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دور اجلودة يف حتقيق امليزة 

  للمؤسسةالتنافسية 



  
  الـــتشكـرات

  
أتقدم بأمسى معاين التقدير والشكر إىل األستاذ املشرف على هـذه الرسـالة الـدكتور               

 على كل الدعم والتوجيه الذي قدمه يل، وعلى نصائحه السديدة الـيت طاملـا               "عيسى حيه "
  .أفادتين، وعلى وقوفه إىل جانيب طول فترة حتضري هذه الرسالة

  
 علـى مـساعدته القيمـة       حاجي بن علية  خايل العزيز   كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل      
  .ومساندته يل كلما احتجت إليه

  
 مسؤويل مؤسسة الدار    ناصر عطا  و أمحد عطا وأقدم فائق الشكر والتقدير لكل من السيد        

  . الدولية للكتاب  على مساعدم القيمة يل
  

دوين على إمتام هذه    وأخرياً، أتقدم بالشكر اجلزيل جلميع صديقايت وأصدقائي الذين ساع        
  .الرسالة، ولكل فرد ساهم يف إجناز هذا العمل من قريب أو من بعيد



  
  اإلهـــــداء

  
أهدي هذا العمل إىل أعز خملوقني على قليب يف هذا الوجود، إىل من هلما الفضل يف تربييت                 

  .أمي وأيبإىل : وتعليمي، إىل من دفعاين دوماً إىل األمام، ومنحاين القدرة على املواصلة
  

  . راجية من اهللا أن مينح لكل منهم السعادة واهلناءآمال ومسرية، أخيت عمرإىل أخي 
  

  .أمين، وولدها الكتكوت أمحد، زوجها آسياإىل أخيت 
  

  . يامسني، وابنتها احلبوبة عبد اهللا، زوجها مباركةإىل أخيت 
  

  . مدينبن وعائلة محود، عائلة حاجي، عائلة العيهارإىل كل أفراد عائلة 
  

 حيـىي  و احلاج بولنـوار  ، جدي   جديتإىل روح من فقدم واليزالون يعيشون يف قليب،         
  .راجية من اهللا أن يرمحهم ويسكنهم فسيح جنانه وأن جيعل اجلنة مثواهم

  

 متمنية من اهللا أن يطيل يف عمرها وأن يدمي عليها نعمـة             خاليت مسعودة إىل جديت الثانية    
 الذي طاملا ساعدين وساندين طوال فترة إعـداد         بن علية  العزيز   الصحة والعافية، وإىل خايل   
  .هذه الدراسة أدامه اهللا لنا

  

  .، وكافة أفراد عائلتهامرمي، وابنتها الكتكوتة عبد احلق، زوجها إميانإىل صديقة العمر 
  

  .ليندة ووفاء، جناة، مونيةإىل صديقايت اللوايت أعزهن كثرياً أدامهم اهللا يل 
   

، هجـرية ،  سامية،  فريدة،  مرمي،  نادية،  ليندةزمالء وزميالت الدراسة، خاصة     إىل مجيع   
  . وكافة الزمالء والزميالت يف فرع إدارة األعمالفرحية

  

  .عبد الوهاب وسهيلة، صباح، وسيلةإىل زمالئي يف العمل شاكرة هلم على دعمهم يل، 
  

 .  أمسائهموإىل مجيع األشخاص الذين أحبهم، والذين مل يتسىن يل أن أذكر
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  املقـدمة العــامة
  
  

تواجه املؤسسات احلديثة عدة حتديات تسود بيئة األعمال، واليت تفرض عليها السعي حنو تطبيق أهـم املفـاهيم                  
  :اإلدارية احلديثة، وتتجسد أهم هذه التحديات فيما يلي

  

  .يف األسواق احمللية والعاملية اتفاقية اجلات اليت تقضي بتحرير التجارة اخلارجية عاملياً، مما يزيد من حدة املنافسة  -
 ظاهرة العوملة اليت أدت إىل انتقال املنافسة من األسواق احمللية إىل األسواق العاملية، وحريـة انتقـال رؤوس                   -

  .األموال، اليد العاملة والسلع
وبية  زيادة االتفاقات والتكتالت االقتصادية، واليت أصبحت تشكل قوى اقتصادية يف حد ذاا كالسوق األور              -

  .املوحدة مثالً
 تسارع حركة التطور التكنولوجي وظهور اإلبداعات التكنولوجية بصفة مستمرة ال تتمكن املؤسسات مـن               -

  .حلاقها
  . زيادة متطلبات العميل، خاصة مع ظهور فرص بديلة كثرية أمامه -
ص تـسويقية    زيادة حدة املنافسة بسبب دخول عدد هائل من املؤسسات إىل ساحة املنافسة، وظهـور فـر                -

  .جديدة
  . ظهور متطلبات اجلودة كعامل أساسي لدخول األسواق العاملية والنجاح فيها -
 ظهور هيآت خاصة حبماية املستهلك تأخذ على عاتقها التأكد من مدى جودة وسالمة املنتجات واخلـدمات            -

  .اليت حيصل عليها هذا األخري
  

وأساليب إدارية حديثة لتضمن من خالهلا احـتالل مركـز       كل هذه املتغريات دفعت املؤسسات إىل تطبيق تقنيات         
  :ومن أهم التوجهات احلديثة ملنظمات األعمال. قوي يف السوق، وكذا احملافظة على هذا املركز وتعظيمه

  

  . االهتمام باجلودة وحتقيق منتجات وخدمات ترضي وتليب احتياجات العمالء وتفوق توقعام -
ن خالل تقدمي منتج أو خدمة بالسعر املناسب، اجلودة املقبولـة واخلـدمات             السعي إلسعاد العمالء، وذلك م     -

  .املتميزة
 السعي إلرضاء كافة املتعاملني مع املؤسسة، من عمال، مسامهني، موردين، وسطاء، زبائن، حكومة واتمع               -

  .ككل
  . تطبيق التكنولوجيات احلديثة والعالية، واليت تساهم يف تطوير أداء املؤسسة -
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وتعد جودة املنتجات واخلدمات من أهم املتغريات اليت تسعى املؤسسات لتحقيقها لضمان حتقيق رضـا عمالئهـا                   
ووالئهم، ذلك أن إسعاد وإرضاء العمالء من شأنه أن حيقق للمؤسسة زيادة يف الرحبية، تعزيزاً ملركزهـا التنافـسي،                   

اجلودة يف منح الفرصة للمؤسسة لدخول األسواق العاملية        وضمان بقائها واستمرارها يف األسواق احمللية، كما تساهم         
  .واحتالل مراكز قوية فيها مقارنة مبنافسيها

  

وتؤثر اجلودة على سلوك املستهلك، ذلك أن هذا األخري يكون مستعداً لدفع أي مثن مقابل احلصول على منـتج أو          
  .خدمة تليب احتياجاته وتستجيب ملتطلباته

  

يت تسود األسواق، تواجه املؤسسات حتديات كبرية، أمهها كيف تصل املؤسسة إىل بنـاء              ويف ظل حدة التنافس ال    
وتعزيز ميزة تنافسية تسمح هلا باحتالل مركز تنافسي قوي، واحملافظة عليه وتعظيمه، وتعد اجلودة من أهم املعايري اليت                  

  .ريادة على هؤالء املنافسنيتعتمدها املؤسسات يف مواجهة منافسيها، يف ضمان وفاء عمالئها، وحتقيق ال
  

  :ومن هنا نطرح إشكالية هذه الدراسة، واملتمثلة يف

  !"مـا هو دور الـجودة يف بناء وحتقيق مـيزة تنـافسية للمؤسسـة؟"
  

  :وانطالقاً من هذه اإلشكالية ميكن طرح التساؤالت التالية
  

  عمال؟ ما هي أوجه أمهية اجلودة بالنسبة لكل من املؤسسة، العمالء، وال -
   ما هي عوامل جناح تأسيس اجلودة يف املؤسسة؟ -
   ما هي التقنيات املستخدمة يف حتسني وتطوير مستويات اجلودة؟ -
   ما هي املعايري اليت يتم من خالهلا حتديد مستويات اجلودة؟ -
   ما هي مصادر امليزة التنافسية؟ -
   ما هو دور سلسلة القيمة يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة؟ -
   دور العمال يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة؟ ما هو -

  

  :كما نتقدم بالفرضيات التالية ملعاجلة هذا املوضوع
  

  . تصاحب اجلودة كافة مراحل العمليات اإلنتاجية -
  . تقع اجلودة حتت مسؤولية مجيع أفراد املؤسسة -
  . ال تؤثر تكاليف اجلودة على جودة املنتجات واخلدمات -
  .فسية عن املوارد امللموسة وغري امللموسة اليت متتلكها املؤسسة تنتج امليزة التنا -
  . املوارد البشرية والكفاءات أهم مصادر حتقيق امليزة التنافسية -
  . ال متنح الدولة أية مزايا تنافسية ملؤسساا -
  . يعد اإلبداع مصدراً لتطوير وجتديد منتجات وخدمات املؤسسة -
  .اجلودة اجليدة ال يتحقق رضا العميل يف مستويات  -
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  :ويهدف هذا املوضوع إىل
  

  . رفع الغموض عن اجلودة، وامليزة التنافسية باعتبارمها مفهومني متعددي األبعاد -
  . التأكيد على أمهية حتقيق اجلودة وبناء امليزة التنافسية -
  . توضيح كيفية حتقيق امليزة التنافسية من خالل اجلودة -

  

ل متطلبات املنافسة اليت تفرضها الساحة االقتصادية يف الوضع الراهن والـيت            ويستمد هذا املوضوع أمهيته من خال     
  .تدفع املؤسسات إىل تطبيق التوجهات احلديثة ملواجهة املنافسة، التفوق على املنافسني وحتقيق الريادة

  

  :ولإلجابة على إشكالية املوضوع نتبع اإلطار التايل
  

  .ة الواقعية جاءت الدراسة نظرية تتخللها بعض األمثل -
  . مت التطرق إىل تقنيات حتسني اجلودة ومصادر امليزة التنافسية -

  

  :ويستمد املوضوع مربراته من
  

  . زيادة االهتمام مبتطلبات اجلودة ومتغرياا -
  . زيادة احتدام املنافسة بني املؤسسات -
  . سعي املؤسسات حنو حتقيق التفوق يف جمال أعماهلا -

  

  :ضتنا أثناء تناولنا هلذا املوضوع فتتمثل يفأما عن الصعوبات اليت اعتر
  

 ندرة املراجع اليت ختتص يف هذا املوضوع، إذ جند مراجع تتناول موضوع اجلودة وتتعمق فيه، ومراجـع                  -
أخرى تقوم بدراسة امليزة التنافسية وجوانبها املختلفة، يف حني قلّ ما جند مراجع تربط بني اجلودة وامليـزة                  

  . األمهية البالغة اليت خيتص ا هذا املوضوعالتنافسية بالرغم من
  . صعوبة احلصول على املراجع من املصادر اجلامعية بالرغم من توافرها، كما هو احلال يف املكتبة اجلامعية -
 طبيعة املوضوع يف حد ذاته، واليت حتمل قدراً كبرياً من التعقيد والغموض، باإلضافة إىل عـدم حتديـد                   -

  . حماولة تناول هذا األخري من كافة اجلوانب اليت ميسهااملوضوع مما أدى إىل
  

وقد متّ االستناد يف حتليلنا هلذا املوضوع على املنهج التحليلي من خالل شرح وحتليل املتغريات اخلاصة بكـل مـن                    
  .تمل اخلطأومن مثّ اخلروج من هذا التحليل بنتائج حتتمل الصحة كما حت. اجلودة، امليزة التنافسية، والعالقة بينهما

  .كما متّ استخدام املنهج التركييب من خالل ربط عناصر املوضوع ببعضها البعض الستخالص العالقات وتفسريها
ولتدعيم اجلزء النظري من هذا املوضوع، متّ االستناد إىل أمثلة واقعية ملؤسسات الدول املتطورة، مما يساهم يف تكامل                  

  .منهجية املوضوع
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  :ع، متّ االعتماد على مصادر املعلومات التاليةولتحليل هذا املوضو
  

  . الكتب باللغة العربية والفرنسية -
  . االت املتخصصة يف جمال االقتصاد -
  . الدراسات اجلامعية يف هذا املوضوع -
  . مواقع اإلنترنت -

  

  :وقد مت اتباع املنهجية التالية يف حتليل املوضوع
 إىل ثالث مباحث، وكل مبحث إىل مخس مطالب، ونـرد هـذا             متّ تقسيم املوضوع إىل ثالث فصول، وكل فصل       

  :التقسيم بالتفصيل فيما يلي
  

اإلطار الفكري والنظري للجودة، ونستهلّه بالتعرض ألهم املفاهيم العامة املتعلقة باجلودة يف املبحث             : الفصل األول 
هذه األخرية يف املطلب األول، لننتقـل       األول، إذ نتطرق من خالله إىل أهم التعاريف اليت جاءت عن اجلودة، وأمهية              

بعدها إىل مراحل تطور حركة اجلودة وأهم االجتاهات احلديثة فيها يف املطلب الثاين، مث نتعرض إىل استراتيجية اجلودة                  
وموقع إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة يف املطلب الثالث، وكيفية حتديد مستوى اجلودة وكيفية قياسها يف                 

  .طلب الرابع، أما املطلب اخلامس فيتطرق إىل الرقابة على اجلودة وتكاليف هذه األخريةامل
  

أما يف املبحث الثاين نتعرض إىل أحدث التقنيات واألساليب املستخدمة يف حتسني وتطوير مستوى اجلودة، والـيت                 
  :تنقسم إىل ما يلي

  

  . حلقات اجلودة والتحسني املستمر يف األداء:  املطلب األول -
  .حتليل العمليات والتشخيص الذايت:  املطلب الثاين -
  .حتليل القيمة وأنظمة االقتراحات:  املطلب الثالث -
  .إعادة اهلندسة والقياس املقارن:  املطلب الرابع -
  .اإلدارة باملشروع واإلدارة باملعرفة:  املطلب اخلامس -

  

األيزو، وكوننا أخرنا هاذين العنصرين إىل آخر الفصل        ونتطرق يف املبحث الثالث إىل إدارة اجلودة الشاملة ومعايري          
األول ليس تقليصاً من حجمهما أو من أمهيتهما، وإمنا إلبراز دورمها الكبري وأمهيتهما البالغة يف حتقيق اجلودة، وذلك                  

  .بتخصيص مبحث خاص ما
  

ل، مث املنطلقات الفكرية إلدارة اجلودة      ونتناول يف هذا املبحث مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وأمهيتها يف املطلب األو           
الشاملة وأهدافها يف املطلب الثاين، أما يف املطلب الثالث فنتعرض إىل إدارة اجلودة الشاملة كنظام، والعناصر الالزمـة            
إلقامة هذا النظام، بعدها نرصد أهم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وعوامل جناحها يف املطلب الرابع، وأخـرياً نقـوم                   

  .بالتطرق إىل إدارة اجلودة الشاملة يف ظل التحديات اإلدارية احلديثة وعالقتها مبعايري األيزو يف املطلب اخلامس
  



ه   

أما الفصل الثاين فيتناول بناء وتعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة، وذلك بالتعرض أوالً إىل التنافسية يف املبحث األول،                 
وجهات احلديثة ملنظمات األعمال يف املطلب األول، مث أهم املفـاهيم العامـة             إذ نستهل هذا املبحث بالتحديات والت     

اخلاصة بالتنافسية يف املطلب الثاين، بعدها اإلدارة االستراتيجية كأداة ملواجهة التنافسية يف املطلب الثالث، مث حتليـل                 
افسية يف املطلب الرابع، ومـن مثّ عـرض         ودراسة بيئة املؤسسة كأساس لإلدارة االستراتيجية وكقاعدة لبناء امليزة التن         

  .االستراتيجيات التنافسية اليت تعتمدها املؤسسات يف مواجهة منافسيها وبناء مزايا تنافسية هلا يف املطلب اخلامس
  

ونتطرق يف املبحث الثاين إىل امليزة التنافسية، وذلك بالتعرض إىل أهم التعريفات اليت جاءت يف هذا اال يف املطلب                
ألول، مث أنواعها يف املطلب الثاين، ونشرح يف املطلب الثالث حمددات امليزة التنافسية ومعايري احلكم على جودا، مث                  ا

  .دور سلسلة القيمة يف بناء وتعزيز ميزة تنافسية يف املطلب الرابع، وأخرياً عوامل جناح بناء وتأكيد امليزة التنافسية
  

  : مصادر إنشاء ميزة تنافسية للمؤسسة، واليت حنددها فيما يليأما املبحث الثالث فنتعرض إىل أهم
  

  .اإلدارة االستراتيجية واالستراتيجيات التنافسية:  املطلب األول -
  .املوارد امللموسة وغري امللموسة:  املطلب الثاين -
  .املوارد البشرية والكفاءات:  املطلب الثالث -
  .يةاإلطار الوطين واملزايا الوطن:  املطلب الرابع -
  .اإلبداع واالبتكار:  املطلب اخلامس -

  

ويف الفصل الثالث واألخري، نقوم بتحليل العالقة الكامنة بني اجلودة وامليزة التنافسية للمؤسسة، وذلك بالتطرق إىل                
خلق القيمة كسبيل أساسي لتحقيق اجلودة وبناء امليزة يف املبحث األول، هذا انطالقاً من تعريف القيمة يف املطلـب                   

ألول، مث مكوناا يف املطلب الثاين، وحلقة بناء القيمة للعميل يف املطلب الثالث، وعرض أهم أساليب حتليل القيمة يف ا
املطلب الرابع، أما املطلب اخلامس فيوضح كيف أن اجلودة تعد طريقاً لتحقيق القيمة للعميل وبناء ميـزة تنافـسية                   

  .للمؤسسة
  

 حتقيق رضا العميل كهدف ثنائي لكل من اجلودة وامليزة، وذلـك بـالتعرض إىل               أما يف املبحث الثاين فنتطرق إىل     
مفهوم رضا العميل يف املطلب األول، مث أمهية تطبيق التوجه بالعميل من قبل املؤسسة يف املطلب الثاين، بعدها أمهيـة                    

تؤثر على رضا العميـل يف املطلـب   اجلودة يف خدمة العمالء كأساس للتميز يف املطلب الثالث، مث أهم املتغريات اليت       
  .الرابع، ويف املطلب اخلامس حنلل دور اجلودة يف حتقيق ميزة تنافسية من خالل تعزيز رضا العميل



و   

ويف املبحث الثالث واألخري نتوصل إىل جوهر املوضوع، واملتمثل يف اجلودة كأداة لبناء وتعزيز امليـزة التنافـسية                  
) واليت تعرضنا هلـا يف الفـصل األول       ( أهم التقنيات املستخدمة يف حتسني اجلودة        للمؤسسة، وذلك بالتطرق أوالً إىل    

  :واليت تساهم يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، واملتمثلة يف
  

  .اإلنتاج يف الوقت احملدد:  املطلب األول -
  .إعادة اهلندسة:  املطلب الثاين -
  .القياس املقارن:  املطلب الثالث -
  .ة اجلودة الشاملة واملواصفات القياسية لأليزوإدار:  املطلب الرابع -

  

ويف املطلب اخلامس نوجز أهم األوجه اليت تؤثر من خالهلا اجلودة مبفهومها العام على بناء وتعزيز امليزة التنافـسية                   
  .للمؤسسة

  

 .ويف آخر هذه الدراسة، نقوم بطرح أهم النتائج والتوصيات اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة



  ١

I - اإلطار الفكري والنظري للجودة  
  

   : مدخل 
  

تعد اجلودة من املتطلّبات األساسية احلديثة اليت جيب توافرها يف املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املنظمـة                
لعمالئها، حيث تليب رغبام واحتياجام، مما يفرض عليها منح األمهية الالزمة هلذا املفهوم احلديث وذلك مـن                 

  .استيعاب وفهم معىن اجلودة وتعميمه على مجيع أفراد املنظمة مع حماولة حتقيقهخالل 
  

ونستعرض يف هذا الفصل اإلطار الفكري والنظري للجودة، وذلك بشرح أهم املفاهيم األساسية املرتبطـة               
 املبحث الثـاين،    باجلودة يف املبحث األول، مث التعريف مبختلف الطرق واألساليب املستخدمة يف حتسني اجلودة يف             

ووصوالً إىل أبرز املفاهيم احلديثة اليت  تتخذها اجلودة حالياً، واملتمثّلة يف إدارة اجلودة الشاملة ومعايري األيـزو يف                   
  .املبحث الثالث



  ٢

١.I -مفاهيم عامة حول اجلودة   
  : متهيد

ودها يف حتقيـق اجلـودة يف       لقد تزايد اهتمام املنظمات يف السنوات األخرية مبفهوم اجلودة، وتزايدت جه          
عملياا اإلنتاجية واخلدمية، لذا نتعرض يف هذا املبحث إىل أهم املفاهيم املتعلّقة باجلودة، بدءاً بتقدمي أبرز التعاريف                 
 اخلاصة ذه األخرية، وبيان أمهيتها، مث حتديد أهم املراحل اليت مرت ا حركة اجلودة وكذا االجتاهات احلديثة اليت                 

ننتقل بعدها إىل إبراز عالقة إستراتيجية اجلودة باإلستراتيجية العامة للمنظمة، وموقع وظيفـة             . ميزت إدارة اجلودة  
وأخـرياً،  . إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي للمنشأة، ونقوم بشرح كيفية حتديد مستوى اجلودة وكيفية قياسـها              

  .اليف اجلودة مع بيان مفهومهاالتعريف مبفهوم الرقابة على اجلودة وأنواع تك
  

١,١.I -تهاماهية اجلودة وأمهي   
١,١,١.I -ماهية اجلودة   

تعد اجلودة ، الكمية والتكلفة من أهم مؤشرات التسيري، فلضمان التسيري الفعال للمنظمة جيـب احملافظـة                 
  .١نتاجية والتكاليفوالتحسني املستمر ليس للجودة فحسب، بل أيضا حلجم اإلنتاج، آجال التسليم، اإل

حيث أصبحت متطلبات اجلودة العالية مصاحبة لكل مراحل وعمليات اإلنتاج، ذلك أا تؤثر بـشكل تـام                 
  .٢ومباشر على أداء املؤسسة ومسعتها

  

  اليت تعين طبيعـة الـشخص أو   (QUALITAS) إىل الكلمة الالّتينية  (QUALITY)ويرجع مفهوم اجلودة "
ولقد تغير مفهوم اجلودة مع تطور علم اإلدارة، وظهور الـشركات           ... مياً الدقة واإلتقان  الشيء، وكانت تعين قد   

  .٣"الكربى وزيادة حدة املنافسة، حيث أصبح للجودة أبعاداً جديدة ومتشعبة
  

  :وقد اختذت اجلودة تعاريف خمتلفة ومتعددة، من بينها نذكر التعاريف التالية
  :يكي للمقاييس واجلمعية األمريكية ملراقبة اجلودةتعريف املعهد الوطين األمر. ١

جمموعة من السمات واخلصائص للسلع واخلدمات القادرة على تلبيـة احتياجـات            : "تعرف اجلودة على أنها   
  .٤"حمددة
   :(D'AVENI Richard)تعريف . ٢
  .٥ "(La qualité perçue)نقصد باجلودة، اجلودة املرتقبة من قبل املستهلك "

                                                 
١ KONDO Yoshio, "La maîtrise de la qualité dans l'entreprise", édition ECONOMICA, Paris, 1997, P3. 

 . ٣٠، ص ٢٠٠٠، دار الكتب العربية للنشر، القاهرة، "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج"  حممد إمساعيل عمر، ٢
 .  ١٦ و١٥، ص ٢٠٠٢، ١، دار صفاء للنشر، عمان، الطبعة "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة وطارق الشبلي، ٣

٤ http://www.ibn-taymia.edu/quality1.files/frame.htm. 

 ٥ D'AVENI Richard, "Hyper compétition", édition VUIBERT, Paris, 1995, P 47. 



  ٣

   :(JOCOU Pierre)عريف ت. ٣
تتمثّل اجلودة يف تقدمي مجيع األداءات الالزمة للعميل، واليت ينتظر منها هذا األخري أن تشبع وتليب رغباته وفق                  

  .٦سعر تنافسي، ويف الوقت املناسب، ووفق الطرق واألساليب اليت تناسبه
   :(JOKUNG Octave)تعريف . ٤

، فقد يقتين املستهلك سلعة ما العتقاده بأنها ذات جودة عالية           "القيمة احملقّقة تعترب اجلودة احملقّقة كعامل يسبق      "
  .٧قبل استعماهلا، وذا يكون قد حكم على جودة املنتج قبل احلكم على القيمة اليت ميكن أن حتققها له

  :(ISO)تعريف املنظمة العاملية للمعايرة . ٥
نتوج، أو بالنظام، أو بالعملية اإلنتاجية واليت تليب رغبات العمـالء           متثّل اجلودة جمموعة اخلصائص املتعلّقة بامل     "

  .٨"واألطراف اخلاصة األخرى
   :)تترو ديتورو ( تعريف . ٦

تعترب اجلودة استراتيجية عمل أساسية تساهم يف تقدمي سلع وخدمات ترضي بشكل كبري العمالء يف الـداخل                "
  .٩"لضمنية والصرحيةواخلارج، وذلك من خالل تلبية توقعام ا

   :(Bradly T.GALE)تعريف . ٧
  :١٠بني أربع مستويات للجودة واليت جتعل منها سالحاً استراتيجياً، واملتمثلة يف) براديل(لقد ميز 

  . أي مطابقة جودة املنتج للخصائص واملواصفات احملددة يف التصميم:جودة املطابقة �
  .م، وتفهم احتياجام وحماولة تلبية هذه االحتياجات وذلك من خالل االقتراب منه:إرضاء العمالء �
  .وذلك من خالل دراسة السوق وحتليل متغرياته: القيمة املطلوبة من قبل السوق اخلاصة باملنافسة �
  ).زبون/ قيمة(من خالل استعمال أدوات القياس ومؤشرات حتليل العالقة : إدارة القيمة للعميل �

  :تعريف مسري حممد عبد العزيز. ٨
  :١١مييز بني ثالث مداخل رئيسية مرتبطة مبفهوم اجلودة

  . أي املواصفات امللموسة وغري امللموسة يف تصميم املنتج:جودة التصميم �
  . نقصد ا مطابقة جودة املنتج أو اخلدمة للمواصفات املوضوعة يف التصميم:جودة املطابقة �
  .يت أجنز ألجلها وفق احتياجات ورغبات الزبائن نعين ا قدرة املنتج على أداء املهمة ال:جودة األداء �

                                                 
٦ JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement: Une autre démarche de management , la qualité  

totale", édition DUNOD, 3éme édition, Paris, 1995, P 22. 
٧ JOKUNG Octave, "Introduction au management de la valeur", édition DUNOD, Paris, 2001, P 39. 
٨ "Les projets de Normes ISO 9000 : version 2000", recueil normes, édition AFNOR, Paris, 2000, P 10. 

 .  ٤٣، ص ١٩٩٧، الرياض، ١، ردمك للنشر، الطبعة"تطبيقات على القطاع الصحي:إدارة اجلودة الشاملة" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٩
١٠ BRILMAN Jean, "Les meilleures pratiques du management: au cœur de la performance", les éditions 

d'organisations, 3ème édition, Paris, 2001, P 91. 
 .٩، ص ١٩٩٩،القاهرة، ١، مكتبة اإلشعاع، الطبعة "١٠٠١١، ٩٠٠٠جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واأليزو " مسري حممد عبد العزيز، ١١



  ٤

  :١٢باإلضافة إىل هذه التعاريف السابقة، قدم جمموعة من علماء اجلودة تعاريف خمتلفة هلا، نوجزها فيما يلي
  ).١٩٥٦(الرضا التام للعميل ): أرماند فيجينبيوم( �
  ).١٩٧٩(املطابقة مع املتطلبات  ): فيل كروسيب( �
  ).١٩٨٩(الستخدام حسب ما يراه املستفيد  دقة ا):جوزيف جوران( �
  ).١٩٨٦( دقة متوقعة تناسب السوق بتكلفة منخفضة ):إدوارد دمينج(  �

  

  :شرح وتفسري التعاريف السابقة
بالرغم من اختالف هذه التعاريف، إالّ أنها جتتمع مجيعها على عنصر رئيسي، وهـو إرضـاء وتلبيـة                  

اط اليت اختلفت فيها هذه التعاريف هو كيفية تلبية هذه االحتياجـات،            ومن بني النق  . احتياجات ورغبات العمالء  
كما عرفها البعض وفق اهلدف الذي تسعى لتحقيقه، كالتحكم يف املنظمة، زيـادة حـصة الـسوق، إرضـاء                   

عتربها وعرفها البعض اآلخر وفق املكونات والعناصر اليت تتضمنها، كجودة التصميم، املطابقة واألداء، وا            ..العمالء
  .البعض بأنها استراتيجية أساسية تستند إليها املنظمة يف حتقيق النمو والتطور املستمر

  

  :١٣ولكن توجد جمموعة من املفاهيم اخلاطئة اليت ارتبطت مبفهوم اجلودة، من بينها ما يلي
  .أنّ جودة املنتجات واخلدمات تكلفتها عالية. ١
  .أنّ اجلودة ختص فقط املنتجات. ٢
   .(LUXE)نّ اجلودة تعين الرفاهية أ. ٣
  .أنّ اجلودة تأخذ وقتاً مما يعيق عملية رفع اإلنتاجية. ٤
  .أنه من الصعب على املنظمة قياس جودة منتجاا. ٥
  .أنّ املنظمات تنفق أمواالً باهظة لتحقيق جودة منتجاا وخدماا. ٦
  .عيوب، مستحيل حتقيقه، أي منتج بدون (ZERO DEFECT)أنّ مبدأ الصفر معيب . ٧
  .أنّ اجلودة عمل إضايف غري هام. ٨
  . أنّ اجلودة تعين كثرة الوثائق. ٩
  .اقتناع مسريي املنظمات بأنّ جودة منتجام حتتل الدرجة األوىل يف األسواق. ١٠
  .أنّ اجلودة ختص عمال إدارة اإلنتاج فقط وال تعىن ا اإلدارات األخرى كإدارة التسويق مثالً. ١١
  .أنّ اجلودة ال تتم إالّ بوجود خرباء يف اجلودة. ١٢
  .اعتقاد املنظمة بأنها تطبق اجلودة بالرغم من عدم مطابقتها مع احتياجات العميل. ١٣
  .اعتقاد املنظمة بأنها ال متلك الوقت لتطبيق اجلودة. ١٤
  .ام حجم مبيعاا يف تزايدأنّ اجلودة مرتبطة بالربح، فلماذا تطبق املنظمة نظم اجلودة ما د. ١٥

                                                 
١٢ http:// www.mmsec.com/TWDA1.htm. 
١٣ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", les éditions d'Organisations, Paris, 2001, P54 -62. 



  ٥

لقد تزايد اهتمام املنظمات احلديثة باجلودة، مما يدعونا للتساؤل عن األمهية اليت أصبحت حتتلها اجلودة بالنسبة                
  .للمنظمة، للعمالء، وللعمال أيضاً

  
٢,١,١.I -ة اجلودةأمهي   

ظمات أنّ بإمكاا أن جتعل من اجلودة       مع تزايد املنافسة، ومع ارتفاع مستوى متطلّبات الزبائن، أدركت املن         
فال شك أنّ حتقيق اجلودة هو حلم يراود مجيع املنظمات، ذلك أنّ اجلودة مل تعد ترفاً                . ١٤مصدراً لقدرا التنافسية  

  :وتعد اجلودة هامة لثالث أطراف رئيسية، هم. ١٥أو اختياراً ميكن التغاضي عنه، وإنما هي التزام ال بديل له
  

  : وتظهر أمهية جودة املنتجات واخلدمات بالنسبة للمنظمة من خالل النقاط التالية: املنظمة -أوالً 
  

  : الصورة العامة ومسعة املنظمة يف األسواق. ١
فعدم ختصيص االهتمام الالزم للجودة قد يؤدي إىل تدمري مسعة املنظمة، ختفـيض مـشاركتها التجاريـة يف          

  .١٦دم رضا عمالئها على مستوى منتجاااألسواق احمللية والعاملية، وع
   :درجة الثّقة يف منتجاا. ٢

فسوء تصميم أو تصنيع املنتجات قد يؤدي إىل وقوع حوادث ملستعملي هذه املنتجات، مما يتسبب يف املسائلة                 
  .١٧القانونية للمنظمة، كوقوع حادث سيارة بسبب سوء تصميم أو تصنيع نظام املكابح

   :يةمستوى اإلنتاج. ٣
فاجلودة السيئة للمنتجات تؤثّر سلباً على اإلنتاجية، وذلك من خالل إنتاج سلع معيبة غري قابلـة للتـسويق،                 

  .١٨باإلضافة إىل تكاليف اإلصالح
  : التكلفة. ٤

فاملستوى الضعيف للجودة يؤدي إىل زيادة تكاليف املنظمة، وذلك من خالل زيادة املرفوضات، التـالف،               
  .١٩ضافة إىل تكلفة فقدان العمالء وانصرافهم إىل منتجات املؤسسات املنافسةواملعيب، باإل

                                                 
١٤ BERTRAND Thierry et autres, "Organisation et gestion de l'entreprise", Les éditions D'Organisations, 3ème 

édition, Paris,  1998,   P 195. 
١٥ http://www.totalquality.dubaipolice.gov.ae/ara/ara_main.htm 

 .١٢، مرجع سبق ذكره، ص "اسيات اجلودة يف اإلنتاجأس" حممد إمساعيل عمر، ٤ و١٦
 
 .١٣نفس املرجع السابق، ص   ٦ و١٨
 



  ٦

  : األنظمة والتشريعات الدولية. ٥
فعدم االلتزام مبعايري اجلودة اخلاصة باملنتجات حيول دون دخول املنظمة لألسواق العاملية، وبالتايل عدم قدرا               

  .٢٠ إىل فقداا جلزء من حصتها السوقية، ولرمبا معظمهاعلى مواجهة منافسيها يف هذه األسواق، مما يؤدي
  : زيادة األرباح واحلصة السوقية. ٦

من رقم أعمال املنظمة، كما تساهم اجلودة يف رفع احلـصة            % ٢٢إنّ األرباح الناجتة عن اجلودة متثّل نسبة        
  .٢١السوقية للمؤسسة من خالل زيادة رضا العمالء على مستوى منتجاا

  

  :  العمالء- ثانياً
يتوقّف قرار الشراء على مستوى جودة املنتج أو اخلدمة املقدمة للزبون، والذي يكون مستعداً لدفع مثن مرتفع                 

  :٢٢لقاء منتج ما شرط أن يكون ذا جودة جيدة، وتتضح أمهية اجلودة بالنسبة للعمالء من خالل العنصرين التاليني
  : الرضا. ١

وم أو تستمر إالّ إذا كانت املنتجات اليت تقدمها و تقوم بتـسويقها ذات جـودة                فال ميكن ألي صناعة أن تد     
  .جيدة وترضي رغبات العمالء واحتياجام

  : الوفاء. ٢
إنّ االحتفاظ بزبون موجود مسبقاً وضمان وفائه يكلّف مخس مرات أقلّ من اكتساب زبون جديد، فـضمان                 

  .  السلع و اخلدمات اليت تليب رغبام واحتياجاموفاء الزبائن ال يتحقّق إالّ من خالل تقدمي
  

  : العمال-ثالثاً
إنّ تطبيق منظور اجلودة يف املنظمة ينمي روح املسؤولية لدى األفراد، وذلك من خالل تشجيعهم على اختـاذ                  

  .٢٣ايب يف املنظمةفمنهج اجلودة يعد مبثابة العامل املثايل لكل تغيري إجي. القرار، وعلى تطوير كفاءام اجلماعية
فاألداء اجليد ينتج عن كفاءة العاملني يف املنظمة وقدرام وخربام اجلماعية، وكذا تكاتف جهود اجلميع ـدف      

  :٢٥وتتخذ أمهية اجلودة بالنسبة للعمال األوجه التالية. ٢٤حتقيق اجلودة املطلوبة للمنتجات

                                                 
 .٢٢١، ص ١٩٩٩، عمان، ١، دار حامد للنشر، الطبعة "اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال" حسن علي علي، ٢٠

٢١ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P35. 
٢٢ Ibid, P 32. 
٢٣ MELLAK Abderrahmane, "La nécessité d'une démarche qualité dans un environnement concurrentiel", La revue 

de Gestion et Entreprise, INPED, Boumerdès, 1999, N° 9, P 11. 
٢٤ POTIE  M.Christian, "La qualité", La revue de Gestion et Entreprise, INPED, Boumerdès, mai 1999, N° 9, P12. 
٢٥ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P33 – 34. 



  ٧

  : دعم نشاط كل فرد. ١
    ة األداء، وذلك من خالل حتسني ظروف العمل، مما يـساهم          إنّ حتسني جودة العمل يعدعامالً هاماً لرفع فعالي 

  .يف حتسني أداء كل فرد يف املنظمة، وبالتايل حتسني اإلنتاجية، ورفع مستوى اجلودة
  : املسامهة يف تنسيق عملية التسيري. ٢

ئمة، والذي ال يتحقّق إالّ بتطبيق مفهوم       فالتسيري يهدف إىل تنشيط وحتفيز فريق العمل إلرضاء العمالء بصفة دا          
  .اجلودة الشاملة الذي يقوم على اشتراك كافة أفراد،عمليات وأقسام املنظمة

  : التناسق والترابط. ٣
إنّ سياسة اجلودة تقترح أسلوب جديد للعمل يف املنشآت احلديثة، واملتمثّل يف تطوير شبكات االتصال األفقي                

  .داخلي، واملشاركة يف حل مشاكل العمل) العميل/ املورد( ل العالقة بني خمتلف األقسام من خال
  

إنّ احلديث عن أمهية اجلودة يدفعنا إىل احلديث عن التطور التارخيي هلا وعن كيفية بلوغها هـذه األمهيـة يف               
  .     املنظمات احلديثة، وكذا أهم األفكار اليت جاء ا خمتلف علماء اجلودة

  
٢,١.I -ر التارخيي ملفهوم اجلودة التطو  

١,٢,١.I -ر حركة اجلودة الشاملةمراحل تطو   
  :لقد مر مفهوم اجلودة بعدة مراحل، واليت ميكن حصرها فيما يلي

  

  .مرحلة العصور القدمية. ١
ترجع بدايات االهتمام باجلودة إىل سبعة آالف سنة، وذلك من خالل اهتمام املـصريني القـدامى بـالنقوش             

ية ذات الدقة املتناهية، وتؤكّد عملية بناء املعابد املصرية القدمية وطريقة طالئها على وجود عمليات فحص                الفرعون
  .٢٦ورقابة ألنشطة البناء، دف التأكّد من مستوى جودة األداء

  

  .مرحلة فحص السلع املنتجة. ٢
. ٢٧ة املورد وليس تبعاً ملتطلّبات العميل     كان العميل يف هذه الفترة يشتري سلعاً يتحدد مستوى جودا وفق خرب           

ومع ظهور اإلنتاج الكبري والثورة الصناعية اضطرت املنظمات إىل تطبيق نظام لفحص املنتجـات للتأكّـد مـن                  
  .٢٨مستوى جودا، حيث دف عمليات الفحص إىل فصل املنتجات املعيبة عن تلك املوافقة للمواصفات احملددة

  

                                                 
 .٥٠، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٢٦

٢٧ CATTAN Michel, "Maîtriser les processus de l'entreprise, guide opérationnel", les éditions d'Organisations, 
Paris, 2000, P15. 

 .١٠٧ره، ص ، مرجع سبق ذك"أساسيات اجلودة يف اإلنتاج" حممد إمساعيل عمر، ٢٨



  ٨

  .لى اجلودةمرحلة الرقابة ع. ٣
أدت احلرب العاملية الثانية إىل تطوير أساليب إحصائية للرقابة على اجلودة دف ختفيض عـدد وتكـاليف                 

 جهوده يف الرقابة اإلحصائية للجودة، كمـا قـام   (SHEWHART )" شوارت"عمليات الرقابة،حيث خصص 
باملنظمة األمريكية "يت  بإنشاء منظمة مس١٩٤٧ سنة (BELL TELEPHONE LABORATORIES)مهندسو 

 ، واليت (ASQC)  أو (AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY CONTROL)أي " للرقابة على اجلودة
  . ٢٩لعبت الحقاً دوراً هاماً يف انتشار إدارة اجلودة

، حيث أكّـد    ١٩٥٠، مث قام بتلقينها للخرباء اليابانيني سنة        "شوارت" فلسفة   (DEMING)ولقد طور دمينج    
  .٣٠ى ضرورة تطبيق األساليب اإلحصائية يف مجيع مراحل اإلنتاجفيها عل

وخالل السبعينات، زادت حدة املنافسة يف األسواق، وبدأ العمالء يطالبون بتقدمي ضـمانات علـى جـودة                 
  .٣١املنتجات النهائية، أي تأكيد اجلودة من خالل وضع معايري ومقاييس وطنية ودولية للجودة

  

  .ودةمرحلة تأكيد اجل. ٤
إنّ تأكيد اجلودة ال تم فقط باملنتج، بل تم أيضاً باملوارد اليت تساهم يف العملية اإلنتاجية، كاملواد األوليـة،                   

كما تقوم أيضاً بتقومي فعالية نظام اجلودة بصفة مستمرة الكتشاف مواطن القـصور             . ٣٢التجهيزات، واليد العاملة  
  .٣٣جلودة وتلبية احتياجات العميلوتالفيها، وهذا دف حتسني مستوى ا

وتشمل عمليات تأكيد اجلودة كافة القرارات والتصرفات املخطّطة الضرورية لضمان ثقة العمـالء وحتقيـق               "
  .٣٤"مستوى اجلودة املطلوب حملياً وعاملياً

 ، إلميـان  ٩٠٠٠ ولقد زاد االهتمام بالشهادات اخلاصة بأنظمة تأكيد اجلودة كمقـاييس األيـزو سلـسلة               
املؤسسات  بضرورة مطابقة خصائص املنتجات هلذه املقاييس واملعايري لضمان القدرة على البقـاء يف األسـواق                 

  .٣٥العاملية
  

  .مرحلة إدارة اجلودة. ٥
ودف إدارة اجلودة إىل تعظيم املوارد املالية، املادية، والبشرية وفقاً للتحديات اليت تواجهها املنظمة، وكـذا                

  .٣٦ هذه األخرية مع حتديد أهداف واقعية، وفق احلالة الداخلية للمنظمة وباملقارنة مع منافسيهاختطيط تطور

                                                 
٢٩ GOGUE Jean-Marie, "Management de la qualité", édition ECONOMICA, 3ème édition, Paris, 2001, P 10. 
٣٠ GOGUE Jean-Marie, "traité de la qualité", édition ECONOMICA, Paris, 2000, P 7. 
٣١ CATTAN Michel, "Maîtriser les processus de l'entreprise", op.cit, P 17. 
٣٢ GAGNON Dominique et autres, "L'entreprise", Gaêtau Morin éditeur, 2ème édition, Paris, 2000, P289. 

 . ٤٠، ص ١٩٩٥، القاهرة، ١سرور علي ابراهيم سرور، املكتبة األكادميية للنشر، الطبعة: ، ترمجة"الرقابة على اجلودة" دال بسترفيلد، ٣٣
 .٤٠٠، ص ١٩٩٧، مكتبة اإلشعاع للنشر، اإلسكندرية، "مدخل تكاملي جترييب: إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا" فريد راغب النجار، ٣٤

٣٥ CATTAN Michel, "Maîtriser les processus de l'entreprise", op.cit, P 19. 
٣٦ POTIE M.Christian, "La qualité", op.cit, P19. 



  ٩

 حتوالً ملموساً يف جمال إدارة اجلودة، وذلك باالنتقال من التركيز على األساليب اإلحصائية              ١٩٧٠ولقد شهد عام    
 بتطوير مواصـفة جديـدة      ١٩٨١ام اليابانيون سنة    وق. للرقابة على اجلودة إىل اعتبار اجلودة فلسفة إدارية شاملة        

، حيث سامهت يف التفـوق الواضـح جلـودة املنتجـات            "املعيار الصناعي "إلدارة اجلودة الشاملة عرفت باسم      
  .٣٧اليابانية

وبتطور الفكر اخلاص بإدارة اجلودة تطور مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، واليت تعد من أهم املفـاهيم املعاصـرة                  
  .لجودة اليت تسعى املنظمات لتطبيقهال

  

  .مرحلة إدارة اجلودة الشاملة. ٦
إنّ متطلّبات األسواق العاملية يف تغير دائم، مما دفع املؤسسات إىل تبني املفاهيم اإلدارية احلديثة، واليت تعتـرب                  

ودة أصبحت متثّل أداة استراتيجية،     إدارة اجلودة الشاملة أمهّها، حيث تساهم يف مواجهة حدة املنافسة احلالية، فاجل           
  .٣٨ألنها مل تعد مرتبطة باملنتج فحسب، بل أيضاً ببيئته وبكافة وظائف املنظمة

  

 ، مث قام اليابـانيون باسـتخدامها        (FEIGENBAUM)" فيجينبيوم"هو  " إدارة اجلودة الشاملة  "وأول من طور    
 European Fundation for Quality)جلـودة  بشكل أوسـع، كمـا متّ تأسـيس االحتـاد األورويب إلدارة ا    

Management)   أي (EFQM)   ة نتائج للمنظمـة،           . ١٩٩٠ سنةويؤدي تطبيق إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيق عد
أمهّها زيادة رضا العميل، مشاركة األفراد يف اختاذ القرار، تطوير العمليات اإلنتاجية، ختفيض التكاليف ورفع حصة                

  .٣٩السوق
  

  :٤٠ متيزت هذه املرحلة بالتغريات التاليةولقد
  .إعطاء اجلودة اهتماماً خاصاً من قبل اإلدارة العليا،وإدراجها ضمن التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة �
  .إجياد عالقة بني اجلودة وحتقيق األرباح، واستخدامها لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة �
  .ء، واالهتمام بالعميل واحتياجاتهإعطاء اجلودة تعريفاً خاصاً من وجهة نظر العمال �

  

  :٤١وختتلف النظرة اليابانية للجودة عن النظرة األمريكية، حيث ميكن إجياز أهم هذه االختالفات يف اجلدول التايل

                                                 
 . ٥٢، مرجع سبق ذكره، ص " املنظمات احلديثةاجلودة يف" مأمون الدرادكة، ٣٧

٣٨ CATTAN Michel, "Maîtriser les processus de l'entreprise", op.cit, P 22. 
٣٩ POTIE M.Christian, "La qualité", op.cit, p 19-20. 

 .٣٣، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٤٠
 .٢٥، ص  نفس املرجع السابق٤١



  ١٠

   النظرة األمريكية والنظرة اليابانية احلديثة للجودة- I.١اجلدول رقم 
  )احلديثة(ية النظرة اليابان  )التقليدية(النظرة األمريكية 

تتحقّق اجلودة مبطابقة خصائص السلعة أو اخلدمـة        . ١
  .للمواصفات املوضوعة مسبقاً

  .نفس النظرة. ١

  .نفس النظرة. ٢  .تتوقّف اجلودة على كل األقسام داخل املنظمة. ٢
هدف اجلودة الوصول إىل نسبة معيبة يتم حتديـدها         . ٣

  .مسبقاً
هناك مطالبة بتحقيـق    ال يتم قبول أي نسبة معيبة و      . ٣

  .اإلنتاج األفضل ومن املرة األوىل
لديهم ما يسمى بأفضل مستوى للجودة، حيث يدفع        . ٤

  .العمالء مقابل حتسني اجلودة بعد هذا املستوى
زيادة مستوى اجلودة بشكل دائم ألنّ ذلك يزيد من         . ٤

  .احلصة السوقية للمنظمة، ويزيد من الطلب على سلعها
  .حتسني اجلودة يف كل وقت. ٥  .ديد أهداف اجلودة مرة واحدة يف السنةيتم حت. ٥
 . كل عامل إنتاج مسؤول عن عملية الفحص والرقابة. ٦  .الرقابة على اجلودة تتم بواسطة فحص املنتج النهائي. ٦
يتم فحص كميات كبرية من املنتجات التامة الـصنع         . ٧

  .يةاعتماداً على أسلوب العينات اإلحصائ
  .  يتم فحص كل قطعة مبجرد إنتاجها. ٧

املسؤول عن عملية الفحص هو قسم الرقابـة علـى          . ٨
  .اجلودة

قسم الرقابة على اجلودة يتابع مستويات اجلودة، أمـا      . ٨
  . الفحص الفعلي فيتم من قبل العمال أنفسهم

هناك عمال متخصصون بعملية النظافة ضمن صاالت       .٩
  .اإلنتاج

إلنتاج أنفسهم مسؤولون عن تنظيف مكـان       عمال ا . ٩
  .العمل اخلاص م

  
  

٢,٢,١.I -االجتاهات احلديثة يف إدارة اجلودة   
لقد عرفت حركة اجلودة اجتاهات خمتلفة وعديدة، وذلك نتيجة اختالف األفكار والنظريات اليت جـاء ـا                 

  :خرباء اجلودة، واليت أبرزها ما يلي
  

  .الغربيني للجودة أهم أفكار اخلرباء -أوالً
  .( DEMING Edwards )إدوارد دميتج . ١

يعترب قائد ثورة إدارة اجلودة الشاملة من خالل إسهاماته يف تطوير اجلودة يف أمريكا، من أمهّها خرائط املراقبة                  
  .٤٢لعلى ضرورة قيام املنظمة بتقليل االحنرافات اليت حتصل أثناء العم" دمينج"اإلحصائية للجودة، كما ركّز 

                                                 
 . ٩١، ص ٢٠٠٠، عمان، ١، دار املسرية للنشر، الطبعة"إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٤٢



  ١١

وقد قام أيضاً بتدريب املهندسني اليابانيني يف اخلمسينات على استخدام األساليب اإلحصائية اليت تـساهم يف                
رفع مستوى جودة املنتجات وختفيض تكاليفها، وكاعتراف له بفضله، قامت االحتادية اليابانية للعلماء واملهندسني              

(JUSE) ٤٣"ج للجودةجبائزة دمين" عرفت ١٩٦٢ بتأسيس جائزة سنة .  
  

  :٤٤أربعة عشر معياراً لتحقيق التميز يف جودة املنتجات، وهي" دمينج"ولقد وضع 
  .حتديد اهلدف من حتسني جودة املنتج أو اخلدمة. ١
  .تبني فلسفة جديدة من شأا حتسني كفاءة األداء يف املؤسسة. ٢
  .ودةتوقّف االعتماد على الفحص الشامل كطريقة أساسية لتحسني اجل. ٣
  .عدم اعتماد األسعار كمؤشر أساسي للشراء، بل اعتماد اجلودة العالية للمنتجات. ٤
  .    التحسني املستمر لعملية إنتاج السلع واخلدمات واالهتمام باستخدام األساليب اإلحصائية. ٥
  .إجياد التكامل بني األساليب احلديثة والتدريب. ٦
  .دارةحتقيق التناسق بني اإلشراف و اإل. ٧
  .إزالة اخلوف عن العمال وذلك بتشجيعهم على إبالغ اإلدارة باملشاكل اخلاصة باألداء. ٨
  .إزالة احلواجز بني خمتلف أقسام وإدارات املؤسسة، وتنمية روح الفريق فيهم. ٩
  .جتاوز الصيغ واألساليب اليت تعجز عن حتقيق األهداف األساسية للمؤسسة. ١٠
  .يت تتطلّب حتقيق نتائج حمددة من قبل كل عامل، والتركيز على بناء سلوك الفريقتقليل اإلجراءات ال. ١١
  .تأسيس قنوات اتصال وذلك بإزالة احلواجز املوجودة بني اإلدارة العليا و العاملني. ١٢
  .وضع الربامج التطويرية اليت دف إىل تنمية مهارات األفراد وتطويرها. ١٣
 ملواكبة التحسني والتطور املستمرين يف األداء باعتمـاد سياسـات تطويريـة             تشجيع األفراد على السعي   . ١٤
  .جديدة

  
  .(JURAN Joseph)جوزيف جوران . ٢

، وكذا على الوقت الضائع أكثر      )العمليات(على العيوب واألخطاء أثناء األداء التشغيلي       " جوران"لقد ركّز   
  .٤٥بة على اجلودة دون التركيز على كيفية إدارة اجلودةمن األخطاء املتعلّقة باجلودة، كما ركّز على الرقا

 طريقة شـاملة    ١٩٨٦، حيث قدم سنة     "دمينج"من أهم رواد اجلودة يف العصر احلديث بعد         " جوران"ويعترب  
  :٤٦، واليت نوضحها من خالل الشكل التايل(Quality Trilogy)للتفكري يف جمال اجلودة عرفت بثالثية اجلودة 

                                                 
 .١٣٢، مرجع سبق ذكره، ص "تطبيقات على القطاع الصحي:إدارة اجلودة الشاملة" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٤٣
 .٩٣، ٩٢، ٩١ه، ص ، مرجع سبق ذكر"إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٤٤
 .٩٤ نفس املرجع السابق، ص ٤٥
 .  ١٤٨، مرجع سبق ذكره، ص "تطبيقات على القطاع الصحي: إدارة اجلودة الشاملة" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعد، ٤٦



  ١٢

  ختطيط اجلودة:املرحلة األوىل

  الرقابة على اجلودة: املرحلة الثانية

  حتسني اجلودة: املرحلة الثالثة

   ثالثية اجلودة جلوران- I.١قم الشكل ر
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نالحظ من خالل الشكل السابق أنّ اجلودة تتضمن ثالث مراحل أساسية، متمثّلة فيما يلي
  

  :  ختطيط اجلودة-املرحلة األوىل  �
تشمل عملية التخطيط كل من حتديد املستهلكني، حتديد احتياجام، تطوير مواصفات املنتج وفق هذه احلاجات،               

  . ٤٧ع العمليات اليت حتقّق املواصفات واملعايري املطلوبة، ونقل نتائج اخلطط املوضوعة إىل القوى التشغيليةوض
  : الرقابة على اجلودة-املرحلة الثانية  �

  :٤٨تعد عملية ضرورية لتحقيق أهداف العملية اإلنتاجية وكذا احلد من العيوب، حيث تضم اخلطوات التالية
  .الفعلي، مقارنته باألهداف املوضوعة الستخراج االحنرافات، واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمةتقييم األداء 

  : حتسني اجلودة-املرحلة الثالثة  �
تعد اخلطوة األكثر أمهية يف ثالثية اجلودة، حيث يتم من خالهلا وضع اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتحقيـق                 

  .٤٩ف حتقيق اجلودة بشكل مستمرتغريات جوهرية يف األداء د
  

  .(GROSBY Philip )فيليب كروسيب .٣
من أهم رواد اجلودة وأساليب تطويرها، حيث قام بتأسيس كلية للجودة، كما اشتهر مـن               " كروسيب"يعترب  

  .٥٠وقد ركّز جمهوداته على أساليب تطوير اجلودة وختفيض تكاليفها. ١٩٧٩ سنة (Quality is free)خالل كتابه 
  

 يف إطـار العمليـات   (ZERO DEFECT)أي " الصفر معيـب "ومن أهم املفاهيم اليت جاء ا هي مفهوم 
  :٥١اإلنتاجية، كما يرى أنّ من أهم عوامل تطوير اجلودة ما يلي

  

                                                 
 .٩٥ - ٩٤، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة"خضري كاظم محود،  ٢ و٤٧ 
 
 .١٥٠، مرجع سبق ذكره، ص "تطبيقات على القطاع الصحي: إدارة اجلودة الشاملة"،  خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد٤٩
 .١٤١ نفس املرجع السابق، ص ٥٠
 . ٩٦ - ٩٥، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة"  خضري كاظم محود، ٥١



  ١٣

  .أن يكون املستهلكني ذوي وعي كامل بأمهية جودة املنتجات واخلدمات. ١
  .جلودة، مما يؤدي إىل زيادة احلصة السوقية للمؤسسةتطوير األدوات اليت تساعد على حتسني ا. ٢
  .تطوير ثقافة اجلودة داخل املؤسسة وفقاً للمتغيرات البيئية هلذه األخرية. ٣

  

  :٥٢نذكر ما يلي" كروسيب"ومن أهم األفكار اليت جاء ا 
  :يرى أنّ مسلّمات إدارة اجلودة ترتكز على. ١

  .طابقة املنتج للمواصفات املوضوعة يف التصميم أنّ اجلودة مرتبطة بشكل أساسي مب -
  .  أنّ اجلودة من املسؤوليات األساسية لإلدارة، وأنّ الطريق الوحيد لتحقيقها هو منع حدوث األخطاء -
  . أنّ قياس مستوى اجلودة ممكن حتقيقه من خالل تطبيق تقنيات وأساليب اجلودة -
  : يف املؤسسة دف حتسني وتطوير اجلودة، وهييرى أيضاً ضرورة توفّر ثالث عناصر أساسية. ٢

  . جدية اإلدارة العليا والتزامها بالعمل على التحسني والتطوير -
  . االهتمام بتعليم وتدريب العمال على املسلّمات األساسية للجودة -
  . تطبيق مسلّمات اجلودة وحماولة تغيري اجتاهات األفراد وثقافة العمل يف املؤسسة -

  

  .( FEIGENBAUM Armand )يجينبيوم آرماند ف. ٤
 ل من قام بتطوير مفهوم الرقابة الشاملة على اجلودة " فيجينبيوم"يعدأو(Total Quality Control) واليت وصفها ،

بأنها نظام يهدف إىل الربط بني تطوير اجلودة والصيانة وحتسني مجيع أقسام املؤسسة بغية ختفـيض التكـاليف،                  
  :٥٤ما يلي" فيجينبيوم"ومن أهم األفكار اليت جاء ا . ٥٣ سلع وخدمات بأسعار اقتصاديةوذلك من خالل إنتاج

  

  ).درجة رضاه عن املنتج(، وينتهي بالعميل )احتياجاته(أنّ العملية اإلنتاجية نظام متكامل، يبدأ بالعميل . "١
  :لة يفإعادة النظر يف املفاهيم التقليدية اخلاصة بإدارة اجلودة، واملتمثّ. ٢

  .الدور التقليدي لوظيفة الفحص، إذ ال تشمل الرقابة كل مراحل العملية اإلنتاجية -
  .االعتقاد بأنّ عمال اإلنتاج هم فقط املسؤولون عن اجلودة يف املؤسسة -
  .أنّ حتقيق اجلودة يكلّف أمواالً طائلة -
  .       العميل إىل مواصفات حمددةضرورة بناء جودة املنتج يف مرحلة التصميم، من خالل ترمجة احتياجات . ٣
  .تطبيق برنامج املورد الشريك الذي يلتزم من خالله املورد بتوريد مواد ذات جودة متميزة. ٤
  ".اجلودة عند املنبع"أنّ كل عامل مسؤول عن أداء عمله جبودة متميزة، أي مفهوم . ٥

                                                 
 .  ٥٦ -٥٥، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٥٢
 .١٦١، مرجع سبق ذكره، ص "تطبيقات على القطاع الصحي: إدارة اجلودة الشاملة"ن سعد عبد العزيز بن سعيد،   خالد ب٥٣
 .٥٨ - ٢٤، مرجع سبق ذكره، "اجلودة يف املنظمات احلديثة"  مأمون الدرادكة، ٥٤



  ١٤

  .٥٥(SULIVAN)، و سيوليفان (LAWERENCE)، لورنس (SENG)األفكار اخلاصة بكل من سينج . ٥
  : بعداً جديداً حلركة اجلودة يف العصر احلديث، والذي يقوم على١٩٩٢سنة " سينج"قدم العامل 

  

  .ضرورة أن تتعلّم املؤسسات من جتربتها ومن جتارب اآلخرين. ١
  :يةأن تعمل املؤسسات على تطوير وحتسني نفسها بشكل دائم، مما يستدعي توفّر ثالث أمور رئيس. ٢

  . تركيز املؤسسة على العمال، من خالل خلق روح الفريق والرغبة يف اإلبداع والتطوير املستمر-
  . تركيز املؤسسة على املديرين، من خالل تغيري طريقة تفكريهم واالهتمام بتدريبهم وتعليمهم بصفة دائمة-
  . جعل عملية التدريب والتعليم جزء أساسي من فلسفة املؤسسة-

  

  :        بتحديد العوامل الالزمة لتحقيق إدارة اجلودة الشاملة، واملتمثّلة فيما يلي" سيوليفان"و" لورنس"م كل من كما قا
  ).التوجه بالعميل( إعطاء رضا العميل األولوية األوىل يف كافة مراحل العمل  -
  ).كلفةالتوجه بالت( حتديد التكاليف الالزمة لتحقيق اجلودة اليت يرغب فيها العميل  -
  . التنسيق بني تصميم املنتج وبني تنفيذه خالل العملية اإلنتاجية، ومراقبة مستوى جودة السلع النهائية -

  

  . أهم أفكار اخلرباء اليابانيني للجودة-ثانياً 
  .( KAORU Ishikawa )كأورو إشيكاوا . ١

  :٥٦اهم ا، ومن أهم األفكار اليت س"أب حلقات اجلودة"لقب " إشيكاو"أطلق على 
  

  . أنّ اجلودة الشاملة تبدأ بشكل فعلي بعملية التدريب والتعليم وتنتهي أيضاً بتدريب وتعليم العمال -
  . حتديد جماالت للجودة يتقبلها العميل ويكون مستعداً لدفع الثمن املطلوب لشرائها -
  .بة اجلودة مدى إمكانية استخدام األدوات اإلحصائية للجودة، ومدى تطبيق برنامج مراق -
  

، واليت تستخدم كوسيلة لتتبع شكاوي العمالء عن اجلودة،       "حتليل عظمة السمكة  "فكرة  " إشيكاوا"كما قدم   
وحتديد مصادر اخلطأ والقصور، من خالل حتديد املوضوع املراد حتليله، مث رسم هيكل لظهر السمكة ذي عظمات         

  :٥٧ذلك وفق الشكل التايلخمتلفة، حيث متثّل كل مشكلة عظمة من عظمات السمكة، و

                                                 
 .٣٤ – ٣٣ نفس املرجع السابق، ص ٥٥
 .١٧٢-١٧١، مرجع سبق ذكره، ص "تطبيقات على القطاع الصحي: لةإدارة اجلودة الشام" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٥٦
 .٥٩ -٥٨، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٥٧



  ١٥

  موارد بشرية  مواد خام

  املوضوع

  مواد خام موارد بشرية

  
   أسلوب عظمة السمكة إليشيكاوا- I.٢الشكل رقم 

                                                                                                                     
  

   قوة تغيري عالية–            سرعة التغذية التقليدية غري صحيحة  -                                 
   تعطالت مستمرة– تغيري التغذية اليدوية                             -                               

   استمرار املشكالت– املعايرة غري صحيحة                            -                            
   حجم القضبان غري صحيح-لة يف اجلدولة                               مشك-                            

 أحجام القضبان املطلوبة غري – تدريب ضعيف                                -                               
  متاح

 حجم الكربون غري -                                                                                         
  صحيح

  
  
  
  

  .( TAGUCHI Genichi )جينيشي تاجوشي . ٢
، حيث سـاعدها علـى      (IBM)مستشاراً لعدة شركات كربى مثل شركة فورد، وشركة         " تاجوشي"عمل  

  . ٥٨تطوير الرقابة اإلحصائية على جودة عملياا اإلنتاجية
 دالة اخلسارة، حيث يتم حساب تكاليف االحنراف من قيمة          مفهوم" تاجوشي"ومن أهم املفاهيم اليت جاء ا       

، فكلّما اجتهت قيمة التكلفة إىل اهلدف، كلما اخنفضت التكلفة، مما يساهم يف             )القيمة املستهدفة (الوسط احلسايب   
  . ٥٩حتقيق رضا العمالء، فأي احنراف عن اهلدف يعد خسارة

  

تيجية املؤسسة، فما هي عالقة استراتيجية اجلودة باالسـتراتيجية         تعترب اجلودة حالياً جزءاً ال يتجزأ من استرا       
  العامة للمؤسسة، وما موقع إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي هلا؟

  
  

٣,١.I -ة اجلودة وموقع إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسةإستراتيجي   

                                                 
 .٥٩ نفس املرجع السابق، ص ٥٨
 .١٧٥ص ، مرجع سبق ذكره، "تطبيقات على القطاع الصحي: إدارة اجلودة الشاملة" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٥٩



  ١٦

١,٣,١.I -ة العامة للة اجلودة باالستراتيجيمؤسسة عالقة استراتيجي  
  .قبل التعرض إىل عالقة استراتيجية اجلودة باإلستراتيجية العامة للمؤسسة جيب أن نعرف أوالً استراتيجية اجلودة

  .تعريف استراتيجية اجلودة. ١
ذلك اجلزء من اإلدارة االستراتيجية للمؤسسة الـذي يعـىن بوضـع            : "على أنها " مأمون الدرادكة "يعرفها  

جية للجودة والتخطيط الطويل املدى هلا، ووضع ومتابعة تطبيق برامج اجلودة وقياس وتقيـيم              األهداف االستراتي 
التسويقية، اهلندسية، اإلنتاجية واخلدمات املختلفة، من أجل توفري امليزة التنافسية للمؤسـسة،            ] األنشطة[األداء يف   

  .٦٠" توسيع حصتها السوقية وزيادة أرباحهاوبالتايل حتقيق أهدافها املتمثّلة يف احلصول على رضا العمالء،
  

فمع زيادة حدة املنافسة وكذا متطلّبات العمالء اخلاصة باحلصول على أعلى مستوى للجـودة، أصـبحت                
اجلودة حالياً من أهم املتغيرات االستراتيجية اليت ترتكز عليها املؤسسات يف دخول األسواق العاملية، واكتـساب                

، تعـد   "اردوس ومورجن "ووفقاً لدراسة أجرا شركة     . ة، واحملافظة على رحبيتها وتطويرها    حصص سوقية جديد  
  .كفاءة اإلدارة وجودة املنتج من أهم العوامل اليت تؤدي إىل تعزيز الوضع التنافسي للمؤسسة

  

  :٦١ستراتيجية التاليةيف جمال استراتيجية اجلودة من خالل فلسفته اليت تضمنت األهداف اال" إشيكاوا"كما ساهم 
  .ضرورة السعي لتحقيق اجلودة قبل السعي إىل حتقيق األرباح، مما يتطلّب تغيري املفاهيم التقليدية للعمال. ١
  .ضرورة تطوير قدرات العمال من خالل التدريب، التعليم، وتفويض املسؤولية، وكذا الدعم املتواصل. ٢
  .مع العمالء ، وذلك من خالل تلبية حاجام ورغبام باستمرارالتأكيد على بناء عالقة طويلة األمد . ٣
  .إطالع العمال على احلقائق واملعلومات اإلحصائية، وتشجيعهم على استخدام أدوات القياس. ٤
تطوير نظام شامل إلدارة اجلودة يضم مجيع أفراد املؤسسة، وذلك من خالل توعيتهم بأمهيـة مهـامهم                 . ٥

ةوبالنتائج املترتا، مما يزيد من شعورهم باملسؤولي بة عن عدم التزامهم.  
  

إنّ إدارة اجلودة الشاملة تتطلّب االلتزام التام من قبل مجيع العاملني بتطبيق مفاهيم هذه اإلدارة، وذلك بغيـة                  
جية اجلـودة   ، ولتطبيق اسـتراتي   )األهداف املالية والتسويقية طويلة األجل    (حتقيق األهداف االستراتيجية للجودة     

الشاملة البد من توافر إطار زمين حمدد يأخذ باالعتبار املتغيرات اخلاصة بثقافة املؤسسة والقوى العاملة فيها، وكذا                 
  .٦٢إعادة اهليكلة الداخلية مبا يتناسب واألهداف االستراتيجية

  

                                                 
 .٦٨، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٦٠
 .٧١ -٦٨ نفس املرجع السابق، ص ٦١
  ، ١، إيتراك للنشر والطباعة، الطبعة"الدليل العملي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف شركات ومشروعات التشييد" عبد الفتاح حممود سليمان، ٦٢

 .٥١، ص ٢٠٠١القاهرة، 
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رؤيا، األهداف، وبناء النظم، وكـذا      حتديد ال : "وتضم استراتيجية اجلودة عملية التخطيط، واليت تعرف بأنها       
  .٦٣"ختصيص املوارد الالزمة لتحقيق هذه األهداف

  .عالقة استراتيجية اجلودة باالستراتيجية العامة للمؤسسة. ٢
  :٦٤، واملتمثّل يف ما يلي(SKINNER)" سكينر"ميكن توضيح هذه العالقة من خالل الشكل الذي قدمه 

  

  ية اجلودة باالستراتيجية العامة للمؤسسة عالقة استراتيج– I.٣الشكل رقم 

 
العوامل اخلاصة مبتطلّبات الصناعة والتكنولوجيا 

  .املطلوبة وظروف املنافسة يف السوق
 

  الوضع احلايل للمؤسسة وأهدافها 

  
  اإلستراتيجية
  العامة
  للمؤسسة

  
إستراتيجية 
  اجلودة

 
                

   تصميم املنتج             

                

             
  املعايري

  واملواصفات
  املطلوبة

 

                

   املدخالت   العملية اإلنتاجية    املنتج النهائي    العميل 
                  

  

  :٦٥ويوضح الشكل السابق عالقة استراتيجية اجلودة باالستراتيجية العامة للمؤسسة على النحو التايل
ستراتيجية العامة هلا، حيث تعد جزء من سياسة اإلنتاج،         حتدد املؤسسات استراتيجية اجلودة ضمن إطار اال      . ١"

  .لذا جيب أن تتوافق مع االستراتيجية العامة للمؤسسة دف حتسني الوضع التنافسي هلا
  .البد من مراعاة تكنولوجيا اإلنتاج املتوفّرة للمؤسسة عند حتديد استراتيجية اجلودة. ٢
  .ودة معروفة من كافة اجلهات سواًء داخل أو خارج املؤسسةمن الضروري أن تكون استراتيجية اجل. ٣
  .ضرورة إبالغ كافة األطراف املشتركة يف العمليات اإلنتاجية باملعايري واملواصفات احملددة يف التصميم. ٤
  :ميكن احلديث عن أربعة أنواع أساسية للرقابة على اجلودة من خالل الشكل، وهي. ٥

  .ت الالزمة لإلنتاج الرقابة على املدخال-
  . الرقابة على اإلنتاج أثناء العملية اإلنتاجية-

                                                 
 .٧٤، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٦٣
 .٧٤ نفس املرجع السابق، ص٦٤
 .٧٥  نفس املرجع السابق، ص ٦٥
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  . الرقابة على املنتجات النهائية قبل تسليمها للعمالء-
  . الرقابة على جودة املنتج أثناء االستخدام الفعلي من قبل املستهلك-

  ."اإلجراءات التصحيحية الالزمة، دف اختاذ )البيانات املرتدة(ضرورة احلصول على التغذية العكسية . ٦
  

٢,٣,١.I -موقع وظيفة إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة   
إنّ تزايد اهتمام املؤسسات جبودة منتجاا، بتعزيز مكانتها يف السوق، واحملافظة على ثقة املستهلك، أدى إىل                

والتأكّد من مطابقتـه للمواصـفات واملعـايري        توجيه جهودها حنو إدارة اجلودة، وذلك من خالل مراقبة اإلنتاج           
  .   ٦٦املوضوعة، وكذا معاجلة األخطاء واالحنرافات أو تالفيها قبل وقوعها

ويعد قسم إدارة اجلودة مسؤوالً عن تنسيق اإلجراءات اخلاصة بدعم برنامج إدارة اجلودة الشاملة، واإلشراف               
  . ٦٧على مهام موظفي اإلدارة

  

ة اجلودة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة على عدة عوامل، أمهّها حجم املؤسسة، إمكانياا             وتتوقّف وضعية إدار  
  . ٦٨املادية، املالية، والبشرية، حجم إنتاجها، درجة تعقّد إجراءاا، والتكنولوجيا املعتمدة

اإلدارة العليا، مما يؤدي    ووفقاً هلذه املتغيرات تفرض املؤسسة إدارة مستقلّة للجودة، حيث ترتبط هذه اإلدارة ب            
فلو كانت إدارة اجلودة تابعـة إلدارة       . إىل استمرار الرقابة على اجلودة وعدم التواطؤ يف األخطاء املمكن وقوعها          

  . اإلنتاج، سيتم تصحيح األخطاء من قبل القائمني على الرقابة دون إعالم اإلدارة العليا بذلك
  

  :٦٩تحديد موقع إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي وفق الشكل التايل ب(Silver et Garret)ولقد قام كل من 
  

   موقع إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي- I.٤الشكل رقم 

        مدير املصنع      

              
   اهلندسية الصناعية    اإلنتاج   الرقابة على اجلودة  

              

  

مع إدارة اإلنتاج واهلندسية الصناعية يف اهليكل التنظيمي        ميثّل الشكل السابق موقع إدارة اجلودة، فهي باملوازاة         
للمؤسسة، وتتبع عدة منشآت هذا النوع من التقسيم، حيث ترتبط مسؤولية مراقبة جودة وكمية اإلنتاج مبـدير                 

                                                 
 .٢٦٥، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٦٦
 .٧٨، مرجع سبق ذكره، ص "ى القطاع الصحيتطبيقات عل:إدارة اجلودة الشاملة" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٦٧
 .٢٢١، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال" حسن علي علي، ٦٨
 .٢٦٧ -٢٦٦، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٦٩
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املصنع، وعند وقوع أي خلل يف مواصفات جودة املنتجات املصنعة، تقوم إدارة الرقابة علـى اجلـودة بـرفض                   
  .خرجات وذلك استناداً إىل معايري ومقاييس حمددة للجودةامل

إنّ وضع استراتيجية اجلودة يتطلّب حتديد مستوى اجلودة الذي ترغب املؤسسة يف الوصول إليـه والـذي                 
يفترض أن يرضي ويليب احتياجات ورغبات العمالء، مما يستدعي وضع معايري وحمددات جلودة منتجات وخدمات               

  . املؤسسة
  
  

٤,١.I -ة قياسهاحتديد مستوى اجلودة وكيفي   
١,٤,١.I -حتديد مستوى اجلودة   

ممـا  ..دف اجلودة إىل حتقيق رضا العميل عن املنتج من عدة جوانب، كاألداء، الوظيفة، املظهر اخلـارجي               
  .٧٠يستدعي توجيه جهود اجلودة وفق العوامل اليت يتم حتديد مستوى اجلودة من خالهلا

العوامل أهداف املؤسسة، توفّر املوارد الالزمة، ظروف املنافسة، متطلّبـات العميـل، والبيئـة              ومن بني هذه    
  :٧١كما يتم االعتماد على املعايري التالية لتحديد مستوى اجلودة املطلوب..التكنولوجية

  

  :التكاليف. ١
ى اجلودة كلما اخنفضت    حيث يتناسب مستوى اجلودة تناسباً عكسياً مع تكاليف اجلودة، فكلما ارتفع مستو           

  .تكاليفها
    :قيمة السلعة بالنسبة للعميل. ٢

يتوقّف قرار الشراء على مدى اقتناع العميل بأنّ مستوى اجلودة الذي تتمتع به السلعة يربر الـسعر الـذي                   
  .يدفعه، والذي خيتلف باختالف ثقافة اجلودة لدى األفراد 

  :القرار املتعلّق مبستوى اجلودة. ٣
ضل مستوى للجودة هو املستوى الذي يعظّم الفارق بني قيمة السلعة بالنسبة للعميل وتكلفة اإلنتـاج،                إنّ أف 

  .والذي حيقّق أقصى ربح ممكن، وهو املستوى الذي تسعى كل مؤسسة لتحقيقه
  :التصميم. ٤

ذ القرار اخلاص   تعد مرحلة التصميم نقطة البداية ملستوى اجلودة املرغوب حتقيقه، حيث يتضمن التصميم اختا            
  .خبصائص ومواصفات املنتج، طريقة تصنيعه، وختصيص املوارد الالزمة إلنتاجه

  :الرتبة أو الدرجة. ٥

                                                 
 . ١٩، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج" حممد إمساعيل عمر، ٧٠
 . ٨٨ -٧٨، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة"ن الدرادكة،  مأمو٧١
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    تلعب انطباعات العميل على مستوى جودة منتج ما دوراً أساسياً يف تفضيله على منتج آخر، وذلك بوضعه يف                  
  .يف السفر بالطائرات..٢، ١يري واحملددات، مثل الدرجات رتبة أعلى من املنتجات املنافسة وفق جمموعة من املعا

  :املالئمة لالستخدام. ٦
  :وهي درجة توافق األداء الذي تقدمه السلعة مع توقّعات العميل، واليت يتم حتديدها وفقاً لثالث عوامل

  . وجود رتبة معينة للسلعة بالنسبة للسلع البديلة -
  .فس الرتبة مدى ثبات مستوى جودة السلعة داخل ن -
  . درجة اعتمادية السلعة، أي قدرا على أداء وظيفتها يف ظلّ ظروف االستعمال العادية -

  :درجة استقرار املواصفات. ٧
وهي درجة استقرار مستوى جودة السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة، فالعمالء يرغبون يف ضمان نفس               

  .مستوى اجلودة الذي حيصلون عليه بصفة دائمة
  :درجة االعتمادية أو اجلدارة. ٨

. وهي قدرة املنتج على العمل وفق املواصفات املوضوعة لفترة زمنية معينة يف ظل ظروف التـشغيل العاديـة                 
  .فانطباع العميل عن درجة اعتمادية أحد املنتجات سيدفعه إىل اقتناء هذا املنتج دون غريه من املنتجات األخرى

  

اختيار مستويات حمددة من اجلودة  هي قرارات معقّدة تتخذها اإلدارة العليا كجـزء              إن القرارات املتعلقة ب   "
  :٧٢، كما هو موضح يف الشكل التايل"من استراتيجية املؤسسة، حيث تتطلّب أخذ العوامل السابقة بعني االعتبار

  

   العوامل احملددة ملستويات اجلودة- I.٥الشكل رقم 
      

  
  

 
  

  :ظروف املنافسة
  نتجني تعدد امل-
   مستوى جودة السلع املنافسة-

  
 

        
 

  :التكاليف
   تكاليف اإلنتاج-
   تكاليف الصيانة-
   تكاليف عدم اجلودة-

    
 قرار مستوى اجلودة املالئم

 
          
   

  عملية اختيار مستوى
  جودة) أو مستويات(

     السلع واخلدمات

        
     

التكلفة اخلاصة مبستوى 
  اجلودة املختار

 
 

  :اإلمكانيات املتاحة
   التكنولوجية املوارد-
   املوارد املالية-
     املوارد البشرية-

  :خصائص املستهلك
        القدرة الشرائية-

                                                 
 .٨١ نفس املرجع السابق، ص ٧٢
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  املدخالت
يات العمل

  والنشاطات الداخلية
  النتائج النهائية  املخرجات

  التغذية العكسية

   العادات الشرائية-     
   محاية املستهلك-

     

              

 ٢,٤,١.I -ة قياس اجلودةكيفي   
اً تنافسياً هاماً لغزو األسواق الدولية، وال تقّل اجلودة أمهّية يف قطاع اخلـدمات              أصبح االهتمام باجلودة مطلب   

وميكن قياس جودة أي نظام من خالل كفاءته وفعاليته، وذلـك عـن طريـق               . ٧٣رغم صعوبة حتديدها وقياسها   
 كمـا ميكـن قياسـه       مدخالت هذا النظام، أو العمليات والنشاطات الداخلية، أو املخرجات والنتائج النهائية،          

  :٧٤باستخدام التغذية العكسية، كما هو موضح يف الشكل التايل
  

   مكونات نظام اجلودة املفتوح- I.٦الشكل رقم 
  
  
  
  
  

  
نالحظ من خالل الشكل السابق وجود ثالث ركائز أساسية يف عملية تقـومي أداء اجلـودة، واملتمثّلـة يف                   

ثّل املدخالت املوارد البشرية، املالية واملادية، باإلضـافة إىل الطـرق           حيث مت . املدخالت، العمليات واملخرجات  
واألساليب التنظيمية والتخطيطية املستخدمة لدمج تلك املوارد بنسب مالئمة، إذ تساهم يف جناح العمليات وكذا               

  .بلوغ النتائج املرجوة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة
  

تأثّر ببعضها البعض، مما حيفّز متخذ القرار على إجياد توازن بني هذه العناصر             إنّ عناصر النظام الواحد تؤثّر وت     
ومع زيادة حدة املنافسة يفضل العمالء استخدام مقاييس        . يضمن حتقيق أعلى درجة من اجلودة وبأقلّ تكلفة ممكنة        

  .٧٥اؤهاالنتائج النهائية بوصفها أفضل وسيلة للحكم على جودة السلع واخلدمات املراد اقتن
  

لذا جيب على املسير أن يكون يف حالة إصغاء دائم ملتطلّبات السوق، وأن يقيس جودة منتجاته اليت يفتـرض                   
فإنّ عدم رضا الزبون يؤدي حتماً إىل عدم وفائه ملنتجات املؤسسة،           . أن تكون مطابقة لرغبات واحتياجات زبائنه     

  . ٧٦مما يستدعي ضرورة قياس درجة عدم رضا الزبون
                                                 

 .٢٢٤، ص ٢٠٠١، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر، القاهرة، "أساسيات اإلدارة"  حممد كامل مصطفى الكردي وآخرون، ٧٣
 .٥٢، مرجع سبق ذكره، ص  "تطبيقات على القطاع الصحي: شاملةإدارة اجلودة ال"  خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٧٤
 .٥٥ -٥٣  نفس املرجع السابق، ص ٧٥

٧٦ MELLAK Abderrahmane, "La nécessité d'une démarche qualité dans un environnement concurrentiel", op.cit, 
P10. 



  ٢٢

 قياس اجلودة يعين احلصول على أرقام وعلى مؤشرات للجودة، ميكن من خالهلا التعبري عن درجة مطابقة                 إنّ
املنتجات واخلدمات الحتياجات العمالء، ومن مؤشرات اجلودة األكثر استعماالً نتائج الرقابة النهائية اليت تتأكـد               

  .واليت جيب أن تكون مطابقة ملتطلّبات العميلمن درجة مطابقة خصائص املنتج للمعايري املوضوعة مسبقاً، 
  

كما جيب أيضاً معرفة مستوى جودة منتجات وخدمات املؤسسات املنافسة، فاحلفاظ على نفـس مـستوى       
اجلودة يف الوقت الذي يقوم فيه املنافسون بتطوير وحتسني مستوى منتجـام يـشكّل خطـراً جـسيماً علـى          

  .٧٧املؤسسة
  

، أو ذات (High Quality)، ميكن أن تصنف املنتجات إىل منتجات عالية اجلـودة  ووفق معايري قياس اجلودة
 Bad)، أو رديئـة  (Standard Quality)، أو ذات نوعية معياريـة أو قياسـية   (Good Quality)جودة جيدة 

Quality)    أو مرفوضة ،(Rejected) .         لقـدرات  حيث يتم وضع املعايري القياسية للجودة وفق رغبات املستهلك، ا
  . ٧٨املتاحة، واجلدوى االقتصادية

  

ويهدف وضع املواصفات القياسية إىل حتديد الشروط الواجب توافرها يف السلعة لكي تكون مطابقة ملتطلّبات               
العمالء، مع األخذ بعني االعتبار رفع مستوى اإلنتاج وختفيض التكلفة، حيث تشمل هذه املواصفات كـل مـن                  

  .انيكية، الكيميائية، درجات األداء والتشغيل، املقاسات، األبعاد، واألوزاناخلواص الطبيعية، امليك
  :٧٩وتتم عملية قياس جودة املنتجات من خالل ثالث طرق رئيسية، واملتمثّلة يف

  

  .يعترب أسهل وأرخص طريقة، إالّ أنه يتميز بعدم الثبات الكايف لقدرة التمييز: الفحص النظري. ١
  . يقوم بقياس اخلصائص الطبيعية وامليكانيكية للمنتج، مما يؤدي إىل إتالفه كلياً أو جزئياً:اليفاالختبار اإلت. ٢
 ويتم من خالل جتهيز املختربات ومعامل ضبط اجلودة بأجهزة قياس غـري متلفـة،               :االختبار غري املتلف  . ٣

  .هم يف االقتصاد يف الوقت والتكاليفكالتحليل باألشعة الصوتية، وأشعة جاما، واملوجات فوق الصوتية، مما يسا
  

إنّ حتديد مستويات اجلودة يتطلّب قياسها ومراقبتها للحفاظ على أفضل مستوى للجودة، والـذي يـضمن                
  .  االستجابة إىل رغبات وتوقّعات العمالء، مما يدفعنا للحديث عن الرقابة على اجلودة وتكاليفها

  

                                                 
٧٧ GOGUE Jean-Marie, "Management de la qualité", op.cit, P54. 

 .٢٧٩، مرجع سبق ذكره، ص  "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٧٨
 .٨٥، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٧٩



  ٢٣

٥,١.I - ودةالرقابة على اجلودة وتكاليف اجل  
١,٥,١.I -الرقابة على اجلودة   
  .تعريف الرقابة على اجلودة وأهدافها. ١

حتتل الرقابة على النشاط اإلنتاجي أمهية خاصة يف جمال الرقابة اإلدارية ويف تقييم أداء املؤسسة، وذلك لضخامة                 
     .  ٨٠وضمان االستخدام األمثل هلاحجم االستثمارات املستخدمة يف العمليات اإلنتاجية، مما يتطلّب الرقابة عليها 

اختبار منهجي ومستقل يهدف إىل : " على أا١-١٠٠١١ ISO (١٩٩٠)وتعرف الرقابة على اجلودة وفق معايري 
  .٨١"التأكّد من أنّ النشاطات املتعلّقة باجلودة موافقة للترتيبات املتخذة

طلوبة، واليت ال تعترب بالضرورة اجلودة العالية، فقد متثّل         الوصول باإلنتاج إىل اجلودة امل    : "كما تعرف أيضاً بأنها   
  .   ٨٢"اجلودة املتوسطة أو املنخفضة، وذلك على ضوء استعماالت السلعة أو السعر الذي جيب أن تباع به

  

   وفقـاً ملقـاييس   (Assurance Qualité)ولقد انتشرت الرقابة على اجلودة مـع تطـور تأكيـد اجلـودة     
 دف االستجابة ملتطلّبات    (Certification) بدأت املؤسسات تتسابق على منظمات التأهيل        ، حيث ٩٠٠٠األيزو  

  .٨٣األسواق التنافسية، ألنّ هذه الرقابة اخلارجية تشكّل دعماً حقيقياً لتحقيق التحسني والتطوير املستمر يف اجلودة
  

  :٨٤وميكن حصر أهم أهداف الرقابة على اجلودة يف النقاط التالية
  ).إن وجدت(التأكّد من مطابقة األداء الفعلي لألداء املرتقب واختاذ اإلجراءات التصحيحية لتاليف االحنرافات .١
  .التأكّد من فاعلية نظام اجلودة، ومن حتقيق أهداف اجلودة يف ظلّ هذا النظام، وختفيض نسبة املعيب. ٢
  .ميم األصلية، وتقليل عدد شكاوي العمالءاحملافظة على درجة تطابق املنتج النهائي ملواصفات التص. ٣
  .رفع الكفاءة اإلنتاجية من خالل حتقيق منتجات سليمة،مما يؤدي إىل زيادة حجم املبيعات واألرباح. ٤

  

  .أنواع الرقابة على اجلودة ومراحل تطبيق عملية الرقابة .٢
  :٨٥ميكن التمييز بني عدة أنواع من الرقابة على اجلودة، وهي

  .على اجلودة) مراقبني وخرباء خارجيني(واخلارجية ) مراقبني داخليني(قابة الداخلية الر .١
  .الرقابة على العمليات اإلنتاجية، على املعدات واآلالت، على املشتريات، وعلى املنتجات النهائية. ٢
  .اجلودةاخلاصة ب الرقابة على جودة النظام، وعلى اإلجراءات، وعلى املستندات والوثائق. ٣

  :٨٦ويتم تطبيق الرقابة على اجلودة وفق املراحل التالية

                                                 
 .٢١٥، ص ٢٠٠٠، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "مقدمة يف املال واألعمال" حممد صاحل احلناوي وآخرون، ٨٠

٨١ CORBEL Bernard et MURRY Bernard, "L'Audit qualité interne: Démarche et techniques de communication", 
édition AFNOR, 2ème édition, Paris, 2000, P 6. 

