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  مهما الصحة والعافية إىل الزوجة واألبناء إميان وحممد األمني هللديا العزيزين  أطال اهللا يف عمرمها وأاإىل و

  اجلزائر العاصمة وأبورقلة سواءا  العائلة افةكو ويت إخوعبد الرؤوف حفظهم اهللا مجيعا وإىل

  وإىل كل من مدين يد العون يف إجناز هذا العمل

وإىل بلدي اليت أنفقت على تعليمي 
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 وإىل ،املؤسسات الفندقية عينة البحث بالعاصمة، وإىل مجيع إطارات وعمال املعهد العايل للسياحة والفندقة

غريهم من املؤسسات واهليئات األخرى اليت استقبلتنا ومدة لنا يد املساعدة من أجل إجناز العمل امليداين املتعلق 

  .هبذا البحث

ىل إسحاق بن مالك القائم على مكتب اإلعالم اآليل الذي كتب به هذا البحث ومجيع معاونيه على وإ

  . اجملهودات اليت بذلوها يف هذا اخلصوص
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Résume 

 L'objectif de la présente étude tente a clarifier la méthode d’application du 

concept du management de la qualité totale (TQM) ainsi que la détermination 

des conditions suivant le quelles il peut se réaliser au niveau des entreprises 

hôtelières en Algérie, en se basant sur un échantillon d'hôtels de cinq (5) étoiles, 

a la fin de cet analyse on a essayé de proposé les éléments méthodiques mènent 

à la réalisation du (TQM) au niveau de ces entreprises qu'elles sont portées plus 

particulièrement sur la manière de maîtrise le savoir faire managérial, ainsi que 

sur la conception et la mise en œuvre d'une stratégie adéquate suivant des 

procédures maîtrisés et bien étudies. 

Mots clés:  

la qualité, le management de la qualité totale, l'amélioration contenué,  les 

entreprises hôtelières, l'hôtellerie, l'avantage concurrentiel.  
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 املقدمــة

ب  

  :توطـــئة 

 واليت  امليادين ومتعددة مشلت جل منذ سنوات تعاظم حدوث حتوالت وتطورات هامةمليشهد العا
د عوملة ذات األبعامسيت يف األدبيات املعاصرة بظاهرة العظيمة هي يف الواقع إفرازات ونتائج آلثار ظاهرة 

 والتكنولوجية والثقافية وغريها، كان للبعد االقتصادي احلط األوفر فيها نتيجة املتعددة السياسية واالقتصادية
حترير التجارة ونشوء حتالفات واندماجات اقتصادية كربى، وسيطرة املؤسسات املتعددة اجلنسيات، وتنامي 

وكل هذه . هلك احمللي بفضل تكنولوجيا املعلومات وسطوة االنترنتغزو املنتجات األجنبية وإلغاء فكرة املست
إلدارة املعاصرة العوامل أجّجت من جحيم املنافسة وعقّدت من مساراهتا، وباتت هذه األوضاع اجلديدة تلزم ا

لة وكانت إدارة اجلودة  الشام. وآليات تساعدها على مواكبة الزمن اجلديد وتوفري متطلباتهالبحث عن تقنيات 
  . يف مقدمة  تلك األفكار اليت شكّلت الوعاء املتناسب مع تلك املعطيات، والقادر على مواجهتها بفاعلية

 إحدى الصناعات وبالنظر إىل قيمة صناعة الضيافة أو الصناعة الفندقية يف عاملنا املعاصر، باعتبارها  
 واليت متثل إحدى القطاعات اهلامة اليت حةناعة أكرب هي صناعة السيا واحليوية اليت تؤلف صالفرعية األساسية

شهدت اهتماما متزايدا يف اآلونة األخرية، كون أن السياحة أصبحت تشكّل أهم املوارد الرئيسية للتنمية 
وحىت يتحقق هذا اهلدف فإن األمر يستدعى . املستدامة، واملعول عليها للمسامهة يف الرفع من النمو االقتصادي

لرفع من مستوى قدراهتا تراتيجيات تستهدف تطوير أداء مؤسسات هذا القطاع، واالبحث عن سياسات واس
 واليت من ضمنها املؤسسات الفندقية، حيث أن وضعها  احلايل يف اجلزائر يفيد بأهنا مل تعد يف مأمن التنافسية

 ويصنفّون ني هم ليسو عادي)∗("بورتر "سبحبرئسيون وتعاين من ضغوطات تنافسية متنامية وأن منافسيها ال
سهم فنادق ضمن املؤسسات العمالقة عاملية النشاط واليت هي فنادق ألشهر السالسل العاملية وعلى رأ

وغريهم، اليت دخلت السوق الفندقي يف اجلزائر منذ سنوات ويتوقع " أكور" وجمموعة "اهللتون"و" الشريطون"
) الضيف(حيث حتول العميل .  العاملية للتجارةتزايد توافدها مبوجب االنضمام املرتقب للجزائر إىل املنظمة

احمللي بفعل هذه التطورات من جمرد عميل بسيط يرضى بالقليل إىل عميل عاملي متشدد يف طلباته وشروط 
إرضائه، وبالتايل فإن مسألة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف  اجلزائر مل تعد جمرد خيار، 

 منها، كوهنا متثل منوذجا تسيرييا متكامال تتخذ منه املؤسسات األجنبية املنافسة عقيدة بل حتمية ال مفر
والذي يف استطاعته يف نفس الوقت وإن مت تطبيقه بنجاح يف .  وأفرادهاسيريية، وعرف متأصل لدى قياداهتات

ى حتسينها باستمرار، وذلك بفضل  وحيثها عل من امتالك امليزة التنافسيةاملؤسسات الفندقية احمللية يف أن ميكّنها
ما يتوفر عليه من مداخل متعددة يصعب تعويضها هلا القدرة على تطوير األداء من خالل تنمية وحتفيز املوارد 

 والوقاية من أخطاء العمل وتعزيز سبل التعاون والتنسيق والتحلي بروح الفريق  وختفيض التكاليفالبشرية

                                                 
  ".امليزة التنافسية"مايكل بوتر ، صاحب نظرية : ∗



 املقدمــة

ج  

ويصّعب ) الضيوف( املقدمة وبأسعار تنافسية، مما حيقق رضا وثقة العمالء والتحسني املستمر جلودة اخلدمات
ر هلذه املؤسسات وسط البيئة التنافسية ومن اختراق بقية املنافسني إليهم وبالتايل تأمني البقاء واالستمرار والتط

تمع بأسره وتلك هي حمصلة والرضا واملنافع لعامليها، ومتعامليها، وللمجملالكيها احلالية ومن مث حتقيق األرباح 
  .األهداف اإلستراتيجية الشاملة على اإلطالق

  .إشكاليـة البحث: أوال

  : وفق ما يلي وصياغتهاة حبثنا هذاشكاليإمعامل ذكره ميكننا إبراز سبق من خالل ما    

إذا كانت إدارة اجلودة الشاملة مدخال إستراتيجيا تطمح خمتلف املؤسسات إىل حتقيقه هبدف   
لبيئية الراهنة اء واالستمرار والتطور يف ظل املتغريات اك وحتسني امليزة التنافسية، اليت متكّنها من البقامتال

فكيف ميكن تطبيقه على مستوى املؤسسة الفندقية يف اجلزائر؟ وحتديدا حتت أية  لالقتصاد احمللي والعاملي،
  ؟شروط

  : األسئلة الفرعية التاليةلإلجابة على هذا السؤال الرئيسي ميكننا اإلجابة على  

ما هي األسس النظرية والتطبيقية اليت يرتكز عليها مفهوم إدارة اجلودة الشاملة؟ وما عالقته   - 1
  إلدارة اجلودة؟ISO 9000مبدخل 

ما هي الطبيعة املمّيزة للمؤسسات الفندقية؟ وماذا ميثّل حتديدا املدخل االستراتيجي إلدارة اجلودة   - 2
 ا النوع من املؤسسات؟الشاملة بالنسبة هلذ

 ما مدى جاهزية املؤسسات الفندقية يف اجلزائر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة؟  - 3
ما هي عناصر املنهجية املناسبة للتطبيق الصحيح ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات   - 4

 الفندقية يف اجلزائر؟

  :فرضيـات البحث: ثانيـا

 املتعلقة بكيفية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات يف ضوء العرض السابق ملشكلة البحث   
 وحتديد الشروط الكفيلة بإجناح هذا التطبيق، ميكن صياغة الفرضيات التالية هبدف اختبار  الفندقية يف اجلزائر

  :صحتها، آمال يف حتقيقها ميدانيا
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  :الفرضية األوىل

يريي متكامل يرتكز إىل مجلة من املبادئ واألساليب اجلودة الشاملة يعّبر عن منهج تسإدارة إن مفهوم   
 ويعمل على حتسينها باستمرار وهو ال يتعارض كثريا مع  والتقنيات، يؤدي تطبيقها الصحيح إىل حتقيق اجلودة

  . إلدارة اجلودةISO 9000مدخل 

  :الفرضية الثانية

شدة املنافسة على املستوى تخصص املؤسسات الفندقية يف صناعة الضيافة واليت غالبا ما تعرف بت  
مدخل إدارة اجلودة الشاملة مصدرا استراتيجيا أساسيا لتحقيق امليزة التنافسية هلذه  إذ ميثل احمللي والدويل

  .املؤسسات من خالل قدرته على ختفيض التكاليف وحتسني اجلودة خلدماهتا

  :الفرضية الثالثة

ابقة املتعلقة بالواقع االقتصادي للمؤسسات يستشف من خالل الدراسات والبحوث األكادميية الس  
 حمدودية جاهزية هذه األخرية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة بسبب ، ومنها املؤسسات الفندقية،اجلزائرية عموما

  .مجلة من املعوقات البيئية والتسيريية

  :الفرضية الرابعة

املؤسسات الفندقية يف اجلزائر تتحقق من إن املنهجية املناسبة لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف   
 اليت حتول دون التكفّل ،خالل حتديد العناصر القادرة على إزالة األسباب املؤدية إىل حدوث تلك املعوقات

  .الالزم بتطبيق هذا املسعى

  .مربرات اختيار املوضوع: ثالثا

  :إن أهم األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع ما يلي  

ية االهتمام بتطبيقات اجلودة يف اجلزائر عموما، خاصة يف اجملال اخلدمي ومنه الفندقي موضوع حمدود  - 1
ثل الدراسة والغياب الشبه الكلي لدراسة ومعرفة منهج إدارة اجلودة الشاملة على وجه اخلصوص، الذي مي

نضمام املرتقب للجزائر تسيريية لدى مؤسسات الدول املتقدمة، السيما يف ظل االوأساس املرجعيات المرتكز 
إىل املنظمة العاملية للتجارة وإزالة احلواجز أمام املنافسة الدولية وتشجيع قدوم العديد من تلك املؤسسات 

 .بسبب هذه الوضعية اهلشة للمؤسسات احمللية مبا فيها الفندقية حمل الدراسة
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ة متميزة يف إكساب خمتلف  ملا يكتسيه أسلوب إدارة اجلودة الشاملة من أمهية بالغة وقدرنظرا  - 2
 .  املؤسسات الفعالية والنجاعة الالزمة ملواجهة التحديات املتعددة لتقلبات احمليط االقتصادي الراهن

قناعتنا الراسخة بأن طموح خمتلف املؤسسات االقتصادية اليوم هو تطبيق أفضل املناهج التسيريية   - 3
يت أثبتت فشلها لعقود مضت بكاملها، حيث يعد مدخل إدارة وأرقاها بدال من األساليب التسيريية التقليدية ال

اجلودة الشاملة أحد أبرز تلك املناهج كما جتمع عليه أغلب األدابيات اإلدارية املعاصرة نظرا ملا يتوفر عليه من 
 . مبادئ وأساليب وتقنيات تعد أساس وجوهر ذلك التمّيز اليت حتضي به مؤسسات الدول املتقدمة

إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات االقتصادية مفهوم طبيق كيفية تات امليدانية اليت تناولت ندرة الدراس  - 4
 السيما ،وخصوصية جوانبهة هذا املفهوم حبداثلألسباب املتعلقة  يعود يف نظرنا وهذا  بشكل عاماجلزائرية
ل املسؤولني يف املؤسسات يف ظل الغياب الشبه الكلي لثقافة البحث العلمي لدى ج خصوصا  منها،التطبيقية

 .اجلزائرية وضعف تعاوهنم وتقدمي التسهيالت الالزمة للمهتمني والباحثني بوجه عام

  .أهـداف البحث: رابعـا

  :نسعى من خالل قيامنا هبذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها  

دارة اجلودة الشاملة كنموذج النظرية والتطبيقية اليت يرتكز عليها مفهوم إحماولة استعراض أهم األسس   - 1
تسيريي متكامل حيث على إتقان األعمال بدقة ويسعى إىل حتسني اجلودة باستمرار، مث حماولة التعرف على 

 الذي يدعو من جهته إىل حتقيق اجلودة وفق املعايري املتفق ،ISO 9000طبيعة العالقة اليت تربطه مبدخل 
 .عليها دوليا

ّيزة لنشاط املؤسسات الفندقية وتوضيح أمهية الدور االستراتيجي ملدخل إدارة حماولة إبراز الطبيعة املم  - 2
اجلودة الشاملة وقدرته على اكتساب هذه املؤسسات امليزة التنافسية الضرورية ملواجهة القوى التنافسية 

در هلا االستطاعة على  اليت تعرفها البيئة الفندقية احلالية وذلك بفضل ما يتوفر عليه هذا املدخل من مصا،املتنامية
ختفيض التكاليف وحتسني اجلودة للخدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات، مما حيقق الرضا لعمالئها ويعزز 

 .والئهم هلا وبالتايل يصّعب من وصول بقية املنافسني إليها

دارة اجلودة إ االطالع على واقع ومستوى مالئمة العناصر البيئية اليت هلا تأثري على تطبيق مفهوم حماولة  - 3
 يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر  وكذا مدى توفر املتطلبات األساسية لتحقيق هذا املسعى على الشاملة

هبدف الوقوف عند أهم املعوقات اليت من شأهنا أن تعرقل مسار التطبيق الناجح مستوى هذه املؤسسات 
 .  والصحيح هلذا املفهوم
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 اليت حتول دون ،إزالة األسباب املؤدية إىل حدوث تلك املعوقاتالعناصر القادرة على حماولة حتديد   - 4
تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف هذا النوع من املؤسسات وذلك ضمن املنهجية املناسبة التكفّل الالزم ب

  .بتغيالقادرة على حتقيق هذا امل

  .أمهيـة الدراسـة: خامسا

  : التالية ةالرئيسياجملاالت ذا البحث من كونه يركز على تأيت القيمة العلمية واألمهية العملية هل   

سلعي يف إن قطاع اخلدمات عموما ومنها اخلدمات الفندقية مازال متأخرا بشكل ملحوظ عن القطاع ال - 1
وما ميكن أن تساهم به هذه الدراسة حول إلقاء املزيد من الضوء، والتعمق   وتسيريهااجلهود حنو حتسني اجلودة

  . ه وكيفية تطبيقه يف قطاع اخلدمات بشكل عام ومنها اخلدمات الفندقيةيف جوانب

إن موضوع إدارة اجلودة الشاملة يتسم باحلداثة، حيث يعتقد الباحث إن هناك حمدودية يف شيوع تطبيقات  - 2
ود فجوة اجلودة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية عموما مبا فيها املؤسسات الفندقية حمل الدراسة، بسبب وج

معرفية يف تبين هذا املسعى وهتيئة مستلزمات تطبيقه والتحكّم يف استخداماته من طرف املسيريين والعاملني هبذه 
 .املؤسسات

 وجد هام يف نه الفندقي كونه قطاع خدمي مؤثّر ومالدراسة من أمهية القطاع السياحيتنبع أمهية هذه  - 3
 من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي لسنة %4إذ مثّل لوحده حوايل اقتصاديات العديد من البلدان يف العامل، 

أما على الصعيد احمللي، السيما من خالل اإلستراتيجية احلالية للسلطات االقتصادية املتعلقة بالتنمية، . 2006
كّن التطبيق  والدخل القومي، حيث ميلناتج احملليواليت تبحث يف املصادر البديلة عن النفط للمسامهة يف تنمية ا

داء، الصحيح ملنهج إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات هذا القطاع من إكساهبا الفعالية والنجاعة الالزمة يف األ
 .   وهذا الذي مينحها بالتايل املسامهة الفّعالة يف تنمية االقتصاد الوطينويف مجيع نواحي النشاط هبا

لتطورات اهلامة لالقتصاد احمللي، والعاملي يف ظل العوملة وحترير كما أن أمهية هذه الدراسة تأيت تزامنا مع ا- 4
جتارة السلع واخلدمات، السيما بعد االنضمام املرتقب للجزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، الذي سوف يصّعد 

لقدوم ارات من حدة املنافسة، ويدفع املزيد من املؤسسات الفندقية ذات السالسل العاملية الشهرية ومن كل القا
إذ تصبح مسألة تطبيق املنهج التسيريي . لالستثمار يف اجلزائر، عالوة على تلك القدمية املتواجدة من قبل

الصحيح والفّعال ليس جمرد خيار بل حتمية تفرض على مؤسسات هذا القطاع، واملتمثل يف إدماج مبادئ 
 لدى منافساهتا من البلدان املتقدمة، حيث يعد ةرييتسيالعقيدة ميثل الوأساليب إدارة اجلودة الشاملة باعتباره 

 .النظرة  املعاصرة المتالك وحتسني امليزة التنافسية
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ره كما متتاز هذه الدراسة بتقدمي املنهجية املناسبة والنموذج املالئم، والذي يف حالة االلتزام بكامل عناص- 5
 .إدارة اجلودة الشاملة على التطبيق الصحيح ملفهوم سوف يساعد مسريي هذه املؤسسات

  .حـدود الدراسـة: سادسا

  :األبعاد التاليةودود احل هذه الدراسة ضمن عدادبإقمنا   

  :البعـد النظري - 1

والدراسات من جهة حبكم أن دراستنا هذه جتمع ما بني حقلني معرفيني مها إدارة اجلودة الشاملة   
والتطبيقية ملفهوم   بالتطرق لدراسة األسس النظرية، فلقد اهتمت هذه الدراسة بداية من جهة أخرىالفندقية

، مث إىل حتليل املؤسسات الفندقية، وإبراز دور التسويق ISO 9000 وعالقته مبدخل ،إدارة اجلودة الشاملة
اجلودة يف اخلدمات الفندقية وذلك هبدف سائل كأحد النشاطات املهمة يف هذه املؤسسات، ومدى ارتباطه مب

  . املعرفية والفكرية هلذين احلقلني املعرفينياإلحاطة باجلوانب

  : البعـد االستراتيجي- 2

إن حتليلنا للبعد االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة من خالل حبثنا هذا باعتبارها مدخال تسيرييا   
 يتمحور حول كيفية وضع إستراتيجية مناسبة للجودة تراعي خصوصيات املؤسسة الفندقية يفإمنا  ،استراتيجيا

وتنسجم مع اإلستراتيجية الشاملة هلا الكفيلة بتحقيق امليزة التنافسية املستهدفة ضمن البيئة التنافسية اجلزائر 
  .  احلالية

  : البعـد املفاهيمي- 3

فيما يتعلق بدراسة هذا املوضوع والذي يتطلب حتديد اإلطار املفاهيمي لإلشكالية، تناولنا من خالله   
تعلقة باحلقلني املعرفيني هلذا املوضوع ومها إدارة اجلودة الشاملة والدراسات الفندقية، العديد من املفاهيم امل

، التحسني ISO 9000كاجلودة، إدارة اجلودة، إدارة اجلودة الشاملة، سلسلة املواصفات العاملية للجودة 
  .املستمر، املؤسسة الفندقية، صناعة الضيافة، امليزة التنافسية

  :ي البعـد التحليل- 4

إن املسار التحليلي ملوضوع حبثنا هذا واملتعلق مبجاالته املختلفة النظرية والتطبيقية واإلستراتيجية   
وغريها ركز يف املقام األول على دور العنصر البشري يف إتقان تقنيات ومهارات التسيري، كون أن هذا األخري 
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خل املؤسسة وعندما يتعلق األمر مبسألة تطبيق إدارة ميثل القاعدة املتينة واألرضية الالزمة إلقامة أي مشروع دا
إلجناح هذا املشروع، السيما إذا ما لجانب البشري الدور الرئيسي واحملوري لاجلودة الشاملة حتديدا يكون 

ة تشكل فيها ميزة الالملموسية اجلانب األكرب املسيطر ينظرنا للمؤسسات الفندقية اليت تعد مؤسسات خدم
 حيث يعتمد هذا يف املقام األول على مهارات وكفاءات العنصر البشري هلذه ،اهتاعلى خمتلف نشاط

  . املؤسسات

  : البعـد الزماين- 5

إن حتليلنا ملوضوع حبثنا هذا يتزامن مع التطورات العاملية الراهنة يف ضل التحول حنو اقتصاد عاملي تعد   
وتأهبها  مع توقيع اجلزائر للشراكة األوربيةا أيضهذا زامن إدارة اجلودة الشاملة إحدى ابرز دعائمه ويت

 إىل 2005جويلية من  اجملال الزمين املمتدمتت الدراسة امليدانية يف ، وقد لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة
  . 2007غاية مارس 

  : البعـد امليداين- 6

طبيق إدارة اجلودة يهتم اجلزء الثاين من هذا البحث من خالل الفصلني األخريين بتوضيح كيفية ت  
 وحتديد الشروط الكفيلة بذلك من خالل عّينة من هذه ،الشاملة ميدانيا يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر

 كوهنا ،)عمومية وخاصة(جنوم ) 5(ولقد اقتصرت هذه الدراسة على مؤسسات فندقية ذات مخس . املؤسسات
 عامل، وهذا ضمانا ملوضوعية النتائج، وحتقيقا 100ن األنسب ملثل هذه الدراسات، واليت يزيد عدد عامليها ع

. تمع اإلحصائي للبحثفقط من املؤسسات الفندقية اليت تكّون اجمل) 5(فقد تبني أن ما جمموعه مخسة . لدقتها
ىل املصادر إ واالستبيان أداتان أساسيتان جلمع املعلومات امليدانية، باإلضافة ،املقابالت الشخصيةحيث اعتمدنا 

كتبية، واملالحظات الشخصية، حيث ركزت هذه الدراسة حول مدى مالئمة البيئة اخلارجية سواء العامة أو امل
للتكفّل اجليد بتطبيق هذا املنهج، مث البحث عن مدى توفر للمؤسسات الفندقية  وكذا الداخلية ،اخلاصة

. ليت تعترض مسار هذا التطبيقاملتطلبات األساسية لتحقيق هذا املسعى، هبدف الوقوف عند أهم املعوقات ا
ىل وقوعها وتقدمي كيفية التحكم فيها ومعاجلتها ضمن املنهجية املناسبة لتطبيق إدارة إومناقشة األسباب املؤدية 

  . هذا البحثمنؤسسات وذلك من خالل الفصل األخري امل  هذهاجلودة الشاملة يف

  : البعـد املكاين- 7

  :قد مشل املؤسسات واهليئات التالية  
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-Ex-St"فندق األوراسي وفندق اجلزائر : اليت مشلتها الدراسة هي) 5(املؤسسات الفندقية اخلمسة   
george" باجلزائر العاصمة وكذا فندق تيمقاد والفندق امللكي بوهران، مث فندق السيبوس بعنابة، باإلضافة 

عة، مديرية الفنادق بوزارة السياحة إىل الزيارات امليدانية اليت مشلت مديرية إعادة اهليكلة بوزارات الصنا
والفندقة السياحة  الفرعية يف والية ورقلة واملعهد اجلزائري للتقييس وكذا املعهد العايل لتسيري امومديرياهت

دد من مراكز البحث يف عن بالقاهرة واإلسكندرية وابالعاصمة وكليات السياحة والفندقة جبامعيت حلو
  .مجهورية مصر العربية

  .املنهج املستخدم يف الدراسة: سابعا

كيفية تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات ومعاجلة إشكالية  يف إطار القيام بتحليل  
وهبدف اختبار . الفندقية اجلزائرية وحتديد الشروط الالزمة لذلك والذي يتعلق جبانيب املوضوع النظري وامليداين

 حبثنا هذا املنهج الوصفي التحليلي وذلك لالستدالل على مضامني صحة الفرضيات املقترحة، استخدمنا يف
، )إدارة اجلودة الشاملة والدراسات الفندقية(الدراسات واألحباث املتعلقة باحلقلني املعرفيني هلذا املوضوع 

ة إىل باإلضاف.  البحث هذابغرض حتليل واستنباط املفاهيم واألسس املكّونة لإلطار النظري والتطبيقي ملوضوع
استخدام منهج دراسة احلالة للمؤسسات الفندقية عينة البحث هبدف التعرف على مدى جاهزيتها للتكفّل 

 أهم العراقيل اليت حتول دون حتقيق ذلك، سعيا يف لىاجليد بتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة والوقوف ع
 يف هذا اإلطار ناوقد اعتمد.  النوع من املؤسساتىل حتديد املنهجية املناسبة لتطبيق هذا املفهوم يف هذاإاألخري 

  .أسلوب املقابالت الشخصية واالستقصاء كأداتني أساسيتني جلمع املعلومات امليدانية

  .هيكـل البحث: ثامنا

املتعلقة مبوضوع حبثنا هذا مت تقسيمه إىل صحة الفرضيات املقدمة ملعاجلة اإلشكالية املطروحة واختبار   
  :التايلعلى النحو متتالية سلة ومتسلأربعة فصول 

  :الفصـل األول

لقد قمنا من خالل هذا الفصل بتحليل األسس النظرية والتطبيقية اليت يرتكز عليها مفهوم إدارة اجلودة   
 إلدارة اجلودة، حيث بدأنا هذا التحليل بالتعرض إىل ISO 9000الشاملة وطبيعة العالقة اليت تربطه مبدخل 

اجلودة وصوال إىل إدارة اجلودة الشاملة واىل أهم أصوله الفكرية والفلسفية، مث إىل حتليل نشأة وتطور مفهوم 
أسسه التطبيقية من خالل التطرق إىل أهم متطلبات تطبيقه ومراحله األساسية وكيفية تنظيم وظيفة اجلودة 

 إلدارة اجلودة، ISO 9000لنصل يف األخري إىل حماولة توضيح العالقة اليت تربطه مبدخل . داخل املؤسسة
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 2000حيث مل يكن هناك تعارض كبري بينهما ويلتقيان يف نقاط متعددة، السيما بعد التعديل األخري لسنة 
  .ISO 9000ملواصفات 

إال أن موضوعنا هذا خمصص لدراسة تطبيق هذا املنهج اإلداري احلديث يف نوع معني من املؤسسات،   
كيز على اجلانب االستراتيجي هلذا املنهج يف هذا النوع من املؤسسات، أال وهي املؤسسات الفندقية، وبالتر
  .وهو ما عاجلناه ضمن الفصل املوايل

  :الفصـل الثاين

لقد تطرقنا ضمن هذا الفصل إىل اإلطار املفاهيمي للمؤسسات الفندقية وإبراز أمهية الدور   
ه املؤسسات امليزة التنافسية يف ظل العوملة االستراتيجي ملدخل إدارة اجلودة الشاملة املؤدي إىل إكساب هذ

والتطورات البيئية الراهنة للبيئة الفندقية، من أجل البقاء واالستمرار والنمو وسط هذه الظروف، حيث قمنا من 
خالل حتليل اإلطار املفاهيمي املتعلق هبذه املؤسسات إىل التعرض إىل ماهية اخلدمة، مث إىل التعريف باملؤسسات 

ة، مث إىل الصناعة الفندقية، أو ما يسمى بصناعة الضيافة، مع حتليل لإلدارة الفندقية باعتبارها األداة اليت الفندقي
بعد ذلك حاولنا حتليل دور التسويق يف اخلدمات الفندقية، . ميكن هلذه الصناعة أن حتقق من خالهلا أهدافها

لفندقية، مث إىل البحوث التسويقية يف هذه املؤسسات، مث فلقد تناولنا اإلطار احملدد ملفهوم التسويق يف اخلدمات ا
. حتليل مدى قدرة نتائج حبوث التسويق يف ضبط وحتديد املزيج التسويقي املناسب خلدمات هذه املؤسسات

ومن خالل حتليل أمهية الدور االستراتيجي ملدخل إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق امليزة التنافسية الضرورية 
وى التنافس املتنامية يف البيئة الفندقية، فلقد تعرضنا إىل حتليل العناصر البيئية اليت هلا تأثري على أعمال ملواجهة ق

هذه املؤسسات قصد رصد الفرص والتهديدات هلذه البيئة وكذا نقاط القوة والضعف داخل هذه املؤسسات، 
. ملؤسسات، باعتبارها مصدرا للتمّيز التنافسيهبدف الصياغة الصحيحة إلستراتيجية إدارة اجلودة الشاملة هلذه ا

وتاله حتليل دور التخطيط االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة يف وضع األهداف الالزمة للحصول على جودة 
طويلة املدى وكذلك ألهم اخلطوات الرئيسية لتحقيق تلك األهداف، مث تعرضنا بعد ذلك إىل أهم 

إبراز أن إدماج إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية وإىل  الفندقية استراتيجيات اجلودة يف املؤسسات
فمن خالل ما سبق ذكره، نستنتج أن تطبيق مفهوم إدارة . ميكّن من تطوير األداء ويعترب استثمارا طويل املدى

 ترى ما مدى توفر كل اجلودة الشاملة حيتاج إىل توفري مجلة من املستلزمات واملتطلبات البيئية والتسيريية، فيا
ذلك على مستوى املؤسسات الفندقية يف اجلزائر لضمان استعدادها وجاهزيتها للتكفّل الالزم هبذا التطبيق؟ 

  .وهذا هو مضمون الفصل القادم
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  :الفصـل الثالث

مدى جاهزية املؤسسات الفندقية يف اجلزائر لتطبيق إدارة على  ومن خالل هذا الفصل مت تسليط الضوء  
ودة الشاملة، حيث تطرقنا يف البداية إىل مدى مالئمة العناصر البيئية احلالية للتكفّل الالزم هبذا التطبيق، من اجل

خالل حتليل البيئة اخلارجية العامة واخلاصة وكذا البيئة الداخلية للمؤسسات حمل الدراسة، مث بعد ذلك حاولنا 
لتطبيق يف هذه املؤسسات، وفق ما تشترطه إدارة اجلودة التعّرف على مدى توفر املتطلبات األساسية هلذا ا

الشاملة ويف آخر هذا الفصل تعرضنا إىل أهم العراقيل البيئية والتسيريية اليت حتول دون حتقيق التكفّل الالزم 
بتطبيق هذا املسعى على مستوى هذه املؤسسات والذي يف استطاعته أن يبني لنا كيفية حتديد عناصر املنهجية 

ناسبة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر والذي هو مضمون الفصل الرابع واألخري امل
  .يف هذا البحث والذي سوف حناول اإلجابة من خالله على السؤال الرئيسي إلشكالية البحث

  :الفصـل الرابع

 إىل التطبيق الصحيح والناجح ملفهوم إدارة لقد تناولنا ضمن هذا الفصل عناصر املنهجية املناسبة املؤدية  
اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية حمل الدراسة وكان هذا استنتاجا خلالصات الفصول السابقة اليت بّينت يف 
األخري أن مركز ثقل كل تلك العراقيل اليت حتول دون إجناح التكفّل الالزم بتحقيق هذا املسعى يف مؤسسات 

لى مستوى عنصر التسيري هبذه املؤسسات، حيث ركزنا يف البداية على ضرورة إتقان مهارات العّينة يكمن ع
وتقنيات التسيري ودوره يف بناء مشروع إلدارة اجلودة الشاملة، كونه العنصر األول يف هذه املنهجية والذي ميثل 

كفاءات البشرية يف إجناح هذا األرضية الالزمة والقاعدة الصلبة اليت يشترطها هذا التطبيق، مث إىل دور ال
مث بعد . املشروع، باعتبار أن العنصر البشري هو احملدد الرئيسي لنجاح أو فشل أي مشروع داخل املؤسسة

ذلك حاولنا التعرض إىل العنصر الثاين من هذه املنهجية وهو ضرورة تبين إستراتيجية مناسبة للجودة تنسجم 
ندقية والذي هندف من خالله إىل إظهار أن مسالة تبين هذه اإلستراتيجية مع اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة الف

وتطرقنا من خالل ذلك إىل . وتنفيذها ليس جمرد اختيار بل حتمية ال مفر منها يف ظل التطورات البيئية احلالية
يف اجلزائر، كونه دور التسيري االستراتيجي يف حتقيق هذه اإلستراتيجية املناسبة للجودة يف املؤسسات الفندقية 

ميثل احلقل االستراتيجي الرئيسي وإدارة اجلودة الشاملة إحدى أبرز أدواته، مث إىل إبراز دور إدارة اجلودة 
مث بعد ذلك حاولنا التطرق إىل . الشاملة كأداة ملواجهة الضغوطات التنافسية املتنامية هلذا النوع من املؤسسات

تعلق بكيفية تنفيذ إستراتيجية اجلودة وتطبيق براجمها عن طريق التحكّم العنصر الثالث من هذه املنهجية وامل
الالزم يف تطبيق إجراءات هذا الربنامج، بتوضيح اخلطوات الالزمة لإلدماج الصحيح هلذه اإلجراءات يف 
املؤسسات الفندقية حمل الدراسة، مث تنظيم وظيفة اجلودة يف هذه املؤسسات وهذا ضمانا للتكفّل الالزم 

  .باملفهوم الشامل للجودة
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  .الدراسـات السابقـة: تاسعا

إدارة اجلودة بحث ضمن حقلي الأمكن اإلطالع على أهم الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع   
الركن األساسي فيها وذلك بغرض االستفادة الدراسات الفندقية حيث تشكل الشاملة والدراسات السياحية 

  . ومسامهتها يف بلورة النقاط البحثية لدراستنا هذهخالصة نتائج هذه الدراسات من 

  : مبا تعلق بإدارة اجلودة الشاملة- 1

 رسالة ماجستري يف إدارة ،دراسة ميدانية على شركة الكهرباء األردنية: إدارة اجلودة الشاملة 1- 1
، حيث اهتمت 1994األعمال، من إعداد الباحث، علي فالح املناصري، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، 
 الدراسة إىل أن هناك  هذهالدراسة مبدى توفر مبادئ تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف هذه الشركة ولقد توصلت

أمهية تطبيق على تأكيد الىل دة الشاملة، كما خلصت يف األخري إمستوى جيد من توفر مبادئ تطبيق إدارة اجلو
  .ردنإدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العامة يف األ

، رسالة دراسة حتليلية لقطاع الصناعة الكيماوية يف األردن:  إدارة اجلودة الشاملة وتأثريها يف اإلجناز2- 1
، 1997ماجستري يف إدارة األعمال، من إعداد الباحثة هنلة علوش مجيل، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، 

شاملة يف إجناز أهداف مؤسسات قطاع الصناعة حيث ركزت الدراسة على مدى تأثري تطبيق إدارة اجلودة ال
الكيماوية يف األردن ومل توضح الباحثة عدد هذه الشركات وقد توصلت إىل أنه ال توجد عالقة بني إدارة 
اجلودة الشاملة وإجناز األهداف اليت رمست من طرف هذه الشركات وذلك بسبب أن تبين مفهوم إدارة اجلودة 

ات مل يتجاوز التبين الذهين، أي االقتناع بالفكرة فقط وبالتايل مل يصل إىل التطبيق الشاملة من قبل هذه الشرك
  .الشمويل اجليد املرجو

1-3 Le management de la qualité au sein des entreprises Algériennes, 

قتصادية وعلوم أطروحة دكتوراه دولة يف علوم التسيري، من إعداد الباحث هيشور حممد صاحل، كلية العلوم اال
، حيث تناولت الدراسة مدى تطبيقات اجلودة يف املؤسسات 1999التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
النسيج، مواد البناء، :  مؤسسة جزائرية تنشط يف سبعة ميادين هي43االقتصادية اجلزائرية واليت مشلت 

لغذائية وصناعة الورق والبالستيك وهي أول امليكانيك واإللكترونيك، البترول والغاز، الصيانة، الصناعات ا
 على اجملال ركزت يف غالبهادراسة تشمل جمموعة من املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر وهبذا العدد رغم أهنا 

 الباحث يف حتاليله كثريا على نظام إدارة اجلودة املتوافق مع واعتمدالتابع للقطاع العمومي ) الصناعي السلعي(
، حيث ركزت هذه الدراسة على مدى توفر مبادئ ISO 9000ت القياسية العاملية للجودة مدخل املواصفا
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: إدارة اجلودة والعراقيل اليت حتول دون توفرها يف مؤسسات الّعينة وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية
ة، مث تلتها  من مبادئ إدارة اجلود% 37.20مؤسسات الصناعات امليكانيكية وااللكترونية توفرت فيها 

، مث مؤسسات صناعة % 32.55، مث مؤسسات قطاع الصيانة % 34.88مؤسسات قطاع البترول والغاز 
، وأخريا % 16.27، مث تاله قطاع مواد البناء % 18.60، مث قطاع النسيج %27.90الورق والبالستيك 

 منحصرة يف قسم ، كما أوضحت النتائج أن نشاطات اجلودة بقت% 11.62قطاع الصناعات الغذائية 
وكانت أضعف . اإلنتاج، أي وفق النظرة التقليدية للجودة املرتكزة على الرقابة على اجلودة يف قسم اإلنتاج

النتائج لدى مؤسسات قطاع الصناعات اخلفيفة ومتثلت أهم العراقيل يف قلة املوارد املالية املخصصة لدعم 
اجلودة، غياب وسائل القياس، نقص وصعوبات يف تقييم نشاطات اجلودة، غياب الكفاءات املدربة يف جمال 

حاجيات ومتطلبات وتطلعات العمالء، ضعف املعلومات املتعلقة بإدارة اجلودة وعدم وصوهلا الكايف لكامل 
العاملني، عدم جاهزية اجلانب التنظيمي وقدرته على التكفّل بتطبيق اجلودة، ضعف تأييد اإلدارات العليا 

ويف آخر هذه .  هذا املسعى، هتميش العاملني وعدم السماع ملقترحاهتم وأخذها بعني االعتباروالتزامها بتطبيق
الدراسة واملتعلقة بآفاق أحباثها املستقبلية كان قد أوصى الباحث مبعاجلة مثل هذه املواضيع وفق مدخل إدارة 

 وفق هنا إىل معاجلة موضوع دراستنا هذاجلودة الشاملة، ألنه األكثر تفسريا ومشوال ملفهوم اجلودة وهذا ما دفع ب
هذا املدخل، هذا فضال عن أن هذه الدراسة خصصت للتطبيق على أحد القطاعات اخلدمية البارزة وهو 

  ).السلعي(بالقطاع الصناعي  الدارسة السابقة يف غالبها القطاع الفندقي يف اجلزائر، يف حني اهتمت

دراسة ميدانية على الشركات املسامهة : رة اجلودة الشاملة حتديد احتياجات التدريب وأثره يف إدا4- 1
، أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال، من إعداد الباحث حمفوظ أمحد جودة، كلية العلوم العامة يف األردن

 شركة مسامهة يف 12، حيث مشلت هذه الدراسة 2001االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
 عامل وتناولت مدى تأثري عملية 100بنية لربامج إدارة اجلودة الشاملة واليت يزيد عدد عامليها على األردن املت

  :  النتائج التاليةحتديد االحتياجات التدريبية يف جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وقد توصل الباحث إىل

بية بشكل موضوعي ودون ن يهتمون بأن تتم عملية حتديد االحتياجات التدرييإن غالبية املدير -
 .التأثري بالعوامل الشخصية

 .ن أمهية التعاون ويشعرون بالتزام حنو العمل بروح الفريقيدرك أغلب هؤالء املديري -

تعتقد هذه الشركات وبدرجات متفاوتة بضرورة التركيز على العميل، بإجراء األحباث العلمية  -
 .أن يتلقاهالدراسة احتياجاته، مث املعاملة الالئقة اليت جيب 

 .تتخذ هذه الشركات االحتياطات الضرورية للوقاية من األخطاء قبل الوقوع فيها -



 املقدمــة

ن  

 يف أذهان املديرين باملستوى الكن مفهوم مشاركة العاملني يف عملية اختاذ القرارات ليس متركز -
 .املطلوب

ن عن واملسؤولكما أن استخدام الطرق اإلحصائية يف الفحص والرقابة مل تكن بالكثافة الالزمة و -
 .اجلودة ليس لديهم معلومات كافية عن استخدامات هذه الطرق اإلحصائية

دراسة حالة املؤسسة الوطنية للصناعات :  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة الصناعية5- 1
، ، رسالة ماجستري يف اقتصاد اإلنتاج، من إعداد الباحث حيي برويقات عبد الكرمي"ENIE"االلكترونية 

، حيث ركزت هذه الدراسة على إمكانية 2003كلية العلوم االقتصادية والتسيري والتجارة، جامعة تلمسان، 
وقد توصل الباحث من . "ENIE"تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على املؤسسة الوطنية للصناعات االلكترونية 

شاملة، وأهنا مازالت تسّير وفق الظروف املؤسسة إىل متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الهذه  إىل افتقار اخالهل
  .القدمية أيام االحتكار والسوق املغلق اخلايل من املنافسة

أطروحة :  املقارنة املرجعية كأداة لتحقيق اجلودة الشاملة مع التطبيق على قطاع الصحة مبصر6- 1
 اإلدارة العامة، كلية االقتصاد دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة العامة، من إعداد الباحثة باكينياز عزت بركة، قسم

 وقد تناولت الدراسة استخدام أداة املقارنة املرجعية 2002والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 
)Benchmarking ( مع املؤسسات الصحية اليت جنحت يف تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف عدد من

 ونقل هذه التجارب واالستفادة منها يف املؤسسات الصحية املصرية البلدان يف أمريكا وأوربا الغربية واستراليا
مبا ميكنها من حتقيق اجلودة الشاملة وحتسني مستوى خدماهتا وقد توصلت هذه الدراسة إىل أن هناك مجلة من 

دى الصعوبات والعراقيل اليت حتول دون حتقيق هذا املسعى متثلت أساسا يف قصور اجلانب الثقايف واملفاهيمي ل
اإلدارة العليا ولدى األطباء والعاملني داخل مؤسسات القطاع الصحي مبصر بأمهية اجلودة الشاملة بصفة عامة 
وبأمهية املقارنة املرجعية يف التحسني على وجه اخلصوص، واليت أرجعتها الباحثة إىل العديد من األسباب أمهها 

ية، عدم كفاءة نظم املعلومات، غياب املعايري املوضوعية غياب التشريعات امللزمة لالرتقاء بأداء اخلدمات الطب
  .اخل...يف التقييم

أطروحة دكتوراه :   منوذج مقترح إلدارة اجلودة الشاملة يف بعض الشركات الصناعية املصرية7- 1
الفلسفة يف إدارة األعمال، من إعداد الباحثة أسرار ديب حممد صربي، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، 

 وقد تناولت هذه الدراسة مدى مالئمة مفهوم إدارة اجلودة الشاملة بعد 2004امعة اإلسكندرية، مصر، ج
تعديله للتطبيق يف الشركات الصناعية املصرية ولقد توصلت الدراسة إىل اقتراح منوذج تطبيقي هلذا املفهوم 

  .يتالءم مع البيئة الصناعية املصرية



 املقدمــة

س  

  : ومن ضمنها الدراسات الفندقية مبا تعلق بالدراسات السياحية- 2

دراسة حالة والية :  السياسات السياحية يف اجلزائر وانعكاساهتا على العرض والطلب السياحي1- 2
 من إعداد الباحثة بديعة بوعقلني، كلية العلوم االقتصادية وعلوم رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية،تيبازة، 

، تناولت هذه الدراسة دور السياحة يف التنمية االقتصادية يف اجلزائر 1996التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
أن االستثمارات السياحية مل تعكس توجهات السياسات السياحية : ولقد توصلت إىل العديد من النتائج أمهها

 بصورة املتعاقبة، مع هتميش للقطاع السياحي اخلاص، أن العرض السياحي مل يلب أهداف السياسات السياحية
فعالة، مما أثر سلبا على الطلب السياحي الذي أدى إىل عجز امليزان السياحي، متّيز املنتج السياحي باملومسية، 

  .باإلضافة إىل ارتفاع أسعار اخلدمات املقدمة مقارنة بنوعيتها

دراسات بالتطبيق على قسم ال:  تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف التعليم السياحي اجلامعي يف مصر2- 2
 رسالة ماجستري يف الدراسات السياحية، من إعداد الباحث السياحية بكليات السياحة والفنادق يف مصر،

سامح أمحد رفعت عبد الباقي، قسم الدراسات السياحية، كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان، مصر، 
عليم السياحي اجلامعي مبصر، من خالل تناولت هذه الدراسة كيفية تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف الت. 2004

عرض منهجية تعليمية جامعية شاملة يف إطار معايري اجلودة الشاملة تصلح للتطبيق حسب الباحث، مبا يتناسب 
مع التعليم السياحي اجلامعي مبصر وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من املعوقات تعترض تطبيق هذا املسعى، 

الب امللتحقني بكليات السياحة يف مصر املبين على التفوق يف شهادة الثانوية طلأمهها عدم االختيار اجليد ل
، ضعف مستوى اللغات األجنبية هلؤالء الطالب عند قدومهم من املؤسسات الثانوية وعدم )البكالوريا(العامة 

تماد على وجود نظام متكامل لتطوير املستوى العلمي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات املصرية، عدم االع
برامج تبادل األساتذة مع اجلامعات العاملية املتخصصة يف جمال السياحة قصد نقل جتارهبم والعمل بتوصياهتم يف 

  .كليات السياحة مبصر

رسالة ماجستري :  تسويق اخلدمات السياحية وأثرها على التنمية احمللية يف ظل اإلصالحات االقتصادية3- 2
الباحث شويكات حممد، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم يف االقتصاد الكمي، من إعداد 

ركزت هذه الدراسة على أمهية تسويق اخلدمات السياحية يف ظل . 2004التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
سة إىل العديد األوضاع الراهنة لالقتصاد اجلزائري وانعكاساهتا على التنمية االقتصادية ولقد توصلت هذه الدرا

  :من النتائج أمهها
  . للنشاط السياحي دوره يف التنمية االقتصادية على غرار حىت البلدان اجملاورةأن اجلزائر مل تعط -

 .تسجيل امليزان السياحي لنسب عجز متفاوتة تعود إىل حمدودية املداخيل من العملة الصعبة -



 املقدمــة

ع  

 .ضعف االستثمارات املخصصة للنشاط السياحي -

 . األجنبية يف هذا اجملال مل تزل حمدودةن الشراكةإ -

اجلزائر، تونس، (ن السوق السياحي يف اجلزائر يعد األضعف يف البلدان املغاربية الرئيسية الثالث إ -
 ).املغرب

 أطروحة دكتوراه العلوم يف العلوم ):2002- 1974(دراسة قياسية : ر السياحة والفندقة يف اجلزائ4- 2
القياسي، من إعداد الباحث حممود فوزي شعويب، كلية العلوم االقتصادية وعلوم االقتصادية، فرع االقتصاد 

ت هذه الدراسة بكيفية تقييم أداء قطاع السياحة والفندقة يف هتما. 2007التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
 واإلحصائي  معتمدة على جمموعة من أدوات القياس االقتصادي2002 إىل 1974اجلزائر للفترة املمتدة بني 

  : وقد توصلت هذه الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها
  . ضرورة وجود تكامل بني كل من أدوات القياس االقتصادي والتحليل العاملي والتحليل املايل-

  . يرتبط رأس املال بشكل موجب بكل من املتغريين رقم األعمال والقيمة املضافة-
  .لب الشديد وذلك بالنظر إىل معامالت االختالف احملسوبة متيزت قيم متغريات الدراسة بالتق-

  . لصاحل القطاع العام يف أغلب متغريات الدراسة هناك فروقات دالة إحصائيا -

  ).     ENE( هناك فروقات دالة إحصائيا لصاحل القطاع اخلاص يف الفائض الصايف لالستقالل -

  :جناز هذا البحثاملتعلقة بإالصعوبات : عاشرا

  : تعلقت جبانبيه النظري وامليداين أمههاأثناء إعداد هذا البحثصعوبات بعض ال واجهتنا دلق  

اجلودة الشاملة  ةنهج إدارمل البحث نظرا للمسار احلداثي  مبوضوععالقةاملراجع ذات الصعوبة جتميع   - 1
 .معهاجلوخارجه إىل التنقل داخل الوطن هو حمل حتديث وجتديد مستمر األمر الذي أدى بنا الذي 

يف والذي يعود مديري ومسؤويل املؤسسات الفندقية عينة البحث   لبعضواجلديعدم التعاون الالزم   - 2
نظري إىل حمدودية ثقافة البحث العلمي لدى العديد من هؤالء املديرين واملسؤولني، حيث ينظرون إىل هذه 

كشف احلقائق للواقع والسلبيات املتعلقة  من الرقابة واًالبحوث امليدانية يف غالب األحيان على أهنا تشكّل نوع
 .بتسيري املؤسسات اليت يديروهنا

 إعطاء املقصود واملطلوب يفكما أن الكثري من تلك املعلومات يف حالة تقدميها تشوهبا املبالغة والتستر   - 3
 . منها



 

 

  
  
  
  

  
  
  

  : الفصل األول
األسس النظرية والتطبيقية إلدارة اجلودة 

ها مبدخل وعالقت) T.Q.M(الشاملة 
ISO9000



 ISO9000ل وعالقتها مبدخ) T.Q.M(األسس النظرية والتطبيقية إلدارة اجلودة الشاملة : الفصل األول

 2

  : دــــمتهي

تعد إدارة اجلودة الشاملة منوذجا تسرييا جيمع بني أفضل خصائص اإلدارة اليابانية واألمريكية، الذي يعمل               
على حتسني وتطوير جودة السلع واخلدمات باستمرار ويدعو إىل إتقان  األعمال بدقة، سعيا وراء كسب رضا                 

لكن ما هي األسس النظرية والتطبيقية اليت يرتكز عليها مفهوم إدارة اجلودة            و. ووالء العميل وبأقل تكلفة ممكنة    
؟  وهذا ما سوف حناول اإلجابة عليه ضمن هذا الفصل من خالل             ISO9000الشاملة ؟ وما عالقته مبدخل      

ريـة  التعرض إىل نشأة وتطور مفهوم اجلودة وصوال إىل إدارة اجلودة الشاملة وإىل أهم  مرتكزات أصوهلا الفك                
والفلسفية، مث التطرق إىل مناقشة طرق ومناهج إدماج مبادئها وأساليبها يف خمتلف املؤسسات مهما كان نوعها                

 إلدارة اجلودة والـذي     ISO9000وحجمها، لنصل يف األخري إىل حماولة توضيح العالقة اليت تربطها مبدخل            
  : يتم من خالل تغطية املباحث التالية

  .نظرية إلدارة اجلودة الشاملةاألسس ال: املبحث األول -

 . األسس التطبيقية إلدارة اجلودة الشاملة: املبحث الثاين -

 .ISO9000عالقة إدارة اجلودة الشاملة مبدخل : املبحث الثالث -



 ISO9000ل وعالقتها مبدخ) T.Q.M(األسس النظرية والتطبيقية إلدارة اجلودة الشاملة : الفصل األول

 3

  ). T.Q.M(ة  اجلودة الشاملدارةاألسس النظرية إل: األولاملبحث 

ة املعاصرة ويعرب عن توجه عام يسيطر على فكر          أنتشر يف أدبيات اإلدار    اريإن إدارة اجلودة الشاملة تعب      
وتصرفات ممارسي اإلدارة يف أغلب املؤسسات، السيما يف اليابان والدول الغربية، حيث أصبح  من معـايري                  

وضمن هذا املبحث سوف حناول التطرق إىل       . تقييم اإلدارة، يف تلك املؤسسات واحلكم على فعاليتها وكفاءهتا        
مث إىل أهم إسهامات رواد حركتها الفكرية . ودة وصوال إىل مرحلة إدارة اجلودة الشاملةنشأة وتطور مفهوم اجل

  . واملرتكزات األساسية اليت يستند إليها هذا التيار

 :أة وتطور مفهوم اجلودةنش: أوال

 إحـدى  وشكل   األخرية االهتمام يف العقود      من حيث  األولوية الشاملة احتل     اجلودة إدارةأن موضوع   
 أو اجلامعـة  أو حتقيقها املؤسسات املعاصرة اليوم سواء كان ذلك يف املـصنع          إىل القوية اليت تسعى     ياتاألسبق

 . غريهأو املستشفى أوالفندق 

 اخللفية التارخيية للجودة واىل مفهومها وتطوره عرب الزمن         إىل سوف حناول التعرض     تحليلن هذا ال  ضمو
اليت يستند إليها    األساسيةمث إىل املرجعيات     ، اجلودة الشاملة  ةدارإد   األخرية اليت توجت مبيال    رحلةامل ىلإوصوال  

  . املعاصراإلداري األسلوبهذا 

 : اخللفية التارخيية للجودة-1

 يف اليابان مع بداية النصف الثاين من القرن العشرين وخاصة عندما            ة اجلودة كنظام إداري   أ نش بدأت
وبعد النجاح املتميز هلذه الفكرة انتشرت وحاولت العديـد          .ناكهمت تطبيق مبادئها على املؤسسات الصناعية       

 فإننـا  تلك الدول ورغم ذلـك       أوائلمن الدول الغربية تطبيقها على مؤسساهتا وكانت الواليات املتحدة من           
 االهتمام بقضية اجلودة له تاريخ طويل وعريق، ففـي احلـضارات            أنعندما نلقي نظرة تارخيية سريعة سنجد       

 والقواعـد    من القوانني  اإلسالمية كان يوجد العديد    والرومانية والصينية والعربية     اإلغريقيةاحلضارة  القدمية ك 
)1 (عة والطب وغريهاملمارسة بعض املهن كالبناء والزرااجليدة 

. 

 الكرميـة  اآليات هناك دالالت كثرية من خالل أننالحظ   على وجه اخلصوص   اإلسالميةويف احلضارة   
 الشورى والذي يعين اختاذ القرارات حيال مبدأ باجلودة ومن بني هذه الدالالت  اهتمتفة قد    الشري واألحاديث

   . اجملتمعأفرادع املشكالت بناءا على التشاور م

                                                 
 .19،ص2001، دار وائل للنشر، عمان، مدخل إىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملةعمر وصفي عقيلي، : 1
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تعاليمـه  وة يف كـل توجهاتـه   أمهية التعاون يف سبيل اخلري وروح اجلماع يؤكد على   اإلسالم كما أن 
ته وسـالمته مـن      عمله وان يكون مسئوال عن جود      إتقانم على   ث العامل املسل  حي أيضا واإلسالمالسمحاء  

، وأمانته إخالصه الرقابة الذاتية من خالل      مبدأ تغرس يف نفس املؤمن      أن التربية اإلسالمية   إىل العيوب، باإلضافة 
 .)1( اجلودة الشاملةإلدارة األساسية الركائز من يعترب املبدأ هذا أنحيث 

 "Fredrick Taylor" بدءا من اإلداري فيما يتعلق بالفكر الغربينيماء  املفكرين والعلإلسهاماتكان 
صـاحب   "Henri Fayol"و أدائـه على العمل وحتـسني  ة النظرية العلمية اليت ركزت غوجهوده يف صيا

 "Elton Mayo" وتوزيـع املهـام  بتقسيم العمل وو الذي اهتم باجلانب اهليكلي لإلدارة الوظيفي نموذجال
 إسـهامات  إىل باإلضافة والروح املعنوية للعاملني،     اإلنتاجية اليت ربطت بني زيادة      اإلنسانيةت  ونظرية العالقا 

"  Shibba "نيمـاء اليابـاني   ل الع إىلوغريهـم وصـوال     "Juranو   Crosby و   Shewhart "كل مـن  
ر  املتطـو اإلداري هـذا التيـار   أفكار كلهم بفعالية يف بلورة أسهمواالذين Taguchi "و  Ishikawa"و

التأسـيس   الفضل الكبري يف أن املعاصرة اإلدارية األدبيات انه تشري اغلب     إال .وتشكيل فلسفته وصياغة مبادئه   
، لكن ذلك مل يلق أمريكا يف "Edward Deming "جلودة الشاملة كان على يد الدكتور إلدارة االفكري 

 اهـتم اليابـانيون     1931بانية منذ سنة     الشركات اليا  إحدى العمل خبريا يف     إىلاهتماما هناك وعندما انتقل     
يسمى مبعجزة اجلودة اليابانية الـيت        وحققوا من خالهلا ما    ملي تطبيق ع  إىل واملفاهيم وحولوها    األفكاربتلك  

  .)2( من القرن املاضيياتتشكلت معاملها منذ بداية اخلمسين

  :  مفهوم اجلودة-2

 واليت معناها طبيعـة     "Qualities "التنية   كلمة مشتقة من الكلمة ال     "Quality "اجلودة كمصطلح   
املؤسسة، (باختالف جهة االستفادة منه سواء كان       له  نظر  ال نسيب خيتلف    فهوم ودرجة صالحه وهي م    يءالش

  .)3()وغريه...املورد، العميل، اجملتمع

 البـاحثني   أهـم  أورده وكذا ما    األوائلولتحديد مفهوم اجلودة البد من استعراض تعاريف روادها         
  :املهتمني مبوضوعهاو

ن الـسلع  أ، أي "السـتعمال لو أهي املالئمة للغرض "هنا أ ب"Joseph Juran "فها فقد عّر 2-1
 .)4 (مستخدميهان تليب احتياجات أواخلدمات جيب 

                                                 
  .20، ص مرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي، : 1

2 : Micheal périgord, Réussir la qualité totale, les éditions d'organisations, Paris,1997, p12. 
 .32، ص 2004، دار وائل للنشر، عمان، إدارة اجلودة الشاملة مفاهيم وتطبيقاتحمفوظ امحد جودة، : 3
  . 19، ص 2001، دار صفاء للنشر، عمان، إدارة اجلودة الشاملةالدراركة مأمون، : 4
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تتمثل يف تلك الصفات املميزة ملنتج أو خدمة " بأهنا اجلودة  "Joseph Jablonski"ف  وعّر2-2
  .1"ما
 حاجات املستهلك يف احلاضـر  إلشباعتتوجه " بأهنا اجلودة "Edward Deming "ف  وعّر2-3

  2"واملستقبل
ها لتشمل جودة ايتسع مدتلك العملية اليت " اجلودة بأهنا "Kauro Ishikawa"ف  عّر  كما2-4

ة اخلدمة وجودة املعلومات والتشغيل وجودة القسم والنظام وجودة املـورد البـشري             العمل وجود 
  .)3("وغريها األهدافوجودة 

 اخلدمة اليت تـؤثر يف      أوجممل مظاهر وخصائص السلعة      "بأهنا وتعرف املعايري الربيطانية اجلودة      2-5
   .)4(" مفترضةأو رغبة حمددة إشباعقدرهتا على 

 تعريف اجلودة متعدد اجلوانب حبيث      أنمن خالل استعراض هذه التعاريف ميكن القول انه من املالحظ           
 وسلوكية واجتماعيـة    وإدارية خمتلفة تشتمل على مفاهيم فنية       اخذ أبعاد أئرة ضيقة، بل ي   ميكن حصره يف دا    ال

  )5 (:يلي ومما سبق ذكره ميكن استخالص ما وغريها

بشكل مطلق بل بشكل نسيب وهي تعين       ) األحسن(عين  ت  يتالوور الشائع هلا    ّصإن اجلودة ال تعكس الت    -أ
  .تطلعاته للعميل الذي حضيت بإرضائه وحتقيق األحسن

ن أ من خالل عالقة تربط املنتج والعميل والـيت جيـب            أ من العدم ولكنها تنش    أ إن اجلودة ال تنش    -ب
 .تكون عميقة ودائمة وليست سطحية وظرفية

ف ويضبط باستمرار منتجاته وخدماته     ن يكيّ أ حركيا وهذا يتطلب من املنتج       ابعا تكتسي اجلودة ط   -ج
  .ر حاجات ورغبات العمالءوفق تطّو

  : ر مفهوم اجلودة تطّو-3

 أويبدو جليا مما تقدم أن تعاريف اجلودة كلها تعطينا رؤية للكيفية اليت ميكن من خالهلا جعل املنـتج                   
 اجلـودة   إدارة فلسفة   إىل وصوال   أفكارهن تطور مفهوم اجلودة وبلورة      إالعميل وهكذا ف  اخلدمة حتظى برضى    

                                                 
 .70، ص 1997، مكتبة امللك فهد، الرياض، تطبيقات على القطاع الصحي، إدارة اجلودة الشاملةخالد بن سعد، : 1
 .71 ، صمرجع سبق ذكرهخالد بن سعد، : 2
 .72، ص نفس املرجع السابق: 3

 .72 ، ص  نفس املرجع السابق:4 
 .42، ص2000، دار  املسرية، عمان،  إدارة اجلودة الشاملةمحود خضري كاظم،: 5
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ـ ية كبرية علـى  م علضافاتإل من الزمن وكان نتيجة       دفعة واحدة بل استلزم ردحا     يأيتالشاملة مل    ستويني امل
جـت املرحلـة     توّ إذ بني أربع مراحل تارخيية لتطور اجلودة        اإلدارية األدبياتغلب  أز  التطبيقي ومتيّ والفكري  
  )1 (:يلي  اجلودة الشاملة وذلك من خالل مابإدارة األخرية

ـ       كانت حتليال : مرحلة فحص اجلودة  : األوىلاملرحلة  -أ زت بدايـة   ت اجلودة خالل تلك احلقبة اليت مّي
 النامجة  األخطاءاجلودة وهو نظام مستعمل الكتشاف      ) تفتيش(القرن العشرين تركز فقط على فحص       

  .عن عدم مطابقة املنتج للمعايري الفنية املوضوعة
 اليت اإلحصائية بواألساليبة اجلودة كافة النشاطات   تشمل مراق :مرحلة مراقبة اجلودة  : املرحلة الثانية -ب

ات من القـرن املاضـي      يتضمن احملافظة على ضبط مواصفات املنتج واليت ظهرت منذ مطلع العشرين          
  .ات منهي غاية اخلمسينإىلواستمرت 

ترتكز هذه املرحلة على توجيه كافة اجلهود للوقايـة         :اجلودة) تأكيد(مرحلة ضمان   :  املرحلة الثالثة  -ج
 الـيت   التفتيشن عملية   م بدال   أصال منذ البداية    اخلطأى منع وقوع     وهي تعتمد عل   خطاءاألمن حدوث   

  .القرن املاضي ات مني غاية السبعينإىل املنتج، حيث استمرت هذه املرحلة إنتاج بعد االنتهاء من تأيت

 اتنيسيطر منذ الثماني  ياجلودة الشاملة    إدارة   مفهوم   أبد: اجلودة الشاملة  إدارةمرحلة  : رحلة الرابعة  امل -د
 من عقدين يف اليابان وهو يعين نظام شـامل للقيـادة            أكثربمن القرن العشرين، هذا بعد بزوغ معامله        

تركيز ال إىل باإلضافة على مشاركة مجيع العاملني واندماجهم،       أساساوالتشغيل للمؤسسة ككل ويعتمد     
املراحـل لتطـور    ومن خالل تلك    . تحسني املستمر للجودة  العلى العمالء ملشاركة املوردين من اجل       

  : يلي مفهوم اجلودة ميكننا القول ما

الوقاية خري  (مبدأ منع العيوب وهو إىلن مفهوم اجلودة انتقل من السيطرة على العيوب     إ -1
  .)من العالج

 . منظور العميلإىلتدرج من منظور املنتج ) اإلحصائيةالسيطرة ( مفهوم وضبط اجلودة -2

  . العملياتإىلاالنتقال من االهتمام باملنتج -3

 الـدور   إىلورئيس العمال وقسم اجلـودة يف املؤسـسة         من احلريف،    انتقل   اإلدارةدور  -4
  . العليااإلدارةاالستراتيجي للجودة حيث تتواله 

  

                                                 
، امللتقي العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، كليـة احلقـوق والعلـوم               إدارة اجلودة الشاملة مدخل حنو أداء منظمي متميز       صالح عباس هادي،      :1

 .160 ، اجمللد الثاين، ص 2005 مارس 9 -8االقتصادية، جامعة ورقلة، أيام 
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  ): T.Q.M( اجلودة الشاملة إدارةمفهوم  -4
) (T.Q.M ا واملعـروف اختـصار  "Tatal Quality Management " اجلودة الشاملةإدارةإن 

غلب املؤسسات املعاصرة اليت تتسابق جاهدة أ واملهنيني يف   املمارسني يسيطر على فكر وتصرفات      إداريانهجا  م
 املاضي بعدما حقق جناحا باهرا يف املؤسسات اليابانية، فما          ات من القرن  يا منذ هناية الثمانين   حنو حتقيقه السيم  

  ؟ املتطوراإلداري األسلوباملقصود هبذا 

الطريقة املنهجيـة املنظمـة    "بأهنا اجلودة الشاملة إدارة "Philip Crosby, 1986"يعرف  4-1
مثل الذي يساعد على منع وجتنب     األ األسلوب أهنالنشاطات اليت خطط هلا مسبقا، كما       الضمان سري   

مثـل  حدوث املشكالت وذلك من خالل التشجيع على السلوكيات اجليدة وكذلك االستخدام األ           
  .)1(" ممكناأمرا حتول دون حدوث هذه املشكالت وجتعل منعها م اليت التحكّألساليب

تحريك املواهـب  بشكل تعاوين ألداء األعمال " بأهنا "Josef Jablonski, 1991"يعرفها  4-2
 واجلودة بشكل مستمر مستخدمة فرق عمل       اإلنتاجية لتحسني   واإلدارةوالقدرات لكل من العاملني     

دارة، التحـسني    االشـتراك يف اإل    :ة لنجاحها يف املؤسسة وهي    من خالل املقومات األساسية الثالث    
  .)2("املستمر للعمليات، استخدام فرق العمل

 إداريامج، بل هـي نظـام   رب بأهنا ليست جمرد سلسلة من ال"Josef M. Juran" يعرفها 4-3
 فعالة على    اجلودة بتطويرها بصورة   إدارةوالذي من خالله ميكن تطبيق الكثري من األدوات اليت قامت           

يري يف سلوكيات العـاملني وكـذلك        تغ إحداثاملؤسسة، يف حني ال ميكن جين الفوائد كاملة دون          
 إدارةنجاح يف عملية تطبيـق      المن أجل حتقيق    و تغيري على أوضاع التشغيل اليومية وأولويتها        إحداث

 جانب الوالء   إىلذا التطبيق،    جبدية ه  االلتزامملؤسسة  نه يتعني على مجيع األقسام يف ا      إاجلودة الشاملة، ف  
)3("للمؤسسة من قبل عامليها

.  

نظام إداري جيعل رضا الزبون رأس قائمة األولويات، بدال من التركيز           "بأهنا  " Cole" يعرفها   4-4
  .)4("على األرباح قصرية األجل

 يف ترشـيد لتزام اإلدارة العليا واملوظـف  اإشراك و" على أهنا "Edward Deming" يعرفها 4-5
  .)5("العمل عن طريق توفري ما يتوقعه العميل أو ما يفوق توقعاته

                                                 
1 :Robert fey, Jean marie Gogue, La maîtrise de la qualité, les éditions d'organisation, Paris, 1998, p31. 
2 : Shegeru Mizuno, La maîtrise pleine et entière de la qualité, Economica, Paris, 1990, p08. 

   .20، ص مرجع سبق ذكرهالدراركة مأمون،  : 3
4 :Vincent Laboucheix, Traité de la qualité totale, Dunod, Paris, 1990, p24. 

  .73، صمرجع سبق ذكرهخالد بن سعد ، :  5



 ISO9000ل وعالقتها مبدخ) T.Q.M(األسس النظرية والتطبيقية إلدارة اجلودة الشاملة : الفصل األول

 8

تأدية العمل الصحيح على النحو الصحيح مـن        "لفدرايل األمريكي للجودة بأهنا      يعرفها املعهد ا   4-6
  .)1("الوهلة األول، مع االعتماد على تقييم املستفيد يف معرفة مدى حتسني األداء

تدل على أن املبدأ الرئيسي للمنشأة حيدده " بأهنا  "Kenneth" و "Marshal"يعرفها كل من       4-7
سـاليب  األدوات و األويدعمه االلتزام الثابت بتوفري حاجة العميل من خالل نظام متكامـل مـن              

يب والذي يركز على دوافع التطوير املستمر لألعمال التنظيمية، اليت تفرز يف هناية املطاف سلع               روالتد
   .)2("مستوى رفيعذات وخدمات 

 اجلودة  إدارة الكلمات اليت يتكون منها مصطلح       أساس اجلودة الشاملة على     إدارةميكن تعريف    4-8
  : )3(كما يلي) T.Q.M( الشاملة

 املتعلقـة بتطبيـق      واليت تعين التخطيط والتنظيم والتوجيه واملراقبة لكافة النـشاطات         :إدارة 
  .املوارد الالزمةوتوفري ، كما يتضمن ذلك دعم نشاطات اجلودة اجلودة

  . واليت تعين تلبية متطلبات العميل وتوقعاته:اجلودة 

 التنسيق  إجراءوبالتايل ينبغي    املؤسسة   واليت تتطلب مشاركة واندماج كافة موظفي     : الشاملة 
  . التحسينات املستمرةوإلجراءحلل مشاكل اجلودة ال بني املوظفني الفّع

 اجلودة  إدارةمن   متعددة ومتنوعة    وأبعاد تناولت جوانب    إهناميكننا القول   من خالل التعاريف السابقة       
الشاملة، واليت عكست وجهات نظر الباحثني يف هذا احلقل واليت متحورت يف ثالث اجتاهات رئيسية تتلخص                

  )4 (: كما يليأساسا

 مـاء  وهناك عدد مـن العل     .متحور حول فكرة العميل ومتطلباته واحتياجاته وتطلعاته       :األولاالجتاه  -أ
  ."Cole" و "Diming" اجلودة الشاملة من خالل هذا املدخل ومن بينهم إدارةفوا والباحثني الذين عّر

 اجلودة الشاملة قـد مت تـصميمها        فإدارة .ز على فكرة النتائج النهائية     فلقد ركّ  : االجتاه الثاين  أما -ب  
 .حتسني االنتاجية ،ختفيض التكاليف منها على سبيل املثال، التحسني املستمر،       .معينة للحصول على نتائج  

دارة اجلودة الشاملة من خالل هـذا املـدخل ومـن بينـهم             إناك العديد من العلماء الذين عرفوا       وه
"Crosby" ،"Jablonski". 

                                                 
  . 73، صمرجع سبق ذكرهخالد بن سعد ، :  1
  .33 ، صمرجع سبق ذكرهحمفوظ أمحد جودة، :  2
 .  74، ص مرجع سبق ذكرهخالد بن سعد،  :  3
  .48، ص مرجع سبق ذكرهحممود خضري كاظم، : 4
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 اإلحصائية املتاحة  واألدوات فلقد متحور حول فكرة استخدام الوسائل العلمية         : االجتاه الثالث  أما -ج
وهيئة معهد  Marshal" وKenneth "و ،"Juran "ومن ابرز رواده  .لشاملةلتطبيق مفهوم اجلودة ا

  .األمريكياجلودة الفيدرايل 
 معظمها يـشمل    أن إال اجلودة الشاملة،    م تعدد التعريفات اليت تناولت إدارة     سبق وبرغ  من خالل ما    

  )1 (:اخلصائص التالية

  .القراراتالختاذ  استعمال احلقائق والبيانات الدقيقة والكافية -1
  . يف فرق اجلودةاألفراد اشتراك مجيع -2

  . اخلدمةأو التحسني املستمر للعملية -3
  . التركيز على العماليات والنشاطات بدال من النتائج-4

  .)العميل الداخلي واخلارجي(  تلبية احتياجات العميل وتوقعاته -5

  . لقياس اجلودةواإلحصائيةالعلمية  األساليب استعمال -6

 اجلودة الشاملة االخـتالف     وإدارة تناولت مفهومي اجلودة     املالحظ من خالل التعاريف السابقة اليت     و    
 تتعلق باملنتج النهائي من وجهة املسئولية امللقاة علـى مرحلـة            األوىل أنباعتبار   ،مهمافهو بعض النقاط مل   يف

 غاية  إىله   املنتج، من مرحلة تصميم    بإنتاجعلق  يت  كل ما  إىلاملسئولية املشتركة    إىل، بينما الثانية تتعداه     اإلنتاج
 يلخص لنا اجلـدول     أن اختيار املوردين والتوجه بالعميل وميكن       بأمهيةبعد البيع، واالرتباط الوثيق      مرحلة ما 

  .)2(تالفروقا هذه أهماملوايل 
  

  

  
  

  
  

                                                 
 .، بتصرف28، صمرجع سبق ذكرهمأمون الدراركة،  :1 
 .26، ص مرجع سبق ذكرهحمفوظ امحد جودة،  :2
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  : اجلودة قدميا وحديثاإىلالنظرة ): 01(اجلدول رقم 

  ) اجلودة الشاملةإدارة( ظرة احلديثة للجودة الن  النظرة التقليدية للجودة
  .نان متعارض واجلودة هدفااإلنتاجية)1
 . ملعايري ومقاييس معينةاتأكيد يتعريف اجلودة ه )2
 ومقـاييس   تقاس اجلودة بدرجة التطابق مع املعايري       )3

   .اإلنتاج
خالل التفتيش املكثـف علـى      اجلودة تتحقق من    ) 4

   .املنتجات
 املنتجات تتوافق مع    أن طاملا   ألخطاءايسمح ببعض   ) 5

   .املعايري بصفة عامة
وظيفة مستقلة وتركز علـى تقيـيم       وظيفة اجلودة   ) 6

  .اإلنتاج
  .يتم لوم العاملني عند حتقيقهم جلودة متدنية) 7
 وحيكمها مفهوم   األجلالعالقات مع املوردين قصرية     ) 8

  .التكلفة

  . تتحقق من خالل حتقيق اجلودةاإلنتاجية) 1
 وإرضـاء  إشـباع اجلودة تعرف من خـالل      ) 2

   .احتياجات وتوقعات العميل
للمنتجـات  تقاس اجلودة بالتحسني املـستمر      ) 3

   .والعماليات ومستوى رضاء العميل
تتحدد اجلودة بتصميم املنتج، وتتحقق بالرقابة      ) 4

  .األخطاءالة للوقاية من الفنية الفّع
 .ية للرقابة من خالل العماليات الفناألخطاءمتنع ) 5
اجلودة جزء ال يتجزأ من كل وظيفة متـصلة         ) 6

النـشاط  بدورة حياة املنتج وبكافـة مـستويات        
  .باملؤسسة

  . عن اجلودةاألول هي املسئول اإلدارة) 7
هـا   وحيكم األجلالعالقات مع املوردين طويلة     ) 8

  .مفهوم اجلودة

  .27، ص مصدر سبق ذكرهحمفوظ أمحد جودة، : املصدر

  : رواد احلركة الفكرية إلدارة اجلودة الشاملةإسهاماتم أه: ثانيا

 يف  أسهمواواملفكرين البارزين الذين    الرواد   على العديد من     يف ظهورها  اجلودة الشاملة    إدارةاعتمدت  
  :يلي  أبرزهم من خالل ماإىل وسنتطرق  وشكلوا املرجعية الفكرية ألسلوبه اإلداري املتطور هذا املفهومبرازإ

 :"Deming Edward"إدوارد دمينخ  تإسهاما-1

 اجلودة  إدارةقب بأب ثورة     يف الرياضيات والفيزياء ولّ    دكتوراهمستشار أمريكي وحاصل على درجة         
) SPC( للعمليـات    اإلحـصائي  مميزة يف جمال الـضبط       إسهاماتالشاملة، حيث يعترب من الذين كانت هلم        

"Statistical Process Control" اجلودة، حيث مت  يف جمال وتفوق اليابانإجناح يف  وساهم بقسط وفري 
 ومحلت امسه عرفانا وتقديرا إلسهاماته املتميزة وذلك بواسـطة          1962أسيس جائزة للجودة يف اليابان عام         ت
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إذا أريـد يل أن أخلـص       "وهو القائل   ) JUSE(لعلماء واملهندسني واملعروف بامسه املختصر      ل االحتاد الياباين 
ومتحورت .  1"يف عدة كلمات، فإين أقول إهنا مجيعا تتعلق بأن تعمل على ختفيض االختالفات            ة  رساليت لإلدار 

  : أهم أفكاره فيما يلي

  2: واليت ميكن تلخيصها كما يلي: املبادئ األربعة عشر-1-1

  . حتديد هدف ثابت للمؤسسة من أجل حتسني جودة منتجاهتا وخدماهتا-1-1-1

التحسني ملواجهة التحديات، حيث على كافة العاملني من اإلدارة العليا           تبين فلسفة التطوير و    -1-1-2
 كما جيب على إدارة املؤسسة أن تقوم بالتركيز علـى           .إىل أقل مستوى أن يتعلموا مفهوم  إدارة اجلودة        

  .منع وقوع األخطاء أكثر من التركيز على حماولة اكتشاف األخطاء

 األخطاء وحماسبة املتـسببني إىل      اكتشافهدف الرقابة من    تعي تغري   على إدارة املؤسسة أن      -1-1-3
  .منع وقوع األخطاء أصال من خالل الرقابة الوقائية

 تبين العالقة بني املؤسسة واملوردين على الثقة املتبادلة والتعاون بـني الطـرفني وذلـك ألن                 -1-1-4
قع عقود طويلة األجل    لتايل فإهنا توّ  ا واحدة فاملؤسسة تنظر إىل املوردين على أهنم شركاء هلا وبا          ممصاحله

  . معهم وهتتم مبقترحاهتم وتقوم بالتخطيط املشترك معهم لتحسني اجلودة

ويف كـل عمليـة وهـذا        حتسني نظام اإلنتاج واخلدمة باستمرار، بناء اجلودة يف كل نشاط            -1-1-5
 ويقع على عـاتق اإلدارة      يستقبل اخلدمة أي العميل   ومن  ) املؤسسة(يتطلب التعاون بني من يقدم اخلدمة       

  . املعروفةاإلحصائيةمسؤولية حل املشكالت وختفيض االحنرافات يف األداء من خالل استخدام األساليب 

 االهتمام بالتدريب، يشمل التدريب على أساليب حتسني اجلودة وعلـى تنميـة مهـارات               -1-1-6
حلديثة يف التدريب لتخدم عمليـة       على ضرورة إتباع األساليب ا     "Deming"وقد أكد دمينج    . العاملني

  .التحول إىل إدارة اجلودة الشاملة

الة واليت جيب أن تعمل على مساعدة العاملني على إجياد الظروف املناسبة لإلبداع              القيادة الفعّ  -1-1-7
   .دوا أعماهلم بالشكل املطلوبؤيستطيعوا أن يوتشجيع االقتراحات وتسعى لتطوير وحتسني مهاراهتم حىت 

                                                 
 . 77، ص مرجع سبق ذكرهخالد بن سعد،   :1
  .28 -27  ص، ص2002، دار الصفا، عمان، اجلودة يف املنظمات احلديثةمأمون الدراركة، طارق الشليب،   :2
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 القضاء على اخلوف، إن تشجيع اإلدارة االتصاالت الفعالة بينها وبني العاملني خيلق مناخـا               -1-1-8
بعيدا عن األساليب التقليدية املبنيـة علـى التخويـف          . لتجديد وظروفا مناسبة حلل املشكالت    لجيدا  

  .والعقاب

ل التعاون بينهم من     تفعيل فرق العمل عن طريق حل الصراعات التنظيمية بني العاملني وإحال           -1-1-9
فرق العمل هذه للوصول إىل حتقيق أهـداف        دور  م بتفعيل   وقتخالل إنشاء فرق العمل وعلى اإلدارة أن        

  . املؤسسة

 التخلي على الشعارات واهلتافات والتحذيرات املوجهة للعاملني واليت تطالبهم مبـستويات            -1-1-10
والعمل على توفري الوسائل العلمية اليت تساعد العاملني        أعلى لإلنتاجية بدون تقدمي الوسائل الالزمة لذلك        

   .الوصول إىل حتقيق العيوب الصفرية أي منع وقوع اخلطأ متاما أثناء عماليات اإلنتاج

ة أمـام   ي دون ربط ذلك باجلودة، إن وضع أهداف رقم        لإلنتاج جتنب حتديد أهداف رقمية      -1-1-11
 توجيههم وتركيزهم على حتقيق الكم وليس اجلـودة سـوءا           العاملني لكي يسعون إىل حتقيقها يؤدي إىل      

  . أو للخدمةلإلنتاج

 وذلك من خالل القضاء على العوامل اليت تؤثر سـلبا علـى              دعم اعتزاز العاملني بعملهم    -1-1-12
  . د األخطاء وعدم توفر التدريب والتهديد بالعقاب كتصّي،يف املؤسسةاعتزاز العاملني بعملهم 

التعلم والتطوير الذايت وذلك إلكساب العاملني مهارات أفضل ومعـارف أكثـر             تشجيع   -1-1-13
  . ولتمكينهم أداء أعماهلم بالشكل األفضل

 إحداث التغيري املالئم لدفع عملية التحويل حنو تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة، مـن               -1-1-14
من أجل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وزيادة       خالل إجراء التغيريات املناسبة يف اهلياكل التنظيمية للمؤسسة         

االهتمام بتشكيل فرق العمل وزيادة التنسيق والتعاون بني التقسيمات اإلدارية يف املؤسسة، كما جيـب               
  .إجراء التغيري يف الثقافة التنظيمية لكي تتناسب مع تطبيق الفلسفة اجلديدة املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة

 خطة عمل متواليـة حـسب       "Demingدمينج  " هذه املبادئ ال متثل حسب       من خالل ما سبق فإن      
 الذي ينص على تطبيق النقاط السابقة بـالتوازي،  "Demingدمينج "ترتيب هذه املبادئ وقد مثلها بـ مثلث      

  .كما يوضحه الشكل املوايل
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  Demingمثلث ) 01(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  .36، ص2000، دار صفا للنشر، عمان، لشاملةإدارة اجلودة امأمون الدراركة، : املصدر

 سـبع   "Deming" جميـن دمن خالل مبادئه السابقة استخلص      :  القاتلة "Deming" أمراض دمينج    -1-2
   )1 (: السبعة القاتلة وهيباألمراض املؤسسة مساها مستقبل سليب على تأثريمعضالت خطرية هلا 

   .األهداف وغموض تلك التحسني حنو األهداف وثبات يف وضع استقرارعدم وجود  -أ

 .األجل القصرية اإلرباحالتركيز على  -ب

 على مستقبلهم الوظيفي نتيجـة هـذه        تأثريالبوهتديدهم  لألفراد   لألداءيم الرقمي   يالتق  التركيز على  -ج
  .األرقام

   .اإلدارية التغري املستمر يف القيادة -د
  . مثالاإلنتاج فقط، كزيادة كمية مأساس حتقيق األرقا أن تدار وتوجه املؤسسة على -ـه

   . خطوةأول اخلدمات من أو عدم بناء نظام اجلودة يف املنتجات -و
  . االرتفاع املستمر للتكاليف-ي

بالتوازي من خالل   دمينج  على تطبيقها     واليت كان قد أكّد     عشر األربعةمن خالل دراستنا هلذه املبادئ      
نه ميكن القول إن اجلودة هـي       إه دمينج عن خطورهتا، ف    ع اليت نوّ  وكذلك دراسة املعضالت السب   الشكل السابق   

 املدى، مبا يف ذلـك  ة بعيد ةرظنب و اإلدارةمن خالل االلتزام القوي من جانب        مؤسسة وذلك    أليةنقطة حمورية   
سـسة   العليا للمؤ  اإلدارةن على   أستقبلية هلا، كما يرى دمينج      لعامة للمؤسسة وتوضيح الرؤية امل    حتديد الرسالة ا  

                                                 
 .38،ص 1999 عقيل، مكتبة جرير، السعودية، عبد الكرمي: ، ترمجةأساسيات إدارة اجلودة الشاملةريتشارد ويليامز، : 1

دعم ومؤازرة اإلدارة للتحسين 
 )14، 2، 1: المبادئ(

  تحسين العالقات الداخلية 
 )12، 11، 10، 9، 8، 7، 4:المبادئ (

  تطبيق المنهج االحصائي
  )13، 6، 5، 3 :المبادئ (
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هتيئة عامليها لعملية التغيري والتطوير املـستمر       و الروتينية لنشاطاهتا    واإلجراءات تتبىن فكرة تطوير السياسات      أن
 ومنهجه على أن اجلودة يف جوهرها تعد مثرة تـصرفات           أسلوبه وميكن وصف    إليهمكهم للمهام املسندة    ادرإو

  . العليا وليست مثرة تصرفات العاملنياإلدارةوقرارات 

طة اليت تـساعد صـانع      ي البس اإلحصائية وخاصة الطرق    اإلحصاء معرفة علم    أمهيةكما أكد دمينج على     
على عـدم   دمينج  أيضا  يؤكد  و .اإلنتاجية االحنرافات خالل العملية     أنواعمثل وحتديد   األ القرار يف اختاذ املسار   

 الثالث عشر، فالتدريب خيص اجلوانـب       املبدأ السادس واملبدأ   عشر ومها    األربعة من مبادئه    مبدأيناخللط بني   
لعمل املعارف واليت هتم    ا اخل، بينما التعليم وهو اكتساب    ...اليت حيتاجها ويتطلبها العمل من مهارات وقدرات      

  . العملنع زيادة أخرى أمور أيضاوهتم 

  : "Joseph Juran "  جوزيف جورانإسهامات -2

 عدد كبري جدا من الكتب واملقاالت       بتأليف قام    رواد اجلودة، حيث   أوائل من   "Juran"يعد جوران     
  : يلي  حول اجلودة فيماأفكاره  أهمتتلخصمية يف هذا اخلصوص ولالع

 عن اجلـودة يف عـشر نقـاط         أفكاره بتلخيص   "Juran"جوران    قام   :فلسفة جوران حول اجلودة    -2-1
   )1(:وهي

 .حسني وحتديد احتياجاهتامهية فرص عملية التأبدرجة الوعي لدى العاملني زيادة  -2-1-1

  . خاصة بعملية التحسنيأهدافحتديد -2-1-2

، من خالل عدد اإلجراءات   ك  األهداف املنشودة وذل  االهتمام بعملية التنظيم من اجل حتقيق        -2-1-3
أعضاء فريق العمـل    على سبيل املثال، تكوين جملس للجودة وحتديد املشكالت واختيار املشاريع وتعيني            

 . للجودةوتعيني منسقني

 .االهتمام بعملية التدريب -2-1-4

 .االهتمام بتنفيذ مشاريع تساعد املؤسسة يف حل مشكالهتا -2-1-5

 . بتقدمي تقارير دورية وشاملة عن وضع املؤسسةماالهتما-2-1-6

 وذلك من خالل االعتراف مبا يقدمون من خدمات         األداءتشجيع العاملني وحثهم على حتسني      -2-1-7
 .زةمتمّي

