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 كلمة شكر
حمن الرحیم ّ    بسم اهللا الر

وزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى  أرب    «
والدي وأن اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك  

     » الصالحين
  -19-النمل                                                                                                                     

 
ىل دمعه يل الٕكامل هذا العمل،  ٕىل زو  لشكر اجلزیل ا ٔتقدم 

ٕىل والشكر موصول  ن ربیاين وقدما يل لك عون. ا ني ا ي احلبی وا  
ٔت لشكر والكام  كتو قدم  ستاذ املرشف ا ٕىل  " قرويم  رعرفان ا

لقمية. مثینة ومعارفه ا  محید" لنصاحئه ا
رايس من ن درسوين طی مشواري ا ٔساتذيت ا ىس  ٔ ٔن   دون 

ٕىل  الطور .اجلامعيالطور بتدايئ ا  
م مبناقشة معيل هذا. كر ىل  ٔعضاء جلنة املناقشة  رة  د شا  ٔ  و

ٔشكر ٔو من  كام  جناز هذا العمل من قریب  ٕ ىل ا انين  ٔ لك من 
  بعید.

 



  
  
  

  
  

  
  

ة القلب الواسع  ٔيم صاح ٔهداها هللا يل  ٔعظم نعمة  لـى  ٕ ٔهدي معيل هذا ا

دود. ٔيب صاحب العطاء بال    وسع البحر، و

ي اكن يل نعم العون والسند   إىل زو الغايل ا

واه   إىل الشهم محمد عبد الباسط جعل هللا اجلنة م

ٔخوايت   إىل إخويت و

ايإىل  ا قليب اب ی   ح

ائ زو الكرميتني ائليت و  إىل 

ٔساتذ ر هلم مجیعا. جبامعة البورة يتإىل لك  بار وتقد ٕ   مع حتیة ا
اء   إىل صدیقايت لكهن دون است

م. ه حملبة و اطين  ٔ   إىل لك من 
  

ٔهدي هذا العمل.   إىل لك هؤالء مجیعا 
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أ

ما تصاعد العولمة وبالنظر إلىحدیات كبیرة، الحالي تعصرناتواجه المؤسسات في 
تقنیات المعلومات، ولواسع انتشارفي ظلتحركات رؤوس االموال، لتجارة و لحریر رافقه من ت

تجعلدت على كسر الحواجز بین الدول، و شبكة االنترنت، والتي ساعالمتزایدة لاالستخدامات
فرصا وتهدیدات كثیرة.خلفتسوده المنافسة الشرسة، ایرة، فأصبح سوقا واحدالعالم قریة صغ

وفي ظل كل هذه التطورات ال تستطیع المؤسسات مواكبة مستجدات العصر بالمفاهیم 
ها نظام إدارة أهممن لعل أسالیب إداریة حدیثة، انتهاجها علییتوجب االداریة القدیمة، بل 

لى مجموعة من االفكار والمبادئ كإلتزام اإلدارة العلیا، والتحسین الجودة الشاملة، والذي یقوم ع
، التي جعلتالمستمر، والتركیز على العمیل. ولقد تزاید االهتمام بإدارة الجودة الشاملة نتیجة 

تهدد بقائها، وحصتها السوقیة.التيتنافسیةالضغوط العدید من الالمؤسسات تعاني 
على الرفع من تنافسیتها أمام المؤسسات االخرى الخدمیةوفي هذا الصدد تعمل المؤسسات

وهذا في ظل األهمیة التي یكتسبها قطاع الخدمات یوما بعد یوم األمر الذي أنشئ منافسة 
عالیة،تقدیم خدمات ذات جودةلعلى السعي الجادالمؤسسات هذهشدیدة بینها، ما أجبر

ئها وٕاكتساب رغبات عمالوتلبیة حاجات و من ناحیة، للوصول إلى درجة التمیز في األداء
.ثانیةرضاهم من ناحیة 

من بین المؤسسات الخدمیة المتخصصة في تقدیم االتصاالتوتعتبر مؤسسات قطاع 
خدمات متنوعة لعمالئها، كمؤسسات الهاتف النقال ومؤسسات الهاتف الثابت، حیث قامت 

األمر الذي أدى ، حدیث قطاع االتصاالتتلالعدید من االجراءاتبفي السنوات االخیرةرالجزائ
قطاع، لهذا هذا الفي هذا المجال، من بینها زیادة المنافسة في هامةإلى حصول تطورات

التطور السریع خاصة في ظلدة خدماتها االرتقاء بجو هذا األخیر مؤسسات أصبح لزاما على
ارة الجودة الشاملة لتحسین الهائل لتكنولوجیا المعلومات واالتصال، مما جعل تبني نظام إدو 

.فعالیتها وتطویر أدائها أمرا ضروریا
أحد الضغوط الكبیرة التي یشكلالمتسم بالمنافسةإن نشاط مؤسسات قطاع االتصاالت 

تي تفي بمتطلبات المزایا الهتمام بتوفیر الكثیر من الصفات و االعلى دارات العلیا تجبر اإل
بیق مفاهیم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة یتطلب تظافر ، ومن ثم فتطئهاالجودة لمختلف عمال

الوقوف جل تلبیة رغبات وحاجات عمالئها و جمیع القوى العاملة في مؤسسات االتصاالت من أ
في وجه المنافسة للبقاء في السوق.
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ب

الحالیة علیها أن تعمل على الخدمیة في ظل التطوراتاتمما سبق یتضح لنا أن المؤسس
التساؤلأمام من خالل تقدیمها لمنتجات ذات جودة عالیة، وهذا ما یضعنا هاتیتطویر تنافس

تطبیق إدارة الجودة الشاملة في تطویر تنافسیة قطاع مساهمةما مدى التالي:الجوهري
؟االتصاالت بالجزائر 

من أجل فهم وتوضیح هذه اإلشكالیة نطرح االسئلة الفرعیة التالیة:
 اء عدم تطبیق إدارة الجودة الشاملة؟تقف ور ما هي المعوقات التي
؟قیاسهایمكنكیفو سسة،ؤ المبتنافسیةالمقصودما
درات التنافسیة للمؤسسات الخدمیة؟كیف یمكن تطویر الق
ماهو واقع تنافسیة قطاع االتصاالت في الجزائر؟ وما سبل تطویرها؟

الفرضیات: .1
لیة، وهي كاالتي:الحتماانسعى إلى إختبار مجموعة من الفرضیات 

 من أهم معیقات إدارة الجودة الشاملةنظامن نقص ثقة المدیر والعمال في یمكن أن یكو
تطبیقه.

 لهاالمناسبةالمؤشراتباستعمالالمؤسسةقیاس تنافسیةمن الممكن.
 ،استخدام التقنیات الرفع من و یتوقف تطویر تنافسیة المؤسسات الخدمیة على تدنیة التكالیف

.یثة في مجال التكنولوجیاالحد
نمو متزایدا في تنافسیته، ومن سبل تطویر یشهدقطاع االتصاالت في الجزائرنتوقع بأن

تنافسیته تطویر جودة خدماته.
همیة البحثأ.2

تنبع أهمیة الدراسة في تناولها لموضوع یتسم بالحداثة ویعد من أبرز المواضیع المعاصرة 
الشاملة على صعید المؤسسات الخدمیة الجزائریة الجودة دارة حیث نرى أن ثقافة إ،والجوهریة

التطبیق الجید إلدارة الجودة ف،مسیطرةة التقلیدیة ما زالت محدودة كما ال تزال الفلسفة االداری
الشاملة یمكن المؤسسة من تحصیل مزایا عدیدة. ویزید من أهمیة الدراسة الوضعیة التي تتمیز 

ها من تغیر في وما ینتظر وخاصة مؤسسات قطاع االتصاالتائریةبها المؤسسة الخدمیة الجز 
مر الذي یزید من شدة المنافسة.ائر للمنظمة العالمیة للتجارة األالجز انضمامفي حالةالمحیط 
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:ما یليالدراسة الى هذهتهدفأهداف البحث:.3
ز الفرق بینهما.توضیح كل المفاهیم المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة وشهادة اإلیزو وٕابرا
 الحدیثة، وبناء وتعزیز تنافسیة هذه الفلسفة االداریة از الصلة الموجودة بین أثر تبني إبر

مؤسسة الخدمیة.ال
حسین قدرتها التنافسیة.التوصل إلى نتائج بإمكانها أن تساعد المؤسسة الخدمیة على ت
 تنافسیة قطاع تأثیر تطبیق مبادئ إدارة الجودة الشاملة علىمحاولة معرفة مدى

.االتصاالت
متغیرات الدراسة:.4
إدارة الجودة الشاملة:المتغیر المستقل.
تنافسیة المؤسسة الخدمیة:المتغیر التابع.

:ومنهاكان اختیارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب أسباب إختیار الموضوع:.5
شاملة من أجل نقص وعي المؤسسات الخدمیة الجزائریة ألهمیة تبني نظام إدارة الجودة ال

تطویر تنافسیتها.
صبح موضوع إكتساب القدرة التنافسیة أمرا حتمیا على المؤسسات في ظل المنافسة أ

المتزایدة.
یث یعتبر العمالء غیر راضین عنهاواقع جودة الخدمة المقدمة بح.
.تصحیح التفكیر السائد والذي مفاده عدم أهمیة الجودة في المؤسسات الخدمیة
 الكثیر من المؤسسات الخدمیة للتغیرات العالمیة التي ساهمت في منافسة أكثر عدم إدراك

شراسة.
منهجیة البحث:.6

في سبیل التحقق من صحة فرضیات الدراسة إعتمدنا في دراسة هذا البحث على المنهج 
جمع المعلومات والبیانات التي تساعدنا على وصف التحلیلي، وذلك من خاللالوصفي

وفق الفرضیات المطروحة.ودقیقة المشكلة المدروسة، وتحلیلها قصد الوصول إلى نتائج محددة 
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حدود الدراسة:.7
2007تم تناول تطور قطاع االتصاالت بالجزائر وخاصة الهاتف الثابت والنقال من سنة 

2014إلى 2012من سنة فتم تناولهاقطاع االتصاالتتنافسیةأما فیما یخص . 2011إلى 
في هذا بالجزائرالخاصةالمعطیاتالحصول علىصعوبةلالفترةهذهاختیاروراءالدافعیعودو 

.المجال
أهم األدوات التي اعتمدنا علیها نذكر:من أدوات الدراسة:.8
.المراجع والكتب التي صدرت في هذا المجال
تخصصة.المجالت العلمیة الم
 منشورات وتقاریر سنویة
.الملتقیات العلمیة
.مواقع االنترنت

الدراسات السابقة:.9
 ،ضمن متطلبات نیل مذكرة، دور الجودة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسةالعیهار فلة

شهادة الماجستیر( الجزائر: جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، قسم 
الجودةدورهوما":االشكالیة التالیةباحثة طرحت ال،)2005سییر، إدارة أعمال، علوم الت

التقنیةكانتمهما أنهوخلصت الدراسة إلى، "!للمؤسسة؟تنافسیةمیزةوتحقیقبناءفي
التنافسیةالمزایابناءفيكبیربشكلتؤثراألخیرةهذهفإنالجودة،لتحقیقالمستعملة
بقائهاوضمانمنافسیها،علىتمیزهالتحقیقاألخیرةهذهعلیهاتمدتعوالتيللمؤسسة،

.والعالمیةالمحلیةاألسواقفيستمرارهاإ و 
تطرقت الباحثة إلى دراسة مدى تأثیر الجودة على تحقیق المیزة التنافسیة في المؤسسة حیث

عامة، وقطاع فقد شملت الدراسة المؤسسات الخدمیة بصفةراستنا بصفة عامة، أما من خالل د
االتصاالت بصفة خاصة.

،ضمن أطروحةإدارة الجودة في المؤسسات الفندقیة  في الجزائر، أحمد بن عیشاوي
و علوم االقتصادیةالجزائر: جامعة الجزائر، كلیة العلوم ( متطلبات نیل شهادة الدكتوراه

إذا كانت إدارة ":یةلقد طرح الباحث االشكالیة التال، )2007/2008التسییر، إدارة أعمال، 
الجودة الشاملة و تحسین المیزة التنافسیة، التي تمكنها من البقاء واالستمرار والتطور في 
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مستوى یمكن تطبیقه علىفكیفظل المتغیرات البیئیة الراهنة لالقتصاد المحلي والعالمي، 
ة بمعرفة واقع حیث إهتمت الدراس،"المؤسسة الفندقیة في الجزائر؟ وتحدیدا تحت أیة شروط؟

ومستوى مالئمة العناصر البیئیة التي لها تأثیر على تطبیق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في 
المؤسسات الفندقیة في الجزائر، وكذا مدى توفر المتطلبات األساسیة لتحقیق هذا المسعى 
على مستوى هذه المؤسسات بهدف الوقوف عند أهم المعوقات التي من شأنها أن تعرقل 

سار التطبیق الناجح والصحیح لهذا المفهوم. م
سبة لدراستنا فقد تطرقنا إلى دراسة إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الخدمیة بالنأما 

أثر تطبیق مبادئ إدارة الجودة تناولنابصفة عامة وقطاع االتصاالت بصفة خاصة، كما 
الشامة على تنافسیة المؤسسات الخدمیة.

تقسیمات البحث:.10
قسم قسمین:أن نقسمها إلىارتأینان أجل االحاطة بهذا الموضوع وااللمام بكافة حیثیاته م

، وبذلك كان هیكل یتمثل في الفصل الرابعتطبیقي فصول، وقسم ةثالثیشتمل علىنظري
البحث كما یلي:

 المقدمة العامة
أهمیتها، والتي تتضمن تمهیدا عن الدراسة، إضافة إلشكالیة الدراسة، فرضیاتها، 

منهجیة البحث، الدراسات السابقة، حدود الدراسة وتقسیمات البحث.أهدافها، فضال عن
الفصل االول: أساسیات حول إدارة الجودة الشاملة

تمثل إدارة الجودة الشاملة فلسفة حدیثة تبلورت مع نهایة الثمانینات من القرن الماضي 
ودة و زیادة اإلنتاجیة بصفة مستمرة، وإللقاء كمدخل إداري متكامل، یهدف إلى تحسین الج

الضوء على هذا الموضوع ارتأیت تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة:
المبحث االول: عمومیات حول إدارة الجودة الشاملة
ومعوقاتهاالمبحث الثاني:متطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملة

باإلیزوالمبحث الثالث: عالقة إدارة الجودة الشاملة
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 :لتنافسیةاالطار المفاهیمي لالفصل الثاني
لى العمل على زیادة تنافسیتها من خالل وضع عتغیرات السریعة المؤسسات مأجبرت ال

استراتیجیات تنافسیة تمكنها من التعایش مع بیئة تتسم بالتنافس الشدید، ولذلك تطرقت في هذا 
الفصل إلى ما یلي:

لتنافسیةالمبحث األول: مدخل ل
المبحث الثالث: المفاهیم المرتبطة بالتنافسیة

البیئة التنافسیة واالستراتیجیات التنافسیة :المبحث الثاني
الفصل الثالث: دور إدارة الجودة الشاملة في تطویر تنافسیة المؤسسة الخدمیة

عالم األعمال، ظل البیئة التنافسیة الحادة الناتجة عن التغیرات المختلفة التي عرفها في 
أصبحت المؤسسات الخدمیة مجبرة على االعتماد على إدارة الجودة الشاملة لتقدیم خدمات 

وبالتالي قسمت هذا الفصل إلى:تنافسیة، 
المبحث األول: مفاهیم أساسیة حول الخدمات

جودة الخدماتالمبحث الثاني:
الجودة الشاملةتعزیز تنافسیة المؤسسة الخدمیة في ظل إدارةالمبحث الثالث:

الفصل الرابع: إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطویر تنافسیة قطاع االتصاالت في الجزائر
تسعى الجزائر لتطویر تنافسیة قطاع االتصاالت غیر أنها تواجه العدید من المعوقات التي 

قطاع تقف في وجه تطویر قطاع االتصاالت، ومن بین أهم السبل لتطویر تنافسیة هذا ال
هذا الفصل إلى:ناادارة الجودة الشاملة، ولذلك قسموالقضاء على المعوقات نجد تبني فلسفة 

المبحث األول: وضعیة قطاع االتصاالت في العالم و الجزائر
المبحث الثاني: تطور قطاع االتصاالت في الجزائر

تصاالت بالجزائر المبحث الثالث: دور إدارة الجودة الشاملة في تعزیز تنافسیة قطاع اال
خاتمة

نهینا هذه الدراسة بخاتمة عامة تتضمن أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل أوقد 
دراستنا هذه، فضال عن أهم التوصیات واالقتراحات، التي خلصنا إلیها.



الفصل االول:

أساسیات حول إدارة الجودة 
الشاملة
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تمهید:
أنها أجبرت المؤسسات حیث ب،بالجودة في القرن الواحد والعشرین من أهم میزاتهاالهتمامأصبح 

السوقیة و القیام بالتغیرات المناسبة في األسالیب االداریة التقلیدیة من أجل المحافظة عل حصتها ب
زیادة أرباحها، حیث تعتبر إدارة الجودة الشاملة فلسفة حدیثة تبلورت مع نهایة الثمانینات من القرن 

یعود یهدف إلى تحسین الجودة وزیادة اإلنتاجیة بصفة مستمرة، و ،الماضي كمدخل إداري متكامل
والعلماء من المفكرینالمبادئ االساسیة إلدارة الجودة الشاملة لعدد الفضل في بلورة و صیاغة 

للتطبیق في مختلف الذین ساهموا في إرساء هذه الفلسفة أو النظریة على أسس متینة قابلة 
غیر أن تطبیق إدارة الجودة الشاملة تشوبه عدة معوقات ،المؤسسات سواء كانت إنتاجیة أم خدمیة

المؤسسات العمل على تجنبها أو الحد منها من أجل تطبیق ناجح لهذه ومشكالت لهذا على 
المنظمة العالمیة للمعاییر (االیزو) والتي تعمل الفلسفة ونتاجا لنظام إدارة الجودة الشاملة ظهرت 

، بحیث توفر عدة مزایا للمؤسسة خالل وضع معاییر و مواصفات محددةعلى إدارة الجودة من 
یزو.الحاصلة على شهادة اإل

ث مباحث هي:تقسیمه إلى ثالهذا الفصل قمنا بومن أجل دراسة 
.المبحث االول: عمومیات حول إدارة الجودة الشاملة

.اومعوقاتهمتطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملةالمبحث الثاني:
.المبحث الثالث: عالقة إدارة الجودة الشاملة باإلیزو
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حول إدارة الجودة الشاملةالمبحث االول: عمومیات 
لقد أجمع رجال األعمال و الصناعة على أن الجودة هي التحدي الذي ستواجهه األمم في العقود 
القادمة بحیث أنها مفتاح النجاح في األسواق العالمیة كما أنها تمكن المؤسسة من البقاء و 

هام من عناصر اإلستثمار، كما أنها عنصر ، االستمراریة من خالل حصولها على میزة تنافسیة
التي تؤدي إلى غزو األسواق.

ماهیتها، نشأتها، مبادئهاإدارة الجودة الشاملةاألول: المطلب 
مفهوم الجودة:أوال

التي تعني طبیعة الشخص QUALITASإلى الكلمة الالتنیة QUALITYیرجع مفهوم الجودة 
ان من خالل قیامهم بتصنیع أو طبیعة الشئ أو درجة صالحه، وقدیما كانت تعني الدقة و اإلتق

و من تماثیل و قالع و قصور ألغراض التفاخر بها أو إلستخدامها ألغراض الحمایة، األثار
تطور مفهوم الجودة بعد تطور علم اإلدارة وظهور اإلنتاج الكبیر و الثورة الصناعیة وظهور حدیثا 

1.مفهوم الجودة أبعاد جدیدة ومتشعبةلإذ أصبح ، الشركات الكبرى و إزدیاد المنافسة

2.لقد عرف جوران الجودة بأنها المطابقة لإلستعمال.1

عن لصفات السلعة أو الخدمة الناتجةالكليأما أرماند فیجینبوم فیرى أن الجودة هي المجموع .2
في أو عن طریق وجود أي سلعة أو الخدمة،دراسات التسویق والهندسة والتصنیع والصیانة

3.ستلبي توقعات الزبوناإلستعمال والتي 

الجودة بأنها درجة تلبیة مجموعة الخصائص الموروثة في المنتج 9000كما عرفت اإلیزو .3
4لمتطلبات العمیل.

" بمثابة مقیاس لمتطلبات الزبون و إرضاء التوقعات : فقد إعتبرهاTAUGUCHIأما المهندس .4
أن توقعات الزبون تتغیر بإستمرار وتتطلب تطویر مواصفات و أنها لیست ساكنة بإعتبار

5".تهإلرضاء إحتیاجاومعاییر السلعة أو الخدمة 

.15) ص 2002(عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع، الجودة في المنظمات الحدیثةمأمون الدرادكة، طارق الشبلي،1
.23) ص 2010( عمان: دار الیازوري، إدارة تكالیف الجودة إستراتیجیا حیدر علي المسعودي، 2
.40) ص 2008( عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عولمة جودة الخدمة المصرفیةرعد حسن الصرن، 3
.16) ص2007( عمان: دار صفاء، إدارة الجودة الشاملة تطبیقات في الصناعة والتعلیمسوسن شاكر مجید، محمد عواد الزیادات، 4
40رعد حسن الصرن، مرجع سبق ذكره، ص5
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1اییس المتعارف علیها.كما تم تعریفها على أنها درجة توافق المنتج مع المق.5

أما المعاییر البریطانیة فقد عرفت الجودة بأنها:" مجمل مظاهر وخصائص السلعة أو الخدمة .6
2التي تؤثر في قدرتها على إشباع رغبة محددة أو مفترضة".

نستنتج بأن الجودة تشتمل على مجموعة من الخصائص المتعلقة من خالل هذه التعاریف 
بالسلعة أو الخدمة المقدمة إلى جانب الخصائص الخاصة بالعملیة اإلنتاجیة و التسویقیة 

على تلبیة حاجات وتوقعات العمالء.والعملیات و األفراد والتي لها القدرة 
مفهوم الجودة الشاملة :ثانیا

هذا ي كل عناصر ومكونات المنظمة، ومنالشاملة هي جودة كل شيء، أي الجودة فالجودة.1
المنطلق تأخذ طابع الشمولیة وذلك ألن كل ما تحتویه المنظمة یشترك في تحدید ما یقّدم 

3ه.وبالتالي تحقیق رضاه أو عدم رضاللمستهلك
التي تشجع العاملین للعمل و ،وهناك من عرفها على أنها الطریقة أو الوسیلة الشاملة للعمل.2

4.ضمن فریق واحد مما یعمل على خلق قیم مضافة إلشباع حاجات المستهلكین

" من تحدید أ" تضمین مبادئ الجودة في كافة جوانب العمل بد:ومنه الجودة الشاملة هي
الزبون وانتهاء بالتقییم الدقیق لألداء للتعرف على درجة رضا الزبون أو تعني تضامن احتیاجات

5."فرق عمل المؤسسة كل على حدا لتحقیق جودة كل العملیات

مفهوم إدارة الجودة الشاملة:ثالثا
سواء كانت إنتاجیة أو خدمیة تالعدید من المنظمااهتمامأصبحت إدارة الجودة الشاملة محل 

سریع على الرغم من ینتشر بشكلو أخذ هذا المصطلح في السنوات األخیرةاستخدامحیث شاع 
حداثته.

المؤتمر الثاني عشر للوزراء المسؤولین عن التعلیم العالي ي في إطار حاجات المجتمع،ضمان جودة مخرجات التعلیم العالسیالن جبران العبیدي ، 1
یة والثقافة والعلوم والبحث العلمي في الوطن العربي: المؤامة بین مخرجات التعلیم العالي وحاجات المجتمع في الوطن العربي (بیروت: المنظمة العربیة للترب

.03) ص 2009دیسمبر 7- 6،
.70ص 1997 )( الریاض: مكتبة الملك فهد ،إدارة الجودة الشاملة ، تطبیقات على القطاع الصحيخالد بن سعد، 2
.11،) ص1995دار غریب للطباعة والنشر، ، ( مصر:9000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لإلیزو علي السلمي، 3
، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر (بسكرة: جامعة محمد خیضر ، كلیة االیزو في تنافسیة المؤسسةاهمیة الجودة الشاملة ومواصفات ملیكة عاللي، 4

.18ص ) 2003/2004العلوم االقتصادیة والتسییر،
.18نفس المرجع السابق ص5
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فلسفة إداریة تشمل كافة "بأنها: الشاملة فقد عرف معهد المقاییس البریطانیة إدارة الجودة .1
وتوقعات العمیل والمجتمع وتحقیق نشاطات المنظمة التي من خاللها یتم تحقیق احتیاجات 

قلها كلفة عن طریق االستخدام األمثل لطاقات جمیع أالطرق و أ بأكف،أهداف المنظمة كذلك
1."العاملین بدافع مستمر للتطویر

التفوق في األداء إلسعاد المستهلكین عن طریق عمل المدیر :"وهناك من عرفها على أنها.2
والموظفین مع بعضهم البعض من أجل تزوید المستهلكین بجودة ذات قیمة من خالل تأدیة 

2."العمل الصحیح وبالشكل الصحیح ومن المرة االولى وفي كل وقت

دیة تؤكد التحسین لى أنها:"فلسفة قیادیة و مجموعة مبادئ إرشاتناولها بعض الباحثین ع.3
المستمر عن طریق مشاركة األفراد و وضع منهجیة هیكلیة منضبطة و توكید قیاس العملیة 

3وتركیز كل شئ على الرضا الشامل للزبون".

BS7850إعتبرتها المواصفة البریطانیة.4 إداریة وممارسات فلسفة"بأنها: الجزء الثاني1992:
المنظمة التي تهدف لتسخیر الموارد المادیة و البشریة بأسلوب أكثر فاعلیة لتحقیق أهدافها 

قدمه جابلونسكي إعتبرها شكال تعاونیا لتنفیذ االعمال التي تركز على وفي تعریف أخر
هدف المحدد ذات البإستعمال الفرق واإلنتاجیةمواهب وقدرات العمال واالدارة لتحسین الجودة 

4إلسعاد الزبائن الداخلیین والخارجیین".

عرف متأصل أو كما تعرف منظمة التقییس العالمیة إدارة الجودة الشاملة بأنها عقیدة أو .5
على المدى األداءشامل في أسلوب القیادة و التشغیل لمنظمة ما بهدف التحسین المستمر في 

الزبائن مع إغفال متطلبات المساهمین الطویل من خالل التركیز على متطلبات وتوقعات
5وجمیع أصحاب المصالح األخرین.

22،23) ص 2006، 2(عمان: دار وائل للنشر، طإدارة الجودة الشاملةمحفوظ أحمد جودة ، 1
.18مأمون الدرادكة، طارق الشبلي، مرجع سبق ذكره ، ص2
.43رعد حسن الصرن، مرجع سبق ذكره، ص3
.42س المرجع السابق نف4
في قطاع الخدمات(قسنطینة: جامعة الملتقى الدولي: إدارة الجودة الشاملة دور الحكومة االلكترونیة في تحسین جودة الخدمات الحكومیة،واعر وسیلة، 5

.12.ص )2010دیسمبر 15-14منتوري، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،
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1یمكن تناول مفهوم إدارة الجودة الشاملة وفق العناصر التي یتألف منها وهي:من خالل ما سبق 

:توجیه ومراقبة كافة النشاطات المتعلقة بتطبیق الجودة كما یتضمن ،تخطیط، تنظیمإدارة
ذلك دعم نشاطات الجودة وتوفیر المواد الالزمة.

:تلبیة متطلبات العمیل وتوقعاته.الجودة
:تتطلب مشاركة واندماج كافة موظفي المنظمة وبالتالي ینبغي إجراء التنسیق الشاملة

جودة وإلجراء التحسینات المستمرة.الفعال بین الموظفین لحل مشاكل ال
بالرغم من إختالف التعریفات السابقة فهي ترتكز على مفهوم جدید للجودة یحمل سمات 

نهج متكامل لخدمة الزبون فهي لیس فهي تمثلوخصائص و أبعاد تمیزه عن إدارة الجودة التقلیدیة 
داخل المنظمة بل عملیة متكاملة في مجال معین أو أكثر مجرد إدارة تسعى إلى تحقیق الجودة 

تشمل جمیع األنشطة و الوظائف و األنظمة.
وتطور إدارة الجودة الشاملةنشأة: رابعا

من خالل دراسة عمق الحضارة اإلنسانیة للبشر في البحث عن الجودة، نجد أن لها جذور 
وتأتي ارات القدیمة، قدیمة جدا، فقد كان اإلهتمام بها على مر العصور في مختلف الحضتاریخیة 

في مقدمتها الحضارة البابلیة وهذا على ید ملكها حمورابي، وكان ذلك في القرن الثامن عشر قبل 
المیالد، وخیر مثال على ذلك ما نص علیه قانون حمورابي الذي یتعلق بمعاقبة المقصرین الذین 

من بقایا هذه الحضارات ما وصل إلیناعلیها. وهذایقدمون المنتج على غیر الجودة المتفق 
القدیمة الذي یشیر في مضمونه إلى أهمیة الجودة.

كما نصت الحضارة الفرعونیة أیضا على إجراءات وقواعد عمل محددة یجب اإللتزام بها وخاصة 
األهراماتء ، وخیر مثال على ذلك بنافي إتقان صنع األشیاءالقوانین التي یصدرها الكهنة

نسان المعاصر عجز عنها اإل(األبدیة ) التيوتحنیط الموتى فكل هذه األشیاء إتسمت بالجودة 
ن الحضارة اإلسالمیة، فقد نهى الدیوهذا في القرن الخامس عشر قبل المیالد .ومع بزوغ فجر

2في أي منتج كان.إلى اإلتقان و الجودة ااإلسالمي عن كل ما هو ردئ و دع

مرت بعدة مراحل ها جودة نالحظ أنالومن خالل مسیرة التطور في الفكر اإلداري المتعلق بإدارة 
إلى:هایمكن تقسیم

.23محفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذكره، ص1
في تحقیق المیزة التنافسیة، دراسة میدانیة في المصارف اإلسالمیة مقومات تحقیق الجودة في تقدیم الخدمات و إنعكاساتهامزنة أحمد هشام الماردیني، 2

.27) ص 2010، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( سوریة: جامعة دمشق، كلیة اإلقتصاد، قسم إدارة األعمال، في سوریة
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الفحص والتفتیشمرحلة .1
یعتبر التفتیش من أول وأقدم نظم مراقبة جودة اإلنتاج والعملیات وبمقتضاه یقوم مفتشون 

أجهزة قیاس خاصة بذلك ویقصد بعملیات متخصصون بمراقبة أعمال الجودة من خالل استخدام 
فحص اإلنتاج إجراء مقارنات بین مواصفات المنتجات في كل أو بعض مراحل اإلنتاج أو مقارنة 
مواصفات المخرجات النهائیة بالمواصفات المقررة سلفا وتحدید درجة االختالف بینها ثم إبالغها 

، ویعتمد التفتیش على استخدام أدوات وأجهزة إلى القائمین على إدارة اإلنتاج والعملیات بالمنظمة
ستخدام أجهزة أدق ویتم في معامل قیاسي إبینما یعتمد الفحص على ،بسیطة لمراقبة أعمال الجودة

لیات التفتیش، وعلى ضوء شمل واعم من عمأیعتبر ، وكما أنه یتم في  معظم المراحل اإلنتاجیة
التعرف على ما إذا كانت خاللة المنظمات منلقائمین على إدار ان الفحص یمكن فإما تقدم 

ن العملیات اإلنتاجیة تسیر وفقا للطریق أالمنتجات تنتج طبقا للمواصفات و المعاییر المحددة لها و 
فان بها. وبالتالين نسبة العوادم والتآلف تأتي في حدود النسب المسموح أالمرسوم لها، كما 

الهدف األساسي من عملیة الفحص تتمثل في إمداد القائمین على إدارة المنظمة بمعلومات وافیة 
1عن مدى تطابق مواصفات وخصائص المنتج مع المعاییر والمواصفات المحددة له سلفا.

أي أن هذه المرحلة لیس الهدف منها منع وقوع االخطاء بل إن الهدف منها التفتیش على 
دون معالجة األسباب.إبعادهو إكتشاف المعیب منها و السلع 

مرحلة ضبط الجودة.2
إجراءاتخداماستلقد فرضت ظروف الحرب العالمیة الثانیة على الجیش األمریكي

دادات التي یستخدمها الجیش العینات اإلحصائیة و وضع مواصفات محددة لكل اإلمالختبار
إستخدام أسالیب الرقابة اإلحصائیة على الجودّة، حیث شهد الذي ساهم في زیادة شهرة األمر
ل الرقابة على الجودة في الصناعةإستخدام هذه األسالیب في مجاوءبدایة نش1944عام

األمریكیة أما في فترة الخمسینات فقد شهدت تقدیم فكرة األسالیب اإلحصائیة في الرقابة على  
ا الدور الكبیر في فترة إعادة بناء الیابان وفي التفوق الجودة للصناعة الیابانیة التي كان له

2.الملحوظ للیابان في مجال جودة المنتجات

.17- 18)ص ص 2009( مصر :المكتبة العصریة للنشر، إدارة الجودة الشاملةحمد محمد غنیم ، أ1
.51،52مأمون الدرادكة، طارق الشبلي، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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، ویمكن القول أن التصمیم واالداءوبناءا على ذلك فقد إمتدت عملیة ضبط الجودة لتشمل
هذه المرحلة إعتمدت على استخدام أسالیب إحصائیة حدیثة لمراقبة الجودة، ووفقا لهذا 
المفهوم فإن ضبط الجودة یعتبر مرحلة متطورة من الفحص فیما یتعلق بتعقید االسالیب 

1وتطور االنظمة المستخدمة.

مرحلة ضمان الجودة.3
شهدت هذه المرحلة تطور أسالیب الرقابة على الجودة مما أدى إلى ظهور مفاهیم حدیثة 

وتعزیز مكانة المؤسسات تؤكد على ضمان الجودة لمالها من تأثیر في تحسین المنتجات 
الجودة و لیس التفتیش عنها، كما فالرقابة على الجودة أحد المفاهیم التي تشیر إلى إرساء 

تشیر إلى مسؤولیة جمیع األقسام و بمشاركة جمیع العاملین ولیست حكرا على قسم الرقابة 
فقط.

إلیه جمیع المنظمات في هذه المرحلة أصبح تحقیق الجودة العالیة للمنتوجات هو ما تسعى 
ي یتمتع بها الصناعیة، فتحقیق الثقة بأن كل شئ صحیح و خال من العیوب، هي المیزة الت

.مبدأ العیوب الصفریة الذي أطلقه و إستخدمه بشكل واسع كروسبيبأسلوب عمل المنظمات 
المشاكل و دفع هذا األسلوب المؤسسات الى تحقیق التنسیق بین العاملین والمدراء في حل 

وضع التحسینات عن طریق برامج مخصصة لهذا الغرض، فضال عن جعل هدف كل فرد 
عامل في المنظمة یتمثل بتحقیق العیب الصفري في العمل عن طریق الصالحیات الممنوحة 

ألفراد داخل المنظمة من جهة لبما یحقق الدعم للعاملین وتشجیعهم بالمكافأت والحوافز
2لعملیة التخطیط للجودة من جهة أخرى.اإلستراتیجیةقیقها لألهداف وتح

إن التطور في مفهوم الجودة یتضمن الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة الذي نتج عنه 
تطور جدید في الجودة اطلق علیه ضمان الجودة لشموله جمیع اإلجراءات المخططة 

الخدمة المؤداة سوف تستوفي السلعة أو العملیة أو ن والمنهجیة الالزمة إلعطاء الثقة بأ
متطلبات الجودة.

.25،ص مرجع سبق ذكرهحمد جودة ، أمحفوظ 1
مأخوذ من الموقع االلكتروني:، إدارة الجودة الشاملةعاصم عبد النبي أحمد البندي، 2

www.ao-academy.org/docs/edarataljodah CONSULTE LE 05.07.2011.pdf
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مرحلة إدارة الجودة الشاملة.4
لى إدارة الجودة الشاملة كنظریة جدیدة لإلدارة فبعد إمن مرحلة ضمان الجودة االنتقالتم 

إنتشار المنتجات الیابانیة في األسواق العالمیة بفضل جودتها العالمیة وأسعارها التنافسیة 
الضغوط التنافسیة ،حیث أصبح من الضروري ازدیادوعولمة المبادالت، ما أدى إلى 

ز قدرتها التنافسیة.من أجل تعزیللمؤسسات التركیز على جودة منتجاتها
على تلبیة حاجات أهداف المنظمة هذه األخیرة التي تعملاهتماممركز الزبونأصبح 

رغباتهم وتطلعاتهم، خاصة مع تطور خصاصالزبائن، و جمع المعلومات الالزمة عن 
، وظهور جمعیات المستهلكین ما جعلهم أكثر تطلبا، فلم یعد السعر هو االتصالوسائل 
مثل اهتمامهوتفضیالته، بل ظهرت جوانب أخرى جلبت لزبوناالختباراتألساسي العامل ا

أنواع جدیدة للحصول على منتجات أمنة و غیر ابتكارالثقة في جودة السلع والخدمات، 
1مضرة بالبیئة.

إدارة الجودة الشاملةو أهمیة : مبادئ نيالمطلب الثا
حولها و إجماال یمكن اختلفواتناول العدید من الباحثین مبادئ إدارة الجودة الشاملة لكن لقد

ى المبادئ التي سوف نتطرق إلیها.القول أن إدارة الجودة الشاملة تستند إل
التركیز على العمیلوال: أ

المبادئ التي تستند إلیها إدارة الجودة الشاملة إذ اجمع الباحثون والمفكرون على یعتبر العمیل أهم
أن العمیل یعتبر المحور األساسي لألنشطة التي تتعلق بالجودة الشاملة. إذ أن جائزة مالكوم 

% من عالمتها الهتمام المنظمة بعمالئها وتحقیق رغباتهم وقد شمل مصطلح 25العالمیة أعطت 
إدارة الجودة الشاملة كال من العمیل الخارجي (المستهلك) والعمیل الداخلي (األفراد العمیل في

هذا المبدأ من الناجحة تعتبر المؤسساتوالكثیر من 2العاملین في الوحدات التنظیمیة للمنظمة).
سة الزبون ملك" فإعتماد إدارة الجودة الشاملة یفرض على المؤس"أهم المبادئ وهذا بترسیخ المقولة

تصمیم منتجاتها وخدماتها على فكرة "إرضاء الزبون".

مذكرة تلمسان، SAAدراسة حالة الوكالة التابعة للمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمینات -تأثیر جودة الخدمة على رضا العمیلجباري فادیة، 1
ویق، ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( تلمسان: جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، تخصص تس

.، منشورة15) ص 2010/2011
.98، ص مرجع سبق ذكرهخضیر كاظم حمود ،2
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رالتحسین المستمثانیا: 
یعتبر التحسین المستمر فلسفة إدارة تهدف إلى العمل على تطویر العملیات واالنشطة المتعلقة 

وفلسفة التحسین المستمر هي أحد الركائز ،والمواد واالفراد وطرق اإلنتاج بشكل مستمرباآلالت
عن ،إلى اإلتقان الكامل لألعمالالشاملة و التي تهدف إلى الوصولالجودة دارةالالمنهجیة 

كما أن جهود التحسین ال یجب أن طریق استمرار التحسین في العملیات اإلنتاجیة للمؤسسة،
1تتوقف ألن هناك دائما فرص للتحسین یجب إستغاللها.

إلتزام اإلدارة العلیاثالثا: 
إلتزام اإلدارة العلیا في إن القرارات المتعلقة بالجودة، تعتبر من القرارات اإلستراتیجیة ولذا فإن

وتطویره وتنشیط حركة القائمین علیه یعد من المهام األساسیة التي تؤدي بال شك لنجاح ،دعمه
إلدارة العلیا یتمثل بالجوانب التالیة:النظام المستهدف ویؤكد أحد الباحثین أن إلتزام ا

.تعزیز ثقافة الجودة
.تعزیز وتطویر إمكانیات الموظفین والعاملین في أدائهم
.توفیر رؤیة استراتیجیة واضحة المعالم للمنظمة وأهدافها

الوقایة من األخطاءرابعا: 
ولیست ،ئیةالعملیة الوقاتنطلق فلسفة إدارة الجودة الشاملة من مبدأ أن الجودة عبارة عن ثمرة 

العملیة التفتیشیة ففي نظریات اإلدارة التقلیدیة نجد أن مراقبة الجودة أو التفتیش على مستوى 
وهذه الطریقة تستنزف الكثیر من الطاقات البشریة ،الخدمات یكون بعد عملیة تقدیم الخدمة

أما في حالة تطبیق،نتاجیةلیة اإلوالموارد المالیة من أجل الكشف عن عیوب أو أخطاء في العم
االنحرافاتمراقبة یص التكالیف و زیادة اإلنتاجیة و إدارة الجودة الشاملة فإن ذلك سیؤدي إلى تقل

2ألعمالهم الیومیة.ایة لدى العاملین أثناء ممارستهمبأنواعها و الحث على تطویر فكرة الوق

والمقاییس الموضوعة ،توفیر وتحدید المعاییركما أن تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة یتطلب 
مع المواصفات ،تحقیق األداء المنسجممنالتي تمكن العاملین في مختلف النشاطات التشغیلیة 

االنحرافاتلذا فإن توفر هذه المعاییر یساعد على تطبیق الرقابة والوقایة من والمعاییر و
.األخطاء التي یمكن أن تحصل أثناء األداءو 
.101،102محفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( السعودیة: إدارة الجودة الشاملة في المدیریة العامة للمیاه بمنطقة الریاض، محمد بن عوض الوادعي، 2

.31)ص2007جامعة الملك سعود، كلیة إدارة األعمال، قسم اإلدارة، 
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على الحقائقاء بنالقرارات تخاذإخامسا: 
الحقائق الواقعیة، سیما وأن ذلك العتمادقرارات الصائبة ال یتحقق إطالقا دون اللجوء التخاذإإن 

دوره توفیر نظام معلومات وهذا یتطلب بمن أكثر األنشطة في تعزیز نجاح إدارة الجودة الشاملة،
إدراك الحقائق من غیرهم في هذا علىحیث أنهم أكثر قدرة ،األفراد العاملین أنفسهماعتمادفاعلة و 

ویتطلب تطبیقه ،المجال، ویمثل هذا المبدأ أحد المكونات التي تركز علیها إدارة الجودة الشاملة
على تقنیات وموارد وتهیئة القنوات الالزمة لتمكین األفراد، وٕایصال ما یمتلكونه مناالعتماد

منها في تحقیق لالستفادةمعلومات تتحدث عن الحقائق إلى حیث یجب أن تصل هذه المعلومات 
العلیا لإلداراتالجودة، وتشكل المعلومات أساسا مهما في فلسفة إدارة الجودة الشاملة، فتوافرها 

1س مدى إمكانیة هذه المنظمات من تطبیق إدارة الجودة الشاملة.كبمختلف أنواعها سیع

مشاركة العاملینسادسا: 
ة في تحسین األداء بشكل مستمر على دافعیة ومهارات قوة العمل لدیها، كما یعتمد نجاح الشرك

و یعتمد نجاح الموظف بشكل متزاید على كسبه فرص تعلم جدیدة و تطبیق مهارات جدیدة، 
م والتدریب، و إیجاد تطویر قوة العمل لدیها من خالل التعلیفياالستثماروتحتاج الشركات إلى 

على المحاضرات، و التدریب داخل العمل، وتدویر االعتمادفرص النمو والتقدم المستمر، ویمكن 
2العمل والدفع بناءا على الكفاءة كوسائل لتدریب وتنمیة القوى العاملة.

إدارة الجودة الشاملةو أهدافأهمیةالمطلب الثالث:
إدارة الجودة الشاملةأوال: أهمیة 

إن االستخدام الهادف إلدارة الجودة الشاملة یؤدي إلى تحقیق العدید من أفاق النجاح على 
3ما یلي:نذكر سبیل العد ال الحصر 

لقد ظهر من خالل استخدام أسلوب إدارة الجودة نحسار شكاوي المستهلكین وتقلیصها:إ.1
ن المنتجات المقدمة وانعكاس ذلك على تخفیض أشاملة تقلیص شكاوي المستهلكین بشال

بدفع شكاوي المستهلكین 1984التكالیف بشكل عام ،حیث ظهر في الشركات األوروبیة عام 

.31مرجع سبق ذكره، صمحمد بن عوض الوادعي،1
أثر تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة على السیاسات التنافسیة في المنشأت الصناعیة" دراسة تطبیقیة على منشأت القطاع باسل فارس قندیل،2

.30)ص 2008مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( غزة: الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة ، قسم إدارة األعمال،الصناعي في قطاع غزة ،
81،78)ص ص 2007،3(عمان :دار المسیرة للنشر ،طإدارة الجودة الشاملةخضیر كاظم حمود ،3
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وبذلك وفرت 1988% عام 0.9% وقد انخفض إلى 14من إجمالي المبیعات ما نسبته 
ملیون دوالر.1.9الشركات ما قیمته 

العملیات النوعیة لشركة كاتر بلر تقلیص التكالیف من حققت لقد تقلیص تكالیف النوعیة :.2
سنوات .7ملیون دوالر خالل 400ملیون دوالر إلى 800

لقد أسهمت األنشطة المتعلقة باستخدام إدارة الجودة الشاملة إلى زیادة زیادة الحصة السوقیة :.3
الحصة السوقیة للمنظمات اإلنتاجیة والخدمیة بشكل كبیر .

ن شركة فلوریدا للقوة واإلضاءة أنهاأتشیر الوثائق الرسمیة إلى ث والشكاوي:تقلیص الحواد.4
حیث فاعلیة 1989عام Demingأول شركة غیر یابانیة حصلت على جائزة دیمنج تعد

األنشطة النوعیة فیما قلصت الخدمات المقدمة للمستهلكین نتیجة الشكاوي من قبلهم من معدل 
كما ساهمت في تقلیص األحداث 1988دقیقة عام 48إلى معدل 1982دقیقة عام 100

وهذا ما یؤكد الدور الذي تلعبه إدارة الجودة الشاملة.1إلى 3للعاملین من 
لقد استخدمت شركة فورد في الوالیات المتحدة المبیعات وزیادة رضا المستهلكین :تقلیص.5

وقد حققت تخفیض في شحن األجزاء المطلوبة 1979األمریكیة إدارة الجودة الشاملة منذ عام 
1992وحدة عام 1500ثم إلى 1989وحدة عام 2000والى 1984وحدة عام 2750من 

یا قدرة االستخدام األمثل إلدارة الجودة الشاملة على تحقیق وهكذا یتضح من خالل ذلك علم
األهداف الفاعلة لألنشطة اإلنتاجیة.

وقد 1988منذ عام Cirobankلقد تم استخدام إدارة الجودة الشاملة من قبل زیادة الكفاءة: .6
مشروع خالل السنة األولى من التطبیق.28تم من خالل ذلك تحسین 

تشیر التقاریر التي أكدتها شركة رباح المحققة والحصة السوقیة:زیادة اإلنتاجیة واأل .7
Hewleett Packardاإلنتاجیة ارتفعت 244المحققة لها زادت بمقدار األرباحن أب %

% وانخفاض 36%وقد حققت بالوقت ذاته انخفاض في المخزون السلعي بنسبة 120بمقدار 
%.79یب والفشل بنسبة % وانخفاض نسب المع42في تكالیف التصنیع بنسبة 

لقد تحققت في شركة تحقیق وفرات متعددة في مجال االتصاالت والمشاركة الفاعلة:.8
pirellireckanملیون من خالل التحسینات التي حققت سبل 11وفرات مالیة قدرت بـ

االتصاالت والتعاون الهادف الذي حققته أسالیب إدارة الجودة الشاملة كذلك تخفیض دوران 
%.5إلى 20العمل من 
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ثانیا: أهداف إدارة الجودة الشاملة
في تحقیقها و التي یجب علیها إلدارة الجودة الشاملة عدد من األهداف التي ترغب إدارة الشركة

الصحیح وتنفیذها في الوقت المناسب، وعلى إدارة االتجاهمعرفة كیفیة إدارة هذه األهداف في 
الشركة اإلهتمام بالموازنة بین أهداف إدارة الجودة الشاملة وفق معیار األهمیة النسبیة والعمل على 

عالج أوجه الغموض في الشركة. 
1:اآلتياف إدارة الجودة الشاملة وفقا یمكن تحدید أهم أهد

تحدید الحاجات والمتطلبات الحقیقیة للزبائن والمستهلكین والعمل على تلبیة حاجاتهم من خالل .1
تقدیم سلع وخدمات مطابقة للمواصفات وتطویرها حسب حاجاتهم ورغباتهم.

تحقیق الرضا لكل من الزبائن والموظفین والمدیرین على حد سواء..2
تلبیتها لجذب المزید من الزبائن والمحافظة على علىع حاجات الزبون مستقبال والعمل توق.3

المحلیین منهم.
ضمان التحسین المستمر والشامل لكل نشاطات المؤسسة ووظائفها وزیادة قدرتها على التطور..4
تمكین المؤسسة من تحقیق میزة تنافسیة في األسواق العالمیة في ظل التنافسیة الحادة..5
زیادة ربحیة المؤسسة عن طریق زیادة حصتها السوقیة الناتجة عن الكفاءة اإلنتاجیة بتخفیض .6

التكلفة وتحسین الجودة في نفس الوقت.
تشجیع فكرة العمل الجماعي بالمؤسسة..7
.ودة لتحسین مجاالت العمل المشتركتخاذ القرارات المتعلقة بالجإمنح حق .8
صادیة واالجتماعیة بما یخدم تحقیق الجودة المطلوبة.التكیف مع التغیرات التقنیة االقت.9

.10خضیر كاظم حمود، مرجع سبق ذكره ص1
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ومعوقاتهامتطلبات تطبیق إدارة الجودة الشاملةالمبحث الثاني:
إن تطبیق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة یستلزم بعض المتطلبات التي تسبق البدء 

السعي نحو ثمفي المؤسسة حتى یمكن إعداد العاملین على قبول الفكرة ومن نظامبتطبیق هذا ال
تحقیقها وحصر نتائجها المرغوبة. 

تطبیق إدارة الجودة الشاملةالمطلب األول: متطلبات 
:كرلمطلوبة للتطبیق نذومن هذه المتطلبات الرئیسیة ا

الشاملةالعلیا لبرنامج إدارة الجودة دعم وتأیید اإلدارةاوال: 
دعمه بإن القرارات المتعلقة بالجودة تعتبر من القرارات اإلستراتیجیة ولذا فإن إلتزام اإلدارة العلیا 

وتطویره، وتنشیط حركة القائمین علیه یعد من المهام األساسیة التي تؤدي إلى نجاح النظام 
.المستهدف

المناخ التنظیميثانیا: 
المالئم یحقق إلدارة الجودة الشاملة نجاحا ملحوظا، حیث أن المناخ إن توفیر المناخ التنظیمي 

التنظیمي یعني قیام اإلدارة العلیا منذ البدایة بإعداد وتهیئة العاملین بالمؤسسة على مختلف 
عدادا نفسیا لقبول وتبني مفاهیم إدارة الجودة الشاملة، حیث یبرز ذلك في تنشیط مستویاتهم إ

اومتهم للتغییر، وكذلك یوفر السبل الكفیلة بتوفیر الموارد والتسهیالت أدائهم، ویقلل من مق
1المطلوبة لنجاح تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة.