 .٢٨٩، ص ١٩٩٥، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية، "التنظيم واإلدارة يف قطاع األعمال" صالح الشنواين، ٨٢
٨٣ VILLALONGA Christophe, "L'Audit qualité interne: une approche innovante et pragmatique pour manager avec 

efficacité son processus d'audit, ISO 9001, ISO 19011", édition DUNOD, Paris, 2003, P7. 
٨٤ CORBEL Bernard, "L'audit qualité interne", op.cit, P 8. 
٨٥ Ibid, P 9 -14. 



  ٢٤

  .من أهم وسائل التخطيط املوازنة التقديرية لإلنتاج، حيث تضم األهداف، املوارد املتاحة، والقيود: التخطيط. ١
  . بعد إعداد املوازنة يتم توزيعها على خمتلف اجلهات املعنية بالرقابة:اإلعالن والنشر. ٢
  . مبعىن قياس النشاطات، مثّ مقارنتها باملستويات اليت متّ حتديدها يف املوازنة: القياس واملقارنة. ٣
  .تقوم اإلدارة املختصة باختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بعد إبالغها باالحنرافات املوجودة: التصحيح. ٤
  

  .األساليب املستخدمة يف عملية الرقابة على اجلودة. ٣
   %):١٠٠( الفحص الكامل أسلوب. ١

يتم من خالله فحص كافة الوحدات، وذلك دف التأكّد من مطابقتها للمواصفات، إالّ أنّ التكلفة العالية هلذا                 
  .    ٨٧األسلوب وكذا احتمال إتالف الوحدات املرغوب فحصها دفع املؤسسات الستخدام النوع الثاين من الفحص

  

  :أسلوب الفحص اإلحصائي. ٢
 دة               حيث يتة، ومن مثّ التأكّد من مطابقة تلك الوحدات املنتجة للمواصفات احملدنات بصورة عشوائيم اختيار عي

  :٨٩وتنقسم األساليب اإلحصائية للرقابة إىل.٨٨مسبقاً، وذا تكون النتيجة صائبة نسبياً مقارنة بالفحص الكامل
  

  :أسلوب عينات القبول. أ
راد فحصها، ومن مثّ قبوهلا أو رفضها وفقاً لنتائج الفحص، حيث حتدد خاصية مهمة              يتم اختيار عينة من الشحنة امل     

  .ويستخدم هذا األسلوب للتأكّد من جودة املنتجات النهائية. يف املنتج، مثّ يتم التأكّد من توفّرها يف هذا األخري
  

  :أسلوب الرقابة على العملية اإلنتاجية. ب
 عينات من اإلنتاج أثناء التشغيل الفعلي للعملية اإلنتاجية، مما يسمح بـاحلكم             يرتكز هذا األسلوب على فحص    

  .على درجة انضباط العملية اإلنتاجية، وذلك باملطابقة بني مواصفات السلعة املنتجة واملواصفات احملددة مسبقاً
  

  :أسلوب اخلرائط اإلحصائية. ج
 لتحديد املستوى العام للجودة، إذ تساهم يف معرفة طبيعة االحنراف عن            تعترب أداة بيانية وإحصائية ومؤشراً هاماً     

  .مستوى اجلودة يف أي عملية إنتاجية، وذلك عن طريق حتديد اخلط املركزي وحدي الرقابة األعلى واألدىن
  

                                                                                                                                                             
 . ٢١٨، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال"ن علي علي،  حس٨٦
 .١٦٠، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٨٧
 .١١٣ -١١٢، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٨٨
 .٥٥٥ -٥٤٣كره، ص ، مرجع سبق ذ"الرقابة على اجلودة" دال بسترفيلد، ٨٩



  ٢٥

   .٩٠استخدام أجهزة الكمبيوتر يف الرقابة على اجلودة. ٣
 وظيفة اجلودة، ذلك أنها تنفّذ عمليات وحسابات معقّـدة بدقـة    تلعب أجهزة الكمبيوتر دوراً أساسياً يف     

وسرعة فائقة، كما ميكن برجمتها ملراقبة العمليات اإلنتاجية، الختبارها، لتحليل البيانـات، لكتابـة التقـارير، أو            
  :ما يليويساهم الكمبيوتر يف مراقبة اجلودة وفق . لتخزين املعلومات اخلاصة بالرقابة مثّ استخراجها

  

  .مجع املعلومات والبيانات باختالف مصادرها، وحتليلها إلعداد التقارير اخلاصة باملعلومات اهلامة. ١
  .التحليل اإلحصائي للبيانات وفق برامج الكمبيوتر اخلاصة بالطرق اإلحصائية. ٢
  . اإلنتاجية ضمن احلدود املقبولةمراقبة العمليات إحصائياً وقياس االحنرافات لضمان بقاء متغيرات العملية. ٣
  .الفحص واالختبار األوتوماتيكي، مما يساهم يف حتسني جودة االختبار وتقليص تكاليفه. ٤
  .تصميم نظم و برامج اجلودة اليت من شأا حتسني مستوى جودة املنتجات. ٥

  

ن أهم العوامل الواجـب     إنّ االستخدام الكفء للكمبيوتر يساهم يف حتسني اجلودة، ولكنه غري كاف، فم           
  .اعتمادها يف حتسني اجلودة ختفيض تكاليف اجلودة، أو باألحرى تكاليف الالّجودة

  

٢,٥,١.I -تكاليف اجلودة   
  .تعريف تكاليف اجلودة وأمهيتها. ١

كالتكلفـة  . ٩١"التكاليف املصاحبة لعدم حتقيق جودة املنتج أو اخلدمـة        : "تعرف تكاليف اجلودة على أنها    
حيث ال تنتج هذه التكاليف عن العمليات اإلنتاجية        . ٩٢ية لألخطاء وعمليات تصحيحها وكذا املنتجات املعيبة      املال

  . ٩٣فحسب، بل يكون مصدرها أحياناً األوجه اإلدارية للمؤسسة، مثل تكاليف التسويق مثالً
  

 تتحملها املؤسسة يف سبيل     كما تعرف هذه التكاليف أيضاً بتكاليف ضبط اجلودة، وهي جمموع التكاليف اليت           
  .٩٤حتقيق املستوى املرغوب للجودة

  

وتكـاليف  ) الناجتة عن األخطـاء   ( وعموماً، تشمل تكاليف اجلودة عنصرين هامني ومها تكاليف الالّجودة          
  .٩٥احلصول على اجلودة املطلوبة، حيث يساهم ختفيض أو إلغاء أسباب الالّجودة يف تعظيم اإلنتاجية

  

  :٩٦االهتمام بتكاليف اجلودة يف السنوات األخرية، وتظهر أمهية قياس هذه التكاليف من خالل ما يليولقد تزايد 
  .  تعد تكاليف اجلودة أداة لتخطيط وقياس كفاءة تطبيق برنامج اجلودة وامليزانية الالزمة لتحقيقه. ١

                                                 
 .٥٥٦ -٥٥٥ نفس املرجع السابق، ص ٩٠
 .٤٩٤ نفس املرجع السابق، ص ٩١
 .١٠٥، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج" حممد إمساعيل عمر، ٩٢
  ، ١شر، الطبعةصالح بن معاذ املعيوف، آفاق اإلبداع للن: ، ترمجة"الدليل العملي لتطبيق اجلودة: حتقيق اجلودة" رودرك ماكينلي، ٩٣

 .٢٧، ص١٩٩٩الرياض، 
 . ٢٣٠، وكالة املطبوعات للنشر، الكويت، ب ت، ص "الضبط املتكامل جلودة اإلنتاج" حممود سالمة عبد القادر، ٩٤

٩٥ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P 118. 
 .٩٠، مرجع سبق ذكره، ص "١٠٠١١، ٩٠٠٠ الشاملة واأليزو جودة املنتج بني إدارة اجلودة"  مسري حممد عبد العزيز، ٩٦



  ٢٦

  . اجلودة لتالفيهاتعد تكاليف اجلودة أداة لتحديد وحتليل مواقع القصور واخنفاض مستوى. ٢
  .تساهم تكاليف اجلودة يف توجيه التخطيط إىل ما يسمح بتحقيق املستوى األمثل للجودة. ٣

  

  .أهداف قياس تكاليف اجلودة وأنواعها. ٢
  :٩٧إنّ قياس تكاليف اجلودة يساهم يف حتقيق األهداف التالية للمؤسسة

  .م جودة منتجاا، وحتديد كيفية ختفيضهاتقييم التكاليف اليت تتحملها املؤسسة الناجتة عن عد. ١
  .توعية العمال من خالل نشر نتائج تقييم تكاليف اجلودة، وتقييم التحسني احملقّق يف جماالت اجلودة. ٢
  .ضمان متابعة سياسة اجلودة على املدى البعيد. ٣

  

  :وتشمل تكاليف اجلودة أربعة أنواع أساسية، واملتمثّلة فيما يلي
  

  :٩٨(Prevention Cost)الوقاية تكاليف . ١
  :   وهي التكاليف اليت تتحملها املؤسسة لتاليف األخطاء، واملتمثّلة يف إنتاج أجزاء معيبة، حيث تضم ما يلي

  . تكاليف التخطيط لنظام اجلودة الذي يضمن مطابقة املنتجات للمعايري املوضوعة -
  .اجلودة وصيانتها تكاليف مراقبة العمليات، تطوير أجهزة ومعدات ضبط  -
  .  تكاليف التدريب والتخطيط لربامج رفع مستوى اجلودة -

  

  :٩٩(Appraisal Cost)تكاليف الكشف واالختبار . ٢
:               تضم تكاليف الرقابة اليت دف إىل التأكّد من مطابقة مستوى اجلودة الفعلي للمواصفات املطلوبة، وتنقسم إىل

  ).املواد األولية املشتراة(املشتريات  تكلفة الرقابة على  -
  . تكلفة الرقابة على العمليات اإلنتاجية وعلى الطاقة التشغيلية املستخدمة -
  . تكلفة الرقابة على املنتجات النهائية -

  

  :١٠٠(Failure Cost)تكاليف املعيب . ٣
  :وهي التكاليف اليت يسببها حدوث معيب أو مرفوضات يف اإلنتاج وتضم ما يلي

  .، وتكاليف املعيب الذي ميكن إصالحه)اخلردة( تكاليف املعيب الذي ال ميكن إصالحه  -
  . تكاليف إدارية لالتصال مع املوردين بسبب عيب املواد املوردة -
  . تكاليف إصالح عيوب املنتج أثناء استخدامه من قبل العميل -

  

  :١٠١(Full Cost)التكاليف الكلية . ٤

                                                 
٩٧ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P 118. 
٩٨ LAMPRECHT James, "ISO 9001 : Commentaires et conseils pratiques, une approche statistique", édition 

AFNOR, Paris, 2001, P 181.  
 .١١٢، ص ٢٠٠١، ٢١، جملة إدارة، العدد "اجلودة عامل أساسي لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة"فوزي وداين الكبري أمعاشو،  فتات ٩٩
 .٢٣٠، مرجع سبق ذكره، ص "الضبط املتكامل جلودة اإلنتاج" حممود سالمة عبد القادر، ١٠٠



  ٢٧

  :   الثالث السابقة، والشكل التايل يوضح تلك التكاليفوهي جمموع تكاليف األقسام
  

   التكاليف الكلية لضبط اجلودة- I.٧الشكل رقم 
                            تكاليف الوقاية                                         تكاليف املعيب                

                              التكاليف الكلية 
                                                            أدىن                               للجودة        

  التكاليف
         الكلية                                                     

                                                                      

  كشف واالختبار  تكاليف ال
     مستوى اجلودة

معيب                   %) ١٠٠     (      مستوى اجلودة األمثل    معيب %) صفر             (
  

  

  :يوضح الشكل السابق احلقائق التالية
  .معيب أي أعلى مستوى للجودة%) صفر(يزداد مستوى اجلودة بزيادة تكاليف الوقاية حىت يصل إىل نسبة . ١
  .معيب%) ١٠٠(ينخفض مستوى اجلودة بزيادة تكاليف املعيب إىل أن يصل إىل نسبة . ٢
معيب، مث تبدأ بالتزايد    %) ١٠٠(تكون تكاليف الكشف واالختبار معدومة عند مستوى اجلودة املنخفض          . ٣

  .معيب%) صفر(مع ارتفاع مستوى اجلودة إىل أن تنعدم من جديد عند أعلى مستوى للجودة 
 التكلفة الكلية مرتفعة عند مستوى اجلودة املنخفض نتيجة زيادة تكاليف املعيب، وتبدأ يف االخنفاض               تكون. ٤

كلما زاد مستوى اجلودة إىل أن تصل إىل أدىن قيمة هلا عند مستوى اجلودة األمثل، مث تعود لالرتفاع من جديـد                     
  .مع زيادة مستوى اجلودة نتيجة زيادة تكاليف الوقاية

ق مستويات اجلودة العالية واملنخفضة يتطلّب تكاليف باهظة، يف حـني تتحقّـق اجلـودة املثاليـة                 إنّ حتقي . ٥
(Optimum Quality)بأقلّ قيمة للتكاليف، وهو اهلدف الذي تسعى كل مؤسسة لتحقيقه .  

         

واخلـدمات  إنّ الرقابة على اجلودة وكذا ضبط تكاليف اجلودة قد تساهم يف حتسني مستوى جودة املنتجات                
اليت تقدمها املؤسسة لعمالئها، إالّ أنّ هذا غري كايف لكي تصل إىل مستوى اجلودة الذي يرغب ويتوقّع عمالؤهـا    
احلصول عليه، لذا على املؤسسة أن تم بتطبيق األساليب اجلديدة املستخدمة يف حتسني اجلـودة، واملوضـحة يف                  

  .املبحث القادم

                                                                                                                                                             
 .  ٨٣ -٨٢، مرجع سبق ذكره، ص "١٠٠١١، ٩٠٠٠ واأليزو جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة"  مسري حممد عبد العزيز، ١٠١



  ٢٨

٢.I - ات واألساليباملستخدمة يف حتسني جودة املنتجات واخلدماتالتقني   
  :متهيد

تستخدم املؤسسة عدة تقنيات دف حتقيق التحسني املستمر ملستوى جودة منتجاا، يقع على رأسها إدارة               
اجلودة الشاملة ومعايري األيزو، واللذان نتعرض هلما يف املبحث الثالث نظراً لألمهية البالغة اليت خيتـصان ـا يف                   

  .السوق العاملية حالياَ، باإلضافة إىل أساليب وتقنيات أخرى خمتلفة ومتعددة نتطرق إليها يف هذا املبحث
  

١,٢.I -حلقات اجلودة والتحسني املستمر يف األداء   
١,١,٢.I - حلقات اجلودة (Cercles de Qualité)  

  

  .تعريف حلقات اجلودة والتطور التارخيي هلا. ١
أدوات لالتصال تتواجد بصفة دائمة يف وحدات العمل، حيث تتكون مـن     : "ى أنها عل" إشيكاوا"يعرفها  

متطوعني يلتقون أسبوعياً ملناقشة، حتليل واقتراح احللول املالئمة ملواجهة مشاكل اجلودة يف جماالت اختـصاصهم،               
  .        ١٠٢"هدافودف حلقات اجلودة إىل تبادل املعرفة، حتسني جودة األداء واملسامهة يف استيعاب األ

  

  ل من جاء بفكرة حلقات اجلودة سنة        " إشيكاوا"ويعدحيث تعترب من أحد أسباب جناح املنتجات        ١٩٦٠أو ،
  .١٠٣مناسبة ومرضية  لزبائنها) سعر/ جودة(اليابانية، واليت تقدم عالقة 

  

كانت دف إىل مسامهة    ، إذ   (JUSE)ولقد تشكّلت ثالث حلقات ضمن النقابة اليابانية للمهندسني والعلماء          
  . ١٠٤العمال يف حتسني اجلودة، مث بدأ هذا العدد يف التزايد، حيث أصبح يقدر بأكثر من مليون حلقة للجودة حالياً

، إالّ أنها مل تالقي النجاح، وذلك لغياب        ١٩٧٨مث انتقلت حلقات اجلودة إىل الواليات املتحدة األمريكية سنة          
  .١٠٥اجلودة لدى األفرادعنصر هام يتمثّل يف ثقافة 

  
  :١٠٦ويوضح اجلدول التايل مقارنة بني حلقات اجلودة اليابانية وحلقات اجلودة األمريكية

                                                 
١٠٢ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité : "Choisir et mettre en œuvre une démarche qualité 

qui vous convienne dans l'industrie ou les services",  édition MAXIMA, 2ème édition, Paris, 2001, P 39. 
١٠٣ JARROSSON Bruno, "100 ans de management: un siècle de management à travers les écrits", édition DUNOD, 

Paris, 2000, 90. 
 .١٢٧، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ١٠٤
 .٩٧، ص١٩٩٨، دار الكتب املصرية للنشر، القاهرة، "ةحلقات اجلود: فن اإلدارة اليابانية" فريد عبد الفتاح زين الدين، ١٠٥
 .  ١٢٩، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ١٠٦



  ٢٩

   مقارنة املقترحات املقدمة من قبل العمال يف أمريكا واليابان- I.٢اجلدول رقم 
  اليابان  الواليات املتحدة األمريكية  البيان

   %٥٤،٢   %١٤  نسبة اشتراك بتقدمي املقترح 
  ٤،٧٣  ١٥  االقتراحات بالنسبة للشخص الواحد

   %٦٠،٧   %٢٤  املقترح ذو الفائدة
   ين٢٨٢   ين٣٠٥٣  املكافأة لكل مقترح

   ين٣٠٠,٠٠٠   ين٧,٢٥٠,٠٠٠  أعلى مكافأة للمقترح الواحد
   ين١٥,٨٢٣   ين٣٣٩,٥٩٥  التأثري االقتصادي بالنسبة للمقترح

  

 الكبرية اليت توليها املؤسسات اليابانية ملشاركة العاملني يف تقدمي االقتراحات           نالحظ من الشكل السابق األمهية    
الكفيلة بتطوير اإلنتاج وحتسني جودته قياساً باملؤسسات األمريكية، باإلضافة إىل الفرق بـني املقترحـات ذات                

  . للعمال األمريكينيبالنسبة % ٢٤بالنسبة للعمال اليابانيني يف حني متثل  % ٦٠،٧الفائدة، حيث متثّل 
  

  .أمهية حلقات اجلودة وأهدافها. ٢
يركّز اإلداريني حالياً على اجلودة وعلى التحسني املستمر يف تقدمي منتجات أو خدمات متميزة تنـال رضـا                  

لذلك اتجهوا إىل تكوين وتطوير أنظمة للجودة وحتديد معايري لقياس األداء وتطويره، ومن أهم هذه               . ١٠٧العمالء
  :١٠٩وميكن إظهار أمهية حلقات اجلودة من خالل األوجه املختلفة التالية. ١٠٨امج برنامج حلقات اجلودةالرب

  

  .مسامهة حلقات اجلودة يف حتقيق االستخدام األمثل لكافة املوارد البشرية للمؤسسة باعتبارها أعظم أصوهلا. ١
  .ئهم والتزامهم اجتاه املؤسسة وأهدافهاإشراك العمال يف عملية اختاذ القرار مما يساهم يف ضمان وال. ٢
  .تنمية الشعور بوحدة اموعة، وعمل الفريق، وتشجيع العمال على حلّ مشاكلهم ذاتياً وبطريقة منظمة. ٣
  .تشجيع اإلبداع لدى العمال وزيادة قدرام خبلق نوع من التحدي، التشويق والتنوع يف املهام املنسوبة إليهم. ٤
  . املشرفني على مجيع املستويات اإلدارية وإبراز السمات القيادية هلمتنمية أداء. ٥

  

  :   ١١٠كما حددت النقابة اليابانية للعلماء واملهندسني أهداف حلقات اجلودة، واليت تتضح يف الشكل التايل

                                                 
١٠٧ http://www.creativehorizon.com.sa/Nashra.htm. 
١٠٨ http://www.alriyadh.np.com/contents/02-12-2003/Economy/EcoNEWS88855.PHP. 

 . ١٠٤ -١٠٣، مرجع سبق ذكره، ص "حلقات اجلودة: فن اإلدارة اليابانية"زين الدين،  فريد عبد الفتاح ١٠٩
 .١٠٦ نفس املرجع السابق، ص ١١٠



  ٣٠

 وضع قائمة باملشاكل

 اختيار مشكلة ملناقشتها  وضع خطة للتنفيذ

 مجع البيانات

 تركيز االنتباه

 تقدمي احللول حتديد األسباب

  اختيار احللول

  تنفيذ احلل ومتابعته

   أهداف حلقات اجلودة- I.٨الشكل رقم 

      
حتسني عملية االتصال 

 داخل املؤسسة
      

  
اقف العمال إزاء حتسني مو

 املشاكل املطروحة
حتقيق درجة أعلى من 

 رضا العمال
ارتفاع الروح املعنوية 

  للعمال
  

    حتسني السالمة املهنية  رفع مستوى اجلودة  حتسني جودة املنتجات  

 حتسني طرق حل املشاكل
ختفيض الضائع من الوقت 

 واجلهد
  ختفيض املصروفات

تدعيم روح العمل 
  اجلماعي

  لتنظيممتاسك ا
زيادة الرغبة يف مشاركة 

 العمال
  ختفيض حاالت التذمر  ختفيض معدالت الغياب

    توفري فرص جيدة للتعلم  تطوير شخصية العمال  عالقات إنسانية أفضل  

  
تصعيد درجة وعي العمال 

 مبشاكل اجلودة
    زيادة والء العمال  حتسني بيئة العمل

      
زيادة مشاركة العمال يف 

  وحل املشاكلاختاذ القرار
      

  

  .مراحل تطبيق حلقات اجلودة واألساليب العلمية املستخدمة فيها. ٣
  :١١١يوضح الشكل التايل طريقة عمل حلقات اجلودة والوظائف األساسية اليت تقوم بتأديتها

  

   مراحل عمل حلقات اجلودة- I.٩الشكل رقم 
  
   
  

                              حتديد املشكلة
  

                       حل املشكلة                      
   

                                حتليل املشكلة
  
  

                                                 
  .١٦٨، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ١١١



  ٣١

  :ومن بني األساليب العلمية املستخدمة يف حلقات اجلودة نذكر األساليب التالية
  :(Brain Storming)أسلوب العصف الذهين . ١

  . ١١٢تطلّب إجراء حوار، باعتباره طريقة للتواصل اإلبداعيوهي تقنية مجاعية للبحث عن أفكار مبدعة، حيث ت
  :١١٣، واليت تعين(CQFD)وتقوم هذه الطريقة على احترام قاعدة 

  "C"  (Cesser la censure). عدم توجيه النقد أو التقييم لألفكار املقدمة، أي  -
  ."Q" (Qualité et Quantité des idées) املناقشة البناءة اليت تسمح بإصدار أفكار جديدة، أي  -
  ."F" (Farfelu) قبول كل فكرة، مهما كانت بسيطة أو سخيفة، ألنها قد تكون قابلة للتطبيق  -
  ."D" (Démultiplication) كل جمموعة من األفكار ميكن أن ختلق أفكاراً جديدة  -

  :(Cause and Effect Diagram)أسلوب خمطط السبب واألثر . ٢
، ويقوم على حتديد األسباب األساسية ملشكل معني مـصنفة          "إشيكاوا"خمطط  يدعى أيضاً عظمة السمكة أو      

  . ١١٤وفق فئات معينة
  :أسلوب مجع البيانات. ٣

إنّ حل املشكالت تعد من أهم وظائف حلقات اجلودة، لذا جيب تدريب أعضاء هذه األخرية على كيفية مجع                  
  .١١٥اليب اختيار العينات وجداول التكرار اإلحصائيةالبيانات الالزمة لتحليل املشكلة وحلها، من بينها أس

   :(PARETO)أسلوب حتليل باريتو . ٤
حيث يـساهم   . ١١٦يدعى أيضاً بأسلوب األولويات، حيث يهدف إىل تصنيف الظواهر واألسباب وفق أمهيتها           

  .   ١١٧يف الغالب % ٨٠إىل  % ٦٠هذا األسلوب يف تقليص التالف وختفيض التكاليف بنسبة 
  :رائط املراقبة اإلحصائيةخ. ٥

تعد من أهم الوسائل املستخدمة يف حلقات اجلودة، حيث تسمح بإعطاء نظرة دقيقة وسريعة حول املـشكل                 
  .  ١١٨املطروح، وبيان ما إذا كان هناك احنراف أو تباين بني املعايري واملواصفات القياسية واملنتج الفعلي

                                                 
 .١٣٦، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ١١٢

١١٣ SEBILO Didier et VERTIGHEM Christophe, "De la qualité à l'assurance de la qualité: Accompagner la 
démarche", édition AFNOR, 2ème édition, Paris, 1998, P 24. 

١١٤ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité",  op.cit, P 212. 
 .١٧١، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ١١٥

١١٦ JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement", op.cit, P 189. 
 .١٣٥، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ١١٧
 .١٣٧، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ١١٨



  ٣٢

  :(Histograms)اهلستوجرام أو توزيع القيم . ٦
يهدف إىل توزيع عدد معني من القيم مما يسمح بإعطاء صورة واضحة عن طبيعة املنتج الفعلي واملعايري احملددة                  

  .١١٩مسبقاً بشكل صور بيانية قابلة للمقارنة، ومن مثّ استخراج االحنرافات واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
  

  .عوامل فشل وجناح حلقات اجلودة. ٤
 بتحديد جمموعة من العوامل اليت تـؤدي إىل فـشل حلقـات اجلـودة،               ١٩٨٣ عام   (DESSLER)  قام العامل 

  :١٢٠وهي
  .نقص استيعاب العمال لفكرة حلقات اجلودة وعدم إدراكهم ألمهيتها. ١
  .عدم وجود جتانس بني اإلدارة وأفكار ومقترحات العمال. ٢
  .ة أعضاء احللقةمناقشة بعض املشاكل اليت تكون خارج نطاق معرفة وخرب. ٣
  .انعقاد احللقات يف أوقات غري مالئمة، كتعارضها مثالً مع جداول اإلنتاج اخلاصة ببعض األعضاء. ٤

  

  :١٢١ومن بني العوامل الواجب اتباعها لتحقيق النجاح يف حلقات اجلودة، نذكر ما يلي
  .طبيعة التزامه حنو اموعةالتأكيد على أنّ كل فرد ضمن اموعة قد انضم مبحض إرادته، وأنه فهم . ١
  .تصميم املنتج وفق معايري قياسية منظمة قابلة للتطبيق ومنسجمة مع هيكلها. ٢
  .ضمان االتصال الدائم بني مجيع قادة حلقات اجلودة والتنسيق بينهم دف حتقيق اهلدف العام للمؤسسة. ٣
  .وكذا أعضاء اموعةاختيار مدرب قادر على تدعيم وتنمية قدرات قادة احللقات . ٤
  .توفري الوقت الالزم اللتقاء األعضاء يف حلقات اجلودة بشكل منتظم. ٥
  .التزام اإلدارة العليا بالعمل على جناح حلقات اجلودة، والدعم املستمر من قبل مجيع املستويات اإلدارية. ٦

  

حيدة الـيت ابتكرهـا اليابـانيون لتحـسني         إنّ حلقات اجلودة القت جناحاً باهراً، إالّ أنها ليست الطريقة الو          
  .منتجام، فمن بني األساليب اليت قاموا بإنشائها أيضاً أسلوب التحسني املستمر يف األداء

  
٢,١,٢.I - التحسني املستمر يف األداء (KAIZEN)  
  .تعريف التحسني املستمر لألداء.١

.  تعين اهلـدوء (ZEN) وتعين التحسني و (KAI):  كلمة من أصل ياباين، مكونة من قسمني(KAIZEN)إنّ 
. ويرتكز هذا املفهوم على مشاركة مجيع األفراد  داخل املؤسسة يف حتقيق أهدافها، واليت يعد رضا العمالء أمهّهـا                  

                                                 
١١٩ JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement", op.cit, P 189. 

 .١٧٥ -١٧٤، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ١٢٠
 .١٤١، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ١٢١



  ٣٣

 جمموعة من الوسائل اليت تساهم يف حتسني اإلنتاجية، كإدارة اجلودة الشاملة، حلقـات              (KAIZEN)ويستخدم    
  .١٢٢شروع،كما تم بتأكيد اجلودة، اإلنتاجية، تطوير املنتجات اجلديدة، وتسيري املورديناجلودة، اإلدارة بامل

  ) مفتاح جنـاح التنافـسية اليابانيـة   : التحسني املستمر يف األداء( يف كتابه (MASSAAKI IMAI)ولقد قام 
ـ          (KAIZEN)، بتأسيس مفهوم    ١٩٨٦سنة   اس للتحـسني    ونشره، حيث اعتربه مفهوماً إداريـاً شـامالً كأس

  . ١٢٣املستمر
  
  .املبادئ األساسية ألسلوب التحسني املستمر يف األداء. ٢

  : ١٢٤من أهم املبادئ األساسية اليت يرتكز عليها التحسني املستمر يف األداء ما يلي
  .أنّ التطوير املستمر مسؤولية كل فرد يف املؤسسة، أي بدءاً باإلدارة العليا ووصوالً إىل العمال. ١
  . للوصول إىل نتائج أفضل(Processus)أنّ التطوير املستمر يركّز على حتسني العمليات وتطويرها . ٢
  . يعين حتسني األداء يف مجيع جماالت العمل داخل املؤسسة(KAIZEN)أنّ أسلوب . ٣
  .ذ القرار توليفة متكاملة من الفكر اإلداري، إذ تضم نظم العمل، سبل حتليل املشاكل، واختا(KAIZEN)أنّ . ٤
  ).التوجه بالعميل( على التسليم بأمهية العميل وضرورة إشباع رغباته وإرضائه (KAIZEN)تعتمد فلسفة . ٥
  . عملية مستمرة يف ذاا، لذا جيب على كل من اإلدارة والعمال أن يولوها اهتماماً مستمراً(KAIZEN)أنّ . ٦

  

  .األساليب املتبعة يف التحسني املستمر لألداء. ٣
 يف صورة مظلة تندرج حتتها العديـد مـن األسـاليب    (KAIZEN) عن فكرة (MASSAAKI IMAI)يعبر 

  :١٢٥والطرق املتبعة للتحسني املستمر يف األداء، كما هو موضح يف الشكل التايل
  (KAIZEN) أساليب التحسني املستمر- I.١٠الشكل رقم 

  
(KAIZEN)  

  
  التوجه بالعميل                          .حتسني اجلودة                          .

    (TQC)الرقابة على اجلودة الشاملة .نظام اجلدولة يف اإلنتاج                                      .
  الروبوت                     .(Just In Time)التوريد يف الوقت احملدد            .

  (QC)حلقات اجلودة .صغرية                       جمموعات العمل ال                   .

  نظم االقتراحات.عالقات العمل التعاونية                                              .

                                                 
١٢٢ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P137. 
١٢٣ CLAUDE YVES Bernard, "Le management par la qualité totale : l'excellence en efficacité et en efficience 

opérationnelles", édition AFNOR, Paris, 2000, P 75. 
 .٨١، ص ١٩٩٥هرة، ، دار غريب للطباعة والنشر، القا"إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو" علي السلمي، ١٢٤
 .٨٢ نفس املرجع السابق، ص ١٢٥



  ٣٤

  (Automation)اآللية يف اإلنتاج .حتسني اإلنتاجية                                                 .
  (TPM)الصيانة اإلنتاجية الكاملة .نتجات اجلديدة                       تطوير امل                  .



  ٣٥

  .مراحل تطبيق أسلوب التحسني املستمر يف األداء. ٤
إنّ اهلدف الرئيسي من التحسني املستمر يف األداء هو زيادة مستوى رضا العمالء سواء الداخليني أو اخلارجيني                 

  :١٢٦ملراحل التاليةللمؤسسة، حيث يتم هذا األسلوب وفق ا
  

  .حتليل وتقييم الوضعية احلالية لتحديد ااالت اليت حتتاج إىل حتسني. ١
  .وضع األهداف اخلاصة بالتحسني، والبحث عن احللول املمكنة لتحقيق هذه األهداف. ٢
  .هتقييم احللول املقترحة واملفاضلة بينها، ومن مثّ تطبيق احلل األفضل الذي متّ االتفاق علي. ٣
  .قياس، مراقبة، حتليل وتقييم النتائج النامجة عن تطبيق احلل املختار دف التأكد من حتقيق األهداف املطلوبة. ٤
  . وضع التعديالت والتغيريات الالزمة. ٥

  

 يبحث عن التحسني املستمر والتدرجيي وليس عن اإلبداع، بعكس طريقـة إعـادة    (KAIZEN)إنّ أسلوب
، إذ يؤدي االستعمال العقالين هلا      (PDCA)" حلقة دمينج "هذا األسلوب على استعمال     حيث يعتمد   . ١٢٧اهلندسة

  : ١٢٨إىل حل مشاكل اجلودة وحتسني أداء املؤسسة، وذلك كما هو موضح يف الشكل التايل
  (PDCA)" دمينج" حلقة - I.١١الشكل رقم 

  تطوير
  
  

                                       التخطيط                 التحليل                               
  
  

  العمل
  

  :تتكون من املراحل التالية" حلقة دمينج"نالحظ من خالل الشكل السابق أنّ 
  . أي وضع خطة عمل تتضمن القواعد الواجب تطبيقها واألهداف املراد بلوغها:التخطيط .١
  .قاً وتسجيل االحنرافات أي تطبيق واحترام خطة العمل املوضوعة مسب:التطوير. ٢
  . تتم من خالل مراقبة نتائج التنفيذ وحتليلها، ومن مث اقتراح احللول املمكنة:التحليل. ٣
  . أي اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة واحللول املناسبة حلل املشاكل املطروحة:العمل. ٤

  

                                                 
١٢٦ SEGOT Jaques et GASQUET Christophe, "Assurer le passage à la norme ISO 9001, version 2000: En route vers 

l'excellence", édition AFNOR, Paris, 2001, P 29. 
١٢٧ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P139. 
١٢٨ GOGUE Jean-Marie, "Traité de la qualité", op.cit, P 19-23. 

Do 

Check Plan

Action 
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حيث حقّق جناحاً باهراً، إالّ أنّ هذا النجاح        إنّ أسلوب التحسني املستمر لألداء واسع االنتشار يف املؤسسات،          
  .مرتبط إىل حد كبري بالتحسني يف العمليات، والذي ال يتم إالّ بالتشخيص الذايت لوضعية املؤسسة ونشاطها

  
  

٢,٢.I - ات والتشخيص الذايتحتليل العملي  
١,٢,٢.I – اتحتليل العملي (L'analyse de processus)  

  .ملياتتعريف حتليل الع. ١
 املرتبطة  (Activité)جمموعة من النشاطات    : " على أا  ٩٠٠٠وفق معايري األيزو     ) processus(تعرف العملية   

  . ١٢٩"، بغية خلق قيمة مضافة للعميل(Output)خمرجات   إىل(Input)أو املستقلّة، واليت تقوم بتحويل املدخالت 
تسيري عملياا، فمخرجات عملية ما تعد مدخالت للعملية اليت         ولتضمن املؤسسة األداء الفعاّل هلا، جيب حتديد و       

 (Transversaux)فتحليـل العمليـات املتـشابكة       . ١٣٠تليها، وإدارة هذه العمليات تدعى منهج حتليل العمليات       
فرضا العميل ال يتحقّق فقـط      . ١٣١للمؤسسة يساهم يف حتقيق أهداف هذه األخرية خاصة اليت ختص رضا العمالء           

  .١٣٢طابقة املنتج للمواصفات احملددة، بل جيب توفّر خدمات مرافقة هلذا املنتجمب
  

  .  ١٣٣ويبدأ التحكّم اجليد للعمليات باملعرفة اجليدة للمهام وتسلسلها، مما يساهم يف قياس فعاليتها الفردية واإلمجالية
 قد تكون طويلة، مما يستدعي االختيار فيما        كما جيب حتديد قائمة بالعمليات املرتبطة بتحقيق رضا العميل، واليت         

  :١٣٤بينها حسب أولوية التحسني، ولتحديد العمليات ذات األولوية يتم اتباع املخطط التايل

                                                 
١٢٩ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 53. 
١٣٠ "Les projets de Normes ISO 9000 : version 2000", op.cit, P 23. 
١٣١JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement", op.cit, P 90. 
١٣٢ MITONNEAU Henri, "ISO 9000, version 2000: Le management de la qualité au plus proche des entreprises", 

édition DUNOD, Paris, 2001, P16. 
١٣٣ CATTAN Michel, "Maîtriser les processus de l'entreprise", op.cit, P 27. 
١٣٤ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 54 
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  )ذات األولوية( كيفية حتديد العمليات الواجب حتسينها - I.١٢الشكل رقم 
           كفاءة سيئة-                                 كفاءة سيئة             

                                   عملية مهمة                   عملية قليلة األمهية
  

  -+                                                              أمهية العمليات  
  

  ة جيدة                               كفاءة جيدة                         كفاء
                                 عملية مهمة                     عملية قليلة األمهية

  +                                        كفاءة العملية    
  

  

، أي العمليـات    )٤(يتضح من خالل الشكل أنّ العمليات ذات األولوية الواجب حتسينها هي العمليات رقم              
  . كفاءة سيئةاملهمة ذات

  

  .١٣٥كيفية عمل منوذج حتليل العمليات. ٢
  :ينطلق منوذج حتليل العمليات من مبدأ بسيط وهو أنّ املؤسسة يف حد ذاا تعترب عملية، حيث تضم

  . متمثّلة يف كل من املوارد املالية، املادية، البشرية وكذا األساليب التنظيمية:املدخالت. ١
  . واليت دف إىل خلق قيمة مضافة للعميل باستخدام عدة طرق:تغيرياتالتحوالت أو ال. ٢
  .   ومتثّل املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة للعميل:املخرجات. ٣

  

  :ولتحقيق األداء األفضل هلذه العملية، جيب توفّر الشروط التالية
  ).مسؤولية اإلدارة(ياسة اجلودة منح قيمة لكافة مستويات اجلودة من خالل وضع ختطيط حمكم لس. ١
  ).إدارة املوارد(ختصيص املوارد البشرية، املادية، واملالية الالزمة . ٢
  .وضع، قيادة ومراقبة العمليات، ومن مثّ قياس وحتليل النتائج والتأكّد من مطابقتها لألهداف املوضوعة. ٣
متطلّبات التحسني، القياس، والتحليل كما هو      لتحقيق نظام ديناميكي، جيب وضع حلقة لالستجابة إىل         . ٤

  :١٣٦موضح يف الشكل التايل

                                                 
١٣٥ SEGOT Jaques, "Assurer le passage à la norme ISO 9001, version 2000", op.cit, P13 –14. 
١٣٦  Ibid, P 14. 

٤

١٢

٣



  ٣٨

الــــــــــــزبـــون
  

رضــــــا
  

الــــــــــــزبـــون
  

ت
متطلـــــبا

  
  )التحسني املستمر(نظام إدارة اجلودة 

مسؤولية 
 اإلدارة

إدارة 
 املوارد

مقاييس التحليل 
  والتحسني

حتقيق 
  املنتج  املنتج

   النموذج الديناميكي لتحليل العمليات- I.١٣الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          املدخالت                             املخرجات
  
  
  
  

  
إدارة عملياا دف حتويل زبون متطلّب إىل زبون        نالحظ من خالل الشكل أنه يتوجب على املؤسسة تنظيم و         

  .(PDCA)" دمينج"راضي، وذلك من خالل حتقيق حلقة 
  
  .يف حتليل العمليات) مورد/زبون(دور العالقة . ٣

يف ظل البيئة التنافسية للمؤسسة، ال يكفي إنتاج سلع وخدمات مطابقة للخصائص واملعايري، بل جيـب حتقيـق             
  . ١٣٧ تقنية حتليل العمليات تساهم يف دفع املؤسسة إىل االنتظام والعمل وفقاً ملتطلّبات زبائنهارضا الزبون، إذ أنّ

ويرتكز أسلوب حتليل العمليات على تقسيم كل عملية إىل سلسلة منتظمة من املهام، والـيت متثّـل بالعالقـة                   
  : ١٣٨ا هو موضح يف الشكل التايل، مث دراسة وحتليل هذه العالقات، كم(Client/Fournisseur)) مورد/زبون(

                                                 
١٣٧ Ibid, P14. 
١٣٨ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 56. 
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  يف العملية اإلنتاجية) مورد/زبون( العالقة - I.١٤الشكل رقم 

   
           املورد                                                                                        الزبون النهائي

                           
  )٣(املهمة )                 ٢(        املهمة )         ١(املهمة 

  
  

يوضح الشكل السابق إمكانية معرفة القيمة املضافة لكل مهمة، حيث يتوقّف اختاذ القرار املناسب اخلاص باملهمة                
  .١٣٩مليات، وهنا تكمن األمهية احلقيقية لتحليل الع)مورد/زبون(على نتائج قياس القيمة املضافة احملقّقة من العالقة 

  

  .حتليل العمليات اخلاصة باخلدمات. ٤
يتم غالباً إجناز اخلدمة مع الزبون يف الوقت ذاته الذي يتم فيه تأديتها، وهنا يكمن الفارق بينها وبني عمليـات                    
إنتاج السلعة، وتضم هذه العملية ثالث أطراف رئيسية، وهي املؤسسة، العمال والزبون، ومن بني املـصطلحات                

  . ١٤٠(Gestion de la Relation Client)أو " تسيري العالقة بالزبون"ديثة املستخدمة يف هذا اال احل
  :١٤١فالعديد من املؤسسات تتجه إىل حتسني عملياا اخلاصة بالزبائن، وذلك باتباع املراحل األساسية التالية

  

  : خالل ما يلي وذلك من:حتليل العمليات األساسية يف عالقة الزبون باملؤسسة. ١
  . اليقظة االستراتيجية اخلاصة بالزبائن ، أي معرفة الزبائن، تصنيفهم، وحتديد احتياجام -
  . حتديد قنوات وتقنيات التسويق، وتعديل العرض باختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة -
  . قياس مستوى رضا الزبائن، وتسيري االحتجاجات والشكاوي املتعلّقة م -

  

  : حيث تضم ما يلي:د مؤشرات األداء يف العمليات اخلاصة بالزبائنحتدي. ٢
  . مؤشرات رضا الزبائن ومعدل والئهم للمؤسسة -
  .ومعدل إعادة اكتساب الزبائن) سعر/منافسة( العالقة  -
  .    معدل االندماج يف السوق وآجال االستجابة لالحتجاجات -

                                                 
١٣٩ PERRUCHET Christophe et PRIEL Marc, "Estimer l'incertitude: Mesures, essais", édition AFNOR, Paris, 2000, 

P 22. 
١٤٠ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 61. 
١٤١ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P 29-30 

  زبون
 مورد

  زبون
 مورد

  زبون
 مورد
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  : تتضمن ما يلي:عظيم العمليات اخلاصة بالزبائناختيار األساليب التكنولوجية اليت تسمح بت. ٣
  .(EDI) أنظمة معلومات الزبائن وأساليب االتصال، مثل اإلنترنت وتبادل املعطيات املعلوماتية  -
  . قاعدة املعلومات التسويقية اخلاصة بالزبائن، واألدوات املساعدة يف عمليات الشراء والبيع -
  .اذ القرار، وأساليب حتليل املعطيات اخلاصة بالزبائن أنظمة املعلومات املساندة يف اخت -

  

ومتثّل جودة اخلدمات املقدمة للزبون عامل رئيسي يف عرض البيع الذي تقدمه املؤسسة، وخاصة لدى مواجهة                
  . ١٤٢املنافسة احلادة، حيث تشكّل جودة اخلدمة ميزة تنافسية للمؤسسة لكي تتفوق وتتميز على منافسيها

  

ل العمليات ال يتم إالّ من خالل حتديد نقاط الضعف والقصور يف الوحدات اإلنتاجية، والذي ال ميكن                 إنّ حتلي 
  .حتقيقه إالّ باستخدام التشخيص الذايت لوضعية ونشاط املؤسسة

  
٢,٢,٢.I - التشخيص الذايت (AutoDiagnostic)  
  .١٤٣تعريف التشخيص الذايت. ١

، والذي سيتم التعرف إليه يف إدارة اجلودة (Auto Evaluation) الذايت إنّ التشخيص الذايت خيتلف عن التقييم
الشاملة، حيث نقصد بالتشخيص الذايت وصف وحتليل وضعية مؤسسة ما، أو قطاع فيهـا، أو أنـشطة خاصـة              

األكثـر  باجلودة، دف حتديد نقاط القوة والقصور، وكذا املواقع ذات األولوية يف التحسني واليت متثّل العناصـر                 
تأثرياً على رضا العميل، ومن مثّ اختاذ اإلجراءات التحسينية الالزمة يف ظل املتغيرات الفنية، االقتصادية، والبـشرية                 

  :ويتضمن التشخيص الذايت للمؤسسة حتليل إدارة اجلودة اخلاصة ا، واليت هلا عالقة بكل من. املتاحة للمؤسسة
  

  .والسوق الذي تنشط فيه الوظيفة، املنتج، :أنشطتها. ١
  . املادية، املالية، والبشرية:وسائلها. ٢
  . جودة املنتجات واخلدمات املرافقة هلا، وكذا تكاليفها:نتائجها. ٣
  .فعالية التنظيم وحجم اإلنتاجية: تنظيمها. ٤
  . حدة املنافسة وموقعها االستراتيجي:استراتيجيتها. ٥
  

و اكتشاف مواقع سوء التشغيل داخل املؤسسة، وكذا أخطـاء العمـل            إنّ اهلدف الرئيسي من هذا التحليل ه      
  .ومواقع الالّجودة بغية اختاذ القرارات التصحيحية الالزمة هلا

  

                                                 
١٤٢ TIXIER Daniel et autres, "La logistique d'entreprise: Vers un management plus compétitif", édition DUNOD, 

2ème édition, Paris, 1998, P 108. 
١٤٣ CORBEL Bernard, "L'audit qualité interne", op.cit, P 15- 16. 



  ٤١

  : ١٤٤ ميكن حصر أهم أهدافه يف العناصر التالية:أهداف التشخيص الذايت. ٢
  .اتيجية املؤسسة تقدمي املعلومات الالزمة املرتبطة مبجال اجلودة للتمكن من حتديد استر -
  . اقتراح خمططات عمل وبرامج لتحسني اجلودة بالتنسيق مع سياسة اجلودة وأهدافها -
  .اخلاصة باجلودة، وتقييم النتائج املالية النامجة عنها) املتواجدة واملرتقبة( اكتشاف مواقع سوء التشغيل  -
  .يم املنتظم للتطور الناتج عنها وضع املقترحات القابلة للتطبيق يف برنامج لتحسني اجلودة، والتقي -
  . رسم دراسة حالة سريعة للمؤسسة قبل تطبيق أو إعادة تطبيق منهجية اجلودة -

  

  :١٤٥ يهتم التشخيص الذايت بدراسة العناصر التالية:كيفية عمل التشخيص الذايت. ٣
  .من قائد مناسب حتديد النشاط املراد دراسته، مثّ حتديد فريق العمل املكون من أعضاء ذوي كفاءة و -
  .اليت متكّن من التعرف على املنتجات األكثر أمهية) منتج/زبون( حتديد قائمة الثنائيات  -
  . حتليل تكاليف املعيب، والبحث عن مواقع التبذير يف عمليات اإلنتاج، دف تقييم تكاليف اجلودة -
  . وفقاً آلراء الزبائن وتكاليف اجلودة دراسة عملية اإلنتاج املعنية، بعد اختيار العمليات الواجب حتسينها -
  . حتليل األداء الداخلي، دف حتديد نقاط القوة والضعف وكذا حجم سوء التشغيل -
  . حتليل العمل اجلماعي، إذ أنّ حتليل طبيعة اإلدارة وكيفية اختاذ القرار تسمح بتحسني جودة األداء -

  

  .١٤٦دور املنسق يف عملية التشخيص الذايت. ٤
ملنسق يف جمموعة العمل مبرافقة فريق اإلدارة يف التشخيص الذايت، وذلك بشرح وتفسري التشخيص الذايت               يقوم ا 

لكافة أعضاء الفريق، تبادل النقاش بينهم إىل أن يصلوا إىل مستوى من اإلقناع، التدخل عند اللزوم باعتباره خبرياً                  
  .للجودة، استخالص طرق ومناذج مبدئية للتحسني والتطوير

  

إنّ التشخيص الذايت وحتليل عمليات املؤسسة يرتكزان على حتليل القيمة احملقّقة، وعلى تقـدمي االقتراحـات                
  .الالزمة حلل مشاكل اجلودة

                                                 
١٤٤ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P 72. 
١٤٥ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 64- 68. 
١٤٦ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P 74. 



  ٤٢

٣,٢.I - حتليل القيمة وأنظمة االقتراحات  
١,٣,٢.I - حتليل القيمة (Analyse de Valeur)  

  .تعريف حتليل القيمة. ١
ة تقنية عمل دف إىل حتقيق أفضل منتج يستجيب إىل متطلّبات العميل وبأقـلّ              يعترب أسلوب حتليل القيم   "

ويتم استعمال هذا األسلوب يف أغلب املعامالت التجارية، وذلك مع نسبها إىل التكلفة الواجب              . ١٤٧"تكلفة ممكنة 
  .١٤٨حتملها، حيث يهتم هذا األسلوب باملنتجات، اخلدمات، والعمليات املرغوب تطويرها

  

تقنية دف إىل تعظيم املنتجات، اخلدمات، العمليات، وكذا أداء املؤسـسات،           : "كما تعرف أيضاً على أنها    
  . ١٤٩"وذلك دف االستجابة الكاملة الحتياجات العمالء وفق أقلّ تكلفة ممكنة

  

 (GENERAL ELECTRIC)ولقد نشأت هذه التقنية يف الواليات املتحدة األمريكية، يف الشركة العمالقـة  
خالل احلرب العاملية الثانية، نتيجة للندرة الكبرية اليت عرفتها يف املواد األولية وقطع الغيار، حيث كلّفت املهندس                 

بالبحث عن مواد بديلة وتصاميم مغايرة مع احملافظة على نفس وظائف املؤسسة، والـذي  ) الري مايلز(األمريكي  
 يف ١٩٥٤، مث متّ تطبيق هذه التقنيـة سـنة   ١٩٤٧ سنة (Value Analysis)ة توصل إىل تطوير تقنية حتليل القيم

  .١٥٠ بشكل واسع يف جماالت البناء والتشييد١٩٦١البحرية األمريكية، ومتّ استخدامها سنة 
  

  :يقوم أسلوب حتليل القيمة على املبادئ التالية: مبادئ حتليل القيمة. ٢
  :(L'Analyse Fonctionnelle)التحليل الوظيفي . ١

تعترب نقطة البداية ألي تقنية للجودة، واليت تتضمن حتديد متطلّبات الزبائن وكذا حتليل الطريقة اليت يتم مـن                  
  :١٥٢ومنيز ثالث أنواع من الوظائف للمنتج، متمثّلة يف. ١٥١خالهلا االستجابة هلذه املتطلّبات

  

  .م املنتج ومتثل الوظائف اليت من أجلها متّ تصمي:الوظائف الرئيسية �
  . ومتثل الوظائف اليت تتطابق مع مقاييس األمان كاألنظمة الصحية مثالً:الوظائف اإللزامية �
 وهي الوظائف اليت تساهم يف تسويق املنتج، حيث تـشكل أساسـاً للتنـافس بـني                 :الوظائف اجلمالية  �

  .املنتجات

                                                 
 ١٤٧ Ibid., P 292. 

١٤٨ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 85. 

 ١٤٩ JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement", op.cit, P 192. 
١٥٠ http://www.omaintec.com/workshop3wo.htm. 
١٥١ JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement", op.cit, P 191. 
١٥٢ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 73. 



  ٤٣

  :(L'Analyse Economique) التحليل االقتصادي . ٢
  : ١٥٣لقيمة يسمح بالتقريب بني منظورين للقيمة ومهاإنّ أسلوب حتليل ا

  . وظيفة املنتج بالنسبة للسعر:القيمة بالنسبة للعميل �
  . وظيفة املنتج بالنسبة للتكاليف:القيمة بالنسبة للمؤسسة �

  

ويهتم التحليل االقتصادي بدراسة التكلفة، أي تلبية حاجات العميل بأقلّ تكلفة ممكنة، واليت تتم من خـالل                 
  .١٥٤ونقصد بالتكلفة هنا التكلفة الكلية. األفضل) تكلفة/تلبية احلاجة(قارنة احللول ومن مثّ اختيار الثنائية م
  

  :١٥٥ (L'Analyse Disciplinaire)التحليل النظامي . ٣
تندرج حتليل القيمة ضمن تقنيات اجلودة، واليت تتمحور مجيعها حول حتقيق ثالث أهداف رئيسية، متمثّلة يف                

فنموذج حتليل القيمة يتم تطبيقه     . ء العميل، استعمال تقنيات وأساليب التسيري، ومسامهة مجيع أفراد املؤسسة         إرضا
  .من قبل جمموعة عمل تضم خمتلف الكفاءات، حيث تعترب طريقة إبداعية يف خلق واقتراح احللول املمكنة

  

  .مراحل تطبيق أسلوب حتليل القيمة. ٣
  :١٥٦يل القيمة جيب أوالً اإلجابة عن األسئلة الرئيسية التاليةقبل البدء يف عملية حتل

   ما هو املنتج أو اخلدمة املراد دراستها؟ -
   ما هي تكلفته، وما هي فائدته؟ -
   هل توجد طريقة أخرى ألداء نفس العمل، وما هي تكلفتها؟ -

  

  :١٥٧وميكن التمييز بني سبعة مراحل يتم اتباعها يف تطبيق أسلوب حتليل القيمة
  .ديد اهلدف الرئيسي من هذه العملية، وتشكيل فريق عمل مكون من أعضاء ذوي كفاءة حت -
  . البحث عن املعلومات الالزمة اخلاصة بالبيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة -
  . حتليل الوظائف والتكاليف، إذ جيب حتديد املعايري الواجب اتباعها لتقييم هذه الوظائف وتكلفة كلّ منها -
  .حث عن طرق احلل، مما يتطلّب اإلبداع وخلق األفكار، باستخدام أسلوب العصف الذهين مثالً الب -
  ).تكلفة اإلجناز، الصيانة والتشغيل( إجياد احلل االقتصادي األمثل، والذي حيقّق أقل مستوى للتكاليف  -
  .أمهية ذات األولوية يف التحسني  حتديد امليزانية املرتقبة وتقدمي احللول املقبولة بعد حتديد الوظائف األكثر  -
  . تنفيذ امليزانية املخطّط هلا، ومراقبتها الختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة وجود احنرافات -

                                                 
١٥٣ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P 293. 
١٥٤ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 74. 
١٥٥ Ibid., P 75. 
١٥٦ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P 293. 
١٥٧ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 77- 78. 



  ٤٤

٢,٣,٢.I - أنظمة االقتراحات (Systèmes de Suggestions)١٥٨  
  .تعريف أنظمة االقتراحات ومبادئها. ١

ية، لتقييم، ولتحديد األفكار األكثر واقعية وقابلية للتطبيـق،         جهاز لترق : "يعرف نظام االقتراحات على أنه    
  ". واليت دف إىل حتسني وتطوير األداء

  

  :ويهتم هذا األسلوب بتحقيق أربع مهام رئيسية متمثّلة يف
  .ترقية األفكار اجلديدة باالعتماد على قدرات وإبداعات كل فرد يف املؤسسة. ١
  .فة من خالل كل اقتراحتقدير وتقييم القيمة املضا. ٢
  .معرفة النتائج احملقّقة لتشجيع هذه الثقافة اجلديدة. ٣
  .تقدمي األفكار واالقتراحات، مع منح احلرية لآلخرين يف قبوهلا أو رفضها، وذلك دف حتسني األداء. ٤

  

  :وترتكز أنظمة االقتراحات على املبادئ التالية
  . األفكار اجلديدةمجيع األفراد ميلكون القدرة على خلق. ١
  .  ضرورة استثمار قدرات األفراد من قبل املؤسسة. ٢
  .على املؤسسات أن جتند القدرات اإلبداعية لعامليها بشكل كايف. ٣

  

  .تطور أنظمة االقتراحات. ٢
، والذي يعد يف حد ذاته فكرة ممتازة، حيث يهدف إىل جتميـع وتـسجيل               "صندوق األفكار "متّ أوالً إنشاء    

  :إالّ أنّ صندوق األفكار مل ميتأل أبداً، وذلك راجع لألسباب التالية.فكار بغية حتسني أداء املؤسسةاأل
  . معيارا١٥ًدرجة تعقيده، حيث جيب على كل عامل أن ميأل ملفاً من أربع صفحات تستجيب إىل . ١
  .نقص عملية االتصال واليت تنتج عن عدم االتفاق بني األفكار .٢
  .  مع اإلدارة، وذلك ألخذ األفراد الصفة اإلدارية هلم يف تقييم األفكارنقص التنسيق. ٣

  

  : مث متّ االنتقال إىل فكرة أنظمة االقتراحات، والذي يقوم على احترام القواعد التالية
  .، مبعىن تعليم وتدريب العمال على أساليب حتسني األداء"تعلّم الصيد أفضل من شراء األمساك كلّ يوم. "١
  .ويل اإلدارة العامة مسؤولية تطبيق هذه املنهجية، مع تعيني رئيس للمشروع وختصيص ميزانية لهت. ٢
  .حتقيق عملية اتصال فعالة وذلك من خالل تطوير السلوكات الداخلية لألفراد. ٣
  .إلبداعيةتسهيل عمل كل فرد وذلك مبنحه مجيع املعلومات الالزمة لتأدية عمله وتدريبه على التقنيات ا. ٤
  . ساعة، فحصها وحتليلها، ومن مثّ شرح األسباب اليت أدت إىل رفضها٤٨استقبال االقتراحات خالل . ٥

                                                 
١٥٨ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P 234- 243. 



  ٤٥

جيب أن ينتج عن نظام االقتراحات عشرة أفكار يف السنة بالنسبة للعامل الواحد، إالّ أنّ متوسط األفكار للعامل    
  . فكرة يف السنة٠,٤در بنسبة السنة، أما يف فرنسا فتق/  فكرة ٦٠الياباين تعادل 

  

  .أهداف أنظمة االقتراحات. ٣
  .حتسني أداء املؤسسة، وذلك من خالل حتسني الكفاءة وحتقيق التشغيل األفضل للمؤسسة. ١
  .املشاركة يف التفكري اجلماعي وإجياد حل للمشاكل، وإرساء روح اإلبداع والتطوير الدائم يف ثقافة املؤسسة. ٢
  .املنتجات وزيادة رحبية املؤسسة مما يرفع من حصتها السوقيةختفيض تكاليف . ٣
  .إدراج فلسفة التحسني الدائم يف النشاط اليومي للمؤسسة وعلى مجيع املستويات. ٤
  .إدماج ومشاركة كافة األفراد يف عملية التحسني املستمر. ٥

  

    .مراحل تطبيق أنظمة االقتراحات. ٤
فيها، حيث جتتمع مرة يف الشهر ، وتضم عضو من اإلدارة، رئيس املشروع،             خلق جلنة قيادة يرئسها عضو      . ١

  .حيث تقوم اللجنة بدراسة وتقييم االقتراحات وحتديد امليزانية الالزمة. املشاركني، واخلرباء
  .تمشاركة اإلدارة يف تقييم جودة املقترحات واختاذ القرار اخلاص بتطبيقها أو رفضها، وحتديد نظام املكافآ. ٢
  .تقييم املقترحات، والتمييز بني اجليدة منها من خالل قياس القيمة املضافة اليت حيقّقها كل منها. ٣
  .اختبار االقتراحات، وفقاً للمعايري احملددة من قبل اإلدارة ملعرفة مدى قابليتها للتطبيق. ٤
  .بة الستراتيجية املؤسسةتقييم النتائج والقيمة املضافة اليت حتقّقها هذه االقتراحات بالنس. ٥

  

  .عوامل جناح أنظمة االقتراحات. ٥
  :من أهم عوامل جناح أنظمة االقتراحات ما يلي

  ..حتديد أهداف طموحة، كتوجيه االقتراحات حنو حتقيق هدف إرضاء العمالء، اجلودة، األمان. ١
  .خلق بنك للمعلومات القتسام املعرفة، كخلق شبكة أنترانت يف املؤسسة. ٢
مصاحبة أنظمة االقتراحات بنظام فعال لالتصاالت، وذلك من خالل نشر االقتراحات واستخدام األساليب      . ٣

  .احلديثة لالتصال
  

  .ومن بني التقنيات احلديثة اليت القت جناحاً لدى تطبيقها يف املؤسسات تقنية إعادة اهلندسة والقياس املقارن



  ٤٦

٤,٢.I - نإعادة اهلندسة والقياس املقار  
١,٤,٢.I - إعادة اهلندسة (Reengineering)  

  .تعريف إعادة اهلندسة، أهدافها، وأمهيتها. ١
 سنة لتحـسني أداء مؤسـسام،       ٢٠بذل مديرو الشركات األمريكية الكربى جهوداً مضنية ملا يقرب من           

  .١٥٩ابانية ذات اجلودة العاليةحيث وجدوا أنفسهم يف مواجهة مع املنافسة العاملية احلادة، خاصة أمام املنتجات الي
  

، (Les trois C) ثالث قوى رئيسية تؤثر على املؤسسة أمساها (Michael Hammer)" مايكل هامر"ولقد قدم 
، والتغـيري   (Concurrence)، املنافـسة    (Clients)واليت حولّت العامل االقتصادي ككل، واملتمثّلـة يف العمـالء           

(Changement)نشر مفهوم إعادة اهلندسة، حيث أكد على أن ضمان ميزة تنافسية دائمة            كما قام بتطوير و   . ١٦٠
  .١٦١يتحقّق بتطوير املنتجات واخلدمات، املرونة يف السوق،واستقصاء الفرص قبل املنافسني

  

إعادة تصميم جذرية لعمليات املؤسسة دف حتقيق حتسني وتطوير         : "إعادة اهلندسة على أنها   " هامر"ويعرف  
 .   ١٦٢" هذه األخريةباهر يف أداء

  

  :١٦٣ودف إعادة اهلندسة إىل حتقيق األهداف األساسية التالية
  .حتسني سريع وجوهري يف جماالت أداء املؤسسة، ووضع أسعار تنافسية للمنتجات واخلدمات اليت تقدمها. ١
  .تقليص مراحل، وقت وتكلفة العمليات، وزيادة عائدها وقيمتها املضافة. ٢
  . السريعة الحتياجات ومتطلّبات العمالء، وزيادة احلصة السوقية للمؤسسة، مبيعاا، ورحبيتهااالستجابة. ٣

  

  :١٦٤كما تتضح أمهية إعادة اهلندسة من خالل العناصر التالية
   %.٤٠تعد إعادة اهلندسة الطريقة األكثر جناعة يف طرق حتسني األداء، إذ تفوق نسبة حتسني األداء . ١
  .ة اهلندسة بني عدة مهام ووظائف  يف وحدات عمل متناسقة باستخدام تكنولوجيا املعلوماتجتمع إعاد. ٢
  .تساهم إعادة اهلندسة يف حتسني أساليب االتصال، مما يساهم يف خلق قيمة مضافة عند انتقال املعلومات. ٣

  
  

                                                 
  ، ترمجة قسم الترمجة يف دار األفاق "الكيفية اليت تغري ا املنظمة املتمركزة حول العمليات، العمل واحلياة: نتائج إعادة اهلندسة" مايكل هامر، ١٥٩

 .٣، ص ١٩٩٩ ، الرياض، ١واإلبداع، آفاق اإلبداع للنشر والطباعة، الطبعة
١٦٠ HAMMER Michael et CHAMPY James, "Le reengineering: Réinventer l'entreprise pour une amélioration 

spectaculaire de ses performances", édition DUNOD, Paris, 1993, P 15. 
١٦١ GLASS Neil, "Management : les 10 défis", les éditions d'Organisations, Paris, 2001, P 257. 
١٦٢ BRILMAN Jean, "Les meilleures pratiques du management" : au cœur de la performance", op.cit, P 257. 

 .٤١٢ص ، مرجع سبق ذكره، "إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات"أمحد سيد مصطفى،  ١٦٣
١٦٤ GLASS Neil, "Management : les 10 défis", op.cit, P 315. 



  ٤٧

  .املنطلقات الفكرية إلعادة اهلندسة ونتائج تطبيقها. ٢
  : ١٦٥هلندسة على جمموعة من املبادئ، واليت تشمل ما يليتقوم تقنية إعادة ا

  .نبذ مبادئ اإلدارة التقليدية، وقيادة اإلدارة العليا للتغيري وفقاً للمتطلّبات واملتغريات احلالية للسوق. ١
  .وضع وإدراج إعادة اهلندسة ضمن إطار استراتيجي فيما خيص املنتجات واحلصة السوقية. ٢
  .على العمليات األساسية اليت هلا تأثري كبري على خلق القيمة للعميلتركيز اجلهود . ٣

  

  :١٦٦ويؤدي تطبيق أسلوب إعادة اهلندسة إىل حتقيق النتائج التالية
  .دمج جمموعة من الوظائف يف وظيفة واحدة، وإعادة ترتيب العمليات حسب التتابع املنطقي. ١
  .هم يف األماكن األنسب هلم، وختفيض أعمال املراقبةإعطاء العمال حق اختاذ القرار، وإعادة توظيف. ٢
  .التخلص من التنميط من خالل اتباع أمناط خمتلفة للعملية الواحدة، والدمج بني املركزية والالمركزية. ٣

  

  .مراحل إعادة اهلندسة والدور املعاون لتكنولوجيا املعلومات. ٣
  :١٦٧ا يف تطبيق إعادة اهلندسة، وهيميكن التمييز بني ثالث مراحل أساسية يتم اعتماده

نقاط القوة  (دراسة وإعادة تصميم املؤسسة، وذلك باختيار وختطيط املشروع، التحليل الداخلي للعمليات            . ١
  .، دراسة احتياجات العمالء، تقييم التحليل، إعادة تصميم العمليات، اختاذ القرار، وضع خمطط للعمل)والضعف
  .ندماج الوظائف، تدريب األفراد وظائفهم اجلديدة، وإنشاء األنظمة املعلوماتيةإعادة اهليكلة، من خالل ا. ٢
 ١٥ إىل   ٥إنشاء فريق العمل املكلّف بإعادة اهلندسة، بواسطة تعيني رئيس للمشروع، ومن مثّ اختيار مـن                . ٣

  .عضو من بني أفضل وأملع إطارات املؤسسة، كما يتم اللجوء إىل خرباء من خارج املؤسسة
   .١٦٨"ب أن يتلقى األعضاء األساسيني يف الفريق تدريباً رمسياً حيث يتم اختيارهم بعنايةوجي"
  

  :١٦٩وتلعب تكنولوجيا املعلومات دوراً هاماً يف تطبيق إعادة اهلندسة، حيث يتجلّى هذا الدور فيما يلي
شة املسامهة يف حتقيق أعمال كـان مـن الـصعب القيـام ـا سـابقاً، مثـل احملاضـرات بالـشا                     . ١

(Teleconferencing).  
  .املسامهة يف ارتقاب املشاكل وإجياد احللول املسبقة هلا، والتخلّص من األمناط اجلامدة اليت ختص أداء العمل. ٢

                                                 
١٦٥ CATTAN Michel, "Maîtriser les processus de l'entreprise", op.cit, P 32. 

 . ٦٨، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ب ت، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي، ١٦٦
١٦٧ BRILMAN Jean, "Les meilleures pratiques du management" : au cœur de la performance", op.cit, P 258- 259. 

