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مساهمة يف تفعيل استخدام األساليب الكمية 
يف إدارة اجلودة الكلية لإلمداد باملؤسسات 

 الصناعية اجلزائرية



 :الملخص

سعي إدارة المؤسسات الصناعية مدى الدراسة إلى إظهار  ذهتهدف ه 
في البحث عن سبل التميز من خالل اعتمادها على النظم اإلدارية  المعاصرة

 . الحديثة انطالقا من الوضع التنافسي الراهن

ركزت هذه الدراسة على اعتماد إدارة اإلمداد كمدخل لتطبيق إدارة الجودة  
الشاملة، كما حاولت تسليط الضوء على أهمية استخدام األساليب الكمية في إدارة 
 المؤسسات الصناعية الجزائرية والوقوف على أهم محدداته، لنخلص في األخير إلى

تحليل العالقة القائمة بين أداء أنشطة اإلمداد واعتمادها على األسلوب الكمي من 
 .دارة الجودة الشاملة من جهة أخرىجهة، وواقع أدائها بمستويات تبني إ

 : الكلمات المفتاحية

  الجودة، إدارة الجودة الشاملة، إدارة اإلمداد، األساليب الكمية
Résumé  

L objectif de cette étude est de montrer que le mangement des entreprises 

industrielles modernes cherche à trouver les moyens de les distinguer en s'appuyant 

sur les systèmes managériales appropries à la situation concurrentielle actuelle. 

Cette étude s'est axée sur le management de la logistique comme point d'entrée 

pour l'application des principes du management de qualité  totale  et a également tenté 

de mettre en évidence l'importance de l'emploi des méthodes quantitatives dans le 

management des entreprises industrielles algeriennes afin d'identifier les déterminants 

les plus importants pour arriver à analyser les relations entre la performance des 

activités de la logistique et sa dépendance à la méthode quantitative d'une part et la 

réalité de sa performance de certains niveaux qui permttra de construire une 

philosophie de management de qualité totale d'une autre part.. 

Mots clés: 

La qualité , les méthodes quantitatives , le management de la logistique                     

;le management de qualité totale;,: 

 



 

 كلمة شكر
 :احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد

أتقدم جبزيل شكري ملن تفضل وتكرم بإشرافه على هذا العمل املتواضع، األستاذ 
 الدكتور عبد الرزاق بن زاوي، أثابه اهلل وجعل سعيه يف ميزان حسناته 

هذا العمل من أساتذة حمكمني،  كما ال يفوتني أن أشكر كل من ساعدني يف إمتام
 إطارات املؤسسات الصناعية املبحوثني، وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة
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 المـقدمـــــة المخلص،

 المقدمة 

أدت التحوالت الحديثة في إطار العولمة االقتصادية وحرية األسواق إلى التأثير المباشر على 
كما أظهرت تباينات مخالفة في تقييم أداء النظم االقتصادي القائمة على , مجاالت النشاط االقتصادي

دة النظر في أوجه األداء بل تعداه ليشمل إعا, ولم يتوقف هذا التأثير عند هذا الحد, المستوى الكلي
هذه األخيرة وجدت نفسها في لحظة ما ملزمة بإعادة النظر في آليات , للمؤسسات االقتصادية

أنشطتها حتى يتسنى لها تحقيق أهدافها الموضوعة سواء تعلق األمر بالقريبة منها أو تلك التي تتعلق 
سبل التميز واكتساب المزايا وهو ما يعني سعيها الحثيث في البحث عن خلق , باألجل الطويل

 .التنافسية وهذا مقارنة بالمؤسسات األخرى النشطة في نفس القطاع اإلنتاجي

ويعتبر خلق المزايا التنافسية أحد المقترحات العملية التي تمكن المؤسسات االقتصادية من 
دتها على اكتساح األسواق وزيادة الحصص السوقية وهو ما يساهم بشكل ايجابي في بقائها وسيا

وبهذا الصدد نجدها تعمل جاهدة على خلق الفرص وتحين أحسن رواق , منتجاتهامستوى أسواق 
 .بمختلف الطرق الممكنة

ويشهد التميز عن طريق رفع مستويات جودة المنتجات قصورا كبيرا في واقع المؤسسات 
لنشاط االقتصادي على االقتصادية الجزائرية نتيجة لتراكم عدة اعتبارات غير صحية الزمت محيط ا

هذا , الذي ظل يعمل على تلبية االحتياجات االستهالكية لصالح المستهلك المحلي, المستوى الوطني
األخير بطريقة أو بأخرى مورست تجاهه أساليب التوجيه ليتأثر حتى على مستوى الذوق والميول 

فاء باستعمال ما توفره السوق كما أصبح ملزما بشكل غير مباشر على االكت, لمختلف السلع والخدمات
هذا الموفر من المنتجات المحلية ال يرق بمستويات جودة المنتجات العالمية في أغلب , المحلية
وفي المقابل نجد أن المؤسسات االقتصادية العالمية بمختلف أنشطتها وطبيعة منتجاتها لها , األحيان

وهذا , المعروضة على مختلف شرائح عمالئهاتاريخ عريق في االهتمام بمستويات الجودة لمخرجاتها 
, نابع من إيمانها بأن السبيل األنجع لخلق المزايا التنافسية يتأتى عن طريق االهتمام بوجود المنتجات

كما أصبحت على يقين أن مصطلح الجودة , ويستمد استمراريته من خالل برامج تحسين الجودة
جودة المنتج التي يدركها العميل بل يتعدى األمر  إذ ال يقتصر مفهومه على, أصبح بمفهوم أوسع

العمليات واألنشطة التي تقوم بها المؤسسة , ليشمل جودة كلية تبلغ جميع مستويات الممارسات
وهو ما يجعلنا ندرك الفجوة العميقة بين مستويات األداء الكلي للمؤسسات االقتصادية , االقتصادية

كما يفسر ذلك باكتساح المنتجات األجنبية لألسواق , لدوليالجزائرية ونظيراتها على المستوى ا
 .وهو ما يعني جزئيا تراجع الحصص السوقية للمؤسسات المحلية لصالح المنتجات األجنبية, الجزائرية
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 المـقدمـــــة المخلص،

كان لزاما على المؤسسات االقتصادية الجزائرية أن , وفي خضم هذا الواقع الذي فرض نفسه
العمليات والوظائف حتى تواكب ركب المؤسسات االقتصادية , طةتعطي األهمية الالزمة لكل األنش

زاوية المناسبة للنهوض بمستويات أداء الولكن في المقابل نجد أن ذلك يقتضي إيجاد , الرائدة
كما أن ذلك يتطلب تبني أسلوب الممارسة العلمي , العمليات والوظائف بشكل متكامل, األنشطة

 : ن صياغة اإلشكالية الرئيسية التاليةومن المنطلق يمك, لضمان النتيجة

 اإلشكالية طرح  – أوال

استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية  تفعيل إلى أي مدى يمكن أن يساهم
 في إطار تبني مدخل إدارة الجودة الشاملة؟, الجزائرية

 :لية الرئيسية إلىوقصد تسهيل الدراسة واإللمام بجوانبها قمنا بتحليل اإلشكا

 : اإلشكاليات الفرعية

 هل يمكن أن نعتبر إدارة اإلمداد كمدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الصناعية ؟ .1
 أنشطة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية ؟ القدرة على تغطية كلهل لألساليب الكمية  .2
في تبني إدارة الجودة الشاملة  ما عالقة أنشطة اإلمداد, استخدام األساليب الكمية, ومستويات .3

 ؟المؤسسات الصناعية الجزائرية 
ما عالقة أنشطة اإلمداد, استخدام األساليب الكمية, ومستويات تبني إدارة الجودة الشاملة  .4

 بخصائص العنصر البشري المعين بمستوى اإلدارة العليا في المؤسسات الصناعية الجزائرية ؟ 
على مستويات تبني إدارة الجودة ية في إدارة أنشطة اإلمداد ما أثر استخدام األساليب الكم .5

 الشاملة بالمؤسسات الصناعية الجزائرية ؟

 :فرضيات الدراسةصياغة  : ثانيا

لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للدراسة من خالل اإلجابة المتدرجة على اإلشكاليات الفرعية 
  :بة مبدئيةقمنا بصياغة الفرضيات التالية, والتي تمثل إجا

 .تعتبر إدارة اإلمداد كمدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الصناعية .1
  .كافة أنشطة اإلمداد بالمؤسسات الصناعيةفي استخدامها  القدرة علىألساليب الكمية ل .2
هناك عالقة معنوية موجبة بين أداء أنشطة اإلمداد, استخدام األساليب الكمية, ومستويات تبني . 3

 .إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الصناعية الجزائرية
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 المـقدمـــــة المخلص،

هناك أثر معنوي ايجابي بين استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد ومستويات تبني . 4
  .إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

  :الدراسةأهمية  – 3

 :تنجلي أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية

 ساهمة في إبراز دور اإلدارة العملية وتطبيقاتها العملية في واقع المؤسسات الصناعية الجزائريةالم . 

 ومجال تطبيق كل منها في مختلف وظائف , الوقوف على مدى فعالية األساليب الكمية في اإلدارة
 .إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

  ب الكمية في أنشطة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائريةواقع استخدام األساليالوقوف على. 

 حصر أهم الصعوبات التي تحول دون تطبيق األساليب الكمية والسعي في تذليلها. 

  إبراز أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على مستويات أداء أنشطة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية
 الجزائرية

  :دراسةاختيار موضوع الأسباب  – 4

 :هناك عدة أسباب اجتمعت لتجعلنا نختار موضوع دراستنا منها نذكر ما يلي

  في تأهيل المؤسسات  الناجعةسبل الالتحوالت االقتصادية المتسارعة التي تدفع للبحث عن
أو الجوانب األخرى التي لم  ,مواطن القصور في األداء تحديدوذلك عن طريق  ,الصناعية الجزائرية

 .هتمام المطلوبتول باال

  التحوالت التي بات يصنعها العمالء في محيط أنشطة المؤسسات الصناعية وما يعقبها من إعادة
 .النظر في المكانة التي يحضون بها على مستوى صناعة القرارات الداخلية

 والتي تدعوا للبحث في طرق , البنية الناشئة التي تميز معظم المؤسسات الصناعية الجزائرية
لممارسات اإلدارية الصحيحة سعيا نحو تقليص الفجوة بينها وبين المؤسسات الصناعية الرائدة في ا

 .مجال نشاطها

 التقصير الملحوظ في استخدام األساليب الكمية في اإلدارة بالمؤسسات الصناعية الجزائرية. 
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 المـقدمـــــة المخلص،

 : الدراسات السابقة – 5

تغيرات الدراسة, وقد تم تصنيفها من طرفنا تعددت الدراسات التي تعلقت بواحد أو أكثر من م 
 :على هذا األساس, حيث نوردها فيما يلي

 :الدراسات المتعلقة بمتغير إدارة الجودة بالمؤسسات الصناعية  1 – 5

بعنوووووان أهميووووة الجووووودة الشوووواملة ومواصووووفات اإليووووزو فووووي تنافسووووية ( 4002)عاللةةةةي مليكةةةةة دراسةةةةة  -
وابل, وهي عبارة عون رسوالة ماجسوتير مقدموة بكليوة العلووم المؤسسة دراسة حالة مؤسسة صناعة الك

حيوث توصولت الباحثوة إلوى أن الجوودة الشوواملة االقتصوادية والتجاريوة وعلووم التسويير جامعوة بسووكرة, 
 تزيد من تنافسية المؤسسة االقتصادية, بما تحققه من مكاسب ناتجة عن دورها في جذب العمالء

دور الجووودة فووي تحسووين أداء المؤسسووات الصووناعية وهووي  نبعنوووا (5005)دراسةةة إلمةةاي يييةةاو   -
أطروحوة دكتووراه فوي علووم التسويير, ركوزت فوي محتواهوا علوى الجوانوب الرئيسوية للعمليوات التوي موون 
شووأنها أن تووتحكم فووي أداء المؤسسووة و تتووأثر بووالجودة كووأداة لتحسووينه, وقوود توصوولت الباحثووة إلووى أن 

ها أن تحسوون األداء بالمؤسسووة الصووناعية فووي جوانووب مختلفووة اعتبووار الجووودة كفلسووفة إداريووة موون شووأن
 .منه تتمثل في أداء العنصر البشري, أداء النشاط اإلنتاجي, التمويني والتسويقي

بعنوووان إطووار مقتوورح لتطبيووق إدارة الجووودة الشوواملة  (5005)دراسةةة يميةةدة ميمةةد ميمةةد النجةةار  -
هووي أطروحووة دكتوووراه فلسووفة إدارة األعمووال بقطوواع الصووناعات الدوائيووة بجمهوريووة مصوور العربيووة, و 

أهميوة وجودوى حيث أشارت الباحثة إلوى  مقدمة لقسم إدارة األعمال, كلية التجارة بجامعة المنصورة,
تبنووي مفوواهيم ومكونوووات الجووودة الشوواملة ووضوووعها فووي مقدمووة اهتماموووات اإلدارة العليووا, مووع ضووورورة 

مفوواهيم ومعووايير الجووودة فووي أداء العموول بووين كافووة اتخوواذ إجووراءات تنفيذيووة ملموسووة لتعميووق الوووعي ب
ومن أهم ما توصلت إليه,  الفئات العاملة بالشركات والتأكيد على عدم السماح بأي انحرافات عنها,

التنفيذ الفعلي ألساليب ضبط الجودة الشواملة يتطلوب إحوداث العديود مون التغييورات الجوهريوة فوي أن 
 يمية القائمة ونوعية األفراد العاملين بمختلف المجاالت, األساليب اإلدارية والهياكل التنظ

بعنوان الجودة كمدخل لتحسين األداء اإلنتاجي للمؤسسات  (5002)دراسة إلماي ييياو   -
الصناعية الجزائرية دراسة ميدانية بشركة االسمنت عين التوتة, وهي عبارة عن مقال منشور بمجلة 

وقد ركزت تصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة ورقلة, الباحث الصادرة عن كلية العلوم االق
الباحثة عن تطور واقع النشاط اإلنتاجي بالمؤسسات الصناعية الجزائرية, ومظاهر االهتمام 

  .اإلنتاج, وما يمكن أن يحققه هذا االهتمام على مستوى أداء نشاط بالجودة
ى أداء المؤسسات الجزائرية حالة بعنوان أثر إشهاد الجودة عل( 5002)دراسة منصف ملوك  -

وهي رسالة ماجستير في التقنيات الكمية في التسيير, ركزت في  ISO 9001-2000المواصفة 
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على مستوى أداء المؤسسات الجزائرية, إال أن الدور المنتظر أن يلعبه اإلشهاد  محتواها على 
 ألداءالنتيجة كانت تؤشر إلى التحسن الضعيف في المستويات المختلفة ل

في هذا اإلطار تعددت الدراسات  :الدراسات المتعلقة باألساليب الكمية في أنشطة اإلمداد 5 – 5
 :, النقل والتوزيع, فمن بينها نذكراإلنتاجالساعية لمحاولة تطبيق أحد األساليب الكمية في إدارة 

ي إدارة سلسلة استخدام نموذج برمجة األهداف فبعنوان (: 5004)دراسة صالح ميمد شيخ ديب  -
التوريد دراسة تطبيقية على قطاع الغزل والنسيج في مصر, وهي عبارة عن رسالة دكتوراه في إدارة 

بجامعة عين شمس, قسم إدارة األعمال بكلية التجارة, حيث ركز الباحث على وصف األعمال مقدمة 
وتحليل عناصر سلسلة التوريد بالمؤسسات الصناعية, وأخذ نماذج برمجة األهداف كوسيلة مناسبة في 
 إطار التوفيق بين أهداف أنشطة اإلمداد, فهي الخاصية التي تنفرد بها من بين األساليب الكمية,

استخدام نموذج برمجة األهداف في إدارة أّن ة لنتائج هذه الدراسة, فقد توصل الباحث إلى وكخالص
سلسلة التوريد في شركات الغزل والنسيج يسهم في رفع كفاءة سلسلة التوريد في هذه الشركات, وذلك 
عن طريق مساهمتها في تخفيض تكاليف اإلنتاج داخل سلسلة التوريد, تخفيض حجم المخزون, 

قيق االستغالل األمثل للطاقة المتاحة, ومساهمتها في تحقيق االستغالل األمثل لمستلزمات اإلنتاج وتح
 .المتاحة داخل سلسلة التوريد

بعنوان استخدام األساليب اإلحصائية للرقابة على ( 4002)دراسة وصيف غدير إبراهيي إبراهيي  -
نابيب بالوادي, وهي عبارة عن رسالة مقدمة جودة المنتوج بالمؤسسات الصناعية حالة شركة بالستي أ

لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد تطبيقي بجامعة بسكرة, حاول من 
خاللها الباحث قياس جدوى تطبيق خرائط الرقابة اإلحصائية على متغيرات المنتجات, وتوصل من 

ئص النمطية للمنتج ما جعلها مصرف هدر خاللها إلى أن المؤسسة محل الدراسة تتخوف من الخصا
 . للمواد األولية الداخلة في تركيبة مختلف المنتجات 

بعنوان استخدام األساليب الكمية في تحقيق اإلنتاج األمثل في (: 4002)دراسة أمعوش جميدة  -
ير, المؤسسة الصناعية, وهي عبارة عن مذكرة ماجستير في علوم التسيير تخصص تقنيات كمية للتسي

مقدمة بجامعة سطيف, حيث تعرض إلى موضوع إدارة اإلنتاج, والنظم المعتمدة واألدوات الكمية 
المستخدمة في إطاره, ليخص بالدراسة موضوع البرمجة الخطية, التي بين من خالل تطبيقها في واقع 

دارة من شأنه أن المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة, أن االعتماد على األدوات الكمية في اإل
 . يساهم في فعالية وكفاءة األداء
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بعنوان التنبؤ بالمبيعات وفعالية شبكة اإلمداد (: 9002)دراسة بلمقدي مصطفى و بن عاتق عمر  -
محاولة نمذجة, وهي عبارة عن ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول األساليب الكمية ودورها 

ظم بجامعة سكيكدة, حيث تناول الطرق اإلحصائية المستخدمة في في اتخاذ القرارات اإلدارية المن
ونماذج برمجة الهداف في  جينكينز في تحليل السالسل الزمنية –التنبؤ, وركزا على منهجية بوكس 

لشبكة المنتجات لملبنة ريو مبنية على التنبؤ بالمبيعات, وبرمجة , كما قدما خطة اإلمدادإدارة شبكة 
 .األهداف

واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية  بعنوان :(9000)أيسن طيار دراسة  -
دراسة ميدانية بقطب المحروقات بسكيكدة, وهي عبارة عن مقال منشور في المجلة األردنية في إدارة 

أراء وقد اعتمد الباحث في تحليله عن , 2102األعمال بمجلدها الثامن من العدد األول الصادر سنة 
عينة من اإلطارات العاملة بالقطب للوقوف على مستوى معرفتهم واستخدامهم لألساليب الكمية 
المختلفة, وأهم الصعوبات التي يواجهونها عند إقدامهم على استخدام األساليب الكمية في واقع 

  . الممارسة العملية
ي تناولت متغير الجودة من خالل عرضنا للدراسات السابقة, نالحظ أن مجمل الدارسات الت  

دارة الجودة الشاملة ركزت عن الدور الذي يمكن تحققه من اعتماد إدارة الجودة الشاملة على  وا 
المستويات المختلفة لألداء, أو مستوى محدد منه, أما تلك الدراسات التي تعلقت بشبكة اإلمداد أو 

اإلمداد في ظل استخدام األساليب األساليب الكمية, فقد ركزت عن التصور الواقعي ألداء أنشطة 
 .الكمية, كما أختص جزءا منها بأحد أنشطة اإلمداد إلدارته في ظل استخدام األساليب الكمية

وعن مجال تركيز دراستنا, فيتحدد في نطاق تقييم لواقع إدارة أنشطة اإلمداد وواقع استخدام   
ة الجودة الشاملة كخيار لتحسين األداء, األساليب الكمية في إدارتها, كما يهتم في جزء منه بإدار 

واختيار أنشطة اإلمداد كنطاق مدخلي للتطبيق بغية التدرج السليم عبر مستويات تبني إدارة الجودة 
 . الشاملة بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

  :أهداف الدراسة -6

 :هدفنا األساسي من تناول هذا الموضوع ال يخرج عن النقاط التالية

 .في مداخل تطبيق إدارة الجودة الكلية بالمؤسسات الصناعية البحث -

, ومدى استخدام األساليب الكمية بمختلف وظائف إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية واقعتقييم  -
ساهم في وت من األساليب الكمية التي تعنى بترشيد إدارة سلسلة اإلمداد إجرائيةتحقق سلسلة  إمكانية

 .في إطار تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة حيحة للعملية اإلداريةتطبيق الممارسة الص
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إبراز أهمية المستوى المعرفي للعنصر البشري وما له من أهمية بالغة في مواكبة التطورات المتعلقة  -
 .بالممارسات والنظم اإلدارية التي تنتهجها المؤسسات الصناعية سعيا منها لتحقيق التميز في األداء

 :في الدراسةنمج المستخدي الم -2

 : د علىمقصد المعالجة العلمية لموضوع الدراسة سنعت

المنهج الوصفي في الجانب النظري منها وهذا التحديد الدقيق للمفاهيم العالقة التي سيتم تداولها بين  -
 .ثنايا البحث 

ائرية ومدى فعالية لتقيم واقع الممارسة العملية بالمؤسسات الصناعية الجز  االستقصائيالمنهج  -
 .األساليب الكمية المقترحة

  :وسائل جمع المعلومات -8

 : سنعتمد في جمعنا للمعلومات على الوسائل المعروفة وأكثرها شيوعا والتي نوردها فيما يلي

المسح المكتبي للوقوف على ما تم تناوله في موضوع الدراسة وما يروج من أفكار ونظريات ونتائج -
 .ة النظرية لهلتكوين الخلفي

البحوث والدراسات السابقة التي سيكون لها الدور الكبير في تحديد مجاالت التركيز في دراستنا -
 .راجين من وراء ذلك تحقيق االستزادة في مجال اختصاصها

المقابالت الشخصية مع المختصين وذوي االهتمام المشترك لتقيح األفكار والحيلولة دون إهمال أي  -
 .الدراسة جانب موضوع

استمارة استبيان الستطالع عينة من مجتمع الدراسة بغية الوصول إلى نتائج ذات صلة بواقع  -
 .الممارسة العملية

 صعوبات الدراسة -2

لعل الصعوبة األكثر تأثيرا في هذه الدراسة تلك التي تعلقت بتوزيع استمارات االستبيان, حيث واجهتنا 
أنظر عدد االستمارات غير )اإلجابة بالتجاوب السلبي ورفض  صعوبات بأوجه عدة, منها ما تعلق

, (أنظر عدد االستمارات غير الصالحة للتحليل), وأخرى متعلقة بعدم الجدية في اإلجابة (المسترجعة
وغيرها من الصعوبات التي خلفتها طبيعة مجتمع الدراسة المبني على ضرورة حصول مفرداته على 

 .(واإليز )اإلشهاد بالمواصفات 
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 :هيكل الدراسة -10

 :ضمن محتوى الدراسة في أربعة فصول على النحو التاليسي

تضمن يثالث مباحث, تم تقسيمه إلى سيبعنوان إدارة الجودة الشاملة األسس والمفاهيم, و  الفصل األول
المبحث األول ماهية الجودة من خالل التطور التاريخي لمفهوم الجودة, تعريف الجودة وأبعادها, 

تناول المفهوم, سنخصص إلدارة الجودة الشاملة, حيث يمية الجودة وتكاليفها, أما المبحث الثاني فأه
األهمية وفوائد التطبيق, مبادئ إدارة الجودة الشاملة, متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة, أهداف 

ملة وبعض المفاهيم تم عرض مفهوم إدارة الجودة الشاسيإدارة الجودة الشاملة, وفي المبحث الثالث 
 ., المقارنة المرجعية والحيود السداسي0999اإليزو اإلدارية, التي اقتصرت على 

تناول أولها يقسم إلى ثالث مباحث وي, المفاهيم األساسية اإلمدادبعنوان إدارة  سيأتي الفصل الثاني
لوظائف األخرى, التحول اإلطار العام إلدارة اإلمداد بالوقوف على ماهية اإلمداد, عالقة اإلمداد با

أنشطة اإلمداد بالمؤسسة الصناعية, والتي  سيتعرض إلى المبحث الثاني أماإلى سلسلة اإلمداد, 
دارة الطلب, إدارة الشراء, النقل  العكسي, إدارة المخزون  واإلمدادتحتوي على خدمة العمالء وا 

بنظم اإلنتاج الحديثة كداعمة إلدارة  قفسيتعلإدارة اإلنتاج والتوزيع, أما المبحث الثالث  والمناولة,
تكنولوجيا اإلنتاج نظام تخطيط المستلزمات المادية, نظام الوقت المحدد,  فيه تناولسناإلمداد, حيث 

 .األمثل

تناول أولها ي ,قسم إلى ثالث مباحث, والذي سيبعنوان األساليب الكمية في إدارة اإلمداد الفصل الثالث
ن خالل النشأة, التعريف واألهمية, ومنهجية األساليب الكمية, وفي المبحث ماهية األساليب الكمية م

تم عرض األساليب اإلحصائية المتمثلة في نماذج التنبؤ, خرائط الرقابة اإلحصائية, وفي سيالثاني 
من خالل البرمجة الخطية, برمجة األهداف  ,مفهوم البرمجة الرياضية سننتقل إلىالمبحث الثاني 

عرض نماذج المخزون من خالل  سيحويالمبحث األخير من هذا الفصل  أمالديناميكية, والبرمجة ا
 .المفاهيم األساسية المتعلقة بالمخزون, النماذج المحددة إلدارة المخزون, والنماذج االحتمالية

بمثابة دراسة ميدانية لتفعيل استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد  سيكونالفصل الرابع 
خصص المبحث األول لتحديد يمباحث,  أربعقسم إلى سيمؤسسات الصناعية الجزائرية, حيث بال

, اختبارات الثبات وصدق االتساق الداخلي, اإلطار المنجي للدراسة من خالل بناء استمارة االستبيان
تم تحليل واقع استخدام األساليب سيوصف خصائص العينة األساسية للدراسة, وفي المبحث الثاني 

الكمية بالمؤسسات الصناعية الجزائرية وهذا عبر تقييم مدى معرفة العنصر البشري لألساليب الكمية, 
ى أهم المعوقات تقييم مدى استخدام األساليب الكمية بالمؤسسات الصناعية الجزائرية, والوقوف عل
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ث الثاني تقييم تضمن المبحيالستخدام األساليب الكمية بالمؤسسات الصناعية الجزائرية, و  المحددة
واقع إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية من خالل أنشطة اإلمداد المتمثلة في إدارة الشراء 

خص بدراسة أثر استخدام األساليب في, أما المبحث األخير  التخزين, اإلنتاج والتوزيعوالنقل, أشطة 
مستوى تبني المؤسسات الصناعية  عند فسنق, حيث في إدارة الجودة الشاملة ألنشطة اإلمدادالكمية 

تقييم أثر استخدام األساليب الكمية على مستويات تبني إدارة الجودة و الجزائرية إلدارة الجودة الشاملة, 
تقييم أثر مستويات تبني إدارة الجودة الشاملة على أداء أنشطة اإلمداد بالمؤسسات كما سيتم الشاملة, 

  .حقفي سياق ال الصناعية الجزائرية
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 الفصل األول األسس والمفاهيم إدارة الجودة الشاملة

 :تمهيد

شهدت المؤسسات االقتصادية تغيرات كبيرة في مجال االهتمامات، األنشطة والممارسات 
بها، ولعل هذا التغير المشهود يعود استجابة لمتطلبات البيئة  اإلداريةبمختلف المستويات 

احتل االهتمام بمستويات الجودة وتبني النظم  اإلطارالمعاصرة لقطاعات األعمال، وفي هذا 
لما لها من دور محوري في مساعي التميز وخلق كنتيجة حتمية   هية إليها القسم  األكبر منالمؤد

 .المزايا التنافسية

قد اقتصرت أنشطة الجودة في بداياتها األولى على الفحص والتفتيش والرقابة على الجودة ل
ولما . لجودة الشاملةفنظم إلدارة ا ،لتتحول فيما بعد إلى ما يسمى بإدارة الجودة والجودة الشاملة

كان نجاح المؤسسات االقتصادية يرتبط ارتباطا وثيقا بمستويات كفاءتها اإلنتاجية ظهر المفهوم 
والمالحظ الموسع إلدارة الجودة الشاملة الذي يرنو إلى رفع الكفاءة اإلنتاجية واستمرارية الجودة، 

ة البالغة التي أصبح يحض بها في يدرك ال محالة األهمي بهالهذا التوسع في المفهوم المتعلق 
التي ستحقق أهدافها االقتصادية من خالل تحقق مستويات عالية  مختلف المؤسسات االقتصادية

وأهدافها المالية من خالل تدنية مستويات التكاليف المرتبطة أساسا  ،على منتجتها العمالءلرضا 
ولية،تكلفة التخزين والفاقد من المخزون، تكلفة مدخالت العملية اإلنتاجية، الفاقد من المواد األب

 .اإلنتاجيةتكاليف النقل والمعيب من مخرجات العملية 
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 الفصل األول األسس والمفاهيم إدارة الجودة الشاملة

 ماهية الجودة: المبحث األول

في تلبية متطلباته واحتياجاته يجد مياال بطبيعته إلى استخدام  اإلنسانيإن المتأمل للسلوك 
ن وتطوير كل ما يتعلق به، ونالحظ منحى الخيرات المتاحة لتحقيقها، كما يسعى إلى تحسي أفضل

 .التزايد كلما ارتبطت بعوائد مادية على المستويين الفردي والمؤسسي

وما يؤرق الكثير من المؤسسات االقتصادية في الواقع المعاصر تلك المعوقات الداخلية 
استدعى إلى  ، مماالتي تقلل من مستويات قدرتها على مواجهة المنافسة واستجابة تطلعات العمالء

ظهور اإلدارات الفعالة للتعبير عن الحاجة والضرورة لتبني مدخل شامل يجمع عناصر ومقومات 
بنائها على أسس تحقق لها الترابط والتنسيق الالزم بين عناصرها ومكوناتها الذاتية بما يمكنها من 

 .ارجيةاستخدام قدرتها لمواجهة جميع المتغيرات سواء الداخلية كانت منها أو الخ

ولعل البحث عن هذا المدخل الشامل يعد السمة البارزة في تحول الفكر الحديث لنظرية   
، ووفقا للمدخل التنظيمي نجد الجودة باعتبارها مدخل فكري جديد للمؤسسات الصناعية المؤسسة

 .والخدمية على حد سواء

 التطور التاريخي لمفهوم الجودة : المطلب األول

لتحقيقها من خالل البحث عن  اإلنسانة من المفاهيم القديمة التي سعى يعتبر مفهوم الجود
أساليب وطرق تطوير كيانه االقتصادي واالجتماعي، ومحاوالته الرامية إلى تأسيس الحضارة 

وفي هذا الصدد يمكن تتبع تطور مفهوم الجودة عبر الزمن من خالل . البشرية على وجه األرض
 :المراحل التالية

في العصور الغابرة ظهرت معالم مفهوم الجودة من خالل  :ودة قبل العصر اإلسالميالج: أوال
اعتماد القدماء على اعتماد وحدات لقياس األوزان، األطوال والمعايير التجارية التي بموجبها تقوم 

ذا تدرجنا في تاريخ البشرية فنجد أن م  0011هوم الجودة متضمن  منذ حوالي فعمليات التبادل، وا 
 على الذي نص في أحد بنوده المتعلقة بالفصل في النزاعات *في قانون حمورابي 1ة قبل الميالدسن

                                                           
1
،الوراق للنشر والتوزيع، ودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك منهج كميإدارة الجمؤيد عبد الحسين الفضل ويوسف حجيم الطائي،  

 .11، ص 1002األردن، الطبعة األولى، 
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عقوبات قاسية في حق المقصرين في أداء عملهم تصل إلى حد الموت، وهو ما يستدعي  إنزال
ا والقيام بها على أكمل وجه ممكن، كما تعتبر القوانين حرص كل من أوكلت إليه مهمة على إتقانه

في بالد بابل أقدم من تحدث عن القوائم المتعلقة بتكاليف ورسوم الخدمات تي وضعها حمورابي ال
 .1المقدمة

 سماتهافقد نصت عن إجراءات وقواعد عمل محددة ظهرت  أما عن الحضارة الفرعونية 
، ففي القرن الخامس قبل من خالل األهرامات وتحنيط الموتى في مشهد يبرز االحترافية واإلتقان

من الكتب عن الحضارة المصرية القديمة بعض قواعد الممارسات  مجموعةالميالد ورد في 
  2.والخدمية في ذلك الزمن تشير إلى أن االنحراف والتجاوز للمعايير في عداد الجريمة اإلنتاجية

ونجد أيضا في الحضارات القديمة كالرومانية والصينية والعربية تواجد مدارس تقديم 
صناعات الحرفية وفق معايير وتقاليد وضعت لتمثل ضابطا لممارسة األنشطة المنتجة الخدمات وال

وفق قواعد وقوانين مدونة لتنظيم التصرف المهني والسلوك والخدمات، وكمثال جلي على طبيعة 
 .والحدائق المعلقة ببابلم الممارسات الحرفية في ذلك الوقت سور الصين العظي

في ساهمت الحضارة اإلسالمية بما تحمله من قيم ومبادئ : سالمياإلالجودة في العصر : ثانيا
إيجاد منهج لتطوير الجودة عن طريق الرقي بمستوى التفكير البشري والمعيشي لألفراد والجماعات 

تقان العمل واألهمية البالغة التي حضي بها العلم والمعرفة  .وا 

أن نصوصا متعددة في القرآن جد ن اإلسالميوللتدليل عن أصالة مفهوم الجودة في الدين 
، ورغم أنه لم ترد آية صريحة أو حديث الكريم والسنة النبوية تدعو إلى الدقة واإلتقان في العمل

الذي يعني الكمال في العمل ورد في  اإلتقانيا عن الجودة إال أن مصطلح ظصريح ينص لف
  -88 سورة النمل اآلية –(  نَّهُ خَبِريٌ بِمَا تَفْعَلُونَصُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِقوله تعالى

                                                                                                                                                                                     
م من العموريين، وهو سادس ملوك بابل وهو أول ملوك اإلمبراطورية البابلية، ورث الحكم . ق 1111-1211حمورابي حكم بابل بين عامي * 

 من ابيه سين موباليت
1 Jérôme LÉRAT-PYTLAK, Le passage d’une certification ISO 9001 à un management par la qualité 

totale; Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion. UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES , 

TOULOUSE I.2002.p15. 

 
2

الوراق للنشر  للتميز والريادة مفاهيم وأسس وتطبيقات، إدارة الجودة مدخلنزار عبد المجيد البراوي ولحسن عبد هللا باشيوة، 

 .12، ص1011والتوزيع،األردن، 
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يعبر عن الجودة في جزئيتها أو كليتها من  ومفهوم اإلتقان الذي أقرته الشريعة اإلسالمية 
 واإلحساس،  دون نقص أو تقصير اإلحكامخالل االنجاز المرتبط بعناصر النظام ودرجة 

يير المسائلة والمكافئة، وهو ما يعتبر كله في صلب روح بالمسئولية والعمل بروح الفريق وفق معا
 .وجوهر ما أقرته الجودة والجودة الشاملة

وقد جاء في اثر السيرة النبوية العطرة من األحاديث النبوية الشريفة ما يؤسس للتربية  
تقانهالنفسية الصحيحة ومبادئ الرقابة الذاتية التي تحث على تجويد العمل  ضح في ، وهذا ما يتوا 

 .( ّن اهلَل يحبُّ إذا عِمل أحُدكم عَماًل أن ُيْتِقَنهإ) قول الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم

ولعل مصطلح الجودة في اإلسالم ذو ارتباط وثيق بمفردات ومفاهيم متعددة يمكن أن  
 1:نستعرض أهمها بشيء من التوضيح والمقارنة

تقاته في القرآن الكريم مرات عديدة تارة بصيغة وردت كلمة اإلحسان ومش :الجودة واإلحسان-1
 :المصدر وأخرى بصيغة الفاعل، ولم ترد إال مرة واحدة بصيغة األمر وهذا في قوله تعالى

وَأَحْسِنُوا إِنََّ اللََّهَ يُحِبَُّ الْمُحْسِنِني–  في القرآن صيغ يأمر من خاللها  كما ورد  - 591سورة البقرة اآلية
نََّ اللََّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ إ: إلحسان وهذا في قوله تعالىسبحانه وتعالى با

وفي مواضع أخرى   - 99سورة النحل اآلية  –يَعِظُكُمْ لَعَلََّكُمْ تَذَكََّرُونَ ۚ  الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ 
لَيْسَ عَلَى : ءت صيغة اإلحسان كمعيار للمفاضلة والتحضيض كقوله تعالىجامن القرآن الكريم 

اللَّهُ تِ ثُمََّ اتََّقَواْ وََّآمَنُواْ ثُمََّ اتََّقَواْ وََّأَحْسَنُواْ وَالََّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصََّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتََّقَواْ وََّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصََّالِحَا

 – نََّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيَُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاإ: وقوله  - 99سورة املائدة اآلية  –   يُحِبَُّ الْمُحْسِنِنيَ

وَالْحَيَاةَ  لَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَا :الثانية من سورة الملكوقوله تعالى في اآلية   - 90سورة الكهف اآلية 

 لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

من شوائب  إلى تصفية العمل من كل ما قد يشوبه اإلخالصيشير : واإلخالصالجودة -2
، وقد أمر سبحانه وتعالى عباده في مواضع عدة من القرآن الكريم باإلخالص في رغبات النفس
أولهما إخالص النية هلل عز وجل والثاني أن  بمعيارينعمال، وقبول العمل يرتبط العبادات واأل

                                                           
1
 .13-11ص  مرجع سابق،نزار عبد المجيد البراوي ولحسن عبد هللا باشيوة،  
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يتقبل العمل الصائب ما  يكون صوابا، فال يتقبل العمل المخلصة نيته ما لم يكن صائبا، كما ال
  1. لم تكن نيته خالصة لوجه اهلل

تقان يشير إلى درجة بما أن مصطلح الجودة يعني إجادة العمل، فإن اإل:واإلتقانالجودة -3
، غير أن هذا األخير أخص من لإلتقانبمثابة مرادف  واإلحسانعالية من مستويات الجودة، 

حكامه، ويبقى  صل الذي األ اإلحسانحيث الداللة لكونه يتضمن حذق الشيء والمهارة في أدائه وا 
تقانه ة ومحفزة لكل عمل بصفته قيمة روحية دافع ينبثق عنه الفعل الصواب والجودة في العمل وا 

 .يحبه اهلل عز وجل ويرضاه

ثمة عالقة متداخلة بين اإلتقان واإلحسان، غير أن اإلتقان يتعلق  أنويتضح من هنا  
بالمهارات المكتسبة للفرد، أما اإلحسان فهو قوة داخلية تتربى داخل كيان الفرد وتتعلق بضميره 

 .الذي يترجمها إلى مهارات فكرية، يدوية أو فعلية

في العصر الحديث أصبح ينظر للجودة ومثيالتها من المفاهيم  :الجودة في العصر الحديث: ثالثا
على أنها أحد المفاتيح المهمة في قطاع اإلنتاج والخدمات، حيث ارتبطت بكل ما هو جيد وذو 

 -أهمها الثورة الصناعية –وقد لعب المد التاريخي بما حمله من أحداث وتغيرات .قيمة عالية
دور الفاعل في تطوير المفهوم وتوسع مجاالت التركيز واالستخدام، ولعل أبرز المحطات ال

 :الفاعلة تلك التي نوردها فيما يلي

ما ميز هذه المرحلة قيام فريدريك تايلر بدراسة الحركة  1091 – 1011 مرحلة التفتيش: -1
جويد العمل في إطار من خالل ت اإلنتاجحين كان هاجسه األساسي تجويد  0100والوقت سنة 

بتقديم السيطرة اإلحصائية على ( Schwart) ، كما قام شوارت العلمية اإلدارةما عرف بمدرسة 
 .2الجودة من خالل كتابه الشهير السيطرة على النوعية

في هذه الفترة لعب الرواد والمفكرون األمريكيون الدور األساسي، ولعل أبرزهم نجد كال من   
 Joseph) الذي لقب بأبي الجودة، وجوزيف جوران  (EDWARD Deminig) إدوارد ديمينج 

                                                           
1
 .12، ص نفس المرجع،  نزار عبد المجيد البراوي ولحسن عبد هللا باشيوة  
2
 .12-11ص  مرجع سابق،ائي، مؤيد عبد الحسين الفضل ويوسف حجيم الط 
 ويليام ادواردز ديمنغ (1001-1000( )W. Edwards Deming ) هو مهندس تصنيع أمريكي، حصل على الدكتوراه في الرياضيات

فقام بطرح نظريته المسماة بدائرة ديمنغ التي بناها على . أدرك ديمنغ أن الموظفين هم وحدهم الذين يتحكمون بالفعل في عملية اإلنتاج.يزياءوالف
 ونادى بها كوسيلة لتحسين الجودة غير أنه تم تجاهله من قبل قادة الصناعة األمريكيين وذلك في(. باشر –افحص  –نفذ  –خطط )أربعة محاور 

 .أوائل األربعينيات

https://ar.wikipedia.org/wiki/1900
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
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Juran)  اللذان أسهما بشكل كبير في استخدام األساليب اإلحصائية والتحليلية في عمليات
دورا  آنذاكبالنسبة للمنتجات السلعية والخدمية، وقد لعبت تلك األساليب  الفحص واختبار الجودة

 .1ف وتحسين جودة المنتجات والخدمات على حد سواءمهما في التطوير المستهد

 من خاللهذه المرحلة  تقييميمكن  (1091-1091: ) مرحلة الضبط اإلحصائي للجودة: -2
عشرية الخمسينيات التي تميزت بضعف واضح في مجال المنافسة بين المؤسسات اإلنتاجية 

حاضرات تدريبية هدفت إلى تحسين الداء والخدمية، وخاللها انتقل ديمنج إلى اليابان وقام بإلقاء م
بالمؤسسات اليابانية، حيث أعتمد هناك طاقم عمل متخصص في الجودة آنذاك وحينها أصبحت 

 . 2المؤسسات اليابانية رمزا للجودة الدائمة

متزايدا  اهتماماعرفت هذه الحقبة الزمنية  (1001-1091: ) مرحلة ضمان وتأكيد الجودة: -3
وما اكده كروسبي سنة  0190مت شركة مارتن مفهوم التلف الصفري سنة بالجودة، فقد قد

 3.حين نشر كتابا عن حرية الجودة 0101ثم في سنة  0101

متزايدا بالجودة، أين اعتمدت كسالح  اهتماماكما شهدت فترة الثمانينات من هذه المرحلة  
، فقد اعتمدت العديد من يوالدول اإلقليميللتنافس بين مؤسسات القطاع على الصعيد المحلي، 

قام  0191المؤسسات االقتصادية الصناعية منها والخدمية أقساما متخصصة للجودة، وفي سنة 
العالمية  المؤسسةديمينج بنشر كتاب عنوانه الجودة اإلنتاجية والموقع التنافسي، كما ظهرت 

واصفات السلعية مستخدمة المعايير القياسية للم 0190سنة  ISO9000للمواصفات القياسية 
 4والخدمية على المستوى الدولي

تميزت هذه المرحلة بتطورات  (يومنا هذا  – 1001) مرحلة إدارة الجودة الشاملة : -9
ملحوظة طفت على سطحها آثار ظاهرة العولمة كالتجارة الحرة وثورة االتصاالت والمعلومات 

افسيا يجب أن تتصاعد أهميته ن كلها متغيرات جعلت من النوعية سالحا تن... واالنترنيت 
نشد االستقرار باألسواق والمحافظة على الحصص  إلىالجهود الرامية  إطاروالتركيز عليه في 

النوعية إلى مختلف آفاق التطورات الملحوظة،  اعتمادالتنافسية، وقد امتد  المزاياالسوقية وخلق 
                                                           

 يعرف بأنه أحد رواد القرن العشرين في اإلدارة ، فهو أحد أبرز المروجين لنظام إدارة الجودة(1001 - 1002من ) جوزيف موسى جوران .

فضلت الشركة التي يعمل بها االعتماد على النظام األمريكية و بعد أن  جامعة مينيسوتامن جامعة  هندسة كهربائيةشهادة بكالوريوس بتخصص 

 .1032وذ لك في  اليابانانتقل إلى  إدارة الجودةاإلحصائي في اإلدارة و رفضت نظام 
1
 .10، ص1002دار المسيرة للطباعة والنشر، األردن، الطبعة الثانية،  إدارة الجودة وخدمة العمالء،خضير كاظم حمود،  
2
 .21ص  مرجع سابق،نزار عبد المجيد البراوي ولحسن عبد هللا باشيوة،  
3
 .11ص  مرجع سابق،مؤيد عبد الحسين الفضل ويوسف حجيم الطائي،  
4
 .11ص  المرجع السابق،خضير كاظم حمود،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 ، ومن مظاهر هذا االهتمام نجد انولقيت إدارة الجودة الشاملة الدور الفعال في هذا المجال
، وامتد 0111مدخل إدارة الجودة الشاملة أصبح يدرس بشكل واسع في الجامعات األمريكية سنة 

انتشار مفهوم إدارة الجودة الشاملة الواسع في الدول المتقدمة صناعيا وبعض الدول النامية لما 
، كما 1111هذا المجال منذ سنة لقاه من رواج واهتمام من قبل الدارسين والمتخصصين في 

تميزت هذه المرحلة في أواخرها باالهتمام بأساليب التنبؤ باحتياجات الزبون التي أصبحت الهدف 
 .النهائي الذي تسعى المؤسسات تحقيقه وهو ما سمي بالقيمة الشاملة للزبون

 :اليويمكن توضيح هذا التسلسل التاريخي لتطور مفهوم الجودة من خالل الشكل الت 

 مراحل التطور التاريخي للجودة(: 11-1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10ص  مرجع سابق،مؤيد عبد الحسين الفضل ويوسف حجيم الطائي،  :المصدر

واستنادا إلى الشكل أعاله، يمكن استنتاج أن كل مرحلة من المراحل المحددة لتطور مفهوم 
االهتمامات واالتجاهات التي نبرزها  الجودة ارتبط بشكل أو بآخر بالمؤسسة من خالل عدد من

 :في الجدول أدناه

 

القيمة 

الشاملة 

إدارة  للزبون

الجودة 

 الشاملة

ضمان 

 الجودة

الفحص 

 والتفتيش

الضبط 

اإلحصائي 

 للجودة

 التحسين                          اإلدارة            الرقابة                              التنبؤ 

 الحاجات

 الخدمات

 العمليات

 المنتجات
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 المرتبطة بمراحل تطور مفهوم الجودة واالتجاهاتاالهتمامات ( 1-11: )الجدول

 المراحل

 االهتمامات
 التفتيش

رؤية الجودة 
 استراتيجيا

 ضمان الجودة
إدارة الجودة 
 استراتيجيا

 إدارة الجودة اء الجودةبن السيطرة على الجودة التفتيش االتجاه والمدخل

 انتظام السلع التركيز واالهتمام
انتظام السلع مع 
 التقليل من الفحص

الدخول في عمليات 
من حيث  اإلنتاج

  التسويقالتصميم، 
ومساهمة جميع 

الوظائف خاصة ما 
تعلق بوقاية النوعية 

 من الفشل

السوق وحاجات 
 الزبون

بداية المنشآت 
 التجارية

الكشف عن 
 األخطاء

 التنسيق الرقابة
األثر االستراتيجي 

 لكل فرد

 حل المشاكل حل المشاكل النظرة للجودة
حل المشاكل والدخول 

 اإلنتاجفي تفاصيل 
تحقيق فرص 

 تنافسية

من المسؤول عن 
 النوعية

 قسم التفتيش
 اإلنتاجأقسام 

 والهندسة
 األقسامجميع 

 بمشاركة اإلدارة العليا

جميع أفراد المؤسسة 
ة اإلدارة مع ممارس

 العليا للقيادة الفعالة

 البرامج واألنظمة اإلحصائيةاألدوات  المقاييس األدوات المستخدمة

التخطيط 
ووضع  االستراتيجي

األهداف وتكييف 
 التنظيم

 دور خبراء النوعية
الفحص الفرز 
 والتصنيف

تحديد االنحرافات 
وتطبيق األدوات 

 اإلحصائية

تصميم برامج الجودة 
ة قياس تخطيط الجود
 الجودة

وضع أهداف 
التدريب والتعليم 
والتشاور بين 

األقسام بخصوص 
 برامج التدريب

 ..11ص  مرجع سابق،مؤيد عبد الحسين الفضل ويوسف حجيم الطائي،  :المصدر
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 تعريف الجودة وأبعادها: المطلب الثاني

 تعريف الجودة: أوال

ومالحظتنا التساع وشمولية الجودة من خالل استعراضنا للتطور التاريخي لمفهوم الجودة، 
بل ذلك اختالف لوجهات النظر التي عرفت الجودة، ولعل اتدريجيا عبر مراحل تطورها، فقد ق

 : أبرز هذه االتجاهات ما نورده فيما يلي

 1:فعن أهم رواد الجودة نجد أن مفهوم الجودة يمكن أن ينظر إليه من خالل

 (Edward Deming)   المالئمة للغرض -
 ( Joseph Juran)   مالئمة لالستخدامال -
 (Feigenbaum  (رضا المستهلك عند أقل تكلفة  -
  Filip Crosby))المطابقة مع المتطلبات  -
للمجتمع بعد تسليمه  المنتجمقدار الخسارة التي يمكن تفاديها التي قد يسببها  -

(Taguchi) 
 (Evans) فوق عليها تلبية توقعات الزبائن أو ما يت -
 (Hill)وتحقيق توقعاتهم وتجاوزها باالتجاه األفضل  ى تلبية متطلبات الزبائنالمقدرة عل -

فمن خالل التعاريف الواردة ألبرز رواد الجودة يمكن أن نحدد زاوية النظر التي تبنتها كل فلسفة 
 :فكرية، حيث نجد مجاالت التركيز التالية

 المطابقة  لالستخدام -
 المطابقة مع المتطلبات -
 درجات التفضيل -
 التركيز على الزبون -

فبالعودة إلى ارتكاز مفهوم الجودة على مطابقة االستخدام نجد األهمية التي يحض بها التصميم 
عند قيامهم من حيث المتطلبات األساسية  للعمل بما يضمن تحقيق األمان للعاملين  واإلنتاجية

ديد الموصفات الالزمة للسلع بإنجاز األعمال الموكلة إليهم، باإلضافة إلى مشاركة الزبائن في تح
                                                           

1 Alain courtois, Chantal martain, et autres , gestion de production , 3éme édition, 2éme
 tirage, édition d'organisation, 

paris, 2002, p 319 
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والخدمات المقدمة بما يحقق موائمة السلع في تلبية الحاجات دون إغفال أهمية مالئمة السعر 
 .التي تدخل في تركيبته واألجزاءومعد التسليم وسهولة صيانة المنتج 

 مثابةخل التفضيل، تعد الجودة مرادفا للرفاهية والتميز، حيث يعتبر منتج الجودة بدوفقا لم 
  .في قمة تقييم الزبون مقارنة بمثله من المنتجات لهذا تعتبر سيارة مرسيدس مثال سيارة الجودة

أما عن مطابقة المتطلبات فيعني بالضرورة إشباع رغبة الزبون، سواء تم التعبير عن هذه  
عليها من الرغبة في عقد الشراء، أو حددت بموجب المواصفات المعلنة سلفا، أو األخرى المتعارف 

طرف الزبائن، وفي إطار نظم الجودة بالمؤسسات تتحدد المتطلبات من خالل وثائق، فإذا تضمن 
 .العقد بين المورد والزبون مطابقة نظام الجودة، فإن متطلبات النظام تصبح متطلبات الزبون

تلف وبفضل التطورات التي عرفتها نظم اإلنتاج في الوقت الراهن واكتساح التكنولوجيا مخ 
قطاعات اإلنتاج، انعكس ذلك بشكل مباشر على سلوك المستهلكين وأذواقهم، مما جعل مفهوم 

 .الجودة يشمل مجموع الخصائص التي تلبي الحاجات الظاهرية والضمنية للزبائن

وتشير المتطلبات الظاهرية كل ما يمكن أن يالحظه الزبون في السلع والخدمات المقدمة  
الضمنية فتشمل تلك المنافع المحققة للزبون الناتجة عن استخدامه للسلعة  له، أما عن المتطلبات

 .أو الخدمة

فقد انفردت في تركيزها على نتائج الفشل  (Taguchi)أما وجهة نظر المهندس الياباني  
جودة المنتج، سواء على مستوى الزبون من خالل عدم تلبية متطلباته وتوقعاته،  الذي برجع إلى ال

 ...ستوى المجتمع من خالل اآلثار الجانبية السلبية كالتلوث والضجيج أو على م

تمثل مجموعة من "العالمية للمعايرة على أنها  المؤسسةوعرفت الجودة من طرف 
الخصائص المتعلقة بالمنتج أو النظام، أو العملية اإلنتاجية التي تلبي رغبات العمالء أو األطراف 

 1"األخرى ذات الصلة

د الوطني األمريكي للمقاييس والجمعية األمريكية لمراقبة الجودة فقد عرفا الجودة أما المعه
 "مجموعة من الصفات للسلع والخدمات القادرة على تلبية احتياجات محددة"على أنها 

                                                           
1
 Les projets de Normes ISO 9000 : version 2000, recueil normes, édition AFNOR, Paris, 2000, P 10. 
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من خالل  Movgan, Evans, Heizer, Bounsكما عرفت الجودة من وجهة نظر 
 :ه كما هو موضح في الجدول التاليأربعة أصناف تبعا لألساس الذي تستند علي

 الجودة وفق بعض المداخل تعريف(: 12-1)الجدول 

 عيوب المدخل تعريف الجودة وفق المدخل المدخل
التعريف على 

 أساس المنتج
تلك المواصفات والخصائص التي يمكن قياسها، 

بمكن وفق هذا التعريف  خبثوتحديد كميتها، 
مكانتحديد الصفات مثل المتانة  التحمل  يةوا 

مكانية الحمل ومدى اعتمادية المنتج في  وا 
 االستخدام

يمتاز هذا التعريف بأنه محدد في الحاالت التي 
تعتمد فيها الجودة على التفضيل الشخصي، كما 
يمكن أن تكون معايير الجودة المقاسة مظللة في 

 نتائجها 

التعريف على 
أساس 

المستخدم 
 النهائي

الت المستخدم التي أمر فردي يعتمد على تفضي
يطلبها في السلعة أو الخدمة إذ أن المنتجات التي 
تقوم بإشباع هذه التفضيالت تعد المنتجات األعلى 

 جودة

تعتبر تفضيالت الزبون متعددة من الصعب أن 
تجتمع كلها في منتج واحد حتى يكون له قبول 
عام، وعليه وفق هذا المدخل يمكن أن يحدث عدم 

 ورضا المستهلك تطابق بين الجودة
التعريف على 
 أساس التصنيع

التوافق مع المواصفات والمتطلبات، إذ أن 
المواصفات تكون متعلقة بالممارسات التصنيعية 
والتشغيلية والهندسية،  ويتم تحديد المواصفات من 

 خالل التصميم

عادة ما يتساوى إدراك الزبون للجودة مع التوافق 
 .وجها داخليامع المواصفات ومن هنا يكون م

كما تعتمد عملية التصميم والتصنيع على التعامل 
مع تخفيض التكلفة على أنه هدف يتم التوصل 
إليه بطريقة محددة من خالل تحسين عملية 
التصميم والتصنيع حتى تتساوى هذه التكاليف 

 اإلضافية مع التكاليف الناتجة عن رداءة الجودة
 التعريف على

 القيمةس أسا 
متياز بالسعر المقبول والسيطرة على درجة اال

المتغيرات بالكلفة المناسبة للمنتج، حيث يعتمد قرار 
 الشراء للزبون على الجودة والقيمة األفضل

المنتج األعلى جودة ال يعني بالضرورة األفضل 
، ولقب األفضل قيمة يصف المنتج األحسن قيمة
 شراءا

 ...31-32ص  مرجع سابق،الطائي، مؤيد عبد الحسين الفضل ويوسف حجيم  :المصدر

من خالل عرضنا لجملة من التعريفات المتعلقة بالجودة يمكننا أن نخلص إلى التعريف 
التالي للجودة، فهي تمثل مجموعة من الخصائص، الصفات والمتطلبات المرتبطة بالمنتج، 

 ير والناجمة عن تفاعل أهداف كل من المنتج والمستهلك بما يلبي حاجات هذا األخ



 

 
 

 
11 

 الفصل األول األسس والمفاهيم إدارة الجودة الشاملة

المختلفة للجودة، يمكن أن نرجع التباين في  للتعريفاتبناءا على سردنا  :مداخل الجودة: ثانيا
وجهات النظر المحيطة بمفهوم الجودة إلى اختالف المداخل الفكرية للجودة، والتي يمكن أن 

 : 1نعددها فيما يلي

ادف للرفاهية تعني الجودة لمعظم الناس التفضيل، فهي بمثابة المر  :مدخل التفضيل -1
وبالتالي فهي متاحة للقادرين على الدفع، ألن ارتباطها بالتفضيل يوحي بمقاربة يقوم بها 

 .الزبون بين ما يستعد أن يضحي به من نقود لقاء منفعة معينة تسد حاجته ورغبته
وفق هذا المدخل، تعد الجودة ذات أهمية كبيرة خاصة في  :مدخل المطابقة لالستعمال  -2

نتاجميم مرحلتي تص المنتج، وكذا من حيث المتطلبات الضرورية للعمل بما يحقق األمان  وا 
، أو مشاركة الزبون في وضع متطلبات جودة السلع للعاملين عند إنجازهم ألعمالهم

والخدمات التي يتحصل عليها بهدف تحقيق الموائمة بين استعمال المنتج وما يقصده 
وموعد تسليمه، وسهولة صيانته والحصول على  الزبون، وبهذا الصدد يكون سعر المنتج

األجزاء المكونة له بمثابة المتغيرات المؤثرة في قرار اختيار منتج محدد لمؤسسة معينة 
 .بذاتها

تتحقق الجودة استنادا على هذا المدخل إذا تمكن المنتج من  :مدخل المطابقة مع المتطلبات -3
اءا كانت هذه المتطلبات محددة في عقد المتطلبات المحددة من طرف الزبائن، سو  إشباع

المتطلبات في إطار نظام فإن  لإلشارةالشراء، أو معلنة ومحددة بموجب القانون أو غيره، 
الجودة بالمؤسسات تتحدد بالوثائق، فإذا تضمن العقد بين المجهز والزبون مطابقة وثائق 

 .نظام الجودة تصبح متطلبات النظام بمثابة متطلبات الزبون
والتطور التكنولوجي  اإلنتاج،بفضل التطورات التي شهدتها نظم  :خل التركيز على الزبونمد -9

الذي مس مختلف جوانب الحياة، انعكس ذلك بشكل جلي على أذواق المستهلكين، ليتحول 
تعريف الجودة ليضم الخصائص الشمولية للسلع والخدمات التي تؤثر في تلبية حاجات 

 .باطنيةالزبون الظاهرية منها وال
بالمتطلبات الظاهرية التي يرغب الزبون في  ويرتكز هذا المدخل على ضرورة االهتمام

 تحقيقها، من خالل رؤيتها ومالحظتها بادية على السلع والخدمات، فضال عن لمسه للمنافع
المحققة من استخدامها بما يلبي حاجاته الضمنية، وقد أعتمد تعريف هذا المدخل من طرف 

 .Iso 9000/2008دولية للتقييس بموجب المواصفة ال المؤسسة
                                                           

1
-11، ص 1010إثراء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األولى،  إدارة الجودة الشاملة مدخل استراتيجي تطبيقي،محمد عبد الوهاب العزاوي،  

11. 
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التي ترتبط ارتباطا وثيقا  دد السمات والخصائص للسلع والخدماتتتع: أبعاد الجودة: ثالثا
الحاجات، لذا اختلفت وجهات  إشباعبمستويات الجودة، ويمكن من خاللها تحديد مقدرتها في 

فس الوقت حد سواء، إال أنهم يجمعون في نفي تعديد أبعاد جودة السلع أو الخدمات على  النظر
 1:على أبعاد عددها محفوظ أحمد جودة في

يشير هذا البعد إلى الخصائص األساسية المرتبطة بالمنتج، ويتضمن الكيفية التي يتم : األداء  -0
 .بها أداء الوظيفة ومعالمها

ص الرئيسية، وهي بالخصائص الثانوية المكملة للخصائيرتبط هذا البعد (: المظهر) الهيئة   -1
بدورها تضيف قيمة لجودة المنتج ومثال ذلك إضافة السيطرة للتحكم عن بعد في جهاز 

 .0191باعتماد إنارة مكان تشغيل السيارة سنة  TOYOTAالتلفاز، وكذا قيام شركة 
وتشير المطابقة مدى تطابق المنتج مع مواصفات التصميم المطلوبة بموجب العقد : المطابقة -1

 .دة من طرف الزبون، أو األخرى المتعارف عليها من طرف مستخدمي المنتجأو المحد
من خالل قابليته  ،تشير المعولية إلى اتساق المنتج وثباته في األداء(: االعتمادية ) المعولية   -1

حيث  ألداء العمل المطلوب تحت ظروف تشغيلية طبيعية محددة خالل فترة زمنية محددة،
عتمادية على المنتج والثقة في أدائه أثناء االستخدام، كما يعبر عن يتوجب توفر درجة من اال

أو حاجته لإلصالح، أو فشله في  المعولية بمتوسط الوقت الذي يتعطل فيه المنتج عن العمل،
أو تعدد حاالت الفشل في القيام حيث كلما ارتفع متوسط وقت العطل  القيام بوظيفته،

انخفضت درجة االعتمادية لوحدة أو الوحدات من المنتج بالوظيفة، أو تعدد مرات اإلصالح ل
 .على المنتج المستخدم والعكس صحيح

ويقاس هذا البعد بالعمر االقتصادي للمنتج، حيث يرتبط كل منتج بحد (: المتانة) الصالحية  -5
 .معين من السنوات المتوقعة الستخدامه

ن خالل االهتمام بالشكاوي وحل وذلك م: (سهولة الصيانة واإلصالح) تقديم الخدمة إمكانية -9
المشكالت خاصة تلك التي ترتبط باالستخدام، من خالل التدخل بالتصليح المتسم بالسرعة 

 .والكفاءة 
وترتبط بالمظهر الخارجي للمنتج والشعور واالنطباع الذي يتركه لدى المستهلك من : الجمالية  -0

 ...خالل حواسه كالذوق اللون والرائحة 

                                                           
1
 .11-10، ص 1011دار وائل، عمان، الطبعة السادسة،  الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات،إدارة محفوظ أحمد جودة،  
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وهي التفاعل الحاصل بين البائع والمشتري قبل العقد وبعد : (الجودة المدركة )  االستجابة  -9
 .البيع

السمعة ترتبط السمعة بالخبرة والمعلومات السابقة عن المنتج، حيث تتولد فكرة أولية للزبون   -1
 .عن المنتج قبل إقدامه عن قرار الشراء

 1:أما عن جودة الخدمة فتتمثل أهم أبعادها فيما يلي

 وهي الفترة الزمنية التي ينتظر فيها المستهلك للحصول على الخدمة: قتالو   -0
 .تسليم الخدمة في الوقت المحدد المطلوب من طرف الزبون: دقة التسليم -1
 .وتعني انجاز الخدمة بشكل كامل بجميع جوانبها: التمام -1
 .وهو تقديم الخدمة بشكل نمطي لصالح كل الزائن على حد سواء دون تمييز: التناسق -1
 .سهولة الحصول على الخدمة: سهولة المنال -5
 وهي انجاز الخدمة بالشكل الصحيح منذ أول لحظة أو أول مرة: الدقة  -9
وهي امتالك مقدم الخدمة جميع المعارف والمهارات الالزمة لإلمداد بالخدمة : الكفاءة  -0

 .المطلوبة
 .ويقصد به التحرر من الخطر أو المخاطر أو الشك: األمن -9

ا تقدم، يمكن أن نورد مقارنة بسيطة بين أبعاد جودة السلع والخدمات كما هو ومن خالل م
 :موضح في الجدول أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .31-30، ص 1011دار أسامة، عمان، الطبعة األولى،  ،(، االقتصاداإلحصاء، اإلدارة)معايير الجودة الشاملة مصطفى كمال السيد طايل،  
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 المقارنة بين أبعاد جودة السلعة والخدمة(: 13-1)الجدول 

 أبعاد جودة الخدمة أبعاد جودة السلعة
األداء أو االنجاز هو مقياس لمسات عمل المتوج  -0

األداء على وفق إلمكان قياس األساسية ما دام با
ن سمات أداء اإلنتاج عادة أسس كمية محددة فإ

 .ما تقارن و ترتب مع تلك التي يقدمها المنافسون
الخصائص كلما زادت وتنوعت نماذج المنتج  -1

فإن الجودة المحددة لزبائنها  المؤسسةالتي تقدمها 
 .من المستهلكين ستزيد

الية فشل المعولية ترتبط معولية المنتج باحتم -1
المتوج ضمن وقت محدد وعادة ما تقاس المعولية 

 .بمعدل الوقت بين العطالت
المطابقة أي أن يتطابق المتوج مع المواصفات  -1

 .القياسية
 المتانة المرتبطة بدورة الحياة المتوقعة للمنتج -5
المتعلقة بمدى استعداد المنتج  القابلية للخدمة -9

 كفايتهالتقبل الصيانة واإلصالح ومدى سرعتها و 
 الجمالية حيث ينبغي أن يكون المنتج جذابا -0
 الجودة المدركة التقسيم غير المباشر للجودة -9

 األداء أو االنجاز اعتماديةالمعولية   -0
 االستجابة الرغبة واالستعداد لتقديم الخدمة -1
الكفاءة في توظيف المهارات والمعرفة ألداء  -1

 انجاز الخدمة
الوصول إمكانية الوصول وسهولة   -1

 تصالاال
 التعامل هل يرحب مقدم الخدمة بكل زبون  -5
بالغاالتصال لتعليم  -9 الزبائن بلغة  وا 

 إليهم واإلصغاءيفهمونها 
مكانية االعتقاد  -0  االئتمان الثقة وا 
األمان التحرر من الخطر أو المخاطر أو  -9

 الشك
الفهم بذل الجهود لفهم حاجات الزبائن   -1

 وتعلم االحتياجات الخاصة
أو اإلظهار المادي الملموسية الوجود  -01

 للخدمة

، ص 1101دار المناهج، عمان، الجزء األول، .  إدارة الجودة الشاملة الفلسفة ومداخل العمل، سلمان زيدان، : المصدر
010. 

 وتكاليفهاالجودة  أهمية: المطلب الثالث

إال أنهم رغم االختالف الذي لمسناه بين الباحثين في تحديد مفهوم الجودة  :أهمية الجودة: أوال
يا التنافسية السوقية، فقد أضحت ايجمعون عن أهميتها ودورها الكبير والفعال في تحقيق المز 

المؤسسات االقتصادية المعاصرة في ظل المتغيرات البيئية المحلية منها والدولية عاجزة عن 
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الواسع  ابمفهومهواضحة، دقيقة وفعالة في مجال الجودة  إستراتيجيةتحقيق البقاء ما لم تتبنى 
 .1الذي يشمل جودة المنتجات ونظم اإلدارة

 :2العناصر التاليةأهمية الجودة من خالل  إظهارويمكن  
تستمد شهرة المؤسسة من مستوى الجودة الذي تنتج به منتجاتها، فإذا ما : شهرة الشركة -1

تمتع منتجها بمستوى عال للجودة فإن ذلك يمنحها السمعة الحسنة، ويمكن منتجها من 
كتساح األسواق، كما يؤثر سلبا عدم اهتمام إدارة المؤسسة بمستوى جودة المنتجات ا

 .المقدمة باإلساءة إلى سمعتها، وربما أدى ذلك إلى فقدان شريحة كبيرة من زبائنها
إن المؤسسات التي تقوم بتصميم منتجات معينة : المسؤولية القانونية عن المنتج -2

نتاجها وعليه البد من ، يحصل نتيجة استخدام المنتج أذىن كل تكون مسؤولية قانونا ع، وا 
و األخطاء قدر اإلمكان لتتجنب المسائلة ، وتوازن منتجات خالية من العيوب، أن تنتج

 .القانونية المترتبة على ذلك
من أجل أن تكون المؤسسات المنتجة في وضع تنافسي على المستوى  :التطبيقات الدولية -3

فالمنتج يجب أن يتوقف و ينسجم مع ، مام بمستوى الجودةفإن عليها االهت، الدولي
 المؤسسةيتطلب ذلك من  ISO9000حتى الحصول على شهادة ، المتطلبات العلمية

ان حصول ، بالمواصفات المحددة و المتفق عليها دوليا في مجال الجودة كما االلتزام
واها بل يجب أن المؤسسات على هذه الشهادة ال يعني تتوقف المؤسسة عن تطوير مست

 .إنتاجهاتعمل على التحسس المستمر لجودة 
يعتبر تحقيق الجودة الجيدة والتحسين المستمر لها يؤدي  : التكاليف والحصة السوقية  -9

إلى جذب عدد أكبر من الزبائن، وهو ما يعني بالضرورة زيادة الحصة السوقية، مما يؤدي 
وهو ما ينتج عنه زيادة ربحية المؤسسة  إلى انخفاض نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف،

 :كما هو موضح في الشكل التالي
 أثر تحسين الجودة على األرباح(: 12-1)الشكل 

 
 
 
 

                                                           
1
 .11، عمان، الطبعة األولى، ، ص دار الراية ،0999الجودة الشاملة أيزو  لعلى بوكميش،   
2
دار اليازوري، عمان،  نظم إدارة الجودة في المنظمات االنتاجية والخدمية،يوسف حجيم الطائي ومحمد عاصي العجيلي وليث علي الحكيم،   

 .22-21، ص 1000

 ةتحسين الجود

 تخفيض التكاليف 
 زيادة االنتاجية

تخفيض تكاليف العمل المعاد وفضالت 
 االنتاج

 تخفيض تكاليف الضمان

 زيادة الحصة السوقية
 تحسين سمعة المؤسسة

 زيادة حجم المبيعات

 تخفيض مستويات األسعار
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من من خالل الشكل أعاله، نجد أن الجهود الرامية إلى تحسين مستويات جودة المنتجات تؤدي 
 :إلىجهة 

 مما  اإلنتاجحكم العمال في تقنيات وهذا من خالل ت: تخفيض تكاليف العمل المعاد
اإلنتاج، وهو ما يؤدي إلى تحقيق وفرات المواد األولية يجعلهم يقللون من أخطاء 

 .والوقت المستهلك في سبيل اإلنتاج المعيب
  زيادة اإلنتاجية الناجمة عن استغالل وفرات الوقت المرتبط باإلنتاج المعيب. 
  معولية المنتجاتتخفيض تكاليف الضمان وهو نتيجة لرفع. 
 والتي ترتبط أساسا بعدة أوجه من أهمها: انخفاض التكاليف: 
 

  انخفاض نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة بما أن تكلفة الفضالت والوحدات
 .المعيبة تحمل على اإلنتاج السليم الذي ارتبطت به

 انخفاض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة نتيجة زيادة اإلنتاجية. 
 فاض تكاليف ما بعد البيع نتيجة لزيادة معولية المنتجاتانخ. 

 :ومن جهة أخرى نجد أن مرامي تحسين جودة المنتجات لها أثر مباشر على

 تحسين سمعة المؤسسة لدى الزبائن 
 زيادة الحصة السوقية نتيجة للسمعة الجيدة التي باتت تحض بها منتجات المؤسسة. 
  الحصة السوقيةزيادة حجم المبيعات نتيجة لزيادة. 

 .01ص.  ،مرجع سابق ، حجيم الطائي ومحمد عاصي العجيلي وليث علي الحكيم يوسف: المصدر
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 :وعلى ضوء هذه الوضعية يمكن إلدارة المؤسسة زيادة أرباحها من خالل 

  االستفادة من توسع الهامش الربح الوحدوي المرتبط بالكميات المباعة الناتج
 .لإلنتاجعن تراجع التكلفة الوحدوية 

  المحافظة على هامش الربح الوحدوي األول وزيادة الربح اإلجمالي من خالل
لوحدات اإلضافية المباعة الناتجة عن توسع الحصة السوقية وزيادة حجم ا

 .المبيعات
  اعتماد مزيج من السياستين السابقتين بما يحقق زيادة في الربح اإلجمالي

 .للمؤسسة

كما يمكن إبراز أهمية الجودة من خالل اآلثار السلبية التي تنتجها المستويات الرديئة للجودة وهذا 
 :1وانب التاليةمن خالل الج

تودي مستويات الجودة الرديئة للمنتجات والخدمات إلى خسارة المؤسسة وفقدانها : فقدان العمل – أ
القدرة على االستمرار، فهي تؤدي إلى اإلساءة بسمعة المؤسسة وتشويه صورتها لدى الزبون، مما 

 .يدفع بها إلى اإلغالقينتج عنه تراجع الحصة السوقية لصالح مؤسسات القطاع تدريجيا إلى أن 

يوجد جانب مهم يختص بالمسؤولية المالية للمؤسسة عن  :المسؤولية عن األخطاء المحتملة -ب
أي خطأ يحدث نتيجة الحوادث الناجمة عن استخدام منتجاتها الرديئة، سواء كانت هذه الحوادث 

 .ناتجة عن رداءة التصميم أو الصنع

الجودة ارتباطا عضويا باإلنتاجية، حيث أن المحافظة على  ترتبط مستويات :تراجع اإلنتاجية -ج
الجودة وصيانتها يؤديان إلى تأثير إيجابي في اإلنتاجية، وبالمقابل فإن مستوى الجودة الرديء يؤثر 

المواد األولية، ) سلبا في اإلنتاجية، وهذا من خالل ما ينتج عنه من استخدام غير كفء للموارد 
 .(ل، النقدية ساعات عمل اليد العام

تؤدي الجودة الرديئة إلى زيادة أصناف معينة من التكاليف التي تتحملها  :تزايد التكاليف -د
عادة الصنع،  المؤسسة، خاصة منها تلك التكاليف المرتبطة بالوحدات المعيبة، وتكاليف الفحص وا 

                                                           
1
 ..57-57ص .  مرجع سابق، يوسف حجيم الطائي ومحمد عاصي العجيلي وليث علي الحكيم،  
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مبدأ الجودة باتجاه المؤسسات اإلنتاجية إلى اعتماد ( taguchi)تاكوشي  يناديوعلى هذا األساس 
الهدف، الذي يمثل القيمة التي تحدد مستوى جودة المنتج، حيث كلما ابتعدت الخصائص المحققة 
عن قيمة الهدف زادت التكاليف غير المرغوب فيها نتيجة البتعاد المنتج عن المتطلبات األساسية 

 .للمستهلك

خمسينيات، وكان الخبير األمريكي ظهر مفهوم كلف الجودة في عشرية ال :تكاليف الجودة: ثانيا
Figenbaum  وأشار إلى أنها كلف إيجاد 0159أول من استخدم مصطلح كلف الجودة سنة ،

الجودة وتحديدها والسيطرة عليها، والتقييم والتغذية العكسية لمطابقة الجودة واالعتمادية ومتطلبات 
 .سة وخارجها لدى الزبوناألمان، فضال عن كلف الفشل في تحقيق المتطلبات داخل المؤس

 :ويمكن تصنيف كلف الجودة إلى األنواع التالية منها 

لغرض السيطرة على  وهي تلك التي تنفق في سبيل الجهود المبذولة :التكاليف الوقائية -1
الجودة والتحسين المستمر، ومصاريف مراجعة مواصفات السلع الجديدة في السوق، 

من البداية، ومنع حدوث األخطاء وتأثيرها على  والغرض منها هو تحقيق العمل الصحيح
عملية اإلنتاج، وتتضمن الكلف الوقائية كل ما يتعلق بتخطيط جودة المنتج وتصميمه، 
وتدريب العاملين، والمعلومات المتحصل عليها من خالل دراسات السوق في إطار تطوير 

 .المنتجات
ة معرفة ما إذا كانت منتجات المؤسسة وهي تلك التكاليف المرتبطة بمحاول :تكاليف التقييم -2

مطابقة للمواصفات المحددة لها أن تكون، وللقيام بذلك يتوجب على إدارة المؤسسة تجهيز 
مختبرات وتوظيف عاملين للقيام بعمليات الفحص واالختبار، وهو ما يرتبط بتحمل تكاليف 

 .ص والتفتيشتتمثل في كلف تلك المعدات واألجهزة المعدة للفحص، وتكاليف الفح
والتخلص منها،  اإلنتاجوهي تلك التكاليف المرتبطة بفضالت  :تكاليف الفشل الداخلي -3

ومهمالت المنتجات وتكلفة صيانة المنتجات المعيبة القابلة لالسترجاع، والتكاليف األخرى 
 .اإلنتاجالمرتبطة بحاالت تعطل معدات 

عن شحن المنتجات ذات الجودة وهي تلك التكاليف المترتبة  :تكاليف الفشل الخارجي -9
، وتعتبر هذه التكاليف مما يصعب تحديدها بما أنها ترتبط بالمؤسسة والزبون في الرديئة

ومن أوجه تكاليف . نفس الوقت،عكس تكاليف الفشل الداخلي التي ترتبط بالمؤسسة فقط
 :الفشل الخارجي نجد
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 .تكاليف شكاوى الزبائن -
 .تكاليف إعادة المنتج -
 .سائلة القانونية عن المنتج الرديءتكاليف الم -
 .تكاليف تراجع المبيعات المستقبلية للمؤسسة الناتجة عن اهتزاز سمعتها لدى المستهلك -

  إدارة الجودة الشاملة: المبحث الثاني

بين مختلف المنظمات، أصبح من الضروري  إدارة الجودة الشاملة استخدامفي ظل شيوع  
ومقومات تطبيقها في مختلف المؤسسات باختالف  رتبطة بها،البحث عن توحيد المفاهيم  الم

ولعل فلسفة إدارة الجودة الشاملة من المداخل الفكرية الحديثة في اإلدارة  أنشطتها وأغراضها،
ستأخذ منهجا أو نظاما إداريا يقوم من أجل إحداث التغييرات االيجابية الالزمة في إطار مساعي 

لكلي للمؤسسة، والهدف األسمى المنتظر من هذا كله هو تقديم التحسين المستمر في األداء ا
، وقد تبلورت األهمية العملية إلدارة الجودة الشاملة من خالل أنشطة منتجات ذات جودة عالية

 .كمنظمات حماية المستهلكين والمنظمة الدولية للمواصفات الهيئات غير الحكومية

 وفوائد التطبيق األهميةهوم، إدارة الجودة الشاملة، المف: المطلب األول

نشأت إدارة الجودة الشاملة مع االبتكار الياباني المعروف بحلقات الجودة، ليتحول مفهوم   
إدارة الجودة الشاملة بعد أن عرف انتشارا واسعا من المفاهيم التي تدعو إلى التطوير المستمر 

بحث عن الوسائل والطرق المؤدية إلى وتحليلها من خالل ال للعمليات اإلدارية من خالل مراجعتها،
، لتتحول فيما بعد إدارة الجودة الشاملة إلى إستراتيجية متكاملة لتطوير رفع مستوى األداء

المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، كونها ترتكز على أداء العمل بالطريقة الصحيحة واألسلوب 
 .النموذجي الذي يجنب كل هدر للموارد أو سوء الستغاللها

 :مفهوم إدارة الجودة الشاملة: الأو 

إدارة الجودة الشاملة نظرا لتعدد وجهات النظر، واختالف نقط التركيز  تعددت تعريفات 
 :فيما يلي التعريفاتومجاالتها حسب كل وجهة نظر، إال أننا نورد أهم هذه 
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، مدخل إداري يركز على الجودة"تعرف منظمة االيزو إدارة الجودة الشاملة على أنها  -
للوصول إلى النجاح طويل األمد من خالل  المؤسسةويعتمد على مشاركة جميع أفراد 

 1"والمجتمع المؤسسةتحقيق رضا الزبون وتحقيق المنفعة لجميع أفراد 
أنها القيام بالعمل "وعرفها المعهد الفيدرالي  للجودة بالواليات المتحدة األمريكية على  -

العتماد على تقييم العميل في معرفة مدى الصحيح بشكل صحيح من أول وهلة مع ا
   2"تحسن األداء

فلسفة إدارية "عرفت إدارة الجودة الشاملة من طرف منظمة الجودة البريطانية على أنها  -
كل من احتياجات المستهلك، وكذا تحقيق  تحقيقللمؤسسة التي تدرك من خاللها 

 3"أهداف المشروع معا
لتطوير فاعليتها  المؤسسةالوسيلة التي تدار بها " فيعرفها على أنها أوكالندأما جون  -

 "ومرونتها ووضعها التنافسي على نطاق العمل ككل
الذي يعطي  اإلدارةعلى أنها أسلوب "بلندن إدارة الجودة الشاملة  اإلدارةمعهد  فويعر  -

 "كل شخص في المؤسسة المسؤولية عن تقديم الجودة للعميل النهائي
ظام فعال لتحقيق التكامل بين جهود المجموعات المتنوعة داخل ن"وعرفها فيجنبوم بأنها  -

وصيانتها وتحسينها لتقديم سلعة أو خدمة بأكثر  والتي تتولى تطوير الجودة المؤسسة
 4"المستويات اقتصادا والتي تحقق الرضا الكامل للزبون

 :5ا يليويمكن تعريف إدارة الجودة الشاملة من خالل األركان الثالثة التي تكونها كم -
 التنظيم  –التخطيط ) تعني العملية اإلدارية وما تحويه من وظائف : إدارة– 

وهذا لكافة األنشطة المتعلقة بتطبيق الجودة وتوفير المواد ( الرقابة –التوجيه 
 .الالزمة لذلك

 متطلبات الزبون وتوقعاته بحيث يكون المنتج أو الخدمة موائما : الجودة
 .لالستعمال في تصميمه

 دماجهم، وهذا يقتضي خلق التنسيق : شاملةال مشاركة كافة العاملين بالمؤسسة وا 
 .الفعال بينهم لحل مشاكل الجودة، وتحقيق التحسينات المستمرة

                                                           
1
 .12ص  مرجع سابق،ى بوكميش، لعل 
2
 .131، ص 1001مكتبة جرير، الرياض، الطبعة األولى،  تخطيط ومراقبة جودة المنتجات،توفيق محمد عبد المحسن،  
3
 .21ص  مرجع سابق،مصطفى كمال السيد طايل،  
4
 .12ص  مرجع سابق،لعلى بوكميش،  
5
 .10-10ص  مرجع سابق،محمد عبد الوهاب العزاوي،  
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 :من خالل التعريفات الواردة أعاله نالحظ ما يلي

  جل التعريفات السابقة تجمع أن هدف الجودة هو الزبون، حيث تظهر مساعي المؤسسات
دية الرامية إلى بعث سبل التميز وخلق المزايا التنافسية أمال في كسب ود الزبائن االقتصا

بما يضمن لهم بعد ذلك تحقيق األهداف االقتصادية للمؤسسة في مقدمتها زيادة مستويات 
الربحية، سواء عن طريق زيادة حجم المبيعات، أو توسيع هامش الربح المحقق على خلفية 

 .أضحت تتمتع بها منتجاتهاالسمعة الممتازة التي 
 وصفت إدارة الجودة الشاملة بالفلسفة اإلدارية، أو النظام اإلداري، أو األسلوب اإلداري ...

، دون فرض للطرق، اآلليات والوسائل، ما يجعل متبني هذا األسلوب، وحدد هدفها النهائي
تضيه طبيعة نشاطه الفلسفة أو النظام اإلداري يلتمس الطرق والوسائل المناسبة حسب ما يق

 .واإلمكانيات المتوفرة له
  أعطت التعريفات األكثر حداثة البعد المجتمعي إلدارة الجودة الشاملة سواء بمستواه

الداخلي المتمثل في التركيز على إشراك العاملين ، أو استهداف الزبون، أو المسؤولية 
 االجتماعية للمؤسسة وما تخلفه منتجاتها بعد عملية التجهيز

تعددت محاوالت الباحثين الرامية إلى بلورة أهداف إدارة  :إدارة الجودة الشاملة أهمية: ثانيا
الجودة الشاملة ساعين بذلك إلى توضيح رؤيتها لدى جميع الفاعلين بالمؤسسات، ولعل أهم 

 1:الهداف نذكر ما يلي

 داء الجيد، وكذا توفير بيئة العمل المشجعة على االبتكار، وزيادة معدالت اإلنتاجية واأل
 وتطوير إجراءات العمل من خالل تشجيع األفكار والرؤى التطويرية

 رفع مستويات الرضا الوظيفي بين مختلف فئات العمال 
 تخفيض الوقت ومستوى الروتين في انجاز األعمال 
 تطوير وتبسيط إجراءات العمل 
 تسهيل عمليات قياس أداء العمال وفق معايير واضحة 
 عاون والتكامل بين مختلف أجزاء المؤسسةرفع مستوى الت 
 تدريب العمال على العمل بروح الفريق الواحد 
 استبعاد الرسالة عديمة الفائدة والمكررة 

                                                           
1
، 1002المؤسسة العربية للطباعة والنشر، الرياض، الطبعة األولى،  إدارة الجودة الشاملة، تحسين اإلنتاجية في القطاع العام،الشمري،  حامد 

 .10-30ص 
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 رفع مستوى الثقة وزيادة الكفاءة العملية بين العمال والزبائن 
 ة إشراك كافة عمال المؤسسة في عمليات التطوير والتحسين المتعلقة ببرامج إدارة الجود

 الشاملة
 خفض تكاليف تقديم المنتجات السلعية والخدمية 
  من المنتجات السلعية والخدمية المستفيدينتحقيق الرضا والتوقعات لصالح 

تتحقق جملة هامة من الفوائد لصالح المؤسسة ومحيطها  :فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة: ثالثا
  :1عل أهم هذه الفوائد نذكر ما يليمن خالل تبنيها تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ول

  من خالل تحسن سمعة المؤسسة، تحسين الوضع التنافسي للمؤسسة في سوق منتجاتها
 .لها مما يساهم في زيادة مستويات الربحية

  ،تعزيز عالقة المؤسسة بمورديها، وهذا من خالل ما تظهره من مستويات عالية من االلتزام
العملية اإلنتاجية  احتياجاتؤدي إلى تزايد حجم طلبها من كما أن تحسن الوضع التنافسي ي

 .وهو ما يؤهلها كي تكون الزبون المهم لمورديها
  ،وهذا من خالل االهتمام المتزايد بالمتطلبات المرغوبة رفع درجة الرضا لدى الزبائن

 .والمتوقعة للزبائن المؤدي إلى تحسين مستوى جودة السلع والخدمات
 يف، من خالل تراجع تكاليف الجودة الرديئة للمنتجات سواء كانت خفض مستوى التكال

مباشرة كتراجع نصيب المنتجات السليمة من تكلفة الفضالت والمهمالت، أو تكلفة الفحص 
واالختبار، أو األخرى غير المباشرة كتراجع نصيب الوحدة المنتجة من أعباء البنية نتيجة 

 .اإلنتاجيةلزيادة 
 الية والتطلع إلى فتح أسواق جديدة من خالل السمعة الجيدة التي بات تعزيز األسواق الح

، وتراجع مستوى التكاليف بما يحقق إمكانية اكتساح اإلنتاجيحققها منتج المؤسسة وتزايد 
 .األسواق بالجودة األفضل والسعر األقل مع المحافظة على معدل الربحية، أو زيادته

  اخل المؤسسة نتيجة إلشراك العاملين بمسؤولية الجودة زيادة سرعة االستجابة للمتغيرات د
 .من جهة، واالهتمام بدراسة متطلبات السوق من جهة أخرى

  تطوير قدرات المورد البشري الذي يعتبر المحرك األساسي للعمليات من خالل برامج
 .التدريب المعتمدة وتطويرها

                                                           
1
حة ، أطرودراسة أثر إدارة الجودة الشاملة على األداء الحالي للمؤسسات االقتصادية مع حالة المعمل الجزائري للمصبراتبومدين يوسف،  

 .111 – 111، ص 1001، (غير منشورة)دكتوراه علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  الذات نتيجة إلشراكهم في وضع زيادة الحافز لدى العمال من خالل تنامي شعورهم بتحقيق
 .األهداف، الخطط واتخاذ القرارات

 تطبيقها وخطوات إدارة الجودة الشاملة مبادئ: المطلب الثالث

يقتضي تبني إدارة الجودة كمنهج متبع بالمؤسسات توافر جملة من الظروف والمقومات  
ا على اإلطالق المورد البشري المادية والمعنوية التي ترتبط أساسا بالموارد المتاحة، ولعل أهمه
 :باعتباره المحرك الرئيسي لبقية الموارد، والذي يتوجب عليه معرفة

 :الشاملة الجودة إدارة مبادئ: أوال

 تواجه التي التحديات أهم من تعتبران اإلنتاجية و الجودة بأن المؤسسات مديري إيمان رغم  
 التحدي بهذا عنيت قد، لذا ذلك لتحقيق لمؤديةا الطريقة يعرف ال منهم العديد أن إال مؤسساتهم،

 وحققت .اليابان و المتحدة الواليات في خاص وبشكل العالم في الكبرى المؤسسات من العديد
 سوقية وحصة مرتفعة وربحية عالية، إنتاجية للجودة تطبيقها و باهتمامها المعروفة المؤسسات

 .مستمرة افسيةتن ميزة الجودة بتطبيق االهتمام وأعطاها .كبيرة

 بروكتر زيروكس، بي، إتش إنها الرائدة؟ المؤسسات هي التساؤل الذي يطرح نفسه، من ولكن 
 وخدمات منتجات بتقديم تميزت التي المؤسسات من وغيرها اليت آند باور وفلوريدا إنتل قامنل، آند

 يمكن التي لدروسا ماهي  :الثاني والتساؤل ها،صناعات مجال في القمة في موقعا وأحدها عالية
 هذه أن المستفادة الدروس أهم من تكون ربما ؟ لجودةل اروادأولئك الذين يعتبرون  من تعلمها

 المبادئ من مجموعة هناك أن إال ،للنجاح الصيغة نفس كلها تتبع لم  في كونها المؤسسات
 في لمبادئا هذه تطبيق األخرى المؤسسات لمديري يمكن و إتباعها في المؤسسات كافة اشتركت

 :، ويمكن تلخيص أهم هذه المبادئ فيمؤسساتهم
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 در الموا تخصص مجرد من ابعد إلى العليا اإلدارة مساندة أهمية ينظر إلى :التزام اإلدارة العليا  1
 على قادرة غير للمؤسسة العليا اإلدارة كانت فإذا أسبقيات، مجموعة مؤسسة كل تضع إذا ،ةالالزم
 1.الشاملة الجودة إدارة تنفيذ في تنجح فلن برامج إدارة الجودة الشاملة، بدعم الطويل التزامها إظهار

 في فرد كل على يتوجب بما الشاملة الجودة برامج في بجالء العليا اإلدارة دور يتجليكما  
 في الموظفون يساور ما وغالبا ة،التنظيمي القيادات وخاصة بالجودة شخصيا االلتزام المؤسسة
 التزامها وتعكس تقول ما تعني أن اإلدارة على لذا .بالجودة التزامها اإلدارة تعلن عندما الشك البداية
 اإلدارة وسلوكيات وأولوياتها لوائحها و أهدافها و للمؤسسات المعلنة الفلسفة خالل من بالجودة

  .2فيها

 وجود عدم إلى الدراسات أشارت ،فقد بالجودة العليا اإلدارة اللتزام القصوى األهمية ورغم 
 العمال التنفيذيون، قبل من الفهم نفس هو ليس لاللتزام اإلدارة فهم وأن ،التزام لعبارة مشترك مفهوم
 تحسن التي األفعال و السلوكيات ماهية بوضوح تحدد أن العليا اإلدارة على يتوجب أخرى وبعبارة
 ال المسؤولية وهذه حقيق ذلك،، وكذا تحديد األدوار الدقيقة لمختلف المستويات اإلدارية لتالجودة
 و التزامها على للبرهنة اتخاذها العليا لإلدارة يمكن التي الخطوات يلي وفيما .للغير تفويضها يمكن

 .3وريادتها في سبيل تحقيق الجودة مشاركتها

 السلع بجودة العالقة ذات أهدافها و مبادئها و المؤسسة لفلسفة واضحة رؤية ونشر وضع 
 .والخدمات

 وتحقيق لتنفبذ المِسؤوليات تحديد أو وتعريف األهداف لخدمة الزمةلا المواد وتوظيف رتوفي 
 .ذلك

 بهذا مبادرات ألي التقدم ومتابعة بالجودة المتعلقة المسائل و القضايا لتعلم الوقت استثمار 
 .الصدد

                                                           
1
 .13، ص1003دار اليازوردي للنشر والتوزيع، األردن، ، الشاملة الجودة ، إدارةمحمد عبد الوهاب العزاوي 

2
 Johan oakjand, total quality management the route to improving performance, oxford butterworth 

Heinemann, ltd, 1993, p 36-37. 
3
 .11، ص مرجع سابقمصطفى كمال السيد طايل،  
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 لوحداتا بين وكذالك ذاتها، اإلدارات بين وفيما الموظفين، و المديرين بين التواصل تشجيع 
 .الزبائن وبين المؤسسة في في التنظيمية

 واألفعال األقوال في الجيدة القدوة العليا اإلدارة  تكون أن.  

