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إدارث السودث الشبهمج و خىبفشيج الهؤششج اإلكخضبديج:

دراشج هيداىيج لمهؤششج الوعىيج لمدهو ( )ENAPوحدث شوق أهراس
أ .توفبس الشريف

سبيًج ؿّق أُؼاؾ-اهسؽائؼ
الهمخص:
ٌخٌبّل فٕ ُػٍ اهيلبهج يّمّو إغاؼث اهسّغث اهفبيوج نفنؼ إغاؼٔ ضغٖد ًٖغ خنتٖق
يتبغئَ يوٓ يؿخّْ اهيٌهيج ّؿٖوج هنؿة يٖؽث خٌبفؿٖج خسًوِب خٌؿسى يى اهيًبٖٖؼ اهغّهٖج ّ
نؿة ذلج اهًيالء ّ ّفبئِى يً سِج ّ خلوٖل اهخنبهٖف ّ ؽٖبغث األؼتبش يً سِج أعؼّْ ،
تبهخبهٕ ؽٖبغث خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج ّ ،هغؼاؿج ّاكى إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّ خأذٖؼُب يوٓ خٌبفؿٖج
اهيؤؿؿج خى خٌبّل ضبهج خنتٖلٖج هيؤؿؿج سؽائؼٖج ّ ُٕ اهيؤؿؿج اهّنٌٖج هوغًُ ّضغث
ؿّق أُؼاؾ هخلٖٖى ٌهبى إغاؼث اهسّغث يوٓ يؿخّاُب.
Résumé :
Dans cet article, nous abordons le sujet de TQM est l'idée que l'application
d'une gestion moderne des principes au niveau de l'organisation et les moyens
de les faire gagner un avantage compétitif en conformité avec les normes
internationales et de gagner la confiance des clients, et ils ont rencontré d'une
part, et de réduire les coûts et augmenter les profits de l'autre, ainsi, accroître
la compétitivité de l'entreprise, et d'examiner la réalité de la TQM et de son
impact sur la compétitivité de l'entreprise ont été appliquées pour remédier à
la situation de l'entreprise nationale de la peinture (ENAP) - souk Ahras - pour
évaluer le système de management de la qualité sur le niveau.

خههيــد:

ٖخيٖؽ يبهى األييبل اهػٔ خٌفن فَٖ اهيٌهيبح اإلكخكبغٖج اهّٖى تبهخلوة ّ اهخغٖؼ

اهغٌٖبيٖنٕ اهؿؼٖى ٌهؼا هًّهيج االكخكبغ ّ اهخسبؼث ّ اهخنخالح االكخكبغٖجّ ،اٌفخبش
األؿّاق اهًبهيٖج ّ ،يى خّكٖى اهسؽائؼ الخفبكٖج اهفؼانج يى االخضبغ األّؼتٕ ّ اهخٕ غعوح
ضٖؽ اهخنتٖق يٌػ ؿتخيتؼ  5002تبإلمبفج إهٓ اؿخًغاغُب هالٌميبى إهٓ يٌهيج اهخسبؼث
اهًبهيٖج (  ، ) OMCنل ُػٍ اهيخغٖؼاح ؿخؤغٔ ضخيب إهٓ خؽاٖغ ضغث اهيٌبفؿج اهخٕ ؿخّاسِِب
اهيؤؿؿبح اهسؽائؼٖج ؿّاء فٕ أؿّاكِب اهيضوٖج،اإلكوٖيٖج ،أّ اهًبهيٖج.
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ُػٍ اهيٌبفؿج خضنيِب يغث يّايل خوًة غّؼا أؿبؿٖب فٕ خضغٖغ كبتوٖج اهيٌخسبح ّ اهعغيبح
هوتٖى ّ خض لٖق ؼمبء اهؽتبئً ّ إفتبو ضبسبخِى نبهسّغث ّ ،اهؿًؼ ّ ،ؽيً اهخؿوٖى(يأيًّ

اهؿونٕ ّ ؿِٖال إهٖبؾ ،9111،ق .)95

ًٖغ االُخيبى تئغاؼث اهسّغث اهفبيوج ؿتٖال ؼئٖؿٖب هخأُٖل اهيؤؿؿج ّ خفنٖل كبيغث كّٖج
خلبى يوِٖب أٌهيج اهسّغث اهخٕ خًغ يً أضؿً اهّؿبئل اهخٌبفؿٖج اهخٕ خؤغٔ إهٓ خنّٖؼ كغؼاح
اهيؤؿؿج ّاهخضؿًٖ اهيؿخيؼ فٕ أغائِب.
إشكبليـج التحد:

اٌنالكب يً ػهم خختوّؼ إفنبهٖج ُػا اهتضد فٕ اهؿؤال اهيضّؼٔ اهخبهٕ :يب ُّ ّاكى

خنتٖق إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّ أٌهيج اهسّغث فٕ اهيؤؿؿج اهّنٌٖج هوغًُ ّضغث ؿّق أُؼاؾ

نًٌٖج يً اهيؤؿؿبح االكخكبغٖج اهسؽائؼٖج؟
أشتـبة إخخيبر الهؤششج:

هلغ كيٌب تبعخٖبؼ اهيؤؿؿج اهّنٌٖج هوغًُ – ّضغث ؿّق أُؼاؾ-نًٌٖج هغؼاؿج ُػا

اهيّمّو هألؿتبة اهخبهٖج:
 خًؼل اهيؤؿؿج هويٌبفؿج ّ ،افخغاغُب فٕ ُػا اهلنبو عبكج يً نؼف "يؤؿؿج ؿونبً" اهخٕ ّكوح يٌخسبخِب إهٓ يٌبنق يغٖغث يً اهّنً.
 ضكّل اهيؤؿؿج يوٓ فِبغث اإلٖؽّ 1009يٌػ  ّ ،5002إينبٌٖج اهّكّف يوٓ خنتٖق ٌهبىإغاؼث اهسّغث تِب ّ ،أذؼُب يوٓ اهيؤؿؿج ّ كغؼخِب اهخٌبفؿٖج( .اهيّاكفج إٖؽّ 1009

ؼّسًح يً أسل خغيٖى اهيؤؿؿبح فٕ كؼاؼاخِب ّ يؿبيغخِب يوٓ ّمى أٌهيج سّغث فًبهج
( .))James Lampracht,2001,p03

فرظيـبح الدراشج:
الفرظيـج العبهج:

ًٖختؼ اهخنتٖق اهكضٖص هيتبغا إغاؼث اهسّغث أغاث هوضكّل يوٓ اهيّاكفبح اهًبهيٖج ّ

اهخّافق يى اهيًبٖٖؼ اهغّهٖج اهيخفق يوِٖب ّكّال إهٓ إغاؼث اهسّغث اهنوٖج فٕ اهيٌهيج نفوؿفج
ّ فنؼ إغاؼٔ ضغٖد.
الفرظيـبح الفرعيج:

كيٌب تكٖبغج يغث فؼمٖبح فؼيٖج هغؼاؿج ُػا اهيّمّو ّ اهخٕ ؿٌضبّل اهخأنغ يً كضخِب

يً عالل اعختبؼُب هوّكّل إهٓ ٌخبئز اهتضد:
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 )9إً يفِّى إغاؼث اهسّغث اهفبيوج تبهيؤؿؿج ال ٖؽال غؼٖتب يوٓ أفؼاغُب اهػًٖ ًٖخلغًّ

أٌِب يؼختنج تضكّل يٌهيخِى يوٓ اإلٖؽّ.
)5ال خّسغ كٌبيج غاعوٖج تأُيٖج يغعل إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّ ٌهبى اإلٖؽّ تبهّضغثّ ،
كؼاؼ خّافق اهيؤؿؿج يى فِبغث اهينبتلج

ISO 9001:2000

ُّ يً اهيؤؿؿج األى.

