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  : الخاتمة 
  

تولي المؤسسات الجزائریة حالیا اھتماما كبیرا من أجل العمل على تحسین 

جودة منتوجاتھا وھذا ما یعبر عنھ عدد المؤسسات الملتحقة بالمنظمة العالیة 

یوما بعد یوم، ولكن الشيء المالحظ أن ھذا االھتمام مقتصر فقط ) ISO(للمقاییس 

ي یركز على جودة المنتوج فقط، حیث نجد أن على التسییر التقلیدي للجودة والذ

  .مفھوم الجودة الشاملة منعدم تماما عند مسیري المؤسسات

وبالنظر إلى التحدیات الحالیة التي تواجھ المؤسسات الوطنیة من عولمة 

اقتصادیة واتفاقیات الشراكة فالمؤسسة مجبرة على اتباع استراتیجیة جدیدة تھدف 

یھتم بالجودة في كل المؤسسة ولیس فقط في قسم اإلنتاج للوصول إلى مستوى تفكیر 

 .أي ابتداء من الموردین ووصوال إلى المستھلكین النھائیین

والشيء المستنتج من خالل ھذا البحث أن تبني المؤسسة لسیاسة الجودة 

  :یرمي إلى عدة أھداف منھا 

 محاولة التصدي للمنافسین في السوق. 

 المیة عن طریق تطبیق المعاییر العالمیة الرغبة في دخول األسواق الع

 ).ISO(للجودة 

 ترسیخ سمعة جیدة للمؤسسة لدى الزبائن. 

 تقلیل التكالیف. 

 زیادة الحصة السوقیة للمؤسسة. 

 تقلیص األخطاء والعیوب في منتوجات المؤسسة. 

غیر أن الدراسة التي قمنا بھا في مؤسسة البستان لصناعة المصبرات أكدت 

لجزائریة ال تزال بعیدة عن التغیرات الحاصلة في االقتصاد العالمي أن المؤسسات ا

لم یكن لھ تأثیر  ISO 9000وحتى اإلقلیمي، إذ أن حصول المؤسسة على شھادة 

كبیر على اختیار الزبائن وھذا راجع لقلة المعلومات ونقص اإلشھار عن ماھیة 

ارة عن جائزة دولیة أو شھادة المعاییر الدولیة للجودة إذ یعتبرھا أغلب الناس أنھا عب
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فقط دون إدراكھ لمختلف التغییرات التي تجري في المؤسسة للحصول على ھذه 

  .الشھادة وانعكاس ذلك على المنتوجات أو الخدمات التي تقدمھا المؤسسة

كما تجدر اإلشارة إلى النقص الفادح في المعلومات المقدمة من طرف 

ى الدراسة التطبیقیة وھذا شيء ال ینبغي أن المؤسسة ألسباب مختلفة مما أثر عل

، إذ من الواجب علیھا أن 9000یكون خاصة في مؤسسة حاصلة على شھادة إیزو 

  .تكون كل المعلومات متاحة لكل من أراد ذلك

یبقى أن نقول أن اتباع سیاسة الجودة أمر محتوم على المؤسسات الجزائریة 

ام المنافسة أو بالنظر إلى التغییرات التي إذا أرادت البقاء في السوق خاصة مع احتد

ستحصل في المستقبل القریب ألن الجزائر ستنظم قریبا إلى المنظمة العالمیة 

للتجارة زیادة على اتفاق الشراكة األورو جزائریة والذي یفسح السوق الجزائریة 

  .أمام مختلف المؤسسات األوربیة والعالمیة

حث بمثابة نقطة انطالق لبحوث أخرى وفي األخیر نأمل أن یكون ھذا الب

تتعلق بموضوع الجودة في المؤسسة ذات الطابع الخدمي أو التعرض لكیفیة حصول 

المؤسسة على شھادة اإلیزو بالتدقیق ابتداء من مرحلة التشخیص إلى غایة الحصول 

  .على شھادة المعاییر الدولیة للجودة