 و ورسالة رؤية على تعتمد للمؤسسة شاملة خطة وضع نإ: إستراتجية قضية الجودة اعتبار 2 
 واإلجراءات السياسات وضع تسهيل ثم ومن ،اإلستراتجية صياغة من هاسيمكن ،واسعة أهداف
 الضعف و القوة نقاط تحليل باعتمادو  لها والخارجية الداخلية للبيئة معمق تحليل ضوء في والبرامج

 الشاملة الخطط وضع لغرض الخارجية البيئةب المتعلقة المخاطر و والفرص الداخلية البيئة في
 .1للمؤسسات التنافسية للميزة دعم قابلية يوفر الذي بالشكل

 و استراتيجياتها، و أهدافها من يتجزأ ال جزءا مؤسسة أي في الجودة كونت أن يجبكما  
 يجب و .األخرى اإلستراتيجية لألهداف وداعما ثابتا يكون أن يجب بالجودة المؤسسة إدارة اهتمام

 ذلك في بما المؤسسة في األعمال بها تمارس التي الطريقة في االهتمام هذا ينعكس و يرى أن
 2.التقديرية لجميع األنشطة والعمليات ازناتالمو  و الخطط وضع

 استراتيجيات و أهداف على تقوم و ،المؤسسة مهمة و رسالة هي الجودة تكون أن ويجب 
 تأتي الجودة بأن تقر أنها نجد للسيارات فورد شركة رسالة إلى مثال نظرنا فلو .التخطيط إلى تستند
 .أولوياتنا قمة في وخدماتنا منتجاتنا جودة وضع يجب الزبون رضا ولتحقيق .أعمالنا مقدمة في

 .أعمال من به نقوم ما كل بؤرة هم والزبائن

 الضمانة هي الجودة" الشركة رسالة نص معرض في فيقول إلكتريك جنرال شركة رئيس أما 
 نحو الوحيد وطريقنا المنافسة المنظمات مواجهة في القوي دفاعنا هيو   زبائننا والء لكسب األفضل

 ."مستمرتين بحيةور  نمو

 هي الجودة"رسالتها في فتقول أمريكا في للجودة مالكوم بجائزة الفائزة زيروكس شركة وفي 
 وخطتنا إستراتجيتنا هي الجودة عبر وريادتنا زيروكس، شركة ألعمال األساسي المبدأ

                                                           
1
 .21، ص مرجع سابقرعد عبد هللا الطائي، وعيسى قدادة،  

2
 Stphen and george, total quality management , wiley, 1998, p 122. 
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 .أعمالها في مجال كل في بالجودة اهتمامها بإدخال قامت التي المؤسسات من وغيرها هذا 
 تقوم عمل كل صلب في تقع لها بالنسبة والجودة .ينفصالن ال الربحية و بالجودة االلتزام أن وترى
 لجودة المناسبين العناية و االنتباه أن المؤسسات هذه في سعيا إستراتجيتهم من رئيسيا وجزءا به

  الربحية مستوى رفع إلى حتما مؤسساتهم تقدمها التي الخدمات و السلع

 لتحسين الفعال القيادي األسلوب إن :ومستمرة ثابتة جودة لتحقيق األساس هم الموظفون 3
 أثرها سينتقل لألفراد الضعيفة اإلدارة و للجودة قويا والتزاما و التوجه، إنسانية فلسفة يتبعه الجودة
 .الزبائن مع تفاعلهم و تعاملهم أثناء األفراد هؤالء يقدمها التي الخدمات جودة على السلبي

 مدى تبين التي و البشرية مواردها مع الجودة في الرائدة المنظمات ممارسات من بعضا يلي يماوف
 1:باألفراد خاصة جيدة ولوائح سياسات على وتركيزها اهتمامها

 النسيج في ودمجهم الجدد الموظفين وتعيين اختيار بعملية االهتمام نإ   :والتعيين االختيار .أ
 و المتقدمين أفضل يعين بحيث فائقة بعناية اختيارهم يتم الجدد فينفالموظ .للشركة االجتماعي

 دمجهم يتم و الزبائن خدمة و السلع بوجود الخاصة القيم فيهم ويزرع .الشركة لنجاح مالئمة أكثرهم
 .الزبون خدمة و بالجودة المرتبطة إجراءاتها و وأنظمتها قيمها في الشركة ثقافة في مكثف بشكل

 التعليم طريق عن الجدد للموظفين االجتماعي الدمج عملية عزيزت:  ماعياالجت الدمج ب 
 زيروكس مثل المنظمات بعض تعتقد و  تعتبر ذات أهمية بالغة في نظم إدارة الجودة، .والتدريب
 األدوات و الطرق المنفذين تعليم يتعدى أن يجب التدريب بأن غيرها و فورد و وموتوروال
 فيها المعين بالوظيفة للقيام الزمةلا المهارات و المشكالت حل نياتتق و للعمليات اإلحصائية
 أنظمة و األداء تقييم أنظمة في العمالء وخدمة الجودة بإدخال المؤسسات هذه تقوم كما .الموظف
 في الصحيحة بالطريقة بالعمل القيام أي الجودة مجال في اإلنجازات بأن بالتأكد تقوم و المكافآت

 .2المكافآت و التقييم نظام في الهامة العناصر من هو األوقات كل

                                                           
1
 .20-11 ص 1000، مصر، نشر و التوزيعلل أتراك، ةالمفتوح اإلدارةنظم ، فاتن احمد ابوبكر 

2
 N logothetis, managing for total quality, U K, prentice hall, 1992, p 9-10. 
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في مختلف فعاليات العملية اإلدارية  الموظفين جميع مشاركة تشجيع  :العاملين مشاركةجـ 
 الخدمة و الجودة بتحسين الخاصة لألفكار طبيعيا مصدرا باعتبارهم المرتبطة بالمهام المنوطة بهم

 أنظمة خالل من الموظفين بين الرسمية غير التالتفاع خالل من المشاركة وتتم .الزبائن
 من المؤسسات هده في الجودة وتتطلب .مشابهة أخرى وأدوات المشكالت حل فرق و االقتراحات

 يكون وأن الشركة لدى بالعمل االعتزاز يظهر أن و الموظف لزميله االحترام يبدي أن موظف كل
 إعطائهم و الموظفين بمشاركة إال يتحقق ال زامااللت هدا .للتميز الفعلي و التام االلتزام لديه

 .عملهم بشؤون الخاصة القرارات اتخاذ صالحية

 من يعزز المستمر التواصل :المؤسسة في الموظفين كافة بين الفعال التخاطب أو التواصلد 
 المؤسسات وتحاول .الزبون خدمة و الجودة لدور الفهم و الوعي ويوجد لرؤسائهم الموظفين التزام
 .العمل مجاالت كافة ي  دائم بشكل الجودة لتطبيق موظفيها لدى الرغبة زرع الرائدة

 إمكانات لتنمية وسيلة أنه على المستمر التطوير و التدريب إلى ينظر :والتطوير  التدريبهـ 
 ألنه متميزة أهمية يحتل التدريب و ،لألعمال األمثل اإلنجاز يحقق بما وظيفته ضمن كل األفراد
 وفهم ومهاراتهم بوظائفهم يتصل ماب األفراد معرفة لتعزيز المصممة المؤسسة أنشطة من سلسلة

 باستمرار التخصصية خبراتهم من وتزيد التقنية مهاراتهم من وترفع أفرادها تشجع اإلدارة و تحفيزهم،
 لرفعسيساهمان في ا التطور و ألن التدريب وظائفهم، أداء في يتفوقون األفراد نجد لذلك ونتيجة

 .1الوظائف تلك أداء على قابليتهم مستوى من

 دورهم تفعيل للعاملين الصالحية وتفويض بالمشاركة يقصد :الصالحية وتفويض المشاركةو 
 إذ الشكلية، ال الجوهرية والمشاركة إمكاناتهم من الفعلية االستفادة وتحقيق باألهمية تشعرهم بطريقة
 من تحسن والثاني افضل، خطة تصميم إمكانية من تزيد لاألو  :أمرين المشاركة تحقيق أن يفترض
 العمل مشاكل من القريبة العقول تعد التي المفكرة العقول مشاركة خالل من القرارات صنع كفاءة
 .المؤسسة في العاملين جميع وليس

                                                           
1
 Johan oakjand, op. cit, p 388.  
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 تكونتتعدى ذلك ل أن يجب بل ،األفراد مشاركة فقط تعني ال فهي الصالحية، تفويض أما 
 القرارات بصنع للعاملين السماح و العمل هياكل طريق عن حقيقيا صوتا تمنحهم بطريقة مشاركتهم

 1.الخاصة أقسامها داخل العمل تحسينفي  ذات الصلة بمواقعهم الوظيفية وبما يساهم

أهم  أحد الحقائق أساس على القرارات اتخاذ مبدأ يمثل :الحقائق أساس على لقرارات اتخاذا ز
 وموارد تقنيات على االعتماد تطبيقه يتطلبو  ,،الشاملة الجودة إدارة عليها كزتر  المبادئ التي 

يصال األفراد لتمكين الالزمة القنوات  حيث إلى الحقائق عن تتحدث معلومات من يمتلكونه ما وا 
  2.الجودة تحقيق في منها لالستفادة المعلومات هذه تصل أن يجب

 وهنا الشاملة، الجودة إدارة في الموجه بمثابة الزبون عدي  :الزبون وتوقعات بمتطلبات االهتمام 9
 الزبون إلى تمتد بل المنتوج، جودةمستوى  يحدد الذي الخارجي الزبون علىفي إشارتنا   نقتصر ال

المهم  الطرف العمل،لكونه وبيئة والبرامج العمليات ،األفراد جودة تحديد في يساعد الذي الداخلي
 يعتمد الذي الفرد بوصفة الداخلي بالزبون العليا اإلدارة اهتمام ويشكل 3،جفي فعاليات إنتاج المنتو 

 و بالزبون االهتمام عدم ان . المؤسسة في األخرى األقسام في اآلخرين العاملين مخرجات على
 يقوم التي األعمال ونتائج العمليات عن اله العكسية التغدية وصول وعدم له العليا اإلدارة إغفال
 4رضاهم تحقيق أمام تقف كبيرة عوائق سيشكل بها

 معقد مفهوم ذات فالجودة جوهريا أمرا يعد األداء لغايات للجودة يحةصر  معايير وجود إن كما 
 أن .والخدمات السلع لجودة تعريف إعطاء في تنفرد أن الصفات من واحدة مجموعة تستطيع وال
 باختالف تختلف الخدمة او السلعة تومستويا صفات عدة يجمع للجودة خاصا تعريفا العمالء لدى

 ويقوم زبائنها رأي استطالع أداة الجودة في الرائدة المؤسسات وتستخدم .والصناعات المؤسسات
 ما لمعرفة الموزعين و زبائنهم آراء باستطالع دوري لبشك الغربية المؤسسات من الجودة رواد

 صورة رسم في تستخدم المعلومات من هاوغير  هده .لهم المقدمة والخدمات السلع جودة عن يقولونه
                                                           

1
  Edward lawler, total quality management and empioyee are they compatible, academy of Management 

Executive, jun 1994, p 69 – 76. 
2
، المجلد 11، مجلة علوم االقتصاد والتسيير والتجارة، العدد العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وتكنولوجيا المعلومات ناصر أمين أحمد علي،   

 .101، ص 1011، 1األول، جامعة الجزائر
3
، المؤسسة االقتصادية وتحديات المناخ االقتصادي الجديد، سسة االقتصاديةإدارة الجودة الشاملة لتطوير الميزة التنافسية للمؤ: سماللي يحضية 

 .110، ص1001أفريل   11- 11الملتقى الوطتي األول، ورقلة 
4
 .11، ص1003دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،   ،0999إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لإليزو  علي السلّمي، 
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 للجودة واقعية معايير توضع ذلك على وبناء .ومتطلباتهم الزبائن وتوقعات الحالية السلع صفات
  .البيع بعد ما خدمة وحتى التصميم من السلعة إنتاج مراحل كل في تدخل

 المرجعية بالمقارنة تسمى أداة وخدماتها سلعها جودة لتحسين زيروكس شركة وتستخدم 
 بعملية للقيام زيروكس صاغته الذي والهدف الخدمات و المنتجات قياس العملية هده وتتضمن
 قيام إلى أدى مما وتكاليفها واعتماديتها السلعة جودة في متفوقين نكون أن وهو المرجعية المقارنة
 .الخدمات و للسلع الالزمة الجودة معايير ووضع للزبائن مكثف باستطالع الشركة

 .مخطط أساس على للجودة فعلية تحسينات تطبيق من للتأكد جوهريا أمرا الجودة قياس يعد و 
 للزبائن الرسمي االستطالع أدوات تشمل والتي المعرفة الوسائل بإحدى الزبائن رضا قياس ويمكن

 الزبون مع التفاعل و للجودة اإلحصائية والمراقبة الجودة وتدقيق منهم الرسمية غير والشكاوي
 الزبائن رضا مراقبة المفروض ومن الوسائل هده من مزيج استخدام يتم ما وغالبا .أخرى وطرق
 و لسلعلمنتجات من اا على إجراؤها مطلوب تغييرات هناك كانت إدا ما لمعرفة مستمر بشكل

  .الخدمات

 ستخدمةالم التقنيات و البرامج من العديد هناك :الجودة لتحسين والتقنيات البرامج استخدام 1
 ومشاريع االقتراحات، وأنظمة الجودة، وفرق للجودة، اإلحصائية المراقبة بينها من الجودة لتحسين
 باستخدام والتصنيع الحاسب، مجموعة باستخدام التصميم و واألتمتة، العمل، حياة بيئة جودة

 .... نالموظفي وتدريب المنافسة المؤسسات مع المقارنة و المنتج، تصميم وتحسين الحاسب،
 يه األساسية القاعدة و .األدوات و التقنيات من مجموعة تستخدم أنها الرائدة المؤسسات وتعترف

 .1المواقف كل وفي المؤسسات كل استخدامه يناسب واحدا اأسلوب أن

 يعد اإلدارات بين فيما وكذلك ،الموظفين و المديرين بين الوثيق التعاون إن:الجماعي العمل  9
دارة .الجودة لتحسين ساسياأ وشرطا مطلبا  األخطاء وقوع منع األساس في تعني الشاملة الجودة وا 
 الجودة إدارة نظام وفق ةإدار  وكل موظف كل يكون وبذلك .العمل ذتنفي فيها يتم التي النقطة عند

 شتريات،موال والهندسة، ,السلعة تصميم لكون ونظرا .الخدمات و السلع جودة عن مسؤوال الشاملة

                                                           
1
 .101-100، ص جع سابقمر، ناصر أمين أحمد علي 
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 أن إدارة كل على يتوجب فإنه السلعة جودة على تأثير ذات تالخدما المبيعات،و و نيع،والتص
 و مسؤولية حصر يمكن ال وعليه .خلل أي من خالية رىخاأل لإلدارة خدماتها و مخرجاتها تقدم

 المنتج جودة دىوتتع .مثال الجودة مراقبة كإدارة فقط واحدة إدارة نطاق في بالجودة االهتمام
 في الجودة بناء يجب بل ،منها التخلص أو وتصحيحها المعيبة السلع لفرز والفحص شالتفتي
 اإلدارات في المختصين بين الحواجز إزالة على تعمل الناجحة المؤسسات و .ذاتها والخدمة السلعة
  .1الجماعي للعمل صحي مناخ وخلق المختلفة

 دورة وتخصيص الجودة لتحسين الفريق أسلوب باستخدام غيرها و مثل المؤسسات بعض قامت
 التصميم على تعديالت وبإجراء سابقا المنتج بتطوير الخاصة االقتراحات كانت .المنتج تطوير
 المعنية اإلدارات كل تمثل الموظفين من فرق تشكلت بعد وفيما النهائي التجميع قبيل متأخرة تصل
 برنامجا قامبل آند بروكتر ؤسسةم وتتبع المبكرة المشاركة برنامج من كجزء التصميم عملية في

 .مشابها

 ذات سلع إنتاج يتم حتى إذ .المؤسسة في العمل فرق من جزءا الموردون كوني أن يجب كما 
 الناجحة المؤسسات وتختار .أيضا جودة ذات ومكونات قطع على الحصول يلزمنا عالية، جودة

 بين العالقة من الجودة فلسفة غيرت وقد .معهم األمد طويلة عالقات بتطور وتقوم بعناية مورديها
 قيل من استدعائهم يتم و الجودة تحسين جهود في حقيقيون شركاء فجعلتهم ومورديها المؤسسات

برام تدريبهم ويجري المنتج، تصميم عملية من األولى المراحل خالل الجودة في الرائدة سساتؤ الم  وا 
 :فمثال الجودة ومكافآت تقدير رامجب في المشاركة لهم يتاح كما معهم األجل طويلة عقود

 األداء في يتميزون الذين بتقدير وتقوم موردها مع األجل طويلة عالقات موتوروال شركة طورت -أ
 .دوري بشكل منهم

 واستدعتهم موريديها مع األجل طويلة عقود بإبرام فورد شركة في توراس سيارة فريق قام -ب
 .الموردين ألفضل ئزاجو  فورد وتقديم جالمنت تخطيط في للمشاركة

                                                           
1
 Ouaret. Abdelhamid, Les dirigeants algériens face à la performance de leurs entreprises : rôle de la 

direction dans un système de management de la qualité ،GAL, Alger; 2005, p 67. 
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 عقود معهم وأبرمت مورد 300 إلى 5000 من الموردين عدد بتقليص فورد شركة قامت -ج
 المراقبة على الموردين بتدريب الشركة وقالت أفضل جودة ذو قطع توريد مقابل األجل طويلة

شراكه المعيارية، والتكاليف الوقت على التصنيع وتقنيات للعمليات، اإلحصائية  تطوير في موا 
 .المنتج

 اإلضافي التحسين من كال المستمر التحسين يشمل :ال ينتهي الذي المستمر التحسين 7
 في العمل وحدات ولجميع اليومية العمليات من جزء بوصفها الجديد اإلبداعي المعرفي والتحسين
 خالل من الزبون، رضا باستمرار يحقق إبداعي مناخ ظل في المستمر التحسين أن ،المؤسسة
 :1اآلتي تحقيق خالل من األمثل األداء إلى للوصول المتواصل السعي

 .جديدة منتجات تقديم خالل من للزبون القيمة تعزيز .أ

 .الدورة وقت ,المعيبة الوحدات األخطاء، تقليل .ب

 .الدورة وقت وأداء المؤسسة استجابة تحسين .ج

 .مواردال جميع استخدام في والفاعلية اإلنتاجية تحسين .د

 تكون أن بل ،أفضل منتجات تقديم بواسطة فقط ليس المستمر التحسين يتحقق أن يمكن وهكذا
 .لمختلف التغيرات البيئية المحيطة بها استجابة أكثر المؤسسة

 وقد .المستمر والتحديث والمراقبة والتنظيم التخطيط على الجودة جهود تقوم أن يجبكما  
 تبني على تركيزها بسبب مستمر تحسين عملية الجودة جعل في المؤسسات من الكثير أخفقت
 نتائج وراء جريا االستعمال شائعة ألدوات والمتهور السريع االختيار بسبب أو جاهزة برامج حزمة
 .سريعة

 من جزاء الجودة تصبح عندما أي ,لها وتنظيمي مؤسسي بناء إال الجودة تحسين يتحقق وال 
 عليها، والتدريب قياسها، وعملية ومعاييرها، الجودة، أهداف خالإد يجب لذا .اليومية القرارات

                                                           
1
 Bernard. CY, Le management par la qualité totale: l’excellence en efficacité et en efficience 

opérationnelles, AFNOR ،Paris, 2000,  p 76. 
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 شؤون إدارة وممارسات المعلومات وأنظمة موازناتها و المؤسسة خطط في المكافآت وأنظمة
 للمؤسسة الشامل اإلدارة ونظام والمراقبة الموظفين

  :الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات: ثانيا

 باإلضافةالجودة الشاملة في تلك الظروف والعناصر المادية والبشرية،  تمثل متطلبات تطبيق إدارة
تطبيق القائمة بالمؤسسة االقتصادية التي من شأنها أن تساهم في تسهيل  اإلداريةإلى الممارسات 

 المبادئ المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة

 1:فيما يلي الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات أهم  إجمال ويمكن

حتى يتسنى تطبيق إدارة الجودة الشاملة، يجب ضمان اقتناع اإلدارة العليا، : دعم اإلدارة العليا -1
والتي لديها سلطة قرار تبني المنهج المتخذ في اإلدارة، بذلك ستسعى إلى استيعاب مجموع 

 . 2لتطبيقالتغيرات التي ستحث من وراء هذا القرار، كما يتطلب منها توفير اإلمكانيات الالزمة ل

 المفاهيم على التدرب اإلداريين القادة من الشاملة الجودة بإدارة العليا اإلدارة التزام يتطلب كما 
 وال ،التي تتيحها مزاياال منالقصوى  االستفادة يضمن تحقيق بما الفلسفة لهذه األساسية والمبادئ
نما الالزمة المواد تخصيص مجرد على للمؤسسة العليا اإلدارة والتزام دعم دور يقتصر  يمتد وا 
 اإلدارة كانت فإن ،األولويات على المدى االستراتيجي للمؤسسة مجموعة بوضع هاقيام ليشمل
برامج تعكس تبني مبادئ إدارة الجودة  بدعم الطويل التزامها إظهار على قادرة غير للمؤسسة العليا

  3.الشاملة الجودة إدارة تنفيذ في تنجح فال يمكن أن  الشاملة

 استعداداتهم مستويات من خالل العاملين التزام وعلى مستوى اإلدارة اإلشرافية والتنفيذية يظهر 
التي يفرضها التزام اإلدارة العليا بتطبيق إدارة الجودة الشاملة،  الجديد العمل أنماط تتقبل في الذاتية

 والجودة العملية تحسين تعمليا في ومشاركتهم للعمل الذاتية الرقابة من خالل اهتمامهم بجوانب

                                                           
1
 .11، ص 1010، 1، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن، الجزء إدارة الجودة الشاملة الفلسفة ومداخل العملسلمان زيدان،  
2
 .23ص  دة الشاملة في المؤسسات العربية،المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجوزين الدين عبد الفتاح،  
3
 . 11ص  مرجع سابق، محمد عبد الوهاب العزاوي، 
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 السلع في عليها الحصول في الزبون يرغب التي والمواصفات المتطلبات جميع يحقق الذي بالشكل
 .1له المقدمة والخدمات

يعتبر العميل في إطار تبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة بمثابة المؤشر : التركيز على العميل -2
منهجية إدارة الجودة الشاملة تتجه بمستوى الرضا المحقق المحوري لجدوى هذه الفلسفة، ذلك ألن 

والملموس من العمالء، وعليه أصبح  لزاما على إدارة المؤسسة بمختلف مستوياتها التوجه نحو 
ميول العمالء وأخذه بعين االعتبار كمتطلب رئيسي، وهذا ما يستدعي إقامة قاعدة بيانات كبيرة 

 .  التغذية العكسية بغية تحقيق التصميم الفعالعن العمالء واحتياجاتهم، وتفعيل 

يكمن جوهر العملية اإلدارية في توحيد كافة الجهود : روح الفريق والنمط القيادي المناسب -3
المقدمة من األفراد داخل المؤسسة نحو تحقيق الهدف المنشود، وعلى هذا األساس ينبغي توفير 

الجماعي بما أن منهجية إدارة الجودة الشاملة تعتمد مناخ عمل مناسب تسوده روح التعاون والعمل 
 .أساسا على فرق العمل

ولعل صمام األمان لضمان حث العاملين نحو تحقيق الهدف يتمثل في ذلك النمط القيادي  
واتخاذ الذي يتبناه شاغلوا اإلدارة العليا وما يتيحه من مجال للمشاركة الجماعية في وضع األهداف 

ع في تفويض الصالحيات، ألن عكس هذه الوضعية يغلب احتمالية الفشل في القرارات والتوس
 .2تطبيق إدارة الجودة الشاملة

من المتطلبات األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة نجد اعتماد نظام : وجود نظام للقياس -9
خذ القرار للقياس مبني على استخدام األساليب اإلحصائية لضبط الجودة، فمن خالله يستطيع مت

الوقوف على مدى مطابقة مخرجات العمليات  للمواصفات المطلوبة والمخطط لها أن تكون، كما 
مما يمكن من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة تلفيا لتفاقم  يسمح باكتشاف األخطاء في حينها

  .األثر السلبي  في حالة عدم القيام بها

                                                           
1
 . 32، ص 1002، المؤسسة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، 0999دليل المدير العربي ليزو أحمد سيد مصطفى،  
2
 .22ص  مرجع سابق،ريتشارد ويليامز،  
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بيق إدارة الجودة الشاملة وجود نظام فعال بين مختلف يقتضي تط :فعالية نظام االتصاالت -1
داخل المؤسسة من جهة أو بينها وباقي األطراف الفاعلة في نشاطها من  اإلداريةالمستويات 

 إيصالعناصر البيئة الخارجية من جهة أخرى، حيث ينبغي أن يكون نظام االتصال قادرا على 
في الوقت المناسب، ومن جانب ثان يمكن   المسئولة المعلومات الدقيقة عن أداء العاملين للجهات

من إيصال التعليمات الالزمة من المستويات اإلدارية العليا إلى الدنيا كلما لزم األمر ذلك، ومن 
جانب آخر يجعل من المؤسسة تتفاعل مع بيئتها إيجابيا مقابل التغيرات التي تطرأ من خالل 

 .1األطراف ذات الصلة

 بلورة الباحثون حاول الشاملة الجودة إدارة عرف مفهوم أن مند :الشاملة الجودة رةإدا أهدافثالثا 
 أفراد جميع لدى واضحة الرؤية تكون حتى الجودة إدارة تطبيق جراء من تحقيقها المراد األهداف
 األهداف وهذه التطبيق، أثناء األهداف هذه على للتركيز المنهج العملي لهذا تبنيهم عند المؤسسة

 :2يلي مافي كن إظهار أهمهايم

 التشجيع وكذلك الجيد واألداء اإلنتاجية معدالت وزيادة االبتكار على تشجيع عمل توفير 
 .العمل إجراءات وتطوير لتحسين التطويرية والرؤى األفكار طرح على

 العاملين بين الوظيفي الرضا معدالت ارتفاع. 
 األعمال إنجاز في والروتين الوقت اختصار. 
  العمل إجراءات وتبسيط ريتطو. 
 واضحة معايير وفق العاملين أداء قياس تسهيل. 
 المؤسسة أجزاء بين والتكامل التعاون مستوى رفع. 
 الواحد الفرق بروح العمل على العاملين تدريب. 
 والمكررة الفائدة عديمة الرسالة استبعاد. 
 والزبائن العاملين بين العملية الكفاءة وزيادة الثقة مستوى رفع. 

                                                           
1
 .121، ص 1001مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ،0999لجودة مدخل إدارة الجودة الشاملة وإيزو مراقبة اتوفيق محمد عبد المحسن،  

2
 PATRICK LYONNET, Les outils de la qualité totale technique et documentation, 2

e
 édition, Paris 

1991, p 8 - 9. 
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 على لتحفيزهم الشاملة الجودة لبرامج والتحسين التطوير عمليات في العاملين كافة إشراك 
  .والفشل النجاح مؤشرات على للتعرف المفتوحة المناقشة

 المنتج أو الخدمة تقديم تكاليف خفض. 
 من السلع والخدمات المستفيدين وتوقعات رضا تحقيق. 

 

 وبعض المفاهيم اإلداريةإدارة الجودة الشاملة : المبحث الثالث

مواكبة التغيرات المرتبطة لمؤسسات االقتصادية المعاصرة في لالسعي الحثيث  أدىلقد  
التي ارتبطت أساسا بنظم، فلسفات، أساليب و  بمحيطها إلى ظهور مجموعة من المفاهيم اإلدارية،

من خالل تجاربهم العملية وتقنيات كانت نتاج اجتهاد الكوادر اإلدارية المبدعة في إدارة األعمال، 
 .الرائدة

ه المفاهيم المعاصرة اختلفت في ولعل مفهوم إدارة الجودة الشاملة صاحبته جملة من هذ 
التالزم والدعم، أو التكامل أو المساعدة في إطار تحقيق أهدافها، وفي المحتوى  عالقتها بين

  .الالحق نستعرض أهمها

 0111واإليزو إدارة الجودة الشاملة : المطلب األول

 وأهمية تطبيقه 0111مفهوم اإليزو : أوال

يعتبر الحصول على شهادات المطابقة الدولية للمواصفات في وقتنا الراهن من األهمية بما  
كان، فقد تحولت الصفة االختيارية للحصول على شهادة المطابقة تدريجيا إلى الصبغة االلزامية، 

تنافسية للمؤسسات لضمان البقاء ونشد االستمرارية والتفوق وهو ما اقتضته ضرورة دعم المكانة ال
كمرحلة ثانية على خلفية عولمة األسواق وتزايد القيم المعنوية للزبائن، فقد يحمل المنتج الحاصل 

معنوية جواز دخول السلع  ISO 9000سلسلة مواصفات نظام إدارة الجودة على شهادات 
فذ التصدير، وعلى هذا األساس سنحاول في المحتوى والخدمات إلى أسواق أخرى من خالل منا
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وما استحدثته في  ISO 9000سلسلة مواصفات نظام إدارة الجودة الالحق تسليط الضوء على 
 مجال اإلدارة الحديثة للمؤسسات

العالمية  للمؤسسة ISOيرمز مصطلح (: ISO)معنى اإليزو  :0111مفهوم إيزو   - 1
هي اختصار   (ISO)، فكلمة International Organization for Standardizationللتقييس

 1: على الحروف األولى للكلمات اآلتية

International : دولي أو عالمي; 

Organization : منظمة;  

Standardization : التقييس. 

عند الحديث عن مواصفات ( IOS) أكثر شيوعا واستخداما من كلمة ( ISO)وتعتبر كلمة    
 2.الدولية للتقييس المؤسسةلتي تصدر عن الجودة ا

هي إتحاد عالمي يضم هيئات التقييس الوطنية في دول العالم، تأسست ( ISO)ومنظمة     
 0119دولة في لندن سنة  15في أعقاب الحرب العالمية الثانية بعد لقاء ضم وفود  المؤسسة

عدد أعضائها حاليا أكثر  ، ويبلغ3وتتخذ من جنيف مقرا لها 11/11/0110وباشرت عملها في 
، رسالتها تشجيع وتطوير و توحيد المواصفات (كل عضو يمثل دولة واحدة)عضو  051من 

وقد أصدرت سلسلة من معايير  4.العالمية وجميع األنشطة ذات العالقة والمتضمنة تقويم المطابقة
رة البيئية، نظام إدارة ومواصفات اإليزو في شكل أنظمة نذكر منها نظام إدارة الجودة، نظام اإلدا

 .الصحة والسالمة المهنية

                                                           
 - إلنجليزية لها، بل يعود أصلها إلى الكلمة اليونانية هناك من يعتبرها  ليست اختصار الحروف األولى للتسمية ا" ISOS"  إيزوس، والتي تعني

 .التساوي أو التماثل
1

، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، في تحقيق إدارة الجودة الشاملة 0999دور تطبيق المواصفة االيزو إسالم طالب محمد الصالح،   
 .097، ص3105، العراق،57العدد 

2
 .013ص ،مرجع سابقلعلى بوكميش،   
3

، 3119، دار اليازوري، عمان، االردن، نظم ادارة الجودة في المنظمات االنتاجية والخدميةمحمد عاصي العجيلي وليث علي الحكيم،   
 .501ص

4
  . 39، صمرجع سابق ،iso9000و  iso 14000: نظمة إدارة الجودة والبيئةأ محمد عبد الوهاب العزاوي،  
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وتغطي أنشطة االيزو كافة المواصفات الفنية في الحقول االنتاجية والخدمية، باستثناء     
 1(.IEC)المواصفات الكهربائية والهندسية إذ تختص بها اللجنة الدولية لإللكترونيات التقنية

، ولها الحق في إنشاء لجان (TC)كيل لجان فنية أعمالها من خالل تش( ISO) هيئةتمارس     
فرعية ومجموعات عمل من أعضائها الممثلين بهيئات التقييس في الدول المختلفة، ويكون هدف 

 . هذه اللجان إعداد مسودات المواصفات العالمية في ضمن البرنامج الرئيسي لتلك اللجان

، ثم قامت بتنقيحها في كل 0190 ألول مرة عام ISO9000 وقد صدرت سلسلة مواصفات     
الذي أجريت بموجبه  05/00/1119أما التعديل األخير فكان في  1111و0111من عام  

تعديالت قليلة عن اإلصدار الذي سبقه، وكانت تجمع الممارسات المطبقة حاليا في مجال الجودة 
ه المواصفة مطلبا على الصعيد العالمي، التي حظيت باإلجماع وأصبحت شهادة المطابقة مع هذ

 . تجاريا وشرطا للمنافسة في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وملحقاتها

 هاأي سلطة تجبر  المؤسسة الدولية غير إلزامية، أي أنه ليس علىوتعتبر المواصفات القياسية      
في تطوير عدد من المواصفات اإلرشادية الخاصة  ISOمنظمة  ساهمت وقدعلى تطبيقها، 

هي اللجنة  ISO/TC176لجان فنية، وتعد اللجنة الفنية  عن طريقعمليات تقييم المطابقة، ويتم ب
  .المسؤولة عن تطوير عائلة المواصفات القياسية الدولية الخاصة بأنظمة إدارة الجودة

فضال عما يتيحه الحصول على شهادات المطابقة الدولية  :0111أهمية تطبيق اإليزو   - 2
للمؤسسة من إمكانية دخول األسواق العالمية والمنافسة فيها دون األسواق المحلية،  1111لإليزو 

في تطوير األداء وتحسين اإلنتاجية، كما تساعد أنظمة ضمان وتوكيد  1111يساهم تطبيق إيزو 
الجودة في تخفيض التكاليف الناتجة عن زيادة ثقة المشترين بمستويات الجودة للسلع والخدمات، 

، فهي وسيلة محفزة على ابرام االتفاقيات 1111عد التطابق مع مواصفات الجودة لإليزو وهذا ب
التعاقدية باعتبار أن المؤسسات الممنوحة والمسجلة التي تغطي متطلبات مواصفات اإليزو ينظر 

 ...إليها بنوع من الثقة من طرف مختلف متعامليها من عمالء وموردين 

                                                           
1
 .500ص ،مرجع سابقمحمد عاصي العجيلي وليث علي الحكيم،  
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 تتوافر على متطلبات المواصفات الدولية غالبا ما ينظر إليها أما عن تلك المؤسسات التي ال 
كما توصف منتجاتها بالمستوى المتدني للجودة من طرف متعاملي األسواق  بنوع من الدونية،

الدولية مما يجعل مجال تسويقها جد محصور مالحق من قبل منتجات المؤسسات ذات 
المواصفات، ألن أغلب الموردين في الحاضر أصبحوا يطالبون برقم التسجيل في اإليزو، ما جعلها 

 .سسات مع عمالئها ومورديهامن العناصر الهامة في تعامل المؤ 

    1:فيما يلي 1111ويمكن إيجاز أهمية تطبيق المواصفات الدولية لإليزو  

  تحقيق أسس ثابتة للجودة على المستوى العالمي من شأنه أن يحقق استقرارا وثباتا وثقة
عالية في السلع والخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الحاصلة على شهادة المطابقة 

 .ة للمواصفاتالدولي
  والخدمية  اإلنتاجيةتحقيق األرباح المستهدفة من طرف المؤسسات المختلفة على األصعدة

 .بما أن منتجاتها تلقى رواجا واسعا في مختلف األسواق العالمية
  توفير لغة ومصطلحات مشتركة وواضحة على الصعيد الدولي، ألن اعتماد اللغة المشتركة

عمل على تعميق الثقة والقبول لدى المستهلك األخير بين المؤسسات من شأنه أن ي
 واإلقليمي والعالمي في نفس الوقتوالمستعمل الصناعي على الصعيد المحلي 

  إتاحة الفرص الواسعة أمام األنشطة التجارية والتسويقية لدخول األسواق العالمية  بكفاءة
 عالية

 خالل تزايد الثقة بمنتجاتها  إطالة العمر االقتصادي للمؤسسة باألسواق العالمية من
 وخدماتها وخلق االستقرار االستثماري ألنشطتها في األسواق العالمية

  زيادة الفرص المختلفة للمؤسسات وتوسيع نطاق األسواق من خالل استمرارية تقديم الجودة
المناسبة لمنتجاتها، وتشجيعها على مواصلة التحسين والتطوير المستمر للمنتجات، 

مع والعمليات وبيئة األعمال، وهو ما من شأنه أن يعمق والء األفراد المتعاملين األنشطة 
 المؤسسة بمختلف أنواع تعاملهم

                                                           
1
-30، ص 1010، 1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة0999:0999المؤسسة الدولية للتوحيد القياسي االيزو خضير كاظم حمود،  

11. 
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  تاحة فرص اعتمادها في استخدام إدارة الجودة تشكيل األنظمة الثابتة للجودة بالمؤسسة وا 
تحديث سيحقق الشاملة، السيما في إدخال المبادئ الفكرية للجودة الشاملة في التعديل وال

 1111أبعاد هادفة في تطوير المواصفات الجديدة لإليزو
  رفع كفاءة وفعالية األنشطة التشغيلية والعمليات اإلنتاجية بصورة عامة من خالل االلتزام

 1111بالمواصفات الدولية لإليزو
 تها تنمية ثقة المتعاملين مع المؤسسة من خالل استمرارية توفيرها للجودة المناسبة لمخرجا

  اإلنتاجية من سلع وخدمات
  تحقيق التناقص المستمر للتكاليف المتعلقة بالجودة من خالل التقليص الفعال للتلف والفاقد

عادة التصنيع وغيرها من األبعاد التي تساهم في تقليص التكاليف الكلية في انجاز  وا 
 العمليات التشغيلية والخدمية

 قق شعار جميع األفراد مسؤولون عن الجودة كل تحقق مساهمة فاعلة لكافة العاملين وتح
 من خالل موقعه

  تنمية روح التفاعل الجماعي وتوفير سبل العمل الجماعي وتنمية روح الفريق الواحد والثقة
 العالية وتوفير سبل الرقابة الذاتية لألداء

 داءتعزيز القدرة االقتصادية للمؤسسة على تحقيق صور النجاح والتافوق النوعي في األ 

  ISO 9000سلسلة مواصفات نظام  :ثانيا

قامت منظمة االيزو ( BSI)وبدعم ومؤازرة من المعهد البريطاني للتقييس  0191في عام     
مواصفة خاصة بالجودة، وفي عام  إصدارالتي مهمتها   ISO/TC/176بتشكيل اللجنة الفنية 

دخال ISO 9000العالمية للتقييس بمراجعة المواصفة  المؤسسةقامت  0111 التعديالت  وا 
 1.الالزمة عليها

من سلسلة من المعايير والمواصفات، التي شهدت  ISO 9000يتكون نظام إدارة الجودة      
من الشكل الذي كانت عليه  1119و 1111تعديال من حيث العدد والمحتويات في إصدار سنة 

                                                           
1
 .507، صمرجع سابقمحمد عاصي العجيلي وليث علي الحكيم،  - 
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لكل  ISO 9000اصفات ، وسنحاول في هذا المطلب التطرق إلى سلسلة مو 0111في إصدار 
 .اإلصدارات لنتعرف على جوانب التعديالت

 (:ISO 9000/1994) سلسلة مواصفات   - 1

 :وتتمثل في المواصفات اآلتية   

 ISO 9000: 1.وهي مجموعة اإلرشادات الواجب إتباعها في اختيار وتطبيق نظام الجودة 

ISO 9001: ام الجودة في مجاالت وهي المواصفة الخاصة بالمؤسسات التي تطبق  نظ
التصميم، اإلنتاج والتركيب، الفحص واالختبار وخدمات ما بعد البيع، حيث تعد هذه المواصفات 

 ISO 9000 2 .األكثر شمولية في سلسلة مواصفات

ISO 9002:  وتطبق هذه المواصفة في المؤسسات التي يقوم بنفس األنشطة السابقة الذكر
م أي المؤسسات التي يقتصر نشاطها على اإلنتاج والتطوير ، ماعدا نشاط التصميISO 9001في

 .والبيع

ISO 9003:  ال تطبق هذه المواصفة )يغطي هذا المعيار عمليات الفحص النهائي واالختبار فقط
 3(.إال في حاالت التي يمكن التأكد من الجودة من خالل الفحص النهائي واالختبار

ISO 9004: ،والموجة لنظام الجودة الشاملة بالمؤسسة، وتتضمن  وهي عبارة عن خطوط إرشادية
هذه المواصفة  التعليمات اإلرشادية التي يجب إتباعها من قبل المؤسسات للحصول على شهادات 

ISO 9001 ، ISO 9002،4.ISO 9003  

 (: ISO9000/2000)سلسلة مواصفات    - 2

 ISO 9001، ISO 9002 ، ISO 9003حيث تم في هذه السلسلة  الجديدة إدماج معايير     
، وهذا من أجل التغلب على مشكلة االختيار لدى ISO 9001في معيار واحد هو معيار

                                                           
، 3111، مكتبة اإلشعاع، مصر، 19911و 0999اقتصاديات جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة واإليزو، زيزسمير محمد عبد الع - 1

 .055ص

 .95ص ،مرجع سابقعلي السلمي،  2

, éditions d'organisations, Paris, 1998, P 49. Qualité en production., D. Druet, et M. Pillet-
3

  
 .77، صابقمرجع س عمر وصفي عقيلي،  4
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على جميع أنشطة المؤسسة  ISO 9001المؤسسات  بين هذه المعايير، وتأكيد اشتمال معيار 
مكانية تطبيقه في جميع أنواع المؤسسات مهما كان نوعها أو حجمها أو القطاع الذي ت نتمي وا 

 .إليه

 (:(ISO9000/2000وفيما يلي السلسلة المعدلة لنظام إدارة الجودة     

1ISO 900:  ،وهو المعيار الذي يوضح ويقدم األسس والمبادئ التي ترتبط بنظام إدارة الجودة
 1.وكذا المصطلحات المستعملة به

ISO 9001 :على الشهادة التي  وهو المعيار الذي يحدد متطلبات نظام إدارة الجودة، والحصول
تثبت قدرة المؤسسة على تقديم سلع و خدمات مطابقة لمتطلبات الزبون أو المستهلك وتشبع 
حاجاته، حيث يشمل كل المراحل والعمليات التي ترتبط بجودة المنتوج، وكيفية التحكم فيه، مع 

 .العلم أن هذا المعيار يقيم من خالل المراجعة الخارجية

ISO 9004: وهو عبارة عن دليل يقدم الخطوط الموجهة (إرشادات تحسين األداء)يه ويطلق عل ،
لجميع عمليات المؤسسة من أجل تحسين أدائها، ويهدف إلى تحقيق اإلشباع للزبائن ( المرشدة)

، ISO 9001والمستهلكين، ولجميع األطراف المهمة األخرى، وهو عبارة عن معيار مكمل لمعيار 
 ISOيعتبر كتوضيح لما جاء في معيار ISO 9004 وى معيار إذ يشكل معه ثنائي، فمحت

 .، ومع العلم أن هذا المعيار يخضع للمراجعة الداخلية، والتقييم الذاتي9001

  11111ISO :  وهو معيار مكمل للمعايير السابقة، وتقدم الخطوط المرشدة للمراجعة الداخلية
 . والخارجية لنظام إدارة الجودة

العالمية للتقييس سلسلة  المؤسسةأصدرت  1119ارة إلى أنه في نهاية سنة كما تجدر اإلش   
بسيطة عن السلسلة السابقة، ودخلت حيز التنفيذ مع  تعديالتمواصفات جديدة وهي عبارة عن 

 .التي تريد تجديد الشهادة للمؤسساتبالنسبة  1111بداية سنة 

 
                                                           

، رسالة فرع جيني سيدار TP-GESIفي مؤسسة األشغال العمومية والبناء ISO 9001/2000تطبيق نظام إدارة الجودة عجراد شرحبيل،  1
 .01، ص3117ماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر،
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 0111العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وااليزو :ثالثا

مفهومان حديثان في مجال إدارة  1111تعتبر إدارة الجودة الشاملة والمواصفات الدولية لاليزو  
األعمال، وهما بمثابة استجابة متطلبات البيئة الجديدة، المنافسة وعولمة األسواق، إذ يرجى من 

ومان على تطبيقهما ضمان استمرارية النشاط في صراع السوق، وسنأخذ في المحتوى الالحق المفه
 .  سبيل المقارنة لبلوغ معالم االئتالف، التكامل واالختالف

 0111التشابه والتكامل بين إدارة الجودة الشاملة واإليزوأوجه  – 1

 ننوه، يمكن أن 1111في العالقة بين كل من إدارة الجودة الشاملة وسلسة االيزو قبل البحث   
هما مبينيه على ينظرون إلى العالقة بين 1111وااليزو أن أغلب الباحثين في إدارة الجودة الشاملةب

التكامل واالنسجام، على اعتبار أن إدارة الجودة الشاملة هي إدارة للجودة من منظور شامل،  أساس
يمثل نظاما إلدارة الجودة يقوم على مواصفات موثقة، وبذلك فهما غير  1111في حين أن االيزو 

 .واحدمتعارضين بل متكاملين ومن نسيج 

تعتمد على بعض مبادئ إدارة الجودة الشاملة، وبذلك فإن  1111ن مواصفة االيزوكما أ    
سواء كانت إنتاجية أو خدمية، إذا ما حصلت على شهادة االيزو فإن ذلك يعلن أن لديها  المؤسسة

 منظومة إدارية قوية تتطابق أركانها مع بعض متطلبات إدارة الجودة الشاملة، وبذلك تكون
، وهذا ما تم ادارة الجودة الشاملة ولكنها ليست بديال عنهإل مكملة 1111المواصفات الدولية لاليزو

 .1111/1119التركيز عليه بشكل واسع في اإلصدار الجديد االيزو

الجدول في  1111ويمكن توضيح أجه التقابل والتكامل بين إدارة الجودة الشاملة وااليزو    
 :التالي
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 ISO 9001/2008المقاربة بين إدارة الجودة الشاملة و (: 19 - 1)الجدول 

 ISO 9001/2008 إدارة الجودة الشاملة

 .تهتم وتركز على الزبون بشكل كبير -

تركز على التحسين المستمر وتعده مبدأ أساسي من  -
 .مبادئها

استخدام األساليب اإلحصائية والعلمية في إدارة  -
 .وتحسين الجودة

يد سياسة الجودة وااللتزام بها من قبل يتطلب تحد -
 .اإلدارة والعاملين في المؤسسة

 

يتطلب تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ووضع دليل -
 .للجودة

 .تسعى الى مشاركة العاملين بشكل واسع وكبير -

 

التركيز على الزبون، إذ يبدأ نموذج نظام إدارة الجودة -
 .رضا للزبائنبمتطلبات الزبائن وتنتهي بتحقيق ال

تؤكد على تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة باستمرار  -
من خالل استخدام سياسة الجودة وأهداف الجودة ونتائج 
التدقيق وتحليل المعطيات واألعمال التصميمية والوقائية 

 .ومراجعة اإلدارة

التأكد على تحديد إجراءات المراقبة والقياس التي سيتم  -
 .الالزمة لذلك جهزةاألتنفيذها وتحديد 

تحدد مسؤولية اإلدارة من خالل تحديد السياسة  -
الخاصة بالجودة وااللتزام بها ضمن المؤسسة، ووضع 

 .إطار لمراجعتها والـتأكيد على تنفيذها

 . حددت متطلبات التوثيق إعداد دليل خاص بالجودة -

تحديد األفراد الذين يقومون بأعمال تؤثر على جودة  -
ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة  مدركين أهمية  المنتج من

 .نشاطاتهم في إنجاز أهداف الجودة

االهتمام بالتصميم الفعال للسلع والخدمات لتحقيق رضا  -
 .الزبون

 

التخطيط للعملية لتأسيس أهداف الجودة طويلة األمد  -
 .في المستويات التنظيمية العليا

نتج، لتثبيت التأكيد على مراقبة وقياس خصائص الم -
أنه قد تمت تلبية متطلبات المنتج والمحافظة على 

 .المطابقة لمعايير القبول

القيام بتخطيط نظام إدارة الجودة من أجل تلبية  -
المتطلبات الخاصة بنظام إدارة الجودة باإلضافة إلى 

 .أهداف الجودة والتأكد من تنفيذ هذه الخطط

 .019، ص1115 ،جع سابقمر محمد عبد الوهاب العزاوي،  :المصدر
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 0111بين إدارة الجودة الشاملة واإليزو االختالف أوجه - 2

ا ن، فإن1111إدارة الجودة الشاملة  وااليزو مفهومي إذا ما أردنا معرفة أوجه االختالف بين    
، فاأليزو هو بمثابة 1111نفسها االيزو تأن إدارة الجودة الشاملة ليس ننطلق من حقيقة مفادها،

فلسفة إدارة الجودة الشاملة، والتي تقوم أساسا على تحقيق  تطبيق تبني إطار في البدء عدةقا
كما أن الشروع في تطبيق مبادئ ومفاهيم إدارة ، األبعاد الهادفة للتطوير والتحسين المستمرين

، حيث أن 1110الجودة الشاملة من شأنه أن يؤدي الى امكانية الحصول على شهادة االيزو 
إدارة الجودة الشاملة ال تحتاج إال لبعض التعديالت التي من شأنها أن  سة التي تتبنى تطبيقالمؤس

 . 1110تحقق لها إمكانية الحصول على شهادة االيزو

وعلى الرغم من وجود التشابه بين إدارة الجودة الشاملة وااليزو إال أن هناك بعض االختالف    
بسبل اإلدارة والتحسين والتقويم في إنجاز العمليات، ولذا فإن  المتعلقة باألهداف، والتي تتعلق عادة

من الضروري التعرف على كل منهما وتحديد العالقة القائمة بينهما بهدف الوصول للنتائج الفضلى 
بعاد االستفادة من كل منهما على الخصوص المؤسسةفي تحقيق أهداف  إن تطبيق . االقتصادية وا 

فإنه ال يعني بالضرورة تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ولكن تطبيق  نظام االيزو بشكله الحالي
سيؤدي حتما الى التمهيد بشكل سليم لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، ومن هنا  1111االيزو

 1.البد من تحديد أوجه التباين بين كل منهما

 وفلسفة إدارة 1111وتبرز أوجه االختالف بين المواصفات الدولية ألنظمة الجودة االيزو ،
يتم تقييم  1111الجودة الشاملة في دافعية المؤسسة في تطبيق كل منهما، فمواصفات االيزو

االلتزام بها من قبل هيئة معتمدة تمنح على أساسها المؤسسة شهادة المطابقة، لذلك فالمؤسسة 
إدارة التي يكون هدفها الشهادة فقط سوف تنتهج مدخال يختلف عن تلك التي تتبنى مدخل 

الجودة الشاملة التي يكون هدفها الوحيد هو إرضاء الزبون على الرغم من أن مواصفات االيزو 
تهدف كذلك نظريا  على إرضاء الزبون إال أن المنظمات هنا يكون السعي للحصول  1111

 .على الشهادة هو في المرتبة األولى وبعد ذلك تعير االهتمام لباقي المتطلبات

                                                           
 .11، ص0212، عمان، األردن، 1ر، ط،دار الصفاء للنش 0999الدولية للتوحيد القياسي االيزو المؤسسةخضري كاظم محود،  - 1
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 ل ال يأخذ االهتمام الكافي في نظام االيزو، بينما يعتبر رضا العميل من االهتمام بالعمي
المرتكزات األساسية إلدارة الجودة الشاملة، من خالل التركيز على إشباع حاجاته ورغباته 

 1.المختلفة
  إن الجودة الشاملة أكثر شموال من االيزو، فهي ترتبط في جزء كبير منها بأخالقيات وأجواء

فاهيم العمل الجماعي، وهي عبارة عن فلسفة وتوجه فكري، وثقافة تنظيمية جديدة، العمل، وبم
وتسعى الى التحسين المستمر، بينما تركز اإليزو على عناصر المواصفة المختلفة وعلى مدى 
االلتزام بتطبيقها وتوثيق إلجراءات تحقيقها، فهي ضرورة لتحقيق إدارة الجودة الشاملة ولكنها 

  2.نهاليست بديال ع
  إن تطبيق نظام االيزو بشروطه مكلف باإلضافة الى أنه ال يقضي على مظاهر الهدر

والتبذير في المؤسسة على عكس إدارة الجودة الشاملة، والتي تهتم بتدنية التكاليف خصوصا 
 3.من خالل سلسلة الجودة المرحلية

 فاهيم والقيم السلوكية كما المواصفات القياسية تركز على األدوات واألساليب الفنية عوض الم
هو الحال في إدارة الجودة الشاملة التي تعتبر تحقيقها مسؤولية الجميع وليس قسم الجودة 
فقط، إضافة إلى أخذها البعد اإلنساني واهتمامها بالتحسين المستمر كفلسفة وليس أدوات 

  4.وتقنيات فقط
 ارات ميدانية دورية للتأكد من مدى تقوم هيئات التصديق المعتمدة من طرف منظمة اإليزو بزي

وفائها والتزامها بمتطلبات المواصفة، واجراء التعديالت وفقا ما تراه متماشي مع متطلبات 
التي تتبنى هذا المنهج لها  تالمواصفة، على عكس منهج إدارة الجودة الشاملة فالمنظما

أهداف المؤسسة وفق مبادئ  استقاللية تامة في إلغاء أو إضافة أو تعديل ما تراه يتماشى مع
 .إدارة الجودة الشاملة

                                                           
1
، جامعة بسكرة، 35، مجلة العلوم االنسانية، العدد  -تكامل أم تماثل -  0999إدارة الجودة الشاملة وااليزوجمال خنشور وخير الدين جمعة،  - 

 .505، ص3100الجزائر،
2
 .505، صنفس المرجعجمال خنشور وخير الدين جمعة،  - 
3
، الملتقى الوطني حول إدارة الجودة الشاملة وتنمية أداء المؤسسة، جامعة االيزو وإدارة الجودة الشاملةسعيد لخضر، بن سعيد محمد و بن  - 

 .05،  ص3101ديسمبر  05/01سعيدة، 
4
 .351ص ،مرجع سابققويدر عياش،  - 
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  1111التعامل مع الزبائن، حيث يكون التعامل مع الزبون غير مباشرفي ظل  نظام االيزو ،
في حين يكون التعامل مباشرا مع الزبائن في نظام إدارة الجودة الشاملة، وذلك من خالل 

 1.وفير لهمدراسة ميدانية لمتطلباتهم وحاجاتهم  والعمل على ت
  ،نظام إدارة الجودة يركز على اإلجراءات والطرق الرسمية التي ترشد العاملين في أداء عملهم

حيث أن توقع التزام العاملين بهذه الطرق واإلجراءات يضمن أداء العمل بشكل جيد، 
وللحصول على شهادة االيزو تجرى مراجعات داخلية وخارجية لتحديد ما إذا كان هناك التزام 
بهذه الطرق واإلجراءات من عدمه، ومن ثم فإن التركيز في مواصفات االيزو يكون على 
اإلجراءات التصحيحية وطرق التشغيل للنظام اإلنتاجي من الناحية الفنية، وبالتالي يمكن 
القول أنه نظام إنتاجي بحت، بالمقابل فإن إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة عامة وشاملة تمس 

المؤسسة، فهي تعتبر المؤسسة كنظام اجتماعي، فني، ثقافي; بالتالي نجدها جميع نواحي 
، أي اتجاهات األفراد، طموحاتهم، دوافعهم، سلوكياتهم تركز جهودها على الموارد البشرية

   2.والتفاعل الثقافي واالجتماعي بين جماعات العمل في مواقعهم

 المرجعيةإدارة الجودة الشاملة والمقارنة : المطلب الثاني

إن التأمل في واقع الممارسة العملية لجميع فعاليات األنشطة والعمليات القائمة بالمؤسسات  
االقتصادية مهما اختلف قطاع نشاطها، يلحظ األهمية القصوى للبيانات التاريخية عن تلك 
 األنشطة والعمليات، وهذا لما تمكنه من تشخيص دقيق وعميق لجوانب األداء، والوقوف على
موطن القوة وجوانب التقصير، كما يمكن التعبير عنهما بعوامل موضوعية مساهمة في ذلك، ومن 
خالل العوامل المساهمة في خلق نقاط القوة والضعف في األداء، وبعد تحديد مراكز المسؤولية 

 .يتسنى للمستويات اإلدارية كل حسب مركزه المساهمة في تحسين األداء

ة المؤسسة االقتصادية االستفادة من البيانات التاريخية لمستوى أداء وبالمقابل، يمكن إلدار  
األنشطة والعمليات للتطلع على موقعها مقارنة بالمؤسسات النشطة في نفس القطاع سواء كانت 

                                                           
تراتيجيات التدريب في ظل إدارة الجودة الشاملة ، الملتقى الوطني حول اسالجودة الشاملة وأبعاد تنمية المؤسسات، فياللي عبد الرحمان - 1

 .7، ص3101كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعيدة،
2
ية بر  إعادة هندسة نظم إدارة الجودة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة ميدانية بالمناطق الصناعية لوال ،قاسمي كمال - 

 .059، ص3100، أطروحة دكتوراه علوم  في العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر،بوعريريج
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محلية منها أو أجنبية، لتعتبر بذلك المؤسسات الرائدة في القطاع كمعيار مرجعي يمكن من خالله 
 .مؤسسة في جوانبه المستهدفةتحسين مستوى أداء ال

 نشأة ومفهوم المقارنة المرجعية: أوال

 :نشأة المقارنة المرجعية – 1

من الجانب التاريخي، تعود أول إشارة للمقارنة المرجعية إلى القرن الرابع قبل الميالد من  
حين :عندما قال ( The Art of War( )فن الحرب)مؤلف كتاب ( Sun Tzu)خالل كلمات 

 . 1عدوك وتعرف نفسك فإن انتصارك سيكون محسوًماتعرف 

إلى علم المساحة، إذ اشتقت من ( Benchmarking)ويعود أصل كلمة المقارنة المرجعية  
أو داللة ( Reference Point)التي تمثل نقطة مرجعية ( Bench Mark( )عالمة الصفة)عبارة 

 .على طريق أو شجرة أو حائط أو جبل

المقارنة )، اختلفت التسميات لهذا المفهوم فبعضهم أطلق عليه وكمصطلح لغوي عربي 
( إقامة مثل أعلى)وفريق ثالث أطلق عليه ( القياس إلى نمط)والبعض اآلخر أسموه ( المرجعية

وأطلق عليها ( المقارنة بمنافس نموذجي)وسميت أيًضا ( المعايير القياسية المقارنة)وآخرون أسموه 
القياس المقارن )أو ( المقارنة المرجعية)كن التسمية األكثر شيوًعا هي ل( قواعد المقارنة)كذلك 

 . 2(باألفضل

 اإلنجليزيعندما قام الصناعي ( 1110)والمقارنة المرجعية لها دالالت تاريخية تعود إلى العام 
(Francis Lowell ) بدراسة أفضل األساليب المستخدمة في معامل الطحين البريطانية للوصول

3ر التطبيقات نجاحًا في هذا المجالإلى أكث
. 

                                                           
1
  .101ص  مرجع سابق،نزار عبد المجيد البراوي ولحسن عبد هللا باشيوة،  

2
المؤتمر العلمي األول لتطبيقات نظم  ر في المؤسسات،تطبيقها كأداة للتحسين المستم وإمكانيةالمقارنة المرجعية  نزار عبد المجيد البراوي،   

 . 70، ص 0999إدارة الجودة الشاملة، بغداد، فيفري 
3
 http://dr-ama.com/?p=1831 ،(03/17/3107.)، تطبيقاتهاالمقارنة المرجعية  مفهومها وأهمية  عبد الرحيم محمد،   
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الذي قام بتطوير ( 1011)في العام ( Henry Ford)الصناعي ( Lowell)وقد جاء بعد  
كأسلوب صناعي متميز من خالل قيامه بجوالت في مواقع ذبح ( Assemblt Line)خط التجميع 

 .1األبقار في شيكاغو

من طبق مفهوم المقارنة المرجعية، وهذا بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت اليابان أول  
عندما بدأت الشركات اليابانية في زيارة العديد من الشركات الغربية في بداية الخمسينيات، حيث 
واستطاعوا تحقيق االستفادة من هذه الزيارات من خالل ما نقلوه عن الغرب مع مراعاة اختيار 

ومدى توافرها والمقابل المالي ألدائها ،ورغم القيمة األنسب لظروفهم المتعلقة بطبيعة عوامل اإلنتاج 
الهامة للنجاح المحقق من طرف الشركات اليابانية خاصة في مجال تطوير المنتجات واالبتكارات 
الجديدة، إال أن ذلك لم يمنعها من االستمرار في إجراء دراسات المقارنة المرجعية بهدف تحقيق 

   Kaizen philosophy.2التحسين المستمر وهي فلسفة كايزن 

لقد قام اليابانيون بتكييف ما شاهدوه لخصوصيتهم اليابانية واالستناد عليها في إبداع   
منتجاتهم ومبتكراتهم في نهاية الستينات وبداية السبعينات وقبل أن تكون تسمية المقارنة المرجعية 

  3موجودة في قاموس األعمال

ب المقارنة المرجعية إلى الواليات المتحدة األمريكية، انتقلت تطبيقات أسلو  1020وفي سنة  
هي الرائدة والمؤسسة للمقارنة المرجعية كتسمية وكأسلوب علمي ( Xerox)حيث تعتبر شركة 

يعتمد خطوات محددة تؤدي إلى تحسين أداء المؤسسات، حيث استطاعت هذه المؤسسة تفعيل 
ين، وتقليص تكلفة العمالة في خدمات ما بعد دور المقارنة المرجعية في تخفيض المخزون بالثلث

1/10بالمائة وارتفعت إنتاجية أنشطة التوزيع بنسبة  10البيع بـ 
4.  

                                                           
1
 . 513-510، ص رجع سابقمنزار عبد المجيد البراوي، ولحسن عبد هللا باشيوة،   

2
دار الفكر العربي، القاهرة،  سيجما وبطاقة القياس المتوازن، األداء ستةاتجاهات حديثة في التقييم والتميز في توفيق محمد عبد المحسن،   

 .353، ص 3117
 

3
العلمي، القاهرة،  لإلعالمالشركة العربية  والمقارنة المرجعية، 0999إيزو  –الدليل العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة عادل الشبراوي،  

 .035 – 033، ص 0997
4
 Blocher Edward  D, and hin thomas, Cost Management stratgic emphasis, mcgraw hill companies, USA, 

1999, P 12. 
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فإن المقارنة المرجعية هي الطريقة األمثل للقيام  CBIووفًقا التحاد الصناعة البريطانية  
مؤهلين "فإن مشروع  CBIة وبدعم من وزارة التجارة والصناعة، وبقياد. باألعمال بشكل أكثر فعالية

نشأ من الرغبة في جعل المملكة المتحدة أكثر إنتاجية ومنافسة  Fit for the future" للمستقبل
عالمية، ويعمل هذا المشروع على تشجيع التبادل المفتوح لألفكار والخبرات من أجل مساعدة 

وع من خالل شبكة شراكة ويعمل المشر . الشركات على أحداث ثورات في األساليب التي تعمل بها
 Best practiceبين المؤسسات التي تؤمن بنقل الممارسة األفضل 

 :تعريف المقارنة المرجعية – 0

حضي مفهوم المقارنة المرجعية باهتمام العديد من والباحثين لكونه مصطلح حديث نسبيًا  
وبدأ . الدراسة والتحليلفي واقع الدراسات والممارسات اإلدارية; وهو ما دفع المهتمين تناوله ب

وآخرون يرونه طريقة ( Tool" )أداة"اختالفهم جليا بداية من التعبير عنه; فبعضهم يتعبره 
(Method) أسلوب "، وفريق ثالث يسمونه(Manner) وفريق رابع يرى المقارنة المرجعية بأنها ،

لى المقارنة المرجعية، ، وعلى الرغم من هذه الفوارق اللفظية التي تطلق ع( ...Process)عملية 
 . إاّل أّن هناك شبه اتفاق على المعنى المقصود للمصطلح  وما يحققه بعد تطبيقه

وتعرف المقارنة المرجعية على أنها قياس أداء المؤسسة مقابل تلك المؤسسات التي تظهر  
دافها ، حيث تحدد مكانة المؤسسة في السوق وتقييم أه1في السوق –المرتبة األولى  –األفضل 

واستراتيجياتها وتطبيقاتها، كما أن المقارنة المرجعية ال تعني عملية فحص واختبار محدودة في 
 2عملية واحدة منفردة وتقارن مع المؤسسة المتبرعة لهذا اإلجراء

 في بالريادة لها المعترف المؤسسات لتقييم والمنتظمة المستمرة العملية كما تعرف على أنها  

 الممارسات أفضل تمثل التي والعمليات العمل أساليب على التعرف إلى تهدف والتي معين مجال

 3لألداء رشيدة أهدافاً  تضع والتي
                                                           

, proach ManagementPublic Sector Benchmarking: A practical Ap Bruder K.A.J.R and Gray, E. and others, 1

vol.76, No. 1994, P9. 

2
 .113، ص 1001د دار المسيرة، عمان، الطبعة الثانية،  تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة،عبد الستار العلي،   

3
 Zairi, Mohamed,. Measuring performance for Business Results. UK.Chapman Hall, 1994, p 13. 



 

 
 

 
11 

 الفصل األول األسس والمفاهيم إدارة الجودة الشاملة

 بين المتشابهة واألنشطة العمليات بين المقارنةوعرفت المقارنة المرجعية على أنها  

 1التحسين فرص على التعرف بهدف العمل، ومجاالت والشركات المؤسسات

 بتواضع – خالله من لتقبل المؤسسة به تقوم الذي المرجعية على أنها النشاط وينظر للمقارنة

 للوصول المؤسسة هذه من التعلم ومحاولة منها أفضل بأسلوب ما بنشاط ومقي من هناك أن حقيقة –

 .2يهعل تتفوق أن أو المستوى نفس إلى

قياس منتجات المقارنة المرجعية بأّنها عملية مستمرة تتضمن ( Waller)كما يعرف  
وأساليب عمل منظمة ما ومقارنتها مع المنافسين أو مع أولئك الذين يمكن تصنيفهم ( خدمات)

 .كقادة للقطاع الذي تعمل فيه المؤسسة

المقارنة المرجعية بأنها عملية مقارنة وقياس نشاطات (  Goetsch &Davis)ويصف  
العالي من داخل أو خارج  الصناعة التي  المؤسسة أو عملياتها الداخلية مع المؤسسات ذات األداء

 . تعمل فيها تلك المؤسسة

وهناك من يرى أن المقارنة المرجعية على أنها عملية مخططة مستمرة لقياس ومقارنة السلع  
والخدمات والممارسات اإلدارية في منظمة معينة بنظيراتها في منظمة أخرى رائدة في النشاط الذي 

 . ج ذلك النشاط ، فهي رؤية شاملة لما يفعله المنافسونتنتمي إليه أو تكون خار 

 في األطراف جميع مشاركة إلى يدعو ومتكامل شامل مدخلكما تمثل المقارنة المرجعية  

 األداء، تطوير في تساهم للعمل مبتكرة طرقاً  يمثل وهو.المؤسسة لنشاط المستمر التحسين عملية

 وتوفير بالعمالء واالهتمام وللعاملين اإلدارية للقيادة الواعية الرؤيةعلى  به العمل نجاح ويتوقف

دارة الكافية، المادية الموارد وتخصيص للعمل، الحديثة األساليب عن المعلومات  البشرية الموارد وا 

 . 3الخارجي العالم مع للمؤسسة الخارجية العالقات تفعيل أهمية جانب ىإل هذا تقليدية، غير بأساليب

                                                           
1
 . Keehly Patricia and Medlin, Steven Benchmarking for Best Practices in the Public Sector, San Francisco: 

Jossey -Bass Publishers, 1997, p. 40 
2
 Bruder K.A. and others. Public Sector Benchmarking: A practical Approach Management, vol.76, No. 

1994, p  09 . 
3
 Higgins, I, Benchmarking in Health Care: A Review of the Literature, Australian, Health Review. Vol. 20, 

1997, P 70.  
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لمرجعية على أنها أحد األنشطة المتعلقة بتحسين النوعية، وهي تركز وتوصف المقارنة ا 
 أداء مقابل بالمؤسسات الخاصة العمل ووظائف والخدمات للمنتجات والمنتظم على التقييم المستمر

 بالسمعة لها والمشهود ــ الواحدة للمؤسسة التابعة والفروع األقسام أداء مقابل أو ـــ األخرى المؤسسات

، ويمثل هذا األداء نموذجا ألفضل ممارسة بغرض تحسين أوضاع معين مجال في الطيبة
1المؤسسة

 

من خالل التعريفات السابقة، يمكن النظر في البداية للمقارنة المرجعية على أنها عملية  
لقياس األداء وتقييمه، فاألداء في هذه الحالة بوصفه المطلق سيتضمن أداء الموارد المستخدمة 

سواء كانت مادية أو بشرية أو مالية، وأساس المقارنة ما هو محقق من طرف تلك بالمؤسسة 
المؤسسات التي تحتل الريادة في السوق، فالمفهوم المرتبط بالريادة سيقودنا إلى التوصيف الجزئي 
للوظائف، األنشطة والعمليات ألن كمال التفوق بجميعها يضعف احتمال وقوعه، وعليه تؤخذ بعين 

مجموعة من المؤسسات، كأن تتميز األولى بكفاءة المورد البشري، والثانية بتقنيات اإلنتاج  المقارنة
 المستخدمة، وأخرى بسياسات التوزيع المنتهجة 

وفي محتوى الحق، أكد في تعريف المقارنة المرجعية على صفة االستمرارية وما تضمنه في  
لمرجعية الممكنة، كما توسعت دائرة أساس سبيل تحقيق التحسين المستمر في مجاالت المقارنة ا

نما يكفي لذلك  المقارنة لتشمل تلك المؤسسات التي ال تنتمي بالضرورة إلى نفس قطاع اإلنتاج، وا 
تشابه جزئي في األنشطة والعمليات، ومن هذا المنطلق نؤكد أن المقارنة المرجعية في اعتمادها 

ا، وهذه المعلومات ال تقتصر على صلتها تفرض مستوى عال من المعلومات الدقيقة لنجاحه
المنافسة أو المكملة، أو  بالمحيط الداخلي للمؤسسة بل تتعداه إلى المحيط الخارجي كالمؤسسات

حتى التي تشابه في جزئيات من نشاطها، كما تستخدم المعلومات كقاعدة أساسية لتحديد األهداف 
 ات   وتبني االستراتيجيات واعتماد الممارسات والتطبيق

 :وعلى أساس ما تقدم، يجب الوقوف عند عّدة مفاهيم أهمها  

 (.Partner( )الشريك)المقارنة المرجعية هي عملية مقارنة مع مؤسسة رائدة ندعوها بـ  -

                                                           
1
 Ibid, p 69. 
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عملية المقارنة المرجعية تتطلب الفهم األفضل لكيفية أداء المؤسسات الرائدة ألنشطتها  -
 .وعملياتها

تتطلب التحديد الدقيق ألسلوب أداء عمليات المؤسسة وخصوًصا العمليات المقارنة المرجعية  -
 .الضعيفة التي سيتم مقارنتها مع الشريك

 : أهمية وأنواع المقارنة المرجعية: ثانيا

  :أهمية المقارنة المرجعية – 1

يمكن إبراز أهمية المقارنة المرجعية من خالل ما تعود به من مزايا ومنافع لصالح  
 :1ات االقتصادية التي تبنتها، ويمكن تلخيص أهم هذه المنافع فيما يليالمؤسس

  في قطاع  للفجوة بين أدائها وأداء المؤسسات الرائدة الجزئيتساعد المؤسسة في التحديد
 .نشاطها

  للمواد المتاحة فضلاألستخدام التخصيص واالتضمن. 
 عطائها  في تحديد العمليات الحرجة والمؤثرة من حيث عالقتها همتسا بمخرجات العملية وا 

 .االهتمام الالزم واألولوية في التنفيذ
 عل في تطوير اإلبداع الفردي والجماعياسهم بشكل فت. 
  المحدد  في الوقتنظام تزود المؤسسة بالوسائل التي تمكنها من تبني (jit )  الذي تعالج

 .فيه نقاط الخلل
  للمؤسسة ن الداخلي والخارجيتطور إمكانية االستجابة السريعة لمتطلبات الزبو. 
 زيادة احتماالت تحقيق عوائد مالية إضافية للمؤسسةعل في اسهم بشكل فت. 
  وما هي عليه اآلن بما تتيحه من عليه  كانتتساعد المؤسسة على أن تكون أفضل مما

 .فرص االستفادة من نقاط قوتها والتقليل من جوانب الضعف والقصور

                                                           
An overview of Benchmarking Process: A tool for Continuous  Elmuti. D. and  Kathawala.Y., 

1

ng for Quality Management and Technology, Vol 4, , BenchmarkiImprovement and Competitive Advantage

1997,U.K,p 229.  
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 وتعليم العاملين بما يستجيب لتطلعات اإلدارة العليا  على تطوير نظم تدريب تساعد
 .للمؤسسة

  ة المتميز  اتاالنجاز  من المستمدتؤثر ايجابيا على معنويات األفراد وتجعلهم يشعرون بالفخر
 .التي يقدمونها كل من موقع عمله

  أألهداف المسطرة، أو تساعد المؤسسة على اكتشاف ممارسات جديدة تؤدي إلى تحقيق
 .تحمل طموحا أكبر تطلع إلى تحقيق أهداف أخرىحتى ال

 تساعد على وضع نظام أكثر دقة لتحفيز العاملين. 
  تؤدي إلى توفير المناخ المالئم لتحقيق التعاون والتكامل بين العاملين في القسم الواحد وبين

 .المؤسسةمختلف أقسام 
 ضل ألسلوب أداء العمل تعزز إمكانية زيادة إنتاجية المؤسسة من خالل تهيئة الفهم األف

 .بشكل صحيح وكفء من المرة األولى
  تساعد المؤسسة على البقاء في دائرة المنافسة(Becoming more competitive ) مع

 .المؤسسات الرائد في النشاط الذي تعمل فيه
 عل في بناء ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل التحسين المتسارع والمستمراتسهم بشكل ف. 
  1يادة الشعور بالمسؤولية لدى العاملينتسهم في ز. 

 :يمكن تصنيف أنواع المقارنة المرجعية إلى صنفين رئيسيين هما: أنوع المقارنة المرجعية – 0

  (:Internal Benchmarking)الداخلية  المرجعية المقارنة -1 - 0

 للمقارنة كأساس المؤسسة واعتبارها داخل متميز أداء ذات تنظيمية وحدات اعتماد تتضمن 
المؤسسة، بأقسامها وفروعها، كما يمكن أن تقوم  لنفس األخرى التنظيمية أداء الوحدات لتحسين

 .المقارنة المرجعية بالمؤسسة على أساس العمليات واألنشطة المتشابهة بمختلف األقسام والفروع

                                                           
1
فاعلية المقارنة المرجعية في تقويم األداء وإمكانية تطبيقها في الوحدات االقتصادية العراقية غير الهادفة للربح، مجبل داوي إسماعيل،   

ama.com/?cat=19-http://dr 
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 فروع عدة اله في المؤسسة التي تتم التي المرجعية المقارنة عملية النوع هذا ضمن ويدخل  
مع فرع آخر أو أقسام محددة في ( أو وحدات تنظيمية فيه)مصانع  فيتم مقارنة أداء أحد الفروع  أو

 .1ذلك الفرع أو المصنع

  (:External Benchmarking)الخارجية  المرجعية المقارنة - 0 -0

لهــا مشــهود  أخــرى مؤسســات مــع المقارنــة إجــراء يتضــمن هــذا النــوع مــن المقارنــة المرجعيــة
وتلجــأ المؤسسـة إلـى هـذا النـوع مــن المؤسسـة بشـكل كلـي أو جزئـي،  عمــل مجـال نفـس فـي ةبالرياديـ

 المقارنـة تـوفر حيـث .المقارنة المرجعية عندما تفتقد إلى الممارسات الجيدة داخـل وحـداتها اإلنتاجيـة
ذا النـوع مـن وهـ. لهـا الفـرص للـتعلم ونقـل األفكـار مـن المؤسسـات الرائـدة فـي نفـس المجـال المرجعية

ـــات  ـــة مقارنـــة البيان ـــر مـــن الوقـــت والمـــوارد للتأكـــد مـــن قابلي المقارنـــة المرجعيـــة يمكـــن أن يأخـــذ الكثي
 . والمعلومات، ومصداقية النتائج، وعمل التوصيات السليمة

 :2وتشمل المقارنة المرجعية الخارجية ما يلي 

  Process Benchmarkingالمقارنة المرجعية للعمليات  1 – 0 – 0

يستخدم عندما يكـون التركيـز علـى تحسـين بعـض العمليـات الرئيسـية فـي المؤسسـة لتحقيـق 
 نفـس األعمـال او الخـدماتمـن المؤسسـات التـي تـؤدي  أكثـر أوويـتم اختيـار منظمـة . فوائد سريعة

بشــكل متميــز إلجــراء عمليــة المقارنــة المرجعيــة معهــا، ويــتم التركيــز علــى معيــاري التكلفــة والكفــاءة 
لتســهيل  Process Mapوتتضـمن عمليــة المقارنـة عمـل خــرائط لسـير العمليـات . األولـىة بالدرجـ

وغالبــا مــا يــؤدي هــذا النــوع مــن المقارنــة المرجعيــة إلــى فوائــد مجديــة فــي . عمليــة المقارنــة والتحليــل
 .3المدى القصير

                                                           
1
 .110-111، ص  مرجع سابقدة، رعد عبد هللا الطائي، و عيسى قدا  

2
 مرجع سابق عبد الرحيم محمد،   

المجلة المصرية  ،إلدارة التكلفة دعما للقدرة التنافسية للمنشأة Benchmarkingاستخدام أسلوب القياس المقارن ، هشام معوض سليم3 

 .112  ، ص1003مصر، ، جامعة المنصورة، 10المجلد ، 1العدد ، للدراسات التجارية
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أخــرى مشــابهة، أو  مجــاالت أو المجــال بــنفس تعمــل وحــدات مــع تــتم مقارنــة العمليــات وقــد
 المستشـفيات فـي المرضـى اسـتقبال كمقارنة تتقاطع مع األصلية في اإلجراءات، األنشطة والعمليات

 .1الفنادق المتميزة في الزبائن مع استقبال

 Functional Benchmarkingالمقارنة المرجعية الوظيفية   0 – 0 – 0

ـــة لمقارنـــة بعـــض األنشـــطة فـــي المؤسســـة مـــع الم ؤسســـات يســـتخدم هـــذا النـــوع مـــن المقارن
فــالتركيز هنــا . األخــرى المتميــزة فــي األداء ســواء أكانــت هــذه المؤسســات منافســة أو غيــر منافســة

.. التسـويق، التوزيـع، التوريـد، التمويـل -يكون على العمليات أي على وظـائف المؤسسـة المختلفـة 
فـة، مثـل فيمكن مثال مقارنة أداء قسم التسويق بـأداء وحـدات مماثلـة فـي منظمـات أخـرى مختل. الخ

كمـا . مقارنة أساليب التسويق في منظمـة منتجـة للمـواد الغذائيـة، مـع منظمـة أخـرى منتجـة لأللبسـة
 . 2يمكن مقارنة قسم التوزيع في منظمة ما مع قسم التوزيع بأفضل منظمة متميزة

  :Performance Benchmarkingالمقارنة المرجعية لألداء   3 – 0 – 0

مقارنـــة لتقيـــيم وضـــعها التنافســـي مـــن خـــالل مقارنـــة المنتجـــات المبـــادرة بال للمؤسســـةتســـمح 
 .والخدمات وطرق العمل مع الشركات األخرى الرائدة في نفس المجال

 Operational Benchmarking: التشغيلية  المقارنة المرجعية  4 – 0 – 0

 مهام بأداء يقومون الذين الشركاء مع االتفاق يتم حيث الحيوية، األنشطة على النمط يركز هذا

 وتتم .اإلستراتيجية المقارنة من األداء تحسين في أسرع نتائج العمليات تحقيق مقارنة وتتيح .مماثلة

 المؤسسة، نشاط عن النظر بصرف الواحدة، الطبيعية ذات اإلدارية أو العمليات الوظائف بين المقارنة

 . مؤسسة إنتاجية وأخرى خدمية طرق حفظ السجالت بين مقارنة مثال

 

                                                           
, FIU Hospitality Review, Vol 13,No Benchmarking quality management in hotels Kline. S.,  reiter. D., andB 

1

2,Florida, 1995, p45 
قياس دور المقارنة المرجعية في تحقيق األداء المنظمي دراسة حالة  مع نموذ  مقترح للشركة العامة لألصباغ سمير كامل الخطيب،   2

 10، ص 1001أطروحة دكتوراه، جامعة المستنصرية،  الحديثة،
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   Product Benchmarking:المقارنة المرجعية للمنتجات 5 – 0 – 0

المنتجـات الحاليـة، ويمكـن أن تتضـمن هـذه  وهـي عمليـة تصـميم منتجـات جديـدة أو تطـوير
وهـي عمليـة   ، Reverse Engineering"العكسـية الهندسـة"العمليـة فـي بعـض األحيـان عمليـة 

. طريقــة عملــه أووظيفتــه  أون خــالل تحليــل هيكلــه نظــام مــ أوألداة  اكتشــاف المبــدأ التكنولــوجي
 عنصــر أوجهــاز ميكــانيكي، آليــة جهــاز الكترونــي )وغالبــا مــا يشــمل تحليــل منتجــات المنافســين 

وتحليـل طريقـة عملـه بالتفصـيل والتعـرف علـى نقـاط  قطعه ومكوناته إلىوتفكيكه ( برنامج حاسوبي
مــن دون نســخ  مج جديــد يقــوم بــنفس العمــلبرنــا أوالضــعف والقــوة فيــه، بغيــة إنشــاء جهــاز جديــد 

 .األصل، مع تالفي نقاط الضعف الموجودة في المنتج األصلي

 Generic Benchmarkingالمقارنة المرجعية الشاملة  6 – 0 – 0 

 ممارســـــات يطبـــــق هـــــذا النـــــوع مـــــن المقارنـــــة المرجعيـــــة مقارنـــــة مســـــتوى األداء فـــــي جميـــــع 
تلــــك التــــي لــــدى أفضــــل  مثيالتهــــا فــــي ية للمؤسســــة، مــــعالعمليــــات اإلنتاجيــــة أو األنشــــطة الرئيســــ
ـــــــس الصـــــــناعة،  ـــــــي نف ـــــــيص الفجـــــــوة فـــــــي األداء  أوالمؤسســـــــات ف ـــــــة تقل مجـــــــال العمـــــــل، ومحاول

Performance gap كمرحلة أولى أمال في تحقيق التفوق. 

 Competitive Benchmarkingالمقارنة المرجعية التنافسية   7 – 0 – 0

باشرة مع األفضل من المنافسين لتحقيـق مسـتويات أفضـل فـي تقوم على أساس المقارنة الم
وتعتبـر مـن أصـعب أنـواع المقارنـة نظــرا لصـعوبة الحصـول علـى البيانـات والمعلومـات مــن . األداء

كمــا . الشــركات المنافســة، حيــث ال تكــون هــذه الشــركات مهتمــة بمســاعدة فريــق المقارنــة المرجعيــة
تكلفـة  فـي يـؤدي إلـى الزيـادةبـرات ومهـارات مميـزة ممـا تكمن الصعوبة في احتيـاج المؤسسـة إلـى خ

 .1الحصول على البيانات

 أويســـتخدم هـــذا النـــوع مـــن المقارنـــة عنـــدما ترغـــب المؤسســـة فـــي مقارنـــة بعـــض العمليـــات و 
وتتضمن المقارنـة المرجعيـة . الخدمات الرئيسية مع المنافسين الرواد في نفس المجال أوالمنتجات 

                                                           
1
 . 11، ص 32مجلة اإلدارة واالقتصاد، العراق، العدد  ،المقارنة المرجعية اإلستراتيجية في صناعة االلكترونياتإيثار عبد الهادي آل فيحان،   
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ـــــ ـــــا، والســـــعر التنافســـــية قيـــــاس ومقارن ة العمليـــــات والنشـــــاطات والمنتجـــــات والخـــــدمات، والتكنولوجي
والجــــودة، وكفــــاءة األفــــراد، ومقارنتهــــا مــــع مــــا لــــدى المؤسســــة المنفــــذة للمقارنــــة، ومــــن ثــــم إدخــــال 

 . التحسينات الالزمة لتصبح هذه المؤسسة األفضل بين مثيالتها وربما أفضل من منافسيها

 مـا يعـاب عليـهالمقارنة المباشرة مع المنافسـين الرئيسـيين، لكـن  نوع، ولعل أهم ميزة إيجابية لهذا ال
 . صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات من الشركات المنافسة

وقـد تلجـأ . وال يشترط وجود تعـاون متبـادل بـين المؤسسـات لغـرض عمـل المقارنـة المرجعيـة
لدراســـــة مجموعــــة مـــــن ( شـــــركة استشــــارية)إلـــــى تكليــــف جهـــــة ثالثــــة  مؤسســــاتعـــــدة  أومؤسســــة 
 . المنافسين

  Cooperative Benchmarking:المقارنة المرجعية التعاونية  8 – 0 – 0

ـــة ب قيـــاس الوظـــائف الرئيســـية للمـــدخالت والمخرجـــات والنتـــائج يهـــتم هـــذا النـــوع مـــن المقارن
رنــة ويــتم عمــل هــذا النــوع مــن التقيــيم بالتعــاون وبمســاعدة شــريك للمقا. بهــدف العمــل علــى تحســينها

(Benchmark partner) . وغالبا ما يتم اختيـار الشـريك مـن تلـك المؤسسـات التـي لـديها أفضـل
 .1الممارسات في المجال ذي االهتمام او أنها حصلت على جوائز دولية في الجودة

  Comparative Benchmarking:المقارنة المرجعية المقارنة  0 – 0 – 0

ام، بســبب عــدم وجــود ضــغوطات تنافســية فيمــا مناســب لمؤسســات القطــاع العــ الشــكل هــذا
المؤسسـات الحكوميـة، مـن خـالل  وفعاليـة كفـاءة المعلومـات لتعزيـز تبـادل يسـهل الـذي بينهـا، األمـر

وهــذا النــوع مــن المقارنــة مشــابه للمقارنــة . Best practicesالمشــاركة فــي الممارســات األفضــل 
ويــتم تبــادل المعلومــات فيمــا . اصفــي القطــاع الخــ Cooperative Benchmarkingالتعاونيــة 

 Benchmarks.بينها حول المؤشرات المستخدمة في المقارنة الستخدام البيانات كمالمح مرجعية

مكانيــة التواصــل  المقارنــةومــن ميــزات هــذه    ســهولة الحصــول علــى البيانــات والمعلومــات، وا 
المؤسسـة  –ين هـذه األطـراف الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات ب بإتاحةيسمح مما  ها،بين طرفي

                                                           
1

 .0، ص 1002ة فى اإلدارة، القاهرة، مركز الخبرات المهني،  المفاضلة المعيارية ،خبراء بميك، أشراف عبد الرحمن توفيق 
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، كمــا يشــجع االتصــال المباشــر بينهمــا علــى المقارنــة ـــــ محــل  األخــرىالمنفــذة للمقارنــة، والمؤسســة 
 .تعزيز العالقات بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام

 Collaborative( التعاوني المشترك)المقارنة المرجعية التشاركية  19 – 0 – 0

Benchmarking: 

ووفقـا . Cooperative Benchmarking للمقارنـة المرجعيـة المقارنـةنسـخة معدلـة وهـي 
أكثــر بدراســـة إحــداها لألخـــرى، والمشــاركة بالمعلومـــات  أولهــذا النــوع مـــن المقارنــة تقـــوم منظمتــان 

 ا علـــى أمـــل االســـتفادة منهـــا، ويعمـــال ســـويا مـــن اجـــل عمـــل التحســـينات الضـــروريةمالمتـــوفرة لـــديه
 :1وقد يشمل ذلك المناسبة لكل طرف،

عادة الهندسة   -   بما في ذلك إرضاء الزبائن Reengineeringمراجعة مواضيع الجودة وا 

عادة الهندسة -   مقارنة تنفيذ عمليات الجودة وا 

 .مقارنة أوضاع الشركات فيما يتعلق بدرجات المنافسة -

 .المقارنة المرجعية للعمليات فيما بين المؤسسات -

 : Creative Benchmarking بداعيةنة المرجعية اإلالمقار  11 – 0 – 0

إداريـًا وّجـه األنظـار إلـى أهميـة المقارنـة بـين عناصـر القـوة  ابتكـاراً  قـد كـان مفهـوم المقارنـة ل
تحســينًا  كانــت لكــن المقارنــة اإلبداعيــة. أفضــل المنافســين فــي الســوق والضــعف فــي المؤسســة مــع

األداء الُكلـي للمؤسسـة  ية تتطلب المقارنة ليس على مسـتوىإذ أن المقارنة اإلبداع. لمفهوم المقارنة
نمـا تنطلـق مـن وجهـة نظـر الزبـائن، ويـتم تحديـد كـل خطـوة مـن  مع أفضل المؤسسـات المنافسـة، وا 

ومـن ثـم تحديـد . خطوات الشراء للزبون، وتحديد أي العوامل التـي تـؤثر بشـكل اكبـر فـي كـل خطـوة
سواء أكانت تعمـل ضـمن مجـال عمـل المؤسسـة  لعوامل،المؤسسة المتفوقة في كل عامل من هذه ا

ومثـل هـذه المقارنـة  ،تجـاوز الفجـوة فيهـا نفسه أم من خارجه، وذلـك مـن أجـل المقارنـة والعمـل علـى
أجـل التطـوير الحـالي والمسـتقبلي  تقـدم فرصـًا أكبـر وأوسـع مـن داخـل الصـناعة ومـن خارجهـا، مـن

 .لمنتجات الشركة وعملياتها

                                                           
1
 .10ص  ، سابق مرجع  ،خبراء بميك، أشراف عبد الرحمن توفيق 
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ـــه ومـــن الجـــدير بالـــذ ـــدى منظمـــاتكر ان مـــن  األعمـــال ذات األداء المتميـــز لـــيس كـــل مـــا ل
، الن لكــل منظمــة المنفــذة لعمليــة المقارنــة طبــق فــي المؤسســةت أنيمكــن التــي الممارســات الجيــدة 

محــددة، قــد ال يكــون جيــدًا  بيئيــة فمــا يكــون جيــدًا لمنظمــة مــا فــي ظــروف. كينونتهــا وخصوصــيتها
 .مغايرة في بيئة أخرى أخرىلمنظمة بنفس النتائج  أو ،بنفس الطريقة

 Quantitative and Qualitativeالمقارنة المرجعية الكمية والنوعية  10 – 0 – 0

benchmarking    

عـدد،  –تهتم المقارنة المرجعية الكمية بالدرجة األولى بالمخرجات الكميـة للعمليـة اإلنتاجيـة 
تولّـد  أوعيـة تهـتم باألنظمـة والعمليـات التـي تعطـي بينمـا المقارنـة المرجعيـة النو . نسبة مئوية، معـدل

لـذا يجـب . والمقاييس النوعية هي بشكل عام صفات مميزة للممارسات الجيدة فـي المؤسسـة. النتائج
فـال يكفـي مـثال معرفـة أن معـدل دوران المـوظفين اقـل . استخدام كال النـوعين مـن المقارنـة المرجعيـة

ومن اجـل تحسـين العمليـة . معرفة كيفية تحسين هذا المعدل مما هو عليه لدى المنافسين، بل يجب
 .تشير أين يمكن عمل هذه التحسيناتاإلنتاجية، يجب ان تتوفر لدى المؤسسة المقاييس التي 

 Strategic Benchmarkingالمقارنة المرجعية اإلستراتيجية  13 – 0 – 0

ســتراتيجيات طويلــة تســتخدم مــن اجــل عمــل تحســينات شــاملة لــألداء مــن خــالل دراســة اال
وهــذا يتضــمن األخــذ . األمــد التــي مكنــت المؤسســات األخــرى مــن النجــاح فــي تحقيــق األداء العــالي

فــــي االعتبــــار القــــدرة التنافســــية، تطــــوير منتجــــات وخــــدمات جديــــدة، تغييــــر التــــوازن فــــي األنشــــطة 
تغيـرات المطلوبـة، وربما يصعب تنفيذ ال. وتحسين قدرات التعامل مع المتغيرات في البيئة الخارجية

  .1وتأخذ وقتا طويال لتحقيق الفوائد المرغوبة

 International Benchmarkingالمقارنة المرجعية الدولية  14 – 0 – 0

وتشمل معرفة وتحليل أنشطة المؤسسات ذات األداء المتميز علـى مسـتوى العـالم، ألنـه قـد 
وقـد . اعة، أو إن أداءها غير متميـزال يوجد في نفس البلد من المؤسسات التي تمارس نفس الصن

                                                           
1
 .11 ص ، سابق مرجع  ،خبراء بميك، أشراف عبد الرحمن توفيق  
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زادت العولمـــة والتقـــدم الرهيـــب فـــي تقنيـــات المعلومـــات مـــن الفـــرص لعمـــل المقارنـــة المرجعيـــة علـــى 
 .مستوى دول العالم

 عالقة إدارة الجودة الشاملة بالمقارنة المرجعية: ثالثا

فهي تهدف  ،حسينتمثل إدارة الجودة الشاملة مدخل إستراتيجي وفلسفة متكاملة وشمولية للت 
حيث يكون التركيز على جودة األداء في جميع  ،يكون فيها التحسين ذاتًيا مؤسسةإلى أعداد 

المخرجات، ولقد أثبتت التجارب العملية الرائدة التخصصات ولجميع مراحل العمل وليس فقط على 
ة الشاملة في إطار في تطبيق المقارنة المرجعية أن هذه األخيرة تأخذ نفس المنحى مع إدارة الجود

التحسين المستمر، بينما تختلف عنها في سياسة مع األخطاء، حيث تعمل المقارنة المرجعية على 
 .معالجتها أو التقليل منها دون منعها كلية

في إدارة الجودة الشاملة ليس مجرد المستهلك أو الزبون  العميلوجدير بالذكر أن مفهوم  
بل أن التركيز يكون أيًضا على ( External Customerارجي الزبون الخ)الذي يشتري السلعة 

، فعند تسلم أحد أقسام اإلنتاج األجزاء المنتهية من القسم (Internal Customer)الزبون الداخلي 
السابق، فإن القسم الالحق يعتبر زبوًنا للقسم السابق ينبغي التعرف على المواصفات التي يطلبها، 

 .ئه بنفس مفهوم إرضاء الزبون الخارجي للسلعة أو الخدمة المقدمةثم يجري العمل على إرضا

دارة الجودة الشاملةإذن فالعالقة بين المقارنة المرجعية   أّنهما يهدفان إلى تحديد نواحي  وا 
كما أنهما يسعيان إلى التحسين المستمر باعتبارات  ،القصور والضعف في المؤسسة بغية معالجتها

أّما  ،لنظمي، وتشجيع التغيير واإلبداع، واالنفتاح على األفكار الجديدةأساسية تشمل المدخل ا
وفلسفة متكاملة وشمولية  اإستراتيجي مثل مدخالت إدارة الجودة الشاملةاالختالفات بينهما  فإن 

مدرجة في إطار مدخل في حين أن المقارنة المرجعية هي أسلوب ضمن عّدة أساليب  ،للتحسين
 :ويمكن إظهار ذلك من خالل الجدول التالي، أشمل من المقارنة المرجعية هاأن أيالجودة الشاملة، 
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 مقاربة تطبيق إدارة الجودة الشاملة والمقارنة المرجعية(: 95 - 1)الجدول 

 تطبيق المقارنة المرجعية تطبيق إدارة الجودة الشاملة محددات العالقة
 مستمرأسلوب للتحسين ال نظام للتحسين المستمر طبيعتها

موجهة نحو الزبون الداخلي أو  .موجهة نحو الزبون الداخلي والخارجي اتجاهها
 الخارجي أو الداخلي والخارجي

 غايتها
تهدف إلى تنفيذ العمل بشكل صحيح من 

 تهدف إلى تقييم العمل المرة األولى

 تصحيح األخطاء منع حدوث األخطاء فلسفتها
 رق العمل وفق المتطلباتف جميع العاملين في المؤسسة نطاقها
 اإلدارة العليا ومهندسو العمليات اإلدارة العليا قيادتها
 فرق العمل العمل الجماعي أساسها
 التحديث واالستمرارية االستمرارية أمدها

 داخل المؤسسة وخارجها داخل المؤسسة امتدادها
 .إعداد الباحث : المصدر

 الحيود السداسيباملة عالقة إدارة الجودة الش: المطلب الثالث

 العيوب، إصالح على ويعمل ،األخطاء تجنب الوصول إلى بطبعه اإلنسانيحاول 
ونجد ذلك على مستوى ممارسته العملية اإلدارية، حيث يحاول إسقاط رغبته اإلنسانية على 

وقد أدت هذه الرغبة إلى ظهور مجموعة من  ، وعملياتها،أنشطتها في ظهروي المؤسسة،
المساهمة في تطبيق سياسة منع األخطاء، ومنها نجد ما يعرف بتقنية الحيود التقنيات 
 التقنية هذه أن ورغم التوجه هذا عن للتعبيرالتي ظهرت  – Six Sigma (6σ) -السداسي
 على قدرتها هو فيها الجديد أن إالّ  استبعادها أو العيوب لتقليل تسعى التي الوحيدة ليست
 .ومترابطة متماسكة إدارية يةعمل داخل األفكار كل تجميع
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 نشأة ومفهوم الحيود السداسي: أوال

 :نشأة الحيود السداسي – 1

استهدفت تحسين  ،ظهرت فلسفات وتطبيقات ونظريات ونماذج متعددة خالل القرن الماضي 
أو تقليل فشلها، فعلى سبيل المثال برزت فلسفة . وزيادة إنتاجيتها لتعظيم أرباحها المؤسساتأداء 

العديد من  هاوتمكنت من خالل عشرين،تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في ثمانينيات القرن الـو 
، التكاليف تدنيةفي  الحجمولكنها لم تنجح بنفس  ،تقديم منتجات ذات جودة عالية المؤسسات

المنافسة السعرية، وخالل عقد التسعينيات من نفس القرن بدأت  تحقيق بعد وبذلك لم تتمكن من
ولكنها أهملت  التكاليف تدنيةالتي ركزت على و  ،(الهندرة)ة فلسفة إعادة هندسة العمليات موج

، فأّما أن يختاروا تطوير في جدليةوهكذا دخل المديرون األلفية الثالثة . جودة العمليات والمنتجات
جودة ال إدارة  أو يختاروا تحسين األداء عن طريق إعادة هندسة العمليات،العمليات عن طريق 

دارة و  إعادة الهندسةالشاملة، لكن أحًدا منهم لم يفكر بجمع  لذا . مستوى واحدالجودة الشاملة في ا 

 .1تجمع بين مميزات الجودة الشاملة والهندرة مًعالالحيود السداسي تقنية تأتي 

امتداًدا لتطور علم اإلدارة وممارساته منذ عقدي سبعينات  تقنية الحيود السداسيتمثل و 
، حيث ظهرت الجودة الشاملة التي أدت إلى تطور باليابان والدول الغربية انينات القرن العشرينوثم

األدوات العلمية واإلحصائية في سبيل الكشف عن المشكالت والعمل على إزالتها بهدف تحسين 
في  1011أول من طبق هذه التقنية في عام ( Bill Smith)وعلى وجه التخصيص يعتبر . األداء
بليون دوالر خالل أربع  1,1، وحقق لها هذا األسلوب وفرات بلغت (Motorola)ة موتوروال شرك

، وفي األعوام األخيرة ارتبطت 1001بليون دوالر عام  12وحققت نفس الشركة توفيًرا بلغ . سنوات
لينتج تقنية تسمى  Lean Manufacturingهذه التقنية مع ما يصطلح عليه بالتصنيع الرشيق 

Lean Six Sigma2، التي تستند على دعامتين أساسيتين وهما : 

  صوت الزبون(VOC :)أي تسليم الزبون سلعة أو خدمة خالية من العيوب. 
                                                           

1
 .1ص ،1001، 10العدد  طريقة ستة سيجما كيف تطور الشركات المتميزة أداءها، ، (شعاع)الشركة العربية لإلعالم العلمي  
2
 .131ص  مرجع سابق،نزار عبد المجيد البراوي، ولحسن عبد هللا باشيوة،  
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  خصائص الجودة الحرجة(CTQ :) أي الربط بين المشاكل والمنافع من وجهة نظر الزبون من
ين العمليات لتعظيم ثم الشروع بتحس. جانب، والعمليات الداخلية في المنظمة من جانب آخر

 .في المنتجات المجهزة للزبون( العيوب)المنافع وتقليل المشاكل 

 :مفهوم الحيود السداسي – 0

 :1لقد تعددت التعريفات المتعلقة بالحيود السداسي، فمنها نذكر

 جهود لتحسين العمليات صممت لزيادة اإلنتاجية وتقليل التكلفة. 
 األفراد على تحسين العمليات والوصول بها إلى الكمال  مدخل منظم التخاذ القرارات ومساعدة

 .ما أمكن
  عملية ضبط ورقابة بشكل غير تقليدي وبما يؤدي إلى تقليل االنحراف إلى أدنى مستوى

 .ممكن
  فرصة في المليون 1.2منهج إلدارة األداء عند مستوى التشغيل الذي ال يزيد فيه الخطأ عن .

