
 

 1

 جامــعة الجـزائر03
 كلية العلوم السياسية و اإلعالم

 قسم علوم اإلعالم و االتصال 

 

 
 
 
 
 

 

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية 
 جريدة الخبر نموذجا 

 
.تسيير المؤسسات اإلعالمية صمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم و االتصال، تخص  

 

 لـجنة المناقشة:

"رئيسا "بن حليمة عمور . د.أ -  

"   مشرفا " عزوق الخير . د -  

"     عضوا" بوخبزة نبيلة . د -  

"     عضوا" بوسعدة عمر . د -  
 

 إعداد الطالب:                                                                  تحت إشراف:

عزوق  الخير.د                                                                 خالد شريفي  
 

 السنة الجامعية 2010- 2011
  

 



 

 2

 

 

 

 
 

 الــمقدمة 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

 مقدمة:
 

تعد اإلدارة ركنا أساسيا من أركان النظام اإلنتاجي ، و لذلك أصبح االهتمام الذي توليه المجتمعات    
لإلدارة كبيرا جدا ، فتأثير اإلدارة سواء السلبي أو اإليجابي يعتبر أهم بكثير من تأثير العناصر األخرى 

                                                                    .من رؤوس األموال و المواد المختلفة
تعتبر اإلدارة عملية مستمرة ، تستند إلى مفاهيم و أساليب علمية ، تهدف إلى تحقيق نتائج محددة    

                                                                               .باستخدام الموارد المتاحة 
ية و ما صاحبها من تغيرات كبيرة  ، أهمها ازدياد حجم المؤسسات و الشركات ظهور الثورة الصناع   

التي يتكون رأسمالها من أموال ضخمة ، و يعمل بها مئات األفراد ، جعلت من اإلدارة التي كانت تمارس 
في ظل المشروعات الفردية الصغيرة ال تفي بالغرض المطلوب منها ، و لذلك ظهرت اإلدارة العلمية 

ابة مدخل لمعالجة المواقف و المشكالت اإلدارية باألسلوب العلمي ، و ساهمت الدراسات و األبحاث بمث
فريدريك " التي جاء بها المفكرون من استقرار و تطور اإلدارة ، فالقواعد التي جاء بها المهندس األمريكي

عامل، و ضم أول كتاب له في الذي حاول وضع النواة األساسية لعلم اإلدارة ركزت على الفرد ال "تايلور
االختيار العلمي :  مجال اإلدارة مطلع القرن العشرين المبادئ األساسية الواجب توفرها في اإلدارة و هي 

لألفراد بناء على أسس دقيقة ، تنمية و تدريب األفراد ، تنظيم اإلدارة بدقة لتتمكن من أداء مهامها ، كما 
  .                                      حقيقي في اإلدارة دعا إلى ضرورة تنمية و تطوير علم 

على مشاكل اإلدارة العليا ، و الذي اعتبر أن نجاح " هنري فايول"بالمقابل ركز المهندس الفرنسي    
تقسيم العمل ، االنضباط ، المساواة ، المكافأة ، التعاون  : اإلدارة متوقف على سلسلة من المبادئ أهمها 

                                                                  . سلطة و استقرار العمالةتدرج ال
في السنوات األخيرة احتل موضوع جودة السلع و الخدمات مكانة كبيرة على مستوى كل المؤسسات في 

ما صاحبها من  االقتصادية و بروز مفاهيم جديدة كالعولمة و تظل المنافسة الشديدة ، و ظهور التكتال
تغيرات و قلب الموازين في أوساط المؤسسات على اختالف تخصصاتها و مجاالتها ، مما لفت االنتباه 
إلى قضية الجودة و ضرورة شمولها كافة قطاعات و مجاالت نشاط المؤسسات على جميع المستويات ، 

هذه التغيرات و متطلباتها ، و األمر الذي ألزم البحث عن تقنيات و آليات تساعد اإلدارة على مواكبة 
كانت إدارة الجودة الشاملة في مقدمة األفكار اإلدارية التي شكلت الوعاء الجديد و المتناسب مع تلك 

و بناء على ما سبق يعتبر موضوع إدارة الجودة الشاملة من . المعطيات و القادر على مواجهتها بفاعلية 
ما أكثر من أي وقت مضى ، سواء من قبل اإلدارة في الموضوعات األساسية التي أعطي لها اهتما

المؤسسات المختلفة ، أو من قبل الباحثين و المهتمين بحقل اإلدارة ، و لذلك شكل موضوع إدارة الجودة 
  . الشاملة موضوعا جديرا بالبحث و االهتمام و السعي لتطبيقه
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يث باتت تحتل نشاطات اإلعالم و لم تكن المؤسسات اإلعالمية في منأى عن هذه التغيرات ، ح   

االتصال مكانة كبيرة في كل الدول ، و يبرز ذلك من خالل فرص العمل ، حجم رؤوس األموال ، و 
كما تشهد المؤسسات اإلعالمية منافسة شرسة فرضتها ...الصناعات المتعلقة بالبث اإلذاعي و التلفزي 

ب الذي تشهده تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ، حيث المتغيرات الحاصلة في العالم اليوم و التطور الرهي
أصبحت األخبار و األفكار تصل إلى الماليين في لحظات ، و بطريقة فعالة و مؤثرة ، و بذلك                        

الربح أصبحت نشاطات المؤسسات اإلعالمية تعد بمثابة صناعة ضخمة تبغي الرواج و التميز و التفوق و 
  .كباقي المؤسسات على اختالف نشاطها

لمجابهة كل هذه التطورات و المنافسة تأتي أهمية أن تكون هناك إدارة ناجحة في المؤسسات اإلعالمية    
، تصهر كل العمل اإلعالمي في بوتقة واحدة ، من رأس المال إلى إخراج المنتوج اإلعالمي في شكله 

  .النهائي 
الزاوية األكثر شيوعا هي اإلدارة العامة : إدارة المؤسسات اإلعالمية من زاويتين و يمكن النظر إلى    

للمؤسسة اإلعالمية بمعنى الجهة أو الهيئة الموجودة داخل المؤسسة اإلعالمية و التي تهيمن على نواحي 
ية المتعلقة النشاط في المؤسسة كتسيير الموارد البشرية ، و النشاط اإلعالني ، و توفير المواد الضرور

 جبإيصال المادة اإلعالمية للمستهلك ، و عليه فإدارة المؤسسات اإلعالمية كأي إدارة تتولى تحقيق النتائ
المطلوبة و اختيار أصلح العناصر الواجب  جالتي وجدت من أجلها المؤسسة ، من خالل تقرير النتائ

ستخدام تلك العناصر أفضل استخدام مع استخدامها لتحقيق تلك النتائج ، و عمل الترتيبات الالزمة ال
  . ضمان االستمرارية في توفير المواد المختلفة و كذا العنصر البشري 

و الزاوية الثانية التي ينظر إلدارة المؤسسة اإلعالمية من خاللها هي إدارة التحرير بمعنى عملية    
يعملون في أقسام المؤسسة ...تنظيم و تخطيط و توجيه جهاز التحرير من محررين، مصورين، مصححين

و لكن غالبا ما يطغى مفهوم إدارة . وفقا لسياسة تحريرية و أهداف معينة تسعى المؤسسة لتحقيقها
    .المؤسسات اإلعالمية بمعناها األول

 
 

 
 
 

  :اختيار الموضوع  أسباب  - 1

  :تم اختيار هذا الموضوع للدراسة و البحث لألسباب التالية 
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لمعرفة هذا المفهوم الذي أصبح الحديث عنه محور الملتقيات، و مسعى جميع دوافع ذاتية  -
  .المؤسسات لتطبيقه، كما أن إدارة الجودة الشاملة هو لب تخصص تسيير المؤسسات اإلعالمية

تبرز أهمية الموضوع انطالقا من أن تناول قضايا المؤسسات اإلعالمية قد أغفل في كثير منها  -
ل عام ، حيث تمت دراسة المؤسسات اإلعالمية من حيث تحليل الخطاب  و الجوانب اإلدارية بشك

اإلشهار ، و مفاهيم الصحافة التلفزيونية و التقنيات المستخدمة باإلضافة إلى دور و تأثير وسائل 
اإلعالم في المجتمع ، في حين لم يحظ الجانب اإلداري و خاصة إدارة الجودة الشاملة بمثل تلك 

 .األهمية

جودة حتمية لكل المؤسسات، و هي ضرورية للنجاح و التقدم، و رغم االختالفات الواضحة إن ال -
 .بين القطاعات إال أن أساسيات إدارة الجودة الشاملة تطبق بنفس الطريقة

 
لذلك فهذا الموضوع يعد محاولة لالهتمام بزاوية أثر إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية ،      

بؤرة االهتمام حيث أن التنظيم اإلداري الجيد من أبرز أعمدة نجاح و استمرار المؤسسات  ووضعها في
                    .اإلعالمية لتحقيق األهداف و الرسالة اإلعالمية التي أنشأت من أن اجلها المؤسسة

    
 

  :الدراسةأهداف  -2
ملة في العديد من المؤسسات الصناعية و اإليجابية التي حققتها إدارة الجودة الشا جانطالقا من النتائ

  :الخدماتية ، فإن هذا البحث يسعى إلى 
   

إدخال نظام إداري حديث في تسيير المؤسسات اإلعالمية ، التي يتميز منتوجها بصعوبة قياس  -1
  .جودته 

 .تقديم النموذج األفضل على مدى أهمية إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية  -2

دراسة العالقة بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و مستوى أداء جريدة الخبر و التطور الذي    -3    
.حققته في مجال الصحافة المكتوبة في الجزائر  

 
 

 3- إشكالية الدراسة:
 

لما كانت المؤسسات اإلعالمية في العقود األخيرة من أكبر العوامل تأثيرا على الرأي العام ووعيه ، و    
لها النصيب األكبر في تعزيز المفاهيم اإلنسانية السلبية منها أو اإليجابية ، و كون هذه المؤسسات أصبح 

هي في نهاية المطاف مؤسسات إدارية ، فقد دعت الحاجة إلى مراجعة أثر األداء اإلداري على ضوء 
  و المتغيرات الحاصلة في العالم اليوم و من أبرزها العولمة و تطور وسائل اإلعالم 
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االتصال، التي فرضت منافسة شديدة بين المؤسسات اإلعالمية و التي أضحت كغيرها من المؤسسات في 
  .مواجهة دائمة مع خطر السوق و المنافسة الشرسة على المستويين المحلي و الدولي

لة أن تلبية و المالحظ أن العديد من المؤسسات اإلعالمية ال تزال تعمل بمعايير اإلدارة التقليدية متجاه   
  .أذواق الجمهور تكون بتقديم األجود في جميع عمليات اإلنتاج و مراحله 

و بما أن نظام إدارة الجودة الشاملة أثبت فعاليته و نجاحه في المؤسسات الصناعية و الخدماتية و في    
  في تسيير  قطاعات مختلفة كالصحة و التعليم ، لما ال يتم المبادرة إلى تطبيقه كنظام إداري حديث

اإلعالمية بصورة صحيحة و ذلك لخلق مؤسسة إعالمية متميزة، و بالتالي ال يتم التركيز على  تالمؤسسا
  .الشق اإلعالمي فحسب بل ال بد من توازن بينه و بين الشق اإلداري

  
و الحديث عن المؤسسات اإلعالمية في الجزائر خاصة التي تنشط في مجال الصحافة المكتوبة ، نجد    

أن جريدة الخبر استطاعت في فترة وجيزة رغم حداثة التجربة أن تحقق  قفزة نوعية ، من خالل ازدياد 
جاالت ، فالخبر تعد عدد قرائها ، و سعي الجريدة إلى التميز من خالل البحث عن الجودة في جميع الم

أول صحيفة مستقلة تصدر باللغة العربية ، و أول صحيفة مع صحيفة الوطن تدخل األلوان على صفحاتها 
، و أول جريدة بالشراكة مع الوطن تستثمر في أحدث المطابع ، و أول جريدة تقتني مقرا متميزا يتوفر 

بمقاييس دولية ، و كانت أول جريدة على أحدث المعدات و التجهيزات إلرساء عمل إعالمي متطور 
وصلت إلى سحب نصف مليون نسخة ، و هي اليوم تعمل في مجمع صحفي يضم ثماني وحدات مستقلة 

  . بين الطبع و التوزيع و اإلشهار و يوميات الخبر و الخبر األسبوعي و الخبر الرياضي
  : و عليه فاإلشكالية التي تطرح في هذا الصدد 

التي تحققها المؤسسة اإلعالمية عندما تطبق مفهوم إدارة الجودة ما هي فرص النجاح 
  الشاملة ؟ و هل هناك عالقة بين إدارة الجودة الشاملة و مستوى أداء جريدة الخبر ؟ 

  
  :و تفرع عن هذه اإلشكالية التساؤالت التالية 

   
  ما المقصود بإدارة الجودة الشاملة ؟  -1
  ما هي أسس و معايير و أدوات إدارة الجودة الشاملة ؟ -2
  كيف يمكن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية ؟ -3
  ماذا ستضيف إدارة الجودة الشاملة للمؤسسة اإلعالمية ؟ -4
  هل تبنت جريدة الخبر مفهوم إدارة الجودة الشاملة في تسييرها ؟  -5
  

     : فرضيات الدراسة  -4
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  .إن تبني إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية يمنحها فرص كبيرة للنجاح و التميز  -
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية يمكنها من مواجهة المنافسة و خطر السوق ، و  -

  .يمنحها القدرة على التأقلم مع المتغيرات الحاصلة في العالم اليوم 
جريدة الخبر إلى هذا المستوى من التطور راجع إلى تبني ثقافة الجودة الشاملة في جميع وصول  -

  .نشاطاتها
  .هناك عالقة بين مفهوم إدارة الجودة الشاملة و مستوى أداء جريدة الخبر  -
  

  : منهج الدراسة و األدوات المستخدمة -5

بين المنهج التاريخي ، و المنهج الوصفي  لدراسة هذا الموضوع تم االعتماد على مناهج مختلفة تراوحت
  .باإلضافة إلى المنهج التحليلي 

االعتماد على المنهج التاريخي كان من أجل استعراض التطور التاريخي و المتسلسل لمفهوم الجودة و    
إلدارة  إدارة الجودة الشاملة ، أما المنهج الوصفي فتم االعتماد عليه لشرح المعلومات و المفاهيم النظرية

، مبادئ ، أساسيات ، رواد إدارة الجودة الشاملة ، كما يتناول هذا المنهج  فالجودة الشاملة من تعار ي
  .العالقة بين إدارة الجودة الشاملة و نظام الجودة العالمي اإليزو

سسات أما المنهج التحليلي فتم االعتماد عيه في دراسة كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤ   
اإلعالمية، و النتائج المترتبة عن هذا التطبيق، باإلضافة إلى العالقة بين إدارة الجودة الشاملة و مستوى 

  .األداء في جريدة الخبر
و من أهم األدوات المستخدمة االستمارة اإلستبيانية ، التي تعد تقنية مباشرة الستجواب األفراد بطريقة 

  .ة مرتبطة بموضوع الدراسة منهجية لتقديم آراء و أفكار معين
محاور، حيث كانت األسئلة مباشرة و مختصرة و هذا حتى ال  04سؤاال موزعة على  22تضم االستمارة 

باإلضافة إلى االستمارة تم االعتماد كذلك على . نضع المبحوث في حرج و حتى ال يمل من اإلجابة عليها
  . المالحظة 

  

  :مصادر البحث -6

لتي تم االعتماد عليها في إعداد هذا البحث بين الكتب ، المجالت ، المقاالت و تنوعت المصادر ا   
البحوث المنشورة التي تناولت موضوع إدارة الجودة الشاملة ، و إدارة المؤسسات اإلعالمية ، إضافة إلى 

مقبولة علميا كما تم االعتماد على بعض المصادر من مواقع اإلنترنت ال. ذلك نتائج االستمارة االستبيانية 
  .  و بعض المقاالت المنشورة في الصحف

  

  : الدراسات السابقة  -7
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موضوع إدارة الجودة الشاملة من المواضيع التي حضيت كثيرا باهتمام الباحثين ، لكن ال توجد أي    
دراسة تناولت موضوع إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية في الجزائر ، رغم رغم وجود عدد 

و الخدماتية و مجالي كبير من الدراسات التي  تناولت إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية 
  . الصحة و التعليم 

  

  : صعوبات الدراسة -8

  : أثناء إعداد هذه الدراسة واجهتنا عدة صعوبات نذكر منها
  .نقص الدراسات التي تناولت موضوع إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية - 1
 .نقص المراجع المتعلقة بإدارة المؤسسات اإلعالمية  - 2

رجاع االستمارة، نظرا للعمل المكثف الملقى على عاتق الصحفيين في صعوبة توزيع و است - 3
 .مؤسسة الخبر

 .صعوبات تتعلق بإسقاط المفاهيم النظرية الخاصة بإدارة الجودة الشاملة على المؤسسة اإلعالمية  - 4

  
  : خطة الدراسة  -9

ضوء خطة مكونة من تكون على اإلجابة على اإلشكالية المطروحة و مختلف التساؤالت المتفرعة عنها 
  :ثالثة فصول

   

جمعنا من خالله كل المفاهيم األساسية المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة، من خالل تعريف : الفصل األول
الجودة و إدارة الجودة الشاملة، التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة مع إسهامات المفكرين في هذا 

أهداف إدارة الجودة الشاملة باإلضافة إلى العالقة بينها و بين نظام كما يضم هذا الفصل مبادئ و . المجال
  .الجودة العالمي اإليزو 

  
سنتطرق من خالله إلى كيفية تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية :  الفصل الثاني

مية ، ثم نتعرف على ، حيث نعرف اإلعالم و االتصال و هو المجال الذي تنشط فيه المؤسسات اإلعال
المؤسسة اإلعالمية من خالل العناصر األساسية المكونة لها و األخالق العامة التي تحكم عملها ، لنعرج 

. بعد ذلك إلى بداية التنظيم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة اإلعالمية و مختلف المراحل المتبعة 
ي يمكن للمؤسسة اإلعالمية أن تحققها من خالل تطبيق هذا بعد ذلك نتعرف على النتائج المترتبة و الت

  .المفهوم
  

و يضم الدراسة التطبيقية ، حيث نهدف من خالله إلى معرفة مدى تبني مؤسسة الخبر :  الفصل الثالث
كنموذج للمؤسسات الصحفية المستقلة في الجزائر لمبادئ إدارة الجودة الشاملة ، و البداية تكون بالتعرف 
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مؤسسة محل الدراسة من خالل النشأة و التطور ، ثم عرض الهيكل التنظيمي لها ،وصوال  معرفة على ال
  .العالقة بين إدارة الجودة الشاملة و مستوى أداء الجريدة بناء على نتائج االستمارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول:

  مفاهيم أساسية في إدارة الجودة الشاملة .
 

 
 
 

 المبحث األول: مفهوم إدارة الجودة الشاملة  

 
 المبحث الثاني: أهداف و مبادئ إدارة الجودة الشاملة   
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 المبحث الثالث : إدارة الجودة الشاملة و اإليزو   9000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول: مفاهيم أساسية في إدارة الجودة الشاملة.
 

 تمهيد: 

 

 

ازداد وعي المؤسسات في السنوات األخيرة بضرورة تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، إذ سعت      
العديد من المؤسسات و الشركات في العالم لترسيخ مبادئ الجودة في عملياتها التصنيعية و الخدماتية و 

                .لى المستوى الدولي و المحليسة عاإلنتاجية حتى تستطيع مجابهة التحديات الجديدة المرتبطة بشدة المناف
    

و يعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تقوم على مجموعة من األفكار و     
ق أفضل أداء ممكن و تحسين مكانتها في السوق ، المبادئ التي يمكن ألي مؤسسة أن تطبقها من أجل تحقي

و لهذا فقد أصبح لزاما عليها العمل على إستكمال مقومات نظم الجودة لكي تحظى بالقبول العالمي حسب 
معايير الجودة المتفق عليها دوليا و بالتالي السير بإتجاه تيار العولمة الذي لن يقبل إال بالمؤسسات المتميزة 

            .جاتها و خدماتها بالجودة في منت
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من خالل هذا الفصل نقدم المفاهيم األساسية في إدارة الجودة الشاملة من خالل التطرق إلى مفهوم     
) المبحث الثاني (     ثم التعرف على مبادئ إدارة الجودة الشاملة) المبحث األول ( ة دارة الجودة الشاملإ

و الفرق بينه و بين إدارة الجودة الشاملة و  9000و في األخير التعريف بنظام الجودة العالمي اإليزو 
                                                                     ) .المبحث الثالث ( العالقة بينهما 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المبحث األول: مفهوم إدارة الجودة الشاملة 
 

يات تزيد فعالية مهاراتهم في حل المشكالت اليومية ، و كانت أهم يبحث أغلب المدراء دائما عن تقن    
الفريق و الكلمات التي تثار في المؤتمرات و المقاالت الصحفية و الكتب اإلدارية في الماضي هي بناء 
  .التميز و تفويض السلطة ، أما اليوم فأصبحت إدارة الجودة الشاملة كلمة رنانة في عالم اإلدارة

                                                                                                  

إقترب فيه من أبعاد هادفة نحو جعل  و لقد أطلق على القرن الحادي و العشرين بأنه قرن النوعية لما   
الميدان األكثر حسما في تحقيق أهداف المؤسسات المختلفة سواء اإلنتاجية أو الخدماتية ) الجودة ( النوعية 

ات على الصعيد العالمي إرتبطت بشكل ال يدعو للشك بالجودة العالمية س، كما أن القدرة التنافسية للمؤس
و لقد ظهرت تعريفات عديدة و . و المرتقبأهدف لتقديمها للمستهلك الحالي للمنتجات أو الخدمات التي ت

                             : متنوعة لتوضيح مفهوم الجودة و إدارة الجودة الشاملة نحاول إبرازها فيمايلي 
                                                               

 المطلب األول : تعريف الجودة و إدارة الجودة الشاملة .
  

 1-  ماهية الجودة.
 

و التي تعني طبيعة الشخص أو   Qualitas تينيةلالإلى الكلمة ا Qualité يرجع مفهوم الجودة        
ثار و إلتقان من خالل قيامهم بتصنيع اآلطبيعة الشيء و درجة الصالبة ، وقديما كانت تعني الدقة و ا

غراض التفاخر بها أو إلستخدامها ألغراض دينية من تماثيل و قالع و قصور ألاألوابد التاريخية و ال
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و حديثا تغير مفهوم الجودة بعد تطور علم اإلدارة و ظهور اإلنتاج الكبير و الثورة الصناعية  . 1الحماية 
   .و ظهور الشركات الكبرى و إزدياد المنافسة ، إذ أصبح لمفهوم الجودة أبعاد جديدة و متشعبة

  : تتعدد و تباين تعاريف الجودة حسب وجهات نظر الباحثين حيث 
   2.على أنها درجة مطابقة منتج معين لتصميمه أو مواصفاته  KLIMOUNيعرفها اإلقتصادي  -
  
  
  
نها تقديم جميع األداءات الالزمة للزبون ، و التي ينتظر أالجودة على  JOCOU PIERREيعرف   -

وفق سعر تنافسي و في الوقت المناسب ، وفق الطرق و األساليب التي  منها أن تشبع و تلبي رغباته
  3.تناسبه

  

ستعمال طلوب تقديمه في شكل منتج نهائي إلشباع إنها قدرة المنتج المأيعرف خليل إبراهيم الجودة ب -
   4.حتياجات المطلوبةلك الجودة هي المطابقة لإلالزبون و متطلباته ، كذ

   

و لخدمة معينة التي أنها الصفات و المميزات المتعاملة لمنتج ما أطاني للجودة، بالمعهد البري هايعرف -
   5.شباع الرغبات و الحاجات الظاهرة و الضمنيةإتكون قادرة على 

           

مريكية لضبط الجودة بأنها مجموعة من المزايا و خصائص المنتوج أو الخدمة كما عرفتها الجمعية األ -
  .تلبية حاجات المستهلكين القادرة على 

  

و هي مواصفات  بجودة التصميمترتبط األولى : و يمكن النظر إلى الجودة من خالل ثالث زوايا   -
و هي المواصفات التي  بجودة اإلنتاجالجودة التي توضع عند تصميم المنتج أو الخدمة ، و ترتبط الثانية 

و التي تظهر للمستهلك عند اإلستعمال  بجودة األداءثالثة تحقق خالل العملية اإلنتاجية نفسها ، و ترتبط ال
  .الفعلي للمنتج

                                                 
،  2006ردن ، ار الصفاء للننشر و التوزيع ، األ، د الجودة الشاملة و خدمة العمالءإدارة مأمون سليمان الدرادكة ،  -1 

16ص    
، دار الكتاب للنشر، المنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربيةفريد عبد الفتاح زين الدين،  -2

.18، ص 1996القاهرة،    
3 - JOCOU Pierre et  LUCAS Frederik «  au cœur du management : une autre démarche de 
management , la qualité totale » , édition DUNOD , paris , 1995 , p 22. 
 

.03، ص 2002، مكتبة األشقر  ، بغداد ، إدارة الجودة الشاملة و متطلبات اإليزو خرون ، آخليل إبراهيم و  - 4  
.79، ص 2003، مؤسسة الوراق ،للنشر و التوزيع ، عمان ،  الجودة الشاملة و اإليزوإدارة حميد عبد النبي الطائي ،  - 5  
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بتقسيم مفهوم الجودة إلى أربع مداخل ، تعكس إلى حد كبير  1988عام   GAVINقام الباحث كما 
  1: تعاريف الجودة السالفة الذكر و هذه المداخل هي 

ءمة المنتج لإلستخدام أي قدرة أداء المنتج وفقا يقصد بالجودة وفق هذا المدخل بأنها مال:  مدخل التفوق* 
  .للمواصفات التي تحقق رضا المستهلك من خالل تقديم أفضل أداء و أدق صفات تشبع رغباته

  .أي صنع منتجات خالية من العيوب من خالل مطابقتها للمواصفات:  مدخل يعتمد على التصنيع* 
فإن الجودة يتم تعريفها على أنها مجموعة الصفات و وفقا لهذا المدخل :  مدخل يعتمد على المنتج* 

  .الخصائص التي يمكن قياسها و تحديد كميتها
تعريف الجودة وفقا لهذا المدخل تكون على أساس التكلفة و األسعار و عدد :  مدخل يعتمد على القيمة* 

  .من الخصائص األخرى حيث تعرف على أنها درجة التفوق بأقل األسعار
  

   2:إدارة الجودة الشاملة فيعرفون الجودة على أنها أما رواد -
  

   ."الجودة هي المالءمة لإلستخدام "  جوران* 
  ." الجودة تتوجه إلشباع حاجات المستهلك في الحاضر و المستقل"  ديمنغ *

  ." الجودة هي المطابقة لإلحتياجات "  كروسبي* 
   ."بة للمنتج عند التسويق و التصميم الجودة هي الخواص المميزة الشاملة المرك"  فجنبيوم *
  

و عادة ينظر رجال التسويق إلى الجودة من خالل وجهة نظر المستهلك و رضاه عن المنتج ، في حين  
ينظر رجال اإلنتاج إلى الجودة من الجانب التصنيعي من خالل مدى مطابقة السلع و الخدمات للمواصفات 

                                                                     .أو المعايير الموضوعة 
                                                                

هي تلبية حاجيات و توقعات المستهلك المعقولة ، و هي الريادة و " و عليه يمكن القول أن الجودة  

تعني السبق في اإلستجابة لمتطلبات الزبون و اإلمتياز تعني اإلتقان و اإلمتياز في عمل األشياء فالريادة 

                                                                             ".الضبط و الدقة و الكمال 
 

 2- تعريف الجودة الشاملة.
 

المنافسة العالمية من النظرة الضيقة ن ، خاصة في ظل الباحثين و منهم االقتصاديو لقد إنتقل إهتمام    
للجودة على أنها جودة المنتوج النهائي فقط إلى نظرة أشمل تشمل جودة كل نشاطات ووظائف و مهام 

  : المؤسسة و لتوضيح معنى الجودة الشاملة يمكن إدراج بعض التعاريف 
                                                 

  21، ص  2005و التوزيع ، عمان ، ، دار الثقافة للنشر  إدارة الجودة الشاملة و متطلبات اإليزوقاسم نايف علوان ،  -  1
2 -PHILIPPE Detrie,  «  conduire une démarche qualité », édition Eyrolles, paris 1996, p20. 
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المستمر مع حاجات الزبائن و المستعملين و تطوراتها بواسطة تعرف الجودة الشاملة بأنها التكيف    
                                                         1.التحكم في جميع نشاطات ووظائف المؤسسة

  

و تعرف بأنها تميز السلعة أو الخدمة في تلبية كافة مطالب الزبون و توقعاته مثل حسن المعاملة ،    
                                                              2...فرة ، الخدمات اإلضافية السعر ، الو

  
  

نها الطريقة أو الوسيلة الشاملة للعمل التي تشجع العاملين للعمل ضمن فريق واحد أو تعرف كذلك على    
                                                         3.مما يعمل على خلق قيمة مضافة إلشباع حاجات المستهلكين

  :و عليه نستنتج أن الجودة الشاملة هي
                                                                   

  .التكيف المستمر مع حاجات و رغبات الزبائن و المستهلكين  -
                                          

.لبية كافة طلباتهمتللزبون و المستهلك و تحقيق أقصى إشباع  -  
     

.ةستضمين مبادئ الجودة في كافة نشاطات ووظائف و مهام المؤس -  
 

.جعل الجودة مسؤولية كل فرد في المؤسسة -  
 

.وسيلة لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة و تعزيز قدرتها التنافسية -  
 

و بذلك أصبحت الجودة الشاملة مسعى العديد من المؤسسات ، و التي تعمل على تنسيق و توجيه    
الجهود من أجل تحقيقها و تجسيدها في المؤسسة و هذا ما خلق مصطلح إدارة الجودة الشاملة و عليه 

وف التي على المؤسسة تحقيق أعلى جودة ممكنة في ضوء اإلمكانيات و الظر هنأالجودة الشاملة تعني 
  .تواجهها و ليس بالضرورة السعي لتحقيق الكمال 

  

و يحذر الخبراء من وضع أهداف غير واقعية ال يمكن أو يصعب تحقيقها على أرض الواقع ، و هنا  
يجب أن تكون األهداف : الذي حقق مبيعات قياسية قائال " لعبة العمل " يتحدث شالز كونراد في كتابه 

                                                 
،  2001دار وائل للنشر ، عمان،، ، الطبعة األولى  المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملةعمر وصفي عقيلي ،  -2

       .                                                                                                           35ص 

   .35نفس المرجع ، ص  -3

  75، ص 2000، رة للنشر و التوزيع ،عمان دار الميس الطبعة األولى ، ، إدارة الجودة الشاملةخضير كاظم محمود ،   -1
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ليها في صناعة الخدمة و اإلنتاج ، و لذلك نجد أن الجودة التامة الدائمة هدف واقعية و يمكن الوصول إ
  .يصعب الوصول إليه إن لم يكن مستحيال 

  
                                                     

 3- تعريف إدارة الجودة الشاملة.
 

جاء إسمها و محتواها من مفهوم ظهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة في منتصف الثمانينيات ، و قد    
و منذ ظهورها قدمت  إن الشمولية هي العامل الرئيس في إدارة الجودة الشاملة   مراقبة الجودة الشاملة ،

إال   تو قد أخرجت كل مدرسة ما لديها من أدوات و تعريفا لها العديد من التعاريف لتوضيح مفهومها ،
أنه لم يتفق على تعريف شامل و دقيق فأعتبرت فلسفة إدارية ، أسلوب إداري ، طريقة عمل و أنها أكثر 

                                                             :من برنامج ، و هذا ما توضحه التعاريف التالية 
                                                           

هي نموذج إدارة يتضمن تغيير شامل للمؤسسة ، ال يمكن إختصارها إلى مجرد إقرار بعض األدوات    
    1.و مناهج العمل بالفرق 

                                                                             

ؤسسة سريعة في إستجابتها و مرنة في تعني أيضا فلسفة صممت لتغيير الثقافة التنظيمية بما يجعل الم   
يح أوسع مشاركة للعاملين في التخطيط و تتعاملها و مركزة على العميل ، يشيع فيها مناخ صحي و بيئة ت

  .التنفيذ للتحسين المستمر لمواجهة إحتياجات العمالء
                                                    

ظام يتضمن مجموعة من الفلسفات الفكرية المتكاملة و األدوات اإلحصائية نها نأهناك من يعرفها على    
و العمليات اإلدارية المستخدمة لتحقيق األهداف و رفع مستوى رضى الزبون و الموظف على حد 

   2.السواء
  

كما أن هناك اتجاها آخر عرف إدارة الجودة الشاملة بأنها تأدية العمل الصحيح ، فقد عرفها معهد    
تأدية العمل على نحو صحيح ، من الوهلة األولى : إلدارة الفيدرالي في الواليات المتحدة األمريكية بأنها ا

، لتحقيق الجودة المرجوة بشكل أفضل و فاعلية أكبر ، في أقصر وقت ممكن ، مع االعتماد على التقييم 
يسعى إلى إحداث تغيير جذري  المستمر للمستفيدين من منتجات المؤسسة و خدماتها ، و هي مدخل إداري

في الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة ، و تحويلها من األسلوب اإلداري التقليدي إلى األسلوب الحديث الذي 
 3.يخدم تحقيق مستوى عال من الجودة

                                                 
1 - CLAUDE Yves Bernard , « le management par la qualité totale » ,ANFOR, France , 2000, 
p 41 . 

. 74خضير كاظم حمود ، مرجع سابق ، ص  -   2  
.30ص ،2006 ، الطبعة الثانية، دار الكتب الحديثة، عمان،إدارة الجودة الشاملةأحمد الخطيب،  - 3  
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نالحظ أنه على الرغم من إختالف و تعدد تعاريف إدارة الجودة الشاملة فإن هدف هذه مما سبق    
األخيرة هو البحث عن إشباع حاجات و متطلبات الزبون الحالية و المحتملة ، أي خدمة الزبون و البحث 

جذرية رضائه ووفائه للمؤسسة ، و ألجل الوصول إلى هذه الغاية فإن األمر يتطلب إحداث تغييرات إعن 
  :أن إدارة الجودة الشاملة هي  يمكن القول و عميقة في ثقافة المؤسسة ، و في هذا اإلطار 

  

فلسفة إدارية حديثة تاخذ شكل منهج أو نظام إداري شامل ، قائم على أساس إحداث تغييرات "      

ة بحيث تشمل هذه التغييرات الفكر و السلوك ، القيم و سإيجابية جذرية لكل شيء داخل المؤس

المعتقدات التنظيمية ، المفاهيم اإلدارية ، نمط القيادة اإلدارية ، نظم و إجراءات العمل و األداء من أجل 

و بأقل ) سلع و خدمات ( تحسين و تطوير مكونات المؤسسة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها 

لى درجة من الرضى لدى زبائنها عن طريق إشباع حاجاتهم و رغباتهم وفق ما تكلفة بهدف تحقيق أع

الزبون و هدف المؤسسة هما  ىن رضأيتوقعونه ، بل يتخطى هذا التوقع تماشيا مع إستراتيجية تدرك 

ة و نجاحها و استمراريتها يعتمد على هذا الرضى و كذلك على رضى كل سهدف واحد ، و بقاء المؤس

    1 ." ها من غير الزبائن كالموردين و غيرهممن يتعامل مع
                                           

: و من خالل مجمل ما سبق ذكره من تعاريف يمكن أن نستنتج مايلي   
 

إن إدارة الجودة الشاملة هي مجموعة أفكار عملية تقوم على أساس التحسين المستمر في جميع  -
  .العمليات بغرض إشباع متطلبات الزبون الحالية و المستقبلية 

                                          

ت في نمط و أسلوب لتحقيق هذه الغاية فإن إدارة الجودة الشاملة تتطلب إحداث تغييرات و تعديال -
    .التسيير في المؤسسة

                                                                               

ة لتصب جميعها سن تشمل أيضا القيم و المعتقدات و إجراءات العمل في المؤسأيرات يجب يهذه التغ -
  .في هدف واحد و هو رضا الزبون

   
ن يتماشى و إستراتيجية المؤسسة ألن بقاء المؤسسة و نجاحها و قدرتها على أإن هذا الهدف يجب  -

  .تحقيق النمو يعتمد و يرتبط أشد اإلرتباط بوفاء و رضى الزبون 
  
  

                                                 
.31عمر وصفي عقيلي ، مرجع سابق ، ص  -   1  
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سسة يجب أن تسعى لتحقيق الكمال، و مما يجب اإلشارة إليه أن إدارة الجودة الشاملة ال تعني بأن المؤ   
  . بل ينبغي عليها تحقيق أعلى جودة ممكنة في ضوء اإلمكانيات و الظروف التي تواجهها المؤسسة

و فلسفة إدارة الجودة الشاملة تعبر أصال عن  أهداف تحققها للمستهلكين لتلبية رضاهم عن السلع و    
نساه، بل تعبر نة ليست هدفا محددا نحققه و نحتفل به ثم كما أن إدارة الجودة الشامل. الخدمات المقدمة 

  .عن هدف متغير و هو تحسين الجودة باستمرار
  

و لكي تتحقق إدارة الجودة الشاملة ، ال بد أن تكون جزءا أساسيا من فلسفة المؤسسة ، فإدارة الجودة    
عندما تظهر األغلبية العظمى في  الشاملة ال تحقق عن طريق بعض األفراد الملتزمين بها ، و إنما تتحقق

المؤسسة إن لم نقل كل أفراد المؤسسة التزامها اليومي بمبادئها ، كما أن حديث اإلدارة غير الرسمي عن 
 سإدارة الجودة الشاملة ال يحقق إدارة الجودة الشاملة ألن هذه الخيرة ليست ملحقة بالمؤسسة و لكنها األسا

  .الذي تقوم عليه المؤسسة 
  

 المطلب الثاني: التطور التاريخي إلدارة الجودة الشاملة.
 