                                                 
    .163، ص مرجع سبق ذكرهصالح عباس هادي، : 1
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 التغذية العكـسية كوسـيلة      أمهيةاالهتمام بعملية االتصال بني أقسام املؤسسة والتركيز على         -2-1-8
 . املعنيةلألقساملتوصيل النتائج 

 .ئج وتسجيلها على شكل بياينبتوثيق النتااالهتمام -2-1-9

 نظـم    من أتجزي  بعملية التوسع وذلك من خالل اعتبار التحسني السنوي جزءا ال          ماالهتما-2-1-10
 .املؤسسة وعماليتها املختلفة

 األوىلللجودة من زاويـتني     من خالل تناولنا لفلسفة جوران حول اجلودة ميكننا القول إن جوران يرى               
 الثانيـة   أما،  األخطاء اخلدمة املقدمة وبالتايل ختفيض معدالت       أو العجز يف املنتج     أووهي حماولة تقليل النقص     

 ويؤكـد  طلبات العمالء وتوقعاهتمإشباع حاجات ومتوحمتوياته من اجل حتقيق فهي حماولة حتسني شكل املنتج     
 : ، منها على سبيل املثالاألهداف هباتني النقطتني سيساعد يف حتقيق عدد من ماالهتما أنجوران 

 . زيادة درجة رضا العمالء-أ

   .زيادة املقدرة على التنافس مع املؤسسات املماثلة -ب
  . املدى الطويلزيادة الرحبية على -ج

  .األخطاء اخنفاض معدالت -د
  . اخنفاض التداخل يف املهام -ه

  . اخنفاض معدل التلف واهلادر من املواد -و

من عيوب اجلودة ناتج عن     ) 80%( يقارب    ما أن، يرى جوران    اإلدارةمن خالل جتاربه الطويلة يف      
العليا يف أيـة      اإلدارة على   أن يؤكد جوران     وعلى هذا األساس   ،م فيها اإلدارة التحكّ عوامل متعددة تستطيع    

  .)1(بعملية التحسني املستمر للجودة مؤسسة االهتمام 

 اجلودة وحتسني اجلودة، كما     وتشتمل هذه الثالثية على ختطيط اجلودة ومراقبة      :  ثالثية جوران للجودة   2-2
تفـصيل يف املبحـث الثـاين       لا من   يءشبعود هلا   نواليت سوف    .)2( باسم منوذج جوران للجودة      أيضا تعرف

  . مرتكزات هذه املبادئحدجلودة الشاملة حيث يعترب التحسني املستمر اا إدارةيف جانب مبادئ حتديدا و

  

                                                 
  .44ص ، 1997ترجة حممود مرسي وناصر العديلي، دار اآلفاق واإلبداع، الرياض، : مدير اجلودة الشاملةمشيدت وارين، جريوم فاجتا، :  1
 .44 ، صق ذكرهب، مرجع سريتشارد ويليامز:  2
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  : "Philip Crosby" يب فيليب كروسإسهامات -3

 وهـو   تطويرهـا وأساليب الرواد يف جمال اجلودة أشهر من "Philip Crosby"يعد فليب كروسيب 
 حول اجلودة أفكاره أهم وتلخصت. Zero defects"1" العيوب الصفرية أوة بال عيوب صناعصاحب فكرة 

  : يلي يف ما

  2: عشر نقطة وهيأربعةويتكون منهج كروسيب للجودة من :  منهج كروسيب للجودة3-1

  . العليا باجلودةاإلدارةااللتزام الثابت من قبل -3-1-1

  .لتحسني اجلودةتكوين فريق  -3-1-2

   . موضوعيةكأداة القياستخدام  اس-3-1-3
  .لفة اجلودةحتديد تك -3-1-4

  . اجلودة بأمهيةيتعلق  نشر الوعي يف ما-3-1-5
  . التصحيحيةاإلجراءاتاختاذ  -3-1-6

  . يف اخلدمةأولعيوب يف املنتج ا إلزالةالتخطيط السليم -3-1-7
  .ورهم يف حتسني اجلودة بدم وتدريب املشرفني على القيا،التركيز على تدريب العاملني-3-1-8

  .)صناعة بال عيوب(عار ش بأمهية والوعي يس يوم خاص لزيادة التحسصيصحتديد وخت-3-1-9

  . الفردي داخل املؤسسةاإلبداع وتشجيع األهدافحتديد  -3-1-10
  .ال معوقات االتصال الفّعوإزالة األخطاء أسبابالتخلص من  -3-1-11

 من يقدم جهودا غـري عاديـة يف تطـوير           ومكافأة اجلودة    عملية حتسني  أمهيةالتعرف على   -3-1-12
  .وحتسني اجلودة

 فرق تطوير   بأعضاءمن مهامها القيام بعملية التنسيق واالتصال       واليت  ن جمالس للجودة    يتكو-3-1-13
  .اجلودة

سابقة لكـي تعطـي      عن طريق تكرار العمليات ال     وذلكيف عملية حتسني اجلودة      االستمرار-3-1-14
  . املؤسسةفا إلزالة معوقات اجلودة وحتقيق أهدستمراتشجيعا ماملوظفني 

                                                 
  .80، صمرجع سبق ذكرهلد بن سعد، خا:  1
، امللتقي العلمي الدويل حول األداء املتمّيز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم مدخل إدارة اجلودة الشاملة كمحدد لألداء املتميز يف املنظماتقويدر عياش، :  2

 .229-228ص ص ، اجمللد الثاين، 2005، مارس 9 ،8االقتصادية، جامعة ورقلة، أيام 
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 من نادى بفكرة العيوب الـصفرية يف  أول يبإن كروس: "Zero defects" فكرة العيوب الصفرية -3-2
 يف اجلودة واليت تقبل بوضع      األخطاءوهو خيتلف عن فكرة املستويات املقبولة من        ) صناعة بال عيوب  ( الصناعة  
  .)1( بدون عيوب وتقبل العيوب اليت تفوق هذا املعدل98% أو95%هدف 

 عـشر   األربعة من خالل مبادئه     أساسية حماور   أربعةز كروسيب على     لقد ركّ  : منوذج كروسي  أسس -3-3
  : )2(يلي وهي كما" Absolutes األسس"  عليها اسمأطلق الذكر األنفة

، يرى  أخر  ىن مبع ."األساسيةة مع املتطلبات    طابقامل "بأنهيعرف كروسيب مفهوم اجلودة     : األول األساس -أ
 مع املعايري   ةاملقدم اخلدمة   أو ، والفين يف املؤسسة االلتزام مبطابقة السلعة      يأن على اجلهاز اإلدار   كروسيب  
  .ني مستوى اجلودةكأحد املتطلبات اجلوهرية لتحس اليت مت وضعها األساسية

 مـن   ، بـدال  األوىل بشكل صحيح من املرة      األشياء  تنفيذ أمهية ىيؤكد كروسيب عل  :  الثاين األساس -ب
 وحماولة جتنب املشكالت قبل وقعها      اإلنتاجية الحقا ويتم بوضع طرق وقائية يف العملية         األخطاءتصحيح  

 .واالبتعاد عن التفتيش واملراقبة وتكاليفها

حيقـق مـستوى    الذي  هو   اجليد، الذي يف نظره      األداءلقد نادى كروسيب مبستوى      : الثالث األساس -ج
  . وحث املؤسسات على جعله هدفا هنائياواألخطاءصفر من العيوب 

 األخرىمات املساندة   د يف جمال التدريب واخل    االستثمار أمهية كروسيب على    أكدلقد  :  الرابع األساس -د
  .األخطاء جتنب ميكنحىت 

   :"Armound Fegeinbaum" ارموند فيجنبوم إسهامات -4

ـ     أوائل من   ومبيعد  ارموند فيجن    ها ّد اخلرباء الذين متكنوا من وصف مراقبة اجلودة الشاملة، حيـث ع
 األساسـي نظاما يعمل على ربط تطوير اجلودة بالصيانة وحتسني مجيع جماالت النشاط يف املؤسسة وان اهلدف                

دة  اقتصادية، حيث قدم تعريفا للجـو      بأسعاروخدمات    سلع إنتاج من خالل    التكلفةمن ذلك كله هو تقليل      
ب حاص) ومبفيجن( ساس يعد   وعلى هذا األ  "  ممكنة تكلفة بأقل منه   رض املنشود غرة املنتج على حتقيق ال    دق" بأهنا
 اجلـودة الـشاملة     إدارة أسلوبة كوسيلة لتحديد الفوائد العائدة من تبين        لفكرة املعروفة باسم تكلفة اجلود    ا

  .)3( اجلودة والتكلفة العالقة املمكنة اليت تربط بنيأمهيةوكذلك التركيز على 

                                                 
  .230، صمرجع سبق ذكرهقويدر عياش، :  1
  .83-82  ص، صمرجع سبق ذكرهخالد بن سعد، :  2
  .84، ص  مرجع سبق ذكره خالد بن سعد،:  3
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وم بدور كبري يف حركة حتسني اجلودة من خالل فكرته اليت تتمحور حول املسؤولية              ب فيجن أسهمكما  
، بل جيب على    األداء يف املؤسسة ليست الوحيدة املسئولة عن جودة         اإلنتاج إدارة أن يرى   إذاجلماعية للجودة،   

.  جتاه هذا املـسعى    أدائها اخلدمة من خالل     أوجودة املنتج   ل مسئوليتها جتاه     تتحمّ أن األخرى اإلداراتمجيع  
إذ  أو كان تصميم املنتجات ردئيـا  إذالتصنيع مثال اميكن حتقيق اجلودة يف جمال  نه الأوم ب يرى  فيجن أخرمبعىن  

و نظام دعمها ومساندهتا يف موقـع العميـل غـري           أ نظام تسويقها غري سليم      أو ال فعّ ريكان نظام توزيعها غ   
  .)1(سبمنا

   :"Kauro Ishikawa"ا و كايرو اشيكاإسهامات -5

 متخـصص يف  وهو    وعامليا إقليميابشهرة واسعة   يتمتع  ني حيث   ييعد اشيكاوا من رواد اجلودة اليابان     
بيقها، كمـا يعـد   اإلحصائية لتطية يف تطوير مفهوم اجلودة والطرق      ملسهاماته الع إهر ب تلتطبيقية واش الكيمياء ا 

 واليت يرمز هلـا بـاألحرف   "control quality circles" حللقات مراقبة اجلودة األب "واااليابانيون اشيك
)C.Q.C .(    نشر مفهوم اجلودة   ل الوسائل التعليمية    أهمراقبة اجلودة من     م فإن تطبيق حلقات  ومن وجهة نظره

 بالتـدريب   أيـضا ي  يب والتعليم وتنتـه   ملية التدر  بشكل فعلي بع   تبدأجلودة الشاملة    ا أن كما   .املنيبني الع 
  : يلي  حول ماأفكاره أهمومتحورت  )2(والتعليم

  : )3 (حيث ترتكز هذه الفكرة على النقاط التالية: م الشامل يف اجلودة على مستوى املؤسسةلتحكّا-5-1

   . والتركيز على الرحبية على املدى الطويلاألولوياتوضع اجلودة على قائمة  -
  .اإلنتاجؤسسة على العميل يف كل عمليات  ترتكز سياسة اجلودة يف املأنجيب  -

 . جبميع مستويات التعامل باملؤسسة يتعلقا متينة بني العميل واملورد فيمعالقات إقامة -

  .تالقرارا للمساعدة يف عملية اختاذ اإلحصائيةنات واملعلومات بواسطة الوسائل ام البيااستخد -
  . املؤسسةية يفعاواالجتم اإلنسانية باجلوانب مضرورة االهتما -

 احلواجز  إزالة مستوى، حيث ينبغي     أخر إىل العليا   اإلدارةن يعىن باجلودة يف مجيع املستويات من         أ جيب -
  . املختلفةاألقسامبني 

 . حلقات اجلودة يف كل مستويات النشاط باملؤسسة إدماج -

                                                 
  .62ص ، 1996، مكتبة اجملتمع، السعودية، املدخل الشامل والسريع لفهم وتطبيق إدارة اجلودة الشاملةحامد عبد اهللا السقّاف،  :1 

2 : François chevalier, Les cercles de qualité, économica, Paris, 1991, p16.  
3: Bernard monteil, Cercles de qualité et de progrès pour une nouvelle compétitivité, les éditions 
d'organisation; paris; 1993, p112. 
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م الشامل  لتحكّ اعتمد كثريا من خالل فكرة ا      "Ishikawa "اكاويشإومما سبق ذكره ميكننا القول إن         
ـ فيج"  األمريكي على اجلودة الذي جاء به       الشاملةيف اجلودة على مستوى املؤسسة على مفهوم الرقابة           "ومنب

 الذي يرى مسامهة مجيع النشاطات يف املؤسسة ضرورية لتحقيق جودة املنتج النهائي من خـالل                1961سنة  
 فقط على مستوى قـسم      وليس اخل...يب، التسويق   العمليات املختلفة املراحل، كاملشتريات، التصميم، الترك     

 أصبح والذي   از عليه اشيكاو   وهو اجلانب الذي ركّ    ل اجلانب البشري واإلنساين   هوم أغف ملفا لكن هذا    .اإلنتاج
 وكل مـستويات النـشاط      ك مجيع األفراد  اشرإ على ضرورة    اشيكاو ا ألّح اليابانية، حيث    لإلدارة أساسيةميزة  

 .)1(ودةباملؤسسة يف قضية اجل

 1960 من نادى بفكرة حلقات مراقبة اجلودة سنة         أول "Ishikawa" وا اشيكا فإن: حلقات اجلودة  2 -5
ون مع   عمال ينضمّ  7ىل  إ 4بني   ح عددهم ما  وارتيلني  مجمموعات صغرية من العا   " هناأفها ب ن واليت عرّ  ايف الياب 

 بني ساعتني وثالث سـاعات      تراوحيد  ل ساعات اجتماعات حلقات اجلودة ق     ن معدّ أعضهم بصفة تطوعية و   ب
 أعماهلما يف   ون بالتعرف على املشاكل اليت يواجهوهن     رمسي ويهتمّ ال العمل   أوقاتتكون خارج    شهريا، غالبا ما  

 القـدرات   وإبـراز  يف العمل    اإلنسايننه ومراعاة البعد    ي وحتس األداء احللول املناسبة هلا، من اجل تطوير        وإجياد
  .)2( " اجلودة الشاملة باستهدافها التحسني املستمرإدارةلة ملدخل  اجلودة مكّمالبشرية واعتبار حلقات

 باستنباط فكرة   "Ishikawa اشيكاوا ،    " قام   1943يف عام   :  خريطة عظمة السمكة الشيكاوا     فكرة 5-3
 العالقـة بـني الـسبب     حتليليطلق عليه خريطة  ماأو، "Fishbone diagram "خريطة عظمة السمكة 

اإلدارة حتديد مشكلة معينة ومن مث  فمن خالل اخلريطة تستطيع ،"cause and effect diagram"ة النتيجو
 من التفـصيل    يءشبلة واليت سوف نعرض هلا      ك حدوث املش  إىل أدت الرئيسية والفرعية اليت     دراسة األسباب 

  .)3( اجلودة الشاملةإدارة تطبيق ألدواتاملخصص حقا من خالل اجلانب ال

 إحصائية وأدوات علمية   أساليب باستخدام   "Ishikawa"قد قام  اشيكاوا     ل : السبع األدواتفكرة   -5-4
خرائط باريتو، الرسم البيـان لعالقـة       :  العمل هبا وهي   ة إىل ضرور  ىعود" ع السبّ األدوات" عليها اسم    أطلق

 ،ة وقائمة الفحص  ابينسياألسباب بالنتيجة، املدرجات التكرارية، خرائط االنتشار، خرائط املراقبة، اخلرائط اإل         
طبيق أسـلوب   ني يف عملية ت   لمان تساعد الع  أع من شاهنا    لسّبان هذه األدوات اإلحصائية     إحيث يرى اشيكاوا    
 ومن خالل استخدام هذه األدوات، الحظ اشيكاوا أن املؤسسة ميكن أن تسيطر علـى               .إدارة اجلودة الشاملة  

  .)4( من مشكالهتا95%أكثر من 

                                                 
1:François chevalier, Op. cit, p21. 

 .   169، ص 1991زين العابدين عبد الرمحان احلفظي، معهد اإلدارة العامة، الرياض، :  ترمجةتغري انطباعات األفراد يف العمل،: حلقات اجلودةر هربت، مور وليام، مو:  2
  .169، ص نفس املرجع السابق  :3
 . 170، ص نفس املرجع السابق  :4
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  : ارة اجلودة الشاملةإد فلسفة :ثالثا

تلخـيص  من خالل العرض السابق ألهم إسهامات رواد احلركة الفكرية إلدارة اجلودة الشاملة ميكننا                
  :)1(أهم املرتكزات الفلسفية هلذا التيار اإلداري املتطور وفق التحليل املوايل

شاملة متقاربة إىل حـد     نستطيع القول أن مجيع األفكار املقدمة من طرف رواد حركة إدارة اجلودة ال              
  : كبري، وأن غالبيتها متحورت حول النقاط األساسية التالية

الة واختـاذ   تتطلب اجلودة من اإلدارة العليا االهتمام والتركيز على مستوى األداء من خالل املتابعة الفعّ             -1
دا مستمرا وليس جمرد    اإلجراءات التصحيحية املالئمة وااللتزام القوى بقضية التحسني املستمر واعتباره جه         

  .برنامج مؤقت

ية التنفيـذ وال حتبـذ فكـرة        ل يستغرق تطبيق مسعى إدارة اجلودة الشاملة وقتا معتربا من الزمن يف عم            -2
اإلسراع يف عملية التنفيذ دون قاعدة بيانات يعتمد عليها يف عملية اختاذ القرارات مبنية على حقائق علمية                 

  . للتطبيق الناجح هلذه التقنية اإلدارية املتطورةوبيانات دقيقة توضح كل ما يلزم

 تعد مسألة إدارة اجلودة الشاملة مهمة اجلميع يف املؤسسة وليست قاصرة على اإلدارة العليا فقط بـل                  -3
  .جيب أن تشمل مجيع العاملني يف خمتلف املستويات اإلدارية والفنية يف املؤسسة

الة يف عملية اختـاذ القـرارات املتعلقـة         املني للمشاركة الفعّ   كما أنه جيب أن تتاح الفرصة جلميع الع        -4
  . باجلودة

ال يف برامج التـدريب والتعلـيم        ال ميكن أن تتم عملية التحسني املستمر للجودة دون االستثمار الفعّ           -5
  .املستمر جلميع أفراد املؤسسة

سسة من حتسني قدرهتا التنافسية مـن       ن املؤ  إن عملية التطبيق الناجح ألسلوب إدارة اجلودة الشاملة ميكّ         -6
خالل تقليص التكاليف عن طريق التحكم يف األخطاء، مما يؤدي إىل حتسني األداء وحتقيق الرحبيـة علـى                  

  .املدى الطويل

  .الركيزة األساسية جلميع عمليات حتسني اجلودة داخل املؤسسة) نون واخلارجيييوالداخلي( يعد العمالء -7

                                                 
 .88 -87 ص  ص،مرجع سبق ذكرهخالد بن سعد، :1
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كننا القول أن فلسفة إدارة اجلودة الشاملة إمنا هتدف إىل محاية حياة املؤسسة من              ومن خالل ما تقدم مي      
ستقرارها وبقائها وتطورها بني املؤسسات املنافسة، عن طريق توفري مناخ مالئم لعمل أفرادهـا              اخالل ضمان   

حتياجـات  لضمان تنميتهم وتطويرهم وتقدميهم األداء اجليد، مبا يسمح بتوفري منتجـات وخـدمات تلـيب ا     
 واليت أوهلا حتقيـق     ،هدافهاأكنها من حتقيق    وتطلعات العمالء مما يزيد من والئهم للمؤسسة وكسب ثقتهم وميّ         
كما أن الدور احملوري إلجناح تطبيـق  . رهاوالرحبية السيما على املدى الطويل وبالتايل احملافظة على بقائها وتط 

هذه املؤسسة يف    اإلنساين يف املؤسسة بداية بااللتزام القوى لقيادة         هذه التقنية اإلدارية املتطورة يرتكز على البعد      
  .  بأسره، ومراعاة املصاحل العامة للمجتمعإجناح هذا املسعى وكذا العمل على إرضاء العميل الداخلي واخلارجي

  :إدارة اجلودة الشاملةمرتكزات :رابعا

ن حتقيق هذا املسعى اإلداري احلديث إمنـا        حسب رواد احلركة الفكرية ملنهج إدارة اجلودة الشاملة إ          
 اليت تستلزم تطبيقه وإىل مجلة مـن املبـادئ          رييرتكز إىل مجلة من العناصر األساسية واليت من أمهها إدارة التغي          

  .املتجانسة، كما إن هذه املبادئ تستند بدورها إىل العديد من األساليب الداعمة واملثبتة هلا

  : رييالتغ إدارة اجلودة الشاملة و-1

تتطلب عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة التعامل الالزم مع مقاومة التغيري عن طريق اختاذ اإلجراءات                 
حد أو بعض   نشاط يتضمن إحداث حتوالت يف أ     "ه  وميكن تعريف التغيري على أن    . املناسبة للحد من هذه املقاومة    

  .)1("وى املؤثرة فيهاأو كافة العناصر اليت تتكون منها املؤسسة ملواجهة الق

 أو نتيجة لدخول أو خروج منافسني من الـسوق،          ،ري قد يأيت استجابة ملتطلبات جديدة للعمالء      يفالتغ
  .)2(أو نتيجة لتطبيق فلسفة إدارية جديدة بالنسبة للمؤسسة كإدارة اجلودة الشاملة، أو لغري ذلك من األسباب

 من قبل األفراد يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة          ريمة التغي إن أسباب مقاو    :ريالتعامل مع مقاومة التغي 1-1
  :)3(اهعديدة ومن أمه

قد يشمل التغيري األفراد كما قد يـشمل اآلالت واملعـدات أو األنظمـة              :  اخلوف من فقدان الوظيفة    -
  .والسياسات وغريها، فقد يتولد لدى الفرد خوف من فقدان وظيفته

                                                 
  .18، ص 2003، القاهر، )مبيك(عبد الرمحن توفيق، مركز اخلربات املهنية لإلدارة : ، ترمجةإدارة اجلودة الشاملة الدليل املتكاملسون، فيليب تنكن:  1
  .48ص ، 2000، القاهرة، )مبيك( مركز اخلربات املهنية لإلدارة اجلودة الشاملة يف ثقافة مديري شركات قطاع األعمال العام،سعيد حممد الشيمي، :  2
 .19، ص املرجع السابقفيليب تنكنسون، :  3
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ا ضغوطات اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد كعـضويته يف النقابـة أو             واملقصود هب :  ضغوطات اجلماعة  -
  .انتسابه إىل جمموعة معينة

فتراض  سوء نية يف      فإن ذلك يكون مدعاة ال     سواملرؤوس  إذا مل تتوفر الثقة بني الرئي     :  عدم الثقة  خ منا -
  .ري حيدث وبالتايل حتصل املقاومةيعملية أي تغ

 بصورة واضحة فإن ذلك يؤدي إىل سـوء         ريا مل يتم شرح مربرا ت التغي      إذ: ريي سوء فهم مربرات التغ    -
  . مبصاحلهم وحتصل املقاومةاألضرار ويفهم األفراد منه  ،الفهم به

وحتدث أشكال عديدة للمقاومة فيما يتعلق بتطبيق أسلوب إدارة اجلـودة الـشاملة، كاملعارضـات               
 عـن العمـل أو      اإلضراب، أو حىت تصل إىل      جراءاتاإلالكالمية من خالل املناقشات، أو رفض تنفيذ بعض         

  .التخريب والعنف إىل غريه من أشكال املقاومة

. ال ميكن إمهال مدى أمهية مقاومة التغيري يف التأثري على جناح عملية إرساء مسعى إدارة اجلودة الشاملة                 
 من هذه املقاومة وذلك بإتباع      وبذلك فإن على اإلدارة أن تبذل قصار جهدها الختاذ اإلجراءات الكفيلة باحلد           

  :)1(األساليب التالية
  . ري املراد إجراؤه فيما يتعلق بتطبيق إدارة اجلودة الشاملةي بضرورة التغوحتسيسهم إعالم العاملني مسبقا -

 شرح فوائد هذا التغيري املتمثل يف مزايا تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة وعوائد ذلك سواء علـى                  -
  .و العمالء أو املوردين وغريهمالعاملني أ

  . تكوين فرق العمل اخلاصة بتنفيذ هذا التغيري-
  . ري تقدمي حوافز للقوى املعارضة ودعوهتم لالخنراط يف هذه الفرق الستمالتهم باجتاه التغي-

ب واإلجراءات  اجلديدة هبدف إزالة اخلوف لديهم من الفـشل بالقيـام             يلا تدريب العاملني على األس    -
  .هام اجلديدة اليت يتطلبها التغيري إلرساء منهج إدارة اجلودة الشاملةبامل

  : مبادئ إدارة اجلودة الشاملة -2

  : لشاملة إىل مجلة من املبادئ املتجانسة واملتمثلة أساسايستند أسلوب إدارة اجلودة ا  

عميل اخلارجي والعميل   تنطلق فكرة التركيز على العميل من مبدأ رضا كل من ال           :التركيز على العميل   -2-1
يف فلسفة إدارة اجلودة الـشاملة علـى العمـالء          ) عميل أو زبون  (الداخلي، حيث ال يقتصر املقصود بكلمة       

                                                 
  .50- 49، ص ص مرجع سبق ذكرهسعيد حممود الشيمي،:  1
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ني وهـم األفـراد     يولكن يتسع هذا املفهوم ليشمل أيضا العمالء أو الزبائن الداخل         مؤسسة فقط   اخلارجيني لل 
  .)1(ةالعاملني يف خمتلف الدوائر واألقسام داخل املؤسس

إن كسب رضا ووالء وثقة العميل اخلارجي يتوقف على درجة االنتماء ووالء األفراد داخل املؤسسة               
لألهداف والسياسات املطبقة مما يدعو إىل ضرورة االهتمام هبم وذلك بالعمل على تنمية قدراهتم ومهـارهتم                

دي واجلماعي وميكن للمؤسسة ضـمن إدارة        بيئة مالئمة لألداء الفر    ريوتلبية حاجاهتم املادية واملعنوية مع توف     
ف الدائم على احتياجاته احلالية واملتوقعة اعتمـادا  ودة الشاملة التركيز على العميل اخلارجي من خالل التعرّ      اجل

على الدراسات التسويقية املرتبطة باملستهلك، مع ضرورة إنتاج سلع أو تقـدمي خـدمات مناسـبة لرغباتـه      
  .)2 (مةئه عن جودة السلع واخلدمات املقّدوتوقعاته، وقياس مدى رضا

كما يضع نظام إدارة اجلودة الشاملة أمهية إشباع حاجات العمالء وكسب ثقتهم بصفة مستدامة هدفا            
  .كانت أم بشريةمادية ة حااستراتيجيا تساهم يف حتقيقه مجيع األقسام الوظيفية واملوارد املت

هتدف إىل العمل علـى تطـوير العماليـات         تمر فلسفة إدارية    يعترب التحسني املس  :  التحسني املستمر  -2-2
 ا وفلسفة التحسني املستمر هي أحـد      .واألنشطة املتعلقة باآلالت واملواد واألفراد وطرق اإلنتاج بشكل مستمر        

ائز منهجية إدارة اجلودة الشاملة واليت اهلدف منها هو الوصول إىل اإلتقان الكامل لألعمال عـن طريـق                  رك
كما أن جهود التحسني ال جيب أن تتوقـف ألن هنـاك            . لتحسني يف العماليات اإلنتاجية للمؤسسة    استمرار ا 

  .)3(دائما فرص للتحسني جيب استغالهلا

  :  مداخل التحسني املستمر-2-2-1

خل املعروفة يف جمال تصميم مراحل عمليـة        اومن أهم املد  : "لدمينج وشوهارت " P.D.C.A مدخل دورة    -أ
والذي مت تطويره مـن      )02(يوضحه الشكل رقم     كما   "P.D.C.A-Cycle" مدخل دورة    التحسني املستمر 

 ليصبح إطارا مهما ملراحل أنشطة التحسني املستمر والذي يتكون أساسا من اخلطوات             "دمينج وشوهارت "قبل  
  : )4(التالية

 بعـد حتديـد     تبدأ اخلطوة األوىل بالتخطيط أي بتقدمي اخلطط الالزمة لتحسني اجلـودة          : Plan خطط   -
  .املشكلة ومجع البيانات الضرورية وحتليلها

                                                 
 . 70 ، ص مرجع سبق ذكرهحمفوظ أمحد جودة، :  1
 . 71، ص قنفس املرجع الساب:  2
  . 181 ، ص قنفس املرجع الساب:  3
  . 183، ص قنفس املرجع الساب:  4
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يتم القيام من خالل هذه املرحلة بتنفيذ ما جاء يف خطة التحسني واحلرص على التطبيق الناجح                : Do نفذّ   -
  . هلا

  .يتم قياس النتائج وتقييمها ومعرفة هل كان هناك جناح يف جهود التحسني أم ال: Check إفحص -

ذا كانت النتائج املتحصل عليها مرضية يتم اعتماد خطة التحسني هذه، أما إذا حـدث               إ : Act تصرف   -
  . العكس فيتم تعديل خطة التحسني أو إلغاءها وتعويضها خبطة أخرى

  )P.D.C.A(خطوات تطبيق دورة ): 2(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  

  .182، ص مصدر سبق ذكرهحمفوظ أمحد جودة، : املصدر

 وفق ما   "Juranجوران  "جهة نظر   و  من تتألف عملية التحسني املستمر   : ن للجودة   ة جورا ي مدخل ثالث  -ب
  : )1(يلي

يبدأ التخطيط لتحسني العمليات بالعميل اخلارجي، حبيث تتضمن هذه العلمية ما           : Planing التخطيط   -
  : يلي

  .حتديد من هم العمالء* 

   .التعرف على احتياجات العمالء ومتطلباهتم احلقيقية* 
   . احتياجات العميليبطوير خصائص املنتج الذي يلت* 

  . العلميات الالزمة إلنتاج املنتجحتديد* 

                                                 
 . 184-183ص ، ص جع سبق ذكرهمرحمفوظ أمحد جودة، :  1

Act Plan 

Check Do 

 تصرف

نفذّ إفحص

 خطط
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  . له فرق العمل داخل املؤسسةات تنفيذية وذلك من خالل ما يبدحتويل اخلطط إىل عمالي* 

نتائج تتمحور عملية الرقابة على اجلودة حول اختبار ومقارنة : Quality control الرقابة على اجلودة -
وتقوم اإلدارة باسـتخدام    . التحسني باملتطلبات األساسية للعمالء واكتشاف االحنرافات وحماولة تصحيحها       

ى تلبية املنتج ملتطلبات العمالء، حيث يتم االعتماد علـى أدوات           ملعرفة مد هام  التغذية العكسية كأسلوب    
النتشار وخريطة السبب والنتيجة وغريها     تو وخريطة ا  يالضبط اإلحصائي للرقابة على اجلودة مثل حتليل بار       

  .صيل الحقا واليت سوف يتم التعرض هلا بالتفمن األدوات

من مستويات أداء أعلى هتدف هذه العملية إىل الوصول إىل مستويات         : Improvement حتسني اجلودة    -
وميكننا القول أن    .هامهاباملوارد والوسائل الالزمة ألداء م    األداء احلالية، وتتضمن إنشاء فرق عمل ودعمها        

  .  جهود التحسني جيب أن تكون مستمرة بدون أي توقف أو تباطؤ يف العمل وبذل اجملهود

قام اليابانيون بتطوير تقنية ناجحة تعتمد على مفهوم التحسني : Kaisen Method مدخل طريقة كايزن -ج
 ويعين اجليد وبنـاء     "Zen" ويعين التغيري و     "Kai"املستمر وتتكون  هذه الكلمة يف اللغة اليابانية من مقطعني           

 عماليـات املؤسـسة     حيث يشمل هذا التغيري أو التحـسني      " التغيري اجليد " تعين   "Kaizen"عليه فإن الكلمة    
  . يف كل اجملاالت ويف مجيع االوقات إجراء التحسينات املستمرة "Kaizen"وأفرادها وتتضمن عملية 

واليت  "Five-step plan" اخلمسة املعروفة واتيابانيون على اخلطيعتمد ال" Kaizen"لتطبيق طريقة 
   : )1(ميكن تلخيصها وفق ما يلي

نتقاء واالحتفاظ باألشياء اليت ميكن     اال وهي تعين عملية     "Seiri" واليت تلفظ باليابانية     :الفرز: اخلطوة األوىل 
  . االستفادة منها والتخلص من األشياء اليت ال ميكن االستفادة منها

اكنـها وحـسب    وتعين وضع األشـياء يف أم "Seiton"تلفظ باليابانية : الترتيب املنهجي: اخلطوة الثانية 
عنـد  " بقانون الثالثني ثانيـة "ستند يف ذلك إىل املمارسة اليابانية املعروفة     يتسلسلها  بدون إضاعة الوقت و     

  ).ترتيبها أكثر من ثالثني ثانيةستغرق وقت وضع األشياء ويأي ال جيب أن ( عماليات الوضع والترتيب

 أي قيام عمـال املؤسـسة بأعمـال         "Seiso"واليت تلفظ باليابانية    : تنظيف مكان العمل  : اخلطوة الثالثة 
التنظيف الشامل ألماكن أعماهلم وذلك أثناء اخلمسة دقائق األوىل واألخرية من كل يوم يف اليابـان ومـا                  

  .للنظافة من تأثري على عملية التحسني

                                                 
 . 193-190ص ، ص مرجع سبق ذكرهحمفوظ أمحد جودة، :  1
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 وتكمن الفكرة يف متابعة تطبيق املراحـل        "Seiketsu"  وتلفظ باليابانية  :التعقيم الشامل : طوة الرابعة اخل
 الشخـصية   وتتعلق هذه املرحلة أساسا بالنظافـة     (الثالثة السابقة باستمرار يف كافة أمكان العمل باملؤسسة         
  ). للعامل حبيث يكون مظهره العام الئقا عند أداءه لعمله

 أي تدريب اآلخرين على متابعة االنضباط       "Shitsuke"تلفظ باليابانية   : الذايت االنضباط: امسةاخلطوة اخل 
د بتعليمات النظافة والترتيب واستخدام اللطف والكياسة مع اآلخرين واحترام قوانني وأنظمـة             الذايت والتقيّ 

وظيفي والذي يعترب من مرتكزات     لد الراحة والرضا ال    وكل هذه العوامل توّ    .العمل وحتويلها إىل تقاليد قوية    
 حيث ساهم هذا    . وكسب رضا العميل وحتقيق تطلعاته     فلسفة إدارة اجلودة الشاملة الرامي إىل حتسني األداء       

 يف حتويل العديد من املصانع املهملة يف اليابان إىل مصانع قوية ذات كفاءة إنتاجية عالية                "Kaisen"املدخل  
  .وقدرة تنافسية قوية

يركز نظام إدارة اجلودة الشاملة على أمهية التعاون بـني خمتلـف            : عي بدل من املنافسة   اون اجلم التعا -2-3
ومن املالحظ أن أحد األسباب الرئيسية لنجاح اليابان        . املستويات اإلدارية يف املؤسسة بدال من املنافسة بينهم       

 بدل من التفتيش من خالل اسـتخدام        بدأ التعاون اجلماعي  يف تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يعود إىل م        
وميكن حتقيق التعاون بني املديرين والعاملني مـن          ."Ishikawaإلشيكاوا " ألسلوب حلقات اجلودة ينياليابان

 العمل اجلماعي كأداة فاعلة للتحسني      افز أساسه تقييم األداء وكذلك تشجيع     املكافآت واحلو خالل تفعيل نظام    
  .)1( بهع أفراد املؤسسة ومنحهم الثقة بعملهم واالعتزازيراء مجاملستمر، إضافة إىل احترام أ

يعترب العنصر البـشري ممـثال يف املـوارد البـشرية            : التركيز على املوارد البشرية والكفاءات الفردية      -2-4
والكفاءات الفردية أحد أهم العوامل املسؤولة عن امتالك املؤسسة للميزة التنافـسية، وجناحهـا يف اختـراق                 

تـوفري  وباملهارات والقدرات وحتفيزه     هسواق، إن التركيز على هذا العنصر البشري بتنميته وتدريبيه وتزويد         األ
بيئة العمل املؤثرة إجيابا على روحه املعنوية يعد أهم ركائز إدارة اجلودة الشاملة وهذا بالنظر إىل أن تلك املوارد                   

االستراتيجية والتنفيذية للجودة الـشاملة، الـيت هتيـئ          تطبيق القرارات   ووالكفاءات هي املسؤولة عن اختاذ      
للمؤسسة فرص امتالك امليزة التنافسية وبالتايل فإن فقدان الكفاءات أو ضعف أداء املوارد البشرية بسبب عدم                

  .)2(فعالية طرق التسيري املعتمدة يعد سببا رئيسيا يف فشل استراتيجية اجلودة الشاملة

تنطلق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة من مبدأ أن اجلودة عبارة عن مثرة العملية               : فتيش الوقاية بدل من الت-2-5
ية التفتيشية، ففي نظريات اإلدارة التقليدية جند أن مراقبة اجلودة أو التفتيش على مستوى              لمالوقائية وليست الع  

                                                 
، أطروحة دكتـوراه    )مدخل اجلودة واملعرفة  (أثر التسيري االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية             مساليل حممد حيضيه،    : 1

  .205 ، ص2005لوم االقتصادية، ختصص علوم تسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ، دولة غري منشورة يف الع
 . 205ص ، نفس املرجع السابق:  2
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تسترتف الكثري مـن الطاقـات       فإن هذه الطريقة     .السلع واخلدمات تكون بعد عملية التصنيع أو تقدمي اخلدمة        
أما يف حالة تطبيـق نظـام      .البشرية واملوارد املالية من أجل الكشف عن عيوب أو أخطاء يف العملية اإلنتاجية            

إدارة اجلودة الشاملة فإن ذلك سيؤدي إىل تقليص التكاليف وزيادة الرحبية من خالل إدخال عنصر الوقاية يف                 
مبختلف أنواعها وحماولة تصحيحها يف حينها لتجنب الوقـوع يف         االحنرافات   العملية اإلنتاجية عن طريق مراقبة    

  .)1(هذه االحنرافات

تعد مشاركة كل فرد يف العمل اجلماعي من أهم النشاطات اليت جيب التركيز عليها               : املشاركة الكاملة  -2-6
داة فاعلة لتشخيص املشكالت اعي عبارة عن أ  مإن العمل اجل  . حيث تساعد يف زيادة الوالء واالنتماء للمؤسسة      

املختلفة واالحتكاك املتواصل بني أفراد     األقسام  الدوائر و وإجياد احللول املثلى هلا من خالل االتصال املباشر بني          
 أمهية استخدام   فعالية ذلك االتصال يؤكد نظام إدارة اجلودة الشاملة على         ومن أجل زيادة     )2( .املؤسسة الواحدة 

الرأسية، ذلك لدعم فكرة العمل األفقية بدال من أسلوب املركزية واالتصاالت   االتصاالت  مركزية و الّأسلوب ال 
  .)3( املختلفة واألقسامبني األفراد يف الدوائر اعي ماجل

تتميز املؤسسات اليت تطبق نظام إدارة اجلودة الشاملة بأن قرراهتا مبنيـة             : على احلقائق  ا القرار بناء  اختاذ-2-7
إن . ت صحيحة وليس جمرد تكهنات فردية أو افتراضات أو توقعات مبنية على أراء شخصية             وبياناعلى حقائق   

 وبصفة خاصـة نظـام      ،جناح تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة إمنا يتوقف على فعالية نظام معلومات املؤسسة            
تغريات البيئـة   املعلومات التسويقي املسؤول عن حصول املؤسسة بصفة مستمرة على املعلومات الدقيقة عن م            

التنافسية من منافسني ومستهلكني وموردين ومن أجل احلصول على نتائج دقيقة يستخدم نظام إدارة اجلـودة                
الشاملة جمموعة من األدوات اإلحصائية منها على سبيل املثال املدرجات التكرارية وخريطة باريتو واخلـرائط               

  .)4( وغريهاشاراالنت وخريطة "إليشيكاوا"االنسيابية وهيكل السمكة 

الـيت تقتـضيها    لمعلومات واالتصال من الركائز املهمة      يعترب توفر نظام ل     :واالتصال نظام املعلومات -2-8
 منوذجا ألشكال االتصال ضـمن      "إلشيكاوا"متطلبات إدارة اجلودة الشامل، حبيث يعد برنامج حلقات اجلودة          

ؤسسة تعادل أمهية اجلهاز العصيب يف جسم اإلنـسان وهـو           التصال أمهية يف امل   لنظام إدارة اجلودة الشاملة، فا    
.  إجناح مسعى إدارة اجلـودة الـشاملة      بذلك الوسيلة املهمة القادرة على تعديل االجتاهات وتغيريها من أجل           

عملية تدفق املعلومات والتعليمات والتوجيهات واألوامر والقـرارات مـن جهـة اإلدارة إىل              "فاالتصال هو   

                                                 
، رسالة ماجستري غري (ENIE)دراسة حالة املؤسسة الوطنية للصناعات االلكترونية : تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة الصناعيةحيي برويقات عبد الكرمي،  : 1

  .   56، ص 2003يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد إنتاج، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان،  منشورة
  . 204ص  مرجع سبق ذكره،مساليل حممد حيضيه، : 2
  . 64، ص مرجع سبق ذكرهحامد عبد اهللا السقّاف، : 3
  .، بتصرف205ص  بق،اسالرجع امل مساليل حممد حيضيه،:  4
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قي املعلومات والبيانات الضرورية منهم يف صورة تقارير وأحبـاث ومـذكرات واقتراحـات              املرؤوسني، وتل 
  .)1("وشكاوي، واستفسارات هبدف اختاذ قرار معني وتنفيذه

  :  األساليب الداعمة إلدارة اجلودة الشاملة-3

 الـشاملة   الشاملة مجلة من األساليب الداعمة لتطبيق مسعى إدارة اجلـودة         يشترط رواد إدارة اجلودة       
  : داخل املؤسسة وفق املبادئ املذكورة سابقا واليت تتمثل أساسا فيما يلي

يقصد بعالقة العميل باملورد تلك امليزات اليت ينبغي أن تسود وجتمع بني أألفراد             :  عالقة العميل باملورد   -3-1
داخلي ومن جهة أخرى فـإن       واليت يطلق عليها اسم عالقة العميل باملورد ال        ،والوحدات التنظيمية يف املؤسسة   

 مورد خارجي، حبيث تعتـرب      –، تسمى عالقة عميل     نيمبورديها وعمالئها اخلارجي  العالقة اليت تربط املؤسسة     
املؤسسة شبكة من العالقات اليت تربط العميل واملورد سواء كان األمر يتعلق بالعالقة داخـل املؤسـسة أو يف            

 ةهتدف إىل تعزيز فلسفة إدارة اجلودة الشاملة داخل املؤسـس         طريقة    وهي وسيلة و   عالقاهتا مع احمليط اخلارجي   
  : )2(وميكننا حتليل هذه العالقات وفق ما يلي

يعترب كل فرد عميل ومورد يف آن واحد داخـل املؤسـسة،            :  العالقة بني العميل واملورد الداخلي     -3-1-1
غريها مـن    وأو أفكار أو بعض املعدات      حيث يستقبل أشياء من زميل له داخل املؤسسة تتمثل يف معلومات أ           

وعنـدما  . األشياء اليت يتطلبها عمله، ويصبح مبوجب هذه الوضعية عميال وزميله موردا داخل هذه املؤسـسة         
ره إىل مورد وزميله إىل عميـل       حيدث العكس أي عندما هو يسلم هذه األشياء إىل زميل أخر يتحول هو بدو             

  .وهكذا

   :نتنيثا حالتني مهذه العالقة تكون املؤسسة أماويف إطار : واملورد اخلارجي بني العميل ة العالق-3-1-2

فت مجعية التـسويق     وقد عرّ  هي املورد جتاه عمالئها اخلارجني    يف هذه احلالة تكون املؤسسة        : احلالة األوىل-أ
نهج إدارة اجلـودة    حيث يؤكد م   ،"على أنه مشتري املنتجات أو اخلدمات الفعلي أو املتوقع        "األمريكية العميل   

الشاملة على ضرورة الوفاء حباجات ومتطلبات العمالء اخلارجيني املستهدفني بصفة مستمرة وحتقيق تطلعـاهتم    
مـن  ب   وكسب والئهم هلا حىت يصعّ      وخدماهتا وبالشكل الذي يشعرهم بالرضا التام عن املؤسسة ومنتجاهتا       

ن املؤسسة احلصول على املعلومات واملعطيات الكافية       ذلك م  ويتطلب   .ماختراق املؤسسات املنافسة الستقطاهب   

                                                 
 .    229، ص  املرجع السابقمساليل حممد حيضيه،:  1
  .60-57ص ص  ، مرجع سبق ذكرهحيي برويقات عبد الكرمي،  : 2
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ستمرار ضمن قاعدة معطيات قوية متكنها من حتديد احتياجاهتم وحتقيق ما ينتظرونـه             االء العمالء وب  ؤحول ه 
  . وتعتمد أساسا على الدراسات السوقية الدقيقة يف هذا الشأن،منها

العميل أمام مورديها اخلارجيني، حيث إن املورد هو الذي         يف هذه احلالة تكون املؤسسة هي       :  احلالة الثانية  -ب
ته وخدماته، إن وجود عالقة وثيقة بني املؤسسة ومورديها تؤدي إىل حتقيـق منـافع               ايبيع للمؤسسات منتج  

  . الفاعلة بني الطرفنيلثقة املتبادلة والود واملساعدات متعددة للطرفني، لذا ينبغي أن تبين عالقات متينة أساسها ا

 إحـداثها مـن طـرف       ة أساسية إلدارة اجلودة الـشاملة مت      إن تكلفة اجلودة منهجي    : تكلفة اجلودة  -3-2
"Feigenbaum" فهي وسيلة لتحديد الفوائد العائدة من جراء تبين أسـلوب           ستينيات القرن املاضي،     جالل

حيث سـامهت هـده     التكلفة،  ة اليت تربط بني اجلودة و       إدارة اجلودة الشاملة وتركز على أمهية العالقة املكمل       
 على غرار مـا     ، كثريا فلتصدي لالعتقاد السائد أنداك والذي مفاده إن اجلودة تكلّ        يف ا الفكرة إىل حد كبري     

 أما اجلودة فتجنبها الكـثري      ،لها تكاليف باهظة  ع أموال املؤسسة وحتمّ   يأثبته الواقع يف أن الالجودة هي اليت تض       
عم بقوة ترسيخ مبادئ إدارة اجلودة الشاملة       ا أسلوب يدّ  ذوه .تلك األموال من تلك األعباء وتساهم يف توفري       

  .)1(ويربز أمهيتها

التكاليف املتعلقة مبنع إنتاج املنتجـات املعيبـة أو اكتـشاف          "ميكن تعريف تكاليف اجلودة على أهنا       
  .)2 ("وإحداث تصحيحات على هده املنتجات اخلاطئة واملعيبة

  :)3(جلودة إىل أربعة أقسام رئيسيةو ميكن تقسيم تكاليف ا: ة تكاليف اجلودأقسام- 2-1- 3

   .نشطة املصممة ملنع وقوع األخطاء وتشمل كافة األ:اليف الوقايةتك -أ

لمواصفات املطلوبة  ل تهيم املنتج والتأكد من مدى مطابق     يلك التكاليف املتعلقة بتق   ت وهى   :يميكاليف التق  ت -ب
اإلنتاج، مث فحص    وفحص كافة األنشطة اخلاصة بعملية       ة واملعدات املشترا  من العميل ومن أمثلتها فحص املواد     

  .وقبل تسليمها للعميلمن عملية التصنيع املنتجات بعد االنتهاء 

 اإلجراءات التصحيحية لعدم مطابقـة املواصـفات        ذاختا وهي التكاليف املعنية ب    : تكاليف الفشل الداخلي   -ج
  .ة إصالح هذه املنتجات املعيبدفع يف واليت  تاملطلوبة من أول مرة

                                                 
 . 167، ص مرجع سبق ذكرهحمفوظ أمحد جودة، :  1
  . 167، ص نفس املرجع السابق:  2

3:Yochio Kondo, La maîtrise de la qualité dans l'entreprise, Econmica, Paris, 1997, p121-122.   
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لك بعد تسليم املنتجات إىل العمالء      ذ وهي التكاليف املتعلقة باكتشاف العيوب و      :تكاليف الفشل اخلارجي  -د
 تكـاليف اسـتبدال أو إصـالح        ،ومنها تكاليف شكاوي العمل والتحقيق فيها وما يتطلبه من وقت وجهد          

سة حيث أهنا يف مثل هده األحوال تنفق جزء من مصداقيتها بني            املنتجات املباعة  تكاليف متعلقة بسمعة املؤس      
  .العمالء وما ميكن أن يؤثر دلك مستقبال

من املبادئ األساسية لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة أداء العمل الصحيح من املـرة             :جتفيض التكاليف  -3-2-2
ا املسعى انتـشار    ذ ه يساعد يف حتقيق  سة و األوىل مما يؤدي إىل ختفيض التكلفة واملسامهة يف زيادة أرباح املؤس          

 باإلضافة إىل التصميم اجليد     ،الثقافة بني العاملني فيما يتعلق بضرورة الوقاية من الوقوع يف األخطاء أثناء العمل            
  . ال للعمليات والتدريب لكافة العاملنيللمنتج والتخطيط الفّع

عة من األفراد يعملون مع بعضهم ألجل حتقيـق    جممو "اهنأميكن تعريف فرق العمل علي       :فرق العمل  -3 -3
وحىت يكـون فريـق     ، وهو أسلوبا أساسيا وحموريا لتحقيق إدارة اجلودة الشاملة          )1 ("أهداف حمددة ومشتركة  

  :)2(نه جيب أن يراعي االعتبارات التاليةإاال فالعمل فّع

لما زاد عدد أعضاء الفريق عـن        فك ،عدد أعضاء الفريق والذي يتراوح عادة بني ثالثة إىل عشرة أفراد           -أ
 وكلما قل عدد أعضاء الفريق عن احلـد         اقشاتاحلد املعقول قل الوقت املتاح لكل عضو للمشاركة يف املن         

   .لية الفريق لعدم تنوع وتعدد وجهات النظرا فع منلك يقلل أيضاذن إاملعقول ف
 .وضوحبضرورة حتديد أهداف الفريق بدقة و -ب

   .نشات من اجلها يت الصالحيات املتعلقة باهلدف ال فرق العمل كاملحمن -ج

  .اليت تساهم يف تعزيز أداء أفرادها حوافز مادية ومعنوية ها ومنحاضرورة تشجيعه -د
  .لك لرفع مهاراهتم الفنية واالتصاليةذيعترب التدريب ضروريا ألعضاء فريق العمل و -ه

  .ة لتحقيق اهلدف الذي اعد من اجلهزمنظام للمعلومات يضمن تزويد الفريق باملعلومات الال -و
  .ضرورة منح الفريق االستقاللية يف قراراته - ي

أليكس "لقد طور هذا األسلوب من طرف األمريكي        : "Branistorming" استنباط األفكار    أسلوب -3-4
 كبرية  أسلوب يستخدم يف توليد  كميات       "يف اخلمسينيات من القرن  املاضي والذي يعّرف على أنه           " أسبورن

ويعد هذا األسلوب من أكثـر األدوات       .)3("من األفكار واملقترحات لدى  جمموعة من األفراد ويف وقت قصري          
                                                 

 . 19، ص1995، شركة إبراهيم حسن للطباعة، القاهرة، نظم اجلودة الشاملة وتطبيقاهتا يف املصانعإبراهيم حسن حممد، : 1
  . 20، ص نفس املرجع السابق :2

3: Michel Perigord, Les parcours de la qualité démarches et outils, AFNOR, Paris, 1993,     p 64.  
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استعماال يف تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة، حيث تستعمل يف اجتماعات فرق التحسني وحلقات اجلودة               
  .)1(اجلودة وغريها  ويف اجتماعات جملس

عمليـة قيـاس ومقارنـة أداء       "إن املقارنة املرجعية هي       ":Benchmarking"ية  املقارنة  املرجع-3-5
  .)2(" تقدم نفس اخلدمة وأاملؤسسة مع أداء مؤسسة أو مؤسسات أخرى مماثلة تنتج نفس السلعة 

)3(: وإمجاال هناك ثالثة مستويات من املقارنة املرجعية
  

   .املؤسسةوهي مقارنة أقسام وفروع نفس : مقارنة مرجعية  داخلية -

 .مقارنة املؤسسة مبنافسيهاوهي : مقارنة مرجعية خارجية -

وهي مقارنة بني الوظائف بغض النظر عن القطاع املنتمية له، حيث تـسعى             : مقارنة مرجعية وظيفية   -
بعض املؤسسات إىل أن تكون متمّيزة بشكل بارز يف أدائها وبالتايل فقد جترى مقارنة مع املمارسـة                 

 . عن طبيعة عمل ونشاط املؤسسة اليت تؤدي هذه املمارسةاألفضل بغض النظر 

-just" إي   "J.I.T"لقد نشأت هذه التقنية اليت تعرف اختصار        : J.I.T"" أسلوب التوقيت املناسب     -3-6

in-time"           يف اليابان بعد جتربة بدأت وتطورت يف شركة تويوتا "Toyota"      للسيارات يف هناية مخـسينيات 
مدخل منتظم لتحسني اإلنتاجية الشاملة واستبعاد كل أنواع اهلدر وحتقيق          "تعّرف على أهنا    واليت  . القرن املاضي 

ومن خالل هـذا    . )4(" اإلنتاج بكلفة فاعلة، والتسليم بالكميات واجلودة املطلوبة ويف الوقت واملكان املناسبني          
 االقتـصاد يف املـوارد       يهدف إىل تدعيم عمليات  التحسني من خالل          "J.I.T"التعريف نستنتج أن مدخل     

والوقت وتسليم  الكميات املطلوبة ووفق املعايري واملكان والوقت احملدد واملتفق عليه وهو بالتايل أسلوبا قويـا                 
  . وداعما لترسيخ مبادئ إدارة اجلودة الشاملة

  :األسس التطبيقية إلدارة اجلودة الشاملة: املبحث الثاين

 اجلودة الشاملة من خالل املبحث السابق، حيث مسـح لنـا هـذا              لقد تناولنا األسس النظرية إلدارة      
التحليل بالتّعرف على اإلطار الفكري والفلسفي هلذا األسلوب اإلداري املتطور، الذي يرتكز إىل مجلـة مـن                 
املبادئ، واألساليب متثل يف األساس جوهر تلك القوة وذلك  التمّيز الذي جعل منه مدخال استراتيجيا متفوقا                 

أما من خالل هذا املبحث فإننا سـوف نتطـرق          .  جناعته وكفاءته جبدارة يف مؤسسات البلدان املتقدمة       أثبت
                                                 

1 : Michel Perigord,   Op.cit, p 65.  
2: Shegery Mizuno, Op.cit, p 82. 

القتصادي ، امللتقى الوطين األول حول املؤسسة االقتصادية وحتديات املناخ اإدارة اجلودة الشاملة، مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حممد حيضيه،  : 3
  .     178، ص 1، اجمللد 2003 أفريل 23-22اجلديد، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، يومي 

  .5-3، ص ص 2002دار وائل للنشر، عمان، ،J.I,T""اآلين  اإلدارة الصناعية يف اليابان يف نظام اإلنتاج غازي عبد اللطيف البيايت، ئزرامي حكمت فؤاد احلديثي، فا : 4
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ملناقشة طرق ومناهج إدماج هذه املبادئ واألساليب يف خمتلف املؤسسات مهما كان حجمها أو نوعها وذلك                
والتنظيمية اليت تلزمـه بقـوة      ضمن برنامج حمدد وواضح املعامل، حتكمه مجلة من اإلجراءات العملية والعلمية            

  .بالتكفّل اجليد باملفهوم الشامل للجودة

  : املكونات األساسية لربنامج إدارة اجلودة الشاملة: أوال

إن نقطة البداية ألي عملية حتسني للجودة ضمن منهجية إدارة اجلودة الشاملة تبدأ بالتحديـد لكـل                 
سؤوليات واملوارد واألدوات الالزمة لتحقيق ذلك وهـذا        يات املطلوب حتسينها واألدوار وامل    لاألهداف والعم 

  .تعاون اجلميع على تنفيذهيضمن برنامج حمدد ومسطر ومتكامل اجلوانب 

الفعاليات واإلجراءات املترابطة اليت جيـري      وجمموعة من األنشطة    "ويعّرف الربنامج عموما على أنه        
منة أو متتابعة، ويتم يف أثناءها استهالك موارد وتطبيـق          تنفيذها يف توقيتات حمدد ويف عالقات خمططة إما متزا        

تقنيات، كما يتوىل مسؤوليتها أفراد يعملون يف تناسق وبتوجيه من قيادة املؤسسة وصوال إىل أهداف مرغوبـة            
  )1( ."وحمددة

 فإن األمر ،وبإسقـاط هذه العناصر على مشروع إقامة برنامج إلدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسة ما
  :2لزم ما يـلييست

 زيادة كفاءة ،تحسني املستمرليتم حتديد أهداف إلدارة اجلودة الشاملة يصمم الربنامج لتحقيقها كضمان ل- 1
  .اخل...املؤسسة يف إرضاء عمالئها

  .يتم ختطيط أنشطة إلدارة اجلودة الشاملة تؤدي إىل حتقيق النتائج املرجوة- 2
  .ارسة أنشطة إدارة اجلودة الشاملةختصص موارد خمتلفة ومتنوعة تستخدم يف مم- 3

  .يتم إتباع تقنيات واستعمال أدوات ملزج املوارد وتشغيلها خالل األنشطة للوصول إىل املخرجات املطلوبة- 4
 ومتوافقة مع متطلبات أداء األنشطة وتطبيق التقنيات ،إعداد أفراد من مستويات مهارة وخربة متعددة- 5

  .الالزمة إلدارة اجلودة الشاملة

 املدى الزمين الالزم إلعداد برنامج إلدارة اجلودة الشاملة أي معىن ذلك حتديد حيثحتديد التوقيت من - 6
  .توقيت أداء كل عملية أو نشاط وبيان مىت تبدأ ومىت تنتهي يف عالقاهتا مع العمليات األخرى

  . السليم ألهدافهيق خمتلف عناصر الربنامج حنو التنفيذه وتنّسويف األخري قيادة مسؤولة توّج- 7
                                                 

  .185، ص 2002 دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، إدارة التمّيز،علي السلمي، : 1
 .185ص نفس املرجع السابق،: 2
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  :متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: ثانيا

ري ثقافة يذا التطبيق وهذا يعين تغهلتطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يتطلب توفر املناخ املالئم إن 
ها وتعديل هيكلها التنظيمي وتوجيه أمناط وأساليب التسيري بالشكل الذي يتناسب مع مستلزمات املؤسسة وقيّم

  .طبيق هذا املنهج اجلديدت

أسلوب إدارة تطبيق حسب املعهد األمريكي للجودة هناك قائمة تضم تسعة عناصر متثل متطلبات 
                   1:اجلودة الشاملة يف مجيع املؤسسات صناعية كانت أم خدمية ومهما كان حجمها

ناعها وإمياهنا بضرورة التحسني تذي ينبع من إقوال :دعم وتأييد اإلدارة العليا لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة- 1
  .والتطوير الشامل للمؤسسة وبالتايل يكون لديها االستعداد التام لدعم التغيريات اليت سوف حتدث

وإقناعهم بقبول منهج إدارة اجلودة  وهو إعداد األفراد العاملني باملؤسسة:  مناخ العمل وثقافة املؤسسةئةهتي- 2
  . ومزاياههراز فوائدالشاملة عن طريق إب

فالعميل هو مرتكز كل اجملهودات يف فلسفة إدارة اجلودة الشاملة وبالتايل على اإلدارة : التركيز على العميل- 3
  . قاعدة بيانات غنية عن العمالء واحتياجاهتم احلاضرة واملستقبليةفريأن تعمل ما يف وسعها لتو

  .قياس الدقيق لألداء املتعلق باإلنتاجية وباجلودةالعلى ويتمثل ذلك يف وجود نظام قادر : قياس األداء- 4

إىل إقامة نظام يرتكز على فكرة العمل اجلماعي " Deming"إذ يدعو: الة للموارد البشريةاإلدارة الفّع- 5
  .والتدريب املستمر وربط املكافآت بأداء فرق العمل ودورها يف حتقيق رضا العميل

ا يعين العمل على تنمية وتدريب العنصر البشري واحلرص على أن يكون وهذ: التعليم والتدريب املستمر- 6
  .ذلك مستمرا لضمان القدرة على إنتاج اجلودة باستمرار

ق كافة العناصر واليت تعترب العنصر احملوري الذي ينّس: القيادة القادرة على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة- 7
  .املسعىاألخرى ويقدم هلا الدعم الكايف إلجناح هذا 

 إذ أن تدفق املعلومات وضمان وصوهلا ملختلف مستويات :إرساء نظام معلومات إلدارة اجلودة الشاملة- 8
  .ل أكثر دور إدارة اجلودة الشاملة داخلهاالنشاط باملؤسسة يفّع

                                                 
 .بتصرف .34-32صص  ،1996القاهرة،  املصرية، اجلامعة مطبعة الشاملة، اجلودة إدارة لتطبيق العلمي املنهج الدين، زين الفتاح عبد فريد:  1
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ها على التعاون وبذل اجلهود الالزمة ثواليت تدعو مجيع فعاليات املؤسسة وحت: تشكيل فرق عمل للجودة- 9
  .حنو حتقيق مسعى اجلودة

  : مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة:ثالثا

يعترب تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خمتلف املؤسسات عملية ليست سهلة وحتتاج إىل وقت طويل 
الستكمال مراحلها وتعد منهجية علمية متطورة ترتبط بكافة نشاطات املؤسسة وهتدف يف هنايتها إىل حتسني 

أن هناك مخسة مراحل لتنفيذ ناجح " Jablonski"وذكر. تج ليحض برضا العميل وحيقق تطلعاتهجودة املن
 حيث تعد هذه املنهجية األكثر انتشارا برغم أن هناك طرق ،لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خمتلف املؤسسات

  .متعددة لتطبيق هذا األسلوب

  :مرحلة اإلعداد:  املرحلة الصفرية- 1

رحلة بتحضري األوضاع وإعدادها لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة واليت ترتكز أساسا على تتعلق هذه امل
     1:القيام بالنشاطات التالية

  .اختاذ قرار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من قبل اإلدارة العليا-
 تشكيل جملس للجودة الذي يرأسه رئيس املؤسسة ويضم مسؤولني من مستوى عال حيث يقوم بإدارة-

  .ريغيمشروع اجلودة والتغلب على مقاومة الت
ني على أسلوب إدارة اجلودة الشاملة الذي عادة ما يتم بواسطة يتدريب جملس اجلودة واملدراء الرئيس-

  .نيمستشارين خارجي
  .حتديد أهداف املؤسسة من خالل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة-

  .ة الشاملةم سياسة املؤسسة املتعلقة بتطبيق إدارة اجلودرس-

  .اء فرق العمل من دوائر وأقسام خمتلفة للعمل على حتقيق أهدافها املشتركةنب-
  .ورضاء العمالء حول منتجات املؤسسة )للعاملني(وضع أسس قياس الرضى الوظيفي-

  
  

                                                 
 . 150 -149 ص،ص2003القاهرة،) مبيك(لإلدارة املهنية اخلربات مركز توفيق، الرمحان عبد :ترمجة ،الشاملة اجلودة إدارة تطبيق ،جابلونسكي جوزيف: 1
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   :مرحلة التخطيط: املرحلة األوىل-  2

د هيكل الدعم واملوارد الالزمة يتم أثناء هذه املرحلة إعداد خطة التطبيق التفصيلية، كما يتم حتدي
           1:لتنفيذ هذا التطبيق وتتضمن هذه املرحلة ما يلي

 حتليل البيئة اخلارجية ملعرفة الفرص املتاحة وكذا التهديدات احملتملة، مث حتليل البيئة الداخلية ملعرفة عناصر -
  .                                 القوة والضعف

  .إخل....ملؤسسة من خالل حتديد النشاطات الرئيسية اليت تؤديها واألسواق املستهدفة صياغة رسالة ا-

  . وضع األهداف اإلستراتيجية بعيدة املدى لتكون متوافقة مع رسالة املؤسسة-
 اختيار منسق للجودة والذي غالبا ما يتم اختياره من املستويات اإلدارية العليا ويكون يتمتع بتأييد قوى -

  .جلودة ويعمل كهمزة وصل بني مجيع املستويات يف املؤسسةلقضية ا
  .ني تدريب منسق اجلودة والذي عادة ما يتم من طرف مستشارين خارجي-

  .يني هبذا التطبيقنامل املعك إعداد مسودة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من طرف جملس اجلودة بالتنسيق مع -
  . وختصيص املوارد الالزمة هلاة خطة التطبيق بصدد املوافقة عليهااقش من-

  : مرحلة التقييم: املرحلة الثانية - 3

علومات الضرورية لتقييم مراحل اإلعداد، والتخطيط لتنفيذ مرحلة التطبيق املتتضمن هذه املرحلة توفري 
           2:وتشمل هذه املرحلة اخلطوات التالية. فيما بعد، من خالل عمليات املسح داخل املؤسسة وخارجها

  .يم وعي وإدراك العاملني حول أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملةيوالذي يهدف إىل تق: يم الذايتي التق-

والذي يتم بواسطة إجراء مسح شامل حول أراء هؤالء العمالء املتعلق مبنتجات املؤسسة :  تقييم أراء العمالء-
  .حاليا ومستقبليا

األقسام األربعة هلذه التكاليف وهي تكاليف الوقاية وتكاليف ويضم هذا التقييم : تقييم تكاليف اجلودة-
  .ت اإلشارة إليها سابقامتالتقييم، وتكاليف الفشل الداخلي والفشل اخلارجي واليت 

  

  

                                                 
 .154-153ص صمرجع سبق ذكره، ، جابلونسكي جوزيف:  1
 .152ص ، السابقنفس املرجع: 2
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  : مرحلة التنفيذ: املرحلة الثالثة- 4

  :      يف هذه املرحلة يبدأ التطبيق الفعلي للخطط املوضوعة اليت تتضمن أساسا ما يلي

يار من سيتوىل التدريب باملؤسسة والذي عادة ما يتم دعوته من هيئات خارجية متخصصة، ليدرب اخت-
  .كوهنم يتولون التدريب حول اجلودة فيما بعد) نييملسهلا(بدوره جمموعة من األفراد يطلق عليهم أسم 

 الشاملة، التدريب  تدريب املدرين واملرؤوسني والذي يشمل اإلدراك والوعي بأمهية تطبيق إدارة اجلودة-
  .إخل...ديناميكية اجلماعة واالتصال وحل املشاكلوعلى اكتساب املعرفة واملهارات اليت تتعلق ببناء الفرق 

  .تدريب فرق العمل حول قضايا اجلودة وجوانب التعاون والتحلي بروح الفريق -
  .ملؤسسةيقوم جملس اجلودة بتحديد طرق التحسني املستمر لألنشطة والعمليات يف ا -

   : مرحلة تبادل ونشر اخلربات:  املرحلة الرابعة- 5

ين الذين رل تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة بنجاح، فإن إدارة املؤسسة تتوىل دعوة املدلإذا ك
 على نتائج الطالعهمسامهوا يف هذا التطبيق باإلضافة إىل مجيع الشركاء اآلخرين كالعاملني والعمالء واملوردين 

  .  ودعوهتم للتضامن معها والتكاثف أكثر حنو االستمرار والتقدم يف هذا االجتاهتطبيقهذا ال

   :أدوات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: رابعا

إن أدوات اجلودة هي األدوات املستعملة يف قياس درجات اجلودة واليت تسمح باكتشاف األخطاء 
لتصحيحية وإدخال التحسينات ووضع املؤشرات لقياس  اإلجراءات اواختاذوتصنيف املعطيات وحتليل األسباب 

ة ياليت تساعد فرق العمل وجملس اجلودة ومنسق اجلودة وكل األطراف املعناإلجراءات وغريه من تلك . اإلنتاج
 ولقد مت تطوير العديد من األدوات 1.بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة باملؤسسة على التطبيق الصحيح هلذا املسعى

  :ض ومن بني أمهها ما يليهلذا الغر

  ":  Pareto analysis"حتليل باريتو- 1

لتحديد أولوية حل املشكالت،حيث يساعد اإلدارة على التركيز على " باريتو"يستخدم حتليل 
 من %80ة أكرب وحلها ويركز هذا التحليل على قاعدة أساسية مفادها أنياملشكالت اليت هلا أمهية نسب

  2. من األسباب%80 من املشكالت ترجع إىل%20 األسباب وبالتايل فإن  من%20املشكالت ترجع إىل
                                                 

 .169ص.1994القاهرة، األكادميية، كتبةامل بلبل، عادل :ترمجة ،اهلندسية اجلودة إدارة كومتان، رونالد: 1
2 : Henri Hosotani, Le guide qualité de résolution de problème, édition Dunod, Paris, 1997, P 129.  
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        1:من خالل اخلطوات األساسية التالية" باريتو"وميكن توضيح كيفية تطبيق حتليل 

   . تصنيف أسباب حدوث املشكلة-

  . حساب عدد األخطاء والعيوب وتصنيفها على أساس أسباب حدوثها-
  .طاء أو العيوب املوجودة حسب تصنيفات األسباب حساب النسب املؤوية لألخ-

  .ىل األقل أمهيةإ ترتيب األسباب وفقا للنسب املئوية من األكثر أمهية -

  .  لتمثيل عدد األخطاء ونسبها املئوية) y(لتمثيل األسباب واحملور الرأسي) ×( رسم احملور األفقي-
ر الرأسي ووضع مقياس للنسب املئوية  وضع مقياس اجملموع التراكمي لعدد األخطاء على احملو-

  .التراكمية على اخلط موازي للمحور الرأسي
رسم عمود منفصل لكل سبب من األسباب املصنفة بالترتيب من التكرار األكرب إىل التكرار األقل  -

  .متوجها من اليسار إىل اليمني
  . منتصف كل عمود وإيصال هذه النقاط مع بعضهام وضع نقاط أما-

ا من أجل إظهار األسباب األكثر تكرارا للفت نظر اإلدارة إليها، مث األسباب األقل فاألقل وكل هذ
   .وهكذا

  : "Cause and effect diagram "خريطة حتليل عالقة السبب بالنتيجة- 2

 اإلشارة إليه واليت يطلق عليها اسم هيكل عظمة تالعامل الياباين إشيكاوا كما سبقطور هذه اخلريطة 
 فهي متثل أسباب املشكلة وعالقة هذه األسباب باملشكلة نفسها، ،"Fishbonne Diagram" السمكة

حيث يتم حتديد األثر املتمثل يف املشكلة أوال واليت يعرب عنها برأس السمكة بعد ذلك يتم رسم خط الوسط 
 وبعدها يتم .مشكلةالرئيسية للاألسباب  عليها عإذ يوض )3:أنظر الشكل رقم(والفروع الرئيسية هلذا اخلط،

وبناءا عليه تظهر . الرئيسية خلط الوسط ووضع األسباب الثانوية عليهاالفروع رسم الفروع الثانوية املتفرعة من 
     .)2(األسباب الرئيسية والثانوية واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمةكّن من حتليل خريطة السبب واألثر واليت مت

  

  : "Check sheet" قائمة املراجعة -3

                                                 
1 : Henri Hosotani, Op. Cit.,  pp 129-130. 
2 :Shoji Shiba, Quatre révolutions du TQM, Dunod, Paris, 1997, p24.    
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يتمثل هذا األسلوب يف مجع وتسجيل البيانات املتعلقة باملشكلة املعنية بالدراسة يف صورة أرقـام أو                  
ومعرفـة مواقـع    ولتحديد  نة  صفات وبصورة حمددة وثابة ويساهم يف تنظيم تلك البيانات وفق تصنيفات معيّ           

  ).1(اخللل يف النشاطات ومدى تكرارها خالل فترة زمنية معينة

  :"Process flow chart" خريطة تدفق العمليات -4

تستخدم هذه اخلريطة لتحديد طريقة أداء العلميات وحتليل خطواهتا وذلك لتحقيق أهـداف أمههـا                 
املساعدة يف حتديد األماكن اليت ميكن أن تستفيد من مشاريع التحسينات املستمرة وكذا لتوثيق العمليات ضمن                

بدال من طرق أخرى قد حتتاج إىل وقت أطول كوضع اإلجراءات لكل نشاط أو              أسلوب إدارة اجلودة الشاملة     
    )2(.لكل عملية

  :"Scatter Diagram" الرسم البياين االنتشاري  -5

يستخدم شكل االنتشار لعرض طبيعة العالقة بني متغيريين وذلك هبدف تكوين فكرة أولية عن هـذه                  
  : االنتشاري ميكن إتباع اخلطوات التاليةالعالقة وعند القيام بتصميم الرسم البياين

  .  حتديد املشكلة املراد دراستها بشكل دقيق وواضح-أ
  .  حتديد العناصر املراد دراستها وبالتايل االتفاق على تعيني املتغري التابع واملستقل-ب

  . )البيانات اإلحصائية ولفترات زمنية حمددة( جتميع البيانات اخلاصة ملتغريات الدراسة -ج
بيانات املتغري املـستقل وميثـل      ) x(جممعة يف جدول ورسم بياين ميثل العمود األفقي          وضع البيانات    -د

  . بيانات املتغري التابع) y(العمود الرأسي 
  .   استخدام معادلة االرتباط ملعرفة مدى قوى العالقة بني املتغيريين وحتديد اجتاهها-هـ

ر التابع واملستقل، فإن هذا يفيد      ئية وحتديد طبيعة العالقة بني املتغيّ      وبعد احلصول على البيانات اإلحصا     -و
يف تقدمي االقتراحات والتوصيات الالزمة املتعلقة بتحسني اجلودة وكذا تلك املتعلقة مبعوقات حتقيق هـذا               

  .  )3(املسعى

  ":Six sigma" تقنية ستة احنراف معياري -6

                                                 
1 :Alain Bernillon, Olivier Cérutti, Les outils des management de la qualité, Chihab, Algérie, 1996, P16.         
2 : Ibid, p 19.  

 .330-329، ص ص مرجع سبق ذكرهخالد بن سعد،  :3
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. ف منه قياس مدى احنراف اإلنتاج عن القيمة املثلـي عن مصطلح إحصائي اهلد"  six sigma"تعرب 
واليت ينظر هلا على أهنا تقنية جد متطورة يف إدارة اجلودة الشاملة تستهدف ما يقرب من الكمال يف دقة االلتزام   

 يف كل مليون عملية هناك احتماال للخطأ       "ملعايري اجلودة وجتنب األخطاء يف العمليات اإلنتاجية، حيث تعين أنه           
مبعىن أن اجلودة وفق هذه التقنية أن تسعى اإلدارة إىل ختفـيض التبـاين              ،  )1("  من العمليات  3.4ال يزيد عن    

وحاالت عدم التطابق يف العمليات ومن مث يف املخرجات، حبيث تكون املواصفات احملددة اليت حتقق متطلبات                
  .)2(اريحمصورة يف املساحة احملددة بستة إحنراف معي) العميل(املستفيد 

  :  وفق اخلطوات التاليةsix sigma""وتطبق تقنية   

  . حتديد املشكلة بوضوح، مبعىن البحث عن حاالت االختالف أثناء عمليات اإلنتاج -

املتوسـط  هنا هي    هاقيتطبميكن   حساب احنراف اإلنتاج عن املعايري املستهدفة، والتقنيات اإلحصائية اليت           -
  .اخل...  والتوزيعات االحتمالية احلسايب واالحنراف املعايريي

  . حساب احتمال إنتاج املنتج يف حدود املعايري املطلوبة-
 خطأ لكل مليون وحـدة      3.4 حساب معدل العيوب ضمن أجزاء من املليون والذي ال جيب أن يتعدي              -

  .إنتاجية

                                                 
  .253ص ، 2005، دار  الفكر العريب، القاهرة اجلودة الشاملة وستة سيجما، سنتوفيق حممد عبد احمل:  1
  .168، ص نفس املرجع السابق:  2
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  .منوذج ألسلوب حتليل عالقة السبب بالنتيجة ):3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .102 ص ،مصدر سبق ذكره حمفوظ أمحد جودة،: املصدر

  : تنظيم إدارة اجلودة الشاملة: خامسا

تشمل عملية التنظيم ضمن إدارة اجلودة الشاملة جمموعة من اإلجراءات الواجب اختاذها لاللتزام بتبين                 
 بنية  هيكلية تضم بعض العناصر التسيريية اليت ميكنها أن           املفهوم الشامل للجودة والذي يؤسس من خالل توفر       

تساعد يف بناء قاعدة متينة يرتكز عليها نظام اجلودة يف املؤسسة وفق مفهومها احلايل املتمثل يف إدارة اجلـودة                   
ي ومهما تكون الوحدة التنظيمية املخصصة للجودة يف املؤسسة، دائرة أو قسم أو فرع أو غريه والذ               . 1الشاملة

ـ                  يف  ايتوقف على حجم املؤسسة وعلى األمهية اليت متنحها هذه املؤسسة للجودة، فإن مهمتها ترتكـز أساس
وإن تكون مكوناهتا األساسية تضم     . ختطيط وتنفيذ ومراقبة وتنسيق كل ما يتعلق بأمور اجلودة داخل املؤسسة          

وفرق العمل املختلفة الـيت     ) املسهلني (ةجملس اجلودة باملؤسسة ومنّسق اجلودة ومساعديه وفريق مدرييب اجلود        
  .  ، حيث مت التوضيح هذه العناصر من خالل التحاليل السابقة)2(تنشأ هلذا األساس

 علـى اهليكـل     ةجيب أن يكون موقع الوحدة التنظيمية املخصصة للجـود        ) 4(يوضح الشكل رقم      
لى املعلومات من مصدرها وتكون أكثر      لكي يتمكن من احلصول ع    مؤسسة قريبا من اإلدارة العليا،      التنظيمي لل 

  . )3(تأثريا يف حيثيات القرارات املتخذة، كما تكون باملقابل أكثر فعالية وتأثريا يف كامل النشاطات باملؤسسة
                                                 

 . 118، ص مرجع سبق ذكرهعمر وصفي عقيلي،  :1
 .  ، بتصرف66، ص 2001، مكتبة الكعيبان، الرياض، احملددات التنظيمية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملةعبد اهللا عبد الغين الطجم، : 2
 . 70، ص نفس املرجع السابق:  3
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  املكونات األساسية لبنية إدارة اجلودة الشاملة باملؤسسة): 4(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :ISO9000جلودة الشاملة مبدخل عالقة إدارة ا: املبحث الثالث

 يتعني علينا   ISO9000و طبيعة العالقة اليت تربط بني مدخلي إدارة اجلودة الشاملة        على   أكثر   للتعرف  
التعريف بعض الشيء هبذا األخري كونه ميثل منوذجا لنظام إدارة اجلودة، الذي يؤكّد من جهته إلدارة املؤسسة                 

، حيث من خالل هذا العرض سوف تثار        )1( وفق املعايري املتفق عليها دوليا     وعمالئها على أن أنشطة اجلودة تتم     
والوفاء مبتطلبات احلـصول    عدة تساؤالت حول نشأة هذه املعايري الدولية ومكوناهتا األساسية وكيفية تطبيقها            

 هذه  لى احلصول ع  من خالل وكذا الفوائد املترتبة     2000على شهادهتا الوحيدة للمطابقة مبوجب إصدار سنة        
   .، وصوال يف األخري إىل توضيح العالقة اليت تربط هذين املدخلنيشهادةال

  :  وأهم مكوناهتاISO 9000سلسلة املواصفات  العاملية للجودة : أوال

 International Standards"السـم املنظمـة العامليـة للتقيـيس      ) ISO(يرمز مـصطلح    

Organization " ومنظمة )ISO (يضم هيئات التقييس الوطنية يف العديد من دول العـامل،  هي احتاد عاملي 
 وهي هيئة غري حكومية تتمتع بالصفة االستشارية يف اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي   1946تأسست سنة   

وتطوير وتوحيـد املواصـفات     التابع هليئة األمم املتحدة ومقرها يف مدينة جونيف بسويسرا ورسالتها تشجيع            
ألنشطة ذات العالقة باجلودة والبيئة، هبدف تسهيل التبادل التجاري الدويل للسلع واخلـدمات    العاملية يف مجيع ا   

                                                 
  .، بتصرف16، ص 2002، دار وائل للنشر، األردن، ISO 9000  ،ISO14000لبيئة أنظمة إدارة اجلودة وااوي، حممود عبد الوهاب العز:1

 بنية إدارة اجلودة الشاملة

 جملس اجلودة

  ومساعديه اجلودةمنّسق

ودةفريق  مدريب اجل
 )املسهلني(

 فرق العمل 

 . 70، ص مصدر سبق ذكره عبد اهللا عبد الغين الطجم، :املصدر
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 حيث تكللت   .مع مراعاة متطلبات اجملتمعات والبيئة، فضال عن تطوير التعاون الفين والتكنولوجي واالقتصادي           
 )ISO 14000(ارة اجلودة و ألنظمة إد)ISO 9000(جمهوداهتا بإصدار سلسلة  للمواصفات واملعايري الدولية 

  . )1(ألنظمة إدارة البيئة

  :ISO 9000 نشأة سلسلة املواصفات العاملية للجودة -1

 كان نتيجة ISO 9000 لسلسة املواصفات العاملية للجودة )ISO(يس يلتقلإن إصدار املنظمة العاملية   
نية والعلمية والتارخيية وغريها واليت أفرزهتا      لتفاعل العديد من العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية والقانو       

  .)2( العاملية يف شىت اجملاالت بداية من النصف الثاين من القرن املاضيالتحوالت

كبرية تواجه املؤسسات والعمـالء  كانت مسألة عدم املطابقة من خالل العوامل املشار إليها عقبة    وملا    
، ملتعامليهابلدان بوضع مواصفات قياسية ألنظمة اجلودة لديها و       حد سواء، األمر الذي دفع بالعديد من ال       على  

فسهم أمام جمموعة كبرية ومتباينة وأحيانا متعارضـة        واملؤسسات والعمالء أن  ) املوردون(حيث وجد اجملهزون    
 هو تسهيل التبادل التجاري الدويل )ISO(س يوملا كان هدف املنظمة العاملية للتقي. من متطلبات ضمان اجلودة 

 بتوحيد تطبيقات اجلـودة خدمـة       ىنللسلع واخلدمات فكان ال بد عليها إصدار مواصفات عاملية للجودة تع          
 اليت أصدرهتا هيئة التقييس الربيطانية      )BS5750( أصدرت من أجله واستنادا للمواصفة الربيطانية        يتللغرض ال 

)BSI(   ة  منظم واليت تقدمت يف نفس السنة ومن خالل عضويتها يف           1979 سنة)ISO (   بطلب رمسي لتطوير
وإدراكا من   .بعد النجاح الكبري اليت القته هذه املواصفات      مواصفات عاملية لتقنيات وممارسات ضمان اجلودة       

الـيت  ) ISO/TC 176( مت تشكيل جلنة فنية مسيت ،للحاجة املاسة لوضع مثل تلك املواصفات) ISO(منظمة 
 من طرف   1985واليت نشرت للمناقشة سنة     مان اجلودة   حددت مهامها بوضع مسودة مواصفات إلدارة وض      

 بلد عضو يف املنظمة آنذاك، ومتت املصادقة عليها للنشر النهائي سـنة             90الدول األعضاء والذي بلغ حوايل      
، اليت كانت تستند يف حمتواهـا إىل    ISO9000 تإدارة اجلودة مسي   لتكون أول مواصفة عاملية ألنظمة       1987

بشكل كبري لكنها عكست يف الوقت نفسه املتطلبات العاملية وهي قابلة للتطبيق  BS5750 ةاملواصفة الربيطاني
مت تعديل هذه السلسة مرتني      ولقد   .يف خمتلف املؤسسات مهما كان حجمها ويف مجيع البلدان من دون استثناء           

) ISO(ة إىل منظمة     ونشري إىل أن التعداد احلايل للدول املنظمّ       .2000 والثاين خالل سنة     1994األول سنة   
  .ومن بينهم اجلزائر)3( دولة130حوايل 

                                                 
1: Guy Laudoyer, La certification ISO 9000, un moteur pour la qualité, éditions d'organisations, Paris, 1998, 
p12.  

  . 91 ص 1995، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 9000 التأهيل لإليزو إدارة اجلودة الشاملة ومتطلباتعلي السلمي، : 2
3: Jean Michel Monin, La certification qualité dans les services, Outil de performances et d'orientation client, 
AFNOR, France, 2001, p p 24-25.  
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  : إلدارة اجلودة) ISO( تعريف -2

واليت كانت أوىل املواصفات العاملية اليت صدرت عن اللجنة الفنيـة  ) ISO 8402(فحسب املواصفة   
)ISO/TC 176( لـدى   واليت خصصت لتعريف مجيع املفاهيم املتعلقة بـاجلودة  1986، وذلك خالل سنة

  :ف على النحو التايل، فإن إدارة اجلودة تعّر)ISO(املنظمة العاملية للتقييس 

إهنا مجيع األنشطة املتعلقة بوظيفة اإلدارة اليت حتدد سياسة اجلودة وأهداف اجلودة واملسؤوليات عن اجلـودة                "
  .)1("وكيفية تطبيقات اجلودة من خالل ختطيط وضبط وضمان وحتسني اجلودة ضمن نظام اجلودة

  ): ISO 9000(واصفات املكونات األساسية مل -3

عن نظـام  "هي عبارة ) ISO 9000(فإن سلسلة املواصفات العاملية ) ISO 8402(حسب املواصفة   
واليت مت وضعها من قبل املنظمـة الدوليـة          متكامل يتكون من جمموعة من املعايري املتعلقة بنشاطات املؤسسة        

 مدى توفرها على هـذه املعـايري        تثبتمنح شهادات املطابقة للمؤسسات اليت      وميكنها   )ISO(") 2(للتقييس  
 وتعمل املنظمة 2000 والثاين سنة 1994وقامت املنظمة العاملية للتقييس بتعديلني هلذه املواصفات األول سنة    

  .)3 (على مراجعتها باستمرار لتتكيف مع حركة التحوالت السريعة واملتعددة لالقتصاد العاملي

 على إصدار سـنة  ISO 9000هكذا سوف يتم التركيز من خالل حتليل عناصر عائلة مواصفات و  
  . باعتباره اإلصدار األخري للمنظمة2000

  تتكون من مجيع املواصفات اليت مت نشرها بعـد )ISO 9000: 2000(إن عائلة املواصفات العاملية   
مـن طـرف اللجنـة الفنيـة        ) 15/12/2000( وبالـضبط يف     2000 هناية سنة     خالل التعديل األخري 

)ISO/TC176( )4(وهي تتألف من  )5( :  

 املتعلقة بأنظمة إدارة اجلودة واملبـادئ األساسـية   :)ISO 9000/2000( سلسلة املواصفات العاملية -3-1
   .   املتعلقة هباتضم املبادئ األساسية ألنظمة إدارة اجلودة وتعريف املصطلحات واليت ،واملصطلحات

ة بأنظمة إدارة اجلودة للمتطلبات واملطابقـة       املتعلق :)ISO9001/2000(لسلة املواصفات العاملية     س -3-2
 إلصدار ISO 9001, ISO9002, ISO 9003للحاالت التعاقدية وقد حلت هذه املواصفة حمل املواصفات 

                                                 
  . 19 ص ،مرجع سبق ذكرهحممد عبد الوهاب العزاوي، :  1

2 : Jean Michel Monin,Op. Cit., p 32. 
3: Ibid, p p 32-33. 