 .دون أخطاءفهي مقياس إحصائي لدقة األداء 
 :2كما يمكن اعتبارها

  عداد مجموعة مجربة من أساليب اإلدارة الحديثة واألدوات التحليلية وتقنيات مراقبة المشاريع، وا 
 .التقارير، التي تجتمع لتشكيل انطالقة تحسينات في حل المشاكل وأداء األعمال

  أو من قبل شخص ما منهجية لتقليل األخطاء، وتعظيم القيمة، وكل خطأ يحدث في المؤسسة
هو في النهاية تكلفة تتمثل في خسارة زبون، أو الحاجة إلى القيام بإعادة المهام تكرارا، أو 

 . استبدال جزء معين، أو ضياع في الوقت أو المواد
 :3كما عرفها عبد الستار محمد العلي في اتجاهين

                                                           
1
دار الفكر العربي، مصر،  إتجاهات حديثة في التقييم والتميز في األداء ستة سيجما وبطاقة القياس المتوازن،محمد توفيق عبد المحسن،  

 .121، ص1001
2
 .11، ص1000دار المسيرة، األردن،  ساليب حديثة أخرى في إدارة الجودة الشاملة،وأ SIX SIGMAإسماعيل إبراهيم القزاز، وآخرون،  
3
 .122ص  مرجع سابق،عبد الستار محمد العلي،   
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  6نظام لقياس الجودة حيث يشير-sigma  ري البالغة إلى قيمة االنحراف المعيا 
من مليون ( 1.2)وتعني عملية األداء التي يجب أن ال تزيد فيه عدد الوحدات المعابة عن 

 فرصة 
  يعتبر بمثابة نظام الجودةQuality System  6حيث أن منهجية-sigma  في إدارة

" Motorolaموتوروال "قد تم تطويرهما في أول األمر من قبل شركة  وعملية التحسين
  . باستخدام عملية القياس المعتمدة على السيجما لغرض تحقيق مستوى الجودة ذات

والحيود السداسي كمقياس إحصائي يمثل أحد المقاييس اإلحصائية يدلل على مدى تشتت القيم 
 :ويحسب بالصيغة التالية على متوسطها الحسابي، ويرمز له بالحرف اإلغريقي 

 

 

 :حيث أن

x  = الوسط الحسابي 

n  = حجم العينة 

 القيم المشاهدة= 

ذلك زيادة في كمية  الحسابي لها، أدى الوسط  البيانات عنتشتت  ه كلما زاد مستوىولذلك فإن
ولذلك يعتبر  ،ةالمنتج أو قلة الجودة في تقديم الخدم منلف االتحجم وهذا يدل على زيادة  ،الخطأ

من األساليب المهمة في تقليص حجم الخطأ إلى أبعد ما يكون أي ( Six-Sigma)أسلوب 
الذي الشكل التالي هو ما يظهر من خالل و  ،تقليص نسبة العيوب واألخطاء إلى أقل قدر ممكن

 .القبول والرفضيبين مناطق 
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 في ظل منهجية الطبيعيتحت منحنى التوزيع  مناطق الرفض والقبول(:  13 - 1)الشكل 

 SIX - SIGMA 

 

 

 

 

 

 

 (بتصرف. )19ص  مرجع سابق،إسماعيل إبراهيم القزاز، وآخرون، : المصدر

ولعل واقع الممارسة العملية في تطبيقات أغلب الدراسات اإلحصائية تعتمد على مستويات  
لى حالة تشير إ %01، فنسبة المعنوية α  ،5%  =α ،1%  =α=  %10: معنوية ثالثة وهي
من حاالت المطابقة، أما النسبة  %15تشير إلى  %15، ونسبة معنوية %11مطابقة بنسبة 

التطور  مع ولكنمن حاالت المطابقة وهي بمثابة الحالة المثالية،  %11فتشير إلى  10%
إضافة  ،خسائر كبيرة تتبعهاتبين أن هذه النسبة  التكاليفوزيادة جودة المواصفات وتحليل  ،األخير

حجم كبير من اإلنتاج أو ب يتعلق األمرخاصة عندما  ،تحقيق رغبات الزبائن كفاءتها في إلى عدم
، وذلك ألنه إذا افترضنا حجم إنتاج الدفعة الواحدة من منتج يبلغ أعداد كبيرة يتلقون الخدمات

ك من الوحدات، فإن ذل وحدة، وكانت نسبة المطابقة  تحسب على أساس  0511111
يعني أن حاالت عدم المطابقة ستكون بحجم كبير، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول أدناه، 

 والذي يبين الوحدات المعابة من إجمالي مليون وحدة لحدود مختلفة من االنحرافات المعيارية

 

 

   16  σ -5 σ  -4 σ -3 σ -2 σ -1 σ        1 σ   2 σ   3 σ  4 σ 5 σ  6 σ 

 رفضمنطقة  رفضمنطقة 

 منطقة قبول
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 الوحدات المعيبة من مليون وحدة حسب عدد االنحرافات(: 19 - 1)الجدول 

 %النسبة المئوية للجودة  لكل مليون فرصة العيوب حد المواصفات

1 102.200 10.11 

1 101.200 10.11 

1 11.110 01.11 

2 1.110 00.12 

3 111 00.01 

1 1.2 00.00011 

 .100ص مرجع سابق،نزار عبد المجيد البراوي، لحسن عبد اهلل باشيوة، : المصدر

 :1ئيسية التاليةوتهدف منهجية الحيود السداسي إلى تحقيق األهداف الر 

 تخفيض تكاليف اإلنتاج وتعظيم األرباح -
 تخفيض وقت دورة التشغيل ومستويات المخزون -
 التقليل من العيوب واألخطاء -
 زيادة مستويات رضا الزبائن -

 عالقة إدارة الجودة الشاملة بالحيود السداسي: ثانيا

 :2قاط اآلتيةفي النالشاملة الجودة إدارة ب الحيود السداسي يمكن تلخيص عالقة 

إنتاج  المؤسساتركزت برامج الجودة على تلبية احتياجات العميل وبأي تكلفة واستطاعت تلك  ¥
على الرغم من قلة كفاءة العمليات الداخلية فيها وكانت تدفع تكلفة  ،منتجات ذات جودة عالية

 .لجهد والمال والوقتلذا ساد االعتقاد لدى الشركات أن الجودة تكلف الكثير من ا ها،الجودة لتحقيق

مبادرة لتطوير الجودة، فهي لذلك  ،الجودةإدارة امتداد طبيعي لجهود  تقنية الحيود السداسيُتعد  ¥
 .حيث تعمل على الربط بين أعلى جودة وأقل تكاليف لإلنتاج

                                                           
1
 .110ص  مرجع سابق،مصطفى كمال طايل،  
2
 .112ص  مرجع سابق،نزار عبد المجيد البراوي، ولحسن عبد هللا باشيوة،  
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يتم تطبيقه على كل عنصر من عناصر الجودة وليس  ، ولألداء اهدفيمثل  الحيود السداسي ¥
فهذا ال يعني  الحيود السداسي،مصنعة وفًقا لتقنية فعندما نصف سيارة بأنها ، ج بمجملهعلى المنت

نما يعني إن هناك فرصة لظهور  ،سيارة من كل مليون سيارة بها عيوب 1.2 أن عيب في  1.2وا 
خالصة القول أن الجودة تركز على جودة المنتج ، السيارة الواحدة من بين مليون فرصة محتملة

 .تركز على العمليات لتحقيق جودة المنتج بأقل تكلفةف تقنية الحيود السداسيولها تكلفة أما النهائي 

 لها هذه األخيرةحيث توفر  ،الجودةإدارة بمعزل عن  تقنية الحيود السداسيال يمكن أن تعمل   ¥
األولى في  ر العمليات داخل اإلدارة وتعد الخطوةياألدوات والتقنيات الالزمة إلحداث التغيرات وتطو 

 . تحديد توقعات ومتطلبات العمالء وهو ما يعرف بالخصائص الحرجة للجودة 6σحساب 

نما  ،ا يدور حول الجودة من أجل الجودة ذاتهاموضوعً  ليس الحيود السداسيإن  ¥  يبحث فيوا 
 .تقديم قيمة أفضل للعمالء والموظفين والمستثمرين
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 :خالصة الفصل

ذي عرفته بيئة األعمال، شهد االهتمام بالجودة منحا تصاعديا يبرز دورها في ظل التغير ال 
من خالل ما تقوم  معالم هذا االهتمام فمند أمد بعيد اتضحتالمحوري في خلق القوة التنافسية،

أو ما له عالقة بمخرجات المؤسسة في شكل منتجات ، خام موادمن  اإلنتاجيةالعمليات  بمدخالت
 اإلحصائياستخدام المنهج  إلىوانتقل هذا الفحص من أسلوب الشامل ، يةنصف مصنعة أو نهائ

، حيث أوكلت قرارات الرفض أو القبول إلىتبرة في تنفيذ العملية امتدادا من اختيار العينات المخ
عملية الرقابة على الجودة إلى أقسام متخصصة بالمؤسسات، تعتمد في عملها على ما يسمى 

ق واالنتشار في مسعى للوقوف على مدى تحقق ما هو مطلوب، وبهدف بخرائط الرقابة، التدف
تحسين األداء، كما تعتمد على نظم لمعاينة مدخالت العملية اإلنتاجية ومخرجاتها في قرارات قبول 

 أو رفض الدفعات الواردة للمخازن من مواد أولية ومنتجات 

 اإلنتاجكي ال تنحصر في قسم  امتدت مسؤوليتها، وفي مرحلة متقدمة من االهتمام بالجودة
 اإلستراتيجية اإلدارةوفي مرحلة ، المؤسسة و مجموعات العمل أقسامجميع  إلىفقط بل اهتدت 

توجهات العمالء الذي أضحى االستراتجي للمؤسسة في قرارات  إلىللجودة أساسها الجودة 
وعامليها تأكيد الجودة المؤسسة  إدارةدور  ويبقى ومستوى سعر المنتجات االستخدامات، التصميم

شمولية حيث العليا والتزامها بتحقيق متطلبات الجودة مما اكتسبها صفة ال اإلدارةدعم من خالل 
دراسات توقعات  إلىالهندسية و الشكلية أو التركيبة الكيماوية للمنتجات  تعد مفهومها المواصفات

ل استهداف شريحة منهم كسوق من خال القدرة شرائية لهم إغفالالعمالء ومتطلباتهم و أذواقهم دون 
 .جات المؤسسةلمنت

، األساسيةو المتطلبات المقومات الجودة الشاملة بتوفر مجموعة من  إدارة لقد ارتبط تطبيق
و وقد ركزت  الجودة الشاملة إدارةرد العديد من المهتمين و الكتاب في مدخل  أو اإلطارفي هذا 

الجودة الشاملة من خالل اعتماد  إدارةالعليا لبرنامج  اإلدارةد هذه اآلراء في جملتها على دعم وتأكي
كانت مادية أو  سواءوتخصيص الموارد الالزمة للتطبيق ، و البرامج على جميع المستويات الخطط

  ، أو األخرى التكنولوجيةبشرية ومالية

ستويات عالية لدرجة الجودة الشاملة يدفعها لتحقيق م إدارةبرامج بالعليا  اإلدارةالتزام كما أن 
رضا العمالء الدخلين منهم والخارجيين وهذا ما يتطلب اعتماد نظم معلومات عن العمالء لتحديد 
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من جهة، وتبني برامج تدريبية للعاملين بمختلف مستوياتهم  ونظم حوافز  احتياجاتهم وتوقعاتهم
 تستجيب ألهدافها من جهة أخرى 

فقد أدى بهذه األخيرة تكثيف  لمؤسسات الصناعية،ومن جانب تأثير عولمة التجارة على أ
ضمان منتجات تستجيب للمواصفات الدولية مما دفعها إلى السعي  الجهود الرامية من أجل

  1111للحصول على شهادات المواصفات الدولية لاليزو

وكنتيجة لذلك اتجهت جهود المؤسسات الصناعية للتحسين المستمر من خالل مواصفات 
لتي ترافقها بداية بعمليات التصميم والتطوير، اإلنتاج والتركيب، الفحص واالختبار، ا 1111ايزو

المتعلقة بالموارد المادية والبشرية  اإلدارةدون أن تغفل بذلك نظم  وصوال إلى خدمات ما بعد البيع
ي تحقيق مستويات عالية للزبائن بما يضمن تمديد العمر االقتصادوكل ما من شأنه أن يساهم في 

في قطاع نشاطها، جعل من المؤسسات المنافسة تتبنى تطبيق مختلف  الريادة للمؤسسة في سبيل
لألداء بمختلف جوانبه، لذا يربط  أفضلالمعتمدة بها بما يمكن من التطلع إلى مستويات  تقنياتال

، ومن بين إدارية أخرى تبنت تطبيقها سلفا المؤسسات المتميزة الشاملة بمفاهيممفهوم إدارة الجودة 
هذه المفاهيم نجد المقارنة المرجعية والحيود السداسي اللذان حاولنا أخذهما للوقوف على طبيعة 
العالقة بينهما، والتي تميزت بدرجة كبيرة من التكامل والتشابه، خاصة من حيث المبادئ التي تقوم 

 . عليها
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 :تمهيد

في إطار مساعي المؤسسات االقتصادية الرامية إلى تحقيق المزايا التنافسية في قطاع  
نشاطها، عملت على تبني مختلف الفلسفات، المداخل، األساليب والتقنيات، فالتجارب العملية 
 أفضت إلى تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة كفلسفة تندرج ضمن األبعاد اإلستراتيجية المقومة

تمس حيزا معتبرا من األنشطة الداخلية والخارجية إلدارة األعمال المعاصرة، وبما أن أهدافها 
 .للمؤسسة، دعت الضرورة إلى اعتماد مداخل محددة في تطبيقها

ولمداخل تطبيق إدارة الجودة الشاملة نقاط مفصلية تقيم أداء المؤسسة االقتصادية في ظل  
تخرج عن نطاق تحقيق أهداف هذه األخيرة، حيث تسعى إدارة تبني إدارة الجودة الشاملة ال 

المؤسسة إلى التحسين المستمر في مجال أعمالها من خالل األنشطة والعمليات والمنتجات، كما 
تسعى كذلك إلى مشاركة جميع األطراف العاملة بالمؤسسة لتوحيد الجهد الجماعي الرامي إلى تلبية 

 .ق منتجات تستجيب لمستوى تطلعاتهماحتياجات العمالء من خالل تحقي

ولتحقيق جملة األهداف المذكورة، ووفقا لمستوى األداء اإلداري الحالي ألغلب المؤسسات  
ولة االصناعية الجزائرية، يصبح من المنطقي تحديد مجاالت التحسين ذات األولوية في إطار المح

هذه المجاالت قد مست جانبا هاما الجادة لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، على أن تكون 
 .لفعاليات األنشطة القائمة بالمؤسسة

وفي هذا اإلطار، تعتبر إدارة اإلمداد بعناصرها مجاال خصبا للنهوض بمستوى األداء الكلي  
وأهمية ، للمؤسسة، وذلك بما يميزه من امتداد في المكونات، وتنوع األنشطة والعمليات المندرجة فيه

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في إدارة اإلمداد كمرحلة جزئية ولعل بطة بها، التكاليف المرت
 .من شأنه أن يحقق إدارة الجودة الشاملة على المستوى الكلي بالمؤسسة

 :وعليه يأتي محتوى هذا الفصل ليسلط الضوء على إدارة اإلمداد، حيث سيتناول 

 اإلطار العام إلدارة اإلمداد -
 مدادوظائف إدارة اإل -
 نظم اإلنتاج الحديثة الدعامة الفرعية إلدارة اإلمداد  -
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 اإلطار العام إلدارة اإلمداد: المبحث األول

يمثل اإلمداد أحد أهم المجاالت الحديثة التي تعكس مستوى التكامل الملموس بين مكونات  
الممارسة واقع المؤسسة الصناعية من أنشطة وعمليات، وهو ما جعله يحض باألهمية العلمية و 

العملية، كما تؤشر فعالية إدارة اإلمداد وكفاءتها بشكل مباشر على فعالية المؤسسة وكفاءتها في 
تحقيق أهدافها المتعلقة بمستويات الربحية، الجودة، المعلومات، االتصاالت والتنسيق بين مختلف 

 .المنتج إلى العميل ، بما أنها تمتد من توريد المواد األولية إلى توصيلالوظائف القائمة بها

 اإلمدادماهية : المطلب األول

  :اإلمداد منشأة وتطور مفهو : أوال

 :نشأة اإلمداد - 1

 تعددت الكتابات التي تؤرخ لإلمداد، إال أن أرجحهاا يعاود باإلماداد إلاى المصاطلح اإلغريقاي 
، أي الحساااااب واالسااااتنتاج ماااان المنظااااور الرياضاااايوالتااااي تعنااااي (  Logistickos)لوجيسااااتيكوس 

  .1(Calculation and Reasoming)الحساب والمنطق

يقول بعض المؤرخين إّن الجيش الروماني كان يساتخدم اإلماداد لكان أول ظهاور لتلاك الكلماة 
حياث اقتارأ أحاد مستشااري الملاك  7711م بفرنساا فاي عاام 71في العصور القديمة كان في القارن 

اياادة التااي ظهاارت للجاايش فااي هااذه العصااور، وكااان لااويس الرابااع عشاار حااالل للمشاااكل اإلداريااة المتز 
وكااان مساااؤولياته عبااارة عااان  Marchal General de Logisيعماال رتباااة وتساامى  المقتاارأ

 .2التخطيط، اختيار المواقع، وتنظيم التنقالت واإلمداد

وترى بعض الكتابات التاريخية أن أول من استخدم اللوجستيك هو رجل الدولة القرطاجية  
رجال للوصول إلى روما  71111فيال و 71ي تكمن من تأمين الغذاء لاا ذال( م.ق 178)حنيبال 

 .3عبر جبال األلب

                                                           
1
 Pascal Lièvre, La logistique, éditions La Découverte, Paris, 2007, p 12. 

، مصرالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية بحوث ودراسات،  ،م الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجيسياتالمفاهيعبد القادر فتحي الشين،  2
 .13، ص 7002

3 Sophie Chautard, Les grandes batailles de l'histoire, STUDYRAMA, France, 2005, p 41. 
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حيث استخدامه الجيش الفرنسي عام ، عسكريمفهوم  اإلمدادوعلى هذا األساس، نعتبر  
في الوقت المالئم وبأمثل طريقة ممكنة، ثم استخدام  والذخيرة المؤونةبهدف تأمين وصول  7011

سنة و في فة إبان الحرب العالمية الثانية، حيث كان أحد عوامل انتصار جيوش الحلفاء، بكثا
عمدت وذلك  البروز بشكل أوسع،في  Logisticsالقرن التاسع عشر، بدأت كلمة م من 7077

 أساسية من بينها القطاع اللوجيستي ش إلى خمسة قطاعاتو تقسيم الجي القوات العسكرية على
 ارتبط مفهوم، وفي تلك الفترة (ي، الهندسي، التكتيكات الصغيرةتتكتيكي، اللوجيساإلستراتيجي، ال)

، وقد زادت أهمية هذا الفن خالل الحرب العالمية الثانية حين لحت 1فن تحريك الجيوشباإلمداد 
الحاجة إلى التحرك السريع والمحسوب للجيوش، خاصة ما قام به الجيش األمريكي حينها من 

،  Marchallالجنرال مارشال  وحسن انتشار، كما راج استخدام اللوجستيك أيام فعاليات تحرك 
 .على المستوى السياسيواستخدامه حيث كان لمخططه الدور الكبير في تعميم مخطط اإلمداد 

تطبيق اإلمداد في مجال محاولة إلى  تهدفبدأ ظهور دراسات  الثانية،الحرب العالمية  وفي أعقاب
 التي أجريتاالستطالعية ، حيث تبين من الدراسات Bisness logisticsسم عرف باو  ،األعمال
 أن تعزى في الدول المتقدمة يمكن  منتج من تكلفة إنتاج أي  %01 ما يقارب متوسطأن  ،حينها

 .2إلى أنشطة اإلمداد

 :تطور اإلمداد – 2

مة في الواقع إن الباحث في مجال اإلمداد، يجد مفهومة قد تطور استجابة للظروف القائ 
 لشبكةتلك ارتبط مفهوم اإلمداد ب 7011المعاش خالل الحقبة التي ظهر فيها المفهوم، ففي سنة 

نهاية خط اإلنتاج إلى  ، بدءا من بكفاءةالنهائية بحركة المنتجات  التي تهتمالواسعة من األنشطة 
المواد األولية من شمل حركة فضاء األنشطة لي تمتد آخر مجالالعميل، وفي  إلى وصولهاغاية 

تحوي هذه األنشطة تكاليف عليه سبداية خط اإلنتاج، و  غاية إلى المتأتية منها، مصادر التوريد

                                                           
1 Daniel Tixier et al, la logistique d’entreprise, vers un management plus compétitif, Dunod, Paris, 1996, p 

14. 
 ، 12، ص نظرة عامة على قطاع الخدمات اللوجيستيةكامل السيد غراب،  2

www.chamber.org.sa/arabic/informationceenter/studies/doc (22/11/2012). 
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النقل والتخزين ونفقات المواد والمناولة والتغليف الوقائي ومراقبة المخزون واختيار مواقع التخزين 
 ، 1العميلوالتصنيع وأعباء إنجاز أمر التوريد والتنبؤ التسويقي وخدمة 

مستوى الخدمات المقدمة، وتعدد العالمات التجارية في القطاعات الصناعية،  ارتفاعومع  
، تغير مفهوم االمداد 7081والثورة القائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي احتدمت سنة 

يرت ليرتبط كمرحلة أولى بخلق القيمة من خالل المنفعة الزمانية والمكانية للمنتج، كما تغ
 ،باألدوات والتقنيات الهتماممن اخصائص أنشطته نتيجة لتزايد استخدام الحاسب اآللي، ليتحول 

يمثالن نظام المعلومات و  اإلمدادعلى التنظيم الهادف واإلدارة الفعالة، حيث أصبح  التركيزإلى 
لمفهوم سنة مجلس إدارة اإلمداد هذا ا ربطاالهتمام األول للتنظيم اإلداري، ومن ثم فقد مجال 
عملية تخطيط وتنفيذ ورقابة تدفق النظم والخدمات والمعلومات المرتبطة بها وتخزينها ب 7087

، وعلى هذا بفعالية وكفاءة، من نقطة األصل إلى نقطة االستهالك بغرض تحقيق متطلبات العمالء
  .2األساس ستشمل أنشطة اإلمداد كل ما يتعلق بتدفق السلع والمعلومات

 ريف وأهمية اإلمدادتع: ثانيا

اتخذ منحا لتطور المفهوم، وعليه  اإلمدادكما أشرنا في المحتوى السابق، أن : اإلمدادتعريف  – 1
فقد اختلفت وجهات النظر التي عرفته، وذلك باختالف توصيف نطاق األنشطة التي يتضمنها، 

من تسمية وحيدة، مثل واألدوات والتقنيات المرتبطة بكل مرحلة للمفهوم، فقد أطلق عليه أكثر 
دارة التوزيع المادي، التوزيع،  اإلمداد في األعمال، اإلمداد التسويقي، اإلمداد التوزيعي، اإلمداد وا 

إال أن مصطلح إدارة . المواد، نظام االستجابة السريعة، إدارة سالسل العرض، اإلمداد الصناعي
ابقة، فهو مقترأ من المركز القومي اإلمداد هو األكثر قبوال وانتشارا من بين المصطلحات الس

 .3إلدارة التوزيع المادي

                                                           
، ص 1002الدار الجامعية، مصر،  ،ية وطرق القياس والتقييمكفاءة وجودة الخدمات اللوجيستية، مفاهيم أساسثابت عبد الرحمن إدريس،  1

12. 
 .62، ص 1002، دار المريخ للنشر، السعودية، ر، تعريب سرور علي إبراهيم سرو اإلدارة اإلستراتيجية لإلمداداتجيمس ستوك، والمبرت دوجالس،  2
 .21ص، 1001مطبعة اإلشعاع، مصر،  إدارة المواد واإلمداد،تفيدة علي هالل،   3
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تقنية لمراقبة تدفق المواد والمنتجات بداية أعتبر اإلمداد  7078من سنة  وفي مرحلة الحقة 
 .1من مصدر توريدها إلى غاية نقطة استهالكها

ف وصفا لتكامل نشاطين أو أكثر بهد اإلمدادأعتبر  7018 – 7017وفي الفترة بين  
تخطيط وتنفيذ ومراقبة تدفق المواد األولية، المنتجات نصف المصنعة، والمنتجات تامة الصنع من 
نقطة أصلها إلى نقطة استهالكها، ويمكن لهذه األنشطة أن تشمل التنبؤ بالطلب، مراقبة المخزون، 

ويستدعي  ،... 2معالجة الطلبات، خدمات ما بعد البيع، معالجة المنتجات المسترجعةالمناولة، 
اإلمداد التنسيق ما بين الموارد والفرص للحصول على المستوى المرغوب من الخدمة بأقل تكلفة 

 .3ممكنة

حاجاته، أو  إشباعلمدى  سواءوفي تسعينيات القرن الحالي، بدا تركيز االمتداد على الزبون،  
تعمل على تزويد التي على أنه الوظيفة  BALLOUلمدى مالئمة المنفعة الزمانية، فقد عرفه 

المستهلك بالسلع والخدمات في المكان والزمان المناسبين، وفي الظروف المالئمة، بمشاركة الجميع 
 .4داخل المؤسسة

الوظيفة التي تهدف إلى  تنظيم دورة المواد بأقل تكلفة ممكنة،  اإلمداد TIXIERكما اعتبر  
 .5بها في الوقت المناسبوالوسيلة التي تؤدي إلى تسليم الزبون السلعة التي يرغ

تناول مفهوم اإلمداد كافة األنشطة المسؤولة عن تدبير وتحرك في مطلع األلفية الثالثة و  
المواد الخام واألجزاء والمكونات التي تدخل في العملية اإلنتاجية والمنتجات تامة الصنع، سواء 

هاسكت، قالسكوسكي و عرفه ، فقد كانت تلك الحركة في اتجاه المؤسسة أو خارجها إلى أسواقها
على أّنه إدارة كل األنشطة التي تؤدي إلى ( HASKETT, GLASKOWSKY et IVIE)إيفي 

                                                           
1 Akbari Jokar M.R, Sur la conception d’une chaîne logistique  Une approche globale d’aide à la décision , 

Thèse de Doctorat , Institut National Polytechnique de Grenoble, 2001, p 15. 
2 Akbari Jokar M.R , Yannick .F, Dupont .L, Sur l’évolution du concept de logistique,  Les Troisièmes 

Rencontres Internationales de la Recherche en Logistique (RIRL ), Trois-Rivières, 9- 10 et 11 mai 2000, p 8. 
3 Dornier P.P , Frender.M, La logistique globale et le supply chain management –Enjeux –Principes -

Exemples, Edition d’Organisation, 2éme
 édition ,Paris,2007.p 33-34. 

4 Akbari Jokar M.R , Sur l’evolution du concept de logistique ,Op-cit, p 9. 
5 Tixier, D, La logistique d’entreprise - vers un management plus compétitif, Dunod , Paris, 2éme

 édition, 

1998, p 33. 



 

 
 

18 

 الثاني الفصل المفاهيم األساسية اإلمداد  إدارة 

دوران المنتجات، وتنسيق الخدمات والطلبات في إطار خلق القيمة وذلك بتوفير السلع في المكان 
 .1والوقت المطلوب

 :2ثلة فيالمتم 5Rsاإلمداد في ما سمي ب  lambertوقد لخص الكاتب  

 Right place -1 المكان الصحيح أو المناسب -7

 Right time -2 الوقت الصحيح أو المناسب -1

 Right condition -3 الحالة الصحيحة -7

 Right cost -4 التكلفة الصحيحة أو المناسبة -0

 Right price -5 السعر المناسب -1

 :3بما أنه تضمن اإلمدادصيفا إلدارة قد يكون أكثر شموال وتو  7Rsغير أن تعريف الاا 

 Right product -1 المنتج الصحيح -7

 Right quantity -2 الكمية الصحيحة -1

 Right condition -3 الحالة الصحيحة -7

 Right place -4 المكان الصحيح أو المناسب -0

 Right time -5 الوقت الصحيح  -1

 Right customer -6 الزبون الصحيح  -7

 Right cost -7 التكلفة الصحيحة أو المناسبة -1

تعريف اإلمداد الحديث  اتسع  ،وبدخول متغيرات جديدة تتناسب مع تطور اإلنتاج ووسائله الحديثة
 :1التي تتلخص في 9RSالا ليشمل ما أصطلح عليه 

                                                           
1 Daniel Txier et Pol, la logistique d’entreprise, Op-cit, p 41. 

 .23، ص 1002دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، األردن،  إدارة سالسل التوريد،عبد الستار محمد العلي، وخليل إبراهيم الكنعاني،  2
3 Hollesen svend, marketing planning, McGraw, Hill, UK, 2006, p 244. 



 

 
 

18 

 الثاني الفصل المفاهيم األساسية اإلمداد  إدارة 

 Right product -1 المنتج الصحيح -7

 Right quantity -2 الكمية الصحيحة -1

 Right quality -3 لجودة الصحيحةا -7

 Right place -4 المكان الصحيح أو المناسب -0

 Right time -5 الوقت الصحيح أو المناسب -1

 Right forme -6 الشكل الصحيح -7

 Right price -7 السعر المناسب -1

 Right pachging -8 التغليف الجيد -8

 Right information -9 المعلومات الصحيحة -0

 :من خالل ما تقدم، يمكن تلخيص نطاق إدارة اإلمداد الحديثة في مجاالت النشاط التالية

 التخطيط المخزني من حيث المكان، األصناف والقيم، وكذا فعاليات المناولة 
 التنبؤ بالطلب كما نوعا، وهو ما يتطلب دراسات معمقة لسلوك المستهلك المستهدف 
 التزود بالمواد من أفضل مصادرها عقود التوريد الرامية لضمان 
  عمليات النقل المتعلقة بالمواد والمنتجات داخل المؤسسة وخارجها 
  خدمات ما بعد البيع والتصرف في المسترجع من المنتجات، طلية العملية االنتاجية، أو حتى

 بعد وصولها للمستهلك

 :أهمية إدارة اإلمداد – 2

 :2ة الصناعية المعاصرة لتضافر عدة عوامل، ولعل أهمها نجدتعود أهمية إدارة اإلمداد في البيئ

                                                                                                                                                                                     
 .22، ص 1002، دار المسيرة للنشر، عمان، إدارة سالسل التوريدخليل إبراهيم المنعاني، عبد الستار محمد العلي، و  1
 .21ص  مرجع سابق،تفيدة علي هالل،  2
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 من  االتطور المتسارع في بيئة األعمال، عولمة األسواق والمنافسة الشاملة، وما نتج عنه
 استخدام للتكنولوجيا، والتقدم في النظم واألساليب الكمية

 مؤسسةالحيز الكبير الذي يشغله من فعاليات األنشطة والعمليات القائمة بال 
 تنامي مفاهيم األنظمة ومداخل تحليل التكاليف 
  تراجع ربحية المؤسسات التي لم تأخذ بمفهوم اإلمداد، ما أدى إلى اكتشاف الدور الذي يلعبه

، حيث يعتبر اإلمداد من أهم مجاالت تحسين اإلمداد الفعال على مستوى ربحية المؤسسة
كبير من المؤسسات الخاصة والعامة، اتضح  فمن خالل تحليل القوائم المالية لعددالربحية، 

بالمقارنة بإجمالي اإلنفاق في  %71أن نسبة المنفق على المواد واإلمداد تشكل ما يقارب با 
 هذه المؤسسات،

 .في المؤسسات الصناعيةعلى المواد واإلمداد  والجدول التالي يوضح متوسط نسبة المنفق 

 د واإلمداد في العديد من المؤسساتنسبة المنفق على الموا( : 10-2)جدول ال

 النشاط قطاع  نسبة المنفق على المواد واإلمداد

 %56أكثر من 
معااادات الجيولوجياااا، صاااناعة الساااكر،  cotton yarnغااازل القطااان 

 .الغزل، الصوف

 .صناعة الخبز، صناعة نسيج األقطان 56% - 51%

 .الصناعة الهندسية 51% - 66%

61% - 66% 
السااايارات، ( إطاااارات)صاااناعات الكيماوياااة، دوالياااب بنااااء السااافن، ال

 .صناعات اإلسمنت، صناعة اآلالت، صناعة الكهرباء

 .صناعة األدوية 61% - 56%

51% - 56% 
صاااناعة الحدياااد والصااالب، صاااناعة الاااورق، المخصااابات الزراعياااة، 

 .صناعة الطائرات

 .88، ص 8008، مصرعية، ، الدار الجامإدارة المواد واإلمدادعبد الغفار حنفي،  :المصدر
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يتضح لنا من الجدول أهمية وظيفة اإلمداد والتي يتلخص في ارتفاع تكلفة المواد المشتراة، فأي 
 .إسهام في هذا المجال يؤدي إلى تحسين ربحية المؤسسة وبالتالي العائد على االستثمار

، ولكن في ظل زيادة ومنه فإن زيادة الربحية ما هي بال شك إاّل نتيجة الزيادة في المبيعات
المنافسة وحدتها مع وجود قيود حكومية تحد من التوسعات، فإن هذا البديل من الصعب تحقيقه، 
وبجانب إمكانية زيادة الربحية أو العائد من خالل التركيز على تخفيض تكلفة المواد واإلمداد 

 .إدارة اإلمداد كهدف أساسي لمعظم المؤسسات، والذي يشكل المحور والدور األساسي لمدير

الكبرى أهمية خاصة لإلمداد لكونه يمثل  الصناعية أعطت الدول وعلى هذا األساس، 
وحدها أكثر لالواليات المتحدة األمريكية أنفقت  حيث نجد أن، المحرك الرئيسي للنشاط االقتصادي

لى ع الذي يربوالمبلغ  وهو اإلمداد،سالسل إجمالي على  7000 سنةمليار دوالر  807من 
مليار دوالر على النقل  171، كما أنفقت أكثر من في نفس السنةميزانيات الدول العربية مجتمعة 

على بقية عناصر اإلمداد، حيث شكلت تلك  7007 سنةمليار دوالر  171والتخزين، وأكثر من 
لنفس في الواليات المتحدة األمريكية  GDPمن إجمالي الناتج المحلي %7101أكثر من  النفقات
، كما 7081 لسنةمن إجمالي الناتج المحلي  %7101في حين كانت النفقات ذاتها تمثل ، السنة

بأن تكلفة اإلمداد الكلية لمؤسسات الواليات المتحدة األمريكية بلغت  7001أظهرت تقديرات سنة 
 من إجمالي الناتج المحلي، ويفوق نفقات الدولة %77بليون دوالر أمريكي ، وهو ما يعادل  871

  1في أهم المجاالت كاألمن االجتماعي والدفاع والخدمات الصحية

اإلمداد نسبا هامة من إجماليات النواتج المحلية لدول االتحاد األوروبي، تكاليف   تكما احتل 
 .مثال، شكلت تكاليف أنشطة اإلمداد النسب المبينة في الجدول أدناه 7007فعن سنة 

 

 

 

                                                           
1
 G. Ghiani, G. Laporte et R. Musmanno, , Introduction to Logistics Systems Planning and Control, 2004, P. 

1. http://media.wiley.com/product_data/exerpt/77/04708491/o470849177.pdf-pages similaire(22/11/2012). 
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أنشطة اإلمداد من إجماليات النواتج المحلية لدول االتحاد نسبة تكاليف (: 22 - 2)الجدول 
 1991األوروبي سنة 

 قطاعات اإلنتاج
النسبة  أنشطة اإلمداد

 اإلدارة الجرد التخزين النقل اإلجمالية
 %71.0 %7.1 %1.8 %1.1 %7.1 األغذية والمشروبات

 %71.7 %1.1 %7.8 %1 %1 اإللكترونيك
 %71.1 %7.1 %1.7 %1.7 %7.8 الكيماويات
 %8.0 %7.1 %1.1 %1.7 %1.1 اآلليات
 %8.8 %1.7 %1.1 %1 %1.1 الصيدلة
 %77.0 %1.7 %7.7 %7 %0.1 الجرائد
 %62.00 %11.10 %18.00 %13.80 %19.10 المجموع

SOURCE: G. Ghiani, G. Laporte et R. Musmanno, , Introduction to Logistics Systems Planning and 

Control, op-cit, p2 (بتصرف)  . 

أهمية اإلمداد بدول االتحاد األوروبي نظرا لما تحتله في  تظهرفمن خالل الجدول أعاله،  
قائمة األنشطة المكلفة بالمؤسسات العاملة في مختلف قطاعات النشاط المذكورة، كما تعبر هذه 

لدول االتحاد لسنة  من مجموع إجمالي النواتج المحلية% 71األخيرة مجتمعة عن ما نسبته 
7007. 

ومن جانب آخر، تظهر أهمية اإلمداد من خالل ما تحققه األنشطة المكونة له من مساهمة  
كبيرة في خلق القيمة لصالح مختلف األطراف المتداخلة في شبكة اإلمداد كالعمالء والموردين 

وتزيد هذه القيمة  حيث يترتب عن خفض األسعار خلق قيمة لعمالء المؤسسة، ...وحملة األسهم 
بتزايد المنفعة الزمانية والمكانية والشكلية للمنتجات بما يتوافق مع رغبات العمالء واحتياجاتهم، 
بينما يؤدي انخفاض التكاليف الكلية الناتج عن تراجع تكاليف اإلمداد إلى رفع مستوى الربح 

رة خاصة في تلك الدول التي المحقق ألصحاب المؤسسة، رغم تراجع هذه الميزة في السنوات األخي
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إلى درجة آلت إلى تشابهها بالمؤسسات النشطة في نفس  اإلمدادركز اهتمام مؤسساتها بتكاليف 
 .1القطاع

 عالقة إدارة اإلمداد بالوظائف األخرى: المطلب الثاني  

ذا صلة كبيرة بمختلف جوانب األداء بالمؤسسة يجعل منه عنصرا  اإلمدادلعل امتداد أنشطة  
بمختلف الوظائف القائمة، وهي العالقة التي تتراوأ بين درجات متعددة من التداخل والتكامل، 
وعلى هذا األساس، سنحاول تسليط الضوء على أهم العالقات القائمة بين اإلمداد ووظائف أخرى 

 . لها من األهمية

 :عالقة اإلمداد بالوظيفة المالية: أوال

 عن البحث إلى تسعى التي والعمليات المهام مجموعة في المالية يتلخص محور الوظيفة 
 تحديد بعد المالي، وهذا محيطها إطار في للمؤسسة بالنسبة الممكنة من مصادرها األموال

والخطط المعدة على المدى الطويل،  البرامج خالل األموال من من تريدها التي االحتياجات
المالية نجد سعيها الحصول على الهيكل المالي  الوظيفةومن بين جوانب أهمية ، المتوسط والقصير

المصادر المالئمة لذلك بما يحقق أقل تكلفة و الذي يحقق التوفيق بين االحتياجات المالية للمؤسسة 
 .لألموال

األداء االيجابي  ديناميكية، ولضمان نظام متكاملعن المؤسسة  تعبروفقلا لمدخل النظم و  
بين جميع أنشطتها الالزم التنسيق  دا كبيرة في سبيل ضمانلجميع مكوناتها يستلزم األمر جهو 

وأي لذا فإن يحقق أقل تكلفة كلية، وبالتالي أعلى ربحية على المدى الطويل،  بماالفرعية وذلك 
ويتواصل معها في إطار وينسق للمؤسسة يتعامل مع اإلدارة المالية  له أنفيها البد قائم نشاط 

ذها بعين االعتبار في إطار الخطط المالية الشاملة، وعلى هذا ضمان الموارد الالزمة له وأخ
دارة اإلمداد حتى تكون و التنسيق الدائم بين اإلدارة المالية خلق قنوات للتواصل و يجب  األساس هذه ا 
تخصيصها اإلنفاق على األنشطة المختلفة  تمبالموارد المتاحة والتي بخطط على علم تام  األخيرة

                                                           
 . 2، ص 1003السعودية،  نظرة عامة على قطاع الخدمات اللوجستية،غرفة الشرقية،  1

http://www.chamber.org.sa/arabic/informationcenter/studies/document/ 2_logistics.pdf 
(22/11/2012). 
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مخططات  تامة عنالمعلومات الأن تصلها  فيتطلب ،اإلدارة الماليةمن جانب  لها، أّماالمكونة 
االعتبار عند  بعينحتى يمكنها أخذ هذه االحتياجات والموارد المطلوبة لها،  اإلمدادأنشطة  تنفيذ

 .بتخصيص الموارد اآلنية والمستقبلية المرتبطة بأفق الخطةوضع الخطط المالية المتعلقة 

ارة، أن المعلومات المتناقلة بين إدارتي اإلمداد والمالية من شأنها أن تضفي كما تجدر اإلش 
 اتاالعتماد،حيث تستقبل إدارة اإلمداد المعلومات عن طابعا من المرونة في الخطط المعدة لكليهما

 ، ومعلومات عن المراكز المالية للموردينالممنوأ والمتحصل عليه المالية المتاحة، شروط االئتمان
 فتوفر، أّما إدارة اإلمداد التأخر في فعاليات التوريدأسباب ب المتعلقةمعلومات ال وتلك، لعمالءوا
 :1المالية المعلومات المتعلقة بما يلي إلدارةل

التغيرات التي تطرأ على حجم المشتريات المتوقعة أو الحالية حتى يتسنى لإلدارة المالية تدبير  -
 .الموارد الالزمة  لمواجهتها

طة إعادة الطلب لمختلف المواد الداخلة في تركيبة المنتج لضمان المورد الالزم لذلك من نق  -
 .جهة، وضمان استمرارية عملية اإلنتاج من جهة أخرى

أو في  وصول الطلبيات،تأخير ب تعلق األمرسواء  خلل في عقد التوريد،عن أي  التبليغ -
، كالتعويض المالي عن الضرر، تغيير زمالتخاذ اإلجراء الال ، وذلكالمواصفات المتفق عليها

 ...المورد 

دارة : ثانيا  اإلنتاجعالقة إدارة اإلمداد بوظيفة التسويق وا 
 عالقة اإلمداد بوظيفة التسويق -0
تعتبر وظيفة التسويق بمثابة حلقة الوصل بين المؤسسة الصناعية وطالبي منتجاتها، فهو  

وقد زادت أهمية الوظيفة التسويقية في الوقت الراهن بما  يسد الفجوة بين إنتاج السلعة واستهالكها،
أن المشروعات المعاصرة تحتكم في أغلبها إلى اعتبارات تسويقية، حيث تسعى مجمل 
االستراتيجيات التسويقية لضمان البقاء ونشد االستمرارية والتفوق، وذلك عن طريق كسب أكبر عدد 

تهم، وهو نفسه األساس الفلسفي الذي تقوم عليه إدارة ممكن من العمالء وتلبية احتياجاتهم ورغبا

                                                           
 .13ص  مرجع سابق،عبد الغفار حنفي،  1
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، وما يترجم ذلك العالقة العضوية بين المزيج التسويقي واالمدادي التي تظهر من خالل اإلمداد
 :الشكل التالي

 
 عالقة المزيج التسويقي بالمزيج اإلمدادي(: 10-2)لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Alaxender K. Sami, Stratégie logistique supply chaine management, op-cit, p 48. 

ألنشاطة للمازيج الالزمة هدف التسويق هو تخصيص الموارد أعاله، يتبين أنالشكل  خالل من
علاى المادى الطويال، حياث يتكاون المازيج  أعظام رباح ممكان للمؤسساةق ياحقيضامن تالتسويقي بما 
و تخاتص التاي تعتبار الهادف النهاائي للمازيج،  لالعمي ، السعر، الترويج، خدمةالمنتجالتسويقي من 

وظيفاااة التساااويق بتخطااايط وتنفياااذ مضااامون المناااتج ساااواء كاااان سااالعة أو خدماااة أو فكااارة، وتساااعيره 
والتااارويج لاااه وتوزيعاااه، مااان أجااال تنمياااة عملياااة التباااادل ماااع المجموعاااات المساااتهدفة ضااامن أساااواق 

حااد سااواء، وهااو  قااائم علااى خلااق المؤسسااة، وذلااك بغاارض تحقيااق أهااداف األفااراد والمؤسسااات علااى 

 المنتج

 خدمة العمالء

 التحفيز السعر

 

 المزيج التسويقي

 تكاليف التخزين يف المخزونتكال

 تكاليف النقل

 تكاليف اإلنتاج

تكاليف معالجة 

 الطلبيات

 المزيج االمدادي
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القيمة الزمنية والمكانية وقيمة حياازة الملكياة والقيماة الشاكلية، وواقاع الحاال أن خلاق القيماة يساتدعي 
 .1االستعانة بأنشطة اإلمداد

 :2أما عن طبيعة المعلومات المتبادلة بين إدارتي التسويق واإلمداد فهي تدور حول

 .المنتهجةالتسويق خطط و المبيعات الحالية المتوقفة  -
ين ماورد ونيعتبار أولئاك الاذين معلومات عن العمالء الذين يشترون منتجات المؤسساة وخاصاة  -

 .لبعض أصناف المواد والخامات
 .الشراء عند اتخاذ قرارات الشراء تساعد بحوث التسويق في تنمية معلومات -

ات اإلنتاااج حتااى تضااع أسااوق المااواد ومسااتلزم عاانتسااتفيد إدارة التسااويق ماان البيانااات الخاصااة  -
خاصااة تكلفااة الحصااول عليهااا مسااتوى يتفااق مااع خصااائص هااذه المااواد  بماااسياساااتها التسااويقية 

 .النوعية الذي تتمتع به
 :عالقة اإلمداد بوظيفة اإلنتاج -2
خلق المنافع تعتبر وظيفة اإلنتاج أحد أهم وظائف المؤسسة الصناعية،حيث تعمل على  

تاحة، وتزداد أهميتها كلما زادت األصول المرصدة للمشروع، وحاجة باستخدام مختلف الموارد الم
وتسليم  إنتاجمسؤولية  اإلنتاجاإلنسان للمنتجات بغية تلبية احتياجاته منها، وعليه تتحمل وظيفة 

، اإلمدادالسلع والخدمات حسب نشاط المؤسسة، ومن هذا المنطلق نجد ثمة تداخال بينها وأنشطة 
من بداية وتنظيم حركتها ذه األخيرة إلى توفير المواد الالزمة لعملية اإلنتاج حيث ينصرف اهتمام ه

، لحظة طلبها وصوال إلى ورودها المخازن وانتقالها إلى مراكز التشغيل لتجهيز العمليات اإلنتاجية
حيث أن من أولويات مهام إدارة اإلمداد خدمة مصالح اإلنتاج وذلك بتوفير احتياجاتها من 

اإلنتاج بالشكل الذي ال يعطلها أو يتسبب في تعقيد مهمتها بأي طريقة من الطرق وهذا مستلزمات 
 .يتطلب التعاون المستمر بينهما

تواصل امتدادها لتشمل عمليات تخزين المنتجات وتصريفها، كما  اإلمدادوالمالحظ أن أشطة  
ارة العالقة مع العمالء، وهو تعمل على اتخاذ القرار بشأن المنتجات المعيبة والمرتجعة في إطار إد

 :ماله صلة مباشرة بوظيفة التسويق، وهو ما يبينه الشكل أدناه
                                                           

 .13ص  مرجع سابق، محمد أحمد حسان، 1
 .12ص  مرجع سابق،رسمية قرياقص، وعبد الغفار حنفي،  2
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 والتسويق اإلمداد، اإلنتاجتداخل أنشطة (: 12-2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .80، ص 8008، مصر، دار الجامعة الجديدة، إدارة اللوجيستياتجالل العبد، و نهال فريد مصطفى،  :المصدر

يتبين أن اإلنتاج يمكن أن يخضع لكل من إداراتي اإلمداد واإلنتاج أو  أعاله، الشكلخالل من  
، حيث تشارك اإلمداد بالتنسيق بين عملتي التوريد والتوزيع المناسب بينهماعلى األقل التنسيق 

وتوقيت العمليتين، وذلك لتحقيق هدف واهتمام إدارة اإلنتاج بالحصول على المواد بأقل تكلفة 
تمامها في الوقت المناسب لهاممكنة وبا لضمان  لجودة المناسبة وبما يحقق تتابع عمليات اإلنتاج وا 

تلبية رغبات ومتطلبات العمالء واستمرارية نشاط المؤسسة داخل قطاع أعمالها الذي تسوده حالة 
 .المنافسة

 التحول إلى سلسلة اإلمداد: المطلب الثالث
ثا نسبيال، وتتضمن كل العناصر التي تخلق قيمة في تعتبر إدارة سلسلة اإلمداد مفهوما حدي 

التوريد، التصنيع وعمليات التوزيع، بداية من استخراج المواد األولية خالل وعمليات التحويل إلى 
 .المستخدم النهائي، وتهدف إلى خدمة العميل وتقليل أوقات التأخير وتخفيض قيمة المخزون

 لتحسين وجعله كوسيلة المؤسسة اإلمداد مفهوم به حظي الذي االهتمام الكبير من الرغم علىو  

من طرف  استهالكها مرحلة إلى الخام المواد على الحصول مرحلة من خدماتالو  سلعال تدفق كفاءة
ها بين أو للمؤسسة، المختلفة وظائفال بين لتنسيقيضمن ا عام إطار توفير يستطع لم انه إال، عمالءال

 نشاط اإلنتاج

الرقابة على 
 الجودة

 الصيانة

 تخطيط اإلنتاج

 أنشطة مشتركة

 جدولة اإلنتاج

 موقع المصنع

 نشاط اإلمداد

 النقل

 التخزين

 المناولة

 نظم المعلومات

 ةأنشطة مشترك

 التسعير

 التغليف

 نشاط التسويق

 الترويج

 بحوث التسويق

 المزيج التسويقي

 رجال البيع

 

 النشاط المتكامل للمنشأة
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تبنت المؤسسات الصناعية  لذا وخدماتها، سلعها تدفق في معها اونتتع التي المؤسسات باقي وبين 
 لألسواق، اتهامنتج تدفق عن المسؤولة العمليات خاصة منها إلدارة النظم مدخل استخدام المعاصرة 

 متكامل كنظام معها تتعامل التي المؤسسات وباقي المؤسسة خلفية مفادها أن علىمدخل النظم  يقومو 

 تعظيم على وتعمل ،والخدمات السلع تدفق في كلها تشترك الفرعية النظم من مجموعة من يتكون

 سماها كما أو اإلمداد سلسلة مفهوم المدخل ذلك على أطلق وقد، العمالء نظر وجهة من تهاقيم

 باقي مع التنسيقب وظائفال تكامل على عملالتي ت الطلب، سلسلة أو القيمة بسلسلة البعض

 .1قيمة ما تقدمه لألسواق لزيادة وذلك اتهوخدما سلعها تدفق في هامع تشترك التي المؤسسات
 :اإلمدادتعريف سلسلة : أوال

 :تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم سلسلة اإلمداد، فمن أهمها نذكر ما يلي
 اإلمداد سلسلة" Institute of Management Accounting" التكلفة إدارة معهد عرف

 من ذلك و المستهلكين إلى الموردين من التامة المنتجات و المواد تدفق إدارة عملية أنها على
 توزيع و تخزين ،تصنيع نقط  مدار على ، وهذاوالتوزيع والتخزين الصنع أنشطة من سلسلة خالل
 2.مختلفة

وفي تعريف آخر نجد أن سلسلة اإلمداد مجموعة من األنشطة والفعاليات التي يتم من  
عن طريق شبكة من الموردين وتحويلها إلى منتجات وسيطة أو تامة، ومن ثم  خاللها توريد المواد
 .3توصيها إلى العمالء

الموردين،  لتكاملمجموعة من المنهجيات المستخدمة وهناك من يرى أن سلسلة اإلمداد   
 بالكميات  الصحيحة، إلى السلعإنتاج وتوزيع  يتمالمصنعين، المخازن، والمتاجر، بفعالية، بحيث 

مع  ،ما يمكن أقللنظام لكلفة الكلية التالمواقع الصحيحة، وفي الوقت الصحيح، بحيث تكون 
 .4المحافظة على تحقيق متطلبات  مستوى الخدمة

 والتي ،اإلدارة لفلسفة المستمر التطورعرفت سلسلة اإلمداد على أنها  متصلوفي سياق  
 وخارج داخل المتواجدة األعمال وظائف ردموا المجمعة، وكذا اإلنتاجية القدرات توحيد عن تبحث

                                                           
1 Bowersox Donald and David Closs , Supply chain logistics management , Mc Graw Hill, USA,3rd edition, 

2009, p 4 . 
2   Institute  Of Management Accounting Implementing Integrated Supply Chain Management For  Competitive 

Advantage,  Statement on Management Accounting Statement, No. 411, August 1999, Arthur Andersen.P 4. 
3 Gilles Paché , Quels impacts de la crise sur la logistique ? , Revue française de gestion , n° 193. 2009, p 52. 

، دراسة تطبيقية على قطاع الغزل والنسيج في مصر استخدام نموذج برمجة األهداف في إدارة سلسلة التوريدصالح محمد الشيخ ديب،  4

 .22، ص 1006رسالة دكتوراه فلسفة إدارة األعمال، جامعة عين شمس، مصر ، 
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 المنتجات تدفق في العميل وتزامن ،التنافسية الميزة إطار في التوريد قنوات أهمية وتحديد ،المؤسسة
 .1العميل لقيمة وحيد كمصدر التميز لخلق الالزمة المعلومات وأخيرا ،السوق إلى والخدمات

 تتعاون التي المنظمات من شبكة تضم سلسلةأنها وفي سياق آخر، عرفت إدارة سلسلة اإلمداد عل 

 واألقل األسرع األفضل، التدفقات هذه وتكون والعمالء، الموردين بين المواد تدفقلتحسين  بينها فيما

 .2العميل رضاتحقيق  إلى اإلمداد سلسلة فتهد حيث تكلفة،
التي تتضمن سلسلة من خالل التعريفات السابقة يمكن أن نلخص النقاط األساسية التالية، و 

 : اإلمداد
  تدفق المواد والمنتجات، تقوم سلسلة اإلمداد على جملة من التدفقات المختلفة، متمثلة في

 .تدفق المعلومات، التدفقات المالية

  بالمؤسسة، المختلفة المجاالت ذلك ويشمل الوظيفية، اإلدارات عبر لعملل تكاملوجود 
 البحوث التسويق، التصنيع، مثل،  الموردين مع لالتداخ من قيمة تحقيق من تمكن والتي

 .التوزيع والتطوير،

  الهدف من الفلسفة اإلداريةيختصر جوهر سلسلة اإلمداد في مكونات أساسية تتمثل في ،
 .3الفئة المستهدفة، الهدف أو األهداف، الوسائل المناسبة لتحقيق هذه األهداف

 اإلمااداد الداخليااة، إدارة   سلساالة إدارةثاال فااي تشاامل سلساالة اإلمااداد ثااالث وجهااات متنافسااة تتم
سلساالة اإلمااداد كتركيااز علااى المااورد، إدارة سلساالة اإلمااداد كامتااداد لشاابكة أعمااال ماان المااورد 

 .إلى العميل

  تتلخص سلسلة اإلمداد في عالقات متتابعة، أنشطة مولدة للقيمة، عملياات ووظاائف، يمكان
 :أن نلخصها في الشكل التالي

 
 
 

                                                           
، مصر، 1002، 226، مجلة إدارة األعمال، جمعية إدارة األعمال العربية، العدد أساسيات إدارة سالسل التوريدالعزيز الرفاعي،  ممدوح عبد 1

 .62ص
2 Robert E.Spekman and al, Toward more effective sourcing and supplier management, European journal of 

purchasing & supply management, Vol 5, 1999, p 107. 
3 Stadtler H. And  Kilger C,  Supply Chain Management and Advanced Planning –Concepts, Models, Software 

and Case Studies-,  2rd  Edition, 2002, Verlag Berlin. Heidelberg . p 7. 
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 سلسلة اإلمداد(: 30 - 2)الشكل 
 
 
 
 
 
 

Source M. Julien François , Planification des chaînes logistiques Modélisation du système 

décisionnel et performance, Thèse de Doctorat, l'Université BORDEAUX, France,2007, p 29. 

 :مراحل تطور سلسلة اإلمداد: ثانيا
 :ة اإلمداد عبر مراحل، تعد مفصلية، ولخصت عناوينها فيما يليتبلور مفهوم سلسل

بدأت هذه المرحلة منذ البادايات األولاى لظهاور  : (1593 - 1593) مرحلة اإلمداد المنفصل – 1
مفهوم اإلمداد،  حيث بدأ االهتماام بفعالياات نقال المحاصايل الزراعياة بالوالياات المتحادة األمريكياة، 

، ومااا ميااز أسااواق المنتجااات فااي تلااك الفتاارة إلااى متاااخم 2202تبطااة بهااا ساانة ودراسااة التكاااليف المر 
الحرب العالمية الثانية، أن المنتج هو سيد السوق، أين كان يعمل بقانون ساي لألساواق، حياث كال 

 ال يراعى للجودة حيثعرض يخلق الطلب الخاص به، فالعالقة بين المنتج والعميل منعدمة تماما، 
، فالفلسافة اإلنتاجياة الساائدة فاي المنتجاات جادوى ومنفعاة لتنوياعوال ل، أهمياة التسليم زمنوال ل، جانبا

 .1في ذلك الزمن قائمة على اإلنتاج بكميات كبيرة، وتقليل زمن تعطيل الموارد
، والتي أدت 8881وبحلول أزمة الكساد الكبير التي مست الواليات المتحدة األمريكية لسنة  

كل ملفت، واستحالة تقديم المؤسسات منتجاتها ألسواق جديدة، دفع بها التفكير إلى تراجع العوائد بش
الجاد  في البحث عن سبل خفض التكاليف كمرحلة مهمة من سياسة تخفيض األسعار، فأظهرت 

تخفيض تكاليف اإلنتاج لبلوغ الكفاءة اإلنتاجية حدها دراسة هيكل تكلفة المنتجات عدم جدوى 
كمجال للتكلفة  األكثر مالءمة هو العمل على تخفيض تكاليف اإلمداد األقصى،  فكان السبيل

التي لم يتطرق لدراستها وتحليلها، وتزامن هذا التركيز مع ظهور المفهوم التسويقي الذي يهتم أكثر 
لوقت المناسب وبالتكلفة المالئمة، وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم التوزيع بخدمة العميل في ا

                                                           
1 Vérane Humez, Proposition d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des commandes en cas de 

pénurie  une approche par la performance, thèse de Doctorat, , Université de Toulouse, France, 2008, p 21. 

 التوزيـــــــــــــع وااليــــــــــــــــــــــــــــــداع

تحويل 

المواد 

 األوليـــة

إنتاج 

 المكونات

إنتاج 

المنتجات 

 التامة

تجار 

 الجملة

تجار 

مورد مادة  ةالتجزئ

 أولية
المستهلك 

 النهائي

 (المرتجعات) عكســــــــــــي إمداد
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 على بالدرجة األولى اهتمامه صب والذي ، اإلمداد عناصر كأحد ظهر فهومم أول وهو ،المادي

 في التحكم بغية ،ابه والوفاء اتيالطلب تنفيذ وعمليات والتخزين النقل أنشطة بين التنسيقفعاليات 

 في محدودة اإلمداد أنشطة بذلك لتكون . العمالء احتياجات تلبية وكذا ع،التوزي أنشطة تكاليف

 أقسام من قسم كل عمل هو  الفترة هذه ميز ما أهم ولعل النهائية، للمنتجات والمادية داريةاإل المعالجة

 جسد ما وهو المؤسسة أقسام باقي على قراراته تأثير االعتبار بعين األخذ دون مستقل بشكل المؤسسة

ا لوحظ من ، ومالمنفصل اإلمداد بمرحلة المرحلة هذه سميت ولهذا . المحلية األمثلية تحقيق فكرة
خصائص عن تلك المرحلة، عدم تحديد قيمة التكاليف المتعلقة باإلمداد على الرغم من توزيع 
الخدمات اللوجستية، كما ظهر الصراع بين الوظائف التقليدية للمؤسسة ما أدى إلى اإلخفاقات 

 .1التي ترجمتها حاالت النفاذ المتكررة 
 (1553 - 1593)مرحلة اإلمداد التكاملي  – 2

بدأت هذه المرحلة كنتيجة للظروف البيئية المعاصرة، حيث تحولت المؤسسات حينها إلى 
االهتمام بالعميل بشكل ملفت لتنصبه سيدا عند اتخاذ قراراتها، بما أنه الوسيلة الوحيدة لضمان 

في السوق، وبالتالي سعت المؤسسات إلى المحافظة على عمالئها من خالل استجابتها  بقائها
المستوى  إغفالدون بية  لمستويات الجودة والتنوع في المنتجات التي يفرضها السوق، االيجا

هذا االعتبار األخير أفضى إلى االهتمام بتكلفة التخزين كوسيلة جديدة لتدنية التنافسي للتكلفة، 
 للبيانات وتبادل تكامل خلق بضرورة التفكير إلى، كما توجهت المؤسسات 2مستوى التكاليف الكلية

 مسؤوال يعد الذي ،المتكامل اإلمداد مفهوم ظهر وهكذاأقسامها ومصالحها،  بين ما الفنية والمعطيات

 تخفيض على عمال للمؤسسات والتوريد واإلنتاج التوزيع من كل بين والتناغم التوافق من نوع خلق عن

 .3ممكن حد أدنى إلىمجتمعة  األنشطة هذه كل تكلفة
 (يومنا هذا – 1553)ي التعاون اإلمدادمرحلة  – 0

مع تزايد حدة المنافسة، وحرية األسواق وتعدد وتنوع رغبات المستهلكين دعت الضرورة 
المؤسسات الصناعية المعاصرة تبني فلسفة جديدة حيال سالسل إمدادها تبدأ بالصعوبات الكبيرة 

األول للقيام  حيث اجتمعت عدة عوامل لتمثل الحاجزالتي واجهتها في عمليات التنبؤ بالطلب، 
بهذه العملية بما أن الطلب على المنتجات أصبح يخضع لتغيرات كبيرة وسريعة ترتبط باألذواق 
واألنماط االستهالكية، وتساهم فيه تزاحم رؤوس األموال القتحام األسواق، وعولمة التجارة مما خلق 

بجميع أنواعه مستوياته،  بيئة أعمال غير مستقرة، ضمان البقاء فيها يرتبط بكفاءة األداء الكلي

                                                           
1 Olivier Aptel , Le rôle de logistique dans la connaissance du niveau des stocks, Les 3 

éme
 Rencontre 

Internationales de la Recherche en Logistique, Trois-Rivières, 9-10-11 Mai 2000, p 5. 
2 Mohamed Reza Akbari JOKAR et al , Sur l’évolution de concept de la logistique, op-cit, p 4. 

 .21ص  مرجع سابق،محمد توفيق ماضي، وإسماعيل السيد،  3
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حيث أصبحت المؤسسات ملزمة بالحث عن أسواق جديدة، تدنية تكاليفها أقصى ما يمكن، زيادة 
رفع مستوى جودة منتجاتها ودرجات استجابتها لرغبات العمالء ومتطلباتهم، هذه اإلجراءات الحتمية 

 .جعلت المؤسسات تتبنى سياسات لتحقيقها
جديدة، عملت المؤسسات المعاصرة على خلق تحالفات استراتيجية ففي سبيل اقتحام أسواق  

قائمة على تبادل المنفعة، سواءا كان على مستوى المؤسسات المنافسة كما فعلته شركتي 
Chrysler و Benz في إطار االستخدام المشترك لشبكات التوزيع، أو تلك المقامة مع العمالء في

 .هاإطار كسب وفاءهم وموثوقيتهم بمنتجات
أما عن مساعي الرفع من مستويات جودة المنتجات المقدمة، فقد عملت المؤسسات على  

من جهة، وتخفيض  اإلنتاجيةالتعاون مع الموردين بما يضمن لها ترفيع نوعية مدخالت العملية 
 .بما أنهما يحدان من حاالت عدم التأكد مستوى التكاليف للطرفين من جهة أخرى

ؤسسات الرامية إلى زيادة مستويات سرعة االستجابة لرغبات وفي إطار مساعي الم 
ومتطلبات عمالئها، فقد عملت على خلق مناخ للتعاون بين تلك المؤسسات المشكلة لسلسلة 
اإلمداد، على خلفية أن اإلخفاق الجزئي الذي يصيب عنصرا من عناصر سلسلة اإلمداد من شأنه 

. ء بما أن المنتج لن يكون متاحا في الوقت المناسبأن يحد من درجة االستجابة لرغبات العمال
 .1وهو ما يترجم تحول المنافسة من المؤسسات إلى سالسل اإلمداد

 :بالشكل أدناهسلسلة اإلمداد  عرفتهويمكن التعبير عن التحول الذي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Vérane Humez, Proposition d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des commandes en cas de 

pénurie une approche par la performance, op-cit, p 13. 
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 التحول من اإلمداد إلى سلسلة اإلمداد(: 20 - 2)الشكل
 األساسية  القاعدة: األولى المرحلة

 خدمة                                                                              تدفق            

 العميل                                                                       المواد          
 
 

 

   

  وظيفي التكامل ال: الثانية لمرحلةا    

 خدمة                                                           تدفق           

 العميل                                                                  المواد          
 

 

 

 داخلي التكامل ال: الثالثة لمرحلةا

 خدمة                                                             تدفق             

 العميل                                                                     المواد             

 

 

 خارجي التكامل ال: الرابعة المرحلة

 خدمة                                                                   تدفق 

 العميل                                                                   المواد             

 

 

 

 .18-18ص ، مرجع سابق، صالأ محمد الشيخ ديب: المصدر

 

 اإلمداد سلسلة
 الداخلية

 الموردون العمالء

ادالمو ةار إد التوزيع التصنيع ةار إد  

 المواد ةار إد

 

 التوزيع التصنيع ةار إد

 رقابة المواد اإلنتاج الشراء التوزيع المبيعات
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 :أهمية وأهداف سلسلة اإلمداد: ثالثا
تعدد العوامل المساهمة في أهمية سلسلة اإلمداد ككيان ببيئة األعمال : أهمية سلسلة اإلمداد – 1

 1:اصرة، ونلخص أهم هذه العوامل فيما يليالمع
  الذي يضمن الحدود بها للبحث عن المورد  أدىالتحول الكبير في محيط المؤسسات الذي

 .المثلى لمستويات جود وتكلفة المواد األولية المستخدمة
  حرية األسواق وتزايد حدة المنافسة المحلية والدولية، حيث تعددت خيارات العميل في

 .ية حاجاته ورغباتهمصادر تلب
  تحول القناعات لدى القائمين على إدارة المؤسسات، حيث أصبح االعتقاد السائد أن

األمثلية المحققة على مستوى قسم منفصل يقود إلى أداء كلي أقل أمثلية، ما يعني ضرورة 
 .البحث عن األمثلية لألداء الكلي

 2أهمها المساهمة الفعالة لسلسة اإلمداد على أصعدة عديدة من : 
 .مشاركة أكبر للمعلومات بين الموردين والعمالء -
 . استبدال عمليات األعمال األفقية بوظائف األقسام العمودية -
 . التحول من اإلنتاج الكبير إلى اإلنتاج المرن -
 في نفسزيادة االعتماد على المواد المشتراة والمصادر الخارجية مع تخفيض عدد الموردين  -

 .  الوقت
 . لتنسيق العمليات عبر مواقع متعددةالضرورة  -
 .مساعدة المستخدم والحاجة لنظم دعم قرار معتمدة على الوقت الحقيقي -
 . ضغط المنافسة لتقديم منتجات جديدة أكثر سرعة -
  تزايد الحاجة إلى تحسين العمليات، حيث يعتبر تحسين العمليات العامل األكثر أهمية في

 .افسيةمجال تطوير المنتج وجعله أكثر تن
هناك مجموعة من األهداف الرئيسية لسلسلة اإلمداد، وتتلخص : أهداف سلسلة اإلمداد – 2
 :في

  ،الحصول على المنتج الجيد في المكان المناسب، والوقت المناسب، بأقل تكلفة ممكنة
وهو ما ال يمكن أن يحصل إال بتضافر جميع الجهود المشاركة في عملية تقديم المنتج 

 .لية تزويد المادة األولية وصوال إلى وضع المنتج بين يدي العميل النهائيبداية من عم

                                                           
1 R. R. Lummmus, and R. J. Vokurka, Defining Supply Chain Management: A Historical Perspective and 

Practical Guidelines,  Industrial Management & Data Systems, Vol.99/1, p. 13. 
 .21، ص مرجع سابقصالح محمد الشيخ ديب،  2



 

 
 

808 

 الثاني الفصل المفاهيم األساسية اإلمداد  إدارة 

  جعل مستويات المخزون أقل ما يمكن، وهنا الحديث عن مستويات مخزون المواد
األولية والمنتجات التامة على حد سواء، فالتقليل من حالة عدم التأكد المرتبطة بالطلب 

مها العميل من شأنها أن تساهم في تحقي الناتجة عن مستويات التعاون التي يقد
األمثلية في تخزين المنتجات التامة، وهو ما يمكن من المساهمة في تحقيق الخطة 
المثلى الحتياجات المؤسسة من المواد، وكمحصلة لذلك تجسيد خطة مخزنية ترتبط 

 .عد التنافسي للمنتجبأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يعزز الب
 اج، ورفع مستوى خدمة العميلتخفيض زمن دورة اإلنت. 
  تحدث بسبب الحالة التي تخلفها ظروف عدم  أنتجنب الجوانب السلبية التي يمكن

التأكد، فقد ترتبط هذه الجوانب بحاالت النفاذ والتكدس في المخزون من المنتجات أو 
المواد األولية، أو حاالت الهدر في الموارد المستخدمة في سبيل منتجات ال تستجيب 

 .تطلعات العمالء ورغباتهمل
  التركيز على تحقيق األمثلية للنظام، حيث تشمل سلسلة اإلمداد عناصر عدة ذات

خارجية عملها  الصلة المباشرة بنشاط المؤسسة، سواء كانت هذه العناصر داخلية أو
مجتمعة من شأنه أن يحقق األمثلية لألداء الكلي بعض النظر عن مستويات األداء 

 .عنصر على حدهالفردي لكل 
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 بالمؤسسة الصناعيةأنشطة اإلمداد : المبحث الثاني
يتطلب القيام بوظيفة اإلمداد الوقوف على مجموعة األنشطة والفعاليات التي تعمل في 

ويمكن تصنيف هذه إطار محدد لتحويل المواد الخام إلى منتجات وتوصيلها للمستهلك النهائي، 
 :األنشطة إلى

كما يمكن النظر إليها حسب التسلسل اإلجرائي النسياب العمل ، رئيسية، وأخرى فرعيةأنشطة 
وبالرجوع إلى التطورات التاريخية ، بالمؤسسة، دون إغفال تلك األنشطة المالزمة له في كل مراحله

لتطور نظم اإلمداد يمكن تسليط الضوء على أهم األنشطة المكونة لإلمداد، وهو ما يظهره الشكل 
 :تاليال
 

 أنشطة اإلمداد: (20 - 2)لشكل ا
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

، 1177، دار الفكر الجامعي، مصر، إدارة سلسلة التوريد مدخل الوظائف اللوجستيةمحمد محمود أبو خشبة، : المصدر
 .71ص 

 
 
 
 
 

 خلاإلمداد الدا

 التنبؤ بالطلب

 الشــراء

 تخطيط االحتياجات

 تخطيط اإلنتاج

 إدارة المخزون

 التخزين والمناولة

 التعبئة والتغليف

 التوزيع وإدارة األوامر

 أنظمة النقل

 خدمة العمالء

 

 

 اإلمداد الخارج

 سلسلة اإلمداد

 الزمـــــــــــــــــــن
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دارة : المطلب األول  :الطلبخدمة العمالء وا 
 خدمة العمالء :أوال
 تعريف خدمة العمالء – 1

ر خدمة العميل من أهم االتجاهات الحديثة في منظمات األعمال المعاصرة، وتعزى تعتب 
 .هذه األهمية لما تلعبه تطلعات العمالء ورغباتهم من أدوار محورية في ممارسة باقي الوظائف

وتعتبر هذه الوظيفة حلقة وصل بين التسويق واإلمداد، باعتبار أن عناصر المزيج التسويقي 
التسعير والتوزيع والترويج، ويستخدم المكان كأفضل مصطلح لتمثيل التوزيع تتضمن المنتج و 

 .1المادي، الذي يعمل على خلق القيمة المكانية والزمنية للعمالء، والعناية بهم والتأثير في سلوكهم
على فعالية نظام اإلمداد وكيفية أداء عمله  المؤشر مقياسوتعرف خدمة العميل على أنها ال

 .2والخدمات للسلعاء منفعة الوقت، والمكان من حيث إعط
 .3كما تعرف كذلك بفن مرافقة العميل منذ تحديد حاجاته ورغباته إلى غاية الوفاء بها
 :وعلى هذا األساس، يرتكز نظام اإلمداد على خلفية خدمة العمالء لألسباب التالية

 الهدف الذي ترمي إليه المؤسسة يرتكز على قاعدة قوية من العمالء. 
  مدى اعتمادية المنتجات المقدمة من طرف المؤسسة تقاس بمدى تقبلها من طرف العمالء

 .واالستمرارية في شرائها، رغم تعدد البدائل المتاحة وتنوعها
  إن جل الدراسات المتعلقة بالبحث والتطوير بالمؤسسات، ترتكز أساسا على دراسات

الحاليون والمرتقبون، بغية ضمان  وأبحاث السوق للوقوف على تطلعات ورغبات العمالء
 .خدمة مستقبلية أرقى، وبالتالي تحقيق األهداف الربحية للمؤسسة

تتشكل عناصر خدمة العمالء من ثالث عناصر أساسية نلخصها  :عناصر خدمة العمالء – 2
 :4فيما يلي

على وهي تلك الخدمات التي تشمل االتصال بالعمالء والتعرف :خدمات ما قبل البيع 1 – 2
حاجاتهم ورغباتهم، وميوالتهم واتجاههم نحو الطلب المرتقب على سلعة أو خدمة معينة، وتتم هذه 
الفعاليات عادة من خالل دراسة سلوك المستهلك، والتعرف على قدرته الشرائية، ودخله القابل 

تعلق لإلنفاق، كل هذا يستدعي العمل المتواصل المتعلق بمالحظة المستهلك، ومتابعة كل ما ي
 .بتطلعاته وطموحاته االستهالكية
                                                           

 .22، ص مرجع سابق ثابت عبد الرحمن إدريس، 1

 .22، ص مرجع سابقخليل إبراهيم الكنعاني، وعبد الستار محمد العلي،  2
3 Perreault J. D.et Denis Pettigrew, Pour une intégration du service à la clientèle au marketing hôtelier, 

Laboratoire de Recherche et d’Intervention en Gestion Hôtelière et Restauration ,Université du Québec-Trois 

Rivières ,Revue Téoros, Vol. 23, N° 3, Octobre 2004, p 5 . 
 .102-101، ص مرجع سابقخضير كاظم حمود،  4
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وهي تلك الخدمات التي تتركز للتعريف بالسلعة لدى العميل : خدمات مرافقة للبيع 2 – 2
، ومواصفاتها القياسية، ودرجة اعتماديتها الصامتة، وشرأ وتحليل طرق استخدامها وصيانتها

 .ادة لصالح العميلوتصبو كل هذه الفعاليات لتكون وسيلة جذب مثلى يتم تقديمها ع
وهي تلك األنشطة التي تركز على سبل الصيانة واإلصالأ، : خدمات ما بعد البيع 1 – 2

واالستبدال التام للمنتج أو بعض أجزائه التي تتلف بتكرار عملية االستخدام، لذا فإن عمل المؤسسة 
تلخيص أهمها في الجاذبة للعمالء تركز بالضرورة على العناصر السالفة الذكر، والتي يمكن 

 :الشكل أدناه
 عناصر خدمة العمالء(: 20 - 2)الشكل

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصدر:ثابت عبد الرحمان إدريس، مرجع سابق، ص88.
يتضح من الشكل أن أنشطة الخدمة تتسابق إلتمام صفقة الشراء المرتبطة بخلق مناخ جيد 

ت واضحة حول سياسة خدمة العميل، وأنشطة ببيانا هبتزويد وهذا، المناسبةطريقة الب العميللخدمة 
بعملية  امباشر  اأخرى تتم أثناء تلبية األوامر وطلبات الشراء، وهي العناصر التي ترتبط ارتباط

تسليم المنتجات المطلوبة إلى المستهلك، وتتضمن هذه العناصر تحديد مستوى المخزون األمثل، 

 خدمة المستهلك

 عوامل قبل الصفقة

 مكتوبة عن خدمة العمالءبيانات  -

 هياكل تنظيمية للتنفيذ المتابعة -

 مرونة في النظام -

 خدمات فنية -

 الصفقة أثناءعوامل 

 القدرة على مراجعة أمر التوريد -

 عناصر دورة أمر التوريد -

 النقل/ الشحن  -

 دقة النظام، التوقيت -

سهولة استقبال )الراحة في التوريد  -
 (األوامر

 منتجبدائل ال -

 الصفقة بعد إتمامعوامل 

التركيب والضمان والتبديل  -
 واإلصالأ والتغيير

 تتبع المنتج -

 شكاوي العمالء -

 التعبئة والحماية -

إحالل مؤقت للمنتج أثناء  -
 اإلصالأ
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وغيرها، حيث أن ... التشغيل وتنفيذ أوامر التوريد اختيار وسائل النقل المالئمة، وتحديد إجراءات 
 .مثل هذه العناصر تؤثر على مواعيد التسليم، والدقة في الوفاء بأمر التوريد

حيث تمثل عناصر هذه  ،العميلو وهناك مرحلة تأتي بعد إتمام الصفقة تكون بين المؤسسة 
ة المستهلك من المنتجات المرحلة مجموعة من الخدمات التي تدعم المنتج في السوق كحماي

 .1العميلالمعيبة، وذلك لدعم العالقة مع 
يزخم حقال من المعلومات عن خدمة العميل من شأنها أن تساهم بشكل كبير في كما 

 :2نجاحات المؤسسة وضمان استقرارها، حيث نجد على سبيل المثال ال الحصر
 .ء المنتج دون غيرهمعرفة وتحديد األسباب التي من أجلها يقدم العميل على شرا -
 .معرفة وتحديد جوانب استخدام المنتج -
 .معرفة وتحليل العادات الشرائية لدى العمالء، والكميات التي يقدمون على شرائها -
معرفة وتحديد المنتجات واألصناف البديلة للمنتج المتوفرة على مستوى األسواق  -

 .الحالية والمستهدفة
يستطيع العميل أن يتم بها عملية الشراء،  معرفة وتحديد مستويات األسعار التي -

 .من طرفه لإلنفاقوبذلك يتم تحديد القرة الشرائية الحالية له ومستوى الدخل القابل 
المؤثرة في قرارات الشراء، وتحديد إمكانية تخزين المنتج من معرفة وتحليل العوامل  -

 .طرفه
 :إدارة الطلب: ثانيا
رتكز إدارة الطلب في أساسها على فعاليات التنبؤ بالطلب، ت: تعريف ومتطلبات إدارة الطلب – 1

، وتعرف إدارة الطلب بتلك الجهود الموجهة للقيام الذي يعبر عن قاعدة تصميم النظام اإلمدادي 
دارة الطلب، مع االهتمام بشكل أساسي على استخدام وتوظيف المعلومات المتاحة التخاذ  بتقدير وا 

أو التسويقية، ويرجع االهتمام بإدارة الطلب الموجه بالعميل لما لهذا  جيةاإلنتاالقرارات التشغيلية، 
األخير من أثر بليغ في تحديد المنتجات من حيث النوعية والتصاميم المختلفة، والشراء من حيث 

البد من الوقوف عن الكميات المتوقعة والكيفيات التي يتم بها، واستجابة لمتطلبات إدارة الطلب 
 :التي تمثل الطرق والوسائل المستخدمة في تحسين وزيادة كفاءة وفعالية النشاط أهم النقاط

ضرورة البدء بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالعمالء، والتعرف على مشاكلهم،  -
 .وتحديد احتياجاتهم ورغباتهم

 .دخل سلسلة اإلمداد تحديد وتعريف األطراف الفاعلة في إدارة الطلب -
                                                           

 .22، ص مرجع سابقثابت عبد الرحمان إدريس،  1
 .102-102، ص مرجع سابقخضير كاظم حمود،  2
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غير الضرورية خارج سلسلة اإلمداد، وتعهيدها إلى أطراف  التخلص من األنشطة -
 .خارجية

المشاركة الكاملة بين أطراف سلسلة اإلمداد في البيانات والمعلومات والمعرفة والخبرة  -
 .والتكنولوجيا لضمان التنسيق الكامل بين األنشطة واألطراف المكونة لسلسلة اإلمداد

 .رغبات العمالء اعإشبتنمية وتقديم المنتجات التي تحقق  -
الالزمة لتوصيل المنتجات إلى العمالء  االمداديةتنمية وتنفيذ مجموعة األنشطة  -

 .، التوزيع، التخزين، التسليم، خدمة العمالءوهي النقل
حاالت واقع الممارسة العملية المتعلقة بإدارة الطلب، تبدو  منفي كثير : فجوة الطلب – 2

يم نظام جديد إلدارة الطلب، مثل تدني مستوى التنسيق بعض المشاكل المتوقعة عند تصم
والتعاون داخل المؤسسة، وبينها وباقي األطراف األخرى المشكلة لسلسلة اإلمداد، كما أن 

دون االهتمام بمخرجاتها والتوظيف الفعال لها على التركيز على أدوات التنبؤ بالطلب 
 .ا لتلك المشاكلالمدى االستراتيجي من شأنه أن يمثل مسببا رئيسي

األساس نجد فجوة دائمة بين مراحل دورة حياة المنتج، من ناحية، واتجاه  وعلى هذا 
 :الطلب الفعلي وكذا أنشطة اإلمداد من ناحية أخرى كما يوضحه التمثيل البياني التالي

 فجوة إدارة الطلب ودورة حياة المنتج(: 20 - 2)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصدر: محمد محمود أبوخشبة، مرجع سابق، ص 10.

متعاكسين بين فترات تقديم المنتج في  اتجاهينمن خالل الشكل أعاله، يتبين لنا وجود 
بداية دورة حياته يتزامن مع ارتفاع توقعات الطلب، وكذا ارتفاع حجم أنشطة اإلمداد المتلقية 

 أنشطة اإلمداد                                                الزمن            

 الطلب الفعلي                                        نتجدورة حياة الم     

 الكمية خالل الفترة
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تدهور ي الحال إلى للطلب، والتي تعمل على الوفاء به، عكس ذلك نجد أن فترة النضج، لينته
المنتج وانخفاض مستوى الطلب، وصاحبهما بذلك انخفاض حجم األنشطة االمدادية، لكن من 
منظور االستراتيجيات، يمكن إعادة دورة حياة المنتج من خالل تحسين المنتجات بالبحث 

  .  والتطوير، وكذا خلق قنوات توزيع جديدة له
طلب العمالء ونشاط اإلنتاج والعمليات،   فمن خالل ما تقدم نلحظ وجود فجوة بين 

 :وللقضاء عليها هناك عدة أساليب لذلك نختصر أهمها في
  وتغيير خطوط اإلنتاج، وذلك بتغيير برامج جدولة اإلنتاجيالتحكم في مرونة النظام ،

 .المرن باإلنتاجاإلنتاج، أو تعديل المنتجات في إطار ما يعرف 
  خاصة بإبقاء رصيدا كافيا خالل الرصيد المخزني توظيف المخزون لسد الفجوة، من

 .لمجابهة حالة العجز، وهذا لتحقيق سرعة االستجابة لطلبات العمالء
  التأثير المباشر على السلوك الشرائي للعميل من خالل تغير السعر صعودا ونزوال، والتحكم

 .في زمن االستجابة للطلبيات تأجيال أو تعجيال
 :الفجوة بين العرض والطلب في الشكل التاليويمكن تلخيص أساليب سد 
 أساليب الموازنة بين العرض والطلب(: 20 - 2)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر:  محمد محمود أبو خشبة، مرجع سابق، ص 17.
 
 
 

 أساليب الموازنة
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  ، النقل واإلمداد العكسيإدارة الشراء: المطلب الثاني
في تلك المؤسسات الساعية إلى تحسين تستمد وظيفة الشراء أهميتها خاصة : إدارة الشراء: أوال

مخرجات العملية اإلنتاجية، ألن المدخالت الجيدة تؤدي بالضرورة إلى مخرجات متميزة، وتعد من 
ضمن مسؤوليات إدارة الشراء بالمؤسسات توفير االحتياجات من المواد في الوقت المناسب، 

 .والكمية المناسبة بالسعر المناسب من المصدر المناسب
تعددت التعريفات المرتبطة بإدارة الشراء، حسب الظروف المحيطة،  :مفهوم إدارة الشراء – 1

من إدارة جزءلا فنجد من يرى أن إدارة الشراء تمثل والمتغيرات البيئية المرتبطة بقطاع األعمال، 
مباشرة اإلمداد التي بدورها إحدى اإلدارات التابعة للمؤسسة، تقع عليها مسؤولية المساهمة بصورة 

في تحقيق أهدافها وتطوير إنتاجيتها باستمرار لذلك تكون أهدافها تتماشى مع األهداف العامة 
  .1للمؤسسة

كما اعتبرت إدارة الشراء تلك الجهة المكلفة بالحصول على المواد الالزمة لعمليات  
تتحمل  المؤسسة بالجودة المناسبة والسعر المناسب، وفي سياق متصل نجد أن إدارة الشراء

المسؤولية األكبر في مجال توفير المواد بالجودة المطلوبة لتأمين احتياجات العمليات المختلفة 
 .2القائمة بالمؤسسة

أهمها بمحيط المؤسسة المنتمية إليها، فمن وتهدف إدارة الشراء إلى توفير عدة عوامل  
 :3نذكر

شأة لضمان عدم توقف عمليتها استمرار تدفق المواد وجميع المستلزمات المادية في المن -
 اإلنتاجية والتسويقية، ويتم تحقيق ذلك من خالل شراء المواد والسلع في الوقت المناسب؛

تخفيض رأس المال المستثمر في المخزون السلعي من المواد والمستلزمات المادية األخرى  -
 .المؤسسةالمشتراة إلى أقل مستوى ممكن دون اإلضرار بمصالح 

دوث االزدواج والتلف والتقادم في جميع األصناف المشتراة، ويتحقق ذلك من خالل تفادي ح -
تحديد كمية صفقات الشراء في ضوء الخطط اإلنتاجية والتسويقية الطويلة المدى، إلى جانب 
االعتبارات التي تفرضها الحاجات والظروف المحيطة بالخطط اإلنتاجية والتسويقية القصيرة المدى 

 .سات تنفيذها، ويتم الوصول إلى ذلك من خالل شراء المواد والسلع بالكميات المطلوبةتتولى المؤس

                                                           
 .16، ص 1003، األردن، إدارة المشترياتغانم فنجان موسى، ومحمد عبد حسين،  1

2
George w, and voision webdell, supply chain management, prentice hall, 1999, p 6.  

دارة المواد والمخازنالمعلي الشرقاوي،  3  .202، ص 2221، الدار الجامعية للنشر، مصر، شتريات وا 
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المحافظة على المستوى المطلوب من الجودة، أي استمرار تدفق المواد والسلع إلى المؤسسة  -
بالجودة التي تناسب الدوافع التي تشتري من أجلها تلك المواد والسلع، ويتم ذلك من خالل شراء 

 .د والسلع بالنوعيات المطلوبةالموا
شراء األصناف السلعية بأقل تكلفة ممكنة، مع مراعاة اعتبارات توفر المواصفات النوعية  -

 .المطلوبة، ويتم الوصول إلى هذا الهدف من خالل شراء المواد بالسعر المناسب
ة المشتريات المحافظة على المركز التنافسي للمؤسسة، ويتم تحقيق ذلك من خالل قيام إدار  -

بدراسة المواصفات باستمرار، وبالتعاون مع اإلدارات األخرى التي تطلب األصناف، بهدف التأكد 
من أن مستويات جودة األصناف المشتراة تحقق أهداف المؤسسة، وال تؤدي إلى زيادة تكاليف 

 .الشراء
لمجهزين تمكن المؤسسة تنمية وتطوير العالقات مع المجهزين باعتبار أن العالقات الطيبة مع ا -

 .من الحصول على المواد والسلع من المجهزين أفضل األسعار والشروط
كما أن العالقات مع المجهزين تدفع الموردين إلى تقديم أفضل الخدمات للمؤسسة، لذلك 
تقع على إدارة المشتريات فيها مسؤولية خلق أفضل العالقات مع المجهزين، وعليها أن تقيم هذه 

 .ت وفقلا للمفاهيم التي تساهم في تحقيق األهداف التي تسعى لها بكفاءةالعالقا
تكوين عالقات جيدة مع جميع اإلدارات األخرى التي يتألف منها الهيكل التنظيمي للمؤسسة،  -

والتي لها عالقة بعمليات الشراء، ويتم تحقيق ذلك من خالل اعتبار إدارة المشتريات اإلدارة 
 .جميع المواد والسلع لإلدارات األخرىالمسؤولة عن توفير 

ومهارات األفراد العاملين في حقل المشتريات؛ بهدف خلق كوادرها  قابليةتدريب وتنمية وتطوير  -
 .إدارة المشترياتبغبة في العمل ادرة والر االق
تطرقت العديد من الدراسات واألبحاث إلى موضوع أبعاد الشراء، وقد أفضى  :أبعاد الشراء – 2
 :ددها إلى إجماع شبه تام على األبعاد التالية للشراءتع
تمثل تكلفة المواد المشتراة أحد أهم مكونات التكلفة الكلية : تكلفة المواد المشتراة 1 – 2

لذا فهي تعتبر بمثابة أداة لتقييم أداء إدارة الشراء، ذلك ألن الفرق الحسابي بين التكلفة  للمنتجات،
ابل حصولها على المواد، والسعر الذي تبيع به المنتجات النهائية له التي تتحملها المؤسسة مق

دالالته على المدى الطويل، وعليه تكون المؤسسة ملزمة على مدار الزمن  اعتماد لتكلفة المواد 
، فإن تكلفة المواد ال تقتصر على الثمن الذي تشترى به، بل ولإلشارةكنسبة من قيمة المبيعات، 
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ت من تكلفة الشراء، التي تضم كذلك سلسلة من المدفوعات كتكاليف النقل تعد أول المدفوعا
 .1والشحن والتسليم

ويعتبر تخفيض تكاليف الشراء أحد أهم تحديات إدارة الشراء، وهذا لألثر االيجابي الذي  
عن يخلفه، بما أن تكلفة الشراء من بين العناصر األساسية الكونة لتكلفة اإلنتاج، هذه األخيرة تنم 

المركز التنافسي للمؤسسة وما تحققه من أرباأ، حيث تصل نسبة تكلفة الشراء من تكاليف اإلنتاج 
، وبالتالي يبدو أثرها بالمائة في صناعة السيارات 81بالمائة في صناعة االسمنت، و 71إلى 

 .معتبر على العائد المحقق، كما تقابلها نسبة هامة من القيمة المضافة
 والمالءمة الوظيفية للمواد المشتراةالصالحية  2 – 2
تعد صالحية المواد المشتراة ومالءمتها الوظيفية من المتغيرات األساسية، فالهدف من  

فبعض المواد ال تناسب اآلالت المجهزة تحديد درجة المالءمة ضمان جودة مدخالت العمليات، 
ل ذلك من شأنه أن يؤثر على للمصنع، أو تحتاج إلى تقنية مغايرة عن مثيالتها من المواد، ك

ألن ذلك سيتطلب تدريب أكثر للعاملين، أو . المركز التنافسي للمؤسسة ومستويات الربحية بها
، أو استخدام أكثر من المواد األولية للحصول على واإلصالأتحمل مستوى أكبر لتكاليف الصيانة 

تأكيد على مواصفات المواد ال وعلى هذا األساس على إدارة الشراءنفس الحجم من المخرجات، 
التي يتطلبها المنتج، وتوقيت تسليمها وتجهيزها، بما أن عامل الزمن له أثر على خصائص المواد 

  . 2والمنتجات على حد سواء
يعتبر الوصف النظري لتوفر عامل الجودة المناسبة : توفر المواد المطلوبة في األسواق 1 – 2

ن تلك المواصفات المحدد لها أن تكون، متوفرة فعال في للمواد سيظل عديم الجدوى ما لم تك
األسواق، ألن هدف الشراء لن يتحقق ما لم تتم عملية الشراء، وتسلم المواد األولية للجهة التي 

 .طلبتها
فمن مهام مدير الشراء توفير المواد المطلوبة لعمليات المؤسسة وفق أسس اقتصادية،  

ت المتجددة، وبفترة تسليم مناسبة مع انجاز المؤسسة اللتزاماتها وبكميات كافة تمكن من سد الحاجا
يعني التركيز على الجودة  تجاه العمالء لضمان أفضل خدمة لهم، وعليه فإن توفير المواد ال

غفال ، أو عدد إمكانية الحصول عليها، أو درجة وفرتها، أو أوقات وأماكن الحصول عليها وا 
التجهيز، فكل هذه العوامل مجتمعة تمثل عنصرا أساسيا لضمان  الجاهات التي يمكن إتمام عملية

 .3استمرارية العمل اإلنتاجي والتسويقي بالمؤسسة
                                                           

دار الحامد للنشر، األردن،  شراء المواد بالجودة المناسبة وتطوير المنتج وأداء العمليات،أكرم أحمد الطويل وندى عبد الباسط كشمولة،  1
 21، ص1026

2 Weghius lehtonen, and pakkalas, developing material delivery processes in cooperation, the Mc Graw-hill 

companies; 1998; p 56-57.  
 .26، ص 2222مركز التعريب والترجمة، الدار العربية للعلوم، لبنان، : ترجمة إدارة المشتريات الناجحة،ستيفن كارتر،   3
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وفي نفس السياق السابق، فإن توفر المواد المشتراة، والمطلوبة في عمليات المؤسسة  
بة، وتتطلب بالمواصفات المحددة، يعتبر من المتغيرات المهمة في مجال الشراء بالجودة المناس

دراسة وتحليل من طرف إدارة الشراء قد يفضي إلى إعادة النظر في المواصفات المطلوبة لجودة 
، أو بعد النتائج االيجابية الخصائصعجز المجهز عن توفر تلك  إثباتالمواد المشتراة، وهذا بعد 
تصريف في مجال البحت والتطوير التي يقومون بها لصالح ضمان  التي يحققها المجهزون

  .1منتجاتهم
لضان تمكن المؤسسة من شراء المواد الالزمة : عدد المجهزين المتاح في األسواق 0 – 2

لعملياتها المختلفة بالمستوى المطلوب من الجودة، يتطلب األمر من إدارة الشراء توفير المعلومات 
سواق الممكن أن الوافية من مصادرها المتعددة عن العدد المتاأ من المجهزين في مختلف األ

تقصدها، والهدف من ذلك حصر عدد أولي من المصادر المناسبة للمشتريات، وفي هذا الغرض 
تحض المعلومة بأهمية البالغة بما أنه سيحدد على أساسها مصدر المادة بمختلف خصائص 

ول الجودة، السعر، المكان، توقيت التوريد، وتتعدد حاالت الوصول للمعلومة بتعدد وسائل الحص
الخبرة الماضية عن فتح باب القيد في سجل المجهزين،  اإلعالنعليها، فمن أمثلتها نجد وسيلة 

إلدارة الشراء، مندوبو البيع، الصالونات والمعارض، المجاالت التجارية، أو تلك البيانات التي 
 ...  2يوفرها المجهزون أنفسهم، أو عن طريق المقابالت البيعية

مقبول من طرف إدارة الشراء في مجال التجهيز، االهتمام الذي  وكمتطلب لضمان أداء 
يضاحها والتأكد من عدم وجود أي غموض يكتنفها، ما يعني ضرورة  توليه لقضية التجهيز وا 

، ..(التسعير، التسليم، التسديد، النقل والشحن، الفحص والتفتيش)  إلجراءاتهالتوثيق الواضح 
الختيار، وأخرى ل في التجهيز، حيث تتخذ إجراءات رقابية لخاصة ما تعلق بمعالجة حاالت الفش
 .3تتضمنها االلتزامات التعاقدية المبرمة

 النقل واإلمداد العكسي: ثانيا
المضافة قيمة ال بخلق حيث يقوم  ،يعتبر النقل أحد األنشطة األساسية لوظيفة اإلمداد: النقل – 1
مؤسسة زيادة المنفعة المتعلقة بالمنتج بنقله من يمكن للمن خالل المنفعة المكانية، ف ،لمنتجاتل

                                                           
 .62، ص 1002األردن،  دار الصفاء للنشر والتوزيع، إدارة المواد،خضير كاظم حمود،  1

2 Michael wetzer; today's product life cycle management A Achieving product development break troughs, 

www.accenture.com, 2003, p3.     
3 Peter jocobs. Put the right decision the right quality, Harvard management update, Harvard online, may 

2005,p 3.  
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أن تكلفة النقل تشكل نسبة كبيرة من  مكان تقل فيه منفعته، إلى آخر يعرف ندرته، هذا إضافة إلى
 .1من ثلث إلى ثلثي التكاليف الكلية لسلسلة اإلمدادبنسبة تتراوأ تقريبا التكلفة الكلية لإلمداد، 

عاداد جادولتها ومتابعاة االختالفاات  اختيار الوسايلة ،يقصد بالنقلو  المالئماة وتحدياد مساارها وا 
النقااال حركاااة المنتجاااات إلاااى األساااواق المتفرقاااة جغرافيلاااا، كماااا يعتبااار ، 2التاااي تتعلاااق بعاااروض النقااال
في الوقت المحدد، غير تالفة وال منقوصة،  اتعند وصول المنتج العمالءويعطي قيمة مضافة إلى 

الاذي يعااد حجار الزاوياة لقناعتاه، والاذي يعااد  العميالالنقاال فاي خدماة  وبهاذه الطريقاة يمكان أن يساهم
المركااب الهااام لمفهااوم التسااويق، وهاادف التسااويق هااو تحديااد المصااادر أو الماازيج التسااويقي لتعظاايم 

مان جهاة، ف إلاى الحاد األدناى يلاكاتاألرباأ على المدى البعيد، بينما اإلماداد بهادف إلاى تخفايض ال
 .3أخرىالعمالء من جهة خدمة و 

وبذلك فإن النقل يخلق المنفعة المكانية ويسهم في المنفعة الزمنية، وكال المنفعتين مهمتين 
وتعتبر تكلفته من أهم عناصر التكاليف في المؤسسة تؤثر بشكل مباشر .لنجاأ جهود التسويق

 ،ف أخرى إلى المنتجيلاكتوبكل تأكيد أن النقل عبر المسافات سوف يضيف ، على سعر المنتج
 ، 4يمكن أن يخلق المنفعة الزمنية للمخازن والمنتجات المخزنةكما 

والمااواد  المنتجااتوتاأتي أهمياة نشاااط النقال ماان كوناه اإلدارة الرئيسااية التاي يمكاان بهاا تحريااك 
الخاااام مااان مكاااان إنتاجهاااا إلاااى مكاااان اساااتخدامها، وال يساااتطيع أي مشاااروع أن يعمااال أو يناااتج بااادون 

عد في خلق المنفعة المكانية من خالل تحريك السلع المختلفة مان مكاان النقل، فإن نشاط النقل يسا
 .تقل فيه درجة الحاجة إليها إلى مكان تشتد فيه هذه الحاجة

النقال فيمااا بينهاا ماان حيااث الخدماة المقدمااة، وهنااك ماان المميازات التااي تميااز  وسااائلوتختلاف 
دائملا في ضوء التناسبية التي تقدمها إحدى الوسائل عن األخرى، ويكون االختيار بين وسائل النقل 

، حيااث يمكاان تصااوير نظااام النقاال داخاال سلساالة اإلمااداد كمااا هااو مبااين فااي الوساايلة للساالعة المنقولااة
 :الشكل التالي

 

 

                                                           
 ،االتجاهات الحديثة في اللوجيستياتالمركز المصرفي لدراسات التصدير واالستيراد،  1

www.qou.edu/homelage/resources/newsImages/logistic.htm-1284 ،(21/01/1021.) 

 .112ص ، 1002لدار الجامعية، القاهرة، ا، مقدمة في إدارة األعمال اللوجيستية اإلمداد والتوزيع الماديثابت عبد الرحمن إدريس،  2
 .112، مرجع سابق، ص التخزين اإللكترونيمحمد الصيرفي،  3
 .101، ص مرجع سابقعبد الستار محمد العلي، وخليل إبراهيم الكنعاني،  4
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 اإلمدادمكونات نظام النقل داخل سلسلة (: 29-2)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .80، ص 8008، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، قل واللوجيستياتالمفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النخبراء بيميك، :المصدر

عادة ويمكن المفاضلة باين وساائل النقال المختلفاة اعتماادا علاى تقيايم كال واحادة منهاا حساب  
 .الجدول أدناهمعايير، من أهمها نجد ما يبينه 

 وسائل النقل المتاحة للمؤسسة تقييممعايير (: 21-2)الجدول 

 وسائل النقل
 أسس المقارنة

 األمان المالءمة  التوافر االعتمادية  التكلفة السرعة

 8 8 8 8 8 8 النقل الجوي

 8 8 8 8 8 8 الشاحنات

 8 8 8 8 8 8 السكك الحديدية

 8 8 8 8 8 8 النقل المائي

 8 8 8 8 8 8 األنابيب

 .888ص  مرجع سابق،أحمد شاكر العسكري، خليل إبراهيم الكنعاني،  :المصدر

 الطرق كك الحديديةالس النقل المائي النقل باألنابيب النقل الجوي

 نقل مختلط

نقل متعدد 
 الوسائل

نظام النقل معتمدة 
على أكثر من 

 وسيلة

نظام النقل معتمدة 
 على وسيلة واحدة

 مؤسسات النقل

Transport 

Agencier خدمة النقل 

Service 

 تكلفة الرحلة

Cost 

 وقت الرحلة

Time 

 مستوى اإلشباع العميل
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فمن خالل الجدول أعاله، يمكن االعتمااد علاى وسايلة النقال التاي تساتجيب لمعياار المفاضالة 
المعتمااد، فااإذا أخااذنا علااى ساابيل المثااال معيااار التكلفااة وحااده كأساااس لتقياايم وسااائل النقاال المتاحااة، 

وسايلة من الجدول، أما أساوء  7فتكون بذلك أفضل وسيلة لذلك هي النقل الجوي والتي تقابل الرتبة 
كماا يمكنناا اعتمااد عادة معاايير ، 1من حيث التكلفة نجد النقل بواسطة األنابياب الاذي يقابال الرتباة 

 –التكلفاة  –مجتمعة الختيار وسيلة النقل، فإذا أخذنا مثاال لتقيايم وساائل النقال مان جواناب السارعة 
 التوافر، تكون نتيجة التقييم كما هو مبين في الجدول أدناه –االعتمادية 

 المفاضلة بين وسائل النقل المتاحة للمؤسسة(: 20-2)الجدول 

 الترتيب المجموع التوافر  االعتمادية  التكلفة السرعة 

 8 80 8 8 8 8 النقل الجوي

 8 08 8 8 8 8 الشاحنات

 8 88 8 8 8 8 السكك الحديدية

 8 88 8 8 8 8 النقل المائي

 8 88 8 8 8 8 األنابيب

 .888ص  مرجع سابق،خليل إبراهيم الكنعاني، و أحمد شاكر العسكري،  حث اعتمادا على،إعداد البا:المصدر

حيث يمكان أن لإلشارة فإن اعتبارات أخرى يجب أن تؤخذ عند اختيار وسيلة النقل المناسبة، 
تقدم مؤسسات النقل خدمات إضافية كخدماة تحويال وجهاة الشاحنة أثنااء سايرها حالاة وجاود ظاروف 

نيااة تفريااغ الشااحنة أثناااء خااط ساايرها لتخزينهااا، أو إجااراء بعااض العمليااات الصااناعية طارئااة، أو إمكا
 .1عليها وتغليفها ثم إعادة شحنها، كما قد تقدم مؤسسة النقل كذلك خدمة جميع السلع في الحاويات

 أو مااا يعاارف بالمرتجعااات، وكااذا يمثاال التعاماال مااع الساالع التااي تعاااد: اإلمددداد العكسددي – 2
أحااد المكونااات  وهااو، باإلمااداد العكساايادم والخااردة، جاازءلا ماان عمليااة أكباار تعاارف التصاارف فااي العاا
 مااان لمرتجعااااتا الملحاااة لتخطااايط همياااة األحياااث بااادأت المؤسساااات حاااديثلا باااإدراك ، الهاماااة لإلماااداد

منتجاتها في األسواق، والتي قد تكون نتيجة عيوب في صيانة المنتج، أو تعرضاه للتلاف أو الادمار 
، وبذلك يكون اإلمداد قد أضاف مردودات مبيعات من العمالء ، وكذاالشحن والمناولة أثناء عمليات

                                                           
 .262، ص مرجع سابقأحمد شاكر العسكري، خليل إبراهيم الكنعاني،  1
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ماان خااالل اهتمامااه بالمناولااة والتخاازين وحركااة المااواد التااي تاادفق  ، وذلااكبعاادلا آخاار لنظااام اإلمااداد
والحاويااات والصااناديق ووسااائل  المعيبااةعكساايلا، ماان العمياال إلااى المااورد، إذ تضاامن عااودة الوحاادات 

ويطلااق علااى أنشااطة اإلمااداد العكسااي اساام أنشااطة اإلمااداد ذات المسااؤولية البيئيااة؛ لكونهااا  ئااة،التعب
 .1تسمح بإعادة تصنيع المواد غير المستخدمة كالزجاجات والعبوات أو بيعها في سوق الخردة

قادرت فاي المتوساط مان  المرتجعااتنسابة الماردودات أن النشااط فاي كاون هذا وتكمن أهمية  
فيهاا نجد في الكثير من الصناعات  إجمالي مبيعات المؤسسات العالمية، كما أنه من %71إلى  1

المنتجااات إلصااالحها طبقلااا للضاامان أو اسااتبدال أجاازاء، أو إعااادة يعياادون العمااالء جاازءا هامااا ماان 
تكاااون تكااااليف اإلماااداد العكساااي مرتفعاااة بالنسااابة إلاااى تكااااليف  ، وعلياااهالتصااانيع، أو إعاااادة الااادوران

ماان األمااامي  المنااتج  بمثابااة تكلفااةحركااة المنااتج للخلااف  ةتكلفااتكااون ، فاايمكن أن مااامياألاإلمااداد 
أكثر من حركة نفس المنتج إلى المستهلك، وعادة ال يمكان نقال المنتجاات  أضعافخمس إلى سبع 

عنااه تكاااليف  يترتاابممااا  ،األصاالية المنتجاااتالمعااادة، أو تخزينهااا، أو مناولتهااا باانفس السااهولة مثاال 
 .2وحدة أعلى لكل

 إدارة المخزون والمناولة: المطلب الثالث

 :إدارة المخزون: : أوال

اا فاي تحقياق  تمثل وظيفة التخزين نشاطلا فرعيلا مان أنشاطة اإلماداد، وتلعاب المخاازن دورلا هامل
المستوى المرغوب لخدمة العمالء، ماع الحفااظ علاى التكلفاة الكلياة عناد الحاد األدناى لهاا، ينباع هاذا 

وال يقتصاار دور المخااازن والعمااالء، ( المؤسسااة)ون المخااازن حلقااة وصاال بااين المنااتج الاادور ماان كاا
إلاااى رفاااع كفااااءة األماااوال  يمتااادبااال  ،علاااى مجااارد حفاااظ وحماياااة الماااواد والمنتجاااات( وظيفاااة التخااازين)

إلى السوق لتحقيق أكبار حجام مبيعاات ودعام المركاز  المنتجوضمان تدفق  ،المستثمرة في المخزون
 .سة التنافسي للمؤس

تخطاايط وتنظاايم عمليااات اسااتالم المااواد  المخاازونبااإدارة ويقصااد : تقددديم عددام إلدارة المخددزون – 1
منهااا فااي الوقاات والمحافظااة عليهااا فااي ظااروف تخزينيااة مناساابة وتلبيااة احتياجااات اإلدارات المختلفااة 

يهاا بهادف وتقوم إدارة المخزون على أساس تخطيط وتنظيم المواد المخزنة، والسايطرة عل، 3المناسب
                                                           

، ترجمة تركي إبراهيم سلطان وأسامة أحمد مسلم، دار المريخ، السعودية، تخطيط وتنظيم سلسلة اإلمداد  إدارة اللوجيستياتبالو رونالد اتش،  1
 .12، ص 1002

، ص 8008، السعودية، تعريب مسرور علي إبراهيم سرور، دار المريخ للنشر، اإلدارة اإلستراتيجية لإلمداداتالمبيرت دوكالس، و جيمس ستوك،  2
88. 