 . ٦٧، ص ١٩٩٤، القاهرة، ١، ترمجة عادل بلبل، املكتبة األكادميية للنشر، الطبعة "إدارة اجلودة اهلندسية الشاملة"كومتان، .ج. رونالد١٦٨
 .٧٢ -٧١، مرجع سبق ذكره، ص "ملعلوماتالسياسات اإلدارية يف عصر ا" علي السلمي، ١٦٩



  ٤٨

  :املسامهة يف التوحيد واالندماج والتكامل بني خمتلف الوظائف والعمليات من خالل ما يلي. ٣
  . يف جعل املعلومات متاحة للجميع(Shared Data Bases) مسامهة قاعدة املعطيات املشتركة  -
  . استخدام النظم اخلبرية يف الرفع من قدرة األفراد العاديني على أداء أعمال معقّدة ال يؤديها إالّ اخلرباء -
  .  بني مركزية والمركزية املعلومات(Telecommunications Net Works) مزج شبكات االتصال  -
  . األفراد العاديني على اختاذ قرارام(Decision Supports Systems)اذ القرار  مساعدة نظم املساندة الخت -
  . نظم االتصال الالسلكي واحلاسبات املتنقّلة جعلت العاملني يف النشاطات احلقلية على اتصال دائم باإلدارة -

  

  .عوامل جناح وفشل إعادة اهلندسة. ٤
  :١٧٠، وهيهناك عدة مقومات لنجاح برنامج إعادة اهلندسة

  .االشتراك الكامل لإلدارة العليا يف إطار استراتيجية واضحة، مع حتديد أهداف طموحة إلعادة اهلندسة. ١
  .إعطاء األولوية للعميل، مما يساهم يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، وحتقيق قنوات اتصال فعالة. ٢
  .ءة، والبحث عن اإلبداع لدى األفرادإنشاء جمموعات عمل مكونة من أفضل العناصر الفائقة الكفا. ٣
  .املشاركة الفعالة للمختصني يف املعلوماتية، وحسن اختيار وتصميم العمليات األساسية إلعادة اهلندسة. ٤
  .حتقيق الشفافية يف القرارات وتغيري نظام الترقيات واملكافآت لدعم برنامج إعادة اهلندسة. ٥

  

  :١٧١ فشل إعادة اهلندسة منيز ما يليومن بني األسباب اليت تؤدي إىل
  .عدم احترام الشروط  اخلاصة بالنجاح واملذكورة سابقاً. ١
  .غياب دعم أعضاء املشروع، واليت تتحقّق بتوفّر شرح دائم ومفصل للدوافع االقتصادية للقرارات املتخذة. ٢
  .اس، الطرق اجلديدة يف العملسوء التنسيق بني العمليات اجلديدة، األهداف اجلديدة، مؤشرات القي. ٣

  

ويعد قائد الفريق من أهم العوامل املؤثّرة يف جناح أو فشل إعادة اهلندسة، ألنه الوحيد القادر على جعل إعادة                   
اهلندسة حقيقة فعلية، حيث يقوم بدفع املؤسسة إىل إعادة النظر يف هيكلتها، عملياا ونشاطها، كما يقوم أيـضاً                  

  .١٧٢تمية قبول التغريات والتحوالت اجلذرية اليت ستؤدي إليها إعادة اهلندسةبإقناع العمال حب
  

إنّ إعادة اهلندسة تتضمن التغيري اجلذري للمؤسسة، يف حني توجد طريقة لضمان حتسني اجلودة مـن خـالل                  
  .إحداث تغيري جزئي يف املؤسسة، تتمثّل يف القياس املقارن

  

                                                 
١٧٠ GLASS Neil, "Management : les 10 défis", op.cit, P 319- 320. 
١٧١ BRILMAN Jean, "Les meilleures pratiques du management" : au cœur de la performance", op.cit, P 262. 
١٧٢ HAMMER Michael et CHAMPY James, "Le reengineering : réinventer l'entreprise pour une amélioration 

spectaculaire de ses performances", op.cit, P 118. 
 



  ٤٩

٢,٤,٢.I - القياس املقارن (Benchmarking)  
  .تعريف القياس املقارن وتطوه التارخيي. ١

منوذج لتحسني العمليات اخلاصة باملؤسسة، وذلـك بواسـطة مقارنتـها           : "يعرف القياس املقارن على أنه    
بالعمليات املماثلة هلا واليت تتم بطريقة أفضل يف مؤسسات أخرى، وهي عملية مستمرة لتقيـيم األداء اخلـاص                  

  .١٧٣" باألداء العاملي األفضل للمؤسسات الرائدةبنشاط معني للمؤسسة
  

وخيتلف القياس املقارن عن التحليل التنافسي، كونه ال يقتصر على مقارنة عمليـات املؤسـسة مبثيالـا يف                  
كما ال يكتفي   . ١٧٤يف العامل ) املتميزة(املؤسسات املنافسة، بل يتعداه إىل مقارنتها باملؤسسات ذات األداء األفضل           

، إذ يتطلب أيضاً إجراء تقييم دقيق ألداء املؤسـسة ملقارنتـها بـأداء    (Best Practices)أفضل التطبيقات مبعرفة 
 Société)كما يعترب القياس املقارن حجر األساس بالنسبة للمؤسسات الـساعية للمعرفـة   . املؤسسات األخرى

Apprenante)ا تشجع األفراد للجوء إىل غريهم للتعلم منهم١٧٥، أل .  
  

   (Photocopieurs)، الـشركة الرائـدة يف جمـال اآلالت الناسـخة     (Rank Xerox)قد طورت شـركة  ول
، هذه التقنية بسبب املنافسة احلادة اليت كانت تعرفها من قبل الـشركات اليابانيـة، مثـل شـركة                   ١٩٧٥سنة  

(CANON)         ا بنشاط   ، حيث قامت مبقارنة   %٤١إىل  % ٨٢، واليت أدت إىل اخنفاض حصتها السوقية مننشاطا 
وقد شجع النجاح الذي متّ حتقيقه يف جمال اإلنتاج،         . ١٧٦املؤسسات الرائدة املختلفة، وحماكاة أفضل التطبيقات هلم      

نتيجة استخدام القياس املقارن، املؤسسة على تطبيق هذا األخري على مجيع املستويات ويف كافة مراكز التكلفـة،                 
 . ١٧٧ من خالل اجلودة(Leadership) هدفه األول هو الريادة  بأن١٩٨٣ّوأعلن مدير العمليات سنة 

  

  .أهداف وأنواع القياس املقارن. ٢
  :١٧٨يهدف القياس املقارن إىل حتسني أداء وظيفة، نشاط، أو عملية ما، كما يسمح بتحقيق األهداف التالية

  .مليات اليت تسمح بالتوسعحتديد أهداف طموحة تبعاً ملتغريات البيئة اخلارجية للمؤسسة، مع حتديد الع. ١
  . تسريع حركة التغيري وحتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة باالستجابة للعميل وخلق قيمة أفضل للمنتج. ٢
  .اللجوء إىل املؤسسات األخرى خللق اإلبداع، وحتفيز العمال على تغيري طريقة أدائهم. ٣

  

                                                 
١٧٣ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 161. 
١٧٤ CATTAN Michel, "Maîtriser les processus de l'entreprise", op.cit, P 33. 

 ١٧٥ BRILMAN Jean, "Les meilleures pratiques du management" : au cœur de la performance", op.cit, P 248. 
١٧٦ Ibid., P247. 
١٧٧ CAMP Robert, "Le benchmarking: Pour atteindre l'excellence et dépasser vos concurrents", les éditions 

d'Organisations, Paris, 1992, P 23. 
١٧٨ BRILMAN Jean, "Les meilleures pratiques du management" : au cœur de la performance", op.cit, P 249. 



  ٥٠

  :١٧٩لة فيما يليومنيز بني أربعة أنواع رئيسية للقياس املقارن، واملتمثّ
  :(Interne)القياس املقارن الداخلي . ١

   %.٢٠تتم مقارنة العمليات مع مثيالا بني املواقع يف نفس املؤسسة، والربح املمكن حتقيقه يصل إىل نسبة 
  

  :(Compétitif)القياس املقارن التنافسي أو اخلاص باملنافسني املباشرين . ٢
  %.٢٠ملنافسة اليت تنتج نفس املنتج، والربح املمكن حتقيقه هو بنسبة حيث تتم املقارنة مع املؤسسات ا

  

  :(Fonctionnel)القياس املقارن الوظيفي . ٣
تتم مبقارنة الوظائف املتشاة بني املؤسسات غري املتنافسة، ولكن ضمن نفس قطاع النشاط دف اكتـشاف                

   %.٣٥ تقنيات إبداعية، وميكن أن تصل نسبة األرباح احملققة إىل
  

  :(Générique) القياس املقارن املنِتج. ٤
حيث تتم املقارنة بني املؤسسات يف قطاعات خمتلفة على أساس عمليات أو طرق عمل، وهي الطريقة األكثـر      

  .أو أكثر % ٣٥إنتاجاً، حيث ميكن أن تؤدي إىل أرباح بنسبة 
  

  .املراحل األساسية لتطبيق القياس املقارن. ٣
  : ١٨٠لقياس املقارن إىل مخسة مراحل أساسية، وهيتنقسم عملية ا

  

وذلك من خالل حتديد هدف البحث، العمليات املرغوب حتسينها، اختيـار           : ختطيط البحث والدراسة  . ١
  .املؤسسات اليت يتم املقارنة معها، وكيفية جتميع املعلومات

الضعف يف املؤسسة، حتليل التقنيات      وذلك بواسطة حتديد فرق األداء، حتديد نقاط القوة و         :حتليل األداء . ٢
  . املستخدمة من قبل املؤسسات الرائدة يف هذا اال، وكذا مستوى األداء املرتقب

وذلـك باسـتخدام    : إدماج أفضل التقنيات املستخدمة من قبل املؤسسات الرائدة يف نشاط املؤسسة          . ٣
  .النتائج اخلاصة بالتحليل ووضع خطط عمل حمكمة

 حيث يقوم العمال باستخدام قدرام اإلبداعية إلدراج قواعـد          :لعمل ومتابعة تطور األداء   تنفيذ خطط ا  . ٤
  .وتقنيات العمل اجلديدة يف مهامهم

 واليت تتحقّق عند إدماج الطرق اجلديدة للعمل يف مجيع عمليات املؤسـسة، وضـمان               :مرحلة النضج .  ٥
  .زءاً ضرورياً يف تسيري املؤسسة وتنظيمهامستوى من التميز، وكذا عند اعتبار القياس املقارن ج

  

                                                 
١٧٩ Ibid., P 249- 250. 
١٨٠ CAMP Robert, "Le Benchmarking : Pour atteindre l'excellence et dépasser vos concurrents", op.cit, P 31- 34. 
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  .عوامل جناح وفشل القياس املقارن. ٤
  :١٨١من أهم عوامل جناح القياس املقارن نذكر ما يلي

  .التحفيز الفعال لإلطارات وتوعيتهم بأمهية برنامج القياس املقارن والنتائج املمكن الوصول إليها من خالله. ١
  . املؤسسة للتمكّن من مقارنتها بتقنيات أفضل للمؤسسات الرائدةاملعرفة الدقيقة لعمليات. ٢
  .الوعي حبدة املنافسة املتزايدة باستمرار والسعي لتحقيق أعلى مستوى لألداء، واقتسام املعرفة مع اآلخرين. ٣
  .قارنالرغبة واإلرادة القوية يف التغير والتكيف تبعاً للنتائج املتوصل إليها من قبل القياس امل. ٤
  .منح األولوية للبحث عن أفضل الطرق وعن املؤسسات الرائدة لتحسني األداء الفعلي للمؤسسة. ٥
  .تشجيع األفراد على اإلبداع، وقبول فكرة وجود مؤسسات تؤدي نشاط املؤسسة بطريقة أفضل. ٦

  

  :١٨٢ومن بني العوامل اليت تؤدي إىل فشل برنامج القياس املقارن، ما يلي
  ).التغذية العكسية(الكبري للمعلومات، أو عدم دقة هذه األخرية، ونقص متابعة عودة املعلومات احلجم . ١
  .نقص اإلطارات املختصة يف حتليل فروقات األداء، وعدم ختصيص املوارد الالزمة لتحقيق القياس املقارن. ٢
  .غياب الرغبة يف التغيري، وعدم حتفيز العمال على اإلبداع. ٣
  . تقليد أساليب املؤسسات الرائدة أو عدم قبول فكرة وجود مؤسسات أداؤها أفضلاخلوف من. ٤

  

  .ومن بني الطرق املستخدمة أيضاً يف حتسني اجلودة، هناك أسلوب اإلدارة باملشروع واإلدارة باملعرفة
  
  

٥,٢.I - إلدارة باملشروع واإلدارة باملعرفةا  
١,٥,٢.I - اإلدارة باملشروع (Management par Projets)  

  .تعريف اإلدارة باملشروع. ١
تم املؤسسة أحياناً بنشاطها الداخلي أكثر من اهتمامها بعمالئها، وملواجهة هذه الوضعية يـتم اسـتخدام                

 عمـال ذوي    ١٠ إىل   ٥اإلدارة باملشروع، حيث تقوم بتنظيم أو إعادة تنظيم املؤسسة بإعداد فرق مؤقّتـة مـن                
   .١٨٣ت إشراف رئيس للمشروع، دف حل مشاكل األداء ضمن فريق العملكفاءات متكاملة، يعملون حت

  

ويعد اهلدف الرئيسي من تأسيس هذه الفرق املؤقتة هو حل املشاكل اليت تعترض سري العمل وحتـسني األداء                  
  . ١٨٤ومبجرد بلوغ أهداف كل مشروع تنتهي جمموعات العمل

                                                 
١٨١ Ibid, P 42-44. 
١٨٢ DETRIE Philippe, "Conduire une démarche qualité", op.cit, P 350-351. 
١٨٣ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 171. 
١٨٤ CLAUDE YVES Bernard, "Le management par la qualité totale", op.cit, P 137. 
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ت عدة قيود، متمثّلة يف املوارد البشرية، املاديـة، واملاليـة،   عملية إنتاجية تعمل حت  : "ويعرف املشروع على أنه   
  .١٨٥"وكذا قيد الوقت، واليت جيب حتقيقها وفقاً ملعايري اجلودة، التكاليف واآلجال

  

 :١٨٦ويؤدي استخدام اإلدارة باملشروع إىل النتائج التالية
  .ل احلقيقي لهإعادة توزيع السلطة داخل املؤسسة، حيث يعترب رئيس املشروع املسؤو. ١
  .استخدام طرق العمل املختلفة، وذلك بالتنسيق مع باقي الوظائف، مما يساهم يف حتقيق مستوى جودة أفضل. ٢
  .تغيري عادات العمل، فعلى كل عضو يف الفريق حتقيق النجاح رغم املعوقات واملشاكل اليت تعترضه يف عمله. ٣

  

  .الطرق املستخدمة يف اإلدارة باملشروع. ٢
م تطبيق اإلدارة باملشروع عند احلاجة إىل وضع تصميم ملنتج جديد بأقصى سرعة وبأقل تكـاليف ممكنـة،                  يت

، إذ تقوم بتحديد ساعات العمـل، تـسيري املـوارد،    )تقوم بتسيري نفسها ذاتياً(وذلك باستخدام فرق عمل ذاتية   
، مما أدى إىل حتقيق نتـائج       (VOLVO)ل شركة   ولقد متّ استخدام الفرق الذاتية للتسيري من قب       . وغريها من املهام  

، أما مدة اإلنتاج     %٣٠، وزاد اإلنتاج بنسبة      %٤٠ شهراً متّ تقليص عيوب اإلنتاج إىل        ١٨مذهلة، ففي خالل    
  . ١٨٧ % ١٥فاخنفضت إىل 

  

، ، والذي يهدف إىل حتقيق االتصال الفعال بني أعضاء فريـق العمـل            "بيت اجلودة "كما يتم أيضاً استخدام     
، مثّ انتقلت   ١٩٧٢سنة  ) ميتسوبيشي(وحتديد القيود الواجب احترامها، ونبعت هذه الفكرة يف اليابان، يف شركة            

  . إىل باقي املؤسسات اليابانية وبعدها إىل املؤسسات األمريكية
  

  :١٨٨ولتحقيق بيت اجلودة يتم اتباع اخلطوات التالية
  .(?WHO)حتديد من هم العمالء . ١
  .(?WHAT)يريد العمالء، مبعىن احتياجام حتديد ماذا . ٢
  .(?HOW)حتديد كيفية حتقيق احتياجات العمالء، أي وضع التصميم . ٣

  
  :١٨٩وميكن توضيح هذه اخلطوات الثالثة من خالل الشكل التايل

                                                 
١٨٥ ALAIN Henry et DAVERAT Ignace, "Rédiger les procédures de l'entreprise: Guide pratique", les éditions 

d'Organisations, 3ème édition, Paris, 2001, P 32. 
١٨٦ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 172. 
١٨٧ Ibid, P 178. 

 .٧٩ مرجع سبق ذكره، ص ،"إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو" علي السلمي، ١٨٨
 .٨٠ نفس املرجع السابق، ص ١٨٩
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   بيت اجلودة- I.١٥الشكل رقم 

  
  تفاعالت فنية

  

  احتياجات العميل
What ?  

  متطلبات التصميم الفين
How ?  

  ترتيب األولويات لدى العميل

  تفاصيل  أولية
مقاييس 
  لألمهية

مدى التوافق بني احتياجات العميل 
  ومتطلبات التصميم الفين

  مقارنة االحتياجات بالتصميم

  تكاليف/ الترتيب من ناحية فنية 
How much ?  

    مقارنة التصميم بالتكلفة

      النمط األفضل لدى املنافسني

ا مبا يف ذلك القيم املستهدفة فني
  التكلفة

    

  

يتضح من خالل الشكل السابق أنه يتوجب على املؤسسة ن تتعرف على عمالئها واحتياجام، ومن مث ترتيـب                  
هذه االحتياجات وفقاً لألولوية، ووضع تصميم يوافق متطلبات العمالء، مع حماولة تقليص التكـاليف اخلاصـة                

  . ء املؤسسة ومنتجاا مع ما يقدمه املنافسنيبالتصميم والتنفيذ، واحلرص على مقارنة أدا
  

  .مراحل تطبيق اإلدارة باملشروع. ٣
  :١٩٠يتم اتباع املراحل التالية يف تطبيق اإلدارة باملشروع

  . أي حتديد أهدافه، رئيسه، أعضاؤه، مدته، مراحله، املسؤوليات، ومؤشرات القياس:التخطيط للمشروع. ١
  .لضمان تطور وحتسني املشروع، وإعالم العمال بنتائج كل اجتماع: كررةإعداد اجتماعات قصرية ومت. ٢
  . باستخدام خمتلف التقنيات واألساليب حلل املشاكل وحتسني اجلودة:تنفيذ املشروع ومراقبة تطوره. ٣
  . وذلك بالتحقق من مطابقة النتائج احملققة لألهداف املوضوعة مسبقاً يف اخلطة: متابعة املشروع.٤

  

                                                 
١٩٠ CLAUDE YVES Bernard, "Le management par la qualité totale", op.cit, P 139- 140. 
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  : عوامل جناح اإلدارة باملشروع.٤
  :١٩١إنّ جناح اإلدارة باملشروع يتوقف على الشروط التالية

  .وجود إدارة قوية ودائمة للمشروع تتعدى القيود الوظيفية للسلّم الوظيفي للمؤسسة. ١
  .ارعدم متثيل أعضاء املشروع إلدارم األصلية داخل فريق العمل، فهم ال يتعدون كوم متخذي قر. ٢
  .حل اخلالفات املوجودة بني أعضاء اموعة على مستوى املشروع وعدم نشرها خارج الفريق. ٣
  .حتديد قيود املشروع بدقة، وكذا أهدافه، حتدياته يف جمال التكاليف، اآلجال واألداء. ٤
  .حتديد مدة املشروع، وإعالم أعضاء املشروع ا، وكذا حسن تسيري األفراد وحتفيزهم. ٥

  
٢,٥,٢.I - اإلدارة باملعرفة (Knowledge Management)  
  .تعريف اإلدارة باملعرفة.١

جمموعة من الطرق التنظيمية والتكنولوجية اليت دف إىل خلـق، تنظـيم،          : "تعرف اإلدارة باملعرفة على أنها    
نوي والثقايف للمؤسسة، حيث    إذ تعترب املعرفة رأس املال املع     ". ختزين، نشر، استعمال ونقل املعرفة داخل املؤسسة      

وتعد اإلدارة باملعرفة الوسيلة املناسبة لتجميـع اخلـربات، تـسيري           . تضم املعارف واخلربات املكتسبة لدى األفراد     
  . ١٩٢كفاءات األفراد، كما تعترب أيضاً مبثابة الدعامة األساسية إلعداد ووضع استراتيجية املؤسسة

  

ميع املنظم للمعلومات من مصادر داخل املؤسـسة وخارجهـا، وحتليلـها            التج: "كما تعرف أيضاً على أا    
وتفسريها واستنتاج مؤشرات ودالالت تستخدم يف توجيه وإثراء العمليات يف املؤسسة وحتقيـق حتـسني األداء                

إىل واالرتفاع إىل مستويات أعلى من اإلجناز سواء بالنسبة إلجنازات املؤسسة ذاا يف فترات سـابقة أو قياسـاً                   
  .١٩٣"إجنازات املنافسني

  

إنّ العديد من املؤسسات تتجاهل هذه الثّروة الفكرية اليت ميتلكها عماهلا وال حتاول اسـتثمارها، يف حـني أنّ       
متطلّبات األسواق التنافسية تفرض على املؤسسات االنتقال من االستثمار يف رأس املال املـادي إىل رأس املـال                  

  . ١٩٤املعنوي
  

حت تشكّل قوة وميزة استراتيجية يف جمال اإلدارة والتكنولوجيا، فهي أساس للقدرة على خلـق               فاملعرفة أصب "
  .١٩٥"واإلبداع] اجلودة[مستويات عالية من ] حتقيق[املنتجات اجلديدة وتطوير املنتجات احلالية، و

                                                 
١٩١ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 173. 
١٩٢ Ibid., P 181. 

 .٢٠٨، ص ٢٠٠٢، دار غريب للنشر، القاهرة، "ج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفةمناذ: إدارة التميز" علي السلمي، ١٩٣
١٩٤ GLASS Neil, "Management: les 10 défis", op.cit, P 324. 

 .٤٣١، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال" حسن علي علي، ١٩٥
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املطروحـة، كظهـور    ولقد ساهم التطور التكنولوجي يف زيادة انتشار املعرفة وتقدمي حلول واقعية للمشاكل             
  . ١٩٦األنظمة اخلبرية، تطور قاعدة املعطيات، ظهور الربيد اإللكتروين واإلنترنت

  

  .أمهية اإلدارة باملعرفة وأهدافها. ٢
إنّ جودة أداء املؤسسة تتوقّف على مدى اإلمكانيات اليت تضعها هذه األخرية يف أيدي عمالئها، وكذا علـى                  

تها على كفاءاا املهنية وخرباا املكتسبة، درجة إتاحة املعلومات لعماهلـا، وعلـى             قدراا اإلبداعية، مدى حمافظ   
  . ١٩٧استثمارها يف املعرفة اليت ميتلكها عماهلا

  

  :١٩٨وتستمد اإلدارة باملعرفة أمهيتها من خالل العناصر التالية
  .قول العمالمن املعرفة االستراتيجية، من الوظائف، ومن اخلربات تكمن يف ع %) ٨٠(أن . ١
  .صعوبة التمييز بني املعلومات اهلامة والفائقة األمهية الواجب معاجلتها بسرعة بسبب احلجم الكبري للمعلومات. ٢
  . فقدان جزء هام من املعرفة اليت متتلكها املؤسسة لدى إحالة اخلرباء واملختصني إىل التقاعد. ٣

  

  :١٩٩ية حتقيق األهداف التاليةوتسعى املؤسسة إىل تطبيق اإلدارة باملعرفة بغ
  .تقليص حجم تكرار األخطاء، وختفيض تكاليف وآجال العمليات اإلنتاجية، مما يساهم يف حتسني اجلودة. ١
  .حتقيق أداء أفضل من خالل االحتفاظ خبربات ومعرفة العمال، ونشرها من خالل عمليات التدريب. ٢
  . العالقة بالزبون، والتركيز على خلق وتعظيم القيمة املضافةمعرفة متطلّبات السوق وظروف التنافس لتسيري. ٣

  

  .األساليب املستخدمة يف اإلدارة باملعرفة. ٣
دف اإلدارة باملعرفة إىل خلق وتطوير الشعور باالنتماء للمؤسسة لدى األفراد، وضمان مشاركتهم يف حتسني               

  :٢٠١وذلك باستخدام األساليب التالية. ٢٠٠سواءأدائها، دف حتقيق الرضا لدى العمال والعمالء على حد ال
  . دف للحفاظ على املعارف واخلربات املكتسبة من خالل برجمتها يف شبكات نظامية:تقنيات رمسلة اخلربة. ١
  .دف إىل االحتفاظ باملعرفة واخلربات اخلاصة باألفراد احملالني على التقاعد: تقنيات منذجة نظام املعرفة. ٢
  .تسمح باختاذ قرارات مربرة باستخدام معارف مأمتتة خاصة باخلرباء): األنظمة اخلبرية(صطناعي الذكاء اال. ٣
  .واليت تسمح مبعاجلة، ختزين، ونشر املعلومة بالسرعة اإللكترونية: (GED)التسيري اإللكتروين للمعطيات . ٤

                                                 
١٩٦ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 182. 
١٩٧ BـCK Jean-Yves, "Conseil et maîtrise de la qualité : Des structures, des prestations, des intervenants", édition 

AFNOR, Paris, 1997, P 113.  
١٩٨ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 182- 183. 
١٩٩ Ibid, P 184. 

 . ٥٠٣، ص ٢٠٠٠، األردن، ١، دار وائل للنشر، الطبعة"مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات" عبد الستار حممد العلي، ٢٠٠
٢٠١ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 192- 193. 
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  .كيفية عمل اإلدارة باملعرفة. ٤
جلودة القيمة املوجهة لنشاطات األفراد، واختاذ اخلطوات الالزمة لتحسني         إنّ بناء ثقافة املؤسسة يتطلّب جعل ا      

  . ٢٠٢أداء كل واحد منهم
  

  :٢٠٣مما يتطلّب تطبيق اإلدارة باملعرفة، واليت جيب أن توفّر الشروط التالية
  .حتديد األهداف وختصيص املوارد الالزمة، مما يساهم يف حتسني وتطوير كفاءات األفراد. ١
  .ى املؤسسة حتفيز عماهلا على اقتسام معارفهم مع اآلخرين دف رفع مستوى األداء العاميتوجب عل. ٢
  .إنّ جناح اإلدارة باملعرفة يتطلّب وضع التنظيم املالئم وتوفري اهليكلة املناسبة اليت تسمح بقيادة التغيري. ٣
  .ستخدام شبكات اإلنترنت لنشر املعرفةاختيار التقنيات واألدوات املناسبة لترسيخ اإلدارة باملعرفة، مثل ا. ٤

  

  .عوامل فشل وجناح اإلدارة باملعرفة. ٥
إن تغيري ثقافة ومعارف املؤسسة يعترب أمراً صعباً، ولكن ميكن حتقيقه بقدر كبري من الصرب واإلصرار لدى قادة                  

  . ٢٠٤املؤسسة
  

  :٢٠٥ومن بني العوامل اليت قد تعيق جناح اإلدارة باملعرفة منيز ما يلي
  .الوقت الطويل الالزم لتطبيق اإلدارة باملعرفة، وعدم استيعاب املؤسسات ألمهية هذه األخرية. ١
  .إنّ أي عامل خبري يف جمال عمله يرتابه بعض القلق لفكرة وضع خربته حتت تصرف اجلميع. ٢
  .ؤسسةال ميكن لإلدارة باملعرفة أن تنجح إال إذا كانت مندرجة يف االستراتيجية العامة للم. ٣
  ).املعرفة(عدم تشجيع وحتفيز ثقافة اإلبداع ونقص االستثمار يف املوارد غري املادية . ٤

  

  :٢٠٦كما منيز عدة عوامل يؤدي توافرها إىل جناح اإلدارة باملعرفة، وهي
  .التنسيق بني قيم املؤسسة، وضع اهليكلة املرافقة، واحلصول على دعم املسريين. ١
٢ .ات، ختصيص الوقت الالزم لتحقيق املشروع ومراقبة مراحل تطورهالتركيز على األولوي.  
  .الوعي مبدى أمهية التغيري وبالتزام وقيادة اإلدارة العليا للمشروع. ٣

  

لقد تطرقنا يف هذا املبحث إىل عشرة أساليب أساسية يف حتسني جودة املنتجات واخلـدمات الـيت تقـدمها                   
يم اليت تسعى املؤسسات احلديثة إىل تطبيقها حالياً لـضمان جناحهـا يف ظـل     املؤسسة لعمالئها، ومن أهم املفاه    

  ".إدارة اجلودة الشاملة وشهادة األيزو"السوق التنافسية اليت تنشط فيها مفهوم 

                                                 
٢٠٢ http://www.mmsec.com/tqm4.htm. 
٢٠٣ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 189- 190. 
٢٠٤ http.//www.alkahraba.com/kh09/tqm.htm. 
٢٠٥ HUBERAC Jean- Pierre, "Guide des méthodes de la qualité", op.cit, P 186. 
٢٠٦ Ibid., P 192. 
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٣.I - إدارة اجلودة الشاملة ومعايري األيزو  
  :متهيد

تسعى أيضاً إىل احلصول علـى شـهادة        تتجه املؤسسات حالياً إىل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، كما           
األيزو العاملية دف حتسني جودة منتجاا وخدماا لتتمكّن من مواجهة منافسيها يف األسـواق العامليـة، لـذا                  

  .نستعرض أهم املفاهيم املتعلّقة بإدارة اجلودة الشاملة ومعايري األيزو
  

١,٣.I -تهامفهوم إدارة اجلودة الشاملة وأمهي   
١,١,٣.I - تعريف إدارة اجلودة الشاملة (Total Quality Management)  

يف ظل شدة املنافسة وسرعة التغيري يف رغبات واحتياجات العمالء تسعى املؤسسة للتطوير املستمر يف أدائهـا                 "
  . ٢٠٧"لتحقيق التميز والبقاء يف األسواق، وذلك من خالل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

هرة العوملة، ظاهرة االستهالك، زيادة حدة املنافسة وسيطرة املؤسسات الرائدة إىل جعل            حيث أدت كل من ظا    
  :وتعددت تعاريف إدارة اجلودة الشاملة، منها كما يلي. ٢٠٨هذه األخرية يف قائمة أولويات املؤسسة

   

  :تعريف علي السلمي. ١
امل، وثقافة تنظيمية جديدة دف إىل التطوير       تعترب إدارة اجلودة الشاملة ثورة إدارية جديدة وتطوير فكري ش         "

  .  ٢٠٩"املستمر يف العمليات، ختفيض التكاليف، حتسني اإلنتاجية، وتطوير جودة املنتجات
  :(POTIE Christian)تعريف . ٢

مع ] املتعاملني[فلسفة املؤسسة اليت ترتكز على حتقيق النتائج املتوازنة دف إىل إرضاء خمتلف             : "يعرفها على أنها  
، وذلك يف ظـل الوضـعية االسـتراتيجية للمؤسـسة           )الزبائن، املوردين، العمال، الشركاء واتمع    (املؤسسة  
  .٢١٠"وبيئتها
  :(James Hirira)تعريف . ٣
إنّ إدارة اجلودة الشاملة هي فلسفة مشتركة دف إىل تلبية احتياجات وتوقعات الزبائن املتغيرة بشكل مستمر                "

  . ٢١١"ملنافسني، بواسطة التحسني املستمر يف أداء املؤسسة واملشاركة الفعالة جلميع أفرادهاوبنجاح أكرب من ا
  :(COLE)تعريف . ٤

نظام إداري يضع رضا العميل يف أول قائمة األولويات بدالً من التركيز على األرباح قصرية               : "يعرفها على أنها  
  . ٢١٢"املدى

                                                 
٢٠٧ http.//www.arado.org.eg/tra_arc_20013_7.asp.  
٢٠٨ GAGNON Dominique, "L'entreprise", op.cit, P 288. 

 . ٢٣-٢٢، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو" علي السلمي، ٢٠٩
٢١٠ POTIE M.Christian, "La qualité", op.cit, P 23. 
٢١١ http.//www.mmsec.com/tqm4.htm. 
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  :تعريف خضري كاظم محود. ٥
جلودة الشاملة اإلسهام الفعال للنظام اإلداري والتنظيمي بكافـة عناصـره يف حتقيـق الكفـاءة                تعين إدارة ا  "

حتقيق هدف املنظمة املتمثّل يف الوصـول       ] بغية[،)املادية، املالية، املعلوماتية، والبشرية   (االستثمارية للموارد املتاحة    
ع وخدمات ذات جودة جيدة وسعر مالئم لقدرته        إىل اإلشباع األمثل حلاجة املستهلك األخري من خالل تقدمي سل         

  . ٢١٣"الشرائية
  :تعريف معهد اجلودة الفدرايل األمريكي. ٦

أداء العمل بشكل صحيح من املرة األوىل، مع االعتماد علـى تقيـيم             : "يعرف إدارة اجلودة الشاملة على أنها     
  .٢١٤"املستفيد من السلعة أو اخلدمة ملعرفة مدى التحسني احملقق

  

  .ح وتفسري التعاريف السابقةشر
جتتمع التعاريف السابقة يف كون إدارة اجلودة الشاملة فكر إداري حديث يهدف إىل حتقيق رضا العميل، إالّ أا            

على ضرورة التطوير املستمر يف العمليات وختفيض       ) ١(ختتلف يف طريقة حتقيق هذا اهلدف، حيث يؤكد التعريف          
فريتكز على البحث عن النتائج املتوازنة، مبعىن أصح عن االستخدام          ) ٢(ما التعريف   التكاليف وحتسني اإلنتاجية، أ   
فيؤكّد على  ) ٤(يعتمد على املشاركة الفعالة جلميع أفراد املؤسسة، أما التعريف          ) ٣(األمثل للموارد، ويف التعريف     

إىل حتميـة   ) ٥( ويشري التعريف    ضرورة وضع رضا العميل على رأس األولويات اليت دف املؤسسة إىل حتقيقها،           
حتقيق الكفاءة االستثمارية ملوارد املؤسسة وحتديد سعر تنافسي للسلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة، أما التعريف      

  .األخري فيؤكد على ضرورة حتقيق األداء السليم واعتماد انتقادات العمالء لتحسني مستوى اجلودة
  

٢,١,٣.I -ة إدارة اجلودة الشاملة أمهي  
ينظر إىل إدارة اجلودة الشاملة على أنها قاطرة عظيمة للتغيري إىل األفضل، ومقياس أساسـي للمفاضـلة بـني                  

حيث اعتمدا الكثري من املنظمات ألمهيتها االستراتيجية الفائقة، مما زاد من فاعليتها ومن قدرا              . ٢١٥املؤسسات
  .٢١٦على البقاء يف سوق تنافسية

  

  :٢١٧وامل اليت أدت إىل تصاعد أمهية إدارة اجلودة الشاملة ما يليومن بني الع
  .زيادة حدة املنافسة بني املؤسسات، واليت ترتكز على تقدمي أفضل املنتجات بأقلّ سعر ممكن. ١
  .انتقال التنافس من الصعيد احمللي إىل الصعيد العاملي، مما جعل اجلودة الشاملة يف سلم أولويات املؤسسة. ٢

                                                                                                                                                             
 .٧١بق ذكره، ص ، مرجع س"تطبيقات على القطاع الصحي:إدارة اجلودة الشاملة" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٢١٢
 .٧٤، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٢١٣

٢١٤ http://www.mmsec.com/TWDA1.htm. 
 . ٤٧، مرجع سبق ذكره، ص"الدليل العملي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف شركات ومشروعات التشييد" عبد الفتاح حممود سليمان، ٢١٥
 .٤٩٥، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات" عبد الستار حممد العلي، ٢١٦
 .٤٦، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٢١٧
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  . ضرورة اللجوء إىل ابتكار أساليب وتقنيات إدارية جديدة ملواجهة التغريات احلالية السريعة واملستمرة.٣
: ٢١٨إنّ تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يؤدي إىل حتقيق عدة جناحات تتجلّى من خالهلا أمهية هذه األخرية، منها  

  .اهم يف حتقيق رضا العميلتقليص شكاوي املستهلكني وختفيض تكاليف اجلودة، مما يس. ١
  .زيادة اإلنتاجية واألرباح احملقّقة، مما يؤدي إىل رفع احلصة السوقية. ٢
  .تقليص حوادث ومشاكل العمل، مما يساهم يف رفع الكفاءة اإلدارية واإلنتاجية. ٣
  .ستوى جودة املنتجاتحتقيق منافع ووفورات متعددة يف تكاليف وآجال العمليات اإلنتاجية، مما يرفع من م. ٤
حتسني عملية االتصال بني خمتلف مستويات املؤسسة وضمان املشاركة الفعالة جلميع أفرادهـا يف حتـسني                . ٥
  .األداء

  

وتؤكّد إدارة اجلودة الشاملة على أنّ اإلصغاء لرغبات العميل وتلبيتها هي السبيل الوحيـد واألكثـر دوامـاً               
إذ تستمد أسسها من حتقيق أعلى درجات الرضا لـدى العمـالء            . ٢١٩الريادةبالنسبة للمؤسسة لتحقيق النجاح و    

وتعد احملافظة على العمالء احلاليني واحلصول على آخرين جدد أكرب حتٍد تواجهه املؤسسة حالياً    . ٢٢٠بشكل مستمر 
  .(TQM)وال ميكن حتقيق ذلك إال بتطبيق . ٢٢١مما يتطلّب حتقيق منتج ناجح يف ظل السوق التنافسية اآلنية

  : ٢٢٢وميكن توضيح أمهية إدارة اجلودة الشاملة من خالل الشكل التايل
  

   أمهية إدارة اجلودة الشاملة– I.١٦الشكل رقم 
              

            
  

    حتسني اجلودة
  

  اإلنتاجيةحتسني 
  

      

  :ختفيض التكاليف
   تقليل إعادة التشغيل-
   تقليل األخطاء-
   تقليل التأخري-
        حتسني استخدام اآلالت واخلامات-

              
خلق فرص عمل   

  أكثر
مركز منافسة أفضل واستمرارية يف   

  السوق
غزو السوق جبودة   

  أعلى وسعر أقل
  

              

                                                 
 .٨١ -٧٧، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٢١٨

٢١٩ SHOJI Shiba et autres, "(4) Révolutions du management par la qualité totale: Manuel d'apprentissage et de mise 
en œuvre du système TQM, édition DUNOD, Paris, 1997, P 49. 

٢٢٠ http://www.alwatan.com/graphics/2002/06june/3.6/heads/lt1.htm. 
٢٢١ MITONNEAU Henri, "ISO 9000, version 2000: Le management de la qualité au plus proche des entreprises", 

op.cit, P 68. 
 . ٢٩٩، مرجع سبق ذكره، ص"السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي، ٢٢٢



  ٦٠

٢,٣.I -ة إلدارة اجلودة الشاملة وأهدافهااملنطلقات الفكري   
١,٢,٣.I -ة إلدارة اجلودة الشاملةاملنطلقات الفكري   

 اجلودة الشاملة يف املؤسسة يتطلب توفّر بعض العناصر قبل البدء يف تطبيقـه، ـدف                إنّ تطبيق برنامج إدارة   
ضمان قبول العمال للتغيري الذي سينتج عن تبين هذا املفهوم، والتأكد من دعمهم لنجاح هذه الطريقة اجلديدة يف                  

  :٢٢٣إدارة املوارد، ومن بني هذه املتطلبات األساسية نذكر ما يلي
  :قافة املؤسسةإعادة تشكيل ث. ١

فإدخال أي مبدأ جديد يف املؤسسة يتطلّب إعادة تشكيل ثقافتها، ذلك أنّ قبول أو رفض هذا املبدأ اجلديـد                   
يعتمد على ثقافة ومعتقدات العمال، وختتلف ثقافة اجلودة عن الثقافة اإلدارية التقليدية للمؤسسة، مما يتطلّب تطبيق              

  .لشاملة وجعل ثقافة اجلودة هي الثقافة السائدة يف املؤسسةبرامج تدريبية إلجناح إدارة اجلودة ا
  :الترويج وتسويق الربنامج. ٢

وذلك بنشر مفاهيم ومبادئ اجلودة الشاملة على مجيع أفراد املؤسسة قبل البدء يف تطبيق برنامج إدارة اجلـودة                  
العمال داخل املؤسسة، وتتم مرحلة     الشاملة، مما يساهم يف تقليص حجم املعارضة الناجتة عن رفض التغيري من قبل              

  .الترويج بتنظيم احملاضرات، املؤمترات، والدورات التدريبية
  :التعليم والتدريب. ٣

لتطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة بالشكل الصحيح، جيب تدريب وتعليم مجيع أفـراد املؤسـسة أسـاليب                 
شر الوعي بني العمال بأمهيـة تـبين هـذا     حىت يقوم على أساس سليم وصلب، وذلك دف ن   (TQM)وأدوات  

  .الربنامج، وكذا متكينهم من تطوير كفاءام ومهارام الوظيفية
  :االستعانة باالستشاريني. ٤

يكمن اهلدف من االستعانة باخلربات اخلارجية من مستشارين ومؤسسات متخصصة عند تطبيق برنـامج إدارة        
  .ساعدا على حل املشاكل اليت ستعترضها الحقاًاجلودة الشاملة يف تدعيم خربة املؤسسة وم

  :تشكيل فرق عمل. ٥
أفراد من األقسام واملديريات املراد حتسني أدائها، حيث تقوم         ) ١٠(إىل  ) ٥(يتم تشكيل فرق عمل مكونة من       

ن هذه الفرق مبحاولة حل مشاكل األداء من خالل اقتراح طرق جديدة للعمل، ويتم اختيار أعضاء هذه الفرق م                 
  .بني أفضل العمال وأكفئهم

  :التشجيع والتحفيز. ٦
إنّ تقدير األفراد نظري قيامهم بأداء متميز للمهام املنسوبة إليهم سيؤدي حتماً إىل تشجيعهم، تعزيز ثقتهم بأنفسهم،    

ف على   واستمراره، إذ جناح هذا األخري يتوقّ      (TQM)فلتحفيز العمال دور كبري يف تطوير برنامج        . وتدعيم أدائهم 
  .       محاسهم وإرادم، مما يستدعي تعزيز هذه اإلرادة من خالل احلوافز املادية، املالية، واملعنوية

                                                 
٢٢٣ http://www.mmsec.com/TWDA1.htm. 
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  :اإلشراف واملتابعة. ٧
فمن متطلّبات تطبيق برنامج اجلودة اإلشراف على فرق العمل ومتابعتها، وتقييم إجنازاا، ومـن مثّ تـصحيح                 

لتنسيق بني خمتلف األفراد، اإلدارات، واملستويات يف املؤسسة، وتذليل الـصعوبات           اإلجراءات اخلاطئة هلا، وكذا ا    
  .اليت تعترض فرق العمل مع األخذ بعني االعتبار املصلحة العامة للمؤسسة

  :استراتيجية التطبيق. ٨
  : فيما يليمتر استراتيجية تطوير وإدراج برنامج إدارة اجلودة الشاملة حيز التطبيق بعدة مراحل، متمثّلة

 وهي مرحلة تبادل املعرفة، نشر اخلربات وحتديد مدى احلاجة للتحسني، مع وضع األهداف              :اإلعداد �
  .املرغوب حتقيقها من خالل تطبيق هذا الربنامج

  .(TQM) ويتم فيه وضع خطة وكيفية التطبيق، وحتديد املوارد الالزمة لتحقيق برنامج :التخطيط �
  .ق اإلحصائية للتطوير املستمر وقياس مستوى األداء وحتسينه وذلك باستخدام الطر:التقييم �

  

  :٢٢٤باإلضافة إىل العوامل السابقة، جيب توفّر املتطلّبات التالية أيضاً
  :التغيري يف رؤيا اإلدارة. ٩"

  :    يليحيث تقوم اإلدارة العليا باإلعالن عن التزامها التام بربامج اجلودة الشاملة، وجيب أن تتصف هذه اإلدارة مبا
  . القدرة على التأثري بفاعلية داخل املؤسسة وخارجها، وخصوصاً يف توضيح أمهية اجلودة ونشرها -
  . أن ال تم فقط بالتحسني اجلزئي، وإمنا عليها االهتمام بالتحسني الشامل املستمر -
  . يئة البيئة املالئمة واملشجعة لتنفيذ برامج اجلودة الشاملة -
  .نظيم وتوزيع السلطات بني العاملني القدرة على الت -
  . تلبية حاجات العمالء أينما وجدوا وكيفما رغبوا -
  . الفعالية يف االتصال مع العاملني ومع خمتلف اجلهات املتعاملة مع املؤسسة -
   :االنفتاح يف عملية االتصال. ١٠

  :يتطلّب نظام إدارة اجلودة الشاملة اتصاالً تنظيمياً
  . بني اإلدارة والعاملني لنقل املعلومات والتعليمات:لمن األعلى إىل األسف �
  . لنقل االستفسارات والشكاوي ووجهات نظر العاملني إىل اإلدارة:من األسفل إىل األعلى �
 للتنسيق وتبادل املعلومات واآلراء يف املسائل واملوضوعات املشتركة بني خمتلف الوظـائف             :اتصاالً أفقياً  �

  ."من نفس املستوى

                                                 
  .٤٧، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٢٢٤
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٢,٢,٣.I -أهداف إدارة اجلودة الشاملة   
 هو تطوير جودة املنتجات واخلدمات مع حتقيق ختفـيض يف           (TQM)إنّ اهلدف الرئيسي من تطبيق برنامج       

التكاليف واإلقالل من الوقت واجلهد الضائع لتحسني اخلدمة املقدمة للعمالء وكسب رضاهم من خـالل تلبيـة                 
  :٢٢٦ حتديد أهداف اجلودة من خالل ما يليوعموماً ميكن. ٢٢٥توقّعام أو حىت جتاوزها

  

  :حتقيق الرحبية والقدرة التنافسية يف السوق. ١
إذ يعد التحسني يف اجلودة مؤشراً لزيادة املبيعات اليت من شأا زيادة الرحبية وخلق احلصص السوقية الكـبرية                  

معيـاراً جيـب    )  الشيء الصحيح من أول مرة     عمل(ويعترب شعار إدارة اجلودة الشاملة      . والقدرة التنافسية العاملية  
تطبيقه يف خمتلف أنشطة وجماالت املؤسسة دف ختفيض التكاليف املقترنة بالعمليات التشغيلية وحتقيق املـستوى               

  .األمثل للفاعلية والكفاءة املطلوبة
  

  :حتقيق رضا املستهلك. ٢
       تم إدارة اجلودة الشاملة باألنشطة اهلادفة إىل التعر         ف على العمالء احلاليني واملرتقبني، وحتديد ما ينبغي تقدميه

هلم، وذلك بدءاً من حبوث التسويق اليت تقوم بتحديد املواصفات اليت سيتم وضعها يف تصميم املنـتج، ومـروراً                   
  .باإلنتاج والتخزين، ووصوالً إىل البيع والتسويق لتسليم املنتجات وتقدميها للزبائن

  

  :ية التنظيميةزيادة الفعال. ٣
نظراً لكون إدارة اجلودة الشاملة تقوم على حقيقة رئيسية مفادها أنّ اجلودة مسؤولية كافة األفراد العـاملني يف    
املنظمة، لذا فإنها تسعى إىل االهتمام بالعمل اجلماعي وتشجيعه وحتقيق التحسني املستمر باالتصاالت، واشـتراك               

  .     كل اإلنتاجية وحتسني العالقات الوظيفية والتنظيمية بيهمأكرب للعمال يف معاجلة وحل املشا
   

  :٢٢٧كما تسعى املؤسسة إىل حتقيق األهداف التالية أيضاً
  . إحداث تغيري يف جودة األداء، تطوير أساليب العمل، وحتسني بيئة العمل -
  .ات اإلنسانية بينهم الرفع من مهارات العاملني، قدرام ووالئهم، واحلرص على بناء وتعزيز العالق -
  . التشجيع على املشاركة يف أنشطة وفعاليات املؤسسة وتقليص إجراءات العمل من حيث الوقت والتكلفة -

                                                 
٢٢٥ http://www.mmsec.com/TWDA1.htm. 

 .٨٤ -٨٣ع سبق ذكره، ص ، مرج"إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٢٢٦
٢٢٧ http://www.ibn-taymia.edu/quality1.files/frame.htm. 
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٣,٣.I - نظام إدارة اجلودة الشاملة وعناصر إقامته  
١,٣,٣.I -نظام إدارة اجلودة الشاملة   

  .مته، سنقوم أوالً بتعريف النظام ومكوناتهقبل أن نتعرف على نظام إدارة اجلودة الشاملة وعلى عناصر إقا
  

    :٢٢٨تعريف النظام املفتوح. ١
يعرف النظام على أنه جمموعة من األجزاء واملكونات اليت تربطها عالقات متبادلة واليت تشكّل مبجموعهـا                " 

  :حيث ميكن التمييز بني نوعني من األنظمة". كالً متكامالً
  .سسة من خالله مع احمليط اخلارجي هلا ال تتفاعل املؤ:النظام املغلق �
  .  تعتمد املؤسسة فيه على تبادل العالقات مع حميطها اخلارجي والتكيف مع متغرياته:النظام املفتوح �

  

وتعترب املؤسسة نظاماً مفتوحاً يتكون من هيكل متداخل من العالقات املتشابكة بني أفراد املؤسـسة وبيئتـها                 
  :٢٢٩ر ا، ويوضح الشكل التايل العناصر املكونة للنظام املفتوحاخلارجية، حيث تؤثّر وتتأثّ

  
   فكرة النظام املفتوح يف اإلدارة- I.١٧الشكل رقم 

  
  البيئة الداخلية

  
  
  
  

  التغذية العكسية
  البيئة اخلارجية

  

  :يتضح من خالل الشكل أن املؤسسة تتكون من العناصر التالية
  : وتتكون من:املدخالت �

  . متمثلة يف األفراد وما ميثلونه من قيم، رغبات، اجتاهات، وعالقات إنسانية:املوارد البشرية -
  . متمثلة يف رأس املال، اآلالت واملعدات:املوارد املادية -
  .    متمثلة يف األهداف، السياسات، املعلومات، الفرص املتاحة، والقيود املفروضة:املدخالت املعنوية -
  . متمثلة يف أساليب اإلنتاج الفنية املتاحة:نولوجيةاملوارد التك -

                                                 
 .٤٢ -٣٩، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٢٢٨
 .٤٠ نفس املرجع السابق، ص ٢٢٩

  تاملخرجا  العمليات  املدخالت
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متثل العمليات اليت جتري داخل املؤسسة دف حتويل املدخالت إىل خمرجـات            : العمليات واألنشطة  �
  .على شكل سلع وخدمات ائية للزبائن

  .وهي اإلسهامات اليت تقدمها املؤسسة لبيئتها اخلارجية من سلع وخدمات خمتلفة: املخرجات �
 تعترب عنصراً أساسياً يف املؤسسة، حيث تستمد منها هذه األخرية املوارد الالزمة ملزاولة نشاطها،               :البيئة �

  .وتصب فيها خمرجاا من سلع وخدمات
 تعترب املعلومات املرتدة من البيئة اخلارجية عن السلع واخلدمات اليت           :(Feed-Back)التغذية العكسية    �

لتأكّد من درجة رضا العمالء، حيث يتم تعديل املدخالت على ضـوء هـذه              تقدمها املؤسسة وسيلة ل   
  .املعلومات املرتدة

  

  .نظام إدارة اجلودة الشاملة. ٢
  :٢٣٠ميكن تطبيق فكرة النظام املفتوح على إدارة اجلودة الشاملة حيث يوضح الشكل التايل مكونات هذه األخرية

  

  املة نظام إدارة اجلودة الش- I.١٨الشكل رقم 
  البيئة اخلارجية
  البيئة الداخلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التغذية العكسية

                                                 
 .٣٦ -٣٥، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو" علي السلمي، ٢٣٠

  :املدخالت
   أهداف واستراتيجية املؤسسة-
  ..)اإلنتاجية( سياسات اإلدارة -
   اهليكل التنظيمي-
  )كفاءة األفراد( هيكل اإلدارة -
   هيكل العمالة -
   طبيعة األنشطة-
   طبيعة السوق وهيكل املنافسة-
   رغبات وتوقّعات العمالء-
   التقنيات السائدة يف العمليات-
  ية واملالية املوارد املاد-
   حجم وجودة املعلومات املتاحة-

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

(Assurance Quality)  
   حتسني اجلودة-

(Improvement 
Quality)  

  :خرجاتامل
   أهداف اجلودة -
   سياسات اجلودة-
   خطط اجلودة -
   فرق اجلودة-
   معايري اجلودة-
   مؤشرات اجلودة-
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  :نالحظ من خالل الشكل السابق أنّ نظام إدارة اجلودة الشاملة يتكون من
  :املدخالت. ١

وتضم املدخالت كل من أهداف، استراتيجيات، وسياسات اإلدارة، باإلضافة إىل املوارد املتاحة لدى املؤسسة              
واًء كانت مادية، مالية، أو بشرية، وكذا رغبات العمالء اليت سيتم ترمجتها إىل خصائص ومعايري ملموسة وغري                 س

ملموسة يف املنتج ضمن خطط اجلودة اليت سيتم إعدادها، ومن الضروري معرفة طبيعة السوق وهيكل املنافسة بغية                 
  .حتديد سياسة اجلودة الواجب اتباعها

  :العمليات. ٢
يث يتم على ضوء املعطيات السابقة وضع وحتديد أهداف اجلودة، سياساا، خططها، تنظيمهـا، قيادـا،                ح

  .متابعتها، تأكيدها وحتسينها
  :املخرجات. ٣

كنتيجة للمرحلة السابقة يتم وضع فرق العمل اليت ستقوم بتنفيذ برامج اجلودة، معايري اجلـودة الـيت سـيتم                   
  .   اجلودة املطلوب، مؤشرات اجلودة اليت سيتم اتباعها لقياس جودة املنتجات واخلدماتاعتمادها يف حتديد مستوى

  
  

٢,٣,٣.I -عناصر إقامة نظام إدارة اجلودة الشاملة   
  :٢٣١إنّ إقامة نظام إدارة اجلودة الشاملة يتطلّب توفّر عناصر أساسية، متمثّلة فيما يلي

  

  :شاملة يف العناصر التالية تتمثل أهداف إدارة اجلودة ال:األهداف. ١
  . زيادة القدرة التنافسية للمنظمة، وزيادة إنتاجية كافة عناصر املنظمة-
  . زيادة كفاءة املنظمة يف إرضاء العمالء والتفوق والتميز على املنافسني-
  ).ب املخاطرقدرة أعلى على استثمار الفرص وجتن( زيادة حركية ومرونة املنظمة يف تعاملها مع املتغريات -
  . ضمان التحسني املتواصل الشامل لكل قطاعات، مستويات، وفعاليات املنظمة-
  . زيادة القدرة الكلية للمنظمة على النمو املتواصل، من خالل زيادة رحبيتها وحتسني اقتصادياا-

   

  : حيث تضم األنشطة التالية:األنشطة والعمليات. ٢
  .للمؤسسة، وذلك دف حتديد الفرص واملخاطر التسويقية هلا دراسة وحتليل املناخ اخلارجي -
  . حتديد احتياجات العمالء، وذلك دف وضع تصميم للمنتج أو اخلدمة وحتديد مواصفاا-
  . حتديد كيفية حتقيق رغبات العمالء، وذلك بتحليل متطلّبات املنتج الفنية، املالية، التسويقية، واإلدارية-
  .ة، وذلك بالتعرف على احتياجات العمالء وحتديد العمليات اليت حتقّق هذه االحتياجات ختطيط اجلود-
  . تطوير العملية بتطبيق خطط اجلودة ومراقبتها، ومن مثّ حتديد فرق األداء الختاذ اإلجراءات التصحيحية-

                                                 
 .٤٨ -٤٠ نفس املرجع السابق، ص  ٢٣١
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طبيعة املنظمة، املنتجات واخلدمات،    ختتلف املوارد الالزمة لتطبيق نظم إدارة اجلودة الشاملة باختالف          : املوارد. ٣
  :العمالء، التقنيات اإلنتاجية املستخدمة، وميكن تصنيف هذه املوارد إىل األصناف الثالثة التالية

  . متمثلة يف األجهزة، املباين، التجهيزات، واألموال: املوارد املادية-
  .س واملعايري، األساليب والتقنيات، واملعلومات متمثلة يف الربجميات، النظم، معدالت القيا: املوارد املعنوية-
  . متمثلة يف املنفذّين، املراقبني، املفتشني، اخلرباء، املصممني، وكافة أفراد املؤسسة: املوارد البشرية-

  

 هناك عدة تقنيات مستخدمة يف إدارة اجلودة الشاملة للمساعدة يف حتقيق أهدافها، ولقد شـرحنا                :التقنيات. ٤
  :املبحث السابق، ومنها أيضاًبعضها يف 

  : حيث تقوم هذه اإلدارة على األسس التالية:(Strategic Management)اإلدارة اإلستراتيجية 
  . رصد الفرص وحصر املخاطر يف البيئة اخلارجية للمؤسسة-
  . رصد نقاط القوة وحصر نقاط الضعف يف البيئة الداخلية للمؤسسة-
  .قاط القوة، وجتنب املخاطر وحتييد نقاط الضعف استثمار الفرص باستخدام ن-

  

 يشمل نظام إدارة اجلودة الشاملة مجيع أفراد املؤسسة، فالكل يشارك بدرجات متفاوتة يف مراحـل                :األفراد. ٥
 تطبيق هذا النظام، من أفراد اإلدارة العليا، اإلدارة الوسطى، التنفيذيني يف خمتلف ااالت، اخلرباء واالستـشاريني،               

  .والكل ينصهر ضمن فريق اجلودة الشاملة
  

 يعترب الوقت عنصراً أساسياً يف تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة، وتندرج جدولة أنشطة    ):اجلدولة(التوقيت  . ٦
. اجلودة ضمن مسؤوليات ختطيط اجلودة، حيث يتم من خالهلا حتديد بداية األنشطة، مدة اإلجناز، واية اإلجنـاز                

  .راف عن التوقيت سيهدد حتقيق أهداف اجلودة وسيؤدي إىل زيادة التكاليفوأي احن
  

 تعد العنصر األكثر أمهية يف العناصر السابقة، حيث تلعب القيادة الدور األهـم يف               :(LeaderShip)القيادة  . ٧
  :إجناح نظام إدارة اجلودة الشاملة، وذلك من خالل

  .ية والتوجهات الرئيسية للجودة يف املنظمة، والدعم واملساندة لفرق اجلودة توفّر القيادة على الفلسفة األساس-
  . توضيح القيادة للرؤيا بالنسبة ملا جيب حتقيقه من أهداف أساسية إلدارة اجلودة الشاملة-
  . املؤسسة تعمل القيادة على خلق املناخ اإلجيايب احملايب إلدارة اجلودة الشاملة، والذي يساهم على تطبيقها يف-
  . تعمل القيادة على تدبري املتطلّبات املادية، البشرية، واملعنوية إلدارة اجلودة الشاملة-
  . تعمل القيادة على توضيح القواعد واألسس واملعايري اليت تلتزم ا إدارة اجلودة الشاملة-
  .  و االجتّاهات احملقّقة ألهداف املؤسسة تتولّى القيادة متابعة وتقومي نظام إدارة اجلودة الشاملة، وتوجيهه حن-
  . توفّر القيادة الرؤيا املتكاملة لكيفية استثمار الفرص ونقاط القوة، ومواجهة املخاطر ونقاط الضعف فيها-
  

٤,٣.I -مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وعوامل جناحها   
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١,٤,٣.I -مبادئ إدارة اجلودة الشاملة   
  :ملة باالرتكاز على جمموعة من املبادئ والقواعد، املتمثّلة فيما يلييقوم نظام إدارة اجلودة الشا

  

  :التركيز على العميل. ١
وذلك من خالل دراسة السوق وحتديد متطلّباته واحتياجات العمالء، ومن مثّ تسخري جهود املؤسسة لتلبيـة                

م املرتكزات اليت تستند إليهـا      فالعميل يعترب أه  . ٢٣٢ولالستجابة إىل هذه االحتياجات وقياس درجة رضا العمالء       
إدارة اجلودة الشاملة، واحملور األساسي ألنشطة املؤسسة، لذا جيب التركيز على العمليات اليت حتقّق اجلودة العالية                

، وبالتايل تزيد من درجة رضاه، ألنّ بقاء املؤسسة واستمرارها يتوقّف عليه، وخاصة             )الداخلي واخلارجي (للعميل  
  .٢٣٣نافسة العاملية احلاليةيف ظل حدة امل

  

  :التركيز على إدارة املوارد البشرية. ٢
وتتم من خالل تطوير قدرات ومهارات مجيع أفراد املؤسسة ليتمكّنوا من اختاذ القرارات بأنفسهم، والتأكيـد                

ـ             . ٢٣٤على مشاركتهم الفعالة يف برامج حتسني اجلودة       مشاركة كل فرد يف العمـل اجلمـاعي مـن أه م إذ تعد
النشاطات اليت جيب التركيز عليها، ألنها تساعد يف زيادة الوالء واالنتماء للمؤسسة، فالعمل اجلماعي عبارة عـن                 

  . ٢٣٥أداة فعالة لتشخيص مشكالت األداء وإجياد احللول املثلى هلا
  

  :التحسني املستمر يف اإلبداع. ٣
تها اخلارجية، مما يفرض عليها تطـوير وحتـسني         على املؤسسة أن تتكيف مع التغريات السريعة واملستمرة لبيئ        

حتسني مستمر يف جودة املنتجات ملواجهة املنافسة الشرسة، فلن         ] إجراء[إذ البد من    . "منتجاا، عملياا، وأدائها  
وال سبيل هلا لذلك بدون خلق إبداعات جديدة،        . ٢٣٦"تفقد شركة مكاا ما دامت تقدم األفضل واألكثر تطوراً        

ترب اإلبداع على رأس اهتمامات املؤسسة، ليس على مستوى املنتج، العمليـة اإلنتاجيـة والتكنولوجيـا                حيث يع 
ويأيت التحسني بعد حتديد وحتليل األداء احلايل       . فحسب، بل أيضاً على مستوى تنظيم املؤسسة وأساليبها اإلدارية        

  .٢٣٧للمؤسسة ومعرفة مواقع القصور لتالفيها

                                                 
٢٣٢ SEGOT Jaques, "Assurer le passage à la norme ISO 9001, version 2000", op.cit, P12. 

 .٩٨، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٢٣٣
٢٣٤ CLAUDE YVES Bernard, "Le management par la qualité totale", op.cit, P 46. 

 . ٩٧، مرجع سبق ذكره، ص "تطبيقات على القطاع الصحي:إدارة اجلودة الشاملة" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٢٣٥
 .٥٩، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج" حممد إمساعيل عمر، ٢٣٦

٢٣٧ POTIE M.Christian, "La qualité", op.cit, P 25. 
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  :(LeaderShip)عليا لتزام اإلدارة الا. ٤
إنّ القرارات املتعلّقة باجلودة تعترب من القرارات االستراتيجية، لذا فإنّ التزام اإلدارة العليا يف دعم، تنـشيط،                 "

] يتبين[وتطوير حركة القائمني عليها تعد من املهام األساسية اليت تؤدي بال أدىن شك لنجاح النظام املستهدف، و                
ليا من خالل تعزيز ثقافة اجلودة، دعم وتطوير إمكانيات العمال يف أدائهم، توفري رؤيا استراتيجية               التزام اإلدارة الع  

  .٢٣٨"واضحة املعامل للمنظمة وأهدافها
  

  :التركيز على العمليات. ٥
ميكن الوصول إىل نتائج مرضية عند حتقيق االستخدام الكفء ملوارد ونشاطات اجلودة، لذا جيب التركيز على                

حيث يتم التركيز من خالهلا على ختطيط وحتـسني         . ٢٣٩العمليات، فالتحكّم يف العمليات ضرورة حتمية     حتسني  
اجلودة، وذلك بالتركيز على عمليات التصميم، تنفيذ وحتقيق املنتج، وكذا عمليات الرقابة على مستوى جـودة                

  . ٢٤٠املنتجات واخلدمات املقدمة
  

  :القرارات املبنية على احلقائق. ٦
عترب هذه النقطة من العناصر األساسية يف الفلسفة احلديثة للجودة، شرط تواجد واكتشاف هذه احلقائق، فعدم                ت

دراسة عناصر السوق وحتليلها، وعدم توافر املعلومات الكافية عن رغبات واحتياجات العمالء، سيؤدي إىل وضع               
عاته، لذا يتوجب على املؤسسة وضع اسـتراتيجية        وتطوير تصميم غري سليم للمنتج ال يلبي حاجات العميل وتوقّ         

الختاذ القرارات مبنية على احلقائق الواجب توافرها قبل البدء يف عملية اإلنتاج، وليس علىر ضوء احلقائق املعتمدة                 
كما جيب عليها أيضاً تطوير نظم املعلومات ومجع احلقائق، ألنّ اختاذ القـرار             . ٢٤١على احلدس واخلربة الشخصية   

  .  ٢٤٢ل مشكل ما أو حتسني جمال األداء يتطلّب مجع معلومات وفرية ودقيقة من مصادر متعددةحل
  

٢,٤,٣.I -عوامل جناح وفشل إدارة اجلودة الشاملة   
  : ٢٤٣لتحقيق الريادة يف إدارة اجلودة الشاملة، تعتمد املؤسسة على املبادئ التالية

  . من األهداف االستراتيجية للمؤسسةالتركيز على أمهية البحث والتطوير واعتبارها. ١
  . لتحسني أدائهم(Autoevaluation)ترشيد املديرين للعمال وتلقينهم مبدأ التقومي الذايت . ٢
  .توفري جو مالئم للعمل، والتأكيد على أمهية قيمة العمل اجلماعي بني أفراد املؤسسة. ٣
  . الشاملة، وترسيخها لدى مجيع أفراد املؤسسةربط القيم واملبادئ التنظيمية بعملية إدارة اجلودة. ٤

                                                 
 .١٠٢، مرجع سبق ذكره، ص "جلودة الشاملةإدارة ا" خضري كاظم محود، ٢٣٨

٢٣٩ SEGOT Jaques, "Assurer le passage à la norme ISO 9001, version 2000", op.cit, P18. 
 .١٠٣، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٢٤٠
 .٥٧، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج" حممد إمساعيل عمر، ٢٤١

٢٤٢ http://www.moe.gov.com/moe/bulttin/issue9/QualityMang.htm. 
 .١٢١ -١١٧، مرجع سبق ذكره، ص "تطبيقات على القطاع الصحي:إدارة اجلودة الشاملة" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٢٤٣
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  .تطوير خطة ورؤيا استراتيجية جتسد مفاهيم اجلودة وقيمها، وأهداف حتسني اجلودة. ٥
  . واستخدام معايري األداء(zero error)التركيز على منع حدوث األخطاء من خالل تبني مفهوم . ٦
  . وتعليمهم وتدريبهم دف رفع كفاءام ومهارام املهنيةالتركيز على أمهية االختيار األمثل للعمال،. ٧
  .االهتمام بإدارة التحسني املستمر للعمليات والتخطيط احملكم هلا. ٨
  .دمج اخلطط االستراتيجية والتسويقية وخطط اجلودة يف خطّة واحدة شاملة. ٩

  

  :٢٤٤هم يف حتقيق إدارة اجلودة الشاملة، وهيإضافة إىل العوامل السابقة، منيز جمموعة أخرى من العوامل اليت تسا
  

  :املشاركة والتحفيز. ١"
إنّ إطالق الفعاليات وتشجيع االبتكار واإلبداع وخلق الربامج التطويرية والتحفيزيـة وزرع روح املـشاركة               

     ة والفريق الواحد، يعدة لتعزيز البناء التنظيمي    [الذاتيكيزة األساسيثلى الـيت تـسعى هلـا       وحتقيق األهداف امل  ] الر
  .املؤسسة

  

  :نظام املعلومات والتغذية العكسية. ٢
يعترب من أكثر العوامل اهلادفة لتحقيق جناح املؤسسة، فاختاذ القرارات الصائبة يرتبط بـشكل كـبري بتـوافر                  

  .املعلومات السليمة، كما أن استمرارية التحسني والتطوير يقترن بشكل كبري بتدفّق املعلومات وعودا
  

  :العالقة باملوردين. ٣
يعد دور املوردين ذوي الكفاءات الفاعلة يف توريد املواد باجلودة املطلوبة من الركائز املهمـة يف جنـاح إدارة                   

        .    يف حتقيق منتجات ذات جودة عالية] ذلك أنه يساهم[اجلودة الشاملة، 
  

  :تأكيد اجلودة. ٤
إدارة اجلودة الشاملة، فاعتمادها يتم بدءاً من عملية التصميم، فدقة املواصفات           لتأكيد اجلودة أثر فعال يف جناح       

  .وبالتايل حتقيق جودة املنتج النهائي] اإلنتاج[املعتمدة يف التصميم هلا أثر كبري يف حتقيق جناح دقة املطابقة أثناء 
  

  :املناخ التنظيمي املالئم. ٥
نذ البدء، بإعداد ويئة العمال يف املؤسسة على خمتلف مستويام إعداداً           وذلك من خالل قيام اإلدارة العليا، وم      

نفسياً لقبول وتبني مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة، مما يساهم يف تنشيط أدائهم والتقليص من مقاومتـهم للتغـيري،                  
  .وبالتايل زرع وترسيخ ثقافة اجلودة بني أفراد املؤسسة

   

                                                 
 .١٠٣ -١٠٠، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٢٤٤
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ودة الشاملة تطوير ثقافة اجلودة، ألنها تقوم بغرس ثقافة خدمة العميل سواًء كان             ويتطلب جناح نظام إدارة اجل    
  . ٢٤٥داخلياً أو خارجياً

  

من أحدث معايري اجلودة اليت تسعى إىل نشر ثقافة اجلودة، حيث يعتمد علـى التحليـل                )  سيجما ٦(ويعترب  "
أو املنتجات، دف معاجلتها بشكل     ] العمليات[يف  ] القصور[املتزايد للبيانات واإلحصائيات للتعرف على مواطن       
  .  ٢٤٦"دائم، مما يساهم يف حتقيق أعلى مستوى لضبط اجلودة

  

إىل حتقيق دقة االلتزام مبواصفات اجلودة وجتنب األخطاء يف العمليات، وذلك بـأن             )  سيجما ٦(ودف تقنية   
 تعتمد هذه التقنيـة علـى العنـصر         كما.  عمليات ٣,٤يكون يف كل مليون عملية احتماالت خطأ ال تزيد عن           
  .٢٤٧البشري املتميز للوصول إىل حتسني اجلودة واحملافظة عليها

  

  :٢٤٨ومن بني العوامل اليت تؤدي إىل فشل برنامج إدارة اجلودة الشاملة ما يلي
  

  .حمدودية فهم املديرين ألمهية حتسني اجلودة ومدى ارتباطها بفاعلية املؤسسة وكفاءا. ١
  .وضع سياسة سليمة لربنامج التدريب املرتكز على حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية للعمالعدم . ٢
  .(TQM)عدم وجود قائد قوي يف املؤسسة، والذي له القدرة على توجيه العمال ودعمهم يف تطبيق برنامج . ٣
  .اع على املدى البعيدوضع برامج حمدودة وضيقة األبعاد لتحسني اجلودة، مما يعترض تطور اإلبد. ٤
  .رفض وعدم قبول بعض األفراد يف املؤسسة ملفاهيم ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة. ٥
  .عدم توظيف اخلربات يف عملية التحسني املستمر، مما يؤدي إىل تكرار األخطاء واخنفاض مستوى األداء. ٦
  . وكبري على خلق القيمة املضافة للعمالءعدم التركيز على العمليات األساسية اليت تؤثّر بشكل مباشر. ٧

  

  :٢٤٩ وهي(TQM)باإلضافة إىل العوامل السابقة، منيز جمموعة من العوامل األخرى اليت تؤدي إىل فشل 
  .عدم وجود رؤيا استراتيجية واضحة للجودة الشاملة وللتغيري على مستوى املؤسسة. ٨
  . للعملعدم توفري الوقت الالزم لوضع ختطيط سليم وحمكم. ٩
  .نقص توعية األفراد ونشر ثقافة ومفهوم إدارة اجلودة الشاملة لدى كافة أفراد املؤسسة. ١٠

                                                 
٢٤٥ http://www.parc.edu.eg/esdarat/kadaya_idaria/elgawda_elshamela.html. 
٢٤٦ http://www.ameinfo.cm/arabic/Detailed/14734.html. 

 .١٦٨، مرجع سبق ذكره، ص "مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة: إدارة التميز"  علي السلمي، ٢٤٧
 .١٢٥ -١٢٢، مرجع سبق ذكره، ص "تطبيقات على القطاع الصحي:إدارة اجلودة الشاملة" خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد، ٢٤٨

٢٤٩ http://www.ibn-taymia.edu/quality2.files/frame.htm. 
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٥,٣.I - إدارة اجلودة الشاملة يف ظل التحديات اإلدارية احلديثة، وعالقتها مبعايري األيزو  
١,٥,٣.I -٢٥٠ إدارة اجلودة الشاملة يف ظل التحديات اإلدارية احلديثة  

  .احلديثة اليت تواجهها املؤسسةالتحديات . ١
  :تواجه املؤسسات حالياً حتديات متعددة وخمتلفة، أمهّها ما يلي

تقليص دور الدولة وإعطاء الدور األكرب للقطاع اخلاص يف إدارة الفعاليات االقتصادية مما ساهم يف حتـسني                  �
  .الكفاءة اإلدارية يف اجلهاز احلكومي

رها على زيادة اهتمام املؤسسات بالعمالء وانتقال املنافسة من األسواق احمللية           ، وأث (Globalization)العوملة   �
إىل األسواق العاملية، مما جعل االهتمام باملتغريات العاملية من حتميات بلوغ أعلى درجات اجلودة وضـمان                

  .البقاء يف األسواق
  .ة اإللكترونية وتطوير طرق العمل اإلداريالتحديات املرتبطة بأمتتة العمل اإلداري وترسيخ متطلّبات اإلدار �
التحديات املرتبطة بترسيخ الشفافية يف العمل اإلداري، وهي الوضوح يف القوانني واإلجراءات والـسماح               �

للمعلومات بالتدفّق احلر واالبتعاد عن الغموض والتعتيم والتستر على املشكالت ومواقع القـصور، وكـذا               
  . العمل اإلدارياالبتعاد عن الضبابية يف

التحديات املرتبطة بالتخلّص من مجيع مظاهر الفساد اإلداري دف الوصول إىل مؤسسات متطورة قـادرة                �
  .   على تقدمي خدمات ذات جودة متميزة ترضي العمالء

�           ة واالتصاالت التكنولوجية واملسلّحة  التحديات املرتبطة باستقطاب املوارد البشرية املنخرطة يف عامل املعلوماتي
  .باألمناط اإلدارية احلديثة وذات التفكري اإلبداعي

  

  :تعد العوملة مفهوماً حديثاً ينطوي على عدة جوانب خمتلفة، أمهّها ما يلي: العوملة وإدارة اجلودة الشاملة. ٢
  

  :اجلانب االقتصادي �
وسرعة حركـة رأس املـال، تطـور    من بني املظاهر االقتصادية اليت تتجلّى من خالهلا ظاهرة العوملة حرية  
  .االتصاالت وسهولة املعامالت التجارية، واحتكار النشاط االقتصادي واملايل

  

  

  :اجلانب التكنولوجي �
مع ظهور اإلبداعات التكنولوجية احلديثة كاإلنترنت ووسائل االتصال املتطورة، أصبحت املعلومات تنتقـل     

  .هم يف تسهيل املبادالت واالتصاالتبسرعة فائقة بني خمتلف دول العامل مما سا

                                                 
 .٢٢٩ -٢١٦، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٢٥٠



  ٧٢

  : أدت العوملة إىل ظهور العديد من الظواهر: اجلانب اإلداري �
  . االنتقال من املنافسة احمللية إىل املنافسة العاملية اليت تتميز حبدة املنافسة وببقاء األفضل-
  . تصغري دور الدولة ومنح القطاع اخلاص أمهية أكرب يف النشاط االقتصادي-
  . تفعيل مشاركة القطاعني العام واخلاص، ترشيح الشفافية يف العمل اإلداري وجتنب الضبابية-
  . أمتتة العمليات اإلدارية كاختاذ القرار، حتسني االتصاالت، وترويج املنتجات من خالل شبكة اإلنترنت-
  .دة األداء بغية إرضاء العمالء التأكيد على تفعيل ثورة جودة اخلدمة واإلنتاج من خالل التركيز على جو-
  .     السعي حنو استقطاب املوارد البشرية املؤهلة، املدربة، وذات التفكري اإلبداعي-
  . إعادة هيكلة املؤسسات وتقليص عدد املستويات اإلدارية وإعادة هندسة العمليات-
  . ة انتقاهلا لتسهيل التبادل الدويل االهتمام بالتجارة اإللكترونية اليت تساهم يف توفري املعلومات وسرع-

  

  :ولقد سامهت العوملة يف ترسيخ مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات من خالل ما يلي
االجتاه حنو تقليص حجم األجهزة اإلدارية وإعادة هيكلتها سيساهم يف ترسيخ مفاهيم اجلـودة يف اإلنتـاج                  �

  .واخلدمات املقدمة للعمالء
نافسة احمللية إىل املنافسة العاملية سيدفع املؤسسات إىل تقدمي منتجات ذات جودة عالية لضمان              التحول من امل   �

  .استمرارها يف ظل حدة املنافسة
االجتاه حنو تقوية نظم املساءلة واحملاسبة سوف يساهم يف زيادة الرقابة على مـستوى جـودة املنتجـات                   �

  .اييس العاملية للبقاء يف األسواقواخلدمات، والتزام املؤسسة باملعايري واملق
االجتاه حنو ضرورة ترشيد النفقات وترسيخ الكفاءة يف إدارة األموال لتعزيز املركز املايل للمؤسسة، سيساهم                �

  .يف التحسني املستمر ملستوى جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها
ترونية يف عمل املؤسسة سوف يـساعد هـذه   االجتاه حنو أمتتة العمل اإلداري وضرورة ترسيخ اإلدارة اإللك   �

  .األخرية على تقدمي منتجات خالية من العيوب وبشكل أسرع
ضرورة ترسيخ الشفافية يف العمل اإلداري ومكافحة كافة أشكال الفساد اإلداري تعد املنطلـق األساسـي               �

  .حلركة إدارة اجلودة الشاملة ألنها تؤمن بضرورة وضوح اإلجراءات والتشريعات
استخدام اإلنترنت يف عمليات اإلدارة املختلفة كالتسويق مثالً يساهم يف حتقيق جودة عالية يف خدمة العمالء     �

  .وختفيض مصاريف تسويق املنتجات باملقارنة مبثيلتها يف قنوات التوزيع التقليدية
ة بأمنـاط وأسـاليب اإلدارة      التوجه حنو استقطاب الكفاءات املؤهلة واملنخرطة يف عامل املعلوماتية، واملسلّح          �

  .احلديثة سيساهم بفعالية يف تطوير وإبداع منتجات ذات جودة عالية
التوجه حنو حرية التجارة وإزالة احلواجز اجلمركية بني الدول سيشجع املؤسسات على رفع مستوى جودة                �

  .يساعد على حتقيق رحبية أكربالسلع واخلدمات اليت تقدمها يف ظل املنافسة األجنبية اليت ستواجهها، مما 



  ٧٣

  :تفعيل استخدام التجارة اإللكترونية يساهم يف ترسيخ اجلودة يف نشاط املؤسسة من خالل ما يلي �
  . زيادة املنافسة يف سوق إلكترونية مفتوحة سيؤدي إىل اخنفاض األسعار والتكاليف وحتسني مستوى اجلودة-
  .املمكنة لسهولة وصول املعلومات إىل عدد كبري منهم توزيع اخلدمات للعمالء بأقل التكاليف -
  . التعامل املباشر مع العمالء وبدون إجراءات معقدة مما يساهم يف رفع جودة اخلدمات املقدمة-
  . تساعد يف احلصول على مطالب العمالء وطبيعة السلع واخلدمات اليت يفضلوا-
  . بشكل مباشر يساهم يف تطوير وحتسني السلع واخلدمات حصول املؤسسة على معلومات مرتدة من العمالء-

  

  
٢,٥,٣.I -عالقة إدارة اجلودة الشاملة مبعايري األيزو   
             . معايري األيزو-أوالً 

  

  .تعريف األيزو وتطوره التارخيي. ١
 International Standardisation) هي اختصار لكلمة اهليئة الدولية للمواصـفات القياسـية   (ISO)األيزو 

Organisation) رت هذه اهليئة سلسلة األيزو١٩٨٧ كنموذج للجودة الشاملة سنة ٩٠٠٠، حيث طو.  
  