 .106-101، ص صمرجع سبق ذكرهحممد عبد الوهاب العزاوي،  :4
  . 101، ص نفس املرجع السابق :5
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نظـام اجلـودة يف   وهي تستخدم لضمان اجلودة اخلارجية املتعلقة بتوفري الثقة للعميل علـى أن       . 1994سنة  
  . املؤسسة قادر على إنتاج منتجات أو خدمات تستجيب ملتطلباته وحتقق تطلعاته

ة اخلاصـة بإرشـادات     املتعلقة بأنظمة إدارة اجلود   : )ISO9004/2000( سلسلة املواصفات العاملية     -3-3
سسة وهي ليست للحاالت     موجهة لتطوير األداء يف املؤ     اإلرشاداتر هذه املواصفة مجلة من      توفّ و تطوير األداء 
 بـشيء مـن     )ISO9000/2000(ناول معظم عناصر نظام إدارة اجلودة اليت تتضمنها املواصفة          تالتعاقدية وت 

  .الشرح والتفصيل ملساعدة املؤسسات على فهم مضمون هذه املواصفة لتتمكن من تطوير نظام إدارة اجلودة هبا

 جمموع املواصفات اليت ختتص بالنواحي الفنية املتعلقة        وهي: )ISO10000( سلسلة املواصفات العاملية     -3-4
وهي سلسلة مساعدة لسلـسة     . إخل...كإرشادات حول خطط اجلودة وإرشادات حول تدقيق اجلودة       باجلودة،  

  .)ISO9000(املواصفات العاملية 

ئري وتوجد يف اجلزائر مواصفات وطنية وعلى طريقة املواصفات العاملية نشرت من طرف املعهد اجلزا             
 وتعرف املواصـفات    )ISO(س  ييالذي هو عضو ممثل للجزائر يف املنظمة الدولية للتق        ،  ∗)IANOR(س  يللتقي

 9000ISO حمتواها لسلسلة املواصفات العامليـة        وهي سلسلة مواصفات مطابقة يف     539NAالوطنية بالرمز   
املطابقـة للمواصـفة     540NA ةصفاملوا وتتألف أساسا من         2000لة حسب اإلصدار األخري لسنة      ومعّد
  .)ISO)1 9004 /2000  املطابقة للمواصفة العاملية547NA وكذا املواصفة  ISO9001/2000العاملية

  : ISO9000/2000خطوات احلصول على شهادة : ثانيا
 املخصصة للمطابقـة     ممثلة يف الشهادة الوحيدة    ISO9000/2000إن منهجية احلصول على شهادة        

 ومـن   خطوات معينة لتحقيق ذلك   تباع  إتطلب  واليت ت  ،ISO9001/2000هي   و   2000ضمن إصدار سنة    
 :)2(ما يليأمهها 

  : مرحلة االستعداد للتسجيل -1

وهي املرحلة األوىل اليت يتم فيها إعداد األوضاع الداخلية للمؤسسة لكي تتالءم مع متطلبات الشهادة               
  : املطلوبة وتتضمن هذه املرحلة أساسا ما يلي

                                                 
 98-69املرسوم التنفيـذي رقـم    تأسس مبوجب " Institut Algérien de normalisation "أي " IANOR"املعهد اجلزائري للتقييس املعروف إختصارا : ∗

، حيث يتضمن سلسلة املواصفات الوطنية للجودة املشار إليها، وهو حيوي كل            )ISO(، وهو املمثل لعضوية اجلزائر لدى املنظمة العاملية للتقييس        1998 فيفري   21املؤرخ يف   
  .  دورات تدريبية يف هذا اجملالاملعلومات املتعلقة بالتقييس، ويعمل على توعية وإرشاد املؤسسات الوطنية، ويقدم 

1:Institut Algérien de normalisation ‘’IANOR’’, activité nationale, la revue Algérienne de normalisation ‘’EL 
MIQYAS’,’N°14 : octobre 2005, p p 22-23.   
2: Ammer yahia Hocine, Certification d'entreprise, Séminaire régional sur la qualité, Ministère de l'industrie et 
de la restructuration, GHARDIA, 30/01/2002, proceding, pp 23-24.   
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  . دارة العليا باحلصول على الشهادة وحتفيز العاملني هبدف تأهيل املؤسسة حنو حتقيق ذلكاهتمام اإل -
  . تعيني مديرا للجودة مسئوال عن كل األنشطة املتعلقة باجلودة-
  .مهمته اإلشراف والتنسيق واإلعداد تشكيل فريق عمل -
   .د به البدء بوضع خطة عمل وجدول زمين للتنفيذ على أساس أن يتم التقّي-
  . صياغة سياسة للجودة وأهدافها يف املؤسسة-
  . كتابة وتوثيق إجراءات املؤسسة وتعليمات العمل واإلجراءات التصحيحية والوقائية-
  . إعداد دليل اجلودة والذي يعترب مرجعا رئيسيا لكل ما يتعلق بقضايا اجلودة باملؤسسة-
ومـن  . ملؤسسة للتأكد من الوفـاء مبتطلبـات النظـام    إجراء التدقيق الداخلي لنظام إدارة اجلودة يف ا    -

 قد شاركوا يف دورة تدريبية للتدقيق الداخلي ألنظمـة اجلـودة            ني الداخلي قينيالضروري التأكد أن املدق   
  . هادة تثبت ذلكوا على شلوحص

   : مرحلة احلصول على الشهادة -2
  : واليت تشمل على ما يلي

  .صة اليت ميكنها أن متنح الشهادة التعاقد مع املسجل أي اجلهة املرخ-
  .بدراسة ومراجعة املستندات اليت تقدمها املؤسسة قيام املسجل -
  .لتعاون مع املسجل وإجراء كافة التعديالت اليت يطلبها ا-
  .ملؤسسةبا قيام املسجل بإجراء تقييم جترييب لنظام إدارة اجلودة -
يم الرمسي لنظام إدارة اجلودة والذي يتم فيه اكتشاف أية           قيام فريق التدقيق التابع للمسجل بإجراء التقي       -

  .خمالفات ملتطلبات نظام إدارة اجلودة
 تما إذا كان   أ .التقييم الرمسي  منح الشهادة بناء على توصيات الفريق التابع للمسجل الذي قام بإجراء             -

  .التسجيلحتم على املؤسسة تصحيح هذه املخالفات وطلب إعادة تهناك خمالفات جوهرية في

   : بعد احلصول على الشهادة ما مرحلة-3
عد حصول املؤسسة على الشهادة املطلوبة فإن عليها احلفاظ على نفس املستوى الذي حققته عنـد                ب

 ومن أجل ذلك يقوم املسجل بفحص نظام إدارة اجلودة من خالل نـوعني مـن                . الشهادة  هذه حصوهلا على 
  : الزيارات
  .  واليت تتم عادة كل ستة أشهر:لة الزيارات الدورية اجملدو-
 واليت تكون يف حالة استالم شكاوي عن عيوب يف منتجات املؤسـسة واهلـدف               : الزيارات املفاجئة  -

في مبتطلبات ومعـايري نظـام      األساسي من هذه الزيارات هو التحقق من أن نظام اجلودة لدى املؤسسة ي            
  . ISO9000/2000إدارة اجلودة 
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   :ISO9000نظام إدارة اجلودة  ضمن مواصفات فوائد تطبيق : ثالثا
 منافع عديدة ال تقتـصر علـى املزايـا          ISO9000حتقق املؤسسات من خالل تطبيقها ملواصفات         

مما يثبت قـدرهتا    ) ISO9000/2000(التسويقية والتجارية بسبب ميل العمالء إىل شراء سلع حتمل عالمة           
 هي توفري آليـة     ISO9000 املنفعة احلقيقية من تطبيق مواصفات       على اإليفاء مبعايري متفق عليها دوليا بل أن       

للتحسني املستمر، تستفيد منها املؤسسات يف تقوية أوضاعها التنافسية سواء يف األسواق احملليـة أو الدوليـة                 
 ISO9000وميكن تلخيص فوائد تطبيـق       .)1(وتوظيفها لتوفري مستلزمات تطبيق برنامج إلدارة اجلودة الشاملة       

  : خالل اجلدول املوايلمن 

  .وكيفية احلصول عليها ISO9000فوائد تطبيق  :)02(اجلدول رقم 
  ISO9000كيفية احلصول عليها من خالل متطلبات   وائدـــالف الرقم

يزود العاملني بالوسائل اليت متكنهم من أداء مهامهم          01
   .بالشكل الصحيح ومن املرة األوىل

ة والتدريب وتعليمات العمل والبيئـة    من خالل توفري املوارد املناسب    
   .الصحيحة والدافعية

يوفر الوسائل الالزمة لتعريف املهـام الـصحيحة          02
  .وحتديدها بطريقة تؤدي إيل إعطاء نتائج صحيحة

من خالل  ختطيط اجلـودة ووضـع اإلجـراءات واملوصـفات            
واإلرشادات اليت تساعد العاملني على اختيار الشيء الصحيح لكي         

  .ن بأدائهيقومو
يوفر وسيلة لتوثيق خربة املؤسسة بطريقة مهيكلـة          03

قيـف العـاملني    ثوهذا يؤسس قاعدة لتـدريب وت     
  .وبالتايل حتسني أدائهم

دليل اجلودة  (قة  من خالل توفري جمموعة من املمارسات الرمسية املوثّ       
اليت ينبغي مراجعتها بصورة مستمرة     ) واالجراءات وتعليمات العمل  

  .بقاؤها قيد التنفيذوإدامتها وإ
ن استخدامه إلثبات جودة    دليل موضوعي ميكّ  يوفر    04

  .منتجات وخدمات املؤسسة
  .ف وإدامة سجالت جودة لكل عمليةيمن خالل حتديد وتعر

 حاالت التوتر من خالل حترير املدراء مـن         ضفيخت  05
  .التدخل املستمر يف عمليات املستويات األدىن

 . الوسائل اليت متكنهم من ضبط عملياهتممن خالل تزويد العاملني ب

من خالل حتديد أي حالة لعدم التطـابق أو اإلحنـراف واختـاذ                .احملافظة على جودة ثابتة للمنتجات أو اخلدمات  06
  .اإلجراءات التصحيحية والوقائية املناسبة

الصالحية واملسؤولية لكل فرد    من خالل حتديد الوصف الوظيفي و       .للواجبات واملسؤولياتيوفر وضوحا وشفافية   07
  .يف املؤسسة

.156 ص،مصدر سبق ذكرهحممد عبد الوهاب العزاوي، : املصدر  

  
  

                                                 
  . 196، ص 2005، سلسلة إصدارات مبيك، القاهرة، خطوة جديدة على الطريق لتطوير املنظومة اإلدارية2000 إصدار عام ISO9000نصر اهللا نظمي، :  1
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   : ISO9000  الشاملة وإدارة اجلودةاملقارنة بني : رابعا
، سوف نتطرق إىل استعراض      ISO9000 و    إدارة اجلودة الشاملة   يقبل التعرض للمقارنة بني مدخل      

يف اليابان وجائزة مالكومل بالدريج للجـودة       ية وأنظمة تقييمها ممثلة يف جائزة دمينج للجودة         معايري اجلودة العامل  
يف الواليات املتحدة األمريكية وكذا اجلائزة األوروبية للجودة وذلك باعتبار أن هذه اجلوائز تشكل املرجعيات               

  .األساسية لتطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة

  : درجاهتا من خالل اجلدول املوايلذه املعايري وتوزيعوميكننا التعرض إىل ه  

  .ودة العاملية وأنظمة التقييم هبامعايري جوائز اجل): 3(رقم اجلدول 
  :النموذج الياباين للجودة
  معايري جائزة دمينج

  :النموذج األمريكي للجودة
  معايري جائزة مالكومل بالدريج

معايري : ج األورويب للجودةذالنمو
  وربية للجودةاجلائزة األ

  . نقطة 100م على نظام التنقيط مقّس-
   عناصر 10: يميعناصر التق-

  :تنقسم كالتايل
  . نقاط10:  سياسات اجلودة-1
  . نقاط10:  التنظيم وإدارة التنظيم-2
:  مجع واستخدام معلومات اجلـودة     -3

  . نقاط10
   . نقاط10:  التعليم ونشر اجلودة-4
 10 :)تللجودة وللعمليـا  ( التحليل   -5

  .نقاط
   . نقاط10:  ضمان اجلودة-6
  . نقاط10:  التحكم يف اجلودة-7
  .نقاط10:  املعايري واإلجراءات-8
  . نقاط10:  التخطيط للمستقبل-9

  . نقاط 10:  نتائج األداء-10

  . نقطة1000 نظام التنقيط مقسم على -
  :م كالتايل عناصر تقّس7:  عناصر التقييم-
  . نقطة125:  القيادة-1
  . نقطة85:  التخطيط االستراتيجي-2
  . نقطة85:  التركيز على العميل-3
  . نقطة85:  املعلومات والتحليل-4
   . نقطة85:   تطوير املوارد البشرية-5
   . نقطة85:  إدارة العلميات-6
  . نقطة450:  نتائج األعمال-7

 1000نظام التنقيط مقّسم علـى       -
  .نقطة

م  عناصـر تقـسّ    9:  عناصر التقييم  -
  :كالتايل

  . نقطة100:  القيادة-1
ــتراتيجية -2 ــسياسة واالس  80:  ال

  .نقطة 
   . نقطة90:  املوارد-3
   . نقطة90:  تسيري املوارد البشرية-4
  . نقطة140: ليات العم-5
): العميل الداخلي ( إرضاء العاملني    -6

  . نقطة90
ــالء  -7 ــاء العم ــالء ( إرض العم

   . نقطة200): اخلارجيني
  . نقطة60: تمعاملتعلقة باجمل النتائج -8
 . نقطة150 : نتائج األداء الرئيسية-9

  . نقطة1000: اجملموع  . نقطة1000: اجملموع  . نقطة100: اجملموع

، ثالثية إدارة اجلودة الشاملة عبد احلكم أمحد اخلزامي، : فرانسيس ماهوين، كارل جي ثور، ترمجة:املصدر
  .140 ، ص2000دار الفجر للنشر، القاهرة، 
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من خالل تعرضنا ملعايري جوائز اجلودة العاملية وتقسيمات عناصرها وكيفيـات تقييمهـا باعتبارهـا                 
املرتكزات األساسية ملنهج إدارة اجلودة الشاملة ميكننا القول بأن هناك اختالفات يف املبادئ بينها وبني أسلوب                

ISO9000      ما سـوف حنـاول      وذلك   2000نة  ل األخري الذي صدر س    ي وإن مل تكن جوهرية بسبب التعد
   .إبرازه من خالل اجلدول املوايل

  .ISO9000/2000 و وإدارة اجلودة الشاملةأهم الفروقات بني ): 4(اجلدول رقم 
  )TQM (إدارة اجلودة الشاملة ISO9000/2000  العناصر
  . ضمان مطابقة املنتج مع متطلبات العميل-  التركيز على العميل 

  .عمالء معاجلة شكاوي ال-
ك العميل حول مستوى تلبيـة      ا متابعة إدر  -

  .متطلباته

   .ياتو إرضاء العميل هي أولوية األول-
  . تتبع وفهم ما يريده العميل باستمرار-
   . دراسة ومتابعة عوامل والء العميل-
 قياس رضا العميل وإجراء مقارنات مع املنافسني        -

  . باستمرار
  .ة اجلود وضع سياسة وأهداف-  القيادة

  . توفري املوارد الضرورية -
 احلرص والتتبع جلميع مراحل تطبيق نظام       -

  .اجلودة 

  وضع رؤية للمؤسسة جتاه اجلـودة، وجعـل        -
  .اجلميع يؤمنون هبا داخل املؤسسة

، وإعطاء القدوة،    توفري كل مستلزمات التطبيق    -
  .املنيوتشجيع مبادرات الع

لضرورية لكـل    حتديد مستوى الكفاءة ا    -  .مشاركة األفراد
  .منصب عمل

  . تدريب وتأهيل األفراد-
ــصالحيات   - ــح لل ــد الواض  التحدي

   .واملسؤوليات

 احلفاظ على البيئة اليت حتقق املشاركة الكاملـة         -
  .والتحسني املستمر 

 التأكد واحلرص من أن كل فرد يف املؤسـسة          -
  .يعرف أهدافها

  .  املشاركة الكاملة لألفراد-
على تطبيق املتطلبات املطلوبـة يف       العمل   -   .العمليات

ـ       ق لـه يف    املنتج أثناء العلميات ووفق ما وثّ
  .مالنظا

ق أكثر يف العمليات خدمة     الفهم والتحليل والتعمّ  
   .ألهداف التحسني املستمر

جات عن طريـق األعمـال       حتسني املنت  -   .التحسني املستمر
ئية، وأعمـال التـدقيق،     ة، والوقا يالتصحيح
  . واملراجعات

 القيام بقياس األداء باستمرار، ووضع أهدافا هلا        -
   .لتقييم التحسينات

   .الفرص وأدوات التحسني جلميع األفراد إتاحة -
ة مع املؤسسات املتفوقة بغـرض      ي املقارنة املرجع  -

    .حتديد الفوارق وتصحيحها
    

  يتبع ملا بعده    
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  تابع ملا قبله
مـات   بنـاءا علـى املعلو  اتاذ القرار اخت -  . بناءا على احلقائقاتاختاذ القرار

ـ   الواردة عن طريق دراسة املنت     ري جـات الغ
  .املطابقة وتقييم العلميات

 اختاذ القرارات استنادا إىل أكرب قدر ممكن مـن          -
املعطيات، وتوظيف األدوات املالئمـة وإشـراك       

   .العاملني يف ذلك
   .موثقال و احلفاظ على نظام اجلودة فّع-   .اإلدارة مبدخل النظم

 إدارة نظام عمليات مترابطة وقادرة على       -
  . حتقيق أهداف اجلودة احملددة

   . إدارة املؤسسة كنظام متكامل ومترابط-
 جعل مجيع العلميات تساهم يف حتقيق أهـداف         -

  .املؤسسة وتفعيل النظام ككل
ـ  ل دراسة الترابطات بني خمتلف العم     - اس يات وقي

  .النتائج ومقارنتها مع األهداف
 حتديد وتوثيق املتطلبات املطبقـة علـى        -  .العالقات مع املوردين

  .املوردين
 تقييم املوردين حسب قدرهتم على تقدمي       -

   .منتجات مطابقة ملتطلبات املؤسسة

 لتطـوير   ىإقامة عالقات استراتيجية طويلة املد    -
   .املنتجات والعمليات

  .  االشتراك يف اخلطط املستقبلية-

  .101، ص مصدر سبق ذكرهات عبد الكرمي، حيي برويق: املصدر

 السـيما   ،ISO9000ميكن القول أن العالقة ما بني أسلوب تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ومواصفات               
 هنـاك    من ذلك  بعد تعديلها األخري وبرغم الفروقات املذكورة فإنه ال يوجد تعارض كبري بينهما بل العكس             

وجـد  خطوة مبدئية   ) ISO9001/2000(حلصول على شهادة املطابقة      إىل درجة اعتبار ا    ،نقاط التقاء كثرية  
   .)1(يف سبيل السري حنو تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملةمعتربة 

  :خالصة الفصل

 ةويف هناية هذا الفصل وبعد التعرف على أهم األسس النظرية والتطبيقية إلدارة اجلودة الشامل
)T.Q.M (دخل وطبيعة  العالقة اليت تربطها مبISO9000إلدارة اجلودة، فإننا خنلص إىل مايلي   :  

 دفعة واحدة، بل استلزم وقتا يأيتإن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة هو من املفاهيم احلديثة يف اإلدارة ومل 
ليس باهلني من الزمن وكان نتيجة إلسهامات وإضافات علمية كبرية على املستويني الفكري والتطبيقي لتتوج 

األخرية مبيالد هذا املفهوم والذي يستند إىل مجلة من األسس واملرتكزات ومن بني أمهها إدارة التغيري املرحلة 
وكيفية التعامل اإلجيايب معه وجمموعة من املبادئ األساسية األخرى كالتحسني املستمر للسلع واخلدمات 

افة إىل مجلة من األساليب الداعمة باإلض. والتركيز على العميل اخلارجي والداخلي وحتفيز العاملني وغريه
  .لترسيخ هذه املبادئ وتسهيل تطبيقها

                                                 
  . 158، ص مرجع سبق ذكرهوهاب العزاوي، حممد عبد ال:  1
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كما أن مسألة هذا التطبيق تستدعي هتيئة املناخ املالئم إلجناحه، عالوة على توفري مجلة من اإلجراءات 
التكفّل بتبين العملية واألدوات التقنية والعلمية لضمان اإلدماج السليم ملبادئه وأساليبه وتنظيم مالئم يستطيع 

 بتنظيم كامل نشاطات اجلودة باملؤسسة واليت املفهوم الشامل للجودة من خالل ختصيص وحدة إدارية تعىن
  .ى بدعم وتعاون مجيع املعنيني يف املؤسسة حنو حتقيق هذا املبتغيظجيب أن حت

يت كانت نتاج  املتمثل يف سلسلة  املواصفات العاملية للجودة والISO9000أما فيما يتعلق مبدخل 
اهلادفة إىل تسهيل التبادل التجاري الدويل للسلع واخلدمات، مع ) ISO(جملهودات املنظمة العاملية للتقييس 

فإن هذا املدخل ال . مراعاة متطلبات اجملتمعات والبيئة وكذا التطور الفين والتكنولوجي واالقتصادي يف العامل
 بعض الفروقات املذكورة آنفا ويلتقيان يف نقاط متعددة، السيما يتعارض مع منهج إدارة اجلودة الشاملة برغم

 ملواصفاته، إىل درجة أن اعتبار احلصول على شهادة املطابقة 2000بعد التعديل األخري لسنة 
)ISO9001/2000 (خطوة مبدئية يف سبيل السري حنو تطبق إدارة اجلودة الشاملة .  

هذا يتمحور حول كيفية تطبيق مفهوم إدارة اجلودة وعقب هذا التحليل وحبكم أن موضوع حبثنا 
فإن السؤال الذي ميكن أن يطرح نفسه هنا . الشاملة يف نوع معني من املؤسسات وهي املؤسسات الفندقية

إلدارة اجلودة الشاملة ما هي الطبيعة املمّيزة للمؤسسات الفندقية؟ وماذا ميثل حتديدا املدخل االستراتيجي : هو 
  . من املؤسسات؟ وهذا ما سوف حناول اإلجابة عليه من خالل التطرق للفصل الثاينهلذا النوع 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفصل الثاين
املؤسسات  الفندقية واملدخل االستراتيجي 

 إلدارة اجلودة الشاملة
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  : دـهيمت

ملة وعالقتها مبدخل   قية ملدخل إدارة اجلودة الشا    بعدما تناولنا يف حتاليلنا السابقة اجلوانب النظرية والتطبي       
ISO9000    ،فإبتداءا من هذا الفصل وعلى امتداد الفصول الالحقة سوف حناول إسقاط هـذه              إلدارة اجلودة

ولكن السؤال الذي ميكن    . اجلوانب وبالتدريج على واقع نوع حمدد من املؤسسات أال وهو املؤسسات الفندقية           
سات؟ واإلجابة على هذا السؤال تتعلق باألمهية البالغة اليت         أن يطرح نفسه هنا ملاذا بالذات هذا النوع من املؤس         

 هبا هذه املؤسسات عامليا واليت هي يف تزايد مستمر، باعتبار أن املؤسسات الفندقية واحدة من األركـان    ظىحت
مهتها األساسية لصناعة السياحة وأن هذه األخرية من الدعائم القوية يف اقتصاديات الكثري من البلدان، نظرا ملسا               

بفاعلية يف منو الدخل القومي هلذه البلدان وبالتايل فإن األمر يستدعى االهتمام بكيفية متكني هذا النـوع مـن                   
املؤسسات من اكتساب الفعالية والكفاءة الالزمة ملواجهة التحديات املتزايدة للبيئة االقتصادية احلالية واآلخذة             

سسات أصبحوا أكثر تشددا يف املطالب املؤدية لتحقيق حاجاهتم         يف التصاعد يوم بعد يوم، ألن عمالء هذه املؤ        
وتطلعاهتم ومنه حتقيق رضاهم وثقتهم والذي هو احملدد الرئيسي للبقاء واالستمرار والتطور وسط هذه البيئـة                
والظروف الصعبة وبالتايل فإن األمر يتطلب اإلعداد اجليد والسالح الفعال ملواجهة تلك التحديات ومن بـني                

ضل تلك األسلحة وأكثرها فعالية كما سبقت اإلشارة إليه من قبل هو مدخل إدارة اجلودة الشاملة والـذي                  أف
   .ن املؤسسة الفندقية من امتالك امليزة التنافسية وعمل على حتسينها باستمرارإذا مت تطبيقه بنجاح ملكّ

 املهمة اليت متيزهـا، مث إىل       ضمن هذا الفصل هندف إىل التعريف بطبيعة املؤسسات الفندقية وللجوانب         
 جبوانب اجلـودة يف اخلـدمات       ارتباطهبراز دور التسويق كأحد النشاطات املهمة يف هذه املؤسسات ومدى           إ

اجلودة إدارة  الدور الذي يستطيع أن يؤديه مدخل       حتديد  د لنا الطريق حنو حماولة      الفندقية وهذا من شأنه أن ميهّ     
كونـه مـصدرا    حثها على حتـسينها باسـتمرار،       ولك املّيزة التنافسية    الشاملة يف إكساب هذه املؤسسات ت     

لإلجابة على السؤال املاضي الذي انتهينا إليه عقـب الفـصل الـسابق               وكل هذا حماولة  . استراتيجيا متميزا 
دة املدخل االسـتراتيجي إلدارة اجلـو      ما هي الطبيعة املمّيزة للمؤسسات الفندقية ؟ وماذا ميثل حتديدا            :والقائل

  :  حيث ميكننا اإلجابة على هذا السؤال من خالل تغطية املباحث التاليةالشاملة هلذا النوع من املؤسسات؟ 

  .اإلطار املفاهيمي للمؤسسات الفندقية: املبحث األول -

 .التسويق يف اخلدمات الفندقية: املبحث الثاين -

 .ملؤسسات الفندقيةاملدخل االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة يف ا: املبحث الثالث -
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 اإلطار املفاهيمي للمؤسسات الفندقية: املبحث األول

سواء قدموا مـن    ) الضيوف(ن أو العمالء    وإن املؤسسات الفندقية هي األماكن اليت يقصدها السائح       
 طبيعة هذه املؤسـسات وحتديـد إطـار         لىداخل الوطن أو خارجه طلبا لإلقامة والراحة وحملاولة التعرف ع         

ح لنا ذلك ويساعدنا يف حتاليلنا الالحقة املتعلقة بأمهية تنمية إدارة اجلودة الشاملة يف مثل هـذا                 وّضمفاهيمي ي 
  :النوع من املؤسسات ميكننا طرح بعض األسئلة هلذا الغرض وحماولة اإلجابة عليها من خالل هذا املبحث وهي

 مث ما طبيعة التنظيم يف هذا النوع مـن          ما طبيعة النشاط يف هذه املؤسسات؟ وماذا نقصد بالصناعة الفندقية،         
  املؤسسات؟ وما هي أهم النشاطات الرئيسية اليت متيزها؟

  :ماهية اخلدمة: أوال

إن طبيعة النشاط يف املؤسسات الفندقية هو تقدمي اخلدمات الفندقية املتعددة وبالتايل فإن نشاطاهتا ذات           
 للنظر خالل العقـود    اما يشهد منو متصاعدا وملفت    صفة خدمية بالدرجة األوىل، حيث أن قطاع اخلدمات عمو        

األخرية ولقد أخذت اخلدمات املختلفة بشكل عام كالتعليم والسياحة والنقل والتأمني واخلدمات املالية والطبية              
 ،وغريها، يف احتالل مراكز الصدارة من حيث العائد اليت حتققه والعمالة اليت توفرها يف العديد من اجملتمعـات                 

 يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية واليابان وجتمع العديد من األدبيات االقتصادية يف هذا اخلـصوص                السيما
  )1(.على أن اخلدمات هي السمة املميزة للعصر احلايل

  : تعريف اخلدمة-1

إن اخلدمة هي نشاط أو سلسة من األنشطة اليت تكون إىل حد ما             "يعرفها حممد توفيق ماضي ويقول      
  .)2("عة غري ملموسة وغري عاديةذات طبي

  .)3("نشاط يؤدي إىل إشباع حاجة أو حاجات معينة لدى العميل" ويعرفها أمحد السيد مصطفي على أهنا

من خالل ما تقدم ميكن القول أن اخلدمة هي نشاط أو سلسة من النشاطات ذات طبيعة غري ملموسة،           
  .وتقدم إلشباع حاجة أو حاجات معينة لدى طالبها

                                                 

1
 . ، بتصرف3، ص 1995 القاهرة، ،، مطبعة النيل أساسيات اإلدارة الفندقية مدخل استراتيجيناعم، عبد احلميد مصطفي أبو:  

 .12 ص ، 2002، مصر، 358ة، العدد ، جملة املنظمة العربية للتنمية اإلداريتطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات اخلدمية حممد توفيق ماضي، :2
  . 28، ص 1999، الدار اجلامعية، مصر، إدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدماتأمحد السيد مصطفي،  :3
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  : خصائص مميزة للخدمة-2

  :)1( فيما يليأساساتكتسب اخلدمة كمنتج عدة خصائص متيزها عن السلعة وتتمثل هذه اخلصائص   

يؤثر اتصال املستفيد وتفاعله مع  مقدمي اخلدمة        :  سيادة اجلانب اإلنساين على نظم إنتاج وتقدمي اخلدمة        -أ
  .ت وانطباعات الطرفنيكواجهة هلذا النظام وجزء من مدخالته على مزاج وانفعاال

 ىتتميز النظم اخلاصة بإنتاج وتقدمي اخلدمة بأن أنشطتها تؤد        :  الكيان أو اجلانب الغري ملموس للخدمة      -ب
دون أن يكون هلا كيان مادي ملموس، بل تتميز بأن هلا مؤثرات سيكولوجيا تتمثل يف مالمح متعددة، مثل                  

تهم، مستوى جتهيزات مكان تقدمي اخلدمة واجلو احملـيط         طبيعة وأسلوب تعامل مقدم أو مقدمي اخلدمة، لغ       
  .اخل...به، املدة املستغرقة يف تقدمي اخلدمة 

خبالف السلع فاخلدمات ال تستهلك علـى       :  تزامن إنتاج وتقدمي اخلدمة مع األثر الذي يصيب املستفيد         -ج
 ذلك مع مرور وقت تقـدمي هـذه         مدى زمين معني وإمنا ال يتأثر هبا املستفيد إال مع بداية تقدميها ويزداد            

  .اخلدمة، على عكس السلعة اليت ميكن جتربتها قبل استعماهلا

ال ميكن ختزين اخلدمة قبل بيعها وهذا على خالف السلع، فاملقاعد اخلالية يف طائرة              :  اخلدمات ال ختّزن   -د
  .مثال، أو الغرف الغري حمجوزة يف فندق، فإهنا متثل خسائر تستمر طوال عدم شغلها

إن كانت أآلت متماثلة يف مصنع ميكنها أن تنـتج وحـدات            :  عدم متاثل مستويات األداء يف اخلدمة      -هـ
متماثلة، أي ميكن أن يكون هلا خاصية النمطية، بينما اخلدمات ال تتسم بالنمطية وحىت وإن كانت خمرجات                 

ن فرع ألخر لنفس البنك ومـن  لنفس النظام اخلدمي، فمثال ميكن أن خيتلف مستوى أداء اخلدمة املصرفية م         
شباك ألخر لنفس الفرع ولذلك تصعب مراقبة اجلودة يف إنتاج اخلدمات وأيضا تـصعب عمليـة تقـدير                  

  .درجات اإلشباع هبا من قبل العمالء

  : مؤسسات تقدمي اخلدمات-3

 ومـن   )2("كل مؤسسة يتحدد غرضها األساسي يف تقدمي خدمة لعميل        "ويقصد مبؤسسة تقدمي اخلدمة     
مثلة مؤسسات تقدمي اخلدمة املؤسسات الفندقية واملطاعم واملستـشفيات واملؤسـسات املاليـة والتعليميـة               أ

  .)3(ومؤسسات خدمية أخرى متعددة
                                                 

  . 29، ص بقاسالرجع املأمحد السيد مصطفي،  :1
 . 15، ص هرك ذمرجع سبقحممد توفيق ماضي، : 2
  .15، ص  نفس املرجع السابق: 3
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  :املؤسـسة الفندقية: ثانيا

 أو اجتاه العامل اخلارجي يف أغلب البلـدان يف          ،يلايدة للسفر سواء على املستوى احمل     إن االجتاهات املتز    
سيما مع تقدم وسائل املواصالت وزيادة الوعي واالهتمام باستغالل أوقات الفراغ خصوصا يف العطل              العامل، ال 

 قد أفـرز جمـاال خـصبا لألعمـال          ،واإلجازات يف السياحة والتجوال حبثا عن الراحة والترفيه واالستجمام        
والترفيه وغريه من اخلـدمات     فكل ذلك يتطلب ضرورة توفر أماكن لإلقامة تؤّمن اإليواء واألكل           . )1(الفندقية

  .وهذه األماكن تعد املؤسسة الفندقية املرتكز األساسي فيها) الضيف(املختلفة اليت حيتاجها العميل 

  : تعريف املؤسسة الفندقية-1

هي منشأة أو مبين خمصص ومرّخص لتقدمي خدمات اإلقامة والطعام وتوفري مجيع اإلمكانيـات الـيت حتقـق           "
  .)2("يطلبها، يف إطار القوانني احمللية والدولية ومقابل أجر حمدد ولفترة معلومةللضيف اخلدمة اليت 

  : أنواع  الفنادق-2

هناك أنواع متعددة من الفنادق منها الكبري واملتعدد الفروع ومنها ما هو خمصص لالقامات الطويلـة                  
وفيما يلـي عـرض     . ية وغريها ومنها ما هو بسيط وخمصص ألغراض معينة كالفنادق الرياضية والفنادق الريف          

  :)3(ألهم هذه األنواع 

وهي جمموعة من الفنادق املمتازة لديها فروع متعددة عرب العامل كسلـسلة فنـادق              :  فنادق السالسل  -أ
  . الشهرية وغريها"Hilton"، هيلتون "Sheraton"الشريطون 

رة طويلة اليت تعـرف باألسـعار       وهي فنادق يتردد عليها عمالء لإلقامة لفت      :  فنادق اإلقامة الطويلة   -ب
  .املعقولة

وهي اليت تتواجد يف األماكن السياحية كالـسواحل والغابـات          :  فنادق املصايف والقرى السياحية    -ج
  .وغريها

وهو نوع من الفنادق يعتمد على الوحدات الصغرية واليت يكثر انتشارها على            : "Motels" املويتالت   -د
  . أمريكيا وغرب أوروباجوانب الطرقات السريعة خصوصا يف

                                                 
  . ، بتصرف19، ص مرجع سبق ذكرهناعم،  بوأميد مصطفي عبد احل: 1
  .16، ص 1997منشورات إجلا، مالطا،  ،إدارة الفنادق، يناتفرج عبد الوهاب الزن :2
  . 18، ص نفس املرجع السابق :3
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 املستشفيات أو تقام جبانب منابع املياه احلـارة والـيت           ةذاامبحوهي فنادق تتواجد    :  فنادق املشايف  -هـ
  .يقصدوهنا الناس لالستشفاء

  اخل...فنادق املخيمات وفنادق بيوت الشباب كوغريها من أنواع الفنادق األخرى   

  : التطور التارخيي للفنادق-3

إىل التاريخ القدمي لبداية ظهور الفنادق فسنجد الوطن العريب من أقدم املناطق اليت عرفـت               مىت رجعنا     
ولقـد عرفـت    . يف مصر القدمية  ) تانرين(يف فلسطني و  ) البرية(بالعراق و ) بابل(ظهور الفنادق وذلك يف مدن      

الطرق الرئيـسية والـيت     روما القدمية أيضا وجود الفنادق واليت كانت تعرف ببيوت الربيد اليت تتمركز على              
أمـا يف العـصور     .  يف هذه البيوت اإلقامة مقابل مبلغ معـني        ∗كانت عالوة على نقل الرسائل يسمح للرتيل        

م كانت تعرف املدن الـشهرية    1068م احلمامات والفنادق ويف سنة      988الوسطي فلقد عرفت القاهرة سنة      
.  م الكثري من الفنادق واحلمامات     1145دلس أيضا سنة    ولقد عرفت األن  . يف املغرب العريب بفنادقها ومحاماهتا    
م الكثري عن وصـف الـبالد القدميـة         1325م وابن بطوطة سنة     1271ولقد نقل الرحالة ماركوبولو سنة      

وأخذت الفنادق تتطور فيما بعد السيما بعد قيام الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر يف أوروبا وما . وفنادقها
يف حركات الصناعة والتجارة وغريها، حيث استدعى ذلك وجود الكثري من الفنادق الـيت              واكبها من توسع    

  .)1(تقدم املبيت والطعام وخدمات متعددة لعمالئها

وأستمر ذلك يف القرن التاسع عشر وبعده، حيث تّوجت حركة التطور هذه مبيالد ما يسمى بفنادق                  
 بعد احلرب العاملية الثانية يف الواليات املتحـدة         اهرت كثري السالسل اليت ظهرت يف بداية القرن العشرين وازد       

، مث تلتها سالسـل هيلتـون       "Statler"األمريكية، حيث كانت أول سلسلة هلذه الفنادق هي فنادق ستاتلر           
"Hilton" وشراطون ،"Shiraton"2( فيما بعد(.  

  : امللكية يف املؤسسات الفندقية-4

قية منها ما هي ملكية خاصة أو ملكية حكومية أو خمتلطة أو متعددة             تتنوع امللكية يف املؤسسات الفند      
  :كاملؤسسات الفندقية ذات السالسل

  .وهي مؤسسات تعود ملكيتها إىل فرد أو جمموعة أفراد:  املؤسسات الفندقية اخلاصة-

                                                 
 ). الضيف(العميل : الرتيل :∗
  . 32 – 31  ص، ص1988، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، إدارة الفنادقأمحد حممد املصري،  :1
  . 32 صنفس املرجع السابق،  :2
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  .وهي مؤسسات تعود ملكيتها إىل احلكومة:  املؤسسات الفندقية احلكومية-
وهي مؤسسات تكون فيها امللكية مشتركة ما بني احلكومـة والقطـاع            : ة املختلطة  املؤسسات الفندقي  -

  .اخلاص
هي جمموعة فنادق تنتشر يف جمموعة من الدول وتعمل حتت اسـم            :  املؤسسات الفندقية ذات السالسل    -

. األصليجتاري واحد، وجيري تشغيلها وإدارهتا وفقا لتوجهات اإلدارة املركزية للسلسة الفندقية يف البلد              
و تتقاضي اإلدارة املركزية نسبة من األرباح مقابل استخدام االسم التجاري للسلسة الفندقية واليت مـن                

 وانتركونتينتــال "Sheraton" وشــرياتون "Hilton"بــني أمههــا الــسالسل الفندقيــة هلتــون 
"Intercontinantal"1( وغريها(.  

  : أنواع اخلدمات الفندقية-5

ة متعددة ومتنوعة وحتتوي على عدد من األنشطة مجيعها هتدف إىل خدمة العميل             إن اخلدمات الفندقي    
وبعض اخلدمات اخلاصة مثل مراكز رجال األعمـال        . فيما يتعلق خبدمات اإلقامة والتغذية والترفيه     ) الضيف(

ـ             ا مـن   وحمالت البيع، قاعات املؤمترات وصاالت العروض املختلفة ونوادي الرياضة والصحة واملسابح وغريه
  .)2(النشاطات املتنوعة األخرى

  :الصناعـة الفندقيـة: ثالـثا

تعترب الصناعة الفندقية أو ما يطلق عليه بصناعة الضيافة واحدة من الصناعات البـارزة واملـؤثرة يف                   
اقتصاديات العديد من البلدان يف العامل كإسبانيا وفرنسا واليونان ومصر وتونس وغريها، حيـث القـت يف                 

  .)3(القليلة األخرية رواجا واسعا وسامهت بفعالية يف منو الدخل القومي لتلك البلدانالعقود 

  : تعريف الصناعة الفندقية-1

هي عبارة عن عملية مزج وتناسق املدخالت من موارد مادية وغري ماديـة وحتويلـها يف صـورة                  "
  .)4("خمرجات ممثلة يف مجلة من اخلدمات اليت يقدمها الفندق

                                                 
  . ، بتصرف5، صهرمرجع سبق ذكفرج عبد الوهاب الزنتاين، :  1
  .63، ص 1997، دار الوفاء للنشر، مصر، إدارة الفنادق والقرى السياحية الكحلي، نيياس:  2
 . 75، ص كرهمرجع سبق ذعم،  نابوأعبد احلميد مصطفي  :3
  .، بتصرف93، ص رهمرجع سبق ذك الكحلي، نيياس: 4
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ل أن صناعة الفنادق تتميز من أهنا تعتمد بصفة أساسية على مهارة العنصر البشري، إذ أهنا                وميكن القو   
  .صناعة خدمية تتطلب إتقان فنون الضيافة واإلطعام وخدمات الترفيه وغريها

احملور الرئيسي الذي جيب أن تبىن عليه كل تلك اجلهود وسط بيئة تعـرف              ) الضيف(ويشكّل العميل     
  .شتداد الشروط اليت يضعها هذا العميل وتزايدها يوم بعد يومبشدة التنافس وا

  : خصائص الصناعة الفندقية-2

جوهر وأساس الصناعة الفندقية وبالتايل تنطبق عليها جل تلـك اخلـصائص            الفندقية  تشكل اخلدمة     
  :)1( واليت سبقت اإلشارة إليها، حيث ميكننا التعرض هلا موجزة من خالل ما يلي،املميزة للخدمة

 إن أغلب اخلدمات الفندقية هي غري ملموسة لكوهنا متثل جتارب وخربات ومعارف ذهنية يـصعب حتديـد                  -
  .أبعادها ماديا

  . يتميز عمالء اخلدمات بأهنم حيصلون على ما يطلبونه من خدمات يف أماكن إنتاجها-
خالل وسطاء متخصصون    وميكن للعمالء أن حيصلوا على هذه اخلدمات مباشرة أو غري مباشرة وذلك من               -

  .كحاالت النقل واإلطعام وغريها

  . يقوم العمالء باستهالك هذه اخلدمات فور تلقيها وال ميكنهم االحتفاظ هبا أو ختزينها-
 كما أن اخلدمات الفندقية ال ميكن تنميطها، فهي دائما متغرية ومتنوعة الرتباطها مبا يطلبه كل عميل أو كل                   -

  .جمموعة من العمالء

  :أمهية الصناعة الفندقية -3

إن الصناعة الفندقية هي الدعامة األساسية لصناعة أكرب هي الصناعة السياحية، كما أن هذه األخـرية                  
تعترب أحد الدعائم األساسية لالقتصاد الوطين ومورد رئيسي يغذي خزينة الدولة بالعمالت األجنبيـة واحملليـة                

 كالنقل جبميع أنواعه    ،ما ميكنها تنشيط قطاعات أخرى يف االقتصاد      البطالة، ك متثل السبل اهلامة يف امتصاص      و
بواسطة القطارات ووكاالت األسفار واحملالت التجارية مبختلف أنواعها والبنـوك          والربي واجلوي والبحري    

 وكـل   .ومؤسسات التأمني ودور الترفيه وغريه من القطاعات الكثرية ذات الصلة بالنشاط السياحي يف البالد             
 األمر الذي يستدعى بذل املزيد من اجلهود حنو تطوير          )2(،من شأنه املسامهة بفاعلية يف تنمية الدخل القومي       هذا  

 هو حتديث الطـرق     يغاملبتوتنمية مؤسسات هذا القطاع ولعل من بني أهم الوسائل واألساليب لتحقيق هذا             
                                                 

   .12 – 11  ص، ص1998، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، إدارة الفنادقسعيد حممد املصري،  :1
 . ، بتصرف18، ص 1998، دار وائل للنشر، عمان ، إدارة الفنادق ورفع كفاءهتا اإلنتاجيةحممد أمني سيد على: 2
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للموارد وتوظيفها بفاعلية لتحقيق أفـضل      واملناهج التسيريية هلذا النوع من املؤسسات قصد االستغالل األمثل          
  . السيما يف ظل التطورات االقتصادية الراهنة لالقتصاد امللحي والدويل،النتائج املرجوة

من بني أهم تلك السبل واليت أثبتت جناعتها وفعاليتها على الصعيد العاملي تطبيقـات إدارة اجلـودة                 
إداري متكامل موجه حنو التحسني املستمر يف جودة السلع مفهوم " بأهنا "Evans, 1993"الشاملة، إذ يراها 

يركـز  متكامـل  ، حيث أهنا تعترب مدخل تسريي )1("واخلدمات مبشاركة كل املستويات والوظائف يف املنظمة     
مبين على أساس مسامهة أعضاء الفريق لتحقيق النجاح الطويل األمد من خالل حتقيـق الرضـا                وعلى اجلودة   

ومن األدوات اإلستراتيجية الفاعلة والرامية المـتالك وحتـسني       . )2(فراد واملؤسسة واجملتمع  واملنافع لكل من األ   
امليزة التنافسية والتمّيز يف األداء، مما يساعد يف دفع عجلة التنمية على مستوى االقتصاد اجلزئي والكلي للدولة                 

  .على حد سواء

  : تصيف الفنادق-4

         وكل جمموعة هلا تقيـيم معـني سـواء بالـدرجات            وعاتوضعها ضمن جم  "يعين بتصنيف الفنادق      
  .)3(أو النجوم، ختتلف عن اجملموعات األخرى يف اخلدمات وبالتايل األسعار

 حتديد الشروط الواجب توافرها بالفندق من حيـث         ملكما تسند لوزارة السياحة يف غالب بلدان العا         
 حتديد   يتم ق الدرجة أو النجمة اليت يستحقها واليت بناء عليه        عدد اخلدمات املقدمة ومدى جودهتا ليتم تقيمه وف       

  )4(األسعار به

ار تصنيف الفنادق سواء بواسطة نظام الدرجات أو نظام النجوم يرجع للـسياسة             يكما أن طريقة اخت     
 أن  إذ. االقتصادية لكل بلد فيما يتعلق باجلانب السياحي، ألن الفارق يف هذا التصنيف هو فيما خيص األسعار               

أمـا  .  زيادة يف األسعار عن عدد النجوم األقل         %50الفرق للنجمة الزائدة الواحدة يساوي أو يتعدى بقليل         
، أي فرق األسعار    )5( من األسعار  % 50بنظام الدرجات فإن الفرق بني الدرجة واألخرى يتعدي بكثري زيادة           

  .يف نظام الدرجات أكرب منه يف نظام النجوم

  

                                                 
  .12، ص 2001للنشر، عمان، ، دار املستقبل تسويق اخلدمات السياحيةمسارة فؤاد رشيد، : 1
  . ، بتصرف19، ص  ذكرهمرجع سبق، حممد أمني سيد على :2
  . 48، ص مرجع سبق ذكرهياسن الكحلي، : 3
 . 49، ص نفس املرجع السابق: 4
  .50، ص نفس املرجع السابق :5
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  :)1(ق وفق نظام الدرجات تصنيف الفناد-4-1
 مجيع اخلدمات الفندقية املمكنة وبأعلى مقاييس       مهي ارقي أنواع الفنادق وتقد     : فنادق الدرجة املمتازة   -

  .اجلودة وتطلب مقابل ذلك أعلى األسعار

تعترب أيضا ضمن الفنادق الراقية اليت تقدم أفضل اخلدمات الفندقية ولكن ليست             : فنادق الدرجة األوىل   -
  .توى الفنادق املمتازةمبس

  .تعرف بأن مستوى خدماهتا وأسعارها أقل من فنادق الدرجة األوىل : فنادق الدرجة الثانية-
تعرف مبستوى متواضع من حيث اخلدمات وأسعار تتناسب مع مستوى تلـك             : فنادق الدرجة الثالثة   -

  .اخلدمات

  :)2( تصنيف الفنادق وفق نظام النجوم-4-2
قدم خدمات متكاملة للـضيوف وبأسـعار       ت يعترب من أرقي أنواع الفنادق و       :جنوم فنادق ذات مخسة     -

  .)4احمللق رقم  (حجم هذه اخلدماتومرتفعة تتناسب مع نوع 

واليت تكون مستوى خدماهتا وأسعارها أقل من فنادق مخسة جنوم بنسبة ضئيلة             : فنادق ذات أربعة جنوم    -
  .تتناسب مع نسبة االخنفاض يف األسعار

 فنادق ثالثة جنوم وجنمتني وجنمة واحدة وفنادق ليست لديها أية جنمة، حيث تتناسب أسعار هـذه                  مث -
  .   الفنادق مع مستويات تصنيفها

  :اإلدارة الفنـدقية: رابعـا

من خالل ما تقدم لقد حتدثنا عن جوانب عديدة تتعلق بصناعة الفنادق وضـرورة النـهوض هبـا،                    
بواسـطة أيـة أداة   : أهدافها بعناية وفعالية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو      رها والسعي وراء حتقيق     يوتطو

  .ميكن هلذه الصناعة حتقيق هذه األهداف؟

وعن طريق اإلدارة الناجحة ميكن حتقيـق أعلـى   " اإلدارة الفندقية"اإلجابة تكون بعبارة واحدة وهي        
مبستوى أداء مرتفع وخدمة متميزة تـساعد       دخل ممكن وتقليل النفقات بقدر اإلمكان، مع مراعاة االحتفاظ          

                                                 
  .20، ص ذكرهمرجع سبق اين، نتفرج عبد الوهاب الز: 1
  .20 ص ،نفس املرجع السابق: 2
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 فيا ترى كيف يتم تنظيم املؤسسات الفندقية؟ أي         ،)1("بالضيف املتكرر "على جدب العمالء وحتقيق ما يسمى       
  الرئيسية ؟ا نشاطاهت أهم  وما هي؟ما هي األمناط التنظيمية اليت متيزها

ية يكمن يف أن كل عمل يؤدى على الوجه         كما يقول خرباء الفندقة أن التنظيم اجليد للمؤسسة الفندق          
 مع حزم اإلدارة ومراقبتها لكل شيء وحتفيـز العـاملني علـى اجلـودة               ،األكمل وبدون تقصري من العاملني    

 ,Harriso" والـيت يراهـا   )2(وهو ما ينسجم مع فلسفة إدارة اجلودة الشاملة. والتحسني املستمر للخدمات

 يهدف إىل حتقيق حاجات وتوقعات العميل، حيث يتـضمن مجيـع            منهج تطبيقي شامل،  "  على أهنا    "1993
املدرين واملوظفني يف استخدام األساليب العلمية من أجل التحـسني املـستمر يف العمليـات واخلـدمات يف       

  .)3("املؤسسة

  : اهليكل التنظيمي للمؤسسات الفندقية-1

ـ  اإلطار الذي حيدد التر   "يعّرف اهليكل التنظيمي عموما على انه          ح كيب الداخلي للمؤسسة، فهو يوّض
اإلدارات واألقسام اليت تقوم بأداء األنشطة واألعمال املطلوبة بغية حتقيق أهداف املؤسسة، كما يوضح نوعيـة      

  )4("العالقات بني أقسامها وتسلسل السلطات وشبكات االتصال بينها

 مها منطان   ، املؤسسات الفندقية  اتا إدار إن أمناط اهلياكل التنظيمية األكثر شيوعا وانتشارا اليت تتميز هب           
  .)5(اهليكل التنظيمي اهلرمي احملدود املستويات، رمي األفقياهليكل التنظيمي اهل

التنظيمية حمدودة للغايـة وقـد ال   ي بعدد مستوياته اهليكليتميز هذا النمط     : اهليكل التنظيمي اهلرمي األفقي    -أ
ت، حيث إن النشاط يف املؤسسات اليت تنتمي هلـذا التنظـيم            يتعدي مستوى واحد فقط يف العديد من احلاال       

عي وهو ما يناسب طبيعة العمل ألغلب املؤسسات الفندقية، كمـا يوضـحها             اترتكز على روح العمل اجلم    
، حيث أن هذا النمط اهليكلي يتميز بقصر خطوط االتصال الرأسية وسهولة االتصاالت األفقية              )5(الشكل رقم 

ريع للمعلومات والبيانات بني أجزاء اهليكل التنظيمي مبا حيقق الـسرعة يف عمليـة اختـاذ                ومن مث التدفق الس   
  .)6(القرارات

                                                 
 . 77 ص مرجع سبق ذكره،م، اعنأبو حلميد مصطفي  عبد ا:1
  . 31، ص ، مرجع سبق ذكرهسعيد حممد املصري:  2
 . 31، ص نفس املرجع السابق :3
 .، بتصرف32 ، ص نفس املرجع السابق:  4
  . 32، ص نفس املرجع السابق :5
  . ، بتصرف32، ص نفس املرجع السابق: 6
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  .إلحدى املؤسسات الفندقيةهلرمي األفقي  اهليكل التنظيمي ا:)5(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.32 ص مرجع سبق ذكره، سعيد حممد املصري، :املصدر  

بتنوع خطوط وقنـوات    هذا النمط اهليكلي    يتميز  و: ستويات التنظيمية  اهلرمي حمدود امل    اهليكل التنظيمي  -ب
 والبيانات بني أجزاء اهليكل التنظيمي مبا حيقق السرعة النـسبية يف            تاالتصال ومن مث التدفق السريع للمعلوما     

ملبـادرة  للمزايا التنظيمية املذكورة، مما يشجع علـى روح ا        ) 6(عملية اختاذ القرارات، كما يبينه الشكل رقم        
اجلماعة، سعيا وراء تقدمي العميل أفضل خدمة وحتقيق ما ينتظره ويتطلع لـه   بروح  واإلبداع والتعاون والتحلي    

  .)1(من املؤسسة الفندقية

                                                 
 . ، بتصرف33 ، ص ذكرهمرجع سبقسعيد حممد املصري، : 1

مدير التخطيط والعمليات

 املدير العام

 تسويقالمدير

رؤساء وموظفي التخطيط 
 والعمليات 

رؤساء وموظفي اجملال 
 التسويقي 

 املدير املايل واإلداري 

رؤساء وموظفي اجملال  
 املايل واإلداري 
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   ملؤسسة فندقيةةالتنظيمي حمدود املستويات  اهلرمياهليكل التنظيمي) 6(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. 33،ص  سبق ذكرهصدرم سعيد حممد املصر، :املصدر  

ـ                    ن دمما تقدم ذكره ميكننا القول انه وبالنظر إىل هذين الشكلني التنظيمني األكثر اسـتعماال مـن ل
ال والتدفق السريع للمعلومات والبيانات بني كافة األجزاء        فان باالتصال السهل والفعّ   واملؤسسات الفندقية املعر  

 هذا يتوافق إىل حد بعيد مع الشكل التنظيمي املالئم إلدارة اجلودة الـشاملة، حبيـث لـو مت                   نإيف التنظيم، ف  
سوف تكون قريبة من مصادر القرار ممـا         يالتنظيمالنسق  استحداث وحدة إدارية خمصصة للجودة وفق هذا        

 جيعلها أكثـر فعاليـة      نها من احلصول على املعلومات من مصدرها نظرا لقرهبا من اإلدارة العليا وهذا مما             ميكّ
وتوفيقا يف نقل هذه املعلومات وبسرعة إىل كافة  النشاطات باملؤسسة الفندقية على النحو الذي يكفل اإلدماج                 

  .التام  للمفهوم الشامل للجودة

  : جماالت النشاط الرئيسية للمؤسسات الفندقية-2

   قيامهـا بتنظـيم األنـشطة الفندقيـة         اليت متارسها اإلدارة الفندقية    ةمن أهم مكونات العملية اإلداري    
ل كل قسم األخر بشكل تعاوين متبادل للمسامهة بفاعلية يف          واالعتناء بكل قسم فيها حبيث تعمل على أن يكمّ        

  .)1(حتقيق األهداف املسطرة 

                                                 
1: Michel Monereau, Gestion des entreprises du tourisme, Béreal, paris, 1999, p19. 

 قسم اإليواء

 مكتب االستقبال خدمات معاونة خدمات مطاعم خدمات مطابع خمازن إشراف داخلي

 تسويققسم 

 قسم املوارد البشرية

 ندسية اهلشؤون قسم ال قسم الشؤون املالية

 قسم املطاعم واملطابخ

 امــر العــاملدي

 قسم املشتريات

 قسم العالقات العامة
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حلجم كبريا، كلما كانت األنـشطة      ااألعمال، فكلما كان    حجم  ملؤسسات الفندقية حبسب    اختتلف    
 .عة والواقع أن هذه األقسام مجيعا ليس بالضرورة أن تتواجد يف مجيع املؤسسات الفندقية    ة وموسّ التنظيمية عديد 

  )1(: تتواجد يف أي مؤسسة فندقية مهما كان حجمها وهينوهلذا سوف نركز على أهم األقسام الين البد وأ
 على مجيع األقسام وتقع      وهي اليت تتوىل اإلشراف    أو مدرية املؤسسة  : اإلدارة العامة للمؤسسة الفندقية   -

  .وتعمل على راحتهم) الضيوف(  توفري كافة اخلدمات للعمالء ةعلى عاتقها مسئولي

والذي يهتم بإدارة وتسيري شؤون العاملني كتفويض املهام، التدريب، الترقيـات           :  قسم املوارد البشرية   -
  .   فندقيةودفع األجور واحلوافز وغريها وهو من بني أهم األقسام يف املؤسسة ال

وهتتم الفنادق كثري هبذا النوع من اخلدمة ونوع الطعام نظرا لـدوره الرائـد يف        : قسم املطاعم واملطابخ  -
 .جلب العمالء وكسب رضاهم

وهو يهتم جبميع النشاطات املالية داخل الفندق من تدوين مـصروفات           :  واحملاسبية الشؤون املالية قسم  -
 .اخل...وإيرادات وحترير فواتري

أو قسم الصيانة ويهتم جبميع أعمال الصيانة والتصليح والترميم وغريهـا مـن    : قسم الشؤون اهلندسية   -
  .األعمال اهلندسية باملؤسسة الفندقية

 .والذي يهتم باإلمدادات والتموين بصفة عامة :اتتريقسم املش-

 مع الشركات السياحية    والذي يتوىل عمليات الترويج للخدمات الفندقية وتسهيل التعاقد       : التسويققسم  -
 . والبحث عن أسواق جديدة وغريهاومكاتب احلجز والسفر والرحالت اجلماعية

 وهو  ي يتوىل بتوفري كافة احتياجات الغرف من مفروشات وأغطية وغريها         ذوال): الغرف( قسم اإليواء   -
ـ              دق مـع العمـالء     املسؤول عن خدمات االستقبال والذي يعد املكان الذي يتم فيه لقاء العاملني بالفن

ألول مرة والذي جيب أن يتحلى حبسن التنظيم والتنسيق بغية تـوفري التـسهيالت الالزمـة                ) الضيوف(
كما أن هذا القسم يضم     .  كونه ميثل جوهر اخلدمات الفندقية      هؤالء العمالء  ارضوللحصول على تقدير    

     .اخدمات أخرى كالنظافة واهلاتف وغريه

) الـضيوف (للعمالء اجليدة لعالقات والصالة و املسؤول عن االتصال وتوفري ا     وه: قسم العالقات العامة  -
  .وغريه

 

                                                 
1 : Michel Monereau ,Op.cit, p20. 
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 غريهوقسم حمطة السيارات، قسم اخلدمات الطبية، قسم األمن واحلراسة          كوهناك أقسام أخرى خمتلفة     
  .تتواجد على مستوى العديد من املؤسسات الفندقية األخرى

  :ندقيةلتسويق يف اخلدمات الفا: ثايناملبحث ال

يلعب التسويق دورا هاما يف توجيه اجلهود واملوارد جتاه حتقيق أهداف الصناعة الفندقية مـن خـالل                   
احلاليني واملرتقبني والسعي وراء إشباعها ورمبا جتاوزهـا لتحقيـق          ) الضيوف(  التعرف على حاجات العمالء   

ت والوسـائل   وادألوان من بني أفضل ا    . ومتطلعاهتم املستقبلية يف ظل بيئة تنافسية تعرف بالتصعيد يوم بعد ي          
 ضرورة العتماد على منهج اجلودة ومشوهلا كافة مستويات النشاط باملؤسسة           يالكفيلة ملواجهة هذا التحدي ه    

الفندقية وبالتايل سوف حناول التعرض من خالل هذا املبحث إىل دور التسويق باعتباره من األنشطة املهمة اليت                 
  . اجلودةوانبجبارتباطا قويا له سسات الفندقية والذي جيب أن هتتم هبا املؤ

  :اإلطار املفاهيمي لتسويق اخلدمات الفندقية: أوال

  . العرض السابق ميكننا تعريف مصطلحني مهمني ومها التسويق والضيفبناءا على  

 حيـث   "kotler،  1997" هو تعريف    " Marketing التسويق   "فمن أهم التعاريف اليت وردت  خبصوص        
 من خالهلا يستطيع األفراد واجلماعات احلصول على احتياجـاهتم          ليتاتلك العملية االجتماعية    "نه  أرفه على   عي

  .)1("وحتقيق رغباهتم من خالل إجياد وتبادل املنتجات والقيمة املقابلة هلا

لية ذلك الشخص الذي ينتقل ويسافر ويبقى بعيدا عن مدينته األص         "نه  أأما الضيف فيمكن تعريفه على      
و قـضاء   أالترفيه أو التجارة واألعمال      وأأو بلده األصلي إذا قدم من اخلارج ألسباب خمتلفة مثل االستجمام            

  .)2("األجازات والعطل أو ألغراض علمية أو مهنية أو غريها

 :مفهوم تسويق اخلدمات الفندقية-1

ة لعملية التسويق عموما    إذا انه يؤكد على أركان رئيسي     " Kotler " ـفمن خالل التعريف السابق ل    
 وإذا أسقطنا   )3(سوءا تعلق األمر بالسلع أو اخلدمات وهي التوجه حنو العميل، الرحبية واجلهود الكلية للمؤسسة             

مات الفندقية نستطيع أن نقول أن تسويق اخلدمات الفندقية هو عبارة عن عملية             دمفهوم التسويق على واقع اخل    
وبـني طـاليب هـذه      ) املؤسسة الفندقية أفراد   ميثلون   نوالذي(دمات الفندقية   تتم بني مقدمي اخل    تبادل للمنافع 

                                                 
  .36،ص2001، دار املستقبل للنشر، عمان، تسويق اخلدمات السياحيةمسارة فؤاد رشيد،  :1
 .28، ص2000نشر والتوزيع، عمان، لر املستقبل ل، داحي مدخل سلوكياالتسويق السيعبيدات حممد، : 2
  .28، ص نفس املرجع السابق :3
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ى هذه املؤسسة الفندقية قصد إشباع احتياجاهتم ورغباهتم مـن هـذه            دل) الضيوف( اخلدمات وهم العمالء    
 وبالتايل يتطلب من املؤسسة الفندقيـة حتديـد حاجـات           .ن معني يدفع للمؤسسة الفندقية    مثاخلدمات مقابل   

والذي يعين حتديـد الـسوق املـستهدف         احلاليني واملتوقعني ) الضيوف( بات وتفضيالت وميول العمالء   ورغ
للمؤسسة الفندقية، مث تقدمي ما يوافق احلاجات والرغبات والتوقعات إلحداث السلوك املرغوب لدى العمـالء               

ملني واملؤسسة الفندقية وكـل     بشكل فاعل وكفاءة عالية وبطريقة تضمن حتقيق املنافع لإلفراد العا         ) الضيوف(
   .)1(ذوي املصلحة فيها واجملتمع بأسره

 ميكننا اإلشارة إىل بعض الصعوبات اليت تواجه تسويق اخلدمات عموما مقارنة باملنتجات من الـسلع                
لـة  هذا باإلضافة إىل ق   مت التعرض ألمهها سابقا،     ز اخلدمات واليت    واملتمثلة أساسا يف صفة الالملموسية اليت متيّ      

  .)2(عيل اخلدمات بوجه عام قياسا باجملال السلاألحباث اليت هتتم بالتسويق يف جما

لكن وباملقابل أصبحت الكثري من مؤسسات اخلدمات على درجة عالية من التوجه التسويقي بـرغم                 
 .تـسويق  ألنه من غري املعقول أن جند مجيع املؤسسات اخلدمية تتجاهـل دور ال             ،الصعوبات املشار إليها سابقا   

إضافة إىل   .فنجد بعض من هذه املؤسسات الناجحة مثل بعض الفنادق والبنوك وغريها تطبق مفاهيم التسويق             
أن ازدياد املنافسة حمليا ودوليا يف العديد من القطاعات يف جمال اخلدمات ومنها القطاع الفندقي كما سـبقت                  

لبحث عن السبل الكفيلة ملواجهة     على ا ر فيها    مؤسسات هذا القطاع وذوي القرا     تاإلشارة إليه أجربت إدارا   
ن من بني أفضل تلك السبل هي املـسعى التـسويقي           أو .ضغوطات هذه املنافسة واليت هي يف تصعيد مستمر       

اخلـدمات عمومـا يف     قطاع  حيث يبقى    .لسلعيا السيما يف القطاع     ،والذي اثبت كفاءته ومبستويات عالية    
  .)3(فادة من مزاياه وفوائده املتعددةحاجة ماسة لتفعيل هذا الدور واالست

  :أمهية التسويق يف املؤسسات الفندقية-2

يعترب نشاط التسويق أهم وسيلة تركز عليها املؤسسات الفندقية لتحقيق أهدافها املتعـددة واملرتبطـة                 
م وكـسب   وحتقيق حاجاهتم وتطلعاهتم، مث كيفية احملافظة عليه      ) الضيوف( أساسا بكيفية الوصول إىل العمالء    

ها من حتقيق الرحبية والبقاء والتطور وهذا هو أهم األهـداف علـى             ثقتهم ووالئهم فيما بعد وبالتايل هذا ميكنّ      
عبارة عن جمموعة من الضيوف     "ف بأنه   وهذا كله يقودنا إىل التطرق إىل السوق الفندقي والذي يعرّ          .اإلطالق

                                                 
  .37ص ، مرجع سبق ذكرهمسارة فؤاد رشيد، : 1
  . ، بتصرف264، ص 1998، دار احلامد،  األردن، أساسيات التسويقحداد شفيق إبراهيم، : 2
  .265، ص نفس املرجع السابق:  3
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وميتلكون القوة الشرائية الالزمة لـذلك والـصالحية        ذوي احلاجات والرغبات املتشاهبة ويرغبون يف إشباعها        
)1("القانونية لشراء املنتجات الفندقية ويستطيعون الوصول إىل مراكز توزيعها

.  

حيث يتم توجيه اجلهود املختلفة يف املؤسسة الفندقية حنو إشباع حاجات ورغبات السوق املستهدف                
منفعة يف املستقبل القريب والبعيد ولعل السؤال الذي يطرح         النسبة هلا من أفضل الفرص وأكثرها       بوالذي يعترب   

يـتم  ونستطيع أن نقول أنـه       .كيف ميكن للمؤسسة الفندقية الوصول إىل هذا السوق املستهدف؟        : نفسه هو 
وغريه، ) الضيوف( حتديد السوق املستهدف باالعتماد على عوامل مهمة، مثل ميزات السوق ودوافع العمالء             

تعتمد كقاعـدة وأسـاس للربنـامج        واليت   املستهدفهذا السوق    معلومات كافية حول     فريإىل تو  باإلضافة
 ومن بني الوسائل العلمية األساسية اليت ميكن  )2(التسويقي والنشاطات التروجيية بشكل خاص للمؤسسة الفندقية      

يل من خالل   ص التف  من يءاالعتماد عليها يف هذا اجملال هي حبوث التسويق واليت  سوف حناول التعرض هلا بش              
  .التحليل املوايل

  :حبوث التسويق يف املؤسسات الفندقية: ثانيا

إن التوجه التسويقي للمؤسسة الفندقية جيب أن يهتم بالنظرة الشاملة واملتكاملة لكل نواحي النـشاط                 
يف هذا اخلـصوص    لعناصر املهمة والفاعلة    ل ا  لذا جند أن على إدارة املؤسسة الفندقية أن تأخذ باحلسبان ك           .هبا

ل ذلك أساسا يف خدماهتا املختلفة، املنافسة، السوق املستهدف، توجهات ومواقف           تمثق بينهم بوضوح وي   وتنّس
 ولكي تتمكن من حتقيق هذا املسعى بنجاح واملؤدي هبا يف األخري إىل             )3(وسلوكاهتم وغريه ) الضيوف( العمالء  

  .ضل أداة لتحقيق ذلكبلوغ أهدافها املسطرة، فان حبوث التسويق تعد أف

 :أمهية حبوث التسويق للمؤسسات الفندقية-1

مة وموضوعية لتجميع وحتليل البيانـات الـيت هلـا عالقـة            عملية منظّ "حبوث التسويق عموما هي     
  .)4("بالنشاطات التسويقية أو تساهم يف حل املشكالت التسويقية

ديدي الفرص اليت ميكن استغالهلا واملخاطر      فبالنسبة لإلدارة الفندقية فان حبوث التسويق تساعد يف حت          
 وذلك من خالل تزويدها مبعلومات تشتمل كافة جماالت التسويق الفندقي ومالـه عالقـة               االيت ميكن معاجلته  

                                                 
  .48، ص ق ذكرهمرجع سبحممد أمني السيد علي، :  1

2: Jean-Louis Barma, Marketing du tourisme et de l'hôtellerie, Editions d'organisation, Paris, 2004, p80. 
 .27ص، 1996، القاهرة، يبرعسجل الال، مطابع حبوث التسويق والتصديري عيد، حي:  3
  . 31، ص نفس املرجع السابق : 4
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 اقتراح البدائل ملواجهة الظروف     مث ومن   .اخل)...الضيوف( باخلدمة الفندقية، الصورة الذهنية للفندق، العمالء       
  .)1(سسة الفندقية وتقدمي أفضل احللول مابني البدائل املتوفرةاليت متر هبا املؤ

  :لبحوث التسويق يف املؤسسات الفندقية العناصر األساسية -2

  )2(:العناصروفيما يلي أهم تلك 

ودوافعهـم  ) الـضيوف (وتشمل معلومات حول حجم السوق وحـول العمـالء          :  طبيعة املعلومات  2-1
  .تنوعة أخرى حول املنافسني واألسعار واملبيعات وغريهاوالدراسات االقتصادية ومعلومات م

والـذي  : يف املؤسسة الفندقيـة   ) الضيوف( سجل عمالء -:يلي واليت من أمهها ما   :  مصادر املعلومات  2-2
  .اخل...، تاريخ وصوهلم، عددهم، أوقات تزايدهم)لضيوفا( يتضمن أمساء العمالء

) الضيوف(ل تاريخ طلب احلجز، أنواع هؤالء العمالء        واليت تشم : باملؤسسة الفندقية احلجز  سجالت   -
  .اخل...، فترة اإلقامة، األسعار)اخل...رجال أعمال، رجال علم أو سياسة، أشخاص عاديني(

 املتضمنة معلومات عن عمليات البيـع املتعلقـة بعـدد العمـالء           : سجالت البيع باملؤسسة الفندقية    -
  .اخل... واخلدمات واملبالغ املدفوعة)الضيوف(

  .الة لتقييم مدى رضا الضيوف عن خدمات املؤسسة الفندقيةوهي طريقة فّع: مسح ألراء الضيوف -

واليت تتضمن معلومات عن األداء الفعلي للدوائر واألقسام        : تقارير الدوائر و األقسام باملؤسسة الفندقية      -
 .املختلفة

، فان اخلطـوة املواليـة تتمثـل يف مجـع     بعد حتديد طبيعة ومصادر املعلومات الالزمة    :  مجع املعلومات  2-3
  ، حيـث   املـسطرة  ألهدافها خدمة   يةاملعلومات اليت ختدم الغرض األساسي لبحوث التسويق باملؤسسة الفندق        

  :تعتمد على الطرق األساسية التالية

 الرضا  واليت تعتمد على مالحظات العاملني يف املؤسسة الفندقية املتعلقة بسلوك العمالء ومدى           :  املالحظات -
  .واإلشباع لديهم

  .سالت املختلفة والوثائق املختلفة األخرىاوالذي يشمل سجالت البيع، املر: األرشيف -

                                                 
  .32، صمرجع سبق ذكره ي عيد،حي  :1
  .41،ص همرجع سبق ذكرعبيدات حممد، : 2
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نة من العمالء وأجراء    وهي من أكثر األساليب استعماال يف الصناعة الفندقية، حيث يتم اختيار عيّ           : املقابالت -
  . الفندقيةمقابلة معهم ملعرفة مستويات رضاهم حول خدمات املؤسسة

ويتم ذلك باستخدام األساليب واملعايري اإلحصائية البسيطة أو باسـتخدام الـربامج            :  حتليل املعلومات  2-4
املتقدمة للحاسب اآليل واليت من املفترض واملطلوب استخدامها بفعالية اكرب من قبل إدارة املؤسسة الفندقيـة                

  .للمسامهة يف اختاذ القرارات اإلدارية املختلفة

  : املؤسسات الفندقيةيف تطبيقات حبوث التسويق -3

  )1(:إن هناك تطبيقات رئيسية لبحوث التسويق يف الصناعة الفندقية أمهها  

ويتضمن حتديد حصة املؤسسة الفندقية من السوق الكلي، نوع الضيوف، حجم            :وجتزئته  حتليل السوق  3-1
ومعلومات أخرى خمتلفـة تـساعد يف       ) الضيوف (فع العمالء   االسوق، قنوات التوزيع املستخدمة وسلوك ودو     

  .حتليل السوق ومعرفة اجلزء الذي يتناسب مع إمكانية املؤسسة و حيقق أهدافها

فمن خالل حبوث التسويق تتمكن إدارة املؤسسة الفندقية من معرفة كيفيـة            : ة اخلدمات الفندقية املطلوب   3-2
يه، باإلضافة إىل تزويدها بكيفيـة ادارك الـضيوف          الضيوف للخدمات الفندقية كما سبقت اإلشارة إل       راكدإ

والذي يفيدها يف األخري يف معرفـة اخلـدمات املطلوبـة           . للخدمات اليت تقدمها املؤسسات الفندقية املنافسة     
  . واجلاهزية التامة للوفاء هبذا الطلبملستمرالتحسني اودرجات ذلك الطلب الذي يتطلب منها 

زأ من حبوث التسويق، حيث تقدم حبوث التـرويج للمؤسـسة الفندقيـة         واليت  هي ج   :  حبوث الترويج  3-3
معلومات خبصوص فعالية وكفاءة الربامج والنشاطات التروجيية مقارنة باملنافسني وكذلك طريقة أو أسـلوب              

  .احلمالت التروجيية األفضل للمؤسسة الفندقية

 مرات تكـرار   ت، مدة إقامة الضيف، عدد      والذي يتضمن حتليل تكاليف وأرباح املبيعا     :  حتليل املبيعات  3-4
  .ا عالقة باملبيعاتهلالزيارة للفندق، عادات الشراء وغريها من العوامل اليت 

وتشتمل على دراسات مقارنة لألسعار املختلفة وتأثريها على مستويات الطلب، حتديـد  :  حتليل األسعار 3-5
   .من أسعار اخلدمات املتوفرة األخرىاألسعار املناسبة كاإليواء، أسعار قائمة الطعام وغريه 

                                                 
 .48، ص مرجع سبق ذكرهمسارة فؤاد رشيد، :1
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ن املؤسسة الفندقية يف األخري من ضـبط وحتديـد املـزيج            ميكننا القول أن نتائج حبوث التسويق متكّ      
  . املوايلرض من خالل العإليهالتسويقي املناسب خلدماهتا وهذا ما سوف نتطرق 

  :املزيج التسويقي للخدمات الفندقية: ثالثا

جمموعة من األنشطة التسويقية املتكاملة واملترابطـة والـيت         "يقي للخدمات الفندقية    يعين باملزيج التسو    
  .)1( "تعتمد على بعضها البعض بغرض أداء الوظيفة التسويقية على النحو املخطط هلا

  )2(:للمزيج التسويقي وهي) التقليدية(يتم التركيز يف هذا اخلصوص على العناصر األساسية   

واليت سوف نتناوهلا أكثر حتليال من بقية العناصر األخرى كوهنا متثل جـوهر النـشاطات               (اخلدمات الفندقية   
 مـن التفـصيل وفـق       ي ميكن التعرض هلذه العناصر بش      حيث  والسعر والترويج والتوزيع،   )باملؤسسة الفندقية 
  :التحليل املوايل

  : اخلدمات الفندقية-1

سة الفندقية من عناصر غري ملموسة وعناصر ملموسة        تطرحه وتعرضه املؤس  ما  "اليت ميكن تعريفها بأهنا     
حيـث أن   .)3("مقابل مثن معني  ) الضيوف( يف السوق الفندقي قصد إشباع حاجات العمالء      ) خدمات وسلع (

واليت  هي لموسة ب وعناصر غري مادية والالمااخلدمات الفندقية هي مزيج من العناصر املادية مثل الطعام والشر      
تقبال واإليواء وتقدمي الطعام وغريها ولذلك تعترب اخلدمات الفندقية بشكل عام غري مادية           الغالبة كخدمات االس  

 ما يعرب   ،)4(م إىل جزئيني  حساسية وعاطفية واليت بدورها تقسّ    إوغري ملموسة واليت تتكون يف الغالب من عناصر         
 واليت تعكس النشاطات "الفندقيةتلك الصورة اليت يرى من خالهلا العمالء املؤسسة " الذهنية وهي ةعنه بالصور 

واملمارسات والتوجهات املختلفة داخل هذه املؤسسة والصورة الذهنية للمؤسسة الفندقية تبدأ باالنطباع األول             
للعميل والذي يؤثر فيه التصميم اخلارجي للفندق، املدخل الرئيسي، لوحات اإلعالنات، األثـاث، األلـوان،               

أما اجلانب الثاين هو اجلو العام للفنـدق        .  العاملون يف املؤسسة الفندقية    همرب   واجلانب األهم واألك   .إلضاءةوا
النـسجام  ا الذي يتوقعه العمالء أن يأخذ حيزا كبريا يف الفندق من حيوية ونشاط للعاملني ومدى                يءوهو الش 

ها العمـالء مـن     اليت ينتظر  ،االحترام وغريها وبينهم والذي يؤثر بدوره على جوانب الود والعاطفة والتقدير          

                                                 
 .267، ص مرجع سبق ذكرهحداد شفيق إبراهيم، : 1
ة، ـسيلاملجامعة وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية ال يف املؤسسة االقتصادية، األول حول التسيري الفّعامللتقي ، ستراتيجية تسويق اخلدمات الفندقيةإارة، فيوسف أبو  :2
 .114، ص 1، اجمللد 2005 ماي 3-4
 .115 ص  ،نفس املرجع السابق :3
 .، بتصرف116، صنفس املرجع السابق :4
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العاملني باملؤسسة الفندقية وهي تلك األبعاد اليت جيب أن تتوفر عليها اخلدمات املقدمة وبدرجات كبرية واليت                
 .هي جوهر وأساس اجلودة يف اخلدمات الفندقية وبالتايل هي بالذات احملور الرئيسي يف دراستنا هذه

دمها املؤسسة الفندقية للعمالء هي املوقع املناسـب        من العوامل األكثر تأثريا يف عروض الضيافة اليت تق        
للفندق ونوعية املوظفني العاملني بالفندق والذي جيب أن يتم اختيارهم وتدريبهم بشكل جيد يتناسـب مـع                 

  .)1(طبيعة اخلدمات اليت  يقدموهنا وذلك سعيا وراء حتقيق الصورة الذهنية املرجوة من طرف املؤسسة الفندقية

تلعب جودة اخلدمة يف الصناعة الفندقية دورا مهما يف إعداد منتج اخلدمة            :  اخلدمات الفندقية   اجلودة يف  -1-1
واملـستفيدين منـها    ) املؤسـسات الفندقيـة   ( وتسويقه، حيث أهنا ذات أمهية بالغة لكل من مقدمي اخلدمة           

ري املباشر ملستوى هذه اجلودة     إىل التأث عموما  إذ يرجع اهتمام الباحثني جبودة اخلدمة       . على حد سواء  ) العمالء( 
، حيث أجريـت    "Thompson،  1985".على رحبية املؤسسة الفندقية ومركزها التنافسي وحصتها السوقية       

 حول العديد من املؤسسات اخلدمية مبا فيها الفندقية         1992دراسة قامت هبا اجلمعية األمريكية لإلدارة يف عام         
 مـن   78%ندا واليابان وأوروبا الغربية، أتضح هلا من خالهلـا أن           يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وك      

 أهم عناصر امليزة التنافسية بالنـسبة ملؤسـسات تقـدمي           يمديري تلك املؤسسات أكدوا أن جودة اخلدمة ه       
 وقد أدى تركيز الباحثني خالل تلك الفترة على البحث "berry & parasuraman، 1992 "اخلدمات 

صائصها، باإلضافة إىل وجود حماوالت جادة لوضع مقياس يتسم بالـصدق والثبـات             على طبيعة اخلدمة وخ   
  .)2(لقياس جودة اخلدمة كما يدركها العميل

تتمثل يف درجات اإلشباع اليت تقدمـه اخلدمـة         "إن جودة اخلدمات عموما ومنها اخلدمات الفندقية          
  .)3("املقدمة لطالبها

دمات ليست ثابتة وهي ختتلف من شخص ألخر وهو أن          ومن خالل ذلك ميكننا القول أن جودة اخل         
متلقي اخلدمة حيكم على مستوى جودهتا عن طريق مقارنة ما حصل عليه مع ما توقعه من إشباع مـن تلـك                     

  .اخلدمة

متتلك اخلدمات الفندقية أبعادا وخصائص متعددة ترتبط أساسا        : أبعاد اجلودة يف اخلدمات الفندقية    - 1-1-1
  : ن خالهلا حتديد قدرة إشباعها حلاجات العمالء ومن أمههاباجلودة، ميكن م

                                                 
  .117-116  ص ص مرجع سبق ذكره،،ارةفيوسف أبو  :1
  .19، ص 1998، دار وائل للنشر، عمان، إدارة اجلودة الشاملة يف املصارفخضراء عمر بشري،: 2

3 :  Michel Monereau, Op. cit, p88. 
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يعد هذا البعد األكثر أمهية وحتسسا من قبل العميل، إذ يعكس مستوى خـدمات              : االعتمادية-1-1-1-1
املؤسسة الفندقية عموما وحيدد العميل إدراكه للجودة وفق وعود املؤسسة الفندقية يف تقدمي اخلدمة ذات اجلودة      

وتتحقق هـذه   . إذ يتطلب أداء اخلدمات وتقدميها بصورة صحيحة منذ البداية حني يتم الطلب عليها            العالية،  
  : السمة أو اخلاصية من خالل حصول العميل على

  . اخلدمة اجليدة ويف الوقت املناسب-

  .االستمتاع بالوقت الذي يقضيه من خالل توفري متطلباته على أكمل وجه-
  .)1(عار املعلنةاخلدمة املعروضة وفق األس-

تشكل امللموسات كافة املستلزمات املادية والتجهيزات ذات التماس املباشر مـع           :  امللموسات -1-1-1-2
العمالء، واليت ميكن االستدالل هبا من خالل عدة مظاهر كالزي الرمسي الالئق للعاملني يف الفندق وأجهـزة                 

ألخرى باإلضافة إىل األثاث داخـل الغـرف مـن          اخلدمات التشغيلية من مكائن ومصاعد وخمتلف األجهزة ا       
تلفزيون وثالجة وجهاز هاتف ومقاعد وأسرة وأفرشة وغريه وينبغي أن تكون امللموسات يف اخلدمة أعلى من                

  .)2(توقعات العميل

تعتمد صناعة الفنادق بصورة عامة يف توزيع خدماهتا من خالل االتصال املباشر مع             : االتصاالت-1-1-1-3
وفيما يتعلق باالتصال املباشر مع العميل فإن ذلك يعتمد على العالقة املباشرة بني             . و بواسطة وسطاء  العمالء أ 

واليت جيب أن تتصف باالجيابية والتفاعل بـني الطـرفني          ) الضيف(والعميل  ) املؤسسة الفندقية (مقدم اخلدمة   
 متطلبات وتطلعات العميـل مـن       ولذلك يتطلب من املؤسسة الفندقية أن تتوفر على كفاءات بشرية ملواجهة          

 التحدث وحسن االستماع واستخدام اللغة املعربة اليت        نخالل إتقان جوانب االتصال معه فيما يتعلق بالّباقة وف        
يفهمها العميل واليت جيب أن تعطي انطباعا اجيابيا له وقد يتم ذلك بواسطة أجهزة اهلاتف أو الفاكس أو شبكة                   

  .أما بالنسبة لالتصال الغري املباشر فإن هذه املهمة تسند إىل الوسطاء.  أو غريه""Internetاملعلومات العاملية 

وعموما فإن جانب االتصال يف اخلدمات الفندقية جيب أن يرّسخ الصورة احلسنة للمؤسسة الفندقية يف                 
  .)3(ذهن العميل من خالل إبراز الوجه املشرف واجليد خلدماهتا

الثقـة املتبادلـة   " واليت تعـين  "kotler & wilson "د على هذه اخلاصية لقد أك:  املصداقية-1-1-1-4
ذلك القدر من االستطاعة الذي يتمتع به مقدم اخلدمة وهي املؤسسة الفندقية            "وهي أيضا   " والصدق يف األداء  

                                                 
 .257،ص1999، جامعة الزيتونة، األردن،تسويق اخلدماتالطائي، محيد عبد النيب،  بشري العالق :1
 .46، ص1999، مكتب مرام للطباعة، العراق، التسويق املتقدمحممود جاسم الصميدعي،  :2
 .258، صمرجع سبق ذكرهبشري العالق الطائي، محيد عبد النيب،  :3
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دما تقوم ويتم ذلك عن)1("على تقدمي اخلدمات بعناية فائقة من دون أي ضرر للعمالء سواء أكان ماديا أم معنويا   
املؤسسة الفندقية بالوفاء لتعهداهتا يف تنفيذ اخلدمات املعلنة ووفق ملا رّوج هلا وبالتايل ستكون هـذه املؤسـسة         

ونظرا ألمهية هذه اخلاصية فأهنا ميكن أن متنح املؤسسة الفندقية املزايـا والفوائـد              . صادقة أمام هؤالء العمالء   
  : التالية

  .ملؤسسة الفندقية والعمالءتعزيز الثقة املتبادلة بني ا-

  .دعم والء العمالء خلدمات املؤسسة الفندقية-
  .)2( يصبحون هؤالء العمالء مصدر للترويج للخدمات املقدمة-

إذ يتطلب من " وقاال "Randall & Senior "لقد أشار إىل هذه السمة : فهم ومعرفة العميل-1-1-1-5
مـن خـالل البحـوث      ) الـضيف ( م حاجات ورغبات العميل     اإلدارة املسؤولة بذل املزيد من اجلهود لتفه      

كما يتطلـب أيـضا     . )3(" واملقابالت لغرض التعرف على اخلدمة املطلوبة، مما حيقق الرضا عنها          اتواالستبيان
  .)4(مبدى اهتمام اإلدارة والعاملني به) الضيف(إشعار العميل 

اصية ينبغي أن تتوفر يف اخلدمة مبـا   أن هذه اخل"Ivancevich & Others "يبني : األمـان-1-1-1-6
يفوق توقعات العميل ويظهر ذلك من خالل توفري أجهزة السالمة واألمان واإلجراءات املرتبطة هبا حفاظا على             
أرواح وممتلكات العمالء، فال ميكن أن يقيم أي شخص يف فندق ما ال أمان فيه، كأن ترتفع فيـه حـوادث                     

  .)5( غريه من املظاهر السلبيةالسرقة أو احلرائق أو التعدي إىل

يظهر التمكن من خالل املهارات والقدرات واملعارف اليت متكن مقدمي اخلدمة من            : التمكـن-1-1-1-7
 مـن طـرف جهـات       أداء مهامهم بشكل دقيق ومتقن وقد حتصل املؤسسة الفندقية على شهادات تقديرية             

م يف األخطاء والعمـل علـى       الل التزامها بالتحكّ  على مستوى التمكن اليت تتمتع به من خ       حكومية أو غريها    
  .)6(تقليل نقاط الضعف عند تقدمي اخلدمات

عندما تكون اخلدمة متوفرة مكانيا وزمنيا وحيصل عليها        : سهولة الوصول واحلصول على اخلدمة    -1-1-1-8
 املناسـب   العميل بسهولة من خالل االتصال املتيّسر، حيث على أساس ذلك يقوم العميل بتحديـد الوقـت               

                                                 
  .258، ص مرجع سبق ذكرهبشري العالق الطائي، محيد عبد النيب، :  1
 .259، ص نفس املرجع السابق :2
 .64، ص1995، دار زهران للنشر، عّمان، التسويق الفندقي مدخل شاملخالد مقابلة، : 3
 .47،صمرجع سبق ذكرهحممود جاسم الصميدعي، : 4
 .،بتصرف47، صنفس املرجع السابق :5
 .259، صمرجع سبق ذكرهبشري العالق الطائي، محيد عبد النيب، : 6
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وكذلك وسيلة النقل املناسبة للوصـول إىل       ) املؤسسة الفندقية املناسبة  (املكان املناسب   و) اخل...مناسبةعطلة،  (
املدينة أو البلد املقصود والذي يّسهل يف حتقيق كل ذلك وسائل الترويج املعروفـة مـن صـحف وجمـالت                    

  .)1(وإعالنات تلفزيونية وغريها

 من مقدم اخلدمة إن ميتاز باحملادثة املهذّبة واملودة الرفيعة فضال عن االحتـرام              يتطلب: اجملامـلة-1-1-1-9
املتبادل وكذا الشفافية واأللفة وهذه الصفات ينبغي إبرازها خالل التفاعل املتبادل والسيما يف اللحظات األوىل               

  .)2(انطباعه عن مستوى اخلدمة املقدمة ) الضيف(اليت يبين على أساسها العميل 

إن هذه الصفة ترتكز حول قدرة ورغبة العاملني يف تقدمي اخلدمة بصورة فورية             : االستجابـة-1-1-1-10
  .وفقا لرغبة العميل والتفاعل بسرعة مع املشاكل غري املتوقعة وحلها بصورة جيدة وفقا لتصوره

  : يوتظهر هذه السمة بالنسبة للمؤسسة الفندقية باعتبارها موّرد للخدمة من خالل ما يل  

  .توفري اخلدمة وأدائها بالسرعة املتوقّعة أو أكثر مما يتوقّعه العميل-
  . )3(مواجهة األزمات واملشاكل حبلول سريعة وسليمة-

  :  قياس اجلودة يف اخلدمات الفندقية-1-1-2

إن اخلدمات الفندقية باعتبارها فرع من اخلدمات عموما، فإن درجة اجلودة هبا وكما سبق وبيناه هي                  
ياس نسيب خيتلف من شخص إىل أخر ويعتمد على مقارنة اجلودة املتوقعة مع اجلودة املدركـة وقـد ميـز                    مق
"1990 ،gronroos"اجلـودة الفنيـة    . )4( بني نوعني من اجلودة املدركة ومها"technical quality" 

للعميل فعال ويتصل باحلاجة  ، أما اجلودة الفنية فهي ما يتم تقدميه "functional quality"واجلودة الوظيفية  
األساسية اليت يسعى إلشباعها، على حني أن اجلودة الوظيفية هي درجة جودة الطريقة اليت يـتم هبـا تقـدمي                    

 اجلودة املتوقع   )5(: بني نوعني منها ومها    "Boulding،  1993 "أما من حيث اجلودة املتوقّعة فقد مّيز        . اخلدمة
، فعلى حـني  "should expectations"ودة كما جيب أن تكون   واجل"will expectations"حدوثها  

                                                 
 .48،صاملرجع السابقحممود جاسم الصميدعي، :1
 .260، ص، مرجع سبق ذكرهبشري العالق الطائي، محيد عبد النيب: 2
 .48،صمرجع سبق ذكرهحممود جاسم الصميدعي، : 3
  :، نقال عن46، ص مرجع سبق ذكرهحممود توفيق ماضي، : 4

 Gronroos, christian, Service management and marketing, international editions, 
massachusetts,toronto,canada,1990,p110. 