 .60، ص 1000، دار الفكر للنشر، األردن، إدارة المواد مدخل حديث للشراء والتخزينرون، هيثم الزغبي وآخ 3
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كمااا تعتباار مجموعااة ماان المهااام التااي  ،1ضاامان اسااتمرار تاادفقها للجهااات الطالبااة لمختلااف أصاانافها
تهاادف إلااى االحتفاااظ بااالموجودات لفتاارة ماان الاازمن والمحافظااة عليهااا بحالتهااا، أو إحااداث التغيياارات 

لمخازون كال ماا ويشمل ا ،2الالزمة عليها لحين استخدامها مع أقل استثمار ممكن بأقل تكلفة ممكنة
هو موجود في المخازن، من مواد أولية ومواد نصف مصنعة ومواد تامة الصنع وقطع الغيار ومواد 

 التي يعمل علاىالصيانة والمعدات المختلفة، حيث أن المخزون عبارة عن مخزون السلع واألصول 
قطااع الغيااار والمااواد ألغااراض مختلفااة منهااا إعااادة البيااع االسااتخدام فااي العمليااات اإلنتاجيااة،  اإدامتهاا

 .3االحتياطية ألعمال الصيانة المختلفة، المواد واألصول الضرورية إلدامة العمليات في المؤسسة

تتمثااال أنشاااطة وظيفاااة التخااازين فاااي المناولاااة الداخلياااة أو االساااتالم، ترتياااب األصاااناف داخااال و 
باين الفاروع، يالت المخازن، صرف الماواد واألصاناف للجهاات الطالباة، ارتجااع األصاناف أو التحاو 

بماا يحقاق التاوازن باين االحتياجاات واألرصادة الموجاودة بالمخاازن، المحافظاة  الرقابة على المخزون
علااى األصااناف المخزنااة ماان التلااف والتقااادم، الااتخلص ماان المخلفااات والعااوادم والموجااودات الراكاادة 

 .نةبالمخازن، تنظيم المخازن للتعرف على األصناف بسرعة وبأقل تكلفة ممك

وكعنصاار هاااام مااان أنشاااطة إدارة المخاازون نجاااد فعالياااات الفحاااص والتفتاايش التاااي توكااال لهاااذه 
وفااااء مااادى عمليااة الفحاااص والتفتااايش مساااؤولية تتعلاااق بضااامان جاااودة الماااواد، والتحقاااق مااان اإلدارة، ف

 المتفاق عليهاا والتاي تارتبط أساساا بالكمياة المشاتراة والخصاائص المادياة المتعلقاة الماورد بااللتزاماات
الحالااة اسااتقبال الطلبااات ومراقبتهااا، وفااي حالااة عاادم مطابقتهااا للمواصاافات يااتم هااذه يااتم فااي و  بهااا،

ذا كانااات  للشاااروط والمواصااافات  ابقلاااةطمإعادتهاااا إلاااى الماااورد ليعيااادها إلاااى مخزوناااه مااارة أخااارى، وا 
لعملياة ، حيث تتكون هذه الطلبات من المواد المعادة للادخول فاي االمخزنالمطلوبة فيتم إرسالها إلى 

 .4اإلنتاجية والبضائع القابلة إعادة البيع

مساتويات ب التاي تارتبط أساساايهدف الفحاص والتفتايش إلاى المحافظاة علاى سامعة المؤسساة و 
، فمخرجاتهااا مرتبطااة بجااودة ماادخالتها هااذا مااا يااؤدي إلااى ضاارورة فحااص المدركااة لمنتجاتهااا الجااودة

 .مخرجاتتحويلها إلى  المدخالت قبل 

أو  ،تيش إلى خفض التكلفة من خالل تفادي تكاليف تصليح المنتجات المعيباةكما يهدف التف
إبدالها للعمالء، ونظرلا لكون التفتيش يؤدي إلاى تقليال تكااليف اإلصاالأ والصايانة التاي قاد يتحملهاا 

                                                           
 .22، ص 1000، الدار الجامعية، مصر، إدارة المواد واإلمداد من الناحية العلمية والعمليةصالأ عبد الباقي، وعبد الغفار حنفي،  1
 .230، ص 2221كتبة التعاون، مصر، ، متنظيم وإدارة المخازنإبراهيم عبد الرحيم الهميمي،  2

3 (3) 
 Yves Pimor, Michel Fender, Logistique production  distribution soutien, 5

ème
 édition, Dunod, Paris, 2008, 

p113. 
4 Sohier Joèl, La logistique, comprendre la démarche logistique, 5

ème
 édition, Vuibert, Paris, 2007, p. 68. 
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المسااتهلك، فهااذا يساامح للمؤسسااة برفااع حصااتها السااوقية وحمايتهااا ماان المسااؤولية القانونيااة التااي قااد 
 .الة إضرار المنتج بالبيئة أو المستهلك، على جميع المستويات المحلية والدوليةتتحملها ح

تقلاايص  منااهتااالف فااي األصااناف، فالهاادف المعيااب و الأمااا عمليااة الااتخلص ماان المخلفااات ماان 
عان  ، وهاذاوتحقيق االستفادة القصوى من القيماة االقتصاادية للماوارد ،الخسائر الناتجة عن التشغيل

 أو بيعهاا إلاى مؤسساات أخارى ،الل المخلفات بعاد خروجهاا مان العملياة اإلنتاجياةطريق إعادة استغ
فااي متابعااة مصااادر المخلفااات الناتجااة عاان  إذن فجااوهر هااذه العمليااة يتمثاال .تسااتهدفها فااي عملياتهااا

، ثاام القيااام إلااى أدنااى مااا يمكاان ماان أجاال العماال علااى خفااض مسااتواها ،المختلفااة العمليااات اإلنتاجيااة
يتم البحث عن أفضل السابل إلعاادة تصانيفها و وعات يتم تصريفها بطريقة منتظمة، بفرزها في مجم

األصااليين  أو إجااراء المزاياادات الخارجيااة لبيعهااا، وماان الممكاان أن تاارد البااواقي والمخلفااات للمااوردين
 .1لمصادرها

 هنااك أغاراض عادة تتحقاق مان خاالل قياام الوظيفاة التخزينياة بالادور :أهداف وظيفة التخدزين – 2
 :2المحدد له أن يكون، فنجد من أهم أغراض هذه الوظيفة

حياث يقاوم التخازين بتاوفير متطلباات خطاوط اإلنتااج  :ضمان اسدتمرارية النشداط اإلنتداجي 1 – 2
ماان مااواد أوليااة والمنتجااات نصااف المصاانعة بمااا يضاامن عاادم توقااف عمليااة اإلنتاااج، كمااا لهااا الاادور 

أ لمختلاف وساائل اإلنتااج، وكاذا قطاع الغياار ومختلاف الهام في توفير مستلزمات الصيانة واإلصاال
 .األدوات االحتياطية

فااي كثياار ماان األحيااان، ياارتبط نشاااط المؤسسااة بمااواد  :الحمايددة مددن الزيددادة فددي األسددعار 2 – 2
تعرف حالة مان التذباذب فاي األساعار، ولتالفاي االرتفااع المفارط تعتماد إدارة المخازون علاى سياساة 

مان خاالل تاوفير ماواد بساعر شابه  اإلنتاجياةالكلياة لمخرجاات العملياة التكلفاة  رامية لضمان اساتقرار
 :مستقر، ويتأتى ذلك عن طريق

الشاااراء بكمياااات كبيااارة للحصاااول علاااى امتياااازات خصااام الكمياااة المشاااتراة، علاااى أن  -
 يتناسب فرق السعر مع تكاليف التخزين أو التعرض للتلف

تاأثر بالعامال الموسامي، أو تلاك الماواد شراء المواد الموسمية التاي يتعارض ساعرها لل -
 التي يتوقع ارتفاع سعرها، أو زيادة الطلب عليها في الفترة الالحقة

                                                           
 .261، ص 1001، دار الفكر للنشر، األردن، إدارة الشراء والتخزين  مدخل حديثمهدي حسن زويلف،  1
 .12 -11، ص (بدون دار نشر، وسنة نشر)، إدارة المخازننبيل جاد بشوت،  2
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تخزين المواد الزائدة عن الحاجة، أو المخلفات مان عملياات التصانيع واالحتفااظ بهاا  -
 إلعادة بيعها وتحصيل عوائد إضافية للمؤسسة

حسااب الطلااب، نجااد حاجااة ملحااة إلااى تااوفير  نتاااجاإلفااي ظاال  : اإلنتدداجيالنشدداط  تنظدديم 1 – 2
 اإلنتاجيااة، وعياه فااإن الحاجااة إلاى اسااتخدام األقسااام اإلنتاااجالالزمااة للتخاازين باين مراكااز  اإلمكانياات

حسب العمليات الصناعية التاي تختلف حسب الطلب، كما أن مسار الطلبية داخل المصنع يختلف 
إلااى الااذي يليااه، وهااو مااا  إنتاااجيالمحااول ماان قساام تسااتلزمها، لااذا نحتاااج فااي أحيااان كثياارة انتظااار 

يتطلااب التخاازين المؤقاات لاابعض األجاازاء ماان المنااتج، وهااذا يتطلااب تااوافر إمكانيااات التخاازين داخاال 
ن لزم األمر أمااكن دخال األقساام  وباين مختلاف آالتهاا،  اإلنتاجياةالمصنع وبين األقسام المختلفة، وا 

ري لمواجهة االخاتالف فاي إمكانياات األقساام المختلفاة، فالمالحظ في هذه الحالة، أن التخزين ضرو 
 .واحتياجات العمل اإلمكانياتأو بين طاقة 

ويرتبط هذا الغرض مان التخازين خاصاة بتلاك المؤسساات التاي تازود  :الحاالت االضطرارية 0 – 2
اصر الضرورية للمصافي النفطية، فبدون تلك العن االحتياجات، كتلك التي تضمن المنشآت الحيوية
، فتكون بذلك مضطرة لتخزين تلك األصناف بكميات إضافية على أن يبقى اإلنتاجالمخزنية يتوقف 

 .المستوى المخزني بالكمية المحددة ويسد كل نقص فيه حالة حدوثه

 : كما يوجد اعتبارات أخرى ترتبط بالواقع العملي تدفع المؤسسة للتخزين، فمن أهمها نذكر

إلنتاج بالكميات والمواصفات المطلوبة في الوقت الاذي عدم وصول المواد لخطوط ا -
 تلزم فيه للتشغيل

ارتباااط األصااناف المخزنيااة بحالااة عاادم التأكااد، ممااا ينااتج صااعوبة بالغااة فااي تقاادير  -
االحتياجااات بمااا يكفاال التزويااد بالكميااات المناساابة بالواصاافات المطلوبااة فااي اآلجااال 

 المحددة

 : نظم التخزين وأنواع المخازن – 1

 :1يوجد نوعان أساسيان لنظم التخزين: نظم التخزين 1 – 1

حيث يتم وضع األصناف المخزنة في أماكن يمناع غيار : نظم التخزين المغلقة   1 – 1 – 1
العاملين دخولها، كما يتم تحريك األصناف استالما وصارفا بموجاب أذوناات معتمادة، وماا يمياز 

 .والرقابة على المخزون لمختلف األصناف هذا النظام أنه يوفر الحد األقصى من الحماية
                                                           

 .221، ص 2221، دار الفرقان، األردن، إدارة الشراء والتخزين  مفهوم حديث إلدارة الموادسليمان عبيدات، وآخرون،  1



 

 
 

888 

 الثاني الفصل المفاهيم األساسية اإلمداد  إدارة 

حسااب هااذه الاانظم، يااتم وضااع األصااناف المخزنااة فااي  : نظددم التخددزين المفتوحددة 2 – 1 – 1
أماااكن مفتوحااة، حيااث ال يوجااد أي قيااد أو شاارط لاادخولها أو خروجهااا، وعااادة مااا تاارتبط بأساالوب 

تااالي تكااون األصااناف اإلنتاااج المسااتمر، حيااث يكااون المخاازن قريااب ماان أماااكن االسااتخدام، وبال
المخزنة في متناول أي عامل داخل المصنع، وما يستفاد من هاذا النظاام سارعة إنجااز عملياات 
اإلنتااااج، رغااام أناااه ال يعيااار أي اهتماااام بجاناااب أماااان األصاااناف المخزناااة، أماااا نجاحاااه فمرهاااون 

 .  بمستوى التنسيق والتعاون بين أجهزة إدارة اإلنتاج، والشراء، والموردون

إدارة المخازون فاي أداء وظيفتهاا علاى هياكال قاعدياة تتمثال فاي تعتماد : أنواع المخازن 2 – 1
 :1التي تختلف حسب ملكيتها إلىالمخازن، 

ويمثاال الوضااع التقلياادي، حيااث تملااك المؤسسااة مخااازن خاصااة  :المخددزن الخددا  1 – 2 – 1
ماان األمااان، وأعلااى بهااا، دون االعتماااد علااى األطااراف الخارجيااة، ويااوفر هااذا البااديل أكباار قاادر 

 .درجة من الرقابة والمرونة، إال أنه يرتبط بتكلفة باهظة بسبب حجم االستثمار الالزم لذلك

وتمثال مؤسساات متخصصاة تقادم مسااحات متاحاة لإليجاار ماع  :المخازن العامة 2 – 2 – 1
اتر تقاديم خاادمات أخارى إضااافية مثال وضاع العالمااات واالختباارات، التعبئااة، مساك الاادف إمكانياة

والمعالجااة المحاساابية للمخاازون، أمااا المشااكلة الرئيسااية المرتبطااة  بالمخااازن العامااة فتتمثاال فااي 
المخزناة، كماا تتعارض لمخااطر كبيارة فاي  العناصرعدم قدرة المؤسسة على الرقابة والتحكم في 

 ، لذا تصلح للتخزين في األجل القصيرحالة عدم توفر المساحات الفارغة

يعنااي التخاازين التعاقاادي التعاقااد مااع أحااد الجهااات المختصااة : التعاقديددةالمخددازن  1 – 2 – 1
تتولى مسؤولية التخزين، خاصة في حالة ارتباط العنصر المخزن بمعادات ومبااني متخصصاة، 
مثل التخزين المبرد، ومن مزايا هذه الطريقة أنها شديدة المرونة، حيث تستخدم عند الحاجاة لهاا 

المؤسساااة مااان االساااتثمار الضاااخم فاااي المخاااازن، ومصااااريف  بأقااال تكلفاااة ممكناااة، حياااث تجناااب
العمالااة والتشااغيل، وهااذا رغاام التكلفااة المرتفعااة للخدمااة المقدمااة التااي تطلبهااا الجهااة المخزنااة لقاااء 

 .عملية التخزين

 

 

                                                           
- 221، ص 1002الدار الجامعية، مصر،  اإلدارة اإلستراتيجية للشراء والتخزين،ثابت عبد الرحمان إدريس، وجمال الدين محمد المرسي،  1
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 :المناولة: ثانيا  

قال يعتبر نشاط المناولة من األنشطة الداعماة أو المسااعد لإلماداد حياث أّناه يلعاب دورلا ال ي
أهمياة فااي تحقيااق خدمااة العمااالء والااذي يمثاال الهاادف النهااائي لإلمااداد، حيااث أن الساالع عااادة ال 
يتم استهالكها في أماكن إنتاجها، وتقتضي سد هذه الفجوة تحرياك السالع بواساطة وساائل النقال، 
أو تخااازين هاااذه السااالع فااااي المخاااازن القريباااة مااان أسااااواق االساااتهالك، وتنطاااوي عملياااات النقاااال 

ن هااذه بالضاارورة علااى الحاجااة إلااى عمليااات المناولااة لعاادة ماارات ماان أجاال الحفاااظ علااى والتخاازي
 .الكفاءة المطلوبة وتحقيق الخدمة الفعالة للعمالء

وتشااير عمليااة المناولااة إلااى تحريااك ونقاال مختلااف المنتجااات ماان موقااع آلخاار اسااتجابة ألحااد 
حركاااة المخااازون الداخلياااة، ويوجاااد أوامااار التشاااغيل الصاااادرة مااان اإلدارة التوزياااع الماااادي أو إدارة 

نوعيين من المناولة، المناولة الميكانيكية التي تستخدم جهود العمالة المدربة مع بعض المعدات 
البسايطة؛ والمناولاة اآللياة التاي تعتماد علااى اآلالت الرأسامالية وتخفايض حجام العمالاة إلاى الحااد 

المصاحبة لها، مراعااة بعاض االعتباارات وتقتضي كفاءة عملية المناولة وترشيد التكلفة . األدنى
في اختيار معدات المناولة، التي من أهمها طبيعة المنتج أو المواد، الخصائص المادية للمبناى 

 .1أو المخزن، مقدار المواد أو المنتجات التي يتم مناولتها، احتياجات المساحة لمعدات المناولة

ياات صاغيرة منهاا المساافات قصايرة، ويتركاز وتتعلق مشكلة مناولة السلع والمواد بتحرياك كم
االهتمام في كيفية تحقيق عملية المناولاة بسارعة وبتكلفاة منخفضاة فاي نفاس الوقات، ونظارلا ألن 
نشاااط المناولااة نشاااط متكاارر بطبيعتااه ويااتم لماارات عدياادة متقاربااة، فااإن القصااور فااي جزئيااة قااد 

تارة الزمنياة المعيناة، لاذلك فاإن أسااليب يؤدي إلى تضخم النفقات وتعادد اآلثاار السالبية خاالل الف
 .ووسائل المناولة تلقي أهمية كبيرة في المحاوالت المتعددة لرفع نظام اإلمداد

وبذلك فإن مناولة المواد تهتم بكل وجه من أوجه حركة، أو تدفق المواد الخام، ومخازون ماا 
 :2في داف مناولة الموادأه وتتمثلبين العمليات، والسلع المنتهية في المصنع، أو المستودع 

 اء المناولة كلما كان ذلك ممكنلاإلغ -
 تقليل مسافات الحركة -
 ل األجزاء التي يجري عليها العملتقلي -
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 تدفق منتظم خال من أعناق الزجاجةتوفير  -

 تقليل الخسائر من الفاقد، والكسر، والتلف، والسرقة -

 اإلنتاج والتوزيع إدارة: المطلب الرابع

 : اجإدارة اإلنت: أوال

لمااا تقااوم بااه فااي إطااار تجميااع المااوارد  ،تمثاال إدارة اإلنتاااج أحااد أهاام عناصاار سلساالة اإلمااداد 
وتشاااغيلها نحاااو هااادف تحقياااق مناااتج بمواصااافات محاااددة، وهاااذا عااان طرياااق  وتوجيههاااااالقتصاااادية 

 .االستخدام األمثل للمواد، اآلالت واألفراد

علااى جملااة ماان األنشااطة التااي تضاامن  اإلنتاااجترتكااز إدارة : الجوانددب الوظيفيددة إلدارة اإلنتدداج – 1
 :1مساهمتها الفعالة في إطار سلسلة اإلمداد، تتلخص أهمها في

ويتمثااال فاااي تلاااك الفعالياااات المتعلقاااة باختياااار الطريقاااة التاااي مااان خاللهاااا تحويااال  :التصدددميم 1 – 1
 .المدخالت إلى مخرجات، وكذا ابتكار الطرق المستخدمة في عمليات التحويل ذاتها

من أهم القرارات المتعلقة بمجال التصاميم نجاد تلاك التاي تخاتص بتصاميم العمال، واختياار و  
وترتيااب مواقااع التصاانيع بمختلااف مراحلااه متضاامنا الترتيااب الااداخلي للموقااع، وتصااميم حجاام الوحاادة 

 .وطرق األداء اإلنتاجية

ركياة، ويادخل فاي ويتضمن كل ما تعلق بما يعطي العملياة التحويلياة الصابغة الح: التشغيل 2 – 1
 .بأبعادها الزمنية المختلفة اإلنتاجيةإطاره الخطط 

ومن أهم مظاهر التشغيل نجد خطط اإلنتاج بمختلف مداها، وتوزياع األعماال اليومياة وماا تتضامنه 
 من تقسيم للعمل، وتوجيه األفراد، وتشكيل فرق العمل

مساتوى التشاغيل الفعلاي يتوافاق ماع  وهي تلك العمليات القائمة من أجل التأكاد باأن :الرقابة 1 – 1
ما هو مطلوب وفق الخطة التشغيلية المراد لها أن تكون بما يحقق األهداف الكلية لسلسلة اإلماداد، 
وكااذا اإلجااراءات التصااحيحية الالزمااة وقاات الحاجااة إليهااا، باإلضااافة إلااى تلااك التحااديثات المطلوبااة 

 .لداخلية والخارجية للمؤسسةتماشيا مع مختلف المتغيرات التي تفرزها البيئة ا

                                                           
 .22 – 21، ص (بدون سنة)، الدار الجامعية، مصر، إدارة اإلنتاج والعملياتمحمد توفيق ماضي،  1



 

 
 

888 

 الثاني الفصل المفاهيم األساسية اإلمداد  إدارة 

وترتكااز هااذه العمليااات علااى البيانااات المرتاادة عاان األداء الفعلااي، والخطااة المطلوبااة وتشاامل  
أشطة الرقاباة علاى مادخالت ومخرجاات العملياة، وكاذا ظاروف تجهياز عملياة اإلنتااج، الرقاباة علاى 

 .اآلالت المشغلة، الرقابة على إنتاجية العمال والمكائن

تطورات هامة، كنتيجاة للتحاول لتلاك  اإلنتاجعرفت استراتيجيات  :إستراتيجيات اإلنتاجتطور  – 2 
االعتباارات التاي أدت إلاى االهتماام المتزاياد بالعمياال، وهاو ماا أدى إلاى ظهاور اساتراتيجيات اإلنتاااج 

 :اإلنتاجوفيما يلي نقف عند أهم المحطات التي عرفتها استراتيجيات . الموجه بالطلب

تمياازت هااذه المرحلااة بااالتركيز علااى تحقيااق الكفاااءة واالسااتفادة ماان  : الكبيددر اإلنتدداجلددة مرح 1 – 2
فااي تلااك الفتاارة كميااات كبياارة ماان المااواد واآلالت، وكااذا عاادد  اإلنتاااجوفاارات الحجاام الكبياار، وتطلااب 

 الجهااود الكبياارة التااي تتطلبهااا عمليااات التنساايق بااين اإلسااتراتيجيةالعمااال، ولعاال مااا يهاام لنجاااأ هااذه 
عناصاار سلساالة اإلمااداد  بمااا يمكاان ماان إدارة المخاازون، ويساارع متابعااة حالااة الطلااب وهااي المهمااة 
الموكلة للموزعين داخل السلسلة، وأي خطأ في ذلك سيفقد المؤسسة فرصة بيعياة، أو يحملهاا تكلفاة 

 .1أعلى للتخزين

الت كبارى دفعات في هاذه المرحلاة عرفات حالاة الطلاب تحاو : مرحلة ترشيد استخدام الموارد 2 – 2
بعدياااد المؤسساااات البحاااث عااان الوساااائل المؤدياااة إلاااى تقليااال الفاقاااد، وتجناااب تحمااال التكااااليف غيااار 
المرغوب فيها والناتجة عن التخزين، سواءا تعلقت بالمواد أو المنتجات تحت التشغيل، أو المنتجات 

ت المطلوباة المضامون في الوقت المحدد تماما، وتوصايل الكمياا اإلنتاجالتامة، وهذا ما أفضى إلى 
 .بيعها، بأعلى مستوى للجودة لتجنب حاالت إعادة التشغيل، أو استرجاع المخزون الزائد

علااى مسااتوى وظااائف سلساالة اإلمااداد، حيااث لاام يعااد هناااك  اإلسااتراتيجيةوقااد انعكساات هااذه  
دون حساااب التنبااؤات طويلاااة األجااال، أو التخاازين بكمياااات كبيااارة، كمااا أصااابح الماااور  باإلنتااااجاهتمااام 

، وكاااذا الماااوزعين الاااذين ساااينتظرون طلباااات العماااالء ملااازمين بمتابعاااة الطلاااب حساااب حاجاااة الساااوق
الاااواردة لتحويلهاااا إلاااى المصااانعين ليترجوهاااا إلاااى منتجاااات، دون الحاجاااة إلاااى المساااتويات المرتفعاااة 

  .للمخزونات

مساااتخدمة، اعتمااادت هاااذه المرحلاااة علاااى النوعياااة الفنياااة للعمالاااة ال :مرحلدددة اإلنتددداج المدددرن 1 – 2
فبفضاال جهااود المؤسسااات فااي مجااال التاادريب يااتمكن العمااال ماان إنتاااج عاادة أنااواع للمنااتج حسااب 

 .طبيعة أوامر الطلب
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وقااد سااعت العديااد ماان المؤسسااات تعااديل هااذا النظااام لتجنااب التكلفااة المرتفعااة المرتبطااة بااه،  
فاس الوقات بالتعاديالت وذلك بجعله مرنا يعمال وفقاا لألنظماة التقليدياة فاي أجازاء مناه، ويسامح فاي ن

رغباااة فاااي االساااتجابة الساااريعة الحتياجاااات العماااالء، وهاااو ماااا ياااؤدي إلاااى االساااتفادة مااان الطاقاااات 
 .اإلنتاجية، وأزمنة التشغيل

وانعكس هذا النظام اإلنتاجي على وظائف سلسلة اإلماداد ساعيا لتحقياق المروناة، فظهار ماا  
ات مثاال عمليااات التجميااع، وخاادمات النقاال، يساامى باإلمااداد الخااارجي فااي بعااض الخاادمات أو العملياا

المناولااة التخاازين التااي أدت إلااى فكاارة الطاارف الثالااث الااذي تعهااد إليااه جاازءا ماان مهااام التشااغيل أو 
 . اإلمداد

وهو من بين استراتيجيات اإلنتاج التي تسعى إلى ترشيد اساتخدام  :المتكيف اإلنتاجمرحلة  0 – 2
حيث يحاول االستفادة من أنظمة اإلنتاج النمطي ماع االعتمااد  ،في الوقت المحدد واإلنتاجالموارد، 

علااى التنباااؤات طويلااة األجااال فااي نفاااس الوقااات، ولكاان بقيااااس دقيااق ومتوافاااق لحجاام الطلاااب لسااارعة 
االسااتجابة ألواماار الطلااب أوال بااأول، وهااو مااا يساامح بزيااادة مرونااة النظااام اإلنتاااجي، ومااا ميااز هااذه 

لي في التصنيع والتصميم، الشيء الاذي أدى إلاى تخفايض حجام المرحلة االعتماد على الحاسب اآل
المخزون، وتقليص دورة حياة المنتج والتركيز على الجودة خاصة في مدخالت العمليات على طول 

 ويمكن تلخيص تطور استراتيجيات اإلنتاج في الجدول التالي. 1سلسلة اإلمداد

 تطور االستراتيجيات اإلنتاجية(: 20 - 2)الجدول 

 اآلن -1111 7001-1111 7081-7001 7011-7081 
 اإلنتاج المتكيف اإلنتاج المرن اإلنتاج الرشيد اإلنتاج الكبير اإلستراتيجية
تدنية تكلفة  تمايز السوق

 التخزين
تعظيم فائدة  تدنية الفاقد

 الموارد
اإلنتاج في الوقت 

 الحقيقي
تجميع حسب  اإلنتاج للتخزين اختيار العملية

 األوامر
لتصميم حسب ا

 األوامر
 متنوعة

 الجذب الجذب الجذب الدفع تدفق المواد
كفاءة النظام  تركيز األداء

 الكلي لإلنتاج
المشاركة في جزء  إدارة التكلفة

 من السوق
 إرضاء العميل

 المصدر: محمد محمود أبو خشبة، مرجع سابق، ص 780.
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التي من شأنها أن تحقق التوازن  نتاجيةاإلعلى الخطة  اإلنتاجتعتمد إدارة : اإلنتاجتخطيط  – 1
من جهة، وحجم المخرجات المطلوبة من جهة أخرى، وأي  اإلنتاجيةبين المدخالت والطاقات 

من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة في إدارة المخزون بمختلف أصنافه من مواد، أو منتجات  إخالل
 :اإلنتاجتامة أو منتجات تحت التشغيل، وتتضمن أنشطة تخطيط 

وهو ذلك النظام الذي يساعد على معرفة مدى كفاية : تخطيط االحتياجات من الموارد 1 – 1
حجم الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الخطة اإلنتاجية، من مواد خام، وعمالة، وبناءا عليه يتم 

 تعديل حجم الطاقة

ول اإلنتاج وهي تلك الخطة التي تتضمن التأكد من مدى تناسب جد :تخطيط الطاقة 2 – 1
الرئيسي مع حجم الطاقات والموارد المتاحة، ويعتبر ذو مدى متوسط إلمكانية تعديل الطاقة حسب 

 .لعدة أشهر قادمة،  والسماأ بشكل من المرونة واالستجابة للطلب بسرعة جدول اإلنتاج

ت وتتضمن التأكد من توفر المواد والعمال والتسهيال :تخطيط االحتياجات من الطاقة 1 – 1
الالزمة النجاز حجم اإلنتاج المخطط، بما يتوافق مع جدول اإلنتاج الرئيسي، وتوجد عالقة قوية 

 .بينه وبين التنبؤ بالطلب، والقدرة على إحداث التوازن بين العرض والطلب عبر سلسلة اإلمداد

وهي خطة طويلة األجل للمواد التي تترجم خطة األعمال  :خطة اإلنتاج المجمعة 0 – 1
التسويق إلى خطة إنتاج مفصلة، من حيث المدخالت والطاقات اعتمادا على خطة االحتياجات و 

من الطاقات بهدف توفير خطة تنفيذية إلنتاج المنتجات التامة بالتنسيق مع تقديرات الطلب وحجم 
 . السوق

 : إدارة التوزيع: ثانيا

المصطلح العام الذي يستخدم  تعرف إدارة التوزيع على أنها ذلك: تعريف إدارة التوزيع – 1
 .1للتعبير عن إدارة انسياب المواد، باإلضافة إلى إدارة انسياب المعلومات المتعلقة بذلك

كما تعرف على أنها اإلدارة التي تشمل مجموعة األنشطة التي تساهم في نقل المنتجات التامة من 
 .2مراكز اإلنتاج وحتى وصولها إلى العميل
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م بإدارة التوزيع خاصة بالمؤسسات الصناعية، نظرا لألهمية البالغة التي وقد تزايد االهتما 
تلعبها ضمن سالسل اإلمداد، وتهدف إدارة التوزيع إلى بلوغ القيمة العظمى لمستويات خدمة 

 :1العميل، وهذا من خالل

 السرعة في الوفاء بالطلبيات العادية وتسليمها في مواعيدها المحددة -
 العادية للعمالء مواجهة الطلبات غير -
 المرافقة في أنظمة النقل بما يضمن تسليم المنتجات في حالة جيدة -
عادة عملية التوزيع بالسرعة المطلوبة -  استعداد المؤسسة لقبول المنتجات المعيبة، وا 
 توفير البدائل المتعددة لوسائل النقل والشحن -

 :ويمكن لنظام التوزيع أن يأخذ الشكل التالي

 نموذج نظام التوزيع (:12 - 2)الشكل 
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 :تصنف أنظمة التوزيع إلى ثالث أنواع منها تتمثل في: أنواع أنظمة التخزين – 2
دى حسب هذا النظام، يقوم كل مركز توزيع بتحديد م :أنظمة التوزيع الالمركزية 1 – 2

احتياجاته، ومتى يتوجب توزيعها، وبعدها يصدر أمر الشراء أو الطلب، حيث يرسل للمركز 
الرئيسي، ويتمتع كل أمر للمركز الواحد باالستقاللية، فال تربطه أي عالقة بأمر الشراء للمراكز 

 .األخرى، كما ال تجمعه العالقة بحجم المخزون المتاأ لدى المورد الرئيسي
لتوزيع الالمركزي بقدرة كل مركز تشغيل عملياته لوحده، وهو ما يؤدي إلى ويمتاز نظام ا 

التقليص من تكاليف جهود التنسيق واالتصال، أما ما يعاب عليه ذلك الخلل الذي قد يحدث من 
وراء نقص التنسيق الذي يؤثر على كمية المخزون، وخدمة العمالء، وكذا جدولة اإلنتاج وشراء 

 .العيوب عملت الكثير من المؤسسات بنظام التوزيع المركزيالمواد، ومقابل هذه 
تستوجب أنظمة التوزيع المركزية، مركزية القرارات المتعلقة  :أنظمة التوزيع المركزية 2 – 2

بالتنبؤ بالطلب والشراء في نظام التخزين والتوزيع، كما ال تملك مختلف مراكز التوزيع السلطة في 
 .جاتحجم الوارد إليها من المنت

وتتوجه أنظمة التوزيع المركزية لتعزز المخزون الذي تم بيعه، أو استخدامه، وكذا الظروف  
االستثنائية المرتبطة بالموسمية أو عالوات البيع، وتحاول وضع موازنة بين المخزون المتاأ 

ع ، وما يعاب على هذه األنظمة عدم قدرتها على التفاعل م.وحاجة كل مركز من مراكز التوزيع
 .الطلبات المحلية مما يضعف من مستوى خدمة العمالء

تقوم هذه األنظمة على التنبؤ بتوقيت الطلبات التي يتم  :أنظمة تخطيط متطلبات التوزيع 1 – 2
، وهو ما يعطي الفرصة للمصنع الرئيسيإلى المورد  إرسالهامن طرف مراكز التوزيع، ليتم  إجراؤها

فعلية للطلب ووقت ورودها، وما يميز هذه األنظمة قدرتها على إعداد خطة للمنتجات بالكميات ال
 .وحاجات العمالء بما يضمن أعلى مستوى لخدمة العمالء التفاعل مع الطلبات

ويعمل نظام تخطيط متطلبات التوزيع على ترجمة الخطة العقالنية لمتطلبات التوزيع إلى  
التوزيع التي تمثل مدخالت خطة المواد نظام التوزيع، وذلك بإطالق األوامر المخططة بمراكز 

للمورد المركزي، كما تعتبر األوامر المطلقة من المورد المركزي مدخالت التنبؤ بالطلب عند إعداد 
  .الجدولة الرئيسية لإلنتاج

تسعى إدارة سلسلة اإلمداد في مجملها إلى : دور عمليات التوزيع داخل سلسلة اإلمداد – 1
 المنتجات التامة للعميل النهائي د بين الطلب والعرض لضمان وصولتحقيق التوازن المنشو 

بأفضل مستوى للجودة، وبأقل تكلفة ممكنة، ولكن واقع الممارسة العملية أثبت أن التوازن المنشود 
، وهو ما يخلق فجوة اإلنتاجيصعب تحقيقه، لعدم التوافق الزمني بين عمليات الطلب وعمليات 

ذا تعلق األمر بحالة المسافة إ، التخزين والتوزيع، خاصة الثقلمليات يستلزم سدها من خالل ع



 

 
 

888 

 الثاني الفصل المفاهيم األساسية اإلمداد  إدارة 

الطويلة الفاصلة بين أماكن اإلنتاج وأماكن الطلب، ومن هنا يمكن الكشف عن الدور المحوري 
 :1الذي يمكن أن تؤديه عملية التوزيع داخل سلسلة اإلمداد، والذي يتلخص في

توفير المخزون الالزم مكن عمليات التوزيع والتخزين ت: خلق التوازن بين العرض والطلب 1 – 1
لمقابلة الطلب في أي لحظة، وتظهر أهمية هذا الدور إذا تعلق األمر بالمنتجات ذات الطابع 

 .الموسمي
تلعب التسهيالت المخزنية والتوزيعية دورا هاما في الحيطة ضد  :الحيطة لحالة عدم التأكد 2 – 1

خالل االحتفاظ بأرصدة مخزون كافية لمقابلة الطلب الناتج عن خطا  حاالت عدم التأكد، وهذا من
 .التنبؤ ، أو التقلبات السوقية الناجمة عن أحداث عشوائية غير متوقعة

تعمل إمكانيات التخزين المتاحة على تسهيل  :تسهيل الحصول على خصم الكمية 1 – 1
تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة،  الحصول على الخصم المرتبط بحجم الطلب، وهو ما يساعد على

خاصة في حالة ما إذا كان الفرق إيجابي بين وفرات الخصم المكتسب وتكلفة التخزين اإلضافية 
 .اإلضافية المخزنةالمتعلقة بالكميات 

، اإلنتاجعمليات التوزيع والتخزين في ضمان استمرارية عملية  تؤثر :دعم وظيفة اإلنتاج 0 – 1
ن الطاقات اإلنتاجية المتاحة، وهو ما يؤدي إلى االستفادة من وفرات الحجم واالستفادة القصوى م

الكبير من خالل  التصريف السريع للكميات المنتجة، ومن ثم إتاحة الفرصة لعمليات إنتاج أخرى، 
 .ومساحات تخزين إضافية

اويات فعن طريق التصريف السريع للمنتجات، يمكن استغالل الح :وفرات تكاليف النقل 0 – 1
ووسائل النقل استغالال كامال، وهو ما من شأنه أن يخفض نصيب الوحدة من تكاليف النقل 

  .اإلجمالية، وهو ما ال يتسنى أن يكون إال من خالل نقل كميات كبيرة بشكل منتظم ومستمر
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 .101 – 106، ص مرجع سابقمحمد محمود أبو خشبة،  1
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 نظم اإلنتاج الحديثة الدعامة الفرعية إلدارة اإلمداد: المبحث الثالث
ت التركيز واختلفت في إطار تحقيق األداء المتميز لسلسلة اإلمداد، فمنها ما تعددت مجاال 

اهتم بجوانب التدفق المادي للمواد والمنتجات، ومنها ما اعتمد على وضع السياسات إلدارة 
المخزون من المواد والمنتجات، وأخرى ركزت على الجانب المالي للعمليات، وغيرها اهتم 

لمخرجات المادية والمالية، ولعل أهم ما ميز تلك النظم والسياسات، وحدة بمواصفات المدخالت وا
الهدف المشترك الذي يجمع مغزى تطبيقها، حيث تسعى المؤسسات الصناعية من خاللها تحقيق 

العمالء وتلبية  احتياجاتالهدف المطلوب والمتمثل في تعظيم الربح، وهذا من خالل تحقيق 
 .سلة اإلمدادرغباتهم في إطار منظومة سل

 اإلنتاجوكأحد  أهم دعائم إدارة سلسلة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية، نجد نظم إدارة  
من بين األدوات الرئيسية التي تساهم في تحقيق الهدف الحديثة، والتي اعتبرت في مراحل تطبيقها 

 اإلنتاجق بإدارة العام للمؤسسة من خالل تحقيقها لجملة من األهداف الجزئية المتصلة، والتي تتعل
  .ومستلزماته، إدارة المخزون، إدارة الشراء والتوزيع

 نظام تخطيط المستلزمات المادية: المطلب األول
يعد نظام تخطيط المستلزمات المادية من : وتطور نظام تخطيط المستلزمات الماديةمفهوم  :أوال

ة المخزون، والمساعدة في مخلفات حقبة الستينيات من القرن العشري، واعتمد كنظام لمراقب
عمليات التنبؤ بالطلب على المنتجات النهائية للمؤسسة، وركز في مضمونه على توفير المواد وفقا 

دون اللجوء إلى عملية التخزين بالحجم الكبير، ألن الدارسات أظهرت بلوغ  اإلنتاجلمتطلبات خطة 
 .بالمائة من قيمة المخزون 71تكلفة التخزين ما نسبته 

د ركزت نماذج التخزين التقليدية على عنصر الطلب المستقل في تقدير االحتياجات وق 
تحت فرضية الطلب المستمر على المواد واألجزاء المكونة للمنتج، لذا اعتمد نظام تخطيط 

والمخزون عندما يكون الطلب تابعا أو  اإلنتاجكطريقة جيدة لتخطيط وجدولة المستلزمات المادية 
مل نظام تخطيط المستلزمات على حساب االحتياجات من المواد، والعمل على مشتقا، حيث يع

 .1تأمينها
وفي بداية السبعينيات ظهرت طريقة تعديل اإلنتاج، والتي تضمنت دمج طاقات الوسائل  

 .واالحتياجات المادية المالئمة إلدارتها، عالوة على تحديد المستلزمات والكيفيةالمستخدمة 
نينات، ظهرت طريقة تخطيط الموارد الصناعية، والتي عرفت دمج وفي مطلع الثما 

التخطيط المالي، حيث لم يكن من الممكن تقييم الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة باالعتماد على 

                                                           
1 François BLONDEL, gestion industrielle,  Dunod, France,  2000, p 313- 314. 
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الخطط التشغيلية فقط، وبالتالي تضمنت نظم تخطيط المستلزمات أنظمة التخطيط االستراتيجي 
 .1رة على اإلنتاج والمخزونالمالي لتتحول بذلك إلى نظم للسيط

ويعرف نظام تخطيط المستلزمات، على أنه أسلوب لتوقيت وتحديد المستلزمات من المواد  
 .اإلنتاجيةذات الطلب المشتق وفقا لمتطلبات العملية 

كما اعتبر أسلوب إلدارة المخزون بهدف تقليل مستوى االستثمار فيه إلى الحد األدنى الذي  
 .ة من تلبية متطلبات جدولة اإلنتاجيمكن إدارة المؤسس

 :2ويعمل نظام تخطيط المستلزمات على إيضاأ 
باالعتبار  األخذ مع المؤسسة خارج من شراءها يمكن والتي وكمياتها المواد تلك أنواع -

 . المستويات الحالية للمخزون
المستويات  أنواع تلك المواد وكميتها، والتي يمكن تصنيعها داخليا مع األخذ بعين االعتبار -

 .الحالية للمخزون
أوقات إطالقا األوامر، سواءا للمواد التي يتم شراؤها من خارج المؤسسة، أو تلك التي يتم  -

 . تصنيعها داخليا، مع األخذ بعين االعتبار فترة االنتظار المحددة
 نظام تخطيط المستلزمات  ومكوناتأهداف : ثانيا
ن تكثيف أهداف نظام تخطيط المستلزمات في إثنين ويمك: أهداف نظام تخطيط المستلزمات – 1

 :3رئيسيين
يمثل هدف تحديد االحتياجات في التأكد من وفرة المواد بالكمية  :تحديد االحتياجات 1 – 1

المطلوبة والوقت المناسب، وهذا في سبيل مواجهة الطلب على منتجات المؤسسة، وبذلك يكون 
الرئيسي مع األخذ بعين  اإلنتاجتي يحتاجها جدول هدف خطة االحتياجات تحديد المكونات ال

االعتبار المدة الالزمة للتوريد، وعليه ستتجنب إدارة المؤسسة االستثمار الضخم في المخزون بشكل 
 .غير مبرر

في واقع الممارسة العملية، يتغير الطلب على المكونات  :ضمان تدفق األسبقيات 2 – 1
موضوعية، فقد يتأخر استالم المواد المشتراة، أو تظهر بها وتوريدها، وذلك الرتباطها بظروف 

عيوب، وقد تتعطل آالت اإلنتاج، أو يتغيب بعض العمال، وعلى هذا، يجب أن تكون خطة 
االحتياجات قادرة على معرفة األسبقيات لضمان سيرها الحسن، كما يجب أن تكون قادرة على 

  . وتغيير األوامر معرفة وجوب إضافة، أو حذف أو تأخير أو تسريع

                                                           
 .211، ص1022، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، المفاهيم الحديثة إلدارة اإلنتاج والعملياتمفيدة عيسى يحياوي، وآخرون،  1
، مجلة داء ألمنظميواقع تطبيق نظام تخطيط االحتياجات من المواد وأثره في األسمير كامل سعيد الخطيب، وأحمد إبراهيم حسين العبيدي،  2

 .161، ص  1020، 31اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العدد 
 .220، ص مرجع سابقمحمد أبديوي الحسين،   3
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 :1وبذلك يحقق نظام تخطيط االحتياجات جملة من الفوائد نلخص أهمها في 
خفض المخزون، حيث يساعد النظام على إنتاج الجزء عند الطلب وتجنب كلفة المخزون  -

 .الزائد
 %(.11)تحسن خدمة العميل، وذلك بانخفاض نسبة الطلبيات المتأخرة بنسبة  -
حيث أن هذا النظام يحدد كميات المواد : اإلنتاج والتسليم خفض أوقات االنتظار في -

مما . أنشطة الشراء واإلنتاج المطلوبة بدقة أكبر، المخزون المتاأ، التوقيتات، واألجزاء
 .يساعد على تقليص أوقات انتظار اإلنتاج واإليفاء بالمواعيد المحددة بالتسليم

لمتغيرات غير المتوقعة بسبب المواعيد قدرة أكبر على إعادة الجدولة واالستجابة إلى ا -
 .وتوفر البيانات المحدثة عن المواد وتوقيتاتها وأنشطة اإلنتاج والشراء، المحددة

حيث يحقق التنسيق المحكم بين مراكز العمل المختلفة فيما يتعلق بتقديم : زيادة الكفاءة  -
، األفراد غير المباشرينوبالنتيجة فإن اإلنتاج يمكن أن ينجز بأقل عدد ممكن من ، المنتج

 .وكذلك جعل تعجيل المواد والتوقفات غير المخططة بالحد األدنى
كأي نظام آخر، يتشكل نظام تخطيط المستلزمات من  :نظام تخطيط المستلزمات مكونات  - 2

 .مدخالت له وطريقة للمعالجة ومخرجات
المستلزمات القاعدة تشكل مدخالت نظام تخطيط  :مدخالت نظام تخطيط المستلزمات 1 – 2

األساسية لقيامه، وتتمثل في كل البيانات التي من شأنها أن تساهم في التحديد الدقيق لالحتياجات 
 :2والجدولة السليمة لها وتتكون من

ويتمثل في جدول زمني يبين الكميات التي سيتم إنتاجها من  :جدول اإلنتاج الرئيسي 1 – 1 – 2
كتقلبات  المؤثرةكل المتغيرات محدد، وتتضمن هذه الجدولة  كل منتج نهائي خالل أفق زمني

 الطلب، قدرات العاملين، المخططات المالية، وحالة المخزون
ويقسم األفق الزمني للتخطيط إلى فترات منتظمة كاألسابيع، األشهر، وعلى أساسها يتم  

الخامة وصوال احتساب وحصر كل االحتياجات من المنتج النهائي انطالقا من االحتياجات 
 لالحتياجات الصافية

 :على جملة من المعلومات تتمثل في لإلنتاج الرئيسيويقوم البرنامج  
 الحاجة التجارية المتمثلة في التنبؤ بالمبيعات والطلبيات األكيد المطلوبة من العمالء -
 مستوى المخزون ومخزون األمان -
 وأفق التخطيط األوامر تحت التشغيل -

                                                           
 .222، ص 1003، دار اليازوري، األردن، إدارة االنتاج والعمليات مرتكزات معرفية وكميةغسان قاسم داود الالمي، وأميرة شكرولي البياتي،  1
 .11-12، ص 1001، الغفران للطباعة، العراق، نظم التخطيط والسيطرة على اإلنتاجالبياتي، ومها عبد الكريم الراوي،  عبد اللطيف 2



 

 
 

888 

 الثاني الفصل المفاهيم األساسية اإلمداد  إدارة 

وتسمى كذلك قائمة المواد أو شجرة المنتج، وتتضمن وصفا  :الفني لإلنتاج التحليل 2 – 1 – 2
مختصرا للعناصر المكونة للمنتج وتحدد الكمية الالزمة من كل عنصر ووقت الحاجة إليها أو مدة 

 .االنتظار الالزمة لتوفيرها
وثائق ويتم الحصول على المعلومات الضرورية إلعداد قائمة المواد وتركيبة المنتج من  
وتحليل تدفق العمل و الوثائق األخرى المتعلقة بالتصنيع القياسي والهندسة المتعلقة به، تصميم ال

وبهذه المعلومات تتم تجزئة المنتج النهائي إلى األجزاء المكونة له في تركيبة المنتج . الصناعية
 .1ذات المستوى الواحد أو ذات المستويات المتعددة

هو التوثيق والتسجيل الكامل لحالة المخزون من كل مادة أو جزء : ونسجالت المخز  1 – 1 – 2
، مستوى مخزون األمان، الكمية المتاحة، في تركيبة المخزون وضمن ذلك تحديد المادة أو الجزء

 .2ووقت االنتظار للشراء أو اإلنتاج
تخطيط المستلزمات، يعتبر ملف حالة المخزون من المدخالت األساسية في نظام و 

وهو ، من األجزاء المكونة للمنتج النهائي ن المعلومات حول كل جزءيخز تل السجلستخدم هذا وي
، المخزون المتاأ، االستالم المجدول، يتضمن االحتياجات الكلية من الجزء حسب الفترات
، إضافة إلى التغيرات في االستالم، الطلبيةوتفاصيل أخرى مثل فترة التوريد أو االنتظار وحجم 

 ....الطلبيات الملغية، وباتالمسح
يجب أن يحافظ على ملف حالة المخزون بشكل محدث لكل جزء في  وعلى هذا األساس،  

يمكن المحافظة على الحسابات الدقيقة لصفقات  المحدثة دوريا،وبهذه المعلومات ، تركيبة المنتج
اعيد المحددة بدون تأخير وبالتالي تنفيذ جدول اإلنتاج الرئيسي في المو ، المخزون المخطط والفعلي

 .ناجمة عن أخطاء الحسابات المتعلقة بالمخزون المتاأ
طالق : المعالجة في نظام تخطيط المستلزمات 2 – 2 هي آلية تحديد االحتياجات الصافية وا 

 . الطلبيات المخططة لألجزاء
لمطلوبة جدول اإلنتاج الرئيسي الذي يحدد الكمية ا في بدايته علىمنطق المعالجة  ويعتمد

حيث تمثل هذه الكمية االحتياجات ، (موعد تسليم الطلبيات)من اإلنتاج حسب الفترات الزمنية 
لكل فترة من أفق  وبعد معرفة االستالم المجدول من المنتج النهائي والمخزون المتاأ، الكلية

الحتياجات وبعد تحديد ا، المنتج النهائي كميةيمكن أن نحسب االحتياجات الصافية من ، التخطيط
يتم ، الصافية ومعرفة وقت انتظار أو فترة التوريد الالزمة لشراء أو إنتاج كمية االحتياجات الصافية

جدول  لها أن تكون ضمنإطالق الطلبيات المخططة من أجل استالمها في نفس الفترات المحددة 
                                                           

 .221-226، ص 1006، دار وائل للطباعة والنشر، األردن، إدارة اإلنتاج والعملياتعبد الكريم محسن، وصباح مجيد النجار،  1
، مجلة تنمية األسلوب المناسب لنظام تخطيط االحتياجات من الموارد الصناعية دراسة استطالعيةن، أكرم أحمد الطويل، وحكمت رشيد سلطا 2

 .26، ص 1002، كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الموصل، العراق، 22، العدد 6الرافدين، المجلد 
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عاشر و وكان وقت فمثالل إذا كانت الكمية المطلوبة مجدولة في األسبوع ال، اإلنتاج الرئيسي
فيتم إطالق الطلبية في األسبوع ، أسابيع أربعالمطلوبة لذلك المنتج ( فترة التوريد)االنتظار 
أي أن منطق المعالجة يعتمد على الجدولة من . ليتم االستالم في األسبوع العاشر، السادس
 .الخلف

لمجموعة من  إجرائيويرتبط منطق المعالجة في نظام تخطيط المستلزمات على حساب  
 :1المتغيرات القرارية نختصرها كما يلي

من المنتج أو الجزء  األولية الكمية الكلية المطلوبة من المادةوتتمثل في  :االحتياجات اإلجمالية
مستوى المخرجات المخططة على إليفاء المحددة كأفق للخطة، وهذا من أجل اخالل الفترة الزمنية 

كما يمكن أن تتضمن احتياجات تتعلق ، اإلنتاج الرئيسي التي يتم التوصل إليها من جدول
    :بالطلبيات المفاجئة، أو وحدات الصيانة، وتحسب انطالقا من الصيغة التالية

 
الكمية المطلوبة للفترة من الجزء المحدد،            : إجمالي االحتياجات في الفترة،  : : حيث

 عدد الوحدات المطلوبة من الجزء إلنتاج وحدة واحدة من المنتج األساسي: 
الذي من المنتج، أو الجزء األولية، الكمية الصافية من المادة تتمثل في : االحتياجات الصافية
، وتحسب من اإلنتاج الرئيسي بالمخرجات المجدولة في الفترة لتحقيق االلتزاميجب الحصول عليه 

 :، حيث : العالقة التاليةب
كمية المخزون : االحتياجات اإلجمالية للفترة، : االحتياجات الصافية للفترة،  : 

 مخزون األمان: الكمية المخطط استالمها خالل الفترة، : بداية الفترة، 
ويمتثل في الكمية المقدرة من المخزون بعد تلبية االحتياجات نهاية كل فترة من  :متاحالمخزون ال

 : فترات أفق التخطيط، ويحسب بالعالقة التالية
: رصيد المخزون بداية الفترة، : كمية المخزون المتاأ نهاية الفترة، : : حيث

: الكميات واألوامر المخطط إكمالها في الفترة، : لمجدول استالمها للفترة، الكمية ا
 .للفترة اإلجماليةاالحتياجات 

ويشير إلى الموعد الذي يتوجب على المؤسسة أن تطلق فيه أوامر  :إطالق األوامر المخططة
ت  دون أن ينخفض مستوى المخزون على حد الشراء أو اإلنتاج، الذي يمكنها من تلبية االحتياجا

مخزون األمان، ويتم تحديد مواعيد إطالق األوامر المخططة بإرجاع مواعيد االستالم للخلف بما 
مستوى : : حيث   :وتحسب بالعالقة التاليةيعادل مدة االنتظار،

                                                           
المواد وانعكاساته في تعزيز الميزة التنافسية دراسة نظام تخطيط االحتياجات من سامي ذياب محل الجنابي، ومثنى فراس إبراهيم الدليمي،  1

 .132-133، ص 1022، العراق، 20، العدد 1، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد ميدانية
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:  الكميات المخطط إكمالها في الفترة، : ، المخزون عند إطالق أمر الشراء أو اإلنتاج
 مستوى االحتياجات المقابلة لفترة االنتظار 

 مخرجات نظام تخطيط المستلزمات في تمثلت :مخرجات نظام تخطيط المستلزمات 1 – 2
اج من أنشطة اإلنت هاتتضمن معلومات تساعد اإلدارة في تحديد موقف يالت تقاريرمن المجموعة 

من القرارات  في الطلبيات وغيرهاالالزم إحداثها على مستوى والشراء والمخزون والتعديالت 
 :1نوعين منها إلى هذه المخرجاتويمكن تصنيف ، بوتيرة االستغاللالمرتبطة 

وهي تلك التقارير المستهدفة من االعتماد على نظام تخطيط  :التقارير األساسية 1 – 1 – 2
م بدرجة كبيرة في تنظيم الفعاليات المتعلقة بإدارة المخزون، الشراء واإلنتاج، المستلزمات، وتساه

 :وتتضمن هذه التقارير ما يلي
 جدولة العمليات المخططة التي تؤثر الكمية والتوقيت للطلبيات المستقبلية 
 هذه التقارير تفوض تنفيذ الطلبيات المخططة: إطالق الطلبيات. 
 كميات الطلبيات، تتضمن التعديالت في مواعيد التسليم: طةالتغيرات في الطلبيات المخط ،

 وكذلك إلغاء الطلبيات
وتمثل مجال اهتمام من درجة ثانية، مستهدف من اعتماد نظام  :التقارير الثانوية 2 – 1 – 2

 :، وتظماختياريا حسب هدف ورغبة متخذ القرار إعدادهاتخطيط المستلزمات، ويكون 
 حيث تساعد المديرين من خالل ، تي تستخدم لتقييم عمليات النظامتقارير رقابة األداء ال

تقييم ، نفاذ المخزون، الطلبيات الخاطئة فمن أوجهها نجد،قياس االنحرافات عن الخطط
 .وتكلفتهاألداء 

 وهي تتضمن ، المخزونمن المستقبلية من أجل التنبؤ باحتياجات  تعدالتي  تقارير التخطيط
 المستهدفةنات األخرى التي يمكن استخدامها في تحديد االحتياجات التزامات الشراء والبيا

 .من المواد
  تقارير التوقعات أو االستثناءات والتي توجه االهتمام نحو المشكالت األساسية مثل

أخطاء وضع ، الزائدة الفاقدمعدالت ، الطلبيات المتأخرة أو المتجاوزة لمواعيد التسليم
 موجودةالجزاء غير ألاواالحتياجات من ، التقارير

 
 
 
 

                                                           
 .21-22، ص 1001، مصر، ، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةنظم التخطيط والرقابة على اإلنتاج والعملياتبسمان فيصل محجوب، وآخرون،  1
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 نظام الوقت المحدد: المطلب الثاني
، الطلبات دون تأخير بكميته ونوعهبصفة معتبرة من حيث تنوع الطلب  العمالءتزايدت متطلبات 

 .كذلك أن المنافسة الدولية فرضت توفير جودة تامة بأسعار منخفضة
تغالل األمثل لعناصر اإلنتاج، ، كأحد األنظمة التي تؤدي إلى االسJIIفجاء اعتماد نظام 

 .وتخفيض التكاليف وتحسين النوعية
 نظام الوقت المحدد وأهداف فلسفة: أوال
يمكن النظر إلى نظام الوقت المحدد من زوايا مختلفة، فنعتبره  :فلسفة نظام الوقت المحدد – 1

تاج في الوقت المطلوبة فقط وبالكمية المطلوبة، حيث يتم اإلن نظام إلنتاج وتخزين العناصر
يمكن اعتباره فلسفة صناعية ترتكز على تخفيض الضياع والتبذير وعلى الزيادة كما  .1المحدد

منظور ومن ، 2المستمرة في اإلنتاجية، وتطبق على كافة األنشطة الضرورية لتلبية حاجات العميل
شحن المواد ، و بالضبطآخر أعتبر نظام الوقت المحدد نظام يتم فيه إنتاج ما يطلبه العميل 

 .3المطلوبة عندما تطلب، وحيثما يوجد عليها الطلب
نظام الوقت المحدد على فلسفة تهدف إلى السيطرة التامة على المخزون، من حيث  يعتمد 

الكمية والنوعية، حيث يعمل على تجهيز األجزاء الصحيحة إلى األماكن المطلوبة في الوقت 
في الدورة  اإلنتاجالمرفوضة، وهذا وفق نظام تصغير كمية  المحدد، للتقليل من الوحدات المعيبة أو

 .الواحدة الذي يساهم في االكتشاف المبكر لألخطاء وتقليل التلف
ومن أهم جوانب نظام الوقت المحدد نجد اهتمامه بكل ما له عالقة بمستويات الجودة  

خالل ذلك استغالل لمخرجات العمليات، بهدف تقليص مختلف أنواع الهدر، ويسعى من  المحققة
 .كل الموارد المتاحة استغالال أمثال

كما تستهدف فلسفة الوقت المحدد سياسة االستثمار في المخزون، حيث يرجى من تطبيقه  
تقليص الحاجة للمخزون أكبر ما يمكن، سواءا مخزون المواد األولية، أو مخزون المنتجات التامة، 

التأكد المرتبطة بالمتغيرات، بما يساهم في التحديد  ويتأتى ذلك من خالل التخلص من حالة عدم
الدقيق لحجم الطلب السوقي على منتجات المؤسسة، وبالتالي تحديد الكمية المطلوبة من المواد 

 ، اإلنتاجالالزمة لتجهيز عملية 
ورغم استهداف نظام الوقت المحدد تقليص حجم المخزون، إال أن ذلك لم يكن حائال  

 :ألمان الذي يعزى االحتفاظ به ألسباب موضوعية تتلخص فيلتخصيص مخزون ل
 سد الفجوة الناتجة عن طول المدة الزمنية الالزمة النتقال المواد والمنتجات من مكان آلخر -

                                                           
 .122، ص مرجع سابقأحمد عرفة وسمية شلبي،  1

2  Yves rossier, système de gestion industrielle, op-cit, p 10. 
 .221، ص مرجع سابقنجم عبود نجم،  3
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تقلبات الطلب الموسمي لبعض المنتجات أو المواد، حيث تكون الحاجة ملحة لمخزون  -
ينها، فبعض العمالء يفضلون تحقيق األمان في حالة الوفاء باحتياجات العمالء في ح

 رغباتهم وقت الطلب بدال من االنتظار بعض الوقت ولو حملهم ذلك تكلفة إضافية
يسعى من خالل تطبيق نظام الوقت المحدد تحقيق جملة من  :أهداف نظام الوقت المحدد – 2

 :1األهداف نلخص أهمها فيما يلي
 ناجمة عن النقص في األجزاء والقطعتفادي كل أنواع التوقف في عمليات اإلنتاج ال -
القطع، األجزاء والمنتجات التامة إال في حالة الحاجة إليها وفي الوقت المحدد،  إنتاجعدم  -

 .فالسلعة يجب أن تصل مستعملها بالضبط في الوقت الذي يحتاجها
بقائه في أدنى مستوى له اإلنتاجمراقبة  -  الجاري قيد التنفيذ وا 
 سيطالتخلص من المخزون الو  -
 إزالة األنشطة غير الضرورية كاالستالم، الفحص والتخزين -
 إلغاء المخزون الجاري من خالل اختيار الموردين القريبين من المصنع -
 تحسين مستويات االعتمادية والجودة للمواد والمنتجات -
 اإلمدادتطوير العالقة مع الموردين بجعلها تستند إلى المصالح المشتركة في إطار سلسلة  -
من قبيل الحالة المثالية للنظام  اعتبرتارتبط نظام الوقت المحدد بمجموعة من األصفار  لقد

 :نلخصها فيما يلي
التقليدية، وهذا  اإلنتاجيعتبر العيب الصفري من الحاالت النادرة في نظم  :العيب الصفري 1 – 2

ة للتفتيش، وهذا ما راجع لقبولها بنسبة محددة من المعيب، ومستويات قبول للجودة، وخطط معاين
يمثل التسليم بأن نسبة معينة من عدم المطابقة ال يمكن تجنبها، أما عن فلسفة نظام الوقت المحدد 

المعيب، وهذا اعتمادا على  اإلنتاجفتهدف أساسا إلزالة كل األسباب والفرص التي تؤدي إلى 
 .باإلنتاجلقة إجراءات تكفل تحقيق خصائص الجودة المقررة عبر جميع المراحل المتع

على أنه أحد الموجودات  لإلنتاجينظر للمخزون في النظم التقليدية : المخزون الصفري 2 – 2
المتضمنة للقيمة المضافة، لكونه وجه ضمان الستمرارية عمليات االنتاج، خاصة في الحاالت 

ها عمر يدفالمست اإلنتاجالمرتبطة بنقص موثوقية المجهزين، كما أن انتهاج المؤسسات ألسلوب 
للمغاالة في عمليات التخزين، وفي ظل هذه االعتقادات والوقائع لم يكن يقبل كل إجراء من شأنه 
أن يخفض قيمة المخزون، وأضحت قيمة المرتفعة بمثابة مؤشر القوة، إال أن نظام الوقت المحدد 

وجهت الموارد ، و غير من هذه النظرة لتتوجه المؤسسات إلى سياسة تخفيض المخزون لحده األدنى

                                                           
دكتوراه العلوم االقتصادية، جامعة  ، أطروحةأدوات مراقبة التسيير بين النظرية والتطبيق دراسة حالة قطاع صناعة الحليبنعيمة يحياوي،  1

 .222، ص 1003/1002، (غير منشورة)باتنة، الجزائر، 
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للتكنولوجيا الحديثة بما أن مستويات المخزون المرتفعة تغطي جملة من المشاكل التي يفترض أن 
  ...يبحث في حلها كتوقف اآلالت، عدم موثوقية المجهزين، عدم مطابقة المواد 

ي اعتمدت نظم اإلنتاج التقليدية على اإلنتاج بدفعات كبيرة، أمال ف :الدفعات الصغيرة 1 – 2
تحقيق وفرات في التكاليف الناجم عن تراجع نصيب الوحدات المنتجة من التكاليف الثابتة، 
وتخفيض تكلفة اإلعداد، إال أن ذلك  الخيار صاحبه تحمل المؤسسة تكاليف أخرى مختلفة عن 
سابقتها تتعلق بزيادة حجم المخزون، وما رافقها من زيادة في تكاليف الفحص واالحتفاظ بالمخزون 

، ومع اعتماد نظام الوقت المحدد أعتمد نظام اإلنتاج بالدفعات الصغيرة لتدنيه مستوى مدة أطولل
 .المخزون والتكاليف المرتبطة به، وكذا المخزون تحت الصنع والوقت المستغرق النسياب المواد

ويفيد نظام اإلنتاج بالدفعات الصغيرة في فعاليات الفحص والتفتيش، حيث يمكن من   
اف العيوب بسرعة أكبر، مع تخفيض نسب التلف قبل تراكم الوحدات التالفة، كما يفيد من اكتش

جانب آخر بتمتع النظام بمرونة كبيرة تؤهله كي يستجيب للتغيرات التي تطرأ على متطلبات الطلب 
 .السوقي

ن تزاميقتضي مفهوم المهل الصفرية في نظام الوقت المحدد : المهل الزمنية الصفرية 0 – 2
عمليات التصميم للنظام اإلنتاجي، للمنتج والعمليات التصنيعية، وذلك لضمان كفاءة االنسياب 
واالستجابة السريعة لمتطلبات العمالء ورغباتهم، والتي تتميز بالتغير المستمر، وما لوحظ عن 
النظم التقليدية لإلنتاج أنها معالجتها لعمليات تصميم المنتجات بشكل منفصل عن تصميم 

 . العمليات اإلنتاجية
تتضمن عمليات التصنيع المختلفة للمنتجات وتجميعها عددا كبيرا من  :المناولة الصفرية 0 – 2

تضيف قيمة للمنتج النهائي خالل مساره التكنولوجي، لذا فإن  األنشطة التي توصف بأنها ال
ناولة، وكذا المهل ألنشطة الم تصميم المكونات والتجميعات الفرعية يعتمد بما يحقق تخفيضا

 .الزمنية للمنتج
يعتمد نظام الوقت المحدد على أسلوب للصيانة الوقائية يمكنه من : العطالت الصفرية 0 – 2

تقليل العطالت، دون أن يقضي عليها تماما، ولكن عند حدوثها ستمثل فرصة الكتشافها وتفاديها 
انة الوقائية وتدريب العاملين، لتتحول مستقبال، وعلى أساسها يحدد قطع الغيار وتبني برامج للصي

 .بذلك الحالة النادرة للعطالت إلى فرصة للتحسين
 متطلبات تطبيق نظام الوقت المحدد :ثانيا

هناك مجموعة من العناصر األساسية التي يتطلبها التطبيق الكفء والفعال لنظام الوقت المحدد،  
تنظيمية، التي تجتمع لتحقيق أهداف تبني وال اإلداريةوتتعلق هذه العناصر بمختلف الجوانب 

 :النظام، ونلخصها فيما يلي
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ويل حركة أو حإشارة أو عالمة لت الوقت المحدد يستخدم نظام: (kanban) نظام البطاقات – 1
 ،أو إشارةحسب الترجمة الحرفية في اليابانية كلمة بطاقة  kanbanويعني مصطلح . إنتاج المواد
إلى مصدر المادة أو الجزء بضرورة  اإلشاراتيتم بها إعطاء تلك  الوسيلة التي وتشير إلى

، أين يتم إنتاجه، وأين يتم المنتج، وتتضمن هذه البطاقة  المعلومات الرئيسة عن 1التوريد
أو حركة  ،نتاجاإلتفويض بال إلعطاءوبطاقة كانبان هي طريقة     .استخدامه

 للسيطرة يتضمن كال من البطاقات والحاويات انظام كما تعتبر، الوقت المحدد المواد في نظام
 ، 2ولهذا كانت بطاقات كانبان هي الوسيلة األساسية في حركة الحاويات

فالبطاقة هي التي . عبارة عن عربات ذات عجالت تتحرك بين محطات العملوالحاويات 
ء لغرض ملئ تتحكم بحركة الحاويات القياسية المملؤة باألجزاء أو تحدد البدء بإنتاج األجزا

وان كل بطاقة من بطاقات كانبان توازي حجم حاوية قياسية أو كمية معينة من . الحاويات الفارغة
 .اإلنتاج 

  :3منها نذكر ما يلي وهناك أنواع عدة من بطاقات كانبان
 ويرمز لها:  Withdrawal or Conveyance Kanbanبطاقة السحب   1 - 1

C-Kanban   بينوترسل  ،بواسطتها طلب كميات محددة مسبقا من الموادوهي البطاقة التي يتم 
محطة العمل السابقة حسب اتجاه سير المعلومات في أنظمة اإلنتاج و محطة العمل الالحقة 

 . الكميات المثبتة على هذه البطاقة بإنتاجترخيص لهذه المحطة  إلعطاء ، وهذاوالسحب
، تحادد  P – Kanbanماز لهاا باالرمز وير   :Production  Kanbanبطاقة اإلنتاج   2 - 1

هااذه البطاقااة المااواد المطلوبااة، كميااة اإلنتاااج وتكااون نفااس كميااة المااواد المطلوبااة فااي بطاقااة السااحب 
تجهيااز يمكاان  فإنااه ال شااارةإلل. العناصاار النهائيااة تخاازينبالضاابط، ومكااان الحصااول عليهااا، ومكااان 

اإلنتااج  إطاالق عملياة ال يمكان  ماا، ك C – Kanbanساحب الماواد بادون بطاقاة و  اإلنتااجعملياة 
   P – Kanbanبدون بطاقة 

وهي البطاقات التي تعطي إشارة إلرسال الماواد   : Vendor Kanbanبطاقة المجهز    1 – 1
مااا لكنهااا عااادة  ،بطاقااة الحركااة أو السااحبفااي مباادأ عملهااا هااي تشاابه و إلااى مرحلااة معينااة،  واألجاازاء

 .لموردينمن اتستخدم مع المجهزين الخارجيين 

                                                           
 .231، ص مرجع سابقمحمد أبديوي الحسين،  1

2 Markland  Robert E. And Others   ، Operation Management: Concept In Manufacturing And Services, West 

Publishing Co., USA., 1995, p 596. 
مجلةة كليةة اإلدارة واالقتصةاد، جامعةة بغةداد، المجلةد  في تويوتا مع النظم اإلنتاجية التقليديةة، اآلنيمقارنة نظام اإلنتاج  رامي حكمت، فؤاد 3

 .2-2، ص 2223، 22، العدد 1
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يتطلب التطبيق الكفء لنظام الوقات المحادد دعماا مساتمرا مان : دعم اإلدارة والتنظيم الداخلي – 2
طااارف اإلدارة العلياااا للمؤسساااة، مااان خاااالل اساااتعدادها إلحاااداث التغييااارات المناسااابة فاااي التوجهاااات، 

 .السياسات واإلجراءات والقواعد التنظيمية

تنظيم الداخلي للمصنع بشكل مستمر، ويتعلق هذا التغيير كما يبرز دعم اإلدارة في تغيير ال  
 . بتطوير أساليب المناولة للمواد واألجزاء بما يحقق االنسياب الكفء للمنتج

يتعلااق مفهااوم المصاانع البااؤري بتضاامن مصااانع متعااددة فااي المصاانع الواحااد : المصددنع البددؤري – 1
تسااليم مخرجاتااه جزئااي علااى أساااس تشااكل فيمااا بينهااا شاابكة التصاانيع الكليااة، ويصاامم كاال مصاانع 
 .للمصنع اآلخر بشكل متعاقب وصوال إلى المرحلة النهائية للمنتج

ويعتمد المصنع البؤري على ضامان انساياب األجازاء المصانعة بشاكل يضامن تقلايص مادى   
المنااتج، والتركيااز علااى عاادد محاادود ماان العمليااات لتسااهيلها وتبساايط إجااراءات معالجتهااا ماان خااالل 

 .تنميطها

تعتمد تكنولوجيا المجاميع على تحليل ومقارنة األجازاء والمنتجاات، وهاذا  :تكنولوجيا المجاميع – 0
لتخفيض األشاكال المختلفاة للفاقاد فاي أوقاات االنتظاار والنقال والتخازين والمسااحة، وتجمياع األجازاء 

سلسااال فاااي بعاااض الخصاااائص كالوظيفاااة، الشاااكل، العملياااات التصااانيعية والت والمنتجاااات المتشاااابهة
التكنولوجي، وتادعى العناصار المجمعاة بالعائلاة، فضاال عان تجمياع اآلالت فاي مجموعاات تخاتص 

 .عائلة محددة، وهو ما يطلق عليه المجاميع إنتاجكل واحدة منها في 

فلساافة تبحااث عاان التنظاايم الااداخلي وعلااى هااذا األساااس، ينظاار لتكنولوجيااا المجاااميع بأنهااا   
ساااياب الكااافء للمنتجاااات، بماااا يحقاااق الجاااودة العالياااة للمنتجاااات، للمصااانع، يعمااال علاااى تاااوفير االن

 :وتخفيض التكاليف من خالل

، بماااا يحقاااق تخفااايض المااادة الزمنياااة تخفااايض زمااان التهيئاااة واالنتظاااار ومعالجاااة المخرجاااات -
 .الالزمة لدفعة اإلنتاج

 .تقليل عدد المعدات واآلالت، وكذا عدد العمال المطلوب استخدامهم -
 .للعمال واآلالت رفع درجة المرونة -
 .تخفيض مناولة المواد خاصة المناولة اليدوية مع توفير المساحة -
 .تسريع درجة االستجابة لطلبات العمالء ورغباتهم -
 .تخفيض مستويات المخزون تحت الصنع، وتسريع حركته خالل مراحل عملية اإلنتاج -
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 . تخفيض مستويات تكاليف التخطيط للعمليات والطاقات -

تلعب شبكة االتصال مع العمالء والموردين  :كة االتصال مع العمالء والموردينتطوير شب – 0
، وهذا على خلفية تعامل المؤسسة مع مستوى دورا هاما في ظل تطبيق فلسفة نظام الوقت المحدد

أدنى لمخزون األمان من المواد والمنتجات، الشيء الذي يتطلب ربط عالقات جيدة مع الموردين، 
 والزمنيةلتعامل معهم، والتأكد من استعدادهم لاللتزام بالواصفات الكمية، النوعية وتحديد نطاق ا

 .لها  اإلنتاجيةالمقررة من طرف إدارة المؤسسة على ضوء الخطة 
تمثل الفاصل الزمني بين تسلم الطلبية وتوزيع  اإلنتاجإن المدة الزمنية المرتبطة بأمر   

ظم الصناعات نجد أن الزمن المستغرق في معالجة طلبات المنتج النهائي على العمالء، وفي مع
، وهذا مرده مشكالت تواجهها اإلنتاجأمر  انتظارالعمالء وتوفير المواد األولية أكبر من فترة 

 .إطار ما تطلبه تلبية رغبات العمالء وما يصاحبها من تنويع في المنتجاتالمؤسسة في 
 اإلنتاجيوقت المحدد، ومع ضرورة تمتع النظام في ظل تبني فلسفة ال :تدريب العاملين – 0

بالمرونة الالزمة، تجد إدارة المؤسسة نفسها ملزمة بتوفير عمال يتمتعون بمهارات متعددة بما أنهم 
، استجابة للحاجة وسد أي فراغ محتمل ناتج من المتوقع أن يشتغلون على أنواع متعددة من اآلالت

 .عن الغياب
، يعتبر التدريب متطلبا أساسيا لتطبيق فلسفة نظام الوقت المحدد وفي ظل هذه الوضعية،  

لما يوفره من عاملين قادرين على تأدية أنشطة عدة حسب متطلبات المؤسسة، وليس بالضرورة أن 
بل يتعدى ، أو تصاميم جديدة للمنتجات لإلنتاجيرتبط التدريب في هذه الحالة بتكنولوجيا جديدة 

  .جديدةذلك ليشمل وظائف ومهام 
تعد الصيانة الوقائية عنصرا هاما في تطبيق نظام الوقت المحدد، لما لها : الصيانة الوقائية – 0

من أثر جلي على الحالة المادية لآلالت، كما أن كل خلل يصيب عنصرا منها يؤثر سلبا على 
دد درجة انسياب العمل، وعليه يصبح من غير الممكن تطبيق نظام الوقت المحدد في ظل تع

 .العطالت وتوقف اآلالت
المؤسسات على جدولة  إدارةالظرف المالئم لتطبيق نظام الوقت المحدد تعتمد  وبغية تحقيق

القطع واألجزاء من ، وتتضمن هذه الجدولة كل أنواع الفحص، التشحيم وتبديل للصيانةمنتظمة 
قوم كل عامل على اآللة التي اآلالت، ويمتد برنامج الصيانة الوقائية إلى المستوى اليومي، أين ي

يشتغل عليها بإجراءات الفحص والتفتيش والتعديل والتشحيم، وهو ما يتطلب برامج تدريبية تشمل 
 .جميع العاملين تختص بالصيانة الوقائية
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  تكنولوجيا اإلنتاج األمثل: المطلب الثالث
صر البيئة على ممارسة رغم التغيرات التي تعلقت ببيئة األعمال المعاصرة، وما خلفته عنا

ال تزال في أغلبها تلك التي العملية اإلدارية بالمؤسسات االقتصادية، إال أن األدوات المستخدمة 
، اإلنتاجكانت تستخدم في المنتصف األول من القرن الماضي، خاصة تلك التي تتعلق بتخطيط 

حاصل بين متغيرات المحيط إال أن واقع الممارسة العملية يحتم عدم إغفال التطور والتفاعل ال
في الوقت األدوات  الداخلي والخارجي للمؤسسة، وهو ما خلف جدال حول مدى صالحية تلك

الحاضر ومالءمتها لتحقيق أهداف المؤسسة في ظل الوضع التنافسي الجديد، الذي ميزه تحول 
ا تصبو في العميل إلى عامل توجيه لمختلف األنشطة والفعاليات القائمة بالمؤسسة بما أنه

 .محصلتها إلى تلبية حاجاته وتحقيق رغباته
، مستجداتاإلنتاج تستوعب ال دارةوفي محاولة إليجاد فلسفة جديدة تفيد بناء تصور إل

 .وتتحاشى جوانب القصور في النظم السابقة ظهرت ما يسمى بتكنولوجيا اإلنتاج األمثل
 نشأة وتعريف تكنولوجيا اإلنتاج األمثل: أوال

مقارنة بانظم اإلنتااج تخطيط االحتياجات من المواد  غم من النجاأ الذي حققه نظامعلى الر 
التقليدية وأساليب الرقابة على المخزون، إال أنه عجز عن مجابهة نظام  الوقت المحدد،  فقد برهن 
زالاااة جمياااع أناااواع  هاااذا األخيااار علاااى قدرتاااه العالياااة فاااي مجاااال تحساااين االنساااياب الكااافء للمناااتج، وا 

والتلف، فضال عن تحقيقه للمزايا التنافسية الكبيرة الناجمة عن الوفرات المحققة في تكاليف  الضياع
التخزين، الوقت والمناولة ، لذا تولادت الرغباة عناد المساؤولين فاي الصاناعة الغربياة إلتبااع خطاوات 

العمليااات  ونتيجااة لااذلك أشااتق ماادخال جدياادا باادأ يجااذب اهتمااام إدارة. الصااناعة المتطااورة فااي اليابااان
فااااي المؤسسااااات الصااااناعية يحاااااول ماااان خاللااااه الجمااااع بااااين المزايااااا المتحققااااة ماااان نظااااام تخطاااايط 

 .  االحتياجات من المواد من جهة، واألخرى المتعلقة بتطبيق نظام الوقت المحدد من جهة أخرى

 Elyahuي بمحاولااة الجااامعي الفيزيااائ 8888 فكاارة تكنولوجيااا اإلنتاااج األمثاال فااي البااروز ساانةباادأت      

Goldratt  بمساااعدة المختصااين بعلاام الحاسااباتCohen & Bazgal وذلااك لتصااميم النظااام بمبااادئ ،
إذ يقسااام هااذا النظاااام . متمياازة تنظاار مااان خاللهااا إلاااى الصااناعة نظاارة جيااادة تختلااف عااان المااداخل التقليديااة
خاارى غياار حرجااة يااتم المااوارد المتاحااة إلااى مااوارد حرجااة تااتحكم فااي تحقيااق االنسااياب للنظااام اإلنتاااجي، وأ

  .1جدولتها بحيث تساند األنشطة في الموارد الحرجة

                                                           
 .230ص ، مرجع سابقبسمان فيصل محجوب،  1
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 Creative Outputمن خاالل شاركة  7010وقد دخل هذا النظام إلى الواليات المتحدة عام      
Inc.  التي اختصت بتسويق وتشغيل برمجيات النظام في المؤسسات التاي تعتماده، كماا تقاوم بتقاديم

استشااارات وتاادريب العاااملين لتطبيااق النظااام كفلساافة شاااملة مبنيااة علااى الاادعم المتواصاال فااي شااكل 
 .التي تعمل بموجب مبدأ اكتشاف القيد والعمل على التخلص منه نظرية القيود

 :األمثل اإلنتاجنظام تكنولوجيا  افتراضات: ثانيا

ل الااذي تصاابو إليااه كااالهاادف األساسااي  انطالقااا ماان يقااوم نظااام تكنولوجيااا اإلنتاااج األمثاال 
أين ينظااار للمساااتويات العالياااة لجاااودة المنتجاااات، ،الاااربحتحقياااق  مؤسساااة اقتصاااادية والمتمثااال فاااي

، وتنمياااة وتحساااين مهاااارات العااااملين، علاااى أنهاااا اإلنتااااجالتحساااين المساااتمر للعملياااات وتكنولوجياااا 
األمثاال إلاى جملااة  اإلنتااجوساائل تساتخدم لتحقيااق ذلاك، وعلااى هاذا األساااس يشاير نظاام تكنولوجيااا 

المعاااايير والمؤشااارات التاااي يمكااان للمؤسساااة مااان خاللهاااا متابعاااة إنجااااز هااادفها، وتاااتلخص هاااذه  مااان
 :المؤشرات في

وهي تلاك المؤشارات التاي يمكان مان خاللهاا تقيايم األداء الماالي للمؤسساة : المؤشرات المالية - 0
  :1في أحد جوانبه ومن أهمها نذكر

الحساابي باين رقام األعماال المحقاق ومجماوع يشير صافي الربح إلى الفرق  :صافي الربح  0 – 0
ويعبار عان كمياة األماوال  التكاليف التي تحملتها المؤسسة لفترة زمنية محددة عادة ما تكون السنة،

 .حقيقة ما تقوم به المؤسسة المتحققة لكنه ال يعطي معلومات كافية بصدد

ثمار أو مااا يعاارف بمعاادل معاادل العائااد علااى االساات يتمثاال: العائددد علددى االسددتثمارمعدددل   2 – 0
العائد على الموجودات في صاافي الاربح المنساوب إلاى مجماوع الموجاودات، ويقايس الكفااءة الكلياة 
للمؤسساااة فاااي تحقياااق األربااااأ مااان مجمااال اساااتثماراتها علاااى المااادى القصاااير والطويااال، حياااث يااانم 

األفاااق التشاااغيلي، اإلدارة فاااي سياسااااتها المعتمااادة فاااي المجاااال االساااتثماري، أو ارتفاعاااه عااان نجااااأ 
فضال عن كاون معادل العائاد علاى االساتثمار مؤشارا نسابيا يقادر صاافي الاربح المتحقاق ويقايم تلاك 

  .السياسات المتخذة وفقا ألهميتها النسبية

يأخذ النقد مجار مختلفة االتجااه، فنجاد التادفقات النقدياة الخارجاة تتمثال فاي : مجرى النقد 3 – 0  
مؤسساة إلاى بااقي األطاراف المتعاملاة معهاا، ويكاون التادفق النقادي داخاال حركة النقد المتدفق مان ال

، أماا صاافي التادفق النقادي  فهاو مكاون مان صاافي المتعااملينإذا استقر مجراه بالمؤسسة من باقي 
                                                           

1
 G. Josseau, Management par les contraintes comment mettre en œuvre le MPC S’y retrouver parmi les 

outils du marché, Conférence Théorie des Contraintes, www.psynapses.net (15/11/2012). 
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الااربح  مضااافا إليااه مجمااوع االهتالكااات المتعلقااة بالتثبيتااات التااي تمتلكهااا المؤسسااة وتسااتعملها فااي 
العبرة من استرداد اهتالك التثبيتات في صافي التادفق النقادي ألنهاا تكلفاة محساوبة اإلنتاج، و عملية 

لها بااأي شاااكل مااان الاادورات والنتاااائج الدوريااة وال تااارتبط عنااد تساااجي اساااتقالليةوفقااا لمبااادأي الساانوية، 
 .عن البقاء واالستمرار في العملفق النقدي مؤشرا د، وعليه يعد التأشكال حركة النقد

تاارتبط المؤشاارات التشااغيلية بمسااتوى اسااتغالل المؤسسااة مواردهااا فااي  :ت التشددغيليةالمؤشددرا  - 2
  :سبيل النشاط العادي الذي تمارسه، وتتلخص أهم هذه المؤشرات في

التاي  األماوال المتحققاة مان األنشاطة الصاناعية تلاكوهاي : (المبيعات) المنتجات المباعة  0 – 2
الاذي يعمال وفقاه نظاام  منطقالالنهائية، وحسب  لمنتجاتابيع  تمارسها المؤسسة، والتي تترجم في

بال تمثال الجازء  ،ال تتطاابق ماع مخرجاات النظاامتكنولوجيا اإلنتاج األمثل، فإن المنتجاات المباعاة 
وبما  ،الجزء غير المباع من المخرجات يمثل ضياعا أما.المباع من المخرجات مباشرة بعد إنتاجها

 .التي تتحملها المؤسسةتشغيل المصاريف  سيدخل ضمنفي المخازن أنه يبقى 

ويتمثل المخزون في األموال المستثمرة من الماواد األولياة واألجازاء والمكوناات : المخزونات 2 – 2
 نظااام تكنولوجيااا اإلنتاااج األمثاالالمرتقااب بيعهااا، والتااي لاام يااتم بيعهااا، ويحاادد المخاازون وفقااا لفلساافة 

وياااتم تقييمهاااا . لمنتجاااات النهائياااة المتبقياااة فاااي المخاااازنباااالمواد األولياااة والمخااازون تحااات الصااانع وا
موجاودات عان المخازون حساب هاذا النظاام  يعبربالتكلفة الكلية وال تتضمن القيمة المضافة، حيث 

 .قابلة للبيع

تحوياال المخازون إلااى منتجااات  ماان أجال األمااوال المنفقاةتلاك وهااي : مصداريف االسددتغالل  3 – 2
، وكخدماااة لهااادف المؤسساااة، ف المباشااارة التاااي تنفاااق فاااي النظااااموتتضااامن جمياااع المصااااري. مباعاااة

يسااعى القااائمين علااى اإلدارة إلااى تخفاايض تكاااليف االسااتغالل كلمااا كااان ذلااك ممكنااا، وتجنااب كاال 
 .  واإلسرافأنواع التبذير 

إذ  ،تحقيقاه األمثال اإلنتااجتكنولوجياا ومن خالل هذه المؤشارات ياأتي الهادف الاذي يساعى نظاام     
ى زيااادة المؤشااارات الماليااة فاااي آن واحاااد وزيااادة المنتجاااات المباعااة ماااع تخفاايض كااال مااان يصاابو إلااا

ففي حالة زيادة حجم المبيعات مع بقاء العوامل األخارى ثابتاة سايؤدي ، المخزون ونفقات االستغالل
ذلك إلى ارتفاع قيمة صافي الربح، ومعدل العائد على االستثمار، كما يظهر جليا من خالل ارتفاع 

ي التااادفق النقااادي، أماااا تحااات فرضاااية انخفااااض مساااتوى التكااااليف التشاااغيلية ماااع بقااااء العوامااال صااااف
 ارتفااااعاألخاارى ثابتاااة سااايؤدي إلاااى تراجاااع مساااتوى نصااايب الوحااادة المباعاااة مااان التكااااليف، وبالتاااالي 

الهااامش المحقااق ماان الااربح فصااافي األرباااأ، ممااا يااؤثر إيجابااا علااى معاادل العائااد علااى االسااتثمار 
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افي التادفق النقادي، أماا إذا تحقاق لنااا تخفايض المخازون سانحقق مان وراء ذلاك تخفاايض فارتفااع صا
مستوى التكاليف التشغيلية، أو زيادة حجم المنتجات المباعة، وفي كلتا الحالتين نحصل علاى زياادة 

 . 1دفق النقديالعائد على االستثمار، ومن ثم ارتفاع صافي الت

ي تلااك العناصاار المطلوبااة ألداء العمليااات اإلنتاجيااة، فقااد تتمثاال المااوارد فاا :تصددنيف المددوارد – 3
تصانيف الماوارد األمثال علاى  اإلنتااجيقوم نظام تكنولوجياا ، و ...تتضمن العمال، اآلالت، المساحة 

 .إلى موارد غير حرجة، وأخرى حرجة

فااالموارد غياار الحرجااة تتمثاال فااي تلااك المااوارد التااي يمكاان أن تسااتغل تحاات مسااتوى الطاقااة  
ملة لها دون أن يؤثر ذلك على مستوى حجم المنتجات المباعة، أماا الماوارد الحرجاة فتتمثال فاي الكا

تلك الموارد التي تؤثر طاقة استغاللها على المنتجات المباعة، وعلى هذا األساس، تكاون المؤسساة 
ة ، بغياا%800ملزماة بتحدياد تلااك الماوارد الحرجااة وجادولتها بماا يضاامن اساتخدامها بمسااتوى تشاغيل 

 :في إطار إدارة االختناقات، ويمكن تمثليها في الشكل أدناه تحقيق الهدف األساسي للمؤسسة

 توصيف مفهوم االختناقات(: 15 - 2)الشكل 

E D C B A 

 .818، ص مرجع سابق وآخرون، بسمان فيصل محجوب، :المصدر

ستتحدد نسابة انسايابه مان فإذا اعتبرنا الشكل أعاله بمثابة أنبوب، نجد أن معدل انسياب سائل منه 
، فإن ذلاك A,B,C,Eبما أنه يمثل الجزء األصغر قطرا، فإذا سعينا إلى زيادة قطر األجزاء  Dالجزء 

بمعاادل الضااعف فأقاال،  Dال يزيااد فااي معاادل االنسااياب الكلااي لألنبااوب، أمااا الزيااادة فااي قطاار الجاازء 
ول بعدها التركيز في الزياادة علاى ليتح سيؤدي ذلك حتما إلى زيادة معدل االنسياب الكلي لألنبوب،

 .تحول إلى جزء حرج Bبما أن الجزء  B,Dالعنصرين 

وبهاااذا المفهاااوم ساااتعمل فلسااافة نظاااام تكنولوجياااا اإلنتااااج األمثااال، فاااإذا اعتبرناااا أن العناصااار  
A,B,C,D,E  مراحل إنتاج منتج محدد، نجد أناه مان الضاروري تجهياز العملياة اإلنتاجياة بماا ياتالءم

                                                           
المتميز ، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء مؤشرات األداء لنظام اإلنتاج في المؤسسة الصناعية الجزائريةمفيدة يحياوي، و موفق عبد القادر،  1

 .26-22، ص 1001مارس  02-03والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر،  تللمنظما
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، كماااا أن أي تاااأخير فاااي هاااذه األخيااارة يناااتج عناااه تراجاااع معااادل Dإلنتااااج فاااي المرحلاااة ماااع طاقاااة ا
 . االنسياب وتزايد مستوى اإلنتاج تحت الصنع في المراحل السابقة لها

 :باالنسياب الكلي من خالل الشكل أدناهويمكن توضيح عالقة تصنيف الموارد 

 يعالقة تصنيف الموارد باالنسياب الكل(: 10 - 2)الشكل 
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 (بتصرف. )818 – 811، ص مرجع سابقبسمان فيصل محجوب، وآخرون، :المصدر

% 10اماال للمرحلااة أ يتطلااب مسااتوى تشااغيل قاادره نالحااظ أن مسااتوى التشااغيل الك ماان خااالل الشااكل
يمكاان تلخاايص الحاااالت فيمااا ، و ماان الطاقااة المتاحااة فااي المرحلااة ب، أمااا عالقتهااا باالنسااياب الكلااي

 :يلي

 انسياب األجزاء من أ إلى ب حيث يعمال المركاز أ بكامال طاقتاه، أماا ب فيعمال : الحالة األولى
ذا تاام اساتغالله بمان طاقتاه% 10بنسابة  ، فاإن ذلااك ال %800نسابة أكباار منهاا حتاى تصاال إلاى ، وا 
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، وهاذا مااا يعنااي أن %10يحسان ماان االنساياب الكلااي، بماا أن المركااز أ ال يمكاان أن يساتوعب أكثاار
  . أي زيادة في المركز ب ستؤدي إلى زيادة مستوى اإلنتاج تحت الصنع بشكل تراكمي

 يعمااال الجااازء ب بنسااابة رحلاااة أ حياااث األجااازاء مااان المرحلاااة ب إلاااى الم انساااياب: الحالاااة الثانياااة
مع مالحظة عدم ارتباط هذه الحالة بتراكم المخزون تحت  ، والجزء أ بمستوى التشغيل الكامل10%

الصنع ، ولتحسين االنسياب الكلي كمرحلة أولى يتوجب التفكير في رفع طاقة إنتااج الجازء أ بنسابة 
 للوصول إلى مستوى التشغيل الكامل في المرحلة ب، % 88

 تلخص هذه الحالة، انسياب أجزء المرحلتين أ و ب في خاط تجمياع تتحادد طاقتاه : الحالة الثالثة
اإلنتاجية بالطاقة اإلنتاجية للمرحلة أ بما أنها تستخدم بمستوى التشغيل الكامل، أما التفكير في رفع 

ي زياادة مساتوى ، فإن ذلك لن يكون مجديا ف%10مستوى الطاقة اإلنتاجية للمرحلة ب بنسبة تفوق 
نماااا يتسااابب فاااي وضاااع غيااار محباااذ نتيجاااة ارتباطاااه بزياااادة مساااتوى اإلنتااااج قياااد  االنساااياب الكلاااي، وا 

 .الصنع، أو في مستوى المخزون من المنتجات نصف المصنعة

 في هذه الحالاة نعتبار أن مخرجاات العمليتاين أ و ب تماثالن منتجاات تاماة تعبار : الحالة الرابعة
% 800للعمالء، حيث يتطلاب تحقياق رغباات العماالء تشاغيل العملياة أ بنسابة عن الطلبات الفعلية 

ماان طاقتهااا اإلنتاجيااة، فااي حااين يتطلااب تحقيااق رغبااات العمااالء ماان منتجااات العمليااة ب تشااغيلها 
لاان يكااون مجااديا ألن نساابة % 800، كمااا أن التفكياار فااي رفااع هااذه األخياارة إلااى %10بطاقااة قاادرها 

تحااول إلااى مخاازون، وهااي القيمااة التااي تعتباار تكلفااة إضااافية حسااب ماان منتجااات العمليااة ب ت% 80
 .فلسفة نظام تكنولوجيا اإلنتاج األمثل

 لنظام تكنولوجيا اإلنتاج األمثل الواقعية واإلسهامات القواعد األساسية: ثالثا

مثال تقوم فلسفة نظاام تكنولوجياا اإلنتااج األ :القواعد األساسية لنظام تكنولوجيا اإلنتاج األمثل – 0
، والتااي ماان خاللهااا يمكاان تحقيااق جدولااة متمياازة يمكاان االسااتفادة منهااا فااي علااى جملااة ماان القواعااد

ياات قبال تنفياذها، ويمكان أن نصانف هاذه القواعاد إلاى لمجال تحدياد أثار التحساينات المخططاة للعم
 :1مجمعات كما يلي

 

 
                                                           

1
 J-  Browne, Production Management System A CIM Perspective, Wesley Publishing Company, 1988, p 

225-232.   
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 :عدتينوارد المستخدمة في قامحددت العالقة بين ال: الموارد استخدام 1 – 1

بمااا أن المااوارد غياار   مسااتوى اسااتخدام المااوارد الحرجااة ال يتحاادد بطاقتهااا   :القاعدددة األولددى
الحرجة تتميز بطاقة تفوق الطاقة المتاحة للموارد الحرجة، فإن استغالل الطاقاة الكلياة لهاا ال يمكناه 

نماا ياؤدي إلاى اساتحداث تاراكم م ساتمر فاي مساتوى بأي شكل مان األشاكال زياادة حجام المبيعاات، وا 
المخااازون تحااات الصااانع باااين العملياااات، الاااذي يتطلاااب القضااااء علياااه تشاااغيل الماااوارد غيااار الحرجاااة 

تشااغيل المااوارد الحرجااة، وهااذا لضاامان تشااغيلها المسااتمر دون بمسااتويات اسااتخدام تسااتجيب لطاقااة 
 .اللجوء إلى التوقف المؤقت، أو تحمل تكاليف إضافية تتعلق بزيادة مستويات المخزون

تشاااغيل الماااوارد بمساااتوى العمااال المطلاااوب ال يسااااوي عاااادة اساااتخدام الماااوارد    :لقاعددددة الثانيدددةا
مساتوى األداء المطلاوب، عناد فاي هاذه الحالاة يحاب التفرقاة باين اساتخدام الماوارد  بكامل طاقتها 

دم بمساتوى أداء يلباي رغباات المساتخوبين استخدامها بطاقة التشغيل الكامل، فالوضاع األول يارتبط 
، أمااا التشااغيل الكاماال فيتعلااق باسااتخدام الطاقااة %711قااد يصاال إلااى دون مسااتوى التشااغيل بنساابة 

، وعليه يمكن النظر لألداء عند مستوى مطلوبا على أنه ذو كفاءة من خالل %711المتاحة بنسبة 
لكاماال الماوارد الحرجاة فياه بماا أنهاا اساتخدمت طاقتهاا الكاملاة، حياث تشاير الكفااءة إلاى االساتخدام ا
  .للموارد، ومن جانب الموارد غير الحرجة فيوصف األداء بالفعال بما أنه حقق الهدف المطلوب

وفقا لفلسفة نظام اإلنتااج األمثال، يصانف الوقات إلاى وقات التشاغيل الاذي : استخدام الوقت 2 – 1
رجاااات تاااتم فياااه عملياااة اإلنتااااج فاااي المرحلاااة المحاااددة، وقااات التهيئاااة الاااذي يحضااار فياااه ترحيااال المخ

للمرحلة الالحقة واستقبال المدخالت من المرحلة السابقة، ووقت عاطل يتعلق بمادة انتظاار اساتقبال 
 .لموارد غير الحرجةفي امخرجات المرحلة السابقة 

ويعد وقت التهيئة في نظام اإلنتااج األمثال ذا أهمياة كبيارة إذا تعلاق باالموارد الحرجاة، ذلاك  
بمثابااة تااوفير فااي الاازمن الكلااي إلنتاااج المنتجااات النهائيااة، أمااا  ألن تااوفير ساااعة ماان وقاات تهيئتهااا

التاوفير فاي الوقات المتعلاق بتهيئااة الماوارد غيار الحرجاة فيعتبار غياار ذا قيماة بماا أناه سيضااف إلااى 
 الوقت العاطل دون أن يؤثر في الزمن الكلي للمنتجات النهائية