سلسلة من املواصفات واملقاييس املكتوبة اليت حتدد العناصر الرئيسية لنظـام           : " على أنها  ٩٠٠٠وتعرف األيزو   
  .٢٥١"نّ منتجاا تتوافق أو تفوق حاجات وتوقعات العمالءإدارة اجلودة الذي جيب أن تتبناه املنظمة للتأكد من أ

  

 جمموعة من اخلصائص املفروضة عاملياً للحصول على التأهيل فيما خيص جودة ٩٠٠٠حيث جتمع معايري األيزو     
حيث تعد معايري األيزو عنصراً أساسياً يف تطبيق منظومات إدارة          . ٢٥٢املوارد، السلع، واخلدمات اخلاصة باملؤسسة    

  .  ٢٥٣ودة وضمان استمرارية فعاليات العملاجل
  

 قامساً مشتركاً للجودة املقبولة عاملياً، حيث تثبت شهادة األيزو قدرة املورد علـى        ٩٠٠٠ومتثل مقاييس األيزو    
  . ٢٥٤تقدمي سلع وخدمات تستجيب للمتطلّبات العاملية للجودة

  

نة الفنية التابعة للمنظمة العامليـة للمعـايرة        ، مع ظهور اللج   ١٩٧٩ إىل سنة    ٩٠٠٠وتعود نشأة معايري األيزو     
(ISO/TL١٧٦)٢٥٥ واليت كلّفت بوضع معايري عاملية يف جمال اإلدارة وتأكيد اجلودة.  

                                                 
 .١٤٧و١٣٧، مرجع سبق ذكره، ص "١٠٠١١، ٩٠٠٠جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واأليزو " مسري حممد عبد العزيز، ٢٥١

٢٥٢ GAGNON Dominique, "L'entreprise", op.cit, P 289. 
 .١٧، ص ١٩٩٩، لبنان، ١، إيتراك للنشر، الطبعة"إدارة اجلامعات باجلودة الشاملة" فريد النجار، ٢٥٣
  ،١، الدار العربية للعلوم للنشر، الطبعة"اجلودة العاملية للمطابقة واحلصول على شهادة معايري إدارة ٩٠٠٠دليل األيزو " فرانكلني أوهارا، ٢٥٤

 .١٧، ص ١٩٩٩لبنان، 
٢٥٥ LAMPRECHT James, "ISO 9001 : Commentaires et conseils pratiques, une approche statistiques", op.cit, P 7. 



  ٧٤

 للمجال الصناعي، مث متّ تعديل اسم املواصـفة سـنة   (ISO٩٠٠٠/BS٥٧٥٠)حيث أصدرت املواصفة الربيطانية    
ويتم مراجعة املواصفات القياسية لأليزو دف تكييفها       . ٢٥٦(BS/EN/ISO٩٠٠٠) بإضافة البعد األورويب       ١٩٩٤

  .٢٥٧مع املتغيرات التكنولوجية، تطور األسواق، ومتغيرات اجلودة
  

  .أمهية تطبيق معايري األيزو وجماالت تطبيقه. ٢
ـ                ورد صممت مواصفات األيزو لتستخدم يف تصميم وتطوير نظم إدارة اجلودة، ولألغراض التعاقدية بـني امل

بالتأكد من مطابقة جودة منتجـات املـورد        ) هيئة أو مكتب تسجيل نظم اجلودة     (والزبون، إذ يقوم طرف ثالث      
  . ٢٥٨للمواصفات العاملية للجودة

  

  :٢٥٩وتتضح أمهية تطبيق معايري األيزو يف املؤسسة من خالل ما يلي
  .ظل البيئة التنافسية السائدة حتقيق االستقرار والثبات للمؤسسة واكتساب ثقة املتعاملني معها يف  -
  . زيادة الرحبية وضمان االستمرار من خالل إمكانية دخول األسواق العاملية بقدرة فاعلة وكفاءة عاملية -
  . تشكيل األنظمة الثابتة للجودة يف املؤسسة وإتاحة فرص اعتمادها يف استخدام إدارة اجلودة الشاملة -
  .يلية والعمليات اإلنتاجية مما يساهم يف تقدمي منتجات ذات جودة رفع كفاءة وفاعلية األنشطة التشغ -
  .(Auto-Evaluation) تنمية روح العمل اجلماعي وترسيخ مفهوم الرقابة الذاتية لألداء  -
  . تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة ومنحها فرصة لدخول األسواق اليت تشترط احلصول على شهادة األيزو -

  

 على سلسلة من املعايري على شكل شهادات، لكلّ منـها رقـم             ٩٠٠٠ودة العاملية لأليزو    وتشمل مواصفة اجل  
  :٢٦٠خاص ا، واليت نوضحها من خالل اجلدول التايل

   جماالت تطبيق معايري األيزو- I.٣اجلدول رقم 
  جمال تطبيقها  عنواا  املواصفة

ــزو  األيــ
٩٠٠٠  

  ).تطوير الربجميات اجلاهزة(عات مجيع الصنا  إرشادات الختيار وتطبيق نظام اجلودة

ــزو  األيــ
٩٠٠١  

منوذج لتأكيـد اجلـودة يف التـصميم،        
التطوير، اإلنتـاج، التجهيـز واخلدمـة،       

  .  عنصرا٢٠ًوتشمل 

الشركات اهلندسية واإلنشائية واخلدمية الـيت      
تتضمن عملية التصميم، التطـوير، اإلنتـاج،       

  . التجهيز، وخدمة ما بعد البيع
ــزو  األيــ

٩٠٠٢  
منوذج لتأكيد اجلودة يف اإلنتاج والتجهيز      

  . عنصرا١٨ًوتشمل 
الشركات ذات اإلنتاج املتكرر الـيت تقـوم        

  ).الصناعة الكيميائية(باإلنتاج والتجهيز فقط 

                                                 
 .٩١، ص ، مرجع سبق ذكره"إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو" علي السلمي، ٢٥٦

٢٥٧ SEGOT Jaques, "Assurer le passage à la norme ISO 9001, version 2000", op.cit, P 5. 
 . ١٦٥، مرجع سبق ذكره، ص "١٠٠١١، ٩٠٠٠جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واأليزو " مسري حممد عبد العزيز، ٢٥٨
 .٢٣٣-٢٣٢ ذكره، ص ، مرجع سبق"اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٢٥٩
 .١١٨، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٢٦٠



  ٧٥

  تابع للجدول السابق
ــزو  األيــ

٩٠٠٣  
منوذج لتأكيد اجلودة يف الفحص والتفتيش      

  . عنصرا١٦ًالنهائي للمنتج، وتشمل 
ش الصغرية أو موزعي األجهزة اليت      تناسب الور 

  .تكتفي بفحصها النهائي

ــزو  األيــ
٩٠٠٤  

  .مجيع جماالت الصناعة واخلدمات .   عناصر وإرشادات عامة إلدارة اجلودة

  

  :٢٦١عنصراً) ٢٠(، واليت جتمع بني ٩٠٠٠ويوضح اجلدول التايل شروط املواصفات الدولية لأليزو 
  ٩٠٠٠الدولية لأليزو  شروط املواصفات - I.٤اجلدول رقم 

أيزو  رقم العنصر  عناصر نظام اجلودة التسلسل
٩٠٠١  

أيزو 
٩٠٠٢  

أيزو 
٩٠٠٣  

  *  *  *  ٤,١  مسؤولية اإلدارة  ١
  *  *  *  ٤,٢  نظام اجلودة  ٢
  *  *  *  ٤,٣  مراقبة العقد  ٣
  -  -  *  ٤,٤  ضبط التصميم  ٤
  *  *  *  ٤,٥  ضبط الوثائق واملعلومات  ٥
  -  *  *  ٤,٦  املشتريات  ٦
  *  *  *  ٤,٧  ط املنتج املورد من الزبونضب  ٧
  *  *  *  ٤,٨  متييز املنتج وتتبعه  ٨
  -  *  *  ٤,٩  ضبط العمليات   ٩
  *  *  *  ٤,١٠  التفتيش واالختبار  ١٠
  *  *  *  ٤,١١ ضبط جتهيزات التفتيش والقياس واالختبار  ١١
  *  *  *  ٤,١٢  حالة التفتيش واالختبار  ١٢
  *  *  *  ٤,١٣  ضبط املنتجات غري املطابقة  ١٣
  *  *  *  ٤,١٤  األعمال التصحيحية والوقائية  ١٤
  *  *  *  ٤,١٥  املناولة، التخزين، احلفظ والتسليم   ١٥
  *  *  *  ٤,١٦  ضبط سجالت اجلودة  ١٦
  *  *  *  ٤,١٧  التدقيق الداخلي ألنظمة اجلودة  ١٧
  *  *  *  ٤,١٨  التدريب  ١٨
  -  *  *  ٤,١٩  اخلدمة  ١٩
  *  *  *  ٤,٢٠  األساليب اإلحصائية  ٢٠

  

  :٩٠٠٠التسجيل أو التأهيل للحصول على شهادة األيزو . ٣

                                                 
 .٢٣٥، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة" مأمون الدرادكة، ٢٦١



  ٧٦

 لدى مكتب معتمد ومستقّل، يقوم بالتأكّد مـن أنّ نظـام            ٩٠٠٠يتم التسجيل للحصول على شهادة األيزو       
، وعند حصول املؤسـسة     ٩٠٠٠اجلودة املطبق يف املؤسسة يتوافق مع متطلّبات أحد املواصفات القياسية لأليزو            

  .  ٢٦٢ة ختضع ملراجعات دورية من قبل مكتب التسجيلعلى الشهاد
  :٢٦٣ومن بني الدوافع اليت تفرض على املؤسسة السعي للتأهيل لشهادة األيزو ما يلي

  .  االستجابة لرغبات عمالء مهمني أو هليئة حكومية تشترط يف تعاملها حصول املؤسسة على شهادة األيزو. ١
  .زو مما يزيد من حدة املنافسة ويشكّل خطورة على املؤسسةحصول منافس رئيسي على شهادة األي. ٢
  .   اعتبارها ميزة تنافسية للحصول على حصص سوقية أكرب وغزو أسواق يشترط فيها احلصول على الشهادة. ٣
  

وتعد تكلفة احلصول على شهادة األيزو مرتفعة جداً، إذ تصل إىل مليون فرنك بالنسبة للمؤسسات الـصغرية                 
يف ) ١٩٩٤سـنة   ( طلـب    ٥٠٠٠إىل  ) ١٩٩٠سـنة    (٥٠٠طة، ولقد تزايد عدد التسجيل للتأهيل من        واملتوس
  . ٢٦٤فرنسا

  

 من مؤسسة ألخرى باختالف حالة نظام اجلودة املتبع عند  ٩٠٠٠كما ختتلف مدة احلصول على شهادة األيزو        
يقدر متوسط مدة احلصول على     التقدم للتسجيل، حجم املؤسسة، رغبة اإلدارة يف احلصول على الشهادة، حيث            

  .٢٦٥الشهادة للشركات الكربى اليت تطبق نظاماً فاعالً للجودة خبمسة عشر شهراً
  

  :٢٦٦وتتبع املؤسسة املراحل التالية يف السعي للتأهيل لشهادة األيزو
  .  و وبدوافعها لذلكإعداد محلة إعالمية لتوعية كافة أفراد املؤسسة برغبة هذه األخرية يف التأهيل لشهادة األيز. ١
  .يتخذ ممثّلو اإلدارة العليا مسؤولية بدء برنامج التوعية ودعم برنامج التأهيل لأليزو. ٢
  .تعيني وكالء اإلدارة أو ممثّليها يف برنامج التأهيل لأليزو دف تدعيم تنفيذ الربنامج. ٣
  . من التقدم املستمر والفاعل يف التنفيذوضع عمليات التوثيق ومتابعة وتقييم النظام بشكل مستمر للتأكد. ٤
  .إجراء تقييم رمسي من قبل مكتب التسجيل ملدى تأهيل املؤسسة لنيل شهادة األيزو. ٥

  

  : ٢٦٧ومن املقومات األساسية للنجاح يف احلصول على التأهيل لشهادة األيزو ما يلي
  .   على شهادة األيزو ونشره على مجيع أفراد املؤسسةتوافر االلتزام والقناعة لدى اإلدارة العليا بأمهية احلصول. ١
  .التحفيز على العمل بروح الفريق داخل املؤسسة والسعي إلرضاء العمالء. ٢

                                                 
  .١٦٧، مرجع سبق ذكره، ص"١٠٠١١، ٩٠٠٠جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واأليزو " مسري حممد عبد العزيز، ٢٦٢
 .١٦٧ نفس املرجع السابق، ص ٢٦٣

٢٦٤ DEBRUYNE Michel, "La certification qualité selon les normes ISO", La revue des Sciences de Gestion, 
Direction et Gestion Des Entreprises, N° 194,Avril 2002, P57. 

 . ١٧٠، مرجع سبق ذكره، ص "١٠٠١١، ٩٠٠٠واأليزو جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة " مسري حممد عبد العزيز، ٢٦٥
 .١٨٠ -١٧٨ نفس املرجع السابق، ص ٢٦٦
 .٩٩ -٩٨، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو" علي السلمي، ٢٦٧



  ٧٧

  .وجود ممثّل لإلدارة مسؤول عن نظم اجلودة وعن السعي للحصول على الشهادة واحملافظة على التسجيل. ٣
  .توافق مع املواصفة الدولية ضرورة االلتزام بتطبيق نظام اجلودة الذي ي. ٤
  



  ٧٨

  : عالقة معايري األيزو بإدارة اجلودة الشاملة-ثانياً 
إنّ احلصول على شهادة املطابقة ليس هدفاً يف حد ذاته، وإمنا وسيلة تلجأ إليها املؤسسة لالرتقاء باملستوى العام        

  .٢٦٨م اجلودة الشاملةألدائها، حتقيق رضا العمالء، والتطوير الشامل لتنظيمها تأكيداً ملفهو
  

ومنيز عدة تعاريف إلدارة اجلودة الشاملة بعكس معايري األيزو اليت يتفق على تعريفها، ومن بينها تعريفها على                 
أسلوب لتأكيد الفاعلية والكفاءة القصوى للمنظمة بتطبيق العمليات والنظم اليت تؤدي إىل التفوق ومنـع               : "أنها

  . ٢٦٩" كل نشاط يف املنظمة مرتبط حباجات العمالءاألخطاء، وتأكّد على أنّ
  

تعترب إدارة اجلودة الشاملة مدخالً للتطوير الشامل واملستمر لألداء، حيث تعد مسؤولية مجيع أفراد املؤسـسة،                
ودف إىل حتقيق رضا العمالء، ختفيض التكاليف، ورفع احلصة السوقية من خالل تعميم اجلودة على مجيع مراحل       

  .  غيل بدءاً من التعامل مع املورد ووصوالً إىل التعامل مع العميلالتش
  

 فهي مواصفة حمددة متفق عليها عاملياً، مما يسهل تقييم مدى توافق أداء املؤسسة معهـا، يف                 ٩٠٠٠أما األيزو   
ـ   ) زبون/مورد(حني يصعب ذلك مع إدارة اجلودة الشاملة، حيث ترتكز على العالقة             ة لتوجـه   واليت تعد مكمل

  : ٢٧٠اإلدارة والعمال بإدارة اجلودة الشاملة، وترتبط معايري األيزو بإدارة اجلودة الشاملة من خالل النقاط التالية
   

 من وجهة   (TQM)أنّ املواصفات القياسية لأليزو تعبر عن إدارة اجلودة من وجهة نظر العميل، يف حني تنبع                 �
  .اً لأليزو تذهب ألبعد من توقّعات العمالءنظر املورد، فإدارة اجلودة الشاملة خالف

أنّ تركيز إدارة اجلودة الشاملة على رفع فاعلية وكفاءة عمليات املؤسسة بشكل شامل ومستمر بغية إرضاء                 �
  .العمالء يشكّل نقطة توافق مع مواصفات األيزو

دارة اجلودة ونظم تأكيدها، مما     أنّ تركيز مواصفات األيزو على التوثيق واملراجعة املستمرة يساهم يف حتسني إ            �
  .يزيد من االهتمام بالتطوير املستمر والتشغيل الكامل للنظام

  

 متثّل نظاماً للجودة يقوم على مواصفات موثّقة ويرتكز على أساس مطابقـة             ٩٠٠٠إذن، مواصفات األيزسو    
ل حيث تغطّي وـتم بتحقيـق       هذه املواصفات، يف حني إدارة اجلودة الشاملة متثّل إدارة اجلودة من منظور شام            

  .٢٧١اجلودة يف مجيع جماالت املؤسسة، فهما نظامان متكامالن وليسا متعارضني

                                                 
 .١٧٧ نفس املرجع السابق، ص ٢٦٨
 .١٣٩، مرجع سبق ذكره، ص "١٠٠١١، ٩٠٠٠أليزو جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة وا" مسري حممد عبد العزيز، ٢٦٩
 .١٤٢ -١٤٠ نفس املرجع السابق، ص ٢٧٠

٢٧١ DEBRUYNE Michel, "La certification qualité selon les normes ISO", op.cit, P 68. 
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وميكن توضيح أهم االختالفات بني املواصفات القياسية لأليزو وإدارة اجلودة الشاملة مـن خـالل اجلـدول                 
  :٢٧٢التايل

   األيزو مقارنة بني إدارة اجلودة الشاملة ومعايري- I.٥اجلدول رقم 
  ٩٠٠٠املواصفات القياسية لأليزو   إدارة اجلودة الشاملة

  ليس ضرورياً أن تكون موجهة بالعمالء  موجهة بالعمالء
  قد ال متثل جزءاً متكامالً من استراتيجية املؤسسة  متثل احملور األساسي الستراتيجية املؤسسة
  . التشغيلية للنظام الفينموجهة باإلجراءات  موجهة بفلسفة، أدوات، وأساليب شاملة

التحسني والتطوير املستمر أحد احملاور األساسية يف فلسفة        
  املؤسسة

التحسني والتطوير املستمر غري وارد، فاملعايري حمددة       
  بإجراءات وطرق العمل

تشمل مجيع األقسام، اإلدارات، الوحدات، واملـستويات       
  التنظيمية 

ددة ولـيس   ميكن تطبيقها على أقسام أو إدارات حم      
  بالضرورة على مستوى املنشأة ككل

يتولّى مسؤوليتها كل فرد يف املنشأة وليس إدارة أو قـسم           
  حمدد

  يتولّى مسؤوليتها قسم أو إدارة مراقبة اجلودة 

حتتاج إىل إحداث تغيري شامل يف املفاهيم والنظم ومراحل         
  التشغيل

قد ال تتطلّب إجراء تعديالت جوهرية يف األوضاع        
  احلالية

تبدو وكأنها يف حالة استاتيكية وضمن بيئة ثابتة ال           ٢٧٣تتبىن التغير املستمر ال سيما يف الثقافة التنظيمية
  تتغري

  
إنّ تطبيق اجلودة، أو مبعىن أصح اجلودة الشاملة أصبحت من متطلّبات البقاء يف األسواق العامليـة الـيت                  

ضل، والذي يقدم أفضل وأجود املنتجات واخلدمات، وال تكفـي اجلـودة            تتصف حبدة املنافسة فيها، وببقاء األف     
الشاملة لتحقيق هذا اهلدف، بل جيب على املؤسسة أن تتفوق وتتميز على منافسيها، والذي ال يتحقّـق إالّ مـن                    

  .  خالل امتالكها مليزة تنافسية قوية، وهو موضوع الفصل القادم

                                                 
 . ١٣٩ص ، مرجع سبق ذكره، "١٠٠١١، ٩٠٠٠جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واأليزو " مسري حممد عبد العزيز، ٢٧٢
 .١٠٨، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٢٧٣



  ٨٠

  خـالصة الـفصل األول
  
  

ودة من أهم املتطلبات األساسية اليت تسعى املؤسسات لتحقيقها دف دخول واحتالل مراكز             تعترب اجل 
قوية يف األسواق احمللية والعاملية، وتعرف اجلودة على أا جمموعة اخلصائص واملواصفات يف املنتج أو اخلدمة الـيت                  

  .سةتسعى إىل حتقيق رضا العمالء وبالتايل والئهم حنو منتجات وخدمات املؤس
  

ويفترض على املؤسسة أن حتقق التكامل بني استراتيجية اجلودة واالستراتيجية العامة هلا، وجيب عليها أيضاً               
أن تقوم مبراقبة مستوى اجلودة قبل، أثناء وبعد العمليات اإلنتاجية، ويتوجب عليها مراقبة التكاليف اخلاصة ـذه                 

ساسياً يف حتديد سعر املنتجات واخلدمات، واليت تؤثر سلباً أو إجياباً           العمليات، ألن تكلفة حتقيق اجلودة تعد عامالً أ       
  .على سلوك عمالئها

  
حلقات اجلودة، التحسني   : وتستعمل املؤسسات عدة تقنيات إدارية لتحقيق مستوى عايل من اجلودة، أمهها          

احات، إعادة اهلندسـة، القيـاس      املستمر يف األداء، حتليل العمليات، التشخيص الذايت، حتليل القيمة، أنظمة االقتر          
  .املقارن، اإلدارة باملعرفة واإلدارة باملشروع

  
وتعد إدارة اجلودة الشاملة أهم املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت تساعد املؤسسات على االرتقاء بأدائها وحتقيق               

لى شهادة التأهيـل تعتـرب      التميز يف مستويات جودة منتجاا وخدماا، كما أن تطبيق معايري األيزو واحلصول ع            
مبثابة دليل وضمان للمتعاملني مع هذه املؤسسات على مستوى اجلودة الذي سيحصلون عليه، وتعد هذه الشهادة                

 .من متطلبات دخول األسواق العاملية واليت تعد اجلودة أهم عوامل التنافس فيها



 79

II - بناء وتعزيز امليزة التنافسية 

  :مدخل
يعد بقاء واستمرار املؤسسات يف األسواق أهم األهداف اليت تصبو إليها هذه األخرية، ولتحقيق ذلك تسعى                
كل مؤسسة إىل بناء وامتالك مزايا تنافسية متعددة، حتقق من خالهلا التميز والتفوق على منافسيها لتنال رضـا                  

  .ووفاء عمالئها
  

نتعرض يف هذا الفصل إىل امليزة التنافسية، وذلك انطالقاً من شرح التنافسية وأهم التحديات اليت تواجـه                 و
املؤسسات املعاصرة، وكذا التوجهات احلديثة هلذه األخرية يف املبحث األول، كما نقوم يف هذا املبحث أيضاً                

افسة، واملتمثل يف اإلدارة االستراتيجية، واليت      بالتعرض إىل أهم أسلوب تطبقه هذه املؤسسات ملواجهة حدة املن         
تقوم على أساس حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة لتحديد أوجه القوة والضعف فيها، دف استغالهلا               

  .يف بناء ميزاا التنافسية
  

 حمدداا ومعايري احلكم    ننتقل بعدها إىل شرح مفهوم امليزة التنافسية وأنواعها يف املبحث الثاين، باإلضافة إىل            
  .عليها، وكذا دور سلسلة القيمة يف بناء امليزة، وأهم عوامل جناح بناء امليزة التنافسية

  

أما يف املبحث الثالث نتعرض إىل أهم العناصر اليت ميكن أن تشكل مصدراً لتحقيق امليزة التنافسية، واملتمثلة                 
ري امللموسة، املوارد البشرية والكفاءات، اإلطار الوطين، وأخـرياً         يف اإلدارة االستراتيجية، املوارد امللموسة وغ     

  .اإلبداع واالبتكار
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١.II - التنافسية 

 :متهيد
تواجه املؤسسات احلديثة منافسة شديدة وحادة يف ظل املتغريات العاملية احلالية، مما يدفعنا إىل التساؤل عـن                 

ديثة اليت تسعى املؤسسات إىل تطبيقها دف التصدي إىل         أسباب زيادة حدة هذه املنافسة، وعن التوجهات احل       
 .حدة هذه املنافسة، وآثار هذه األخرية

  

١,١.II - التحديات والتوجهات احلديثة للمؤسسات املعاصرة  

١,١,١.II – التحديات احلديثة اليت تواجهها املؤسسات املعاصرة 
غريات الكبرية اليت يشهدها عاملنا اليوم، واليت أدت        تواجه املنظمات حالياً عدة حتديات نتيجة التطورات والت       

) عن وعـي وإدراك   (كيان اجتماعي منسق بشكل متعمد      : "إىل زيادة حدة املنافسة، وتعرف املنظمة على أا       
) أو أهـداف  (وله حدود متيزه عن بيئته اخلارجية، ويعمل على أساس االستمرار النـسيب لتحقيـق هـدف                 

 :تحديات اليت تواجهها املنظمة حالياً ما يليومن بني ال .١"مشتركة
  

 :٢اليت تقضي بتحرير التجارة اخلارجية عاملياً، واليت من آثارها" اجلات"االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات . ١
 . مليار دوالر٣٥٠زيادة حجم التجارة الدولية وزيادة الطلب اخلارجي املتبادل والذي زاد بنسبة  -
 .و التخصص وفقاً للمزايا التنافسية، مما يستدعي تطوير منتجات ترضي العمالءخلق اجتاه عام حن -
  .اخنفاض األسعار وحتقيق مزايا للمستهلكني، وفتح أسواق جديدة عاملياً لالستجابة لزيادة الطلب -

  

وكـذا حريـة    العوملة اليت ظهرت نتيجة لنمو املنافسة األجنبية يف األسواق احمللية، ندرة املوارد الطبيعية،              . ٢
وانتقلت املنافسة من األسواق احملليـة إىل األسـواق         . ٣التبادل التجاري، إذ أصبح نشاط األعمال أكثر عاملية       

 .٤العاملية، وأصبح انتقال رؤوس األموال، السلع واليد العاملة يتم بطريقة حرة بني الدول
  .٥وير منتجاا ولدخول األسواق الدوليةكما دفعت العوملة املنظمات للجوء إىل التحالفات اإلستراتيجية لتط

  

زيادة االتفاقيات والتكتالت االقتصادية اليت تتجه العديد من الدول حالياً إىل املشاركة فيها لزيادة وتعزيـز     . ٣
  .٦قدراا التنافسية، من بينها السوق األوروبية املوحدة، واليت تضع معايري ومعوقات لدخول أسواقها

                                                 
 .١٢، مرجع سبق ذكره، ص"رة احلديثة ملنظمات األعمالاإلدا"حسن علي علي،  ١
 .١٤٢، مرجع سبق ذكره، ص "مقدمة يف املال واألعمال" حممد صاحل احلناوي وآخرون،  ٢
 .٤٢٩، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال" حسن علي علي،  ٣
 .٣٦٥، ص ٢٠٠١، دار الكتب للنشر، القاهرة، "ة للمنظمات العربيةالتغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسي" أمحد سيد مصطفى،  ٤
 .١٤٣، مرجع سبق ذكره، ص "مقدمة يف املال واألعمال"حممد صاحل احلناوي وآخرون،   ٥
 .١٤٣ نفس املرجع السابق، ص  ٦
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طور التكنولوجي يف أساليب االتصاالت احلديثة، واليت تساهم يف احلصول على املعلومات            تسارع حركة الت  . ٤
بشكل أسرع، خاصة مع ظهور شبكات اإلنترنت واملزايا اليت متنحها كالربيد اإللكتروين الـذي يـساعد يف                 

 .تسهيل عملية االتصال بني األطراف املختلفة رغم بعد املسافات
 مليار أورو سـنة     ٩٣٥تج عن استعمال اإلنترنت يف الواليات املتحدة األمريكية بـ          ويقدر منو االقتصاد النا   "

  .٧"١٩٩٩باملقارنة بسنة  % ٥٦، حيث ارتفع بنسبة  ٢٠٠٠
  

 زيادة قوى العرض والطلب بفعل شدة املنافسة اليت تتزايد مع ظهور املنتجات واخلدمات اجلديدة وزيـادة                 .٥
  .٨متطلبات املستهلك أيضاً

  

رة املستهلك، بفعل زيادة الطاقات اإلنتاجية الناشئة عن التطور التكنولوجي اهلائل، وتعاظم املنافـسة،               سيط .٦
وانتشار حاالت الكساد أو الركود االقتصادي، مما يزيد من حدة التنافس بني املؤسسات للحصول على تعامل                

 .٩املستهلك، وحماولة احلفاظ عليه لضمان بقاء املؤسسة
  .١٠رة تكنولوجيا املعلومات وظهور اإلنترنت يف حتويل العميل احمللي إىل عميل عامليولقد سامهت ثو

  

 الندرة وتكلفة الفرصة البديلة، إذ دف مجيع املؤسسات إىل حتقيق التـوازن بـني إشـباع احتياجـات                   .٧
يرتبط مفهوم الندرة مبا ، و)ندرة عوامل اإلنتاج املختلفة (املستهلكني واالستخدام الرشيد للموارد احملدودة نسبياً       

  .١١يعرف بتكلفة الفرصة البديلة، أي قيمة استخدام أحد املوارد مقارنة بقيمة استخدم البديل املتاح له
  

 من أهم التحديات اليت تواجهها املؤسسة حالياً هو احلصول على اليد العاملة املؤهلة اليت تستطيع أن تساهم                  .٨
  .١٢لى حسن تسيريها ووضع سياسة األجور اليت حتقق رضاهايف تطوير وحتسني أدائها، مع احلرص ع

  

متطلبات اجلودة، اليت يتم مبقتضاها إنتاج السلع واخلدمات وفق مستوى معني ميكن املؤسسة من منافـسة                . ٩
 .١٣املؤسسات األخرى، وذلك من خالل تقدمي منتجات تفوق توقعات العمالء

ها جهاز املواصفات احمللي يف كل دولة إىل معـايري عامليـة            حيث حتولت معايري اجلودة من معايري حملية يضع       
  .١٤للمواصفات  حتددها املنظمة العاملية) املواصفات القياسية لأليزو(
 

                                                 
٧ MALDOROR Davier, ″Réussir sa start-up : après la start-up mania″, ed.Dunod, Paris, 2001, P 5. 

 . ٢٠، ص ٢٠٠١، مكتبة اإلشعاع للنشر، اإلسكندرية، "دراسات يف إدارة األعمال" عبد السالم أبو قحف،  ٨
 .١٠٨، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي،  ٩
 .٣٦٥مرجع سبق ذكره، ص ، "التغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية"  أمحد سيد مصطفى،  ١٠
 .٢٨، مرجع سبق ذكره، ص "مقدمة يف املال واألعمال" حممد صاحل احلناوي وآخرون،  ١١

 . ١٠٩، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات"علي السلمي،  ١٢ 
 .١٤٥، مرجع سبق ذكره، ص "مقدمة يف املال واألعمال" حممد صاحل احلناوي وآخرون،  ١٣
 .٣٦٥، مرجع سبق ذكره، ص "التغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية"أمحد سيد مصطفى،   ١٤



 82

زيادة حدة املنافسة، وذلك من خالل ظهور منافسني جدد باستمرار وانتقال املنافسة من األسواق احمللية               . ١٠
  .١٥إىل األسواق العاملية

وتدور املنافـسة   . ١٦]"املؤسسة[ املنافسة يف الواقع اجلديد دوراً خطرياً يف تصعيب مهمة           إذ أصبحت تلعب  "
 .١٧السعر، اجلودة واخلدمة، التجديد واالبتكار: حول أحد العناصر األساسية التالية

 .ولقد أدى تظافر هذه التحديات إىل جلوء املؤسسات لتطبيق بعض التوجهات بغرض ضمان استمراريتها
 

٢,١,١.II - التوجهات احلديثة اليت تسعى املؤسسات لتطبيقها 
لقد أدت التحديات اليت تواجهها املؤسسات حالياً إىل تبين هذه األخرية للتوجهات احلديثة اليت تـساهم يف                 

  :١٨حتقيق أهداف هذه املؤسسات، نذكر من بينها
 

اصة باملؤسسات اليت تنتج نفس املنتج أو        االهتمام باجلودة الشاملة، اليت دف إىل مواجهة حدة املنافسة اخل          .١
 .منتجات بديلة له، وحتقيق منتجات ذات جودة تليب احتياجات العمالء وتفوق توقعام

 العمل على إسعاد العميل، حيث أصبح جمرد إرضاء العمالء هدفاً غري كاف لكي يعرب عن جناح املنظمات                  .٢
 ذو جودة عالية وسعر مناسب فحسب، ولكن يف خدمات          يف مواجهة املنافسة، فاملستهلك ال يرغب يف منتج       

 .أفضل ويف قيمة أفضل ملا يدفعه من نقود، مما يتطلب خلق قيمة أعلى مما يتوقعه العميل
 العمل على إرضاء كافة األطراف ذات العالقة، إذ مل يعد اهتمام املؤسسة يقتصر على املستهلكني فحسب                 .٣
 املستفيدين من التعامل مع املؤسسة واملتأثرين بـسياساا وأنـشطتها،    ولكن على كافة  -بالرغم من أمهيتهم  –

   .كالعمال، املسامهني، املوردين، الوسطاء، اتمع واحلكومة
 االهتمام بتحقيق رفاهية اتمع والعمل على تقدمي األفضل للمستهلك واتمع على حـد الـسواء، مـع                  .٤

  .ق منتجات ال تؤثر ال على البيئة وال على صحة اإلنساناحملافظة على البيئة من التلوث، وذلك خبل
 االجتاه حنو تطبيق التكنولوجيات العالية واملتقدمة، واليت دف إىل زيادة جودة املنتجات النهائيـة ورفـع                 .٥

 .إنتاجية وأداء املؤسسات، مما حيسن ويدعم املزايا التنافسية اليت تتمتع ا مقارنة باملنافسني
إىل صناعة اخلدمات، إذ تزايد مؤخراً االهتمام بقطاع اخلدمات كمحـور أساسـي يف تـشكيل                 التحول   .٦

  .القطاعات االقتصادية املختلفة وكمورد هام لدخل الدولة
إن من أهم التوجهات احلديثة للمنظمات االهتمام باألطراف ذات العالقة، فمن هم؟ وكيف يتأثر نـشاط                

  املؤسسات م؟

                                                 
 .١٥، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال" حسن علي علي،  ١٥
 .١٠٧، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي،  ١٦
 .٢٨، مرجع سبق ذكره، ص "مقدمة يف املال واألعمال"احلناوي وآخرون،  حممد صاحل  ١٧
 .٤٠ ص – ٣٨ نفس املرجع السابق، ص  ١٨
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٣,١,١.II – املختلفة املؤثرة على قطاع األعمالاألطراف  
  :١٩تتأثر املؤسسات حالياً ببعض اموعات اليت هلا عالقة بشكل أو بآخر بأداء وبنشاط املؤسسة، واملتمثلة يف

 

 املسامهني، الذين تعتمد املؤسسة عليهم لدعم ومتويل نشاطها، باإلضافة إىل املنشآت املالية اليت تسعى إليها                .١
 .اهم كل هؤالء يف عملية اختاذ القراراتأحياناً، ويس

املسريين، الذين يسهرون على محاية مصاحل املسامهني وحتقيق األهداف اليت يصبون إليها، وذلك بتوجيـه               . ٢
 .العمال وتسيري أدائهم

م  العمال، إذ يعتربون أهم مورد تعتمد عليه املؤسسة لتحقيق الريادة، لذا على هذه األخرية ضمان االستخدا                .٣
 .األمثل هلم، وذلك جبذب العمال املؤهلني، حتفيزهم، كسب ثقتهم وتوظيفهم مبا خيدم أهداف املؤسسة

 املستهلكني، الذين يعتربون مركز اهتمام املؤسسة، حيث تسعى هذه األخرية إىل تلبية حاجـام ـدف                 .٤
عظيم أرباحها، ويؤثر املستهلك    كسب رضاهم وثقتهم يف املنتجات واخلدمات اليت تقدمها هلم، مما يساهم يف ت            

 .على نشاط املؤسسة من خالل متطلباته اخلاصة بالسعر، اجلودة واخلدمات املصاحبة لتقدمي املنتج
 املوردين، فخلق املنتجات واخلدمات مبستوى اجلودة الذي يرضي العمالء ويواجه منافسة املنتجات األخرى      .٥

نتاج اليت يتم استخدامها يف العملية اإلنتاجية، واليت يتم شـراؤها           يتوقف على جودة املواد األولية، وعوامل اإل      
 .من قبل املوردين، مما يستدعي حسن اختيارهم

 احلكومة واهلياكل التابعة هلا، واليت تؤثر على نشاط املؤسسة من خالل وضع القواعد وسن القوانني لتنظيم                 .٦
ون حتقيق أهداف هذه األخـرية، كفـرض الـضرائب          اال االقتصادي ووضع القيود والعوائق اليت حتول د       

والرسوم اجلمركية واستخدام األدوات املالية والنقدية، مما قد يؤثر سلباً أو إجياباً على أسعار منتجات وخدمات                
 .املؤسسة، وذلك يؤثر على قدرا التنافسية

  

  ر التنافسية، فما هي؟لقد أدت التحديات اليت تواجهها املؤسسات والتوجهات احلديثة هلا إىل ظهو
  
 ٢,١.II – مفاهيم عامة حول التنافسية 

١,٢,١.II – مفهوم التنافسية وكيفية ظهورها 
 .مفهوم التنافسية .١

لقد أدى حترير التجارة الدولية وفتح األسواق أمام املنتجات األجنبية إىل جعل التنافسية أمراً حتميـاً أمـام                  
  .افسية التحدي الرئيسي الذي تواجهه املؤسسات املعاصرةمراكز اإلنتاج واخلدمات، إذ تعترب التن

  

                                                 
١٩  GAGNON Dominique et autres , ″L’Entreprise″, op.cit, P 287-288. 
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فأهم ما مييز النشاط االقتصادي يف الوقت احلاضر هو وقوعها حتت هاجس التنافس على الصعيد العـاملي،                 
  .٢٠خاصة مع تالشي احلواجز اجلمركية وظهور متطلبات اجلودة العاملية

  

ت والضغوط وكافة الفعاليـات اإلداريـة والتـسويقية         اجلهود واإلجراءات واالبتكارا  "ويقصد بالتنافسية   
واإلنتاجية واالبتكارية والتطويرية اليت متارسها املنظمات من أجل احلصول على شرحية أكرب ورقعة أكثر اتساعاً               

  .٢١"يف األسواق اليت تم ا
 

نصيب الشركة مـن    القدرة على مواجهة القوى املضادة يف األسواق واليت تقلل من           : "كما تعرف على أا   
  .٢٢"السوق احمللي أو العاملي، ويترتب عن التنافسية الوصول إىل مركز تنافسي ما

  

القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق األهداف من رحبية ومنو واستقرار            : "وتعرف أيضاً على أا   
سني املراكز التنافسية بشكل    وتوسع وابتكار وجتديد، وتسعى الشركات ورجال األعمال بصفة مستمرة إىل حت          

 .٢٣"دوري نظراً الستمرار تأثري املتغريات العاملية واحمللية
  

أما املنافسة فتعرف على أا تعدد املسوقني وتنافسهم لكسب عميل باالعتماد على أساليب خمتلفة كاألسعار               
  .٢٤واجلودة واخلدمة بعد البيع وغريها

  

 بل تكون أيضاً بني األفراد داخل املؤسسة الواحدة، وذلك ـدف            وال تتم املنافسة بني املؤسسات فحسب،     
 .٢٥حتقيق أفضل أداء وزيادة اإلنتاجية وحتقيق أهداف املؤسسة

  

وتلعب املنافسة حالياً دوراً أساسياً، فالبقاء للدولة املتميزة وللمؤسـسات املتميـزة، واملـديرين والعمـال                
  . ٢٦املتميزين

                                                 
٢٠ http://www.mafhoum.com/press2/comp76.htm 

 .١٠١، ص ٢٠٠١، دار غريب للنشر، القاهرة، "جيةإدارة املوارد البشرية االستراتي" علي السلمي،  ٢١
 .١٢٣، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل تكاملي جترييب: إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا" فريد راغب النجار،  ٢٢
، ٢٠٠٠،اإلسكندرية، ،مؤسسة شباب اجلامعة للنشر"آليات الشركات لتحسني املراكز التنافسية: املنافسة والترويج التطبيقي" فريد النجار،  ٢٣
 .١٠ص
 .٢٠، مرجع سبق ذكره، ص "آليات الشركات لتحسني املراكز التنافسية: املنافسة والترويج التطبيقي" فريد النجار،  ٢٤
 .٢٣٩، ص ١٩٩٨، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "إدارة األعمال" حممد فريد الصحن وعيد حممد املصري،  ٢٥
 .٦٣٨، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "املبادئ واملهارات: اإلدارة" أمحد ماهر،  ٢٦
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ملستوى احمللي والعاملي، حيث أصبح الدخول لألسواق الدولية ضرورة حتمية على           وقد تزايدت املنافسة على ا    
 .٢٧املؤسسات أن تسعى إىل حتقيقها

  

وترتبط التنافسية بعوامل أساسية تتعلق باإلنتاجية، األسعار، واجلودة، إال أن متطلبات املنافسة احلالية أدت إىل   
مها للحفاظ على مكانتـها االقتـصادية يف األسـواق          ظهور معايري وشروط جديدة ينبغي على الدول احترا       

  .٢٨اخلارجية
  

 :٢٩وتدور التنافسية بني املؤسسات على أحد العناصر التالية
  . حتديد أسعار مناسبة ملنتجام بالنسبة للمستهلكني مقارنة مبنافسيهم مما يساعد على احلفاظ على عمالئها-
 .باإلضافة إىل اخلدمات املرافقة هلذه املنتجات أو اخلدمات تقدمي أفضل مستوى جودة ملنتجاا وخدماا -
 . التجديد واالبتكار يف املنتجات دف إشباع احتياجات املستهلكني وخلق فرص جديدة لالستثمار-

  

 :٣٠وتتميز التنافسية باخلصائص التالية
  . التحول من امليزة النسبية إىل امليزة التنافسية-
 .لظاهرة الرواج والكساد سرعة االنتشار اجلغرايف -
  . التحول من املنافسة احمللية إىل املنافسة العاملية-
 . اتساع انتشار التحالفات االستراتيجية-

  

وتنشأ التنافسية من خالل تطوير املنتجات واخلدمات اجلديدة، فبمجرد قيام مؤسسة ما بإطالق منتج جديد               
 .٣١ مما يشكل خطراً حقيقياً عليهايف السوق، تتسابق املؤسسات األخرى إىل حماكاا،

  

  :٣٢ومن بني األسباب اليت جعلت التنافسية الركن األساسي يف نظام األعمال املعاصر 
  .ضخامة وتعدد الفرص يف السوق العاملي بعد حترير التجارة العاملية ووضع اتفاقية اجلات -
ية نتيجة تطـور أسـاليب      وفرة املعلومات عن األسواق العاملية وسهولة متابعة املتغريات الدول         -

  .االتصال
  .سهولة االتصال بني خمتلف املؤسسات وفروعها ووحداا عرب شبكات اإلنترنت واألنترانت -
  .زيادة نشاطات البحث والتطوير وتسارع عمليات اإلبداع واالبتكار -

                                                 
 .٤١١، ص ٢٠٠٢، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "التخطيط االستراتيجي والعوملة" نادية العارف،  ٢٧

٢٨ http://www.escwa.org.lb/arabic/information/press/escwa/2003/oct/21_3.html 
 .٢٩-٢٨، مرجع سبق ذكره، ص "مقدمة يف املال واألعمال"وي وآخرون،  حممد صاحل احلنا ٢٩
 .٢٠، مرجع سبق ذكره، ص "دراسات يف إدارة األعمال" عبد السالم أبو قحف،  ٣٠

٣١ MANBORGNE Renée, ″Les opportunités de croissance″, ed.d’Organisations, Paris, 1999, P 48. 
 .١٠٣-١٠٢، مرجع سبق ذكره، ص "البشرية االستراتيجيةإدارة املوارد " علي السلمي،   ٣٢
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الذي انفتحت أمامه فرص االختيار واملفاضلة بـني بـدائل          ) الزبون(زيادة قوة ونفوذ العميل      -
  .تعددةم
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 :٣٣وتتحقق التنافسية من خالل العناصر التالية
التحكم يف عناصر التكاليف، إدارة الوقت، االبتكار والتجديد والتطوير، تطويع العلوم والتكنولوجيا، إدارة             
اجلودة الشاملة وتأكيد اجلودة، إرضاء العمالء احلاليني والبحث عن آخرين جدد،الترويج واإلعالن والعالقات             

 .مة، التحسينات املستمرة، التدريب املكثف، واخلدمات ما بعد البيعالعا
  

 :٣٤كما تؤدي التنافسية إىل ظهور النتائج التالية
 . تطوير املنتجات واخلدمات وختفيض التكاليف الكلية واألسعار-
 . زيادة احلصة السوقية للمؤسسة، وحتسني املركز التنافسي هلا-
  .ل زيادة املبيعات، واخنفاض فترة استرداد رأس املال حتسني رحبية املؤسسة من خال-
  

إذن، متثل التنافسية حتٍد متزايد اخلطورة والذي يتطلب من املؤسسات املعاصرة مراجعة شـاملة ألوضـاعها                
التنظيمية وقدراا اإلنتاجية وأساليبها التسويقية وتفعيل استثمار ما متلكه من موارد دف بناء وتنمية قـدراا                

  .٣٥نافسية مبا يتالئم مع متطلبات املنافسةالت
 

 :٣٦كيفية تطور التنافسية. ٢
لقد عرفت فترة السبعينات أزمتني بتروليتني واليت تلتها فترات من الكساد متيزت مبعدالت تضخم عاليـة يف                 

و تقـسيم   الدول الصناعية وكذا ظهور منافسة حقيقية من قبل املنتجات اليابانية، مما أدى إىل ظهور االجتاه حن               
املنشآت الكبرية إىل وحدات استراتيجية صغرية تقوم باستباق التغريات يف البيئة اخلاصة ا والتعامـل معهـا                 

ولقد أصبح عامل األعمال يتصف حالياً بالتغري والتطور املستمر والسريع، مما مينح الفرص للمؤسسات              . بفاعلية
 .يت تتعامل معها ببطءاليت تكون مستعدة هلا، وتشكل ديداً على تلك ال

  

إذ أصبحت األسواق تزدحم باملؤسسات واملنافسة حتتد وتتزايد، وزادت سرعة منو وتطور املؤسسات، ممـا               
أدى إىل ظهور ما يدعى بالتنافسية، وهو االنتقال من املنافسة الوطنية والدولية إىل املنافسة العاملية، واليت تشكل                 

والطريقة الوحيدة لتحقيـق  . يف كيفية البقاء يف األسواق الوطنية والدوليةحتٍد جديد بالنسبة للمؤسسات يتمثل   
، مبعىن أن تكون املؤسسة قادرة على وضع وحتديد توجه عام وواضح، مـع              "املرونة االستراتيجية "ذلك هي   

 .القدرة على التكيف مع تطور احتياجات العمالء والتهديدات والفرص اليت تظهر يف السوق التنافسية
 

                                                 
 .١٠، مرجع سبق ذكره، ص "آليات الشركات لتحسني املراكز التنافسية: املنافسة والترويج التطبيقي" فريد النجار،  ٣٣
 .١٢٤، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل تكاملي جترييب: إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا" فريد راغب النجار،  ٣٤
 .٩٧، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة املوارد البشرية االستراتيجية" علي السلمي،  ٣٥

٣٦  GLASS Neil, ″Management : Les 10 défis″, op.cit, P 9 et 11. 
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٢,٢,١.II – أهداف وأنواع التنافسية  
 .أهداف التنافسية. ١

  :٣٧دف التنافسية إىل حتقيق عدة أهداف، أمهها
  

مبعىن أن حتقق املؤسسة نشاطها وأعماهلا بأقل مستوى ممكن من التكاليف           حتقيق درجة عالية من الكفاية     �
  .سسات األكثر كفاءةفالتنافسية تساهم يف بقاء املؤ. ويف ظل التطور التكنولوجي املسموح به

 من خالل التركيز على حتقيق اإلبداعات التكنولوجية واالبتكارات، :املستمر لألداء التطور والتحسني �
 .واليت تكون تكلفتها مرتفعة نسبياً، إال أا صعبة احملاكاة من قبل املؤسسات املنافسة

على واألكثر تطوراً من تعظيم      إذ تتمكن املؤسسات ذات الكفاءة األ      :احلصول على منط مفيد لألرباح     �
  . أرباحها، فاألرباح تعد مكافأة املؤسسة عن متيزها وتفوقها يف أدائها

  

 :أنواع املنافسة. ٢
  :٣٨ميكن التمييز بني أربعة أنواع أساسية للمنافسة، تتمثل يف

 

ي يتحدد  ترتكز على افتراض أن كل مؤسسة غري قادرة على حتديد سعر السوق، والذ            : املنافسة الكاملة  �
 .وفق قانون العرض والطلب، مثل سوق الثياب الرجالية حيث تقدم احملالت التجارية نفس املنتج تقريباً

 يتم هذا النوع من املنافسة يف ظل سوق تضم عدداً قليالً من املؤسسات اليت تقدم                :املنافسة االحتكارية  �
 .تجارية، مثل سوق حافظات األطفالمنتجات خمتلفة تعوض بعضها البعض، وتتميز كل منها بعالمتها ال

أو مـتغري   ) البترول مثالً ( يتصف هذا النوع بعدد ضئيل من أكرب املنتجني ملنتج متجانس            :احتكار القلة  �
 .، ويتم حتديد األسعار باالتفاق بني هذه املؤسسات لتجنب حرب األسعار)السيارات(

حتكارية تشغل وحدها السوق ككـل ملنـتج         يعترب حالة لغياب املنافسة، فاملؤسسة اال      :االحتكار التام  �
 .واحد مثل الكهرباء والغاز، خدمات الربيد، وذا متلك سلطة كبرية لتحديد سعر املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها

  

 ٣,٢,١.II – ااملرتكزات األساسية للتنافسية، ومعوقا 
 :املرتكزات األساسية للتنافسية. ١

 :٣٩ أساسية، تتمثل يفترتكز التنافسية على سبعة عناصر

                                                 
 .١٣٢-١٣٠، ص ٢٠٠٠، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، "إقتصاديات األعمال" صالح الشنواين،  ٣٧

٣٨ GAGNON Dominique et autres , ″L’Entreprise″, op.cit, P33-34.  
٣٩  D’AVENI Richard, , ″Hyper Compétition″, op.cit, P263-265. 
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 . حتقيق وتعظيم رضا كافة األطراف املعنية، من خالل تقدمي منتجات وخدمات متميزة مقارنة باملنافسني-
 . حتديد االحتياجات احلالية واملستقبلية للعميل ومن مث تلبيتها بطريقة أفضل من املنافسني-
 .لك قبل أن يسبقها إليها املنافسون السرعة يف اقتناص فرصة حتقيق مزايا تنافسية جديدة، وذ-
 . القدرة على مفاجئة وإار اآلخرين من خالل خلق ميزة تنافسية جديدة-
 . استخدام سلسلة من التكتيكات والطرق خللق ميزة تنافسية مؤقتة مما يغري يف قواعد لعبة املنافسة-
 .طيل ردود أفعال املنافسني اإلعالن عن األفعال االستراتيجية املرغوب اختاذها مما يسمح بتع-
 . تنظيم خطوات متتابعة ومتناسقة للتطور االستراتيجي مما يسمح خبلق فرص تسويقية جديدة أكرب-

  

 :معوقات التنافسية. ٢
 :٤٠ومن بني املعوقات اليت تضعف من دور التنافسية

 . ضعف اهلياكل التنظيمية يف اتمع-
 .تصاالت اإلدارية اخنفاض مستوى املورد البشري وختلف اال-
 . غياب قاعدة البيانات ومنظومة املعلومات اإلدارية-
 . غياب حرية املديرين واملسريين-
 . غياب روح الفريق وحلقات اجلودة-
 . تدهور املناخ التنظيمي والسلوك التنظيمي الفعال-
 . غياب األداء األفضل للعمليات-
 .البيئية الفشل يف قياس الفرص والتعرف على التهديدات -

  

 وملواجهة حدة املنافسة احلالية اجتهت املؤسسات إىل تطبيق اإلدارة االستراتيجية، فما هي اإلدارة االستراتيجية؟
  
  

٣,١.II – اإلدارة االستراتيجية 

١,٣,١.II – مفهوم اإلدارة االستراتيجية، أمهيتها وتطورها 
 .مفهوم اإلدارة االستراتيجية. ١

ية األداة الرئيسية اليت تتسلح ا املؤسسات احلالية ملواجهة حدة املنافسة الـسائدة يف              تعد اإلدارة االستراتيج  
 .األسواق التنافسية احلديثة، وقبل التعرض إىل اإلدارة االستراتيجية جيب أوالً تعريف اإلستراتيجية

                                                 
، ١٩٩٩، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية، "مفاتيح التنافسية والتنمية املتواصلة: إدارة األعمال االقتصادية والعاملية" فريد النجار،  ٤٠
 .٢١ص
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 :تعريف اإلستراتيجية
 (Objectives) وأهدافها (Mission ) هي اخلطة الرئيسية الشاملة اليت حتدد كيف حتقق املنشأة غرضها"

  .٤١"من خالل تنظيم ما تتمتع به من مزايا وتدنية ما تعانيه من مساوئ
خطة موحدة ومتكاملة وشاملة تربط بني املزايـا التنافـسية للمؤسـسة والتحـديات         "وتعترب االستراتيجية   

  .٤٢"البيئية
 خدمة اتمع، وحتقيق ميزة تنافسية باملقارنـة        وينطوي مصطلح االستراتيجية على مسؤولية اإلدارة العليا يف       
  .٤٣باملنافسني، وجعل املؤسسة أكثر قدرة على التميز واالستمرار

  

 :تعريف اإلدارة االستراتيجية
هي األسلوب اإلداري املتميز الذي ينظر إىل املنشأة يف كليتها نظرة شاملة يف حماولة تعظيم امليزة التنافـسية                  "

(Competitive Advantage)٤٤" اليت تسمح بالتفوق يف السوق واحتالل مركز تنافسي قوي. 
جمموعة القرارات والتصرفات اخلاصة بتكوين وتنفيذ االستراتيجيات املصممة إلجناز         : "كما تعرف على أا   

  .٤٥"أهداف املؤسسة
كـوين  سلسلة متصلة من القرارات والتـصرفات الـيت تـؤدي إىل تنميـة أو ت              : "وتعرف أيضاً على أا   

  .٤٦"وصنع القرارات االستراتيجية…استراتيجيات فعالة تساعد يف تكوين أهداف املنظمة/استراتيجية
وقد أصبح الدخول إىل األسواق العاملية من احلتميات والتوجهات احلديثة اليت ال ميكن للمؤسسات التغاضي               

داً، مما يفرض عليها حتمية وضـع       عنها، كما أن الفرص والتهديدات اليت تواجهها هذه املؤسسات تزداد تعقي          
  .وتطوير استراتيجية مالئمة ومناسبة متكنها من مواجهة كافة هذه املتغريات

  

 .٤٧أمهية اإلدارة االستراتيجية. ٢
إن أمهية اإلدارة االستراتيجية ال تتجلى فقط يف استجابتها للتحديات اليت تواجه املؤسسات حالياً، بل أيـضاً               

ملة الختاذ قرارات استراتيجية مستقبلية تعكس أفـضل البـدائل واخليـارات املتاحـة              باعتبارها منظومة متكا  
للمؤسسة، واليت تساهم أيضاً يف تطبيق أنظمة فعالة لتحفيز العمال والتنسيق بينهم وتشجيعهم علـى الـتعلم                 

 .واستخدام األساليب اإلدارية احلديثة، كاإلدارة باألهداف واالستعانة بتكنولوجيا املعلومات

                                                 
 . ١٣١، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي،  ٤١
 .١٥٦، ص ٢٠٠٤، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "سياسات واستراتيجيات األعمال" عبد السالم أبو قحف،  ٤٢
 .٣٢٠، ص ٢٠٠٥، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "نظريات ومناذج وتطبيقات: إدارة األعمال" ثابت عبد الرمحان إدريس،  ٤٣
 .١٣١، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي،  ٤٤
 . ٢٣، ص ٢٠٠٣، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، "تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس: اإلدارة االستراتيجية" نبيل مرسي خليل،  ٤٥
 .٦٤، ص ٢٠٠٢، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، "رة األزماتاإلدارة االستراتيجية وإدا" عبد السالم أبو قحف،  ٤٦
 .٤٣٣، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال" حسن علي علي،  ٤٧
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 :وتتجلى أمهية اإلدارة االستراتيجية من خالل األوجه التالية
 . تنمية القدرة على التفكري االستراتيجي اخلالق لدى املدراء-" 
 .  حتديد اخلصائص األساسية اليت متيز املؤسسة عن منافسيها يف نفس هيكل الصناعة-  
 .مرة  متنح املؤسسة إمكانية امتالك ميزة تنافسية مؤكدة ومست-  
 .  حتديد املنتجات واألسواق اليت سوف تتعامل معها املؤسسة واألسواق اليت جيب الدخول فيها مستقبالً-  
 .  ختصيص املوارد املتاحة لالستخدامات البديلة وزيادة الكفاءة والفعالية-  
  ". ؤسسة  حتقيق التكامل والتنسيق بني البنية التنظيمية ووحدات األعمال االستراتيجية للم-  

  

  :٤٨كما متنح اإلدارة االستراتيجية للمؤسسة املزايا التالية
  .التكيف مع البيئة مبا ينطوي عليه ذلك من تنمية الفرص وتفادي التهديدات -
  .االستخدام األمثل للقدرات الذاتية سواء مادية، مالية أو بشرية -
  .حتقيق مزايا تنافسية فيم يتعلق باملنتج، السعر أو اجلودة -

  

 :طور مفهوم اإلدارة االستراتيجيةت. ٣
لقد أدى تعقد البيئة احمليطة باملؤسسات إىل ضرورة تطور األساليب اإلدارية من األسـلوب التقليـدي إىل                 
اإلدارة االستراتيجية، واليت تؤكد على ضرورة بناء وحدات لإلدارة االستراتيجية داخل املؤسسة دف إجنـاز               

 .٤٩البحث والتطوير، التصدير وغريهااألعمال األساسية مثل اجلودة، 
 :٥٠وميكن حتديد املراحل األساسية اليت تطور من خالهلا مفهوم اإلدارة االستراتيجية فيما يلي

  

 واليت تعين فن احلرب، واستعماله (Strategia)إىل األصل اإلغريقي " االستراتيجية" تعود جذور مصطلح
 . تعين مهارة اإلدارة والتخطيطكما. يعين فن اإلدارة أو القيادة يف اإلدارة

  

 على أمهية (Newman)  ، عندما أكد ١٩٥١ولقد بدأ تطبيق مفهوم االستراتيجية يف ميدان األعمال سنة 
 أي حتليل عناصر القـوة      (SWOT)كما مت استخدام حتليل     . االستراتيجية يف التخطيط للمشروع االقتصادي    
جية املالئمة اليت تسمح باستغالل الفرص ومواجهة التهديدات        والضعف والتهديدات والفرص الختاذ االستراتي    

 "مجاعـة بوسـنت االستـشارية     "مث ظهرت يف الثمانينات مناذج حتليل حمفظة األعمال، يف مقدمتـها            . البيئية
(BCG)   ومنوذج(Mckinsey)    وكذا منوذج (Porter)،)      ًوقـد قـام    ). واليت سنتعرض هلـا الحقـا

(Porter)     املؤثرة يف هيكل املنافسة ورحبيتها، كما قام بتكوين االستراتيجيات التنافسية          بوضع القوى اخلمس
 .اليت تسعى إىل حتقيق ميزة تنافسية مؤكدة ومتواصلة

                                                 
 .١، ص ٢٠٠٤، ٣، مبيك للنشر، الطبعة "التخطيط االستراتيجي والتفكري اإلبداعي: منهج اإلدارة العليا" عبد الرمحان توفيق،  ٤٨
 .١٨٤، مرجع سبق ذكره، ص "مفاتيح التنافسية والتنمية املتواصلة: إدارة األعمال االقتصادية والعاملية"،  فريد النجار ٤٩
 .٤٣٨-٤٣٤، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال" حسن علي علي،  ٥٠
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ومع بداية التسعينات ظهرت مفاهيم جديدة، كمفهوم الكفاءات احملورية واملنافسة على القدرات ومـدخل              
على املهارات واملوارد التنظيميـة باعتبارهـا جـوهر امليـزة           املوارد، وأصبحت استراتيجيات األعمال تركز      

  .ومن بني األساليب املتطورة يف اإلدارة اليت ظهرت اهلندرة وإدارة اجلودة الشاملة والقياس املقارن. التنافسية
 

٢,٣,١.II – ٥١أساسيات اإلدارة االستراتيجية ودوافع استخدامها 
 أساسيات اإلدارة االستراتيجية. ١

 :اإلدارة االستراتيجية على األساسيات التاليةترتكز 
  

 ).قابلة للتعديل( أهداف واضحة، معقولة ومرنة -" 
 . سياسات واضحة، معقولة، متناسبة مع الواقع ومرنة-   
 . هيكل تنظيمي عملي، واقعي، بسيط ومرن-   
 . قواعد ونظم وإجراءات مدروسة، خمططة، مربجمة وقابلة للتعديل-   
  .يتمتعون بالصفات والقدرات املناسبة لطبيعة العمل، وعلى استعداد لقبول التغيري.. اد  أفر-   
 . صالحيات حمددة جيداً، وموزعة بني األفراد مبا يتناسب ومسؤوليام مع حتديد معايري احملاسبة واملسائلة-   
  .  وتعقدها نظم وإجراءات ومعايري الختاذ القرارات تتناسب مع درجة أمهية املشاكل-   
  . نظم الستثمار وتنمية طاقات املوارد البشرية، وتوجيه العالقات الوظيفية حبيث تتناسب مع الظروف-   
 . معلومات متدفقة ونظم وقنوات لالتصال الفعال-   
 . حسن اختيار وتوظيف التجهيزات واملعدات املادية، لتحقيق أقصى عائد ممكن يف ظل الظروف السائدة-   
 .لتقنيات واألساليب التكنولوجية املناسبة ا-   
  ". االستيعاب والتفاعل مع املتغريات البيئية ووضع رؤية مستقبلية واضحة-   

  

 .الدوافع األساسية للتوجه حنو اإلدارة االستراتيجية. ٢
  :ميكن حصر أهم الدوافع اليت تؤدي إىل استخدام اإلدارة االستراتيجية فيما يلي

 القوة األساسية احملركة حنو استعمال اإلدارة االستراتيجية اليت حتكم على كفاءة ما             إذ تعد : املنافسة �
ذلك أن اإلدارة االسـتراتيجية     . تقوم به اإلدارة من أنشطة ومدى تناسبها مع متطلبات البيئة وحتدياا          

  .السوقتساعد املؤسسة على أن تضع لنفسها استراتيجية تنافسية متكنها من بلوغ مركز تنافسي يف 

                                                 
 .١٣١-١٢١، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي،  ٥١
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  :  اليت سامهت يف بناء إدارة جديدة قائمة على أسس ومفاهيم اإلدارة االستراتيجية،أمهها: قوى التغيري �
، تكنولوجيا  (Computerization)، ثورة احلاسب اآليل     (Globalization)التوجه حنو العاملية    

كـة املـوارد   ، حر(Total Quality)، حركة اجلودة الشاملة (Informatization)املعلومات 
  .(Human Ressources Movement)البشرية 

  

 .األساليب املستخدمة يف اإلدارة االستراتيجية ملواجهة التنافسية. ٣
  :ترتكز اإلدارة االستراتيجية على جمموعة من األساليب للتصدي للمنافسة الشرسة، أمهها

  

  :املنافسة على الوقت �
ة واإلدارية الالزمة ملمارسة نشاط املؤسسة وحتقيق خمرجاا، مما         أي تقليص الوقت اخلاص بالعمليات اإلنتاجي     

 .يعين الوصول إىل املستهلك قبل املنافسني، وذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات واحلاسبات اآللية
 :املنافسة على اإلمكانيات والقدرات املتكاملة �

هلا بشكل متكامل وتوظفها توظيفاً أمثـل       حيث ترصد اإلدارة إمكانياا وقدراا ومن مث تعمل على استغال         
  .لتحقيق التفوق والتميز على املنافسني

 :املنافسة بتخفيض النفقات واألموال املعطلة يف املخزون �
وذلك بواسطة إعداد نظم متفوقة لترتيب التعامل مع املوردين حيث يتم تغذية األسواق مبتطلباـا بـشكل                 

 .ر، مما يسمح بعدم جتميد األموال يف خمزون سلعي غري مستعملفوري، يقلّص املخزون إىل مستوى الصف
 :تكوين عالقات وطيدة وإجيابية مع املوردين �

وذلك دف ضمان تدفق احتياجات الشركة من املواد واملستلزمات وتأمني وصوهلا يف األوقـات املناسـبة                
 .بالكميات الصحيحة وباجلودة املطلوبة

 :ضمان عالقات إجيابية مع العمالء �
سواء كان ذلك يف السوق احمللية أو األجنبية دف تصريف املنتجات بأسلوب منظم يسمح بتدفق الـسيولة                 

 .إىل الشركة وخيفض من أعباء متويل وإدارة املخزون من السلع النهائية
 :استخدام األساليب التكنولوجية املتطورة �

إلنتاج واملنتجات متنح لإلدارة ميزات متعددة،      فاالستخدام األمثل للتكنولوجيات احلديثة وحسن توظيفها يف ا       
  .أمهها ختفيض الوقت، التكلفة واليد العاملة الالزمة لألداء، وخلق فرص لتطوير منتجات جديدة
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٣,٣,١.II – النموذج العام لإلدارة االستراتيجية 
بيق االستراتيجية، مث   تتضمن عملية اإلدارة االستراتيجية ثالث مراحل أساسية، وهي صياغة االستراتيجية، تط          

  :٥٢ويوضح الشكل التايل النموذج العام لإلدارة االستراتيجية. التقومي واملراقبة
  

   النموذج العام لإلدارة االستراتيجية– II.١الشكل رقم 
  

   MISSIONالتوجه االستراتيجي للمؤسسة   
            
   األهداف االستراتيجية للمؤسسة  
            
            
األهداف   

 التسويقية
األهداف  

 اإلنتاجية
   األهداف املالية 

            
األهداف    

 التطويرية
األهداف   

 اإلنسانية
   

             
            
   اإلستراتيجيات  
            
   اخلطط والربامج واملوازنات  
            
   اإلجراءات التنفيذية  
            
   )التطبيق(األداء   
            

ت 
قيود وحمددا

 /
حتليل املناخ الداخلي

 /
ت وموارد

إمكانيا
 

   املتابعة والتقييم  

ص
فر

 /
حتليل املناخ اخلارجي

 /
خماطر

 

املؤسسة أن تقوم أوالً بعملية استكشاف أو مسح بيئي،         قبل املباشرة مبراحل اإلدارة االستراتيجية جيب على        
وذلك بواسطة احلصول على املعلومات اخلاصة بالبيئة الداخلية واخلارجيـة للمؤسـسة، ومـن مث حتديـد                 

  . ٥٣االستراتيجيات املناسبة

                                                 
 .١٤٥ نفس املرجع السابق، ص  ٥٢
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 :صياغة االستراتيجية. ١
ر البيئية يف ضوء نقاط القـوة  يقصد ا عملية وضع خطط طويلة املدى للتعامل بفاعلية مع الفرص واملخاط        

  . ٥٤والضعف اخلاصة باملؤسسة
وتدعى هذه املرحلة بالتخطيط االستراتيجي، إذ دف إىل وضع رؤية مستقبلية حول الفرص التـسويقية               
العاملية واحمللية، واملخاطر املتوقعة، ومن مث بناء استراتيجيات للتعامل مع املستقبل ولتحقيق األهداف الطويلـة               

  . ٥٥ وكذا مواجهة املنافسةاألجل،
  

التبصر بالشكل املثايل للمؤسسة يف املستقبل والكـشف عـن          : "ويعرف التخطيط االستراتيجي على أنه    
  .٥٦"توجهاا، مسارها، رسالتها، أهدافها، وختيل جمال األعمال الذي ستعمل فيه] مع حتديد[مستقبلها، 

رص والتهديدات اليت تواجه املؤسسة، واليت تـساعدها        ويعترب التخطيط االستراتيجي طريقة للتعامل مع الف      
  .٥٧على لبناء ركيزة متينة لتحقيق امليزة التنافسية

  

ويهتم التخطيط االستراتيجي بالتغريات اليت حتدث يف القدرات واملهام واالجتاهات االستراتيجية، و فـرص        
ركّز التخطيط االستراتيجي علـى     التحرك إىل أسواق جديدة، وكذا تعزيز عمليات البحث والتطوير، كما ي          

بيئة السوق اليت تواجه املؤسسة، وذلك ألمهية الفهم العميق لبيئة السوق، خاصة املنافسني والعمالء، ـدف                
  . ٥٨احلصول على نظرة فاحصة للظروف احلالية وتنمية القدرة على التكيف والتعامل مع هذه الظروف

  

  :ةوتتضمن هذه املرحلة حتديد العناصر التالي

 أو التوجه االستراتيجي للمؤسسة، والذي يعين الغرض الذي أنشأت ألجله، والـذي مـن               :املهمة �
  .٥٩أهدافها، فمثالً مهمة شركة الطريان هي تقدمي خدمة النقل السريع واآلمن خالله ميكنها الوفاء بباقي

                                                                                                                                                         
 .٣٢، مرجع سبق ذكره، ص "تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس: اإلدارة االستراتيجية" نبيل مرسي خليل،   ٥٣
 .٣٦، ص١٩٩٠حممود عبد احلميد مرسي، معهد اإلدارة العامة للنشر، السعودية، : ، ترمجة"اإلدارة االستراتيجية" توماس وهلني ودافيد هنجر،  ٥٤
 .١٨١، مرجع سبق ذكره، ص "مفاتيح التنافسية والتنمية املتواصلة: إدارة األعمال االقتصادية والعاملية" فريد النجار،  ٥٥

 .  ٩-٨، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣، الدار اجلامعية للنشر،  اإلسكندرية، "اإلدارة االستراتيجية" نادية العارف،  ٥٦ 
 .٩-٨، ص ٢٠٠٣، مبيك للنشر، القاهرة، )"أفكار عاملية معاصرة(ملهارات واملمارسات ا: التفكري االستراتيجي" عبد الرمحان توفيق،  ٥٧
 .٢٦، ص ٢٠٠٢، الدار اجلامعية للنشر، "منهج تطبيقي: التفكري االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية" مجال الدين حممد املرسي وآخرون،  ٥٨
 .١٧٥مرجع سبق ذكره، ص ، "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي،  ٥٩
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 إذ يفضل أن تكون كمية      حتدد املهمة أبعاد األهداف اليت ختتارها اإلدارة العليا لتحقيقها،        : األهداف �
 .٦٠قدر اإلمكان، وجيب أن يؤدي حتقيق األهداف إىل حتقيق مهمة املؤسسة

تعترب خطة شاملة حتدد كيفية حتقيق املؤسسة ملهمتها وأهدافها، وتتضمن األسـواق            : اإلستراتيجية �
  .٦١اليت ترغب أن تنافس فيها، ختصيص املوارد، حتديد املزايا اليت ستعتمدها

تنبثق السياسات من االستراتيجية كخطوط عامة الختاذ القرارات، حيث تـساهم يف             :السياسات �
 .٦٢عملية اختاذ القرار اليت يقوم ا األفراد داخل املؤسسة

  

 :تنفيذ االستراتيجية. ٢
ونعـين بتطبيـق    . ٦٣جيب أن ختتار املؤسسة األسلوب املناسب لتطبيق كل استراتيجية من االستراتيجيات          

وتتم هذه املرحلة من خالل     . ٦٤جمموع العمليات الالزمة لوضع اخلطط االستراتيجية حيز التنفيذ       االستراتيجية  
 .٦٥حتديد برامج العمل، امليزانيات، واإلجراءات التنفيذية

  

 :٦٦التقومي والرقابة. ٣
تـصحيحية  وذلك مبراقبة نتائج أداء املؤسسة، مث مقارنة األداء الفعلي باألداء املرتقب، الختاذ اإلجراءات ال             
  .الالزمة حلل املشاكل، وحتديد نقاط الضعف يف اخلطط االستراتيجية اليت مت تنفيذها دف معاجلتها

  .إن من أهم الركائز اليت تعتمد عليها اإلدارة االستراتيجية حتليل البيئة اخلارجية والداخلية اخلاصة باملؤسسة
  
  

٤,١.II - حتليل ودراسة بيئة املؤسسة 

١,٤,١.II – هيم عامة حول بيئة املؤسسةمفا 
 :تعريف البيئة .١

جمموعة املتغريات أو القيود أو املواقف أو الظروف اليت هي مبنأى عن رقابة             : "أاب (Tomson)يعرفها  
  .٦٧"املنظمة، وبالتايل جيب على اإلدارة أن توجه جهودها إلدارة البيئة واملنشأة معاً

                                                 
 .٣٧، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة االستراتيجية" توماس وهلني ودافيد هنجر،  ٦٠
 .١٨٦-١٨٥، ص ٢٠٠٠، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "اإلدارة املعاصرة" علي شريف،  ٦١
 .٣٨، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة االستراتيجية" توماس وهلني ودافيد هنجر،  ٦٢
 .١٨٦، مرجع سبق ذكره، ص "مفاتيح التنافسية والتنمية املتواصلة: إدارة األعمال االقتصادية والعاملية"ريد النجار،  ف ٦٣
 .١٨٧، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة املعاصرة" علي شريف،  ٦٤
 .٣٩، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة االستراتيجية" توماس وهلني ودافيد هنجر،  ٦٥
 .٤٠ق، ص نفس املرجع الساب ٦٦
 .١٥١،ص ٢٠٠٠، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية،"أساسيات اإلدارة وبيئة األعمال" عبد الغفار حنفي ورمسية قرياقص،  ٦٧
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 :أمهية دراسة البيئة . ٢
 :٦٨راسة البيئة من خالل األوجه التاليةتتجلى أمهية د

تعترب البيئة سوق لبيع السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة لعمالئها، ويف نفس الوقت سـوق                -
 .لشراء عوامل اإلنتاج الالزمة ملزاولة نشاط املؤسسة

االقتـصادية، الـسياسية    (تعمل املؤسسات يف ظل جمموعة من القيود أو املـتغريات البيئيـة              -
 .، كالتغري يف أسعار املواد األولية، أو حتول طلب املستهلك من سلعة لسلعة أخرى)جتماعيةواال

 .كل مؤسسة تعترب نظام مفتوح يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها -
ممارسة أو تنفيذ الوظائف واملهام اإلدارية داخل املؤسسات باختالف أنواعها يتم علـى ضـوء                -

 . مدخالت وخمرجات املؤسسةاملتغريات والقيود البيئية املؤثرة على
مدى القدرة النسبية للمؤسسة على التكيف مع املتغريات البيئية املختلفة، وحتقيق أهدافها، وذلك        -