  :، نقال عن46 ، ص نفس املرجع السابق:  5
Boulding, William, a dynamic process model of service quality, journal of marketing research, no,30. 
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متثل األوىل التوقع العملي ملستوى اخلدمة اعتمادا على تقييم العميل جلهة تقدمي اخلدمة، فإن الثانية متثل ما ينبغي                  
  .أن يكون يف مثل هذا النوع من اخلدمات

 العديـد  لىع أجراها عقب دراسة استطالعية"Berry & parasuraman، 1992 "ولقد خلص 
من مؤسسات تقدمي اخلدمة يف الواليات املتحدة األمريكية يف حماولة لوضع مقياس جلودة اخلدمة يتسم بالصدق                
والثبات واعتمادا على املقابالت املعّمقة مع جمموعة من عمالء هذه املؤسسات، أمكن التوصل إىل مخسة أبعاد                

  )1( :أساسية تستخدم يف قياس جودة اخلدمة وهي

ستجابة السريعة، اجملاملة، املصداقية ومت تقـدميها يف        االاجلانب امللموس من تقدمي اخلدمة، االعتمادية،         
، يتم استخدام املقياس مرتني، األوىل قبل حصول العميل على          "servqual"شكل مقياس عام أطلق عليه اسم         

توى اجلودة املدركة واليت يتم قياسها بعد حصول        اخلدمة لقياس ما يسمى باجلودة املتوقعة، أما الثانية فهي مس         
عة باجلودة املدركة، لتحديد درجة رضا العميـل        العميل على اخلدمة، حيث يتم بعد ذلك مقارنة اجلودة املتوقّ         

عن اخلدمة املقدمة، أي معرفة الفجوة الفاصلة مابني اجلودة املتوقعة واجلودة املدركة واليت من الضروري العمل                
إن . "gaps" modelصها أو رمبا القضاء عليها ومنه يسمى أيضا هذا املقياس باسم منوذج الفجوات على تقلي
 يعترب األكثر شيوعا واستعماال يف قياس اجلودة املدركة للخدمة يف جـل الدراسـات               "servqual"مقياس    

  .)2(يد الباحثني املذكورينامليدانية، حيث يعترب إضافة حقيقية يف جمال قياس جودة اخلدمات واليت حتققت على 

يتضح من التحليل السابق أن جودة اخلدمات املقدمة اليت يدركها العميل جيب أن تتوافق مع توقعاتـه                   
أو تتعداها لكوهنا احملدد األساسي واحملوري لرضى العميل، بذلك فهي تعترب يف الوقت نفسه مـن األولويـات     

كمـا أن املنافـسة     . مبا فيها املؤسسات الفندقية حمل الدراسة      الرئيسية للمؤسسات مبختلف أنواعها وأحجامها    
احلادة وزيادة توقعات العمالء أدت إىل خلق مناج عمل حتتل فيه جودة اخلدمات املقدمة مرتبة يف غاية األمهية                  
كمتغري استراتيجي لتحسني درجة رضا العمالء ومن مث حتسني رحبية املؤسسة السيما على املدى الطويل وهذا                

  .ا سوف حناول حتليله من خالل املبحث القادمم

ويف هذا الصدد ميكننا طـرح الـسؤال        : دواعي اهتمام املؤسسات الفندقية بإدارة اجلودة الشاملة      - 1-1-3
بتطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة؟ واجلواب يعـود        حتديدا  املوايل وهو ملاذا جيب أن هتتم املؤسسات الفندقية         

  .تطبيق الناجح والصحيح هلذا املسعىال من فوائد ومزايا مرتبطة أساسا بملا سبق لنا إبرازه

                                                 
  . ،بتصرف47، ص   املرجع السابقحممود توفيق ماضي،:  1
  .، بتصرف 48، ص قنفس املرجع الساب :2



 املؤسسات  الفندقية واملدخل االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة: الفصل الثاين

 76

حيث أثبتت جتارب العديد من املؤسسات خصوصا يف اليابان والواليات املتحدة األمريكية وأوربـا              
الغربية على وجود عالقة قوية بني ترسيخ فلسفة إدارة اجلودة الشاملة وبني حتسني وضعها التنافسي وزيـادة                 

  .)1(ا السوقية وأرباحهاحصته

وبالتايل فإن اهتمام املؤسسات الفندقية بتطبيق هذا املنهج اإلداري املتطور يعود إىل السعي إىل حتقيـق                  
  )2(: الفوائد واملزايا األساسية التالية

 حتقيق تغطية شاملة لكافة العناصر اإلدارية والتقنية والبشرية يف كافة جماالت نشاط املؤسـسة               -1-1-3-1
  .الفندقية واليت تتوجه هبا لتحقيق احتياجات وتطلعات العمالء

  :  تتمكن املؤسسة الفندقية من أن تأخذ بعني االعتبار القضايا اإلستراتيجية التالية-1-1-3-2

  . مصادر اخلطر اليت هتدد خفض اجلودة يف أي جمال باملؤسسة-

لنامجة عن اخنفاضها وتأثرياهتا على وضع      اسائر  تكاليف احملافظة على اجلودة باملقارنة بتكاليف وعبء اخل       -
  .املؤسسة يف السوق

  .العائد املترتب على دعم اجلودة أو الناشئ عن إلغاء اخلسائر الناجتة عن اخنفاض اجلودة -

  :  حتقيق متّيز املؤسسات الفندقية من خالل تطوير املقومات اإلدارية التالية-1-1-3-3

  .الهتا ومواصفاهتا واملسؤولية عن حتقيقهانظام متكامل للجودة حيدد جما-

  . أهداف حمددة للجودة ميكن قياسها ومتابعة حتقيقها-

  . سياسات للجودة واضحة ومعلنة يلتزم هبا اجلميع-

  :  حتسني اقتصاديات األداء وحتسني القيمة االقتصادية للمؤسسة الفندقية من خالل1-1-3-4

  .ختفيض التكلفة مبنع أو تقليل اخلطاء-

  .ختفيض التكلفة مبنع أو تقليل التأخري -
  .حتسني استخدام املوارد ورفع كفاءهتا اإلنتاجية -

                                                 
1:Jean – louis barma, Op, cit,. p97. 

  .، بتصرف135، صمرجع سبق ذكرهعلي السلمي،: 2
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من خالل كل ذلك ميكن القول أن حمصلة الفوائد املمكن حتقيقها من جّراء تطبيق مسعى إدارة اجلودة                   
تهم ووالئهم وبالتـايل     زيادة رضا العمالء عن اخلدمات املقدمة وكسب ثق        يالشاملة يف املؤسسات الفندقية ه    

يصّعب من اختراق املنافسني إليهم وهذا دليل على حتسني املركز التنافسي بني املؤسسات املنافسة األخرى يف                
  .السوق الفندقي

  :  السعر الفاعل للخدمات الفندقية-2

ة كما  وسعر اخلدم .  السعر هو أحد العناصر والركائز األساسية للمزيج التسويقي للخدمات الفندقية           
  )1(" يدفعها املستفيد مقابل احلصول على اخلدمة اليتكمية من النقد"هو " kotler، 1996 "يعرفه 

جمموع القيم والتكاليف اليت يبادل هبا املستفيد منفعة أو منافع حمددة نامجة            "وبصورة أوسع السعر هو     
  .)2("عن شراء أو استخدام اخلدمة

. قيق هامش ربح يتحقق من الفرق بني اإليرادات والتكـاليف         حيث أن اإلدارة الفندقية تسعى إىل حت      
  )3(:  إىل أن التكاليف األساسية للخدمات الفندقية هي"Habib، 1989 "ويشري 
حيث متثل يف بعض املؤسسات الفندقية حوايل ثلث التكـاليف          (أجور ورواتب طاقم املؤسسة الفندقية      -

  ).التشغيلية

  .تكاليف األطعمة واملشروبات -
  .  والتسويقيةاريةالتكاليف اإلد -

 أن  "Lovelock،2000"تكاليف الصيانة والكهرباء واالتصاالت وتكاليف تشغيلية أخـرى ويـرى           -
  :)4(هناك تكاليف أخرى يتحملها العميل تضاف إىل القيمة النقدية اليت يدفعها واليت من أمهها

  . الزمن الذي يقضيه املستفيد يف تلقي اخلدمة-
  .ي الذي يبذله مقابل احلصول على اخلدمة اجلهد املاد-

  .كلفة النفسية اليت قد تترب على شراء اخلدمة تال-

                                                 
  ، 62، ص مرجع سبق ذكرهمسارة فؤاد رشيد، : 1

  :نقال عن
 Kotler  Philip, Principles of marketing, printice- hall, in c, new jersey ,1996, p21. 

  .62، ص نفس املرجع السابق:  2
 .57، ص مرجع سبق ذكرهعبيدات حممد، : 3
   .57 ، ص نفس املرجع السابق : 4
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  .التكاليف احلسية والعصبية-

فيمـا إذا   ) العميل(مقارنة سعر اخلدمة مع ما يتوقع أن حيصل عليه من منافع يقرر املستفيد              ويف ضوء     
  .)1(أم ال   مناسباسعرهذا الكان 

لفندقية فإن أهم مصاردها يتحقق من خالل إيرادات الغـرف وإيـرادات األطعمـة               أما اإليرادات ا    
  .)2(واملشروبات وإرادات اخلدمات الترفيهية واخلدمات املختلفة األخرى اليت تقدمها املؤسسة الفندقية

 إىل أن حتديد السعر يف صناعة الفنادق يعتمد بصورة أساسية على العناصر             "kotas،  1996 "ويشري    
  )3(:اليةالت

  . وهي التكاليف الكلية للمؤسسة الفندقية وتساوي التكاليف الثابتة واملتغرية: هيكل التكاليف-
حيث كلما كان مستوى الطلب مستقرا وغري متذبذب ملا كان أيضا السعر مـستقرا              : استقرار الطلب -

  .ورمبا قابل للزيادة مادام الطلب يف استقرار
مات املقدمة تفي حباجيات العمالء وحتقق رضاهم ملكّن الـسعر مـن            كلما كانت اخلد  : طبيعة اخلدمة -

  .االستقرار ورمبا التصاعد
ـ  . واليت ميكن حتديد مستواها بنسبة األصول الرأمسالية إىل حجم املبيعات         :  كثافة رأس املال   -  هفإن جناح

بوال على األموال   يتطلب حتقيق حجم إيرادات مرتفع ليغطي مستويات التكاليف املرتفعة وحيقق عائدا مق           
  .املستثمرة وهذا األمر يتطلب قرارا تسعرييا قادرا على حتقيق حجم املبيعات املالئم

  :)4(وفيما يلي آلية تسعري بعض اخلدمات الفندقية األساسية  

واليت مبوجبها حيسب   " قاعدة األلف "ويف هذا اجلانب فإن الطريقة األكثر شيوعا هي         : تسعري خدمة اإليواء   
 :  الغرفة من خالل املعادلة التاليةسعر كراء

                      

                                                 
 .64، ص  مرجع سبق ذكرهمسارة فؤاد رشيد،: 1
  .64، ص نفس املرجع السابق :2
   125، ص 1999، الدار اجلامعية للنشر، مصر ، ة السياحية والفندقيةاحملاسبة يف األنشطفؤاد السيد املليجي، :3

  :نقال عن
kotas rechard, The international hospîtality business, cassell, London,1996, p22. 

  .132-131، ص ص نفس املرجع السابق: 4

  1000÷حجم االستثمار التقديري يف الغرفة=أجرة الغرفة الفندقية
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إن األسلوب األكثر شيوعا هو هندسة قائمة األطعمة والذي يعتمد على           : تسعري األطعمة باملؤسسة الفندقية    
  .طعمةالتحليل األسبوعي لقائمة األطعمة وحتديد أسعار  بيعها حسب الرواج لكل صنف من األ

هو األكثر انتشار واستعماال ويكون وفـق       " النسبة املئوية "أن أسلوب   : تسعري املشروبات باملؤسسة الفندقية    
 :الصيغة التالية

  

  :  الترويج الفاعل للخدمات الفندقية-3

لعـرض  ا ومكونـات    إن على املؤسسة الفندقية أن تركز يف برناجمها التسويقي على ترويج عناصـر              
  .السياحي الذي يرتبط هبا

  )1(: إىل أهم العناصر واملكونات اليت يتآلف منها العرض السياحي وهي) 2001مسارة، ( ويشري 

  .مثل طبيعة املناخ وتوفر الغابات واحليوانات وغريها: مكونات طبيعية-

  .مثل أثار احلضارات القدمية، واملتاحف وغريها: مكونات ثقافية-
  .مثل برج ايفل يف فرنسا وقصر االوبرا بسيدين يف استراليا وغريها: ات تكنولوجية وعمرانيةمكون-

 أن النشاط التروجيي الفندقي يعتمد بصورة أساسية على اسـتخدام           "Coleman،  1998 "ويرى    
ميـل وهـذا    عناصر املزيج التروجيي بفاعلية، فالدعاية تبىن للمؤسسة الفندقية صورة ذهنية متميزة يف ذهن الع             

املؤسـسات  العديد مـن    يتطلب توظيف جهود العالقات العامة باجتاه حتقيق ذلك، من جهة أخرى تستخدم             
الفندقية اإلعالنات التلفزيونية كوسيلة تروجيية فاعلة وتلعب عملية االتصال الشخصي دورا كبريا يف جـذب               

  .)2 (العميل وحتفيزه لتكرار زياراته للفندق

  )3(: ر أهم  عناصر املزيج التروجييوفيما يلي توضيح دو  

                                                 
، ص 1988، دار اليازوري العلمي للنشر والتوزيع، عمان،  مدخل متكامل–تطبيقات –ت نظريا-أسس: الترويج واإلعالن بشري العالق عباس ، حممد علي ربايعة، : 1

  .، بتصرف97
 .19، ص 1999، مكتبة اإلشعاع الفنية، القاهرة، هندسة اإلعالن والعالقات العامةعبد السالم أبو قحف، : 2
 .100-99، ص ص مرجع سبق ذكرهبشري العالق عباس، حممد على ربايعة،: 3

  نسبة الضريبة)× ( ثالثة مرات)×(كلفة الوحدة
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أن االحتكاك واالتصال املباشر بني العميل وطاقم املؤسسة الفندقية يلعب دروا مهما            : االتصال الشخصي  
يف بناء صورة ذهنية حمددة عن املؤسسة الفندقية والتأثري يف اجيابية أو سلبية اخلربة اليت  تتكون لدى العميـل    

 .حول هذه املؤسسة

تسعى املؤسسات الفندقية من خالل النشاط اإلعالين إىل التعريف خبدماهتا من حيث تنوعهـا              : اإلعالن 
ومستوى جودهتا وأماكن ومواعيد توفرها، كما تسعى إىل ترسيخ صورة اجيابية متميزة يف أذهان العمـالء                

 .وهي تسعى من خالل ذلك إىل حتقيق أهدافها املسطرة

الدعاية والعالقات العامة دورا مهما يف جناح مسعى الترويج، حيث من           تلعب  : الدعاية والعالقات العامة   
 تسعى املؤسسة الفندقية إىل حتسني صورهتا يف أذهان العمالء وبناء صورة ذهنية متميـزة للفنـدق                 اخالهل

ومكان الفندق وبلده وذلك من خالل القصص واألخبار االجيابية املدعومة باألدلة واحلجج والرباهني الـيت               
 خصوصا مع االنتشار الواسع للمحطات      ،شر يف الصحف واجملالت وثبت على حمطات اإلذاعة والتلفزيون        تن

 .التلفزيونية الفضائية

لقد أتاحت تكنولوجيا االتصال واملعلومات املتقدمة واليت تعد االنترنت من بـني            : الترويج عرب االنترنت   
نها من سرعة الوصول إىل األسواق       حيث ميكّ  ،فندقيةأبرزها منفذا تروجييا وتوزيعا جد فّعال للمؤسسات ال       
 .احمللية منها والعاملية وملدة تروجيية أطول وبتكاليف أقل

  :  التوزيع الفاعل للخدمات الفندقية-4

إن نظام اخلدمات الفندقية هو نظام فرعي من نظام امشل هو نظام التوزيع السياحي، حيـث يهـدف              
وتوفري اخلدمات السياحية اليت حيتاجها العميل يف املكان املناسب والزمـان           نظام التوزيع السياحي إىل إيصال      

)1()املؤسسات الفندقية(والعرض ) العمالء(املناسب وهو مهزة وصل بني الطلب 
.  

  )2(:إن نظام توزيع اخلدمات الفندقية يتم عرب وسيلتني أساسيتني

  .أي وسيطحبيث يشتري العميل اخلدمات الفندقية دون : وسيلة مباشرة-
وهي األكثر شيوعا خصوصا لدى السائحني األجانب واملتمثلة يف الوسطاء واليت من            : وسيلة غري مباشرة  -

شركات العروض السياحية، مكاتب وكـالت الـسفر وكـالء ومنـدبوا الفنـادق، املنظّمـون          : أمهها
  .اخل...للمؤمترات

                                                 
 .169،ص 1997، دار زهران للنشر، عمان، صناعة السياحة توفيق عبد العزيز، ماهر: 1
 .170، ص  نفس املرجع السابق : 2
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  :يف املؤسسات الفندقية إلدارة اجلودة الشاملة املدخل االستراتيجي: املبحث الثالث

فمن خالل املبحثني السابقني من هذا الفصل كان حتليلنا منصبا حول بعـض اجلوانـب األساسـية                   
للمؤسسات الفندقية واليت اهتمت خصوصا بتحديد اجلانب املفاهيم والتسويقي هلا والذي سـوف يـساعدنا               

اليب إدارة اجلودة الشاملة يف مثل هذا النوع من         كثريا يف حتاليلنا الالحقة فيما يتعلق بكيفية إدماج مبادئ وأس         
أما من خالل هذا املبحث فسوف نركز على حتليل املدخل االستراتيجي إلدارة اجلـودة الـشاملة                .املؤسسات

والذي إن طبق بنجاح فأنه سوف ميكّن املؤسسة من اكتساب امليزة التنافسية وحيثها على حتسينها باسـتمرار                 
كيف يتم ذلك حتديدا؟ وما مدى انعكاس كل ذلك على أهم املؤشـرات             :حه هنا هو  والسؤال الذي ميكن طر   

  باملؤسسة الفندقية كاألداء والرحبية السيما على املدى الطويل؟ 

واهلدف من اإلجابة على هذه األسئلة يف األخري هو حماولة حتديد معامل املنهجية املؤديـة إىل وضـع                    
سة الفندقية بنجاح لتتمكن من حتقيق البقاء واالستمرار والتطـور يف ظـل             إستراتيجية اجلودة الشاملة يف املؤس    

  .البيئة التنافسية احلالية واليت تعرف باشتداد التنافس وكثرة الصراع من اجل حتقيق هذا املبتغى

  :التحليل البيئي للمؤسسات الفندقية: أوال

 إدارية هتـدف إىل حتقيـق       أنشطة"على أن عملية التحليل البيئي هي       " Hambrick،1981"يؤكد    
  .)1"(املعرفة الكافية لدى اإلدارة حول اإلحداث واالجتاهات اليت تتسم هبا البيئة

 الـداخلي   يوتؤكد الدراسات اإلدارية على ضرورة إجراء املؤسسات الفندقية لعمليات التحليل البيئ            
لفـرص السـتغالهلا ورصـد      واخلارجي إذ أن هذا املسح والتحليل جيعلها تعمل بصورة أفضل على رصـد ا             

التهديدات ملواجهتها وجتّنب أثارها وحتديد نقاط قوة املؤسسة وتعزيزها ونقـاط ضـعفها والعمـل علـى                 
  .)2(عالجها

 على أمهية إجراء املؤسسات الفندقية لعماليات التحليل البيئي، إذ أن حتقيـق             ",1995Pine "يشري    
يال وتدقيقا مستمر لعناصر البيئة الفندقية وإجراء التعـديالت         النجاح يف األسواق التنافسية يتطلب دراسة وحتل      

  .)3(على اإلستراتيجية الفندقية يف ضوء املستجدات البيئية

                                                 
  .32، ص1995 املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مفاهيم وجماالت تطبيقها،: اإلدارة اإلستراتيجيةالسيد إمساعيل حممد،  : 1

2: Jean – Batiste Tréboul, les stratégies des entreprises de tourisme, paris édition, Paris,1995, p43. 
   .77، ص مرجع سبق ذكرهعبد احلميد مصطفى أبو ناعم، : 3
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إن صياغة إستراتيجية اجلودة الشاملة للخدمات الفندقية تتطلب إجراء عملية حتليل لعناصـر البيئـة                 
اإلستراتيجية جيري تقسيم عناصر هذه البيئـة ضـمن         ري  التسي إدارة اجلودة الشاملة، و    تالفندقية ووفقا آلدابيا  

  :)1(ثالث جمموعات رئيسية وهي

  .عناصر البيئة اخلارجية العامة وعناصر البيئة اخلارجية اخلاصة وعناصر البيئة الداخلية

  :عناصر البيئة اخلارجية العامة-1

فندقية وتـشمل البيئـة االقتـصادية        العامة للبلد املوجودة فيه املؤسسة ال      ةبالعناصر البيئي وهي تتعلق      
  .)2(والسياسية والقانونية واالجتماعية الثقافية وغريها للمؤسسة الفندقية

واملقصود هبا السياسة االقتصادية واملالية بوجه عام املطبقة يف البلد اليت توجـد بـه               :  االقتصادية ةالبيئ-1-1
لألسعار ومستوى الدخل واإلنفاق وبالتايل التأثري يف حجم        املؤسسة الفندقية واليت هلا تأثريا على املستوى العام         

القدرة الشرائية للسكان يف هذا البلد ومنه التأثري على حجم االستهالك السياحي والفنـدقي املتوقـع هلـؤالء     
 السيما ،من خارج الوطن من جهة أخرى) الضيوف(السكان من جهة وعلى التوجه السياحي للعمالء السياح         

  .بعامل املستوى العام لألسعارفيما يتعلق 

تعد البيئة السياسية والقانونية من احملددات األساسية حلجم الطلب الفندقي،            : البيئة السياسية والقانونية-1-2
. إذ أن الظروف السياسية املستقرة يف البلد تساعد على زيادة الطلب السياحي والفندقي وعكس ذلك صحيح               

ا تلعب دورا مهما يف تفعيل هذا الطلب، مثل سن قوانني هتـدف إىل تـشجيع                كما أن العوامل القانونية أيض    
السياحة وإلغاء تأشريات الدخول لبعض أو اغلب السواح يف اجملاالت التجارية واألعمال وغريها وتـسهيالت               

  .نقل األموال والتعامل مع املؤسسات املالية إىل غري ذلك

ل االجتماعي والثقايف ألي بلد يؤثر بصورة فاعلة يف العادات الشرائية           إن اهليك : البيئة االجتماعية الثقافية  -1-3
 .للمنتجات من سلع وخدمات واملتمثلة يف التقاليد، الديانات، األعياد وغريه

  : اخلارجية اخلاصةة عناصر البيئي-2

ولويـة   إن جناح عملية املسح والتحليل للبيئة اخلارجية اخلاصة للمؤسسة الفندقية يتطلب إعطـاء األ               
لبعض عناصر البيئة اخلارجية العامة والتركيز عليها واالهتمام هبا أكثر نظرا لقوة تأثريها على الوضع التنافـسي                 

                                                 
1 :Jean- Batiste Tréboul, Op. cit, p46. 
2: Ibid, pp46-51.  



 املؤسسات  الفندقية واملدخل االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة: الفصل الثاين

 83

بورتر، " دقيق للقوى التنافسية اخلمسة  قوى        ، حيث ذلك يتطلب إجراء حتليل     بشكل خاص للمؤسسة الفندقية   
Porter"         حتديد اإلستراتيجية التنافسية املالئمة والـيت جيـري يف          التنافسية بسبب الدور الكبري الذي تلعبه يف

  .ضوئها رسم معامل إستراتيجية اجلودة الشاملة للمؤسسة الفندقية

  )1(: إىل إن هيكل القوى التنافسية اخلمسة للصناعة الفندقية يتألف مما يأيت"Habib،1989 "ويشري   

املنافسة والـنظم   : العوائق يف الصناعة الفندقية   واهم هذه   : يف السوق الفندقي  عوائق الدخول واخلروج    -2-1
والقوانني احلكومية املتعلقة بالنشاط السياحي والفندقي وطبيعة قوة العمل املطلوبـة وضـخامة رأس املـال                

وحتديـد   يف السوق الفندقي     وهنا من واجب املؤسسة الفندقية حتديد بدقة طبيعة احلواجز املوجودة         . املطلوب
  .والعمل على التأقلم معها.  تلك احلواجزوضعية املؤسسة إزاء

بنوك، مـسامهات   ( وأهم هؤالء اجملهزين املؤسسات اليت توفر رأس املال الالزم          : اجملهزون األساسيون -2-2
. واملؤسسات اليت توفر األطعمة واملشروبات واألثاث واملؤسسات اليت توفر الطاقة الالزمة وغريهـا            ...) الدولة

 حيث أهنم يتمكنـون     ،زون تشكيل هتديدا وخطرا على املؤسسة الفندقية إذا قل عددهم         ويستعطون هؤالء اجمله  
من ارتفاع أسعار املواد املوّردة وهذا يشكل هتديدا كبريا بدوره على أسعار بيع اخلدمات للمؤسسة الفندقيـة                 

الء اجملهـزين   وأمام هذه احلالة فإنه يتطلب من املؤسسة تنويع مصادر التجهيز وأن حتسن التفاوض مـع هـؤ                
  .خبصوص التعاون والعمل على استقرار أسعار املواد املشتراه وربط عالقات متينة معهم

سواء من داخل البلد أو خارجها ألغراض ترفيهية        ) الضيوف(وهم أهم العمالء    : املشترون األساسيون -2-3
 والوفود احلكوميـة الرمسيـة      أو يف إطار سياحية رجال األعمال أو ألغراض املشاركة يف املؤمترات واملعارض           

فهم أيضا يشكلون خطرا إذا قـل عـددهم،     . وطواقم الطريان والبواخر وكذا مجيع العمالء الدائمون وغريهم       
حيث باإلمكان أن تكون لديهم القدرة على التفاوض خصوصا فيما يتعلق بتخفيض أسعار البيع وهنا يتطلب                

وكذا . ت املقدمة وتنويع مصادر التموين والتمويل أيضا      من املؤسسة التصرف كإحداث حتسينات على اخلدما      
  .التفاوض مع اجملهزين لتخفيض أسعار املواد واملستلزمات املشتراة

الشقق املفروشة وعقد املـؤمترات     : وأهم اخلدمات البديلة اليت هتدد الصناعة الفندقية      : اخلدمات البديلة -2-4
وملواجهة ذلك يتطلب من املؤسسة الفندقية التركيز       . يه وغريها عرب الفضائيات أو عرب االنترنت وخميمات الترف      

على حتسني خدماهتا والعمل على ختفيض أسعارها والذي يعتمد على ختفيض التكاليف وهذا يعتمـد بـدوره     

                                                 
  . ، بتصرف84-81ص ص ، مرجع سبق ذكرهعبد  احلميد مصطفى أبو ناعم، :  1

  :نقال عن
Habib Ghazi, strategic mangement of services in the Arabe gulf states, walter ltd, new York, 1989, p121. 
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 حيث جند كل هذه العوامل جمتمعه جتـد         ،على القدرة على التفاوض والتعاون مع اجملهزين لبلوغ هذا اهلدف         
  .سفة إدارة اجلودة الشاملةجذورها يف فل

واهم هؤالء املنافسون يف الصناعة الفندقية هم املؤسسات الفندقيـة مبختلـف            : املنافسون االساسيون -2-5
  .أنواعها كسالسل الفنادق الدولية والفنادق املستقلة األخرى احلكومية منها واملختلطة واخلاصة

ذا يكون الكفاح التنافسي هنا أكرب، حيث يتطلب        وتظهر كل القوى التنافسية السابقة هنا جمتمعة وهل         
 ذوي املصلحة فيهـا،     فاألطرامن املؤسسة الفندقية جتميع كافة طاقتها التفاوضية مع اجملهزين والعمالء وكل            

عن طريق االجتهاد ) الضيوف( حيث يكون التركيز الكبري على العمالء ،قصد مساعدهتا على مواجهة املنافسني  
 خدمات أحسن جودة وأكثر إغراءا كتقدمي ألبسة نوم باجملان مثال وغريه وقد يصل باملؤسسة               أكثر يف تقدميهم  

  .إىل حد الشراكة أو االندماج مع مؤسسات قوية ملواجهة حدة املنافسة هذه

  :  عناصر البيئة الداخلية-3

 التنظيمي والثقافة اهليكل حيث تركزا أساسا على ،)1(واليت تتعلق باألوضاع الداخلية للمؤسسة الفندقية   
  .هباالتنظيمية والوظائف املختلفة 

 Best western" دراسة تنـاول فيهـا فنـادق   "Schaffer،1984"لقد أجرى : اهليكل التنظيمي-3-1

hyatt"           دق تقوم بإعداد اهليكل التنظيمي     ا  بالواليات املتحدة األمريكية وقد أظهرت هذه الدراسة أن هذه الفن
  .ططها اإلستراتيجيةاملناسب بعد أن حتدد خ

جيب أن يبىن بصورة تسّهل عملية االتصال بني الوحدات التنظيمية          كما رأينا سابقا    فاهليكل التنظيمي     
املتعددة للمؤسسة الفندقية ويؤدي إىل سهولة القيام مبهام هذه الوحدات التنظيمية على أكمل وجه باجتاه حتقيق                

  .ة للمؤسسة الفندقيةستراتيجية املتبنااإلاألهداف املسطرة وفق 

 إىل أن ثقافة املؤسسة حتدث تأثريات مهمة يف أعماهلا          "Gagliadi،  1990 "ويشري  : الثقافة التنظيمية -3-2
ودور اإلدارة هو إجياد الظروف املناسبة اليت جتعل العاملني يتصرفون بصورة اجيابية جتاه العمالء مبا يقـود إىل                  

كنة، حيث أن الثقافة التنظيمية ينبغي أن تكـون منـسجمة مـع             ممة  حتقيق عملية تقدمي اخلدمة بأفضل صور     
  .التوجهات البيئية للمؤسسة الفندقية واهلادفة أساسا إىل امتالك امليزة التنافسية

                                                 
  . ، بتصرف86، صمرجع سبق ذكرهعبد احلميد مصطفى أبو ناعم، :  1

  :نقال عن
Schaffer, j, Strategy, organization structure, journal. h. management, no3, New york,4, 1984 ,p20. 
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هي إحدى العناصر األساسـية     واليت متت اإلشارة إليها سابقا      إن الوظائف الفندقية     :الوظائف الفندقية-3-3
 الفندقية واليت ينبغي أن تعمل معا بصورة متكاملة وبتنسيق تام وأن تصب مجيعهـا يف                للبيئة الداخلية للمؤسسة  

  .توجهات املؤسسة الفندقية حنو املتطلبات البيئية املختلفة

وحىت حتقق املؤسسة الفندقية النجاح يف البيئة الفندقية بشكل عام ذات التقلبات املتسارعة والـشديدة                 
 متميزة ومهارات حتليلية كافية ومقدرة إدارية عالية إلدارة أعماهلا الفندقية           تك قدرا  فإنه ينبغي أن متتل    ،التنافس

  .)1(املختلفة 

مما تقدم ذكره إذا كانت نتائج فحص وحتليل البيئة الفندقية اخلارجية العامة واخلاصة وكذا الداخليـة                  
اجلودة الشاملة هبدف امتالك امليزة التنافسية يفيد املؤسسة الفندقية يف معرفة الفرص املؤدية إىل حتقيق إستراتيجية      

. باإلضافة إىل نقاط القوة والضعف هلذه املؤسسة حتقيقا لنفس الغرض         .  اليت حتول دون ذلك    ،وكذا التهديدات 
 كيف ميكن أن يتم ذلك حتديدا؟ وهذا ما سوف حناول اإلجابة عليـه              :فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو      

  .من خالل العنصر املوايل

  : إدارة اجلودة الشاملة مصدرا المتالك وحتسني امليزة التنافسية للمؤسسات الفندقية: ثانيا

سعي املؤسسات بـاختالف أنواعهـا ومـن بينـها          يطبع التطورات التنافسية  املتسارعة      إن أهم ما      
ليت تعرفهـا الـصناعة   وذلك نظرا لشدة املنافسة ااملؤسسات الفندقية إىل السيطرة على مصادر التّميز التنافسي      

املـصادر  وتعد إدارة اجلودة الشاملة أحد أهم تلـك          ي أو العاملي  ل باخلصوص سواءا على الصعيد احمل     الفندقية
  .واملهنيني هبذا احلقل لفتت أنظار األكادميينياإلستراجتية اليت 

  : مفهوم امليزة التنافسية-1

، 1939"اسي للميزة التنافـسية يرجـع إىل        من خالل مراجعة أدبيات اإلدارة يظهر أن املفهوم األس        
Chamberlin" 1959" و،Seliznick" مث "Schendal of Hofer "لكن جتمع اغلب هذه . )2(وغريهم

 هو الـذي  "Michael Porter"األدبيات على أن األستاذ والباحث االجنليزي يف جامعة هارفارد األمريكية 
 النظـري  نة أثبتت إىل حد أالن كفاءة كبرية علـى الـصعيدي  يرجع له الفضل يف وضع نظرية للميزة التنافسي   

 إن امليزة التنافسية تعد هدف كـل        ",1985Proter"، حيث اعترب    )3(والتطبيقي يف خمتلف ميادين األعمال      

                                                 
  .، بتصرف119، ص مرجع سبق ذكرهارة، فيوسف أبو  : 1
  .6ص  مرجع سبق ذكره، مساليل حممد حيضيه ،:  2
 .  ، بتصرف 163، ص مرجع سبق ذكرهصالح عباس هادي،  : 3
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 ا وذلك أن امتالك امليزة التنافسية والعمل على استدامتها وتطويرها ميثل هـدفا اسـتراتيجي              )1( تاالستراتيجيا
  "Porter"كما يـرى  .  املؤسسات لتحقيقه يف ظل التحديات التنافسية الشديدة لالقتصاد العاملي      تسعى اغلب 

 من القيمة اليت باستطاعة املؤسسة أن حتققها لعمالئها، إذ ميكن أن تأخذ بشكل              أتنش"أيضا أن  امليزة التنافسية      
  .)2("السعر املنخفض أو تقدم منافع متميزة يف املنتج مقارنة باملنافسني

تحقق يف حالة مـا إذا كـان        تميكن أن   " أن امليزة التنافسية ملؤسسة ما       "Mcfetridge "بينما يرى     
باستطاعتها أن حتتفظ مبستوى مرتفع من اإلنتاجية واألرباح مقابل اخنفاض يف التكاليف وارتفاع يف احلـصة                

    .)3("السوقية

متتلك ميزة تنافسية، إذا كانت لديها القـدرة         بأن املؤسسة    التعاريف السابقة ميكننا القول   وعلى ضوء     
على خلق قيمة لعمالئها من خالل تبين إستراتيجية تنافسية ذكية وفّعالة تؤكد متيزها واختالفها عن منافـسيها                 

  .)4(ومتكّنها من مواجهتهم وزيادة حصتها السوقية وحتقيق أرباح تضمن هلا البقاء واالستمرار والتطور

  : )5(يلي ة امليزة التنافسية من خالل ماوبالتايل تكمن أمهي  

  . خلق قيمة للعمالء تليب احتياجاهتم وتضمن والئهم وتدعم وحتّسن مسعة وصورة املؤسسة يف أذهاهنم-
ـ              - ز يف  حتقيق التمّيز االستراتيجي عن املنافسني يف السلع واخلدمات املقدمة للعمالء، مع إمكانيـة التمّي

 .جيات يف ظل الضغوطات التنافسية احلاليةاملوارد والكفاءات واالستراتي

 حتقيق حصة سوقية معتربة للمؤسسة وكذا رحبية جيدة متكنها من البقـاء واالسـتمرار والتفـوق يف                  -
  .السوق

  :  إدارة اجلودة الشاملة ومرتكزات التنافسية يف املؤسسات الفندقية-2

إسـتراتيجية تنافـسية مالئمـة ملختلـف         نظام إداري متمّيز و    اتؤكد إدارة اجلودة الشاملة باعتباره      
، واهلادفة إىل التكّيف االجيايب مع املناخ االقتصادي احلـايل،           حمل دراسة  املؤسسات مبا فيها املؤسسات الفندقية    

عن أهنا منهج فّعال وذو كفاءة عالية يف امتالك وحتسني امليزة التنافسية والذي ميكنه أن يتم من خالل اإلدماج                   
 حيث جتمع اغلب األدبيات اإلدارية املعاصرة علـى         ،ومبادئ هذا األسلوب اإلداري املتفوق    الصحيح لفلسفة   

                                                 
1: Micheal porter, L’avantage concurrentiel, Paris, Dunad, 2000, p10. 

  .6، ص ذكرهمرجع سبق مساليل حممد حيضيه ، :   2
  .6، ص نفس املرجع السابق:  3
  .7، ص نفس املرجع السابق:  4
  .7، ص نفس املرجع السابق:  5
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  )1(:أهنا أقوى مرتكزات التنافسية وذلك من خالل

الذي يدعو إىل تدعيم البحث والتطوير وتشجيع إبداع وتنمية املعرفة واملهـارات لـدى              : التحسني املستمر -
  .الكفاءات البشرية يف املؤسسة

من خالل ضرورة التعرف الدائم على حاجياته احلالية واملتوقعة وقياس مـدى رضـاه              : يز على العميل  الترك-
  .باستمرار حول منتجات املؤسسة

وذلك عن طريق عمليات التدريب والتحفيز وتوفري بيئـة مالئمـة           : التركيز على املوارد والكفاءات البشرية    -
ون بدل من املنافسة وضرورة النظر للعاملني كعمالء داخلـيني  لإلبداع وتنمية العمل اجلماعي ونشر روح التعا    

 مما يزيد من والئهم للمؤسسة ويرفع من معنوياهتم وحيفّزهم على           ،للمؤسسة والتصرف معهم على هذا األساس     
  .بذل جمودات أكثر حنو إتقان عملهم والرفع من إنتاجيتهم

اليت مت التطرق    أوهلا املعلومات التسويقية،     ويأيت يف ومات  أي على دقة املعل   : اختاذ القرارات بناءا على احلقائق    -
  .هلا بالتفصيل من خالل املبحث السابق

حيث أن تطبيق نظام إدارة اجلودة يساهم يف ختفيض تكاليف اإلنتـاج، وزيـادة              : الوقاية بدل من التفتيش   -
افات، مبا يساهم يف مطابقة املنتجـات       اإلنتاجية بسبب اعتماد عنصر الوقاية يف العملية اإلنتاجية ومراقبة االحنر         

  ..مع املواصفات احملددة هلا

  :  أمهية امتالك امليزة التنافسية للمؤسسات الفندقية-3

ـ                  اتتعد إدارة اجلودة الشاملة من أكرب املفاهيم الفكرية واألنظمة اإلدارية اليت استحوذت على اهتمام
 مهما كان نوعها أو حجمها هبدف امـتالك امليـزة           ،سساتالباحثني واملهتمني بتحسني اجلودة يف خمتلف املؤ      

، العـاملي على الصعيد    ، السيما لبيئة التنافسية احلالية والتوقعات املستقبلية ل   تغريات  املالتنافسية وتنميتها يف ظل     
ة، يف حيث ميثل امتالك امليزة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى مجيع املؤسسات لتحقيقه ومنها املؤسسات الفندقي       

التحديات التنافسية، إذ ينظر للميزة التنافسية على أهنا قدرة املؤسسة على حتقيق حاجات العمـالء،               تلك  ظل  
والقيمة اليت يتمنون احلصول عليها من منتجات املؤسسة واليت من بني أبرزها اجلودة العالية اليت تتوافـق مـع                   

و مزايا تنافسية يف هذا اجملال تقوي به موقعها ووضعها يف           تطلعاهتم أو تزيد مما ّميكن املؤسسة من حتقيق ميزة أ         
  .)2(السوق وبالتايل تتمكن من البقاء واالستمرارية والتطلع إىل التنمية والتطور باستمرار

                                                 
  .180-179 ص ص ص إدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، مرجع سبق ذكره،مساليل حممد حيصيه، :  1
  .175 ص ،املرجع السابقمساليل حممد حيصيه ، :  2
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  : أمهية حتسني امليزة التنافسية للمؤسسات الفندقية-4

 رفع كفاءة وفعالية أدائهـا      لقد أفرزت التطورات التنافسية املتالحقة إىل سعي خمتلف املؤسسات إىل           
  : )1(التنافسي، حيث برزت مداخل تساهم يف تنمية وحتسني هذه القدرات التنافسية ومن بينها ما يلي

 املؤسـسات الفندقيـة يف اختـراق        ايتوقف جناح خمتلف املؤسسات مبا فيه     : مدخل تلبية حاجات العمالء    -
مكانية التلبية الدائمة حلاجات العمالء مقارنة باملنافـسني        األسواق يف ظل املناخ االقتصادي احلايل على مدى إ        

  : وبالتايل يتطلب األمر ما يلي

حتقيق رضا العمالء الذي هو مرهون بتقدمي القيم واملنافع القادرة على حتقيق اإلشباع العايل حلاجاهتم                •
  . املتنوعة

  . سرعة االستجابة يف تلبية هذه احلاجات •

  . ذو جودة عاليةتقدمي العمالء منتج متقن و •
  .تقدميهم منتج بأسعار جذّابة •

  : ويتم تنمية القدرات التنافسية للمؤسسة من خالل تنمية العناصر التالية:  مدخل تنمية القدرات التنافسية-

  .وهي قدرة املؤسسة على تنويع منتجاهتا، وتسويقها يف الوقت املناسب: املرونة •
ألمثل لألصول املادية والتكنولوجية والبشرية إىل الرفع مـن         يؤدي االستثمار واالستغالل ا   : اإلنتاجية •

اإلنتاجية وحتقيق أفضل املخرجات أو أجودها بأقل تكلفة ممكنة، مما يؤثر إجيابا على امليزة التنافـسية                
 . للمؤسسة

 .والذي القصد منه سرعة االستجابة لتلبية حاجات العميل: الزمن •

 .كنة مقارنة مع املنافسنية على تقدمي منتجاهتا بأعلى جودة مموهي مدى قدرة املؤسس: اجلودة العالية •

ومما تقدم ذكره فإذا كانت إستراتيجية إدارة اجلودة الشاملة متكّن املؤسسة الفندقية مـن امـتالك امليـزة                  
  ؟ التنافسية والعمل على حتسنها باستمرار وبالتايل حتقق التفوق على املنافسني، فكيف يتم ختطيطها استراتيجيا

  .ول اإلجابة عليه من خالل البند املوايلاحنوهو ما سوف 

  

                                                 
  .176 ص  إدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، مرجع سبق ذكره،مساليل حممد حيصيه، :   1



 املؤسسات  الفندقية واملدخل االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة: الفصل الثاين

 89

  : التخطيط االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة: ثالثا

مما تقدم فإن إستراتيجية اجلودة يف املؤسسات الفندقية هي إستراتيجية تنافسية يتم التركيز عليها على               
 الفندقية االستراتيجي يضع اجلودة يف هذا النـوع         املدى الطويل وان تكامل ختطيط اجلودة مع ختطيط املؤسسة        

 أكثر قوة ويتم ذلك من خالل إدخال اجلودة يف ثقافة املؤسـسة الفندقيـة               امن املؤسسات موضعا استراتيجي   
وأنشطتها اليومية وتشجيع هذه الثقافة اليت تلتزم بتحسني اجلودة وجعلها حمورا رئيسيا يف اخلطـط املختلفـة                 

  .)1(للمؤسسة الفندقية

عملية وضع أهداف رئيسية للحـصول علـى        "يقصد بالتخطيط االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة         
جودة طويلة األمد وكذلك اخلطوات الرئيسية لتحقيق تلك األهداف ووضع مؤشـرات لقيـاس مـستويات                

وارد من اجل تطويره    حمور ربط بني الفرص احلقيقية للعمل وبني امل       " كما يعترب التخطيط االستراتيجي      )2("األداء
  .)3("أو توجيهه هبدف حتقيق النجاح

  )4(:وعلى هذا األساس يوجه التخطيط للجودة الشاملة إىل ثالث مستويات متميزة  

  : املستوى العام للتخطيط-1

يتعلق التخطيط يف هذه املرحلة بالكيفية اليت يتالءم فيها حتسني اجلودة مع األهداف الطويلة األجـل                
 التوجهات البيئية للمؤسسة باختالف أنواعها حبيث تكون متكاملة وتضافر جهودها مـن أجـل               واملتمثلة يف 

التطوير والتساؤل عن مدى مسامهة حتسني اجلودة يف استخدام املوارد والتقليل من تكاليف املنـتج وبالتـايل                 
 .املسامهة يف تطوير األداء وحتقيق الرحبية على املدى الطويل

  : تخطيطاملستوى الكلي لل-2

  .يتضمن حتديد األهداف املرتبطة أساسا بتحسني اجلودة على املدى الطويل وتوفري املوارد الالزمة لذلك        

  

  
                                                 

، مرجع سبق )  واملعرفةمدخل اجلودة( للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية يأثر التسيري االستراتيجمساليل حممد حيصيه، :  1
  .10 ص ذكره،

  .10 ص ،نفس املرجع السابق: :  2
  .10 ص ،نفس املرجع السابق:  3
  .207 ص ،نفس املرجع السابق: 4 
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  : املستوى اجلزئي للتخطيط-3

يتعلق خبطط العمليات املفّصلة على مستويات األداء، مع مراعاة متطلبات التدريب وإجراءات العمـل             
  .الضرورية لتحقيق هذا املسعىوغريه من املتطلبات األخرى 

 ذكره نستطيع أن نقول أن املستوى العام للتخطيط يهتم مبدى انسجام أهداف حتسني اجلودة               سبقمما  
مع األهداف العامة طويلة األجل للمؤسسة، يف حني أن املستوى الكلي للتخطيط فهو يركز علـى أهـداف                  

خطيط فهو يركز على خطط حتسني اجلودة على مستوى          اجلودة لكل  املؤسسة، أما املستوى اجلزئي للت        نيحتس
وبعد ما رأينا كيفية التخطيط االستراتيجي إلدارة اجلودة        . كل عملية من النشاط باألنشطة املختلفة للمؤسسة      

  . وهذا هو مضمون العنصر املوايلالشاملة من خالل هذا التحليل، فكيف يتم وضع هذه اإلستراتيجية بنجاح؟

  :راتيجية اجلودة الشاملةوضع إست: رابعا 

يعتمد حتقيق أي مؤسسة ملستوى متمّيز من اجلودة يف منتجاهتا سلعية كانت أم خدمية على مدى دقة                    
ومناسبة اإلستراتيجية اليت ترمسها يف هذا اجملال، حبيث توّجه سياساهتا اإلنتاجية واملالية والتسويقية وسياسـات               

ي خيدم هذه اإلستراتيجية وبالتايل فبالنسبة للمؤسسات الفندقية ميكّنها مـن           املوارد البشرية وغريها باالجتاه الذ    
 ملنافسة املؤسسات األخـرى   يف استطاعته تأهيلها    يف خدماهتا الذي    الواجب توفره   الوصول إىل مستوى اجلودة     

  . الفندقييف السوقاملنافسة 

ات مبا فيها املؤسسات الفندقية     تتمثل مراحل وضع خطة إستراتيجية للجودة الشاملة مبختلف املؤسس        و  
  )1(:فيما يلي

 قيام إدارة املؤسسة بتهيئة بيئة  العمل الداخلية من خالل نشر ثقافة اجلـودة والتأكيـد علـى أمهيتـها                     -1
اإلستراتيجية، فبموجبها يستطيع العاملني تقبل آليات جديدة يف العمل وحىت تتمكن املؤسسة الفندقية من توفري               

 من إشراك العاملني، والعمل على تغري ثقافة املؤسسة ووضع برامج تدريب جديدة تتناسب              هذه الظروف البد  
  .مع مقتضيات هذه البيئة اجلديدة

تطوير رسالة املؤسسة الفندقية وحتديد أهدافها اإلستراتيجية، إن إجناح عملية التخطـيط االسـتراتيجي               -2
سة الفندقية من أجل احلصول على الدعم املعنـوي         يستوجب توضيح الرسالة واألهداف  اإلستراتيجية للمؤس      

 طويل األجل اجتاه امتالك     مواملادي الذي حتتاجه واهلدف االستراتيجي هو قدرة املؤسسة يف احملافظة على االلتزا           
                                                 

، مرجع سبق ) واملعرفةمدخل اجلودة ( للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية يأثر التسيري االستراتيج مساليل حممد حيصيه، : 1
  . ، بتصرف208 ص ذكره،
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امليزة التنافسية والعمل على حتسينها وهذا يتطلب حتديد عناصر النجاح اليت هلا تأثري مباشر على إرضاء العمالء                 
ب والئهم وتأيت يف مقدمة تلك العناصر املبادئ اليت نادت هبا فلسفة إدارة اجلودة الشاملة باعتبارها تقنية                 وكس

  . يف البلدان املتقدمةالسيما إدارية متطورة أثبتت فعاليتها يف العديد من املؤسسات 

شارة إليها سابقا وحتديد خمتلف     حتليل البيئة اخلارجية العامة منها واخلاصة للمؤسسة الفندقية واليت متت اإل           -3
  .عناصرها والتنبؤ باجتاهاهتا املستقبلية وحتديد الفرص املتاحة الستثمارها، كذا حتديد جماالت التهديد ملواجهتها

حتليل بيئة العمل الداخلية املشار إليها فيما مضى هبدف تقليل الصعوبات اليت قد تواجه التطبيق الـصحيح                  -4
اجلودة الشاملة يف املؤسسة الفندقية وذلك من خالل حتديد نقاط القوة من أجل استثمارها              والناجح خلطة إدارة    

  .وحتديد النقاط الضعف ملعاجلتها

واليت ترتكز أساسا حول اخلدمات الفندقية اليت سـيتم حتـسينها يف            وضع خطة لتحسني اجلودة الشاملة       -5
ء ملعرفة احتياجاهتم وتوقعاهتم املستقبلية اجتاه خدمات       املستقبل استنادا البحوث التسويق ومسوحات آراء العمال      

املؤسسة الفندقية ووضع هذه املقترحات املتعلقة بعمليات حتسني اجلودة ضمن تقارير مفّصلة ترفع لإلدارة العليا               
  .للمصادقة عليها قصد التنفيذ يف املستقبل

ؤسسة الفندقية، فإن الـسؤال الـذي       تعرضنا لكيفية وضع إستراتيجية اجلودة الشاملة يف امل       على ضوء   
ما هي أهم استراتيجيات اجلودة الشاملة اليت ميكن تنميتها يف املؤسسة الفندقية؟ وهـذا مـا                : ميكن طرحه هو  

  . سوف حناول حتليله من خالل البند املوايل

  :استراتيجيات اجلودة يف املؤسسات الفندقية: خامسا

 مكانـة اجلـودة يف      "Porter,1982"يلّخص لنـا    " فسيةاختيار االستراتيجيات التنا  "ضمن كتابه     
  )1(: املوايلدولاالستراتيجيات التنافسية من خالل اجل

                                                 
1 : Jerôme lérat – pytlak, Op, cit, 24/06/2006, http://www.leratpytlakje.fr. 
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  .مكانة اجلودة يف االستراتيجيات التنافسية ): 5(اجلدول رقم 

استراتيجيات 
  اجلودة

  األهداف املرتبطة بتحسني اجلودة  وسائل حتسني اجلودة

ــسيطرة  الـ
ــطة  بواسـ

  التكاليف

  )سلع أو خدمات(ق مواصفات املنتج  تطاب-
  . التحكم يف اإلجراءات-
  . التقنيات املتعلقة بعمليات التصنيع-

 ختفيض التكاليف الكلية لإلنتاج للـسلع       -
  .واخلدمات

 زيادة يف األرباح عـن طريـق تقلـيص          -
  .التكاليف

 إدراج متطلبات العمـالء بـصفة دقيقـة         -  التّميز
ـ       ن سـلع   وإستراتيجية يف تصميم املنـتج م

  .أوخدمات
 البحث عن التحسينات يف املنتج من سـلع         -

أو خدمات، وذلك باالعتماد على جوانـب       
  .البحث والتطوير

  . زيادة يف رضا العمالء-
 زيادة يف األرباح عن طريـق الزيـادة يف          -

  .أسعار البيع

ز على التحسينات يف املنتج من سـلع        يتركال-  التركيز
عات العمالء  أو خدمات ليطابق متطلبات وتوق    

  .وبتكاليف أقل

 التموقع يف جزء مهـم وذو فائـدة مـن           -
  .السوق

  .زيادة يف رضا العمالء-
  . الزيادة يف األرباح-

Source : Jerôme lérat – pytlak, Management par la qualité totale (TQM) : 
relations entre conception de la direction et pratiques managériales au sein de 

l’entreprise : 24/06/2006, http://www.leratpytlakje.fr. 

من خالل اجلدول السابق وبإسقاط مضامني هذه االستراتيجيات على واقع نشاط املؤسسات الفندقية               
يت بإمكان هذه املؤسسات مـن خالهلـا حتقيـق          كننا القول أنه تتعدد االستراتيجيات ال     ميذات الطابع اخلدمي    

  : أهدافها اإلستراتيجية ذات الصلة باجلودة، حيث حناول إبرازها ضمن التحليل املوايل

  : إستراتيجية التمّيز-1

يقصد بإستراتيجية التمّيز تلك اإلستراتيجية اليت تسعى مبوجبها املؤسسة الفندقية إىل التفّرد يف تقـدمي               
حيث عالوة على التقدمي    . )1(ء على مستوى بعض اجلوانب املهمة لديهم مقابل سعر مرتفع         خدمة معينة للعمال  

                                                 
  . ، بتصرف185   ص مرجع سبق ذكره،إدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، مساليل حممد حيصيه، : 1
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اجليد للخدمة من حيث توفر أبعاد اجلودة فيها كاللطف وسرعة االستجابة واملصداقية وغريها يتم تقدمي أشياء                
 مما يزيد اخلدمـة يف      ال،ه جمانا وهذا ضمن خدمات اإليواء على سبيل املث        للعميل كلباس نوم أو حقيبة أو غري      

  .)1(هذه احلالة جودة عالية ومتّيز مقارنة باملنافسني

  )2( :كما أن جناح هذه اإلستراتيجية بالنسبة للمؤسسة الفندقية يتوقف على عاملني أساسيني مها

  : عوامل داخلية منها-1-1

طوير وكذا تنمية بيئـة مالئمـة        االستخدام األمثل للموارد والكفاءات البشرية وتشجيعها على إلبداع والت         -أ
  .لالستغالل اجليد لقدراهتا ومهاراهتا

  . دعم جهود البحث والتطوير لتحسني جودة اخلدمات املقدمة وتنويعها-ب

 تطوير نظام املعلومات التسويقي مبا يسمح بالتعرف املستمر على أذواق واحتياجات وتطلعات العمـالء               -ج
  .املتغرية باستمرار) الضيوف(

  .تقاء املواد املشتراة والتكنولوجيا املستعملة من أجهزة ومعدات وغريها ان-د

  : عوامل خارجية أمهها-1-2
لفرق القيمة بني خدمات املؤسسة الفندقية مقارنة باخلدمات اليت تقـدمها           ) الضيوف( مدى إدراك العمالء     -أ

  .املؤسسات الفندقية املنافسة

  ).الضيوف(واحتياجات العمالء  مدى توافق اخلدمات املقدمة مع رغبات -ب
  . مدى قلة املؤسسات الفندقية املنافسة املنتهجة لنفس اإلستراتيجية-ج

  :  إستراتيجية السيطرة بواسطة التكاليف-2

ليص تكاليف اخلدمات املقدمة عن طريق التخطيط       املؤسسة من خالل هذه اإلستراتيجية إىل تق      هتدف  
ها بدون أخطاء أو العمل على تقليص تكاليف إنتاج اخلدمات املقدمـة            خلدمات والعمل على تقدمي   هلذه ا اجليد  
 املتعلق أساسا بالبحث على عمالة ماهرة وبأجور غري مرتفعة وكذلك البحث عن مصادر متـوين بأسـعار                و

                                                 
 .، بتصرف98، ص مرجع سبق ذكرهعبد احلميد مصطفى أبو ناعم،  :1
 .186، ص مرجع سبق ذكره، مساليل حممد حيضيه :2
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معقولة، إىل آخره من الطرق يف هذه الشأن، مما يتيح أمام املؤسسة تقليص يف التكاليف مع احملافظة على جودة                   
  .)1( من حتقيق زيادة يف األرباح Porter""دمة وهذا ميكّنها حسب اخل

  : إستراتيجية التركيز-3
وهي هتدف إىل التموقع اجلغرايف يف جزء مهم وذو فائدة من السوق الفندقي يتيح هلا احلصول علـى                  

 ميكنها مـن    عمالة ماهرة وبأجور أقل وكذا احلصول على مواد موّردة ذات جودة وبأسعار ليست مرتفعة، مما              
ني ت السابقيتنيألرباح ولعل هذه اإلستراتيجية تكاد أن جتمع ما بني االستراتيج  احتقيق رضا العمالء وحتقيق أيضا      

  . )2(التمّيز والسيطرة بالتكاليف، باإلضافة إىل متّيزها باستهداف نطاق جغرايف معني

ت الفندقية، فإن السؤال الذي ميكـن       ويف هناية هذا التحليل املتعلق باستراتيجيات اجلودة يف املؤسسا        
إلستراتيجية العامة للمؤسسة الفندقية؟ وهذا هـو       باما عالقة إستراتيجية إدارة اجلودة الشاملة       : هوهنا  طرحه  

  .  هذا السؤاللىمضمون البند املوايل الذي سوف حناول من خالله اإلجابة ع

  :تيجية العامة للمؤسسة الفندقيةعالقة إستراتيجية إدارة اجلودة الشاملة باإلسترا: سادسا
ميكن توضيح هذه العالقة يف خمتلف املؤسسات مهما كان نوعها وحجمها من خالل اإلطار العـام                

   )3(: والذي يقوم على األجزاء الرئيسية التالية"Skinnerسكينر  "الذي قدمه  

  .ؤسسةالعالقة بني إستراتيجية اجلودة واإلستراتيجية العامة للم) 7(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .73،ص مصدر سبق ذكره مأمون الدراركة، :املصدر

                                                 
1: Jerôme lérat – pytlak,Op, cit, 24/06/2006.http://www.leratpytlakje.fr. 
2: Jerôme lérat – pytlak,Op, cit, 24/06/2006.http://www.leratpytlakje.fr. 

 .73، ص مرجع سبق ذكرهمأمون الدراركة، :  3

العوامل اخلاصة مبتطلبات الصناعة
ملطلوبة وظروف والتكنولوجيا ا

 املنافسة يف السوق

اإلستراتيجية العامة 
 للمؤسسة

 إستراتيجية اجلودة

 تصميم املنتج

املعايري واملواصفات 
 املطلوبة

 مدخالت العملية اإلنتاجية املنتج النهائي العميل
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الـشاملة  اجلودة  إدارة  ويوّضح الشكل السابق العالقة بني اإلستراتيجية العامة للمؤسسة وإستراتيجية            
  :لى النحو التايلباعتبارها املفهوم احلايل للجودة ع

ودة ضمن إطار اإلستراتيجية العامة هلا وإستراتيجية اجلودة ما هي إال جزء             حتدد املؤسسات إستراتيجية اجل    -1
من سياسات اإلنتاج، لذلك فمن الضروري أن تتوافق مع اإلستراتيجية العامة للمؤسسة حىت تسهم يف حتسني                

  . الوضع التنافسي هلا

جية اجلودة وهي مـدى تـوافر        البد من مراعاة تكنولوجيا اإلنتاج املتوفرة للمؤسسة عند حتديد إستراتي          -2
  . املعدات واآلالت واملواد الالزمة لتحقيق مستوى معني من اجلودة

 من الضروري أن تكون إستراتيجية اجلودة حمددة ومعروفة لكافة اجلهات سواء مـن داخـل أو خـارج                   -3
هم وبـني منتجـا ت      املؤسسة، من العاملني واإلدارة واملوّردين وكذلك العمالء حىت ميكن توطيد العالقة بين           

  . املؤسسة

 ضرورة إبالغ كافة األطراف املشتركة يف العملية اإلنتاجية باملعايري واملواصفات املطلوبة لتصميم املنـتج               -4
حىت تتم العمليات التشغيلية يف ضوء هذه املواصفات وكذلك حىت يتم تدبري املواد واملـستلزمات وتـدريب                 

  .اصفات واملعايري املوضوعةالعاملني يف إطار تلك األهداف واملو

  :ة للرقابة على اجلودة وهييساسأ ميكن احلديث من خالل الشكل السابق عن أربعة أنواع -5

  .اخل... الرقابة على املدخالت الالزمة لإلنتاج من مواد وآالت وأفراد عاملني-أ

  . الرقابة على اإلنتاج أثناء العملية اإلنتاجية-ب
  . نهائي قبل القيام بعملية إيصال املنتجات إىل العمالء الرقابة على اإلنتاج ال-ج

  ).املستهلك(  الرقابة على جودة املنتج أثناء االستخدام الفعلي من قبل العميل -د

 ضرورة احلصول على التغذية املرتدة للبيانات واملعطيات وبشكل دقيق وسريع عن نتيجة كل نـوع مـن        -6
ارستها وذلك حىت يتم اختاذ اإلجراءات التصحيحية والعالجيـة لتفـادي           أنواع الرقابة على اجلودة اليت يتم مم      

األخطاء واملشاكل اليت حتول دون ذلك وإعادة النظر يف إستراتيجية اجلودة املوضوعة ومدى كفـاءة مـوارد                 
وفيما يتعلق باملؤسسات الفندقية فانه ميكن القول وحىت حتقق إسـتراتيجية اجلـودة             . املؤسسة يف حتقيق ذلك   

الشاملة أهدافها بكفاءة وفاعلية فإنه ينبغي أن تكون هذه األهداف منسجمة مـع األهـداف العامـة هلـذه                   
املؤسسات ومشتقة منها وكما سبقت اإلشارة أن أهداف إستراتيجية اجلودة هي أهداف وظيفية وغالبـا مـا                 
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بيئي، إذ ينبغي أن  تكـون       تكون سنوية وجيري حتديد هذه األهداف يف ضوء نتائج عمليات املسح والتحليل ال            
  . منسجمة مع الواقع البيئي داخل املؤسسة الفندقية وخارجها

وأهم اجملالت األساسية اليت تسعى املؤسسة الفندقية التركيز عليها يف حتديد إستراتيجيتها العامـة ذات             
  : العالقة بإستراتيجية اجلودة الشاملة

هناك عالقة وثيقـة بـني رضـا املـستفيد          " على أن    "Rust,1995"يؤكد  ): الضيف( جمال رضا العميل     -أ
  .)1("ومشترياته يف املؤسسات اخلدمية

يف املؤسـسات   ) الـضيف (ا العميـل     حبوث كبرية ومعّمقة لدراسة وحتليل رض      ىجترأصبحت  وقد    
 إىل أن املؤسسات الفندقية أصبحت تدرك أمهية توفري مقاييس مناسبة           "Mattila,1995"يشري  ، حيث   يةقدالفن

وقد أصبحت هذه املهمة جزءا من عمل نظـام وتكنولوجيـا املعلومـات             . )2()الضيف(لقياس رضا العميل    
  .التسويقية كما سبقت اإلشارة إليه

وتتبـاين  . تسعى املؤسسة الفندقية إىل حتقيق أفضل نسبة أشغال ممكنة        : )∗(الفندقي) األشغال( جمال نسبة    -ب
ومن موسم إىل آخر وقد تصل يف أوقات الـذروة واالنتعـاش إىل             نسبة األشغال الفندقي من مدة إىل أخرى        

 وقد تتجاوز ذلك وهذا حيدث عندما تؤّجر بعض الغرف يف مواسم الذروة مرتني يف اليوم الواحـد                  100%
 وذلك يعتمد على جودة اخلدمات املقدمة يف جمـال اإليـواء      12بعد الساعة   ) الضيف(بسبب مغادرة العميل    

   .)3(على ذلك كما سبقت اإلشارة إليه) لضيفا(ومدى رضا العميل 

 Rice"ويرى الباحثان . وترتبط نسبة األشغال بنسبة الرحبية اليت ميكن أن حتققها املؤسسة الفندقية:  الرحبية-ج

& Garside, 1981"من القضايا الرئيسية للمؤسسة الفندقية وعلى بة األشغال الفندقي هي إن االهتمام بنس 
يرادات الفندقية تعود إىل كامل اخلدمات الفندقية، غري أن نسبة األشغال تؤثر يف اإليـرادات               الرغم من أن اإل   

األخرى للمؤسسة الفندقية املتأتية من باقي اخلدمات، إذ أن ضيف الفندق الذي يشتري خدمة إيواء هو نفسه                 
ات الرئيسية لرفع نـسبة     كما أن عامل اجلودة هو نفسه من بني أهم احملدد           . )4(يشتري خدمات فندقية أخرى

األشغال الفندقي والذي هو متعلق أساسا جبودة خدمات اإليواء، هذا باإلضافة إىل اعتماد بـاقي اخلـدمات                 

                                                 
 .104، ص 2005، مكتب األجنلوا املصرية، مصر، املستويات القياسية للجودة الفندقيةحسن إمساعيل الطافش، :  1
  . 104، ص نفس املرجع السابق : 2
 . وهي عدد الغرف املؤّجرة يف الفندق خالل اليوم الواحد: األشغال الفندقي:  ∗
 .105، صمرجع سبق ذكرهحسن إمساعيل الطافش ، :  3
 .106، صنفس املرجع السابق:  4
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ومن مث فإن هناك عالقة طردية بـني نـسبة األشـغال            . الفندقية األخرى وبشكل أساسي على العامل نفسه      
   .ومستوى الرحبية احملققة يف املؤسسة الفندقية

 سبق ذكره ميكننا القول أن عنصر اجلودة يف اخلدمات الفندقية هو القاسم املشترك والفاعل يف كل                 ومما
   .تلك اجملاالت الرئيسية اليت تركّز عليها املؤسسات الفندقية يف حتديد إستراتيجيتها العامة

  :إدماج إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية مدخل لتطوير األداء: سابعا

 حتاليلنا السابقة من خالل هذا املبحث حاولنا إبراز اجلوانب اإلستراتيجية املهمة ملـدخل إدارة               ضمن
اجلودة الشاملة وبّينا كيف أنه لو يتم تنمية هذه اإلستراتيجية بنجاح يف املؤسسة الفندقية ليمكّنها ذلـك مـن                   

 وحتسني الرحبية علـى   املستمر لألداء لتطوير معناه ا  اكتساب امليزة التنافسية وحيثها على حتسينها باستمرار وهذا       
حيـث يـرى    . وهذا الذي سوف حناول حتليله من خالل هذا البند        . النوع من املؤسسات  هلذا  املدى الطويل   

"Brock & Brocka"  على أن إدارة اجلودة الشاملة هي طريقة التحسني املستمر لألداء يف مجيع مـستويات 
  .)1(ت الوظيفية باملنظمة وذلك باستخدام كافة املوارد البشرية واملالية املتاحةالعملية اإلدارية ويف كل اجملاال

فمن خالل تعرضنا للتخطيط االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية تبّين لنـا أن               
 اجلـودة   مسألة تطوير األداء هي مسألة إستراتيجية تدخل ضمن الكيفية اليت هتدف إىل انسجام أهداف حتسني              

مع األهداف طويلة األجل للمؤسسة الفندقية، حبيث تكون متكاملة ومتضافرة يف اجلهود من أجل االستخدام               
األمثل للموارد والتقليل من التكاليف وبالتايل املسامهة يف تطوير األداء وحتقيق الرحبية على املدى الطويل، وهذا                

ل املدى مصدره إدماج إدارة اجلودة الـشاملة يف  يثمارا طو يعترب است ذكره ما تقدم كليف حد ذاته ومن خالل 
  .هذا النوع من املؤسسات

ولكن ماذا نعين باألداء؟ وما هي أهم اخلطوات املتبعة يف تطويره؟ وما هي عالقة إدارة اجلودة الشاملة                 
ابة عنه من خالل     ما سوف حناول اإلج    ذاهوحتديدا بعملية تطوير األداء هذه فيما يتعلق باملؤسسات الفندقية؟          

  :التحليل التايل

  :  تعريف األداء-1

، حيـث يركّـز علـى       "إجناز األعمال كما جيب أن تنجز     "جيمع أغلب الباحثون على أن األداء هو        
إسهامات الفرد يف حتقيق أهداف املؤسسة من خالل درجة حتقيق وإمتام مهام وظيفته، كما يركّز أيـضا عـن     

                                                 
 .16، ص 1999كتبة اجلامعية، مصر، ، املإدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربيةفريد عبد الفتاح زين الدين، : 1
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  .)1(ه حتقيق هذه األهدافاملسؤولية الكلية للمديرين جتا

  : أهم اخلطوات املتبعة يف عملية تطوير األداء-2

  )2(:فإهنا تتلخص حول ما يلي) 8( وكما يربزها الشكل رقم 

  .من األداء يف مجيع قطاعات املؤسسة) املستهدف( حتديد املستوى املطلوب وهو املستوى -أ

  .ط باملؤسسة قياس املستوى الفعلي لألداء يف مجيع جماالت النشا-ب
 حتديد مدى الفجوة الفاصلة بني املستويني املستهدف والفعلي لألداء، وحتليل تطورها ورصد مصادر              -ج

  .هذا التطور

، والذي يعتمد   )جودة اإلنتاج (والكيفي وهو   ) كمية اإلنتاج (ويالحظ أن األداء يشمل البعدين الكمي         
 وهذا ما سوف حناول      حمل الدراسة  ؤسسات الفندقية على جانب حتسني اجلودة يف خمتلف املؤسسات ومنها امل        

  .التركيز عليه من خالل هذا التحليل

  .خمطط لتطوير األداء) 8(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .161، ص مصدر سبق ذكره علي السلمي، :املصدر

ء وهي حتديد احنراف األداء الفعلـي  يربز خمطط تطوير األداء املبني يف الشكل السابق حتليل فجوة األدا    
عن األداء املستهدف، مث البحث يف مصادر االحنراف وأسبابه من أجل حتديد وسائل عالجها للعودة باألداء إىل                 

                                                 
، امللتقي العلمي الدويل حول األداء املتّميز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، مظاهر األداء االستراتيجي وامليزة التنافسيةسناء عبد الكرمي اخلناق،  :1

  .33، اجمللد األول، ص2005 مارس 09-08جامعة ورقلة، 
  . 161، ص مرجع سبق ذكرهإدارة التمّيز، لسلمي، علي ا:  2

مستوى األداء
املطلوب 

 )املستهدف(

مستوى األداء
 الفعلي

 فجوة األداء

 ة حتليل الفجو

حتديد أبعاد 
 الفجوة

 البحث عن حل هلا 

برنامج العمل 
 لتحسني األداء
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) اجلودة املتوقعة (فإن األداء املستهدف ميثّل     كما سبق ذكره،    فبالنسبة للمؤسسات الفندقية    . املستوى املطلوب 
العميـل  ) يـدركها (مات املؤسسة الفندقية، أما األداء الفعلي فيمثّل اجلودة الـيت           حول خد ) الضيف(للعميل  

فعال من خالل تقدميه تلك اخلدمات، فباالعتماد على إدارة اجلودة الشاملة يتم تقليص تلك الفجوة               ) الضيف(
 جتاوزها فيما بعد من     الفاصلة مابني املستويني املستهدف والفعلي لألداء، وحماولة القضاء عليها، مث العمل على           

 وضيحه فلسفة إدارة اجلودة الشاملة وهذا ما سوف حناول ت         جوهرخالل عمليات التحسني املستمر والذي هو       
  .من خالل العنصر املويل

  :  إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقيةضمن أساس تطوير األداء -3

 إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقيـة        فمن خالل التحليل السابق خلصنا إىل أن عملية إدماج          
  : عن طريق نقطتني أساسيتني ومهاوذلك تفيد يف تطوير األداء 

  .عةم يف أخطاء عدم تطابق اجلودة املدركة مع اجلودة املتوقّ التحكّ-
  . التحسني املستمر جلودة اخلدمات املقدمة-

  : ما يليمن خالل  ميكن تفصيل ذلك و  

إن عمليـة   : عةاء من خالل التحكّم يف أخطاء عدم تطابق اجلودة املدركة مع اجلودة املتوقّ             تطوير األد  -3-1
تم عـرب حبـوث     تجيب أن   ) الضيف(للعميل  عة  م يف أخطاء عدم تطابق اجلودة املدركة مع اجلودة املتوقّ         التحكّ

 ورغبـات العمـالء     التسويق كما سبقت اإلشارة إليه، فمن خالله تستطيع اإلدارة الفندقية تفّهم حاجـات            
 أو إجراء مقابالت معهم ملعرفـة مـا         ،)الضيوف( ، والذي يتم بواسطة استقصاء هؤالء العمالء        )الضيوف(

يتوقعونه ويتطلعون له من جودة ختص اخلدمات املقدمة، مث العمل على حتديد تلـك املتطلبـات واعتبارهـا                  
اعدة استشارة خارجية يف غالـب األحيـان إىل         احتياجات تدريبية تعمل على ترمجتها املؤسسة الفندقية ومبس       

برامج تدريبية تتضمن التركيز على األبعاد األساسية للجودة الواجب توفرها يف اخلدمات املقدمة واليت سبقت               
اإلشارة إليها، من اعتمادية ومصداقية وسرعة استجابة وغريها، حىت يكتسب العاملون املهارات الالزمة ألداء              

أهنا تتوافق فعال مع توقعاهتم     على   )الضيوف( لعمالء  ا بصورة صحيحة منذ البداية ليدركها       اخلدمات وتقدميها 
املؤدى االستخدام األمثل للموارد    وبالتوافق أيضا مع    وذلك من املبادئ األساسية لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة         

 والـذي   تطويرهداء والعمل على    وكل هذا يف األخري باستطاعته أن يؤدي إىل الرفع من األ           ختفيض التكلفة إىل  
  . )1( يؤدي بدوره إىل حتقيق األرباح وتعظيمها، السيما على املدى الطويل

                                                 
  . ، بتصرف87، صمرجع سبق ذكرهحممد أمني السيد علي،  :1
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فمما تقدم ذكره خبـصوص مبـدأ       :  تطوير األداء من خالل التحسني املستمر جلودة اخلدمات املقدمة           3-2
 فلسفة إدارة اجلودة الـشاملة فإنـه         الفندقية والذي هو من ابرز املبادئ يف       تالتحسني املستمر جلودة  اخلدما    

يهدف إىل تدعيم البحث الدائم خبصوص حتسني جودة اخلدمات باستمرار عن طريق تشجيع اإلبداع وتنميـة                
املعرفة واملهارات لدى الكفاءات البشرية يف املؤسسة الفندقية وبالتايل فان مبدأ التحسني املستمر للجودة فهـو                

ى مستوى اجلودة العالية للخدمات املقدمة والعمل على الرفع من هذا املـستوى             يهدف إىل احملافظة الدائمة عل    
وبالتـايل حتقـق املؤسـسة التمّيـز يف األداء          ) الضيوف(شيئا فشيئا لتفوق اخلدمات املقدمة توقعات العمالء        

قبـل  باستمرار، حيث أن اجلودة هنا تتعدى مسالة التحكم يف أخطاء عدم املطابقة إىل اكتـشاف األخطـاء                  
حدوثها وفق مبدأ الوقاية بدل من التفتيش الذي يعترب من أبرز مرتكزات التحسني املستمر للجودة وفق فلسفة                 

  .)1(إدارة اجلودة الشاملة

  : خالصة الفصل

ولنا من خالله التعرف على طبيعة املؤسسة الفندقية كواحـدة مـن            ا يف هناية هذا الفصل والذي ح       
لتسويق باعتباره من النشاطات املهمة والذي له ارتباط وثيق بعنصر اجلـودة يف         املؤسسات اخلدمية وعلى دور ا    

اخلدمات املقدمة، مث دور إستراتيجية إدارة اجلودة الشاملة يف امتالك وحتسني امليزة التنافسية هلذا النـوع مـن                  
  : املؤسسات، فإننا خنلص إىل  ما يلي

فندقية تّصعب من تقدمي اخلدمة بنفس املستوى للعديد        لموسة يف الغالب للخدمات ال    املإن الطبيعة غري      
ومبا أنه من الضروري موافقة هذه اخلدمـة حلاجـات وتطلعـات هـؤالء العمـالء                ) الضيوف(من العمالء   

دارة اجلودة الشاملة واحـدة مـن       إ، فإن األمر يستدعي ختطيطها وتقدميها بشكل دقيق وحمترف و         )الضيوف(
أن تعطي جوابا مقنعا هلذا املسعى عندما يتم تطبيقها بنجاح واليت هتدف يف األخري              املداخل الكفيلة اليت ميكنها     

املؤسسة الفندقية وهذا يعد حمصلة األهداف اليت تتطلّـع إىل          ) ضيوف(إىل كسب الرضا والثقة والوالء لعمالء       
  . حتقيقها خمتلف املؤسسات من دون استثناء

يه اجلهود واملوارد جتاه حتقيق أهداف الصناعة الفندقية        إن التسويق يلعب دورا مهما وجوهريا يف توج       
احلاليني املرتقبني، والسعي وراء إشباعها ورمبا جتاوزهـا        ) الضيوف(من خالل التعرف على حاجات العمالء       

لتحقيق التمّيز التنافسي يف السوق الفندقي ويعتمد يف ذلك على حبوث التسويق مـن أجـل حتديـد املـزيج                    
  .وإن ذلك يعتمد كثريا بدوره على جوانب اجلودة يف اخلدمات املقدمة. ب للخدمات الفندقيةالتسويقي املناس

                                                 
  . ، بتصرف88، ص مرجع سبق ذكرهحممد أمني السيد علي، : 1
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مدخال استراتيجيا يتطلب حتلـيال دقيقـا       يعد  إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية         
امليزة التنافسية والعمل على    لعناصر البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة الفندقية ملعرفة الفرص املؤدية إىل امتالك            

تعزيزها وكذا التهديدات اليت حتول دون ذلك والعمل على مواجهتها، مث ملعرفة نقاط القوة داخـل املؤسـسة       
كما أن منهج إدارة اجلودة الـشاملة       . الستغالهلا ونقاط الضعف ملعاجلتها والسيطرة عليها حتقيقا لنفس املسعى        

قيق األداء وحت فّض من التكاليف مما يساهم يف تطوير        رد وللجهد والوقت وخي   الل األمثل للموا  غيهدف إىل االست  
  . السيما على املدى الطويل وهذا يعد يف نفس الوقت استثمار طويل املدى،األرباح

ومما تقدم يبدوا جليا أن مسألة إدماج مبادئ وأساليب إدارة اجلودة الشاملة يف خمتلـف املؤسـسات                 
، فيا تري    املستلزمات والشروط الكفيلة باإلدماج الناجح والصحيح لكل تلك العناصر         حيتاج إىل توفري مجلة من    

ما مدى توفر كل ذلك على مستوى املؤسسات الفندقية يف اجلزائر لضمان استعدادها وجاهزيتـها للتكفّـل                 
   .    الالزم هبذا التطبيق؟

  .وهذا ما سنحاوله اإلجابة عليه من خالل الفصل املوايل

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفصل الثالث
 الفندقية يف اجلزائر مدى جاهزية املؤسسات

  لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة



  الفندقية يف اجلزائر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملةمدى جاهزية املؤسسات: الفصل الثالث

 103

   :دـمتهي

لقد تعرضنا من خالل حتاليلنا للفصول السابقة إىل األصول النظرية، والتطبيقية ملدخل إدارة اجلـودة                 
الفندقيـة وإبـراز الـدور       وكذا إىل اإلطار املفـاهيمي للمؤسـسات         ISO9000الشاملة، وعالقته مبدخل    

اإلستراتيجي هلذا املدخل بالنسبة هلذا النوع من املؤسسات، فمن خالل هذا الفصل سوف حناول إسقاط تلك                
املضامني على واقع املؤسسات الفندقية يف اجلزائر وهذا حماولة لإلجابة على السؤال السابق الذي انتهينا إليـه                 

ة املؤسسات الفندقية يف اجلزائر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، فمن          عقب الفصل املاضي واملتضمن ملدى جاهزي     
أجل ذلك يتعني علينا إجراء عمليات مسح للعناصر البيئية اليت هلا تأثري على عمل هذه املؤسسات قصد التعرف               

سية هلـذا    مدى توفر املتطلبات األسا    لى حقيقة مالئمتها للتكفّل الالزم بتطبيق هذا املسعى، مث التعّرف ع          لىع
التطبيق وفق ما أمجع عليه رواد هذا التيار اإلداري املعاصر والذي يركز على اختبار العناصر التسيريية الداخلية                 

، مث عن أهم نقاط الضعف والقصور اليت تتخلل اجلانبني املذكورين، حيث متثّل أهم املعوقـات            اتهلذه املؤسس 
  .هلذا املسعىاليت من شأهنا أن تعرقل مسار التطبيق الصحيح 

  :وعليه سوف حناول التطرق من خالل هذا الفصل إىل املباحث التالية

مدى مالئمة العناصر البيئية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسـسات الفندقيـة يف              : املبحث األول  -
  .اجلزائر

 . يف اجلزائرمدى توفر متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية: املبحث الثاين -

املعوقات اليت حتول دون جاهزية املؤسسات الفندقية يف اجلزائر لتطبيق إدارة اجلـودة             : املبحث الثالث  -
 .الشاملة
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  :مدى مالئمة العناصر البيئية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر: املبحث األول

 من خالل استعراض التحليل البيئي للمؤسسات الفندقيـة         كمحاولة إلسقاط مضمون ما مت التطرق له        
ضمن الفصل السابق، فإننا من خالل هذا املبحث سوف حناول القيام بتحليل البيئة اخلارجية العامـة والبيئـة                  
اخلارجية اخلاصة وكذا البيئة الداخلية للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر هبدف معرفة مدى جاهزيتها ومالئمتـها               

  :دارة اجلودة الشاملة وذلك من خالل العرض املوايللتطبيق إ

  .مدى مالئمة البيئة اخلارجية العامة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر: أوال

رأينا مما سبق انه إذا أردنا تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة بنجاح، فإن هذا يتطلب مالئمة البيئـة                    
. لعامة االقتصادية والسياسية والقانونية واالجتماعية والثقافية احمليطة باملؤسسة لتطبيق هـذا املـسعى  اخلارجية ا 

مركزين يف حتليلنا على املستوى الكلي باعتبار أن البيئـة          . وهذا ما سوف حناول التطرق له ضمن هذا العنصر        
  . هذا املبتغىاخلارجية العامة تؤثر يف مجيع املؤسسات مبا فيها الفندقية لتحقيق

  : حتليل البيئة االقتصادية للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر-1

وملعرفة مدى مالئمة البيئة االقتصادية يف اجلزائر لتطبيق منهج إدارة اجلودة الـشاملة يف املؤسـسات                  
احلاليـة قابلـة    هل البيئة االقتصادية يف اجلزائر السيما يف ظل اإلصالحات           :الفندقية ميكننا طرح السؤال املوايل

  لتنمية إدارة اجلودة الشاملة بنجاح يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية عموما ومنها املؤسسات الفندقية؟

ولإلجابة على هذا السؤال يقودنا احلديث إىل حماولة استعراض حملة تارخيية ألهم تلك اإلصـالحات                 
  :يلاالقتصادية اليت قامت هبا اجلزائر وذلك وفق التحليل التا

انتهجت اجلزائر بعد استقالهلا سياسة اقتصادية اشتراكية واليت متّيزت بتـأميم األراضـي واملنـاجم                 
واحملروقات وبالتسيري املركزي للشؤون االقتصادية واعتمدت على مـداخيل البتـرول يف متويـل املـشاريع                

مركبـات  (ت والبتروكيميـاء    واحملروقا) مركب احلجار (االقتصادية الضخمة يف جماالت متعددة مثل احلديد        
ومواد البناء، وامليكانيك وااللكترونيـك وغريهـا مـن         ...) حوض احلمراء، حاسي الرمل، أرزيو، سكيكدة     

وعموما عرف عن هذا    . الصناعات، حيث امتازت هذه املرحلة بإنشاء مؤسسات عمومية كربى حتتكر السوق          
واسـتمرت  . لعمال ومستويات غري مقنعة لإلنتاجية    الوضع وجود ممارسات بريوقراطية وزيادة مفرطة يف عدد ا        
  . )1(هذه الوضعية إىل غاية هناية السبعينات من القرن املاضي

                                                 
 .55، ص 2005الثامن، سبتمرب ، جملة العلوم اإلنسانية جلامعة بسكرة، العدد نظرة عامة على التحوالت االقتصادية يف اجلزائربغداد كربايل، :  1
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 قامت اجلزائر بإعادة هيكلة املؤسسات العموميـة،        80/242 يف مطلع الثمانينات ومبوجب القانون      
 املؤسـسات العموميـة     ، مث استقاللية  )1( مؤسسة جديدة  300 مؤسسة عمومية كبرية إىل      50حيث قسمت   

، حيث أصبح هلذه املؤسسات احلرية يف اختاذ القرارات واختيار االستثمارات وتقييم            88/01مبوجب القانون   
. )3( الذي يهدف إىل التخلي التدرجيي عن تـدعيم األسـعار          89/07مث قانون ضبط األسعار رقم      . )2(املردود

ت أوسع فيما يتعلق باملراقبة النقدية واملصرفية وكـذا          الذي منح بنك اجلزائر صالحيا     90/10وتاله القانون   
 )5( الذي تضمن تقليص احتكار الدولة للتجارة اخلارجيـة        91/37 مث القانون    )4(.السماح بإنشاء بنوك خاصة   

وكذا اإلصالحات اليت أمر هبا صندوق النقد والبنك الدوليني اجلزائر يف إطار ما يـسمى بربنـامج التثبيـت                   
والذي تضمن حترير شبه كلي لألسعار، إزالة القيـود علـى التجـارة             ) 1994-1993 يتسن(االقتصادي  

 وقانون خصخصة املؤسسات العموميـة      )6(اخلارجية، والعمل جبدية على االنتقال التدرجيي إىل اقتصاد السوق        
  مؤسسة وتاله األمـر    800، حيث مت حل حوايل      95/22الصغرية واملتوسطة مبوجب املرسوم الرئاسي رقم       

  .)7( مؤسسة عمومية كربى250 والذي يهدف إىل التخلي وبيع 97/12رقم 

 2008 والذي ميتد إىل غايـة سـنة         2000وقامت وزارة الصناعة والتأهيل بإعداد برنامج وطين منذ سنة          
يهدف إىل إعادة تأهيل املؤسسات العمومية واخلاصة اليت سجلت مؤشرات أداء مقبولة يف مجيـع القطاعـات    

كون يف مستوى املنافسة احلالية واملستقبلية خصوصا بعد توقيع عقد الشراكة مـع االحتـاد األوريب                ودعمها لت 
ويهدف هذا الربنامج إىل تكييف أنظمة اإلنتاج هلذه املؤسسات         . والتأهب لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة     

علومـات واإلرشـادات والتوجيهـات      وحتديثها وتزويدها بعمليات التدريب الالزمة هلذا الغرض وتقدمي امل        
  .)8(الضرورية حىت تكون هذه املؤسسات يف مستوى املنافسة املطلوبة

  )9(:وينقسم برنامج إعادة التأهيل إىل ثالثة مراحل أساسية

  . مؤسسة عمومية وخاصة150 ومشلت 2002 إىل هناية سنة 2000من سنة : املرحلة األوىل -
 . مؤسسة عمومية وخاصة200 ومشلت 2005 إىل هناية سنة 2003من بداية سنة : املرحلة الثانية -

                                                 
1 :  Ahmed Benbitour, L'expérience Algérienne de développement, (1962-1991), Edition Dar Echrifa, Algérie, 
1992, p 46. 
2: Ibid, p 47. 
3:Idem. 
4: Hocine Benissad, Algérie restructurations et reformes économiques (1979-1993), O.P.U. Algérie, 1994, P 
140. 

