  مسعة متميزة يف النوعية أو القيادة التكنولوجية 
    تكوين حلقات وصل مع ادلهارات اليت ؽلكن احلصول عليها من ادلنضمات األخرى 
  بُت القنوات التوزيعية.تعاون وثيق 

 من حيث ادلتطلبات التنظيمية صلد:  .2
  تنسيق وثيق بُت وظائف البحث والتطوير للمنتوج  والتسويق 
  .مقاييس وحوافز موضوعية بدال من ادلقاييس الكمية لتحسُت األداء 
 استمالة القوى العاملة ادلاىرة والعلماء واألفراد ادلبدعُت لالستفادة من ابتكاراهتم 

ربقق قيمة مضافة للعميل تدفعو لدفع شبن  اليتإضافة لتحليل احتياجات الزبون: حيث نبحت عن االحتياجات   
 . (2)تلك السلعة واليت ال تكون موجودة يف السوق فتعمل ادلؤسسة على االستثمار فيها

  :التمييز اسرتاتيجية أداءالتحليل االسرتاتيجي وحتليل  .ب 

ترتكز يف جودهتا على التجزئة السوقية الن التمييز يكون مدركا من طرف الزبون من  االسًتاتيجيةإن ىذه  
جهة، وذو مردودية عالية من جهة أخرى يف رلاالت أو أجزاء من نشاطات ادلؤسسة،  حيث يبٌت على 

متو، أو حىت الطلب وما ػلتاجو الزبائن، حيث صلد بُت متغَتات التمييز ادلتاحة سبييز ادلنتوج عرب جودتو، أو عال
 وقت بيعو.

التمييز ال بد ذلا من ذبزئة سوقها ومنتجاهتا لكي تقوم  السًتاتيجيةمن ىذا ادلنطلق نقول أن ادلؤسسة ادلتبنية 
 على أكمل وجو.  االسًتاتيجيةبتنفيذ 

نون دبيزة على استمالة الزبائن دلنتوجات ادلؤسسة حبيث ذبعلهم يؤم األوىلالتمييز تعتمد بالدرجة  اسًتاتيجيةو 
 من خالل خطوات نذكر منها : إال يتأتىىذه ادلنتجات ليدفعوا شبن ىذا التمييز وىذا ال 

البحث عن الطرق اليت زبفف ادلؤسسة على الزبون ما يدفعو مقابل تغيَته  أيتكاليف الزبون:  تدنيو .1
 دلنتجات الغَت و شراءه دلنتجات ادلؤسسة من خالل خدمات بعد البيع ، واخلدمات ادلرافقة مثال 

                                                             
1
 186، ص مرجع سبق ذكرهصالح حسن احلسيٍت،  - 

2 - http://etudiantdz.net/VB/t1175.html                                                      10:00  على الساعة/29/09/2011 اطلع عليو يوم  
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ومن مث ربقيق ىذه  إليوربسُت أداء الزبون : و لعمل ذلك البد من فهم ما يريده الزبون أوال وما يتطلع  .2
 ياجات جلدبو دلنتجات ادلؤسسة و جعلو يثق يف منتجات ادلؤسسةاالحت

خصائصها ادلتفردة يف ادلنتوج و حسن  إبرازلزبون يدرك قيمة منتجات ادلؤسسة : من خالل جعل ا .3
شرػلة شلكنة من الزبائن ، أو من خالل التغليف ، العالمة ، الشكل  ألكرب إليصاذلاتسويقها يف البداية 

 ...اخل.

 :   االسرتاتيجيةىذه اجيابيات  .ج 

يعترب سبييز منتجات ادلؤسسة طريقة عرض سلتلف من رلموع عروض السوق هبذا غلعلو ذو عالمة شليزة و 
 :(1)يكسبو تنافسية عالية بادلقارنة باآلخرين حيث يساعد على

ادلعتمدة على أجزاء سوقية معينة ذلذا يصعب  Niche اسًتاتيجيةذبنب ادلنافسة خاصة عند تطبيق  .1
 على الداخلُت اجلدد ادلنافسة مع ادلؤسسة و ادلنافسُت احلاليُت ؽلكن عزذلم بسهولة.

عالقات قوية مع ادلوردين و العمالء : ألن ادلؤسسة تكون ذات قوة تفاوضية عالية نظرا جلودة منتوجاهتا  .2
 و سبيزىا على ادلنافسُت 

وىذا يزيد  يأخذىاابل اخلدمة ادلتميزة اليت ادلردودية : الزبون يف ىذه احلالة قابل أن يدفع سعر أعلى مق .3
 من ىامش ربح ادلؤسسة .

 التمييز: اسرتاتيجيةخماطر  .د 

التمييز بدورىا  واسًتاتيجيةأخطار تتعلق بو أو بالفهم اخلاطئ دلبادئو و عواملو ،  األعماللكل نشاط يف رلال 
 : (2)األخطارتتضمن أخطارا نتيجة عوامل عدة من بُت ىذه 

 حيث التمويل والكلف صلد: من .1

ضخامة الكلف للمنتوجات مقارنة بادلنافسُت شلا قد ال يربر احتفاظ ادلستهلك و سعيو للتمسك     
بالعالمة التجارية للمنتوج شلا يدفعو لتفضيل منتوجات بأسعار أقل من أجل ربقيق ادخار مناسب لو و 

 ىو السلوك ادلفًتض للمستهلك العاقل*
 ن صلد أن:من حيث ادلنافسو  .2

يقلل التقليد من إدراك الزبون لتمييز السلعة وىو ما ػلدث كثَتا يف الصناعات الناضجة مثل صناعة    
 الساعات اليدوية و احلاسبات اليدوية و حاليا اذلواتف النقالة

                                                             
 84-83، ص ص ذكره بقجَتة، مرجع سشيقارة ى - 1
2
  187، ص ذكره بقحسن احلسيٍت، مرجع سصالح  - 

  عقالنية ادلستهلك أو رشادتو االنفاقية  فرضية تبٌت عليها سلتلف التحليالت االقتصادية* 
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 تغيَت ادلنتوج : حيث بانتهاء حاجة الزبائن لعامل التمييز يف السلعة أما لظهور منتج جديد أو لتغيَت .3
 وقت استعماذلا شلا غلعل ادلؤسسة تدخل يف حالة ركود

تكون ذات فعالية إذا أحسن تطبيقها خاصة يف رلاالت سوق معينة و دبؤسسات  االسًتاتيجيةوهبذا فإن ىذه 
ذات مهارات بشرية و تقنية عالية ، إضافة دلوارد مالية معتربة ، أما إذا أفرط يف اجملال الفٍت و التقٍت ومل يراعى 

تفقد فعاليتها ، الن الزبون يف غالب األحيان يسعى لتحقيق إشباعو  االسًتاتيجيةانب التكاليف فإن ىذه ج
، فإذا أفرط يف رفع السعر نظرا للمزايا ادلقدمة يف ليةالكامل مع ربقيق ادخارات لفًتات استهالكية مستقب

بنوعية مقاربة للمنتج األصلي وىو ما ادلنتج سيزول عامل جذهبا دبرور الوقت و بظهور سلع أقل تكلفة حىت 
يربزه يف وقتنا احلايل من غزو للمنتجات الصينية ذات النوعية األقل لكن السعر يلعب دوره االغرائي شلا أدى 

 لتهافت ادلستهلكُت عليها مادامت تشبو ادلنتج األصلي من حيث الشكل.

 الرتكيز اسرتاتيجية :ادلطلب الثالث

، اللتان هتدفان خلدمة القطاع ككل السابقتُت االسًتاتيجيتُتخاصة مقارنة مع  اسًتاتيجية االسًتاتيجيةتعترب ىذه 
 ئن أو منتوجات حبد ذاهتا فهي تأخذفتهدف خلدمة جزء من السوق أو شرػلة زلددة من الزبا األخَتةأما ىذه 
 منظورين

 ادلنخفضةتركيز مبنية التكاليف  اسًتاتيجية: األول  

  زتركيز مبنية على التميي اسًتاتيجيةالثاين 

  :و الشكل التايل يوضح ذلك

 (: رلاالت تطبيق اسرتاتيجية الرتكيزI.18الشكل رقم )

 

 التمييز اسرتاتيجية التكاليف تدنية اسرتاتيجية
 تدنية على مبنية الرتكيز اسرتاتيجية
 التكاليف

 التمييز على مبنية الرتكيز اسرتاتيجية

 M. Porter , L’avantage concurrentiel,op,cit,P24من اعداد الطالب بناء على  ادلصدر:

  :(1)الًتكيز يتطلب منها توفَت صبلة من الشروط نوجزىا يف النقاط التالية اسًتاتيجية صلاح ادلؤسسة يف تطبيق إن

 حاجات ادلشًتين حبيث ؽلكن الًتكيز على جزء منهم  تعدد 
                                                             

 36،ص2005أضبد، التحالف االسًتاتيجي كخيار للمؤسسة اجلزائرية، جامعة اجلزائر ، اطروحة دكتوراه، زغدار - 1

 التمييز

 

 تكاليف منخفضة

 واسع ىدف

 ضيق ىدف 
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  األقل ضعفهاعدم وجود منافسة يف نفس رلال زبصص ادلؤسسة أو على. 

 وجود إغراء وجذب يف بعض قطاعات السوق 

حيث تقوم ادلؤسسة بتحديد القطاع الذي تعمل فيو انطالقا من جاذبيتو اليت تبٌت على معرفة ادلؤسسة بو ودراستها 
ادلنافسة فيو، ىذا باإلضافة اىل مدى توفر ادلؤسسة على  ، شدةاليت ؽلكن ربقيقها فيو األرباحلو من خالل 

  (1)ق الذي قررت العمل فيواليت تسمح ذلا دبواجهة الطلب يف اجلزء من السو  اإلمكانات

  الرتكيز السرتاتيجيةالتحليل االسرتاتيجي  .أ 

 طيع أوال ترغب يف ادلواجهةتالًتكيز تكون متبعة من طرف ادلؤسسات اليت ال تس اسًتاتيجيةيف أغلب احلاالت فإن 
 : (2)ادلباشرة مع ادلنافسُت يف القطاع الذي تعمل بو وىذا يرجع إىل

  حجم ادلؤسسة أو مواردىا غَت الكافية للدخول يف صراعات مع ادلنافسُت 

  ىي النمو السريع خوفا من تزايد تكاليفها و عدم التحكم يف تنظيمها  االسًتاتيجيةال تكون أىدافها 

 :(3)تقوم خبطوتُت أساسيتُت علا االسًتاتيجيةذلذا فإن ادلؤسسة اليت تطبق ىذه 

 و اختيار قطاع سوقي معُت من أجزاء الصناعة يتم التنافس فيو ربديد 

  أو طريقة التمييز اللذان  األقلربديد كيفية بناء ادليزة التنافسية يف القطاع ادلستهدف إما بطريقة التكاليف
 سبق ذكرعلا

ل حيث يتم ربديد القطاع السوقي أو جزء من السوق الذي غلب العمل فيو و التنافس ضمنو من خال
 خطوتُت علا:

  ربديد متغَتات وتنافسية السوق الذي تستهدفو ادلؤسسة 

 معايَت لتقسيم السوق و اختيار أحدعلا ، وىناك عدة معايَت دبكن استخدامها مثل ) ادلعايَت  ربديد
 سلوك، صناعية...اخل الدؽلغرافية، اجلغرافية، بسيكولوجية،

         الرتكيز اسرتاتيجيةشروط وخماطر تطبيق  .ب 

ىذه ذلا ىي األخرى شروط البد ذلا من توافرىا  األخَتةكما أسلفنا سابقا يف معظم االسًتاتيجيات السابقة فإن 
 : (4)لتطبيقها نذكر منها 

                                                             
 122، ص مرجع سبق ذكره ،مرسي خليل نبيل - 1
 186، ص ذكره بقعبد الرزاق بن حبيب، مرجع س - 2
3
 123، ص، مرجع سبق ذكرهخليل نبيل مرسي - 

  95شيقارة ىجَتة ، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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  تواجد يف قطاع يكون مصدرا للميزة التنافسية بالتايل فتخصص ادلؤسسة يف خدمة طلب واحد ػلسن
 نوعية ادلنتجات اليت تقدمها يرفع من جودهتا.

  الًتكيز ادلبنية على التمييز خاصة إذا سبكنت ادلؤسسة من  اسًتاتيجيةادليزة التنافسية تكون سهلة يف
 االستفادة من الوصل بُت سلسلة نشاطاهتا.

  كثرة التكاليف و العكس يؤدي لتخفيضها شلا يزيد من ميزة ادلنافسة   إىلعدم الًتكيز يف السوق يؤدي
 للمؤسسة 

 فتكون كالتايل: االسًتاتيجيةادلرافقة ذلذه أما ما تعلق بادلخاطر 

  الًتكيز على قطاع سوقي معُت ال يكفي لوحده لضمان ميزة تنافسية فال بد من احتواء ىذه القطاعات
زبدم قطاعات  السوقية على زبائن ذوي حاجات خاصة أو وجود سلسلة قيمة سلتلفة عن تلك اليت

  (1)سوقية أخرى

 رصة استثنائية لتحقيق ميزة تنافسية مباغتة وذلك الن اختالف التقسيم تغيَت التقسيم السوقي يعد ف
ادلتبعة و سلسلة  االسًتاتيجيةالسوقي عن التقسيم السوقي ادلدرك من طرف ادلؤسسة سابقا يستلزم تغيَت 

تركيز مبنية على التقسيم ادلدرك السابق  السًتاتيجيةالقيمة شلا يشكل خطرا على ادلؤسسة ادلتبعة 
  (2)للسوق

  كزيادة الكلف   زلدود بالتايل زيادة الكلف احململة إنتاج إىلالًتكيز على شرػلة زلددة من الزبائن يؤدي
للوحدة الواحدة من ادلنتوج فيكون التضارب بُت الرغبة يف تقدمي منتج بأسعار منخفضة و  غَت ادلباشرة

  (3)بادلقابل تلبية طلبات زبائن منتجات الرفاىية

 اذلدف االسًتاتيجي  تنفيذ، شلا غلعل  أعماذلارلاالت التمييز بُت ادلؤسسة و ادلنافسُت يف رلال  اتساع
  (4)احملدد أمرا صعبا

السابقتُت فيها ما يقال عليها إذ  االسًتاتيجيتُتكغَتىا من   أيضا االسًتاتيجيةنالحظ أن ىذه  األخَتيف 
ادر بشرية لتطبيقها البد من توافر ادلؤسسة على نظام معلومات جيد عن السوق ادلستهدف وتتطلب ايضا كو 

حباجيات الزبائن و اذباىات السوق و ىكذا نستطيع تقدمي اجلدول الذي التنبؤ ليل و عالية ادلهارة يف التح
 سًتاتيجيات السابقة كالتايل:يلخص نقاط االختالف بُت سلتلف اال

 

                                                             
 97، ص السابق ادلرجع -1
 ادلرجع نفس -2
3

 187صالح حسن احلسيٍت، مرجع سبق ذكره، ص  -
 نفس ادلرجع -4
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 (: نقاط االختالف بٌن االسرتاتيجيات الثالثI.2اجلدول رقم )

 جوانب التمييز و التفرد اجملال  متييز ادلنتج االختيارات اإلسرتاتيجية 
 التصنيع وإدارة ادلوارد كامل السوق ض، الًتكيز على السعرمنخف القيادة بالتكلفة

ادلبيعات  البحث والتطوير، عدة رلاالت من السوق تقدمي منتج متميز مرتفع، متييز ادلنتج
 والتسويق

من خالل  منخفض/مرتفع، الرتكيز
 السعر/أو تقدمي منتج متفرد

رلا واحد أو عدد زلدد من 
 اجملاالت

أي نوع من اجلوانب اليت 
 تسمح بالتمييز و التفرد

 33مرجع سبق ذكره، ص  ادلصدر: زغدار أمحد،

ربسُت جوانب ادلنتوج  إىلو ادلالحظ من اجلدول السابق أن صبيع اسًتاتيجيات ادلؤسسة التنافسية ادلتاحة هتدف 
للموارد ادلؤسسة أو البحث و التطوير و  اإلدارةمن خالل سبييزه و تفرده عن بقية ادلنافسُت أما يف رلال تصنيعو أو 

 ..اخل.. األداءاالبتكار أو التسويق أو من حيث الشكل و 

مبدئية للوصول و لتطبيق واحدة من االسًتاتيجيات السابقة الذكر وىذه  باسًتاتيجيةإذن البد من ادلرور 
السابقة و احلصول على أعظم النتائج يف  لالسًتاتيجياتادلبدئية اليت البد منها للحصول أداء أفضل  االسًتاتيجية
 لصناعية و سنأيت لتفصيلها يف الفصل ادلوايل . اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات ا اسًتاتيجيةالسوق ىي 
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  الفصل : الصةخ

من خالل الفصل السابق ودراسة سلتلف جوانب ادلنافسة و التنافسية و التحليل االسًتاتيجي للبيئة التنافسية 
مستمرة على ادلؤسسة االقتصادية بذلك تدفعها  ضغوطايتضح بأنو يف ظل تطورات ىذه البيئة و سرعة ظلوىا تطرح 

زلاولة اكتساب مزايا تنافسية تؤىلها لضمان استمرارية نشاطها أوال ومن مث   األمدالتخطيط االسًتاتيجي طويل  إىل
كسب أسبقية تنافسية عن بقية منافسيها ثانيا ، وبذلك تكون ادلؤسسة يف رلال دائرة مغلقة حيث البيئة تدفعها 

زيادة التعقيد و ترفع شدة  إىلادلكتسبة عندما تشيع تدفع بالبيئة  األخَتةو اكتساب ميزة تنافسية وىذه  إلنشاء
 قواىا التنافسية.

واضحة تعمل  اسًتاتيجيةإذن البد للمؤسسة من وجود مرونة يف سلتلف عملياهتا و نشاطاهتا حبيث يكون ذلا 
أو على  االسًتاتيجيةالتغَتات يستخدم يف احلاالت الطارئة لتغيَت دبوجبها لكسب ادلزايا التنافسية إضافة جملال من 

 األقل تصحيح مسارىا. 

األساسية لألداء بشكل جيد يف السوق و ربقيق  باالسًتاتيجيةمساندة تدفع  اسًتاتيجيةىذا إضافة لوجود 
اجلودة الشاملة اليت تزيد من فبول ادلنتج  اسًتاتيجيةمكاسب ميدانية مثل ىذه االسًتاتيجيات ادلساندة تتمثل يف 

 ورضا الزبائن و سنناقش تفاصيلها يف الفصل ادلوايل.
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 متهيد: 

اىل غزك اسواؽ جديدة أك لتحسُت أدائها يف السوؽ اغبايل كتعزيز تنافسيتها فإهنا  سعيا من اؼبؤسسة الصناعية
تسعى اىل زبطيط عملياهتا نشاطاهتا من خالؿ اسًتاتيجيات  تنافسية عامة إضافة اىل اسًتاتيجيات متخصصة 

 )ىجومية، دفاعية...اخل( .

لشاملة من قبل اؼبؤسسة يوفر ؽبا ميزات اتباع االسًتاتيجيات التنافسية العامة اضافة اىل كاتباع اسًتاتيجية اعبودة ا
االسًتاتيجيات الداعمة األخرل من خالؿ ما توفره اسًتاتيجية اعبودة الشاملة من افضلية التكاليف ك التميز يف 

اضافة اىل اؼبيزة االساسية كىي االنتاج ك يف بعض اغباالت الًتكيز على خدمة بعض االسواؽ كل ىذه اؼبيزات 
انتاجها ك عملياهتا مبنية على رغبات العمالء لتحقيق احتياجاهتم، حيث سوؼ ندرس يف ىذا الفصل ؿباكرىا 

 االساسية على الشكل التايل:

  ماىية اعبودة الشاملة 

 بناء اسًتاتيجية اعبودة الشاملة 

 أثر تطبيقها على اداء اؼبؤسسة الصناعية كتنافسيتها 
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 الشاملة ماهية اجلودة :األولادلبحث 

تطورت فيو األساليب ك الطرؽ اليت تسعى اؼبؤسسة من خالؽبا اىل اغبفاظ على موقعها اليـو  األعماؿبتطور عامل 
السوقي ك دعم اداءىا كتنافسيتها على اؼبديُت اؼبتوسط كالطويل يف ظل تسارع االبتكارات ك تكنولوجيا 

اجة اىل تبٍت مبادئ اعبودة الشاملة كتطبيقها على نشاطات اؼبؤسسة كعملياهتا ىنا ظهرت اغب، كمن  االتصاالت
ؼبا سبثلو ىذه اؼببادئ من سباشي مع تلكم اؼبتغَتات اغبديثة ، كقد حاكلنا ابراز اؼبعامل االساسية ؽبذه اؼبفاىيم من 

 خالؿ العناصر اآليت شرحها. 

 تعريف اجلودة ادلطلب االول: 

تعددت تعاريف اعبودة باختالؼ النظرة إليها كباختالؼ كتطور مفهومها يف حد ذاتو لذلك قبد من  لقد    
التعاريف من يعرؼ اعبودة على أهنا ؾبموعة من اؼبواصفات كاػبصائص اليت ربددىا اؼبؤسسة، كاليت هبب أف 

 ؾبموعة من التعريفات اؼبختلفة:يلي  ما نستطيع أف نوجز يفك  يتضمنها اؼبنتوج أثناء عملييت التصميم كالتصنيع

 « اعبودة تعٍت إنتاج اؼبؤسسة لسلعة أك تقدًن خدمة دبستول عايل من اعبودة اؼبتميزة، يكوف قادرا من
خالؽبا على الوفاء باحتياجات كرغبات زبائنها، بالشكل الذم يتفق مع توقعاهتم، كربقيق الرضا 

سلفا إلنتاج السلعة أك تقدًن اػبدمة كإهباد كالسعادة لديهم كيتم ذلك من خالؿ مقاييس موضوعة 
 . (1)«صفة التميز فيها

 (2)«تعٍت اعبودة تلك اؼبواصفات اليت هبب توفرىا يف اؼبنتوج أثناء عملية اإلنتاج 
 « اعبودة ىي اؼبطابقة ؼبواصفات كمعايَت ـبططات تضعها اؼبؤسسة فيكوف اؼبنتوج ذك جودة إذا كاف

 .(3)«اعد كاؼبواصفات الفنيةيبتثل ؽبذه اجملموعة من القو 
 « اعبودة تعٍت الفحص ك السيطرة على اؼبواصفات كاليت كانت أساسيات اعبودة حىت هنايات القرف

العشرين تقريبا اما يف الوقت اغباضر فتعٍت جودة اؼبنتج ك اػبدمة كما يدركها الزبوف ك تعٍت أيضا جودة 
بيئة اليت تؤثر على اؼبنتج كتتأثر بو خباصة ك نشاط العمليات باإلضافة إىل جودة األمور اؼبتعلقة بال

 كىذا التعريف هبرنا لالىتماـ هبيكل الصناعة اليت تشتغل ضمنها اؼبؤسسة (4)«األعماؿ عامة
من خالؿ ما سبق نستنتج أف مفهـو اعبودة ينحصر يف مدل مطابقة كامتثاؿ منتوج معُت جملموعة من ك 

من طرؼ اؼبؤسسة يف شكل ـبططات أك تصميمات معينة، يفًتض فيها اؼبواصفات كاؼبقاييس اؼبوضوعة سلفا 
                                                             

 .17، ص 2001،  1اؼبنهجية الكاملة إلدارة اعبودة الشاملة، دار كائل للنشر عماف، ط  ،عمر كصفي عقيلي -1
 .19، ص 1976الضبط اؼبتكامل عبودة اإلنتاج، ككالة اؼبطبوعات، الكويت،  ،ؿبمود سالمة عبد القادر -2

3  -  J- C TARONDEAU : MARKETING , STRATÉGIE INDUSTRIELLE , ED VUIBERT,PARIS, 1998, P236 
  21ىػ ،ص  1428-ـ2008، 1تطبيقات يف ادارة اعبودة الشاملة، دار اؼبسَتة للنشر ك التوزيع ك الطباعة ، عماف ، ط ،عبد الستار العلي - 4
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صفة التميز عن بقية منتجات  كتسابا أف تتفق مع احتياجات كرغبات اؼبستهلكُت، فبا يبكنها من 
اؼبؤسسات اؼبنافسة، ؽبذا كاف التنافس حوؿ قدرة اؼبؤسسة على كضع أفضل اؼبقاييس كأفضل التصميمات 

 هبا، كاحملافظة عليها طاؼبا تليب رغبة اؼبستهلك.كاؼبواصفات كااللتزاـ 

اؼبفهـو السابق غَت ذم نفع  أصبح ك تغَت ىياكل األسواؽ  فيما يرل البعض أنو نتيجة اؼبنافسة الشديدة  
حيث أصبح اؼبستهلك ىو الطرؼ الذم وبدد اؼبواصفات ك اؼبعايَت اليت هبب توفرىا يف منتجات اؼبؤسسة 

 :نوردىا كالتايل جاهتا كىذه صبلة من ىذه التعاريفاليت تريد تصريف منتو 

  « ىي ؾبموعة اػبصائص كالصفات للمنتجات )سلع كخدمات(، كاليت ذبعلو قادرا على إشباع اغباجات
 .(1)«اؼبعلنة أك الضمنية* للزبوف

  «شبع تعرؼ جودة السلعة أك اػبدمة بأهنا ؾبموعة اعبوانب كاػبصائص احملددة من طرؼ الزبوف، كاليت ت
 ( 2)«حاجاتو مقابل سعر معطى

 «(3)«اعبودة تعٍت قدرة اؼبنتوج على إشباع حاجات كرغبات اؼبستهلكُت 
  إشباع اغباجات أك اػبدمات احملددة من طرؼ الزبائن »ك تعرؼ أيضا على أف اعبودة ىي

 .(4)«كاؼبستعملُت

خدمة كاليت تسمح لو بإرضاء حاجات  ؾبموعة اػبصائص كاؼبيزات اػباصة دبنتوج أك» كما تعرؼ بأهنا عبارة عن:
ظاىرة أك كامنة، كؽبا نوعاف: اعبودة الداخلية كىي القدرة على ربقيق العمليات الالزمة ؼبتطلبات اؼبنتوج أك 

 .(5)«اػبدمة، كاعبودة اػبارجية: كسبثل مدل قدرة اؼبنتوجات أك اػبدمات على إرضاء الزبائن

من تغيَتات ك تداعيات فقد اصبح الدخوؿ لألسواؽ الدكلية  أحدثتو مالكن يف ظل ظاىرة العوؼبة ك الشمولية ك 
أك الطابع العاؼبي، ىذه اؼبقاييس  لتأخذمرىونا بضركرة توحيد ك تنميط مقاييس جودة السلع ك اػبدمات 

حبيث البد  ISO  (International Standard Organisation)اػبصائص تسمى دبقاييس اعبودة العاؼبية 

                                                             
1-  MICHEL.G.VIGIER : LA PRATIQUE DE  Q.F.D, ED D’ORGANISATION, PARIS,1992, P 15. 
2- GUY LAUDOYER: LA CERTIFICATION ISO 9000, ED D’ORGANISATION, 3EM ED , PARIS,2000, P 

56  
3- ETINNE COLIGNON, MICHEL WISSLER : QUALITE ET COMPETITIVITE, DES ENTREPRISES , ED 

ECONOMICA, 2EM ED , PARIS, 1983 , P 5. 

يف اػبصائص الفيزيائية كالوظيفية للمنتوج مثل اعبانب الشكلي، كاآلداء للوظيفة كاليت تكوف معركفة لدل الزبوف قبل ربصلو  اؼبقصود باغباجات اؼبعلنة: كتتمثل  -*
 .....إخل.محيط، التوفَتية.على اؼبنتوج ، أما اغباجات الضمنية: فهي اػبصائص اليت تظهر بعد االستخداـ ؽبذا اؼبنتوج كالصالحيةػ، سالمة االستخداـ ، مالئمتها لل

4-PATRICK LYONNET , LES OUTILS LE DE LA QUALITE TOTALE,TECHNIQUE ET 

DOCUMENTATION, 2EM ED ,  PARIS , 1991 , p05. 
5- C. JAMBER , L’ASSURANCE QUALITE,- LES NORMES ISO 9000 EN PRATIQUE –ED . ECONOMICA, 

PARIS, 1995, P 7. 
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وج ليصح ذا جودة من مطابقتو جملموعة من اؼبواصفات الدكلية ك العاؼبية، كيف ىذا االطار قبد التعاريف على اؼبنت
 التالية للجودة:

 «:بأهنا أداء العمل الصحيح بشكل فقد عرفها معهد اعبودة الفدرايل األمريكي              
 (1)«على تقييم اؼبستفيد االعتماد، مع األكىلصحيح كمن اؼبرة 

 «(2)«بارة عن ؾبموعة من اؼبواصفات اؼبتفق عليها بُت اؼبنتج كاؼبستهلك.ع 
 «اؼبؤسسة، كاليت  للجودة يف كل نشاط من أنشطة ؾبموعة من اؼبعايَت العاؼبية احملددة        

 (3)«هبب االلتزاـ هبا من أجل ربقيق مستول أداء كجودة عالياف
 «ليها بُت اؼبنتجُت )كيف بعض األحياف اؼبستعملُت عبارة عن ؾبموعة من القواعد التقنية اؼبتفق ع

 .(4)«كالزبائن(، هبدؼ زبصيص، كتسهيل، كتوحيد السلعة أك اػبدمة اؼبقدمة
حسب التعريفات السابقة فإف اعبودة ترتبط دبجموعة من اؼبعايَت كاؼبواصفات الدكلية اليت تلتـز هبا اؼبؤسسة يف 

كتعمل من خالؽبا  ISOمة العاؼبية للمواصفات القياسية ظها للمن تعود مهمة كضعها كإنشائمنتجاهتا، كاليت
 على توحيد مواصفات اؼبنتجات.

 اعبودة من كجهات نظر ـبتلفة نورد بعضها يف اآليت: ؼبا سبق يبكن النظر اىل مفهـو باإلضافة

أم اعبودة « ودة ىي اعبانب اعبمايل الذم يلمسو اؼبستهلك يف اؼبنتوجاعب»: من كجهة نظر فلسفية فإف:
 حسب ىذه النظرة شيء معنوم ىبضع للتقييم الشخصي للمستهلك للجانب اعبمايل يف اؼبنتوج.

فاعبودة ىي ؾبموعة من اػبصائص كاؼبواصفات الفنية اليت ال بد من توفرىا » اما من كجهة النظر االنتاجية:
 «.يف اؼبنتوج أثناء إنتاجو

أم ىي قدرة اؼبؤسسة « إشباع متطلبات كحاجات اؼبستهلكُتىي القدرة على » كجهة النظر التسويقية: كمن
 على ذبسيد متطلبات كحاجات اؼبستهلك.

 :ىي القدرة على تلبية حاجات اؼبستهلك » يف حُت تعريف اعبودة من كجهة نظر اؼبنفعة اك القيمة
عرؼ كما ت«. كمتطلباتو كلكن بأسعار معقولة، كبأدىن التكاليف بالنسبة للمؤسسة يف نفس الوقت

لتخفيض اػبسائر أفضل من  قابلية إرضاء حاجات الشراء كاالستعماؿ بأحسن تكلفة» بأهنا:
                                                             

 28ىػ، ص  1428ـ  2007، 1دار جرير للنشر ك التوزيع ، عماف ، ط دة الشاملة يف القطاعُت االنتاجي ك اػبدمي،ادارة اعبو  ،مهدم السامرائي -1
2- L.Krawseki et L.Ritzman ,Operations management- Strategy and analysis- ed. West publishing campany, 

USA, 1993, P91. 
 .63، صذكره بقعمر كصفي عقيلي، مرجع س -3

4 -  J-P- HUBERAC, GUIDE  DES  METHODES QUALITE, MAXIMA, PARIS, 1998, P83. 
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كبذلك فإنو إذا نظرنا عبودة اؼبنتوج من كجهة نظر القيمة فإف األمر يتطلب من  (1)«.اؼبنافسُت
ة اؼبؤسسة ذبسيد متطلبات كحاجات اؼبستهلك كلكن بشركط معينة، كعلى األسعار اؼبعقولة بالنسب

 للمستهلك كتكاليف منخفضة بالنسبة للمنتج، أم نسبة بُت اعبودة كالتكاليف.

 اؼبيزة التنافسية للمنتوج مقارنة إىلؿبددة بالزمن ، كتؤدم » كمن كجهة نظر اسًتاتيجية فاعبودة اؼبثلى: 
ميزة  أم ىي قدرة اؼبنتوج على ربقيق، (2)«باؼبنتوجات األخرل اؼبوجودة بالسوؽ كتؤدم نفس الوظائف

 تنافسية يف السوؽ.

كر للجودة قبد اهنا تشتمل على عدة تعاريف حسب كجهات النظر اؼبختلفة ك من التعاريف السابقة الذ 
ك حسب اؼبرحلة ك حسب اجملاالت اؼبستخدمة فيها ك حسب النشاطات ك الوظائف اليت تقـو هبا اؼبؤسسة 

 .م استخدمت فيواؼبوقع الذ

 :(3)ة كاليت تتمثل يفيز بُت ثالث أبعاد للجودمب 

 كيقصد هبا توفر بعض اؼبواصفات اؼبلموسة كغَت اؼبلموسة يف تصميم السلعة أك  :جودة التصميم
 اػبدمة.

 كيقصد هبا مطابقة السلعة أك اػبدمة ؼبواصفات التصميم، كخلوىا من العيوب : جودة اؼبطابقة
 ية.كاألعطاؿ، أم اعبودة اليت هبب ربقيقها أثناء العملية اإلنتاج

 كيقصد هبا قدرة اؼبنتوج على أداء اؼبتوقع منو عند استعمالو من طرؼ اؼبستهلك،  : جودة األداء
 أك ما يعرب عنو باالعتمادية كإمكانية الصيانة.

 

 

 

 

                                                             
1 - J. Teboul, LA DYNAMIQUE QUALITE , Les édition d’organisation , PARIS , 1990 , P79  
2- B-P. LATEUR, LA COMPETITIVITE PAR LA QUATITE, revue française de getion , N° 52, PARIS, 1985, 

PP86-78. 
 .10-09، ص ص1999، مصر، 1، مطبعة اإلشعاع، ط10011، 9000جودة اؼبنتج بُت إدارة اعبودة الشاملة كاإليزك  ،ظبَت ؿبمد عبد العزيز -3
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 :اجلودة وتطور نشأة

حيث يرل  .يبتد مفهـو اعبودة لقدـ الصناعة نفسها إال أهنا مل تظهر كوظيفة رظبية لإلدارة إال يف اآلكنة األخَتة
 (1)عدد من الباحثُت أف نشأة اعبودة تعود للسنوات األكىل من القرف العشرين 

كمع ظهور الثورة الصناعية كتزايد االعتماد على اآللة كالتوسع اؽبائل يف حجم اؼبصانع كمع الطلب اؼبتزايد على 
جم اإلنتاج كلو على حساب حجم اإلنتاج، كاف االىتماـ منصّب على البحث عن  ربسُت مستول اإلنتاجية كح

 (2)نوعية كجودة اؼبنتوج، كاليت تقع مسؤكلية ربقيقها على عاتق اؼبشرؼ اؼبباشر.

كما أف ىذه التغَتات كانت سببا يف اغباجة اؼبلحة إىل فبارسات جديدة إلدارة اؼبصانع، ففي صناعة األسلحة 
طابق التاـ بُت اؼبواصفات احملددة للمنتوج، فكاف مثال كانت اغباجة إىل اإلنتاج الّنمطي لألجزاء الذم يضمن الت

 (3)ربقيق اعبودة ىو السبيل إىل ذلك.

اإلدارة  مبادئمريكي فريدريك تايلور اليت بثها عرب كتابو ـ اعبودة يعود لتجارب اؼبهندس األكما أف ظهور مفهو 
اقد من الزمن من خالؿ اغبد من ، اليت كاف يريد من كراءىا ضبط جودة العمليات بتقليل الف 1911العلمية سنة 

، مث االنتهاء بتصميم كذلك بربط اغبركة بالزمن الذم ربتاجو اإلنتاجاؼبمارسات كاغبركات  غَت اجملدية بقصد زيادة 
طريقة مثلى ألداء األعماؿ يتدرب عليها العاملوف ، كتقدًن اغبوافز اؼبادية ؼبن يصل إىل اؼبستويات اليت حددهتا 

  (4)ؽ عليها الطريقة أك يتفو 

مواصفات ككاف اؽبدؼ منو التفتيش ط برقابة اإلنتاج كمطابقتو لللذلك فإف مفهـو اعبودة يف ىذه اؼبرحلة كاف يرتب
 (5)عن عدـ اؼبطابقة، كذلك باستخداـ كسائل فّنية.

قد  كمع ظهور حبوث العمليات كاألدكات اإلحصائية مت استخداـ العينات اإلحصائية ككضع مواصفات مبطية، ف
كاف تنميط اإلنتاج كؿباكلة توحيده إحدل أىم األسباب اليت أدت إىل اللجوء إىل استخداـ األساليب 

اإلحصائية، السيما مع استعماؿ نظرية االحتماالت دكرا يف فحص اعبودة، كيف استخداـ العينات كاليت يعود 
 ائدر ) Edwards Deming يعد كما H. Romingك H. Doge الفضل يف تصميمها إىل

  اغبرب بعد الياباف إىل أفكاره بنقل قاـ كقد اعبودة على اإلحصائية الرقابة استخدـ من أبرز( األمريكية اعبودة

                                                             
 39مرجع سبق ذكره، ص  ،مهدم السامرائي -1

 س اؼبرجعنف  -2
 43، ص2001، 1ر صفاء للطباعة كالّنشر، عماف، طإدارة اعبودة الشاملة، دا ،مأموف الّدرادكة كطارؽ الشبلي كآخركف  -3
 6 -5 ص ، صجات اؼبؤسسات الصناعية اعبزائريةتسيَت ك ضماف جودة منت ،ؿبمد غريب –عاشور مرزيق  -4

5-  PATRICK Lyonnet , op.cit, P04 
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 (1).اػبمسينات فًتة يف كجودهتا صناعتها تطور على ساعدت اليت الثانية العاؼبية

نشاطات اؼبؤسسة ظهر يف الياباف مفهـو جديد للجودة كعلى نطاؽ كاسع ليشمل صبيع  1955كيف سنة 
ككظائفها، كفلسفة جديدة ترل أف الوصوؿ إىل مستول عاؿ من اعبودة كربقيق إنتاج دكف عيوب كأخطاء 

(Zero défaut يتطلب متابعة شاملة لكافة العمليات بدءنا من عملية تصميم اؼبنتوج إىل غاية تسويقو كما )
رد يف اؼبؤسسة كّل حسب موقعو كمستواه التنظيمي، حبيث تقع مسؤكلية ربقيق اعبودة على كل ف (2)بعد التسويق،

حيث يرل أف كل أقساـ اؼبؤسسة  1961سنة  A. V. Feigenbaumكقد كاف من بُت اؼبتأثرين هبذه الفلسفة 
، بالًتكيز على تسيَت اإلنتاج بأسلوب تتمكن من خاللو اؼبؤسسة من إنتاج كحدات (3)كنشاطاهتا معنية باعبودة

أكال، قبل أف يكوف ىذا األسلوب يسعى الكتشاؼ الوحدات اؼبعيبة بعد الفحص، ربت  جيدة كعالية اعبودة
 (4)شعار "اعبودة من اؼبنبع" حيث ىبرج من خالؿ فلسفتو ىذه دبا يسمى باؼبراقبة الشاملة للجودة.