 .باستغالل نقاط القوة لديها واقتناص الفرص وجتنب املخاطر والتهديدات البيئية
  

  .٦٩العالقة بني البيئة واملؤسسة. ٣
  :ساسية الالزمة ملزاولة هذه األخرية لنشاطها، واملتمثلة يفتقدم البيئة للمؤسسة املقومات األ

  .اخلدمات، كالكهرباء، الصرف الصحي، املياه والطرق العامة -
  .اإلمدادات واملواد األولية والوسائل الالزمة للعمليات اإلنتاجية -
 . األموال الالزمة لتمويل نشاطات املؤسسة -
  .ورد الرئيسي للمؤسسةاليد العاملة املؤهلة واليت متثل حالياً امل -
  .الوسائل واألساليب التكنولوجية املتطورة اليت تتالئم مع استعماالت املؤسسة -
  .األسواق اليت ستوزع وستصرف فيها املؤسسة منتجاا وخدماا -

  

  :وميكن حصر جمال تأثري املؤسسة على بيئتها يف األوجه التالية
  . دف تلبية احتياجام ورغبام السلع واخلدمات اليت تقدمها ألفراد اتمع -
  . فرص العمل اليت متنحها وبالتايل دورها يف ختفيض نسبة البطالة -
  . تأمني مستوى معيشي مناسب لألفراد من خالل األجور واخلدمات االجتماعية اليت متنحها -
  . حتقيق الفرد لذاته من خالل توليه ألعمال تتحدى قدراته وتدفعه إىل إثبات وجوده -

  

                                                 
 .١٥٦-١٥٢ نفس املرجع السابق، ص  ٦٨
 .١٥٩-١٥٨، ص "أساسيات اإلدارة وبيئة األعمال" عبد الغفار حنفي ورمسية قرياقص،  ٦٩
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٢,٤,١.II – دراسة وحتليل بيئة املؤسسة  
تعمل املؤسسة حالياً يف ظل بيئة ديناميكية تتسم بالتغري املستمر يف عناصرها، مما يدفعها إىل القيام بتحليـل                  

  :٧٠بيئتها بشكل مستمر لرصد الفرص والتهديدات الكامنة فيها، ويوضح الشكل التايل عناصر هذه البيئة
  بيئة األعمال متغريات – II.٢الشكل رقم 

 البيئة الكلية للمؤسسة
 بيئة الصناعة
 البيئة التنافسية
 الشراء والتخزين

ت
غريا
املت

 
دية
صا
القت
ا

ون 
زع
املو

 

الء
عم
ال

عية 
تما
الج
ت ا
غريا
املت

 

ويق
تس
ال

 

اج املنظمة
إلنت
ا

 

 األفراد التمويل

 

ون
رد
املو

ت  املؤسسات املالية املنافسون 
 ذا
ت
هليئا
ا

القة
الع

 

 

 

سية
سيا
ت ال

غريا
املت

 املتغريات التكنولوجية املتغريات الدولية 

عام
ي ال
لرأ
ا

 

  
  

  .حتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة. ١
إن االهتمام بدراسة عوامل البيئة اخلارجية أمر ال مفر منه عند وضع االستراتيجية املناسبة للمؤسسة، ذلك                

 الفرص اليت ميكن للمؤسسة اقتناصها واملخاطر واملعوقات اليت جيب على املؤسسة جتنبها             أا تؤدي إىل معرفة   
  .أو معاجلتها، وتنقسم البيئة اخلارجية للمؤسسة إىل بيئة عامة وبيئة خاصة

  

  :٧١ البيئة العامة-أ 
  :تنقسم إىليقصد ا العوامل اليت تؤثر على كافة املؤسسات ويف نفس الوقت ال ختضع لسيطرة املؤسسة، و

 ومتثل يف اخلصائص االجتماعية والنفسية كاالجتاهات والقـيم واملعتقـدات           : العوامل االجتماعية  �
  .السائدة يف اتمع احمليط باملؤسسة

 متمثلة يف الدخل الوطين والفردي، اجتاهات األسعار، التطور التكنولـوجي،           :العوامل االقتصادية   �
  .دي للمؤسسات، اهليكل االقتصادي، نظم التصدير واالستريادمدى تدخل الدولة يف النشاط االقتصا

                                                 
 .١٠٧، مرجع سبق ذكره، ص "مقدمة يف املال واألعمال"وآخرون،  حممد صاحل احلناوي  ٧٠
-١١٢، ص ١٩٩٩، جمموعة النيل العربية للنشر، القاهرة، "٢١اإلدارة االستراتيجية ملواجهة حتديات القرن " عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  ٧١

١١٥. 
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 من أمهها منط السلطة السياسي وتأثريها على املؤسسات، الـوعي الـسياسي             :العوامل السياسية   �
  .والدميوقراطي ومدى حرية الرأي العام، درجة االستقرار السياسي ومدى رضا أفراد اتمع

ها القوانني والتشريعات اليت حتكم نوع وأعمال املؤسسة، قوانني          أمه :العوامل التشريعية والقانونية    �
  .العمل والتأمينات، قوانني الضرائب واجلمارك

 من أمهها مستوى األمية، نظم التعليم الرمسـي، أجهـزة التـدريب             :العوامل الثقافية والتعليمية    �
  . العامة لألفراداخلارجية، أجهزة اإلعالم ودورها يف نشر املعلومات وكذا مستوى الثقافة

 من أمهها مستوى التكنولوجيا املتاح، املوارد واإلمكانيات املتاحة، املهارات          :العوامل التكنولوجية   �
  .البشرية الواجب توافرها، ومالئمة التكنولوجيا ملتطلبات البيئة

  

  : حتليل البيئة اخلاصة للمؤسسة-ب 
  .يئة التنافسيةوتتكون البيئة اخلاصة للمؤسسة من بيئة الصناعة والب

  

  :٧٢بيئة الصناعة �
ينطلق حتليل بيئة الصناعة من تفهم املتطلبات األساسية للعرض والطلب، واليت تؤثر بدورها على حتديد هيكل        

  :الصناعة واالستراتيجيات املتخذة، وبالتايل تؤثر على أداء الصناعة ككل، واليت تتجلى فيما يلي
  

يف قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه وختضع له املؤسسة، من أمهها           الظروف واملتطلبات األساسية السائدة      -
  .قوى العرض والطلب، مرونة الطلب، التطور التكنولوجي، معدل منو األعمال

هيكل الصناعة الذي يؤثر على املؤسسة وعلى استراتيجياا من خالل عدة عوامل، أمهها عدد املنتجني                -
  .خلروج من الصناعة، هيكل التكلفة، وإمكانية التكامل الرأسيودرجة متايز املنتجات، عوائق الدخول وا

هيكل املنافسة، واليت تتخذ عدة أشكال، تتمثل يف االحتكار التام، احتكار القلة، املنافسة االحتكاريـة،                -
  .واملنافسة الكاملة، وعلى املؤسسة أن تدرس هيكل املنافسة لتحدد االستراتيجيات الواجب اتباعها

  

  :سةبيئة املناف �
  :٧٣ مخس قوى رئيسية تؤثر على بيئة التنافس واملوضحة يف الشكل التايل(Porter)حدد 

  

                                                 
 .١٢٩-١٢١ق ذكره، ص ، مرجع سب"مقدمة يف املال واألعمال" حممد صاحل احلناوي وآخرون،  ٧٢

٧٣ PORTER Michael,  ″Choix Strategiques et Concurrence : Techniques d’analyse des secteurs et de la 
concurrence dans l’industrie″, ed.Economica, Paris, 1982, P 4. 
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  (Porter) قوى التنافس اخلمسة لـ – II.٣الشكل رقم 
  

   الداخلني اجلدد واحملتملني  
                         ديدات الداخلني اجلدد                      

 ردوناملو
املنافسني املباشرين يف نفس   قوة املفاوضة

  القطاع
 )شدة املزامحة بني املؤسسات(

   قوة املفاوضة
 الزبائن

                         ديدات املنتجات البديلة  
   املنتجات البديلة  

  

  :٧٤ يف الشكل السابق يف(Porter)تتمثل القوى اخلمس اليت جسدها 
  

 والذي يؤدي إىل زيادة الرغبة يف احليازة علـى حـصة         : منافسني جدد يف قطاع الصناعة     التهديد بدخول .١
سوقية أكرب وحجم مالئم من املوارد، مما يشكل ديداً للمؤسسات القائمة، ويتوقف هذا التهديد على وجود                

  .عوائق لدخول الصناعة، مثل اقتصاديات احلجم، متييز املنتج، متطلبات رأس املال الضخمة
 ومن أهم العوامل املؤثرة على شدة املنافسة بني املنافسني احلـاليني            :املنافسني املباشرين يف قطاع الصناعة    . ٢

  .عدد املنافسني، معدل منو الصناعة، خصائص السلعة أو اخلدمة، حجم التكاليف الثابتة
خمتلفة عـن مـا تقدمـه        وهي تلك السلع واخلدمات اليت تبدو        :ديدات املنتجات أو اخلدمات البديلة    . ٣

  .املؤسسة ولكنها تشبع نفس احلاجات، وبالتايل تشكل ديداً على احلصة السوقية للمؤسسة
 إذ يؤثر املشترون على الصناعة من خالل قدرم على ختفـيض            :قوة املشترين أو العمالء على املساومة     . ٤

  .األسعار واملساومة على جودة أعلى أو املزيد من اخلدمات
 ويؤثر املوردون على الصناعة من خالل قدرم على رفع األسعار أو ختفيض             : املوردين على املساومة   قوة. ٥

  .جودة السلع أو اخلدمات املشتراة
 ومتثل القوة السادسة، حيث تضم مجاعات املصاحل من البيئـة           :القوة النسبية ألصحاب املصاحل اآلخرين    . ٦

  . احلكومة، املمولني، وأصحاب األسهماخلاصة للمؤسسة، واملتمثلة يف النقابات،
  

تقوم املؤسسة بدراسة البيئة اخلارجية دف معرفة وحتديد الفرص والتهديدات، ويتمثل عامل الفرص مبزيج              
من الظروف البيئية إذا ما تكاملت مع أهداف املؤسسة ستحقق عائداً كبرياً، أما التهديدات فتمثـل احتمـال                  

  .٧٥ؤسسة وعدم توازا وإمكانية زواهلا حىتحصول حدث يؤثر على اختالل امل

                                                 
 .١٦٢-١٥٨، مرجع سبق ذكره، ص "التخطيط االستراتيجي والعوملة" نادية العارف،  ٧٤
 .١٣، ص ١٩٩٨، دار صفاء للنشر، األردن، "مدخل استراتيجي: إدارة البقاء" هشام الغريري،  ٧٥
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  .حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة. ٢
تم املؤسسات بتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية دف حتديد نقاط القوة والضعف اليت يتسم ا كـل                 

  .٧٦ا االستراتيجية على اختاذ قرارا- باالستعانة بنتائج حتليل العوامل اخلارجية -عامل منها، واليت تساهم 
  

قدرة املؤسسة على جماة التحديات اليت تواجهها كقيود بيئية، أما عامل الضعف فنعين به          "ونعين بعامل القوة    
تراجع املؤسسة يف قدرا وعجزها عن الصمود أمام القيود البيئية والتحديات اليت تواجهها واليت ختلق لـديها                 

  :٧٨ويوضح اجلدول التايل هذه املتغريات. ٧٧"دم بقائهاحالة اختالل وعدم توازن يؤديان إىل ع
  

  عوامل ومتغريات البيئة الداخلية - II.١اجلدول رقم 
  

 املتغريات العوامل

 التسويق. ١

  نصيب املؤسسة من احلصة السوقية احلالية -
  حبوث التسويق ومزيج املنتجات -
  وضعية املنتجات يف دورة حياة املنتج -
  ئيسية يف حتقيق املبيعات واألرباحمدى االعتماد على منتجات ر -
  )قنوات ومنافذ التوزيع(شبكة التوزيع  -
 )اإلعالن، البيع الشخصي، العالقات العامة(الترويج  -

 اإلنتاج. ٢

  حجم، نوع، موقع، وعمر املصانع ومواقع العمل املتاحة -
  )التخصص، ومدى عصرية طرق اإلنتاج(اآلالت  -
  نظم الرقابة على اإلنتاج -
  اج الثابتة واملتغرية ومستويااتكاليف اإلنت -
 املواد ومدى سهولة احلصول عليها -

 التمويل. ٣

  هيكل األصول احلايل والتدفق النقدي وحجم السيولة املتاحة -
  هيكل رأس املال وحقوق امللكية -
  ..)العائد على االستثمار واملبيعات(الرحبية  -
  اإلجراءات اخلاصة باإلدارة املالية -
 االعتماد على الغري يف عمليات التمويلهيكل املديونية ومدى  -

                                                 
 .١٣١، مرجع سبق ذكره، ص "٢١اإلدارة االستراتيجية ملواجهة حتديات القرن " عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  ٧٦
 . ١١، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل استراتيجي: إدارة البقاء"هشام الغريري،  ٧٧
 .١٣٣، مرجع سبق ذكره، ص "٢١اإلدارة االستراتيجية ملواجهة حتديات القرن " عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  ٧٨
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  تابع للجدول السابق

 األفراد. ٤

  )الطلب والعرض على األفراد بالكم والنوع(ختطيط القوى العاملة  -
  نقابات العمال واالحتادات -
  مستويات األجور، املرتبات واحلوافز واملكافآت -
 الظروف املادية واملعنوية للعمل -

اهليكل التنظيمي. ٥
  سبة اهليكل التنظيمي ودراسة عالقته املتشابكةمدى منا -
  مستويات التنظيم ومكانة كل منها -
 قيم وأخالقيات واجتاهات اإلدارة العليا -

  
بعد حتليل األنشطة جيب إجراء مقارنة بني األداء الفعلي للمؤسسة واألداء املخطط له، باإلضافة إىل مقارنتـه                 

اطات املؤسسة، مما يساعد هذه األخرية على حتديد نقـاط قوـا            بأداء املؤسسات املثيلة اليت متارس نفس نش      
  .وضعفها، وبالتايل االستراتيجيات املالئمة الواجب اتباعها

  

إن حتديد البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة ميكن هذه األخرية من حتديد الفرص ونقاط القوة اليت سـتقوم                 
عف اليت تشكل خطراً عليها، وكذا وضـع االسـتراتيجيات   باستثمارها يف ظل القيود، التهديدات ونقاط الض     

التنافسية اليت من خالهلا ستواجه حدة املنافسة الكامنة يف قطاع نشاطها، واليت ستمكنها من خلق وبناء ميزات                 
  تنافسية قوية ودائمة، فما هي هذه االستراتيجيات؟

  
  

٥,١.II – اإلستراتيجيات التنافسية  

١,٥,١.II – يجيات املؤسسةأنواع استرات  
تركز االستراتيجيات اليت تضعها املؤسسات على حتسني الوضع التنافسي ملنتجاا وخدماا داخـل قطـاع               

القتال مع كافة املنافـسني لتحقيـق ميـزة         (الصناعة، وتنقسم هذه االستراتيجيات إىل استراتيجيات تنافسية        
 منافسني لتحقيق ميزة تنافسية تتفوق ا على بـاقي          العمل مع أحد أو عدة    (، أو استراتيجيات تعاونية     )تنافسية
  .، أو تكون تنافسية تعاونية يف نفس الوقت)املنافسني
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  .االستراتيجيات التنافسية .١
إن للمنافسة اليت تواجهها  املؤسسة دوراً هاماً يف التأثري على قدرا على حتقيق أهدافها، مما يتطلب ضرورة                  

وقفهم التنافسي واستراتيجيام التنافسية لتتمكن هذه املؤسـسة مـن حتديـد      التعرف على املنافسني وحتليل م    
  .٧٩االستراتيجية اليت ستتبعها

  

  :٨٠ ثالث أنواع رئيسية لالستراتيجيات التنافسية واليت نوضحها من خالل الشكل التايل(Porter)حدد 
  

  (Porter) االستراتيجيات التنافسية حسب – II.٤الشكل رقم 
 افسيةامليزة التن  
 التمييز التكلفة األقل  

سوق مستهدف 
 واسع

 استراتيجية التمييز استراتيجية الريادة يف التكلفة

سي
ناف
 الت
اق
نط
ال

 استراتيجية التركيزسوق مستهدف ضيق

  
  :٨١يتضح من خالل الشكل أن االستراتيجيات التنافسية تنقسم إىل

  :(Cost leadership)إستراتيجية الريادة يف التكلفة  �
واليت تعتمد على التكلفة املنخفضة، إذ تسمح للمؤسسة بوضع أسعار بيع أقل مقارنة باملنافـسني، وتكـون               
موجهة إىل أسواق مستهدفة كبرية، مما يؤدي إىل زيادة حجم مبيعاا وحصتها السوقية، وتتطلـب أسـاليب                 

  .ستمرة للتكلفة دف تقليصهاوأدوات حمكمة تتعلق بالتسهيالت البيعية ذات الكفاءة العالية ومالحقة م
  

  :(Differentiation)إستراتيجية التمييز  �
وهي موجهة لسوق كبرية احلجم، تعتمد على حتقيق سلع وخدمات متميزة وذات مكانة خاصـة مقارنـة                 
باملؤسسات املنافسة، وقد يكون هذا التمييز على أساس اجلودة، العالمة، أو اخلدمة، وترتكز هذه االستراتيجية               

ى االبتكار والتطوير يف املنتج أو اخلدمة، ويعد والء العمالء للمنتجات املميزة اليت تقدمها املؤسـسة رغـم                  عل
  .تكاليفها العالية من أحد احلواجز األساسية لدخول املنافسني اجلدد يف جمال صناعة املؤسسة

                                                 
النظرية والتطبيق، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ) االستراتيجيات-املفاهيم: (التسويق" عصام الدين أمني أبو علفة،  ٧٩

 .٤٢٣، ص ٢٠٠٣
٨٠ PORTER Michael,  ″Choix Strategiques et Concurrence : Techniques d’analyse des secteurs et de la 
concurrence dans l’industrie″, op.cit, P 42.  

 .٢٠٤، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة املعاصرة" علي شريف،  ٨١



 104

  :(Focus)إستراتيجية التركيز  �
والتركيز ) قطاع حمدود من السوق املستهدف    (لسوق املستهدفة   دف هذه االستراتيجية إىل التحديد الدقيق ل      

الكامل عليها، وذلك بدالً من التعامل مع السوق ككل، إذ تسعى املؤسسات إىل االستفادة من ميزة تنافسية يف         
قطاع السوق املستهدف بواسطة تقدمي منتجات ذات أسعار وتكلفة أقل من املنافسني، أو منتجات متميزة من                

  .ودة، املواصفات أو خدمة العمالءحيث اجل
  

  :٨٢االستراتيجيات التعاونية. ٢
تستخدم املؤسسة االستراتيجيات التنافسية لتحقيق ميزة تنافسية داخل صناعة معينة بواسطة املعـارك ضـد               
املؤسسات املنافسة، إال أا ليست اخليار الوحيد للمنافسة بنجاح يف قطاع الـصناعة، فهنـاك مـا يعـرف                   

راتيجيات التعاونية، واليت تستخدم لتحقيق ميزة تنافسية داخل صناعة ما بالتعاون مع مؤسسات أخرى،              باالست
  :وتنقسم هذه االستراتيجيات إىل نوعني رئيسيني

  

   :استراتيجية التواطؤ أو التآمر �
 وتكمن يف التعاون الفعال لبعض املؤسسات داخل صناعة معينة خلفض املخرجات ورفع األسعار من أجـل               

  .زيادة األرباح وفقاً لقانون العرض والطلب، وقد تكون هذه االستراتيجية صرحية أو ضمنية
  

  : التحالفات االستراتيجية �
وتعين الشراكة بني عدة مؤسسات لتحقيق أهداف استراتيجية ذات منافع متبادلة على املـدى القـصري أو                 

ملؤسسات مـن خاللـه إىل احلـصول علـى          الطويل، وقد تنتهي أحياناً باندماج هذه املؤسسات، ودف ا        
التكنولوجيا العالية، تسهيالت إنتاجية، منافذ ألسواق معينة، أو تقليص املخاطر املالية أو السياسية، مما يساهم               

  .يف حتقيق ميزة تنافسية هلا
  

٢,٥,١.II – التكتيكات التنافسية وخماطر االستراتيجيات التنافسية  
  .٨٣التكتيكات التنافسية .١

 ا اخلطة التفصيلية لكيفية تنفيذ االستراتيجية التنافسية، وتصنف إىل نوعني رئيسينييقصد:  
  

                                                 
، ٢٠٠٣، الدار اجلامعية للنشر، القاهرة، "مفاهيم ومناذج تطبيقية: ستراتيجيةاإلدارة اال" ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي،  ٨٢
 .٢٧٣-٢٧١ص
 .٢٧٣-٢٦٤ نفس املرجع السابق، ص  ٨٣
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  مىت تنافس؟: تكتيكات البعد الزمين �
إما أن تكون املبادرة والرائدة يف إطالق املنتج اجلديد، مما مينحهـا مزايـا              : وختضع املؤسسة هنا إىل خياران    

يق معدالت عالية مؤقتة للرحبية، وإما أن تقلد الحقاً املؤسـسة           عديدة كبناء مسعة جيدة وخفض التكلفة وحتق      
  .الرائدة مما مينحها إمكانية تقليص ميزانية البحث والتطوير وكذا تقليل املخاطر إىل أن ينجح املنتج اجلديد

  

  كيف تنافس؟: تكتيكات موقع السوق �
  :تاليةميكن للمؤسسة أن متارس استراتيجيتها التنافسية وفق أحد األشكال ال

ومن أمهها املواجهة املباشرة، املناورة على األجنحة، هجوم متعدد اجلبهات،          التكتيكات اهلجومية،    -
  .    هجوم التجنب، أو هجوم العصابات

التكتيكات الدفاعية، ودف إىل جعل امليزة التنافسية أكثر استمرارية من خالل جعل اهلجوم غـري                -
أسـعار  ( لدخول الصناعة، تقليـل الـدافع للـهجوم          فعال، وذلك بواسطة وضع حواجز هيكلية     

  ).منخفضة
  

  :خماطر االستراتيجيات التنافسية .٢
ال توجد استراتيجية تنافسية واحدة مثالية تضمن النجاح التام، فكل استراتيجية من االستراتيجيات اليت              

 استراتيجية التمييـز     بتحديدها تنطوي على بعض املخاطر، فعلى املؤسسة اليت ترغب يف تطبيق           (Porter)قام  
مثالً أن تتأكد من أن السعر العايل ملنتجاا املتميزة وذات اجلودة العالية ليس أعلى بكثري من سعر املنتجـات                   
املنافسة، وإال فإن العمالء سيدركون أن اجلودة العالية واخلدمة املتميزة اليت حيصلون عليها ال تربر السعر املرتفع                 

  :٨٤دول التايل املخاطر املتعلقة بتطبيق كل استراتيجية من االستراتيجيات التنافسيةويوضح اجل. الذي يدفعونه
  

                                                 
 .٢٦٢ نفس املرجع السابق، ص  ٨٤
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   خماطر االستراتيجيات التنافسية– II.٢اجلدول رقم 
  

خماطر إستراتيجية الريادة يف 
 التكلفة

 خماطر إستراتيجية التركيز خماطر إستراتيجية التمييز

هذه االستراتيجية ال تدوم طـويالً      
  :بسبب

  لتقليد من جانب املنافسني ا -
  التغيري التكنولوجي -
قواعد أخرى لتدهور الريـادة      -

 يف التكلفة

هذه االستراتيجية ال تدوم طـويالً      
  :بسبب

  التقليد من جانب املنافسني -
أساليب التمييز تـصبح أقـل       -

 أمهية للمشترين

إستراتيجية التركيز يتم تقليـدها     
  :عندما

يصبح قطاع السوق املستهدف   -
 هيكليـاً بـسبب     غري جذاب 

التالشي التدرجيي هليكلـه أو     
  تالشي الطلب

يدخل املنافسون الكبار هـذا      -
القطاع وعلى نطـاق كـبري      
بسبب تضاءل الفروق بني هذا     
القطاع وغريه من القطاعـات     
األخرى، وبـسبب مميـزات     

  التسويق الشامل
ظهور شركات أخرى جديدة     -

تتبع إستراتيجية التركيز علـى     
ع أجزاء مـن نفـس القطـا      

 السوقي
  
  

إن حدة املنافسة دفعت املؤسسات إىل العمل على خلق ميزة تنافسية وتأكيدها دف حتقيق االسـتمرار                
  والنمو يف قطاع الصناعة اليت تنشط فيه، فما معىن امليزة التنافسية؟
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٢.II – امليزة التنافسية للمؤسسة  
ة األعمال، ذلك أا تساعد املؤسسة علـى حتقيـق          يعترب مفهوم امليزة التنافسية ثورة حقيقية يف جمال إدار        

  . ٨٥التميز والتفوق املستمر على منافسيها
  

١,٢.II – تعريف امليزة التنافسية  
املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قـيم ومنـافع              : "تعرف امليزة التنافسية على أا    

 ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين            للعمالء تزيد عما يقدمه املنافسون،    
  .٨٦"يتقبلون هذا االختالف والتميز حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على ما يقدمه اآلخرون

  

عملة من قبـل    وتنشأ امليزة التنافسية مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من املست             "
املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانياً، ومبعىن آخر مبجرد إحـداث عمليـة إبـداع          

  .٨٧"مبفهومه الواسع
  

ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم حتقيقـه يف حالـة اتباعهـا             : "كما تعرف امليزة التنافسية أيضاً على أا      
  .٨٨"الستراتيجية معينة للتنافس

  

قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق االستراتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل بالنسبة            : " أيضاً على أا   وتعرف
وتتحقق امليزة التنافسية من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات        . للمنظمات األخرى العاملة يف نفس النشاط     

ضافة إىل القدرات والكفاءات وغريها من اإلمكانيات       واملوارد الفنية واملادية واملالية والتنظيمية واملعلوماتية، باإل      
اليت تتمتع ا املنظمة واليت متكنها من تصميم وتطبيق استراتيجياا التنافسية، ويرتبط حتقيق امليـزة التنافـسية                 

  .٨٩"ببعدين أساسيني مها القيمة املدركة لدى العميل وقدرة املنظمة على حتقيق التميز
  

) ٢( خلق قيمة ومنفعة للعميل أكرب من القيم املقدمة من قبل املنافسني، أما التعريف               على) ١(يركز التعريف   
على أن استراتيجية التنافس تعـد      ) ٣(فيهتم بكيفية حتقيق امليزة التنافسية واملتمثلة يف اإلبداع، ويؤكد التعريف           

سسة من خالل االستغالل األمثـل      على قدرة متيز املؤ   ) ٤(أحد مصادر امليزة التنافسية، يف حني يركز التعريف         
  .ملواردها وكفاءاا

                                                 
٨٥ http://www.dr-alotaibi.com/myzahtnafsyah.htm 

 .١٠٤ه، ص ، مرجع سبق ذكر"إدارة املوارد البشرية االستراتيجية" علي السلمي،  ٨٦
، رسالة ماجستري فرع علوم التسيري، جامعة اجلزائر، "مصادرها، تنميتها، وتطويرها: امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية" عمار بوشناف،  ٨٧

 .١٦، ص ٢٠٠٢
 .٣٧، ص ١٩٩٦، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "امليزة التنافسية يف جمال األعمال"نبيل مرسي خليل،  ٨٨
 .٨، ص ٢٠٠٢، الدار اجلامعية للنشر، القاهرة، "مدخل لتحقيق امليزة التنافسية: نظم املعلومات" معايل فهمي حيدر،  ٨٩
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وتعد املزايا التنافسية نتاج لسعي اإلنسان واستعماله مللكاته، مواهبه، وقدرته على االبتكار والتطوير، وإجياده              
  .٩٠للبديل واكتشافه للجديد

  

ع األعمال خالل املرحلة القادمة وتستمد امليزة التنافسية أمهيتها من كوا أهم املتطلبات الالزم توفرها يف قطا 
  .٩١استعداداً ملرحلة ما بعد االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة

  

  :٩٢ ومن بني األهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها من خالل خلق ميزة تنافسية، ما يلي
  

بتكار  اليت تعد أول من قام با      (Motorola) خلق فرص تسويقية جديدة، كما هو احلال بالنسبة لشركة           -
  . اليت كانت أول من قام بابتكار احلاسب اآليل الشخصي(Apple)اهلاتف احملمول، وشركة 

 دخول جمال تنافسي جديد، كدخول سوق جديدة، أو التعامل مع نوعية جديدة من العمالء، أو نوعية                 -
  .جديدة من املنتجات واخلدمات

لوغها وللفرص الكبرية الـيت ترغـب يف         تكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف اليت تريد املؤسسة ب         -
  .اقتناصها

  

يركز جوهر امليزة التنافسية على القيمة اليت ميكن للمؤسسة أن ختلقها لعمالئها، واليت تأخذ شكل أسـعار                 
منخفضة باملقارنة مع املنافسني بالرغم من تقدميها لنفس املنتج، أو شكل تقدمي منتجات وخدمات فريدة تربر                

  .٩٣ة اليت تباع ااألسعار املرتفع
  

ويعترب مفهوم امليزة التنافسية جوهر التفكري االستراتيجي، ذلك أنه يعد أساساً لنجاح املؤسـسة ولكفاءـا                
ألن امليزة التنافسية تعبر عـن قـدرة        . االقتصادية، فبدون ميزة تنافسية ال ميكن أن حتافظ املؤسسة على بقائها          

  .٩٤نافسيها واليت تسمح هلا بامتالك مركز قوي يف ظل بيئتها التنافسيةاملؤسسة على خلق ميزة باملقارنة مع م
  

) أو(يتمثل األول يف قدرة التميز على املنافسني يف اجلـودة و          : وتتكون امليزة التنافسية من عنصرين أساسيني     
. يع الفاعـل  خدمات بعد البيع، وكذا يف االبتكار والقدرة على التغيري السر         ) أو(توقيت التسليم و  ) أو(السعر و 

  .٩٥أما العنصر الثاين فهو القدرة على تلبية احتياجات العميل بطريقة سريعة تزيد من رضاهم وتضمن والئهم

                                                 
منهج حتقيق التقدم من خالل اخلروج إىل آفاق التنمية املستدامة بالتطبيق على الواقع االقتصادي : صناعة املزايا التنافسية" حمسن أمحد اخلضريي،  ٩٠

 .٢٣، ص ٢٠٠٤جمموعة النيل العربية، القاهرة، ، "املعاصر
٩١ http://www.menafn.com/arabic/qn_news_story_s.asp ?type :all&storyid :54205 

 . ١٠٥-١٠٤، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة املوارد البشرية االستراتيجية" علي السلمي،  ٩٢
٩٣ PORTER Michael, ,  ″L’Avantage Concurrentiel : Comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance″, ed.Dunod, Paris, 1997, P 8. 
٩٤  JOKUNG Octave et autres, ,  ″ Introduction au management de la valeur″, P 23. 

 .  ٣٦٦، مرجع سبق ذكره، ص "التغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية"أمحد سيد مصطفى،  ٩٥ 
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٢,٢.II –أنواع امليزة التنافسية   
  . نوعني من امليزة التنافسية، ميزة التكلفة األقل وميزة التميز(Porter)حدد 

  

١,٢,٢.II – ميزة التكلفة األقل  
  .ة التكلفة األقل ومصادرهاتعريف ميز. ١

تلعب التكاليف دوراً هاماً يف حتقيق استراتيجيات التمييز، فعلى املؤسسة اليت ترغـب يف أن تتميـز عـن                   
مما يستدعي تقييم مركزها اخلاص مبجـال التكـاليف         . منافسيها أن حتافظ على تكاليفها قريبة من تكاليفهم       

  .باملقارنة مع منافسيها
زة على ميزة التكلفة األقل إذا ما متكنت من ممارسة نشاطاا املنتجة للقيمة وفق تكاليف               وميكن ملؤسسة احليا  

  .٩٦متراكمة أقل من مثيالا لدى املنافسني
  

وتعترب التكلفة حجر األساس لتنافسية املؤسسة، ذلك أا تـؤثر علـى األسـعار التنافـسية للمنتجـات                  
  .٩٧واخلدمات

  :٩٨ألقل من خالل مراقبة العوامل التاليةوتتم احليازة على ميزة التكلفة ا
  

  .مراقبة احلجم من خالل توسيع تشكيلة املنتجات، احليازة على وسائل إنتاج جديدة والتوسع يف السوق -
  .مراقبة التعلم من خالل مقارنة أساليب وتقنيات التعلم مع املعايري املطبقة يف نفس القطاع -
  .تها ملتطلبات السوق واإلنتاجمراقبة استعمال قدرات املؤسسة ومدى مطابق -
  .مراقبة الروابط والعالقات الكامنة بني األنشطة املنتجة للقيمة ومن مث استغالهلا -
  .مراقبة االتصال بني وحدات املؤسسة من خالل نقل معرفة كيفية العمل بني النشاطات املتماثلة -
  .اليف هذه األنشطةمراقبة اإلدماج والفصل بني النشاطات املنتجة للقيمة بشكل يقلص تك -
مراقبة الرزنامة مبعىن املفاضلة بني كون املؤسسة السباقة لدخول قطاع النشاط أو انتظارها ملدة حمددة قبل                 -

  .دخوهلا هذا القطاع، ذلك أنه ختتلف االمتيازات يف التكاليف املمنوحة لكل منهما
  .ليت ال تساهم يف عملية التميزمراقبة اإلجراءات التقديرية وتغيري أو إلغاء اإلجراءات املكلفة ا -
  .مراقبة التموضع أو التمركز اخلاص باألنشطة، باملوردين وبالعمالء والذي من شأنه تقليص التكاليف -
  .مراقبة العوامل احلكومية والسياسية كالتشريعات املوضوعة لتنظيم النشاط االقتصادي -

                                                 
٩٦ PORTER Michael, ,  ″L’Avantage Concurrentiel : Comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance″, op.cit, P 81-85. 
٩٧ http://www.arab-api.org/ecac/comp_a.htm 
٩٨ PORTER Msichael, ,  ″L’Avantage Concurrentiel : Comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance″, op.cit, P 129-136. 
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  .كيفية تطبيق ميزة التكلفة األقل وضمان استمرارها. ٢
جناح استراتيجية التكلفة األقل تتوقف على قدرة املؤسسة على تطبيقها ومتابعتها، فالتكاليف ال تنخفض              إن  

تلقائياً، وإمنا نتيجة جهود مكثفة واهتمام متواصل، إذ متلك املؤسسات إمكانيات متعددة لتخفيض التكاليف،              
وعلـى  . أو باتباعها لنفس الـسياسة    وذلك يف ظل اقتصاديات احلجم نفسها، وحجم اإلنتاج املتراكم نفسه،           

املؤسسة أن تسعى دائماً إىل ختفيض تكاليفها قدر اإلمكان، فتحسني مركزها ال يتطلب تغـيري االسـتراتيجية                 
  .بقدر ما يتطلب االهتمام والدعم من قبل املسريين، فعليها أن ال تعتقد بأن تكاليفها منخفضة كفاية

  

عمال، دعم ثقافة املؤسسة، تبين برامج لتخفيض التكاليف، البحـث          وتساهم عدة عوامل، كتكوين وحتفيز ال     
كما أن كل فرد يعمل داخل املؤسسة لـه تـأثري           . عن أساليب التألية ونشر املعرفة، يف التحكم يف التكاليف        

ومن بني األساليب اليت تعتمدها املؤسسات الرائدة يف جمال التكاليف وضـع            . بشكل أو بآخر على التكاليف    
ملراقبة تكاليف كافة األنشطة املنتجة للقيمة، وليس اإلنتاج فحسب، مث مقارنتها بني خمتلف وحـدات               برامج  

  .٩٩املؤسسة أو بالنسبة لألنشطة اخلاصة باملنافسني
  

إن امليزة التنافسية الناجتة عن التكلفة األقل ال حتقق التميز والتفوق للمؤسسة إال إذا قامت هـذه األخـرية                   
وضمان استمرارها، فالتحسينات املؤقتة ميكن أن تسمح للمؤسسة باحملافظة على تكاليفها قريبة            باحملافظة عليها   

  .من مثيالا لدى املنافسني، ولكنها ال تضمن هلا الريادة
  

وميكن أن تدوم ميزة التكلفة األقل وتستمر يف حالة وجود عوائق للدخول أو عوائق لدى ممارسـة نفـس                   
  . من حماكاة املؤسسة واستعمال نفس مصادرهاالنشاط حيث متنع املنافسني

  

وخيتلف عنصر الدوام باختالف عوامل تطور التكاليف وكذا باختالف قطاع النشاط، ومن بني العوامل اليت               
  :١٠٠تؤثر على دوام ميزة التكلفة األقل

  
  . اقتصاديات احلجم، واليت متثل أكرب عائق للدخول أو احلركة داخل السوق -
  . الكامنة بني املؤسسة، املوردين وقنوات التوزيع املستقبلة تنسيق العالقات -
  . التعلم واملعرفة املكتسبة من قبل أفراد املؤسسة، واليت من الصعب حماكاا -
 حقوق امللكية اخلاصة مبنتج أو عملية تكنولوجية معينة، فمن الصعب على املنافسني حماكـاة               -

  .مية من خالل براءة اختراعاملنتج أو عملية إنتاج جديدة إذا ما كانت حم
  

                                                 
٩٩  Ibid, P 145-147. 
١٠٠  Ibid , P 143-145. 
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ال ينتج عنصر الدوام فقط من املصادر املختلفة مليزة التكلفة األقل، وإمنا ينتج أيضاً من عدد هذه املـصادر،                   
فامليزة الناجتة عن نشاط واحد أو نشاطني منتجني للقيمة تشكل فريسة سهلة الوصول من قبل املنافسني، لـذا                  

ال التكاليف ميزا من خالل تكاتف وتضافر عدة مصادر، ممـا جيعـل مـن               تستمد املؤسسات الرائدة يف جم    
  .الصعب ومن املكلّف جداً على املنافسني حماكاا وبلوغ نفس مركزها التنافسي

  
٢,٢,٢.II – ميزة التميز  

  :تعريف ميزة التميز ومصادرها. ١
فردة واليت يوليهـا العمـالء قيمـة        تتميز املؤسسة عن منافسيها يف حالة توصلها إىل احليازة على خاصية من           

  .١٠١هامة
كما تتميز أيضاً عندما تقدم شيئاً مميزاً يتعدى العرض العادي لسعر مرتفع قليالً، ومتنح ميزة التميز للمؤسسة                 

كما متكنها مـن    . القدرة على بيع كميات أكرب من منتجاا بسعر مرتفع نسبياً وضمان وفاء العمالء ملنتجاا             
 كبرية من العمالء يف قطاع نشاطها أو إىل فئة قليلة من العمالء وفق احتياجات حمددة، وتستمد                 التوجه إىل فئة  

  :١٠٢ميزة التميز من خالل عوامل التفرد، واليت تشمل العناصر التالية
  

  . اإلجراءات التقديرية اخلاصة بالنشاطات املرغوب ممارستها، كإجراءات اخلدمات ما بعد البيع -
  .د من الروابط الكامنة بني األنشطة، مع املوردين، ومع قنوات التوزيع اخلاصة باملؤسسة تنبع خاصية التفر -
  . التموضع أو مركز املؤسسة وكذا املواقع اليت حتتلها وحداا اإلنتاجية أو مراكز التوزيع التابعة هلا -
  .لكها كافة أفراد املؤسسة التعلم وآثار نشره اليت تتجلى يف تطوير األداء إىل األفضل بفضل املعرفة اليت مي -
  . إدراج وإدماج أنشطة جديدة منتجة للقيمة، مما يساهم يف التنسيق بني هذه األنشطة لزيادة متيز املؤسسة -
  . حجم النشاط، والذي قد يتناسب إجياباً أو سلباً مع عنصر التميز والتفرد اخلاص باملؤسسة -
-        ا السباقة يف جمال نشاطها على منافسيها، يف حني حتقق           الرزنامة، إذ حتوز املؤسسة على ميزة التميز لكو

  .مؤسسة أخرى الريادة بسبب انطالقها متأخرة مما يسمح هلا باستخدام التكنولوجيا األكثر تطوراً
  

ختتلف عوامل التفرد باختالف النشاط وباختالف القطاع، وتضافر هذه العوامل حيدد كيفية حيازة النشاط              
. املؤسسة أن تفحص كافة ااالت اليت تعترب فريدة فيها دف حتديد العوامـل املهيمنـة   خلاصية التفرد، فعلى    

وتعد عملية الفحص هذه هامة جداً لضمان دوام واستمرار التميز، ذلك أن بعض عوامل التفرد تؤثر بـشكل                  
ها من ضمان عـدم     دائم أكثر من العوامل األخرى، فاالستيعاب اجليد للعوامل اليت جتعل املؤسسة فريدة ميكن            

  .القضاء على مصادر متيزها، كما أن مراقبة عوامل التفرد يساهم يف اقتراح واكتشاف مصادر جديدة للتميز

                                                 
١٠١  Ibid, P 152. 
١٠٢  Ibid, P153-162. 
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  .تكلفة ميزة التميز وشروط جناحها واستمرارها. ٢
تعترب ميزة التميز األكثر تكلفة، إال أنه على املؤسسة أن توظف مبالغ هامة الكتساب خاصية التفرد دف                 

فمثالً تقدمي مساعدة فنية للعمالء يتطلب تـوفر        . ارسة النشاطات املنتجة للقيمة بطريقة أفضل من منافسيها       مم
خمتصني إضافيني، مما يكون مكلفاً للمؤسسة، كما أن تصنيع منتج أكثر دواماً واستمراراً من منتجات املنافسني                

  . السعريتطلب توفر عدد أكرب من املواد األولية اليت قد تكون غالية
  

إن بعض أشكال التميز قد تكون مكلفة مقارنة بغريها، فالتميز الناجم عن تنسيق أفضل لألنشطة املترابطة يف                 
املؤسسة ال يؤدي إىل ظهور تكاليف إضافية عادة، يف حني إدراج صفات أو إضافات جديدة يف املنتج نظـراً                   

وامل تطور تكاليف األنشطة املنتجة للقيمة واليت تؤدي  وترتبط تكلفة التميز بع   . ملتطلبات العميل تزيد من كلفته    
  .إىل تفرد املؤسسة، والعالقة بني خاصية التفرد وعوامل تطور التكاليف تعد عالقة تأثري متبادل

  

وتتجاهل املؤسسات فرصاً عديدة لتخفيض تكاليفها وزيادة متيزها والذي يتحقق من خالل تنسيق أفـضل               
  .١٠٣األسعار والتموين يسمح بتخفيض تكاليف التخزين وتقليص آجال التسليملنشاطاا، فمثالً مراقبة 

  

  :١٠٤ولكي تنجح املؤسسة يف متيزها عليها أن حتقق الشروط التالية
  . حتويل تكلفة التميز إىل ميزة باستغالل كافة مصادر التفرد غري املكلفة لتقليص تكلفة املنتج النهائي -
  . الالزمة لدعم قرارهم باختيار منتجات املؤسسة إمداد متخذي قرار الشراء بالدوافع -
 تعزيز مصادر التفرد من خالل استغالهلا يف عدد أكرب من األنشطة املنتجة للقيمة، مما يساهم يف تعظيم   -

  .القيمة املقدمة للعميل ومن مث ضمان والئه للمؤسسة
  

العمالء بطريقة دائمـة للقيمـة      ويتوقف دوام واستمرار متيز املؤسسة على عنصرين هامني، ومها أن يدرك            
كما أا تتوقف أيضاً على العوامـل       . املميزة اليت متنحها املؤسسة إياهم، وأن ال يتمكن املنافسون من حماكاا          

  .اليت ترتكز عليها يف حتقيق التميز، واليت جيب أن تكون غري قابلة للتقليد أو احملاكاة من قبل املنافسني
  

  :١٠٥توافرها لتحقيق استمرارية متيز املؤسسة ما يليومن بني الشروط الواجب 
  . االمتالك اخلاص للمعرفة، الروابط، واملميزات اليت متنحها أسبقية االنطالق يف جمال نشاطها -
  . اكتساب املؤسسة مليزة التكلفة األقل من خالل متيزها أو امتالكها مليزة التميز -
  .تقليد استراتيجية التميز وحماكاا تعدد مصادر التميز، مما يصعب على املنافسني  -

إن امتالك املؤسسة مليزة التكلفة األقل أو مليزة التميز ال يكفي، إذ عليها أن حتدد مدى جودة ميزا ومـدى                    
  ! قوا وقدرا على االستمرار، فما هي العوامل واحملددات اليت حتكم جودة امليزة التنافسية للمؤسسة؟

                                                 
١٠٣  Ibid, P 162-164. 
١٠٤  Ibid, P 191-194. 
١٠٥ Ibid, P196-197. 
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٣,٢.II –  احمددات امليزةالتنافسية ومعايري احلكم على جود  

١,٣,٢.II – حمددات امليزة التنافسية  
  :١٠٦تتحدد امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل عنصرين أساسيني ومها

  

  .حجم امليزة التنافسية .١
يتوقف ضمان استمرار امليزة التنافسية على قدرة املؤسسة على احلفاظ عليها يف وجه املنافسة اليت تواجهها،                

  .لما كان حجم هذه امليزة أكرب كلما القت املؤسسات املنافسة صعوبة أكرب يف حماكاا أو القضاء عليهاوك
  

ومتلك كل ميزة تنافسية دورة حياة كما هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتجات اجلديدة، إذ تبـدأ مبرحلـة                   
 املنافسة، مث مرحلة الركود يف حالـة قيـام          التقدمي أو النمو السريع، مث تليها مرحلة التبين من قبل املؤسسات          

املنافسني بتقليد وحماكاة امليزة التنافسية وحماولة التفوق عليها، وأخرياً، تظهر مرحلة الضرورة، أي احلاجـة إىل                
تطوير هذه امليزة من خالل ختفيض التكلفة أو تدعيم متيز املنتج، مما يدفع املؤسسة إىل جتديد أو حتسني امليـزة                    

ويوضح الـشكل التـايل دورة حيـاة امليـزة          . ية أو تقدمي ميزة تنافسية جديدة حتقق قيمة أكرب للعميل         احلال
  :١٠٧التنافسية

  
   دورة حياة امليزة التنافسية– II.٥الشكل رقم 

  

امليزة                                                                                                                          حجم 
  *                                                                                                        التنافسية

  )١(ميزة تنافسية )                                       ٢(                ميزة تنافسية 
  
  
  
  
  

     املرحلة                          الضرورة              التقليد           التبين           التقدمي        
  
  .أو سعر مرتفع/امليزة التنافسية يف شكل تكلفة نسبية أقل و* 

                                                 
 .٨٨-٨٦، مرجع سبق ذكره، ص "امليزة التنافسية يف جمال األعمال" نبيل مرسي خليل،  ١٠٦
 .٨٧ نفس املرجع السابق، ص  ١٠٧
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  . املستهدفنطاق التنافس أو السوق. ٢
أي مدى اتساع أنشطة وعمليات املؤسسة اليت تساهم يف حتقيق مزايا تنافسية وذلك بتحقيق وفورات يف                
التكلفة مقارنة باملنافسني، كاالستفادة من تقدمي تسهيالت إنتاج مشتركة، خربة فنية واحدة، استخدام نفـس               

تلفة، مما يساهم يف حتقيق اقتصاديات املـدى        منافذ التوزيع خلدمة قطاعات سوقية، أو مناطق، أو صناعات خم         
، كما ميكن أيضاً للنطاق الضيق حتقيق ميزة تنافسية من خالل التركيز على قطـاع سـوقي معـني                   )احلجم(

  .١٠٨وخدمته بأقل تكلفة أو تقدمي منتج مميز له
  

٢,٣,٢.II – معايري احلكم على جودة امليزة التنافسية  
  :١٠٩خالل ثالث عوامل رئيسية، متمثلة يفتتحدد جودة امليزة التنافسية من 

  

  : وتنقسم امليزة التنافسية وفق هذا املعيار إىل نوعني رئيسيني:مصدر امليزة .١
مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة مثل التكلفة األقل لكل من اليد العاملة واملواد األوليـة، إذ يـسهل                   -

  .تقليدها وحماكاا نسبياً من قبل املؤسسات املنافسة
يا تنافسية من مرتبة مرتفعة مثل التكنولوجيا، متييز املنتج والتفرد يف تقدميه، السمعة الطيبة والعالمة               مزا -

  .التجارية القوية، العالقات الوطيدة مع العمالء وحصيلة من املعرفة املتخصصة
  :عدد مصادر امليزة اليت متتلكها املؤسسة .٢

دي إىل سهولة حماكاا أو التغلب عليها من قبل املنافسني،          فاعتماد املؤسسة على ميزة تنافسية واحدة فقط يؤ       
  .كاعتمادها مثالً على التكلفة املنخفضة للمواد األولية، يف حني يصعب تقليد امليزة عند تعدد مصادرها

  

  :درجة التحسني والتطوير والتجديد املستمر يف امليزة .٣
ع وذلك قبل قيام املنافسني مبحاكاة امليـزة        إذ جيب أن تسعى املؤسسات إىل خلق مزايا جديدة وبشكل أسر          
  .احلالية هلا، وعليها أن ختلق مزايا تنافسية جديدة من مرتبة مرتفعة

  

                                                 
 .٨٨-٨٧ نفس املرجع السابق، ص  ١٠٨
 .١٠١-١٠٠ نفس املرجع السابق، ص  ١٠٩



 116

٣,٣,٢.II – ١١٠تنمية وتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة  
تقوم املؤسسات بتنمية وتطوير مزايا تنافسية جديدة من خالل إدراك أو اكتشاف سبل جديـدة وأفـضل                 

وذلك بواسطة ابتكار حتسينات وتطورات مستمرة يف التكنولوجيا، يف املنتج، يف أساليب التسويق،             للمنافسة،  
ويف أساليب العمليات اإلنتاجية، واليت ال تتم إال باستخدام البحث والتطوير وتنميـة القـدرات اإلبداعيـة                 

  :ومهارات األفراد، ومن أهم الدوافع اليت تؤدي إىل التجديد يف امليزة ما يلي
  

ظهور تكنولوجيات جديدة سامهت يف خلق فرص جديدة يف عدة جماالت، أمهها تصميم املنـتج،                �
  .طرق التسويق، اإلنتاج أو التسليم، اخلدمات املقدمة للعميل

ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيري حاجاته األولية، واليت تؤدي إىل حتمية تعـديل امليـزة                 �
  . تنافسية جديدةالتنافسية احلالية أو تنمية ميزة

ظهور قطاع جديد يف الصناعة، مبعىن ظهور قطاعات سوقية جديدة من املستهلكني مما يـساهم يف                 �
  .خلق فرص جديدة لتطوير وتنمية ميزات تنافسية أخرى

أو درجـة   ) اليد العاملة، املواد األولية، وسائل النقـل، الطاقـة، اآلالت         (تغري تكاليف املدخالت     �
  .لباً أو إجياباً على امليزة التنافسية للمؤسسةتوافرها، مما يؤثر س

حدوث تغيريات يف القيود احلكومية، مثل التغريات اخلاصة مبواصفات املنتج، محايـة البيئـة مـن                 �
  .التلوث، حواجز الدخول إىل السوق

  

 إذا تعرفـت    إن احملافظة على امليزة التنافسية احلالية وبناء وتطوير ميزات تنافسية جديدة ال ميكن بلوغـه إال               
  !املؤسسة على األنشطة املنتجة للقيمة، واليت يتم االستناد إىل سلسلة القيمة لتحديدها، فما هي سلسلة القيمة؟

  
  

٤,٢.II – دور سلسلة القيمة يف بناء وتعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة  
نجم عن نشاطات كثرية داخـل      من الصعب فهم امليزة التنافسية إذا اختذنا املؤسسة ككل، فامليزة التنافسية ت           

املؤسسة واليت تقوم ا دف تصميم، تصنيع، تسويق، توزيع ودعم منتجاا، فكل نشاط من هذه األنـشطة                 
  .ميكن أن يساهم يف ختفيض التكاليف وحتقيق متيز املؤسسة

سة، والعالقـات   ولتحليل مصادر امليزة التنافسية جيب أوالً اختبار وفحص كافة األنشطة اليت متارسها املؤس            
  .١١١اليت تربط هذه األنشطة ببعضها البعض، وتعد سلسلة القيمة الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك

                                                 
 .١٠٠-٩٩ نفس املرجع السابق، ص  ١١٠

١١١ PORTER Michael, ,  ″L’Avantage Concurrentiel : Comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance″, op.cit, P 52. 



 117

١,٤,٢.II -  تعريف سلسلة القيمة(Chaîne de Valeur):  
تـصميم،  (ينطلق مبدأ سلسلة القيمة من إمكانية جتزئة املؤسسة إىل سلسلة من الوظـائف والنـشاطات                

ل سلسلة القيمة جمموع املهام اليت تقوم ا املؤسسة، وذلك انطالقاً من تكوين األفكار              ، ومتث ..)تصنيع، تسويق 
وتنقسم هذه النشاطات واملهام إىل فئـتني هـامتني ومهـا           . ووصوالً إىل تقدمي اخلدمات ما بعد البيع للزبون       

 يف إنتاج وتـسويق     ونعين بالصنف األول األنشطة اليت تساهم مباشرة      . النشاطات األساسية ونشاطات الدعم   
املنتجات، أما الصنف الثاين فيشارك يف عملية اإلنتاج والتسويق بطريقة غري مباشرة، كما تساهم يف تـسهيل                 

  :١١٣ويوضح الشكل التايل املكونات األساسية لسلسلة القيمة. ١١٢األداء اجليد لألنشطة األساسية
  

   سلسلة القيمة– II.٦الشكل رقم 
  

 البنية القاعدية للمؤسسة
 تسيري املوارد البشرية
 التطور التكنولوجي

 التموين

 نشاطات الدعم

اإلمدادات  البيع والتسويقاخلدمات
 اخلارجية

اإلمدادات  اإلنتاج
 الداخلية

 

  النشاطات الرئيسية
  

ويعـد  .  املؤسسات يف فهم واكتساب ميزة تنافسية على غريها من املؤسسات          (Porter)ويساعد منوذج   
، فاهلامش هو القيمة املدركة من جانب عمـالء املؤسـسة           (Porter)امش بعداً أساسياً يف منوذج      مفهوم اهل 

  .١١٤ملنتجاا وخدماا مطروح منها التكاليف

                                                 
١١٢ THIERTART Raymond, ″La Stratégie d‘Entreprise″, 2ème édition, ed.Ediscience International, Paris, 1997, 
P 91. 
١١٣ PORTER Michael, ,  ″L’Avantage Concurrentiel : Comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance″, op.cit, P53. 

 .١٠، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل لتحقيق امليزة التنافسية: وماتنظم املعل"معايل فهمي حيدر، ١١٤   

اهلامش
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 ٢,٤,٢.II - ١١٥أهداف سلسلة القيمة  
لعميـل،  واليت حتقق مباشرة القيمة املضافة ل     ) املباشرة(لبناء سلسلة القيمة البد من حتديد النشاطات الرئيسية         

ويستعمل حتليل سلـسلة    . اليت تسمح بتحقيق النشاطات الرئيسية    ) غري املباشرة (ونشاطات الدعم أو املساندة     
  :القيمة يف حتقيق األهداف التالية

  

  :حتسني فعالية املؤسسة �
ال تنبع فرص حتسني أداء املؤسسة من حتسني الوظائف الفردية، وإمنا تنتج عن حتقيق أفضل للعالقـات بـني                  

إن حتليل سلسلة القيمة    . ألنشطة املترابطة اليت ختلق قيمة للعميل، كالتنسيق األفضل بني الشراء، اإلنتاج والبيع           ا
  .تقدم الوسائل الالزمة للمؤسسة لضمان األداء الفعال للعالقات املهيمنة يف األنشطة املنتجة للقيمة

  :تسيري التكاليف والقيمة �
كل نشاط والقيمة اليت حيققها للعميل، تتمكن من اكتشاف األنـشطة           مبجرد قيام املؤسسة بتسجيل تكلفة      

هل ميكن تعديل   : ذات التكلفة العالية واليت ال حتقق سوى قيمة ضئيلة للعميل، واألسئلة املمكن طرحها هنا هي              
  تكاليف هذه األنشطة؟ هل ميكن تأديتها بطريقة أكثر فاعلية من قبل شخص آخر؟

  :التحكم يف تكاليف الدعم �
إذ يسمح حتليل سلسلة القيمة بتحديد تكاليف نشاطات الدعم اليت ال حتقق قيمة مضافة، واليت قد تكـون                  

  .تكلفتها عالية ومستمرة يف التزايد، مما يساعد املؤسسة على اختاذ القرارات املناسبة حيال هذه األنشطة
  :ضمان التميز �

ت منتجات أو خدمات بتكلفة أقل أو جبودة أعلى،         ال ميكن ألي مؤسسة أن حتقق رحبية أعلى إال إذا ما قدم           
وغالباً، تم املؤسسات باملنتج النـهائي كمـصدر        . بطريقة تدفع الزبون إىل دفع مبالغ أعلى للحصول عليها        

  .للتميز، يف حني ميكن لسلسلة القيمة أن متثل مصدراً لتميزها إذا ما أحسنت فهمها واستغالهلا
  

سلسلة األنشطة املنتجة للقيمة، وبعد حتليل سلسلة القيمة يقوم املسؤولني بتغيري           وتقوم سلسلة القيمة بنمذجة     
  .١١٦طريقة تصميمهم للعمليات الداخلية واخلارجية للمؤسسة لضمان فعالية أدائها

دف كل مؤسسة إىل حتقيق الرحبية، النمو واالستمرار، وذلك خبلق قيمة لعمالئها تتعدى التكـاليف الـيت          
لذا فعلى املؤسسة أن تستند يف حتليل قـدرا         . دى يف نفس الوقت القيمة اليت يقدمها منافسوها       تتحملها، وتتع 

  .التنافسية على القيمة عوضاً عن التكلفة
  

                                                 
١١٥ GLASS Neil, ″Management : Les 10 défis″, op.cit, P 285-287. 
١١٦  MANBORGNE Renée, ″Les Opportunités de Croissance″, op.cit, P 206. 
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تقدم سلسلة القيمة القيمة اإلمجالية اليت حتققها املؤسسة، فهي تضم األنشطة املنتجة للقيمة واهلامش الـذي                
ة للقيمة من خمتلف األنشطة املادية والتكنولوجية اليت حتققها املؤسسة، إذ تشكل            وتتكون األنشطة املنتج  . حتققه

العناصر اليت ترتكز عليها املؤسسة يف خلق منتج ذو قيمة لعمالئها، أما اهلامش فيمثل الفرق بني القيمة اإلمجالية                  
  .١١٧وجمموع التكاليف املرتبطة مبمارسة األنشطة املنتجة للقيمة

  

 التنافسية ال يكفي، إذ على املؤسسة حماولة احلفاظ عليها ألطول فترة ممكنـة وكـذا ضـمان                  إن بناء امليزة  
  ! استمرارها، مما يتطلب توفر عوامل حمددة ومعايري لذلك، ففيما تتمثل هذه املعايري؟

  
  

٥,٢.II – عوامل جناح بناء وتأكيد امليزة التنافسية للمؤسسة  
مالً يضم جمموعة متكاملة من القدرات اليت تعبر عن جوانب خمتلفـة مـن              نظاماً متكا "تعترب امليزة التنافسية    

وحيقق االستثمار اإلجيايب لتلك القـدرات التنافـسية        . منظومة العمل اإلنتاجي، اإلداري،والتسويقي للمنظمة    
 بإجيابيـة   املتكاملة تفوق املنظمة على منافسيها من خالل خلق الفرص اجلديدة يف السوق والريادة يف استغالهلا              

قبل أن تسنح للمنافسني القدرة على الدخول فيها، وكذلك اختراق جمال تنافسي جديد مبنافـسة شـركات                 
كانت حتتل املركز األقوى فيه، واإلسهام يف تكوين الصورة املستقبلية للمنظمة من خالل الـسعي الحـتالل                 

  . ١١٨"املراكز التنافسية األقوى
   

  :١١٩نافسية للمؤسسة على توافر العوامل التاليةويتوقف بناء وتعزيز امليزات الت
  . حتسني جودة املوارد املستخدمة يف حتقيق املنتج وتعظيم عائدها -
 تطوير وتفعيل العمليات من خالل استعمال األساليب اإلدارية احلديثة، كإعادة اهلندسة، إدارة اجلودة              -

  .الشاملة، والتحسني املستمر يف األداء
 املالئمة ملواجهة املنافسني يف ظل البيئة التنافـسية للمؤسـسة، سـوءاً باختـاذ                اختاذ االستراتيجيات  -

استراتيجية التحالف معهم، أو االلتحام باملوردين، أو تغيري جمال املنافسة بالتركيز على جمال معـني               
  .من القطاع

ستثمار فيهـا    خلق وتنمية أسواق جديدة مل تكن موجودة من قبل، مما مينح املؤسسة األسبقية يف اال               -
  .والتمتع مبركز تنافسي متفرد فيها، وكذا البقاء أطول فترة ممكنة قبل دخول املنافسني هذه األسواق

                                                 
١١٧ PORTER Michael, ,  ″L’Avantage Concurrentiel : Comment devancer ses concurrents et maintenir son 
avance″, op.cit, P 54. 

 .١٠٧، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة املوارد البشرية االستراتيجية" علي السلمي،  ١١٨
 .١١١-١٠٧ نفس املرجع السابق، ص  ١١٩
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 عدم اقتصار جهود املنافسة على جودة املنتج أو سعره، بل االعتماد على مجيع طاقـات وقـدرات                  -
  .اإلدارة للوصول بطريقة أكثر سرعة وفاعلية لألسواق وإرضاء العمالء

لتنسيق والتكامل بني كافة األنشطة والفعاليات اليت تقوم ا املؤسسة بدءاً من تـصميم املنـتج أو                  ا -
  .اخلدمة ووصوالً إىل اخلدمات ما بعد البيع اليت ترافقها

 ضرورة ابتكار وتطوير ميزات تنافسية جديدة وتوظيفها بطريقة فعالة دف التصدي لقدرة حماكـاة               -
  .فسية احلاليةاملنافسني مليزا التنا

 -باعتبار الوقت عامل رئيسي للتنافس    – تركيز جهود بناء وتنمية امليزات التنافسية يف أقل وقت ممكن            -
  .واستثمار عامل الوقت إلبداع ميزات جديدة والوصول ا إىل السوق قبل املنافسني

 واخلارجيـة للمؤسـسة      تنطلق جهود بناء وتعزيز امليزات التنافسية من دراسة وحتليل البيئة الداخلية           -
لرصد الفرص والتهديدات، ونقاط القوة والضعف، واليت علـى ضـوءها يـتم وضـع اخلطـط           

  .االستراتيجية متاشياً مع االستراتيجية العامة واألهداف االستراتيجية للمؤسسة
ذ اخلطط   توظيف املوارد البشرية املتميزة القادرة على ابتكار وتطوير وتفعيل التقنيات وجتديدها، وتنفي            -

االستراتيجية لبناء وتعزيز امليزات التنافسية جبدارة وفاعلية على كافة املستويات، وكذا توظيفهـا يف    
  .القيادات اإلدارية الفعالة والواعية

  

على املؤسسة أن تدرك طبيعة امليزة التنافسية اليت متتلكها واليت متكنها من التصدي حلدة املنافسة وللحيـازة                 
ي قوي يف السوق، وهذا ال يكتمل إال إذا تعرفت املؤسسة على مصادر ميزا حـىت تبقـي                  على مركز تنافس  

فما هي العناصر اليت ميكن . عليها نوعاً من الضبابية والغموض بغية جعل حماكاا من قبل املنافسني مسألة صعبة   
  !أن تشكل مصادر للميزة التنافسية؟
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٣.II – مصادر امليزة التنافسية  
مصادر امليزة التنافسية اليت متتلكها املؤسسة، ذلك أن هذه األخرية ال تعتمد على مصدر واحد، وإمنا               تتعدد  

تعتمد على جمموعة متكاملة من العوامل لضمان احليازة على ميزة تنافسية قوية، وعلى املؤسسة أن تتعرف على                 
  .مصادر ميزا حىت تتمكن من توجيه اجلهود لتعزيزها

  

١,٣.II – دارة االستراتيجية أساس لبناء امليزة التنافسيةاإل  

١,١,٣.II – استعمال استراتيجيات التنافس  
تواجه املؤسسات حالياً خطرين أساسيني، مها معدل النمو البطيء الناجم عن حالة الكساد التضخمي الـيت                

زة تنافسية قوية متكنها من التفوق      تسود العامل وزيادة حدة املنافسة احمللية والعاملية، مما يدفعها إىل البحث عن مي            
  .وتعد استراتيجية التنافس أحد هذه امليزات. والتميز عن منافسيها والسيطرة على السوق

  

جمموعة متكاملة من التصرفات تؤدي إىل حتقيق ميـزة متواصـلة           : "١٢٠وتعرف استراتيجية التنافس على أا    
  ". ومستمرة عن املنافسني

  

  :١٢١تنافس من خالل ثالث مكونات أساسية وهيوتتحدد استراتيجية ال
  . وتشمل كالً من استراتيجية املنتج، املوقع، السعر، التوزيع، التصنيع وهكذا: طريقة التنافس �
  . وتتضمن اختيار ميدان التنافس، األسواق، واملنافسني: حلبة التنافس �
 أساس امليزة التنافسية     ويشمل األصول واملهارات اخلاصة باملؤسسة واليت تعترب       : أساس التنافس  �

  .املتواصلة
   

  :وتنشأ امليزة التنافسية من القيمة اليت ختلقها املؤسسة للعميل واليت تصنف إىل صنفني رئيسيني، ومها
  . تكلفة أقل من تكلفة العرض التسويقي للمنافسني �
  . مزايا ومنافع أكثر من اليت يقدمها املنافسون وبنفس التكلفة �

  

را على إجياد امليزة التنافسية من كفاءا يف بناء استراتيجية تنافسية تـساهم يف خلـق                وتستمد املؤسسة قد  
  .وتعزيز مركز تنافسي مربح يف ظل حدة املنافسة اليت تسود قطاع الصناعة

                                                 
 . ٨١، مرجع سبق ذكره، ص"امليزة التنافسية يف جمال األعمال" نبيل مرسي خليل،  ١٢٠
 .٨٢-٨١ابق، ص  نفس املرجع الس ١٢١
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  :وترتكز االستراتيجية التنافسية على عنصرين أساسيني، مها
  .ى الطويل اختيار الصناعة الواعدة باألرباح املستمرة على املد �
  .١٢٢ اختيار املركز التنافسي املتميز داخل الصناعة �

  

  :١٢٣ ما يلي(Porter)ومن بني املزايا اليت متنحها االستراتيجيات التنافسية اليت حددها 
  :املزايا اليت حتققها استراتيجية التكلفة األقل �

  .تكون املؤسسة املنتجة بتكلفة أقل يف موقع أفضل من منافسيها بالنسبة للسعر -
  .تتمتع حبصانة ضد العمالء األقوياء، إذ ال ميكن املساومة على ختفيض األسعار -
  .تتمتع حبصانة ضد املوردين األقوياء الذين يقومون بتحديد أسعار املدخالت -
  .حتتل موقعاً تنافسياً ممتازاً ميكنها من ختفيض السعر ومواجهة أي هجوم من املنافس اجلديد -
  . استخدام ختفيضات السعر كسالح ضد سلع بديلة ذات أسعار جذابةميكنها، مقارنة مبنافسيها،  -

  

  :املزايا اليت حتققها استراتيجية التمييز �
  .التمييز على أساس التفوق الفين -
  .التمييز على أساس اجلودة، واخلدمات -
  .التمييز على أساس تقدمي قيمة أكرب للعميل نظري املبلغ املدفوع فيه -

  

  :اتيجية التركيزاملزايا اليت حتققها استر �
متييز أفضل للمنتجات إما من خالل مستوى جودة أفضل، خدمات أفضل حبيث تشبع حاجـات        -

  .قطاع السوق املستهدف
  .تقدمي تكاليف أقل للمنتج يف القطاع املستهدف باملقارنة باملنافسني -
  .التمييز يف اجلودة، اخلدمات والتكلفة معاً -

   

تبذهلا املؤسسة يف سبيل مواجهة املنافسة، وذلك انطالقاً من حتسني جودة           يتم بناء ميزة تنافسية نتيجة جلهود       
منتجاا أو خدماا مقارنة باملنافسني، واليت متثل القاعدة الرئيسية للتميز، أو من خـالل تـصنيع منتجـات                  

ية ينطلق مـن    فتطوير امليزة التنافس  . وخدمات بتكلفة أقل من التكلفة اليت ميكن أن حتققها املؤسسات املنافسة          
  .العميل، بواسطة استيعاب وتفهم احتياجاته وتوقعاته وينتهي بالعميل عن طريق تلبية هذه االحتياجات

  

                                                 
 .١٨٩، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي،  ١٢٢
 . ٢٤٠-٢٣٦، مرجع سبق ذكره، ص  "تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس: اإلدارة االستراتيجية" نبيل مرسي خليل،  ١٢٣
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من هو العميل احلايل واحملتمل؟ كيـف       :  على ضرورة اإلجابة عن التساؤالت التالية      (Drucker)وقد أكد   
 ستؤدي إىل خلق رغبـات جديـدة لـدى     ميكن الوصول إليه؟ ما الذي يبحث املنتج؟ ما هي اإلبداعات اليت          

  العمالء؟ وما هي الرغبات احلالية للعميل اليت ال يتم تلبيتها من خالل املنتجات واخلدمات املوجودة؟
  

إن اإلجابة عن هذه التساؤالت تؤدي إىل حتديد كيفية بناء ميزة تنافسية قوية حتقق رضا ووالء العميل، ذلك                  
م يف التعرف على األنشطة املنتجة للقيمة واليت حتقق رضا العميل، مما يـساهم              أن تلبية احتياجات العميل تساه    

  .١٢٤يف تقليص التكاليف وحتسني اجلودة
  

وتستعمل اإلدارة االستراتيجية جمموعة من البدائل االستراتيجية لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة، فما هـي              
  .أهم هذه البدائل

   

٢,١,٣.II - البدائل االستراتيجيةأساليب وأدوات حتليل   
تعرف البدائل أو اخليارات االستراتيجية على أا الوسائل املتاحة اليت ميكن أن تستعملها املؤسسة لالنتقـال                

  :وتتعدد وتتنوع هذه البدائل، واليت نذكر منها ما يلي. من وضعها احلايل إىل موقع استراتيجي جديد
  

  :١٢٥(SWOT Analysis)التحليل الثنائي  .١
 أداة حتليلية، تضم كل من حتليل البيئة اخلارجية وحتليل األداء الداخلي للمؤسسة، إذ يهدف إىل رصـد                  يعترب

  .الفرص والتهديدات وكذا حتديد نقاط القوة والضعف اخلاصة باملؤسسة
  

  :منوذج جمموعة بوسطن االستشارية .٢
حدة منها على حدا ويرتكـز      يستخدم هذا النموذج يف حتليل كافة نشاطات املؤسسة مرة واحدة أو كل وا            

، والثاين هـو    )احملور األفقي (هذا التحليل على مصفوفة ذات بعدين رئيسيني، األول ميثل حصة السوق النسبية             
وتنقسم املصفوفة إىل أربعة خاليا تعكس وضع السلعة أو اخلدمة          )احملور العمودي (معدل منو السوق أو الصناعة      

  :١٢٧كونات هذا النموذجويوضح الشكل التايل م. ١٢٦داخل السوق
  

                                                 
١٢٤ HAFSI Taïeb et TOULOUSE Jean-Marie, ,  ″La Stratégie des organisations : Une synthèse″, 
ed.Transcontinental, Canada, 1997, P 62-63.   