  .57، ص مرجع سبق ذكرهبغداد كربايل،  :5
، امللتقى الدويل حول تأهيل املؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج يف احلركـة             اإلصالحات االقتصادية وأثارها على القطاع الصناعي يف اجلزائري       عمار عماري،   : 6

 .91، ص 1، اجمللد 2001 أكتوبر 30-29 وعلوم التسيري، جامعة سطيف، االقتصادية العاملية، كلية العلوم االقتصادية
 .93، ص  السابقنفس املرجع: 7
 .، بتصرف97، ص نفس املرجع السابق :8
 .، بتصرف59، ص مرجع سبق ذكرهبغداد كربايل،  :9
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 . مؤسسة عمومية وخاصة300 وتشمل 2008 إىل هناية سنة 2006من بداية سنة : املرحلة الثالثة -

القتناء معدات متطـورة    ( من نفقات التجهيز     %15 من نفقات التأهيل و    %70حيث تتكفل الدولة بتغطية     
كما قامت وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة بإنشاء اجمللـس اجلزائـري           ). تساهم يف حتسني اإلنتاج كما ونوعا     

الذي تكمن مهمته يف تشجيع املؤسسات لوزارة الصناعة وإعادة اهليكلة  لالعتماد وترقية عمليات املطابقة التابع      
رة اجلـودة   الوطنية العمومية واخلاصة على تبين نظام للجودة، حيث أن احلصول على شهادة املطابقة لنظام إدا              

 يعكس املستوى الذي وصلت إليه هذه املؤسسات وقدرهتا على خوض غمار            )(ISO9001/2000للمواصفة  
  .املنافسة بنجاح

ميكن القول أن اإلصالحات االقتصادية املتعددة اليت قامت هبا اجلزائر حتمل مؤشـرات             ذكره  تقدم  ا  مم  
دابري الرامية إىل حترير السوق وانفتاحه أكثر ضمن مـا          تفاؤل ليست باهلّينة، خصوصا إذا ما نظرنا إىل تلك الت         

و الـذي يهـدف إىل       يسمى باقتصاد السوق، باإلضافة إىل برنامج إعادة تأهيل املؤسسات العمومية واخلاصة          
النهوض هبذه املؤسسات والرفع من مستوى أدائها التنافسي والذي يعين يف األخري أن إمكانية إدماج مبـادئ                 

اجلودة الشاملة يف خمتلف املؤسسات ومنها املؤسسات الفندقية مسألة ليست باملستحيلة، لكـن        وأساليب إدارة   
تتوقف على مدى جدية هذه اإلصالحات وتنفيذها على أرض الواقع وقدرهتا على الوفاء الالزم مبتطلبات هذا                

  .  املسعى اليت وجدت من أجله

  :جلزائر البيئة القانونية للمؤسسات الفندقية يف ا حتليل-2

 فمن خالل هذا التحليل سوف نتعرض ألهم القوانني اليت اهتمت بقضايا اجلودة يف التشريع اجلزائري                
 مفهوم اجلودة يف خمتلف املؤسسات مبا فيها الفندقية حمل الدراسـة            ومدى مالئمتها، وجاهزيتها لترقية وتنمية    

  :)1(خالل العرض املوايلوذلك من 

 Office"  املتعلق بإنشاء الديوان الوطين للقياس القانوين30/09/1986يف املؤرخ ) 250-86( القانون -

national de metrologie légale" (O.N.M.L) والذي من مهامه الرقابة الدورية على ضبط أدوات ،
القياس واملوازين املستعملة يف جمال الصناعة والتجارة ويقدم اإلرشادات والنصائح واملساعدات التقنيـة فيمـا               

  .يتعلق هبذه املسائل

 املتعلق بالقواعد العامة حلماية املستهلك والـذي تـضمن          07/02/1989الصادر يف   ) 08-89(القانون  -
 :أربعة جوانب أساسية

                                                 
1: Ammer Yahia Hocine, Tour qualité Algérie, rubrique (réglementation), Séminaire régional sur la qualité,  
Ministère de l'industrie et de la restructuration, Ghardaïa, 30/01/2002, proceding, p p 10-16.        



  الفندقية يف اجلزائر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملةمدى جاهزية املؤسسات: الفصل الثالث

 107

  .الدفاع على املصاحل املادية واملعنوية للمستهلك •
 . لالستهالكالتزام اخلصوصيات القانونية والتشريعية واملعايري اليت حتدد اجلودة للمنتجات املعدة •

 .حتديد مسؤوليات كل طرف فيما يتعلق باملنتج املوجه لالستهالك •

 :تنظيم عمليات الرقابة على جودة السلع واخلدمات يف السوق •

 املتعلق بإنشاء املركز اجلزائـري      08/08/1989الصادر يف   ) 89/147(املرسوم التنفيذي رقم    -
امه الرقابة، وتسيري املخابر اليت تراقب اجلودة        والذي من مه   (C.A.C.Q.E)ملراقبة اجلودة والتغليف    

وقمع الغش، تطوير وترقية التغليف والتعليب ويساهم يف املشاركة يف برامج التعاون واملساعدة مـن               
أجل ترقية اجلودة مع اهليئات واملعاهد األجنبية املتخصصة ويقدم يد العون فيما يتعلق بتطوير جـودة                

  .ها وتقدميهااملنتجات الوطنية وكيفية عرض

 . املتعلق بعملية التقييس19/12/1989املؤرخ يف ) 23-89(القانون -

 . املتعلق بالتنظيم القانوين للموازين31/07/1990الصادر يف ) 18-90(القانون -

 املتعلق بالرقابة على اجلودة وقمـع       30/01/1990املؤرخ يف   ) 39-90(املرسوم التنفيذي رقم    -
 .الغش

 . املتعلق مبخابر مراقبة اجلودة11/06/1991الصادر يف ) 192-91( رقم املرسوم التنفيذي-

 . املتعلق حبماية االختراع07/12/1993املؤرخ يف ) 17-93(املرسوم التنفيذي رقم -

من ديسمرب  ) 19( املتضمن لليوم الوطين للتقييس املصادق للتاسع عشر         24/07/1996مرسوم  -
  .لكل سنة

 املتعلق بإنشاء املعهـد اجلزائـري       21/02/1998الصادر يف   ) 68-98(املرسوم التنفيذي رقم    -
 "Institut national Algérien de la propriété industrielle"للملكيـة الـصناعية   

(I.N.A.P.I)            والذي من مهامه ضمان احلماية حلقوق امللكية الصناعية وتشجيع االختراعات ويقدم 
 اجلزائرية وتقـدمي املعلومـات والوثـائق        اتطوير للمؤسس يد العون فيما يتعلق مبسائل البحث والت      

 .واملراجع للباحثني اجلزائريني يف اجملاالت الفنية يف ميادين الصناعة املختلفة

 املتضمن إنشاء املعهـد اجلزائـري       21/02/1998املؤرخ يف   ) 69-98(املرسوم التنفيذي رقم    -
 والـذي سـبق تعريفـه    Institut Algérien de normalisation" (I.A.NOR)"للتقييس 

  .والتعرض إىل أهم مهامه فيما مضى
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 املتعلـق بتنظـيم التقيـيس       10/05/2000الصادر يف   ) 110-2000(املرسوم التنفيذي رقم    -
 .وتسيريه

متعلق بإنشاء اجمللس اجلزائري لالعتماد وترقية عمليـات        ) 111-2000(املرسوم التنفيذي رقم    -
رة الصناعة وإعادة اهليكلة وهو مشكّل من ممثلي العديد من الـوزارات            املطابقة التابع إداريا إىل وزا    

ــة      ــات املتعلق ــشر املعلوم ــه ن ــن مهام ــايل وم ــيم الع ــها وزارة التعل ــات ومن واهليئ
 مع املعايري الدولية للجودة جلميـع  "La conformité" واملطابقة"L'accréditation"باالعتماد

ل اخلربات والتجارب يف هذا اجملـال علـى املـستويني           املؤسسات ويسعى جاهدا إىل التنسيق وتباد     
اإلقليمي والدويل ويعمل على ترقية عمليات االعتماد واملطابقة وتشجيع كامل املؤسسات وحتفيزها            

  .على ذلك

 احملـدد ملعـايري تـصنيف       11/06/2000الصادر يف   ) 130-2000(املرسوم التنفيذي رقم    -
 .املؤسسات الفندقية

 املتعلـق بتنظـيم وتـسيري       16/07/2000املؤرخ يف   ) 192-2000( رقم   املرسوم التنفيذي -
اخلاص بصندوق الترقية التنافسية الصناعية، حيث أن عمليـة الترقيـة           ) 102-30(احلساب رقم   

التنافسية هتدف إىل تطوير تنافسية املؤسسات اجلزائرية وتدعيم قدراهتا على التنافس عن طريق برامج              
 املشار إليها سابقا واليت تركز أساسا على ترقية وتنمية اجلوانـب  "La mise a niveau"التأهيل 
  :التالية

  .التقييس •

 .اجلودة •

 .اإلستراتيجية الصناعية •

 .التدريب •

 .املعلومات الصناعية والتجارية •

 .البحث والتطوير •

كننا أن نالحظ أن هذه     ومن خالل استعراضنا للترسانة القانونية املتعلقة بترقية اجلودة واملسائل ذات الصلة هبا مي            
القوانني والتشريعات بدأت يف الصدور منذ هناية الثمانينيات من القرن املاضي وهي تدخل ضـمن املرحلـة                 
االنتقالية لالقتصاد اجلزائري واالنتقال به من االقتصاد املوّجه إىل اقتصاد السوق وحتضري املؤسسات اجلزائريـة               

. ات االقتصادية املشار إليها يف البيئة االقتصادية الـسالفة الـذكر          للمنافسة وجاءت تتوجيا خلطوات اإلصالح    
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وميكننا القول أن هذه القوانني تعطي جاهزية واستعدادا إىل حد ما للتكفّل بقضايا اجلودة، السيما فيما يتعلـق             
طـوير وترقيـة   بالقوانني واملراسيم املتضمنة إلنشاء وتنظيم وتسيري اهليئات واملؤسسات اليت تساهم يف تنمية وت    

شؤون اجلودة كل حسب ختصصها واليت تشكّل بنية تقنية واستشارية وعلمية ال بأس هبا لتقدمي يـد العـون                   
 واملعهـد   "I.A.NOR"واملساعدة للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية وأخص بالذكر املعهد اجلزائري للتقييس          

"  "C.A.C.Q.Eراقبـة اجلـودة والتغليـف        واملركز اجلزائري مل   "I.N.A.P.I"اجلزائري للملكية الصناعية    
  .واجمللس اجلزائري لالعتماد وترقية عمليات املطابقة وغريها

يعد قفزة نوعية للتشريع اجلزائري فيما يتعلق بتنميـة   ) 192-2000(كما أن املرسوم التنفيذي رقم      
اهتا التنافسية أين تأخـذ     قضايا اجلودة، حيث أنه يتمحور حول تأهيل املؤسسات اجلزائرية عن طريق ترقية قدر            

لكن وبالرغم من تفاؤلنا املعترب حول كل ما . اجلودة واملسائل املرتبطة هبا مراتب الصدارة يف برامج التأهيل هذه
ممارسات اجلودة تبقى قضايا كـثرية حمـل        وقلناه خبصوص مدى مالئمة البيئة القانونية وجاهزياهتا لتطبيقات         

 جناعة وفعالية هذه القوانني ووفائها لألغراض اليت سنت وشرعت من أجلـها             استفسار واملتعلقة حتديدا مبدى   
وتأيت يف مقدمتها جوانب الشفافية واملرونة واإلخالص يف ترمجتها بصدق يف امليدان، مث التكفّل التام برعايتـها                 

ها ضعيفا أو حمدودا    ومراقبتها باستمرار وإال فما احلاجة إىل قوانني وتشريعات إن مل تطبق فعال أو يكون تطبيق              
  .على أرض الواقع

  : حتليل البيئة السياسية للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر-3

إن للممارسات السياسية اليت طبقتها احلكومات املتعاقبة للجزائر منذ استقالهلا إىل يومنا هذا تـأثريا                 
تايل فإن مسألة تطبيق اجلودة وكيفية      وبال. واضحا على مجيع امليادين ومنها اجلانب االقتصادي والتسيريي للبالد        

تسيريها يف خمتلف املؤسسات ومنها املؤسسات الفندقية من دون أدىن شك يكون لتلك الـسياسات تـأثريا                 
ل عن مدى مسامهة تلك     اءواضحا عليها، السيما يف خالل اإلصالحات السياسية الراهنة وحتديدا ميكننا أن نتس           

يف ترقية تطبيقات اجلودة يف خمتلف املؤسسات ومنها املؤسسات الفندقية           يت ختللتها اإلصالحات ال والسياسات  
  :حمل الدراسة وهذا ما سوف حناول التعرض له من خالل التحليل املوايل
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وميكننا احلديث يف هذا اإلطار بإجياز عن املرحلة اليت سبقت اإلصالحات، واليت الزالت أثارها قائمة                 
إن كل شيء يتم يف البالد بواسطة الدولة اليت تستطيع  "",A Dahmani 1985"حىت اآلن، واليت قال عنها 

فعل كل شيء، وتعرف كل شيء وهي املالك األكرب لألراضي والصناعي الكبري وصاحب العمـل األول يف                 
  .)1("البالد

احلزب الواحد تتصرف خارج -إن الدولة السلطة: ""R Boudjemaa, 1995"كما يصفها أيضا   
ساب االقتصادي املعروف، فهي تعّين مدراء املؤسسات حسب شروط خاصة غري خاضعة للمعـايري              قواعد احل 

املعروفة كالفاعلية والكفاءة وحتدد األسعار بقواعد معنوية واجتماعية وبعيدة عن اآلليات املعروفـة للعـرض               
  .)2("والطلب وأن مؤسساهتا تعمل بنظام االحتكار وبعيدة متاما عن أجواء املنافسة

وبرغم التعددية احلزبية اليت أتت يف هناية الثمانينات من القرن املاضي، إال أن آثار النظام القدمي كـان                    
حاضرا يف ذهنيات وسلوكات العديد من املدراء واملسريين والعاملني يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، األمر              

. داري وغريه من املظاهر السلبية املتعددة األخـرى       الذي كّرس من وجود البريوقراطية واحملسوبية والفساد اإل       
كما أن سنوات األزمة السياسية احلادة واليت تعرف بالعشرية السوداء أّزمت األوضاع كثريا يف الـبالد ومـن              

ومع هناية التسعينات وحماولة لتسوية هذه األوضاع شيئا فشيئا بدأ تشكل معـامل إصـالح               . دون أي استثناء  
جلانب االقتصادي من أوىل أولوياته والذي جتلى بوضوح من خالل الربنـامج الطمـوح              سياسي جديد كان ا   

املشار إليه سابقا لوزارة الصناعة وإعادة اهليكلة والذي ينتظر منه الكثري، فيما يتعلق بتحضري ودعم العديد من                 
ية وتطوير القدرات   املؤسسات ويف مجيع القطاعات من خالل االعتماد على ترقية اجلودة كمحدد رئيسي لتنم            

التنافسية داخل هذه املؤسسات، كما أن قيام هذه الوزارة بإنشاء اجمللس اجلزائري لالعتماد وترقية عمليـات                
املطابقة على وجه اخلصوص كما سبقت اإلشارة إليه من دون أدىن شك سوف يساهم كثريا يف ترقية تطبيقات 

  .اجلودة يف خمتلف املؤسسات العمومية واخلاصة

لكن ما ميكن أن نقوله يف هذا اخلصوص وبرغم اجملهودات املشار إليها املتعلقة بترقية نشاطات اجلودة                و  
ويف خمتلف املؤسسات، إال أنه مثة تقصري يف وضع بعض اإلجراءات اهلامة واليت تعود مسؤوليتها يف املقام األول                  

  :استعماالته ومن أمههاللجانب السياسي واليت من شأهنا تكريس هذا املسعى أكثر وتشجيع 
                                                 

1: Haichour Mohammed salah, Le management de la qualité au sein des entreprises Algérienne, Thèse de 
doctorat d'état en sciences économiques, filière gestion, faculté des sciences économiques et des sciences de 
gestion, université d'Alger,Algérie, 1999, P139. 

  : نقال عن
Dahmani A. contributions à l’étude d’un nouveau type d’état dans le tiers monde : le cas Algérien, thèse de 
doctorat de 3éme cycle en sciences économiques, Paris 8, 1985. 
2:Ibid, P 140.  

  : نقال عن
Boudjemaa. R: le F.M.I en questions, Atlas éditions, Alger, 1995. 
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 حتسيس املؤسسات الوطنية أكثر مبا فيها الفندقية بأمهية وصعوبة املرحلة االقتـصادية القريبـة القادمـة                 -
وضرورة االستعداد اجليد هلا وحث هذه املؤسسات جبدية على تـبين تطبيقـات اجلـودة والـتحكّم يف                  

  . هذه الصعوباتنافسة والوقاية منالكتساب القدرة على املاستخداماهتا 
   .تدريس اجلودةالعليا تعىن ب ختصصات على مستوى اجلامعات واملعاهد ثداح واستإنشاء -

كإنشاء مجعية وطنية للجودة على غرار العديد       اجلودة   تشجيع إنشاء اهليئات واجلمعيات الداعمة لقضايا        -
 . من بلدان العامل

الرائدة يف جمال تطبيقات اجلودة، السـيما الـشريكة         تكثيف سبل التعاون، والتنسيق مع الدول األجنبية        -
 .للجزائر، قصد االستفادة من جتارهبا يف هذا اجملال

  :البيئة االجتماعية الثقافية للمؤسسات الفندقية يف اجلزائرحتليل  -4

نونيـة  للبيئة االقتصادية والقا وال ميكن اعتبارها كافية     من خالل ما تقدم تبني لنا أن هناك قابلية جزئية             
والسياسية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خمتلف املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر ومنها املؤسسات الفندقيـة،               

فيا ترى ما هو موقف البيئة االجتماعية والثقافية فيما يتعلق بتحقيق املسعى نفسه؟ وهذا الـذي                حمل الدراسة   
  :سوف نعمل على حتليله من خالل العرض املوايل

 حول األبعاد الثقافية واالجتماعية "Hofstede, 1980"مد يف حتليل هذا اجلانب على دراسة قام هبا ونعت
 واليت سوف حناول إسقاطها على الواقع اجلزائري ملعرفة تلك األحـوال الثقافيـة واالجتماعيـة                )1(للمؤسسة

  . ملختلفةللمؤسسة اجلزائرية ومدى مالئمتها لترقية مسعى اجلودة والتكفّل بقضاياها ا

وحسب الدراسة املشار إليها أن هذه األبعاد هي السلطة ودرجة عدم التأكد والبعد الفردي واجلمـاعي                
  .وهذه األبعاد يكون هلا تأثري على األفراد والعمل يف املؤسسة. وكذا نسبة الرجال إىل النساء يف املؤسسة

اخل املؤسسة، حيث يقييم هذا الوضع مـن        يبني هذا البعد كيفية توزيع السلطة قانونيا د       : بعد السلطة -
باب درجات مركزية السلطة واملمارسات الدميقراطية داخل املؤسسة ومدى حتـرر العـاملني يف اإلدالء               

  .بآرائهم حول قضايا العمل وغريه

                                                 
1 : Haichour Mohammed Salah, Op.cit, P 146. 

  :نقال عن
Hofstede G., Cultures consequences international differences in work- related values, Beverly Hills, 1980.   
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يربز هذا البعد كيفية تصرف املؤسسة يف ظروف عدم التأكد لتقلبـات البيئـة              : بعد حالة عدم التأّكد   -
 فإذا كانت املؤسسة أمام حالة ضعيفة لدرجة عدم التأكد مثال فإن األشخاص العاملني يكونـون                احمليطة،

نسبيا يف آمان وال يشعرون كثريا باخلطر وميكن أن يتصرفوا بدرجة نسبية من التسامح ويف حالة العكس                 
 .فإن هؤالء األشخاص يتصرفون بدرجة كبرية من احلذر ويكون هامش التسامح لديهم ضعيفا

وهو يرتكز على العالقات املوجودة بـني األشـخاص داخـل           : البعد الفردي واجلماعي يف املؤسسة    -
املؤسسة، حيث جند مثال يف مؤسسة ما أن معظم األشخاص العاملني يهتمون كثريا مبصاحلهم الفردية وال                

د العـاملني   يعريون اهتماما للمصلحة اجلماعية وجند يف مؤسسة أخرى عكس ذلك وهو أن هؤالء األفرا             
 .يفكرون مبصلحة املؤسسة فوق كل اعتبار وبالتايل فهم يتحلّون بالتعاون والتضامن املتبادل وبروح الفريق

فحسب الكاتب فإنه يف الغالب مثة سيطرة للعنصر الرجـايل          : بعد نسبة الرجال إىل النساء يف املؤسسة      -
 .يف أغلب اجملتمعاتوعلى حساب النساء يف جل املؤسسات 

 على الواقع االجتماعي الثقايف للمؤسسات اجلزائرية نعتمد يف هذا األسـاس            "Hofstede"قاط معايري   وإلس
اليت أجريـت خـالل الفتـرة       " الثقافة واإلدارة يف اجلزائر   " بعنوان   )∗("ENORI"  هبا تعلى الدراسة اليت قام   

  )1(:حيث أعطت النتائج التالية) 1989-1993(

   .%86ى أكرب نسبة وهي حتصلت عل: حاالت عدم التأكد* 

  . %81أفادت أن سيطرة العنصر الرجايل تقارب : بعد نسبة الرجال إىل نسبة النساء* 
   .%72كانت جيدة وسجلت : االجتاه اجلماعي والبعد العمومي* 

 أي أن حوايل     %63.6سجلت   :قابلية تدرج السلطة  *







3
 أن   من الذين مشلتهم عملية املسح جيـدون       2

  .هناك أمرا عاديا بأن ينتمي العاملني إىل فئات إدارية متدرجة يف السلطة

ومن خالل هذه الدراسة ميكننا تقييم الوضع الثقايف االجتماعي يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وفق مـا                
  : يلي

وسـيهم  نستطيع أن نقول من خالل نسبة االستطالع أن نسبة معتربة من املـدراء ومرؤ             : بعد السلطة  
 .يقبلون وضعياهتم املتدرجة يف السلطة وهذا أمر طبيعي لديهم

                                                 
∗ : Entreprise Nationale d'organisation d'information.  

1 : Haichour Mohammed Salah, Op.cit, P 147. 
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جند أن صفة اجلماعية جد غالبة بني األفراد العاملني يف املؤسسات اجلزائرية،            : البعد الفردي واجلماعي   
ونستطيع أن نالحظ هذا من خالل التكاثف والتآزر االجتماعي وقابلية التعاون بني هـؤالء األفـراد                

 . نابعة من تقاليد اجملتمع اجلزائري عموماوهي قيم 

جند سيطرة العنصر الرجايل، وهذا يفسر حالة اجملتمـع اجلزائـري           : بعد نسبة الرجال إىل نسبة النساء      
الذي حيّمل الرجل مسؤولية التكفّل مبتطلبات العائلة وحيبذ عمل املرأة يف جماالت معّينـة كالـصحة                

 . األخرىوالتعليم وبعض اجملاالت االجتماعية

فإن هذه احلالة وكما كشف التحقيق فهي جد مرتفعة وهي تفسر أن معظـم              : بعد حالة عدم التأكد    
العاملني الذين مشلتهم هذه العملية ال يريدون حتمل األخطار وال يقبلون بسهولة التغيري السيما علـى                

 .املستوى التنظيمي ألنه فيه خماطرة

 حول مالئمة البيئة الثقافية واالجتماعية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف           ةومما سبق ذكره فان مثة مؤشرات اجيابي      
املؤسسة اجلزائرية ومنها املؤسسة الفندقية، السيما روح التعاون والتضامن ومراعاة مصاحل اآلخرين وهذا مـن               

جيب أن يكون   أما ُبعد قبول تدرج السلطة، فهذا وضع طبيعي لكن          . بني أهم مقومات جناح تطبيق هذا املسعى      
آرائهم حول قضايا العمل باملؤسسة، أما املـشكل        بباملوازاة مع إتاحة الفرص لكل العاملني باملشاركة واإلدالء         

األكرب الذي بإمكانه عرقلة تطبيق أسلوب إدارة  اجلودة الشاملة يف املؤسسات اجلزائرية مبا فيها الفندقية حمـل                  
ية األفراد حتّمل األخطار ومنها أخطار التغيري التنظيمي اليت تـدعو لـه             الدراسة، وهي احلالة املرتفعة لعدم قابل     

فلسفة إدارة اجلودة الشاملة وهذا يعين املقاومة القوية هلذا التغيري من لدن العامل اجلزائري واليت تتطلب عمـل                  
ح  والتوعيـة    كثري من قبل املسيريين وذوي القرار لتدليل هذا العائق وذلك عن طريق أعمال التحسيس والشر              

  .املثمرة والفعالة يف هذا اخلصوص

  :مدى مالئمة البيئة اخلارجية اخلاصة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر: ثانيا

من خالل ما تقدم فان قابلية البيئة اخلارجية العامة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة للمؤسسات االقتصادية               
وما مبا فيها الفندقية حمل الدراسة تضع شروطا وقيودا معينة واليت كنا قد حاولنا توضيح أمهها من                 اجلزائرية عم 

وبالتايل فان ذلك التحليل لقد ركّز على املستوى الكلي، حيث اهتم بالتحليل البيئـي              . خالل العرض السابق  
 من خالل الفقرات املوالية، فإننـا       أما. اخلارجي العام الذي خيص مجيع القطاعات االقتصادية من دون استثناء         

سوف حناول التعّرف على مدى قابلية البيئة اخلارجية اخلاصة للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر ومالئمتها لتطبيق               
إدارة اجلودة الشاملة، حيث سوف يركز هذا التحليل على املستوى اجلزئي الذي يستهدف حتديـدا قطـاع                 

، اليت متت مناقـشتها     "Porter"تمدين على حتليل قوى التنافس اخلمس لـ         مع ،اخلدمات الفندقية يف اجلزائر   
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نظريا من خالل الفصل السابق، وحناول إسقاط ذلك على واقع مؤسسات هذا القطاع واملتمثلة يف قوى عوائق                 
ديلة، ، اخلدمات الب   األساسيون الدخول واخلروج إىل السوق الفندقي يف اجلزائر، اجملهزون األساسيون، املشترون         

 .  السوقااملنافسون األساسيون يف هذ

  : عوائق الدخول واخلروج للسوق الفندقي يف اجلزائر-1

 "كالـشرياطون " )1( ويتعلق األمر هنا خصوصا مبا تفرضه املؤسسات الفندقيـة للـسالسل العامليـة            
 بسبب ما متلكه من      وغريها، حيث تشكّل قوى تنافسية كبرية على املؤسسات احمللية         "السوفيتال" و "اهللتون"و

 متطورة وكفاءات ومهارات تسيريية عالية تـسخرها        من رؤوس أموال وجتهيزات تكنولوجية    هائلة  إمكانيات  
  .للضغط أو السيطرة على السوق الفندقي يف اجلزائر

  :  اجملهزون األساسيون للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر -2

فغالبـا مـا    . ذين يتعاملون مع السوق الفنـدقي     وهم موردي التموين واملعدات واألجهزة وغريهم ال      
يفّضلون التعامل خصيصا مع فنادق السالسل العاملية املتواجدة يف اجلزائر اليت هلـا اإلمكانيـات أكـرب يف أن                   

  . أفضل وسرعة يف التسديد وغريه من املزايا املتعددة األخرىا وأسعارامتنحهم عروض

  :ندقية يف اجلزائر املشترون االساسيون لدى املؤسسات الف-3

فنـادق الـسالسل    (وهم بدورهم كثريا ما ينجذبون حنو نفس هذه الفنادق          ) الضيوف(أي العمالء   
نظرا للجودة العالية خلدماهتا والسعر املتناسب مع تلك اجلودة، ألنه لديها القدرة الكبرية على التمايز يف     ) العاملية

  .هارات العالية اليت يتوفر عليها أفرادهااخلدمة بسبب اإلمكانيات اهلائلة واخلربات وامل

  :  اخلدمات البديلة للخدمات الفندقية يف اجلزائر-4

مبـا  واجل وما تقدمه من خدمات لإلقامة واإليواء وغريها         ...اليت من أمهها الفيالت والشقق املفروشة     
رف وصالونات وحـدائق    تتوفر عليه من جتهيزات وإمكانيات معتربة من حيث األثاث واملرافق املتعددة من غ            

  . ومرافئ للسيارات وغريها وكل هذا بأسعار جد تنافسية

  

  
                                                 

  .16-8 ص   ، ص2006زائر، سنة ، اجل33 ، النشرة اإلعالمية رقم حنو حتسني اجلودة يف اخلدمات السياحية، )T.C.A(الديوان  الوطين للسياحة :  1
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  :  املنافسون األساسيون للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر-5

حيث تعترب املؤسسات الفندقية للسالسل العاملية املنافس األبرز للمؤسسات الفندقية احمللية إضـافة إىل              
هذا يتطلب كفاح تنافسي قوي من طرف املؤسسات احملليـة، حيـث            جمتمعة و األخرى  كل القوى التنافسية    

يتطلب منها جتميع كافة طاقتها وإمكانيتها واستغالهلا أفضل استغالل، فيما يتعلق بالتفاوض املثمر مع املوردين               
وكسب ثقتهم ووالئهم ودعوهتا كـل األطـراف ذوي         ) الضيوف(والتدابري الالزمة الكفيلة بإرضاء العمالء      

 املنافسني باجلدية والكفاءة والفعاليـة       كافة حة فيها التعاون والتنسيق ملساعدهتا على حتقيق ذلك ومواجهة        املصل
  . الالزمة

ومن خالل ما تقدم يستوجب على املؤسسات الفندقية اجلزائرية تبين إستراتيجية مالئمة لتعزيز وتقوية              
 واملتمثلة يف القـوى     عليهاالبيئة التنافسية اخلاصة    كفاحها التنافسي إزاء كل التحديات واملخاطر اليت تفرضها         

السابقة وباملقابل االستغالل األمثل للفرص اليت من املمكن أن متنحها هلا هذه البيئة ومن بني أجنع األسـاليب                  
واحللول الكفيلة بتفعيل هذه اإلستراتيجية كما سبقت اإلشارة لذلك هي التطبيق الناجح ملنهج إدارة اجلـودة                

  . لة واليت تعد النظرة املعاصرة المتالك وحتسني امليزة التنافسيةالشام

  :مدى مالئمة البيئة الداخلية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر: ثالثا

بداية ميكننا أن نشري إىل أنه سوف يتواصل التحليل على مستوى البيئة الداخلية هذه باعتبارها احلاضنة                 
عنصر التسيري، حيث ميثل هذا األخري األرضية القوية اليت يتطلب جاهزيتها مشروع بناء إدارة اجلـودة                للرمسية  ا

الشاملة كوهنا مدخال تسيرييا متمّيزا وذلك من خالل دراسة عّينة خمتارة من هذه املؤسسات ضمن املبحـث                 
التسيريية واليت  هلا تأثري مباشرة علـى تطبيـق        القادم، أ ين يتم التركيز على دراسة أهم العناصر الداخلية، أي            

  . واليت متثل بالتحديد االشتراطات األساسية لتحقيق هذا املسعىاتإدارة اجلودة الشاملة يف هذه املؤسس

أما من خالل هذا التحليل فإننا سوف نركز على احلالة التنظيمية هلذه املؤسسات جمتمعة بغية االطالع                
فيها واليت يف وسعها أن تساعد على التكفّل الالزم بتطبيق إدارة اجلودة الـشاملة هبـذه                 ةعلى العوامل االجيابي  

مـدير  "وهلذا اهلدف توجهنا إىل الوزارة الوصية وهي وزارة الـسياحة وبالتحديـد إىل الـسيد                . املؤسسات
ؤسسات الفندقيـة،    هبذه الوزارة والذي استفسرنا من خالله على الوضعية التنظيمية بشكل عام للم            )∗("فندقةال

  :حيث أجازها فيما يلي

                                                 
 .  مبديرية الفندقة بوزارة السياحة باجلزائر العاصمة05/03/2007املقابلة أجريت يوم  :∗
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 ومها ""Ex-St Georgeة التسيري الفندقي لفندق اجلزائر مؤسسة التسيري الفندقي لالوراسي ومؤسس-1
  .كربيات املؤسسات الفندقية العمومية يف اجلزائر

زعـة  مؤسسة أخرى مكلفة بتسيري الفنادق واملركبات السياحية مو       ) 15( باإلضافة إىل مخسة عشر      -2
  :على النحو التايل

مؤسسات مكلفة بتسيري املؤسسات الفندقية اجلهوية كمؤسسة التسيري الـسياحي          ) 8(انية   مث 2-1
لعنابة املسرية لفندق السيبوس ومؤسسة التسيري السياحي لبسكرة املسرية لفندق الزيبـان ببـسكرة              

 .وغريهاومؤسسة التسيري السياحي لتلمسان املسرية لفندق الزيانني بتلمسان 

تسيري املركبات الفندقية الشاطئية كمركب سيدي فرج ومركب        مكلفة ب مؤسسات  ) 6(ستة    2-2
  .تيبازة ومركب األندلس بوهران وغريه

  .  مؤسسة مكلفة بتسيري احملطات املعدنية2-3
جنبية باإلضافة إىل املؤسسات الفندقية اخلاصة املسرية من طرف أصحاهبا وكذا املؤسسات الفندقية األ             -3

 "HILTON" واهليلتون   "SHERATON"واليت معظمها فنادق ألشهر السالسل الفندقية، كالشرياطون        
 بالعاصمة واليت   "SOFITEL" والسوفيتال   "MERCUR" املالكة لفندقي املركري     "ACCOR"وسلسلة  

 .تدخل ضمن االستثمار األجنيب املباشر وتعمل يف إطار الشراكة مع اجلزائر

معاهد مكلفة بالتكوين الفندقي والسياحي واليت هي املزّود الرئيـسي للعمالـة            )3(ثة   كما يوجد ثال   4
املتخصصة يف هذا اجملال ملعظم املؤسسات الفندقية يف اجلزائر وبعض البلدان اإلفريقية والعربية وأن هـذه                

  :املعاهد تتألف مما يلي
وراسي بالعاصمة مكلف بتكـوين  الكائن بفندق األ: ""ISHT املعهد العايل للفندقة والسياحة   4-1

اإلطارات العليا يف التسيري الفندقي والسياحي، باإلضافة إىل تقدميه دورات تدريبية تستهدف التحكّم             
  .والتحسني يف هذا اجملال

  .  مكلف بتكوين التقنيني يف جمال الفندقة وهو: معهد التقنيات الفندقية ببوسعادة 4-2

مكلف بتكوين التقنـيني يف جمـال الـسياحة         : لسياحية بتيزي وزو   معهد التقنيات الفندقية وا    4-3
  .والفندقة

ويضيف السيد مدير الفندقة أن املؤسسات العمومية الفندقية على غرار بقية املؤسسات الفندقيـة يف اجلزائـر                 
وزارة الوصـية    يف كل ما يتعلق جبميع ميادين النشاط هبا ودور ال          اتتتمتع باالستقاللية يف التسيري واختاذ القرار     

  . ينحصر يف جماالت حمددة كالتنسيق واإلرشاد وغريها
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من خالل العرض السابق للحالة التنظيمية للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر ميكننا القول أن هبا عناصـر                
 كتـرك   ،وان تأكدت حقيقة على أرض الواقع، فإهنا سوف تتالئم مع مستلزمات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة              

ة يف اختاذ القرار واستقاللية التسيري عموما هلذه املؤسسات وغريه، مما يشجع على التنافس وحيّرض أكرب                املبادر
على روح اإلبداع واالبتكار، حيث تعد مسألة حتسني جودة اخلدمات من أولويات هذا املسعى وهـذا مـا                  

 مثة أمور أخرى باستطاعتها إعطاء      ينسجم إىل حد بعيد مع فلسفة إدارة اجلودة الشاملة من جهة وباملقابل فإنه            
  بني دعما قويا إىل هذه القضية واليت هي منعدمة متاما وتعود مسؤوليتها يف املقام األول إىل الوزارة الوصية ومن                 

هذه األمور عدم وجود جملس للوزارة يعىن بشؤون اجلودة للخدمات الفندقية على غرار العديد من دول العامل،                 
وذلك ...) التنافس واالبتكار واإلبداع  (امل التحفيز على تشجيع اجلوانب املذكورة آنفا        باإلضافة إىل غياب ع   

من خالل ختصيص جائزة للجودة ألحسن مؤسسة فندقية يف هذا اجملال، كما هو موجود أيضا يف العديد مـن                   
  . دول العامل

  : الفندقية يف اجلزائرمدى توفر متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات: املبحث الثاين

بعد حماولة دراسة مدى مالئمة العناصر البيئية للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر ومعرفة مدى استعدادها              
 اجلودة الشاملة، فإننا من خالل هذا املبحث سوف نواصل التحليل املتعلق مبدى جاهزيـة هـذه                 لتطبيق إدارة 

املؤسسات لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة والذي يركز بالتحديد على اختبار العناصر التسيريية الداخليـة هلـذه                
 من خالل معرفة مدى توفر      املؤسسات ومدى قدرهتا واستطاعتها على التكفّل التام بتحقيق هذا املسعى وذلك          

املتطلبات األساسية هلذا التطبيق املتضمن جملموعة من اجملاالت الضرورية يف هذا األساس، كثقافة اجلودة، دعم               
، االهتمام بالعاملني، التدريب املتعلق باجلودة، )الضيف(وتأييد اإلدارة العليا ملسعى اجلودة، التركيز على العميل       

نة من هذه املؤسسات ذات مخس جنوم يف        يوذلك من خالل دراسة عي    . ساليب فرق العمل  االهتمام بالقياس وبأ  
اجلزائر باعتبارها متثل أرقي وأفخم املؤسسات الفندقية احمللية، السيما فيما يتعلق بقضايا اجلـودة ومـستويات                

  . الدراساتاحتمال توفرها يف خدمات هذه املؤسسات وبالتايل تعد األنسب للقيام مبثل هذا النوع من

  :العناصر املنهجية لدراسة عينية البحث: أوال

واليت تتمثل أساسا يف أدوات مجع البيانات ومكونات عّينة البحث واألساليب اإلحصائية املـستعملة                
  .لدراسة هذه العّينة
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  :  أدوات مجع البيانات-1

توفرها على مستوى املؤسسات    وملعرفة حقيقة واقع املتطلبات األساسية إلدارة اجلودة الشاملة ومدى          
 البحث مت االعتماد على العديد من األدوات واملصادر امليدانية من أجل احلصول على املعلومات               ةنيالفندقية عي 

  :املطلوبة واليت متثلت أساسا فيما يلي

ديد من  حيث متثلت يف العديد من الكتب والرسائل اجلامعية والبحوث وغريها يف الع           :  املصادر املكتبية  -1-1
اجلامعات كجامعة ورقلة، اجلزائر، تلمسان، بسكرة وبعض جامعات مجهورية مصر العربية ومنـها جامعـة               

، )املـصرية (القاهرة، جامعة حلوان وجامعة اإلسكندرية وخاصة كليات السياحة والفندقة  هبذه اجلامعـات              
  .يقية والعربية بالقاهرةباإلضافة إىل املركز القومي للبحوث ومركز الدراسات األوروبية واإلفر

لقد تطلبت عملية مجع البيانات إجراء العديد من املقابالت واليت كانت من بني             :   املقابالت الشخصية  -1-2
 عليها يف احلصول على املعلومات امليدانية الالزمة وذلك من طرف بعض املديرين نااملصادر األساسية اليت اعتمد  

 "IANOR" يف وزاريت الصناعة والسياحة وكذا املعهد اجلزائري للتقييس          للمؤسسات الفندقية وبعض املديرين   
وذلك بغرض التعرف على وجهات نظرهم وتصوراهتم فيما يتعلق بتطبيقات إدارة اجلودة الـشاملة السـيما                
 املتعلقة باملؤسسات الفندقية، باإلضافة إىل إجراء عدة مقابالت مع العديد من األساتذة اجلامعيني املتخصـصني              
يف إدارة األعمال والتسويق واإلحصاء وكذا السياحة والفندقة ويف العديد من اجلامعات والكليات، اليت سبقت               

  .اإلشارة إليها

 امليدانية املتكررة للمؤسسات الفندقية عّينة البحث       اتزيارالاليت متت من خالل     :  املالحظات الشخصية  -1-3
  .هناك) الضيوف( للعمالء واملالحظات املباشرة ألسلوب تقدمي اخلدمات

 وذلك فيما   "ONS" والديوان الوطين لإلحصاء     "IANOR" مصادر كل من املعهد اجلزائري للتقييس        -1-4
يتعلق بالنشرات اإلحصائية املوجودة هبذه املؤسسات، إضافة إىل النشرة اإلعالمية للديوان الـوطين للـسياحة               

"T.C.A"وغريها .  

للحصول على املعلومات   مت االعتماد عليها    ستبيان من بني املصادر األساسية اليت       إذ يعترب اال  :  االستبيان -1-5
 يف خمتلف املستويات اإلدارية     )∗( تصميم منوذج هذا االستبيان ليتم توجيهه إىل املديرين        حيث مت امليدانية الالزمة   

ساسية ، لتطبيق إدارة اجلودة      واقع وحقيقة توفر املتطلبات األ     لىيف املؤسسات الفندقية عّينة البحث للوقوف ع      
  .  الشاملة هبذه املؤسسات

                                                 
 .   يف خمتلف املستويات اإلدارية العليا، املتوسطة، واالشرافيةعيينةالاملديرين وهم املسؤولني مبؤسسات : ∗
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ولقد مت تصميم هذا االستبيان باالعتماد على اإلطار النظري للبحث وعلى الدراسات الـسابقة ذات               
الصلة باملوضوع، كما أنه مت االستعانة بآراء العديد من األساتذة اجلامعيني اليت متت اإلشارة إليهم، باإلضـافة                 

السيما مديرية الفندقـة بـوزارة       (.انة بآراء بعض املدراء واملسؤولني يف وزاريت الصناعة والسياحة        إىل االستع 
  . ، عالوة على أراء بعض املدراء للمؤسسات الفندقية)السياحة

فقد مشلـت معلومـات حـول       ) 02(أما فيما يتعلق بوصف فقرات استمارة االستبيان ملحق رقم            
ث واألفراد املبحوثني وفق عبارات متعددة واليت متحورت حول مـدى تـوافر             املؤسسات الفندقية عّينة البح   

  .نةاملتطلبات األساسية إلدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات العّي

  : عّينة البحث-2

واليت يزيد عدد   ) عمومية وخاصة (جنوم  ) 5(اشتمل البحث على املؤسسات الفندقية احمللية ذات مخس         
دليل الفنـادق   "وباالعتماد على   . )1 ("مانا ملوضوعية النتائج وحتقيقا لدقتها     عامل وهذا ض   100"عامليها عن   
 املعد من طرف وزارة السياحة وكذا النشرة السنوية إلحصائيات القطاع السياحي املقدمة مـن               )2("واملطاعم

ياحة والتشاور  التصال مبديرية الفندقة بوزارة الس    إىل ا  ، باإلضافة    )O.N.S") 3"طرف الديوان الوطين لإلحصاء     
جنوم ) 5(من املؤسسات الفندقية فقط ذات مخس ) 5(فلقد تبني أن ما جمموعه مخسة   . معهم يف هذا اخلصوص   
مؤسسة فندقية لنفس الفئة من النجوم املتواجدة       ) 13( عامل من أصل ثالثة عشر       100يزيد عدد عامليها عن     

  .حصائي ملوضوع البحثعرب التراب الوطين وبالتايل شكّل هذا العدد اجملتمع اإل

ولقد اعتمد الباحث على أسلوب استقصاء املديرين ملختلف اإلدارات العليا والوسـطى واإلشـرافية                
 البحث، ألن مسؤولية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعـود للمـديرين يف املؤسـسة               ةنيعيللمؤسسات الفندقية   

 مديرا مت توزيع منـاذج االسـتبيان        88وقد بلغ عددهم    .  كما متت اإلشارة إليه سابقا     الفندقية يف املقام األول   
، مت  ) %47.73(استمارة، أي مـا نـسبته       ) 42(وفيما يتعلق بنماذج االستبيان املعادة فقد بلغت        . عليهم

وبذلك أصبح عدد مناذج االسـتبيان       هبابالكامل أو لعدم وضوح ما متت تعبئته         منها لعدم تعبئتها  ) 4(استبعاد  
من جمموع املديرين ويبني اجلدول     ) %43.18(استمارة أي ما يعادل     ) 38(جلة اإلحصائية   اليت خضعت للمعا  

  . البحث وكذلك نسب االستبيانات املستلمة إىل االستبيانات املرسلةةنيعياملوايل 

                                                 
 .101، ص2005، املكتب األجنلو املصرية، اإلسكندرية،  الضيافةإدارة اجلودة يف صناعةحسن إمساعيل الطافش، :1
 .82-2، ص ص2005اجلزائر " "A.N.E.P، املؤسسة الوطنية للنشر، واإلشهار دليل الفنادق واملطاعموزارة السياحة، : 2
  .46-44، ص ص2006ة  لسـن35/2006، نشرة  رقـم  القطاع السياحي-اجلزائر باألرقام، ""O.N.Sالديوان الوطين لإلحصاء : 3
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   البحث ونسب االستبيانات املرسلة واملستلمةعيينة): 6(اجلدول رقم 
  االستبيانات
  املرسلة

 املستلمة ناتاالستبيا
  الصحيحة

 ةناملدي املؤسسة الفندقية رقمال
عدد 

  عمالال
عدد 
  امللكية الغرف

  النسبة التكرار  النسبة التكرار

نسبة 
االستبيانات 
املستلمة إىل 
الصحيحة 
  املرسلة

  %45 %23.68  9 % 22.73  20  عمومية 412  586  اجلزائر  فندق األوراسي  1
  فندق اجلزائر  2

EX-STgeorge
  %26.3250%  10 % 22.73  20  عمومية 419  611  اجلزائر

  %40 %15.79  6  %17.04  15  خاصة 261  138  وهران  فندق تيمقاد  3
  %33.34 %13.16  5  %17.04  15  خاصة 171  104  وهران  الفندق امللكي  4
  %44.45 %21.05  8 % 20.46  18  عمومية 276  264  عنابة  فندق السيبوس  5
            88  100% 38  100%  100%  

  قاعدة االستبيان  من إعداد الباحث استناد إىل :دراملص

 "EX-STإىل ارتفاع عدد االستبيانات املوزعة على فندقي األوراسي واجلزائر  السابق يشري اجلدول

george"                وذلك نظرا لالرتفاع النسيب لعدد العاملني هبذين الفندقني وبالتايل االرتفاع النسيب أيـضا لعـدد 
  .ةنيعيالبباقي الفنادق األخرى يف املديرين هبما مقارنة 

  : خدمة األساليب اإلحصائية املست-3

 استخدام العديد من األساليب اإلحصائية الضرورية ملعاجلة املعلومات املتحصل عليها من عّينـة           لقد مت 
 Statistical"البحث وقد مت احتساب النتائج ومعاجلتها باالعتماد على الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

package for Social Siences"   (SPSS) 1(: وميكن التعرض إىل هذه األساليب من خالل ما يلي(  

  . نة البحثمت استخدامها إلظهار إجابات مفردات عّي:  التوزيعات التكرارية-3-1
فـردات  إلظهار نسبة اإلجابات بالنسبة لكل مفردة قياسا بباقي اإلجابات األخـرى مل   :  النسب املئوية  -3-2
  .نةيالعي

                                                 
  .118، ص مرجع سبق ذكرهمأمون الدراركة، :  1

  : نقال عن 
 .180، ص2000 دار اليازوري، عمان، الطرق  اإلحصائية،حممد أبو صاحل، 
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 وحتديد اجتاه اإلجابات وتأثريها على متغريات من أجل وصف خصائص العّينة: احلسايب املتوسط -3- 3
  : وفق املعادلة التالية) دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، إطالقا) (1.2.3.4.5(البحث بعد إعطاء األوزان 

n
Ximi

X ∑=  

درجة التشتت يف اإلجابات عن وسطها احلسايب، إذ كلما قلت قيمته زادت ليبني :  االحنراف املعياري-4- 3
  :درجة تركيز اإلجابات حول الوسط احلسايب والذي حيسب مبوجب املعادلة التالية

2
2

X
n

Ximi
S −= ∑  

وهو مؤشر يدل على درجة االنسجام يف إجابات مفردات العيينة حول عبـارات             :  معامل االختالف  -3-5
وأكثـر  كلما كان اجلـواب أفـضل        أي منخفضا    أنه كلما كان أقل   بوالذي يفيد    )أسئلة االستبيان (س  املقيا

  :للمعادلة التاليةوفق وحيسب انسجاما حول عبارات هذا املقّياس 

100×=
X
SCV  

  :بحثؤسسات الفندقية عّينة الاملجماالت متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف : ثانيا

جاالت املتعلقة مب  االستبيان   أسئلة سوف حناول قياس إجابات املبحوثني حول        ا اجلانب  خالل هذ  فمن
ثقافة اجلودة، دعـم وتأييـد      : متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات العّينة وان هذه اجملاالت هي           

  .ريب، فرق العمل، العاملني، التدلاإلدارة العليا ملسعى اجلودة، القياس، التركيز على العمي

  :سوف حناول حتليل اإلجابات املتعلقة بكل جمال من تلك اجملاالت وفق العرض املوايل

  :  ثقافة اجلودة-1

) 3 ،2، 1( الواردة يف االستبيان واليت حتمل األرقام        ألسئلةلقد مت تغطية جمال ثقافة اجلودة من خالل ا          
  .بحوثني يف هذا اجملالويبني اجلدول املوايل أهم اإلحصاءات إلجابات امل
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  بحثالاإلحصاءات الوصفية يف جمال ثقافة اجلودة باملؤسسات الفندقية عّينة  ) :7(اجلدول رقم 

الوسط   درجة التكرار   االستبيانأسئلة   الرقم
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري
  

معامل 
  االختالف

       إطالقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما    
ن اجلودة  لدى اإلدارة  قناعة بأ      1

تــؤدي إىل الرفــع  مــن أداء 
  املؤسسة

12  
31.58% 

20  
52.63% 

6  
15.79% 

/  /  4.16  0.91  %22.01 

يدرك كافة العاملون مفهـوم       2
  اجلودة

6  
15.79% 

14  
36.84% 

10  
26.31% 

8  
21.05% 

/  3.47  0.99  %28.58 

تعترب اجلودة جمـال االهتمـام        3
  الرئيسي  لكافة العاملني 

5  
13.16% 

13  
34.21% 

14  
36.84% 

6  
15.79% 

/  3.44  0.91  %26.42 

    7.67  
20.18% 

15.66  
41.22% 

10  
26.31% 

4.67  
12.28% /        

  .  نتائج املعاجلة اإلحصائية:املصدر

 االسـتبيان    أسئلةيبني اجلدول السابق أن أكرب عدد من املبحوثني  الذين أجابوا بدائما أو غالبا حول                
حيث ) 1( رقم   السؤالاملؤسسات  الفندقية عّينة الدراسة كان عند اإلجابة على           مبجال ثقافة اجلودة يف      ةاملتعلق

من هؤالء املبحوثني أن لدى  اإلدارة دائما أو غالبا  قناعة بأن اجلودة تؤدي إىل                ) %84.21(أجاب ما نسبته    
أما النـسبة الباقيـة     .  االستبيان أسئلة  الرفع من أداء  املؤسسة وهي أكرب نسبة لإلجابة  بدائما أو غالبا جلميع               

      ومل تكن هناك إجابات فيمـا يتعلـق بنـادرا          . من املبحوثني فكانت إجاباهتم بأحيانا    ) % 15.79(والبالغة  
، )0.91(وبـاحنراف معيـاري     ) 4.16 (ا الـسؤال  وكان الوسط احلسايب هلذ   . السؤال اأو إطالقا حول هذ   
  . )%22.01(ومعامل اختالف 

فقد صّرح  ) 3( رقم   سؤال ال و اجلودة جمال االهتمام الرئيسي لكافة العاملني وه       أما فيما يتعلق باعتبار   
من املبحوثني أن ذلك دائما أو غالبا ما حيدث، فكانت هذه النسبة هي األقل يف جمال                ) % 47.37(ما نسبته   

وكان . ا وناردا فقد تراوحت إجاباهتم بني أحيان    ) %52.63(ثقافة اجلودة مبؤسسات العينة، أما النسبة الباقية        
ومعامـل اخـتالف    ). 0.91(وباحنراف  معيـاري     ) 3.44 (السؤال االوسط احلسايب لإلجابات حول هذ    

)26.42%( .  
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أما عن إدراك كافة العاملني مبؤسسات العيينة ملفهوم اجلودة، فلقد أجاب بدائما أو غالبا  ما                  
 إجابات النسبة الباقية منهم واملقـدرة       ، يف حني توزعت   السؤال   امن املبحوثني حول هذ   ) %52.63(نسبته  

  )99(واالحنراف املعياري   )  3.47  (وكان الوسط احلسايب هلذا السؤال    . و نادرا بني أحيانا أ  ) % 47.37(
  . )%28.58(ومعامل اختالف 

  : من خالل التحليل السابق ميكننا استخالص ما يلي 1-1

االستبيان املتعلقة مبجال ثقافة اجلودة يف      أسئلة  ن املبحوثني حول    املعدل العام لنسبة من  أجابوا بدائما أو غالبا م         
وكانت هذه النسبة ملن أجابوا بدائما أو غالبـا مـن            ) %61.40(املؤسسات الفندقية عّينة  البحث لقد بلغ        

واليت  )09الشكل رقم   (املبحوثني هي أعال نسبة جلميع اجملاالت املتعلقة مبتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة             
يف حني توزعت النسبة الباقية من هـؤالء املبحـوثني، والبالغـة            . هي النظرة املعاصرة لتطبيق مفهوم اجلودة     

وأن ) %22.01(إىل  ) %28.58(تراوح معامل االختالف ما بـني       ، وقد   بني أحيانا وناردا  )  38.60%(
الخنفـاض معامـل    ) 1(ال رقـم    متعلقة بأسئلة هذا اجملال كانت عند الـسؤ       انسجاما  وأكثرها  أفضل إجابة   

   ). 2 و 3 (االختالف به يليه السؤاالن

 جمال ثقافة اجلودة أهنا كانت معتربة      أسئلةوميكن القول خبصوص اإلجابات بدائما أو غالبا حول         :  التعليق 1-2
ق أين سجلت أعال نسبة على اإلطـال      ) 1( رقم   بالسؤالوفوق املعدل يف غالبها، خاصة عند اإلجابة املتعلقة         

جململ عبارات  االستبيان ملن أجابوا بدائما أو غالبا من املبحوثني واليت تبني بأن لدى اإلدارات العليا ملؤسسات                  
قناعة كبرية، وبنسبة ال غبار عليها بأن اجلودة تؤدي إىل الرفع من  أداء املؤسسة وهذا طبيعي بالنظر ملـا                     العّينة

 واليت تأيت تطبيقات اجلودة يف أوىل تلك التوجهات، باإلضـافة           جيري من توجهات وحتوالت لالقتصاد العاملي     
إىل برامج اإلصالحات االقتصادية املشار إليها سابقا اليت تقوم هبا اجلزائر، حيث تعد مسألة  اجلودة من أبـرز                   

 مـن  حماور تلك اإلصالحات واليت ختللتها محاالت مكثّفة للتحسيس والتوعية والدعوة القوية لتطبيقات اجلودة          
ـ                  ن وخالل مؤمترات دولية هامة قامت هبا وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة وساهم يف تنـشيطها خـرباء جزائري

  . وأجانب يف هذا اجملال ويف اجلهات األربعة من الوطن، كما سبقت اإلشارة إليه فيما ماضي

همة أيـضا مل    كشف عن جوانب م   )  االستبيان(إال أنه وبرغم كل ما مت التحدث عنه، فإن التحقيق           
 باالهتمام املطلوب   ظ باهتمام كاف لدى أغلب مؤسسات العّينة وهذا الذي يفسر أن مسألة اجلودة مل حت              ظحت

 باإلضافة إىل أنه هناك نسبة معتربة من هؤالء  العاملني مازالت مل تدرك بعد               ،من قبل كافة املسؤولني والعاملني    
جمهودات التوعية والتحسيس بأمهية تطبيقات اجلودة بإمكاهنا أن        مفهوم اجلودة، هذا باإلضافة إىل اإلشارة بأن        

تعطي نتائج أفضل تنعكس إجيابا على مجيع العاملني هبذه املؤسسات إلدراك أمهية ذلك لو مت تكثيفها وتركيزها                 
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ـ            . أكثر للتكفّل الالزم هبذه القضية     ك وهذه باملقابل عوامل جد حساسة وبالغة األمهية ينبغي علـى إدارات تل
املؤسسات التركيز عليها ومعاجلتيها والرفع من مستوى جاهزيتها ضمن اإلعداد الـالزم لألفـراد العـاملني                
للمؤسسة والذي يهدف يف األخري إىل إقناعهم بقبول أساليب إدارة اجلودة الشاملة وضمان تضامنهم مع هذا                

اجح والصحيح ملبـادئ وأسـاليب إدارة        مقاومتهم للتغيري لضمان اإلدماج الن     لىاملسعى، مما يقلل أو يقضي ع     
  .ة لتطبيق مفهوميعاصرة واحلالاجلودة الشاملة كوهنا النظرة امل

  معدالت األجوبة املتعلقة مبجال ثقافة اجلودة) 09( الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الباحث: املصدر

  : دعم وتأييد اإلدارة العليا ملسعى اجلودة-2
 الواردة يف االستبيان واليت     العليا لقضايا اجلودة من خالل األسئلة      يد اإلدارة لقد مت تغطية جمال دعم وتأي       

ويبني اجلدول املوايل أهم اإلحصاءات الوصفية إلجابات املبحـوثني يف هـذا            ). 7،  6،  5،  4(حتمل األرقام   
  .اجملال

غالبا;  %41.22

نادرا ;  %12.28 إطالقا;  0

أحيانا;  %26.31

دائما;  %20.18
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  .ودةاإلحصاءات الوصفية يف جمال دعم وتأييد اإلدارة العليا ملسعى اجل): 8(اجلدول رقم 
   االستبيانأسئلة رقم ال  درجة التكرار

  إطالقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
الوسط 
  احلسايب

االحنراف 
 املعياري

معامل 
  االختالف

ضمن اختيـار املـوردين       4
تأخذ إدارة املؤسـسة يف     
احلسبان عنصر اجلـودة    

  .كمحدد رئيسي

8  
21.05% 

12  
31.58% 

6  
15.79% 

10  
26.31% 

2  
5.27% 3.37  1.22  36.31% 

إن اهليكل التنظيمي احلايل      5
للمؤسسة الفندقية يتناسب   

  . مع تطبيق اجلودة

4  
10.53% 

8  
21.05% 

14  
36.84% 

8  
21.05% 

4  
10.53% 3.00  1.17  %38.99 

ــسة   6 ــذل إدارة املؤس تب
جهودا إلحداث التغـيري    
الالزم يف تفكري العـاملني     

  .باجتاه اجلودة

3  
7.90% 

7  
18.42% 

16  
42.10% 

7  
18.42% 

5  
13.16% 2.89  1.09  %37.83 

ختــصص اإلدارة مــوارد   7
ــدعم  ــربة ل ــة  معت مالي

  جمهودات اجلودة 

3  
7.90% 

6  
15.79% 

19  
50% 

6  
15.79% 

4  
10.53% 2.95  1.02  %34.75 

    45  
11.84% 

8.25  
21.71% 

13.75  
36.18% 

7.75  
20.39% 

3.75  
9.87% 

      

  . نتائج املعاجلة اإلحصائية:املصدر

 املتعلقة مبـدى    سئلةدول السابق إن أكرب عدد املبحوثني الذين أجابوا بدائما أو غالبا حول األ            يبني اجل 
دين، رار املو يخلاصة باخت ا، و )4( رقم   لسؤالتأييد ودعم اإلدارة العليا ملسعى اجلودة كان عند اإلجابة املتعلقة با          

ختيار هؤالء، فلقد أجاب مـا نـسبته   حيث تأخذ إدارة املؤسسة يف احلسبان عنصر اجلودة كمحدد رئيسي ال      
أن ذلك يتم دائما أو غالبا وتوزعت إجابات النسبة الباقية من هـؤالء املبحـوثني، والبالغـة                 ) 52.63%(
ـ  اوكان الوسط احلسايب حول هـذ     . بني أحيانا ونادرا وإطالقا   ) 47.37%( واالحنـراف  ) 3.37 (سؤال ال

  ). %36.31(ومعامل االختالف  ،)1.22(املعياري 

ـ                  سؤالأما فيما يتعلق باملوارد املالية املخصصة من قبل اإلدارة  لدعم جمهودات اجلودة وهذا متعلق بال
من املبحوثني إن ذلك يتم دائما أو غالبا وكانت هذه النـسبة            ) % 23.68(، فلقد أجاب ما نسبته      )7(رقم  

 مـن  الباقية النسبة ودة، يف حني توزعت   لقضايا اجل  هي األقل يف جمال تأييد اإلدارات العليا يف مؤسسات العّينة         
ا هـذ  إلجابـات  احلـسايب  الوسط وكان. وإطالقا ونادرا أحيانا بني) % 76.32 (والبالغة املبحوثني هؤالء
  . )%34.75(ومعامل االختالف  ، )1.02 (معياري وباحنراف) 2.95 (السؤال
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 مع الفندقية للمؤسسة احلايل نظيميالت اهليكل مالئمة مبدى واخلاص) 5 (رقم لسؤالبا يتعلق فيما أما  
 حني يف مالئما، يكون ما غالبا أو دائما أنه املبحوثني من) %31.58 (نسبته ما بأجا فلقد اجلودة، تطبيق
 احلسايب الوسط وكان. واطالقا ونادرا أحيانا بني) %68.42 (واملقدرة منهم الباقية النسبة إجابات توزعت

  ).%38.99(ومعامل االختالف  ، )1.17 (عياريم وباحنراف) 3.00(السؤال  اهلذ

 باجتاه العاملني تفكري يف الالزم التغيري بأحداث املتعلقة اإلدارة جبهود اخلاصو) 6 (رقم سؤالال أما  
 وتراوحت ا السؤالهذ حول املبحوثني من)  % 26.32 (غالبا أو بدائما أجابوا ممن نسبة فكانت اجلودة،
ا السؤال هلذ احلسايب الوسط وكان. وإطالقا ونادرا أحيانا بني) %73.68 (واملقدرة منهم الباقية النسبة أجوبة

   ).%37.83( ، ومعامل االختالف )1.09 (املعياري واالحنراف ) 2.89(

  : يلي ما استخالص ميكننا السابق التحليل خالل من 1- 2

 اخلاصة االستبيانأسئلة ب يتعلق فيما املبحوثني من) %33.55 (غالبا أو بدائما أجابوا من لنسبة العام املعدل
 منهم الباقية النسبة إجابات توزعت حني يف اجلودة، ملسعى العّينة ملؤسسات العليا اإلدارات وتأييد دعم مبجال
تراوح معامل االختالف ما بني ، وقد )10الشكل رقم  (وإطالقا ونادرا أحيانا بني )%66.45 (والبالغة

 متعلقة بأسئلة هذا اجملال كانت عند انسجاماوأكثرها  ن أفضل إجابةوأ) %34.75(إىل ) 38.99%(
  ).5، 6، 4(سئلة ليه األتالخنفاض معامل االختالف به ) 7(السؤال رقم 

 مل نتائج عن أفصحت فإهنا اجملال، هبذا املتعلقة االستبيان سئلةأل السابقة اإلجابات وخبصوص:  التعليق2- 2
 هذا ةئلسأ حول غالبا أو بدائما أجابوا الذين املبحوثني لنسبة العام املعدل سهاعك واليت املطلوب للمستوى ترق
 العليا اإلدارة إىل األول املقام ويف شيء كل قبل يعود مساعيها وتأييد ودعم باجلودة االهتمام مسألة ألن اجملال
) االستبيان (التحقيق ائجنت أن حيث الشاملة، اجلودة إدارة تطبيق ومتطلبات مستلزمات تشترطه ما وفق وذلك
 يف واليت الالزمة العناية املؤسسات هذه إدارات هلا ريعت مل السياق هذا يف األمهية يف بالغة بجوان عن كشفت
 إىل الرامية اجلهود حمدودية وكذا املؤسسات هبذه اجلودة مسعى لترقية املخصص املايل الدعم مسألة مقدمتها
 يعد والذي العموم وجه على التسيري جبوانب أساسا مرتبطة هامة جد أخرى نقائص إىل باإلضافة اجلودة،
 رواد جممل وفلسفة إدارة اجلودة الشاملة، كما أكّد عليه وأساليب مبادئ مجيع عليه تبىن اليت األساسي املرتكز
  .القادم الفصل ضمن مّوسع بتحليل ىظحي سوف والذي واحملدثني منهم القدماء اجلودة
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   معدالت األجوبة املتعلقة مبجال دعم وتأييد اإلدارة العليا للجودة)10(الشكل رقم 

دائما;  %11.84

غالبا;  %21.71

أحيانا;  %36.18

نادرا ;  %20.39

إطالقا;  %9.87

  

  من إعداد الباحث: املصدر

  : القياس استعمال أساليب - 3

 االستبيان من)  11 (إىل) 8 (سؤالال من القياس أساليب استعمال مبجال املتعلقةسئلة األ تغطيةنا بقم  
  .اجملال هذا حول املبحوثني تإلجابا الوصفية اإلحصاءات التايل اجلدول بنيوي
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  .القياس جمال يف الوصفية اإلحصاءات: )9 (رقم اجلدول
 االستبيان أسئلة  رقمال التكرار درجة

 إطالقا ناردا أحيانا غالبا دائما
 الوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

معامل 
 االختالف

8 

 الفندقية املؤسسة تقوم
 العمالء باستقصاء

 إجراء أو) وفالضي(
 ملعرفة معهم مقابالت
 حول وتطلعاهتم أرائهم
 اليت اخلدمات خمتلف
  تقدمها

2  
5.27% 

4  
10.53% 

10  
26.31% 

14  
21.05% 

8  
21.05% 2.42 1.09 45.07% 

9 
 العاملني أداء قياس يتم

 املتعلق باستمرار
  باإلنتاجية

6  
15.79% 

6  
15.79% 

14  
36.84% 

7 
%18.42 

5  
%13.16  3.03 1.22 %40.46  

10 

 العاملني أداء قياس يتم
 جبودة املتعلق باستمرار
 يتم اليت اخلدمات
 تقدميها

/ 5 
%13.16  

14 
%36.84  

12 
%31.58  

7 
18.42 % 2.45  0.93  %38.30  

11 

 الطرق استعمال يتم
 لفحص اإلحصائية
 النشاطات كل وتدقيق
 الفندقية باملؤسسة

3 
7.90 % 

6 
%15.79  

14 
%36.84 

12 
31.58% 

3  
7.90% 2.84 1.04 %36.57  

  2.75 
%72.23  

5.25  
13.82% 

13  
34.21% 

11.25 
%29.61 

5.75 
15.13%    

  . اإلحصائية املعاجلة نتائج: املصدر

 االستبيان أسئلة حول غالبا أو دائماب أجابوا الذين املبحوثني من عدد أكرب أعاله اجلدول يبني  
 العاملني أداء قياس بإجراء لاملتعق) 9 (رقم لسؤالا على اإلجابة عند كان اجلودةب املتعلق القياس مبجال اخلاصة
 أكرب وهي) % 31.58 (ذلك على أجابوا الذين املبحوثني نسبة كانت حيث ،)∗(باإلنتاجيةاخلاص   باستمرار
 نوكا. وإطالقا ونادرا أحيانا بني) % 68.42 (املبحوثني من الباقية النسبة توزعت بينما اجملال، هذا يف نسبة
  . )%40.46(ومبعامل االختالف  )1.22 (معياري وباحنراف) 3.03 (سئلةاأل هذه حول احلسايب الوسط

                                                 
  .الواحدة الساعة يف الفرد إنتاج ميةك حتديد أي ،العمل ساعات عدد  علىاإلنتاج كميةحاصل قسمة  تساوي واليت البشري العنصر إنتاجية هي هنا املقصودة اإلنتاجية ): ∗(
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 تقـدميها  يتم اليت اخلدمات جبودة يتعلق فيما باستمرار العاملني أداء قياس بإجراء املؤسسة قيام عن أما
 غالبـا،  يتم ذلك أن فقط املبحوثني من) % 13.16 (نسبته ما حصّر فقد ،)10 (رقم سؤالبال متعلق وهذا
ا هلـذ  احلسايب الوسط وكان. وإطالقا ونادرا أحيانا بني) % 86.84 (وهي منهم الباقية النسبة توزعت بينما

  . )%38.30(ومعامل االختالف  )0.93 (معياري وباحنراف) 2.45(السؤال 

 كـل  قوتـدقي  فحـص  يف اإلحـصائية  الطرق استعمال مبدى واملتعلق )11(السؤال   خبصوص أما
 نـسبته  مـا ا الـسؤال    هـذ  حـول  غالبا وأ بدائما املبحوثني إجابات فكانت الفندقية باملؤسسة النشاطات

 ونـادرا  أحيانـا  بني) %76.32 (والبالغة املبحوثني هؤالء من الباقية النسبة تراوحت بينما ،)23.68%(
ومعامل االخـتالف    )1.04 (معياري وباحنراف) 2.84(ا السؤال   هذ حول احلسايب الوسط وكان. وإطالقا

)36.57%( .  