أن الجودة و االهتمام بها ليس مقتصرا على العصور الحديثة ال سيما و أن اإلنسان من الجدير بالذكر    
.        منذ أن وجد على األرض يستهدف الركون في كافة مناحي الحياة للحصول على الجودة المالئمة   

اسة البحث عن الجودة في عمق الحضارة اإلنسانية نكتشف أن لها جذورا تاريخية قديمة و من خالل در
جدا، و أن االفتراض الذي جاءت به الكتابات الحديثة الذي يرجع الجودة إلى أيام الثورة الصناعية أو قبلها 

                                                                                  .بفترة زمنية ليسس صحيحا
                                                                              

مرت إدارة الجودة الشاملة بمراحل متعددة  منذ العصور القديمة و حتى في الحاضر ، و عموما      
أساسية يمكن إدراجها ضمن  يمكن تقسيم مراحل تطور مفهوم إدارة الجودة الشاملة إلى أربع مراحل
خل التقليدي ، أما المدخل الثاني   مدخلين يضم األول المرحلة األولى ، الثانية و الثالثة تحت عنوان المد
                                   .فيضم المرحلة الرابعة من خالل المدخل الحديث إلدارة الجودة الشاملة 

                       

 1- المدخل التقليدي إلدارة الجودة الشاملة.
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الف عام ، حيث إهتم المصريون القدامى بها من خالل آتعود جذور اإلهتمام بالجودة إلى سبعة      
النقوش الفرعونية و قد ظهر ذلك من خالل الرسم الموجود على المعابد الذي أظهر صورا لقاطع حجر 

   1.لجودة بالتحقيق المستمر من سالمة و دقة التنفيذ ينفذ نقشا وفقا لطلب الزبون بينما يقوم مفتش ا
    

: و يضم المدخل التقليدي ثالث مراحل أساسية و هي  2 
 

 * مرحلة الفحص و التفتيش ( 1920 – 1930 ) 
 

لقد تميزت هذه المرحلة من التطور بغزارة اإلنتاج مما أدى إلى ضرورة الفصل بين وظيفة اإلنتاج     
ووظيفة التفتيش ، و إنصبت وظيفة الفحص على مراقبة مستوى جودة المنتج المعين الذي تم إنتاجه فعال 

الزبائن و بالتالي  و من ثم تؤدي عملية الفحص إلى عدم وصول الوحدات المعيبة التي ال تلبي رغبات
لكن هذا ال يمنع من وقوع الخطأ و ما على الفحص و التفتيش إال إكتشافه و  والتقليل من عدد الشكاوي ،
مر الذي أدى إلى السعي إلكتشاف العيوب في المنتجات ة لتكاليف معتبرة األإستبعاده مع تحمل المؤسس

  .لمراحل التالية في اإلنتاج و تصبح منتجا جاهزان تتابع ايتيح إيقاف المادة المعيبة قبل أ مبكرا مما
                                                                                      

خطاء و القيام بتصحيحها ، و هنا يكون نتج كانت تركز فقط على إكتشاف األإن عملية فحص الم    
و أن عملية الفحص إكتشفت الخطأ ، و لكن لم تقم بمنعه من الخطأ أو العيب أو التلف قد حصل فعال ، 

     3.األساس 
                                                                    

 * مرحلة مراقبة الجودة ( 1931- 1970 ) 
      

أطلق عليها أيضا مرحلة ضبط الجودة، تشمل مراقبة الجودة كافة النشاطات و األساليب اإلحصائية    
الرقابة على جودة " و بدأت هذه المرحلة بنشر كتاب. التي تضمن المحافظة على مطابقة مواصفات السلعة

دة بإستخدام األمر الذي شجع على ظهور قسم الرقابة على الجو    Ranford لصاحبه  " المنتجات 
 Bellاألساليب اإلحصائية المختلفة في الرقابة على الجودة ، و قد كانت حينها شركة الهواتف األمريكية 

telephone   من الشركات الرائدة التي عملت على تطبيق أساليب متميزة في الرقابة على الجودة إذ تم
  .إنشاء قسم مخصص للفحص ألول مرة 

                                                 
.50خضير كاظم حمود ، مرجع سابق ، ص  -   1  
 رسالة،في إرساء ثقافة الجودة الشاملة في المؤسسة اإلقتصادية  9000اإليزو  ودور أنظمة الجودة بوزيان كلثوم ،  - 1

.16، ص  2008جامعة البليدة ،   كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير،، غير منشورة ماجستير   
،  2005، القاهرة ،  دليل عصري للجودة و التنافسية : 9000إدارة الجودة الشاملة و اإليزو  أحمد سيد مصطفى ، -3

   .25ص
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  .) 1986 -1970( مرحلة تأكيد الجودة * 
   

لقد عرفت هذه المرحلة إهتماما متزايدا بإحتياجات الزبون و أولوياته و هناك ثالثة عوامل رئيسية   
  : شجعت على ظهور مفهوم تأكيد الجودة و هي 

  .تطبيق المبادئ و الطرق اإلحصائية في العمليات الصناعية -
ودة المنتجات المقدمة من أجل ضرورة تقديم ضمانات للمستعملين و أدلة موضوعية لدرجة ج -

 .كسب ثقتهم 

 .ضرورة التقليل من تكاليف اإلصالحات و أعمال الصيانة و المراقبة -
 

إن عملية تأكيد الجودة تتضمن كافة اإلجراءات الالزمة لتوفير الثقة بأن المنتج أو العملية تفي بمتطلبات    
غي أن يتطور إلنشاء فلسفة رقابية تعتمد على و بناء على ذلك فإن أسلوب تفكير اإلدارة ينب. الجودة 

و مرحلة تأكيد الجودة تشمل بمنظورها  .الوقاية بدال من الفحص و إكتشاف الخطأ بعد فوات األوان 
عملية التخطيط للجودة ، باإلضافة إلى ضرورة دراسة تكاليف الجودة و مقارنتها بالفوائد الممكن تحصيلها 

  1.من تطبيق نظام تأكيد الجودة
  
  
  

  .المدخل الحديث إلدارة الجودة الشاملة -2
    

تحوال ملموسا في مجال إدارة الجودة من التركيز على األساليب اإلحصائية في  1980شهد عام     
الرقابة على الجودة إلى إعتبار الجودة فلسفة إدارية ترتبط بجوانب عديدة في المؤسسة ، و قد كان 

دة الشاملة المراحل و يضم المدخل الحديث إلدارة الجو 2. لليابانيين الدور األكبر في صياغة هذه  الفلسفة
  : التالية 

  

  . مرحلة الجودة اإلستراتيجية * 
  

و كان دلك بسبب دخول التجارة العالمية في حالة منافسة  1980و  1970ظهر هذا المفهوم بين الفترة    
 IBMو كانت شركة . بين المؤسات لكسب أكبر حصص في السوق ، خاصة من قبل الشركات اليابانية 

                                                 
.26، ص 2006، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، إدارة الجودة الشاملة مفاهيم و تطبيقاتمحفوظ أحمد جودت،  - 1  
.52مأمون السليمان الدرادكة ، مرجع سابق ، ص  -   2  
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شركة أمريكية تبنت إدارة الجودة اإلستراتيجية، حيث رسمت إستراتيجية الجودة لديها األمريكية أول 
  :ضمن المحاور الرئيسية التالية

   
 .إرضاء الزبون و تلبية ما يريده و ما يتوقعه -
  

 .الهرم التنظيمي حتى قاعدته من قمةالجودة مسؤولية الجميع  -
 

 .الثقافة و الهيكل التننظيمي المطلوب تحقيق الجودة في كل شيء ، في األنظمة ، -
  
  
  
 

  ). 2000 – 1980(   .مرحلة االهتمام بإدارة الجودة الشاملة* 
   

شهد العالم في أواخر القرن العشرين تحوالت إجتماعية ، إقتصادية و تقنية تجلت في ظهور التكتالت    
اإلقتصادية ، التقدم التكنولوجي ، إلغاء الحواجز الجمركية مما أدى إلى تزايد إهتمام المؤسسات برغبات 

ال تفي بالغرض األمر الذي أدى و أمام كل هذه التحديات أصبحت المداخل السابقة للجودة . المستهلكين 
بالمسيرين إلى إنتهاج مدخل جديد للجودة أشمل و أوسع من المداخل السابقة ، و يتضمن هذا المدخل 
جودة العمليات باإلضافة إلى جودة المنتج و يركز على العمل الجماعي و تشجيع مشاركة العاملين و 

  .اندماجهم
                                                                                     

و قد عرفت هذه المرحلة إشتداد المنافسة العالمية و التفوق الباهر الذي حققته اليابان في جميع    
المجاالت ، ما جعل الخبراء في علم اإلدارة و التسيير يعترفون بأن التسيير الشامل للجودة الذي طبق في 

  1.نجاحها اليابان هو أحد عوامل
                                                                               

  : و يمكن تلخيص أهم ما حدث في هذه المرحة فيمايلي 
  

شهد قيام مؤسسة فورد للسيارات بدعوة المفكر ديمنغ إللقاء محاضرات في اإلدارة التنفيذية :  1981العام 
  . 2" النوعية ، اإلنتاجية و المركز التنافسي " قام ديمنغ بنشر كتابه  1982و في عام . العليا بشأن الجودة 

  

و قام ديمنغ ببلورة مفهوم "  الجودة بال معاناة" قام المفكر فليب كروسبي بنشر كتابه :  1984العام 
المراقبة الشاملة للجودة محددا دورا هاما لإلدارة العليا في غرس أهمية الجودة و سبل تعزيزها ، و ان 

  1.الجودة مسؤولية كل فرد في المؤسسة 
                                                 
1 - BEN Dicte et JEAN Muller, «  la qualité totale, guide pratique pour les technicien »,  
entreprise moderne d’édition, paris, 1988, p24. 

  .40خضير كاظم حمود ، مرجع سابق ، ص  - 2
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ع قام سكرتير الدفاع األمريكي فرانك كارلوكي بتبني إدارة الجودة الشاملة في وزارة الدفا:  1988العام 
  .األمريكية ألول مرة 

  

تدريس موضوع إدارة ب ام الواليات المتحدة األمريكية شهد هذا العام و بشكل كبير قي:  1993العام 
م اتجهت دول اإلتحاد االجودة الشاملة في الكليات و الجامعات و بصورة واسعة النطاق ، و في هذا الع

مستوردة و من ثم المصنوعة بها أو المنتجات لالجودة على وبي نحو تطبيق مواصفات و معايير ااألور
  2.تزايد اإلهتمام بنظام الجودة العالمي اإليزو و السعي للحصول على شهاداته

  

  .مرحلة القرن الحادي و العشرين * 
  

و هي المرحلة المستقبلية التي تشير إليها األبحاث العلمية في هذا الميدان بأنها ستكون مرحلة اإلهتمام    
بالزبون من خالل تقديم و إنتاج كل ما يرغب فيه من حيث سهولة و سرعة الحصول على المنتج عند 

  .الطلب
قليدية و إدارة الجودة الشاملة في و في هذا اإلطار يمكن إبراز مختلف الفروقات بين اإلدارة الت    

  : الجدول التالي 
                                                                

 الجدول رقم (1) : مقارنة بين اإلدارة التقليدية و إدارة الجودة الشاملة .
 

 العنصــــر اإلدارة التقليدية إدارة الجودة الشاملة

تعقيدامسطح و مرن و اقل  هرمي يتسم بالجمود في خطوط السلطة و  
 المسؤولية

 الهيكل التنظيمي

التركيز على التطور المستمر في األنظمة 
.و العمليات  

التركيز على إبقاء الوضع الكائن و عدم 
 إصالحه ما لم يتكسر

 التركيز

ينظر العاملون إلى رؤسائهم نظرة المدرب 
.و ينظر إلى المدير على أنه القائد  

ينظر العاملون إلى رؤسائهم نظرة المراقب 
 بناء على الصالحيات

 نظرة العاملين

تحول العالقات بين الرئيس و المرؤوسين 
إلى عالقات مبنية على اإلعتماد المتبادل و 

.الثقة و اإللتزام بين الجانبين   

تتصف عالقة الرئيس بالمرؤوسين بصفات 
 التواكل و الحقوق و السيطرة

 العالقات

التركيز على الجهود الجماعية حيث تسود  التركيز على الجهود الفردية حيث تسود   الجهود
                                                                                                                                                             

.20أحمد سيد مصطفى ، مرجع سابق ، ص  -  1  
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.روح الفريق  المنافسة بين األفراد 
تنظر اإلدارة إلى العمل على أنه أصل من 
.األصول و إلى التدريب على أنه إستثمار  

تنظر اإلدارة إلى عناصر العمل و التدريب 
.على أنها عناصر تكلفة  

اإلدارةنظرة  

تطلب المؤسسة من زبائنها تقييم الجودة و 
تطور مقاييسها للتوصل إلى متطلبات 

.المستهلكين  

تحدد ماهية الجودة و ما إذا كان التوصل إلى 
.مستويات هذه الجودة  

 الجودة

تبنى القرارات على أسس من الحقائق و 
.األنظمة  

تبنى القرارات على أساس المشاعر و 
.التلقائيةاألحاسيس   

 القرارات

 
 المصدر : بوزيان كلثوم ، مرجع سابق ، ص 19.

 

: من خالل مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة يمكن أن نستنتج مايلي   
.إنتقل مفهوم الجودة من تصحيح العيوب إلى منع وقوعها  -  
دور اإلدارة تدرج من الحرفي و رئيس العمال و قسم الجودة في المؤسسة إلى الدور اإلستراتيجي  -

.للجودة بحيث تتواله اإلدارة العليا  
.تدرج مفهوم ضبط الجودة من منظور المنتج إلى منظور الزبون -  
.اإلنتقال من اإلهتمام بالمنتج إلى العمليات ثم إلى الخدمات ثم إلى الحاجات -  

 

 3- إدارة الجودة الشاملة في الشريعة اإلسالمية.
 

يات الكريمة و األحاديث النبوية الشريفة ، و التطبيق العملي لإلدارة اإلسالمية لقد دلت الكثير من اآل    
دارة الجودة الشاملة ، و قد كان إهتمام اإلسالم بالجودة من خالل إلأنها طبقت العديد من المبادئ األساسية 

                                                    1:المبادئ التالية ترسيخ 
  

دعى اإلسالم إلى اإللتزام بمبدأ الشورى من خالل التشاور مع األفراد في إتخاذ :  مبدأ الشورى* 
ل عمران اآلية آ، ) وشاورهم في األمر ( القرارات و حل المشكالت ، و يظهر هذا من خالل قوله تعالى 

  .                                            فالمشورة هنا تؤدي إلى عمل متقن و ذو جودة .159
 

                                                 
.25-24مأمون سليمان الدرادكة ، مرجع سابق ، ص  -   1  
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ر هذا من خالل قوله تعالى ورة التعاون في سبيل الخير و يظهم على ضرفقد أكد اإلسال: مبدأ التعاون * 
فالعمل الجماعي .  2يةدة اآل، المائ)  و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان( 

                                 .بروح الفريق هو من المتطلبات األساسية إلدارة الجودة الشاملة
 

ث اإلسالم على إتقان العمل و ضرورة تحقيق الجودة فيه و خلوه من العيوب حفقد : مبدأ إتقان العمل * 
  ،)عمله  يحسن إن اهللا يحب من العامل إذا عمل أن( و السعي للتحسين الدائم لقوله صلى اهللا عليه و سلم 

  .رواه البيهقي
                                                                                    

حاديث النبوية الشريفة على تركيز اإلدارة اإلسالمية على و نستدل من خالل اآليات الكريمة و األ   
ترسيخ الجودة في األعمال و الخدمات المختلفة، كما أن الرقابة كانت تتم في ضوء معايير و مقاييس 

  .ن الكريم و السنة النبوية الشريفةستمدة من القرآمعينة م
                                                                                              

: و يمكن تلخيص مختلف المراحل التي مرت بها إدارة الجودة الشاملة في الشكل الموالي  
 
 

 
 

 الشكل رقم (01) : المراحل التي مرت بها إدارة الجودة الشاملة.
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المصدر :لحسين عبد القادر ،  تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الصناعية و تنمية المزايا التنافسية ،رسالة 

.47، ص  2008-2007، المركز الجامعي خميس مليانة ،  معهد العلوم االقتصادية غير منشورة ،  ماجستير  

 

 

 
 

 المطلب الثالث: رواد إدارة الجودة الشاملة و أهم الجوائز العالمية في الجودة.
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وقائية   
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 رقابية
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تأكيد  –ضمان الجودة 
 الجودة 

الرقابة مهمة

كل فرد في 

 المؤسسة

 إدارة الجودة الشاملة 
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إدارة الجودة الشاملة جاءت وليدة ألفكار مجموعة كبيرة من المفكرين الذين إهتموا بالجودة و      
ديمنغ ، جوران ، كروسبي و إيشيكاوا من أهم مفكري : ضرورة تطبيقها في المؤسسة و يعد كل من 

   1: قاط التالية الجودة ، و بالرغم من انهم نظروا للجودة من زوايا مختلفة إال أنهم إشتركوا في الن
                

               .                                                    على المؤسسة أن تلتزم كليا بالجودة -
.نشطة لحل هذه المشاكلللجودة و على القيادة توجيه العلى المؤسسة أن تحدد أهم مشاكلها  -  
على المؤسسة تحديد خصائص الجودة في كل عملية لمعرفة ماذا تغير، و كيف نقيس نجاح مسعى  -

.                                                                                               المؤسسة  
ى الوقاية بدال من تقليص على المؤسسة أن تصل إلى الجودة بتطوير األنظمة لتحسينها و االعتماد عل -

.                                                                              األخطاء  
نتطرق إلى أفكار و إسهامات رواد إدارة الجودة الشاملة ثم نتطرق إلى أهم الجوائز العالمية  يو فيما يل
                                                                                               .في الجودة

                                                             

 1- أفكار و إسهامات رواد إدارة الجودة الشاملة.
 

                                                                    IDWARD DEMINGإدوارد ديمنغ  : أوال 
  

أطلق عليه لقب أبو الجودة ، وهو متخصص في علم اإلحصاء بدأحياته العلمية في أمريكا إذ كان له    
 .الدور األكبر في تعليم اليابانيين إستخدام األساليب اإلحصائية في الرقابة على الجودة 

بحثا  170أكثر من  1990لعديد من البحوث و الدراسات التي أثبتت تفوقه حيث نشر له حتى عام قام با
في موضوع الجودة ، و سبعة مراجع علمية و عدد ال يحصى من المقاالت ، و يعد ديمنغ من الذين 

راطور عام ساهموا في تفوق اليابان صناعيا بإعتراف إمبراطور اليابان هيرو هيتو الذي قلده وسام اإلمب
  2.تكريما له على إسهاماته في النهضة اليابانية 1960

  
  

  3: قدم ديمنغ مدخلين أساسيين لتحسين العملية اإلنتاجية في الشركات 
  

                                                 
 -بسكرة –حالة مستشفى بشير بن ناصر  :إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العامة الخدمية نوال براهيمي ،   -  1

.10، ص  2006بسكرة ، ، جامعة  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، غير منشورة ماجستير رسالة   
   .28ص  ، مرجع سابقفريد عبد الفتاح زين الدين،  - 2
.54مرجع سابق ، ص مأمون سليمان الدرادكة ،  -  3  
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القضاء على كل المشاكل التي تعترض تحقيق الجودة مثل التصميم السيء للمنتج ، :  المدخل األول
  ....السيئة التدريب غير الكافي للعاملين ، ظروف العمل

  

العمل على منع األسباب المرتبطة بسوء الجودة في الشركة التي تعزى إلى شخص معين : المدخل الثاني
  .أو إلى جهة معينة

  : مبدءا  ) 14( و قدم ديمنغ أفكاره في أربعة عشر 
  

  .تعلم الفلسفة الجديدة من قبل اإلدارة و كل فرد - 1
  .عن الفحص الشاملبناء الجودة في المنتوج و التوقف  - 2
  .ة و نشر هذه الالئحة للعاملين و إلتزام اإلدارة بهاسإعداد الئحة لغايات و أهداف المؤس - 3
  .التوقف عن إختيار الموردين على أساس أقل سعر و السعي الحقيقي لخلق عالقات طويلة األمد - 4
  .التحسين المستمر للسلعة أو الخدمة - 5
  .اإلهتمام بالتدريب - 6
  .يم و تطوير القدرة على القيادة لدى المشرفينتعل - 7
  .العمل على إزالة الخوف لدى فريق العمل و خلق مناخ لإلبتكار - 8
  .تحقيق التكامل و التنسيق بين األقسام و الوحدات اإلدارية بالمؤسسة - 9

  .اإلعتماد على سياسات أكثر واقعية في تحقيق أهداف العاملين -10
  .قمية للعاملين و التركيز على إكتشاف قدرات العمليات و تحسينهاتجنب تحديد أهداف ر -11
  .إزالة العوائق في اإلتصاالت -12
  .تشجيع التعليم و التحسين الذاتي لكل شخص -13
  .إحداث التغيير الدائم لدفع عملية التحويل -14

  

ق الفعلي يستلزم من و أوضح ديمنغ أن العمل على وضع هذه المبادئ اإلدارية الجديدة موضع التطبي   
المؤسسات أن تعمل على إدخال العديد من التغييرات على العديد من األساليب و المفاهيم التنظيمية خاصة 
ما تعلق منها بوضع األهداف و تصميم الحوافز ، و أساليب التعامل مع الموردين ، و التدريب و عليه 

دة منتجاتها و هذا ما ينعكس إيجابيا على مزاياها ة من تحقيق التميز في جوالتغييرات ستمكن المؤسسهذه 
  1.ات المنافسة لها سالتنافسية و قدراتها على مواجهة المؤس

  

  2: ضمن دورة التحسين المستمر نوضحها في الشكل التالي تكما إقترح ديمنغ دائرة ت

                                                 
.28فريد عبد الفتاح زين الدين ، مرجع سابق ، ص  - 1  
.21بوزيان أم كلثوم ، مرجع سابق ، ص  -   2  
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  .دورة ديمنغ للتحسين المستمر :  ) 2( الشكل رقم 

  
  .19ص مرجع سابق ، بوزيان كلثوم ، :  المصدر

  

يتضح من الشكل أن دائرة ديمنغ تبدأ بالتخطيط للمنتج في ضوء نتائج األبحاث على المستهلك و إنتاج    
المطلوب و فحصه للتأكد من مدى مطابقته للخطة ، على أن يتبع ذلك نشاطا تسويقيا لتقييم السلعة أو 

ن قبل المستهلك في ضوء الخدمة و عدم التوقف عند ذلك بل تحليل ردود األفعال بعد إستالم المنتج م
  .الجودة

  

 j . JURANجوزيف جوران : ثانيا 
 

مهندس أمريكي عمل في جامعة نيويورك و في الوقت نفسه عمل كمستشار لمراقبة الجودة في العديد    
الجودة ال تحدث بالصدفة بل يجب أن يكون مخططا لها " من المؤسسات ، و هو صاحب المقولة الشهيرة 

حداث تغييرات في أشار جوران إلى ضرورة توفير المناخ المناسب لإلبداع و اإلبتكار بما يتطلب إ" . 
الثقافة التنظيمية للمؤسسة ، كما أكد على ضرورة حل المشكالت بأسلوب علمي من خالل جمع المعلومات 

  .الالزمة و تحديد أسباب المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها و تقييمها و إختيار األفضل 
  

حيث تتضمن هذه  "لجودة ثالثية جوران ل" ترجم جوران أفكاره في شكل نموذج للجودة أطلق عليه 
  : الثالثية العناصر التالية 

  

 
 الخطـــة 

 اإلنتاج 
Produce 

الخطة
Plan   التحليل 

Analyse  

الفعل أو 
التصرف 

 الفحص
Cheek  
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و ذلك بوضع أهداف الجودة، تحديد الزبائن، تطوير خصائص المنتج ووضع : تخطيط الجودة -1
 .الضوابط العملية

  

و تضم إختيار موضوعات الضبط و التحكم و إختيار و حدات القياس ، وضع :  ضبط الجودة -2
 .يبات ، قياس األداء الفعلي األهداف ، إستخدام نظام لكشف الع

 

و يضم إثبات الحاجة، تحديد المشاريع، تنظيم فرق المشاريع، تشخيص األسباب : تحسين الجودة -3
 .و توفير الحلول و إثبات فاعليتها

 

  : و تمثلت مساهماته في 
  

  .العمل على ضرورة تحسين الجودة -
  

  .دريب ضرورة تنمية مهارات العاملين في المؤسسة من خالل الت -
  

  .وضع تقارير تبين مراحل العمل المنجز -
  

  .خرين باإلنجازاالعتراف لآل -
  

  .تشكيل مجلس لدراسة الجودة بأبعادها: * تشكيل و بناء تنظيم يعتمد على -
  .حفظ سجالت اإلنتاج*                                     

  إدخال التحسين المستمر*                                     
  

  .و الشكل الموالي يوضح ثالثية إدارة الجودة عند جوران 
  

  .ثالثية جوران إلدارة الجودة الشاملة:  ) 3( الشكل رقم 
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  .88، ص  2006منير زيد عبوي ، إدارة الجودة الشاملة ، دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع ، عمان ، :  المصدر
  

  PHILIP KROSBYفليب كروسبي : ثالثا 
 

األمريكية ، و تدرج في عدة  ITTبدأ كروسبي حياته العملية بوظيفة مشرف خطوط إنتاج في شركة       
أصدر كروسبي . سنة  14مناصب فيها حتى وصل إلى منصب نائب المدير و شغل هذا المنصب لمدة 

 Quality"    و الثاني بعنوان"   Quality is free" كتابين شهيرين في الجودة األول بعنوان 

without tears  "1   . الجودة مجانية و الجودة بدون خوف.   
، و بالنسبة إليه فإن تحقيق الجودة يعتمد على "  الخطأ الصفري" د كروسبي صاحب المفهوم الشهير و يع

  2: أربع قواعد أساسية أسماها الثوابت و هي 
  .الجودة هي المطابقة مع المتطلبات  -
  .ظام الجودة وقائيا أي يتوفر على نظام تحذير مبكر إلكتشاف أي مشكل نأن يكون  -
  .طية األداء صفر عيوبأن تكون نم -
  .قياس الجودة هو سعر عدم المطابقة أي ثمن عدم اإليفاء بالمتطلبات  -

وضح كروسبي أن جعل الجودة أكيدة يتطلب الدعائم  "الجودة مازالت مجانية " و في كتابه الجديد    
  3: التالية 

                                                 
.55مأمون سليمان الدرادكة ، مرجع سابق ، ص  - 1  
.12نوال براهيمي ، مرجع سابق ، ص  -   2  
،   www.chmq.comفاق اإلبداع اإلداري و الجودة ،آ، موقع  "الجودة مجانية ، فليب كروسبي " ناصر محمد العدلي  -3

2005.  

التخطيط 
 الجيد 

التحسين 
 المستمر 

الرقابة 
 الفاعلة

 ثالثية متكاملة



 

 30

  .الجودة سيتطلب فهم و تطبيق مفاهيم و أس:  إدارة الجودة اإلحترافية -
  

  .تطوير برامج مبتكرة تفي بإحتياجات المؤسسة:  برامج أصيلة -
  

  .ذين يقدمون مساندة متميزةلبرامج تمكن من تحديد األفراد ا: برامج التميز -
  

طراف و المجموعات داخل لتحقيق التكامل بين جهود كافة األن إدارة الجودة الشاملة فعالة أو أوضح    
الجودة و المحافظة عليها و تحسينها بالشكل الذي يمكن من القيام باإلنتاج المؤسسة ، و التي تولى تطوير 

  1.و تقديم الخدمة بأكثر األساليب اإلقتصادية مع تحقيق الرضى الكامل للزبون 
  

  ARMAND FIJINIOMأرماند فيجينيوم : رابعا
 

 "السيطرة على الجودة الشاملة " طور فيجنيوم مفهوم الرقابة الشاملة على الجودة في كتابه الشهير    
  2: ووضع مبادئ ثالثة و هي 

  

 .جعل التحكم في الجودة هدف إستراتيجي و أساسي في المؤسسة -
  

 .المحافظة الدائمة على التحفيز و اإللتزام و المراقبة في كل المؤسسة -
 

 .مستوى كل المؤسسة و ليس فقط مصلحة الجودةقياس الجودة يكون على   -

  
  
  
  
 

 K. ISHIKAWAكارو إيشيكاوا : خامسا
 

، "  مرشد الرقابة على الجودة" ، أصدر كتابا بعنوان "  أبو حلقات الجودة" يطلق على إيشيكاوا لقب    
   3:و من األفكار األساسية التي أسهم بها 

  

                                                 
.46، ص  2005، دار اليازوري للنشر ، األردن ،  ، إدارة الجودة الشاملةمحمد عبد الوهاب العزاوي  - 1  
.13نوال براهيمي ، مرجع سابق ، ص  - 2  
. 59-58مأمون سليمان الدرادكة ، مرجع سابق ، ص  - 3  
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يرى إيشيكاوا أن المسؤولية عن الجودة في الشركات األمريكية تنحصر في عدد محدود من من  -
 .م اإلدارة ، بينما في اليابان فإن كل المدراء مسؤولون عن الجودة و ملتزمون بهاطاق

  

تبع شكاوى العمالء عن الجودة و تحديد تيستخدم ل ذيو ال" عظم السمكة " اقترح إيشيكاوا أسلوب  -
مصادر الخطأ و القصور ، كما تساعد الموظفين في فهم العالقات التي ال بد من مراقبتها لتحسين 

سلوب تحديد الموضوع المراد تحليله ثم يتم رسم لظهر سمكة و يتطلب إستخدام هذا األ. الجودة
ذي عظمات مختلفة ، ليتم بعدها دراسة كل القضايا و األفكار المثارة حولها على التوالي من 

يتم وضع جميع خالل وضع كل قضية على عظم من عظام السمكة و يتم اإلستمرار بذلك حتى 
ر السمكة ، و تساعد بالتالي على تكوين مجموعات للنقاش و تحفيز عملية على رسم ظهالقضايا 

 .إثارة األفكار ، و الرسم الموالي يوضح ذلك
   

  .مخطط يمثل أسلوب عظم السمكة: ) 4( الشكل رقم 

  

  
  

 غير منشورة ماجستير رسالةعاللي مليكة ، أهمية الجودة الشاملة و مواصفات اإليزو في تنافسية المؤسسة ، :  المصدر

  . 34ص  ، 2004جامعة بسكرة  ، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ، ، 
  

  .أهم الجوائز العالمية في الجودة  -2
  

ت تحديا حقيقيا في مجال إدارة الجودة الشاملة متمثال في إيجاد نظم متكاملة و يالقد شهدت بداية التسعين   
و بالرغم . نماذج و أساليب تمكن الممارسين من وضع تلك المبادئ السابقة موضع التطبيق في المؤسسات

 
 النتيجة 

 
 الموضوع 

 المواد طرق األداء

التاآل  
 العاملون

 سبب

 سبب 

 سبب

 سبب 
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إلدارة الجودة الشاملة و تم إقتراح من المساهمات السالفة الذكر تم وضع نماذج تعبر عن نظام متكامل 
  :تي ي الجودة الشاملة نستعرضها في اآلجوائز ف

  

  1 .جائزة ديمنغ  -1
، حيث قدمها إتحاد  1950منحت هذه الجائزة المسماة باسم خبير الجودة ديمنغ ألول مرة في عام    

دة و رغم التقدم لنيل ات التي نجحت في برامجها لتحسين الجوسعلماء و مهندسي اليابان إلى المؤس
الجائزة كان متاحا لكل المؤسسات ، إال أن أول مؤسسة غير يابانية حصلت عليها كانت مؤسسة فلوريدا 

  .خرى التي حصلت عليها مؤسسة تويوتا ، و من المؤسسات األ 1991في عام  للطاقة و الضوء
  

ة كوسيلة لتحسين الجودة، و إضافة حصائية على الجودلجائزة على النجاح في الرقابة اإلو قد ركزت ا  
حسنت نشر و تقديم برامج مفضلة للعاملين تضمنت أهدافا ألذلك فان المؤسسات الفائزة بها صممت و 
يضا على إلتزام اإلدارة العليا و مشاركتها أو ركزت الجائزة . للجودة تم بلوغها على مدى سنوات عديدة

  .في برامج تحسين الجودة 
  

ة و تشجيع التقدم في مجال تحسين جودة أول التحركات العالمية لتقدير و مكافأجائزة من و كانت هذه ال  
رة العليا على المستوى السلع و الخدمات ، كما كانت هامة للغاية في التحرك تجاه رفع مستوى إدراك اإلدا

  .همية الجودة و اإلمتياز فيهاالعالمي أل
  

    2. الجائزة األمريكية للجودة -2
  

قانون بالدريج لتحسين الجودة على المستوى القومي ، و الذي  1987أقر الكونجرس األمريكي في عام    
يهدف إلى تشجيع و حث كافة المؤسسات على تحسين جودة السلع التي تنتجها و الخدمات التي تقدمها ، و 

يات المتحدة األمريكية بتقديم عدة بناء على هذا القانون يقوم المعهد القومي للمواصفات و التكنولوجيا بالوال
   Malcolm Baldrige     National Quality A wardجوائز للتميز في مجال الجودة يطلق عليها 

  
  

و . مريكيةمنصب وزير التجارة في الحكومة األتخليدا السم رجل الصناعة األمريكي الشهير و الذي شغل 
الجودة و اإلعتراف و التقدير للشركات األمريكية التي تهدف هذه الجائزة إلى حث الشركات  على تحسين 

و في كل عام . حققت تقدما متميزا في هذا المجال ، و أخيرا العمل على نشر تلك التجارب لإلستفادة منها

                                                 
29مرجع سابق ، ص أحمد سيد مصطفى ،  - 1  
نموذج  :تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية في مجالي الصحة و التعليم محمد توفيق ماضي ،  -  2

.                          39-38ص  .2006،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية،  مفاهيمي مقترح 
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يتم إختيار شركتين فقط من ثالث مجموعات رئيسية هي الشركات الصناعية الكبرى ، الشركات الكبرى 
 .ت األعمال الصغيرةآشفي مجال الخدمات و من

  

ائزة على ويقوم نموذج الجائزة األمريكية للجودة على أربعة محاور أساسية يتم تقييم المتقدمين للج   
و يقصد به عنصر القيادة و الذي يعتبر   Driverول فقد أطلق عليه المحركأما المحور األ. أساسها

الثاني أطلق عليه اسم النظام و يتضمن أربعة  المحرك األساسي لنظام إدارة الجودة الشاملة ، المحور
برامج ضمان جودة السلع و الخدمات ، درجة اإلستفادة من الموارد البشرية ، : مكونات رئيسية هي 

المحور الثالث لتلك الجائزة و الذي . التخطيط اإلستراتيجي للجودة و أخيرا نظم المعلومات و تحليالتها
مثل في مدى إهتمام المؤسسة بالعمالء و درجة رضاهم عنها و الذي فيت  Goalsأطلق عليه األغراض 

المحور الرابع و األخير يطلق عيه درجة التقدم     . يعتبر الهدف النهائي إلدارة الجودة الشاملة 
Progress  و الخاص بقياس درجة التقدم في تحقيق نتائج الجودة بمفهومها الواسع سواء تعلق األمر

  .لخدمات أو جودة الموردين أو جودة العمليات المؤداةبجودة السلع و ا
  

 و يمكن القول بأن هذه الجائزة تعد مساهمة حقيقية تساعد المؤسسات على تطبيق إدارة الجودة الشاملة
حديد العالقات التأثيرية التتابعية بين تلك المحاور األربعة مما يساعد على لسببين األول أن الجائزة تقوم بت