 :القواعد التاليةبيا اإلنتاج األمثل ارتبط استخدام الوقت في الموارد حسب نظام تكنولوجوقد 

ضااياع ساااعة ماان وقاات المااوارد الحرجااة يمثاال ضااياع ساااعة ماان وقاات النظااام    :الثالثددةالقاعدددة 
حسب هذه القاعدة تصبح المؤسسة ملزمة بتركيز اهتمامها على درجة اساتخدامها للماوارد   الكلي



 

 
 

888 

 الثاني الفصل المفاهيم األساسية اإلمداد  إدارة 

ا، وتعطياال تشااغيل النظااام الكلااي الحرجااة، ألن أي توقااف فيهااا ساايؤدي إلااى تخفاايض مسااتوى تشااغيله
 .لإلنتاج، بما يؤدي إلى تراجع المنتجات المباعة

بمااا أن  تااوفير ساااعة ماان وقاات المااوارد غياار الحرجااة يعااد جهاادا بااال عائااد   :القاعدددة الرابعددة
عادة اإلنتاج، فإن التوفير في سااعات  الموارد غير الحرجة ترتبط بوقت عاطل يفصل بين التهيئة وا 

ر عناه تكاااليف إضااافية تتعلاق بتااراكم المخازون تحاات الصاانع أو المخازون ماان المنتجااات عملهاا ينجاا
 التامة، وهذا بسبب عجز الموارد الحرجة عن االستيعاب الكلي لمخرجات الموارد غير الحرجة

التقليديااة أن االختناقااات تحاادد مخرجااات النظااام بصااورة  اإلنتاااجتعتباار نظاام : أثددر االختندداق 1 – 1
فيارى أنهاا تقياد  األمثال اإلنتاجأثير ضعيف على مستوى المخزون، أما نظام تكنولوجيا مؤقتة، لها ت

 :المخرجات والمخزون على حد سوا حيث تنص القاعدة على

 تتحكم االختناقات في تحديد حجم المنتجات المباعة والمخزون في النظام  :القاعدة الخامسة
انتظااار حجاام كبياار ماان المخرجااات أمااام المااوارد والساابب فااي ذلااك، أن الحالااة العمليااة تساافر عاان  

دون انتظااااار،  –مااااا لاااام تكاااان حرجااااة  –الحرجااااة، فااااي حااااين تنفااااذ العمليااااات التااااي تساااابقها أو تليهااااا 
أصابح مان  والستحالة معالجة المخزون تحت الصنع بأسارع مان ماا تسامح باه طاقاة الماوارد الحرجاة

رجاة إال وقات الحاجاة الفعلياة لهاا، وبنااءا الضروري التخلي عان األجازاء المرتبطاة باالموارد غيار الح
على ذلك يجب أن يكاون حجام مخرجاات الماوارد الحرجاة كبيارا ماا أمكان لتقليال عادد مارات التهيئاة، 
أما مخرجاات الماوارد غيار الحرجاة  فيجاب أن تاالءم مخرجاات الماوارد الحرجاة بماا يخفاض مساتوى 

 .المخزون المتراكم أمامها

لنظااام تكنولوجيااا اإلنتاااج األمثاال يوجااد نوعااان ماان الاادفعات، دفعااة  وفقااا : الدفعددة تصددنيف 0 – 1
اإلنتاج ودفعة االنتقال، حيث تمثل دفعة اإلنتااج إلاى حجام الدفعاة مان وجهاة نظار الماوارد غالباا ماا 
يكون حجمها متغيرا بين المراحال المختلفاة للعملياة اإلنتاجياة، أماا دفعاة االنتقاال فتمثال حجام الدفعاة 

 .ألجزاء المنتجة، عادة ما تكون ثابتة بحجم يقل عن دفعة اإلنتاجمن وجهة نظر ا

وما يميز فلسفة تكنولوجيا اإلنتاج األمثل، الساماأ بتجزئاة دفعاة اإلنتااج إلاى دفعاات صاغيرة  
يسمح بانتقالها بين المراحل قبل االنتهاء من معالجة دفعة اإلنتاج، وهو اإلجاراء الاذي مان شاأنه أن 

 :في وقت مبكر، ويعتمد في ذلك على القواعد التاليةالمراحل  يسمح ببدء
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 ج ال تساااوي دفعااة اإلنتااا -يجااب فااي أغلااب األحيااان –دفعااة االنتقااال قااد  : القاعدددة السادسددة
خاااط  *اساااتخدم هناااري فاااورد 7011بالجدياااد، ففاااي سااانة لااايس  يعتبااار أسااالوب دفعاااة اإلنتااااج المتغيااارة

بحجام متغيار ودفعاة انتقال بحجام وحادة واحادة،  تااجاإلنالتجميع والتكامل العمودي، أين اعتماد علاى 
 . أيام 117يوما، وهذا بعدما كانت  71حيث حقق تخفيض فترة التخزين إلى 

فاااي نظاااام تخطااايط   يجاااب أن تكاااون متغيااارة وليسااات ثابتاااة اإلنتااااجدفعاااة  : القاعددددة السدددابعة
زمنيااة معينااة، حيااث ال  االحتياجااات الماديااة يعتمااد علااى دفعااة ثابتااة ومحااددة مساابقا، وتتعلااق بفتاارة

، إال أن لإلنتاااجنلمااس أيااة عالقااة بااين حجاام الدفعااة والحجاام األمثاال الااذي يحقااق االنسااياب المتااوازن 
األمثل كان خالف ذلك، حيث اعتمد على دفعة متغيرة تأخذ بعاين االعتباار  اإلنتاجنظام تكنولوجيا 

، ويركاز اإلنتاجياةبر مختلف العمليات الموازنة بين تكلفة المخزون، وتكلفة التهيئة وتدفق األجزاء ع
هاااذا النظاااام علاااى تعظااايم حجااام الااادفعات المتعلقاااة باااالموارد الحرجاااة لضااامان االساااتمرار فاااي عملياااة 

، وتدنية الحجم عند الموارد غير الحرجة بما يلبي متطلبات العمليات فقط مان أجال تخفايض اإلنتاج
 . الحرجةتكلفة المخزون قيد التشغيل على مستوى محطات الموارد 

لتحديد أسبقيات تنفيذ العمليات، تعتمد الانظم التقليدياة للجدولاة علاى : توازن عملية اإلنتاج 0 – 1
مدد ثابتة ومحددة سلفا، حيث تنفذ األعماال أوال باأول حساب طاول فتارة االنتظاار المتعلقاة بهاا، كماا 

مليااة المقارنااة بااين حجاام تعتباار عاادم محدوديااة الطاقااة المتاحااة ماان المااوارد، وكمرحلااة الحقااة، تااتم ع
 .1الرئيسي مع الطاقة المتاحة خالل الفترة الزمنية المحددة للخطة اإلنتاجحسب جدول  اإلنتاج

مناااتج نصاااف مصااانع أ عبااار  إنتااااج: لمناااتج تاااام تمااار كماااا يلاااي إنتااااجا اعتبرناااا أن عملياااة ذإ
م ك بتجميااع المنااتج التااا إنتاااج، 7و7منااتج نصااف مصاانع ب عباار الورشااتين  إنتاااج، 1و7الورشااتين 

فااي  ساااعة 70و  7ساااعة فااي الورشااة 71المنااتج أ  إنتاااج، يتطلااب 0المنتجااين أ و ب  فااي الورشااة 
، إذا اختااارت 7ساااعات فااي الورشااة 1و 7ساااعة فااي الورشااة 78، أمااا المنااتج ب فيتطلااب 1الورشااة
المناتج ب  اجإنتافاي  البادءيمكان  فإناه ال 7باالمنتج أ فاي الورشاة  اإلنتاجياةبدأ العملياة  اإلنتاجإدارة 

 71ساعة، وفي هذه الحالاة يمكان تحويال المنتجاين أ و ب إلاى ورشاة التجمياع إال بعاد  71إال بعد 

                                                           
*

 أبريل 2وتوفي في  نفيلد تاون شيبجريفي  ميشيغانفي واين كاونتي في والية  2322 يوليو 20 يومولد  هنري فورد 

أكبر إنجازات فورد  إحدى Ford Motor Companyلصناعة السيارات  شركة فوردهو مؤسس  و.ديربورنفي  2262

في العشرينيات من القرن العشرين وتتمثل هذه ( Assembly Line: باإلنجليزية)هي إنشاء طريقة التصنيع بالتجميع 

خطوة خطوة، بحيث أن العامل الواحد يبقى في مكانه  السيارةهيكل  تجميعالهدف منها  الطريقة بعمل مسارات للتصنيع

بهذه الطريقة أصبح العمل أسرع وخصوصا عندما يطلب من العمال صنع الشيء . ويقوم بعمل شيء واحد طوال الوقت

تحولت طريقة التصنيع .ون بواحدة جديدةمن األلف إلى الياء وبعد االنتهاء منها يبدأ( السيارة في حالة فورد)المراد تصنيعه 

 بالتجميع إلى حركة صناعية عامة ألن استخدامها انتقل إلى معظم الصناعات 
 .222، ص مرجع سابقبسمان فيصل محجوب، وآخرون،  1
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إال بعاد المناتج أ  إنتااجفاي  الشاروعتساتطيع  المنتج ب، فإنهاا ال بإنتاجساعة، أما إذا اختارت البدء 
ساااعة،  00بعااد  ساااعة، فااي هااذه الحالااة تحااول األجاازاء نصااف المصاانعة إلااى ورشااة التجميااع  78

ومن خالل المقارنة البسيطة يتبين اختالف واضح في المدة الالزمة لوصول األجزاء قسام التجمياع، 
وهااو دلياال علاااى قصااور الااانظم التقليديااة لتجاهلهاااا الطاقااة المحااددة للماااوارد، وهااي التاااي تؤخااذ بعاااين 

 :االعتبار في ظل تكنولوجيا اإلنتاج األمثل من خالل القواعد التالية

  الطاقااة واألساابقية تؤخااذان معااا بعااين االعتبااار ولاايس علااى ساابيل التعاقااب : اعدددة الثامنددةالق
بدرجااة أولاااى، ومساااتوى  اإلنتاجياااةاألمثاال علاااى تااوازن تااادفق العمليااة  اإلنتااااجيركااز نظاااام تكنولوجيااا 

اساتخدام الماوارد كدرجااة ثانياة، حياث ال يمكاان تحقياق مؤسساة متوازنااة بشاكل تاام تلبااي الطلاب علااى 
تااتم علااى أساااس أوقااات معياريااة لمختلااف  اإلنتاااجتجاتهااا رغاام سااعيها الجاااد فااي ذلااك، ألن جدولااة من

العمليااات واألنشااطة ال يمكاان تحقيقهااا بشااكل دقيااق عنااد األداء الفعلااي ألنااه ياارتبط بتااأثيرات جانبيااة 
راحاال عنااد انتقالهااا عباار م يتعااذر تالفيهااا، وبتطبيااق خاصااية االعتماديااة يتااراكم أثاار تلااك االنحرافااات

  .، وهو ما يحول دون تحقيق التوازن التاماإلنتاجعملية 

فاي واقاع المؤسساات، تشاكل   المطلوب تحقياق تاوازن التادفق ولايس الطاقاة : القاعدة التاسعة
المااوارد الحرجااة النساابة األقاال ماان المااوارد، حيااث تتجمااع االختناقااات فااي موقااع واحااد، أو عاادد قلياال 

تحدد الطاقة الكلياة للنظاام، وعلاى هاذا األسااس، وبغياة تدنياة مساتوى  منها، وبما أن الموارد الحرجة
المخاازون تحاات الصاانع وأوقااات االنتظااار أمااام المااوارد الحرجااة كااان ماان الضااروري تشااغيل المااوارد 

 .األخرى بما يضمن استمرارية عملية اإلنتاج، وليس من الضروري تحقيق استخدامها التام

 اإلنتااجنظاام تكنولوجياا فلسافة  لقاد تميازت: نولوجيدا اإلنتداج األمثدلاإلسهامات الواقعيدة نظدام تك - 2
التاي تعلقات بتطبياق نظام تخطايط االحتياجاات مان المساتلزمات، نقاائص الالعديد من  األمثل بقضائها على

، مساتندا تطبيقاه فاي عادة مجااالت والوقت المحدد، حيث يمتاد زمنياا علاى المادى طويال األجال، كماا يمكان
باين محدودياة  ه ياز يمت مكان مان غير الحرجة  ، وأخرىموارد حرجةبدأ تصنيف الموارد إلى في ذلك على م

االختناقااات، وماان ثاام كااان هدفااه فااي هااذا الصاادد االسااتغالل ذات  مناااطق الفااي  الكليااة ومحاادوديتهاالطاقااة 
ة عنااد األمثاال للمااوارد ماان خااالل تعظاايم الطاقااة المسااتخدمة ماان المااوارد الحرجااة، وتكييااف اسااتغالل الطاقاا

الماوارد غيار الحرجاة بماا يضاامن اساتمرارية العملياة اإلنتاجياة فاي مختلااف مراحلهاا، والحارص علاى تقلاايص 
،نجااد أن نظااام تكنولوجيااا ذلك مسااتوى اإلنتاااج تحاات الصاانع فااي مراحاال مناااطق االختناااق، باإلضااافة إلااى

 المحااددة الجااودةسااتويات مو المطلوبااة الكميااات التسااليم بآلجااال القصااوى  هميااة األ اإلنتاااج األمثاال يعطااي 
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من خالل مؤشاراته التي تتالءم مع الهدف الذي يرجى تحقيقه، كما يعتمد في قياسه لألداء التكاليف قيمة و 
 . المالية والتشغيلية

قااد لااوحظ أن الطاارق التقليديااة المعتماادة فااي إدارة المشااروعات تاارتبط باخفاقااات فااي مجاااالت عاادة،  و     
منهااا عنااد تجساايدها تتجاااوز % 8818المشااروعات يااتم إلغاؤهااا، كمااا أن ماان % 8818حيااث أن مااا نساابته 

من قيمة الميزانية األولية المخصصة لها، أما عن تلك المؤسسات التي طبقت نظام % 818تكلفتها بنسبة 
 :مؤسسة منها تمكنت من تحقيق النتائج التالية 18تكنولوجيا اإلنتاج األمثل فقد أظهرت الدراسة لا 

 %80 نسبةبوقت الدورة تخفيض في  -

 %88 نسبةبتخفيض آجال اإلنتاج  -

 %88 نسبةبتحسين احترام اآلجال  -

 %88 نسبةبتخفيض في منتجات قيد التنفيذ  -

 %.88نسبة بزيادة حجم المبيعات  -
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 :خالصة الفصل

أضحى المحيط التنافسي للمؤسسات الصناعية في ظل المتغيرات المتعددة و المتجددة، 
فرض على اإلدارة البحث عن التميز في مجاالت تختلف عن تلك التقليدية التي أصبحت من ي

حيث كان مجال التركيز عن ، وفي متناول جل المؤسسات النشطة بنفس القطاعات، المألوف
إذ عملت المؤسسات على تخفيض تكاليف ، التكلفة المرتبطة باإلنتاج الوسيلة األساسية للتميز

مستوى األدنى من خالل تدنية تكاليف مدخالت العملية اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج إلى اإلنتاج إلى ال
بما يضمن تخفيض نصيب الوحدات المنتجة من أعباء البنية المرتبطة بوجود ، أقصى ما يمكن

 .وهي المرحلة التي تميزت بحجم اإلنتاج الكبير، المؤسسة

أصبح العميل يمثل حجر الزاوية ، زو في مرحلة الحقة من مراحل تطور مجاالت التركي
في إدارة أنشطة المؤسسات، لما له من دور ناتج عن تحول الفكر االقتصادي لجوانب الطلب 

وسلوك المستهلك كدعائم موجهة لألداء ، أين اعتمدت دراسات وأبحاث السوق، بالدراسة والتحليل
ه إلى جوانب آخري منها بغية العمل كما أدت إتاحة التحكم في التكلفة إلى التوج، الكلي للمؤسسات
فلوحظ االرتفاع الملموس في مجال تكاليف اإلمداد المرتبط بجميع األنشطة ، على تخفيضها

 .والعمليات التي تمتد من توريد المادة األولية إلى غاية توصيل المنتج للعمل

الربحية، إذ من وتعتبر إدارة اإلمداد في البيئة المعاصرة لألعمال احد أهم مجاالت تحسين 
خالل االهتمام باأنشطتها وعملياتها تتمكن إدارة المؤسسة من تخفيض التكاليف المرتبطة بشراء 

دراة ، أو األخرى الناتجة عن عمليات المناولة والنقل، أو تلك المرتبطة بالتخزين، المواد األولية وا 
إلنتاج، أو التي تم توصيلها المنتجات المرتجعة، سواءا التي تتحرك داخل المؤسسة عبر مراحل ا

، للعميل، ومن جانب آخر، تظهر أهمية إدارة اإلمداد لما تسهم به في خلق القيمة بمختلف أشكالها
فالتركيز على االهتمام بالعميل وخدمته يساهم في خلق المنفعة الشكلية بناءا على دراسة طلباته و 

وجه المنفعة المكانية تسهم في خلفها  واستهداف األسواق الجديدة القتحامها وجه من، رغباته
 .إما أهمية التخزين فتظهر بشكل جلي المنفعة الزمانية، سياسات النقل والتوزيع

لذ بات من الضروري ، وينظر ألنشطة اإلمداد كمزيج متداخل يعكس تكامل األداء لعناصره
تحقيق مستوى األداء  االهتمام بها كسلسلة مترابطة من األنشطة تسعى إدارة المؤسسة من خاللها

وهذا في ، لذا فهي ملزمة باالستعانة بأدوات تساهم في تحقيق ضمان كفاءة وفعالية األداء، األمثل
إطار، تجد إدارة المؤسسة نفسها ملزمة بتبني فلسفة إدارية تستوجب تحقيق مبادئ ومتطلبات إدارة 

داء الكلي للمؤسسة يمكن فمن جوانب النظم المساعدة في رفع مستويات األ، سلسلة اإلمداد
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 الثاني الفصل المفاهيم األساسية اإلمداد  إدارة 

بما أنها تقع في قلب سلسلة اإلمداد ، االعتماد على نظم الحديثة إلدارة اإلنتاج واالحتياجات المادية
وذلك لتحقيق هدف التميز في ، لتمتد جوانب اهتمامها من مدخالت العملية اإلنتاجية إلى مخرجاتها

، المدخل الفلسفي إلدارة الجودة الشاملةهذا األخير اعتبر في إطار سابق جوهر ، خدمة العميل
 .وعليه يمكن اعتماد مدخل إدارة سلسلة اإلمداد في تحقيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة

ولتحقياااق األهاااداف المنتظااارة مااان طااارف إدارة المؤسساااة االقتصاااادية فاااي إطاااار التااادرج فاااي  
إلمداد، نجدها أمام فرصاة لتكاريس مستويات تبني إدارة الجودة الشاملة باالعتماد على مدخل إدارة ا

الممارسة العلمية لإلدارة، والتي شملت في أحد أهم أوجهها االعتماد على األساليب الكمية، وهو ماا 
 .سنتناوله في الفصل الالحق
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 :تمهيد
كتوجه معاصر قائم على أساا   لإلدارة المدرسة الكمية ظهوريعتبر المنهج الكمي نتاج  

اساااات دام النماااااضج الرياوااااية للوصااااول ثلااااى ال يااااارا  المسلااااى التااااي ت  اااا  أ اااادا  الم سسااااة 
بم تل  جوانبها ومستوياتها، كما يعتبار الماد ل الكماي أسالو  لاي  ال المعااكل يعتماد علاى 

، لهااو ينظاار ثلااى ...معرليااة كالرياواايا ، اء صااات، ا،قتصاااد، الم اساابة  تاادا ل عاادة لاارو 
كونهاااا  عملياااة منع ياااة معبااار عنهاااا بعاااكل كماااي وعيقاااا  رياواااية تتوااام  مت يااارا   اءدارة

 .1مدرجة لي نموضج مبني على أسا  األ دا  المراد ال صول عليهاالمعكلة 
د ل الكمااي ،ت اااض ال اارار بصاا ة ولااي  ااضا اءعااار، تتعاادد النساا  المعتماادة لااي ظاال الماا 

ضا أساااا ع علااااى ثدارة اءمااااداد بعااااكل  اااااع بمااااا تمتااااا  بااااه كعاااامولها معظاااام أجاااا ات  عامااااة، واأ
 .الم سسة الصناعية، وتعدد وتناقض أ دالها اءجرائية

ونظارا لصاعوبة تجسايد مباادا ثدارة الجاودة العااملة بعاكل كلاي علاى مساتو  الم سسااا   
باااارا ، ات اااضنا مااا  ثدارة اءماااداد كماااد ل لتعبيااا  مباااادا ثدارة الصاااناعية الج ائرياااة لعااادة اعت

الجودة العاملة بعكل مر لي، وما ي وم ضلك المد ل الكمي لاي اءدارة لماا لاه ما  تاكسير كبيار 
 . على م تل  جوان  األدات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .00، ص 4002المجدالوي، عمان،  اإلدارة المعاصرة األصول والتطبيقات،سنان المسوي،   
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 ماهية األساليب الكمية: األول المبحث
و تتناااو  لاااي صاااعوبة اءدارياااة ال ااارارا  ات ااااض  الكمياااة المسااااعدة علاااىساااالي  األتتعااادد  

لاااضا  .بالنسااابة للجهاااد والكل اااة و الوقااا  والدقاااة لاااي ت اااديم النتاااائج ، وكاااضاامها أو ساااهولتهاسااات د
أسااالي  وصاا ية ت ليديااة، وأ اار  كميااة ضا  عاااب   بااي ات اااض ال اارارا  اءداريااة تتااراوأ أسااالي  

ت ما   ياا النمااضج لاي  اد ضاتهاا، أو علمي قابلة للتعور ومواكبة الت يرا  عالية التع ياد ساوا
 .أدوا  المعالجة المعتمدة للبيانا 

 أساا  ي اوم علاى مي  الضي يعتبر أبسع األساالي  كسلو  ال د  و ال كم الع صي أو التل
و  برتاه السااب ة و  و تاكسر  بمجرياا  المعاكلة و أ اداسها، و كمه الع صي نظرة مت ض ال رار

ث، أ   ناااك عواماال التااي تت اعاال ماا  م  يتااه ، . المتااولرة لديااه ل ياتااه الس اليااة والمعلومااا  
ت ال غير معرولة بعكل عام مما يجعل  ضا األسلو  أمار صاع  ت دياد  ألناه ي ت اد ل ساا  

 ث، أ   ااضا األساالو  يعتمااد لااي  الااة ا ااتي  عبيعااة المعاااكل والمواقاا ، .العلمااي الصاا ي 
وال  الن سااية و العواعاا  البعاارية ساام تتاادرج تلااك و اصااة المعاااكل اءنسااانية التااي تاارتبع بالااد

 الوسائل لي الصعوبة و التع يد  ي  است دام األسالي  ال ديسة لي ات اض ال رار التي سو  
بماا أنهاا ترتكا  علاى المانهج  ت لل بكسير م  الت ديرا  ال اعئة و ا تما،  الوقاو  لاي ال عاك

 .العلمي
 :نشأة األساليب الكمية: المطلب األول

 
 جااام  لت ايااادظهااار  ال اجاااة مل اااة ،سااات دام أساااالي  الت ليااال الكماااي لاااي اءدارة نتيجاااة 

درجااة عاليااة ماا  ب تتمياا اءداريااة  المعاااكل يااا أصااب    ،المعااروعا  والم سسااا  ال ديسااة
، وصااار  األسااالي  الت ليديااة التااي تعتمااد علااى ال باارة الضاتيااة لمت ااض وتعاادد مت يراتهااا التع يااد

غيار و  السايئة ال ارارا أ ر  لا  نتائج  جهة، وم  م  جهة وال عك غير لعالةال رار والتجربة 
 .يمك  تعويوها ، سائر  عنهاا قد يترت  م درة ت ديرا ص ي ال

لإلعاااارة ثلاااى الت ليااال الكماااي لاااي اءدارة مسااال ب اااوا  عااادة مصاااعل ا   سااات دمقاااد او 
تعبياا  العري ااة العلميااة   ر لااي جااو العمليااا  وعلاام ال اارار واألسااالي  الكميااة وغير ااا، وتتناااول 

با،سااتعانة بااالعر  الكميااة لمعالجااة معاااكل ات اااض ال اارارا  لااي مجااال اءدارة، وتساات دم تعبياار 
 .ب وا العمليا  كمراد  لتعبير الت ليل الكمي لي اءدارة
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ويي ظ أ  لكرة تعبي  العري اة العلمياة ل ال المعاكي  اءدارياة الم تل اة يرجا  تاري هاا ثلاى 
التاي اعتماد  علاى جهاد كسيار  Scientific management movementءدارة العلمياة  ركاة ا

كرساااوا جهاااد م ل ااال المعااااكل الناتجاااة عااا  نماااو  أيااا  ، مااا  العلماااات لاااي أوائااال ال ااار  ال اااالي
وضلااك لااي الو،يااا  المت اادة، وكااا   ، ون ااع العمالااة ماا  نا يااة أ اار  ،الصااناعة ماا  نا يااة
الضي كا  له ال ول لي ماييد ال ركاة العلمياة   Fredrick W. Taylorأبر  م لرديك تيلور 

رك  على وارورة   scientific management 11111لإلدارة، ل ي كتابه  اءدارة العلمية 
جماااا   -: ث اااايل اءدارة العلميااااة المبنيااااة علااااى أساااالو  الت لياااال العلمااااي الااااضي يرتكاااا  علااااى

و ااضا كبااديل  ،ت سااير الظااوا ر – ااائ  ت لياال وتبوياا  المعلومااا  وال  –المعلومااا  وال  ااائ  
عااا  األسااالو  الت لياااادي المبناااي علاااى ال كاااام الع صاااي وات ااااض ال اااارار علاااى أساااا  التجربااااة 

سااع   ركااة ث اايل األسااالي  العمليااة م اال التجربااة وال عااك وال باارة الضاتيااة لااي تو و وال عااك، 
ي واسات دام العار  ات اض ال رارا  اءدارية ، وقاد ساا م   اض  ال ركاة لاي تعاور ال كار اءدار 

لكسيار ما   أساسااوكانا  . أدات عناصار اءنتااج بالم سساا  الصاناعيةالكمية لي  يادة ك اتة 
ومعااد،  األدات  الم ااا يم والمبااادا التااي تساات دم  تااى ا   لااي مجااال قيااا  الوقاا  وال ركااة

 . 2وغير ا

باااا أنهاااا ،  تاااى ال ااار  العالمياااة السانياااةلااام تكااا  لب اااوا العملياااا  ع صاااية مميااا ة  و  
 ،م اااو،  لردياة غياار مترابعاة لااي ثعاار مااا نساميه ا   ب ااوا العمليااا  اقتصار  لااي عاكل

لدراسااة بعااض معااكي  ا،تصااا،   1111عااام  A.K. Erlang  لعاال أبر  ااا م اولااة اياارلنج
باست دام األساالي  الرياواية واء صاائية، وقاد ساا م   اض  الدراساة لاي ووا  أسا  نظرياة 

 Thomasليماااا بعاااد و نااااك أيواااا م اولاااة توماااا  أديساااو   Queuing Theoryالصااا و  

Edison   اايل ال اار  العالميااة األولااى لدراسااة كي يااة  مايااة الساا   التجاريااة ماا  ال واصااا 
لتعبياا  بعااض النماااضج الرياوااية لااي واابع    F.W. Harris  يالمعاديااة ، وم اولااة  ااار 

الرياوااااية واء صااااائية لااااي الم اااا و ، وكاناااا   ناااااك أيوااااا م اااااو،  ،ساااات دام األسااااالي  
 .3مجا،  الهندسة الصناعية والتسوي  وغير ا

                                                           
1
 .3، ص 4064، 4مطبعة الثقة، سطيف، الجزء  بحوث العمليات مدخل التخاذ القرارات،بوقرة رابح،   
2
 .34، ص 4063عية، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة الجام نظرية القرار مدخل إداري كمي،حسين بلعجوز،  

3
 Robert Faure, Bernard Lemaire , C. Picouleau, Précis de recherche opérationnelle,  7 éme édition Dunod, 

Paris 2014 , P X II. 
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 أنعااك ال اار  العالميااة السانيااة  ينمااا  أسناااتوكاناا  البدايااة ال  ي يااة لب ااوا العمليااا  
وا  الجويااااة البريعانيااااة عااااام  ااااال يااااادة بلجنااااة أعلاااا  عليهااااا اساااام لجنااااة ب ااااوا العمليااااا   لأو 

وبااا سي  مت صصااي  لااي مجااا،  م تل ااة لدراسااة  ماا  علمااات وتتكااو   ااض  اللجنااة، 11911
كي يااة ت سااي  نظاام الااارادار، وتكوناا  لجااا  ب ااوا عملياااا  أ اار  لدراسااة ا،ساات دام األكسااار 

بعاااا الجنااارال  11912و قاااي أكتاااوبر  ك ااااتة للماااوارد ال ربياااة المتا اااة مااا  المعااادا  والرجاااال،
spaatz   ادة العموميي  لل اوا  الجوياة يوصاي ال ائد العام لل وا  الجوية السامنة برسالة ثلى ال

ليهااا بوجااو  واام مجموعااا  ماا  العلمااات لت لياال العمليااا  لااي و ااداتهم ، وماا   اايل ضلااك 
عااكل أول لرياا  لهااضا ال اارض لااي بريعانيااا ساام تبعهااا الساايأ الب ااري األمريكااي لعااكل باادور  

 ل ما  ، األساعول العاعار برئاساة كامعمال المعادا  الب رياةلاري ي  لاي معاروعي  وا مي  
M.philip وJ.ELLISA ونظاارا للنجاااأ الااضي ت  اا  واصاال ال ااادة العسااكريو  ا تمااامهم بهااضا ،

العلم م   يل وكالة ب وا العمليا  والتي ت ول  ليماا بعاد ثلاى م سساة ب اوا العملياا  ، 
 ااضا مااا عااج  علااى اساات دام  ااضا العلاام لااي العديااد ماا  الاادول األ اار  وعلااى رأسااها كناادا التااي 

  . 3مهمته ثنتاج المعدا  العسكرية م   يل ا،ست دام األمسل للموارد المتولرة عكل  لري ا

وقااد اسباا  تعبياا  ب ااوا العمليااا  نجا ااا كبياارا لااي مجااال تعااوير العمليااا  العسااكرية   
وكا  لضلك اسر لي ا تماام الو،ياا  المت ادة بتكاوي  لجاا  معاابهة، ل اد قاما  . و يادة ك اتتها

بتاادري   MITومعهااد ماساعوساايتت للتكنولوجيااا  Princeton Universityجامعااة باار  سااتو  
عدد كبير م  البا سي  لي  ضا المجال وأسهم   ض  اللجا  لي معالجاة الكسيار ما  معاكي  

 .ال ر 

ساااكري وقاااد تباااي  بعاااد ال ااار  أ  كسيااارا مااا  األساااالي  التاااي اسااات دم  لاااي المجاااال الع
ة معااكي  مااا بعااد ال اار  وتعااويض الاان ع وضلااك لمعالجاا اءدارة،يمكاا  أ  تعباا  لااي مجااال 

لاااي اءنتااااج بساااب  ت ويااال جااا ت مااا  العاقاااة اءنتاجياااة التاااي وجهااا  ثسناااات ال ااار  ثلاااى  دماااة 
وقااد سااا م العلمااات والبااا سو  الااضي  اجتااضبتهم . المجااال العسااكري وتاادمير كسياار ماا  المصااان 

لااي لجااا  ب ااوا  مراكاا  الب ااوا والم سسااا  ال كوميااة والجامعااا  ماا  الااضي  كااانوا يعملااو 
العمليااا  العسااكرية لااي تعااوير  ااض  األسااالي  لمعالجااة المعااكي  اءداريااة، وساااعد اساات دام 

                                                           
1
 .62، ص 4001دار المناهج، عمان،  بحوث العمليات، شفيق العتوم، 

2
   Histoire de la Recherche Opérationnelle, http://www.phpsimplex.com/fr/histoire.htm, (16/11/2012). 

3
 .36، ص 4004  ،، ليبيادار الكتب الوطنية بنغازي بحوث العمليات ،سليمان محمد مرجان،  
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، ل ااااي بريعانيااااا قااااام لرياااا  ماااا  وانتعااااار اال اساااابا  اءليااااة وتعور ااااا علااااى تسااااهيل تعبي هااااا 
المهتمي  بتكوي  نادي ب وا العملياا  والاضي اصاعل  علاى تساميته ليماا بعاد بجمعياة ب اوا 

ليااا  للمملكااة المت اادة والتااي أعاارل  علااى ثصاادار مجلااة علميااة رباا  ساانوية ، ابتاادات ماا  العم
والتااي تعتباار األولااى ماا  نوعهااا، بينمااا لااي الو،يااا  المت اادة األمريكيااة تاام تكااوي   1111ساانة 

، وقد أصدر  بادور ا 1111جمعية ب وا العمليا  األمريكية ومعهد اءدارة العلمية لي سنة 
 . 11111يا  سنة مجلة ب وا العمل

وم  أ م أسالي  ب وا العمليا  التي ظهار  لاي أوائال ال مساينيا  أسالو  البرمجاة   
لااي  اااضا  ،1199 سااانة Dantzigبسااب  جهاااود دانتاا ج    Linear Programmingال عيااة 
مااااا  المعااااااكل لاااااي المجاااااال اءداري  العديااااادالبرمجاااااة ال عياااااة لمعالجاااااة  اسااااات دم المجاااااال 

المسلاى ما  المنتجاا  وكي ياة تو يا   التعاكيلةالمسلاى ما  الماواد ال اام  التركيباةوالصناعي مسل 
 .المنتجا  م  المصان  ثلى األسوا  وغير ا

   Project Evaluation and Reviewت ااويم ومراجعاة البارامج  أسالو وبادأ اسات دام 

مناض      Critical Path Method (CPM)    Technique (PERT)المساار ال ارج وطريقة  
األساالوبا   أظهاارا  ياااال مسااينيا  لااي ت عاايع المعااروعا  الكبياارة ومتابعااة تن يااض ا   اارأوا

وكاااا  ابااار  تعبيااا  ألسااالو  ت اااويم ومراجعاااة . لعاليااة كبيااارة لاااي ت  ااايض  مااا  وتكل اااة تن يااض ا
لااي الب ريااة    Polaris Programالباارامج لااي البرنااامج المعاارو  باساام برنااامج بااو، رياا  

الصاواري  بواساعة غواصاا  مت ركاة ويتكاو   اضا البرناامج ما  عادد األمريكية وضلك ءعي  
كبياار جاادا  ماا  األنعااعة المرتبعااة التااي ن ااض بعوااها لااي أكساار ماا  ساانة وتاام ثنجااا   قباال الوقاا  

 . الم دد بسنتي  م  ت  يض كبير لي التكل ة ب ول تعبي   ضا األسلو 

تجااااا  ن ااااو اساااات دام ويي ااااظ أ  كباااار  جاااام المعااااروعا  و يااااادة المنالسااااة بينهااااا وا،
األسالي  الت نية ال ديسة، والوق  ال صير الضي يج  أ  يتم ليه ات اض بعض ال ارارا  المهماة 

تعبيا  انتعاار وظهور ال اسبا  ا لية ضا  الك اتة العالية، كل  ض  العوامل أد  ثلى سارعة 
ض  األسااالي  تاام تعااوير  اا ، ياااأسااالي  ب ااوا العمليااا  ،ت اااض ال اارارا  لااي المجااال اءداري

 تااى تناساا  المعاااكل التااي تساات دم لمعالجتهااا، لعلااى ساابيل المسااال عااور  أسااالي  لمعالجااة 

                                                           
1
 .34ص  مرجع سابق،سليمان مرجان،  
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وات اااض ال اارارا  لااي ال ااا،  غياار الم كاادة وات اااض  ألم اا و معاااكل عااوابير ا،نتظااار وواابع 
 .ال رارا  لي الموق  التنالسية وغير ا

للعمااال لاااي مجاااال ب اااوا  وقاااد قامااا  كسيااار مااا  المنعااال  بلعاااداد بعاااض العااااملي  بهاااا
العملياااا ، وا تمااا  الجامعاااا  ومراكااا  الب اااا العلماااي بلد اااال أساااالي  ب اااوا العملياااا  لاااي 

لااااي ب ااااوا  وظهاااار  باااارامج لماااان  الاااادرجا  العلميااااة الجامعيااااة . ععهااااا الدراسااااية والب سيااااة
، وتكسااا  عااادد كبيااار مااا  الجمعياااا  العلمياااة التاااي تع اااد النااادوا  لمناقعاااة األب ااااا العملياااا 

 operational researchدة لي  ضا المجال مسل جمعية ب اوا العملياا  لاي انجلتارا الجدي
society  وجمعياة ب اوا العملياا  األمريكياةthe operationl research society of 

America (ORSA) وأنعائ  معا اد مت صصاة  .وجمعياة ب اوا العملياا  المصارية وغير اا
 The American institute of Decisionوم اءدارة علال األمريكي معهداللي  ضا المجال مسل 

Sciences (AIDS)،  كماا صادر  مجاي  دورياة مت صصاة لنعار األب ااا الجديادة لاي  اضا
 The operational Research Quarterlyالمجاال منهاا مجلاة ب اوا العملياا  ربا  السانوية 

 operationsلياااا جلاااة ب اااوا العممالتاااي تصااادر ا جمعياااة ب اااوا العملياااا  لاااي انجلتااارا، و 

Research    التاااي تصااادر ا جمعياااة ب اااوا العملياااا  األمريكياااة، ومجلاااةInterfaces  التاااي
تصاادر ا جمعيااة ب ااوا العمليااا  األمريكيااة با،عااتراك ماا  معهااد علااوم اءدارة، وكااضلك مجلااة 

 التي يصدر ا المعهد األمريكي لعلوم ال رار  Decision Sciencesعلوم ال رار 

ا العملياا  نعاك  وتعاور  نتيجاة لل اجاة المل اة ثلاى  ال معاكي  ويي ظ أ  ب و 
 .معينة سوات لي المجال العسكري أو لي المجال المدني ، لهي مرتبعة بالمجال التعبي ي 

ومااا  ال صاااائع المميااا ة لب اااوا العملياااا  ثنهاااا تعتماااد علاااى مااانهج متكامااال لت ليااال 
لااى الجواناا  الم تل ااة التااي ت كاام المعااكي  ودراسااتها وضلااك بااالتعر  علااى وضلااك بااالتعر  ع

المعااااكلة المدروسااااة واأل اااادا  المااااراد ت  ي هااااا والباااادائل التااااي تاااا دي ثلااااى الوصااااول ثلااااى  ااااض  
وياااتم ات ااااض ال ااارار المناسااا  لاااي . الااا ، وضلاااك باسااات دام العااار  الكمياااة الميئماااة... األ ااادا 

 judgmentي وااوت نتااائج الت لياال الكمااي ماا  نا يااة وبنااات علااى الت اادير أو ال كاام الع صاا
لمت ااض ال اارار ماا  نا يااة أ اار ، وضلااك أل  ال كاام الع صااي لمت ااض ال اارار يك ااض لااي ا،عتبااار 

 .أيوا العوامل التي لم تتم صياغتها صياغة كمية
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وتتعلاااا  دراسااااة ب ااااوا العمليااااا  وتعبي هااااا لااااي المجااااال اءداري  ل يااااة لااااي العلااااوم 
داريااة وا،قتصااادية  وكااضلك  ل يااة لااي المرتبعااة بعبيعااة المعااكلة م اال الدراسااة مساال العلااوم اء

العاار  الكميااة التااي يمكاا  اساات دامها مساال اء صااات والرياواايا  ، ويي ااظ أ  لجااا  ب ااوا 
العملياااا  التاااي تكونااا  أسناااات ال ااار  العالمياااة السانياااة وبعاااد ا كانااا  توااام مت صصاااي  لاااي 

العلاوم  مجا،  م تل ة  س  عبيعة المعكي  التي تعالجها ، لكان  توام مت صصاي  لاي
العسكرية والتكتيك ال رباي والعلاوم اءدارياة وا،قتصاادية والهندساية ما  نا ياة ، ومت صصاي  

 .لي اء صات والرياويا  والعلوم العبيعية م  نا ية أ ر  

 تعريف وأهمية األساليب الكمية: المطلب الثاني
باعه التام بما لعل البار  لي مصعل  األسالي  الكمية ارت :تعريف األساليب الكمية -1

 معالجة  يله م  يتم رياوي أسلو يمسل األسلو  الكمي ، وب و  العمليا يسمى 
 واألدوا  البيانا  م  المتا ة الموارد بمساندة والتسوي ية اءدارية، ا،قتصادية المعاكل
 .رار لمعالجة المعاكلال  مت ضي قبل م  تست دم التي والعر 

 :ة  س  وجها  النظر الم تل ة، لم  ضلك نضكرتعدد تعري ا  األسالي  الكمي 
  حل في تساعد التي والنماذج والمعدات والصيغ مجموعة من الطرقبتعرف 

عقالني أساس على المشكالت
1. 

 يتم   يلها م  التي الرياوية والنماضج العر  م  مجموعة كما تعر  على أنها
 متباينا  أو معاد،  رياوية قةعي بواسعة عنها والتعبير المعكلة م ردا  كالة استيعا 

 .2او له معالجتها ن و ك عوة أولى
 :و ناك م  يعتبر ا ب وا العمليا  ويعرلها على أنها

  ي مجموعة م  العر  واألسالي  العلمية المساعدة ،ت اض ال رارا  التسيير العلمي 
صائية األمسلي لي اءدارة، و ي تعتمد على ال يا  الكمي بمساعدة األسالي  اء 

والرياوية، جو ر ما تتناوله  و الب ا ع  أمسلية تسيير الموارد المالية والبعرية لي 
 .3م تل  الم سسا  لي ظل ظرو  كمية م ددة

                                                           
1
 .61، ص 4001راق للنشر والتوزيع، األردن، الو مدخل لألساليب الكمية مع التطبيق باستخدام مايكروسوفت اكسل،نجم عبود نجم،  
2
 .44، ص 4001اليازوري للنشر والتوزيع، األردن،   اإلدارة،صالح عبد القادر النعيمي،  
3
 .02، ص 4066ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بحوث العمليات،محمد راتول،  
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 تهتم بات اض ال رارا  : أما جمعية ب وا العمليا  األمريكية ل د عرلتها على أنها
عروع معينة تتعل  ت صيع ول ا لأنظمة المعدا  وال و  العاملة  لتصميم ووو العلمية 

 .1الموارد الم دودة بعكل أمسل
  لير  أ  األسالي  التعري  الضي اعتمدته جمعية ب وا العمليا  البريعانية أما

است دام األسالي  العلمية ل ل المعوي  المع دة لي ثدارة أنظمة كبيرة م   الكمية  ي
ي المصان  والم سسا  ال كومية ولي ل ... ال و  العاملة، المعدا ، المواد أولية، األموال

 2ال وا  المسل ة
  كما تعتبر ب وا العمليا  نظرية ال رارا  التعبي ية واست دام العر  العلمية

 .3والرياوية لي  ل المعاكل التي تواجه المن ضي 
 باءعارم   يل التعري ا  الساب ة ني ظ أنها تجم  على اعتماد األسالي  الكمية موجه 

، كما  دد  ظرو  والنماضج الرياوية اء صائيةالضي يعتمد  م   يل األسالي  العلمي 
ال رارا  المت ضة بمساعدة األسالي  الكمية التي تسود ا م دودية الموارد التي يرجى 
است دامها است داما أمسي، وعلى  ضا األسا  يمك  لمت ض ال رار بالم سسة ا،ستعانة 

كمية التي يرا ا تستجي  ل ل المعكلة الم ددة بما أ  نعا  بم تل  األسالي  العلمية ال
 .األسالي  الكمية مجرد م  كل ت صع

تنجلي أ مية است دام األسلو  الكمي لي اءدارة لي : األهمية العملية لألساليب الكمية -2
 :4جوان  عدة يمك  أ  ن تصر أ مها ليما يلي

  لي ات اض ال رارا  الكمية باست دام وسيلة مساعدة ينظر ل سالي  الكمية على أنها
 . بمساعدة جملة م  البرمجيا  المعدة لضلك العر  العلمية ال ديسة

   يعتبر علم ب وا العمليا  م  الوسائل العلمية المساعدة لي ات اض ال رارا  بكسلو
بما أنها تميل ثلى التعبير أكسر دقة وبعيد ع  الععوائية الناتجة ع  التجربة وال عك 

 .مي الدقي  للهد  وت دد قيم المت يرا  الم دية لهالك
  تعتبر ب وا العمليا  ل  وعلم لي آ  وا د لهي تتعل  بالت صيع الك ت للموارد

المتا ة وكضلك قابليتها الجديدة لي عك  م هوم الك اتة والندرة لي نماضج رياوية 
                                                           

1
 .65، ص 4001اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، دار  بحوث العمليات،دالل صادق الجواد وحميد ناصر الفتال،   
2
 .61ص ،6111 ، 4ط ،جامعة بغداد بحوث العمليات،عبد ذياب جزاع،   
3
 .03ص  نفس المرجع،محمد راتول،   
4
 .03ص  ،4001المكتب الجامعي الحديث، مصر،   ،حاسبةدراسات في استخدام بحوث العمليات في الم ، زينات محمد محرم وخليفة أبو زيد  
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بعد األمسلية  ، كما يمك  التصر  لي قيم ال ل األمسل م   يل ت ليل ماتعبي ية
 .الضي يظهر الت يرا  التي تعرأ على األدات بموج   ساسيته لمت يرا  ال رار

 ثلى الب ا ع  ال واعد واألس  الجديدة للعمل اءداري، وضلك  يهد  األسلو  الكمي
 .بما ي    الجودة العاملة لي األداتللوصول ثلى ألول المستويا  

 كل مع دة بالت ليل وال ل والتي يصع  على تناول معا األسالي  الكمية تساعد
 .النظريةتناولها لي صورتها 

   مأنها تساعد على تولير تكل ة  ل المعاكل الم تل ة وضلك بت  يض الوق  الي 
مجموعة م  الت يرا  التي ، كما أ  تمك  م   ل المعاكل لي ظل التراض لل ل

يجعلها تتي  بدائل جا  ة  تعرأ على مت يرا  البيئة الدا لية وال ارجية للم سسة ما
 .لل ا،  الم تروة وتتمت  بالمرونة الي مة ل ل  الديناميكية لي ات اض ال رارا 

  أنها تساعد على تركي  ا، تمام على ال صائع الهامة للمعكلة دو  ال وض لي
ويساعد  ضا لي ت ديد العناصر  ،ت اصيل ال صائع التي ، ت سر على ال رار

 .واست دامها للوصول ثلى األلولالميئمة لل رار 

 منهجية األساليب الكمية :المطلب الثالث

يمك  تل يصها ليما يعتمد الت ليل الكمي على منهجية تتوم   عوا  نظامية متي مة 
 :1يلي

 ت ديد المعكلة -
 جم  المععيا  -
 بنات النموضج -
 ثيجاد  ل أولي للنموضج -
 ث تبار النموضج -
 تن يض ال ل -

  :(المسألة فهم)تحديد المشكلة  -1
تعتبر  ض  المر لة بمسابة دليل ال اجة ،ست دام األسالي  الكمية، وتظهر أساسا نتيجة 
وجود أووا  أو أعيات غير مرغو  ليها، كما تظهر عند وجود تعارض لي ات اض 

                                                           
1
 .20 – 30، ص 4064دار الهدى، الجزائر،  األساليب الكمية في اإلدارة،عيسى حيرش،  
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ال رارا ، والمعكلة ليس  عيئا ملموسا أو م سوسا يسهل التعر  عليه، بل يتوق  ضلك 
التعر  عليها بلدراك وجود ا وتميي  ا والم ارنة بما يج  أ  يكو  وما  على قدرة ال رد لي

، وعند ت ديد ا يج  التعم  لي دراستها لمعرلة جو ر ا ال  ي ي وآليا  ي دا لعي
ويتعل  ضلك ت ديد األ دا  المراد ت  ي ها والبدائل المتا ة والمت يرا  التي التعامل معها، 

يود التي يتم بنات عليها صياغة ال رار مسل متعلبا  اءنتاج يت كم ليها مت ض ال رار وال 
ال ، ويتعل  ضلك أيوا ت ديد معيار ات اض ال رار أي معيار ... والموارد المالية المتا ة

ا، تيار بي  البدائل الم تل ة، ويتمسل  ضا المعيار لي تعظيم العائد أو ت  يض التكل ة أو 
لمعكلة المدروسة ، وينتج ع  ضلك توصي  كامل ال   س  عبيعة ا... ت  يض الوق 

ويعتمد لهم المعكلة على كسير م  ، للمعكلة  ويكو  أساسا لصياغتها صياغة كمية مناسبة
التعر  على المت يرا  ل س ،  ليالضكات والت ليل وال كم وال برة، أل  األمر ، ي تصر 

نها م  جهة أ ر ، كما يعتمد بل يتعد  ضلك لربع المت يرا  بالظا رة م  جهة، وليما بي
نجاأ  ل مسائل األسلو  الكمي على لهم المسكلة أكسر م  أي مر لة م  مرا ل منهجية 

 .1الت ليل
ل د ارتبع  وجدانية المعكلة بمجموعة م  العروع الموووعية التي ما ث  تولر   

 :2للننا ن ر بوجود ا،  ض  العروع تتمسل لي
   اع لديهم  اجة تنتظر اءعبا ، و م م  وجود ع ع أو مجموعة م  األع

 يعرلو  بمت ضي ال رار
 وجود عدة بدائل للسلوك التي يمك  ا، تيار م  بينها 
    للمعكلة قيد الدراسة بيئة تتواجد ليها، وقد تكو   ض  البيئة متمسلة يج  أ  تكو

 لي نظام مدرو  أو ج تا منه
 م  البدائل المتا ة يمسل  يج  أ  يكو  مت ض ال رار غير قادر على ت ديد أي

 البديل األمسل
 :3وم  الصعوبا  التي يواجهها مت ض ال رار لي ت ديد المعكلة نجد

                                                           
1
 ..42ص  مرجع سابق، عيسى حيرش، 
2
 .31، ص 4005منشورات أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا،  أساسيات بحوث العمليات نماذج وتطبيقات،محمد محمد كعبور،  
3
 .42ص مرجع سابق،بوقرة رابح،  
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   ي دا التسر  لي دراسة الظا رة دو  التعم  لي الدراسة والت ليل، لمسي يمك  أ
توار  بي  اءدارة والعاملي  التن يضيي ، ولك  لي   ي ة األمر ترج  أسبابه ثلى عدم 

 . ديد الصي يا  والواجبا  ت ديدا دقي ا، وت ديد مهام األلراد بصورة سليمةت
  ربع المعكلة ال الية بك ر  قديمة تسهيي لبلوغ السرعة لي ات اض ال رار، مما ي دي

 ثلى الوقو  لي قرارا   اعئة غير موال ة أل دا  الم سسة
  ار، وضلك دو   صر مسببا  المعكلة لي نعا  وي  نتيجة ا تصاع مت ض ال ر

مراعاة العوامل ال ارجية األ ر  التي ، تد ل لي دائرة ا تصاصه، و و ما ي ول 
 دو  الوصول ثلى البدائل المناسبة ،ت اض ال رار

   اءلراع لي الت كير بعنصر ال م  لي ات اض ال رار، والضي ي دي لي كسير م  األ يا
ة دو  مراعاة األ دا  العامة ثلى التسر  لي ات اض ال رار ب صوع ت ديد المعكل

 للم سسة

بعد لهم المسكلة وت ديد ا، على مت ض ال رار جم  المععيا  الهامة : جمع المعطيات -2
لضا المتعل ة بها، ل ي بعض ال ا،  تكو  المععيا  كسيرة منها ما  و مهم، وآ ر غير مهم 

 .ا  المسكلةيج  على المدير ا، تمام بما ين عه ل ع، لتكو  ومنية لي مععي

تمك  المععيا  األساسية للمسكلة م  كتابة النموضج الرياوي لها، : نموذجالبناء  -3
 النماضجوتك ض  ض   ،وي و   ضا النموضج ك ير  م  النماضج الرم ية ثلى قواني  ومبادا

صورا م تل ة  س  عبيعة المعكلة والمعيار المست دم ،ت اض ال رار، والنموضج الرياوي 
و يا ث  الواق  أكسر تع يدا م  أ  يتم . لي صورة رياوية للواق مبسع   و عرض

، التعبير عنه تماما لي صورة رياوية لا  النموضج يكو  عادة اقل تع يدا م  الواق 
وتعتبر الكتابة الص ي ة للنموضج الرياوي م تاأ ال ل الص ي  للمسكلة بعد لهمها 

ظل نموضج غير ص ي ، أما ثضا كا  عك  الجيد، لي يمك  أ  ننتظر  ي سليما لي 
 ضلك للنه  تما سي دي ثلى ال ل بسهولة

 (الحل األولي)إيجاد حل للنموذج -4

ال  ن صل على  ل ... يتم بنات النماضج عادة م  معاد،  ومتباينا  ودوال رياوية 
، ويعتبر األوليرياوي دقي  للمعكلة المدروسة، ويعر  ال ل لي  ض  ال ال بال ل 
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 ل المبدئي لي ب وا العمليا  مصعل  لي غاية األ مية، ألنه بمسابة ا،نعيقة ن و ال
لي صورة ثجراتا   كتابة النموضج  ال ل األمسل الضي نتوصل ثليه ليما بعد ع  عري 

ضا لم نتمك  م  تصميم الصياغة الرياوية المناسبة للمعكلة ، و عوا  ال وار مية واأ
الرياوي الناتج للننا نست دم أسلو  الم اكاة  هالنموضج ل  دثيجاالمدروسة أو 
Simulation ، وضلك أل   ضا األسلو  ، يتوم  دوال رياوية م ددة ولك  يعتمد على

ثجرات تجار  لتمسيل أدات الموق  المدرو  وسلوكه وضلك ول ا ل يم ععوائية تمسل 
لم اكاة لي  ضا الظوا ر أو المت يرا  ا، تمالية التي ت كم سير الموق ، وتعر  ا

وت و  نتائج الم اكاة    Monte Carlo Simulationال الة بم اكاة مون  كارلو 
هض  النتائج وت ديد ل الس ةلي  ض  ال الة ، تبارا  ا،ستد،ل اء صائية مسل ت دير لترة 

العدد األمسل لتجار  الم اكاة الضي ي ابل ال جم األمسل للعينة، ويعتمد ضلك على أ  
الم اكاة تمسل نتائج عينة مس وبة م  المجتم ، وا  كل م اولة م  م او،   نتائج

 .الم اكاة تمسل معا دة لي العينة

أو  ،لى  ل دقي عدم  صولنا عوقد تكو  الصياغة الرياوية للنموضج مع دة لدرجة 
قد تكو  ثجراتا  ال ل عويلة وغير عملية، لضلك تست دم العري ة الت ريبية التي تعتمد 

متتالية، ولي كل ت ري  يتم ا،نت ال م  ن عة ممكنة لل ل  عمليا  ت ري لى ثجرات ع
النموضج مسل  يادة قيمة الرب  أو ت  يض قيمة   د ثلى ن عة أ ر  بهد  ت سي  قيمة 

.  تى نصل ثلى الن عة التي ت ابل اكبر ت سي  ممك   ال  وضلك... التكل ة أو الوق 
 الن عة الم ابلة لل ل الت ليلي أو قد تساويها، وتكو   ض  الن عة قريبة م  

 (رقابة أمثلية الحل) اختبار النموذج والحل  – 4 

م   ثليها توصلنالانه يج  م ارنة النتائج التي  ،ع  الواق  يعبرالنموضج  بما أ  
 و اءجرات ، و واق  الممارسة العمليةوالتي تعر  بال ل النظري بما ي دا لعي لي   يله
لعلى سبيل  ضلك،يساعد على ت ويم  ل النموضج وت ديد ما ثضا كا  مناسبا أو غير  الضي

المسلى م  المنتجا  لي  التعكيلةالمسال، ثضا كا  النموضج يب ا لي ت  ي  اكبر رب  بليجاد 
لعي م  كل منتج بالكميا  التي  الم سسةنتجها تمصن  معي  للننا ن ار  الكميا  التي 

نتج سيسة منتجا  مسي ل د ت م سسة  لضا كانل ،الكميا  المسلىلتي تمسل وانتج  م  ال ل، 
 ولك   ضا ال ل قد ، يرض يعير ال ل ثلى أ  ثنتاج منتج وا د أو منتجي  يكو  ألول،



 

 
 

611 

 الثالث الفصل األساليب الكمية في إدارة اإلمداد

مت ض ال رار أل  العميل قد يت ول ع  العرات م  المصن  ثضا لم يعتر منه المنتجا  السيسة 
ضا سبت  لي  ض  ال الة يج  ثع ،معا ادة صياغة النموضج م  ا ض ضلك لي ا،عتبار، واأ

مكانية تعبي ه يتم التعر  على الت س  الضي يمك  أ  يعرأ على النظام  صي ية النموضج واأ
المدرو  نتيجة تعبي  ال ل النظري لي الواق ، ليتم مسي التعر  على م دار ال يادة لي 

وم  نا ية أ ر ، قد يكو  م   ،ال .. .ض لي التكل ة أو لي الوق ي  تال أوالعائد 
الوروري التعر  على مد   ساسية ال ل للت يرا  التي قد ت دا لي ا د سواب  النموضج، 

األولية أو تكل ة المواد نتيجة ت ير تكل ة المواد  ةل د يت ير معدل رب  المنتجا  المدروس
كمية الموارد المتا ة نتيجة ن ع كما قد تت ير ، لي العملية اءنتاجية أو سعر المنتج الدا لة

أو تك ير لي وصول بعض المواد األولية، ولي  ض  ال الة يج  معرلة ال دود التي يمك  
أ  ت يد أو تن  ض بها الكمية المتا ة م  مورد معي  ب يا تب ى األ مية بالنسبة لهضا 

 .المورد أو ال يمة ال دية له

 تنفيذ الحل - 6

على ال كم الع صي لمت ض ال رار الضي يك ض لي  اوبنات لي ووت نتيجة  ل النموضج
ا،عتبار الظرو  األ ر  الم يع بالمعكلة التي لم يتم صياغتها صياغة كمية، يت ض ال رار 

 .كل لي  دود مسئوليته للمن ضي سم ت ول عناصر  ضا ال رار ثلى ثجراتا  تن يضية تبلغ 

  األساليب اإلحصائية: الثاني المبحث

سااالي  اء صااائية ماا  أ اام م ومااا  األساالو  الكمااي لااي اءدارة، لهااي متعااددة األ تعااد
ا،ساات دام لااي جواناا  عاادة ماا  المعاااكل التااي تعتاارض مت ااض ال اارار بالم سسااا ، وماا  أ اام 

 :أدواتها نضكر ما يلي

 :نماذج التنبؤماهية  :المطلب األول

 ا تما،   الة ثلى عيت م  دالتكك  الة ثلى التككد عدم  الة م  ا،نت اليعير التنب  ثلى 

 والت ليل الب ا على وقدرة منع  و علم م  اءنسا  لد  ما باست دام متوقعة ألعيات م سوبة

 ما على  كم يمسل التسيير، ثض ثجراتا  ويعتبر التنب  عنصر  ام لجمي  1.واست يع النتائج

                                                           
1
 .316، ص 6111مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر،  التنظيم واإلدارة في قطاع األعمال،صالح الشنواني،   
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 العناصر جمي  يهعل ستكو  ما ت ديد وم اولة الم سسة، أو  ارج دا ل ي صل أ  يتوق 

أدائها، ولعل ال ترة التي يرتبع بها ويست دم ليها تمسل أساسا لي ت ديد مستوياته،  لي الم سرة
 :1 يا تنصر   ض  األ يرة ثلى

 المدى قصير التنبؤ: 
 و الدقة عالية نتائج له كما أعهر، سيسة م  أقل  منية  ترةب التنب ا  م  النو   ضا يرتبع
عددا  منه أقل تكو  ال صير األجل لي الم سرة الظرو  لي الت ير أل  ،ا، تمال ع  بعيدة
 توقعها يمك  العاجل ال ري  لي ت دا أ  المتوق  األ داا أ  كما العويل، األجل لي وأسرا

 البعيد، المست بل لي ت دا سو  التي تلك ع  نسبية بسهولة
 ال منية ال ترة لا  عام بعكل ك ل السنة،  تى النو   ضا ي عيها التي ال منية ال ترة وتمتد
 التي

 لي دقة واألكسر السريعة بنتائجه ويتمي  أعهر، سيسة عادة  ي المد  قصير التنب  ي عيها
 التي لالعوامل الم سسا ، أغل  لي غير  م  أكسر ا،نتعار واس  نجد  لضا الوق ، ن  
 قل  كلما أعول لترة ت عيل التنب  عملية امتد  كلما لضلك يوميا، تت ير العل  على ت سر
 العرات، عمليا  كت عيع أغراض لعدة األجل قصير التنب  ويستعمل ،رأكس والت كم الدقة

 .األعمال  جمالم  و ،  و اءنتاج مستويا 
  المدى متوسط لتنبؤا: 
 النو  و ضا سنوا  سيسة ثلى أعهر سيسة م  تتراوأ  منية لترة التنب ا  م  النو   ضا ي عي
 ضو
 ألغراض يست دم معينة، صناعة لي التوس  ثمكانية مسل معينة لمعاكل بالنسبة كبيرة دةلائ

 المبيعا  ت عيع
 .التع يلية ال عع م تل  وت ليل الن دية الموا نا  اءنتاج، ت عيع
 المدى طويل التنبؤ: 
 عالت عي لي ويست دم سنوا ،  م  م  أكسر تمتد ل ترة ضا النو  م  التنب   يكو  ما عادة

 الب ا ميدا  وكضلك الموق ، ا تيار وكضا الرأسمالية، المصاري  وت دير ،الجديدة للمنتجا 
 .، يعر  است داما واسعا مسل األنوا  المضكورة ساب ا التنب  م  النو  و ضا والتعوير،

 
                                                           

1
 .5، ص 4006الدار الجامعية، مصر،  بحوث العمليات في تخطيط ومراقبة االنتاج،محمد صالح الحناوي ومحمد توفيق ماضي،  
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 :السالسل الزمنية: أوال
 بترتي   ض أ ما ظا رة  ول المعا دا  على أنها مجموعة م  ال منية تعر  السلسلة

 أو األعهر، األيام، الساعا ، مسل ال منية ال ترا  تساوي ليه يكو  ما عادة معي   مني
 .1السنوا 

 .2و ناك م  ي تصر تعري ها لي كونها عبارة ع  تو ي  ضو بعدي  أ د ما يمسل بعد ال م 
والمي ظ أنه عند رسم معا دا  السلسلة ال منية على مستوي منسو  ثلى معلم  

امد يتوم  م ور  األل ي بعد ال م ، أما الم ور العمودي ليتوم  ال يم التاري ية متع
المعا دة للظا رة م ل الدراسة ن   عادة على ما يسمى بمركبا  السلسلة ال منية التي 

 :تتل ع أنواعها لي
 ا،تجا  يكو  ل د العويل، األجل لي السلسلة تعور بها التي قصد :مركبة االتجاه العام 

 ما ثضا متناقصا يكو  كما ال م ، عبر تت ايد قيمة الظا رة كان  ثضا مت ايدا، عامال
 عكل العام يك ض ا،تجا  قد و الن صا  عبر ال م  كضلك، ثلى الظا رة قيمة اتجه 
عويلة  العوامل تكسير العام ا،تجا  ويعك  المن نى، عكل يك ض قد كما المست يم ال ع

 .3ا رة م ل الدراسةاألجل التي لها عيقة بالظ
 يمسل لضلك العامة ال الة لي الظا رة عليه تكو  الضي التوجه يمسل العام ا،تجا  و
 بال يم التنب  لي و يد وبعكل عليه ا،عتماد يتم ما وغالبا ،ال منية السلسلة لي مركبة أ م

 المع صة لةللسلس العام ا،تجا  يمسل الضي المن نى أو المست يم  ، ألللظا رة المست بلية
  ، عيا يكو  قد ا،تجا  و ضا ،البعيد المد  على الت ير يجسد الدراسة قيد للظا رة

 ال يادة لتكو  أسيا عكي يك ض أو سابتة، تكو  أ ر  ثلى لترة م  ال يادة لل  بالتاليو 
 .أ ر  ثلى  منية لترة م  سابتة مئوية ةبنسب
 ال صلية أو الموسمية التضبضبا  و را الت ي ع  المركبة  ض  تعبر: المركبة الموسمية 

ما تكو   غالبا و ي  ارجية عوامل بسب  تكسير ال صول لي الت يرا  ع  الناتجة
 عهرية أو تكو  أسبوعية ل د ،السنة ع  عولها ي يد ، دورا  عكل لي منتظمة بعري ة

 أو عهراأل أو األسابي  لي تظهر المتعابهة التي الت يرا  تمسل أنها أي  ،لصلية أو

                                                           
1
 .431، ص 4000والتوزيع، عمان، دار صفا للنشر  مبادئ اإلحصاء،عوض منصور وعزام صبري،  

2 Pierre Bailly ,exercices corrigés de statistique descriptive ,offices des publication universitaire 

,Alger, P81. 
3 Jean Pierre Védrines, technique quantitative de gestion, librairie vuibert, Paris,1985, p 17. 
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 السلسلة معا دا  ثليها تعود التي الم تل ة ال منية ال ترا   يل ال صول المتناظرة
 ثلى يوم م  أو أ ر  ثلى ساعة م  المسالري  لي عددالت ير  أمسلتها وم  ال منية،
 لي آ ر ثلى لصل ال عنية م  األلبسة مبيعا  ت يرا  أو الم عا ، ث د  لي آ ر
 .1ا  عرض المنتجا  ال راعية م  لصل   ر، أو ت ير الوا دة السنة
 منية بصورة ال منية السلسلة قيم على تعرأ التي الت يرا  و ي: المركبة الدورية  

 أو لترة الدورية الت يرا  و ت ي  ع  السنة، أمد ا وي يد منتظمة غير أو منتظمة
 .2التمام الجي  وعبه الجي  دوال م  وتتكو  للمععيا  الت ير دورة

  غير ت يرا  أو وان رالا  تضبضبا  تمسل المركبة الععوائية :كبة العشوائيةالمر 
 نهالل سم وم  جدا وعي ة با تما،  مرتبعة تابعة أل داا تكو  ما وعادة منتظمة

ترتبع بالمد  ال صير، وتعتبر مسببا   ولك  العويل المد  على عادة ت   ،
، والمي ظ صعوبة (ورابا  العماليةمسل  الة اء) المركبة الععوائية مع صة بدقة 

 .3م  أجل ث التهامعالجة  ض  المركبة لي الت ليل باألسالي  اء صائية العادية 
 

 نماذج االنحدار: المطلب الثاني
أو عدة )تمسل نماضج ا،ن دار نتيجة للعيقة المعنوية بي  مت ير تاب ، ومت ير 

اري بمت ير مست ل وا د أعتبر نموضج ا،ن دار ، للضا ما ارتبع النموضج ا،ن دتاب ( مت يرا 
بسيعا، أما ثضا تجاو  عدد المت يرا  المست لة الوا د أعتبر نموضج ا،ن دار لي  ض  ال الة 
نموضج ان دار متعدد، لإلعارة لل  نماضج ا،ن دار يمك  أ  تكو   عية، أو غير  عية 

 .4ة التي ت سر ليه س  العيقة بي  المت ير التاب  والمت يرا  المست ل
تبنى نماضج ا،ن دار انعيقا م  ما يسمى بت ليل ا،ن دار الضي يست دم بعكل كبير   

 لي مجال التنب  والت عيع والت دير، ويعتمد لي ضلك على معلومية أو ت دير المت ير المست ل
يمة لل صول على قيمة المت ير التاب ، ومسال ضلك ت دير ق ( أو المت يرا  المست لة)

أو ت دير قيمة أرباأ الم سسة بمعلومية  جم مبيعاتها ا،ستهيك بمعلومية الد ل، 
 :ومصاري  الدعاية المرصودة، وتصن  نماضج ت ليل ا،ن دار ثلى

                                                           
1
 .412، ص (بدون سنة)الدار الجامعية، اإلسكندرية،   االستدالل اإلحصائي،ن و محمد علي محمد، امتثال محمد حس 

2 Murry R Spiegel , theory and problems of statistics , Mc GRAW Hill Edition , New York; (without 
date), p 284. 

3
 . 23، ص 4002عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  اإلحصاء التطبيقي،نصيب رجم،  
4
 .400، ص (بدون سنة)اإلشعاع للطباعة والنشر، مصر،  االقتصاد القياسي مدخل في اتخاذ القرار،سمير عبد العزيز،   
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 و نموضج ث صائي ي وم بت دير العيقة التي تربع مت ير : نموذج االنحدار البسيط: أوال
ر كمي آ ر يسمى المت ير التاب ، يمك  صياغة كمي وا د يسمى المت ير التاب ، م  مت ي

 :العيقة اء صائية بنموضج ا،ن دار ال عي البسيع المعر  كما يلي
niXY iii ..........1,10   

و 0 - بالمت ير الُمَ سِّر أو المست ل iX -يسمى بالمت ير الُمَ سَّر أو التاب   iY - :  يا
1 المعالم الم درة للنموضج. 

 عاااك الت ااادير الاااضي يمسااال ال ااار  باااي  ال يماااة ال علياااة والم ااادرة انعيقاااا مااا  ليمسااال  iأماااا 
نمااوضج ا،ن اادار البساايع كمااا ، ومنااه يمكاا  كتابتااه انعيقااا ماا   iالمعادلااة ال سااابية للمعااا دة 

iii                                       : يلاااي XY 10   ،ويرجااا  وجاااود  اااد ال عاااك 
بعاض المت يارا  المسات لة التاي يمكا  أو عادم ت دياد ومعرلاة ثلاى ث ماال  لي نموضج ا،ن ادار

أ  ت سر علاى المت يار التااب  لاي النماوضج و  ادوا  عاك لاي كال ما  تجميا  البياناا  وقياا  
 .يرج  ضلك أيوا ثلى الصياغة الرياوية غير السليمة للنموضج ، كما،قتصاديةالمت يرا  ا

 المرتبعة بال عك الععوائي  وي وم بنات نموضج ا،ن دار البسيع على جملة م  ال رويا  
 :1تتل ع لي
 د ال عك مت ير ععوائي ي و  للتو ي  العبيعي  
            التوق  الرياوي ل د ال عك معدومniE i .....1,0)(   
               سبا  تباي  األ عاتniEVar ii .....1,)()( 22     
   عدم وجود ارتباع ضاتي بي  األ عات 

njijiECov jiji .....1,,0)(),(   
   وجود ،رتباع بي  قيمة المت ير المست ل للمعا دة ،i  وال عك المعياري الم ابل

niXCov                                        لها  ii  ..., ,1,0),(  
يعتبر نموضج ا،ن دار المتعدد م  أكسر أدوا  الت ليل : نموذج االنحدار المتعدد: ثانيا

اء صائي است داما،  يا يتهم بت دير العيقة بي  مت ير كمي يسمى المت ير التاب  

                                                           
1
 . 01ص ،  1992الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،القياسي االقتصاد نظرية ،فروخي الدين جمال 
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وضج ومت ير كميي  أو أكسر تسمى المت يرا  المست لة، ويمك  صياغة العيقة اء صائية لنم
 :1ا،ن دار المتعدد كما يلي

niXXXY iikkiii ,.......,1,...22110   
 

ikiji - مسل المت ير التاب ت iY:  يا XXX  عك  i -المت يرا  المست لة : 1,...,,...,
 .الت دير

 :يمك  كتابة النموضج ال عي المتعدد ول  العكل المص ولي كما يلي
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 :ويعتمد ت دير النموضج ا،ن داري المتعدد على ال رويا  التالية
                        التوق  الرياوي ل د ال عك معدوم   0E. 
  عدم وجود ارتباع بي  األ عات وأيا م  المت يرا  المست لة لي النموضج 
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 يا أ    nii .........1var 2   لم تل  ال دود الععوائية،   ي لروية تجان  التباي
 المست لةو ضا ك يل بلبعاد ال الة التي تكو  ليها األ عات تتب  ت يرا  قيم المت يرا  

و  jiCov ji  0,ربة ، ت سر ، أي أ  األ عات ليس  مرتبعة ببعوها، وأ  نتيجة تج
  : يمك  كتابة ال رويتي  على العكل المص ولي. على ب ية النتائج
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 .التباينا  المعتركة ل  عات -مص ولة التباينا  تسمى المص ولة 

                                                           
1 Rachid Ben Dib, économétrie théorie et application, office des publications universitaires, Alger, 

2001,p 32 – 33.. 
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  المص ولةX يرا  المست لة يمك  مراقبتها، تعني بك  قيم المت: غير ععوائية وسابتة 
سابتة لوما  بك  قيم المت يرا  المست لة ، تت ير م   Xوباءوالة ثلى ضلك ن ترض 

  ; ، أي ي    ر
                                     0)(),cov( '   XEX 

  عدد المعا دا   ،  يا أ بي  المت يرا  المست لة ا،رتباع ال عيانعدامn كبر  و أ
  k المست لةم  عدد المت يرا  

تعتمد نماضج التنب  على جملة م  أدوا  ومنهجيا  الت ليل  :أدوات التحليل :ثالثا
  :، لم  أ مها نضكر ما يلياء صائي

تعتبر عري ة المربعا  الص ر  وا دة م  العر  األكسر : طريقة المربعات الصغرى - 1
،ن دارية ال عية، لما تتمي  به م  سهولة م  أ مية وعملية لي مجال صياغة النماضج ا

جهة، وال صائع التي تتمت  بها م دراتها،  يا تعر  بعدم ت ي  ا، وكضا تجعل م  
 أسلوب على أنها الصغرى المربعات طريقة، وتعر  أقل ما يمك ( البواقي)أ عات الت دير 

 ان رالا  مربعا  مجمو  تص ير يتوم  المعا دا  م  لعينة مست يم خط أفضل لتوفيق
 . 1ممك   د أدنى ثلى ال ع ع  الرأسية الن اع

يععي  الضي ال ع تععي والتي ، ال عي لين دار رياوي ت ديدكما تعر  كضلك على أنها 
ال ع   ضا  ول األ عات تدنية  ي العري ة لهض  األساسية وال اعدة ، لين دار تمسيل أ س 
 ال يم ع  ال علية ال يم ان رالا  مرب  مجمو  تدنية عري  ع  ممك   د أدنى ثلى رأسيا

Min(Yi Yˆi)² المعا دة
2. 

وتتمي  م درا  نماضج ا،ن دار بعري ة المربعا  الص ر  بجملة م  ال صائع  
 :3نل صها ليما يلي

  كا  للضا ، تو يعها ووسع م درةالمعلمة ال بي  ال ر  ضلك  و الت ي : عدم الت ي 
 ال ر  كا  ثضا أما مت ي ، بكنه ضلك الم در ع   ولن الص ر ع  ي تل  ال ر 
 1βأي أنه ثضا كا  لدينا  ،مت ي  غير بكنه الم در ضلك ع  ن ول للننا للص ر مساويا

 لل  م در غير مت ي  

                                                           
1
 . 138ص ،(سنة بدون) ،الجزائر ،ةالجامعي المطبوعات ديوان ،القياسی واالقتصاد اإلحصاء سلفتور، دومنيك  
2
 .65ص  مرجع سابق،نصيب رجم،  
3
 .25 – 23ص  مرجع سابق،تومي صالح،  
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  ضو انه يعني مت ي  غير م در ألول بكنه م در وص  ث : الم درا  ضا  أقل تباي 
 كل بي  م  األلول  يعري ة المربعا  الص ر  م درا   لل  وبالتالي أص ر تباي 

 ، "جاو  ماركو  " بنظرية ال اصية  ض  وتعر  المت ي ة، غير ال عية الم درا 
 .الص ر  المربعا  عري ة است دام مبررا  أ م تمسل و ي

 يعتبر الم در ك ت ثضا كا  غير مت ي  ومرتبع بكقل تباي  لي ن   الوق ، : الك اتة
 .لل   ض  ال اصية تعني بالورورة الجم  بي  ال اصيتي  الساب تي  وبالتالي

  تعتمد  اصية ا،تسا  ثضا ارتبع النموضج بم درا  مت ي ة، ويكو  الم در : ا،تسا
متس  ثضا كا  تو ي  المعاينة له ي ول ثلى قيمته ال  ي ية عندما ت ول ال يم المعا دة 

 .أ  ت ول قيمة الت ي  والتباي  ثلى العدمثلى ما، نهاية، ويتوج  لي  ض  ال الة 
 وتعني أ  م درا  المربعا  الص ر  دالة  لي المت ير التاب : ال عية. 
جنيكين  وا دة م  أ م العر   –تعتبر منهجية بوك   :جينكينز –منهجية بوكس  - 2

ائي المعتمدة لي ت ليل السيسل ال منية  اصة لي ال ا،  التي يكو  ليها النموضج ابتد
وغير معروأ مسب ا، ويرتبع است دامها لي مجا،  التنب  قصير المد ، ويستل م 

، ودراية (معا دة 11، ت ل ع  )است دامها بيانا  كالية ع  الظا رة م ل الدراسة 
عالية لمست دمها بما يمكنه م  التوصل ثلى النموضج الدقي  الضي يعك  الظا رة م ل 

 :تتل ع ليما يلي ثجرائيةجينكين  لي  عوا   –، وتعب  منهجية بوك  الدراسة
 نماضج بنات لي مر لة أصع  تعتبر مر لة التعر  :على النموذج مرحلة التعرف 

 على عدة ال صول يمك   يا التميي ، مر لة لهي بمسابة ال عية ال منية السيسل
   عال مر لة لي الم تار األولي النموضج رلض يمك  كما الممكنة، للنماضج بدائل

وا، تبار، ويعتمد ال كم لي ضلك على ما يسمى باست رارية السلسلة ال منية،  يا 
ع  عري  ث الة يعمل الم لل على ت ويل السلسلة ال منية غير المست رة ثلى مست رة 

بعملية  ت  ي  نموضج جديركي يتسنى له المركبة الموسمية ومركبة ا،تجا  العام 
 .1التنب 

  تلي  عوة التعر  على النموضج مر لة ت دير المعالم، و و : جتقدير النموذمرحلة
المتعل  بالسلسلة ال منية المست رة الناتجة ع  ال عوة الساب ة، ونعتمد لي ضلك  اءجرات

                                                           
1
 .613، ص 6111ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،(الجزء الثاني)مدخل لنظرية القياس االقتصادي  تومي صالح، 
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 الثالث الفصل األساليب الكمية في إدارة اإلمداد

على الت نية المناسبة بما يوم  تص ير مجمو  مربعا  البواقي مسل عري ة المع ولية 
 .العظمى

 ة التي تتوم  جملة م  ا، تبارا  اء صائية و ي المر ل :مرحلة اختبار النموذج
 الضاتي ا،رتباع دالة بم ارنة التي ترك  أساسا على دراسة ا،رتباع الضاتي  وضلك

 جو ري وجود ا تي  لو ظ النموضج، للضا ع  المتولدة تلك م  األصلية للسلسلة
 بنات ثعادة عييستد ما و ضا الت ديد، عملية لعل على قععيا دليي يكو  للنه بينهما،

 دالتي م ارنة عند ال ال  و كما الدالتا  تعابه  ثضا أما جديد، م  النموضج وت دير 
للوقو  على عبيعة  .النموضج، بواقي وت ليل ثلى دراسة ننت ل للننا الضاتي، ا،رتباع

 .تو يعها ا، تمالي الضي يتوج  أ  يكو  عبيعيا
 لنموضج، يصب   ضا األ ير صال ا بعد التككد م  صد  ت دير ا :مرحلة التنبؤ

،ست دامه لي التنب  بال يم المست بلية للظا رة م ل الدراسة، ونعتمد لي التنب  على 
 ...  %11أو  %1لترا  الس ة بنسبة معنوية م ددة مسب ا كك  تكو  
جينكين  كما  و مبي  لي العكل  –ويمك  تووي  ال عوا  النظامية لمنهجية بوك  

 أدنا 
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 الثالث الفصل األساليب الكمية في إدارة اإلمداد

 جينكينز –لمنهجية بوكس  اإلجرائيةالخطوات (:  11 – 3)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p  2005édition , Dunod , Paris.  ème, 6EconométrieBourbonnais Régis,  SOURCE:
  (بتصرف) .248

 
 
 
 

 العرض األولي للشكل العام للنموذج

 تحديد النموذج

 تقدير النموذج

 اختبار النموذج

 ام النموذج للتنبؤاستخد

هل النموذج 

 صـــــالح

 نعم ال
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 :اإلحصائيةخرائط الرقابة  :المطلب الثالث
تعبي ا  المهمة لي أسلو  ل ع العينا  اء صائية تعتبر  رائع الرقابة اء صائية م  ال

 .المست دمة لي قيا  المت يرا ، ال صائع والسما  والرقابة عليه
ويمك  تعري   رائع الرقابة على أنها وسيلة بيانية تووي ية بسيعة للرقابة على  

لععوائية العملية  يل لترة م  ال م  وتسم  للمديري  والعاملي  بالتميي  بي  الت لبا  ا
المتكصلة بالعملية، وبي  ا،ن رالا  التي تعود ألسبا   اصة ولريدة والتي قد تتعل  ثجرات 

 .1التعديل والمعالجة
كما تعر  كضلك على أنها  ارعة بيانية تست دم وسيلة ،ت اض ال رار المناس  بعك   

 .2سير العملية اءنتاجية لي مر لة ثنتاج معينة ول  المسار الم دد لها
بمجال الرقابة على الجودة، وتصن   اء صائيةل د ارتبع است دام  رائع الرقابة  

 . رائع الرقابة على ال واع – رائع الرقابة على المت يرا   - :3 س  است دامها ثلى
تعتبر  رائع الرقابة على المت يرا  ث د  األسالي  : خرائط الرقابة على المتغيرات :أوال

لتي تست دم لي مجال واس  لي الرقابة على الجودة؛  يا تستعي  ثدارة التكتيكية الهامة ا
الم سسة بناتا على  ض  الم ععا  م  الوصول ثلى ت  ي  ك اتة عالية لي األدات وقدرة 
لائ ة لي ا،نجا  تمكنها م  بلوغ الدقة المتنا ية لي مد  معاب ة المنتج النهائي للمواص ا  

 .4هة الم ددة ليال نية والهندس
 .5تعر  المت يرا  على أنها السما  المرتبعة بالمنتج والتي يعبر عنها كمياكما 

، ثض تعتبر وتظهر ورورة ال يا  الكمي للمت يرا  لعبيعة  دود الرقابة ضا  الصيغ الرقمية 
 ريعة الرقابة على المتوسع ال سابي، و ريعة الرقابة على المد  م  ال رائع العائعة 

لبا  ما يست دما  بعكل م دوج، ثض تست دم  ريعة المتوسع للرقابة على ، وغاا،ست دام
عنها، أما  ريعة المد  لهي للرقابة على  متوسع العملية وم دار ا،ن را  المعياري

 .ا، تي  المسجل وم  العينة الوا دة
 :6يعتمد لي بنات  ريعة الرقابة على المت يرا  على  عوا  ثجرائية نل صها لي ا تي

                                                           
1
 .611ص  مرجع سابق،محمد عبد الوهاب العزاوي،   
2
 .620ص  مرجع سابق،عبد الستار العلي،  
3
 .51 – 50، ص 4006سوريا،  الرضا للنشر، االصدار الثالث،  ISO– 9000المواصفات الدولية نداء صالح الشاهين،  
4
 .613ص  مرجع سابق،خضير كاظم حمود،   
5
 .432ص  ،6،4000دار المناهج،عمان،ط تخطيط اإلنتاج ومراقبته،محمد أبديوي الحسين،  
6
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ثمكانية التعبيار  –كما أعرنا  –يعترع لي  ض  ال اصية : المتغيراختيار الخاصية المشيرة إلى  -
العااااااول، الكتلااااااة، الوقاااااا ، التيااااااار الكهربااااااائي، درجااااااة ال اااااارارة، السااااااروة، عاااااادة ) عنهااااااا كميااااااا 

كمااا يمكاا  لهااض  ال اصااية أ  تكااو  لااي عااكل دالااة تجميعيااة للمااواد الدا لااة لااي ...( اءواااتة
منتج ، وم   نا يتو  أ  عدد كبيار ما  المت يارا  التاي ساترتبع باالمنتج  و  او ماا تركيبة ال

يعناااي أ  ا، تياااار بينهاااا سااايكو   كيماااا يك اااض بعاااي  ا،عتباااار ماااد  ت  يااا  الهاااد  والتكل اااة 
 .المصا بة له 

كما أعرنا ثلى أ  ا تيار العينا  سايكو  بعاكل ععاوائي ولاي ثعاار : اختيار العينة ودراستها -
 دام العينة لي مجال الرقابة على الجودة ن ر  بي  نوعي  بي  م  العينا  است 

 (.عري ة الوق  الل ظي ) عينة لي ل ظة  منية معينة   -

 19، لماااسي سااا    للمجتمااا  الاااضي سااا ب  مناااهعيناااة ل تااارة   منياااة معيناااة تكاااو  ممسلاااة  -
 . ل ترة ال منيةو دا  منتجة م  ثنتاج لترة معينة ولتك  ساعة ممسي ءنتاج تلك ا

وبالم ارنة بي  العري تي  نجد أ  عري ة الوق  الل ظي  ي األكسر است داما ألنها تولر دلايي 
وقتيا لت دياد المساببا  ال  ي ياة ، رغام أ  عري اة ال تارة ال منياة  اي األ ار  تاولر نتاائج أكسار 

 .عمو، 

الدلعااة المسااا وبة المساات دمة لاااي ساا   العينااة يجااا  أ  تكااو   ةالعري اا وب ااض النظاار عااا 
 منها متجانسة 

ظاارو  التااي يمكاا  الرجااو  الوضلااك لوااما  ن اا  ( ن اا  العاماال،  ن اا  ا لااة، ن اا  اليااوم ) 
 ثليها م   يل الت ارير اليومية المتعل ة باألدات

جماا   ماا  المراقاا و عااة أساالو  العينااة يمكاا   المت يااريعااد ت ديااد  ااواع :  جمععع البيانععات -
 ااارائع الرقاباااة علاااى المت يااارا ، كاااك  يعتبااار عامااال لاااي  اااع اءنتااااج  الي ماااة لبناااات البياناااا  

عملية س   العينة  س  األسلو  الم دد للس   وقياا  ال اواع المت ا  عليهاا كجا ت ما  
 .نعاعه اليومي
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Xبناء خارطة الرقابة - عيناة ما   N  تمسلا  لاي ن رض أ  عملية جم  البياناا: األولية  R  و  
K معا دة لكل عينة على مد  لترة  منية م ددة ليكو  لدينا ما يلي: 

                   Liuii XXR                           iji X
N

X
1   

ijX :  يا  iلي العينة  jالمعا دة    

       iX : الوسع ال سابي لمعا دا  العينةi  

      Ri  مد  العينةi 

      Xui  اكبر قيمة معا دة لي العينةi 

      Xli   اقل قيمة معا دة لي العينةi  

وضلااك ب سااا  متوسااع المتوسااعا  ال سااابية للعينااا  و المتوسااع : إيجععاد الخطععوط المركزيععة -
 :ينا  كما يليال سابي لمد  الع

                        iR
N

R
1                        iX

N
X

1  

لااالتراض أ   اادود الرقابااة سااتكو  بااسيا ان رالااا  معياريااة سااالبة أو :  تحديععد حععدود الرقابععة -
  :موجبة يكو 
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RR
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RCL

RUCL
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3
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 ال د األدنى: LCLال د المرك ي : CLال د األعلى : UCL:  يا

لإلعااارة للنااه لتبساايع عمليااا  ال سااا  تاام ثعااداد جااداول  اصااة ت اادد قيمااة الت ياار اءجمااالي 
 : ع  المتوسع أو المد   يا

                     
RDLCL

RCL

RDUCL
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 الثالث الفصل األساليب الكمية في إدارة اإلمداد

 عوامل تت ير بت ير  جم العينة   D4 ,D3,A2 : يا

ياتم توقيا  العملياا   Rو    بعاد ثتماام بناات  ريعاة الرقاباة   :المراجععةتحديد حدود المراقبعة  -
 Rو    ال علية بنات على نتائج العينا  على ال ريعة 

 X Barre et Rخريطة الرقابة (: 12 - 3)الشكل 

                                                                                      

                                                                                                

                                                                               

                                                                                           

 

 ,PARIS, 1996 ,n économicaéditio qualité, la Les outils et le contrôle deJaen Jacques DAUDIN, source: 

 P78. 