 العمـالء  باستقـصاء  الفندقية املؤسسة قيام مبدى واخلاص) 8 (رقم بالسؤال يتعلق فيما أما  
 فلقـد  ،تقـدميها  يتم اليت اخلدمات خمتلف حول وتطلعاهتم أرائهم ملعرفة معهم مقابالت إجراء أو) الضيوف(

 منـهم  الباقيـة  النسبة توزعت بينما غالبا، أو دائما ميت ذلك أن املبحوثني من) %15.79 (نسبته ما أجاب
 وبـاحنراف ) 2.42(الـسؤال    اهلذ احلسايب الوسط وكان .وإطالقا ونادرا أحيانا بني) %84.21 (واملقدرة
  . )%45.07(ومعامل االختالف  )1.09 (معياري

  : يلي ما استخالص ميكننا السابق التحليل خالل من 1- 3

 مبجال اخلاصة االستبيان أسئلة حول) %21.05 (غالبا أو بدائما أجابوا من لنسبة العام املعدل أن  
 إطالقا أو ونادرا أحيانا بني) %78.95 (هي واليت همنم الباقية النسبة وتوزعت باجلودة املتعلق القياس

وأن أفضل إجابة ) %36.57(إىل ) %45.07( تراوح معامل االختالف بني مافي، )11الشكل رقم (
ليه تالخنفاض معامل االختالف به ) 11(متعلقة بأسئلة هذا اجملال كانت عند السؤال رقم انسجاما وأكثرها 

  ).8، 9، 10(ئلة ساأل

 املتعلق القياس جمال أسئلة حول غالبا أو بدائما اإلجابات أن القول ميكننا تقدم ما خالل من:  التعليق2- 3
 جململ األضعف  بني من اإلجابات  هذه نسبة معدل كانو املطلوب، املستوى لىع متاما بعيدة كانت باجلودة
 وضعف حمدودية عن بوضوح رتعّب واليت املبحوثني هؤالء من غالبا أو بدائما أجابوا ملن االستبيان أسئلة

 اجلودة إدارة تطبيق متطلبات يف واألبرز األساسي املرتكز يعد والذي القياس لعنصر العّينة مؤسسات استعمال
 إجراءب خيص وفيما املعدل حدود غالبا أو بدائما سواء اجملال هذا من  سؤالإي إجابات تبلغ مل ثحي .الشاملة
 يف معدومة شبه النتائج كانت العّينة مبؤسسات تقدميها يتم اليت اخلدمات جبودة املتعلق العاملني أداء تقييم قياس
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 وهو اإلطالق على القياس هذا جراءإ تعرف مل املؤسسات هذه من) %90 (يقارب  ماأنه حيث السياق، هذا
 بالناحية ةاملتعلق القياس نتائج وحىت املقدمة اخلدمات جلودة النوعية الناحية من العاملني هؤالء ألداء قياس
 املعدل عن متاما بعيدة أهنا إال اجملال، هذا يف األحسن اعتربت وإن العاملني األفراد هؤالء إنتاجية أي الكمية
 املعروفة الطرق طريق عن) الضيوف (العمالء وتطلعات أراء لقياس الكلي الشبه الغياب نع ناهيك. املطلوب

 يعد القياس من النوع هذا أن حيث ة،ماملقد اخلدمات خمتلف خبصوص معهم املقابالت إجراء أو كاالستقصاء
 وثقة ارض كسب إىل املطاف  هناية يف هتدف اليت اخلدمات جودة وحتسني تطوير وأساسياتأجباديات  من

 بالضيف (الفندقة مصطلحات يف يسمى ما وحيقق هلم املنافسني اختراق من بيصّع مما ، العمالءهؤالء ووالء
 يف اإلحصائية الطرق باستعمال يتعلق فيما واضحة جد وحمدودية كبري نقص مثة أنه إىل باإلضافة هذا). املتكرر
 بني من عتربي استعماالته وتعميم اجلانب هذا قانإت إن حيث. املؤسسات هبذه النشاطات جممل وتدقيق فحص

 التيار هذا رواد مجيع عليها أكد كما ،الشاملة اجلودة إدارة تطبيق ومتطلبات ملستلزمات الرئيسية االشتراطات
  . استثناء دون ومن

  أساليب استعمال القياس معدالت األجوبة املتعلقة مبجال ) 11(الشكل رقم     

دائما; %72.23

غالبا; %13.82
أحيانا; %34.21

نادرا; %29.61

إطالقا; %15.13

  

  لباحثمن إعداد ا: املصدر

  ): الضيف (العميل على التركيز - 4

 إىل) 12 (من العبارات خالل من) الضيف (العميل على التركيز مبجال املتعلقة العبارات تغطية متت  
  .اجملال هذا حول املبحوثني إلجابات الوصفية اإلحصاءات املوايل اجلدول ويبني) 14(
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  )الضيف (العميل على زالتركي جمال يف الوصفية اإلحصاءات): 10 (رقم اجلدول
 التكرار درجة

 االستبيان أسئلة رقمال
 إطالقا ناردا أحيانا غالبا دائما

 الوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

معامل 
االختالف

12 

 شكاوي تسجيل يتم
 العمالء واقتراحات

 على ويعمل) الضيوف(
  معاجلتها

6  
15.79% 

10  
26.31% 

16  
%42.10

6  
15.79% 

/ 3.42 0.93 27.34%

13 

 العاملون يعامل
 الفندقية باملؤسسة
) الضيوف (العمالء
  ممتازة معاملة

9  
23.69% 

10  
26.31% 

12  
31.58% 

4  
10.53% 

3  
7.90% 3.47 1.18 %34.13 

14 

 خلدمات التخطيط يتم
 بناءا الفندقية املؤسسة
 احتياجات حتديد على

 العمالء وتوقعات
 ) الضيوف(

2  
5.27% 

8  
21.05% 

18  
47.37% 

10  
26.31% 

/ 3.05 0.82 %27.04 

  5.66  
14.99% 

9.33  
24.56% 

15.33  
40.35% 

6.66  
17.54% 

1  
2.63%    

  .اإلحصائية املعاجلة نتائج: املصدر

 ةاملتعلق  األسئلة على غالبا أو دائماب أجابوا الذين املبحوثني عدد أكرب أن إىل أعاله اجلدول شريي  
السؤال  على اإلجابة دنع كان عّينة البحث الفندقية للمؤسسات بالنسبة) يفالض (العميل على التركيز مبجال
 نسبته ما صرح حيث العينة، مبؤسسات العاملني قبل من) الضيوف (للعمالء املمتازة باملعاملة املتعلق) 13 (رقم

 بني منهم قيالبا النصف إجابات توزعت حني يف يتم ما غالبا أو دائما ذلك أن املبحوثني هؤالء من) % 50(
، )1.18 (معياري وباحنراف) 3.47 ( السؤالهذا حول احلسايب الوسط وكان. وإطالقا ونادرا أحيانا

  ). % 34.13(ومبعامل اختالف 

 العمالء وتوقعات احتياجات حتديد على بناءا العّينة مؤسسات خدمات بتخطيط يتعلق فيما أما  
 غالبا أو بدائما املبحوثني من) % 26.32 (نسبته ما بأجا فلقد ،)14 (رقم لسؤالبا املتعلق وهو) الضيوف(
 اجملال هذا ألسئلة بالنسبة األقل هي غالبا أو بدائما اإلجابات من النسبة هذه كانت حيث ذلك، حيدث ما

 ا السؤالهلذ احلسايب الوسط وكان. ونادرا أحيانا بني) % 73.68 (والبالغة منهم الباقية النسبة وتوزعت
  ). % 27.04(، ومبعامل اختالف )0.82 (معياري رافوباحن) 3.05(
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 على والعمل) الضيوف (العمالء واقتراحات شكاوي، تسجيل مبدى املتعلق) 12 (رقم السؤال عن أما  
 حني يف املبحوثني، من) %42.11 (نسبته ما ا السؤالهذ حول غالبا أو بدائما أجاب فلقد معاجلتها،
 ا السؤالهذ حول احلسايب الوسط وكان. ونادرا أحيانا بني) % 57.89( وهي منهم الباقية النسبة تراوحت

  ). % 27.34(، ومبعامل اختالف )0.93 (معياري وباحنراف) 3.42(

 العام املعدل: يلي ما استخالص ميكننا) الضيف (العميل على التركيز جملال السابق التحليل خالل من 1- 4
 ونادرا أحيانا بني إجاباهتم توزعت الذين أما. املبحوثني من) %39.47 (غالبا أو بدائما أجابوا من لنسبة
تراوح معامل االختالف وقد  ،)12الشكل رقم  ()%60.53 (نسبتهم فكانت املبحوثني هؤالء من وإطالقا

 متعلقة بأسئلة هذا اجملال كانت عند انسجاماوأكثرها  وأن أفضل إجابة) %27.04(إىل ) % 34.13(بني 
  ).13، 12( الخنفاض معامل االختالف به يليه السؤاالن )14(السؤال رقم 

 تركيز مدى إىل واملخصص اجملال هبذا املتعلقة اإلجابات جممل حول نقوله أن ميكن ما:  التعليق2- 4
 أو حجمها كان مهما املؤسسات لكل الشاغل الشغل يعترب والذي) الضيف (العميل على العّينة مؤسسات
 لنسبة العام املعدل كان فلقد. الشاملة اجلودة إدارة فلسفة يف الرئيسي ملرتكزا الوقت نفس يف وهو نوعها
 فسترته والذي املطلوب املستوى عن األخر هو جدا بعيدا اجملال هذا حول غالبا أو بدائما املبحوثني إجابات
 رقم السؤال ثناءستإب حيث ق،ياالس هذا يف) االستبيان (التحقيق عنها كشف اليت والضعيفة دنيةتامل النتائج

 إجابات وصلت أين نة،العّي مبؤسسات العاملني طرف من) الضيوف (للعمالء املمتازة باملعاملة املتعلق) 13(
 املستوى إىل بعد ترق ومل متوسطة نتيجة وهي) %50 (حدود ذا السؤاله حول غالبا أو بدائما املبحوثني
 للمؤسسة والئه وتعزيز ثقته وحتقيق العميل رضا كسب يف املمتازة املعاملة أمهية إىل بالنظر وذلك املطلوب
   .الفندقية

 اخلدمات ختطيط جانب سجل حيث مطلوب هو ما عن متاما وبعيدة هزيلة أتت النتائج باقيأما 
 لنسبة اجملال هذا سئلةأل النتائج أضعف) الضيوف (العمالء وتوقعات احتياجات حتديد على املبين الفندقية
 العّينة مؤسسات أن أكدوا املبحوثني هؤالء من) %70 (يفوق ما جند إذ غالبا أو بدائما أجابوا الذين املبحوثني

 خمتلف تواجه اليت والتحديات ناتاالره  مجيع ومرتكز أساس يعد والذي اجلانب هلذا كافيا اهتماما ريعت ال
 على احملافظة يف الرئيسي داحملد وهو حجمها أو نشاطها كان مهما و خدمية أم كانت سلعية اليوم املؤسسات

 والعمل العمالء هؤالء واقتراحات شكاوي وحىت احلالية التنافسية البيئة وسط ومنوها واستمرارها املؤسسة حياة
 املتعلق) االستبيان (التحقيق نتائج وكشفت الالزم باالهتمام ظحت مل وحساسيتها أمهيتها برغم معاجلتها على
 إزاء واملطلوب الكايف بالقدر التعامل يتم مل أنه صرحوا املبحوثني من) %60 (يقارب ما أنسؤال ال اهبذ

 له يكون سوف شك أدىن دون من وهذا مبقترحاهتم االعتبار بعني واألخذ هؤالء شكاوي حبل التكفّل
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 الوقت نفس يف حيوّض الذي وهو واستمرارها بقائها دويهد املؤسسات هذه مستقبل على السلبية انعكاساته
 اجلزائر يف الفندقي للقطاع املتسارع للنمو نظرنا ما إذا خصوصا ،لمنافسةل العّينة مؤسسات جاهزية ةحمدودي
 لرؤوس املالكة العاملية، السالسل فنادق وأبرزها اخلارج من الوافدة الفندقية للمؤسسات املتزايد واإلقبال
 تواجدهايزداد يتوقع أن التنافسية القوية واليت العالية وبالتايل للمزايا  والتجهيزات واملهارات اهلائلة األموال

 كما القطاع، هذا يف املنافسة حدة باملقابل معه وتزداد للتجارة العاملية للمنظمة اجلزائر انضمام مع ويتضاعف
 ويشتد بالعميل االهتمام مسألة بشدة تطغو سوف حيث الوطين، لالقتصاد األخرى القطاعات باقي يف

 والتطور واالستمرار للبقاء الرئيس احملدد كونه ووالئه، وثقته رضاه كسب حنو والتنافس والتسابق االجتهاد،
  . يوم بعد يوم التصعيد يف واآلخذة اخلانقة التنافسية األوضاع هذه وسط

  )الضيف(التركيز على العميل معدالت األجوبة املتعلقة مبجال ) 12(الشكل رقم 

دائما;  %14.99

غالبا;  %24.56

أحيانا;  %40.35

ناردا ;  %17.54
إطالقا;  %2.63

  
  من إعداد الباحث: املصدر

  :لنيامـــالع- 5

 األرقام حتمل واليت االستبيان يف الواردة ألسئلةا خالل من العاملني جمال تغطية مت لقد
  .اجملال هذا يف املبحوثني إلجابات الوصفية اإلحصاءات أهم املواىل اجلدول ويبني) 15،16،17،18(
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  .العاملني جمال يف الوصفية اإلحصاءات :)11(رقم اجلدول
  التكرار درجة

 االستبيان أسئلة رقمال
 إطالقا نادرا أحيانا غالبا دائما

 الوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

معامل 
االختالف

15 
 العاملني تكليف يتم

 ضمن تقع اليت باألعمال
 . اختصاصاهتم

6  
15.79% 

10  
%26.31

14 
%36.84

6  
15.79% 

2  
5.26% 3.42 1.08 %32.52 

16 

 يف فرد كل اعتبار يتم
 عميل دقيةالفن املؤسسة
 على ويعمل داخلي
 . وإرضاءه حتفيزه

2  
5.26% 

6  
15.79% 

10  
26.31% 

12  
31.58% 

8  
21.05% 2.53 1.14 %45.16 

17 
 ضرورة اإلدارة تدرك

 كافة بآراء االهتمام
  العاملني

4  
10.53% 

8  
21.05% 

12  
31.58% 

8  
21.05% 

6  
15.79% 2.89 1.21 %41.78 

18 
 اقتراحات مع التعامل يتم
 جبدية نيالعامل

5  
13.16% 

6  
15.79% 

14  
36.84% 

10  
26.31% 

3  
7.90% 3.00 1.12 %37.46 

    4.25  
%11.18 

7.5  
%19.74 

12.5  
%32.90 

9  
%23.68 

4.75  
%12.50      

  .اإلحصائية املعاجلة نتائج :املصدر

 مبجال املتعلقة بياناالست أسئلة حول غالبا أو بدائما أجابوا الذين املبحوثني من عدد أكرب أن أعاله اجلدول يبني
 العاملني فيبتكل املتعلق) 15(رقم ؤالسال على اإلجابة عند كان البحث ةنعّي الفندقية املؤسسات يف العاملني
 يف) % 42.11(ذلك على أجابوا اللذين املبحوثني نسبة كانت حيث اختصاصاهتم، ضمن تقع اليت باألعمال
 احلسايب الوسط وكان. وإطالقا ونادرا أحيانا بني ) %57.89(واملقدرة منهم الباقية اإلجابات توزعت حني
  ) % 32.52(، ومبعامل اختالف )1.08( معياري وباحنراف) 3.42(ا السؤال هذ حول

 على ويعمل داخلي عميل الفندقية املؤسسة يف فرد كل اعتبار يتم أنه والقائل) 16(رقم السؤال خبصوص أما
 هذه وكانت غالبا أو دائما يتم ذلك أن املبحوثني من فقط) %21.05( نسبته ما حصّر فلقد وإرضاءه حتفيزه
 والذي منهم الباقي أجاب، بينما اجملال هذا ئلةسأب املتعلقة غالبا أو بدائما اإلجابات أقل هي النسبة
) 2.53(ا السؤال هذ حول احلسايب الوسط وكان. إطالقا أو نادرا أو أحيانا يتم ذلك أن) %78.95(نسبته
   .)% 45.16(ختالف اال، ومعامل )1.14(املعياري رافواالحن
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 إجابات فكانت العاملني كافة بآراء االهتمام لضرورة اإلدارة بادراك واملتعلق) 17 (رقم السؤال خبصوص أما 
 منهم الباقية النسبة إجابات تراوحت حني يف) %31.58(ا السؤال هذ حول غالبا أو بدائما املبحوثني
 واالحنراف) 2.89(ا السؤال هذ حول احلسايب الوسط وكان .وإطالقا ونادرا حياناأ بني) %68.42(وهي

  ). % 41.78(، ومعامل االختالف )1.21(املعياري

 فلقد العّينة مؤسسات إدارات طرف من العاملني وآراء اقتراحات مع التعامل جبدية يتعلق فيماأما 
 بينما غالبا، أو دائما يتم ذلك أن) 18(رقمال ا السؤهذ مبوجب املبحوثني من) %28.95(نسبته ما أجاب
 الوسط وكان. وإطالقا ونادرا أحيانا بني) %71.05(والبالغة املبحوثني هؤالء من قيةاالب النسبة توزعت
  ).%37.46(، ومعامل االختالف )1.12(املعياري واالحنراف) 3.00(ا السؤال هلذ احلسايب

  :يلي ما الصاستخ ميكننا السابق التحليل خالل من 1- 5

 االهتمام مبجال املتعلقة االستبيان أسئلة حول املبحوثني من غالبا أو بدائما أجابوا من لنسبة العام املعدل إن
 والبالغة منهم الباقية النسبة وتوزعت) %30.92(كان البحث نةيعي الفندقية املؤسسات داخل بالعاملني

) %45.16(، وقد تراوح معامل االختالف بني )13الشكل رقم  (وإطالقا ونادرا أحيانا بني) 69.08%(
) 15( متعلقة بأسئلة هذا اجملال كانت عند السؤال رقم انسجاماوأكثرها  وأن أفضل إجابة) %32.52(إىل 

  ).16، 17، 18(الخنفاض معامل االختالف به تليه األسئلة 

 على بعامليها اهتمامها يكن مل ثالبح ةنعيي الفندقية املؤسسات إدارات أنسبق  مما ويالحظ:  التعليق2- 5
 غالبا أو بدائما املبحوثني إجابات أن إذ املطلوب، املعدل عن بعيدة السياق هذا يف النتائج وأتت املقبول النحو
 أن حيث معظمها، يف بكثري عنه وابتعدت املعدل دون كانت اجملال هبذا املتعلقة االستبيان أسئلة مجيع حول
 رفعلل وإرضائهم حتفيزهم عليها جيب نيداخلي عمالء أهنم على عامليها عاملت ال املؤسسات هذه أغلب

 أكثر متسكهم من ويزيد جهة من وأدائهم فعاليتهم مستوى من يرفع أن شأنه من الذي وهذا معنوياهتم
 ارةإد منهج يف والرواد املفكرين أغلب عليه أمجع كما ثانية، جهة من هلا همئووال هبا ثقتهم ويعزز باملؤسسة
  .الشاملة اجلودة

 والتكفّل باالهتمام ظحت ومل اجلد، بعني هلا ينظر مل العاملني هؤالء وشكاوى اقتراحات أن كما
 هذا هؤالء حق يف والتهميش الالمباالة، من مرتفعة نسبة هناك أن تعين واليت العّينة مؤسسات قبل من املطلوبني

 أكرب بني من يعد وهذا هذه مؤسساهتم جتاه واإلحباط سباليأ شعورال إىل األحيان أغلب يف هبم يؤدي مما
 على ناهيك املؤسسات، هذهب اجلودة فلسفة وانتشار تكريس حنو الطريق متنع اليت القاتلة واألمراض املعوقات
 املتعلقة القرارات اختاذ يف وإشراكهم واستشاراهتم عامليها بآراء املؤسسات هذه اهتمام عدم معدل ارتفاع
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 دائما يتم ال أنه كما. اجلودة مسعى تكريس ومرتكزات أساسيات بني من يعترب والذي املختلفة عملال مبسائل
 وسليب مباشر تأثري له يكون أن شأنه من أيضا وهذا اختصاصاهتم ضمن تقع اليت باألعمال العاملني تكليف
 وفلسفة مبادئ مع احلدود أبعد وإىل منطقيا يتناقض وهو باملؤسسة عموما العمل وإتقان األداء جوانب على
 .    الشاملة اجلودة إدارة

  مبجال العاملني معدالت األجوبة املتعلقة ) 13(الشكل رقم 

دائما; %11,18

أحيانا; %32,90

إطالقا; %12,50

ناردا; 23,68%غالبا; %19,74

  
  من إعداد الباحث: املصدر

   :اجلودة الجم يف التدريب- 6

 االستبيان، من) 22(إىل) 19(السؤال  من باجلودة املتعلق التدريب مبجال اخلاصةسئلة األ يةقمنا بتغط
  .اجملال هذا حول املبحوثني إلجابات الوصفية اإلحصاءات التايل اجلدول ويبني
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  .باجلودة املتعلق التدريب جمال يف الوصفية اإلحصاءات :)12(رقم اجلدول
 التكرار درجة

 االستبيان أسئلة قمالر
 اإطالق نادرا أحيانا غالبا دائما

 الوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

معامل 
االختالف

 التدريب إجراء يتم 19
  باستمرار اجلودة حول

2  
5.26% 

6  
15.79% 

14 
%36.84 

11 
%28.95 

5 
%13.162.71 1.05 %38.70 

 جمال يف التدريب إن 20
 كافة يشمل اجلودة
 يف والعاملني املدراء
  الفندقية املؤسسة

4 
%10.53

8  
21.05% 

12  
31.58% 

10  
26.31% 

4  
10.53%2.95 1.15 %38.87 

 املتعلق التدريب إن 21
 على يركز باجلودة
 التعاون روح تقوية

 املستمر نيوالتحس
 املقدمة اخلدمات جلودة

2 
%5.26 

7  
18.42%  
 

16  
42.10% 

10  
26.31% 

3  
7.90% 2.87 0.98 %34.09 

 جمال يف التدريب إن 22
 على يعمل اجلودة

 املتدرب اكتساب
 مع التعامل مهارات
 ) الضيوف (العمالء

  الفندقية سسةاملؤ يف

6 
%15.79

8  
21.05% 

18  
47.37% 

6  
15.79% 

/ 3.37 0.93 %27.60 

  3.5  
9.21% 

7.25  
19.08% 

15  
39.47% 

9.25  
24.34% 

3  
7.90 %    

  .اإلحصائية املعاجلة نتائج :املصدر

 ياناالستب أسئلة على غالبا أو بدائما أجابوا الذين املبحوثني من عدد أكرب أن إىل أعاله اجلدول يشري
السؤال  على اإلجابة عند كان عّينة البحث الفندقية املؤسسات يف البشرية املوارد تدريب مبجال املتعلقة
 العمالء مع التعامل مهارات املتدرب إكساب على يعمل اجلودة جمال يف التدريب إن والقائل) 22(رقم

 فقد) %63.16(وهي منهم قيةالبا النسبة اأم ،)%36.84(نسبةب وذلك الفندقية املؤسسة يف) الضيوف(
 وباحنراف )3.37 (ا السؤالهذ حول احلسايب الوسط وكان. ونادرا أحيانا بني إجاباهتم تراوحت
  ). % 27.60(، ومبعامل اختالف )0.93(معياري

 كانت قدلف ،)19 (رقم سؤالبال متعلق وهذا باستمرار جلودةا حول التدريب بإجراء يتعلق فيما أما
 هي النسبة هذه وكانت فقط) %21.05 (بلغت بنسبة ا السؤالهذ حول غالبا أو بدائما املبحوثني إجابات
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 واملقدرة املبحوثني هؤالء من الباقية النسبة توزعت بينما غالبا، أو بدائما باإلجابات يتعلق فيما األقل
 حنرافوبا) 2.71 (ا السؤال.هذ حول احلسايب الوسط وكان .وإطالقا ونادرا أحيانا بني) 78.95%(

   .)% 38.70(، ومبعامل اختالف )1.05 (معياري

 يف والعاملني املدراء لكافة اجلودة جمال يف التدريب بشمولية واملتعلق) 20 (رقم السؤال خيص وفيما  
 حني يف يتم، ما غالبا أو دائما ذلك أن املبحوثني من) %31.58 (نسبته ما أجاب فقد الفندقية، املؤسسة
ا هلذ احلسايب الوسط وكان. وإطالقا ونادرا أحيانا بني) %68.42 (ةلغوالبا منهم ةالباقي النسبة توزعت
  ) % 38.87(، ومبعامل اختالف )1.15 (معياري وباحنراف) 2.95 (السؤال

 التعاون روح تقوية على يركز باجلودة املتعلق التدريب أن والقائل )21( رقملسؤال با يتعلق فيما أما  
 أو دائما ذلك أن املبحوثني من) %23.68 (نسبته ما حصّر فلقد املقدمة، اخلدمات ةجلود املستمر والتحسني

 الوسط وكان. وإطالقا ونادرا أحيانا بني) % 76.32 (وهي منهم الباقية النسبة تراوحت بينما يتم، ما غالبا
  ). % 34.09(، ومبعامل اختالف )0.98 (معياري وباحنراف) 2.87(ا السؤال هذ حول احلسايب

  : يلي ما استخالص ميكننا السابق التحليل خالل ن م1- 6

 يف التدريب مبجال املتعلقة االستبيان أسئلة حول املبحوثني من غالبا أو بدائما أجابوا من لنسبة العام املعدل
 اليت) %71.71 (منهم الباقية النسبة معدل بلغ حني يف ،) %28.29 (بلغ عّينة الدراسة الفندقية املؤسسات

تراوح معامل االختالف بني ، وقد )14الشكل رقم  (وإطالقا ونادرا أحيانا بني إجاباهتم حتتراو
 متعلقة بأسئلة هذا اجملال كانت عند السؤال  انسجاما وأكثرهاوأن أفضل إجابة) %27.60(إىل ) %38.87(

  ).20، 19، 21(الخنفاض معامل االختالف به تليه األسئلة ) 22(رقم 

 املتعلقة االستبيانأسئلة  حول للمبحوثني السابقة اإلجابات نتائج أن القول ميكننا ذكره سبق مما:  التعليق2- 6
 التدريب بعنصر األمر تعلق ما إذا خصوصا املطلوب، للمستوى إطالقا ترق مل العّينة ملؤسسات التدريب مبجال
 إنتاج على القدرة ضمان إىل يهدف انه حيث الشاملة، اجلودة إدارة فلسفة يف األساسي الركن ميثل الذي
 السياق هذا يف النتائج كشفت قدلف .باستمرار حتسينها و تنميتها على والعمل مستواها على واحملافظة اجلودة
 داخل التدريب عنصر وفعالية جدية على تؤكد مل) %70 (فاقت واليت املبحوثني هؤالء من األكرب النسبة أن
 املدراء لكافة هومشول وبانتظام باستمرار هائإجر كمسألة األساسية نبهجبوا يتعلق فيما السيما املؤسسات، هذه

 املستمر والتحسني التعاون روح كتعزيز أهدافه ألبرز حتقيقه حمدودية على عالوة املؤسسات، هذه يف والعاملني
   .هاميتقديتم  اليت اخلدمات جلودة
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 السياحي والتدريب التكوين جمال يف املتخصصة املعاهد بدور هنا التذكري ميكننا الصدد هذا ويف
 إليه اإلشارة متت كما اجلانب، هذا يف القطاع هذا مؤسسات كافة عليها تعتمد واليت اجلزائر يف والفندقي
 باجلزائر األوراسي بفندق الكائن "ISHT" والسياحة للفندقة العايل املعهد على التركيز ميكننا حيث سابقا،
 )∗(مقابلة نال كانت أين البالد، يف الفندقية املؤسسات خمتلف تسيري اليت العليا راتاإلطا ريوفّ باعتباره العاصمة

 إىل باإلضافة به، ) الرابعة (النهائية السنة طلبة بعض وكذا األساتذة وبعض املعهد هلذا الدراسات مديرة مع
 واليت النقاط ببعض صاخلصو وجه على الدراسات مديرة يل صّرحت قد وكانت. هناك الكائنة املكتبة معاينة
  : يلي فيما إجيازها ميكنين

 .املستعملة البيداغوجية الوسائل وكذا باملعهد، املتوفرة املراجع قدم -

 .والفندقة السياحة صناعة تعرفها اليت السريعة التطورات مع تتماشي تعد مل اليت التكوين برامج -

 مع وتطابقها) املقدمة اخلدمة (املنتج جودة على يقتصر كونه على يدّرس الزال اجلودة مفهوم -
 جيب حيث شاملة، برؤية له النظر ودون اجلودة ملفهوم التقليدية النظرة وفق أي املوضوعة، املواصفات

واملتمثلة يف  املفهوم هلذا واحلالية املعاصرة النظرة مع متاشيا الفندقية باملؤسسة األقسام كافة يسود أن
 حماضرة ضمن إال أساسا اجلودة مواضيع إىل اإلشارة تتم ال أنه على عالوةمدخل إدارة اجلودة الشاملة، 

 .باملعهد التكوين من األربعة السنوات طيلة األكثر على حماضرتني أو

   التدريبمعدالت األجوبة املتعلقة مبجال ) 14(الشكل رقم 

دائما; %9.21

غالبا; %19.08

أحيانا; %39.47

ناردا; %24.34

إطالقا; %7.90

  
  من إعداد الباحث: املصدر

                                                 
  . العاصمة باجلزائر األوراسي بفندق الكائن) ISHT (املعهد مبقر 07/11/2006 يوم أجريت مقابلة: ∗
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 :ملـالع رقـف- 7

 املوايل اجلدول وبني االستبيان من) 25(إىل) 23(قمر السؤال من العمل فرق جمال تغطية مت
  .اجملال هذا حول املبحوثني إلجابات الوصفية اإلحصاءات

  العمل فرق جمال يف الوصفية اإلحصاءات) 13(رقم اجلدول
 التكرار درجة

 االستبيان أسئلة رقمال
 إطالقا نادرا أحيانا غالبا دائما

 الوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

معامل 
 االختالف

23 

 التعاون روح إن
 بروح والتحلي
 خمتلف سودي الفريق
 املؤسسة أفراد

  الفندقية

6  
15.79% 

10  
26.31% 

12 
31.58% 

8 
21.05% 

2 
5.26% 3.26 1.11 %34.20  

24 
 القرارات من الكثري
 بشكل اختاذها يتم

  مجاعي

2 
5.26% 

4  
%10.53 

16  
%42.10 

6  
%15.79 

10  
%26.31 2.52 1.14 %45.16  

25 

 من العديد يوجد
 اجلودة حلقات
 العمل مسائل ملناقشة
 باملؤسسة املختلفة
  الفندقية

/ / / 8  
%21.05 

30  
%78.95 1.46 0.40 %27.83  

  2.67 
%7.02 

4.67  
12.28% 

9.33  
24.55% 

7.33  
19.29% 

14  
36.85%    

  .اإلحصائية املعاجلة نتائج :املصدر

 على غالبا أو بدائما أجابوا الذين املبحوثني من نسبة أكرب أن  لنايتبني) 13(رقم اجلدول باستعراض  
 هذه يف اجلودةاليت ختص  للمشاكل احللول إجياد يف العمل فرق على التركيز مبجال املتعلقةاالستبيان  أسئلة

 اونالتع روح بانتشار قاملتعل) 23(رقم السؤال على اإلجابة عند كانت عّينة البحث، الفندقية املؤسسات
 ما السؤال اهد حول غالبا أو بدائما أجاب فقد ،الفندقية املؤسسة أفراد خمتلف بني الفريق بروح والتحلي
 أحيانا بني) %57.89( واملقدرة منهم، الباقية النسبة توزعت حني يف املبحوثني، من) %42.11(نسبته
ومبعامل ، )1.11(معياري فوباحنرا) 3.26(السؤال  اهذ حول احلسايب الوسط وكان. وإطالقا ونادرا

  ).% 34.20(اختالف 
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 املختلفة العمل مسائل ةقشملنا للجودة حلقات بوجود واملتعلق) 25( رقم سؤاللل بالنسبة أما
 أضعف وهي غالباب وال بدائما ال العبارة هذه على مبحوث أي جييب فلم البحث، نةعّي الفندقية باملؤسسات

 الوسط وكان .فقط وإطالقا نادرا بني مجيعا املبحوثني إجابات وزعتت وقد الستبيانأجوبة ا لمجمل نتيجة
  ).% 27.83(، ومبعامل اختالف )0.40(معياري وباحنراف) 1.46(ا السؤال هذ حول احلسايب

 قضايا ختص اليت القرارات من الكثري يف العاملني مجيع بإشراك املتعلق) 24(رقم السؤال خيص فيما أما
 ،)%15.79(نسبته ماا السؤال هذ حول املبحوثني من غالبا أو بدائما أجاب فقد املؤسسات هذه يف العمل
 حول احلسايب الوسط وكان. وإطالقا ونادرا أحيانا بني) %84.21(وهي منهم الباقية النسبة تراوحت بينما
  ).% 45.16(، ومبعامل اختالف )1.14(معياري وباحنراف) 2.52(ا السؤال هذ

 اجلودة مبسائل يتعلق فيما العمل فرق جمال على العّينة مؤسسات تركيز مدى خبصوص ذكره سبق مما 1- 7
  :يلي ما استعراض ميكننا

 جماالت جلميع معدل أضعف وهو)  %19.29(قدرت غالبا أو بدائما أجابوا من لنسبة العام املعدل إن
الشكل  (وإطالقا ونادرا ياناأح بني) %80.71(والبالغة املبحوثني هؤالء من الباقية النسبة وتوزعت االستبيان

  وأكثرهاوأن أفضل إجابة) %27.83(إىل ) %45.16(، فيما تراوح معامل االختالف بني )15رقم 
 لسؤاالنليه ايالخنفاض معامل االختالف به ) 25(متعلقة بأسئلة هذا اجملال كانت عند السؤال رقم انسجاما 

)23 ،24.(   

 مفهوم تطبيق متطلبات أبرز من عدي والذي واألساسي اهلام اجملال اهذ حول نقوله أن ميكن ما:  التعليق2- 7
 على نتائجال أضعف وهي بعيد حد إىل ضعيفة أتت) االستبيان( التحقيق نتائج فإن ،الشاملة اجلودة إدارة

 الفندقية للمؤسسات بالنسبةجماالت متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ضمن هذا االستبيان  جلميع اإلطالق
 وأن املؤسسات هبذه املختلفة العمل مسائل ةقشملنا للجودة حلقات بوجود يتعلق فيما والسيما عّينة البحث

 حلقات دور تلخيص ميكننا حيث إليه، اإلشارة سبقت كما العمل مشاكل حلل هام جد نعلم كما دورها
 األمر" أهنا لىع اهلامة الوسيلة هلذه املؤسس األب يعد الذي نفسه" "Ishikawa عنها يقول كما اجلودة
 ناهيك هذا .)1("يسرأ بشكل ىيؤد العمل وجعل األحداث يفللتأثري  تتاح اليت الفرصة مينح الذي أمهية األكثر
 عموما العمل مبسائل يتعلق فيما ،مجاعي بشكل اختاذها يتم القرارات من الكثري أن تفيد اليت اهلزيلة النسبة عن
 يف العاملني استشارة دون العليا اإلدارة طرف من اختاذها يتم القرارات ذهه أكثر أن حيث ،املؤسسات هبذه
 أن إىل باإلضافة هذا الشاملة، اجلودة إدارة مفهوم تطبيق مسعى له يدعوا ما مع متاما رضايتع ما وهذا ذلك

                                                 
 . 24ص ،ذكره سبق مرجع كنسونتن فليب:  1
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 ومن مرده ذاه ولعل نةالعّي مؤسسات أفراد خمتلف بني كافيا يكن مل الفريق بروح والتحلي التعاون روح جانب
 هذه مثل بتسوية عينامل كونه املؤسسات ههلذ بالنسبة التدريب عنصر فعالية وحمدودية ضعف إىل شك أدىن دون
  .الالزمة والكفاءة بالفعالية األمور

  فرق العمل معدالت األجوبة املتعلقة مبجال ) 15(الشكل رقم 

دائما;  %7.02
غالبا;  %12.28

ناردا ;  %19.29
أحيانا;  %24.55

إطالقا;  %36.85

   
  من إعداد الباحث: املصدر

 متطلبات جماالت ترتيب إظهار ميكننا :الشاملة اجلودة إدارة تطبيق متطلبات جماالت حسب الترتيب- أ
 غالبا أو بدائما أجابوا الذين للمبحوثني بالنسبة عّينة البحث الفندقية للمؤسسات الشاملة اجلودة إدارة تطبيق
  :يلي ما وفق اجملاالت هذه أسئلة حول

 %61.40  اجلودة ثقافة )1

 %39.47) الضيف (العميل على التركيز )2

 %33.55 اجلودة ملسعى العليا اإلدارة ودعم تأييد )3

 %30.92   بالعاملني االهتمام )4

 %28.29  التدريب )5

 %21.05    القياس )6

           %19.29 العمل فرق )7
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 عّينة البحث الفندقية للمؤسسات الشاملة اجلودة إدارة تطبيق متطلبات جماالت ترتيب خالل ومن
 اجملاالت هبذه املتعلقة الستبيانأسئلة ا خبصوص املبحوثني من غالبا أو مابدائ أجابوا من لنسبة) 16الشكل رقم(

  :يلي ما القول ميكنناجمتمعة 

 وهو معدل يعكس واقع واهتمام هذه املؤسسات %33.42بلغ  اإلجابات تلك حول العام عدلامل إن
 جمال باستثناء إذ ،املطلوب ستوىامل لىع امتام بعيدا كان والذي ترقيتها على والعمل اجلودة بقضايا التكفّل جتاه
 ما، حد إىل مقبوال وكان بقليل املعدل جتاوز والذي اجملاالت تلك بني من األحسن هو الذي اجلودة، ثقافة
 حدود حىت تصل مل اجملاالت باقي فإن اجملال، هذا مع يتناسب الذي املطلوب ستوىامل إىل يصل مل أنه برغم
 سبقت والقصور الضعف من متعددة ومواطن النقائص من مجلة فسرهتا واليت هعن امتام بعيدة كانت بل املعدل،
  .       الذكر السالفة التحاليل خالل من إليها اإلشارة

 اإلطالق على اجملاالت أضعف وكان أخريا حل العمل فرق جمال أن يتضح السابق الترتيب خالل من
 السيماالعمل،  بقضايا املتعلقة املشاكل حل يف  عيااجلم بالعمل العّينة مؤسسات اهتمام حمدودية عن وكشف
غري معروف ومل يصل متاما إىل هذه املؤسسات  اجلودة حلقات ومفهوم مبدأ أن حيث باجلودة، الصلة ذات

  .املشاكل تلك لكل الكفيلة احلول إجياد جتاه اجلماعي العمل وتفعيل للتعاون أسلوب أفضل يعدوالذي 

 هذا يف النتائج كشفت ، إذاملعدل دون وكان ثانيا حل فلقد) الضيف (ميلالع على التركيز جمال أما
 العليا اإلدارة عمدو تأييد جمال تاله مث. اجملال هلذا حتليلنا ضمن إليها اإلشارة متت هامة سلبيات لىع السياق
 لىع يضاأ الصدد هذا يف النتائج أسفرت حيث املعدل، عن بعيدا كان الذي املؤسسات هبذه اجلودة ملسعى
  . املؤسسات هذه طرف من الالزم والتكفّل باالهتمام ظحت مل وأساسية هامة كثرية نقاط

 عن األبعد وكان رابعا حل فلقد املؤسسات هلذه نييالداخل العمالء أو بالعاملني االهتمام جمال أما
 وكان التدريب الجم هبعد حل مث املؤسسات، هذه اهتمامات أخر كان حيث سبقته، اليت اجملاالت من املعدل
 اجملال هلذا والضعيفة السلبية النتائج أبرزته كما الشاملة، اجلودة إدارة تطبيق متطلبات تشترطه عما امامت بعيدا
 النتائج أفادت حيث األخري، قبل ما املؤسسات هذه يف القياس جمال وحل .املتطلبات تلك يف األبرز يعد الذي
) الضيوف (العمالء أراء كقياس جوانبه أهم يف السيما يذكر، اهتماما الاجمل هلذا ريعت العّينةمل مؤسسات إن

 اإلحصائية الطرق استعمال مبدى املتعلقة أو حنوها، املستقبلية وتطلعاهتم املقدمة اخلدمات جودة مستوى حول
 إدارة مفهوم يف األساسيات أهم بني من تعد واليت وغريها املؤسسات هبذه النشاطات جممل وتدقيق فحص يف

  . الشاملة اجلودة
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  ترتيب جماالت اجلودة  ) 16(الشكل رقم 

ثقافة الجودة ; %61.40

الترآيز على العميل ; 
39.47%

تأیيد ودعم اإلدارة العليا ; 
33.55%

االهتمام بالعاملين ; %30.92

التدریب; %28.29

القياس ; %21.05
فرق العمل ; %19.29

  
  من إعداد الباحث: املصدر

 اجلدول خالل فمن: فندقية مؤسسة كل حسب الشاملة اجلودة إدارة تطبيق متطلبات جماالت ترتيب - ب
 فندقية مؤسسة ولكل قالساب الترتيب حسب الشاملة اجلودة إدارة تطبيق متطلبات جماالت إظهار ميكننا املوايل
 حول املبحوثني من غالبا أو بدائما أجابوا من بنسبة املتعلقة األجوبة معدالت على بناءا وذلك عّينة البحث يف

   .اجملاالت بتلك االستبيان أسئلة

  فندقية مؤسسة لكل الشاملة اجلودة إدارة تطبيق  متطلباتجماالت ترتيب): 14 (رقم اجلدول

 الرقم
 إدارة تطبيق تمتطلبا جماالت

 الشاملة اجلودة
 فندق
 األوراسي

 فندق
 اجلزائر

 فندقال
 امللكي

 فندق
 السيبوس

 متقاد فندق
 العام املعدل
 لكل
 اجملاالت

 61.40% 55.26% 57.89% 60.52% 65.79% %68.42  اجلودة ثقافة 1
 39.47% 36.84% 36.84% 39.47% 42.10% 42.10%  العميل على التركيز 2
 33.55% 31.58% 31.58% 34.21% 34.21% 36.84%  العليا اإلدارة مودع تأييد 3
 30.92% 26.31% 28.95% 28.95% 36.84% 31.58%  بالعاملني االهتمام 4
 28.29% 23.68% 23.68% 28.95% 31.58% 34.21% التدريب 5
 21.05% 18.42% 18.42% 21.05% 23.68% 23.68%  القياس 6
 19.29% 15.79% 18.42% 18.42% 21.05% 23.68%  العمل فرق 7

 إدارة تطبيق متطلبات توفر نسبة 
 33.42% 29.66% 30.79% 33.05% 36.43% 37.18%  فندقية مؤسسة لكل الشاملة اجلودة

  .اإلحصائية املعاجلة نتائج :املصدر
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 حيث ، قليالمتفاوتة بدرجات لكن متقاربة معظمها يف أتتمن اجلدول السابق يتضح أن تلك النتائج   
 يفسر لعله وهذا )فندق األوراسي وفندق اجلزائر (العاصمة اجلزائر يلفندق اكانت والثانية األوىل املرتبتني جند
 امللحوظ التواجد بسبب وذلك الوطن من األخرى املناطق بباقي قياسا املنطقة هبذه ابينس املرتفعة املنافسة درجة
 أن باعتبار درجاهتا، ومبختلف األخرى الفندقية املؤسسات من العديد على عالوة العاملية، السالسل لفنادق
 منطقيت لفنادق بالنسبة أما .سكاين تركيز ىأعل على توفرتو البالد يف وجتاري إداري جتمع أكرب تعد العاصمة
   .لعّينة البحث املتبقية الثالثة املراتب يف تتأو ما حد إىل متقاربة النتائج فكانت والشرق الغرب

 الشاملة اجلودة إدارة تطبيق متطلبات توفر مدى حول الضوء إلقاء السابق العرض حاول وهكذا
 على عالوة ،إليها اإلشارة متت كثرية معوقاتو صنقائ لىع الدراسة هذه كشفت حيث نة،العّي مبؤسسات

 لتطبيق فندقيةال للمؤسسات ةيالبيئ العناصر مالئمة ملدى املخصص األول املبحث ضمن ،سابقا إليها املشار تلك
 لنا ليمهد املوايل املبحث ضمن التفصيل من بشيء حتليله حناول سوف ما وهذا الشاملة اجلودة إدارة منهج
 اجلزائر يف الفندقية املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق املناسبة املنهجية عناصر حتديد حماولة حنو الطريق
  .القادم الفصل خالل من

 اجلودة إدارة لتطبيق اجلزائر يف الفندقية املؤسسات جاهزية دون حتول اليت ملعوقاتا: الثالث املبحث
  : الشاملة

 مالئمتها ومدى الفندقية للمؤسسات ةيالبيئ املتطلبات واقع تناولت اليت السابقة التحاليل خالل من  
 املفهوم هذا لتطبيق ألساسيةا املتطلبات توفر مدى دراسة وكذا الشاملة اجلودة إدارة مفهوم يقبلتط وجاهزيتها

 للقصور ومواطن النقائص من مجلة هناك أن تبني .اجلزائر يف الفندقية املؤسسات عّينة من خالل منوذلك 
 الالزم التكفّل جاهزية دون حتول اليت والعراقيل العقبات أهم جمموعها يف لتشكّ واليت اجلانبني هذين ختللت
  .املبحث هذا خالل من حتليله ولحنا سوف ما وهذا املسعى هذا بتطبيق

  :ةيالبيئ املعوقات: أوال

 من األول املبحث ضمن له التعرض مت الذي اجلزائر يف الفندقية للمؤسسات البيئي التحليل خالل فمن  
 هلذه الداخلية البيئة وكذا اخلاصة اخلارجية والبيئة العامة اخلارجية للبيئة حتليال تضمن والذي الفصل هذا

 هلذه بالنسبة الشاملة اجلودة إلدارة الناجح للتطبيق ةيالبيئ العناصر هذه مالئمة مبدى املتعلقو املؤسسات
 الالزم قيقالتح دون تقف واملعوقات النقائص من مجلة إىل السياق هذا يف التحليل توصل لقد .املؤسسات
  . املوايل رضالع خالل من أمهها إبراز حناول سوف واليت ةيالبيئ املتطلبات لتلك واملطلوب
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   : العامة اخلارجية البيئة معوقات- 1

 والقانونية والسياسة االقتصادية البيئة ضمن املوجودة والعراقيل القيود يف تتمثل املعوقات هذه
 الشاملة اجلودة إدارة وأساليب ملبادئي والصحيح الناجح اإلدماج تعيق أن شأهنا من واليت والثقافة االجتماعيةو
 .اجلزائر يف دقيةالفن املؤسساتب

 إىل وصوال اجلزائر هبا قامت اليت املتعددة االقتصادية اإلصالحات فربغم: االقتصادية البيئة معوقات -1- 1
 وبرامج األجنبية املنتجات على أكثر اجلزائرية السوق وانفتاح اخلصخصة بتشجيع متتاز اليت الراهنة املرحلة
 يف اجلودة تطبيقات ترقية طريق عن للمنافسة اجلزائرية املؤسسات يلتأه أمهها بنيمن  واليت االقتصادي اإلنعاش
 دون وحتول اإلصالحات هذه تعيق وعقبات نقائص مثة فإن اجملهودات تلك كل وبرغم أنه إال. األول املقام
 عنها كشف واليت الفندقية ومنها املؤسسات تلك خمتلف يف اجلودة بقضايا املتعلقة السيما أهدافها، حتقيق

  : يلي فيما نلخصها حيث ،السابق لتحقيقا
  . الفندقية فيها مبا  عمومااجلزائرية االقتصادية املؤسسات يف إتقانه يف والتفاين العمل عنصر إنتاجية ضعف -

  . املؤهلة البشرية الكفاءات توفر يف نقص -
 وفندق اجلزائر وفندق األواسي كفندق الفندقية ومنها العمومية املؤسسات من للعديد الدولة دعم -

 كسوناطراك الفنادق هذه مع للتعامل وتوجيهها املؤسسات من العديد إلزام وذلك بواسطة السيبوس
 معناه وهذا وغريها ومالية إدارية تسهيالت متنحها تزال مل أهنا على عالوة ،أخرى متعددة مهمة ومؤسسات

 أكرب أحدى اجلودة تعترب واليت املنافسة مع متاما رضايتع ما وهذا قائمة االحتكار سياسة هناك الزالت أنه
  .أدواهتا

 على للحصول استعدادا االعتماد وطلب للجودة أنظمة بإقامة اتاملؤسس هلذه الوصية الوزارة إلزام عدم -
 العّينة مؤسسات ضمن فندقية مؤسسة وال حيث ،ISO9001 كااليزو للجودة املطابقة الشهادات حدىإ

 القريبة ملرحلةإىل ا نظرنا ما إذا السيما ،املؤسسات هذه عليها حتسد ال وضعية وهذه للجودة نظاما تتبىن
 واحلماية الدعم أشكال مجيع رفع تشترط واليت للتجارة العاملية للمنظمة اجلزائر تنظم سوف حيث القادمة

 منهج من تتخذ ليتوا الوافدة العاملية املؤسسات أمام احلواجز أنواع مجيع إزالة وباملقابل احمللية، للمؤسسات
 مصري عن لأنتس أن ميكننا وحينها ادهارأف مجيع لدى متأصل وعرف تسريية عقيدة الشاملة اجلودة إدارة
 من متكّن اليت الرائدة رييةيالتس املمارسات هذه مثل عن دةبعي هي اليت، احمللية املؤسسات وبقاء وجود
  .باستمرار والتفوق النجاح
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 إال اجلزائري، التشريع يف اجلودة بقضايا اهتمت اليت القوانني بعض توفر فربغم: نيةالقانو البيئة معوقات -2- 1
 تطبيقها حمدودية عن وإما القضايا هبذه والكفء الالزم التكفّل يف ضعفها عن إما نامجة وعراقيل نقائص مثة أنه
  أسباهبا أهم حتليل إىل التعرض حناول سوف واليت. أصال تطبيقها وصعوبة تعقيدها عن وإما الواقع أرض على
  : يلي فيما

 بسبب وذلك باجلودة املرتبطة باملسائل التكفّل اجتاه األحيان بعض يف قدرهتا وعدم القوانني هذه عجز -
 االقتصاد على ذلك وانعكسات العاملي الصعيد على السيما اجملال، هذا يشهدها اليت السريعة التطورات
  .احمللي

 وفائها أجل من القوانني هذه تطبيق على الالزم احلرص إزاء هشاشتهاو الرقابية األجهزة ضعف -
  .أجلها من وشرعت سنت اليت لألغراض

 األمر تطبيقها، لتسهيل الكافية وترمجتها تفسريها وعدم أحيانا وتعقيدها القوانني بعض وحوض عدم -
 كالرشوة سلبية وآفات تصرفات من عنها رينج وما البريوقراطية املمارسات أمام الفرص يتيح الذي

 الوقت نفس يف تطرح واليت البالد يف اإلداري الفساد لظاهرة الرئيسي املغذي هي اليت وغريها وحملسوبية
  . القوانني هذه تطبيق على القائم البشري العنصر وإخالص ووفاء صالح مدى

 على املتعاقبة احلكومات تهاطبق اليت املتعددة السياسات استعراض خالل فمن: السياسية البيئة معوقات -3- 1
 مجيع على وضحا تأثريا هلا كان واليت) السابقة حتاليلنا ضمن(هذه أيامنا إىل االستقالل منذ اجلزائر يف السلطة
 السلبيات بعض إبراز ميكننا اجلودة، بقضايا يتعلق ما ومنه للبالد ريييوالتس االقتصادي اجلانب فيها مبا امليادين
  :للبالد السياسية بالبيئة أساسا واملرتبطة تطبيقاهتا وترقية اجلودة انتشار مسعى تعرقلو تعيق الزالت اليت

 بالنسبة سواء عنها املترتبة والفوائد املزايا وإبراز اجلودة تطبيقات بأمهية والتحسيس التوعية جمهودات -
 فيما السيما ،كافية تكن مل فإهنا ، عموماالوطين ولالقتصاد هبا العاملني لألفراد أو للمؤسسات للمالكني
  .اجملال هذا يف ةزومركّ مكثفة جمهودات من تستلزمه وما القادمة القريبة للمرحلة الالزم ضريحبالت يتعلق

بقضايا اجلودة عن طريق حث وتشجيع خمتلف املؤسسات االقتصادية والكايف  عدم التكفّل الالزم -
  .ومنها الفندقية بترقية هذا املسعى

ماية اليت الزالت تنتهجها الدولة إىل حد اآلن جتاه بعض املؤسسات العمومية عن طريق  سياسات احل-
  . منحها امتيازات مالية واستثمارية وغريها متت اإلشارة إىل البعض منها

 حمدودية التعاون والتنسيق مع الدول األجنبية الرائدة يف جمال تطبيقات اجلودة قصد االستفادة من -
  .جملالجتارهبا يف هذا ا
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 مثة أن تبني األول املبحث ضمن البيئةهذه  واقع دراسة خالل فمن:الثقافية االجتماعية البيئة معوقات 4- 1
مبا فيها  املؤسسات خمتلف يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مسعى إعاقة شأهنا من األمهية بالغة وعراقيل عقبات

 واليت التنافسية امليزة وحتسنيجودة والنظرة احلالية الكتساب الفندقية حمل الدراسة، بإعتباره املفهوم احلقيقي لل
  :يلي فيما إجيازها ميكننا

 هانوم األخطار لحتّم األفراد ةيقابل لعدم إليه املشار) ENORI حتقيق( اعنه كشف اليت املرتفعة احلالة-
 من رييالتغ هلذا القوية ملقاومةا تعين واليت الشاملة اجلودة إدارة فلسفة له تدعو اليت التنظيمي التغيري أخطار
  .اجلزائري العامل طرف

 ضمن املطروحة املسائل حول أرائهم وإدالء للمشاركة األحيان غالب يف للعاملني الفرص إتاحة عدم-
  .هبا يقومون الذين واألعمال النشاطات

 واليت الصفات نم وغريه املرؤوسني وجتاهل طالتسلّ روح و العمل مواعيد احترام وعدمب  التسّيثقافة-
   .اجلزائري سؤولامل أو املدير هبا يتصف ما غالبا األسف مع

  .اجلزائري ملاالع أيضا اهب يتصف ما كثريا واليت والالمباالة لوقتل ردوه للكسل امليل وباملقابل -
 مراأل سواء حد لىع املسؤول أو بالعامل املتعلق سواء املشترك باملصري الشعور غياب األحيان غالب يف-

 والبقاء الوجود على واحملافظة أهدافها حتقيق من املؤسسة يعيق وبالتايل هؤالء، أداء على سلبا يؤثر الذي
  .الراهنة ةيالبيئ املتغريات وسط السيما ،والتطور االستمرار مث ومن املنافسني بني

  : اخلاصة اخلارجية البيئة معوقات - 2

 أم عمومية كانت اسواء اجلزائر يف الفندقية ؤسساتامل تواجهها اليت والعراقيل النقائص تلك وهي
 السيما ،اخلارج من الوافدة الفندقية املؤسسات احتديد عليها تفرضها اليت التنافس قوى مواجهة يف خاصة
 خالل من جوانبها أهم إبراز حناول سوف واليت شاهبها وما "اهليلتون"و "كالشرياطون" العاملية السالسل فنادق
  : ايلالت التحليل

 .والتكنولوجية والبشرية املادية اجملاالت مجيع يف الوافدة الفندقية للمؤسسات الواضح التفوق-

 ذكر ما على عالوة ،األوضاع هذه إزاء اجلزائرية الفندقية املؤسسات لدى التنافس على القدرة حمدودية-
 والعاملني هلا واملالكني ريهايمس نلد من القوية واملساندة الالزم، الدعم وتقدمي التعاون ضعف هناك سابقا
 .هبا املصلحة ذوي وكل فيها

 اجلذب أماكن يف خاصة وغريها، املفروشة والشقق الفيالت يف املتمثلة البديلة اخلدمات ظاهرة تنامي-
 .تنافسية جد وبأسعار اجلزائر يف السياحي
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 التحقيق نتائج أن إذ هذه، افسالتن قوى ملواجهة استراتيجية أداة واعتمادها اجلودة، تطبيقات غياب-
 على للحصول والسعي االعتماد ثقافة وأن للجودة نظاما متتلك فندقية مؤسسة وال أنه أفادت) االستبيان(
 . املؤسسات هذه لدى متاما غائبة مثالISO9001 كااليزو اجلودة ملعايري املطابقة شهادات حدىإ

  : الفندقية للمؤسسات الداخلية البيئة معوقات - 3

 اإلطار فيه اعتمدنا والذي عموما الفندقية للمؤسسات التنظيمية للحالة السابق التحليل خالل فمن  
 هذه على إداريا الوصية اجلهة باعتبارها السياحة لوزارة الفنادق مديرية على مركزين احلالة هلذه العام

 عند وقفنا حيث .الحقا البيئة هذه ضمن رييةيالتس باملعوقات املتعلق التحليل قيعّم سوف حني يف ،املؤسسات
 من النوع هلذا احلسن والسري التقدم دون حتول اليت واملعوقات النقائص أبرز متثل اليت السلبية النقاط بعض

  :أمهها ومن اجلودة بتطبيق يتعلق فيما السيما املؤسسات،

 اجلودة بقضايا يعىن الوصية للوزارة هيئة أو جملس يوجد مل أنه حيث اجلودة، مبسائل الالزم التكفّل عدم-
  .العامل دول من العديد غرار على وهذا املؤسسات هذه داخل مسعاها وترقية

 التنافس روح تكريس إىل اهلادف أو باجلودة املتعلق الوصية الوزارة فطر من التحفيز عنصر غياب-
 هو كما ال،اجمل هذا يف فندية مؤسسة ألحسن جائزة ختصيص خالل من وذلك بداعواإل واالبتكار،
  .العامل بلدان من العديد يف أيضا موجود

 شؤونب تعىن تنظيمية وحدة ختصيص منمتاما  خالية اجلزائر يف الفندقية للمؤسسات التنظيمية اهلياكل-
 للجودة نظاما متتلك فندقية مؤسسة وال أنه  إذسابقا إليه اإلشارة متت كما وذلك املؤسسات هبذه اجلودة
  .املاضي التحقيق عنه كشف ملا وفق

 اخلدمات أي املنتج، جودة يعين أنه على تقدير أعلى وعلى الظروف أحسن يف اجلودة مفهوم إىل ينظر -
 وهي إنتاجها عن ةكمشتر مسؤولية وذات اجلودة هبذه املرتبطة اجلوانب بقية إىل النظر دون فقط املقدمة
  .اجلودة ملفهوم التقليدية النظرة بالذات

 غرار على والكفء املاهر البشري للمورد املؤسسات هذه وافتقارالتسيري  تقنيات يف مالتحكّ عدم -
 ةنيالب) تقنيات التسيري( اجلانب هذا ليشكّ إذ .مثال باجلزائر املتواجدة العاملية للسالسل الفندقية املؤسسات
 رييايتس منهجا يعد األخري هذا أن كون الشاملة اجلودة إدارة مشروع عليها يقام اليت األساسية التحتية

  .القادم الفصل ضمن عموّس بتحليل حيظى سوف حيث أساسه، يف متطورااستراتيجيا 
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  :اجلزائر يف الفندقية املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مبتطلبات املتعلقة املعوقات : ثانيا

 الشاملة اجلودة إدارة بيقتط ملتطلبات العّينة مؤسسات توفر دىمل املتضمن السابق العرض خالل فمن   
 املؤسسات ذههل الداخلية البيئة ضمن رييالتس عنصر مستوى على أساسا تكمن واليت ة،املذكور اجملاالت ضمن
 بالعاملني، االهتمام ،)الضيف (العميل على التركيز املسعى، اهلذ العليا اإلدارة وتأييد دعم ،اجلودة ثقافة وهي

 إىل قصور مثة أن ذلك كل خالل من أتضح .العمل وفرق القياس بأساليب تمامااله باجلودة، املتعلق التدريب
 النقائص من مجلة بسبب وذلك الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق الكايف وبالقدر املتطلبات هذه فرتّو يف احلدود أبعد

  :ايلاملو العرض خالل من إبرازها عند الوقوف حناول سوف واليت حتقيقه دون حتول اليت والعراقيل

  : اجلودة ثقافة مبجال املتعلقة املعوقات- 1

 يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق ماتاواستلز طاتااشتر أوىل باعتباره اجملال هذا ىلإ التطرق خالل فمن  
 دون حتول اليت والسلبيات النقائص بعض عند نافوق السابق املبحث ضمن عّينة البحث الفندقية املؤسسات
  : يلي ما بينها ومن املؤسسات هبذه الشاملة اجلودة إدارة أسلوب تطبيق رةبضرو الالزم االقتناع

 أن شأنه من وهذا الكايف باحلد اجلودة مفهوم بعد يدركوا مل املذكورة باملؤسسات العاملني غالبية أن-
 إلجناحه ايتطلبه اليت ،ريالتغي ةوممبقا يتعلق فيما السيما ،املفهوم هذا تطبيق إزاء سلبية تداعيات له تكون
 البيئة إىل التطرق خالل من الثقافية االجتماعية البيئة بدراسة املتعلقة النتائج عنه كشفت ملا تأكيدا وهذا

  .ة على وجه العموماجلزائري للمؤسسات العامة اخلارجة

 هناأ قايالس هذا يف النتائج أفادت حيث نة،العّي مبؤسسات اجلودة بقضايا االهتمام ضعف إىل أدى ما هذا -
  .املؤسسات هبذه العاملني لكافة الرئيسية االهتمامات ضمن تكن مل

  : اجلودة ملسعى العليا اإلدارة وتأييد دعم مبجال املتعلقة املعوقات- 2

 الالزم التكفّل عرقلة شأهنا من واليت والعقبات العوائق بعض برازإ حاولنا اجملال هذا إىل تعرضنا ضمن  
  :  يلي ما خالل من إجيازها ميكن واليت نةالعّي تملؤسسا بالنسبة اجلودة مبسعى

 يعد اجلودة مشاريع لدعم خيصص ما أن حيث ،اجلودة قضايا دعم إىل املخصصة املالية املوارد شح-
 حتقيق على إجيابا يؤثر الذي العميل وثقة رضا كسبيف  احتديد عوائده تظهر املدى طويل ستثمارإل تكلفة
  .وتطورها بقائها لضمان التنافسي وضعها وتعزيز املؤسسة رحبية
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 املعتربة اجلهود برغم ،اجلودة اهـجت العاملني لدى اإلجيايب ريالتغي حداثإ إىل الرامية اجلهود حمدودية -
 تطبيقات بضرورة املتعلقة والتوعية التحسيس اجتاه اهليكلة وإعادة الصناعة وزارة هبا قامت اليت ما حد إىل

 املؤسسات يةبلغال العليا اإلدارات أن جند اجلزئي املستوى على أنه إال إليها، اإلشارة سبقت اليت اجلودة
  .األساس هذا يف املطلوب الدور ؤديت مل الفندقية ومنها

 السابقة التحاليل ضمن إليها اإلشارة سبقت التغيري هذا مسار تعيق أن ميكنها تنظيمية أمور مثة أنه كما -
  .املؤسسات هبذه العليا إلداراتا إىل األساس يف مسؤوليتها تعود

  . صالحياهتم تفويض يف املدراء لبعض والدكتاتوري املتسلط األسلوب -

  .املناسب الوقت ويف والعاملني املدراء لكافة املعلومات إيصال يتوىل الفّع نظام وجود عدم-

  : القياس مبجال املتعلقة اتقوعامل - 3

 أن بّينت الشاملة اجلودة إدارة تطبيق متطلبات مبجاالت اصةاخل السابقة) االستبيان (التحقيق نتائج إن  
  : التالية الرئيسية العوامل إىل يعود وذلك االستبيان أسئلة جململ األضعف بني من القياس مبجال املتعلقة النتائج

 نوعال هذا أن حيث ،اخلدمات تقدمي يف اجلودة جمال من خايل شبه العّينة مبؤسسات العاملني أداء تقييم-
  .اجملال هذا يف واالبتكار واإلبداع االجتهاد لىع وحمثا حمفزا يعد التقييم من

 تقوم ال املؤسسات هذه أن حيث ،)الضيوف (العمالء وتطلعات أراء لقياس الكلي الشبه الغياب -
 خمتلف ولح وتطلعاهتم أرائهم ملعرفة أخرى وسيلة يإ أو معهم مقابالت إجراء أو ها،ئعمال باستقصاء

 جودة حتسني جمال يف اإلطالق على املعوقات أكرب بني من يعترب وهذا هلم تقدميها يتم اليت دماهتاخ
 للفندق زياراته تكرار إىل يدفعه مما تطلعاته وحتقيق باستمرار العميل برضي لتحضي وتطويرها اخلدمات

  .بعد فيما

 هبذه النشاطات ملجم وتدقيق فحص يف االحصائية الطرق باستعمال يتعلق فيما واضح ضعف -
 إنتاج لضمان استعماالته  وتعميم اجلانب هذا إتقان على حتث الشاملة اجلودة إدارة إن حيث ،املؤسسات
  . اجملال هذا يف واملرغوبة احملددة املعايري ووفق املستهدفة اجلودة
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  ): الضيف (العميل على التركيز مبجال املتعلقة املعوقات - 4

 من نذكر واليت اإلطار هذا يف والسلبيات النقائص من جمموعة إىل انتهينا ابقالس التحقيق خالل من  
  : يلي ما أبرزها بني

 منف ،)الضيوف (العمالء وتوقعات ت،احتياجا حتديد على املبين الفندقية للخدمات التخطيطمبا تعلق ب -
 أراء لقياس ااهتمام ريعت ال أهنا تبني العّينة مؤسسات لدى القياس جبوانب املتعلق السابق اجملال خالل

 هؤالء وتوقعات احتياجات حتديد على خدماهتا ختطيط بناء هلا ميكن فكيف باملرة، عمالئها وتطلعات
 اجلودة إدارة تطبيق معوقات أكرب بني من ذاته حد يف يعترب وهذا أصال تعرفها ال واليت) الضيوف (العمالء
  . املؤسسات هبذه الشاملة

 هذا يف النتائج كشفت لقدف ،معاجلتها على والعمل) الضيوف (العمالء قتراحاتوا شكاوي  تسجيل -
 واألخذ العمالء هؤالء شكاوي حبل التكفّل جتاه واملطلوب الكايف بالقدر التعامل يتم مل أنه على السياق
 تعلق ما اإذ السيما عامة، بصفة الضيافة وأعراف قيم مع متاما يتعارض ما وهذا مبقترحاهتم االعتبار بعني
 هي اليت فيةواالحترا املهنية مببادئ أساسا ترتبط أخطر أبعادا اجلانب هذا يأخذ أين الفنادق بصناعة األمر
  .الصناعة هذه يف التنافس جوهر

  :الفندقية باملؤسسات العاملني مبجال املتعلقة املعوقات - 5

 فإن لديها، الداخليني العمالء باعتبارهم العّينة بعامليها مؤسسات اهتمام مدى ةقشمنا خالل فمن
 إدارة فلسفةو مبادئ مع متاشيا املسعى هذا حتقيق تعيق اليت العوامل أهم أوضحت) االستبيان (التحقيق نتائج
  :  الشاملة اجلودة

 حتفيزهم على العمل عليها جيب داخليني عمالء عامليها تعترب مل البحث عّينة  الفندقية املؤسسات -
 يتم معني شيء إجناز مقابل عملهم قوة يبيعون عاملني أفراد جمرد  كوهنم على هلم تنظر بل وإرضائهم،
  .ذلك مقابل أجورا ويتقاضون لصاحلها

 صخي فيما هلم، والسماع العاملني هؤالء اقتراحات مع والالزم الكايف بالقدر املؤسسات هذه تتعامل مل-
  .بأعماهلم أساسا املرتبطة والقضايا املسائل

 الكايف بالقدر تراع مل اختصاصاهتم ضمن تقع اليت باألعمال العاملني تكليف مبسألة يتعلق مافي وحىت -
  .املؤسسات هذه أغلب مستوى على واملطلوب
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  : باجلودة اخلاص التدريب جال املتعلقة مبعوقاتامل - 6

 للمستوى إطالقا ترق مل نةالعّي مؤسسات أن أفادت اجملال هبذا ةاملتعلق) االستبيان (التحقيق نتائج إن  
  : التالية الرئيسية العوامل بسبب وذلك السياق هذا يف املطلوب

 بإجرائه هتتم مل املذكورة املؤسسات غالبية إن ،املؤسسات هبذه غائب شبه اجلودة حول التدريب إن-
  .منتظما أو مستمرا يكون مل وجد إن وحىت أصال،

 هبذه والعاملني املدراء كافة يشمل ملد جدا و فهو حمدو باجلودة املتعلق التدريب هذا أن كما -
  .املؤسسات

 اليت اخلدمات جلودة املستمر التحسني وحتقيق التعاون روح كتعزيز أهدافه أبرز إزاء جمديا يكن ومل -
  .تقدميها يتم

  : العمل فرق مبجال املتعلقة املعوقات - 7

 العمل فرق أسلوب على العّينة مؤسسات داعتما جمال أن نتبّي السابقة) االستبيان (التحقيق نتائج إن  
 االستبيان هذاأسئلة  جململ اإلطالق على األضعف كان املؤسسات هذه يف العمل بقضايا املتعلقة املسائل حل يف

  : التالية العوامل إىل أساسا يعود وهذا

 لفرق وذجمن وأقوى مثال خري تعد اليت لجودةل حلقات وجود على اإلطالق على تأكيدا هناك يكن مل-
 باهرة نتائج وأعطت العامل أحناء خمتلف يف املؤسسات من العديد تطبقها واليت اليابانية الطريقة وفق العمل
  . اجلودة حتسني جمال يف

 اشتراك دون املؤسسات هذه يف العليا اإلدارة طرف من اختاذها يتم جمملها نقل مل إن القرارات أغلب -
  .ذلك يف العاملني

 له يوفر مل املؤسسات هبذه العاملني األفراد خمتلف بني الفريق بروح والتحلي التعاون روح أن كما -
  .وتفعيله لترقيته الالزم واملناخ االهتمام

  

  



  الفندقية يف اجلزائر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملةمدى جاهزية املؤسسات: الفصل الثالث

 154

  :الفصل خالصة

 اجلزائر يف الفندقية املؤسسات واستعداد جاهزية مدى معرفة خالله من حاولنا الذي الفصل هلذا ختاما
   : يلي ما إىل خنلص فإننا الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق

 للمؤسسات الداخلية البيئة وكذا واخلاصة العامة اخلارجية البيئة عناصر مشل والذي البيئي التحليل نتائج إن -
 مواطن عن كشفت حيث اجلودة، بقضايا لللتكفّ العناصر لتلك التامة اجلاهزية عدم أفادت اجلزائر يف الفندقية
  .الفصل هذا هناية حتليلها مت واليت العناصر هذهعنها أفصحت  وللخلل للقصور متعددة

عّينة  الفندقية باملؤسسات الشاملة اجلودة إدارة متطلبات توفر مبدى املتعلق) االستبيان (التحقيق نتائج أن كما -
 "Ex st george" اجلزائر وفندق األوراسي فندق هي فندقية مؤسسات) 5 (مخسة ضمت واليت البحث،
 ثقافة جمال فباستثناء ضعيفة، جد أتت فإهنا بعنابة، السيبوس وفندق بوهران امللكي والفندق تيمقاد وفندق
  .عنه متاما وبعيدة املعدل دون كانت األخرى اجملاالت باقي فإن بقليل، املعدل فاق الذي اجلودة

 املشاكل متثل حيث ،الفصل هذا من األخري املبحث ضمن هلا التطرق مت اليت العوامل من العديد إىل راجع وهذا
  .العوامل هلذه األساسي املرتكز املؤسسات هذه يف بالتسيري املرتبطة

  : السابقني اجلانبني ختللت اليت املعوقات أهم أما-

  .إتقانه يف والتفاين العمل عنصر إنتاجية ضعف* 

  .نافسةامل تشجيع باملقابل ويضعف االحتكار دواعي يشجع مما املؤسسات هذه لبعض الدولة دعم* 

  .املؤسسات هبذه للجودة أنظمة غياب* 

   .ومهاراته تقنياته يف مالتحكّ يف عجز وبالتايل عموما التسيري جمال يف البشرية للكفاءات االفتقار* 

 العمالء رضا بقياس يتعلق فيما السيما لتطبيقاته، الكلي الشبه والغياب القياس بأساليب اإلملام يف حمدودية* 
  .القياسات تلك أهم عدي الذي) الضيوف(
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  .منعدم شبه اجلودة حول التدريب* 

  .لالتصال الفّع نظام إىل االفتقار* 

 يف الفندقية املؤسسات وجاهزية استعداد حمدودية إىل خالله من لناصتو الذي التحليل هلذا وختاما  
 إن وباملقابل أنه إال هلا، قرالتط مت اليت واملشاكل املعوقات بسبب وذلك الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق اجلزائر
معّينة  ومنهجية شروط وفق تتم أن وميكنها باملستحيلة ليست املؤسسات هبذه الشاملة اجلودة إدارة حتقيق مسالة
  . القادم الفصل خالل من له التطرق حناول سوف ما وهذا



 

 

  
  
  

                                
  : الفصل الرابع

ق إدارة اجلودة يتطبعناصر املنهجية املناسبة ل
  الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر
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  متهيد الفصل 

كنا قد أهنيتنا من خالل املبحث األخري من الفصل السابق إىل حتليل أهم العراقيل اليت حتول دون إجناح                  
تحليل أن مركز ثقل    كنا قد بّينا من خالل هذا ال      . تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر        

كل تلك العراقيل يكمن على مستوى عنصر التسيري هبذه املؤسسات هذا من جهة ومن جهة أخرى إن أسلوب        
إدارة اجلودة الشاملة وكما نعلم يعد مدخال تسيرييا استراتيجيا وبتايل فإن حتليلنا هلذا الفصل املتعلق بعناصـر                 

اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية حمل الدراسة سوف يركز علـى           املنهجية املناسبة املؤدية إىل تطبيق إدارة       
م يف   فإن األمر يتطلب الـتحكّ     عليهو. البيئة الداخلية هلذه املؤسسات باعتبارها احلاضنة الرمسية لعنصر التسيري        

غريات مهاراته وتقنياته لضمان استطاعته وقدرته على إجياد حنكة تسيريية يف مستوى حتديات العوملـة واملـت               
للجودة تنسجم وتتوافـق    الراهنة وهلا رؤية واضحة للتنافس على املستقبل من خالل صياغة إستراتيجية مناسبة             

 والذي يستطيع من خالهلا اغتنام الفرص املتاحة على مستوى البيئة           مع اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة الفندقية    
اجهة التحديات  اليت تفرضها هذه البيئة حيث يتم تنفيذ          اخلارجية عموما سواءا العامة منها أو اخلاصة وكذا مو        

م الالزم يف تطبيق إجراءات إدارة اجلودة الشاملة هبذه املؤسسات باعتبارها         إستراتيجية اجلودة هذه بفضل التحكّ    
  . املفهوم احلايل واحلقيقي للجودة

ما هي عناصـر  :  املوايلومما تقدم ميكننا إعادة صياغة كل ما مت ذكره يف هذا اخلصوص ضمن السؤال   
يوضح لنـا الـشروط      املنهجية املناسبة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر؟ والذي           

الالزمة لتحقيق هذا املسعى يف هذا النوع من املؤسسات، حيث أن هذا السؤال ميثل احملور الرئيسي يف إشكالية                  
  : ابة عليه من خالل تغطية املباحث األساسية التاليةموضوعنا هذا والذي سوف حناول اإلج

  ."La savoir faire managérial"إتقان مهارات التسيري : املبحث األول -

 . وضع إستراتيجية مناسبة للجودة: املبحث الثاين -

 . التحكم يف تطبيق إجراءات اجلودة: املبحث الثالث -
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   " Le savoir faire managérial"إتقان مهارات التسيري : املبحث األول

فكما سبق وأن أشرنا أن املعوقات اليت حتول دون جاهزية املؤسسات الفندقية يف اجلزائر لتطبيق إدارة                
م يف مهـارات وتقنيـات التـسيري        اجلودة الشاملة غالبا ما ارتبطت بأسباب تعود يف األساس إىل عدم التحكّ           

يف املؤسسة وبالتايل سوف يكون اهتمامنا منصبا من خالل هذا          ل بقضايا اجلودة    باعتباره األداة الرئيسية للتكفّ   
املبحث على حتليل املهام الرئيسية لعناصر التسيري وإبراز أمهيتها فيما يتعلق بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة وذلـك                 

ـ                 ام بالتركيز على الدور احملوري واألساسي للعنصر البشري كونه املسؤول األول عن إجناح وحتقيق هـذه امله
  .وبالتايل هو احملدد الرئيسي لنجاح أو فشل مشروع إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية حمل الدراسة

  :املهام األساسية للتسيري: أوال

جمموعة اإلجراءات واألسـاليب املتـضمنة للقيـادة    " التسيري على أنه "Hermel, 1989"ف عّر
  .)1(" ط والتنشيط يف املؤسسةوالتنظيم وختصيص املوارد والرقابة والتخطي

  :ومن خالل هذا التعريف ميكننا إبراز أهم املهام األساسية لنعصر التسيري بالنسبة ملختلف املؤسسات كما يلي

  :  قيادة املؤسسة-1

وهذا يتعلق مبا تقوم به اإلدارة العليا يف املؤسسة عموما كوهنا متثل مركز القيادة فيها من أعمال هتدف                  
 إىل حث العاملني ودعوهتم إىل بذل اجلهود الالزمة من أجل حتقيق األهـداف  املرجـوة ضـمن                   يف جمموعها 

  .اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة

  : تنظيمال -2

 وتعزيـز   اخل...وهذا متعلق بتوزيع املهام واملسؤوليات وجتميع الوظائف يف دوائر وأقـسام وفـروع            
 . ر واألقسام يف املؤسسة ككلاالتصال والتنسيق بني خمتلف الوظائف يف الدوائ

 

  

                                                 
1: Haichour Mohammed salah, Op.cit, P282. 

  : نقال عن
Hermel, P, Qualité et management stratégiques du mythique au réel, les éditions d'organisation, 1989, P119. 
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  :  ختصيص املوارد-3

 من املوارد الضرورية لضمان ذلك وهذا       مبجموعةها  من أجل تنشيط املؤسسة وضمان سريها يتعني مدّ       
يتعلق بكمية هذه املوارد ونوعيتها وطريقة توزيعها، حيث أن املوارد األساسية جيب أن ختصص لتأمني العناصر                

اخل، لضمان السري احلـسن لكافـة       ...ملواد األولية، املوارد البشرية، التمويل البحث والتطوير      املعدات، ا : التالية
  . نشاطات املؤسسة

   :ةــرقابـ ال-4

م يف  واليت هتدف إىل محاية املؤسسة من مسببات التقهقر ومن أمهها تدين النتائج وهبوط األداء والتحكّ              
  .التكاليف ومستوى اجلودة وغريها

   :يطـ التخط-5

ح خمتلف املراحل الضرورية لتحقيق األهداف املـسطرة مـن          يتمثل يف إعداد اخلطة املناسبة اليت توضّ      
طرف اإلدارة العليا يف املؤسسة وتوفري كل ما يتطلبه تطبيق تلك اخلطة من موارد مادية وبشرية وغريها وضمن                  

  . جداول زمنية حمددة

   : التنشيط -6

زمة لضمان االتصال بني مجيع فعاليات املؤسسة وحترير املبـادرات          وهذا يتعلق بوضع اإلجراءات الال    
وإشراك اجلميع يف إجناز أهداف املؤسسة وغريه، ضمانا للسري احلسن لكل أنشطتها وفق االجتاه الصحيح الـيت       

  . تريده إدارة املؤسسة وحيقق أهدافها

  : ة الشاملةدور املهام األساسية للتسيري يف بناء مشروع إلدارة اجلود: ثانيا

ومن خالل ما تقدم ذكره يتضح أن مجيع املهام اليت يؤديها عنصر التسيري داخل املؤسـسة تعـد يف                     
ويتضح هذا  األساس البنية التحتية الضرورية والقاعدة املتينة اليت يرتكز عليها بناء مشروع إدارة اجلودة الشاملة               

  : املوايل من خالل التحليل

 احملوري يف تسيري املؤسسة الذي ينّسق كافة العناصر األخرى ويوفّر هلـا التوجيـه                إن القيادة هي العنصر    -1
املناسب، كما يتوىل حتفيز وتشجيع القائمني هبدف أداء مهامهم وواجباهتم على وجهها الصحيح ويتابع ويقدم               

لتغيري ضـمن إدارة    وسعه ملقاومة ا  يف   كما يعمل  كل ما       ،املساعدة لتصحيح ما قد يقع من احنرافات يف األداء        
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التغيري اليت يشترطها تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ويتوىل رئاسة جملس اجلودة باملؤسسة الذي يعمل علـى إدارة                 
  .وإشراف وتنفيذ برنامج اجلودة باملؤسسة وتقدمي الدعم والسند الالزم إلجناحه

ئ سوف  ي أي أن التنظيم الس    ،ملؤسسةإن عملية إدماج اجلودة تعتمد كل االعتماد على عنصر التنظيم يف ا            -2
يؤدي ال حمالة إىل إفشال مشروع اجلودة يف املؤسسة وهذا يظهر من خالل جوانب كثرية هلا تأثري مباشر على                   

، فعلى سبيل املثال ال احلصر إن عدم الضبط اجليد ملهمة ما أو نسياهنا وإمهاهلـا أصـال أو عـدم                     سألة امل ههذ
 مع ما تتطلبه إدارة اجلودة الشاملة، كوهنا مفهوما إداريـا     ايف املؤسسة يتعارض متام   التحديد الالزم ملسؤولية ما     

متكامل موجه حنو التحسني املستمر يف جودة املخرجات من سلع أو خدمات ومبـشاركة كـل املـستويات              
  . والوظائف يف املؤسسة

 هبـا رورية لشىت الدوائر واألقـسام       من مهام التسيري األساسية يف املؤسسة توفري املعطيات واملعلومات الض          -3
للقيام مبهامهم يف أحسن الظروف، كدائرة اإليواء أو قسم املوظفني أو قسم احملاسبة واملالية وغريه، ألن مسألة                 
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف حاجة إىل توفري هذه املعلومات واملعطيات من وإىل مجيع الوحدات التنظيمية يف                 

 على رأسها ما هو متعلق حبساب تكاليف عدم اجلودة اليت تتحملها املؤسسة يف حال غياب                املؤسسة واليت يأيت  
تطبيق اجلودة، حيث أن غياب مثل هذه املعطيات يشكل عائق كبري  فيما يتعلق بتحقيـق مـشروع اجلـودة             

عنها، إىل غـريه مـن       أمهية االستثمار فيه الذي يعتمد على التكاليف املنفقة يف اجلودة والعائد املترتب              كوإدرا
وبالتايل فإن للتسيري عمال حتضرييا عليـه       . اجلوانب األخرى املهمة املرتبطة أساسا بإجناح هذا املسعى باملؤسسة        

  . القيام به إلعداد وهتيئة األرضية املالئمة لبناء مشروع اجلودة وفق مفهومها احلايل واحلقيقي

 ميثل أداة تنافسية عالية     استراتيجيا م أن اجلودة هي مدخال     ومن مهام التسيري هو عنصر التخطيط وكما نعل        -4
 املتعلقـة بـاجلودة وضـمان       اإلستراتيجيةاألمهية وهذا يتطلب يف األساس ختطيطا حمكما لصياغة وتنفيذ هذه           

حيث أن القصور يف جوانب التخطيط عموما ميكنه أن         . انسجامها وتوافقها مع اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة     
ثارا سيئة تتمثل خصوصا يف مظاهر اهلدر املتعددة للموارد والوقت واجلهد املتولدة عن سوء االسـتغالل                يولّد أ 

العقالين هلذه العناصر، وهذا الذي من شأنه أن تكون له انعكاسات سلبية ومباشرة على مؤشـرات األداء يف                  
ر يف األخري فشل    نافسني والذي يفسّ  املؤسسة وبالتايل على وضعها التنافسي ومصري بقائها واستمرارها وسط امل         

  . مشروع اجلودة

 فيما يتعلق مببدأ ختفيض املوارد الضرورية لدعم برنامج اجلودة والذي يعد من أبرز مهام التـسيري الـيت مت       -5
التعرض هلا وهو يف نفس الوقت من بني األساسيات يف متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، إذ أن ختـصيص                   

الية الالزمة من طرف اإلدارة العليا لدعم مشروع اجلودة يسهم بفعالية يف حتقيق األهداف املتوخاه من                املوارد امل 
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 كما أن هذا يستلزم توفري املوارد البشرية املناسبة للقيام بذات املهمة عن طريق اإلعداد اجليد هلا                 ،هذا املشروع 
حيـث أن   . جناح هذا املـسعى   ى بذل اجلهود أكثر إل    ل الالزم بقضاياها وتثمني جمهوداهتا وحتفيزها عل      والتكفّ

  .الكثري من مشاريع اجلودة فشلت بسبب القصور يف الوفاء هبذه اجلوانب

 فمن بني أبـرز     )∗(رييني باملؤسسة اليت تتم بواسطة املس     "Animation" باإلضافة إىل أن مهمة التنشيط       -6
تتمثل يف إدارة التغيري اليت سبقت اإلشارة إليه ومعاجلـة          جلودة الشاملة   إلدارة ا جوانبها املتعلقة بإقامة مشروع     

أسباب مقاومته الصادرة من طرف األفراد العاملني يف املؤسسة عن طريق التكفل اجليد هبذا اجلانب بواسـطة                 
أعمال التحسيس والتوعية املركّزة والرامية إىل نشر ثقافة اجلودة وتعميمها من أجل اإلدراك الالزم ملفهومها من                

  .قبل كافة العاملني يف املؤسسة

ومما تقدم ذكره ميكن القول أنه من أجل ضمان تطبيق نظام للتسيري اجليد واحلسن وإتقـان مهاراتـه                    
لتحضري األرضية املناسبة إلقامة مشروع إدارة اجلودة الشاملة، فإنه يتعني على املؤسسات الفندقية يف اجلزائـر                

وهي عملية مسح شامل ملهام ووظائف التسيري السابقة الذكر وقياس مدى           . القيام بتشخيص وتقييم هذا النظام    
أدائها ومسامهتها يف حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها وذلك هبدف حتديد حاالت القصور يف أداء هـذه                  

 لـضمان   املهام وحتليل أسباهبا وتقييم أثارها وحماولة السيطرة عليها ومعاجلتها سعيا وراء حتقيق أفضل أداء هلا              
  . تكّفلها اجليد ببناء وإقامة هذا املشروع

من خالل التحليل السابق تتجلي بوضوح أمهية العنصر البشري كونه مرتكز وأسـاس كـل تلـك                   
. التقنيات واملهارات التسيريية داخل املؤسسة وذلك مبا يف حوزته من معارف متعددة وقدرات إبداعية خالّقـة      

سات الفندقية يف اجلزائر يف حاجة إىل إسناد هذه املهام إىل رجـال جـد               ويفهم من خالل كل ذلك أن املؤس      
متمرسني على هذه األساليب واملهارات ويتمتعون باحلنكة التسيريية الالزمة للقيام بأدوارهم على أكمل وجـه    

  : وهذا ما سوف حناول التطرق له من خالل العنصر املوايل

  : شروع إدارة اجلودة الشاملةدور األفراد والكفاءات يف إجناح م: ثالثا

 للعنصر البشري باعتباره املسؤول األول عن عنصر التسيري يف          ساسيمما تقدم يربز الدور احملوري واأل       
املؤسسة والذي يعد احملدد الرئيسي لنجاح أو فشل مشروع اجلودة يف خمتلف املؤسسات، السيما الفندقية حمل                

املقام األول على مهارات وكفاءات هذا العنصر وذلك من خالل ما     الدراسة كوهنا مؤسسات خدمية تعتمد يف       
ميتلكه من معارف وقدرات إبداعية متعددة اليت تعد أقوى مصادر خلق القيمة، كمـا جتمـع عليـه أغلـب                    

                                                 
 . املديرين أو املسؤولني الذين يتولون مهمة التسيري باملؤسسة: املسريين:  ∗
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الدراسات احلديثة ضمن حقل التسيري االستراتيجي، إذ ينظر هلا من ضمن أهم املوارد الداخلية غري امللموسـة                 
  . م يف حصول املؤسسة على امليزة التنافسية املستدامةاليت تساه

جممل املعارف " عموما على أهنا "Le savoir faire managérial "وتعّرف مهارات التسيري  
   )1("التسيريية اليت توجد لدى الكفاءات البشرية اليت تتوفر عليها املؤسسة

  :  املعرفة أسـاس ملهارات التسيري-1

قاعدة تستند إليهـا مهـارات التـسيري يف         والسابق يربز عنصر املعرفة كأساس      التعريف  خالل  ومن    
ض هلا بإجياز من     واليت سوف حناول التعرّ    )2(املؤسسة، حيث تنقسم املعرفة أساسا إىل صرحية وضمنية وتنظيمية        

  :خالل ما يلي

يف الوسائل املادية مثـل     تلك املعارف املخّزنة    " على أهنا    "Nonaka"فها   واليت عرّ  : املعرفة الصرحية  -1-1
اخل وهي معلنـه ومعروفـة لـدى        ...واإلجراءات واملخططات والنماذج واملستندات      األرشيف، واملعطيات 

  .)3("األفراد

وهي اليت سوف نركز عليها قليال كوهنا ترتبط مباشرة بـاملورد البـشري داخـل               : املعرفة الضـمنية -1-2
جممل املهارات الفرديـة الـيت جنـدها يف القـدرات           "ا   على أهن  "Grundstein"املؤسسة، فلقد عرفها    

  :ولقد أكد على أمهية املعرفة الضمنية باعتبارها. )4("واإلبداعات املخّزنة يف عقول أصحاهبا

  . أن تبادل واقتسام املعرفة الضمنية يتم من خالل التفاعل املتمّيز الذي قد حيصل بني األفراد-
  .عرفة صرحية يساهم من دون أدىن شك يف توسيع حقل املعرفة عموما إن حتويل املعرفة الضمينة إىل م-

مجيع أشكال املعرفة اليت تتعامل هبا املؤسسة واليت تنتج         "فلقد عرفها السلمي على أهنا      :  املعرفة التنظيمية  -1-3
تجـارب  من تفاعل أفرادها ومن تعاملهم مع البيئة احمليطة باملؤسسة، حيث تتشكل هذه املعرفة من حـصيلة ال               

واخلربات والتوجيهات واملعلومات والدراسات والقرارات والسياسات واالستراتيجيات اليت تكـّون القاعـدة            
  . )5(الفكرية اليت توجه وتنظم كافة النشاطات باملؤسسة

                                                 
1  :  Haichour Mohamed salah, Op.cit, p 288.   