أما السبب الثاني يكمن في أن . طوات التتابعية المنطقية لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة تحديد الخ
الجائزة تحدد مجموعة من العناصر الجزئية لكل محور من المحاور السالفة الذكر مما يساعد المؤسسات 

  .على تحديد الجزئيات و معرفة نواحي القوة و الضعف الخاصة بكل عنصر 
  

  .األوروبية للجودة الجائزة  -3
  

إعتمادا على األفكار الرئيسية لكل من جائزة ديمنغ التي تمنح في اليابان و جائزة بالدرج التي تمنح في    
ة األوروبية إلدارة الجودة  و سالواليات المتحدة األمريكية وضعت الدول األوروبية بالتعاون مع المؤس

المنظمة األوروبية للجودة ما يسمى بالجائزة األوروبية للجودة و التي منحت للمرة األولى في أكتوبر 
  . للشركات األوروبية التي أظهرت تقدما ملحوظا في تطبيق نظام إدارة الجودة 1992

  
مجموعة العوامل : سيمها إلى مجموعتينو تقوم الجائزة األوروبية على تسعة عناصر أساسية تم تق    

 و مجموعة النتائج المتوقعة من تطبيق. المساعدة و التي تساعد على تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة
  .النظام 

  

ابع يمكن الممارسين في وضع نظام إدارة تو تم ربط كل هذه العناصر التسعة في إطار منطقي مت   
يث يبدأ النموذج بعنصر القيادة و التي تؤدي إلى تحسين ممارسات كل من الجودة الشاملة موضع التنفيذ ح
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إدارة الموارد البشرية و اإلستراتيجيات و إدارة الموارد ، ثم تجيء بعد ذلك العمليات التي يتم القيام بها 
ين العامل ىفي كل ممارسات اإلدارة اليومية و التي بدورها يجب أن تحقق نتائج متميزة في مجاالت رض

ف النهائي دالعمالء و األثر على المجتمع و التي من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على اله ىو رض
  .لمنظمات األعمال و هو النمو و الربحية

  

و يتميز هذا النموذج بأن النتائج المتوقعة لنظام إدارة الجودة الشاملة تتضمن عنصرا جديدا في غاية    
العاملين هو  ىأثر المشروع على المجتمع باإلضافة إلى إعتبار رضاألهمية في العصر الحديث و هو 

  1.نتيجة منطقية لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة كما أنه يعمل على تحقيق رضا العمالء 
  
  
  
  
  
  
 

  .أهداف و مبادئ إدارة الجودة الشاملة: المبحث الثاني
  

اإلجتماعية الناتجة عن عولمة السوق و زيادة لقد ساهمت التغيرات اإلقتصادية و التكنولوجية و     
ات إلى تغير نظرة هذه األخيرة من التركيز على جودة و مواصفات السلعة أو الخدمة سالمنافسة بين المؤس

ة من سإلى التركيز و الحرص على تعميم و تبني الجودة في كل عمليات و أنشطة و مراحل العمل بالمؤس
و المستهلكين ، و عليه فسعي المؤسسة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في  أجل تحقيق أقصى إشباع للزبائن

  .و لتطبيقها البد من معرفة المبادئ التي ترتكز عليها ،  تسييرها وراءه أهداف
  

 .أهداف إدارة الجودة الشاملة: المطلب األول
  

 .األهداف الخارجية -1
  

  : تتمثل األهداف الخارجية إلدارة الجودة الشاملة في 
  

 . الزبونتحقيق إرضاء  -
  

                                                 
.41، مرجع سابق ، ص  محمد توفيق ماضي - 1  
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أكثر إلحاحا من ذي قبل ، و ساعد إنتشار ثورة المعلومات في تغيير التوقعات لدى  الزبونأصبح     
أصبحت القيمة إعتبارا متزايد  نها فرصة للتحسين ، وأ، و أصبحت الشكاوى ينظر إليها على  الزبائن

نسبي و مستوى الجودة التي تقدمها لهم المؤسسات العمالء جاهدين موازنة السعر ال همية بينما يحاولاأل
  . المختلفة

و في هذا الصدد فإن إدارة الجودة الشاملة تهدف إلى تلبية حاجيات الزبائن من خالل تقديم سلع و    
  .طورها حسب حاجاتهم و رغباتهم خدمات مطابقة للمواصفات ، و ت

  

جات الزبائن المستقبلية و العمل على تلبيتها لجلب المزيد منهم و المحافظة على حاكما تهدف إلى توقع    
  1.الحاليين

  
  
  
  
  
  
  
  

 .تحقيق القدرة على المنافسة  -
  

تصاعدت حدة المنافسة و ال سيما بعد تنفيذ إتفاقيات التجارة العالمية تحت مظلة المنظمة العالمية    
  2.للتجارة ، و التي تقضي بتحرير التجارة العالمية من ناحية السلع و الخدمات و غيرها من القيود 

دة و السعر و الخدمة ، و لذلك أصبحت المنافسة شديدة بين المؤسسات و أصبح التنافس ينصب على الجو
لذا تكمن األهمية هنا من كون الجودة الشاملة هي نظام فكري و منهج عمل للحصول على منتج على قدر 

  .عال من القدرة على المنافسة عالميا
  

 .األهداف الداخلية -2
  

  : يمكن حصر األهداف الداخلية إلدارة الجودة الشاملة في النقاط التالية 
  

 .تحسين األرباح  -1
  

إن التحسين الذي يتحقق في الجودة يمكن من البيع بأسعار أعلى دون إغضاب الزبون ، و يقلل من    
إن شعار . تكاليف التسويق و يزيد من كمية المبيعات ، و من ثم تزداد األرباح و القدرة على التنافس 

                                                 
.41عمر وصفي عقيلي ، مرجع سابق ، ص - 1  

.61أحمد سيد مصطفى ، مرجع سابق ، ص  - 2  
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الذي ينبغي أن يطبق في افعل الشيء الصحيح بطريقة صحيحة من أول مرة ، و " إدارة الجودة الشاملة 
بالتأكيد إلى تخفيض التكاليف و زيادة الكفاءة و  هذا يؤدي ،  جميع أنشطة و مجاالت عمل المؤسسة

  1.الفعالية
  

 .زيادة الفعالية التنظيمية  -2
  

فإدارة الجودة الشاملة تفرز قدرة أكبر على العمل الجماعي ، و تحقق تحسينا في اإلتصاالت و إشراكا    
يع العاملين في حل المشاكل و تحسين العالقة بين اإلدارة و الموظفين ، و بهذا يقل معدل دوران أكبر لجم
 2.العمالة

  3.كما تمنح إدارة الجودة الشاملة حق إتخاذ القرارات المتعلقة بالجودة لتحسين مجاالت العمل المشترك
  

  .السعي للحصول على شهادات الجودة -3
  

سعت المؤسسات لدعم قدراتها التنافسية من خالل الحصول على شهادات الجودة العالمية و خاصة    
شهادة اإليزو ، و ذلك كجواز مرور لألسواق العالمية ، و عليه فتطبيق إدارة الجودة الشاملة هو السبيل 

  4.للحصول على هذه الشهادة 
  : قاط التاليةو يمكن تلخيص أهداف إدارة الجودة الشاملة في الن

  

  : زيادة الربحية من خالل  -1

  .عمل األشياء الصحيحة من أول مرة  -
  .تقليل عدد و نوعية األخطاء -
  .عمالعدم إعادة األ -
  : تقوية المركز التنافسي للمؤسسة من خالل  -2

  .المستهلكو خدمة ذات جودة عالية وفق طلب أتقديم سلعة  -
  .و خدمة بسعر جيدأتقديم سلعة  -
  .المستهلكتقديم سلعة أو خدمة في الوقت الذي يناسب  -

                                                 
، 2000، المؤسسة العربية لإلعالم العلمي ، القاهرة ،  الدليل العملي لتطبيق إدارة الجودة الشاملةعادل الشبراوي ،  -1

   .8ص 
.8نفس المرجع ، ص  - 2  
،  دار الفجر للنشر و التوزيع ،  ثالثية إدارة الجودة الشاملة،  )ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامي(فرانسيس ماهوني  -4

.27ص  ،  2000القاهرة ،   
.63أحمد سيد مصطفى ، مرجع سابق ، ص  - 4  
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  :المحافظة على حيوية المؤسسة من خالل  -3

  .التجديد -
  .التحسين -
  .التعليم و التدريب -
  : كسب رضا المجتمع من خالل  -4

  .إرضاء و إشباع حاجات أفراد المجتمع -
  .المحافظة على البيئة و الصحة -
  : تخفيض معدل دوران العامل من خالل  -5

  .التحفيز المادي و المعنوي -
  .العمل الجماعي  -
  :عن طريق  ررفع كفاءة عملية إتخاذ القرا -6

  .المشاركة و التشاور -
  
  :فاق القيادة اإلدارية العليا من خالل آع يتوس -7

  .التخطيط اإلستراتيجي -
  . إتخاذ قرارات أفضل -
  

خالل تطبيقها إلدارة الجودة الشاملة تسعى المؤسسة لتحقيق نقطة رئيسية تتمثل في العمل و عليه من    
على تحقيق أقصى درجة من اإلشباع و الرضى لدى المستهلك أو الزبون بشكل مستمر يساعد المؤسسة 

  .ةعلى تحقيق مستوى عال من الجودة يمكنها من الحصول على ميزة تنافسية و تدعيم قدرتها التنافسي
  

  .مبادئ إدارة الجودة الشاملة: المطلب الثاني
  

راء الباحثين في تحديد المبادئ األساسية التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة نظرا لتباين آإختلفت      
ن أتوجهاتهم و إختالف تعريفاتهم للجودة و إدارة الجودة الشاملة ، و لكن بالرغم من هذا التباين إال 

  : لمبادئ إدارة الجودة الشاملة يمكن إدراجها في الفروع التالية  ثالثتقاطع في نقاط تأفكارهم 
  

  . التركيز على الزبون  -1
  

تعرف الجودة على أنهاالدرجة التي يثمن فيها الزبون المنتج أو الخدمة ، و لذا فإن إدارة الجودة       
الذي تدور حوله كل أنشطة المؤسسة و جهودها  الشاملة تنظر إلى مسألة إرضاء الزبون على أنها المركز

، و لذا كان من الضروري أن تعرف المؤسسة زبائنها و أن تحلل إحتياجاتهم و أن تقوم بالعمل على تلبية 
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هذه اإلحتياجات و تجاوز توقعاتهم للوصول إلى إرضائهم ، إذ أن العمل على تحقيق درجة عالية من 
جات المؤسسة من أهم محاور إدارة الجودة الشاملة ، و لذلك ينبغي رضى الزبائن الذين يستخدمون منت

  .  1الزبون هو من يدير المؤسسة على كافة المستويات التنظيميةأن  تعميق فكرة 
و ذلك بالتقرب منهم و اإلتصال بهم لمعرفة ،تحليال  أوال تطلبتمعنى ذلك أن تلبية إحتياجات الزبائن 

  .أن يحدد كل فرد في المؤسسة زبائنه و ما يحتاجون إليه رغباتهم ، و لذلك من الضروري
  

يعتبر المحور ) لمنتج المتلقي للخدمة أو ا( و لقد أجمع الباحثون و المفكرون على أن الزبون      
ففي منتصف الثمانينيات سئل رئيس مجلس إدارة . 2تعلق بإدارة الجودة الشاملة تنشطة التي األساسي لأل

لماذا : هذا السؤال  -ألف موظف 25متجر للبيع بالتجزئة و  100لتي تضم أكثر من ا-إحدى المؤسسات 
ال تعقد المؤسسة إجتماعات مع مجموعة من الزبائن للوصول إلى فهم أفضل إلحتياجاتهم و توقعاتهم ؟ 

أن  فقام ثالثة من األعضاء و أبدوا موافقتهم ، لكن رئيس مجلس اإلدارة رفض و قال بأنه ال أحد يستطيع
يخبرني عن شيء ال أعرفه في عملي ، فإستمرت أرباح المؤسسة في اإلنخفاض و لحقت بها خسائر 

همية رأي الزبون سواء كان مثال يعبر عن النظرة اإلنكارية ألفادحة أدت إلى إفالسها ، و عليه فهذا ال
  3.صوابا أو خطأ 

  

على يد توم تيرز و روبرت ووترمان في  1982إن المفهوم الحديث لخدمة الزبائن ظهر في عام    
و هذا ما حفز على اإلهتمام بالزبون و خدمته بدل اإلهتمام فقط باإلنتاج و "  البحث عن اإلمتياز" كتابهما 

مد على طبيعة عالقاتها اإلستراتيجيات المالية أو عالقات العمل ، ألن نجاح أي مؤسسة أو فشلها يعت
    4.بالزبائن 

  

  .التحسين المستمر -2
  

تعد إدارة الجودة الشاملة وسيلة لتحقيق الجودة الشاملة في المؤسسة و عليه فهي عملية مستمرة      
جوهرها التحسين المستمر، و يشمل التحسين المباني و التجهيزات و المواد و طرق العمل، و أداء 

  5.و إن كان البعض أو كل ذلك سليما ال يعني أنه غير قابل للتحسين سلوكيات العاملين،
  

                                                 
1 - Claude Yves Bernard OP.CIT, p 44. 

.43خضير كاظم حمود ، مرجع سابق ، ص  - 2  
.36، ص  2005مكتبة جرير ، الرياض ، ترجمة  ،  أساسيات إدارة الجودة الشاملةريتشارد ويليمز ،  - 3  
.71ص  مرجع سابق، محفوظ أحمد جودت، -2   
.54، صمرجع سابق فريد زين الدين ،  -  5  
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و هي كلمة مكونة من  KAIZENتبنى اليابانيون مفهوم التحسين المستمر ، و أطلقوا عليه إسم      
تعني الهادئ معنى ذلك أن التحسين المستمر يجب أن يحدث  ZENتعني التحسين و     KAIقسمين 

، فخاصية العملية المستمرة تعني إجراء  خطوات صغيرة بدون توقف و بدون بشكل تدريجي و متأن 
  1.الوصول إلى اإلكتمال

 

يركز التحسين المستمر على الطاقات التي تسمح بتقديم أكبر قيمة مضافة، بمعنى أنه يركز على     
  . النشاط، العملية أو العنصر الذي يحقق تحسينه أكبر قيمة مضافة

  
  

ة كايزن نستخدم المدخل الياباني المعروف بخطة الخطوات الخمس ، و الذي يمكن و لتطبيق طريق
   2:تلخيصه في الخطوات التالية 

  

أي ترتيب األشياء بشكل منطقي ، و يعني تطبيق مفهوم الفرز   seiriسيري تلفظ باليابانية : الفرز  -1
عمليا مقاومة الرغبة التقليدية في اإلحتفاظ باألشياء القديمة التي ال يستفاد منها ، و التخلص من األشياء 
غير المستخدمة ، و يقود هذا المفهوم إلى البحث في أسباب ظهور أشياء مزعجة مثل تعطل بعض 

  .ب تقصي األسباب و معالجتهااألجهزة مما يوج
  

لها سأي وضع األشياء في أماكنها و حسب تسل seitonسيتون تلفظ باليابانية :  الترتيب المنهجي -2
بحيث تكون قابلة لإلسترجاع دون إضاعة الوقت ، و هنالك ممارسة يابانية تسمى قانون الثالثين ثانية ، 

خاصة يمكن إستخدامها  ستخدام الميكانيكي في لوحةحيث تقوم بموجبه معظم الشركات بترتيب عدة اإل
ن فحص لكل شيء و كل شيء يعود إلى مكا" ن ثانية ، و ذلك ضمن مفهوم سر خالل ثالثيبسهولة و ي

نا اإلستفادة من هذا القانون في ترتيب أدوات العمل الخاصة ن، و يمك" مكانه المخصص بعد اإلستخدام 
  .ي البحث عنهابكل وظيفة بدال من إضاعة الوقت ف

  

أي قيام موظفي المؤسسة بأعمال التنظيف  seiso سيسوو تلفظ باليابانية : تنظيف مكان العمل  -3
نجاز دقائق األولى و األخيرة يوميا إل الشامل ألماكن عملهم ، في معظم الشركات اليابانية تستغل الخمس
تفتيش على النظافة ، فبدون التفتيش تنظيف شامل لمكان العمل ، و هنا ينبغي التركيز على ضرورة ال

  .ليس هناك فرصة لتحقيق نظافة شاملة
  

                                                 
1 -  Claude Yves Bernard, OP.CIT , p 78 . 

.115، ص  2002، الجمعية األردنية للجودة ، عمان ،  تطبيقاتها العمليةالجودة الشاملة و مجاالت مهند النابلسي ،  - 2  
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و تكمن الفكرة في متابعة تطبيق المفاهيم الثالثة  seiketsu سيكتسوتلفظ باليابانية : التعقيم الشامل  -4
فاهيم و األولى بإستمرار في كافة أماكن العمل في المؤسسة ، و في المحافظة على إستمرار تطبيق هذه الم

  .تتعلق هذه الخطوة كذلك بالنظافة الشخصية و الهندام الالئق للموظف عند أداءه لوظيفته
  

أي تدريب اآلخرين على متابعة اإلنظباط  shitsuke شيتسكو و تلفظ باليابانية: اإلنظباط الذاتي -5
  و إحترام قوانين و أنظمة العمل  خرين ،إستخدام اللطافة و الكياسة مع اآلالذاتي ، و 

  

يتحقق التحسين المستمر كذلك  بتطبيق دورة ديمنغ للتحسين المستمر و التي سبق التطرق إليها و     
، و تمثل هذه الدورة إحدى اإلستراتيجيات الذهنية األكثر فعالية لخلق   16 ص 02الممثلة في الشكل رقم 

  1: هذه الدورة من خمس مراحل  المعارف و القدرات الجديدة ، و تتكون
  

 *ACT   : مع وصفها و تحليلها و تقييمها و .....تخيل شيء جديد ، رؤية جديدة ، فرصة ، نظرية
  .إختيار العنصر المراد تحسينه

  

 *PLAN  : المالية و البشرية ( خطط ، تحديد مشروع التحسين ، الوسائل و الموارد الضرورية (
  .باإلضافة إلى تحديد مؤشرات و أهداف األداء و مؤشرات التقييم

  

 *DO  : تصرف ، تطبيق مشروع التحسين ، قياس و جمع النتائج.  
  

 *CHECK  :ج ، التحقق من عالقة السبب و إفحص ، أي التحقق من التناسق بين الفرضية و النتائ
  .ACTاألثر و إن لم يكن هناك تناسق بين الفرضية و النتائج المحصل عليها فيتم الرجوع إلى الخطوة 

  

 *PRODUCE  : إنتاج ، إذا كان هناك تناسق فإن النتائج المحصل عليها تمثل معرفة جديدة يتم بعدها
رفة المتوصل إليها في ى خلق قيمة مضافة و دمج المعم علة و تنمية قدراتهستعميمها على أفراد المؤس

  .النشاطات اليومية
  

األخيرة إنتشرت في اليابان و لتحقيق التحسين المستمر كذلك يمكن اإلعتماد على حلقات الجودة ، هذه    
راوح يت. وائل السبعينيات من القرن العشرين الواليات المتحدة االمريكية في أ ستينيات و إنتشرت فيفي ال

يث تعقد هذه اإلجتماعات بين ساعتين و ثالث ساعات شهريا ح معدل ساعات إجتماعات حلقات الجودة
الفرصة التي تتاح  أثناء الدوام الرسمي في أغلب المؤسسات ، و األمر األكثر أهمية في حلقات الجودة هو

  2.حداث و جعل العمل يؤدى بشكل أيسرللتأثير في األ
                                                 

.22نوال براهيمي ، مرجع سابق ، ص  -   1  
.23محفوظ أحمد جودة ، مرجع سابق ، ص  - 2  
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حلقات الجودة الموردون و المقاولون باإلضافة إلى العاملين مما يزيد في تحسين و يشترك في لقاءات 
  :و يمكن تلخيص فوائد حلقات الجودة في النقاط التالية . فعالية اإلتصال فيما بينهم 

   
  .تحسين مهارات األفراد في حل المشكالت* 

  

  .خرينقبل آراء اآلتوسيع مدى إدراك الفرد و زيادة إستعداده لت* 
  

  .النظرة الشمولية التي يكتسبها الفرد من خالل المشاركة مع أعضاء المجموعة* 
  

  .إعداد المرؤوسين لتبوء مناصب عليا في المستقبل * 
   
  .أداء العمل أداء صحيحا من المرة األولى  -3
 

الؤنا ب به عمعندما كنت مديرا تنفيذيا للجودة كان لدينا نظام إلدارة الجودة أعج: يقول فليب كروسبي    
نظام يقوم على إعتبار الجودة بأنها توافق مع المتطلبات و ليس مدى كون و منافسونا ، و كان هذا ال

قمت بإستحداث مصطلح العيوب الصفرية ، و قلت إنه يتعين  1961و يضيف أنه في عام . الشيء جيدا
من المرة األولى ، و لكي  علينا أن نضع بيانا واضحا حول ما نريد فعله ، و هو فعل العمل صحيحا

نضمن أن الجميع قد فهموا أننا كنا جادين بشأن هذا األمر فقد تطلب منا إتصاالت مستمرة و على مدى 
  1.سنوات تعلمنا كيف نفعل ذلك على نحو أفضل 

 

يمثل اإللتزام بمفهوم الخلو من العيوب الصفرية الخطوة الرئيسية في اإلتجاه نحو الطريق الطويل    
 2.ن يخطط لها بشكل متميزتؤخذ هذه الخطوة بجدية كبيرة و أ لعملية إدارة الجودة الشاملة ، و ينبغي أن

  

جودة جزءا من عمل اإلدارة، و إن تحقيق الجودة من مهام اإلدارة األساسية، و بتعبير أصح تعتبر ال   
ن المشكلة الرئيسية في الجودة هي عدم تدريسها في إ. ليس شيئا يفترض أن تقوم به جماعة خاصة

مدارس اإلدارة ، كما ال ينظر إليها بوصفها وظيفة إدارية و إنما بوصفها و ظيفة فنية و السبب في ذلك 
  . نها أفضل مقياس و مؤشر لدرجة نجاح المؤسسةلم أمع العهو أن الجودة لم ينظر إليها من منظور مالي 

  

و عادة يرغب معظم الناس في أداء العمل الصحيح ، و لكن في المؤسسات الكبيرة ال يفهم الناس عادة    
ما هو الصحيح و لذلك على اإلدارة أن توضح لكل عامل و موظف بدقة ما هو متوقع منه و أن األداء 

ات واضحة توقعو الالشخصي أمر أساسي في إحتفاظ الشخص بعمله و ترقيته ، و عندما تكون التوجيهات 
                                                 

.115، ص  2006معهد اإلدارة العامة ، الرياض ، ترجمة  فليب كروسبي ، الجودة بال معاناة ،  - 1  
.120نفس المرجع ، ص  - 2  
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خذ اإلجراءات بحزم عند حدوث األخطاء ستكون النتيجة هي اإللتزام و ستؤدي الممارسات ؤتماما و ت
  .اإلدارية المالئمة إلى الحصول على الوالء و على قوة عاملة محفزة ذات إمكانيات و قدرات ضخمة

  

. يابان ، باحثة عن سر الجودة اليابانية لقد تأرجحت اإلدارة األمريكية بين الوضع هنا و الوضع في ال    
لماذا تتميز منتجاتهم في حين تصادف منتجاتنا الكثير من المشكالت ؟ ، و لماذا يقضي وكالء سياراتهم 
جل أوقاتهم في بيع السيارات بدال من إصالحها ؟ و لماذا تتم جميع أعمالهم اإلدارية على نحو صحيح، 

  مشكالت ؟ على حين لدينا نحن الكثير من ال
  

وإذا نظرت فيما وراء النجاح الياباني ، أو نجاح العديد من الشركات األمريكية التي تقدم منتجات ذات     
دمة على محمل الجد ، إنهم يحددونها أنهم يأخذون متطلبات جودة الخ: ا جودة عالمية ، فستجد سرا واحد

إن المنتج قريب من المواصفات  ، أو : ن قبيل بعناية ؛ و يلبونها بعناية ، وهم ال يستخدمون شعارات م
و من المهم أن يتوافر . يتنازلون عن بعض المواصفات أو إرجاء االلتزام بالمواصفات إلى الشهر القادم 

لدى المدير التنفيذي عقل مولع بالجودة ، و حينما يأتي شخص بمنتج به عيب بسيط ، فإنه يتعين على 
لماذا يتعين علينا أن نرسل إلى عمالئنا شيئا لم يطلبوه : ثور في وجهه متسائال المدير التنفيذي الحازم أن ي

  ) . أي ال يتوافق مع المتطلبات ( ؟  
  

و في . الجميع  و ليس أمام المدير التنفيذي سوى أن يعيد النقطة نفسها مرارا وتكرارا حتى يؤمن بها   
ف يعلمون بذلك في وقت قصير جدا ، و سوف نحراف عن المتطلبات ، فالجميع سوأول مرة يسمح باإل

  .إن هناك بعض األشياء التي ال يتعين أن تكون سليمة  : يقول الموظفون 
   

لذلك ينبغي أن يبنى تحسين الجودة على قيام الموظف بعمله على نحو سليم من أول مرة ، و مفتاح قيام    
و لكن .  ت الالزمة لقيامه بعمله بوضوح الموظف بعمله على نحو سليم من أول مرة هو فهمه للمتطلبا

كيف للشخص أن يؤدي عمله صحيحا من المرة األولى إذا كانت المواد التي يستخدمها ليست بالحجم أو 
ون المالئمين ، أو أنها مواد معيبة ، أو أن اآللة التي يعمل عليها ال تعمل بالصورة المتوقعة ، إما لال

كذلك إذا كانت المقاييس المستخدمة تفتقد المصداقية ، و هنا يتحول هذا  لقدمها أو لمشاكل فنية فيها ، و
المبدأ إلى شعار بال معنى ، لذلك يجب أن تأخذ اإلدارة هذه العوامل في الحسبان و تزيل العراقيل عن 
طريق الموظف أثناء تأدية عمله مع بذلها لكل الجهود الممكنة لتسهيل قيامه بعمله صحيحا من المرة 

  .ولى األ
  

وعندما  ،ات و العمليات تأرجح في التزام اإلدارة بالسياسو تحدث المنغضات داخل المؤسسة بسبب ال   
ال يستطيع أحد االعتماد على أي شيء ، فإنه لن يخطط أحد القيام بالعمل وفق المتطلبات على نحو سليم 
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للموظف للقيام بعمله سليما من المرة و عدم توافر هذه المتطلبات يعني عدم وجود فرصة . من أول مرة 
  .األولى 

  

في بداية حياتي العملية كنت محررا : ال فيقول اولتطبيق هذا الكالم بشكل عملي يضرب كروسبي لنا مث  
فنيا و كانت الشركة التي أعمل بها تكتب مواصفات للمواد التي تملكها الحكومة و كانت وظيفتي هي كتابة 

م فكنت أقوم بالبحث ثم الكتابة ، و تذهب مادتي إلى مجموعة للتقييم و كانوا المواصفات على نحو سلي
و بعد ذلك بعدة أشهر . لم يكن هذا العمل سليما أبدا : يراجعونها ثم يأتون إلي ويصرخون في وجهي 

انتهيت إلى وضع قائمة بالعناصر التي يفترض أن يغطيها الوصف الفني ، ثم قامت المجموعة بمراجعة 
القائمة ، فأضافت إليها عناصر قليلة و غيرت بعضها ، و اتفقنا بشأن القائمة ، منذ ذلك الوقت كنا  هذه

  .نقضي عملنا بسعادة 
   

إرسال جميع الموظفين للتدريب عدا أنفسهم ، و يعقدون البرامج التدريبية بعادة يقوم معظم المديرين    
عن  ذات الكلمات الرنانة و المؤثرة ، و ال يتم الكشفللمستويات الدنيا في المؤسسة ؛ و يصيغون الخطب 

  . ع المشكالت معا ، ال سيما المشكالت المالية مدى خطورة الموقف إال بعد جم
  

يجب على الرئيس التنفيذي أن يقوم  بتدريب نفسه و موظفيه ، كما يجب أن يحرص على التأكد من   
يعتقد الرئيس التنفيذي بأن المؤسسة لن تزدهر إال  لما سبق أن وعد به ، و أيضا يجب أن الزبونتلقي 

الزبائن ، و عليه أن يسعى جاهدا بأال يشعر أي من  الزبون  عندما يشعر الموظفون بالطريقة نفسها تجاه
  . زعاج و الموظفين باإل

 
  .9000إدارة الجودة الشاملة و اإليزو : المبحث الثالث 

  

خال إداريا حديثا يهدف إلى إحداث تغيير جذري في نظم عمليات تعتبر إدارة الجودة الشاملة مد       
ة بما فيها العالقة مع الموردين و المستهلكين ، و خلق بيئة عمل قادرة على إيجاد نظام فعال سالمؤس

لضبط الجودة ، لكن هذا التغيير يحتاج إلى وقت و ال بد أن تهيء له األرضية الخصبة لتطبيق فلسفة 
ات و الشركات تحذو حذو هذا اإلتجاه في تطوير سو لذلك بدأت العديد من المؤس. شاملة إدارة الجودة ال

أنظمتها و زيادة قدرتها التنافسية في األسواق العالمية و ذلك بتبني نظام المواصفات الدولية أو ما يعرف 
         ، و حتى ال يحدث التداخل بين مفهوم إدارة الجودة الشاملة و نظام الجودة العالمي ISOباإليزو 

  .نتناول مفهوم هذا األخير و العالقة بينه و بين إدارة الجودة الشاملة  أن  إرتأينا) اإليزو ( 
  

  .ISO 9000يزو  اإلمفهوم :  المطلب األول
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  .ISO 9000تعريف و نشأة نظام  -1
 

و التي تعني متساوي ، و من ثمة إستمدت المنظمة  ISOSمشتقة من الكلمة الالتينية   ISOكلمة       
، و عليه كلمة   International Organisation For Standardizationالعالمية للتقييس إسمها 

ISO  ليست إختصارا إلسم هذه المنظمة.  
  

 90جنيف السويسرية و يضم في عضويته أكثر من  المنظمة العالمية للتقييس هي إتحاد عالمي مقره    
أنشأت هذه الهيئة مع تحرير التجارة الدولية التي تتطلب نظاما موحدا و مقبوال من كل . هيئة تقييس 

نتجات و الخدمات المتبادلة ، و قد تم وضع هذا النظام من قبل هذه المنظمة التي ماألطراف لتقييم جودة ال
و ضوابط و  سلقياسي العالمي لمختلف السلع و الخدمات و لذلك قامت بوضع أستعمل في مجال التوحيد ا

  . مقاييس ضمن برنامج شامل للجودة لتكون وسيلة للترويج في مجال التصنيع و التجارة الدولية 
  

كما تقدم المنظمة معلومات للمصدرين و المستثمرين حول كيفية الحصول على شهادة اإليزو و    
  .تعلقة بالوكاالت اإلستثمارية التي تساعدهم في الحصول على هذه الشهادة المعلومات الم

  

 1994ثم قامت المنظمة بتنقيحها عامي  1987ألول مرة عام  9000صدرت سلسلة مواصفات اإليزو      
، و كانت تجمع الممارسات المطبقة حاليا في مجال الجودة على الصعيد العالمي و التي حضيت  2000و 

باإلجماع ، و أصبحت شهادة المطابقة مع هذه المواصفات مطلبا تجاريا و شرطا للمنافسة في ظل 
  .إتفاقيات منظمة التجارة العالمية و ملحقاتها 

  

و لكن بقاؤك  ISO9000 أنت لست مجبرا على تطبيق" ران و في هذا اإلطار يقول رائد الجودة جو    
  .ويتم تطوير المواصفات القياسية التي تصدرها المنظمة من قبل لجان فنية " . في السوق غير مضمون 

  ها بفوائد كثيرة منها داخلية و أخرى خارجية ، ييعود عل 9000حصول المؤسسة على شهادة اإليزو إن 
  

   1: في  تكمن فالفوائد الداخلية
 

ة بشكل يؤدي إلى تقليل األخطاء و رفع مستوى و سالتحكم و ضبط العمليات اإلنتاجية للمؤس -
 .كفاءة األداء

 

 .تمكن المسؤولين في المؤسسة من التحكم في أساليب المراجعة و التقييم الذاتي  -
 

                                                 
، موقع البيان  ھدفھا رفع الفاعلية و الكفاءة 9000اإليزو  :خبراء الجودة و اإلدارة خالد طوقان ،  -1

www.albayan.co.ae   
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طويل مساعدة المؤسسة على اإلحتفاظ بمستوى جودة مستقر و بالتالي يمكن إعتبار ذلك إستثمارا  -
 . المدى

 

 .تحريك القوى العاملة نفسيا و تحفيزها بالوسائل الفعالة -

  
  
 

  1: فتكمن في الفوائد الخارجيةأما 
  

 .فوائد تسويقية من خالل سهولة عمليات التصدير -
  

زيادة القدرة التنافسية من خالل إتباع سياسات و إجراءات عمل على درجة عالية من الدقة و  -
 . الوضوح و الموضوعية 

  

  .ISO 9000سلسلة مواصفات اإليزو   -2
  

عايير على شكل شهادات لكل منها معلى سلسلة من ال 9000يشمل نظام المواصفات العالمي اإليزو    
  2: رقم خاص بها و مجال تطبق فيه ، و الجدول الموالي يوضح ذلك 

  

  .9000سلسلة مواصفات اإليزو :  )2(الجدول رقم 

  

  مجال تطبيقها عنوانها  المواصفة
ISO 
9000  

إرشادات إلختيار و تطبيق نظام 
  .الجودة

  .جميع الصناعات

ISO 
9001  

الجودة في التصميم ، نموذج لتأكيد 
التطوير ، اإلنتاج ، التجهيز و الخدمة 

  .متطلبا 20و تشمل 

المؤسسات و الشركات التي تقوم بعمليات التصميم ، 
  .اإلنتاج ، التطوير و خدمات ما بعد البيع 

ISO 
9002  

نموذج لتأكيد الجودة في اإلنتاج و 
  .متطلبا 18التجهيز و تشمل 

تكرر التي تقوم بعمليات المؤسسات ذات اإلنتاج الم
  .اإلنتاج و التجهيز فقط

ISO 
9003  

تناسب الورشات الصغيرة أو موزعي األجهزة التي نموذج لتأكيد الجودة في الفحص و 

                                                 
.77، ص  2001، مؤسسة شهاب الجامعية ، اإلسكندرية ،  دراسات في اإلدارة و اإليزوجاسم مجيد ،  - 1  
. 118خضير كاظم ، مرجع سابق ، ص  -   2  
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 16التفتيش النهائي للمنتج و تشمل 
  .متطلبا

  .تكتفي بفحصها

ISO 
9004  

عناصر و إرشادات عامة إلدارة 
  .الجودة

  .الخدماتجميع مجاالت الصناعة و 

  
   .58، ص مرجع سابق بوزيان كلثوم ، :  المصدر

   1:بشكل كامل حيث إعتمدت اللجان في التعديل على األسس التالية   9000تم إعادة النظر في اإليزو   
  

  . ISO 9001،9002،9003تحل محل  ISO 9001مواصفة موحدة تحت إسم  -
 .مزيد من التركيز على التطوير المستمر و متطلباته -

 .زيادة اإلهتمام برضى الزبائن و التوافق المستمر مع متطلباتهم -

 .ISO 14000التوافق و التكامل مع المواصفة البيئية  -

 .التجاوب مع إتجاهات التجارة الدولية -

 .التجاوب مع المتطلبات القطاعية المختلفة -
  

  2: على النحو التالي  2000الصادرة عام  9000و بناء على هذه التعديالت  أصبحت مواصفة اإليزو 
  

  *ISO 9001 : هي المواصفة األشمل و البديلة التي تستهدف التوافق مع متطلباتها ، و أشترط في
  .14000كامل مع مواصفة البيئة تصياغتها أن ت

  

 *ISO 9004 : هي المواصفة التي تحمل في طياتها مجموعة نصائح و إرشادات لتحسين األداء و
  .ة التنافسية لزيادة قدرات المؤسس

  

 *ISO 9000 : تمثل معجما لمفردات و مصطلحات الجودة و دليال للتعريفات الواردة في كل من
  .المواصفتين السابقتين 

  

 *ISO 19011 : مواصفة خاصة بتدقيق نظام إدارة الجودة و البيئة ، و لقد تم إصدار كل من اإليزو
 2000تم إصداره في السداسي الثاني من عام  19011أما اإليزو  2000في نوفمبر  9001،9004،9000