 .١١٧، ص ٢٠٠٠، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "إدارة األلفية الثالثة: اإلدارة االستراتيجية" نادية العارف،  ١٢٥
 .٢١٤ نفس املرجع السابق، ص  ١٢٦
 . ٢١٥ نفس املرجع السابق، ص  ١٢٧
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   منوذج جمموعة بوسطن االستشارية– II.٧الشكل رقم 
  

 مرتفع+  عالمة استفهام) ١( النجم الساطع) ٢(
 منخفض- الكلب السعران) ٤( البقرة احللوب) ٣(

معدل منو األعمال يف الصناعة

 منخفض-مرتفع                      + 
 ةحصة السوق النسبي

  

  :١٢٨يتضح من خالل الشكل ما يلي
 هي وحدات وأنشطة ذات حصة سوقية منخفضة مع معدل منو مرتفع، ممـا يـثري                :عالمة االستفهام  �

االستفهام، واالستراتيجية املالئمة غري حمددة وتتوقف على ظروف وسياسة املؤسسة، ويقع يف هذا املربع              
  .املنتجات اجلديدة اليت تتطلب موارد أكرب لتحسينها

 وهي وحدات وأنشطة هلا حصة كبرية يف السوق ومعدل منو مرتفع، واالسـتراتيجية              :النجم الساطع  �
املالئمة هي التوسع والنمو يف هذا االستثمار لتحافظ املؤسسة على مركزها التنافسي القوي، وذلك من               

  .خالل ختفيض األسعار واستعمال أساليب الترويج املختلفة ملنع دخول منافسني جدد
 وهي وحدات وأنشطة تدر دخالً ورحباً كبرياً، وتتميز حبصة سوقية عالية ومعدل منـو               :لبقرة احللوب ا �

منخفض، مما يفرض على املؤسسة أن جتين مثار االستثمار، واالستراتيجية املالئمة هي تعظـيم التـدفق                
  .النقدي

ـ           :الكلب السعران  � و ضـعيف، وال     وهي أنشطة ووحدات متعثرة ذات حصة سوقية ضعيفة ومعدل من
  .فائدة ترجى من هذا االستثمار، لذا يفترض على املؤسسة أن تتخلص منه أو تقوم بتصفيته

  

  :منوذج جنرال إلكتريك .٣
 هذا النموذج لتفادي نقاط الضعف اليت ظهرت يف النموذج السابق، ويقوم            جنرال إلكتريك طورت شركة   

ط واألعمال، والثاين هو درجة جاذبية الصناعة، إذ        هذا النموذج على عنصرين رئيسيني، األول ميثل قوة النشا        
يتم احلكم على كل نشاط من أنشطة املؤسسة وفق مقياس مكون من ثالث درجات، تتراوح بـني قـوي،                   

  :١٣٠ ويوضح الشكل التايل مكونات هذا النموذج١٢٩.متوسط، وضعيف
  

                                                 
 .٢١٦ع السابق، ص  نفس املرج ١٢٨
 .٢١٧ نفس املرجع السابق، ص  ١٢٩
 .٢٢١ نفس املرجع السابق، ص  ١٣٠
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   منوذج جنرال إلكتريك– II.٨الشكل رقم 
  

 قوي انتبه تقدم تقدم
 متوسط قف انتبه تقدم
 ضعيف قف قف انتبه

 ية الصناعةقوة وجاذب

 ضعيف متوسط قوي
 قوة نشاط األعمال

  

  :١٣١يعتمد هذا النموذج على ثالث استراتيجيات أساسية، متمثلة فيما يلي
 إذا كان النشاط يقع يف املربعات ذا الشكل، فعلى املؤسسة أن تواصل استثمارها يف هـذا                 :تقدم �

  .وسع فيهاال وكذا الت
 إذا كان النشاط يقع يف مثل هذه املربعات، فإن على املؤسسة أن تتوقـف حيـث النـشاط                   :قف �

  .ضعيف، وينبغي عليها التخلص منه وتصفيته إذا أمكن
 إذا كان النشاط يقع يف هذه املربعات فإن على املؤسسة أن تأخذ اجتاهاً حذراً حياهلـا، وأن                  :انتبه �

  .مع متابعة ومراقبة تطور هذا االستثمارتنفق حبذر يف هذا االستثمار 
  

  :١٣٢منحىن اخلربة .٤
تتكون اخلربة لدى املؤسسة عند استمرارها يف إنتاج نفس السلعة أو تقدمي نفس اخلدمة لفترة طويلة نـسبياً،                  
ويالحظ أن هذه اخلربة تؤدي إىل اخنفاض يف التكاليف، وذلك بواسطة حتقيق وفورات احلجم الكبري، زيـادة                 

لعمالة نتيجة اخلربة، حتسني العملية اإلنتاجية، تنميط املنتج، الوصول إىل التصميم األمثل للمنتج، التوصل              فعالية ا 
  .إىل مكونات أفضل للمنتج

  

تقريباً، وبالتايل فإن االستراتيجية     % ٣٠ويترتب عن مضاعفة اخلربة ختفيض تكلفة اإلنتاج والتسويق مبعدل          
  .اليت اكتسبت فيها املؤسسة خربة) أو األنشطة (املالئمة هي التركيز على النشاط

  

   :حصة السوق .٥
إذا كان املنتج أو النشاط أو االستثمار يتمتع حبصة سوقية كبرية فإن املؤسسة تستطيع أن حتقق تدفقاً نقـدياً                   

. جيداً من ورائه، مث تستخدم ذلك التدفق يف تعزيز وتدعيم أنشطة جديدة تنطوي على احتماالت منو جيـدة                 

                                                 
 .٢٢٢ نفس املرجع السابق، ص  ١٣١
 .٢٢٣ نفس املرجع السابق، ص  ١٣٢
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الستراتيجية املالئمة يف حالة وجود حصة سوقية كبرية، هي حماولة تعظيم التدفق النقدي الـداخل ألطـول                 وا
  .فترة، ويف نفس الوقت يتم البحث عن نشاط أو استثمار جيد لتدعيمه ذا التدفق

  

  : معدل النمو .٦
لة احلصول على أكرب حصة من      إذا كان املنتج أو النشاط ذو معدل منو مرتفع، فاالستراتيجية املالئمة هي حماو            

السوق ولو على حساب املنافسني، مما يتطلب توجيه قدر كبري من املوارد املتاحـة إىل احلمـالت اإلعالنيـة                   
  .وغريها من األنشطة التروجيية املختلفة، وكذا حماولة جتنب حرب األسعار قدر اإلمكان

  

  :دورة حياة املنتج .٧
ا بعدة مراحل، إذ تبدأ مبرحلة التقدمي إىل السوق، مث منو املبيعـات،             ميلك كل منتج دورة حياة متر من خالهل       

  :١٣٣وتصل بعد ذلك إىل مرحلة التدهور، وأخرياً، مرحلة بعد الوفاة، كما يتضح من خالل الشكل التايل
  

   دورة حياة املنتج– II.٩الشكل رقم 
                                                                                                             

  املبيعات
     

                          االنطالقة اجلديدة للمنتج                            دورة حياة املنتج                           
  
  
  
  

         النمو       التقدمي         الزمن                 ما بعد الوفاة      التدهور        النضج    
  

هناك مرحلة تسبق هذه املراحل املوضحة يف الشكل واملتمثلة يف مرحلة التصميم أو تطوير املنتج ويتم خالهلا                 
  :االهتمام بالبحث والتطوير، ومن خالل الشكل السابق يتضح أن املنتج مير باملراحل التالية

  

  .ن خالهلا تعريف اتمع املستهدف ا وباستخداماامرحلة تقدمي السلعة أو اخلدمة، واليت يتم م -
مرحلة النمو، واليت تتميز بالتركيز على زيادة كفاءة العمليات اإلنتاجية والتـسويقية، وكـسب والء                -

  .العمالء للعالمة التجارية، وبداية دخول املنافسني للسوق

                                                 
 .٢٢٤ نفس املرجع السابق، ص  ١٣٣
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ل من خالل عمليات الترويج والتوزيع      مرحلة النضج، واليت يتم فيها زيادة االهتمام بضمان والء العمي          -
  .واخلدمة، وهو ما يطلق عليه باستراتيجيات االستقرار

  . مرحلة التدهور، واليت تتطلب تطبيق استراتيجيات االنكماش من قبل املؤسسة -
مرحلة ما بعد الوفاة، تقوم املؤسسة من خالهلا بالتخطيط الدقيق لوفاة السلعة وإـاء وجودهـا يف                  -

  .األسواق
  

يالحظ من خالل الشكل السابق استمرار دورة حياة املنتج أو باألحرى إعادة انطالقها، وذلك بواسـطة                و
  .التطويع االستراتيجي ملتغريات املزيج التسويقي، كالسعر مثالً

  

  :١٣٤إعادة هندسة العمليات كمدخل تنافسي .٨
لعمليات اليت تؤدي إىل سرعة االسـتجابة  تعترب إعادة اهلندسة سالحاً تنافسياً فعاالً، ذلك أا تساهم يف بناء ا  
  .إىل احتياجات ورغبات العمالء وحتسني خدمتهم بشكل حيقق رضاهم

  

كما يعد مدخل إعادة اهلندسة أحد مداخل التغيري، إذ يسعى إىل حتقيق متيز تنافسي يف بيئة األعمال ال سيما                   
 وطول إجراءاا، باإلضافة إىل تقلـيص       وذلك من خالل ختفيض كل من مراحل األداء       . يف بيئة حادة التنافس   

حجم األخطاء بفضل إدماج خمتلف العمليات واملراحل، وكذا تقليل التكاليف والوقت، كل هذا من شأنه أن                
  .يزيد من إنتاجية املؤسسة ومن مستوى أداءها وجودة منتجاا وخدماا

  

وإثراء دور املدير كقائد، ليتحول من جمـرد        وتساهم إعادة اهلندسة يف إعادة بناء املديرين، من خالل تطوير           
مسجل لألداء ومصدر لألوامر إىل قائد حتويلي جاذب ومؤثر وحمفز ملرؤوسيه على االبتكار، ومشاركاً إيـاهم                

كما تساهم يف منح العمال درجة من احلرية واالستقاللية يف ممارسة املهام املوكلـة              . يف املعلومات والقرارات  
  .زيادة صالحيام ومنحهم الفرصة إلثبات ذام، وبالتايل رفع أداءهمهلم، مما يؤدي إىل 

  

إن إعادة اهلندسة تؤدي إىل حتقيق عدة مزايا، أمهها ضغط التكاليف، تقليص وقت األداء، حتسني اجلـودة،                 
إثراء دور املديرين كقادة، حتفيز العمال من خالل متكينهم وزرع روح املبادرة فيهم، كل هـذا يـؤدي إىل                   

  .تكوين وتعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة
  

                                                 
 .٤١٧-٤١١، ص ١٩٩٨، القاهرة، ٣، الطبعة "إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات" أمحد سيد مصطفى،  ١٣٤
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  :١٣٥القياس املقارن .٩
تقوم املؤسسات يف إطار البحث املستمر عن فاعلية أكرب لتحسني أداءها مبقارنة أداءها العام بأداء منافسيها،                

ما لذا تسعى إىل البحث املنظم عن األفضل وإىل وضع مقاييس يتم من خالهلا مقارنة العمليات الداخلية، وهو                  
  .يدعى بالقياس املقارن

  

ويرتكز هذا األسلوب على مجع املعلومات واستعمال اليقظة التنافسية اليت تساهم يف مقارنة أداء املؤسـسة                
بأداء املؤسسات األخرى، وحتليل عمليات، أساليب ومعرفة كيفية العمل اخلاصة ذه األخرية لوضع مؤشـر               

  .ن تكون عليهاحتدد من خالله املؤسسة احلالة اليت جيب أ
وجيب أن تكون عملية القياس املقارن اليت تقوم ا املؤسسة دائمة ومستمرة، ذلك أنه يتم اللجوء إليها فقط                  
لدى فقدان حصة سوقية، أو تناقص األرباح، أو عدم رضا العمالء، يف حني أنه حىت حتقيق األرباح من قبـل                    

  .ارناملؤسسة ال ينفي ضرورة قيامها بعملية القياس املق
  

فالقياس املقارن هو األسلوب الوحيد الذي جيرب إدارة املؤسسة على االختبار الدائم واملستمر لقدرا علـى                
إذ يتوجب عليها أن حتسن اختيار املؤسسات اليت ستقارن         . املنافسة وعلى حتقيق األرباح يف ظل بيئتها التنافسية       

املهم هو ممارستها للعمليات ذاا اليت تقوم ا املؤسسة         أداءها ا، حىت ولو مل تكن من نفس قطاع نشاطها، ف          
ولكن بشكل أفضل، ومن مث تقوم بتحليل واستخدام أساليبها وتقنياا املستعملة، فالتفهم اجليد هلذه الطريقـة                

  .يضمن للمؤسسة حيازا على ميزة تنافسية على املدى الطويل
  

  :للمؤسسةومن بني املزايا اليت مينحها القياس املقارن 
  . إدراج أفضل التقنيات املستخدمة يف أي جمال من عمليات ونشاطات املؤسسة -
  . منح الفرصة للعمال الذين يتقنون عملية القياس املقارن بإبداع وابتكار طرق وأساليب جديدة -
  . القبول السهل واالستيعاب اجليد من قبل العمال لألفكار اليت تأيت من خارج قطاع النشاط -
  .ة اكتشاف تكنولوجيا جديدة يف قطاع آخر ميكن تبنيها من قبل املؤسسة مع مراعاة تكلفتها إمكاني -
 إثراء وتعزيز املعرفة اليت ميلكها عمال املؤسسة من خالل التعرف على املعارف واخلـربات اخلاصـة                 -

  .باملؤسسات األخرى
  

ايا تنافسية، إال أن املؤسسة تعتمد أيـضاً        تعد اإلدارة االستراتيجية وأساليبها مصدراً لتميز املؤسسة وخللق مز        
  ! على موارد خمتلفة ملموسة وغري ملموسة لبناء وتعزيز ميزاا التنافسية، فما هي هذه املوارد؟

  

                                                 
١٣٥  CAMP Robert, ,  ″Le Benchmarcking : Pour atteindre l’excellence et dépasser vos concurrents″, op.cit, P 
24-25. 
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٢,٣.II – مدخل املوارد كأساس لبناء وتعزيز امليزة التنافسية  
اليت متتلكها املؤسسة، وكذا علـى      يتوقف تطوير وتنمية امليزة التنافسية على مدى جودة املوارد والكفاءات           

  .حسن استغالل هذه األخرية هلا
  

١,٢,٣.II – تنقسم املوارد امللموسة إىل األنواع التالية:١٣٦املوارد امللموسة :  
  :املواد األولية .١

تستمد املواد األولية أمهيتها من مدى تأثريها على جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسـسة، لـذا                 
 هذه األخرية أن حتسن اختيار مورديها وأن تتفاوض معهم على جودـا، أسـعارها ومواعيـد                 يتوجب على 

  .تسليمها، كما يتوجب عليها أيضاً أن حترص على توفري وضمان شروط السالمة لدى نقلها وختزينها
  

من تفـادي   ولضمان التسيري احملكم هلا، يتم االعتماد على أفراد ذوي خربة وكفاءة، من شأم أن يتأكدوا                
انقطاع املخزون، تصنيف املواد وفقاً لسرعة دوراا، تنظيم املخازن وتأمني نظام معلومات فعال عن املعلومات               

  .املتعلقة ذه املواد، وكذا التأكد من عملية اجلرد احملاسيب والفيزيائي هلا
  

  :معدات اإلنتاج .٢
ل من خالل حتويل املواد األولية إىل منتجات،        تعتمد املؤسسة على معدات اإلنتاج يف خلق قيمة مضافة للعمي         

إذ تعد معدات اإلنتاج من أهم أصول املؤسسة، فاحليازة عليها وحسن استعماهلا وصيانتها يساهم يف ضـمان                 
فعاليتها ألطول فترة ممكنة، كما ميكن املؤسسة من الوفاء باتزاماا اجتاه عمالئها، مما يعزز ثقة هـؤالء ـا،                   

  . على غريهاوجيعلها متميزة
  

  :املوارد املالية .٣
فـتح قنـوات توزيـع      (أو توسيعها   ) خلق املنتجات اجلديدة  (تساهم املوارد املالية يف تعزيز أنشطة املؤسسة        

  .وذلك من خالل استثمارات فعالة من شأا حتقيق األهداف املالية والتنافسية للمؤسسة) جديدة
  

) بنوك، موردين، وعمالء  (العوامل احملفزة للمتعاملني مع املؤسسة      وتعترب الوضعية املالية اجليدة للمؤسسة أهم       
خللق عالقات شراكة معها، مما يساهم يف تعزيز مركزها التنافسي وقدرا على مواجهة الـتغريات يف البيئـة                  

    .   التنافسية
  

                                                 
 .٤٩-٤٨، مرجع سبق ذكره، ص "مصادرها، تنميتها، وتطويرها: امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية"عمار بوشناف،  ١٣٦
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٢,٢,٣.II – املوارد غري امللموسة  
  :كل ميزة تنافسية بالنسبة للمؤسسة، من أمههاميكن التمييز بني عدة موارد غري ملموسة ميكن أن تش

  

  :اجلودة .١
تعد جودة املنتجات واخلدمات عامالً أساسياً يف خلق وتعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة، وهو مـا سـنقوم                 

  .بتوضيحه يف الفصل الثالث
  

  :التكنولوجيا .٢
 األعمال، ومبا أن لتكنولوجيا يف      تعتمد معظم املؤسسات على التكنولوجيا لتحقيق ميزة تنافسية للبقاء يف عامل          

. تغري مستمر وسريع يف مجيع جماالت الصناعة، فإن عدم مواكبتها يضع املؤسسات يف مواجهة ديد حقيقـي                
وتسعى املؤسسات لالستفادة قدر اإلمكان من امليزات التقنية اجلديدة دف حتسني جودة املنتجات واخلدمات              

  .١٣٧افسنيوتكاليفها، وذلك بغية مواجهة املن
  

ويساهم التطور التكنولوجي يف حتسني الوظيفة اإلنتاجية للمؤسسة، وذلك من خـالل اسـتخدام معرفـة                
  .١٣٨وتكنولوجيات جديدة قد تؤدي إىل تغيري الصناعة ككل

  

كما أن استعمال املؤسسة لتقنيات وتكنولوجيات متطورة وحديثة يساعد على حسن تنظيمهـا وتـسيريها               
  .١٣٩دام آالت وأجهزة متطورة تساهم يف ختفيض التكاليف وحتقيق وفورات احلجمبشكل فعال وذلك باستخ

  

  :املعلومات .٣
تتمتع املؤسسة بقواعد معلومات داخلية، واليت تسريها مبساعدة من عماهلا، كما متتلك حجماً هـائالً مـن                 

  .١٤٠املصادر اخلارجية املباشرة وغري املباشرة للمعلومات
  

ملادة األولية للمعرفة اإلنسانية، واليت تساهم يف خلقها وهيكلتها، واملعلومة ذات           ا: "وتعرف املعلومة على أا   
  . ١٤١"طابع ذايت متعلقة مبستقبلها

  

                                                 
 .٤٣٠، مرجع سبق ذكره، ص " احلديثة ملنظمات األعمالاإلدارة" حسن علي علي،  ١٣٧ 

١٣٨ GIGET Marc, ″La dynamique stratégique de l’entreprise : Innovation, croissance, et redéploiement à partir 
de l’arbre de compétence″, ed.Dunod, Paris, 1998, P 44. 

، ص ٢٠٠٣ى القابلية التنافسية للمؤسسة، رسالة ماجستري فرع علوم التسيري، جامعة اجلزائر، أثر نظام املعلومات عل" فاضل ميينة فوزية،  ١٣٩
١٢٣. 

١٤٠ LAVALETTE Goerges et NICULESCU Maria, ″Les strategies de croissance″, ed.d’Organisations, Paris, 
1999,P 28. 

 . ٦٠نافسية للمؤسسة، مرجع سبق ذكره، ص أثر نظام املعلومات على القابلية الت"فاضل ميينة فوزية،  ١٤١
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  .١٤٢"بيانات متت معاجلتها من أجل حتقيق غاية معينة أو الستعمال حمدد: "كما تعرف على أا
  

بطة واملتفرقة اليت تعبر عن مواقف وأفعال معينة جمموعة من احلقائق غري املترا: "وتعرف البيانات أيضاً على أا   
  . ١٤٣"واليت ال يستفاد منها إال بعد معاجلتها

وتستمد املعلومات أمهيتها من كوا قد تنبه املؤسسة إىل خطر ما حيدق ا أو إىل فرصة تسويقية يستوجب                  
  .١٤٤انتهازها قبل أن يتفطن هلا املنافسون

  

نظر املستخدم واحتياجاته اليت قد جتعله خيصص أو ال خيـصص قيمـة             ويركز مفهوم املعلومات على وجهة      
  .١٤٥للمعلومات

وأصبحت تشكل املعلومات مورداً هاماً ومكلفاً للمؤسسات احلديثة، ذلك أا تؤثر يف قدرة املؤسسة علـى                
  . ١٤٦البقاء، كما تعد وسيلة لتأثري هذه األخرية على بيئتها

  

  :شديد ألغراض خمتلفة للمؤسسة وفق األوجه التاليةفاملعلومة تعد مورداً يستعمل حبذر "
  . أداة لالتصال -
  . أداة ودعامة لتعديل وتنسيق إجراءات التسيري -
  . دعامة للمعرفة يف املؤسسة -
  . ١٤٧" أداة وصل وربط مع احمليط -

  

 الوصول   وتعترب املعلومات سالحاً رئيسياً لغزو البيئة التنافسية للمؤسسة، ذلك أا تساعد هذه األخرية على             
  . ١٤٨إىل أهدافها، حتقيق املنتجات املتميزة، اإلنتاجية العالية وتعظيم أدائها

وتلعب املعلومات دوراً هاماً يف حتقيق التميز من خالل استخدامها يف اكتساب النفوذ يف الـسوق وحتقيـق                  
  .١٤٩األهداف االستراتيجية للمؤسسة

  

                                                 
-٩١، ص ٢٠٠٢،رسالة ماجستري فرع إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، "أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة" حناسية رتيبة،  ١٤٢
٩٢ . 
 .٨، ص ٢٠٠٣ية اإلدارية، قطر، ، منشورات املنظمة العربية للتنم"نظم إدارة املعلومات" عالء عبد الرزاق الساملي،  ١٤٣
، تأليف بول جارات وآخرون، مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك، القاهرة، "فن إدارة املستقبل: التفكري االستراتيجي" عبد الرمحان توفيق،  ١٤٤

 .١٣٦، ص ١٩٩٨
 .٦٩، ص ٢٠٠٥امعية، اإلسكندرية، ، الدار اجل"نظم املعلومات اإلدارية يف املنظمات املعاصرة" ثابت عبد الرمحان إدريس،  ١٤٥
 .١٣٤، ص ٢٠٠١، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، "اإلدارة والتخطيط االستراتيجي" ناصر دادي عدون،  ١٤٦
 .٥٦، مرجع سبق ذكره، ص "أثر نظام املعلومات على القابلية التنافسية للمؤسسة"فاضل ميينة فوزية،  ١٤٧
 .١٥٣، ص ٢٠٠٥، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "التسويق املعاصر"دريس ومجال الدين حممد املرسي،  ثابت عبد الرمحان إ ١٤٨
 .١٠، مرجع سبق ذكره، ص"مدخل لتحقيق امليزة التنافسية: نظم املعلومات" معايل فهمي حيدر،  ١٤٩
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 وإرسال واستخدام املعلومات أثناء قيامـه مبهامـه         من وقته الستقبال   % ٨٠وخيصص املدير ما يقرب من      
  .١٥٠املختلفة، مما يفرض حتمية تطوير واستعمال نظم لتوفريها وإدارا، واليت تعرف بنظم املعلومات

جهاز أو مصلحة جتمع املعلومات من عدة مصادر داخليـة وخارجيـة،            : "ويعرف نظام املعلومات على أنه    
 مادية، تقنية ومعنوية، ويوفر هذا اجلهاز املعلومات الـضرورية يف الوقـت             وتعاجلها باستعمال موارد بشرية،   

املناسب للمسؤولني مبختلف مستويات القرار واإلدارة، حىت يتمكنوا من القيام باإلجراءات املناسبة دف أداء              
  .١٥١"أعماهلم بالشكل املالئم

  

  :١٥٢يسمح بتحقيق ما يليلقد أصبح وجود نظام املعلومات ضرورة حتمية لتطوير املؤسسة إذ 
  . توفري ووصف دقيق للوضعية املاضية واحلالية للمؤسسة ونشاطاا-"
  . تسهيل عملية اختاذ القرارات لآلجال القصرية، املتوسطة والطويلة-
  . اكتشاف الفروقات بني التوقعات وما مت حتقيقه فعالً مع شرح األسباب-
  . إثارة إجراءات تصحيحية-
  ."ومات املتوافرة، ختزينها، معاجلتها، مث إيصاهلا إىل مستعمليها مجع وحجز املعل-

  

  :١٥٣وهناك عدة مزايا تتحقق للمؤسسة من توافر نظام جيد للمعلومات ا، من أمهها
  .حتقيق الكفاءة، أي أداء املهام بصورة أرع أو بتكلفة أقل -
  .رات ذات جودة أفضلالوصول إىل الفعالية، أي مدى حتقق أهداف املؤسسة بواسطة اختاذ قرا -
  .حتسني أداء اخلدمة وتقدمي خدمة ذات مستوى أفضل للعمالء -
  .خلق وتطوير املنتج، مثل استخدام آالت الصرف السريع يف البنوك -
  .التعرف على الفرص واستغالهلا بسرعة قبل أن يتنبه هلا املنافسون -
نها بتحقيق مستوى أفضل مـن      ربط العمالء بالشركة وضمان والئهم، من خالل جعلهم أكثر قرباً م           -

  .  اخلدمات
  

كما يساعد نظام املعلومات املؤسسة على التعرف على بيئتها، وحتديد توجهاا املستقبلية، وكـذا إمـداد                
  .اإلدارة العليا والعمال باملعلومات الالزمة هلم الختاذ القرارات املناسبة واملالئمة ويف الوقت املناسب

ومات عن الفرص والتهديدات الناجتة عن البيئة اخلارجية وكذا مؤشرات األداء اخلاص            ومتد اإلدارة العليا مبعل   
  .١٥٤باملؤسسة مما يساعدها على تعظيم قيمتها املضافة، زيادة حصتها السوقية وتعزيز ميزا التنافسية

                                                 
 .٢٦٨كره، ص ، مرجع سبق ذ"إدارة األلفية الثالثة: اإلدارة االستراتيجية"نادية العارف،  ١٥٠
 .١٣٥، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة والتخطيط االستراتيجي"ناصر دادي عدون،   ١٥١
 .٨٢ و ٥٨، مرجع سبق ذكره، ص "أثر نظام املعلومات على القابلية التنافسية للمؤسسة" فاضل ميينة فوزية،  ١٥٢
 . ٣٧-٣٦ سبق ذكره، ص  ، مرجع"مدخل لتحقيق امليزة التنافسية: نظم املعلومات" معايل فهمي حيدر،  ١٥٣
 .٢٧٦، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة األلفية الثالثة: اإلدارة االستراتيجية" نادية العارف،  ١٥٤
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  :١٥٥اليقظة التنافسية. ٤
  :تعريف اليقظة �

ننا من البقاء على علم بكـل املـستجدات يف   النشاط الذي ميك: " على أا(Michel CARTIER)يعرفها 
  ".القطاع الذي نشغله، كما تعرب اليقظة عن مدى احليطة اليت توليها املؤسسة جتاه عاملنا املتغري

رصد للبيئة، والذي يتبع بنشر مستهدف للمعلومات احملللة، املنتقـاة واملعاجلـة            : " بأا   (Jakobiak)ويعتربها  
  ". االستراتيجيةوهذا لغرض اختاذ القرارات

كما تعترب أيضاً الوظيفة اليت ترتبط بتسيري موارد املعلومات لتجعل املؤسسة أكثر ذكاء وتنافسية، واليت تقدم                
  .مزايا تنافسية ملؤسسة

  

  :تعريف اليقظة التنافسية �
لبيئة الـيت   هي النشاط الذي من خالله تتعرف املؤسسة على منافسيها احلاليني واحملتملني، وهي تم أيضاً با              "

تتطور فيها املؤسسات املنافسة، وهذا من خالل مجع املعلومات احملصل عليها من خالل حتليل الصناعة وحتليل                
  ".، مث حتليلها، فاستخراج النتائج وتطبيقها يف اختاذ القرار باملؤسسة)نقاط القوة ونقاط الضعف(املنافسة 

احلايل للمؤسسات املنافسة، استراتيجيات هـذه األخـرية،        وتسعى اليقظة التنافسية إىل حتديد كل من األداء         
  .أهدافها وقدراا

  

  :دور اليقظة التنافسية يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة �
لقد أدت التغريات احلديثة اليت يعرفها العامل حالياً كالعوملة، التطور السريع للتكنولوجيـا وتعـدد مـصادر                 

 املؤسسات، مما أدى إىل حتمية تيقظ هذه األخرية إىل بيئتها والتعـرف             املعلومات إىل زيادة حدة املنافسة بني     
على متغرياا، واليت ال ميكن حتقيقها إال من خالل اليقظة التنافسية باعتبارها مورد هام يف خلق وتعزيز امليـزة                   

  .التنافسية للمؤسسة
  

  : وتطوير ميزة تنافسية للمؤسسةومن أهم املزايا اليت متلكها اليقظة التنافسية واليت تساهم يف بناء
  . املعرفة املعمقة لألسواق وللمنافسة، واكتساب موقع قوة لطرح سلعها وخدماا املبتكرة يف السوق-"
  . تقليص دورة حياة املنتج، والتسيري اجليد للوقت-
  . زيادة أثر التعاضد داخل املؤسسة، وحل املشاكل بطريقة سريعة-
  .ن املعرفة واخلربات، والتحسني املستمر يف السلع واخلدمات احلصول على مورد وافر م-
  . ضمان االستجابة اجليدة حلاجيات الزبائن، والتحسني الدائم لعالقاا معهم ومع مورديها-
  ". املسامهة يف نشاطات البحث والتطوير وعمليات اختاذ القرار-

                                                 
 .٩٨-٩٦ و ٦٨-٦٦،مرجع سبق ذكره، ص "أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة"حناسية رتيبة،  ١٥٥ 
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  :املرونة. ٥
يف سوق تنافسي متغري ومتطـور إىل       ] التنافسية[قدرا  تتعرض املؤسسة اليت تبحث عن اكتساب أو حتسني         "

أخطار وتغريات تفرض عليها تكيفاً مستمراً ومتواصالً، فعلى هذه املؤسـسة أن تكـون مرنـة يف تـسيريها          
  .١٥٦"أو حتسني قابليتها التنافسية] الكتساب..[املرونة أهم عامل ] إذ تعد[…وتنظيمها

  

ة أن حتقق تشكيلة متنوعة وواسعة من املنتجـات واخلـدمات ممـا           إذ تفرض متطلبات املنافسة على املؤسس     
يساعدها على بلوغ رضا فئات خمتلفة من املستهلكني، وتعد هذه املرونة يف االستجابة إىل متطلبات األسـواق                 
سالحاً فعاالً وميزة تنافسية قوية يف مواجهة حدة املنافسة، فهي تعزز قدرة املؤسسة يف تصنيع تشكيلة واسـعة                  

  .١٥٧ن املنتجات اجلديدة وبطريقة مستمرة، مما يؤدي إىل حتقيق رضا العمالء وزيادة احلصة السوقية للمؤسسةم
  

قدرة العمليات على التغري من منتج إىل آخر أو من زبون إىل آخر بأقل تكلفة                "١٥٨:وتعرف املرونة على أا   
  :ل ما يليومتتاز املرونة باعتبارها ميزة تنافسية من خال. أو تأخري ممكنني

  . استخدام املرونة يف تلبية حاجات املستهلك املختلفة -
  ".  استخدام املرونة يف تلبية التغريات الطارئة يف السوق -

  

  :املعرفة ومعرفة كيفية العمل. ٦
تعترب املعرفة حصيلة من خربة ومعلومات وجتارب ودراسات فرد أو جمموعة أفراد، ولقد أصبحت املعرفـة                 

واملؤسسة املتميزة هي اليت تتمكن من استغالل املعرفة اليت         . ية يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة     أكثر املوارد أمه  
  . ١٥٩متتلكها وجتسيدها على شكل تكنولوجيات جديدة وابتكار سلع وخدمات جديدة

  

ـ                ز وتتعدد مصادر املعرفة اليت متتلكها املؤسسة، إذ تستمدها من اجلامعات املختصة، املدارس العليـا، مراك
البحث، واالشتراك يف االت العلمية والتقنية املتخصصة، وذلك بغية اقتناء املعارف اجلديدة اخلاصة مبجـال               

  .كما ميكن أن تنشأ املعرفة داخل املؤسسة من خالل حل مشاكلها اإلنتاجية، التنظيمية والتسيريية. نشاطها
  .١٦٠تمر، مما يؤدي إىل خلق مزايا تنافسية قويةوتقوم املعرفة بتعزيز القدرات اإلبداعية وإثراءها بشكل مس

                                                 
 .١٢٠، مرجع سبق ذكره، ص " على القابلية التنافسية للمؤسسةأثر نظام املعلومات" فاضل ميينة فوزية،  ١٥٦
 .٣٩، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات" عبد الستار حممد العلي،  ١٥٧
 .٤٤ نفس املرجع السابق، ص  ١٥٨
 .٥٩ه، ص ،مرجع سبق ذكر"أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة" حناسية رتيبة،  ١٥٩
 .٥٥، مرجع سبق ذكره، ص "مصادرها، تنميتها، وتطويرها: امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية" عمار بوشناف،  ١٦٠
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أما معرفة كيفية العمل فتعين الدرجة الراقية من اإلتقان لنشاطات املؤسسة مقارنة مبنافسيها، سواء تعلق األمر                
بالنشاطات اإلنتاجية، التنظيمية، أو التسويقية، مما يساهم يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة تسمح هلا بـالتفوق                

  .١٦١افسيها، وتستمد معرفة كيفية العمل مصدرها من التجربة املكتسبة واخلربةعلى من
  

  :التكلفة. ٧
تعترب التكلفة سالحاً تنافسياً هاماً، ذلك أنه ال ميكن حتديد أسعار تنافسية دون ضبط مـستمر للتكـاليف،                  

لذا تستعمل  . قارنة مبنافسيها وتسعى كافة املؤسسات وخاصة املتميزة تنافسياً منها إىل حتقيق أقل تكلفة ممكنة م            
حتليل عناصر التكلفة دف ترشيدها مما يساهم يف حتسني الكفاءة وحتديد أسعار تنافـسية وتعظـيم القيمـة                  

  . ١٦٢املضافة
  

وتعمل املؤسسات اليت تعتمد على الريادة يف التكلفة ملواجهة املنافسة على تقليص واختزال كافة أنواع الفاقد                
  .١٦٣مال هيكلة التكلفة وفحص القدرات اإلنتاجيةوالضائع، وذلك باستع

  

  :الوقت. ٨
يعترب الوقت من أشد التحديات اخلاصة باملنافسة، وذلك راجع للجهود املبذولة من قبل املنافـسني ـدف                 
حتقيق املرونة الالزمة يف األساليب التكنولوجية اليت تستعملها وكذا يف قدرا على االستجابة الفعالة للطلـب                

  .١٦٤ري واملتنوع لعمالئهااملتغ
  

  :تعريف اإلدارة التنافسية للوقت �
فن وعلم االستخدام الرشيد للوقت لتحقيق النتائج الباهرة، اإلجنازات الرائعة واالرتقاء           : "١٦٥تعرف على أا  

من خالل االرتقاء والتطوير الذايت من أجل االبتكار والتجديـد،          ..باملشروعات إىل مستويات التفوق والتميز    
  ".ف تعظيم املزايا التنافسية للوصول إىل درجات الكفاءة التصديرية لضمان اختراق األسواق الدوليةد

  

                                                 
 . ٥٥ نفس املرجع السابق، ص  ١٦١
 .٣٦٩، مرجع سبق ذكره، ص "التغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية" أمحد سيد مصطفى،  ١٦٢
 .٣٨، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات"ر حممد العلي،  عبد الستا ١٦٣

١٦٤ JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement: Une autre démarche de management , la 
qualité  totale",op.cit, P 65. 

، إيتراك "املتكاملة المتالك املزايا التنافسية الشاملة يف عصر  العوملة وما بعد اجلاتاملنظومة : اإلدارة التنافسية للوقت" حمسن أمحد اخلضريي،  ١٦٥
 .٥، ص ٢٠٠٠للنشر، القاهرة، 
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االستراتيجية اليت تستخدمها املؤسسة يف احلصول على ميزة تنافسية من خـالل            : "كما تعرف أيضاً على أا    
 تطوير وحتسني املنـتج، إجنـاز       حتقيق أقصى سرعة ممكنة إلجناز الوظائف احلرجة أو األساسية للمؤسسة مثل          

  .١٦٦"طلبات الزبائن واإلنتاج وتوريد السلع إىل الزبائن وخدمات ما بعد البيع
  

ويكون التنافس بني املؤسسات على أساس اختصار الوقت يف ابتكار وتقدمي منتج جديد، يف إنتاج وتقـدمي                 
األملانية كانـت تـستغرق     " سيمرت" شركة   فمثالً،. املنتج، وتسليم املنتجات يف الوقت املتفق عليه دون تأخري        

ساعة يف إنتاج جهاز التلفزيون احملمول، بينما كان إنتاجه يستغرق أقل بكثري من ذلك يف املؤسـسات                 ) ١٣(
  .١٦٧الفرنسية" ألكاتيل"السويدية و" إريكسون"الفنلندية و"نوكيا"املنافسة األخرى مثل 

  

  :أهداف اإلدارة التنافسية للوقت �
يسي لإلدارة بالوقت هو الوصول إىل أفضل صيغ أو طريقة الستثمار الوقت، وحتقيـق أكـرب                إن اهلدف الرئ  

  :١٦٨منفعة أو عائد ممكن، وتسمح إدارة الوقت بتحقيق األهداف التالية
  . تعظيم االستفادة الكاملة من موارد املؤسسة -
  . معاجلة أي عاطل أو هدر أو معيب يف العمليات اإلنتاجية -
  .از إىل أعلى درجاا رفع معدالت اإلجن -
  . اكتساب مزايا تنافسية قوية ومتفوقة عن املنافسني -
  . قدرة أكرب على التواصل، االستمرار والدميومة -
  . تعزيز اإلدراك بضرورة جناح األفراد -
  . استخدام أساليب املشاركة وحتقيق التنسيق بني جهود األفراد -
  .حقيق التفوق على اآلخرين إتاحة الفرصة أمام األفراد لإلبداع واالبتكار لت -
  . زيادة اإلنتاجية وبالتايل حتسني القدرة التنافسية للمؤسسة -
  . حتسني األداء العام للمؤسسة بتحقيق مزايا التكلفة األقل وزيادة قدرا على دخول األسواق العاملية -

  

                                                 
 .٤٨، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات"عبد الستار حممد العلي،  ١٦٦ 
 .٣٦٦، مرجع سبق ذكره، ص "ظمات العربيةالتغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمن" أمحد سيد مصطفى،  ١٦٧
، مرجع "املنظومة املتكاملة المتالك املزايا التنافسية الشاملة يف عصر  العوملة وما بعد اجلات: اإلدارة التنافسية للوقت" حمسن أمحد اخلضريي،  ١٦٨

 .٢٥-٢٠سبق ذكره، ص 
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  :(Just In Time)اإلنتاج يف الوقت احملدد  �
السرعة يف  (التنافسية على سعر املنتج وجودته فقط، وإمنا أصبح الزمن          مل تعد تركز املؤسسات استراتيجياا      

عنصراً هاماً من عناصر املنافسة، ويعترب أسلوب اإلنتاج يف الوقت املناسب أحد التقنيـات              ) التوريد والتسويق 
  .١٦٩األساسية يف حتقيق املنافسة بالوقت

  

 املتكررة اليت تركز على اهودات املستمرة للقضاء        طريقة لتشغيل األعمال  : "ويعترب اإلنتاج يف الوقت احملدد    
على االحنرافات والفاقد يف العملية اإلنتاجية، وهي تركز على التدفق السليم للمواد يف منظومة التشغيل وهـي                 

  .١٧٠"تستفيد من استخدام األحجام الصغرية مع اجلودة العالية وفرق العمل املاهرة
  

احلصول على اخلامات بالكمية احملددة أو الصحيحة باجلودة احملددة يف          : "ددكما نعين باإلنتاج يف الوقت احمل     
  .١٧١"الوقت احملدد ويف موقع اإلنتاج احملدد

  

  :١٧٢ودف هذه التقنية إىل حتقيق األهداف التالية
  . حتسني وقت التوريد خلدمة العميل -
  ).إنتاج بقدر االحتياجات( القضاء على اإلنتاج الفائض  -
  . املعيب جتنب اإلنتاج -
  . التركيز على العمليات الفعالة -
  . احلفاظ على املخزون صفر -

  

ويعترب املورد البشري العامل الرئيسي لنجاح هذه التقنية، وذلك من خالل قدرة العمال على تنفيذ ما يسند                 
هم يف  إليهم من مهام بالكفاءة الالزمة، لذا جيب زيادة والئهم وانتمائهم للمؤسسة وتعزيز تعـاوم وتـضامن               

  .١٧٣حتقيق أهداف هذه التقنية
  

وقد سهلت التطورات التكنولوجية املتسارعة عملية املنافسة على أساس الوقت، فاستخدام تبادل البيانـات              
اإللكترونية سهل كثرياً يف عملية توريد الطلبات إىل املؤسسات الصناعية آنياً، كما ساهم استخدام احلاسـب                

  .١٧٤املنتجات اجلديدةاآليل يف عمليات تصميم وتطوير 

                                                 
 .٢٤مرجع سبق ذكره، ص ، "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات"عبد الستار حممد العلي،  ١٦٩
 .٤١١-٤١٠، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل تكاملي جترييب: إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا" فريد راغب النجار،  ١٧٠
 .٣٤١، ص ٢٠٠٠، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "ختطيط ومراقبة اإلنتاج" سونيا حممد البكري،  ١٧١
 .٤١٠، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل تكاملي جترييب: ج والعمليات والتكنولوجياإدارة اإلنتا" فريد راغب النجار،  ١٧٢
 .١٦٨، ص ٢٠٠٤، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية، " اجلودة– الوقت –اإلدارة احلديثة يف التسويق " جاسم جميد،  ١٧٣
 .٢٥ه، ص ، مرجع سبق ذكر"مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات" عبد الستار حممد العلي،  ١٧٤
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  :١٧٥وهناك عدة مزايا خيتص ا نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد، أمهها
 يسمح قصر وقت تنفيذ الطلبيات الصغرية وسرعة املعلومات املرتدة عن مـستوى العمليـات بكـشف                 -

  .العيوب ومعاجلتها بسرعة
  . العيب يف العمليات السابقة تساهم اجلدولة الدقيقة إلنتاج الدفعات الصغرية يف الكشف عن اخللل أو -
  . متكن حمدودية الكميات املنتجة فحص جودة املنتجات النهائية بصفة كاملة -
  . يتيح تكرار  إنتاج كميات صغرية مرونة االستجابة للتغيري يف الطلب السوقي ويف اجتاهات املنافسة -
  .  يؤدي اإلنتاج بدفعات صغرية إىل خفض تكلفة املخزون -

  

  :افسيةالوقت كميزة تن �
  :١٧٦يساهم الوقت يف حتقيق ميزات تنافسية من خالل األوجه التالية

  . ختفيض زمن تقدمي املنتجات اجلديدة يف األسواق، من خالل اختصار زمن دورة املنتج-"
  . ختفيض زمن دورة التصنيع للمنتجات-
  . ختفيض زمن الدورة للعميل-
  ."كونات الداخلة يف عملية التصنيع االلتزام جبداول زمنية حمددة وثابتة لتسليم امل-

  

إن اعتماد املنافسة على عامل الوقت أصبح الطريق األساسي يف بناء امليزة التنافـسية، ذلـك أن الـتغريات                   
السريعة اليت جتري يف األسواق تتطلب االستجابة السريعة هلا، لذا فإن املنافسة املعتمدة على عامل الوقت تعترب                 

ق امليزة التنافسية من خالل السرعة يف إجراء التغريات يف العمليات اإلنتاجية للمؤسسة مثل االستراتيجية اليت حتق  
  .١٧٧تطوير املنتج وإدخال الطلبات واإلنتاج والتوزيع باإلضافة إىل تقدمي اخلدمة

  
  

٣,٣.II – املوارد البشرية والكفاءات  

١,٣,٣.II – املوارد البشرية  
قها هو امتالك املوارد البشرية املتميزة، واليت تعترب مـصدراً لإلبـداع            إن أهم عامل يف جناح املؤسسة وتفو      

  واالبتكار وأهم وأمثن أصول املؤسسة، كما تعد أيضاً املصدر احلقيقي لتعظيم القيمة املضافة، باإلضافة إىل 
  .قدرا على حتويل التحديات إىل قدرات تنافسية قوية

  

                                                 
 .٥٢٩-٥٢٧، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات" أمحد سيد مصطفى،  ١٧٥
 .٤٥، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات" عبد الستار حممد العلي،  ١٧٦

١٧٧ GIGET Marc, ″La Dynamique Stratégique de l’Entreprise ″, op.cit, P 116. 
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ؤسسة، واليت حتقق هلا ميزة تنافسية، ذلك أن جناحها أساساً يعود إىل ما             فاملوارد البشرية متثل مصدراً لتميز امل     
  .١٧٨متلكه من مهارات وقدرات بشرية

  

  :دور املوارد البشرية يف خلق وتطوير امليزات التنافسية .١
تسعى املؤسسات املعاصرة يف ظل البيئة احلالية احلادة التنافسية إىل كسب ميزة تنافسية علـى غريهـا مـن                   

ت املنافسة، وذلك بإضافة قيمة للعميل وحتقيق التميز عن طريق استغالل إمكانياا ومواردها املختلفة              املؤسسا
واليت يأيت يف مقدمتها املوارد البشرية، وتؤدي إدارة املوارد البشرية دوراً هاماً يف جعل العنصر البشري ميـزة                  

  .ة بالعنصر البشري يف املؤسسةتنافسية بواسطة جمموعة من األنشطة واخلطط والربامج املرتبط
  

وحىت ميكن إلدارة املوارد البشرية املسامهة يف حتقيق وتدعيم امليزة التنافسية للمؤسسة جيب أن تقوم بإعـداد                 
  .١٧٩براجمها املختلفة يف إطار استراتيجية املؤسسة من جهة ووفق متطلبات عمالئها من جهة أخرى

  

ها مليزة تنافسية من خالل قوة عاملة أكثر جودة واليت تساعدها يف            وقد زاد إدراك املؤسسات إلمكانية حتقيق     
املنافسة على أسس سرعة االستجابة ملتطلبات السوق، جودة املنتج واخلدمة، واملنتجات املتميزة واالبتكـارات              

  .مما زاد من أمهية اإلدارة االستراتيجية للموارد لبشرية. التكنولوجية
  

عملية الربط ما بني إدارة املوارد البشرية واألهداف        : "ية للموارد البشرية على أا    وتعرف اإلدارة االستراتيج  
والغايات االستراتيجية لتحسني األداء التنظيمي، وتنمية بيئة ثقافية تنظيمية تكون أكثر مرونة وقدرة على تـبين            

  .١٨٠"السلوك االبتكاري
  

  :١٨١ الستخدام العنصر البشري كأساس للتميزومن أهم الوظائف اليت تقوم ا إدارة املوارد البشرية
  .استقطاب وتكوين أيدي عاملة ذات كفاءة، مع حتديد االحتياجات الالزمة منها -
  .تدريب وتنمية القوى العاملة بصفة مستمرة لزيادة قدرام ومهارام -
  .مكافأة األفراد وتعويضهم مبا يالئم اجلهد والعمل الذي يبذلونه -
  .احل الفرد واملؤسسة، والتأكيد على خلق جو مناسب للعملحتقيق التكامل بني مص -

  

ويعد املورد البشري العنصر الفاعل واألساسي يف عملية بناء وتعزيز امليزة التنافسية، ذلك أنه وراء كل عملية                 
  .ابتكار، اختراع، جتديد، وتطوير مستمر، وجتسيد هلذه املبتكرات واالختراعات يف أرض الواقع

                                                 
 .٩، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل لتحقيق امليزة التنافسية: نظم املعلومات" معايل فهمي حيدر،  ١٧٨
 .١٣، ص٢٠٠٤-٢٠٠٣، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية"مصطفى حممود أبو بكر،  ١٧٩
 .١٠، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "تقبليةرؤية مس: إدارة املوارد البشرية" راوية حسن،  ١٨٠
 .١٩-١٨، ص ٢٠٠٢، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، "االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية" صالح الدين عبد الباقي،  ١٨١
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دارة املعاصرة أن أهم املوارد اليت متتلكها تتمثل يف املورد البشري والذي يـساهم يف تكـوين                 ولقد تبني لإل  
امليزات التنافسية واستمرارها، وأن ما يتاح لديها من موارد مادية، مالية، تقنية، ومعلوماتية، وما قد تتميز بـه                  

 ليست شرطاً كافياً لتكوين     -لتنافسيةوإن كانت شرطاً أساسياً للوصول إىل امليزة ا       –تلك املوارد من خصائص     
مما حيتم على املؤسسة االستثمار يف هذا املورد، وذلك من خالل شحذ قدراته الفكريـة وإطـالق            . هذه امليزة 

  .١٨٢الفرص أمامه لإلبداع والتطوير وتعزيز قدراته يف اختاذ القرارات املناسبة
  

ألوىل على نوعية وأداء املوارد البشرية، ومن أهـم         فنجاح املنظمات وتفوقها على منافسيها يعتمد بالدرجة ا       
  :١٨٣املميزات اليت جيب أن تتصف ا هذه األخرية لتساهم يف جناح وتفوق املؤسسة ما يلي

 أن تكون نادرة، مبعىن امتالكها لقدرات ومهارات نادرة ومميزة غري متاحة للمنافسني، كالقدرة على               -
  .هام الصعبة والقدرة على التعامل مع تقنيات خمتلفةاالبتكار، اإلبداع، قبول التحديات وامل

 أن تكون قادرة على خلق وتعظيم القيمة املضافة من خالل تنظيمها غري املسبوق وجتانس وتكامـل                 -
  .املهارات واخلربات وكذا القدرات العالية على العمل يف الفريق

ام التأهيل أو التـدريب، ولعـل    أن يصعب على املنافسني تقليدها وحماكاا سواء كان ذلك باستخد        -
  .أفضل مثال على ذلك هو املوارد البشرية اليابانية

  

  :١٨٤وتساهم إدارة املوارد البشرية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل
  .اختيار العمال الذين ميتلكون القدرة على االبتكار والتطوير واألداء اجليد ملهامهم ووظائفهم -
  .امل مع التكنولوجيا احلديثة لإلنتاج والعملياتإعداد العمال للتع -
  .تنمية الوالء واالنتماء للمنظمة من خالل حتسني بيئة العمل -
  .زيادة اإلنتاجية من خالل تنمية القدرة على العمل وتدعيم الرغبة فيه -
  .حتقيق رضا العمالء والعاملني واحلفاظ عليهم، ومن مث تنمية مسعة طيبة عن املنظمة يف اتمع -

  

  .التحديات اليت تواجه اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية .٢
مـن املـديرين   ) ٣٠٠٠( االستشارية على عينة من (Towers Perrin)أثبتت دراسة أجرا مؤسسة 

  :١٨٥واملتخصصني يف جمال دور املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية، أن أهم التحديات اليت تواجهها هي

                                                 
 .١١٧، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة املوارد البشرية االستراتيجية" علي السلمي،  ١٨٢
   .١١٨-١١٧ملرجع السابق، ص  نفس ا١٨٣
، الدار اجلامعية "املدخل لتحقيق ميزة تنافسية ملنظمة القرن احلادي والعشرين: اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية" مجال الدين حممد املرسي،  ١٨٤

 .٢٤، ص ٢٠٠٣للنشر، اإلسكندرية، 
 .٢٥ نفس املرجع السابق، ص  ١٨٥



 141

 واجلودة وحتقيق رضا املستهلك والربط بني ممارسات إدارة املوارد البـشرية واالسـتراتيجية              أن اإلنتاجية  -
  .العامة للمؤسسة تعترب األهداف اليت جيب أن تسعى املؤسسة إىل حتقيقها

أن جماالت تركيز إدارة املوارد البشرية جيب أن تشمل حتقيق اجلودة، تقدمي خدمة متميزة للعمالء، حتسني                 -
  .ة، مشاركة العاملني، تنمية فرق العمل، وخلق قوة عمل مرنةاإلنتاجي

  .ضرورة االستجابة أكثر ملتطلبات السوق -
  .أن تنمية سياسات وممارسات إدارة املوارد البشرية جيب أن تكون مسؤولية مشتركة لكل أفراد املؤسسة -

   

د وظيفة متخصصة ومستقلة إىل     وقد خلصت الدراسة إىل أن إدارة املوارد البشرية قد حتولت بالفعل من جمر            
  .اعتبارها مصدراً للقدرة التنافسية للمؤسسة وذلك من خالل املشاركة الفعالة هلا يف تعظيم أداء هذه األخرية

   

   :أسس تنمية القدرات التنافسية للموارد البشرية .٣
سس اليت ميكن حصرها    لكي متتلك املؤسسة املوارد البشرية املتميزة جيب أن توفر جمموعة من املتطلبات واأل            

  :١٨٦يف النقاط التالية
  

استخدام خمتلف الوسائل والطرق الستقطاب املوارد البشرية املتميزة ومن مث االختيار الكـفء لألفـراد                -
املرشحني لشغل الوظائف مبا يساهم يف بناء وتطوير ميزات تنافسية للمؤسسة، والتأكد من مدى توافق               

  .ذه الوظائفخصائص هؤالء األفراد مع متطلبات ه
 االهتمام بتدريب املوارد البشرية مبعىن أمشل وأعمق مما كانت تتعامل به إدارة املوارد البشرية التقليديـة،                 -

وذلك بعدم احنصاره على األفراد الذين يبدون قصوراً يف مستويات أدائهم وإمنا اشتماله على مجيع أفراد                
  .مني وتعزيز معارفهم وبالتايل حتسني وتطوير أدائهماملؤسسة مبختلف مستويات أدائهم، مما يساهم يف تث

 ختويل الصالحيات الالزمة الختاذ القرارات لألفراد املتميزين فيما خيص تنظيم وتفعيل املوارد املخصـصة               -
لتنفيذ املهام املسندة إليهم، وتطبيق مبدأ احملاسبة بالنتائج واملسائلة وفقاً لإلجنازات، وليس على أسـاس               

  .قواعد ونظم العمل وغض النظر عن النتائجااللتزام ب
 تطبيق نظم املشاركة يف األرباح والذي يقضي بإتاحة الفرصة للعمال للمـشاركة يف عوائـد إنتـاجهم                  -

  .الفكري وتوزيع أسهم جمانية لتحفيزهم على حتسني أدائهم
ليات العلمية واملهنيـة     ترسيخ روح التعلم لدى األفراد وإتاحة الفرص هلم للمشاركة يف املؤمترات والفعا            -

املختلفة، وإن اقتضى األمر ذلك دفع رسوم االشتراك عن هؤالء األفراد وكـذا رسـوم العـضوية يف                  
  .اجلمعيات واهليئات العلمية واملهنية

                                                 
 .٢٤٨،و ١٣١، ٣٧٢، ٦٢، ٣٦٨، ٧٥، ١١٦، ٣٦٩، ١١٥، مرجع سبق ذكره، ص "لبشرية االستراتيجيةإدارة املوارد ا" علي السلمي،  ١٨٦
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 تنمية واستثمار القدرات الفكرية واإلبداعية لألفراد وإتاحة الفرص للمتميزين منهم لتجـسيد أفكـارهم               -
فاملؤسسات األكثر جناحاً هي اليت تسعى إىل جعل        . ، والعمل مببدأ االبتكار أو الفناء     ومشروعام اخلالقة 

  .وتدفعه وحتفزه إىل االبتكار وحتمل املسؤولية واألخطار" رجل أعمال يف ذاته"كل فرد 
 تنمية أساليب العمل اجلماعي وتكريس روح الفريق للموارد البشرية يف املؤسسة وضرورة توفري املنـاخ                -

  .ساند لتنمية االتصاالت اإلجيابية والتواصل بني كافة األفراد وحتقيق أسس االنتماء والوالء للمؤسسةامل
 مراجعة وتطوير هيكل الرواتب والتعويضات املالية للعاملني وإجراء املقارنات مع املستويات الـسائدة يف               -

  .سوق العمل
ني أفراد املؤسسة مما يساهم يف تعظيم الفائدة من          فتح قنوات االتصال وتيسري تدفقات املعلومات واملعرفة ب        -

  .تطور هذه املعرفة الناجتة عن التعامل والتداول ا
 إتاحة الفرصة للعاملني للمشاركة يف اقتراح االستراتيجيات وتطوير النظم، وتأمني مناخ مـن االنفتـاح                -

  .تلكها املؤسسةالفكري لتحفيز العمال على اإلبداع واالبتكار إلثراء املعرفة اليت مت
 تطبيق إدارة األداء اليت جتمع بني العناصر البشرية، املادية، التقنية، والتنظيمية يف إطار متناسق ومتكامل مع                 -

مراعاة األبعاد الثقافية، الفكرية، واالجتماعية للموارد البشرية عند تصميم األعمال وإعداد خطط األداء             
  .وحتديد معايري التقييم

  

  :وارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسيةدور إدارة امل .٤
   :١٨٧توجد ثالث طرق أساسية يتم من خالهلا حتقيق ميزة تنافسية بواسطة إدارة املوارد البشرية، وهي

  

 فتوفري مشاركة األفراد يف كل املستويات التنظيمية والوظيفية،         :إعداد وتطبيق استراتيجية املؤسسة    �
ويستند التخطـيط   . ستراتيجي للموارد البشرية واستراتيجية املؤسسة    مع حتقيق التكامل بني التخطيط اال     

االستراتيجي للموارد البشرية على التحليل البيئي، وتلتزم اإلدارة بضرورة حتقيق االسـتخدام األمثـل              
من تكاليف التشغيل، لذا علـى املؤسـسة         % ٨٠ذلك أن تكاليف العمالة تشكل      . ملواردها البشرية 
  .ل الكفء لرأس ماهلا البشري المتالك ميزة تنافسية قويةاالهتمام باالستغال

  

حتتم البيئة شديدة الديناميكية قيام املؤسسات بتدعيم قدرا علـى إدارة           : القدرة على إدارة التغيري    �
التغيري، والذي ال يتحقق إال من خالل االستخدام السليم ملهارات وخربات إدارة املوارد البشرية، ممـا                

واختيار أفراد يتصفون باملرونة، مع العمل على تنمية مهارام وملكام، وكذا قـدرام             يتطلب تعيني   
  .االبتكارية

  

                                                 
 .٢٦-٢١، مرجع سبق ذكره، ص "املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية" مصطفى حممود أبو بكر،  ١٨٧
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التوحد االستراتيجي هو درجة مشاركة مجـاهري املؤسـسة         : بناء التوحد االستراتيجي للمؤسسة    �
م واالفتراضات  يف جمموعة القي  ..) العمالء، أصحاب األسهم  (أو خارجها   ) العاملني(سواء كانوا داخلها    

فمثالً إذا كانت خدمة العميل من القيم األساسـية الـيت حتكـم أداء    . األساسية املتعلقة بتلك املؤسسة 
  .املؤسسة فإن تلك القيمة جيب أن تكون متبناة من طرف العاملني، اإلدارة، املوردين واملسامهني

  

ألساسية إلدارة املوارد البشرية وذلـك عـن        ويعد خلق االلتزام لدى العاملني حنو خدمة العميل أحد املهام ا          
طريق إعداد وتنفيذ الربامج اليت تركز على أمهية خدمة العميل خاصة فيما يتعلق بالتدريب، التحفيـز وتقيـيم                  

  .األداء
  

  .وقد تتعارض مصاحل األطراف ذات العالقة باملؤسسة مما يؤدي إىل صعوبة حتقيق التوحد االستراتيجي
لى تدعيم قدرا التنافسية يعتمد على جناحها يف جذب األفراد الذين يتـوافر لـديهم               إن قدرة أي مؤسسة ع    

املهارات الضرورية واحملافظة عليهم للوصول بتلك املؤسسة إىل التنافسية، ويعد جذب هؤالء األفراد واحملافظة              
  .١٨٨عليهم من األنشطة الرئيسية للموارد البشرية

  
٢,٣,٣.II – الكفاءات  

  .ةتعريف الكفاء .١
تعترب الكفاءات أصل من أصول املؤسسة، ألا ذات طبيعة تراكمية، وتعـد صـعبة التقليـد مـن قبـل                    "

  . ١٨٩"املنافسني
  

  :١٩٠وقد اختذت الكفاءة عدة تعاريف، نوضح أمهها من خالل الشكل التايل
  

                                                 
 .١٦ نفس املرجع السابق، ص  ١٨٨
 . ٥٧، مرجع سبق ذكره، ص "مصادرها، تنميتها، وتطويرها: تصاديةامليزة التنافسية يف املؤسسة االق" عمار بوشناف،  ١٨٩

١٩٠ JOLIS Nadine,  ″La Compétence au coeur succés de votre entreprise ″, ed.d’Organisations, Paris, 2000, P 22. 
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   أهم التعاريف املسندة ملصطلح الكفاءات– II.١٠الشكل رقم 
  

 كيفية هي جمموعة من املعارف ومعرفة
  العمل ومعرفة الذات

(ROME) 

  ال متثل جمموعة شهادات   
(Serieyex) 

     
معرفة كيفية التصرف أو إبداء ردة فعل 

  مقبولة
(Le Boterf) 

ما هي  
الكفاءة؟

معرفة استعمال املعارف واملهارات  
  ملواجهة مشكل ما

(Mandor) 
     

  هو إجراء إلبداء ردة فعل مالئمة
(Minvielle et Voquin) 

  جمموعة معارف ثابتة   
(Montmollin) 

  

  .١٩١ويعد التعلم العنصر الرئيسي لبناء الكفاءات البشرية الالزمة إلحداث التقدم والتطور يف مجيع ااالت
  

  .أنواع الكفاءات .٢
  :تصنف الكفاءات إىل صنفني رئيسيني

  

  :١٩٢الكفاءات الفردية �
 اخلصائص الفردية واملهارات احملصل عليها من أجـل األداء          حلقة وصل بني  : " على أا  (Leboyer)يعرفها  

  ".احلسن ملهام مهنية حمددة
  

  :ومن بني اخلصائص املرجعية للكفاءات الفردية ما يلي
 قادر علـى قيـادة   - يستطيع اختاذ القرار- سريع التعلم - أن يقوم مبا جيب القيام به -أن يكون الفرد حيوياً    

 - متجه حنو العمل مـع اجلماعـة   - الوقوف يف وجه مثريي املشاكل     -سب للتطور    ينشئ اجلو املنا   -األتباع
 يوفق بـني    - حازم وواقعي    - إنساين وحساس    - يبين عالقات جيدة مع اآلخرين       -يوظف مساعدين مهرة    
  . يتصرف مبرونة- جيعل األشخاص يف وضعية مرحية - يعرف نقاط ضعفه وقوته -عمله وحياته الشخصية 

  

مؤسسة احليازة على الكفاءات الفردية باالعتماد على معايري موضوعية ودقيقة يف عملية التوظيف،             وميكن لل 
  .وكذا تكوين األفراد بشكل يتناسب مع املناصب اليت يشغلوا دف حتقيق رحبية أعلى

                                                 
١٩١ http://www.plofm.com/news_page_3187.htm 

 .٥٨ – ٥٧، مرجع سبق ذكره، ص "مصادرها، تنميتها، وتطويرها: االقتصاديةامليزة التنافسية يف املؤسسة " عمار بوشناف،  ١٩٢
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  :الكفاءات اجلماعية أو احملورية �
هـي  ) املنتجـات واألسـواق احملتملـة      (إن أسرع طريقة متكن املؤسسة من الوصول إىل الفرص املستقبلية         

 أو (Distinctive Competencies) أو الكفاءات املتميزة (Core Competencies)الكفاءات احملورية 
  .واليت حتقق للمؤسسة مركز القيادة أو الريادة فيما تقدمه من سلع وخدمات(Capacities)القدرات 

  

 جمموعة من املهارات الفائقة، األصول امللموسـة أو غـري           تركيبة أو : "وتعرف الكفاءات احملورية على أا    
واليت تشكل يف   ) التصرفات املنتظمة (امللموسة ذات الطابع اخلاص، التكنولوجيات فائقة املستوى، والروتينيات         

جمملها أساساً جيداً وقاعدة لطاقات املنظمة على التنافس ومن مث حتقيق ميزة تنافسية متواصلة يف جمال أعمـال                  
  .١٩٣"معني) أو نشاط(
  

تلك املهارات النامجة عن تضافر وتداخل جمموعة من أنشطة املؤسسة          : " على أا  (Larregle)كما يعرفها   
حيث تسمح هذه الكفاءات اجلماعية بإنشاء موارد جديدة للمؤسسة، فهي ال حتل حمل املوارد بـل تـسمح                  

  .١٩٤"بتطويرها وتراكمها
  

 بقاء املؤسسة، تطورها أو انسحاا يتوقف عليها، ومن بني اخلـصائص            وتدعى هذه الكفاءات باحملورية ألن    
  :١٩٥األساسية الواجب توافرها يف هذه الكفاءات

  

  . أن تتيح الوصول إىل عدة أنواع من األسواق -
  . أن تساهم يف حتقيق اجلزء األكرب من القيمة اليت يلحظها الزبون يف املنتج -
  .املؤسسات املنافسة أن يصعب تقليدها أو حماكاا من قبل  -

  

ويتم خلق هذه الكفاءات احملورية من خالل تنمية، توصيل وتبادل املعلومات أو املعرفة بني أعضاء املؤسـسة              
ومن بني األمثلة اليت جتسد الكفاءات احملورية يف بعض الـشركات العامليـة، شـركة               ). رأس املال البشري  (

(Sony)       ا على تصميم وتقدمي منتجات ذات أحجام صـغرية ممـا            اليت تتمتع بكفاءة حمورية تتمثل يف قدر
  .١٩٦يساهم يف إضافة قيمة للعميل تكمن يف إمكانية محل املنتج بسهولة والتنقل به من مكان آلخر

  

                                                 
 .٣٤ – ٣٣، مرجع سبق ذكره، ص "امليزة التنافسية يف جمال األعمال" نبيل مرسي خليل،  ١٩٣
 .٥٩، مرجع سبق ذكره، ص "مصادرها، تنميتها، وتطويرها: امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية" عمار بوشناف،  ١٩٤
 .٥٩ نفس املرجع السابق، ص  ١٩٥
 .٣٤، مرجع سبق ذكره، ص "امليزة التنافسية يف جمال األعمال" نبيل مرسي خليل،  ١٩٦
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  :١٩٧وعلى املؤسسة أن جتدد وتطور كفاءاا احملورية بواسطة القدرات الديناميكية اليت متتلكها، واملتمثلة يف
  .ببناء الكفاءات احملورية باالستناد على جتارب املؤسسة التعلم الذي يسمح  -
  . اإلبداع الذي خيلق كفاءات حمورية جديدة انطالقاً من الكفاءات احلالية -
  . حتديد العالقات الكامنة بني الكفاءات وكيفية تطور هذه العالقات عرب الزمن -
  .     سسة واحليلولة دون تدهورها احلفاظ على الكفاءات احملورية اليت جيب أن تبقى حكراً على املؤ -

  

إن عدم استثمار املؤسسة يف املوارد والكفاءات اليت متتلكها يؤدي إىل تآكل وتقادم هذه األخرية، مما يـؤدي      
  :١٩٩والشكل التايل يوضح ذلك. ١٩٨إىل تراجع املركز التنافسي للمؤسسة مقارنة باملنافسني

  

   تقادم املوارد والكفاءات– II.١١الشكل رقم 
  

                                                                                                   املوارد 
  والكفاءات

  
                                تآكل

  
  
  

            الزمن
  

اهلا، يف حـني    وجيب التفريق بني كيفية تآكل املوارد وكيفية تآكل الكفاءات، فاملوارد تتآكل عند اسـتعم             
تتآكل الكفاءات لعدم استعماهلا، ألن مصدرها األفراد، ويعد قمع رغبام يف إظهـار مهـارام وقـدرام                 

  . ٢٠٠اإلبداعية سبباً ودافعاً الضمحالل وفناء هذه املهارات والقدرات
  

ع مـن الـضبابية     وحلماية امليزة التنافسية الناجتة عن هذه املوارد والكفاءات تسعى املؤسسة إىل إضفاء نـو             
، مما يصعب على املنافسني فهم مصدرها (Ambiguite Caual)والغموض عليها واليت تدعى بالسبب املبهم 

  .٢٠١وبالتايل تقليدها أو حماكاا

                                                 
 .٥٩، مرجع سبق ذكره، ص "مصادرها، تنميتها، وتطويرها: امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية" عمار بوشناف،  ١٩٧
 .٥٩ نفس املرجع السابق، ص  ١٩٨
 .٦٠بق، ص  نفس املرجع السا ١٩٩
 .٦٠ نفس املرجع السابق، ص  ٢٠٠
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٤,٣.II – اإلطار الوطين مصدر لبناء مزايا تنافسية وطنية  
أخرى سوى عنصر القـوى العاملـة       بعض الدول تتمتع مبوارد طبيعية وفرية كالربازيل، بينما ال متلك دول            

الرخيصة كاملكسيك مثالً، وتركز بعض الدول األخرى على التعليم، يف حني تركز الواليات املتحدة األمريكية               
  .على تقدمي كل ما هو جديد

  

وتتفاوت الدول فيما تقدمه للمؤسسات، لذا تفضل عدة مؤسسات نقل نشاطها إىل دول أخرى لالستفادة               
  .  ٢٠٢ تقدمها هذه الدولمن املزايا اليت

  

 وال تعد العوامل الطبيعية العامل الوحيد خللق ميزة تنافسية، فمستوى النمو والتنمية له دور كـبري يف بنـاء                   
امليزة، ذلك أن الدول النامية متلك عنصر التكلفة األقل للموارد البشرية، اليت تعترب مرتفعة التكلفة يف الـدول                  

  .٢٠٣املتقدمة
  

ة التنافسية للدولة من قيمة عملتها، ومثال ذلك ارتفاع سعر اليورو يف أسواق الـصرف سـنة                 وقد تنبع امليز  
، ممـا أدى إىل      %٢ والذي أدى إىل إضعاف قدرة املنتجني من دول منطقة اليورو على املنافسة بنسبة               ٢٠٠٤

  .٢٠٠٢٢٠٤رنة بعام باملقا% ١٠إضعاف امليزة التنافسية القائمة على التكلفة ملنتجي منطقة اليورو بنسبة 
  

  :٢٠٥ويوضح اجلدول التايل دور املوارد الوطنية يف حتقيق ميزة تنافسية دولية
  

   دور املوارد الطبيعية يف حتقيق ميزة تنافسية وطنية– II.٣اجلدول رقم 
 

 املنتج أو اخلدمة املزايا الوطنية الدولة

 كندا
مساحات واسعة مـن األراضـي      

 وموارد طبيعية كثرية
لغاز الطبيعي واألمساكاألخشاب وا

 املوز والفواكه االستوائية مناخ دافئ وتربة بركانية خصبة كوستاريكا

 سويسرا
االستقرار السياسي وسياسة احلياد    
ومستوى معيشي مالئـم وثقافـة      

 وطنية عالية 

البنوك وخدمات التأمني والساعات    
 واألدوات الدقيقة

                                                                                                                                                         
 .٦٠ نفس املرجع السابق، ص  ٢٠١
 .١١٧، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة االستراتيجية" نادية العارف،  ٢٠٢

٢٠٣ http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1READ96.htm 
٢٠٤ http://www.aljazeera.net/economics/2004/1/1-29-6.htm 

 . ١٥٨-١٥٧، ص٢٠٠٣، تأليف جيمس سي كراج وروبرت إم جرانت، دار فاروق للنشر، القاهرة، "اإلدارة االستراتيجية"،  خالد العامري ٢٠٥
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 الدول األخرى، وذلك راجع المتالكها ميـزة أو مزايـا           تتميز وتتفوق عدة دول يف بعض القطاعات عن       
  :٢٠٦ويوضح الشكل التايل عناصر اإلطار الوطين. تنافسية قوية ختوهلا ألن تكون رائدة يف هذا القطاع

  

   عناصر اإلطار الوطين–  II.١٢الشكل رقم 
  

االستراتيجية، البنية واملزامحة بني املؤسسات   
 الداخلية

  

     
 لعواملا    الطلب

     
   الصناعات التموينية واملتشاة  
  

  :٢٠٧يتضح من خالل الشكل السابق أن اإلطار الوطين لتحقيق مزايا تنافسية وطنية يتكون من
١,٤,٣.II – العوامل  

الالزمة ملمارسة الصناعة واملتمثلة يف اليد العالـة، األرض ، املـوارد            (إن حيازة الدولة على عوامل اإلنتاج       
  .تساهم يف حتقيق ميزة تنافسية) عية، رؤوس األموال والبنية التحتيةالطبي

  

  : تصنف العوامل إىل مخسة أصناف رئيسية، وهي:التزود بالعوامل .١
  . املوارد البشرية، وتشمل الكفاءات، املهارات، املؤهالت وشروط العمل -
  .ية الالزمة يف عوامل اإلنتاج، كاألرض املوارد الفيزيائية، متمثلة يف وفرة وجودة وتكلفة كافة املوارد املاد -
  . املوارد املعرفية، واليت تتضمن املعرفة التقنية والعلمية للدولة ومدى درايتها باألسواق وبتغرياا -
  . املوارد املالية، واليت متثل رؤوس األموال املتاحة لدى الدولة لتمويل مؤسساا -
  .توفرة، أنظمة االتصاالت، ظروف احلياة والعمل البنية التحتية، وتشمل كل من وسائل النقل امل -

  

  : يتم ترتيب العوامل وفق معيارين هامني، ومها:ترتيب العوامل .٢
حيث تصنف العوامل وفق هذا املعيار إىل عوامل بسيطة ليست فائقة األمهيـة،             :  درجة البساطة والتعقيد   -

ز منتجات هذه الدولة، وتعد هذه العوامل       وعوامل مركبة ومعقدة تعترب أساس لبناء امليزة التنافسية ولتميي        
  .نادرة نسبياً، أمهها املوارد البشرية املتميزة، التكنولوجيات املتطورة، والقدرة على االبتكار واإلبداع

                                                 
 .٦٢، مرجع سبق ذكره، ص "مصادرها، تنميتها، وتطويرها: امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية" عمار بوشناف،  ٢٠٦
 .٧٣ – ٦٢ نفس املرجع السابق، ص  ٢٠٧
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وتصنف العوامل وفق هذا املعيار إىل عوامل غري متخصصة تستعمل من قبـل كافـة               : درجة التخصص   -
ملالية، وعوامل متخصصة صعبة التقليد، تعد كأساس لبناء مزايـا  الصناعات كشبكة الطرقات واألسواق ا    

  .تنافسية مستمرة ودائمة، وتشمل املوارد البشرية املؤهلة، املعرفة اخلاصة مبجاالت دقيقة
  

  :إنشاء العوامل .٣
ف إن االستثمار يف حتويل املوارد إىل ميزة تنافسية ال يكفي، إذ جيب إعادة االستثمار بصفة دائمة وذلك د                 

حتسني جودة املوارد، مما يتطلب احملافظة عليها ومحايتها من التقادم، والذي يتحقق من خالل سياسات استثمار                
على نطاق واسع، فنجاح دولة يف قطاع معني يعتمد على مدى استعدادها إلنشاء العوامل الضرورية والعمـل                 

 التعرف بالعوامل املركبة واملتخصصة اليت      على حتسينها بصفة مستمرة، ويرتكز أيضاً على قدرة املؤسسات على         
  .ستساعدها على التميز يف جمال نشاطها وحتقيق امليزات التنافسية للمؤسسة

  

٢,٤,٣.II – الطلب  
  :تركيبة الطلب الداخلي .١

  :حتدد تركيبة الطلب الداخلي طريقة تلبية حاجات املستهلكني، ومن خصائص الطلب الداخلي
  .سوق املشكلة للطلب الداخلي جتزئة الطلب أو أجزاء ال -
  . درجة إحلاح الزبائن واليت تؤدي إىل زيادة إبداع املؤسسات وحتسني منتجاا -
  . التنبؤ باحتياجات الزبائن مما يسهل سرعة االستجابة إليهم -

  

  : ويتضح ذلك من خالل األوجه التالية:حجم الطلب وطريقة منوه .٢
لية بالصناعات إىل تلبية هذا الطلب، وقد يتعداه إىل تلبية           يؤدي حجم الطلب الداخلي واتساع السوق احمل       -

  .الطلب اخلارجي أيضاً
  . تعدد العمالء، مما يتيح الفرصة لإلبداع دف تلبية حاجات فئات خمتلفة من الزبائن العاديني -
  .لسريع يؤدي معدل منو الطلب إىل سرعة منو الصناعة واعتماد التكنولوجيات احلديثة لتلبية هذا الطلب ا -
  . يساهم الطلب الداخلي املبكر يف حتقيق أسبقية واسعة للمؤسسات احمللية عن مؤسسات الدول األخرى -
  . يؤدي تشبع الطلب الداخلي املبكر إىل زيادة حدة املنافسة بني املؤسسات احمللية واستقصاء الضعيفة منها -
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٣,٤,٣.II –ةالصناعات  التموينية واملتشا   
  . للصناعات التموينيةامليزة التنافسية .١

يؤدي وجود صناعات متوينية منافسة على املستوى العاملي إىل احليازة على مزايا تنافسية وطنية، إذ تـوفر                 
أفـضل  ) سعر/جودة(هذه الصناعات التموينية للصناعات األخرى فرصة احلصول على مدخالت تقدم عالقة            

متيز هذه الصناعات على وجود موردين حمليني أقويـاء         ويرتكز  . من املؤسسات املنافسة هلا يف الدول األخرى      
  .يسامهون يف نقل األفكار اجلديدة واإلبداعات لعمالئهم

  

  .امليزة التنافسية للصناعات املتشاة .٢
الصناعات املتشاة هي تلك الصناعات اليت تشترك أو تنسق األنشطة فيما بينها، واليت تصنع منتجـات                

، ويساهم وجودها يف دولة ما يف ظهور صـناعات تنافـسية جديـدة، إذ               )اتكاحلواسب والربجمي (متكاملة  
فالنجاح . تتشارك املؤسسات الداخلية املتشاة يف تأسيس نشاط متكامل فيما بينها مما يعزز منوها واستمرارها             

  .الدويل لصناعة ما يؤدي بالضرورة إىل خلق الطلب على املنتجات واخلدمات املكملة هلا
  

٤,٤,٣.II – االستراتيجية، البنية واملزامحة بني املؤسسات الداخلية  
  .استراتيجية وبنية املؤسسات الداخلية .١

يؤثر اإلطار الوطين على طريقة تسيري املؤسسات، ففي إيطاليا مثالً، حتتل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة               
  .دوليةذات التمويل اخلاص واليت تدار كعائالت ممتدة، مكانة مميزة يف األسواق ال

  

ومنيز اختالفات بني البلدان فيما خيص املفاهيم والتطبيقات التسيريية لكل من التكـوين، التجربـة، البنيـة                 
والتنظيم، أمهية املبادرة الفردية، طبيعة أدوات اختاذ القرار، طبيعة العالقات مع العمالء، القدرة على التنسيق بني                

  .عالقات بني العمال، وقدرة اإلبداع والتقدم يف املؤسساتالوظائف، املوقف جتاه األنشطة الدولية، ال
  

كما منيز أيضاً اختالفات يف الثقافة الوطنية، متمثلة يف املوقف جتاه السلطة، عادات االتصال بـني األفـراد،                  
وتـرتبط  . موقف العمال إزاء التنظيم، املمارسات املهنية، واملتغريات االجتماعيـة والثقافيـة هلـذه الدولـة              

ستراتيجية، البنية واملزامحة بني املؤسسات بكل من أهداف املؤسسة، أهـداف األفـراد، تـأثري الـشهرة                 اال
  .واألولويات الوطنية، وااللتزام الدائم باحملافظة على مصاحل املؤسسة

  

  .املزامحة الداخلية .٢
ع املزامحـة الداخليـة     ترتبط شدة املزامحة الداخلية بتطوير واستمرار امليزة التنافسية يف صناعة ما، وتـدف            

املؤسسات إىل تطوير أدائها، ختفيض تكاليفها، حتسني جودة منتجاا وخدماا، وإبـداع وابتكـار طـرق                
  .ومنتجات جديدة
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كما تؤدي املزامحة إىل حتفيز املنافسني اجلدد على دخول صناعة ما، وكذا تقدمي مزايا تنافسية مرحبة تـرغم                  
وتساهم املزامحة يف انتقاء املؤسسات القوية اليت       . ير نشاطها وزيادة رحبيتها   املؤسسات على التصدير دف تطو    

  .تستطيع أن تصمد يف وجه املنافسة الدولية
  

ولتحتل املؤسسات مكانة قوية يف األسواق العاملية جيب أن تكون دوماً قادرة على جتديد وتطوير منتجاـا                 
املتجددة لعمالئها، وهذا اهلدف ال ميكن حتقيقه إال من خالل          وخدماا وفق املتطلبات واالحتياجات املتغرية و     

  .جهود البحوث، اإلبداع والتطوير
  

٥,٣.II – اإلبداع مدخل لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة  
بفعل شدة املنافسة واحتدامها على املـستوى احمللـي   ) االبتكار(لقد تزايد االهتمام مؤخراً بعمليات اإلبداع    

  . أصبح يعد مصدراً للتميز والتفرد على املنافسني، وأساساً لبناء وضمان ميزة تنافسية قوية ودائمةوالعاملي، إذ 
  

ويعد اإلبداع والقدرة على خلق األفكار اجلديدة احملرك األساسي لنجاح املؤسسة، لذا على هذه األخرية أن                
  .٢٠٨تسعى إىل تعظيمها ومحايتها لضمان تعزيز ميزا التنافسية

  

١,٥,٣.II – اإلبداع  
  ).االبتكار(تعريف اإلبداع  .١

يعترب كل من املنتجات اإللكترونية والكهرومرتلية واهلاتف النقال، وغريها من املنتجات اليت متأل األسواق يف               
  .الوقت احلايل إبداعات تكنولوجية

  

يف اإلنتاج،  نتائج إنشاء أو تكوين وظيفة جديدة       : " اإلبداع التكنولوجي على أنه    (Schumpeter)ويعرف  
  . ٢٠٩"أو إحداث تغيري يف منتج قائم مسبقاً، أو خلق منتج جديد

عملية التفكري اليت ينتج عنها عمل جديد يرضي جمموعة من األفراد، وهو دالـة              : "كما يعرف أيضاً على أنه    
  .٢١٠"ملتغريتني، احلماس واخلربة

  

ظريات ومنتجـات تتـصف بـالتفرد       ويعد اإلبداع عملية عقلية تؤدي إىل حلول وأفكار وأشكال فنية ون          
  .٢١١واحلداثة

                                                 
٢٠٨ http://www.wipo.int/ar/sme/ip_business/managing_ip/business_planning.htm 
٢٠٩ MADOROR Davier,  ″Réussir sa start – up : Après la start – up mania″, ed. Dunod, Paris, 2001, P 8. 