 )2إً خنتٖق اهيؤؿؿج هٌهبى اإلٖؽّ ينٌِب يً خلوٖل اهٌلق يً يّاؼغُب ّ اهؿٖنؼث يوٓ
سؽء يً اهخنبهٖف اهيعفٖج ّ،خضلٖق تًل اهيؽاٖب اهيؼختنج تؽٖبغث اهضكج اهؿّكٖج ّ ؼكى
األييبل هويؤؿؿج ،هنً ال ٖؽال ّسّغ خؼنٖؽ يوٓ اهفضق اهٌِبئٕ هويٌخز ّ يغى اهّكبٖج يً

األعنبء تغل خكضٖضِب.
هىهسيـج الدراشج الهيداىيج و األدواح الهشخعهمج:

هيًبهسج ُػا اهيّمّو ّ اعختبؼ فؼمٖبح اهغؼاؿج كيٌب تغؼاؿج اؿخلكبئٖج هويؤؿؿج

اهّنٌٖج هوغًُ ّضغث ؿّق أُؼاؾ ضٖد خى خكيٖى اؿخيبؼث يّسِج هًٌٖج يً ذالد فئبح:
فئج اإلنبؼاح توغح  23إنبؼا تٌؿتج خيذٖل  ّ %900فئج أيّاً اهخضنى توغح  53تٌؿتج
خيذٖل  ّ ،%52فئج أيّاً اهخٌفٖػ توغح  01تٌؿتج خيذٖل  .% 90خميٌح اإلؿخيبؼث 55

ؿؤاالّ ،كغ خى خلؿٖيِب إهٓ ذالذج يضبّؼ أؿبؿٖج ّ ُٕ:
اهيفبُٖى اهيخًولج تئغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّ اإلٖؽّ ،خلٖٖى يخنوتبح ّ أغّاح خنتٖق إغاؼث
اهسّغث اهفبيوج ّ ٌهبى اإلٖؽّ ،خلٖٖى يؽاٖب خنتٖق ٌهبى إغاؼث اهسّغث تبهيؤؿؿج.
هلٖبؾ اخسبُبح إسبتبح اهيتضّذًٖ فلغ اؿخًيل اهتبضد يلٖبؾ هٖنبؼح ()Rensis Likert

تـ  02غؼسبح هضؿبة اهيخّؿنبح ضٖد ،M = Σni.ti / N :ضٖد  :Mاهيخّؿن: ni،

اهخنؼاؼ اهيٌبؿة (هإلنبؼاح) ﴿(،﴾23......9أيّاً اهخضنى) ﴿(ٍ ،﴾53......9أيّاً
اهخٌفٖػ) ﴿ :ti ﴾01......9اهّؽً اهيٌبؿة هـ  nيوٓ ؿوى هٖنبؼح ﴿ :N،﴾2....9يسيّو
اهخنؼاؼاح ( 23هإلنبؼاح 53 ،أليّاً اهخضنى 01 ،أليّاً اهخٌفٖػ) .نبً ؿوى اهلٖبؾ يوٓ
ؿوى هٖنبؼح (األّؽاً):
غٖؼ يّافق خيبيب ...............اهّؽً 9 :يّافق تغؼسج يضغّغث .........اهّؽً5 :
يّافق .... ...................اهّؽً2:
يّافق خيبيب.................

يّافق تغؼسج نتٖؼث ..... .....اهّؽً4 :

اهّؽً2:

ذى ٌخضكل يوٓ يخّؿن اهيخّؿنبح  MGضٖدMG = ΣM / 3 :
العدد الخامس عشر -جوان 0241

034

أ .اهفؼٖف تّفبؿج

اؿخًبً اهتبضد تأغاث أعؼْ ّ ُٕ اهيلبتوج تبيختبؼُب يً أنذؼ ّؿبئل سيى اهتٖبٌبح
إٌخبسٖج ّ فًبهٖج عبكج غٖؼ اهيؿسوج فٕ اهيكبغؼ اهسبُؽث يٌِبّ ،كغ كبى اهتبضد تيلبتالح
فؼغٖج هؼؤؿبء اهغّائؼ تبهّضغث.
خلشيـن الدراشج:

ًٌؼل ُػٍ اهّؼكج اهتضذٖج ّفق إؿخؼاخٖسٖج خخميً اهيضبّؼ األؿبؿٖج اهخبهٖج:

أّال :إغاؼث اهسّغث اهفبيوج :اهيفِّى ّ اهيتبغا.
ذبٌٖب :اهسّغث نيكغؼ هويٖؽث اهخٌبفؿٖج.
ذبهذب :غؼاؿج يٖغاٌٖج هويؤؿؿج اهّنٌٖج هوغًُ ّضغث ؿّق أُؼاؾ.
أوال :إدارث السـودث الشبهمـج :الهفهـون و الهتـبدئ:

 .Iهفهون إدارث السودث الشبهمج:

ًٖؼف سًّ أّنالٌغ( )John S. Oaklandإغاؼث اهسّغث اهنوٖج تأٌِب " نؼٖلج إغاؼث

خؿخِغف خضؿًٖ اهفًبهٖج ّ ،اهيؼٌّج ّ ،اهلغؼث اهخٌبفؿٖج هويٌهيج ننل ُٕ ّ ،خنتق يوٓ
يٌهيبح اهعغيبح ت لغؼ يب خنتق يوٓ اهيٌهيبح اهكٌبيٖج ّ ،خفيل نل األكؿبى ّ نل
األٌفنج ّ نل فؼغ يوٓ سيٖى اهيؿخّٖبح تبهيٌهيج "(سيبل نبُؼ أتّ اهفخّش ضسبؽٔ ،5005 ،ق .)515

ًّٖؼفِب نّهً ّ ُبهٌسى ( )Joe Cullen & J.Hallingumتفنل أنذؼ إٖسبؽا تأٌِب خًٌٕ:
"اهًّٖة اهكفؼٖج فٕ اه يٌخسبح اهخٕ خعؼر يً اهفؼنج ّ ،فٕ اهعغيبح اهيلغيج ّ ،خًٌٕ
اهسّغث فٕ نل سبٌة يً سّاٌة ييوٖبح اهيٌهيج".

نيب خى ّكفِب تـ " تؼٌبيز هوخضؿًٖ اهيؿخيؼ تضغّغ  260غؼسج ّ اهػٔ ٖغنٕ اهيًبٖٖؼ،
اهيًوّيبح ،اهخغؼٖة ،اهخضوٖل ،اإلؿخذيبؼاح ،اهًيوٖبح...اهظ ّكّال إهٓ خضؿًٖ اهفؼنج

تؼيخِب"(يضفّه أضيغ سّغث ،5001 ،ق . )52

نيب ًٖؼفِب سبتوٌّؿنٕ ( )Joseph R. Jablonskiتأٌِب " فنل خًبٌّٕ ألغاء األييبل ًٖخيغ
يوٓ اهلغؼاح اهيفخؼنج هنل يً اهًبيوًٖ ّ اإلغاؼث تِغف خضؿًٖ اهسّغث ّ ؽٖبغث اإلٌخبسٖج
تفنل يؿخيؼ يً عالل فؼق اهًيل ".
كبى ؿخٖفً نًُّ ّؼٌّبهغ تؼاٌغ تخًؼٖفِب يوٓ اهٌضّ اهخبهٕ(ٌسى يتّغ ٌسى ،5090 ،ق : )52

إغاؼث:خًٌٕ اهخنّٖؼ ّاهيضبفهج يوٓ إينبٌٖج اهيٌهيج يً أسل خضؿًٖ اهسّغث تفنل يؿخيؼ.

اهسّغث :خًٌٕ اهّفبء تيخنوتبح اهيؿخفٖغ.
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اهفبيوج :خخميً خنتٖق يتغأ اهتضد يً اهسّغث فٕ أٔ يهِؼ يً يهبُؼ اهًيل تغء يً
اهخًؼف يوٓ اضخٖبسبح اهيؿخفٖغ ّاٌخِبء تخلٖٖى يب إػا نبً اهيؿخفٖغ ؼامٖبً يً اهعغيبح أّ
اهيٌخسبح اهيلغيج هَ.
نيب ًٖختؼ فؼٖق آعؼ أً إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ُٕ " :اهخنّٖؼ ّ اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ
هويٌخّسبح ّ اهعغيبح اهخٕ خلغيِب اهيٌهيج ّ ،خفيل نبفج اهّضغاح ّ اهيؿخّٖبح ،نيب
خفيل نبفج األنؼاف اهيؼختنج تبهيٌهيج يً يؿخِونًٖ ،يّؼغًٖ ،يغٖؼًٖ ّ ،يبيوًّٖ ،

ػهم إلفتبو ؼغتبخِى ّ خضلٖق اهخفّق اإلكخكبغٔ هويٌهيج"(أضيغ يبُؼ ،5005 ،ق .)399

ُٕ يسيّيج ييوٖبح( :اهخٌتؤ ،اهخٌؿٖق ،اهخٌفٖػ) اهيّسِج هخضؿًٖ اهسّغث ّ إٌخبر اهيٌخسبح
تبهيؿخّْ األنذؼ إكخكبغٖب (أكل خنبهٖف) ّ ٖضلق إفتبو

اهيؿخًيل(.)Siddiki abdallah,2008,p20

نيب يؼفِب يًِغ اهسّغث اهفٖغؼاهٕ األيؼٖنٕ تأٌِب " خأغٖج اهًيل اهكضٖص يوٓ ٌضّ كضٖص
يً اهُّوج األّهٓ يى اإليخيبغ يوٓ اإلؿخفبغث تخلّٖى اهيؿخفٖغ فٕ يًؼفج يغْ خضؿً
األغاء"(ؿّؿً فبنؼ يسٖغ ّ يضيغ يّاغ اهؽٖبغاح ،5003 ،ق .)54

.IIهتبدئ إدارث السـودث الشبهمـج:

أفبؼ غٖيٌز  -اهػٔ ًٖختؼ األة اهضلٖلٕ هضؼنج اهسّغث -نيفِّى فبيل ّ ،نسؽء أؿبؿٕ
يً ييل اإلغاؼث اهّٖيٕ -تّمّش هيفِّى إغاؼث اهسّغث اهفبيوج يً عالل خؼنٖؽٍ يوٓ
أؼتًج يفؼ يبيال ُٕ(يتغ اهؼضيً خّفٖق ،5006 ،ق :)04