 : 1ال علية على  ارعة الرقابة تكو  بصدد ث د  ال التي   بعد وو  البيانا

  لااي  اااض  ال الاااة ن اااول أ  ت ليااال البياناااا  : وجااود جميااا  الن ااااع دا ااال مجاااال الرقاباااة
ممسلااااة للعمليااااة    Rو     Xاألوليااااة أععااااي مراقبااااة جياااادة ، كمااااا يمكاااا  اعتبااااار  

  0Rو 0Xوتصب  بضلك ال يم النمعية 
  ثضا وجاد  ن عاة علاى األقال لاي  ارعاة : وجود ن عة على األقل  ارج مجال الرقابة

X أوR ارج مجال الرقابة سن وم بال عوا  التالية  : 
 يا يمك  ث مال ال يم  التي وقع   ارج مجال الرقاباة بعاد  Rت ليل مد  است رارية  ريعة 
 .لتب ى تلك ال يم التي تبي  أ  العملية مست رة  –ت ديد العوامل المسببة لضلك 

                                                           
1
 .442، ص 4003دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  إدارة النشاط اإلنتاجي مدخل التحليل الكمي،علي الشرقاوي،   

CLR 

R 

N 

UCLR 

LCLR 

N 

X 
UCLX 

CLX 

LCLX 



 

 
 

614 
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التاااي  رجااا  عااا  مجاااال الرقاباااة ( العيناااا  ) ن اااوم بل ماااال المجموعاااا    Xت ليااال  ارعاااة 
والتي تم ت ديد أسبا  وقوعها كضلك وتب ى البيانا  األ ر  سام ن سا  ال ايم الجديادة لكال ما  

X   وR   ض  البيانا  الباقيةم   
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new

gg

RR
R
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dji

new

gg

XX
X





  

 :  يا

 new                          المتوسع المعدل للمتوسعا    Rnew     متوسع مد  العينا  المعدل 

   dj   لعينة الم رووة  متوسع اj                            Rdj     مد  العينة المرلووةj 

     g   عدد العينا  األولية 

     gd    عدد العينا  المرلووة  

 0R  ،0δو 0Xوتست دم  ض  ال يم المعدلة لي ت ديد ال يم النمعية لكل م   
      

2

0

0
d

R
   newRR 0    newXX 0         

 : يا

 :d20لت دير   معامل م  الجدولδ    0م 

وتعتباار ال اايم النمعيااة المت صاال عنهااا ألواال ت اادير بالبيانااا  المتا ااة وماا  ثمكانيااة ال صااول 
 .يرا  ألول لل يم النمعيةعلى الم يد م  البيانا  يمك  ال صول على ت د

و باسااات دام ال ااايم النمعياااة الم صااال عليهاااا يمكااا  ثيجااااد ال اااع المركااا ي و ااادود الرقاباااة     
 : الصيغ التالية اعتمادا على
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 الثالث الفصل األساليب الكمية في إدارة اإلمداد

 .معامي  مست رجة م  الجدول لت دير المعالم  D2 . D1 . A:  يا

سااااتمسل م ااااددا   Rو      وتعتباااار ال عااااوع المرك يااااة و اااادود الوقايااااة لااااي  اااارائع
 .لمجا،  الت ير المسموأ لها للم رجا  النهائية لل ترا  الي  ة 

 : اتتحقق هدف الرقابة بواسطة خريطة الرقابة على المتغير   -

عنااادما ت ااادم  ريعاااة الرقاباااة علاااى المت يااارا  مااا  المنتظااار أ  ت  ااا  ت سااا  لاااي أدات   
العملية اءنتاجية، والت س  المبدئي عادة ما يكو  ملموسا بعكل مل وظ عنادما تكاو  العملياة 
معتمادة علاى مهاارة العامال، أل  العامال بعبعاه يساعى ثلاى ت  يا  منتجاا  أ سا   اصااة ثضا 

سسااة تااولي ا تمااام واواا ا لااي  ااضا المجااال ، وتعااير ثلااى أ  ت سااي  مسااتو  كاناا  ثدارة الم  
الجااودة يظهاار علااى  ريعااة الرقابااة لل تاارا  الي  ااة  تااى تكااو  البيانااا  متمركاا ة  ااول ال ااع 

لااي  اادود  ااع الرقابااة ألساا ل بينهمااا تمياال ثلااى ا،تجااا  ا  الرقابااة المركاا ي بالنساابة ل ريعااة 
 .Rاألدنى لي  ريعة 

للنااه ماا  الوااروري عاادم ا،سااتمرار لااي   و   Rوعنااد ت  ياا   ااد   ريعااة الرقابااة ل     
اساات دامها وتعماال ثدارة الم سسااة علااى ت لياال تكاارار عمليااا  ال  ااع ، ستسااعى ثلااى توسااي  

 .المنتججهود ا ثلى مجا،  تركي  أ ر  ب ية ت سي  جوان  أ ر  م  

على ال صائع مهمة لي مجال تمسل  ريعة الرقابة  :لخواصخرائط الرقابة على ا :ثانيا
تصني  المجتم  المدرو ، ل ي مجال الجودة، يمك  تصني  الو دا  المنتجة ثلى منتجا  
سليمة وأ ر  معابة،  يا ، يتوم   ضا التصني  أية قياسا  ولك  ت دد ب اصية يمك  

 :عد ا، وم  أ م أنوا   رائع الرقابة على ال واع نجد
تعتبر  ريعة الرقابة على نس  المعي  م  أوس    :خرائط الرقابة على نسبة المعيب -1

وتعتمد ثضا تعل  األمر بالم ددا  الوص ية   رائع الرقابة على ال صائع است داما،
 .م بو، أو ، المنتجلمستو  جودة المنتج، للما أ  يكو  

 :م  المعاد،  التالية انعيقاوتعت   دود  ريعة الرقابة على نسبة المعي  
PP ZPUCL  

PCLP  

PP ZPLCL  
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 الثالث الفصل األساليب الكمية في إدارة اإلمداد

:      ي 
n

PP
P

)1( 
     p  تمسل النسبة المئوية للو دا  غير المعاب ة، والضي يتم

بة م   سابه انعيقا م  متوسع النس  المئوية لعدم المعاب ة م  مجمو  العينا  المس و 
 جم  nعدد العينا ، : kعلما أ    : ، أي أ اءنتاجيةم رجا  العملية 

 .عدد الو دا  غير المعاب ة لي العينة: xالعينة، 
 :وتعد  ريعة الرقابة على نسبة المعي  ول  ال عوا  التالية 

   ة عينة م  م رجا  العملية ا،نتاجي 11س   عدد م  العينا  التي ، ت ل ع
 .المراد السيعرة عليها

 ت ديد الو دا  غير المعاب ة لي كل عينة م  العينا  المس وبة سل ا 
  سا  ال دود المرك ية ل ريعة الرقابة األولية على نسبة المعي . 
  رسم  ريعة الرقابة بتعليم ال دود المرك ية للرقابة، وم  سم ت عر الن اع الممسلة

 .نةلنسبة و دا  عدم المعاب ة لكل عي
  ،ت ليل  ريعة الرقابة بناتا على وص  ا،نتعار الن عي ل ا،  عدم المعاب ة

للضا وقع  جمي  الن اع الممسلة لنسبة المعي  لي العينا  دا ل ال دود المرك ية 
ت   السيعرة، أما ثضا  اءنتاجيةل ريعة الرقابة، دل ضلك على وقو  العملية 

 .ل  أسبا  ،صدلية أد  ثلى ضلكل  رج  ن عة أو أكسر ع   دود الرقابة
  ت ليل مسببا  ال روج ع  ال دود المرك ية ل ريعة الرقابة والب ا ع  سبل

 .معالجتها
  ثعادة رسم  دود الرقابة ل ريعة الرقابة على نس  المعي  بل مال  ا،  ال روج

ع  الرقابة، والتي  دد  مسبباتها لي ال عوة الساب ة، والتككد م  عدم وقو  أية 
 .ن عة  ارج مجال السيعرة

  ثجرات مراجعة مستمرة ل ريعة الرقابة ع  ظهور أي ت يير لي متوسع اءنتاج
 .و عند ظهور أي مسببا  ،صدليةالمعي  عموما، أ

تعير  ريعة الرقابة لعدد الو دا  المعيبة  :بةيخريطة الرقابة على عدد الوحدات المع - 2
لي العملية اءنتاجية، لتلك الو دا  التي أنتج  لي ظرو   رج  ع  نعا  سيعرة 

 ا لعينا  م تل ة اءدارة، وتبدو  ض  ال ريعة أكسر تع يدا م  ساب تها  اصة ثضا ارتبع ثعداد
 .ال جم



 

 
 

615 

 الثالث الفصل األساليب الكمية في إدارة اإلمداد

 :وتتمسل ال دود المرك ية ل ريعة الرقابة على الو دا  المعيبة لي
CZCUCLC  

CCLC  
 
 

تمسل ال يمة المعيارية ت   التو ي   z، أما يمسل متوسع عدد الو دا  المعيبة  : يا
وتعتبر  ريعة الرقابة  .لي أغل  األ يا  9كو  مساوية العبيعي ي دد ا مت ض ال رار و ت

على عدد الو دا  المعيبة جد مهمة لي قرارا  المنتج أو المعتري، أل  مستو  معي  م  
 .المنتجعدد الو دا  المعيبة ، ي سر على قرارا  المعتري ويعتبر  الة عبيعية متعل ة 

 البرمجة الرياضية: الثاني المبحث
البرمجة الرياوية م  األسالي  الكمية المست دسة لي مجال ثدارة تعتبر نماضج  

األعمال، لهي تسعى لبلوغ  د  أو مجموعة م  األ دا  لي ظل مت يرا  بيئية معبر 
عنها لي عكل معاد،  رياوية وموارد متا ة تمسل قيود ال رار، وم  أ م نماضج البرمجة 

 .البرمجة الديناميكية –مجة األ دا  بر  –البرمجة ال عية  -: الرياوية سنتعر  ثلى
 : البرمجة الخطية: المطلب األول

 تعريف البرمجة الخطية، شروطها وفرضياتها :أوال
تعتبر البرمجة ال عية ضا  الهد  الو يد م  أبسع نماضج البرمجة الرياوية، وقد تعدد  

 :تعري اتها التي م  أ مها نضكر
ى ات اض ال رارا  المتعل ة بالتو ي  أو الت صيع األمسل البرمجة ال عية أسلو  رياوي يساعد عل

 .1لمجموعة م  الموارد الم دودة على مجموعة م  ا،ست داما  المتعددة
الموارد المتا ة بعكل أمسل على رياوي يهتم بت صيع  أنها أسلو وتعر  على  

 .2ا،ست داما  الم تل ة بهد  تعظيم األرباأ أو تدنية التكالي 
 األسلو  باست دام تهتم لنية رياوية عري ةبعري ة أكسر ت ديدا على أنها  كما تعر 
 جبرية قيمة على ال صول بواسعتها يمك   يا المعاكل ت ليل لي الرياوي المنع ي
 مت يرا ) مست لة مت يرا  تركيبها لي يد ل الدالة  ض  ، الهد  بدالة تسمى موبوعة
 تتعل  ل د ،أعكال عدة تك ض األ يرة  ض  ال يود، وأ ال دود م  مجموعة ليها تت كم (ال رار

                                                           
1
 .40، ص 4001ايتراك للنشر والتوزيع، مصر،  بحوث العمليات،ين فالته، اليام 
2
 .22، ص4002دار الجامعة الجديدة، مصر،  استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية،جالل إبراهيم العبد،  

CZCLCLC 
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 الم رجا  وم ، المد ي  ي ع ما لي  ضا الم تل ة اءنتاج بعناصر أو المتا ة بالموارد
 ال يود عك  لم ، المستهلكي  بنوعية تتعل  وقد المعلوبة ال دمة أو السو  ب جم لتتعل 
 نظام ولي ثليه المراد الوصول د اله ت  ي  ثلي الوصول لي ال رار مت ض  رية ت ييد

 .1األمسل الجبري الم دار الهد  يمسل ال عية البرمجة
 :نورد ا ليما يلي العروع الواجبة لتعبي هاالبرمجة ال عية جملة م   وتستل م

  يا يرتبع البرنامج ال عي بهد  يرجى ت   ه، ويعبر عنه : وجود  د 
كتعظيم  ،يكو  الهد  تعظيم ال يمةبمعادلة رياوية تتوم  مت يرا  ال رار، وقد 

 ...كتدنية التكالي  أو الموارد المستعملة  ،العائد أو الرب ، أو  د  تدنية
 يا تمسل ال يود الم رووة على البرمجة ال عية مدعاة : وجود قيود 

،ست دامها، لم   يلها ن    األمسلية لي ال رار لي ظل ال يود الم رووة، لعدم 
 .الورورة عدم ال اجة للبرمجة ال عيةوجود قيود يعني ب

 تتعل  البدائل بعر  است يل الموارد،  يا يمك  لمت ض ال رار : وجود بدائل
 .الم اولة بينها

 يج  أ  تكو  العيقة بي  الموارد ومت يرا  ال رار عيقة  عية : ال عية
متجانسة م  الدرجة األولى، قابلة للصياغة الرياوية لي عكل معاد،  

 .اج ا ومتر 
 قيما يكم  ترجمتها  تمسل  تى ال يمة موجبة المت يرا  تكو  أ  يج : ا،يجابية

 .ثلى واق  الممارسة العملية
 يتوج  أ  تكو  المععيا  المتعل ة بنموضج البرمجة ال عية : عنصر التككد

 .ص ي ة وم كدة، ثض ، يمك  اعتماد البيانا  المرل ة با تمال
 :ية على جملة م  ال رويا  ن تصر ا ليما يليتعتمد نماضج البرمجة ال ع

 يا ترتبع  ض  ال روية بكل م  دالة الهد  وقيود البرنامج ال عي، : التناسبية 
، وكما  ي ممسلة لي مسا مة أي مت ير لي دالة الهد  نسبية ويعبر عنها 

لي  للمت ير ( أ ) ض  ال روية ، ت بل قوة  العر  األيسر م  ال يود 
 .دالة الهد  أو أي قيد م  ال يود

                                                           
1
 .5، ص 4005الجامعة الجديدة، مصر، دار  ،(استخدام األساليب الكمية في صنع القرار)بحوث العمليات محمد إسماعيل بالل،  
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  تمسل مجمو  ( دالة الهد  أو ال يود) أي دالة لي نموضج البرمجة ال عية : الجم
 .المسا ما  ال ردية للمت يرا 

 يمك  لمت يرا  ال رار لي البرمجة ال عية أ  تك ض قيما كسرية عريعة أ  : ال سمة
 .ت يرا ت    ، سلبية الم

 ثي أ  نموضج البرمجة ال عية مبني على أكادة المععيا ،  يا تعتبر بضلك : التككد
 .م  بي  نماضج ال رار لي ظل التككد التام

 :النموذج الرياضي للبرمجة الخطية وحل صياغة :ثانيا
 :صياغة النموذج الرياضي للبرمجة الخطية -1
ا مجموعا  كعناصر أساسية نل صها يتكو  النموضج الرياوي للبرمجة ال عية م  سي 

 :ليما يلي
ي دد  د  البرنامج ال عي كميا، ويعبر عنه لي عكل دالة يعل  تعظيمها : دالة الهدف -

كك  يكو  الهد  أكبر ما ينمك  م  رب  أو أو تدنيتها  س  عبيعة المعكلة المراد ت ليلها، 
 ... 1أدنى ما يت مل م  تكل ة أو عاقة أو مواد  ام

الم سسة الدا لية وال ارجية، وتترجم عيقتها  الت اما ال عي  البرنامجترتبع قيود  :لقيودا -
ك يود ساعا   باءنتاجبالم يع، لضا لهي تتعدد  س  موق  الم سسة، لنجد منها ما يرتبع 

المباعرة، المتولر م  المواد األولية، ومنها ما يرتبع بالعل  كال د  العاملةعمل ا ،  واليد 
، الكمية الواج  تو يعها، عري ة الن ل والتو ي ، وقيود أ ر  تتعل  ثنتاجهنى الضي يج  داأل

مسل الكمية الم  نة م  المادة األولية، ال د األدنى م  الم  و ، بالظرو  الت  ينية، 
  ... 2ال يمة ال صو  م  المي انية الموجهة للم  و 

نموضج البرمجة ال عية يرتبع بالمسائل التي يعير  ضا العنصر ثلى أ   :تحديد البدائل -
 .تتولر على أكسر م   ل و يد بما أنها تساعد على الوصول لل ل األمسل

 :3البرمجة ال عية كما يلي لنموضجويمك  كتابة العكل العام 
   
Subject to :            
                 

                                                           
1
 .61، ص 4001، 4دار وائل، األردن، ط المدخل لبحوث العمليات، عبد الرزاق المسوي،  
2
 .40ص  مرجع سابق،بوقرة رابح،  
3
 .44، ص 6111دار وائل،  بحوث العمليات،محمد عبد العال النعيمي ورفاه شهاب الحمداني وأحمد شهاب الحمداني،  
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 (j = 1, 2 … n)و ( i = 1, 2 … m: ) يا
Z : تمسل دالة الهد 

aij , ,   :سواب  م ددة لي سيا  المعكلة 
 مت يرا  ال رار المراد ثيجاد ا انعيقا م   ل البرنامج ال عي:  

aij :  كمية المورد الم ددة م  النوi ها لو دة وا دة م  النعاع أو ال عالية الي م ت صيصj 
Cj : رب  أو تكل ة الو دة الوا دة م  مت يرة ال رارxj 

وتعد مر لة تركي  النموضج م  المرا ل المهمة لي البرمجة ال عية، أل  صياغة النموضج 
 .ال عي الضي يلم جوان  المسكلة ي دي بالورورة ثلى بلوغ ال ل األمسل لها

 :لرياضي للبرمجة الخطيةحل النموذج ا - 2
 :عدة أسالي  رياوية ل ل مسائل البرمجة ال عية، م  أ مها نضكر متست د

تست دم  ض  العري ة ل ل مسائل البرامج ال عية التي تتوم   :الطريقة البيانية 1 – 2
، ويتم  ل البرنامج 1ث داسيا سيا مت يرا  قرارية،  يا يتم التعبير ع  كل مت ير بك د 

 :2بالعري ة البيانية اعتمادا على ال عوا  التاليةال عي 
 كتابة النموضج ال عي للمسكلة. 
   ،يجادت ويل ال يود ثلى معاد  ن اع الت اع  م  الم اور واأ
 التمسيل البياني ل يود المسكلة وت ديد منع ة ال لول العملية الممكنة 
 لية الممكنةثيجاد قيمة الهد  عند الن اع المتعرلة م  منع ة ال لول العم 
  ا تيار ال ل األمسل ع  عري  م ارنة قيمة الهد  عند ال لول المرتبعة بالن اع

 المتعرلة م  منع ة ال لول العملية الممكنة
وتعد العري ة البيانية م  أسهل العر  معالجة لمسائل البرمجة ال عية، ث، أنها غير ك  ة 

امل م  أكسر م  سيا مت يرا  قرارية، لي معالجة واق  الممارسة العملية التي ت رض التع
المدير العر  األ ر  المعرولة لي  ل مسائل البرمجة   استيعاورغم ضلك لهي تسا م لي 

 . ال عية، والوقو  على ت اصيل  ل المعكي ، وسبل معالجة وتعوير ال ل بها

                                                           
1
 .614، ص 4002اليازوري للنشر والتوزيع، األردن،  ألساليب الكمية في اإلدارة،]اضل، مؤيد الف 
2
 .41ص  مرجع سابق،محمد اسماعيل بالل،  
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يتجاو  جات   ض  العري ة لمعالجة المسائل التي : (simplex)الطريقة المبسطة  2 – 2
سنة  (George Dantzig)ليها عدد المت يرا  ال رارية السيسة، ويعود ابتكار ا لدان اك 

، وتمسل أسلو  ا تياري تكراري لمسائل البرمجة ال عية يعتمد على المت يرا  ضا  1191
التكسير األساسي على كل م  دالة الهد  وال يود، وي توي است دام العري ة المبسعة ترتي  

لهد  وال يود بعري ة  اصة ينتج عنها العكل المعياري للنموضج ال عي، وم  سم اتبا  دالة ا
 عوا  وقواعد نظامية لي الوصول ثلى ال ل األمسل، وتبدأ  ض  ال عوا  بالن عة العليا لي 
مسائل التدنية أو الن عة الدنيا لي مسائل التعظيم، سم تنت ل ثلى ن عة أ ر  م  منع ة 

الممكنة ت ترأ  ي ألول، ويعاد  ضا ا،جرات لي عكل  وار مية  تى تكو   ال لول العملية
، وبالتالي لل   وار مية العري ة المبسعة تمسل مجموعة م  النتيجة المرغو  ليها قد ت    

 .1التعليما  المتتابعة التي تبنى على  لول بديلة متتالية  تى تصل ثلى ال ل األمسل
لمبسعة ب ل أساسي مبدئي بعد ت ويل النموضج ال عي ثلى وتبدأ  وار مية العري ة ا 

العكل المعياري بلوالة المت يرا  الراكدة التي تععي  درجا  م  ال رية بعدد ا، للضا 
الترونا أ  عدد قيود مسكلة سيسا ليكو  بضلك عدد المت يرا  الراكدة سيسا كضلك، يععي 

منها ل رض  ل المعاد، ، وتنع العري ة  سيا درجا  لل رية بت ديد قيمة ا تيارية أليا
الص ر ك يمة ا تيارية، ما يعني است يل كل ما  و متاأ م  المورد المبسعة على است دام 

 اجا  كميا  ال ل للمت يرا  األساسية، لي  ض  ال الة ثضا كان  قيم المت يرا   ثعبا لي 
أما ثضا كان  ث د  قيم المت يرا  األساسية لي المسكلة موجبة أو معدومة يكو  ال ل عمليا، 

األساسية على األقل سالبة دل ضلك على أ  ال ل غير عملي أل  ضلك يتنالى م  عرع عدم 
: السلبية، وتكو  ال لول المجدية ضا  ن اع ال اوية م دودة يمك   سابها كما يلي

 : يا 
n  :   عدد المت يراm :عدد ال يود 
 

 :مية العري ة المبسعة لي العكل التاليويمك  تل يع  وار  
 
 
 

                                                           
1
 .24ص  مرجع سابق،محمد عبد العال النعيمي ورفاه شهاب الحمداني وأحمد شهاب الحمداني،  
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 خوارزمية الطريقة المبسطة(: 13 – 3: )الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :برمجة األهداف: المطلب الثاني
تعبر دالة الهد  لي البرنامج ال عي ع   د  وا د ل ع مسل تعظيم الرب  أو 

يرا م  المواق  اءدارية التي ار لي ال ياة العملية كسر ويواجه مت ض ال  ،ت  يض التكل ة
تتوم  ت  ي  أ دا  متعددة قد تكو  متنالسة مسل ت  يض التكل ة وت سي  مستو   دمة 

ال  ... العميتوقد تكو  ضا  و دا  قيا  م تل ة مسل تعظيم الرب  وتعظيم عدد  ،العمل
 .ويمك  دراسة  ض  المواق  باست دام أسلو  برمجة األ دا  

 

 المشكلة في شكلها اإلنشائي

 كتابة النموذج الرياضي للمشكلة

 كتابة النموذج الرياضي على الشكل المعياري

 اختبار الحل المبدئي

هل الحل 

قابل 

 سينللتح

توقف الحل الحالي 

 حال أمثال

 حدد المتغير الداخل والخارج

حدد قيم الحل الحالي 
 الحالي

 ال

ـم
عــ

ن
 

 (بتصر . )91ع  مرجع سابق، م مد تولي  ماوي، : المصدر
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 :ك عدة تعري ا  لبرمجة األ دا  نل ع أ مها لي نا: مجة األهدافتعريف بر  :أوال
  المع دة والتي  عري ة رياوية تميل للمرونة والواقعية لي  ل المسائل ال رارية ي

 .تك ض بعي  ا،عتبار عدة أ دا  والعديد م  ال يود والمت يرا 
 ة تعر  برمجة األ دا  على أنها مجموعة م  العر  واألسالي  الرياوي

المساعدة على ات اض ال رارا  المتعل ة بتو ي  الموارد المتا ة لت  ي  جملة م  
 .1األ دا  الم تل ة

 تعور ألر  ا التي النماضج بي  وم وقد تعدد  أنوا  برمجة األ دا ،  يا نجد 
 البرمجة المرج ة، باأل دا  البرمجة العادية، باأل دا  البرمجة :نجد األ دا  برمجة

 دوال باستعمال باأل دا  البرمجة الليكسيكوغرالية، باأل دا  البرمجة النسبية، باأل دا 
 .ال ...المبهمة، باأل دا  البرمجة الك اتة،

وال يم الم ابلة لكل  ،ويتم صياغة برنامج األ دا  بت ديد األ دا  المراد ت  ي ها
يد الهد  لي صورة سم يعبر ع  كل  د  ب يد يعر  ب  ، د  والتي تعر  بال يم المستهدلة

 ا  رويمسل  ،المستهدلة ل ا د ما الكمية ال ائدة ع سيم ،معادلة ت تو  على مت يري 
ويتم صياغة دالة الهد  لي  ،الكمية الناقصة، ويعر   ضي  المت يري  بالمت يري  ا،ن رالي 

ل ت دير معامل ي اب، كما يمك  لي  الة أ ر  صورة تص ير مجمو  مت يرا  ا،ن رالا 
درجة ت ويل مت ض ال رار للهد ، وتعمل ال يود  يعك كل  د  يسمى معامل أولوية 

الهيكلية لبرنامج األ دا  قيود البرنامج األصلي باءوالة ثلى قيود األ دا ، ويتم  لة 
 .أولوية األ دا بعد تعديلها  تى تك ض لي ا،عتبار معامي   المبسعةعري ة الباست دام 

تعدد  صيغ نموضج برمجة األ دا   س  نوعها : ج برمجة األهدافصياغة نموذ :ثانيا
 .الضي كا  نتاج ميتمة الظرو  ال ائمة، ولي  ضا الصدد نضكر أ م تلك النماضج

 ضا النموضج أول صي ة لبرمجة  يعتبر :صياغة النموذج المعياري لبرمجة األهداف - 1 
 ع  عري  األ دا  م  جموعةلم األمسل ال ل على ال صول األ دا ، يسعى م   يله

 ا،ن رالا  أو ال رو  مجمو  بتدنية ت وم والتي، (x1,x2,…,xn)ال رار مت يرا  ا تيار
أو بعبارة  ،ال يود م  مجموعة مت ض ال رار مراعيا ي دد ا التي ل  دا  ا،قتصادية للدالة

                                                           
1 J.de Montgolfier et P. Bertie , approche multicritère des problèmes de décisions , édition, France, 1978, p 

183. 
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 النموضج  ويكت مجمو  ال يم المعل ة ،ن رالا  النتائج    األ دا ،  أ ر  تص ير
 :للمعكلة لي  ض  ال الة كما يلي الرياوي

 
 

 
 
 

 : يا
gi  :  ال يمة المستهدلة للهدi 
Xi :مت يرا  ال رار األساسية 
aij :مسا مة مت ير ال رارj  لي ال يمة المستهدلةi 
C :مص ولة معامي  المت يرا  ل يود النموضج 
bi :مص ولة الموارد المتا ة 
يتمي  نموضج برمجة األ دا   :لبرمجة األهداف( المرجح)الموزون  صياغة النموذج – 2

المو ونة ع  البرمجة المعيارية ل  دا ،  يا يرل  كل  د  لي  ض  ال الة بمعامل 
تتمت  ترجي  يبر  األ مية النسبية له  س  مت ض ال رار، وبمعنى آ ر أ   ناك أ دا  

 . 1األ مية بمستو  أعلى م  األ مية، وأ ر  بدرجة أقل م 
 :ويكت  النموضج لي  ض  ال الة على العكل التالي 

 
 

 
                                                           

1
 .461، 4001المكتب الجامعي الحديث، مصر،  أساليب التحليل الكمي،نبيل مرسي محمد،   
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ترتي  ويعتمد  ضا النموضج على : صياغة النموذج الليكسوغرافي لبرمجة األهداف - 3
األ دا  المراد ت  ي ها لي عكل لئا  م تل ة األولوية ترتيبا تنا ليا، وقد تكو   ض  األ دا  

األ مية، أو قد ترل  بمعامي  ترجي  تظهر أ ميتها دا ل ن    لي ن   ال ئة والدرجة م 
 : س  ال عوا  التاليةليكسوغرالي لبرمجة األ دا  لاغ النموضج اصال ئة، وي
 س  مت ض ال رار ا،عتبار بعي  تك ض التي األ دا  جمي  ت ديد .  
  أل دا  م  ا  د  لكل العموأ مستو ال يمة المستهدلة و  أو المعلوبة النتيجة وو

  الم ددة سل ا
  ويمك  ترجي  األ دا  لي  األولوية درجة  س  مراقبة لئا  ثلى األ دا   ض  تو ي

  ن   ال ئة
 يةو أول درجة بكل ةمتعل ال ج ئيال ة عيال ةرياويال ضجانمال كلل يتسلسلال  لال 
: دالة الهد  معبر عنها كما يلي تكو 

 
أ ضا بعي  ا،عتبار قيم ال ل للبرنامج  Z2، وم  سم Z1لهد  ويتم ال ل التسلسلي بدتا با

 .األول ك يود، و كضا  تى يتم ال ل الكلي للنموضج
  :ويمك  تل يع منهجية  ل نماضج برمجة األ دا  لي العكل التالي
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 منهجية حل برمجة األهداف(:14 – 3)الشكل
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رسالة دكتورا   استخدام البرمجة باألهداف في تحليل االنحدار المبهم للتنبؤ بأسعار البترول، ادر ، سا د عبد ال: المصدر
 (بتصر . )111لي ثدارة العمليا  واءنتاج، جامعة تلمسا ، الج ائر، ع 

 

 تحديد المشكلة

 Xiتحديد متغيرات القرار 

 صياغة دوال األهداف 

 اتهاتصنيف األهداف وتحديد أولوي

هل الحل 

 مناسب
 تعديل النموذج

 تقرير عن أمثلية الحل تحليل حساسية الحل وتنفيذه

 ال

 صياغة دالة تحقيق النموذج

 

 حل النموذج

عم
ن
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 :البرمجة الديناميكية: المطلب الثالث
 اصة لي ال م ،  تست دم النماضج الديناميكية لمعالجة معاكل ضا  عبيعة مت يرة م 

ويعتمد نموضج البرمجة  ثعار رسم السياسا  المسلى المتعل ة با،ستسمار، اءنتاج أو التسوي ،
الديناميكية على مبدأ األمسلية، والضي ينع على أ  ال ل األمسل يتعكل م  سلسلة م  

كي ي  ض ال لول المسلى المتتابعة عبر ال م ،  أي أ  كل   ل ي سر على ال لول التالية ول
ا األسر بعي  ا،عتبار، يج   ت سيم المعكلة المدروسة ثلى مجموعة م  المعاكل الج ئية ض 

البسيعة والمتتابعة،  وم  سم ثيجاد  ل أمسل لكل م   ض  المعاكل الج ئية ب س  تتابعها،  
سم تربع مجموعة ال لول الج ئية المسلى بعوها م  البعض ا  ر بعري ة مناسبة تععي 

 .أمسل للمعكلة ككل  ي  

 :تعريف البرمجة الديناميكية :أوال

 :كر\تعدد تعري ا  البرمجة الديناميكية  س  وجها  النظر، لم  أ مها  

  تعر  على أنها أسلو  رياوي لرل  قدرة الب ا ع  ال ل األمسل لعديد م  المسائل
جما كبيرة ال جم، وضلك ع  عري  تج ئتها ثلى معاكل ج ئية تتابعية أص ر  

وبالتالي أقل صعوبة، وتعمل على ثيجاد  ل لكل ج ت م  أج ات المسكلة األصلية، 
 .عند ثيجاد ال لول للمرا ل الج ئية ويتم ال صول على ال ل األمسل للمسكلة األصلية

  كما تعر  على أنها ت نية لت  ي  ال عة المسلى التي ت ول المعاكل المع دة ثلى
يتم  لها على مرا ل تتوم  كل مر لة مت ير وا د سلسلة م  المعاكل البسيعة، و 

يراد ت ديد قيمة متتابعة له، ويتم ربع العمليا  ال سابية للمرا ل الم تل ة ع  عري  
 . 1عمليا   سابية عكسية بعري ة ت دي ثلى  ل أمسل للمعكلة ككل

  وتعر  كضلك عل أنها أسلو  ت ليلي لت رير ال عة المسلى لت  ي  أ دا  معينة
مجموعة م  المعروعا  ت و  لعديد م  ال يود، أو بعبارة أ ر   ي عري ة لت ديد ل

                                                           
1
ث العمليات مذكرة ماجستير في بحو دور إدارة سلسلة اإلمداد في تحقيق الميزة التنافسية باستخدام األساليب الكمية،لعرج مجاهد نسيمة،   

 .634، ص (غير منشورة)وتسيير المؤسسات، جامعة تلمسان، 
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لي منع ة الموارد اءنتاجية الم ددة بي  أوجه استعما،تها أقصى قدر م  الك اتة 
 .1البديلة

 :صياغة وحل النموذج الديناميكي :ثانيا

  لي الم سسة و، لي أي ما يمي  أسلو  البرمجة الديناميكية ع  غير  أنه ، ي ترض السكو 
مجال م  مجا،  نعاعها، بل ي وم ضلك على أسا  ال ركية والتعور، وم   نا تكتي لكرة 
البرمجة الديناميكية التي تبنى على أسا  الب ا ع  ال ل األمسل لي م تل  المرا ل 

مبدأ بالما  المتتالية لبلوغ الهد  النهائي و و ال ل األمسل للنموضج ككل، كما أنها ت وم على 
(bellman ) تلك التي مهما كا  الوو  الساب ، ت دي  تما الضي ي ر بك  السياسة المسلى

 .2ثلى ال ل األمسل

 :صياغة النموذج الرياضي للبرمجة الديناميكية -1

تارتبع   stagesلصياغة البرنامج الديناميكي لمعكلة معيناة ياتم تج يئهاا ثلاى  عاوا  
موقااا  م ااال الدراساااة، وعناااد كااال  عاااوة تعااار  مجموعاااة مااا  بمعياااار معاااي   سااا  عبيعاااة ال

وي ادد م ياا  ال عالياة لاي  ،ويت ر  ما  كال  الاة مجموعاة ال ارارا  الممكناة statesال ا،  
وال اارار األمساال لااي كاال  ،ويساامى دالااة العائااد صااورة تكل ااة أو رباا  أو وقاا  أو أي م يااا  آ اار
 .ال الة الساب ة  الة  و الضي ي    ال يمة المسلى لدالة العائد لي

عظمى أو  معينة دالة تجعل التي ال رارا  تلك ع  الب ا ثلى الديناميكية البرمجة تسعى و
  دنيا

 أدات  سا  م  نظامي ن و على الممكنة ال لول بعد ت وم ثض العد، لم هوم باستناد ا وضلك 
 منع ةل ل اجةا تصب  الممكنة ال لول جمي  بعد ال يام عند و األلول، ت تار سم منها كل
 .تستل م ضلك التيغير ا م   ع  الديناميكية البرمجة يمي  ما  وول الممكنة معدومة و ال ل

                                                           
1
 .365ص  مرجع سابق،محمد عبد العال النعيمي، ورفاه شهاب الحمداني، وأحمد شهاب الحمداني،  
2
 .621ص  مرجع سابق،عيسى حيرش،  
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 المسكلة لي توالر ا ي ترض معينة  واععند تعبي ها  الديناميكية البرمجة تتعل  و
 يا يمك  لصل المسكلة المدروسة ثلى  لل صل، ال ابلية  اصية  ي األولى المدروسة،
 .ئيةمسائل ج  

 ل ستاض األمسلية مبدأ تعبي   يل م  تت    التي النمعية  اصية أما ال اصية السانية لهي
  جم كا  لو  تى العملية، النا ية م  الممكنة ال لول جمي  تعداد ،ست الة ضلك و بلما ،
 .م بو، المسكلة

  لي عكل يكو لمنها ما ل د عور  عدة  وار ميا  ل ل مسائل البرمجة الديناميكية،  
جدولي وأ ر  تكو  لي عكل عبكي، وتتوم  است دام البرمجة الديناميكية ت ديد دالة 
الهد  ومعاد،  الموارد، و ضا بعد ت ديد أسعار ا، والعيقا  ال ائمة بينها، وم  سم صياغة 
 .المص ولة التي يمك  على ووئها ا تيار البرنامج الممك  وتعوير  وصو، للبرنامج األمسل

 د صمم  معكلة أقصر مسار لت سير  يكلة مسائل البرمجة الديناميكية، وبضلك ل 
 .1تمسل الصي ة برمجة ديناميكية ثضا توال   م   يكلها األساسي

 :يمك  صياغة نموضج برمجة ديناميكية بعيقا  تتابعية ول  ال سابا  األمامية

 

 

 

 

 :المعادلة التكرارية لتكو  أما
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 .344ص نفس المرجع،عيسى حيرش،  
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 :ج البرمجة الديناميكيةحل نموذ  -2
،  يا يمك   ل النموضج أعي  بالعري ة الدينامكيةج البرمجة عر   ل نماض وتتعدد

أو  -كما أعرنا ثليه لي البرمجة ال عية –الرياوية اعتمادا على  وار مية العري ة المبسعة 
 :ال ل العبكي ع  عري 
 للهيكل األساسي ثضا اعتبرنا نموضج برمجة ديناميكي ي و  : ال ل الرياوي

 stage n+1للبرمجة الععوائية ول  ععوائية ال الة 

 
 

 

 
 

التو ي  ا، تمالي : n+1   ،p1, p2, … pn  عدد ال ا،  الممكنة لي المر لة ( n: ) يا
ضا اعتبرنا يمسل  Ci، وnيمسي  على التوالي ال رار وال الة لي المر لة  Sn, dn: لل الة، واأ
ول  ال سابا   n، تكو  دالة العائد للمر لة nج لي دالة الهد  للمر لة عائد مسا مة النات

 :األمامية تعرض لي جدول السياسة الموو  لي التالي
 جدول السياسة لحل البرمجة الديناميكية(: 11 - 3)الجدول 

States 
ar .............. a2 a1 i   j  

sta
te

 
 

d1(ar) .............. D1(a2) d1(a1) 1 
d2(ar)  D2(a2) d2(a1) 1 

     

dn(ar)  dn(a2) dn(a1) n 
 .911 ع مرجع سابق،عيسى  يرت، : المصدر
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 الضي يعتمد على التمسيل العبكي لي عكل مسارا  تل ع البيانا  : ال ل العبكي
م سمة لي عكل مرا ل متعاقبة عبر ال م  كما يظهر  العكل  التتابعية للمسكلة

 :أدنا 
 طريقة الشبكة لحل نموذج البرمجة الديناميكية(: 18 - 3)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (بتصر . )191ع  مرجع سابق، عيسى  يرت، : المصدر
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 نماذج المخزون: الثالث المبحث
يعتبر الم  و  م  أ م م وما  أنععة الم سسا  الصناعية، لهو يسا م لي وما  

الظرو  ال رجة التي تواجهها نتيجة التهديدا  است رارية نعاعها، ويمكنها م  مجابهة 
الم تملة لمت يرا  البيئة ال ارجية، ولي  ا،  ال رع التي ت ر  ا بما تمك  م  تصري  
كميا  ثنتاج ثوالية باستعمال الم  و  السلعي م  المنتجا ، أو ع  عري  تعجيل تصني  

 .الم  و  م  المواد األولية
  متعلقة بالمخزونة مفاهيم أساسي: المطلب األول

قبل ال وض لي م تل  النماضج األساسية ءدارة الم  و ، يج  الوقو  عند أ م الم ا يم 
 .األساسية المتداولة لي  ضا المجال

 :تتعدد معايير تصني  أنوا  الم  و ، لم  أ مها نضكر : أنواع المخزون: أوال
أ  ي وي م  و   س   ضا التصني ، يمك   :تصنيف المخزون حسب طبيعته -1

 :الم سسة الصناعية ما يلي
تمسل المواد األولية تلك العناصر التي ت و  للت يير لي  :مخزون المواد األولية – 1 -1

 .1دمجها لي العمليا  الصناعية ءنتاج السل  النهائية مكوناتها ع  عري 
لتي مر  بعملية ي صد بها تلك المواد األولية ا: مخزون مواد أولية تحت التشغيل – 2 – 1

، أو ج ت مكو  له المنتج النهائي ثنتاجتصني  أو أكسر لي مر لة أو مرا ل ساب ة م  
،  ة م  تصني   –أو مرا ل  –تصني  أ ر  لي مر لة  -عمليا  أو –وتنتظر عملية 
 .2أو ج تا م  أج ائه المنتج النهائي

، التي تسا م بعكل صنا  م  الم  و و ي تلك األ :المهماتمخزون مواد  – 3 – 1
 .3غير مباعر لي عمليا  التصني ، وتعنى  بتدعيم استمرارية العملية اءنتاجية

يعير م هوم ال وي  ثلى م ل ا  المواد األولية : مخزون الفضالت والمهمالت – 4 – 1
الناتجة ع  عمليا  التصني  والمعالجة، وتوم أصنا  ج ئية، لمنها ما  و قابل للتصني  

منتج لرعي دا ل أو  ارج  ثنتاجلن   المنتج، أو ما يست دم لي  اءنتاجيةالعملية لي ن   
 .الم سسة، ومنها ما  و غير صال  ليست دام

                                                           
1
 Javel, G , Organisation et gestion de la production, Dunod, France, 2000, P 14. 

2
 .62، ص 4000دار الفكر الجامعي، مصر،  التخزين االلكتروني،محمد الصيرفي،  
3
 .461ص  مرجع سابق،سليمان محمد مرجان،  
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أما المهمي  لتعير ثلى منتجا  تامة أو مواد ت   التع يل بها عيو  ، ت  ي ا للبي  لي 
ني  ثضا تعل  األمر بالمواد ت    الة المنتجا  التامة، أو مواصلة المرا ل الي  ة م  التص

 .التع يل
يعتمد  ضا المعيار تصني  الم  و  ب س   :تصنيف المخزونات حسب موضوعها – 2

 :ال رض الضي عد ألجله، لم  أ م أنوا  الم  و   سبه نجد
 و ضلك الج ت م  الم  و  الضي يمك  لإلدارة التصر  ليه  :المخزون المتاح – 1 – 2

وبالتالي ل جمه يت دد م   يل الم  و  ال الي م  العنصر موالا ب رض ا،ست دام، 
ثليه العلبيا  المكتملة وغير المستلمة م  ن   العنصر معرو ا منه الكميا  الم صصة 

 .والتي لم يتم تسليمها ألص ابها
و و ضلك الم صع م  عنصر الم  و ، غروه مجابهة  : مخزون األمان – 2 – 2

عبا   اجته علية ال جوة ال منية الم صورة بي  استصدار الظرو  الم تملة ليس ت دام واأ
 أمر العل  وا،ستيم ال علي للكمية المعلوبة، 

يهد   ضا النو  م  الم  و  لتكمي   : المخزون الموسمي ومخزون المضاربة – 3 – 2
، وت توي المواربة 1ال اجة م  العناصر التي تتص  ندرتها أو ولرتها بالموسمية

لوما  است رارية  يع ج ت م  عنصر الم  و  لتلبية  اجة ا،ست دام لي وق  الندرةت ص
عمليا  الم  و  الموار  لي  ا،  أ ر  باست رارية ا،ست دام ا،ست دام، كما ، ترتبع 

نما تتعد  ضلك للسيعرة على السو  وا،ست ادة م  لوار  األسعار  .واأ
لم  و  ا،ستراتيجي ثلى مواجهة أية ا تما،  يهد  ا : المخزون االستراتيجي – 4 – 2

غير م سو  لها لي األجل العويل، ك الة األ ما  وما ينجم عنها م  ارت ا  لي األسعار، 
 .أو الن ع لي اءمداد

 :نوخز علقة بالمتمتكاليف الال: ثانيا
، تسعى  ض  النماضج ل د ألر   أ مية ثدارة الم  و  نماضج متعل ة بالم  ونا  

 ي  ال جم األمسل للم  و  و ضا با،عتماد على تدنية تكل ة الت  ي  الكلية، والتي لت 
 :2تتوم 

                                                           
1
 .600، ص 6110الدار الجامعية، مصر،  إدارة اإلمداد،نهال فريد مصطفى،  

2 Zirmati. P et Fabrice. M, Pratiques de la gestion des stocks, Dunad, Paris, 2005, p 18-19. 



 

 
 

404 

 الثالث الفصل األساليب الكمية في إدارة اإلمداد

و ي تلك التكالي  التي تت ملها الم سسة ل ات كل عملية : تكاليف الطلب والتوريد – 1
 :وتعمل عل  جديدة،

لمتعل ة وا التكالي  المتعل ة بلعداد وت رير المستندا  المست دمة لي ثدارة المعتريا  -
 بعمليا  العل 

 تكالي  الن ل والع   والت ريغ -
 تكالي  ا،ستيم وال  ع والتسجيل -

 .وتعتبر أجور العاملي  ب سم العرات الج ت األكبر م  تكالي  العل 
لي  الة توريد الكمية المعلوبة م  دا ل الم سسة بد، م  عملية  :تكاليف اإلعداد – 2

التكل ة التي تنعك نتيجة ثصدار أمر التع يل لي سبيل تولير  لي اءعدادالعرات، تتمسل تكل ة 
 .الكمية المعلوبة

و ي تلك التكالي  الناجمة ع  عدم تولر العنصر بالم  و  لي  :المخزون دتكلفة نفا – 3
الناتجة ع  ا،ست دام  اءواليةلتكل ة وم  أمسلتها تكل ة توق  ا ، ، ا الة العل  عليه، 

الناتجة ع  الورر الضي ي دسه  اءصيأماسل بكعلى سعر، تكل ة التعويوي لعنصر م
ظرو  مستو  جودته، تكل ة تجهي  ا ،  لميتمة  ،ن  اضالعنصر التعويوي با ،  

، ونظرا لصعوبة قيا   ضا النو  م  التكالي ، لل  أغل  ...ا،ست دام للعنصر التعويوي 
تجة ع  تراج   جم المبيعا  لي  ا،  الم سسا  ثلى ت دير  م   يل ال سائر النا

 . الن اض، أو ل دا  عدد م  العميت
و ي تلك الن  ا  التي تت ملها الم سسة عند  ا،  الن اض أو : تكلفة استعجال التوريد – 4

اقترابها، بهد  من  توق  العملية اءنتاجية، وم  أمسلتها تكل ة لوار  السعر لي العنصر، 
 ...سنائية الناتجة ع  تعجيل التوريد تكل ة المهما  ا،ست

وتتمسل لي قيمة ج ت م  الم  و  الم ت ظ به بدواعي : تكلفة االحتفاظ بالمخزون – 5
استسمار األموال لي الم  و ، م تل ة، وم  أمسلتها تكل ة ال رصة البديلة الناتجة ع  

مي  وال راسة، تكل ة واأل ر  التي تدلعها الم سسة مسل تكل ة ثيجار الم ا  ، تكل ة التك
، ويتم ت دير  ض  التكل ة لي أغل  األ وال ...ت ادم عناصر الم  و ، تكل ة ثدارة الم  و 

 .1بنسبة مئوية م  قيمة متوسع الم  و 

                                                           
1
 Azoulay , et  dassonville. P, Recherche opérationnelle de gestion, France, 2005, P 123. 
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 :1ولي العموم، يتم ت سيم تكالي  الم  و  لي صن ي  أساسيي  يوما  األنوا  الساب ة و ما
 واءعدادلتكالي  المتعل ة بلصدار أوامر العرات تتوم  جمي  ا :الطلبية إعداد تكلفة ،

ل دا  المبيعا  بسب  عدم ك اية الم  و ، وتكالي  التك ر وكضا األرباأ الم  ودة نتيجة 
 .لن   السب  اءنتاجوالتوق  لي 

 وتعمل تكالي  الم ا  ، ولوائد رأ  المال المستسمر لي الم  و   :التخزين تكلفة
 .ا،ستهيك والت ادمورسوم التكمي  وتكالي  

 :ويمك  تووي  من نيا  تكالي  الت  ي  لي العكل التالي 
 منحنيات تكاليف التخزين(: 18 – 3)لشكل ا

 
 
 
 

 
 
 

 
 .911ع  مرجع سابق،علي العرقاوي،  : المصدر

 
 إلدارة المخزون النماذج المحددة :المطلب الثاني

 ل المعروأ  ول ال جم األمسل للعلبية على التسا اءجابةت اول نماضج الم  و  باعتماد ا 
 ءصدارالوق  الي م ، وتسا ل آ ر  ول ثنتاجهاالتي يج  عرا  ا، أو الكمية الواج  

 .(كم ومتى) العل 
ورغم ا، تي  المتعل  بال رويا  التي ي وم عليها كل نموضج، ث، أنها تعترك لي  

 .است دام التكالي  المرتبعة بالت  ي  ككسا  للت ييم
 
 

                                                           
1
 .444ص  مرجع سابق،سليمان محمد مرجان،   

 

 الكميات المطلوبة

 التكاليف

 ية للتخزينمنحنى التكلفة الكل

 منحنى تكلفة االحتفاظ بالمخزون

 

 منحنى تكلفة إعداد الطلبيات

 

 مستوى الكمية

 االقتصادية
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  :التقريري نموذج الكمية االقتصادية :أوال
يرج  ال ول لي ت ديم نموضج الكمية ا،قتصادية أل د الرواد لي  ضا المجال يدعى 

ويعتبر م  أكسر النماضج است داما لي مجال الرقابة على الم  و ، وي وم على ، ( اري )
ي ت دي ثلى ت  يض التكل ة الكلية ت ديد كمية أمر التوريد المتمسلة لي الكمية ا،قتصادية الت

 اجا   ثعبا للت  ي  ثلى أدنى مستو  ممك ، ولي ن   الوق  تمك   ض  الكمية م  
 .ا،ست دام

يعتمد نموضج الكمية ا،قتصادية على جملة م  ال رويا  األساسية نل صها ليما  
 :1يلي

العل  على الم  و  السلعي ساب  ومعرو  بالت ديد 
ل  م ددة ومعرولةلترة ثعادة الع 
 ساب  وغير قابل للت يير( أو تكل ة الو دة) سعر العرات 
الم  و  غير مسموأ به دن ا 
تساوي عدد العلبيا  وعدم قابليتها للتج ئة 

وعلى أسا  ال رويا  المضكورة، يمك  أ  يك ض سلوك نظام الم  و  العكل 
 :التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربية  بط المخزون،مدخل لنظم وضزيد تميم البلخي، و لطفي عبد القادر تاج، ومسعود أحمد بونخل،  

 .40، ص 4005السعودية، 
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  طلب المؤكد بمعدل ثابتسلوك المخزون حالة ال(: 16 – 3)لشكلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ع ، 1119، 9دار وائل، ع ،إدارة المواد الشراء والتخزين من منظور كمي عمر وص ي ع يلي، وآ رو ، : المصدر
911. 

 :اشتقاق النموذج المحدد للكمية االقتصادية للطلب – 1 – 1
الرياوية لدوال  ةي  يل الصاعت ا  الكمية ا،قتصادية للعل  لي ل ظة م ددة م  يمك  

تكل ة الت  ي ،  يا تتمي  سلوك تكل ة ثعداد العل  بالعيقة العكسية م   جم كمية العل  
بما أ  عدد مرا  العل  يتناقع م  ت ايد كمية العل  لي المرة الوا دة والعك  ص ي ، 

أ  العيقة أما تكل ة ا، ت اظ بالم  و  لتت ايد ب يادة كمية العل  وتتناقع بتناقصها بما 
 .بي   جم كمية العل  و  جم الكمية المتوسعة للم  و  عيقة عردية

لكتابة العكل الرياوي لدوال تكالي  الت  ي ، نعر  المت يرا  الدا لة لي ضلك كما  
  :1يلي
 Q : جم العلبية الوا دة لعنصر الم  و  

Q/2 : متوسع الم  و 

                                                           
1
 .431ص  مرجع سابق، سليمان محمد مرجان،   

  املخزون مستوى

مستوى إعادة 

 الطلب

 الكمية االقتصادية

 فرتة إعادة الطلب
 الزمن
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D : ا، تياجا  السنوية لعنصر الم  و 
CR :لتكل ة الو دوية لت  ي  عنصر الم  و ا 

F :تكل ة ثعداد العلبية الوا دة 
THC : تكل ة ا، ت اظ بالم  و 
TOC : تكل ة ثعداد العلبيا 

TC : التكل ة الكلية للت  ي 
A : عدد العلبيا 

 :1م   يل ما ت دم يمك   سا  م تل  تكالي  الت  ي  كما يلي
 

 

 
 :نجد( 1)و ( 1)م  العيقا  

 
 
 :بتعبي  عرع األمسلية نجدو 

 

 
يتم ت ديد المستويا  المسلى لعدد لترا  ( 9)بعد ت ديد الكمية ا،قتصادية المسلى بالعيقة  

 .التوريد، التكل ة الكلية للت  ي ، تكل ة ا، ت اظ بالم  و  وتكل ة ثعداد العلبيا 
 
 

                                                           
1
 Bloundel. F, Op, Cit, P 135 
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 :تحليل حساسية النموذج المحدد للمكية االقتصادية – 2 – 1
وبعد ت ديد الصي ة ال سابية للكمية ا،قتصادية للعل  الم دد، لي ت ليل ،  ،  

 ساسية نموضج الكمية ا،قتصادية للعل  م ابل المت يرا  األساسية الم ددة  ت ليليمك  
لها والمتمسلة لي ت يرا  تكل ة ثعداد العلبية الوا دة، تكل ة ا، ت اظ بالم  و ، وت يرا  

، ولي كل األ وال تت دد  ساسية التكالي  1نوي لعنصر الم  و مستو  العل  الس
 : اءجمالية لت  ي  الكمية ا،قتصادية باست دام الصي ة ال سابية التالية

 
 :  يا

 :علما أ 
DP :الكمية الم درة لي تياجا  السنوية .DR :الكمية ال  ي ية لي تياجا  السنوية. 

CRP :لت  ي  الو دة م  عنصر الم  و  التكل ة الم درة. 
CRR : التكل ة ال  ي ية لت  ي  الو دة م  عنصر الم  و. 

FP : التكل ة الت ديرية ءعداد العلبية الوا دة لعنصر الم  و. 
FR : التكل ة ال  ي ية ءعداد العلبية الوا دة لعنصر الم  و. 

 %Nثلى  THCأو  TOCأو  Dر وت سير العيقة لي ال ا،  السيا الساب ة أنه ثضا ت ي
 .بنسبة  TCلت  ي  العنصر م  الم  و   اءجماليةتت ير التكل ة 

 :نموذج الكمية االقتصادية للطلب مع الخصم :ثانيا
م  أ م ال رويا  التي ي وم عليها نموضج الكمية ا،قتصادية، سبا  سعر العرات ب ض 

ض  ال روية تبدو غير واقعية، أل  العرات بكميا  كبيرة النظر ع  الكمية المعتراة، ث، أ   
يترت  عليه ت  يوا  لي سم  العرات، وما يتبعه بعد ضلك ارت ا  تكل ة ا، ت اظ بالم  و  

، لضا جات .م  جهة، وان  اض لي تكل ة ثعداد العلبيا  نتيجة تراج  عدد ا م  جهة أ ر 
لي رض وجود أسعار عرات م تل ة للكميا   نموضج الكمية ا،قتصادية للعل  م  وجود  صم

أسر  صم العرات للكمية أوي  نو  آ ر م  التكالي   وءد ال س   جم الكمية المعتراة، 
 :2ييتمسل لي تكل ة العرات السنوية، وعليه تصب  تكالي  الت  ي   س   ضا النموضج كما يل

                                                           
1
 .352ص  مرجع سابق،عبد الستار محمد العلي،   
2
 . 243، ص4001الدار الجامعية،مصر،  قبة االنتاج،بحوث العمليات في تخطيط ومرامحمد صالح الحناوي، ومحمد توفيق ماضي،   
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 لت يرا  ال صم لموال ةا س  ت يرا  كمية العل    : اءعدادتكل ة  -

 لت يرا  ال صم الموال ة س  ت يرا  كمية العل   : تكل ة الت  ي  -
الم ددة  Ca س  ت يرا  سكل ة العرات الو دوية  : تكل ة العرات السنوية -

 .بموج  كمية العل  وسلم ال صم
 : التكل ة اءجمالية -

كمية ا،قتصادية لي ظل وجود  صم الكمية المعتراة بناتا على م ارنة مستويا  ويتم قرار ال
، لي أقصى مجال الت ير لي كمية العل  التكل ة اءجمالية عند مستويا  ال صم المعتمدة

أدني قيمة للتكل ة  ويتوال   جم الكمية ا،قتصادية لي ظل وجود ال صم م  مستو 
عند مستو   جم العل  الم سو   TC ال ا تبار التكل ة و ضا دو  ثغ. للت  ي  اءجمالية

 .ومعدل  صم الكمية الم ابل لها انعيقا م  

ويمك  تووي  بيا  التكل ة الكلية للت  ي  لي ظل وجود  صم على كمية العل  لي  
 :العكل التالي
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 خصم في ظل وجود اإلجماليةسلوك التكلفة (: 10 – 3)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مساهمة لتحديد متغيرات القرار المتعلقة بالمخزون األمثل الستخدام بحوث العمليات في   جا  عيسى، :المصدر
رسالة دكتورا  لي  ،2112-2111المؤسسة االقتصادية الجزائرية دراسة عيينة من مؤسسات مطاحن القمح للفترة 

 (بتصر . )191، ع (ورةغير منع)ا،قتصاد التعبي ي، جامعة بسكرة، 
 

يتعاب    :نموذج الكمية االقتصادية للطلب مع استمرار االستخدام خالل فترة التوريد: ثالثا
 ضا النموضج م  نموضج الكمية ا،قتصادية الت ريري، ث، بك ض  لروية توريد كمية العل  يتم 

ست دام الم  و  تدريجيا ولي  لي عكل دلعة وا دة، وبعبيعة ال ال سو  تستمر عملية ا
 :1 يل لترة التوريد، وم  مستل ما  النموضج يج  الوقو  عند الم ا يم التالية

  معدل التوريد( اءنتاجأو()TP :) يعير ثلى معدل تسليم عنصر الم  و  ثلى جهة
 .ا،ست دام

  معدل ا،ست دام( أو الصر( )TU :)  و و معدل العل  على عنصر الم  و  م
، ما يعني أ  : عترع النموضج ت    العيقة التاليةجهة ا،ست دام، وي

 .معدل التوريد أكبر أو يساوي معدل ا،ست دام و ضا لوما  استمرارية ا،ست دام

                                                           
1
 .651ص  مرجع سابق،محمد أبديوي الحسين،  

 الكميات املطلوبة

 التكاليف

TC3 

TC2 

TC1 

 Q1           Q2           Q3 
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  لترة التوريد(أو اءنتاج( )TTP :) و ي لترة التوريد التدريجي لعنصر الم  و ، وليها
 . دام كضلكيتم است دام عنصر الم  و  م  عر  جهة ا،ست

  لترة ا،ست دام(TTU :)  و ي ال ترة التي يتم ليها است دام الم  و  المتراكم م
 العنصر عندما ، يكو   ناك عملية التوريد

   ال د األقصى للم  و(Smax :) يعير ثلى الكمية العظمى التي يمك  أ  يصل ثليها
وا،ست دام، ولي عنصر الم  و ، وتتوق  على عبيعة العيقة بي  معدل التوريد 

يمك  أ  تصل الكمية ال صو  للم  و  م  الكمية ا،قتصادية  ظل  ضا النموضج ،
للعل  على عنصر الم  و  أل  توريد الكمية يتم تدريجيا م  جهة، ويست دم ج تا 

 .منها لي لترة التوريد م  جهة أ ر 
   ة التي بلغ ليها وتعير ثلى نهاية ال تر :  م  ال د األقصى للم  و

 الم  و  السلعي للعنصر  د  األقصى
 :وعليه تكو  تكالي  الت  ي  ول   ضا النموضج

 

 
 س  النموضج نست دم ميل  ع تراكم الم  و  ( **Q)ول سا  الكمية ا،قتصادية 

 :المعر  بالعيقة
  

  :ثضا اعتبرنا ا،ست دام معدوم  يل لترة التوريد يكو  لدينا

 
 

 : يكو  لدينا( 1)م  المعادلة 
 :  نجد( 9)لي المعادلة ( 1)وبالتعويض ع  المعادلة 

 
  ( ...9)        :وعليه يكو  متوسع الم  و  لي  ض  ال الة
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 : أسلو  الت اول كعرع كالي ل مسلية نجدوباست دام 

 هنا اكتبادلة

ا،ست دام  يل لترة تمسل الصي ة ال سابية للكمية ا،قتصادية لي ظل ( 1)والمعادلة 
 .التوريد، والمي ظ أنها أكبر م  الكمية ا،قتصادية لي النموضج الت ريري

 نوللمخز  النماذج االحتمالية: المطلب الثالث
ي  عادة ما تكو  مت يرة لي واق  الممارسة العملية، نجد أ  است دام عناصر الت    

 س  ظرو  جهة العل  عليه، وبالتالي عدم جدو  لروية العل  بمعدل ساب ، ولمعالجة 
 ض  الووعية تكتي نماضج الت  ي  ا، تمالية لتعالج  ضا ال صور، وتعتمد النماضج ا، تمالية 

أ  على لروية واقعية م اد ا أ  العل  على عنصر الم  و  ي و  للععوائية، ث، 
النماضج ا، تمالية المست رة توي  على ضلك ورورة سبا  التو ي  ا، تمالي الضي ي و  

ولي  ضا الصدد نستعرض نموضج ثعادة العل  التي تمسل  .له العل  على عنصر الم  و 
المستو  الضي يصل ثليه الم  و  م  الصن  الضي يستوج  ثصدار أمر عل  جديد، 

التي ( T)، ولترة التوريد(U)ديد على معدل ا،ست دام اليومي ويتوق  ثصدار أمر العل  الج
 .1تمسل ال اصل ال مني بي  تاري  وصول العلبية الجديدة وتاري  ثصدار أمر التوريد

  S = L+SR          :ويتم  سا  ن عة ثعادة العل  لي  ض  ال الة كما يلي 
 ي م  العنصرمستو  الم  و  ا، تياع: SRن عة ثعادة العل ، : S:  يا

L: كمية م  و  لترة التوريد الم سوبة كما يلي :L= U.T 
 :وم   يل المعاد،  الساب ة يمك  ت ديد تاري  ثعادة العل  بالعيقة التالية

 
 .يمسل مستو  الم  و  ال الي ل ظة ت ديد تاري  ثعادة العل  ST يا 

تتعدد لي واق  ( ا، تياعي الم  و )ثلى أ  دواعي ا، ت اظ بالم  و   اءعارةوتجدر 
 :الممارسة العملية لمنها نجد

  تضبض  العل  على عنصر الم  و  و ووعه لمجموعة م  المت يرا  غير
 المعرولة

 ث تمالية تك ر وصول الكميا  المعلوبة ع  مواعيد ا الم ددة 
                                                           

1
 .420ص  مرجع سابق،سليمان محمد مرجان،   
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 عدم ولات المورد بتكمي  العلبية م   يا الكمية، أو تاري  التوريد 
عتبار تضبضبا  العل  على الم  و ، وب روية التو ي  العبيعي له يمك  وأ ضا بعي  ا،

 :ال ا،  التاليةت ديد ن عة ثعادة العل  ول  
لي  ض  ال الة يكو  يمك  لمعدل  : حالة تغير معدل االستخدام وثبات فترة التوريد -1

ا لترة التوريد لتكو  بتو ي  عبيعي وبالتالي لل  مستوياته غير م كدة، أما،ست دام أ  يت ير 
 :معلومة وسابتة، وعليه يكو  مستو  ثعادة العل  معبر عنه بالعيقة التالية

 
 : يا
 التوق  الرياوي لمستو  ا،ست دام اليومي  يل لترة التوريد: 

 Z :  ال رار ضمت ال يمة المعياري ت   من نى التو ي  العبيعي بمستو  معنوية ي دد 
 : بل العيقةو ي ت ا
 ا،ن را  المعياري للعل  على الم  و   يل لترة التوريد: 

  ال الة تظهر جليا دواعي ضلي   :حالة ثبات معدل االستخدام وتغير فترة التوريد -2
ا، ت اظ بالم  و ، و ضا ،رت ا  ا تما،  التك ر لي وصول العل ، كك  يتم توريد 

م  ال ارج، لي مسل  ض  ال ا،  يتم جم  البيانا  التاري ية الكالية ع  سلوك لترة الصن  
المعيارية لتو ي  المعاينة ب ية ت ديد  وا،ن رالا التوريد، ونعتمد لي  سا  المتوسعا  

 .معالم التو ي 
ونظرا لتناقع الم  و  لي  ض  ال الة بمعدل ساب  ت   لروية سبا  معدل  

  الم سسة ست   أمام  الة عج  لي م  و  الصن  لي  الة تك ر وصول ا،ست دام، لل
العل  لي التاري  الم دد له، وعلى لروية التو ي  العبيعي ل ترة التوريد يتم ت دير الم  و  

  : عند مستو  ثعادة العل  ول  العيقة التالية
ال الة نجد أ  الم سسة تعمل لي  لي  ض  :حالة تغير معدل االستخدام وفترة التوريد -3

ظل ظرو  ا تمالية، سواتا تعل  األمر بم ددا  معدل ا،ست دام اليومي عيلة لترة 
التوريد، أو العوامل الم سرة لي ت ديد تاري  استيم العل ، وعليه تكو  مل مة بجم  بيانا  

دير ال يمة المتوقعة تاري ية كالية ع  متوسع ا،ست دام اليومي ومتوسع لترا  التوريد لت 
لهما، وا،ن را  المعياري لكل مت ير، وعلى لروية التو ي  العبيعي لمتوسع لترة التوريد 
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ومعدل ا،ست دام اليومي  يل لترة التوريد نجد أ  المتوسع ال سابي لكل منهما ي   لي 
 :المجا،  التالية

ه ال الة لتت دد \ه أما ن عة ثعادة العل  لي  ،  
 .: بالعيقة التالية

 :ويمك  تمسيل سلوك الم  و  لي  الة عدم التككد كما  و مبي  لي العكل أدنا 
 سلوك المخزون في الظروف االحتمالية(: 18 - 3)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .192ع  مرجع سابق،سليما  م مد مرجا ، : المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 

 فترة

 وريدالت

نقطة إعادة 

 الطلب
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 مستوى

 المخزون

المخزون 
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 :خالصة الفصل
تعدد  األسالي  الكمية المست دمة لي اءدارة بعكل جعلها ملمة كوسيلة مساعدة لي  

ال رارا  لي م تل  أنععة ثدارة اءمداد بالم سسا  الصناعية،  يا يمك  اعتماد  ات اض
لي نعاع التنب  بالعل ، ضلك أل   الة العل  الضي يرتبع بعكل  اء صائيأدوا  الت ليل 

ية م ددة ويمك  للم سسة ال صول على بياناتها الكاملة، تصب  معنوي م  مت يرا  كم
اءدارة قادرة على صياغة نموضج ث صائي يمكنها م  ت دير العل  المست بلي على 

يتوم  المت يرا  الم سرة لسلوك الكميا  المباعة،  ان داريمنتجاتها، ويكو   ضا النموضج 
ت ديد ا أو  صر ا، أو يتعضر على اءدارة  أما ثضا ارتبع   ض  األ يرة بمت يرا  ، يمك 

ال صول على بياناتها، لي  ض  ال الة يمكنها صياغة نموضج التنب  بالعل  م   يل ت ليل 
، التي ت وم على أسا  معلومية البيانا  التاري ية ع  الظا رة المدروسة، السلسلة ال منية

لي  ض  ال الة متا ة بما أنها تستمد  و و األسا  الضي يسهل ت  ي ه أل  البيانا  التاري ية
 .م  دا ل الم سسة

أما ع  أنععة اءنتاج، التو ي  والن ل ليستعا  بنماضج البرمجة ال عية التي يمك   
، الن ل والتو ي  لي ظل مجموعة م ددة م  ال يود لإلنتاجم   يلها ت ديد ال عة المسلى 

يئة التي تعمل ليها، لم   يل  ض  التي لروتها م دودية موارد الم سسة وظرو  الب
الم سسة الصناعية التولي  بي  تولير متعلبا  العميت واأل دا   ةءدار النماضج يمك  

 .الرب ية التي تعمل م  أجلها
ولي مجال وبع سياسة الت  ي ، أي  با  الم  و  يعكل مرك ا  اما للتكل ة  

ويرج   ضا التعدد والتنو  كاستجابة  الظا رة وال  ية، ل د تعدد  النماضج الم ددة له،
، تي  المت يرا  والظرو  التي تت كم لي قعاعا  الصناعة،  ض  األ يرة دع  ثلى 
ترعيد ا،ستسمار لي الم  و  وغل  المجال أمام لرع الهدر والويا ، سوات تلع  األمر 

 .بتكالي  ا، ت اظ بالم  و ، أو تكل ة ويا  لرع تصري  المنتجا 
دعي تبني سياسة الت  ي ، النظرة العمولية لم تل  أصناله م  المواد ويست 

والمنتجا  على  ل ية العيقة العووية بينهما، ل عل سياسة ت  ي  المواد ينجر عنه لعل 
السياسة الت  ينية للمنتجا ،  يا يظهر ال عل لي  ا،  التكد  أو الن اض، وعليه تصب  

المناسبة  وا جاليا  المعلوبة م  المواد بالمواص ا  الم ددة ثدارة العرات مل مة بتولير الكم
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بتولير المنتجا  المصممة ول  ما  اءنتاج، كما تلت م ثدارة اءنتاجلوما  استمرارية عملية 
 .يعلبه العميت لي الوق  المناس  والمكا  الم دد له أ  يكو 

ة الصناعية على نظم وكللية لوبع جودة األصنا  الم  نة، تعتمد ثدارة الم سس 
للمعاينة وال  ع، و رائع للرقابة على الجودة للمواص ا  وال واع، وبناتا على ضلك يتم 
قبول الصن  أو رلوه، وتعتبر نتائجها مرجعية لت ييم جوان  عدة عبر سلسلة اءمداد، ل د 

التع يل  ، أو مصادر توريد المواد األولية، أو مستويا اءنتاجتراج  ظرو  تجهي  عمليا  
 .اءنتاجالمعمول بها، أو تكنولوجيا ا ،  المست دمة لي 

على ت سي  األدات المست بلي  اء صائيةوم  جان  آ ر تسا م  رائع الرقابة  
للم سسة، لم   يلها يمك  التعل  ثلى ت  ي  المواص ا  المعيارية الم ددة تدريجيا لي 

 ر  للت سي  عند ت    الهد  الرقابي والب ا ع  مجا،  أالمست بل كمر لة أولى، 
 .لل ريعة

م   يل ما ت دم، يمكننا ال ول أ  ل سالي  الكمية الم تل ة مكانتها وأ ميتها لي  
ثعار ت عيل أدات أنععة اءمداد بالم سسا  الصناعية، لضا با  م  الوروري الب ا لي 

 .ق  الممارسة العمليةسبل است دامها وتبنيها كوسيلة مساعدة ،ت اض ال رار لي وا
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 :تمهيد

فييهذاييلفذف، سيياوذ ييليط اذض ييعلىذف،تيي مذاعييلذف ييضميف ذف  ييط،لاذف،دةليي ذفييهذ يف  ذف، يي ي ذ
 اييلفذؤطتاضةييطيذاعييلذف ىييط فاذف،يطةعيي ذؤيلليي ذةيي ذوذف،دعليي ذ،دةيييفيذؤط،ةت  ييطاذف،سييلطال ذف،  ف  ليي 

ذدشي ىذ  ي اذ0999ف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذف،يطسع ذاعلذف شهطيذؤط،ةىطؤق ذ،عة فسي طاذ
أةيطذف،مع لي ذف،لي لي ذفضةضييذةي ذ يف  ذف، ي ي ذف،شيطةع ذوذ،عضي جذفهذة ض لطاذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع 

ض ييضع  ذ،ضىؤلقهييطذد ع يي  ذ يف ليي ذفتاضةييطيذاعييلذةمضعييوذف  ييط،لاذ ف ي فاذف،ضييهذضهيييوذ ،ييلذضيقليي ذ
ذ ،ييلفهطذف، فةييهذدةييطذؤضىييطؤ ذايييوذ ضضةطثيياذفييهذاييلفذف،ةلييي  ذف،ة يي يذةييكذف  ييط،لاذف،دةليي وذفتةضعليي 

ذ.ف،ضةل ذفهذمية ذف،يةلاذف،يفمعهذ ف،مط  هذةكذ يف  ذف ةيفي

ل ييلذةي ذميااذف،ي ف ي ذف،ةليفللي ذ، ياذف،ليي ذ ،يلذفتاضةيط ذؤط يضميف ذوذ اعلذالفذف  يط 
 ةيطذلةدي ذأ ذلضيقي ذ،هيطذوذف  ط،لاذف،دةل ذدأيف ذة طاي ذاعلذ يف  ذف،ةت  طاذف،سلطال ذة ذ ه 

ف،دعيييهذ، ع يييع ذف ةييييفيذ ف يييض طؤ ذة يييض لطاذضؤليييهذ يف  ذف، ييي ي ذف،شيييطةع ذ،ي  ييي ذاعيييلذة يييض ءذف يفمذ
ذ.ذفتاضةطيذاعلذف  ط،لاذف،دةل 
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 اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: المبحث األول

ذةسيفقل ذذ ذ،تةط  ذقس ء ذأاةل  ذل  ذ،عي ف طاذف يسط ل  ذف،ةله ه ذف ىط  ذضييلي ليضؤ 
ذ ذف  ط،لاذف،لضط جذف،ةضيساذاعلهطو ذف،ةضةثاذفهذض يلاذف ضميف  ذايوذف،ي ف   يلثذليللذؤضييلي

ف،دةل ذفهذ يف  ذف،  ي ذف،دعل ذ،دةيفيذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذة ذمااذف، ق وذاعلذةيءذ
ذ-:ذ ،ةط ذف،د في ذف،  ف  ل ذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذ ةي فضه ذ،أل ط،لاذف،دةل وذ ف،ضهذض ذضييلياطذفه

ذ–لةطلجذف،ضلؤتذ ف،ضيعلاذف يسط هذذ–ف،ؤ ة  ذف،يللطةلدل ذذ–ؤ ة  ذف ايفوذذ–ل ذف،ؤ ة  ذف،مى
ضيعلاذف،ضدع  ذ ف،يط يوذ ة ذث ذ لض ذضقلل ذةيءذف ضميف ذالهذذ–م ف ىذف، قطؤ ذذ–لةطلجذف،ةم   ذ

ذذف  ط،لا ذف،يةعل  ذف،ةةط    ذ فقك ذ ة قكذفه ذ ه  ذة  ذؤط،ةت    ذف ةيفي ذألشى  ذماا ة 
ذ  ذفه ذةي قطاذف،ة ضقسل ذأا  ذف، ق وذاعل ذماا ذة  ذلةدللط ذدةط ذأم ءو ذ ه  ذة  ذف ةيفي يف  

ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذ ؤىهطذؤألشى ذف ةيفيذؤهيوذ ل طيذف، ؤاذف،ةتيل ذ ،لذض يلاذف ضميفةهطوذ
ذف ةيفيذؤة ض لطاذضؤلهذف،ةت  طاذ  دإ  فمذأمل ذليط اذ ؤىذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  

ذ.  ف  ل ذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذف،سلطال ذف،

ذذ ذف،ضيعلا ذماا ذفهذذف   ف ه ة  ذف،ي ف   ذف تلطا ذفمضؤط  ذ ،ل ذف، س ا ذلةدللط ف، طؤ 
 طلؤهطذف،ةليفلهوذ اعلذت  هطذلةد ذ ل فيذ ةع ذة ذف،لضط جذ ف،ض سلطاذف،ضهذل فاطذةلط ؤ ذ،ضيقل ذ

ذ.ذايوذف،ي ف  

 بناء استمارة االستبيان: المطلب األول

ذ،ذ ذ،عةت  طاذمية  ذ ف ش ففل  ذف،يعلط ذ،ىؤقضهذف يف   ذة  ه ذف ضؤلط ذ ذؤلطم ذض  هيوذف،ي ف  
ذ:ف،سلطال ذف،  ف  ل وذضتة ذف،ةيط  ذف،ضط،ل 

ف،ضهذ أللطذ،هطذأث ذاعلذ  طؤطاذة  يفاذالل ذف،ي ف  وذ ضةثعاذ:ذمحور البيانات الشخصية: أوال
 الهذف،ةضغل فاذفه

ذف، ل ذلةذالجنسذ–ذ  ذاطةا ذأ  ذث ذؤطاضؤط  ذ ة  ذف،ق ف  ذفضمطل ذاةعل  ذفه ذلتث  ذأ  د 
 ف ي فاذف،ة ضمية ذفهذل،كذذ

  ذف ي فاذف،ة ضمية ذفهذسلطا ذف،ق ف فاذضضةطشلذةكذة قكذذاإلداريذالمستوىذ-ذذذذذ
ةضملذف،ق ف وذيلثذض ضؤىذف،ق ف فاذغل ذف،ةؤ ة  ذؤة ض ءذف يف  ذف،يعلطوذأةطذ لفذضي ،لطذل  تذ

ذفت ضؤطىذذاعلذف،هلداذف يف يذل ي ذ،هط ذف مل   ذاله ف،ق ف فاذف،ةؤ ة  ذاهذف دث ذ  فيفو
ذ.ف دث ذؤط ضميف ذف  ط،لاذف،دةل 
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يلثذاةيلطذ ،لذضق ل ذة  يفاذف،يلل ذف،ةي    ذاعلذأ ط ذألشى ذ:ذاإلشرافذنطاقذ-ذذ
ذف،ضط،ل  ذف،ة طتا ذف،لىط  ذالف ذ شةا ذاطة و ذؤس   ذف،سلطال  ذؤط،ةت    ذف ةيفي  يف  ذ:

ذ يف  ذف،ض  لكوذف لضطجوذ يف  ذف،لقاذ ف،ضم ل وذ يف  ذف،ةشض لطا
أملذالفذف،يطةاذؤيل ذفتاضؤط ذ  ذف،مؤ  ذف،ةهلل ذض ،يذض فدةطذل طا ذذ:الخبرة المهنيةذ-ذذذ

ذذؤشداذدؤل ذفهذضى ل ذأي فاذفضمطلذف،ق ف فا
ذفذ:المستوى التعليميذ-ذذ ذف،ق ف ذؤلط ذف،مع ل  ،يعةل ذيلثذلةثاذف،ة ض ءذف،ضيعلةهذ،ةضمل

ذف ضميف ذ ذضي ي ذةك ذى يلط ذف،ضيعلةه ذف،ة ض ء ذلض فف  ذأ  ذلةد  ذ،لف ذف،يةعل و ،عةةط   
ذ.ف  ط،لاذف،دةل ذفهذلىط ذف،ة   ،ل ذف،ة دع ذ،ه

 :بالمؤسسات الصناعية الكمية في إدارة اإلمداد األساليبمحاور تقييم واقع استخدام : ثانيا

ذفهذ  ذف  ط،لاذف،دةل  ذ فقكذف ضميف  ذضقلل  ذة ذمااذثاثذض  ذؤط،ةت  طاذف،سلطال  ذف ةيفي يف  
ذ:ةيط  ذضةثعاذفه

ذاعلذةيلط ذ: محور مدى معرفة األساليب الكمية-1 ذف،ضقلل  ذفه ذف،ةي   ذفهذالف يلثذأاضةي
ذف،  ف  ل  ذؤط،ةت  طاذف،سلطال  ذف ىط فاذف،يطةع  ذة ض ءذةي ف   ،لدل اذف،مةط هذ يهط 

 ذة ض ءذةي ف ذف  ط،لاذف،دةل ذدةطذا ذةؤل ذفهذ،ةمضعوذف  ط،لاذف،دةل ذ ط،  ذف،لد ذ ق 
 ف، ي اذأيلطهذف،ة ف ذؤط،ي  طا
 مستوى المعرفة باألساليب الكمية(: 11-4)الجدول 

ذاط،ل ذ يفذاط،ل ذةض  ى ذتيل  ذةليية  مستوى المعرفة باألساليب الكمية
ذ90ذ90ذ90ذ90ذ90 الدرجة

ذ ايفيذف،ؤطيث: المصدر 
فهذالفذف،ةي  ذ ليط اذضقلل ذةيءذف ضميف ذذ:األساليب الكمية محور تقييم مدى استخدام -2

:ذف  ط،لاذف،دةل ذؤةمضعوذألشى ذف ةيفيذؤط،ةت  طاذف،سلطال وذيلثذق ةلطذف لشى ذ ،ل
ذف،ةؤليطاذذ- ذف،ةشض لطاذ فتيضلط طاذف،ةط،ل ذذ– يف   ذف،لقاذ ف،ضم ل ذذذ- يف    يف  ذذ– يف  

ذ ذف،ةشط لك ذ  ي ،  ذاعلذف،  ي ف، قطؤذ–ف،ةط،ل  ذف  ط،لاذف،دةل ذ  ذةيءذف ضميف  ذق   ذ قي و
 اؤ ذةيلط ذ،لدل اذف،مةط هذةق ة ذؤط،ي  طاذدةطذا ذةؤل ذفهذف، ي اذأيلطه

ذ
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 مستوى استخدام األساليب الكمية(: 12-4)الجدول 

ذيف ةطذغط،ؤطذأيلطلطذلطي فذتذأ ضمي  مستوى استخدام األساليب الكمية
ذ90ذ90ذ90ذ90ذ90 الدرجة

ذ ايفيذف،ؤطيث: لمصدرا 

ذف،ةي  ذذ: معوقات استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمدادمحور  -3 ذالف ضتة 
ذف ةيفيوذ ةمضعوذف  ؤطاذ ف،ي فاهذف،ةيضةع ذ،عي  وذا ذفاضةطيذف،ةلهجذف،دةهذفهذ يف  
ؤغل ذف، س اذ ،لذأا ذف  ؤطاذف،ة ت ال ذف،ةتيل ذ ،لذاي ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ

ة ة ا ذف ايفوذف،لفضل ذف،ضهذض ضؤىذؤةضملذ:ذيف  ذف ةيفيوذ قيذيس لطذ ةع ذف ايفوذفه 
ذف،ي  وذف،ضهذليةاذ ذا  ذلطض   ذ أمل   ذ،هو ذف،ة دا ذف،يةا ذؤىؤلي  ذ أم ءذة ضؤى  ف،ق ف و
فلهطوذ قيذأ،يقاذالهذف،ةي قطاذ ف،ي ف اذؤةيلط ذ،لد اذف،مةط هذف،ة ف ذؤط،ي  طاذف،ةؤلل ذ

ذذؤط، ي اذأيلطهذ

 مستوى استخدام األساليب الكمية(: 13-4)الجدول 

 موافق تماما موافق محايد غير موافق غير موافق تماما المعوقات
ذ90ذ90ذ90ذ90ذ90 الدرجة

ذ ايفيذف،ؤطيث: المصدر 

ذ:في ظل واقع استخدام األساليب الكمية اإلمداد أداء أنشطةتقييم واقع : ثالثا

ذ:ف،ضط،ل ض ذالفذف،ضقلل ذة ذمااذف،ةيط  ذ

ذ،علقاذ: محور تقييم واقع أداء الشراء والنقل  -1 ذة ذمااذةيءذفاضةطيذمى ذة د ل   الف
 ف،ضم ل ذ ةيءذف ضؤطىذالهذف،مى ذ ف ض طؤضهطذ،ضغل فاذف،  ي ذ ف، ي وذ دلفذةيءذف،ضل ل ذ
ف،ةيضيذةكذف،ة  يل ذ ف،ض فةه ذؤط،ض عل ذفهذفآل طاذف،ةييي وذدةطذ عىلطذف،ت مذاعلذضيطةاذ

ذة ذف،ةتذ ذف،ةيضةي  ذ ف  ط،لا ذف،ةيلؤ و ذف، ييفا ذيط،ل  ذفه ذة  يلهط ذةك ذف،سلطال    طا
 .ى وذ يف  ذف،ش فمذ ف،ضم ل ذفهذة طتاذف، يصذ ف،ض ضلشذ،عة فيذف، ف ي 

ةييءذذفاضةييلطذفيهذضقللةليطذ، يط،ليطاذف،ضمي ل ذاعيل: محور تقييم واقع أداء أنشطة التخزيين  -2
دةيطذل يعىذف،تي مذذ،ل ذةكذ يف ضهذف،ةشض لطاذ ف لضطجض فف ذمى ذة د ل ذ،عضم ل ذضض ذؤط،ضل 

اعلذي  وذف،ضمي ل وذةي ذميااذةييءذضي فف ذيي  وذف، ياة ذ ف ةيط ذ،عةم  ليطاوذ ضي ف  ذ
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ةم   ذف،ة فيذ ف،ةلض طاذي اذض  لاذيطتاذف،ضدي ذأ ذف،ل طلوذ فيهذف ملي ذلقيل ذةيط يؤ ذ
 .،يفض يذ ف،  يذف،يقلقهف،ةم  لطاذة ذمااذةيءذض  لاذيطتاذف،  ف  ذؤل ذف،  يذف

ل عىذالفذف،ةي  ذف،ت مذي اذألشى ذف لضطجذذ:محور تقييم أداء أنشطة اإلنتاج والتوييع  -3
 ف،ض  لييكوذ اييلفذةيي ذمييااذةيييءذف،ضل ييل ذؤييل ذف يف ضييل ذاعييلذفاضؤييط ذأ ذف لضييطجذ ،ليييذف،ضلؤييتذ

ىيي ذة د ليي ذؤط،ىعيياذةييكذف مييلذؤيييل ذفتاضؤييط ذةضىعؤييطاذف،شيي فمذ ف،ضميي ل ذؤطتاضةييطيذاعييلذم
دةييطذلضلييط اذاييلفذف،ةييي  ذديياذ يف  ذاعييلذذ،ضيةيياذاعييلذضتييطف ذ هيي يذةمضعييوذألشييى ذف ةيييفي

ييييءوذفييي ذ يف  ذف لضيييطجذلض ييطماذاعييلذةييييءذفاضةييطيذمىيي ذ لضيييطجذ ف ي فاذف،ضييهذفاضةيييياذ
وذ ة ض لطاذف،ة  ل ذف،ة ضؤى ذؤة ض لطاذف، ي ي ذ ف، يي ذف، يط يل ذفيهذ ي  ذةلض طضهيطذاعلهط

ف ذمىييي ىذف لضيييطجذؤط،ضسيييطةل ذف،ةييييييذ،هيييطذأ ذضدييي  ذفيييهذف،ةلض يييطاوذ ةييييءذ ديييلفذةييييءذف،ضييي ذ
ذ  يضهيطوذ  ط،لاذف،ة ضمية ذفهذف، قطؤي ذاعيلفاضةطيذالهذف يف  ذ،مىىذةيطلل ذف،ةلض طاذ ف

 ة ض ءذف، ييفاذف،ةيلؤي ذف،ة ي اذفيهذ ةليكذة فيياذف لضيطجوذأةيطذةيطذضيعي ذؤيإيف  ذف،ةؤلييطاذ
ف،ضلؤتذؤط،ةؤليطاذ ىؤلي ذف،ياقي ذةيكذف،يةياموذ ديلفذمييةطاذفلهةلطذفهذالفذف ىط ذفيط،لطاذ

 .ةطذؤييذف،ؤلكذف،ضهذضتةلهطذف،ةت   ذ،ه 

 :المبني على إدارة اإلمداد تقييم مستوى تبني إدارة الجودة الشاملة: رابعا

 ضتة ذالفذف،ةي  ذفق فاذضيه ذأا ذف،مسط صذف،ضهذة ذشألهطذأ ذضيه ذة ض ءذضؤلهذ يف  ذ
ف،  ي ذف،شطةع ذد ع   ذةلضه  ذفهذضيقل ذأايففهطوذة ذمااذض  ةضهطذ ،لذ لط طاذذف،ةت   ذ يف  

ذ:ذ ةةط  طاذفهذف، فقكذف،يةعهوذ ضضتة 

ذف يف  ذف،يعلطذف،يطةعل ذؤأايفوذف،ةت   ذ سط ية -
ذف يف  ذف،يعلطذؤياذةشطداذف،يطةعل ذفاضةط  -
ذف يف  ذف،يعلطذاعلذلش ذف،ةي ف ذؤل ذف،يطةعل ذاةا -
ذ يف  ذف،يعلطذة ف يذةلط ؤ ذ،عؤيثذ ف،ضى ل فذضمسلص -
ذؤ فةجذضي لؤل ذ،عيطةعل ذؤشداذدطوذ،ضى ل ذف يفمذف يف  ذف،يعلطذصلضمس -
ذ ذ يف  ذف،ةت   ذاعلذةيياذف، ؤحذاعلذف،ةؤليطالض د -
ذ يف  ذف،ةت   ذاعلذليط ذفيطاذ،اضسطاذؤل ذأق طةهطذفاضةطي -
ذطاذةكذف،يةام يف  ذف،ةت   ذاعلذليط ذفيطاذ،اضسذفاضةطي -
ذ ذ يف  ذف،ةت   ذاعلذياذف،ةشطداذف،يط،ل ذي  ذف،ة ضقؤعل لض د -
ذدطف ذف،يطةعل ذؤط،ةت   ذؤة ض ءذ  ي ذف،ةلض طاذفاضةط ذ -
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ذؤطت ضييفيذف،ا  ذ،ضقؤاذى  ذاةاذ يلي ف،ةت   ذذاةطاذذضةضك -
ذضضؤكذ يف  ذف،ةت   ذ لط  ذ،ةلكذف مىطمذفهذف يفم -
ذلهطذؤأ ع اذف،ضهيليذؤط،يقطا يف  ذف،ةت   ذاطةعذيفك -
ذداذةيل ذفهذف،يةعلطاذف،ة ضؤى ذؤق ةهذي  ذة طاة  -
ذ يف  ذف،ةت   ذف،ةقط ل ذف،ة  يل ذفهذاةعلطاذف،ضي ل ذذفاضةطي -

ذ ،لذ ذف لة  ذى فه ذفه ذلةضي ذف،لي ذف،مةط ه ذ،لد ا ذةيلط  ذاعل ذف  طؤطا ذ سي ذفه ذفاضةي  قي
ذ ذف،ضهذضقطؤا ذة فف ذؤشي ذف  طؤ أتيوذي    ذف،ضهذغل  ذف،ل  ءو ذفهذف، ه  ذ ،لذأقسلذي    و

ذ.ذضقطؤاذف  طؤ ذغل ذة فف ذؤشي 

 وصدق االتساق الداخلي اختبار الثبات: المطلب الثاني

 : اختبار الثبات: أوال

لشل ذةسىعحذف،ثؤطاذ ،لذأ ذأيف ذف،قلط ذضيىهذف،لضط جذل  هطذ، ذأاليذضىؤلقهطذاعلذل  ذذذ
ذ:ق وذ ضييياذف،ى  ذف،ة ضمية ذفهذل،كذ،ياذأاةهطف،يلل ذف،ةي    ذؤل  ذف،ي  وذف، طؤ

اطي ذفتمضؤط    ى لق ذفتمضؤط ذ ف 
 ى لق ذف،ض    ذف،لس ل  
 ى لق ذي طاذةيطةاذف،ثؤطا 

اعلذذ ليضيذفهذي ف ضلطذاعلذى لق ذي طاذةيطةاذف،ثؤطاذ ؤط،تؤىذةيطةاذثؤطاذد  لؤطخذأ، ط
ة  ي ذ الفذؤغل ذذ00ف،  ف  ل ذؤعغاذذالل ذف ضىاال ذة ذف ىط فاذف،يطةع ذؤط،ةت  طاذف،سلطال 

ذ.ضي ل ذأيف ذف،قلط 

ذأ، طذ ذد  لؤطخ ذف،ثؤطا ذةيطةا ذي طا ذ ا  ذو ذ،عي ف   ذفت ضىاال  ذف،يلل  ذلضط ج ذماا ة 
ذ اذأيلطهفضيسعلطذاعلذف،ةم  طاذف،ضهذليه اطذف، ي

 معامل الثبات كرونباخ ألفا(  14 -4) الجدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.814 68 

ذ.SPSS.22 ايفيذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذف،يلل ذفت ضىاال ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذ:ذالمصدر
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ذ ذؤعغ ذف،ةليفلل  ذفق فاذف،ي ف   ذايي ذأ  ذل ي ذأااه ذف، ي ا ذماا ذةيطةاذذ86ة  ذأةط ة  ي و
وذ ،ضي ل ذذ9.89ف،قلة ذ ا ذةيطةاذةقؤ اذؤةطذألهذض ط  ذذ9.600ف،ثؤطاذد  لؤطخذأ، طذفقيذؤعغذ

ذ.ة ض ءذف،ثؤطاذلض ذف،ع  مذ ،لذةيطةاذف،ضةلل 

ف،هيوذة ذي طاذةيطةاذضةلل ذف، ق فاذلضةثاذفهذي ف  ذ ةدطلل ذ لطي ذةيطةاذف،ثؤطاوذ الفذ ذ
أ ذذوة ذمااذيلوذف، ق فاذف،ضهذف ضؤىاذؤةيطةاذضةلل ذ عؤهذأ ذلضق اذة ذف،س  ذؤقل ذدؤ ء

ذف، ذف،يؤط فا ذضعك ذأي  ذف،ثؤطاوؤيؤط   ذةيطةا ذ فك ذ ،ل ذلتييذيلفهط ذف، ق فاذذضه  لي ءذيلوذاله
ي   ذف،ضيقليوذ ؤط،ضط،هذ ضؤقلذضعكذف، ق فاذف،ضهذلذ، ، ه ، ذةيض فاطذ ،لذي   ذف،ؤ طى ذأ ذسي ؤضهذ

وذ اعلذالفذف  ط ذلةد ذفت ضغلطمذفهذة ذيلثذي   ذف، ه ، ذأ ذف،سي ؤ ذضض ف  ذفهذف،ةض  ى
ذ، ق فاذف،ضط،ل فاذف،ةضيعق ذؤةي قطاذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذف،ةضةثع ذفهذفمطس ذضعكذف، ق ذذف،ضيعلا

ذ:ذ(90ألي ذف،ةعي ذ)

 لقصذف،ةي ف ذؤط  ط،لاذف،دةل  
 اي ذف،يط  ذ ،لذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل  
   ضللل ذف،يةعل ذف يف ل  
 ضؤلهذة د ل ذف يف  ذ ضتلل ذيف   ذف، عى  
 ؤط ضميف ذف  ط،لاذف،دةل غلطاذف،ؤ فةجذف،ضي لؤل ذف،ةضيعق ذ 
 تيوذقل فاذفتضسطاذؤل ذأق ط ذف،ةت    
 ضيييذف،قل يذف،ةضيعق ذؤأيفمذف،ةت   ذأ ذاي ذف،قي  ذاعلذيس اط 
 لقصذف،ةمسسطاذف،ةط،ل ذف،ة  ه ذ،عؤيثذ ف،ضى ل  
 سي ؤ ذ متطعذف،ق ف ذ،عضيؤل ذف،دةه 

هذف، ق فاذة ذؤطاذ،دشط  ذفإ ذيلوذال اهذدعهطذفق فاذف ضؤىاذؤةيطةاذضةلل ذ عؤهوذ
ذفت ضي ط ذ ،ل ذف،   ا

ذ: اعلذالفذف  ط ذلسؤحذةيطةاذف،ثؤطاذد  لؤطخذأ، طذدةطذا ذةؤل ذفهذف، ي اذف،ضط،هذ

 معامل الثبات كرونباخ ألفا بعد الحذف(: 15 -4) الجدول 

Cronbach's Alpha N of Items 

.837 59 

ذ.SPSS.22ضىاال ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذ ايفيذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذف،يلل ذفت :ذالمصدر
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 اهذقلة ذتذضتث ذؤشداذذ9.90 ذةؤقلذف ض كة ذمااذف، ي اذأااهذلاييذأ ذةيطةاذف،ثؤطاذ
ذ.دؤل ذفهذف،ضيعلاوذ اعلهذ ليضةيذفهذف،ضيعلاذأملفذؤيل ذفتاضؤط ذف، ق فاذف،ةيل ف ذ ط، ط

 :االتساق الداخلي اختبار صدق: ثانيا
سي ذفتض يط ذف،ييفمعهذ،يأليف ذاعيلذي يطاذةيطةياذف ضؤيطىذؤل  ي  ذؤيل ذ ليضةيذفهذفمضؤط ذذ

ةض  ييىطاذةيييط  ذفت ييضؤلط ذؤلييطمفذاعييلذلضييط جذف،يلليي ذفت ييضىاال وذفؤييييذي ييطاذةض  ييىذفقيي فاذ
ف  طؤيي ذ،دييياذةييي  ذاعيييلذأ ييط ذة ييي يفاذف،يلليي ذفت يييضىاال ذأةدللييطذةييي ذف،يسيي اذاعيييلذلضيييط جذ

ةيييطةااذفت ضؤييطىذف،ؤل  يي لهذف،ةي يي ؤ ذؤييل ذةض  ييىذلاييييذأ ذوذ ف،ييليذةيي ذما،ييهذ90ف،ةعييي ذ
الييذؤييمذةضغل فضهيطذؤةيطذلتية ذ  ي اذضيعلياذااقطضهيطذذةيط  ذفت ضؤلط ذةقؤ ،ي ذ يف،ي ذ يسيط لط

ذ.ضأديلطذة ذسي ذفتض ط ذف،يفمعهذؤل ذةيط  اطوذ اعل ذف،ةض فؤى 
يلليي ذفت ييضىاال وذؤييييذاةعليي ذفمضؤييط ذف،ثؤييطاذ سييي ذفتض ييط ذف،يييفمعهذؤلييطمفذاعييلذلضييط جذف،ذذ

ذ.ذأسؤياذف يف ذسط،ي ذ،عضىؤل ذاعلذف،يلل ذف  ط ل 
 وصف العينة األساسية للدراسة: المطلب الثالث

ؤييذف،ضأديذة ذ ياة ذأيف ذف،ي ف ي ذف،ةضةثعي ذفيهذفت يضؤلط ذضي ذض  ليكذايلفذف ملي ذاعيلذاللي ذأ ط يل ذ 
ذيلطهذلعمصذالهذف،يةعل ذوذ ف، ي اذأ0908ذةط   ،لذغطل ذذ0900ؤيفل ذة ذشه ذأدض ؤ ذ

 حصيلة توييع االستبيان على العينة المدروسة(:  16 -4) الجدول 

 %النسبة المئوية العدد البيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززان
 32.56 56ذفت ضةط فاذف،قطؤع ذ،عضيعلا

 32.21 64ذفت ضةط فاذغل ذف،قطؤع ذ،عضيعلا
 31.23 52ذفت ضةط فاذغل ذف،ة ض  ي 
 111.11 122ذة ة عذفت ضةط فاذف،ة  ا 

ذ.ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذذ ايفي: المصدر

ةيي ذمييااذف، ييي اذأايياهذلةدللييطذف،قيي اذأ ذف،يلليي ذف  ط ييل ذ،عي ف يي ذدطليياذغليي ذ ييطي ذفييهذ
ذ%80.66ؤل ييؤ ذف ييض  طعذذذ009 ييض  ي ذف،ضيطةيياذةيلييطذةيي ذ ييطلؤل وذيلييثذؤعغيياذفت ييضةط فاذف،ة

ف ييضةط  ذ ،يي ذليسيياذاعلهييطذ  ييؤطاذةضييييي ذض  ييكذأ ط ييطذ ،ييلذشمسييل ذذ00ذض ييض  كذ،يي ذىذأليي قييف
ألي ذوذ%00.08ؤل يؤ ذذ08ف،ةؤي ثل وذ ة ذ طلاذآم ذ، ذلض ط  ذاييذفت ضةط فاذف،قطؤع ذ،عضيعلياذ

ة ذف،ةؤي ثل ذؤيي ذف، يل ذف،ةضةثع ذفهذ  فلاذايي ذدييي ذف  طؤي ذاعيلذةيي  ذذ80فض ةاذ  طؤطاذ
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يييط  ذفييهذفت ييضةط  وذأ ذضيييييذف  طؤييطاذفييهذف، قيي  ذف، فيييي وذأ ذض يليييذف  طؤيي ذفييهذف، قيي فاذأ ذاييي ذة
ذ...ف،دعل ذ،ا ضةط  ذف، فيي ذ

 اعلذالفذف  ط وذض ذفتدض طمذؤضيعلاذالل ذأ ط ل ذؤي  ذفت ضةط فاذف،قطؤع ذ،عضيعلاذ ف،ضهذذذ
ذ:ضضةل ذؤط،مسط صذف،ضط،ل 

 :سية حسب الجنستوييع مفردات العينة األسا: أوال
ذي اذف، ل ذ،مسلطذذ ذة  يفضهط ذ ا ذض  لك ذ،عي ف  و ذف  ط ل  ذف،يلل  ذف ضىاع ذلضط ج ة ذماا

ذ:ف،ؤلطلطاذفهذف، ي اذف،ضط،ه

 توييع العينة المدروسة على أساس الجنس(:  12 -4) الجدول 

 
Frequenc

y 
Percent Valid Percent 

Valid 

 82.1 82.1 46 ذكر 1.0

 17.9 17.9 10 أنثى 2.0

Total 56 100.0 100.0 

ذ.SPSS.22 ايفيذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذف،يلل ذفت ضىاال ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذ:ذالمصدر

لد ذؤل ؤ ذة  ل ذذ08ة ذمااذف، ي اذأااهذلضؤل ذأ ذف،يلل ذف  ط ل ذ،عي ف  ذضضد  ذة ذ
ذ ذ%60.0ؤعغا ذف لطث ذايي ذؤعغ ذؤللةط ذذ09و ذة  ل  ذؤل ؤ  ذأ ذ%06.0ة  يفا ذليله ذةط ذ ا  و

ف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذضيضةيذفهذالس اطذف،ؤش يذفهذف،ة ض لطاذف يف ل ذف،يعلطذ ف،  ىلذ
ذ.اعلذف،لد  ذؤي   ذأدؤ ذة ذفاضةطياطذاعلذف لطث

 :توييع مفردات العينة األساسية حسب الخبرة المهنية: ثانيا
 لكذة  يفضهطذي اذةيلط ذف،مؤ  ذف،ةهلل ذقةلطذفهذض سل لطذ،عيلل ذف  ط ل ذ،عي ف  وذ ا ذض ذذذ

ذ:ؤضعملصذف، ي اذف،ضط،ه
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 توييع العينة المدروسة على أساس الخبرة المهنية: ( 10 -4) الجدول 
 Frequency Percent 

Valid 

 37.5 21 سنوات 50أقل من  1.0

 28.6 16 سنوات 05إلى  50من  2.0

 26.8 15 سنة 00إلى  05من  3.0

 5.4 3 سنة 05إلى  00من  4.0

 1.8 1 سنة 00إلى  05من  5.0

Total 56 100.0 

ذ.SPSS.22 ايفيذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذف،يلل ذفت ضىاال ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذ:ذالمصدر

ذ00ة ذمااذف، ي اذأااهذلضؤل ذأ ذة  يفاذف،يلل ذف،ةي    ذضضةضكذؤمؤ  ذةهلل ذضعضوذي اذ
وذفهذيل ذ، ذلض ط  ذاييذف،ةشطايفاذف،ضهذذ%00.0ة  ي ذ ل ؤ ذقي اطذذ00ؤعغذ ل ذفأقاذؤة  عذ
ذ ذذ00ض ط  اذمؤ ضهط ذؤعغاذذ90 ل  ذة  ل  ذ ؤط،   عذ ،لذي طاذف،  ىذ%6.0ة  يفاذؤل ؤ  و

ذ ذ ،ل ذة ط لط ذل يه ذف  ط ل  ذف،يلل  ذ،مؤ   ذ،ىؤلي ذذ6.66ف،ي طؤه ذةقط ل  ذلطش   ذمؤ   ذ اه  ل 
ضكذؤي   ذاط،ل ذة ذف،ة ت ،ل ذؤةطذألهطذفليس اذفهذة ض لهذف يف  ذف،ةلطساذف،ةشغ ، ذف،ضهذضضة

ذ.ف،  ىلذ ف يف  ذف،يعلطذؤط،ةت   
 :توييع مفردات العينة األساسية حسب المستوى التعليمي: ثالثا
ة ذمااذف ضىاعذف،يلل ذف،ةي    وذ ا ذض  لكذة  يفضهطذي اذف،ة ض ءذف،ضيعلةهذضةدلطذذذ

ذ:هة ذ ايفيذف، ي اذف،ضط،

 توييع العينة المدروسة على أساس المستوى التعليمي(: 10 -4) الجدول 
 Frequency Percent 

Valid 

 16.07 9 1.0ثانوي فأقل

 26.79 15 2.0مهني

 48.21 27 3.0جامعي

 8.93 5 4.0ماجستير فأكثر

Total 56 100.00 

ذ.SPSS.22 فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذ ايفيذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذف،يلل ذفت ضىاال ذ:ذالمصدر
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لضؤل ذأ ذأغعؤل ذف،يلل ذف،ةي    ذةة ذضيسع فذاعلذضد ل ذ طةيهذذة ذمااذف، ي اذأااه
ذ ذذ00ؤييي ذ ل ؤ  ذ%06.00ة  ي  ذةله  ذةطذذ%6.00و ذ ا  ذفأدث و ذف،ةط  ضل  ذشهطي  ذيةع  ة 

ذ،ض يلوذف،يلس ذف،ؤ ش يذاعلذيةع ذليلهذأ ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذضيضةيذفهذ لط ضهط
ذ ذف يفم ذ، فك ذ ل طؤل  ذ اهذمى   ذ ف ش ففل و ذف،يعلط ذؤة ض ءذف يف   متطاهف،شهطيفاذف، طةيل  ذ ف 

ذؤل ؤ ذذ،ديف   ذف،ةهله ذف،ة ض ء ذل  ذف،ؤش ي ذف،يلس  ذاعل ذفاضةطياط ذلايي ذدةط ذأدث و ف،يعةل 
طةاذف،مؤ  ذ،أل ؤطاذقيذلد  ذةلهطذةطذا ذة ت اهذديذ%08.96وذ ف،ثطل يذفأقاذؤل ؤ ذ08.60%

أاعلذةكذض فف ذمسط صذةيلل وذ أم ءذلفضل ذذ يف ل ف،ةهلل ذف،ضهذضيض ذض قل ذف،ة يوذ،ة ض لطاذ
ذف،ضيعلةل ذ ذف،ة ض لطا ذل ي ذة  ذف،ةطا ذ أ  ذؤيمذةاك ذليؤل ذيلث ذف،ةت   و ذةعدل  ذ ،ل ضي ي

ذ.ف،ةضيلل ذضؤ مذةلطساذ يف ل ذاعلط
 :دارةتوييع مفردات العينة األساسية حسب نطاق اإل: رابعا

ذف يف  ذ ذلىط  ذأ ط  ذاعل ذف،يلل  ذض  لك ذا  ذ،عي ف  و ذف  ط ل  ذف،يلل  ذلضط ج ذاعل ؤلطمف
ذ:،مسلطذف،ؤلطلطاذفهذف، ي اذأيلطه

 اإلداريعلى أساس المستوى  توييع العينة المدروسة(:  11 -4) الجدول 

 Frequency Percent 

Valid 

 17.9 10 إدارة المشتريات  1.0

 23.2 13 والتخزين إدارة النقل  2.0

 33.9 19 إدارة اإلنتاج  3.0

 25.0 14 إدارة التوزيع   4.0

Total 56 100.0 

ذ.SPSS.22 ايفيذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذف،يلل ذفت ضىاال ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذ:ذالمصدر

ذف ةيفية ذمااذف، ي اذأااهذلضؤل ذأ ذة  يفاذف،يلل ذف  ط ل ذدطلاذةةثع ذ، ةلكذألشى ذ
ةشطاي وذ أيلطاطذذ00 اهذةطذلقطؤاذذ%00.09وذؤعغاذأقسلذل ؤ ذ،هطذفهذ يف  ذف لضطجذؤيذف،  ل ل 

ذ.ة  يفاذ09ةطذلقطؤاذذ%06.09ف ضؤىذؤإيف  ذف،ةشض لطاذؤل ؤ ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 تحليل واقع استخدام األساليب الكمية بالمؤسسات الصناعية الجيائرية: المبحث الثاني
ذضيعلذذ ذ ىط  ذفه ذؤط،ةت  طاذللي ج ذف ةيفي ذ يف   ذفه ذف،دةل  ذف  ط،لا ذف ضميف  ذ فقك ا

ذف،  ف  ل ذ ذف،سلطال  ذؤط،ةت  طا ذف،يطةع  ذف،د في  ذةي ف  ذةيء ذاعل ذف، ق و ذف،  ف  ل  ف،سلطال 
،ةطةهطذؤأا ذف  ط،لاذف،دةل ذف،ةضةثع ذفهذف،ؤ ة  ذف،مىل وذؤ ة  ذف ايفووذف،ؤ ة  ذف،يللطةلدل وذ  ف 

لةطلجذف،ةم   وذم ف ىذف، قطؤ وذضيعلاذف،يط يذ ف،ضدع  وذ ة ذث ذلاذف يسط هوذلةطلجذف،ضلؤتذ ف،ضيع
ذف ةيفيذ ذألشى  ذفيط،لطا ذماا ذة  ذف،يةعل  ذف،ةةط    ذ فقك ذفه ذف  ط،لا ذ،هله ذف ضميفةه  ةيء

ذ ذفه ذ يف  ذف،ةضةثع  ذ ف،ضم ل و ذف،لقا ذ يف   ذف،ةط،ل و ذ فتيضلط طا ذف،ةشض لطا ذ يف   ذف،ةؤليطاو  يف  
ذ.وذف يف  ذف،ةط،ل ذ  ي ، ذف،ةشط لكوذف، قطؤ ذاعلذف،  ي ف لضطج

 فييهذة يعيي ذتيقيي ذ ل ييضىعكذأايي ذةيييييفاذف ييضميف ذف  ييط،لاذف،دةليي ذفييهذ فقييكذف،ةةط  يي ذذذ
ي  ذضىؤلي ذذف يط،ي  ثي ذف،دؤلي ذفيهذفف،يةعل وذ ل،كذة ذمااذيسي ذأاي ذف،ةي قيطاذف،ضيهذلي ءذ،هيطذ

 ذلد  وذ ؤييياطذلييط اذقليط ذأثي ذف،ؤلطليطاذف،شمسيل ذفيهذف  ط،لاذف،دةل ذؤط،شداذف،ليذل اذ،هذأ
ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذمطس ذةلهطذف،ة ض ءذف،ضيعلةهذ لىيط ذف يف  ذؤغلي ذضييلييذة يطتاذض دلي ذ

ذ.ف ضميفةهطذ ف،ةق ةطاذف،شمسل ذ،عيلس ذف،ؤش يذف،ضهذضتث ذفهذل،ك
 يةتقييم مدى معرفة العنصر البشري لألساليب الكم: المطلب األول

فهذالفذف،  مذة ذف،ضيعلياذ يليضةيذاعيلذفمضؤيط ذف، ي  مذيي اذةض  يىطاذف يضىاعذف،يللي ذ
ذ.ف  ط ل ذ،عي ف  ذ ةي فضه ذ،أل ط،لاذف،دةل 

ؤلييطمفذاعييلذلضييط جذف،يلليي ذف،ةي   يي وذ ايي ذةيييءذةييي فضه ذ،أل ييط،لاذف،دةليي ذأةدللييطذضعمييلصذذذ
ذ:ف،ؤلطلطاذفهذف، ي اذأيلطه

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 الرابع الفصل دراسة ميدانية لتفعيل استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

 اختبار الفروض حول متوسط معرفة األساليب الكمية(:  11-4: )الجدول

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T df 

Sig. 