 .٦٠-٣٩، ص ، مرجع سبق ذكره"التخطيط االستراتيجي والتفكري اإلبداعي: اإلدارة العليا"عبد الرمحان توفيق،  ٢١٠
، تأليف نيجل كنج ونيل أندرسون، دار املريخ للنشر، "دليل انتقادي للمنظمات: إدارة أنشطة االبتكار والتغيري" حممود حسن حسيين،  ٢١١

 .٤٢، ص ٢٠٠٤الرياض، 
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خاصـة العلميـة    -وتتوصل املؤسسة إىل حتقيق اإلبداع من خالل الربط بني الكفاءات واملعرفة اليت متتلكها              
.                            ٢١٢ وبني انطباعات وانتقادات عمالئها-والتكنولوجية اليت تساعدها على تصميم منتجاا وخدماا

  

ويتمثل اإلبداع  . ٢١٣وقد زاد االهتمام بالعنصر البشري باعتباره مصدراً للمعرفة اليت أصبحت حمور االبتكار           
جه بنجاح يف السوق، فاألفكار اجليدة اليت ال تتعدى مرحلة التطوير أو اليت مل يتم               يف تطوير شيء جديد وإدرا    

.                                                                                                ٢١٤تبنيها يف األسواق ال تعد إبداعاً
  

وتعد استراتيجية اإلبداع من أهم االستراتيجيات اليت تطبقها املؤسسة، فاإلبداع يساهم يف إعـادة انطـالق              
املؤسسة وزيادة منوها، وبالتايل منو القطاع بأكمله، كما يؤثر اإلبداع أيضاً على هيكل املنافسة وعلى املركـز                 

  .٢١٥للمؤسسة املبدعة على منافسيهاالتنافسي للمؤسسة، حيث مينح اإلبداع ميزة تنافسية وأسبقية 
  

  .التحديات اليت تواجه عمليات اإلبداع واالبتكار .٢
  :٢١٦توجد جمموعة من التحديات يتوجب على املؤسسة مواجهتها إلطالق وتطوير طاقات اإلبداع، أمهها

  . إجياد اآلليات الفعالة للكشف عن الفرص أو األفكار اجلديدة -
  . إبداعية للمشاكل اليت يعاين منها العمالء حالياً وضع الربامج الالزمة إلجياد حلول -
 وضع آليات متابعة للتغريات احلاصلة يف أذواق وإمكانيات الشراء لدى العمالء، التقدم التكنولوجي،              -

  .باإلضافة إىل ظروف املنافسني والتغريات اخلاصة بقدرام التنافسية
  . منط من أمناط التطوير السلعي أو اخلدمي حتديد وقت التوقف، االنسحاب والدخول النموذجية لكل -
 وضع الربامج والسياسات الفعالة للتغلب على املصاعب التنظيمية وبشكل دوري، مع حتفيز األفـراد               -

  .املعنيني بعملية التطوير على حتمل خماطر التطوير واإلبداع واالستعداد هلا
  

  .رةأساليب التدريب على التفكري اإلبداعي يف املؤسسات املعاص .٣
توجد العديد من الطرق واألساليب اليت تؤدي إىل خلق وتطوير التفكري اإلبداعي لدى العمـال داخـل                 

  . ٢١٧املؤسسة، إال أن املسؤولني واملسريين ليسوا مستعدين للمشاركة واملسامهة يف تطبيق هذه األساليب

                                                 
٢١٢ GIGUET Marc, ″La dynamique stratégique de l’entreprise : Innovation, croissance, et redéploiement à partir 
de l’arbre de compétence″, op.cit, P19. 
٢١٣ http://www.arado.org.eg/director.asp 
٢١٤ MADOROR Davier,  ″Réussir sa start – up : Après la start – up mania″, op.cit, P 8. 
٢١٥ THIETART Raymond, ″La stratégie de l’entreprise″, op.cit, P165-167. 

 .٤٧-٤٦، ص ٢٠٠٠، دار وائل للنشر، األردن، "تطوير املنتجات اجلديدة" عبيدات،  حممد إبراهيم ٢١٦
٢١٧ GLASS Neil, ″Management : Les 10 défis″, op.cit, P 97. 
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  :٢١٨بداعي املالئم، ما يليومن بني األساليب اليت تتبعها املؤسسات املعاصرة خللق وتوفري املناخ اإل
  . اشتراك كافة الفئات العمرية من العمال يف املؤسسة إلجياد األفكار اجلديدة واملبدعة -
  . التدريب املنظم للفئات الشابة باعتبارها أكثر حافزية ومحاسة للتفكري احلر اإلبداعي -
  .منحها كافة أشكال الدعم إجياد دوائر للقيادات اإلبداعية واالبتكارات داخل املؤسسات نفسها مع  -
  . املسامهة يف دعم املراكز اإلبداعية اخلارجية، مما يساهم يف تطوير سلع وخدمات مبتكرة وجديدة -

  

ومن بني أساليب تطوير التفكري اإلبداعي تنشيط الذكاء والقدرات الذاتية وحتديد الفئـات البـشرية ذات                
  .٢١٩ر، التجديد، التطوير وتنشيط املعرفةالقدرات اإلبداعية وتنمية املناخ املناسب لالبتكا

  

  .عوامل جناح استراتيجية اإلبداع .٤
  :٢٢٠ميكن توضيح أهم عوامل جناح استراتيجية اإلبداع من خالل اجلدول التايل

   عوامل جناح استراتيجية اإلبداع– II.٤اجلدول رقم 
  

 النسبة املئوية للنتائج العوامل
  %٨٥ تكيف املنتج مع السوق

  %٦٥ ج مع كفاءة املؤسسةتكيف املنت
  %٥٢ التفوق التكنولوجي للمنتج

  %٤٥ دعم اإلدارة العليا
  %٣٥ اللجوء إىل عمليات التقييم

  %٣٢ بيئة مناسبة
  %١٥ تنظيم مالئم

  

إن هذه النتائج توضح ضرورة االهتمام مبتطلبات السوق، املؤسسة، التكنولوجيا وخصائص املنتج لدى وضع              
  .إلبداع والتجديداستراتيجية ا

ويلعب فريق البحوث والتطوير دوراً فعاالً يف تطوير املنتجات اجلديدة وحتسني املنتجات القدميـة، إذ يعـد                 
مسؤوالً عن إدخال التكنولوجيات اجلديدة يف العمليات اإلنتاجية للمؤسسة، وكذا تعديل املنتجات لكي تالئم              

  .٢٢١أذواق ومتطلبات العمالء

                                                 
 .٥٤-٥٣، مرجع سبق ذكره، ص "تطوير املنتجات اجلديدة"حممد إبراهيم عبيدات،  ٢١٨
 .٤٣٧، مرجع سبق ذكره، ص " مفاتيح التنافسية والتنمية املتواصلة:إدارة األعمال االقتصادية والعاملية" فريد النجار،  ٢١٩

٢٢٠ THIETART Raymond, ″La stratégie de l’entreprise″, op.cit, P 169. 
 .٣٨٤، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة االستراتيجية" نادية العارف،  ٢٢١
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٢,٥,٣.II – والتطويرالبحوث   
  .تعريف البحوث والتطوير .١

تقوم املنشآت مبختلف أشكاهلا باإلنفاق على عمليات البحوث والتطوير دف حتقيق التميز من خالل خلق               
  .وتطوير منتجات وخدمات جديدة

  

وعلى الرغم من قدرة املؤسسات الصغرية على حتسني أدائها عن طريق التركيز على قطاعـات صـغرية يف                  
أن امليزة التنافسية ملنافسيها اليت ترتكز على قدرم على اإلنفاق على برامج البحـوث والتطـوير                السوق، إال   

  .٢٢٢تشكل خطراً عليهم
  

ويتوقف حجم مساندة اإلدارة العليا للبحوث والتطوير على حجم املوارد املتاحة للمؤسسة، ويوضح اجلدول              
  :٢٢٣ شركات الواليات املتحدة األمريكيةالتايل حجم اإلنفاق على جهود البحوث والتطوير يف أفضل

  

   أمثلة عن ترتيب اإلنفاق على البحوث والتطوير– II.٥اجلدول رقم 
  

زيادة اإلنفاق عن العام  اإلنفاق باملليون دوالر اسم الشركة
 السابق

البحوث والتطوير 
 املبيعات/

  %٥,٦  %٨,٥ ٨,٩٠٠ جنرال موتورز
  %٤,٦  %٣ ٦,٨٢١ فورد للسيارات

  %٥,٢  %١٦,٢ ٣,٩٣٤ يب أمأي 
  %٨,٦  %٩ ٢,٣٩٤ موتوروال

  %٨,٨  %١٦,٦ ١,٩٠٥ جونسن أند جونسن
  

  
وتشري الدراسات إىل أن الشركات األكثر جناحاً تستخدم استراتيجية البحوث والتطوير اليت تربط الفـرص               "

الفعالة بتحقيق التطابق بـني     وتتسم سياسات البحوث والتطوير     . اخلارجية جبوانب القوة الداخلية وباألهداف    
  .٢٢٤"الفرص التسويقية والقدرات الداخلية كما تقدم وسيلة ملراجعة كل األفكار

  

                                                 
 .١٨٩، ص١٩٩٥، ردمك للطباعة، الرياض، "ةأصول علمية وحاالت عملي: اإلدارة االستراتيجية" كامل السيد غراب،  ٢٢٢
 .٣٨٦، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارة االستراتيجية"نادية العارف،  ٢٢٣
 .٣٨٦ نفس املرجع السابق، ص  ٢٢٤
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وخيتلف توزيع التكلفة بني أنشطة البحوث والتطوير باختالف طبيعة املؤسسة أو جمال الـصناعة، ولكـن                 
وختصص املؤسسة ميزانية   . نتاج والتسويق التكاليف الكلية للبحوث والتطوير عادة ال تتعدى التكلفة املبدئية لإل         

  :للبحوث والتطوير وفق أحد الطرق التالية
  

  . متويل أكرب عدد ممكن من املشروعات املقترحة -
  . استخدام أسلوب نسبة من املبيعات -
  . ختصيص ميزانية تعادل ما ينفقه املنافسني على البحوث والتطوير -
وب حتقيقها، ومن مث تقدير حجم االسـتثمار املطلـوب           حتديد عدد املنتجات اجلديدة الناجحة املطل      -

  .إلجنازها
  .٢٢٥ وقد ختصص املؤسسة إدارة خاصة للبحوث والتطوير، أو تقوم بالتعاقد اخلارجي عليه

  

  .أساسيات وأنواع البحوث والتطوير .٢
  :٢٢٦ترتكز سياسة البحوث والتطوير عل األسس التالية

  .جتاهات التطوير املستهدفة يف منتجات املؤسسة االلتزام مبتطلبات السوق كأساس يف حتديد ا -
  . تقليد نتائج البحوث التطويرية يف الصناعات العاملية، مما يساهم يف االقتصاد يف الوقت، اجلهد واملال -
  .  تطويع املنتجات وأساليب إنتاجها وفق متطلبات السوق وإمكانيات املؤسسة -
  .فيض تكاليف اإلنتاج التوفري يف املواد اخلام واملستلزمات دف خت -
  . إحالل مواد خام ومستلزمات جديدة أقل تكلفة دون املساس باجلودة الكلية للمنتجات -
  . تبسيط أساليب اإلنتاج لتحقيق سرعة التدفق وكذا االستخدام األقصى للطاقات اإلنتاجية املتاحة -
  .فات احملددة للمنتجات تطوير أساليب االختيار والقياس للتأكد من مستويات اجلودة وحتقق املواص -

   

  :٢٢٧وميكن التمييز بني ثالث أنواع رئيسية للبحوث، وهي
  :البحوث األساسية �

وهي عبارة عن حبوث طويلة األجل قد تأخذ مخس سنوات أو أكثر، وتعاجل مشكالت عامة غري حمددة بعد                  
  .وحتتاج إىل استثمارات ضخمة نسبياً

  :البحوث الرئيسية �
  .ج الستثمار ال يتعدى عمره سنة واحدةتعاجل مشكالت حمددة وحتتا

                                                 
 .٢١٦، مرجع سبق ذكره، ص "التخطيط االستراتيجي والعوملة" نادية العارف،  ٢٢٥
 .٨٧سبق ذكره، ص، مرجع "السياسات اإلدارية يف عصر العوملة" علي السلمي،  ٢٢٦
 .٤٣٨، مرجع سبق ذكره، ص "مفاتيح التنافسية والتنمية املتواصلة: إدارة األعمال االقتصادية والعاملية" فريد النجار،  ٢٢٧
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  :البحوث التطبيقية �
  .تعاجل تطبيقات لبحث ذو نتائج معروفة وجناح بالتجريب

  

إن هذه البحوث تأيت نتيجة الكتشاف حاجات جديدة لدى العمالء، أو القتراح مسبق من قبل مستشار يف                 
  .ؤسسةفريق البحث والتطوير، أو نتيجة قرار من قبل اهليئة العليا للم

  

ويساهم اإلبداع يف خلق ميزة تنافسية للمؤسسة السباقة، كما يساعدها يف احليازة على موقع تنافسي قـوي               
وخربة أكرب من املنافسني، ولتحافظ على هذا املركز يتطلب ذلك منها تـوفري وسـائل حلمايـة إبـداعاا                   

  .٢٢٨اخلاصة
  

 جعل براءات االختراع جزءاً من عمليات البحث        ولكي حتمي املؤسسة اإلبداعات اليت تتوصل إليها تلجأ إىل        
  .٢٢٩والتطوير، وذلك دف ضمان استثماراا املخصصة يف خلق منتجات قد تكون قابلة للتقليد

  

تسعى املؤسسة من خالل عمليات اإلبداع واالبتكار اليت تقوم ا إىل حتقيق منتجات وخدمات ترضي وتبهر                
 استمرار املؤسسة ومنوها، وعلى املؤسسة أن تراعي يف هذا جودة املنـتج             عمالئها، مما يضمن والئهم وبالتايل    

  .اليت قد تشكل أساساً متيناً لبناء ميزاا التنافسية

                                                 
٢٢٨ BUCK Jean-Yves, ″Conseil et maîtrise de la qualité : Des structures, des prestations, des intervenants″, 
op.cit, P 121. 
٢٢٩  GAGNON Dominique et autres, ″L’Entreprise″, op.cit, P 271. 
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  خــالصة الـفصل الـثاين
  
  

تعترب التنافسية من أهم التحديات اليت تواجهها املؤسسات حالياً، ذلك أن درجة التنافس يف السوق تعـد                 
دد قدرة املؤسسة على الصمود يف وجه منافسيها وضمان استمرارها يف السوق، وقد دفعت              من العوامل اليت حت   

حدة التنافس يف السوق الذي تنشط فيه املؤسسات إىل تطبيق أحدث األساليب اإلدارية ملواجهة هذه التنافسية،              
بيئـة الداخليـة واخلارجيـة      واليت تعترب اإلدارة االستراتيجية أمهها، إذ تقوم هذه األخرية على مبدأ حتليـل ال             

للمؤسسة، وذلك دف حتديد نقاط القوة والفرص اليت ستسعى لتعزيزها، وكذا نقاط الضعف والتهديـدات               
ومن مث حتديد االستراتيجيات التنافسية اليت ستعتمدها ملواجهة منافسيها واحتالل          . اليت ستحاول القضاء عليها   

  .مركز قوي يف السوق
  

جيات التنافسية املزايا التنافسية اليت سـتعتمدها املؤسـسة يف مواجهـة منافـسيها،              وجتسد هذه االستراتي  
  .ويستحسن أن تكون مصادر متيز املؤسسة متعددة لتتفادى اكتشافها وتقليدها من قبل منافسيها

  
 لتحديد األنشطة اليت تتميز فيهـا علـى         )لبورتر(كما يفترض على املؤسسة أن تعتمد على سلسلة القيمة          

  .افسيها واليت جيب أن تركز عليها يف خلق القيمة للعميلمن
  

ومن أهم املصادر اليت تعتمدها يف حتقيق امليزة التنافسية املوارد امللموسة، املـوارد غـري امللموسـة، اإلدارة                  
 .اإلستراتيجية، املوارد البشرية والكفاءات، املوارد الوطنية، واإلبداع واالبتكار
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III – دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة  
  

  :املدخل
  

  .١التميز هو قدرة املؤسسة على إجناز نتائج غري مسبوقة تتفوق ا على منافسيها، بل وتتفوق ا على نفسها أيضاً
نحاول من خالل هذا    ومن أهم املصادر اليت ترتكز عليها املؤسسة لبناء ميزة تنافسية جودة املنتجات واخلدمات، لذا س              

الفصل إظهار أمهية ودور اجلودة يف حتقيق امليزة  التنافسية للمؤسسة، وذلك من خالل التطـرق أوالً إىل دورهـا يف                     
خلق القيمة للعميل يف املبحث األول، مث توضيح أمهيتها يف حتقيق رضا العميل ووالئه يف املبحث الثاين، أما يف املبحث                    

شرح أهم الطرق املستخدمة يف حتسني اجلودة واليت تؤدي إىل بناء وتعزيـز امليـزة التنافـسية             الثالث واألخري نبني ون   
  :للمؤسسة، واملتمثلة يف

  

  .اإلنتاج يف الوقت احملدد -
  .إعادة اهلندسة -
  .القياس املقارن -
  .إدارة اجلودة الشاملة ومعايري األيزو -

  

  . خالهلا اجلودة يف خلق امليزة التنافسية وتعزيزهاويف آخر هذا الفصل نقوم بإجياز أهم األوجه اليت تساهم من
   

  

                                                 
  .١٢، مرجع سبق ذكره، ص "مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة: إدارة التميز" علي السلمي، ١
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١.III – خلق القيمة أساس حتقيق اجلودة وبناء امليزة التنافسية للمؤسسة  

  :متهيد
تعترب القيمة أساساً لتحقيق اجلودة وكذا لبناء امليزة التنافسية للمؤسسة، ذلك أن هذه األخرية تسعى من خـالل                  

  .ل إىل رضا العميل وضمان والئه دف تأكيد بقائها يف ظل السوق التنافسية احلاليةحتقيق وتعظيم القيمة الوصو
  

١,١.III – تعريف القيمة وملن يتم توجيهها  
التقييم العام ألمهية املنتج أو اخلدمة من قبل املستهلك، وذلك على أساس ما             : " القيمة على أهنا   (Zeithaml)يعرف  

  .٢"يدركه مما يتحصل عليه
  

ة ال تعين القيمة املادية واملالية فقط، إذ ختتلف القيمة باختالف الطرف الذي يتحصل عليها، وتقوم املؤسسة                 والقيم
  :٣بإضافة قيمة لكل من

  

 إذ تقدم هلم املؤسسة قيمة من خالل املنتجات واخلدمات اليت تليب احتياجاهتم ورمبا تفـوق رغبـاهتم              :العمالء .١
  .وتوقعاهتم

ؤسسة قيمة بتوفري اجلو والبيئة املالئمة حلثهم على التقدم والتطور، وكذا تقدير وتقيـيم               إذ متنحهم امل   :العاملني .٢
  .جهود هؤالء األفراد وإسهاماهتم

  . ويتم خلق قيمة هلم من خالل تعظيم سعر السهم وكذا حصة األرباح اليت حيصلون عليها:أصحاب األسهم .٣
  

اح للمؤسسة، وذلك من خالل البحث الدائم واملستمر عـن          وتعترب إضافة قيمة للسلعة أو اخلدمة هي مفتاح النج        
  .٤طرق جديدة إلضافة قيمة مادية أو معنوية يف املنتج أو اخلدمة لتحقيق رضا األطراف ذات الصلة مع املؤسسة

  

  .٥وغريهم...وتعد خلق القيمة من مسؤولية مجيع أفراد املؤسسة، من املسري، املعلومايت، رئيس املوارد البشرية
  

عتمد املؤسسة يف منافستها مع املؤسسات األخرى على خلق قيمة مضافة للعمالء بشكل يزيد وخيتلف عما يقدمه                 وت
املنافسون يف السوق حيث ميكن أن تقدم املؤسسة جمموعة من املنافع أكثر من املنافسني أو تقدم نفس املنافع بـسعر                    

  .٦سوقيةأقل، وذلك دف تعزيز مركزها التنافسي وزيادة حصتها ال

                                                 
٢  JOKUNG Octave, "Introduction au management de la valeur", op.cit, P 33. 

دافيد السكل وروي بيكوك، مركز اخلربات : ، تأليف"من التغيري يف القرار يصل بك إىل قمة األداء % ١كيف جتعل : قمة األداء" عبد الرمحان توفيق، ٣
  .٢٦-٢٥، ص ١٩٩٨املهنية لإلدارة مبيك للنشر، القاهرة، 

  .٩٨، ص ١٩٩٧، اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية للنشر"رؤية مستقبلية: التنافسية وتغيري قواعد اللعبة" عبد السالم أبو قحف، ٤
٥  BOUIN Xavier, "Tous gestionnaires : Comprendre et maîtriser les outils de gestion à des fins opérationnelles", 

ed.Dunod, Paris, 2002, P 181.  
  .١٥٧، ص ٢٠٠٤نظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ، امل)الفرص والتحديات(التسويق يف الوطن العريب : امللتقى العريب الثاين" جمموعة خرباء، ٦
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  :٧ويرتبط حتقيق القيمة باملعايري التالية
  . عائد املبيعات -
  . تكلفة املواد اخلام -
  . رأس املال الفكري -
  . التمويل الرأمسايل -
  . إرضاء العميل -
  . إدارة العمليات -
  . إدارة املوارد -
  . إدارة األفراد وحتقيق رغباهتم -

  

  .ولفهم عملية حتقيق القيمة يتوجب أوالً فهم مكوناهتا
  
  

٢,١.III – مكونات القيمة  
فعملية الشراء  هذه تؤدي إىل      . بالنسبة للعميل، فإن شراء منتج أو خدمة ما يسمح له بتلبية احتياجاته وحتقيق رغباته             

يتحملها هـذا   ) خسائر(ينتفع من خالهلا العميل، ولكن أيضاً تنجم عنها عدة نتائج سلبية            ) فوائد(عدة نتائج إجيابية    
  . ٨عد سعر الشراء أمههااألخري، واليت ي

  

ويعرف علماء التسويق القيمة من خالل العالقة بني الفوائد واخلسائر اليت يقوم العميل بإدراكها يف املنتج أو اخلدمة                  
  :٩كما هو موضح يف الشكل التايل

  
  ميل القيمة عالقة بني النتائج السلبية واإلجيابية املدركة يف املنتج من قبل الع– III.١الشكل رقم 

  

  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٥، مرجع سبق ذكره، ص "من التغيري يف القرار يصل بك إىل قمة األداء % ١كيف جتعل : قمة األداء"  عبد الرمحان توفيق، ٧

٨ JOKUNG Octave, "Introduction au management de la valeur", op.cit, P33-35. 
٩  Ibid, P 34. 

  فوائد: نتائج إجيابية

  خسائر وتضحيات: نتائج سلبية

  القيمة املدركة
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وتعد كيفية تعظيم هذه العالقة دف زيادة وتعزيز القيمة اليت يدركها العميل يف املنتج الذي تقدمه له املؤسسة من                   
إما زيادة الفوائـد أو ختفـيض       : أكرب التحديات اليت تواجه املسريين، ذلك أهنم جمربين على اختيار أحد السبل التالية            

  .اخلسائر اليت يتحملها العميل
  

وقد أثبتت عدة دراسات يف التسويق يف قطاعات معينة بأن العميل يكون حساساً أكثر لزيادة الفوائد احملصل عليها                  
فمثالً يف جمال اهلاتف النقـال، تـضاعف املؤسـسات          . مقارنة باخلسائر اليت يتحملها لدى اقتناء منتج أو خدمة ما         

على السعر ثابت، مثالً مدة إضافية جمانية لالتصال بالنـسبة          عروضها، وذلك من خالل تقدمي عدة مزايا مع احملافظة          
  . لألشهر األوىل، مما يزيد من شدة املنافسة بني املؤسسات

  

ويف املقابل، فإن بعض املؤسسات تسعى إىل تقليص حجم اخلسائر والتضحيات اليت يتحملها العميل للحصول على                
يت يتحصل عليها، بتقليص السعر مثالً أو إجراء تسهيالت يف تقدمي           منتجاهتا أو خدماهتا، وذلك دف تعظيم القيمة ال       

  .طلبات الشراء أو آجال التسليم
  

ومنيز أربع مكونات أساسية للقيمة املضافة اليت تقدمها املؤسسة للعميل من خالل منتجاهتا وخدماهتا، واليت ميكـن                 
  .١٠والرغبات والتوقعات، األمان أو الثقة، )حتمل املسؤولية(حصرها يف الوقت، الكفاءة 

  

  : ١١ويوضح الشكل التايل هذه املكونات األربعة للقيمة
  

   املكونات األربعة للقيمة املضافة– III.٢الشكل رقم 
  

  الوقت       الرغبات والتوقعات
     القيمة املضافة احملققة    

  الثقة/ األمان 
حتمل / الكفاءة      

  املسؤولية
  

 املضافة تتحقق من خالل توفري أربع مكونات أساسية يف املنتج أو اخلدمة، واليت              يتضح من خالل الشكل أن القيمة     
تتمثل يف الوقت املالئم لتقدمي هذه اخلدمة أو السلعة، توفري شروط األمان فيها دف تعزيز ثقة العميل فيما تقدمه له                    

فيها العميل، وكذا تلبية رغباته وتوقعاتـه أو        املؤسسة، باإلضافة إىل كفاءة املنتج أو اخلدمة يف أداء املهمة اليت يرغب             
  .حىت جتاوز هذه التوقعات

  

                                                 
١٠  BOUAYAD Anis et D’ANDRE Emmanuel, "Strategie et metier de l’entreprise: Pourquoi et comment definir le 

metier de notre entreprise", ed.Dunod, Paris, 2000, P 57.  
١١  Ibid, P 58. 
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تعد عملية حتقيق القيمة للعميل يف املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة له عملية فائقة األمهية، فما هي اآلثار املترتبة                    
  عن عملية خلق قيمة للعميل؟

  
  

٣,١.III –حلقة بناء القيمة للعميل   
ويل املؤسسات أن يضعوا االستراتيجيات اليت تالئم التغريات اليت تطرأ على بيئة املؤسسة، يف حني يسعى                حياول مسؤ 

مبدعي ومبتكري هذه املؤسسات إىل خلق وإبداع القيمة اليت تساهم يف حتقيق التفوق والريادة يف جمال نشاطها دون                  
  . ١٢االكتراث هلذه املتغريات البيئية

  

 يف (Marketing Science Institute)مهية متزايدة من قبل مسريي ومبدعي املؤسسة، فمثالً ويعرف مفهوم القيمة أ
الواليات املتحدة األمريكية تقوم بدراسة االهتمامات العليا ألكرب املؤسسات وأبرزها، ويف آخر دراسـاهتا يف فتـرة                 

  .اهتماماهتاوضعت املؤسسات فهم خلق القيمة للعميل يف مقدمة أولوياهتا و) ٢٠٠٠-١٩٩٨(
  

وهذا االهتمام املتزايد خبلق القيمة للعميل يتم تفسريه من خالل مدى التأثري اإلجيايب الذي ينسب هلذه القيمة احملققة                  
واليت نوضحها مـن خـالل الـشكل        . ١٣من قبل املؤسسة، واليت يتضح أثرها من خالل ما يدعى حبلقة خلق القيمة            

  :١٤التايل
  

   القيمة للعميل حلقة خلق– III.٣الشكل رقم 
  

      خلق القيمة للعميل    
          

  حتسني املردودية        اإلعالن عن القيمة
  زيادة احلصص السوقية       إدراك القيمة من قبل العميل

     ضمان والء العمالء احلاليني    
      اكتساب عمالء جدد    

  

                                                 
١٢  Harvard Business Review, "Les opportunités de croissance", les éditions d’Organisations, Paris, 1999, P 36. 
١٣  JOKUNG Octave, "Introduction au management de la valeur", op.cit, P 31. 
١٤  Ibid, P32. 
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 بطريقة صحيحة من قبل العمالء، فهـذا        إن أي عملية خللق قيمة للعميل جيب أن يتم اإلعالن عنها دف إدراكها            
اإلدراك اجليد يسمح بضمان وحتقيق والء أفضل من قبل العمالء احلاليني، كما يساهم يف تأسيس عالقـات دائمـة                   

  .معهم، وميكن املؤسسة أيضاً من احليازة على عمالء جدد
  

دة ومنو احلصص السوقية هلذه األخرية إن هذه الزيادة يف حجم العمالء الذين ستحوز عليهم املؤسسة ستؤدي إىل زيا         
  .وبالتايل تأمني مركز تنافسي أفضل من املنافسني

  
  

٤,١.III –أساليب حتليل  القيمة   
كتقنية للتنافس، واليت هتدف إىل حتقيق املطابقة األفضل أو املالئمة بني املنـتج واحتياجـات               : "تعرف حتليل القيمة  

  .١٥"املستعمل
  

  :١٦ني أساسيني يف حتليل القيمة، ومهاوميكن التمييز بني أسلوب
  

  : سلسلة القيمة .١
 أهم الطرق اليت يتم من خالهلا حتديد األنشطة األكثر أمهية يف استراتيجية             (Porter)تعد سلسلة القيمة اليت أنشأها      

  .املؤسسة، واليت تسمح بفهم تأثريها على التكلفة وعلى القيمة
  

ن خالل ممارسة هذه األنشطة اهلامة بطريقة أفضل أو بتكلفة أقـل مـن    إذ تتمكن املؤسسة من خلق ميزة تنافسية م       
  .املنافسني مع اختيار جمموعة األنشطة القادرة على إنتاج وتعظيم القيمة احملققة

وترتكز قدرة املؤسسة على الصمود يف وجه التنافسية بفضل حتكم أفضل يف نشاطاهتا األساسية وفعالية أعلـى يف                  
  . تربط بني أنشطتهاتسيري العالقات اليت

  

ويتم ترمجة القيمة اليت تقدمها املؤسسة للعميل إما من خالل ختفيض التكاليف أو من خالل حتـسني أداء  هـذه                     
  .املنتجات واخلدمات

  

وجيب أن يتم تصميم سلسلة القيمة مبستوى عايل ميكن املؤسسة من بناء وتعزيز ميزاهتا التنافسية، فعلى املؤسسة أن                  
د والتركيز على أنشطة سلسلة القيمة اليت متنحها أسبقية على منافسيها وتدفق مايل على املـدى الطويـل           تقوم بتحدي 

  .للمنتجات واخلدمات اليت تليب من خالهلا الطلب املستقبلي لعمالئها

                                                 
١٥  SIEGEL Dominique, "Segmentation strategique et gestion de la qualité", La revue des sciences de gestion, N° 195, 

Mai-Jouin 20002, P 22.   
١٦ JOKUNG Octave et autres, ,  ″ Introduction au management de la valeur″, op.cit, P63-76. 
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رد كما وعلى املؤسسة أن تطور من الكفاءات املرتبطة ذه األنشطة لتحقيق الريادة والتميز، وذلك بتخصيص مـوا    
هلا أكثر من املنافسني، ومن مث يتم تقليص وإلغاء األنشطة اليت ال تسيطر وال تتحكم املؤسسة فيها بطريقـة جيـدة،                     

  .بشرط أن ال تكون هذه األنشطة أساسية يف خلق قيمة هلذه األخرية
  

  : حتليل املوارد والكفاءات .٢
م موارد املؤسسة املوارد املالية، املادية، البشرية،       تعترب املوارد أصول خاصة باملؤسسة تساهم يف خلق القيمة، ومن أه          

التكنولوجية، التنظيمية وكذا مسعة املؤسسة، أما الكفاءات فتعترب روتينيات تنظيميـة تتواجـد يف عـدة خطـوط                  
  .للمنتجات

  

ـ                   د وللحفاظ على خلق القيمة بدون تغيري الوضعية احلالية للمؤسسة، جيب أن تكون املوارد والكفـاءات الـيت تع
  .كأساس خللق هذه القيمة، صعبة التقليد واحملاكاة من قبل املؤسسة

  

فإذا ما استطاع املنافسون تقليد عمل املؤسسة بطريقة سريعة، فإن قدرة هذه األخرية على خلق قيمـة لعمالئهـا                   
  . ستضمحل وتتالشى

  

  :وميكن التمييز بني ثالث طرق أساسية للحيلولة دون ذلك، وهي
  

الذي جيعل من الصعب على املنافسني معرفة وبالتايل تقليد املوارد والكفاءات اليت تساهم يف               و :السبب املبهم  
  .حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة

  

 يصعب على املنافسني استدراك التأخري بينها وبني املؤسسة اليت متلك أصوالً استغرقت سنوات      :الترابط الزمين  
 على نفس النتائج باختصار وقت اإلجناز، وأحسن مثال على ذلك الكفـاءات             كثرية يف بنائها، إذ ال ميكنهم احلصول      

  .اليت تستغرق وقتاً لتتكون وتتعزز لدى األفراد داخل املؤسسة
  

 فإذا مل تقم املؤسسة باحملافظة على كفاءاهتا ومواردها فإهنا ستتناقص فعاليتها وأثرها يف حتقيق               :احملافظة الدائمة  
  . تقم املؤسسة بصيانة أصوهلا االستراتيجية فإن مركزها سيتراجع يف السوق باملقارنة مبنافسيهاالقيمة، وبالتايل إن مل

  

تشكل القيمة مصدراً لبناء ميزة تنافسية، فكيف ميكن للجودة أن تكون عامالً أساسياً خللق القيمة ولبناء وتعزيـز                  
  !امليزة التنافسية للمؤسسة؟
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٥,١.III –يمة للعميل وبناء ميزة تنافسية للمؤسسة اجلودة طريق لتحقيق الق  
إن حتقيق رضا العمالء وضمان  والئهم يف ظل سوق شديدة التنافس ال يتحقق إال من خالل تعظـيم القيمـة                     

  .املقدمة يف املنتجات واخلدمات بصفة دائمة ومستمرة واليت يعرفها العميل باجلودة
  

ا، على األقل من خالل مقارنتها بالقيمة اليت يقدمها املنافـسون،  فالعميل يستطيع تقييم وتقدير هذه القيمة وإدراكه     
  . كما يستعمل معايريه اخلاصة يف ذلك

  

  :ومن أهم املعايري اليت يستخدمها العميل يف تقديره للقيمة
  . جمموع اخلدمات املقدمة ودرجة مطابقة املنتج لتوقعات العميل -
  . تكلفة الشراء  واالستعمال -
  . آجال التسليم -

  

يفترض على املؤسسة أن هتتم ذه العناصر الثالث للجودة، ألن العميل ميلك خيارات كثرية للشراء يف ظل السوق                  و
كما يفترض ا أيضاً أن تظهر اهتمامها بالعميل من خالل االهتمام باحتياجاتـه             . التنافسية اليت تنشط فيها املؤسسة    
  .    ١٧وحماولة تلبية هذه االحتياجات

  

املقدرة على حتقيق حاجـات     : "يمة أيضاً أساساً لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة، فامليزة التنافسية هي         كما تعد الق  
  .١٨"املستهلك أو القيمة اليت يتمىن احلصول عليها املستهلك من ذلك املنتج

  

تعظم من قيمـة    وأفضل مثال على ذلك، اجلودة العالية للمنتج واليت متنح للمؤسسة ميزة تنافسية، ذلك أن اجلودة                
املنتج أو اخلدمة من وجهة نظر العميل، مما يرفع من ثقته يف املنتج وبالتايل يف املؤسسة يف حد ذاهتا، وهذا يـؤدي إىل                       

  .زيادة احلصص السوقية هلذه املؤسسة وهذا يعين حتسني وضعيتها التنافسية وتعظيم أرباحها
  

 قرار الشراء الذي يتخذه املشتري خيضع ملـدى تقييمـه           وال ميكن احلديث عن اجلودة مبعزل عن السعر، ذلك أن         
  .اخلاصة باملنتج أو باخلدمة اليت سيشتريها، وعالقتها بالقيمة اليت سيتحصل عليها) سعر/جودة(للعالقة 

  

يف تصميم جودة املنتج، إذ حتدد هذه  الطريقة جـودة املنـتج أو              " طريقة القيمة " تقنية تدعى    (Broh)ولقد طور   
اجلودة عبارة عن درجة التميز بالسعر املقبول وحيقق السيطرة على متغرياهتـا            "سطة عناصر السعر، ذلك أن      اخلدمة بوا 

  .١٩"بالتكلفة املقبولة

                                                 
١٧ JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement: Une autre démarche de management , la qualité  

totale", op.cit, P 23-24. 
  .٤٠، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات"ي،   عبد الستار حممد العل١٨
  .٥٠٩  نفس املرجع السابق، ص ١٩
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 منوذجاً يوضح من خالله أن اجلودة هي أحد خصائص القيمة، إذ أن قـرار الـشراء خيـضع                   (Gale)كما عرض   
  :٢٠ (Gale)ل التايل منوذج للمقارنة واملفاضلة بني اجلودة والسعر، ويوضح الشك

  

   الختاذ قرار الشراء(Gale) منوذج – III.٤الشكل رقم 
  

      السعر    
  املنتج        القيمة
      اجلودة    
  اخلدمة        

  

وتستعمل هذه الطريقة يف قياس اجلودة التنافسية، ذلك أن املنتج الذي يتمتع باجلودة العالية والسعر املناسب بالنسبة                 
لذي حيوز على أعلى قيمة يف نظره باملقارنة مبنتجات املؤسسات املنافسة، وبالتايل حتوز رضاه وثقته، ممـا                 للعميل هو ا  

  .يساعد على ضمان ميزة تنافسية دائمة للمؤسسة
  

وعلى كل مؤسسة استغالل إمكانياهتا املختلفة يف حتسني القيمة اليت يدركها العميل للسلع واخلدمات اليت تقدمها،                
  .وفشل أي مؤسسة يف استغالل إمكانياهتا املتميزة يكلفها  الكثري.  بناء ميزة أو جمموعة مزايا تنافسية هلاوذلك دف

  

 اليت سيطرت على صناعة احلاسبات اآللية يف فترة السبعينات، وفشلت           (IBM)ومن أشهر األمثلة على ذلك شركة       
 بليون دوالر، وهذا دفعهـا إىل       ٩٠تسبب يف فقداهنا    يف حتديد وإدراك أمهية السوق النامي للحاسبات الشخصية مما          

  .إعادة النظر يف استراتيجياهتا وسياساهتا وهياكلها التنظيمية
  

 على قيمة أعلى - من جراء تعاملهم مع املؤسسة -وتتحقق امليزة التنافسية للمؤسسة إذا أدرك العمالء أهنم حيصلون  
  .منافسيهامن القيمة اليت حيصلون عليها لدى تعاملهم مع 

  

وعلى الرغم من أن السعر يلعب دوراً هاماً يف حتديد مفهوم القيمة لدى العميل إال أن األمر أعقد بكثري من جمـرد                      
 باإلضـافة إىل الـسعر      -مقارنة مستوى جودة املنتج بالنسبة لسعره، إذ يعتمد حتديد هذا املفهوم بالنسبة للعميـل               

  .اخلدمة ومدى االعتمادية عليه واخلدمات ما بعد البيع إىل مدى االقتناع باملنتج أو -واجلودة
  

ولكي يدرك العميل القيمة اليت يتحصل عليها من قبل املؤسسة جيب على هذه األخرية تزويده بكافة املعلومات عن                  
  .٢١قيمة املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها له باملقارنة مبنافسيها، مما يعزز من ميزهتا التنافسية

                                                 
  .  ٥١٠ نفس املرجع السابق، ص  ٢٠
  .٩-٨، مرجع سبق ذكره، ص "نظم املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسية"  معايل فهمي حيدر، ٢١
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جودة املنتجات ومستوى رضا العمالء للحيازة على ميزة تنافسية ال يكفي للتصدي حلدة املنافـسة، إذ                إن حتسني   
جيب أن تركز املؤسسة على عملية تصميم، بناء ونقل القيمة إىل العميل كأساس خللق اجلودة وحتقيق ميزة تنافـسية                   

  :٢٢للمؤسسة، وذلك كما هو موضح يف الشكل
  

   التنافسية متر أوالً خبلق قيمة للعميل امليزة– III.٥الشكل رقم 
  

                                                                                                          توجهات 
  املؤسسة

                                                                                                                                          
  
  
  
  

                                                                            
  

      ١٩٥٠                               ١٩٨٠                ٢٠٠٠                       الزمن                 
  

يتضح من خالل الشكل أن املؤسسات أصبحت هتتم خبلق القيمة للعميل كأساس خللق اجلودة يف منتجاهتا وخدماهتا                 
  .لتحقيق ميزة تنافسية متكنها من استمالة عمالئها وبالتايل احملافظة على مركزها التنافسي وتعزيزه

  

تقدمي تركيبة أفضل جلودة املنتجات واخلدمات يـسمح        وال ميكن حتليل القيمة إال من خالل مقارنتها باملنافسني، ف         
بتحقيق قيمة أعلى من اليت مينحها املنافسون للعمالء، مما يساعد املؤسسة على خلق ميزة تنافسية دائمـة واحملافظـة                   

  .عليها
  

 عنـدما   وميكن اعتبار اجلودة كعملية مسبقة للقيمة املدركة من العميل يف منتج أو خدمة ما، ويتحقق رضا العميل                
ورضا العميل سيؤدي   . يتطابق أداء املنتج أو اخلدمة مع ما كان يتوقعه العميل وبالتايل تلبية احتياجاته، أو حىت تتعداها               

إىل ضمان والءه، هذا باإلضافة إىل اكتساب املؤسسة لعمالء جدد، مما سيزيد من رحبية هـذه األخـرية، فـالعمالء          
  . ٢٣ؤسسة واستمرارهااألوفياء يسامهون يف تعزيز رحبية امل

  

                                                 
٢٢ JOKUNG Octave et autres,   ″ Introduction au management de la valeur″, op.cit, P 31.  
٢٣  Ibid, P 37 – 40. 

  اجلودة الشاملة

  رضا العمالء

 خلق القيمة للعميل
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هتدف كل مؤسسة إىل حتقيق وتعزيز رضا العميل، فكيف ميكن للميزة التنافسية املبنية على أساس اجلودة أن حتقـق                   
  رضا العميل؟
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٢.III –حتقيق رضا العميل هدف ثنائي لكل من اجلودة وامليزة التنافسية   
  :متهيد

 حتقيق رضا العميل، واهلدف ذاته تسعى إىل حتقيقـه مـن            هتدف املؤسسة من خالل تطبيق اجلودة ومفاهيمها إىل       
خالل امتالك ميزة تنافسية دائمة ومستمرة، لذا فإن حتقيق رضا العميل هو هدف ثنائي لكل مـن اجلـودة وامليـزة                     

  .التنافسية للمؤسسة
  

١,٢.III –مفهوم رضا العميل   
  .٢٤"إىل حد ال يصل إىل الشكوى لدى العميلترتبط درجة رضا   العميل مبستوى االخنفاض يف درجة عدم الرضا "

  

ويتعلق رضا العميل مبدى قدرة املؤسسة على إشباع احتياجاته، ويتطلب ذلك معرفة العوامل اليت على أساسها يقيم                 
العميل املنتجات أو اخلدمات املعروضة يف ضوء رغباته املطلوبة يف املنتج أو اخلدمة، مثالً كقدرة الصابون على إزالـة                   

وتعد درجة حتقيق منتجات وخدمات املؤسسة لرغبات املستهلك مـن أهـم            . بقع بالنسبة لصابون غسيل املالبس    ال
  .٢٥العوامل اليت يتم اعتمادها يف تقييم أداء املؤسسات

  

فعلى املؤسسات أن تقوم بتحديد االحتياجات احلالية واملستقبلية للعمالء، وذلك سواء عبر العميل عنها أم ال، كما                 
  . أن حتدد املؤسسة أيضاً القيمة املضافة اليت جيب أن حتققها منتجاهتا وخدماهتاجيب

  

وتعـد تلبيـة احتياجـات      . وترتكز االحتياجات األساسية للعميل على توقعاته اخلاصة باجلودة، بالسعر، واآلجال         
  .٢٦العمالء أساس كل جناح حتققه املؤسسة

  

روره عن طريق توقعات العمالء، ونعين بتوقعات العميل املـألوف     وميكن التأثري بشدة على كل من رضا العميل وس        
أن حيصل عليه، والذي يعرب عن متوسط مستويات اجلودة اليت ميكن التنبؤ ا بناء على املعلومات املتوفرة عـن أذواق                    

  .٢٧العمالء واحتياجاهتم، ومستوى التوقعات اليت ميكن أن يبدوها
  

ا وشعوره بأنه يف بؤرة النشاط وموضع اهتمام املؤسسة هدف تصبو املؤسسات            يعد إحساس العميل بالسعادة والرض    
  : ٢٨لتحقيقه، ويوضح اجلدول التايل القواعد األساسية الواجب احترامها لتحقيق رضا العميل

                                                 
  .٤٤، مرجع سبق ذكره، ص " اجلودة– الوقت –اإلدارة احلديثة يف التسويق "  جاسم جميد، ٢٤
  .٤٣٥، مرجع سبق ذكره، ص " النظرية والتطبيق– االستراتيجيات –املفاهيم : التسويق" عصام الدين أمني أبو علفة، ٢٥

٢٦  BOUAYAD Anis et D’ANDRE Emmanuel, "Strategie et metier de l’entreprise: Pourquoi et comment definir le 
metier de notre entreprise", op.cit, P 139. 

  .١٩، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج"  حممد إمساعيل عمر، ٢٧
  .١٨  نفس املرجع السابق، ص ٢٨



  ١٦٨

   القواعد األساسية لرضا العميل– III.١اجلدول رقم 
  

هل يرضى العميل   العنصر األساسي
  عند تنفيذ ذلك ؟

ضا ال يتحقق ر
 العميل بسوء العمل؟

  التعليقات  وسيلة الرقابة

  هدف التصميم 
  )ما هو املنتج ؟(

يعطي تقدم يف جمال   التصميم  نعم  ال
املنافسة كما تتحقق 

بعض امليزات 
 األساسية مع الوقت

املوافقة والقبول 
كيف سيلقى املنتج (

  )القبول ملا سبقه؟

الرقابة على اجلودة   نعم  ال
  الشاملة

  

كيف يتجاوز (األداء 
  )املنتج ما سبقه؟

اختزال اجلودة يف   ال  نعم
  املتغريات

  

النواحي اجلمالية 
كيف يبدو املنتج (

  )جيداً؟

    التصميم  نعم  ال

كيف يفشل (الواقعية 
  )غالباً؟

التحكم يف عمليات   نعم  ال
  اجلودة الشاملة

  

فترة بقاء (البقاء 
  )املنتج

    التصميم  نعم  نعم

القدرة على األداء 
سهولة : ملتميزا

االستعمال، حاجته 
  لإلصالح، أداؤه

ميكن أن ميثل ذلك   التصميم  نعم  نعم
  تقدم يف املنافسة

إدراك اجلودة 
السمعة اجليدة، وما (

  )ال يدرك باحلواس

احلصول على السمعة  التصميم مع اجلودة  نعم  نعم
  املمتازة

  
ل جمموعة من العوامل األساسية، املتمثلة يف جودة        يالحظ من خالل اجلدول السابق أن رضا العميل يتحقق من خال          

  .التصميم، جودة التصنيع، جودة األداء، جودة اخلدمات، باإلضافة إىل مراعاة النواحي اجلمالية للمنتج



  ١٦٩

  

ويتحقق رضا العميل قبل كل شيء مبدى قناعة إدارة املؤسسة وعماهلا بأمهية العمالء ودورهم يف حتديـد مـصري                   
  .ى هذه األخرية أن تؤكد على حتمية تطبيق التوجه بالعميلاملؤسسة، لذا عل

  
  

٢,٢.III –أمهية تطبيق التوجه بالعميل من قبل املؤسسة   
إن املؤسسات اليت تريد أن تضمن بقائها يف السوق ال متلك سبيالً لذلك إال بالتركيز على العميل، فاملؤسسة اليت                   

  .اً إىل الزوالال هتتم بعمالئها و ال باحتياجاهتم تنتهي دوم
  

ولقد تزايد اهتمام املؤسسات يف السنوات األخرية بعمالئها، وأصبحت املؤسسات األكثر جدارة وكفاءة يف قطاع               
  .نشاطها ال تكتفي ببيع أو تسويق املنتج أو اخلدمة لعمالئها، وإمنا أصبحت هتتم ببناء عالقة شراكة مع عمالئها

  

ة، وأن تكون قادرة على تقدمي حلول للمشاكل اليت تقابل عمالئها، وليس            هلذا جيب أن تكون املؤسسة مرنة ومبدع      
فقط املشاكل اليت تواجههم لدى استعمال منتجات وخدمات هذه املؤسسة، فالعميل احلايل لديه احتياجات وتوقعات               

سـسات  عديدة ومعقدة، مما مينح فرص عديدة للمؤسسات لتطوير وجتديد منتجات جديدة شرط أن تكون هذه املؤ               
  .مستعدة لالستجابة هلذه التوقعات واالحتياجات

  

إن التوجه بالعميل يفرض على املؤسسة حتمية تصور كيفية تطور احتياجات العمالء احلاليني واحملتملني، إذ علـى                 
املؤسسة أن ال ينحصر اهتمامها فقط على عمالئها بل جيب أن هتتم أيضاً مبن ليسوا عمالئها، ممـا مينحهـا فرصـة                      

  .تسام من خالل تلبية حاجاهتم، وهذا يتوقف على القدرة اإلبداعية للمؤسسةالك
  

إن التوجه بالعميل ال ميكن أن يلقى جناحاً إال إذا كان تشغيل املؤسسة يتم وفق سلسلة للقيمة، تنطلق من حتديـد                     
دارات املؤسـسة يف كـل      احتياجات العميل وتنتهي بتلبية هذه االحتياجات، مع التأكيد على ضرورة مسامهة مجيع إ            

  .  ٢٩مرحلة من مراحل سلسلة القيمة
  

                                                 
٢٩  GLASS Neil, "Management: Les 10 defis", Op.cit, P 51-56. 
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  :٣٠ويوضح الشكل التايل مراحل سلسلة القيمة للتوجه بالعميل
  

   سلسلة القيمة للتوجه بالعميل- III.٦الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

هلـا  ولتحديد احتياجات العمالء تلجأ املؤسسات إىل إجراء دراسات وحبوث عن مستوى رضا العمالء، مما يسمح                
  .بتطوير املنتجات واخلدمات وفق احتياجات وتوقعات العمالء تبعاً النتقاداهتم اخلاصة ذه املنتجات واخلدمات

  

إن سر جناح املؤسسات العمالقة هو اكتساا مليزة تنافسية من خالل التركيز على العميل وجعله حمور اهتمامهـا،                  
 رضاه واليت تليب احتياجاته ورغباته، ومن مث تضمن والءه ملنتجات           وذلك بالتركيز على حتسني العمليات اليت تزيد من       

  .وخدمات هذه املؤسسات
  

ومن أهم االستراتيجيات اليت تتبعها املؤسسات الناجحة رفع صوت العميل، وذلك بواسطة مجع معلومات كافيـة                
 تـواجههم، مـع حتديـد       ودقيقة من عمالئها، ومن مث استعمال هذه املعلومات يف تطوير حلول للمشكالت الـيت             

األولويات اليت يولوهنا، إذ جيب جعل صوت العميل أداة دائمة وأساسية لنمو املؤسسة واستمرارها، وتلعب شكاوى                
  . العمالء دوراً هاماً يف تطبيق هذه االستراتيجية

   

لذي يطبقـه   وجيب أن حتسس املؤسسة عمالئها مبدى اهتمامها م، وذلك من خالل األسلوب القيادي احلديث ا              
املديرين واملسريين يف توطيد العالقة بالعمالء من خالل التعامل بطريقة مباشرة معهم، مبعىن نزوهلم يومياً إىل امليـدان                  

  .٣١للتأكد من سالمة أداء العاملني وحتقيق رضا العمالء
  

منتج، مما يـساعد علـى      ومن بني األساليب اليت تساهم يف حتقيق رضا العمالء زيادة وتعظيم اخلدمات املصاحبة لل             
  .إسعاد هؤالء العمالء وإارهم

                                                 
٣٠  Ibid, P56. 

، تأليف ريتشارد ويتلي و ديان هيسان، مركز اخلربات املهنية "استراتيجيات حتول الشركات العمالقة إىل العاملية: اإلدارة بالعمالء" عبد الرمحان توفيق، ٣١
  .٣٩ – ٣٥، ص ١٩٩٨لإلدارة مبيك، مصر، 

حتديد       
  االحتياجات

ضمان وتعزيز      
  والء العمالء

  تسليم املنتج
  خلدمةأو ا

   للعميل

  تصنيع املنتج 
  أو اخلدمة

  تصميم املنتج 
  أو اخلدمة
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٣,٢.III –اجلودة يف خدمة العمالء   
تتنافس املؤسسات لتقدمي األفضل لعمالئها، إذ أن حتقيق رغبات العميل وإشباعها متثل سر التميز والتفوق الـدائم                 

  .يف ظل سوق تنافسية، وبالتايل امتالك ميزة تنافسية قوية
  

رة اجلودة هتتم مبراعاة مطالب عمالء املؤسسة من خالل حتديد رغباهتم وكذا املنتجات واخلدمات              وقد أصبحت إدا  
الالزمة إلشباع هذه الرغبات، فاجلودة تعين إرضاء العميل بالدرجة األوىل، من خالل التعرف على حاجاتـه غـري                  

فية مع العمالء، مبعىن قيام املؤسسة بتوضـيح        املشبعة وتوجيه اجلهود إىل خدمة العميل وتطلعاته، مع حتقيق مبدأ الشفا          
  .وتفسري اخلدمة املقدمة للعميل والتأكد من أنه يتفهمها

  

ومن املبادئ األساسية إلدارة اجلودة الشاملة إعطاء رغبات العميل األولوية األوىل، وتطبيق تعاليم اإلدارة احلديثـة                
ق روح الفريق، دف حتقيق خدمة متميزة للعمالء، تساهم يف          املبنية على املشاركة الفعالة لكل فرد يف املؤسسة وخل        

  .زيادة األرباح وحتسني الوضعية املالية للمؤسسة
  

، بل وتـسعى أيـضاً إىل       )النظرة األمريكية (فاملؤسسات املعاصرة أصبحت ال تقتصر على إرضاء العمالء وإارهم          
  ).ةالنظرة الياباني(وتقدمي ما ال يتوقعونه " إسعاد العمالء"
  

وتعرف اخلدمة على أهنا تلك النتيجة اليت يتم احلصول عليها بواسطة أنشطة ناشئة عن التدخل بني املؤسسة والعميل                  
  .لتحقيق احتياجات هذا األخري

  

أما جودة خدمة العميل فتعرب عن جودة اخلدمات املقدمة سواء كانت املتوقعة أو املدركة من قبل العمالء، وتعتـرب                   
ي لرضا العميل أو عدم رضاه، وتعترب يف الوقت نفسه من األولويات الرئيسية للمنظمات اليت تريد تعزيز                 احملدد الرئيس 

  .٣٢مستوى النوعية يف خدماهتا
  

  :  ٣٣وتشكل جودة خدمة العمالء عامالً أساسياً لتطوير ميزة تنافسية قوية ودائمة، وذلك من خالل إسهاماهتا فيما يلي
  .زايد عدد املؤسسات التجارية اليت تقدم اخلدمات منو جمال اخلدمة نتيجة لت -
  . زيادة شدة املنافسة، فتوفر جودة اخلدمة يف منتجات وخدمات املؤسسة يشكل دعامة لكسب مزايا تنافسية -
  . الفهم اجليد للعمالء، إذ أن تقدمي منتجات ذات جودة وسعر مقبول ال يكفي إذا مل تتوفر معاملة جيدة للعمالء -
قتصادي جلودة خدمة العمالء، حيث أصبحت املؤسسات حترص على ضمان استمرار التعامل معهـا               املدلول اال  -

وتوسيع قاعدة عمالئها، وهذا يعين ضرورة سعي املؤسسة إىل احملافظة على عمالئها احلاليني بقدر حرصـها علـى                  
  .اجتذاب عمالء جدد

                                                 
  .١٨١، ١٨٠، ١٧٩، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة"ة وطارق الشبلي،   مأمون الدرادك٣٢
  .١٩٤  نفس املرجع السابق، ص ٣٣
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ألساليب واملنتجات واالستثمار يف الطاقات اجلديدة      وجيب على اإلدارة أن تسعى إىل التجديد املستمر والتنويع يف ا          
  .٣٤لضمان التفوق يف خدمة العمالء دف حتقيق ميزة تنافسية متواصلة

  

إن االهتمام بتحقيق رضا العميل يدفع املؤسسة إىل االهتمام بالعوامل اليت ميكن أن تؤثر على درجة رضا العميـل،                   
  .واليت جيب أن تكون املؤسسة متيقظة هلا

  
  

٤,٢.III –املتغريات اليت تؤثر على رضا العميل   
ميكن التمييز بني عدة عوامل ومتغريات تؤثر سلباً وإجياباً على سلوك العميل، انطباعاته، ودرجة رضاه على منتجات                 

  :٣٥أو خدمات املؤسسة، أمهها
  

  : املوقف من شكاوى العمالء .١
اوى العمالء واالستجابة هلـا، وقـد قـام كـل مـن      من أهم األمور اليت تؤثر على رضا العميل التفاعل مع شك 

(Lowther and Swan)ة عدم الرضا وبني سلوك الشكوىباكتشاف العالقة بني درجة حد .  
  

 فقد كشف عن مدى أمهية احلوار مع تزايد أمهية احلاجة للرد على شكاوى العمـالء مـن قبـل                    )أندرسني(أما  
  . زيادة عدم رضاهماملؤسسة، إذ أن جتاهل شكاوى العمالء يؤدي إىل

  

  : مواصفات اخلدمات ونوعها .٢
  .تعد مواصفات اخلدمة اليت يتلقاها العميل من جراء تعامله مع املؤسسة من أهم العوامل املؤثرة على رضا العميل

  :وتتحكم ثالث عوامل رئيسية يف حتقيق اخلدمة اجليدة للعمالء، وهي
  

  . الدقة واالنضباط يف مستوى اخلدمة -
  .از والتقدمي سرعة اإلجن -
  . احلرص على توافر عامل التنوع يف اخلدمة -

  .ويؤدي عدم مراعاة أحد هذه العوامل إىل نتائج سلبية على أداء املؤسسة وبالتايل على رضا العميل
  

  : مركز املؤسسة ومسعتها .٣
عة املنتج أو اخلدمة يعد مركز املؤسسة ومسعتها الطيبة عصب النجاح يف قضية رضا العميل، فهذا األخري يقبل عن قنا         

إذ تعد مسعة املؤسسة أحد أصوهلا غري امللموسة واليت هلا تـأثري            . اليت تقدمها مؤسسة ذات مركز مروق ومسعة جيدة       
  .كبري على عمالئها، وذلك يتجلى من خالل توفر األمان والضمان للعمالء حنو أمواهلم وما سيحصلون عليه

                                                 
  .١٠٨، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات"  علي السلمي، ٣٤
  .٥٧-٤٩، مرجع بق ذكره، ص "اجلودة-الوقت-اإلدارة احلديثة يف التسويق"  جاسم جميد، ٣٥
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 لتحقيق رضا العميل، فكيف ميكن هلذه اجلودة أن تشكل أساساً لبناء ميزة             تعد جودة املنتج أو اخلدمة عامل رئيسي      
  تنافسية من خالل حتقيق رضا العميل؟

  
  

٥,٢.III –دور اجلودة يف حتقيق ميزة تنافسية من خالل تعزيز رضا العميل   
كما يرتبط بفعالية   .. هتاإمكانية منظمة ما يف احلفاظ على حصتها السوقية وزياد        : "يشري مفهوم القدرة التنافسية إىل    

املنظمة، واليت تتحدد يف ضوء قدرهتا على إشباع احتياجات املتعاملني معها من عمالء وعاملني ومستثمرين وفئـات                 
  .٣٦"اتمع األخرى

  

  .أما مفهوم اجلودة فيشري إىل قدرة املنتج أو اخلدمة على الوفاء بتوقعات العميل، أو حىت تزيد عن هذه التوقعات
دة تعين حصول العميل على ما متّ دفعه للحصول عليه من منافع، ويعود جناح املؤسسات اليابانية إىل قدرهتا على                   فاجلو

وقد تزايد االهتمام العاملي باجلودة ذلك      . بناء مسعة طيبة على جودة منتجاهتا، مما ساعدها على زيادة قدرهتا التنافسية           
  .٣٧أهنا أساس لكل متيز وتفوق يف األسواق

  

تشبع حاجات وتوقعات العميل    ) سلعة أو خدمة  (تحقق اجلودة عندما ينجح املنِتج يف تصميم وتنفيذ وتقدمي منتج           وت
لذا، يبذل املبتكرون يف املؤسسات املتميزة جهودهم لتخيل ما حيلم أو مـا يتوقـع               . املعلنة وحىت اليت مل يفصح عنها     

وتعد اجلودة بال شك    . استخدامه للسلعة أو إفادته من اخلدمة     العميل احلصول عليه، وما ميكن أن جيعله أكثر رضا يف           
سالحاً تنافسياً فعاالً، إذ ال ميانع العميل أن يدفع أكثر مقابل حصوله على منتجات أرفع جودة أو أكثر انسجاماً مـع      

  .٣٨توقعاته
  

، إذ أصبحت حترص على     ولقد أصبحت املؤسسات تشعر مبسؤولياهتا جتاه العمالء ألهنم أساس األرباح اليت حتققها           
االلتزام باملواصفات السلعية وحماربة الغش التجاري والرقابة على املنتجات لضمان تطبيق معايري اجلودة الشاملة، ممـا                

  .٣٩يؤدي إىل حتقيق والء العمالء للمنتج واخنفاض معدل التحول ملنتجات املؤسسات املنافسة

                                                 
، مرجع سبق ذكره، ص "املدخل لتحقيق ميزة تنافسية ملنظمة القرن احلادي والعشرين: اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية"  مجال الدين حممد املرسي، ٣٦
٢٤-٢٣.  
  .١٥-١٤، ص ٢٠٠٤-٢٠٠٣، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "إدارة اجلودة الكلية" سونيا حممد البكري، ٣٧
  .٣٦٧، مرجع سبق ذكره، ص "التغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية" محد سيد مصطفى،   أ٣٨
  .٤٢٩، مرجع سبق ذكره، ص "مفاتيح التنافسية والتنمية املتواصلة: إدارة األعمال االقتصادية والعاملية"  فريد النجار، ٣٩
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خلدمة وما هو مستعد للدفع من أجل احلصول عليه، ويعد العميل احلكـم             فاجلودة متثل ما جيده العميل يف املنتج أو ا        
النهائي على املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة، وهو أساس جناح أو فشل هذه األخرية، وهو اهلدف الذي تـصبو                    

يده حتديد مصري إذ أصبح العميل يشكل جزءاً ال يتجزأ من املؤسسة، وب    . كل مؤسسة لبلوغه من خالل اجلودة الشاملة      
  . ٤٠املؤسسة، إذ ال ميكن للمؤسسة أن تضمن بقائها دون وجود عمالئها

  

ويف هذا اال، جيب أن تركز املؤسسة على عملية التحسني املستمر لألداء وملهارات عماهلا مـع تطبيـق أسـس                    
  .٤١عميلومبادئ إدارة اجلودة الشاملة، وذلك دف تقـدمي املنتج أو اخلدمة اليت حتقق رضا ال

  

لقد أصبحت املؤسسة هتدف إىل حتقيق والء العمالء من خالل جتاوز توقعاهتم وإارهم، هلذا الـسبب تـسعى إىل                   
ضمان جودة منتجاهتا وتقدمي مستوى جيد خلدماهتا إلرضاء وتلبية احتياجات هؤالء العمالء، ذلك أن اجلودة اجليدة                

  . يف حتقيق رضاهمواملستوى العايل للخدمات ميثالن عاملني أساسيني
  

وتقوم املؤسسات املبدعة باحلرص على توفري عوامل رضا العميل، ومن مث حتاول إجياد عامل لتحفيز العمالء وذلك                 
  .٤٢دف تقوية وتعزيز عالقة املؤسسة بعمالئها

  

  :٤٣ومن بني إسهامات إدارة اجلودة يف حتقيق رضا العميل
  .شاكل اجلودة تدعيم االستراتيجيات الصارمة للتغلب على م -
  . وضع العميل يف املقام األول -
  . اكتشاف ما هي طلبات العميل وماذا يريد بالضبط -
  . التأكيد على أن كل املنتجات تأخذ الرعاية الواجبة كأنشطة هامة تؤثر على رأي العميل يف املؤسسة املنتجة -
  . مراجعة املواصفات القياسية املستخدمة بصفة مستمرة وحتديثها -
  .ميم الربامج بصفة مستمرة وشاملة دف التحسني املتوايل واملتدرج يف أداء  املؤسسة وضع وتص -

  

وتعد إدارة اجلودة الشاملة أحد أبرز املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت تعمل على إحداث تغيريات جذرية يف أسـلوب                  
  .٤٤ إىل إارهمعمل املؤسسة ويف سبيل الوصول ليس فقط إىل إرضاء العمالء أو إسعادهم، وإمنا

  

                                                 
٤٠ JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement: Une autre démarche de management , la qualité  
totale", op.cit, P 74.  

أثر نظام إدارة اجلودة الشاملة على تقييم أداء العاملني بالتطبيق على اهليئة التمريضية باملستشفيات اخلاصة " عايدة سيد خطاب وصالح منصور عباس، ٤١
  .٤٦٧، ص ٢٠٠١، ، دار الكتب للنشر، القاهرة"بالقاهرة

٤٢ GLASS Neil, "Management: Les 10 defis", Op.cit, P 56-57. 
  .١٠٤، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج"  حممد إمساعيل عمر، ٤٣
  .١٩، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف املنظمات احلديثة"  مأمون الدرادكة وطارق الشبلي، ٤٤
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ويعترب إشباع رغبات العميل سر التميز والتفوق، وهو يف نفس الوقت تعريف اجلودة، فرضا العميل هـو املؤشـر                   
احلقيقي للميزات التنافسية للمؤسسة، واليت حتقق هلا التميز والتفوق على املنافسني وتعظّم مـن حـصتها الـسوقية                  

  .٤٥"اجلودة"ا توافرت ومركزها التنافسي، والذي ال يتحقق إال إذ
  

فجودة املنتجات واخلدمات ميكن أن حتقق ميزات تنافسية للمؤسسة من خالل إسهامها يف حتقيـق قيمـة جلميـع                 
األطراف ذات العالقة باملؤسسة، وكذا تعظيم رضا العميل بواسطة تلبية احتياجاته وجتاوز توقعاته وإاره، فهل توجد                

  يف بناء ميزة تنافسية للمؤسسة؟سبل أخرى تساهم من خالهلا اجلودة 

                                                 
  .١١-١٠، مرجع سبق ذكره، ص "ة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزوإدارة اجلود"  علي السلمي، ٤٥
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٣.III –اجلودة كأداة لبناء وتعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة   
  :متهيد

يف ظل شدة املنافسة وسرعة التغري يف رغبات واحتياجات العمالء تسعى املؤسسات إىل التطوير املستمر لتحقيـق                 
  .٤٦ة، وذلك من خالل تطبيق منظومة اجلودة الشاملةالتميز والبقاء يف األسواق، واكتساب ميزات تنافسية قوية ودائم

  

اإلنتاج يف الوقـت    : ومن بني السبل اليت تساهم يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل تطبيقها لتقنيات اجلودة              
  .احملدد ، القياس املقارن، إعادة اهلندسة، وإدارة اجلودة الشاملة

  
  

١,٣.III – للجودة وأساس لتحقيق امليزة التنافسية اإلنتاج يف الوقت احملدد تقنية  
تعترب تقنية اإلنتاج يف الوقت احملدد من أهم التقنيات املستخدمة يف حتسني مستوى جودة املنتجات، وذلـك وفـق                   

  :٤٧األوجه التالية
  

 حتديد املواد اليت ال تتالئم مع املواصفات بسرعة مما يسمح بتجنب عدم التجانس الذي حيدث يف الطلبيـات                   -
  .ة احلجمكبري

 وجود تغذية عكسية سريعة إىل مصدر مشكلة اجلودة، فإنتاج الطلبية الصغرية احلجم يـؤدي إىل اكتـشاف                  -
  .مشكلة اجلودة ومصدرها مبجرد حدوثها مما يسهل تصحيحها

 مبا أن عمال اإلنتاج أكثر دراية بالعمليات اإلنتاجية، فإهنم أكثر قدرة على تصحيح مـشكلة اجلـودة عنـد                    -
  .، وذلك بشرط منح عمال اإلنتاج مسؤولية اجلودة والسلطة الكافية للتصرف بطريقة صحيحةحدوثها

 تبسيط عملية مجع البيانات، إذ أن معظم بيانات العمليات اإلنتاجية يف الطلبية صغرية احلجم ال حتتاج هلا ملدة                   -
  .طويلة، وإمنا يتم احملافظة فقط على البيانات اخلاصة بالرقابة على اجلودة

 زيادة مشاركة اخلرباء يف مشاكل اإلنتاج، إذ ال يستطيع عمال اإلنتاج حل مجيع مشاكل اجلودة، ألن بعـض                   -
  .املشاكل حتتاج إىل تدخل خرباء اجلودة

 ال يوجد جمال إللقاء اللوم على اآلخرين يف حال وجود اجلودة الرديئة، ذلك أن عمال اإلنتاج يبذلون قصارى                   -
  .لالزمة ملساعدهتمجهدهم وتتوفر الوسائل ا

  

يؤدي التركيز على اجلودة إىل تعظيم وتعزيز إيرادات املؤسسة، وتساهم فلسفة اإلنتاج يف الوقت احملدد يف زيـادة                  
فعالية العملية اإلنتاجية، وتوفري املواد الالزمة هلا يف الوقت املناسب، مما يساعد على حتقيق جودة املنتجات وبالتـايل                  

  .كذا تعظيم احلصص السوقية للمؤسسة وبناء ميزة تنافسية هلاحتقيق رضا العمالء، و

                                                 
٤٦  http://www.arado.org.eg/tra_arc_20013_7.asp 

  .٣٥٨-٣٥٧، ص ٢٠٠٠، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "ختطيط ومراقبة اإلنتاج"  سونيا حممد البكري، ٤٧
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.  متغرية أساسية وضرورية لتحقيق اجلـودة      - بقدر ما هي التكاليف واخلدمات       -كما يعترب وقت وآجال التسليم      
 فاملؤسسات األكثر جدارة وكفاءة تعتمد على ختفيض اآلجال، مما يؤدي إىل تقليص التكاليف، وبالتايل حتقيق رضـا                

  .٤٨العمالء وتعظيمه، مما يزيد من رحبية املؤسسة وحصصها السوقية وبالتايل امتالك ميزة تنافسية
  

وهتدف فلسفة الوقت احملدد إىل حتقيق الرضا الكامل للعميل من خالل حتقيق االحتياجات والرغبات الـيت يريـد                  
  . لضمان بقاء املؤسسة واستمرارهااحلصول عليها من املنتج بالشكل الذي حيقق العوائد واإليرادات الالزمة

  :٤٩ومتر عملية تطوير املنتج بثالث مراحل أساسية لتحقيق رضا العميل، يتم توضيحها من خالل الشكل التايل
  

   منوذج املنافسة املعتمدة على الوقت– III.٧ الشكل رقم 
  

      
   زمن التطوير  
       

  :تطبيقات تطوير املنتج
   تدفق األعمال املتزامن -
   استخدام العمل اجلماعي -
 املشاركة املبكرة حلل  -

  النواقص
 استخدام تكنولوجيا  -

  املعلومات

      
زمن اإلجناز   

  )التصنيع(
  

  :متطلبات العميل
   تلبية حاجات معينة -
   االستجابة السريعة -
   أداء املنتج -
  ة املنتج جود -
   السعر -
   خدمات ما بعد البيع -

      

  :تطبيقات اإلنتاج
   إعادة التصميم -
   خاليا التصنيع -
  قائية الصيانة الو -
   التحقق من اجلودة -
 مشاركة العمال يف حل  -

  املشاكل
  

                                                 
٤٨ JOCOU Pierre et LUCAS Frédéric, "Au cœur du changement: Une autre démarche de management , la qualité  

totale", op.cit, P 65. 
  .٤٩، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات" عبد الستار حممد العلي، ٤٩
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  :٥٠إن التنفيذ اجليد لعملية تطوير املنتج تستند إىل ما يلي
 تقليل مدة تطوير املنتج مع التأكيد على االستجابة السريعة ملتطلبات العميل واحملافظة على السعر التنافسي هلذا                 -

  .تجاملن
 التأثري مباشرة يف العميل من خالل قدرة املؤسسة على تلبية حاجاته وتوقعاته، حتـسني أداء املنـتج، زيـادة                    -

  .مستوى جودته، تقليص سعره وتعزيز اخلدمات املقدمة للعميل
 زيادة قدرة املؤسسة على حتسني العمليات اإلنتاجية من خالل تقليص وقت تنفيذ هذه العمليات وكذا تكلفة                 -

  .ذه األخرية، مما يساهم يف سرعة االستجابة ملتطلبات العمالءه
  

وميكن إجراء تغيريات يف العملية اإلنتاجية دون املساس بعملية تصميم املنتج، كتحسني مؤشرات اجلودة املعتمدة يف                
  .تطبيق الرقابة على مستوى جودة املنتجات

  

ساس لتحقيق مزاياهم التنافسية، وذلك بالتركيز على تقليص وتعتمد املؤسسات يف املنافسة فيما بينها على الوقت كأ     
وقت تطوير املنتج، مما يساهم يف تقليل التكلفة وحتسني مستوى اجلودة، وبالتايل تعزيز قـدرة املؤسـسة يف جمـال                    

  .التصميم، التكلفة واجلودة
   

مع اخلـصائص واملـتغريات     ومن أهم العوامل الواجب توافرها هي فريق عمل كفء وفعال، وقادر على التعامل              
املعقدة للمنتج، مما يؤهله إىل حتسني كفاءة العمليات اإلنتاجية، وبالتايل حتسني جودة املنتجات وبناء ميـزة تنافـسية                  

  .للمؤسسة
  

  إن فلسفة الوقت احملدد تعترب تقنية لتحسني اجلودة وحتقيق امليزة التنافسية، فما هي التقنيات اليت حتقق ذلك أيضاً؟
  
  

٢,٣.III –إعادة اهلندسة تقنية أخرى لتحسني اجلودة ولتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة   
هتدف املؤسسات املعاصرة إىل احملافظة على وضعها التنافسي من خالل التحسني امللمـوس يف اجلـودة، الوقـت                  

وتعترب عملية  . ياهتموخدمات العمالء، ولتحقيق هذا حياولون التجديد والتطوير وإعادة تنظيم عملهم ونشاطهم وعمل           
  .٥١إعادة اهلندسة أو بناء العمليات مفهوماً إدارياً جديداً يشكل قوة فعالة يف عامل اإلدارة احلديث

                                                 
  . ٥٠-٤٨ نفس املرجع السابق، ص ٥٠
  .٣٠٩، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الكلية"  سونيا حممد البكري، ٥١
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ولقد أصبحت املؤسسات تلجأ إىل إعادة اهلندسة لتواجه حدة املنافسة اليت تزايـدت بفعـل زيـادة التحالفـات                   
فسية اليت متلكها، وكذا بفعل تطبيق اتفاقية اجلات وحتريـر التجـارة            االستراتيجية، واليت تزايدت معها القدرات التنا     

الدولية، مما دفع املؤسسات إىل السعي حنو حتقيق ميزة تنافسية أو أكثر، وتعد إعادة اهلندسة سالحاً تنافـسياً مـؤثراً                    
بة السريعة والفعالـة    استغلته هذه املؤسسات دف حتسني أدائها ومستوى جودة منتجاهتا وخدماهتا لتحقيق االستجا           

  .٥٢لعمالئها
  

إعادة التفكري اجلذري وإعادة التنظيم اجلذري لعمليات املؤسـسة للوصـول إىل            : "وتعرف إعادة اهلندسة على أهنا    
  .٥٣"حتسينات ملموسة يف مقاييس األداء سواء بالنسبة للتكاليف، اجلودة، اخلدمة أو سرعة األداء

  

حد األهداف اليت تصبو املؤسسة إىل حتقيقها من خالل إعـادة اهلندسـة             ويالحظ من خالل هذا التعريف أن من أ       
حتسني مستوى جودة منتجاهتا وخدماهتا، مما حيقق رضا عمالئها، ويساهم يف تعظيم حصصها السوقية وبنـاء ميـزة                  

  .تنافسية متكنها من التصدي للمنافسني
  

دف من العملية من وجهة نظر العمالء، سواء كـان          ومن بني أهم األسس اليت تقوم عليها إعادة اهلندسة حتديد اهل          
  .العميل الداخلي أو اخلارجي للمؤسسة

  

ومن الضروري هنا وضع أولويات لفهم توقعات واحتياجات العميل، ومن مث اإلفصاح واإلعالن عن هذه األخرية                
  .ليتم استيعاا من قبل مجيع املشاركني يف عملية إعادة اهلندسة

  

ليت تسعى هذه التقنية لتحقيقها ختفيض التكلفة، حتسني اجلودة، ختفيض زمـن دورة اإلنتـاج               ومن بني األهداف ا   
وجيب أن تكون األهداف املطلوب حتقيقها من وجهة نظر العميل قابلة للقياس وللتعبري عنـها               . والقضاء على العيوب  

  .   ٥٤ خالل حبوث العميلوميكن التعرف على احتياجات العمالء من. بشكل كمي حبيث ميكن متابعة حتقيقها
  

  :٥٥ويؤدي تطبيق مدخل إعادة اهلندسة إىل حتقيق عدة مزايا، أمهها
  . ضغط وقت األداء -
  . خفض التكاليف -
  . حتسني اجلودة -
  . إثراء دور املديرين كقادة -
  . حتفيز العاملني من خالل متكينهم من اختاذ القرار وزرع روح املبادرة فيهم -

                                                 
  .٤١١، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات"  أمحد سيد مصطفى، ٥٢
  .٣١٠، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الكلية"  سونيا حممد البكري، ٥٣
  .٣١٧  نفس املرجع السابق، ص ٥٤
  .٤١٧سبق ذكره، ص ، مرجع "إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات"  أمحد سيد مصطفى، ٥٥
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 تكوين وتعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة كما تؤدي إعادة اهلندسـة إىل تقلـيص              وال شك أن هذا كله يساهم يف      
مراحل األداء وطوله اإلجرائي ووقته، باإلضافة إىل ختفيض عدد األخطاء املرحلية بفضل دمج العمليـات واملراحـل                 

اإلنتاجية وبالتـايل حتـسني     اإلنتاجية، ومن مث تقل مرات وتكلفة إعادة األداء لتدارك األخطاء، مما يساهم يف زيادة               
  .مستوى جودة املنتجات واخلدمات، والذي يؤدي بالضرورة إىل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة

  

  .ومن أهم التقنيات اليت تستخدم يف حتسني مستوى اجلودة وتعزيز امليزة التنافسية للمؤسسة القياس املقارن
  
  

٣,٣.III –القياس املقارن: ية أخرى لتحسني اجلودة حتقيق امليزة التنافسية بواسطة تقن  
يعترب القياس املقارن بأفضل أداء للمنافسني من أهم االجتاهات احلديثة اليت تزايد اهتمام املؤسسات ا وبتطبيقهـا،      
باعتباره يشجع على التحسني املستمر لألداء، ويساهم أيضاً يف زيادة قدرة املؤسسة على التعلم وعلى فهم كيفية أداء                  

ملنافسني املتميزين ووصوهلم إىل مكانة بارزة، والتعرف على الفجوة املتواجدة بـني أداء املؤسـسة وأداء املؤسـسة                  ا
  .الرائدة، وكيفية القضاء على هذه الفجوة

  

والفكرة األساسية اليت يعتمد عليها هذا املقياس هي االستفادة من أفكار اآلخرين وحماولة تطبيـق طـرق مماثلـة                   
ميزة تنافسية، مع األخذ بعني االعتبار أنه ال يتم تقليد هذه األفكار وإمنا دراستها وتفهمها، ومـن مث                  للحصول على   

  .    االستفادة منها وتطبيقها، فهي تعترب أداة للتحسني املستمر ألداء املؤسسة
  

تنافسية، سواء كانـت    ويعد القياس املقارن األسلوب املفضل لدى العديد من املؤسسات العاملية لتحسني قدراهتا ال            
 ,Ford, Toyota, Motorola, Xorex: املؤسسة صناعية أو خدمية، ومن أهم املؤسسات اليت تطبـق هـذه التقنيـة   

General Motorsإذ تقوم باالعتماد على معايري معينة لتحديد أهداف اجلودة ،.  
  