، و تجدر اإلشارة إلى أن المنظمة الدولية للتقييس منحت المؤسسات الراغبة في الحصول على شهادة من 
شهادات اإليزو السابقة الذكر ثالث سنوات كفترة إنتقالية ، حيث تكون المؤسسات مخيرة بين إصدارات 

                                                 
 

  .171مرجع سابق، ص  أحمد سيد مصطفى، -1
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 2000و بعد نهاية الفترة اإلنتقالية لن يقبل إال إصدار  2000درة سنة م أو الصا1994اإليزو لعام 
  .لإليزو

  
  
  
  
  

  . ISOمتطلبات نظام الجودة العالمي -3
  

على عشرين عنصرا تتعلق بكافة اإلعتبارات  ISO 9000تحتوي متطلبات نظام الجودة العالمي       
  : ذات التأثير على جودة األنشطة في المؤسسة و تشمل هذه العناصر مايلي 

  

مسؤولية اإلدارة و تشمل وجود سياسة للجودة في المؤسسة ، و تنظيم واضح لوظيفة الجودة ، و  -1
 .تأكيد دور اإلدارة في إيجاد و تنفيذ نظام متكامل للجودة

  

سة بالعمل على تحقيق رغبات سلجودة الذي يغطي كل األمور الهادفة إلى تأكيد إلتزام المؤنظام ا -2
المستهلكين و توفير الوسائل و الموارد الضرورية للمراجعة و التحقق من توفر الشروط و 

 .المواصفات التي تؤدي إلى جودة السلع أو الخدمات
 

المعامالت بين طرفين سواء من داخل المؤسسة أو من وجود نظام للمراجعة و التأكد من أن كل  -3
خارجها يجب أن يخضع للمراجعة للتأكد من وضوح الشروط و المواصفات التي يتم على أساسها 

 .تنفيذ العمليات
 

وجود نظام و إجراءات لمراجعة التصميمات و ضبط عملية التصميم و تحديد أهدافها و أسلوب    -4
 .التصميم  التخطيط لها وصوال إلى جودة

 

 .الرقابة على المستندات المستخدمة في المؤسسة و إيجاد دليل يضبط حركتها و تداولها    -5
 

كد من توفر الشروط و المواصفات و التحقق من جودة ما يتم نظام للرقابة على المشتريات للتأ  -6
 .شراءه

 

 .لمؤسسةنظام للرقابة على جودة المواد التي يوفرها العمالء لتشغيلها بواسطة ا  -7
 

 .بعها في مراحلها المختلفةتنظام لتمييز المنتجات إلمكانية التعرف عليها و ت  -8
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نظام للرقابة على العمليات اإلنتاجية بمختلف أنواعها يحدد المواصفات و معدالت األداء ، و   -9
 .يقيس األداء الفعلي ليحصر اإلنحرافات و يعمل على تصحيحها

 

  .الختبارنظام إلجراءات التفتيش و ا-10
 

  .نظام لضمان جودة معدات التفتيش و أجهزة القياس و االختبار-11
  

نظام للتحقق من عمليات التفتيش و اإلختبار لمعرفة ما إذا كان المنتج قد خضع للتفتيش و -12
  .اإلختبار أم ال ، و ما إذا كانت النتيجة مقبولة أم مرفوضة 

 

  .المطابقة للمواصفاتنظام للرقابة على المنتجات غير -13
 

  .نظام يحدد اإلجراءات التصحيحية و الوقائية-14
 

  .نظام يحدد إجراءات مناولة المواد و السلع و تخزينها و تعبئتها و تسليمها-15
 

  .نظام يحدد السجالت الالزمة إلثبات كل المعلومات الخاصة بالجودة-16
 

  .روط الجودةبها اإلدارة للتحقق من توفر ش ومنظام يحدد إجراءات المراجعة الداحلية التي تق-17
 

  .نظام لتوفير التدريب الالزم للمساهمة في التنفيذ الصحيح لنظام الجودة-18
 

  .نظام لتحديد خدمات ما بعد البيع و تنظيم إجراءاتها-19
 

 .تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة-20
  

  .9000عالقة إدارة الجودة الشاملة باإليزو :  المطلب الثاني
  

إن الحصول على شهادة المطابقة ليس هدفا في حد ذاته ، و إنما وسيلة تلجأ إليها المؤسسة لإلرتقاء     
و قبل الخوض في تفاصيل العالقة بين اإليزو و إدارة الجودة الشاملة ال بد من . بالمستوى العام ألدائها 

  1: الية معرفة الحقائق الت
إلدارة الجودة الشاملة ، و إنما هو نظام لتأكيد الجودة و الذي يعتبر األساس  ااإليزو ليس نظام -

 .للبدء في تطبيق نظام إدارة الجودة 
  

                                                 
.117ص  مرجع سابق،علي السلمي،  - 1  
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إن الشروع في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من شأنه أن يؤدي إلى إمكانية الحصول على  -
قوم بتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ال تحتاج إال لبعض شهادة اإليزو ، حيث أن المؤسسة التي ت

 .التعديالت التي من شأنها أن تحقق لها إمكانية الحصول على شهادة اإليزو
 

ارة الجودة الشاملة ، و لكن دإن تطبيق نظام اإليزو بشكله الحالي ال يعني بالضرورة تطبيق نظام إ -
 .يد بشكل سليم لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة معايير تطبيق اإليزو سيؤدي حتما إلى التمه

 
على الرغم من وجود إختالفات بين معايير اإليزو و نظام إدارة الجودة الشاملة إال أن هناك تشابه  -

 .و تكامل بينهما 
 

  .أوجه االختالف بين إدارة الجودة الشاملة و اإليزو  -1
  

  :الجوانب التالية  يختلف اإليزو عن نظام إدارة الجودة الشاملة في
   

يهتم اإليزو بجودة المنتج أو الخدمة بينما إدارة الجودة الشاملة تركز على تحقيق الجودة العالية في  -1
   .كل الجوانب

  

 .تركز إدارة الجودة الشاملة على التحسين و التطوير المستمر للمنتج على عكس اإليزو -2
 

خر ، بينما تطبيق إحدى ألخرى و من بلد آليختلف من مؤسسة إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة  -3
مواصفات اإليزو هو تطبيق لمواصفة محددة من قبل المنظمة ، حيث يكون التطبيق وفق قواعد 

 .إرشادية محددة تساعد على تطبيق معايير اإليزو
 

ات التي حازت على شهادة اإليزو على التعامل غير المباشر مع الزبون ، وذلك ستهدف المؤس -4
ات التي تطبق إدارة ستطبيق المعاير الدولية المتفق عليها ، في حين نجد أن المؤس من خالل

الجودة الشاملة تهدف إلى التعامل المباشر مع الزبائن و ذلك من خالل الدراسة الميدانية لحاجاتهم 
 1.و رغباتهم 

 

ا الشركات إلى السوق العالمي ، أم الدخول شهادة اإليزو مهمة للشركات الصغيرة التي تريد -5
ذه المرحلة و أصبحت تسعى للتعامل مع الزبائن مباشرة في ظل هالعالمية الكبرى فقد تخطت 

 2.المنافسة الشديدة محليا و عالميا
 

                                                 
.81-80عمر وصفي عقيلي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
.258مامون سليمان الدرادكة ، مرجع سابق ، ص  - 2  
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يختلف عن نظام إدارة الجودة الشاملة من  9000إن نظام اإليزو : و يفرق منير زيد عبوي بينهما فيقول 
  1:خالل العديد من األبعاد أهمها 

دم االهتمام بجودة المنتج و الخدمة، بينما تركز إدارة الجودة الشاملة على تحقيق الجودة العالية للسلعة ع -
  .أو الخدمة المراد تقديمه للعميل

إلدارة الجودة الشاملة على تحقيق  يعدم التركيز بشكل كاف على العميل ، بينما يتركز الجهد األساس -
لمتطلبات القادرة على إشباع حاجاته و رغباته و تطلعاته المتنامية رضى العميل من خالل توفير كافة ا

  .باستمرار
عدم التركيز على مبادئ التحسين المستمر في إطار العمليات اإلنتاجية، و اعتبار هذا الهدف أحد  -

  .المرتكزات األساسية لتحقيق الجودة الشاملة
، بينما تركز إدارة الجودة الشاملة على ذلك  عدم االهتمام بالتحسين المستمر لعناصر نظام الجودة -

  .اإلهتمام 
  

  2: و يمكن تلخيص اإلختالفات بين نظام اإليزو و إدارة الجودة الشاملة في الجدول التالي 
  

  . مقارنة بين إدارة الجودة الشاملة و نظام اإليزو): 03(الجدول رقم 
 

  9000المواصفات القياسية لإليزو  إدارة الجودة الشاملة

  .ليس ضروريا أن تكون موجهة للزبائن  .موجهة للزبائن
  .قد ال تمثل جزءا من إستراتيجية المؤسسة  .تمثل المحور األساسي إلستراتيجية المؤسسة
  .موجهة باإلجراءات التشغيلية للنظام الفني  .موجهة بفلسفة ، أدوات ، و أساليب شاملة

التحسين و التطوير المستمر أحد المحاور 
  .األساسية في فلسفة المؤسسة

التحسين و التطوير المستمر غير وارد فالمعايير 
  .محددة بإجراءات و طرق العمل

يتولى مسؤوليتها كل فرد في المؤسسة و ليس 
  .قسم محدد

  .يمكن تطبيقها على أقسام أو إدارات محددة

تحتاج إلى تغيير شامل في المفاهيم و النظم و 
  .مراحل العمل

طلب إجراء تعديالت جوهرية في قد ال تت
  .األوضاع الحالية

  .يتولى مسؤوليتها قسم أو إدارة مراقبة الجودةيتولى مسؤوليتها كل فرد في المؤسسةو ليس قسم 

                                                 
.147منير زيد عبوي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
مكتبة اإلشعاع ،  ،، الطبعة األولى 9000الشاملة و اإليزو جودة المنتج بين إدارة الجودة سمير محمد عبد العزيز ،  -3

.139، ص 1999القاهرة ،   
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  .محدد
تتبنى التغيير المستمر ال سيما في الثقافة 

  .التنظيمية
  .تبدو و كأنها ضمن بيئة ثابتة ال تغير

  
  المصدر:    لحسين عبد القادر،  مرجع سابق، ص 53 .

   
  .مجال التكامل بين إدارة الجودة الشاملة و اإليزو   -2
  

تركز إدارة الجودة الشاملة على فعالية و كفاءة العمليات اإلنتاجية للمؤسسة بشكل كامل و شامل و     
و لكن ليس بديال  9000بإتجاه المستهلك إلشباع رغباته ، مما يجعلها مدخال مكمال مع مواصفة اإليزو 

  .عنها 
  

صفات اإليزو ، فالمؤسسة يمكن لها فلو دققنا في مدخل إدارة الجودة الشاملة لوجدنا بين طياته موا    
الحصول على شهادة اإليزو بدون إستكمال متطلبات إدارة الجودة الشاملة ، و لذلك يمكن القول بأن 

  .ةملة و هي خطوة نحو الجودة الشاملشهادات اإليزو تمثل إحدى متطلبات إدارة الجودة الشا
  

ى مواصفات معينة و يرتكز على أساس مطابقة و عليه مواصفات اإليزو تمثل نظاما للجودة يقوم عل   
في حين إدارة الجودة الشاملة تمثل إدارة الجودة من منظور شامل حيث تغطي و تهتم  ،  هذه المواصفات

ة فهما نظامان متكامالن و ليس بديالن أو متعارضان رغم سبتحقيق الجودة في جميع مجاالت المؤس
  1.اإلختالفات الموجودة بينهما 

  

و هكذا فإن اإليزو يمثل نظاما للجودة يقوم على مواصفات موثقة ، بينما إدارة الجودة الشاملة هي    
إدارة للجودة من منظور شامل ، إنهما ليستا متعارضتين بل هما متكاملتين و من نسيج واحد ، ةو يؤكد 

جل المؤسسات للحصول على لتأكيد الجودة عن المكاتب التي تس" لويدز"هذا ما ذهبت إليه دراسة مؤسسة 
شهادة اإليزو ، حيث اتفقت أغلبية المكاتب المبحوثة على أن إدارة الجودة الشاملة مكملة لإليزو و لكنها 

  .ليست بديلة عنه
  
  

  .مراحل الحصول على شهادة اإليزو :  المطلب الثالث
  

                                                 
1 -Debruyne Michel «  la certification qualité selon les normes ISO » la revue des sciences de 
gestion , direction et gestion des entreprises , n°194 , avril 2002 , p 68. 
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يتطلب حصول أي مؤسسة على شهادة اإليزو اإللتزام بالمواصفة و تفرعاتها على أساس أن الجودة في    
ة و كافة األمور و األساليب المستخدمة في ساإلنتاج عبارة عن حلقة متكاملة تضم كل أنشطة المؤس

و . العالمية للتقييس  ظمةرف هيئات التسجيل المعتمدة بالمناإلدارة و اإلنتاج و تمنح هذه الشهادة من ط
لفترة تتراوح  9000ة لمتطلبات اإليزو سيبدأ العمل للحصول على الشهادة بداية من خالل تطبيق المؤس

بين ثالثة إلى ستة أشهر ثم تطلب من المسجل الدولي زيارتها و منحها الشهادة و يقوم هذا األخير عند 
  1: زيارته للمؤسسة ب 

  .مؤسسةتدوين مالحظاته حول وضعية ال -
 .العالمية المعتمدة تحديد مدى إلتزامها بالمواصفات -

 .تحديد طبيعة النقائص إن وجدت ، ثم يحدد فترة زمنية لتحديد اإلصالحات -

 .يقوم بزيارات ميدانية لمواقع اإلنتاج و اإلدارة ثم يقرر منح الشهادة من عدمه -
 

  2: و يتم الحصول على شهادة اإليزو وفق المراحل التالية 
 

  . مرحلة ماقبل التسجيل  -1
  

تطابق مع متطلبات اإليزو و تو هي المرحلة التي يتم فيها التجهيز و اإلستعداد و تعديل األوضاع ل   
  : تشمل هذه المرحلة مايلي 

  .إقتناع اإلدارة العليا بأهمية النظام و الفوائد المجناة منه -
  

المستويات اإلدارية و لكل الموظفين و العاملين على أن تقوم اإلدارة بنقل هذا اإلقناع إلى جميع  -
  .رات التكوينية وإختالف مستوياتهم عن طريق اإلجتماعات و الد

  

  .9000فهم طبيعة و فلسفة نظام اإليزو  -
  

  .ة للحصول على الشهادةستعيين المسؤول عن عملية تأهيل المؤس -
  

  .تشكيل فريق عمل من مختلف دوائر و تخصصات المؤسسة -
  

  .وضع خطة عمل و جدول زمني لتنفيذها -
  

  .إجراء تقييم مبدئي لنظام الجودة الحالي للتعرف على نقاط القوة و الضعف  -
                                                 

.144-143صفي عقيلي ، مرجع سابق ، ص عمر و - 1  
اإلتجاهات الحديثة في إدارة الجودة و المواصفات القياسية و أهم التعديالت التي أدخلت حسن عبد العالي محمد ،  -2

   .122-119، ص 2000، دار الفكر الجامعي ، األسكندرية ،  عليها
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تطوير و توثيق طرق العمل للعمليات الرئيسية التي تحقق متطلبات نظام الجودة كما وردت في  -
  .9000مواصفة اإليزو 

  

  .الشهادةمرحلة التسجيل و الحصول على  -2
  

  : تشمل هذه المرحلة مايلي 
عة و التقييم من أجل منح الشهادة ، على سة التي ستقوم بالمراجأي إختيار المؤس: إختيار المسجل  •

أن تكون هذه المؤسسة من المؤسسات المرخص لها بذلك و يمكن التعرف عليها من خالل قائمة 
 .دولية 

  

ة و سالمسجل بمعلومات تفصيلية كاملة عن المؤس ملء نموذج طلب التسجيل و الهدف منه تزويد •
 : من هذه المعلومات

  .اسم المؤسسة و شكلها القانوني -
 .نوع النشاط و أنواع المنتجات التي تقدمها أو الخدمات -

 .ة الشهادة بشأنهاسخطوط اإلنتاج أو مراكز الخدمة التي تطلب المؤس -

 .مواقع الوحدات اإلنتاجية -

 .عدد الموظفين -
 

تتم عملية قبول المراجعة أو عدم قبولها بناء على بيانات بطاقة اإلستقصاء ، : ية التقييم قبول عمل •
و يتوقف ذلك على مدى توفر الخبراء لدى المسجل ، فقد يستعين المسجل ببعض الخبراء ممن 
تتوفر لديهم شروط ممارسة عملية التقييم و المراجعة ، و قد يتعذر المسجل عن القيام بعملية 

 .خر متخصصآييم و يوصي بمسجل التق
  

يجب على المراجع الذي سيقوم بالتقييم من قبل المسجل أن يدرس : التخطيط و اإلعداد للمراجعة  •
جيدا نظام الجودة و العمليات و اإلجراءات في الشركة التي سيتم مراجعتها ، و ذلك من خالل 

  .دراسة الوثائق و المستندات و دليل العمل 
 
و يعني بذلك اإلتفاق على يوم محدد و ساعة محددة لكل : زمني لعملية المراجعة وضع الجدول ال •

قسم من أقسام المؤسسة الذي سيتم تقييمه بحيث ال يتعطل العمل و حتى يجهز كل قسم األوراق و 
كما يتم تحديد الشخص الذي . المستندات و الوثائق الخاصة و المعدات التي يطلبها فريق المراجعة

 .لفريق من كل قسم و ترتيب مواعيد و أماكن اإلجتماعية النهائية للمراجعةسيرافق ا
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إذ يجب أن تسجل المؤسسة تعليقات و مالحظات و : التنسيق و التعاون التام مع فريق المراجعة  •
نصائح فريق المراجعة ، خاصة فيما يتعلق بنقاط الضعف و حاالت عدم المطابقة لمتطلبات 

تطلب المزيد من العمل و يحرر فريق المراجعة ت، و قد تكون مالحظات أساسية  9000اإليزو 
 .المالحظات طلب إجراء تصحيحي و في حالة تنفيذ هذه التعديالت يتم منح الشهادة بشأن تلك

  

  .مرحلة ما بعد الحصول على الشهادة -3
  

و دخول المؤسسة في سجل المؤسسات التي حصلت على  9000بعد الحصول على شهادة اإليزو    
ف عن العمل المستمر و ال ينبغي و ال يمكن التوق 9003،  9002،  9001أي من شهدات اإليزو 

. المتواصل من أجل الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه المؤسسة و الذي بموجبه منحت الشهادة 
و إذا كان من المهم الحصول على الشهادة فإنه من األهم الحفاظ عليها حتى ال تفقد المؤسسة ثقة 

  . الزبائن و المتعاملين
  

بعد مرور ثالث سنوات من الحصول على الشهادة يتوجب على المؤسسة أن تطلب من المسجل    
إعادة التقييم و المراجعة من أجل منح شهادة جديدة بنفس المحتوى القديم أو بمحتوى جديد أكبر و 

ييم ألول أشمل ألنه يشتمل على أنشطة جديدة ، علما أن عملية إعادة التقييم تكون أسهل من عملية التق
  .ون قد توفرت معلومات كافية عن المؤسسة تسهل عملية المراجعة و إعادة التقييم كيث تحمرة 

  

  :و الشكل الموالي يلخص أهم الخطوات الالزمة لعملية التسجيل 
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  .  خطوات الحصول على شهادة اإليزو :  05الشكل رقم 
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  .82مرجع سابق، ص  لحسين عبد القادر،: المصدر

  
  

بالمعلوماتملء إستبانة خاصة 
و إرفاقها بطلب التسجيل 

 الرسمي

أو اإلتصال بالعديد من و كاالت التسجيل
.وكاالت شهادة اإليزو  

 إختيار وكالة التسجيل 

قبول المسجل إجراء عملية 
 التحقيق 

دليل / تدقيق  األعمال  

 تحديد موعد للتقييم من خالل زيارة أولية للمواقع 

 تدقيق نظام الجودة 

الحصول على شهادة 
9000اإليزو  

زيارات مراقبة 
 دورية 

 األعمال 

 األعمال التصحيحية

 الفشل

 النجاح

 الفشل 

 النجاح 

 النجاح  الفشل   
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 خالصة الفصل األول : 

 

 

الجودة هي المحور و األساس الذي تقوم عليه و تدور حوله إدارة الجودة الشاملة ، و هذا بتضمين    
الجودة في كافة جوانب العمل داخل المؤسسة ، و في جميع نشاطاتها و هذا لتحقيق أقصى إشباع لرغبات 

ل مبادئ إدارة الجودة الزبون ، إال أن ذلك يتطلب تنسيقا و توجيها للجهود لتحقيق هذا الهدف من خال
                                                                                                   .الشاملة

        

إن إدارة الجودة الشاملة كفلسفة إدارية للتسيير تقوم على عدة مبادئ و أسس و متطلبات تصب كلها في    
بوتقة واحدة و هي تحقيق أهداف المؤسسة في تلبية حاجات و رغبات الزبائن و األفراد العاملين بها على 

  .البقاء في السوق  حد السواء ، و بالتالي تحقيق التميز الذي يعد شرطا ضروريا للتنافس و
                    

و لتحفيز المؤسسة على السير باتجاه إدارة الجودة الشاملة و مساعدتها على تجسيد مبادئ هذه الفلسفة    
، و هي الشهادة التي تمنح لكل مؤسسة استطاعت أن تنتج " اإليزو " ظهر ما يسمى نظام الجودة العالمي 
  .                          الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للتقييس سلع و خدمات مطابقة للمواصفات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 الفصل الثاني:
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 تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري حديث في 

 المؤسسات اإلعالمية
 
 

 المبحث األول: مفهوم المؤسسات اإلعالمية
 

 المبحث الثاني: مراحل تنظيم و تطبيق إدارة الجودة الشاملة
 

المبحث الثالث: نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات 

              اإلعالمية
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني : تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري حديث في المؤسسات اإلعالمية.

  

  : تمهيد 
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ات الحديثة ، و ذلك ألهميتها سدورها المعترف به في كثير من المؤس إلدارة الجودة الشاملة أصبح     
كوسيلة لتوجيه و ضبط حسن سير األعمال ، و كفاءة األداء بأقل التكاليف و أفضل السبل بما يحقق 

                                                                                           .األهداف 
اء كانت شركة ، وزارة ، مستشفى ال يكاد يختلف إثنان لما ألهمية اإلدارة في نجاح أي مؤسسة سوو     

   .قد ينعكس على شكل اإلدارة ال جوهرها  المؤسسات و لكن إختالف طبيعة نشاط هذه  ،مؤسسة إعالمية
ارية و المهارات المختلفة تحتاج إلى نوعين من المهارات و هما المهارات اإلد المؤسساتن أو يالحظ  

ن أالصناعية تحتاج إلى مهارات صناعية و مهارات إدارية ، كما  الشركاتالمتخصصة ، فمثال 
المصرفية تحتاج إلى مهارات في المجال المصرفي و مهارات إدارية و نفس الشيء ينطبق  المؤسسات

لمونتاج ، البرامج ، ا (على المؤسسات اإلعالمية فهي تحتاج إلى مهارات متخصصة في العمل اإلعالمي 
ات إلى مهارات سكما تحتاج هذه المؤس... ) إلرسال اإلذاعي ، التحرير الصحفي التسجيل ، التصوير ، ا

                                                                                              . إدارية 
و اإلحتياج إلى المهارات المتخصصة يزداد في المستويات الدنيا ، و لكن كلما صعد الفرد إلى     

المستويات اإلدارية العليا قلت حاجته إلى المهارات المتخصصة  ، و إزدادت حاجته إلى المهارات 
المحرر أو مقدم  اإلدارية ألنه يقوم بعمل توجيهي أكثر منه تنفيذي ، على سبيل المثال يحتاج المذيع أو

و أاألخبار إلى المهارات المتخصصة أكثر من حاجته إلى المهارات اإلدارية  ، و عندما يصل المذيع 
و مقدم البرامج في المؤسسة اإلعالمية إلى منصب رئيس القناة أو المؤسسة فإنه يحتاج إلى أالمحرر 

  . نه أصبح موجها أكثر من منفذالمهارات اإلدارية أكثر من حاجته إلى المهارات المتخصصة ، أل
  

نقوم من خالل هذا الفصل إلى التطرق إلى كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات       
اإلعالمية ، من خالل التعرض إلى متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية  

،و في ) المبحث الثاني (يق إدارة الجودة الشاملة  ، ثم نتطرق إلى مراحل تنظيم و تطب) المبحث األول (
  ) . المبحث الثالث (األخير نتعرف على نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية 

                                                                                                        
  

.المؤسسات اإلعالمية  مفهوم:المبحث األول   
 

يعتبر اإلتصال أحد سمات الحياة اإلنسانية ، فمن خالل اإلتصال عرف اإلنسان لغة التخاطب بينه  و     
بين أخيه اإلنسان ، و يذهب البعض إلى أن اإلتصال هو عملية يمارسها الكائن الحي في كل أحواله 

  .للتواصل مع العالم المحيط
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 المطلب األول : مفهوم اإلعالم و اإلتصال .
 

 1- تعريف اإلعالم و اإلتصال .
 

.االتصال :أوال  
  

    :االتصال لغة 
                                                                                         

و الرسالة الفعل إتصل ، يتصل ، و اإلتصال يعني نقل المعلومات المبلغة ، أيرجع أصل الكلمة إلى       
و المعلومات عن طريق الكالم أو اإلشارات ، كما تعني الكلمة الشفوية ، أو تبادل األفكار و اآلراء ، أ

لبشر ، أيضا شبكة الطرق أو شبكة اإلتصاالت و كلها تؤكد على أهمية التفاعل و العالقات اإلنسانية بين ا
بمعنى نقل المعلومات و المعاني و األفكار و المشاعر " وصل الشيء بالشيء و صال " و في القاموس 
   1.من األشخاص لتحقيق هدف ما  آخر ، أو بين مجموعةبين شخص و 

                                                            

بمعنى   commuinsمشتقة من األصل الالتيني كومينس  أما في اللغة اإلنجليزية ، فهذه الكلمة     
بمعنى عام أو مشترك   communعض هذه الكلمة إلى األصل ، كما أرجع البالمشاركة و تكوين العالقة 

، و أي من هذه المفاهيم يوضح لنا أن اإلتصال عملية تضمن المشاركة و التفاهم حول موضوع أو فكرة 
 2.لتحقيق هدف أو برنامج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 : االتصال اصطالحا
  

ستخدمت كلمة االتصال في مجاالت عديدة و على مستويات مختلفة ، فهي تدل على الكالم أو ا      
 .إلخ ... كاديمية و ثقافية أن لها دالالت عامة و دالالت أاإلستماع ، كما 

  

                                                 
   .14ص    ،  2003سكندرية ، ، المكتب الجامعي الحديث ، اإل اإلتصال بين النظرية و التطبيقهناء حافظ بدوي ،   -1

.14نفس الرجع ، ص  - 2  
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اإلجتماعية و تتطور ، و يشمل هناك من عرف اإلتصال بأنه العملية التي من خاللها توجد العالقات    
سائل نقلها و اإلحتفاظ بها ، كما يتضمن تعبيرات الوجه ، التي يختزلها العقل ، و كذلك و  كل الرموز

  1.خر يختصر الوقت أو المسافة آاإلتجاه ، اإلشارات ، الكلمة ، الكتابة ، و كل شيء 
  

  : تعريف اإلتصال في اإلعالم
  

بث رسائل واقعية أو خيالية تصل بموضوعات معينة إلى " يعرف االتصال في إطار اإلعالم بأنه     
أعداد كبيرة من الناس ، مختلفين فيما بينهم في النواحي اإلقتصادية ، اإلجتماعية ، الثقافية و السياسية و 

  2. " يوجدون في مناطق متفرقة 
  

فكار ، أو اإلتجاهات من ت ، األة اإلتصال بأنه إنتقال المعلوماكما يعرف قاموس المصطلحات اإلعالمي   
نه فاعل حينما يكون و يوصف اإلتصال بأ. خالل الرموز  شخص إلى شخص ، أو جماعة أخرى من

المعنى الذي يقصده المرسل هو الذي يصل بالفعل إلى المستقبل ، و اإلتصال هو مطلب إجتماعي فهو 
  .سر التفاهم بين األفراد يمكننا من نقل معارفنا و يي

  

  .اإلعالم : ثانيا

قبل المضي في تعريف اإلعالم يجب التنبيه على أن الصحافة و اإلعالم شيء واحد ، ففي رأي     
الكثيرين أن كلمة الصحافة ليست مقصورة على المواد المطبوعة فقط ، و لكنها تشمل جميع وسائل 

فالمطبوعة هي . مطبوعة ، مسموعة ، و مرئية : ثالثة أنواع اإلعالم المعروفة ، و لذا قالوا الصحافة 
الصحف ، المجالت ، النشرات و الدوريات و نحو ذلك ، أما المسموعة فهي اإلذاعة ، و المرئية هي 

و نزيد على ذلك وجود األنترنت أيضا هذه األخيرة إستطاعت في فترة وجيزة أن تضم إليها  3.التلفزيون 
  نترنت هيو األ. ن نتصفحها قراءة ، أو نستمع إليها ، أو نشاهدها أصحافة ، فنستطيع األنواع الثالثة لل

  .و ليدة التقدم التكنولوجي الهائل الذي شهدته نهايات القرن العشرين إلى يومنا هذا 
  

   : التعريف اللغوي لإلعالم
  

و اإلعالم . بمعنى صار يعرف الخبر اإلعالم كلمة مشتقة من العلم ، أي أستعلمه الخبر فأعلمه إياه      
        عيا في نظام صورياحسب المنجد الموسوعي لعلوم اإلعالم و اإلتصال تسجيل إلشارة محددة إجتم

                                                 
.30هناء حافظ بدوي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
.18، ص  1995، منشورات ذات السالسل ، الكويت ،  المدخل إلى علم اإلتصالحسن إبراهيم مكي ،  - 2  
.33نفس المرجع ، ص  - 3  
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و بكل صرامة ال بد من تمييز . و تبادل في مجال اإلتصال أقابلة ألن تكون موضوع نشر ) شكلي ( 
  1.عرفة مفهوم اإلعالم عن المعطيات و المعلومات و الم

  

منجد وسائل اإلعالم يعرف اإلعالم بأنه المعلومة أو مجموعة من المعلومات المتعلقة بشخص أو     
بشيء و الصالحة ألن تبلغ إلى شخص أو مجموعة أشخاص مجتمعون في مكان واحد أو متفرقون و دون 

  .عالقات مع بعضهم البعض
  

تها و محترفيها و أنظمتها ، التي ولدت مع الجرائد الكلمة تعني أيضا هذه المؤسسة الفريدة بتقنيا    
  2.م ، على موجة الثورة الصناعية ، و الحريات السياسية و الشخصية 19اليومية في القرن 

  

راء ، و نها مهنة من يجمع األخبار ، و اآلبأ –بكسر الصاد  –يعرف المعجم الوسيط الصحافي     
في مواعيد منتظمة ، و تتضمن أخبار السياسة ، اإلجتماع ،  ينشرها في صحيفة أو مجلة تصدر يوميا أو

  ...اإلقتصاد ، الثقافة 
  

بمعنى صحافة ، و تعني شيئا مرتبطا بالطبع ، النشر ،   presseدم قاموس أكسفورد كلمة  و يستخ   
  3.بمعنى الصحفي   journalisteبمعنى الصحافة ، و  journalismeاألخبار و المعلومات و 

  
  
  

   :اإلعالم إصطالحا 
ال يمكننا أن نزيد على تعريف اإلعالم شيئا كثيرا بعد تعريفنا لخصائص اإلتصال ، إذ يعد اإلعالم أحد    

وظائف العملية اإلتصالية ، و لكن التعريفات الواردة ستكون للعملية اإلعالمية كجزء من عملية اإلتصال 
  .الكاملة 

اإلعالم هو " عريف الذي وضعه االلماني أوتوجروت و قال فيه ولعل أوضح تعريف لإلعالم هو الت   
  4." التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ، و روحها ، و ميولها ، و إتجاهاتها في نفس الوقت 

  

                                                 
، ديوان المطبوعات  كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في علوم اإلعالم و اإلتصالمنهجية أحمد عظيمي ،  - 1

   .23، ص  2009الجامعية ، 
.23نفس الرجع ص  - 2  
.10 ص،  2005عية السورية للعالقات العامة ، دمشق ، م، الج مدخل إلى اإلعالمنزار ميهوب ،  - 3  
.23، ص 2002، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، هبهاإلعالم له تاريخه و مذاعبد اللطيف حمزة،  - 4  
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و يعرف اإلعالم أيضا بكونه تلك العملية التي تهدف إلى نشر و تقديم المعلومات الصحيحة، األخبار    
  .دمة الصالح العامالهامة، و الحقائق و األفكار المنطقية للجماهير بهدف خ لمواضيعالصادقة، و ا

  

و من ثم فاإلعالمي شخص مسؤول عن توصيل المعلومات و األخبار بطريقة فنية ذات تأثير على    
المتلقي ، و يلعب دور الوسيط في إيصال المعلومات السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و العلمية إلى 

  .ي العام و إيصالها إلى القيادات أراء الرآجماهير ، كما يقوم بدور جمع و نقل صوت الجمهور و ال
  

ن اإلعالم هو ما ينقل و يستقبل و يزيد في أكما أورد روبيرت أسكاربيت تعريفا لإلعالم يقول من خالله ب
  1.المعلومات 

  

  2: حسب وليام وليامس و سارج الكرامب فإن اإلعالم يتميز بستة ثوابت هي 
  

  كمية يمكن قياسها بعدد من الوثائق، المقاالت، الصفحات، الكلمات و اإلشارات الالحجم أو  -
 .المحتوى اللفظي بمعنى إتجاه الرسالة ، طبيعة الفعل أو الفكرة المعبر عنها -

 .الهيكل -

 .ى أو التراكيب المستعملة للتعبير عن الفعل أو األفكار اللغة أو الرمز أو المعن -

 .نوعية و مالءمة الرسالة -

 .المدة الزمنية التي يبقى فيها اإلعالم مالئما -

  .معلومات ، قناة و إستقبال: تمل على العناصر التالية ا سبق ذكره نستنتج أن اإلعالم يشو عليه و مم
  

  .إلعالميةالعناصر األساسية المكونة للمؤسسة ا  -2
  

دور  تلفزيونية ، وكاالت أنباء ، ، مؤسسات صحفية ، إذاعية: تتفرع المؤسسات اإلعالمية لتشمل      
أخرى في أن لها نفس أوجه نشاط المؤسسات  مؤسسة ولكنها تتفق مع أي، نشر ، شركات إعالنات 

ن كانت إو ،  التجارية مثل اإلنتاج والمشتريات والتسويق واألفراد واألعمال المكتبية والتمويل الشركاتو
  .تختلف طبيعة أوجه هذا النشاط باختالف المؤسسة

                                           

وطبيعة اإلعالم بصفة عامة تفرض عالقة خاصة بين مؤسسات اإلعالم وبين حكوماتها وهذا ينعكس      
                                .هاقتحقيبالتالي على طريقة إدارة هذه المؤسسات وتحديد أهدافها وأساليب 

اإلعالمية تحتاج إلى ن المؤسسات إه األهداف متحركة ومن ثم فن هذإونظرا لطبيعة المهنة اإلعالمية ف
ن يحل مشكالت مؤسسة صحفية تحتاج إلى مرونة في أأكثر من مهارة فالتسلح بالعلم اإلداري ال يستطيع 

                                                 
1 - ROBERT Escarbit, « théorie générale de l’information », hachette, paris, 1980, p 16. 