كانتظاـ لقد تبنت اؼبؤسسات اليابانية ىذه الفلسفة من خالؿ االستعانة بتقنيات لكشف األخطاء قبل كقوعها  
متمثل يف حلقات  1961اؼبشرفُت للعماؿ يف برامج تدريبية لتحسُت اعبودة، ىنا ظهر مفهـو آخر للجودة سنة 

 (JUSE)الذم تبّناه االرباد الياباين للعلماء كاؼبهندسُت  (cercles de qualité)اعبودة أك حلقات النوعية 
من العماؿ متكونة من سبعة إىل اثٍت عشر  صباعات»، كيقصد باغبلقات النوعية Kaoru Ishikawaمنهم 

. (5)«فرد )عماؿ، مهندسُت، رجاؿ بيع ...إخل( تقـو باجتماعات دكرية ؼبناقشة األمور اؼبتعلقة باعبودة كبتحسينها
 . كقد انتشر ىذا اؼبفهـو بعد الياباف يف كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية كأكربا الغربية.(5)«كبتحسينها

 IBMتيجة للمنافسة اغبادة اليت كاجهتها الشركات األمريكية )باػبصوص شركة ( كن1980-1970كيف العشرية )
اليت تعترب أكرب مصنع للمعدات اآللية كالربؾبة على اؼبستول العاؼبي( من طرؼ الشركات اليابانية اؼبتميزة باؼبنتجات 

 االسًتاتيجية مفهـو إدارة اعبودة ذات اعبودة العالية كاألسعار اؼبعقولة، فقد دفعها ذلك إىل أف تكوف أكؿ من يتبٌّت 
  (6)بالًتكيز على مبادئ أنبها:

 .العمل على إرضاء الزبوف باعتباره احملدد الرئيسي للجودة، أم جعل السوؽ أساس كل القرارات 

 .اعتبار اعبودة مسؤكلية صبيع أفراد اؼبؤسسة 

                                                             
 .24، صذكره بقعمر كصفي عقيلي، مرجع س -1
 .25، صالسابق اؼبرجع -2

3  - Patrick Lyonnet , OP. CIT, p 04 
 .544، ص1999، 4إدارة اإلنتاج كالعمليات يف الصناعة كاػبدمات، ط ،أضبد سيد مصطفى -4
 .545سابق، صالرجع اؼب -5
 .27-26 ص ، صذكره قبعمر كصفي عقيلي، مرجع س -6
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 لعمل ...إخل.اعتماد اعبودة يف كل اؼبستويات دبا فيها أنظمة، أساليب، كإجراءات ا 

. كقد سبيزت ىذه 1980نفس الفلسفة بعد عاـ  SAMSUNGك  GOLD STAR كقد تبنت كل من
 (1)اؼبرحلة دبجموعة من اػبصائص أنبها:

 .االىتماـ اػباص باعبودة من قبل مستول التسيَت االسًتاتيجي 

 .الربط بُت اعبودة كالقدرة على ربقيق األرباح يف اؼبدل الطويل 

   كوسيلة تنافسية.اعتبار اعبودة 

 .االقًتاب من السوؽ كالزبائن 

 (Total Qualité Management) ىذه األفكار ساعدت على ظهور مفهـو إدارة اعبودة الشاملة

TQM  ككاف السبب األكؿ لظهور ىذا اؼبفهـو ىو ازدياد حدة اؼبنافسة أكثر  (2)إىل يومنا اغبايل: 1980منذ
 غزت األسواؽ العاؼبية، فبا جعل اؼبؤسسات األمريكية تلجأ إىل توسيع مفهـو فأكثر من قبل الصناعة اليابانية اليت

، بإضافة جوانب أكثر مشوال كعمقا، باستخداـ أساليب أكثر تطورا يف ؾباؿ ربسُت االسًتاتيجيةإدارة اعبودة 
 ل نشاطها.اعبودة، كجعل أسلوب اعبودة أسلوب رقايب يأخذ بعد اسًتاتيجي كيشمل كل عناصر اؼبؤسسة كمراح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .32، صذكره بقدكة كطارؽ الشبلي كآخركف، مرجع سمأموف الدرا -1
 .28، صذكره سبقعمر كصفي عقيلي، مرجع  -2
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 كيبكن تلخيص ىذه اؼبراحل يف الشكل  التايل:  

 .الشاملة اجلودة نشأة مراحل(: II.1) رقم الشكل
 إسًتاتيجية اعبودة.   فريق العمل.   تعزيز اؼبالؾ.   مشاركة الزبائن ك اجملتهدين   مشولية العمليات كافة.

 أنظمة اعبودة                                                                       

 تكاليف اعبودة                                        إدارة اعبودة الشاملة           

 حل اؼبشكالت                                           ضماف اعبودة              

 زبطيط اعبودة                                      السيطرة النوعية                 

 طرائق إحصائية                                 الفحػص                              
 أداء العمليات                                                                       

 مقاييس اعبودة                                                                       
 اكتشاؼ اػبطأ                                                                      

 تصحيح اػبطأ أك تقويبو                                                                      

 .12ص ،ذكره سبقادلصدر: عمر وصفي عقيلي، مرجع 

حيث يظهر الشكل السابق مراجل نشأة اعبودة الشاملة كفق تتابع تارىبي بدأت دبرحلة الفحص للمنتوج النهائي 
الطرؽ االحصائية طاء كتصحيحها لتتحوؿ اىل مرحلة أخرل مع تطور االقتصاد ك ظهور االخ ك اكتشاؼ
الشتداد اؼبنافسة ل اىل ضماف اعبودة نظرا لة السيطرة على اعبودة لتتطور كتصالنمطية ك ىي مرحعبودة كمقاييس ا

ىت كصلت يف مرحلتها االخَتة اىل ادارة اعبودة الشاملة حالزبائن ثقة لة زبفيض التكاليف ككسب الدكلية كؿباك 
ك اسًتاتيجية طويلة االمد يف عملياهتا  على اعبودة ةالسابقة ك مشولية اكرب يف الرقابمتمثلة يف كل العمليات 

   .ائن يف اعداد اؼبنتوجكمشاركة الزب
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 الثاين: اجلودة الشاملة: المطلب

من خالؿ ىذا اؼبطلب كباكؿ التعرؼ على اعبودة الشاملة ك مفاىيمها ك تطبيقاهتا ك ركائزىا االساسية ك ذلك 
 لإلحاطة باؼبفهـو من صبيع جوانبو. 

 : تعريف الجودة الشاملة:أوال

من النظرة الضيقة للجودة على أهنا جودة اؼبنتوج الباحثُت االقتصاديُت انتقل اىتماـ يف ظل اؼبنافسة العاؼبية 
تشمل جودة كل نشاطات ككظائف كمهاـ اؼبؤسسة كمواردىا يطلق عليها ل سبتد النهائي فقط إىل نظرة أمشل

 كسنورد ؾبموعة من التعاريف اليت توضح ىذا اؼبفهـو كالتايل: "اعبودة الشاملة"

  :لعة أك اػبدمة يف تلبية كافة مطالب الزّبوف كتوقعاتو مثل: حسن اؼبعاملة، السعر، سبيز الس»كتعرؼ بأهنا
 .(1)«الوفرة، اػبدمات اإلضافية، تقدًن السلعة يف الوقت اؼبطلوب

  :التكيف اؼبستمر مع حاجات الزبائن كاؼبستعملُت، كتطوراهتا »ىناؾ من يعّرؼ اعبودة الشاملة بأهنا
 .(2)«ات ككظائف اؼبؤسسةبواسطة التحكم يف صبيع نشاط

 :مُت مبادئ اعبودة يف كافة جوانب العمل بدءنا من ربديد احتياجات الزّبوف، تظ» كما تُعّرؼ بأهنا
كانتهاءن بالتقييم الدقيق لألداء، للتعرؼ على درجة رضا الزّبوف أك تعٍت تضامن فرؽ عمل اؼبؤسسة كل 

 .(3)«على حدا لتحقيق جودة كل العمليات

 جودة كل شيء، أم جودة عناصر التنظيم كاإلنتاج ككل مرافق » عبودة الشاملة بأهنا:كما تُعرؼ ا
 .(4)«اؼبؤسسة من أجل ربقيق رضا كإشباع اؼبستهلك

 :(5)«اعبودة اليت يتحمل مسؤكليتها كل فرد يف اؼبؤسسة» كتعرؼ أيضا بأهنا 

  أماRoyal Mail :ليت تشجع العاملُت للعمل ضمن الطريقة أك الوسيلة الشاملة للعمل ا» فيعرفها بأهنا
 (6)«.فريق كاحد فبا يعمل على خلق قيمة مضافة إلشباع حاجات اؼبستهلكُت

                                                             
 35، صذكره سبقعمر كصفي عقيلي، مرجع  -1

2- Etienne Collignon et Michel Wissler, OP. CIT, P44. 
، 2002 اعبودة الشاملة كثقافة مديرم شركات قطاع األعماؿ العاـ، يوليو ،سعيد ؿبمد الشيمي -3

 11:21على الساعة  20/11/2011اطلع عليه يوم     http://www.dnd.net/net/management/articles/TQM.htm:اؼبوقع

 .11، ص1995، دار غريب للطباعة كالنشر، 9000ارة اعبودة الشاملة كمتطلبات التأىل لإليزك إد ،علي السّلمي -4
 .18سابق، صالرجع اؼب -5
 .75، ص2000، 1إدارة اعبودة الشاملة، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع، عماف، ط ،خضَت كاظم ضّبود -6
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 : أهنا االسًتاتيجية الداخلية للشركة لتطوير االساليب العملية للهياكل ك بناء خطة  » كما تعرؼ أيضا
 (1)كاضحة للتميز

يتعلق جبانب زبفيض أك تثبيت تكاليف اغبصوؿ على البعد االقتصادم كالذم  ك للجودة الشاملة بعدين نبا:
اعبودة، كالبعد االجتماعي: كالذم يتعلق جبانب تعبئة كربفيز األفراد باؼبؤسسة، جبانب إرضاء الزّبوف، فهذين 

 البعدين يسانباف يف أمثلية طاقة اؼبؤسسة للتحكم يف اعبودة، كالتكيف بسرعة مع ؿبيط متحرؾ كمتغَت

عبودة الشاملة ال تقتصر على جودة مواصفات السلعة أك اػبدمة فقط، كإمبا تتوسع أكثر من اف فبا سبق فاف إذ
ذلك لتشمل جودة كل العمليات كأنشطة كمراحل العمل بتكامل جهود كل أفراد اؼبؤسسة الذين يعملوف يف ىذا 

 رضاىم.اإلطار اعبديد كفريق كاحد من أجل ربقيق اإلشباع غباجات كمتطلبات اؼبستهلكُت ككسب 

 اجلودة الشاملة:تطور مفهوم  ثانيا:

نستطيع إهباز صبلة من األسباب اليت أدت إىل نشأة مفهـو اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسات الصناعية ك مركره جبملة 
 :نوجزىا يف اآليت من التطورات عرب الزمن

 عوامل ذاتية: . أ

على األقل ركز تنافسي جيد تطبق كاحدة حيث أف اؼبؤسسة الصناعية يف سعيها الكتساح السوؽ أك البحث عن م
مثل إسًتاتيجية الًتكيز أم تركيز اإلنتاج يف إنتاج سلعة معينة أك تركيز العمل يف  من االسًتاتيجيات الصناعية 

القيادة بالتكاليف اليت نعٍت هبا زبفيض  إسًتاتيجيةأك االعتماد على  شروبة مستهلكُت معينة أكخدمة سوؽ معُت 
 إسًتاتيجيةإتباع  أك القياـ بتخفيض فباثل لذلك اآلخريندبا ال يسمح للمنافسُت  حد فبكن أقصى إىلالتكاليف 

اعبديدة لكن كل ىذه االسًتاتيجيات البد ؽبا من  اإلنتاجالتميز باالعتماد عل حبوث ك التطوير للسلع ك طرؽ 
نتجات ك العمليات اليت تقـو هبا تدعم ىذا االذباه كىو ربسُت كتطوير جودة اؼب األمدك خطط طويلة  إجراءات

 (2)ك ىذا هبرنا إىل إتباع اػبطوات التالية:  اؼبؤسسة  

 خدمة الزبوف ك اؼبستهلك دبا يتناسب ك تطلعاتو ك رغباتو 

  توطيد العالقة بُت اؼبورد كاؼبؤسسة كذلك بُت الزبوف ك اؼبؤسسة ك زرع الثقة اؼبتبادلة 

 نتج كـبتلف عمليات اؼبؤسسة الصناعيةالسعي إلتقاف العمل ك ربسُت جودة اؼب. 

                                                             
1- Daniel Boéri , Maitriser la qualité ,tout sur la sertification et la qualité totale-les nouvelles normes ISO 9001-

v.2000,maxima , paris ,2003 , 2em edition , P12  
  19، ص 2004جامعة بسكرة،  مذكرة ماجيستسر، ،عاليل مليكة, أنبية اعبودة الشاملة كمواصفات االيزك يف تنافسية اؼبؤسسات -2
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ضافة للعوامل الذاتية اليت سبق ذكرىا نستطيع اهباز صبلة من العوامل احمليطة اليت جعلت ىذا التطور يتسارع ك باإل
 ىي:

  األزمات االقتصادية اليت زادت من حدة التنافس بُت الشركات 

  ثقافتهم االستهالكية ك تطلعاهتم مع الوقتاغباجات ك اؼبتطلبات اؼبتزايدة للمستهلكُت اليت تتطور 

 زيادة تنميط السلع الدكلية 

 فبا ادل هبذه كركبية جبودة عالية ك سعر معقوؿبركز االنتاج الياباين ك غزه االسواؽ االمريكية ك اال ,
 االقتصاديات للنظر اىل مفهـو اعبودة الشاملة بأكثر حـز ك جدية .

 ذكر منهان :ادلالية و التقنيةالعوامل ب.  

  عوؼبة السوؽ : ك نعٍت هبا ربوؿ العامل لقرية صغَتة ك اؼبستهلكُت ؼبستهلكُت مبطيُت كزيادة اؼبنافسة
 السعرية نتيجة تطور كسائل االتصاؿ ك شيوع التكنولوجيا 

  التطور التقٍت ك التنظيمي: يف الوقت اغبايل أصبحت اؼبؤسسات الصناعية تسعى لإلنتاج باقتصاديات
فة لتبٍت إسًتاتيجية جودة اؼبنتوجات ك العمليات األخرل يف اؼبؤسسة ك اإلنتاج بأقل التكاليف اغبجم إضا

ك ربقيق اؼبركنة اإلنتاجية ك ذلك سباشيا مع تطورات السوؽ ك اؼبستهلكُت كل ىذا ساىم فيو التطورات 
 السريعة يف اجملالُت التقٍت ك التنظيمي اإلدارم ) إدارة اعبودة الشاملة(

 .ن ك ربقيق مراكز ريادية يف السوؽالزبائ إلرضاءذا سعيا للوصوؿ ككل ى

 ألكؿك غَتىا تطور مفهـو اعبودة الشاملة يف مدة قصَتة من ظهوره الذكر  األنفة األسبابمع كل ىذه الظركؼ ك 
لواقع الراىن ك ؾبتمع ..ك تكيفا مع ا أسواؽمرة رغبة من اؼبؤسسات الصناعية مواكبة التطور يف بيئتها اػبارجية من 

 ك تعزيز قدرات اؼبؤسسة التنافسية . األسواؽك ذلك للحفاظ على مراكز التأثَت الريادية يف 

اعبودة الشاملة الذم جاء   إدارةيف بداية الثمانينيات مفهـو آخر كاف نتاج تطور مفهـو اعبودة الشاملة ك ىو  ظهر
 باإلضافةؼ ىذا اؼبفهـو على أنو "جودة العمليات حيث يعر  لتسيَتماكمرحلة حتمية للتطور اغباصل يف اجملاؿ 

الًتكيز على  إىل باإلضافةعبودة اؼبنتج ك يركز على العمل اعبماعي ك تشجيع مشاركة العاملُت ك اندماجهم 
 (1)العمالء ك مشاركة اؼبوردين " 

                                                             
 27ص، 2006 ،2ط  ،االردف ،دار كائل للنشر ك التوزيع ،-مفاىيم ك تطبيقات -الشاملة ادارة اعبودة  ،ؿبمود أضبد جودة -1
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صبيع العمليات ك  أداءك تعرؼ أيضا على أهنا " فلسفة إدارية هتدؼ إىل ربقيق التحسُت اؼبستمر يف جودة 
 (1)اؼبنتجات ك كذلك اػبدمات يف اؼبؤسسة"

انو ربت ىذا التعريف  إىلصبيع العمليات التنظيمية لتحسُت صبيع جوانب النوعية ك يشار  فلسفة" ىي أيضا
متابعة تطور اعبودة –ضماف اعبودة الشاملة –قيادة اعبودة الشاملة –مراقبة اعبودة الشاملة –ؾبموعة عناصر ىي 

 (2)"تدخل ضمن ىذه الفلسفة -اعبودة الصناعية إدارةم عل–

للمنظمة يرتكز على مفهـو اعبودة  إدارم" ىي مدخل  1994عاـ  (ISO8402يف حُت تعرفها منظمة اإليزك )
رضا العميل ك  إىلالرحبية على اؼبدل الطويل من خالؿ الوصوؿ  إىلمبٍت على مشاركة كافة العاملُت ك يهدؼ 

 (3)ود على العاملُت ك على اجملتمع"الفوائد اليت تع

شاملة ك طويلة اؼبدل تتطلب مشاركة  إدارية إسًتاتيجيةك يف آخر تعديل ؼبنظمة اإليزك "إدارة اعبودة الشاملة ىي 
 ضائها ك عمالئها ك اجملتمع ككل "الفوائد اليت تعود على اؼبنظمة ذاهتا ك أع أملصبيع أعضاء اؼبنظمة على 

ور ؼبفهـو اعبودة الشاملة ك إدارة اعبودة الشاملة أسهم فيو العديد من العلماء ك الباحثُت ك نذكر أف ىدا التط
، كنستطيع اهباز أىم ركاد اعبودة يف اعبدكؿ التايل: الذين كاف ؽبم الدكر الفعاؿ ك الب  (4)ارز يف تطور ىذا اؼبفهـو

 رواد اجلودةأهم  (:II.1اجلدول قم )

 ادلسامهات رواد اجلودة

إف االقبازات العظيمة مثل األىرامات ك اغبدائق اؼبعلقة ك صور الصُت العظيم ك   ارة القديبةاغبض
القنوات الركمانية اليت بقيت آلالؼ السنُت سبثل ك تعرب عن براعة الصنعة ك جودة 

 اؼبعامل
 ( مادة تضمنت مواد عديدة للمحافظة على اعبودة282قوانُت ضبورايب اليت تضمن ) 

 تكالًت شويهار 

( W.Shewhart ) 

 ( جذب االىتماـ إىل أنبية التغَتVariation يف مشكالت اعبودة ك الرقابة عليها ) 
 أسباب الصدفة اليت تالـز النظاـ كال يبكن ربديدىا، ك األسباب :ربديد أسباب التغَت

 القابلة للتحديد اليت يبكن ربديدىا 
 ( 1951الشاملة )كتابة بنفس العنواف عاـ  مفهـو رقابة اعبودة  أرماند فيكػنبـو

 ( مفهـو اؼبصنع اػبفيHidden Plant اؼبتمثل بالعمل اإلضايف الذم تتحملو )
                                                             

 498,ص 2000, 1عبد الستار ؿبمد علي , ادارة االنتاج ك العمليات, دار كائل للنشر , عماف , ط  -1
2  - John.N.Morfaw,Total quality Management –Amodel for the sustainability of projects and programs in Africa 

,University press of America revised edition ,2009,p1-2 
3-http://mdcegypt.com/site-Arabic/Management%20Approaches-Arabic/TQM/TQM2.asp, 12 :30, 24/08/2011 

 28, ص مرجع سبق ذكرهؿبفوظ اضبد جودة ,  -4
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A.V.Feigenbaum  الشركة جراء التلف ك األخطاء 
  تكاليف اعبودة 

 إدكرد ديبينج

E.Deming 

 اؼبعلم االكؿ لليابانيُت يف ؾباؿ اعبودة 
  إثارة االىتماـ بالتغَت كمصدر لعدـ اعبودة 
  نقاط ديبينج االربعة عشر كمنهاج متكامل لتطوير اعبودة يف الشركة 
 االمراض القاتلة لديبنج 
  من مشكالت اعبودة مسؤكلية االدارة ك البقية ىي من  %90النظرة الكلية يف أف

 مسؤكلية العامل 
 جوزؼ جوراف

J.Joran 

 :ثالثية اعبودة 
 لًتصبة تلك اغباجات(التخطيط )ربديد الزبائن كحاجاهتم، تطوير اؼبنتج  .1
 ربسُت اعبودة )تطوير التشغيل من أجل اؼبنتج كربقيق أمثلية التشغيل( .2
 رقابة اعبودة ) ربويل التشغيل اىل عمليات( .3
 اعبودة ىي اؼبالئمة لالستعماؿ 
 )رؤيتاف للجودة ) الصغَتة كالكبَتة 
  من مشكالت  %80بأف  1941اكتشاؼ مبدأ باريتو كتطبيقو على اعبودة عاـ

 من األسباب  %20ودة تعود إىل اعب
 فليب كرسبػػػػػػي

P.Crosby 

  تعريف اعبودة ىي مطابقة اؼبواصفات 
 نظاـ اعبودة يتمثل يف الوقاية 
 مفهـو التلف الصفرم 
 قياس اعبودة ىو شبن عدـ اؼبطابقة 
  النقاط االربع عشرة غبركة اعبودة 

 كػػػػاكرك إشكاكا

K.Ishikawa 

 بب ك النتيجةالبيانية السمكية أك الس 
 أدكات اعبودة السبع 

 جينتشي تاكوشي

G.Tagujad 

 ) التصميم اؼبتُت دبراحلو الثالث )تصميم النظاـ، تصميم اؼبعلمات ك تصميم السماح 
 دالة خسارة اعبودة 
  طريقة تاكوكتشي اؼبنهجية يف ربط حاجات الزبوف بالتصميم ك التصنيع فيما يسمى

 نشر دالة اعبودة
 شيجيو شنجو

S.Shingo 

  نظاـ الوقت احملدد 
 الوقاية من اػبطأ أك بوكا يوؾ 
 )التمييز يف اعبودة بُت االخطاء)ما يبكن ذبنبو( ك التلف )الذم يتوصل اليو الزيوف 

 (1951جائزة ديبينج )مند عاـ   جوائز اعبودة
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  (1987جائزة مالكومل بالدريج )مند عاـ 
 (1992 عاـ جائزة اعبودة االكركبية )مند 

ت اعبودة العاؼبية مواصفا
 اجملاالت اؼبتعددة

 ( عاـ 9004-9000االيزك )1987  
 ( عاـ 2000-9000االيزك )2000  
 ( عاـ 14000االيزك )اعبودة البيئية 1993 

 عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار االنرتنيت، عصر يف الشاملة اجلودة إدارةادلصدر: جنم عبود جنم ، 
 43-33، ص 2ط االردن ،_

اعبدكؿ السابق أىم اؼبسانبُت يف تطور مفاىيم اعبودة الشاملة عرب مراحل التطور االقتصادم ك  حيث يبُت
، ؽبذا اؼبفهـو نذكر منهم ادكارد ديبنج ايلخص اإلسهامات اليت قاموا هبا يف ىذا اجملاؿ ك لعل من ابرز الذين قدمو 

اإلسهامات يف ىذا اجملاؿ ك يبُت اعبدكؿ  ... ك الذين كاف ؽبم ابرزإشكاكا اكرك، كفليب كرسيب ،ف جورافيجوز 
أيضا بعض اعبوائز اؼبقدمة للتشجيع على انتهاج فلسفة اعبودة الشاملة يف اؼبنظمات ك أيضا على غرار اعبوائز فإف 

 ىناؾ منظمة التقييس الدكلية اليت تقدـ شهادات تكوف اؼبدخل لتطبيق شامل لفلسفة اعبودة الشاملة. 

 ة واالنتاجيةادلطلب الثالث: اجلود

ؼبعرفة تطبيقات اعبودة ك النتائج اؼبرجوة منها كربليل أداءىا البد لنا معرفة كيفية قياس اإلنتاجية ك ماىي التأثَتات 
 اليت تعكسها اعبودة عليها. 

 القتهما ببعضهما هبب علينا أف نراعي يف اؼبقاـ االكؿ معرفةعهبذين اؼبصطلحُت كمعرفة الفركؽ بينهما ك  لإلحاطةك 
 تعريف كل منهما، كقد تطرقنا ؼبفهـو اعبودة سابقا 

وارد كما يبكن تعريفها باهنا مقياس لكفاءة الشركة يف اؼب استغالؿىي مقياس ؼبدل  تعريف االنتاجية: . أ
 (1)اىل اؼبخرجاتاؼبدخالت  ربويل

 :(2)نستطيع حصر نوعُت من االنتاجية نبا  :انواع اإلنتاجية . ب

 اؼبخرجات اىل ؾبموع اؼبدخالت ك تساكم : ىي ؾبموع االنتاجية الكلية 

 

                                                             
 77،عماف، االردف، ص 2009اؼبعاصرة ،دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، ط ؿبمد عبد العاؿ النعيمي، ادارة اعبودة  -1

 73-72، ص صمرجع سبق ذكرهقبم عبود قبم،  -2
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 : اىل قيمة احد اؼبدخالت فتكوف لدينا انتاجية العمل  ىي ؾبموع اؼبخرجات االنتاجية اعبزئية
 انتاجية االلة انتاجية راس اؼباؿ ....اخل

ك يالحظ اف ىذه اؼبعدالت ال تعكس جودة اؼبخرجات الف االنتاجية مقياس كمي يقـو على العد 
ء لوحدات اؼبدخالت ك اؼبخرجات أك التعبَت عنها بوحدات نقدية حيث أنو قد يتم ربقيق كاالحصا

ربسُت اعبودة دكف اف يظهر يف االنتاجية الف اؼبخرجات تبقى كما ىي كال يعطي صورة حقيقة عن 
 جهود الشركة يف ربسُت ـبرجاهتا 

جات اؼبنافسُت كؽبذا البد من كقد تقارف انتاجيتها مع الشركات االخرل رغم تفاكت مدل جودة منت
مراعاة عامل اعبودة يف مقاييس االنتاجية ك نوضح كيفية انعكاس اعبودة على االنتاجية كذلك من 

 :(1)خالؿ

  من ناتج نسبة اؼبخرجات اىل اؼبدخالت االنتاجية العالية ؼبنتجات اعبودة سوؽ يقلل 

  تكلفة إعادة العمل، التأخَت يف إف التلف يف جودة اؼبنتجات سوؼ يؤدم اىل تكاليف إضافية(
 تسليم الطلبيات، السمعة اؼبتضررة...(

  إف االنتاجية مع التلف تؤدم اىل جهد إضايف موجو ؼبعاعبة اؼبشكالت جراء اؽبدر يف موارد
 اؼبؤسسة عوض أف يكوف موجو اىل التحسُت ك اعبودة الشاملة

 لتأخَتات كالتخلص من اػبردة ربسُت اعبودة يؤدم من خالؿ خفض تكاليف إعادة العمل ك ا
 .اىل ربسُت االنتاجية بطريقة تضمن ربسُت اؼبيزة التنافسية للشركة كالبقاء يف السوؽ اغبايل 

 للعالقة بني اإلنتاجية و اجلودة (: خمطط II.2الشكل رقم)

 

 

 

 76جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص  ادلصدر:

                                                             
  75 -74، ص ص السابقرجع اؼب -1

 ربسُت اعبودة
خفض التكاليف بسبب إعادة العمل، 

أخطاء كتأخَتات، عقبات أقل، 
 قت االلة ك اؼبوارداستخداـ أفضل لو 

 نتاجيةربسُت اإل

 

ميزة تنافسية يف السوؽ ، 
اعبودة االعلى ك االسعار 

 االدىن

 توفَت اؼبزيد من فرص العمل البقاء يف السوؽ
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 فرص كتوفَت السوؽ على اؽبيمنة اىل كصوال االنتاجية كربسُت اعبودة سُترب بُت العالقة يظهر السابق الشكل
 االجتماعية اؼبسؤكلية بتحسُت العمل

  :اعبودة يف مقاييس االنتاجية يبكن استخداـ طريقتُت إدخاؿكمن أجل 

يتم استخداـ معامل جودة تكوف قيمتو مع ربسن اعبودة )كما ىو اغباؿ عند طريقة معامل اجلودة : . أ
 مبادرة ادارة اعبودة ك ربقيق نتائج اهبابية يف زيادة اؼببيعات ك ربسُت رضا الزبائن( اكرب من كاحد تبٍت

( يف اغبالة االكىل %90أك  0.9قيمتو أقل من كاحد مثال )( يف حُت تكوف %110أك  1.1مثال )
ار تراجع حجم اؼبخرجات سوؼ يزداد دبقدار ربسن اعبودة ك يف اغبالة الثانية سوؼ ينخفض دبقد

 جودة اؼبخرجات 

: يف ىذه الطريقة يتم اخد الوحدات جيدة اعبودة من اؼبخرجات طريقة نسبة اجلودة اىل التكاليف . ب
الكلية كما يتم يف اؼبدخالت اضافة تكلفة الوحدات اؼبعيبة ك اعادة العمل ك ام تكلفة يبكن اف 

 تظهر جراء اعبودة الرديئة .   

   :اجلودة الشاملة جيةاسرتاتيادلبحث الثاين: بناء 
اف الوقت الراىن الذم نعيش فيو يتميز بالسرعة كالتعقيد ك الشركات العاؼبية ادركت ذلك ك عملت على اؼبضي 

ىذه اغبقائق ك  امل الثالث فال زالت تتغافل عن قدما ؼبسايرة ىذا التطور ك التعقيد يف االنتاج أما الشركات يف الع
ة ك أنبيتها للبقاء يف اؼبنافسة يف عامل االعماؿ ك االستمرارية ضمن ديناميكية االعماؿ اليت من انبها اعبودة الشامل

 ك اؼبنافسة 

مدير ادارم كؿبلل مايل  6000مشلت اكثر من  االقتصادية العاؼبية Fortuneدراسة أجرهتا ؾبلة فورتشن  ك يف
ابرز صفات الوضع التنافسي ككفاءة مائيت شركة امريكية هبدؼ تصنيف افضل عشر شركات فيما يتعلق ب ألكرب

االدارة كقيمة االستثمار طويل االمد ك االستخداـ االمثل للموجودات كمدل جودة اؼبنتج ....حيث اظهرت 
 50نتائج الدراسة اف جودة اؼبنتج ككفاءة االدارة نبا اىم صفتُت ، كيف دراسة فباثلة اجرهتا جينراؿ الكًتيك على 

  (1)لعوامل اؼبؤثرة على اعبودة اظهرت أنبية اعبودة كالتغيَت الذم طرأ على مفهومها.شركة عاؼبية للكشف على ا

ك الواقع اف اعبودة الشاملة تعد من ابرز كاىم االركاف االسًتاتيجية لقيادة السوؽ ك النجاح التنافسي يف عامل 
 عماؿ الذم يبيزه التصارع الشديد.اال

                                                             
1 -http //www.ahawar.org/debat/show.art.asp ?aid=196814                             12:00على الساعة  12/11/2011 شوىد يـو 



 دعم أداء ادلؤسسة الصناعية وتنافسيتها و  اجلودة الشاملة اسرتاتيجية                          الفصل الثاين:

75 

 

من خالؿ تقديبو للقيود اك التحديات  M .Porterادم ك اؼبفكر كقد اكد ىذا التوجو االسًتاتيجي االقتص
،كلف التبديل  الرأظباليةاقتصاديات اغبجم، سبييز اؼبنتج، اؼبعدات لولوج عامل االعماؿ أك الصناعة )االساسية 

اليت  اضافة اىل القول الدافعة إلحداث تغَتات ىيكلية يف الصناعة ك( ؿ ؼبنافد التوزيع ،سياسة اغبكومة،الوصو 
 (1)نوردىا كالتايل

  االبتكارات يف ؾباؿ االنتاج : حيث أنو مع تسارع البحوث العلمية يف صبيع اجملاالت البد من
انعكاس ىذا التطور على اعبانب االنتاجي بغية اكتساب اؼبزيد من اؼبزايا التنافسية للسيطرة على 

ة من اؼبنافسة التامة اك اؼبنافسة االحتكارية السوؽ فبا يؤكد اف ؽبذه القوة قدرة التغيَت يف ىيكل الصناع
 اىل االحتكار التاـ اك احتكار القلة.

  :نتيجة زيادة البحوث ك التكوينات للموارد البشرية ىذا ادل التغَت يف ؾباؿ التقنيات اؼبستخدمة
و ما ينعكس باؼبقابل اىل تطور التقنيات اؼبستخدمة يف العمل نتيجة زيادة اػبربة كتأثَت سلم التعلم، كى

مباشرة على كثافة االنتاج نتيجة زبيض التكاليف كاختصار الوقت كىو ما يزيد من رحبية اؼبؤسسة 
نتيجة قيادة الصناعة من خالؿ التكاليف ك تقليل العيوب يف االنتاج كىو التأثَت الدم ينعكس على 

 ىيكل الصناعة.

 اصة الشركات ذات التقنية فاهنا تفيد القدرات نشر اؼبعرفة الفنية: مع تعدد فركع اؼبؤسسة عرب العامل خ
البشرية يف تلك البلداف اليت تعمل هبا من خالؿ احتكاؾ عماؿ اؼبؤسسة االصليُت مع العماؿ من 

ك اليت يستخدموهنا الحقا عند خركجهم اىل تلك البلداف اؼبستثمرة فيها الشركة فبا يزيد معرفتهم الفنية 
فسة قوية للمؤسسة اؼبنتجة للتقنية ك ىو ما يغَت من ىيكل مؤسسات اخرل كطنية ما ىبلق منا

 الصناعة من ؿبتكر اىل منافس.

  ظهور زبائن يفضلوف اؼبنتجات اؼبتميزة بدال من اؼبشاعة اؼبتدنية االسعار: حيث توجد فئة من
 ألغراض اؼبستهلكُت ال يستهلكوف اال منتجات ال يستهلكها اعبميع بل يريدكف منتجات خاصة هبم

أخرل إذ أف زيادة ىذه الشروبة منة الزبائن تغَت من طبيعة اؼبنافسة  ألغراضتلفة مثل اؼبباىاة اك ـب
فتكوف اؼبنافسة يف ؾباؿ استقطاب ىذه الشروبة باعبودة اك الشكل العاـ للمنتج ...اخل، كىو ما يؤثر 

ى اساس التمييز على ىيكل الصناعة من منافسة على اساس السعر )منافسة التامة( اىل منافسة عل
  )اؼبنافسة االحتكارية كاحتكار القلة(. 

                                                             
1 - ipid 
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لبناء االسًتاتيجيات العامة ك التنافسية حيث اعتمد يف ربليلو للعوامل الداخلية  M.Porterرجعنا اىل ربليل كإذا 
 ؿالتطوير اؼبيزة التنافسية كذلك من خللمؤسسة لتحديد عوامل القوة كالضعف تطوير القيمة متوصال هبا اىل 

االسًتاتيجيات الثالث السابقة الذكر كاضعا العمليات االنتاجية يف صلب التحليل يف مبوذجو)ربليل سلسلة 
التصميم، الرقابة ) أنشطةـبرجات من خالؿ  إىلخالت دالقيمة( كاهباد الكلف االسًتاتيجية  اليت تشمل ربويل اؼب
 (.يةعلى اعبودة، الصيانة، التعبئة كالتغليف، اػبدمات اإلنتاج

األنشطة كالعمليات اليت سبارسها اؼبنظمة تستدعي ربسُت اعبودة ك صبيع أف ك اؼبالحظ من التحليل السابق من 
التسيَت األحسن للموارد البشرية كىو ما يستدعي بالضركرة إتباع اإلسًتاتيجية اليت تضمن تطبيق ىذا اؼبنهج 

 .كبالتايل بناء إسًتاتيجية اعبودة الشاملة

اخل اسًتاتيحية عدة من دكف غَتىا ىو اشتماؽبا على مد االسًتاتيجيةاف سبب دراسة كاعتماد ىذه  ظمن اؼبالح
من خالؿ ازباد مكاف ؽبا يف اعبزء الثالث يف الساعة  Stratégy clock *ج الساعة االسًتاتيجية بينها مبوذ 

االخَتة اىل تقدًن قيمة مضافة  الدم يدعى باالسًتاتيجية اؼبختلطة أك اؽبجينة حيث هتدؼ ىذهاالسًتاتيجية 
للمستهلك كيف نفس الوقت احملافظة على البفاض االسعار حيث ذبمع بُت القدرة على فهم احتياجات 

كىو ما يسمح بتقدًن منتجات عالية اعبودة  اؼبنخفضةاؼبستهلك كاشباعها كيف نفس الوقت امتالؾ ميزة التكلفة 
    (1)العامل  يف صبيع أكباء يف أسواؽ ـبتلفة كمتباعدة منخفضة بأسعار

السًتاتيجيات السوؽ  Ansoffكنرل ايضا اف اسًتاتيجية اعبودة الشاملة تستند يف تصميمها كذلك على مدخل 
اعبزء الرابع الذم يبثل التنويع حيث يعتمد على تقدًن  -Ansoffمصفوفة –منتج حيث ربتل يف مصفوفتو  -

يف بعض االحياف فإننا نصنف اسًتاتيجية اعبودة الشاملة يف اعبزء جديدة ك  ألسواؽمنتجات جديدة ك الدخوؿ 
حالية إذ يكوف الًتكيز على مزايا  ألسواؽالثالث كىو يبثل اسًتاتيجية تنمية اؼبنتج عند تقدًن منتجات جديدة 

  (2)اؼبنتج كربسُت كظائفو.

يجية الًتكيز حيث هتتم اسًتاتيجية تأخذ مدخلها من اسًتاتاما من جهة اخرل فاف اسًتاتيجية اعبودة الشاملة 
اعبودة يف ديناميكيتها على التحسُت اؼبستمر يف اؼبنتجات كالًتكيز على االجزاء السوقية اليت تعظم ارباحها 

  (3)كخدمتها فبا يعطيها مزايا تنافسية جديدة فيها كيوثق صلة اؼبستهلك هبا.