ّعـال للمورد البشـري بالمـؤسسـةالتسییر الفثالثا: 
األمر إّن المورد البشري یعتبر من أهّم العنـاصر التي تضمن استمـرار نجـاح إدارة الجـودة الشاملـة، 

یـر الفّعـال له في جمیـع یالذي یستوجب أن یكون محـّل عنایـة و اهتمـام، و یتّم ذلك من خالل التس
النواحي الخـاصة به بدء من وضع نظـام اإلختیـار و التعیین، و شغـل الوظـائف، و تقییم األداء، و 

هاًء بالمشاركة و التعـاون و بـرامج التدریب، و أسلوب التحفیز المستمّر، و بناء فرق العمل، و انت
2التمكین، و التي تعتبر من أهـّم الـوسائل لكسب ثقة و والء الفـرد داخل المؤسسة.

.103خضیر كاظم حمود، مرجع سبق ذكره، ص 1
.48) ص 1996(القاهرة: دار الكتب، المنهج العلمي لتطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربیةزین الدین فرید عبد الفتاح،  2
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لمعلـومـات و التغـذیـة العكسیـةنظـام اثالثا: 
ي تقتضیها إدارة الجـودة تالـركائـز المهّمة و األساسیة الیعتبر توفـّر نظـام المعـلومات من 

نجاح المؤسسة سیما و أّن توفیر قمن أكثر العوامل الهـادفة لتحقیحیث یعتبر ذلكالشاملـة، 
المقـاییس و المعاییر الهـاّمة للجودة ذات أثـر بـالغ في تحقیق األهداف، إذ أّن اتخـاذ القرارات 

بها الّنجـاح الصائبة یرتبط بشكل وثیق بتوفیر البیانـات و المعلومـات الصحیحة التي یتطلّ 
ستمراریة التحسین و التطّور یقترن بشكل فّعـال بالتدفـق المعلـوماتي.إمستهدف، كما أّن ال

كمـا تسمح التغذیـة العكسیة لمبـادئ الجـودة الشاملـة بأن تنجح و تزدهر، و من ثّم فإّن النجـاح في 
ي تسهم في زیـادة الحصول على التغذیة العكسیة في الـوقت المـالئم یعـّد من العـوامل األساسیة الت

1فرص النجاح.

فرق العملرابعا: 
ة إذ تعد فرق العمل وسیلة مهمة إن العمل الجماعي هو أحد متطلبات نجاح إدارة الجودة الشامل

ندماج العاملین والسبب في ذلك یكمن في القول' إنك مهما تكن كبیرا أو متمكنا في التنظیم فإن إل
فردیتك، وٕانما في نجاح المنظمة كونها كیانا واحدا وشامال، كما أن كناتك ال تتجسد في عظمتك وم

كما لو كنت عاطال عن العمل.فشلها
فطبیعة عمل الفریق ینصب كونه مجموعة من األفراد تكون مهارتهم متممة بعضها لبعضها و 

م.ملتزمین بالهدف العام وموجهین أداهم نحو الغایة والمدخل الذي یلزمهم بمحاسبة أنفسه
جعل باإلمكان التغلب على مشكالت بالغة التعقید فضال على أنها تسمح بجمع تإن فرق العمل

2قدرات متباینة سواء من ناحیة التخصص العلمي أو الموضع الجغرافي في مشروع واحد.

االستراتیجيتماد عملیات التخطیط إعخامسا: 
یؤدي التخطیط سواءا على المدى القصیر أو المتوسط أو الطویل للجودة دورا بارزا في تطبیق 

لها في ونجاح منهجیة إدارة الجودة الشاملة، فهو دعامة أساسایة في هذه المنهجیة ومعین
للصدفة أو الحظ إذ أن ئالجودة الشاملة تقوم على مبدأ ال یترك شالتصدي للمستقبل، فإدارة

طة شاملة تعتمد على رؤیة و رسالة و اهداف واسعة سیمكن من صیاغة اإلستراتیجیة وضع خ
بإعتماد معمق للبیئة الداخلیة والخارجیةتسهل وضع السیاسات والبرامج في ضوء تحلیل ومن ثم 

.59) ص 1996مصر: مركز الخبرات المهنیة لإلدارة،إدارة الجودة الشاملة (جابلونسكي جوزیف، ترجمة النعماني عبد القتاح،1
.42) ص 2005العلمیة، عمان: دار الیازوري،( إدارة الجودة الشاملة،محمد عبد الوهاب العزاوي2
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ة الداخلیة والفرص والتهدیدات في البیئة الخارجیة لغرض ئتحلیل نقاط القوة والضعف في البی
ر قابلیة دعم المیزة التنافسیة للمؤسسة وتنتهج إدارة الجودة لشاملة بالشكل الذي یوفع الخطط اوض

الشاملة إستراتیجیة مواجهة المستقبل والتصدي له بفاعلیة والحد من مفاجأته فال مجال للصدفة 
، من خالل تخطیط إستراتیجي متكامل أي و یخطط له بإحكاملدیها فكل شئ یجب أن یدرس

1طویلة ، المتوسطة والقصیرة األجل.على الخطط ال

التعلیم والتدریبسادسا: 
دارة الجودة الشاملة و سبب ذلك ان هذه إساسیا في فلسفة أوتثقیفهم جانبا یشكل تدریب العاملین 

الفلسفة تستند الى عملیة التحسین المستمر للسلع لمواكبة حاجات الزبون المتغیرة باستمرار، وكلما 
كانت برامج التدریب الخاصة بالجودة الشاملة تشمل جمیع العاملین في الشركة و تتضمن تقنیات 

یرها، نجحت االدارة في عملیة التطبیق الدارة احصائیة و عملیة تساهم في قیاس الجودة وتطو 
2الجودة الشاملة. 

هیل العاملین بالمهارات السلوكیة الالزمة لقیامهم بالواجبات التي أوتتضمن عملیة التدریب ت
مان في لى تحقیق األإباإلضافةت، نفسهم لیتمكنوا من صنع القراراأیكلفون بها، وتعزیز ثقتهم ب

اجل تنفیذ هذه البرامج بشكل جید البد من توفیر الموارد البشریة و المالیة و عملیة التطبیق، ومن 
المادیة الالزمة لذلك.

إعادة تشكیل ثقافة المؤسسةسابعا: 
قبول أنحیث، إن إدخال أي مبدأ جدید في المؤسسة یتطلب إعادة تشكیل لثقافة تلك المؤسسة

في المؤسسة. إن ثقافة الجودة تختلف ظفینالمو أو رفض أي مبدأ یعتمد على ثقافة و معتقدات 
إختالفا جذریا عن الثقافة اإلداریة التقلیدیة بالتالي یلزم إیجاد هذه الثقافة المالئمة لتطبیق مفهوم 
إدارة الجودة الشاملة و ذلك بتغییر األسالیب اإلداریة، وعلى العموم یجب تهیئة البیئة المالئمة 

3جدیدة.من ثقافات لتطبیق هذا المفهوم الجدید بما فیه

مذكرة ضمن ،-دراسة میدانیة علىة عینة من البنوك العاملة في الیمن–مدى إمكانیة تطبیق أنوذج إدارة الجودةة الشاملة عدل صالح محمد خلیفة، 1
.44) ص 2008متطلبات نیل شهادة الماجستیر( الیمن: جامعة عدن، كلیة العلوم اإلداریة، قسم إدارة األعمال، 

(مصر مدى تطبیق ركائز ادارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعیة الصغیرة في دولة قطر ،المجلة العربیة لالداء مد المري ،مؤید سعید السالم، مح2
.65، ص )2005،یونیو 1،العدد 25،القاهرة :مجلة نصف سنویة محكمة متخصصة في التنمیة االداریة واالجتماعیة  ذات العالقة ،المجلد 

مذكرة ضمن متطلبات نیل ع تطبیق أبعاد إدارة الجودة الشملة في ظل الثقافة التنظیمیة السادة في البنوك العاملة في قطاع غزة، واقمنال طه بركات، 3
.31) ص 2007شهادة الماجستیر( غزة: الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال، 



اسیات حول إدارة الجودة الشاملةأسالفصل االول: 

23

المطلب الثاني: معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة
یرى خبراء اإلدارة أن تطبیق إدارة الجودة الشاملة تعترضه بعض المعوقات التي یمكن إیجازها 

1فیما یلي:

الشاملة لدى الرؤوساء والمرؤوسینإدارة الجودة قصور ثقافة.1
میة أم إنتاجیة الجودة الشاملة في أي منظمة أو مؤسسة سواء كانت خدنجاح إدارة و یحتاج إنتشار

و عناصر إدارة من الشروط، لعل أهمها إلمام الرؤوساء والمرؤوسین بأسس إلى توافر العدید
األخرین، فالنجاح الجودة الشاملة ومراحل تطبیقها ومؤشرات قیاسها، وكذا اإلستفادة من تجارب 

اإلداریة یتحقق من خالل اإلصرار و المثابرة في التطبیق وفقا لظروف كل لهذه الفلسفة الحقیقي 
مؤسسة حیث أن متطلبات ومقاییس النجاح لهذه الفلسفة تختلف من مؤسسة إلى أخرى لذلك 
یصعب تحقیق النجاح دون تفهم كامل لمعنى الجودة الشاملة و أهدافها ومسؤولیاتها لكل من یعمل 

یق أهدافها.في المؤسسة ویشارك في تحق
الردیئة بینه وبین المرؤوسینواالتصاالتفقدان الثقة بالمدیر .2

التقلیدیة والحدیثة على أهمیة القیادة و أثرها في تطویر العملیة اإلداریة، تؤكد األبحاث والدراسات 
اري هي التغییر إلى األفضل األساس في صرح الجودة، فالجودة من المنظور اإلدفهي حجر 

، إیمانا راسخا بالمفهوم الواسع والعمیق إلدارة الجودةدائما، و ذلك یتطلب قیادة خالقة محفزة تؤمن 
ة مناخ العمل وٕاعداد المرؤوسین وعلى العكس من ذلك فمركز ئوتعمل على تحقیقها من خالل تهی

ى قطع اإلتصاالت بینهم وبین اإلدارة فتكون اإلدارة وعدم اإلقتناع بالدور الفعال للعاملین یؤدي إل
اإلتصاالت في إتجاه واحد من أعلى إلى أسفل في صورة أوامر بدون اإلهتمام باألثر العكسي لهذه 

األوامر مما یؤدي إلى فقدان الثقة بین الرئیس و المرؤوسین.
تعجل النتائج بدون التخطیط السلیم لتحقیق الجودة الشاملة.3

ملموسة في التطبیق الهة الجودة الشاملة بعضا من الوقت حتى تظهر نتائجدار إیتطلب مدخل 
وفي بعض االحیان یتكون مردود سریع من وقت بدایة تطبیقها اال ان ذلك لیس هو العملي،

القاعدة ،بحیث ان من المبادئ الرئیسیة ان تقوم القیادة بمؤازرة ومساندة روح التطویر والتحسین 
لدى جمیع العاملین بالمنظمة من اجل تحقیق التمییز التنافسي من خالل خطة مدروسة وهذه 

المؤتمر العربي األول، الجامعات العربیة التحدیات و األفاق المستقبلیة( المملكة المغربیة: إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم، صالح علیمات، 1
.11،12ص ) ص 2007دیسمبر 9-13



اسیات حول إدارة الجودة الشاملةأسالفصل االول: 

24

ن ال أكن غرسها وتغییر ثقافة المؤسسة لتتفاعل معها في وقت قصیر ،وعلیه یجب المبادئ ال یم
.تتعجلهان الأتعتمد على النتائج التي ال تظهر في المدى القصیر و 

الموارد البشریةألهمیةر الكافي عدم التقدی.4
همیة ألى الحد الذي یغلبها على إ)لوجیا (االجهزة والمعدات الحدیثةینادي البعض باهمیة التكنو 

وتحقق مزایا غیر محدودة ومطلقة للمؤسسة التي نها حققت أمستندا في ذلك ب،الموارد البشریة
وبالرغم من اعترافنا وتقدیرنا للدور الذي تلعبه التكنولوجیا سارت في طریق تحدیث التكنولوجیا ،

ف ضین الموارد البشریة هي التي تأابتة هي ن قناعتنا الثأال إفي تحقیق مزایا كثیرة للمنظمات ،
ستیعابها وهذا إفالتكنولوجیا متوافرة ویمكن الحصول علیها ولكن العبرة بالقدرة على ،القیمة علیها

تي إال من خالل تنمیة وتطویر الموارد البشریة القادرة على حسن استخدامها وتسخیرها ألن ی
لتحقیق اهداف استخدامها.

ات عن اإلنجازات المحققةفر معلومعدم توا.5
تعتبر عملیة القیاس من األمور الحیویة في عملیة تحسین المستمر لألداء فمن خاللها یمكن 
تحدید مستوى األداء المالي، ومن ثم التفكیر في التحسین ومن ناحیة أخرى فإن توفیر معلومات 

واالعالم عنها یساعد على تحقیق ،عن حجم اإلنجازات المحققة و وصفها أمام كافة العاملین
اعتزازبالخطة وهذا بدوره یؤدي إلى االلتزامنجاحات وٕانجازات في المستقبل وتحقیق المزید من 

عقولهم مما یؤدي إلى المزید من من صنع أیدیهم و ألنهالعاملین بما یحقق لهم ویشعرهم بالفخر 
دفعهم إلى التحسین في العمل.الحماس وی

أخرى نذكر منها:و توجد معوقات
موضوع الجودة الشاملةداثةح.
عدم توفر الكفاءات البشریة المؤهلة في هذا المجال.
.تخصیص مبالغ غیر كافیة لتطبیق إدارة الجودة الشاملة
 إتباع األسلوب الدیكتاتوري أو األوتوقراطي في اإلدارة وتشدد المدیرین في تفویض

صالحیتهم.
 اإلحصائیة لضبط الجودة.عدم اإللمام باألسالیب
 الفعل.التحدث عن إدارة الجودة الشاملة نظریا فقط وعدم إدخالها موضع التنفیذ و
 والتناغم بین أعضاء فریق العمل و بین فرق العمل ببعضها.االنسجامعدم وجود
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المطلب الثالث: مراحل تطبیق إدارة الجودة الشاملة
الستكمالتحتاج إلى وقت طویل بل تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة ال یعتبر عملیة سهلة، إن

مراحلها حیث أن إلدارة الجودة الشاملة منهجیة علمیة متطورة ترتبط بكافة نشاطات المنظمة 
ل تطبیق عمیل، ویمكن تلخیص مراحللن جودة المنتج من أجل إرضاء واسع وتهدف إلى تحسی

:التالیةمراحلالفيدة الشاملة إدارة الجو 
وال: مرحلة اإلعدادأ

فلسفةتطبیق و تتعلق المرحلة األولى باإلعداد وتجهیز األجواء بالمنظمة و إعدادها لبدء استقبال 
منهجیة إدارة الجودة الشاملة، تبرز مشاكل عدیدة تتطلب قرار إتباعاتخاذالجودة الشاملة، فبعد 

، وتتضمن مرحلة 1من اإلدارة دراستها وحلها من أجل تنقیة األجواء لتنفیذ المراحل الالحقة
لنشاطات التالیة:القیام بلاإلعداد 

قرار تطبیق منهجیة الجودة الشاملة من قبل اإلدارة العلیا .اتخاذ.1
ا بالجودة الشاملة بإجراء التحسینات المستمرة .اإلدارة العلیالتزام.2
على العاملین االعتمادبمستشار خارجي في إدارة الجودة الشاملة أو االستعانةقرار اتخاذ.3

بالمنظمة في هذا المجال.
تشكیل مجلس الجودة والذي ینبغي أن یضم أعضاء من اإلدارة العلیا بغیة زیادة فاعلیة .4

المبذول.قراراته ودعما للمجهود 
إیجاد ثقافة تؤید التغییر وتعزز مفهوم الجودة. .5
بناء فرق العمل من أقسام ودوائر مختلفة للعمل على تحقیق أهداف مشتركة مع إعطاء .6

ت الالزمة ألداء أعمالها بكفاءة.الفرق الصالحیا
إعداد وتنفیذ برامج تدریبیة للجودة موجهة لإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة..7
قیاس الرضا الوظیفي ورضا العمالء و إجراء القیاسات األولیة في هذا وضع أسس .8

المجال.

ت نیل شهادة الدكتوراه ( المملكة المتحدة: الجامعة ضمن متطلباأطروحة ، إدارة الجودة ودورها في بناء الشركاتعبد العزیز عبد العال زكي عبد العال، 1
.9) ص 2010االفتراضیة الدولیة، قسم التعلم عن بعد، ماي 
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ثانیا: مرحلة التخطیط
المعلومات التي یتم جمعها خالل استخدامتأتي مرحلة التخطیط بعد مرحلة اإلعداد حیث یتم 

PDCAدیمنج المعروفة  دائرة استخداممرحلة اإلعداد في عملیة التخطیط لمنهجیة التنفیذ، ویتم 
خطط، قرر، نفذ، راجع، في التخطط لمنهجیة التنفیذ، وتبدأ هذه المرحلة بإرساء حجر األساس 
لعملیة تغییر المنظمة حیث یقوم األفراد الذین یشكلون مجلس الجودة أو قسم الجودة بالمنظمة 

1التخطیط الدقیق.بإستخدام البیانات التي تم تطویرها خالل مرحلة اإلعداد لتبدأ مرحلة 

وتتضمن مرحلة التخطیط القیام بعدة نشاطات أهمها:
تحلیل البیئة الداخلیة بما فیها عناصر القوة ومواطن الضعف..1
لها االستعدادتحلیل البیئة الخارجیة سواء الفرص المتاحة أو التهدیدات المتوقعة بهدف .2

مستقبال.
التي الرئیسیةوضع رسالة المنظمة من خالل تحدید سبب وجود المنظمة أي النشاطات .3

تؤدیها و األسواق المستهدفة.
إلى باإلضافةبعیدة المدى لتكون متوافقة مع رسالة الشركة االستراتیجیةوضع األهداف .4

وضع الخطط الكفیلة بالوصول إلى  هذه األهداف. 
ال عن كافة النشاطات المتعلقة بإدارة ؤو لیكون مسمنظمة مدیر قسم الجودة في الاختیار.5

الجودة.
تنفیذ برامج تدریبیة لفرق العمل المختلفة في موضوعات الجودة طبقا لطبیعة العمل و .6

العملیات بالمنظمة.
دراسة توقعات العمالء و متطلباتهم فیما یتعلق بخصائص الجودة..7
التالیة مع األخذ بعین اإلعتبار الموارد المادیة تصمیم خطط التنفیذ المتعلقة بالمرحلة .8

والبشریة المتاحة بالمنظمة.
ثالثا: مرحلة التنفیذ

تختص هذه المرحلة بالتطبیق الفعلي إلدارة الجودة الشاملة ومعالجة المشاكل و اوجه القصور 
و تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالیة:، 2التي أفرزتها المرحلة السابقة

.10عبد العزیز عبد العال زكي عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 1
.194) ص 2006( األردن: دار الشروق، إدارة الجودة في الخدماتقاسم نایف علوان المحیاوي، 2
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مل فریق إدارة الجودة الشاملة.تفعیل ع.1
تحدید المسؤولیات وتعریف جمیع العاملین بدورهم في عملیة التغییر .2
ب تطبیق إدارة الجودة الشاملة، وتحقیق التقدم في عقة المراجعة الدوریة للجهود المبذول.3

التطبیق والمشاكل التي تواجهه وما یمكن اإلستفادة منه من التجارب المماثلة.
مرحلة الرقابة والتقویمرابعا:

یتم في هذه المرحلة بناء أنظمة الرقابة في إدارة الجودة الشاملة، طبقا لطبیعة  النشاط أو تحدید 
األسالیب الرقابیة التي سیتم إستخدامها في قیاس األداء، تحدید مدى نجاح تطبیق منهجیة إدارة 

من خالل القیام ببعض األنشطة التالیة:1الجودة الشاملة،
قیام المؤسسة بعملیة التقویم الذاتي عن طریق العاملین بها أو اإلستعانة بخبرات خارجیة .1

في هذا المجال.
ة المؤسسة ت العمالء بالتركیز على مدى تلبیكسیة من مسوحااإلعتماد على التغذیة الع.2

لمتطلبات، وٕاحتیاجات عمالئها.
اإلحصائیة في الرقابة، تدریب العاملین على إستخدام أسالیب الرقابة، وخاصة األسالیب .3

وٕاكتشاف اإلنحرافات وتحلیلها.
توفر البساطة وقلة التكلفة وقدرة النظام على التطبیق وٕاكتشاف األخطاء..4

خامسا: المرحلة المتقدمة
تمثل هذه المرحلة القدرة أو القابلیة التي تستطیع معها المنظمة التطبیق الكامل لنظام الجودة 

ال یحتذى به أو قدوة ومرجعیة في التطبیق االشاملة بحیث أن هذه المنظمة یمكن أن تكون مث
نجاح غالبا ما یتم من قبل المنظمات األخرى متابعة سبل وطرق هإذ أن،لنظام الجودة الشاملة

هذه المنظمة ومتابعة تجاربها في بناء النظام النوعي الشامل ألنشطتها بحیث أنها تصبح نموذجا 
2أو للتطبیق من قبل المنظمات األخرى.

.11عبد العزیز عبد العال زكي عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 1
.240) ص 20072(عمان :دار المسیرة ، ، طإدارة الجودة وخدمة العمالءخضیر كاضم حمود ،2
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عالقة إدارة الجودة الشاملة باإلیزوالمبحث الثالث:
ISOتعتبر المواصفات الدولیة ألنظمة إدارة الجودة  من بین أهم المفاتیح الفعالة في 9000

مجال إدارة المؤسسات في العصر الحدیث، نظرا لكونها تحدد الشروط الالزمة إلقامة نظام جودة 
فعال، ومقبول عالمیا في أیة منظمة مهما كانت صغیرة، وقد بینت الدراسات واألبحاث أهمیة 

ISOتطبیق مواصفات  ى ماهیة هذا النظام و ، وسنحاول في هذا المبحث التعرف عل9000
بینه وبین إدارة الجودة الشاملة.واالختالفأهمیته 

ISOنظام إدارة الجودةالمطلب األول: ماهیة 9000
ISOمفهوم نظام إدارة الجودة أوال: 9000

تعریفها.1
تعني التساوي وقد اشتقت من الحروف الثالثة (isos )إلى كلمة إغریقیةisoیرجع مصطلح االیزو

International-األولى السم المنظمة الدولیة للمعاییر standardization organization
وهي الهیئة الدولیة المعنیة بإصدار المواصفات.

یمكن تعریف سلسلة الISO9000 على أنها: "سلسلة من المواصفات المكتوبة أصدرتها
ة المطلوب توافرها في نظام الجودة یقییس، تحدد وتصف العناصر الرئیسالمنظمة الدولیة للت

للتأكد من أن منتجاتها تتوافق مع أو تفوق حاجات و الذي یجب أن تتبناه إدارة المؤسسة 
1رغبات العمالء وتوقعاتهم". 

 نظام الذي تتطابق فیه جمیع المتطلبات الوتعرف على أنها:" مجموعة مواصفات تحكم توثیق
2و بما یتالءم مع طبیعة المؤسسة".

كما تم تعریف نظام إدارة الجودة اإلیزوISO9000 بأنه" وصف لسلوك إنساني یشترط إتباع
تجاه الطریق طرق محددة في اإلدارة واإلنتاج، و مراعاة شروط تتطلب طرق اإلنتاج

3والتصرفات لتؤكد أن اإلنتاج على درجة جودة محددة مسبقا"

( مصر: اإلشعاع الفنیة للطباعة والنشرو 10011و 9000إقتصادیات جودة المنتج بین إدارة الجودة الشاملة واالیزو سمیر محمد عبد العزیز، 1
.119) ص 2000التوزیع، 

.190قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
.31) ص 1999(القاهرة: دار السالم للنشر والتوزیع، و تطبیقاتهISO9000المرشد إلى طریق حیدر محمد أمین الطرابیشي، 3
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 المنظمة الدولیة للتقییس ال منحها تكما یعرف على أنه:" شهادةISO للمؤسسات التي تتوفر
1على مجموعة من المقاییس والمعاییر في نظام جودتها والتي تفرضها هذه المؤسسة"

ISO9000نشأة نظام إدارة الجودة .2
دولة في لندن عام 25تأسست المنظمة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة بعد لقاء ضم وفود 

، وتضم حالیا 2وتتخذ من جنیف (سویسرا ) مقرا لها23/02/1947وباشرت عملها في 1946
أكثر من مائة دولة في عضویتها تهتم هذه المنظمة بتوحید المواصفات والمقاییس في العالم حیث 
أن المنظمة تصدر المواصفات والمعاییر التي یتم اعتمادها في مختلف أنحاء العالم وفي شتى 

.                                                                           3والكهرباءاتینباإللكترو صنوف الصناعة والتجارة والخدمات باستثناء المواصفات التي تتعلق 
إن المنظمة الدولیة للمعاییر تنشط بوجود مجموعة من المنظمات الوطنیة للمعاییر والتي تعتبر 

institutالوسیط بین المنظمات ومنظمة االیزو فمثال في الجزائر نجد المعهد الجزائري للمعاییر 
algérien 4de normalisation)l'IA NOR.(

حول برامج إدارة الجودة Q -MIL-9858ظهرت المواصفة العسكریة األمریكیة 1959في عام
) وفي عام AQAPلضمان الجودة (NATOصدور منشورات الحلفاء 1968أعقبها عام 

وتشكل نسخة بریطانیة DEF-8-STAN-5، أصدرت وزارة الدفاع البریطانیة العسكریة 1970
مجلوبة عن مواصفة الحلف المشار إلیه.

لتصبح BSI)تم تطویر هذه المواصفة من قبل معهد التقییس البریطاني (1972وفي عام 
اصدر 1979صالحة للتطبیق والتنفیذ في الجوانب العسكریة والمدنیة على حد سواء و  في عام 

على ثالثة أجزاء لألغراض التعاقدیة، 5750BSة رقم المعهد البریطاني للتقییس المواصف
وتضمنت المواصفة شروط تسجیل الشركات طبقا للمواصفة وتطویر نظام العتماد الجهات 
المانحة لشهادات التسجیل، وبذلك تكون الحكومة البریطانیة قد وضعت األساس لما یطلق علیه 

.CERTIFICATIONوجهات التسجیل ACCREDITIONجهات االعتماد 

.63) ص 2001( عمان: دار وائل للنشر، الكاملة إلدارة الجودة الشاملةالمنهجیة عمر وصفي عقیلي، 1
.113، مرجع سبق ذكره ص حمید عبد النبي الطائي2
.107مرجع سبق ذكره ص إدارة الجودة وخدمة العمالءخضیر كاضم حمود ،3
مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر ( الجزائر: جامعة مكانة تسییر الموارد البشریة ضمن معاییر االیزو وٕادارة الجودة الشاملة، ، موزاوي سامیة4

.29) ص 2004الجزائر، العلوم االقتصادیة ،
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ومع تعاظم حركة التجارة والتوسع في ابتكار منتجات جدیدة ولضمان حقوق المتعاقدین سعت 
إلى إیجاد مواصفات دولیة تتعلق بالجودة للشركات والمنظمات والهیئات اإلنتاجیة isoمنظمة

والخدمیة لتكون الحكم في الصفقات التجاریة.
قامت منظمة االیزو بتشكیل BSI)د البریطاني للتقییس  (وبدعم وزارة المعه1984ففي عام 
دولة مهمتها إصدار مواصفة خاصة بالجودة.26بعضویة TC/iso/176اللجنة الفنیة 

نظم إدارة وتوكید الجودة كمواصفة 9000isoتم إصدار سلسلة المواصفات 1987وفي عام 
.BS.5750، والمواصفة البریطانیة دولیة والتي حملت بصمات المواصفة العسكریة األمریكیة

إن المنظمة الدولیة للمعاییر تنشط بوجود مجموعة من المنظمات الوطنیة للمعاییر والتي تعتبر 
institutالوسیط بین المنظمات ومنظمة االیزو فمثال في الجزائر نجد المعهد الجزائري للمعاییر 

algérien 1de normalisation)l'IA NOR.(
وٕادخال التعدیالت الالزمة 9000isoقامت المنظمة الدولیة لمعاییر بمراجعة 1994وفي عام 

2وبواقع مرة كل سبع سنوات.2000علیها على أن یتم مراجعة هذه المواصفة عام 

ISO9000ثانیا: أهمیة ومبادئ نظام إدارة الجودة 
ISO9000نظام إدارة الجودة أهمیة.1

تكمن أهمیة الحصول على شهادة اإلیزو في أنها وسیلة لتحقیق الجودة الشاملة التي تعتبر لغة 
:العصر ومفتاح النجاح والوصول إلى قلب المستهلك ویمكن القول أن أهمیة اإلیزو تتمثل في

 ومساعدتها سسة لدى المستهلكزیادة القدرة التنافسیة للمؤسسة عن طریق تحسین صورة المؤ
.متطلبات منظمة التجارة العالمیةرح منتجاتها في األسواق العالمیة ومواءمتها لطعلى 

الوثائق التي تمثل الدلیل اإلرشادي لإلرشاد لإلجراءات توفیر وتطویر مجموعة متكاملة من
والمعطیات اإلداریة والفنیة والمساهمة في تحقیق أداء جمیع العملیات بصورة أفضل.

ئدة من ة والكفایة المطلوبة وتقلیل الفاأداء المؤسسة وتحقیق الكفاءالمساعدة في رفع مستوى
أو المسترجعات األمر الذي یساهم في خفض العملیات اإلنتاجیة من خالل تقلیل العیوب 

من قبل المؤسسات .أسعار السلع والخدمات المعروضة 
.تحسین مستوى العالقة مع العمالء

29موزاوي سامیة ، مرجع سبق ذكره ص 1
117، 116حمید عبد النبي الطائي، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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 روح المعنویة لدیهم، وتشجیعهم على المساهمة في رفع التمكین المؤسسة من العمل على
الي الوصول إلى أفضل مستوى یحافظ عملیات المراجعة الدوریة الداخلیة للنظام المطبق، وبالت

على الشهادة الممنوحة لهم، فضال عن إطمئنانهم بأنهم یعملون من خالل نظام موثق بعیدا 
عن العمل التقلیدي اإلجتماعي.

المستمر.یرها بسبب إهتمام نظام إدارة الجودة بالمراجعة والتقییم بات الجودة وتطو ث
 مساعدة المؤسسة على تحقیق أهدافها الربحیة بسبب الحد من تكلفة اإلنتاج وتقلیل نسبة التالف

والمعیب و زیادة المبیعات 
ISO9000نظام إدارة الجودة مبادئ.2

1یمكن إجمالها فیما یلي:على مجموعة من المبادئISO9000إدارة الجودة یقوم نظام

ته االتنظیم: تتطلب مواصفات ضمان الجودة من المؤسسة تحدید مسؤولیات كل فرد وصالحی
والتدخالت التنظیمیة بینه وبین األخرین، بحیث تضمن دوما إنجاز األعمال بشكل صحیح.

 وتعلیمات العمل أي توثیق كیفیة القیام توثیق النظام: یشمل إعداد دلیل الجودة واإلجراءات
بجمیع أنشطة العمل التي تؤثر على الجودة في المؤسسة .

 ضبط وثائق نظام الجودة:یشمل ذلك ضبط تطویر هذه الوثائق، ومراجعتها، والمصادقة علیها
الفة لما هو معتمد.طة أو االعمال بطرق مخو إصدارها وتعدیلها، تجنبا للقیام باألنش

ظ بسجالت الجودة: یهدف إلى تمكین المؤسسة من تتبع ما حدث في حال ظهور أي االحتفا
مشكلة و إظهار أنه قد تم إتباع االجراءات، وتعلیمات العمل، كما یجب للجهات الخارجیة ( 

قین الداخلیین).طابقة)، وللجهات الداخلیة (المدقالعمالء، أو الهیئة المانحة لشهادات الم
ها نظام الجودة (التنسیق الدوري)، ویشمل التحقق من نشطة التي یشملالتحقق من تنفیذ األ

من مطابقته للتأكدالتصمیم والمصادقة علیه، وفحص المنتج أثناء عملیات التصنیع 
تدقیق نظام الجودة للتأكد من أنه یعمل كما یجب. ومراجعة االدارة لهذا بللمواصفات، وذلك 

د من فاعلیته.كالنظام للتأ

مأـخوذ من الموقع االلكتروني:ISO9001:2008)االیزو(نظام إدارة الجودةعوض بن على القرني،1
WWW.KSU.EDU.SA/ االي/...20%الجودة20%إدارة20%نظام CONSULTE LE 5/06/2012.
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 ،األعمال التصحیحیة المناسبة في حال ظهور عدم مطابقة واتخاذتحدید حاالت عدم المطابقة
األعمال اتخاذذات عالقة بالمنتج، أو بنظام الجودة، فإنه یتم تحدید أسباب ظهورها و 

التصحیحیة المناسبة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى و التأكد من فاعلیة هذه األعمال.
اهم والتعاون: وینطبق هذا على المعاملة بین األقسام وعلى العالقات التواصل والتفتحسین

ضمن القسم الواحد، ویهدف إلى منع حدوث األخطاء بحیث یعرف كل فرد ما هو العمل 
منه بالتحدید.، و هئالمطلوب أدا

1ثالثا: مزایا وعیوب االیزو

العیوببعض ه ال یخلو من ز نظام االیزو بعدة مزایا غیر أنیتمی
مزایا االیزو.1

 محسوبة أو مدركةإلجراءاتیقدم للعدید من العملیات مجاال مفیدا لالمتثال.
العدید من العملیات في تخفیض نسبة الخطأ وتقلیل شكاوي الزبائن ویقلل من استفادة

تكالیف الجودة. 
نظام االیزو عن وجود إجراءات غیر ضروریة والتي یمكن إلغاؤهایمكن أن ینبأ.

االیزوعیوب .2
 السهل.باألمرال یعتبر تطبیق أي من سالسل االیزو
 إن هذه المقاییس تناسب الصناعات الهندسیة وبعض المقاییس المستخدمة غیر مألوفة في

الصناعات األخرى.
 ،العملیة المناطة بكتابة االجراءات، وتدریب العاملین و إدارة التدقیق الداخلي تكون غالیة

نفسه في حالة تحقیق و إدامة تسجیل االیزو.والشيءومكلفة ومستهلكة للوقت 
 هناك القلیل من التشجیع في نظام اإلیزو للقضایا المهمة مثل التحسین المستمر والسیطرة

الجودة.اإلحصائیة على 
جمیع مبادرات إدارة الجودة الشاملة التي تطرح من قبل المنظمات، والتي تكون ذات تلیس

تستمر لتلبي المتطلبات المحتملة.توقعات عالیة، عادة س

.390) ص 2007( عمان: دار جریر، االنتاجي والخدميإدارة الجودة الشاملة في القطاعین مهدي السامرائي، 1
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المطلب الثاني: تصنیفات معاییر  االیزو
1واع:تصنف شهادات الجودة بصفة عامة والتي یمكن أن تتحصل علیها المنظمات إلى ثالث أن

؛ISO 9000: 2000شهادات عن جودة النظام، مثال: .1
؛ISO 12119, Aocشهادات عن جودة المنتجات مثال: .2
شهادات عن جودة المستخدمین وذلك بالنظر إلى مؤهالتهم وٕامكانیاتهم المهنیة مقارنة .3

. ISO 17024, EN 45013بالمعاییر الموضوعة، مثال 
, واإلیزو 9000أما عن معاییر اإلیزو فهي عبارة عن مجموعة من السالسل أهمها سلسلة اإلیزو 

10011
9000سلسلة االیزو أوال:

هي عبارة عن سلسلة من المواصفات المكتوبة أصدرتها المنظمة الدولیة للتقییس وقد تم وضعها 
.TC/ISO/176من قبل اللجنة الفنیة 

ISO 9000والشكل التالي یوضح عائلة المواصفات القیاسیة الدولیة 

.29ص ه،موزاوي سامیة، مرجع سبق ذكر 1
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ISO 9000): عائلة المواصفات القیاسیة 01الشكل رقم(

) 2003، للنشرعمان: مؤسسة الوراق(و االیزوإدارة الجودة الشاملةحمید عبد النبي الطائي، المصدر:
.122ص

تحدد هذه السلسلة وتصنف العناصر الرئیسیة المطلوب توفرها في نظام إدارة الجودة الذي ینبغي 
أن تصممه، وتتبناه إدارة المنظمة للتأكد من أن منتجاتها من سلع وخدمات تتوافق مع حاجات 

من مواصفات مصنفة حسب مجال ISO 9000الزبون وتتكون عائلة المواصفات القیاسیة 
مواصفات إرشادیة عامة، مواصفات تأكید الجودة لألغراض الخارجیة، مواصفات تأكید إستخدامها ل

الجودة لألغراض الداخلیة.
:منISO 9000تتألف عائلة المواصفات القیاسیة 

1المواصفة القیاسیة.1 ISO 8402
وتشمل تعریفا لمختلف المصطلحات التي تتعلق بمفاهیم الجودة 67هذه المواصفة تقدم 

مصطلحات عامة و أخرى خاصة بالجودة و األسالیب و الوسائل المستخدمة في مجال الجودة، 
من أن تقع فیه المؤسسات عند استعمالها لمواصفات العائلة.كوذلك تفادیا ألي سوء فهم ی

122صحمید عبد النبي الطائي، مرجع سبق ذكره1

مواصفات خاصة 
بالمصطلحات 

ISO 8402

مواصفات إرشادیة خاصة إدارة 
الجودة الجودة وعناصر

(اختیار واستخدام المواصفات) 

مواصفات إرشادیة خاصة إدارة 
وضمان الجودة

مواصفات ضمان الجودة

-ISO 9001

-ISO 9002

-ISO 9003

-ISO 9000-1

-ISO 9000-2

-ISO 9000-3

-ISO 9000-4

-ISO 9004

-ISO 9004-1

-ISO 9004-2

-ISO 9004-3

-ISO 9004-4

-ISO 9004-5

الحاالت غیر دیةالحاالت التعاق
دیةالتعاق
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المواصفات االرشادیة العامة.2
مواصفات عائلة االیزووتشمل مجموعة مواصفات إرشادیة عامة تساعد على إختیار وتطبیق 

وتحوي على إرشادات إختیاریة تقوم المؤسسة بمواءمتها لظروفها )9001،9002،9003(
وٕاحتیاجاتها وتتكون من أربعة أجزاء:

 1المواصفة القیاسیة-ISO 9000
، ISO 9000مواصفة إدارة و توكید الجودة و إرشادات لإلختیار، وتعد المدخل لمجموعة 

المواصفة مفاهیم الجودة الرئیسیة و الفرق والترابط فیما بینها وتشمل األهداف وتشرح هذه 
1والمسؤولیات وتقییم أداء و فاعلیة أنظمة الجودة.

 2المواصفة القیاسیة-ISO 9000
ISO 9001،ISOمواصفة الدارة و توكید الجودة وتحتوي على إرشادات لتطبیق كل من 

9002،ISO 9003.2

 3المواصفة القیاسیة -ISO 9000
3في وضع و صیانة  البرمجیات.ISO 9000ویحتوي على ارشادات لتطبیق 

 4المواصفة القیاسیة-ISO 9000
هي مواصفة لتسییر و توكید الجودة ویحتوي على نصائح فیما یخص التخطیط، والتحكم في موارد 

4إنتاج منتجات مقبولة ودائمة.

التعاقدیةالمواصفات.3
عطي الثقة بأن المنتج طراف من خارج المؤسسة وتالتي تستخدم لتأكید الجودة ألهي المواصفات

بالمتطلبات المطلوبة، وهنا ثالث مواصفات لهذا الغرض حیث یشكل كل منها نموذجا المعني یفي
متطلبات هذه المواصفات إلزامیة.یمكن التعاقد على أساسه و 

.23، صحمید عبد النبي الطائي، مرجع سبق ذكره1
.32موزاوي سامیة، مرجع سبق ذكره، ص 2

3 Jean Michel Monin, La certification qualité dans les services, Outils de performance et d'orientation client
( PARIS:AFNOR, 2001) P 25

( -الوحدة الخامسة- دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للمواد الدسمة -تحقیق إدارة الجودة الشاملة في ظل تحدیات السوق محمد بن الشایب،4
ENCG/UP5 ،42ص ) 2003/2004)( الجزائر: جامعة الجزائر: كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر: علوم التسییر.
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المواصفات القیاسیةISO 9001
یب والخدمة وتغطي هذه كوالتطویر واإلنتاج و التر موذج لتأكید الجودة في التصمیمنهي

متطلب وتنطبق على 300المواصفة عشرین عنصر من عناصر نظام الجودة وتشمل 
1المنظمات القادرة على تصمیم  المنتج بناءا على طلب الزبون.

 المواصفة القیاسیةISO 9002
لضمان الجودة في اإلنتاج، والتركیب دون أن تشمل على مراحل التصمیم تعتبر نموذج 

2والخدمة ما بعد البیع، أي أنها تخص المؤسسات التي تنتج فقط وتبیع فقط.

 المواصفة القیاسیةISO 9003
هي نموذج لضمان الجودة في السلعة المنتجة، و إختبار جودتها وتخص المؤسسات التي 

ال عنصرا فقط من العناصر التي تقدمها12تتضمن هذه المواصفات تبیع المنتجات فقط، و 
ISO 9001.3

الحاالت غیر التعاقدیة.4
تســـتخدم ألغـــراض تأكیـــد الجـــودة إلدارة المنظمـــة وٕاعطائهـــا الثقـــة بـــأن نظـــام الجـــودة یتمتـــع بالفعالیـــة 

تشـمل علـى أیـة والكفاءة وأن المؤسسة قـادرة علـى إنتـاج السـلع والخـدمات بالمواصـفات المطلوبـة وال
4متطلبات إلزامیة وتتكون من المواصفات اآلتیة:

 المواصفةISO 9004-1
عبارة عن إرشادات ودلیل إلدارة الجودة یحتوي على أهم النقاط التي یجـب أن تعالجهـا المنظمـة 

بما فیها الجانب المالي واإلنساني ویركز على الدراسة الجیدة لمختلف مراحل حیاة المنتوج.
 المواصفةISO 9004-2 :

ویحتوي على إرشادات خاصة بالخدمات إلدارة الجودة وعناصر أنظمة الجودة.
 المواصفةISO 9004-3:

إدارة الجــودة وعناصــر أنظمــة الجــودة و إرشــادات خاصــة بالمنتجــات التــي تتمیــز بمراحــل إنتــاج 
مستمرة.

.123مرجع سبق ذكره، ص حمید عبد النبي الطائي،1
.40جباري فادیة، مرجع سبق ذكره ، ص 2
54)ص 2008(االردن :عالم الكتاب الحدیث ،9001إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهیل لالیزو فواز التمیمي ،3
33موزاوي سامیة ،مرجع سبق ذكره ص 4
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 المواصفةISO 9004-4:
لتحســین الجــودة كمــا یتضــمن أیضــا وســائل وتقنیــات لتــدعیم هــو عبــارة عــن إرشــادات وتوجیهــات

الجودة.
مــع العلــم أنهــا تخضــع للتجدیــد والتحســین ISO 9000أهــم معــاییر سلســلة االیــزو كانــت هــذه

والجدول التالي یتضمن محتویات سلسلة المواصفات القیاسـیة ، من طرف المنظمة العالمیة للمعاییر
ISO 9000.
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ISO 9000)  : محتویات سلسلة المواصفات القیاسیة االیزو 01(جدول رقم 
ISO 9001ISO 9002ISO 9003متطلبات الجودة 1
XXXمسؤولية االدارة 1

XXXنظام اجلودة2

-XXمراجعة العقود3
--Xمراقبة وضبط التصميم4
XXXمراقبة وضبط الوثائق5

-XXنظام املشرتيات6
-XXمراقبة املواد املوردة من قبل العميل7
XXXتعريف املنتوج ومتابعته8

-XXالتحكم وضبط العمليات االنتاجية9
XXXالفحص واالختبار10

XXXضبط أجهزة الفحص والقياس11

XXXبيان نتيجة الفحص واالختبار12

XXXرقابة املنتجات غري املطابقة13

-XXاإلجراءات الوقائية والتصحيحية 14
XXXمناولة املواد والتخزين والتعبئة والتسليم 15

-XXاحملافظة على سجالت اجلودة16
XXXالتدقيق الداخلي للجودة17

XXXالتدريب18

--Xخدمات ما بعد البيع19
XXXطرق األساليب االحصائية20

( عمان: عـالم -9001-إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهیل لإلیزو : فواز التمیمي، المصدر
.62ص )2008الكتاب الحدیث، 

ثانیا: مراحل الحصول على شهادة االیزو
ممثلة في الشهادة الوحیدة المخصصة للمطابقة ISO 9000الإن منهجیة الحصول على شهادة 

والتي تتطلب إتباع خطوات معینة لتحقیق ISO 9001/2000وهي2000ضمن إصدار سنة
ذلك ومن أهمها ما یلي:
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مرحلة اإلعداد والتحضیر.1
و بالتالي ال بد أن التأهیلتمثل مرحلة االعداد والتحضیر األساس الذي تبنى علیه باقي مراحل 

تبدأ قویة بدعم االدارة العلیا وتنتهي بالقناعة التامة لدى العاملین بأهمیة إنشاء وتطبیق نظام 
1وتتضمن هذه المرحلة ما یلي:ISO 9001الجودة 

نحوالمؤسسةتأهیلدفبهالعاملینوتحفیزالشهادةعلىبالحصولالعلیااإلدارةهتمامإ
.ذلكتحقیق

بالجودةالمتعلقةاألنشطةكلعنوالؤ مسللجودةمدیراتعیین.
واإلعدادوالتنسیقاإلشرافمهمتهعملفریقتشكیل.
بهالتقّیدیتمأنأساسعلىللتنفیذزمنيوجدولعملخطةبوضعالبدء.
المؤسسةفيوأهدافهاللجودةسیاسةصیاغة.
والوقائیةالتصحیحیةواإلجراءاتالعملوتعلیماتالمؤسسةإجراءاتوتوثیقكتابة.
بالمؤسسةالجودةبقضایایتعلقمالكلرئیسیامرجعایعتبروالذيالجودةدلیلإعداد.
النظامبمتطلباتالوفاءمنللتأكدالمؤسسةفيالجودةإدارةلنظامالداخليالتدقیقإجراء.

الداخليللتدقیقتدریبیةدورةفيشاركواقدالداخلیینالمدققیینأنالتأكدالضروريومن
.ذلكتثبتشهادةعلىوحصلواالجودةألنظمة

ISO 9001مرحلة التسجیل للحصول على شهادة .2
كنتیجة للجهد المبذول في ISO 9001تأتي مرحلة التسجیل للحصول على شهادة المطابقة 

المرحلة السابقة، وتأكیدا من المنظمة للجهة المانحة ولعمالئها بأنها تطبق نظام جودة محكم 
3، وتشمل هذه المرحلة ما یلي:ISO 90012یتوافق مع متطلبات المواصفة العالمیة 

الشهادةتمنحأنیمكنهاالتيالمرخصةالجهةأيالمسجلمعالتعاقد.
المؤسسةتقدمهاالتيالمستنداتومراجعةبدراسةالمسجلقیام.
یطلبهاالتيالتعدیالتكافةوٕاجراءالمسجلمعالتعاون.

ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه( الجزائر: جامعة الجزائر، أطروحة، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفندقیة في الجزائرأحمد بن عیشاوي، 1
.45)ص2007/2008علوم إقتصادیة، إدارة أعمال، 

(مصر: منشورات المنظمة 2000اصدار 1ISO 900دلیل تأهیل المنظمات العربیة لتطبیق نظام إدارة الجودة :المواصفات العالمیةمحمد ریاض، 2
.22) ص2006العربیة للتنمیة االداریة، 

.45أحمد بن عیشاوي، مرجع سبق ذكره، ص 3



اسیات حول إدارة الجودة الشاملةأسالفصل االول: 

40

بالمؤسسةالجودةإدارةلنظامتجریبيتقییمبإجراءالمسجلقیام.
فیهیتموالذيالجودةإدارةلنظامالرسميالتقییمبإجراءللمسجلالتابعالتدقیقفریققیام

.الجودةإدارةنظاملمتطلباتمخالفاتأیةاكتشاف
الرسميالتقییمبإجراءقامالذيللمسجلالتابعالفریقتوصیاتعلىبناءالشهادةمنح.

المخالفاتهذهتصحیحالمؤسسةعلىفیتحتمجوهریةمخالفاتهناككانتإذاأما
.التسجیلإعادةوطلب

مرحلة ما بعد التسجیل.3
التي حصلت علیها في المرحلة ISO 9001تحافظ المؤسسة على شهادة المطابقة العالمیة كي

السابقة فال بد من متابعة تطبیق الوثائق وتصحیح االنحرافات الواردة بمراجعات الجهة المانحة 
2. ویتم هذا من خالل نوعین من الزیارات:1للشهادة، وتقاریر المراجعة الداخلیة

أشهرستةكلعادةتتموالتي:دولةلمجاالدوریةالزیارات.
المؤسسةمنتجاتفيعیوبعنشكاوياستالمحالةفيتكونوالتية: المفاجئالزیارات

یفيالمؤسسةلدىالجودةنظامأنمنالتحققهوالزیاراتهذهمناألساسيوالهدف
العمل على التحسین ما یتم كISO9000/ 2000الجودةنظام إدارةومعاییربمتطلبات

والتطویر المستمر للمحافظة على المستوى الذي وصلت إلیه المؤسسة، ومواكبة التغیرات 
المحیطیة.