 .9عوق ّ إٌفبء ُغف يفخؼم ٌضّ خضؿًٖ اهيٌخسبح ّ اهعغيبح ،يى ّسّغ عنج هوتلبء
فٕ ّمى خٌبفؾ ّ ،اإلؿخيؼاؼ فٕ يسبل األييبل ّ ،خلغٖى ّهبئف سغٖغث؛

 .5اإلٖيبً تبهفوؿفج اهسغٖغث ضٖد أٌٌب فٕ يكؼ إكخكبغٔ سغٖغ ،فال ٖينً اإلؿخيؼاؼ فٕ

كتّل يؿخّٖبح اهخأعٖؼ ّ اهعغيبح ّ اهيٌخسبح ّ ،يؿخّٖبح اهًيبهج اهيًٖتج؛

 .2خّكف اإليخيبغ يوٓ أؿوّة اهخفخٖـ اهسيبيّٕ ،اؿختغاهَ تأؿبهٖة اهؼكبتج اإلضكبئٖج
اهخٕ ختٌٓ يوٓ تٌبء اهسّغث فٕ ييوٖج اهخكيٖى ّ ،اهخكٌٖى يٌػ اهتغاٖج؛
ٌِ .4بٖج يؼضوج ينبفأث اهيٌهيبح يوٓ أؿبؾ األ ؿًبؼ ّ ،تغال يً ُػا التغ يً اإليخيبغ
يوٓ يلبٖٖؾ هوسّغث ػاح غالهج تسبٌة اهؿًؼ ّ ،اهخضؼم ٌضّ يّؼغ ّضٖغ هخّؼٖغ كٌف
ّاضغ يً أسل خٌيٖج يالكج نّٖوج األسل يتٌٖج يوٓ اهذلج ّ اهّالء؛
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 .2اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ هٌهبى اإلٌخبر ّاهعغيبح هخضؿًٖ اهسّغث ّاإلٌخبسٖج ّ ،يً ذى خعفٖل
اهخنوفج ّ ًٖخيغ خٌفٖػ ُػٍ اهعنّث يوٓ أؿوّة ضل اهيفبنل ّ إهِبؼُب ّ ،اخعبػ اهعنّاح
اهكضٖضج؛
 .6إٌفبء نؼق خغؼٖتٖج ضغٖذج؛
 .3إٌفبء تؼايز خغؼٖتٖج هويفؼفًٖ هعوق تٖئج يفبؼنج؛

 .8اهخعوق يً اإلضؿبؾ تبهعّف ضخٓ ًٖيل نل فؼغ تضؼٖج ّ نفبءث يً أسل اهيٌهيج؛

 .1اهلمب ء يوٓ اهضّاسؽ اهخٌهٖيٖج ّ ،خفسٖى ؼّش اهًيل نفؼٖق هوخٌتؤ ّ ،ضل اهيفبنل

يً عالل اإلغاؼاح اهيعخوفج؛
 .90خلوٖل اهفًبؼاح ّ ،األُغاف اهؼكيٖج ّ ،اهالفخبح اهخٕ خضد يوٓ يؿخّٖبح سغٖغث يً
اإلٌخبسٖج تغًّ خّفٖؼ اهنؼق هخضلٖق ػهم؛
 .99اهلمبء يوٓ اهضكق اهًغغٖج؛

 .95اهلمبء يوٓ اهضّاسؽ اهخٕ خضؼى اهًبيوًٖ يً اإليخؽاؽ تًيوِى؛
 .92إٌفبء تؼايز خًوٖيٖج ّ ،إيبغث اهخغؼٖة؛
 .94إٌفبء ُٖنل إغاؼث ًٖيل يوٓ خضلٖق اهذالذج يفؼ ٌلنج اهؿبتلج نل ّٖى.
 .IIIإشخراخيسيـج شخج شيغهـب ( )6 Sigmaكهلبرتـج هخلدهـج في إدارث السـودث :

ٖغل يتغأ ؿخج ؿٖغيب يوٓ أً اهيؤؿؿج خلغى عغيبح أّ ؿوًب عبهٖج يً اهًّٖة خلؼٖتب

ألً ٌؿتج اهًّٖة فٕ ؿخج ؿٖغيب ُٕ  3.4يٖة هنل يوًّٖ فؼكج ،أٔ أً ٌؿتج نفبءث
ّفبيوٖج اهًيوٖبح

(

.)Souris Jean-paul,www.jpsconsultants.com % 99.9996

ؿخج ؿٖغيب ُٕ اهنؼٖلج األػنٓ إلغاؼث األييبل ،اهفؼنج ،أّ أٔ كؿى ضٖد خمى اهؽتبئً فٕ
اهيلبى األّل ّ خًخيغ يوٓ اؿخعغاى اهيًوّيبح ّ اهضلبئق يً أسل اهّكّل إهٓ ضوّل
أفمل( يضيغ يتغ اهًبل اهًٌٖيٕ ّ ؼاخة سوٖل اهكّٖق ،5008 ،ق .)48

خؿخِغف سِّغ ؿخج ؿٖغيب ذالد يٌبنق ؼئٖؿٖج :ؽٖبغث ؼمب اهؽتبئً ،خلوٖل غّؼث اهّكح

اهالّؽيج ،خلو ٖل اهًّٖة،إً اهخنّٖؼ فٕ ُػٍ اهيٌبنق يبغث ٖيذل خّفٖؼا يذٖؼا فٕ كنبو
األييبل نيب ّٖفؼ اهفؼق هإلضخفبه تبهؽتبئً ،اكخٌبق فؼق األؿّاق اهسغٖغث ّ ،تٌبء ؿيًج
سٖغث هألغاء اهيخيٖؽ فٕ اهيٌخسبح ّ اهعغيبح.
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يفبخٖص إؿخؼاخٖسٖج ؿخج ؿٖغيب خًنٕ اهينبً األّل أليمبء فؼٖق اهًيل تبهخؼنٖؽ يوٓ

اهيفنل اهيِى هيؤؿؿخِى ّ ييالئِى(:) Michael George, 2008, p 21

-األُغاف ُٕ إفتبو ؼغتبح ييالئِى ّ إؼمبئِب تخلغٖى عغيبح تسّغث يبهٖج ّ تأنذؼ

ؿؼيج.

-هخضلٖق األُغاف ٖسة خضؿًٖ اهًيوٖبح ّ ضخٓ ٖخضلق ػهم ٖسة إؽاهج األعنبء (أٔ

نل يب ُّ غٖؼ يلتّل يً نؼف اهًيٖل).

-األفؼاغ اهيخغعوًّ فٕ يعخوف يؿخّٖبح اهًيوٖبح ًٖيوًّ فٕ فؼٖق ّ ٖختبغهًّ أفنبؼا

هنٕ ٖكييّا يوٓ ضل اهيفنل ّ نل كؼاؼاخِى خؤؿؾ يوٓ يًنٖبح.
خِغف ؿخج ؿٖغيب إهٓ اهّكّل إهٓ اهغبٖبح اهخبهٖج:

( )Souris Jean-paul,www.jpsconsultants.com

.

 خعفٖل خنبهٖف يغى اهينبتلج.
 خعفٖل ؽيً غّؼث اهًيوٖبح اهكٌبيٖج ،اإلغاؼٖج ّ ،اهيبهٖج.
 خضؿًٖ ؼمب اهؽتًّ.
 خغٖٖؼ ؼؤٖج اهيؤؿؿج.
 خًؼٖف اهًّايل اهضؼسج هوسّغث ()CTQ : Critical to Quality

(اهًّايل اهضؼسج هوسّغث )

اهفنل اهخبهٕ ّٖمص يفبخٖص اؿخؼاخٖسج ؿخج ؿٖغيب:
الشكل ركن ( )10هفبخيح إشخراخيسيج شخج شيغهب

Source: Michael George, Bill kastle,Dave Rowlands, Quest- ce Que le Lean
Six Sigma?, Maxima, paris,2008,p 21.
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ذبىيب :السودث كهضـدر لمهيـزث الخىبفشيـج:

خؿًٓ اهيؤؿؿج إهٓ اهخلغى ّ ،اهخفّق يوٓ يٌبفؿِٖب هػا فِٕ ينبهتج تيًؼفج ّ خضغٖغ نل

يب يً فأٌَ اهيؿبُيج فٕ خنًّٖ ّ خٌفٖػ إؿخؼاخٖسٖخِب اهخٌبفؿٖج .خًؼف اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج

تأٌِب ":يٌكؼ خفّق هويؤؿؿجٖ،خى خضلٖلَ فٕ ضبهج إختبيِب الؿخؼاخٖسٖج يًٌٖج هوخٌبفؾ" (ٌتٖل

يؼؿٕ عوٖل ،9118 ،ق .)62

ٖؼنِؽ يًهى يغؼاء اهيؤؿؿبح يوٓ ذالذج يّايل ُّٕ :اهؿًؼ ،اهسّغث ّاهخنوفج ّتٌبءًا يوٓ
ػهم فئً اهخٌبفؿٖج ٖينً خًؼٖفِب يوٓ أٌِب خلغٖى يٌخز ػّ سّغث يبهٖج ّؿًؼ يلتّل إهٓ