                                                             

 ىي مبوذج السوؽ يف اختيار االسًتاتيجية  للمؤسسة  كىذا النموذج يرل أف التكلفة أداة لتطوير االسًتاتيجية كليس تصميمها  -*
 111 - 110بق ذكره، ص ص سسعد غالب ياسُت، مرجع  -1
 106، ص السابق اؼبرجع -2
 114، ص السابق اؼبرجع -3
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يف البدائل االسًتاتيجية اؼبتضمنة يف تطبيق اسًتاتيجية اعبودة كمن ىذا اؼبنطلق ك اؼبزايا اليت تتمتع هبا ك التوسع 
 بو من خالؿ  االداء كالتنافسية  ىا كما النتائج اؼبًتتبة على األخذالشاملة نستطيع تبيُت كيفية بناء

 اجلودة الشاملة اسرتاتيجيةادلراحل األساسية لبناء  ادلطلب األول:

جيات الصناعية فإهنا تتبع صبلة من اؼبراحل تكوف اإلطار العاـ لتطبيق سعيا من اؼبؤسسة لتطبيق إحدل االسًتاتي
بتهيئة اؼبرحلة القادمة, كيتضمن التفكَت ذك  االسًتاتيجييبدأ التخطيط  كتنفيذ أىدافها اؼبرحلية كالطويلة األمد،

 كاالسًتاتيجيةر طبيعة العمل الرؤية اؼبستقبلية الزباذ القرارات اؼبتعلقة برسالة اؼبنظمة، كمن مث يأخذ بعُت االعتبا
 .لتحقيق األىداؼ طويلة األجل من خالؿ دمج األىداؼ اليت تسعى اؼبنظمة إىل ربقيقها

من قبل اإلدارة العليا يتم تطوير اػبطط احملددة أكثر، كىي تتضمن   االسًتاتيجيبعد االنتهاء من تطوير التخطيط 
ػبطط بصورة فاعلة يتم زبطيط العمل لألقساـ كاألفراد العاملُت كجزء من أجزائها الرئيسية بعد االنتهاء من كضع ا

 .كالنشاطات اؼبوجودة يف اؼبنظمة

 (1)اعبودة الشاملة كغَتىا من االسًتاتيجيات تتطلب إتباع اؼبراحل التالية: اسًتاتيجيةك  

قد مت اغبصوؿ عليها ربليل البيئة: كتربز أنبية ربليل البيئة لغرض التأكد من أف رغبات كاحتياجات الزبائن  .أ 
كصبعها بيانيا أك إحصائيا كؿباكلة تنفيذ النقائص اؼبسجلة يف اؼبنتج أك اػبدمة حيث هبب اعتماد البحث 

يف دراستو لنقاط القوة كالضعف ك  Porterاؼبنتظم للبيئة الداخلية ك اػبارجية على حد سواء كقد أكضح 
 .التهديدات كالفرص للمؤسسة الصناعية

ربديد االذباه الذم يتوجب على اؼبؤسسة السَت فيو ، كيبثل أنبية بالغة بالنسبة كنقصد هبا  مهمة اعبودة: .ب 
إلدارة اؼبؤسسة حيث هبب كتابتها بعبارة كاضحة مفهومة كقصَتة إذ يبثل اإلطار العاـ الذم يتوجب 

ياسة عليها العمل دبوجبو حيث تلعب الدكر االسًتاتيجي يف إرشاد اؼبؤسسة من خالؿ استخداـ س
 اعبودة.

ك اعبادة  األساسيةباؼبؤسسة حيث تعترب سياسة اعبودة الوثيقة  اإلدارةكىي مسؤكلية كضع سياسة اعبودة:  .ج 
 اعبودة الشاملة. اسًتاتيجيةيف ربديد اؼبهاـ ك األىداؼ اؼبراد ربقيقها من خالؿ لرؤية اإلدارة 

 كعند كضع سياسة اعبودة على اؼبؤسسة دراسة األمور التالية:

 ن ىم الزبائن كماذا وبتاجوف كأينم 
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 ما ىي اىتمامات اؼبنافسُت كما ىي سياستهم يف ؾباؿ ك مؤشرات اعبودة 

  من ىو الذم هبب أف يشًتؾ يف تطوير سياسة اعبودة كمن الذم سيصيغها 

حيث انو يف ام عمل البد من ىدؼ ك االسًتاتيجية اؼبدركسة  تطوير االىداؼ االسًتاتيجية للجودة:  .د 
من العمليات البد ؽبا من ىدؼ كاضح تسعى لتحقيقو حيث اـ يتوفر على اعبوانب التالية كغَتىا 

 )مؤكد، قابل للتنفيذ ، قابل للقياس، ؿبدد(

تأسيس خطط االسًتاتيجيات اؼبوجهة كبو اعبودة: حيث أنو من دكف خطط اسًتاتيجية فاف عمليات  .ه 
حيث هبب توفر العناصر  ؤسسة الطويلة االمداعبودة تفقد قدرهتا على توجيو امكانات التخطيط يف اؼب

    (1)االساسية التالية: 

  باؼبؤسسة اليت ربتاج للتحسُت بغرض تطبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة  األساسية األنظمةالًتكيز على
 تطبيقا فبتازا

 ع اؼبشاركة كالتنسيق مع كافة اؼبستويات االدارية كاالقساـ الوظيفية بالشكل اعباد ك الناف 

  الواقعيةك البيانات  اإلحصائيات إىلباالستناد  لإلسًتاتيجيةالتخطيط 

  اؼبتعاقبة ك اؼبعتمدة على القدرات اغبقيقية للمؤسسة اإلجراءاتكخطط  األىداؼكضع 

تنفيذ اسًتاتيجية اعبودة : حيث تعترب ىذه اؼبرحلة كاحدة من أىم مراحل زبطيط اسًتاتيجية اعبودة  .و 
إهباد الطريقة االفضل لتطبيق التخطيط االسًتاتيجي حيث يراعى العناصر التالية الشاملة إذ البد من 

)التدريب ك التعليم، اؼبشاركة اعبماعية، التكنولوجيا ، السلطة كاؼبسؤكلية ، ىيكلة اغبوافز ك اؼبكافآت، اؽبياكل 
 التنظيمية يف اؼبؤسسة(

الشاملة من اؼبؤسسة اؼبتابعة اؼبستمرة بغرض  مراقبة كتقييم أداء اعبودة: إذ تتطلب اسًتاتيجية اعبودة .ز 
اىل سَت كافة العمليات كفق اؼبخطط االسًتاتيجي اؼبعد ك الذم يتطلب تطوير انظمة اؼبتابعة ك االطمئناف 

 اؼبراقبة على كافة اؼبستويات.

أداءىا اؼبقارنة اؼبرجعية: كتعترب ىذه اؼبرحلة مرحلة قطف الثمار ك االىداؼ إذ تقـو اؼبؤسسة بقياس  .ح 
مقارنة باؼبنافسُت اغباليُت يف السوؽ )أفضل اؼبنافسُت( كحىت اؼبتوقعُت لضماف استمرارية اؼبنافسة ك 

 السيطرة.
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 بناء اسًتاتيجية اعبودة الشاملة ك الشكل اؼبوايل يوضح اػبطوات اؼبرحلية يف

 الشاملة اجلودة اسرتاتيجية لبناء ادلرحلية (: اخلطواتII.3الشكل رقم )

       

 اختيار النماذج اؼبناسبة

 

 ( التخطيط 1اؼبرحلة رقم)

 الفعاؿاالسًتاتيجي 

 ( ؿبور2اؼبرحلة رقم )

 التخطيط االسًتاتيجي

 

 

 

 

 

 101عبد الستار العلي، مرجع سبق ذكره، ص ادلصدر: 

ية اعبودة الشاملة إذ ربتوم على سبع حيث يبُت الشكل السابق اػبطوات الرئيسية لعملية زبطيط اسًتاتيج
خطوات سبثل اػبطوات الرئيسية ك العناصر ك كذلك االدكات الضركرية اليت ذبعل نظاـ التخطيط االسًتاتيجي 

 يعمل بفعالية كبَتة.

ىي ربقيق مراكز قيادية فريدة كقيمة زبتلف عن  االسًتاتيجيةعلى أف   Porterركزت الطركحات الفكرية لػكقد   
اعبودة الشاملة من  سًتاتيجيةايقدمو اؼبنافسوف كذلك ألجل خلق اؼبيزة التنافسية كىذا يتحقق يف حالة تطبيق ما 

كىذا التصور البد من إيصالو  (Vision) ذات تصور كاضح االسًتاتيجيةىذه ىذا اؼبنطلق البد أف تكوف 

 ربديد رؤية اؼبنظمة-1

 سنوات 5_3تطوير اػبطة -2

 تطوير االىداؼ السنوية-3

دارية دبا يف ذلك االىداؼ تطوير خطط االقساـ اال-4
 ك اؼبستلزمات

 التنفيذ-5

اؼبراجعة الدكرية لتقدـ اػبطة ،شهرية، -
 فصلية

 اؼبراجعة السنوية -7

 خطط

 نفذ ححص

 حلل
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إىل  االسًتاتيجيةما تقدـ البد من ذبزئة ىذه بواسطة رسالة اؼبنظمة إىل األفراد يف ـبتلف اؼبستويات كبناءن على 
 (1): ثالث مستويات ىي

 :اؼبستول األكؿ 

اعبودة اليت يًتجم  سًتاتيجيةإسًتاتيجية اؼبنظمة: كىي اإلسًتاتيجية اليت ربمل بُت طياهتا اػبطة اإلسًتاتيجية إل 
ة ككل كجعل فلسفة اعبودة عمل مشويل رموزىا اإلدارة العليا اليت سبارس التخطيط اإلسًتاتيجي على مستول اؼبنظم

 .كاىتماـ كلي من قبل صبيع األفراد يف اؼبنظمة

 :اؼبستول الثاين 

كحدات األعماؿ: حيث ظهر ىذا اؼبستول يف حالة اؼبنظمات اليت تتصف بتعدد منتجاهتا، إذ يتم زبصيص  
اإلسًتاتيجية كىنا يبدأ ذبزئة  كحدة أعماؿ لكل منتج أك ؾبموعة منتجات متشاهبة كيطلق عليها كحدات األعماؿ

اػبطة اإلسًتاتيجية الكربل إىل ؾبموعة خطط كحسب اؼبنتجات دبا وبقق اعبودة اؼبطلوبة كرسم السياسات 
 .الواضحة اؼبعامل لتحقيق اعبودة اإلسًتاتيجية اليت تكوف متوافقة مع اإلسًتاتيجية اليت توضع على مستول الكلي

 :اؼبستول الثالث 

اعبودة الشاملة من خالؿ ربديد الوظائف سًتاتيجية مة: يف ىذا اؼبستول يتم الًتكيز عند تطبيق إكظائف اؼبنظ 
يف ىذه الوظائف حبيث أف   الرئيسية يف اؼبنظمة مثل )اإلنتاج كالتسويق كاؼبالية كاؼبوارد البشرية( ككيفية ربقيق اعبودة

ة ؽبا مهامها كصالحياهتا يف الشاملة كإف كل كظيفاعبودة  سًتاتيجيةكل كظيفة يقع على عاتقها جزء من تطبيق إ
التطبيق، فمثالن يف إدارة اإلنتاج كالعمليات كيف يبكن أف تنتج منتجات تتصف خبلوىا من العيوب كما ىي 

األدكات اليت يبكن استخدامها لتحقيق اعبودة اؼبطلوبة، أما يف إدارة التسويق فإف االىتماـ ينصب حوؿ ما ىي 
كن إتباعها للوصوؿ إىل أكرب شروبة فبكنة للمستهلكُت باستخداـ األنشطة التسويقية اؼبثلى يف هتيئة الطرؽ اليت يب

 .كإيصاؿ اؼبنتجات للمستهلكُت من حيث )السعر كجودة التصميم( كذلك من أجل ربقيق ميزة تنافسية

ت اعبديدة يف عمليات التحسُت يف حُت أف اؼبوارد البشرية فهي تعٍت كيفية اختيار كتدريب األفراد على اإلجراءا
اعبودة الشاملة كىكذا لباقي كظائف  سًتاتيجيةاؼبستمر كاختيار طرؽ تدريب األفراد اليت تتالءـ مع مبادئ إ

 .اؼبنظمة

                                                             
1  - http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68691/posts/207797        12:00الساعة  لىع 25/11/2011شوىد يـو  
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 نقطة النهاية

 

 

 : الركائز االساسية لتطبيق اسرتاتيجية اجلودة الشاملةادلطلب الثاين

ات ك العمليات اؼبكملة كاالساسية لتحسُت مردكدية اف قباح االسًتاتيجية يف اؼبؤسسة يستدعي صبلة من االجراء
 اتيجيات تستدعي صبلة من الركائز.االسًتاتيجية ك اعبودة الشاملة كغَتىا من االسًت 

 أوال: تكريس وظيفة اجلودة 

يتوجب على اؼبؤسسة حاؿ تطبيقها اسًتاتيجية اعبودة الشاملة باف تعمل على تكامل يف مواردىا اؼبالية ك اؼبادية 
لضماف التطبيق اغبسن لالسًتاتيجية كىذا ما يتطلب من اؼبؤسسة خلق كظيفة جديدة اضافة للوظائف  البشريةك 

التقليدية السابقة )الشراء، االنتاج، التوزيع، التسويق( ىذه الوظيفة ىي كظيفة اعبودة كقد استخدـ ىذه الوظيفة 
التفوؽ على اؼبنافسُت من الشركات االمريكية ، اكؿ مرة الشركات اليابانية من اجل ربسُت جودة منتجاهتم ك 

اسلوبا متكامال لتحويل احتياجات الزبوف اىل متطلبات تصميم مث متطلبات ىندسية ليتم حيث سبثل ىذه الطريقة 
 (1) انتاجها.

( حيث قاـ بتطوير أداة جدكلية ذات قدرات Yogi Akaoكقد قاـ بتطوير ىذه الفكرة الربكفيسور يوجي أكاكا )
( كىي طريقة Quality houseَتة يف استيعاب كسبثيل اؼبتغَتات الداخلة يف ىذه العملية تدعى منزؿ اعبودة )كب

 تتسم بالتعاقب اؼبنطقي كخطوات ك تظهر من خالؿ الشكل التايل:

  منزل اجلودة (: خمطط يبنيII.4الشكل رقم )

 نقطة البداية   
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 احتياجات الزبوف

 مواصفات اؼبنتج

 ربديد قوة العالقة

 صعوبات التحسُت

 اؼبعايرة التنافسية

 اؼبعايرة االسًتاتيجية

تكريس وظيفة 
 اجلودة

QFE 

 

خصائص 
اجلودة 

 االضافية

 

 التحسني
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 291ود جنم، مرجع سبق ذكره، ص ادلصدر: جنم عب

 ك سنقـو بشرح الشكل من خالؿ التايل:

ربديد احتياجات الزبوف: حيث يتم صبع اؼبعلومات يف ىذه اؼبرحلة من خالؿ ربديد الزبائن  .أ 
اؼبستهدفُت كمن مث ربديد ماذا يريدكف عن طريق اؼبقابالت اؼبباشرة أك عن طريق مسح السوؽ 

 اعبودة لتصور احتياجات الزبوف كيبكن تقسيم احتياجات أك يبكن استعماؿ أدكات ربسُت
 الزبائن لثالثة فئات نوضحها يف اعبدكؿ التايل:

 (: احتياجات الزبائن II.2اجلدول رقم )
أمثلة عن اؼبنتج )مسحوؽ 

 التنظيف(
أمثلة عن اػبدمات )تنظيف  حالة الزبوف مستول االحتياجات

 اؼبالبس(

 اضافة معطر نفاذ للمنظف

ة استخداـ، اضافة استخداـ سهول
 جديد للمنظف

منظف ذك قدرة على إزالة الزيوت 
 بسهولة

تسهيل احملافظة على نظافة  ذىيب -مبهج  اؼبثَتات، اؼببهجات
 اؼبالبس

ربسُت اػبدمة باستخداـ مواد 
منشية أك مبيضة أك ؿبافظة على 

 اللمعاف

 النظافة كزكاؿ البقع

 فضي –راضي  الرغبات

 بركنزم-يس غَت راضيل الضركرات

 133ادلصدر: جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص 

كيف( أم ماذا يطلب الزبوف -ربديد مواصفات اؼبنتج: حيث البد من طرح السؤاؿ التايل )ماذا .ب 
ككيف نستطيع تلبية ما يطلب يف العملية االنتاجية فعلى سبيل اؼبثاؿ مواصفات اؼبنتج التالية 

 خداـ، كفاءة يف التنظيف، نظاـ شفط ك صبالية اؼبنتج()مواد اكلية، سهولة است

ربديد قوة العالقة بُت مواصفات اؼبنتج: إذ اف مواصفات اؼبنتجات يؤثر بعضها على اآلخر   .ج 
كالبد لنا من معرفة تلك العالقات فيما بينها إذ تساعد معرفة ىذه العالقات على تفهم اؼبنتج 

 كمواصفاتو ك امكانية ربسينو.

تياجات الزبوف دبواصفات اؼبنتج: حيث البد لنا ىنا من االستعانة بالزبوف لتحديد ما عالقة اح .د 
ىو االحتياج االكثر انبية كمن مث الذم يليو كصوال اىل االقل أنبية كىذا ىو اؼبستهدؼ من 

 العملية.
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ب صعوبات التحسُت: إذ البد ىنا من مراعات قدرات الشركة اؼبالية كالتقنية كربديد ما ىو اصع .ق 
 اؼبواصفات ككضعو يف اؼبرتبة االكىل مث الذم يليو.

اؼبعايرة التنافسية: حيث البد من كضع معيار للمقارنة لقياس موضع اؼبؤسسة التنافسي يف  .ك 
ثر انبية اؼبنافس االك اختيارالسوؽ ك إال كاف التحسُت غَت ذم نفع ك يتم ذلك من خالؿ 

 افس لتقييم االداء التنافسي اؼبؤسسة دبنتجات اؼبن كمقارنة تنافسية منتجات

اؼبعايرة االسًتاتيجية: كيتم ىنا مقارنة اؼبؤسسة كاؼبنافسُت من حيث القدرة على ربقيق  .ز 
 .الزبوف كبو تكتشف نقاط القوة كالضعف احتياجات

 كنستنتج فبا سبق اف اؽبدؼ من استخداـ فكر تكريس كظيفة اعبودة ىو تقييم اؼبركز التنافسي للمؤسسة باؼبقارنة
 طبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة.مع أقرب اؼبنافسُت ك تصحيح االختالالت اؽبيكلية يف ت

 : فجوة اجلودة ودورة حياة ادلشروع:ثانيا

كقد قسم  (1)نستطيع تعريف اؼبشركع "بأنو مبادرة أك مقاكلة مؤقتة إلنتاج أك تقدًن منتج/خدمة أك نتيجة فريدة" 
ثالثة أقساـ ، كمنهم من قسمها اىل طبسة ) االستهالؿ، التخطيط ، التنفيذ،  الباحثُت دكرة حياة اؼبشركع اىل

 االنتهاء ، الرقابة( كنوضحها يف اعبدكؿ التايل:

 (: دورة حياة ادلشروعII.3اجلدول رقم )

مراحل دورة 
 احلياة

 االنتهاء الرقابة التنفيذ التخطيط االستهالل

وصف كل 
 مرحلة

ىي مرحلة 
تصور ككضع 

يتم الفكرة ك 
فيها ربديد 

أعضاء فريق 
 اؼبشركع

تتضمن ربديد تفصيلي 
كتقييم كل مهمة من 

بداية اؼبشركع لنهايتو، 
كتتضمن ربليل اؼبخاطرة 

 كمعايَت االنتاج

ىي مرحلة العمليات أم 
مرحلة ربويل ما خطط لو إىل 

أشياء كتركيبات حيث يتم 
ربقيق التصميم كبناء النموذج 

ك القياـ باالختبارات ك 
 راجعاتاؼب

ىي عملية ضماف أف 
اىداؼ اؼبشركع كمواصفاتو 
قد مت االيفاء هبا من خالؿ 

القياس كالتقييم كازباذ 
االنشطة التصحيحية 

 اؼبالئمة

يف ىذه اؼبرحلة يسلم 
اؼبشركع مع تقرير 

مراجعة اؼبشركع الرظبي 
كتقييم النتائج كمكافأة 

الفرؽ ك استنتاج 
 الدركس

 (813جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، ص  )اء علىبن ادلصدر: من إعداد الطالب
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 أما عالقة اعبودة كاسًتاتيجيتها بدكرة حياة اؼبشركع فنوضحها بالشكل التايل:

 اجلودة بدورة حياة ادلشروع اسرتاتيجية(: عالقة II.5الشكل رقم )
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شملها صبيع انشطة  مراحل دكرة حياة اؼبشركع حيث تعترب ذات انبية بالغة يف مرحلة حيث تعترب اعبودة كظيفة ت
ك اليت ذ البد من ربديد اؼبواصفات االفضل ذات اعبودة االعلى العتمادىا يف مرحلة التخطيط إاالستهالؿ 

شركع كبعدىا تأيت بدكرىا تعتمد على تلك اؼبعايَت ك اؼبواصفات الستكماؿ كضع اػبطة االسًتاتيجية لتنفيذ اؼب
تراعي عملية اعبودة الشاملة  مرحلة التنفيذ ك ىي مرحلة االنتاج ك اليت تًتجم العمليات ك اؼبراحل السابقة ك اليت

يف ـبرجاهتا ك الوصوؿ ؼبستول "صفر تلف" كذلك ضمانا للتنافسية يف السوؽ ك السيطرة التسويقية يف الصناعة 
لرقابة كتشمل مقارنة ما اقبز كما مت التخطيط لو كتصحيح االخطاء ككل ىذا اما اؼبرحلة االخَتة ك ىي مرحلة ا

 ربت شركط اعبودة ك اعبودة البيئية يف الوقت الراىن لضماف التنافسية.

ع كىو ما ينتج لنا كمن مث فإف اعبودة ىي الوظيفة اؼبالزمة لكل االبعاد كمن مث اؼبالزمة جململ مراحل اؼبشرك 
 :اؼبخطط التايل

 (: خمطط يوضح دورة حياة ادلشروعII.6شكل رقم )ال

 مستوى            

 اجلودة          

 

 

  الوقت

 االنتهاء الرقابة التنفيذ التخطيط االستهالؿ

 اجلودة

 الجـــــــــــــــــــــــــودة

 االستهالل

 التخطيط

 التنفيذ

 الرقابة

 االنتهاء
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المؤس

 سة

متوسط 

 الصناعة

أفضل 

 المنافسين
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على من خالؿ دكرة اغبياة تستطيع اؼبؤسسة ربديد كربليل فجوة اعبودة اليت تستخدـ يف التحليل االسًتاتيجي 
 ىو ما يوضحو الشكل التايل :أفضل اؼبنافسُت كمتوسط الصناعة ك خالؿ موقف اؼبؤسسة مع  مستول اؼبشركع من

 (: فجوة اجلودةII.7الشكل رقم )

 اعبودة على مستول 

 القطاع فجوة اعبودة         

 

 الوقت      

  353ادلصدر: جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره،  

ُت ك ربسُت قارنة مع اؼبنافساكتشاؼ مستول جودة منتجاهتا باؼب سة يفحيث أف ربديد ىذه الفجوة يفيد اؼبؤس
 .برامج كـبططات اعبودة

إف ربليل فجوة اعبودة للمشركع يبكن أف يظهر مستويات متعددة من الفجوة حيث يبكن اف تكوف اؼبؤسسة عند 
اؼبشركع إجراءات من أجل إدارة  اء/متطلبات اعبودة ك عادة ما تتخذمستول الفجوة الكبَت اؼبتمثل يف االد

التحسُت للوصوؿ اىل مستول اعبودة/توقعات الزبوف ك تعترب اعبودة أحد العوامل اغبرجة يف التقييم ك اؼبتابعة ؽبذا 
  (1)البد من تكاثف صبيع اعبهود للوصوؿ اىل اعلى مستوياهتا. 

ع ككذلك لكل عملية من عملياتو ك كذبدر االشارة اىل اف ربليل فجوة اعبودة يبكن اف يوضع لكل ابعاد اؼبشرك 
لكل مرحلة من مراحل دكرة حياتو حيث تتمثل معظم ابعاد اؼبشركع يف )الوقت ، التكلفة، النطاؽ، اعبودة(حيث 
تقيم ىذه االبعاد يف اؼبشركع كتقارف دبا ىو ـبطط كما نفد ك مقارنة النتائج بنتائج اؼبنافسُت االفضل يف الصناعة 

التنافسية كقد استخدـ يف ىذا االطار ـبطط الرادار لألبعاد االربعة حيث قسمت االبعاد لسبعة كفق طريقة اؼبعايرة 
 .األعلىدرجات من االدىن اىل 
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 (: أبعاد ادلشروع II.8الشكل رقم )
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 355ذكره، ص ادلصدر: جنم عبود جنم، مرجع سبق

حيث يبكن ىذا التجليل من التوصل اىل اجملموع الكلي الذم وبققو اؼبشركع باالعتماد على االبعاد االربعة 
 كمراعاة اؼببادالت بُت تلك االبعاد االربعة كؿباكلة اهباد التوازف بينها .

  : ادوات حتسني اجلودةثالثا

السوؽ للمؤسسة البد من ضماف استمرارية عملية ربسُت ضمانا للمركز التنافسي اعبيد كالتموضع االفضل يف 
اؼبؤسسات اىل االىتماـ  اعبودة ك اليت تعترب من أىم ركائز االسًتاتيجية طويلة االمد حيث اف اغبافز الذم يدعو

  .الكلفة، اإلنتاجية(  اؼبساءلة القانونية، بربامج ربسُت اعبودة كىي )السمعة،

 :يفرار كنوضحها اعبودة باستملت من الضركرم البحث عن ادكات لتحسُت السابقة ؾبتمعة جع األسبابكل 

 بو عقد جلسات صباعية لطرح االفكار بأسلوب حر كمشجع إزاء مشكالت ٍتكنع عصف العقوؿ: .أ 
 (1)اعبودة للتوصل اىل مقًتحات فعالة كخالقة ك اليت يبكن توظيفها لتحسُت اعبودة
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 النطاؽ

 التكلفة

 الوقت

 ودةاعب
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داة من تنظيم ك ترتيب البيانات حوؿ التلف ك االسباب اؼبؤدية قوائم اؼبراجعة: حيث سبكن ىذه اال .ب 
النتائج ، كقوائم اؼبراجعة انواع حيث يربط بعضها  كاستخالصلذلك بشكل يسهل التجميع كالتحليل 

  (1)التلف بساعات العمل ك اآلخر دبواقع العمل...اخل.

من حاالت التلف  %20اىل أف  ( حيث تشَت القاعدة20/80ربليل باريتوا: كيدعى ايضا قاعدة )   .ج 
ىذا التحليل اىل أف عدد قليل من حاالت التلف حيث يشَت  %80تؤدم كىي السبب الرئيسي لنحو 

انواع كحاالت التلف ىي اؼبسؤكلة عن بقية اغباالت للتلف ؽبذا ينبغي الًتكيز على تلك اغباالت  من
ينعكس بطريقة ألية على التحسُت يف  ( للتلف كربسُت اعبودة يف اطارىا  كذلك%20القليلة )نسبة 

  (2)( كهبذا تكوف اؼبؤسسة قد حققت نتائج مرضية بأقل التكاليف.%80اغباالت االخرل )نسبة 

كثوؽ: ىذه الطريقة يف ديناميكيتها تشبو ضوء التنبيو لربط حزاـ اؼبقعد يف الطائرات  –طريقة إخفاؽ     .د 
رات كأجهزة تنبيو ترشد عند عدـ العمل باعبودة عند االقالع ك اؽببوط إذ تعتمد على كجود مؤش

اؼبالئمة كتستخدـ يف الفحص اآليل أثناء االنتاج حثي تفحص صبيع الوحدات اؼبنجزة يف العمليات 
  (3)االساسية كالكشف عن الوحدات التالفة قبل االنتقاؿ اىل العمليات الالحقة.

شكل السمكة كىو ـبطط جاء  يأخذ نوألـبطط عظاـ السمكة  أيضاالنتيجة: كيدعى ـبطط السبب ك  .ه 
بو كطوره إيشكاكا حيث يساعد ىذا اؼبخطط على ربديد العوامل الرئيسية كآثارىا على اؼبشكلة كايضا 

العوامل ك االسباب اؼبًتتبة عن العوامل االساسية فبا يساعد على توجيو جيد كفعاؿ للجهود ؼبعاعبة 
السباب الرئيسية تتفرع منها اسباب فرعية حىت الوصوؿ االسباب كل حسب انبيتو كتأثَته حيث توضع ا

 (4)اىل النتيجة النهائية.

 

 

 

 

                                                             
 177، ص  ذكره سبق مرجعقبم عبود قبم،  -1
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   متطلبات تطبيق اسرتاتيجية اجلودة الشاملة: ادلطلب الثالث

ف أم بناء يتطلب البنية التحتية ك القاعدة االساسية اليت سبكنو من اؼبضي يف رفع االساسات ك التطوير الالحق إ
كالتوسع اؼبنهجي ك االسًتاتيجية يف اؼبؤسسة الصناعية كوهنا بناء ك مشركع طويل اؼبد تبٌت علية صبيع أنشطة 

ؽبا من بنية ربتية كقاعدة اساسية كمتطلبات أكلية تبدأ منها اؼبؤسسة كيف اطاره تتصرؼ كل مقدراهتا ك ثركاهتا فالبد 
، من ىذا اؼبنطلق أستطيع توضيح اؼبتطلبات االساسية األكلية السًتاتيجية اعبودة الشاملة من خالؿ العناصر 

 التالية:

يف كظهور مبط برز تطور يف الساحة العاؼبية اليـو ىو التطور يف اجملاؿ اؼبعلومايت ك اؼبعر أإف  جودة اؼبعرفة: .أ 
اؼبعرفة  اقتصادى يف التنمية االقتصادية كىو ما يدعالبشرم االنبية البالغة  الرأظباؿمعريف جديد يعطي 

،حيث أف ىذا االقتصاد ىو االقتصاد الذم ربقق فيو اؼبعرفة اعبزء االكرب من القيمة اؼبضافة  حيث 
زداد االنتاجية بزيادة ىذا العنصر القائم على حيث تتشكل اؼبعرفة فيو العنصر االساسي للعملية االنتاجية 

 . (1)تكنولوجيا اؼبعلومات ك االتصاالت اغبديثة

كقد اصبح اليـو عامل االعماؿ يعتربىا اىم عنصر يف االنتاج ك اؼبورد الذم يفوؽ يف انبيتو اؼبوارد 
ودهتا بالقياس ك التمحيص االقتصادية الطبيعية، كاصبح ينظر اىل اؼبعرفة دبنظور اؼبوارد الذم وبكم على ج

ك يراعى يف ىذا العنصر القيمة اؼبضافة اؼبقدمة كاالبتكارية فكلما كانت اؼبعرفة جديدة كلما كاف ناذبها 
 التنافسي افضل .

السًتاتيجية اعبودة الشاملة يعتمد على مقدار ىذا اؼبورد كعلى كىكذا فاف قباح التخطيط االسًتاتيجي 
العمليات االنشطة اؼبًتتبة على ىذه االسًتاتيجية  اؼببنية بشكل كبَت على  مدل جودتو إلمكانية تطبيق

 اؼبعلومات ك اؼبعرفة.

جودة كمهنية القدرات ك اؼبوارد البشرية: إف أم استثمار أك نشاط انتاجي يف ؾباؿ االعماؿ يتسم  .ب 
كانفتاح االسواؽ الدكلية ك باؼبخاطرة ك اجملازفة ك احتمالية الفشل الكبَتة خاصة مع شدة اؼبنافسة اغبالية 

قواعد التجارة العاؼبية لكن العنصر البشرم يستطيع صنع الفارؽ ك زبفيض درجة اؼبخاطرة كقد تبُت ىذا 
التوجو حديثا من قبل الشركات اليابانية من خالؿ االىتماـ باعبانب البشرم بصفتو العامل الذم يصنع 

على درجات اعبودة كىو ما يسمح باقتحاـ السوؽ على الفارؽ يف ؾباؿ انتاج منتوجات ابتكارية ذات ا
مديرين ذكم مهارات عالية يف جراء اؼبسوح السوقية العالية الدقة اليت يقـو هبا  التأكددرجة من عالية من 

صبع اؼبعلومات كالتحليل كالتنفيذ الفعاؿ لقرارات االدارة بشكل منظم كفبنهج كىذا ما تتطلبو اسًتاتيجية 
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لة اليت ربتاج كوادر بشرية ذات قدرات كمهارات عالية يف االنتاج ك التصحيح كاالستشراؼ اعبودة الشام
 .(1)اؼبستقبلي لتوجهات السوؽ كاحتياجات كمتطلبات الزبائن

توقع ما سيحصل يف اؼبستقبل ، كالتنبؤ ليس بالضركرة اف يكوف  بالتنبؤفعاؿ: نقصد  نظاـ كبرنامج تنبؤ .ج 
سعى اىل تقليص الفجوة بُت ما توقعتو كما آلت اليو السوؽ من لكن اؼبؤسسات ت %100صحيحا 

خالؿ اساليب إحصائية دقيقة مثل السالسل الزمنية ك االكبدار كالطريقة النوعية حيث أف السالسل 
حبجم الطلب  اؼباضي مثال للتنبؤ الزمنية ىي تقنية احصائية تستخدـ البيانات التارىبية عن حجم الطلب

 . (2)اؼبستقبلي

تعترب عملية التنبؤ ذات انبية قصول يف صياغة ام اسًتاتيجية ك اسًتاتيجية اعبودة الشاملة شأهنا شاف ك 
ة للمستقبل ك ىو باقي االسًتاتيجيات مبنية يف الوقت اغبايل لتطبيقها يف اؼبستقبل كهبذا ربتاج لعملية قراء

لعملياهتا ككضعها التنافسي كما ستكوف  اؼبؤسسات على ضوئو زبطط ا تقـو هبما تقـو بو برامج التنبؤ اليت
 الزبائن كاحتياجاهتم. عليو رغبات

سبكُت كظيفة القياس ك التحليل: حيث البد من توافر معلومات كاملة كدقيقة كمسوح دكرية للسوؽ حىت  .د 
ة يتسٌت ؼبتخذم القرار ادخاؿ التغيَتات الالزمة كالتحسينات اؼبطلوبة على اؼبنتوجات اليت تنتجها اؼبؤسس

كلتحقيق ذلك البد من كجود جهاز فعاؿ يتوىل ذلك كيكوف يتمتع باػبربة اؼبيدانية كاؼبؤشرات االحصائية 
لتحليل البيانات كاؼبعطيات اؼبتنوعة كاستخراج دالالهتا االقتصادية ك االسًتاتيجية ككضع اؼبنافسُت 

 .(3)اؼبباشرين يف السوؽ

لن تكوف ذات جدكل  إسًتاتيجيةم أدين: حيث اف السيطرة على قوة التفاكض مع العمالء ك اؼبور  .ه 
اقتصادية اذا مل تراعى مدخالت ك ـبرجات اؼبؤسسة كنعٍت هبذا السيطرة على مشًتيات اؼبؤسسة من 

كذلك دبا يتماشى مع قدرهتا اؼبالية ك اسًتاتيجيتها االنتاجية على اؼبدل اؼبتوسط كالطويل اؼبواد االكلية 
لطويلة االجل( إضافة اىل ذلك القوة التفاكضية مع اؼبوردين الذين يسعوف اىل )عقود التموين اؼبتوسطة كا

تعظيم ارباحهم على حساب اؼبؤسسة خاصة اذا كاف اؼبورد كحيدا يف السوؽ ، اما من ناحية العمالء 
اآلخرين يف السوؽ فمن كاجب اؼبؤسسة  االستماع لطلباهتم كاخدىا بعُت االعتبار يف السياسات 

الالحقة إلضافة لألخطاء يف اؼبنتوج اليت مل تالقي قبوال كؿباكلة تصحيحها كتلبية رغبات الزبائن  االنتاجية
 قدر االمكاف كىو ما يدعى بالتغذية العكسية للمنتوجات.
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تعترب اسًتاتيجية اعبودة الشاملة من بُت االسًتاتيجيات  الديناميكية يف االداء كاؼبركنة يف النشاط: .و 
عة التغَت نظرا العتمادىا على التكنولوجيا اغبديثة كاالتصاالت اليت تتميز بالسرعة يف الديناميكية السري

التغَت كتعتمد بشكل كبَت على احتياجات كرغبات الزبائن )الًتكيز على الزبوف( ىذا ما يتطلب من 
تسبب اؼبؤسسة اف تكوف مؤسسة مرنة مستجيبة لتقلبات السوؽ ك البيئة اػبارجية بشكل سريع دكف اف ي

 . (1)ؽبا يف تذبذب النشاط االنتاجي اك الًتاجع التنافسي يف السوؽ من خالؿ االسعار

 أثر تطبيق اسرتاتيجية اجلودة الشاملة على  االداء والتنافسيةادلبحث الثالث: 

طيط اف تطبيق ام اسًتاتيجية كاسًتاتيجية اعبودة الشاملة بشكل خاص يبر باؼبراحل السابقة الذكر من اعداد كزب
كالرقابة ك التقييم كآخر مرحلة يف اعداد االسًتاتيجية لكن مع ىذا ال يبكن اغبكم على افضلية ك اختيار 
االسًتاتيجية اال من خالؿ معرفة تأثَتىا على االداء العاـ للمؤسسة جراء تطبيقها ككذلك اؼبوقع التنافسي 

ق ام من االسًتاتيجيات الصناعية، كبذلك للمؤسسة جراء تطبيقها كىو اؽبدؼ االساسي ك اؼبنشود من تطبي
 نوضح ىذا االثر على االداء ك التنافسية يف التحليل اؼبوايل.

 : حتليل اثر اسرتاتيجية اجلودة الشاملة على االداءادلطلب االول

ك  لألداءاـ اكال كقبل اؼبضي يف ربديد اآلثار اؼبًتتبة عن تطبيق االسًتاتيجية على االداء البد من معرفة اؼبفهـو الع
 ل اؼبؤثرة فيو.ك العوامانواعو 

 تعددت التعاريف اليت تضمنت ىذا اؼبصطلح نوجز بعضها يف التايل: :تعريف االداء اوال

 حسب P.Lorino  ىو القدرة على االنتاج بفعالية )استهالؾ القليل من اؼبوارد(للسلع ك"
بتحقيق فائض لتحريك  حدبا يسم)نوعية، أجل، سعر(  اػبدمات اليت تستجيب لطلب السوؽ

 (2)النظاـ االقتصادم.

  كيرلR.Brosquet  انو العالقة بُت النتيجة ك اجملهود كىو أيضا معلومة كمية يف اغلب
تبُت حالة أك درجة بلوغ الغايات ك االىداؼ ك اؼبعايَت ك اػبطط اؼبتبعة من طرؼ  االحياف

  (3)اؼبنظمة. 
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3  - R.Brosquet , Fondement de la performance humaine dans l’entreprise , les edition d’organisation ,paris 

,1989,P11  
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 هامهم أثناء العمليات االنتاجية ك العمليات اؼبرافقة ؽبا أك ىو الكيفية اليت يؤدم هبا العاملوف م
التحويالت الكمية كالكيفية  كإلجراءباستخداـ كسائل االنتاج اؼبتاحة لتوفَت مستلزمات االنتاج ، 

 (1)اؼبناسبة لطبيعة العملية االنتاجية خالؿ الفًتة الزمنية اؼبدركسة.

 (2)لعمليات. االداء ىو فعل يعرب عن ؾبموعة من اؼبراحل ك ا 

 بالصورة كاستغالؽبا كالبشرية اؼبادية للموارد اؼبؤسسة استخداـ لكيفية انعكاس" بأنو األداء كيعرؼ 
 توصل اليت السبل على لألداء اؼبفهـو ىذا يركز ك ،" أىدافها ربقيق على قادرة ذبعلها اليت

 اؼبتاحة، اؼبوارد استغالؿ يف تعتمدىا اليت الصيغ ك بالطرؽ متمثلة كأىدافها، غاياهتا إىل اؼبؤسسة
 (3).االستغالؿ ىذا يف اؼبؤسسة قباح كمدل

  كنستطيع فبا سبق اف لبرج بالتعريف التايل "االداء ىو قدرة اؼبؤسسة على تنفيد اسًتاتيجياهتا ك
 اىدافها بأمثل الطرؽ دبا سبتلكو من موارد متنوعة.