 (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 -024.- -583.- -3036.- 034. 55 -2.178- البرمجة الخطية

 -605.- -1.110- -8571.- 000. 55 -6.806- برمجة األهداف

 -1.071- -1.501- -1.2857- 000. 55 -11.988- ب ديناميكية

 -028.- -436.- -2321.- 027. 55 -2.278- إحصائيت 

 012. -441.- -2143.- 063. 55 -1.894- ن المخزون

 -155.- -595.- -3750.- 001. 55 -3.416- خ الرقابة

 066. -459.- -1964.- 139. 55 -1.500- ت العائد

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ة ذميااذف، يي اذأاياهذلضيؤ ذأ ذ ىيط فاذف،ةت  يطاذف،سيلطال ذف،  ف  لي ذلضةضيي  ذؤةي في ذ
فييط،ضقلل ذذدطليياذ ييط،ؤ وذ ؤط،ضييط،هذtتيييل  ذ،أل ييط،لاذف،دةليي وذيلييثذأ ذف،قلةيي ذف،ةي يي ؤ ذ،ديسييطم ذ

ةيي ذف،ض  لييكوذدةييطذأ ذاييلهذف،ةي فيي ذآ،يياذ،عيييي ذمطسيي ذفييهذف،ؤ ة يي ذذف،ىيي وذف ل يي ذل ضديي ذدعييهذفييه
ف،يللطةلدل ذ ؤ ة  ذف ايفووذأةطذا ذف  ع اذف دث ذفلضشط فذؤل ذة  يفاذف،يلل ذفلضةثاذفيهذضيعلياذ

ذ0.00 ؤل ؤ ذةيل ل ذذt0.0 ف،يط يوذيلثذؤعغاذف،قلة ذف،ةىعق ذ،يذ
ف،ي فةيياذف،شمسييل ذف،ةيتث  ذفييهذةيييءذةي فيي ذف  يط،لاذف،دةليي ذضضةثيياذفييهذف،ة ييض ءذذ ،يياذأايي ذذ

ف،ضيعلةهوذف،مؤ  ذ لىط ذف يف  وذ ا ذةطذ لق  ذؤطمضؤط هذة ذمااذي ف  ذةيل ل ذف،ياقي ذؤيل ذةي في ذ
ذ.ف  ط،لاذف،دةل ذ ف،ؤلطلطاذف،شمسل ذف،ةلد   ذ ع طوذ ف، ي اذف،ضط،هذلؤ ذشيطعذةيطةااذفت ضؤطى

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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 الرابع الفصل دراسة ميدانية لتفعيل استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

  اختبار الفروض حول متوسط معرفة األساليب الكمية (:12-4: )الجدول
 الخبرة المستوى التعليمي اإلدارةنطاق  

 البرمجة الخطية

Pearson Correlation .270* .668** .067 

Sig. (2-tailed) .044 .000 .623 

 برمجة األهداف

Pearson Correlation .160 .530** .030 

Sig. (2-tailed) .238 .000 .827 

 ب ديناميكية

Pearson Correlation .250 .363** .187 

Sig. (2-tailed) .063 .006 .072 

 إحصائيت 

Pearson Correlation .241 .559** .087 

Sig. (2-tailed) .074 .000 .525 

 ن المخزون

Pearson Correlation .367** .369** .098 

Sig. (2-tailed) .005 .005 .472 

 خ الرقابة

Pearson Correlation .166 .367** -.106- 

Sig. (2-tailed) .221 .005 .436 

 ت العائد

Pearson Correlation .341* .563** -.062- 

Sig. (2-tailed) .010 .000 .649 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ذ:لعهذ ذمااذف، ي اذأااهوذل ضلضجذةطةذذ
 :معرفة البرمجة الخطية -1

أ ذضيلل ذذةيل ل ذؤل ذةي ف ذف،ؤ ة  ذف،مىل ذ لىط ذف يف  وذةطذليلهذى يل ذالطكذااق 
ذأ ذالهذف،ياق ذضسؤحذى يل ذةيل ل ذف،يلس ذف،ؤش يذل ضؤىذؤةيءذةي فضهذ،عؤ ة  ذف،مىل وذ دةط

ؤط،ة ض ءذف،ضيعلةهوذ ةطذل   هذأ ذف،د في ذف يف ل ذلفاذف،ة ض ءذذق ل ذ لفذف ضؤىاذف،ؤ ة  ذف،مىل 
ف، طةيل ذة ذف،ي ف  وذذف،ي ف هذف اعلذةعة ذؤأ ع اذف،ؤ ة  ذف،مىل ذؤةطذألهطذضلط ،ضهذفهذف،ة يع 

ذ.أةطذا ذف،مؤ  ذف،ةهلل ذفعل ذ،هطذأيذااق ذةكذةي ف ذف،ؤ ة  ذف،مىل 
ذ
ذ
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 الرابع الفصل دراسة ميدانية لتفعيل استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

 :جة األهدافمعرفة برم -2

فقضس اذةي ف ذؤ ة  ذف ايفوذفقىذؤط،ياق ذف،ى يل ذف،ةيل ل ذةكذف،ة ض ءذف،ضيعلةهوذ ،ياذ
اضؤط ذاليذف،ضيلل وذ ل طا ذل،كذل  كذ ،لذاي ذشل اهطذفهذفت ضميف ذةةطذل يهطذتذضتملذؤيل ذفت

ذا ذ ذف،لل ذلي ف لهط ذأةط ذف،ةهلل و ذة ذمااذف،مؤ   ذفدض طؤهط ذ ،لذف ضيط،  ذفهذة يع ذتيق  غلطؤهط
دل،كذة ذمااذف،ي ف طاذف، طةيل ذف،ضهذضعق اطذمااذفض  ذضيعلةه وذ اهذةي ف ذلي ل ذ،ل ذ،هطذأ ذ

ذ.ضىؤ ذفهذ فقكذف،ةةط   ذف،يةعل 

 :يكيةمعرفة البرمجة الدينام -3

ذةيل ل ذ ذل ي ذف ايفوذيلثذ،  ذؤ ة   ذةي ف  ذةك ذف،يللطةدل  ذف،ؤ ة   ذضشملصذةي ف  فلىؤ 
،ياق ذف،ؤ ة  ذف،يللطةدل ذؤلىط ذف يف  ذ ف،مؤ  ذف،ةهلل وذأةطذا ذااقضهطذؤط،ة ض ءذف، طةيهذفههذ

ذ.ى يل ذةيل ل 

 :معرفة نماذج التنبؤ والتحليل اإلحصائي  -4

ذف، ذاطةا ذؤقه ذف ىط و ذالف ذف،ضلؤتذفه ذأ ع ا ذةي ف  ذفه ذلتث  ذف،لي ذف، يلي ذف،ضيعلةه ة ض ء
وذيلثذ  يذ،هذااق ذى يل ذةيل ل ذةكذة ض ءذف،ةي ف وذ الفذ غ ذأ ذأ ط،لاذف يسط ه ف،ضيعلاذ
ذ ذاعلذذف يسط هف،ضيعلا ذلقضس  ذت ذؤةضغل فاذف،ةيلى ذف،ضلؤت ذأ  ذدةط ذضىؤلقهو ذل ها ذةط ضضتة 

لةطذلضأث ذؤض فد ذ. ذف،مؤ  ذ،يءذةضملذف،ق ف ف،ضيعلاذف يسط هذ ف 

 :معرفة نماذج المخيون -5

  يذ،ةي ف ذلةطلجذف،ةم   ذااق ذةيل ل ذى يل ذةكذف،ة ض ءذف،ضيعلةهذ ذلىط ذف يف  وذ ،داذ
ذضضىعاذ ذدةط ذف،ة ض ءذف،ضيعلةهو ذؤط ض طع ذف،ةم    ذلةطلج ذةي ف  ذيلثذض يفي ذلؤ  اةطو ذةط ف،يطةعل 

ذ.ف،ةم    يف  ذف،لقاذ ف،ضم ل ذف،ي فل ذؤلةطلجذ

 معرفة خرائط الرقابة -6

، ذلضييذضأث ذف،ةي ف ذؤم ف ىذف، قطؤ ذاعلذف،ة ض ءذف،ضيعلةهوذف،ليذأيه ذااق ذى يل ذةيل ل وذ
ذ.فهذيل ذيعاذالهذف،ةي ف ذةلي ، ذا ذلىط ذف يف  ذ ف،مؤ  ذف،ةهلل 

ذ

ذ
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 تحليل العائد والتكلفةمعرفة  -2

ؤط،ة ض ءذف،ضيعلةهذ لىط ذف يف  وذ ذةيل ل ذةي ف ذضيعلاذف،يط يذ ف،ضدع  ذؤياق ذى يلذف ضؤىا
ذف،ق ف فاذ ذف،ضهذضسي  ذف يف ل  ذل   ذل،كذأ ذضعكذف ق ط  ذ ةط ذف،ةهلل و  يعاذة ضقع ذا ذف،مؤ  

ذ.ف،ةط،ل ذؤط،ةت   ذةع ة ذؤةي ف ذ  فلاذة ذف،ةيط ؤ ذف يف ل ذؤغل ذضيقل ذأايفوذف،ةت   

 الجيائرية الصناعية كمية بالمؤسساتتقييم مدى استخدام األساليب ال: المطلب الثاني

ذف،سلطال ذ ذؤط،ةت  طا ذف ةيفي ذألشى  ذفه ذف،دةل  ذف  ط،لا ذف ضميف  ذةيء ذضقلل  ل ضد 
ف،  ف  ل وذاعلذمع ل ذلي ل ذض ليذؤأ ذف، يط،لطاذف،قط ة ذؤط،ةت   ذلةد ذأ ذضيف ذؤلطمفذاعلذةلهجذ

ذ ذضمضعوذؤىؤليضهط ذؤط ةيفي ذف،ةضيعق  ذأ ذف لشى  ذ ؤةط ذفاضةطياطذفدةهو إ ذل،كذ ل ياذة ذي   
ذذذ.اعلذف ضميف ذف  ع اذف،دةهذضمضعوذدل،ك

 تحديد مجاالت استخدام األساليب الكمية في أنشطة اإلمداد: أوال

لأضهذضقلل ذةيءذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف ةيفيذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذذذ
 ف،ضهذ،مساذفهذ يف  ذف،ةؤليطاوذذف ةيفي،عقلط ذؤألشى ذ،لقوذاعلذف، فقكذف،يةعهذ ف،س   ذف، يعل ذ

ذ  ي ، ذ ذف،ةط،ل  ذف يف   ذف لضطجو ذ يف   ذ ف،ضم ل و ذف،لقا ذ يف   ذف،ةشض لطاذ فتيضلط طاذف،ةط،ل و  يف  
ف،ةشط لكوذف، قطؤ ذاعلذف،  ي وذ اهذفهذة ةعهطذضلس وذ ،لذألشى ذ  ل ل ذ أم ءذف ال وذ ،ياذ

،لذأ علاذدةل ذضيضةيذاعلهطذؤغل ذضيقل ذف يفمذف،ة غ اوذ ف، ي اذأيلطهذ اذالهذف لشى ذضيضطجذ 
ذ.لؤل ذةيءذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذألشى ذف ةيفي

 متوسط استخدام األساليب الكمية في أنشطة اإلمداد(:  13-4: )الجدول

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 1287. 9628. 3.268 56 إدارة المبيعات

 1466. 1.0972 3.179 56 إدارة المشتريات

 1218. 9117. 3.071 56 النقل والتخزين

 1299. 9722. 3.232 56 اإلنتاج

 1407. 1.0530 3.268 56 المالية

 1140. 8528. 4.000 56 الجودة

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
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 الرابع الفصل دراسة ميدانية لتفعيل استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

 اختبار الفروض حول متوسط استخدام األساليب الكمية(:  14-4): الجدول

 

Test Value = 3 

T df 

Sig. 

 (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 526. 010. 2679. 042. 55 2.082 المبيعات إدارة

 472. -115.- 1786. 228. 55 1.218 المشتريات إدارة

 316. -173.- 0714. 560. 55 586. النقل والتخزين

 492. -028.- 2321. 079. 55 1.787 اإلنتاج

 550. -014.- 2679. 062. 55 1.904 المالية

 1.228 772. 1.0000 000. 55 8.775 الجودة

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ذؤل ذذذ ذف،ي  طا ذفه ذض ف   ذف،دةل  ذف  ط،لا ذف ضميف  ذأ  ذلايي ذأااه ذف، يف ا ذماا ة 
ذف ضؤىاذؤط ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذذ0.960 ذ0.99وذ ف،ي   ذف،لقاذ ف،ضم ل دي   ذيللط

ط،لاذدقلة ذاعلطذف ضؤىاذؤط ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذف، قطؤ ذاعلذف،  ي وذ ؤضيعلاذف ضميف ذف  
ذ ،لذ ذضةلا ذف،  ف  ل  ذف،د في  ذأ  ذل ي ذف،  ف  ل  ذف،سلطال  ذؤط،ةت  طا ذف ةيفي ذألشى  ذفه ف،دةل 

ذ:ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذفيط،لطاذألشى ذف ةيفيذف،ضط،ل ذاعلذف،ض ضلا

 ف، قطؤ ذاعلذف،  ي  
  يف  ذف،ةؤليطا 
 ف يف  ذف،ةط،ل  
  يف  ذف لضطج 

ذف  ط،لاذف، ذف،ةشض لطاذ فتيضلط طاذف،ةط،ل ذفهذيل ذغطاذف ضميف  ذ يف   ذفهذألشى  دةل 
يف  ذف،لقاذ ف،ضم ل  ذ. ف 

ذ

ذ
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 الرابع الفصل دراسة ميدانية لتفعيل استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

 باستخدامها في أنشطة اإلمداد الكميةتحليل عالقة معرفة األساليب : ثانيا

ؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذلةد ذذف ةيفيؤةطذأ ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذألشى ذ 
ف، يل  ذف،ة دع ذ،عيلس ذف،ؤش يوذأ ذلطض  ذا ذف ضهطيذشمسهذأ ذلد  ذيضةل ذضقضتلهطذةةط   ذ

ذف،يلس ذف،ؤش يذ ذف،  مذف مل ذل ضؤىذؤةيءذةي ف  ذالف ذضيقل ذأيفمذأفتاو ذؤغل  ،أل ط،لاذةله
ذوذ90ف،ةعي ذف،دةل وذ ا ذةطذليه هذ

ذف ةيفيذدةطذذ ذذ لةد ذضيعلاذف،ياق ذؤل ذةي ف ذ ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذأشى ذ يف  
ذ:عهل

  :األساليب الكمية في إدارة المبيعات معرفة واستخدامعالقة  -1

ذااق ذ ذلفا ذف،ةؤليطا ذ يف   ذفه ذف،دةل  ذف  ط،لا ذ ف ضميف  ذةي ف  ذأ  ذف،ضيعلا ذلضط ج أيه ا
ذم ف ىذ ذف،ةم   و ذلةطلج ذف يسط هو ذ ف،ضيعلا ذف،ضلؤت ذلةطلج ذف،يللطةلد و ذف،ؤ ة   ذةك ذق ل  ى يل 

دع  وذض  ل ذل،كذأ ذ يف  ذف،ةؤليطاذض ضد ذاعلذأ ط،لاذف،ضلؤتذؤط،ةؤليطاذف، قطؤ ذ ضيعلاذف،يط يذ ف،ض
يف  ذف،ةم   وذ ف،ةلي   ذفهذ ىط ذف،ضيعلاذف يسط هوذدةطذل يذااق ذضا ةل ذؤل ذ يف  ذف،ةؤليطاذ ف 

أةطذا ذم ف ىذ.ذل  ذف،ضل ل ذف،ا  ذؤللهةطذة ذمااذضدطةاذف يفمذؤللهةط اعلهذة ذف،ت   يذأ ذ
فلاييذأ ذةمىىطاذ يف  ذف،ةؤليطاذضيييذؤضقيل ذة ط،هذؤقل ذقس ءوذيللطذ ةض  ى ذضةثاذف، قطؤ ذ

ذذ.يي يذف، قطؤ ذاعلذف،ةؤليطا

 عالقة معرفة واستخدام األساليب الكمية في إدارة النقل والتخيين -2

ذف،لقاذ ف،ضم ل وذ ذفهذ يف   ذف  ط،لاذف،دةل  ذ ف ضميف  ذؤل ذةي ف  ة ذمااذ ي اذف،ياق 
ةيل ل ذالهذف،ياق ذؤشداذى ييذ ةيل يذلؤ ذف،ةي ف ذ فت ضميف ذاعلذف،ض ضلاذفهذلةطلجذذضيه 

وذفهذف،ةم   وذلةطلجذف،ضيعلاذف يسط هوذذضيعلاذف،يط يذ ف،ضدع  وذوذم ف ىذف، قطؤ وذف،ؤ ة  ذف،مىل 
لفذلي يذف،يللطةلدل وذ اذ ف،ؤ ة  يل ذتذض  يذااق ذةيل ل ذؤل ذةي ف ذ ف ضميف ذؤ ة  ذف ايفوذ

 ،لذاي ذةي ف ذف،يلس ذف،ؤش يذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذ،أل ع ؤل وذأةطذا ذل عذ ض ضلاذ
ااق ذةي ف ذف  ط،لاذف،دةل ذلفاذف،ةيل ل ذفلؤ  هذىؤلي ذألشى ذ يف  ذف،لقاذ ف،ضم ل وذيلثذضيضةيذ

ذليي ذدةط ذ،عةم   و ذف ةثا ذف،ي   ذضييلي ذفه ذف،ضدع   ذضيعلا ذاعل ذف،ةم    ذف مل ذلةطلج ذالف ي
ؤط ضميف ذف،ؤ ة  ذف،مىل ذفهذف،يطتاذف،ضهذلد  ذفلهطذف،ةىع اذة ذف، ييفاذف،ةم ل ذل ضؤىذؤة ف يذ
ةيي ي وذ فهذ ىط ذتي ذض ضع  ذفيط،لطاذف، قطؤ ذاعلذف،ةم   ذاعلذم ف ىذف، قطؤ ذ لةطلجذف،ضيعلاذ

ذ.ف يسط هذديةعلطاذف، يصذ ف،ض ضلش
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 يب الكمية في إدارة المشترياتعالقة معرفة واستخدام األسال -3

ذ ذأ  ذلايي ذأااهو ذف، ي ا ذماا ذ ف ضميف ذة  ذةي ف  ذؤل  ذف،ةيل ل  ذف،ى يل  ف،ياق 
ف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف،ةشض لطاذيه اذاعلذف،ض ضلاذفهذأ ع اذضيعلاذف،ضدع  ذ ف،يط يوذم ف ىذ

ذلةطلج ذف،مىل و ذف،ؤ ة   ذف يسط هو ذ ف،ضيعلا ذف،ضلؤت ذلةطلج ذف ايفووذذف، قطؤ و ذؤ ة   ف،ةم   و
ذف،ةشض لطاذيلثذضهض ذؤ  فلاذف،ضدع  ذفهذق ف فضهطوذ ذف،قط ةل ذاعلذ يف   ذف،ض ضلاذفاضةط   لد ذالف

ذأ ذ،لةطلجذف،ضيعلاذ ف،ي  ذف،ةه ذفهذضييليذفيضلط طاذف،ةت   ذة ذف،ة فيذف  ،ل وذذف يسط هدةط
ذف،ةشض لطاذضيةاذفهذ ىط ذف،مى ذأ ذ يفذةيل ل ذأ ع اذلةطلجذف،ةم  ذ م ف ىذف، قطؤ يه ذض ذ   

ذ،عةت    ذأةطذف،يطة  ذف ةيفيو ذ ؤل ذف لشى ذف م ءذلفاذف،ياق ذة ذ يف   ذؤللهط ذ ف،ضل ل ذف،قط   و
ذؤل ذةي فضهذدأ ع اذدةهذ ضىؤلقهذفهذ ذف،يللطةلدل ذفاذل ضؤىذؤأيذااق ذةيل ل  أ ع اذف،ؤ ة  

ذ. يف  ذف،ةشض لطا

 :اإلنتاجليب الكمية في إدارة عالقة معرفة واستخدام األسا -4

يه اذف،ياق ذف،ى يل ذف،ةيل ل ذؤل ذةي ف ذ ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف لضطجذفهذ
أ ط،لاذضيعلاذف،ضدع  ذ ف،يط يوذلةطلجذف،ضلؤتذ ف،ضيعلاذف يسط هوذ لةطلجذف،ةم   ذاعلذف،ض ضلاوذ

 هذلةد ذ،هةطذأ ذل طاةطذفهذضمىلىذف  ؤط ذفضيعلاذف،ضدع  ذ ف،يط يذ لةطلجذف،ضلؤتذ ف،ضيعلاذف يسط
ف،ة ضقؤعل ذ،عةت   وذ لةطلجذف،ةم   ذضيييذي  ذف لضطجذف،ةىع اذؤةطذلتة ذل طا ذألشى ذ يف  ذ

ذ.ف لضطجف،ضم ل وذأةطذؤطقهذف  ط،لاذفع ذل يذ،هطذااق ذةيل ل ذؤل ذةي فضهطذ ف ضميفةهطذفهذ يف  ذ

 :مية في اإلدارة المليةعالقة معرفة واستخدام األساليب الك -5

ف ضد اذف،ياق ذؤل ذةي ف ذ ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذف يف  ذف،ةط،ل ذاعلذلةطلجذف،ضلؤتذ
ذ اهذ ذف،ض ضلاو ذاعل ذف، قطؤ  ذم ف ى ذف،ةم   و ذلةطلج ذ ف،ضدع  و ذف،يط ي ذضيعلا ذف يسط هو  ف،ضيعلا

ف،ضلؤتذفهذضمىلىذفتيضلط طاذأ علاذةضييي ذفت ضميف وذيلثذل ضمي ذف،ضيعلاذف يسط هذ لةطلجذ
ذلةطلجذ ذا  ذأةط ذف،ةط،ل و ذف،ق ف فا ذسلطا  ذفه ذ ف،ضدع   ذف،يط ي ذضيعلا ذ ل طا  ذ،عةت   و ف،ةط،ل 

ذ،علقيل  ذف ةثا ذف،ي   ذ،ضييلي ذل ضمي  ذةط ذفةلهط ذفهذف،ةم    ذف، قطؤ  ذم ف ى ذض ضمي  ذيل  ذفه و
ذ.اةعلطاذف، قطؤ ذف،ةط،ل 

 :كمية في الرقابة على الجودةعالقة معرفة واستخدام األساليب ال -6

ذااق ذ ذأيه ف ذاعلذف،  ي  ذف، قطؤ  ذفه ذف  ط،لاذف،دةل  ذ ف ضميف  ذف،ةاييذأ ذةي ف  ة 
ى يل ذةيل ل ذفهذأ ع اذضيعلاذف،يط يذ ف،ضدع  وذم ف ىذف، قطؤ وذلةطلجذف،ضلؤتذ ف،ضيعلاذف يسط هذ
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ذة ض ذ ف،ضدع  ذفهذضييلي ذة ذضيعلاذف،يط ي ذ ل ض طي ذف  ،ل ذاعلذف،ض ضلاو ذ،عة في ذ  فمف  لطاذف،  ي 
ذف،دةل ذ ذف ي فا ذأا  ذأيي ذفهه ذف، قطؤ  ذم ف ى ذا  ذأةط ذف لضط ل و ذف،يةعل  ذةم  طا ذأ  ف،ة ضيةع 
ف،ة ضمية ذفهذف،  ي وذيلثذض ضمي ذم ف ىذف، قطؤ ذاعلذف،ةض  ىطاوذل ؤ ذف،ةيلاوذاييذف،يل اذ

 هذفض ضمي ذفهذؤلطمذم ف ىذف، قطؤ وذ ؤمس صذأ ط،لاذف،ضيعلاذف يسطوذ...فهذف، يي ذف،ةلض  ذ
ذ.مىىذف،ةيطلل ذفهذف، يصذ ف،ض ضلش

 عالقة استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالبيانات الشخصية للعينة: ثالثا

ذفهذ يف  ذ ذف  ط،لاذف،دةل  ذف ضميف  ذؤل ذي    ذضشملصذف،ياق  ذف،سيي ذفهذالف  ليط ا
ذف،ةي ذة  يفاذف،يلل  ذةكذىؤلي  ذضتث ذفهذف ةيفي ذيلثذ ل د ذاعلذف،مسط صذف،ضهذل فاط     و
ذ.ف،مؤ  ذف،ةهلل ذ ف،ة ض ءذف،ضيعلةه:ذفت ضميف وذ ضضةثاذالهذف،مسط صذفه

 عالقة استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالخبرة المهنية -1

ذفهذذ ذف  ط،لاذف،دةل  ذف ضميف  ذ ا ذااق  ذف  ط ل و ذف،يلل  ذلضط جذي ف    يف  ذذة ذماا
ذ:،مسلطذف، ي اذف،ضط،هف ةيفيذفهذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذؤط،مؤ  ذف،ةهلل ذ

 العالقة بين استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد والخبرة المهنية(: 15 -4: )الجدول
 ت العائد خ الرقابة ن المخزون إحصائيت  ب ديناميكية برمجة األهداف البرمجة الخطية 

 الخبرة

Pearson Correlation .067 .030 .287
*

 .087 .098 -.106- -.062- 

Sig. (2-tailed) .623 .827 .032 .525 .472 .436 .649 

N 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ة ذمااذف، ي اذأااهذلاييذاي ذ   يذااق ذةيل ل ذؤل ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ
ذف،ةةط   ذ ذليلهذأ ذ فقك ذةط ذف،  ف  ل و ذ،ةيل يذف،ةت  طاذف،سلطال  ذف،ةهلل  ذ ف،مؤ   ذف ةيفي  يف  

ذأ ذفيضدطكذف،يلس ذف،ؤش يذؤيتهذؤؤيمذ، ذف،يةعل  ذتذلضىعكذ ،لذض يلاذف  ط،لاذف،دةل وذدةط
لد ذ،هذف،ي  ذفهذلقاذض  ؤ ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذة ذ ه وذ ة ذ ه ذأم ءذفإ ذف،قط ةل ذاعلذ

ة ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذ، ذلد ذ،ه ذف،يا ذف،ةىع اذلي ذف،ضىعكذ ،لذضؤلهذف يف  ذف،يعةل ذ
ذ.مااذؤ فةجذضي لؤل ذدطفل ذ،ل،ك
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 عالقة استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمستوى التعليمي   -2

ذف،سلطال ذ ذؤط،ةت  طا ذف ةيفي ذ يف   ذفه ذف،دةل  ذف  ط،لا ذف ضميف  ذىؤلي  ذاعل ،ع ق و
ذؤلطمف ذف،ضط،ه ذف، ي ا ذ،مسلط ذف،ؤش ي ذ،عيلس  ذف،ضيعلةه ذؤط،ة ض ء ذ ااقضه ذلضط جذذف،  ف  ل  اعل

ذ.ؤلطلطاذف،يلل ذف،ةي    

العالقة بين استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد المستوى (:  16-4: )الجدول
 التعليمي

 ت العائد خ الرقابة ن المخزون إحصائيت  ب ديناميكية برمجة األهداف البرمجة الخطية 

 المستوى التعليمي

Pearson Correlation .668
**

 .530
**

 .363
**

 .559
**

 .369
**

 .522
**

 492
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .000 .005 000 .000 

N 56 56 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ذ.SPSS.22طمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذف،ؤطيثذؤلذ ايفي: المصدر

ذااق ذ ذ،ه ذف ةيفي ذ يف   ذفه ذف،دةل  ذف  ط،لا ذف ضميف  ذأ  ذلضؤ  ذأااه ذف، ي ا ذماا ة 
ذف،ةت  طاذ ذةيل   ذؤةيط ،  ذل    ذةط ذ ا  ذف،ؤش يو ذف،ة ض ءذف،ضيعلةهذ،عيلس  ذةك ذةيل ل  ى يل 

ذف،لي ل  ذف ى  ذ  قطى ذف،  ف  ل  ذف،ةةط   ذذف،سلطال  ذ فقك ذفه ذف،ي ف ه ذة ط ا  ذفه ذضيعة اط ف،ضه
ف،يةعل وذ ا ذةطذة ذشألهذأ ذل طا ذفهذأيفمذألشى ذف ةيفيذؤط،د طم ذف،ةىع ؤ وذ الطذتذلغ اذف ث ذ
ف، عؤهذف،ليذلمع هذف،ةيل   ذف،لل ذتذلضةضي  ذؤة ض ذي ف هذاطاوذيلثذضض كذ يف  ذألشى ذف ةيفيذ

ذ.،عمؤ  ذ ف،ضمةل 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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بالمؤسسات الصناعية  اإلمدادمعوقات استخدام األساليب الكمية في إدارة : لمطلب الثالثا
 الجيائرية

،ع ق وذاعلذأا ذةي قطاذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف ةيفيذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذذ 
ةل ذفهذ فقكذف،  ف  ل وذقةلطذؤ سيذأاةهطذة ذضعكذف،ضهذل فاطذضقوذ،عيلع ، ذي  ذفاضةطيذف  ط،لاذف،د

ذ.ف،ةةط   ذف،يةعل 

ذفاضؤط ذذ:توصيف المعوقات: أوال ذ،ةيء ذضقللةه  ذ ا  ذف،ي ف  و ذالل  ذف ضىاع ذلضط ج ذاعل ؤلطمف
ذةي  ذف،ةي قطاذ،مسلطذف،ؤلطلطاذفهذف، ي اذأيلطه

متوسط تقييم معوقات استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد (:  12-4: )الجدول
 لجيائريةبالمؤسسات الصناعية ا

 N Mean الفقرات
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 1050. 7854. 3.964 56 نقص املعرفة باألساليب الكمية

 1475. 1.1036 3.268 56 عدم احلاجة الستخدام األساليب الكمية

 1414. 1.0579 3.161 56 روتينية العملية اإلدارية

 0881. 6596. 3.536 56 صعوبة  تنفيذ احللول املتوصل إليها

 1285. 9616. 3.357 56 عدم توفر البيانات الالزمة لتطبيق األساليب الكمية

 1133. 8480. 3.589 56 صعوبة التحكم يف الربجميات املعتمدة يف األساليب الكمية

 1143. 8551. 3.821 56 تبين مركزية اإلدارة  وضيق دائرة السلطة

 1166. 8722. 3.696 56 ساليب الكميةغياب الربامج التدريبية الستخدام األ

 1216. 9101. 3.839 56 ضعف قنوات االتصال بني أقسام املؤسسة ومصاحلها

 1110. 8310. 3.482 56 تعدد القيود املتعلقة بأداء املؤسسة وعدم القدرة على حصرها

 1059. 7926. 3.339 56 نقص استخدام األساليب الكمية يف املؤسسات املنافسة

 0898. 6723. 3.643 56 املخصصات املالية املوجهة للبحث والتطوير نقص

 1079. 8072. 3.696 56 صعوبة إخضاع متغريات القرار للتعبري الكمي

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
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ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذليه ذف، ي اذأااهذةض  ىذضقلل ذالل ذف،ي ف  ذ،ةي قطاذ
ذضقلل ذذف ةيفي ذ ض ف   ذةي  و ذ،دا ذ ف،ةض  ى ذ فتلي فوذف،ةيلط ي ذف،  ف  ل  ؤط،ةت  طاذف،سلطال 

ف ضؤىذؤلقصذةي ف ذف،د في ذف،  ف  ل ذأاعلذدةض  ىذضقلل ذذ0.080ف،يلل ذف،ةي    ذ،عةي قطاذؤل ذ
ذف،دةل  ذ،أل ط،لا ذف،سلطال  ذؤط،ةت  طا ذ قلة  ذف،يةعل ذذ0.080و ذؤ  ضللل  ذف ضؤى ذأيلل دةض  ى

ذ.ف يف ل ذف،ضهذل فاطذف،يلس ذف،ؤش يذدةيييذت ضميف ذف  ط،لاذف،دةل 

استخدام األساليب الكمية في إدارة  لمتوسط تقييم معوقاتاختبار الفروض (:  10-4: )الجدول
 اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجيائرية

 القفرات

Test Value = 3 

t df 
Sig         . 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 نقص املعرفة باألساليب الكمية
9.188 55 .000 .9643 .754 1.175 

 عدم احلاجة الستخدام األساليب الكمية
1.816 55 .075 .2679 -.028- .563 

 روتينية العملية اإلدارية
1.137 55 .261 .1607 -.123- .444 

 صعوبة  تنفيذ احللول املتوصل إليها
6.078 55 .000 .5357 .359 .712 

 عدم توفر البيانات الالزمة لتطبيق األساليب الكمية
2.779 55 .007 .3571 .100 .615 

 صعوبة التحكم يف الربجميات املعتمدة يف األساليب الكمية
5.200 55 .000 .5893 .362 .816 

 تبين مركزية اإلدارة  وضيق دائرة السلطة
7.189 55 .000 .8214 .592 1.050 

 غياب الربامج التدريبية الستخدام األساليب الكمية
5.975 55 .000 .6964 .463 .930 

 ضعف قنوات االتصال بني أقسام املؤسسة ومصاحلها
6.901 55 .000 .8393 .596 1.083 

 اء املؤسسة وعدم القدرة على حصرهاتعدد القيود املتعلقة بأد
4.342 55 .000 .4821 .260 .705 

 نقص استخدام األساليب الكمية يف املؤسسات املنافسة
3.203 55 .002 .3393 .127 .552 

 نقص املخصصات املالية املوجهة للبحث والتطوير
7.156 55 .000 .6429 .463 .823 

 كميصعوبة إخضاع متغريات القرار للتعبري ال
6.456 55 .000 .6964 .480 .913 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
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ة ذمااذف، ي اذأااهذلضؤل ذأ ذاطةعهذاي ذف،يط  ذت ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذ   ضللل ذ
ذف ذت ضميف  ذةيل ل  ذيت،  ذتذليضؤ ف ذةيييف ذلف ذف يف ل  ذف،يةعل  ذفهذ يف   ذف ةيفي  ط،لاذف،دةل 

ؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذي اذف ضىاعذف،يلل ذف،ةي    وذةطذليلهذأ ذ ىط فاذف،ةت  طاذ
ذ،عضدلوذةكذ ذ يط ضه  ذ ه و ذة  ذف،دةل  ذف  ط،لا ذت ضميف  ذيط ضه  ذلي د   ذف،  ف  ل  ف،سلطال 

ذف  ذف،ة  لف،ة ض ء ذماا ذة  ذأم ء ذ ه  ذة  ذلشغع له ذف،لي ذ،ة طؤه ذيف ي ذؤهط ذلضيع   ذف،ضه  
ذ.ف،ضغل فاذف،ضهذضى أذؤط،ةيلىذف،يفمعهذ ف،مط  هذ،عةت   ذ ض ضؤىذؤق ف فاذغل ذةؤ ة  

ذأةطذةي قطاذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذي ؤه ذفههذة ضؤ ذ ف ذف، ي اذأيلطهذذ

ترتيب معوقات استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمؤسسات (:  19-4: )الجدول
 الصناعية الجيائرية

 المتوسط المعوقات
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب معامل االختالف

 3 5801.0 0.7854 3.964 نقص املعرفة باألساليب الكمية

 2 0..580 0.6596 3.536 صعوبة  تنفيذ احللول املتوصل إليها

 11 0..580 0.9616 3.357 عدم توفر البيانات الالزمة لتطبيق األساليب الكمية

 7 5800.0 0.848 3.589 صعوبة التحكم يف الربجميات املعتمدة يف األساليب الكمية

 5 .58000 0.8551 3.821 تبين مركزية اإلدارة  وضيق دائرة السلطة

 6 5800.5 0.8722 3.696 غياب الربامج التدريبية الستخدام األساليب الكمية

 8 5800.0 0.9101 3.839 اضعف قنوات االتصال بني أقسام املؤسسة ومصاحله

 10 ..5800 0.831 3.482 تعدد القيود املتعلقة بأداء املؤسسة وعدم القدرة على حصرها

 9 5800.0 0.7926 3.339 نقص استخدام األساليب الكمية يف املؤسسات املنافسة

 1 580.00 0.6723 3.643 نقص املخصصات املالية املوجهة للبحث والتطوير

 4 5800.0 0.8072 3.696 متغريات القرار للتعبري الكميصعوبة إخضاع 

ذ.ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ ايفي: المصدر
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ذ يف  ذ ذفه ذف  ط،لاذف،دةل  ذت ضميف  ذف،ةي قطاذف،  ا ل  ذأ  ذلضؤل  ذأااهو ذف، ي ا ذماا ة 
ذلعهذؤط،ض ضلاذف ةيفيذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذي اذف ضىاعذالل ذف،ي ف  ذضضعمصذفل ةط

ذ:ي اذةقلط ذةيطةاذفتمضاو

ذ ف،ضى ل  -0 ذ،عؤيث ذف،ة  ه  ذف،ةط،ل  ذف،ةمسسطا ذلقص ذةلهطذ: ذف،ةمسسطا ذاله ذفه  ضيما
ذ فاضةطيذ ذؤيثذةضمسس و ذمالط ذماا ذف،ؤش يذة  ذف،يلس  ذأيفم ذض  لي ذ ؤلا ذفه ف،ة  ه 

ف،ضهذضةد ذة ذفدض طاذ دلفذضعكذف،ي  فاذف،ضي لؤل ذذؤ ة لطاذةضى   ذفهذمية ذف،يةعل ذف يف ل 
 .ةيط وذ يلي 

ذ ،لهط -0 ذف،ةض سا ذف،يع ا ذضل لل ذسي ؤ  ذؤط،ةت  طاذ: ذف،ضمىلى ذؤتيوذفيط،لطا ذل يه ذةط  ا 
ف،سلطال ذف،  ف  ل ذ ؤيياطذا ذف ؤيطيذف،يعةل وذ  ذف،يع اذف،ةض ساذ ،لهطذؤط ضميف ذف  ط،لاذ

 .ف،دةل ذضةثاذف،يي يذف، قطؤل ذفهذف،يةعل ذف يف ل 
ذف،ةي -0 ذف،دةل لقص ذؤط  ط،لا ذ ف  ذؤط،ةت  طاذ: ذف،  ىل ذف يف   ذىؤق  ذأ  ذاعل ذي،لا  ا 

ذةمضعوذألشى ذف ةيفيذ ذؤإيف   ذف،  ف  ل ذضضةضكذؤة ض ءذضيعلةهذي  ذف،ةىع اذ،عقلط  ف،سلطال 
 .ؤةطذأ ذةي ف ذف  ط،لاذف،دةل ذض ضؤىذف ضؤطىطذى يلطذق لطذةكذف،ة ض ءذف،ضيعلةه

ذعضيؤل ذف،دةهسي ؤ ذ متطعذةضغل فاذف،ق ف ذ، -0 ذف،سي ؤ ذة ذ ف لضل وذ: لةد ذف،لي ذ ،لذاله
ف  ،لذشمسل ذضضيع ذؤة ض ءذف،يلس ذف،ؤش يذف،ليذتذلتاعهذ،عضيؤل ذف،دةهذ،ؤيمذةضغل فاذ

وذأةطذف، ف ل ذف،ثطلل ذف،دل ل ف،ق ف ذؤةطذألهذغل ذةع ذؤ اذف  ط،لاذف،دةل ذ آ،لطاذلةل  ذف،ةضغل فاذ
 .  ذة ذف،ضيقليذفهذأ ط،لاذف،لةل  ذف،دل ل ض ضؤىذؤي   ذدؤلفههذة ت ال ذ

ذف، عى ذ -0 ذ تل ذيف    ذف يف   ذضؤلهذة د ل  ذؤضعكذف،ةت  طاذف،ضهذضيضةيذ: ذف،سي ؤ  ض ضؤىذاله
ذؤط،ةت   ذةةط   ذ ذف،يعلط ذ،ديف   ذلم اذة ذما،هط ذف،ضهذة ذما،هط اعلذليط ذة د ل ذف يف  

طاذف يف ل ذؤشداذةؤط،غذفلهذلتييذ ،لذضأ،ل ذف،يةعل ذف يف ل ذؤأي ذض طسلعهطذاعلذ ةلكذف،ة ض ل
 .ف،يلس ذف،ؤش يذ قضاذ   ذف،ةؤطي  ذ ف ؤيفعوذةةطذلييذة ذفت ض طي ذف،ةثعلذة ذةتااضه

الهذف،سي ؤ ذلطض  ذا ذف،ة ض ءذ:ذغلطاذف،ؤ فةجذف،ضي لؤل ذف،ةضيعق ذؤط ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذ -8
وذ ؤط،ضط،هذفه ذؤيط  ذةعي ذس ذف،ؤش يذاة ةطف،ضيعلةهذف قاذة ذف،ةىع اذف،ليذلضةضكذؤهذف،يل

ذف،ضهذ ذف يف ل  ذف،ة ض لطا ذةضىعؤطا ذةك ذل ض لا ذؤةط ذأيف ه ذ فك ذفه ذض طا  ذضي لؤل  ،ؤ فةج
 .لشغع لهط

 اهذسي ؤ ذيضةل ذلطض  ذا ذ:ذسي ؤ ذف،ضيد ذفهذف،ؤ ة لطاذف،ةيضةي ذفهذف  ط،لاذف،دةل ذ -6
ذف،ضي لؤل  ذ ،د ذذتيوذف،ة ض ءذف،ضيعلةهذ غلطاذف،ؤ فةج ذف  ط،لاذف،دةل و ذؤط ضميف  ف،ةضيعق 
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لؤقلذ  مذة ذف،ة ت ،ل ذاعلذاطض ذف،يلس ذف،ؤش يذف،ليذلض  اذاعلهذفتاضةطيذاعلذف،ضد ل ذ
 .ذف،لفضهذؤةطذل طا ذفهذض قل ذف يفمذف،ةضيع ذؤه

ذ ةسط،يهطذ -6 ذف،ةت    ذأق ط  ذؤل  ذتيوذقل فاذفتضسطا ذفهذ: ذف  ط،لاذف،دةل  ذف ضميف    
ذ ذؤهيوذذ يف ل فف،يةعل  ذ الف ذ ف،ةسط،ح ذةمضعوذف ق ط  ذؤل  ذفيطا ذفضسطا ذليط  ذضؤله ل ضع  

ذفهذ ىط ذف، س اذ ،لذة ض لطاذف يفمذف ةثا ذةلهط وذضلطقاذف،ؤلطلطاذ ف،ةيع ةطاذف،ضهذل ض طي
 .أملفذؤيل ذفتاضؤط ذداذف،قل يذف،ةييي ذ،هذ ف،ةضغل فاذف،ةضيعق ذؤه

 ا ذي،لاذاعلذؤل  ذف اةطاذف،لطش  ذ:ذةت  طاذف،ةلطف  لقصذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذف،ذ -0
ف،ضهذضيةاذفهذ ىط اطذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل وذف غ ذ ي فكذف،يلس ذف،ؤش يذ ،لذأاةل ذ
ذف اةل ذ ذاله ذأ  ذ ت ذف،يةعل و ذف،ةةط    ذ فقك ذفه ذ ،لهط ذ يط ضه ذف يف   ذفه ذف،دةل  ف  ط،لا

 . ف،يط  ذ، ذضض   ذفهذف، فقك
 ل يذف،ة ضؤى ذؤأيفمذف،ةت   ذ اي ذف،قي  ذاعلذيس اطضيييذف،ق -09
 اهذسي ؤ ذيضةل ذلطض  ذا ذاي ذ:ذف،ا ة ذ،ضىؤل ذف  ط،لاذف،دةل ذف،ؤلطلطااي ذض ف ذ -00

 ي فكذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذ اةل ذف  ط،لاذف،دةل ذ يط ضهطذت ضميفةهطذة ذ ه وذ
 .ضجذا ذضؤلهذليط ذف،ة د ل ذفهذف يف   غلطاذ   ذف،ةؤطي  ذة ذى وذف،يلس ذف،ؤش يذف،لط

عالقة معوقات األساليب الكمية واستخدامها في أنشطة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية : ثانيا
 الجيائرية

فهذالفذف،ضيعلاذ ليط اذةي ف ذي   ذضأثل ذف،ةي قطاذف،ةلد   ذ ع طذفهذضىؤل ذف  ط،لاذف،دةلي ذفيهذ
 ضيض ذضؤلهذف ضميف ذف  ط،لاذ ف  ل وذأ ذأ ذضعكذف لشى ذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف، ذف ةيفيألشى ذ

 ف،دةل ذ غ ذف،سي ؤطاذف،ةي د وذ

لةد ذضييليذااق ذةي قطاذ ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف ةيفيذذو90ف،ةعي ذة ذمااذ
ذ:ؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذي اذألشى ذف ةيفيذدةطذلعه

ذف ضميفذ:إدارة المبيعات -0 ذأ  ذفهذااقضهذلايي ذف،ةؤليطاذفقضس  ذ يف   ذفه ذف  ط،لاذف،دةل   
ذف،دةل  ذف  ط،لا ذت ضميف  ذف،ضي لؤل  ذف،ؤ فةج ذؤغلطا ذفقى ذ ف،ةي قطا ذدطلاذ ؤط،سي ؤطا أل 

أةطذؤطقهذف،سي ؤطاذفع ذل يذ،هطذااق ذةكذف ضميف ذ، %06-ف،ياق ذاد ل ذذةيل ل ذؤةيياذ
ييذةةطذ ؤ ذأ ذ يف  ذف،ةؤليطاذضةلاذؤي   ذةيل ل ذ ف،ةا ف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف،ةؤليطاو

وذ ا ذةطذليلهذ0.086أدث ذة ذف،ةض  ىذت ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذيلثذؤعغاذالهذف،ي   ذ
ذفت ضميف ذ ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذة ذ ه وذ  لد  ذالف ذف،ةؤليطاذض ضع   أ ذىؤلي ذ يف  
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 ل ذؤ فةجذضي لؤل ذت ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذأدث ذ، ذفاضةياذ يف  ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف 
 .فهذالفذف،ة طا

فهذ ىط ذ طؤ وذ  يذأ ذ يف  ذف،ةشض لطاذؤط،ةت  طاذ: إدارة المشتريات واالحتياجات المالية  -0
ف،سلطال ذف،  ف  ل ذتذضةلاذ ،لذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذؤي   ذةض  ى وذ قيذ  يذأ ذي   ذ

اذااق ذةيل ل ذؤسي ؤ ذغلطاذف،ؤ فةجذف،ضي لؤل ذ،ل،كذة ذ ه وذف ضميفةه ذ،أل ط،لاذف،دةل ذلف
 لقصذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذؤط،ةت  طاذف،ةلطف  ذة ذ ه ذأم ءوذأةطذف،سي ؤطاذف م ءذ
فعل ذ،هطذااق ذةيل ل ذةكذة ض ءذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف،ةشض لطاذ فتيضلط طاذ

 .ف،ةط،ل 
ذأ ذ يف  ذف،لقاذ ف،ضم ل ذتذضةلاذت ضميف ذف  ط،لاذ :إدارة النقل والتخيين  -0 ؤشداذاط ذ  يلط

ذل يذي اذف ضىاعذف،يلل ذ ذ ؤط،   عذ ،لذف، ي اذأااهو ذأدؤ ذة ذف،ةض  ى و ذؤي    ف،دةل 
 .ف،ةي    ذأ ذل،كذة ذأ ؤطؤهذف،   ل ذاي ذض ف ذف،ؤلطلطاذف،ا ة ذ،ضىؤل ذف  ط،لاذف،دةل 

ف،يد ذؤأ ذ يف  ذف لضطجذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذضةلاذ ،لذذلةد  اة ةطذ:إدارة اإلنتاج -0
ذ،أل ط،لاذ ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذؤي   ذأدث ذة ذف،ةض  ى وذيلثذؤعغاذي   ذف ضميفةهط

ذفت ضميف ذف،سي ؤطاذف،ضط،ل 0.000ف،دةل ذ ذ-:ذوذ فهذلي ذف،يلل ذف،ةي    ذفقيذييذة ذالف
ذف،ضيد ذفهذف،ؤ ة لطاذف،ا لقصذف ضميف ذف  ط،لاذذ– ة ذت ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذسي ؤ 
ذ ذفهذف،ةت  طاذف،ةلطف   ذ اهذفهذذ–ف،دةل  ذف،دةهو ذ،عضيؤل  ذ متطعذةضغل فاذف،ق ف  سي ؤ 

ة ةعهطذةيييفاذ،هطذااق ذاد ل ذةيل ل ذةكذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف لضطجوذأةطذ
 . ذؤل،كا ذف،سي ؤطاذف م ءذفعل ذ،هطذااق ذةيل ل

ة ذمااذف، ي اذأااهذلاييذأ ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذف يف  ذف،ةط،ل ذ: اإلدارة المالية  -0
تذل ضؤىذف ضؤطىطذةيل لطذؤأيذة ذف،سي ؤطاذف،ةشط ذ ،لهطوذ ا ذي،لاذاعلذف اةل ذف،قس ءذف،ضهذ

هذف،ةت  طاذضةلاذوذيلثذ  يذأ ذالض ،لهطذ يف  ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذؤط يفمذف،ةط،ه
ذف،ةض  ىذؤعغاذ ذة  ذأدؤ  ذةيل ل  ذؤي    ذف  ط،لاذف،دةل  ذف،ةض  ىذت ضميف  ذة  ذأدؤ  ؤشدا

0.086. 
ة ذمااذةطذ ؤ وذ  يلطذأ ذأا ذ يف  ذضيضةيذاعلذف  ط،لاذف،دةل ذؤط،ةت  طاذذ:إدارة الجودة -8

وذ اهذ0.99هطذف،سلطال ذف،  ف  ل ذاهذ يف  ذف،  ي وذيلثذؤعغاذي   ذةض  ىذف ضميفةه ذفل
أدؤ ذي   ذة ذؤطقهذألشى ذف ةيفيوذأةطذةيييفاذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذالهذف يف  ذفقيذ
فقضس اذاعلذضيييذف،قل يذف،ةضيعق ذؤأيفمذف،ةت   ذ اي ذف،قي  ذاعلذيس اطوذيلثذدط ذ،هلهذ

ذ.%08.6-ف،سي ؤ ذااق ذاد ل ذةيل ل ذؤعغاذ
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 مداد بالمؤسسات الصناعية الجيائريةتقييم واقع إدارة اإل: الثالثالمبحث 

ليه ذ فقكذ يف  ذف ةيفيذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذة ذمااذي ف  ذ ضيعلاذ فقكذأيفمذذذ
ذ،ع ق وذاعلذيقلق ذف، لط طاذف يف ل ذف،ةيضةي ذفهذالهذف لشى وذ يسلع ذ ألشى ذف ةيفيوذ الف

ف،ةقط ل ذؤل ذأيفمذألشى ذذف ىط ط اذفهذالفذدةطذ ليأاةط،هطوذ دلفذةيءذف،ضل ل ذف،ةيضةيذؤللهطوذ
ذاعلذف  ط،لاذف،دةل  ذاعلذةيءذفاضةطياط ذؤلطمف ذالهذذف ةيفي ذف،ليذلةد ذأ ذضمع ه ذف ث  ،ضييلي

ذ.ف مل  ذاليذفاضةطياطذفهذف يف  ذة ذايةه

 بالمؤسسات الصناعية الجيائرية والنقللشراء تقييم واقع إدارة ا: المطلب األول

 ذ فقكذأيفمذألشى ذف،ش فمذ ف،لقاذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذة ذمااذضقلل ذ لض ذضقللذذ 
فض طاطاذ لط  ذف يف  ذ مىىهطذف،ةضيعق ذؤط،ةشض لطاوذ ةيءذف،ضل ل ذؤللهطذ ف ى فوذلفاذف،سع ذ

ذ.دإيف  ذف،ةم   ذ ف،ة  يل وذ فهذف مل ذ لض ذضقلل ذأيفمذ يف  ذف،  ي ذؤق  ذف،ش فمذ ف،لقا

ذ: لسياسة العامة إلدارة الشراء والنقلا: أوال

،ع ق وذاعلذيقلق ذف، لط  ذف،يطة ذ يف  ذف،ش فمذ ف،لقاوذض ذضييليذ ةع ذة ذف،يلطس ذف،ضهذ
ف، ق وذاعلذف،ؤييذف،مىىهذ،ق  ذف،ش فمذ ف،لقاذة ذمااذ:ذل ءذ،هطذف اةل ذفهذف،ضقلل ذضضعمصذفه
ؤط،ةمىىذف،يط ذ،عةت   وذ ضييليذة ت ،ل ذذ،عش فمذ ف ضؤطىهطذضييليذةيءذفاضةطيذف،ق  ذاعلذمىى

ذف،ةشض لطاوذ ذأ ذضد  ذت ضا  ذ،هط ذف،ةييي ذؤط،ة فالي ذ ف، ي ذ فت،ض ف  ذةضغل فاذف،  ي  ذض طه ف،ق  
ذ. فيط،لطاذف، يصذ ف،ض ضلشذف،ةضمل ذة ذقؤاذ يف  ذف،ةشض لطا

ذف،ش فمذ ف،لقاذذ ضيسعلطذاعلذذة ذمااذف ضىاعذالل ذف،ي ف  وذ ا ذف، لط  ذف،يطة ذ يف  
ذ:لضط جذف، ي اذف،ضط،ه

 بيانات وصفية لمتغيرات السياسة العامة إلدارة الشراء والنقل(: 21 -4: )الجدول

 N Mean المتغيرات
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

X11 56 3.768 .9907 .1324 

X12 56 4.000 1.0090 .1348 

X14 56 3.554 .8072 .1079 

ذ.SPSS.22ؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذف،ؤطيثذ ايفي: المصدر
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اختبار الفروض حول متوسط تقييم متغيرات السياسة العامة إلدارة الشراء (: 21 -4: )الجدول
 والنقل

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

X11 5.800 55 .000 .7679 .503 1.033 

X12 7.416 55 .000 1.0000 .730 1.270 

X14 5.132 55 .000 .5536 .337 .770 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

  ف  ل ذضيضةيذفهذ يف ضهطذة ذمااذف، ي ،ل ذأااهوذلضؤل ذأ ذ يف  ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،
،عةشض لطاذ ف،لقاذفهذغط،اذف يلط ذاعلذةمىىطاذة د ل ذض ضؤىذؤط، لط  ذف،يطة ذ،عةت   وذيلثذ

ذ ذف، ق   ذةض  ى ذذX11أ  ذف،قلة  ذذ0ض ط   ذةيل ل  ذف،ش فمذ%0ؤل ؤ  ذؤق   ذضيضةي ذثطلل  ذ دة يع  و
ذ، ذمية  ذاةعلطاذف،ش فمذ ف،لقاذاعلذة ض ءذف،ق   ذضلي  ذ،عةت   وذةمىىطاذ   ل  ذف،يطة  عمى 

أةطذا ذةيسع ذوذ%0ؤل ؤ ذةيل ل ذذ0ف،قلة ذذX13 ا ذةطذليه ذة ذمااذض ط  ذةض  ىذف، ق  ذ
ذف،ةي    ذل ةي  ذاعلذف ض طؤ ذف،مى ذ ذفإ ذة  يفاذف،يلل  ذف،ش فمذ ف،لقاو ذف،يطة ذ يف   ف، لط  

ذف،ضهذضساذفهذةسعي ذق   ذ ف، ي وذ اهذف،لضل   ف،ش فمذ ف،لقاذض طهذذ،ضغل فاذة ض لطاذف،  ي 
ذ.،ةلي ة ذ يف  ذف ةيفيذؤط،ةت   ذة ت ،لضهذتة ذف ىط ذف،يط 

 :مستويات التنسيق بين إدارة المشتريات واألطراف ذات الصلة المباشرةتقييم : ثانيا

ذف،ةشض لطاذ ف،ةم   ذة ذذذ ذؤل ذ يف   ذة ض ءذف،ضل ل ذف،قط   ذف ىط ذ ليط اذضقلل  فهذالف
يف  ذف،ةشض ذ وذفة ذمااذف ضىاعذف،يلل ذف  ط ل ذ،عي ف  وذلطاذ ف،ة  يل ذة ذ ه ذأم ء ه وذ ف 

ذفهذ ذف، ف ي  ذف،ؤلطلطا ذ،مسلط ذ ف،ة  يل  ذف،ضم ل  ذف،ش فمو ذ يف   ذؤل  ذف،ضل ل  ذ،ة ض ء ذضقللةهط  ا 
ذذف، يف اذأيلطه

 بيانات وصفية لمتغيرات التنسيق بين إدارة الشراء، التخيين والموردين(: 22 -4: )الجدول

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

X13 56 3.589 1.0917 .1459 

X15 56 3.911 .9959 .1331 

X16 56 4.696 7.3135 .9773 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
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نسيق بين إدارة اختبار الفروض حول متوسط تقييم متغيرات الت(: 23-4: )الجدول
 الشراء، التخيين والموردين

 

Test Value = 3 

t Df 
Sig.        

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

X13 4.039 55 .000 .5893 .297 .882 

X15 6.843 55 .000 .9107 .644 1.177 

X16 1.736 55 .088 1.6964 -.262- 3.655 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ذ ذلضؤل  ذأااه ذف، يف ا ذماا ذف،سع ذة  ذؤط ى فوذلفا ذف،ةشض لطاذ ذ يف   ذااق  ذضقلل  لةد 
ذ.ف،ةؤطش  

 :عالقة إدارة الشراء والنقل بالموردين  -1

ذف،  ف ذف، ق  ذف ضؤطىذف،ةت  طاذف،سلطال  ذيلثذؤعغذةض  ىذضقلل    ل ذؤة  يل ذةيييل ذة ؤقطو
X13ذذ%0ؤل ؤ ذةيل ل ذذ0 اهذقلة ذضض ط  ذف،ةض  ىذذ0.060ذ  tذ0.900ف،ةي  ؤ ذؤعغاذذ

 اهذف، تيل ذف،ضهذللي ذ ،لهطذوذ%00 ة ض ءذثق ذذ00 اهذضض ط  ذقلةضهطذف،ة ي ، ذؤي   ذي ل ذ
ذة ذضيه ذل اط ذفههذة ذ ه  ذدط،  ي ذاعلذى فهذف،لقلمو ذ،عة  يل ذ،ي فةاذة ت ال  ذف، فطم  

ذفتةيفيل ذ ذ ف،ضيط، طا ذ،عة  يل  ذف،ضلطف ه ذف، تك ذ ىط  ذفه ذف،ةييي ذف، قا ذفه ذ ف،ض عل   ف، ي 
لي وذذةطي ذأ ،ل ف،ةلضي  ذفهذف،ة ضقؤاوذ ة ذ ه ذأم ءذضييذقليفذة   تطذ لفذف ضؤىذف ة ذؤض  ليذ

ذفيضدط ذ ذ ل الضهطذف  قهط ذف،دةلطاذف،ة  ي  ذف  يط و ذفهذضييلي ذل  مذأيدطةه ذف،ة  ي ذل يا ذةةط و
ف،ضلطف ذفهذة طاهذف،ضةل ذؤ   ذف،ة فيذف  ،ل ذف،ة  ي وذ  ياذلشطىذذلمي تذذ الف آ طاذض  لياطوذ

ف،ةت  طاذف،سلطال ذةيييذؤي فةاذف،ةيلىذف،مط  هذف،ة   مذؤةطذلي قاذف يف  ذف،يعلطذ،عةت  طاذ
ذفض ذيفماذفه ذف،ق ف  ذ عى  ذلىط  ذمط ج ذةلهط ذاطةط ذ  مف ذ لييي ذف مل   ذاله ذ   ذق ف فضهطو مطل

ذ.ف،ةت   

ذف،يلل ذذذ ذضقلل  ذةض  ى ذؤعغ ذفقي ذف،ةييي و ذفآل طا ذفه ذؤط،ض عل  ذف،ة  يل  ذف،ض ف  ذةيء  ا 
وذيلثذ%0ؤل ؤ ذةيل ل ذذ0ف،ةض  ىذف،  تهذذأقاذة  اهذقلة ذذ0.808ذX16ف،ةي    ذ،ع ق  ذ

 اهذأدؤ ذة ذف،قلة ذف،ةيل ل ذ،امضؤط ذذذ9.966ؤل ؤ ذةيل ل ذذ0.608ذtلة ذف،ةي  ؤ ذ،ييذؤعغاذف،ق
 ض  كذلضل  ذفتمضؤط ذ،عضؤطل ذف،دؤل ذف،ة ضؤىذؤإ طؤطاذف،يلل ذا ذالهذف، ق  وذذو%0ف،ةييي ذؤل ؤ ذ
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هذ يف  ذ ،ياذأييذأا ذةيييفاذف،ضؤطل ذلدة ذفهذةيءذفاضةطيذ يف  ذف،ةت   ذاعلذف  ط،لاذف،دةل ذف
ف،ش فمذ ف،لقاوذ  ذل،كذة ذشألهذأ ذل طا ذفهذفاضةطيذمى ذش فمذةييي ذة ؤقطذليع ذؤهطذف،ى وذ

ذض داذف،دةلطاذف،ةىع ؤ ذف،ة  ي ذ،عض عل وذأةطذ لف ذؤطيض ف ذفآل طاذف،ةض  ذاعلهطذة ؤقط وذض يعهذةع ةط
ذف، ط مذا ذ ذ تذفهذيي ي ذف،ة يل ذلتةلهط ذة  ذفاذأيي ذفهذف يف   ةمىىطاذف،ض  ليذ،عيش ف ل 

ف،ةض  ذاعلهطذة ذى وذف،ةت  طاذف م ءذف،ضهذؤطش اذاةعل ذف،ش فمذة ذمااذمى ذف،ش فمذف،ضهذ
ذذفاضةيضهطوذ ف، ي اذف،ضط،هذلؤ ذل،ك

 عالقة آجال التسليم باستخدام األساليب الكمية في إدارة المشتريات(: 24 -4: )الجدول
 X16 إدارة المشتريات 

Spearman's 
rho 

 إدارة
 المشتريات

Correlation 
Coefficient 

1.000 .355** 

Sig. (2-tailed) . .007 

N 56 56 

X16 

Correlation 
Coefficient 

.355** 1.000 

Sig. (2-tailed) .007 . 

N 56 56 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ذ.SPSS.22لذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذف،ؤطيثذؤلطمفذاعذ ايفي: المصدر

 :عالقة إدارة الشراء والنقل بإدارة المخيون -2

ذأ ذ يف  ذف،ةشض لطاذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذضيةاذفهذ ىط ذ ذضقي ذ  يلط ة ذمااذةط
ذضس  ذ لط  مى ذاطة ذة د ل ذض طا ذفلهطذ ةلكذأق ط ذف،ةت   وذفة ذمااذالهذف،مى ذلةد ذ

ذف،ةمسس ذ ذف،ةط،ل  ذ ف،ة ف ي ذ،ةمضعوذف سلطوو ذة ذيلثذف،دةلطاذف،ة  ي  ذف  ،ل و ضم ل ذف،ة في
وذؤةطذأ ذ يف  ذف،ةشض لطاذضضةضكذ،داذسلووذ  ضل  ذفت ضهاكذؤط،ضل ل ذةكذ يف  ذف لضطجذ ف،ةؤليطا
ذ ق لطذ(06-0)فة ذمااذف، ي اذؤشهمذة ذف،ة  ل ذة ذمااذضؤللهطذمى ذش فمذة ضؤى ذؤط،ق  وذ

يف  ذف،ةم   ذا ذةيءذف،ضل ل ذؤل  وذيلثذؤعغذةض  ىذضقلل ذX15ة ذمااذف، ق  ذذ يف  ذف،ش فمذذ ف 
أل ذؤعغاذف،قلة ذف،ةي  ؤ ذ،يذذ0 ا ذأدؤ ذة ذةض  ىذف،ضقلل ذف،  تهذذ0.000ةيءذف،ضل ل ذؤللهةطذ

tف،ش فمذ ف،لقاذوذ اعلهذلةد ذف،ق اذأ ذة ض لطاذف،ضل ل ذؤل ذ يف  ذ9.99ؤل ؤ ذةيل ل ذذ8.600ذ
يف  ذف،ةم   ذة ذ ه ذأم ءذةقؤ توذ ف،ةاييذأ ذالفذف،ضل ل ذل ضؤىذة ذ ييءذ  فلطهذ ة ذ ه وذ ف 
ؤط،مى ذف،ة د ل ذف،يطة ذ،عةت  طاذف،سلطال وذ ة ذ ف ل ذأم ءذلضساذؤط،مىىذف،  ال ذ،داذق  ذ

ذ.ؤةطذلضةطشلذةكذ ةدطللطاذف ق ط ذف م ءذلفاذف،سع ذف،ةؤطش  

ذ
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ذذ:يم إدارة الجودة بقسم الشراء والنقلتقي: ثالثا

ذضشملصذف   فمفاذ ذ ليط ا ذ ف،لقاو ذف،ش فم ذؤق   ذف،  ي  ذ يف   ذأيفم ،ع ق وذاعلذيقلق 
ف،ةية اذؤهطذفهذ ىط ذضيقل ذة طاهذف،  ي ذف،ةضيعق ذؤةيمااذف،يةعل ذف لضط ل ذ ل،كذة ذمااذ

ذف، ذ   فمفا ذف،ةيلؤ و ذؤط،ةشض لطا ذف،ة ضؤى  ذف،سي ؤطا ذق  ذضقلل  ذليضةياط ذف،ضه ذ ف،ض ضلش  يص
ذف،ةشض لطا ذاعل ذف،ةيطلل  ذمىى ذلعمسهذذف،ش فمو ذةط ذ ا  ذف،  ي و ذاعل ذف، قطؤ  ذاةعل  ذيا فه

ذ: اذأيلطهفف، ي

 بيانات وصفية لمتغيرات إدارة الجودة بقسم الشراء(: 25 -4: )الجدول

One-Sample Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

X17 56 2.804 .7488 .1001 

X18 56 3.893 .9850 .1316 

X19 56 3.911 .8796 .1175 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
ذ
ذ

 اختبار الفروض حول متوسط تقييم متغيرات إدارة الجودة بقسم الشراء(: 26 -4: )الجدول

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the Difference 

Lower Upper 

X17 -1.963- 55 .055 -.1964- -.397- .004 

X18 6.784 55 .000 .8929 .629 1.157 

X19 7.748 55 .000 .9107 .675 1.146 

ذ.SPSS.22 ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف ذ ايفي: المصدر

ة ذمااذف، ي ،ل ذأااهذلضؤل ذأ ذ يف  ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذضيضةيذاعلذمىىذ
ذ0.600،عةيطلل ذ،عقلط ذؤ يط،لطاذف، قطؤ ذاعلذ  ي ذف،ةشض لطاوذيلثذؤعغذةض  ىذضقلل ذالفذف،لشطىذ

ذوذ اهذقلة ذأدؤ ذة ذةض  ىذف،ضق9.0609قي هذذؤطلي فوذةيلط ي وذ ل،كذ0لل ذف،  تهذف،ةقي ذؤي
ذ ذ ضل يلاذ ذ يسطم  ذقلة  ذي طا ذذt = 6.784ؤيي ذف،ةيل ل  ذاي ذ9.999 ل ؤ  ذلايي ذدةط و

ة ف ه ذف،ةت  طاذسي ؤطاذضضيع ذؤط، ييفاذف،ةيلؤ ذة ذف،ة فيذف،ةشض ف وذ الفذةطذليه ذة ذمااذ
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ذ ذX17ضيعلاذف، ق   ذقي ه ذةض  ىذضقلل  ذأل ذ  علط ذؤطلي فوذةيلط ذذ0.690و ذأةطذ9.6066يذقي ه و
وذةطذليلهذأ ذ%0 اهذأقاذة ذف،ة ي ، ذؤل ؤ ذةيل ل ذذ9.0080-فقيذؤعغاذذtقلة ذفتيسطم ذ

ذ.0ف،ضقلل ذأقاذة ذف،ةض  ىذف،  تهذ

 تقييم واقع أداء أنشطة التخيين: المطلب الثاني

 ذة ذأ اذضقلل ذ فقكذأيفمذألشى ذف،ضم ل ذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذيييلطذ ةع ذة
ف،ة طتاذف،ضهذضيد ذف،س   ذف، يعل ذ،هلهذف لشى ذة ذمااذف، لط  ذف،يطة ذ،عضم ل وذ فقكذضم ل ذ

ذ.ف،ة فيذف  ،ل وذ  فقكذضم ل ذف،ةلض طا

 :السياسة العامة للتخيين: أوال

للي ذ،ع لط  ذف،يطة ذ،عضم ل ذة ذمااذة طاة ذ يف  ذف،ةم  لطاذفهذضيقل ذف،مى ذف،يطة ذ
ف،ي يذ ف، اة ذف،ضهذض ف اطذ،عة   يفاذف،ةم ل وذ ةيءذض  لاذيطتاذف،ضعوذ،عةت   وذ ي  وذ

 ف، يف اذأيلطذضيه ذ.ذفهذف،ةم   وذ دلفذةيءذة ففق ذف،  يذف،ةطييذ،عةم   ذةكذف،  يذف،يفض يذ،ه
ذ.ف،  ف  ل ةيييفاذف، لط  ذف،يطة ذ،عضم ل ذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذ

 إدارة المخيون بيانات وصفية لمتغيرات(: 22 -4: )الجدول

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

X21 56 3.571 1.0931 .1461 

X22 56 4.214 .8467 .1131 

X24 56 2.393 .9279 .1240 

X28 56 3.571 1.0244 .1369 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

 اختبار الفروض حول متوسط تقييم متغيرات إدارة المخيون (:20 -4: )الجدول

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

X21 3.912 55 .000 .5714 .279 .864 

X22 10.732 55 .000 1.2143 .988 1.441 

X24 -4.896- 55 .000 -.6071- -.856- -.359- 

X28 4.174 55 .000 .5714 .297 .846 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
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ة ذمااذف، ي ،ل ذأااهوذلاييذأ ذ يف  ذف،ةم   ذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذضيةاذ
ذض ض لاذ،ع لط طا ذة د ل  ذمى  ذف، ق  ذذفهذيا ذضقلل  ذةض  ى ذماا ذة  ذ الف ذ،عةت   و ف،يطة 

X21ذذ ذؤعغ ذذ0.9000ؤطلي فوذةيلط يذ0.060ف،لي ذ،يي ذف،ةي  ؤ  ذاعلذذt ف،قلة  ذف،ةيل ل   ل ؤ 
وذدةطذأيه ذف،ضيعلاذةلاذ يف  ذف،ةم  لطاذ،ض فل ذي  وذف، اة ذ ف،ي يذ9.999وذ0.000ف،ض ف،هذ

ؤطلي فوذذ0.000وذأل ذ  اذةض  ىذضقلل ذقي هذX22 ذ،عةم   وذ الفذة ذمااذةض  ىذضقلل ذف، ق ذ
وذ9.999ؤل ؤ ذةيل ل ذةي  ؤ ذذ09.600فقي اذذtوذأةطذفتيسطم ذف،ةي  ؤ ذ،ييذ9.6086ةيلط يذ

ذ ذف،ضهذض ف اط ذي  وذف،ي يذ ف، اة  ذض لاذ يه اذأاةل  ذة ذماا ذف،ةم  لطاذ فيط،لضهط  يف  
ذ ذاله ذ طاةا ذأل  ذؤط،ةمط  و ذف،ة  ع  ذف،ضعو ذ ف،يفض يذيطتا ذف،ةطيي ذف،  ي ذض فف  ذفه ف،يط، 

ؤطلي فوذةيلط يذذ0.000،عةم  لطاوذيلثذ  علطذا ذيطتاذف،ضعوذؤط،ةمط  ذةض  ىذضقلل ذقي ه
ذذ9.0060 ذ،يي ذةي  ؤ  ذt قلة  ذ ذف،ةيط ؤهذ0.608-ذ ذةك ذف،ةطيي ذف،  ي ذض فف  ذةض  ى ذ قل  و

ذ0.060فقيذؤعغاذذt  ؤ ذ،ييذوذأةطذف،قلة ذف،ةي0.9000 فلي فوذةيلط يذذ0.060،عةم   ذؤي   ذ
ذ.sig = 0.000ؤل ؤ ذةيل ل ذةي  ؤ ذؤعغاذ

 :وضعية المخيونات: ثانيا

،ضقلل ذ تيل ذةم  لطاذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل وذ تيلطذ ةع ذة ذف،ةيييفاذضضةثاذ
ذ  فموذ ذ ف،ةلض طاذاعلذيي ذف  ،ل  ذف،ة في ذةم    ذف،ضهذلشهياط ذيطتاذف،ضدي ذ ف،ل طل ذضقلل  فه

ذف سلطوذ ل، ذة  ذؤسلو ذدااةط ذأ  ذ ييفاةط ذف ضؤىا ذةط ذ لف ذف،ل طل ذأ  ذف،ضدي  ذيط،ضه ذ   ك
ف،ةم ل ذياذؤط،ت    ذاعلذمعاذلضيع ذؤإيف  ذف ةيفيوذيلثذلل  ذضدي ذةم   ذف،ة فيذف  ،ل ذاعلذ

ذف لضط ل  ذف،يةعل  ذةضىعؤطا ذضييلي ذفه ذ ف،لقا ذف،ةشض لطا ذ يف   ذضقيل  ذ،تيوذذ  م ذأ  ذ ف ل  ة 
ذت ضغااذف صذضغل فاذف،   ة د ا ذلتى اط ذؤةط ذف،ة  يل  ذف،ض ط تهذةك ذط ذأ  ذف،دةل ذ،و ض ف ك

ذ ذمى  ذؤ ؤاذسي ؤطاذضضيع ذؤض  لي ذف،ةضايق ذذف لضطجف،ةلض   ذف،ي تل  ذ،ألاىطا ذأ  ف،ةيضةي و
أةطذ.ذف لضطجوذأ ذ،  مذضقيل ذ يف  ذف،ةؤليطاذف،دةل ذف،لطفل ذ،ةضىعؤطاذف،   ف،ضهذضضي مذ،هطذمى ىذ

ذف،ةلض طاذا ذ    ذأضطيهط ذف س  ذف ضغاا ذ ،لذ ةدطلل  ذفض  ك ذف  ،ل  ذف،ة في ذةم    ذل طل  ذيط، 
ذف ض طعذ ذضهيلي ذة طؤه  ذأ  ذف،ةض فلي و ذةضىعؤطاذف،    ذ،ضعؤل  ذف لضطج ذ ضل   ذض  لك ذى ل   ل،كذا 

ذ. ء ذة ذ ه ذأم ف،ة  يلذأ يط ذف،ة فيذف  ،ل وذأ ذ،تيوذف،ضل ل ذؤل ذ يف  ذف،ةشض لطاذة ذ ه 

دةطذلةد ذضيعلاذيط، ذضدي ذةم   ذف،ةلض طاذ ،لذض ف كذأيفمذ يف  ذف،ةؤليطاذف،لطضجذا ذذذ
 يف  ذف،ةؤليطاذدل،كذا ذة ت ،ل ذ  مذضقيل ذ،عه فةشذف،ةىع ؤ ذ،ع ؤحذأ ذف،دةلطاذف،ةؤطا وذ ضد  ذ

طق ذيطا  ذالهذف، تيل ذة ذ طلاذااقضهطذةكذف، ؤط  ذ  لط طضهطذف، فةل ذ،د اذف، فطموذأ ذؤ ؤاذض 
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اي ذف،ةىطؤق ذف،ةضيعق ذؤإيف  ذف لضطجذفلضدي ذف،ةلضجذغل ذف،ةىطؤ ذ،عة فس طاذة ذ ه وذ ضض ف كذ
أةطذ لفذل لذذوةةطذلتث ذ عؤطذاعلذف،دةلطاذف،ةؤطا ذ ةي ذف،ةت   ذؤط،ل ؤ ذ،عيةامذة ذ ه ذأم ء

ؤى ذؤلة ذف،   وذةم   ذف،ةلض طاذفإةطذلد  ذؤهيوذف ضغااذف س ذد لطي ذف،يس ذف،  قل ذف،ة ض
ذف،ةؤليطاذأ ذض ف كذف،ة د ذف،ضلطف هذ،عةلطف ل ذ،سط،حذف،ةت    ذلسؤط ذفهذ يهذ يف   وذ دااةط

اعلذضس لوذأدؤ ذقي ذةةد ذة ذف، ييفاذف،ةؤطا وذ ة ذ ف ل ذأم ءذقيذلي ءذل طلذف،ةلض طاذة ذ
طلذف،ة فيذف  ،ل وذأ ذف،ةمط  ذ ،لذتيوذف،ضل ل ذؤل ذالطس ذ يف  ذف ةيفيوذيلثذضل لذف،ةلض طاذؤل 

ذ.،ضيىاذمى ىذف لضطج

ذذذ ذف،ي ف  و ذالل  ذ،ة  يفا ذف ضىاالط ذماا ذؤلطلطاذة  ذ،مسلط ذف،ةم    ذ تيل   ا 
ذ :ف، يف اذأيلطه

 بيانات وصفية لمتغيرات وضعية المخيونات(: 20 -4: )الجدول

One-Sample Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

X23 56 2.643 .6988 .0934 

X24 56 2.571 .7350 .0982 

X25 56 2.339 .7926 .1059 

X26 56 2.536 .7377 .0986 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

 اختبار الفروض حول متوسط تقييم متغيرات وضعية المخيونات(: 31 -4: )الجدول

 

Test Value = 3 

T df 
Sig.           

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

X23 -3.825- 55 .000 -.3571- -.544- -.170- 

X24 -4.363- 55 .000 -.4286- -.625- -.232- 

X25 -6.238- 55 .000 -.6607- -.873- -.448- 

X26 -4.710- 55 .000 -.4643- -.662- -.267- 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ذف،ةم  لطاذ ذ تيل  ذضقل  ذف،ةي     ذلاييذأ ذة  يفاذف،يلل  ة ذمااذف، ي ،ل ذأااهو
عاذف يلط وذيلثذغل ذة  ع ذفهذأغذؤة ض ءذأدؤ ذة ذف،ةقؤ اوذل،كذأ ذيطتاذف،ضدي ذ ف،ل طل

ذ ذي  طا ذةض  ى ذؤل  ذف،ةم  لطا ذف،ضدي ذفه ذيطتا ذضقلل  ذف  ،ل ذذ0.800ض ف   ذؤط،ة في ضيعقا
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دةض  ىذضيع ذؤضدي ذةم   ذف،ةلض طاذؤطلي فوذةيلط يذذ0.000وذ 9.8066ؤطلي فوذةيلط يذ
ذ ذؤل ذ9.6008قي ه ذف،ةض  ى ذفض ف   ذا ذيطتاذف،ل طل ذأةط ذف،ة فيذذ0.008 ذذ0.060و ،ةم   

ذ ذقي ه ذةيلط ي ذؤطلي فو ذذ9.6009. ف،ةلض طا ذف،ض ف،هوذ9.6000  ذف،قل اعل ذف،ةىعق ذ يلث
ذف،ةي ذذt  ؤ ذ،ديسطم  ذؤل ؤ ذةيل ل  ذ،هط ذف،ة ي ،  ذلقؤاذأ ذةض  ىطاذذ%0أدؤ ذة ذف،قل  فإللط

وذ ؤةطذألهطذ0ف،ي  طاذف،ةضيعق ذؤ تيل ذف،ةم  لطاذضمضعوذةيل لطذا ذف،ةض  ىذف،  تهذف،ةقي ذؤيذ
فإ ذل،كذلياذاعلذاي ذف ضؤطىذةم   ذف،ةت  طاذف،سلطال ذذف، ط،ؤ ذفهذة ةعهطذؤط شط  اذف ضؤى

ذأ ذ ذف  ،ل  ذف،ة في ذؤةم    ذف ة  ذضيع  ذ  فمف ذ ف،ضدي  ذف،ل طل ذؤيطتا ذف،يلل  ذي ا ف،ةي    
ذف،  ف  ل ذ ذف،سلطال  ذف،ةت  طا ذ يف   ذفاضةطي ذؤةيء ذأ ط ط ذض ضؤى ذف،لضل   ذاله ذ ،يا ف،ةلض طاو

ف،يعةهذفهذ يف  ذف،ةم   ذة ذمااذفاضةطياطذ،لةطلجذف،ةم   وذ ،ع ق وذاعلذيقلق ذالفذذف  ع ا
ذ يف  ذ ذفه ذف،ةدل  ذف  ط،لا ذفاضةطي ذؤةيء ذف،ةم  لطا ذ تيل  ذضعملصذااق  ذلةد  فتفض فمو

ذ.ف،ةم   

العالقة بين وضعية المخيونات واستخدام األساليب الكمية في إدارة (: 31 -4: )الجدول
 المخيون

Correlations 

 

 النقل

 والتخزين
X23 X24 X25 X26 

Spearman's 

rho 

 النقل

 والتخزين

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.344-** -.292-* -.083- -.377-** 

Sig. (2-tailed) . .009 .029 .545 .004 

N 56 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ة ذمااذف، ي اذأااهذلضؤل ذسي ذف تل ذف،ياق ذف،ةيل ل ذؤل ذيطتاذف،ضدي ذ ف،ل طلذ
ذف،ةم  لطاذاعلذف ذ يف   ذف،ةيل ل ذ فاضةطي ذف،يد ل  ذف،ياق    ط،لاذف،دةل ذفهذض لل اطوذيلثذل ي

وذفدعةطذ فيذةلاذف يف  ذ ،لذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف،ةم  لطاذ%00ؤي   ذثق ذذؤللهةط
ذف  ،ل ذ ذ،عة في ذف،ل طل ذيطتا ذأ  ذ ،ل ذف شط   ذ ض ي  ذؤط،ةم   و ذ ف،ل طل ذف،ضدي  ذيطتا ضاشا

ذ ذؤط، ق   ذ يف  ذX25ف،ةي ف  ذفه ذف،دةل  ذف  ط،لا ذف ضميف  ذؤة ض ء ذةيل ل  ذؤياق  ذض ضؤى ذ،  و
وذ ،ياذل،كذلي ءذؤي  وذف،ةيلىذف،مط  هذ،عةت   ذف،ة ضؤى ذؤض  ليذؤيمذف،ة فيذف  ،ل ذف،ةم   

ذ ؤؤط ذةهةط ذفهذضيىلاذ ذفيضدط فوذأ ذضعكذف،ضهذضل  يذف،يد ة ذؤض لل اطوذ اةط ف،ضهذلي وذ  قهط
ذ.ط،لاذف،دةل ذفهذ يف ضهط ي ءذف ضميف ذف  
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 تقييم واقع إدارة اإلنتاج والتوييع :المطلب الثالث

ذؤط،ةت  طاذ ذف ةيفي ذ يف   ذفه ذف  ط ل  ذف،يلطس  ذأا  ذة  ذ ف،ض  لك ذف لضطج ذ يف ضه ،يا
ف،سلطال وذ ضأضهذالهذف اةل ذ،د لهةطذة ذقؤلاذف لشى ذف،  ل ل ذفهذف ةيفيوذدةطذأ ذ يف  ذف،ض  لكذ

،ؤيفل ذفهذةمىىطاذف لضطجذ ة ذث ذف،ش فمذ ف،ضم ل ذؤط،ةت   ذةطذل ياذف،قط ةل ذاعلذضييذلقى ذف
ذف،ضلؤتذ ذؤ يط،لطا ذضيع  ذةط ذمطس  ذف،ق   ذالف ذألشى  ذف،ؤط،غ  ذؤط اةل  ذليل   ذف،ةت  طا  يف  

ذة ذمااذذ.ؤط،ةؤليطا ذف،  ف  ل  ذؤط،ةت  طاذف،سلطال  ذ ف،ض  لك ذف لضطج ذ يف    ،ع ق وذاعلذ فقك
ذ:ذالل ذف،ي ف  وذ ليط اذل،كذة ذمااذف ضىاع

 ضقلل ذف، لط  ذف،يطة ذ يف  ذف لضطجذ ف،ض  لك 
  ضقلل ذ فقكذف، قطؤ ذاعلذف،  ي 
 ذضقلل ذ فقكذف،ياق ذةكذف،يةام 

ذذ:تقييم السياسة العامة إلدارة اإلنتاج والتوييع: أوال

،سلطال ذف،  ف  ل وذيييلطذؤغ مذضقلل ذف، لط  ذف،يطة ذ يف  ذف لضطجذ ف،ض  لكذؤط،ةت  طاذف
ذضضعمصذفه ذة ذة طتاذف،ضقلل  ذ ةع  ذاعلذضقللطاذف،ضلؤتذ: ذ يف ضهذف لضطجذ ف،ض  لك ةيءذفاضةطي

ذؤل ذ ذف،ةيضةي ذف،ضل ل  ذة ض ء ذضقلل  ذ دلف ذل،كو ذفه ذف،ةيضةي  ذف،لةطلج ذةمضعو ذماا ؤط،ىعاذة 
يءذفاضةطيذف يف فاذف،  ال ذفهذ ةوذ(ف،ض  لكذ–ف لضطجوذف لضطجذذ–ف،ضم ل ذ)ذف يف فاذلفاذف،سع ذ

ف ةيفيذاعلذمىىذضضيع ذؤداذق  ذ ةيءذف ض طؤضهطذ،ضغل فاذة ض لطاذف،ىعاذ ف  يط ذ ف،ض فةهطذ
ذاعلهط ذف،ةض   ذف،ض عل  ذة فالي ذ دلف ذضد  و ذأ  ذ،عةلض طا ذف،ةييي  ذف  ط ذذ.ؤط،ضسطةل  ذالف  اعل

ذف،ةي    ضةدلطذة ذ ايفيذف، يف اذأيلطهذؤلطمفذاعلذف ضىاعذف،يلل ذ

 بيانات وصفية لمتغيرات السياسة العامة إلدارة اإلنتاج والتوييع(: 32 -4: )الجدول

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

X31 56 3.804 1.0689 .1428 

X32 56 3.875 1.0102 .1350 

X33 56 4.125 .8957 .1197 

X34 56 3.768 1.0616 .1419 

X35 56 4.054 .8184 .1094 

X36 56 3.786 .8679 .1160 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
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اختبار الفروض حول متوسط تقييم متغيرات السياسة العامة إلدارة (: 33-4: )الجدول
 اإلنتاج والتوييع

 

Test Value = 3 

T df 
Sig 

. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

X31 5.626 55 .000 .8036 .517 1.090 

X32 6.482 55 .000 .8750 .604 1.146 

X33 9.399 55 .000 1.1250 .885 1.365 

X34 5.413 55 .000 .7679 .484 1.052 

X35 9.633 55 .000 1.0536 .834 1.273 

X36 6.775 55 .000 .7857 .553 1.018 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ذف لضطجذ ذ يف   ذف،يطة  ذف، لط   ذضقلل  ذي  طا ذأاعل ذأ  ذلايي ذأااه ذف، يف ا ذماا ة 
ذف ضؤىاذ ذاعلذمىىذض ضؤىذؤط، ف،ض  لك ذ،دلضطجذ ف،ض  لك ذف،  ال  ذف يف   ذفهذؤطاضةطي ذ ف،ةضةثع  ق  

ذ ذذX33ف، ق   ذف،ضقلل  ذذ0.000يلثذؤعغاذي    ذأيللذضقلل ذ9.6006ؤطلي فوذةيلط يذقي ه ذأةط و
ذ ف، ي  ذف،ىعا ذ،ضغل فا ذ ف،ض  لك ذف لضطج ذمى  ذف ض طؤ  ذؤةيء ذ)فط ضؤى ذؤعغذ(X34ف، ق   ذيلث ذ و

ذ ذف،ضقلل  ذذ0.686ةض  ى ذةيلط ي ذؤطلي فو ذ0.9808ي    ذةضغلو ذأ  ذف،ي ف   ذأيه ا  فاذدةط
ذ ذ يف   ذف،يطة  ذذف لضطجف، لط   ذف،ي    ذة  ذةيل لط ذقلةاذؤةض  ىذي  طاذأدؤ  ؤل ؤ ذذ0 ف،ض  لك

لةد ذ اة ةطذوذ(06-0)فهذف، ي اذذtوذ ا ذةطذليه ذة ذمااذف،قلة ذف،ةي  ؤ ذ،ييذ%0ةيل ل ذ
ذ:اعلذأ ذف،ق اذؤلطمفذاعلذلضطجذف،يلل ذؤأ ذف ىط فاذف،يطةع ذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذض ةك

 ؤشداذذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذضيةاذفهذ يف  ذف لضطجذ ف،ض  لكذفلىاقطذة ذف،ضلؤتذؤط،ىعا
 ةقؤ ا

 يف  ذف لضطجذ ف،ض  لكذة ذ ه ذأم ءذذ  الطكذضل ل ذةقؤ اذؤل ذ يف  ذف لضطجذ ف،ضم ل ذة ذ ه ذ ف 
 ذ ذذف لضطجضيةاذ يف   ف،ىعاذذ،ضغل فاف،مىىذ ف،ض  لكذ ف ذمىىذةضيعق ذؤط،ق  وذ ض ض لاذاله

  ف، ي ذؤشداذةقؤ ا
 ؤط،ض عل ذفهذف، قاذف،ةيييذ ف،ضسطةل ذدةطذ،هطذأ ذضد  ذؤشداذةقؤ اذف لضطجضعض  ذ يف  ذ 
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 :تقييم واقع الرقابة على جودة المنتجات: ثانيا

فهذالفذف ىط ذ ليضةيذفهذضقللةلطذ، فقكذف، قطؤ ذاعلذ  ي ذف،ةلض طاذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذ
ذ: ل ذة ذمااذ ةع ذة ذف،ةيييفاذضضعمصذفلةطذلعهف،  ف 

 ةيءذفاضةطيذ يف  ذف لضطجذاعلذلي ذ،ع قطؤ ذاعلذ  ي ذف،ةلض طا 
 ةيءذفت،ض ف ذؤط، قطؤ ذف،ة ضة  ذاعلذف،  ي  
 يطتاذاي ذف،ةىطؤق ذ ف، ييفاذف،ةيلؤ ذفهذف،يفيطاذف،ةلض   

ذف ذ، فقك ذضقللةهط ذ ا  ذف،ةي    و ذف،يلل  ذف ضىاع ذاعل ذف،ةلض طاذ،مسلطذ ؤلطمف ذاعلذ  ي  ، قطؤ 
ذ:ؤلطلطاذف، ي ،ل ذأيلطه

ذبيانات وصفية لمتغيرات واقع الرقابة على الجودة(:ذ34-4: )الجدول

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

X37 56 3.946 1.1024 .1473 

X38 56 3.839 1.2472 .1667 

X39 56 2.750 .9391 .1255 

ذ.SPSS.22ؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذف،ؤطيثذ ايفي: المصدر

ذاختبار الفروض حول متوسط تقييم متغيرات واقع الرقابة على الجودة(:ذ35 -4: )الجدول

 

Test Value = 3 

T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

X37 6.425 55 .000 .9464 .651 1.242 

X38 5.036 55 .000 .8393 .505 1.173 

X39 -1.992- 55 .051 -.2500- -.501- .001 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ذ ذف ضؤىاذؤط، ق   ذ،عضقلل  ف،ضهذضقل ذذX39ة ذمااذف، ي ،ل ذأااهوذلاييذأ ذأيللذي   
ذيلثذؤعغذف،ةض  ىذةيءذة ف ه ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذ،دث  ذف، ييفاذف،ةيلؤ  ذ0.609وي

وذةطذليلهذأ ذة ف ه ذف، ييفاذف،ةيلؤ ذيط، ذضت اذ ،لذف،لي  ذ9.0000ي   ذؤطلي فوذةيلط يذقي هذ
،ةيل ل ذف،ة ضؤى ذؤهطذ ل ؤ ذفذ0.000-ة ط ل ذ،يذذtوذؤةطذأ ذف،قلة ذف،ةي  ؤ ذ،يذ%0ؤل ؤ ذةيل ل ذ
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وذضتديف ذأ ذف، ييفاذف،ةيلؤ ذيط، ذلطي  وذ اهذف،لضل  ذف،ة ضؤى ذؤةيءذف،ض ف ذ يف  ذف لضطجذ9.900
ذ.ؤط،ضسطةل ذف،ةيييذ،هطذأ ذضد  ذفهذأغعاذف يلط 

ؤطلي فوذذ0.008وذيلثذؤعغذةض  ىذف،ضقلل ذذX37أةطذأاعلذي   ذضقلل ذفقيذف ضؤىاذؤط، ق  ذ
ذ ذقي ه ذ0.0900ةيلط ي ذ يف   ذضيضةي ذأغعاذف يلط  ذأ  ذليله ذةط ذف،سلطال ذذف لضطجو ؤط،ةت  طا

 اهذف،لضل  ذف،ضهذضتدياطذف،قلة ذوذذ%0ف،  ف  ل ذليةطذ،ع قطؤ ذاعلذ  ي ذةلض طضهطذؤل ؤ ذةيل ل ذ
ذذtف،ةي  ؤ ذ،يذ وذ ف،ةاييذدل،كذأ ذف،ةت  طاذ9.999ف،ة ضؤى ذؤل ؤ ذةيل ل ذذ8.000ف،ةقي  ذؤي

ذف،  ذ ذف،سلطال  ذةيل ل  ذؤل ؤ  ذة ضة  ذؤشدا ذف،ةلض طا ذ،ة فقؤ  ذضةلا ذف،قلة ذ%0ف  ل  ذأ  ذؤةط و
ذ  ي   ذي ل ذذ%0 اهذأدؤ ذة ذف،قلة ذف،ة ي ، ذ،هطذؤل ؤ ذةيل ل ذذ0.908ؤعغاذذtف،ةي  ؤ ذ،ي

ذ.00

 :تقييم العالقة مع العمالء: ثالثا

ذ:ثع ذفهلضيييذضقلل ذف،ياق ذةكذف،يةامذفهذاي ذلقطىذ لقضس ذاعلذأاةهطذف،ةضة

 فت،ض ف ذؤط،ض عل ذفهذف، قاذف،ةييي 
  ةيءذة ف ه ذف،ةشطداذف،ةضيعق ذؤط،ةلض طاذف،ةيلؤ 
 ةيءذفاضةطيذق  ذف،ةؤليطاذ،ميةطاذةطذؤييذف،ؤلك 

 ؤلطمفذاعلذلضط جذف ضىاعذالل ذف،ي ف  وذ ا ذضقللةه ذ،ةيييفاذف،ياق ذةكذف،يةامذ،مسلطذ
ذ.ؤلطلطاذف، ي ،ل ذأيلطه

ذذبيانات وصفية لمتغيرات تقييم العالقة مع العمالء (:36 -4: )الجدول

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

X35 56 4.054 .8184 .1094 

X41 56 2.339 .9200 .1229 

X42 56 3.000 1.2792 .1709 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
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ذاختبار الفروض حول متوسط تقييم متغيرات تقييم العالقة مع العمالء(:ذ32 -4) :الجدول

 

Test Value = 3 

T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

X35 9.633 55 .000 1.0536 .834 1.273 

X41 -5.374- 55 .000 -.6607- -.907- -.414- 

X42 .000 55 1.000 .0000 -.343- .343 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ذ ذؤط، ق   ذف ضؤى ذي    ذةض  ى ذأاعل ذأ  ذلايي ذأااهو ذف، ي ،ل  ذماا ف،ةضيعق ذذX35ة 
ذفه ذؤط،ض عل  ذف،  ف  ل  ذف،ةت  طاذف،سلطال  ذيلثذؤعغذةض  ىذف،ضقلل ذذؤةيءذف،ض ف  ف، قاذف،ةيييو

وذ ا ذةطذليلهذأ ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذضعض  ذ9.0660ي   ذؤطلي فوذةيلط يذذ0.900
ف،ضهذذtفهذغط،اذف يلط ذؤط،ض عل ذفهذف، قاذف،ةيييوذ اهذف،لضل  ذف،ضهذضتدياطذف،قلة ذف،ةي  ؤ ذ،يذ

أةطذأيللذةض  ىذي   ذضقلل ذفقيذف ضؤىاذوذsig = 0.000 ل ؤ ذةيل ل ذةي  ؤ ذذ0.800ؤعغاذ
ذ ذؤط،ةلض طاذذX41ؤط، ق   ذف،ةضيعق  ذاةا هط ذةك ذ،عةشطدا ذف،ةؤليطا ذ يف   ذة ف ه  ذؤةيء ف،ةضيعق 

ذليلهذأ ذ9.00ي   ذؤطلي فوذةيلط يذقي هذذ0.000ف،ةيلؤ وذيلثذؤعغاذي   ذف،ضقلل ذ وذ ا ذةط
ذف،  ف  ل  ذف،سلطال  ذؤط،ةت  طا ذف،ةؤليطا ذض فذ يف   ذضمع هطذت ذةشطدا ذف يلط  ذأغعا ذفه  ه

وذ الفذلضل  ذت،ض فةهطذف،ضط ذؤط،ة فس طاذ%0ف،ةلض طاذف،ةيلؤ ذف،ضهذض عةهطذف،يةامذؤل ؤ ذةيل ل ذ
ذأ ذضد  وذة ذ ه ذأ ذ،ليط ذةيط،  ذيط، ذض عل ذف،ةلض طاذف،ةيلؤ ذ،عيةامذة ذ ه ذ ف،ةيييذ،هط

ف،قلة ذف،ةي  ؤ ذ،يذذاهذف،لضل  ذف،ضهذضتدياطأم ءذف،ليذلتة ذضؤيلاذدعهذ،عةيلاذة ذف،ةؤليطاوذ ذ
tوذأةطذا ذميةطاذةطذؤييذف،ؤلكذفههذضقي ذ9.999 ل ؤ ذف،ةيل ل ذف،ةي  ؤ ذذ0.060-ف،ةقي  ذؤيذذ

ذ ذذ0ؤي   ذةض  ى ذذيلثذؤعغذةض  ىذف،ضقلل  ذؤطلي فوذةيلط يذقي ه ذ اهذيط، ذ0.0600ي    و
ةلض طضهطذف،ضهذضيه ذة ذمااذة ض ءذفهذذلطض  ذا ذةيءذة ث قل ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل 

فت،ض ف ذؤط،ضسطةل ذف،ةييي ذ،عةلض طاوذ ذة ض ءذف، ييفاذف،ةيلؤ ذؤط،يفيطاذف،ةلض  وذ ا ذةطذلؤللهذ
ذف، ي اذأيلطه

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذالعالقة بين اعتمادية المنتجات وخدمات ما بعد البيع(:ذ30 -4: )لجدولا

 X36 X39 X42 

 X42 Correlation 

Coefficient 
.299* .149 1.000 

Sig. (2-tailed) .025 .273 . 