اهؽتبئً(.)R.Percerou,1984,p 53

خًؼف خٌبفؿٖج اهيؤؿؿج تأٌِب اهلغؼث يوٓ يّاسِج اهلّْ اهيمبغث اهخٕ خلول يً ٌكٖة
اهفؼنج يً اهؿّق اهيضوٕ أّ اهًبهيٕ(فؼٖغ ؼاغة اهٌسبؼ ،9113 ،ق .)952

) أً اهفؼنبح اهخٕ خؼٖغ خضلٖق اهٌسبش اهخٌبفؿٕ ٌٖتغٕ أً

ٖؼْ يبٖنل تّؼخؼ (

خيخوم يٖؽث خٌبفؿٖج إيب فٕ فنل ٌفلبح ّإيب فٕ اهلغؼث يوٓ خلغٖى يٌخسبح يخيٖؽث يى اهلغؼث
(

يوٓ االضخفبه تِػٍ اهيؽاٖب .)Michael porter,1993, p 53

هلغ غفى إغؼام اهيؤؿؿج ألُيٖج اهسّغث ،نؿالش اؿخؼاخٖسٕ هوضٖبؽث يوٓ يؽاٖب خٌبفؿٖج إهٓ
االؿخٌبغ إهٓ يفِّى اهسّغث اهفبيوج ،اهػٔ ًٌٖٕ اهتضد يً اهسّغث فٕ اهيؤؿؿج تؼيخِب،
اتخغاء يً اهخؼخٖتبح األيٌٖج ّاٌخِبء إهٓ خوتٖج ضبسٖبح اهؽتبئً ّ عغيبح يب تًغ اهتٖى.
ًٖختؼ خأذٖؼ اهسّغث اهًبهٖج هويٌخسبح يوٓ اهيؽاٖب اهخٌبفؿٖج خأذٖؼا يمبيفب(يتغ اهؿخبؼ يضيغ
اهًوٕ ،5000 ،ق :)28

اهخأذٖؼ األّل ٖخيذل فٕ أً يبيل اهسّغث ٖؽٖغ يً كٖيج اهيٌخسبح فٕ ٌهؼ اهيؿخِونًُّٖ ,ػا

اهيفِّى اهيغيى تبهلٖيج ٖؤغٔ تغّؼٍ إهٓ فؼل أؿًبؼ يبهٖج هِػٍ اهيٌخسبح.
أيب اهخأذٖؼ اهذبٌٕ هوسّغث اهًبهٖج يوٓ اهيؽاٖب اهخٌبفؿٖج ٖكغؼ يً اهنفبءث االٌخبسٖج اهًبهٖج
ّاهخنبهٖف اهيٌعفمج هوّضغث.

هلغ ؽاغح أُيٖج اهسّغث فٕ يسبل تٌبء اهيؽاٖب اهخٌبفؿٖج تفنل نتٖؼ فٕ اهؿٌّاح اهلوٖوج

اهيبمٖجّ ،ال فم أً إُخيبى اهنذٖؼ يً اهيؤؿؿبح تسّغث يٌخسبخِب ال ٖينً اهٌهؼ إهَٖ اال
أٌَ إضغْ اهؿتل اهفًبهج هوضكّل يوٓ يؽاٖب خٌبفؿٖج ،تل ّإً ػهم أكتص فٕ نذٖؼ يً
اهيسبالح اهكٌبيٖج أيؼا ضخيٖب يً أسل اهتلبء ّاإلؿخيؼاؼ.
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خؿبُى اهسّغث فٕ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج ،ضٖد خؤؿؾ هذلبفج اإلخلبً غاعل اهيؤؿؿجّ ،خؼؿظ ذلج

اهيخًبيوًٖ تِػٍ األعٖؼث.
ذبلذب :دراشج هيداىيج لمهؤششج الوعىيج لمدهـو وحـدث شـوق أهـراس:

 .Iخلديـن الهؤششـج و ىشـبع اإلىخـبر تهب:

اهيؤؿؿج اهّنٌٖج هوغًُ  ُٕ ENAPيؤؿؿج ّنٌٖج اكخكبغٖج يعخكج فٕ إٌخبر فخٓ أٌّاو

اهغًُّ اهًمّٖج ( اهغًُّ ،اهنالء اهيتؼٌق ،يّاغ كتغٖج ،يؿخضوتبح ،يسففبح ّ ،أٌّاو
يً اهغؼاء ّ اهكيغ).
خؽعؼ اهيؤؿؿج تعتؼث يٌِٖج خفّق اهذالذًٖ يبيب ّ ،نػا تلغؼث إٌخبر خكل إهٓ  952000نً
يً اهغًُّ ؿٌّٖب ،تبإلمبفج إهٓ  23000نً يً اهيٌخسبح فتَ اهسبُؽث ( يّاغ كيغٖج،
يؿخضوتبح ّ يسففبح) (.)www.enap dz.dz

خعخق ّضغث ؿّق اُؼاؾ فٕ إٌخبر:غًُ اهتٌبٖبح،)Secteur Bâtiment(.اهغًُ اهكٌبيٕ
(،)Secteur Industrieغًُ اهؿٖبؼاح(،)Secteur carrosserieاهتؼٌٖق(،)Vernisاهغًُ اهيعفف
(،)Dilliantsاهغؼاء (،)Collesاهؼاخٌز (.)Résines

ختوغ اهنبكج اإلٌخبسٖج هوّضغث  40000نً ؿٌّٖب يً اهغًُ أٔ يب ًٖبغل  %50يً إٌخبر
اهيؤؿؿج ننل.
 .IIىخبئـز الدراشـج الهيداىيـج:

 )0 .IIعـرط ىخبئـز الهحـور األول لإلشخهـبرث:

ٖيذل اهيضّؼ األّل هإلؿخيبؼث اهيفبُٖى اهيخًولج تئغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّ ٌهبى اإلٖؽّ،

ضٖد ٌِغف يً عالهَ إهٓ يًؼفج يغْ اُخيبى اهيؤؿؿج تبهسّغث ّ خنتٖق ٌهبى إغاؼخِبّ ،
اهيؿؤّل يٌِب ّ ،اهيفبُٖى اهيخغاّهج فِٖب.


اهخهبن الهؤششج تىغبن إدارث السودث:

 أسبة أفؼاغ اهًٌٖج يً ّسّغ غائؼث أّ كؿى يخعكق هوخضنى تبهسّغث فٕ اهيؤؿؿج تـ %14.25يٌِى تًٌى %05.34 ّ ،تالٌ ّ ،فؾ اهٌؿتج تال أغؼٔ ُغٍ األعٖؼث اهخٕ يتؼ يٌِب
أيّاً اهخٌفٖػ ،أيب تبهٌؿتج هويسٖتًٖ تًٌى يً اهفئبح اهذالد :إنبؼاح ،أيّاً خضنى أيّاً
خٌفٖػ ،نبً ػهم تبهٌؿة %33.33 ،%900 ،%14.21 :يوٓ اهخؼخٖة.
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 تبهٌؿتج هويسٖتًٖ تًٌى ّ يغغُى  61يؿخسّتب فلغ ػُة يًهيِى فٕ إسبتخِى يً اهؿؤالاهذبٌٕ يً اهغائؼث أّ اهلؿى اهيخعكق تبهخضنى فٕ اهسّغث إ هٓ ينخة اهخعنٖن ّ اهؼكبتج ّ
اهخٌهٖى تبيختبؼ أً ؼئٖؾ اهينخة ُّ يؼاؿل اهسّغث ّ تبهخبهٕ فِغا اهينخة ُّ اهلؿى
اهيخعكق تبهخضنى فٕ اهسّغثٌ ّ ،سغ أٖمب ّ تٌؿتج أكل يً األفؼاغ عبكج أيّاً اهخضنى
ككغّا غائؼث اهيعتؼ اهيؼنؽٔ ّ ،تبهخضغٖغ يكوضج يؼاكتج اهٌّيٖج تبيختبؼُب يؿؤّهج يً
يؼاكتج اهيّاغ األّهٖج اهيفخؼاث ّاهيٌخّسبح اهٌِبئٖج هويؤؿؿج.
 نبٌح إسبتبح أفؼاغ اهًٌٖج يً اهؿؤال اهيخًوق تضكّل اهيؤؿؿج يوٓ فِبغث اإلٖؽّتخأنٖغُى سيًٖب ؿّاء اإلنبؼاح ،أيّاً اهخضنىّ ،أيّاً اهخٌفٖػ ضكّل اهيؤؿؿج يوٓ

فِبغث اإلٖؽّ ّ اهخٕ ًٖختؼٌِّب يضل فعؼ تبهٌؿتج هِى ّ يٖؽث هيؤؿؿخِى تبهيلبؼٌج يى
يٌبفؿِٖى فٕ ؿّق اهغًُ ّ يفخلبخَ.