.24أحمد عظيمي ، مرجع سابق ، ص  - 2  
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تخاذها والقدرة على حل المشكالت السريعة والمتالحقة والمتداخلة بين في إإصدار القرارات وسرعة 
  .األقسام اإلدارية والفنية والتحريرية في مؤسسة صحفية ما 

  

ذاعة أو تلفزيون ليست مثل مشكالت مصنع أو مزرعة إذ أنها إن المشكالت التي تواجه مدير إكذلك ف    
  .           عالميةاإلمؤسسة التحتاج إلى المرونة والسرعة من قبل مدير ، خاصمشكالت من نوع 

لعلم اإلداري فحسب بل ن العملية اإلدارية في المؤسسات اإلعالمية ليست مجرد تسلح بقواعد اإومن ثم ف
  .إنها عالوة على ذلك تحتاج إلى مهارة خاصة في إدراك طبيعة الرسالة اإلعالمية ونشرها و تسويقها 

                                                                                              
ن إنشاءها من المفترض إختلفت طبيعة المؤسسة فإومهما ، أي مؤسسة إلى تحقيق أهداف معينة  تهدف   
عالمية تهدف إلى اإلخبار اإلمؤسسة الن فإن تسعى إلى تحقيق هدف يتالءم مع هذه الطبيعة ومن ثم أ

الخ ستختلف عن مؤسسة أخرى تهدف إلى التعليم مثل الجامعة أو إنتاج الخضروات ...والتوجيه والترفيه 
ن إمؤسسة ذات طبيعة معينة ومن ثم ف ذه المؤسسات يمكن اعتبارهان كل واحدة من هإ .مثل المزرعة 

  .شكل إدارتها يختلف باختالف هذه الطبيعة 
                                                                                                                

أهداف المؤسسة ،  : المؤسسات فإنها تتفق باشتراكها في عناصر أساسية وهي ختلفت أشكال إومهما   
لمؤسسة من موظفين وعمال ، التمويل ، المقر ومشتمال ته من آالت ومعدات ،  نشاط ل العنصر البشري 
                        1:و عليه فالمؤسسات اإلعالمية تتضمن العناصر التالية .تصال ،  اإلدارة المؤسسة ، اإل

  

  .                                                                                    األهداف  :أوال 
  

اتها والمقصود بأهداف المؤسسة تلك النتائج التي تطمح المؤسسة إلى تحقيقها بجهد أفرادها وإمكاني   
تهدف في العادة ن محطة إذاعية في بلد نام تسيطر عليها الحكومة وتوجهها إالمتاحة وعلى سبيل المثال ف

    :التالية  من خالل تحقيق جملة األهدافذاعة بالتنمية الشاملة للمجتمع إلى ربط اإل
لتحريك البلد سياسيا تجاه وحدة وطنية أو لتثير الجمهور ضد عدو خارجي أو لتحفز  ،لتحفيز الجمهور -1

                                                              .اط تنموي ذاتي جل نشأجماعة من 
           .لترشيد الجمهور حول الخدمات االجتماعية المتاحة وتعلن عن أحداث هامة تهم الجمهور  -2
المعرفة أو ن تقدم برامج تعليمية غير رسمية فيما يتعلق بحقول مهارات ألتعليم الجمهور حيث يمكن  -3

                                                                                .حقول مهارات العمل 

                                                 
.120، ص  1995، دار العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  إدارة المؤسسات الصحفيةإبراهيم عبد اهللا المسلمي ،  - 1  



 

 65

                                    .كن السكنية والريفية المعزولة ألمالتغيير السلوك وخاصة بالنسبة ل -4
                                                                                   .الترفية والتسلية  -5
            )أهداف تكتيكية( و )أهداف إستراتيجية(وهذه األهداف في حقيقة األمر يمكن تقسيمها إلى قسمين  
  

  : أهداف إستراتيجية طويلة األجل

                                                                        
ن هدف تغيير السلوك أو هدف التعليم إها بشكل فوري وعلى سبيل المثال فهي أهداف اليمكن تحقيق     

ثنتين في إذاعة أو التليفزيون أو نشر حلقة أو ذاعة برنامج أو اثنين في اإلإن يتما من خالل أال يمكن 
تتحقق مع تراكمات الرسائل  ستراتيجي ألنه من أهداف اإلعالم طويلة األجل والتيإفهو هدف  ،صحيفة 

                                                                                                  .اإلعالمية وتكرارها 
  

  :األجلأهداف تكتيكية أو قصيرة 

    

ستراتيجية يتم في العادة التخطيط لتحقيق تلك األهداف عبر أهداف قصيرة األجل لتحقيق األهداف اإل     
                                         .ستراتيجي ق الهدف اإلين تحقأستمراريتها يمكن إوالتي بتواليها و

األجل وهو  ن تحقق بعض البرامج الغنائية والمنوعات أهدافا آنية قصيرةأوفي مجال االذاعة مثال يمكن 
  .                                                                                   هدف الترفية

ن تحقيق أهداف إستراتيجية مثل تغيير أوقد تحقق برامج مثل نشرات األخبار أهدافا إعالمية آنية إال  
لنهائية في تحقيق الهدف امل محصلتها االسلوك أو التعليم أحوج ما تكون إلى برمجة لخطط قصيرة تتك

                                                .ستراتيجي الذي تهدف إليه تلك المؤسسات اإلعالمية اإل
  

                                                       .لمؤسسة من موظفين وعمال العنصر البشري ل :ثانيا 
     

بتوظيف الكفاءات الالزمة في  يكون  هذا الجهد ستثماراو ، تقوم عادة على جهد إنسانين أي مؤسسة إ   
ن عصب أي مؤسسة يتمثل بأفرادها وهؤالء األفراد يختلفون حسب طبيعة إوهكذا ف، المواقع المناسبة 
واألفراد عبارة عن موظفين وعمال مهرة وعمال عاديين ويؤدي كل منهم دورا  ، المؤسسة وأهدافها

ن تقوم بدون جهاز كبير من البشر الذين أفمؤسسة صحفية مثال  ال يمكن ، لتحقيق أهداف المؤسسة 
ولياتهم ومؤهالتهم فنجد الكاتب والصحفي والمخرج والمحاسب واإلداري والطابع والفني ؤتختلف مس
وكل هؤالء يقومون بعمل متكامل ليقدموا في النهاية ثمرة  ، الخ...موظف المكتبي والسكرتير والرسام وال

ن يخرج أعمل لعمل جماعي هو جريدة يومية أو مجلة أسبوعية وبدون هذا الفريق المتكامل ال يمكن ل
      .ناجحا مكتمال 
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    .)التمويل (رأس المال :ثالثا
    

ففي المؤسسات ، ن رأس المال جزء أساسي مكمل للنشاط البشري في أي مؤسسة كانت إ      
ن النشاط في طبيعته و زراعية هو أساس لبدء أي نشاط ألاالقتصادية سواء كانت تجارية أو صناعية أ

 الكفاءاتأساس لتوظيف  ءوالمال قبل كل شي ،  يترجم إلى أرقام نقدية  هي رأس مال يربح أو يخسر
المؤسسة من أدوات وآالت وشراء  حتياجاتالشراء  يوهو أساس، على متابعة أهداف المؤسسة  ةدرالقا

   .ن المال أو ميزانية المؤسسة أساس لممارسة نشاطهاإومهما كانت طبيعة المؤسسة ف ه ،مقر أو تأجير
                              

    . المقر ومشتمالته من آالت ومعدات:رابعا 
   

فهو المكان الذي يمارس فيه موظفو المؤسسة  ، ما بدون مقر شركةاليمكن تخيل وجود مؤسسة أو      
ن أن يتالءم مع طبيعة عمل المؤسسة ونشاطها وأوهذا المقر يجب  ،جل تحقيق أهدافها أنشاطهم من 

                              .يشتمل على كل األدوات واآلالت والمعدات الالزمة النجاز نشاط المؤسسة 
فاإلذاعة مثال تحتاج إلى مقر يشتمل على االستوديوهات وأجهزة اإلرسال وآالت التسجيل واألرشيف    

تصال ستقبال وشبكة اإلإلى مقر يتسع للمحررين وأجهزة اإلوالجريدة تحتاج  .الخ ...ومكاتب الموظفين
              .الطبع والتحميض وآالت الطباعة وغيرها الهاتفي والشبكة العالمية للمعلومات وآالت التصوير ومعامل 

  

    . نشاط المؤسسة: خامسا
      

ط نشاط أي مؤسسة ن نشاط أي مؤسسة هو ثمرة الجهد اإلنساني سواء كان عقليا أو عضليا ويرتبإ     
ن تكون ثمرته النتائج التي تطمح إليها المؤسسة من خالل أن محصلة النشاط من المنتظر إبأهدافها ولذا ف

   .المعلنةأهدافها 
 ، ن كان يتفق باألهدافإنشاط المؤسسة اإلعالمية يختلف بالوسائل و نجد أنوفي المجال اإلعالمي    

فطبيعة الجريدة اليومية تختلف عن  مختلفا ،ن الطبيعة التقنية لكل وسيلة إعالمية تفرض شكال أذلك 
ن إن هذه الوسائل اإلعالمية تختلف فيما بينها اختالفات في الدرجة وإومن ثم فالكتاب ،  المجلة وعن

ن كانت إتليفزيونية وو الأن هذه الرسائل المطبوعة تختلف عن البرامج اإلذاعية إتفقت في الهدف كذلك فإ
  .تلتقي في الهدف 

  

    .االتصال: سادسا 
     

 واتصال الممكنة بين مختلف المستويات في إطار المؤسسة سواء كانالمقصود هنا هو أشكال اإل    
ستخدام إالخ ب...نتقال المعلومات واألفكار والمهارات إتصال هنا يعني واإل ،أو موظفين عاديين  إطارات 
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ن يوجه أتصال هذه يمكن وغيرها فمن خالل عملية اإل الرموز مثل الكلمات والصور واألشكال والرسوم 
أو بواسطة مواجهة أو بالهاتف ، المديرون موظفيهم من خالل توجيهات قد تكون مكتوبة أو شفوية 

  .قل رتبة أمديرين 
نجاز أي عمل إنساني وبدونه يتعذر هو العملية الحيوية التي من خاللها يتم أي نشاط إ تصالفاال    
                            :  تصال بالنسبة ألي مؤسسة ذو جانبين واإل

  

تصال بين ير عمل المؤسسة من خالل قنوات اإلومن خالله يمكن معرفة طريقة س :اتصال داخلي .1
  .الرؤساء والمرؤوسين 

                                                                                  
          .و زبائن أهو خارجها من مؤسسات أخرى  نتصال المؤسسة بمإويتمثل ب :اتصال خارجي . 2

تصال الخارجي ن اإلإولذا ف ،  تصاليإن نشاطها األساسي هو نشاط إوبالنسبة للمؤسسات اإلعالمية ف
وقدرة  ، تصالية تتوجه أساسا لمخاطبة جمهورهاإن سلعها وهي وسائل إعالمية أعتبر أساس عملها إذ ي

اإلدارة على االتصال الداخلي الناجح في المؤسسة هي أولى خطوات نجاح إدارة المؤسسة اإلعالمية في 
                                                                                 .تصالها الخارجي إ

  

    .اإلدارة :سابعا
  

بما  ملتأدية واجباته موظفيهاباإلدارة يمكن السيطرة على مختلف أوجه نشاط المؤسسة وذلك بتوجيه    
مباشرة عن  مسؤولةن اإلدارة إومن ثم ف ،  يضمن تحقيق أهداف المؤسسة بأفضل السبل وبأقل التكاليف

ممن ترى موظفيها ختيارإوعن ،ولة عن وضع أهداف المؤسسة ؤفهي المس ،العناصر الستة السابقة الذكر 
ولة عن تمويل المؤسسة ومواردها والحفاظ عليها ؤوهي المس، أنهم أكفاء لتأدية العمل المطلوب منهم 

تصال داخل المؤسسة وخارجها وتقوم بضبطه والتنسيق بين أفراد وهي التي تحدد أشكال اإل، وتنميتها 
فاإلدارة هكذا تكون عصب المؤسسة وضابطها الذي ينظم وينسق . يضمن حسن سير العمل  المؤسسة بما

فن القيادة ، التخطيط ،   :ويتابع ويشرف على حسن سير العمل بالمؤسسة وتشتمل العملية اإلدارية على 

إذا تم تأديتها وكلها معا  ، تصال ، صنع القرار فن التعامل مع اآلخرينالرقابة ، التنظيم ،التوظيف ، اإل
  .بنجاح تتكاتف لتصنع إدارة ناجحة 

  
                                                                                                                      

  .األخالق العامة التي تحكم عمل المؤسسات اإلعالمية و الصحفي العامل بها -3
 

جتماعية بالدرجة األولى، ومن هنا يجب أن تعي إالمجتمع هي مؤسسة  المؤسسة اإلعالمية في   
وأنها ليست  اإلعالمية أنها ليست مجرد وسائل لبيع مساحات لإلعالنات وتحقيق الربح السريعالمؤسسات 
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عليها،  المراهقين والشباب وسائل لبث رسائل وبرامج هابطة لضمان أكبر عدد ممكن من إقبال جمهور
من كل هذه االعتبارات هنالك  بل إن األهم  ،  وإنها ليست الناطق الرسمي لجهات معينة في المجتمع

وفئاته ينتظر رسالة إعالمية هادفة ومسؤولة من أجل نشر الثقافة والعلم  مجتمع بكامله بمختلف شرائحه
وأخالقنا ومبادئنا  في إطار قيمناكل هذا ، والفكر السليم والتحليل السليم ورأي عام مستنير واألصالة

اإلعالمية الهادفة والفاعلة والمسؤولة  كما ينتظر الرأي العام من المؤسسة. اإلسالمية العربية األصيلة
    .بمختلف أنواعه وأشكاله واالبتعاد عن التملق والتلميع كشف الحقائق واألخطاء والتجاوزات والفساد

 
وفي هذه  .ف الشديد هو طغيان أحد األمرين إما الجانب التجاريالممارسة مع األس ما نالحظه في   

الصالح العام، أو طغيان الجانب السياسي وفي  الحالة نالحظ طغيان البعد المالي وبعد الربح والفائدة على
وفي كلتا  .،الناطق الرسمي الوفي الملتزم لصاحب السلطة والقرار هذه الحالة تصبح المؤسسة اإلعالمية

  1.تضرب مواثيق الشرف وأخالقيات المهنة عرض الحائط ينالحالت
  

التجارية وأصبح هو المفهوم السائد في معظم المجتمعات خاصة بعد  راج مفهوم المؤسسة اإلعالمية    
وأصبح  السوفييتي واألنظمة االشتراكية ـ وأصبح هذا المبدأ متداول في جميع أنحاء العالم نهيار االتحادإ

للمؤسسة اإلعالمية شروطاً ومستلزمات  لكن .من الدول النامية بال نظام وال أخالق يطبق في الكثير
تكّون الفكر والرأي والمعرفة، تشكل الرأي العام، فهي  المؤسسة اإلعالمية في المجتمعف ، ومقاييس محددة

  2 .خصوصيات عامة تأخذ بعين االعتبار عدة أهداف ومهام إذا مؤسسة تجارية لكن ذات
    

في العقد األخير بظهور عدة قنوات عربية فضائية وكذلك بعض المطبوعات  الظاهرة التي انتشرت   
 وأصبح ، بعض العواصم الغربية توحي بالتجاهل التام لعدة اعتبارات مهنية وأخالقية خاصة الصادرة في

خالقي والقيمي األ الشغل الشاغل لهذه المؤسسات اإلعالمية هو الربح بغض النظر عن الوسيلة أو الثمن
حققتها وما هي اإلضافات التي جاءت بها  هل سألت هذه المؤسسات نفسها عن األهداف التي .المدفوع

    والقيمي والفكري ألفراد المجتمع؟ للمجتمع، وما هي مساهماتها في الرصيد المعرفي
  
 
دت قوانين وتشريعات صارخ بين التجارة واإلعالم إذا وج تجدر اإلشارة هنا أنه ليس هنالك تناقض   

إن المؤسسة اإلعالمية تستطيع أن تكون تجارية وتخدم الصالح العام  . وأهم من ذلك مبادئ وأخالق
   . عندما ال يطغى الجشع وحب الربح السريع على األهداف النبيلة والمهنة الشريفة والمجتمع وهذا
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: المهمة واالستراتيجية التالية بة عن األسئلةاألمر إذا يتعلق بالمهنية واالحترافية ويتوقف على اإلجا   

مهنته؟ وماذا تريد السلطة من وسائل اإلعالم؟  ماذا نريد من وسائل إعالمنا؟ وماذا يريد الصحافي من
  وماذا تريد المؤسسة اإلعالمية؟ 

   
يكتب له النجاح إذا دولة في العالم ال  يجب أن نعترف هنا أن النظام اإلعالمي في األلفية الثالثة وفي أي   

الدولة، حيث إن التجارب أثبتت أن الدولة ال  كليا على عدم اإلعتماد لم يرتكز على القطاع الخاص و
الميدان اإلعالمي حيث إنها كلما وضعت يدها على قطاع أو  تستطيع أن تنافس على المستوى العالمي في

   .د تتناقض مع اإلبداع وحرية الفكر وحرية الرأيوفلسفتها وأيديولوجيتها التي ق مجال إال وصبغته بنظرتها
  

تصالية معلوماتية يحسم نتيجتها مسبقا من إستكون معركة إعالمية  معركة القرن الحادي والعشرين   
 فاألمة العربية من الخليج إلى المحيط. تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وصناعة المعرفة يعرف كيف يستغل

والنقائص ومختلف  وبحاجة إلى مواجهة النقد واالستقصاء والكشف عن العيوب بحاجة إلى تحرير إعالمها
   .التجاوزات،و الكشف عن األخطاء والتعلم منها

  
   1:و يحدد كليفورد كريستيانز خمسة واجبات أخالقية للصحفي و هي 

  
  .واجبه نحو نفسه بعدم التناقض بين األقوال و األفعال - 1
  .باإللتزام للمعلن مع عدم إغفال حقوق الجمهورواجبه نحو العمالء  - 2
  .واجبه تجاه المؤسسة بالوالء لها  - 3
  .واجبه تجاه زمالئه بإحترام قواعد الزمالة - 4
  .واجبه نحو المجتمع و هو مايعرف بالمسؤولية اإلجتماعية  - 5

     
  

                                         
  . اإلعالميةوظائف اإلدارة في المؤسسات  -4 

                                                                        
  2:اإلداريةتشتمل إدارة المؤسسات اإلعالمية على جانبيين متكاملين للعملية 

                                                 
.60، ص2003، الدار المصرية البنانية ، القاهرة ،المسؤولية اإلجتماعية للصحافة محمد حسام الدين ،  - 1  
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     .إدارة التحرير التي تهتم بجوانب إعداد الرسالة اإلعالمية ونشرها :أولهما   
ن نسميها بإدارة أإدارة المؤسسة باعتبارها تنظيم ذو نشاط إنساني واقتصادي والتي يمكن  :ثانيهما   

                                                                                                .األعمال
ما يطغي لدى الناس مفهوم اإلدارة بجانبها الثاني وال يلقى الجانب األول عناية مناسبة  الغالب وفي     

هو نشر الرسالة اإلعالمية سواء كانت  اإلعالمية  ن النشاط األساسي إلدارة المؤسساتأعلى الرغم من 
  .مكتوبة أو مرئية 

ن اإلنتاج الرئيسي إكذلك ف ،فيهافكما تمارس المؤسسات الصناعية نشاطها بإنتاج سلع تتخصص     
مل تعالمية تتنوع وظائفه لتشاإلمؤسسة الن المدير في إ .للمؤسسات اإلعالمية يكمن في رسائلها اإلعالمية

ا المتميزة بالسرعة تحتاج إلى ن تنوع الوظائف وطبيعتهإولذا ف، وليات إدارية وتحريرية ؤأحيانا على مس
تصال الشفوي في ظروف العمل وكذلك فاإل ،  حو العملختصار في معالجتها والتوجه الشديد ناإل

تصالية في ى رجع الصدى وهو أفضل الوسائل اإلمتاز بخاصية السرعة والخفة والحصول علياإلعالمي 
                                                                                   .المؤسسات اإلعالمية

سة اإلعالمية على حسن تنظيم إدارتها ودقة هذا التنظيم وتوزيع الصالحيات بين يعتمد نجاح المؤس    
أقسامها اإلدارية والفنية بشكل يساعد على دفع العملية اإلنتاجية في المؤسسة بأسلوب أفضل وهذه 

مي الصالحيات تختلف بين مؤسسة إعالمية وأخرى تبعا إلمكانياتها المالية والتقنية وطبيعة النظام اإلعال
  :وقد أصبحت المؤسسة اإلعالمية تمارس نشاطات متعددة منها ،  الذي تعمل في إطاره

  
     .ويقوم به الكتاب والصحفيون والمراسلون والرسامون: نشاط صحفي
ويتمثل في تشغيل ماكينات الطباعة وأجهزة الجمع وماكينات التصوير والتجليد ويتواله :  نشاط صناعي

  .المهندسون والفنيون والعمال 
ويتمثل في بيع المساحات اإلعالنية وتوزيع الصحف والمجالت ويتواله خبراء في : نشاط تسويقي

                                                                               .التسويق والعالقات العامة 
                                                .ويتواله المحاسبون واإلداريون :  داريإنشاط مالي و
ن تنظم بشكل أالمؤسسة اإلعالمية قد تنوعت وتشعبت وأصبح من الضروري  اتن نشاطأوهكذا نجد 
  . األكمل نجاز مهمتها على الوجهإيمكنها من 

  

:            وهيوتعتمد المؤسسات اإلعالمية ومنها الصحفية بشكل خاص في عملها على عدد من اإلدارات   
                                                                                        .إدارة التحرير. 1

                                                                                        .إدارة اإلعالن. 2
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                                                                                        .إدارة المطابع. 3

  .                                                                                     إدارة التوزيع. 4
  

    1:فيمايلي م أما اإلطارات العليا في المؤسسة اإلعالمية فيمكن التعرض لمهامه
                                                                      

  :ة في المؤسسة اإلعالمية وليات رئيس مجلس اإلدارؤمس

    
تقوم مجالس إدارات المؤسسات اإلعالمية باإلشراف على الجوانب اإلدارية والتنظيمية ووضع    

  :      يليسياساتها وتصريف أمورها وأنشطتها ويختص رئيس مجلس إدارة المؤسسة اإلعالمية بما 
                                     .سلطة اإلشراف على جميع أوجه النشاط التي تقوم بها المؤسسة  -1
لينوب عنه في رفع الدعوى والحضور  مناسبا  يكون له حق التفاوض باسم المؤسسة ويوكل من يراه -2

                                                                     . أمام الجهات القضائية وأية جهة أخرى
ن يصدر كافة أمن رئيس التحرير أو مجلس التحرير و هيختص باألمور العاجلة التي تعرض علي -3

ن تعرض بعد ذلك على مجلس اإلدارة في أالقرارات والتنظيمات التي يراها الزمة لحسن سير العمل على 
                                                                                      .لهأول اجتماع 

ن يحدد األعمال أيكون لرئيس مجلس اإلدارة الحق في تعيين أي عدد من المستشارين لمعاونته على  -4
     .التي تعرض عليهم إلبداء الرأي فيها

ن يكون أ ن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بمعلوماتهم أو بخبراتهم دونألرئيس المجلس  -5
    .لهم حق التصويت 

له الحق في دعوة مجلس إدارة أي شركة من الشركات التابعة للمؤسسة لالجتماع كلما وجد ضرورة  -6
                                                                                   .تدعو لذلك

  .ال الوحدات التابعة لهاإعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة وأعمالها وأعم -7
     

    ) :في الصحيفة ( وليات رئيس التحرير ؤمس

  
عبر التوجيهات اليومية التي يقدمها للعاملين معه  يفةيقف على رأس إدارة التحرير ويتولى قيادة الصح   

في كافة فروع العمل واإلنتاج في الصحيفة الذين يتطلب نجاحهم توافر روح الفريق المنسجم الذي يسهم 
حتياجاتهم إفي وصول الصحيفة إلى القارئ في الوقت المحدد وفي جعلها ترضي اهتمامات قرائها و
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ف المنافسة والنجاح في العملية اإلعالمية التي تعتبر الصحافة المكتوبة وتطلعاتهم والثبات في وجه الصح
  .برز دعاماتها في عالم اليوم أ

                                                       

ول ؤالذي يحرك العمل الصحفي في الصحيفة والى جانب ذلك فهو مس المحرك يعتبر رئيس التحرير    
التي تنشرها صحيفته سواء كانت أنباء أم تعليقات أم موضوعات فكرية أم تحقيقات عن جميع المواد 

   .ولية والتبعات الخاصة بها ؤوكثيرا ما ينوب رئيس التحرير عن صاحب الصحيفة في تحمل المس
      

وليته تقع مهمة تحديد ؤيقوم رئيس التحرير بتزويد معاونيه باألفكار ووضعها موضع التنفيذ وعلى مس   
ن يكون قد سبق وتناقش فيها مع أعضاء مجلس اإلدارة أو مع اللجنة التي تتولى أسياسة الصحيفة بعد 
 .ن يشرح لمعاونيه خطوط ومبادئ هذه السياسة بحيث يستطيع الكل فهمها وقبولها أ هاإلشراف عليها وعلي

عتباره العقل المفكر إيتكون منها جهاز التحرير بكما تتمثل مهمته في الربط بين األقسام الفرعية التي 
                                                                           .والمدبر وراء هذا الجهاز الصحفي الضخم

                                                             
  :ر وليات مدير التحريؤمس

  
ول التنفيذي في الصحيفة اليومية وهو يشرف على تنفيذ التوجيهات ؤيعتبر مدير التحرير المس    

باإلضافة إلى ذلك يقوم مدير التحرير بمتابعة سير العمل فيما نسميه بالمطبخ الصحفي ،  هليإالصادرة 
. بالشكل المالئم للنشر وهو المكان الذي يجتمع فيه إنتاج كل المحررين حيث تتم مراجعته وإعداده 

. ولية مدير التحرير هنا هي إقرار عملية النشر وفقا لسياسة الصحيفة وتوجيهات رئيس التحرير ؤومس
يضا التنسيق بين جهاز التحرير وجهاز سكرتارية التحرير والمطبعة كما أومن مسئوليات مدير التحرير 

  .حتى ال يتعطل العمل ارات سريعة تخاذ قرإيتولى مدير التحرير متابعة كل هذه األعمال ب
    

إدارة علمية وذلك ألهميتها كوسيلة هي ن إدارة المؤسسات اإلعالمية أمن الواضح ضمن هذه المعطيات   
وأصبح  .األهدافلتوجيه وضبط حسن سير األعمال وكفاءة األداء بأقل التكاليف وأفضل السبل بما يحقق 

ن يدرك أن تحقق األهداف المحددة لها بالمستوى المطلوب أية من الضروري إذا أريد للمؤسسات اإلعالم
  .اإلعالميةفي المؤسسة هذا اإلعالمي المشكالت األساسية لكافة نواحي اإلدارة 

لماما كبيرا بما يدور في إدارات إن يلم اإلداريون الذين يعملون في النواحي اإلدارية البحتة أكذلك يجب  
مدى تأثر القطاع اإلعالمي بالقرارات التي تصدرها اإلدارة في المؤسسة  حدأ فال ينكر. والبرامجالتحرير 

اإلعالمية تأثيرا بالغا ولذلك يجب تدريب اإلعالميين الذين تؤهلهم وظائفهم لتولي مراكز قيادية في 
هم المستقبل على األعمال اإلدارية البحتة والفنية والهندسية وكذلك الحال مع رجال اإلدارة والذين تؤهل
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وظائفهم لتولي مراكز قيادية في المستقبل على أعمال التحرير والبرامج تدريبا عمليا عن طريق ممارسة 
                                                        .العمل اإلعالمي نفسه الذي يتعلق بالرسالة اإلعالمية 

ا جزء ضروري مهام الطرف اآلخر وإتقانهن معرفته بأن يدرك كل منهما أولذلك ينبغي على الطرفين  
ن الخصائص الحسية للوسيلة اإلعالمية تحتم ضرورة تطويع األسلوب ليالءم الوسيلة من ثقافته المهنية أل

  .قصر طريق أحتى يسير العمل في سهولة ويسر ويحقق األهداف المرجوة منة من 
 

  .المؤسسات اإلعالميةأساسيات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في : المطلب الثاني
  

إذا أرادت المؤسسة اإلعالمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تسييرها ، فال بد من معرفة بعض النقاط    
تطبيق هذه الفلسفة ، ألنه و كما تم التطرق إليه في الفصل األول فإن  تاألساسية و التي تعد من أساسيا

يتم بصورة سهلة و في وقت قصير ، بل على العكس  تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أي مؤسسة ال
  .تطول المدة بالنظر إلى طول نشر ثقافة الجودة الشاملة ، و توفير المناخ المناسب لتطبيقها

  

  .التزام اإلدارة العليا تجاه تطبيق إدارة الجودة الشاملة   -1
  

أول مقدمات تطبيق إدارة الجودة الشاملة هي توفر الرؤيا حولها لدى اإلدارة العليا ، و بوجه خاص    
و هناك رأي صحيح في ميدان القيادة و اإلدارة و خاصة مع إدارة الجودة . الرئيس األعلى للمؤسسة

و كلما زاد إلتزام القادة ،  لكي تنجح إدارة الجودة الشاملة ال بد من أن تدار من القمة: الشاملة يقول 
  1.كلما كانت الرؤية واضحة و معززة بالسلوك و التصرفات و األفعال 

  

   إن األسباب التي يتم ذكرها عادة عند الحديث عن فشل مؤسسة ما تتمثل في تكاليف اإلنشاء،   
هو بكل بساطة  خر بإستثناء السبب الحقيقي وآأو أي سبب  ...اقص قيمة المخزون، المنافسةالتأسيس، تن

و في الحقيقة إن اإلدارة ال يمكنها من خالل الخبرة فقط أن تعلم كيفية تحسين . ووضوح سوء اإلدارة 
الجودة و اإلنتاجية و الوضع التنافسي ، إن الحل كما يقول ديمنغ ال يكمن في تقديم كل شخص أفضل ما 

حداث تغييرات جذرية إعله و هذا يتطلب لديه ، بل من الضروري أن يعرف األفراد أوال ما يجب عليهم ف
و جادة ، و تكون الخطوة األولى في عملية التغيير هي فهم و تطبيق النقاط األربعة عشر لديمنغ السابق 

  .م و تطبيق هذه الفلسفةيذكرها ، و من خالل إلتزام طويل األجل بأسلوب تعل
  

لعمل أو عكسه هو مسؤولية اإلدارة في التظيم و و عليه فالتأكيد على تحسين النظام سواء أكان في إتجاه ا 
مين أن يصيغوا او عادة تنبثق القيم من رؤية اإلدارة العليا لمستقبل المؤسسة ، فعلى المديرين الع. الرؤية 
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في كل أقسام  يتم تطبيقها رؤيتهم ، و كذلك قيمهم و ينشروها ، و يضمنوا أن الجميع يشارك فيها و 
  .المؤسسة  

  

اإلدارة العليا بتصميم إستراتيجية المؤسسة أو النشاط مرتكزة على إستخدام الجودة الشاملة كسالح  تلتزم   
تنافسي يتيح لها حصة سوقية متميزة و متزايدة بما يسمح بمكافأة العاملين على بلوغهم اإلمتياز في 

التدريب عليها ، ليس فقط نشطة الجودة و تهيئة الدعم المادي و المعنوي أل مستوى جودة المنتج ، هذا مع
  1.مر العمال الموردين ، و كذلك الموزعين ت العاملين بل أيضا كلما تطلب األلكافة مستويا

  

يبدأ اإللتزام في أي مؤسسة من القمة و يستمر في اإلتجاه نزوال إلى اإلدارة الوسطى فاإلدارة الدنيا و    
  2.التي يقع عليها دور الفاعل في ترشيد و توعية المرؤوسين في مجال الجودة الشاملة 

  

حتى تكلل جهود تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالنجاح ، فإنه ال بد من اإللتزام بها في كافة المستويات   
اإلدارية و تطبيقها على مستوى المؤسسة ككل ، إال أن دعم اإلدارة العليا و إقتناعها بضرورة تطبيق 

نها جادة في هذا أيجب أن تعلن إدارة الجودة الشاملة ضروري جدا لنجاح هذا التطبيق ، فاإلدارة العليا 
ن تمارس بفعالية هذا التوجه ، فليس المطلوب حمل شعارات فقط بل يجب أن يصاحب أالموضوع ، و 

  3.ذلك الممارسة الفعلية في تطبيق هذه الشعارات 
  

رين خدارة الجودة الشاملة و يقنعون اآلفي المؤسسات الناجحة يكون مديرو اإلدارة العليا مقتنعين بإ     
نما الشركاء الخارجيين أيضا كالموردين و الموزعين إبها ، و في الحقيقة ال يقنعون أفراد مؤسستهم و 

ين في تحقيق الجودة الشاملة و الحفاظ عليها ، و كلما كان هذا اإلقناع يالذين يعتبرون متعاونين رئيس
  .مرتفعا كلما كان أنجح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

  
  .ثقافة الجودة في المؤسسة اإلعالمية إفشاء  -2
  

تعرف الثقافة في مؤسسة ما بأنها كيفية التعامل مع األشياء ، فهناك ثقافة موجودة بالفعل داخل     
تفاعل تبعا لها طريقة أدائنا تالمؤسسات سواء كانت واضحة أو غير واضحة ، إنها الطريقة التي تتجاوب و

همة الملقاة على عاتق إنجاز الرؤية و الم أحيانا قد ال تكون متناسقة معلألدوار المؤسسية ، و لكنها 
   4.المؤسسة 

                                                 
.462، ص  2004، المؤلف نفسه الناشر ، القاهرة ،  المدير العربي في عالم متغيرأحمد سيد مصطفى ،  - 1  
.101جودة، مرجع سابق، ص  أحمد محفوظ - 2  
.100نفس المرجع ، ص - 3  
.24الشبراوي ، مرجع سابق ، ص عادل  - 4  
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تتألف ثقافة المؤسسة من مجموعة من األفكار و القيم األساسية التي يحددها و يعبر عنها القادة و    
ور التراكمي كما تعرف بأنها التص. المديرون بشكل واضح، ثم يشترك فيها المعنيون في هذه المؤسسة
ها األفراد في تعاملهم مع بعضهم للطريقة التي تعامل بها مؤسسة ما األفراد، و الطريقة التي يتوقع

البعض، تعتمد الثقافة على أفعال اإلدارة المتواصلة و الثابتة و التي يلحظها الموظفون و البائعون و 
  1.العمالء بمرور الوقت

  

  : تتكون ثقافة المؤسسة من 
  
الجماعي و تبقى فاعلة لفترة ، التي تشكل السلوك ) ات الهامة األهداف و اإلهتمام( لمشتركة القيم ا -

  .طويلة
 .)األفعال التي تكافئ أو تعاقب عليها ( معايير سلوك الجماعة التنظيمية  -

  

سلوك و إن التغيير الثقافي معقد و يأخذ وقتا و يتطلب قيادة، و تحتاج تلك القيادة إلى رؤية واقعية لل   
  2.القيم القائمة إذا كان لها أن تنجح في إحداث التغيير المطلوب

  

إن الثقافة التي تدفع و تدعم الجودة ليست إبتكارا فوريا و جاهزا و مناسبا لكل شيء ، و لكن يجب أن    
 ترك ي وتنمو و تنضج و يساندها الجميع بالرعاية ، و إن لكل مؤسسة ثقافتها سواء كانت مدروسة بعناية أ

  3.تطور من تلقاء نفسها تالعنان للها 
  
  
  

، ألن ثقافة الجودة تقود إلى  الزبونمن األمور الهامة في إفشاء ثقافة الجودة هو التركيز على ثقافة    
كما ال يغيب عن بالنا ما للتدريب من . داخليا أو خارجيا  زبوناسواء أكان الزبون ، غرس ثقافة خدمة 

  4.أهمية في مجال نشر ثقافة الجودة داخل المؤسسة 
  

  1: و لنجاح ثقافة الجودة الشاملة ال بد من    

                                                 
.51ريتشارد وليامز ، مرجع سابق ، ص  -  1  
                                                                                           .43ص مرجع سابق ،فرانسيس ماهوني ،  -2

. 50نفس المرجع ،  ص  -   3  
، مركز دراسات و إسستشارات اإلدارة  الجودة الشاملة في ثقافة مديري شركات قطاع األعمالسعيد محمد الشيمي ،  -  4

   .22ص   ،2000 ،العامة ، القاهرة



 

 76

  

 .يجب أن يفترض كل عامل أو موظف في المؤسسة اإلعالمية أنه مستهلك و متلق -

ترتيبات العمل ، حتى يشعر الموظفون باإللتزام أكثر يجب السماح بأعلى قدر من الحرية في  -
 .فأكثر 

ضرورة إعالم المشرفين و مناقشتهم في أسباب حدوث األخطاء ، و ال تفترض دائما معرفتهم  -
  .بها

  

من الذي يؤثر في اآلخر ؟ هل تؤثر إدارة الجودة : و السؤال الذي يجب أن يطرح في هذا السياق هو    
لمؤسسة ؟ أم تؤثر ثقافة المؤسسة في الجودة الشاملة ؟ و الواقع كما يذكر محفوظ جودة الشاملة في ثقافة ا

فإنه ينتج عن تطبيق إدارة الجودة الشاملة تغيير جذري في الثقافة و في طريقة أداء المؤسسات ، و ما 
التدريبية في  يجب عمله هنا هو بناء ثقافة تنظيمية تكون الجودة محورها ، حيث يؤدي التعليم و البرامج

الجودة دورا بارزا في بناء ثقافة الجودة داخل المؤسسة ، و ذلك تمهيدا للطريق إلى تطبيق إدارة الجودة 
  2.الشاملة 

  