، مرجع سبق ذكره، ) مدخل اجلودة واملعرفة(لكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية أثر التسيري االستراتيجي للمواد البشرية وتنمية امساليل حممد حيضيه، : 2
  .154ص 

 . ، بتصرف154، ص املرجع السابق نفس :3
 .، بتصرف154، ص املرجع السابق نفس: 4
  . 202، ص مرجع سبق ذكره  إدارة التمّيز،على السلمي،:  5
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 Le savoir faire"مما سبق ميكننا أن نقول أن أساس تلك املهارات الفردية ومنها التـسيريية    
managérial  "د يف املقام األول على مجيع أنواع املعرفة، السيما املعرفة الضمنية كوهنـا املرتبطـة   تعتم

مباشرة بالعنصر البشري داخل املؤسسة، باعتباره املسؤول األول عن كل ما جيرى بداخلها واليت ترتكز أساسا                
ذلك "رف على أنه    كري فيعّ إىل عنصرين رئيسيني ومها الرأس املال الفكري واخلربة البشرية، أما رأس املال الف            

املتمثل يف القدرات الذهنية والكفاءات النوعية املتوفرة لدى عقول أصحاهبا وما أنتجته هذه العقول البشرية من                
   .)1("أحباث وعمليات تطويرية

  .فالرأمسال الفكري الذي متتلكه املؤسسة بعد مصدرا غنيا لالبتكار حاليا ومستقبليا

ذلك التراكم من التجارب اليت مت حتصيلها من طرف العاملني باملؤسـسة  "رية على أهنا   وكذا تعّرف اخلربة البش   
  . )2("طوال فترة العمل اليت قّضوها من خالل حياهتم املهنية

فاملؤسسات عموما ومنها الفندقية اليت ال تعاين من تسّرب الكفاءات ميكنها أن متتلك وفرات كبرية من هـذا                  
  . يف وسعها توظيفها يف بناء مشروع ناجح إلدارة اجلودة الشاملةالنوع من املعرفة، اليت 

  :  العناصر الضرورية لتنمية الكفاءات الفردية-2

ل عن العناصر الضرورية لتنمية الكفاءات الفردية املؤدية إىل تـوفري           اءمن خالل ما سبق ميكننا أن نتس        
تلف املؤسسات ومنها الفندقية، حيث سوف حناول       املهارات الالزمة إلجناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خم        

   :)3(التعرض بإجياز إىل أهم تلك العناصر واملتمثلة أساسا

تشري جممل األدبيات اإلدارية املعاصرة على أن مسألة اختيار األفراد هي العملية            :  حسن اختيار األفراد   -2-1
ن األفراد والكفاءات الفردية بالعدد والتخصـصات       اليت تتمكن من خالهلا إدارة املؤسسة من تلبية احتياجاهتا م         

املطلوبة، حيث هتدف إىل حتقيق استخدام أفضل للموارد البشرية وبأعلى كفاءة ومهارة وبأقل تكلفـة ممكنـة      
واليت متثل يف األخري السبيل احملوري واألساسي حنو حتقيق إدارة اجلودة الشاملة وبتايل حتقيق أهداف املؤسـسة                 

  . املمثلة يف البقاء واالستمرار والتطور وحتقيق الرحبية على املدى الطويلاإلستراتيجية

إن التدريب ال ينبغي اعتباره جمرد عملية مرحلية ابتدائية تقوم هبا املؤسسة بـل              :  تفعيل عنصر التدريب   -2-2
قدراته وتغـيري   هو عملية جيب أن ترتبط بالتحسني املستمر، حبيث هتدف لزيادة معرفة الفرد وتنمية مهاراته و              

مفاهيمه واجتاهاته بالصورة اليت متكنه من أداء ما تقدم به من عمل بكفاءة وفعالية وكما رأينا سابقا تتجلـي                   
                                                 

 . 121ص بق، املرجع السامساليل حممد حيصيه، :  1
 . ، بتصرف122، ص نفس املرجع السابق:  2
 . ، بتصرف221ص   ،نفس املرجع السابق:  3
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ل إىل األداء املتمّيز مع ضمان قبول التغيري من طرف          أمهية التدريب ضمن إدارة اجلودة الشاملة يف ضمان التوصّ        
ملسامهة يف التحسني   اوإدراك مسؤولياهتم يف إطار االنتماء للمؤسسة و      األفراد،و جتّنب األخطاء وتقليص العيوب      

  . املستمر وتقليل احلاجة لإلشراف وزيادة االستقرار واملرونة يف أعمال املؤسسة

كـة للفـرد    عملية تبحث عن العوامل اخلارجية احملرّ     "ف التحفيز على أنه      ويعرّ : ضرورة حتفيز األفراد   -2-3
ويعترب التحفيز أحد األركان الرئيسية للتوجيـه والقيـادة،         . )1("وك معني أو تغيري مساره    والدافعة له الختاذ سل   

حيث يتخذ عدة أشكال منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي وتتجلي أمهية التحفيز ضمن نظام إدارة اجلودة                   
 وخلـق الـشعور     الشاملة كما سبقت اإلشارة إليه من خالل إتقان العمل واحلرص عليه وحتسني اإلنتاجيـة             

باالستقرار والوالء للمؤسسة، إضافة إىل ختفيض تكاليف العمل من خالل زيادة االهتمام بتقليـل اهلـدر يف                 
   .الوقت ويف املواد املستخدمة

وكما رأينا سابقا أن أمهية عنصر االتصال يف املؤسـسة          :  ضرورة توفري بيئة عمل تتميز مبرونة االتصال       -2-4
لعصيب يف جسم اإلنسان وهو بذلك الوسيلة القادرة على تعديل االجتاهات وتغيريها هبدف             ز ا اتعادل أمهية اجله  

 لدى العاملني وتشجيعهم على االبتكار والتجديد ورفع روحهم املعنوية وتنميـة عالقـة              ةإجياد اجتاهات إجيابي  
ا وتدفقها يف مجيع نواحي اإلدارة هبم وذلك من خالل توفري املعلومات واملعطيات الضرورية والعمل على إيصاهل    

النشاط باملؤسسة، مما يفّعل من مشاركة اجلميع ومتتني التعاون بينهم والشعور باملصري املشترك وبالتايل التقليل               
من مقاومة التغيري وتقبله مدام يأيت باملنافع والرضا للجميع، سواء للملكني للمؤسسة وللعاملني وللمتعـاملني               

ن خالل كل هذا للمجتمع بأسره وهذا ما ترمي إليه حتديدا فلسفة إدارة اجلـودة               عمالء كانوا أو موردين وم    
  .  الشاملة

إميان الفرد بتبادل الفائدة أو املنفعـة       "ف الوالء التنظيمي على أنه      يعّر:  الوالء التنظيمي وتفعيل األداء    -2-5
التنظيمي حالة يتحقق من خالهلا التوافق    وبالتايل يعد مفهوم الوالء      )2("املشتركة للمشاركة املستمرة يف املؤسسة    

بني الفرد واملؤسسة، مما يترتب عليه التفاعل اإلجيايب يف حتقيق األهداف املشتركة ويزيد مـن رغبـة الفـرد                   
واستعداده للرفع من أدائه وتقدمي األفضل لبقية األفراد وللمؤسسة اليت ينتمي إليها وهذا ما ينسجم متاما مع ما                  

دارة اجلودة الشاملة اليت تعترب بذلك أداة رائدة للتطوير التنظيمي من خـالل بعـدي الرضـا     تدعو له فلسفة إ   
والوالء التنظيمي اللذان يهدفان إىل تغيري الثقافة التنظيمية املوجودة يف املؤسسة بثقافة جديدة تتناسـب مـع                 

  .الوضع املالئم إلجناح تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة

                                                 
، ، مرجع سبق ذكره)مدخل اجلودة واملعرفة(أثر التسيري االستراتيجي للمواد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مساليل حممد حيضيه، : 1

 .ف، بتصر226ص 
 . ، بتصرف221 ص  ،بقاسالرجع نفس امل : 2
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يعد أسلوب القيادة باملشاركة أحد األساليب احلديثة اليت تستهدف          :د القيادة باملشاركة   ضرورة اعتما  -2-6
االشتراك النفسي والعاطفي للفرد العامل يف حتقيق أهداف املؤسسة باعتبار أن الفرد العامل أكثر دراية مبشاكل                

ووجدانيا مع مجاعات أو فرق العمل عملية تفاعل األفراد عقليا   "ف املشاركة على أهنا     وتعّر. العمل اليت تواجهه  
  .)1("ن هؤالء من تعبئة اجلهود والطاقات الالزمة لتحقيق األهداف التنظيميةيف التنظيم وبطريقة متكّ

إن القرار اجلماعي الذي يأيت نتيجة لتبادل اآلراء يكون ذو فعالية أكرب يف إجياد احللول املناسبة، لـذا                    
د مفهوم القيادة باملشاركة بشكل يدفع اإلدارة العليـا لتـشجيع مـشاركة             جاءت إدارة اجلودة الشاملة لتؤكّ    

د اإلحساس باالنتماء الذي يعترب دافعا حيفّز األفراد للمسامهة بفاعلية          العاملني يف كافة العمليات التنظيمية مما يولّ      
  .يف التحسني املتسمر

العمليـة  "نشاطات التسيريية بأنه    ف تفويض الصالحيات يف جمال ال     ويعّر:  حسن تفويض الصالحيات   -2-7
اليت يتم من خالهلا إعطاء الرئيس جزءا من صالحياته إىل املرؤوسني لكي يتمكنوا من إجناز األعمـال الـذين                   

  .  )2("كلفوا هبا

حيث يهدف نظام إدارة اجلودة الشاملة إىل إعداد العاملني لتحّمل املسئولية وتقوية العالقات اإلنسانية              
  . وإتاحة فرص اإلبداع واالبتكار املؤدية إىل إنتاج اجلودة وترقية جماالت التحسني باستمرارداخل املؤسسة 

يعترب تسيري الوقت من بني املتطلبات األساسية لتطوير مـستويات النـشاط يف             :  حسن تسيري الوقت   -2-8
قـت يف اإلدارة،    خمتلف املؤسسات صناعية كانت أم خدمية وكما أشرنا سابقا قد مت تبين مفهوم حديث للو              

حيث يستطيع الفرد من خالله تكييف " Just In Time (J.I.T)"الذي طّور يف اليابان و املعروف باسم 
نفسه بطريقة مناسبة ضمن جدولة الوقت يوميا من أجل إجناز مهامه بطريقة أكثر كفاءة وفعالية دون هـدرا                  

أنـدر  " يف إدارة اجلودة الشاملة، حيث يقول        للوقت إذ أن التدريب على أنظمة الوقت يعد أحد أهم املداخل          
Ander,"         ّري أي نظـام    يال فإهنا سوف لن تنجح يف تـس       إذا مل حتسن املؤسسة تسيري نظام الوقت بشكل فع

 .، يف إشارة للدور احملوري واألساس إلدارة الوقت يف مجيع عمليات النشاط يف املؤسسة)3("أخر

 

  

                                                 
 .، بتصرف224، ص املرجع السابق مساليل حممد حيضيه، :  1
  .، بتصرف226 ، ص نفس املرجع السابق:  2
 .235 ، ص نفس املرجع السابق: 3
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  : ة للجودة مناسبةإستراتيجيوضع : املبحث الثاين

ضنا للعنصر الرئيسي األول للمنهجية املناسـبة لتطبيـق إدارة          فمن خالل املبحث السابق كنا قد تعرّ        
اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر وهو التحكّم يف مهارات التسيري والذي مشل بدوره العديد من                 

 كوهنا األرضية الالزمـة والقاعـدة       يرييةملهارات التس العناصر اليت ركزت كلها حول العوامل املؤدية إلتقان ا        
أن إجناح هذه املهام بكاملها يتوقف يف املقـام األول علـى            والصلبة اليت يشترطها تطبيق إدارة اجلودة الشاملة        

 تعتمـد يف    يـة  الفندقية حمل الدراسة كوهنا مؤسسات خدم      ، السيما لية العنصر البشري يف مجيع املؤسسات     افع
 فمن خالل هذا املبحث سوف يتواصل التحليـل املتعلـق           .ول على مهارات وكفاءات هذا العنصر     املقام األ 

بعناصر املنهجية املناسبة هذه بالتأكيد على اجلانب االستراتيجي إلدارة اجلودة الشاملة باعتبارها مدخال تسيرييا              
ي خصوصيات املؤسسة الفندقية يف     استراتيجيا وكيفية التحكّم فيها ضمن وضع إستراتيجية مناسبة للجودة تراع         

حيث هندف من خالل ذلك إىل إبراز أن مـسألة تطبيـق إدارة             . اجلزائر وتنسجم مع اإلستراتيجية الشاملة هلا     
 جمرد اختيار بل حتمية ال مفر منها جترب هذه املؤسسات           تاجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر ليس       

والتطور بإعداد إستراتيجية مناسبة للجودة ملواجهة الضغوطات التنافسية املتنامية يف    إن أرادت البقاء واالستمرار     
  .  سريعة الراهنة لالقتصاد احمللي والدويلالظل العوملة والتحوالت 

  :دور التسيري االستراتيجي يف حتقيق إستراتيجية مناسبة للجودة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر: أوال

لباحثني اليوم يعتربون أن البعد اإلستراتيجي يف التسيري عوما يعد ابرز العوامل الرئيسية             إن العديد من ا     
اليت تساعد املؤسسات مبختلف أنواعها مبا فيها الفندقية على حتقيق ميزة تنافسية يف ظل البيئة التنافسية احلاليـة                  

 عقد التسعينيات من القرن العشرين إىل       بالنظر إىل أن البحث يف ميدان اإلستراتيجية عموما أجته بشكل دقيق يف           
مسائل التسيري االستراتيجي، حيث تشكّل إدارة اجلودة الشاملة إحدى أبرز أدواته اليت القت توجها واستقطابا               

  .)1 ( السيما لدى مؤسسات الدول املتقدمة،كبريين من قبل مؤسسات القرن الواحد والعشرين

طلب اإلتقان احملكم ملهارات وتقنيات التسيري عموما علـى أنـه       ويعّرف التسيري االستراتيجي الذي يت      
النظام الذي ميكّن املؤسسة من حتديد صورهتا املستقبلية أو بناء أهدافها اإلستراتيجية مع ضمان األداء الفّعـال               "

ـ       . من خالل الدقة يف التنفيذ واملتابعة املستمرة إلستراجتياهتا        تراتيجي وذلك بفضل تكامل عناصر التـسيري االس
 .)2(" يف حتديد رسالة املؤسسة وحتديد أهدافها، والتحليل البيئي واختيار وتنفيذ اإلستراتيجية مث تقييمهاةاملتمثل
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  :  أمهية التسيري االستراتيجي للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر-1

رص واالستفادة مـن    تزداد أمهية التسيري االستراتيجي باعتباره أهم األنظمة اليت تساهم يف استغالل الف             
نقاط القوة وحتقيق عوائد اقتصادية مرضية كما أنه ميكّن من وضع رؤية مستقبلية ملكانة تنافسية متمّيزة مـن                  
خالل حتقيق الفعالية يف استغالل املوارد البشرية واملادية، مبا ميكّن املؤسسة الفندقيـة مـن حتقيـق أهـدافها                   

  . املة أنسب أداة لتحقيق تلك املكانة التنافسية املتمّيزةاإلستراتيجية، حيث تعد إدارة اجلودة الش

أن انتهاج املؤسسات الفندقية لنظام التسيري االستراتيجي حيقق هلا جمموعة من املزايا نذكر من بينها               إذ    
   )1(:ما يلي
سات اليت   وضوح الرؤية املستقبلية واختاذ القرارات اإلستراتيجية، إذ أثبتت الدراسات العملية إن املؤس            -

هتتم بصياغة إستراتيجية ناجحة ليس فقط ألهنا متتلك موارد مالية كبرية ولكن بالدرجة األوىل لقـدرهتا                
  . على اختاذ قرارات فّعالة بسبب دقة املعلومات وقدرة التنبؤ بتحوالت البيئة احمليطة

املخاطر والتهديدات وبالتـايل    ها للبيئة ومعرفة    ل حتقيق نتائج اقتصادية ومالية مرضية وذلك بالنظر لتحلي        -
  . نها من اختاذ إجراءات كفيلة بتخفيض أثارهاكّمت
 تدعيم املركز التنافسي ألن التغريات السريعة اليت حتدث على مستوى البيئة احمليطة قد تؤدي إىل اهنيـار     -

  . بعض املؤسسات املنافسة نظرا للمنافسة الشديدة
مع الظروف احمليطة باملؤسسة، حيث تكتسب هذه األخرية صفة         ف   القدرة على إحداث التغيري والتكيّ     -

  .املرونة

  . ختصيص املوارد واإلمكانيات بطريقة فّعالة وذلك باستغالل نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف-

ـ                    يمن خالل ما تقدم ميكننا القول أن التسيري االستراتيجي أداة حمورية ورئيسية هتتم بالتحليـل البيئ
تنفيذ مجيع االستراتيجيات مبا فيها إستراتيجية اجلودة، اليت متثل بـدورها أبـرز أسـاليب التـسيري         وصياغة و 

ولقد أصبح هـذا املنـهج يف       . االستراتيجي لتحقيق التمّيز التنافسي، مث املتابعة املستمرة هلا وتقييمها باستمرار         
 الذي مل يعـد     ،تصادي نظرا حلدة عامل املنافسة    الدول املتقدمة مبثابة عقيدة للمؤسسة واملتعاملني يف احلقل االق        

نة ولكن أكثر من ذلك أصبح التنافس على املـستقبل مـن خـالل نظـرة                يكتفي بتحقيق حصة سوقية معيّ    
إستراتيجية تبحث على إجياد حنكة تسيريية يف مستوى حتديات العوملة وهلا رؤية واضحة وقدرة علـى إجيـاد                  

ـ       التغيري و أفراد يؤمنون بالتحسني         )2(ب الـصفري  املستمر كسبيل لنجاحهم وجناح املؤسسة واستهداف املعي
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 بواسطة التعاون اجلماعي والتركيز على الكفاءات والوقاية بدل من التفتيش           "j.i.t" وأسلوب التوقيت املناسب  
  .إىل غريه من العناصر اليت متثل يف حد ذاهتا املرتكزات األساسية إلدارة اجلودة الشاملة

  : التسيري اإلستراتيجي بإستراتيجية اجلودة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر عالقة -2

بالنظر إيل طبيعة االرتباط املوجود بني مفهومي التسيري االستراتيجي واإلستراتيجية عموما مبـا فيهـا                 
علـى  إستراتيجية اجلودة والذي يتضح من خالل موقع اجلودة ضمن النظرية االقتصادية والذي جنده يكمـن                

مستوى تيار التسيري االستراتيجي، حيث يتخذ منها هذا األخري أداة تنافسية متمّيزة متكّن من احلصول علـى                 
كاسترو، جوران ولوريول ولورينو    "فقد أشار كل من     .  التنافسية املستهدفة وحتث على حتسينها باستمرار      ةامليز
 أن التطور التارخيي هلـذين   إىل"Castro, Juran, Lauriol, Lorino, Tarondeauطارندو،و

املفهومني جتسد من خالل منوذج هارفارد، إذ يذكر هؤالء الباحثون بأن تطور الفكر االستراتيجي يرجـع إىل                 
الستينات من القرن املاضي، اليت عرفت الصياغة األوىل لنظام التسيري االستراتيجي وإلسـتراتيجية املؤسـسة               

اضرات السياسة العامة اليت كانت تلقى يف مدرسة هارفارد إلدارة          كنموذج فكري وعملي انبثق أساسا من حم      
  .)1(األعمال يف تلك الفترة

 "Michael Porter" جملموعة االستشاريني لبوسطن، مث منوذج مايكل بوتر "B.C.G"مرورا مبصفوفة  
 أساسـية    الذي يقترح ثـالث اسـتراتيجيات      ،هليكل الصناعة خالل سنوات الثمانينيات من القرن العشرين       

، اليت مت التعرض إليها فيما سبق من خالل استراتيجيات اجلودة ضـمن             )السيطرة بالتكاليف، التمّيز والتركيز   (
الفصل الثاين، يف حني متيزت مرحلة التسعينيات اليت شهدت ظهور مناذج جديدة تركز أكثر علـى املـوارد                  

  .)2(الداخلية والكفاءات كقاعدة لتحسني التنافسية

ينا من خالل التحاليل السابقة إن سر تفوق املؤسسات اليابانية يعـود يف املقـام األول إىل                  وكما رأ 
اعتمادها إستراتيجية إدارة اجلودة الشاملة والتحكم يف استخدامها وتوظيفها مبنتهي الدقة واإلتقان، كـون أن               

ين هائل واستطع أن حيقق أقوى      اليابان يتكون من جزر فقرية من حيث املوارد الباطنية والسطحية وبتعداد سكا           
اقتصاد منذ هناية القرن املاضي بإمجاع أغلب خرباء االقتصاد يف العامل وذلك باعتماده على االستثمار يف الرأس                 
املال البشري للكفاءات كأساس المتالك وحتسني للميزة التنافسية، حيث جند مصادر ومرجعيات كـل هـذه     

أمـا  . ودة الشاملة كما سبقت اإلشارة إليه من خالل الفصول املاضـية          العناصر جمتمعة ضمن مدخل إدارة اجل     
بالنسبة للمؤسسات الفندقية حمل الدراسة وكغريها من املؤسسات األخرى يف اجلزائر واليت هي يف وضـعية ال                 
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ـ                  ن حتسد عليها وتعاين العديد من الصعوبات والعراقيل اليت متت اإلشارة إليها فيما مضى، فإن هذه الوضعية م
دون أدىن شك سوف مل تؤهلها إىل حتقيق أداء متمّيز وتنافسي وبالتايل فإن هذا األمر يفرض عليها بالتأكيـد                   
ضرورة البحث عن أفضل املهارات والتقنيات التسيريية احلديثة واالستراتيجيات ضمن إطار فكري ميكنها من              

قدرهتا على اإلبداع، والتجديد، وحتقيـق األداء       ال ملواردها الداخلية خاصة الكامنة منها بسبب        االستثمار الفعّ 
ها من حتقيق النقلة اإلستراتيجية الالزمة يف استغالل إمكانياهتا         وهذا الذي باستطاعته أن يوصلها وميكنّ     . املتمّيز

ومواردها والتمّيز يف أدائها وفق معايري اجلودة العاملية واليت تعد إدارة اجلودة الـشاملة أفـضل منـاذج هلـذه                    
ستراتيجية باعتبارها تعرب عن املفهوم احلايل واحلقيقي للجودة كما رأينا من خالل حتاليلنا الـسابقة والـيت                 اإل

تشترط أن تصمم بشكل منسجم مع اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة وبتعاون مجيع الوظائف وهذا يتطلب يف               
ريها قـصد الـسماح     يم اجليـد يف تـس     املقام األول توظيف خمتلف تلك املوارد والكفاءات الداخلية والتحكّ        

 منافسيها وتوسيع نشاطاهتا،    لىللمؤسسات اجلزائرية ومنها الفندقية حمل الدراسة على وجه اخلصوص بالتمّيز ع          
كما جيب أن تتسم تلك اإلستراتيجية باملرونة الكافية إلحداث التكّيف االجيايب مع التطورات البيئية التنافـسية                

  .ستراتيجيات املنافسنيالراهنة والتفّوق على ا

إىل أي مدى يطرح حتدي اجلودة بالنـسبة        : عقب هذا التحليل فإن السؤال الذي ميكن طرحه هنا هو         
  للمؤسسات الفندقية يف اجلزائرية باعتبارها ابرز املداخل التنافسية احلالية واملستقبلية ؟

  .وهذا ما سوف حناول اإلجابة عليه من خالل العرض املوايل

  :  دارة اجلودة الشاملة أداة ملواجهة الضغوطات التنافسية للمؤسسات الفندقية يف اجلزائرإ: ثانيا

تعمل املؤسسات الفندقية يف اجلزائر كغريها من املؤسسات األخرى اليوم وكما سبقت اإلشارة  إليـه    
ية والتـشريعية   يف بيئة متغرية وسريعة على الدوام، حيث تتالحق املتغريات املتعـددة االقتـصادية والـسياس              

والتكنولوجية وغريها، سواءا على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو العاملي، األمر الذي سيعمل على تزايد حـدة                 
 تواجهها هذه املؤسسات، السيما مع انضمام  اجلزائر للمنظمة العاملية للتجـارة، وفـتح               سوفاملنافسة اليت   

أن تعمل جبد على رفع التحدي ومواجهة هذه املنافسة باإلعداد          األسواق احمللية على مصرعيها، مما يتطلب منها        
اجليد والتخطيط والتقييم والتطوير والتطبيق الناجح والصحيح ملبادئ ومفاهيم وفلسفة إدارة اجلودة الـشاملة               

ـ               ه على املستوى املؤسسة ككل باعتبارها السبيل الرئيسي للتمّيز والتأهيل والتفّوق التنافسي، كما أمجعت علي
 .أغلب األدبيات اإلدارية املعاصرة

  



  ق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر ياملناسبة لتطبعناصر املنهجية : الفصل الرابع

 170

  : حتدي اجلودة يف املؤسسات  الفندقية يف اجلزائر جوابا لتأثريات العوملة-1

لقد ساعدت التطورات احلاصلة يف جمال النقل واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف ظل التحوالت             
ة وأصبحت املنتجات احمللية شيئا فشيئا ليست       العاملية الراهنة، على جعل األسواق أكثر اتساعا وذات صفة عاملي         

يف مأمن من كل أشكال املنافسة وكل هذه التحوالت والتطورات هي يف الواقع إفرازات ونتائج آلثار ظاهرة                 
 االقتـصادية واالجتماعيـة     ،أكرب مسيت يف األدبيات املعاصرة بظاهرة العوملة ذات األبعاد املتعددة الـسياسية           

  .افية وغريها، حيث نركّز على البعد االقتصادي منها الرتباطه بطبيعة موضوع حبثنا هذاوالتكنولوجية والثق

وعليه ماذا يقصد بالعوملة االقتصادية؟ وما هي أثارها السيما على البلدان النامية ومنها اجلزائر؟ وأيـن                 
   هذه الظاهرة؟ميكن حتديدا حتدي اجلودة كخيار استراتيجي للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر ملواجهة

أنه ينظر للبعد االقتصادي لظاهرة العوملة عادة على انه جمـال  " Terpestra, 1994"حيث يقول 
ويهدف إىل توحيد منط االستهالك عن طريق  خلق عادات ونظام           . يشمل املال والتسويق واملبادالت واالتصال    

ن العوملة تعمل للترويج لظاهرة اقتـصاد       استهالكي موّحد وعاملي، من خالل أعمال الدعاية واإلعالن، كما  أ          
السوق واليت ما هي يف الواقع إال ظاهرة اقتصادية وتكنولوجية ومعلوماتية ظهرت إلحكام السيطرة على العامل                
بأسره ولصاحل القوى املهيمنة يف العامل اليت تسيطر على اهليئات واملنظمات االقتصادية واملالية العاملية واملالكـة                

  .)1("تعددة اجلنسياتللشركات امل

املرتقب قول أن حال الدول النامية ومنها اجلزائر يف ظل هذه الظروف والسيما بعد االنضمام               ال ميكن  
للمنظمة العاملية للتجارة سوف تواجه درجة كبرية من املنافسة من دون أدىن شك، حيث كما نعلم أن معظم                  

كمـا  . )2(لصناعية البتكار بدائل عنها واالستغناء عليهـا      صادرات هذه البلدان من املواد اخلام تسعى الدول ا        
سيتأثر قطاع اخلدمات هو اآلخر بشكل ملحوظ بفعل حترير هذا القطاع عامليا واملتمثل أساسـا يف جمـاالت                  

والنقل واالتصاالت وغريهـا وذلـك      ) الذي يعد القطاع الفندقي من أبرز أركاهنا      (البنوك والتأمني والسياحة    
  . الشديدة يف هذه اجملاالتبسبب املنافسة

ن شدة عومعىن هذا أن هناك أثارا اقتصادية سلبية متعددة سوف تصيب االقتصاد احمللي أكثر، والنامجة       
املنافسة املتولدة عن حترير التجارة للسلع واخلدمات ومنها املؤسسات الفندقية يف اجلزائر على وجه اخلـصوص                

د من املؤسسات الوافدة ذات املستوى العاملي واملالكة للمزايا التنافسية          اليت سوف تزداد معاناهتا مع قدوم العدي      
                                                 

1:Haichour Mohamed Salah, Op,cit, p280. 
  :نقال عن

 Terpestra V, International marketing, Deyden, 1994.   
  .، بتصرف19، ص مرجع سبق ذكره ، إدارة اجلودة يف صناعة الضيافة،حسن إمساعيل الطافش:  2
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اخلبري العاملي  ) 2005,حسن إمساعيل الطافش  (املتعددة وألسباب اهليمنة والسيطرة بكل أنواعها، حيث يقول         
ريا عن  واملصري يف الفنادق يف هذا الصدد أن فنادق القرن احلادي والعشرين وجدت نفسها يف عامل خيتلف كث                

ذلك الذي كان يف النصف الثاين من القرن العشرين، وان خصائص هذا العامل اجلديد تتمثل خصيـصا فيمـا                   
  )1(:يلي

  .  حتّول من السوق الفندقي احمللي إىل سوق عاملي ليس له حدود وال متنعه أية قيود-

ل أصبحت تتعامـل مـع       مل تعد املؤسسات الفندقية احمللية تتعامل مع التشريعات احمللية فحسب، ب           -
  .تشريعات وضوابط دولية تنسجم مع االتفاقيات التجارية والتكتالت الدولية

 وحتولت بذلك املنافسة من املؤسسات احمللية إىل مؤسسات عاملية ومتحالفة، ذات شهرة وعالمـات               -
  .جتارية عابرة للقارات وذات مزايا تنافسية عمالقة

 خدمات تقليدية بسيطة إىل خدمات يتعاظم فيها املكون املعـريف            حتولت اخلدمات الفندقية من تقدمي     -
  .الكامن يف عقول البشر، فضال عن تطور االشتراطات احمللية والدولية لتقدمي اخلدمات الفندقية

من عميل حملي إىل عميل عاملي بفضل قدرة تكنولوجيا  املعلومات وسـطوة             ) الضيف( حتّول العميل    -
أينما كان مبجرد ملسات على أزرار جهاز  احلاسب اآليل لـريى            ) الضيف(ميل  االنترنت اليت نقلت الع   

  .أفضل العروض والتسهيالت واألسعار ملختلف الفنادق احمللية والدولية ويقارن وينتقي ما يناسبه

 يف هذا اجملـال، إذا عرفـت        ةولكن باملقابل أن مثة أمل لالستفادة من بعض املزايا واجلوانب االجيابي          
ات الفندقية يف اجلزائر كيف تصنع التحدي وحتسن اغتنام الفرص اليت من املتوقع أن تتـوفر يف ظـل                   املؤسس

 واملتمثلة يف العديد من العوامل واليت تكمن أساسا يف االسـتفادة            "Terpestra"كما يذكر   . املنافسة هذه 
  )2(:من جتارب وخربات املؤسسات الوافدة واليت من أمهها

  .ط تسيري هذه املؤسسات االستفادة من أمنا-

  .املؤسسات والتركيز على اجيابياهتاهذه  عدم تكرار األخطاء اليت وقعت فيها -
  . االستفادة من أمناط التدريب والتأهيل-

  . االستفادة من املعامالت واالجتاهات السلوكية للعالقات اإلنسانية املطبقة هبذه املؤسسات-
اطية والعمل على حموها متاما يف  إطار املرونة الالزمـة وسـرعة         تقليل الضغوطات اإلدارية والبريوقر    -

  .االستجابة والتكفّل الالزم مبشاكل العمل وغريه
                                                 

 .، بتصرف15 -14، ص صملرجع السبقا ،حسن إمساعيل الطافش : 1
2  :  Haichour Mohamed Salah, Op. cit, p282. 
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ومعىن ذلك يف األخري أن خري سبيل لرفع هذا التحدي ومواجهة هذه املنافسة الشرسة الناجتـة عـن                    
ارا استراتيجيا قويا أثبت جنعاته وفعاليته يف       تداعيات العوملة وما تفرزه من آثار مدّمرة هو تبين سبيل اجلودة خي           

العديد من املؤسسات عري العامل ، حيث يف ظل هذه املتغريات يصبح هذا املسعى ليس جمرد خيار بل ضـرورة                    
وحتمية ملّحة جترب هذه املؤسسات وغريها أن إرادات البقاء واالستمرار والتطور وسط هذه الظروف واآلخذة               

يوم من تبين هذا املسعى بصدق واقتناع من أجل التحضري الالئق والالزم ملواجهة هـذه               يف التصعيد يوما بعد     
  .املنافسة يف أحسن الظروف

هودات كثرية جيب بذهلا يف هذا اخلصوص من جانـب          من خالل التحقيق السابق يتضح أن هناك جم       
ـ     عييالدولة ومن جانب اإلدارات الوصية على مؤسسات ال        حيـث أن   . صلحة فيهـا  نة وكل املعنيني وذوي امل

ناه هو أمر حتمي وال بد منه باعتبار        ق وأن بيّ  بذه املؤسسات كما س   هباالستثمار يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة       
      .تطبيقاته جيدافنون تتقن وأن املؤسسات الوافدة من اخلارج تتسلح بنفس السالح 

 السيما منذ بدايـة     ،الحات املتعددة احلاصلة  رنا إىل اجملهودات اليت تقوم هبا الدولة يف ظل اإلص         ظإذا ن 
هذه األلفية جندها اهتمت إىل حد ما بتحرير التجارة بشكل عام وغريت من وضعية السوق احمللي، حيـث أن                   
املنافسة اليت كانت تقتصر فقط على التجارة اخلارجية أصبحت تشمل أيضا أكثر وأكثر السوق احمللي نفـسه                 

تفي املنتج الوطين متاما من هذه األسـواق        خيقيقة يومية وبكثافة، حىت كاد أن       وأصبحت املنتجات األجنبية ح   
والسؤال الذي ميكن أن يطرح نفسه يف هذا الصدد، كيف ميكن أن حنمي هذا املنتج الوطين وبالتايل املؤسسات                  

   .الوطنية مبا فيها الفندقية من هذه التهديدات؟

رها أو  ئة املؤسسات الوطنية بالطرق التقليدية كتغطية خسا      أن محاي على    يف هذا السياق   ميكننا أن نؤكد  
احلل األفـضل ملواجهـة     هو  وليس   أو غريه ليست اجلواب األمثل واملقنع على هذا السؤال           ماليةمنحها مزايا   

،  السوق الـوطين   يفاخلصوص  على وجه   الضغوطات التنافسية احلالية اليت هتدد هذه املؤسسات ومنها الفندقية          
يـة  ئأن هذه السياسة احلما   وبكاملها   مضت    فشلها وعجزها وعدم كفاءهتا لعقود     تك احللول أثبت  حيث أن تل  

نظر إىل مدخل إدارة اجلودة الشاملة      ي يف حني    ،قل كاهلها بال هوادة   ثلها تكاليف باهظة وت   لت الدولة وحتمّ  ّمح
فية الثالثة من مواجهـة مجيـع       ن املؤسسة اليت تبحث على رفع حتدي األل       على أنه مصدرا استراتيجيا قويا ميكّ     

   .تثباأشكال املنافسة بأمان واحملافظة على حياهتا ومنوها ب

ميكننا التأكيد على أن مسألة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بالنسبة للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر تعـد                
بادئها وأسـاليبها مـن    داة جيب تكريسها واحلرص على توفري متطلباهتا واالدماج الناجح والصحيح مل          أوسيلة و 

صـحيح أن   .  اليت أصبحت حتمية مفروضة وال مفر منها       ،أجل الوصول التدرجيي إىل مستوى املنافسة العاملية      
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املهمة ليست سهلة وتتطلب عمل الكثري فيما يتعلق بتحرير اإلبداعات وتطوير التنظـيم وتعـديل القـوانني                 
ري شـبه جـذري     يزمات اليت سبقت اإلشارة إليها ضمن تغ       إىل غريه من املستل    ،هنياتذ ال ريوالتشريعات وتغي 

ـ الذي ميكّ ،تعاون مجيع املعنيني يف هذه املؤسسات حنو حتقيق هذا املسعى           بوشامل لكل تلك العناصر و      يف  هان
املنافـسني مـن     على   األخري من حتسني قدراهتا يف تقدمي خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية تستطيع التفوق            

 باالحترام والثقة لدى الشريك األجنيب إن أرادت الدخول يف عقـود            ىحتظ الوضع جيعلها     كما أن هذا   ،جهة
 كون أن الشراكة هي من بني أقوى السمات املميزة للمرحلة           ،شراكة مع املؤسسات األجنبية من جهة أخرى      

ة وحتقيقا ألهداف   ا املتبادل معالقة عمل وتعاون تنشأ بني طرفني خدمة ملصاحله       "ف على أهنا     حيث تعرّ  ،الراهنة
 إذ أن ثقافة الشراكة لدى املؤسسات اجلزائرية عموما ال تزال ضعيفة وبعيدة عما هو               ،)1("بينهمجتمع  مشتركة  

عليه حىت لدى البلدان اجملاورة ويرجع أسباب هذا الضعف إىل عوامل قانونية وتسيريية وغريها، عالوة علـى                 
  .ألمين والسياسي اليت ال تزال أثارها قائمة إىل حد اآلنتداعيات العشرية السابقة املتعلقة باجملال ا

 املوارد البشرية هي املـصدر      نوكما رأينا إن إدارة اجلودة الشاملة ترتكز على فكرة جوهرية مفادها إ           
  يف  وهذا يتطلب من العاملني    .هذا التيار اإلداري املتطور   رواد  األساسي لنجاح وثراء املؤسسة كما جيمع عليه        

 مبـا فيهـا     ،ا قادرين رفقة املدراء بالسري باملؤسسة حنو النجاح والتوفيق يف حتقيق األهداف املسطرة            أن يكونو 
 هـذه   أقيمـت كسب ثقة الشريك األجنيب وإقامة شراكة فعالة ومفيدة معه تساهم يف حتقيق األهداف الـيت                

سيما من خالل نتائج التحقيـق       ال ، التحاليل السابقة  ضمنمت التوصل إليه    وهذا تأكيدا ملا    . الشراكة من أجلها  
شترط جاهزية العنصر البشري    يدارة اجلودة الشاملة    إأن التطبيق الصحيح والناجح ملفهوم      فارط والذي أظهر    ال

نة البحث ممثال يف استعداد املسؤولني يف املقام األول ومدى تقبلهم إلشـراك مجيـع               ييف املؤسسات الفندقية عي   
  .ر مبسائل العمل يف هذه املؤسسات وإقناعهم بضرورة التغّي املرتبطةاتاملعنيني يف القرار

ومن خالل الفقرات املوالية سوف حناول إبراز كيفية استخدام إستراتيجية اجلودة باألسلوب الـذي              
  :يسمح للمؤسسات الفندقية يف اجلزائر من امتالك املزايا األساسية التالية

ضغوطات التنافسية احلالية وحىت املستقبلية وذلـك مـن         القدرة على مواجهة التهديدات املتولدة عن ال      -
خالل استخدام إستراتيجية اجلودة كأداة دفاعية يف البداية، حيث أن اهلدف الرئيسي منها هـو احملافظـة              

  .على احلياة واالستمرار وسط الظروف التنافسية احمليطة
ام إستراتيجية اجلودة كأداة هجومية     مث القدرة على اغتنام الفرص املمنوحة بكل فعالية من خالل استخد          -

  .هتدف إىل النمو والتوسع

                                                 
1: Haichour. Mohamed Salah. Op.cit. p284. 
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  :ناسب مع األوضاع التنافسية احلالية للمؤسسات الفندقية يف اجلزائرتاعتماد إستراتيجية للجودة ت-2

مسألة إعداد أي إستراتيجية مبا فيها إسـتراتيجية للجـودة          نقول أن   أن  نستطيع   سابق   على ضوء ما  
 مبستوى اخلـدمات    ان هذه املسألة تتعلق أساس    إ حيث على مستوى املؤسسة الفندقية، ف      ليست نشاطا مستقال،  

واألسواق اليت تنشط فيها هذه املؤسسة وكيفية مواجهة املنافسني وكذا املوارد           ) الضيوف( اليت تعرض للعمالء  
 يرتبط مبدى مـسامهة     كما أن مسألة جناح أي إستراتيجية عموما      . إخل...حقيق ذلك لتالزمة  البشرية واملادية ال  

 إن صياغة ووضع إستراتيجية للجودة      أيضاكما رأينا   و .يف حتقيق هذه اإلستراتيجية   ة  خمتلف النشاطات باملؤسس  
يتطلب وحيث على توجيه جممل اجلهود يف نفس االجتاه حنو حتقيق هذا املسعى على النحو الذي يسمح بضمان                  

م يف  اتيجية الشاملة للمؤسسة الفندقية من جهـة، مث الـتحكّ         اإلدماج الناجح هلذه اإلستراتيجية ضمن اإلستر     
  .استخداماهتا وفق الوضعية التنافسية اليت تتواجد هبا هذه املؤسسة من جهة أخرى

فمن خالل الفقرات السابقة     : إدماج إستراتيجية للجودة ضمن اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة الفندقية        -2-1
دة ضمن اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة الفندقية يسمح بإشراك مجيع املـدراء           رأينا أن إدماج إستراتيجية للجو    

املسامهة يف صياغة إستراتيجية    ب جناح مسعى اجلودة وذلك     إعلى وجه اخلصوص كوهنم املعنيني يف املقام األول ب        
ن إدمـاج   حيـث أ   .للجودة وفق صالحياهتم املرتبطة باملهام والنشاطات الذين هم مسؤولني عنها باملؤسسة          

حيتاج إىل حتديد املسؤوليات وتوزيعها بكل      إستراتيجية للجودة ضمن اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة الفندقية        
 يتعلق بعنـصر    هجناح هذا العمل كل   إوأن  . دقة من أجل ضبط املهام املتعلقة باجلودة يف كامل املؤسسة الفندقية          

وري والرئيسي هلذا العنـصر يف حتقيـق مـسعى اجلـودة             على الدور احمل   االتسيري داخل املؤسسة وهذا تأكيد    
  .باملؤسسة

تقدم ذكره ميكننا القول أن برنامج إدارة اجلودة الشاملة باعتبارها املفهوم احلايل للجودة بفـضل               ا  مم
 و شفافية بالنسبة    اإدماج إستراتيجية اجلودة ضمن اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة الفندقية يكون أكثر وضوح          

ه أكثر سهولة وبساطة وبالتايل حتقيـق اإلدمـاج         يم ف ، والتحكّ هيقبني باملؤسسة، مما جيعل مسألة تط     يعناملجلميع  
   .     الناجح والصحيح ملبادئه وأساليبه وإحكام السيطرة عليه على مستوى كامل املؤسسة الفندقية

كامـل النـشاطات    ومن جهة أخرى ميكننا أن نشري مادام أن مسألة اجلودة جيب أن تعمم وتشمل               
ـ                د باملؤسسة الفندقية لضمان أحسن خمرجات خلدمتها، ضمن تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة فإن هذا يؤكّ

ح على ضرورة انسجام وتوافق إستراتيجية اجلودة مع كامل اإلستراتيجيات الوظيفية يف املؤسسة الفندقيـة               ويلّ
تراتيجية الشاملة للمؤسسة وذلك بواسطة إدمـاج حمـاور       ليضمن يف األخري حتقيق االنسجام والتوافق مع اإلس       

 هبذه املؤسسة والذي يعين يف نفس الوقـت إدمـاج           تالتحسني املستمر على املدى الطويل يف كامل النشاطا       
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 ضـمن إسـتراتيجية املـوارد       احماور التحسني هذه يف مجيع اإلستراتيجيات الوظيفية باملؤسسة الفندقية، سواء         
ل يف جمموعها اإلسـتراتيجية الـشاملة       اسبة أو غريها واليت تشكّ    احملاج أو التسويق أو املالية و     البشرية، أو اإلنت  

 من أجل جتسيد أهداف املؤسسة املتعلقة باجلودة واملتمثلة يف حتقيق احلصة السوقية املستهدفة   ،للمؤسسة الفندقية 
ب من اختراق املنافـسني إلـيهم       ا يصعّ ، مم )ضيوفال(جال طويلة وحتقيق الرضا للعاملني والعمالء       والرحبية آل 

وحيقق للمؤسسة البقاء واالستمرار والتطور واليت تعد حمصلة األهداف اإلستراتيجية الشاملة ملختلف املؤسسات             
  .على اإلطالق

  :  التحكم يف استخدام إستراتيجية اجلودة للمؤسسة الفندقية2-2

إن اسـتخدام اجلـودة   ""Duhamel, 1986 يقـول  : استخدام اجلودة كإستراتيجية دفاعيـة 2-2-1
 بقـدر مـا     نيق على املنافسني احملليني أو اخلارجي     يهدف إىل التفوّ   نجاح يف تطبيقها ال   الكإستراتيجية دفاعية و  

 أن عملية   شف نست "Duhamel"  ومن خالل كالم   .)1("يهدف إىل احملافظة على البقاء بني هؤالء املنافسني       
مر طويال، بل هو مرحلة مؤقتة جيـب علـى          تأن يس ويدوم  أن  عية ال جيب    استخدام اجلودة كإستراتيجية دفا   

السيما البشرية   جيدا   املؤسسة اليت تعتمد هذه اإلستراتيجية أن تعمل على تعبئة جهودها أكثر وتكريس قدراهتا              
والذي ال  منها حنو التقدم يف هذا املسار واستخدام اجلودة كإستراتيجية هجومية، حيث من البديهي واملسلم به                

  . أن اهلجوم دوما أفضل بكثري من الدفاعاثنانخيتلف عليه 

ويف هذا اخلصوص ينصح العديد من خرباء اجلودة على أن اإلستراتيجية الدفاعيـة ميكـن تطبيقهـا                 
 كوهنا  ISO9000 يف تطبيق نظام للجودة يتوافق مع متطلبات املواصفة        اية وتتمثل أساس  لكمرحلة أولية وانتقا  

ن جمال تركيزها ال يتعـدى      أل و يدفاعية ألهنا هتدف إىل ضمان تطابق املواصفات مع متطلبات العم         إستراتيجية  
  حيث تدعو اجلميع يف املؤسسة إىل تعبئـة اجلهـود          ، ماضي ماكثريا هذه احلدود كما سبقت اإلشارة إليه في       

 التقليل من تكـاليف عـدم   والتعاون لغرض التحكم يف أخطاء عدم املطابقة والتقليل من عيوب املنتج وبالتايل        
لبقـاء لفتـرات   استخدام اجلودة كإستراتيجية دفاعية ال تستطيع ضمان اد هنا على أن     ونريد أن نؤكّ  . املطابقة

قة والغزو التنافسي املهول والشرس، الـذي اليعتـرف إال          حطويلة وسط هذه املتغريات البيئية السريعة واملتال      
 وكما يؤكد عليه أيضا خـرباء  )ISO(وحتاليلنا السابقة أن تطبيق تحليل باألقوياء وكما رأينا من خالل هذا ال   

 ،وسط املنافسني ضمن املـتغريات الراهنـة  مل يعود يؤّمن البقاء إال لفترة مؤقتة الستمرار حياة املؤسسة    اجلودة  
خرين، مما  الذي من بينهم دوما هناك من هو أشد قوة وميتلك أسلحة أشد فتكا ودمارا وأكثر تطورا قياسا باآل                 

ادر ويهاجم وحياول إبادة وحمو وجود املنافسني اآلخرين لالستحواذ على  يبيؤهله على أن ال يكتفي بالدفاع بل        
                                                 

1: Haichour Mohammed Salah. Op.cit. p288.  
  :نقال عن

Duhamel. H. Stratégie et direction de l’entreprise. Centre de librairie, CLT, 1986.      
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حصصهم السوقية وبالتايل تعظيم أرباحه أكثر باعتباره األقوى واملسيطر وان سر هذه القوة وهـذا التفـوق                 
ار إسـتراتيجي ثبـت     يخكسلوب إدارة اجلودة الشاملة     اعتماده أ يف  من وجبدارة   يكوسببها الرئيسي ميكنه أن     

 فربغم ما   ،استمرارب وتفوقه يف العديد من املؤسسات اليت عملت على تكريس مبادئه وأساليبه بنجاح و             تهفعالي
ن من االستمرار   يتطلبه من مستلزمات بشرية ومادية سبقت اإلشارة إليها، إال أنه يعد استثمار طويل املدى ميكّ              

املنافسني وبالتايل حتقيق الرحبية آلجال طويلة كأفضل عائد هلذا االستثمار وسط البيئة التنافـسية              على  ق  والتفّو
إدارة (وهذا مما يفسر قوة وتفوق هذا املـدخل         . نفس طويل  وذستطيع العيش فيها ويعمر إال      ياحلالية اليت ال    

برغم التعديل األخري هلذا املدخل     وذلك   ISO9000كونه إستراتيجية هجومية على مدخل      ) الشاملة اجلودة
، إال انه يبقى دائما إستراتيجية دفاعية هتدف للدفاع على البقاء يف املقام األول وأن حسن                2000الذي مت سنة  

ل عند أبعد احلدود مرحلة انتقالية ومبدئية حنو التطبيق احلقيقـي           استخدامها ومت إتقاهنا بنجاح تستطيع أن تشكّ      
د عليه خرباء اجلودة السـيما احملـدثني         كما يؤكّ  ،ة املمثل يف مدخل إدارة اجلودة الشاملة      واحلايل ملفهوم اجلود  

وهذا ما دفعنـا إىل معاجلـة     وغريهم  ."Duhmel, Wisller, Pytlack, Teboul"منهم أمثال 
  .ت ذاهتاموضوع تطبيق اجلودة يف املؤسسات الفندقية حمل الدراسة وفق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة لالعتبارا

إن مـسألة  "  يف هذا الـشأن "Teboul, 1992"ويقول :  اجلودة كإستراتيجية هجوميةاستخدام 2-2-2
التقليل من العيوب والتحكم يف أخطاء عدم املطابقة هي أقل مالحظة بواسطة العميل الذي يستطيع أن ميّيز ما                  

 هو تأكيد على أن تطابق اجلودة "Teboul"نستطيع أن نقول أن ما جاء به . )1("بني منافس وأخر أقوى منه
 هي ضرورية لكنها غري كافية، ألهنـا ال         ISO9000مع متطلبات العميل اليت هي جوهر فلسفة مواصفات         

 أن إدارة اجلودة الشاملة تسمح مبنح الوسائل الكافية لتوفري          نيطي تلك الزيادة اليت متنح الفارق والتمّيز يف ح        عت
ز عن باقي املنافسني، كما مت توضيحه       استمرار وهو الذي حيقق هذا الفارق والتميّ      اجلودة والعمل على حتسينها ب    

الذين سبق التعرض هلم وتوضيح مواقفهم امللّحـة         اجلودة   ءرباخه   ل من خالل التحاليل السابقة وهذا ما يدعو      
العوملة والغـزو  الشاملة كإستراتيجية هجومية، السيما مع استفحال ظاهرة   اجلودةعلى ضرورة استخدام إدارة  

صوص، خصوصا مـع انـضمام      اخلاملتزايد للمؤسسات الوافدة مبا فيها العاملة يف القطاع الفندقي على وجه            
  .اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة وحترير تنقل السلع واخلدمات من كافة القيود

مية إىل الـدول    نتقوية امل كيتها يف الغالب إىل االقتصاديات ال     ل فإن هذه املؤسسات الوافدة اليت تعود م      
العظمي املهيمنة على االقتصاد العاملي تتخذ من أسلوب إدارة اجلودة الشاملة عقيدهتا التسيريية تتـشبع مـن                 

وحترص على تطبيقها باستمرار، حيث يقتضي املنطق إذا أردنا االنـدماج يف             وتتزود بأساليبها وتقنياهتا   مبادئها

                                                 
1 : Haichour, Mohammed Salah, Op.Cit, P 286.  

  :عن نقال
Teboul J, La dynamique qualité, Les éditions d’organisation, Paris,1992, P183.   
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سها بنجاح تسليح املؤسسات احمللية مبا فيهـا  ويكّر ن لنا حتقيق مصاحلناي يؤّمبالشكل الذ   ملعوهذا االقتصاد امل  
م الالزم يف تطبيقـه     والتحكّ وتقدمي كل ما يلزم إلجناح هذا املسعى       الفندقية حمل الدراسة، بنفس سالح اخلصم     

لكة األدرنية الـيت    والذي يعد أفضل محاية هلذه املؤسسات على غرار بعض البلدان النامية ومنها العربية كاملم             
  .)1(قطعت أشواط معتربة وحمترمة يف هذا الصدد

وعقب االنتهاء من تطرقنا للعنصر الرئيسي الثاين من عناصر املنهجية املناسبة لتطبيـق إدارة اجلـودة                  
الشاملة يف املؤسسات الفندقية حمل الدراسة من خالل هذا املبحث، بعد ما كنا قد تعرضنا للعنصر األول مـن                   

 فإننا سوف خنصص املبحث املوايل حملاولة إبـراز كيفيـة           ، املنهجية ضمن املبحث األول من هذا الفصل       هذه
م يف تطبيق إجراءات اجلودة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر حمل الدراسة كون إن هذه اإلجراءات متثل                 التحكّ

روع إدارة اجلـودة الـشاملة يف أي        العمل امليداين الرئيسي واجلوهري الذي يتوقف عليه إجناح أو فشل مـش           
  . مؤسسة مهما كان نوعها أو حجمها

  : التحكم يف تطبيق إجراءات اجلودة: املبحث الثالث

من خالل  مناقشة العنصريني الرئيسني السابقني للمنهجية املناسبة لتطبيق إدارة اجلـودة الـشاملة يف                  
ة التحكم وإتقان مهارات التسيري ووضع إسـتراتيجية         متثال يف ضرور   لذاناملؤسسات الفندقية حمل الدراسة وال    

 ة األرضية املناسبة هلـذا    ئ اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة الفندقية وبالتايل هتي      عمناسبة للجودة تتوافق وتنسجم م    
ـ                 .التطبيق ل  فمن خالل هذا املبحث سوف يتواصل التحليل يف هذا االجتاه بتوضيح كيف ميكن أن يتم التكفّ

ن وحيقق التطبيق   ا املسعى، من خالل إظهار كيفية التحكم الالزم يف تطبيق إجراءات اجلودة الذي ميكّ             اجليد هبذ 
  . الصحيح والناجح هلذه املنهجية

ومن خالل تعرضنا إىل مراحل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ضمن الفـصول الـسابقة لقـد أشـار                    
J.Jablanski""        عي ظروف وخصوصيات كل مؤسـسة علـى         إىل أن منهجية هذا التطبيق جيب أن ترا

 ومعىن ذلك أن مسألة تطبيق إجراءات إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر جيـب أن                  .حدي
تراعي طبيعة التحديات واملسائل البيئية املطروحة وكذا الوسائل واإلمكانات املالية والبشرية املتاحة واليت متت              

د باإلطار العام للمنهجية الـيت أوصـى هبـا          ليل السابقة، عالوة على ضرورة التقيّ     مناقشتها من خالل التحا   
"Jablanski"يف هذا الصدد .  

  

                                                 
 . بتصرف ،81 ص ،ذكره سبق مرجع جودة، أمحد حمفوظ:   1
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  : خطوات إدماج إجراءات اجلودة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر: أوال

ت ومن  ز مراحل تطبيق برنامج إلدارة اجلودة الشاملة مبختلف املؤسسا        بداية جيب التذكري بأهم ما مييّ       
بينها املؤسسات الفندقية حمل الدراسة ضمن اإلطار العام املشار إليه، حيث جيب التكثيف من أعمال التحسيس                
والتوعية املتعلقة بإبراز الفوائد واملزايا املمكن احلصول عليها من خالل هذا التطبيق، مث الشروع  يف تـدريب                  

 يب بواسطة جهاز خارجي، مث تشكيل أعضاء جملـس اجلـودة   وغالبا ما يتم هذا التدراملديرين املتعلق باجلودة 
والذي من أبرز مهامه وضع سياسة       برئاسة رئيس املؤسسة الفندقية ويضم كبار املسؤولني يف املؤسسة الفندقية         

للجودة وحتديد أهدافها والتغلب على مقاومة التغيري وختصيص املوارد البشرية واملادية الضرورية هلذا التطبيـق               
اره مـن   يمث القيام باختيار منسق لتنفيذ برنامج اجلودة الذي يتم اخت         ،   وتقييم مشاريع التحسني وغريها    عةومتاب

بني  أعضاء اإلدارة العليا يف املؤسسة الفندقية، حيث يتلقى تدريبا خاصا يف هذا الشأن ويقود بدوره فريقا من                   
ن يشترط فيهم املهارة واخلـربة الوافيـة يف ميـدان           املنسقني خيتارون من مجيع الدوائر باملؤسسة الفندقية، الذي       
  . أعماهلم، ويتلقون بدورهم تدريبا خاصا يف هذا اجملال

القيام بتشكيل فريقا من املدربني الذين يتم تدريبهم من طرف هيئات خارجية متخصـصة،              كما يتم   
 علـى أعـضائه اسـم       حيث سوف يتوىل هذا الفريق مهمة التدريب يف املؤسسة الفندقية فيما بعد ويطلـق             

لتطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة، مث يتم تدريب بقية املدراء والعاملني يف املؤسسة الفندقية وكذا               ) املسهلني(
املؤسسة، مث الشروع يف بداية تطبيق هذا الربنامج والذي يتألف من جمموعـة             ببناء فرق العمل مبختلف الدوائر      

حتديد األهداف اليت يصمم الربنامج لتحقيقها وختطيط األنـشطة         " : وهي من العناصر كما سبقت اإلشارة إليه     
اليت تؤدي إىل حتقيق هذه األهداف، كما يتطلب األمر ختصيص موارد خمتلفة لتنفيذ هذا الربنامج ويتم إتبـاع                  

وهلا إىل  تقنيات معينة وإعداد األفراد الالزمني ألداء هذه األنشطة وإرساء نظام للمعلومات لضمان تدفقها ووص             
كافة العاملني باملؤسسة وحتديد التوقيت املناسب لتنفيذ تلك النشاطات كما يتطلب قيادة مسؤولة لإلشـراف               

ويتم تنفيذ هذا الربنامج وفق نظام حمدد ومتكامل إذ ميثل األداة األساسية اليت يـتم بواسـطتها                 . "على حتقيقه 
 حيث أن هذا اإلدماج يتم عرب مرحلتني        ،ربنامج املذكور إدماج مبادئ وأساليب إدارة اجلودة الشاملة مبوجب ال       

 ةها على باقي الـدوائر يف املؤسـس       ئزة بأدا ضي اختيار دائرة متميّ   تواليت تق ) منوذجية( األوىل جتريبية    ،بارزتني
 الفندقية والتطبيق عليها ويف حالة إحراز نتائج مشجعة وإجيابية يف هذا اجملال ميكن تعميم هذا التطبيق ليـشمل                 

  . املؤسسة الفندقيةيف كامل الدوائر 
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  : النشاطات األولية الواجب القيام هبا-1

قبل الشروع يف إبراز كيفية إدماج إجراءات اجلودة يف املؤسسات الفندقية حمل الدراسة يتعني علينـا                
مـن خالهلـا    التذكري بنظام اجلودة وبأهم النشاطات اليت يتضمنها، حيث تعترب األدوات والوسائل اليت ينفذ              

سبقت اإلشارة إليه اليت  و)ISO8402(فه املواصفة وميثل نظام اجلودة كما تعّر. برنامج إدارة اجلودة الشاملة    
، حيث إن مهمـة إعـداد نظـام         )1("لجودةلجممل اإلجراءات والعمليات والوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج        "

ل واألدوات اليت تسمح هلا بإتقان جممـل نـشاطات          للجودة هو تزويد وإمداد املؤسسة الفندقية بتلك الوسائ       
  : ومعىن هذا أن نظام اجلودة  يتضمن أساسا ما يلي.اجلودة
حيث إن اإلجراء عموما يتضمن اهلدف وجمال التطبيق        :  حتديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ برنامج اجلودة      -

  ...م فيه كيف ميكن التحكّووما الذي جيب أن يعمل، مىت 
والذي جيـب أن يـشمل      :  الوسائل املادية والبشرية اهلادفة للتنفيذ الناجح لربنامج اجلودة          م يف  التحكّ -

وإجراء ) الضيوف(ستقصاء العمالء   إجوانب التمويل والكفاءات ووسائل القياس اخلاصة مبجال اجلودة ك        
قيـاس أراء   مقابالت معهم حول اخلدمات املقدمة واقتراحاهتم خبصوص ما يتطلعون إليه مستقبال وكذا             

  . الفندقية وغريهةالعاملني حول قضايا العمل باملؤسس

م يشمل أيضا جماالت التجهيزات واملعدات والقوانني وكامل الوسائل املسخرة مـن            وإن هذا التحكّ  
  . طبق نظام اجلودةجراء تطرف املؤسسة لضمان جاهزيتها وقدرهتا على حتقيق األهداف املتوخاة من 

تدوين خمتلف فقرات هذا الدليل هو عمل مجاعي جيب أن يشارك فيـه كـل               إن  :  حترير دليال للجودة   -
دوائر وأقسام املؤسسة الفندقية ومبشاركة فريق منسقي اجلودة وجملس اجلودة والذي جيـب أن يكـون                

ل التفاصيل الدقيقة إلجراءات اجلودة، ولكل الوثائق واملستندات الضرورية اممفصال ومتضمنا لكوواضحا  
  .هذا النظاملتطبيق 

ختصص لتدقيق كافة نشاطات اجلودة يف كامل دوائر وأقسام املؤسسة          :  تشكيل خلية للتدقيق الداخلي    -
تـشكل   وت )18( كما يبينها الشكل رقم      ، باقي اإلدارات يف املؤسسة    لىالفندقية، حيث تكون مستقلة ع    

 يف نطاق أعماهلم وبااللتزام والـصدق  هذه اخللية من جمموعة من األفراد العاملني يتمتعون باملهارة الكافية       
والرتاهة واالنضباط الالزمني ويتم اختيارهم من كامل دوائر  وأقسام املؤسسة الفندقية، يترأسهم عـضو               
يكون أكثرهم خربة ودراية بتطبيق وسري كامل النشاطات باملؤسسة ويتلقون تدريبا خاصا مـن طـرف                
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، دليال مرشدا يقدم توجيهـات      ISO10011)(ايري  حيث تعترب مع  . )1(جهات متخصصة يف هذا الشأن    
  .وإرشادات جد هامة للقيام بأعمال التدقيق، ميكن االستعانة هبا يف هذا اجملال

 اليت ميكنها أن تقدم املـساعدة الـضرورية         )ISO9004(ة  صفابأمهية املو أيضا  وهنا جيب التذكري    
تطبيق نظام اجلودة،   ل مرشدا ومرجعا ال يستهان به       ملختلف املؤسسات ومنها الفندقية حمل الدراسة، كوهنا دليال       

 واإلضافات والتحسينات اليت أدخلت عليها، إذ أننا كنا قد أشـرنا يف    2000السيما بعد تعديلها األخري لسنة    
وتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، بل      ) ISO9000( نفس السياق أنه ليس هناك تعارض بني تطبيق مفهوم        

 يعترب قاعدة قوية حنو حتقيق إدارة اجلودة الشاملة وبالتايل فإن العالقة بني املـدخلني               )ISO9000( أن تطبيق 
  . هي عالقة تآزر وتكامل

 هي إستراتيجية دفاعية ال تستطيع إال الدفاع        )ISO9000( نا على أن إستراتيجية   يف حني كنا قد بيّ    
ق عليهم نتيجة للمنافـسة  زيادة اليت حتقق التفّو البقاء وسط املنافسني وال ميكنها منح ذلك الفارق وتلك ال    لىع

احلادة اليت أفرزهتا متغريات األلفية احلالية واملتمثلة أساسا يف عوملة األسواق وإزالة احلـواجز والغـزو املهـول     
لمؤسسات العمالقة وخطر التكتالت والتجمعات اإلقليمية القوية وغريها، حيث يصبح تطبيـق إجـراءات              ل

إال نقطة البداية ومرحلة أولية كما جيمع عليه خرباء اجلودة حنو اعتماد إسـتراتيجية               )ISO9004(ة  املواصف
اليت فرضتها تلك التحديات وجعلت منها خيارا ال مفر منه، حيث هتدف فلسفة             ) إدارة اجلودة الشاملة  ( اهلجوم

ريب والتحفيز الالزمني الذي    توعية والتد ال،  سإدارة اجلودة الشاملة إىل رفع معنويات اجلميع عن طريق التحسي         
نهم من السماع اجليد للعمالء والبحث عن متتني العالقات مع املوردين يف إطار الدعوة إىل حتقيق حـوار                  ميكّ

اليت تعترب من أبرز أساسيات هذا التيار والذي يـدعو          ) رد موّ -عميل(رد ضمن عالقة    ّواملقوي ومتني للعميل و   
 يف املؤسسة لضمان تعاوهنم وانضمامهم حتت راية واحدة هي أجناح مسعى            يف األخري إىل تكييف سلوك اجلميع     

  .اجلودة وآلجال طويلة

  :املؤسسة الفندقيةبدائرة خمتارة ضمن إلجراءات اجلودة ) النموذجي(اإلدماج التجرييب-2

يد يف  م اجل ن من التحكّ  إن تطبيق إجراءات اجلودة باملؤسسة الفندقية جيب أن يتم تدرجييا وهذا مما ميكّ            
وهلذا الغرض جيب اختيار دائرة منوذجية يف املؤسسة        . )2(د عليه خرباء اجلودة يف هذا األساس      تطبيقها، كما يؤكّ  

قد تكون هذه الدائرة هي      زها على باقي الدوائر يف املؤسسة،     الفندقية تكون معروفة حبسن أداء عناصرها وبتميّ      
إجراءات اجلودة عليها، حيث يتم التوزيع على رئيس هذه الدائرة          دائرة اإليواء أو اإلطعام أو غريها ويتم تطبيق         

افق هذه اإلجراءات، إذ تتضمن تعليمات العمـل        رمن إجراءات التطبيق وتعليمات العمل اليت ت      ضالوثائق اليت تت  
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توجيهات وشروحات إضافية لتلك اإلجراءات وتكون صادرة عن جملس اجلودة باملؤسسة، حيث حتث اجلميع              
ة احلرص الشديد، وااللتزام القوى بالتطبيق الصحيح والسليم إلجراءات اجلودة وكل ذلـك يـتم               على ضرور 

فهمه واستيعابه من طرف مجيع     لقد مت    كل شيء    نوبعد التحقق من أ   . بواسطة دليل اجلودة للمؤسسة الفندقية    
وبعـد هـذه    . ذه الدائرة املعنيني هبذه الدائرة جيب حتديد تاريخ لبداية إدماج هذه اإلجراءات على مستوى ه            

البداية وسري عملية اإلدماج هذه جيب مالحظة وتسجيل املشاكل والصعوبات اليت تعتـرض هـذا التطبيـق                 
النموذجي وذلك خالل مدة زمنية معينة تكون كافية للقيام هبذه النشاطات ويتم حتديدها من طـرف جملـس                  

والذي نادا إىل تقرير التدقيق الداخلي املعد هلذا الشأن          تقييم هذه املرحلة است     ذلك يتم  مث بعد . اجلودة باملؤسسة 
 ،لمؤسـسة الفندقيـة   لق ضمن دليل اجلودة     ح مدى تطابق تنفيذ إجراءات اجلودة مع ما هو موثّ         جيب أن يوضّ  

 باإلضـافة إىل    ،ة للقيام باإلجراءات التصحيحية الالزمة    يغ إىل رئيس الدائرة املعن    حيث حاالت عدم التطابق تبلّ    
  : هذا واليت سبقت اإلشارة إليها ومن أمههايم ضمن نشاط التقي إليها من املؤشرات اليت يتم االستنادالعديد

وكذا العاملني هبذه الدائرة    ...) رئيس الدائرة، رئيس القسم   ( ات أداء املدراء  مهالنتائج املسجلة حول مسا   -
  .املختارة

  .  التكاليف املنفقة من خالل هذا التطبيق-

  .قتصادية احملققةالعوائد اال-

مراعاة مدى انعكاس كل ذلك على حتسني العالقات اإلنسانية جلميع مدراء وعاملي هذه الدائرة فيمـا                -
  .بينهم وبني مجيع األفراد على مستوى باقي الدوائر باملؤسسة

  :املؤسسة الفندقيةب إلجراءات اجلودة يف كامل الدوائر )املعمم ( اإلدماج الشامل-3

املتعلقة أساسا بالنتائج الـيت مت      ولة وتبليغها لكافة العاملني     لة تبدأ بتقدمي املعلومات املفصّ    ن هذه املرح  إ
الدائرة النموذجيـة    مستوى    وبالتايل إدماج نظام اجلودة على     احلصول عليها من خالل إدماج إجراءات اجلودة      

ن أساسيات تطبيق إدارة اجلـودة      وهنا جيب التأكيد على ضرورة إرساء نظام املعلومات والذي يعد م          . السابقة
الشاملة، إذ أن تدفق املعلومات وضمان وصوهلا ملختلف العاملني يف كامل املستويات التنظيميـة باملؤسـسة                

  .م اجليد يف هذه العمليةل بقوة من إدماج إجراءات اجلودة ويتيح التحكّالفندقية يفّع

لمؤسسة الفندقيـة   ليق على الدائرة النموذجية السابقة      تطبالفمن خالل النتائج اجليدة املتحصل عليها من جراء         
 إلجـراءات   حدماج الناج اإلالذي يربهن على    وواملتمثلة يف عمليات التحسني اليت مشلت خدمات هذه الدائرة          

 & Stora"تبليغ الداخلي واخلارجي هلـذا اإلجنـاز، إذ يقـول   ال فإن املؤسسة تقوم ب،اجلودة هبذه الدائرة
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Montaigne, 1986" ى بالتبليغ الداخلي ظإن خطوات تطبيق نظام اجلودة جيب أن حت" يف هذا األساس
   .)1("واخلارجي للمؤسسة

 النتائج املتحصل عليها من خالل إدماج نظام        نيفحسب هذين الكاتبني إن التبليغ الداخلي جيب أن يب        
جـه  بليغ اخلارجي فإنه جيب أن يوّ     تا ال بينم. اجلودة هذا يف الدائرة النموذجية املختارة باملؤسسة جلميع العاملني        

 حيـث   ، املوردين واملسامهني وغريهم للنتائج اليت مت التوصل إليهـا         ،)الضيوف( عمالءالإىل جهات متعددة ك   
يهدف التبليغ اخلارجي إىل إبراز صورة املؤسسة على أهنا تتبىن تطبيق مفهوم إدارة اجلـودة الـشاملة وتبـذل       

وبعد ذلك تقوم املؤسسة الفندقية بنشر وتعميم هذا التطبيـق مـن خـالل           .احهجمهودات معتربة يف سبيل إجن    
يتعني عليها إمتام توثيق نظام اجلودة من       إذ   ،اإلدماج الشامل إلجراءات اجلودة يف مجيع دوائر وأقسام املؤسسة        

بقة،حيث يـتم   جراءات اجلودة عقب نتائج التجربة النموذجية اليت مشلت الدائرة السا         إلخالل الضبط النهائي    
التحرير النهائي لدليل اجلودة للمؤسسة ويتم القيام بنفس اإلجراءات اليت متت على الدائرة النموذجية عند بداية                

 الذي حيوي   ،س والتوعية وتعميم وشرح مضمون دليل اجلودة      يق النظام عليها، فباإلضافة إىل أعمال التحس      يتطب
 عالوة على التفصيل الدقيق لكيفية تطبيقـه علـى الـدائرة            ،كل صغرية وكبرية عن كيفية تطبيق هذا النظام       

  .النموذجية السابقة وإبراز األخطاء اليت مت تصحيحها وتفسري النتائج اليت مت حتقيقها

ذلك يتم التأكيد من جديد على ضرورة التنسيق والتعـاون بـني مجيـع األطـراف     كل زيادة على   
كل ما يلزم تطبيقه بإتقان وبالدقة املطلوبة من طرف اجلميـع يف            باملؤسسة وضرورة التركيز الكبري على تطبيق       

ن كل ذلك يشرع يف حصر املشاكل املطروحـة علـى           موبعد االنتهاء   . جناح وحتقيق هذا املسعى   إلاملؤسسة  
ـ         دإخل، وحتدي ....مستوى كل دائرة وكل قسم      هـذه   د األسباب املؤدية إىل حدوث هذه املشاكل، حيث تع

، إذ أن القضاء على هذه األسـباب يـؤدي إىل            املعمم اءات العملية لتنفيذ برنامج اجلودة    اخلطوات أوىل اإلجر  
الوقاية من األخطاء وهذا يؤدي بدوره إىل حتقيق عمليات التحسني املرجوة واملستهدفة من خالل تطبيق نظام                

مث  ،فـرص التحـسني    لى هي البحث ع   اتاجلودة على كامل املؤسسة الفندقية وبالتايل فإن أوىل هذه اإلجراء         
ها من حيث األمهية لنصل يف األخري إىل إدماجها وحتقيقها النهائي علـى             بمعاينتها ومناقشتها وترتي  العمل على   

وكل هذا يتم مبتابعة وإشراف من قبل جملس اجلودة بالتنسيق التام مع منسقي اجلودة جلميع               . مستوى املؤسسة 
  .دوائر وأقسام املؤسسة الفندقية

                                                 
1: Haichour Mohammed Salah, Op.cit, p112. 

   نقال عن
Stora et Montagne, La qualité totale dans l’entreprise, les éditions d’organisation, Paris,1986, p97.  
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كما سبق وأن عرفنا أن حتسني اجلودة هو مرتكز وأساس فلـسفة إدارة اجلـودة               :  التحسني    نشاطات 3-1
الشاملة وأنه جيب أن يشتمل كافة النشاطات باملؤسسة الفندقية من اجل احلصول على مزايا وفوائد تعود بالنفع            

  .وكل أصحاب املصلحة فيها) الضيوف(على املؤسسة والعاملني والعمالء 

ومن خالل هذه اخلطوة اليت تعد أوىل اخلطوات العملية لتنفيذ إجـراءات            : عن التحسينات  البحث   3-1-1
اجلودة يتم تركيز العمل على اكتشاف األسباب املؤدية إىل حدوث املشاكل املتعلقة بتنفيذ خمتلف النـشاطات                

ل وبالتايل حتقيق تطوير     هبدف القضاء على هذه األسباب املوصلة إىل تلك املشاك         ،والعمليات باملؤسسة الفندقية  
والعميـل  ) العاملني(وحتسينات على مستوى املخرجات خلدمات املؤسسة الفندقية حتقق الرضا للعميل الداخلي          

إال  وهذا الرضا ال ميكنه أن يتحقق وفق منظور وفلسفة إدارة اجلودة الشاملة       .على حد سواء  ) الضيف(اخلارجي
  .  يف أفكار التحسني هذه)  واخلارجيالعميل الداخلي(مبسامهة هؤالء الشريكني 

أمهية عنصر القياس كمتطلب أساسـي      ومن خالل حتاليلنا السابقة كنا قد بّينا         :أفكار حتسني اجلودة   3-1-2
يف تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة والذي يف مقدمتها تفعيل استعمال الطرق اإلحصائية يف فحص وتـدقيق                 

والذي يفيد يف التحكم يف إتقان أداء جممل النشاطات هبا، ال يسما مبا يتعلق              ية  جممل النشاطات باملؤسسة الفندق   
يعـد جانـب    ) الضيوف(بنشاطات التحسني كما سبقت اإلشارة إليه، كما أن قياس أراء وتطلعات العمالء             

ـ            حتمي   أكثر من ضروري، بل هو     ة وأساسي يف أفكار التحسني هذه ولذلك على إدارة املؤسسة الفندقية ممثل
أو إجراء ) الضيوف(بقسم التسويق جيب عليها القيام هبذا القياس دوريا عن طريق االستقصاء لعيينة من العمالء          

جيب على   و ومقتراحاهتم وتوقعاهتم يف هذا اجلانب     اليت تقدم هلم  مقابالت معهم حول مستوى جودة اخلدمات       
وإدراجها ضمن نظام املعلومات التـسويقي      فيها  قسم التسويق حتليل هذه األفكار واستنباط املعلومات الواردة         

  .حيث يتم حتليلها والعمل على إدماجها ضمن أفكار التحسني اليت جيب العمل على تطبيقها

 يف مجيع املؤسسات ومنها الفندقيـة حمـل         ماملعروف أهن  أما فيما يتعلق بالعاملني كوهنم عمالء داخليني فمن         
ائل العمل ويواجهون مشاكل وصعوبات يومية يف هذا الصدد وبالتايل          الدراسة على اتصال مباشر بقضايا ومس     

  يف غالبها فيمـا يتعلـق       أفكار جيدة  ال أساس فهم أكثر دراية باقتراح احللول احملتملة هلذه املسائل واليت تشكّ         
  .لتحسنيبا

لعاملني ضـمن   ملفيد جتميع هؤالء ا   افل األمثل هبا من     ومن أجل االستغالل العقالين هلذه األفكار والتكّ      
واليت جيب تشكيلها على مستوى كل دائرة وقسم وكل فرع أو فـوج داخـل               ) فرق عمل (جمموعات عمل   

 قد تلقوا تـدريبا يف      ااملؤسسة الفندقية والذين يكونون يتمتعون باخلربة الالزمة يف جمال أعماهلم بعد أن يكونو            
أو أسهم رئيس الدائرة أو القسم أو الفـرع          اجلودة باملؤسسة وير   )مسهلي( يبهذا السياق من طرف فريق مدر     



  ق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر ياملناسبة لتطبعناصر املنهجية : الفصل الرابع

 184

حيث جيب أن يتم من خالل هذه اخلطوة البحث عن التحسينات على مـستوى              . اللذين يعملون ضمنه  الفوج  
 وكما سـبقت    "brainstorming" على أسلوب استنباط األفكار      باالعتمادكل دائرة أو قسم أو فرع       

 فيما يتعلـق بـاحللول      ،حريةة يستطيع اإلدالء بأفكاره بكل      مشارك ضمن هذه التقني   اإلشارة إليه جند أن كل      
على جتميع األفكار هذه يقوم فريق العمل بترتيب هذه األفكار          املقترحة للمشكلة موضوع النقاش وبعد مرحلة       

، حيث تضبط   حسب أمهيتها بالنظر إىل طبيعة املشكلة حمل النقاش وأفكار التحسني املقترحة حلل هذه املشكلة             
فرع وترسل ضمن تقريـر     القسم أو   ال أو   ةتلك الدائر للحلول املقترحة للمشكلة املطروحة على مستوى       قائمة  

  .مبتابعة دقيقة من طرف جملس اجلودة باملؤسسة الفندقيةوإىل فريق منسقي اجلودة مفّصل 

كل رقم  كما يوضحها الش  (،   تتم معاينة التحسينات بواسطة فريق منسقي اجلودة       : معاينة التحسينات  3-1-3
حتسني اجلودة وكذا متابعتها وتقييمها كما سبقت اإلشارة          الذي مهمته توجيه، دعم وتنسيق جمهودات      ،)17
ن ، إذ أ  صعيد التنظيمي يف إمتام عمليات حتسني اجلودة باملؤسسة الفندقية        ال يلعب دور جد هام على       ، حيث إليه

 "Pareto"عتماد على أسلوب حتليل بـاريتو       الاختيار مشاريع التحسني بواسطة فريق منسقي اجلودة يتم با        
ق توضيحه يستخدم لتحديد أولوية احلـل       سب كما   "Pareto"حتليل باريتو و ."J.Juran"كما نصح به  

حيث يساعد منسقي اجلودة على التركيز على حل املشاكل اليت هلا تأثري نـسيب أكـرب                 .للمشاكل املطروحة 
 من  20% من املشاكل ترجع إىل    %80أناعدة أساسية مفادها    ويرتكز هذا التحليل كما نعلم إىل ق      . وحلها

 ي ه "Pareto" من األسباب ومهمة حتليل باريتو     80% من املشاكل ترجع إىل    20%األسباب وبالتايل فإن  
إظهار األسباب األكثر تكرارا من أجل لفتت نظر منسقي اجلودة إليها وبالتايل حتديد أولوية املسائل اليت هي يف              

  .كثر من غريها مث اليت تليها وهكذاحاجة إىل حل أ

اجلودة وإرساهلا  ي  بعد معاينة أعمال التحسني واملوافقة عليها بواسطة فريق منسق        : إدماج التحسينات  3-1-4
للمصادقة عليها من طرف جملس اجلودة باملؤسسة الفندقية، فإن التحسينات اليت سوف يتم إدماجها ترسل إىل                

...) رئيس دائرة أو رئـيس قـسم      ( لوحدة التنظيمية الذي هو مسؤول عنها     سؤول معين بالتحسني يف ا    مكل  
على مستوى دائرة اإلطعام    ) الضيوف(قد يتعلق ذلك بالتأخري يف االستجابة لطلبات العمالء         . باملؤسسة الفندقية 

إصـالح  وقد يكون األمر يهم دائرة اإليواء خلدمات جيب حتسينها تتعلق بنظافة األغطية أو ترتيب الغرف أو                 
أو غريها مـن     تعطيالت اهلاتف على مستوى هذه الغرف، إىل غريه من املشاكل اليت قد تواجهها هذه الدائرة              

حيث يتم القيام بإزالة األسباب املؤدية لوقوع تلك املشاكل بواسطة إدماج           . الدوائر األخرى باملؤسسة الفندقية   
 فريق منسقي اجلودة وجملس اجلودة باملؤسـسة،   ف طر  من هاإجراءات التحسني اليت متت املوافقة عليها وتأكيد      

 وبعد مدة معينة من تطبيق نظام اجلـودة  .مث يتم تسجيل هذه التحسينات ضمن دليل اجلودة للمؤسسة الفندقية        
هذا وإدماج إجراءات التحسني بكافة دوائر املؤسسة والذي مت مبتابعة جملس اجلودة وبإشراف مـن منـسقي                 

 فإنـه مـن     ، واألقسام باملؤسسة الفندقية وللتأكد من صحة وسالمة كل تلك العمليات          اجلودة لكامل الدوائر  
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 حيث تقوم هـذه األخـرية       ،الضروري إخضاعها للتدقيق والذي يتم بواسطة خلية التدقيق باملؤسسة الفندقية         
نات اليت متت مـن     بإرسال نتائج التدقيق هذه إىل جملس اجلودة باملؤسسة الفندقية، إذ تقييم هذه النتائج التحسي             

ح وتربز أسباب األخطاء ومواطن الضعف والقصور للعمليات اليت فشلت فيها نشاطات التحسني             جهة وتوضّ 
ق إلبالغ جملس اجلودة بالتنسيق مع فريق منسقي اجلودة         من جهة أخرى، استنادا إىل إجراءات نظام اجلودة املوثّ        

  :تصحيحات الالزمة يف هذا الشأن واليت تتبع املنهجية التاليةة هبذه األخطاء بضرورة القيام باليوالدوائر املعن

   .حتديد املناطق الوظيفية املسؤولة اليت حدثت فيها هذه األخطاء-
 استنادا إىل دليل اجلودة باملؤسسة وبتعاون مجيع األطـراف          ،حتديد احللول املناسبة ملعاجلة هذه األخطاء     -
 فيها هذه األخطاء وبالتنسيق مع فريق منسقي اجلودة وكل هـذا            اليت حدثت ،  ...ملعينة الدوائر واألقسام  ا

  .يتم بإدارة وإشراف من طرف جملس اجلودة

  .حتديد موعد لتنفيذ هذه اإلجراءات التصحيحية-
حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ هذه اإلجراءات التصحيحية، حيث تسعى أعمال التدقيق دوما إىل التحكم              -

  .عمل على حتقيق اجلودة املستهدفة بأقل تكلفة ممكنةيف تكاليف اجلودة، أي ال

ن املؤسسة الفندقية من التركيز على املناطق الوظيفية        كما ميكننا أن نشري إىل أن تقارير التدقيق هذه متكّ         
اليت حتتاج إىل اهتمام أكرب حبكم اإلشارة املتكررة إىل األخطاء اليت تسجل هبا وترد ضـمن تقـارير التـدقيق                    

   . املستمرنيوبذلك تعد أعمال التدقيق أداة رئيسية وفاعلة لتحقيق التحس. املتعددة

يف األخري يتم تبليغ العاملني بالنتائج اإلجيابية املتحصل عليها يف جمال تطبيق اجلودة، حيـث أن هـذا                  
باملؤسـسة  التبليغ بإمكانه إقناع العاملني الذين هلم خماوف أو شكوك إزاء مزايا وفوائد تطبيق نظـام اجلـودة      

  . هم لتأييده والتعاون على حتقيقه وإجناحهالفندقية وحيمّس
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 استنباط األفكار
Brainstorming 

 اقتراح أفكار التحسني

 )فريق منسقي اجلودة(
دراسة أفكار التحسني باالعتماد على 

 Paretoحتليل 

إدخال التحسينات اليت متت املوافقة
  عليه

 التوثيق التقييم

  اجلودة دليل 

 الرفض
  إعادة النظر  

 القرار

 املوافقة

   العمليات املؤدية إىل إدماج أفكار حتسني اجلودة):17(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . من إعداد وتصميم الباحث:املصدر
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فمن املفيد جدا إعداد نظام للرقابة الذاتية باملؤسـسة          : تطبيق نظام للرقابة الذاتية للوقاية من األخطاء       3-1-5
حيث .  كما يوصي به خرباء اجلودة يف هذا اخلصوص تكريسا وتدعيما لنشاطات التحسني باملؤسسة             ،الفندقية

وقاية مـن   اليتم بإشراف جملس اجلودة وبالتنسيق مع فريق منسقي اجلودة باملؤسسة، إذ يهدف هذا النظام إىل                
 ترتكب على مستوى تقدمي اخلدمات املختلفة هبذه املؤسسة، والذي يسمح للعاملني بتنفيذ الرقابة              األخطاء اليت 

الذاتية على األعمال الذين يقومون هبا وأن هذا العمل جيب إسناده يف البداية إىل عاملني مؤهلني على مستوى                  
 واخلربة والتأهيل الكايف يف جمال أعماهلم        الذين يتوفرون على املهارة    ،خل باملؤسسة الفندقية  إ...كل دائرة أو قسم   

جيـب تعميمـه      والذي اجلودة باملؤسسة ) مسهلي (يبويتلقون تدريبا كافيا للقيام هبذه املهام بإشراف من مدر        
حبيث من خالل ذلك يكون يف استطاعة هؤالء القيام         . تدرجييا ليشمل كافة العاملني فيما بعد باملؤسسة الفندقية       

ناء قيامهم باألعمال الذين يقومون هبا ولديهم املسؤولية يف تقرير ما إذا كان هذا اإلجـراء أو                 برقابة أنفسهم أث  
واليت هي من بني املبادئ األساسية يف       ) الرقابة الذاتية (ذاك مطابق ملتطلبات اجلودة أم ال، حبيث أن هذه الطريقة         

للجودة تسمح بتطبيق اإلجراءات التـصحيحية      نظام إدارة اجلودة الشاملة، باعتبارها املفهوم احلايل واحلقيقي         
 إذ أن نظام الرقابـة الذاتيـة        م يف تطبيق إجراءات اجلودة،     وبالتايل تعترب أداة جد هامة للتحكّ      .بطريقة سريعة 

    )1(:باملؤسسة الفندقية جيب أن يراعي العناصر الرئيسية التالية

  .النقاط اليت سوف تراقب-
  .ةالرقابة اليت جترى على كل نقط-

  .الوسائل الضرورية إلجراء الرقابة بفاعلية-
  .التأكد من أن كل نشاط قد رقب ومت تصحيحه-

كما أن إجناح نظام الرقابة الذاتية يف األخري وحتقيق أهدافه يتوقف على مدى فعالية نظام املعلومات يف                 
ناسبني وبالتفـصيل والدقـة     وتدفق هذه املعلومات إىل املعنيني يف املكان والتوقيت امل        وصول  ضمان  واملؤسسة  
    .الالزمني

  : ها أثناء القيام بإدماج إجراءات اجلودةنر ماملسائل اليت حيذّ - 4

م  إىل أنه يتم التحذير من مجلة من املسائل بإمكاهنا عرقلة الـتحكّ            بيهويف هناية هذا التحليل ميكننا التن     
 كما  ،ا املؤسسات الفندقية يف اجلزائر حمل الدراسة      اجليد يف تطبيق إجراءات اجلودة يف خمتلف املؤسسات مبا فيه         

                                                 
 .بتصرف ،219ص ،ذكره سبق مرجع جودة، أمحد فوظحم: 1
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 "Peyrat, 1994" و"Hermel,1989" و"Dening,1981"يؤكــد عليــه خــرباء اجلــودة
            :)1(وغريهم

  .غموض أهداف التحسني -
 التسرع يف تطبيق مراحل برنامج اجلودة، وينبغي التأكد من إمتام كل مرحلة قبل االنتقال إىل املرحلـة                  -
  .واليةامل

  . إجراءات اجلودةصنيفعدم التنسيق بني خمتلف األقسام واملدراء والعاملني فيما يتعلق بت-
  .عدم مراعاة وضعية وإمكانية املؤسسة اجتاه هذا التطبيق-

  . فقطةجل القصريعدم التركيز على األرباح يف اآل-
  .التطبيقختويف العاملني بالتأثري على مستقبلهم الوظيفي من أجل إجناح هذا -

طرق التقييم التقليدية ألداء العاملني اليت ترتكز حول تقييم األجور حسب األداء الفردي للعامل، ممـا                -
والقضاء على املشاريع طويلة األجـل    "Deming" فقط كما يقولرييشجع األداء على املدى القص

  .                 أكثر إحباطااع ما بني العاملني وجيعلهم أكثر عدوانية وبالتايل رتل اخلصام والعويش
  .التغريات الكثرية يف اإلدارة-

 على إدارة املؤسسة العمل على      "Peyrat"تسرب العاملني السيما ذوي املهارات منهم، حيث يقول         -
  . سوف يكون يف صاحل اجلميع بإظهار مزاياه وفوائدهريإقناع هؤالء وتوضيح أن هذا التغي

  .الضرورية املتعلقة ببناء مشروع اجلودةغري والتكاليف املبالغ فيها -

  :تنظيم وظيفة اجلودة يف املؤسسة الفندقية يف اجلزائر: ثانيا

د لتنظيم وظيفة اجلودة يف خمتلف املؤسـسات مبـا فيهـا            ليس هناك منط موحّ   أنه  وكما سبق وأن أشرنا     
يعة نـشاطها وحجمهـا     الفندقية، بل جيب على كل مؤسسة ضبط وحتديد تنظيم اجلودة الذي يتناسب مع طب             

 أما فيما يتعلق باملؤسسات الفندقية حمل الدارسة فإنه من الضروري           .وإمكانياهتا البشرية واملادية املتاحة، وغريه    
ص وحدة تنظيمية تعىن بشؤون اجلودة، قد تكون هذه الوحدة التنظيمية دائرة أو قسم أو فرع أو غريهـا              يختص

ن مهامها ختطيط وتنفيذ ومراقبة كل ما يتعلق بأمور اجلـودة           حسب خصوصيات كل مؤسسة فندقية واليت م      
املخصصة للجودة العمل بتعاون كلي مع مجيع       داخل املؤسسة الفندقية، كما جيب على هذه الوحدة التنظيمية          

                                                 
1: Haichour Mohammed Salah, Op.cit, P P269- 270. 
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األخرى يف املؤسسة وباملقابل جيب على كل تلك الوحدات التنظيمية أن تقوم مبسؤوليتها             الوحدات التنظيمية   
  . على أكمل وجهظيفة اجلودةاجتاه و

 :املكونات األساسية للوحدة التنظيمية للجودة يف املؤسسة الفندقية يف اجلزائر-1

  :ميكننا إبراز هذه املكونات من خالل ما يلي

كما سبقت اإلشارة إليه أن جملس اجلودة يتم تشكيله من رئيس املؤسسة الفندقيـة وكبـار                : جملس اجلودة  -أ
ذين يضعون إستراتيجية اجلودة ويعملون على تنفيذها وفق ملا كان قد خطط هلا من قبل ومن                املسؤولني فيها ال  

خالل ذلك يقوم جملس اجلودة بوضع سياسة اجلودة وأهدافها وبالدعم والتوجيه واإلشراف واملتابعة والتقيـيم               
  .ؤسسةاملب اجلودة ضمن نظام اجلودة املطبق لكافة النشاطات الرئيسية املؤدية إىل حتقيق

كما رأينا فيما مضى أنه يتم تعيني منسق اجلودة من قبل اإلدارة العليا باملؤسسة الفندقيـة،                :  منسق اجلودة  -ب
وهو يعمل على تنسيق وإدارة مجيع جهود اجلودة باملؤسسة ومبساعدة فريق من املنسقني يتم اختيـارهم مـن                  