أشتبة اهخهبن الهؤششج تىغبن إدارث السودث:

 الضهٌب أً اإلعخٖبؼاح أ ،ة ،ر ،كغ ضبؽح يوٓ أنتؼ ٌؿة هإلعخٖبؼ يً نؼف أفؼاغاهًٌٖج ّ اهخٕ توغح  %38.08هإلسبتج أ ّ،اهيخيذوج فٕ أً ػهم يفؼّل يوِٖب يً كتل ؿونج
أيوٓ ضٖد ككغ اهيسٖتًّ اإلغاؼث اهيؼنؽٖج هويؤؿؿج األى ،أيب اإلعخٖبؼ ة اهيخيذل فٕ

مغّن اهيٌبفؿج اهيخؽاٖغث فلغ يتؼ يٌَ اهيؿخسّتًّ تٌؿتج  ،%62.32فٕ ضًٖ ػُة

 %22.45يً األفؼاغ إهٓ اهلٌبيج اهغاعوٖج تِػٍ اهًيوٖج ّإً نبٌح فئج اإلنبؼاح ُٕ اهخٕ
يتؼح يً ػهم تٌؿتج أنتؼٌ ّ ،فٖؼ إهٓ أً  %92.03يً أفؼاغ اهًٌٖج اعخبؼّا نل ُػٍ
اهًّايل ّ  %06.82أفبؼّا إهٓ يّايل أعؼْ ضٖد ػنؼّا اهفؼانج يى يؤؿؿبح أسٌتٖج
خٌفن فٕ ٌفؾ اهلنبو هإلؿخفبغث يً عتؼخِب ّ هؽٖبغث اهضكج اهؿّكٖج هويؤؿؿج.


خداول هفهون إدارث السودث الشبهمج و اإليزو تبلهؤششج:

 نبٌح إسبتبح اهيتضّذًٖ يً خيبذل أّ اعخالف إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّ ٌهبى اإلٖؽّ ّاؿخؼاخٖسٖج ؿخج ؿٖغيب فٕ ُػا اهؿؤال :ضٖد الضهٌب تأً  %45.46يٌِى ػُتّا إهٓ خيبذل
األٌهيجٌ ّ ،فٖؼ تأً ُػا اهعون فٕ اهيفبُٖى تغا ّامضب ضخٓ هغْ فئج اإلنبؼاح ٌفؿِب

تٌؿتج توغح  ،%42.12أيب اهيسٖتًّ تبالعخالف فلغ توغح ٌؿتخِى إسيبال  ّ ، %25.83يب
ختلٓ يً اهٌؿتج أٔ  %54.63فلغ اعخبؼّا ال أغؼٔ.
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 )2 .IIعـرط ىخبئـز الهحور الذبىـي لإلشخهـبرث:

ٖيذل اهيضّؼ خلٖٖى يخنوتبح ّ أغّاح خنتٖق إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّ ٌهبى اإلٖؽّ ضٖد

ِٖغف اهتبضد يً عالهَ إهٓ اهخًؼف يوٓ ّاكًِب فٕ ّضغث اهغًُ تؿّق أُؼاؾ.


دعن و خأييد اإلدارث العميب:

 أسبة أفؼاغ اهًٌٖج يً ّسّغ ؿٖبؿج يوٖب تبهٌؿتج إلغاؼث اهسّغث :ضٖد ّافق يوٓ ّسّغُبتغؼسج نتٖؼث  %69.64يً اهيتضّذًٖ %58.33 ّ ،تيّافلج خبيج ضٖد اعخبؼّا اإلسبتج يّافق
خيبيب أيب اإلسبتج غٖؼ يّافق خيبيب فلغ يتؼح يوِٖب ٌؿتج ٌ ّ ،%01.21الضه أٌِب نبٌح يً
فئج أيّاً اهخٌفٖػ تٌؿتج  ّ ،%55.55تٌؿة أكل هوفئخًٖ اهيختلٖخًٌٖ ّ ،ؿخٌخز أً اهؿٖبؿج اهًوٖب
هويؤؿؿج تعكّق إغاؼث اهسّغث ّ إً نبٌح يّسّغث فئٌِب خضخبر إهٓ اهّمّش أنذؼ ّ
اهّكّل هسيٖى فئبح اهًيبل ّ اهيّهفًٖ تبهّضغث.
MG1= (4.216+3.814+3.666) /3 = 11.698 / 3 = 3.899.

ّ ٖينٌٌب اهلّل تأً  ُّ 2.818اخسبٍ ضؿً يوٓ ؿوى هٖنبؼح  02غؼسبح.

 الضهٌب تأً ّٖ %45.43افلًّ خيبيب يوٓ أً اؿخؼاخٖسٖج اهسّغث سؽء يً اؿخؼاخٖسٖجاهيؤؿؿج ّ ّٖ %20.94افلًّ ّ ّٖ %92.30افلًّ تغؼسج نتٖؼث يوٓ ُػا اهؼأُٔ ّ،غا ٖؤنغ
تأً اؿخؼاخٖسٖج اهسّغث أكتضح سؽء ال ٖخسؽأ يً اؿخؼاخٖسٖج اهيؤؿؿج عبكج يٌغ
ضكّهِب يوٓ فِبغث اإلٖؽّ ّ خنتٖلِب هيتبغا ُػا اهٌهبى ،يً عالل غهٖل اهسّغث اهػٔ خختًَ
اهّضغث.

ّ تضؿبتٌب هيخّؿن اهيخّؿنبح هوفئبح اهّهٖفٖج اهذالد ٌسغ:

 ُّّ ،MG2 = ( 4.081+ 3.370+3.555)/3=3.669اخسبٍ كؼٖة يً اهضؿً يوٓ ؿوى هٖنبؼح 5
غؼسبح.
 ٌالضه يً إسبتج األفؼاغ يوٓ ُػا اهؿؤال أً  %22.45يً األفؼاغ اهيتضّذًٖ ًٖخلغًّ أًاإلغاؼث اهًوٖب خؿًٓ إليبغث خفنٖل ذلبفج اهيٌهيج ّ ،خِٖئج يٌبط اهًيل تيب ٖخفق ّ ختٌٕ
ٌهبيٕ إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّ،اإلٖؽّ ،إال أً ُػٍ اهٌؿتج كغ يتؼ يوِٖب أنذؼ يً نؼف فئج
اإلنبؼاح ضٖد توغح  ،%81.98أيب غٖؼ اهيخفلًٖ يى ُػا اهؼأٔ يً األفؼاغ فلغ توغح ٌؿتخِى
ُ ّ ،%29.29ى ٌٖخيًّ هفئخٕ أيّاً اهخضنى ّ ،أيّاً اهخٌفٖػ ،تبهٌؿة ،%66.66 ،%22.22

يوٓ اهخؼخٖةٌ ّ ،ؿخٌخز أً ُؤالء األيّاً هى ٖفًؼّا تؿًٕ اإلغاؼث إهٓ إيبغث خفنٖل ذلبفج
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اهيٌهيج ّ خِٖئج يٌبط اهًيل  ّ،تبهخبهٕ ٖسة يوِٖب اهؿٖؼ فٕ ُػا اإلخسبٍ تئؿخؼاخٖسٖج
أّمص هخضلٖق اهخنٖف ّ االؿخسبتج هِػٍ األٌهيج اإلغاؼٖج اهضغٖذج.
 الخركيز عمى العهيل:

 يً عالل إسبتخِى يً ُػا اهؿؤال فلغ ػُة  %32.13يً اهيتضّذًٖ إهٓ ايختبؼ يعخوفاهيكبهص ّ اهًبيوًٖ تبهيؤؿؿج ُى أٖمب يؿخِونًّ ّ ،كغ أفبؼّا إهٓ اخفبق ُػا اهيتغأ يى
يتبغا ٌهبى اإلٖؽّ اهيختٌٓ فٕ اهيؤؿؿج ،أيب اهٌؿتج اهيختلٖج اهخٕ ال خخفق يى ُػا اهؼأٔ ّ
اهخٕ توغح  %56.02فٌسغ أٌِب خٌخيٕ أنذؼ هفئخٕ أيّاً اهخضنى ّ اهخٌفٖػُ ّ ،ػا ٖغل يوٓ
ٌلق اهّيٕ ّ اهخنًّٖ هغْ ُبخًٖ اهفئخًٖ.
 أنغ أفؼاغ اهًٌٖج اهيتضّذج ّ تٌؿتج  %14.25ؼكغ اهيؤؿؿج هفنبّْ اهيؿخِونًٖ ّ أسبةتًل أيّاً اهخضنى ّ اهخٌفٖػ تال أغؼٔ هًغى خأ نغُى يً كٖبى اهيؤؿؿج تِػا اهٌفبنٌ ّ ،فٖؼ