لدى كل فرد إعتقادات تنبع من تفكيره الشخصي الخاص به ، و تنبثق من هذه اإلعتقادات المواقف التي    
ن الجودة الشاملة أفين أوال عن طريق الشرح المنطقي ، لفهم تنتج مفاهيمهم ، و عليه يجب تعبئة الموظ

سوف تعود عليهم بالنفع ، و عندما يقتنع الموظفون فإنهم يشعرون بأنهم محفزون و يطورون بعد ذلك 
  .موقفا و سلوكا إيجابيين تجاه الجودة الشاملة و هنا يصبح التدريب ضروريا 

  

  : 3عالمية من تعزيز ثقافة الجودة الشاملة و تقويتها مايلي و من الفوائد التي تجنيها المؤسسة اإل   
  

  .جعل لغة الحديث و العمل و السلوك داخل المؤسسة واحدة  -    
ربط الجماعات و األفراد داخل المؤسسة مع بعضهم في نسق و رابط واحد ، مما يعزز روح  -

 .تمثل رسالة المؤسسة  اإلنتماء و الوالء للمؤسسة بهدف تحقيق غاية مشتركة لدى الجميع

 .تنمية روابط المودة بين الموظفين ، و ذلك من خالل تبني الجميع لقيم و معتقدات مؤسسية واحدة -

تسهيل عملية اإلتصال داخل المؤسسة ، و جعل عملية إتخاذ القرار أكثر كفاءة ، و ذلك نظرا  -
لغاية بينهم مشتركة و لوجود ضوابط محددة و مشتركة عند جميع متخذي القرارات ، حيث إن ا

 .هي تحقيق رسالة المؤسسة 

                                                                                                                                                             
، ص  2000، دار الكتب العلمية للطبع و النشر ، القاهرة ،  أساسيات إدارة الجودة الشاملةمحمد إسماعيل عمر ،  -  1

105.   
.47جودة ، مرجع سابق ، ص أحمد محفوظ  -   2  
.26منير زيد عبوي ، مرجع سابق ، ص  -   3  



 

 77

  
  
 

  

  .تجنب األخطاء الشائعة و المعوقات في تطبيق إدارة الجودة الشاملة -3
  

إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة اإلعالمية قد يعترضها بعض األخطاء التي تؤدي إلى    
  : الشائعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة  من نجاحها ، و فيما يلي أهم األخطاء فشلها أو تبطئ

  
ترغب المؤسسة في تحقيق نتائج سريعة غير أن مدخل إدارة الجودة الشاملة يتطلب بعضا من  -1

 .الوقت حتى تظهر نتائج ملموسة منه في التطبيق العملي 
  

المؤسسات إن نجاح إدارة الجودة الشاملة في : التقليد و المحاكاة لتجارب المؤسسات األخرى -2
اإلعالمية تنتمي لدول متقدمة ال يعني بالضرورة إمكانية نجاحها في مؤسسات البلدان النامية، إذ 

 .ثمة شروط و متطلبات قد يصعب تطبيقها و توفيرها على األقل في األمد القصير
 

طلبات وافق مع متتإتخاذ القرار في التطبيق قبل تهيئة المناخ المناسب و هو خلق ثقافة تنظيمية ت -3
جد أن أبعاد ثقافتها غير مواتية ر من المؤسسات في الدول النامية تإدارة الجودة الشاملة ، فكثي

إطالقا مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة ، مما يتطلب إجراء تغييرات في بيئة المؤسسة إلستيعاب 
 .فكرة إدارة الجودة الشاملة 

 

فمن األخطاء التي تؤدي إلى فشل  تطبيق إدارة :  عدم التقدير الكافي ألهمية الموارد البشرية -4
 .الجودة الشاملة  هو عدم اإلهتمام بالموارد البشرية مقارنة بالموارد األخرى 

  
فالتصريح بشيء و العمل بخالفه يعبر تماما :  عدم توافق سلوكيات قادة المؤسسة مع أقوالهم -5

و نمط القيادة الذي إعتاد أن يفعل غير ما عن غياب القيادة التي تعطي للموظفين القدوة ، و هذا ه
يقوله ، عندئذ يفقد مثل هؤالء القادة مصداقيتهم لدى الموظفين و هو من أخطر العوامل أو 

 .العناصر التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
 

أن هناك مثلما أشرنا إليه سابقا ب:  إتباع أنظمة و سياسات ال تتالءم مع إدارة الجودة الشاملة -6
متطلبات لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة ، من بينها ضرورة التخلي عن سياسة التعويض التقليدية و 

باإلضافة إلى اإلجراءات و النظم . ضمنه من حوافز فردية تخلق التنافس بين األفراد تما ت
 .الروتينية القديمة 
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ية قياس اإلنجاز المحقق من عملتعتبر :  الفشل في توفير معلومات عن اإلنجازات المحققة -7
سين المستمر لألداء فمن خاللها يمكن تحديد األداء الحالي ، و من األمور الهامة في عمليات التح

خرى فإن توفير معلومات عن حجم أثم التفكير بتحسينه في المستقبل هذا من ناحية ، و من ناحية 
يق المزيد من اإللتزام بالخطة الالزمة اإلنجاز المحقق ووضعها أمام الموظفين كافة يساعد في تحق

ن بما حققوه مما يدفعهم إلى يلتنفيذ إدارة الجودة الشاملة ، و هذا سيؤدي إلى إعتزاز الموظف
المزيد من العمل بحماس ، و لذلك فإن غياب هذه المعلومات سواء من حيث الفشل في توفيرها 

 .لرضىأو عدم اإلعالن عنها سيولد الشعور باإلحباط و عدم ا
 

ال يعتمد مدخل إدارة الجودة الشاملة على التغيرات :  التصدي للمشاكل الكبيرة مع بداية التطبيق -8
غيرة بمرور الوقت ، و عليه فالتغيير صالجذرية السريعة ، و لكنه يسعى إلى تحقيق نجاحات 

دارة الجودة فق و فلسفة إامل مع المواضيع بالتعاقب هو األسلوب األفضل الذي يتالمرحلي و التع
الشاملة ، و بما أن الكثير من مشاكل المؤسسة هي موجودة و ليست وليدة الحاضر و لكنها 

نيا و بشكل سريع ألن آتراكمات لمشاكل عبر فترات زمنية طويلة ، فإنه ليس من المعقول حلها 
 .ذلك قد يؤدي إلى عدم التوفيق في حلها 

  

بر اإلهتمام بالمستهلكين و الموردين من أساسيات يعت:  عدم اإلنصات للمستهلكين و الموردين -9
إدارة الجودة الشاملة ، فمن خالل اإلنصات و المشاركة و النقاش يمكن تحديد حاجيات و رغبات 
المستهلكين و بالتالي اإليفاء بها ، ألن ذلك سوف يشعر المستهلكين بالرضى الكامل عن المؤسسة 

 .و ما تقدمه 
  

تتطلب إدارة الجودة الشاملة رؤيا :  األهداف القصيرة و الطويلة األجلتحقيق التوازن بين  -10
يه المؤسسة في المستقبل و ليس تحقيق مكاسب في األجل لمستقبلية من قبل اإلدارة العليا لما ستكون ع

القصير ، و لذلك ال يجب أن تنظر اإلدارة إلى الوقت الذي تستغرقه في التفكير بأنه ضياع للوقت و 
  .سية تكون مرشدا لها في المستقبل ستثمار سينشأ عنه خطوط عريضة أسا، بل هو إالجهد 

  

  1: أما من معوقات مسار التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة نذكر مايلي    
  

 .محدودية أو غياب إدارة التغيير -
  

 .الخلط بين مفهوم جودة المنتج و مفهوم إدارة الجودة الشاملة -
 

 ) .القيم ، اإلتجاهات و السلوكيات ( التنظيمية الفاعلة غياب الثقافة  -
                                                 

.27سابق، ص أحمد سيد مصطفى، مرجع  -   1  
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 .سين المستمر ال يتم إال من خالل ذلك روح الفريق ، ال سيما و أن التح غياب -
 

 .قصور التخطيط للتدريب ، ال سيما تحديد اإلحتياجات التدريبية  -
 

 .تكريس ثقافة األشخاص بدال من ثقافة النظم  -
 

  .العمل الفعال  ضعف نظام التشجيع و حوافز -
  

  .األنشطة الداعمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية :  المطلب الثالث
  

من األنشطة الداعمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ، و التي تساعد المؤسسة اإلعالمية لتحقيق ما تصبو     
هيل أباإلستمرارية أال و هما تأهيل و إعادة ت إليه بأقل تكلفة ممكنة ، نجد نشاطين أساسيين يجب أن يتصفا

  . مواجهة التحديات الحديثةالموارد البشرية و 
  

  .الموارد البشرية تأهيل -1
  

المؤسسة هي نظام إجتماعي فني مركب ، و هي تعمل في عالقات تبادلية و تكاملية لتحقيق هدف     
يعني أنها تضم بشرا يتفاعلون كرؤساء و مرؤوسين و ذا نظاما فنيا و إجتماعيا مركبا فه معين ، أما كونها

   1.زمالء وفقا لمزيج من القيم ، و اإلتجاهات الشخصية ، و التوقعات و الدوافع و السلوكيات 
و ال شك أن ما تقدمه المؤسسة لبيئتها و مجتمعها من مخرجات يتأثر إلى حد كبير بنوعية مواردها    

  2.عصب أداء العمل و هو الضمان األكيد لنجاح العمل البشرية ألن اإلنسان هو محور و 
من الطبيعي أن يرغب الناس في أن يشعروا بأهميتهم و أهمية ما يقدمونه لجهة عملهم ، و ال شك أن    

إدراك القيادات لقدرات الموظفين و خبراتهم و إستخدامها يؤدي إلى وجود نوع من العالقات و اإلحترام و 
ن ، و كلما كانت الروح المعنوية عالية زاد اإلحتمال بجدية الموظف في عمله ، و الوالء عند الموظفي

  .أداءه بصورة أفضل 
  

"  العميل الداخلي" تطلق إدارة الجودة الشاملة على العنصر البشري الذي يعمل في المؤسسة مصطلح    
جيد من خالل تدريبه و تمكينه لى حد كبير على ضرورة تأهيله بشكل إللداللة على أهميته ، فهي تركز و 

  .من إتخاذ القرار 
  

                                                 
.26منير زيد عبوي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
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ففي المراحل األولى لتطور الفكر اإلداري لم تكن هناك حاجة واضحة لوجود إدارة متخصصة تهتم    
باألفراد العاملين ،ألن المفهوم السائد في ذلك الوقت بشأن إدارة األفراد هو أن المدير في المؤسسة يقوم 

يعملون معه و ضمن إشرافه المباشر دون الحاجة لوجود إدارة متخصصة في شؤون بإدارة األفراد الذين 
  .األفراد 

  

بعد الثورة الصناعية و التطور التكنولوجي الكبير الذي عرفه العالم ، و إتساع حجم مؤسسات األعمال      
اإلشراف على  و ازدياد حدة المنافسة تطلب األمر وجود جهات مختصة تتولى مسؤولية شؤون األفراد و

   1.عملية اإلختيار ، التدريب و التحفيز و غير ذلك من الوظائف السابقة 
    

إنه يجب أن يتم النظر إلى األفراد : و لقد أولت اإلدارة اليابانية جل اإلهتمام بوجهة النظر التي تقول    
إنتاج فعلي دون إحترام على أنهم زمالء جميعا حتى بين القيادة و أبسط الموظفين ، فال يمكن تحقيق 

  .الموظف 
  

نها أكبر المصادر قابلية أعامل مع مواردها البشرية على تلذلك نرى أن المؤسسات اليابانية الكبيرة ت    
للتجديد ، فالتوظيف و التدريب و الترقية مسؤولية مشتركة في المؤسسة ، فالمدير العام ال يقوى على 

نهم أسيه ، و بما أن المؤسسات اليابانية تنظر إلى العاملين بها على التهديد ضمنيا أو مباشرة بفصل مرؤو
    2.أصولها التنافسية فهي تقدم لهم التهيئة الجيدة و التدريب على مهارات معينة 

  

أخبرني مدير أحد المصانع اليابانية و قد إستطاع تحويل أحد المصانع : و في هذا السياق يقول ديمنغ    
أن تعامل العمال بكل بساطة يجب " ثة أشهر ة إلى مؤسسة مربحة في أقل من ثالنتجاألمريكية غير الم

  " .مريكيين كبشر لهم إحتياجات إنسانية إعتيادية و قيم ، و ستجد أنهم سيتصرفون تلقائيا كبشر األ
عندما يتم القضاء على العالقة السطحية و العدائية بين اإلدارة و الموظفين ، فإنهم في الغالب     

  .جل مصلحة المؤسسة أسيتكاتفون في الشدائد ليدافعوا عن إهتماماتهم المشتركة من 
  

،  هميته في المؤسسةأإن تأهيل العنصر البشري هو إكساب الفرد مهارات و خبرات عملية و تحسيسه ب   
كثر مرونة مع ظروف العمل المختلفة و إعطائه الفرصة إلثبات الذات ، و أو رفع مستواه الثقافي و جعله 

هيل الموارد البشرية من خالل ثالثة أم عملية تتو ت. تمكينه من إتخاذ القرارات التي تحدث على مستواه 
  .، التحفيز المناسب  التدريب المستمر ، التمكين من إتخاذ القرار: أساليب أساسية و هي 

  

  .التدريب المستمر *
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تلك " نهأبالعملية التدريبية ، و يعرف التدريب على  اكبير ايتطلب تطبيق إدارة الجودة الشاملة إهتمام    
فراد على تحسين أدائهم و تنمية مهاراتهم و رفع قدراتهم و زيادة العملية التي تهدف إلى مساعدة األ

تغيير أو تعديل سلوكهم أو إتجاهاتهم وفق خطة معدة لتحقيق هدف محدد و مدروس معلوماتهم ، و إحداث 
   1" .امسبق

  

  : و تتلخص أهمية التدريب بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية في     
  

لك لضمان إتقان ذيحتاج اإلعالمي إلى التدريب بشكل مستمر حتى لو كان يتمتع بخبرة طويلة، و  -
  .ن اإلعالم و االتصالالمهمات المستجدة في ميدا

  

يعتبر التدريب أمرا أساسيا في تنفيذ الوظائف و المهام في المؤسسة اإلعالمية بشكل صحيح من المرة  -
  .األولى

  

  .التدريب يرفع الروح المعنوية و روح الفريق و ينمي الثقة بالنفس -
  

  .زيادة قيمة و قدرة األصول البشرية في المؤسسة اإلعالمية -
  

  .المساعدة في التقليل من دوران العمالة عن طريق اإلحتفاظ بأفراد مهتمين بمناصبهم  -
  

  .  تحسين مهارات الموظف المتدرب في مجاالت الجودة حتى يستطيع أن يؤدي عمله بأكثر فعالية -
  

  
  2: أما مبادئ التدريب فهي

  

  .للتطبيقن يكون محددا، واضحا، موضوعيا، واقعيا و قابل أيجب : الهدف -
يتحقق هذا المبدأ ببداية الحياة الوظيفية للفرد ، و يستمر معه خطوة بخطوة :  اإلستمرارية -

 .لتطويره و تنميته بما يتماشى و متطلبات التطوير الوظيفي له

يجب أن يوجه التدريب إلى كافة المستويات الوظيفية بالمؤسسة و يشمل جميع الفئات :  الشمولية -
 .في الهرم الوظيفي

 .يبدأ التدريب بمعالجة الموضوعات البسيطة ، ثم يتدرج إلى األكثر صعوبة :  التدرج -

                                                 
.255، ص2002، الدار الجامعية، القاهرة، السلوك التنظيمي المعاصررواية حسن،  - 1  
.72، ص  لحسين عبد القادر ، مرجع سابق - 2  



 

 82

يجب أن يواكب التدريب ما هو جديد و حديث في شتى المجاالت و بأحدث :  مواكبة التطور -
 .األساليب و التكنولوجيات

  .  مستوياتهم  يجب أن يلبي التدريب اإلحتياجات الفعلية للمتدربين بما يتناسب مع:  الواقعية -
  

     1:ساليب العملية التدريبية تتمثل في األ
  

تركز هذه الدورات على إكساب المتدربين المهارات المطلوبة إلنجاز األعمال :  الدورات التأهيلية -
و المهام المطلوبة منهم ، فمن خاللها يتم إكتساب المفاهيم الجديدة و المهارات المطلوبة ، و يعتمد 

 .على محاضرات وورش العمل و التمارين إلكتساب المهارات أسلوب الدورات
  

ففي ضوء التغيير المستمر كما و نوعا في المجالين األكاديمي :  الدورات التحديثية أو التجديدية -
تطلب تنمية المهارات و المعارف الالزمة ، و يتم في هذه يو المهني ، فإن مواكبة هذا التطور 

 .نيات الحديثة و المفاهيم الجديدةالدورات إكتساب مهارة التق
 

وجه القصور على ضوء التقارير الواردة من أيمكن تحديد أوجه القوة و :   الدورات العالجية -
و حلقة لمناقشة أوجه القصور التي تعترض بعض أالهيئات المشرفة ، و تكون في شكل ندوة 

 .الموظفين في إطار أداء مهامهم
 

بمرور الزمن يظهر نوع من الروتين اليومي ، لذا ال بد من كسر هذا :  الدورات التنظيمية -
 .الروتين بتنظيم دورات لتبادل الخبرات و إستنباط أفكار و أساليب جديدة

  

  

  

  .تمكين األفراد من إتخاذ القرار  *
  

زبائنها و التمكين مصطلح جديد في إدارة األعمال ، ظهر نتيجة لرغبة المؤسسة في التوجه إلى      
إعادة بعث نشاطها من جديد ، و إختصار وقت القرار ، و التمكين يختلف جوهريا عن التفويض  و 

وله اإلستقاللية ، فالذي يتلقى تفويضا ال يملك القوة في إتخاذ القرار من نفسه بل يقرر عندما يكون مسؤ
  . خرينغائبا ، أو يقرر نيابة عن اآل

  

ن أقرب ما يمكن إلى الزبون ، أو الذي ينجز العمل و الذي يمتلك مكانا مبدأ التمكين هو الذي يكو   
  1.أحسن إلتخاذ القرار فإن القرار يعود إليه
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و حول أهمية تمكين األفراد من إتخاذ القرارات نعرض التجربة التالية التي مرت بها شركة أمريكية    
عاملين في خط اإلنتاج رأي أحد الفنيين ال دة سبع سنواتلصناعة السيارات ، هذه األخيرة تجاهلت و لم

ن التصميم الذي قدمه هذا أحول ضرورة تعديل تصميم مقاعد السيارات ، إلى أن إتضح لها بعد ذلك ب
أخر عن المؤسسات تتالسوق أصبح يطلب ذلك ، و هذا ما جعلها ، و أن الفني هو ما يريده المستهلك 

  .، و خسرت بذلك حصتها في السوق خرى المنافسة في تلبية رغبة زبائنها األ
  

خرين و تشجيع المبادرة آراء اآللذلك نرى مدى أهمية عملية التمكين في إتخاذ القرار ، ووجوب تقبل     
تطلب إدارة الجودة الشاملة تحفيز و تشجيع الموظفين على تو من هذا المنطلق . لدى جميع العاملين

  2.يهم و إعطائهم المرونة الكافية في عملهم المشاركة و توفير الفرصة لإلفصاح عما لد
  

  .تحفيز المورد البشري  *
  

تركز إدارة الجودة الشاملة على الموظف إلى حد كبير ، فهي تركز على ضرورة تحفيزه من أجل    
و على هذا .إستثماره بشكل جيد من خالل زرع الوالء و اإلنتماء لديه تجاه المؤسسة وجعله جزءا منها 

ملة مطلب ال يمكن األساس يمكن القول بأن تحفيز المورد البشري في المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشا
  .تجاهله على اإلطالق ، فموظف مستاء يعني زبون مستاء و العكس صحيح 

  :و التحفيز يكون من خالل ثالثة أنواع 
     
  
   
  .ت مالية و المشاركة في األرباحآو يشتمل على رواتب و أجور جيدة ، مكاف:  التحفيز المادي -
  

د على التفكير و المبادرة ، و إستخدام األدوات الحديثة و يشتمل على تشجيع األفرا:  التحفيز الفكري -
  .في حل المشاكل 

  

و يمكن أن يشتمل على جوانب عديدة مثل الشهادات التقديرية ، توفير اإلحترام و :  التحفيز المعنوي -
  ....التقدير ، توفير عنصر األمان ، توفير اإلستقرار الوظيفي 

  

  1: و لكي تنجح سياسة التحفيز ينصح بإتباع مايلي 
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  .إشراك الموظفين في وضع سياسة التحفيز من أجل كسب الدعم و التأييد لها -
  .تأكيد القول بالفعل ، فال يجوز أن تتضمن سياسة التحفيز حوافز ال يعمل بها -
  .المعنية بوضع هذه السياسة التأكيد على دور إدارة الموارد البشرية ، فهي الجهة األولى  -
  .لتكون الحوافز منسجمة معها األفرادالقيام بمسح ميداني لحاجات و مطالب  -
  .القيام بإستقصاءات دورية لمعرفة نقائص السياسة التحفيزية لتعديلها أو تصحيحها -
  

 .مواجهة التحديات الحديثة   -2
  

لقرن الماضي بوصفها من أكثر المصطلحات تداوالً لقد برزت ظاهرة العولمة خالل التسعينيات من ا     
وانتشاراً في دول الغرب والشرق والجنوب، وتنوعت أساليبها ومضامينها ووسائلها، وأخذت حيزاً واسعاً 

تضحت مظاهرها على صعيد او. في السياسة واإلقتصاد واإلعالم، ويتم تداولها في مجاالت الحياة المختلفة
في  ساهمالمتحدة األمريكية كقوة عظمي ومنفردة على هرم المنظومة الدولية، والواقع بوجود الواليات 

تدعيم ذلك عوامل عديدة يأتي في مقدمتها القوة العسكرية والهيمنة االقتصادية والنفوذ اإلعالمي الواسع 
رض وهذا ما جعلها تف. والفاعل على الصعيد العالمي والتقدم التكنولوجي والسيما في وسائل االتصال

 . سيطرتها على بعض بلدان العالم النامي، من خالل التوسع والهيمنة على سيادة وإستقالل الدول
   
انشغل الوطن العربي كغيره من دول العالم بإفرازاتها وتداعياتها، وبرز القلق بوضوح من مخاطرها    

مها وأهدافها، ورافق بعد أن ساهمت قنوات البث الفضائي العالمية والعربية في تسويقها وتكريس قي
انتشارها سباق إعالمي بفعل تطور تكنولوجيا االتصال والمعلومات على مستوى عمليات البث والتشغيل 
واالستقبال واإلنتاج شكالً ومضموناً، وأصبح التعامل مع تلك الوسائل على إختالفها يشكل جزءاً أساسياً 

من ضرورات الحياة المعاصرة إلشباع الرغبات وأضحت تلك الوسائل، ضرورة . في حياة الفرد اليومية
  . المعرفية والترفيهية للفرد

  

تزامن إنتشار البث الفضائي العربي الموسع مع بروز ظاهرة العولمة وما رافقها من تغيرات، األمر     
 الذي فرض أمام اإلعالم العربي تحديات كبيرة في ظل عولمة اإلعالم والسيما بعد أن توفرت اإلمكانات

لدى المواطن العربي في إستقبال القنوات األجنبية الوافدة إلى الوطن العربي وهو في منزله، ومنها ما 
يبث برامجه باللغة العربية، وما يمكن أن تحدثه من تأثيرات سلبية بسبب تعرض المشاهد العربي إلى 

  2.برامجها
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ة تلبي رغبته من خالل ما تقدمه الفضائيات فإذا لم يجد المشاهد مادة إعالمية ثقافية إبداعية متطور    
العربية يمكن أن تنافس برامج القنوات األجنبية، فإنه سيكون عرضة للتأثر بدرجة أكبر بالبث األجنبي 

  . الوافد مما يؤثر على صياغة تفكيره ووجدانه ومن ثم على هويته
     
بمهمة إيصال وشرح قضايا األمة العربية في الوقت الذي يتطلب األمر من الفضائيات العربية أن تقوم    

العربية، لكي يؤثر على توجهات  قضاياللجمهور األجنبي لتشكيل رأي عام عالمي متعاطف ومساند لل
سياسة الدول التي ينتمي إليها هذا الرأي العام باتجاه إيجابي يخدم مصالح العرب والمسلمين وقضاياهم 

بي المعادي صورة نمطية مشوهة عن واقع األمة العربية المصيرية، في وقت يكرس فيه البث األجن
ومن هنا يأتي الدور المنوط بالفضائيات العربية لمخاطبة العقل . واإلسالمية وتراثها وثقافتها وقضاياها

ني جعل من السهل ألي دولة أن تخترق بإرسالها ن التطور التقالغربي بلغة يفهمها ويقتنع بها والسيما أ
  . نها األفضل السيادة االتصالية واإلعالمية لدول العالمالمباشر، ومضمو

  

  1: زيادة على العولمة يجب على المؤسسة اإلعالمية مواجهة التحديات التالية 
ارتفاع نفقات إصدار الجريدة بالنسبة للصحافة المكتوبة ، و النفقات المتعلقة بتسيير المؤسسات  - 1

 .اإلعالمية المسموعة و المرئية 
  

الوسائل اإلعالمية، بعد التطورات الراهنة في تكنولوجيات اإلعالم و االتصال، فمثال منافسة  - 2
فقدت الصحف السبق اإلخباري، في وقت أصبحت القنوات الفضائية تبث و تغطي األحداث من 
موقع الحدث و على المباشر، لذا بقي أمام الصحيفة التركيز على التفسير و التحليل، و االهتمام 

 .ات القارئأكثر برغب
 

 .ةتغير أذواق الجمهور و طبائعهم، و احتياجاتهم اإلعالمية، نتيجة المتغيرات المختلف - 3
 

المؤسسات اإلعالمية في العالم الثالث تعاني من أزمة ثقة أو فقدان للمصداقية و االحترام ، و  - 4
الجمهور بالتالي حصل هناك اختالل بين أضالع مثلث المصداقية الثالثة و هي الحكومة ، 

، فالجمهور ال يثق في مؤسساته اإلعالمية ، و يشكك في مصداقيتها و  والمؤسسات اإلعالمية
، و النتيجة أن المؤسسة اإلعالمية تجد  الحكومة تعتقد أن وسائل اإلعالم تتعامل معها بعدائية

 .نفسها مجبرة على حل هذه المعادلة
 

لممارسة اإلعالمية ، و إعطاء الجمهور حقه في بروز االهتمام المحلي و اإلقليمي بأخالقيات ا - 5
 .المعرفة و االتصال 
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و عليه يتطلب من المؤسسات اإلعالمية التكيف مع هذه المتغيرات و التحديات التي يفرضها التطور ، و 
  .عليها أن تواجهها بالوسائل و اإلستراتيجيات الالزمة ، و هذا ما يضمن بقائها في الساحة اإلعالمية

  

  .مراحل تنظيم و تطبيق إدارة الجودة الشاملة: حث الثانيالمب
  

إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة ليس بالعملية السهلة، فهي تأخذ وقتا و التطبيق يكون في عدة مراحل    
  : نتعرف عليها في اآلتي

  

  .مراحل التنظيم إلدارة الجودة الشاملة: المطلب األول
  

نظام إدارة الجودة الشاملة هو مجموعة من المكونات كالهيكل التنظيمي ، المسؤوليات ، العمليات و     
لذلك فإن عزل أي من هذه العناصر . تفاعل هذه المكونات فيما بينها و يؤثر بعضها في بعض تالموارد ، 

ن النظام يؤدي إلى تغير كل و دراسته بمفرده ال يقود إلى فهم النظام ككل ، كما أن إزالة أي مكون م
و تطبيق إدارة الجودة الشاملة يجب أن يتفاعل مع كل العمليات في المؤسسة بدءا من تحديد . األشياء 

  1.متطلبات العميل و ينتهي بتحقيق رضاه 
  
و عندما تقتنع اإلدارة العليا للمؤسسة بجدوى إدارة الجودة الشاملة ، و ترى من الضروري اإلستفادة من   

و التنظيم لتطبيق . مزاياها ، و تقرر البدء في إنشاء نظام شامل للجودة فإن أول ما تبدأ به هو التنظيم 
  : إدارة الجودة الشاملة يتم على ثالث مراحل 

  
  
  

  .األولىالمرحلة  -1
  

لي التخاذ القرارات، و إعطاء افي هذه المرحلة يتم إنشاء مجلس للجودة يمثل مستوى قيادي ع    
السلطات الالزمة لدعم عملية دراسة نظام اإلدارة الشاملة للجودة، و يختص فيما بعد بتصميم العمليات 

ر العام للمؤسسة أو نائبه ، و و من األفضل أن يرأس هذا المجلس  المدي. المتعلقة بالجودة و تطبيقها
دارة العليا و تخصيص مجلس للجودة ال يعني أن اإل. يندرج في عضويته كبار المديرين في المؤسسة 

    2.ننا ال نبني تنظيما مستقال ، إنما هو تنظيم فرعي موازي قليدية تكون في منأى عن الجودة ألالت

                                                 
.331عبد اهللا الطائي، مرجع سابق، ص  - 1  
.22عادل الشبراوي ، مرجع سابق ، ص  - 2  



 

 87

ه و دعم عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، و إتخاذ يقوم مجلس الجودة في المؤسسة بإدارة و توجي    
  1.القرارات المهمة فيما يتعلق بالموارد المالية و البشرية الالزمة و التي سيتم توفيرها 

  

  : و تتلخص مسؤوليات مجلس الجودة في 
  .ينمي و يوجه عملية اإلدارة الشاملة للجودة -
  

  .ينشئ و يوجه أنشطة الفرق القيادية للجودة  -
  

  .يضع نظاما لتحفيز األفراد للمشاركة في إنجاز إدارة الجودة الشاملة -
  

  .ي تقدمها فرق تحسين الجودة لى مقترحات مشروعات الجودة التيوافق ع -
  

  .يتابع النتائج التي تحققت في إطار عملية إدارة الجودة الشاملة -
  

  .فيذ برامج التدريب الالزمة و المناسبة في مجال إدارة الجودة الشاملة يعمل على تن -
  

  .سنوية إلدارة الجودة الشاملة يضع األهداف ال -
  

بعد إنشاء مجلس الجودة فإنه من الضروري تعيين مدير إلدارة هذا المجلس ، و الذي بدوره يؤلف    
ن تخضع عملية أو يجب . اتيجية و تطبيقها سترجودة و العمل تحت قيادته لوضع اإلفريقا لتصميم ال

ن يكون لديه مهارات قيادية و قدرة على اإلتصاالت و الرغبة القوية في أختيار المدير لمعايير دقيقية ، كإ
  2. نظمة الجودة في المؤسسة و إرضاء المستهلكأتحسين 

  
  
  
  
  
  

  .المرحلة الثانية  -2
  

بعد أن يقوم مجلس الجودة بتصميم و إختيار نظام إلدارة الجودة الشاملة و توافق عليه اإلدارة العليا ،    
فإنه ينبغي أن تبدأ وحدة رئيسة في المؤسسة في تشكيل فريق للجودة من داخلها له نفس مهام مجلس 

و يمكن تعريف فريق . حدة ن يقود الفريق القيادي مدير الوأالجودة و لكن على مستوى الوحدة ، على 
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فراد يعملون مع بعضهم لتحقيق أهداف محددة و مشتركة ، و حتى يكون فريق أنه مجموعة من األالعمل ب
   1:العمل فاعال فإنه يراعى فيه اإلعتبارات التالية 

  

العدد المثالي ألعضاء الفريق و الذي يتراوح بين ثالثة إلى عشرة أفراد ، فكلما زاد العدد عن  -1
حد المعقول قل الوقت المتاح لكل عضو للمشاركة في المناقشات ، و كلما قل عدد أعضاء ال

 .الفريق فإن ذلك يقلل أيضا من فعالية الفريق لعدم تنوع و تعدد وجهات النظر 
  

 .ضرورة تحديد أهداف الفريق بدقة ووضوح -2
 

 .منح فريق العمل كامل الصالحيات المتعلقة بالهدف من إنشائه  -3
 

 .ظام للحوافز المادية و المعنوية في المؤسسة لكي تعزز أداء الفريق وجود ن -4
 

 .يعتبر التدريب ضروريا ألعضاء فريق العمل ، و ذلك للرفع من مهاراتهم الفنية و اإلتصالية -5
 

 .إيجاد نظام للمعلومات يزود أعضاء الفريق بالمعلومات الالزمة -6
 

 .  منح الفريق اإلستقاللية في أعماله و قراراته -7
  

من مميزات تأليف فريق تصميم الجودة من رجال اإلدارة الوسطى بأنهم يستطيعون أن يحفزوا       
زمالءهم من اإلدارة نفسها على المشاركة في تطوير النظام و اإلستفادة من خبراتهم حتى يتحقق إلتزام 

  2.الشاملة الجميع بمفهوم إدارة الجودة 
  

و الخطوة العملية األولى هي إختيار إحدى الوحدات أو األقسام المناسبة لتجربة تطبيق نظام الجودة 
  .الشاملة الذي تم تصميمه من خالل فرق العمل 

  
  

  .المرحلة الثالثة -3
  

في حالة اإلقتناع بنجاح التطبيق في الوحدة التجريبية ، يتم تكوين فرق لتحسين الجودة في باقي    
الوحدات و األقسام و منسق لكل وحدة ، و بذلك يكون قد إكتمل بناء تنظيم اإلدارة الشاملة للجودة ، و 

  .يستمر هذا التنظيم في المستقبل 
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و يتضح من هذا التنظيم أن إدارة الجودة لها دور محدد في ظل نظام إدارة الجودة الشاملة، بينما     
نها تمتلك نظام اإلدارة س هو لفرق العمل في الوحدات و األقسام و التي يجب أن تشعر بأالدور الرئي

  .الشاملة للجودة
  .ودة الشاملة و الشكل الموالي يوضح مختلف مراحل التنظيم لتطبيق إدارة الج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مراحل تنظيم إدارة الجودة الشاملة: )06( الشكل رقم 
  

  ) أشهر األولى  06إلى  04( المرحلة األولى 

    

  
  

  )شهرا  12إلى  6( المرحلة الثانية 

مدير إدارة  مجلس الجودة 
 الجودة 

فريق تصميم 
 الجودة 
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 )  شهر 18- 12( المرحلة الثالثة 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

   .87مرجع سابق ، صعاللي مليكة ، : المصدر 
  

  

  

  .مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة اإلعالمية: المطلب الثاني
  

بعد التنظيم و اإلعداد لتبني إدارة الجودة الشاملة تأتي مراحل تجسيد و تطبيق هذا النظام على أرض 
  : الواقع ، حيث يكون التطبيق من خالل مراحل ثالث نستعرضها كمايلي 

 

  ).اإلعداد ( المرحلة الصفرية  -1
  

 مجلس الجودة

مدير إدارة 
 الجودة

فريق قيادي في 
 وحدة رئيسة

فريق قيادي في 
 وحدة رئيسة

فريق قيادي في 
 وحدة رئيسة

فريق قيادي في 
 وحدة رئيسة

مجلس إدارة 
 الجودة

فريق قيادي في وحدة
 رئيسة

فريق قيادي في 
 وحدة رئيسة

فريق قيادي في 
 وحدة رئيسة

فريق قيادي في وحدة 
 رئيسة

فريق تحسين 
 الجودة 

فريق تحسين 
 الجودة 

فريق تحسين 
 الجودة 

فريق تحسين 
 الجودة 
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ث يطلق عليها مرحلة إقتناع و تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، حي   
تبني اإلدارة و القيادات اإلدارية لفلسفة إدارة الجودة الشاملة ، و بناء ثقافة تنظيمية تتوافق مع متطلبات 

  . تطبيق هذا المدخل ، و ذلك من خالل إعداد القادة و إظهار إلتزامهم بالجودة الشاملة 
  

يتم التركيز في هذه المرحلة على إبراز دور اإلدارة القيادي و تغيير األنماط القيادية القديمة تدريجيا إلى 
و تنقسم هذه المرحلة إلى مرحلة التشخيص ، ثم . تالءم مع إدارة الجودة الشاملة تاألنماط الجديدة التي 

  .تحضير عملية التطبيق و في األخير التقييم 
  

  :عداد من خالل الخطوات التالية و تتم مرحلة اإل
   
من المهم هنا أن تعرف و تنقح المصطلحات التي ستستخدمها المؤسسة ، فعلى :  توحيد المصطلحات -1

سبيل المثال بإمكان أن يطلق على فريق الجودة عدة تسميات فتارة يسمى المجلس و أحيانا اللجنة ، مما 
تشويش على ا التي يؤديها هذا الكيان الوظيفي و بالتالي اليؤدي إلى حدوث إختالفات حول الوظائف نفسه

ألفراد داخل المؤسسة أن يقرؤوا ل و هذا ما يسمح عديد من المصطلحات المختلفة ،العديد من األفراد بال
 1.نفس اللغة 

 

 05صياغة الرؤية القيادية التي تعكس طموحات المؤسسة خالل الفترة القادمة لفترة تراوح عادة بين  -2
  .سنوات 10إلى 

  

ة التي يوضع و صياغة رسالة المؤسسة من خالل تحديد سبب وجود المؤسسة ، أي النشاطات الرئيس -3
  .تؤديها و األسواق المستهدفة

  

وضع األهداف اإلستراتيجية بعيدة المدى لتكون متوافقة مع رسالة المؤسسة ، باإلضافة إلى وضع  -4
  .اإلستراتيجيات الكفيلة بالوصول إلى األهداف

  

إختيار مدير الجودة الشاملة في المؤسسة ليكون مسؤوال عن كافة النشاطات المتعلقة بإدارة الجودة  -5
  .الشاملة

  

  .ية لفرق العمل المختلفة في موضوعات الجودة تنفيذ برامج تدريب -6
  .دراسة توقعات العمالء و متطلباتهم فيما يتعلق بخصائص الجودة المطلوبة -7
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عتبار الموارد المادية و البشرية رحلة التالية ، مع األخذ بعين اإلتصميم خطط التنفيذ المتعلقة بالم -8
  .المتاحة في المؤسسة 

  

تخطيط جودة المنتج ، و ذلك بدءا من تحديد العمل و متطلباته و إنتهاءا بإجراء قياسات الزمة لمعرفة  -9
  .رأي العميل

  

 . تخطيط جودة العمليات ضمن المواصفات المحددة سلفا -10
 
 .مرحلة التقييم للوضع الحالي  -2
 

تجيب هذه المرحلة عن تساؤل مهم يوضح حقيقة الموقف الحالي للمؤسسة ، و كذلك يحدد المركز    
 1. التنافسي الذي ترنو إليه في المستقبل 

و غالبا ما تبدأ عملية التقييم ببعض األسئلة الهامة التي يمكن في ضوئها تهيئة األرضية المناسبة في 
  :ألسئلة هيتطبيق إدارة الجودة الشاملة و هذه ا

   
  ما هي األهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها ؟ -1
  

  ماذا يجب على المؤسسة القيام به لتحقيق هذه األهداف ؟ -2
  

   هل هنالك إمكانية إلحالل إدارة الجودة الشاملة بدال من النظام اإلداري المعمول به في الوقت -3
  الراهن ؟ 

  المؤسسة من وراء تطبيق إدارة الجودة الشاملة ؟ما هي المنافع التي يمكن أن تحققها  -4
  

  ما هي متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بفعالية داخل المؤسسة ؟ -5
  

  ما هي أهم العقبات التي يمكن أن تعيق تطبيق هذا النظام ؟  -6 
  

ق العاملين فيها، و الجدير بالذكر أن هذه المرحلة تتطلب قيام المؤسسة بعملية التقييم الذاتي عن طري   
و من أشهر األدوات المستخدمة في هذا . كما أن بعض المؤسسات قد تستعين بخبراء في هذا المجال

سة في تحديد موقعها من الجودة ي و هو جدول يساعد المؤستقييم الذاتلالصدد ما يعرف بأداة كروسبي ل
  : الشاملة ، كما هو موضح في الجدول الموالي 

  

  .أداة كروسبي للتقييم الذاتي  ) 04(الجدول رقم 
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  لنا دومااهذا هو ح الخـــصائــص

)05(  
أحيانا نكون كذلك 

)03(  

  لسنا كذلك

)1(  
أو منتجاتنا عادة ما تشمل /إن خدماتنا و

على تنازالت و إنحرافات و مؤشرات 
  .أخرى لعدم تلبية المتطلبات 

      

أو / لدينا تركيز على خدمة ما بعد البيع و 
  .مؤسسة توزيع فقط أننا 

      

إن العاملين بالمؤسسة ال يعرفون ما تريده 
  .اإلدارة منهم فيما يتعلق بالجودة الشاملة

      

التحديد  إن اإلدارة ال تعرف على وجه
  . خرينتكلفة عدم التكيف مع اآل

      

تعتقد اإلدارة بأن الجودة تمثل مشكلة 
  .سببها شيء ما غير اإلدارة

      

  

، ص 2005الدليل المتكامل، الطبعة الثانية، مركز الخبرات، القاهرة، : الرحمان توفيق، الجودة الشاملةعبد  :المصدر

271. 