  .ذا الغرضكامل الدوائر باملؤسسة الفندقية وتدريبهم خصيصا للقيام هب

هذا الفريق وحتضريه من طـرف جهـات خارجيـة          أعضاء  يتم تدريب   ): املسهلني( فريق مدريي اجلودة   -ج
متخصصة ليقوموا هم بدورهم بنفس املهام يف املؤسسة الفندقية والعمل على تسهيل كل املهـام املؤديـة إىل                  

  .رشاد والتوجيه خدمة ألهداف اجلودة فعالوة على التدريب يقدمون النصح واإل،حتقيق اجلودة داخل املؤسسة

حيث يتم تشكيلهم على مستوى كل الدوائر باملؤسسة الفندقية كما أن كل العاملني جيب أن               : فرق العمل -د
   . اجلودة على مستوى الدوائر الذين يعملون هبا ىسعم بروح الفريق والتعاون اجلماعي لتحقيق ايتحلو

 التنظيمية للجودة علـى املـدى القـصري تتمثـل يف اإلدارة             مما سبق ميكننا القول أن مهمة الوحدة      
 ،واإلشراف واملسامهة الفعالة يف تنفيذ إجراءات اجلودة يف املؤسسة الفندقية ضمن برنامج إدارة اجلودة الشاملة              

أما على املدى املتوسط والطويل فيجب أن تعمل على إدماج إستراتيجية اجلودة ضمن اإلستراتيجية الـشاملة                
جـال  من خالل حتقيق أهداف اجلودة املتمثلة يف حتقيق احلصة السوقية املعتربة والرحبيـة آل             . سسة الفندقية للمؤ

نافسني إليهم وحيفظ للمؤسسة البقاء     ب من اختراق امل   مما يصعّ . طويلة وحتقيق الرضا للعاملني وللعمالء الضيوف     
  .واالستمرار والتطور

ستراتيجيات الوظيفية للمؤسسة سواء إسـتراتيجية املـوارد        هذا ما تعمل وتسعى إىل حتقيقه مجيع اإل       
  .  اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة الفندقيةضمن البشرية أو اإلنتاج أو التسويق أو غريها 
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  :        موقع الوحدة التنظيمية للجودة ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة الفندقية يف اجلزائر -2

للجودة القيام باملهام السابقة الذكر على أكمل وجه يف املؤسسات           الوحدة التنظيمية    نيومن أجل متك  
 هبذه املهام يف هذه املؤسسات وميكن توضيح         فإنه من األنسب ختصيص قسم كامل يعىن       ،الفندقية حمل الدارسة  

  :موقعه ضمن اهليكل التنظيمي املقترح التايل

  :فندقية يف اجلزائرالترح للمؤسسة  موقع قسم اجلودة ضمن اهليكل التنظيمي املق): 18(الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . من إعداد الباحث:املصدر

  

  امة ــــرية العــــاملدي
 ندقـــي الفـف

خلية التدقيق الداخلي  قسم اجلودة 
 للجودة 

  دائــــرة
  اإليــــواء  

 دائـــــرة
  اإلطــــعام 

  دائــــرة 
 اإلدارة العامة  

 قسم مكتب
 االستقبال  

قسم اإلشراف 
 للغرفالداخلي 

قسم خدمات
 املعاونة  

قسم خدمات
 املطاعم

قسم خدمات 
 املطابخ

 قسم املخازن

قسم املوارد 
 البشرية 

قسم الشؤون 
 املالية 

قسم الصيانة 
 والشؤون اهلندسية

 قسم التسويق
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 نـه من الشكل السابق جند أن قسم اجلودة قريب من اإلدارة العليا يف املؤسسة الفندقية، وبالتـايل ميك             
ملعلومات من مصدرها وجيعله أكثر فعالية وتأثريا علـى          كما ميكنه احلصول على ا     املتخذة،التأثري يف القرارات    

   .كامل النشاطات باملؤسسة الفندقية

  :خالصة الفصل

إدارة اجلودة  لتطبيق  هذا التحليل الذي حاولنا من خالله التطرق إىل عناصر املنهجية املناسبة             هناية   ويف
 فإننا خنلص إىل    ، الالزمة لتحقيق هذا املسعى    الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر والذي يبني لنا الشروط         

  :ما يلي

فبالنسبة للعنصر األول من هذه املنهجية  وهو متعلق بإتقان مهارات التسيري والذي تولدت عنه أهـم                 
حيث ركزنـا    .العراقيل اليت أدت إىل عدم حتقيق اجلاهزية الكافية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة هبذه املؤسسات             

العنصر على إبراز دوره وأمهيته كأداة رئيسية لتحقيق هذا املسعى من خالل تركيزنا على حتليل               من خالل هذا    
واملتمثلة يف إتقان مهام القيادة والتنظيم والتخطيط والتنشيط وختصيص املوارد الالزمـة             املهام األساسية للتسيري  

 أمهيتها فيما يتعلق بتطبيق مفهـوم إدارة         مث حتليل دور هذه املهام وإبراز      ،لضمان السري احلسن للمؤسسة وغريه    
 بالتركيز على دور العنصر البشري يف إجناح وحتقيق كل هذه املهام، السيما وأن املؤسـسات                ،اجلودة الشاملة 

الفندقية تعد مؤسسات خدمية اليت تعتمد يف املقام األول على مهارات وكفاءات هذا العنصر وذلك بفضل ما                 
نا أهم العناصر الضرورية املؤدية إىل تنميـة هـذه          رات إبداعية متعددة وكنا قد بيّ     يتوفر عليه من معارف وقد    

  . إىل توفري املهارات الالزمة لتفعيل أداء هذا العنصر البشري هبذه املؤسساتبدورها الكفاءات الفردية املؤدية 

ناسبة للجودة تراعي    بضرورة وضع إستراتيجية م    الثاين من هذه املنهجية واملتعلق    أما فيما خيص العنصر     
املتنامية خصوصيات هذه املؤسسات وتنسجم مع اإلستراتيجية الشاملة هلا وهذا ملواجهة الضغوطات التنافسية             

حيث ركزنا من خالل هذا التحليل علـى         .يف ظل العوملة والتحوالت السريعة الراهنة لالقتصاد احمللي والعاملي        
 السيما بعـد    ،ستراجتية املناسبة وإبراز أمهيتها يف ظل هذه الظروف       دور التسيري اإلستراتيجي يف حتقيق هذه اإل      

يصبح تطبيق هذا املسعى ليس جمرد خيار بل حتمية ال         إذ   ،نظمة العاملية للتجارة  امللجزائر إىل   املرتقب ل نضمام  اال
  .مفر منها

بيـق إجـراءات    م يف تط  أما فيما يتعلق بالعنصر الثالث من هذه املنهجية واملتمثل يف ضرورة الـتحكّ            
ـ األوىل مرحلة جتريبية منوذجيـة تق       حيث ركزنا من خالل هذا التطبيق على مرحلتني أساسيتني         ،اجلودة ضي ت
ل  باقي الدوائر باملؤسسة الفندقية وبعد التكفّ      لىز ع إجراءات اجلودة على دائرة خمتارة تعرف بأدائها املتميّ       تطبيق  

حتقيق إجناحه ميكن املرور إىل املرحلة املوالية وهي تعميمه علـى           وه  اجليد هبذا التطبيق على الدائرة املختارة هذ      
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 مع التأكيد على ضرورة إرساء نظام للرقابة الذاتية هبدف الوقايـة مـن   ،كامل دوائر وأقسام املؤسسة الفندقية  
ص وحدة تنظيمية هتتم بشؤون اجلودة واليت من األنسب أن تكون قسما كامال خيـصص               ياألخطاء وكذا ختص  

  .     فل اجليد هبذا املسعىحة على ضرورة التكّفل هبذه املهام داخل املؤسسة نظرا لألمهية القصوى وامللّتكّلل

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  ة ـاخلامت



 ة ـــاخلامت

 194

  :اخلامتــة

بعد أن أمتمنا حبثنا املتعلق بكيفية تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف اجلزائر  
ضمن جمموعة من املؤسسات الفندقية اليت شكلت عيينة الدراسة إلجناح هذا التطبيق وحتديد الشروط الالزمة 

امليدانية إلجناز هذا البحث، سوف نقدم أهم النتائج اليت مت التوصل إليها على  املستويني النظري والتطبيقي اليت 
ورية ومفيدة يف هذا اشتمل عليهما هذا البحث، مث سوف نقدم أهم االقتراحات والتوصيات اليت نراها ضر

نقوم باقتراح مواضيع لبحوث مستقبلية من أجل استمرار البحث والدراسة ضمن السياق، ويف األخري سوف 
  . هذا املوضوع

  :نتائـج البحث: أوال

هذا واليت خصت جانبيه النظري وامليداين، حيث خالل حبثنا النتائج من من إىل العديد توصل مت اللقد   
  .تأكد من مدى صحة الفرضيات اليت مت تقدميهاال إىلنسعى من خالهلا 

  : فيما يتعلق بالفرضية األوىل- 1

لفصل األول املتعلق مبحاولة اإلجابة على السؤال الفرعي األول إلشكالية البحث لحتليلنا  خالل نم  
 عالقته مبدخل ما هي األسس النظرية والتطبيقية اليت يرتكز عليها مفهوم إدارة اجلودة الشاملة؟ وما: القائل

ISO 9000إن مفهوم إدارة اجلودة  (: إلدارة اجلودة؟ وباملوازاة مع اختبار صحة الفرضية األوىل التالية
الشاملة يعّبر عن منهج تسيريي متكامل يرتكز إىل مجلة من املبادئ واألساليب والتقنيات يؤدي تطبيقها 

 ISO 9000وهو ال يتعارض كثريا مع مدخل الصحيح إىل حتقيق اجلودة ويعمل على حتسينها باستمرار 
  :، حيث توصلنا إىل النتائج التالية)إلدارة اجلودة

فيما يتعلق بنشأة وتطور مفهوم اجلودة إننا نؤكد على أن النشأة احلقيقية هلذا املفهوم كانت مع بداية  1- 1
ّجت املرحلة األخرية مبيالد القرن املاضي وأخذ يتطور عرب الزمن نتيجة إلسهامات وإضافات علمية كبرية تو

إدارة اجلودة الشاملة، اليت عرفها اليابان منذ النصف الثاين من القرن العشرين ليعرفها بقية العامل خالل مثانينيات 
  .نفس القرن

اعتمدت إدارة اجلودة الشاملة يف ظهورها على إسهامات العديد من املفكرين والرواد الذين أسهموا يف  2- 1
الذي لقّب باألب الروحي هلذا التيار من " Edward Deming"ء إطارها الفكري وكان أوهلم إبراز وإثرا

وحيمل النظام الياباين للجودة وكذا اجلائزة . خالل مبادئه األربعة عشر واألمراض السبعة القاتلة اليت حذّر منها
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ساهتم، باإلضافة إىل إسهامات عرفانا وتقديرا لفضله يف تطوير مؤس" Deming"املمنوحة يف هذا اإلطار اسم 
" Philip Crosby"و. وأفكاره حول اجلودة امللّخصة يف عشرة نقاط" Joseph Juran"كل من 

الذي ركّز على إبراز تكاليف اجلودة، دون " Fegeinbaum A. V"ومنهجه املبين على أربعة أسس، مث 
. مؤسس فكرة حلقات اجلودة" Ichikawa"أن ننسى اإلسهامات املتميزة للعلماء اليابانيني وعلى رأسهم 

  .هذا باإلضافة إىل إسهامات العديد من العلماء والرواد اآلخرين القدماء منهم واحملدثني

كما أكّد هؤالء الرواد على ضرورة إحداث التغيري الالزم إلجناح تطبيق هذا املسعى والذي جيب أن  3- 1
تنظيمي والنمط القيادي وجوانب أخرى هامة تتعلق يشمل جماالت عديدة مثل ثقافة املؤسسة وهيكلها ال

  .باملوارد البشرية وتصميم العمليات وغريها

العاملني (هذا التيار إىل مجلة من املبادئ املتجانسة املتمثلة يف التركيز على العميل الداخلي  كما يرتكز 4- 1
 إىل التعاون اجلماعي بدل من والعميل اخلارجي والتحسني املستمر للعمليات واألنشطة ويدعو) باملؤسسة

املنافسة والتركيز على املوارد البشرية والكفاءات الفردية، مث مبدأ الوقاية بدل من التفتيش واملشاركة الكاملة 
  .للعاملني يف صنع القرار واختاذ هذه القرارات بناءا على الدراسة واحلقائق ونظام فّعال للمعلومات واالتصال

ساليب الداعمة لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وفق املبادئ املذكورة سابقا واليت وهناك مجلة من األ 5- 1
من خالل العالقات اليت ) عالقة العميل باملوّرد الداخلي(تتمثل أساسا يف عالقة العميل باملوّرد، اليت تنقسم إىل 

وهي عالقة املؤسسة مبورديها حيث ) عالقة العميل باملوّرد اخلارجي(جيب أن تسود العاملني باملؤسسة وكذا 
مث أسلوب ). موردا(أو عالقة املؤسسة بعمالئها واليت تصبح مبوجب هذه الوضعية ) عميال(تصبح املؤسسة 

تكلفة اجلودة املبين على العالقة اليت جتمع بني اجلودة والتكلفة، مث أسلوب فرق العمل الذي يركّز على 
مث أسلوب استنباط األفكار . بالتحلي بروح اجلماعة والفريقالعالقات التضامنية املستمدة قوهتا 

"Brainstorming " وكذا أسلوب املقارنة املرجعية"Benchmarking " وأسلوب التوقيت املناسب
"Just in time " املعروف اختصارا بـ"JIT   ." 

اجلودة الشاملة تبدأ يتم التأكيد على أن نقطة البداية ألي عملية حتسني للجودة ضمن منهج إدارة  6- 1
بالتحديد لكل األهداف والعمليات املطلوب حتسينها واألدوار واملسؤوليات واملوارد واألدوات الالزمة لتحقيق 

  .ذلك وهذا ضمن برنامج حمّدد ومسطّر ومتكامل اجلوانب يستدعي تعاون اجلميع على حتقيقه

 املناخ املالئم لذلك وهذا يعين تغيري ثقافة املؤسسة كما أن تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يتطلب هتيئة 7- 1
 التنظيمي وتوجيه أمناط وأساليب التسيري بالشكل الذي يتناسب مع مستلزمات حتقيق اوقّيمها وتعديل هيكله

هذا املسعى وهذا يقتضي يف املقام األول دعم وتأييد اإلدارة العليا هلذا املشروع والتركيز على حتقيق متطلبات 
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وترقية تطبيقات القياس والتعلّم والتدريب املستمر وحتفيز العاملني على ) الداخلي واخلارجي(عات العميل وتوق
  .إنتاج اجلودة وتكريس روح التعاون والتحلي بروح الفريق ضمن فرق عمل خمتلفة تنشأ لتحقيق هذا املبتغى

لشاملة يف خمتلف املؤسسات عملية ليست كما أنه يتم التأكيد أيضا على أن مسألة تطبيق إدارة اجلودة ا 8- 1
سهلة وليست باملستحيلة يف آن واحد وحتتاج إىل وقت طويل الستكمال مراحلها وتتطلب عدم التسرع يف 
احلكم على النتائج كوهنا تعد استثمارا طويل املدى تظهر نتائجه فيما بعد وهي هتدف يف هنايتها إىل حتسني 

 برضا العميل ويضمن والئه للمؤسسة، عندها تتواىل األرباح ظىدمة ليحجودة املنتج سواء كان سلعة أو خ
وتستمر آلجال طويلة ويكون هذا ضمن منهجية مدروسة وحمكمة تتطلب اإلعداد والتخطيط اجليد هلذا 
ة املبتغى، مث التقييم الدقيق هلاتني املرحلتني قبل الشروع يف تنفيذ تلك اخلطط أو التطبيق الفعلي لربنامج إدار

 الذي حيتاج املتابعة والتدقيق املستمر إلجرائه، مث ختتتم هذه املسرية يف ،اجلودة الشاملة املشار إىل مكوناته سابقا
  .إعالن النتائج املتحصل عليها يف هذا السياق ودعوة كل أصحاب املصلحة يف املؤسسة لإلطالع على ذلك

واسطة مجلة من األدوات أوصى هبا رواد وخرباء هذا كما أن تنفيذ برنامج إدارة اجلودة الشاملة يتم ب 9- 1
التيار يف هذا الصدد، واليت تسمح باكتشاف األخطاء وتصنيف املعطيات وحتليل األسباب واختاذ اإلجراءات 

 إىل غريه من االستعماالت اهلادفة إىل مساعدة فرق العمل وجملس ،التصحيحية املناسبة وإدخال التحسينات
ودة وكل األطراف املعنية بقضية اجلودة على التطبيق الصحيح هلذا الربنامج ومن بني أهم اجلودة ومنّسق اجل

، قائمة املراجعة، خريطة تدفق "إلشيكاوا"، خريطة حتليل عالقة السبب بالنتيجة "باريتوا"تلك األدوات، حتليل 
غريه من األدوات التقنية و" Six Sigma"العمليات، الرسم البياين االنتشاري وتقنية ستة احنراف معياري 

  .األخرى

كما جيب ختصيص وحدة إدارية تعىن بشؤون اجلودة يف املؤسسة وهتتم حتديدا بتخطيط وتنفيذ ومراقبة  10- 1
وتنسيق كل جهود اجلودة داخل املؤسسة وأن يكون موقعها على اهليكل التنظيمي للمؤسسة قريبا من اإلدارة 

علومات من مصدرها وتكون أكثر تأثريا يف حيثيات القرارات املتخذة العليا لكي تتمكن من احلصول على امل
  .وتتمكن باملقابل من التأثري يف كامل النشاطات باملؤسسة

، فهي سلسلة من املعايري العاملية تعىن باجلودة ISO 9000أما خبصوص املواصفات العاملية للجودة  11- 1
 1994 وعدلت مرتني سنة 1987 األول سنة اكان إصداره، اليت ISOتصدر عن املنظمة العاملية للتقييس  

املتعلقة بأنظمة ) ISO 9001 : 2000( وأهم مواصفاهتا مبوجب اإلصدار األخري تتألف من  2000وسنة 
 ISO 9003 ،ISOإدارة اجلودة للمتطلبات، وهي املواصفة الوحيدة للمطابقة، اليت حلت حمل املواصفات 
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9002 ،ISO 9001 مث املواصفة 1994، إصدار سنة ،)ISO 9004 : 2000 ( املتعلقة بأنظمة إدارة
  .اجلودة اخلاصة بإرشادات تطوير األداء

 اليت متثل الشهادة الوحيدة املخصصة ISO 9001 : 2000إن منهجية احلصول على شهادة  12- 1
خلية للمؤسسة أمهها هتيئة األوضاع الدا: ، تعتمد على خطوات أساسية2000للمطابقة مبوجب تعديل سنة 

اليت تتالءم مع متطلبات هذه الشهادة، مث إجراء التدقيق الداخلي ملعرفة مدى سالمة هذا اإلعداد، مث مرحلة 
 اليت تبدأ بالتعاقد مع اجلهة اليت سوف متنح هذه الشهادة وقيامها بالتقييم الالزم لذلك، مث ،الترشح لنيل الشهادة

ويف حالة العكس جيب القيام بالتصحيحات املطلوبة لذلك، . تطلباهتااحلصول على الشهادة يف حالة الوفاء مب
وبعد احلصول على الشهادة يتعني على املؤسسة احملافظة على نفس املستوى احملقق من اجلودة، وأهم الفوائد 
ا املمكن احلصول عليها من خالل نيل هذه الشهادة تتلخص يف احلصول على منافع عديدة تأيت من جراء املزاي

املؤسسة يلتزم بتوفري معايري اجلودة هذه بسبب أن ما تنتجه مع املؤسسة التسويقية والتجارية اليت تسّهل التعاقد 
  .العاملية

 فروقات طفيفة مع مدخل إدارة اجلودة الشاملة قلّصت مبوجب ISO 9000كما أن ملواصفات  13- 1
الفصل، إال أنه ال يوجد تعارض كبري بني هذين ، اليت مت تفصيلها من خالل هذا 2000تعديلها األخري لسنة 

  .   املدخلني، بل بالعكس هناك انسجام وتوافق قوي جيمعهما

 متكامال جيذر باملؤسسات االقتصادية اتؤكّد هذه النتائج على أن إدارة اجلودة الشاملة منهجا تسيريي  
عب تعويضها، حيث يف حالة تطبيقها السعي إىل تطبيقه بسبب ما يتوفر عليه من مبادئ وأساليب وتقنيات يص

وهو ال يتعارض كثريا مع . الصحيح سوف ميكّن املؤسسة من حتقيق اجلودة ويعمل على حتسينها باستمرار
 إلدارة اجلودة، السيما بعد التعديل األخري ملواصفاته، الذي يدعو من خالهلا إىل توفري ISO 9000مدخل 

  .ا دوليا وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىلاجلودة وفق تلك املواصفات املتفق عليه

  : فيما يتعلق بالفرضية الثانية- 2

لفصل الثاين من هذا البحث والذي حاولنا بواسطته اإلجابة على سؤال اإلشكالية لمن خالل تناولنا   
تراتيجي إلدارة ما هي الطبيعة املمّيزة للمؤسسات الفندقية؟ وماذا ميثّل حتديدا املدخل اإلس: الفرعي الثاين، وهو

 اجلودة الشاملة بالنسبة هلذا النوع من املؤسسات؟ وضمن نفس التحليل قمنا بالتأكد من صحة الفرضية الثانية 
 على املستوى احمللي بشدة املنافسةعرف اليت غالبا ما تتتخصص املؤسسات الفندقية يف صناعة الضيافة و(

را إستراتيجيا أساسيا لتحقيق املّيزة التنافسية هلذه املؤسسات إدارة اجلودة الشاملة مصدوالدويل إذ ميثل مدخل 
  : ، حيث توصلنا إىل النتائج التالية)من خالل قدرته على ختفيض التكاليف وحتسني اجلودة خلدماهتا
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فيما يتعلق بطبيعة النشاط يف املؤسسات الفندقية، فهو يتمثل يف تقدمي اخلدمات الفندقية املتعددة وبالتايل  1- 2
وللخدمات عموما جمموعة من اخلصائص أمهها سيطرة اجلانب . فإن نشاطاهتا ذات صفة خدمية بالدرجة األوىل

  . اإلنساين يف إنتاجها وتقدميها وعدم ملموسيتها وال يتم ختزينها إىل غريه من اخلصائص

 وتوفري مجيع إن املؤسسات الفندقية تعد منشآت مرخّصة لتقدمي خدمات متعددة كاإلطعام واإليواء 2- 2
ملدة زمنية معينة واخلدمة اليت يطلبها، يف إطار القوانني احمللية والدولية ) الضيف(اإلمكانيات اليت حتقق للعميل 

  .ومقابل اجر حمدد

كما أننا نستطيع أن نقول أن الصناعة الفندقية أو ما يطلق عليه بصناعة الضيافة هي عبارة عن عملية  3- 2
وموارد غري مادية ممثلة يف جهود العاملني .... ثلة يف مواد متعددة وجتهيزات وديكوراتمزج املوارد املادية مم

بالفندق على خمتلف ختصصاهتم ومؤهالهتم وحتويل هذه العناصر اليت متثل املدخالت إىل خمرجات تتمثل يف 
ر البشري ويشكّل حيث أن هذه الصناعة تعتمد أساسا على مهارة العنص. جمموعة اخلدمات اليت يتم تقدميها

  .احملور الرئيسي الذي جيب أن تبىن عليه جممل تلك اجلهود) الضيف(العميل 

 على ىيقول خرباء الفندقة أن اإلدارة الفندقية الناجحة تعين التنظيم اجليد الذي يبني أن كل عمل يؤد 4- 2
دارة يف كل شيء وحتفيز الوجه األكمل وبدون تقصري من مجيع أفراد املؤسسة الفندقية، مع ضرورة حزم اإل

العاملني على اجلودة والتحسني املستمر للخدمات وتقليل النفقات بقدر اإلمكان، مع مراعاة احملافظة على 
مستوى مرتفع لألداء وحتقيق أعلى دخل ممكن، وخدمة متميزة تساعد على جذب العمالء وحتقيق ما يسمى 

  .إدارة اجلودة الشاملةوهو ما ينسجم متاما مع فلسفة " بالضيف املتكرر"

إن تسويق اخلدمات الفندقية يدل على عملية تبادل للمنافع اليت تتم بني مقدمي هذه اخلدمات والذين  5- 2
لدى هذه املؤسسة قصد ) الضيوف( العمالء مميثلون أفراد املؤسسة الفندقية، وبني الطالبني هلذه اخلدمات وه

وهذا يتطلب من املؤسسة الفندقية حتديد السوق . قابل مثن معنيإشباع حاجاهتم ورغباهتم من هذه اخلدمات م
املستهدف لتحقيق ذلك وهنا تطرح اإلشكالية األساسية ضمن هذا السياق واملتعلقة بكيفية الوصول إىل 

  .احلاليني واملتوقعني وحتقيق حاجاهتم وتطلعاهتم) الضيوف(العمالء 

كالية السابقة من خالل حتقيق النشاط التسويقي الناجح جيب أن تعتمد املؤسسة الفندقية حلل االش و6- 2
الذي يرتكز على حبوث التسويق، اليت تزودها باملعلومات املتعلقة بكافة جماالت التسويق الفندقي واليت هي 
عملية منظمة تفيد يف جتميع وحتليل البيانات اليت هلا عالقة بالنشاطات التسويقية وتساهم بذلك يف حل مجيع 

  .ل املرتبطة بتسويق اخلدمات الفندقية قصد الوصول إىل السوق الفندقي املستهدفاملشاك
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حيث أن نتائج حبوث التسويق تفيد يف األخري املؤسسة الفندقية من ضبط وحتديد املزيج التسويقي  7- 2
ج التسويقي  التوفيق والنجاح يف السوق الفندقي املستهدف، حيث يعين املزي مناملناسب خلدماهتا الذي ميكّنها

للخدمات الفندقية جمموعة من األنشطة التسويقية املتكاملة واملترابطة واملعتمدة على بعضها البعض هبدف أداء 
الوظيفة التسويقية على النحو املخطط هلا والذي يتألف من أربعة عناصر أساسية هي اخلدمات الفندقية ومن 

 قياسه على مقارنة اجلودة املتوقعة مع اجلودة املدركة، خالهلا عنصر اجلودة يف هذه اخلدمات الذي يعتمد يف
حيث تشمل اجلودة املتوقعة اجلودة املتوقع حدوثها واجلودة كما جيب أن تكون، يف حني تشمل اجلودة 

 درجة جودة الطريقة اليت املدركة اجلودة الفنية واليت هي ما يتم تقدميه للعميل فعال واجلودة الوظيفية واليت تعين
 . هبا تقدمي اخلدمة، مث حتديد السعر املناسب هلذه اخلدمات والترويج الالئق هبا والتوزيع الفاعل هلايتم

ن عملية صياغة إستراتيجية مناسبة إلدارة اجلودة الشاملة للمؤسسات الفندقية يتطلب إجراء عملية إ 8- 2
اليت تشمل البيئة االقتصادية والسياسية والقانونية حتليل لعناصر البيئة الفندقية واملتمثلة يف البيئة اخلارجية العامة 

ة اخلارجية اخلاصة واملتعلقة بالعناصر يلعناصر البيئاملؤسسة الفندقية، مث حتليل با  احمليطةواالجتماعية والثقافية
" Porter"البيئية اليت هلا تأثري أكثر على الوضع التنافسي للمؤسسة الفندقية وميكن االعتماد على قوى 

مس يف هذا التحليل بسبب الدور الكبري الذي تلعبه يف هذا الصدد واليت تتألف من عوائق الدخول واخلروج اخل
، )أهم العمالء(، املشترين األساسيني ...)بنوك، موردي املستلزمات واملعدات(من السوق، اجملهّزين األساسيني 

وأخريا حتليل عناصر البيئة الداخلية هلذه . األساسينياخلدمات البديلة اليت هتدد الصناعة الفندقية، مث املنافسني 
  .املؤسسات واليت تشمل حتليل اهليكل التنظيمي والثقافة التنظيمية وحتليل الوظائف

كما أنه جيب التأكيد على أن إدارة اجلودة الشاملة تعد مصدرا متميزا المتالك وحتسني امليزة التنافسية  9- 2
لها املتعددة السيما مدخل تلبية حاجات العمالء الذي هو مرهون بتقدمي لمؤسسات الفندقية بفضل مداخل

القيم واملنافع القادرة على حتقيق اإلشباع العايل حلاجات هؤالء العمالء وسرعة االستجابة يف تلبية هذه 
الل وكذا مدخل تنمية القدرات التنافسية الذي يتم من خ... بأسعار جذابةواحلاجات وتقدمي منتج ذو جودة 

تنمية مجلة من العناصر، أمهها املرونة اليت تعين قدرة املؤسسة على تنويع منتجاهتا وتسويقها يف الوقت املناسب، 
  .مث عناصر الرفع من اإلنتاجية، والزمن احملدد لتلبية حاجات العمالء واجلودة العالية

 إستراتيجية إدارة اجلودة الشاملة، كما جيب التأكيد أيضا على أمهية التخطيطي االستراتيجي يف تفعيل 10- 2
حيث أن إستراتيجية اجلودة يف املؤسسات الفندقية هي إستراتيجية تنافسية يتم التركيز عليها على املدى الطويل 
وأن تكامل ختطيط اجلودة مع ختطيط املؤسسة اإلستراتيجي يضع اجلودة يف هذا النوع من املؤسسات، موضعا 

خالل إدخال اجلودة يف ثقافة املؤسسة الفندقية وأنشطتها اليومية وتشجيع هذه الثقافة إستراتيجيا أكثر قوة، من 
  .اليت تلتزم بتحسني اجلودة وجعلها حمورا رئيسيا يف اخلطط املختلفة للمؤسسة الفندقية
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 وجيب على املؤسسات الفندقية وضع إستراتيجية مالئمة للجودة الشاملة، حيث يعتمد حتقيق أي 11- 2
ملستوى متمّيز من اجلودة يف منتجاهتا سلعية كانت أم خدمية على مدى دقة ومناسبة اإلستراتيجية اليت مؤسسة 

ترمسها يف هذا اجملال، إذ توّجه سياساهتا اإلنتاجية واملالية والتسويقية وسياسات املوارد البشرية وغريها باالجتاه 
صول على مستوى اجلودة ت الفندقية ميكّنها من احلالذي خيدم هذه اإلستراتيجية وبالتايل فبالنسبة للمؤسسا

  . يف السوق هلااملطلوب يف خدماهتا املقدمة الذي يؤهلها ملنافسة املؤسسات األخرى املنافسة

كما تتعدد االستراتيجيات اليت بإمكان املؤسسات الفندقية من خالهلا حتقيق أهدافها اإلستراتيجية ذات  12- 1
اليت تسعى مبوجبها هذه املؤسسات إىل التفّرد يف تقدمي خدمة " إستراتيجية التمييز"الصلة باجلودة ومن بينها 

إستراتيجية السيطرة "باإلضافة إىل . معينة للعمالء على مستوى بعض اجلوانب املهمة لديهم مقابل سعر مرتفع
 تطبيق هذه اليت بإمكان املؤسسات الفندقية تقليص تكاليف إنتاج خدماهتا مبوجب" بواسطة التكاليف

اخل، مث ...اإلستراتيجية وذلك بواسطة التخطيط اجليد هلذه اخلدمات والعمل على تقدميها بدون أخطاء
واليت هتدف إىل التموقع يف جزء مهم وذو فائدة من السوق الفندقي يتيح احلصول على " إستراتيجية التركيز"

... أو مصادر متوين ذات جودة وبأسعار معقولةاملزايا املتعددة كاحلصول على عمالة ماهرة وبأجور منخفضة 
  .اخل، مما ّميكن هذه املؤسسات من حتقيق األرباح املعتربة

على ضرورة انسجام وتوافق إستراتيجية إدارة اجلودة الشاملة مع اإلستراتيجية " Skinner"ويؤكد  13- 2
ار العام الذي قدمه والذي يتمحور  ملختلف املؤسسات مبا فيها الفندقية حمل الدراسة، من خالل اإلطةالعام

 ضرورة حتديد املؤسسات إستراتيجية اجلودة ضمن اإلستراتيجية العامة هلا، ال بد :حول العديد من النقاط أمهها
من تعاون بقية االستراتيجيات الوظيفية األخرى حنو إجناح إستراتيجية اجلودة والذي يستلزم أن تكون 

كما يستدعي هذا من املؤسسات الفندقية أن تأخذ بعني االعتبار عنصر . فةإستراتيجية اجلودة حمددة ومعرو
  .اجلودة كقاسم مشترك جلميع اجملاالت الرئيسية اليت تركز عليها هذه املؤسسات يف حتديد إستراتيجيتها العامة

تعد مدخال وميكننا التأكيد أيضا على أن مسألة إدماج إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية  14- 2
متميزا لتطوير األداء الذي يتم من خالل التحكّم يف أخطاء عدم تطابق اجلودة املدركة مع اجلودة املتوقعة وكذا 
التحسني املستمر جلودة اخلدمات املقدمة، حيث أن اجلودة هنا تتعدى مسألة التحكّم يف أخطاء عدم املطابقة 

اية بدل من التفتيش الذي يعد من أبرز مرتكزات التحسني إىل اكتشاف األخطاء قبل حدوثها وفق مبدأ الوق
  .املستمر للجودة، ضمن فلسفة إدارة اجلودة الشاملة

من خالل هذه النتائج يتأكد أن طبيعة النشاط يف املؤسسات الفندقية ذو صفة خدمية وغري ملموسة يف   
ية أو صناعة الضيافة اليت غالبا ما تتصف غالبها، تستدعي مهارة عالية لتأديتها، ضمن ما يسمى بالصناعة الفندق
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بشدة املنافسة، حيث تؤكد هذه النتائج يف ذات الوقت على أن منهج إدارة اجلودة الشاملة يعد مصدرا متميّزا 
لتمكني تلك املؤسسات من امتالك امليزة التنافسية وحيثها على تطويرها باستمرار لضمان البقاء، مث االستمرار 

ورات احلالية للبيئة الفندقية وذلك بفضل ما يتوفر عليه هذا املنهج من مداخل يصعب والنمو وسط التط
تعويضها واملتمثلة أساسا يف اكتساب القدرة على تقدمي خدمات ذات جودة عالية وبتكاليف منخفضة، مما 

جات العمالء يساعد على بيعها بأسعار تنافسية وكذلك التسويق يف الوقت املناسب والزمن احملدد لتلبية حا
والقدرة على تقدميهم القيم واملنافع القادرة على حتقيق اإلشباع العايل هلم املؤدي إىل إرضائهم وإكساب ثقتهم 

  .ووالئهم، مما يصّعب من اختراق بقية املنافسني إليهم وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية

  : فيما يتعلق بالفرضية الثالثة- 3

ث املتعلق مبحاولة اإلجابة على السؤال الفرعي الثالث من إشكالية البحث ضمن حتليلنا للفصل الثال  
ما مدى جاهزية املؤسسات الفندقية يف اجلزائر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة؟ وباملوازاة مع اختبار صحة : وهو

الواقع االقتصادي يستشف من خالل الدراسات والبحوث األكادميية السابقة املتعلقة ب(الفرضية الثالثة املوالية 
للمؤسسات اجلزائرية عموما ومنها املؤسسات الفندقية حمدودية جاهزية هذه األخرية لتطبيق إدارة اجلودة 

  :ولقد توصلنا إىل النتائج التالية) الشاملة بسبب مجلة من املعوقات البيئية والتسيريية

ية العامة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف إن نتائج املسح البيئي املتعلقة مبدى مالئمة البيئة اخلارج 1- 3
املؤسسات الفندقية يف اجلزائر كشفت عن عدم استعدادها الالزم للتكفّل بتحقيق هذا املسعى، حيث برغم 

 اليت خصت بعض العناصر يف هذه البيئة واليت يأيت يف أوهلا اجلانب االقتصادي من ةبعض املؤشرات اإلجيابي
واملساعي الرامية إىل حترير السوق والتجارة اخلارجية وتدابري أخرى مشلت إعادة خالل مجلة من اإلصالحات 

تأهيل املؤسسات العمومية واخلاصة ضمن حتضريها للمنافسة استعدادا للمراحل القادمة، السيما االنضمام 
صور والضعف املرتقب إىل املنظمة العاملية للتجارة، إال أنه وبرغم كل ذلك فإن مثة مواطن متعددة من الق

تتخلل عناصر هذه البيئة سواء االقتصادية أو القانونية أو السياسية أو االجتماعية الثقافية، اليت تشكّل أهم 
املعوقات املانعة جلاهزية هذه العناصر للتكفّل الالزم بتحقيق هذا املبتغى واليت سوف نلخص أهم أسباهبا ضمن 

  .النتائج الالحقة

 مبدى مالئمة البيئة اخلارجية اخلاصة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف ةئي املتعلقإن نتائج املسح البي 2- 3
املؤسسات الفندقية يف اجلزائر كشفت هي أيضا عن عدم استعدادها الكايف لتحقيق هذا املسعى، فباالعتماد 

سات الفندقية يف اخلمس للتنافس واليت شكلّت عناصر البيئة اخلارجية اخلاصة للمؤس" بورتر"على حتليل قوى 
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اجلزائر، فإن هذا التحليل أفاد مبحدودية جاهزية هذه العناصر البيئية بالنسبة هلذه املؤسسات للتكفّل التام 
  .بتحقيق هذا املغزى وذلك بسبب مجلة من املعوقات والنقائص سوف نعرض ألمهها الحقا

اخلية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف  أما خبصوص نتائج املسح البيئي اخلاص مبدى مالئمة البيئة الد3- 3
املؤسسات الفندقية يف اجلزائر فلقد أفادت نتائجه املتعلقة بالوضعية التنظيمية بشكل عام هلذه املؤسسات جمتمعة 
على عدم جاهزيتها التامة واستعدادها الغري كايف للتكفّل الالزم هبذا التطبيق، حيث عرفت مواطن للنقص 

يف حني أن . عاقته وعرقلته واليت سوف حناول توضيحها أيضا ضمن النتائج الالحقةوللقصور من شأهنا إ
التحليل على مستوى البيئة الداخلية هذه سوف يستمر طويال على امتداد النتائج القادمة باعتبارها احلاضنة 

بيق إدارة اجلودة الرمسية لعنصر التسيري، الذي يعد القاعدة واألساس لكل التحاليل والتفاسري املتعلقة بتط
  .الشاملة، كون أن هذه األخرية تعترب يف أساسها مدخال تسيرييا استراتيجيا كما متت اإلشارة إليه سابقا

إن التحقيق امليداين املتعلق مبدى توفر املتطلبات األساسية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة لدى عّينة من  4- 3
م وعددها مخس مؤسسات عمومية وخاصة وهي فندق املؤسسات الفندقية يف اجلزائر ذات مخس جنو

سيبوس، من ال، فندق تيمقاد، والفندق امللكي وكذلك فندق "Ex-st george"األوراسي، فندق اجلزائر 
  : مسؤوال هبذه املؤسسات، لقد كشف عن النتائج التالية38خالل استقصاء حوايل 

من أجابوا بدائما أو غالبا من املبحوثني حول  م لنسبةإن املعدل العا:  فيما يتعلق مبجال ثقافة اجلودة- 4-1- 3
 وكانت هذه النسبة هي األعلى جلميع اجملاالت املتعلقة % 61.40ذا اجملال لقد بلغ هب األسئلة املتعلقة

نة، حيث بّينت أن لدى اإلدارات العليا هلذه املؤسسات مبتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات العّي
لى وباملقابل لقد كشف هذا التحقيق ع.  بأس هبا ومعتربة بأن اجلودة تؤدي إىل الرفع من أداء املؤسسةقناعة ال

 باالهتمام الكايف لدى أغلب هذه املؤسسات واليت من شأهنا أن تشكّل عراقيل حقيقية جوانب مهمة مل حتظ
  .حنو تنمية وترقية هذا اجلانب

لقد بلغ املعّدل العام لنسبة من أجابوا : دارة العليا لقضايا اجلودة فيما يتعلق مبجال دعم وتأييد اإل4-2- 3
 وهي نتيجة مل ترق متاما للمستوى % 33.55ذا اجملال األسئلة اخلاصة هببدائما أو غالبا من املبحوثني حول 

ودة  املتطلبات األساسية لنجاح وحتقيق تطبيق إدارة اجلضمناملطلوب بالنظر حلساسية هذا اجلانب وأمهيته 
الشاملة، حيث أن هذه النتائج أفادت أن هناك عوامل بالغة يف األمهية مل تعري هلا إدارات هذه املؤسسات العناية 

  .الالزمة واالهتمام الكايف واليت يف وسعها أن تسبب عقبات هامة تعيق التكفّل احلسن لتحقيق هذا املسعى
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 سّجل املعدل العام لنسبة من أجابوا بدائما أو غالبا لقد:  فيما يتعلق مبجال استعمال أساليب القياس4-3- 3
 املستوى املطلوب لى وهي نتيجة بعيدة متاما ع% 21.05ذا اجملال املخصصة هل األسئلةمن املبحوثني حول 

  .وتعد من بني األضعف جململ نتائج هذا التحقيق

م لنسبة من أجابوا بدائما أو غالبا إن املعّدل العا): الضيف( فيما يتعلق مبجال التركيز على العميل 4-4- 3
 املستوى لى من املبحوثني وهو معّدل بعيد كل البعد هو اآلخر ع% 39.47ذا اجملال األسئلة املتعلقة هبحول 

احملور ) الضيف(املطلوب وذلك بالنظر لألمهية اخلاصة والبالغة هلذا اجملال، حيث يعترب التركيز على العميل 
لكل املؤسسات مهما كان حجمها أو نوعها وهو يف ذات الوقت املرتكز األساسي الرئيسي والشغل الشاغل 

 .يف فلسفة إدارة اجلودة الشاملة

لقد بلغ املعّدل العام لنسبة من أجابوا بدائما أو غالبا من املبحوثني حول :  فيما يتعلق مبجال العاملني4-5- 3
ؤسسات الفندقية عّينة البحث مل يكن اهتمامها  وهو يفّسر أن امل% 30.92ذا اجملال هل األسئلة املخصصة

ني يف مفهوم إدارة اجلودة يبعامليها على النحو املقبول، حيث أن هؤالء األفراد العاملون هم عمالء داخل
  .  الشاملة ال يقلّون أمهية عن العمالء اخلارجيني للمؤسسة

ّدل العام لنسبة من أجابوا بدائما أو غالبا لقد سّجل املع:  فيما يتعلق مبجال التدريب اخلاص باجلودة4-6- 3
 وهو يفّسر املستوى املتدين والبعيد كل البعد عن % 28.29ذا اجملال املتعلقة هب األسئلةمن املبحوثني حول 

املستوى املطلوب، السيما إذا ما تعلق األمر بعنصر التدريب الذي ميثل الركن األساسي يف فلسفة إدارة اجلودة 
  .الشاملة

األسئلة إن املعّدل العام لنسبة من أجابوا بدائما أو غالبا حول :  فيما يتعلق مبجال فرق العمل4-7- 3
، وهو أضعف معّدل جلميع اجملاالت على اإلطالق والذي يعد يف نفس % 19.29ذا اجملال املخصصة هل

  . القدماء منهم واحملدثنيالوقت من ابرز متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بإمجاع جممل رواد هذا التيار

وكان ترتيب جماالت متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة للمؤسسات الفندقية عّينة البحث بالنسبة  4-8- 3
  :ذه اجملاالت على النحو التايلاملتعلقة هباألسئلة  مجيع  بدائما أو غالبا حول اللمبحوثني الذين أجابو

، تأييد ودعم اإلدارة العليا % 39.47) الضيف(لعميل ، التركيز على ا% 61.40ثقافة اجلودة   
، % 28.29، التدريب املتعلق مبجال اجلودة %  30.92، االهتمام بالعاملني % 33.55لقضايا اجلودة 

  .% 19.29، فرق العمل % 21.05القياس 
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عكس  وهو معّدل ي% 33.42 جممل تلك اجملاالت ملؤسسات العّينة  حوليف حني بلغ املعدل العام  
واقع وحقيقة اهتمام هذه املؤسسات جتاه التكفّل بقضايا اجلودة والذي كان بعيدا متاما عن املستوى املطلوب 

وعلى هذا األساس أيضا . بسبب مجلة من النقائص واملعوقات سوف يتم التطرق ألمهها ضمن النتائج القادمة
يف عّينة البحث فندقية ال اتؤسسامل لكل كانت معدالت نسب جماالت متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

  .ضعيفة ومتدنية ومتقاربة إىل حد كبري

إن املعوقات والقيود اليت حتول دون جاهزية املؤسسات الفندقية للتكفّل اجليد بتطبيق مفهوم إدارة اجلودة  5- 3
 واليت كشف عنها ةرييالشاملة سواءا البيئية واليت كشفت عنها نتائج املسح البيئي يف هذا السياق أو التسي

  :التحقيق السابق ملؤسسات العّينة فهي متعددة ومتشعبة وميكننا إجياز أمهها من خالل ما يلي

وهذه املعوقات والعراقيل خصت البيئة اخلارجية العامة والبيئة اخلارجية اخلاصة :  املعوقات البيئية5-1- 3
سياسية ة اخلارجية العامة واليت تضم البيئة االقتصادية والأما عن معوقات البيئ. والبيئة الداخلية هلذه املؤسسات

  : الثقافية، فأبرزها ما يليوالقانونية واالجتماعية

ضعف إنتاجية عنصر العمل والتفاين يف إتقانه يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية عموما مبا فيها  -
 .الفندقية حمل الدراسة

 .نقص يف توفّر الكفاءات البشرية املؤهلة -

) األوراسي، اجلزائر، السيبوس(دعم الدولة للعديد من املؤسسات العمومية ومنها الفندقية كفنادق  -
وذلك بإلزام العديد من املؤسسات العمومية الكربى التعامل مع هذه الفنادق وغريه وهذا يتعارض متاما 

 .مع مبدأ املنافسة

 وضعف تفسريها وترمجتها لتسهيل عدم وضوح بعض القوانني املتعلقة باجلودة وتعقيدها أحيانا -
 .تطبيقها على أرض الواقع أحيانا أخرى

عجز بعض هذه القوانني وعدم قدرهتا يف بعض األحيان عن التكفّل الالزم باملسائل املرتبطة باجلودة  -
 .وذلك بسبب التطورات السريعة اليت يشهدها هذا اجملال عامليا وانعكاسات ذلك على الصعيد احمللي

 جمهودات التوعية والتحسيس على املستوى الرمسي يف البالد وعدم كفايتها فيما يتعلق بأمهية  حمدودية -
 . برغم اجملهودات املشار إليها سابقاتطبيقات اجلودة وإبراز املزايا والفوائد املترتبة عنها

صادية من طرف الدولة بقضايا اجلودة وتشجيع خمتلف املؤسسات االقت والكايف عدم التكفّل الالزم -
هذه الظروف بالذات أين تستعد فيها اجلزائر يف  السيما ومنها الفندقية بتنمية أو ترقية هذا املسعى،

 .لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة 
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احلاالت املرتفعة لعدم قابلية األفراد العاملني يف اجلزائر حتّمل األخطار ومنها أخطار التغيري التنظيمي  -
 .ة إدارة اجلودة الشاملةالذي تتطلبه فلسف

ثقافة التسيب وغياب الشعور باملصري املشترك سواء املتعلق بالعامل أو املسؤول على حد سواء، األمر  -
الذي يؤثر سلبا من دون أدىن شك على أداء هؤالء، وبالتايل يعيق املؤسسة يف حتقيق أهدافها ويعرضها 

 . لألخطار احملتملة وسط املتغريات البيئية احلالية

  :أما املعوقات البيئية اخلارجية اخلاصة فيمكن تلخيص أمهها فيما يلي  
يف مجيع اجملاالت املادية والبشرية من اخلارج التفّوق الواضح للمؤسسات الفندقية األجنبية الوافدة  -

وأن هذه األوضاع مرّشحة . والتكنولوجية وعجز املؤسسات احمللية باملقابل عن مواجهة هذه املؤسسات
 .تصعيد والتفاقم أكثر مستقباللل

ضعف التعاون والتنسيق واملساندة القوية من لدن املالكني هلذه املؤسسات والعاملني وكل ذوي  -
 .املصلحة فيها إزاء مواجهة هذه األوضاع

تنامي ظاهرة اخلدمات البديلة املتمثلة يف الفيالت والشقق املفروشة وغريها، خاصة يف أماكن اجلذب  -
 .اجلزائر وبأسعار جد تنافسيةالسياحي يف 

أما معوقات البيئة الداخلية واليت نركز من خالهلا على احلالة التنظيمية العامة هلذه املؤسسات على أن   
  : ضمن هذه البيئة الحقا، فيمكن إجيازها فيما يليةيتواصل التحليل اخلاص باملعوقات التسيريي

الوزارة الوصية هلذه املؤسسات تتكفّل مبسائل مل يكن هناك أي جملس أو هيئة تذكر على مستوى  -
 .اجلودة والعمل على ترقيتها

غياب عنصر التشجيع والتحفيز من طرف هذه الوزارة لتكريس روح التنافس واإلبداع، كتخصيص  -
جائزة على سبيل املثال ألحسن مؤسسة فندقية يف هذا اجملال على غرار الدول اجملاورة والعديد من دول 

 .العامل

  .و اهلياكل التنظيمية هلذه املؤسسات من ختصيص وحدة تنظيمية تعىن بشؤون اجلودةخل -

لقد كشف التحقيق السابق املتعلق مبدى توفر متطلبات تطبيق إدارة اجلودة  :ة املعوقات التسيريي5-2- 3
ت والعراقيل الشاملة يف مؤسسات العّينة والذي يرتبط أساسا بعنصر التسيري داخل هذه املؤسسات على املعوقا

  :اهلامة التالية
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 إن غالبية العاملني هبذه املؤسسات مل يدركوا بعد مفهوم اجلودة بالقدر الكايف، مما يكّرس  -
 .بقوة مقاومة التغيري لديهم لتطبيق هذا املفهوم

 .شح املوارد املالية املخصصة إىل دعم قضايا اجلودة -

 .طيات لكافة العاملني ويف الوقت املناسبعدم وجود نظام فّعال يتوىل إيصال املعلومات واملع -

 .األساليب الدكتاتورية املتسلطة لبعض املدراء يف تفويض صالحياهتم -

سواء بواسطة االستقصاء أو ) الضيوف(الغياب الشبه الكلي لقياس آراء وتطلعات العمالء  -
 .املقابالت أو غريه من األساليب حول مستوى اخلدمات املقدمة

علق باستعمال الطرق اإلحصائية يف فحص وتدقيق جممل النشاطات ضعف ملحوظ فيما يت -
 .هبذه املؤسسات

واألخذ ) الضيوف(مل يتم التعامل بالقدر الكايف واملطلوب جتاه التكفّل حبل شكاوي العمالء  -
 .   بعني االعتبار مبقترحاهتم

 . باالهتمام الالزمظكما أن آراء واقتراحات العاملني هبذه املؤسسات مل حت -

ضعف عنصر التحفيز، أما فكرة اعتبار العاملني عمالء داخليني جيب إرضائهم وكسب  -
والئهم وفق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة فهي خالية متاما من أذهان وتفكري املسؤولني هبذه 

 .املؤسسات

 .التدريب حول اجلودة شبه غائب -

إلدارة العليا دون إشراك كما أن أغلب القرارات إن مل نقل جمملها يتم اختاذها من طرف ا -
 .العاملني يف ذلك

أما عن وجود حلقات للجودة هبذه املؤسسات والذي يعد خري مثال وأقوى منوذج لالتصال  -
ضمن أسلوب فرق العمل فهو خيلو متاما من هذه املؤسسات ويعد مصطلحا غريبا لدى أغلب 

 .املسؤولني هبا، إىل حد اآلن وحنن ندخل القرن الواحد والعشرين

 عدم جاهزية املؤسسات لنتائج تفيد وباإلمجاع الواضح علىمن خالل ما تقدم ميكننا القول أن هذه ا  
الفندقية يف اجلزائر للتكفّل الالزم بتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة بسبب مجلة من املعوقات البيئية سواء على 

 اليت سبق إبراز أمهها ضمن هذا ،ة هلذه املؤسساتمستوى البيئة اخلارجية العامة أو اخلاصة أو البيئة الداخلي
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 حالت دون توفر املتطلبات األساسية لتحقيق هذا ةالتحليل، باإلضافة إىل جمموعة أيضا من املعوقات التسيريي
  .املسعى واليت مت الوقوف عند أبرزها وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة

  : فيما يتعلق بالفرضية الرابعة- 4

ليلنا للفصل الرابع املتعلق مبحاولة اإلجابة على السؤال الفرعي الرابع إلشكالية البحث من خالل حت  
ما هي عناصر املنهجية املناسبة للتطبيق الصحيح ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يف : وهو

لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف إن املنهجية املناسبة (اجلزائر؟ مع اختبار صحة الفرضية الرابعة واألخرية 
املؤسسات الفندقية يف اجلزائر تتحقق من خالل حتديد جمموعة العناصر القادرة على إزالة األسباب املؤدية إىل 

  :ولقد توصلنا للنتائج التالية)  بتطبيق هذا املسعىمحدوث تلك املعوقات، اليت حتول دون التكفّل الالز

لنتائج السابقة أكدت على أن املعوقات اليت حتول دون جاهزية املؤسسات الفندقية يف وعلى العموم فإن ا 1- 4
اجلزائر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة غالبا ما ارتبطت بأسباب تعود يف األساس إىل عدم التحكّم يف مهارات 

ملؤسسات وعدم كفاءته وتقنيات التسيري وهذا راجع بالتحديد إىل ضعف العنصر البشري اليت تتوفر عليه هذه ا
يف التحكّم يف هذه املهارات والتقنيات وبالتايل فإن العنصر األساسي األول من املنهجية املناسبة واملؤدية إىل 

  .التطبيق الصحيح والناجح إلدارة اجلودة الشاملة يف هذه املؤسسات هو التحكّم يف مهارات وتقنيات التسيري

ع املهام اليت يؤديها عنصر التسيري داخل املؤسسة تعد يف األساس البنية ويتم التأكيد أيضا على أن مجي 2- 4
التحتية الضرورية أو القاعدة املتينة اليت يرتكز عليها بناء مشروع إدارة اجلودة الشاملة، حيث إذا ما نظرنا إىل 

ق كافة العناصر دور القيادة على وجه اخلصوص جندها متثّل العنصر احملوري يف تسيري املؤسسة، الذي ينّس
األخرى ويّوفر هلا التوجيه املناسب حنو حتقيق أهدافها ويف نفس الوقت جنده مطالب بأن يعمل ما يف وسعه 
ملقاومة التغيري وإداراته ضمن متطلبات إدارة اجلودة الشاملة ويتوىل رئاسة جملس اجلودة واإلشراف عليه، كما 

لشاملة تعتمد كل االعتماد على عنصر التنظيم يف املؤسسة، أن عملية إجناح تنفيذ برنامج إدارة اجلودة ا
باإلضافة إىل أنه من مهام التسيري هي ختصيص املوارد الالزمة لدعم هذا الربنامج وتوفري املعطيات واملعلومات 

  . املتعلقة بتحقيقه وضمان التبليغ اجليد هلا

تقنيات اليت تتطلبها املمارسة الناجحة واجليدة  كما أن املعرفة تعد أساس ومرتكز جممل تلك املهارات وال3- 4
لعنصر التسيري والذي يرتكز عليه قيام مشروع إدارة اجلودة الشاملة، حيث تنقسم هذه املعرفة إىل صرحية وهي 
تلك املخّزنة يف الوسائل املادية للمؤسسة كاألرشيف مثال ومعرفة ضمنية وهي املرتبطة مباشرة بالعنصر البشري 

 Le savoir "ة جممل املهارات الفردية املخّزنة يف عقول أصحاهبا ومن أمهها املهارات التسيرييواليت تعين
faire managérial " واليت ترتكز أساسا على الرأس املال الفكري واخلربة البشرية اليت يتوفر عليها
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ملؤسسة املتمثلة يف جمموع التجارب أما املعرفة التنظيمية فهي تعين مجيع أشكال املعرفة اليت تتوفر عليها ا. الفرد
  .اخل اليت تشكل القاعدة الفكرية اليت توّجه وتنظم كافة النشاطات باملؤسسة... والدراسات واالستراتيجيات

ساب املهارات والتقنيات الالزمة لعنصر تكما أنه من أجل احلصول على تلك املعارف اليت يتطلبها اك 4- 4
طبيق الناجح لربنامج إدارة اجلودة الشاملة يتعني على املؤسسات الفندقية العمل التسيري، املؤدي إىل حتقيق الت

على تنمية وتطوير الكفاءات الفردية اليت تتوفر عليها وذلك من خالل مجلة من العناصر األساسية، اليت تبدأ 
 وحتفيزهم ماديا ومعنويا باالختيار اجليد لألفراد العاملني ذوي القدرات والكفاءات املتميزة وتدريبهم وتنميتهم

  .وغريه

د على أن مسألة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ليست جمرد اختيار بل حتمية ملّحة ال مفر منها جترب ي التأك5- 4
املؤسسات الفندقية يف اجلزائر إن أرادت البقاء واالستمرار والتطور بإعداد إستراتيجية مناسبة ملواجهة 

ة يف ظل العوملة والتحوالت السريعة الراهنة لالقتصاد احمللي والدويل، حيث تعد الضغوطات التنافسية املتنامي
إدارة اجلودة الشاملة إحدى أبرز تلك االستراتيجيات، إذ يشكل هذا اجلانب ثاين عناصر املنهجية املناسبة 

  .لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف هذه املؤسسات

ية البعد االستراتيجي يف التسيري الذي ميكّن املؤسسة الفندقية من ويتم التأكيد يف هذا اخلصوص على أمه 6- 4
حتديد صورهتا املستقبلية من خالل بناء أهدافها اإلستراتيجية وضمان األداء الفّعال والدقة يف التنفيذ واملتابعة 

  .اليقظة واملستمرة ملختلف االستراتيجيات هبذه املؤسسة مبا فيها إستراتيجية اجلودة الشاملة

كما أن التطبيق الناجح ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية يستطيع ضمان أحسن  7- 4
خمرجات للخدمات اليت تقدم هبذه املؤسسات والذي يشترط أن تشمل اجلودة كامل النشاطات باملؤسسة وهذا 

 على ضرورة انسجام وتوافق الذي يدعو إىل توجيه مجيع اجلهود حنو حتقيق ذات املسعى، الذي يؤكد ويلّح
إستراتيجية اجلودة مع كامل االستراتيجيات الوظيفية للمؤسسة الفندقية وبالتايل حتقيق االنسجام والتوافق يف 
األخري مع اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة ككل والذي يتحقق عمليا من خالل إدماج حماور التحسني املستمر 

  .ايف مجيع االستراتيجيات الوظيفية هب

وميكننا التأكيد على أن جل خرباء اجلودة حيثّون خمتلف املؤسسات على استخدام اجلودة كإستراتيجية  8- 4
هجومية واملتمثلة يف منهج إدارة اجلودة الشاملة كوهنا تسمح مبنح الوسائل الكافية لتوفري اجلودة والعمل على 

الفارق الذي يصنع التمّيز والتفوق أمام املنافسني، ك ذلحتسينها باستمرار، الذي يعطي يف األخري تلك الزيادة و
 أن مسالة التقليل من العيوب والتحكّم يف أخطاء عدم املطابقة واليت متثل جوهر  علىيف حني جيمع هؤالء

، هي أقل شأنا بالنسبة للعميل الذي ميّيز ما بني منافس وآخر أقوى منه، هذا ISO 9000فلسفة مواصفات 
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 والذي ال يتعارض مع مدخل إدارة اجلودة الشاملة، إال أنه 2000خري هلذه املواصفات لسنة برغم التعديل األ
يبقى غري كاف يف زمان العوملة والتكتالت االقتصادية املهولة ويصّنفه خرباء اجلودة ضمن اإلستراتيجية 

  .الدفاعية

دارة اجلودة الشاملة، والتحكّم  نستطيع أن نؤكّد على أن مسألة التطبيق الناجح والصحيح إلجراءات إ9- 4
فيها بالنسبة للمؤسسات الفندقية حمل الدراسة واليت متثل العنصر الرئيسي الثالث للمنهجية املناسبة هلذا التطبيق، 
 ،جيب أن تراعي طبيعة التحديات واملسائل البيئية املطروحة وكذا الوسائل واإلمكانيات املالية والبشرية املتاحة

  .يف هذا الصدد" Jablonski"ام اإلطار العام الذي أوصى به خرباء اجلودة وعلى رأسهم مع ضرورة احتر

 وجيب أن نّؤكد أيضا على ضرورة احترام اخلطوات الرئيسية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة للمؤسسات 10- 4
يف هذا التطبيق إجرائه من الفندقية ضمن اإلطار العام املشار إليه سابقا وكنا قد اقترحنا من أجل التحكّم الالزم 

  :خالل مرحلتني رئيسيتني ومها

إذ : إلجراءات اجلودة من خالل دائرة خمتارة ضمن املؤسسة الفندقية) النموذجي (ييب اإلدماج التجر10-1- 4
من املفيد أن تتم عملية تطبيق إجراءات اجلودة باملؤسسة الفندقية تدرجييا، مما ميكّن من التحكّم اجليد يف 

ها وعلى هذا األساس جيب اختيار دائرة منوذجية تكون معروفة حبسن أداء عناصرها ومتيّزها يف املؤسسة تطبيق
 قد تكون دائرة اإليواء أو اإلطعام أو غريها ويتم تطبيق إجراءات اجلودة عليها، مث يتم تقييم هذا ،الفندقية

ق الداخلي، الذي يبني مدى تطابق تنفيذ  من طرف جملس اجلودة استنادا إىل تقرير التدقييبالتطبيق التجري
وتبلّغ هذه الدائرة املعنية حباالت عدم . إجراءات اجلودة مع ما هو مّوثق ضمن دليل اجلودة للمؤسسة الفندقية

  .التطابق لإلجراءات املشار إليها قصد القيام بالتصحيحات الالزمة يف هذا الشأن

يف حالة االقتناع بالنتائج : امل الدوائر باملؤسسة الفندقية اإلدماج الشامل إلجراءات اجلودة يف ك10-2- 4
السابقة احملققة على مستوى الدائرة النموذجية املختارة، يتم تبليغ هذا النجاح لكافة العاملني واملتعاملني من 

مث يشرع يف نشر هذا التطبيق وتعميمه على مستوى . وغريهمواملالكني للمؤسسة وموردين ) ضيوف(عمالء 
يع الدوائر واألقسام باملؤسسة الفندقية ودعوة اجلميع ذوي املصلحة يف هذه املؤسسة التعاون والتآزر إلجناح مج

 فرص التحسني، مث العمل على معاينتها ومناقشتها لىحيث تتمثل تلك اإلجراءات يف البحث ع. هذا املسعى
  .النهائي على مستوى املؤسسة ككلوترتيبها من حيث األمهية وصوال يف األخري إىل إدماجها وحتقيقها 

كما ميكننا أن نؤكّد على أن خرباء اجلودة حيذّرون من مجلة من املسائل اليت بإمكاهنا عرقلة التحكّم  11- 4
غموض : اجليد يف تطبيق إجراءات اجلودة يف خمتلف املؤسسات مبا فيها الفندقية حمل الدراسة واليت من بني أمهها

من إمتام كل مرحلة قبل  دون التأكد ، يف تطبيق مراحل برنامج إدارة اجلودة الشاملةأهداف التحسني والتسّرع
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ىل املرحلة املوالية، ختويف العاملني، التأثري على مستقبلهم الوظيفي من أجل إجناح هذا التطبيق، االنتقال إ
بناء مشروع إدارة اجلودة الشاملة ات الكثرية يف اإلدارة، التكاليف املبالغ فيها وغري الضرورية املتعلقة بريالتغي
  .وغريه

وميكننا التأكيد يف األخري على أنه من اجل متكني املؤسسات الفندقية القيام مبهام اجلودة على أكمل  12- 4
 أنه من الضروري واألنسب ختصيص وحدة تنظيمية تعىن بشؤون اجلودة ،وجه والتحكّم اجليد يف استخداماهتا

ى قسم خيصص هلذا الغرض يتوىل ختطيط وتنفيذ ومراقبة كل ما يتعلق بأمور اجلودة ترقى على األقل إىل مستو
. داخل املؤسسة الفندقية وبتعاون متبادل مع مجيع الوحدات التنظيمية األخرى يف املؤسسة إلجناح هذا املبتغى

اإلدارة العليا هلذه كما أن موقع قسم اجلودة ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة الفندقية جيب أن يكون قريبا من 
املؤسسة ليتمكن من احلصول على املعلومات من مصدرها، مما جيعله أكثر فعالية وتأثريا على كامل النشاطات 

  .هبذه املؤسسة

من خالل هذه النتائج تبني لنا أن املنهجية املناسبة لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات   
ن خالل حتديد جمموعة من العناصر القادرة على إزالة األسباب املؤدية إىل حدوث الفندقية يف اجلزائر تتحقق م

تلك املعوقات، اليت حتول دون التكفّل الالزم بتطبيق هذا املسعى، حيث متثلت هذه العناصر حتديدا يف ضرورة 
القاعدة املتينة اليت التحكّم الالزم يف مهارات وتقنيات التسيري وإتقان تطبيقاته الذي يعد األرضية الصلبة و

يشترطها بناء مشروع إدارة اجلودة الشاملة وذلك من خالل تدريب وحتفيز العنصر البشري هبذه املؤسسات 
وإعداده اجليد للقيام هبذه املهام، مث ضرورة التركيز على البعد االستراتيجي يف تسيري هذه املؤسسات الذي 

حوالت السريعة لالقتصاد احمللي والدويل وبالتايل بناء أهدافها ميكنها من حتديد صورهتا املستقبلية وسط الت
اإلستراتيجية اليت تضمن هلا البقاء واالستمرار والتفوق، حيث تعد مسألة وضع إستراتيجية مناسبة للجودة من 
 لأوىل اهتمامات ذلك البعد االستراتيجي لعنصر التسيري على غرار املؤسسات الفندقية الوافدة واليت تشكّ

كما أن العنصر األساسي األخري يف هذه املنهجية يتعلق . املنافس احلقيقي األخطر هلذه املؤسسات الفندقية احمللية
بضرورة التحكّم الالزم يف تطبيق إجراءات إدارة اجلودة الشاملة باعتبارها املفهوم احلايل واحلقيقي للجودة من 

نظور شامل يضمن التكفّل الالزم باملفهوم الشامل خالل إدماج تدرجيي وحمكم هلذه اإلجراءات وضمن م
  .للجودة وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعة

  .التوصيــات: ثانيـا

 حبثنا هذا نقدم جمموعة من التوصيات ميكن أن تساهم وصل إليها من خالل التعلى ضوء النتائج اليت مت  
ودة الشاملة والدراسات الفندقية والسيما على املستوى يف إثراء الدراسات النظرية والتطبيقية املتعلقة بإدارة اجل
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مساعدة مؤسسات القطاع الفندقي يف اجلزائر حنو كيفية التطبيق الصحيح والناجح هلذا التطبيقي الذي بإمكانه 
 : املسعى وذلك وفق ما يلي

صصات متعلقة حداث ختإضرورة االهتمام بتدريس إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات واملعاهد اجلزائرية،  - 1
 . بالعاصمة"ISHT" السيما على مستوى معاهد السياحة والفندقة كاملعهد العايل للسياحة والفندقة ،هبا

ضرورة دعم الدولة للمؤسسات احمللية مبا فيها الفندقية وذلك فيما يتعلق بترقية تطبيقات اجلودة اهلادف  - 2
إن القدرة التنافسية للدولة تأيت من خالل القدرات «": بوتر"ل إىل تقوية وتعزيز قدراهتا التنافسية، حيث يقو

 وأن هذا الدعم يستهدف حتضري البيئة اخلارجية العامة وضمان جاهزيتها ومالئمتها »التنافسية ملؤسساهتا
 حتيط لتحقيق هذا الغرض والذي يتعلق حتديدا بالبيئة االقتصادية والسياسية والقانونية واالجتماعية الثقافية اليت

كما أن هذا الدعم جيب أن يشمل . باملؤسسة االقتصادية اجلزائرية عموما، مبا فيها الفندقية حمل الدراسة
ست سياسة فت الدولة كثريا وكّراجلوانب املادية والبشرية ولكن ليس بالطرق التقليدية املاضية اليت كلّ

 يتمثل حتديدا يف تكثيف محالت التحسيس  وقتلت املنافسة لعقود خلت، بل أن هذا الدعم جيب أنراالحتكا
ىل تنمية وتدريب األخص إجلودة وكذا مساعدات مادية تّوجه با توالتوعية اليت تشرح فوائد ومزايا تطبيقا

 كونه أساس ومرتكز كل تلك العمليات وهذا على غرار الكثري من دول العامل ،وحتفيز العنصر البشري
 .رق آسياكسنغافورة والعديد من بلدان جنوب ش

 .ضرورة ختصيص جائزة وطنية سنوية للجودة تتعلق بأحسن مؤسسة فندقية، تتفّوق يف هذا اجملال - 3

على املستوى اإلعالمي ضرورة ختصيص برامج تلفزيونية وإذاعية تعىن بقضايا اجلودة ويف كافة اجملاالت  - 4
ويكون من األنسب جدا يف . ذا املوضوعاملتخصصة يف الشؤون الصناعية واالقتصادية والدعوة إىل االهتمام هب

هذا السياق ضرورة إحداث دوريات على مستوى خمتلف القطاعات االقتصادية تتخصص يف ترقية شؤون 
 .اجلودة، على غرار العديد من دول العامل مبا فيها بعض البلدان العربية والنامية األخرى

 إدارة اجلودة الشاملة، باعتبارها املفهوم تة يف تطبيقاضرورة التنسيق والتعاون مع الدول األجنبية الرائد - 5
 .احلقيقي للجودة، السيما اليت تربطها شراكة مع اجلزائر لالستفادة من جتارهبا يف هذا اجملال

ضرورة االستخدام الصحيح واملتقن لوظائف ومهام التسيري، من خالل اعتماد عمليات التشخيص واملسح  - 6
 املطبق باملؤسسات الفندقية، من أجل التحكّم الالزم يف تطبيقاته، مع ضرورة النظر له والتدقيق لنظام التسيري

 مستقبلية معّمقة، هبدف حتقيق املكانة التنافسية املستهدفة، مبا يكفل للمؤسسة الفندقية بلوغ أهدافها ىبرؤ
 .كانة التنافسية املرجوةاإلستراتيجية املسطرة، حيث تعد إدارة اجلودة الشاملة أنسب أداة لتحقيق تلك امل
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ضرورة اهتمام املؤسسات الفندقية باألفراد والكفاءات اليت تتوفر عليها والعمل على تنميتها والرفع من  - 7
 اليت يتطلبها بناء مشروع إدارة ةمستوى جاهزيتها كوهنا مصدر وأساس كل تلك التقنيات واملهارات التسيريي

ر اجليد هلؤالء األفراد، مث إعدادهم وتدريبهم الالزم لتطوير معارفهم وتنمية اجلودة الشاملة والذي يبدأ باالختيا
قدراهتم والتأثري يف اجتاهاهتم حنو االقتناع بضرورة التغيري اليت تشترطه إدارة اجلودة الشاملة، مث حتفيزهم خللق 

رى وإشراكهم الشعور باالستقرار والوالء للمؤسسة وضمان بقائهم ضمنها ومنع تسرهبم ملؤسسات أخ
 .والسماع اجليد ملقترحاهتم وآرائهم وخلق بيئة عمل مالئمة تتميز باملرونة وسهولة االتصال

وضمن نفس السياق ضرورة غرس وتنمية تطبيق أسلوب حلقات اجلودة، لتفعيل االتصال اهلادف إلجياد  - 8
عي وتعزيز التعاون والتحلي بروح احللول املناسبة ملشاكل العمل يف املؤسسة الفندقية من خالل العمل اجلما

 .الفريق

حول ) الضيوف(ضرورة ترقية وتطوير استعمال أساليب القياس، السيما املتعلقة بقياس آراء العمالء  - 9
مستوى اخلدمات املقدمة ومعرفة متطلباهتم وتطلعاهتم املستقبلية يف هذا الشأن وذلك بواسطة استقصائهم أو 

اإلضافة إىل السعي أكثر حنو إتقان األساليب اإلحصائية والتحكّم يف استعماالهتا هذا ب. إجراء مقابالت معهم
وكذا األخذ بعني االعتبار عند تقييم العاملني . فيما خيص فحص وتدقيق جممل النشاطات باملؤسسة الفندقية

 .أدائهم املرتبط باجلودة

بة التحليلية، اليت تعترب أداة فّعالة متكّن نوصى بضرورة االعتماد على نظام حماسبة التكاليف أو احملاس -10
املؤسسة من الوقوف عند تكاليف اجلودة وتكاليف الال جودة، وإمكانية املقارنة بينها قصد التأكد من تكاليف 

 . جودة هي اليت تكلف املؤسسة كثريا ومما يشجعها على تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة الال

م معلومات فّعال يستطيع إن يقدم تقارير وبيانات مفصلة عن مستوى ا نظنوصي أيضا بضرورة وجود -11
 وتطلعات العمالء وأهم املنافسني، ومستوى جودة خدماهتم إىل غريه من تتوافق اخلدمات املقدمة مع احتياجا

 .املعلومات الضرورية لبلوغ اجلودة املستهدفة يف خدمات املؤسسة الفندقية

عتماد املؤسسات الفندقية منهج إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب تسيريي شامل وأخريا نوصي بضرورة ا -12
ومتطور ميكن االعتماد عليه يف ظل العوملة والتطورات البيئية احلالية لالقتصاد احمللي والعاملي، بدال من األساليب 

ظيمية كاملة تعىن بشؤونه التقليدية للتسيري اليت أثبتت فشلها لعقود متعاقبة من الزمن وضرورة ختصيص وحدة تن
حصل على دقية قريبا من اإلدارة العليا، لتوقضاياه وأن يكون موقعها ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة الفن

  .املعلومات من مصادرها وتكون أكثر فعالية وتأثريا على كامل النشاطات باملؤسسة
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  .آفــاق البحث: ثالثـا

) T.Q.M(من خالله كيفية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة عقب االنتهاء من هذا البحث والذي ناقشنا 
بالنظر إىل حداثة مفهوم إدارة إلجناز هذا التطبيق والكفيلة حتديد الشروط ويف املؤسسات  الفندقية يف اجلزائر 

 هي يف اجلودة الشاملة والقيمة البحثية املتميزة للعمل يف هذا اجملال، يتبني لنا العديد من املسائل واجلوانب اليت
  :إىل مواصلة البحث والتنقيب ضمن هذا االجتاه ومن بينهاحاجة 

يف القطاع السياحي ملؤسسات  كأداة لتحقيق اجلودة الشاملة" Benchmarking"املقارنة املرجعية  - 1
 .اجلزائر

 . يف اجلزائرةفندقيقياس إدراك العمالء جلودة اخلدمات ال - 2

 . األداء يف املؤسسات السياحية يف اجلزائرإدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير - 3
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  .االستبيان أسئلة حو املبحوثني إلجاباتومعامل االختالف  املعياري واالحنراف احلسايب الوسط
  

 معامل االختالف
(CV) 

 املعياري االحنراف
(S) 

 احلسايب الوسط
)X( 

 احلاالت عدد
(fi) 

  لسؤالا رقم

%22.01 0.91 4.16 38 Q1 
%28.58  0.99 3.47 38 Q2 
%26.42  0.91 3.44 38 Q3 
%36.31  1.22 3.37 38 Q4 
%38.99  1.17 3.00 38 Q5 
%37.83  1.09 2.89 38 Q6 
%34.75  1.02 2.95 38 Q7 
%45.07  1.09 2.42 38 Q8 
%40.46  1.22 3.03 38 Q9 
%38.30  0.93 2.45 38 Q10 
%36.57  1.04 2.84 38 Q11 
%27.34  0.93 3.42 38 Q12 
%34.13  1.18 3.47 38 Q13 
%27.04  0.82 3.05 38 Q14 
%32.52  1.08 3.32 38 Q15 
%45.16  1.14 2.53 38 Q16 
%41.78  1.21 2.89 38 Q17 
%37.46  1.12 3.00 38 Q18 
%38.70  1.05 2.71 38 Q19 
%38.87  1.15 2.95 38 Q20 
%34.09  0.98 2.87 38 Q21 
%27.60  0.93 3.37 38 Q22 
%34.20  1.11 3.26 38 Q23 
%45.16  1.14 2.52 38 Q24 
%27.83  0.40 1.46 38 Q25             

     استنادا إىل نتائج املعاجلة االحصائيةإعداد الباحثمن : املصدر
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  يانـــاستب: وعــاملوض
  

 املؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق متطلبات توفر مدى قياس إىل يهدف االستبيان هذا إن
. وقرةامل مؤسستكم ضمنها ومن املفهوم هذا بينلت اتاملؤسس هذه جاهزية مدى وبالتايل اجلزائر يف الفندقية
  ). واالشرافية -والوسطى -العليا (اإلدارية املستويات مبختلف املسؤولني جلميع موجه وهو

  
 هذه إجناز يف منكم مهةاسم يعترب وهذا االستبيان هذا تعبئة خالل منيف تعاونكم معنا  أملحيث ن

 كذا ،عموما بلدنا يف العلمي البحث ثقافة وترقية تشارنا يف شك أدىن دون منبدورها  تساهم اليت ،الدراسة
 حسن لكم شاكرين، خاص لبشك الفندقية اخلدمات مستوى بتحسني املتعلقة احللول تقدمي يف املسامهة
  .عاونتوال االستجابة
  

 أمحد بن عيشاوي
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 املكان يف )×(هذا االستبيان بوضع يرجى من سيادتكم املوقرة التفضل باإلجابة على األسئلة الواردة يف 

   .املناسب
  
  : الفندقية ملؤسسةا

  فرع رئيس      قسم رئيس      دائرة رئيس     فندق مدير : الوظيفة
   جمموعة رئيس

  
إطالقا ناردا أحيانا غالبا دائما االستبيان أسئلةرقم ال

       لدى اإلدارة  قناعة بأن اجلودة تؤدي إىل الرفع  من أداء املؤسسة 1

       يدرك كافة العاملون مفهوم اجلودة 2

       تعترب اجلودة جمال االهتمام الرئيسي  لكافة العاملني  3

4 
ضمن اختيار املوردين تأخذ إدارة املؤسسة يف احلـسبان عنـصر اجلـودة             

  .كمحدد رئيسي
     

       . إن اهليكل التنظيمي احلايل للمؤسسة الفندقية يتناسب مع تطبيق اجلودة 5

6 
ث التغيري الالزم يف تفكري العاملني باجتاه       تبذل إدارة املؤسسة جهودا إلحدا    

  .اجلودة
     

       ختصص اإلدارة موارد مالية  معتربة لدعم جمهودات اجلودة  7

8 
 مقابالت إجراء أو) الضيوف (العمالء باستقصاء الفندقية املؤسسة تقوم
  تقدمها اليت اخلدمات خمتلف حول وتطلعاهتم أرائهم ملعرفة معهم

     

       باإلنتاجية املتعلق باستمرار العاملني أداء قياس يتم 9

      تقدميها يتم اليت اخلدمات جبودة املتعلق باستمرار العاملني أداء قياس يتم 10

11 
 باملؤسسة النشاطات كل وتدقيق لفحص اإلحصائية الطرق استعمال يتم

 الفندقية
     

       معاجلتها على ويعمل) وفالضي (العمالء واقتراحات شكاوي تسجيل يتم 12

       ممتازة معاملة) الضيوف (العمالء الفندقية باملؤسسة العاملون يعامل 13

14 
 احتياجات حتديد على بناءا الفندقية املؤسسة خلدمات التخطيط يتم

 ) الضيوف (العمالء وتوقعات
     

      . اختصاصاهتم ضمن تقع اليت باألعمال العاملني تكليف يتم 15

16 
 حتفيزه على ويعمل داخلي عميل الفندقية املؤسسة يف فرد كل اعتبار يتم

 . وإرضاءه
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       العاملني كافة بآراء االهتمام ضرورة اإلدارة تدرك 17

      جبدية العاملني اقتراحات مع التعامل يتم 18

       باستمرار اجلودة حول التدريب إجراء يتم 19

20  
 املؤسسة يف والعاملني املدراء كافة يشمل اجلودة جمال يف ريبالتد إن

  الفندقية
     

21  
 نيوالتحس التعاون روح تقوية على يركز باجلودة املتعلق التدريب إن

  املقدمة اخلدمات جلودة املستمر
     

22  
 التعامل مهارات املتدرب اكتساب على يعمل اجلودة جمال يف التدريب إن
  الفندقية املؤسسة يف ) الضيوف( العمالء مع

     

      الفندقية املؤسسة أفراد خمتلف سيود الفريق بروح والتحلي التعاون روح إن  23

       مجاعي بشكل اختاذها يتم القرارات من الكثري  24

25  
 باملؤسسة املختلفة العمل مسائل ملناقشة اجلودة حلقات من العديد يوجد
  الفندقية
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uestionnaireQ 
 

Ce questionnaire a pour objectif de mesurer les conditions d’application du concept 

du management de la qualité totale (T.Q.M) au sein des entreprises hôtelières en Algérie, et 

par conséquent leurs capacités à prétendre à cet effet. Parmi les quelles votre honorable 

entreprise.  

Ce présent questionnaire est destiné à l’ensemble des responsables des différents 

niveaux administratifs (cadres, maîtrises, exécutions). 

 Nous comptons sur votre entière coopération tout au long de cette étude qui contribue 

d’abord au progrès de la recherche scientifique, et aussi à l’amélioration des services 

hôteliers.     

 Nous vous remercions de répondre à ce questionnaire et pour votre coopération.  

 

 

Benaichaoui  Ahmed  
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Nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes en mettant une crois (×) à 

la case correspondante.  

 Entreprise hôtelière :   

Fonction : directeur d’hôtel    chef de département    chef de division   

ou chef de service    Chef de section     chef de group  

 

N° Rubrique Toujours Souvent Parfois Rarement Absolument 
1 L’administration est convaincue 

que la qualité conduit a 
l’augmentation de la performance 

     

2 La concept de la qualité est perçu 
par l’ensemble du personnel   

     

3 La qualité présente une 
importance major pour 
l’ensemble du personnel.  

     

4 L’administration de l’entreprise 
hôtelière prend en considération 
le facteur qualité comme 
déterminant principal lors du 
choix des fournisseurs   

     

5 L’organigramme actuel de 
l’entreprise hôtelière  correspond 
à l’application de la qualité  

     

6 L’administration  de l’entreprise 
fait des efforts pour provoquer le 
changement positif chez le 
personnel envers la qualité.  

     

7 L’administration de l’entreprise 
alloue des ressources financières 
importante pour consolider les 
efforts de la qualité.   

     

8 L’administration de l’entreprise 
entreprend des enquêtes au des 
interviews avec les clients pour 
connaître leurs avis sur les 
services qu’elle fournit.   

     

9 Il existe une mesure de la 
performance du personnel en 
matière de la productivité   

     

10 Il existe une mesure de la 
performance du personnel en 
matière de la qualité des services 
fournées  

     

11 L’entreprise utilise les méthodes 
statistiques pour le diagnostique 
et l’audit interne de toutes leurs 
activités  
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12 On enregistre les plaintes et les 
doléances des clients et on les 
traite.  

     

13 Les clients sont très bien reçus 
par le personnel de l’entreprise 
hôtelière  

     

14 La planification des services au 
sein de l’entreprise hôtelière se 
fait selon la détermination des 
besoins et attentes des clients  

     

15 Le personnel se charge des tâches 
selon sa spécialité  

     

16 L’administration considère que 
tout agent au sein  de l’entreprise 
comme un client interne et 
l’encourage et le satisfit  

     

17 L’administration perçoit 
l’importance des opinions de tout 
le personnel  

     

18 L’administration traite 
sérieusement les propositions du 
personnel   

     

19 La formation sur la qualité se fait 
continuellement   

     

20 La formation sur la qualité 
englobe l’ensemble des 
responsables et des agents de 
l’entreprise hôtelière    

     

21 La formation sur la qualité se 
concentre sur le renforcement de 
l’esprit de coopération et de 
l’amélioration contenue de la 
qualité des services   

     

22 La formation dans le demain de 
la qualité a pour but de faire 
acquérir l'ensemble du personnel 
le savoir faire relationnel avec les 
clients au sein  de l’entreprise 
hôtelière.   

     

23 L’esprit de coopération et 
d’équipe existe chez les différents 
agents au sein de l’entreprise  

     

24 Beaucoup de décisions se font 
d’une manière collective.   

     

25 Il existe plusieurs cercles de 
qualité pour discuter les 
différents problèmes de travail au 
sein de l’entreprise   
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  الفــــهرس
  

 
  أ  ة ــــاملقدم

 وعالقتها ) T.Q.M(األسس النظرية والتطبيقية إلدارة اجلودة الشاملة : الفصل األول
 ISO9000مبدخل 

1 

  2  متهيد
  T.Q.M (  3(األسس النظرية إلدارة اجلودة الشاملة : املبحث األول

  3 نشأة وتطور مفهوم اجلودة: أوال
  3 لتارخيية للجودة اخللفية ا-1
  4   مفهوم اجلودة -2
  5   تطّور مفهوم اجلودة-3
  T.Q.M (  7( مفهوم إدارة اجلودة الشاملة -4

 10  أهم إسهامات رواد احلركة الفكرية إلدارة اجلودة الشاملة: ثانيا
 Deming Edward" 10"إسهامات إدوارد دمينخ -1
 Joseph Juran"  14"  إسهامات جوزيف جوران -2
 Philip Crosby "  16" إسهامات فيليب كروسيب -3
 Armound Fegeinbaum "  17" إسهامات ارموند فيجنبوم -4
 Kauro Ishikawa"   18" إسهامات كايرو اشيكاوا -5

 20  فلسفة إدارة اجلودة الشاملة: ثالثا
 21  مرتكزات إدارة اجلودة الشاملة:رابعا

 21   إدارة اجلودة الشاملة والتغيري-1
 22   إدارة اجلودة الشاملةئ مباد-2
 28   األساليب الداعمة إلدارة اجلودة الشاملة-3
 31  األسس التطبيقية إلدارة اجلودة الشاملة: املبحث الثاين
 32  املكونات األساسية لربنامج إدارة اجلودة الشاملة: أوال
 33  متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة: ثانيا
 34  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مراحل :ثالثا
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 34  مرحلة اإلعداد:  املرحلة الصفرية-1
 35  مرحلة التخطيط: املرحلة األوىل- 2
 35  مرحلة التقييم: املرحلة الثانية -3
 36  مرحلة التنفيذ : املرحلة الثالثة-4
 36   مرحلة تبادل ونشر اخلربات:  املرحلة الرابعة-5
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