إهٓ أً ُػٍ اهًيوٖج خلّى تِب يكوضج يب تًغ اهتٖى.
 يً عالل كؼاءخٌب إلسبتبح أفؼاغ اهًٌٖج ضّل كٖبؾ اهيؤؿؿج هؼمب ؽتبئٌِبٌ :سغ تأً %84.12يٌِى ٖؤنغًّ يوٓ كٖبى يؤؿؿخِى تػهمُ ّ ،ػا يب أنغخَ فئج اإلنبؼاح تٌؿتج
ّ ،%900تبهخضغ ٖغ ؼئٖؿج يكوضج يب تًغ اهتٖى ضٖد أنوًخٌب يوٓ ٌيّػر هوخضلٖق اهػٔ خلّى
تَ اهيكوضج هلٖبؾ ؼمب ؽتبئٌِب يً اهيٌخّسبح ّ اهعغيبح اهيلغيجّ ،يلبؼٌخِب
تبهيٌبفؿًٖ ّ .أسبة تًل أيّاً اهخضنى ّ اهخٌفٖػ تال ،أّ ال أغؼٔ ّ ُػا هًغى خأنغُى يً
كٖبى اهيؤؿؿج تِػا اهٌفبن.
 نبٌح إس بتبح األفؼاغ اهػًٖ أسبتّا تًٌى فٕ اهؿؤال اهؿبتق ّ اهتبهغ يغغُى  65فؼغا يًعالل اعخٖبؼاخِى هإلسبتبح اهيضغغث هنؼق اهخلٖٖى اهيؿخًيوج ،تبهخؼخٖة :ر ،أ ،غ ،تبهٌؿة:

 %32.13الؿخناليبح ؼأٔ اهؽتبئً %62.32 ،هخضوٖل اهفنبّْ ّ اهؼغ يوِٖب %23.22 ،هؽٖبغث
أّ ٌلق يغغ اهؽتبئً %20.68 ّ ،هغعّل أّ عؼّر اهيٌبفؿًٌٖ ّ ،ؿخٌخز أً سيٖى ُػٍ
اهيؤفؼاح خأعػ تًًٖ اإليختبؼ فٕ اهيؤؿؿج.


اإلدارث السيدث لمهوارد التشريج:

 الضهٌب تأً إسبتبح اهيتضّذًٖ ضّل ّسّغ تؼايز خغؼٖة ّ خًوٖى تبهّضغث نبٌح تئسبتج %10.49يٌِى تًٌى ضٖد ٌسغ فئج اإلنبؼاح تٌؿتج  ّ ،%14.60فئج أيّاً اهخضنى تٌؿتج

013

أبحاث اقتصادية وإدارية

إدارث السودث الشبهمج و خىبفشيج الهؤششج اإلكخضبديج:دراشج هيداىيج لمهؤششج الوعىيج لمدهو

( )ENAPوحدث شوق أهراس

 ّ ،%15.60تٌؿتج أكل أليّاً اهخٌفٖػ توغح  ّ ،%66.63ييّيب ٖينٌٌب اؿخٌخبر ّسّغ ُػٍ
اهتؼايز تبهّضغث.
 إً اعخٖبؼاح اهيتضّذًٖ اهػًٖ أسبتّا تًٌى فٕ اهؿؤال اهؿبتق ّ اهيلغؼ يغغُى تـ  66فؼغاضٖد اعخبؼّا اهيوخلٖبح تٌؿتج  %900ضٖد أنغّا هٌب كٖبى اهيؤؿؿج تخٌهٖيِب غّؼٖب تبؿخمبفج
أؿبخػث يخعككًٖ يً تًل اهيًبُغ ّ اهيؼانؽ يذل اهيًِغ اهًبهٕ هوخؿٖٖؼ تًٌبتج اهػٔ
خؼتنِى تَ اخفبكٖج ،نيب اعخبؼ اهيتضّذًّ يٌص اهغؼاؿج فٕ اهسبيًبح ّ يؼانؽ اهخنًّٖ

اهيٌِٕ تٌؿتج  %52.32عبكج فئج اإلنبؼاح ّ ًٌنٕ يذبال يً ؼئٖؾ يكوضج اهيضبؿتج
اهػٔ اؿخفبغ يً يٌضج هوغؼاؿج فٕ يب تًغ اهخغؼر اهيخعكق ) ،(PGSأيب اهٌؿتج %06.06

فلغ أينٖح العخٖبؼاح أعؼْ يفخّضج ّ أسبة اهتًل تبهخنًّٖ اهػٔ ٖخولبٍ تًل اهيٌِغؿًٖ
ّ اهخلًٌٖٖ يً األسبٌة فٕ ضبالح اهيٌخّسبح ّ عنّن اإلٌخبر اهسغٖغث.
 نبٌح إسبتبح أ فؼاغ اهًٌٖج ضّل اؿخفبغخِى يً تؼايز خغؼٖتٖج ضٖد أسبة  %19.38يٌِىتًٌى ّ ،تٌؿتج مئٖوج توغح  %08.55الُ ّ ،ػا ٖغل يوٓ ّسّغ ُػٍ اهتؼايز تبهيؤؿؿج.
 يً عالل كؼاءخٌب إلسبتبح اهيتضّذًٖ ٌسغ تأً  %80.21يٌِى أنغّا اضخّاء ُػٍ اهتؼايزيوٓ يفبُٖى ّ أغّاح ٌهبيٕ إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّاإلٖؽّ ،ضٖد أنغ هٌب تًل اإلنبؼاح
أذٌبء اهيلبتالح اهخٕ أسؼٖح يًِى أً ُػٍ اهتؼايز كغيح فٕ اهيوخلٖبح ،أيب اهٌؿتج اهيختلٖج ّ

اهيلغؼث تـ ُ %91.49ى أفؼاغ خولّا تؼايز خلٌٖج عبكج تبهّؼفبح ّ اإلٌخبر ّ هى ٖخًؼمّا
ألغّاح إغاؼث اهسّغث.
 حملبح السودث و أدواخهب:

 يً عالل اإلسبتبح الضهٌب تأً  %64.28يً اهيؿخسّتًٖ ٖؤنغًّ خفنٖل ضولبح اهسّغثهيٌبكفج يفبنل اهًيل فٕ يعخوف غّائؼ ّ يكبهص اهيؤؿؿج ،ضٖد يتؼح يوٓ ػهم فئج
اإلنبؼاح تٌؿتج  ّ ، %35.13تٌفؾ اهٌؿتج  %22.26هنل يً فئخٕ أيّاً اهخضنى ّ أيّاً
اهخٌفٖػ ،فٕ ضًٖ أسبة  %22.65يً األفؼاغ تًغى خفنٖل ُػٍ اهضولبحٌ ّ ،فٖؼ ٌُب إهٓ
ّسّغ عون تغا ّامضب فٕ اهيلبتالح يى تًل األفؼاغ تًٖ ضولبح اهسّغث ّ اإلسخيبيبح
ػاح اهنبتى اهؼؿيٕ ّ اهخٕ خًلغ يى يغٖؼ اهّضغث تفنل غّؼٔ.
 نبٌح اعخٖبؼاح أفؼاغ اهًٌٖج ضّل اهؿؤال اهيخًوق تّسّغ ّيٕ تأُيٖج اؿخعغاى ضولجغٖيٌز نيب ٖوٕ %56.02 :يٌِى ػُتّا إهٓ ّسّغُب تغؼسج يخّؿنج %91.98 ّ ،تغؼسج
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يؼخفًج عبكج هغْ اإلنبؼاح %06.86 ّ ،تغؼسج يؼخفًج سغاٌ ّ ،سغ أً  %26.18يً
اهيتضّذًٖ ٖؼًّ ّسّغ ّيٕ تبؿخعغاى ُػٍ اهضولج تغؼسج يضغّغث ّ .تضؿبة يخّؿن
اهيخّؿنبح هسيٖى اهفئبح:
.MG3 = (2.865+2.074+2.111) / 3 = 2.350

ّ ُّ اخسبٍ يخّؿن يوٓ ؿوى هٖنبؼح  02غؼسبحٖ ّ ،سة يوٓ اهيؤؿؿج ؽٖبغث ٌفؼ اهّيٕ

تبؿخعغاى ضولج غٖيٌز تفنل عبق ّ أغّاح اهسّغث تفنل يبى.
)3 .IIعـرط ىخبئـز الهحـور الذبلـد لإلشخهـبرث:

ٖيذل ُػا اهيضّؼ خلٖٖى يؽاٖب خنتٖق ٌهبى إغاؼث اهسّغث تبهيؤؿؿج ،ضٖد ِٖغف اهتبضد

يً عالهَ إهٓ يًؼفج إٖسبتٖبح خنتٖق ُػا اهٌهبى يوٓ اهيؿخّْ اهغاعوٕ هوّضغث تبإلمبفج
إهٓ اهيؿخّْ اهعبؼسٕ ّ ،اهّكّف يوٓ أُى اهكًّتبح اهيؼافلج هِػٍ اهًيوٖج.
 العبئد الخبرسي لخعتيق ىغبن إدارث السودث تبلهؤششج:

 ٌالضه تأً س يٖى اهيتضّذًٖ يوٓ اعخالف فئبخِى اهّهٖفٖج كغ اعخبؼّا اإلسبتج ًٌى ّأنغّاخضؿً ؿيًج اهيؤؿؿج هغْ ؽتبئٌِب اهضبهًٖٖ ّ اهسغغ نيب ّمص هٌب تًمِى أذٌبء اهيلبتالح
اهخٕ أسؼٖح يًِى ّ ٌعق تبهػنؼ ؼئٖؿج يكوضج يب تًغ اهتٖى اهخٕ كغيح هٌب أؿيبء هؽتبئً
سغغ انخؿتخِى اهّضغث تفمل اؿخؼاخٖسٖج اهسّغث ّ اهضكّل يوٓ فِبغث اإلٖؽّ ُّى
يخًبيوًّ اكخكبغًّٖ يضوًّٖ ّ أسبٌة فٕ كنبيبح يعخوفج عبكج اهؿنً اهػٔ ًٖختؼ يً
أنتؼ أؿّاق اهّضغث ،تبإلمبفج إهٓ اهّكّل إهٓ أؿّاق سغٖغث تبهعبؼر فٕ اهيغؼة اهًؼتٕ

يذل خٌّؾ.