  

  

  
 

 1: تجميع و تفسير النقاط 
 

  .يحتاج إلى عناية مكثفة) : إنتقادي (  25إلى  21من  -
 .يحتاج إلى تكثيف نظام الدعم) : حذر (  20إلى  16من  -

 .حتاج إلى إهتمام و معالجةي) : ساكن (  15إلى  11من  -

  .يحتاج إلى النصح ) : تحت العالج (  10إلى  06من  -
تعتمد المؤسسات كثيرا في مرحلة الرقابة و التقييم على التغذية العكسية من خالل إجراء عملية مسح      

مستمعين أو لزبائنها ، فالمؤسسة اإلعالمية يمكنها إجراء عمليات مسح لزبائنها سواء كانوا قراء ، 
  .مكن من معرفة مدى قدرتها على تلبية حاجات و متطلبات جمهورهاتمشاهدين حتى ت
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سح الشامل للزبائن يساعد المؤسسة على أن تحدد بالضبط ما الذي يتوقعه الزبون من إن إجراء الم     
  .المؤسسة 

       

البساطة ، قلة التكلفة ، و الموضوعية توفر فيه تحتى يكون نظام الرقابة فعاال ، فإنه ينبغي أن     
  .باإلضافة إلى القدرة على تطبيقه و إكتشاف األخطاء في الوقت المناسب 

و تتطلب عملية الرقابة و التقييم ضرورة تدريب العاملين المعنيين على كيفية إستخدام أساليب الرقابة ، و 
يفية إكتشاف اإلنحرافات مبكرا و تحليلها ، ثم بالذات األساليب اإلحصائية ، باإلضافة إلى تدريبهم على ك

  .إتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتعديل المسار 
كما يجب أن يدرك األفراد الذين يستخدمون أداة التقييم كيف يمكنهم تحقيق أقصى إستفادة منها ، و على 

   1. نتائج للمتابعةالمديرين أن يتعلموا كيفية توصيل التوقعات لمرؤوسيهم و أن يزودوهم بال
  

  .مرحلة التنفيذ -3
  

تركز هذه المرحلة على التنفيذ الفعلي ألساليب إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة ، حيث تقوم فرق     
يها للوصول إلى األهداف لالعمل المختلفة بإحداث التغييرات الالزمة من خالل أداء المهام الموكلة إ

دريب العاملين بالمؤسسة بدعم من المسؤولين ، و تقوم فرق العمل في هذه المحددة ، و هنا تبدأ عمليات ت
  2.المرحلة بتحديد طرق التحسين المستمر لألنشطة و العمليات في المؤسسة

  :تينلخصها في اآلو تمر هذه المرحلة بمجموعة من الخطوات 
إلتزام اإلدارة العليا المعلن و الجاد بتذليل العقبات التي تعوق تطبيق إدارة الجودة :  الخطوة األولى

  .الشاملة 
  

غييرات العالمية الجديدة و ما يا بالمؤسسة اإلعالمية أن تدرك مسؤولياتها تجاه التيجب على اإلدارة العل   
تغيير ، فالكثير سؤولية قيادة القها مسة ، و يجب أن تأخذ على عاتيترتب على ذلك من إشتداد حدة المناف

عمال الروتينية يجب أن تطور بإعتبارها من ضمن العقبات التي تحد من الوصول إلى من اللوائح و األ
تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، و بدون اإللتزام الكامل من قبل اإلدارة بدعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة و 

  .خر لن يكون لها التأثير المطلوب تحقيقه آل على مستوى إداري بشكل واضح ، فإن أية جهود تبذ
  

  .إختيار من سيتولى التدريب على الجودة الشاملة :  الخطوة الثانية
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إن دور المدربين في اإلستشارة و التدريب سيفيد المؤسسة كجزء من الخدمات الداعمة ، و بالطبع    
  .سيتم إختيار هؤالء المدربين بعناية فائقة

و سوف يتلقى هؤالء تدريبا مماثال لما تلقاه منسق إدارة الجودة الشاملة ، أي تدريبا مكثفا لمدة أسبوعين 
إلكسابه الخبرة الالزمة في مهمته الجديدة ، و يحتوي برنامج التدريب على مزيج من المبادئ و المفاهيم 

  1.و األدوات الخاصة بإدارة الجودة الشاملة 
  

  .تدريب اإلدارة و قوة العمل: الخطوة الثالثة
  

  : يتم في هذه الخطوة تقسيم التدريب إلى ثالث مجموعات رئيسية و هي    
  

 .تدريب يتعلق بإيجاد اإلدراك و الوعي بإدارة الجودة الشاملة -1
  

 .تدريب يتعلق بالتوجه نحو األهداف المطلوب تحقيقها -2
 

 .تدريب يتعلق بتنمية المهارات -3
  

من هذه المجموعات تلعب دورا هاما و محددا في تحول كل الموظفين نحو و ال شك أن كل مجموعة 
الجودة الشاملة ، و يعتبر التوقيت هنا من أهم النواحي في منهج التدريب ، فكل جلسة تزود المشاركين 

   2.بمعلومات كافية يمكنهم إستيعابها 
  

  .التسويق الداخلي: الخطوة الرابعة
  

في هذه الخطوة يبدأ العمل فورا لتسويق فوائد إدارة الجودة الشاملة لألفراد العاملين بالمؤسسة ، في     
هذه الخطوة يجب تجنب اإلفراط ، المبالغات ، الملصقات و المنافسات السخيفة ، فبالرغم من نبل المقصد 

 أنه يجب اإلحتياط من رفع و هو تطبيق إدارة الجودة الشاملة و رفع المؤسسة إلى درجات التقدم إال
  .التوقعات بشكل مبالغ فيه إلى مستويات ال يمكن الوصول إليها 

  

 نتظمة في مجالت المؤسسة تؤتي ثمارها بشكل مإن النشرات الداخلية حول الجودة أو المقاالت ال   
  .ممتاز ، و كذلك المؤتمرات و ما شابه ذلك 

  

  .األداء الفاعل: الخطوة الخامسة
   

                                                 
.296عبد الرحمان توفيق ، مرجعع سابق ، ص  - 1  
.297، ص نفس المرجع - 2  
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في هذه الخطوة يتم تقسيم العمليات ، و األداء الفاعل يعني أننا يجب على األقل عند التعاون مع     
القديم ، يجب على األقسام في اإلدارة أن تتعلم التعاون ، ) نحن / هم ( الزمالء األخرين أن نتجنب موقف 

ألداء ، و المكافأة على كذلك يجب التأكد في هذه الخطوة من وجود نظم قياس مالئمة من أجل تعقب ا
  . السلوكيات المرغوبة

  

  .تغيير الطريقة التي يمارس بها العمل: الخطوة السادسة
  

  : على المؤسسة في هذه الخطوة القيام بمايلي 
  

 .أن تجعل سلوكيات إدارة الجودة الشاملة هي طريقة العمل المعتادة -1
  

ن يتم أتحسين نظم العمل بحيث تكون متطابقة مع منهجية التحسين المستمر بشكل متكامل ، و  -2
 .إستخدام هذه النظم بعد التدريب عليها بشكل صحيح 

 

إستعداد اإلدارة العليا لطرح و تبادل األفكار ، و كذلك التعرف على أفضل الممارسات لدى  -3
 .المؤسسات األخرى

 

هيكل المؤسسة ، فإذا كانت المؤسسات تعلن أنها موجهة بالعميل فهذا اإلستعداد إلعادة تصميم  -4
 .ينبغي أن ينعكس على الطريقة التي يتم بها تنظيم العمل 

  
 

  : التي يجب تفاديها عند التنفيذ فهي لأما األعما
  

 .عدم تطبيق إدارة الجودة الشاملة لمجرد أن معظم المؤسسات تقوم بذلك -1
  

 .شاملة إذا كانت نتيجة إنبهار بها دون معرفة حقيقة أبعادهاال تطبق إدارة الجودة ال -2
 

عدم القيام بتدريب الجميع و على الفور على أساليب إدارة الجودة الشاملة دون نشر الوعي  -3
 .الثقافي الكافي و في الوقت المناسب تماما
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  .تطبيق نقاط ديمنغ األربعة عشر في المؤسسات اإلعالمية :  المطلب الثالث
  

على إدارة المؤسسة اإلعالمية القيام ببناء : ة اإلعالمية حديد و نشر أهداف و أغراض المؤسست -1
  :هدف ثابت نحو الخدمة اإلعالمية من خالل إتخاذ اإلجراءات التالية 

  

  .إعالمية للمتلقي وضع تعريف إجرائي للمقصود بتقديم خدمة  -
  .وضع معايير تقديم الخدمة في خالل فترة زمنية تمتد إلى خمس سنوات  -
المتلقي الحالي ، أو المتلقي ( وضع تعريف للمتلقين الذين تريد المؤسسة اإلعالمية تقديم خدمة لهم  -

  ) .المستقبلي ، أو كالهما معا 
  .تكار أهمية فهم اإلدارة أن ثبات الهدف يؤدي إلى اإلب -
اإلهتمام باإلبتكار من أجل تقديم خدمة أفضل بتكلفة محددة ، التخطيط سيتطلب من المؤسسة اإلعالمية  -

إضافة مهارات جديدة ، اإلهتمام بالتدريب ، ابتكار مضامين و أساليب إعالمية جديدة باإلضافة إلى 
  . اإلهتمام بالتميز في تقديم الخدمة و هذا بغية كسب و إرضاء المتلقي

  .تخصيص موارد لصيانة األجهزة و المعدات  -
سة و رئيس مجلس اإلدارة ، و المسائل التي سيتم كون مسؤوال عن محاسبة مدير المؤستقرير من سي -

  .مساءلتهم فيها و خاصة ما تعلق بهدف المؤسسة
  .رجمة ثبات الهدف إلى خدمة إعالمية للمتلقي و المجتمع ت -
  

ننا نعيش في عصر إقتصادي و إعالمي جديد ال يمكننا التعايش أبما : الحديثة  القيام بتبني الفلسفة -2
  : مع األمراض اإلدارية التالية 

  .مستويات الخطأ المتعارف على قبولها سابقا -
  .العمل مع الئم تالمواد اإلعالمية و الفنية التي ال ت -
  .يخشون من السؤال األفراد الذين يقومون بالعمل و هم ال يعرفون مهامهم و  -
  .الطرق البدائية في التدريب -
  .اإلشراف غير الكافي و غير الفعال -

  .سة اإلعالمية أن يخصص الموارد الالزمة لمحاربة هذه األمراضيه ال بد على مجلس إدارة المؤسو عل
  

  : ضرورة المطالبة بمايلي  -3
صول عليها مثل االفالم الوثائقية ، الكاميرات ، المطالبة بشواهد إحصائية على جودة المواد التي يتم الح -

  ...األجهزة 
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سة اإلعالمية نتيجة ذلك ، مثل و التكلفة التي تكبدتها المؤس البحث عن الدالئل التي تكشف العيوب -
  ...وجود خطأ في الفواتير 

  

سلوب المعتاد ضرورة حرص المؤسسة اإلعالمية في تعاملها مع الموردين و هذا بإعادة النظر في األ -4
وفر تكما يتوجب عليها إنتقاء الموظفين بكل عناية ممن ت. و هو شراء المواد و األجهزة بأقل األسعار 

  .فيهم الكفاءة المهنية و تفاعلهم مع متلقي الخدمة اإلعالمية 
  

  .على المؤسسة اإلعالمية القيام بعملية تحسين مستمر و دائم لنظام اإلنتاج و الخدمة اإلعالمية  -5
  

  : يتوجب على المؤسسة اإلعالمية إعداد هيكلة للتدريب من خالل  -6
  .التشجيع على التعلم أثناء العمل  -
  .تكثيف الدورات التدريبية للرفع من مستوى الموظف  -
  

و الذي يعد جزءا من النظام و هو من مسؤولية اإلدارة ، و يتمثل تطوير اإلشراف :  تطوير اإلشراف -7
  : فيمايلي 

  .توفير الوقت الكافي للمشرفين لمساعدة الموظفين  -
  .توفير األساليب التي يحتاجها المشرفون لترجمة ثبات الهدف لدى الموظف -
ي أجريت على شريحة واسعة من المشاهدين و متلقي كيفية االستفادة من النتائج التعن إعالم المشرفين  -

  .الخدمة اإلعالمية 
  

  : نزع الخوف داخل المؤسسة اإلعالمية من خالل  -8
على اإلدارة التخلص من التمييز الطبقي بين الموظفين من خالل العدل في المعاملة ، و منح كل  -

  .موظف حقه دون تمييز 
  .ين بسبب مشكالت سببها النظام ظفوعلى اإلدارة التوقف عن لوم الم -
  .يجب أن تعلم اإلدارة أنها المسؤولة عن عيوب النظام  -
  .إشعار الموظف باألمان كي يتمكن من تقديم اإلقتراحات  -
ستطع التي يقومون بها ، ألنه إذا لم يينبغي تشجيع الموظفين على طرح أسئلتهم فيما يتعلق بالمهام  -

فلن يتمكن من أداء أعماله بفعالية و لن يجرء على تقديم اإلقتراحات من  الموظف اإلستفسار و السؤال
  .أجل تحسين الخدمة 

  

  .معرفة المشكالت التي تواجه كل قسم من أقسام المؤسسةو الهدف  :كسر الحواجز بين األقسام -9
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جه لحث و الشعارات و الملصقات و التو:  خلص من األهداف الرقميةتينبغي على اإلدارة أن ت -10
خذها اإلدارة حيال تالموظفين على تقديم أفضل أداء ممكن و تزويدهم بكل المعلومات و اإلجراءات التي ت

  .تطبيق الجودة في تقديم منتجاتها 
  

ن تنتج أألن معايير العمل يجب  : على اإلدارة التخلص من اإلعتماد على المقياس الكمي للعمل -11
و على اإلدارة أن . ألفضل تجنب إعادة العمل و األخطاء و العيوب جودة و ليس مجرد كميات ، و من ا

تركز على مساعدة الموظفين على أداء أفضل عمل ممكن ، و من المهم أن يفهم الموظفون هدف 
  .المؤسسة اإلعالمية و أن يفهموا كذلك كيف يرتبط عملهم بهذا الهدف

  

كن الموظف من جمع المعلومات بطريقة ينبغي على اإلدارة تأسيس برنامج ضخم للتدريب يم -12
  .منتظمة حول طبيعة مهمته 

  

على اإلدارة القيام بتأسيس نظام صارم إلعادة تدريب الموظفين على مهارات جديدة و يجب أن  -13
يشعر الموظف باألمان على وظائفه في المستقبل ، كما يجب على الموظف أن يدرك أن إكتساب مهارات 

  .حقيق الكفاءةجديدة ستساعده على ت
  

على دفع العمل اليومي على أساس  دارة العليا يساعدينبغي على مجلس اإلدارة إيجاد هيكل في اإل -14
النقاط الثالثة عشر المذكورة سابقا ، و يمكن لإلدارة العليا أن تقوم بتشكيل فريق عمل يمنح مسؤوليات و 

إستشاري ذي خبرة ، و لكن اإلستشاري ال صالحيات التصرف ، و سيحتاج هذا الفريق إلى مساعدة 
  .يستطيع تحمل المسؤولية ألن المسؤولية في النهاية ال يتحملها أحد سوى اإلدارة 

  
  .نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية: المبحث الثالث

  

  ). جمهور وسائل اإلعالم ( تحقيق رضى المستهلك : المطلب األول
  

وفقا للمفهوم التسويقي  –همة األساسية و المبرر الوحيد لقيام المؤسسة و إستمرارها في السوق إن الم    
وقعاته و من ثم إنتاج و هو إيجاد الزبون و المحافظة عليه ، من خالل إكتشاف حاجاته و ت –الحديث 

فرضى المستهلك أو الزبون تبعا . أو الخدمات القادرة على إشباع تلك الحاجات و الرغبات تقديم السلع 
من خالل . نشطة المؤسسة ألهذا المفهوم هو المركز الذي ينبغي أن توجه نحوه كل سياسات و برامج و 

إدارة هذا المطلب نحاول إبراز مفهوم رضى المستهلك بالنسبة للمؤسسات اإلعالمية ، و كيف تساهم 
و مستهلك المنتوج اإلعالمي ينطبق عليه نفس ما ينطبق على . الجودة الشاملة في تحقيق هذا الرضى 

  . بات المتلقيمستهلك السلع و الخدمات ، ألن المنتوج اإلعالمي سلعة يراد من خاللها تحقيق إشباع و رغ
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  .تعريف رضى المستهلك -1
  

سة بين مختلف يرة و ذلك بعد إزدياد حدة المنافخونة األتزايد اإلهتمام بالمستهلك في اآل لقد     
هلك و ذلك المؤسسات ، فقد أدى التنافس الحاد إلى ضرورة التركيز على إشباع حاجات و رغبات المست

سعاده ، و لن يتأتى ذلك إال إذا كانت منتجات و خدمات المؤسسة في مستوى في محاولة إلرضائه و إ
  .الجودة المطلوبة 

  
  
  
  
  
   

حالة الشعور بالسعادة أو اإلستحسان التي تولد لدى الفرد ، و الناجمة عن : يقصد برضى المستهلك     

مقارنته لألداء الفعلي المدرك للسلعة بتوقعاته المسبقة ، أو بمعنى آخر هو اإلنطباع اإليجابي الذي يتولد 

السلعة قد قدمت مستوى كاف  لدى المستهلك من خالل إستهالكه لسلعة ما ، من خالل حكمه بأن تلك

  1.من اإلشباع
  

المستهلك دالة كل من األداء الفعلي المدرك و التوقعات المرتبطة بأداء السلعة أو  ىو بذلك يعتبر رض   
داء الفعلي المدرك يتطابق أو يفوق مستوى عندما تبرز نتائج التقييم بأن األالخدمة ، و يتحقق الرضى 
لعة أو الخدمة ، و على الرغم من تأثر مستوى رضى المستهلك بدرجة كبيرة األداء المتوقع من تلك الس

بمستوى إدراكه للجودة التي تتصف بها السلعة أو الخدمة ، فهو يتأثر أيضا بمجموعة من العناصر 
  .األخرى 

و ترتبط درجة رضى المستهلك بمستوى اإلنخفاض في درجة عدم الرضى إلى حد ال يصل إلى    
   2.الشكوى لديه

   
على نفسية المستهلك ، و من ثم على سلوكه بدرجات متفاوتة التأثير ، يبدأ  و ينعكس مستوى الرضى   

من تكوين إتجاه إيجابي نحو المنتوج و زيادة درجة إحتمال اإلقبال عليه إلى درجة الوالء له ، و تجدر 
                                                 

، المنعقد في الفترة 2005، ورقة مقدمة لمؤتمر الجودة مفهومه و أساليب قياسه: رضى المستهلكالطاهر خليفة زايد، -1 
   .، الجماهيرية الليبية10-15/05/2005

 

،  2004، مؤسسة شباب الجامعة للنشر ، اإلسكندرية ،  الجودة -الوقت: اإلدارة الحديثة في التسويق جاسم مجيد ،  - 2 
   .44ص 
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و تعدد تجاربه السارة معه لفترة  اإلشارة إلى أن الوالء يتطلب مالحظة المستهلك لمستوى جودة المنتوج
  .من الزمن 

  

  . أهمية رضى المستهلك -2
  

يحضى الرضى كمفهوم يرتبط باإلستهالك بدرجة عالية من األهمية من أطراف مختلفة ، فهو يمثل    
عى إلى تحقيقه من إستهالكه للسلع و التعامل مع الخدمات ، و لذا فشعور يس بالنسبة للمستهلك الهدف الذي

المستهلك بالرضى يؤكد قدرته على إتخاذ القرار السليم ، و يجنبه إتخاذ إجراءات تصحيحية إلتخاذ قرار 
خاطئ في حين تستند درجة أهمية الرضى بالنسبة للمؤسسة على هيكلة السوق الذي تعمل فيه ، 

لرضى  و هي أقل حساسيةارية ال يعد الرضى هدفا مهما لها كفالمؤسسات التي تعمل في سوق إحت
  . 1سبب إمكانية تحقيقها إلهتماماتها اإلقتصادية حتى في ظل عدم رضى المستهلك المستهلك ب

  

و على العكس من ذلك يمثل رضى المستهلك هدفا أساسيا للمؤسسات التي تعمل في أسواق تنافسية بسبب  
تهلك على منتوجاتها يشكل المستهلك على إيراداتها المستقبلية ، فإقبال المس ىالتأثير المباشر لمستوى رض

  .أمرا جوهريا لبقائها و إستمرارها و زيادة حصتها السوقية على المدى الطويل 
  

يتولد لدى المستهلك الشعور بعدم الرضى عندما تسفر نتائج التقييم أن مستوى األداء الفعلي المدرك    
لنتائج السلبية لمستوى اإلشباع على للسلعة أو الخدمة يكون دون مستوى األداء المتوقع منها ، و تنعكس ا

نفسيته بدرجات متفاوتة من الحدة ، قد تبدأ بشعور بسيط بخيبة األمل ، إلى شعور قوي باإلحباط و قد 
  .ينتهي بميل شديد للقيام بفعل معاكس و هو العزوف عن المنتج نهائيا 

  
  
  

لمقارنة بين أداء المنتج اإلعالمي عن رضى المستهلك هو إحساس الفرد الناتج عن ا و عليه فالتعبير   
كما يدركه المستهلك و بين توقعاته ، و يمكننا القول بأن رضى المستهلك هو مؤشر للفرق بين األداء و 
التوقعات و بالتالي هناك ثالثة مستويات من الرضى يمكن أن يتحقق من خالل مقارنة األداء المدرك من 

  :ت هي قبل المستهلك بتوقعاته و هذه المستويا
  

  .غير راض  الجمهور =أداء المنتج اإلعالمي أقل من توقعاته  -

  . الجمھورإرضاء  =عالمي يساوي توقعاته أداء المنتج اإل -

                                                 
.2الطاهر خليفة زايد ، مرجع سابق ، ص - 1  
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  . إبهار الجمهور =أداء المنتج اإلعالمي أكبر من توقعاته   -
  

  . أساليب قياس مستوى رضى المستهلك -3
  

إن قياس رضى المستهلك يعتبر مهما بالنسبة ألي مؤسسة ، ألنه يعبر عن مدى نجاح إدارة المؤسسة    
في التعامل مع زبائنها و في تسويق منتجاتها ، و نجد أن المستهلك الراضي عن المنتج يتحدث عن رضاه 

ضاه إلى أكثر من إلى ثالثة أشخاص من معارفه ، و أما المستهلك غير الراضي فهو يتحدث عن عدم ر
  1.عشرين شخصا ، و هذا ما يدل على مدى تأثير رضى المستهلك الواحد أو عدم رضاه

  

بالنسبة للمؤسسة اإلعالمية يعتبر المستهلك أصل من أصول المؤسسة يساعدها على اإلحتفاظ    
ؤسسة إلى من بجمهورها ، ألن الجمهور الراضي يبقى وفيا لمؤسسته و يعمل على نقل الصورة الجيدة للم

  .يعرفهم مما يؤدي إلى جذب و إستقطاب جمهور جديد
  

يمكن تطبيق األساليب المستخدمة من طرف المؤسسات في قياس رضى مستهلكيهم لقياس رضى    
  : المستهلكين عن منتوجات و خدمات المؤسسات اإلعالمية ، حيث يمكن تطبيق األساليب التالية 

  

  :ستهلكين أسلوب شكاوى و إقتراحات الم -1
      

يمكن للمؤسسات اإلعالمية أن تقيس مستوى رضى جمهورها عن المنتوجات و الخدمات التي تقدمها    
من خالل تبني أسلوب الشكاوى و المقترحات و ذلك من خالل إنشاء فضاء تستمع فيه آلراء جمهورها و 

هذا األسلوب يعتبر فعاال ألن  .تأخذ بعين اإلعتبار إقتراحاتهم و تحمل محمل الجد هذه اإلقتراحات 
المؤسسة اإلعالمية تكون في إحتكاك مباشر مع جمهورها و بالتالي تتعرف على آرائهم فيما يخص 

و التطبيق العملي لهذا األسلوب يمكن أن يتم من خالل وضع أرقام هاتفية . المؤسسة و مستوى أدائها 
  .خصوص ما تقدمه من منتجات و خدمات تحت تصرف الجمهور لإلتصال بالمؤسسة و إبداء الرأي ب

و يمكن كذلك إنشاء مساحات خاصة في مواقع المؤسسة على شبكة النت تمكن الجمهور من تدوين  
  .مالحظاتهم ، إعتراضاتهم أو إقتراحاتهم 

   
بالرغم من ذلك يرى بعض الباحثين أن اإلعتماد الكبير على هذه التقنية يولد لدى المؤسسة إحساس     

خاطئ من األمان بسبب  أن ما يوفره هذا األسلوب من معلومات عن رضى المستهلك ال يمثل إال جزءا 
ينقلون إعتراضهم  محدودا ، ألن نسبة  المستهكين غير الراضين عن منتجات و خدمات المؤسسة و الذين

إلى المؤسسة نسبة قليلة في حين النسبة الكبيرة من المستهلكين غير الراضين يتوقفون عن شراء السلعة أو 
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الخدمة و يتحولون إلى مؤسسات أخرى بدال من اإلعتراض ، و هذا ما ينطبق على جمهور المؤسسات 
اإلتصال و ما صاحبه من رواج اإلعالمية خاصة مع التطور الحاصل في تكنولوجيات اإلعالم و 

الفضائيات و عدد الجرائد و اإلذاعات حيث أصبح الجمهور يميل للمؤسسة التي تلبي رغبته و إشباعه 
  .دون القيام باإلعتراض عن منتجات المؤسسة التي ال تفي بالغرض المطلوب 

  

  : مسوحات رضى المستهلك -2
     

من خالل هذا األسلوب يمكن للمؤسسات اإلعالمية أن تجري مسوحات لمعرفة مدى و نسبة إقبال    
الجمهور على منتجاتها و خدماتها و يكون هذا من خالل بطاقات إستقصاء تتضمن مجموعة من األسئلة 

  .جمهور حول جودة المنتوج و رأي الجمهور في المؤسسة و تقييمهم لمستوى أدائها و تعاملها مع ال
  

يتعلق األول : و تعتمد درجة مصداقية المعلومات التي توفرها هذه المسوحات على أمرين أساسيين     
بطريقة صياغة األسئلة أو العبارات ، فاألسئلة المباشرة قد تقود إلى الحصول على معلومات مضللة ، ألن 

لكنه يجيب عكس ذلك لتجنب  المستهلك في كثير من األحيان يكون غير راض عن منتوجات المؤسسة
أما األمر الثاني فيجب أن . اإلحراج ، و إلعتقاده بأن اإلفصاح عن عدم الرضى لن يقدم نتيجة أفضل 

  .يتضمن االستقصاء خصائص السلعة أو الخدمة التي تعكس الرضى 
  

من  المالحظ أن هذا األسلوب أصبحت تستخدمه مراكز متخصصة في قياس جمهور و سائل اإلعالم   
خالل إجراء استقصاء لمعرفة المؤسسة اإلعالمية التي تستقطب أكبر عدد ممكن من الجمهور و من أمثلة 
هذه المراكز نجد الدليل الدولي للصحافة و اإلعالم و الذي يقوم بتصنيف المؤسسات اإلعالمية على 

  .المستوى الدولي 
  
 :  تحليل أسباب فقدان المستهلك-3
  

ينعكس فشل المؤسسة اإلعالمية في إرضاء المستهلك في إنسحاب أو تحول هذا األخير إلى منتوجات    
مؤسسات أخرى منافسة ، و بالتالي فقدان المؤسسة األولى لجانب من إيراداتها و األخطر من ذلك فقدانها 

  .لمستهلكيها 
ئها لمواجهة مثل هذه الوضعيات ، و و تبعا لذلك تحرص المؤسسات اإلعالمية الناجحة على تطوير أدا 

عندما تكتشف عزوف الجمهور عن منتوجاتها و تحوله إلى مؤسسات أخرى منافسة تكرس كل جهودها 
  .لمعرفة األسباب الكامنة وراء العزوف و اإلنتقال و تقوم بتحليلها و بالتالي إيجاد حلول لها 
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لك يتطلب إستخدام أكثر من أسلوب أو أداة و مما سبق نخلص إلى أن القياس الدقيق لرضى المسسته   
تبني أساليب أكثر فاعلية من مجرد رد فعل ، فالقصور الذي تنطوي عليه بعض المؤسسات يجعل من 

  .الصعب اإلعتماد على أسلوب أو آخر بل يجب الجمع بين أكثر من أسلوب 
  

  .تحقيق القدرة و الميزة التنافسية: المطلب الثاني
  

نشاطاتها نفسها في محيط يتسم رن الواحد و العشرين وجدت المؤسسات على إختالف مع مطلع الق   
بالتعقيد ، سرعة و كثافة و خطورة هذا التعقيد أثر على  مستقبل المؤسسة ، كما أن  التحوالت السريعة و 

رتهن فعاليته العميقة و التهديدات الناتجة عنها تحتاج لمن يحسن التعامل و التكيف معها ، و هذا التكيف ت
لحد كبير بقدرة المؤسسة على المنافسة حيث أصبحت الميزة التنافسية أمرا حتميا ، و لم تعد تقتصر فقط 
على األسواق المحلية و لكن أيضا على المستوى العالمي ، نتيجة لما يعرف بالعولمة و الشمولية و 

ي المؤسسة للجودة الشاملة التي ال تقبل بدورها فإن هذه القدرة اليوم باتت مرتبطة عند البعض بمدى تبن
  . بوجود أي عيوب أو أخطاء في منتوجاتها باإلضافة إلى تبني المواصفات العالمية في اإلنتاج 

  

و لتحقيق هذه الغاية يستدعي إحداث تغيير ثقافي و فلسفي في المؤسسة من خالل التحسين المستمر و    
  .و بالتالي كسب الميزة التنافسية الطويلة المدى الشامل و اإلهتمام أكثر برغبات الزبون 

  
  .الميزة التنافسية تعريف -1
  

. تتميز التنافسية بنوع من الغموض و التعقيد ، األمر الذي يجعل من الصعب تقديم تعريف دقيق لها    
  .لذا نقوم بعرض أهم التعاريف التي جاءت في هذا السياق 

  

 1.تقديم منتوج ذو جودة عالية بسعر مقبول من طرف المستهلك تعرف التنافسية على أنها إمكانية  -
  

يمكن تعريف التنافسية بأنها القدرة على إنتاج السلع الصحيحة و الخدمات بالنوعية الجيدة و في  -
 2.الوقت المناسب ، وهذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المؤسسات األخرى 

 

رة على الصمود أمام المنافسين بغرض تحقيق ربحية و نمو و إستمرار كما تعرف على أنها القد -
و توسع و إبتكار و تجديد ، و تسعى الشركات بصفة مستمرة إلى تحسين المراكز التنافسية بشكل 

 1.دوري نظرا إلستمرار تأثير المتغيرات المحلية و العالمية 

                                                 
1 -Robert Percerou , « entreprisse : gestion et compétitivité » , économica , paris , 1984 , p53. 
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ت و الموارد و القدرات التي تستطيع تعرف التنافسية بأنها مجموعة المهارات و التكنولوجيا -
األولى إنتاج سلع و خدمات أفضل مما : المؤسسة إستعمالها و اإلستثمار فيها لتحقيق غايتين 

 2.يحققه المنافسون ، و الثانية تأكيد حالة من  التميز و اإلختالف فيما بين المؤسسة ومنافسيها 
  

لتنافسية تتمثل في اإلختالف و التميز الذي تنفرد به مما سبق ذكره من تعاريف نستنتج أن الميزة  ا   
المؤسسة في منتجاتها عن بقية المنافسين ، و يخلق لها قيمة لدى الزبائن و المستهلكين تؤثر بها على 
سلوكهم على المدى الطويل مما يحقق لها السبق و التفوق النفساني ، و الحصول على أكبر حصة من 

  . اء و اإلستمرارية السوق ، و النمو ، و البق
  

كما يجدر بنا عند تعريف الميزة التنافسية أن نفرق بينها و بين المنافسة ، إذ يمكن إعتبار المنافسة    
كمفهوم توضيحي يسمح لنا بمعرفة الحالة الخاصة باألعمال ، و يتعلق األمر هنا بهيكل السوق ، و هذا 

  3.سسات على نفس النشاط األخير يكون في حالة المنافسة التامة في حال تواجد عدد كبير من المؤ
 

و تعرف المنافسة كذلك على أنها تعدد المسوقين و تنافسهم لكسب عميل باإلعتماد على أساليب مختلفة من 
  4.أبرزها الجودة و الخدمات 

  

  .دور الجودة في صنع الميزة التنافسية  -2
  

تنافسيا بإعتبارها عامل جذب  تعد الجودة أهم األسلحة التنافسية للمؤسسة ، و مصدر تفوقها و تميزها   
العديد من الزبائن و الوسيلة الناجحة لتلبية حاجاتهم و رغباتهم ،  بتوفير مجموعة من الخصائص و 
المواصفات في المنتجات المقدمة إليهم ، و بما أن الجودة هي المحور و األساس الذي تقوم عليه الجودة 

للجودة على كامل عمليات و نشاطات المؤسسة فإننا نستنتج الشاملة بإعتبار  أن هذه األخيرة  هي تعميم 
إنطالقا من ذلك أهمية الجودة الشاملة في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة ، و ذلك باإلستناد إلى فرضية 

  .أن أهمية الجزء تستلزم بالضرورة أهمية الكل 
  

                                                                                                                                                             
عية، ، مؤسسة شهاب الجامآليات الشركات لتحسين المراكز التنافسية: المنافسة و الترويج التطبيقيفريد النجار،  -1

   .10، ص2000اإلسكندرية، 
.85براهيمي ، مرجع سابق ، ص نوال  - 2  

3 - Alain Beinaynie , « nouvelles approches de la concurrence » , economica , paris , 2002 , 
p70. 