و االیزوالفرق بین إدارة الجودة الشاملةالمطلب الثالث:
كأنهما یعنیان یخلط البعض في كتاباتهم بین مفهومي االیزو وٕادارة الجودة، ویتحدثون عنهما و 

یمنع وجود أوجه للتشابه مثلما توجد أوجه بینهما، ولكن هذا الاختالفاناك نفسه إال أن هالشئ 
.لالختالف

ن إبذلك فو،دارة الجودة الشاملةإساسي على مبادئ أتعتمد بشكل ISO9000ن مواصفة إ
المنظمة سواء كانت إنتاجیة أم خدمیة إذا ما حصلت على شهادة اإلیزو فإن ذلك یعلن أن لدیها  
منظومة إداریة قویة تتطابق أركانها مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة، وبذلك تكون إدارة الجودة 

.23محمد ریاض مرجع سبق ذكره، ص 1
.45أحمد بن عیشاوي، مرجع سبق ذكره، ص 2



اسیات حول إدارة الجودة الشاملةأسالفصل االول: 

41

ع في الشاملة مكملة لالیزو ولكنها لیست بدیال عنه، وهذا ما تم التركیز علیه بشكل واس
ISO9000إصدار :2000.1

ویمكن تحدید أوجه االختالف بین االیزو وادارة الجودة الشاملة في النقاط التالیة:
إن مواصفات االیزو تمثل إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر الزبون..1
إن ادارة الجودة الشاملة تركز على فاعلیة وكفاءة عملیات المنظمة بشكل شامل والحصول .2

الشهادة.على 
الفرص لتحسین إدارة یئیهإن مواصفة االیزو تركز على التوثیق والمراجعات وهذا ما .3

الجودة ونظم توكیدها.
یمكن توضیحها في الجدول كما توجد عدة إختالفات أخرى بین إدارة الجودة الشاملة واالیزو

التالي:

عمان: دار الیازوري العلمیة للنشر نظم إدارة الجودة في المنظمات االنتاجیة والخدمیة( محمد عاصي العجیلي، یوسف الطائي، لیث علي الحكیم،1
.354) ص 2009والتوزیع، 
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ISO9000/2000الشاملة والجودةوٕادارةبینالفروقاتأهم(02) :مرقالجدول
الشاملةالجودةإدارةISO9000/ 2000العناصر
علىالتركیز
العمیل

.العمیلمتطلباتمعالمنتجمطابقةضمان-
.العمالءشكاويمعالجة-
تلبیةمستوىحولالعمیلإدراكمتابعة-

.متطلباته

.األولویاتأولویةهيالعمیلإرضاء-
.باستمرارالعمیلیریدهماوفهمتتبع-
.العمیلوالءعواملومتابعةدراسة-
المنافسینمعمقارناتوٕاجراءالعمیلرضاقیاس-

.باستمرار

.الجودةوأهدافسیاسةوضع-القیادة
.الضروریةالمواردتوفیر-
نظامتطبیقمراحللجمیعوالتتبعالحرص-

.الجودة

الجمیعوجعلالجودة،تجاهللمؤسسةرؤیةوضع-
.المؤسسةداخلابهیؤمنون

القدوة،وٕاعطاءالتطبیق،مستلزماتكلتوفیر-
.العاملینمبادراتوتشجیع

منصبلكلالضروریةالكفاءةمستوىتحدید-.األفرادمشاركة
.عمل
.األفرادوتأهیلتدریب-
.والمسؤولیاتللصالحیاتالواضحالتحدید-

الكاملةالمشاركةتحققالتيالبیئةعلىالحفاظ-
.المستمروالتحسین

یعرفالمؤسسةفيفردكلأنمنوالحرصالتأكد-
.أهدافها

.لألفرادالكاملةالمشاركة-
.العملیات فيالمطلوبةالمتطلباتتطبیقعلىالعمل-

فيلهّوثقماووفقالعلمیاتأثناءالمنتج
.النظام

خدمةالعملیاتفيأكثروالتعّمقوالتحلیلالفهم
.المستمرالتحسینألهداف

التحسین
.المستمر

التصحیحیة،األعمالطریقعنالمنتجاتتحسین
.والمراجعاتالتدقیق،وأعمالوالوقائیة،

لهاأهدافاووضعباستمرار،األداءبقیاسالقیام-
.التحسیناتلتقییم

.األفرادلجمیعالتحسینوأدواتالفرصإتاحة-
بغرضالمتفوقةالمؤسساتمعالمرجعیةالمقارنة-

وتصحیحهاالفوارقتحدید
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القراراتاتخاذ
علىبناءا

الحقائق

. الواردةالمعلوماتعلىبناءاالقراراتاتخاذ-
وتقییمالمطابقةالغیرالمنتجاتدراسةطریقعن

.العلمیات

منممكنقدرأكبرإلىاستناداالقراراتاتخاذ-
العاملینوٕاشراكالمالئمةاألدواتوتوظیفالمعطیات،

.ذلكفي

بمدخلاإلدارة
.النظم

.وموثقفّعالالجودةنظامعلىالحفاظ-
تحقیقعلىوقادرةمترابطةعملیاتنظامإدارة-

.المحددةالجودةأهداف

.ومترابطمتكاملكنظامالمؤسسةإدارة-
أهدافتحقیقفيتساهمالعلمیاتجمیعجعل-

.ككلالنظاموتفعیلالمؤسسة
النتائجوقیاسالعملیاتمختلفبینالترابطاتدراسة-

.األهدافمعومقارنتها
معالعالقات
.الموردین

علىالمطبقةالمتطلباتوتوثیقتحدید-
.الموردین

تقدیمعلىمتهقدرحسبالموردینتقییم-
.المؤسسةلمتطلباتمطابقةمنتجات

لتطویرالمدىطویلةاستراتیجیةعالقاتإقامة-
.والعملیاتالمنتجات

المستقبلیةالخططفياالشتراك-

ضمن متطلبات نیل شهادة أطروحة ، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفندقیة في الجزائرأحمد بن عیشاوي، المصدر: 
.45)ص2007/2008، علوم إقتصادیة، إدارة أعمال، رئالدكتوراه( الجزائر: جامعة الجزا
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:خالصة الفصل االول
دارة الجودة الشاملة أحدثت ثورة كبیرة في إمن خالل ما تطرقنا له في هذا الفصل یظهر أن 
یهتم هذا االمریكیة، حیث والوالیات المتحدةمجال االدارة وعرف هذا النظام رواجا كبیر في الیابان 

عتباره ملك المؤسسة، كما یعتبر ات، كما یركز على ارضاء العمیل بإالنظام بجودة سیر كل العملی
إلى التحسین المستمر یهدفشامالاجدیدة وتطور تنظیمیةلشاملة ثقافة الجودة اإدارةنظام 

العاملین والتخفیض في التكالیف من خالل التزام االدارة العلیا ودعمها لهذا النظام واشراك جمیع 
في المؤسسة.

دارة الجودة الشاملة بعض المتطلبات والتي تسبق البدء بتطبیق هذا البرنامج في یستلزم تطبیق إ
المؤسسة ومن بین أهم هذه المتطلبات توفر المناخ التنظیمي المالئم والذي یقلل من مقاومة 

حیحة وٕالى جانب هذا على العاملین للتغیر، وتوفیر نظام معلومات جید یوفر بیانات ومعلومات ص
مواكبة لحاجات من أجل تطویر قدراتهم ومواهبهم، الوذلك المؤسسة أن تقوم بتدریب العاملین 

یقف أمام تطبیق ادارة اكبیر استمرار ویعتبر عدم توفیر هذه المتطلبات عائقالعمیل المتغیرة بإ
الجودة الشاملة تطبیقا كامال وفعاال.

تدعى بمعاییر االیزو، للمعاییر مجموعة من معاییر الجودة والتيالعالمیة وتصدر المنظمة 
دارة الجودة یتوافق مع إنظام إلرساءدارة نظام الجودة الشاملة ولكنها تعتبر البدایة تختلف عن إ

ارة الجودة الشاملة.دإئ ومتطلبات مباد
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تمهید:
دفعت المتغیرات والتطورات الدولیة المتسارعة المؤسسات المتمثلة خاصة في تحریر التجارة 
الخارجیة، والعولمة االقتصادیة خاصة بعد إنشاء المنظمة العالمي للتجارة، وكذلك التطور 

السریع إلى بروز االهتمام المتزاید بالتنافسیة والبیئة التنافسیة، بحیث أصبح للتنافسیة التكنولوجي
، كما تقدم تقاریر عن التنافسیة استراتیجیات ومؤشراتمجالس وهیئات وٕادارات ولها سیاسات و 

، تعتبر هبوط لكبار المسؤولین، ورجال االعمال، حتى أن بعض الدول كالوالیات المتحدة االمریكیة
التنافسیة االقتصادیة أحد العناصر التي تهدد االمن القومي، ولم تعد التنافسیة حاجة مقتصرة على 

بفرص العمل، بل باتت حاجة ملحة للدول التي الشركات لكي تبقى و تنمو أو االفراد لیحظى
لمي.، وزیادة مستویات معیشة أفرادها و مشاركتهم في التقدم العاستدامةترغب في 

ع تغیرات السریعة المؤسسات إلى العمل على زیادة تنافسیتها من خالل وضملقد أجبرت هذه ال
إستراتیجیات تنافسیة و هذا باالستناد إلى تحلیل البیئة التنافسیة، االمر الذي یجعل المؤسسة 

یمكن مماتستفید من الفرص التي تجدها في هذه البیئة، وتتجنب التهدیدات الموجودة فیها، 
المؤسسات من بناء میزات تنافسیة تساهم في تضییق أو سد الطریق أمام المؤسسات المنافسة.

:كاآلتيتقسیمه إلى ثالث مباحث هي ومن أجل دراسة هذا الفصل قمنا ب
مدخل للتنافسیةالمبحث األول:

البیئة التنافسیة واالستراتیجیات التنافسیةالمبحث الثالث: 
المفاهیم المرتبطة بالتنافسیة :المبحث الثاني
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مدخل للتنافسیةالمبحث االول:
شغل مفهوم التنافسیة حیزا مهما في مجال االدارة و االستراتیجیة ، وٕاقتصادیات األعمال، إذ تمثل 

التنافسیة مصدرا یجعلالتنافسیة العنصر االستراتیجي المهم الذي یساعد في إقتناص الفرص، ما 
، ومن خالل تمیزها على اقتصادیةرباح أهاما یساعد المؤسسة على تعزیز وضعها بما یحققه من 

منافسیها في مجاالت متعددة.
ولهذا فإن تعزیز التنافسیة للمؤسسات یعد واحدا من الجوانب التي تنادي بها العدید من 

ل عالم تسوده زة والتفوق التنافسي في ظالمیالمؤسسات، والباحثین لتحسینه مع ضرورة تحقیق 
المنافسة الشرسة.

المطلب االول: ماهیة التنافسیة
أوال: مفهوم التنافسیة

یرتبط مصطلح التنافسیة إلى حد كبیر بالمنافسة وتحقیق المیزة التنافسیة إال أن هناك من 
ال أنهما مختلفان.یستخدمها كمصطلح واحد وذلك إعتقادا من البعض بأن لهما نفس المعنى ، إ

هوم التنافسیة على مستوى المؤسسةمف.1
ة الكتابات على أن مستوى المؤسسة هو أفضل مستوى لتطبیق مفهوم التنافسیتتفق أغلب 

فالمؤسسات ولیست الدول أو القطاعات هي التي تتنافس في األسواق.
على تركز أخرىالربحیة و ، فتوجد تعاریف ركزت على معیار قدیم عدة تعاریف للتنافسیةلقد تم ت

معیاري الربحیة والمساهمة في التجارة الدولیة، ومنهم من ركز على معیاري التفوق والمساهمة في 
.النمو المضطرد

القدرة على التفوق التي لهاؤسسةالم"التنافسیة بأنهامؤسسةال1995عرفت دراسة لالونكتاد .1
1."زیادته بصورة مستمرةوأعلى منافسیها من خالل االحتفاظ بنصیبها من السوق 

بالنوعیة الجیدة نتاج السلع والخدمات،إالقدرة على :" وحسب التعریف البریطاني فالتنافسیة هي.2
كفاءة روالسعر المناسب وفي الوقت المناسب، وهذا یعني تلبیة حاجیات المستهلكین بشكل أكث

2."االخرىمن المؤسسة

. 9) ص 2002القاهرة: مركز البحوث والدراسات االقتصادیة والمالیة،مفهوم القدرة التنافسیة و محدداتها( منى طعمیة الجرف، 1
2 Masaaki Imai kaizen , La clé de la compétitivité japonaise (paris ; Ed Eyrolles ;1994)p 28.
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بتكلفةوالمنتجة میزة تالمبأن المؤسسةالصناعیة للتنافسیة الیات المتحدة االمریكیةوترى لجنة الو 
لربح طویل المدة وبما یضمن تحقیق المؤسسة،ن والدولیینمنخفضة بالمقارنة مع منافسیها المحلیی

1."بها وتوفیر عائد مالي لمالكیهاالعاملینوقدرتها على تعویض 

نها "القدرة على تزوید المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل اكثر كفاءة أكما یمكن تعریفها على 
وفعالیة من منافسة االخرین في السوق الدولیة، مما یعني نجاحا مستمرا لهذه المؤسسة على 

ة من خالل رفع انتاجیة عوامل الصعید العالمي، في ظل غیاب الدعم والحمایة من قبل الحكوم
2."التكنولوجیا )،رأس المال،االنتاج الموظفة في العملیة االنتاجیة (للعمل

فهوم التنافسیة على مستوى القطاعم.2
في دولة ما على تحقیق نجاح مستمر قدرة مؤسسات قطاع صناعي معین":یمكن تعریفها بأنها

في االسواق الدولیة والمحلیة دون االعتماد على الدعم والحمایة الحكومیة ومن اهم مؤشراتها 
مقاییس المباشر اضافة إلىستثمار االجنبي االومحصلة الربحیة الكلیة للقطاع ومیزانه التجاري 

3."متعلقة بالكلفة والجودة

قدرة مؤسسات قطاع صناعي معین في دولة ما على تحقیق النجاح :"یمكن تعریفها بأنهاكما
المستمر في االسواق الدولیة دون االعتماد على الدعم والحمایة الحكومیة وبالتالي تمیز الدولة في 

4."هذه الصناعة

مفهوم التنافسیة على مستوى البلد.3
نتاج السلع بأنها " قدرتها على اتوى الدولة لقد حددت لجنة الرئاسة االمریكیة التنافسیة على مس

وفي ذات ،والتي تتفق مع تفضیالت االذواق العالمیة،والخدمات، بشرط توافر السوق وعدالته
5."متزایدة وقابلة لالستمرارالوقت تضمن لمواطنیها التمتع بمستوى معیشة 

.10منى طعمیة الجرف، مرجع سبق ذكره، ص 1
الملتقى الوطني االول حول االقتصاد الجزائري في االلفیة الثالثة ( التنافسیة الصناعیة للمؤسسة االقتصادیة الجزائریة، كمال رزیق، عمار بوزعرور، 2

) ص2002ماي 21/22البلیدة: جامعة سعد دحلب، 
أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه( الجزائر: دور الرأسمال الهیكلي في تدعیم المیزة التنافسیة للمؤسسة الجزائریة، حباینة محمد، 3

.21) ص 2011/2012، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، إدارة أعمال،3جامعة الجزائر
، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات التنافسیة condorإستراتیجیة التنویع على تنافسیة مؤسسةأثر بوقرة رابح، أجعیجع نبیلة، 4

.7) ص 2010نوفمبر 9-8للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن بوعلي،
.14منى طعمیة الجرف، مرجع سبق ذكره، ص 5
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:1996تعریف المنتدى االقتصادي العالمي 
ق معدالت نمو عالیة مستدامة لحصة الفرد من الناتج المحلي التنافسیة هي قدرة البلد على تحقی

1االجمالي.

معهد التنافسیة الدولیة : هي قدرة الدولة على االنتاج بشكل أكبر وأكثر كفاءة نسبیا،وزیادة 
مبیعاتها من السلع المصنعة والتحول نحو السلع عالیة التقانة والتصنیع ذات القیمة المضافة 

دخل قومي أعلى للفرد،واستقطاب االستثمارات االجنبیة المباشرة والتي ترتبط یة، وتحقیقملاالع
2مناسبة.بمدى توفیر الدولة لبیئة

أهمیة التنافسیة ثانیا:
3:تحظى التنافسیة بأهمیة كبیرة في بیئة االعمال وتبرز هذه االهمیة من خالل النقاط 

تعظیم االستفادة من الممیزات التي یوفرها االقتصاد العالمي والتقلیل من سلبیات، ویشیر تقریر .1
التنافسیة العالمي إلى أن الدول الصغیرة أكثر قدرة على االستفادة من مفهوم التنافسیة من 

التنافسیة الشركات في الدول الصغیرة فرصة للخروج من محدودیة الدول الكبیرة، حیث تعطي 
من ع هذا القول أم ال، فإنه البد متم االتفقوسواء السوق الصغیرة الى رحابة السوق العالمي،

مواجهة هذا النظام بصفته إحدى حتمیات القرن الحادي والعشرین.
یوفر النظام االقتصادي العالمي الجدید، المتمثل بتحریر قیود التجارة العالمیة، تحدیا كبیرا .2

ال إة تلك الموجودة في الدول النامیة،شركاته، وبخاصباألحرىعالم، أو وخطیرا محتمال لدول ال
منه.هذه الدول، إذ نجحت في االستفادةأن هذا النظام في الوقت ذاته یشكل فرصة ل

أنه في الوقت الحاضر ومن المعلومبأكبر قدر،تفادة أهمیة التنافسیة تكمن في تعظیم االس.3
دول، وعلیه فإن الشركات التي تملك قدرات تنافسیة عالیة، الشركات هي التي تتنافس ولیس ال

تكون قادرة على رفع مستوى معیشة أفراد دولها بالنظر إلى أنه وكما أشارت تقاریر دولیة، أن 
مستوى معیشة دولة ما یرتبط بشكل كبیر بنجاح الشركات العاملة فیها وقدرتها على اقتحام 

ینموان ، فهمااالستثمار االجنبي المباشر في العالماالسواق الدولیة من خالل التصدیر أو
بشكل أسرع من نمو الناتج العالمي.

.5) ص 2011( سوریة:    بدون دار نشر، التنافسیة في الفكر االقتصاديرصد الوطني للتنافسیة، الم1
.7نفس المرجع السابق، ص2
االدارة االستراتیجیة لتحسین القدرة التنافسیة للشركات وفقا لمعاییر االداء االستراتیجي و إدارة الجودة فیصل بن محمد بن مطلق الخنفري القحطاني، 3
) ص ص 2010، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر ( المملكة المتحدة: الجامعة الدولیة البریطانیة، كلیة إدارة االعمال، إدارة الشركات، لشاملةا

32،33.
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سباب التنافسیةأالمطلب الثاني:
كان أن تستند المؤسسة التي ترید البقاء إلى القدرات التنافسیة التي تستطیع ا من األهمیة بم

المصلحة، وبصفة عامة من أهم بواسطتها تحقیق أعلى المنافع للعمالء وغیرهم من أصحاب 
1أسباب التنافسیة نذكر:

 و وحداتبین المؤسســات المختلفة و فیمــا بین فیما سهولة االتصاالت و تبادل المعلومات
و غیرها من آلیات االتصاالت الحدیثة و فروع المؤسسة الواحدة بفضل شبكة اإلنترنت

تطبیقات المعلوماتیة المتجددة. 
المعلومات عن األسواق العالمیة والسهولة النسبیة في متابعة ومالحقة المتغیرات نتیجة وفرة

تقنیات المعلومات واالتصاالت، وتطویر أسالیب بحوث السوق والشفافیة النسبیة التي تتعامل 
بها المؤسسات الحدیثة في المعلومات المتصلة بالسوق وغیرها من المعلومات ذات الداللة 

ها التنافسیة.على مراكز 
 ضخامة وتعدد الفرص في السوق العالمي بعد أن انفتحت األسواق أمام حركة تحریر التجارة

الدولیة نتیجة اتفاقیات الجات ومنظمة التجارة العالمیة.
 تدّفق نتائج البحوث و التطورات التقنّیة و تسارع عملیات اإلبداع و االبتكار بفضل

البحث و التطویر و نتیجة للتحالفات بین المؤسسات الكبرى االستثمارات الضخمة في عملیات 
في هذا المجال. 

 رتفاع مستویات الجودة و السهولة النسبّیة في دخول منافسین إمع زیادة الطاقة اإلنتاجیة و
جدد في الصناعات كثیفة األسواق تحّول السوق إلى سوق مشترین تترّكز القّوة الحقیقیة فیه 

تحت أمامهم فرص االختیــار و المفاضلـة بین بــدائــل متعددة إلشباع رغباتهم للعمالء الذین انف
بأقل تكلفة وبأیسر الشروط ومن ثم تصبح التنافسیة هي الوسیلة الوحیدة للتعامل في السوق من 

.خالل العمل على اكتساب وتنمیة القدرات التنافسیة

.140) ص 2009،ار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان(دالجودة الشاملة لتحقیق الرقابة في البنوك التجاریةمحمد سمیر أحمد، 1
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مؤشرات التنافسیةالمطلب الثالث:
التنافسیة محاوالت لقیاسها عن طریق مؤشرات مركبة تضم مجموعة واسعة من نجم عن تعاریف

وى كل من ونجد أن مؤشرات التنافسیة تتوزع على ثالث مستویات على مستالمتغیرات والعوامل،
المؤسسة والقطاع والبلد.

وبتبسیط شدید فإن المؤسسة قلیلة ن مفهوم التنافسیة االكثر وضوحا یبدو على مستوى المؤسسة،إ
الربحیة هي مؤسسة غیر تنافسیة وهذا یعني أن موارد المؤسسة الیتم تخصیصها بصورة صحیحة، 
أن ثروتها تتضاءل أو تتبدد، وضمن فرع نشاط معین ذي منتجات متجانسة یمكن للمؤسسة أن 

وقد یعود ذلك الى أن فسیها تكون قلیلة الربحیة ألن تكلفة انتاجه المتوسطة أعلى من تكلفة منا
1انتاجیته أضعف، وأن عناصر االنتاج تكلفه أكثر أو للسببین معا.

االنتاجیة والحصة ،الصنعتكلفة،الربحیةوتتضمن مؤشرات التنافسیة على مستوى المؤسسة 
.التسویقیة

الربحیةأوال:
تشكل الحصة من السوق مؤشرا على وكذلك،الحالیةتشكل الربحیة مؤشرا كافیا على التنافسیة 

عن الربح لمجرد غرض رفع حصتها ال تتنازلأي أنها االرباح،التنافسیة اذا كانت المؤسسة تعظم 
وبذلك السوقیة، ولكن المؤسسة یمكن أن تكون تنافسیة في سوق تنتجه هي ذاتها نحو التراجع، 

للمؤسسة وتعمد االرباح المستقبلیة ،یةفإن تنافسیتها الحالیة لن تكون ضامنة لربحیتها المستقبل
انتاجیته النسبیة وتكلفة عوامل انتاجه وكذلك على الجاذبیة النسبیة لمنتجاته على امتداد فترة على

فاقه الحالي على البحث والتطویر أو البراءات التي یتحصل علیها اضافة الى نطویلة وعلى ا
صر هام الكتساب الجاذبیة ومن ثم النفاذ إلى أن النوعیة عنكما العدید من العناصر االخرى. 

2االسواق والمحافظة علیها.

التكلفةثانیا:
ساب على حلم یكن ضعفها المتجانسة اذاتعتبر التكلفة مؤشرا مهما في فرع نشاط المنتجات 

الى استعمال تكلفة وحدة العمل بدیال عندما تكون الید ما یؤديللمؤسسة هذاالمستقبلیة الربحیة
3.التكلفة اإلجمالیةالعاملة مشكلة لجزء كبیر من 

.10") ص 200، دیسمبر 24الكویت: سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في االقطار العربیة، القدرة التنافسیة وقیاسها ( عیسى محمد الغزالي، 1
.11، ص نفس المرجع السابق2
.9بوقرة رابح، أجعیجع نبیلة، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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إن ارتباط مؤشرات التكلفة مع تكالیف العمالة تمثل مشكلة رئیسیة في أنه یتم اهمال أنواع اخرى 
البحث والتطویر وتكالیف التوزیع أو الرسوم المالیة وتكالیفمن التكالیف مثل تكالیف الصفقات، 

حیث تمثل هذه التكالیف جزءا مهما من التكالیف االجمالیة ولكن غالبا ما یكون من الصعب 
1قیاسها ومقارنتها بین الدول.

TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY  TFPاالنتاجیة الكلیة للعوامل ثالثا: 

الكلیة للعوامل تمثل العالقة بین االنتاج الكلي وجمیع عناصر االنتاج المستخدمة اإلنتاجیةإن 
االنتاجیة الكلیة تساوي (االنتاج الكلي) الكمیة المستخدمة من جمیع -:للحصول على هذا االنتاج

، وبالرغم من اهمیة فكرة االنتاجیة الكلیة إال ان الصعوبات التي تعترض سبل -عناصر االنتاج
ألن العملیة االنتاجیة الواحدة تتكون من عدد كبیر من عوامل االنتاج یتعذر قیاسها أو -اقیاسه

2تقلل إلى حد كبیر من فائدتها في مجال الدراسات العلمیة. -حصر الكثیر منها

الحصة السوقیةرابعا: 
حصتها من ون كن تأوهي المقدار الذي تستحوذ علیه المؤسسة من السوق المحلي والدولي ویمكن 

السوق الداخل كبیرة نظرا النها تستفید من الحمایة المفروضة على سوقها المحلیة الن حصتها 
3التعكس تنافسیتها الحقیقیة.

المنظمات وجود حزمة واسعة من المؤشرات على تنافسیة أجریت على بعض ولقد بینت دراسات
4منها: نذكر المؤسسات 

رأس ،جیة الید العاملةاتعطي اختالفات عن مستوى انتهناك عوامل عدیدة مرتبطة باالسعار
.عالقات العمل ...الخ)الدارة،االمال (وفرات الحجم، حجم المخزون،

(الیابان) یمكن أن تحسن المؤسسات أداءها من خالل التقلید واالبتكار.
ة ى مزایا تنافسیإن المؤسسة التي تعتمد على ضعف تكلفة عوامل االنتاج في الحصول عل

تجاه مزاحمة مؤسسات ذات مدخل عوامل انتاج ذات أقل تكلفة .تكون في وضع هش 

( عمان: جامعة االردن، عمادة البحث العلمي، مطبعة الجامعة التنافسیة والتنمیةترجمة وتوطین: بثینة محمد علي المحتسب، طالب محمد عوض،1
.106) ص 2010االردنیة، 

الملتقى الوطني رة الجودة الشاملة، دعم القدرات التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وفق مدخل إداعازب الشیخ أحمد، غربي العید، 2
.15) ص 5/6/2013حول واقع و افاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر( الوادي: جامعة الوادي، 

ت االكادیمیة والمعطیات تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین تهدیدات وفرص التدویل، قراءة عن بعض المقاالسدي علي، حطاب مراد، 3
.www.investintech.comconsulte le 25/09/2013مأخوذة من الموقع االلكتروني:العملیة، 

) مأخوذة من الموقع االلكتروني: 2007، خریف35مجلة علوم إنسانیة االلكترونیة، العددإشكالیة القدرات التنافسیة في ظل العولمة یوسف مسعداوي ، 4
www. Ulum. nl/3.htm, consulte le 25/ 09/ 2013.
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 تعني دور محدود للدولة وتتطلب استعمال تقنیات انتاج مرنة إن التركیز على تنافسیة المؤسسة
ورقابة مستمرة على النوعیة والتكالیف.

نتاج .إلى العامل كشریك ولیس تعامل إوالنظر ،لتكوین واعادة التأهیللاء أهمیة أكبر طعإ
نوعیة فإن تنافسیة مؤسساته تعتمد على،انت تنافسیة البلد تقاس بتنافسیة مؤسساتهذا كإ

ن كیمحیث ،وخاصة في مجال القطاع  الخاص،دارتها والدولة مدیر غیر ناجح للمؤسساتإ
ستقرار إات من خالل توفیر دارة جیدة في المؤسسإم لممارسة ئیجاد مناخ مالإبللدولة أن تهتم 

زالة العقبات التي تعترض التجارة الوطنیة إاالقتصاد الوطني، وخلق مناخ تنافسي وبخاصة 
زالة الحواجز امام التعاون بین المؤسسات وتحسین ثالث أنماط من عوامل االنتاج إ والدولیة ، و 

القروض حجم التنظیم، ،تمویلللساسي  األهم رأس المال البشري باعتبار الدولة المكون 
العمومیة. الخدماتو 
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المبحث الثاني :البیئة التنافسیة واالستراتیجیات التنافسیة 
إن االهتمام بدراسة عوامل البیئة التنافسیة أمر المفر منه عند وضع االستراتیجیة المناسبة 

والمخاطر والمعوقات التي یجب اقتناصهاللمؤسسة، ذلك أنها تؤدي إلى معرفة الفرص التي یمكن 
على المؤسسة تجنبها أو معالجتها ومن بین االستراتیجیات التي تضعها المؤسسة االستراتیجیات 

التنافسیة حیث تعمل المؤسسة من خاللها على تحسین الوضع التنافسي لمنتجاتها وخدماتها.
المطلب االول: البیئة التنافسیة 

بالقوى المؤشرة في البیئة التنافسیة التي تحیط بالمنظمات موذجا یتعلق نPORTERقدم بورتر 
وهذه القوى هي شدة المنافسة في القطاع، تهدید دخول منافسین جدد، قوة مساومة الموردین، قوة 

:مساومة الزبائن، تهدید المنتجات والخدمات البدیلة وهذه القوى ممثلة في
حسب نموذج بورتر): البیئة التنافسیة 2(مالشكل رق

.87) ص 2006، كنوز المعرفةعمان: دار االدارة االستراتیجیة( : زید منیر عبوي، المصدر
المنافسة في القطاعأوال: شدة

وتعتبر بمثابة محور ومركز القوى التي تؤثر على درجة ،تلعب شدة المنافسة الحالیة دورا فعاال
ل منافسین جدد الى هذا جاذبیة القطاع، وذلك ألن شدة المنافسة وحدة التنافسیة تؤثر على دخو 

بفعل تقارب جودة المنتجات وهذا ما یقود ألخرىالن السلع یمكن استبدالها من مؤسسة القطاع 

قوة المساومة والتفاوض                   ة المساومة والتفاوض                  قو 

المحتملونداخلون

المنافسون في القطاع

البدیلةالمنتجات

لزبائناالموردون



الفصل الثاني: االطار المفاھیمي للتنافسیة

55

متوسط الربحیة، وبصفة الشركات الى حرب االسعار وارتفاع تكالیف االعالن وبالتالي انخفاض 
وهي :1المنافسة وحدتها شدة عامة هناك مجموعة من العناصر تؤثر في تحدید درجة

معدل النمو الكامن في القطاع..1
تعقید التكنولوجیا المحوریة في القطاع..2
معدل التحسین في المنتجات والخدمات..3
قدرات االدارة..4
شدة المنافسة بین المنافسین الحالیین في السوق..5
مدة عمق تمییز المنتج..6
ستقاللیة الخدمات.إ.7
المنتجات المتوافقة..8
والتوازن بین المنافسین.التركیز .9

ات التي تنشط في القطاع، كلما ازدادت شدة المنافسة سبق فإنه كلما زاد عدد المؤسسومما 
والعكس صحیح، هذا باالضافة الى مدى تشابه قدرات ومكانة المؤسسات في السوق، حیث كلما 
ازداد تشابه االمكانات كلما ارتفع الضغط التنافسي، وهناك عامل اخر ترتبط به شدة المنافسة، 

فكل ضعیفةبیا. ففي حالة نمو الطلب بوتیرة سلویتمثل في معدل نمو الطلب حیث یرتبطان 
بإمكانها تنمیة رقم أعمالها رغم ثبات حصتها السوقیة، والعكس في حالة عدم نمو المؤسسات

الطلب، فالوسیلة الوحیدة لتنمیة رقم االعمال هي البحث عن الحصص السوقیة للمنافسین، وهذا ما
. ؤسسات التي تنشط في نفس القطاعیزید من الضغط التنافسي وشدة المنافسة بین الم

تهدید دخول منافسین جدد للسوقثانیا:
الوافدون الجدد الى النشاط بقدرات جدیدة، حیث یرغبون في اكتساب حصص من یأتي تهدید

السوق، وبهذا یؤثرون على مردودیة قطاع النشاط من خالل تخفیض أسعار العرض، أو ارتفاع 
سلفا في القطاع، وتتجدد درجة خطورة الوافدین الجدد من خالل تكالیف المؤسسات المتواجدة 

2.نوعیة حواجز الدخول التي یفرضها قطاع النشاط

العلوم ( الجزائر: جامعة الجزائر، كلیة- حالة المؤسسات الجزائریة-العولمة االقتصادیةمؤشرات تنافسیة المؤسسات االقتصادیة في ظل فرحات غول، 1
.69) ص 2006/ 2005االقتصادیة، تسییر، 

2 M.PORTER. CHOIX STRATEGIQUES ET CONCURRENCE (Paris; Ed Economica, 1982) p 14 .
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تهدید المنتجات البدیلةثالثا:
قطاع معین وأن تحد من مستقبلها، لمنتجات منظمة أواتهدیدالمنتجات البدیلة یمكن أن تمثل 

هذه المنظمة أن ترفع من مستوى جودة مؤسساتها أو تمییزها وفي هذه الحالة اذا لم تستطیع 
بطریقة معینة( كالتسویق مثال) مقارنة بالمنتجات البدیلة، فإنها ستعاني حتما في أرباحها ویحتمل 

1أن تعاني في نموها أیضا.

تهدید قوة مساومة الزبائنرابعا:
خدمات جیدة ومنتجات بأحسن أسعار قطاع النشاط والتفاوض بشأن یسعى الزبائن لتخفیض 

ذا كجودة، وترتبط قوة الزبائن في القطاع، بعدد من الخصائص المتعلقة بوضعیتهم في السوق، و 
2.النسبیة لمشتریاتهم من القطاعباألهمیة 

قوة مساومة الموردین خامسا:
المواد أو غیر ذلك ن سواء رأس المال أو العمالة أوالحاالت التي یتمكن فیها الموردو وتشیر الى

من الضغط على المنظمة لرفع أثمان ما یوردون إلیها، والذي یتم من خاللها رفع أسعار منتجات 
یعتصرواأي بعبارة أخرى قدرة الموردین على أن ،أو تقلیل جودة منتجاتها،مؤسسات/خدمات ال

ادة في التكالیف من ربحیة الخدمات/المنتجات التي تقدمها المنظمة وقدرتها على استرجاع الزی
هذا وتزداد قوة هؤالء الموردین في حاالت عدة أهمها عندما ،خالل أثمان هذه الخدمات/المنتجات

یقدمونه مقارنة بغیرهم من أو لتمیز ما،یمكن أن تستغني عنهیزودون المنظمة بمورد هام ال
3الموردین.

ساومة من قبل الموردین والتي هناك مجموعة من الشروط تعطي أكثر قوة وأكثرها ضمان للم
4لخصها بورتو في خمس عناصر وهي:

وعلیه ،ر المنافسة الحرةاثاأن قوة المورد للتصرف في االسعار تزداد كلما كان بعیدا عن .1
أثیر في أرباح المشترین الصناعیین.تال

مذكرة -موبایلكومدراسة میدانیة في شركتي الملكیة االردنیة و - تأثیر نظم المعلومات االستراتیجیة في تحقیق المیزة التنافسیةعمر عوض الغویري، 1
.32) ص 2004ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( االردن: جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العلیا لالدارة العامة، 

الجزائر: كلیة( مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیردور الیقظة و طرح المنتوجات الجدیدة في زیادة القدرة التنافسیة للمؤسسةبخوش أحمد،2
.19) ص 2006/2007العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم التجاریة، التسویق، 

.33عمر عوض الغویري، مرجع سبق ذكره، ص 3
.74فرحات غول، مرجع سبق ذكره، ص 4
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السوق في تحتكر ریةتالمشالمنظمة ما إذا كانتتقل قوة تصرف المجهز لرفع السعر في حالة.2
نتاجها إ

ترتفع قوته التفاوضیة في حالة كون المشتري عمیل غیر مهم، وتقل اذا كانت هناك مواد بدیلة .3
بتكلفة معقولة، وتكون قوة المساومة في حدها االقصى عندما التوجد مواد بدیلة.

تدادات تتعاظم قوة المساومة اذا استطاع تحقیق تكامل اما بمعنى الشراء او السیطرة على االم.4
االمامیة لصناعته، على سبیل المثال عندما تشتري مصانع االحذیة متاجر بیع الجملة أو 

محالت بیع التجزئة.
إن تهدید المجهز في الفترة السابقة یمكن أن یوازن أو یعوض عنه اذا استطاع المشتري أن .5

لصناعته، مثل شراء مصانع االحذیة لشركة دباغة الجلود أو السیطرة على اخلفییحقق تكامال
مصادر التجهیز.

وأنواعهاأهدافهامفهومها، المطلب الثاني: االستراتیجیات التنافسیة 
أوال: مفهوم االستراتیجیة التنافسیة

تتعلق بتحقیق االجل الشاملة التيطویلةالخطط ال:"تعرف االستراتیجیة التنافسیة على انها
، لذلك تعرف على "التوافق واالنسجام بین البیئة التنافسیة وقدرة االدارة العلیا على تحقیق االهداف

االستراتیجیة التي تهتم بخلق المیزة التنافسیة للمؤسسة ضمن اطار قطاع االعمال الذي ":أنها
منفعة منتجات، خدمات،تعمل فیه ویمكن أن یتحقق ذلك من خالل التركیز على قطاع أعمال، 

1."مستهلك معینمحددة أوسوقیة

ا: أهداف االستراتیجیة التنافسیةثانی
لى تحقیق االهداف التالیة :إتهدف االستراتیجیة التنافسیة 

الحیازة على المیزة التنافسیة.1
فهي تنشأ بمجرد توصل المؤسسة ،تعتبر المیزة التنافسیة الهدف الرئیسي لالستراتیجیة التنافسیة

حیث یكون بمقدورها ،لى اكتشاف طرق جدیدة أكثر فعالیة من تلك المستعملة من قبل المنافسینإ
بالتالي بداع بمفهومه الواسع، و إحداث عملیة خر بمجرد إأوبمعنى تجسید هذا االكتشاف میدانیا،

كل الداخلیة والخارجیة، لتحقیق التفوق معالجة الكثیر من المشاإلىتهدففهي دینامیكیة ومستمرة 

الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و الصناعیة،أثر إدارة التغییر على االستراتیجیات التنافسیة للمؤسسة الحاج نعاس خدیجة، معمر قوادري فضیلة، 1
.16) ص 2010نوفمبر 9-8التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن بوعلي،االستراتیجیات
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المستمر للمؤسسة على االخرین أي على المنافسین والموردین والمشترین وغیرهم من االطراف 
و قصیر أالذین تتعامل معهم المؤسسة، وبطبیعة الحال قد یكون تحقیق التفوق هذا عامال وقتیا 

1االطراف االخرى في السوق.تجاهمحاوالت دائمة لحفظ توازن المؤسسة یعتبرالمدى، ولكنه

ب تمركز جید في البیئة التنافسیةكتساإ.2
ن صیاغة االستراتیجیة التنافسیة تعتمد على تحلیل طبیعة وامتداد البیئة التنافسیة للمؤسسة، من إ

یة المختلفة لهذه القطاعات البیئأجل تحدید التموضع المناسب لها، وهذا عن طریق معرفة االبعاد 
في:المتمثلة و 

.االمتداد الجغرافي أي البلدان التي تتنافس فیها المؤسسة مع غیرها
متداد القطاع من حیث عدد القطاعات المكملة أو البدیلة.إ
.درجة التكامل في المؤسسة
متداد الجزء من حیث تنوع المنتجات والزبائن.إ

التنافسیة تساعد على معرفة وضعیة المنافسة لتتخذها المؤسسة أساسا لتموضعها فاالستراتیجیة 
في المحیط و البیئة التنافسیة التي تضمن لها االستفادة من الفرص المتاحة والتأقلم مع المتغیرات 

وتجنب المخاطر والتهدیدات
وترتكز االستراتیجیة التنافسیة على عنصرین أساسیین هما:

المستمرة على المدى الطویلباألرباحة الواعدة ختیار الصناعإ.
ختیار المركز التنافسي المتمیز داخل الصناعة.إ
الستراتیجیات التنافسیة أنواع اثالثا:

دد أهداف المنظمة في مجال تحدید االسعار تراتیجیات العامة للتنافس إطار یحتعتبر االس
والتكالیف، والتمیز بالموجودات والمنتجات والخدمات، مما یمكنها من بناء مركزها التنافسي 

ومواجهة المنافسین 
وتعد ،وقد قدم العدید من الباحثین و الكتاب االداریین مجموعة من االستراتیجیات التنافسیة

ستراتیجیة قیادة التكلفة، إوهي،أشهر االستراتیجیات»بورتر«االستراتیجیات التنافسیة التي قدمها
ستراتیجیة التركیزإستراتیجیة التمیز وإ 

بات نیل شهادة الماجستیر ( الجزائر: جامعة الجزائر، قسم علوم مذكرة ضمن متطلاالستراتیجیة التنافسیة و دورها في أداء المؤسسة، شیقارة هجیرة،1
.15) ص 2005/ 2004التسییر، إدارة أعمال، 
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التكلفةبستراتیجیة القیادة إ.1
تها ومحاولة تخفیض التكلفة بقدر اوتتطلب هذه االستراتیجیة من المؤسسات زیادة انتاجیة منتج

االمكان من خالل الخبرة السابقة وٕاحكام الرقابة على التكالیف الثابتة والمتغیرة بشكل عام وتجنب 
وتقلیل النفقات الى الحد االدنى في مجاالت البحث والتطویر ومندوبي البیع ،العمالء الهامشیین

1واالعالن وتنشیط المبیعات وما إلى ذلك.

عیة ومیزة تنافسیة على منخفضة یعطي المؤسسة قوة دفاومما الشك فیه أن التمتع بتكلفة 
فهذه التكلفة المنخفضة تمكن المؤسسة من االستمرار في تحقیق االرباح على الرغم من المنافسین، 

والجدیر مثال في تطبیق هذه االستراتیجیة،خیر وجود منافسة حادة ، وتعتبر الشركات الیابانیة 
وٕاال،یكون على حساب القوى العاملة داخل المؤسسةالبالذكر أن تخفیض التكلفة یجب أن

البشري في أي عمل هو عنصرالباعتباربعید أو الیبعلى المدى القر ستواجه بعض الصعوبات 
2القوة الدافعة والمحركة دائما وراء تحقیق االهداف.

ستراتیجیة التمییزإ.2
حیث،المنافسةوفقا لهذه االستراتیجیة فإن المؤسسة تقوم بتمییز منتجاتها عن المنتجات االخرى 

تهدف هذه االستراتیجیة إلى تقدیم خدمات/منتجات تمیز المؤسسة عن منافسیها، وتأخذ هذه 
توجد في المؤسسات ال،ستخدامیة معینةإاالستراتیجیة عدة أشكال أهمها تمیز المنتج بسمة 

على سمعة العالمة التجاریة، وعلى البیع أو من خالل التمیز القائم بخدمات مابعدأو ،نافسةالم
وعلیه فإن تركیز هذه االستراتیجیة ینص على خلق والء ،أساس شبكة التوزیع المتطورة للمؤسسة

ذواق المستهلكین، وتوضح ذلك االهتمام بهم، لك للسلعة المنتجة، والتجاوب مع أمن قبل المسته
بحیث تتبلور صورة خاصة للسلعة لدى المستهلك من خالل االعالنات المتقنة بحیث تعطي هذه 

دفع العمالء لدفع سعر یتناسب مع هذه السلعة أو الخدمة التي تغطي یالعوامل مجتمعة مبررا 
3الصورة.هالتكالیف االضافیة، التي تتكبدها المؤسسة لتثبیت هذ

ستراتیجیات التركیزإ.3
من خالل ،تهدف استراتیجیة التركیز إلى بناء میزة تنافسیة والوصول إلى موقع أفضل في السوق

إشباع حاجات خاصة أو لمجموعة معینة من المستهلكین، أو بواسطة التركیز على سوق جغرافي 

.271) ص 2004( مصر: دار الفكر العربي، مكتبة النهضة المصریة، قیاس الجودة والقیاس المقارنتوفیق محمد عبد المحسن، 1
.271نفس المرجع السابق، 2
.37، مرجع سبق ذكره، ص عمر عوض الغویري3
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الممیزة الستراتیجیة التركیز هي محدود أو التركیز على استخدامات معینة للمنتج، فالسمة 
تخصص المؤسسة في خدمة شبه معینة من السوق الكلي ولیس كل السوق، وتعتمد هذه على 

ثر فاعلیة كبشكل أضیق افتراض أساسي وهي امكانیة قیام المؤسسة بخدمة سوق مستهدف و 
1وكفاءة، عما هو علیه الحال عند قیامها بخدمة السوق ككل.

قطاع بناءا لقطاعات السوقیة یتم التركیز علیها، فال بد من تحدید مدى جاذبیة الأي من ارولتقری
على معرفة حجم القطاع، ربحیة القطاع، مدى شدة قوة التنافس الخمس في القطاع، االهمیة 

التوافق بین إمكانیات السوق وحاجات مدىاالستراتیجیة للقطاع بالنسبة للمنافسین الرئیسین وأخیرا
2لسوقي.القطاع ا

ومخاطر االستراتیجیات التنافسیةمزایا،المطلب الثالث: متطلبات
أوال: متطلبات االستراتیجیات التنافسیة

قبل تبني احدى هذه االستراتیجیات في المؤسسة یجب دراسة مجاالت القوة والضعف في قطاعاتها 
التنافسیة كما هو لالستراتیجیاتة یمیالتنظالمختلفة ویورد بورتر بعض المهارات والمتطلبات 

موضح في الجدول التالي:

.61،مرجع سبق ذكره، ص حباینة محمد1
.62نفس المرجع السابق، ص 2
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): المهارات والمتطلبات التنظیمیة لالستراتیجیات التنافسیة03الجدول رقم (
االستراتیجیة 

التنافسیة
مةیالمتطلبات التنظالمهارات والمواد المتطلبة 

قیادة التكلفة 

من كلرأسمالي متواصل مع توفراستثمار
رأس مالي في متناول الید.

في مجال العملیات االنتاجیةمهارات.
محكم على العمالةاشراف.
 تصمیم المنتجات بشكل یؤدي الى سهولة

.التصنیع (التوزیع)
منافذ توزیع منخفضة التكالیف.

رقابة محكمة على التكالیف.
 تفصیلة ومتكررة.یر رقابة ومراجعة اعداد تقار
تنظیم مسؤولیات واضحة.
حوافز مبنیة على تحقیق االهداف.

التمییز
 قدرات تسویقیة قویة.
تنویع في الخدمات والمنتجات.
.النزعة نحو االبداع
.كفاءات قویة في مجال البحث والتطویر
 سمعة حسنة للمؤسسة في مجال الجودة

دة في التقنیة.یاوالر 
مع قنوات التوزیع.تعاون قوي

 تنسیق قوي بین وظائف البحوث والتطویر
والتسویق وتطویر الخدمات.

 رواتب ومزایا جیدة لجذب العمالة الماهرة أو
الكفاءات المبدعة.

.مقاییس وحوافز نوعیة بدال من كمیة

التركیز
.مزیج من السیاسات الموضحة أعاله
 معین.یوجه هذا المزیج إلى هدف استراتیجي

-.مزیج من السیاسات الموضحة أعاله
- یوجه هذا المزیج إلى هدف استراتیجي

معین.
دار الفكر العربي مكتبة النهضة المصریة،: مصر(قیاس الجودة والقیاس المقارنالمصدر: توفیق محمد عبد المحسن، 

.274) ص 2004
مزایا االستراتیجیات التنافسیة ثانیا: 

التنافسیة بعدة مزایا تتمیز االستراتیجیات 
االستراتیجیة القیادة بالتكلفةمزایا.1

1:تتمیز هذه االستراتیجیة ب

.تكون المؤسسة المنتجة بتكلفة أقل في موقع أفضل من منافسیها بالنسبة للسعر
.تتمتع بحصانة ضد العمالء األقویاء، اذ الیمكن المساومة على تخفیض األسعار
 .تتمتع بحصانة ضد الموردین األقویاء الذین یقومون بتحدید أسعار المدخالت

.19،20، مرجع سبق ذكره ص ص الحاج نعاس خدیجة، معمر قوادري فضیلة1
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 تحتل موقعا تنافسیا ممتازا یمكنها من تخفیض السعر ومواجهة أي هجوم من المنافس
الجدید.

 یمكنها مقارنة بمنافسیها استخدام تخفیضات السعر كسالح ضد سلع بدیلة ذات أسعار
جذابة.

مییزمزایا استراتیجیة الت.2
1:تتمیز هذه االستراتیجة ب

 موقف تقدیر المستهلكین لقیمة االختالفات في المنتج أو الخدمة ودرجة تمیزه عن غیره من
المنتوجات.

.تعدد استخدامات المنتوج وتوافقها مع حاجیات المستهلك
.عدم وجود عدد كبیر من المنافسین یتبع نفس استراتیجیة التمییز
التركیزمزایا استراتیجیة .3

2تتمیز هذه االستراتیجیة ب:

ع حاجات بتمییز أفضل المنتجات إما من خالل مستوى جودة أفضل،خدمات أفضل بحیث تش
.المستهدفقطاع السوق

.تقدیم تكالیف اقل للمنتج في القطاع المستهدف بالمقارنة بالمنافسین
معاوالتكلفةالتمییز في الجودة،الخدمات

التنافسیةمخاطر االستراتیجیات ثالثا: 
التوجد استراتیجیة تنافسیة واحدة مثالیة تضمن النجاح التام فكل استراتیجیة من االسترایتجیات 

بتحدیدها تنطوي على بعض المخاطر فعلى المؤسسة التي ترغب في PORTERالتي قام بورتر
تطبیق استراتیجیة التمییز مثال أن تتأكد من أن السعر العالي لمنتجاتها المتمیزة وذات الجودة 
العالیة لیس أعلى بكثیر من سعر المنتجات المنافسة.وٕاال فإن الزبائن سیدركون أن الجودة العالیة 

لتي یحصلون علیها التبرر السعر المرتفع الذي یدفعونه.والخدمة المتمیزة ا

. 85) ص 1998مصر: مركز االسكندریة للكتاب، المیزة التنافسیة في مجال االعمال(نبیل مرسي خلیل،1
.19،20، مرجع سبق ذكره ص ص الحاج نعاس خدیجة، معمر قوادري فضیلة2
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 التكلفةبمخاطر استراتیجیة القیادة
1تدوم طویال بسبب:الهذه االستراتیجیة

.التقلید من جانب المنافسین
یر التكنولوجي.التغی
.معدات جدیدة ألیة بإمكانها تعدیل العملیات الصناعیة
 الداخلیة مما یزید خطر القدرة على تحصیل وادراك احتیاجات االهتمام المفرط بالعملیات

السوق.
مخاطر استراتیجیة التمیز

2تدوم طویال بسبب:هذه االستراتیجیة ال

. أسالیب التمییز تصبح أقل أهمیة للمشترین بسبب تغیر سلوكاتهم
.زوال عوامل التمییز
 .التقلید من جانب المنافسین
 الیبرر عوامل تمیز المنتوج بالنسبة للمستهلك.السعر المرتفع الذي
.اختیار تمییز المنافسین اآلخرین الفعالة أكثر من عوامل تمیز المؤسسة
.المباالة وعدم حاجة الزبائن للتمیز
ستراتیجیة التركیزمخاطر إ

3استراتیجیة التركیز یتم تقلیدها عندما:

جذاب هیكلیا بسبب التالشي التدریجي لهیكله أو تالشي یصبح قطاع السوق المستهدف غیر
الطلب.

 یدخل المنافسون الكبار هذا القطاع وعلى نطاق كبیر بسبب تضاءل الفروق بین هذا القطاع
وغیره من القطاعات االخرى وبسبب ممیزات التسویق الشامل.