N 56 56 56 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ؤل ذذذ%0ؤل ؤ ذةيل ل ذل ذكذااق ذف ضؤطىذى ية ذمااذف، ي اذأااهوذلاييذأ ذالط
ذف،ض ةاذ ذفدعةط ذف،ؤلكو ذؤيي ذةط ذ ميةطا ذ،عةلض طا ذف،ةيي  ذؤط،ضسطةل  ذف لضطج ذ يف   ذف،ض ف  ةيء

لطال ذؤط،ضسةل ذف،ةيييذدعةطذتة ذق  ذف،ةؤليطاذميةطاذةطذؤييذف،ؤلكوذأل ذض ليذف،ةت  طاذف،س
 ذ،هطذااق ذةيل ل ذؤمية ذةطذثق ذف،ةت   ذؤةلض هطذ ة ض ءذأيف هوذأةطذدث  ذف، ييفاذف،ةيلؤ ذفعل

ذف،ةلض طاذ ذ،ع قطؤ ذاعلذ  ي  ذليطةط ذيف ةط ذف،  ف  ل ذضيضةي ذأ ذف،ةت  طاذف،سلطال  ذف،ؤلكذؤةط ؤيي
ذ ض فقاذاعلذ ذألهط ذؤةط ذ،عيةام ذلتة ذاي ذضس لوذف، ييفاذف،ةيلؤ  ذؤةط ذف،ة ضة   ليةاذ،ع قطؤ 

يف  ذف،ةم    ذ.ة ض ءذق  ذف لضطجذ ف 
 ستخدام األساليب الكمية في إدارة الجودة الشاملة ألنشطة اإلمدادأثر ا: الرابعالمبحث 

فهذالفذف ىط وذ ليط اذض علىذف،ت مذاعلذةيءذفيط،ل ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذ لشى ذذ
ف ةيفيذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،ضهذضضي جذفهذة ض لطاذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذدملط ذف ض فضل هذ

ذف،ل ذ ف، فةهذ ،لذة فدؤ ذضىعيطاذ،تةط ذفت ضة ف ل  ط ة ذا ذف،ضي ل ذف،ة ضة ذؤةمضعوذ  فلؤهو
ذ.ف،يةامذ ضيقل ذ غؤطضه 

 للمؤسسات تقييم مستويات تبني إدارة الجودة الشاملة: المطلب األول

،ع ق وذاعلذضقلل ذة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل وذ ليضةيذ
ف،ليذذB.G Daleضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذي اذف،ي ف  ذف،ضهذقط ذؤهطذمسط صذة ض لطاذذاعل

ذ:أيه اطذفهذ اذة ض لطاذضةثعاذفه

ذؤيمذذ:مستوى غير الملتيمون -1 ذضىؤل  ذفه ذؤيأا ذف،ضه ذف،ةت  طا ذدطف  ذلضتة  ف،لي
ذ، ذضش عذفهذضىؤل ذاةعلطاذف،ضي ل ذف،ة ضة ذ،ع  ي وذ ل  يذالفذ ة طال ذف،  ي وذ،دلهط

 قطةاذذISO 9000ضعكذف،ةت  طاذف،ضهذضيسعاذاعلذلي ذ يف  ذف،  ي ذف،ة ض ءذاعلذ
ذف،ةت  طاذغل ذ ذف ض طؤ ذ،تغ ىذف،يةاموذ ،ياذفاضؤط ذاله ذف،  ي  ؤضىؤل ذأي فاذ يف  

 .ةعض ة ذؤةطذألهطذ، ذض  ذمىىذى لع ذف  اذ،ضي للطاذف،  ي 
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ذ:،مساذفهذ ةطذلهةلطذفهذالفذف ىط ذف،مسط صذف  ط ل ذ،ةت  طاذف،ة ض ءذ ف،ضه
 ض دل اطذاعلذةيياذف،يط يذاعلذف س اذ ف،ةؤليطاذاعلذي طاذف،ةييتاذف م ء 
 ضمسلصذةؤط،غذةط،ل ذغل ذدطفل ذ،عضي لاذ فت ضثةط ذفهذف،يلس ذف،ؤش ي 
 غلطاذلش ذثقطف ذف،  ي ذفهذف،  ىذف،يةط،ه 
 ذف،ةىطؤق ذ ذاي  ذيطتا ذا  ذف،لي  ذؤغم ذف،ةلض   ذف، ييفا ذأ ط  ذاعل ذف     يفك

 س طا،عة ف
 لقصذفيط،ل ذفتضسطاذةكذف،يةطاذ ف،يةامذاعلذييذ  فم 
 ثط  ذيففيل ذف،يةطاذة ذمااذف،ضهيليذؤط،يقطا  
 فلضهطجذأ ع اذف، يصذف،شطةاذ،عة فيذف،ةشض ف ذأ ذف،ةلض طا 

ض سوذةت  طاذالفذف،ة ض ءذؤط،ةض يي ذ لهطذضةعكذفت ضييفيذ،عضغلل ذذ:مستوى المترددون -2
ذ ،لذؤ ذ ذف،  ي وذة ذؤ لطةجذ،ع  ي  ذفهذضي للطاذ يف   ذلطضجذا ذييفثضه  ذ الف لطةجذغل هو

 : ة ذأا ذمسط صذالهذف،ةت  طا
  غلطاذمىىذ،لش ذ ضيةل ذفع   ذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع 
 ا  ذف يف  ذفهذف،ض  ق ذؤل ذليط ذ يف  ذف،  ي ذISO 9000يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذ   ف 
  غلطاذفيط،ل ذيف   ذف،  ي 
 ذ،  ذفآلم ذ  ىذف،ي ف  س  ل ذف  ذف،يةاذ فلضشط  
  اي ذقؤ اذة ه  ذ يف  ذف،  ي ذة ذقؤاذاييذة ذف،ةيل ل 

ذ يف  ذذ:مستوى مستخدمو األدوات -3 ذأي فا ذة  ذة ة ا  ذف،ة ض ء ذالف ذةت  طا ض يو
ذيعقطاذ ذف،  ي و ذتؤى ذأي فا ذف،يةعلطاو ذاعل ذف، قطؤ  ذفه ذف يسط ل  ذدط  ط،لا ف،  ي 

 ...ف،ض ط اذف،  ي وذة ة اطاذضي ل ذف،  ي وذضسةل ذ
ذ: أا ذمسط صذةت  طاذالفذف،ة ض ءذل ي

  اي ذف،ض ف ذدطف ذف،ةيل ل ذؤإيف  ذف،  ي ذف،شطةع 
 ض دل ذ ه يذف،  ي ذاعلذي ف  ذف،ضسللكذ 
 أ ع اذف يف  ذ ق ف فضهطذد يذفياذ،ةطذل  ي 
  ض دل ذف يف  ذاعلذياذف،ةشطداذف،يط،ل ذي  ذف،ة ضقؤعل 
 ،يط،ل ذ،عةلض طاضيييذ ؤهطاذف،ضي ل ذ غ ذف،  ي ذف 
  

 :ضضةل ذةت  طاذالفذف،ة ض ءذؤط،مسط صذف،ضط،ل : مستوى منفذو التحسينات -4
 ف،ضشييذفهذضىؤل ذ لط  ذةلكذف مىطم 
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    يذؤ فةجذضي لؤل ذى لع ذف  اذضضيع ذؤدطف ذف،ة ض لطاذف يف ل ذؤط،ةت    
  فليةطجذف،يطةعل ذفهذف  ذف،يةاذةكذ  فيذف،ثق ذف،ةضؤطي، ذؤلله 
 ،ةقط ل ذف،ة  يل ذفهذفيط،لطاذف،ضي ل ف ضميف ذف 

ذ،ة طؤقطاذذ:مستوى رابحو الجوائي -5 ذف،ض شح ذاعل ذقطي   ذف،ةت    ذضد   ذف،ة ض ء ذالف فه
 :ف،  ف  ذةثاذ ط   ذيلةللجذأ ذف، ط   ذف    ؤل ذ،ع  ي وذيلثذضضةل ذؤط،مسط صذف،ضط،ل 

  ثقطف ذفتاضةط ذؤط،  ي ذ ضي للهطذ،يءذدطف ذف،يطةعل 
 فتل طؤهذف،لط حذفهذف،ةت    ييفثذف،ضغلل ذ 
 ذفهذ ذيضل ذف يف ل  ذف،ة ض لطا ذدطف  ذة ض ء ذاعل ذف،ة  يل  ذف،ةقط لطا ذف ضميف  ضييي

 فت ض فضل لطا
 :المستوى العالمي -6
ذ فت ض فضل لطاذؤغل ذ -2 ذف،ضي للطاذفهذف،  ي  ذف،ة ض ءذؤط،ضدطةاذؤل  ضضسوذةت  طاذالف

ذ ي ذفهذضىؤل  ذلطت   ذة يع  ذ ضيضؤ  ذف،يةلاو ذضةثاذضيقل ذ تط ذدةط ذف،شطةع و ذف،  ي  ف  
 .ةله ل ذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذ،هلفذف،ة ض ءذأ ع اذ،عيلط 

ذف،سلطال ذ ذف،ةت  طا ذضؤله ذة ض لطا ذضييلي ذاعل ذي ف ضلط ذفه ذ ليضةي ذضقي  ذةط ذماا  ة 
ذ:ف،  ف  ل ذفهذفآلضه

 ف،ةت  طاذغل ذف،ةعض ة ذ 
 ف،ةت  طاذف،ةض يي  
 ،عضي للطاذف،ةت  طاذف،ة ضمية ذ،ألي فاذ ف،ةل ل  

ذا ذف،ة ضةكذف،ةي   ذم  الهطذ  ض ذف ضثلطمذة ض ءذف،ةت  طاذف، فؤي ذ،ع  ف  ذ ف،يط،ةل ذ
وذأةطذيةجذف،ةت  طاذف،ة ضمية ذ،ألي فاذةكذف،ةل ل ذ ف،ليذ، ذلضتة ذأيذةت   ذة ذالفذف،لىط 

ذف،ة ضمية ذ ذف،ةت  طا ذضعك ذضضي ا ذف، ة  ذ ،يطةا ذمسط سهطو ذضشطؤه ذ ،ل ذفل  ك ،عضي للطا
ذ.،ألي فاذ ،لذةل ل ذ،عضي للطا

ذ:أةطذا ذضسللوذف،مسط صذفقيذتةلاذفهذف،ة طتاذف،ضط،ل 
  ةةط  طضهطف يف  ذلي ذ طلاذ 
  طلاذفت ضثةط ذفهذف،يلس ذف،ؤش ي 
 . ف، قطؤ ذاعلهطف،  ي ذلش ذثقطف ذ طلاذ 
ذ ذةلي  ذذة  ذة  ذف،ةت  طا ذمسط ص ذ،ةضغل فا ذضقللةه  ذ ا  ذف،ةي    و ذف،يلل  لضط ج

ذ:اذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذضةدلطذة ذضعملصذؤلطلطاذف، ي اذف،ضط،هة ض لط
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بيانات وصفية حول تقييم خصائص مستويات تبني إدارة الجودة (: 30-4)الجدول 
 الشاملة

 Mean المتغير الفقرة
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

 Y1 3.429 1.3329 .1781 تصارح اإلدارة العليا العاملني بأهداف املؤسسة

 Y2 3.357 1.1974 .1600 هتتم اإلدارة العليا حبل مشاكل العاملني

 Y3 3.214 1.1072 .1480 تعمل اإلدارة العليا على نشر املعرفة بني العاملني

 Y4 3.071 1.2337 .1649 ختصص اإلدارة العليا موارد مناسبة للبحث والتطوير

 Y5 3.054 1.1973 .1600 األداءختصص برامج تدريبية للعاملني بشكل كاف لتطوير 

 Y6 3.196 1.1349 .1517 تركز إدارة املؤسسة على معدل الربح على املبيعات

 Y7 3.071 1.1096 .1483 تعتمد إدارة املؤسسة على نظام فعال لالتصال بني أقسامها

 Y8 2.857 1.0859 .1451 تعتمد إدارة املؤسسة على نظام فعال لالتصال مع العمالء

 Y9 2.696 .8928 .1193 ز إدارة املؤسسة على حل املشاكل احلالية دون املستقبليةترك

 Y10 3.036 .9138 .1221 يهتم كافة العاملني باملؤسسة مبستوى جودة املنتجات

 Y11 3.018 .9628 .1287 يتمتع العمال باالستعداد الالزم لتقبل طرق عمل جديدة

 Y12 3.054 1.1820 .1579 طاء يف األداءتتبع إدارة املؤسسة سياسة ملنع األخ

 Y13 2.196 .8184 .1094 تدفع إدارة املؤسسة عامليها بأسلوب التهديد بالعقاب

 Y14 2.893 1.1067 .1479 يساهم كل مدير بشكل كبري يف العمليات املرتبطة بقسمه

 Y15 2.500 1.2792 .1709 تعتمد إدارة املؤسسة املقارنة املرجعية يف عمليات التحسني

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ذ ذالل  ذة  يفا ذأ  ذلايي ذأااهو ذف، ي ا ذماا ذ،مسط صذذف،ي ف  ة  ذضقللةهط ض ف  
ذ ذقي ه ذةض  ى ذؤل  ذف،شطةع  ذف،  ي  ذ يف   ذفاضةطيذذدي   ذ0.008ة ض لطا ذؤةيء ذف ضؤىا يللط
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ف ضؤىاذذدي   ذقس ءذ0.000يذؤط،يقطاذدأ ع اذ،يفكذف،يطةعل وذ ةض  ىذقي هذف،ةت  طاذف،ضهيل
ذؤأايفوذف،ةت   و ذ،يطةعلهط ذف يف   ذ،عضقلل ذذؤة ض ءذةسط ي  ذف،يعلط ذف،ي    ذةض  ى ذأ   ف،ةايي

ذأةطذ ذف،شطةع و ذف،  ي  ذؤإيف   ذف،ةعض ة  ذف،ةت  طاذغل  ذ،ة ض ء ذف،مسط صذف،ةلضةل  ف ضؤىاذؤأيي
ذف،ي ذ،ألي فاذةض  ىذف،ي    ذضلي جذتة ذمسط صذف،ةت  طاذف،ة ضمية  ذف ضؤىذؤمطسل  ذفقي للط
ذ. ف،ةل ل ذ،عضي للطا

ذف،  ي ذ  ،دهذليه ذة قكذف،ةت  طاذف،ة ضؤى ذؤط،يلل ذف،ةي    ذة ذة ض لطاذضؤلهذ يف  
ذة ذ ذة ض ء ذ،مسط صذدا ذف،ة ةي  ذف،ةض  ىطا ذؤل  ذةقط ل  ذ   فم ذل،ك ذأة  ذل ضع   ف،شطةع و

ذدةطذليه ذفهذف، ي اذأيلطهذف  ذف،  ي ذف،شطةع ة ض لطاذضؤلهذ ي
 تصنيف المؤسسات حسب مستويات تبني إدارة الجودة الشاملة(:  41-4)الجدول 

ذةض  ىذف،ضقلل ذف،مسط ص
ذة ض لطاذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع 

ذ ف،ةل ل  ذف،ة ضمية  ذف،ةض يي  ذغل ذف،ةعض ة  

 ذذ
Y1 3.429 ذذ 
Y2 3.357 ذذذ
Y3 3.214 ذذذ
Y4 3.071 ذذذ
Y5 3.054 ذذذ
Y6 3.196 ذذذ
Y7 3.071 ذذذ
Y8 2.857 ذذذ
Y9 2.696 ذذذ

Y10 3.036 ذذذ
Y11 3.018 ذذذ
Y12 3.054 ذذذ
Y13 2.196 ذذذ
Y14 2.893 ذذذ
Y15 2.500 ذذذ

ذ.SPSS.22ذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذ ايفي: المصدر



 

 
 

722 

 الرابع الفصل دراسة ميدانية لتفعيل استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

ذمسط صذة ض لطاذضؤلهذ ذةض  ىطاذي  طاذضقلل  ذأ  ذلايي ذأااهو ذف، ي ا ة ذماا
 يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذ قياذفهذأغعؤهطذتة ذ ىط ذف،ةت  طاذف،ةض يي ذؤماوذف،مطسلضل ذف  ،لذ
 ف،ثطلل وذذف،عضط ذ قيضطذفهذ ىط ذف،ةت  طاذف،ة ضمية ذ،ألي فاذ ف،ةل ل ذ،عضي للطاوذيلثذفقضس ذ

ذؤأايفوذأ ذةسط يضه ذماا ذة  ذف يفم ذ ضل   ذ، فك ذؤيفيه ذف،ؤش ي ذف،يلس  ذ طلا ذاعل ذل،ك ث 
ذ.ف،ةت   وذ فاضةط ذف يف  ذف،يعلطذؤياذةشطدعهذؤشداذةقؤ ا
أ ذةت  طاذالل ذف،ي ف  ذضلي جذتة ذذأةطذفهذؤطقهذة طتاذضقلل ذف،مسط صوذفقيذ  يلط

ذف،ش ذف،  ي  ذفضمطلذة قوذة ذطةع  ىط ذف،ةت  طاذف،ةض يي ذفهذضؤلهذ يف   ذليلهذت     وذ ا ذةط
ذ.ى وذ يف ضهطذؤشأ ذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذدملط ذفع  هذفهذف يف  ذ ةةط  طضهطذف،ةمضع  

 تقييم أثر استخدام األساليب الكمية على مستويات تبني إدارة الجودة الشاملة: الثانيالمطلب 
 لطاذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذؤط،ةت  طاذ،ضقلل ذأث ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذاعلذة ض 

ذف،  ف  ل  ذف،سلطال  ذاعل ذ ليضةي ذفهذو ذف،دةل  ذف  ط،لا ذف ضميف  ذ،ي    ذف،ةي     ذف،يلل  ضقلل 
ةمضعوذألشى ذف ةيفيذة ذ ه وذ ةيطا ذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذؤةمضعوذة ض لطضهطذة ذ ه ذ

ذ:ةيطاذ  ل ل ذضضةثاذفهأم ءوذ قيذأي جذف،ةضغل ذف مل ذفهذشداذثاثذة 
 ذف،ةت   ذذ:نظم اإلدارة وممارساتها ذؤأايفو ذاطةعلهط ذف يف   ذةسط ي  ذةيء ذضتة   ف،لي

د  لع ذ،تةط ذف،ة طاة ذف، يط، ذة ذى فه وذ دلفذضس  اطذ،ياذف،ةشدااذف،ة ضؤى ذؤةمضعوذ
ذف،ض دل ذ ذة طا ذفاضؤط ه ذ ةيء ذف،ةؤليطاو ذاعل ذف، ؤح ذفمضؤط  ذضتة  ذدةط ذف يفمو   فلا

ذف  ،ل ذف،قط ة ذف،ة ضهيوذؤط،ي    ذفتضسطا ذلي  ذف،ة طاذاعلذضقلل  ذ فهذف مل ذل د ذالف و
 .ؤط،ةت   وذ  فمذضعكذف،لي ذف،قط ة ذؤل ذةمضعوذأق ط ذف،ةت   وذأ ذضعكذف،ضهذض ؤىهطذؤيةا هط

 ة ذأ  هذفت ضثةط ذفهذف،يلس ذف،ؤش يذف،ضهذل د ذاعلهطذالفذ:ذاالستثمار في العنصر البشري
طاذل يذةيءذفاضةط ذ يف  ذف،ةت   ذؤيةط،هطذة ذيلثذة طاةضهطذفهذياذةشطدعه وذ لش ذف،ة 

ف،ةي ف ذفهذأ  طىه وذ دلفذفاضةطياطذ،ةمسسطاذةط،ل ذاطة ذ،ضي لؤه ذ ضد لله ذؤةطذليق ذ،هطذ
 .ضدل ه ذةكذلي ذف لضطجذف،ضهذض  تهطذف،ةضغل فاذف،ؤل ل ذف،ة ضؤى ذؤلشطىذف،ةت   

 فهذالفذف،ة طاذذ ل د ذاعلذةيءذفاضةط ذف،  ىذف،يةط،هذ:ذرقابة عليهانشر ثقافة الجودة وال
ذضقلل ذ لط  ذف،ةت   ذف،ةضؤي ذفهذ ؤط،  ي وذ ةيءذف ضييفيهذ،ضقؤاذى  ذف،يةاذف، يلي وذ دلف

 .ةلكذف مىطم

 ؤطتاضةطيذاعلذلضط جذف،يلل ذف،ةي    وذلةد ذسلطغ ذف،لةطلجذفتلييف ل ذف،ضط،ل وذ ف،ضهذضيه ذأث ذ
ذ.يف ذف  ط،لاذف،دةل ذاعلذة ض لطاذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ف ضم

ذ
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 أثر استخدام األساليب الكمية على نظم اإلدارة وممارساتها: أوال

ذف يف  ؤطتاضةطيذاعلذلضط جذف،يلل ذف،ةي    وذ ا ذأث ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذلي ذ
ذ: ةةط  طضهطذض سعلطذ ،لذلة لجذفتلييف ذف،ضط،ه

نموذج االنحدار بين استخدام األساليب الكمية ونظم اإلدارة (:ذ41 -4: )الجدول
ذوممارساتها

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) 7.666 2.745  2.792 .007 

Z1 .615 .134 .530 4.596 .000 

 .SPSS.22لطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذف،ؤطيثذؤذ ايفي: مصدر

ذ:ة ذمااذف، ي اذأااهوذلةدللطذدضطؤ ذلة لجذفتلييف ذف،ضط،ه

Z21 = 7.67 + 0.615 Z1 

ذ ذة ض ءذيت،  ذالي ذ يسط ل  ذلفاذةيل ل  ذ،علة لج ذف،ةقي   ذف،ةيط،  ذأ  ذ الفذ%0 لضؤل  و
ذ ذ يسطم  ذف،ةي  ؤ  ذف،قلة  ذذؤط،قلة ذtؤةقط ل  ذ ،لذة ض ءذف،يت،  ذؤط،   ع ذأ  ذ،هطو ذsigف،ة ي ، 

فهذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذؤي   ذذ الهذف،ةيل ل ذضق ذؤأ ذف،ضغل ذ. ةقط لضهطذؤط،قلة ذف،ةييي ذ،هط
 لةد ذدضطؤ ذذي   ذفهذل  ذفتض طهوذ9.800 فيي ذلسطيؤهذف،ضغل ذفهذلي ذف يف  ذ ةةط  طضهطذؤيذ

ذ:ف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذاعلذةةط  طاذ لي ذف يف  ذدةطذلعه ي اذضيعلاذف،ضؤطل ذتلييف ذ

تحليل التباين النحدار استخدام األساليب الكمية على نظم اإلدارة (:ذ42-4: )الجدول
ذوممارساتها

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 422.09 1 422.09 

21.13 .000 Residual 1078.89 54 19.98 

Total 1500.98 55  

ذ.SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ة ذمااذ ي اذضيعلاذف،ضؤطل وذليه ذ،لطذف،ةيل ل ذف،دعل ذ،لة لجذفلييف ذف ضميف ذف  ط،لاذ
هذأقاذة ذف،قلة ذف،ةييي ذ اذ9.999ف،دةل ذاعلذلي ذف يف  ذ ةةط  طضهطوذيلثذؤعغذة ض ءذف،يت، ذ
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ة ذة ة عذف،ة ؤيطاذف،دعل ذذ000.90ذوذ يلثذؤعغذة ة عذف،ة ؤيطاذف،ة    9.90،هطذ ف،ةقي  ذاذ
ذاذ ذؤةيياذ0099.06ف،ةقي   ذلياذأ ذذ9.0600و ذاعلذ%ذ06.00 ا  ة ذف،ضغل فاذف،ضهذضى أ

ذ.لي ذف يف  ذ ةةط  طضهطذض   اطذف،ضغل ذفهذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل 

 أثر استخدام األساليب الكمية على االستثمار في العنصر البشري :ثانيا

،قلط ذأث ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذاعلذفت ضثةط ذفهذف،يلس ذف،ؤش يوذضةدلطذة ذدضطؤ ذ
ذ.ف،لة لجذف،مىهذأيلطهذؤطتاضةطيذاعلذلضط جذف،يلل ذف،ةي    

واالستثمار في العنصر  نموذج االنحدار بين استخدام األساليب الكمية(:ذ43-4: )الجدول
ذالبشري

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) 8.822 2.575  3.426 .001 

Z1 .514 .126 .487 4.093 .000 

 .SPSS.22ذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذ ايفي: المصدر

ذ:ة ذمااذف، ي اذأااهوذلةدللطذدضطؤ ذلة لجذفتلييف ذف،ضط،ه

Z22 = 8.82 + 0.514 Z1 
 

ذ ذة ض ءذيت،  ذالي ذ يسط ل  ذلفاذةيل ل  ذ،علة لج ذف،ةقي   ذف،ةيط،  ذأ  ذ الفذ%0 لضؤل  و
ذ ذ يسطم  ذف،ةي  ؤ  ذف،قلة  ذذtؤةقط ل  ذ ،لذة ض ءذف،يت،  ذؤط،   ع ذأ  ذ،هطو ذف،ة ي ،  ذsigؤط،قلة 

 الهذف،ةيل ل ذضق ذؤأ ذف،ضغل ذفهذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذؤي   ذ.ذ ةقط لضهطذؤط،قلة ذف،ةييي ذ،هط
ذ ذفه ذف،ضغل  ذلسطيؤه ذف،ؤش ي فيي  ذف،يلس  ذفه ذفت ضثةط  ذذة طتا ذل  ذذ9.000ؤي ذفه ي   

،قلط ذفهذضعكذف،ةمسسطاذف،ةط،ل ذف،ضهذض سيذ،عضي لاوذ آ،لطاذفذوأا ذةاةحذف،ضغل ذا ،يفتض طهوذ
فت ضثةط ذ لةد ذدضطؤ ذ ي اذضيعلاذف،ضؤطل ذتلييف ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذاعلذف،لفضهذ،أليفموذ

ذ:دةطذلعهذفهذف،يلس ذف،ؤش ي
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تحليل التباين النحدار استخدام األساليب الكمية على االستثمار في (: 44 -4: )الجدول
 العنصر البشري

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 Regression 294.360 1 294.360 

16.750 .000 Residual 948.997 54 17.574 

Total 1243.357 55  

 .SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ف ذف  ط،لاذف،دةل ذة ذمااذ ي اذضيعلاذف،ضؤطل وذليه ذ،لطذف،ةيل ل ذف،دعل ذ،لة لجذفلييف ذف ضمي
ذ ذف،ؤش ياعل ذف،يلس  ذفه ذفت ضثةط  ذف،يت،  ذة ض ء ذؤعغ ذيلث ذف،قلة ذذ9.999و ذة  ذأقا  اه

ذ ذا ذ ف،ةقي   ذ،هط ذ9.90ف،ةييي  ذذدةطو ذف،ة     ذف،ة ؤيطا ذة ة ع ذة ة عذذ000.089ؤعغ ة 
ذف،ةقي  ذاذ ذؤةيياذ0000.006ف،ة ؤيطاذف،دعل  ة ذف،ضغل فاذ%ذ00.69 ا ذلياذأ ذذ9.006و

ذ.ض   اطذف،ضغل ذفهذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذة طتاذفت ضثةط ذفهذف،يلس ذف،ؤش يذضى أذذف،ضه

 أثر استخدام األساليب الكمية على نشر ثقافة الجودة والرقابة عليها: ثالثا

،قلط ذأث ذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذاعلذة طاذلش ذثقطف ذف،  ي ذ ف، قطؤ ذاعلهطوذضةدلطذة ذدضطؤ ذ
ذ.ىهذأيلطهذؤطتاضةطيذاعلذلضط جذف،يلل ذف،ةي    ف،لة لجذف،م

نموذج االنحدار بين استخدام األساليب الكمية ونشر ثقافة الجودة  (:45 -4: )الجدول
ذذوالرقابة عليها

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 3.411 1.771  1.926 .059 

Z1 .259 .086 .377 2.996 .004 

 .SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ذ:ة ذمااذف، ي اذأااهوذلةدللطذدضطؤ ذلة لجذفتلييف ذف،ضط،ه

Z23 = 3.41 + 0.259 Z1 

ذ ذف،ةيل ل  ذفمضؤط  ذأ ذةذف يسط ل  لضؤل ذة ذماا ذف،ثطؤاذ،ل ذ،هطذ،عةقي فاو ذف،يي يعة 
وذفهذيل ذل يذأ ذةيطةاذ9.900ؤةطذأ ذة ض ءذف،يت، ذؤعغذ%ذ0ؤة ض ءذةيل ل ذذ يسط ل ةيل ل ذ
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ذ ذيت،  ذة ض ء ذالي ذ يسط ل  ذةيل ل  ذل  ذ،علة لج ذف،ةي  ؤ ذ%0فتلييف  ذف،قلة  ذؤةقط ل  ذ الف و
ذ ذذt يسطم  ذؤعغا ذذ0.008ف،ضه ذي ل  ذي    ذالي ذ،هط ذف،ة ي ،  ذةيل ل ذذ00ؤط،قلة   ة ض ء

ذأ ذؤط،   عذ ،لذة ض ءذف،يت، ذ9.90/0 ذ،هطذsigو ذف،ةييي  ذؤط،قلة  ذف،ةيل ل ذضق ذ.ذ ةقط لضهط  اله
ذثقطف ذ ذة طتاذلش  ذفه ذف،ضغل  ذلسطيؤه ذ فيي  ذؤي    ذف،دةل  ذف  ط،لا ذف ضميف  ذفه ذف،ضغل  ؤأ 

ف،ضغل ذضيه ذة ذمااذي   ذفهذل  ذفتض طهوذ ،ياذأا ذةاةحذذ9.000ف،  ي ذ ف، قطؤ ذاعلهطذؤيذ
ضىؤل ذأي فاذة فقؤ ذف،  ي وذ لي ذف،ةيطلل ذ ف،قؤ اذف،ةيضةي ذفهذف، قطؤ ذاعلذف،ةم   ذة ذف،ة فيذ

ذف  ط،لاذف،دةل ذاعلذفت ضثةط ذ ف،ةلض طا ذ لةد ذدضطؤ ذ ي اذضيعلاذف،ضؤطل ذتلييف ذف ضميف  و
ذ:فهذف،يلس ذف،ؤش يذدةطذلعه

نحدار استخدام األساليب الكمية على نشر ثقافة تحليل التباين ال (: 46-4: )الجدول
 الجودة والرقابة عليها

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 

Regression 74.603 1 74.603 

8.973 .004 Residual 448.951 54 8.314 

Total 523.554 55  

 .SPSS.22ضةطيفذاعلذؤ لطةجذف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاذ ايفي: المصدر

ة ذمااذ ي اذضيعلاذف،ضؤطل وذليه ذ،لطذف،ةيل ل ذف،دعل ذ،لة لجذفلييف ذف ضميف ذف  ط،لاذ
 اهذأقاذة ذف،قلة ذذ9.990وذيلثذؤعغذة ض ءذف،يت، ذلش ذثقطف ذف،  ي ذ ف، قطؤ ذاعلهطف،دةل ذاعلذ

ة ذة ة عذف،ة ؤيطاذ60.890   ذوذدةطذؤعغذة ة عذف،ة ؤيطاذف،ة 9.90ف،ةييي ذ،هطذ ف،ةقي  ذاذ
ذاذ ذف،ةقي   ذؤةيياذ000.000ف،دعل  ذلياذأ ذذ9.000و ذف،ضغل فاذف،ضهذضى أذ%ذ00.09 ا  ة 

 .ف،ضغل ذفهذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذل   اطذف،ضغل ذفهذلش ذثقطف ذف،  ي ذ ف، قطؤ ذاعلهط

 

 

 

 

 



 

 
 

722 
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 ى أداء أنشطة اإلمدادأثر مستويات تبني إدارة الجودة الشاملة علتقييم : الثالثالمطلب 

ة ذمااذضقلل ذة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل وذ ليط اذ
ذف،ضقيل ذف ث ذف،ليذلض دهذ ذأ ذة طتاذضؤلهذ يف  ذملط ذاعلذأيفمذألشى ذف ةيفيالف ذفاضؤ لط وذ لف

ذفت ضثةط ذفهذ ذ ةةط  طضهطو ذف يف   ذضضعمصذفهذلي  ذف،شطةع  ذلش ذثقطف ذف،  ي  ذف،ؤش يو ف،يلس 
ذ.ف،  ي ذ ف، قطؤ ذاعلهط

 أثر مستوى تبني إدارة الجودة الشاملة على أداء أنشطة الشراء والنقل: أوال

ة ذمااذلضط جذالل ذف،ي ف  وذ ا ذضقللةه ذ يفمذألشى ذف،ش فمذ ف،لقاذة ذ ه ذ ة ض ءذذ
ذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذضةدللطذة ذ ايفيذف، ي اذأيلطه

 العالقة بين مستوى تبني إدارة الجودة الشاملة وأداء أنشطة الشراء ولنقل(:  42- 4)الجدول 
 

 Z21 Z22 Z23 X1 

Spearman's 

rho 

Z21 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .851** .762** .740** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 56 56 56 56 

Z22 

Correlation 

Coefficient 
.851** 1.000 .575** .743** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 56 56 56 56 

Z23 

Correlation 

Coefficient 
.762** .575** 1.000 .543** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 56 56 56 56 

X1 

Correlation 

Coefficient 
.740** .743** .543** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 .SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ؤل ذذ%0ل ل ذؤل ؤ ذةيذة ذمااذف، ي اذأااهوذلضؤل ذ،لطذ   يذااق ذف ضؤطىذذى يل ذق ل 
ف،قلة ذف،ةي  ؤ ذ،ة ض ءذ)ذأيفمذألشى ذف،ش فمذ ف،لقاوذ ةمضعوذة طتاذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع 

ة طاذفت ضثةط ذفهذف،يلس ذف،ؤش يذوذيلثذؤعغاذالهذف،ياق ذأقسطاطذؤل ذ(sig =0.000ف،يت، ذ
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ذ ف،لقا ذف،ش فم ذألشى  ذأيفمذ%(60.0)  أيفم ذفدطلاذؤل  ذف،يللط ذف،ياق  ذأةط ذ ف،لقاذو ذف،ش فم ألشى 
وذ اعلذالفذف  ط ذلةد ذف،ق اذأ ذ%00.0 ة طاذلش ذثقطف ذف،  ي ذ ف، قطؤ ذاعلهطذيلثذؤعغاذ

ذ.أيفمذألشى ذف،ش فمذ ف،لقاذضضأث ذى يلطذؤة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذؤط،ةت  طا

ذ ف،لقا ذف،ش فم ذألشى  ذف ث ذة ذمااذضيعلاذف،ضؤطل ذؤل ذأيفم  ة ض ءذذ لةد ذقلط ذالف
ذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذؤلطمفذاعلذة طتاذف،ضقلل ذة ضةي وذ ا ذةطذل تيهذف، ي اذف،ضط،ه

 تحليل التباين لمستوى تبني إدارة الجودة الشاملة وأداء أنشطة الشراء ولنقل(: 40- 4)الجدول 
P F MS SS Df Source 

00000 61.061 

166606 6.61406 4 Factor 

4.03 .44600 ..0 Error 

 .1.3.06 ..4 Total 

 .MINITAB.16ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ة طتاذة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذة ضةي ذلفاذذة ذمااذف، ي اذأااهوذل يذأ 
 Sig ءذف،يت، ذف،ةي  اذؤةطذأ ذة ضذو%00ؤي   ذثق ذذةكذأيفمذألشى ذف،ش فمذ ف،لقاذأث ذةيل ي
ة ذة ة عذف،ة ؤيطاذف،ةضيعق ذؤأيفمذألشى ذف،ش فمذ ف،لقاذض   ذذ06080.0وذدةطذأ ذذ0.000 =

ذة ؤيطاذف مىطمذ ذؤعغاذة ة ع ذيل  ذفه ذف،شطةع و ذف،  ي  ذ يف   ذضؤله ذف،ثاثذ،ة طتا ؤط،ي فةا
ذ6000.9 ذ يف   ذضؤله ذ،ة طتا ذف،ض  ل ل  ذف،قي   ذأ  ذليله ذةط ذ ا  ذو ذألشى ذف،  ي  ذ يفم ف،شطةع 

ذ%.86.09ف،ش فمذ ف،لقاذضقي ذؤيذ

 التخيينأثر مستوى تبني إدارة الجودة الشاملة على أداء أنشطة  :ثانيا

ة ذمااذلضط جذالل ذف،ي ف  وذ ا ذضقللةه ذ يفمذألشى ذف،ضم ل ذة ذ ه ذ ة ض ءذضؤلهذذ
ذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذضةدللطذة ذ ايفيذف، ي اذأيلطه

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 العالقة بين مستوى تبني إدارة الجودة الشاملة وأداء أنشطة التخيين(:  40- 4)ول الجد
 Z21 Z22 Z23 X2 

Spearman's rho 

Z21 

Correlation Coefficient 1.000 .851** .762** .293* 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .028 

N 56 56 56 56 

Z22 

Correlation Coefficient .851** 1.000 .575** .323* 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .015 

N 56 56 56 56 

Z23 

Correlation Coefficient .762** .575** 1.000 .155 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .254 

N 56 56 56 56 

X2 

Correlation Coefficient .293* .323* .155 1.000 

Sig. (2-tailed) .028 .015 .254 . 

N 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 .SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ؤل ذ%ذ0،لطذ   يذااق ذف ضؤطىذذى يل ذق ل ذؤل ؤ ذةيل ل ذة ذمااذف، ي اذأااهوذلضؤل ذ
ف،قلة ذ%ذ)00.0أيفمذألشى ذف،ضم ل وذ ة طاذلي ذف يف  ذ ةةط  طضهطذيلثذؤعغذةيطةاذفت ضؤطىذ

ذ ذ،ة ض ءذف،يت،  ذف،يلس ذ(sig =0.028ف،ةي  ؤ  ذفه ذفت ضثةط  ذ،ة طا ذؤط،ل ؤ  ذ دل،كذف ة  و
ذ ذااقضه ذق   ذؤعغا ذيلث ذذؤأيفمف،ؤش يو ذف،ضم ل  ذةي  ؤ ذذذذذذذذ%00.0ألشى  ذيت،  ذؤة ض ء و

sig = 0.015ذؤة ض ءذ ذةيل ل  ذ،هذااق  ذل ي ذفع  ذ ف، قطؤ ذاعلهط ذف،  ي  ذة طاذلش ذثقطف  ذأةط و
ذ.sig = 0.254وذؤة ض ءذيت، ذةي  ؤ ذ%00.0وذيلثذؤعغاذق  ذف،ياق ذ،هلفذف،ة طاذ0%

 ذف،  ي ذف،شطةع ذاعلذأيفمذألشى ذف،ضم ل ذ لةد ذقلط ذأث ذة طتاذضقلل ذة ض ءذضؤلهذ يف ذذ
ة ذمااذضيعلاذف،ضؤطل ذؤل ذأيفمذألشى ذف،ضم ل وذ ة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذؤلطمفذاعلذ

ذة طتاذف،ضقلل ذة ضةي ذا ذى ل ذف، ي اذف، ف يذأيلطه

ذلتخيينتحليل التباين لمستوى تبني إدارة الجودة الشاملة وأداء أنشطة ا(:ذ51 – 4)الجدول 
P F MS SS Df Source 

00000 666064 

.4.60. .66604 4 Factor 

6103 4.6.06 ..0 Error 

 60..60. ..4 Total 

 .MINITAB.16ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
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شطةع ذة ضةي ذلفاذة ذمااذف، ي اذأااهوذل يذأ ذة طتاذة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،
 Sigؤةطذأ ذة ض ءذف،يت، ذف،ةي  اذ%ذ00ةكذة ض ءذأيفمذألشى ذف،ضم ل ذؤي   ذثق ذذأث ذةيل ي
ذأ ذذ0.000 = ة ذة ة عذف،ة ؤيطاذف،ةضيعق ذؤأيفمذألشى ذف،لقاذض   ذؤط،ي فةاذ 6000.0وذدةط

وذ0606.0ىطمذف،ثاثذ،ة طتاذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع وذفهذيل ذؤعغاذة ة عذة ؤيطاذف م
ذؤيذ ذف،ضم ل ذضقي  ذ ذألشى  ذ يفم ذف،شطةع  ذف،  ي  ذض  ل ذة طتاذضؤلهذ يف   ذليلهذأ ذقي    ا ذةط

ذ%.80.60

 أثر مستوى تبني إدارة الجودة الشاملة على أداء أنشطة اإلنتاج والتوييع :ثالثا

ذة ذ ذ ف،ض  لك ذف لضطج ذألشى  ذ يفم ذضقللةه  ذ ا  ذف،ي ف  و ذالل  ذلضط ج ذماا  ه ذذة 
ذ ة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذضةدللطذة ذ ايفيذف، ي اذف،ضط،ه

العالقة بين مستوى تبني إدارة الجودة الشاملة وأداء أنشطة اإلنتاج (:  51 - 4)الجدول 
 والتوييع

 

 Z21 Z22 Z23 X43 

Spearman's 

rho 

Z21 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .851** .762** .694** 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 56 56 56 56 

Z22 

Correlation 

Coefficient 
.851** 1.000 .575** .744** 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 56 56 56 56 

Z23 

Correlation 

Coefficient 
.762** .575** 1.000 .507** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 56 56 56 56 

X43 

Correlation 

Coefficient 
.694** .744** .507** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 56 56 56 56 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 .SPSS.22ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر
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ؤل ذ%ذ0ة ذمااذف، ي اذأااهوذلضؤل ذ،لطذ   يذااق ذف ضؤطىذذى يل ذق ل ذؤل ؤ ذةيل ل ذ
%ذ80.0أيفمذألشى ذف لضطجذ ف،ض  لكوذ ة طاذلي ذف يف  ذ ةةط  طضهطذيلثذؤعغذةيطةاذفت ضؤطىذ

ذ) ذف،يت،  ذ،ة ض ء ذف،ةي  ؤ  ذف(sig =0.000ف،قلة  ذفت ضثةط  ذ،ة طا ذؤط،ل ؤ  ذف ة  ذ دل،ك هذو
ذف،يلس ذ ذؤأيفمذألشى  ذااقضه ذؤة ض ءذيت، ذ%60.0ذف لضطجذ ف،ض  لكف،ؤش يوذيلثذؤعغاذق   و
فقيذؤعغاذق  ذااقضهذؤأيفمذألشى ذوذأةطذة طاذلش ذثقطف ذف،  ي ذ ف، قطؤ ذsig = 0.000ةي  ؤ ذ

ذ ذ ف،ض  لك ذ09.6ف لضطج ذ% ذةي  ؤ  ذيت،  ذ اه9.999ؤة ض ء ذق ل ذذو ذةيل ل  ذى يل  ااق 
ذ%.0ءذؤة ض ذ

ذألشى ذ ذاعل ذف دؤ  ذف ث  ذف،شطةع  ذف،  ي  ذ يف   ذضؤله ذ،ة ض ء ذأ  ذ ؤ و ذةةط  ف،ةايي
ذل ياذ ذ ا ذةط ذؤط،ةت   و ذف ةيفي ذ يف   ة ذ يف ضهذف لضطجذف لضطجذ ف،ض  لكذة ذؤل ذؤطقهذألشى 

ذضه ذف  ،ل ذأ  ذؤةط ذف،شطةع و ذف،  ي  ذ يف   ذضؤله ذ ىط  ذفه ذف  ط ل  ذف،ض دل  ذالطس  ذ ض ذ ف،ض  لك
ؤض  ة ذف،ةيمااذة ذف،ة فيذ ف،يلطس ذف م ءذ ،لذةلض طاوذ ض ضؤىذف،ثطلل ذؤيلس ذةه ذ،ضيقل ذ

ذ.أايفوذف،ةت   ذةضةثاذفهذمية ذف،يةلا

ف لضطجذ لةد ذقلط ذأث ذة طتاذضقلل ذة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذاعلذأيفمذألشى ذ
وذ ة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذؤلطمفذاعلذالهذف مل  ة ذمااذضيعلاذف،ضؤطل ذؤل ذ ف،ض  لكوذ

ذ ف، ي اذف، ف يذأيلطه ا ذةطذلؤللهذذوة طتاذف،ضقلل ذة ضةي 

اإلنتاج  تحليل التباين لمستوى تبني إدارة الجودة الشاملة وأداء أنشطة(:  52 - 4)الجدول 
 والتوييع

 
P F MS SS Df Source 

00000 4410.1 

361603 ..6.60. 4 Factor 

..0. 63.604 ..0 Error 

 446.600 ..4 Total 

 .MINITAB.16ف،ؤطيثذؤلطمفذاعلذلضط جذالل ذف،ي ف  ذ فاضةطيفذاعلذؤ لطةجذذ ايفي: المصدر

ة ذمااذف، ي اذأااهوذل يذأ ذة طتاذة ض ءذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذة ضةي ذلفاذ
ذف لضطجذ ف،ض  ل ذألشى  ذةكذة ض ءذأيفم ذةيل ل  ذثق ذااق  ذؤي    ذأ ذة ض ءذف،يت، ذ%ذ00ك ؤةط

ذ ذذSig = 0.000ف،ةي  ا ذأ  ذدةط ذألشى ذذ06060.6و ذؤأيفم ذف،ةضيعق  ذف،ة ؤيطا ذة ة ع ة 
ذف،ثاثذ،ة طتاذ ذف،ي فةا ذض   اط ذ ف،ض  لك ذفهذيل ذة ض ءذذف لضطج ذف،شطةع و ذف،  ي  ذ يف   ضؤله
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ذض0060.0ؤعغاذة ة عذة ؤيطاذف مىطمذ ذليلهذأ ذقي   ذ ا ذةط ضؤلهذة ض ءذذ  ل ذة طتاذو
ذ%.60.00ضقي ذؤيذف لضطجذ ف،ض  لكذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذ يفمذألشى ذذ
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 الرابع الفصل دراسة ميدانية لتفعيل استخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

 :خالصة الفصل

فاضةطيفذاعلذذف يفمف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذ، فكذة ض لطاذذ يف   طاهذةذ ىط فهذ
ذ ذف يف ل ف،لي  ذف،ؤش يو ذ ف،يلس  ذاعلو ذض علىذف،ت م ذة ذذيط ،لط ف،ةضغل فاذف،ضهذة ذذأا  ةع 

شألهطذأ ذضيه ذة ض ءذ يل ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل ذفهذضيقلقهطذ ضضةثاذالهذف،ةضغل فاذفهذ
ذ.ف يف  ف،دةل ذفهذذف  ط،لاوذف ةيفيذ يف  وذف،  ي ذف،شطةع ذ يف  

ذ ذذأيه ا،قي ذأ  ذف،ةليفلل  ذف،  فذف ىط فاف،ي ف   ذف،سلطال  ذؤط،ةت  طا ذتذف،يطةع    ل 
ف،دةل ذؤةطذلتة ذف ضميفةهطذفهذةمضعوذف،ةلطساذذؤط  ط،لالضةضي  ذؤط،ة ض ءذذف،ةي فهذف،ا  ذ

ذلشغع لهطذف يف ل  ذف،ضه ذو ذل،ك ذفه ذاعلذذأ  ف، ؤا ذليضةي ذف،  ف  ل  ذف،سلطال  ذف،ةت  طا فغعا
،ةةط   ذف،يةعل ذذتذضضةضكذؤط،ة ض ءذف،ي ف هذف،د لاذؤض فف ذف،ةتاااذف،يعةل ذف،ا ة ذ يف ل ذ ىط فا
ذف يف ل  ذو ذف،لضل   ذذف مل  اله ذذ ،لض ضلي ذف ضميف  ذأ  ذة طياط ذضيعلعل  ذفهذذف  ط،لامع ل  ف،دةل 

 اهذف،لضل  ذوذف،دةل ذف  ط،لا ااق ذةؤطش  ذةكذة ض ءذةي ف ذذف ةيفي  فلاذةمضع  ذة ذألشى ذ
ف،دةل ذفهذةةط  ضهطذذف  ط،لاذ يعاذة ذفاضةطيذف ةيفيذألشى ؤيمذذأ ذ ،لذف شط  ف،ضهذتذضةلكذ

ف،دةل ذف،ضهذضيضةيذاعلهطذذف  ط،لا يعاذة ذذ ،لهطف،ةشط ذذف لشى الهذذأ دةطذوذ،ل عذة ذف،يضةل 
ذ.ضدض اذؤة  اذف،مؤ  ذف،ةهلل 

ذ ذف،يةعل  ذفاضةطي ذي  ذف،ة ض ءذف،ةىع اذفهذي    اعلذذف ةيفيذ لشى ذف يف ل  دلضل  
ذ ،لذأياؤ ةع ذة ذف،ةي قطاذف،ضهذذف مل  ف ضؤىاذالهذوذ  ضهطف،دةل ذفهذةةطذف  ط،لاف ضميف ذ

ذالهذف،ةي قطاذؤلطمفذاعلذف ضىاعذالل ذف،ي ف  ذل يذذأا فة ذوذل،ك

 لقصذف،ةي ف ذؤط  ط،لاذف،دةل  
 لقصذف،ةمسسطاذف،ةط،ل ذف،ة  ه ذ،عؤيثذ ف،ضى ل  
 سي ؤ ذذضل للذف،يع اذف،ةض ساذ ،لهط 
 ،عضيؤل ذف،دةهسي ؤ ذ متطعذةضغل فاذف،ق ف ذ 
 ضؤلهذة د ل ذف يف  ذذ تل ذيف   ذف، عى  
 غلطاذف،ؤ فةجذف،ضي لؤل ذت ضميف ذف  ط،لاذف،دةل  
 سي ؤ ذف،ضيد ذفهذف،ؤ ة لطاذف،ةيضةي ذفهذف  ط،لاذف،دةل  
 تيوذقل فاذفتضسطاذؤل ذأق ط ذف،ةت   ذ ةسط،يهط 
 لقصذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذف،ةت  طاذف،ةلطف   
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 يييذف،قل يذف،ةضيعق ذؤأيفمذف،ةت   ذ اي ذف،قي  ذاعلذيس اطض 
 اي ذض ف ذف،ؤلطلطاذف،ا ة ذ،ضىؤل ذف  ط،لاذف،دةل  

أث ذالهذف،ةي قطاذاعلذف ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذألشى ذف ةيفيوذفقيذدط ذ علطذة ذمااذ ا ذ
 ضميف ذف  ط،لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف،ياق ذف، عؤل ذف،ةيل ل ذ،غلطاذف،ؤ فةجذف،ضي لؤل ذف،ةمضس ذةكذف

 يف ضهذف،لقاذ ف،ضم ل ذفقيذف ضؤىضطذاد لطذؤسي ؤ ذفهذف،ةؤليطاوذ يف  ذف،ةشض لطاذ فتيضلط طاوذأةطذ
اي ذض ف ذف،ؤلطاذف،ا ة ذ،ضىؤل ذف  ط،لاذف،دةل وذ فلةطذلمصذسي ؤ ذ متطعذف،ةضغل فاذ،عضيؤل ذ

ذؤط،ةت   ذف  ط،لاذف،دةل  ذف ضميف  ذ اي  ذةكذف،دةهو ذف،يد ل  ذف،ياق  ذ ةيضهةط ذفقي طاذف،ةلطف  و
ذ ذف  ط،لا ذف يف  ذف ضميف  ذة ض ء ذاعل ذف ضميفةهط ذل ضؤى ذ،  ذيل  ذفه ذف لضطجو ذ يف   ذفه ف،دةل 

ذف،سلطال ذ ذف،ةت  طا ذ يف   ذاعل ذف،قط ة   ذل ،له ذف،لي ذف،ؤط،غ ذ،ااضةط  ذلي ء ذةط ذ الف ف،ةط،ل و
لاذف،دةل ذفهذ يف  ذف ةيفيوذفإ ذف،ةت  طاذف،سلطال ذف،  ف  ل وذ دماس ذ،ضقلل ذف ضميف ذف  ط،

ف،  ف  ل ذضةلاذؤي   ذةض  ى ذ،ل،كوذ تذفلةطذلضيع ذؤط، قطؤ ذاعلذف،  ي ذف،ضهذضق  ذؤط  ط ذاعلذ
ذ.ف ضميف ذأ ط،لاذف،ضيعلاذف يسط ه

ذ،ضقلل ذذ ذة طتا ذؤضييلي ذقةلط ذف،دةل و ذف  ط،لا ذف ضميف  ذيلطا ذف، تيل  ذاله ذت م  اعل
ذ:وذ ضضعمصذالهذف،ة طتاذفهف ةيفيلطاذأيفمذألشى ذة ض ذ

ذضقلل ذف، لط  ذف،يطة ذ يف  ذألشى ذف ةيفيذ-
ذف،قط ة ذؤل ذألشى ذف ةيفيضقلل ذة ض لطاذف،ضل ل ذ فتضسطاذذ-
ذضقلل ذة ض لطاذف،  ي ذ،عة فيذ ف،ةلض طاذ-
ذضيعلاذ تيل ذف،ةم  لطاذ-
ذضقلل ذف،ياق ذةكذف،يةامذ-

وذيط ،لطذضقلل ذة ض لطاذضؤلهذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذؤط،ةت  طاذف،سلطال ذ فهذ ىط ذتي ذ
ذف،  ي ذ ذ يف   ذفع    ذضؤله ذفه ذةض يي  ذدةت  طا ذأغعؤهط ذفه ذف مل   ذاله ذيه ا ذأل  ف،  ف  ل و
ف،شطةع وذ اهذف،   ذف،ضهذضقكذؤل ذف،ةت  طاذغل ذف،ةعض ة ذ ف م ءذف،ة ضمية ذ،ألي فاذ ف،ةل ل ذ

ذ ذ ةط ذفهذف،يس اذ،عضي للطاو ذف،  ف  ل  ذ يهذأغعاذف،ةت  طاذف،سلطال  ذلفضهط ذف، تيل  ل   
ذتقضيط ذ ذف،ي ،ه ذف،ةيلى ذةلض طضهط ذاؤ   ذض ل  ذ  لع  ذة  ي ذ،عة فس طا ذؤط،ةىطؤق  ذف شهطي اعل

ذ.أ  فقهوذفهذيل ذأ ذأساذف،غ مذةلهطذأيف ذأ ،ل ذ،ضيقل ذفع   ذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع 

ذف ضمذ ذأ  ذأيه اذف،ي ف  و ذدةط ذف  ط،لاذف،دةل  ذؤة ض لطاذيف  ذةؤطش   ذةيل ل  ذااق  ل 
ذ ،لذ ذف، ع    ذضؤله ذفه ذف،يعلط ذف،ة ض لطا ذف،ةت  طاذلفا ذيلثذضةلا ذف،شطةع و ذف،  ي  ذ يف   ضؤله
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فتاضةطيذؤي   ذأدؤ ذاعلذف  ع اذف،دةهذفهذف يف  وذ،لفذدط ذ، فةطذاعلذف،ةت  طاذف، طال ذفهذ
 ف   ذؤل ذف،ضىعكذلي ذضىؤل ذ يف  ذف،  ي ذف،شطةع ذ فتاضةطيذاعلذضي ل ذف يفمذؤةمضعوذ  فلؤهذف،ة

ذ.ف  ط،لاذف،دةل 
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ممااال ش  ااه  أااال ؤس اتماللااالي اتلاااالرأة ات ظا بأااة  ااا  اام اأ ااة اجرمااالم اتم اللااب    ا ااا  
ات الهد تا ث مل  أالي اجداء ا مأع ؤا اع اجا اطة  ات ميأاالي ات الد   تل ا ا  ل دراضغ ط رد  

مااس  ااعم   اادد اتااا ف  ات يلاا الي  يأااة اتقال مااة  ااا لاايه   للااوالل   اااد  هاالج اتملااالرا ات ااالد  
ماوال  ب أع  مل  أالي اجداء إتى حد دج اتمثيى رس طبأق اشلا غعم ة اتحدأثة اتمطاقة ؤمع اإلدابأ

 .اجمثم تم  يف اتم ابد اتم الحة
 ا ااأ ع إداب  ات اا د  ات ااالمية   يلاا ة إدابأااة حدأثااة تال مااة ريااى ات حلااأس اتملاا مبل  م  مااد   

اتلاالرأة اتبا اد  إتاى اتاحاث  اا  ريى ؤد اي  اماللج رد   ا ات ااال د  ي االت دأد مس اتماللالي
لااام  طاأقوااالل  اج اال االجلااااله اتمادأااة إتااى  حقأقوااالل   قايوااال تم  يااف   ااااه ات غأأااب اتملااالحاة 

ل ل اء  يه ات ا    يق االإلطالب ات ا أماال ؤ  رياى ملا  ل اتطابق  اتممالبلااليل ؤ   ياه ات اا تلته
 .   يق ا أهأم ات الب اتا بي

الماااااة  ااااا  أااااالب  يلاااا ة إداب  ات ااااا د  ات ااااالمية  ااااا إداب  اتماللاااااالي  مااااس ؤهااااف اتقااااباباي اتو  
اتلاالرأة ا د  حدأد مدا م  طاأقوالل  اللة  ا  ياه اتماللاالي حدأثاة  ااأواالل   اا هالا اإلطاالبل 
   اااب ليلااية اإلمااداد اتم ااالم ات لااه  ااا ضاامالس  حلااأس اجداء ات يااا تيماللااة ا اا م ملاا مبل 

ات ااالميةل  ااا  م ااد مااس ات عتااة اااأس اتماللااة  ماا بد م بدهااال   امااال أ  ا ااق مااع مق مااالي إداب  ات اا د 
 ل ش إتى ات مأم اج أبل  مال  قا ف رياى ؤلاالج م م راة ماس ات  اال ف اتوالماة  اا إطاالب اتمحاأط 
اتاادا يا  ات ااالب ا تيماللااةل حأااث  لاا ى إتااى    أااد ملاا  أالي اجداء جا ااطة ات ااباءل ات  ااظأس 

 .ا د اتاأع  اإلمداد ات  لا اإلا الج  ات  ظأعل  دمة مال اتماال تةل 
 مااال أعحاا  رياااى إداب  اإلمااداد ا لااالع اطالتواااال ت  اامم ؤدق   ااااه ؤداء اتماللاااة مااس  واااةل  

  ااا ع اجا ااطة  اتملااا  أالي اإلدابأااة ات الريااة  أواااالل   ااا  اام هااالج ات ضاا أة   اا س إداب  اتماللاااة 
 د   ا مس  عم  حقأق ات  ط اإلدابي اتلي أل  أه ت حقأق   د  اجداء ات ياما حبي اتا ميظمة 

 .ؤداء م  يف ؤا طة اإلمداد
  اااا  ااام هااالج ات ضااا أةل ا اااد ؤس اتمااااوأ ات ماااا  اااا اإلداب  ؤتااابه  أاااالب إلداب  اتماللاااة  

اتلاالرأة  ا ؤا طة اإلمدادل حأث    دد اتاماللج  اجلالتأه ات مأة  ا اإلداب      اا ع اماال أضامس 
 حااب ا اا م  اأااب ماااس   لاا اء ا اا م ؤا ااطة ما ااابد إم الاأااة  طاأقوااال  ااا م  يااف ؤا اااطة اإلمااداد

اشلاا قعتأة  ااا ا  ااالل اتقاابابل ؤ   ااا  اا م ليلااية ؤا ااطة لاي تااباباي م لااية لاي ملاا  أالي ريأااال 
     مس اشب االط  م  ل  األي ه مااا ريى اتمب ظأة

 نتائج اختبار الفرضيات: أوال
اب  ات اااا د  ات ااااالمية االتماللااااالي    اااااب إداب  اإلمااااداد  مااااد م ت طاأااااق إد :الفرضيييييو ا وليييي  -1

اتلاالرأةل ثاي لح وال جس  م تأة ليلية اإلمداد ؤدق   اللأم ؤا طة اتماللة اتلاالرأة   يوال 



 

 
872 

 الخاتمة 

امثالاااة اتم ااالم اتمااللااه تي اادبج  ااا ملاا  أالي  ااااا إداب  ات اا د  ات ااالميةل  مااال ؤس  طااالاق  اااا  يااا 
ية أ  ااام ماااس اتم غأاااب اج أاااب امثالااااة جهاااداف إداب  ليلاااية اإلماااداد ماااع ؤهاااداف إداب  ات ااا د  ات اااالم

 .اإلطالب ات يل ا ات  بيل  اتم غأب اج م لأمثم اإلطالب ات طاأقا
  ااامم اجلاااالتأه ات مأاااة  اااا الااا  داموال  ال اااة ؤا اااطة اإلماااداد االتماللاااالي : الفرضييييو اليانييييو -2

ا اطة ألمح ماس  طاأقواال  اا م  ياف ؤ  ا روال  جس   دد اجلالتأه ات مأةاتلاالرأةل ثاي لح وال 
اإلمااداد ا اا م ما اابد  اللاا  داف اماااللج ات ااااا  ااا إداب  اتماأ اااليل اتابم ااة ات طأااة  ااا إداب  اإلا ااالج 

 .ابم ة اجهداف ه اتاقمل ؤ  أم س إداب  ؤا طة ليلية اإلمداد م  م ة األي ه  ما  حأد  ألي  
داف اجلاااالتأه هاااااله رعتاااة م ا أاااة م  ااااة ااااأس ؤداء ؤا اااطة اإلمااادادل الااا   :الفرضييييو اليالييييو -3

املا  ل  لاح والثاي  ات مأةل  مل  أالي  ااا إداب  ات  د  ات المية االتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأة
أادي ات دبج  ا مل  أالي  ااا إداب  ات  د  ات المية   يل ة إدابأة إتاى  حلاأس ل حأث %5م ا أة 

 حيأيااال تي عتاة ااأس ؤداء ل  مس  اعم مل  أالي ؤداء ؤا طة اإلمداد االتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأة
 : ؤا طة اإلمداد  مل  أالي  ااا إداب  ات  د  ات المية  ت اال ريى مال أيا

اااأس ؤداء ؤا ااطة ات ااباء  اتاقاامل  م  يااف % 5  اا د رعتااة اب اااالط  طبدأااة ت أااة االاااة م ا أااة   ۩
حأاث ايغاي  ل(sig =0.000اتقأماة اتمحلا اة تملا  ل اتدشتاة )م الشي  ااا إداب  ات  د  ات االمية 

 هاااالج ات عتااااة ؤتلااااالهال اااااأس م ااااالم اشلاااا ثمالب  ااااا ات الااااب اتا اااابي  ؤداء ؤا ااااطة ات ااااباء  اتاقاااام
ل ؤماااال ات عتاااة اتاااداأال   الااااي ااااأس ؤداء ؤا اااطة ات اااباء  اتاقااام  م اااالم ا اااب ثقال اااة ات ااا د  %(7..3)

 اتاقام ل  ريى هالا اجلاالج أم اس اتقا م ؤس ؤداء ؤا اطة ات اباء %7..5 اتبتالاة ريأوال حأث ايغي 
 .  أثب طبدأال امل  ل  ااا إداب  ات  د  ات المية االتماللالي

اااأس ؤداء ؤا ااطة ات  ااظأسل  م ااالم ا ااف % 5  اا د رعتااة اب اااالط  طبدأااة ت أااة االاااة م ا أااة   ۩
 sigاتقأمااة اتمحلاا اة تملاا  ل اتدشتااة % )7..3اإلداب   ممالبلااال وال حأااث اياال م الماام اشب اااالط 

اتا ابيل حأااث ايغاي تا   رعت ااا اة تم االم اشلا ثمالب  ااا ات الاب ل   الته اجماب االتالاا(0.028=
ل ؤماال م االم ا اب ثقال اة sig = 0.015ل املا  ل دشتاة محلا اة  %73.7ااأداء ؤا اطة ات  اظأس 

ل حأث ايغاي تا   ات عتاة توالا اتم االم %5ات  د   اتبتالاة ريأوال  يف ا د تا رعتة م ا أة امل  ل 
 sig = 0.254ل امل  ل دشتة محل اة 55.5%

ااأس ؤداء ؤا اطة اإلا االج  ات  ظأاعل  م االم % 5   د رعتة اب االط  طبدأاة ت أاة االااة م ا أاة   ۩
 sigاتقأمة اتمحل اة تملا  ل اتدشتاة % )...4ا ف اإلداب   ممالبلال وال حأث ايل م المم اشب االط 

ي تا   رعت ااا اتا ابيل حأاث ايغال   الته اجماب االتالااة تم االم اشلا ثمالب  اا ات الاب (0.000=
ل ؤماال م االم ا اب sig = 0.000ل املا  ل دشتاة محلا اة %...3 اإلا االج  ات  ظأاعااأداء ؤا اطة 
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املاا  ل دشتااة % 3..5 قااد ايغااي تاا   رعت ااا اااأداء ؤا ااطة اإلا ااالج  ات  ظأااع ثقال ااة ات اا د   اتبتالاااة 
 %.5رعتة طبدأة م ا أة ت أة امل  ل  ل  ها.....محل اة 

 :داف اجلالتأه ات مأة اأا طة اإلمداد  قد ت لاال مال أياؤمال رس رعتة ال   
أ  مد ات الب اتا بي االتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأاة رياى اجلاالتأه ات مأاة ا ا م مقاا م  اا   ۩

إداب  اتماأ االيل اإلداب  اتمالتأااةل إداب  اإلا ااالجل اتبتالاااة ريااى ات ا د ل  ااا حااأس ش أ  مااد ريأوااال ا اا م 
 .اليل اتاقم  ات  ظأسمقا م  ا إداب  اتم  بأ

اتالي ال  داف اجلالتأه ات مأة  ا إداب  اإلمداد تاا رعتاة طبدأاة م ا أاة ماع اتملا  ل ات  يأماا   ۩
اد بج تا رعتة م ا أة طبدأة ت أة مع مل  أالي ال  داف اجلالتأه ات مأة تا م  يف   اااه إداب  

إلاااقالط  لج اج أااب   اااة ماادأب  هاال  هاا  مااال أ لاااب امحال تاااإلمااداد االتماللااالي اتلاااالرأة ات ظا بأااة
اإلطاالباي تإل االب   ا س  .اجطب اتا بأة ات ا   يم هال  ا ملالبهف اتدبالا  ا  اتع اتممالبلة ات ميأاة

ات المياااة االتماللاااالي اتلااااالرأة ات ظا بأاااة   م اااع املااا  ل م ب اااا ضااا أف راااس اجلاااالتأه ات مأاااةل 
فل  هااااا اتا أ اااة ات ااااا   اااظل إتااااى  اللاااة إلا   ياااق اجمااااب االتابم اااة اتدأاالمأ أااااة  ابم اااة اجهااادا

 .اتمل  ل ات  يأما تإلطالب اتا بي ات المم االتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأة
هااااااله رعتااااة م ا أااااة اااااأس طاأ ااااة ؤا ااااطة اإلمااااداد   دب ااااة ار مالدهااااال ريااااى اجلااااالتأه ات مأااااة   ۩

 داف االتماللاااالي اتلااااالرأة ات ظا بأاااةل جس اتمعحااا  ماااس  اااعم ات أااااة اتمدب لاااة ؤس دب اااالي الااا 
اجلالتأه ات مأة  ا إداب  اإلمداد   ال  ي مس ا الط إتى آ بل  ا ال جهمأ وال  ملا  ل ضاب ب وال  اا 

  م ا الط مس ؤا طة اإلمداد
  د م  تالي  حد مس ال  داف اجلالتأه ات مأة  ا إداب  اإلمداد االتماللالي اتلاالرأة    ۩

  :لي ؤهموال  أمال أيات  ل ات ظا بأة
 أه ات مأةاقص اتم ب ة االجلالت -
 ل  اة   ا أل اتحي م اتم  لم إتأوال -
 ردف    ب اتاأالاالي اتعظمة ت طاأق اجلالتأه ات مأة -
 ل  اة ات ح ف  ا اتابم أالي اتم  مد   ا اجلالتأه ات مأة -
  ااا مب ظأة اإلداب    ضأق دا ب  اتليطة -
 غأاله اتابامأ ات دبأاأة شل  داف اجلالتأه ات مأة -
 اش لالم اأس ؤتلالف اتماللة  ملالتحوالض ف تا اي  -
   دد اتقأ د اتم  يقة اأداء اتماللة  ردف اتقدب  ريى حلبهال -
 اقص ال  داف اجلالتأه ات مأة  ا اتماللالي اتماال لة -
 اقص اتم للالي اتمالتأة اتم  وة تياحث  ات ط أب -
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 ل  اة إ ضالع م غأباي اتقباب تي  اأب ات ما-

هااله ؤثب م ا ي اأ الاا اأس ال  داف اجلاالتأه ات مأاة  اا إداب  اإلماداد  :الفرضيو الرابعو -4
املا  ل  لاح وال  ثااي ،  مل  أالي  ااا إداب  ات  د  ات المية االتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأاة

  :حأث ل%5م ا أة 
ؤس م الشي مل  ل  ااا إداب  ات  د  ات المية م  م ة لاي ؤثب م ا ي مع ؤداء ؤا طة ات باء   ۩
 ..47..5ل  مال ؤس  Sig = 0.000ل امال ؤس مل  ل اتدشتة اتمحل ه %5.اتاقم ادب ة ثقة   

مس م م ع اتمبا الي اتم  يقة اأداء ؤا طة ات باء  اتاقم   لب االت  امم اتثعث تم الشي  ااا إداب  
ل  ه  مال أ اا ؤس اتقدب  ...77.ات  د  ات الميةل  ا حأس ايغي م م ع مبا الي اج طالء 

 %.....4أبأة تم الشي  ااا إداب  ات  د  ات المية جداء ؤا طة ات باء  اتاقم  قدب اا ات  ل
ؤس م الشي مل  ل  ااا إداب  ات  د  ات المية م  م ة لاي ؤثب م ا ي مع مل  ل ؤداء ؤا طة   ۩

 7..355ل  مال ؤس  Sig = 0.000امال ؤس مل  ل اتدشتة اتمحل ه % 5.ات  ظأس ادب ة ثقة 

تمبا الي اتم  يقة اأداء ؤا طة اتاقم   لب االت  امم اتثعث تم الشي  ااا إداب  ات  د  مس م م ع ا
ل  ه  مال أ اا ؤس تدب    لأب م الشي ..7353ات الميةل  ا حأس ايغي م م ع مبا الي اج طالء 

 %.5..45 ااا إداب  ات  د  ات المية جداء ؤا طة  ات  ظأس  قدب اا 
  ات  د  ات المية م  م ة لاي ؤثب م ا ي مع مل  ل ؤداء ؤا طة ؤس م الشي مل  ل  ااا إداب   ۩

ل  مال ؤس  Sig = 0.000امال ؤس مل  ل اتدشتة اتمحل ه % 5.اإلا الج  ات  ظأع ادب ة ثقة 
مس م م ع اتمبا الي اتم  يقة اأداء ؤا طة اإلا الج  ات  ظأع   لبهال ات  امم اتثعث  5.3..33

ل 5.7..5  ات الميةل  ا حأس ايغي م م ع مبا الي اج طالء تم الشي  مل  ل  ااا إداب  ات  د
 ه  مال أ اا ؤس تدب    لأب م الشي  مل  ل  ااا إداب  ات  د  ات المية جداء ؤا طة  اإلا الج 

 %.3.53. ات  ظأع  قدب اا 

 اتم ا أة ات يأة تام لج ااحداب ال  داف اجلالتأه ات مأة ريى ا ف اإلداب   ممالبلال والل حأث ايل  ۩
ل  حأث ايل م م ع 5... ها ؤتم مس اتقأمة اتمحدد  توال  اتمقدب  ه  .....مل  ل اتدشتة 

 3.53..ل ام دم .....55مس م م ع اتمبا الي ات يأة اتمقدب  ه  ...33.اتمبا الي اتم لب  
مس ات غأباي ات ا  طبؤ ريى ا ف اإلداب   ممالبلال وال   لبهال ات غأب  ا % 53..3 ه  أدم ؤس 

 .اجلالتأه ات مأةال  داف 
اتم ا أة ات يأة تام لج ااحداب ال  داف اجلالتأه ات مأة ريى اشل ثمالب  ا ات الب اتا بيل   ۩ 

ل  مال ايل 5... ها ؤتم مس اتقأمة اتمحدد  توال  اتمقدب  ه  .....حأث ايل مل  ل اتدشتة 
ل ام دم 53.7.753مس م م ع اتمبا الي ات يأة اتمقدب  ه  .74...3م م ع اتمبا الي اتم لب  
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مس ات غأباي ات ا  طبؤ م الشي اشل ثمالب  ا ات الب اتا بي  % .37.3 ه  أدم ؤس  373..
 .  لبهال ات غأب  ا ال  داف اجلالتأه ات مأة

اتم ا أة ات يأة تام لج ااحداب ال  داف اجلالتأه ات مأة ريى ا ب ثقال ة ات  د   اتبتالاة ريأوالل   ۩
ل  مال ايل 5... ها ؤتم مس اتقأمة اتمحدد  توال  اتمقدب  ه  .....حأث ايل مل  ل اتدشتة 
ل ام دم .537.55مس م م ع اتمبا الي ات يأة اتمقدب  ه 4.7..3م م ع اتمبا الي اتم لب  

مس ات غأباي ات ا  طبؤ ات غأب  ا ا ب ثقال ة ات  د   اتبتالاة % .3..5 ه  أدم ؤس  5.3..
 .التأه ات مأةريأوال أ لبهال ات غأب  ا ال  داف اجل

 النتائج: يانيا
 :االتم اظا  مع ا  االب  بضأالي اتدبالةل  ت اال مس  عتوال ريى اتا ال أ ات التأة 
    دد مدا م إداب  ات  د  ات المية حله م تع ات وة اتمدب ة تي  د  ۞
 ب اط إداب  ات  د  ات المية مس حأث اجهداف اب االطال  ثأقال ام الهأف إدابأة  مثيي  ا ا الف  ۞
 ل اتمقالباة اتمب  أة  اتحأ د اتلدالاISO900م ال الي ات
ليلية اإلمدادل  مال أيمج إداب  ات  د  ات المية  مق مالي إداب   هااله   ا ق طبدي اأس ماالدئ ۞

  حقق  م تأ ومال تم  يف ات  التأالي اتقال مة االتماللة ل اء  ا محأطوال اتدا يا ؤ  ات الب ا
داب  ليلية اإلمداد ريى ب أظ  ؤلاللأة   مثم  ا  حقأق  ااى  يل ة إداب  ات  د  ات المية  ا   ۞

 مل  أالي ريأال  ا دب ة إبضالء ات معء
   دد اجلالتأه ات مأة    ا ع ا  م أ  م إم الاأة ار مالدهال  ا إداب  م  يف ؤا طة اإلمداد  ۞

 االتماللالي اتلاالرأة
اف إداب  ليلة اإلمداد أادي ال  داف اجلالتأه ات مأة إتى اتملالهمة ات  التة  ا  حقأق ؤهد ۞

 االتماللالي اتلاالرأةل  االت التا  حقأق ؤهداف  يل ة إداب  ات  د  ات المية
ش  ظام م  ف اتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأة  ا مل  أالي م أ ب  مس مل  أالي  ااا إداب   ۞

 ات  د  ات المية
االت ال اليل إش   والداإل ااى مل  أالي  ااا إداب  ات  د  ات المية ريى ؤلالج ماد ا أ مثم  ا  ۞

ؤس اجثب اتمب ى مس هلا اج أب  م د س اتمل  ل اتمقا م مس حأث ات أثأب  ا  اتع ممالبلالي 
 اتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأة

   مد اتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأة ا  م ميح    ا   أأاوال تإلداب  اإل با أة ريى مق ف  ۞
 اتمل  ل ات  يأما

ما تإلطالباي ات المية االتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأة د با   هبأال  ا اتمل  ل ات  يأ أي ه ۞ 
  ات طيع إتى ال  داف اجلالتأه ات مأة  ا إداب  اإلمداد
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تف ا د ؤي ؤثب تي عتة اتم ا أة اأس مل  ل  اب  اإلطالباي ات المية االتماللالي اتلاالرأة  ۞
طالق إ با والل  ه  مال أدم ريى اتامطأة ات ظا بأة  دب ة م ب  وال  ال  داموال تأللالتأه ات مأة  ا ا

  ا اجداء  اتحب أة اتض أ ة مقالام ات غأباي اتحاللية  ا محأط اجرمالم
اه مالف ات الب اتا بي االتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأة اأا طة اتبتالاة ريى ات  د     ااه  ۞

ؤس اج تى  م س مس  ؤهمأ ومال  ا  حقأق ؤهداف اتماللة امالاإلداب  اتمالتأة ا  م مي ي االاع مس 
  له ات معءل  اتثالاأة  حقق اجهداف اتباحأة

 التوصيات: ياليا
مس  عم هلج اتدبالةل ا بد ات  لأالي ات التأة امال اباج ألالهف  ا  حقأق ؤهدا وال  ا  اتع 

 اتماللالي اتلاالرأة ات ظا بأة
 االرأة ات ظا بأةل ات  بأج اتاالطاا ت  هب  ااا  يل ة إداب  ات  د  ات المية االتماللالي اتل

 .ISO 9000 ردف حلبج  ا اإل والد االتم ال الي 
  لحأح ملالب ات طيع  ا مل  أالي  ااا  يل ة إداب  ات  د  ات الميةل امال ؤس ات  د  ات المية 

 ش  قف راد اتحد د اتباحأة  اتبتالاة ريى ات  د 
 لوال  ا اإلداب   ات طيع إتى  حبي اتماوأ ات يما تإلداب  االشر مالد ريى اجلالتأه ات مأة  

 .االشه مالف اتمطي ه  ا  مأع   ااه ؤا طة اإلمداد
  لأع اطالق ال  داف اجلالتأه ات مأة تأ مم م  يف ؤا طة اإلمداد االتماللالي اتلاالرأة  

 .ات ظا بأة
  ظأالد  اشه مالف ؤ ثب  ا ات حقق مس ات ب ط ات  أ أة راد اتقأالف االا داه    أأس ات الب

تلاالرأة ات ظا بأةل  لته تي طيع تمل  ل ؤداء ؤ ضم ألالهف ا  التأة  ا اتا بي االتماللالي ا
 .مل  ل اجداء ات يا تيماللة

  اشل ثمالب  ا ات الب اتا بي مس  عم ار مالد م للالي مالتأة د بأة تيابامأ ات دبأاأة
 .  ات طط ات ام أة

 لاالرأة ات ظا بأةل  به حبأة اتماالدب      أع اتمادرأس مس اإلطالباي ات المية االتماللالي ات
 . اشل  الد  مس  با ف ات اب  تدأوف

  اشه مالف ا حلأس اتمل  أالي  اتماهعي ات يمأة تإلطالباي اتما داة  ا اإلداباي ات يأالل امال
 أ مال ى مع م طياالي اتماالله

  باط اتم البف اتا بأة ا اتع اتممالبلة ات ميأة مس  عم رعتة اتوأ الي ات  يأمأة امحأطوال
 .الي اشت لالدأةمس اتمالل
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 آفاق الدراسو: رابعا
 طبح دبال اال  م  يف   اااوال آ التال  دأد  تياحث  ا ا ج اتلأالقل ؤ   ا  ظء ماا ا بد مال اباج 

 :مومال  أمال أيا
  أهأم اتم بد اتا بي ت حقأق  يل ة إداب  ات  د  ات المية مس ما  ب إداب  اإلمداد االتماللالي 

 اتلاالرأة ات ظا بأة
 اتحدأثة تإلا الج  ا إطالب  ااا  يل ة إداب  ات  د  ات المية االتماللالي اتلاالرأة   قأأف اتا ف

 ات ظا بأة
 اتا ف اتحدأثة   ا اإلداب   ا  م  ااا  يل ة إداب  ات  د  ات المية اتماوأ ات ما مق مالي 

 إلداب  اإلا الج
  ات  د   تأالج ار مالدأة ليلية اإلمداد مس ما  ب مد م اتقأمة  ا  م  ااا  يل ة إداب

  اتماوأ ات ما  ا اإلداب  ات المية
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 يزروهيم زي شره  ثفا لألساليب الك ية  ال الت بيا  باساتفثام  ايكروساوةت اكساا   جا عبود  جاخ. 85

 .9002ويزتو  عخ يألهد خ 
  يزهضرا زي شرهخ سروه ا االصاثار ال الاث  ISO – 0999ال واصافات الثولياة   ديء صازح يزشرام  خ. 86

9005. 
وثارا الموثا  ثفا للت يز والرياثا  فااهيم وأساس    يه عبد يزمج د يزبهيوي وزحس  عبد يهلل باش وةخ. 87

 .9055يزوهيم زي شه ويزتو  عخيألهد خ  وت بيقات 
 .9002ع ابةخ  ديه يزعيوا زي شه ويزتو  عخ  اإليصا  الت بيقل ص ب هجاخ . 88
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 .5229يزديه يزجامع ةخ مصهخ  وثارا اإل ثاث   هال فه د مص   . 80
 ديه يز كررره زي شرررهخ يألهد خ  را ال اااواث  اااثفا ياااثيث لل ااارا  والتفااازينوثا  م رررثا يز غبررري ون،رررهو . 09

9000. 
  نظام وثارا الماوثا ةال ال نظ اات  وسف حج ا يز ائي ومحمد عاصي يزعج يي وز رث عيري يزحكر ا. 01

 .9002ديه يز ا وهيخ عما خ   االنتامية والفث ية
III األطروحات والرسائل الجامعية: 

  

 أطروحات الدكتوراه - أ

ثراسة أ ر وثارا الموثا ال ا لة عل  امثا  اليالل لل ؤسسات االقتصاثية  ل يالة بومد    وسفخ . 1
 .9002خ (غ ه م شوهة)خ أ هوحة دكتوهيم عيوا يزتس  هخ جامعة يزج يئهخ ال ع ا المزاير  لل صبرات

راسة يالة   ل قياس ثور ال قارنة ال رمعية ةل تيقي  امثا  ال نظ ل ثسم ه كامل يز،  بخ . 2
 .9009أ هوحة دكتوهيمخ جامعة يزمست صه ةخ  ن وذج  قترح لل ركة العا ة لألصباغ اليثي ة 

استفثام ن وذج بر مة امهثاف ةل وثارا سلسلة التوريث ثراسة ت بيقية صالح محمد يزش خ د بخ . 3
خ عة ع   شم خ مصهيهة يألعمالخ جامخ هسازة دكتوهيم فيس ة إدعل  ق اع الغزا والنسي  ةل  صر

9002. 
وعاثا هنثسة نظم وثارا الموثا ةل ال ؤسسات الصغيرا وال توس ة ثراسة  يثانية  خقاسمي كمال. 4

خ أ هوحة دكتوهيم عيوا  في يزعيوا ي،قتصاد ةخ جامعة فهحاج بال نا   الصناعية لوالية برج بوعريري 
 .9055خ(غ ه م شوهة)خ عبا  س  فخ يزج يئه

خ أثوات  راقبة التسيير بين النظرية والت بي  ثراسة يالة ق اع صناعة اليليبح اويخ  ع مة  . 5
 .9002/9002خ (غ ه م شوهة)أ هوحة دكتوهيم يزعيوا ي،قتصاد ةخ جامعة بات ةخ يزج يئهخ 

 :رسائل الماجستير - ب

م امساليب ثور وثارا سلسلة اإل ثاث ةل تيقي  ال يزا التناةسية باستفثازعه، مجامد  س مةخ . 1
 .9002خ (غ ه م شوهة)مذكهة ماجست ه في بحوث يزعمي اج وتس  ه يزمؤسساجخ جامعة تيمسا خ  الك ية 
VI- المجالت: 

ةااال تيقيااا  وثارا الماااوثا  0999ثور ت بيااا  ال واصااافة االيااازو إسرررالا  ازرررب محمرررد يزصرررازحخ . 1
 .9052يزعهيمخخ 21خ مجية كي ة بغديد زيعيوا ي،قتصاد ة يزجامعةخ يزعدد ال ا لة

امسلوب ال ناسب لنظام تف ي  االيتيامات  ن ال وارث أكها أحمد يز و لخ وحكمج هش د سي ا خ . 2
خ كي رررة يكديهة وي،قتصررراد 52خ يزعررردد 2خ مجيرررة ت م رررة يزهيفرررد  خ يزمجيرررد الصاااناعية ثراساااة اسااات العية

 .9005بجامعة يزموصلخ يزعهيمخ 
 ريقاااة ساااتة سااايم ا كياااف ت اااور ال اااركات ال ت يااازا  خ (شرررعاع)يزشرررهكة يزعهب رررة زلعرررالا يزعيمررري . 3
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 .9009خ 50يزعدد  أثا ها 
مجيررة   ال قارنااة ال رمعيااة اإلسااتراتيمية ةاال صااناعة االلكترونياااتإ ثرراه عبررد يزهررادي نل ف حررا خ . 4

 .12يكديهة وي،قتصادخ يزعهيمخ يزعدد 
خ  -تكا ااا أم ت ا ااا -  0999االياازووثارا المااوثا ال ااا لة و جمررال ، شرروه و، رره يزررد   جمعررةخ . 5

 .9055خ جامعة بسكهةخ يزج يئهخ92مجية يزعيوا ي، سا  ةخ يزعدد 
نظااام تف ااي  االيتيامااات  اان ال ااواث سررامي ذ رراب محررل يزج ررابيخ ومث رر  فررهي  إبررهيم ا يزرردز ميخ . 6

ي،قتصاد ة ويكديه ةخ  خ مجية جامعة يأل باه زيعيواوانعكاساته ةل تعزيز ال يزا التناةسية ثراسة  يثانية
 .9052خ يزعهيمخ 50خ يزعدد 1يزمجيد 

واقال ت بيا  نظاام تف اي  االيتياماات سم ه كامل سع د يز،  ربخ وأحمرد إبرهيم ا حسر   يزعب رديخ . 7
 .9050خ 21خ مجية يكديهة وي،قتصادخ جامعة بغديدخ يزعدد  ن ال واث وأ ره ةل امثا  أل نظ ل

مجيرة كي رة  رنة نظام اإلنتاج اآلنل ةل تويوتا  ل الانظم اإلنتامياة التقليثياة  قافؤيد هيمي حكمرجخ . 8
 .5222خ 52خ يزعدد 1يكديهة وي،قتصادخ جامعة بغديدخ يزمجيد 

خ مجيررة إديهة يألعمررالخ جمع ررة إديهة أساساايات وثارا سالسااا التوريااثممرردوح عبررد يزع  رر  يزهفرراعيخ . 0
 .9002 خمصهخ 552يألعمال يزعهب ةخ يزعدد 

خ مجيرة عيروا العالقاة باين وثارا الماوثا ال اا لة وتكنولومياا ال علو اات  اصه أم   أحمرد عيريخ . 19
 .9055خ 2خ يزمجيد يألولخ جامعة يزج يئه92ي،قتصاد ويزتس  ه ويزتجاهةخ يزعدد 

إلثارا التكلفاة ثع اا  Benchmarkingاساتفثام أسالوب القيااس ال قاارن مشاا معوض سي اخ . 11
خ جامعرة يزم صروهةخ 92يزمجيرد خ 9يزعدد خ يزمجية يزمصه ة زيدهيساج يزتجاه ة  ثرا التناةسية لل ن  اللق
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 01الملحق  استبيان

            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 تحية طيبة وبعد

 مبستوييها اإلدارة العليا واإلشرافية هذا االستبيان موجه لعينة من مسريي املؤسسات الصناعية اجلزائرية
مساهمة في تفعيل استخدام يدخل يف إطار استكمال أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية بعنوان 

، والتزاما من إدارة الجودة الكلية لإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائريةاألساليب الكمية في 
والشكر املسبق على حسن  ،دون أي هدف آخرطرفنا سنستخدم خمرجاهتا ألغراض البحث العلمي 

 تعاونكم

 البيانات الشخصية: أوال

 أنثى        ذكر   :      الجنس

 سنة         00إلى  05سنوات       من  05إلى  50من      سنوات   50أقل من   :الخبرة المهنية

 سنة فأكثر 00من    سنة       00إلى  05من     سنة        05إلى  00من                  

 جامعي          ماجستير فأكثر        مهني           ثانوي فأقل     :المستوى التعليمي

 إدارة إشرافية           إدارة عليا      :المستوى اإلداري

 إدارة المشتريات       إدارة النقل والتخزين        إدارة اإلنتاج         إدارة التوزيع :نطاق اإلدارة

 بالمؤسسات الصناعية تقييم واقع استخدام األساليب الكمية: ثانيا

 يف اخلانة املوافقة لرأيك(  X)ضع عالمة 

 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة منعدمة ما مدى معرفتك باألساليب الكمية اآلتية
      الربجمة اخلطية 10
      برجمة األهداف 10
      الربجمة الديناميكية 10
      مناذج التنبؤ والتحليل اإلحصائي 10
      مناذج املخزون 10
      خرائط الرقابة 10
      حتليل العائد والتكلفة 10
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 دائما غالبا أحيانا نادرا ال استخدم قيم مدى استخدامكم لألساليب الكمية في المجاالت التالية
      إدارة املبيعات 10
      واالحتياجات املالية إدارة املشرتيات 10
      النقل والتخزينإدارة  10
      إدارة اإلنتاج 10
      وجدولة املشاريع اإلدارة املالية 10
      الرقابة على اجلودة 06

 في رأيك ما هي معوقات تطبيقكم لألساليب الكمية
غير موافق 

 تماما
غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 تماما

      نقص املعرفة باألساليب الكمية 10
      األساليب الكميةعدم احلاجة الستخدام  10
      روتينية العملية اإلدارية 10
      صعوبة  تنفيذ احللول املتوصل إليها 10
      عدم توفر البيانات الالزمة لتطبيق األساليب الكمية 10
      صعوبة التحكم يف الربجميات املعتمدة يف األساليب الكمية 10
      السلطةتبين مركزية اإلدارة  وضيق دائرة  10
      غياب الربامج التدريبية الستخدام األساليب الكمية 10
      ضعف قنوات االتصال بني أقسام املؤسسة ومصاحلها 10
      تعدد القيود املتعلقة بأداء املؤسسة وعدم القدرة على حصرها 01
      نقص استخدام األساليب الكمية يف املؤسسات املنافسة 00
      املخصصات املالية املوجهة للبحث والتطويرنقص  00
      صعوبة إخضاع متغريات القرار للتعبري الكمي 00

 اإلمدادتقييم واقع أداء أنشطة : ثالثا

 دائما غالبا أحيانا نادرا أبداال  الشراء والنقلواقع أداء أنشطة قيم 
      يعمل قسم الشراء باملؤسسة وفق خطة مركزية 10
      عملية الشراء حسب خطة حمددة مسبقا بقسم الشراء تتم 10
      ترتبط إدارة قسم الشراء مبوردين حمددين مسبقا 10
      تستجيب خطة الشراء لتغريات مستوى اجلودة والسعر 10
تتم عمليات الشراء بالتنسيق املطلوب مع إدارة املخزون  10

 باملؤسسة من جهة، واملوردين من جهة أخرى
     

      يتم تسلم املشرتيات يف املواعيد احملددة 06
      توجد صعوبات كبرية مع املوردين ختلفها املشرتيات املعيبة 10



 

 
799 

 

 01الملحق  استبيان

      يعمل قسم املشرتيات على فحص وتفتيش املشرتيات 10
      تتم الرقابة على جودة املشرتيات  وفق خطة للمعاينة 10

 دائما غالبا أحيانا نادرا ال أبدا قيم واقع أداء أنشطة التخزين
      تعمل إدارة املخزون وفق خطة مركزية 10
      دارة املخازن ظروف احلفظ والسالمة للمحزونات‘توفر  10
      هناك حاالت لتكدس املخونات من املواد األولية 10
      هناك حاالت لتكدس املخزون من املنتجات 10
      األولية حاالت للنفاذيعرف خمزون املواد  10
      يعرف خمزون املنتجات حاالت للنفاذ 06
      تسجل حاالت لتلف املخزون 10
      يتوافق اجلرد املادي للمخزون مع جرد السجالت 10

 دائما غالبا أحيانا نادرا ال أبدا قيم واقع أداء أنشطة اإلنتاج  والتوزيع
      انطالقا من التنبؤ بالطلب تعمل إدارة اإلنتاج والتوزيع 10

دارة ‘هناك تنسيق كايف بني إدارة اإلنتاج والتخزين من جهة، و 10
 اإلنتاج والتوزيع من جهة أخرى

     

      تعمل إدارة اإلنتاج وفق خطة متعلقة بالقسم 10
      تستجيب خطة اإلنتاج لتغريات الطلب وسعر املنتجات 10
      والتوزيع بالتسليم يف الوقت احملدد  تلتزم إدارة اإلنتاج 10
      تلتزم إدارة اإلنتاج  بالتصميم احملدد له أن يكون للمنتج 06
      تعتمد إدارة اإلنتاج على نظام للرقابة على جودة املنتجات  10
      تراقب إدارة اإلنتاج منتجاهتا بشكل مستمر 10
      املعيبةتواجه إدارة اإلنتاج كثرة الوحدات  10

جتد إدارة املبيعات مشاكل مع عمالئها تتعلق باملنتجات  01
 املعيبة

     

      يضمن قسم املبيعات خدمات ما بعد البيع 00
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 تقييم مستوى تبني إدارة الجودة الشاملة: رابعا

 جاالت التقييمم
غير موافق 

 تماما
غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 تماما

      العليا العاملني بأهداف املؤسسة اإلدارةتصارح  10
      العليا حبل مشاكل العاملني اإلدارةهتتم  10
      تعمل اإلدارة العليا على نشر املعرفة بني العاملني 10
      ختصص اإلدارة العليا موارد مناسبة للبحث والتطوير 10
      األداءختصص برامج تدريبية للعاملني بشكل كاف لتطوير  10
      تركز إدارة املؤسسة على معدل الربح على املبيعات 10
      تعتمد إدارة املؤسسة على نظام فعال لالتصال بني أقسامها 10
      تعتمد إدارة املؤسسة على نظام فعال لالتصال مع العمالء 10
      تركز إدارة املؤسسة على حل املشاكل احلالية دون املستقبلية 10
      يهتم كافة العاملني باملؤسسة مبستوى جودة املنتجات 01
      يتمتع العمال باالستعداد الالزم لتقبل طرق عمل جديدة 00
      تتبع إدارة املؤسسة سياسة ملنع األخطاء يف األداء 00
      تدفع إدارة املؤسسة عامليها بأسلوب التهديد بالعقاب 00
      بشكل كبري يف العمليات املرتبطة بقسمهيساهم كل مدير  00
      تعتمد إدارة املؤسسة املقارنة املرجعية يف عمليات التحسني  00

 

 



 

 
203 

 20الملحق  معامل متييز فقرات استبيان الدراسة

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

 811. 304. 1024.660 235.773 البرمجة الخطية

 810. 397. 1019.898 236.227 برمجة األهداف

 812. 314. 1029.024 236.500 ب ديناميكية

 808. 633. 1010.089 235.227 صائيت اح

 809. 481. 1014.242 235.364 ن المخزون

 812. 295. 1029.212 235.455 خ الرقابة

 807. 539. 1005.898 235.227 ت العائد

 812. 256. 1026.494 234.727 ادارة المبيعات

 809. 387. 1014.426 234.955 ادارة المشتريات

 808. 582. 1008.442 234.818 النقل والتخزين

 810. 378. 1018.037 234.682 االنتاج

 802. 848. 977.465 234.682 المالية

 808. 529. 1011.474 233.955 الجودة

 818. -277.- 1061.584 234.182 نقص المعرفة

 817. -228.- 1060.184 234.227 نقص الحاجة

 814. 097. 1038.807 235.045 الروتين

 814. 094. 1042.545 234.545 التنفيذ

 812. 301. 1031.117 234.455 البيانات

 812. 343. 1032.063 234.409 البرمجيات

 817. -159.- 1056.989 234.318 المركزية

 815. -012.- 1047.994 234.227 التدريب

 817. -127.- 1055.541 234.273 االتصال

 819. -298.- 1066.641 234.545 القيود

 816. -054.- 1050.355 234.545 افسةالمن
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 20الملحق  معامل متييز فقرات استبيان الدراسة

 815. -009.- 1047.872 234.409 البحث والتطوير

 815. -055.- 1050.208 234.273 التكميم

X11 234.182 1015.013 .458 .809 

X12 233.864 1022.600 .411 .810 

X13 234.227 988.279 .687 .804 

X14 234.227 1029.803 .314 .812 

X15 234.136 1006.504 .479 .808 

X16 231.682 796.132 .181 .921 

X17 235.182 1038.156 .147 .813 

X18 233.909 1008.087 .631 .807 

X19 233.818 1027.394 .401 .811 

X21 234.364 984.242 .716 .803 

X22 233.545 1016.641 .659 .809 

X23 235.636 1051.671 -.094- .816 

X24 235.636 1041.385 .116 .814 

X25 235.909 1033.801 .283 .812 

X26 235.727 1060.113 -.264- .817 

X24 236.045 1055.093 -.139- .817 

X28 234.500 1021.500 .322 .811 

X31 234.136 996.695 .583 .806 

X32 233.818 1010.251 .614 .808 

X33 233.545 1034.450 .348 .812 

X34 234.000 1007.143 .555 .808 

X35 233.818 1014.918 .507 .809 

X36 234.318 1010.989 .493 .808 

X37 233.955 1003.665 .536 .807 
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 20الملحق  معامل متييز فقرات استبيان الدراسة

X38 233.864 1006.504 .525 .808 

X39 235.409 1046.729 .004 .815 

X41 235.727 1036.208 .158 .813 

X42 234.955 991.379 .563 .805 

Y1 234.409 1001.206 .576 .807 

Y2 234.955 998.426 .488 .807 

Y3 234.773 1012.565 .473 .809 

Y4 234.727 995.065 .692 .805 

Y5 234.818 1001.775 .629 .806 

Y6 234.455 998.355 .653 .806 

Y7 234.545 1003.498 .576 .807 

Y8 234.682 988.703 .778 .804 

Y9 235.182 1018.251 .505 .809 

Y10 234.455 1038.926 .169 .813 

Y11 234.591 1027.968 .294 .812 

Y12 234.227 1032.565 .220 .812 

Y13 235.682 1037.084 .144 .813 

Y14 234.455 1036.069 .194 .813 

 .SPSS.22إعداد الباحث بناءا على نتائج العينة االستطالعية واعتمادا على برنامج : المصدر
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 30الملحق  معامالت ارتباط بريسون بني حماور استبيان الدراسة

 معامالت ارتباط بيرسون بين المحاور

 TQM التوزيع التخزين الشراء المعوقات االستخدام المعرفة 

 المعرفة

Pearson Correlation 1 .772** -.237- .087 .116 .503* .557** 

Sig. (2-tailed)  .000 .287 .700 .606 .017 .007 

N 22 22 22 22 22 22 22 

 االستخدام

Pearson Correlation .772** 1 -.155- .274 .233 .546** .588** 

Sig. (2-tailed) .000  .492 .218 .296 .009 .004 

N 22 22 22 22 22 22 22 

 المعوقات

Pearson Correlation -.237- -.155- 1 -.187- -.013- -.204- -.003- 

Sig. (2-tailed) .287 .492  .405 .954 .363 .988 

N 22 22 22 22 22 22 22 

 الشراء

Pearson Correlation .087 .274 -.187- 1 .448* .490* .420 

Sig. (2-tailed) .700 .218 .405  .037 .021 .051 

N 22 22 22 22 22 22 22 

 التخزين

Pearson Correlation .116 .233 -.013- .448* 1 .696** .408 

Sig. (2-tailed) .606 .296 .954 .037  .000 .059 

N 22 22 22 22 22 22 22 

 التوزيع

Pearson Correlation .503* .546** -.204- .490* .696** 1 .495* 

Sig. (2-tailed) .017 .009 .363 .021 .000  .019 

N 22 22 22 22 22 22 22 

TQM 

Pearson Correlation .557** .588** -.003- .420 .408 .495* 1 

Sig. (2-tailed) .007 .004 .988 .051 .059 .019  

N 22 22 22 22 22 22 22 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 .SPSS.22امج إعداد الباحث بناءا على نتائج العينة االستطالعية واعتمادا على برن: المصدر



 

 603 

 40الملحق  العالقة بني معرفة واستخدام األساليب الكمية 

 العالقة بين معرفة واستخدام األساليب الكمية في إدارة اإلمداد

 
 إدارة

 المبيعات

 إدارة

 المشتريات

النقل 

 والتخزين
 الجودة المالية اإلنتاج

 البرمجة الخطية

Pearson 

Correlation 
.191 .477** .329* .142 .241 .266* 

Sig. (2-tailed) .158 .000 .013 .295 .074 .048 

 ألهدافبرمجة ا

Pearson 

Correlation 
.258 .379** .221 .181 .236 .249 

Sig. (2-tailed) .055 .004 .102 .181 .081 .064 

 ب ديناميكية

Pearson 

Correlation 
.289* .224 .252 -.030- .114 .133 

Sig. (2-tailed) .031 .097 .061 .827 .404 .329 

 إحصائيت 

Pearson 

Correlation 
.433** .485** .443** .466** .577** .447** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .001 .000 .000 .001 

 ن المخزون

Pearson 

Correlation 
.295* .433** .680** .282* .412** .201 

Sig. (2-tailed) .027 .001 .000 .035 .002 .137 

 خ الرقابة

Pearson 

Correlation 
.428** .580** .376** .225 .286* .545** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .004 .096 .032 .000 

 ت العائد

Pearson 

Correlation 
.538** .726** .504** .488** .492** .566** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 .SPSS.22الباحث بناءا على نتائج عينة الدراسة واعتمادا على برنامج  إعداد: المصدر
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 50الملحق  واستخدامها يف أنشطة االمداداألساليب الكمية  معوقات  عالقة 

 عالقة معوقات استخدام األساليب الكمية واستخدامها في أنشطة اإلمداد بالمؤسسات الصناعية الجزائرية

 
 إدارة

 المبيعات

 إدارة

 المشتريات

النقل 

 والتخزين
 الجودة المالية اإلنتاج

 نقص المعرفة

Correlation Coefficient -.214- -.220- -.087- -.054- -.133- -.048- 

Sig. (2-tailed) .114 .104 .523 .693 .329 .727 

 التنفيذ

Correlation Coefficient -.060- -.030- -.033- -.192- -.125- -.038- 

Sig. (2-tailed) .660 .825 .807 .157 .358 .784 

 البيانات

Correlation Coefficient .150 .173 .264
*

 .139 .178 .087 

Sig. (2-tailed) .268 .201 .050 .308 .189 .523 

 البرمجيات

Correlation Coefficient -.122- -.081- -.055- -.295-
*

 -.237- .132 

Sig. (2-tailed) .370 .551 .687 .027 .079 .331 

 المركزية

Correlation Coefficient -.178- -.104- -.135- -.041- .015 -.072- 

Sig. (2-tailed) .190 .447 .320 .762 .915 .599 

 التدريب

Correlation Coefficient -.280-
*

 -.284-
*

 -.229- -.256- -.131- -.135- 

Sig. (2-tailed) .037 .034 .089 .057 .337 .321 

 االتصال

Correlation Coefficient -.237- -.192- -.200- -.223- -.086- -.247- 

Sig. (2-tailed) .079 .155 .139 .099 .528 .067 

-Correlation Coefficient -.126- -.179- -.224- -.175- -.079- -.319 القيود
*

 

 Sig. (2-tailed) .355 .187 .097 .196 .564 .017 

 المنافسة

Correlation Coefficient -.065- -.275-
*

 -.115- -.267-
*

 -.112- -.224- 

Sig. (2-tailed) .632 .040 .400 .047 .413 .098 

 التطويرالبحث و

Correlation Coefficient -.016- -.065- -.124- -.159- -.018- .094 

Sig. (2-tailed) .909 .633 .363 .241 .898 .493 

 التكميم

Correlation Coefficient -.244- -.216- -.142- -.268-
*

 -.188- -.223- 

Sig. (2-tailed) .070 .110 .296 .045 .164 .098 

 .SPSS.22الباحث بناءا على نتائج عينة الدراسة واعتمادا على برنامج  ادإعد: المصدر
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