 العبئد الداخمي لخعتيق ىغبن إدارث السودث تبلهؤششج:

 نبٌح إسبتبح اهيتضّذًٖ ضّل اٌعفبل اهخنبهٖف فٕ اهيؤؿؿج تًغ خنتٖق ٌهبى اإلٖؽّضٖد الضهٌب  %21.32يً أفؼاغ اهًٌٖج ّٖافلًّ خيبيب يوٓ ُػا اإلٌعفبل %56.02 ّ ،يٌِى
ّٖافلًّ تغؼسج نتٖؼث يوٓ ػهم ،فٕ ضًٖ ال ّٖافق  %90.16يً األفؼاغ اهيتضّذًٖ يوٓ ُػا
اإلٌعفبل فٕ اهخنبهٖف اهػٔ ًٖؽْ إهٓ خنتٖق ٌهبى اإلٖؽّّٖ ّ ،افق تغؼسج يضغّغث
 %06.82يٌِى يوٓ ُػا اهؼأٔ ّ ،تضؿبة يخّؿن اهيخّؿنبح هوفئبح اهذالد ٌسغMG4 = ( :

 ُّ ّ ،4.054+3.481+3.444) /3 = 3.660اخسبٍ ضؿً يوٓ ؿوى هٖنبؼح  5غؼسبحّ ،
ٌؿخٌخز تأً خنتٖق ٌهبى اإلٖؽّ تبهّضغث ن بً هَ أذؼ يوٓ اٌعفبل اهخنبهٖف تخلوٖل اهفبكغ يً
اهيّاؼغ.
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 نبٌح اعخٖبؼاح أفؼاغ اهًٌٖج هتًل اهًّائغ اهعبؼسٖج هخنتٖق ٌهبى إغاؼث اهسّغث تِب ٌّالضه تأً اإلعخٖبؼًٖ ة ،ر اهيخيذوًٖ فٕ ؽٖبغث ؼمب اهًيالء ّ ،خضؿًٖ اهًالكبح يًِى
يوٓ اهخؼخٖة كغ اعخٖؼّا يً اهيؿخسّتًٖ تٌؿتج  %62.32هنوِٖيب ّ كغ أنغ األفؼاغ اؼختبنِيب
ّ خضلٖلِيب يًب ،تبإلمبفج إهٓ اهؿيًج األفمل هويؤؿؿج ّ اهيًتؼ يٌِب تٌؿتج ّ %23.22
نػهم اهخّسَ اهّامص ٌضّ اهؿّق اهػٔ أفبؼ إهَٖ  %25.02يً اهيؿخسّتًٖ.
 -نبٌح اعخٖبؼاح اهيتضّذًٖ هتًل اهًّائغ اهغاعوٖج يً خنتٖق ٌهبى إغاؼث اهسّغث تِب ضٖد

ٌسغ أً  %28.10يٌِى أفبؼّا إهٓ خضؿً أغاء اهًبيوًٖ ،نيب اعخٖؼ اهسّاة غ اهػٔ ًٖتؼ يً
اهلمبء يوٓ نل أٌّاو اهفبكغ فٕ اهيؤؿؿج تٌؿتج توغح  ،%24.31تبإلمبفج إهٓ خضؿًٖ
اهنفبءث تٌؿتج  ّ ،%46.23اهخيّٖؽ ّ اهخفّق فٕ نبفج األييبل تٌؿتج  ّ %59.15إً نبً ُػا
األعٖؼ ٖخنوة اإلهخؽاى ّ اهخنتٖق اهسٖغ هيتبغا إغاؼث اهسّغث اهفبيوج يً أسل اهّكّل إهَٖ.
 .IIIخفشيـر الىخبئـز وفـق الفرظيـبح و خوضيـبح الدراشـج:
 )0 .IIIخفشيـر الىخبئـز وفـق الفرظيـبح:

• الفرظيج الفرعيج األولى:

ٖختًٖ هٌب يً عالل خضوٖل ٌخبئز اإلؿختٖبً ّ اهيلبتالح اهخٕ خيح يى تًل إنبؼاح ّ

أيّاً اهخضنى ّ اهخٌفٖػ أً يفِّى إغاؼث اهسّغث اهفبيوج غؼٖة يوٓ أفؼاغُب ّ ال ٖؽال غٖؼ
يخغاّل يوٓ يؿخّْ يعخوف اهفئبح اهّهٖفٖج تبهّضغث ،نيب خؼْ غبهتٖج أفؼاغ اهيؤؿؿج خيبذل
ٌهبيٕ إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ّ اإلٖؽّ ّ كغ تغْ ُػا اهعون فٕ اهيفبُٖى ّامضب ضخٓ هغْ
فئج اإلنبؼاحُ ّ ،ػا يب ٖذتح كضج اهفؼمٖج األّهٓ.
• الفرظيج الفرعيج الذبىيج:

اخمص هٌب سوٖب يً خضوٖل ٌخبئز اإلؿخيبؼث ذتّح ُػٍ اهفؼمٖج ضٖد أؼسى اهيؿخسّتًّ

ّ تٌؿة نتٖؼث يً يعخوف فئبخِى اهؿتة اهضلٖلٕ إلُخيبى يؤؿؿخِى تخنّٖؼ ٌهبى إغاؼث
اهسّغث إهٓ نٌِّب يفؼّمج يوِٖب يً كتل ؿونج أيوٓ تبإلمبفج إهٓ إفبؼث تًمِى إهٓ
مغّن اهيٌبفؿج اهيخؽاٖغث ّ ،تبهخبهٕ ال خّسغ كٌبيج غاعوٖج تأُيٖج يغعل إغاؼث اهسّغث
اهفبيوج ّ ٌهبى اإلٖؽّ تبهّضغث ّ إً نبٌح ُػٍ اهلٌبيج يّسّغث هغْ فئج كوٖوج يً اإلنبؼاح

ّ ال خؽال ذل بفج اهيؤؿؿج ّ يٌبط اهًيل تبهّضغث غٖؼ يالئى تفنل نتٖؼ هختٌٕ يذل ُػٍ
األٌهيج اإلغاؼٖج اهضغٖذجُ ّ ،ػا يب أنغخَ اهيلبتالح اهخٕ أسؼاُب اهتبضد يى يٌٖج يً
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اإلنبؼاح ّ األيّاً اهػًٖ أنغّا يوٓ أً اهلٌبيج اهغاعوٖج تختٌٕ اهًيوٖج غٖؼ نبفٖج ّ خّافق
اهيؤؿؿج يى فِبغث اهينبتلج هويًبٖٖؼ  ُّ ISO 9001 : 2000كؼاؼ يً اهيؤؿؿج األى.
• الفرظيج الفرعيج الذبلذج:

إً خنتٖق اهيؤؿؿج هٌهبى اإلٖؽّ ينٌِب يً خلوٖل اهفبكغ يً يّاؼغُب ّ اهؿٖنؼث يوٓ

سؽء يً اهخنبهٖف اهيعفٖج اهخٕ ّافق اهيتضّذًّ يوٓ اٌعفبمِب ّاهخضؿً فٕ أغاء اهيؤؿؿج
تًغ خنتٖق ٌهبى اإلٖؽّ  ّ ، 5000:1009تبهخبهٕ ٌذتح كضج اهفؼمٖج اهذبهذج.
• الفرظيج العبهج:

ؼغى ضكّل اهيؤؿؿج يوٓ فِبغث اإلٖؽّ  5000:1009يٌػ  ّ ،5002خضلٖق تًل

اإليخٖبؽاح تختٌٕ اإلغاؼث هتًل يتبغا إغاؼث اهسّغث اهفبيوج إال أٌِب هى خكل تًغ إهٓ ختٌٕ
ُػا اهيٌِز اإلغاؼٔ اهضغ ٖد تفنل كؼٖص ّ اإلؿخفبغث يً اهيؽاٖب اهيينً خضلٖلِب يً عالهِب
ضٖد ًٖختؼ اهخنتٖق اهكضٖص هيتبغا إغاؼث اهسّغث أغاث هوضكّل يوٓ اهيّاكفبح اهًبهيٖج ّ

اهخّافق يى اهيًبٖٖؼ اهغّهٖج اهيخفق يوِٖب ّكّال إهٓ إغاؼث اهسّغث اهنوٖج.
 )2 .IIIخوضيـبح الدراشـج:

ٖينً خلغٖى يسيّي ج يً اهخّكٖبح هغؼل إينبٌٖج خنتٖق إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ

اهيؤؿؿج كٖغ اهغؼاؿج:
- 9خّؿٖى غائؼث اهخغؼٖة ّ اهخنًّٖ فٕ اهيؤؿؿج هخفيل إهٓ سبٌة إنبؼاخِب أيّاً
اهخضنى ّاهخٌفٖػ تغؼسج أنتؼ هألُيٖج اإلؿخؼاخٖسٖج هوًٌكؼ اهتفؼٔ فٕ سيٖى ييوٖبح
اهيؤؿؿج ّاإلُخيبى أنذؼ تخِٖئج يٌبط اهًيل تبهيٌهيج هٖنًّ كبغؼا يوٓ اؿخًٖبة إغاؼث
اهسّغث اهفبيوج ّ اؿخؼاخٖسٖج ؿخج ؿٖغيب يً عالل اهخضؿٖؾ تأُيٖج خنتٖق ُػا اهيغعل ّ
اهفّائغ اهخٕ ٖضللِب فٕ اهيؤؿؿجٖ ّ ،نًّ ػهم يً عالل خنذٖف يالكبح اهخًبًّ اهعبؼسٖج
عبكج اهسبيًبح ّ يؼانؽ اهخنًّٖ تخٌهٖى يوخلٖبح ّ ٌغّاح ّ أٖبى غؼاؿٖج هوخًؼٖف تئغاؼث
اهسّغث اهفبيوج ّ يتبغئِب ّ فّائغ ّ يؽاٖب خنتٖلِب.

- 5مؼّؼث اإلؿخفبغث يً ؼكغ فنبّْ اهؽتبئً ّ كٖبؾ ؼمبُى فٕ ّمى اهعنن

اهؿٌّٖج هويؤؿؿج ّ ايختبؼ ُػٍ اهؼغتبح ّ اإلضخٖبسبح األؿبؾ اهػٔ خلّى يوَٖ اهيؤؿؿج،
نيب ٌلخؼش يوٓ إغاؼث اهيؤؿ ؿج فٕ ُػا اإلنبؼ اإلُخيبى تبهّهٖفج اهخؿّٖلٖج ّ خنوٖف
اهيعخكًٖ فٕ ُػا اهيسبل تبإلخكبل تبهيؿخِونًٖ ّ اهؽتبئً اهكٌبيًٖٖ ّ خنّٖؼ خلٌٖبح
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سيى اهيًوّيبح ّ خكيٖى اإلؿخيبؼاح ّ،اهًيل يوٓ إسؼاء يلبتالح يًِى عبكج ّ كغ
الضهٌب أً ُػٍ اهًيوٖج خًٌٓ تِب غائؼث اهيعتؼ اهيؼنؽٔ ييذوج فٕ يكوضج يب تًغ اهتٖى
ّاهخٕ خًخيغ أنذؼ يوٓ يٌِغؿًٖ ّ خلًٌٖٖ ّ تبهخبهٕ مؼّؼث اهًيل يوٓ إغؼار يعخكًٖ فٕ
يسبل اهخؿّٖق ضخٓ خنًّ اهًيوٖج أنذؼ يؼغّغٖج ّ فبئغث هويؤؿؿج.
- 2مؼّؼث إفؼام اهًبيوًٖ يوٓ اعخالف فئبخِى فٕ اخعبػ اهلؼاؼاح اهعبكج تّمى
األُغاف ّ ؼؿى اهؿ ٖبؿبح ّ ،خضغٖغ يخنوتبح إغاؼث اهسّغث ييب ٖفسى يوٓ خضغٖغ اهيفبنل ّ
اهيًّكبح اهخٕ خّاسِِى أذٌبء ييوٖج اهخٌفٖػ إلٖسبغ األؿبهٖة اهيٌبؿتج هويًبهسج.

- 4يوٓ اهيؿخّْ اإلؿخؼاخٖسٕ ٖسة يوٓ اإلغاؼث اهًوٖب هويؤؿؿج أً ال خنخفٕ تضكّهِب
يوٓ فِبغث اإلٖؽّ  ّ 5000:1009إٌيب خًختؼ ُب عنّث أّهٓ هإلٌخلبل إهٓ خنتٖق إغاؼث اهسّغث
اهفبيوج ّ األٌهيج اهيخلغيج نؿخج ؿٖغيب.
ٌ- 2لخؼش يوٓ إغاؼث اهيؤؿؿج اؿخضغاد ّضغث خٌهٖيٖج خعخق تمتن اهّذبئق اهعبكج
تٌهبى اإلٖؽّ ّ فكل ّهٖفج يؼاؿل اهسّغث يً ؼئٖؾ ينخة اهخعنٖن ّ اهيؼاكتج ّ اهخٌهٖى
ضخٓ ٖخؿٌٓ اإلُخيبى أنذؼ تبهيِبى اهيّنوج هِػٍ اهّهٖفج.
- 6إهٓ سبٌة اكخؼاضٌب هخّؿٖى غائؼث اهخنًّٖ هخفيل نل اهفئبح اهّهٖفٖج تبهيؤؿؿج،
ٌلخؼش أً خنًّ ُػٍ اهتؼايز يخّافلج يى يخنوتبح خٌفٖػ إؿخؼاخٖسٖج اهّضغث يً عالل
خفعٖق اهعول اهّهٖفٕ فٕ نل غائؼث أّ يكوضج يً ضٖد اهًغغ ّ خنبهٖف خًغٖل ُػا

اهعول ّ ،تبهخبهٕ ٖخؿٌٓ كٖبغج اهتؼايز اهمؼّؼٖج ّ اهيٌبؿتج هخؼفٖغ اهٌفلبح ّ ،ميبً
يؼغّغٖج تؼايز اهخنًّٖ ّ اهخغؼٖة.
ٖ- 3سة يوٓ اهيؤؿؿج اإلُخيبى تٌفبنبح اهتضد ّ اهخنّٖؼ هخسغٖغ أّ اتخنبؼ اهيٌخسبح
تيب ٖخّافق يى ؼغتبح ّ اضخٖبسبح ؽتبئٌِب ّ ،ػهم تؼكغ اهيّاؼغ اهالؽيج هػهم ّ ،إغؼار
ُػٍ اهؿٖبؿج فٕ اإلؿخؼاخٖسٖج اهًبيج هويؤؿؿج ضخٓ خكل هضكق ؿّكٖج إمبفٖج.
ٌ- 8لخؼش يوٓ إغاؼث اهيؤؿؿج اهخًؼٖف تئغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ اهّضغث يً عالل
اهيضبمؼاح اهيٌهيج ّ اهيوخلٖبح ضخٓ ال ٌٖضكؼ اُخيبى اهيّهفًٖ ّ اهًيبل تِب فلن يوٓ

ٌهبى اإلٖؽّ ّ ،إٌيب ختغأ ييوٖج خِٖئج اهيٌبط ّ تٖئج اهًيل خغؼٖسٖب هإلٌخلبل هخنتٖتق يتبغا
ُػا اهيغعل اإلغاؼٔ ّ اإلؿخفبغث يً يؽاٖب ختٌَٖ فٕ اهيؤؿؿج.
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هراسـع الدراشج:

أوال/الهراسع العرتيج:
 .9أضيغ يبُؼ ّ آعؼًّ " :اإلدارث – الهتبدئ و الههبراح  ، "-اهغاؼ اهسبيًٖج ،اإلؿنٌغؼٖج.5005 ،

 .2سيبل نبُؼ أتّ اهفخّش ضسبؽٔ " :إدارث اإلىخبر و العهميبح :هدخل إدارث السودث الشبهمج" ،ينخة
اهلبُؼث هونتبيج ّ اهخكّٖؼ،اهلبُؼث.5005 ،

 .2ؿّؿً فبنؼ يسٖغ ،يضيغ يّاغ اهؽٖبغاح " :إدارث السودث الشبهمج :خعتيلبح في الضىبعج و الخعمين"،
غاؼ كفبء هوٌفؼ ّ اهخّؽٖى ،ييبً.5003 ،

 .4يتغ اهؼضيً خّفٖق ":هىهز إدارث السودث الشبهمج" ،يؼنؽ  ،PMECاهنتًج اهذبٌٖج ،اهلبُؼث. 5006،
 .2يتغ اهؿخبؼ يضيغ اهًوٕ  ":إدارث اإلىخبر و العهميبح  :هدخل كهي " ،غاؼ ّائل هوٌفؼ ،ييبً.2000 ،

 .6فؼٖغ ؼاغة اهٌسبؼ " :إدارث اإلىخبر و العهميبح و الخكىولوسيب :هدخل خكبهمي خسريتي " ينختج
اإلفًبو.1997 ،

 .7يأيًّ اهؿونٕ ّ ؿِٖال اهٖبؾ " :دليل عهمي لخعتيق أىغهج إدارث السودث :االيزو  "0111غيفق:
غاؼ اهفنؼ.9111 ،
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