 القطاع السوقي.جزاء من نفس أظهور شركات أخرى جدیدة تتبع استراتیجیة التركیز على

.262) ص 2002االسكندریة: الدار الجامعیة، االدارة االستراتیجیة( ثابت عبد الرحمن االدریسي، 1
.262ص نفس المرجع السابق،2
متطلبات نیل شهادة الماجستیر( الجزائر: جامعة الجزائر، كلیة العلوم ضمنمذكرة ،دور الجودة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسةالعیهار فلة، 3

.105) ص 2005االقتصادیة و علوم التسییر، قسم علوم التسییر، إدارة أعمال، 
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المبحث الثالث: المفاهیم المرتبطة بالتنافسیة
فكرة المیزة ت ألى الثمانینات من القرن الماضي، حیث بدجع بدایة االهتمام بهذا المفهوم إتر 

التنافس ستراتیجیةإبشأن ”مایكل بوتر”التنافسیة باإلنتشار والتوسع خاصة بعد ظهور كتابات
ة واستراتیجیات لمحوالت المنظمات رشادیإخطوطا والمیزة التنافسیة، فقد وفرت كتبه ومقاالته 

كتساب میزة تنافسیة على منافسیها.إ
المیزة التنافسیةأنواعماهیة و المطلب األول:

الحرج الذي المیزة التنافسیة" حیزا ومكانه هامة، فهي تمثل العنصر اإلستراتیجيیشغل مفهوم "
فسیها.یقدم فرصة جوهریة لكي تحقق المنظمة ربحیة متواصلة بالمقارنة مع منا

أوال: ماهیة المیزة التنافسیة
مفهوم المیزة التنافسیة.1
، 1959شومبرالین CHAMBERLINدبیات االقتصادیة أن مفهومها یرجع إلى كتابات جمع األت

االنتشار والتوسع خاصة بعد ظهور كتابات "بورتر" خالل ولكن بدأت فكرة المیزة التنافسیة في 
بوتر أن المیزة التنافسیة تنشأ بمجرد توصل ىیر ،الثمانینات بشأن االستراتیجیة والمیزة التنافسیة

المنظمة إلى اكتشاف طرق جدیدة أكثر فعالیة من تلك المستعملة من قبل المنافسین، حیث یكون 
1حداث عملیة ابداع بمفهومه الواسع.إبمقدورها تجسید هذا االكتشاف میدانیا وبمعنى أخر بمجرد 

والممیزات التي یمتلكها منتوج أو عالمة والتي نها "مجموعة الخصائص أوهناك من یعرفها على 
2تمنحه نوع من التفوق االكید على منافسیه فورا."

المیزة التنافسیة هي قابلیة المنظمة على االداء بأسلوب واحد أو":فیرى انKOTLERأما كوتلر 
3. "سالیب عدة والتي لیس بإمكان المنافسین اتباعها اآلن أو في المستقبلأ

 من یعرفها على أنها" أي شيء یمیز المنظمة أو منتجاتها ایجابا عن منافسیها من هناك
4."وجهة نظر الزبون النهائي

تحقیق التفوق في میدان الوسیلة التي تمكن المنظمة من"ویوجد من یعرفها على أنها

1 Michael Porter ,L’avantage concurrentiel des nations( France : Inter- Édition, 1993) p 48.
2 Lambin J, Le marketing stratégique (Paris : Édition international, 1998) p 8.

دراسة إستطالعیة من وجهة نظر عینة من -أثر إستراتیجیات إدارة سالسل التجهیز في تحقیق المیزة التنافسیةحیدر جلیل عبد الرضا العكیلي، 3
.70) ص 2010اق: جامعة بغداد، إدارة أعمال، ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( العر مذكرةالمدیرین في القطاع الصناعي، 

.194) ص 2008، 2( االردن: دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، طإستراتیجیات التسویقثامر البكري، 4
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1."مع االخرینمنافستها

قیمة أكبر للزبون بطریقة كما یعرفها البعض على أنها " مدى قدرة الشركة على تكوین
2."الیمكن لمنافسي الشركة تقلیدها

من یرى أن المیزة التنافسیة "تكمن في قدرة المؤسسة على تقدیم سلعة أو خدمة ذات كهنا
و منتج متمیز بین نظیره في االسواق مع قدرة المؤسسة على االستمرار في أقل أتكلفة 

3."االحتفاظ بهذه المیزة

ن المؤسسة تمتلك میزة تنافسیة عندما تتوصل إلى التعاریف السابقة یمكننا القول بأمن خالل 
الحیازة على عوامل التفرد في منتوج معین وتحقق من وراء ذلك مكاسبا تجعلها تحتل مكانة هامة 

في السوق.
خصائص المیزة التنافسیة.2

4تتمتع المیزة التنافسیة بالخصائص التالیة:

 االختالف عن المنافسین وتجنب التشابه لتحقیق التمیز.تبنى على أساس
 ر على المدى الطویل ألنها تهتم بالفرص المستقبلیة.ثتؤ
.مركزة جغرافیا لضمان التحقیق

أهمیة المیزة التنافسیة.3
5تكمن أهمیة المیزة التنافسیة فیما یلي:

قیمة للعمالء تلبي احتیاجاتهم وتضمن والئهم، وتدعم وتحسن سمعة وصورة المؤسسة خلق
في أذهانهم.

 تحقیق التمیز االستراتیجي عن المنافسین في السلع والخدمات المقدمة إلى العمالء مع
امكانیة التمیز في الموارد والكفاءات واالستراتیجیات المنتهجة في ظل بیئة شدیدة التنافسیة.

قیق حصة سوقیة للمؤسسة وكذا ربحیة عالیة للبقاء واالستثمار في السوق.تح

.194ص ،مرجع سبق ذكره، ثامر البكري1
.70حیدر جلیل عبد الرضا العكیلي، مرجع سبق ذكره، ص 2
الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات محددات نجاح المیزة التنافسیة في المؤسسة االقتصادیة، ،معموري صوریة، الشیخ هجیرة، 3

.3) ص2010نوفمبر 9-8ة بن بوعلي،التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیب
4 M.PORTER. Les choix stratégiques et concurrence( France: Ed Economica,1982)P15 .

الملتقى الدولي حول التسییر الفعال في المؤسسات ،المیزة التنافسیة وفعالیة التسییر االستراتیجي للموارد البشریةسماللي یحضیة، بالل أحمد،5
.3) ص2005ماي 4-3االقتصادیة( المسیلة: جامعة المسیلة، 
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أهداف المیزة التنافسیة.4
1:منهااالهداف مجموع منتسعى المؤسسات من خالل خلق میزة تنافسیة لتحقیق

 النسبة لشركة بخلق فرص تسویقیة جدیدة كما هو الحالMOTOROLA التي تعد أول من قام
ول من قام بإبتكار الحاسب اآللي أالتي كانت "APPLEة "بإبتكار الهاتف المحمول، وشرك

الشخصي.
 جدیدة من العمالء أو سوق جدیدة أو التعامل مع نوعیة دخولكدخول مجال تنافسي جدید

.نوعیة جدیدة من السلع والخدمات
 تكوین رؤیة مستقبلیة جدیدة لألهداف التي ترید المنظمة بلوغها وللفرص الكبیرة التي ترغب في

اقتناصها.
ثانیا: أنواع المیزة التنافسیة

والذي یعتمد في تصنیفه للمزایا على M.PORTERهم أنواع المیزة التنافسیة ما جاء به أن إ
في التمیز أو التكلفة األقل.ي تتمثل مة التي یتم تخفیضها للمشتري والتالقی
میزة التكلفة االقل.1

تلعب التكلفة دورها كسالح تنافسي، فال یمكن تحدید أسعار تنافسیة دون ضبط مستمر للتكالیف، 
تهدف أن تكون القائد أو الرائدة في خفض عناصر ا من الشركات المتمیزة تنافسیا حیث أن كثیر 

ذا ؤسسة الحیازة على میزة التكالیف إیمكن لم،و النشاطأة بین منافساتها في نفس الصناعة التكلف
المحققة عند منافسیها.كتمكنت من ممارسة نشاطاتها المنتجة للقیمة بتكالیف متراكمة أقل من تل

إن المیزة التنافسیة الناتجة عن التكلفة االقل ال تحقق التمیز والتفوق للمؤسسة إال اذا قامت هذه 
ستمرارها، ومن بین العوامل التي تؤثر على دوام میزة التكلفة ضمان إها و االخیرة بالمحافظة علی

2.االقل

قتصاد الحجم: والتي تمثل أكبر عائق للدخول أو الحركة داخل السوق.إ
ن االلحاق مع وحدات من نفس المؤسسة یمكن أن یرغم المنافس إلى التنوع لشل إ:االلحاق

هذا التمیز.
 العالقات الكامنة بین مؤسسة الموردین وقنوات التوزیع المستقلة.الروابط: أي تنسیق

.104،105)ص 2001( القاهرة: دار غریب للنشر، إدارة الموارد البشریة االستراتیجیة علي السلمي،1
. 6معموري صوریة، الشیخ هجیرة، مرجع سبق ذكره، ص 2



الفصل الثاني: االطار المفاھیمي للتنافسیة

67

 االجراءات التقدیریة الهادفة إلى احداث حقوق الملكیة الخاصة بمنتج أو عملیة تكنولوجیة
معینة.

میزة التمیز.2
تنشأ عندما یكون بمقدور المؤسسة الحیازة على خصائص فریدة تجعل الزبون یتعلق بها بالمقارنة 

فسیها.مع منا
1صر التالیة:ابعوامل التفرد" والتي تشمل العنتمد میزة التمیز من عوامل تدعى "وتس

:االجراءات التقدیریة
تقدیریة األنشطة التي یجب أن تعتمدها وللكیفیة التي تمارس بها، ختیاراتإتقدم المؤسسات على 

حیث یمكن أن تعتبر هذه االجراءات عامال مهما على تفرد المؤسسة ومن بین هذه االجراءات 
خصائص كفاءة المنتجات المعروضة، الخدمات المقدمة، كثافة النشاط ( التقدیریة واالكثر شیوعا: 

ووى النشاط(كدقة اآلالت)، جودة وسائل االنتاج المسخرة للنشاطمستوى نفقات االشهار) محت
االجراءات التي تحكم عمل المستخدمین في النشاط ( كإجراءات خدمات ما بعد البیع، تواتر عملیة 

التفتیش)
ى خاصیة التفرد من خالل الروابط الموجودة بین األنشطة أو من خالل تیمكن أن تتأ:الروابط

ردین وقنوات التوزیع المستقلة من قبل المؤسسة.الروابط مع المو 
ممارسة نشاط معین فمثال ،الرزنامة: قد ترتبط خاصیة التفرد بالتاریخ الذي بدأت فیه المؤسسة

میزة التمیز، انت السباقة إلى استعمال صورة معینة للمنتج، یمكنها أن تحقق كالمؤسسة التي 
فیها التأخر عن الدخول مفیدا ألنه یسمح ض القطاعات حیث یكون وخالفا لذلك هناك بع

باستعمال تكنولوجیا أكثر حداثة.
 التموضع: قد تحوز المؤسسة على خاصیة التفرد، إذا ما أحسنت اختیار الموضع المالئم

ألنشطتها فمثال یمكن لبنك تجاري أن یتمتع بأحسن المواضع لوكاالته وموزعاته االوتوماتیكیة 
.الخاصة باألوراق النقدیة

ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر(الجزائر: جامعة مذكرةالمیزة التنافسیـة في المؤسسـة االقتصادیـة ،مصادرها، تنمیتها و تطویرها، عمار بوشناف، 1
.19) ص 2002الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، علوم التسییر، 
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ن تنجم خاصیة التفرد لنشاط منتج للقیمة، بمجرد أن یكون هذا النشاط مشتركا االلحاق: یمكن أ
اعدة وحدات تابعة لنفس المؤسسة.ق

 ثار بثه: قد تنجم خاصیة التفرد لنشاط معین، عندما یمارس التعلم بصفة جیدة فالجودة أالتعلم و
متالكه بشكل شامل إالثابتة في العملیة االنتاجیة یمكن تعلمها، ومن ثمة فإن التعلم الذي یتم 

كفیل بأن یؤدي إلى تمیز متواصل.
تم ذلك بواسطة ضم التكامل: تسمح درجة التكامل بالحصول على خاصیة التفرد، حیث ی

أنشطة جدیدة منتجة للقیمة كانت تمارس من قبل الموردین أو قنوات التوزیع، فهي تتیح 
ون مصدرا للتمیز.كالفرصة لمراقبة نتائج االنشطة التي بمقدورها أن ت

:یمكن أن یؤدي الحجم الكبیر لنشاط معین إلى ممارسة هذا االخیر بطریقة فریدة الحجم
یمكن تحقیقه باالعتماد على الحجم الصغیر وقد یؤدي الحجم الكبیر للتأثیر الشيء الذي ال
عندما یطلب منها االستجابة إلى فمثال یمكن أن یضعف من مرونة المؤسسةسلبا على التمیز

حتیاجات الزبائن ( المؤسسة الحساسة لعامل الذوق).إ
محددات ومصادر المیزة التنافسیة المطلب الثاني:

ات المیزة التنافسیة دمحدأوال: 
تتحدد المیزة التنافسیة وفقا لمتغیرین أساسین هما:

حجم المیزة التنافسیة .1
تحقق المیزة التنافسیة سمة االستمراریة إذ أمكن للمؤسسة المحافظة على میزةالتكلفة األقل أو تمیز 

ا تطلبت جهودا أكبر وبشكل عام كلما كانت المیزة أكبر لمالمنتج في مواجهة المؤسسات المنافسة.
من الشركات المنافسة للتغلب علیها أو تحدید أثرها ومثلما هو الحال بالنسبة لدورة حیاة المنتجات 

1الجدیدة، فإن للمیزة التنافسیة دورة حیاة على نفس الغرار.

الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة دور الیقظة االستراتیجیة في تنمیة المیزة التنافسیة للمؤسسة و واقعها في الجزائر، بلعزوز بن علي، فالق صلیحة، 1
.6) ص 2010نوفمبر 9- 8و االستراتیجات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن بوعلي،
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دورة حیاة المیزة التنافسیة): 03الشكل رقم (

مركز االسكندریة للكتاب :( االسكندریةالتنافسیة في مجال االعمال المیزةنبیل مرسي خلیل ،المصدر: 
.86)ص 1998:

1من خالل المنحنى یتضح لنا مختلف المراحل التي تمر بها المیزة التنافسیة وهي:

مرحلة التقدیم أو النمو البدیع:
ستطاعت تحقیقها مقارنة بالمنافسین (منتج، إالمؤسسة في هذه المرحلة وبفعل المیزة التنافسیة التي 

شهار...إلخ) فهي تنزل هذه المیزة إلى السوق وبفضل تقبلها من قبل المستهلكین إسعر، توزیع، 
تحقق تعرف نمو معتبر أو سریعا بسبب عدم وجود منافسة أو تأخر رد فعل المنافسین،وبالتالي

.المؤسسة مداخیل معتبرة قبل الدخول في المرحلة الثانیة
مرحلة التبني:

ثیرها على المستهلك وعلى تعرف المنافسین على المیزة التنافسیة للمؤسسة ومدى تأوتمثل بدایة 
ن بشتى الطرق العمل على تبني هذه المیزة التنافسیة أو تحسینها ومن و حصصهم السوقیة، فیحاول

المیزة نوعا من االستقرار والثبات والتشبع بفعل تزاید عدد المنافسین.هنا تعرف
:مرحلة التقلید

مكانیات من أجل إبطال إ ن المنافسة تعمل بكل ما لدیها من قوة و أفي هذه المرحلة یتضح جلیا ب
و بمعنى ن جلب المستهلكین نحو منتجاتها، أمفعول هذه المیزة التنافسیة وتقلیدها حتى تتمكن م

اخر فإن هذه المرحلة تمثل الظهور الحقیقي والجلي لرد فعل المنافسین فتبدأ بذلك مرحلة الركود 

الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات -رترمدخل حلقة القیمة لبو -طرق بناء المزایا التنافسیة المستدامةعبد  اهللا بلوناس، بوزیدي لمجد،1
.6) ص 2010نوفمبر 9-8التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن بوعلي،
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لمیزة المؤسسة االصلیة، وبالتالي یتحتم علیها العمل على تطویر میزتها التنافسیة السابقة 
المیزة وفي السابق، وتحسینها حتى تتمكن من االستمرار والبقاء وكما هو موضح في الشكل 

أي إعادة دورة حیاة جدیدة للمیزة التنافسیة وذلك عندما تتأكد المؤسسة من أنها قادرة التنافسیة ، 
على مواجهة المنافسة باالعتماد على المیزة الحالیة أو السابقة والتي سیطرت بواسطتها على 

.السوق لفترة معینة
مرحلة الضرورة:

ضروریا وحتمیا بل وتصبح المؤسسة مضطرة وٕالى  حاجة ماسة إلى في هذه المرحلة یصبح 
جل تخفیض أو تدعیم میزة تمییز المنتج إال أنه في الحالة العكسیة أتقدیم میزة تنافسیة جدیدة من 

فإن مصیر المیزة الحالیة (االولى) هو الزوال ولهذا نجد مایسمى بتنمیة وتطویر المیزة التنافسیة 
نخفاض مردودیة المنتج ومبیعاته وهذا مایهدد إیؤدي إلى المتواصلة )، مما(المیزة التنافسیة
.ذا كانت محفظة منتجاتها غیر متنوعةوالخسارة، خاصة إالمؤسسة بالخطر

نطاق التنافس.2
نشاط فنطاق التساع أنشطة وعملیات المؤسسة بغرض تحقیق مزایا تنافسیة،یعبر النطاق على إ

نخفاض في التكلفة مقارنة بالمؤسسات المنافسة، ومن أمثلة ذلك حقق إعلى مدى واسع یمكن أن ی
استخدام نفس منافذ التوزیع لخدمة خبرة فنیة واحدة،االستفادة من تقدیم تسهیالت انتاج مشتركة،

قطاعات سوقیة مختلفة، أو مناطق مختلفة، ومن جانب أخر یمكن للنطاق الضیق تحقیق میزة 
1على قطاع سوقي معین وخدمته بأقل تكلفة أو تقدیم منتج ممیز له.خالل التركیزتنافسیة من

مصادر المیزة التنافسیةثانیا: 
2تتمثل مصادر المیزة التنافسیة للمؤسسة في:

ن الوتیرة المتسارعة في عدد المؤسسات والذي صاحبه ازدیاد حدة التنافسیة على إاالبتكار: .1
المؤسسات باإلبداع والتركیز علیه إلى درجة اعتباره المستوى العالمي، أدى إلى تصاعد اهتمام

الحد االدنى في األسبقیات التنافسیة إلى التكلفة والجودة واصبحت هذه القدرة االبتكاریة مصدرا 
متجددا للتنافسیة.

.7بلعزوز بن علي، فالق صلیحة، مرجع سبق ذكره، ص 1
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( مذكرةو دوره في إعداد اإلستراتیجیة التسویقیة بالمؤسسة االقتصادیة، التحلیل التنافسي أحمد بن مویزة، 2

) .ص2005/2006المسیلة: جامعة المسیلة، 
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همیة مما كان أكثر أأو إدارة الخدمات میزة تنافسیة الزمن: یعتبر الوقت سواء في إدارة االنتاج .2
السابق فالوصول إلى العمالء أسرع من المنافسین یمثل میزة تنافسیة، ویمكن تحدید علیه في 

المیزات التنافسیة والتي تمثل جوهر المنافسة على أساس الوقت كاآلتي :
تخفیض زمن تقدیم المنتجات الجدیدة إلى األسواق من خالل اختصار دورة حیاة المنتج..3
تخفیض زمن دورة التصنیع للمنتجات..4
االلتزام بجداول زمنیة محددة وثابتة لتسلیم المكونات الداخلة في عملیة التصنیع..5
كانت المعرفة حصیلة أو رصید خبرة ومعلومات وتجارب ودراسات فرد أو ا المعرفة: إذ.6

فإننا نعیش حتما حالة انفجار المعرفة حیث مجموعة أفراد أو مجتمع معین في وقت محدد
أصبحت هذه الخبرة المورد االكثر أهمیة في خلق المیزة التنافسیة.

الفرق بین المنافسة والتنافسیة والمیزة التنافسیةالمطلب الثالث: 
تعریف المنافسةأوال:

من لمنافسةالتعبیر عن المنافسة من منظور ألخر وفیما یلي التعریفات الموجهة لمصطلح ایختلف
الناحیة اللغویة، االقتصادیة.

من الناحیة اللغویة یقال (نفس) الشيء أي صار مرغوبا نافس في الشيء (منافسة) إذا رغب فیه 
ة) أي لم یره أهال له.و( نفس علیه: نفاسعلى وجه المباراة و(النفیس) هو المال الكثیر

المتنافسة المؤسساتفالمنافسة في التجارة تبنى على المباراة نحو المال الكثیر( الربح) الذي تراه 
1ترى سواها أهال له.المن حقها و

نزعة فطریة تدعو إلى بذل الجهد في سبیل التفوق والمنافسة كقابل تعني المنافسة في اللغة اكم
JOUER(تعني) مشتقة من كلمة التینیة والتيCONCERENCEالكلمة (التنافس وأصل اصطالح 

ENSEMBLE( أو(COURIR AVEC)) أو یسرع في جماعةCOURIR ENSEMBLE( ن مفهوم فإلذا
المنافسة في بدایة شیوعه یعني حالة خصوم وتنافس وصراع وحالة عداء مستمرة وللمنافسة عدة 

یحدث على المساواة أو تطلق المنافسة أیضا على كل مامعاني مثل :مزاحمة بین االشخاص و 
ع مفهوم المنافسة في كل مجال یقصده اتسإالتفوق على شخص ما في شيء محمود. و

ها لألصلح فأصبح مفهوم المنافسة أنالمتنافسون أیا كان عددهم ومجال نشاطاتهم حتى یبقى البقاء
.نتقاء وتصنیفإ عملیة تأصیل و 

23) ص2002(عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة "دراسة مقارنة" زینة غانم عبد الجبار الصفار، 1
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المنافسة من سنن الفطرة الكونیة للبشر غایتها التفوق في مجاالت األعمال كخالصة تعتبرو 
خاصة حتى اتصفت بكونها أحد واألنشطة أیا كانت طبیعتها والزمت المنافسة النشاط االقتصادي

1الشروط الالزمة الختراقه.

أما من الناحیة االقتصادیة فیتعلق مفهوم المنافسة بالمواجهة بین المؤسسات فیما یخص التكالیف 
والجودة في إطار شروط السوق التي تحكم عملیة التسعیر وعملیة التبادل. كما یمكن تعریفها بأنها 

2.عتبار "" تشمل كل العروض المتنافسة حالیا أو المحتملة التي یمكن للمشتري أخذها بعین اال

تعدد المسوقین وتنافسهم لكسب الزبون، باالعتماد على أسالیب ":وعرفت المنافسة أیضا على أنها
مختلفة كاألسعار، الجودة، المواصفات، توقیت البیع، أسلوب التوزیع، الخدمة ما بعد البیع وكسب 

3."الوالء السلعي وغیرها

المزاحمة بین عدد من االشخاص أو بین قوى وفي االخیر یمكن القول أن المنافسة تعني
تسعى لتحقیق نفس الهدف ومن جهة أخرى تعني العالقة بین المنتجین والتجار في صراعهم على 

فسة تقوم على خاصیة جوهریة هي االبتكار والتمیز ونتیجتها الحتمیة هي القدرة على االزبائن والمن
جذب الزبائن.

أهمیة المنافسةثانیا:
4همیة المنافسة فیما یلي:أتكمن 

تحقیق الرقابة للمستهلكین: تدور المنافسة بین منظمات االعمال حول كسب العمالء من خالل .1
تحقیق رضاهم وتلبیة حاجیاتهم بأحسن طریقة وأقل تكلفة ممكنة، وهذا مایجعل المنظمات في 

محققا باستمراراالمر الذي یؤدي إلى تلبیة حاجیاتهم وتطویرها ،تحسین مستمر لخدمة العمیل
بذلك رفاهیة المستهلك.

ستخدام موارد المجتمع: من شروط فعالیة االداء والبقاء في ظل المنافسة وخاصة تلك شید إتر .2
المبنیة على االسعار هو ترشید وعقلنة استخدام الموارد واالمكانیات للمنظمة حیث یتم استخدام 

دعیم تنافسیة االقتصاد الجزائري باالعتماد على النظام أهیل قطاع السوق المالي كمدخل لتتقورین حاج قویدر، أنساعد رضوان، نورین بومدین، 1
التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( االستراتیجیاتالملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و ،SCFالمحاسبي الجدید

.2) ص2010نوفمبر 9-8الشلف: جمعة حسیبة بن بوعلي،
الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و تحلیل محددات و مكونات وهیكل المنافسة في النظریات االقتصادیة و إستراتیجیة المؤسسة،طالب مریم، 2

.2) ص2010،نوفمبر9-8یجات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن بوعلي،االسترات
.20) ص 1999( االسكندریة: مؤسسة شهاب الجامعیة، للنشر، المنافسة و الترویج التطبیقي فرید النجار، 3

4 Kotler P,Dubois.b ,Marketing Management( paris : Edition-Union Public , 10eme
,ed, 2000) p 47.
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ل قدر ممكن من المدخالت من اجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المخرجات، أق
یؤدي إلى ترشید استخدام موارد المجتمع بصفة عامة، حیث وبأحسن جودة ممكنة. هذا ما

تسعى كل منظمة إلى ترشید استخدام مواردها كشرط للبقاء واالستمراریة في ظل المنافسة.
االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع: حیث یؤدي ترشید استخدام یؤدي ما سبق ذكره إلى التنمیة .3

منها من جهة أخرى والعمل على تحسین حیاة الفرد إلى الموارد من جهة وتعظیم االستفادة
تنمیة اجتماعیة واقتصادیة.تحقیق 

دعم االبتكار التكنولوجي والعلمي: في سعیها لتلبیة حاجیات المستهلكین المتنامیة والمتغیرة .4
انتاج متطورة بإستمرار منتجات ووسائلأحسن طریقة تعمل منظمات األعمال على ابتكارب

هذا ما یشجعها على االبداع واالبتكار المستمر مؤدیا ذلك إلى التطور العلمي والتكنولوجي.
والتنافسیة والمیزة التنافسیةالفرق بین المنافسة: ثالثا

التنافسیة والمیزة التنافسیة ومن خالل ما سبق یمكن ختالف بین مصطلحات المنافسة إیوجد 
التفریق بین المنافسة والتنافسیة، وبین هذه األخیرة والمیزة التنافسیة كما یلي:

هي شروط المزاحمة في السوق، أي حریة دخول المؤسسات ( La concurrence)المنافسة.1
وخروجها من السوق، مع مواجهة المتعاملین اآلخرین لتحدید األسعار وتبادل السلع والخدمات 

ضمن شروط السوق المحددة مسبقا.
فتتمثل في ذلك االختالف والتمیز الذي (L'avantage concurrentiel )أما المیزة التنافسیة.2

1للمیزة النسبیة.امتدادهذا المصطلح ، ویعتبرمؤسسة عن منافسیهاتحوزه ال

ى مواجهة المنافسة والتغلب فتتمثل في قدرة المؤسسة عل(Compétitivité)في حین التنافسیة 
أي أنها القدرة المستمرة للمؤسسات على بیع السلع والخدمات بربحیة في االسواق علیها

خیرة أشمل وأوسع من مفهوم المیزة التنافسیة التي إن تم تحقیقها تمثل وبالتالي فهذه األ2المفتوحة.
جزء من تنافسیة المؤسسة.

.22) ص 2010( االسكندریة: دار التعلیم الجامعي، التنافسیة الدولیة وتأثیرها على التجارة العربیة و العالمیة نیفین حسین شمت، 1
. بتصرف.21نفس المرجع السابق، ص2
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الثاني:الفصلخالصة 
تحقیق وهذا عن طریقمنافسةاللمواجهةتسعى دول الیوم وعلى حد سواء (متطورة أو نامیة) 

فقد ظهر منذ منتصف الثمانینات مصطلح جدید لمفاهیم لألفرادهیة لرفاااالزدهار االقتصادي و 
لمتغیرات عدیدة حدثت في العالم منذ الحرب العالمیة ستجابةإوذلك قدیمة هو مصطلح التنافسیة 

الثانیة أسست لقیام نظام عالمي جدید، یسمى فیما بعد بالعولمة، وما جاءت به من تغییر سریع 
والتحریر الكبیر لألسواق واالنتاج االقتصادیةلتكالیففي التكنولوجیا، وتقلیص المسافات وا
واالنفتاح الذي عرفته الكثیر من الدول.

رغم االختالف حول تعریف مصطلح التنافسیة، إال أنه یكاد یتفق الجمیع على أهمیة تطویر 
ة من أو الدول، وكذا دور الدول في توفیر بیئات تنافسیة مناسبالتنافسیة سواء تنافسیة المؤسسات 

التكلفة، التمییز، قیادةستراتیجیة ستراتیجیات التنافسیة سواء كانت إأجل النجاح في تطبیق اال
واجه تطبیق هذه االستراتیجیة.كیز وهذا بسبب المخاطر التي تر الت



الفصل الثالث:

دور إدارة الجودة الشاملة في 
تطویر تنافسیة المؤسسة الخدمیة
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تمهید
أصبح العمالءكما،تطویر تنافسیتهافيالجودةودورألهمیةالخدمیةالمؤسساتإدراكزدادإ

وما للجودةوتقدیمها،الخدمةأداءفيتلعبهالذيللدورنظرابالجودةواهتماماإدراكاأكثرأیضا
تقییم فيمهمةعواملالعمالءوحاجاتتوقعاتوتعدالخدمات،علىالطلبحجمعلىأثرمن

توجدإذالخدمیة،للمؤسساتبالنسبةصعباأمرایعتبروقیاسهاتقییمهاأنإالالخدمة،جودة
ن المؤسسات الخدمیة الناجحة هي المؤسسات التي أحیث معها،التعاملعلیهاتحدیات البد

وتدرس توقعاتهم و مستویاتها، وكذا العوامل المؤثرة على هذه نواع عمالئها،أتسعى الى معرفة 
لى إالتوقعات وتقوم بمعالجتها بالطریقة التي تؤدي الى تعظیم مستویات رضا زبائنها وبالتالي 

والئهم.
جتاحت العالم كان إالناتجة عن التغیرات والتحوالت المختلفة التي البیئة التنافسیة الحادةففي ظل 

وهذا من خالل تحدید مستویات ،لزاما على المؤسسات الخدمیة العمل على اشباع حاجات العمالء
دارة الجودة إوالعمل على تحسینها من خالل تبني فلسفة ،الجودة التي تناسب توقعات العمیل

وهذا برفع حصتها السوقیة ،إلى تطویر تنافسیة المؤسسة الخدمیةالشاملة االمر الذي یؤدي 
الخدمیة في البقاء في السوق ةالمؤسسحوبهذا ستنجوتعظیم أرباحها باالضافة إلى تقلیل تكالیفها 

متحدیة المنافسة الشرسة فیه.
:هذا الفصل إلى المباحث التالیةفي منا سومن أجل االلمام بالموضوع ق

األول: مفاهیم أساسیة حول الخدماتالمبحث
ماهیة جودة الخدمة و قیاسهاالثاني:المبحث

تعزیز تنافسیة المؤسسة الخدمیة في ظل إدارة الجودة الشاملةالمبحث الثالث:
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المبحث األول: مفاهیم أساسیة حول الخدمات
حیث یعود هذا الثانیة،رب العالمیة تزاید االهتمام بالخدمات بشكل كبیر خاصة بعد الح

االهتمام إلى عدة أسباب، حیث أصبحت الخدمات تحتل دورا مهما في حیاة المجتمع في رفاهیتهم 
و استقرارهم لذلك شهدت السنوات االخیرة تطورا كبیرا في مجال تقدیم هذه النشاطات

المطلب االول ماهیة الخدمة 
مفهوم الخدمةأوال:

تعاریف متعددة مجال اإلدارةلكثیر من الكتاب في قدم ا
لى حد ما ذات طبیعة غیر إنها" نشاط أو سلسلة من األنشطة التي تكون هناك من یعرفها على أ

1ملموسة وغیر عادیة" .

2و حاجات معینة لدى العمیل ".أشباع حاجة خرون أنها "نشاط یؤدي إلى إأرى یو .1

معامالت تقع بین صاحب العمل (مقدم و هم على أنها " مجموعة االجراءات أوعرفها بعض.2
3رضاء العمیل".) وذلك النتاج مخرجات تعمل على إالخدمة) وبین متلقي الخدمة (العمیل

ة التي تتمتع بطبیعة و مجموعة من االنشطكما عرفها البعض الخدمة على أنها " نشاط أ.3
و كبیر والتي من العادة (ولكن لیس بالضرورة غیر ملموسة أو غیر مادیة سواء بقدر قلیل أ

و مجموعة العمیل وبین الموظف المسؤول عن تأدیة الخدمة أ) یتم من خاللها تفاعل بین 
من االنظمة التابعة لمقدم الخدمة والتي ینتج عنه (التفاعل بین العمیل ومقدم الخدمة ) 

4و تلبیة الحتیاجاته".أحلول المشاكل العمیل 

یقدمها طرف ما لطرف و منفعةأنجاز :" أنها كل نشاط أو إوتلر الخدمة علىكما یعرف ك.4
قد یكون و تقدیمهاأنتاجها ملموسة وال تنتج عنها أي ملكیة وأن إغیر أخر وتكون أساسا

5."و ال یكون مرتبطا بهمرتبط بمنتج مادي ملموس أ

.53ص أحمد بن عیشاوي، مرجع سبق ذكره،1
.68) ص 1999مصر: الدار الجامعیة، إدارة االنتاج والعملیات في الصناعة والخدمات(أحمد السید مصطفى، 2
ماجستیر ضمن مذكرةقیاس جودة الخدمات المصرفیة التي یقدمها بنك فلسطین المحدود في فلسطین من وجهة نظر العمالء، حاتم غازي شعشاعة، 3

.33) ص 2004متطلبات نیل شهادة الماجستیر( فلسطین: الجامعة االسالمیة، كلیة التجارة، إدارةّ ّأعمال، 
.33، ص نفس المرجع السابق4

5 P. Kotler, et autres, Marketing Management( Paris : Edition speciale, 12eme , 2006)p 462 .
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و مجموعة من التصرفات التي تتم في زمن محدود أنها " تصرف أعرفها البعض على كما.5
ومكان معین من خالل وسائل مادیة وبشریة كمنفعة فرد معین او مجموعة من االفراد 

ل االجراءات وسلوكات منظمة". عباالعتماد 
لى اشباع حاجات إمن خالل ماسبق نستنتج ان " الخدمات هي منتجات غیر ملموسة تهدف 

لمنظمة"أهداف اتحقق ورغبات المستهلك و 
ثانیا: خصائص الخدمات 

تنفرد الخدمة بالمقارنة مع السلعة بعدد من السمات والخصائص المتفق علیها من قبل الباحثین 
:برز هذه السمات والخصائص االتیةأالمتخصصین ومن 

الالملموسیة.1
لكونها الترى وال یمكن لمسها قبل االقدام على شرائها وهي ،تمثل هذه الخاصیة حقیقة الخدمة

ختیار خواصها بشيء من التمعن بسبب إبذلك تخالف المنتجات السلعیة التي یمكن للمستهلك 
یحصل خصائصها المادیة وهذه الصفة تجعل عامل المخاطرة مالزمة للمنتجات الخدمیة . فقد ال

فالمسافر بالطائرة قد لوعد بتوفیرها حسب خصائص معینة،لالمستفید على الخدمة المطلوبة  وفقا 
جل تجاوز هده المشكلة شركة المختصة كما كان یعتقد، ومن أیجد الخدمة التي وعدت بها الال

لى البحث عن العالقة الممیزة للخدمة والتي إكد یتوجه المستهلك أوالتقلیل من المخاطرة وعدم الت
خر مدى اهتمام منظمات تقدیم أوبمعنى ،ترویج المستمر والثابتترتكز على المكان والتقدیم وال

ابدو رضاهم لمستوى الخدمات بالمستفیدین  ومدى مصداقیتها واخذها توصیات مستفیدین سابقین
1.مهارة الخدمة

التالزمیة.2
قول أن وبین الشخص الذي یتولى تقدیمها فنونعني بالتالزمیة درجة الترابط بین الخدمة ذاتها 

درجة الترابط أعلى بكثیر في الخدمات قیاسا إلى السلع وقد یترتب على ذلك في كثیر من 
الخدمات ضرورة حضور طالب الخدمة إلى أماكن تقدیمها كما هو الحال في االتصال المباشر 

حیث تكون الخدمة موجهة الى المستفید من الخدمة مثل الخدمات الطبیة او خدمات ،العالي
2.میل وغیرهاالحالقة و التج

.41) ص 2010عمان: دار المناهج للنشر والتوزیع،،تسویق الخدمات وتطبیقاته( زكي خلیل المساعد، 1
.41)ص 2009عمان: دار الیازوري العلمیة للنشر والوزیع، (تسویق الخدماتحمید عبد النبي الطائي،  بشیر عباس العالق،2
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ویترتب عن هذه الخاصیة االتي :
ة مشتركة بین یوجود عالقة مباشرة بین المؤسسة الخدمیة والمستفید ، وتعتبر هذه الخاص

جمیع الخدمات وان كانت هناك خدمات ال تتطلب بالضرورة حضور المستفید شخصیا مثل 
.لخ) ...إالثالجةو أالخدمات الموجهة إلى ممتلكات المستفید ( صیانة السیارة 

 قول أن الحصول على الخدمة یتطلب حضور المشتري ووجود أنه وبصفة عامة نإال
بمعنى وجود عالقة مباشرة بین المستفید ومقدم ،تصال بینه وبین مورد أو مقدم الخدمةإ

.بالفندق...الخفي المستشفى موظف االستقبال،یبالخدمة التي یقدمها الطبمثلالخدمة 
على خاصیة التالزمیة ضرورة مساهمة أو مشاركة المستفید من الخدمة في كما یترتب

إنتاجها، وتعد هده السمة أساسیة حیث ال یمكن أداء الكثیر من الخدمات دون توافرها، و 
كمثال على ذلك نجد أن دقة تشخیص الطبیب لحالة المریض الصحیة تتوقف جزئیا على 

المریض.دقة المعلومات واإلجابات التي یعطیها
 ومن نتائج التالزمیة في أداء الخدمات زیادة درجة الوالء إلى حد كبیر. أي أن المستفید

(الزبون أو العمیل ) یصر على طلب الخدمة من شخص معین أو مجموعة أشخاص 
معینین طالما أن موردي الخدمات ال یغني أحدهم عن االخر كما هو الحال في الخدمات 

والمكائن بشكل كبیر.اآلالتلى التي یعتمد تقدیمها ع
1عدم التجانس.3

تختلف جودة وطبیعة الخدمة حسب طبیعة الظروف التي تدیر تقدیمها وتتمثل هذه الظروف في 
طبیعة مقدم الخدمة، طبیعة المستفید منها ووقت تقدیمها، حیث أنه یصعب الحكم على أن الخدمة 

فالخدمة المقدمة من طرف نفس المؤسسة أو حتى نفس جیدة أم ال، قبل أن یستفید العمیل منها، 
أداء انیة والنفسیة، ووقت تقدیمها ألنالشخص تختلف حسب حالة مقدم الخدمة وخاصة الجسم

الشخص یختلف في الفترة المسائیة عن الفترة الصباحیة.
ن أن یتأثر فإنها تتأثر بكل ما یمك،وثیقا بشخص مقدم الخدمةرتباطاوبما أن الخدمة مرتبطة ا

التعامل في فمثالبه هذا الشخص، إضافة إلى ذلك فإن الخدمة تتأثر كذلك بشخص المستفید 

ضمن مذكرة، -، بنك الفالحة والتنمیة الریفیة748دراسة حالة الوكالة -دور سیاسة الترویج في تسویق الخدمات المصرفیةرجم نور الدین، 1
.17) ص 2008/2009وعلوم التسییر ، تسویق، كلیة العلوم االقتصادیة،1955أوت20متطلبات نیل شهادة الماجستیر(سكیكدة: جامعة
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التعامل مع الشخص المثقف یختلف عن التعامل مع فال یكون مماثل لكل العمالء، شباك  البنك
مي.األشخص ال

سسات الخدمیة تعمل فإن المؤ اتجانس الخدمة عند تسویقهولتجاوز المشاكل التي تنتج عن عدم 
على:
 بذل مجهود كبیر لتقدیم خدمات تتسم بالثبات الكبیر في الجودة قدر اإلمكان
 وضع برنامج دقیق الختیار ورفع كفاء مقدمي الخدمة
 زیادة درجة اآللیة في أداء الخدمة قدر اإلمكان
هم وضع نظام لرصد وقیاس درجة رضا العمیل عن الخدمة المقدمة إلیه ولعل من أ

الوسائل هنا نظم الشكاوى والمقترحات و المسوح الدوریة لمستهلكي الخدمة.
خاصیة الفنائیة ( غیر قابلة للتخزین).4

،من خصائص  الخدمة أنه ال یمكن تخزینها إلعادة استعمالها واالستفادة منها في وقت الحق
لهذه فإن ،ال یمكن تعویضها مرة أخرى،فمعقد فارغ في رحلة سیاحیة یعتبر فرصة ضائعة وخسارة

.المؤسسات الخدمیة قد تتكبد خسائر كبیرة نتیجة لعدم االستفادة الكاملة من إمكانیاتها المعروضة
مع الزمن، ةكما توجد تحدیات كبیرة خاصة في إدارة الطلب المتذبذب و تدفقات العمالء المتغیر 

ه مع ما یمكن عرضه والسعي إلى تكییف،ي الطلبفعلى المؤسسة الخدمیة أن تواجه هذا التقلب ف
، لكن ستخدام الطرق واألسالیب  الترویجیة أو عن طریق التغییر في األسعاروذلك عن طریق إ
نه عند مواجهة هذه المشاكل عن طریق التغییر في السعر من شأنه أن یؤثر یجب االنتباه إلى أ

ة العمالء إلى سسات الخدمیة للجوء إلى تجزئعلى والء العمالء المفضلین هذا ما دفع بعض المؤ 
1ذلك أكثر في مؤسسات النقل الجوي.فئات مختلفة ویتجلى 

عدم تملك الخدمة.5
ذكرها، ولكن الباحثین أضافوا ةإلى وقت قریب انحصرت خصائص الخدمات بالسمات الوارد

ال یمكن و،هاینتفع منها مستخدمو ةه الخاصیة التي تنطلق مبرراتها أساسا من كون الخدمذه
فة الفندقیة ال تجیز له الحق ، وعلى سبیل المثال أن تمتع الزبون بخدمات الضیاملكتالتمتع بحق ال

بل تجیز له حریة التمتع و االنتفاع بالخدمات المختلف التي ،متالك غرفة النوم ضمن الفندقفي إ

.18رجم نور الدین، مرجع سبق ذكره، ص 1
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كثیرة، نقود وینطبق الحال على خدمات أخرىوعلى مقدار ما یستطیع نفعه منیقدمها الفندق،
1خدمات الكمبیوتر.ستخدام سیارات األجرة، الهاتف العمومي،ومنها على سبیل المثال: إ

2ثالثا: أهمیة الخدمات

خصائصها ودورها في الحیاة الیومیة فالسعي إلى االستفادة من تنبع أهمیة الخدمة من طبیعة
االستفادة من السلعة، فقد یتم تأجیل أو تأخیر االستفادة من السلعة و الخدمة في وقتها یختلف عن 

إن واحد من أبرز لكن ذلك قد ال تحسن عواقبه في الخدمة والتي غالبا ما تقترن بوقت محدد،
الخصائص للعقدین السابقین من القرن الماضي ومطلع هذا القرن تمثلت في النمو الهائل في 

العلمي المتقدم.قطاع الخدمات في االقتصاد
إن ظاهرة تزاید الطلب على الخدمات سمة واضحة في دول العالم ففي كندا شكل قطاع الخدمات 

من إجمالي التشغیل و شكل نسبة مقاربة من إجمال الناتج 2003في عام %67ما معد له
عام 53%لى ع2003عام %48القومي و في المملكة المتحدة ارتفعت حصة الخدمات من 

من إجمالي الناتج القومي 2007لعام%71أما في الو.م.أ حالیا فقد بلغت أكثر من 2004
وكذلك تزاید عدد األفراد الذین تم تعیینهم و استخدامهم في قطاع الخدمات لیتجاوز أعداد 
المستخدمین في أي قطاع أخر من أسواق االقتصاد هذا فضال عن استمرار تزاید النمو في 

الخدمیة أیضا. ومن ناحیة أخرى تزاید حجم حرف وٕانفاق غیر المعمرة ففي الوظائف واألعمال
ارتفع هذا المعدل 2006إجمالي االستهالك، وبحلول عاممن44%شكلت الخدمات 1996عام 
فإن معدل الخدمات بلغ أكثر بكثیر من نصف نفقات وتكالیف 2007أما في عام %53إلى

لقول بان الخدمات تسیر في طریقها لتصبح جزء ال یتجزأ االستهالك في الو.م.أ وبذلك نستطیع ا
من االقتصادیات المتطورة.

الفرق بینها وبین السلعة تصنیف الخدمات والمطلب الثاني:
أوال: تصنیف الخدمات

هناك تصنیفات مختلفة للخدمات وقبل البدء في عرض تصنیف الخدمات نشیر إلى أهمیة 
المنافع التالیة:لخدمات تكمن في تصنیف ا

.220) ص 2006عمان: دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، (-أسس و مفاهیم معاصرة- التسویقثامر البكري، 1
.398) ص 2009والتوزیع، ( عمان: دار الیازوري العلمیة للنشر إدارة التسویق علي فالح الزعبي، 2
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 أفضل للخدمة المعنیة من خالله یتم توضیح أوجه الشبه معنى یعطي نظام التصنیف لهم
واالختالف بین الخدمة المصنفة و الخدمات األخرى

 ،یساعد تصنیف الخدمات على صیاغة اإلستراتیجیة التسویقیة و الخطط التكتیكیة
ختالفات بسیطة یمكن نفس التحدیات، ولكن بإفالخدمات ذات القطاع الواحد تواجه تقریبا

تصنیف الخدمات من وجهات نظر مختلفة حیث یمكن تصنیفها إلى :
من حیث االعتمادیة .1

حیث تتنوع الخدمات على أساس اعتمادها إما على المعدات (مثل الغساالت والسیارات اآللیة ) 
تعتمد على األفراد نوع الخدمات التيما اعتمادها على األفراد (مثل تنظیف الشبابیك ) كما تتإ و 

حسب أدائها من محترفین أو مهنیین و هنا أصبح طلب الخدمة یتأثر بالشخص الذي یتولى 
كذلك الحال في الخدمات التي تعتمد على المعدات، إذ هي األخرى تختلف إذا ما كانت تقدیمها.

كان هذا الذي یتولى تشغیلها المعدات ذات تسییر ذاتي یتم تشغیلها من قبل اإلنسان وما إذا
1وٕادارتها من ذوي المؤهالت والخبرات أم أنه لیس كذلك.

حسب نوع السوق ( أو حسب الزبون ).2
 هي الخدمات التي تقدم إلشباع حاجات شخصیة صرفت مثل الخدمات ستهالكیة:إخدمات

السیاحیة والصحیة، وخدمات النقل واالتصاالت، وحالقة الشعر والتجمیل ولهذا سمیت هذه 
الخدمات بالخدمات الشخصیة.

 األعمال كما هو الحال في تآمنش: هي الخدمات التي تقدم إلشباع حاجات المنشآتخدمات
وهناك خدمات یانة المباني والمكائن والمعدات.داریة والخدمات المحاسبیة، وصاالستشارات اإل

یتم بیعها لكل من المستهلكین ومنشات األعمال ولكن بأسالیب وسیاسات تسویقیة مختلفة 
ومتباینة. وهذا هو األسلوب المتبع في بیع السلع لكل النوعین من هؤالء الزبائن. فالحصول 

ف السجاد بأسلوب البیع الشخصي یكون عملیة اقتصادیة في حال مثال على طلبات لتنظی
التعامل مع منشات األعمال ولكنه ال یكون كذلك في حال كون الزبون احد أصحاب المنازل 

2أو الشقق السكنیة . 

74قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص1
.51) ص 2009عمان: دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، ثقافة الخدمة( بشیر العالق،2
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ور الزبون إلى أماكن تقدیم الخدمةحسب أهمیة حض.3
على الخدمة بینما توجد ض الخدمات حضور الزبون ومشاركته للحصولعحیث تتطلب ب

خدمات ال تتطلب إال مشاركة رمزیة أو بسیطة من قبل الزبون فیها فخدمات الرعایة الصحیة 
إنما أیضا مشاركته الفعالة في عملیة حادي للزبون من الخدمة،تحتاج لیس فقط إلى الوجود اال

تاج إلى أیة مشاركة من اع إلى الموسیقى، ال تحوهناك خدمات مثل االستمإنتاج وتقدیم الخدمة،
قبل المستفید للحصول علیها وفي الغالب تكون درجة مشاركة الزبائن منخفضة في إنتاج عملیة 
الخدمة عندما تكون الخدمة موجهة إلى ممتلكات الزبون، وهنا یقتصر دور الزبون على تحریك 

1الخدمة ومراقبة أدائها إن هو رغب بذلك .

حسب درجة االتصال بالمستفید.4
2وتنقسم إلى: 

 ،خدمات ذات اتصال شخصي عالي مثل خدمات الطبیب، والمحامي وخدمات السكن
وخدمات النقل الجوي، وخدمات التأمین وغیرها.

 مثل خدمات الصراف اآللي وخدمات مواقف خدمات ذات اتصال شخصي منخفض
السیارات اآللیة والخدمات البریدیة....الخ

 متوسط: مثل خدمات مطاعم الوجبات السریعة، وخدمات خدمات ذات اتصال شخصي
راكبي السیارات وغیرها.والمسرح، فندق

حسب دوافع مقدم الخدمة.5
3وتنقسم إلى:

 خدمات تقدم بدافع الربح مثل المؤسسات الخاصة كالمستشفیات و المدارس و الجامعات
الخاصة.

 طرف الدولة كالتعلم والعالج خدمات ال تقدم بدافع الربح مثل الخدمات المقدمة من
الي مدافها في صورة مالیة مثل العائد الالطبي، وال تعبر هذه المؤسسات عن أه

وعادة ما یكون لها نوعین من الجماهیر هما زبائنها و المتبرعین لها .،الستثماراتل

. 75قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
.52بشیر العالق، مرجع سبق ذكره، ص 2
.273،274) ص ص 1997( مصر: مكتبة عین شمس، التسویقالدین، عمرو خیر 3
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حسب وجهة النظر التسویقیة.6
1ویتم تصنیفها إلى:

ي یحصل علیها المستهلك بشكل سهل كالنقل خدمات سهلة المنال مثل الخدمات الت
والحالقة .

 خدمات خاصة مثل خدمات استئجار بعض األشخاص لحمایة بعض الشخصیات المهمة
والثریة.

حسب الخبرة المطلوبة في أداء الخدمة.7
2:حیث یمكن تصنیفها إلى

الصناعیین، : مثل خدمات االطباء، المحامین، المستشارین االداریین ، خدمات مهنیة
والخبراء و ذوي المهارات البدنیة والذهنیة.