   : العوامل ادلؤثرة يف االداءثانيا

القتصادية على االداء اف ىذا اؼبتغَت يعترب متغَت تابع خاضع لتغَتات كعومل مستقلة )من داخل اثبتت الدراسات ا
اؼبؤسسة ك خارجها( كزبتلف العالقة بُت تلك اؼبتغَتات اؼبستلقة كاالداء بُت عالقة سالبة أك موجبة حسب أثر 

 (4)التغَت عليو كنوجز تلك اؼبتغَتات اؼبؤثرة كالتايل: 

 كىي ؾبموع اؼبتغَتات كالعوامل اليت تتواجد يف البيئة الداخلية للمؤسسة كؽبا عالقة  ية:العوامل الداخل
دبوارد اؼبؤسسة ، نظامها الداخلي ثقافتها، كظائفها كأقسامها كفركعها كىي )العوامل التقنية، العوامل 

 البشرية، العوامل اؼبالية كاؼبادية (

 ك اليت تؤثر سلبا أك حىت  تغَتات اليت تقع خارج ؿبيط اؼبؤسسةالعوامل اػبارجية: كىي ؾبموع العوامل ك اؼب
اهبابا على مستول ادائها كىي )العوامل االقتصادية، العوامل التكنولوجية، العوامل االجتماعية ك 

 سياسات مالية كنقدية( الثقافية، العوامل السياسية كالقانونية من

                                                             
 14، جامعة سعيدة، ص زركقي ابراىيم ، غبوؿ عبد القادر، اعبودة الشاملة غاية يف حد ذاهتا أـ كسيلة لرفع مستول أداء اؼبؤسسات ، ملتقى كطٍت -1
 10يف ربسُت االداء اغبايل للمؤسسة ، اؼبلتقى الوطٍت حوؿ ادارة اعبودة الشاملة ك تنمية اؼبؤسسة، سعيدة، ص  TQMبومدين يوسف، دكر  -2
 231ص ،2000فالح حسن عدام اغبسيٍت، اإلدارة االسًتاتيجية، دار كائل للنشر، عماف, -3
 14، ص ذكره سبق مرجعقادر، زركقي ابراىيم ، غبوؿ عبد ال -4
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الذم اصبح يتداكؿ مقركنا باسًتاتيجية اعبودة الشاملة ك ىو بعد التطرؽ للمفاىيم السابقة نعرج على اؼبفهـو 
مصطلح االداء اؼبتميز كنقصد بو "ليس فقط عدد الوحدات اليت ينتجها العامل اك العمالء الذين يقـو خبدمتهم 

دنيس »اعبودة اليت يؤدل فيها العمل ك السلوؾ االجتماعي الذم اطلق عليو فقط كلكن يتعدل ذلك اىل 
  (1)لوؾ اؼبواطنة التنظيمية" س «مورجاف

اف التميز رىُت ما تتوفر عليو اؼبؤسسة من قدرات بشرية ماىرة اك الرأظباؿ البشرم الذم يسهم يف االبتكار ك 
 التطوير فبا يضمن التفوؽ كالتميز يف االداء.

سُت اؼبستمر لألداء تحداء من خالؿ ربليلهم ؼبصطلح القد كاف اليابانيوف ىم السابقوف لتحديد ىذا االثر على اال
KAIZEN  ذ ال إ، ...اخل  كىو التحسُت يف االداء  يف كل اجملاالت االنتاجية ، التسويقية التمويلية، اإلدارية

كىو انعكاس ؼببدا اعبودة الشاملة كىو التحسُت  يقتصر التحسُت على ؾباؿ معُت كإمبا يشمل كل ؾباالت العمل
    ؤسسة كجودة صبيع ؾباالت العمليات يف اؼب

اعبودة الشاملة اؼبدخل اؼبنطقي لتحسُت  اسًتاتيجيةتعترب اعبودة السمة األساسية لألداء اؼبستهدؼ كمن مث تصبح 
على أداء اؼبؤسسة من خالؿ أدائها اإلنتاجي، كاؼبايل،  االسًتاتيجيةأداء اؼبؤسسة. كيكوف االنعكاس لتطبيق ىذه 

 كالتسويقي، كاؼبوارد البشرية...اخل.

سبت ؾبموعة من الدراسات اؼبيدانية على ؾبموعة من اؼبؤسسات ك الشركات العاؼبية لبحث العالقة بُت  كلقد
اعبودة كاغبصة السوقية فهذا اعبودة ك الرحبية ك اغبصة السوقية كخلصت الدراسة اىل أنو عندما تتحقق كال من 

ر فإف أداء اؼبؤسسات اليت تتمتع باعبودة تفوؽ يضمن الرحبية سواء مت قياس الرحبية بالنسبة للمبيعات اك االستثما
 غَتىا من اؼبؤسسات.

حيث أف فلسفة اعبودة الشاملة  ىي االلتزاـ برضا العمالء كالتحسُت ك التطوير اؼبستمر يف اعبودة كىي االلتزاـ 
يف اؼبؤسسة ، باالمتياز يف اعبودة كىو ما يؤدم بالضركرة على احملافظة على االداء  االفضل يف صبيع الوظائف 

 ذبسُت اعبودة كخفض التكاليف فأف استخدامها لتنفيذ اسًتاتيجية ككوف اسًتاتيجية اعبودة الشاملة هتدؼ اىل
 مر فبكن.أالتميز يف االداء 

كنالحظ اف انعكاس تطبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة على االداء يبكن قياسو مثال على اداء العاملُت من خالؿ 
االداء االنتاجي ك التسويقي ؼبصفويف كىي أداة فعالة ك بسيطة يف التحليل كتستخدـ ايضا لقياس اسلوب التحليل ا

 مثاال على اداء العاملُت يف اعبدكؿ التايل: كنأخذ

                                                             
 9، ص ذكره سبق مرجعبومدين يوسف،  -1



 دعم أداء ادلؤسسة الصناعية وتنافسيتها و  اجلودة الشاملة اسرتاتيجية                          الفصل الثاين:

93 

 

 (: قياس أداء العمالII.4اجلدول رقم )
 العمال

 نوع العيب

 االجمالي 6 5 4 3 2 1

1 0 0 1 0 2 1 4 

2 1 0 0 0 1 0 2 

3 0 16 1 0 2 0 19 

4 0 0 0 0 1 0 1 

5 2 1 3 1 4 2 13 

6        

        

        

10 0 0 0 0 3 0 3 

 80 7 36 3 8 20 6 االجمالي

 14فياليل عبد الرمحان ، مرجع سبق ذكره، صادلصدر: 

حيث تتمكن اؼبؤسسة من خالؿ اعبدكؿ معرفة اداء العاملُت كمدل تطوره ك ربسُت أداء العاملُت اصحاب 
 العيوب الكثَتة ك العمل على زبفيض العيوب بالنسبة ألصحاب العيوب القليلة.

حيث ترتكز على اؼبوارد يف ضماف االداء كتعد االسًتاتيجيات اؼبتبعة من قبل اؼبؤسسة ذات تأثَت بالغ على االداء 
 اؼبرتفع باعتباره مصدر للتفوؽ التنافسي.

اؼبؤسسة الناجحة ذات االداء اؼبتميز ىي تلك اؼبؤسسة اليت سبلك ؾبموعة  حيث تعترب اؼبقاربة اؼببنية على اؼبوارد أف
  (1)من اؼبوارد النادرة كالوحيدة ك اليت تساىم يف خلق أفضلية تنافسية سبيز اؼبؤسسة عن باقي منافسيها.

ديثة  على كما يدعم فكرة االنعكاس االهبايب لتطبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة على االداء ىو الدراسات اغب
من الشركات الصناعية االمريكية ك حوايل  %92شركات عاؼبية تطبق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة اليت توضح اف 

من شركات اػبدمات اليت تبنت ىذه االسًتاتيجية اما بشكل كلي أك جزئي حققت نتائج اهبابية ملموسة  62%
 حيث: (2)على االداء

  شركةIBM ء تطبيقها ؽبذه االسًتاتيجيةاالمريكية: حققت من  كرا 
                                                             

  94، ص 2004خاف احالـ، تسيَت اؼبوارد البشرية كدكره يف ربسُت أداء اؼبؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجيستَت، جامعة بسكرة،  -1
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  %4اىل  %25اختصار زمن الًتكيب للحواسيب اآللية اىل الثلث كالبفضت عمليات إعادة التشغيل من -     

 خطأ يف اؼبليوف   4.3أم  سيجما 6ربقيق ىدؼ العيوب الصفرية من خالؿ استخداـ اسلوب -     

 كزبفيض التكلفة ك مضاعفة معدؿ مبو ايرادات اؼبؤسسة  زبفيض الوقت الالـز لتطوير اؼبنتج اىل النصف-     

كزيادة  %30كزيادة االنتاجية بنسبة % 1.2اىل  %12البفاض اؼبشاكل يف االختبارات النهائية من -     
 أضعاؼ ثالثةاعتمادية اؼبنتج ب

  شركةFord  كقد حققت اؼبؤسسة:  1981االمريكية: حيث مت اعتماد ىذه االسًتاتيجية مند 

 ألف كحدة  700ماليُت ك  5الف كحدة خالؿ السنة اىل  700ارتفاع كمية اؼببيعات من -    

  %45البفاض نسبة التصليحات يف العملية التشغيلية اىل -   

 مليوف دكالر 4.5البفاض التكاليف التشغيلية السنوية دبقدار -    

  شركةXerox ر ك معدات النسخ االخرل ، : كىي شركة رائدة متخصصة يف انتاج ماكينات التصوي
بوضع برنامج لتحسُت اعبودة لتوقف اهنيارىا كمن اىم النتائج اؼبتحصل عليها يف  1984 قامت سنة 

 ادائها 

من شكاكم العمالء ك ربسن رضا العمالء بنسبة  %90ك البفاض  %70ربسن سالمة اؼبنتج دبا يعادؿ - 
 30كما البفضت معدالت الرفض من   %15اىل  %80كالبفاض التفتيش على االجزاء الواردة من  38%

 يف اؼبليوف 300ألف يف اؼبليوف اىل 

 %40التحسُت من اعتمادية اؼبنتج يف اكقات التسليم دبقدار اك اكثر من  - 

  شركةHewlet-Packard’s  حيث تعرب مبوذجا فريدا للفوائد اليت حققتها كراء تبٍت اسًتاتيجية اعبودة :
جزء ،  210جزء اىل  1950زبفيض األخطاء اغباصلة يف تركيب االجزاء من  الشاملة حيث استطاعت

 %40كارتفاع انتاجية العامل بنسبة 

   شركةWallance Co.Inc  حيث حققت جراء اعتمادىا لالسًتاتيجية اؼبدركسة ارتفاع حجم :
ؿ ساعة كاحدة كزيادة ارباحها بسبعة أضعاؼ ، ك الرد على استفسارات العمالء خال %69مبيعاهتا اىل 

 فبا يوضح ارتفاع ادائهم.
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حيث أف التميز يف االداء ال يتحقق إال إذا االلتزاـ باعبودة يف صبيع مستويات االداء دبعٌت اؼبدخالت ك اؼبخرجات 
كالعمليات ، كتعترب اسًتاتيجية اعبودة الشاملة خطة عمل طويلة اؼبدل تتبٌت اؼبؤسسة من خالؽبا اساليب التحسُت 

يف االداء للوصوؿ اىل ىدؼ ارضاء الزبائن بتوفَت بيئة عمل لألفراد ذبعلهم يتمتعوف باغبماسة ك االلتزاـ يف  اؼبستمر
 صبيع ؾباالت العمل كبذلك نصل اىل ربسُت أدائهم.

كلعل الدراسة اليت قاـ هبا بورتر ك كاترماف يف بداية الثمانينات من القرف اؼباضي عن اؼبؤسسات االكثر سبيزا 
 اىل نتيجة تفيد باف قباح اؼبؤسسة كسبيزىا يرتكز على اسًتاتيجيات اعبودة اؼبتبعة . توصلت

لكن اؼبشكل اؼبطركح ىو كيفية احتساب مؤشرات االداء اليت تثبت ربسُت االداء العاـ للمؤسسة الصناعية جراء 
اؼبدركسة على السلوؾ يف اؼبؤسسة  تطبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة، كإظهار تأثَت اؽبيكل اؼبتمثل يف االسًتاتيجية

 الصناعية كيتمثل يف االداء، كوف ىذا االخَت يتميز بالصعوبة يف القياس ك قد اختلفت اؼبعايَت االحصائية لتحديده

 (1) لكن نستطيع حصر اؼبعايَت ك اؼبؤشرات التالية يف ربليل االداء :

ػبطط االنتاجية كتطور االنتاج ك استغالؿ كتشمل ؾبموعة من اؼبؤشرات تفيد ربقيق ا :اإلنتاجمؤشرات  .أ 
عرب السنوات ، كيف دراستنا ىذه توضح لنا مقدار تطور ىذه العوامل يف  الطاقة االنتاجية ك القيمة اؼبضافة

 ظل تطبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة ك العالقة االهبابية ؽبذه االسًتاتيجية على اؼبدل اؼبتوسط ك الطويل.

])قيمة االنتاج اؼبتحقق باألسعار اؼبخططة(/)قيمة االنتاج  االنتاجية =نسبة ربقيق اػبطة  .1
حيث يستخدـ ىذا اؼبؤشر للداللة على درجة ربقيق االىداؼ اؼبخططة  100×اؼبخطط([

ق ك التطبيق لإلنتاج ، حيث أنو يف ظل تطبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة اليت تعتمد التنبؤ الدقي
ه النسبة سوؼ تزداد فبا يدؿ على ارتفاع مستول ربقق اػبطط ف ىذاعبيد ؼبا ىو ـبطط فإ

 االنتاجية لدل اؼبؤسسة الصناعية.

قيمة االنتاج اؼبتحقق للسنة  نسبة تطور االنتاج= ])قيمة االنتاج اؼبتحقق للسنة اغبالية(/) .2
ة يف السنة اؼبعنية باؼبقارنحيث يستخدـ ىذا اؼبؤشر على درجة تطور االنتاج  100×السابقة([

مع السنة السابقة، حيث أف تطبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة يؤدم اىل تاليف حاالت التلف ك 
يف حجم االنتاج ذك اعبودة العالية بالتايل  زيادةاؼبنتجات اؼبعيبة ك ىو ما يؤدم بالضركرة اىل 

 .زيادة النسبة السابقة فبا يبُت االثر االهبايب ؽبذه االسًتاتيجية على ىذه النسبة 
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نسبة استغالؿ الطاقة االنتاجية: كتقسم ؼبؤشرين نبا نسبة استغالؿ الطاقة اؼبتاحة =])قيمة  .3
كيستخدـ للداللة  100×االنتاج اؼبتحقق باألسعار اؼبخططة(/)قيم الطاقة االنتاجية اؼبتاحة([
نسبة ، كاؼبؤشر الثاين ىو على مستول استغالؿ الطاقة االنتاجية اؼبتاحة خالؿ الفًتة اؼبعنية 

استغالؿ الطاقة التصميمية=])قيم االنتاج اؼبتحقق باألسعار اؼبخططة(/)قيم الطاقة اإلنتاجية 
كيستخدـ ىذا االخَت للداللة على مدل استغالؿ  100×التصميمية باألسعار اؼبخططة([

الطاقة التصميمية خالؿ الفًتة اؼبعنية، كنقصد بالطاقة اؼبتاحة أعلى كمية إنتاج موصوؼ يبكن 
قيقو بتشغيل آالت اؼبشركع بوضعها القائم بأقصى ساعات عمل يف اليـو كألياـ التشغيل رب

اؼبتاحة يف السنة، ألما الطاقة التصميمية سبثل أعلى كمية انتاج موصوؼ فبكن ربقيقو خالؿ فًتة 
، كنشَت اىل اف زمنية معينة يف ظل توافر اؼبستلزمات كظركؼ تشغيل ؿبددة لتصاميم اآلالت

ة اؼبتاحة تقل دكما عن الطاقة التصميمية بسبب االختناقات اليت ربصل يف اػبطوط الطاق
االنتاجية كبسبب التوقفات الناصبة عن التأخَت يف اؼبواد اػباـ أك عن تصليح اآلالت ك 

اؼبعدات...اخل ، كاتباع االسًتاتيجية اؼبدركسة سابقا يفيد يف رفع ىذه النسبة العتماده على 
من تلك االختناقات يف االنتاج ك التعطيالت يف اآلالت كىو ما يزيد من ارتفاع  تقليل ك اغبد 

 كفاءة االداء يف اؼبؤسسة .

نسبة ربقيق القيمة اؼبضافة االصبالية = ])القيمة اؼبضافة االصبالية اؼبتحققة(/)القيمة اؼبضافة  .4
افة اؼبخططة كىو كىذا اؼبؤشر يدؿ على درجة ربقيق القيمة اؼبض 100×اإلصبالية اؼبخططة([
ك االقتصاد ككل فكلما زادت النسبة نتيجة ربسُت ظركؼ ؼبؤسسة ألداء امؤشر مهم بالنسبة 

كتقنياتو الفنية اليت تنص عليها اسًتاتيجية اعبودة الشاملة كلما ارتفع اؼبردكد االقتصادم  اإلنتاج
.  للقطاع الصناعي كاؽبدؼ الذم تسعى لتحقيقو االقتصاديات اليـو

كمقدار راس  اؼببذكؿحيث تفيد ىذه اؼبؤشرات من جانب ربديد كتقيم العمل  االنتاجية: مؤشرات .ب 
اؼباؿ اؼبستخدـ لتحقيق القيمة اؼبضافة هبذا يعترب ىذا اؼبؤشر ذك انبية بالغة لتحديد كفاءة اؼبؤسسة يف 

السًتاتيجية  استغالؿ مواردىا كىي تطبق اسًتاتيجيتها الصناعية يف السوؽ. حيث أنو بالتطبيق اعبيد
التحسن يف مهارات العماؿ فبا ىبفض اعداده يف اعبودة الشاملة فاف االنتاجية االصبالية ترتفع نتيجة 

العملية اإلنتاجية الواحدة كيزيد خلقهم للقيمة اؼبضافة كتقليل اؼبنتجات التالفة، كمستول التكنولوجي 
 لية =)القيمة اؼبضافة(/)عوامل االنتاج(اؼبرتفع، كتعطى العالقة بالشكل التايل االنتاجية االصبا
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كتفيد ىذه اؼبؤشرات يف تقييم اداء اؼبؤسسة تقييما موضوعيا من خالؿ قوهتا كمدل اؼبؤشرات اؼبالية:  .ج 
، اذ يعترب تقييما لألداء اؼبايل، كمواجهة التزاماهتا اؼبالية  الرأظباليةقابليتها لتحقيق االرباح ك العوائد 

 :حيث نلخصها يف التايل

الرحبية: كتقاس من عدة جوانب كمداخل من ربقيقو كتطورىا كمعدالت العائد على راس اؼباؿ أك  .1
صايف الثركة، حيث نسبة ربقق اصبايل االرباح اؼبخططة =])اصبايل الربح اؼبتحقق(/)اصبايل الربح 

ائن لو كترتفع ىذه النسبة بزيادة االنتاج كتسويقو اعبيد يف السوؽ ك تقبل الزب 100×اؼبخطط([
كىو االمر الذم ربققو اسًتاتيجية اعبودة الشاملة من خالؿ ربسُت العالقات بُت اؼبنتجُت ك 

الزبائن ك الوصوؿ اىل رضا الزبائن هبذا تزيد نسب االرباح احملققة عن اؼبخططة ، أك معدؿ العائد 
ذم يزيد ثقة كىي اؼبؤشر ال 100×على االستثمار =])االرباح الصافية(/)رأس اؼباؿ اؼبستثمر([

 اصحاب االسهم ك السندات كيعزز ثقتهم يف االداء اؼبايل للمؤسسة 

ك ىو مؤشر ذك انبية كبَتة الذم يبُت قدرة اؼبؤسسة على مواجهة التزاماهتا اعبارية  :مؤشر السيولة .2
كيقاس بالعالقة ) النسب اعبارية=االصوؿ اعبارية /اػبصـو اعبارية(  كىو ما يدعى برأظباؿ 

( لتاليف ذبميد امواؿ كانت لتدر ارباحا  كىذا اؼبؤشر 2-1كوببذ اف يكوف ؿبصورا بُت ) العامل 
يوضح قدرة االدارة على تسيَت اصوؽبا االنية ك التشغيلية كىو االمر الذم تقره ك رباكؿ تعظيم 

 فرصو اسًتاتيجية اعبودة الشاملة فبا ينعكس على االداء اؼبايل اؼبمتاز للمؤسسة

       ت ىيكلية كمؤشرات النشاط اليت تعٌت بدراسة االصوؿ ك اػبصـو كالعالقات بينهاضافة ؼبؤشراإ

مؤشرات اؼببيعات ككفاءة االدارة: كىي مؤشرات تفيد يف معرفة مقدار التطور  يف االداء التسويقي ك  .د 
 االدارم من خالؿ نسب قياسية ربسب كفق عالقات كالتايل:

كىو   100×ت للسنة اغبالية(/)قيمة اؼببيعات للسنة السابقة([نسبة تطور اؼببيعات=])قيمة اؼببيعا .1
مؤشر يفيد معرفة نسبة تطور مبيعات اؼبؤسسة من سنة ألخرل االمر الذم يشَت اىل االداء التسويقي 

اعبيد للمؤسسة كمعرفة نصيبها من السوؽ كيتأتى ذلك من خالؿ الوصوؿ دبنتجات اؼبؤسسة اىل اعلى 
 اػبدماتية الراقية كاالبتكارية من خالؿ اسًتاتيجية اعبودة الشاملة.درجات اعبودة كعمليات 

صايف اؼببيعات كيفيد ىذا اؼبؤشر من معرفة نصيب دؿ كلف البيع كالتوزيع= تكلفة البيع كالتوزيع/مع .2
الوحد الواحدة اؼبباعة من مصركفات البيع كالتوزيع كتسعى اؼبؤسسة اىل زبفيض ىذه النسبة ، 

ودة الشاملة بدكرىا تسعى لبلوغ ىذا اؽبدؼ من خالؿ تقليص الكلف ك القضاء عليها كاسًتاتيجية اعب
من خالؿ التعرؼ على رغبات الزبائن اكال مث االنتاج كفقها بذلك تضمن قبوؿ اؼبنتجات بصورة جيدة 
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كال تتكلف العناء بالتعريف هبا من خالؿ اعالنات االشهار كهبذا يظهر مقدار االداء االدارم يف 
 ليص الكلف.تق

كيبكن أف نظيف مؤشرات اخرل  مثل مستول التكنولوجيا =قيمة الصوؿ الثابتة/عدد العاملُت ككلما ارتفعت ىذه 
النسبة دلت على ارتفاع الكثافة الرأظبالية كحصة العامل من اآلالت ك اؼبعدات ام التكنولوجيا كاسًتاتيجية اعبودة 

 العماؿ اؼبهرة القادرين على التعامل مع االلة ك التكنولوجيا اغبديثة .الشاملة رباكؿ تكريس ىذا التوجو من خالؿ 

  (1)كمن اؼبؤشرات اغبديثة لقياس االداء يف اؼبؤسسة الصناعية قبد: 

كىي مؤشرات عرفت تطورا جذريا من اؼبؤشرات التقليدية اىل  (JAT) : احملدد الوقت نظاـ يف األداء مؤشرات -أ
 التايل ك اليت تتماشى كتطبيق اؼبؤسسة الصناعية اسًتاتيجية اعبودة الشاملةاغبديثة اليت سنوردىا يف 

 الوحدات كعدد اؼبستهلكُت رغبات مع االنسجاـ مدل يف تبحث كىي :اعبودة على السيطرة مقاييس 
 .اعبودة عامل على تركز فهي عاـ كبشكل .التالفة

 مبدأ كتطبيق بأنواعها اؼبواد ككلفة حجم زبفيض على اؼبقاييس ىذه تركز  :اؼبواد على السيطرة مقاييس 
 االنتظار أكقات كزبفيض الصفرم التلف

 األكلية اؼبواد ىبص فيما الصفرم اؼبخزكف مبدأ لتحقيق تسعى فهي :اؼبخزكف على السيطرة مقاييس 
 اؼبخزكف كتكلفة كحجم اؼبخزكف دكراف معدؿ إىل إضافة التنفيذ، قيد كاؼبنتجات اؼبنتهية كاؼبنتجات

 .واعوبأن

 اآلالت بتوقف كربطها اؼبتاحة اإلنتاجية الطاقة استغالؿ مدل اؼبقاييس ىذه تبُت :اآلالت أداء مقاييس 
 .كذبنبها األسباب معرفة كؿباكلة

 ننسى ال كما اؼبالئم كبالسعر اؼبطلوبة بالنوعية التسليم يكوف أف اؼبؤسسة رباكؿ :التسليم أداء مقاييس 
 قياس على كتركز األخَتة النقطة ىذه يف خاصة تبحث موعةاجمل ىذه مقاييس كقبد اؼبطلوب، الوقت
 .العمليات أكقات زبفيض خالؿ من الزبائن لطلبيات االستجابة سرعة

 استخداـ يف الكفاءة كمدل كاؼبخرجات اؼبدخالت بُت العالقة تقيس كىي :اإلنتاجية مقاييس ؾبموع 
 .عامل كل إنتاجية ك الكلية اإلنتاجية اؼبقاييس ىذه من أنو اؼبثاؿ سبيل على نذكر ك .اؼبدخالت تلك

                                                             
، 2005تميز ، جامعة كرقلة، وبياكم مفيدة، موفق عبد القادر، مؤشرات األداء لنظاـ االنتاج يف اؼبؤسسة الصناعية اعبزائرية، اؼبؤسبر العلمي الدكيل حوؿ األداء اؼب -1

 6 -5ص ص 
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 (OPT): األمثل اإلنتاج تكنولوجيا نظرية يف األداء مؤشرات -ب

 منتوج)مؤشرات ثالثة كاقًتحوا الربح، ىو اؼبؤسسة ىدؼ بأف األمثل اإلنتاج تكنولوجيا نظرية منظرك أكضح
 الربح،) التقليدية اؼبؤشرات من بدال للمؤسسة اليةاؼب اغبالة ؼبعرفة ( االستغالؿ كمصاريف اؼبخزكنات اؼببيعات،
 ؽبذه اغبديثة كاؼبؤشرات التقليدية اؼبؤشرات بُت العالقة توضيح مع يلي فيما بالشرح كسنتناكؽبا (كاػبزينة اؼبردكدية
 : النظرية

 اتهزياد عن يبحث كىو اؼببيعات من النظاـ هبنيها اليت األمواؿ ىي :اؼببيعات منتوج. 

 يبحث كاليت التحويل قيد أك انتظار يف أكلية مواد شكل يف النظاـ هبمدىا اليت األمواؿ ىي :تاؼبخزكنا 
 زبفيضها عن النظاـ

 يبحث كاليت تامة منتجات إىل اؼبخزكنات لتحويل النظاـ ينفقها اليت األمواؿ ىي :االستغالؿ مصاريف 
 .زبفيضها عن

 : التايل يف التقليدية تكباؼبؤشرا بينها فيما اؼبؤشرات ىذه مقارنة تتضح ك

 انهأ حبكم اؼبردكدية ك منها، نسبة عن عبارة ألنو حتما يزيد الربح فإف اؼببيعات، زيادة خالؿ من 
 .اؼبالية اؼبدخالت لزيادة نتيجة ستزيد اػبزينة أف كما ستزيد (األصوؿ /اؼببيعات)

 تكاليف تنخفض كإمبا الربح على موجبا يكوف أف مؤكدا ليس األثر فإف اؼبخزكنات، زبفيض خالؿ كمن 
 اػبزينة على إهبابيا سيكوف األثر أف اؼبؤكد كمن ،(اؼبخزكنات /اؼببيعات) اؼبردكدية تزيد كما فقط، التخزين

  .ستنخفض اؼبواد من اؼبشًتيات ألف

 كمصاريف كاؼبواد اؼببيعات بُت الفرؽ عن عبارة ألنو يزيد الربح فإف االستغالؿ مصاريف بتخفيض أما 
 ىناؾ ليس ألنو أيضا اػبزينة ترتفع ك ،(االستغالؿ مصاريف /اؼببيعات) اؼبردكدية تزيد كما غالؿ،االست

  .مشًتيات

 إىل بدكره يؤدم فبا االستغالؿ مصاريف زبفيض إىل يؤدم اؼبخزكنات زبفيض أف أيضا نالحظ كما 
 .اؼببيعات بزيادة تسمح اليت التنافسية اؼبيزة كىي التكلفة، سعر البفاض

كل ىذا نستطيع استنتاج بانو لقياس اداء اؼبؤسسة يف ظل تطبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة البد من صبع من  
ليل اؼبؤشرات السابقة ربليال يعتمد على اؼبقارنة لتلك اؼبؤشرات اؼبتعلقة باؼبنشأة االنتاجية ك ربالبيانات الصحيحة 

الفعلي للمؤسسة كهبذا يكوف اتباع اسًتاتيجية اعبودة كمؤشرات تارىبية اك مرجعية للحكم الدقيق على االداء 
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الشاملة ىو السبيل عبمع اؼبعلومات الدقيقة ؼبا يكرسو من ؾبهودات ك يوليو من قدرات بشرية ؽبذا اعبانب اضافة 
سوؽ يف ال اؼبتنافسُتالبد من استعماؿ اؼبقارنة على اساس اقرب  اضافة لذلك للتحليل الداخلي ك اؼبقارنة التارىبية

سًتاتيجية على التنافسية اثر تطبيق ىذه اال ي يف السوؽ الذم تشغلو، كسوؼ نوضحؼبعرفة موقع اؼبؤسسة التنافس
 اؼبوايل.  يف اؼبطلب

إضافة ؼبا سبق نستطيع اعتبار شهادات االيزك اؼبكتسبة من اؼبؤشرات اليت تربز االداء اؼبتميز للمؤسسة يف 
 ا من خالؿ االيت:فنعرفه نشاطاهتا ك اسًتاتيجياهتا 

، 1947صار للمنظمة الدكلية للمعايَت) اؼبقاييس أك اؼبواصفات( كاليت تأسست سنة ت: ىي إخ( ISOاإليزو )
مهمتها كضع معايَت خاصة بنظاـ اعبودة ك اليت يبكن اف تطبق يف ام مؤسسة كيف صبيع قطاعات النشاط ، مث 

اؼبعايَت يف اؼبؤسسة حيث تنشط ىذه اؼبنظمة الدكلية  عملية تطبيق ىذهتوالت مهمتها اىل مراقبة كمتابعة 
، كقبد يف اعبزائر (1)( ISOباالستعانة مع اؼبنظمات الوطنية اليت تعترب كسيط بُت اؼبؤسسات ك اؼبنظمة العاؼبية )

 :(2)نذكرىا ( حيث تتكوف ىذه الشهادة من أنواعL’IANORاؼبعهد اعبزائرم للمعايَت )

 ل: شهادة عن جودة النظاـ مثIso9000/2000  

  :شهادة عن جودة اؼبنتجات مثاؿIso12119 , Aoc  

  شهادة عن جودة اؼبستخدمُت كذلك بالنظر اىل مؤىالهتم ك امكانياهتم اؼبهنية مقارنة باؼبعايَت
  Iso17024,EN 45013اؼبوضوعة مثاؿ: 

 كىناؾ سلسلة طويلة لكل نوع من االنواع السابقة الذكر .

 اف امتالؾ اؼبؤسسة الصناعية ؽبذه الشهادات ال يعٍت بالضركرة تطبيقها السًتاتيجية اعبودة لكن ذبدر االشارة اىل
الشاملة لكن امتالكها ؽبذه الشهادات يعزز من تنافسيتها ك ثقة العمالء يف منتجاهتا خاصة الزبائن الذكم الًتكيز 

ع اقتصاد السوؽ كانفتاح االسواؽ الدكلية ، الكبَت ؼبخرجات اؼبؤسسة ىذا ؼبا تواجهو اؼبؤسسة من ربديات دكلية م
 فبا وبتم على اؼبؤسسة امتالؾ ؾبموعة من ىذه السالسل للتطبيق االفضل السًتاتيجياهتا كضماف لألداء اؼبتميز. 

 

 

                                                             
 29، ص 2004،  اعبزائر، جامعة ماجيستَت، مذكرة الشاملة، اعبودة كإدارة اإليزك معايَت ضمن بشريةال اؼبوارد تسيَت مكانة سامية، موزاكم -1
 32-31ص ص ،السابقاؼبرجع  -2
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 التنافسيةحتليل أثر اسرتاتيجية اجلودة الشاملة على   :ادلطلب الثاين

على التنافسية يكفي دراسة لنتائج ك اآلثار الناذبة عن تطبيقها من معرفة اربليال يضلتحليل اسًتاتيجية اعبودة 
دراسة كربليل أثر اعبودة الشاملة على اؼبنتجات ك اػبدمات النهائية كعالقتها بالزبائن كبذلك اغبكم على تنافسية 

ء التنافسي اؼبؤسسة يف ظل تطبيقات االسًتاتيجية ك ايضا البد من اؼبركر باألدكات اليت تقيس ك ربكم على ادا
 لالسًتاتيجية اؼبتبعة يف الصناعة .

حيث سوؼ نقـو بتحليل اثر اعبودة الشاملة على التنافسية من خالؿ آثار ؿبددات كمؤشرات دالة على التنافسية 
 مثل اغبصة السوقية ك الرحبية ك التكلفة إضافة اىل االنتاجية ك اليت سبق شرحها .

 ية اعبودة الشاملة ك اغبصة السوق أوال:

اف اؼبؤسسة اؼبتبنية يف عملياهتا ك انتاجها الصناعي مدخل اعبودة الشاملة فهي بذلك تضمن التحسُت اؼبستمر 
ك منتوجاهتا ك تقدًن منتجات كخدمات مرتبطة برغبات ك احتياجات الزبائن كىو ما يعزز الثقة لدل  ألنشطتها

ؤسسة كتوسع طاليب سلعها نتيجة التميز يف تقدًن السلع ك فبا ىبلق كالء الزبائن ؼبنتجات اؼباؼبستهلكُت ك الزبائن 
اػبدمات ك نتيجة عمليات االشهار ك االعالف اؼبتميز ك االستطالعات اليت تقـو هبا اؼبؤسسة الحتياجات زبائن 
السوؽ الذم زبدمو فبا يتيح توسيع حصتها السوقية ك سيطرهتا على اصبايل السوؽ فبا يتيح ؽبا فرض اسعارىا يف 

 ؼبستقبل ك انشاء عوائق الدخوؿ اليت سبنع اؼبنافسُت اعبدد.ا

 اعبودة الشاملة الكلفةثانيا: 

يف السابق كاف اعبودة العالية مرادفا للكلف العالية ك االسعار اؼبرتفعة، لكن اؼبفهـو اغبديث الذم قدمتو 
ؼبنتجات الرديئة خاصة عندما اؼبؤسسات اليابانية الذم ينص على التكلفة اؼبرتفعة ىي اؼبرادؼ لالجودة ك ا

تتحمل اؼبؤسسة تكاليف اضافية نتيجة التصحيحات ألخطاء اؼبنتوج كعمليات الفحص اؼبتكرر ك الدكرم، اما 
ىو ما يبكن من  التكلفة االقل فهي نتاج عمليات ك انشطة عالية اعبودة كقدرات بشرية ذات مهارات عالية ك

اجية تكلفة ك االعتماد على التكنولوجيات اغبديثة فبا يزيد االنتاج كيقلل اقباز االعماؿ بأسهل ك اقل الطرؽ االنت
التكلفة مع ضماف منتجات عالية اعبودة نتيجة استطالعات حاجات الزبائن ك ىو مضموف اعبودة الشاملة ، إذ 

 :، ك الشكل اؼبوايل يوضح ذلكيوضح التحليل السابق مدل تأثَت اعبودة الشاملة على تقليل التكاليف

 

 



 دعم أداء ادلؤسسة الصناعية وتنافسيتها و  اجلودة الشاملة اسرتاتيجية                          الفصل الثاين:

102 

 

 : العالقة بني تطبيق اجلودة الشاملة و احلصة السوقية و الكلفة و الرحبية (II.9رقم ) الشكل

 

 

   

       

 

              

 

 بناء على التحليل السابق ادلصدر : من اعداد الطالب

ها يؤثر على االنشطة ك حيث يبُت الشكل السابق اف اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسة تؤثر ك تتأثر حيث اف تطبيق
العمليات يف اؼبؤسسة فبا ىبفض التكلفة ك الذم بدكرىا يؤدم اىل رفع االرباح ك زيادة اغبصة السوقية نتيجة 

 نتوج الذم البفضت تكاليف انتاجو.االسعار اؼبنخفضة للم

 اعبودة الشاملة ك االرباح ثالثا:

كىوما يزيد  معقولة بأسعارت ذات جودة عالية ك استثنائية ف اؼبؤسسة تضمن تقدًن منتجاباتباع اعبودة الشاملة فإ
نتيجة التخفيض يف التكاليف  ذلك ما  من ثقة الزبائن كاقباؽبم على منتجات اؼبؤسسة ، كاالسعار اؼبقبولة تكوف

ا رفع اؼبهارات البشرية من قدرهتيزيد من انتاجية اؼبؤسسة ك توسع طاقتها االنتاجية لوفرة طاقة اضافية بسبب 
اإلنتاجية ك اإلدارية كاستعماؿ التكنولوجيا فبا يساىم يف زيادة اؼببيعات ك بالتايل زيادة االرباح نتيجة ارتفاع 

 اؽبامش بُت التكاليف ك اؼببيعات.