ة املنافسة يف نفـس جمـال العمـل أو          قياس أداء املؤسسة ومقارنته بأفضل أداء للمؤسس      : "ويقصد بالقياس املقارن  
املؤسسة الرائدة يف أحد األنشطة اليت تقوم ا املؤسسة، وذلك دف حتديد كيفية وصول املؤسسة ذات األداء املتميز                  

  .٥٦"واستخدام املعلومات اليت يتم معرفتها كأساس لتحديد األهداف واالستراتيجيات والتطبيق
  

توافر مقياس األداء وعادة ما يكون يف شكل معايري معتمدة على املعلومـات             يتضح من خالل هذا التعريف ضرورة       
الرقمية، اهلدف منه هو الوصول إىل الرقم الذي حيققه أفضل املنافسني، مع ضرورة حتديد الفرق أو الفجوة بـني أداء                    

  .املؤسسة املعنية وأداء املؤسسة الرائدة

                                                 
  . ٢٨١، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الكلية" سونيا حممد البكري، ٥٦
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  :٥٧ملقارن للمؤسسة ما يليومن بني املزايا اليت متنحها تقنية القياس ا
 حيث تسمح بوضع أهداف واقعية وفعلية وقوية، مما يؤدي إىل إقناع األفـراد جبـدوى                :تغري املناخ الثقايف    

ويعد تغـيري   . األهداف املطلوب حتقيقها، إذ ترتكز على أساس البحث عن األفكار واحللول اليت ثبت جدواها             
يفية ألداء عملهم بطريقة أفضل هي أصعب خطوة يف تطبيـق هـذا             املناخ الثقايف وإقناع األفراد بأن هناك ك      

  . املدخل
  

 حيث تسمح عمليات القياس املقارن بتحديد فجوات األداء واختيار عمليات التحسني، وهي             :حتسني األداء   
ن من  وميك. عادة تقدم الوسيلة املالئمة إلعادة تصميم العمليات حبيث ميكن الوفاء بتوقعات العمالء أو تعديها             

خالل حتديد الفجوات وضع أهداف وخطة للتحسني يف كل مستويات املؤسسة وتطوير وحتسني أداء األفـراد   
  . وجمموعات العمل

  

 إذ تقدم عمليات القياس املقارن أساساً جيداً للتدريب، فعندما يدرك العـاملني             :حتسني أداء املوارد البشرية     
قة األداء األفضل، فإن حتقيق أو القضاء علـى الفجـوة يتطلـب    الفجوة املوجودة بني ما يقومون بعمله وطري  

  .اشتراك األفراد يف حل املشاكل وحتسني العمليات
  

ومن أهم املقاييس اليت يتم االعتماد عليها لتحديد األثر الكلي التباع العمليات احلالية ألداء أفضل املنافسني مقياس                 
 إذ يتضمن قياس اجلودة حتديد األخطاء، املعيب والفاقد املتعلق بالعملية           اجلودة والتميز سواء يف املنتجات أو اخلدمات،      
  .اإلنتاجية وإجياد العالقة بينهم وبني املخرجات

  

إن عملية القياس املقارن ليست بديالً للتجديد واالبتكار، ومع هذا فهي مصدر لألفكار اخلارجة عـن التنظـيم،                  
للتحقيق وعملية القياس املقارن جترب املؤسسة على وضع أهـداف يف           فنجاح املؤسسة يعتمد على وضع أهداف قابلة        

من سنة ألخرى، بل     % ٢٠فالعمالء ال يهتمون إذا ما كانت العمليات تتحسن بنسبة          . ضوء البيئة اخلارجية الواقعية   
  .٥٨يهتمون باجلودة، التكلفة، وآجال التسليم

  

 من مستوى جودة منتجاهتا وخدماهتا، مما يـساهم يف          وكل ما سبق ذكره من شأنه أن يعزز أداء املؤسسة وحيسن          
حتسني صورة ومسعة هذه املؤسسة يف أعني عمالئها وتعزيز ثقتهم ا، وبالتايل ضمان وفائهم وتعاملهم الدائم معهـا،                  

ة ميزاهتـا   مما يدعم قدرة املؤسسة على البقاء واالستمرار يف ظل البيئة التنافسية، وكذا قدرهتا على بناء وامتالك وتقوي                
  .التنافسية

  

  ومن أهم أساليب بناء وتعزيز امليزات التنافسية للمؤسسة أيضاً إدارة اجلودة الشاملة، فكيف يتم ذلك؟

                                                 
  .٢٨٣-٢٨٢  نفس املرجع السابق، ص ٥٧
  .٣٠١  نفس املرجع السابق، ص ٥٨
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٤,٣.III –دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة   
االستجابة السليمة والفعالة الحتياجات    تعد جودة املنتجات واخلدمات عنصراً أساسياً يف املنافسة بني املؤسسات، ف          

ومتثل تكاليف عدم اجلودة عـامالً رئيـسياً يف         . العمالء تسمح هلم بتحقيق رضاهم وبالتايل اكتساب حصص سوقية        
سنة / مليار فرنك  ٤٠٠من رقم أعمال املؤسسات واليت تعادل        % ١٠تضخيم التكاليف اليت تتحملها املؤسسة، إذ أن        

  . ٥٩سسات الفرنسية بسبب وجود الضائع واملعيبيتم خسارهتا يف املؤ
  

 وفق دراسة (Arthur D.Little)ويعتمد التميز يف األداء على مبادئ وفلسفة اجلودة الشاملة، إذ يؤكد خبري اجلودة 
  شركة أمريكية أن برامج إدارة اجلودة الشاملة هلا تأثري ذو داللة على قدرهتم التنافـسية،               ٥٠٠قام ا على عينة تضم      

فالقيم اجلوهرية إلدارة اجلودة الشاملة املغلفة مببادئ اإلدارة الناجحة ميكن أن تؤدي إىل نتائج إجيابيـة يف مـستوى                   
  .أدائهم ودرجة متيزهم

  

من شـركات اخلـدمات      % ٦٩من الشركات الصناعية األمريكية وحوايل       % ٩٢كما تشري الدراسات إىل أن      
  .٦٠رة اجلودة الشاملةقامت بتطبيق شكل أو آخر من أشكال إدا

  

 بغرض مواجهة املنافسة، وذلك لـيس  (Rank Xerox)ومن بني املؤسسات اليت طبقت برامج إدارة اجلودة الشاملة 
  . لزيادة قدرهتا على البقاء يف السوق، وإمنا أيضاً لتعظيم حصصها السوقية

  

ليـون دوالر خـالل فتـرة              م ٨٠٠ بأهنا حققت إيرادات إضافية تقدر بــ         (Motorola)ولقد صرحت شركة    
  .من جراء تطبيقها لربامج إدارة اجلودة الشاملة) ١٩٩٣-١٩٨٨(
  

وتساهم برامج إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني مستوى اجلودة والقيمة اليت تقدمها للعمالء، وذلك دف االرتقـاء                 
  .بأدائها وتنمية مهاراهتا التسويقية والتنافسية

  

  .٦١ إذا عم االلتزام باجلودة يف مجيع مستويات األداء، مبعىن املدخالت، العمليات واملخرجاتوال يتحقق التميز إال
إذ تعترب إدارة اجلودة الشاملة أساساً للتطوير والتحسني املستمر لألداء، والذي ترمي من خالله املؤسـسة إىل حتقيـق                   

 احلقائق وتوفري بيئة هتيئ لألفراد العمل حبماس        هدف رئيسي يتمثل يف الوصول إىل رضا العميل، وذلك باالعتماد على          
  . ٦٢وقدرة وااللتزام يف مجيع جماالت العمل

  

                                                 
٥٩  CATTAN Michel, "Maitriser les processus de l’entreprise", op.cit, P 23. 

  .٤١١، مرجع سبق ذكره، ص "مفاهيم ومناذج تطبيقية: اإلدارة االستراتيجية"ين حممد املرسي،   ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الد٦٠
  . ٢٢، مرجع سبق ذكره، ص "مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة: إدارة التميز" علي السلمي، ٦١
  . ٣٠-٢٩، مرجع سبق ذكره، ص "مة األداءمن التغيري يف القرار يصل بك إىل ق % ١كيف جتعل : قمة األداء" عبد الرمحان توفيق، ٦٢



  ١٨٣

مدخل إلدارة املنظمة، يرتكز على اجلودة ويقوم على مشاركة مجيع أعضاء           : "وتعرف إدارة اجلودة الشاملة على أهنا     
 وحتقيق منـافع تعـود علـى املنظمـة          املنظمة، ويستهدف النجاح على املدى الطويل من خالل حتقيق رضا العميل          

  .٦٣"واتمع
  

يتضح من خالل هذا التعريف أن إدارة اجلودة الشاملة تساهم يف حتقيق رضا العميل وحتسني صـورة املؤسـسة يف       
  .اتمع، مما يؤدي إىل ضمان بقاء املؤسسة وتفوقها ومتيزها على منافسيها وبالتايل تعزيز ميزهتا التنافسية

  

ة اجلودة الشاملة من خالل التطوير والتحسني املستمر للمنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة، مع              وتتحقق إدار 
السعي الدائم إىل حتقيق رغبات واحتياجات كافة املتعاملني معها، وتركز إدارة اجلودة الشاملة على املستهلك ورغباته                

  . ٦٤بوجه خاص وذلك مبحاولة حتقيق اجلودة من وجهة نظره
  

  :٦٥ بني املزايا اليت متنحها إدارة اجلودة للمؤسسةومن
  . زيادة التماثل بني املنتجات -
  . عدم وجود إنتاج معيب أو إجراء عمليات لإلصالح -
  . التقليل من اهلالك يف اخلامات وأوقات تشغيل العمالة -
  . زيادة اإلنتاجية بأقل جمهود -
  . ختفيض تكلفة اإلنتاج وزيادة األرباح -
  .ة ممتازة يف األسواق احلصول على مسع -
  . تفوق املؤسسة على منافسيها وفتح الفرصة أمامها لغزو األسواق الدولية -

  

يتبني مما سبق أن إدارة اجلودة الشاملة تساعد املؤسسة على حتسني مركزها التنافسي يف السوق وبالتايل تعزيز قدرهتا                  
  .التنافسية

                                                 
أثر نظام إدارة اجلودة الشاملة على تقييم أداء العاملني بالتطبيق على اهليئة التمريضية باملستشفيات اخلاصة " عايدة سيد خطاب وصالح منصور عباس، ٦٣

  .٤٦٣، مرجع سبق ذكره، ص "بالقاهرة
  .٦٤٣ع سبق ذكره، ص ، مرج"املبادئ واملهارات: اإلدارة"  أمحد ماهر، ٦٤
  .٤٨، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج" حممد إمساعيل عمر، ٦٥
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  :٦٦لشاملةومن أهم األسس اليت ترتكز عليها إدارة اجلودة ا
  

  . اجلودة أساس القدرة التنافسية للمؤسسة -
  . اجلودة هي حتقيق رغبات العميل -
  . اجلودة تشمل كافة عناصر املؤسسة -
  .داخلي وخارجي) مورد/عميل( أساس إدارة اجلودة هي العالقة  -
  . يف كل عملية البد من تطابق وتكامل جودة التصميم مع جودة التنفيذ -

  

سعى إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيقها تأكيد املركز التنافسي للمؤسسة وبناء وتنمية وتفعيل ومن أهم األهداف اليت ت    
  .٦٧قدراهتا التنافسية يف مواجهة تطورات السوق وحماوالت املنافسني

  

  :٦٨ومن أهم األهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها من خالل تطبيق منظومة اجلودة الشاملة
  

  .للمؤسسة زيادة القدرة التنافسية  -
  . زيادة كفاءة املؤسسة يف إرضاء العمالء والتفوق والتميز على املنافسني -
  . زيادة إنتاجية كل عناصر املؤسسة -
  ).الفرص واملخاطر( زيادة حركية ومرونة املؤسسة يف تعاملها مع املتغريات البيئية هلا  -
  .سسة ضمان التحسني املتواصل الشامل لكل قطاعات ومستويات وفعاليات املؤ -
  . زيادة القدرة الكلية للمؤسسة على النمو املتواصل -
  . زيادة الرحبية وحتسني اقتصاديات املؤسسة -

  

  :٦٩كما هتدف إدارة اجلودة الشاملة أيضاً إىل حتقيق ما يلي
  

  . أن تكون املؤسسة هي األفضل دائماً مع وجود أقل قدر ممكن من التقلبات يف جودة املنتج أو اخلدمة -
ؤسسة هي األسرع دائماً بتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات من خالل قنوات التوزيع املختلفة              أن تكون امل   -

  .اليت متكن من الوصول للمستخدم النهائي
 التخفيض املستمر يف التكلفة من خالل حتسني اجلودة وختفيض معدل الفاقـد والتـالف يف العمليـات                  -

  .اإلنتاجية

                                                 
  .٣٠، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو" علي السلمي، ٦٦
  .١٣٢ص ، مرجع سبق ذكره، "مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة: إدارة التميز"  علي السلمي، ٦٧
  .٤٠، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو"   علي السلمي، ٦٨
  .٣٧٢، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الكلية"  سونيا حممد البكري، ٦٩
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  :٧٠ السوق من خالل تطبيق منظومة اجلودة الشاملةويوضح الشكل التايل كيفية التميز يف
  

   إدارة اجلودة الشاملة طريق التميز– III.٨الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتضح من خالل الشكل السابق أن إدارة اجلودة الشاملة تساهم يف ختفيض تكاليف املنتجات واخلدمات اليت تقدمها                 
د أيضاً على حتسني مستوى اجلودة وتعظيم إنتاجية املؤسسة، كل هذا من شأنه أن حيقق               املؤسسة لعمالئها، كما تساع   

  .رضا عمالئها وأن يضمن والئهم، وبالتايل زيادة متيز هذه املؤسسة يف السوق
   

وقد أدى إدراك أمهية اجلودة كسالح استراتيجي للحصول على ميزات تنافسية إىل تبين فلسفة إدارة اجلودة الشاملة،       
وهي فلسفة قائمة على جمموعة من األفكار اخلاصة، وذلك بالنظر إىل اجلودة على أساس أهنا عملية دمـج عمليـات                    

  .٧١املؤسسة ووظائفها للوصول إىل مستوى متميز من اجلودة
  

إن حتسني اجلودة من خالل حتسني العمليات، وليس عن طريق زيادة الرقابة والتفتيش، يؤدي إىل حتسني اإلنتاجيـة                  
ختفيض التكاليف، مما يؤدي إىل احتمال ختفيض األسعار، وبالتايل حتسني احلصة السوقية والبقاء يف جمال األعمـال                 و

والقدرة على تقدمي فرص عمل أفضل، وزيادة الرحبية، وكل ما سبق من شأنه أن يسهم يف تعزيز امليـزة التنافـسية                     
  .٧٢للمؤسسة

                                                 
  .٢٩ نفس املرجع السابق، ص ٧٠
  .٣٠ نفس املرجع السابق، ص ٧١
  .٣٧٤  نفس املرجع السابق، ص ٧٢

 التميز يف
 السوق

إدارة األعمال لضمان 
الرضا الكامل للعمالء يف 
كل مرحلة من مراحل 

  التعامل معهم

تطوير جودة 
  اإلنتاج

  التنافس من أجل التميز يف السوق

 إدارة اجلودة الشاملة

ختفيض 
  التكلفة

حتسني 
  اإلنتاجية



  ١٨٦

 للمؤسسة من خالل اجلودة الشاملة، وذلك كما يوضحه الـشكل            كيفية حتقيق ميزة تنافسية    (Deming)وقد حدد   
  :٧٣التايل

  

   مزايا تطبيق إدارة اجلودة الشاملة– III.٩الشكل رقم 
  

  حتسني اجلودة

  :ختفيض التكاليف  
تقليل إعادة  -

  التشغيل
  تقليل األخطاء -
حتسني استخدام   -

اآلالت 
  واخلامات

  

  حتسني اإلنتاجية

          
خلق فرص عمل 

  أكثر
مركز منافسة أفضل   

واستمرارية يف 
  السوق

غزو السوق جبودة   
  أعلى وسعر أقل

  
  :٧٤ومن أهم النتائج اليت تتمخض عنها إدارة اجلودة الشاملة

  . البقاء يف عامل حمتدم املنافسة -
  . حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للعمالء -
  . استخدام املنتج حتسني اجلودة وتوفري شروط األمان لدى -
  . تقليص تكلفة ووقت العمليات اإلنتاجية -
  . استخدام جيد لألفراد ذوي املهارات واملتميزين -

  

                                                 
  .٢٩٩، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات"  علي السلمي، ٧٣
  .١٤٥، مرجع سبق ذكره، ص "الدليل العملي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف شركات ومشروعات التشييد" عبد الفتاح حممود سليمان، ٧٤



  ١٨٧

  :٧٥ومن أهم املتطلبات الواجب احترامها من قبل املؤسسة لتحقيق التميز بواسطة اجلودة الشاملة
  .لة دعم وتأييد اإلدارة العليا بصفة مستمرة ودائمة لربنامج اجلودة الشام -
  . هتيئة وإعداد كافة أفراد املؤسسة نفسياً لفهم وتقبل مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة لضمان والئهم ودعمهم -
  .، والعمل على حتقيق رضاه"العميل يدير املنظمة" التوجه بالعميل وتعميق فكرة  -
  . توفري نظام دقيق للقياس يستخدم األساليب اإلحصائية الالزمة لتحديد فرق األداء -
  .اإلدارة اجليدة والتدريب الفعال للموارد البشرية باعتبارها القوة الدافعة لنجاح إدارة اجلودة الشاملة  -
  . التأكيد على املشاركة الكاملة جلميع أفراد املؤسسة وعلى عمل الفريق الواحد -
  . إنشاء نظام معلومات مترابط وشامل إلدارة اجلودة الشاملة -

  

 يف ضمان استمرار حتسني مستوى جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسـسة،             تساهم إدارة اجلودة الشاملة   
ولقد أدركت معظم املؤسسات أمهية إدارة اجلودة الشاملة يف تنمية األداء العام هلا، وذلك عن طريق التفاعل الكامـل         

دارية احلديثة الـيت تـستخدمها      جلميع أعضاء املؤسسة، إذ أصبحت تعد إدارة اجلودة الشاملة يف مقدمة األساليب اإل            
لتحقيق مركز تنافسي أفضل يف األسواق وزيادة حصتها السوقية، ويوضح الشكل التايل دور إدارة اجلودة الشاملة يف                 

  :٧٦حتسني اجلودة ويف زيادة املركز التنافسي للمؤسسة
  

  التنافسي للمؤسسة دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني اجلودة وتعزيز املركز – III.١٠الشكل رقم 
  
  
  

                                                                                    
                                                                                        زيادة احلصة السوقية

  
  
  
  

                               الرقابة
                       على العمليات

                                                 
  .٤٤-٣١، ص ٢٠٠٤، ٣ والتوزيع، القاهرة، الطبعة ، مبيك للنشر"إدارة اجلودة الشاملة: منهج اجلودة الشاملة" عبد الرمحان توفيق، ٧٥
  .٤٩، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الكلية"  سونيا حممد البكري، ٧٦

  حتسني اجلودة
  
  

  زيادة القدرة التنافسية
  

  (٩٠٠٠ ISO)نظام اجلودة 
  فريق العمل

* * *  *   
 * * * *  

* * *



  ١٨٨

وكذا الرقابة اإلحصائية للعمليات، وتعزيز فكرة      ) ٩٠٠٠األيزو  (يبني الشكل السابق أن تطبيق نظام تأكيد اجلودة         
فريق العمل من شأهنا أن ترفع من مستوى جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة، مما يساعد هذه األخـرية                   

  .عزيز ميزة تنافسية قوية هلا، تواجه من خالهلا حدة املنافسة وتستغلها لزيادة حصصها السوقيةعلى بناء وت
  

كما تساهم إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني مستوى اجلودة وتعزيز املركز التنافسي للمؤسسة مـن خـالل تعبئـة                   
شعارهم بأمهيتهم يف العملية اإلنتاجيـة،      خربات ومهارات عماهلا، مع ضرورة مقابلة جهود هؤالء العاملني بالثناء، وإ          

وكذا السعي إىل تنمية روح الفريق ومنحهم فرص لتطوير أدائهم، زيادة اإلنتاجية وتقليص التكاليف، وذلـك مـن                  
  .خالل إشراكهم يف عملية اختاذ القرار

  

 وزيـادة انتمـائهم     وتعترب حلقات اجلودة من األساليب اإلدارية اليت تضمن مشاركة العاملني يف حتسني اجلـودة             
للمؤسسة، مما يؤدي بالضرورة إىل رفع أداء هذه األخرية وحتقيق رضا العميل، وبالتايل زيـادة احلـصص الـسوقية                   

  .٧٧للمؤسسة وتعزيز قدرهتا التنافسية
  

كما تستلزم ضرورة اهتمام املؤسسة مبركزها التنافسي واحلفاظ على عمالئها أن تقوم بتحديـد معـايري أساسـية           
والرقابة على املنتجات قبل، أثناء، وبعد العملية اإلنتاجية دف التحقق مـن مـدى مالئمـة املنتجـات                  للفحص  

  .٧٨للمواصفات احملددة مسبقاً واليت حتقق بطبيعة احلال رغبات واحتياجات عمالئها

                                                 
  .٥٣  نفس املرجع السابق، ص ٧٧
  .١٥٨، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة" خضري كاظم محود، ٧٨



  ١٨٩

ها للمواصفات  تعترب أساساً لتطوير اجلودة من خالل توفري(٩٠٠٠ ISO)وميكن توضيح كيف أن املواصفات القياسية 
  :٧٩الضرورية واملميزة للبقاء يف السوق بواسطة الشكل التايل

  

   معايري األيزو أساس لتطوير اجلودة وحتقيق التميز يف السوق– III.١١الشكل رقم 
  

                                     ريادة السوق
  

        احلضور يف السوق                                                            
                                                                                  

  
                                                                                            

                              البقاء يف السوق                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعتمد التجارة العاملية بالدرجة األوىل على املواصفات القياسية حيث تكشف عن كفاءة وجودة املنتج وتقبل العميل                
 متكـن   واحلصول على رضاه، وقد يتطلب التطابق مع املواصفات القياسية وقتاً طويالً لتحقيق اجلودة العامليـة الـيت                

  .٨٠املؤسسة من غزو األسواق العاملية بكفاءة وفعالية
  

تعد إدارة اجلودة الشاملة ومعايري األيزو وجهاً من وجوه اجلودة اليت تساهم يف حتقيق التميز والريـادة للمؤسـسة،                  
  فكيف للجودة يف حد ذاهتا أن تكون مصدراً للميزة التنافسية هلذه األخرية؟

                                                 
، ترمجة مركز التعريب والربجمة، مرجع سبق ذكره، "على شهادة معايري إدارة اجلودة العاملية للمطابقة واحلصول (٩٠٠٠ ISO)دليل " فرانكلني أوهارا، ٧٩
  .٣١ص
  . ١٧٦، مرجع بق ذكره، ص "اجلودة-الوقت-اإلدارة احلديثة يف التسويق" جاسم جميد، ٨٠

  مواصفات املنتج
  سجالت التفتيش

  اإلجراءات
(ISO ٩٠٠٠) 
  إدارة اجلودة

  

  مراقبة اجلودة

  إرضاء العميل
  والء املورد
لى حل التدريب املنظم ع
  املشاكل

  حتسني القرار
(JIT) والرقابة الكلية 

  للجودة
  فرق حتسني اجلودة
  مراقبة اجلودة

  
  توكيد اجلودة

  

التخطيط املرتكز 
  على العميل
  املناخ الثقايف
  تبسيط العمليات

  
  

  مراقبة اجلودة
  توكيد اجلودة
مراقبة اجلودة 
  الشاملة

إدارة اجلودة 
  الشاملة

مراقبة اجلودة   جلودةتوكيد ا  مراقبة اجلودة
  الكاملة



  ١٩٠

٥,٣.III – أساسي لتحقيق امليزة التنافسية اجلودة مدخل  
 على أن اجلودة تعد العامل الوحيد الذي يضمن أداء املؤسسة علـى املـدى الطويـل،    )إدوارد دمينج(لقد أكد  

  . ٨١فاجلودة تؤدي إىل حتسني اإلنتاجية، ومن مث املركز التنافسي للمؤسسة، كما تضمن استمرارها ومنوها
  

فمواجهة حدة التنافس ال تتم إال من       . ٨٢ودة للمؤسسة الناجحة يف إدارة أعماهلا     حالياً عالمة اجل  " متيز"وتعين كلمة   
خالل البحث املستمر عن مستوى أفضل من اجلودة مع تكلفة أقل، وال تكون هذه من مسؤولية املديرين واملـسريين                   

اً لتحـسني مـستوى   فحسب، فهي تقع حتت مسؤولية كافة أفراد املؤسسة، فكل فرد يف املؤسسة يعترب مورداً أساسي           
  .٨٣اجلودة، من خالل األفكار اليت يقدمها وطريقة أدائه لعمله، مما مينح ميزة تنافسية للمؤسسة

  

وتعد اجلودة املنخفضة أو الرديئة للمنتجات واخلدمات خطراً كبرياً على املؤسسة، ذلك أهنا هتدد استمرارها وبقائها                
  :٨٤يف السوق، ومن أهم خماطر اخنفاض مستوى اجلودة

  

  : خماطر تتحملها املؤسسة .١
  . تبين صورة سيئة عن مسعة املؤسسة يف أذهان عمالئها -
  . خسارة حصص سوقية وتوجه العمالء للتعامل مع املؤسسات املنافسة -
  . شكاوى العمالء ومطالبتهم بتعويضات -
  . املسؤولية القانونية إزاء الغري لدى تضرره من استعمال منتجات املؤسسة -
  .مالية وبشرية يف حماولة تدارك صور القصور وتصحيح االحنرافات كتخفيض األسعار مثالً إهدار موارد  -

  

  : خماطر يتحملها العمالء .٢
  . أثر سليب على الصحة أو على األمن الشخصي -
  . تكلفة الصيانة واإلصالح -
  . تكلفة االستغناء عن السلعة أو اخلدمة املعيبة -
تاجية وخمرجاهتا لدى العميل الذي ميارس نـشاطاً إنتاجيـاً           أثر سليب على جداول وجودة العمليات اإلن       -

  .معتمداً على ما يتلقاه من املورد
  

                                                 
٨١  CATTAN Michel, "Maitriser les processus de l’entreprise", op.cit, P 13. 

، تأليف دافيد السكل، مركز اخلربات "عامل جديد من املنشآت الناجحة: من التغيري يف القرار يصل بك إىل قمة األداء % ١كيف جتعل  " أمحد عثمان،٨٢
  .٢٣، ص ١٩٩٨املهنية لإلدارة مبيك، مبيك للنشر، القاهرة، 

مانفريد ماك، دار الرضا للنشر، : ، تأليف"املؤسسات املتقدمةنظريات جديدة وتطبيقات ناجحة ألرباب العمل يف : فن إدارة البشر" حممد مرعي مرعي، ٨٣
  .٥٥، ص ١٩٩٩

  .٥٦٢-٥٦١، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات"  أمحد سيد مصطفى، ٨٤



  ١٩١

وعلى العكس من ذلك فإن حتسني اجلودة وحتقيق مستوى عايل يف جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة                 
  :٨٥يعود عليها بالفوائد التالية

  

  . والء أكثر من العمالء -
  .لسوقية حتسني احلصة ا -
  . ارتفاع أسعار األسهم -
  . ختفيض التكلفة الكلية لإلنتاج -
  . أسعار أعلى للمنتجات واخلدمات -
  . حتسني اإلنتاجية -

  

  :٨٦ومن املزايا اليت متنحها اجلودة أيضاً للمؤسسة
  . تغيري السلوكيات داخل املؤسسة لألفضل -
  . ختفيض الفاقد يف اإلنتاج -
  .تمر توفري املناخ املناسب للتحسني املس -
  . ضمان التوريد والتسليم يف الوقت املناسب -
  . حتقيق رضا العمالء -

  

وتلعب جودة تصميم املنتج دوراً هاماً يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، ذلك أهنا تساهم بدرجة كبرية يف حتقيـق                   
ملنتج أو اخلدمة لدى وضع     رضا العميل، لذا على املؤسسة أن تأخذ بعني االعتبار االنتقادات اليت يبديها عمالئها على ا              

  .٨٧تصميم هلذه األخرية
    

، خبري اجلودة جبامعة هارفرد األمريكية، مخسة عناصر أساسية يتوجـب علـى   (David GARVEN)ولقد حدد 
  : ٨٨املؤسسة اتباعها إذا ما اعتمدت اجلودة كأداة تنافسية، وهي

  . جيب حتديد اجلودة من وجهة نظر العميل -
  .رحبية مع النظر إىل التكلفة ومتطلبات السوق جيب ربط اجلودة مع ال -
  . جيب النظر إىل اجلودة على أهنا أداة تنافسية -
  . جيب بناء اجلودة يف عملية التخطيط االستراتيجي -
  . جيب أن حتصل اجلودة على االلتزام الكامل للمؤسسة -

                                                 
  .٣٠، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الكلية"  سونيا حممد البكري، ٨٥
  .٥٣، مرجع سبق ذكره، ص "اجلودة يف اإلنتاجأساسيات " حممد إمساعيل عمر، ٨٦

٨٧  http://www.yusuf-abufara.net/product%20Design.htm 
  . ٣٨، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات" عبد الستار حممد العلي، ٨٨



  ١٩٢

  : ٨٩كما يتطلب التنافس باجلودة مقومات أخرى، أمهها
  .لعمالء كأساس لتصميم املنتجات وكافة وظائف ونظم املؤسسة استلهام حاجات وتوقعات ا -
  . جعل اجلودة على رأس أولويات اإلدارة العليا -
  . زرع وتنمية ثقافة اجلودة متضمنة حتمية األداء السليم من املرة األوىل -
  . اختيار وتدريب وحتفيز قوى عاملة تنجح يف األداء املتميز القائم على االبتكار -
  .للمنتجات وتنفيذ سليم للتصميمات تصميم سليم  -
  . تطوير عالقات استراتيجية مع املوردين -
  . تبين فلسفة تأكيد اجلودة املنسجمة مع مبدأ اجلودة من املنبع واألداء السليم من املرة األوىل -
  . تبين مفهوم التحسني املستمر حتت مظلة إدارة اجلودة الشاملة -
  .إلنتاج املرن لدى الضرورة التزود بتجهيزات فاعلة هتيئ مقومات ا -
 استخدامات متقدمة لتكنولوجيا املعلومات يف تصميم النظام اإلنتاجي، مثل تصميم املنتجات أو تنفيـذها               -

  .باحلاسب اآليل
  

  :٩٠ويتم اتباع اجلودة كعامل يف املنافسة باتباع ما يلي
  . جعل السوق أساس كل القرارات -
  .نافسني االقتراب من السوق والعمالء أكثر من امل -
  . التعرف على املنافسني وحماولة التميز عليهم -
  . البحث عن أسباب انصراف العمالء عن التعامل مع املؤسسة -

  

ومتثل اجلودة شرطاً جوهرياً لقبول املنتج وجناحه سواء يف األسواق احمللية أو الدولية، وهي شرط أساسـي لزيـادة                   
  .٩١ وتفوق املؤسسات الرائدة هو متيزها النسيب يف اجلودةالقدرة التنافسية للمؤسسة، فمن أهم عوامل جناح

  

وتعترب اجلودة أحد أضالع مثلث البيئة التنافسية سواء على املستوى احمللي أو الدويل، ولكن مع األخذ بعني االعتبار                  
  :٩٢العوامل األخرى، وذلك كما هو موضح يف الشكل التايل

  

                                                 
  .٣٦٨-٣٦٧رجع سبق ذكره، ص ، م"التغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية"  أمحد سيد مصطفى، ٨٩
  .٢٠، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو" علي السلمي، ٩٠
  .٣٦٩، مرجع سبق ذكره، ص "التغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية"  أمحد سيد مصطفى، ٩١
  .١٠١، مرجع سبق ذكره، ص "رؤية مستقبلية: بةالتنافسية وتغيري قواعد اللع" عبد السالم أبو قحف، ٩٢



  ١٩٣

   البيئة التنافسية اجلودة أحد أضالع مثلث– III.١٢الشكل رقم 
  
  

  اجلات)                                   األيزو(اجلودة 
  
  
  

  اخلصخصة
  

يتضح من خالل الشكل السابق أن البيئة التنافسية تتكون من ثالث أضالع رئيسية، متمثلة يف اجلودة، اجلـات أو                   
  .بشكل أو بآخر على البيئة التنافسية للمؤسسةاتفاقية حترير التجارة اخلارجية، واخلصخصة، وكل هته القوى معاً تؤثر 

   
واجلودة بشكل عام هي ما يفكر فيه العميل دائماً، وهتدف اجلودة إىل حتقيق الربح من خالل رضا العمالء، وتعـد                    

ل كما تعبر اجلودة عن املنفعة املدركة من قب       . من أكثر أنواع القوى الدافعة للشراء، فالعميل يسعى دوماً وراء األجود          
العميل، لذا جيب أن حترص املؤسسة على تقييم املستوى احلايل جلودة منتجاهتا وخدماهتا، ومعرفة احتياجات وتوقعات                

كما يتوجب عليها أيضاً رصد التغريات اليت حتدث يف كيفية تقييم العمالء للجـودة              . عمالئها لتحقق التطابق بينهما   
  .٩٣ات جديدةواإلصغاء هلم فيما خيص فرص تطوير منتجات وخدم

  

إن اجلودة متغرية استراتيجية أساسية للحيازة على حصص سوقية إضافية وتدنية التكاليف وزيادة القدرة التنافـسية                
وتعترب اجلودة من األسـاليب الـيت       . للمؤسسة، ويتطلب حتقيق اجلودة التوجيه والتسيري احملكم لوظائف هذه األخرية         

لتعزيز وتعظيم مركزها التنافسي، وذلك وفق      ) مادية، مالية وبشرية  (تاحة لديها   تستعملها املؤسسة الستثمار املوارد امل    
  .٩٤املتغريات البيئية احلالية واملستقبلية

  

) ٥٨٠( بإجراء دراسة واسعة مشلت (Young & Ernest)ولقد قام صندوق اجلودة األمريكي ومببادرة من الباحثني 
، واليت كانت هتدف إىل حتديد عدد من التطبيقات اإلداريـة الـيت             مؤسسة من بني أربع دول يف ثالث قارات خمتلفة        

  .تؤدي إىل حتسني اجلودة

                                                 
  .١٠٢-١٠١ نفس املرجع السابق، ص ٩٣
  .١٢٩-١٢٨، مرجع سبق ذكره، ص "أثر نظام املعلومات على القابلية التنافسية للمؤسسة احلالية" فاضل ميينة فوزية، ٩٤

  البيئة التنافسية



  ١٩٤

واعتمدت هذه الدراسة يف قياس أداء املؤسسات على ثالث معايري أساسية، متمثلة يف الرحبيـة، القيمـة املـضافة                   
ول إىل الطريقة العملية الـيت      طريقة إدارية للجودة دف الوص    ) ٩٠٠(واجلودة، ولقد غطت هذه الدراسة أكثر من        

  :٩٥حتقق امليزة التنافسية للمؤسسة، وأهم التوصيات اليت خرجت ا
  

 تطوير املنتجات واخلدمات املقدمة وفق التغريات اليت تطرأ على أذواق العمالء واحتياجاهتم مع استعمال               -
  .التكنولوجيات احلديثة

  .تراتيجية الشاملة للجودة حتديد البدائل واخليارات االستراتيجية وكذا االس -
املنتجات أو تقدمي اخلدمات إىل العمالء ألهنا تؤثر على انطباع العمـالء يف             ) توريد( حتسني عملية توصيل     -

  .صورة املؤسسة
  . توفري املناخ الثقايف وتلقني تعاليم اجلودة لكافة أفراد املؤسسة -

  

ومة اجلودة، إذ تعد اجلودة عنصراً رئيسياً يف تعزيـز املراكـز            وتعترب اإلدارة اليابانية أفضل مثال للتطبيق السليم ملنظ       
التنافسية ملؤسساهتا، ألهنا تعتمد على االبتكار والتطوير املستمر ملنتجاهتا وخدماهتا،  ومن بني األسواق اليت متيزت فيها                 

  .٩٦اإللكترونيات، السيارات، الدراجات وغريها
  

 أبرز النماذج اليت القت جناحاً يف جمال اجلودة، إذ يؤكد الـنمط اليابـاين               ويعد النمط الياباين يف حتقيق اجلودة من      
  :٩٧للجودة على

  

  . التحسني املستمر واالرتقاء يف مستويات اجلودة، إذ تعد عملية مستمرة وديناميكية -
  . اجلودة هي مسؤولية كل العاملني على خمتلف املستويات -
  . مراجعة وضبط اجلودة يف مجيع عمليات املؤسسة -
  . استخدام مقاييس واضحة للجودة وقابلة للقياس -

  

 وتقليص التكلفة وكذا السيطرة على السوق ومنـو القـدرة   (Zero Defect)وكل هذا من شأنه منع وقوع اخلطأ 
  .التنافسية للمؤسسة

  

السـتمرار يف   ولقد أدى حسن مسعة املؤسسات اليابانية فيما خيص اجلودة إىل تعزيز قدرهتا على املنافسة، التواجد وا               
  . ٩٨األسواق العاملية

  

                                                 
  .٥٢١-٥٢٠، ص ، مرجع سبق ذكره"مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات" عبد الستار حممد العلي، ٩٥
  .٢٤ و١٧، ص ٢٠٠٣، مبيك للنشر والتوزيع، القاهرة، "الدليل املتكامل: اجلودة الشاملة" عبد الرمحان توفيق، ٩٦
  .٣٠٢، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي، ٩٧
  .١٠٢، مرجع سبق ذكره، ص "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج" حممد إمساعيل عمر، ٩٨



  ١٩٥

  :٩٩وتؤكد سياسة املؤسسات اليابانية مشول ضبط اجلودة لكافة مراحل العمل مستندة إىل األسس واملبادئ التالية
  

إدارة اجلـودة   ( اجلودة هي السمة األساسية لألداء املستهدف، ومن مث تصبح إدارة اجلودة مبعناها الشامل               -
  .عي للعمل باملؤسسةهي املدخل الطبي) الشاملة

  . اجلودة هي أساس امليزة التنافسية للمؤسسة ومن مث فهي الوفاء مبتطلبات العميل وتبدأ من السوق -
  . تعتمد إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة على فكرة سلسلة اجلودة اليت تربط العميل باملؤسسة -
  .اس لتوجيه أداء املؤسسة اإلدارة السليمة للعمليات وفقاً ملفاهيم اجلودة الشاملة كأس -

  

، إذ تستعمل املؤسسة هذه التكـاليف يف        )تكاليف اجلودة (ومن بني العناصر الواجب ضبطها يف اجلودة التكاليف         
ويعد ارتفاع تكاليف اجلودة مؤشراً لعدم فعالية       . سعيها لتحقيق رضا العميل وتعزيز مركزها السوقي وتعظيم رحبيتها        

  .١٠٠لى املوقف التنافسي للمؤسسةاإلدارة والذي يؤثر سلباً ع
  

ولقد أصبح ينظر حالياً إىل اجلودة على أهنا فلسفة إدارية وسالح استراتيجي تتسلح به املؤسسة للحـصول علـى                   
ميزات تنافسية يف ظل التغريات العاملية اليت تسود البيئة التنافسية، ويؤدي تبين فلسفة اجلـودة إىل تفـوق ومتيـز أداء            

  :١٠١خالل تقليص نسبة املعيب، كما هو موضح يف الشكل التايلاملؤسسة، وذلك من 
  

                                                 
  .٨٨، مرجع سبق ذكره، ص "السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات" علي السلمي، ٩٩
  .٤٩٥-٤٩٤، ترمجة سرور إبراهيم سرور، مرجع سبق ذكره، ص "الرقابة على اجلودة" دال بسترفيلد، ١٠٠
  .٢٩٣، مرجع سبق ذكره، ص "إدارة اجلودة الكلية" سونيا حممد البكري، ١٠١



  ١٩٦

   دورة اجلودة– III.١٣الشكل رقم 
  

مزايا           
  سعرية

    

احلصة       
  السوقية

اجلودة       
املوجهة 
  للعميل

     قيم العميل        اقتصاديات احلجم

  الرحبية والنمو

متطلبات         اإلنتاجية  
العميل 

ومواصفات 
  التصميم

                
      جودة املواصفات   تكلفة أقل    
                
        تكلفة أقل للجودة    
                
    االستثمار يف حتسني اجلودة  

  

  
يتضح من خالل الشكل السابق أن حتسني اجلودة وتقليص تكاليفها يؤدي إىل حتسني احلصة الـسوقية للمؤسـسة                  

 على زيادة االستثمار يف جمال البحوث والتطوير، وهذا يعين قـدرهتا            وبالتايل زيادة رحبيتها وتعزيز منوها، مما يساعدها      
على تطوير وتقدمي منتجات وخدمات جديدة على الدوام ترضي وتستجيب للتغريات الطارئة يف أذواق واحتياجـات        

  .عمالئها، مما يضمن هلا والئهم وبالتايل حتقيق ميزة تنافسية قوية ومستمرة
  

 بتحسني أدائها وامليزة التنافسية اليت متتلكها من خـالل ختفـيض            (Xerox) و   (Ford)وقد قامت كل من شركة      
  :١٠٢التكاليف وحتسني اجلودة، مما ساهم يف تعزيز مركزها التنافسي، كما هو موضح يف الشكل التايل

  

                                                 
  .٢٩٣، مرجع سبق ذكره، ص "اإلدارية يف عصر املعلوماتالسياسات " علي السلمي، ١٠٢



  ١٩٧

   لتعزيز ميزاما التنافسية(Xerox) و(Ford ) منوذج شركة – III.١٤الشكل رقم 
  

خفض          
  العمالة

    

ختفيض 
 التكاليف

حتقيق 
 األرباح

رفع 
القيمة 
السوقية 
 للسهم

حتسني 
مستوى 
  اجلودة

      
التميز 

يف 
 األداء

حتسني املوقف التنافسي وزيادة احلصة 
  السوقية

تطوير نظم  
  اإلنتاج

    

                
             

التركيز على التحسني  -
املستمر يف التكاليف، 

اجلودة، التسليم للعميل 
  حسب حاجاته

  االتصال املستمر بالعميل -
  االتصال املستمر باملوردين -
توظيف التكنولوجيا  -

  لتحقيق ميزة استراتيجية
  تبسيط اهليكل التنظيمي -
التنمية املستمرة للموارد  -

البشرية مع تشجيع 
املشاركة، عمل الفريق 

  رونةوامل

   

  
ة يف ظل حدة املنافسة السائدة أن تصنع منتجـات          يتوجب على املؤسسات اليت ترغب يف البقاء يف األسواق العاملي         

ذات جودة عالية، ولغرض االحتفاظ بالتكلفة التنافسية تقوم املؤسسات بإجياد الطرق الكفيلة لتحسني جودة املنتج من                
نتج، دون الزيادة يف التكلفة، لذا تتجه إىل استخدام التطور التكنولوجي الذي يؤدي إىل تقليص التكلفة وحتسني أداء امل               

  .وبالتايل حتقيق اجلودة
  

ويعود حتقيق اجلودة إىل استخدام التكنولوجيا اجلديدة وتطوير مواد جديدة باإلضافة إىل حتسني العمليات من خالل                
  .١٠٣اإلدارة األفضل والتدريب اجليد

  

  :١٠٤ولتحقيق التميز على املؤسسة أن تتبع اخلطوات التالية
  . تقييم النطاق اخلاص باملنتج احلايل -
  . التمعن يف الطريقة اليت يتبعها املنافسون ملساعدة العمالء على حل نفس املشاكل اليت يواجهوهنا -
  . حتليل وتقييم الطرق اليت يفكر ويتصرف ا العمالء -

                                                 
  .٤٥، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات"  عبد الستار حممد العلي، ١٠٣
  .٤٥، ص ٢٠٠٣ستيفن مورس، دار فاروق للنشر، القاهرة، : ، تأليف"إدارة املنتج" خالد العامري، ١٠٤



  ١٩٨

  :١٠٥كما يتوجب على املؤسسة أيضاً أن تسعى لتطبيق اخلطوات التالية لتحقق التميز على منافسيها
  .اته االهتمام بالعميل واحتياج -
  . االهتمام باجلودة كما يدركها العميل -
  . اإلنتاج يف الوقت احملدد -
  . حتقيق عالقات مشاركة مع املوردين والعمالء -
  . ترشيد التكاليف واإلنفاق على نشاط البحث والتطوير -
  . استيعاب التكنولوجيا املناسبة -
  . استخدام أنظمة املعلومات واالتصاالت املتطورة -
  .ادي وتشجيع االبتكار واإلبداع توفري العنصر القي -

  
كل هذا من شأنه أن يساعد املؤسسة على توفري املستوى اجليد من اجلودة الذي يبحث عمالئها عنه، والذي يؤمن هلا                    

  . بقائها يف السوق
   

                                                 
  .٦٣٩، مرجع سبق ذكره، ص "ملهاراتاملبادئ وا: اإلدارة" أمحد ماهر، ١٠٥



  ١٩٩

  خــالصة الـفصل الثــالث
  
  

ك أهنا تساعد أوالً يف خلق وتعظيم       تعترب اجلودة من أهم املتغريات اليت تساهم يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة، ذل            
القيمة اليت تقدمها للعمالء من خالل منتجاهتا وخدماهتا، كما تساهم أيضاً يف حتقيق رضاهم وضمان والئهـم هلـا،                   

  .وبالتايل ضمان استمرار املؤسسة وتعظيم رحبيتها وكذا زيادة قوة مركزها السوقي
  

اسـتخدام تقنيـة    :  بناء وتعزيز املزايا التنافسية للمؤسسة، أمهها      وتساعد التقنيات املستخدمة يف حتسني اجلودة يف      
  .الوقت احملدد، إعادة اهلندسة، القياس املقارن، إدارة اجلودة الشاملة واملواصفات القياسية لأليزو

  
 للمؤسسة،  وأياً كانت التقنية املستعملة لتحقيق اجلودة، فإن هذه األخرية تؤثر بشكل كبري يف بناء املزايا التنافسية               

  .واليت تعتمد عليها هذه األخرية لتحقيق متيزها على منافسيها، وضمان بقائها واستمرارها يف األسواق احمللية والعاملية



  ٢٠٠

  النتـــــائج
  
  

  :يف ختام هذه الدراسة متّ التوصل إىل النتائج التالية
  

، )التنفيـذ (جودة التصميم، جودة املطابقـة      يتم حتقيق اجلودة قبل، أثناء وبعد العملية اإلنتاجية، مبعىن حتقيق            
  .وجودة األداء

  

  .اجلودة مسؤولية مجيع أفراد املؤسسة 
  

يؤثر مستوى جودة املنتجات واخلدمات على مسعة املؤسسة، درجة ثقة عمالئها ا، تكاليف اإلنتاج، رحبيتها،                
  .وحصتها السوقية

  

، مث الرقابة عليها لتحديد فجوة األداء، بعـدها وضـع           متر عملية حتقيق اجلودة بالتخطيط ملستوى اجلودة أوالً        
  .االستراتيجية املالئمة لتحسني مستوى اجلودة

  

  .جيب أن تتماشى استراتيجية اجلودة مع االستراتيجية العامة للمؤسسة 
  

  .يتحدد مستوى اجلودة من خالل درجة املنافسة السائدة يف السوق، التكاليف، املستهلك، إمكانيات املؤسسة 
  

تؤثر تكاليف اجلودة بشكل كبري على تكاليف اإلنتاج، لذا على املؤسسة مراقبة هذه التكاليف بصفة مستمرة                 
  .وحماولة تقليصها ألقصى حد ممكن

  

تتحدد جودة املنتجات واخلدمات مبستوى جودة املدخالت، لذا على املؤسسة أن تضمن تعاملها مع املوردين                
  .ودة املدخالتالذي يضمنون هلا مستوى عايل من ج

  

يساهم عمال اإلنتاج يف كشف عيوب وأخطاء العمليات اإلنتاجية، واليت تساهم يف حتسني مـستوى جـودة                  
  .املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة لعمالئها

  

هتدف إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيق رضا العميل ووالئه من خالل تقدمي مستوى اجلودة الذي يرغب فيـه،                   
  .حيقق احتياجاته وتوقعاتهوالذي 

  

  .وهتدف إدارة اجلودة الشاملة أيضاً إىل زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة، وضمان بقائها واستمرارها يف السوق 
  



  ٢٠١

تساهم املواصفات القياسية لأليزو يف تعزيز ثقة العمالء يف املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها هلـم املؤسـسة، ممـا                     
 التنافسية يف األسواق احمللية ومتنحها فرصة دخول واحتالل مراكز قوية يف األسواق             يساعدها على تعزيز قدرهتا   

  .العاملية
  

العوملة، اتفاقية اجلات، زيـادة     : تساهم عدة متغريات يف زيادة حدة املنافسة يف األسواق احمللية والعاملية، أمهها            
  . التكنولوجيالتكتالت االقتصادية، زيادة متطلبات العميل، تسارع حركة التطور

  

تدفع حدة التنافس املؤسسة إىل تطبيق أحدث املفاهيم اإلدارية ملواجهة منافسيها، وتعد اإلدارة االسـتراتيجية                
  .أمهها

  

ترتكز اإلدارة االستراتيجية على حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة دف حتديد الفرص والتهديـدات،               
لى وضع االستراتيجية املالئمة لبناء ميزة تنافسية وتعزيز مركزها التنافسي          نقاط القوة والضعف، مما يساعدها ع     

  .يف السوق
  

تتجه املؤسسات إىل تطبيق استراتيجية التكلفة األقل، أو استراتيجية التمييز، أو استراتيجية التركيز للتميز على                
  .منافسيها والتفوق عليهم

  

فع املؤسسة للسعي حنو بناء وتعزيز مزايا تنافسية تتفوق من خالهلا           تعترب حدة املنافسة احملرك األساسي الذي يد       
  .على منافسيها

  

هتدف املؤسسة من خالل خلق مزايا تنافسية إىل خلق فرص تسويقية جديدة، حتقيق رضـا العميـل، زيـادة                    
  .  رحبيتها، االرتقاء بأدائها، تعزيز مركزها التنافسي، وضمان بقائها واستمرارها

  

  .مصادر امليزة التنافسية اليت متلكها املؤسسة جتنب اكتشافها وحماكاهتا من قبل املنافسنييضمن تعدد  
  

تساهم سلسلة القيمة يف حتديد األنشطة الرئيسية اليت تتميز فيها املؤسسة عن منافسيها، واليت تساعدها يف بناء                  
  .وتعزيز ميزهتا التنافسية

  

امليزة التنافسية، وذلك من خالل تطبيق استراتيجية التكلفـة األقـل،           تعد اإلدارة االستراتيجية مصدراً لتحقيق       
  .استراتيجية التمييز، واستراتيجية التركيز

  

، )املواد األولية، معدات اإلنتاج، واملوارد املاليـة (ميكن بناء ميزة تنافسية للمؤسسة انطالقاً من املوارد امللموسة         
يا، املعلومات، اليقظة التنافسية، املرونة، املعرفة ومعرفة كيفية العمل،         اجلودة، التكنولوج (واملوارد غري امللموسة    

  ).التكلفة، الوقت
  



  ٢٠٢

  .تعترب املوارد البشرية والكفاءات من أهم املوارد اليت حتقق امليزة التنافسية، ذلك أهنا صعبة التقليد واحملاكاة 
  

ق مزايا تنافسية وطنية للمؤسـسات علـى        تساهم بعض الدول بواسطة مواردها وسياساهتا االقتصادية يف حتقي         
  .منافسيها من الدول األخرى

  

يعترب اإلبداع أهم مصدر يف حتقيق امليزة التنافسية ذلك أنه يساهم يف خلق فرص تسويقية جديدة، وحتقيق رضا                   
 املؤهـل   العمالء وإارهم بالذهاب إىل أبعد مما يتوقعونه، وال يتم حتقيق اإلبداع إال بتوافر العنصر البـشري               

  .وتكثيف جهود البحوث والتطوير
  

تساهم جودة املنتج واخلدمة يف خلق ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل حتقيق وتعظيم القيمة من وجهة نظـر                   
العمالء، مما يرفع من درجة ثقة هذا األخري يف املؤسسة، زيادة حصتها السوقية، تعظـيم رحبيتـها وحتـسني                   

  .وضعيتها التنافسية
  

ودة يف بناء ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل قدرهتا على حتقيق رضا العميل وضمان والئه واستمرار                تساهم اجل  
  .تعامله مع املؤسسة

  

تساهم التقنيات املستخدمة يف حتسني جودة املنتجات واخلدمات يف بناء وحتقيق ميـزة تنافـسية للمؤسـسة،             
  .اس املقارن، إدارة اجلودة الشاملة ومعايري األيزواإلنتاج يف الوقت احملدد، إعادة اهلندسة، القي: وأمهها



  ٢٠٣

  الـــتوصيـات
  
  

  :بناء على النتائج السابقة نتقدم بالتوصيات التالية
  

  .دعم املنافسة ومنع االحتكار لكل املنتجات اليت تعرض يف األسواق سواء كانت من مصدر حملي أو أجنيب 
  

ار املنتجني على الدخول يف حلبة املنافسة احلقيقية ودفعهـم          رفع مجيع أشكال احلماية للمنتجات الوطنية، إلجب       
  .إىل تطوير وحتسني منتجاهتم وتأكيد وضمان جودهتا وختفيض أسعارها

  

تبين املواصفات القياسية العاملية للمنتجات، ووضع مواصفات وطنية ختضع هلا املؤسسات يف األسواق احملليـة،                
  .الرقابة على تطبيق هذه املواصفاتمع التأكيد على ضرورة توفري جهة خاصة ب

  

وضع نظم لتشجيع وحتفيز ودعم املؤسسات اليت ختصص جزءاً من ميزانياهتا لبحوث ودراسات تطوير وحتسني                
  .منتجاهتا وخدماهتا

  

وضع نظم لتشجيع وحتفيز ودعم املؤسسات اليت تنفق على تطوير نظم العمل، نظم اجلودة، نظم املعلومـات                  
  .لديهاوالنظم اإلدارية 

  

  .تكوين مجعيات خاصة حبماية املستهلك لضمان جودة املنتجات واخلدمات اليت تليب احتياجاته وترضي توقعاته 
  

يتوجب تعميم ثقافة اجلودة يف مجيع مستويات املؤسسة، وتدريب العمال على مفاهيم اجلودة والتأكـد مـن                  
  .باألداء العام للمؤسسةاستيعام هلا لضمان حتقيقها على الوجه السليم، واالرتقاء 

  

التوجه بالعميل ودراسة سلوكه وانطباعاته وانتقاداته اخلاصة للمنتج أو اخلدمة واليت تشكل فرصاً قوية خللـق                 
  .وتطوير منتجات وخدمات جديدة

  

  .السعي حنو حتقيق رضا العميل، ألنه السبيل الوحيد لضمان رحبية املؤسسة، بقائها، واستمرارها 
  

  .اليت حيصل عليها العميل من منتجات وخدمات املؤسسة مقارنة مبنافسيهاتعظيم القيمة  
  

ضرورة سعي املؤسسة حنو توظيف املوارد البشرية املؤهلة ألهنا وحدها تضمن حتقيق جودة العمليات اإلنتاجية،                
  .جودة املنتجات واخلدمات، وخلق فرص للتطوير والتجديد

  

والتطوير، وحماولة التحـسني والتجديـد املـستمر يف منتجـات           ختصيص اجلهود واألموال الالزمة للبحوث       
 .وخدمات املؤسسة



  ٢٠٣

  قائمة األشكال
  

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
  ١٢  ثالثية اجلودة جلوران  I.١الشكل رقم 
  ١٥  أسلوب عظمة السمكة إليشيكاوا  I.٢الشكل رقم 
  ١٧  عالقة استراتيجية اجلودة باالستراتيجية العامة للمؤسسة  I.٣الشكل رقم 
  ١٨  موقع إدارة اجلودة يف اهليكل التنظيمي  I.٤الشكل رقم 
  ٢٠  العوامل احملددة ملستويات اجلودة  I.٥الشكل رقم 
  ٢١  مكونات نظام اجلودة املفتوح  I.٦الشكل رقم 
  ٢٧  التكاليف الكلية لضبط اجلودة  I.٧الشكل رقم 
  ٣٠  أهداف حلقات اجلودة  I.٨الشكل رقم 
  ٣٠  مراحل عمل حلقات اجلودة  I.٩الشكل رقم 
  ٣٣  (KAIZEN)أساليب التحسني املستمر  I.١٠الشكل رقم 
  ٣٤  (PDCA)" دمينج"حلقة   I.١١الشكل رقم 
  ٣٦  )ذات األولوية(كيفية حتديد العمليات الواجب حتسينها   I.١٢الشكل رقم 
  ٣٧  النموذج الديناميكي لتحليل العمليات  I.١٣الشكل رقم 
  ٣٨  يف العملية اإلنتاجية) مورد/زبون(العالقة   I.١٤الشكل رقم 
  ٥٢  جلودةبيت ا  I.١٥الشكل رقم 
  ٥٨  أمهية إدارة اجلودة الشاملة  I.١٦الشكل رقم 
  ٦٢  فكرة النظام املفتوح يف اإلدارة  I.١٧الشكل رقم 
  ٦٣  نظام إدارة اجلودة الشاملة  I.١٨الشكل رقم 
  ٩٣  النموذج العام لإلدارة االستراتيجية  II.١الشكل رقم 
  ٩٧  متغريات بيئة األعمال  II.٢الشكل رقم 
  ٩٩  (Porter)قوى التنافس اخلمسة لـ   II.٣الشكل رقم 
  ١٠٢  (Porter)االستراتيجيات التنافسية حسب   II.٤الشكل رقم 
  ١١٢  دورة حياة امليزة التنافسية  II.٥الشكل رقم 
  ١١٥  سلسلة القيمة  II.٦الشكل رقم 
  ١٢٢  منوذج جمموعة بوسطن االستشارية  II.٧الشكل رقم 
  ١٢٣  تريكمنوذج جنرال إلك  II.٨الشكل رقم 



  ٢٠٤

  ١٢٤  دورة حياة املنتج  II.٩الشكل رقم 
  ١٤٢  أهم التعاريف املسندة ملصطلح الكفاءات  II.١٠الشكل رقم 
  ١٤٤  تقادم املوارد والكفاءات  II.١١الشكل رقم 
  ١٤٦  عناصر اإلطار الوطين   II.١٢الشكل رقم 
  ١٥٨ ركة يف املنتج من قبل العميلالقيمة عالقة بني النتائج السلبية واإلجيابية املد  III.١الشكل رقم 
  ١٥٩  املكونات األربعة للقيمة املضافة  III.٢الشكل رقم 
  ١٦٠  حلقة خلق القيمة للعميل  III.٣الشكل رقم 
  ١٦٤   الختاذ قرار الشراء(Gale)منوذج   III.٤الشكل رقم 
  ١٦٥  امليزة التنافسية متر أوالً خبلق قيمة للعميل  III.٥الشكل رقم 
  ١٦٩  سلسلة القيمة للتوجه بالعميل  III.٦م الشكل رق

  ١٧٦  منوذج املنافسة املعتمدة على الوقت  III.٧ الشكل رقم 
  ١٨٤  إدارة اجلودة الشاملة طريق التميز  III.٨الشكل رقم 
  ١٨٥  مزايا تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  III.٩الشكل رقم 
اجلودة وتعزيز املركز التنافسي دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني   III.١٠الشكل رقم 

  للمؤسسة
١٨٦  

  ١٨٨  معايري األيزو أساس لتطوير اجلودة وحتقيق التميز يف السوق  III.١١الشكل رقم 
  ١٩٢  اجلودة أحد أضالع مثلث البيئة التنافسية  III.١٢الشكل رقم 
  ١٩٥  دورة اجلودة  III.١٣الشكل رقم 
  ١٩٦   لتعزيز ميزاما التنافسية(Xerox) و(Ford )منوذج شركة   III.١٤الشكل رقم 

  



  ٢٠٥

  قائمة اجلداول
  

  الصفحة  عنوان اجلدول  رقم اجلدول
  ١٠  النظرة األمريكية والنظرة اليابانية احلديثة للجودة  I.١اجلدول رقم 
  ٢٩  مقارنة املقترحات املقدمة من قبل العمال يف أمريكا واليابان  I.٢اجلدول رقم 
 ٧٤ - ٧٣  تطبيق معايري األيزوجماالت   I.٣اجلدول رقم 
  ٧٤  ٩٠٠٠شروط املواصفات الدولية لأليزو   I.٤اجلدول رقم 
  ٧٧  مقارنة بني إدارة اجلودة الشاملة ومعايري األيزو  I.٥اجلدول رقم 
-١٠٠  عوامل ومتغريات البيئة الداخلية  II.١اجلدول رقم 

١٠١  
  ١٠٥  خماطر االستراتيجيات التنافسية  II.٢اجلدول رقم 
  ١٤٥  دور املوارد الطبيعية يف حتقيق ميزة تنافسية وطنية  II.٣اجلدول رقم 
  ١٥١  عوامل جناح استراتيجية اإلبداع  II.٤اجلدول رقم 
  ١٥٢  أمثلة عن ترتيب اإلنفاق على البحوث والتطوير  II.٥اجلدول رقم 
  ١٦٧  القواعد األساسية لرضا العميل  III.١اجلدول رقم 

 



  ٢٠٦

  قـــائمـة الـكتب الـعربيـة
  

  .١٩٩٨، القاهرة، ٣، الطبعة "إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات"أمحد سيد مصطفى،  )١

، دار الكتب للنشر، القاهرة، "التغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمنظمات العربية"أمحد سيد مصطفى،  )٢

٢٠٠١.  

، "عامل جديد من املنشآت الناجحة: ري يف القرار يصل بك إىل قمة األداءمن التغي % ١كيف جتعل "أمحد عثمان،  )٣

  .١٩٩٨تأليف دافيد السكل، مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك، مبيك للنشر، القاهرة، 

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "املبادئ واملهارات: اإلدارة"أمحد ماهر،  )٤

حممود عبد احلميد مرسي، معهد اإلدارة العامة : ، ترمجة"دارة االستراتيجيةاإل"توماس وهلني ودافيد هنجر،  )٥

  .١٩٩٠للنشر، السعودية، 

، الدار "مفاهيم ومناذج تطبيقية: اإلدارة االستراتيجية"ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي،  )٦

  .٢٠٠٣اجلامعية للنشر، القاهرة، 

، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "التسويق املعاصر"لدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال ا )٧

٢٠٠٥.  

  .٢٠٠٥، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "نظريات ومناذج وتطبيقات: إدارة األعمال"ثابت عبد الرمحان إدريس،  )٨

امعية، اإلسكندرية، ، الدار اجل"نظم املعلومات اإلدارية يف املنظمات املعاصرة"ثابت عبد الرمحان إدريس،  )٩

٢٠٠٥.  

، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية، " اجلودة– الوقت –اإلدارة احلديثة يف التسويق "جاسم جميد،  )١٠

٢٠٠٤.  

املدخل لتحقيق ميزة تنافسية ملنظمة القرن : اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية"مجال الدين حممد املرسي،  )١١

  .٢٠٠٣امعية للنشر، اإلسكندرية، ، الدار اجل"احلادي والعشرين

، الدار اجلامعية "منهج تطبيقي: التفكري االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية"مجال الدين حممد املرسي وآخرون،  )١٢

   .٢٠٠٢للنشر،

  .١٩٩٩، عمان، ١، دار حامد للنشر، الطبعة "اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال"حسن علي علي،  )١٣

  .٢٠٠٣ستيفن مورس، دار فاروق للنشر، القاهرة، : ، تأليف"املنتجإدارة "خالد العامري،  )١٤



  ٢٠٧

، تأليف جيمس سي كراج وروبرت إم جرانت، دار فاروق للنشر، "اإلدارة االستراتيجية"خالد العامري،  )١٥

  .٢٠٠٣القاهرة، 

ر، ، ردمك للنش"تطبيقات على القطاع الصحي:إدارة اجلودة الشاملة"خالد بن سعد عبد العزيز بن سعيد،  )١٦

  .١٩٩٧، الرياض، ١الطبعة

  .٢٠٠٠، عمان، ١، دار املسرية للنشر، الطبعة"إدارة اجلودة الشاملة"خضري كاظم محود،  )١٧

، ١سرور علي ابراهيم سرور، املكتبة األكادميية للنشر، الطبعة: ، ترمجة"الرقابة على اجلودة"دال بسترفيلد،  )١٨

  .١٩٩٥القاهرة، 

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، " رؤية مستقبلية:إدارة املوارد البشرية"راوية حسن،  )١٩

صالح بن معاذ املعيوف، آفاق اإلبداع : ، ترمجة"الدليل العملي لتطبيق اجلودة: حتقيق اجلودة"رودرك ماكينلي،  )٢٠

  .١٩٩٩، الرياض، ١للنشر، الطبعة

، ١لبل، املكتبة األكادميية للنشر، الطبعة ، ترمجة عادل ب"إدارة اجلودة اهلندسية الشاملة"كومتان، .ج.رونالد )٢١

  .١٩٩٤القاهرة، 

، مكتبة اإلشعاع، "١٠٠١١، ٩٠٠٠جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واأليزو "مسري حممد عبد العزيز،  )٢٢

  .١٩٩٩،القاهرة، ١الطبعة 

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "إدارة اجلودة الكلية"سونيا حممد البكري،  )٢٣

  .٢٠٠٠، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "ختطيط ومراقبة اإلنتاج"سونيا حممد البكري،  )٢٤

  .٢٠٠٢، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، "االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية"صالح الدين عبد الباقي،  )٢٥

  .٢٠٠٠سكندرية، ، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإل"إقتصاديات األعمال"صالح الشنواين،  )٢٦

  .١٩٩٥، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية، "التنظيم واإلدارة يف قطاع األعمال"صالح الشنواين،  )٢٧

أثر نظام إدارة اجلودة الشاملة على تقييم أداء العاملني بالتطبيق على "عايدة سيد خطاب وصالح منصور عباس،  )٢٨

  .٢٠٠١، دار الكتب للنشر، القاهرة، "اهليئة التمريضية باملستشفيات اخلاصة بالقاهرة

، جمموعة النيل العربية للنشر، "٢١اإلدارة االستراتيجية ملواجهة حتديات القرن "عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  )٢٩

  .١٩٩٩القاهرة، 

  .٢٠٠٤، ٣، مبيك للنشر، الطبعة "التخطيط االستراتيجي والتفكري اإلبداعي: اإلدارة العليا"عبد الرمحان توفيق،  )٣٠



  ٢٠٨

، تأليف ريتشارد ويتلي "استراتيجيات حتول الشركات العمالقة إىل العاملية: اإلدارة بالعمالء"عبد الرمحان توفيق،  )٣١

  .١٩٩٨و ديان هيسان، مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك، مصر، 

 مبيك للنشر، القاهرة، ،)"أفكار عاملية معاصرة(املهارات واملمارسات : التفكري االستراتيجي"عبد الرمحان توفيق،  )٣٢

٢٠٠٣.  

، تأليف بول جارات وآخرون، مركز اخلربات "فن إدارة املستقبل: التفكري االستراتيجي"عبد الرمحان توفيق،  )٣٣

  .١٩٩٨املهنية لإلدارة مبيك، القاهرة، 

  .٢٠٠٣، مبيك للنشر والتوزيع، القاهرة، "الدليل املتكامل: اجلودة الشاملة"عبد الرمحان توفيق،  )٣٤

دافيد : ، تأليف"من التغيري يف القرار يصل بك إىل قمة األداء % ١كيف جتعل : قمة األداء" الرمحان توفيق، عبد )٣٥

  .١٩٩٨السكل وروي بيكوك، مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك للنشر، القاهرة، 

، ٣ع، القاهرة، الطبعة ، مبيك للنشر والتوزي"إدارة اجلودة الشاملة: منهج اجلودة الشاملة"عبد الرمحان توفيق،  )٣٦

٢٠٠٤.  

  .٢٠٠٠، األردن، ١، دار وائل للنشر، الطبعة"مدخل كمي: إدارة اإلنتاج والعمليات"عبد الستار حممد العلي،  )٣٧

  .٢٠٠٢، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، "اإلدارة االستراتيجية وإدارة األزمات"عبد السالم أبو قحف،  )٣٨

، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "رؤية مستقبلية:  قواعد اللعبةالتنافسية وتغيري"عبد السالم أبو قحف،  )٣٩

١٩٩٧.  

  .٢٠٠١، مكتبة اإلشعاع للنشر، اإلسكندرية، "دراسات يف إدارة األعمال"عبد السالم أبو قحف،  )٤٠

  .٢٠٠٤، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "سياسات واستراتيجيات األعمال"عبد السالم أبو قحف،  )٤١

، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، "أساسيات اإلدارة وبيئة األعمال"ي ورمسية قرياقص، عبد الغفار حنف )٤٢

  .٢٠٠٠اإلسكندرية،

، إيتراك "الدليل العملي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف شركات ومشروعات التشييد"عبد الفتاح حممود سليمان،  )٤٣

  .٢٠٠١، القاهرة، ١للنشر والطباعة، الطبعة

النظرية والتطبيق، مؤسسة حورس الدولية للنشر ) االستراتيجيات-املفاهيم: (التسويق"علفة، عصام الدين أمني أبو  )٤٤

  .٢٠٠٣والتوزيع، اإلسكندرية، 

  .٢٠٠٣، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، قطر، "نظم إدارة املعلومات"عالء عبد الرزاق الساملي،  )٤٥

  .٢٠٠٢، دار غريب للنشر، القاهرة، "إلدارة يف عصر املعرفةمناذج وتقنيات ا: إدارة التميز"علي السلمي،  )٤٦



  ٢٠٩

  .١٩٩٥، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، "إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لأليزو"علي السلمي،  )٤٧

  .٢٠٠١، دار غريب للنشر، القاهرة، "إدارة املوارد البشرية االستراتيجية"علي السلمي،  )٤٨

  .، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاريخ" اإلدارية يف عصر املعلوماتالسياسات"علي السلمي،  )٤٩

  .٢٠٠٠، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "اإلدارة املعاصرة"علي شريف،  )٥٠

، الدار العربية " للمطابقة واحلصول على شهادة معايري إدارة اجلودة العاملية٩٠٠٠دليل األيزو "فرانكلني أوهارا،  )٥١

  .١٩٩٩، لبنان، ١وم للنشر، الطبعةللعل

، مؤسسة شباب اجلامعة "مفاتيح التنافسية والتنمية املتواصلة: إدارة األعمال االقتصادية والعاملية"فريد النجار،  )٥٢

  .١٩٩٩للنشر، اإلسكندرية، 

  .١٩٩٩، لبنان، ١، إيتراك للنشر، الطبعة"إدارة اجلامعات باجلودة الشاملة"فريد النجار،  )٥٣

،مؤسسة شباب اجلامعة "آليات الشركات لتحسني املراكز التنافسية: املنافسة والترويج التطبيقي"ار، فريد النج )٥٤

  .٢٠٠٠للنشر،اإلسكندرية، 

، مكتبة اإلشعاع للنشر، "مدخل تكاملي جترييب: إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا"فريد راغب النجار،  )٥٥

  .١٩٩٧اإلسكندرية، 

  .١٩٩٨، دار الكتب املصرية للنشر، القاهرة، "حلقات اجلودة: فن اإلدارة اليابانية"ين، فريد عبد الفتاح زين الد )٥٦

  .١٩٩٥، ردمك للطباعة، الرياض، "أصول علمية وحاالت عملية: اإلدارة االستراتيجية"كامل السيد غراب،  )٥٧

  .٢٠٠٢، ١ الطبعة ، دار صفاء للنشر، عمان،"اجلودة يف املنظمات احلديثة"مأمون الدرادكة وطارق الشبلي،  )٥٨

، ترمجة "الكيفية اليت تغري ا املنظمة املتمركزة حول العمليات، العمل واحلياة: نتائج إعادة اهلندسة"مايكل هامر،  )٥٩

  .١٩٩٩ ، الرياض، ١قسم الترمجة يف دار األفاق واإلبداع، آفاق اإلبداع للنشر والطباعة، الطبعة

  .٢٠٠٠، دار وائل للنشر، األردن، "ديدةتطوير املنتجات اجل"حممد إبراهيم عبيدات،  )٦٠

  .٢٠٠٠، دار الكتب العربية للنشر، القاهرة، "أساسيات اجلودة يف اإلنتاج"حممد إمساعيل عمر،  )٦١

  .٢٠٠٠، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "مقدمة يف املال واألعمال"حممد صاحل احلناوي وآخرون،  )٦٢

  .١٩٩٨، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "ة األعمالإدار"حممد فريد الصحن وعيد حممد املصري،  )٦٣

، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر، القاهرة، "أساسيات اإلدارة"حممد كامل مصطفى الكردي وآخرون،  )٦٤

٢٠٠١.  



  ٢١٠

، "نظريات جديدة وتطبيقات ناجحة ألرباب العمل يف املؤسسات املتقدمة: فن إدارة البشر"حممد مرعي مرعي،  )٦٥

  .١٩٩٩مانفريد ماك، دار الرضا للنشر، : تأليف

، تأليف نيجل كنج ونيل "دليل انتقادي للمنظمات: إدارة أنشطة االبتكار والتغيري"حممود حسن حسيين،  )٦٦

  .٢٠٠٤أندرسون، دار املريخ للنشر، الرياض، 

  . بدون تاريخ، وكالة املطبوعات للنشر، الكويت،"الضبط املتكامل جلودة اإلنتاج"حممود سالمة عبد القادر،  )٦٧

املنظومة املتكاملة المتالك املزايا التنافسية الشاملة يف عصر  : اإلدارة التنافسية للوقت"حمسن أمحد اخلضريي،  )٦٨

  .٢٠٠٠، إيتراك للنشر، القاهرة، "العوملة وما بعد اجلات

اق التنمية املستدامة منهج حتقيق التقدم من خالل اخلروج إىل آف: صناعة املزايا التنافسية"حمسن أمحد اخلضريي،  )٦٩

  .٢٠٠٤، جمموعة النيل العربية، القاهرة، "بالتطبيق على الواقع االقتصادي املعاصر

، املنظمة العربية للتنمية )الفرص والتحديات(التسويق يف الوطن العريب : امللتقى العريب الثاين"جمموعة خرباء،  )٧٠

  .٢٠٠٤اإلدارية، القاهرة، 

، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "د البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسيةاملوار"مصطفى حممود أبو بكر،  )٧١

٢٠٠٤-٢٠٠٣.  

  .٢٠٠٢، الدار اجلامعية للنشر، القاهرة، "مدخل لتحقيق امليزة التنافسية: نظم املعلومات"معايل فهمي حيدر،  )٧٢

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣ية، ، الدار اجلامعية للنشر،  اإلسكندر"اإلدارة االستراتيجية"نادية العارف،  )٧٣

  .٢٠٠٠، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "إدارة األلفية الثالثة: اإلدارة االستراتيجية"نادية العارف،  )٧٤

  .٢٠٠٢، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "التخطيط االستراتيجي والعوملة"نادية العارف،  )٧٥

  .٢٠٠١املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، ، ديوان "اإلدارة والتخطيط االستراتيجي"ناصر دادي عدون،  )٧٦

، دار اجلامعة اجلديدة، "تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس: اإلدارة االستراتيجية"نبيل مرسي خليل،  )٧٧

  .٢٠٠٣اإلسكندرية، 

  .١٩٩٦، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، "امليزة التنافسية يف جمال األعمال"نبيل مرسي خليل،  )٧٨

  .١٩٩٨، دار صفاء للنشر، األردن، "مدخل استراتيجي: إدارة البقاء"لغريري، هشام ا )٧٩
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