مثل خدمات حراسة العمارات، و فالحة الحدائق، وغیرها.خدمات غیر مهنیة :
حسب صفات منتوج الخدمة.8

3حیث یمكن تصنیفها إلى:

.إما أن تكون متماثلة تماما كما هو الحال في الخدمات العامة
أن تنتج كل خدمة بما یتناسب و حاجة كل عمیل و بالمقارنة بمنتجات القطاع أو

الخاص، فهناك خدمات قلیلة تتمیز بخطوط إنتاجیة یمكن االختیار منها، مثل التأمین
على الحیاة. 

أما الحالة االخرى فهي تشكیلة االختیارات التي تقدمها الفنادق، والمستشفیات .
حسب طبیعة الخدمة.9

4وتنقسم إلى:

 :مثل الخدمات الصحیة.خدمات ضروریة
:مثل التسلیة، والترفیه.خدمات كمالیة

.180) ص 1994( عمان: دار زهران للنشر والتوزیع، مبادئ التسویقعمر وصفي عقیلي و أخرون، 1
.76قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
.59زكي خلیل المساعد، مرجع سبق ذكره، ص 3
.213)ص 2002عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، مبادئ التسویق( محمد صالح المؤذن،4
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الفرق بین الخدمة والسلعةثانیا:
یوضح الجدول التالي الفروق االساسیة بین السلع والخدمات

): الفرق بین السلع والخدمات04الجدول رقم(
الخدمةالسلعة

غیر قابلة للمستكون تكون قابلة للمساللمس
االنتاج 

واالستهالك
یكون االنتاج و االستهالك متزامنینیمكن فصل عملیة االنتاج عن االستهالك

ال یمكن خزنهایمكن خزنهاالخزن 
ال تكرر عملیة البیعالسلعة ذاتها یمكن بیعها أكثر من مرةالبیع
یتم نقلها من مكان االحتیاج في معظم الیمكن نقلها حسب مكان الحاجة إلیهاالنقل

الحاالت
یتم نقلها فقط من خالل مجهز الخدمة نفسهیتم نقلها إلى العمیل خالل وسائل مختلفةوسیلة النقل

ال یمكن تصدیرها الرتباطها بمنتجاتهایمكن تصدیرها التصدیر
قبل الشراءال یمكن أن تكون معروضة یمكن أن تكون معروضة قبل الشراءالعرض

تكون سهلة لكنها غیر محددةتكون معقدة ومتداخلةعملیات االنتاج
یشارك العمیل في معظم عملیات االنتاجال یشارك العمیل في عملیة االنتاجمشاركة العمیل

معاییر قیاس 
العملیات

ال تكون واضحةتكون واضحة

) ص 2006( عمان:دار الشروق للنشر، الخدماتإدارة الجودة فيقاسم نایف علوان المحیاوي، المصدر: 
58.

دورة حیاة الخدمة و أسباب نموهاالمطلب الثالث:
هناك عدة أسباب لنمو الخدمات، كما أن الخدمات تنمو طبقا لدورة حیاة شبیهة بدورة حیاة 

السلعة وهي التقدیم، النمو، النضوج، واالنحدار.
یاة الخدمةحأوال: دورة 

حیاة الخدمة من نفس المراحل االربع، التي تتكون منها دورة حیاة السلعة، وسمات تتكون دورة 
، استخدامهاق الوحید یكمن في االستراتیجیات التي یمكن ر امرحلة تتشابه مع السلعة لكن الفكل

كما أن تلك التي یمكن تطبیقها فال یمكن تطبیق كافة إستراتیجیات دورة حیاة السلعة على الخدمة 
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إلى خصائص الخدمة فضال عن التعدیالتإدخال بعض التعدیل علیها أوال. وترجع هذه ینبغي
سهولة تقلید المنافسین للخدمة مقارنة بالسلعة.

مرحلة التقدیم.1
أن الخدمة في مرحلة التقدیم عندما تقدم للمرة االولى أو أن شكل الخدمة الحالیة قد تم یقال

سلع فهناك الكثیر من الخدمات التي ال تحظى أبدا بقبول العمالء تغییره. وكما هو الحال بالنسبة لل
و ال تتجاوز على االطالق المرحلة االولى من مراحل دورة حیاة الخدمة. ومن المزایا التي تتمتع 

على أن السلع هو أنه یمكن تقدیم العدید من الخدمات الجدیدة على نطاق ضیقالخدمات عنبها 
المالیةیتم توسیع نطاق ذلك إن حظیت الخدمة بقبول العمالء، ویؤدي ذلك إلى تقلیل المخاطرة

المتصلة بعملیة التقدیم، وفي الكثیر من الحاالت فإن الفشل في الخدمات یعد أقل تكلفة مقارنة 
1بالسلع.

یوضح سمات و إستراتیجیات مرحلة تقدیم الخدمة): 05الجدول رقم(
االستراتیجیاتالسمات أو الخصائص

ال یوجد منافسین أو عدد قلیل من المنافسین
.هامش الربح منخفض
.تدفق نقدي سالب
.القطاعات السوقیة غیر معرفة جیدا

.إشراك المستخدمین في تصمیم الخدمة
لخدمة.تحدید أول من یستخدمون ا
 الحصول على رد فعل أول المستخدمین

للخدمة.
على الخدمة.بناء الطلب
.تقدیم العروض المبدئیة
.محاكاة االتصاالت الشفویة االیجابیة

.95) ص 2003( عمان: دار المناهج، التسویق االستراتیجي للخدماتمحمد محمود مصطفى، المصدر: 
مرحلة النمو.2

مرحلة النمو یزداد نمو الخدمات، حیث تظهر التدفقات النقدیة االیجابیة لدى معظم في 
المؤسسات، وبسبب نمو وٕاتساع الطلب على الخدمة، فإن ذلك یسمح للعدید من المؤسسات من 

وبسبب هذه االرباح تظهر رفع أسعارها و االسعار العالیة تعني هوامش عالیة و أرباح كبیرة،
مؤسسات جدیدة لتقدیم نفس الخدمة مما تزداد معه المنافسة وتظهر قطاعات سوقیة جدیدة، ولكي 

.94) ص2003( عمان: دار المناهج للنشر والتوزیع،، التسویق االستراتیجي للخدمات محمد محمود مصطفى، 1
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لمؤسسات في وضع تنافسي جید علیها أن تقوم بتطویر میزة تنافسیة داعمة وتمتاز هذه تبقى ا
1المرحلة بالخصائص  االتیة:

.نمو خدمي سریع
.تدفقات نقدیة إیجابیة
.أرباح عالیة
.إزدیاد عدد المؤسسات الجدیدة التي تقدم الخدمة
.تطویر و تحدید قطاعات سوقیة
.إزدیاد المنافسىة

المرحلة یمكن للمؤسسات إستخدام عدة إستراتیجیات لتطویر هذه المرحلة منها:في هذه 
تطویر و صیاغة میزة تنافسیة وتطویر أفضلیة للعالمة التجاریة من خالل زیادة الوالء للمنظمة، 

وتطویر سلوك إعادة الشراء و یقوم بشراء هذه الخدمة في هذه المرحلة جماعة المتبنین االوائل.
النضوجمرحلة.3

إلى أعلى ما یمكن، ولكن في نهایة هذه المرحلة تعود في هذه المرحلة تصل مبیعات المؤسسات
إلبعاد المنافسین المبیعات لإلنخفاض وتزداد حدة المنافسة إذ أنها الطریقة الوحیدة أمام المؤسسات
س إنخفاض أرباح عن طریقها لزیادة حصتها السوقیة أو زیادة أرباحها، وتكون نتیجة هذا التناف

مرحلة أیضا ال یرى معظم المؤسسات الضعیفة للخروج من الصناعة ( السوق)، وفي هذه ال
و بصورة عامة تمتاز هذه فروقات بین ما تعرض المؤسسات المختلفة للخدمة، المستهلكون أي

2المرحلة بالخصائص التالیة:

.إستقرار مبیعات المؤسسات
.إحتدام المنافسة
المؤسسات الضعیفة.خروج
.قطاعات سوقیة ممیزة و واضحة

و للخروج من هذه المخاطر في هذه المرحلة یجب أن تتبع المؤسسات  واحدا أو أكثر من هذه 
االستراتیجیات:

.237) ص 2009، 2( عمان: دار الحامد، طالتسویقنظام موسى سویدان، شفیق إبراهیم الحداد،1
. 238ص،المرجع السابقنفس 2
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.تقلیل تكالیف التشغیل
.تعزیز نوعیة و جودة الخدمة فنیا
.تعزیز نوعیة و جودة الخدمة وظیفیا
التركیز على قطاعات محددة.
.إضافة خدمات مجانیة
.إستخدام االعالن االقناعي

مرحلة االنحدار.4
في هذه المرحلة ینخفض مستوى الخدمات المقدمة من قبل جمیع المؤسسات، وهذا یحدث لظهور 
خدمات جدیدة تشبع حاجات العمالء، بصورة أفضل. فالطلب على خدمة السفر من خالل السكك 

بدأ باالنخفاض عندما أصبح الطیران الجوي أكثر أمانا و ذا جودة إقتصادیة.ة مثال قدیالحدید
ففي هذه المرحلة تقدم الخدمة إذا طلبها للعمیل بصراحة، و إن إنخفض الطلب علیها سیجبر 
مقدمي الخدمات على إیقاف االنتاج كلیا، ألن الخدمات ما عادت مربحة بالنسبة لهم و یجب 

یجب أن تكون هناك خدمة جدیدة بحیث یتم إعادة دورة الحیاة، وتتصف التخلص منها و بالتالي
1هذه الحیاة باالتي:

.إنخفاض مستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات
خفاض حدة المنافسة.إن
.تناقص االرباح
.إنخفاض رأس المال

إلغاء الخدمات المقدمة إن من االستراتیجیات الهامة في هذه المرحلة، والتي یمكن إستخدامها هي 
الخاسرة و االبقاء، واالستمرار في تقدیم الخدمات المربحة.

ثانیا: أسباب نمو الخدمات
2ن ترجع أسبابها للعوامل التالیة:میهالقد عرف سوق الخدمات زیادة وتطورا

إلى رب العالمیة الثانیة: أدت التغیرات التي شهدها العالم بعد الحتحسن المستوى المعیشي.1
، وهذا بسبب لألفرادتوى المعیشي فأدى ذلك إلى تحسن المسلألفرادتطور الحیاة المعیشیة 

.81قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص1
.67) ص 2008( الجزائر: دار المحمدیة العامة، التسویق المصرفي معراج هواري، أحمد أمجدل، 2
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الدخل الفردي لالشخاص، فلقد توفر دخل مقبول رتفاع الدخول الوطنیة مما عاد بالفائدة على إ
به ستغالل في أي عملیة بغیة توفیر الراحة له. فدفع سمح له بإستغالله أمثل إمما یلدى الفرد 

ذلك إلى ترك االعمال التي یقوم بها سابقا وأصبح یشتریها جاهزة من مؤسسات خدمیة 
.یریدما كستغالل وقته لنفسه وإ متخصصة وذلك من أجل إعطاء الراحة التامة 

أثر التطور التكنولوجي الذي حدث في العالم على حیاة الفرد الیومیة فمن التطور التكنولوجي: .2
المهام واالعمال بسهولة أكبر وراحة أكثر ووقت أقل، مثال ظهور الة الغسیل أداءجهة یتیح له

الكهربائیة أدى إلى تحقیق كل ذلك. ولكن على الجانب االخر فإنه إذا حصل مشكل في تلك 
االلة التي یمتلكها الفرد، فعلیه اللجوء إلى مختصین في التصلیح  والصیانة بغیة اصالحها 

ها.وهذا نظرا لتعقد تركیب
، تؤدي إلى إن المؤسسة التي تقوم دائما بتجدید منتجاتها في كل مدةتقدیم منتجات جدیدة:.3

من أرباح عدة مؤسسات تعود إلى 50%ن أثبتت االحصائیاتأحیثمات جدیدة،دإنشاء خ
خدمات جدیدة مرتبطة بهذه إنشاءمنتجات لم تكن موجودة من قبل والتي أدت بنفسها إلى 

المنتجات.
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ماهیة جودة الخدمة وقیاسهاالثاني:المبحث
المؤسسات المختلفة، فلم یعد یكفي مجرد االیمان تهتم بهأصبحت جودة الخدمات أمرا مهما

بأهمیة تقدیم خدمة ذات جودة متمیزة، و إنما یتطلب سعي االدارة إلى االهتمام بشكاوي العمالء و 
المقدمة، وتطویر جودة الخدمة، و االرتقاء بمستواها ةلخدمإقتراحاتهم ومعرفة إنطباعاتهم عن ا

حتى تصل إلى التمیز الذي یطمح إلیه مقدموا الخدمة و المستفیدون منها على حد سواء.
المطلب االول: مفهوم  جودة الخدمة و أهمیتها

أوال: مفهوم جودة الخدمة
و توقعات العمالء عند البحث عن تتعدد التعاریف بالنسبة لجودة الخدمة، وذلك الختالف حاجات

جودة الخدمة المطلوبة، وكذلك االختالف في الحكم على جودة الخدمة، فجودة الخدمة بالنسبة 
لكبار السن تختلف عنها بالنسبة للشباب، وتختلف بالنسبة لرجال االعمال عنها بالنسبة للعمالء 

العادیین.
ء االحتیاجات والمتطلبات ، وتوضیح كیفیة تسلیمها هناك من عرفها على أنها:" التركیز على إلتقا

1بشكل جید بناءا على توقعات العمالء "

سواء كانت المتوقعة أو المدركة أي التي جودة الخدمات المقدمة ودة الخدمة: "كما یقصد بج
یدركونها في الواقع الفعلي، وهي المحدد الرئیسي لرضا المستهلك أو عدم رضاه، وتعتبر في 

2نفسه من االولویات الرئیسیة للمنظمات التي ترید تعزیز مستوى النوعیة في خدماتها".الوقت

وهناك تعاریف وصفت جودة الخدمة بأنها: " معیار لدرجة تطابق االداء الفعلي للخدمة مع 
3توقعات العمالء لها، أي أنها الفرق بین توقعات و إدراكات العمالء لألداء الفعلي لها".

الذي یفصل العمیل عن الخدمة، والجودة التي جودة الخدمة على أنها: " ذلك الفرق كما تعرف
4یحس بها بعد إستعماله للخدمة، أو بعد تقدیمه لها".

تستمد الصعوبة في تعریف جودة الخدمة من الخصائص العامة الممیزة للخدمات قیاسا إلى السلع 

.198ص ،رعد حسن الصرن، مرجع سبق ذكره1
.181) ص 2006( عمان: دار الصفاء للنشر، العمالءإدارة الجودة الشاملة و خدمة مأمون سلیمان الدرادكة، 2
.199رعد حسن الصرن، مرجع سبق ذكره، ص3

4 Gerard toquer , Michel Longbois, Marketing des services,(Paris: edition du nord,1992 )p 45.
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الشكل المواليالنحو الذي یعرضه على 1لجودة الخدمة.المادیة، وتمیل غالبیة التعاریف الحدیثة 
): مفهوم جودة الخدمة04الشكل رقم(

.90قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص المصدر:
2التعبیر عن ذلك ریاضیا كالتالي:ویمكن 

. لمستوى األداءعمیلتوقعات ال-لألداء الفعلي لعمیلجودة الخدمة= إدراك ا
ضوء المعادلة السابقة یمكن تصور ثالث مستویات للخدمة هيوفي
: هي تلك الخدمة التي تتحقق عندما یتساوى إدراك العمیل ألداء الخدمة مع الخدمة العادیة.1

المسبقة عنها.توقعاته 
التي تتحقق عندما یتدنى االداء الفعلي للخدمة عن الخدمةالخدمة الردیئة: هي تلك.2

مستویات التوقعات بالنسبة لها.
الخدمة المتمیزة: وهي تلك الخدمة التي تتحقق عندما یفوق أو یتجاوز االداء الفعلي .3

للخدمة توقعات العمالء بالنسبة لها.
مةثانیا: أهمیة جودة الخد

ففي ،لجودة الخدمة أهمیة كبیرة بالنسبة للمؤسسات التي تهدف إلى تحقیق النجاح، واالستقرار
إنتظار العمالء مجال المنتجات السلعیة یمكن إستخدام التخطیط في االنتاج، وتصنیف المنتجات ب

ن یتعاملون معا من أجل تقدیم الخدمة على أعلى مستوى، ، الموظفو العمالء لكن في مجال خدمة

.90قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
90نفس المرجع السابق ،ص 2

جودة الخدمة

إدراكات العمیل 
لألداء الفعلي

مستوى الجودة 
(الفجوة)

توقعات العمیل 
للخدمة
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الجودة في تقدیم الخدمة فعلى المؤسسات االهتمام بالموظفین و العمالء معا، لذلك تكمن أهمیة
1فیما یلي:

نمو مجال الخدمة.1
إذ تزایدت أعداد المؤسسات التجاریة التي تقدم الخدمات أكثر من أي وقت مضى، على سبیل 

نصف شركات االعمال التجاریة االمریكیة، یتعلق نشاطها بالخدمات إضافة إلى نمو المثال
المؤسسات المتصلة بالخدمات ما زال مستمرا بالتوسع.

إزدیاد المنافسة.2
إذ من المعلوم أن بقاء المؤسسات و المشاریع یعتمد على حصولها على القدر الكافي من 

في منتجات هذه المشاریع و الخدمات یوفر لها العدید من المنافسة، لذلك فإن توفر جودة الخدمة 
المزایا التنافسیة.

الفهم الكبیر للعمالء.3
ز كیكرهون التعامل مع المؤسسات التي تر فهم العمالء أن تتم معاملتهم بصورة جیدة، من حق

الجیدة فقط على الخدمة، فال یكفي تقدیم خدمات ذات جودة و سعر معقول بدون توفر المعاملة 
والفهم االكبر للعمالء.

المدلول االقتصادي لجودة الخدمة.4
صبحت المؤسسات الخدمیة تحرص في الوقت الحالي على ضرورة استمرار التعامل معها أ

ن ال تسعى فقط الى اجتذاب عمالء أن المؤسسات یجب أوتوسیع قاعدة عمالئها، وهذا یعني 
یضا ان تحافظ على العمالء الحالیین ومن هنا تظهر االهمیة أجدد، ولكنه یجب علیها 
جل ضمان ذلك.أالقصوى لجودة الخدمة من 

ثالثا: أبعاد جودة الخدمة
یرى مجموعة من الباحثین أن لجودة الخدمة مجموعة من االبعاد الرئیسیة یعتمد علیها العمالء 

:الخدمیة وهيللحكم على جودة الخدمة المقدمة إلیهم من طرف المؤسسة 

.151) ص 2001االردن: دار الصفاء،إدارة الجودة الشاملة (مأمون الدرادكة، وأخرون، 1
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االعتمادیة.1
بشكل دقیق یعتمد ،عودةالخدمة المو الخدمة على إنجاز أو أداء لى قدرة مزود االعتمادیة إتشیر 

یتطلع مزود الخدمة بأن یقدم له خدمة دقیقة، من حیث الوقت و االنجاز تماما علیه العمیل، أي
مثلما وعده، و أن یعتمد على المزود في هذا المجال بالذات كأن یسأل العمیل" هل لي أن أطمئن 

1أن تتم صیانتها بالوقت المحدد"؟انیكي ماهر، وكبأن سیارتي سوف تكون بأیدي می

االستجابة .2
قدرة و رغبة و إستعداد مقدمي الخدمة في أن یكونوا بشكل دائم في خدمة العمالء هي مدى 

وقدرتهم على أداء الخدمة لهم، عند إحتیاجاتهم لها، فهل یشعر مقدم الخدمة بالسعادة و الحماس 
في خدمة العمیل؟ هل تتوفر لدى مقدم الخدمة الجاهزیة لتقدیم الخدمة عند طلبها؟ مثال ذلك هل 

2؟سنان قادر و مستعداالطبیب

المصداقیة.3
، هل هو موضع ثقة، ما هي مصداقیة مقدم الخدمة؟ هل یلتزم ما هي درجة الثقة بمقدم الخدمة

هل هذا المكتب القانوني( المحامي) یحافظ على أسرار موكله؟ هل بوعوده و بما یقوله؟ مثال ذلك
القضیة وعدم إهمالها؟ هل هذا الطبیب سیقوم بإجراء العملیة عن الدفاعیمكن أن یثق به في 

3الجراحیة دون أن یلحق بي أي ضرر؟

الملموسیة.4
ضوء مظهر التسهیالت المادیة مثل تقییم جودة الخدمة من قبل العمیل فيغالبا ما یتم

4المعدات، االجهزة، االفراد، و وسائل االتصال التابعة لمزود الخدمة.

المانا.5
، أي   5من الشك والمخاطرةلو المعامالت مع المؤسسة الخدمیةویعكس بالدرجة االولى خ

یضا شعور العمیل بأن شعور العمیل بالراحة و االطمئنان إلى المعلومات التي یأخذها ومن المهم أ
لدى العمیل.باألمانشعورا لهذه الخدمة، وهذا كله یوفر العاملین أكفاء

.244) ص 2009( عمان دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، تسویق الخدمات حمید عبد النبي الطائي، بشیر عباس العالق،1
.367) ص 2002عمان: دار وائل للنشر، ( تسویق الخدماتهاني حامد الضمور، 2
366ص  .هاني حامد الضمور مرجع سبق ذكره ، 3
.245حمید عبد النبي الطائي، بشیر عباس العالق، مرجع سبق ذكره، ص 4
.94قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص 5
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الجدارة.6
و جدارة القائمین على تقدیم الخدمة من حیث المهارات و القدرات التحلیلة و وتعكس درجة كفاء

االستنتاجیة، والمعارف التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل أمثل؟ و في حال التعامل مع مقدم 
خدمة ما ألول مرة، فإن العمیل غالبا ما یلجأ إلى معاییر مثل الكفاءات العلمیة أو عضویة

1جمعیات معینة لتقییم جدارة مقدم الخدمة و جودة خدماته.

االتصال.7
المؤسسة الخدمیة بوضع قنوات إتصال لنقل مختلف المعلومات من العمالء إلى أي مدى إهتمام

،ومعنى ذلك قدرة مزود 2اإلدارة من شكاوي و إقتراحات حتى تتمكن من إجراء التعدیالت المناسبة
و الدور الذي یجب على العمیل أن یلعبه الخدمة المطلوبة للعمیلالخدمة على شرح خصائص 

فهل تم إعالم العمیل بالشكل الكامل عما یجب القیام به؟ هل تم للحصول على الخدمة المطلوبة؟ 
إعالم و تثقیف العمیل عن االضرار التي یمكن أن تلحق به إذا لم یلتزم بما هو مطلوب منه؟ هل 

أعطال أو مشاكل یمكن أن تحدث عند تقدیم الخدمة وكیف یمكن تم إعالم العمیل عن أي
تجنبها؟ هل كانت عملیة االتصال واضحة؟ هل أستخدمت طریقة إتصال مالئمة للغرض 
المطلوب ایصاله و مناسبة لثقافة العمیل؟ كأن یتم الطلب من المریض إتباع مجموعة من 

3االجراءات أو التعلیمات قبل إجراء عملیة.

ص العاطفيالتقم.8
ر إلى درجة العنایة بالعمیل، ورعایته بشكل خاص، واالهتمام بمشاكله والعمل على إیجاد ویشی

حلول لها بطرق إنسانیة راقیة و بكل ممنونیة.
تكون مستقلة إن هذه المعاییر التي یعتمدها العمیل لتقییم جودة الخدمة لیست بالضرورة أن 

المعاییر متداخلة مع بعضها البعض وقد تكون أحیانا مكملة عن بعضها البعض بل إن بعض 
4لبعضها البعض.

.245حمید عبد النبي الطائي، بشیر عباس العالق، مرجع سبق ذكره، ص 1
.94قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
.367مرجع سبق ذكره، ص هاني حامد الضمور، 3
.237حمید عبد النبي الطائي، بشیر عباس العالق، مرجع سبق ذكره، ص 4
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لثاني: خطوات تحقیق الجودة في خدمة العمالءالمطلب ا
وجهات النظر بشأن الخطوات التي یمكن إتباعها بغیة تحقیق الجودة المناسبة والمالئمة تتباین 

ینبغي أن تقدم لهم، ومن أكثر الخطوات شیوعا في لخدمة العمالء وٕاتجاه المنظمة والخدمات التي 
هذا المجال:

ر المواقف اإلیجابیة تجاه األخرینأوال: إظها
تشیر الدراسات إلى أن معظم العاملین في مجال الخدمة یرجع فشلهم إلى مواقفهم اإلیجابیة 

عتمد في یظهره الموظف لألخرین یكما أن الموقف الذي بالنسبة لجمیع من یتعاملون معهم، 
األساس على الطریقة التي ینظر بها الموظف إلى وظیفته.

1ویقاس موقف الموظف نحو األخرین من خالل عدة معاییر:

مدى اإلهتمام بمساعدة األخرین..1
اإلبتسامة واإلیجابیة نحو الجمیع بصرف النظر عن أعمارهم ومظهرهم..2
العصیبة.اإلیجابیة نحو األخرین حتى في األیام والمواقف .3
الشعور بشكل أفضل عند تحقیق جودة الخدمة في العمل..4
التحمس العملي..5
اإلیجابیة واالبتعاد عن السلبیة حتى في مواجهة الناس الذین یصعب التعامل معهم..6
الشعور بالسعادة عند تقدیم الخدمة الراقیة..7
.اإلهتمام بالمظهر الحسن أثناء العمل.8

بونتحدید حاجات العمیل والز ثانیا:
یمكن تحقیق هذه الخطوة عن طریق:

جعل العمیل هو الرئیس، أي ال بد من قلب الهیكل التنظیمي في الشركة لیصبح العمیل في .1
قمة الهیكل التنظیمي.

إدراك المتطلبات الزمنیة لجودة الخدمة : إن معرفة متطلبات التوقیت في تقدیم الخدمة یعتبر .2
ذات جودة، ویتطلب اإلتصال الشخصي مع العمیل البدء من االمور الضروریة لتقدیم خدمات 

دقیقة على األكثر، وال بد من لأوال بتحیة خالل ثواني، وٕاكمال األعمال الورقیة الخاصة خال

.194،203) ص ص 2002عمان: دار الصفاء للنشر والتوزیع، لجودة في المنظات الحدیثة (امأمون الدرادكة، طارق الشبلي،1
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إخبار العمیل عن أي سبب للتأخیر في اإلنجاز، كذلك من الضروري الرد على المحادثات 
الهاتفیة للعمیل من خالل رنة واحدة مثال.

الحاجات اإلنسانیة  كالحاجة للشعور بالترحیب و الشعور بالراحة، والحاجة للخدمة فهم .3
، والحاجة لتلقي العون والمساعدة، والحاجة لإلحترام.ةالمنتظم

توقع حاجات العمالء مسبقا: ال بد من العمل على توفیر تلك الخدمة للعمیل دون أن یقوم .4
العمیل بالسؤال عنها.

في التعامل.یقظة الموظف و لطفه .5
ثالثا: العمل على توفیر حاجات العمالء

ویتم تحقیق هذه الخطوة عن طریق:
، و ان یمتاز مقدم الخدمة تقدیم الخدمات في المكان والوقت المناسبین وبالطریق المناسبة.1

بالحصول على التدریب والتعلیم والمهارات المناسبة.
الواجبات المشتركة بین عامل مع العاملین القیام بتأدیة الواجبات المساندة الهامة: وهي .2

األخرین ومن أمثلتها أعمال الجرد، ترتیب الملفات، إستقبال المحادثات الهاتفیة، المساعدة في 
أعمال النظافة.

االتصال عن طریق إرسال رسائل واضحة إلى العمالء، إلى المشرفین و إلى الزمالء العاملین..3
املة العمیل كالضیف وٕاختیار الكلمات الصحیحة والنطق العمل على قول الشئ الصحیح، ومع.4

بطریقة صحیحة ومفهومة، فقد یتكلم احد الموظفین مع أحد الزبائن بإحدى الكلمات على ابه
یل وتضطره لعدم الرجوع مرة أخرى أو تقدیم مدعابة أو المزح إال أنها قد تغضب العسبیل ال

شكوى للمدیر عن هذا الموظف.
اجة للشعور بالترحیب، الحاجة للشعور باألهمیة  الحمنهاو ، للعمالءت االساسیة الوفاء بالحاجا.5

و الحاجة للراحة من خالل اشعارهم باإلرتیاح والتخفیف من قلقهم.
العمل على مواصلة تقدیم الخدمة الجیدة للعمالء عندما یحدث أمر غیر متوقع األمر الذي .6

خدمة ذات جودة عالیة، ومن األحداث غیر المتوقعة یحدث تحد أمام قدرات الموظف لتقدیم 
عطل في الحاسوب، نقص في العاملین، إنقطاع الهاتف...إلخ
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أن العمالء سیعودون للتعامل مع المؤسسة مرة أخرىرابعا: التأكد من 
ویمكن تحقیق هذه الخطوة عن طریق:

م ، إشعار العمالء بأن هذه عن طریق اإلصغاء إلى شكاویههتمام بشكاوي العمالءالعنایة واال.1
وضرورة تقدیر مشاعر العمیل، كما ویجب شكر اوي قد سمعت بشكل جید وصحیح،كالش

العمیل لقیامه بعرض الشكوى.
أن یعرف الموظف كیفیة كسب العمیل الصعب إلى جانب المؤسسة..2
صعوبة من غیرهم. وقد یعود ذلك ألسباب ضرورة إدراك األسباب التي تجعل العمالء أكثر.3

تتعلق بالتعب أو اإلرتباك أو الكبریاء، أو تجاهلهم وعدم إصغاء أحد لهم....
بعض المشكالت تدخل جیدة للعمالء، بحیث قد تتطلب طوة اإلضافیة لتقدیم خدمةاذ الخإتخ.4

المشرف.
قیاس جودة الخدمة المطلب الثالث:

یت جودة الخدمة بإهمال الكثیر من الباحثین وعلى عكس جودة السلع فإن قیاس جودة حظ
الخدمة شابه العدید من المشاكل و هذا بسبب غیاب البعد المادي لها، ومن أبرز الدراسات لقیاس 

من خالل دراساتهم التي بدأت عام  و زمالئه PARASURAMENTجودة الخدمة ما قام به 
1963.
منظور الزبائنجودة الخدمة مناس أوال: قی

يمقیاس عدد الشكاو .1
ن الخدمات أخالل فترة زمنیة معینة مقیاسا هاما على عمالءتمثل عدد الشكاوي التي یتقدم بها ال

دراكهم لها والمستوى الذي یبغون إو ما یقدم لهم من خدمات ال یتناسب مع أالمقدمة دون المستوى 
تخاذ االجراءات المناسبة لتجنبها إالحصول علیه وهذا المقیاس یمكن المؤسسات الخدمیة من 

1ا.عمالئهحدوث المشاكل وتحسین مستوى جودة ما تقدمه من خدمات ل

مقیاس الرضا.2
نحو جودة الخدمات المقدمة وخاصة بعد لعمالءهو اكثر المقاییس استخداما لقیاس اتجاهات ا

حصوله على هذه الخدمات عن طریق توجیه االسئلة التي تكشف لمؤسسات الخدمة طبیعة 
یمكن هذه عامشعور الزبائن نحو الخدمة المقدمة لهم وجوانب القوة والضعف بها، وبشكل

.99جباري فادیة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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حقق لهم الرضا التام ، وتعمالءالمؤسسات من تبني استراتیجیة للجودة تتالءم مع احتیاجات ال
1نحو ما یقدم لهم من خدمات.

مقیاس الفجوة.3
وهو PARASURAMENT ET ZEITHMAL ET BERRYلى إهذا المدخل ینسب

داء الخدمة المقدمة بالفعل، ألمستوى الخدمة، وادراكاتهم لمستوى لعمالءالذي یستند الى توقعات ا
ستخدام االبعاد الخمسإالتوقعات واالدراكات وذلك بو التطابق بین هذه أومن ثم تحدید الفجوة 

.التالیة: الملموسیة، االعتمادیة، االستجابة، االمان، و اللباقة
وللتحدث عن هذا النموذج ال بد من التطرق إلى مفهومین أساسیین یتقابالن لتحدید الفجوة في 

2جودة الخدمة هي: 

الناتج عن خبرات التعامل مع لألداءو النقطة المرجعیة أ: و هي المعاییر توقعات العمالء
تكون لى حد ما تصاغ في شروط ما یعتقد العمیل ان إو القابلة للمقارنة و التي ،الخدمة

في الخدمة أو سوف یحصل علیها.
و بتعبیر ،طة التي یدرك فیها العمیل الخدمة فعلیا كما قدمت لهوهي النقدراكات الزبون :إ

و تحدید مدى التطابق بین الخدمة المتوقعة و الخدمة المدركة  و یعبر عن أخر معرفة أ
ذلك بالعالقة التالیة :

التوقعات –جودة الخدمة [ الفجوة ] =االدراكات 
باالضافة إلى فجوة االدراكات والتوقعات الخاصة بالعمالء، هناك أربعة فجوات أخرى 

التالي:یوضحها الشكل 

.99نفس المرجع السابق ص 1
-مقارنة بین شركتین تأمینیتیندراسة - أثر جودة الخدمة التأمینیة على تحقیق المیزة التنافسیة لشركات التأمین في السوق الوطنیةبن بتیش بالل، 2

.23) ص 2012/2013مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( المسیلة: جامعة المسیلة، علوم إقتصادیة، مالیة، بنك وتأمین، 
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مقیاس الفجوة): 05الشكل رقم(

101:قاسم نایف علوان المحیاوي، مرجع سبق ذكره صالمصدر:
1هذه الفجوات فیما یلي:یمكن شرح

.407) ص 2009عمان: دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، إدارة التسویق( علي فالح الزعبي، 1

)5الفجوة (

)4(الفجوة

)3(الفجوة

)2(الفجوة)1الفجوة(
ادراكات االدارة 
لتوقعات الزبون

ترجمة االدراكات الى 
مواصفات الجودة

تقدیم الخدمة 
متضمنة قبل و بعد 

االتصال

االتصاالت 
الخارجیة 

الموجھة للزبون

الخدمة المدركة 
(المستلمة)

الخدمة المتوقعة

الخبرة السابقةاالحتیاجات الشخصیةاتصاالت شفویة
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 :فجوة البحثالفجوة االولى
وهي الفجوة بین توقعات العمیل و ادراكات االدارة لتوقعات العمیل: نجد أن إدارة المؤسسة ترى 
توقعات الجودة غیر صحیحة فقد ال تدرك بدقة رغبات العمالء وكیفیة حكم العمیل على مكونات 

أنماط الطلب تتم تفسیرها بصورة غیر صحیحة عن السوق أولدیهاالمعلومات التي الخدمة ألن 
خاطئة، فقد یعتقد مثال مدیرو المستشفیات أن المرضى یحكمون على جودة خدمة المستشفى من 
خالل  الخدمات الفندقیة المتاحة، بینما قد یهتم المرضى  بمسؤولیات ونوعیة االطباء والمرضى 

أكثر من أي شيء أخر.
 فجوة التصمیمالثانیة: الفجوة

تنتج عن االختالف بین إدراك االدارة لتوقعات العمیل و تحدید درجة دقة مواصفات الجودة، 
وهذا ال یعني أن مواصفات الجودة ال تتطابق مع توقعات االدارة، وقد یعزى السبب لعدم قدرة 

او قد تكون ءات التخطیطالمؤسسة على وضع مستویات واضحة للجودة أو أخطاء في إجرا
مستویات الجودة واضحة لكنها ال ترتقي لمستویات توقعات العمالء المستهدفین أو قد تكون 

ى شركات الطیران واضحة تروق للعمالء إال أنها التصل إلى طموحات االدارة فمثال قد ترغب إحد
المكالمات الهاتفیة ولكن لیس لدیها االمكانات الالزمة.في سرعة الرد على

الثالثة: فجوة التقدیم الفجوة
اك تظهر بسبب االختالف بین المواصفات المحددة للجودة وبین مستوى األداء الفعلي حیث أن هن

أداء الخدمة منها ان تكون المواصفات معقدة جدا، وغیر مرنة كثیر من العوامل التي تؤثر على 
غیر مقتنعین المواصفات المطلوبة أو انهم غیر مدربین بصورة كافیة على أداء العاملینو أن أ

داء الخدمة أو وجود أنظمة تشغیل سیئة، مما یؤثر أالخدمة أو ال یكون لدیهم الحافز الكافي على
المرغوب و المحدد مسبقا.المستوىو اختالف ذلك عن ةعلى مستوى جودة الخدمة المؤدا

:فجوة االتصالالفجوة الرابعة
تنتج عن االختالف بین الخدمة المؤداة وما یتم الترویج عنه بخصوص الخدمة وهذا یعني ان 

مع االداء الفعلي من خالل أنشطة االتصال الترویجیة ال تتطابق المعطاةالدعوى أو الوعود 
ؤسسة، للخدمة وقد یرجع السبب لعدم التنسیق أو ضعفه بین العملیات و التسویق الخارجي للم

معنیة بناءا على ما جاء في اعالنات رفة فندق بمواصفات ومن امثلة ذلك قیام العمیل بحجز غ
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الفندق وعند استالمه للغرفة وجد أن المواصفات التي أظهرتها االعالنات ال تتطابق مع ما استمله 
أو مع ما طلبه.

 الفجوة الخامسة: الفجوة الحقیقیة
تتطابق مع ركة الدة والخدمة الفعلیة وهذا یعني أن الخدمة المیمثل الفرق بین الخدمة المدرك

ذلك لحدوث أكثر من فجوة في ان واحد.الخدمة الفعلیة وقد یكون 
لقد حظیت كل من الفجوة االولى والخامسة بإهتمام الباحثین والمهتمین بقیاس جودة الخدمة وذلك 

والخدمة المصرفیة، والنقل الجوي والتعلیم بالتطبیق على خدمات متنوعة منها الخدمة الصحیة، 
والوجبات السریعة.

SERVPERF1مقیاس االداء الفعلي .4

ز على االداء الفعلي كإلى هذا النموذج الذي یر GRONIN ET TAYLORمن توصل كل
للخدمة المقدمة بإعتبار أن جودة هذه الخدمة یمكن الحكم علیها مباشرة من خالل اتجاهات 

ر عن ذلك بالمعادلة التالیة: ویمكن التعبیالعمالء 
جودة الخدمة=االداء الفعلي

رة الفجوة في تقییم جودة الخدمة ویركز على تقییم كالفعلي على أساس رفض فاألداءیقوم نموذج 
االداء الفعلي للخدمة، أي التركیز على جانب االدراكات الخاصة بالعمیل فقط، ذلك أن جودة 
الخدمة یتم التعبیر عنها كنوع من االتجاهات، وهي دالة الدراكات العمالء السابقة وخبرات 
وتجارب التعامل مع الشركة ومستوى الرضا من االداء االلي للخدمة، فالرضا حسب هذا النموذج 
یعتبر عامال وسیطا بین االدراكات السابقة لجودة الخدمة واالداء الحالي لها وضمن هذا االطار

یتم تقییم جودة الخدمة من طرف العمیل. 
ثانیا :قیاس الجودة المهنیة 

یرى الكثیر من الباحثین ان تقییم الجودة من منظور الزبائن یمثل جزءا من برنامج الجودة وعلى 
ذلك فإن مقاییس الجودة المهنیة تتناول قدرة منظمات الخدمة على الوفاء بخدماتها المتنوعة من 

االستخدام االمثل لمواردها المتاحة وفي إطار هذا المفهومخالل 

.24بن بتیش بالل، مرجع سبق ذكره ص 1
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1یمكن التمییز بین أنواع المقاییس التالیة:

خالتدمقاییس الجودة بداللة الم.1
إمكان اعتبار المدخالت أو الموارد جوهر الخدمة ،یستند أصحاب هذا المدخل إلى فكرة مفادها

فر للمنظمة البناء المناسب بتجهیزاته ومعداته والعاملون االكفاء، والقوانین تواوجودتها، فإذا ما
واللوائح المحكمة، واالدوات والنظم المساعدة الكافیة فضال عن االهداف المحددة الواضحة والعمیل 

كانت الخدمة ممیزة دون شك.المستفید لتلقي الخدمة، 
الخدمة، إال أنه لم ینتشر مقارنة مع بالرغم من منطقیة هذا االسلوب لقیاس جودة 

االسالیب االخرى وذلك یرجع إلى:
.اختالف وجهات النظر حول االبعاد والعناصر الخاصة لجودة الخدمة
 عدم التمكن من تحدید مقیاس كمي لقیاس االبعاد والعناصر المتعلقة

بالجودة.
 همال الجانب التطبیقي العملي وإ االهتمام بالجانب النظري فقط.

قیاس الجودة بداللة العملیات.2
یهتم هذا المقیاس بجودة العملیات أو بمراحل تقدیم الخدمة، كما یحتوي على مؤشرات ومعاییر 
توضح النسب المقبولة لكافة عناصر أنشطة الخدمات المقدمة، كي یتم تضییق الخدمات كخدمات 

جدیدة. 
ال یعتبر دقیقا في القیاس إال أنهفبالرغم من توفر بعض الجوانب المنطقیة لهذا االسلوب

و تقییم جودة الخدمة مقارنة مع االسالیب االخرى، كونه یرتكز على في تصمیم و قیاس
عملیات الخدمة بدال من أبعادها الكمیة.

قیاس الجودة بداللة المخرجات.3
یتم قیاس جودة الخدمات من خالل مجموعة من الطرق االتیة:

 یتم إجراء مقارنات كمیة بین االداء المستهدف واالداء الفعلي القیاس المقارن أین
بغرض إكتشاف جوانب الضعف، ومحاولة تجنبها مستقبال.

.إستقصاء رضا العمالء بخصوص الخدمة المقدمة
.إستقصاء العاملین في المؤسسة لتحدید مشاكل ومعوقات تحقیق أداء الخدمة

.105،106ص جباري فادیة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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الخدمیة في ظل إدارة الجودة الشاملةتعزیز تنافسیة المؤسسة حث الثالث:المب
لقد أفرزت التطورات التنافسیة سعي المؤسسات الخدمیة إلى رفع كفاءة و فعالیة أدائها التنافسي 

.حیث برزت مداخل تساهم في تطویرها ومن بینها إدارة الجودة الشاملة
المطلب االول: تحقیق رضا العمیل هدف ثنائي لكل من الجودة والتنافسیة

یعتبر هدف كسب رضا العمیل واالحتفاظ به من المكاسب االستراتیجیة بالنسبة للمؤسسات بصفة 
بیرة من التغیرات كعامة، وللمؤسسات الخدمیة بشكل خاص، إذ نتج هذا التوجه عن مجموعة 

دى ذلك إلىاو یرها وخاصة منها العولمة و إقتصاد السوق والتطورات االقتصادیة والتكنولوجیة وغ
السبل، البحث عنعنهما أثار كبیرة على هیكل المنافسة، وشدتها هذا ما دفع بهذه المؤسسات إلى

التي تمكنها من جذب العمالء واالحتفاظ بهم من خالل كسب والئهم.
أوال: ماهیة رضا العمیل 

العمیلتعریف رضا .1
لقد تم اعطاء عدة تعاریف لرضا الزبائن نستعرضها فیما یلي.

 الناتج عن المقارنة بین خصائص المنتوج عمیلنه شعور الأبلعمالءفیلیب كوتلر رضا ایعرف
1مع توقعاته.

ن رضا أیمكن القول لمستوى تلبیة مطالبه "، و عمیل دراك الإنه:" أكذلك بعمالءویعرف رضا ال
و الخدمة المدركةأداء السلعة أحساس نفسي یعبر عن الفرق بین إ عبارة عن شعور و عمیلال

2.عمیلوتوقعات ال

 و الخدمة من خالل قدرة أللمنتج عمیلنه:" تقییم الأبلعمیلرضا ابعض الباحثینویعرف
ن عدم الرضا ناتج عن فشل المنتج إوتوقعاتهم ومن ثم فو الخدمة على تلبیة حاجاتهمأالمنتج 

و الخدمة في تلبیة حاجة العمالء وتوقعاتهم.أ
الناتج عن المقارنة بین عمیلحساس الإمستوى هوعمیلا الضر نرى أن ومن خالل ما سبق

.عمیللخدمة المدركة وبین توقعات الداء اأ
.

الجزائر: المسیلة، جامعة محمد بوضیاف، لسكیكدة(المینائیةالمؤسسةفيمیدانیةالعمالء دراسةرضاعلىاھوأثرالخدماتجودةالدین،نوربوعنان1
.113) ص2007التسییر، علومقسم، التجاریةوالعلومالتسییروعلوماالقتصادیةالعلومكلیة

114.نفس المرجع السابق، ص 2
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العمیلهمیة تحقیق رضا أ.2
لى تحقیقه بشكل ملحوظ ومستمر كونه إوتسعى عمیلسسات بشكل عام بدراسة رضا التهتم المؤ 

رضاهم یساعد المؤسسات في ، وتحقیق عمالءكان بقائها، فإشباع حاجات الر أیعد ركنا من 
ي البقاء للمؤسسة التي تقدم أفي وسط عالم تشتد فیه المنافسة الحصول على موقع تنافسي جید

هذا االهتمام بالدراسات الخاصة بالزبون حیث تصفه نعكساعلى جودة، و الإ فضل خدمة و أ
خضاعها بشكل دائم إحتیاجاته یجب إ متطلبات الزبون و بعض المؤسسات بالملك ولذلك فإن 

السعي لتلبیتها حاضرا او مستقبال.والتعرف علیها، ومن ثمللدراسة والتحلیل الكتشافها
1في النقاط االتیة:عمالء همیة رضا الأوتبرز 

لى إحتمالیة التوجه إلمقدمة لهم من المؤسسات یقلل من عن الخدمات اعمالءن رضا الإ
مؤسسات منافسة.

كما یفرز السمعة خرین ألى زبائن إعامل معها ي یتتالراضي یقوم بتزكیة المؤسسة العمیلن الإ
ة في المؤسسة.یباالیجابیة والط

للمؤسسة.عمالءطول أقل حساسیة للسعر ویبقون لفترة أذوي الرضا المرتفع هم عمالءن الإ
ناء تقدیم الخدمة.ثأاالخطاء البسیطة التي قد تواجهه الراضي في الغالب عن عمیلیتغاضى ال
یة للمؤسسة.نتعزیز الصورة الذه

ثانیا: جودة الخدمات لتعزیز التنافسیة من خالل االرتباط بالعمیل
تعمل المؤسسات الخدمیة على جعل منتجاتها ممیزة من خالل تقدیم خدمات ذات جودة عالیة

، لذا فقد إتجهت الخدمةع عروض المنافسین فرضا العمیل یتأثر بشكل مباشر لجودة مقارنة م
حیث تهتم 2معظم المؤسسات الخدمیة نحو االهتمام بالجودة العالیة كطریق لتحقیق رضا العمیل.

من خالل قیامها ،المؤسسات في الوقت الحاضر بالعمل على ما یسمى بالشفافیة مع العمالء
مؤسسة التي یتعامل بتوضیح و تفسیر الخدمة المقدمة للعمیل والتأكد من أنه یتفهم تعلیمات ال

و توضیح  شروط و بنود االتفاقیة الموقعة بینهم وكذلك المخاطر التي قد تنجم عن هذه ،معها
خصوصا في الجوانب المالیة وهذا كله في سبیل حصول العمالء على الخدمات بسهولة ،الخدمة

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة اثر جودة الخدمات المقدمة من المصارف على رضا عمالءها من القطاع الصناعي االردنيجریس ظاهر خلیل زعرور، 1
.62،63) ص ص 2003الماجستیر( االردن: جامعة عمان للدراسات العلیا،  

66زكي خلیل المساعد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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الحدیث ویسر وكفاءة، وضمن أجواء عمل مریحة و مناسبة حتى أن المؤسسات في العصر 
أصبحت ال تعمل فقط على إرضاء العمالء و إبهارهم، كما یقول األمریكیون، بل أصبحت تسعى 

1."ال یتوقعونه كما یقول الیابانیوناإلى ما یسمى"إسعاد العمالء وتقدیم م

تتولد خبرة العمیل بالجودة في لحظة الصدق، حین یلتقي مورد الخدمة والعمیل ویتفاعالن مباشرة 
وجه، و ما لم یتحقق ما هو مأمول به من ذلك اللقاء فإن العملیة ستفشل و لو كان ما وجها ل

یعرض أفضل نظام تسلیم خدمة تصمیما و هندسة، وهكذا ینبغي أن یبدأ كل بحث في الجودة من 
الوضع المصغر لتفاعل العمیل، حیث یقوم أحد أفضل وأهم المعامل الممیزة للنموذج المثالي 

ة الیابانیة على تعلیم الموظف على أن یعتبر العمیل هو من یدفع له راتبه ولیس لفلسفة االدار 
ینظر إلى المشكالت بإعتبارها ذات تأثیر على المؤسسة والموظفین الالمؤسسة، وبناءا علیه

الفكرة الكامنة وراء فحسب و إنما خصوصا من حیث كیفیة تأثیرها على العمیل، ویقوم قسم من 
الشهیرة على دفع الموظف لتحسین إحتیاجات العمیل و إیجاد الطرق للتكیف "حلقات الجودة"

و یرى باحثون أنه لیس على المؤسسة إستقطاب عمالء جدد فحسب بل إن الهم االكبر و 2معها.
ضطلع بها هي المحافظة على والء العمالء لتي یجب على المؤسسة الخدمیة أن تاالمهمة األعظم

كما ویجب العمل على تقلیص شكاوي عمالئها من خالل تصمیم الخدمة بشكل وعدم التفریط بهم، 
3متقن تالفیا لحدوث االخطاء واالنحرافات الضارة.

لمقدمة بحیث یكون هذا ومن هنا فإن على المؤسسة أن تركز جهودها لتطویر جودة الخدمات ا
كز على الجانب العملیاتي أو الخدمیة تر كما یدركها العمیل ألن الكثیر من المؤسساتالتركیز، 

العمیل للجودة أو جودة الخدمة التشغیلي مثل االلتزام بمعاییر الجودة التقلیدیة في حین أن إدراك 
حیث أن تحقیق رضا العمیل یعزز من تنافسیة 4المدركة هي المعیار األهم على االطالق.