من حصة السوؽ كجد اف  %12حيث يعزز ىذا التحليل الدراسة اليت اقيمت على مؤسسات صناعية ربوز 
اما اؼبؤسسات ذات اعبودة اؼبتوسطة ربقق مردكدية تصل اىل  %4ردكدية اؼبؤسسات ذات اقل جودة ربقق م

 (1). %17.4، اما اؼبؤسسات اليت تتمتع بدرجات عالية من اعبودة فأهنا حققت مردكدية تصل اىل % 10.4

                                                             
1  - Jean Cloude tarondeau, stratégie industrielle,vuibert, 2eme edition, paris, 1998, P319  

 ودة الشاملةثطبيق الج

 ثحسين الاوشطة الاهتاجية باستمرار

 دعم املهارات البشرية

 الابتكارات الجديدة، جودة عالية

 ضمان الجودةـ أخطاء أكل، مروهة اهتاجية

 

 ثخفيض الكلف

استطالعات السبائن 

واملىافسة في السوق 

 ودراسات السوق 

 زيادة الارباح

 زيادة الحصة السوكية



 دعم أداء ادلؤسسة الصناعية وتنافسيتها و  اجلودة الشاملة اسرتاتيجية                          الفصل الثاين:

103 

 

قاط ذلك دبعرفة نالتحليل االسًتاتيجي أما من ناحية اغبكم على تنافسية االسًتاتيجية اؼبدركسة من خالؿ أدكات 
 فتكوف كالتايل: قوة كضعف االسًتاتيجية اؼبتبعة

 :اعبودة الشاملة من خالؿ ربليل دكرة حياة اؼبنتج إسًتاتيجيةتنافسية  .أ 

من اؼبالحظ اف اؼبؤسسة اؼبتبعة السًتاتيجية اعبودة الشاملة تقـو بالًتكيز على اؼبرحلة الثانية ك الثالثة من ربليل 
تربز هبا ابعاد اعبودة ك عمليات كتطبيقات اعبودة الشاملة كدلك من خالؿ الًتكيز دكرة اغبياة كوهنا اؼبرحلة اليت 

على البحوث ك التطوير اؼبستمر للمنتجات ك الًتكيز على الزبائن كربقيق متطلباهتم جبمع اكرب قدر من اؼبعلومات 
تول تطلعات الزبائن فبا يرفع ك البيانات حوؿ اراء الزبائن عن اؼبنتوج ك اػبدمات اؼبقدمة معو بذلك تكوف يف مس

لة الثالثة قدر االمكاف من خالؿ التحسينات اؼبعدلة على اؼبرح من حصتها السوقية كيعزز مردكديتها بإطالة
ا اؼبنتجات اؼبستمرة، كبذلك تزيد من تنافسية اؼبؤسسة كتعطيها ميزة التمييز يف اؼبنتج ك العمليات االنتاجية فب

 وؽ.يبكنها من السيطرة على الس

 :اسًتاتيجية اعبودة الشاملة  من خالؿ ربليل منحٌت التعلم .ب 

ف اسًتاتيجية اعبودة الشاملة اؼببنية على اعبودة يف صبيع منتجات ك عمليات كانشطة اؼبؤسسة ك التنمية اؼبستمرة إ
عبودة يف اؼبنتجات ؼبهارات العاملُت، فبا يفيد يف التخفيض يف التكاليف ك الرفع من االنتاجية كمبو اؼببيعات جراء ا

ك اؼبركنة يف تلبية احتياجات الزبائن  كىو اثر مبٍت على اثر اػبربة اؼبكتسبة يف ؾباالت التخطيط ك التنفيذ ك الرقابة 
فبا يتيح للمؤسسة التمتع دبيزة الريادة يف السوؽ ك السيطرة على االسعار كتفرض بذلك عوائق لدخوؿ منافسُت 

عرفة رغبات الزبائن تلبيتها بسرعة مع عامل التكلفة اضافة ؼبيزة الداخل االكؿ  كىو جدد تتمثل تلك العوائق يف م
 ما يعزز تنافسيتها على اؼبدل اؼبتوسط ك الطويل.

  :PIMSاسًتاتيجية اعبودة الشاملة ك طريقة اؼبعايرة كطريقة  .ج 

مستمرة اما عن البيئة اػبارجية اك  ف اسًتاتيجية اعبودة الشاملة يف تطبيقها تستدعي صبع البيانات ك ربليلها بصفةإ
الداخلية )ؼبتطلبات الرقابة كالتقييس( كبذلك تتمكن من اختيار افضل الطرؽ ك الوسائل اليت سبكن ؽبا االسبقية يف 

 بأفضلالسوؽ ك الوصوؿ ألكرب شروبة من الزبائن من خالؿ تلبية طلباهتم اجملمعة بيانيا اىل منتجات ك خدمات 
ذلك منة خالؿ القدرات البشرية اؼباىرة اليت سبلكها ك التكنولوجيا العالية اليت تطبقها كبذلك الطرؽ ك اكفأىا ك 

 فإف ىذه االسًتاتيجية ربقق متطلبات اؼبعايرة بشكل ديناميكي فبا يتيح للمؤسسة التميز ك البقاء يف اؼبنافسة .

اليت تقـو بالتحسُت اؼبستمر للمنتجات لية ضمن اسًتاتيجية اعبودة الشاملة أما اعادة اؽبندسة فهي عملية آ
كاالساليب اإلنتاجية ك التسويقية ، اذف فاف ىده االسًتاتيجية ربقق ؾبمل اؼبتطلبات اليت تتيح اغبكم على تنافسية 
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االسًتاتيجية كربقيقها ؼبيزة تنافسية متوسطة كطويلة االجل للمؤسسة من خالؿ االداء  االسًتاتيجي اؼبتميز الذم 
 تقدمو.

ذا من جهة ربليل االسًتاتيجيات العامة أما اف كانت تتبع اسًتاتيجية تعتمد التجزئة السوقية فاننا سنحاكؿ ابراز ى
حيث  BCGاداءىا من خالؿ التحليل اؼبصفويف السًتاتيجية اعبودة الشاملة كيكفي ربليلها من خالؿ مصفوفة 

ك اغبصة السوقية، فاسًتاتيجية اعبودة الشاملة تتيح قياس مبو السوؽ  تفيد يف ربليل ىذه االسًتاتيجية من خالؿ
التحسُت اؼبستمر للمنتوج ك العمليات اليت تقـو هبا اؼبؤسسة دبا يتيح عدـ اطالة عمر اؼبنتوج يف السوؽ كىو ما 

عبودة يضمن النمة اؼبستمر للسوؽ أما القيم اؼبضافة اليت تقدمها اؼبؤسسة يف اؼبنتوج اك اػبدمة ) التكلفة االقل ك ا
 -البقرة اغبلوب-العالية ( تتيح للمؤسسة زيادة حصتها السوقية كبذلك تكوف اؼبؤسسة متموقعة يف اعبزء االفضل 

من اؼبصفوفة الذم يتيح للمؤسسة تدفقات مالية معتربة كارباح متزايدة كىو اؽبدؼ االسًتاتيجي الذم تسعى اليو 
الشاملة للمؤسسة من خالؿ ؿبفظة  الذم تتيحو اسًتاتيجية اعبودة صبيع اؼبؤسسات فبا يربز االداء التنافسي اؼبتميز

 نشطتها الرئيسية .أ

اليت اقًتحت نضج القطاع يف التحليل فاف اؼبؤسسة اؼبتبعة  ADLأما من إذا حللناىا من خالؿ مصفوفة 
لتنافسي كيف اعبهة االسًتاتيجية اعبودة الشاملة تتموقع يف اعبزء االعلى على احملور العمودم اؼبمثل للموقع ا

ة مبو متواصل للقطاع نتيجاليسرل من احملور االفقي من خالؿ ما تتيحة االسًتاتيجية اؼبدركسة من مستول 
 االبتكارات كالتحسينات اؼبستمرة يف اؼبنتوجات كطرؽ انتاجها )العمليات( حيث تكوف يف اؼبراحل الثالث التالية:

 ات كصبع البيانات عن السوؽ ك الزبائن ك زبطيط الطرؽ مالءمة : تكوف اؼبؤسسة يف مرحلة التحسين
 التقنية للمنتوج كربسُت االنشطة كىو ما يدعم تنافسيتها يف االجل الطويل

  قوية: يف ىذه اؼبرحلة تكوف منتجات اؼبؤسسة قد استكملت تقنيا كاستكملت اؼبؤسسة ربسُت قدرات
لسوؽ الذم ينمو بسرعة فتسيطر على السوؽ العاملُت الدين ينتجوف كطرحت اؼبنتجات النهائية يف ا

لتوجو الزبائن ؼبنتجات اؼبؤسسة ذات اعبودة العالية ك التكلفة االقل ك اؼبواصفات اؼبالءمة للزبوف ام 
 سبتلك اؼبؤسسة ميزة تنافسية قوية.

  لسعر لة تسيطر اؼبؤسسة على السوؽ كليا من خالؿ النوعية الرفيعة للمنتجات ك احمسيطرة : يف ىذه اؼبر
االقل ك االعتمادية يف اؼبنتجات ك اؼبالءمة الحتياجات الزبائن اضافة ؼبيوة الداخل االكؿ للسوؽ بتلك 

اؼبنتجات اؼبطورة فتكوف قد سيطرت كليا على السوؽ ك تكوف يف حالة احتكار كهبذه تكوف اؼبؤسسة يف 
 اعلى درجات التنافسية كسبتلك اؼبيزة التنافسية االفضل.
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ؤشرات السابقة إضافة اىل دراسة اؼبتحليل السابق السًتاتيجية اعبودة الشاملة كاداءىا االسًتاتيجي كمن خالؿ ال
تنتج اف اتباع ىذه االسًتاتيجية ك تطبيق االسًتاتيجية اؼبدركسة على االداء الكلي للمؤسسة نس ألثراؼبوضحة 

الؿ التميز ك التكلفة االقل كيعطيها القدرة تطبيقها يف اؼبؤسسات يبكن من تعزيز االداء التنافسي للمؤسسة من خ
ية على اؼبناكرة الدفاع عن حصتها السوقية كحىت السيطرة الكلية على السوؽ من خالؿ متطلبات االسًتاتيج

 كربسُت االداء االصبايل ؽبا.

 : اسرتاتيجية اجلودة الشاملة و تطبيقاهتا ادلستقبليةادلطلب الثالث

التوجهات االسًتاتيجية اعبديدة ك اليت الزاؿ البحث ك التطوير يف مداخلها ك اف ىذه االسًتاتيجية ىي من 
تطبيقاهتا جاريا غبد االف كبذلك نستطيع القوؿ باف اؼبستقبل سيكوف ؽبد االسًتاتيجية يف التطبيق ؼبا تقدمو من 

عن مستقبل إدارة اعبودة اسبقية تنافسية، كيف ىذا اجملاؿ سئل أحد ركاد اعبودة الشاملة فيليب كركسيب  مزايا ك
  (1)الشاملة فأجاب "لن يبقى منها اال الشاملة"

باعتبارىا احد أىم االسًتاتيجيات التنافسية شأهنا شأف التكلفة ، التمييز، كىذا يف اشارة منو اىل شيوع تطبيقها 
سًتاتيجية االمشل ك الًتكيز، حىت اهنا تشمل معظم ىذه االسًتاتيجيات يف طياهتا ك تطبيقاهتا فتكوف بذلك اال

 اليت تليب اؼبركنة ك التأقلم اعبيد للمؤسسة يف ظل التغَتات السريعة للتكنولوجيا ك البيئة اػبارجية عامة.

أف اعبودة الشاملة كانت يف البداية فيما يبكن ؼبسو ك قياسو ك حىت ادارتو أما اؼبرحلة اغبالية ك اؼبستقبلية فستكوف 
ثل اػبدمات اؼبصرفية ، احملللُت اؼباليُت ...اخل كىو ما يتطلب تبٍت اسًتاتيجية كاضحة فيما ال يبكن ؼبسو كقياسو م

توفره اسًتاتيجية كطويلة اؼبدل لضماف التطور ك النمو اؼبستقر لتنافسية اؼبؤسسة كادائها االسًتاتيجي كىو ما 
 اعبودة الشاملة.

ملة يف اؼبستقبل من توجهات تنموية كتطويرية ؼبختلف كنستطيع التنبؤ دبا سوؼ تركز عليو اسًتاتيجية اعبودة الشا
 (2)ابعادىا من خالؿ: 

  تطور يف ؾباؿ جودة اغبدمة اؼبتخصصة: حيث سوؼ تتخصص الشركات يف ربسُت كتطوير منتجات
 كخدمات متخصصة مثل اػبدمة الصحية عالية التخصص...اخل

 حيث نسبة –ت القائمة اكثر فبا ىو اليـو تطور يف ؾباؿ جودة اؼبشركعات: ام بلوغ نسبة قباح اؼبشركعا
 -من اؼبشركعات تفشل 70%

                                                             
 83قبم عبود قبم، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 86 -85، ص صالسابقاؼبرجع  -2
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  التطور يف ؾباؿ اؼبعرفة: كنعٍت هبا جودة البيانات كقواعد كمستودعات البيانات ام جودة اؼبعرفة االبتكارية
 .كذلك ما يؤدم اىل التميز يف توظيف البيانات ك اؼبعلومات من اجل إنشاء اؼبنتج

 الذم يبثل تأكيدا  14000لبيئية: ك أمر حتمي كذلك بعد ظهور ما يسمى اإليزك التطور كبو اعبودة ا
دكليا على اعبودة البيئية ك االىتماـ هبا كستتحوؿ شيئا فشيئا لتكوف كجو العملة اآلخر للجودة مثل 
اعبودة البيئية الشاملة ىي األخرل الوجو اآلخر للجودة الشاملة ، حيث يكوف التلوث ىو التالف ك 

عيب الصناعي يف العمليات ك اؼبنتجات كىو ما هبعل الشركات تنظر اىل البعد البيئي بوصفو العامل ال
 اعبديد للتنافسية .

  جودة الالملموسات: الالملموسات ىي األصوؿ اليت ال يبكن قياسها مثل شهرة احملل كقيمة الشركة
قيمة اؼبؤسسة كلكنها باؼبقابل االصعب يف يف تكوين اؼبالية ...اخل كسبثل االصوؿ الصاعدة اليـو ك االىم 

القياس ك االدارة ك التنبؤ ؽبذا فهي االكثر انبية يف اػبطط االسًتاتيجية للمؤسسات كىو ما هبعل 
 .اؼبستقبل يكوف للتطوير ك زبطيط  كربديد معايَت جودة الالملموسات

 عامل اؼبادم كلذلك فإنو باؼبقابل لتخطيط اعبودة االلكًتكنية: العامل االلكًتكين ىو عبارة عن عامل موازم لل
اعبودة الشاملة يف اعبانب اؼبادم ضركرة كجود كزبطيط جودة الكًتكنية جبميع ابعادىا )جودة اؼبوقع 

 االلكًتكين، الربؾبيات، اؼبعلومات، اضافة عبودة االخالقيات االلكًتكنية(

 ماغ كما اثبتتو الدراسات العلمية اغبديثة االىتماـ جبودة الدماغ البشرم: باقل ما يبكن من قدرات الد
استطاع االنساف اخًتاع كل ىذه التكنولوجيا اغبديثة اضافة اىل النظريات يف العلـو االنسانية اؼبفسرة 

ذف نتساءؿ ماذا سيكوف عليو إلطبيعة كديناميكية اغبياة البشرية كاعطاء اراء ؼبا اشكل من نشاطاتو، 
يل اك باألحرل تنمية قدرات الدماغ البشرم كحسنا جودة ـبرجاتو ، ىذا العامل اذا زدنا من نسبة تشغ

         ىو التحدم اؼبستقبلي لتطبيقات اعبودة الشاملة ك ىو مسار اسًتاتيجية اعبودة الشاملة .  
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 :الفصل الصةخ

 كاف إذا ىبتلف راألم كلكن احملدكد، التحسُت لتحقيق حال تكوف أف يبكن اليومية كاؼبمارسات األساليب إف
 اؼبطلوب التغيَت الف كىذا أجزائها، كل ليشمل ،ؤسسةاؼب لعمليات ككامل شامل كربسُت تطوير إحداث اؼبطلوب
 األساسية للمهمة جوىرية، تطويرات إىل كوبتاج كعمليات االنتاج لإلدارة اليومية كاؼبمارسات األساليب يتعدل

 اؼبنظمة، أنشطة لتوحيد كوسيلة االسًتاتيجي التخطيط ذلك بكيتطل كالتفصيلية، العامة كأىدافها ؤسسةللم
 كاسًتاتيجية اعبودة الشاملة ىي الوسيلة اليت تتيح الوصوؿ اىل االىداؼ اؼبسطرة البعيدة ك اؼبتوسطة اؼبدل .

 التميز ربقيق تستهدؼ اليت تلك ىي الناجحة ؤسساتاؼب أف إىل يشَت عليو اطلعنا كاف سبق الذم التحليل إف 
 إىل اؼبؤدية العمل ألساليب جديدة معارؼ تطبيق على تعمل خالؽبا كمن الشاملة اعبودة اسًتاتيجية اعتمادىاب

 بالعمالء كاملة كمعرفة ربسُت خطط ككضع كاضح توجيو نظاـ ؤسسةاؼب إهباد خالؿ من ذلك يظهر ك.التميز
 السوؽ كموقعهم التنافسي ك مصادره الفاعلة كمعرفة اؼبنافسُت اغباليُت ك اؼبستقبليُت يف .كاؼبستقبليُت اغباليُت

 كؿباكلة اعطاء االفضل دكما بواسطة منهج التطوير اؼبستمر.

 لعامل نظرا االقتصادم اغبقل يف كاؼبتعاملُت للمؤسسة عقيدة دبثابة الصناعية الدكؿ يف اؼبنهج ىذا أصبح كلقد
 اؼبستقبل على التنافس أصبح ذلك من أكثر كلكن معينة سوقية حصة بتحقيق االكتفاء معو يعد مل الذم اؼبنافسة

 رؤية كؽبا العوؼبة ربديات اسًتاتيجية ربقق للمؤسسة التأقلم كمواجهة إهباد على تبحث اسًتاتيجية نظرة خالؿ من
 كاستهداؼا لنجاحه كسبيل اؼبستمر بالتحسُت ؤمنت اؼبركنة اليت تؤدم باؼبؤسسةك  التغيَت هبادإ على كقدرة كاضحة
  .اؼبستمر كالتحسُت الصفرم اؼبعيب

  



ALFAPIPE
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ــــد:  متهيـ

بدخول اجلزائر اذل االقتصاد ادلبٍت على السوق و قوى الطلب و العرض كان لزاما على مؤسساهتا التماشي مع 
ىذه ادلتغَتات، ألن اقتصاد السوق يفرض رتلة من العوامل غلب على ادلؤسسات الوطنية امتبلكها وىي التنافسية 

 و اجلودة و ادلرونة و الكفاءة .

اخدت ادلؤسسات الوطنية باتباع اسًتاتيجيات وخطط طويلة االمد للتأقلم مع الوضع اجلديد،  ومن ىذا التوجو
واسًتاتيجية اجلودة الشاملة تعترب واحدة من أفضل االسًتاتيجيات الت يتتبعها ادلؤسسات العادلية اليوم واليت 

ا الضوء على واحد من ادلؤسسات حققت ذلا أفضل االداء و اعلى تنافسية يف االسواق اليت تشغلها وذلذا سلطن
غرداية وذلك لكون ىذه ادلؤسسة تعد اكرب  ALFAPIPEالوطنية ىي ادلؤسسة الوطنية لؤلنابيب احللزونية 

 .على اداءىا و تنافسيتها اتأثَتاهتزلاولُت ابراز  تطبيقات ىذه االسًتاتيجية و مدى مؤسسة صناعية يف ادلنطقة  

ىذا الفصل دراسة أثر تطبيق اسًتاتيجية اجلودة الشاملة على أداء ادلؤسسة ومن ىذا ادلنطلق سوف ضلاول يف 
 و تنافسيتها من خبلل التطرق اذل: غرداية ALFAPIPEالوطنية لؤلنابيب احللزونية 

  تقدًن عام للمؤسسة الوطنية لؤلنابيب احللزونيةALFAPIPE غرداية 

  االسًتاتيجي يف ادلؤسسةادلدخل اجلودة الشاملة و 

 للمؤسسة التنافسية و االداء مؤشرات وحتليل دراسة   
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 ادلبحث االول: نظرة عامة حول ادلؤسسة

 اجلزائرية اليت تسعى للنهوض باالقتصاد الوطٍت تعترب مؤسسة األنابيب زلل الدراسة من بُت ادلؤسسات االقتصادية
العمومية  , ويف ما يلي عرض موجز للمؤسسةدوليةواغلاد ادليزة التنافسية اليت دتكنها من دخول ادلنافسة ال

  ALFAPIPE االقتصادية الناقلة للغاز

  ادلؤسسةالنشأة التارخيية ادلطلب االول: 

انبثقت منها ادلؤسسة العمومية االقتصادية  تعترب أول شركة أسستها اجلزائر يف رلال صناعة احلديد والصلب واليت
وأخذت يف التوسع خصوصا بعد  نشاطها بعد االستقبلل SNS ىذه الشركة لؤلنابيب الناقلة للغاز, وقد بدأت

تعاون تقٍت لثبلث سنوات  ودتت عملية التأميم بعد إمضاء وثيقة  altumelو sotubal تأميم الوحدتُت إعادة
التسيَت التقٍت كما مت إنشاء مركب احلجار الذي  لغرض ادلساعدة يف vollvel ( مع مؤسسة1968-1972)

 .و ادلورد الرئيسي دلشتقات احلديد و الصلب لصناعة الصلب يف اجلزائر الركيزة األساسيةيعترب 
 :إذل عدة شركات 1982و قد مت تقسيمها يف إطار إعادة ىيكلة الشركات الوطنية 

 شركة SIDER اليت تشرف على مركب احلجار بعنابة. 

 شركة EMB الغذائيةمواد هتتم بصناعة ادلنتجات اخلاصة بالتغليف وادلوجهة لل. 

 شركة ENIPL  جو للبناء و األشغال العموميةواليت تقوم بإصلاز احلديد ادلو. 

 شركة ENGI ختتص بصناعة الغازات الصناعية ادلوجهة للصناعات احلديدية. 

 شركة أنابيب ANABIB وختتص يف إنتاج  وىي الشركة الوطنية لؤلنابيب وحتويل ادلنتجات ادلسطحة
وسلتلف  (PIVOT) ،وزوايا األنابيب الفبلحية اعها, إضافة إذل ادلنتجات ادلسطحةاألنابيب مبختلف أنو 

  .جتهيزات الري

وباألخص يف القطاع البًتورل وبعد  ونظرا لزيادة الطلب الداخلي واخلارجي على احلديد والصلب يف تلك الفًتة
ادية مت إعادة ىيكلة الشركة إذل التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتص ادلتعلق بالقانون 05-88صدور قانون 

وانبثقت منها الوحدات  العمومية أنابيب اليت أصبحت مبجلس إدارة خاص هبا ورأمسال تابع للدولة ادلؤسسة
 التالية:

 وحدة أنابيب الغاز ادلنزرل بتبسة  TGT 

 وحدة األنابيب احللزونية بغرداية TSI 
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 وحدة ادلرشات والرش احملوري بربج بوعريريج TMIA  

 وحدة الصفائح ادلفتوحة الكارىة للماء بوىران  PTTP 

 وحدة األنابيب الكربى بالرغاية  GTR 

 وحدة األنابيب الصغرى بالرغاية  PTS 

 وحدة تقدًن اخلدمات  UPS  

 وحدة ادلقاطع اجلانبية الباردة بالرغاية  PAF  

 وحدة األنابيب احللزونية بغرداية (YUBES SOIRAL.GHARDAIA). 

للمؤسسة األم بالرغاية إذل مديريات  , مت تقسيم الوحدات التالية2000عادة اذليكلة اجلديدة يف سنة ويف إطار إ
بذمة مالية مستقلة ورللس إدارة مستقل عن ادلؤسسة األم  .(GROUP.ANABIB) مشكلة رلمع أنابيب

 :من رأس ماذلا للمجمع وىي %15ثبلث مديرات تساىم بنسبة  ويتكون ىذا اجملمع من

 رية غردايةمدي  PIPE GAZ 

 مديرية الرغاية TUBES LONG TUD NaL  وتظم وحديت GTR ،PTS  

واصبحت تسمى الشركة  (GROUP.ANABIB)اصبحت ادلؤسسة مستقلة عن اجملمع 2006ويف سبتمرب 
 تضم وحدتُت علا:ALFAPIPE اجلزائرية لصناعة االنابيب

 وحدة غرداية 
  وحدة عنابة   
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 ريف بادلؤسسةادلطلب الثاين: تع

وقد قامت الشركة  ،دج 7000000000 برأمسال قدره 1974مت إنشاء وحدة األنابيب احللزونية بغرداية يف سنة 
غرداية وتًتبع  كلم عن مقر الوالية  8وتبعد حوارل بادلنطقة الصناعية بونورة  بإصلاز ىذا ادلشروع HOCH ةاألدلاني

 .عامل 969وتظم حاليا  رب وحدة لئلنتاج على مستوى الواليةواليت تعد أك 2م 230000على مساحة تقدر بـ 
سنوات بعد  10ادلؤسسة مدة  حيث قامت الشركة األدلانية مبساعدة 1977انطلق النشاط الفعلي للمؤسسة سنة

 :كما أهنا مرت بتغَتات أعلها  ،تسليمها ادلشروع

 5  يوم  46يف اجلريدة الرمسية رقم دتت إعادة ىيكلة الوحدة, وىذا حسب القرار الصادر  1983نوفمرب
13/11/1983. 

  ت يف إطار توسيع نشاطهافمت إنشاء ورشة التغليف بالز  1986سنة. 

  انقسمت وحدة غرداية إذل وحدتُت علا 1989سنة: 

 وحدة األنابيب واخلدمات القاعدية ISI  عامل 390اليت تضم حوارل. 

  ادلختلفةوحدة اخلدمات IPD  عامل 350اليت تضم حوارل.  

  مت ضم الوحدتُت نظرا لفشل تسيَت وحدة اخلدمات ادلختلفة 1991سنة IPD,  وبعدىا أعيدت الوحدة
 .احللزونية إذل حالتها السابقة أصبحت تسمى وحدة األنابيب

  مت إنشاء ورشة جديدة للتغليف اخلارجي لؤلنابيب مبادة البوليتبلن 1992سنة. 

 15  ل محت اقتصادية أنابيب أصبحت الوحدة مؤسسة عموميةوبعد إعادة ىيكلة رلموعة  2000أكتوبر
 ماليا واداريا تابعة جملمع األنابيب ومديرية مستقلة ,PIPE GAZ مؤسسة األنابيب الناقلة للغاز اسم

GROUP ANABIB 
وعلى الشهادة ادلعهد االمريكي البًتورل  ISO 9001حيث أن ادلؤسسة حتصلت على شهادة اجلودة العادلية 

API Q1  2001جانفي  02وذلك ابتداءا من  

غلب تغيَته  مت حتديد ىذه الشهادة من طرف اذليئة ادلختصة بعد إعطاء مبلحظات على ما 2003أوت  15ويف 
بو للمحافظة على ىذه الشهادة ، لتقوم بعدىا مبراقبة مدى جدية ادلؤسسة يف تنفيد ادلبلحظات بعد  آلخذاو 

 سنتُت وذلك عند جتديد ىذه الشهادة مرة أخرى

ويتمحور نشاط ادلؤسسة يف انتاج االنابيب اخلاصة بنقل البًتول و الغاز أو احملروقات عموما إضافة ألنابيب نقل 
جتويل وتصنيع ادلواد االولية ادلتمثلة يف اللفافات احلديدية و اليت تتحصل عليها بصفة رئيسية من ادلياه عن طريق 
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رلمع احلديد و الصلب باحلجار و أحيانا أخرى عند الطلبيات الكبَتة عن طريق االستَتاد من شركات عادلية من 
ساعة يف حالة الطلبيات  24/24رق مبعدل خطوط انتاجية بثبلث ف بأربعفرنسا، أدلانيا، تركيا ، و يتم التصنيع 

 الكبَتة، حيث تتم عملية االصلاز مرورا بالورشات الرئيسية التالية:

  حتول ادلادة االولية ) لفافات حديدية( اذل انابيب حلزونية  لئلنتاجورشة االنتاج: وهبا اربع االت 
  :لبوليتبلن ينتج عنها منتوج نصف و ىي الورشة ادلختصة بالتغليف اخلارجي باورشة التغليف اخلارجي

 مصنع ويكون منتوج تام إذا كان االنبوب موجو لنقل البًتول .
  ورشة التغليف الداخلي: وىي الورشة ادلختصة بالتغليف بطبلء غازي إذا كان االنبوب موجو اذل نقل

 احملروقات و بطبلء مائي إدا كان االنبوب موجو لنقل ادلياه

ا الكاملة يف حالة الطلبيات الكبَتة بفرق متناوبة وجبزء من طاقتها يف الطلبيات حيث تعمل ادلؤسسة بطاقته
الف  120ؽلكن من اصلاز الطلبية وتبلغ قدرة ادلؤسسة االنتاجية حوارل  بأسلوبالصغَتة باستخدام مناوبتُت فقط 

ملم اذل  508صنوع من ألف طن ويًتاوح حجم االنبوب ادل 100طن سنويا، أما القدرة اإلنتاجية الصافية فتبلغ 
     .م 13م اذل  7ملم وطولو من  1625

 ادلطلب الثالث: أهداف ادلؤسسة

 ،سوناطراكوادلتمثل يف كل من  تسعى ادلؤسسة لتحقيق العديد من األىداف وىذا لتغطية االحتياج الوطٍت
 : األىداف يف وؽلكن تلخيص ىذه ،قطاع الري والبناء ،سونلغاز

  األجنبية الكتساب اخلربة والتكنولوجيا اجلديدةاالحتكاك بادلؤسسات. 

 العمل على تقدًن منتوج ذو جودة عادلية. 

 تدريب العمال من أجل اكتساب خربة مهنية عالية. 

 ختفيض ديون ادلؤسسة. 

 ختفيض تكاليف ادلؤسسة حبيث يصبح لديها سعر تنافسي. 

 حتفيز العمال لرفع كفاءهتم. 

 أو خارجيا بالكم والنوع والوقت احملدد تلبية طلبات العمبلء سواء داخليا. 

 توفَت مناصب شغل جديدة وذلك للقضاء على البطالة. 

 العمل على تقنيات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة يف رلال احلديد والصلب. 
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, فعلى االقتصادية على الصعيد الوطٍت واحمللي تلعب ادلؤسسة العمومية لؤلنابيب الناقلة للغاز دورا كبَتا يف التنمية
 البطالة حبكم أهنا تعد أكرب وحدة إنتاجية على مستوى الوالية ومنطقة اجلنوب الصعيد احمللي تسعى للتقليل من

ادلكان الذي تتواجد, فهي  طن سنويا ويرجع كل ىذا إذل 1000000ـاجلزائري كما تقدر طاقتها اإلنتاجية ب
 .وقربتها من احلقول البًتولية مسعود تتوسط الطريق الوطٍت بُت منطقة حاسي الرمل وحاسي

لبلقتصاد اجلزائري, فهي تغطي  أما على الصعيد الوطٍت فهي تدعم قطاع احملروقات الذي ؽلثل العمود الفقري
البًتولية والغازية وادلوجهة لقطاع الري إضافة إذل السمعة الطيبة  من االحتياج الوطٍت من األنابيب %60حوارل 

الطبلبيات كما تسعى  ك بفضل جودة إنتاجها كذا احًتامها لآلجال يف تقدًنادلؤسسات الوطنية وذل عند
تبنيها سياسة لتوسيع النشاط لتطبيق برامج التطوير  ادلؤسسة إذل احلفاظ على مركزىا يف السوق وذلك من خبلل

 1992لك قامت سنة ت وكذفء ورشة جديدة للتغليف بالز بإنشا 1986منذ سنة  ولقد شرعت فيها ادلؤسسة
  .نوعية جيدة من األنابيب بإنشاء ورشة للتغليف اخلارجي لؤلنابيب مبادة البوليتبلن وذلك للحصول على

نقدم  القصَتة عن مؤسسة األنابيب الناقلة للغاز, وإلعطاء فكرة واضحة أكثر عن ىذه ادلؤسسة النبذةوبعد 
  :اذليكل التنظيمي للمؤسسة
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 ALFAPIPEلمؤسسة الوطنية لألنابيب لاذليكل التنظيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلصدر: إدارة ادلوارد البشرية للمؤسسة

 د ضمان اجلودةمساع ادلديرية التقنية

 اإلدارة التجارية التموين إدارة اإلدارة ادلالية

 دائرة ادلخزونات

 ادلشًتياتدائرة 

 التسويق دائرة

 دائرة ادلبيعات

 دائرة ادليزانية و ادلراقبة

 دائرة احملاسبة العامة

 دائرة الربرلة

 دائرة الصيانة

مساعد يف الصحة و األمن  مساعد مراقبة التسيَت
 الصناعي

 دائرة االنتاج ادلوارد البشرية إدارة

دائرة االدارة العامة والشؤون 
 دائرة ادلراقبة والنوعية االجتماعية

 دائرة اخلزينة العامة دائرة ادلستخدمُت

 دائرة االعبلم اآلرل 

 ادلدير

 ادلكلف بالقضاء وادلنازعات
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 حتليل اذليكل التنظيمي:

 من خبلل الشرح التارل: توضيح و ابراز اذليكل التنظيمي بالتفصيل يف ىذا اجلزء سنحاول

يعمل على  ،العامة جيتهاتياسًتا وضع وتنفيذ ل عنو ادلسؤ  إذ ىوؤسسة سلطة يف ادل أعلىؽلثل ىو و : ادلدير
حلقة وىو  ،القرارات البلزمة يتخذو  األوامريصدر  ،العامة ادلؤسسة أىدافتنسيق بُت رتيع ادلديريات لتحقيق ال

 ) اليت مقرىا اجلزائر العاصمة (. ALFAPIPEاالدارة ادلركزية دلؤسسة الوصل بُت ادلؤسسة و 

عمل على اليار ادلبلئمة و قطع الغو  ومدى جودهتا األوليةيف حتديد مواصفات ادلواد  ىادور  يتمثل: و رية التقنيةادلدي
قطع الغيار  أنواعبعض  بإنتاجتقوم كما  ،وسائل النقل أو اإلنتاجية اآلالتعلى مستوى  عطاباألتصليح 

اخلاصة  اإلنتاجسؤولة عن وضع برامج ادل تعترب و  ،ادلناولة مبا يسهل من عملها أجهزةوتعمل على تطوير 
ادلسؤولة عن رتيع عمليات الرقابة لضمان جودة منتجات ادلؤسسة وتشمل  أهنابالطلبيات ادلقدمة للمؤسسة كما 

 النوعية.و راقبة دائرة ادلالربرلة و  دائرةالصيانة و  دائرةو  اإلنتاج رةئدا

يف  باألمنوتتوذل كل ما ؼلص  ةر بصفة مباشر ترتبط ىذه ادلصلحة بادلديحيث  : واألمنمساعد يف الصحة 
تشكيل  إذل إضافةالتعليمات للعمال لتفادي احلوادث احملتمل وقوعها  بإعطاء ىذه ادلصلحة قومتكما ،ادلؤسسة 

يلتزمون باحلفاظ حيث  ،الظروف أحسنشاط على نوادلصاحل لضمان سَت ال ترشاالو دوريات مراقبة يومية حول 
وتوكل ذلم  مهام مثل التفتيش الدقيق للعمال و الزوار ومعدات نقل العمال  ،لمؤسسةعلى النظام الداخلي ل

 اخلاصة بادلؤسسات مثل احلافبلت.

يف ادلؤسسة يف  ISOيعترب ادلسؤول عن حتقيق ضمان استمرارية تطبيق معايَت اجلودة و  مساعد ضمان اجلودة:
هادات اجلودة و ضمان استمراريتها من خبلل الرقابة و سلتلف االزمنة، كما يقوم بالًتتيبات البلزمة لتسجيل ش

 التقييم ادلستمر .

وتعترب ىذه الوظيفة ذات عبلقة مباشرة مع ادلدير كون الذي يقوم هبا ىو مساعد ادلدير  مساعد مراقبة التسيري:
بعمليات تقدير ادلكلف مبراقبة التسيَت من خبلل التنسيق نع سلتلف ادلديريات و ادلصاحل يف ادلؤسسة ، يقوم 

حتديد التكاليف و النفقات والوقت، وىذه الوظيفة تعترب نقطة التقاء لتسيَت ميزانيات ادلشاريع ادلزمع تنفيذىا و 
 ادلؤسسة من خبلل التقارير و السجبلت الدورية للعمل يف سلتلف ادلصاحل و الورشات اليت ترفع ذلا.

مبا حتتاجو من مواد أولية وقطع غيار يف  هادتوين دلؤسسة وبررلة مدخبلت ا وىي ادلسؤولة عن ة التموين:ر ادإ
ادلشًتيات  دائرةه ادلديرية ذالوقت ادلناسب والكمية ادلطلوبة بالسعر والشروط ادلناسبة لظروف ادلؤسسة وتشمل ى

 ادلخزونات. دائرةو 
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ات كما تقوم بتصريف وىي ادلسؤولة على التفاوض من اجل احلصول على اكرب عدد من الطلبي ة التجارية:ر اداإل
 بيعها وتشمل كل من دائرة التسويق ودائرة ادلبيعات وإعادة ردةالفضبلت واخل

 البلزم لؤون ادلالية ذلا من توفَت التمويالدوائر يف ادلؤسسة لكوهنا هتتم بتسيَت الش أىممن  تعتربو  ة ادلالية:ر اداإل
و ومراقبة التصرػلات اجلبائية وتشمل كل من دائرة ادليزانية  ادليزانيات احملاسبية وادلالية إعداد إذل لعملية االنتاج

 .العامة اخلزينة دائرةاحملاسبة العامة و  دائرةو ادلراقبة 

التكوين ، ، التثبيتالتوظيف وىي ادلسؤولة عن تسيَت ادلوارد البشرية للمؤسسة من حيث  ة ادلوارد البشرية:ر ادإ
ادليزانيات ادلتعلقة مبصاريف ادلستخدمُت  إعدادمُت الشامل ذلم أالت مع توفَت اخل،.....األجورىيل وتوزيع أوالت

تطبيق النصوص ، وتقوم بأرشفتهاوحتليلها و  دلصاحل و الدوائر اخلاصة بالعمالمع ادلعلومات من كافة اجل إضافة
 االجتماعيةلشؤون وا العامة اإلدارةدائرة و ادلستخدمُت  دائرةالقانونية والتنظيمية للمؤسسة وتشمل ىذه ادلديرية 

   .و ادلكلف بالقضاء وادلنازعات اآلرل اإلعبلم دائرةو 

 

. 
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 ادلبحث الثاين: اجلودة الشاملة و ادلدخل االسرتاتيجي يف ادلؤسسة

جلودة الشاملة ادلؤسسة من خبلل اتباعها لنظام ا حيث سوف ضلاول ابراز ادلدخل االسًتاتيجي الذي تطبقو
  .ادلراحل اليت مرت هبا ادلؤسسة لتطبيق ىذه االسًتاتيجية، و ًتاتيجية اجلودة الشاملةسوكيفية تطبيقها ال

 مراحل البناء االسرتاتيجي للجودة الشاملة يف ادلؤسسة ادلطلب االول:

حيث يعترب التخطيط االسًتاتيجي ألي مؤسسة عملية متكاملة من دراسة ورتع البيانات واعداد و تنفيد 
عة و اجلودة الشاملة كغَتىا من بعلى تلك القرارات و السياسات ومراقبة سَت االسًتاتيجية ادلت القرارات والرقابة

 االسًتاتيجيات تطبق من خبلل قيام ادلؤسسة :

 أوال: حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة

 حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة: .أ 

اسة االمكانات البشرية وادلادية البلزمة لسَت النشاط حيث ان دراسة البيئة الداخلية للمؤسسة يتمثل يف در 
 رتعناىااالنتاجي وبذلك نتمكن من حتديد نقاط القوة و الضعف من خبلل ادلعطيات اليت 

البناء التنظيمي: من خبلل اذليكل التنظيمي الذي سبق ورأيناه يتضح البناء االداري ادلنظم للمؤسسة  -1
رعية حبيث يسهل انسياب ادلعلومات و البيانات بشكل من خبلل مديريات تنطوي على دوائر ف

 اداري متسلسل و يؤدي اذل السرعة و ادلرونة يف انتقال االوامر و ادلعلومات على سَت العمل
يعترب العنصر البشري العنصر االىم يف ادلؤسسة ذلك دلا توليو من أعلية خاصة يف نظام  ادلوارد البشرية: -2

افة اذل التكوينات للعمال سواء وطنية او دولية ونربز من خبلل اجلدول ادلنح و ادلكافآت ادلتبع اض
 التارل تطورات إرتارل اليد العاملة مبختلف أصنافها 

   (: توزيع ادلوارد البشرية حسب االصنافIII.1الشكل رقم )
 2007 2008 2009 2010 

 206 168 139 117 إطارات 
 222 196 272 150 رؤساء عمال

 199 132 470 242 منفذون
 276 198 559 170 عمال دائمني
 351 298 322 339 عمال مؤقتني

 ادلصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات ادلوارد البشرية
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نبلحظ ان عدد العمال خاصة ادلؤقتُت ينقص ذلك كون ادلؤسسة ختفض من عدد العمال إذا كان 
حيث وظفت حجم كبَت من  2010عدا سنة  ما كبَتةاو الطلبية اليت تعمل هبا ليست   ادلشروع

ادلؤسسة يف اآلونة  ذلك فإناضافة ل العمالة ادلؤقتة نظرا لطلبيات كبَتة حصلت عليها ادلؤسسة،
يل جزء  من العمال الدائمُت خاصة بعدما أححجم من العمالة ادلؤقتة ض بإضافةاالخَتة قامت 

 كبَت من عمالتها على التقاعد 
و البعثات التدريبية  الذي انتهجتو ادلؤسسة ضمانا للتطبيق االمثل  أما يف رلال التكوينات

لبلسًتاتيجية ادلتمثلة يف اجلودة الشاملة اليت تتطلب عمالة مدربة و ذات قدرات و مهارات سواء 
 وقد قامت ادلؤسسة باالستعانة مع مؤسسات خارجية تتلخص يف التارل:انتاجية أو ادارية عالية 

  اآلرل و التجارة  عبلملئلمدرسة التسيَتEGIC بن سناءإ 
  ىندسة االعمال لئلشراف و التوجيوBISC  عنابة 
  و التنمية الصناعية  لئلنتاجيةادلعهد الوطٍتINPED بومرداس 
  مكتب ىندسة االعبلم االرل وخدمة االتصاالتEBITS غرداية 
  مركز تقنيات ادلعادن و البناءCTMC بن عمران 
  معهد التلحيمIS فرنسا 
 ركز البحث يف التلحيم و ادلراقبة مCSC عنابة 
  توجيو التنظيم وتسيَت اإلدارةGlobe Consulting وىران 
  الوكالة الوطنية لتعزيز وترشيد استخدام الطاقةAPRUE اجلزائر 
  معهد االعبلم اآلرل و تقنيات التسيَتVCS غرداية 
  األشخاص االشعار عن بعد ومراقبة التكنولوجيا وجلب اآلالت أقرب اذلOMRON 

 نقاط القوة و الضعف: .ب 

من خبلل حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة يتسٌت لنا ابراز نقاط القوة لدعمها و نقاط الضعف لتداركها و العمل  
 على رفع كفاءهتا

 :نقاط القوة: تتلخص يف العناصر التالية .1

 امعية اضافة اذل اخلربة اكتساب ادلؤسسة عمالة ذات مستوى اكادؽلي جيد خاصة وان معظمها عمال ج
 الطويلة وادلعتربة لبعض العمال الذين يعتربون كوادر تسَت هبم ادلؤسسة

  األنًتانتاالعتماد على وسائل االتصال احلديثة يف التسيَت و االتصال مثل االنًتنيت و االعبلم االرل و 
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 أطَت و التدريب الدوري الظروف اجليدة لعمل العمال اليت توفرىا ادلؤسسة لعماذلا اضافة لدعم الت
 دلهارهتم و مكتسباهتم من خبلل الدورات التكوينية

  و شهادات أخرى النوعية و اجلودة العالية دلنتجات ادلؤسسة وىو ما يربر حصوذلا على شهادة االيزو
  بآخر االصدارات )أنظر ادللحق(

 حيم و الرقابة عليو وحتاول امتبلك امتبلك ادلؤسسة تكنولوجيا متماشية مع التطورات العادلية يف رلال التل
 احدث ما توصل اليو العلم يف ذلك

  الدقة و الصرامة يف تسليم الطلبيات يف وقتها و مواعيدىا شلا اكسبها ثقة عمبلئها 
  امتياز لصاحل ادلؤسسة باعتبارىا الداخل االول للسوق شلا ؽلكنها من ختفيض التكاليف خاصة لًتويج

 ئن هبا منتوجاهتا و تعريف الزبا

 :ةالتالي النقاط ونلخصها يف نقاط الضعف: .2

  أسعار مرتفعة نسبيا بادلقارنة مع االسعار التنافسية 
  تكاليف النقل ادلرتفعة خاصة نقل ادلواد االزلية لبعد ادلؤسسة عن ادلوانئ و عدم اكتمال السكة

 احلديدية ادلخطط اصلازىا لتخفيف تكاليف النقل
 مد على االنتاج بالطلبية وىو ما يهدد توقف االنتاج لفًتات ىيكل االنتاج بادلؤسسة يعت 
  االعتماد يف التمويل على القروض قصَتة االجل و ىو ما يهدد التوازن ادلارل للمؤسسة 
 عدم اعتماد ادلؤسسة على نظام احملاسبة التحليلية شلا ال يسمح ذلا بتحديد مصادر التكلفة  

  :حتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة .ج 

 و اليت تشمل ادلتغَتات بيئة اخلارجية و اليت تتمثل يف ادلعلومات عن احمليط اخلارجي للمؤسسة و ادلؤثرة فيهاال
غَت مباشر  تأثَتذلا  ألهنااالقتصادية واالجتماعية و اليت تؤثر على اسًتاتيجية ادلؤسسة و تعترب بيئة خارجية عامة 

)العمبلء ، ادلوردين ، ادلنافسُت( فهم ؽلثلون البيئة اديُت مثل ادلؤسسة اما ادلتعاملُت االقتصاسًتاتيجية على 
 اخلارجية اخلاصة الن ذلم تأثَت مباشر على اسًتاتيجية ادلؤسسة و سنشرحها كالتارل:

 العوامل االجتماعية:  .1

 مبا أن منتوجات ادلؤسسة موجو اذل سوق صناعية فهي بذلك ال تتأثر بثقافة ادلستهلك النهائي 
 دتثل اكرب مؤسسة اقتصادية انتاجية يف ادلنطقة فهي بذلك دتتص حجم معترب من القوة  كون ادلؤسسة

 العاملة و ختفض نسب البطالة يف ادلنطقة 
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 العوامل االقتصادية:  .2

 وىي العنصر من البيئة اخلارجية الذي ؽلثل اىم متغَت يؤثر على اسًتاتيجيات ادلؤسسة و نذكر من ىذه العوامل:

  لبلنضمام دلنظمة التجارة العادلية ومساعيها لبلنفتاح التجاري شلا حتم على ادلؤسسة مع سعي اجلزائر
 التعامل مع مؤسسات اجنبية يف شكل شراكات تعاون استشارية، استثمارية، استَتاد مواد أولية...

  يتميز القطاع الصناعي الذي تعمل بو ادلؤسسة باحتكار القلة كون اهنا تنشط فيو مع بعض الشركات
 الوطنية للحديد و الصلب و اليت كانت تابعة للمجموعة القابضة للحديد و الصلب سابقا

 تذبذب اسعار احلديد و الصلب يف االسواق الدولية 
 االرتباط الكبَت ألسعار احلديد بأسعار النفط 
  ة نسبياالتأثَتات اليت تفرضها ندرة ادلواد االولية يف اجلزائر خاصة عندما تكون طلبيات ادلؤسسة كبَت 
 ثَتات الضرائب ادلرتفعة اليت تفرضها الدولة على الصناعات الثقيلةتأ 
   التأثَتات ادلفروضة جراء دخول ادلنافسُت اجلدد من الشركات الًتكية و الصينية اليت تتمتع بقدرات مالية

 كبَتة و خربة معتربة يف ىذا اجملال 

بنسبة تعامل تصل اذل  سوناطراكنية مع ادلؤسسة الوط تتعامل ادلؤسسة بشكل كبَت لتصريف منتوجاهتا العمالء:
متمثلة يف االنابيب الناقلة للبًتول و الغاز مث تأيت مؤسسة سونلغاز و مؤسسات توزيع ادلياه يف ادلرتبة  90%

الثانية من ناحية تصريف انابيب خاصة بنقل ادلياه إضافة اذل الصفائح احلديدية، وىذا وقد حصلت ادلؤسسة بعد 
الربيطانية مؤسسة  BPج الوطن متمثلة يف مؤسسة عمبلء جدد من خار  ISO 9001ا على شهادة حصوذل

BECHTEL حيث حتصلت ادلؤسسة  2002ت بإصلاز مشروع عُت صاحل لنقل الغاز ماالمريكية اليت قا
 (01رقم  مًت )أنظر ادللحق 115000مبوجبو على امتياز 

اذل الشروط التقنية مصدر ادلعلومات اليت تتحصل ادلؤسسة منو على و تعترب الطلبيات اليت يتقدمون هبا اضافة 
 رغبات الزبائن و احتياجاهتم لتكيف انتاجها مع ىذه االحتياجات و الرغبات.

حيث ؽلثلون ادلصدر االساسي للمواد االولية اليت حتتاجها ادلؤسسة يف انتاجها و ىناك موردين تتعامل ادلوردين: 
 باجلودة و السعر ادلناسب دلوادىم االولية نوردىم باختصار:معهم ادلؤسسة يتمتعون 

 كر منهم ذ ن من ادلؤسسات احمللية: ادلوردين

  مؤسسةSIDER  بعنابة و ادلختصة يف توريد ملفوفات احلديد من نوعX60.X52.X42
1 

                                                             

 PSL1.PSL2أما  APIىو رمز يوضح نوعية احلديد وما ػلتويو من نسبة للكربون و ػلدده ادلعهد االمريكي للبًتول  Xنشَت اذل ان رمز  مالحظة:
 فتعٍت مكونات ادلواد يف احلديد 
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  مؤسسةNAFTAL ادلختصة يف توريد الزيوت و الوقود 
  مؤسسةENGI وتتصة ببيع األوكسجُت و اآلز ادلخ 
  مؤسسةENTPL  سلك التلحيم( ادلختصة ببيع مواد التلحيمFLUX ) 

 نستطيع اغلاز أعلها ادلوردين من ادلؤسسات االجنبية:

  مؤسسةATOFINA )الفرنسية اليت دتون ادلؤسسة مبواد التغليف ) البوليتبلن و الطبلء و بودرة احلديد 
  مؤسسةMBB غليف االيطالية ادلختصة بتموين ادلؤسسة مبواد الت 
  مؤسسةBORIALIS البلجيكية ادلختصة بتموين ادلؤسسة ايضا مبواد التغليف 
  مؤسسةWHEELABRATOR ALLEVORD الفرنسية دتوين ادلؤسسة بربادة الفوالذ 
  مؤسسةLYNCOLN  الفرنسية دتون ادلؤسسة مبواد التلحيم 
  مؤسسةDAWOO الكورية دلواد التغليف 
 علا  مؤسستُت ادلانيتُت للفافات احلديدPRIMEX  وTHYSEN  من نوع

X70.X60.X60A.X70A.X52.X80  
  مؤسسةPOSCO  الكورية اجلنوبية للفافات احلديد سلتلف االنواعPSL1.PSL2 
  مؤسسةARCELOR METTAL الفرنسية للفافات احلديد 
  مؤسسةSGGT  االدلانية دتون ادلؤسسة بقطع الغيار دلاكيناهتا 
  مؤسسةCONTROL دلراقبة ادلخربية وسائل ايف  الفرنسية ادلختصة 
  مؤسسةAGFA GEVAERT.NA  البلجيكية ادلختصة يف انتاج اشرطة االشعة و ادلنتجات

 ادلتطورة

بصفتها السلطة يف الببلد فهي تتوذل سن القوانُت ومراقبة سَتىا و مدى تطبيقها و ايضا فرض الضرائب  :دولةال
 االستَتاد و جبايتها وكذا تتوذل تسهيل عمليات التصدير و 

وقد قامت يف اآلونة االخَتة مبحاولة دعم ادلؤسسات الوطنية خاصة يف رلال ادلناقصات اليت اصبحت ال 
تعتمدىا يف بعض ادلشاريع بل تعطيها اذل الشركات الوطنية إلصلازىا خاصة مع انفتاح االسواق و دخول شركات 

 ، ىذا ما يوضح دور الدولة يف احمليط اخلارجي للمؤسسة أجنبية قادرة على ادلنافسة بقوة يف زلال اجلودة و السعر

نستطيع القول بان السوق الذي تنشط بو ادلؤسسة ىو سوق احتكاري نظرا لقلة ادلنافسُت احملليُت  ادلنافسني:
ادلنتجُت ذلذه السلعة لكن بعد دخول ادلؤسسات االدلانية و الًتكية للسوق احمللي اصبحت ادلؤسسة يف سوق 

يو ادلنافسة خاصة و ان ىذا السوق سوق غَت ناضج اي أنو ما يزال ينمو شلا يشجع ادلنافسُت اجلدد على تتزايد ف
الدخول اليو مع  احلركية لبلقتصاد اجلزائري و ادلشاريع الكربى لنقل الغاز و ادلياه عرب الصحراء شلا يشكل سوق 
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ا السوق دلا تتميز بو ادلؤسسة من ميزة الداخلُت ن ال تزال ادلؤسسة تتمتع بالريادة يف ىذ، لكن اذل اآلواعدة 
االوائل للسوق و اثر اخلربة و اجلودة اليت تتمتع هبا منتجات الشركة اضافة لدعم الدولة يف اآلونة االخَتة 

 للصناعات احمللية .

 الفرص و التهديدات: .د 

 والتهديدات اليت تواجههانستطيع من خبلل حتليل البيئة اخلارجية استنتاج الفرص ادلتاحة لدى ادلؤسسة 

 تتلخص يف العناصر التاليةالفرص:  .1

  انفتاح السوق اجلزائرية على االسواق الدولية وخاصة السوق االورويب بعد عقد الشراكة مع االحتاد
 االورويب شلا يتيح للمؤسسة االستفادة من االسواق اجلديدة و اخلربة االوروبية

 ىي ادلؤسسة الوحيدة على ادلستوى احمللي اليت تنشط يف صناعة  انعدام ادلنافسة الوطنية الن ادلؤسسة
 االنابيب احللزونية 

  توسع االستثمارات الوطنية و الدولية يف اجملال النفطي و مد قنوات ادلياه يف اطار السياسة االقتصادية
 اجلديدة

 ادلؤسسة شلا ؽلكن ادلؤسسة من  التطور التقٍت و التكنولوجي و الوفرة ادلالية للدولة اليت تعترب ادلالك ذلذه
 جتديد آالهتا وتوسيع ترسانتها االلية لئلنتاج ادلوسع

  اخلربة الطويلة مع مؤسسة سوناطراك العميل االكثر اعلية يف ىذا السوق و الثقة ادلتبادلة بُت ادلؤسستُت
 شلا ؽلكن من سهولة التفاوض على الطلبيات الكبَتة

 :كالتارل  د استقرار ادلؤسسة وتكونالعوامل اليت هتد وىي التهديدات: .2

  اشتداد ادلنافسة االجنبية ذلك مع انفتاح السوق الوطٍت على االسواق الدولية و حترير التجارة شلا
 يضع ادلؤسسة مع شركات عريقة و متعددة اجلنسيات على قدم ادلساوات يف ادلناقصات 

 وصصة شلا يلغي الدعم احلكومي جراء سياسة الدولة الرامية اذل الدخول القتصاد السوق و اخل
 للمؤسسة 

  تنافسية جدا شلا يقلل من حصة  بأسعارادلقاييس اليت تعمل هبا ادلؤسسات االجنبية مقاييس دولية و
  ادلؤسسة يف ادلناقصات الوطنية
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 ثانيا: مهمة اجلودة

الًتوغلية و التعريفية  ونقصد هبا حتديد االجتاه الذي يتوجب على ادلؤسسة السَت فيو و يتضح من البطاقات
جدارة، رقابة، نوعية، ضمان( وىي عبارات تدل  ،مطابقةللمؤسسة وسلتلف وثائقها بروز العبارة التالية ) االمان، 

  على خط سَت ادلؤسسة الذي يتطابق و اسًتاتيجية اجلودة الشاملة اليت تنص على تلك ادلبادئ

 ثالثا: سياسة اجلودة

لية اإلدارة بادلؤسسة حيث تعترب سياسة اجلودة الوثيقة األساسية و اجلادة لرؤية مسؤو  كما سبق تعريفها  وىي
  اإلدارة يف حتديد ادلهام و األىداف ادلراد حتقيقها من خبلل اسًتاتيجية اجلودة الشاملة.

متعلقة دليل للجودة تربز فيو سياسة اجلودة و ما حتتويو من اجراءات و تعليمات  بإعدادو إدارة ادلؤسسة تقوم 
 بالعمل و نظام اجلودة من رتيع النواحي ) التنظيمية، التنسيق، التنفيذ و ادلراقبة(

 (كما يلي:02 وقد وردت يف دليل إدارة اجلودة )ادللحق رقم

بعُت االعتبار ىذا ادليدان  تأخذكل التدابَت للتطبيق الفعلي و الصارم لسياسة اجلودة و   بأخذتلتزم االدارة  
داخل الوحدة فيما  ISO 9001و  API-Q1صد تلبية ادلتطلبات احلالية و ادلستقبلية دلواصفة احلساس وذلك ق

 ؼلص صناعة االنابيب احللزونية و تغليفها من الداخل و اخلارج.

تتكفل االدارة بتسيَت و تطوير نظامها اخلاص باجلودة كأىداف دائمة وأولية لضمان مستمر لتطابق انتاجها و 
 لبات الزبائن .قطاعاهتا مع متط

يف ىذا الشأن تكييف كافة ادلوارد ادلادية و البشرية و التنظيمية مبا يشكل إمكانات خاصة رلتمعة لتطبيق و  
 تطوير سياسة اجلودة من جهة وحتسُت عملية االنتاج من جهة أخرى .

 .دارةلئلتفهم و استيعاب سياسة اجلودة على رتيع ادلستويات و مناصب العمل يشكل ضمان دائم 

فة الزامية للتطبيق الصارم لسياسة اجلودة و تتكفل االدارة بنشر رتيع ادلعلومات جتنيد كافة امكانات العمال بص
 اخلاصة مبخططات اجلودة.و النتائج 

ادلكلف باجلودة ادلعُت من طرف االدارة يتوفر على كل السلطات و عليو مسؤولية تنظيم التفتيش الداخلي 
 ول هبا و ضمان فعالية و تنمية سياسة اجلودة .حسب ادلقاييس ادلعم

تلتزم االدارة حسب قواعد نظام اجلودة بتسوية سريعة لكل ادلشاكل الناجتة عن تطبيق تدابَت نظام اجلودة و  
 كذلك يف حالة عجز اي مسؤول يف مباشرة مسؤوليتو على أي مستوى كان.
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ة اجلودة يف ادلؤسسة استنتاج االرادة اجلادة و الرؤية إذن نستطيع من خبلل قراءتنا دلا تنص عليو وثيقة سياس
 ادلستقبلية لنظام اجلودة مبا يربز اعتمادىا كخيار اسًتاتيجي طويل ادلدى رصدت لو رتيع االمكانات إلصلاحو

 رابعا: تنفيذ اسرتاتيجية اجلودة الشاملة 

ة فإهنا سخرت ذلا رتيع االمكانات و سعيا من ادلؤسسة لتطبيق االحسن و الفعال السًتاتيجية اجلودة الشامل
و كافة التنظيمات و اذلياكل ت االدارية و االنتاجية اذلك من خبلل العمل على توفَت و حتسُت العمليات وادلهار 

 التنظيمية يف ادلؤسسة فنجد أن ادلؤسسة :

رية ذلؤالء العمال دلتابعة  االداريُت و تكون االجتماعات شهعات دورية لعماذلا سواء ادلسؤولُتاجتما بإجراءتقوم 
تنفيذ االعمال و الطلبيات أما العمال التقنيُت و عمال الورشة فيجتمعون دوريا كل مع رئيس مصلحتو عادة 

صر و تقدًن تقارير عن ما مت عملو يف الورشة اما رؤساء ادلصاحل فيجتمعون كلما تكون ىناك تكون اسبوعيا حل
ة لتقييم العمل يف الطلبية السابقة و اعطاء التقارير وطرح العقبات و طلبية جديدة مع ادلسؤولُت يف ادلؤسس

  احللول ادلمكنة لعدم تكررىا 

   من جانب ادلوارد البشرية .أ 

وصقل خرباهتم و دعم النقص يف العمالة بتوظيف عمال جدد يف مناصب دائمة  قامت بتطوير مهارات موظفيها
رلمل التكوينات و  يف و ادلوارد ادلالية ادلسخرة لذلك وسنوضح اجلهودو اخرى مؤقتة على حسب احلاجة 

الًتبصات اليت قامت هبا ادلؤسسة لعماذلا بغية الوصول اذل احسن كفاءة يف التسيَت و االنتاج و تثمينا للقدرات 
 البشرية أيضا تقوم ادلؤسسة مبنح ادلكافآت و الًتقيات على حسب ادلنصب و االعمال ادلنجزة و اخلربة الطويلة

 للعمال 

قامت ادلؤسسة بدورات تعليمية تدريبية يف مسعاىا لبلرتقاء بأداء العاملُت طيلة السنوات ادلاضية حيث على فقد 
بإشراف اذليئة ادلختصة  14/02/2007-13سبيل ادلثال عقدت دورات حول إدارة قضايا اجملتمع يوم 

NIRWAY دج إضافة اذل تكوين 51480400 اذل غرداية وقد وصلت الكلفة ذلذا التكوين الذي مشل عاملُت
اذل  08ابن سينا وىران من  EGICعمال يف اطار زتاية االفراد ومعدات الشبكات االرضية بإشراف  ألربع
 دج 154080400بلغت تكلفتو  11/09/2007

فقد قامت ايضا بعدة دورات تكوينية نذكر على سبيل ادلثال منها دورة بعنوان القيادة  2008أما سنة 
 -24 منغرداية امتدت  VCSعمال اداريُت حتث اشراف  06لــ BSCسًتاتيجية للمؤسسات اال

دج اضافة لتكوين من نفس اجلهة ادلختصة بعنوان ادلراجعة 288900400بتكلفة قدرت حوارل  26/03/2008
 دج 112350400ـبتكلفة قدرت ب 08/03/2008 -06الداخلية لعاملُت ايام 
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االخرى مشتملة على عدد معترب من التكوينات نذكر منها التكوين الذي قامت  فقد كانت ىي 2009أما سنة 
عامل من مؤسسة  16حلوارل  12/01/2009 -11ايام  CHSعنابة حول الصحة والسبلمة  Besstezgosبو 

ALFAPIPE  دج إضافة اذل تكوين يف تشغيل و صيانة االنظمة 643500400وحدة غرداية بتكلفة
ابن سينا وىران بلغ تكلفة  EGICبرعاية  29/04/2009إذل 26عمال امتد من اذليدروليكية خلمس 

بتكلفة  05/08/2009اذل 01آليا من  03للورشة  APIدج  وتكوين آخر بعنوان 192600400
 -25ايام  EBITSدج، اضافة لدورة جملموعة عمال بعنوان الوعي باجلودة بإشراف 130005400

ه وىناك تكوينات أخرى قامت هبا ادلؤسسة مبساعدة ىيئات دولية دج ىذ187200400بتكلفة 27/04/2009
 لسبعة عمال على دفعتُت. UT2بفرنسا وىو تكوين واحلصول على شهادة  ISعلى غرار 

 دج 171300400عامل بتكلفة  13إضافة لتكوينات لتعليم اللغة االصلليزية بالغرفة التجارية بغرداية لـــ

 خرى دورات تكوينية نوجزىا يف اجلدول التارل:فقد مشلت ىي اال 2010أما سنة 

 (: الدورات التكوينية اليت قامت هبا ادلؤسسةIII.1اجلدول رقم )

عدد اليد العاملة  تاريخ التكوين ادلوضوع زلل التكوين اذليئات ادلختصة
 ادلكونة

تكاليف حتملتها 
 ادلؤسسة 

EGIC  ابن
 سيناء

 تكوين حول آليات للورشة
 PCباحملاكاة بـــ

17- 
21/01/2010 

 دج130005,00 03

CSC عنابة 

 

تكوين استدراكي حول التصوير 
 باألشعة

10- 
14/01/2010 

 دج994190,00 03

تكوين استدراكي حول ادلوجة 
 فوق الصوتية

10- 
14/01/2010 

04 

Besstergos 

 

التدريب على االسعافات االولية 
 ومكافحة احلرائق

23- 
25/01/2010 

 دج232904,00 12

التدريب على االسعافات االولية 
 ومكافحة احلرائق

26- 
28/01/2010 

12 

 ادلصدر : من إعداد الطالب بناء على معلومات من ادارة ادلوارد البشرية
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نبلحظ من خبلل العرض السابق دلختلف التكوينات و الدورات التكوينية للعمال يف السنوات االخَتة على 
يربز االىتمام بالتحسُت ادلستمر جبودة ادلهارات و القدرات البشرية إصافة اذل  االجتاه العام للمؤسسة الذي

تكوينات خاصة بالثقافة و اخللفيات التنظيمية و االنتاجية وىو االمر الذي يربز ويوضح االسًتاتيجية طويلة 
من رلاهبة التحديات االمد للمؤسسة من جهة و الوضعية اجليدة لعمال ادلؤسسة حاليا ويف ادلستقبل شلا ؽلكنو 

ادلستقبلية ونرى ان ىذا االجتاه يكلف ادلؤسسة تكاليف كبَتة لكن ادلنتوج ادلنتظر من تلك التدريبات يربر حتمل 
 تلك النفقات.

ومن ناحية اخرى فإن ادلؤسسة تتبع رتلة من التحفيزات و ادلكافآت للعمال بغية نشر ثقافة اجلودة و التطبيق 
 جلودة الشاملة مبا ؽلثلو عنصر ادلكافأة من اثر على االداء و العمل وذلك من خبلل:االمثل السًتاتيجية ا

  الًتقية : حيث تكون على طريقتُت اما الًتقية يف نفس ادلنصب إذا كان ذلك متاحا لتحسُت االداء أو
الًتقية يف حالة حصول منصب شاغر ذو تصنيف أعلى وىو ما يؤدي بالعامل للعمل االحسن 

 ردوديتو ذلك بغية منو الًتقية ادلذكورة سابقاوحتسُت م

  العبلوات: وىي كذلك تنقسم اذل عبلوات ادلردود الفردي هتدف لتدعيم ادلردود الفردي للشخص و
تدفع سنويا و حتسب على اساس مؤشرات منها حجم العمل ونوعيتو و االلتزام و االنضباط العام و 

قاعدي، و النوع الثاين ىو العبلوات ذات ادلردود من االجر ال % 20تصل ىذه العبلوات لنسبة 
اجلماعي وهتدف اذل تثبيت االنتاجية تسدد شهريا وحتدد مبقاييس بقرار داخلي للمؤسسة أما عبلوة 

ادلردودية السنوية فهي تدفع يف حالة وجود فائض يف ادليزانية ، اضافة لتكرؽلات لعماذلا القدامى 
دج اذل ميدالية برونزية دتنح مبوجبها 30000بية دتنح عليها تصنف على اساس ميداليات من الذى

 دج .10000

تبُت أن الدراسة اليت أجريت على  (1)ويف دراسة اجراىا طالب ماجيستَت على ثقافة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة
ق اجلودة من العينة ادلدروسة يدرك وعلى قناعة بان تطبي %82ن معظمهم بنسبة بأعينة معتربة من ادلسؤولُت 

 الشاملة سيؤدي اذل نتائج اغلابية على االداء يف ادلؤسسة.

من العينة يدركون وعلى دراية كافية مبفهوم اجلودة الشاملة و  %60هرت الدراسة أن ظلا نسبتو حوارل وايضا اظ
 رلمل العمال الذين وظفوا حديثا.مبادئها اما النسبة االخرى اليت ال تدرك ىذا ادلفهوم فبلهنا 

من العينة يعتربون رلال اجلودة احملور الرئيسي للمؤسسة على ادلدى  %57.3حُت اظهرت الدراسة أن نسبة  يف
 ادلتوسط و الطويل للحفاظ على مركزىا التنافسي و حتسُت السمعة الطيبة عن ادلؤسسة 

                                                             
 165-161 ص ص، 2010، علماوي ازتد، دور الثقافة التنظيمية يف تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة االقتصادية، مذكرة ماجيستَت، ورقلة - 1
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أظهرت بأن نسبة ومن الناحية االسًتاتيجية للمؤسسة ورؤية ادلسؤولُت للجودة من ىذا اجلانب فإن الدراسة 
من العينة ادلدروسة يعتربون اسًتاتيجية اجلودة الشاملة عامبل لنجاح ادلؤسسة و ىو ايضا ما يدعمو رأينا  75%

اخلاص نظرا دلقابليت الشخصية لبعض االطارات يف ادلؤسسة من عمال اداريُت وعمال ورشات اضافة لرئيس 
دلقاييس الدولية للجودة من االولويات االساسية للمؤسسة مصلحة الرقابة على اجلودة الذين يعتربون تطبيق ا

 لكسب عمبلء جدد و رفع الثقة لدى العمبلء احلاليُت .

أما من جانب دراسة شكاوي العمبلء ازاء ادلنتج فان اغلب الشكاوى تكون عادة عن تأخَتات بسيطة يف 
مشهود لو باجلودة و النوعية وىو ما أكدتو إن منتج ادلؤسسة التسليم أو الشحن ليس اال اما من ناحية اجلودة ف

 (.01رقم  )انظر ادللحق 2002طلبية سنة  إلنتاجلدى تعاقدىا مع ادلؤسسة  bechtelالشركة الدولية 

 دارية:من الناحية التسيريية و اإل .ب 

ء جراتقوم مصلحة الرقابة على التسيَت يف ادلؤسسة بتجميع تقارير دورية عن نشاط رتيع ادلصاحل و تقوم بإ 
يف اي طلبية و تكون ىذه الدراسات معدة لتقارن فيما بعد مع النشاط  دراسات تنبؤية للنشاط قبل البدء

الفعلي ادلقدم دلسؤول الرقابة على التسيَت يف شكل تقارير شهرية وبذلك تتابع عملية النشاط وكل العمليات 
قة التنبؤات و الدراسات االستشرافية للسوق مع وتقارن مبا كان سلطط ذلا من قبل شلا يبُت توجو ادلؤسسة دلطاب

النشاط الفعلي لقياس مدى التحسُت ادلستمر الذي تقوم بو ادلؤسسة وىو ما يؤكد االسًتاتيجية ادلطبقة يف 
  ادلؤسسة وىي اسًتاتيجية اجلودة الشاملة. 

 اإلبداع:وروح  من ناحية التكنولوجيا ادلستعملة .ج 

ئل و ادلعدات التقنية واجهزة االتصال يف عملها ففي رلال االدارة و ادلكاتب حدث الوساتعتمد ادلؤسسة على أ 
يف ادلؤسسة فإن ادلؤسسة تتوفر على شبكة ىاتف داخلي يسهل االتصال و سهولة ادلعلومات و القرارات بُت 

الت الرقابة ادلوظفُت و ادلسؤولُت و من ناحية االنتاج فإهنا تتوفر على معدات و آالت حديثة لئلنتاج خاصة ا
على اجلودة مثل اجهزة االشعة السينية الكتشاف عيوب االنتاج و أجهزة الضغط اذلوائي و ايضا أجهزة ادلوجات 

فوق الصوتية اضافة للرافعات اذليدروليكية  واجهزة التصوير االلية اليت تستخدم يف استخراج افبلم عن مرحلة 
العمبلء براية العملية بالكامل و صيانة االعطال وىي مبثابة  تلحيم االنبوب احللزوين تسمح دلراقب اجلودة و

 ضمان للعميل على جودة صنع ادلنتوج.

للمراقبة التلحيم االرل تعترب من أحدث ادلعدات اليت يعمل هبا جديدة  رقمية و تعتزم ادلؤسسة احلصول على االت
 . 2015القيام هبا يف آفاق يف ىذا اجملال وىو من ادلشاريع االستثمارية اليت تعتزم ادلؤسسة 
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ىذا من ناحية أما من ناحية االمان فان ادلؤسسة تلتزم بكل ادلقاييس الدولية يف ىذا اجملال و قد قامت بعقد 
عدة دورات تكوينية يف ىذا احملال لعماذلا بغية توعيتهم بإلزامية احًتام تلك االجراءات كما قامت ادلؤسسة 

 يع اضلاء ادلؤسسة للتذكَت جبانب السبلمة و االمان بإدراجها يف ملصقات توضع يف رت

اما من ناحية االبتكار و التجديد فعمال ادلؤسسة يقومون بإجراء بعض التحسينات على اآلالت و ادلعدات 
لتسهيل العمل مىت كان االمر يتطلب ذلك فقد قاموا على سبيل ادلثال بابتكار الة لتربيد االنابيب لدى خروجها 

الثانية بغية عمل الطبلء عليها إضافة اذل أن مصلحة االعبلم اآلرل تقوم بابتكار برامج لتحسُت سَت من الورشة 
العمل اضافة اذل برامج التسيَت االداري وبرامج خاصة مبصلحة ادلالية من طرق تسجيل و تدوين للميزانيات و 

 اليوميات بطرق الية و سهلة و بإشراف سلتص يف االعبلم اآلرل   

 الرقابة على أداء اجلودة و تقييم تنفيذ االسرتاتيجية   :اخامس

نستطيع القول بان ادلؤسسة تقوم بالرقابة على أداءىا من اجلودة بصفة مستمرة  سواء مراقبة داخلية من طرف 
ومراقبة كل مسؤول لسَت العمليات االدارية داخل دائرة مسؤوليتو و مرونتها مع  مراقب اجلودة على ادلنتوج

و ادلعهد األمريكي  ISOستجدات أو من ناحية الرقابة اخلارجية اليت تقوم هبا ىيئات مثل ىيئة التقييس الدولية ادل
تكون على  الداخلية الرقابةو  دلتابعة مدى انضباط ادلؤسسة بادلقاييس اليت منحت الشهادة مبوجبها، APIللبًتول 

 :ربزىا من خبلل مراحل االنتاج لرقابة نمراحل ل ةادلنتوج من طرف مراقب اجلودة الذي يقوم بعد

عينة من ادللفوفة الفوالذية وفحصها بواسطة  بأخذفحص ادلادة االولية : حيث يتم فحص ادلواد االولية  - أ
التحاليل و التجارب  إلجراءجهاز صويت أتوماتيكي دلراقبة اخللل يف ادلعدن مث اخد عينة اذل ادلخترب 

إضافة للتجارب الكيميائية ، ونشَت االلتواء و الصبلبة و مقاومة الضغط ادلخربية خلواص ادلعدن كادلد و 
اذل انو قبل أخد العينة من اللفافة احلديدية فإهنا تراقب بالعُت اجملردة إدا ما كانت صاحلة و ذلك برؤية 

ىذه بداية هناية اللفافة فقد تكون مفتوحة بذلك ترفض أو مائلة يف لفها عن ادلركز الحد جوانبها كل 
 العيوب مرفوضة يف اللفافة و نوضح يف اجلدول ادلوارل االختبارات الكيميائية على العينة كالتارل:

 تركيب ادلواد يف اللفافة احلديدية (:III.2اجلدول رقم )
 %نبتان %الفانديوم %النيوبيوم %الكربيت %الفوسفور  %ادلنغنيز %الفحم النوع

X42 0.28 1.25 0.04 0.05    
X46 0.30 1.35 0.04 0.05    
X52 0.28 1.25 0.04 0.05    
X56 0.26 1.35 0.04 0.05    
X60 0.26 1.35 0.04 0.05    
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X65 0.26 0.40 0.04 0.05 0.05 0.02 0.03 
X70 0.23 1.60 0.04 0.05 0.05 0.02  

 ادلصدر: مصلحة ادلخترب
على النتائج إذا كانت سلبية تلغى اللفافة من و بعد اجراء التجارب و التحاليل على العينة فإنو بناء 

عملية التصنيع و اذا كانت اغلابية تباشر يف عملية التصنيع و ىذا ما يوضح الصرامة يف جانب اجلودة 
 و الرقابة االولية على ادلادة االولية.