العمیل الموقع األفضل في ذهنبناء مالء و المؤسسة وهذا یتم عندما تتمكن المؤسسة من جذب الع
و االستجابة الفائقة للعمالء و هذا بإنجاز المهام بشكل 5للعمیل.من خالل زیادة القیمة المدركة 

أكثر من المنافسین.عمالئهایرضي 
.180مرجع سبق ذكره، ص مأمون الدرادكة، طارق الشبلي،1
.238،239) ص ص 2005( الریاض: مكتبة العبیكان، إدارة الخدمات االستراتیجیة والقیادة في أعمال الخدماتریتشارد نورمان، ترجمة عمرو المالح، 2
.106) ص 2009( عملن دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، إدارة عملیات الخدمةحمید الطائي، بشیر العالق، 3
.105نفس المرجع السابق، ص 4
( كات خدمة الصیانةأثر استراتیجیة التمایز في تحقیق المیزة التنافسیة، دراسة إستطالعییة مقارنة بین شر فائز غازي البیاتي، یوسف عبد االله أحمد، 5

.15) ص 2010بغداد:    ، 



في تطویر تنافسیة المؤسسة الخدمیةالفصل الثالث: دور إدارة الجودة الشاملة

106

وقت تعریف للجودة فرضا وق و هو في نفس الفإشباع رغبات العمالء یعتبر سر التمیز والتإن 
التمیز والتفوق على العمیل له تأثیر بالغ االهمیة على تنافسیة المؤسسة الخدمیة والذي یحقق لها 

المنافسین وتعظم من حصتها السوقیة وتحسین ربحیتها، وتقلیص تكالیفها حیث ال یتحقق هذا إال 
1دخل إدارة الجودة الشاملة.إذا تبنت المؤسسة م

ستراتیجي أفضل وبذلك تحدد إالربحیة بوضع المؤسسة في موقع دة في تحقیق تساهم الجو 
تساعد في الوقت ذاته بتحدید إستراتیجیة سعر بینما ،تصوره للخدمة وقطاع السوق المشارك

مناسبة ولذلك فالجودة جزء بارز من صورة المؤسسة. إن للجودة في المؤسسات الخدمیة تأثیرا 
هاما على الموظفین، فیمكن إستخدام المثابرة والدقة في جودة الخدمة بوصفها أداة في رفع الروح 

جیتهم، فالخدمة المتالئمة جیدا مع قطاع السوق والجودة المعنویة بین العاملین وبالتالي زیادة إنتا
بالسیطرة على أوضاعهم، على الرفع من رضا و والء، مما یوفر للعاملین شعورا العالیة تعمل 

بدوره الحلقات الفعالة في الوضع المصغر، وبذلك یتحسن المناخ و االنتاجیة في المنظمة وینشط 
أحیانا، وبقدر ما یفید في تحسین وضع ة وٕارتفاع الجودةوهذا أحد األسباب في إنخفاض التكلف

المؤسسة في سوق التوظیف ومنه تعمل على خفض دوران العمل ومنه تحسین الربحیة بشكل 
2ملحوظ.

) GENERAL ACCOUNTING OFFICE)،GAOبعد دراسة قام بها مكتب المحاسبة العام 
قیاسها، ویمكن أن توضح تأثیر ممارسات ع مناطق لعملیات المؤسسة التي یمكن بتعرف على ار 

3إدارة الجودة الشاملة على أداء المؤسسة:

.عالقات العاملین
.إجراءات التشغیل
.رضا العمیل
.األداء المالي

في عالقات العاملین تحققت تحسینات معنویة في رضا العاملین و حضورهم للعمل و دوران 
العمالة و الصحة والسالمة واالقتراحات المقدمة منهم، وفي إجراءات التشغیل، تحققت نتائج جیدة 

.10،11) ص ص 2001( القاهرة: دار غریب للنشر، إدارة الجودة الشاملة و متطلبات التأهیل لإلیزوعلى السلمي، 1
.341ریتشارد نورمان ، مرجع سبق ذكره، ص 2
.509،510) ص ص 2009( الریاض:  دار المریخ للنشر، الجودة الشاملةجیمس إیفان، جیمس دین، ترجمة سرور على إبراهیم سرور، 3
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، واالخطاء والمعیبات و وقت إنتظار في االعتمادیة، وحدود وقت التسلیم و اوقات تشغیل االمر
عمیل و دوران المخزون، وتكلفة الجودة و إجمالي وفرات التكلفة، كما تحسن إجمالي رضا ال

العمیل، حیث إنخفضت شكاوي العمالء، و إزداد إستبقاء العمالء. و في مجال االداء المالي، 
اأظهرت حصة السوق، والمبیعات لكل عامل، والعائد على االصول، والعائد على المبیعات تحسن

لمعظم المؤسسات. 
و تأثیرها على التنافسیة، حیث یبین الخط إطارا عاما لوصف إدارة الجودة الشاملةGAOطور

الخشن كیف تقود عملیات الجودة الشاملة إلى تحسین التنافسیة بدایة بالقیادة المخصصة لتحسین 
ت إلى إرضاء العمیل، المنتجات و الخدمات وكذلك نظم الجودة وتقود التحسینات في هذه المجاال

ومنافع للتنظیم وكل منهما یحسن التنافسیة وتبین الخطوط المتقطعة معلومات التغذیة المرتدة 
االتجاه المتوقع لمحددات المستطیالتالالزمة للتحسین المستمر وتبین األسهم الموجودة في 

االداء.
): إطار مكتب المحاسبة العام06الشكل رقم(

( الریاض:  دار المریخ الجودة الشاملةجیمس إیفان، جیمس دین، ترجمة سرور على إبراهیم سرور، المصدر:
.511) ص 2009للنشر، 
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ZENGER MILLER ACHIEVEمنفذ أجرتها 1000كما الحظت دراسة مسحیة أحدث لحوالي 

المنتج و منافع شبیهة من مبادرات الجودة، بما في ذلك زیادة مشاركة العاملین، وتحسین جودة 
الخدمة، وتحسین رضا العاملین وتحسین مهارات العاملین.

المطلب الثاني: ادارة الجودة الشاملة و تنافسیة المؤسسة الخدمیة
تعد إدارة الجودة الشاملة من أهم مجاالت التمییز التي تحقق تنافسیة أفضل ولفترة زمنیة أطول 

للمستهلك، ى أساس تقدیم خدمات مساعدة أكبر هي بذلك التمییز على أساس الجودة، والتمییز علف
إحدى السبل لتعظیم التنافسیة، حیث تساهم في تطویر المنتجات و الخدمات وفي لذلك تعتبر

1خفض التكالیف وتحسین الجودة وٕارضاء الزبون في بیئة تتزاید فیها حدة المنافسة العالمیة.

تركز إدارة الجودة الشاملة بإعتبارها نظام تسییري و إستراتیجیة تنافسیة، مالئمة للمؤسسات 
إلى التكیف االیجابي مع المناخ االقتصادي الحالي، إلى بمختلف أنواعها، والهادفة الخدمیة

2من خالل ما یلي:إمتالك وتحسین تنافسیتها

شاملة على أهمیة التحسین المستمر لمختلف التحسین المستمر: تؤكد فلسفة إدارة الجودة ال.1
األنشطة والعملیات التسییریة في المؤسسات، وذلك من خالل تدعیم البحث والتطویر 

وتشجیع االبداع، وتنمیة المعرفة والمهارات لدى الكفاءات البشریة.
:التركیز على العمیل: وذلك من خالل.2

م على حاجیاته الحالیة والمتوقعة،التعرف الدائ
.ضرورة تقدیمه خدمات مناسبة لهذه الحاجیات
.قیاس مدى رضا العمیل عن جودة الخدمات المقدمة

التركیز على الموارد والكفاءات البشریة و ذلك عن طریق عملیات التدریب، التحفیز وتوفیر .3
بیئة العمل المالئمة لالبداع.

أداة فعالة لتشخیص المشاكل المشاركة الكاملة: تعد مشاركة جمیع االفراد والعمل الجماعي .4
ف، واالحتكاك المستمر ئو إیجاد الحلول المثلى لها من خالل االتصال المباشر بین الوظا

بین العاملین.

مجلة أبحاث ،-مع دراسة حالة شركات التأمین في الجزائر- مدخل إدارة الجودة الشامل لتحسین القدرة التنافسیة في قطاع التأمینخالد خطیب، 1
.119ص )2011إقتصادیة وٕاداریة  (بسكرة: جامعة محمد خیضر، العدد العاشر، 

.13) ص 2006، 4مجلة الباحث( ورقلة: جامعة ورقلة، العدد إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الخدمیة، أحمد بن عیشاوي، 2
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التعاون بدل المنافسة: من خالل التعاون یمكن تحقیق التكامل بین جمیع الوظائف والتعرف .5
یة والمساعدة على دعم التحسین على إحتیاجات بعضها من الموارد المالیة والبشریة، والفن

المستمر. 
إتخاذ القرار بناءا على الحقائق: إن تمیز االداء بشكل دائم یعد نتیجة ألداء تسییري فعال .6

مبني على القرارات الصحیحة المعتمدة على دقة المعلومات واولها المعلومات التسویقیة، 
ویضع الجودة هدفا استراتیجیا ویسعى إلى تحقیقه.

یة بدل من الفشل: إن تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة یساهم في تخفیض تكالیف الوقا.7
في العملیة االنتاجیة الفشلاالنتاج و زیادة االنتاجیة بسبب إعتماد عنصر الوقایة بدل

ومراقبة االنحرافات جمیعا، بما یساهم في مطابقة السلع المنتجة مع المواصفات المعیاریة.
ها عامل جذب للعدید تبار إعتعتبر الجودة أهم األسلحة التنافسیة و مصدر تفوقها وتمیزها، ب

من الزبائن و المستهلكین والوسیلة الناجحة لتلبیة حاجاتهم ورغباتهم، بتوفیر مجموعة من 
الخصائص والمواصفات في الخدمات المقدمة إلیهم،ـ وهي المحور واالساس الذي تقوم علیه 

ل عملیات ونشاطات المؤسسة، ومنه یمكن املة بإعتبارها تعمیما للجودة على كلشالجودة ا
إستنتاج أهمیة الجودة الشاملة في تعزیز التنافسیة للمؤسسة الخدمیة، وذلك باالستناد إلى 

.فرضیة أن أهمیة الجزء تستلزم أهمیة الكل
العالقة بین الجودة والحصة السوقیةأوال:

السوق یرتبط بتحقیق مستوى معین من الجودة، فتحسین جودة إن إمتالك حصة من 
وهذا ما یعني الرفع من قیمة الخدمات یسمح ببیعها بسعر مرتفع ، ویرفع حصتها السوقیة

االرباح.
لمجموعة من 1980و1970من خالل برنامج خاص لتحسین الجودة اجري ما بین 

أو 5أن توسع من حصتها السوقیة المؤسسات خلص إلى أن المؤسسات المشاركة إستطاعت
حافظت على مستوى مرات من تلك التي3مرات من تلك التي إنخفضت جودة منتجاتها و 6

1.ثابت من الجودة

االلكترونيالموقععن،للمؤسسةالتنافسیةللقدرةتحسینأداةالشاملةالجودةعیاش،قویدر1
httpd, scribd.comdocs2eoa4ilhe7084j7b2r.pdf consulté le 04-03-2012
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): العالقة بین الجودة ، الحصة السوقیة والربح07الشكل رقم(

االلكترونيالموقععن،للمؤسسةالتنافسیةللقدرةتحسینأداةالشاملةالجودةعیاش،قویدرالمصدر:
httpd, scribd.comdocs2eoa4ilhe7084j7b2r.pdf consulté le 04-03-2012

ثانیا: الجودة والتكلفة
إن العالقة التي تربط بین الجودة والتكلفة، لم یعد لها ذلك المعنى القدیم الذي ینص على أن 
الحصول على جودة عالیة یتطلب تكالیف مرتفعة أو ما یعرف من أن الجودة تكلف غالیا، و لكن 

كثیرا، المفهوم الجدید لهذه العالقة، والذي كرسه الیابانیون ینص على أنه لیست الجودة التي تكلف 
ولكن الذي یكلف كثیرا هي الالجودة، إن للالجودة أثار مباشرة على تكالیف: التفتیش، المراقبة، 

من رقم االعمال، إعتماد %8إلى %3، الضمان والتعویضات وهي تكالیف تمثل من الرتوشات
مكن المؤسسة من تجنب مثل هذه التكالیف إضافة إلى الحذر وٕاجتنابیالجودة كعامل محدد 

فیة و موزعة على مختلف تالتكالیف المتعلقة بإدارة الجودة وهي االهم و االصعب نظرا ألنها مخ
15%بین تالمراكز المحاسبیة، وال یمكن معرفتها إال من خالل التحقیق المعمق إذ تمثل

تكالیفو مواصفات المنتوج، لمن رقم االعمال، هذه التكالیف مصدرها التحدید السئ 20%إلى
ضعف و من جودتها، التكالیف االداریة، خسائر الفرص المتاحة، متأكد الغیر التخزین للمخزونات 

والء الزبون للمنتوج...إلخ. 

تحسین الجودة

تحسین صورة الجودة

الربحرفع 

تخفیض التكالیف

رفع السعر الرفع من حصة السوق
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یظهر من كل هذا التكالیف الحمائیة أقل بكثیر من تلك المرتبطة بالالجودة كما یتضح أن الجودة 
أكثر من ذلك، فهي تساهم في رفع ال تساهم فقط في االقتصاد من تكالیف الالجودة، و لكن 

االنتاجیة.
.): العالقة بین الجودة والتكلفة08(الشكل رقم

المصدر، قویدر عیاش، نفس المرجع السابق.
ثالثا: الجودة والربح

مردودیة لسوقیة والتكالیف یجد أثره المباشر من خالل الرفع منما یترتب على الحصة اإن 
یة رؤوس االموال عالقة ، فالعالقة بین الجودة والحصة السوقیة ومردودنشاطات المؤسسة الخدمیة

وثیقة مع الجودة العالیة، حیث  تعمل على تحسین مردودیة االموال المسخرة مهما كانت الحصة 
من حصة السوق نجد %12السوقیة فمن بین مجموع المؤسسات التي تحوز على نسبة أقل من 
أما التي لها مستوى عال %4أن ذات الجودة االقل منها هي تلك التي لها أقل مردودیة بمعدل 

.17.%4من الجودة فإنها تلك التي یصل معدل مردودیتها إلى 
رابعا: الجودة من خالل االستراتیجیات التنافسیة 

إستراتیجیة قیادة التكلفةالجودة من خالل .1
قیادة التكلفة على أنها" قدرة المؤسسة على تخفیض التكالیف بالنسبة یمكن تعریف إستراتیجیة

للمنافسین االخرین، دون أن یكون ذلك على حساب مستوى الجودة والخدمات المرافقة للمنتوج".

تحسین الجودة

تقلیص التكالیف المباشرة لالجودة
رفع االنتاجیة تقلیل التكالیف غیر المباشرة

تقلیص تكایف االنتاج تقلیص تكالیف الخدمات

رفع الربح
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ة التكلفة هي قدرة المؤسسة على انتاج خدمات ذات هذا التعریف أن إستراتیجیة قیادنستنتج من
درة جودة عالیة مما یقدمه المنافسون االخرون، مع إیصاله إلى القطاع بأقل تكالیف ممكنة، والق

على تغییر األسعار بتخفیضها أو رفعها دون أن یؤثر ذلك على أرباح المؤسسة ویوجه هذا النوع 
، أي إلى أغلب الزبائن والمستهلكین دون من االستراتیجیات إلى قطاع واسع في السوق

1تخصیص.

ستراتیجیة التمییزإالجودة من خالل .2
، ولذلك فإن إستراتیجیة تعرضه المؤسساتي التمییز بین ما إن الجودة هي العنصر المهم ف

الخدمات لضمان المنافسة وتلبیة أحسن للحاجیات. ومن جودةالمؤسسة للتمیز ترتكز على 
المكونات الهامة للجودة والتي تمنح المؤسسات خاصة التمیز نجد النجاعة، التجمیل، الخصائص 

2.جودتهامعاییر مطابقة الخدمات وٕاستقرارلالثانویة ، فالزبون وفي 

الجودة من خالل استراتیجیة التركیز.3
وهي أن تفكر كیف یكون المنتج مخصصا ألقلیم أو سوق معین أو لجزء معین من الزبائن، أو 
لقسم محدد من السوق، والتركیز هنا یكون من خالل تحقیق منتج أكثر جودة من المنافسین، 

الزبائن، حیث تركز االعمال على تمییزویمكن تطویر التنافسیة من خالل التركیز على رغبات 
خدماتها بتركیزها على االبعاد المختلفة للجودة مثل: تصمیم الخدمات المتمیزة غیر العادیة، 

3المرونة العالیة ، االبداع المستمر و االستجابة السریعة.

مجلة أبحاث إقتصادیة وٕاداریة (بسكرة: الجودة الشاملة ومواصفات االیزو كأدا لتفعیل تنافسیة المؤسسة االقتصادیة، برحومة عبد الحمید، شریف مراد، 1
. 156) ص 2008، جوان 3جامعة محمد خیضر،  العدد

اش، مرجع سبق ذكره.قویدر عی2
ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه( عمان: جامعة أطروحةأثر تبني إستراتیجیة الجودة الشاملة في تحسین الموقف التنافسي، محمد على القضاة، 3

.46ص )2006عمان الدراسات العلیا، إدارة أعمال، 
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جودة الخدمةتطویر تنافسیةاالستراتیجیات المتبعة فيالمطلب الثالث:
تتعدد االستراتیجیات التي یمكن من خاللها للمؤسسة الخدمیة تحقیق أهدافها االستراتیجیة ذات 

الصلة بالجودة، وضمن هذا التحلیل یمكن التطرق إلى ما یلي:
: التخطیط االستراتیجي لجودة الخدمةأوال

یقصد بها وضع أهداف رئیسیة للحصول االجل، إضافة إلى القیام بخطوات رئیسیة لتحقیق تلك 
االهداف ، مع وضع مؤشرات، و معاییر مستویات االداء، تتمثل في وضع الخطة االستراتیجیة، 

1فما یلي:

تقوم إدارة المؤسسة بإعداد بیئة العمل الداخلیة، من خالل نشر ثقافة الجودة و التأكید على .1
أهمیتها االستراتیجیة. 

تطویر رسالة المؤسسة بإعداد و تحدید أهدافها االستراتیجیة وهذا من أجل تحقیق االهداف .2
االستراتیجیة للجودة.

من أجل إستثمارها ونقاط الضعف من أجل تحلیل بیئة العمل الداخلیة لتحدید نقاط القوة .3
معالجتها.

یة، وتحدید لباملها والتنبؤ بإتجاهاتها المستقة التنافسیة: إذ یجب تحلیل مختلف عو ئتحلیل البی.4
تها.لمواجهالت التحلیلمجاالت الفرص الحالیة، والمستقبلیة الستثمارها في تحدید مجا

المالئمة للظروف التنافسیة والتي من أهمها إختیار أحد إستراتیجیات الجودة في الخدمات.5
.مع المواصفات القیاسیة العالمیةالـتأهیل و التوافقةإستراتیجیة التمییز، وٕاستراتیجی

استراتیجیة التمییز و االیزو لتطویر تنافسیة جودة الخدمةثانیا:
إستراتیجیة التمییز لتطویر تنافسیة جودة الخدمة.1

التمییز تلك االستراتیجیة التي تسعى بموجبها المؤسسة إلى التفرد في یقصد بإستراتیجیة 
، تقدیم خدمة معینة للعمالء، وبالتالي تهدف هذه االستراتیجیة إلى تعزیز التنافسیة في السوق

2أساسها الجودة العالیة للخدمة.

إن نجاح تطبیق هذه االستراتیجیة یتوقف على عاملین:

.15أحمد بن عیشاوي، مرجع سبق ذكره، ص 1
.15ص السابق،نفس المرجع 2
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العوامل الداخلیة:ومنها
 االستخدام االمثل للموارد والكفاءات البشریة، وتشجیعها على االبداع والتطویر وكذا تنمیة

بیئة مالئمة  لالستغالل الجید لقدراتها ومهاراتها.
. دعم جهود البحث والتطویر لتحسین جودة الخدمات المقدمة وتنویع إستخداماتها
توقعات العمالء المتغیرة.تطویر نظام المعلومات بما یسمح بالتعرف على حاجات و
 إنتقاء الموارد التكنولوجیة والكفاءات البشریة الضروریة، إلحداث تحسین مستمر في الجودة

في الخدمات.
ومنهاالعوامل الخارجیة :

مقارنة بخدمات المؤسسات معرفة مدى إدراك العمالء لفرق القیمة بین خدمة المؤسسة
المنافسة االخرى.

ات الخدمات و توافقها مع رغبات العمالء.مدى تنوع إستخدام
إستراتیجیة التأهیل و التوافق مع المواصفات القیاسیة العالمیة.2

ال یقتصر فقط على ، نتیجة التحوالت العالمیة، االقتصادیة، أصبح تطویر التنافسیة أمرا مهما
ت المؤسسة الخدمیة بااألسواق المحلیة، ولكن أیضا على المستوى العالمي. إن تطویر تنافسیة 

المؤسسات الخدمیة ال تقبل بموجبها ،لفلسفة الجودة الشاملةمرتبط عند البعض بتبني المؤسسة
تقدیم خدمات ذات جودة متدنیة أو أخطاء و عیوب في جمیع عملیاتها و نشاطاتها، كما تساعدها 

عرفته االسواق العالمیة على تقدیم خدمات وفق مواصفات عالمیة حدیثة تتماشى مع االنفتاح الذي
1.ومتطلبات العمالء

أي أن الجودة هي إحدى مداخل تطویر التنافسیة و المحاور الكبرى للتغییر في المؤسسات 
تم ما إذا جابیة على أداء المؤسسة الخدمیة،و ذات أثار إیمیة الرائدة، و كمتغیر إستراتیجي،الخد

2:تیةأن تشتمل الجودة على المحاور االوال بد، فعاالاإستخدامإستخدامها

.تطبیق وسال وتقنیات وطرق الجودة
. إستخدام معاییر جوائز الجودة

.156، شریف مراد، مرجع سبق ذكره، ص برحومة عبد الحمید، 1
مجلة -دراسة میدانیة شركة االسمنت عین التوتة(باتنة)-دور الجودة في تحسین االداء التسویقي للمؤسسة الصناعیة الجزائریة، یحیاوي إلهام2

.106) ص 2006، 6، العدد مجلة العلوم االقتصایة وعلوم التسییر،عباسفرحاتجامعة:سطیفالعلوم االقتصادیة وعلوم التسییر(
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 إنتهاج مسیرة التحسین المستمر للجودة.
.دراسة تكالیف الالجودة

وتعتبر إستراتیجیة التأهیل والتوافق مع المواصفة القیاسیة العالمیة من بین االستراتیجیات المهمة 
التي تسعى إلیها المؤسسات في ظل المنافسة العالمیة، حیث أن حصول المؤسسات على شهادة 

الجودة الشاملة ، حیثاالیزو یعني إمتالكها لنظام قادر على التحسن المستمر،  وفقا لمبادئ
زیادة تنافسیتها من خالل التفوق في السوق والقدرة على تتمكن المؤسسة الخدمیة من تطویر و 

1الرضا.تحقیق

2:االیزو في الخدمات

، وسمیت 2الجزء ISO9004أفردت مواصفات لالیزو خاصة بالخدمات، وهي المواصفة 
عناصر جودة االدارة و نظام إرشادات الخدمات، إذ یعد تحوال رئیسیا في االتجاهات العالمیة تجاه 

الخصائص )12المالحظة2مقیاس الجودة في المؤسسة الخدمیة، حیث توضح المواصفة (الجزء
التالیة كمتطلبات كمیة یسهل تحدیدها في مؤسسات تقدیم الخدمات: 

.(عدد العاملین، المستلزمات المستخدمة في أداء الخدمة) الطاقة االنتاجیة
.وقت إنتظار العمیل و وقت إنجاز الخدمة وتسلیمها

العمیل، سهولة نیل العمیل نوعیة أخرى هي أسلوب االستجابة لطلبخصائص هذا إضافة إلى 
للخدمة، الود و االحترام، الراحة واالعتبارات الجمالیة في مكان تقدیم الخدمة، التمكن من النواحي 

الفنیة في أداء الخدمة والمصداقیة، االتصال الفعال، الحفاظ على صحة و سالمة العمالء.
 خطوات الحصول على شهادةISO9004:3المتعلقة بجودة الخدمة

أن للمؤسسة الخدمیة نظام لجودة الخدمات مؤشر على ISO9004على شهادة یعد الحصول 
متكامل للجودة أساسه إرضاء العمالء عن طریق التحسین المستمر، وأنها ذات قدرة تنافسیة.

بجودة الخدمات تتطلب إتباع الخطوات التالیة:المتعلقة ISO9004إن إستراتیجیة التوافق مع 
حیث یتم ضمن هذه المرحلة ما یلي:التخطیط:مرحلة

.لجودة الخدماتISO9004علیا بضرورة إنشاء نظام للجودة یتطابق مع المواصفة إقناع االدارة ال

.156، شریف مراد، مرجع سبق ذكره، ص برحومة عبد الحمید، 1
.15أحمد بن عیشاوي، مرجع سبق ذكره، ص 2
مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة أثر جودة الخدمة التأمینیة على تحقیق المیزة التنافسیة لشركات التأمین في السوق الوطنیة، ،بن بتیش بالل3

.64،65) ص 2013-2012الماجستیر( المسیلة: كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییرو العلوم التجاریة، مالیة، بنك وتأمین، 
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المتعلقة 2جزءISO9004تعیین مسؤول في االدارة لقیادة عملیة التأهیل للحصول على شهادة 
بجودة الخدمة.

:ویتم من خاللها ما یلي:مرحلة التطابق
تقییم نظام الجودة القائم في الشركة مع معاینة و فحص وثائق الجودة بما في ذلك دلیل الجودة *

للتعرف على إنحرافات االداء.
تحدید نقاط القوة والضعف في نظام الجودة *
المتعلقة 2جزءISO9004التطبیق الفعلي لمبادئ الجودة الشاملة الذي یتفق مع المواصفة *

بجودة الخدمات.
 مرحلة التسجیل للحصول على شهادة

یتم في هذه المرحلة مراجعة نظام الجودة مع إستكمال شروط التسجیل.
وضع الجدول الزمني لعملیة المراجعة.*
التنسیق مع فریق المراجعة التابع لجهة التسجیل.*
:یعد منح شهادة مرحلة المتابعةISO9004المتعلقة بجودة الخدمة، و یتم مراجعة 2جزء

نظام الجودة على فترات دوریة للتأكد من فعالیة تطبیق نظام الجودة.
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الثالثل خالصة الفص
عتبار أن ة الخدمة التي تقدمها المؤسسة فبإهتمام العمیل منصبا على االهتمام بجودإأصبح 

التي تتمیز بها الخدمة ةللخصائص العدیدنظرا ختلف عن جودة السلعة جودة الخدمة ت
والذي ،مؤسسة الخدمیة مجبرة على االهتمام بمفهوم الجودة في الخدماتالالالملموسیة جعل ك

یتعلق بمدى قدرة المؤسسة على تلبیة حاجات ورغبات العمالء حسب توقعاتهم، كما یجب أن 
ة ترضي زبائنها طائها ومعالجتها بطریقتسعى المؤسسة لقیاس رضا عمالئها كوسیلة الستدراك أخ

وتحقق لها االرباح والبقاء.وتكسبها والئهم، 
مستویات ویعد مدخل ادارة الجودة الشاملة من أهم السبل التي تسمح بتحقیق هذه االهداف فتحقیق

التحسن فدارة الجودة الشاملة، الجودة المطلوبة وضمان إستمرارها یتوقف على تطبیق مبادئ إ
مر الذي تقوم به المؤسسة على المستوى الداخلي بتكییف االنظمة االداریة وتطویر اجراءات المست

العمل وتدریب الموارد البشریة وعلى المستوى الخارجي عن طریق البحث عن التمیز في العالقات 
مع العمالء ونتیجة لكل هذا تكون المؤسسة قد قامت بتطویر تنافسیتها وصمودها وبقائها في 

ق.  السو 



الرابع:الفصل 
في تنافسیة قطاع االتصاالت تعزیز 
إدارة الجودة الشاملةر في ظل الجزائ
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:تمهید
حداث إتحدیث قطاع االتصاالت، لذا سعت إلى بالتي قامتالجزائر واحدة من بین الدول تعتبر

اتصاالتتغییرات في المؤسسات العمومیة، فقامت بتغییر مؤسسة البرید والمواصالت إلى 
كما فرض التطور في تكنولوجیا ،والتي تنشط في مجال االتصاالت السلكیة والالسلكیة،الجزائر

صالحات واسعة في شتى مجاالت االتصال نظرا إجراء إالمعلومات واالتصاالت على الجزائر 
للتحدیات التكنولوجیا الحدیثة الواقعة في هذا القطاع، حیث أفرزت هذه االصالحات فتح المجال 

االمر الذي أدى إلى تطور في عدد مشتركي قطاع ،سة خاصة في قطاع الهاتف النقالأمام المناف
كما تطورت الحصص السوقیة لمؤسسات الهاتف ،االتصال بالجزائر خاصة في السنوات االخیرة

النقال خاصة.
لذا على الجزائر أن تسعى لتطویر تنافسیة قطاع االتصاالت بسبب المعوقات الكثیرة التي تواجه

ومن بین أهم السبل لتطویر ،لدیها سبل عدیدة لتطویر قطاع االتصاالتفالجزائر،تنافسیة تطویر 
ت فعالیته في تحقیق عتباره نظام أثبفسیة قطاع االتصاالت تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة بإتنا

تدهور ر قطاع االتصاالت بمرحلةحیث یم،هداف والفوائد التي یعكسها تطبیقهالعدید من األ
بسبب تموضعه في أخر التقاریر العالمیة.

من أجل االحاطة بالموضوع قسمنا هذا الفصل إلى:
وضعیة قطاع االتصاالت في العالم و الجزائرالمبحث األول: 
تطور قطاع االتصاالت في الجزائرالمبحث الثاني: 
االتصاالت بالجزائر دور إدارة الجودة الشاملة في تعزیز تنافسیة قطاعالمبحث الثالث: 
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وضعیة قطاع االتصاالت في العالم و الجزائرالمبحث االول:
الجزائر منذ االستقالل بقطاع االتصاالت، الذي كانت تشرف علیه وزارة البرید اهتمت

والمواصالت حیث تولت مسؤولیة مد شبكات الهاتف الثابت عبر التراب الوطني، بهدف تسهیل 
باشرت الدولة 1999من سنةوانطالقالفك العزلة عن المناطق الریفیة،االتصاالت والسعي

عمیقة مست قطاع البرید والمواصالت، وقد أفرزت عن قانون جدید الجزائریة في إصالحات 
.2000للقطاع في أوت 

: وضعیة قطاع االتصاالت في العالمالمطلب االول
أوال: التطورات االجمالیة العالمیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

بفضلوذلكالعالمأنحاءشتىفيالبلدانداخلتتغلغلواالتصالاالعالمتكنولوجیاتزالال
هذهستعمالإفيمطردانمواً السنوات السابقةت شهدوقدت. بالشبكاالناستوصیلتزاید

الهاتفخطوطعددباستثناءالرئیسیةالمؤشراتكلارتفعتحیثالعالم،مستوىعلىالتكنولوجیا
الكتلةمستوىبلغتالتيالبلدانعددیتزایدالواقعوفي،2005عاممنذتراجعاً یشهدالذيالثابت
نتشارإفيیسارعمماستخدامها،إ و واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاإلىالنفاذحیثمنالحرجة

االشتراكاتسجلت.المتنقلةاإلنترنتنتشارإیدفعهالذيالطلبمنویعززالتكنولوجیاهذه
فيمئویة من رقمین بنسبمستمراً نمواً ،2011عامإلى2010عاممنالخلویة،المتنقلة
1ة.السابقبالسنواتمقارنةإجمالیاً تباطؤاً سجلتولكنهاالنامیة،البلدانأسواق

بلدانفيكلهاتكونكادتملیون،600منبأكثرالخلویةالمتنقلةاالشتراكاتعددوازداد
إلىوُیعزىنسمة،86لكلأيالعالم،صعیدعلىاشتراكملیارات6حواليبلغتبحیث،النامیة
وبصفة، مالعالصعیدعلى11%بنسبةالهاتف النقالتغلغلوازداد.اشتراكملیاروحدهاالصین
فیضختوٕالىالقطاعفيأحیاناً ضاریةمنافسةإلىالخدماتمقدميمنالمتزایدالعددأدىعامة
2الهاتف النقال.خدماتنتشارافيرئیسيعاملذلكوكاناالستهالك،أسعارفيكبیر

واالتصاالتاالعالملتكنولوجیااالجمالیةالتطورات:)09(رقم الشكل
المؤتمر الدولي حول تقییم أثار برامج االصالحات، منعشریةبعد...الجزائرفياالعالموتكنولوجیااالتصاالتقطاعتقییممحمد شایب، هدار لحسن،1

( سطیف: جامعة فرحات عباس، كلیة العلوم 2001،2014االستثمارات العامة و إنعكاساتها على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
.7-6ص ) ص 2013مارس12-11سییر ، ریة وعلوم التاالقتصادیة والتجا

.8نفس المرجع السابق، ص 2
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االصالحات، منعشریةبعد…الجزائرفياالعالموتكنولوجیااالتصاالتقطاعتقییممحمد شایب، هدار لحسن،المصدر:
إنعكاساتها على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة المؤتمر الدولي حول تقییم أثار برامج االستثمارات العامة و 

.6) ص 2013مارس12-11( سطیف: جامعة فرحات عباس، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، 2001،2014
الخلویةالخدمةفياإلشتراكاتمنملیار4,6بنحویقدرماهناككان2009عامنهایةفي

فيالخلویةالمتنقلةالهواتفانتشارتجاوز2008عاموفيالعالم،في%67یعادلبماالمتنقلة،
ذلكقلولئن2009عامنهایةفي%57نحوبالغا،المائةفيالخمسینعتبةالنامیةالبلدان
التقدممعدلیظلو ،%100االنتشارنسبةتتجاوزحیثالمتقدمةالبلدانفيالمتوسطعنكثیراً 

منبأكثرالنامیةالبلدانفيالخلویةةالمتنقلالخدمةانتشارنماالواقعوفي.للنظرالفتاالحاصل
وٕانیتوسع،اإلنترنتاستعمالبرحوما.فقط%23كانتحینما2005عاممنذنسبتهمثلي
ممننسمةملیار1,7أوالعالمسكانمن%26زهاءكان2009عامففيأبطأ،بوتیرة

الحیثالناميالعالمفيمنهابكثیرأعلىالمتقدمةالبلدانفيالنسبةوتبقىاإلنترنت،یستعملون
وتشكل.اإلنترنتخطعلىالدخولفوائدمنمستبعدینأشخاصخمسةكلمنأربعةیزال

اإلنترنتانتشارمعدلبلغوفیما.الناميالعالمفياإلنترنتمستعمليعددثلثبمفردهاالصین
البلدانفي%18نسبةإلىإالیصللمفهو،2009عامنهایةفي%64المتقدمةالبلدانفي

منالمزیدجلبتواجهالتيالهامةالتحدیاتأحد.الصیناستبعدتماإذافقط%14والنامیة
فيفهوالثابت،العریضالنطاقإلىللنفاذالمحدودالتوفرفيیتمثلاإلنترنتخطعلىالناس
منوأكثر.النامیةالبلدانوبعضالمتقدمةالبلدانفياإلنترنتمستعمليعلىحكراألولالمقام
سبقتالتي، والصینفينجدهمالناميالعالمفيالثابتالعریضالنطاقفيالمشتركیننصف

معدالتوتعادلالعالمفيالثابتالعریضللنطاقسوقكأكبر2008عامفيالمتحدةالوالیات
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إذا%2)النامیةالبلدانفيفقط4%والمتقدمة،البلدانفي%23العریضالنطاقانتشار
.الصیناستثنینا
عاليالنفاذقدومشأنومنحالیًا،تجرىواعدةتطوراتالمتنقلالعریضالنطاققطاعویشهد
مستعمليأعدادتعزیزیواصلأنالبلدانمنمتزایدعددإلىالمتنقلاإلنترنتإلىالسرعة

قدالمتنقلالعریضالنطاقفياالشتراكاتعددأنوالواقعالدول النامیة،فيوبخاصةاإلنترنت،
عامنهایةفيالثابتالعریضالنطاقفياالشتراكات2008عامفيوفاقا،نموا متزایدنما

فيملیونا490والمتنقلالعریضالنطاقفيشتراكونى إملی640قرابةهناككانل2009
.الثابتالعریضالنطاق

خدماتانتشارسرعةإلىالثابتةاالتصاالتخدماتعلىالطلبركودفيالسببویعود
عزوفإلىأدىمما،أسعارهافيالتدریجيواالنخفاض، بهااالشتراكوسهولةالمتنقلةاالتصاالت
الثابتة،الخدماتعلىالطلبینشطأنالمتوقعمنلكن.الثابتةالخدمةطلبعنالمستهلكین
وخصوصاً الثابتةالعریضالنطاقخدماتعلىالطلبتنامينتیجةالرئیسیةالمدنفيوخصوصاً 

FTTx (fiber to the...)البصریةاأللیافشبكة
ثانیا: وضع الفجوة الرقمیة في الدول العربیة

1:ةیالعربالدولفيالرقمياالقتصادووضعحقیقیةواقععلىتدلأرقامعدةهناك

شتراك،إلكلمستخدم3.5بمعدلشخصملیون1.9بنحواالنترنتمستخدميعددیقدر.1
االنترنتمستخدميعددمن%0.6حواليفي الدول العربیةاالنترنتمستخدميد عدویمثل

منعددبأكبراألولىالمرتبةفيمصروتأتيشخص،مالیین304بیقدروالذيالعالمفي
السعودیةألف،280لبنانألف،300اإلماراتتلیهامستخدمألف350اإلنترنتمستخدمي

.1999سنةبیاناتحسبوهذاألف100واألردنألف125الكویتألف،175
التاليالجدولیوضحهماوهذاالمقدمة،الدولوبینالعربيعالمنابینفجوةهناكأنالمؤكدومن
2007لسنة

11صصتاریخ)،(بدونالعربیة،الدولفيااللكترونیةالتجارةوٕاشكالیةالرقمياالقتصاد"بعنوان،مداخلةمحمد،تقروت1
Ratoulrecharche.jeeran.com, consulte le 22-4-2014
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سنة المتقدمةبالدولمقارنةالعربیةالدولفياالتصالوتكنولوجیاالمعلوماتیة:)06الجدول رقم(
2007 .

العربیةالدولالمتقدمةالدولالمؤشرات

متحدةالوالیاتالفي70%الكمبیوترأجهزةمستخدمو
االمریكیة
أورباغربدول%50

%1.2

الشمالیةأمریكافي57%االنترنتستخدامإ
أوربافي%21

%0.6

فينسمة1000لكلمشترك64االنترنتخدماتفيالمشتركون
االقتصاديالتعاونمنظمةدول

والتنمیة

نسمة100لكلمشترك2.1

1000لكلالهاتفخطوط
نسمة

خطوطOECD109دولفيخط561

هاتفیةمكالمةتكلفةمتوسط
دقائق3لكلدولیة

دوالرات5.8دوالر4.2

العربیة،الدولفيااللكترونیةالتجارةوإشكالیةالرقمياالقتصاد"بعنوان،مداخلةمحمد،تقروتالمصدر:
11ص،)تاریخبدون(

Ratoulrecharche.jeeran.com, consulte le 22-4 -2014
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وضعیة قطاع االتصاالت في الجزائرالمطلب الثاني:
: عدد المشتركین في القطاعاوال

تطورا كبیرا في استعمال تقنیات االتصال والمعلومات وقد نمت سوق هذه االخیرة شهدت الجزائر
عدد المشتركین في قطاع االتصاالترة والجدول التالي یوضح لنا تطور خاصة في السنوات االخی

ترنت استعمال االنفي كل من الهاتف الثابت، الهاتف النقال وكذا
2011و 2007): عدد المشتركین في الهاتف الثابت والنقال للفترة ما بین 07رقم (الجدول 

عدد المشتركین 
بالملیون

20072008200920102011

3.0683,0692,9232,9233,059الهاتف الثابت
27,56327,03132,73032,78035,616الهاتف النقال

Source : ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 ; :www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

2011و 2007عدد المشتركین في الهاتف الثابت والنقال للفترة ما بین ):10الشكل رقم(

07اعتمادا على الجدول رقم المصدر من إعداد الطالبة

0
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2,576، 2009من خالل الجدول والشكل نالحظ أن عدد المشتركین في الهاتف الثابت بلغ سنة
ملیون على التوالي أي أنه إنخفض 3,069و 20083,068, 2007ملیون بعدما كان سنة 

إلى 2010، ولكن عاد لیرتفع في سنة 2008بالمقارنة مع سنة %16,06بمعدل قدره
ملیون .3,59

ملیون و لكنه إنخفض 200727,563الهاتف النقال فقد أحصت الجزائر سنة أما فیما یخص 
.2011ملیون سنة 35,616ملیون وبعدها بدأ في االرتفاع لیصل إلى 27,031إلى2008سنة 
رقم االعمال:ثانیا

في الجزائر): تطور  رقم االعمال في قطاع االتصاالت08الجدول رقم(
20072008200920102011بالملیار دینار

64,662,258,061,066,0رقم أعمال الهاتف الثابت
191,7214,83222,1222,576246,066النقالرقم أعمال الهاتف

النقال CAمجموع
والثابت

256,3277,03280.1283,576312,066

VSAT2,12,72,62,63,339
GMPCS0,10,20,30,30,37

AUDIOTEX1,10,20,50,50,52
VOIP1,11,00,40,41,277

76,883,184,084,994,5خدمات إتصالیة أخرى

337,5364,1367,9371,6412,072مجموع قطاع االتصال

PIB9389,6108121021212049,513710
PIB%3,60%3,28%3,67%3,52%3%النسبة من

SOURCE :ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,

ملیار دینار سنة 412,072قم االعمال الخاص بقطاع االتصاالت في الجزائر ال ر لقد قارب 
.%12أي بإرتفاع قدره 2010ملیار دینار سنة371,6مقابل 2011

االتصاالت عبر القمر الصناعي باستخدام جزء ضیق من إجمالي الطاقة اإلنتاجیة من األقمار الصناعیة من خالل البعد الصغیر محطة اإلرسالخدمات
واالستقبال لتبادل المعلومات بتكلفة منخفضة أو متوسطة السرعة.

.االتصاالت الشخصیة المتنقلة العالمیة عبر القمر الصناعي
 أحادي االتجاه، أو التفاعلیة بین المشتركین في شبكة الهاتف والتعرف  على الكالم التلقائي و إسترجاع االتصاالت الصوتیةخدمة
خدمة نقل الصوت عبر میثاق االنترنت
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ملیار دینار وقدر 64,6، 2007كان سنة إنخفاض بحیثكما عرف رقم أعمال الهاتف الثابت
ملیار، ثم عاد لیرتفع 58ب2009أیضا سنة ملیار و عرف إنخفاضا62,2بحوالي 2008سنة 
ملیار دینار.61إلى 

246,066، 2011أما رقم أعمال الهاتف النقال عرف إرتفاع من سنة إلى أخرى حیث بلغ سنة 
ملیار دینار.

أما فیما یخص الخدمات الخاصة باالنترنت على العموم عرفت إرتفاع من سنة إلى أخرى.
تاع االتصاالالمطلب الثالث: إصالحات قط

وفقینظمالجزائرفياالتصالوالمعلوماتتكنولوجیاتقطاعكان1999سنةقبل
االتصاالتوالمعلوماتتكنولوجیاتوزارةكانتحیثلالحتكار،المكرسالمكمل75-89ونالقان

رئیسأطلق2000منذو.الالسلكیةوالسلكیةالشبكاتاستغاللفياالحتكارتمارس
والمعلوماتتكنولوجیاتقطاعتحریرقرروالوطنيالصعیدعلىكبیرةإصالحاتالجمهوریة
األهدافأولویةتحددDPSقطاعیةبسیاسةالتصریحخاللمن،عصرنتهوتطویرهواالتصال
إلىأساساالسیاسةهذهدفتهو،2000جویلیة25یومالحكومةقبلمنالمتبناةوالمسطرة

1:یليما

.الهاتفیةالخدماتعرضتطویر.1
.باستمرارتحسینهاوالمقدمةالخدماتجملةفيالزیادة.2
.اإلعالمبشبكاتالموصولةوالفعالةالالسلكیةوالسلكیةلالتصاالتوطنیةشبكةتطویر.3
تنافسياقتصادتقدمفيهاماقتصاديكقطاعاإلعالمتكنولوجیاتواالتصاالتترقیة.4

.اإلجماليالمحليالناتجمنهاماجزءاالخدماتقطاعیمثلأینالعالمعلىمفتوح
-2000القانونبإصدار2000أوت 5فيالحكومیةاإلرادةهذهترجمتو للقواعدالمحدد03

2:إلىخاصةیهدفالذيوالالسلكیة،والسلكیةالمواصالتوبالبریدالمتعلقةالعامة

.حرةومستقلةضبطلسلطةدستوريإطارتحدید.1
والسلكیةالمواصالتوبالبریدالمتعلقةالنشاطاتضبطشروطوإطارتحدید.2

.الالسلكیة
ضمن مذكرة، - 2009، 1995ر دراسة حالة الجزائ-دراسة قیاسیة ألثر تكنولوجیا المعلومات واالتصال على النمو االقتصاديالعمري الحاج، 1

.87) ص 2012،2013االقتصادیة، إقتصاد كمي، ، قسم العلوم3متطلبات نیل شهادة الماجستیر( الجزائر: جامعة الجزائر 
.87المرجع السابق، ص نفس2
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.الالسلكیةوالسلكیةالمواصالتوالبریدنشاطاتعنمنفصلةالتطورشروطخلق.3
منالالسلكیةوالسلكیةالمواصالتوالبریدمیادینالستغاللالعامةالشروطتحدید.4

.المتعاملینطرف
انهضماوجودةذاتالالسلكیةوالسلكیةالمواصالتوالبریدخدماتتقدیموتطویر.5

.العامةالمصلحةضمانمعتنافسیةبیئةفيتمیزیةغیروشفافةة،موضوعیشروطفي
بتهیئةالمتعلق01-20رقمالقانونإصدار2001دیسمبر12بتاریختمبالموازاة،و

والسلكیةاالتصاالتوالتحتیةالبنیةوللخدماتتوجیهيبیانوالدائمتطویرهواإلقلیم
.اإلعالموالالسلكیة

،المواصالتوالبریدنشاطيفصلتم2000أوت05فيالمؤرخ2000- 03القانونبمقتضى
ما اإلجراءهذان عمباشرةترتبوللمنافسةالالسلكیةوالسلكیةاالتصاالتوالبریدقطاعفتحو

1:یلي 

التيواإلتصالواإلعالمتكنولوجیاتوالبریدوزارةإلىالمواصالتوالبریدوزارةتحول.1
واإلعالمتكنولوجیاتلتطویرقطاعیةإستراتیجیةووضعالضبطمهمةلهاأوكلت

االتصال
السهروالسوقبتنظیممكلفةهيوARPTالمواصالتوللبریدالضبطسلطةإنشاء.2

.المنافسةقواعداحترامعلى
.الجزائراتصاالتوالجزائربریدمستقلتینشركتینتأسیس.3
والنقالللهاتفشبكةلوضع"مو أوراسك"لمجمعاألولىالرخصةمنحت2001أوتفي.4

."جازي"التجاريباسمهاالمرتبطةالخدماتتقدیم
الثابتللهاتفنشاطاتهالتنظیمرخصةمنالجزائرتصاالتإشركةاستفادت2002عام.5

،حیث2003جانفيالفاتحمنبدءاالتطبیقحیزالرخصةدخلتو،GSMالنقالو
،GSMشبكة باستعمالالجزائراتصاالتلشركةالنقالالهاتفخدمةتوفیرمهمةأوكلت

.االتصالواإلعالمتكنولوجیاتوالبریدوزارةعنالموروثة

ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر(تلمسان مذكرة ، "موبیلیسمؤسسةحالةالمؤسسة "دراسةفيللتغییركعاملاإلستراتیجیةالیقظةعالوي نصیرة، 1
.185) ص 2011-2010و علوم التسییر والعلوم التجاریة، إدارة الموارد البشریة، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة العلوم االقتصادیة
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1أوراسكوم.تشغیل شبكة الهاتف الالسلكي النقال .6

22003في
ذاتشركةشكلفيالنقالATMموبیلیسإنشاءوالجزائراتصاالتشركةتفریععملیةتمت
.أسهم
التجاريباسمهلالتصاالتالوطنیةلمجمعتمنحالنقالللهاتفثالثةرخصةإعطاء .1

".نجمة"
3بكة الهاتف الثابت من طرف إتصاالت الجزائر.شتحدیث .2

20044سنة في 

.المعلوماتواألصواتیشملهذاومحلیةإذاعةحلقةمنرخصتینبیع.1
.التنافسإلىالنقالالالسلكيالهاتفمیدانفتح.2

مأخوذ من الموقع االلكتروني:، 9ص الجزائر،فيالالسلكیةوالسلكیةاالتصاالتحالة-الهیكلیةاالقتصادیةالسیاساتخواني لیلى، 1
.elbassair.net...maktaba...séminaire...31.pdf Consulte le 24/05/2014

.186، مرجع سبق ذكره، ص عالوي نصیرة2
.9خواني لیلى، مرجع سبق ذكره، ص 3
9نفس المرجع السابق، ص 4
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تطور قطاع االتصاالت في الجزائرالمبحث الثاني:
من حیث عدد یشهد قطاع الهاتف النقال والثابت وسوق االنترنت تطورات ملحوظة، سواءا

المشتركین، أو حجم االتصاالت ، أو الحصة السوقیة 
ثابتب االول: تطور قطاع الهاتف الالمطل
عدد المشتركینأوال:

مقارنة بعام %4,7ملیون مشترك، أي إرتفاع قدره 3,059أحصت الجزائر 2011في نهایة عام 
ملیون مشترك.2,922الذي سجل 2010

عدد مشتركي الهاتف الثابت): تطور 09الجدول رقم(
20072008200920102011نوع االشتراك

22102092365949199805222668462541272سلكي 
wll858200703191578113655885518064ال سلكي

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

): عدد مشتركي الهاتف الثابت11الشكل رقم(

.09اعتمادا على الجدول رقم المصدر: من إعداد الطالبة 
في WLLمن خالل الشكل نالحظ أن نسبة تطور عدد مشتركي الهاتف الثابت الالسلكي 

، وعادت لالرتفاع 2009و 2008لكنها إنخفضت سنة 2007858200تذبذب فقد بلغ سنة 
.2011سنة %21,01ثم عادت إلى االنخفاض ب %13,45بنسبة 2010سنة 

0
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: تطور الهاتف الثابت عند العائالتثانیا
سنة %42,7من العائالت تمتلك هاتف ثابت مقابل %37,1أحصت الجزائر 2010سنة في

.2008أي أن عدد العائالت التي تستخدم الهاتف الثابت قد إنخفضت مقارنة بسنة 2008
تطور الهاتف الثابت عند العائالت):10الجدول رقم(

20072008200920102011
خطوط الهاتف 

الثابت
30684093069140257616529227313059336

الخطوط 
السكنیة

24547282657992203780723381842447469

59000006218200632727374081638200000عدد العائالت
تغلغل

%العائالت
42,0%42,7%32,2%31,6%%37,1

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

تطور الهاتف الثابت عند العائالت):12الشكل رقم(

10اعتمادا على الجدول رقم المصدر: من إعداد الطالبة

3068409 3069140 2576165 2922731 3059336

2454728 2657992
2037807 2338184 2447469

5900000 6218200
6327273

7408163
8200000
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: حجم االتصاالت للهاتف الثابت ثالثا
على المستوى الوطني:.1

:حجم االتصاالت مع شبكات الهاتف النقال في الجزائر
):حجم االتصاالت مع شبكات الهاتف النقال11الجدول رقم(

20072008200920102011ملیون دقیقة
حجم االتصاالت 

من الداخلة
الھاتف النقال

488422366323324

حجم االتصاالت 
الخارجة للهاتف 

النقال

2167154712101019929

حجم االتصاالت 
الكلیة

26551989157613421253

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

):حجم االتصاالت مع شبكات الهاتف النقال13الشكل رقم(

11اعتمادا على الجدول رقمالمصدر من إعداد الطالبة
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من الجدول والشكل نالحظ أن حجم االتصاالت بین الخط الثابت والنقال هو من خالل كل 
ملیون دقیقة خارجة 929و النقالملیون دقیقة داخلة من الهاتف 324ملیون دقیقة مقابل 1253

.2011للهاتف النقال وهذا سنة 
ثابت سنة سجلت إنخفاض في حجم االتصاالت بین الخط الالفي هذا الصدد نالحظ أن هذه 

. 2010مقارنة بسنة %7والنقال ب 
:على المستوى الدولي

هي إتصاالت %93ملیون دقیقة منها 940قدر حجم االتصاالت الدولیة للهاتف الثابت ب 
داخلیة، وهذا بسبب غالء سعر االتصال للخارج.