انابيب و يتم يف ىذه الورشة صنع االنبوب و ذلك بتحويل اللفافات احلديدية اذل : الورشة االوىل - ب
 حلزونية و تتم العملية عرب مراحل متتالية :

اذل آلة مت بررلتها على القطر احملدد دلقياس  (la bobineيتم ادخال ادللفوفة احلديدية ) -1
 االنبوب ادلراد انتاجو حيث تقوم اآللة بتلحيم الكًتوين داخلي و خارجي

تملة يف التلحيم او حىت يف بعد خروج االنبوب احللزوين تتم مراقبة العيوب و االخطاء احمل -2
ادلعدن وذلك بادلراقبة بالعُت اجملردة من طرف مساعد سلتص و يتم قطع جزء من االنبوب ليتم 

 اجراء التجارب ادلخربية عليو و معاينة جودة التلحيم و ادلعدن
و ىو جهاز يقوم  Radio Scopieيدعى  1Xؽلر االنبوب يف ىذه ادلرحلة جبهاز لؤلشعة  -3

 يف نوعية التلحيم و اليت دل تكتشفها العُت اجملردة العيوب احملتملةالخطاء و باكتشاف ا
و فيو ؽلبل االنبوب بادلاء  Hydrostatiqueمث يتم ادخال االنبوب يف جهاز لقياس الضغط  -4

وذلك جلعلو حتت ضغط معُت و يكون يف العادة وضعو يف ضغط يزيد بثلث الضغط الطبيعي 
)ادللحق  الواقع ذلك للتأكد من حتمل االنبوب للضغط العارلالذي سيخضع لو االنبوب يف 

  (03رقم 
حيث يقوم  Ultrasons (UT)ىا ؽلر االنبوب عرب جهاز االمواج فوق الصوتية دبع -5

باكتشاف العيوب ادلوجودة يف االنبوب )مكان التلحيم و نوعية احلديد ادلصنوع منو االنبوب( 
ذبذبات الصوت يف األنبوب بشكل عادي فهو  عن طريق ادلوجات فوق الصوتية فإذا مرت

يدل على سبلمة االنبوب من العيوب و اذا كان ىناك تذبذبات غَت عادية فانو يعاد تصنيع 
االنبوب من جديد بعد حتديد مكان العيب وجتدر االشارة اذل ان العمال الذين يعملون يف 

دتنح من  N2وى ثاين مست (UT)ىذا اجلهاز غلب ان يكونوا حاملُت لشهادة يف جهاز 
  APIمعهد 

حيث يتم  Radiographie (RT)يف ىذه ادلرحلة ؽلر االنبوب على جهاز تصوير شعاعي  -6
التقاط صور شعاعية الماكن التلحيم و بذلك تكتشف التصليحات اليت قام هبا ادللحمون و 

االشارة اذل إذا مت اكتشاف اي عيب فان االنبوب يرجع اذل التلجيم اليدوي مرة أخرى، وجتدر 
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 Chambreان القرار بقبول االنبوب او اعادتو اذل التلحيم اليدوي يكون يف غرفة تسمى 

Noir  حتت اشراف سلتص يكون حاصل على شهادةRT  مستوى ثاينN2  من ادلعهد
 APIاالمريكي للبًتول 

ارض بعدىا يتم تشفَت االنبوب يف مقدمتو وهنايتو ليتسٌت تلحيم االنابيب مع بعضها على  -7
 الواقع الحقا 

القطر  و ادلرحلة النهائية يف الورشة االوذل مراقبة االنبوب بالعُت اجملردة للتأكد من الطول، -8
 ليتوجو بعدىا اذل الورشة الثانية 

و ادلبلحظ من ىذه ادلراحل و العمليات الرقابة ادلستمرة سواء بواسطة االلة او بواسطة العنصر 
دلنتوج وىو ما يربز االعلية القصوى لعامل اجلودة االنتاجية اليت ىي البشري بغية التأكد من جودة ا

صلب عمل ادلؤسسة و االسًتاتيجية اليت توليها بالغ االعلية من اسًتاتيجيتها االرتالية للجودة 
 الشاملة

ة : و يتم فيها عمل التغليف اخلارجي لؤلنبوب بادلرور بعدم مراحل من العمليات و الرقابالورشة الثانية - ج
 :نلخصها كالتارل

 لنزع ادلياه و الصدأ  Chauffageؽلر االنبوب عرب جهاز مسخن  -1
حيث يتم سحق االنبوب مبادة خاصة لنزع الصدأ وتًتك  Grenaillageمث ؽلر بالة نزع الصدأ  -2

 .ىذه ادلادة على االنبوب أثار صغَتة يف ادلعدن تسهل فيما بعد تغليفو
كخطوة   Epoxy poudreة الكًتونية تقوم بتغليفو مبادة يف ىذه ادلرجلة ؽلر االنبوب عرب آل -3

اليت  Polyéthylèneاليت تسهل لصق مادة  Adhésifأوذل مث تليها وضع مادة الصقة ىي 
  .توضع كآخر خطوة

يربد االنبوب مث ؽلر عرب جهاز كاشف دلبلحظة ما إذا كان ىناك ثقوب او عيب يف التغليف  -4
 .لكهربائيةتتم ىذه ادلبلحظة بواسطة الشحن ا

قطٍع  كلغ يف40كلغ اذل 20يتم يف ادلرحلة االخَتة قياس شدة لصق الغبلف بوضع اوزان من  -5
 .سم يف الدقيقة1تقاس سرعة نزع الغبلف حبيث غلب ان ال تتجاوز و  اخلارجي الغبلف من

تفاعلو مع ادلواد اليت و اليت يتم فيها طبلء االنبوب من الداخل مبادة معينة دتنع فيما بعد  : الورشة الثالثة -د
 ينقلها االنبوب ويتم ذلك بعدم مراحل نوضحها كالتارل:

ؽلر االنبوب من الة تسخُت من الداخل لنزع البلل و الة نزع الصدأ كما حدث يف الورشة الثانية لكن  -1
 .الفرق ان العملية ىنا تكون من داخل االنبوب
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حسب نوعية استعمال االنبوب فإذا كان موجو لنقل لي الذي يتم على ؽلر االنبوب عرب الة للطبلء الداخ -2
 .الغاز يكون الطبلء فيو أقل من الطبلء يف االنبوب ادلعد لنقل ادلياه الذي يكون فيو السمك اكرب

  .مث ؽلر االنبوب بعد الطبلء بآلة خاصة دلراقبة مسك الطبلء -3
)طول،  ة و مقاييس االنبوبمث يف آخر مرحلة توضع على االنبوب ادلعلومات اخلاصة بعبلمة ادلؤسس -4

 .وزن، قطر، وجهة االنبوب( ليتم وضعو يف مستودع خاص بالشحن

 (04 و نستطيع تلخيص ادلراحل السابقة يف ادلخطط ) أنظر ادللحق

و جتدر االشارة ىنا أن ادلراقبة للمنتوج وسَت عملية االنتاج و جودتو تكون حتت اشراف مراقبُت من عمال 
بُت من ادلؤسسة اليت تطلب االنابيب و تستمر ىذه الرقابة حىت عملية الشحن من طرف  ادلؤسسة اضافة دلراق

كبل الطرفُت للمراقبة شلا يوضح الصرامة و التأكيد الذي توليو ادلؤسسة للجودة الشاملة من خبلل تلبية 
م للرقابة ادليدانية على رغبات العمبلء بكل شروطهم ورغباهتم اليت يطلبونو يف ادلنتوج اضافة اذل اتاحة اجملال ذل

 عملية االنتاج وصوال اذل الشحن. 

أما من ناحية التقييم و ادلراجعة فادلؤسسة تقوم بإعداد التقارير السنوية و الدورية على ما اصلز من مشاريعها 
ادلخططة و ما دل ينجز وحتاول اغلاد احللول دلختلف االخطاء واالضلرافات عن مسار االنتاج للمؤسسة لكن 
ال يوجد حلد االن جهاز لدى ادلؤسسة لدراسة السوق و اعداد التنبؤات ادلستقبلية عن االنتاج و ادلنافسُت 

ذلك كون ادلؤسسة تنشط يف السوق الوطٍت لوحدىا والن ىذا اجملال ال يزال قيد التجربة يف مؤسساتنا  
 الوطنية العمومية.

ليت تسهل على االدارة إجراءات الرقابة على االداء للتأكد الربامج و ادلوازنات و ا بإجراءلكن ادلؤسسة تقوم 
صول اذل النتائج ادلخططة وتتم ىذه ادلقارنة بناء على تقارير من ان ما خطط لو نفذ يف الواقع ومكن من الو 

يقدمها نظام ادلعلومات بادلؤسسة و الذي يعد تقارير بالنتائج ادلقدرة و احملققة لكافة االنشطة  االنتاجية و 
 .العمليات االدارية ادلخططة
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 اعتماد وتطبيق نظام اجلودة يف ادلؤسسة ادلطلب الثاين:

ذلا  االسًتاتيجي الذي تنتهجو ادلؤسسة ال يتماشى اال مع اعتماد ادلؤسسة على نظام يوفر ويتيح كون التوجو
 مقاييس للجودة تتطابق و ادلواصفات الدوليةكان التوجو لتقدًن معايَت و  لذا متطلبات التحسُت ادلستمر

ISO .وقد كان ىذا التوجو تدعمو عدة اىداف تسعى ادلؤسسة لتحقيقها 

 فع اعتماد نظام للجودة يف ادلؤسسةأسباب ودوا .أ 
يف ظل التغَتات االقتصادية احمللية من سياسة االنفتاح االقتصادي الذي توليو الدولة بالغ االعلية إضافة 

اذل التغَتات و التحوالت الدولية اليت كرست مفهوم غزو االسواق ينطلق من توليفة أعلى جودة/أقل 
امل و التأقلم مع تلك التغَتات و التحوالت للحفاظ على موقعها االسعار شلا جعل ادلؤسسة حتاول التع

التنافسي يف السوق احمللي و زلاولة اغلاد منافد للسوق االجنيب ذلذا حاولت الًتكيز يف البدا على اجلودة 
جعلت ادلؤسسة وسنربز اىم الدوافع و االسباب اليت  ISOاالعلى و اليت تفرض تطبيق ادلقاييس الدولية 

 نظام اجلودة غي العناصر التالية:تطبق 
لقد جعلت الشركة الوطنية سوناطراك و اليت تعترب العميل الرئيسي للمؤسسة احلصول على شهادة  -1

ISO  كحد اقصى للمؤسسة للحصول   2002الشرط االساسي للتعامل مع ادلؤسسة وحددت سنة
 .على الشهادة

كلم والذي تقوم بو 456ـ در مسافتو بو الذي تق ISGالرغبة يف احلصول على مشروع عُت صاحل  -2
 كلم ) أنظر ادللحق115و اليت حتصلت ادلؤسسة منو على امتياز اصلاز  Bechtelالشركة الدولية 

 .(01رقم 
تتوافر على نظام اجلودة ذلذا كان لزاما على الرغبة يف الدخول مع شراكات مع مؤسسات اجنبية  -3

  .اليزوادلؤسسة توفَت ىذا النظام الذي يتطابق مع ا
أصبحت شهادة االيزو اليوم ىي التأشَتة اليت تتيح الدخول اذل االسواق العادلية وولوج ادلنافسة  -4

  .الدولية
رغبة ادلؤسسة يف دعم ثقة عمبلءىا احلاليُت وزلاولة كسب متعاملُت جدد من خبلل السمعة اجليدة  -5

 .دلنتجها وتطابقو و ادلقاييس الدولية
  .التكاليف للحفاظ على الوضع التنافسي اجليد ذلا يف السوق احملليزلاولة ادلؤسسة كسب ميزة  -6

 أهداف تطبيق نظام اجلودة يف ادلؤسسة .ب 
و  ISO 9001 تسعى ادلؤسسة لتحقيقها من وراء تطبيق لنظام للجودة يتوافق مع كانت الغاية اليت

API 5L :رلموعة من االىداف و الغايات نوجزىا يف التارل 
 .ُت االفراد يف ادلؤسسةنشر ثقافة اجلودة ب -1
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 .التجنيد اجلماعي للموارد البشرية من اجل التطبيق االمثل لنظام اجلودة يف ادلؤسسة -2
  .توزيع مسؤولية اجلودة على كافة االفراد العملُت يف ادلؤسسة و ليس على مصلحة بعينها -3
بية يف ىيئات دولية ادلساعلة يف تطوير وتنمية قدرات ومهارات العمال من خبلل القيان بربامج تدري -4

  .متخصصة يف ىذا اجملال
القيام بعمليات ادلراجعة اليت تقوم بعمليات تقييم للنظام و ادلوارد وبالتارل تقوم بالتقليل من اذلدر  -5

 .يف ادلوارد وتتيح تنظيم العمل بشكل افضل
 مراحل تطبيق نظام اجلودة يف ادلؤسسة .ج 

و  تتبلءمحتقيق اجلودة الشاملة جلميع عملياهتا و اليت بتوجو ادلؤسسة العتماد اسًتاتيجية هتدف اذل 
و اليت تعترب اخلطوة االوذل لتطبيق اسًتاتيجية اجلودة الشاملة قامت  ISO 9000تتطابق مع مواصفات 

 ادلؤسسة باتباع ادلراحل التالية لتطبيق نظام اجلودة:
  مرحلة التخطيط والتحضري -1

للجمعية مبؤسسة  اجتماعإذ مت انعقاد  2000جوان ة اذل غاي 1998دتتد ىذه ادلرحلة من جوان 
SIDER  ضمت : 1998بعنابة يف جوان 
 مدير ادلؤسسة 
  ادلسؤول االول عن اجلودة 
 مسؤول نقايب شلثل للعمال 
  مسؤول من شركةBENDER  االدلانية باعتبارىا اجلهة االستشارية اليت قدمت للمؤسسة

 العملية بنجاح  كافة ادلعلومات و االجراءات البلزمة لسَت
 ُت من مؤسسة مسؤولSIDER بعنابة 
  استدعاء ثبلثة اطارات من ادلؤسسة يتمثلون يف )مسؤول االنتاج، مسؤول الصيانة، مسؤول

 التسويق (

بعد الدراسة و التحليل لكافة االمكانات و ادلؤىبلت ادلادية و البشرية و ادلالية للمؤسسة و اليت 
و  ISO 9000، أختذ قرار بعملية البدء يف التحضَت للتوافق مع تؤىلها للتطبيق االمثل للنظام

API 5L  
و  ALFAPIPEويعد ىذ االجتماع نقطة االنطبلقة لتطبيق نظام اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة 

فبعد ىذا االجتماع ىو أيضا النقطة االوذل لبداية التنفيذ الفعلي السًتاتيجية اجلودة الشاملة 
ا مبسؤولية انشاء نظام للجودة يف ادلؤسسة و نشر ثقافة اجلودة بُت العمال و التزمت االدارة العلي

تكريس مبدأ اجلودة الشاملة على كافة ادلستويات، حيث يعترب االلتزام الذي حددتو االدارة 
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على عاتقها الشرط االساسي الذي حدده رواد اجلودة الشاملة للتحول لنظام اجلودة الشاملة ، 
 لتزام يف مقدمة العشرين بندا اليت تغطيها مواصفة االيزو العادلية.كما يأيت ىذا اال

بعد ذلك قامت ادلؤسسة بعملية جرد و تقدير لكل شلتلكاهتا ادلادية و حتديد قدراهتا البشرية و  
التنظيمية وحتديد نقاط الضعف ونقاط القوة اليت دتتلكها ادلؤسسة، وتدعيما ذلذه االجراءات و 

 BENDERبعض االطارات اذل شركة  بإرسالذلذا النظام قامت  إلطاراهتا زلاولة فهم افضل
 .اجملال جملاهبة التحديات اجلديدةاالدلانية الكتساب مزيد من ادلهرات و اخلربات يف ىذا 

 مرحلة التوافق و احلصول على الشهادة -2
جلهة حيث قامت ادلؤسسة باختيار ا 2001اذل جانفي  2000وامتدت ىذه ادلرحلة من جوان 

 APIادلاضلة للشهادة للقيام بعملية التسجيل كخطوة أوذل، وكان اختيار ادلعهد االمريكي للبًتول 
 للتسجيل فيو لؤلسباب التالية:

 ألهنا ىيئة معًتف هبا عادليا يف قطاع احملروقات 
 لبساطة ووضوح معايَتىا مقارنة بادلعايَت االوروبية 

بتحديد أىداف و سياسة ادلؤسسة وكذا البدء يف  2000مدير ادلؤسسة يف جوان بعد ذلك قام  
، حيث مت استدعاء رتيع اطارات  ISO 9000تنفيذ برامج اجلودة الشاملة الذي يتوافق مع 

عامبل ليقم مدير ادلؤسسة  30وعمال ادلؤسسة اذل قاعة االجتماعات على شكل فرق تظم حوارل 
الغايات ادلرجوة منو و االستماع لنقاشات وآراء  ومسؤول اجلودة بتوعية العمال هبذا النظام اجلديد و

العمال حول ىذا النظام وآفاقو و سبل تطبيقو لتكون االسًتاتيجية ادلتبعة يف رلال اجلودة مفهومة و 
 مستوعبة من رتيع ادلستويات و يساعلوا بإغلابية يف تطبيقها و الوصول لغاياهتا.

بغية حتسيس  Manuel Qualitéبوضع دليل للجودة بتطبيق النظام قامت ادلؤسسة وللمباشرة      
 أفرادىا بالعمل اجلماعي وتوضيح مسؤولية كل عامل يف تطبيق نظام اجلودة الشاملة .

و  Procédures Généralالعامة  لئلجراءاتمث يف مرحلة اخرى قامت ادلؤسسة بتحضَت دليل 
( تقوم Conseil de Direction de Unité) CDUلتسهيل ذلك مت تكوين جلنة عمل 

مسؤول بكتابة اجراءات  حيث يكلف كلباالجتماع اسبوعيا دلختلف رؤساء ادلصاحل و االقسام 
 .سَت العمل ادلوجو اليو بتوجيو من مسؤول اجلودةالوظائف و 

ادلنتج الذي تنتجو ادلؤسسة كان لزاما على ادلؤسسة االىتمام بالتكنولوجيا ادلستعملة اليت  ألعليةونظرا 
، لذلك ركزت ادلؤسسة ور العادلي احلاصل يف ىذا القطاعتكون متطورة متماشية مع التطغلب ان 
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على العنصر البشري ادلؤىل للتحكم يف ىذه التكنولوجيا فقامت بدورات تدريبية للتحسُت من 
اليت دتلك خربة و مهارات كبَتة يف   HOCHمهارات عماذلا و ذلك بالتعاون مع الشركة االدلانية 

 ال.ىذا اجمل

حيث اىتمت ادلؤسسة بتدريب عماذلا على التعامل مع االجهزة و اآلالت احلديثة يف االنتاج مثل 
جهاز ادلوجات فوق الصوتية و التصوير باألشعة و قد حرصت على الًتكيز على الطرق و االساليب 

 العلمية احلديثة للعمل اجلماعي حلل ادلشكبلت وىو مبدأ من مبادئ اجلودة الشاملة .

عمل دلتابعة ومراقبة االداء بادلؤسسة وىذه اللجنة  ةنبتشكيل جل يف مرحلة اخرى قامت ادلؤسسة
يف ادلؤسسة ) االدارة التجارية، االدارة االنتاجية، ادارة التموين،  االداراتمكونة بعضوية من كافة 

م ادلهام على كافة ، تقوم بتسيَت االعمال و تقسي( إضافة للمسؤول عن اجلودةأدارة ادلوارد البشرية
االدارات يف ادلؤسسة و ادلسؤوليات كل حسب منصبو و التدرج يف ادلسؤولية، جتتمع مرة يف االسبوع 

لتناقش ما مت التوصل اليو و ادلشاكل ادلعيقة و تقدًن احللول و مقارنة ما مت التوصل اليو مبا كان 
 سلططا.

ية التحسُت يف اجلودة و االداء العام تتوغلا دلا قامت بو ادلؤسسة من عمليات و نشاطات بغ
)انظر  1994نسخة  ISO 9001على شهادة  2001جانفي  02لنشاطها فقد حتصلت يوم 

( ، ويف نفس السنة حتصلت ادلؤسسة على شهادة اجلودة يف ادلنتوج الذي تنتجو ) 05رقم  ادللحق
 (06رقم  ) انظر ادللحق API 5Lاالنابيب احللزونية( 

 لتوافق )ادلتابعة(مرحلة ما بعد ا -3
انطبلقا من تنفيذ اسًتاتيجية اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة فإهنا تستمر يف التحسُت و التوافق مع 
ادلواصفات القياسية للجودة و احلصول على رتيع االصدارات ادلتاحة ذلذه الشهادات يف اطار 

ؤسسة تستقبل ادلراجع الذي استمرارية االداء اجليد و الفعالية يف االنتاج  بذلك فقد اصبحت ادل
 يرسلو ادلعهد االمريكي للبًتول سنويا دلتابعة التحسُت يف زلاالت اجلودة الشاملة ومراقبة مدى 

تطبيق ادلواصفات اليت منحت ألجلها الشهادات، حيث يقوم ادلراقب مبراقبة كل التفاصيل الصغَتة 
و دلسها، فغذا الحظ شيئا ال تنص  يف ادلؤسسة ليعد تقريره حول رتيع ادلبلحظات اليت شاىدىا

لتنبيو عليو ادلواصفة يتم التنبيو عليو اوال قبل سحب الشهادة ، وتتم كشف ادلبلحظات اليت مت ا
 ، ونوجز الزيارات اليت قام هبا ادلراقب للمؤسسة يف التارل:عليها يف الزيارة البلحقة

  مبراجعة رتيع ىياكل  بزيارة للمؤسسة، حيث قام 30/05/2003قام مراجع اجلودة يف
ادلؤسسة ومنشآهتا و الن ادلؤسسة كانت حتافظ على كل ادلواصفات و تنتهج  اسًتاتيجية 
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وذلك بتاريخ  2000اصدار  ISO 9001التحسُت ادلستمر فقد مت منحها شهادة 
مت منحها شهادة جودة  02/01/2004( ويف 07رقم  ) أنظر ادللحق 18/08/2003

 (08رقم  لحقادلنتوج ايضا ) انظر ادل
  قام مراجع اجلودة بزيارة نتج عنها مبلحظات و تقرير اغلايب مكن  28/04/2004يف

 ادلؤسسة من احملافظة على الشهادة ادلمنوحة ذلا.
  زيارة مراجع اجلودة و تسجيل مبلحظاتو اليت كانت اغلابية و  13/04/2005ومت ايضا يف

ما يوضح النهج االسًتاتيجي الذي هبذا حافظت على استمرارية سريان الشهادة و ىو 
 تنتهجو ادلؤسسة من التحسُت ادلستمر يف رتيع عملياهتا يف رلال اجلودة الشاملة.

  قام مراجع اجلودة ادلبعوث من ادلعهد االمريكي للبًتول  29/06/2006ويفAPI  بزيارة
دلواصفة مع قدم من خبلذلا تقريرا يفيد بتوافق نشاطات ادلؤسسة مع ادلعايَت احملددة يف ا

 API، لتحصل بعد ىذه الزيارة ادلؤسسة على شهادة للتداركبعض ادلبلحظات ادلقدمة 

5L  ( 09رقم  )انظر ادللحق 02/01/2007ادلختصة بادلعايَت الدولية لصنع االنبوب يوم
وىو ما يؤكد على اسًتاتيجية اجلودة الشاملة ادلطبقة من طرف ادلؤسسة يف االنتاج و صنع 

 تحصل منها على ىذه الشهادة .االنبوب لت
  قام مراجع اجلودة ادلبعوث من ادلعهد االمريكي للبًتول  28/03/2007يفAPI  بزيارة

للمؤسسة للتأكد من تطبيق ادلبلحظات اليت سجلها يف آخر زيارة لو و مدى التحسُت و 
 سها.التطابق لنشاطات ادلؤسسة مع ادلواصفة ليسجل كل ادلبلحظات و ادلشاىدات اليت دل

  قام ادلراجع للجودة بزيارة للمؤسسة نتج عنها مبلحظات اغلابية عن  13/02/2008يف
ادلؤسسة وعملياهتا و توافقها مع ادلعايَت الدولية كللت حبصول ادلؤسسة على شهادتُت 

 ISO/TS 29001ىي شهادة  APIلنظام اجلودة من طرف ادلعهد االمريكي للبًتول 
( 11رقم  ) أنظر ادللحق API Spécification Q1دة ( و شها10رقم  )أنظر ادللحق

وىذا يبُت التوجو طويل ادلدى الذي تسَت عليو ادلؤسسة يف رلال  14/07/2008بتاريخ 
 اجلودة و ادلعايَت الدولية القياسية 

  قام مراجع اجلودة زيارة ادلؤسسة وتدوين كل ادلبلحظات حول اذلياكل  25/06/2009ويف
ت ادلنتهجة يف ادلؤسسة ليتم منح ادلؤسسة على غرار ىذه الزيارة و ادلنشآت و العمليا

( وشهادة ادلعهد االمريكي 12رقم  ) انظر ادللحق 2008اصدار  ISO 9001شهادة 
  27/07/2009( يوم 13رقم  ) أنظر ادللحق  API 5Lللبًتول 

  ا كان ليدون مبلحظاتو و يكتب تقرير  2011وقد قام مراجع اجلودة بزيارة للمؤسسة يف
 ISOجتديد لشهاداهتا ادلمنوحة ذلا سابقا اغلابيا للمؤسسة لتتحصل بعد ىذا التقرير على 
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( و شهاديت ادلعهد االمريكي للبًتول 14رقم  ) أنظر ادللحق 2008نسخة  9001
ISO/TS 29001 ( و 15رقم  ) أنظر ادللحقAPI Spécification Q1  أنظر(

 .14/07/2011( ذلك يوم 16رقم  ادللحق
كل ىذه الزيارات و التقارير اليت اعدىا مراقبون سلتصون يف رلال اجلودة و ادلواصفات 

العادلية و اليت كانت يف مصلحة ادلؤسسة وىو ما يؤكده منح الشهادات ادلذكورة سابقا إظلا 
يربز االسًتاتيجية اليت تتبناىا ادلؤسسة و التوجو طويل ادلدى الذي تسَت عليو و ىو 

جلودة الشاملة لضمان التحسُت ادلستمر يف نشاطات ادلؤسسة و عملياهتا و  اسًتاتيجية ا
كذلك ضمان سريان الشهادات ادلمنوحة ذلا شلا يساعد ادلؤسسة على تسويق منتوجاهتا 

على ادلستوى احمللي و حىت الدورل والقدرة على ادلنافسة يف رلال اجلودة و يبقى عليها فقط 
 ف النقل و اجلمركة.الًتكيز على التخفيض يف تكالي
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 ادلبحث الثالث: دراسة وحتليل مؤشرات االداء و التنافسية للمؤسسة

لضمان ثقة عمبلء ادلؤسسة و احلصول على عمبلء جدد و الدخول يف شراكات اجنبية قامت ادلؤسسة باتباع 
ادلفروضة لئلنتاج و التسيَت و ىي اسًتاتيجية تسمح ذلا بالتأقلم مع ادلتغَتات الدولية و ادلقاييس الدولية 

 اسًتاتيجية اجلودة الشاملة ذلذا سوف ضلاول حتليل و تشخيص االداء و التنافسية يف ظل ىذه االسًتاتيجية.

      حتليل مؤشرات االداء يف ادلؤسسة ادلطلب االول: 

من خبلل حساب  -ة الشاملةاسًتاتيجية اجلود -سوف نقوم بقياس أداء ادلؤسسة وفعالية االسًتاتيجية ادلتبعة 
على مدى سنوات لتتبع النمو التغَتات على  وحتليل مؤشرات تساعد على التحليل و التشخيص ألداء ادلؤسسة

 .االداء 

 االنتاجية: .أ 

حيث نستطيع قياس االنتاجية الكلية لعوامل االنتاج من خبلل العبلقة ) القيمة ادلضافة/ تكاليف عوامل 
اجلدول التارل الذي يبُت تطور مؤشرات االنتاجية للمؤسسة خبلل تطبيقها و اتباعها االنتاج( و سنوجزىا يف 

 .2010اذل  2006السًتاتيجية اجلودة الشاملة خبلل الفًتة 

 ية لعوامل اإلنتاج ومعدالت منوها: نسب االنتاج (III.3رقم ) لدو اجل

 2010 2009 2008 2007 2006 البيانات

 8349306180,61 2622583792,8 585850373,1 956592482,91 509215022,86 القيمة ادلضافة

 37830196543,56 95134593330,55 59250113726,31 58629690077,55 4236095130,13 تكاليف االنتاج

االنتاجية الكلية 
 لعوامل االنتاج

0,12 0,02 0,01 0,03 0, 22 

 7,15 1.7 (0.375) (0.86) ------ معدل النمو

واد تكاليف ادل
 ادلستهلكة

3501527780,87 5042956246,73 2674016223,03 7811599135,56 3689642752.31 

انتاجية ادلواد 
 ادلستهلكة 

0.14 0.19 0.22 0.33 2,26 
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 978454408.4 866093741.16 562280842.06 529148106.35 385969762.63 تكاليف العمال

انتاجية تكاليف 
 العمال

1.31 1.8 0.1 0.3 8.53 

 543 496 881 509 882 عدد العمال

 15376254,48 5287467,32 664983,40 1879356,55 577341,30 انتاجية العمال

معدل التغري يف 
 إنتاجية العمال

---- 2.25 (0.64) 6.95 2 

 : من إعداد الطالب بناء على جداول حسابات نتائج للمؤسسةادلصدر

 سنة يف دج 0412 من للدينار ؤسسةادل إنفاق عن ينتج نكا ما ارتفاع اجلدول خبلل من يبلحظ

 جارية بأسعار للعوامل الكلية اإلنتاجية مؤشر تطور  التارل الشكل ويورد، 2010 سنة يف دج 22 ,0 إذل 2006
 الدراسة سنوات خبلل ادلؤسسة يف

 : تطور االنتاجية الكلية للعوامل االنتاجية  (III.2رقم ) الشكل

 
 ادلصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات جدول حسابات النتائج للمؤسسة

 ادلواد إنتاجية سارت وقد. والعمال للمواد اجلزئية باإلنتاجية االستدالل مت ادلؤشر أسباب عن البحث إطار ويف 
 يوردحيث  2426اذل  2010لتصل سنة  2006سنة  0414فبلغت انتاجية ادلواد ادلستهلكة  االجتاه نفس يف

 .اإلنتاجية مؤشر تطور  التارل الشكل
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 : تطور انتاجية ادلواد ادلستهلكة (III.3رقم ) الشكل

  
 ادلصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات جدول حسابات النتائج للمؤسسة

 كمية خلفض نتيجة 2009و  2008 سنة يف ضتاطلف فقد العمل ساعات أو تكاليف إلنتاجية بالنسبة أما
 إنتاجية اطلفاض إذلنتيجة الدورات التكوينية و ادلنح ما أدى  العمال تكاليف ارتفاع مع 2008 سنة يف اإلنتاج

 إذل 2007 سنة ارتفعت 2006 سنة يف دج1431 العمل من ساعة عن ينتج كان أن فبعد العمل، ساعات
نظرا الطلفاض حجم الطلبيات يف ىذه السنة شلا أثر على االنتاجية،  2008 سنة دج0.1 لتنخفض اذل دج 1.8

 8453اذل لتصل 2010رى اذل االرتفاع سنة لتعود مرة أخ 043لتصل  2009ارتفعت بنسبة طفيفة سنة  مث
 . (01رقم  ) أنظر ادللحقبسب زيادة ادلشاريع و الطلبيات اليت قامت هبا ادلؤسسة 

 يف ادلؤسسة نتاجية تكاليف العمال: تطور ا(III.4رقم ) الشكل

 
 ادلصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات جدول حسابات النتائج للمؤسسة

 بقيمة الناتج يف 2006 سنة يف يساىم كان أن فبعدادلؤسسة ، يف العامل إنتاجية مستوى ارتفاع ويبلحظ
 مساعلة تقدر وأصبحت دج15376254448لتصل اذل  2010 ةسن يف إنتاجيتو ارتفعت دج،577341430
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 يف الزيادة إذل العامل إنتاجية يف االرتفاع أسباب وترجع دج15376254448 قيمتو ما الناتج يف الواحد العامل
 (III.5رقم )وىو ما يوضحو الشكل  .2010سنة  ؤسسةادل عمال عدد يف طفيف طلفاضا مع ادلضافة القيمة

 : تطور انتاجية العمال   (III.5رقم ) الشكل

 
 للمؤسسة النتائج حسابات جدول معطيات على بناء الطالب إعداد من: ادلصدر

 مؤشرات االنتاج: .ب 

عديدة مثل تطور القيمة ادلضافة و نسب حتقيق االنتاج ادلخطط واستغبلل الطاقة االنتاجية  و ىي مؤشرات
يف التخطيط و التنفيذ  تفيد معرفة نسب التطور و الفعالية  نتاج ادلخطط ألهناوسندرس نسبة حتقيق اال

دعائم  نى كلما دل على التخطيط و التنبؤ اجليد الذي ىو معلفكلما كانت النسبة اللخطط االنتاجية 
 2010اذل 2007 ؤشر من خبلل اجلدول التارل لسنوات منادل ىذا ربزون اسًتاتيجية اجلودة الشاملة 

 للمؤسسة  االنتاج ادلخطط: نسب االنتاج ادلتحقق اىل (III.4رقم ) لدو اجل

 2010 2009 2008 2007 البيانات

االنتاج ادلخطط 
 )كلم(

290653 192500 273210 230 000 

االنتاج الفعلي 
 )كلم(

140085 71639 213314 121 332 

نسبة حتقق 
 االنتاج

48.2% 37.21% 78.07% 53 % 
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 الطالب بناء على معلومات من ادارة االنتاج و الربرلة ادلصدر: من إعداد

حيث نبلحظ من اجلدول ان حجم االنتاج يزيد من سنة ألخرى و بادلقابل ايضا نسبة حتقق االنتاج الفعلي 
وجبهود التحسُت ادلستمر يف ادلؤسسة و  %48.2ال تتعدى  2007يف حتسن مستمر  فقد كانت سنة 

ة اليت هتدف اذل التخطيط اجليد و الدقيق إلنتاج ادلؤسسة بناء على ادلشاريع اسًتاتيجيتها للجودة الشامل
ىذا و  %78.07اذل  2009ادلعروضة و البيئة اخلارجية لتصل نسبة االنتاج الفعلي ادلتحقق من ادلخطط سنة 

لنسبة إال ان اراجع اذل زلاولة ادلؤسسة ختفيض االنتاج من االنابيب الغَت مطابق للمواصفات و اخلردة 
نظرا لقلة ادلشاريع اليت حتصلت عليها ادلؤسسة وكانت قد خططت  % 53 اذل  2010تراجعت سنة 

  .للحصول عليها وبنت تقديراهتا على ذلك

 نسب الطاقة االنتاجية: .ج 

الت ومعدات داء الفعلي للطاقة االستغبللية آلو نستطيع من خبلل ىذا ادلؤشر الوصول اذل حتليل اال
مقارنة نسبة االنتاج ادلتحقق نسبة اذل الطاقة االنتاجية اليت تستطيع ادلؤسسة العمل هبا و  ادلؤسسة من خبلل

 نوضح ذلك من خبلل اجلدول التارل 

 : نسب االنتاج ادلتحقق اىل الطاقة االنتاجية للمؤسسة (III.5رقم )ل دو اجل

 2010 2009 2008 2007 البيانات

  100000 100000 100000  100000 /طنالطاقة االنتاجية

 65689 88238 28489 54909 /طناالنتاج الفعلي

 % 65.68 % 88.23 % 28.5 % 55 النسبة

 ادلصدر: من اعداد الطالب بناء على معطيات مصلحة الربرلة و االنتاج

اذل  2007سنة  %55ويظهر من خبلل ارقام اجلدول اعبله أن نسبة استغبلل الطاقة االنتاجية ارتفع من 
شلا يدل على التوجو لتخفيض التكاليف الثابتة  %10اي بنسبة ارتفاع تفوق  2010سنة  65468%

للمؤسسة من خبلل تشغيل كامل طاقتها االنتاجية و بذلك تدعم أداءىا العام و قدرهتا التنافسية ، لكن 
ناتج كانت ذات ادىن تشغيل لقدرة ادلؤسسة االنتاجية حيث بلغت الربع فقط ىذا   2008يبلحظ ان سنة 

 .عن قلة ادلشاريع ادلنجزة يف تلك السنة و  ادلشاكل ادلالية اليت واجهتها ادلؤسسة
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اسًتاتيجية -لكن على العموم فإن االستغبلل لطاقتها االنتاجية يسَت يف االجتاه السليم نتيجة اسًتاتيجيتها
  ادلبنية على افضل استخدام دلواردىا وطاقاهتا. -اجلودة الشاملة

  :مؤشر التكلفة .د 
تعترب التكلفة حجر الزاوية يف قياس االداء و استنتاج الوضعية التنافسية للمؤسسة و اختبلف 

وهبذا ادلنطلق سنقيس تطورات  ىو اساس تعريف االداء و ادليزة التنافسية لئلنتاجالتكاليف النسبية 
كوهنا ابرز ، لكن   التكاليف يف ظل تطبيق ادلؤسسة السًتاتيجية اجلودة الشاملة و مدى تغَتىا

 ضلاول أن سوفو  ل صعوبة يف القياس،تعترب من اكثر العوامإهنا داء فالعوامل لقياس التنافسية و األ
( مستخرجة من جدول  2010اذل  2006ضلدد تكاليف ادلؤسسة و تطورىا يف سنوات الدراسة )

 حسابات النتائج

 2010لغاية  2002من   اإلمجالية:عناصر التكاليف (III.6رقم )ل دو اجل

 2010 2009 2008 2007 2006 البيانات

 3482045584.74 7539288261.60 2550375174.53 4835294567.67 3384916614.98 (61مواد لوازم )

 207597167.57 272310873.96 123641084.50 207661679.06 116611166.79 (62خدمات )

 978454408.40 866093741.16 562280842.06 529148106.35 385969762.63 (63مصاريف العمال )

 57040663.90 164683473.91 30457409.07 119100703.74 57003341.72 (64ضرائب ورسوم )

 109238292.88 411605902.13 239044390.92 312608165.42 207084634.57 (65مصاريف مالية )

 2678457.45 5462831.78 8833785.49 7781055.06 8488861.99 (66مصاريف سلتلفة )

سلصصات اهتالك 
(68) 

76020748.35 232201302.60 69677711.80 131867871.17 137227638.91 

 4974282213,85 9391312955,71 3584310398,37 6243795579,90 4236095131,03 رلموع التكاليف

 احملاسبة من اعداد الطالب بناء على معطيات بناء على معطيات ادارة ادلالية و ادلصدر:
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حيث نبلحظ من خبلل االرقام يف اجلدول السابق التطور ادلطرد للتكاليف و خاصة مصاريف العمال و 
ادلستخدمُت نتيجة الدورات التكوينية اليت تقوم هبا ادلؤسسة لعماذلا بغية االرتقاء بأدائهم و العمل ضمن 

 متطلبات تنفيذ اسًتاتيجية اجلودة الشاملة .

 2010اىل  2002: تطور التكاليف االمجالية لسنوات (III.6رقم ) الشكل
( دج011111) التكاليف

 

 ادلصدر: من اعداد الطالب بناء على اجلدول السابق
كانت السنة ذات اعلى التكاليف نتيجة التكوينات و ادلصاريف   2009ويبلحظ من الشكل ادلوارل أن سنة 

صرفت فيها إضافة اذل توسيع الطاقة االنتاجية باقتناء االت انتاج جديدة، لكن يبلحظ على  ادلالية الكبَتة اليت
 العموم التكاليف ترتفع مع ارتفاع حجم الطلبيات.   

 :و اجلدول التارل ايضا يوضح التكلفة ادلتوسطة للمنتوج

  2010اىل  2002: تطور التكاليف ادلتوسطة لسنوات  (III.7رقم ) لدو اجل

 2010 2009 2008 2007 2006 ناتالبيا
 التكلفة االمجالية

 دج
4236095131,03 6243795579,90 3584310398,37 9391312955,71 4974282213,85 

  كمية االنتاج
 54909 65689 88238 28489 54909 طن

تكلفة االنتاج 
 دج ادلتوسطة

77147,56 219165,13 40620,93 142966,3 90591,38 

 0,36- 2,52 0,81- 1,84 ----معدل منو 
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 لفة ادلتوسطةالتك
 ةمعطيات ادارة ادلالية و احملاسب من اعداد الطالب بناء على معطيات بناء على ادلصدر:

عبلقة طردية مع حجم االنتاج فيطهر ارتفاعها  يف لئلنتاجالسابق يتضح ان التكلفة ادلتوسط  من خبلل اجلدول
نتيجة زيادة االنتاج نتيجة الطلبيات ادلتزايدة و باطلفاضها سنة  2007اذل سنة  2006من سنة  1484مبعدل 
بارتفاع االنتاج نتيجة الطلبيات  2009لتعود وترتفع سنة  0481اطلفضت بدورىا التكاليف مبعدل  2008

اطلفاضا ملحوظا  2009اجلديدة اليت أخدهتا ادلؤسسة لكن نبلحظ أن التكلفة ادلتوسطة اطلفضت سنة 
شلا يبُت اجلهود ادلبذولة حملاولة ختفيض التكاليف بالتخفيض من تكاليف  2007نة بسنة دج مقار 142966

االنتاج و االعتماد على التكنولوجيات احلديثة شلا يبُت االداء اليت تسعى ادلؤسسة للوصول اليو وىو السيطرة على 
ادلؤسسة تستورد معظم موادىا االولية و الن التكاليف االرتالية من خبلل اسًتاتيجية اجلودة الشاملة يف ادلؤسسة 

اليت تتحمل نفقات نقلها و التأمُت عليها حتاول ادلؤسسة التخفيض من التكاليف يف رلال االنتاج و التخزين، 
فهي ال تقوم بالتخزين للمواد االولية لفًتات طويلة الن عملية الشراء للمواد االولية تكون بعد حصول ادلؤسسة 

ريد اصلازىا و بذلك تقدر مديرية الربرلة ادلواد البلزمة لتقوم دائرة ادلشًتيات بشرائها و هبذا فهي على الطلبية اليت ت
  ختفض تكاليف التخزين قدر االمكان لبلستفادة من أثر ىذا التسيَت للمخزون على التكاليف. 