%27یقدر ب من خالل الجدول التالي لوحظ أن حجم االتصاالت الدولیة الثابتة عرفت إرتفاعا
في حجم االتصاالت اعرفت إنخفاض2008إال أنه یالحظ من سنة 2011إلى 2010من سنة 

. 2007الدولیة بالمقارنة ب 
حجم االتصاالت الدولیة الثابتة):12الجدول رقم(
20072008200920102011ملیون دقیقة

حجم االتصاالت 
الداخلةالدولیة

360119497597873

االتصاالت حجم 
الخارجةالدولیة

12494888267

حجم االتصاالت 
الكلیةالدولیة

485213585678940

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF
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حجم االتصاالت الدولیة الثابتة):14الشكل رقم(

.12اعتمادا على الجدول رقمالمصدر: من إعداد الطالبة
: عوائد الهاتف الثابترابعا

للهاتف الثابتAPRUتطور رقم أعمال و متوسط االنفاق الشهري ): 13الجدول رقم(
20072008200920102011

APRU للهاتف
الثابت دج/شهر

1809,61684,31712,318491783

APRU للهاتف
USDالثابت 

27,026,522,824,723,8

رقم االعمال 
بالملیون دوالر

957,7957,4773,4813,4855,8

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

عرفالموالي نالحظ أن رقم أعمال الهاتف الثابت في الجزائرمن خالل الجدول والشكل 
ملیون دوالر ثم عاد 773,4حیث بلغ 2007و 2008مقارنة ب 2009إنخفاضا بنسبة 

.2011ملیون دوالر سنة 855,8لإلرتفاع إلى أن بلغ 
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یث حبین االرتفاع واالنخفاض تذبذب APRUكما شهد متوسط االنفاق الشهري لكل مستعمل 
و 20081684,3سنة APRUفكان  ال2007مقارنة ب 2008سنة APRUإنخفض 

.1783إلى 2011ض سنة فثم عاد لینخ2009إرتفع  سنة 
للهاتف الثابتAPRU): تطور رقم أعمال و متوسط االنفاق الشهري 15الشكل رقم(

.13اعتمادا على الجدول رقم: من إعداد الطالبةالمصدر
: تطور سوق الهاتف النقال المطلب الثاني

رخصة إقامة و 2001في إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة بیعت في شهر جوان من عام 
إستغالل شبكة الهاتف النقال، و بذلك بدأت إستثمارات النقال في الجزائر، حیث تعرف سوق هذا 

موبیلیس التي ، 2001زي التي حصلت على الترخیص سنة ااالخیر وجود ثالث متعاملین هم ج
كأحد فروع مؤسسة إتصاالت الجزائر، أوریدو ( نجمة سابقا) التي دخلت إلى 2003تأسست سنة
2003.1الجزائر سنة 

تطور عدد المشتركین ونسب التغلغل للهاتف النقالأوال:
حیث بلغ عدد 2010سوق الهاتف النقال شهد نمو مقارنة بسنة شهد 2011خالل سنة 

ملیون مشترك كما نالحظ من خالل الجدول التالي 35الهاتف النقال إلى أزید من مشتركي سوق 
.2011إلى2007أن عدد المشتركین في تزاید مستمر من سنة 

رسالة ضمن متطلبات -طلبة جامعة قسنطینة أنموذجا-تأثیرات الهاتف النقال على أنماط االتصال االجتماعي لدى الطالب الجامعيمریم ماضوي، 1
االخضر، كلیة العلوم االنسانیة، واالجتماعیة والعلوم االسالمیة، االعالم وتكنولوجیا االتصال الحدیثة، نیل شهادة الماجستیر( باتنة: جامعة الحاج

.121) ص 2012/2013
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ونسب التغلغل): تطور عدد مشتركي الهاتف النقال14الجدول رقم(
عدد مشتركيATMعدد مشتركي

OTA
عدد مشتركي

WTA
التغلغلنسب %إجمالي المشتركین

200796927621338225344877062756272181,50 %
200877036891410885752189262703147279,04%
2009100795001461764280326823272982491,68%
201094467741508739382459983278016590,30%
2011105159141659523385047793561592696,52%

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

إعادة تعریف بطاقات راجع إلى عملیة2008المالحظ سنةدر االشارة إلى أن االنخفاض وتج
SIM حیث أن البطاقات التي لم تحدد هویتها ال یمكن إستخدامها سواء المكالمات الواردة أو ،

نهائیا. مما یؤدي بصاحبها إلى فقدان االرقام ، وتوقیفها یعني عدم إمكانیة إستخدامهاةالصادر 
بطاقة غیر معروفة 2578775الموافقة لها هذه العملیة نتج عنها توقیف 

ونسب التغلغل): تطور عدد مشتركي الهاتف النقال16رقم(الشكل 

.14اعتمادا على الجدول رقمالمصدر: من إعداد الطالبة
الحصص السوقیة للمتعاملینثانیا:

یبین الجدول التالي الحصص السوقیة للمتعاملین الثالث في سوق الهاتف النقال بالجزائر
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):الحصص السوقیة للمتعاملین15الجدول رقم(
20072008200920102011

ATM35,17%28,50%30,80%28,82%29,53%مبیلیس
OTA46,59%46,03%44,66%52,19%48,55جیزي%
WTAنجمة(اوریدو
حالیا)

16,28%19,31%24,54%25,16%23,88%

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

السوقیة للمتعاملینالحصص): 17الشكل رقم(

.15اعتمادا على الجدول رقمالمصدر: من إعداد الطالبة
) هي الرائدة في السوق OTAزي(ن الجدول والشكل نالحظ أن شركة جامن خالل كل م

%201146,59رغم تذبذب حصتها السوقیة بین االنخفاض واالرتفاع، حیث سجلت سنة 
.46,03%التي سجلت 2010مقارنة بسنة 

نیة بعد جازي ثم تلیها نجمة تحتل المرتبة الثاATMكما نالحظ أن شركة موبیلیس 
(أوریدو حالیا) 

2007 2008 2009 2010 2011

35,17%
28,50% 30,80% 28,82% 29,53%

48,55%
52,19%

44,66% 46,03% 46,59%

16,28%
19,31%

24,54% 25,16% 23,88%

ATMمبیلیس OTAجیزي WTA اوریدو حالیا(نجمة )
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بین االنخفاض واالرتفاع بینما نجمة 2007عرفت الحصة السوقیة لموبیلیس تذبذب منذ 
.2007عرفت إرتفاعا في حصتها السوقیة منذ 

تطور عدد المشتركین حسب الدفعثالثا: 
):عدد المشتركین حسب الدفع( المسبق و المؤجل)16رقم(الجدول

20072008200920102011
2673777425842225311015023091548333516713دفع مسبق
8249471189247162832218646822099213دفع مؤجل

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

االخرى على االشتراك في الدفع المؤجل في حین یرتكز النظام االقتصادي في الدول 
یفضل المشترك الجزائري الدفع المسبق. المشتركین في بطاقات الدفع المسبق یمثلون حالیا أكثر 

لحصة مستعملي الدفع مستعملي الهاتف النقال، أما االرتفاع الطفیفجماليمن إ%94من 
2008سنة 4,4إلى 2007سنة %2,99حیث ارتفع من 2009و 2008المؤجل سنتي

فهو راجع إلى زیادة الدفع المؤجل الجدیدة والجذابة المعروضة من طرف 2009سنة %4,98و
یقلق المتعاملین طالما یحقق لهم االرباح. المتعاملین الثالثة وهذا االمر ال

): عدد المشتركین حسب الدفع18الشكل رقم(

.16اعتمادا على الجدول رقمالمصدر: من إعداد الطالبة
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االتصاالت للهاتف النقالحجم رابعا:
حجم اتصاالت الهاتف النقال مع الثابت على المستوى  الوطني:.1

نالحظ من خالل الجدول أن حجم االتصاالت على المستوى الوطني في تزاید مستمر من 
وتمثل االتصاالت داخل الشبكة النسبة االكبر 201181677إلى أن بلغت سنة 2007سنة

جم االتصاالتمن إجمالى ح
حجم اتصاالت الهاتف النقال مع الثابت على المستوى  الوطني):تطور 17الجدول رقم(
20072008200920102011ملیون دقیقة
1398021477387614881961753داخل الشبكة

74848094842783689900الداخل 
844062446739742210024الخارج
2630435815539276461081677الكلي

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

توزیع المكالمات الهاتفیة الدولیة للهاتف النقال.2
توزیع المكالمات الهاتفیة الدولیة للهاتف النقال):تطور18الجدول رقم(

20072008200920102011
6799337797121312دولي داخل
306422475498895دولي خارج

9851354125412102207الكلي
SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

%59دقیقة،ملیون2207ب2011سنةقدرالنقالالهاتفلشبكاتةالدولیحجم االتصاالت
الخارجوالداخلو،حجم االتصاالت الكلیةتسجلقدو،یةخارجاالتصاالت باقيویةداخلمنها

بالرغم من كونها متذبذبة في السنوات السابقة.2011سنةكبیراارتفاعا
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: دینامكیة النقال/الثابتخامسا
جب و دخوله إلى السوق الجزائریة وخاصة بعد فتحها على المنافسة بمیستمر الهاتف النقال منذ

الثابت من ذلك نقوم بحساب نسبة النقال/حالله مكان الهاتف الثابت، وللتأكدإ2000-03القانون
هذه النسبة مع مرور الزمن تدل على االحالل والعكس صحیح.رتفاعفإ

): دینامكیة النقال/الثابت19الجدول(
عدد المشتركین 

بالمالیین
20072008200920102011

عدد المشتركین 
للهاتف الثابت

3.0683,0692,9232,9233,059

عدد المشترین 
للهاتف النقال

27,56327,03132,73032,78035,616

%11,64%11,22%12,70%8,81%8.98%النقال/الثابت

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

: عوائد سوق الهاتف النقالسادسا
یمثل متوسط النفقات لكل مستعمل عرفت انخفاضا مستمرا من APRUنالحظ من الجدول أن ال

%8بنسبة قدرها2010بفعرفت ارتفاعا مقارنة2011أما سنة 2010إلى 2007
ملیار 246,66حیث بلغ 2011إلى 2007أما رقم االعمال فقد عرفت ارتفاعا متواصال من 

.ملیار دینار222,85یقدر ب2010بعد ما كان سنة 2011دینار سنة 
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عوائد سوق الهاتف النقال في الجزائر ):20الجدول رقم(
20072008200920102011

APRU للهاتف
دج/شهرنقالال

658655,8619,3566,7611,4

APRU للهاتف
USDالنقال 

9,2810,38,37,68,2

رقم االعمال 
بالملیون دوالر

2861,523378,292961,422968,083355,09

رقم االعمال 
ملیار دینار 

191,7214,83222,08222,85246,66

SOURCE: ARPT , RAPPORT ANNUUEL2010,2011 www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2010PDF,
www.arpt.dz/fr/pub/raa/raa_2011PDF

المطلب الثالث: تطور سوق االنترنت
خاللمنبها،المرتبطةوالتقنیاتاإلنترنتشبكةخدماتمناالستفادةإلىالجزائرسعت

اإلعالمفيالبحثمركزطریقعن،1994عاممنمارسشهرفياإلنترنتبشبكةرتباطهاإ
،التعلیموزارةقبلمن1986سنةمنأفریلشهرفيأنشئالذي)(CERISTوالتقنيالعلمي
وربطهاوطنیةشبكةإقامةعلىالعملذاك،یوماألساسیةمهمتهوكانتالعلمي،والبحثالعالي

.ودولیةإقلیمیةبشبكات
اإلنترنت،معوالتعاملواالشتراكاالهتماممجالفيملحوظاتقدما1994سنةمنذالجزائرعرفت

باالرتباطسرعةتقدرإیطالیا،طریقعنباإلنترنتمرتبطةالجزائركانتالسنة،نفسففي
9.6الثانیةفيثنائي حرف9600 Ko)(إطارفيذلكتمقدوضعیفة،جدسرعةهيو
(RINAF)بتسمىإفریقیافيمعلوماتیةشبكةإقامةبهدفالیونسكومنظمةمعتعاونمشروع
.إفریقیاشمالفيللشبكةوریةالمحالنقطةهيالجزائروتكون

طریقعنیمرالثانیة،فيثنائيحرفألف64إلىالخطسرعةوصلت،1996سنةفي
القمرطریقعنبواشنطنالجزائرربط1998نهایةفيوتمس،باریالفرنسیةالعاصمة
(Méga Bytes)الثانیةفيمیغابایت1بقدرةالصناعي
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وتمالثانیة،فيمیغابایت2بقوةالجزائرفياإلنترنت،قدرةأصبحت،1999مارسشهروفي
مختلفعبروالمتواجدةللمركزالتابعةالوصولنقاطخاللمنجدیداهاتفیاخطا30إنشاء
خروجبنقطةوالمربوطة)…تلمسان،وهران،ورقلة،سطیف،العاصمة،الجزائر(الوطنوالیات
.العاصمةالجزائرهيوحیدة

إلىاإلنترنتدخولمنسنتینبعدأي،1996سنةاإلنترنتفيالمشتركةالهیئاتعددقدروقد
هیئة،800بالشبكةفيالمشتركةالهیئاتعددقدر،1999سنةوفيهیئة،130الجزائر

في150واالقتصاديالقطاعفي500الطبي،القطاعفي50الجامعي،القطاعفي100منها
والتقنيالعلميعالماإلفيالبحثلمركزكان،1999أيالسنةنفسوفياألخرى،القطاعات

الجزائرفياإلنترنتومستعمليالمشتركینعددبینكبیرتباینهناكوألنمشترك،3500حوالي
االنترنت،نوادي(الهیئاتاشتراكنسبةمعبالمقارنةالفردياالشتراكنسبةالنخفاضنظرا

حواليهناكأنتقدیریمكنفإنهبالشبكة،الربطتكلفةارتفاعبسبب،)…مؤسسات،میدیاتیك،
بقلیلأكبرنسبةالعددهذایمثل،(اشتراكلكلمستعمل50حوالي)لإلنترنتمستعملألف180

.العالمفياإلنترنتمستعمليعددمناأللففي01من
تصالإخطوفرتوالمواصالتالبریدوزارةالوصیةالجهةوفرتتأخرها،لتداركمرحلةوفي

لغایة،للتوسعةقابلثا/میغابایت34قدرتهالضوئیةاأللیافمن، (backbone)لإلنترنتأساسي
االتصالمؤسساتوبعض(providers)اإلنترنتخدماتموزعيلتمكنثا،/میغابایت144

.أحسنوجهعلىالدولیةبالشبكةاالرتباطمن
LUCENTاألمریكيالموزعمعبالتعاونوالمواصالتالبریدإدارةشرعت Technologiesفي
والیاتكلشبكتهاتستهدفبحیثواألفراد،للمؤسساتكموزعاإلنترنتخدماتلتقدیمشبكةإقامة

تتمیزالشبكةهذهمشترك100.000لهایكونأنویتوقعخط،10.000تفوققدرتهاالوطن،
،قطاع االتصاالتتطلبهایالتيللخدماتباإلضافةالویبیوفرهاالتيالخدماتلمختلفبضمها

.والمواصالتالبریدشبكةتشییدبالفعلتموقد
بدأحیثالتحتیة،بنیتهتقویةطریقعنوالتقنيالعلميواإلعالمالبحثمركزسلكهالطریقونفس

الثانیة/تبایمیغا30إلىتصلسعتهبخطالمتحدةالوالیاتفيبموزعهیربطهمشروعفي
لقطاعمتخصصخط43ولإلنترنت،وصولنقطة20منبأكثرالعوامالمشتركین،وزودت
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الموزعینبینهامناألخرىالقطاعاتلبقیةمتخصصخط48والبحثیة،والهیئاتالعاليالتعلیم
وحسبخط،2000بالشبكةإلىالولوجفيالمستخدمةالهاتفخطوطعددویصل؛الخواص
20.000منهممستخدم،250.000بلغ،2001سنةفيالمستخدمینعددفإنالمركزمصادر
وتسییرإدارةعلىیشرفالذيهوالمركزهذانبأونذكر؛مشترك
بكلوالتقني،العلمياإلعالمفيالبحثمركزیساهمكماdz. (http://www.nic.dz).النطاق

الوصیة،الوزارةمنوبإیعازالمركزنطلقإ2001سنةبدایةفياإلنترنت،شبكةتنمیةفيثقله
الدولیةالشبكةخاللمنإلیهاالولوجیتمالوطني،المستوىعلىعلمیةشبكةتشییدفي

جمیعهدفها ربطARN،للبحث األكادیمیةالشبكةاسمالشبكةعلىویطلقللمعلومات،
یشتملبحیثالویب،موقعالحتواء(serveurs)موزعةبحاسباتوتزویدهاالجزائریة،الجامعات

وكتبدوریاتمنالجامعیةالمؤسسةلدىیتاحوماوالمذكراتالعلمیةاألبحاثعلىموقعكل
والهیئاتالجامعاتبینالمعلوماتتبادلبقصدافتراضیة،مكتبةتشكیلأيعلمیة،ومجالت
-téléبعدعنالدروستقدیمفيالشبكةبهذهلالستعانةإضافةبالوطن،البحثیةوالمراكز

(enseignement)،البحثیةوالمراكزوالهیئاتالجامعاتمشاركةمساهمةعلىالمركزركزوقد
بمساهمةالمكونینلتكوینتدریبیةدوراتإلقامةعمدولذلكللبحث،األكادیمیةالشبكةبناءيف

1.التنفیذعملیةفيلإلسراعالوطنخارجمنهیئات

التنفیذيبمرسوم،والمعدل1998أوت25بتاریخ257-98رقمالتنفیذيالمرسومإصداربعد
وضعوكیفیاتشروطیحددالذي،2000أكتوبر14بتاریخ2000- 307رقمیحملآخر

فيالبحثمركزجانبإلىوعمومیینخواصجددمزودونظهراإلنترنت،خدمةواستغالل
الخاصةالتزویدشركاتأولىظهرتالشبكة،مستخدميعددفيزادمماوالتقني،العلمياإلعالم

،2000عاممارسبحلولشركة18إلىاالنترنتخدمةمقدميعددوارتفعت،1998سنة
نهایةحتىرخصة65إلىالجزائريالقطرعبرالخواصإلىالممنوحةالرخصعددوصلوقد

إلىالوصولخدماتمنیحسنسوفاإلنترنتسوقفيالمؤسساتهذهوجودإن؛2001
أناألمرحقیقةفيلكن، اإلنترنتبخدماتلالشتراكتنافسیةأسعارتقدیمفيویساهمالشبكة،

ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( قسنطینة: جامعة مذكرة- دراسة حالة قطاع االتصاالت- دور االنترنت في مجال تسویق الخدماتبوباح عالیة، 1
.137,142) ص ص 2010/2011منتوري، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، التسویق، 
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جاءماوحسب،1آلخرأولسبببعد،ینشطوالماإلنترنتباستغالللهمالمرخصالخواصجل
تجاریةشركةأسسمنأول-قراریونساالنترنت،خدماتموزعيجمعیةرئیسلسانعلى

ماتحصيكانتأنبعدالجزائرأن،2008مارس10یوم-الجزائرفياالنترنتبتزویدخاصة
ممثلصرحكما،موزعا12إالمنهمیتبق،لم2003سنةاالنترنتلخدماتموزع100یقارب

خدماتممونينشاطأن2009أكتوبر24یومبوكعبةالسیداالنترنتخدماتممونيجمعیات
عددهمكانأنبعدممونا30إالالوطنیةبالسوقیبقلمحیث2003منذمجمداكاناالنترنت

األسعارإلىالوطنیةبالسوقالنشاطعنمنهمالعدیدعزوفسببمرجعاممونا،80عنیزید
بعدلكنلالنترنت،الماربالشریطمساحاتلتأجیرالجزائراتصاالتتعتمدهاكانتالتيالمرتفعة

100.2إلى االنترنتخدماتممونيعددرتفاعإالمتحدثیتوقعة األخیر التعدیالت

2008و2003تطور عدد موزعي االنترنت في الجزائر بین سنتي ):21الجدول رقم(
200320042005200620072008السنة
موزعيعدد

االنترنت
8210065707475

عدد
الموزعین
النشطین

—3437392525

Source: ARPT,"Rapport Annuel 08", http://www.arpt.dz/publications/ Rapport_ Annuel /
Rapport_Annuel _FR_2008.pdf, .

فیفريفي2500إلى2000سنةفيموقع20منCite Web)(الویبمواقععددارتفع
نهایةفي25000إلىووصل2004نهایةفي5000بوقدرتضاعفالرقموهذا2004
سنة4297إلى2003سنةمقهى3603حواليمناالنترنیتمقاهيعددارتفعكما2005

لالجدو فيموضحهوكما.2008نهایةفيمقهى5000إلىالعددهذا-4) .ووصل2004
التالي

.7) ص1،2002الباحث،العددمجلة(الجزائر: ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،- إحصائیةدراسة-الجزائرفياالنترنتآفاقو، واقعإبراهیمبختي1
.140بوباح عالیة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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الجزائرفياالنترنتمقاهيعدد):22الجدول رقم(
200320042005200620072008لسنة
مقاهيعدد

االنترنت
360342974820486750005000

Source: ARPT,"Rapport Annuel 08", http://www.arpt.dz/publications/ Rapport_ Annuel
/Rapport_Annuel _FR_2008.pdf

2003سنة700000إلى2000سنة150000منانتقلفلقداالنترنتمستخدميعددأما
یولیو/تموزفيشخصمالیینثالثةعددهمبلغو،2005سنة1650000إلىارتفعثم

نفسفيألف700ىلإ.اس.دي.ايشریطمنهمیستخدمونالذینعددبلغحینفي2006
الموقعنشرهاالتياألرقاموحسب،الجزائریةاألنباءوكالةنشرتهرسميتقریرأفادكماالتاریخ

فياالنترنتمستخدمینعددفإن) 2010جوان30(العالمیةاإلنترنتإحصاءاتاإللكتروني
بینالجزائرفياالنترنتمستعمليعددبتطورخاصالمواليالجدولو4,700,000الجزائر
.لالتصاالتالدولياالتحادطرفمنعنهاالمعلناإلحصائیاتحسب2000-2010سنتي

رالجزائفياالنترنتمستخدميعدد):  23الجدول رقم(
مستعمليالسنة

االنترنت
المصدرالكثافةالسكانعدد 

200050,00031,795,500% 0.2ITU
20051,920,00033,033,5465.8%ITU
20072,460,00033,506,567% 7.3ITU
20083,500,00033,769,669% 10.4ITU
20094,100,00034,178,188% 12.0ITU
20104,700,00034,586,184% 13.6ITU

Source : Internet world stats, Algerian Internet Usage and Population Growth ,www .internet world
stats.com/stats.ntm CONSULTE LE :05/ 05/2011.
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: دور إدارة الجودة الشاملة في تعزیز تنافسیة قطاع االتصاالت بالجزائرالمبحث الثالث
أبرز االنظمة الحدیثة في هذا العصر، لهذا على قطاع یعتبر نظام إدارة الجودة الشاملة من 

االتصاالت العمل على تبني هذا النظام من أجل تطویر تنافسیته .
تنافسیة قطاع االتصاالت بالجزائرالمطلب االول: معوقات تطویر

في المجموعة التي 2012صنفت الجزائر من خالل التقریر العالمي لتكنولوجیا االعالم لسنة 
الدول الفقیرة ودول العالم الثالث، والتي یلزمها تبني التكنولوجیا، وهذا بالرغم من االستثمارات تضم 

الكثیرة في هذا المجال حیث تسعى الجزائر لتطویر تنافسیة قطاع االتصاالت إال أن هناك 
مجموعة من المعوقات التي تحول دون ذلك.

أوال: ضعف البحث والتطویر
بحث و التطویر بالرغم من توفیر معاهد لتكنولوجیا االعالم واالتصال إال فیما یتعلق بمجال ال

أنها لم تتمكن من القیام بدورها المأمول في إعداد خریجي في مجال االتصاالت، فضال على انه 
على مؤسسة االتصاالت في االلتزام في توظیف هؤالء الخرجین وإلدراجهم ضمن ایضیف أعباء

عدم وجود فرص عمل لدى القطاع الخاص مما یساعد في إنخفاض موظفي القطاع العام، و 
تنافسیة قطاع االتصاالت. 

كما أن غیاب التنسیق و التواصل المعرفي بین قطاع االتصاالت وقطاع التعلیم العالي والبحث 
والذي جاء LMDي نظام الذا االخیر والمتمثلة فتى بعد االصالحات التي قام بها هالعلمي ح
االستثمار الذي ٌقد ساهم في ضیاع جزء كبیر منالقة بین الجامعة والمحیط الخارجي،لیعزز الع

ن في التعلیم والتدریب.أنفق على الخرجی
ومن بین معوقات تنافسیة قطاع االتصاالت وفي هذا المجال عدم إستغالل نتائج االبحاث 

حیث تبقى هذه النتائج حبرا على ورق ال مجال لتطبیقها على ،والدراسات التي یقوم بها الباحثون
حیث أنه من بین العوامل التي ساعدتها على تطویر تنافسیة قطاع ،عكس الدول المتقدمة

1االتصاالت هو إنفاقها وٕاهتمامها بمجال االبحاث والدراسات.
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تكنولوجیا المعلومات واالتصالاستعمالأو نقص الثقة واالمن في انخفاض: ثانیا
عدم تعزیز إطار الطمأنینة الذي یشمل أمن المعلومات، وأمن الشبكات والتصدیق وصون إن

یعیق تطویر تنافسیة القطاع االتصاالت، حیث یعتبر االمن والثقة ،الخصوصیة وحمایة المستهلك
میة مجتمع نغنى عنه لتالاأساسیاشرطتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتبین مستعملي

المعلومات واالتصاالت غیر من البنیة التقلیدیة للسوق بتقدیم بنیة تكنولوجیا انتشارإن ، المعلومات
معینة احتیاجاتتحتیة رقمیة عالمیة توفر عدد كبیر من الخدمات االلكترونیة، ولهذه الخدمات 

صیة للمستخدم والمعلومات السریة تتعلق بالحق في الخصوصیة والسیما حمایة البیانات الشخ
لذلك عدم الحصول ،باستمرارللمؤسسات، وتزداد حساسیة المعلومات الرقمیة وقیمتها وحمایتها 

1.االتصاالتالموثوقیة واالمن یصبح عامال أساسیا النخفاض تنافسیة قطاع على الثقة و

ثالثا: غیاب بنیة تحتیة مناسب لقطاع االتصاالت
تعمل الجزائر على تطویر البنیة التحتیة لقطاع االتصاالت إال أن الفجوة الرقمیة بینها وبین 

أساسیة تشمل جمیع مناطق الجزائر اتصاالتالدول المتقدمة ال تزال كبیرة، فعدم وجود شبكة 
وصعوبة الحصول على أجهزة الحاسوب، وكذلك عدم توافر خدمات مستمرة لتطویر البرمجیات أو 

ساهم في كبح تنافسیة القطاع. كما تتمیز البنیة المالئمة لمواكبة المستجداتیر التكنولوجیات توف
التحتیة لالتصاالت في الجزائر بسرعة تدفق ضعیفة نوعا ما أو متوسطة مما یضعف و یعیق 

2الكبیرة لتطویر البنیة التحتیة.تطور المنافسة في قطاع االتصاالت، فضال عن التكالیف

الكوادر البشریة المدربة والمؤهلة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصالقصوررابعا:
یمثل العنصر البشري ركیزة أساسیة في تسخیر تكنولوجیا المعلومات لخدمة قطاع االتصاالت 

مثل تطویر الموقع على ،ملة المدربة في مجاالت عدةاحیث یتطلب هذا االخیر االیدي الع
3نظمة التشغیل.أوخبراء وقواعد البیانات و ،ومهارات البرمجة في اللغات،االنترنت

-الجزائراتصاالتدراسة حالة -التنمیة البشریة المستدامة في الجزائراستراتیجیةدور التكنولوجیات الحدیثة لالتصاالت في تحقیق فاروق حریزي، 1
19) ص 2010/2011االستراتیجیة والتنمیة المستدامة، ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر(سطیف: جامعة فرحات عباس، إدارة االعمال،مذكرة

بتصرف.
المجلة االردنیة في اللكترونیة كما یراها العاملون في أجهزة الخدمة المدنیة في االردن،الصعوبات التي تواجه تطبیق الخدمات اموسى سالمة اللوزي، 2

.بتصرف،185) ص 2010، 01، العدد06إدارة االعمال( االردن: الجامعة االردنیة، عمادة البحث العلمي، المجلد 
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( المملكة المتحدة: مذكرة- ة الجزائردراسة حال-عواق تطور التجارة االلكترونیة في الوطن العربيرشید عالم، 3

. بتصرف.153) ص 2009/2010االكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم العالي، تجارة إلكترونیة،
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العقبات االجتماعیةخامسا:
تشكل الجوانب االجتماعیة والثقافیة لبعض االمم عوائق أمام تطویر تنافسیة قطاع االتصاالت 

أن اللغة الشائعة والمستخدمة مثال في االنترنت من بین أهم التحدیات حیثویعد عامل اللغة 
، ونظرا الرتفاع معدالت %80یعادل عامة على مستوى العالم هي اللغة االنجلیزیة أي ما

تربعت الجزائر في 1فحسب تقاریر التنافسیة العالمیةورداءة النظم التعلیمیة في الجزائر،ةیاالم
نسبة من یستخدمون االنترنت ماتزال منخفضة كما أنأخر المراتب الخاصة بجودة نظم التعلیم،

، كما أن النظرة السائدة في ة زال ضئیلتومحصورة في الطبقات المثقفة أو أن االستفادة منها ال
الدول العربیة ومنها الجزائر إزاء االنفتاح على العالم الخارجي وما ینطوي علیه من غزو ثقافي 

2یا أمام انتشار استخدام تكنولوجیا المعلومات.وفكري وأخالقي قد یشكل عائقا وتحد

االدمغةهجرةسادسا:
حیث ،صنفت الجزائر من الدول االوائل عربیا وعالمیا في طرد الكوادر واالدمغة إلى الخارج

سجلت طیلة السنوات الماضیة أرقاما مرتفعة في هذا الصدد فهي على رأس قائمة الدول العربیة 
،المصدرة للكفاءات العلمیة واالدمغة نحو الخارج متأخرة عنها المغرب ومصر في المرتبة الثالثة

جزائر وفرت وفي هذا االطار صرح وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي سابقا رشید حراوبیة أن ال
إذا قررت هذه االخیرة العودة الظروف المالئمة للكفاءات العلمیة الجزائریة  بالخارج، في حالة ما

إلى أرض الوطن وأن هؤالء الباحثین العاملین بأرقى الجامعات الدولیة سیحظون بجمیع االمتیازات 
هذا التصریح یعكس مدى .اروستأخذ تجاربهم وخبراتهم بعین االعتب،المطابقة مع درجاتهم العلمیة

الماسة  إلى هذه العقول التي فضلت الهجرة على البقاء في خدمة الوطن والتي لجزائر احاجة 
3قدر باألالف.عرفت نزیفا حادا لألدمغة 

تدني المستوى المعیشي:اسابع
ومستوى التعلیم الجزائریین، وتدهور القدرة الشرائیة والرعایة الصحیة تدني مستوى معیشة غالبیة

صنفت 2003البالد أدنى المستویات التنمیة البشریة فمثال خالل سنة أدل على ذلك بلوغال
دولة متأخرة على بعض الجیران المغاربیین كتونس 173من أصل 107الجزائر في المرتبة 

ة الحاجیات ولیبیا، حیث أن هذا االمر یعرقل المنافسة في قطاع االتصاالت فیصبح االهتمام  بتلبی
.3و 2و 1المالحق 1
.، بتصرف153ص ،مرجع سبق ذكرهرشید عالم،2
.2008أفریل 26، السبت 2285، العدد الجزائر أول دولة عربیة طاردة للكوادر العلمیة نحو الخارججریدة الشروق الیومي،3
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وصلت یكون لدیه الوقت لالهتمام بأخر مایهدف إلیه الفرد الجزائري والالیومیة واالساسیة أهم ما
نولوجیات المعلومات واالتصال.كإلیها ت
بع البیروقراطياغلبة الطثامنا:

التي تؤثر مباشرة على تكنولوجیا المعلومات وبالتالي على تطویر من بین االشكالیات المهمة
ز البحثیة فاالهتمام كتنافسیتها هي الصیغ البیروقراطیة السائدة على االخص في المؤسسات والمرا

الزائد بالمواقع االداریة واالبتعاد عن االنشطة الفاعلة والهادفة في مجال االتصاالت أدى إلى 
ع قطاتنافسیة إضعاف التوجه نحو تبني تكنولوجیا المعلومات واالتصال ومنه إلى انخفاض 

1االتصاالت وضعف الخدمات المقدمة من قبله.

وجود بعض التوجهات المغلوطة لتطویر تنافسیة قطاع االتصاالتتاسعا: 
فاستیرادهاإن المقصود هنا هو الكیفیة التي تنقل من خاللها تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

یعني نقال حقیقیا للتكنولوجیا، وٕانما هي عملیة مؤقتة تزید من القدرة االنتاجیة ثم تتقادم جاهزة ال
لتصبح بعد ذلك ضعیفة المنافسة في الطرق مما یتطلب استیراد غیرها. وعلیه فإن هذا االستیراد 
یحتاج إلى عملیة تفصیل وتطویر لما یتناسب مع الجزائر ولیس مجرد تطبیق ما هو مستورد دون

2تطویر.

سبل تطویر تنافسیة قطاع االتصاالتالمطلب الثاني:
رغم العقبات التي تقف في وجه تطویر تنافسیة قطاع االتصاالت، إال أنه في ظل االمكانیات التي 

االجراءات والتدابیر الالزمة إتخاذیكون ضمن القطاعات المتطورة شرط یملكها قادر على أن 
لذلك.
لقطاع االتصاالتیةتتطویر البنیة التحأوال:

كي یبقى قطاع االتصاالت في وضع تنافسي جید ینبغى علیه مواجهة مجموعة من التحدیات 
الخاصة بتطویر البنیة التحتیة، بحیث یتطلب بالضرورة القیام بإعادة بناء الهیاكل البنائیة 

مأخوذ من الموقع االلكتروني7ص االقتصاد المعرفي أساس التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الدول العربیة،سعد خضیر عباس الرهیمي، ا1
www.uobabylon.edu.iq/.../humanities_ed7_8.doc CONSULTE LE 25l05l 2014.

7نفس المرجع السابق، ص 2



تعزیز تنافسیة قطاع االتصاالت في الجزائر في ظل إدارة الجودة الشاملة: الرابعفصل ال

149

تطویر نوعیة وسرعة وسائل االتصال ونقل المعلومات والربط االلكتروني، توفیر قطع 1،للمعلومات
2تقنیة المعلومات مثل الحواسیب، االقراص الصلبة و المرنة، وأجهزة الهاتف الرقمیة الحدیثة.

3وكذلك االهتمام ببناء شبكات االتصال المحلیة وتطویرها و ربطها بالشبكات العالمیة.

تشریعات وقوانین مناسبة لتطویر تنافسیة قطاع االتصاالتثانیا: وضع 
إن تطویر تنافسیة قطاع االتصاالت یستلزم وجود مجموعة من التشریعات و القوانین التي تنظم 

طاع االتصاالت إلى قتعرض تنظیم 2001إلى غایة ،في هذا المجالالتطبیقات والتسییر الفعال
بالحصول على خطوط هاتفیة، عراقیل كبیرة لإلجابة على الطلب الوطني المستمر للتطور المتعلق 

بدأت األمور بالتحسن بفضل القانون الجدید لقطاع االتصاالت، الذي فتح االبواب للمستثمرین 
ص مما أدى إلى الخاالرخص للقطاع الدولة فلقد منحت احتكارالخواص  بعد عقود طویلة من 

ي هذا المجال من خالل دخول شركات أجنبیة للمنافسة أولها كانت شركة أوراسكوم تقویة العرض ف
تیلیكوم المصریة، أما فیما یخص نشاطات االنترنت فقد فتحت هذه الخدمات أیضا للمستثمرین 

یحدد ، والذي 1998أوت 25المؤرخ في 257-98الخواص، من خالل المرسوم التنفیذي رقم 
مرحلة ISPخدمات االنترنت و بهذا عرف نشاط مقدمي خدمات االنترنتاستغاللشروط وطرق 

مقدمین خواص لخدمات االنترنت حیث أن تأثیر اعتمادتم 1998فإبتداءا من سنة انفتاح
االنترنت استخدامبكة كان واضحا، شجع هذا على س على نقص تسعیرات الوصول إلى الشالتناف

4خاصة من طرف المستهلك ذو الدخل البسیط.بشكل واسع و 

یمكن القول أن هذه القوانین فتحت المجال أمام المنافسة في قطاع االتصاالت إال أنه یجب العمل 
5:خاللمناالنترنتقوانینتطویروالقضائیةالعملیاتتنظیمعلى 

.الصلةذاتاألمنیةوالقضایااإلنترنتجرائمعلىالقضاءهیئةلموظفيشاملبتدریبالقیام.1

دراسة حالة مستشفى -حسین االتصال الداخلي في المؤسسات االستشفائیة العمومیة الجزائریةتكنولوجیا المعلومات واالتصال في دور تبشیر كاوجة، 1
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، نظم مذكرة- محمد بوضیاف بورقلة

. 54) ص 2012/2013المعلومات ومراقبة التسییر، 
.144رشید عالم، مرجع سبق ذكره، ص2
.144نفس المرجع السابق، ص3
حالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة -أثر إستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال على أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطةشادلي شوقي، 4

المؤسسات الصغیرةضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( ورقلة: جامعة قاصدي مرباح، كلیةالحقوق و العلوم االقتصادیة ، تسییرمذكرة-الجزائر
.131) ص 2007/2008،والمتوسطة 

.20فاروق حریزي، مرجع سبق ذكره، ص 5
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وحمایةاإلنترنتجرائممكافحةفيوتأثیرافاعلیةأكثرلتصبحالقضائیةاإلجراءاتتنظیم.2
.الفكریةالملكیةحقوققوانین

ریبتوفرهنالقانونهذا(اآلنیةالصفقاتلتشریعاإللكترونيالتوقیعلقانونمسودةوضع.3
).متشددةأمنیةمستویات

المباشر،التسویقألغراضفیهاالمرغوبغیراالتصاالتتعالجالتيالقوانینوضع.4
الهاتفعبرالقصیرةوالرسائلاإللكترونيالبریدطریقعنآلیاالموزعةالرسائلوباألخص

.النقال
الكافیةاألمنیةاإلجراءاتوضعثالثا: 

1ل:خالمنوذلكیستلزم وجود منافسة في قطاع االتصاالت توفر الثقة واالمن للعمیل 

لتأمینواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجیاخدمةمزوديقبلمنالمناسبةاإلجراءاتفرض.1
مخاطربأيالمشتركینوٕاعالماألمر،لزمإنالشبكةمزودمعواالشتراكمتهخدماحمایة
.أنظمتهمفياألمنیةبالمخالفاتتتعلق

.والتشفیراألمنشهاداتباستخدامعامبشكلاإلنترنتعبرالتجاریةالصفقاتأمنتحسین.2
بواسطةالموزعةالمناسبةوغیرالمطلوبةغیربالرسائلیتعلقفیماالمناسبةاإلجراءاتتخاذإ.3

.فیهاالمرغوبغیرالدعائیةالرسائلأواإلنترنت
.السریةلضماناالتصاالتعنبهالمسموحغیرالوصولحجب.4
جمیعقبلمنممارستهاعلىوالتشجیعالمعلوماتأمنحقلفيالجیدةالخبراتفيالمشاركة.5

.المعنیین
بینمشتركةشبكةوتطویرالعرضیة،الحوادثلمعالجةمباشرةمراقبةنقاطلتأسیسالدولدعوة.6

.العرضیةالحوادثبمعالجةالخاصةوالتقنیاتالمعلوماتفيللمشاركةالنقاطهذه
رابعا: إرساء نظام للیقظة

ن قبل المؤسسات الجزائریة بصفة مالیقظة مفهوما حدیثا، حیث أن تبني هذا المفهومیعتبر مفهوم
عامة ومؤسسات قطاع االتصاالت بصفة خاصة ما زال متأخرا، وبما أن الجزائر تشهد تغیرات 

االسواق أمام المنافسة فتحاقتصاد السوق و سریعة كغیرها من دول العالم نتیجة تحولها إلى 
للمنظمة العالمیة للتجارة، فقد أوجب على قطاع االتصاالت وخاصة الهاتف هاانضماموارتقاب

.20فاروق حریزي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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النقال الذي یشهد منافسة شدیدة بین مؤسسات جزائریة وأخرى أجنبیة، تبني مفهوم الیقظة 
االستراتیجیة و الذي یعتبر مجموعة من االسالیب واالجراءات المنسقة التي تنظم جمع وتحلیل 

1ومات المفیدة حفاظا على بقاء المؤسسات ونموها.ونشر و استخدام المعل

تبني كل من:في الجزائرویستلزم تطویر تنافسیة قطاع االتصاالت 
الیقظة التنافسیة: وذلك بتحدید المنافسین الحالیین و المرتقبین وهذا من خالل مراقبة .1

النتائج.المؤسسات المنافسة من أجل معرفة نقاط القوة والضعف وتحلیلها ، وٕاستخراج 
الیقظة التجاریة: والتي تهتم بالزبائن بالدرجة االولى، وهذا من خالل متابعة تطور .2

إحتیاجات الزبائن بواسطة طرق عدیدة منها المسح البیئي المتمثل في قیام المؤسسة بإعداد 
إستمارات موجهة لعمالئها یكون الغرض منها معرفة ظروفهم و إحتیاجاتهم ودرجة 

سسة، وبالتالي العمل على تلبیة رغباتهم من خالل تقدیم عروض وخدمات إرتباطهم بالمؤ 
جدیدة ذات جودة عالیة للحفاظ على الزبائن الحالیین واستقطاب زبائن جدد هذا من جهة 
ومن جهة أخرى تهتم الیقظة التجاریة بمتابعة عروض موردي االجهزة المختصة في 

القطاع.
ى بذل الجهود و إستعمال كل الوسائل لمراقبة المحیط الیقظة التكنولوجیا: والتي تعمل عل.3

التكنولوجي بهدف الكشف عن كل التطورات والمستجدات في المیادین التقنیة والتكنولوجیا 
في مجال االتصاالت، والتي تتمثل في االشارات الضعیفة التي تبرز من ظهور و تطور 

مة من أجل تطویر معرفة مستداولكي تتمكن من تحقیق التكنولوجیات التي تهم القطاع،
معرفتها التكنولوجیا لحمایة مستقبلها ومركزها التنافسي.

التطبیق الفعلي للمفهوم الحدیث للتسویقخامسا:
یعد تبني المفهوم الحدیث للتسویق من أهم ما یستلزمه تطویر تنافسیة قطاع االتصال بحیث یشمل 
هذا التبني االهتمام بمزیج تسویقي متكامل ومستمر من خالل بناء والحفاظ على تدعیم عالقات 

، تنمیة سوق 2مستمرة ومربحة مع العمالء وتهدف إلى تحقیق إنطباع إیجابي في االجل الطویل
لخدمات لقطاع االتصاالت وتعزیز صورة المؤسسة كما یجب البحث في إحتیاجات العمیل ا

ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( تلمسان: جامعة مذكرة- دراسة حالة موبیلیس- الیقظة االستراتیجیة كعامل للتغییر في المؤسسةعالوي نصیرة،1
بتصرف237،244) ص ص 2010/2011الموارد البشریة) أبو بكر بلقاید، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، تسییر

. بتصرف46) ص 2008( الجزائر: دار الحدیث للكتاب، المنافسة في سوق الهاتف النقال، سلیم سعداوي2
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وتوقعاته ویجب الترویج لجودة الخدمة بصدق، كي ال تحدث فجوة بین ما یتم ترویجه وبین ما 
یتوقعه العمیل.

تطویر البحث العلمي والشراكة بین قطاع االتصاالت والتعلیم العالي :سادسا
الحاجة إلى تطویر البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى حیث أصبحت

أصبح العالم في سباق سریع، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقیقة المستمرة التي 
وتضمن له التفوق على غیره. إن تقسیم العالم إلى دول متطورة لإلنسانتكفل الراحة والرفاهیة 

على البحث العلمي والتكنولوجیا في الدول وما حققته الدول المتقدمة من باألساسد ونامیة یعتم
تطور في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، یعزى بصفة رئیسیة إلى نجاحها في تسخیر 
البحث العلمي في خدمة قطاع االتصاالت وذلك من خالل رسم سیاسات علمیة وتقنیة فعالة 

ویر، تعلیم ثمارات مالیة ضخمة في المكونات المختلفة للمنظومة من بحث وتطوشاملة، تعززها إست
ر إلى تطویر مراكز البحث العلمي ئوتدریب و أنشطة مساندة وغیرها، لهذا یجب أن تسعى الجزا

1من خالل:

عتبار خصوصیة الجزائر.االستعانة بتجارب الدول المتقدمة ، واالخذ بعین اال.1
إشراك الباحثین والعلماء بمشاریع تنمویة وتخصیصهم بجزء من الربح والتحسین المستمر .2

لرواتبهم، ومنحهم مكافأت مناسبة لكل إقتراح.
و توخي الحرص على تحقیق العدالة في تبوء المناصب معالجة أمراض المحسوبیة.3

االداریة والعلمیة.
یر.إشراف العلماء الجدیین على مراكز البحوث والتطو .4
التوسع في إحداث مراكز البحوث المتخصصة بقطاع االتصاالت..5
ؤتمرات العلمیة تنظیم المؤتمرات وحلقات العمل العلمیة بكثافة والمشاركة في معظم الم.6

خر ما تم التوصل إلیه في مجال قطاع االتصاالت.الدولیة الخاصة بآ
یث یتم من خاللها القیام بنشاطات إقامة شراكة ما بین قطاع االتصاالت وقطاع البحث العلمي ح

تعاونیة وهادفة بین القطاعین ویتم ذلك عن طریق تكثیف الجهود والكفاءات والخبرات، وتوفیر 
الوسائل واالمكانیات الضروریة، ویعتمد نجاح هذه الشراكة على مدى قوة العالقة بینهما حیث 

، مأخوذة من الموقع االلكتروني:نماذج مؤسساتیة نحو تحقیق التنافسیة في مجال إقتصاد المعرفةحبیب محمود، حیدر عباس، حسام حمدان، 1
WWW.jps-dir.comforumforum_posts.asptid=1894, consulte le 20/05/2014
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ن في تخطیط أنشطة البحث العلمي وتوفیر تتزاید فعالیة هذه العالقة بالتنسیق والتكامل بین الطرفی
إحتیاجاته، وتلبیة متطلبات قطاع االتصاالت من االبحاث العلمیة لتحسین جودة الخدمة، ورفع 

مستواها ویؤكد مجموعة من الباحثین على أن ربط البحث العلمي بقطاع االتصاالت یؤدي إلى 
1الصعید المحلي والدولي.تطویر جودة الخدمات مما یطور ویعزز من تنافسیته على 

لتطویر تنافسیة قطاع االتصاالتاستراتیجیةسابعا: وضع خطة 
فتأثیر م االهداف الرئیسیة الي دولة،هال شك أن تطویر تنافسیة قطاع االتصاالت یعد أحد أ

قطاع االتصاالت لم یعد مقتصرا على تحقیق التواصل والمعرفة فحسب بل إمتد إلى حد تغییر 
اة لمجتمعات بأكملها، لهذا یجب أن تسعى الجزائر لتطویر تنافسیتها من خالل صیاغة أنماط الحی

وهذا باالطالع واالستفادة من االستراتیجیات للدول المختلفة في هذا 2إستراتیجیة فعالة ومحكمة.
القطاع، وكذا االطالع على أحدث التطورات ومن ثم تحدید الخطوط العریضة لالستراتیجیة والتي 

، وكي تتكامل رؤیة واضحة إزاء هذا الموضوع ال بد تشمل الرؤیة والرسالة واالهداف االستراتیجیة
فعالة و ناجحةاستراتیجیةمن تقریبها من الواقع الجزائري، وهذا باالنطالق من حقیقة مهمة لوضع 
3ة.محدوداستثماراتوهي أن قطاع االتصاالت في الجزائر یعاني من بنیة تحتیة ضعیفة و 

فإن برنامج الدول النامیة، ومن بینها الجزائر لتطویر تنافسیة قطاع االتصاالت وفي ضوء ما تقدم
تجارب االخرین و علیه استنساخسیعتمد بالدرجة االولى على تحدید االولویات الوطنیة، وتجنب 

4تنفیذیة تتوافق مع الرؤى الوطنیة واالحتیاجات الضروریة.استراتیجیاتال بد من وضع 

: إعداد كوادر بشریة متخصصةثامنا
تتمكنلنالعنصرهذابدونإذ,،ؤسساتالمفيالعناصرهمأمنالبشريالعنصریعد
منالبدلذا,واالجهزةواآلالتالمعداتأضخمامتلكتوٕانحتىأهدافهاتحقیقمنؤسسات الم

العدید من یؤكدو. 5الكفاءةمنعاليمستوىوعلىجیداتأهیالالبشریةالعناصرتأهیل

ذة من ، بتصرف مأخو سلطنة عمان دراسة میدانیة -الشراكة المجتمعیة في مجال البحث العلمي وتحدیتهاعبد الوهاب جودة عبد الوهاب الحایس، 1
الموقع االلكتروني: 

www.imamu.edu.sa/events/.../documents/17doc, consulte le 21/05/2014.
"المجتمع المصري الرقمي في ظل إقتصاد 2012/2013االستراتیجیة القومیة لالتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، 2

. بتصرف13) ص 2010االدارة المركزیة للبحوث والسیاسات والتخطیط االستراتیجي، یونیو( مصر:المعرفة"
.8،9ص ص ، مرجع سبق ذكرهسعد خضیر عباس الرهیمي،3
.18حریزي، مرجع سبق ذكره، ص فاروق 4
معوقات تطبیق االدارة االلكترونیة في إدارة الموارد البشریة بالقطاع الصحي الخاص بمدینة مكة المكرمة من وجهة نظر سمیرة مطر المسعودي، 5

من الموقع االلكتروني:. مأخوذة44) ص 2010( المملكة المتحدّة: الجامعة االفتراضیة الدولیة ، مدیري و موظفي الموارد البشریة
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ونظمالمعلوماتیةبالبنیةاالرتباطذاتالمتخصصةالفنیةالبشریةالكوادرإعدادضرورةالباحثین 
منمجموعةتنفیذخاللمنذلكتنفیذویمكن،اإللكترونیةاالتصاالتشبكاتعلىالعمل

لتطویر تنافسیة قطاع ، المطلوبةالفنیةالبشریةالكوادرإعدادفيتساعدوالتىالتدریبیةالبرامج
الخدمات.

ها فیما یلي:نذكر البشریةالمتطلباتمنجملةوهناك
والبرمجیاتالمعلوماتنظمفيالمؤهلیناالفرادمنوالمستقبلیةالحالیةاالحتیاجاتتحدید.1

.االنترنتعلىوالعمل
والعمل على والبرمجیاتالمعلوماتنظممجاالتفيالمؤهلیناألفرادأفضلاستقطاب.2

.االنترنت
.وتحفیزهموتطویرهماالفرادعلىللمحافظةفعالةنظمایجاد.3
البئیةفيالمتغیراتمعالسریعللتعاملأمامهمالفرصةإتاحةأجلمنفرادلألاإلدارين التمكی.4

.التكنولوجیة
لجزائرباتنافسیة قطاع االتصاالت في تطویر إدارة الجودة الشاملةمساهمة الثالث: المطلب 

أوال: البیئة التنافسیة لقطاع االتصاالت
وذلك بتحدید الضغط یعد نموذج "بورتر" أداة مالئمة لدراسة البیئة التنافسیة لقطاع االتصاالت، 

باعتباروهذا ة على مردودیة هذا القطاع في بیئة االعمال الجزائریة، سالذي تمارسه قوى المناف
.هي المؤسسات المتنافسة في القطاعقطاع الهاتف النقال مؤسسات 
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البیئة التنافسیة لقطاع االتصاالت): 19الشكل رقم(

، ي صناعة الهاتف النقال الجزائريالمالمح التنظیمیة واالستراتیجیات التنافسیة لمتعاملقوفي سعاد، المصدر: 
التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات

.4). ص 2010نوفمبر 9-8الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن بوعلي،
ن الجددتهدید الوافدی.1

بالنسبة للوضع المستقبلي للمنافسة، إال أنهم رغم أن الوافدین المحتملین یبقى أمرا إفتراضیا
یشكلون في الحالة الفعلیة لدخولهم ضغطا حقیقا ینعكس على هیكل الصناعة وبالتالي على 
جاذبیتها، إذ أن العوائق مرفقة بقرارات الحكومة على شكل رخص هي صمام االمان الوحید الذي 

ر كون السوق فتیة و وتیرة نموها عالیة، من جانب أخیجعل من قوة تهدید هؤالء ضعیفة نسبیا.

المنتجات البدیلة

الهاتف الثابت -
vsatاالتصال عبر الساتل-
للمكالمات العام الساتل-

GMPCSعلى النقالالشخصیة

المشترون

نالمشتركون النھائیو

شدة المنافسة في القطاع

)OTAجازي(-
(ATM)موبیلس-
WTA)نجمة( -

الموردون

-Alcatel
-Ericsson
-Zte
-Huawei

تهدید دخول منافسین جدد للسوق

المؤسسات المتأهلة للرخصة  الثالثة-
الهاتف الثابت والمهاتفة متعاملي -

عبر االنترنت
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وتزاید عدد سكان الدولة الجزائریة من شأنه أن یغري مؤسسات جدیدة للصناعة. أما عن الوافدین 
1دخولهم إلى الصناعة فهم كاالتي:المحتمل 

 عروض مناقصة منح الرخصة الثالثة للهاتف المحمول بمعیارGSM: المؤسسات التي
مبینة في الجدول أدناه GSMقدمت عروض منح الرخصة الثالثة للهاتف المحمول بمعیار 

علیهم بالمبلغ المسدد شكل عائقا أمام دخول المتعاملین االخرین، حیث WTAتقدم أنحیث
من المحتمل دخولهم لدى طرح رخصة رابعة.

لملفات التأهیل المسبق للرخصة الثالثة: القائمة االسمیة للمؤسسات المودعة)24(جدول رقم
البلدالمؤسسةالترتیب

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

الوطنیة لالتصاالت
Turkcel

MTN
Invest holding

Orange
Telefonica Moviles

إتصاالت المغرب
MSI cellular

Investment Deutche
MTC telecom

الكویت
تركیا

جنوب إفریقیا
لبنان
فرنسا

إسبانیا
المغرب
هولندا
ألمانیا
الكویت

.5ص ،، مرجع سبق ذكرهالمصدر: قوفي سعاد
وذلك إلمكانیة الهاتف الثابت السلكي و الالسلكي والمهاتفة عبر االنترنت:متعاملو

ترابط، في إطار التكامل للتنویع غیر المكاستراتیجیةفي مجال الهاتف النقال، استثمارهم
الحدیث عن هؤالء المتعاملین في قوة حاالت االحالل.و ندمج االفقي، 

القوة التفاوضیة للموردین.2
تتمثل االمكانات الحقیقیة ألي متعامل في خدمات قطاع االتصاالت، وفي هذا المثال لقطاع 
خدمة الهاتف النقال، في حجم التجهیزات الالزمة لضمان جودة التغطیة حیث سعى المتعاملون 

الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و ، المالمح التنظیمیة واالستراتیجیات التنافسیة لمتعاملي صناعة الهاتف النقال الجزائري، قوفي سعاد، 1
ص )2010نوفمبر 9- 8ن بوعلي،بة بالتنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیاالستراتیجیات

.5-4ص
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في هذا المجال، حتى یتمكنوا من الوصول إلى تقدیم أفضل استثماراتهمالثالث إلى توسع حجم 
و السویديAlcatelبالمجهز الفرنسي هذا القطاع في الجزائر حیث یتمثل مجهزوخدمة لزبائنهم.

Ericssonو االلمانيsimensنیین یوالمجهزین الصZte وHuawei ویقوم هؤالء المجهزین ،
، وتقنیات الجیل الثالث، حیث GSMو مختلف التقنیات الواقعة بین شبكتي GSMبتجهیز شبكة 

إلى عدد أقل باإلضافة، BTSتتكون أساسا من المحطات القاعدیة لإلرسال GSMأن شبكات 
MSC.1، وعدد جد محدود من مراكز االتصال BCSمن محطات المراقبة 

ضیة للمشترینو القوة التفا.3
رغم معرفة المشتركین، وتوفر المعلومات لدیهم حول الجودة والكفاءة الحقیقیة للمنتج، و كون 
المنتجات نمطیة، متقاربة في الجودة، ومع سهولة التحول من متعامل الخر خاصة بالنسبة 

ة، فإن هذا كله لمتعاملي الدفع المسبق، واالستفادة من العروض الترقویة من كل المتعاملین الثالث
لتشكیل قوة تفاوضیة لدى المشترین، فمنذ تحریر القطاع إلى یومنا هذا نالحظ أن ال یمثل حافزا

دج في 2970ملحوظ في أسعار الخدمات، فبعدما كان سعر الخط مسبقا انخفاضهناك 
دج مع منح رصید أولي قد یعادل أحیانا 400أصبح الیوم ال یتعدى متوسط سعرها 2004سنة

سعر الشریحة نفسها، في المقابل وبالنظر إلى االرباح المحققة في هذه الصناعة، فأسعار 
إن أخذ أسعار الحصول على الخطوط الهاتفیة النقالة المكالمات ال زالت دون تطلع العمالء.

باالنخفاض جاء نتیجة لظروف المنافسة، و لیس نتیجة قوة المشترین على المساومة، ویعود سبب 
ه االخیرة إلى ضعف البدائل الفعالة، كما أن تركز عدد المتعاملین مقارنة بالمشترین، ضعف هذ

2یضعف من القوة التفاوضیة لهم.

المنتجات البدیلةتهدید .4
خدمات الهاتف النقال، كغیره من المنتجات تخضع هي االخرى لبدائل یتوقف تأثیرها على المنتج 

االساس، حسب درجة االنابة.

6قوفي سعاد، مرجع سبق ذكره، ص 1

6نفس المرجع السابق، ص 2
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الثابت:الهاتف
في الواقع ال یمارس الهاتف الثابت أي تهدید على خدمات الهاتف النقال، نتیجة تطور االنماط 
االستهالكیة لخدمة الهاتف النقال، فكثافة هذا االخیر تضاعف عشرات المرات الهاتف الثابت، لذا 

ونه بدیل للنقال.كیبقى الهاتف الثابت بعید كل البعد 
االتصال عبر الساتلVSAT:

، تعمل على محطة أرضیة تدعى VSATهي شبكات للمواصالت السلكیة والالسلكیة عبر شبكات 
HUB 2004تتولى ضمان الربط الالسلكي مع الساتل، فتح هذا المجال على المنافسة منذ سنة .

ویتمثل المتعاملون فیها في االتي:
/  28/11على الرخصة في تحصلت OTAدیفونا الجزائر هي شبكة أوراسكوم تیلیكوم الجزائر 

و الشركات االجنبیة و ك، یتعامل هذا المتعامل و سابقه مع االحترافیین، أغلبهم من البنو 2004
منحت لها الرخصة على ATالوطنیة. والمتعامل الثالث في هذا البدیل هو إتصاالت الجزائر 

سبیل التسویة.
الساتل العام للمكالمات الشخصیة على النقالGMPCS:

وهي مختلفة عن شبكات الهاتف النقال نظرا الختالف التكنولوجیا المستعملة، وتخضع لنظام 
الرخص، عبارة عن نظام للمكالمات بتغطیة محلیة و إقلیمیة و دولیة، ترتكز على سواتل متحركة 
أو ثابتة المدار، یمكنه أن یقدم للمشتركین خدمات عدیدة وخالف عملیة االتصال، كخدمات 

2000/03المجال على المنافسة بموجب القانون ل، ونقل المعطیات، وفتح هذائالرساالفاكس،
. 2003مشترك سنة4631ب GMPCSوقدر عدد مشتركي 

ویتمثل العارضون فیه في إتصاالت الجزائر والشركة الفرنسیة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة 
وهي شركة إمارتیة.یةكوالالسلالنقالة غبر الساتل، كذلك الثریا لالتصاالت السلكیة

:االنترنت
اإلتصاالت الهاتفیة، إضافة إلى إرتفاع تجهیزات لمجال تأخرا نتیجة الرتفاع أسعار عرف هذا ا
أصبح هذا المجال 2004من مايوٕانطالقاي، وخضوع االنترنت للقطاع العام، االعالم االل

یخضع لنظام الرخصة، تعني هذه التقنیة إجراء المكالمات الهاتفیة عن طریق إنتقال الصوت عبر 
میغا2یلوبایت/ ثا، وقد تصل إلى ك512االنترنت على شكل حزم من المعطیات بسرعة 
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شكل ضغطا حقیقیا لخدمات مما سبق یمكننا القول أن حاالت االحالل االربعة المذكورة سابقا ال ت
الهاتف النقال، وهو ما یعكسه عدد المشتركین الذي یظل محدودا إلى حد ما نسبة إلى الهاتف 

النقال.
ة في الصناعةسطبیعة المناف.5

دة من حیث یدل وجود ثالث متعاملین في الصناعة على منافسة القلة، حیث تحتل جازي القاع
لطبقة التصاالت الجزائر للتنافس على اموبیلیس التابعة أكبر عدد من المشتركین، والثاني 

المتوسطة والقمة، وتلیهما شركة الوطنیة لالتصاالت نجمة ( اوریدو حالیا)، أما المؤشر الثاني 
لمستوى المنافسة في القطاع، كونه إحتكار قلة، التأثیرات المتبادلة وردود الفعل التتابعیة سواء 

بعد دخول نجمة في هذه الصناعة، بدأت العروض الترقویة.كوكذلبالنسبة للقرارات السعریة،
، شراء الخطوط الهاتفیة، أو أسعار لألسعارالمراوغات بین المتعاملین الثالثة، سواء بالنسبة 

مختلف المكالمات، إذ یعتبر دخول المتعامل الثالث إلى القطاع سببا في تخفیض أسعار الخطوط 
1.%80، وٕاصدار المكالمات الدولیة ب %50و رسوم المكالمات إلى %70بنسبة 

ثانیا: واقع تنافسیة قطاع االتصاالت في الجزائر
(یعد من 2014ومات لسنة لصدر التقریر العالمي لتنافسیة قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المع

دولة، وقد 148السنة، حیث بلغ عدد الدول المشاركة في هذهاالقتصادي العالمي)قبل المنتدى 
دولة ، 148من أصل 129الدول حیث إحتلت المرتبة ا التقریر الجزائر في قائمة أسوأصنف هذ
من أصل 131، والتي كانت 2013الجزائر تكون قد أحرزت تقدما طفیفا مقارنة بسنة نوبذلك فإ

من بین 12في المرتبة لقد حلت الجزائرا ال تزال في ذیل الترتیب العالمي والعربي.هإال أن144
و )140/148)، الیمن(138/148دولة شملها التقریر. تقدمت الجزائر على كل من لیبیا(15

)، واالمارات العربیة 23/148) غیر أنها جاءت متأخرة على كل من قطر(142/148انیا(موریت
)، سلطنة32/148)، المملكة العربیة السعودیة(29/148)، البحرین(24/148المتحدة(
)، 87/148)، تونس(72/148)، الكویت (44/148)، االردن(40/148عمان(
2).148/ 99)، (97/148)،لبنان(91/148مصر(

.8قوفي سعاد، مرجع سبق ذكره، ص 1

2 The Global Information Technology Report 2013,2014.
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هذا التقریر في تحلیله لتنافسیة قطاع االتصاالت و تكنولوجیا المعلومات للدول اعتمدلقد 
ویعتمد في حسابه على أربع مؤشرات رئیسیة حسب NRIالمشاركة على مؤشر جاهزیة الشبكات 

شكل التالي: ال
): مؤشرات جاهزیة الشبكات19الشكل رقم(

التشریعیة والتنظیمیةالبیئة 
االثار االقتصادیةالفردياالستخدام یةالبنیة التحتیة و المحتوى الرقمبیئة االعمال واالبتكار

االثار االجتماعیةاستخدام األعمالالقدرة على تحمل التكالیف
استخدام الحكومةاتمهار 

المصدر: من إعداد الطالبة إعتمادا على
The Global Information Technology Report 2012
The Global Information Technology Report 2013
The Global Information Technology Report 2014

لرئیسیة لتنافسیة قطاع االتصاالت  المؤشرات االقتصادیة اوالجدول التالي یبین المحاور و 
2014،2013،2012وتكنولوجیا المعلومات لسنة

مؤشر جاهزیة الشبكات 
NRI

مؤشر الجاهزیة مؤشر البیئة
التكنولوجیا

مؤشر االستخدام 
التكنولوجي

مؤشر االثر
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المعلومات المؤشرات االقتصادیة الرئیسیة لتنافسیة قطاع االتصاالت وتكنولوجیا ):25الجدول رقم(
2014،2013،2012لسنة

2014سنةالمحاور والمؤشرات الرئیسة
الرتبة من 

148

2014سنة
القیمة

2013سنة
144الرتبةمن

2013سنة
القیمة

2012سنة
الرتبةمن 

142

2012سنة

NRI1293,01312,81183,0مؤشر جاهزیة الشبكات
المحور االول: مؤشر البیئة

والتنظیمیةالبیئة التشریعیة 
بیئة االعمال واالبتكار

143
140
145

2,8
2,6
2,9

143
141
143

2,6
2,5
2,7

136
132
137

2,8
2,7
3,0

المحور الثاني: مؤشر جاهزیة 
التكنولوجیا

البنیة التحتیة و المحتوى الرقمیة                                             
القدرة على تحمل التكالیف

مهارات

101
127
42

102

4,1
2,4
6,0
4,0

96
119
64

101

4,0
2,6
5,3
4,0

88
105
51
97

4,3
3,1
5,5
4,4

:مؤشر االستخدامالثالثالمحور 
التكنولوجي

االستخدام الفردي
استخدام األعمال
استخدام الحكومة

134
104
147
134

2,7
2,5
2,5
3,0

140
100
144
139

2,4
2,5
2,1
2,7

127
89

140
135

2,7
2,7
2,6
2,6

المحور الرابع: مؤشر االثر
االثار االقتصادیة
االثار االجتماعیة

137
133
140

2,4
2,4
2,3

142
143
141

2,1
2,1
2,1

140
140
135

2,2
2,1
2,4

علىمن إعداد الطالبة إعتمادا: المصدر
The Global Information Technology Report 2012
The Global Information Technology Report 2013
The Global Information Technology Report 2014

أفضل مرتبة حققتها مصنفة ضمن المراتب االخیرة و من خالل الجدول التالي نالحظ أن الجزائر
بالنسبة في مؤشر جاهزیة الشبكات، وبصفة أدق في مؤشر القدرة على تحمل التكالیف وهذا 

مؤشر كان)، و أسوأ2012، 2014،2013) على التوالي(64،51، 42للسنوات الثالث (
. 2012مؤشر إستخدام االعمال بالنسبة للسنوات الثالث باالضافة إلى مؤشر االثر بالنسبة لسنة 
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تطویر تنافسیة قطاع االتصاالت من خالل تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملةثالثا:
تطویر تنافسیة قطاع االتصاالت االهتمام وتبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة وهذا عن یستلزم 
1طریق:

ترسیخ القناعة لدى االدارات العلیا والعاملین في كافة المستویات التنظیمیة بأهمیة إدارة .1
االدارة بأهمیة إدارة الجودة الشاملة الجودة الشاملة، والفوائد الناجمة عن تطبیقها، فدون إقتناع

فإن أي جهد یبذل و في أي مستوى كان لن یكتب له النجاح، كذلك ال بد من ترجمة االقتناع 
إلى ممارسات فعلیة، وتوفیر الموارد المادیة والبشریة والتسهیالت الكافیة.

إدارة الجودة الشاملة، العمل على توفیر الموارد البشریة المؤهلة و القادرة على تطبیق مفهوم.2
وتوفیر البرامج التدریبیة والتعلیمیة الخاصة بإدارة الجودة الشاملة لكافة مدیري تطویر قطاع 

.همیة عن المهارات الفنیةم معرفة و مهارات إداریة ال تقل أاالتصاالت، وذلك إلكسابه
تدریجي، وأن تتسم دارة الجودة الشاملة بشكلجمیع عناصر إلقطاع االتصاالت تطبیقضرورة.3

عملیة التطبیق بالشمولیة، ولیس التركیز على بعض العناصر وٕاهمال العناصر االخرى.
(كثقافة الجودة) القائمة على العمل على غرس ثقافة تنظیمیة تتناسب ومتطلبات هذا المدخل .4

ن، ومشاركة القیم والمفاهیم االداریة كتحقیق رغبات العمالء، والعمل الجماعي، وبث روح التعاو 
العاملین وتفویض الصالحیات لهم، وغیرها من المبادئ والقیم التي تساعد في إیجاد القاعدة 

ة الجودة الشاملة.المالئمة لتطبیق إدار 
قاعدة بیانات متخصصة عن قطاع االتصاالت في الجزائر والشركات العاملة فیه، على توفیر.5

غرار البیانات المتوفرة عن القطاعات األخرى، وذلك من خالل التعاون بین الجهات الحكومیة 
.لیتمكن الجمیع سواء كانوا باحثین أو مستثمرین من االستفادة منهاقطاع االتصاالتو 

باستخدامالزبائنومقترحاتشكاوىعنالمعلوماتجمعخاللمنلتسویقاإدارةدورتفعیل.6
كافةفيالمنتشرةالخدماتمراكزفيواالقتراحاتالشكاوىصنادیقمثلمختلفة،أسالیب

واالقتراحات،الشكاوىهذهوتحلیلدراسةعلىوالعمل، الشخصیةالمقابالتأوالمحافظات،

( االردن: االردنیة في إدارة االعمال،،المجلةالبرمجیات،لصناعةاألردنیةالشركاتفيالشاملةالجودةإدارةتطبیقاتمؤید السالم، عمار العالونة، 1
.15ص ، بتصرف،)2006، 1العدد،2المجّلد،الجامعة االردنیة، عمادة البحث العلمي
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التطویرأجلمنجدیدة،خدماتإیجادخاللمناالقتراحاتتبنيأولها،حلولووضع
.1المقدمةللخدماتالمستمرینسوالتح

عندالزبائننظرفيكبیرثرألهلمااالتصاالتاتلشركالملموسةالمادیةبالجوانباالهتمام.7
2.الخدماتجودةتقویم

منبمكافأةوذلكجدیدةبأفكارواإلتیانالعملفياإلبداععلىالعمالوتشجیعتحفیزضرورة.8
فالتحفیزمعنويأوماديبمقابلشركات قطاع االتصاالتمن أداءتحّسنجدیدةبفكرةیأتي

وخالقّ جدیدهوماابتكارعلىالعمالأذهانیحركالذيالوقودهووالمعنويالماديبشقیه
فال تركز على التحفیز المادي فقط المكافآتنوعمنشركاتالتنوعأنیجبكما؛شركاتلل

3بل العمل على التحفیز المعنوي كذلك.

حیثوالتنفیذیة،المتوسطةالوظیفیةللمستویاتالقراراتتفویضالشاملةالجودةإدارةتتطلب.9
للتحفیزجیًداأسلوًبابمهامهمالمتعلقةالقراراتاتخاذمنالعاملینوتمكینتفویضعملیةتعتبر
.4یتخذونهاالتيللقراراتوالوعياإلحساسفیهمیبعثوكذلك

لجمیععالًجاتكونأنیجببلواحدة،لمرةالشاملة عملیةالجودةإدارةن ال تكونیجب .10
علىبلال،ثمالركودكفترةمعینظرفأوفترةخاللتستخدمأنال،والمعضالتالمشاكل

منجزًءاعتبارهاإبإداریةكعملیة. الشاملةالجودةإلدارةتنظرأنشركات قطاع االتصاالت
5.الطویلالمدىعلىالشركات

نظروجهةغزة منقطاعفیمحافظاتالفلسطینیةاالتصاالتشركةتقدمهاالتيالثابتةالهاتفیةالخدماتقیاس جودةعابدین، سالمفوزيمحمد1
.115ص ، بتصرف،)2006مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( غزة: الجامعة االسالمیة، كلیة التجارة، قسم إدارة االعمال، ،الزبائن

.115ص بتصرف، نفس المرجع السابق، 2
.243حباینة محمد، مرجع سبق ذكره، ص3
.42محمد علي القضاة، مرجع سبق ذكره، بتصرف ص 4
بتصرف.42ص نفس المرجع السابق،5
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:الفصلخالصة 
الحظنا من خالل هذا الفصل التطور الذي طرأ على قطاع االتصاالت خاصة بعد 

والذي عرف تطور في عدد المشتركین، الحصص السوقیة ،االصالحات التي قامت بها الجزائر
لمتعاملي الهاتف النقال، عوائد سوق الهاتف الثابت والنقال وغیرها كما یشهد قطاع االتصاالت 
منافسة قویة خاصة بین متعاملي الهاتف النقال إال أن البیئة التنافسیة تشهد عدة عراقیل منها 

تحتیة لقطاع االتصاالت وغیرها االمر الذي أضعف من ضعف البحث والتطویر، ضعف البنیة ال
تنافسیتها، حیث ینعكس هذا الضعف في المراتب االخیرة التي حلت فیها الجزائر حسب التقریر 

دولة سنة 148من بین 131العالمي لتنافسیة تكنولوجیا المعلومات واالتصال فقد احتلت المرتبة 
دولة لهذا على الجزائر أن تسعى 144من بین 129حلت في المرتبة 2013، وفي سنة 2014
لتطویر تنافسیة قطاع االتصاالت من خالل اتباع عدة سبل، ومن بینها تبني فلسفة ادارة جاهدة 

الجودة الشاملة التي لها دور كبیر في تطویر تنافسیة قطاع االتصاالت وهذا من خالل تطبیق 
ت كالتزام االدارة العلیا، االهتمام بالعمیل، تطویر مبادئ ادارة الجودة الشاملة في قطاع االتصاال

الثقافة التنظیمیة، التحسین المستمر وغیر ذلك.  
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یت بإهتمام واسع المداخل االداریة الحدیثة التي حظیعد مدخل إدارة الجودة الشاملة أحد 
وخاصة الوالیات تاب والباحثین في أغلب دول العالمالنطاق من جانب العدید من االك

المتحدة االمریكیة والیابان، بإعتبار أنه أصبح یمثل توجها عالمیا، یسیطر االن على فكر 
ارات االدارة في كل وتصرفات أفراد االدارة على مختلف مستویاتهم، ویحكم الكثیر من قر 

بحیث فرض هذا المدخل نفسه بقوة، و القى قبوال كثیرا في معظم دول مجاالت عملها،
لعالم حیث تم تطبیقه بنجاح في كثیر من المؤسسات.ا

في ظل حدة التنافس التي تسود االسواق تعد إدارة الجودة الشاملة، سالحا تنافسیا فاعال و 
حیث أصبحت تمثل شرطا جوهریا لتطویر تنافسیة ،خاصة بالنسبة للمؤسسات الخدمیة

لخدمة بإشباع حاجات وتوقعات المؤسسة الخدمیة، بحیث یتحقق هذا االخیر عندما تقوم ا
العمالء، ما یؤدي إلى تقلیل التكالیف، ومنه زیادة األرباح و الحصة السوقیة للمؤسسة 

الخدمیة.

أما فیما یخص مؤسسات قطاع االتصاالت بالجزائر فإنها تقوم بتقدیم خدمات متنوعة 
قطاع االتصاالت دمات الهاتف النقال، الثابت وخدمات االنترنت، ویشهد خلعمالئها ك

وخاصة قطاع الهاتف النقال منافسة شدیدة تجبر المؤسسات في هذا القطاع على العمل 
دة خدماتها، و وهذا بالعمل على تطویر ج،على إرضاء عمالءها من أجل تطویر تنافسیتها

نولوجیا المعلومات كففي ظل المتغیرات العالمیة الراهنة ومن بینها التطور السریع في ت
االت، أصبح لزاما على المؤسسات الناشطة في قطاع االتصاالت تبني نظام إدارة واالتص

الجودة الشاملة، والذي یعتمد على القیام بإجراءات متكاملة تهدف لتقدیم خدمات متنوعة 
مناسبة، في الوقت المناسب و المكان المناسب، وبالسعر المناسب للعمیل وفق معاییر 

.في صناعة ال تقوم إال على الثقةمحددة تؤدي إلى ثقة العمیل

رغم االصالحات التي قامت وال تزال تقوم بها ذا الصدد یعرف قطاع االتصاالت، و وفي ه
الجزائر تأخرا كبیرا في تطبیق المفاهیم الحدیثة، ومن بینها تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة، 

القائمون على قطاع هافكر فیبالعمیل، ورضاه أخر االمور التي یإذ یعد االهتمام 
.االتصاالت
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النتائج

سعى من خاللها إلى التأكد من التي ندراسة یمكننا تلخیص أهم النتائجبناءا على هذه ال
:فیما یليمدى صحة الفرضیات التي تم تقدیمها

 یتطلب تطبیق إدارة الجودة الشاملة عدة متطلبات وفي حال عدم توفرها، تصبح عامال
وعي االدارة العلیا بأهمیة تطبیق إدارة الجودة تزام و النظام، فعدم إلمعیقا لتطبیق هذا

الشاملة یؤدي إلى عدم تفهم هذا النظام بالمعنى الكامل من قبل بقیة أعضاء المؤسسة.
كما یؤدي عدم التقدیر الكافي للمورد البشري داخل المؤسسة إلى عرقلة تطبیق هذا 

إتباع االسلوب الدیكتاتوري خاصة في حالةالنظام بسبب إحساسه بالتغرب في عمله،
تهم، وعدم إدخال نظام إدارة الجودة افي االدارة، وتشدد المدیرین في تفویض صالحی

.، وهذا ما یبین صحة الفرضیة األولى نسبیاالشاملة موضع التنفیذ الفعلي
إن مفهوم التنافسیة االكثر وضوحا یبدو على مستوى المؤسسة، وبتبسیط شدید فإن

یتم المؤسسة قلیلة الربحیة هي مؤسسة غیر تنافسیة وهذا یعني أن موارد المؤسسة ال
تخصیصها بصورة صحیحة، أن ثروتها تتضاءل أو تتبدد، وتتضمن مؤشرات التنافسیة 

، وهذا ما على مستوى المؤسسة: الربحیة، تكلفة الصنع، االنتاجیة والحصة التسویقیة
.یبین صحة الفرضیة الثانیة

لكن یعتبر نظام إدارة الجودة ،توجد عدة مداخل لتطویر تنافسیة المؤسسات الخدمیة
الشاملة أهمها، حیث تمثل سالحا تنافسیا فعاال حیث یساعد تطبیق هذا النظام على 

وتشجیع االبتكار مة لتحقیق كفاءة تخصیص الموارد واستخدامهاتوفیر بیئة تنافسیة مالئ
العقبات التي تواجه االرتقاء بمستوى جودة الخدمات إضافة إلى القضاء على أهم 

بتطویر تنافسیة المؤسسة الخدمیة، ومن ثم بقائها ونموها و المقدمة للعمالء، مما یسمح
صحة الفرضیة الثالثة.عدم هذا ما یدل على 

حسب التقریر 2014إلى 2013من اطفیفاتشهد تنافسیة قطاع االتصاالت تحسن
نولوجیا المعلومات واالتصاالت إال أنه یبقى بعیدا كل البعد عن العالمي لتنافسیة تك

بحیث جاءت المستوى المطلوب بتربع الجزائر في المراتب االخیرة حسب ذات التقریر 
في أخر المراتب العربیة وحتى أمام الجارتین تونس، والمغرب و هذا ما یثبت عدم
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تطویر تنافسیة قطاع علىعلى المسؤولین العمل صحة الفرضیة الرابعة، ولهذا
ي أثبتت فعالیتها و نجاحها ي مبادئ إدارة الجودة الشاملة التاالتصاالت من خالل تبن

في عدة مجاالت.
االقتراحات

قول أن الحاجة ملحة لقیام المسؤولین على الالتي توصلنا إلیها یمكنلنتائجافي ضوء 
اإلجراءات واإلسراع في تجسیدها میدانیا بغیة باتخاذ مجموعة من بالجزائرقطاع االتصاالت

لمواجهة التطورات الراهنة الحاصلة في جمیع المیادین:ته نافسیتو تطویر، هالرفع من أداء

ثقافةتغییریعنيوهذا،الشاملة الجودةإدارةمنهجتطبیقلالمالئمالمناخیئةتهیجب
الذيبالشكلالتسییروأسالیبأنماطوتوجیهالتنظیميهیكلهاوتعدیلوقّیمهاالمؤسسة
وتأییددعماألولالمقامفيیقتضيوهذاالمسعىهذاتحقیقمستلزماتمعیتناسب
الداخلي)العمیلمتطلبات وتوقعاتتحقیقعلىوالتركیزالمشروعلهذاالعلیااإلدارة

إنتاجعلىالعاملینوتحفیزالمستمروالتدریبوالتّعلمالقیاستطبیقاتوترقیة(والخارجي
لتحقیقتنشأمختلفةعملفرقضمنالفریقبروحوالتحليالتعاونروحوتكریسالجودة

.المبتغىهذا
توافقمستوىعنمفصلةوبیاناتتقاریریقدمنأیستطیعفّعالمعلوماتنظامتوفیر

جودةومستوىالمنافسین،وأهمالعمالءوتطلعاتاحتیاجاتمعالمقدمةالخدمات
خدماتفيالمستهدفةالجودةلبلوغالضروریةالمعلوماتمنغیرهإلىمتهخدما

ات قطاع اإلتصالت.مؤسس
علىوالعمل،علیهاتتوفرالتيوالكفاءاتباألفرادمؤسسات االتصاالتهتماماضرورة

والمهاراتالتقنیاتتلككلوأساسمصدرانهكوجاهزیتهامستوىمنوالرفعتنمیتها
الجیدباالختیاریبدأوالذية، الشاملالجودةإدارةمشروعبناءیتطلبهاالتيالتسییریة

فيوالتأثیرمتهقدراوتنمیةمعارفهملتطویرالالزموتدریبهمإعدادهمثماألفراد،لهؤالء
تحفیزهمثمالشاملة،الجودةإدارةتشترطهالتيالتغییربضرورةاالقتناعنحومتهاتجاها
لمؤسساتمبهتسرومنعضمنهابقائهموضمانللمؤسسةوالوالءباالستقرارالشعورلخلق
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بالمرونةتتمیزمالئمةعملبیئةوخلقوآرائهممتهلمقترحاالجیدوالسماعوٕاشراكهمأخرى
.االتصالوسهولة

 التطبیــــق الفعلــــي لإلصــــالحات واالســــتفادة مــــن تجــــارب الــــدول األخــــرى، مــــع األخــــذ بعــــین
قطـــاع بیئـــة والقـــدرات والثقافـــة التـــي تمیـــز المجتمـــع الجزائـــري، وكـــذلك إمكانـــاتاالعتبـــار ال

وقدراتها.بصفة خاصةقطاع االتصاالتالخدمات عموما و
 إلیهـــا فـــي المبحـــث نـــاوالتـــي تطرققطـــاع االتصـــاالتتـــوفیر كـــل متطلبـــات تطـــویر تنافســـیة

لهذه الدراسة.رابعاألخیر من الفصل ال
كأسـلوبالشـاملةالجـودةإدارةمـنهجاالتصـاالتمؤسسـاتاعتمـادضـرورةقتـرح نوأخیـرا

الحالیـةالبیئیـةوالتطـوراتالعولمـةظـلفـيعلیـهاالعتمـادیمكـنومتطـورشـاملتسـییري
وحـدةتخصـیصوضـرورة،التقلیدیـةاألسـالیبمـنبـدالوالعـالمي،المحلـيلالقتصـاد
للمؤسسةالتنظیميالهیكلضمنموقعهایكونوأنوقضایاهبشؤونهتعنىكاملةتنظیمیة

وتـأثیرافعالیـةأكثروتكونمصادرهامنالمعلوماتعلىلتحصلالعلیا،اإلدارةمنقریبا
.بالمؤسسةالنشاطاتكاملعلى
:أفاق الدراسة

بالبحثالجدیرةغیراتالمتمنمجموعةوجدناالموضوعلهذامعالجتنالالخمن
، ولذلك نضع المواضیع التالیة دراستناحدودعنتخرجكونهافیهانتوسعلمأنناإالوالتحلیل

بین أیدي الطالب والباحثین لمن یرغب في دراستها: 
دور الیقظة في تطویر تنافسیة مؤسسات االتصاالت.
 المعرفة.اقتصادتطویر قطاع االتصاالت بالجزائر في ظل
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أثر جودة الخدمة التأمینیة على تحقیق المیزة التنافسیة لشركات ن بتیش بالل، ب.7
مذكرة ضمن -دراسة مقارنة بین شركتین تأمینیتین- التأمین في السوق الوطنیة

متطلبات نیل شهادة الماجستیر( المسیلة: جامعة المسیلة، علوم إقتصادیة، مالیة، بنك 
.)2012/2013وتأمین، 

- دراسة حالة قطاع االتصاالت-دور االنترنت في مجال تسویق الخدماتبوباح عالیة، .8
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( قسنطینة: جامعة منتوري، كلیة العلوم مذكرة

).2010/2011االقتصادیة وعلوم التسییر، التسویق، 
فيمیدانیةالعمالء دراسةرضاعلىھاوأثرالخدماتجودةالدین،نوربوعنان.9

الجزائر: (ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیرمذكرة، لسكیكدةالمینائیةالمؤسسة
، التجاریةوالعلومالتسییروعلوماالقتصادیةالعلومكلیةالمسیلة، جامعة محمد بوضیاف، 

.) 2007التسییر، علومقسم
دراسة حالة الوكالة التابعة -تأثیر جودة الخدمة على رضا العمیلجباري فادیة، .10

مذكرة ضمن متطلبات نیل تلمسان، SAAللمدیریة الجهویة للشركة الجزائریة للتأمینات 
شهادة الماجستیر( تلمسان: جامعة أبو بكر بلقاید، كلیبة العلوم االقتصادیة وعلوم 

) .2010/2011التسییر والعلوم التجاریة، تخصص تسویق، 
ثر جودة الخدمات المقدمة من المصارف على رضا أجریس ظاهر خلیل زعرور، .11

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر( االردن: عمالءها من القطاع الصناعي االردني
.)2003جامعة عمان للدراسات العلیا،  

قیاس جودة الخدمات المصرفیة التي یقدمها بنك فلسطین حاتم غازي شعشاعة، .12
ماجستیر ضمن متطلبات نیل مذكرةالمحدود في فلسطین من وجهة نظر العمالء، 

.)2004ّأعمال، شهادة الماجستیر( فلسطین: الجامعة االسالمیة، كلیة التجارة، إدارة ّ 
دور الرأسمال الهیكلي في تدعیم المیزة التنافسیة للمؤسسة حباینة محمد، .13

شهادة الدكتوراه( الجزائر: جامعةمقدمة ضمن متطلبات نیل أطروحةالجزائریة، 
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، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، إدارة 3الجزائر
) 2011/2012أعمال،

تیجیات إدارة سالسل التجهیز في تحقیق أثر إستراحیدر جلیل عبد الرضا العكیلي، .14
دراسة إستطالعیة من وجهة نظر عینة من المدیرین في القطاع -المیزة التنافسیة

جامعة بغداد، إدارة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( العراق: مذكرةالصناعي، 
.)2010أعمال، 

دراسة حالة -دور سیاسة الترویج في تسویق الخدمات المصرفیةرجم نور الدین، .15
بات نیل شهادة ضمن متطلمذكرة، -، بنك الفالحة والتنمیة الریفیة748الوكالة 

، العلوم االقتصادیة وعلوم التسییركلیة ،1955أوت20جامعةالماجستیر(سكیكدة:
).2008/2009تسویق، 

دراسة حالة -رونیة في الوطن العربيعواق تطور التجارة االلكترشید عالم، .16
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( المملكة المتحدة: االكادیمیة مذكرة-الجزائر

.)2009/2010كترونیة،العربیة البریطانیة للتعلیم العالي، تجارة إل
مذكرة ضمن االستراتیجیة التنافسیة و دورها في أداء المؤسسة، شیقارة هجیرة،.17

نیل شهادة الماجستیر ( الجزائر: جامعة الجزائر، قسم علوم التسییر، إدارة متطلبات 
.15) ص 2005/ 2004أعمال، 

، إدارة الجودة ودورها في بناء الشركاتعبد العزیز عبد العال زكي عبد العال، .18
ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه ( المملكة المتحدة: الجامعة اإلفتراضیة أطروحة
).2010قسم التعلم عن بعد، ماي الدولیة، 

–دةة الشاملة مدى إمكانیة تطبیق أنوذج إدارة الجو عدل صالح محمد خلیفة، .19
مذكرة ضمن متطلبات نیل ،- عینة من البنوك العاملة في الیمندراسة میدانیة على

شهادة الماجستیر( الیمن: جامعة عدن، كلیة العلوم اإلداریة، قسم إدارة األعمال، 
2008(.

دراسة حالة -الیقظة االستراتیجیة كعامل للتغییر في المؤسسةعالوي نصیرة،.20
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( تلمسان: جامعة أبو بكر بلقاید، مذكرة-موبیلیس
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یة) الموارد البشر كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، تسییر
2010/2011(.

المیزة التنافسیـة في المؤسسـة االقتصادیـة ،مصادرها، تنمیتها و عمار بوشناف، .21
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر(الجزائر: جامعة الجزائر، كلیة مذكرةتطویرها، 

).2002العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، علوم التسییر، 
النمو علىدراسة قیاسیة ألثر تكنولوجیا المعلومات واالتصالالعمري الحاج، .22

ضمن متطلبات نیل شهادة مذكرة، -2009، 1995دراسة حالة الجزائر -االقتصادي
االقتصادیة، إقتصاد كمي، ، قسم العلوم3الماجستیر( الجزائر: جامعة الجزائر 

2012،2013(.
ضمن مذكرة، دور الجودة في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسةالعیهار فلة، .23

ماجستیر( الجزائر: جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم متطلبات نیل شهادة ال
).2005التسییر، قسم علوم التسییر، إدارة أعمال، 

أثر استراتیجیة التمایز في تحقیق المیزة فائز غازي البیاتي، یوسف عبد االله أحمد، .24
ضمن مذكرة،التنافسیة، دراسة إستطالعییة مقارنة بین شركات خدمة الصیانة

) .2010( بغداد:    ، متطلبات نیل شهادة الماجستیر
االدارة االستراتیجیة لتحسین القدرة فیصل بن محمد بن مطلق الخنفري القحطاني، .25

، مذكرة التنافسیة للشركات وفقا لمعاییر االداء االستراتیجي و إدارة الجودة الشاملة
ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر ( المملكة المتحدة: الجامعة الدولیة البریطانیة، 

) 2010كلیة إدارة االعمال، إدارة الشركات، 
الجودة الشاملة في المدیریة العامة للمیاه بمنطقة إدارةعوض الوادعي، محمد بن .26

مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( السعودیة: جامعة الملك سعود، الریاض، 
).2007كلیة إدارة األعمال، قسم اإلدارة، 

أثر تبني إستراتیجیة الجودة الشاملة في تحسین الموقف محمد على القضاة، .27
ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه( عمان: جامعة عمان الدراسات أطروحةالتنافسي،

.)2006العلیا، إدارة أعمال، 
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تأثیرات الهاتف النقال على أنماط االتصال االجتماعي لدى الطالب مریم ماضوي، .28
ضمن متطلبات نیل شهادة مذكرة -طلبة جامعة قسنطینة أنموذجا- الجامعي

االخضر، كلیة العلوم االنسانیة، واالجتماعیة والعلوم الماجستیر( باتنة: جامعة الحاج
)2012/2013االسالمیة، االعالم وتكنولوجیا االتصال الحدیثة، 

مقومات تحقیق الجودة في تقدیم الخدمات و مزنة أحمد هشام الماردیني، .29
إنعكاساتها في تحقیق المیزة التنافسیة، دراسة میدانیة في المصارف اإلسالمیة في 

، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( سوریة: جامعة دمشق، كلیة سوریة
) .2010اإلقتصاد، قسم إدارة األعمال، 

،اهمیة الجودة الشاملة ومواصفات االیزو في تنافسیة المؤسسةملیكة عاللي، .30
مقدمة لنیل درجة الماجستیر (بسكرة: جامعة محمد خیضر ، كلیة العلوم مذكرة 

).  2003/2004تسییر، االقتصادیة وال
واقع تطبیق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في ظل الثقافة التنظیمیة منال طه بركات، .31

مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر( السادة في البنو العاملة في قطاع غزة، 
.)2007غزة: الجامعة اإلسالمیة، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال، 

مكانة تسییر الموارد البشریة ضمن معاییر االیزو وٕادارة الجودة موزاوي سامیة ، .32
،: جامعة الجزائر(،جامعة الجزائرضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیرمذكرةالشاملة

)2004العلوم االقتصادیة ،كلیة 
:المجالت
مجلة الباحث( ورقلة: إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الخدمیة، أحمد بن عیشاوي، .1

.) 2006، 4جامعة ورقلة، العدد 
الجودة الشاملة ومواصفات االیزو كأدا لتفعیل برحومة عبد الحمید، شریف مراد، .2

مجلة أبحاث إقتصادیة وٕاداریة (بسكرة: جامعة محمد تنافسیة المؤسسة االقتصادیة، 
)  . 2008، جوان 3خیضر،  العدد
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-مدخل إدارة الجودة الشامل لتحسین القدرة التنافسیة في قطاع التأمینخالد خطیب، .3
مجلة أبحاث إقتصادیة وٕاداریة  (بسكرة: ،-مع دراسة حالة شركات التأمین في الجزائر

.)2011جامعة محمد خیضر، العدد العاشر، 
یراها الصعوبات التي تواجه تطبیق الخدمات االلكترونیة كما موسى سالمة اللوزي، .4

المجلة االردنیة في إدارة االعمال( العاملون في أجهزة الخدمة المدنیة في االردن،
) 2010، 01، العدد06االردن: الجامعة االردنیة، عمادة البحث العلمي، المجلد 

األردنیةالشركاتفيالشاملةالجودةإدارةتطبیقاتمؤید السالم، عمار العالونة،.5
الجامعة االردنیة، عمادة (االردن:االردنیة في إدارة االعماللةالمجالبرمجیات،لصناعة

) .2006، 1العدد،2المجّلد،البحث العلمي
ات مدى تطبیق ركائز ادارة الجودة الشاملة في الشركمؤید سعید السالم ،محمد المري ،.6

سنویة مجلة نصف القاهرة :(لألداءالمجلة العربیة ،الصناعیة الصغیرة في دولة قطر
،1العدد ،25محكمة متخصصة في التنمیة االداریة واالجتماعیة  ذات العالقة ،المجلد 

.)2005یونیو 
- دور الجودة في تحسین االداء التسویقي للمؤسسة الصناعیة الجزائریةحیاوي إلهام، ی.7

،عباسفرحاتجامعة:سطیف(-دراسة میدانیة شركة االسمنت عین التوتة(باتنة)
)2006، 6، العدد مجلة العلوم االقتصایة وعلوم التسییر

الملتقیات:
دور الیقظة االستراتیجیة في تنمیة المیزة التنافسیة بلعزوز بن علي، فالق صلیحة، .1

الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات للمؤسسة و واقعها في الجزائر، 
قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج 

) .2010نوفمبر 9-8حسیبة بن بوعلي،
، condorأثر إستراتیجیة التنویع على تنافسیة مؤسسةبوقرة رابح، أجعیجع نبیلة، .2

الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج 
نوفمبر 9-8قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن بوعلي،

2010 (
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أثر إدارة التغییر على االستراتیجیات الحاج نعاس خدیجة، معمر قوادري فضیلة، .3
الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات صناعیة،التنافسیة للمؤسسة ال

التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة 
.)2010نوفمبر 9-8حسیبة بن بوعلي،

المیزة التنافسیة وفعالیة التسییر االستراتیجي للموارد سماللي یحضیة، بالل أحمد،.4
،الملتقى الدولي حول التسییر الفعال في المؤسسات االقتصادیة( المسیلة: جامعة البشریة

) .2004ماي 4-3المسیلة، 
ضمان جودة مخرجات التعلیم العالي في إطار حاجات سیالن جبران العبیدي ، .5

المؤتمر الثاني عشر للوزراء المسؤولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في المجتمع،
لعربي: المؤامة بین مخرجات التعلیم العالي وحاجات المجتمع في الوطن العربي الوطن ا

) .2009دیسمبر 7-6(بیروت: المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ،
المؤتمر العربي األول، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم، صالح علیمات،.6

دیسمبر 13-9الجامعات العربیة التحدیات و األفاق المستقبلیة( المملكة المغربیة: 
2007.(

تحلیل محددات و مكونات وهیكل المنافسة في النظریات االقتصادیة و طالب مریم، .7
یة الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات التنافسإستراتیجیة المؤسسة،

للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة 
) 2010نوفمبر 9- 8بن بوعلي،

مدخل حلقة -طرق بناء المزایا التنافسیة المستدامةعبد  اهللا بلوناس، بوزیدي لمجد،.8
ة للمؤسسات الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات التنافسی-القیمة لبورتر

الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن 
) .2010نوفمبر 9- 8بوعلي،

تأهیل قطاع السوق المالي قورین حاج قویدر، أنساعد رضوان، نورین بومدین، .9
كمدخل لتعدعیم تنافسیة االقتصاد الجزائري باالعتماد على النظام المحاسبي 

الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات التنافسیة للمؤسسات ،SCFالجدید
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حسیبة بن الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة 
.)2010نوفمبر 9- 8بوعلي،

المالمح التنظیمیة واالستراتیجیات التنافسیة لمتعاملي صناعة الھاتف قوفي سعاد، .10
الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات التنافسیة ، النقال الجزائري، 

للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة 
).2010نوفمبر 9- 8بن بوعلي،

التنافسیة الصناعیة للمؤسسة االقتصادیة الجزائریة، كمال رزیق، عمار بوزعرور، .11
الملتقى الوطني االول حول االقتصاد الجزائري في االلفیة الثالثة ( البلیدة: جامعة سعد 

.)2002ماي 21/22دحلب، 
فياالعالموتكنولوجیااالتصاالتقطاعتقییممحمد شایب، هدار لحسن،.12

المؤتمر الدولي حول تقییم أثار برامج االصالحات، منعشریةبعد...الجزائر
االستثمارات العامة و إنعكاساتها على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

( سطیف: جامعة فرحات عباس، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم 2001،2014
).2013مارس12-11التسییر ، 

اتیجیات التنافسیة في إنشاء میزات دور االستر مخفي أمین، یوسف بن شني، .13
الملتقى الدولي الرابع حول تنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات، 

المنافسة و االستراتیجات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في 
).2010نوفمبر 9-8الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن بوعلي،

محددات نجاح المیزة التنافسیة في المؤسسة لشیخ هجیرة، معموري صوریة، ا.14
الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتیجات التنافسیة للمؤسسات االقتصادیة، ،

الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة( الشلف: جمعة حسیبة بن 
) .2010نوفمبر 9- 8بوعلي،

االلكترونیة في تحسین جودة الخدمات الحكومیة،دور الحكومة واعر وسیلة، .15
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ملخص
في ظل تعمل شركات االتصال في ظل عالم مليء بالتغیرات والتطورات المتالحقة، و 

شركات االتصال الجزائریةلیمكن ال التي جعلت العالم كقریة صغیرة، كل هذه التطورات
أسالیب إداریة حدیثة، انتهاجیلزمهامواكبة مستجدات العصر بالمفاهیم االداریة القدیمة، بل 

الذي یسمح بزیادة ربحیتها وتوسیع حصتها السوقیة ام إدارة الجودة الشاملة، نظأهمهامن 
فضال عن تحقیق رضا زبائنها، وهذا ما سیؤدي حتما لتعزیز قدراتها التنافسیة، ویسمح لها 

بالصمود في وجه مختلف التحدیات. 
: المنافسة، التنافسیة، الجودة، االتصاالت، ...الخالكلمات المفتاحیة

Résumé
Les sociétés de communication opèrent dans un monde assez

développé plein de changements rapides qui ’ont rendu ce monde
semblable a un tout petit village, de ce fait les sociétés Algériennes de
communication  sont incapables de suivre ces changement en utilisant
les concepts administratives anciennes. Par ailleurs, elles doivent
adopter des concepts modernes de gestion, dont le plus important c’est
le système  de management  de la qualité  totale qui permet d’accroitre
sa rentabilité, et sa part de marche et, d’aboutir la satisfaction de ses
clients, ce qui va évidemment améliorer leur compétitivité en face des
différents défis.
Les Mots Clés: La Compétitivité, La  concurrence, Les Services Bancaires, La qualité.

ABSTRACT
Communication companies operate in a world full of changes

and successive developments, and in the light of all of these
developments which made the world as small village. The Algerian
communication companies can’t keep up with the modern
development by using old administrative concepts .But , it should
adopt modern administrative method like Total Qualiy Management ,
which increase its profitability and expand  its  Market  share as well
as it can achieve the customers, satisfaction. Inevitably, this will
enhance its competitiveness and allow it to hold up in the face of the
various challenges.
Key words: Competitiveness, Concurrence, Service, Total Quality Management.
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