لتطبيق السًتاتيجية من خبلل ا لئلنتاجىذا ادلؤشر ابراز األداء الفعلي  نستطيع من خبللمؤشر للجودة:  .ه 
سنقوم وتقوم عادة بقياس ىذا ادلؤشر مديرية الربرلة و االنتاج، و  اجلودة الشاملة يف العملية االنتاجية

 الطن من األنابيب احللزونية يف اجلدول التارل: إلنتاجمن خبلل حتديد مقدار التلف  ىذا ادلؤشربتحديد 

 2010اىل 2002عملية االنتاجية لسنوات : مقدار التلف الناتج عن ال(III.8رقم ) لدو اجل

 2010 2009 2008 2007 2006 االنتاج
مدخالت احلديد 

 .طن
1127 1127 1127 1127 1127 

أنابيب سلرجات 
 .طن تامة الصنع

1099 1105 1109 1109 1117 

 10 18 18 22 28 .طن التلف
 ةادلصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات إدارة اإلنتاج و الربرل

حيث يتضح من اجلدول اعبله مقدار التلف ادلتناقص الذي ينتج من مقدار ثابت من مدخبلت احلديد 
وتسعى ادلؤسسة اذل جعل ىذا ادلقدار أدىن ما يكون وىو يوضح االسًتاتيجية ادلنتهجة يف رلال االنتاج 

 للوصول اذل مستوى التلف الصفري وىو ما تنص عليو اسًتاتيجية اجلودة الشاملة
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  (: مستويات التلف يف اإلنتاجIII.7الشكل رقم )

 بناء على معطيات اجلدول السابق ادلصدر :من إعداد الطالب

عرب السنوات اخلمس  للتلف يف العملية االنتاجية للرسم البياين ادلمثل يبُت التناقص ادلستمر لسابقو الشكل ا
  .ادلدروسة

نقول  أنؽلكن مثبل   2009إنتاج سنة  ونأخذج ادلقدر من االنابيب ادلطابقة للمواصفات االنتا من دراسة و 
من إدارة االنتاج و متحكمة نوعا ما يف ىذه التكاليف فحسب ادلعلومات ادلتحصل عليها  بأن ادلؤسسة 

ل يف رلال وىذه االنابيب تستعم %16453 الغَت مطابقة للمواصفات دتثل ما نسبتو األنابيبفان الربرلة 
و اجلدول التارل يوضح  و تباع بدورىا دلصانع وطنية تعمل بتلك اخلردة  %3416نقل ادلياه و اخلردة دتثل 

 تلك النسب:

 الوحدة: مرت خطي                        :االنابيب ادلطابقة و مقدار اخلردة و التلف(III.9) دول رقماجل

 اإلنتاجية من ادلرحلة الثان اإلنتاجمن  األوىلادلرحلة 

ادلطابقة  األنابيبعدد 
 للمواصفات

ادلطابقة  األنابيبعدد 
 للمواصفات

 غَت مطابقة

déclassée 

 chutes  خردة

121 332 114 992 23 664 4 526 

 143182,00 

 : من إعداد الطالب بناء على معطيات دائرة مراقبة التسيريادلصدر
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يف ادلرحلة الثانية مت االحتفاظ بنسبة  ،األنابيبمًت خطي من  332 121 إنتاجمت  األوذلادلرحلة  يف نبلحظ
 األوذلمن ادلرحلة  اآلتيةادلطابقة للمواصفات  األنابيب( من 992/143182400 114)أي  80431%

و تكاليف اخلردة بنسبة ( 664/143182400 23)أي  %16,53وحتمل تكاليف الفشل الداخلي بنسبة 
 .(526/143182400 4)أي  3416%

ادلشروع حسب ادلدة ادلتفق عليها حىت ولو تطلب ذلك توظيف  بإصلازفان ادلؤسسة تتقيد  بالنسبة لعامل ادلدة أما
 أهناعلى  إليهامن مبلغ ادلشروع و اليت ينظر  % 01عمال مؤقتُت من أجل تفادي عقوبة التأخَت و ادلقدرة ب 

لتكاليف يف اطار اسًتاتيجيتها العامة للتقليل من ىذه ا تفاديمن أجل جاىدة  ادلؤسسة فتعمل إضافيةتكاليف 
  تكاليف االنتاج.

و اليت تأثر على أداء ادلؤسسة خاصة يف  ىي العوامل اليت ال تتحكم فيها ادلؤسسة و لعوامل اخلارجيةبالنسبة ل
 و تتمثل يف: جانب التكاليف

 ارجية اليت يتذبذب فيها سعرىا : واليت تستورد ادلؤسسة معظمها من االسواق اخل األوليةادلواد  أسعار .1
: حيث يؤثر التذبذب ادلستمر لسعر صرف العمبلت الدوالر مقابل الدينار( أوسعر الصرف )االورو  .2

 خاصة وأن ادلؤسسة تقوم باستَتاد موادىا األولية من اخلارج و تسعر بالعملة الصعبة
و ىي دتثل ادلشكلة األكرب بالنسبة : ونعٍت هبا اسعار ادلواد االولية و سعر الصرف االثنُت معا  أو .3

  .للمؤسسة و تسيَت تكاليفها

السبب ادلباشر الرتفاع تكاليف ادلنتوج  األوقاتو اليت تكون يف اغلب  1*و ىنا نتحدث عن تكاليف الوقاية
التكاليف الفعلية للمواد تكون اكرب من التكاليف ادلتوقعة  ( GR4،فمثبل بالنسبة للمشروع زلل الدراسة )

 وثائق ادلتحصل عليها من ادلؤسسة : كن بيان ذلك يف اجلدول التارل انطبلقا من الوؽل

 اإلنتاجمن  األوىلللمرحلة  األوليةاحنراف تكاليف ادلواد  :(III.10دول رقم )اجل

                                                             
 

يانة دورية لآلالت وتدريب نقصد هبا تكاليف منع اجلودة الضعيفة قبل حدوثها مثل دفع اسعار عالية للموردين لتوريد مواد اولية عالية اجلودة، إضافة اذل ص -*
 العمال

 الوحدوية التكلفة األوليةادلادة 

 التقديرية للطن

 التكلفة الوحدوية

 الفعلية للطن

 الفارق

+ - 

  bobines 70118.75 71924.21 1805.46  الفوالذ
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 ادلصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات دائرة مراقبة التسيري

 أنلسبب كما ذكرنا دل تتمكن من التحكم يف تكاليف اجلودة و اأن ادلؤسسة  اجلدولنستخلص من ىذا 
من اخلارج و ىذا ما غلعلها تتحمل  لئلنتاج  األساسية األوليةمن ادلواد %  75قيمتو  تستورد ما ؤسسةادل

 أونظرا الرتفاع سعر الصرف  أوالعادلية  األسواقىذه ادلواد يف  أسعارتكاليف مرتفعة سواء بسبب ارتفاع 
 .اإلثنُت معا

 مؤشرات مالية: .و 
شرات يف معرفة التوازن ادلارل للمؤسسة و تفيد يف معرفة االداء و الفعالية ادلالية حيث تفيد ىذه ادلؤ 

وذلك بعد اعداد ادليزانيات ادلالية ادلختصرة للمؤسسة مبساعدة من للمؤسسة و نوجز بعض ادلؤشرات 
 على النحو التارل: 2010لغاية  2006مسؤول مصلحة احملاسبة لسنوات 

 2002و  2002زانيات ادلالية لسنيت ادلي :(III.11رقم ) لدو اجل

 . دج الـمبـالغ اخلـصـوم .دج ادلبـالـغ األصـول
2006 2007 2006 2007 

 3905638782 األموال الدائمة 395385818,6 822492888,1 :األصول الثابتة
 

1479233621,60 
 

   :ألصول ادلتداولةا
ديون طويلة 

 األجل
4015202,44 7919432,69 

    861577560,59 2270989375,5 قيم االستغالل

 قابلة للتحقيق قيم
184965432,4 72285950,92 

ديون قصرية 
 األجل

866211085 537774546,1 

    695678270,2 1497417374 قيم جاهزة

 2024927600,44 4775865069 الـمجـمـوع 2024927600,44 4775865069 الـمجـموع

 ادلصدر: من اعداد الطالب بناء على معطيات ادارة احملاسبة و ادلالية

 التلحيم أسالك

 

156111.23 167398.17 11286.94  

  5673.32 114504.43 108831.11 حلام اجلريان
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 واجلدول ادلوارل لسنوات الدراسة الباقية :

  2010، 2002، 2002لسنوات  ادليزانيات ادلالية: (III.12رقم ) لدو اجل

 . دج الـمبـالغ خ . دج ادلبـالـغ أ
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

 5775101706 أ.د 220080500,15 207487217,85 352692789 :أ.ث
 

2068127113 
 

2603179845 

 41887054,76 30039401,44 30392061,45 د.ط.أ    :.مأ

     1188832008,87 1930875610,50 5391342152,17 ق.إ

ق.ق.
 ت

 704356679 622451059,56 1443119513 د.ق.أ 1832078443 40468608,6 28768928,61

     108432626,99 541786136,9 1475809411 ق.ج

∑ 7248613280,78 2720617574 3349423579,69 ∑ 7248613280,7 2720617574 3349423579,69 

 ب بناء على معطيات ادارة احملاسبة و ادلاليةادلصدر: من اعداد الطال

 وسنوضح نسب ادليزانيات السابقة يف اجلدول ادلوارل 

 نسب عناصر ادليزانيات ادلالية السابقة اىل رلموع اصوذلا و خصومها :(III.13رقم ) لدو اجل

 النسب خ النسب أ
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

 أ.ث
 ق.إ

 ق.تق.
 ق.ج

17,22% 
47,55% 
3,87% 

31,35% 

19,53% 
42,55% 
3,57% 

34,36% 

4,87% 
74,38% 
0,40% 

20,36% 

7,63% 
70,97% 
1,49% 

19,91% 

6,57% 
35,49% 
54,70% 
3,24% 

 أ.د
 د.ط
 
 د.ق

81,78% 
0,08% 
 

18,14% 

73,05% 
0,39% 
 

26,56% 

79,67% 
0,42% 
 

19,91% 

76,02% 
1,10% 
 

22,88% 

77,72% 
1,25% 
 

21,03% 

∑ 100% 100% 100% 100% 100% ∑ 100% 100% 100% 100% 100% 

 ادلالية و احملاسبة ادارة معطيات على بناء الطالب اعداد من: ادلصدر
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 التعليق:

 من خبلل ادليزانيات ادلالية السابقة نستطيع حتليل االداء ادلارل للمؤسسة من خبلل التارل:

ل ادلتداولة أكرب من نسبة االصول الثابتة شلا يدل ان ادلؤسسة تعتمد نبلحظ ان نسبة االصو  بالنسبة لألصول:
على االصول ادلتداولة يف نشاطها ويربز من خبلل سنوات الدراسة ان نسبة االصول الثابتة اطلفضت بشكل كبَت 

االسًتاتيجي شلا يدل على توجو ادلؤسسة  %10ليصل اذل نسبة اطلفاض  2010اذل غاية  2006من سنة 
جو من ختفيض يف اذلياكل اليت و اآلالت اليت ال جتٍت منها ارباحا و مداخيل شلا خفض من نسبة االموال للتو 

 الثابتة.

اال يف سنة أما من ناحية االموال ادلتداولة فنبلحظ ارتفاع نسبة قيم االستغبلل و تطور النسبة عرب السنوات 
ناتج عن ارتفاع اسعار ادلواد االولية اليت تستوردىا اطلفضت شلا يدل على عدم التوازن يف التموين وىو  2010

كان ىناك اطلفاض زلسوس ألسعارىا شلا أنعكس على ادليزانية ادلالية، ىذا من   2010ادلؤسسة وبالنسبة لسنة 
 و GK3بامتياز اصلاز مشروعُت كبَتين  2009و 2008قد قامت سنيت جهة ومن ناحية أخرى فإن ادلؤسسة 

GR4 دلؤسسة سوناطراك شلا استدعى ارتفاع ادلواد و اللوازم الستكمال ىذان  ( 01 رقم ) أنظر ادللحق
شلا أدى لعدم احلصول يف  2010ادلشروعُت يف اآلجال احملددة والن ادلشروعُت مت االنتهاء منهما يف اواخر سنة 
 ىذه السنة على مشاريع اخرى كبَتة شلا أدى اذل االطلفاض يف قيم االستغبلل.

نبلحظ على العموم اعتماد ادلؤسسة على االموال الدائمة يف دتويلها شلا يبُت التحكم يف  لخصوم:بالنسبة ل
وىي السنوات  2010وحىت يف سنة 2009و  2007التسيَت ادلارل اضافة اذل ارتفاع يف ديون قصَتة االجل سنة 

ة تستطيع تسديد تلك الديون اليت ارتفعت فيها حجم ادلشاريع وىو ما يفسر التوجو لديون قصَتة الن ادلؤسس
من ارباح ادلشاريع ويف السنوات اليت تقل فيها ادلشاريع تستعُت يف دتويلها بقروض متوسطة وطويلة االجل وىو ما 

وىذا ما دلسناه من ادلقاببلت مع مسَتي ادلؤسسة الذين  2010يفسر ارتفاع نسبة الديون طويلة االجل سنة
 كدوا ىذا التوجو.أ

ب للسنوات رلملة ان ادلؤسسة ستواجو سلاطر مالية اذا دل تصحح ىيكلها ادلارل خاصة وان نسبة ويظهر من النس
 الديون القصَتة أكرب من نسبة القيم اجلاىزة إضافة اذل عدم قدرة ادلؤسسة حتصيل حقوقها مقارنة مع التزاماهتا.
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 دول التارل :حتليل أداء ادلؤسسة من خبلل النسب ادلالية ادلختصرة يف اجلوسنحاول 

 2010لغاية  2002لميزانيات ادلالية لسنوات ل: النسب ادلالية  (III.14رقم ) لدو اجل   

 2010 2009 2008 2007 2006 طريقة حساهبا النسب

 نسبة التمويل الدائم
 األموال الدائمة

 األصول الثابتة
4475 3474 16437 9497 11483 

 نسبة قابلية السداد
 رلموع الديون

وع األصولرلم  
0418 0427 0420 0424 0422 

 نسبة التداول
 أصول متداولة

 ديون قصَتة األجل
4456 3403 4478 4404 4444 

نسبة السيولة 
 ادلختصرة

 قيم جاىزة + قيم قابلة للتحقيق

 ديون قصَتة األجل
1494 1443 1404 0494 2476 

 نسبة السيولة احلالية
 قيم جاىزة

 ديون قصَتة األجل
1473 1429 1402 0487 0415 

 ووثائق ادلؤسسة ادلصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات

 التعليق:

 ىو وىذا( 01) الواحد من أكرب النسب ىذه أن 2007 و 2006 السنوات يف نبلحظ نسبة التمويل الدائم:
 الوحدة أن نسبةال ىذه تعٍت حيث موجب، دائم عامل مال رأس على يدل شلا الصناعية ادلؤسسات يف ادلطلوب

كانت النسبة مبالغ  2010و  2008غَت أن سنة  الدائمة باألموال بالكامل الثابتة أصوذلا تغطية استطاعت قد
لكن  2009و ىذا خطأ و تعترب استغبلل غَت رلدي ألموال ادلؤسسة الدائمة و قد اطلفضت النسبة سنة فيها 

 سة دورة االستغبلل بأموال دائمة.  الوضعية ادلالية ال تزال غَت مثلى، حيث دتول ادلؤس

 احلالة ىذه ففي التصفية، حالة يف ديوهنا تسديد على ادلؤسسة قدرة تبُت النسبة ىـذه نسبة قابلية السداد:
و النسب جيدة و تستطيع ادلؤسسة تسديد كافة ديوهنا ببيع موجوداهتا شلا  ديوهنا كـامل تسديـد تستطيع ادلؤسسة

على الثقة فيها و التعامل معها بأمان و النسبة تنخفض على مر سنوات الدراسة شلا يشجع ادلتعاملُت معها 
 يشجع على التعامل مع ادلؤسسة.

على  ادلؤسسة قدرة لنا بُتي شلا ،الدراسة سنوات كل خبلل الواحد من اكرب العامة السيولة نسبة نسبة التداول:
، 2008،2009 و 2006 سنة يف متقاربة النسبة ىذه أن حيث ادلتداولة بأصوذلا األجل قصَتة ديوهنا تغطية
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 ادلالية الناحية من إغلايب وىذا 2و1 بُت زلصورة تكون ان يفضل ألنو احسن تعترب 2007 سنة يف لكن ،2010
 وىي أقرب اذل ىذا اجملال يف ىذه السنة.

 القيم بواسطة األجل قصَتة الديون تغطية مدى صلد خبلذلا من ادلختصرة السيولة: نسبة السيولة ادلختصرة
 اكرب كانت كلماف القصَت، ادلدى على بالتزاماهتا ادلؤسسة وفاء درجة تبُت مث ومن للتحقيق، قابلة قيم مع اجلاىزة

 حققت أهنا حيث ديوهنا تغطية ادلؤسسة استطاعت  وات الدراسةسن ففي ،افضل كانت كلماالصحيح   1 من
 من الواجد الصحيح.حيث كانت أقل  2009 ةسن عكس 1 من أكرب نسب

 األحسن ومن األجل، القصَتة الديون تسديد على ادلؤسسة قدرة مدى النسبة ىذه تبُت احلالية: السيولة نسبة
و ادلبلحظ ان ادلؤسسة ال تعاين من صعوبات يف تسديد ديوهنا القصَتة الن النسبة  045 من أكرب تكون أن

 على العموم الوضعية جيدة. حيث كانت النسبة حرجة لكن 2010جيدة اال يف سنة 

حققت اداء حسنا يف السنوات ادلدروسة مع بعض االختبلالت يف من التحليل السابق الذي يبُت ان ادلؤسسة 
اذليكل ادلارل اال أنو يتبُت حتقيق ادلؤسسة لنتائج اغلابية نتيجة اسًتاتيجيتها للجودة الشاملة لكن الذي ػلد من 

جراء نقص الطلبيات و ادلشاريع اليت أخدهتا  2010وحىت سنة  2008أثَتىا سنة النتائج اجليدة و اليت تبُت ت
 ادلؤسسة و ىذا العنصر ؽلثل نقطة ضعف كبَتة للمؤسسة و التأثَت على نتائجها.
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 ادلطلب الثاين: حتليل التنافسية يف ادلؤسسة  

ؽلكن حتليل التنافسية بدون حتليل  ألنو الة من خبلل التحليل السابق لؤلداء نستطيع استنتاج تنافسية ادلؤسس
 .االداء و ال يكون ىناك اكتمال لؤلداء دون تنافسية

 ادلنافسُت، مع وادلقارنة بالعمبلء العبلقة خبلل من أكثر تتجسد ؤسسةادل تنافسية أن من وانطبلقا 

 لقياس الباحثُت أغلب ويركز. يةالسوق واحلصة التكلفة اإلنتاجية، الرحبية، ىي ذلا قياسا األكثر ادلؤشرات فإن
 .والوطنية العادلية السوق يف حصتها على ادلنظمات تنافسية

 ومبا أن ادلؤسسة اليت ندرسها تنشط فقط يف السوق احمللي سنكتفي حبصتها يف السوق الوطٍت.

 :مؤشر الرحبية .أ 
أس ادلال، رحبية حيث ؽلكن ابراز تنافسية ادلؤسسة من خبلل قياس وحتليل النسب التالية ) عائد ر 

 التكاليف، رحبية رقم االعمال ( و سنوضح رلمل ىذه النسب ملخصة يف اجلدول التارل
 2010لغاية  2002العوائد على التكاليف و رقم االعمال لسنوات  :(III.15رقم ) لدو اجل

 2010 2009 2008 2007 2006 البيانات
 299714320,37 1367005473,26 440220371,85- 24650360,34 80158628,35- النتيجة الصافية

 التكاليف اإلمجالية
4236095131,03 6243795579,90 3584310398,37 9391312955,71 4974282213,85 

 4029450292,02 11687813077,62 1852066259,16 6719306955,77 2991241904,06 رقم األعمال

 (0,02) رحبية التكاليف
 

0,004 
 

(0,12) 
 

0,14 
 

0,06 
 

معدل منو رحبية 
 التكاليف

---- 1,2 (31) 0,16 (0,57) 

 (0,026) رحبية رقم االعمال
 

0,0036 
 

(0,237) 
 

0,117 
 

0,074 
 

معدل منو رحبية رقم 
 االعمال

---- 1,13 (66,8) 1,5 (0,36) 

 معطيات ادارة ادلالية و احملاسبة من اعداد الطالب بناء على معطيات بناء على ادلصدر:

ول السابق نبلحظ تذبذب يف معدالت الرحبية نتيجة التذبذبات يف الطلبيات و ادلشاريع اليت اصلزهتا من اجلد
و  2007ادلؤسسة ذلذه السنوات لكن إذا الحظنا السنوات اليت كانت متقاربة من حيث حجم الطلبيات مثل 

لتكاليف يؤدي اذل رحبية دج من ا1وىذا يعٍت ان انفاق  %1346نبلحظ تطور رحبية التكاليف مبقدار  2009
شلا يعٍت ارتفاع ادلردودية على التكاليف ادلنفقة شلا يبُت االداء  2009سنة  0414و 2007سنة  04004تقدر بــــ 
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احلسن للتكاليف شلا يعزز تنافسية ادلؤسسة و ذلك نتيجة تطبيق اسًتاتيجية اجلودة الشاملة وأيضا احلال يف 
نتيجة نقص  2008باستثناء سنة  2009اذل  2007بأهنا ارتفعت بُت السنتُت مردودية رقم االعمال اليت تظهر 

  ( 01رقم  )أنظر ادللحقادلشاريع 

 مؤشر تطور ادلبيعات السنوية: . ب

حيث يربز ىذا ادلؤشر تطور مبيعات ادلؤسسة و يوضح حجم ادلبيعات السنوية و بذلك يربز تطور نصيبها 
من السوق الوطٍت  %60فإن ادلؤسسة تغطي ما نسبتو حوارل من السوق حيث بناء على معطيات ادلؤسسة 

 احللزونية و اجلدول التارل يوضح ىذا التطور كالتارل: لؤلنابيب

 دج1000الوحدة:                   :تطور ادلبيعات السنوية                (III.16رقم ) لدو اجل

 2010 2009 2008 2007 2006 البيانات
 40100000 11690810 2714650 18610200 24678470 ادلبيعات

معدل تغري 
 ادلبيعات

---- 0,24 (0,85) 3,3 2,43 

 ادلصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات االدارة التجارية

حيث كانت  2010نبلحظ من خبلل االرقام يف اجلدول السابق ان ادلبيعات يف تزايد مستمر و خاصة سنة 
،يبلحظ ان ىذا االرتفاع كان عرب  2006عن سنة  %6245ة نسبية تقدر بـــ ادلبيعات اعلى ما تكون بزياد

يبلحظ االطلفاض الكبَت يف  2008سنوات الدراسة مبعدالت سلتلفة نتيجة لتذبذب االنتاج ففي سنة 
ع لومًتات من االنابيب الناقلة للمياه فلم تتعاقد مادلبيعات الن ادلؤسسة يف تلك السنة دل تنتج اال بعض الكي

عاد  2008االكرب للمؤسسة ، لكن بعد سنة  شركة سوناطراك على طلبيات حيث تعترب سوناطراك ادلتعامل
ارتفعت  2010تلتها سنة  3,3ارتفعت ادلبيعات مبعدل  2009ادلعدل للتزايد بنسب متقاربة ففي سنة 

بذلك يدل على ارتفاع شلا يبُت التحسن ادلستمر دلبيعات ادلؤسسة و  2443مبعدل  2009ادلبيعات عن سنة 
   .تنافسيتها يف السوق احمللي

 :مؤشر احلصة السوقيةج. 

وتعترب مؤسسة سوناطراك العميل  (1)احللزونية لؤلنابيبمن السوق الوطٍت  %60دتثل منتجات ادلؤسسة ما نسبتو 
دل تشتغل يف ، ومبا أن ادلؤسسة ادلياه و بعض ادلقاوالت الصغَتة ضافة اذل مؤسسات نقلاألكرب للمؤسسة إ

ومبقتضى نشاط ادلؤسسة الذي يعتمد على الطلبيات  السوق الدورل و ليس لديها منتوجات متنوعة تسوقها
                                                             

 بناء على معطيات شفوية من رئيس االدارة التجارية يف ادلؤسسة - 1
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فبل توجد احصائيات للسوق  ،احلكومة إلعطاء األفضلية للشركات العمومية الوطنية يف إطار تعليماتومؤخرا 
 . alfapipeـ بُت ادلؤسستُت التابعتُت لاالنابيب احللزونية كون السوق مقسم  قيم ومعطيات سوقتبُت 

عموما نستطيع القول ان ادلؤسسة تتمتع بوضعية تنافسية حسنة لكنها عَت مستمرة خاصة وان ادلؤسسات 
االجنبية اليت تدخل السوق مثل ادلؤسسات الصينية و الًتكية تتمتع مبنتوجات ذات تنافسية سعرية افضل بكثَت 

ادلواد االولية اليت تتواجد لديها زلليا بأذتان منخفضة اضافة اذل أن جودهتا دتاثل  من ادلؤسسة نظرا لعامل تكلفة
 اجلودة اليت تقدمها ادلؤسسة.

وعليو البد للمؤسسة اذا ارادت االستمرار يف السيطرة على السوق بعد رفع الدعم من احلكومة اغلاد بدائل 
الولية و احملافظة على اجلودة العالية اليت تتمتع هبا تسويقية افضل و ختفيض تكاليفها وخاصة تكاليف ادلواد ا

   منتجاهتا. 
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 خالصة الفصل:

االنفتاح التأقلم مع ظروف اقتصاد السوق و  ذلإن ادلؤسسة الوطنية لؤلنابيب احللزونية تسعى ومنذ سنوات إ
وتكون تلك ادلنافسة فيما يتعلق  ،نيةاالقتصادي و ما يفرضو من حتديات للمنافسة يف االسواق الدولية وحىت الوط

اسًتاتيجية تضمن ذلا ىذا ادلؤسسة لولوج ىذا النهج العادلي اختذت السعر اجلودة و آجال التسليم ، جبوانب 
بأفضل السبل وأقل التكاليف، من ىذا ادلنطلق التوجو و حتقق ذلا أىدافها االقتصادية يف ظل ادلتغَتات الدولية 

اليت تنتهجها معظم ادلنظمات يف العادل بغية رفع أداءىا وتعزيز تنافسيتها، ومن ودة الشاملة و اتبعت اسًتاتيجية اجل
ن ىناك مشاكل عديدة يف أداء أالدراسة ادليدانية جلوانب االداء يف مؤسسة االنابيب احللزونية غرداية تبُت 

ذل أن ادلؤسسة تعتمد يف نشاطها على ذلك راجع ا ،ادلؤسسة خاصة ما تعلق باجلوانب ادلالية أو التحليل ادلارل
الشاملة جانب اغلايب انتاج منتوج وحيد وىو االنابيب احللزونية و تعتمد االنتاج بالطلبية و ىي من جهة اجلودة 

بتقدًن منتجات عالية اجلودة و بشروط  إلرضائوبات و احتياجات العميل و حترص على الوصول حبيث توفر طل
ادلالية اذا دل تستقر ادلناقصة على ادلؤسسة خاصة وان العميل الذي تتعامل معو ادلؤسسة لكن من الناحية  ،العميل

دخول ل نظرا، ىذا تغطية تكاليفهاالبيع لبشكل كبَت ىو مؤسسة سوناطراك فلن تستطيع ادلؤسسة االنتاج و 
تلك الشركات يف بلداهنا شركات تركية وصينية تعرض منتجات بنفس اجلودة وبأقل االسعار لتوفر ادلادة االولية ل

باقل االذتان عكس مؤسسة األنابيب احللزونية اليت تشًتي ادلواد االولية من اخلارج و بأذتان باىضة تؤثر على 
سعر ادلنتوج النهائي و بذلك ال تظهر اآلثار االغلابية على االداء ادلارل للمؤسسة من جراء اتباعها السًتاتيجية 

ثر االغلايب الذي يظهر على العملية االنتاجية من خبلل ختفيضها للمنتجات الغَت اجلودة الشاملة بالرغم اال
إضافة اذل اجلانب البشري الذي  ،مطابقة للمواصفات و التلف الناتج عن العملية االنتاجية أو ما يسمى باخلردة

ىي يف تزايد مستمر تقوم هبا ادلؤسسة و  حجم التكوينات اليتد فيو نسبة ذوي الشهادات من سنة ألخرى و يزي
    .    ادلؤسسة تنافسيةالذي بدوره يزيد من شلا ينعكس عل االداء و 
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 :ةالخاتمــ

االسًتاتيجيات التنافسية لبورتر من ابرز االسًتاتيجيات اليت تبنتها املؤسسات العاملية و املتعددة اجلنسيات تعد 
لولوج واخًتاق االسواق الدولية و كذا احملافظة على احلصص السوقية يف االسواق اليت تشغلها، لكن مع تطور 

الدولية من خالل استحداث مزايا تنافسية جديدة صعبة التقليد و زيادة املنافسة  و اشتداد احلديثة التكنولوجيات
 رى دتكنها من املنافسة يف السوق إضافة إىلصارت املؤسسات تبحث عن اسًتاتيجيات أخ االستهالكي الوعي

تتيحها  اليت املزايا للمؤسسة خمتلف توفر تيجية اجلودة الشاملةاسًتاو عملياهتا،  خمتلف يف األحسن األداء ريتوف
ادتمنا ىذه الدراسة قد ك يف دراستنا يف اجلانب النظري و وقد بينا ذل ،لبورتر االسًتاتيجيات التنافسية العامة

اجلانب النظري على مؤسسة االنابيب احللزونية  بإسقاط الذي قمن من خاللو باجلانب التطبيقي
ALFAPIPE:غرداية و قد توصلنا للنتائج التالية 

 بالت امليدانية مع و املقاوىوما ابرزت اجلودة الشاملة اسًتاتيجيةها على املؤسسة تعتمد يف تسيري نشاط
  املؤسسة. مسؤويل

 إطارات  اتبعت املؤسسة يف ديناميكيتها اإلسًتاتيجية على تأىيل و تطوير كفاءاهتا اإلدارية و التقنية من
إدارة وعمال مهنيني من خالل خمتلف التكوينات واأليام الدراسية اليت قامت هبا املؤسسة عرب عدد من 

 السنوات مند اعتماد نظام اجلودة الشاملة.

 لم وبرنامج للتحفيزات و املكافآت بغية رفع و تشجيع العمال على اإلبداع و العمل بالكفاءة اعتماد س
املطلوبة وذلك ما دتليو إسًتاتيجية اجلودة الشاملة اليت تويل األمهية القصوى للجانب البشري أو ما يسمى 

 رأس املال البشري.

  من العمال على دراية تامة مبتطلبات اجلودة ويف استطالع للرأي لعمال املؤسسة اثبت أن النسبة العظمى
الشاملة و يؤمنون بالنتائج اجليدة املتوقعة من التطبيق األمثل هلذه اإلسًتاتيجية ما يعين بان ثقافة اجلودة 

متوفرة يف املؤسسة وىي تساعد على تطبيق أفضل لإلسًتاتيجية و ضمان نتائج أفضل من الشاملة 
 تطبيقها.

 جلودة الشاملة ساعد املؤسسة على تاليف األخطاء و االعطاب يف املنتوج و خفض من تطبيق إسًتاتيجية ا
الوقت الضائع دما ساعد املؤسسة على توفري تكاليف معتربة، و انعكس ايضا على مسعة املؤسسة لدى 
م، املتعاملني معها حيث تكاد تنعدم شكاوي العمالء من ناحية اجلوانب التقنية للمنتوج و أوقات التسلي

 ما يعزز ثقة العمالء باملؤسسة و يزيد من تنافسيتها.
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 تقوم املؤسسة بعمليات التقدير األويل لإلنتاج و متطلبات اإلنتاج من مواد أولية وساعات عمل و عمال 
و بناء عليو تقوم بتحرير طلبات الشراء ىذا ما يقلل من تكاليف  من خالل دائرة الربجمة واإلنتاج،

 .التخزين للحد األدىن

 خالل  تقوم املؤسسة أيضا بعمليات الرقابة على اإلنتاج ومراحلو و مستوى تقدمو على طول السنة من
تقوم ىذه األخرية بإجراء مقارنات دورية ملقارنة ما مت اذمازه مع ما كان و  ،تسيريمصلحة الرقابة على ال

تقليل االرمرافات يف التنبؤات  ، ذلك ما يربز دور إسًتاتيجية اجلودة الشاملة يف ما خيصمقدرا الذمازه
 لإلنتاج و العمليات املرافقة.

  اجلودة اليت مستوى ما يفسر  عتربةمتستحوذ املؤسسة على السوق الوطين إلنتاج األنابيب احللزونية بنسبة
 .وثقة عمالئها فيها دما عزز تنافسيتها تتمتع هبا منتجات املؤسسة

 طلبات الدولية امتالك املؤسسة إلصدارات خمتلفة من شهادات اجلودة العاملية ما يفسر جتاوهبا مع املت
جلودة املنتجات الصناعية لكن ما يوجب املالحظة انو ليس توفر املؤسسة على ىذه الشهادات سيمكنها 

تسويق منتجاهتا يف السوق  وإمكانيةمن زيادة تنافسيتها بل يساعدىا فقط على الولوج للمنافسة الدولية 
فإهنا لن تشتغل فقط يف السوق الوطين  أهناالدويل و احلصول عل مزايا تنافسية، لكن املؤسسة حبكم 

تواجو تلك املنافسة الشرسة اليت تواجهها من طرف املؤسسات الدولية خاصة مع استحداث التعليمة 
تعترب املؤسسة از مشاريعها للمؤسسات الوطنية و الوزارية ملؤسسة سوناطراك إلعطاء األولوية يف اذم

 طراك.املدروسة من بني املوردين ملؤسسة سونا

 ميزة تعترب امليزة اليت تتمتع هبا املؤسسة و تستطيع تطويرىا للمنافسة هبا ىي اجلودة العالية إضافة إىل 
 الداخل األول يف السوق و املكانة اجليدة اليت حصلت عليها إضافة إىل القرب اجلغرايف للمؤسسة من

 سوناطراك. العميل االساسي

 ستخدمة يف ىذا القطاع و ىو ما كذلك تسعى املؤسسة للحصول على أفضل اآلالت و التجهيزات امل
علمناه من مسؤويل الشركة يف املشاريع املستقبلية للمؤسسة و تطلعاهتا التكنولوجية وذلك بغية عصرنة 

التخفيض  كذاو  نتاج و العمليات و العتادالقطاع اإلنتاجي و التماشي مع متطلبات التحسني املستمر لإل
 كون املؤسسة تعمل بآالت قدمية نوعا ما.  من األعطال و التوقفات يف اإلنتاج

  تعتمد املؤسسة يف الرقابة على جودة املنتوج على دائرة خمتصة بالرقابة والنوعية و اليت تتوفر على عمال
ذي مهارة وذوي خربة يف اجملال حيث يتوفر لديهم شهادات اختصاص للعمل باألجهزة الرقمية اليت 

ة من منظمات عاملية خمتصة يف اجملال ما يفسر الًتكيز على اجلودة تفحص املنتوج وىذه الشهادات دمنوح



 ةــة العامــالخاتم

162 

 

على املهارات احلديثة  يف املنتوج و العمليات املرافقة وىي أولوية قصوى للمؤسسة إضافة لتدريب العمال 
ر باملؤسسة إىل درجة التلف الصفري و ىو ما توضحو نتائج تتبع مقدايف التسيري و الرقابة بغية الوصول 

 التلف الذي تتناقص من سنة إىل أخرى.

  لكن من ناحية اهليكل املايل فان املؤسسة تعاين من عدم توازن فهي ال تعتمد على الديون الطويلة يف
املشاريع الطويلة األمد والديون القصرية بالنسبة االلتزامات اجلارية القصرية األمد وىي تعتمد على ديون 

 .سنوات اليت ال يكون هبا مشاريع توفر مداخيل مالية معتربةيف ال اطويلة يف تسديد أجور عماهل

  من الناحية التجارية فإن املؤسسة ال تعتمد على نظام تسويقي فعال ملنتجاهتا و مكتفية على أسلوب
خاصة إذا مل تستلم أي طلبية أو طلبيات قليلة دما  ،الطلبيات وىي نقطة ضعف قوية بالنسبة للمؤسسة

اليت تنص على التعرف اجلودة الشاملة و  إسًتاتيجيةيؤثر على مداخيلها و أرباحها وىذا ال يتناسب مع 
اجلديدة و  األسواقرغباهتم و التعريف مبنتجات املؤسسة حىت تكسب  إىلطلبات الزبائن و الوصول  إىل

 .احلالية األسواق ىحتافظ عل

  و باملقابل فان املؤسسة تعتمد إىل حد كبري على التطلعات و الرغبات اليت يشًتطها الزبون يف املنتوج و
شروط اليت يريدىا الزبون يف األنابيب اليت يريدىا يف امللحقات وىو من متطلبات قد وضحنا أمثلة عن ال

 إسًتاتيجية اجلودة الشاملة.

نستطيع إبراز  لتشعب الذي يتميز بو ىذا املوضوعو الثراء و ا من منطلق االستمرارية يف الدراسات و البحوث
 فاق الدراسة اليت نوجز بعضها يف العناصر التالية:آبعض 

 أثري اهليكل املايل على االسًتاتيجيات العامة للمؤسسة الصناعيةت 

  اجلودة الشاملة و تأثريىا على اهليكل املايل للمؤسسة الصناعية 

  املايل وخمتلف مؤشرات القياس املالية وغري املالية األداءأثر اجلودة الشاملة على 

  لصناعيةأثره على التنافسية ادة الشاملة يف اجملال التسويقي و اجلو 

  اجلودة الشاملة و اقتصاديات املعرفة و االبتكار يف املؤسسات الصناعية 

  و اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصناعية احلديثة 00111االيزو 

 إسًتاتيجية اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية وأثرىا على املردودية 



 ةــة العامــالخاتم

163 

 

نستطيع  آفاق واعدة للتطور و النمو  لصناعي ودتلكدراسة امليدانية ملؤسسة وطنية تشتغل يف الوسط االحبكم 
 إجياز بعض التوصيات و املالحظات اليت نقدمها لالستفادة امليدانية للمؤسسة منها يف النقاط التالية:

 األيام الدراسية اليت تعرف العمال باجلودة الشاملة و اإلسًتاتيجية املتبعة يف  من على املؤسسة تكثيف
 وعية عماهلا بضرورة العمل وفق نظام اجلودة الشاملة.املؤسسة و العمل على ت

  املتبعة و العمل على الفهم اجليد لعماهلا مبختلف اجلوانب  إسًتاتيجيتهاجيب على املؤسسة زيادة تفعيل
 الرأي. إبداءاليت تقتضي العمل اجلماعي و التشاور و 

 مل على عصف عقول عماهلم وتنفيذ لعية و املسؤولني يف املؤسسة و االعمل على زيادة اللقاءات العمال
 .اآلراء اجلديدة اليت يف صاحل املؤسسة

  جيب على املؤسسة دعم االستقرار الوظيفي لعماهلا من خالل التثبيتات يف مناصب عمل قارة و
 االستفادة من العمالة املاىرة املتخرجة من اجلامعات.

 سني املستمر يف املؤسسةزيادة التحفيزات و املكافآت املقدمة للعمال لزيادة التح.  

 .االىتمام بالقدرات البشرية أكثر فأكثر ألهنا تعترب الركيزة األساسية يف االقتصاديات احلديثة 

 .حماولة ترشيد التكاليف و خاصة تكاليف اإلنتاج ألهنا ال تستطيع التحكم يف تكاليف املواد األولية  

  مع تزايد الطلبيات و توسيع الطاقة هتا االنتاجية لتخفيض تكاليف االعطال خاصة يف جتديد أالاالسراع
    االنتاجية

  وختفيض  يف املؤسسة لدعم التنويع يف املؤسسة جوجات أخرى تتماشى مع مسار االنتا اجياد منتحماولة
 و اليت تعاين منها املؤسسة. دحخماطر املنتوج الوا
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