.20فريد النجار ، مرجع سابق ، ص  - 4  



 

 106

حسين صمعتها في السوق بإعتبارها تعد الجودة أهم وسائل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة ، و ت   
   1.مصدر جذب العديد من الزبائن بالنظر إلى قدرة المؤسسة على تلبية حاجاتهم و رغباتهم 

   
و لقد أثبتت الدراسات أن تحسين جودة المنتوج يرفع حصة المؤسسة في السوق و بالتالي زيادة األرباح 

  :مثلما يوضحه الشكل الموالي 
  

  .العالقة بين الجودة و حصة المؤسسة في السوق و األرباح: )07(الشكل رقم 

  
  . 34،ص مرجع سابقعاللي مليكة ، :  المصدر

  

  .دور إدارة الجودة الشاملة في تنمية المزايا التنافسية  -3
  

  : تتمثل خصائص إدارة الجودة الشاملة كمدخل لصنع المزايا التنافسية للمؤسسة اإلعالمية فيمايلي 
  

بتحقيق الجودة ، فالجودة ليست حكرا على الوظائف المتعلقة كل و ظائف المؤسسة معنية  -1
 .بالمنتوج اإلعالمي ، و لكن أيضا وظائف اإلدارة ، التسويق و الموارد البشرية 

  

                                                 
.11علي السلمي، مرجع سابق، ص  - 1  

تحسين الجودة

تحسين صورة 
 الجودة

رفع الحصة 
 السوقية

 تخفيض التكاليف 

 رفع األربــــاح 
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داخل كل قسم من أقسام المؤسسة ، األفراد يمثلون أعوانا للجودة ، و مسؤولين بصفة كاملة و هذا  -2
التنظيمي ، حيث يصبح كل فرد مسؤوال عن جودة مهما كان منصبهم و مستواهم في الهيكل 

 .العمل الذي يقوم به ألن الجودة قضية الجميع 
 

 .األخذ في الحسبان في إطار إدارة الجودة الشاملة جميع حاجات و متطلبات الزبون  -3
 

 .مورد داخل المؤسسة - إنتشار عالقة زبون -4
 

ة و البشرية نحو التحسين المستمر  كل و ظيفة من وظائف المؤسسة توجه وسائلها الخاصة المادي -5
 . و الوقاية بدال من اللجوء إلى التصحيح و العالج

إن الجودة في إطار إدارة الجودة الشاملة ال تقتصر على جودة المنتوج بل تتعداه لتشمل جودة  -6
األنشطة و العمليات في المؤسسة ككل ، بمعنى أن الجودة تندمج في ثقافة المؤسسة من خالل 

 .جميع األفراد العاملين للجودة في عملهم إدماج 
 

إدارة الجودة الشاملة هي إدارة تشاركية ، حيث تعتمد على مواهب اإلدارة ، و األفراد للتحسين  -7
 .المستمر في أدائها 

 
البقاء ، اإلستمرارية ، : إدارة الجودة الشاملة أسلوب إداري يهدف إلى إرضاء حاجات المؤسسة  -8

 .و إستقرارا و إرضاء حاجات أفرادها مردودية أكثر ثباتا 
 

  :و يمكن إجمال دور إدارة الجودة الشاملة في تنمية المزايا التنافسية من خالل الشكل التالي 
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  .دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز المزايا التنافسية :  )08(الشكل رقم 

  

  
  

يحي برويقات عبد الكريم ، التغيير في منظمات األعمال المعاصرة من خالل إدارة الجودة الشاملة ، ورقة بحث :  المصدر

  .2007، مارس  ، كلية العلوم اإلقتصادية و التسيير و العلوم التجارية ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

  

عالمية على هذه المزايا أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة من شأنه أن يساعد المؤسسة اإليتبين من    
ي في السوق و زيادة قدرتها التنافسية ، و إذا نظرنا إلى األهداف التي تسعى إدارة تحسين مركزها التنافس

افسية للمؤسسة لتفعيل بناء و تنمية المزايا التن جد أن معظمها يصب في دائرة نالجودة الشاملة لتحقيقها 
  .قدرتها على مواجهة تطورات السوق المحلية و الدولية 

  

و يمكن تلخيص كيفية تميز المؤسسة في السوق على المنافسين من خالل تبني إدارة الجودة الشاملة في 
  : الشكل الموالي 

  
  
  
  

 تخفيض شكاوى الزبائن 

 زيادة األرباح
زيادة رضى الزبائن 

 تخفيض التكاليف  زيادة اإلبتكارات تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة 

 تحسين اإلتصال و التعاون  زيادة اإلنتاجية و الحصة السوقية
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  . إدارة الجودة الشاملة طريق للتميز :  )09(الشكل رقم 

  
  .99مرجع سابق، صلحسين عبد القادر،  :المصدر

  

يتضح من الشكل السابق أن إدارة الجودة الشاملة تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الجودة للمنتوج    
ة إلى تبني المقدم للزبون ، و قد أدى إدراك أهمية الجودة كسالح إستراتيجي للحصول على ميزات تنافسي

إدارة الجودة الشاملة التي تقوم على دمج عمليات المؤسسة ووظائفها للوصول إلى مستوى متميز من 
  الجودة 

و من جهة أخرى حدد ديمنغ كيفية تحقيق ميزة تنافسية جراء تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشكل    
  : التالي 

  .خالل تطبيق إدارة الجودة الشاملة كيفية تحقيق ميزة تنافسية من :  )10(الشكل رقم 

  

 التميز من أجل التنافس في السوق 

 إدارة الجودة الشاملة 

الجودة الشاملة لضمان 
الرضى الكامل للزبائن 
في كل مراحل التعامل 

 معهم 

 التميز في السوق 

 تخفيض التكلفة 

 تحسين المنتوج 

 تطوير جودة المنتوج 
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  .299، صمرجع سابقعلي السلمي، : المصدر

  
   1:و من أهم النتائج التي يتمخض عنها تطبيق  إدارة الجودة الشاملة 

  

  .البقاء في عالم محتدم المنافسة -
  

  .تحسين مستوى الخدمات المقدمة -
  

  .جذب األفراد المتميزين من ذوي المهارات و الكفاءات -
  

  .تحسين الجودة و توفير الشروط المناسبة ألداء النشاط  -
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، الطبعة األولى ،إيتريك للطباعة  الجودة الشاملة في الشركاتالدليل العلمي لتطبيق إدارة عبد الفتاح محمود سليمان ، -1

                  .145، ص  2001القاهرة ،  و النشر ،
     

 تحسين الجودة 
.تقليل األخطاء  

 
 تحسين إستخدام الموارد 

سين المنتوج تح  

تحقيق مكانة في 
 السوق 

مركز منافسة أفضل و 
 إستمرارية في السوق

إكتساب الميزة 

 التنافسية 
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  : الفصل الثاني خالصة

  
  

أدركت معظم المؤسسات أهمية إعتماد إدارة الجودة الشاملة في تنمية و تطوير أدائها ، و ذلك عن      
طريق التفاعل الكامل لجميع أفراد المؤسسة ، إذ أصبحت إدارة الجودة الشاملة في مقدمة األساليب 

اق و زيادة الحصة اإلدارية الحديثة التي تستخدمها المؤسسات لتحقيق مركز تنافسي أفضل في األسو
السوقية ، إضافة إلى هذا تحسين مستوى الجودة و تقوية المركز التنافسي من خالل تعبئة خبرات و 
مهارات موظفيها ، مع ضرورة مقابلة جهود هؤالء بالحوافز و المكافآت ، و إشعارهم بأهميتهم في 

ير أدائهم من خالل إشراكهم في المؤسسة ، و كذا السعي إلى تنمية روح الفريق و منحهم الفرصة لتطو
  .عملية إتخاذ القرار 

  

و المؤسسات اإلعالمية هي األخرى تشهد منافسة شرسة على المستويين المحلي و الدولي ، و مع    
تطور تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال أصبح للجمهور قائمة واسعة من المؤسسات إلشباع رغباته ، و هنا 

.عالمية إلى إستخدام إدارة الجودة الشاملة من أجل تحقيق و تلبية تلك الرغبات البد أن تسعى المؤسسة اإل  
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 الفصل الثالث: 
دراسة العالقة بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و 

 مستوى األداء في جريدة الخبر
 
 

 المبحث األول: تقديم المؤسسة محل الدراسة
 
المبحث الثاني: المجاالت التي تسود فيها ثقافة الجودة الشاملة في جريدة 

              الخبر
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الفصل الثالث: دراسة العالقة بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و مستوى األداء في جريدة 

 الخبر.                                                           
 تمهيد: 

 

النامية تحوالت عميقة نتيجة  تكغيره من المجتمعا 1988عرف المجتمع الجزائري ابتداء من سنة    
تغيرات اقتصادية، سياسية ، إقليمية و دولية شملت جميع مناحي المنظومة االجتماعية ، تمثلت هذه 

م رأسمالي مبني على التحوالت في االنتقال من النظام االشتراكي المبني على الخدمة العامة إلى نظام حك
  .المنفعة الخاصة 

وسائل اإلعالم لم تكن في معزل عن هذه التغيرات بل األكثر من ذلك تأثرت بها ، و لم تكن أحداث     
سوى نقطة تحول إلى مرحلة جديدة من تاريخ وسائل اإلعالم في الجزائر ، و من  1988الخامس أكتوبر 

لذي يعتبر مكسبا حقيقيا لقطاع اإلعالم في الجزائر لم احتواه ا 1989فيفري  23بين ما تحقق نجد دستور 
من أحكام تقر بحرية الصحفي و تحميه من كل أشكال التعسف اإلداري ، مما سمح بتنوع و تعدد 

  .اإلصدارات الصحفية 
و تعليمة رئيس الحكومة مولود حمروش القاضية بالسماح لصحفيي  1990صدور قانون اإلعالم لسنة     
اع العام بإنشاء صحف خاصة بدعم مالي من قبل الدولة ، مكنت عدة مجموعات من الصحفيين القط

بتشكيل رأس مال تم االعتماد عليه في إطالق مشاريع صحف نجح البعض منها و أخفق البعض اآلخر ، 
جريدة آفة و - ، الصح le soir   ،liberté،  الوطن ، األمة ، الوجه اآلخر : ومن بين أبرز الصحف نعدد 

  .الخبر 
استطاعت جريدة الخبر و في فترة وجيزة أن تتربع على عرش الصحافة المكتوبة في الجزائر ، فرغم    

تجربتها الفتية إال أنها  وفقت و  إلى حد كبير بشهادة القراء و الهيئات الدولية في إرساء قواعد الصحافة 
بعد صحيفة األهرام المصرية التي  ابة الثانية إفريقيالمكتوبة ، حيث صنفها الدليل الدولي لإلعالم في المرت

  1.عالميا حسب تصنيف الدليل  122سبقت الخبر إلى الوجود بأكثر من مائة سنة ، و إفتكت المرتبة 
  

من خالل هذا الفصل نحاول دراسة العالقة بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و المستوى الذي وصلت    
إليه الخبر، و فيما إذا كانت الخبر قد تبنت معايير و مبادئ إدارة الجودة الشاملة، في البداية نعرف 

، في المبحث الثاني ) ول المبحث األ( بمؤسسة الخبر كمؤسسة إعالمية تنشط في مجال الصحافة المكتوبة 
نقوم بتحليل محاور االستمارة االستبيانية لمعرفة العالقة بين إدارة الجودة الشاملة و مستوى أداء جريدة 

  . الخبر 
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  .تقديم المؤسسة محل الدراسة: المبحث األول
  

بتقديم لمحة عامة و شاملة عن الخبر  تم اختيار مؤسسة الخبر إلجراء الدراسة الميدانية ، حيث سنقوم   
من خالل نشأتها و تطورها ، و أهم الصعوبات التي واجهتها في مسيرتها ، باإلضافة إلى أهم انجازاتها 
و مساهمتها في إرساء قواعد الصحافة المكتوبة في الجزائر  ، و ستكون لنا دراسة للهيكل التنظيمي 

  .از اإلداري و الجهاز التحريري لمؤسسة الخبر من خالل التطرق إلى الجه
  

  . التعريف بجريدة الخبر: المطلب األول
  

  : النشأة والتطور -1
 

 01، وبموجب عقد توثيقي في  1990أوت  26في جمعية تأسيسية بتاريخ  "الخبر"أنشت جريدة      
بعد صدور العدد الصفر  1990الفاتح نوفمبر كشركة مساهمة، وصدر أول عدد لها يوم  1990سبتمبر 

  .في جوان من نفس السنة
  

، انسخة يومي ألف 20وبطاقة سحب قدرت بـ  ،دج  301600مال قدره برأس" الخبر"انطلقت صحيفة     
وهي تعد أول جريدة خاصة ناطقة باللغة العربية صادرة بعد االستقالل، وظهرت في البداية كيومية 

  .1993مسائية إلى غاية جانفي 
  

  :مع ميالد يوميات خاصة كلها باللغة الفرنسية على غرار "الخبر"تزامن ظهور جريدة     
El watan, Le jeune Indépendant, Le Soir d’Algérie غيرها من العناوين التي صدرت و

الذي سمح بالتعددية اإلعالمية على غرار التعددية السياسية،  1990بموجب قانون اإلعالم الجديد لعام 
باللغة  "النصر"و "المساء" ،"الشعب: هيوجود الصحف العمومية التي كانت تصدر ومع  ازاة موالوب

  .باللغة الفرنسية  El Moudjahid, Horizonالعربية 
  

ما إانوا يعملون في القطاع العمومي ، كصحفيا  19مساهما منهم  26الخبر  جريدةساهم في تأسيس     
في تلك  "الخبر"، إال أن ظهور جريدة  "الوحدة"أو مجلة  "أضواء"أو  "المساء"أو  "الشعب"في جريدة 

أو الطبع أو اإلشهار ، جعل  عالظروف غير المشجعة الستمرارية الصحافة الخاصة من حيث التوزي
بعض األعضاء المؤسسين يفضلون االنسحاب، وتنازلوا بموجب ذلك عن أسهمهم لبقية الزمالء ممن قبلوا 

مؤسسا منهم صحفيين وتقنيين و  18هم بذلك دليبقى عد "المغامرة الصحفية" ـب االستمرار فيما أسموه
  .موثقين
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، التاريخ الذي قررت فيه  1992تصدر بالحجم الكبير إلى غاية جانفي  "الخبر"استمرت جريدة     
 وتعد  . "أضواء"الصدور بحجم التابلويد ، رغم التخوف من فشل التجربة على غرار ما حدث ليومية 

  .جريدة الخبر أول صحيفة تعتمد على نظام الماكينتوش واإلعالم اآللي
  

نسخة يوميا، وهو رقم كبير يعكس النجاح الذي حققته  ألف 450حاليا تسحب الجريدة أكثر من      
  : و منذ إنشائها و بداية مشوارها كان عدد سحب النسخ كاآلتي .الجريدة

  .ان التوزيع مقتصرا على منطقة الوسطنسخة و ك 18.000بلغ عدد السحب :  1990 -
 .نسخة  30.000بلغ عدد السحب :  1998 -

نسخة يوميا و كان التوزيع على الصعيدين الوطني و  500.000تم سحب :  2006و  2004 -
 .الدولي

 .نسخة يوميا  570.000بلغ عدد السحب :  2009و  2006 -
  

  .دج 276.600.608.00: شركة أسهم رأس مالها: الوضع المالي والقانوني
  : يتم التوزيع عبر المؤسسات التالية: التوزيع
  .El Watan، وهي شركة مختلطة بين الخبر و )ADP(الجزائر لتوزيع الصحافة  :الوسط
  .شركة سيدور، وهي شركة خاصة: الغرب
  .الخبر للتوزيع: الشرق
  .مطابع 03يتم في : الطبع

  .الجزائر لتوزيع الصحافة: الوسط 
  ).SIMPREC(  الشرق مطبعة 

  )ENIMPOR(  مطبعة الغرب
  .يتم عبر شركة الخبر لإلشهار: اإلشهار

  .المبيعات وعوائد اإلشهار: مصادر التمويل
 المرتجعات تصبح ملك المؤسسة الناشرة هذهبالمائة من مجموع ما تسحبه الجريدة،  10تمثل : تالمرتجعا

 )ADP. (  
ساحة  ،هاما تمثل في تغيير مقرها ، بعد أن كانت في دار الصحافةشهدت الخبر حدثا  2006سنة : المقر

: ليتورال سابقا ولها موقع عبر شبكة االنترنيت  –شارع الفتح ابن خلفان  32أول ماي انتقلت إلى حيدرة، 
www.elkhabar.com.  

  .اثنين مصورين و كاريكاتوريين 03صحفي دائم،  72شخصا، منهم  215توظف مؤسسة الخبر 
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مراسل متعاون  100حوالي  و مكاتب في بلدان عربية وأجنبية 07و مكتبا عبر الوطن 48الخبر تملك 
  .1.عبر التراب الوطني

   
  . التحديات والصعوبات  -2
  

خالية من الصعوبات والتحديات، حيث واجهت العديد منها وال زالت،  "الخبر"لم تكن مسيرة جريدة      
حداثة الجزائر بعهد التعددية وحرية الرأي والتعبير ، غير أن التحدي يكمن سبة إلى طبيعي بالن وهو أمر

على غرار باقي اليوميات  في الصمود أمام العراقيل وتجاوزها ، بل وجعلها حافزا للمواصلة والتطور
حافة بأعمال العنف صسرعان ما اصطدمت هذه الالتي الخاصة التي ظهرت في بداية التعددية اإلعالمية 

  .عرفتها الجزائر التي
  

خر  وصفه مدير آته الظروف آنذاك ، تطلب االنسجام معه وسلك مسار فرضفالواقع الجديد الذي    
، إذ كان البد لغالبية الصحف أن تساهم وتحاول خلق التوازن بين حق " بالتطور غير الطبيعي" الجريدة 

ة الجزائرية ، والبناء الديمقراطي من جهة الدولي ةالمواطن في اإلعالم من جهة ، والمساهمة في استمراري
  . أخرى

  

بدأت تواجهها الصحف خر بدأ يظهر مع مرور الوقت ، ويتمثل في المعادلة المعقدة التي آتحد  هناك   
خاصة تلك الصادرة باللغة العربية ، وكان رهانا اإلشهار والتوزيع، الهاجس الذي شغل بال  الفتية آنذاك،

فاقتضى األمر . الناشرين، وأصبح التعامل به ال يتحدد بالخدمة اإلعالمية ، بل عن طريق العامل السياسي
الجرائد الصادرة مواجهة العجز في تسديد المستحقات، وكذا حل مشكلة اإلشهار الذي كانت تستفيد منه 

أو انتظار  في الخروج من احتكار التوزيع، وفي هذا اإلطار كان التفكير إما. باللغة الفرنسية بنسبة أعلى
  2 .الموت البطيء المبرمج

  

، ومع أن " ترانسكوم" مع شركة خاصة اسمها  1991وكانت بداية خوض تجربة التوزيع منتصف سنة    
ألف نسخة يوميا في  50سحب إلى نجاحا ملحوظا تجسد في ارتفاع ال التجربة عرفت في األشهر األولى

إال أنها فشلت بعدما تبين أن صاحب الشركة لم يكن يحترم التزاماته في المبيعات  ،عة الوسط فقط مطب
 ,El Watan "الخبر" : والمستحقات المترتبة عليهن ليتم فسخ العقد وإنشاء مؤسسة ألول مرة تضم جرائد

Le Matin,  أشهر من  07، وبعد حوالي" سوديف" وأطلق على المؤسسة اسم  ،حد الخواص أإضافة إلى

                                                 
   .2010جاانفي  10بتاريخ -  www.elkhabar.com: عن موقع الخبر  -1 
  .3007، عدد2000نوفمبر  01، جريدة الخبر، الخبر في رحلة عقد من الزمنعزيز ملوك،   -2
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الظهور فشلت التجربة مرة أخرى ليس هذا فحسب، بل تزامن ذلك مع تقلص مساحة التوزيع بفعل 
  .تهديدات العناصر اإلرهابية خاصة في الجزائر العميقة

  

بسبب ديون الطبع، مما دفعها إلنشاء مطبعة  1998أفريل أيام في  04ف الخبر عن الصدور قيكما تم تو 
  .خاصة فيما بعد

  

، دون ابعات القضائية واعتقال الصحفيينلم تسلم من المت ،والجريدة على غرار عدد كبير من الصحف    
أو وزارة الداخلية  أن يكون ذلك بأمر قضائي ، حيث انحصر القرار في ذلك على وزارة اإلعالم

سلطة السياسية في مجال اإلعالم كانت معاكسة لما جاء في الدستور ، دون أن تكون هناك فممارسات ال
  .هيئات تواجه هذه التجاوزات

  

، وبقرار من وزارة الداخلية ، اقتحم مجموعة من أفراد الدرك الوطني مقر الجريدة،  1990في سنة     
ها رالجريدة ورئيس تحري ير، ثم اعتقال مدأيام  05مسؤوليها وصحفييها واحتجازهم لمدة  05وتم اعتقال 

بمحافظة الشرطة المركزية، وذلك بأمر شخصي من وزير الداخلية آنذاك، ويعود السبب إلى  1992سنة 
وكان يكفي هنا تفنيد الخبر وتكذيبه  .  1ويفيد باستقالة وزير الداخلية  "البحر المتوسط"خبر نقلته عن إذاعة 
  .عبر بيان أو تصريح

  

لقد وجدت السلطة السياسة في نظام الطوارئ الفضاء المناسب للقيام بهذه األعمال دون الرجوع إلى    
القضاء، حيث أن الظروف االستثنائية أصبحت مبررا إلضفاء طابع الشرعية على العديد من التجاوزات 

  .التي مست الدستور نصا وروحا
  

متواصال بتهمة القذف والتشهير عبر مختلف محاكم إلى غاية اليوم ال زال مسلسل الدعاوى القضائية   
عا في ذلك تأثير سلبي على بوط ،الوطن، إلى حد أصبح حضور جلسات المحاكمة جزء من العمل اليومي

  .السير الحسن للعمل الصحفي
  
  
  
  
  
  

                                                 
، غير منشورة ، رسالة ماجستير االتصال السياسي في الجزائر في ظل التعددية السياسة واإلعالميةإسماعيل مرازقة،  -1

   .193، ص1996الجزائر ، جامعة  كلية العلوم السياسة واإلعالم،
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  :إسهامات الخبر الفكرية  :المطلب الثاني
  

  . جائزة الخبر الدولية و مركز الخبر للدراسات -1
  

، 1998 ماي 28لتي انعقدت بتاريخ تم إقرار جائزة الخبر الدولية في الجمعية العامة لمساهمي الخبر ا   
 أكتوبر 03والتي تحمل اسم الشهيد عمر أورتيالن أحد مؤسسي الخبر ، الذي اغتالته يد اإلرهاب بتاريخ 

  .، ومن خالله يكرم كل شهداء المهنة في الجزائر 1995

هم في ترقية حرية التعبير قفتهم ، وموارجال المهنة الذين يساهمون بكتاباتهدف الجائزة إلى تشجيع   
  .وتثمين قيم الديمقراطية

مسار الجائزة تقليدي، بحيث يتم وضع قائمة للمرشحين للجائزة، وإعداد ملفات حول أعمالهم ، ثم مرحلة  
ألسماء المستعرضة، وأخيرا اختيار االسم الذي تعتبره االنتقاء والنقاشات المثمرة التي تدور حول كل ا

  1 .اللجنة حدثا في حد ذاته، ويستحق التشرف بنيل جائزة الخبر الدولية

  

، وهو فضاء لطرح أفكار جديدة  2002تم إنشاؤه سنة  أما بالنسبة لمركز الخبر للدراسات الدولية فقد    
للنقاش عن طريق تنظيم ملتقيات دولية حول مواضيع شتى سياسية ، اقتصادية، واجتماعية ، ومن الندوات 

، اتفاق ) 2002( ية المستدامة، البيئة والتنم)2002(الصحافة بين الحرية والمسؤولية : التي تم تنظيمها 
، من أجل عولمة عادلة )2004(، قانون األسرة ) 2004(لمية الشراكة واالنضمام لمنظمة التجارة العا

)2005. (  
  

  ". الخبر" منشورات  -2
  

، وجاءت هذه المبادرة "منشورات الخبر" بتأسيس دار للنشر تحمل اسم  2000قامت مؤسسة الخبر سنة   
  .لتجسيد التطور الطبيعي لنشاط المؤسسة األم

  
، وكتاب لشهيد الكلمة " مذكرات خالد نزار" نشر عدة كتب منها " رمنشورات الخب" واستطاعت    
           ، باإلضافة إلى ترجمة رواية " تجلى اءأيتها السم" وم عمر أورتيالن تحت عنوان حالمر

  .لباية قاسمي"  زوجة إرهابي اعترافات" 
  
    
  

  
                                                 

3007، عدد 2000نوفمبر  01، جريدة الخبر،جائزة الخبر الدوليةعبد العزيز غرمول،  - 1  
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عنوان إعالمي ، بل وسعت نشاطها ليشمل التي تصدر الجريدة لم تعد مجرد " الخبر" كما أن شركة     
" و " الخبر حوادث" ونصف الشهرية " الخبر األسبوعي" النشر والتوزيع معا، حيث تصدر عنها أسبوعية 

، كما تشرف على نشاط التوزيع بشرق البالد لعدة عناوين بما في ذلك " الخبر سات"و " الخبر تسلية
  .الخبر

 El Watan   الشراكة مع جريدة سط بلوزيع الصحافة على مستوى ازائر لتووقامت بتأسيس شركة الج  
النجاز " الخبر"وتسعى إدارة  .نسخة في الساعة ألف 45، وهي مطبعة خاصة بقدرة سحب  2001سنة 

  .طبعة دولية في بعض العواصم العربية واألوروبية م
  

ية واسعة، ئمكانة هامة في الساحة اإلعالمية الوطنية ، حيث تتميز بمقرو حاليا بذلك تحتل جريدة الخبرو 
اجهتها في مسيرتها النضالية والعراقيل التي و ورغم الصعوبات. وانتشار كبير في مختلف جهات الوطن

واإلحصائيات بقوة، وهو ما تؤكده األرقام في مهنة المتاعب ، إال أنها تمكنت من فرض نفسها 
 .والتكريمات 

  

  .الخبر تنظيم شركة: المطلب الثالث
  

يعتبر التنظيم العنصر الثاني من عناصر اإلدارة ، و قد قدمت له تعاريف عديدة منها أنه السير وفق    
و عليه فالتنظيم هو الكيان أو األداة المادية و البشرية التي تسمح بالقيام . نظام معين أو التوجيه و التنفيذ 

ألفراد تعمل لغرض مشترك بقيادة مشتركة بمهام المؤسسة، و بتعبير أبسط التنظيم هو جماعة متحدة من ا
  1.و بأدوات مناسبة

  

و التنظيم هو جانب التطبيق العملي للسياسة الموضوعة من قبل المؤسسة ، و تنفيذ القوانين و اللوائح    
المتعلقة بسائر أعمالها ، و يتضمن التنظيم إعداد الهيكل التنظيمي و هو اإلطار الذي يحدد ترتيب األفراد 

سيم المسؤوليات باإلضافة إلى توزيع األنشطة و المهام المختلفة بين أجزاء الهيكل التنظيمي ، أي و تق
  2.تحديد اختصاصات األقسام و اإلدارات المختلفة

  

و تجدر اإلشارة أن اختيار الهيكل التنظيمي ال يكون بشكل اعتباطي، بل هناك عوامل مؤثرة في    
  .يتفق مع طبيعة المؤسسة و ظروف عملها و كذا حجمها اختيار شكل الهيكل التنظيمي بما

نتطرق من خالل هذا المطلب إلى دراسة تنظيم مؤسسة الخبر من خالل هيكلها التنظيمي و مختلف مهام 
  . أقسامها

                                                 
.127إبراهيم عبد اهللا المسلمي ، مرجع سابق ، ص  - 1  
.128نفس المرجع ، ص  - 2  
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  .الطاقم اإلداري -1
  

  : يتكون الطاقم اإلداري المسير لشركة الخبر من عدة مديريات نستعرضها في اآلتي
  

  :اإلدارةمجلس  -1

  

  . مجلس اإلدارة لشركة الخبر:  )11(الشكل رقم 

  
  . قسم التسويق بمؤسسة الخبر:المصدر

  

المدير العام مسؤول النشر هو القائم على كل أعمال المؤسسة حيث يشرف على كل ما يتعلق بالمادة 
  .التحريرية و كذا الموارد المالية

  
  : قسم المحاسبة و المالية -2

   

أعوان ، العون األول مكلف بمصلحة الفوترة ،  ساعده ثالثةالمالية و يمدير المحاسبة و يدير شؤونه    
  .الثاني مكلف بالمحاسبة ، أما العون الثالث فهو قابض الصندوق المالي 

يهتم هذا القسم بمتابعة المحاسبة و الشؤون المالية للشركة، كما يقوم بمراقبة مختلف الفواتير المتعلقة    
   .الخ ...، أجور، مشترياتبمختلف األنشطة من إشهار

  

 الجمعية العامة للمساهمين

 رئيس مجلس اإلدارة

 المدير العام مسؤول النشر
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  .قسم المحاسبة و المالية بشركة الخبر :  )12(الشكل رقم 

  

  
  .قسم التسويق بمؤسسة الخبر:المصدر

  
  : المصلحة التجارية بشركة الخبر  -3

  

تقوم المصلحة التجارية بعدة مهام نجد في مقدمتها الطباعة و التوزيع حيث تمر عبر هذه المصلحة كل    
  . الحسابات المتعلقة بالتوزيع و المبيعات كل أسبوع و كل شهر في شكل تحصيل نهائي

  .اتكما تلعب المصلحة دور الوسيط بين كل من قسم التسويق و شبكات التوزيع و الطباعة و المبيع
  

  .المصلحة التجارية بشركة الخبر :  )13(الشكل رقم  

  
  .قسم التسويق بمؤسسة الخبر:المصدر

  

  

 المصلحة التجارية

 الطباعة التوزيع

 المحاسبة و المالية

 قسم الفوترة قسم التحصيل المالي قسم المحاسبة
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  :القسم التقني -4

  

مصلحة التصفيف و التي تقوم بترتيب الصفحات : يشرف عليه المدير التقني و يضم ثالث مصالح   
ووضع المادة الصحفية في مكانها المناسب،  مصلحة التصحيح و التي تقوم بتصحيح األخطاء اللغوية و 

حة اإلخراج ثالث مصلحة هي مصل. المطبعية للمادة الصحفية قبل المرحة النهائية من إخراج الصفحات
  . التي تقوم بوضع المادة التحريرية و الصور المرافقة لها بصفة نهائية لترسل ليال إلى المطبعة

و تجدر اإلشارة أن القسم التقني يحتوي على كل الوسائل التقنية التي يحتاجها الصحفيون لممارسة    
  .مهامهم

  
  .القسم التقني بشركة الخبر :  )14(الشكل رقم 

  

  
   . قسم التسويق بمؤسسة الخبر:المصدر

  

  :قسم التسويق -5

  

و هو قسم أعيد بعثه من جديد ، يقوم بنشاطات عديدة و متنوعة حيث يهتم باإلشهار من تصميم و تنفيذ    
للرسائل اإلشهارية الخاصة بشركة الخبر ، كما يهتم بتنظيم المسابقات الخاصة بالشركة  جو إخرا

  .باإلضافة إلى طلبات الرعاية الواردة من مختلف المؤسسات لرعاية إحدى صفحات الجريدة  
  

، أو  كما يقوم هذا القسم باستقبال الطلبة و الباحثين إلجراء التربصات الميدانية على مستوى المؤسسة   
  .للحصول على المعلومات و الوثائق التي من شأنها أن تساعد في إعداد المذكرات و البحوث الجامعية

  
  

 القسم التقني

 اإلخراج التصحيح التصفيف
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  :اإلدارة العامة -5

  

يهتم هذا القسم بشؤون المستخدمين من خالل تسيير مسارهم المهني، كما يهتم بالوسائل العامة التي    
  : تحتاجها شركة الخبر من أمن، نظافة، استقباالت و مشتريات و تتكون اإلدارة العامة من األقسام التالية

  
  .اإلدارة العامة لشركة الخبر :  )15(الشكل رقم 

  

  
  .قسم التسويق بمؤسسة الخبر:المصدر

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العامةاإلدارة   

المكتب الجهوي الوسائل العامةقسم المستخدمينالحظيرة
 للشرق

المكتب الجهوي 
 للغرب

األمن و النظافة

لمشترياتا

الستقباالتا
 المخزن المجمع الهاتفي
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  :أقسام التحرير في جريدة الخبر -2
  

مدير التحرير بجريدة الخبر هو المسؤول األول على صفحات الجريدة ، حيث يسهر على مراقبة المادة    
أما رئيس التحرير فهو القائم على شؤون مختلف أقسام . التحريرية بما يتماشى مع السياسة التحريرية 

ة على الصفحة الخاصة  التحرير بالجريدة ، و يساعده في مهامه نائبان يقومان بوضع كل مادة تحريري
بها ، كما يقومان بتلقي طلبات التغطية المستقبلة عبر الفاكس ، و التي تقدم لرئيس التحرير من أجل 

  .إرسال أحد الصحفيين لتغطية األحداث 
  : تضم جريدة الخبر أقسام التحرير التالية

   

ة أو اجتماعية، ويعتمد في يهتم بكل األخبار الوطنية سياسية كانت أو اقتصادي:  القسم الوطني -
مواضيعه على التغطيات اإلعالمية لصحفييه، أو على مصادرهم الشخصية في الحصول على المعلومات 

  .المتعلقة بأي حدث سياسي أو اقتصادي هام
  

يهتم هذا القسم بكل ما يجري في الساحة الدولية من قضايا سياسية ونشاطات دبلوماسية : القسم الدولي -
لية، وكذا ما يستقطب اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، ويعتمد هذا القسم على وكاالت عربية ودو

، إلى جانب األخبار المستقاة من االنترنيت، )ف.أ.و( األنباء الدولية، في مقدمتها وكالة األنباء الفرنسية 
  .بالخارج المراسلينمع االعتماد على 

  

يهتم باألخبار المحلية المستقاة من مختلف مناطق البالد، ويعتمد أساسا على شبكة  :لقسم المحليا -
  .عبر كامل التراب الوطني نالمراسلين الموزعي

  

والتاريخية والفنية من خالل تغطية  لميةيهتم باألخبار الثقافية ، وبكل النشاطات الع :القسم الثقافي -
لية ، مع استعراض أهم يل المسرح أو السينما أو الفنون التشكالثقافية الهامة، سواء في مجا تالتظاهرا

يعتمد . المؤلفات التي تثري ساحة الكتاب ، إلى جانب إجراء مقاالت مع شخصيات فكرية إلثراء النقاش 
هذا القسم في الغالب على نشاط عناصره باإلضافة إلى الصحف العربية واألجنبية التي يتم االطالع عليها 

  .نيتعبر االنتر
  

يقوم بتغطية مختلف النشاطات الرياضية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مع : القسم الرياضي -
معتمدا في ذلك على . بيرة من القراءكعلى أخبار كرة القدم بشكل واضح الستقطابها شريحة  هتركيز

  .القسم، وعلى مراسلي الجريدة ، وأحيانا وكاالت األنباء واألنترينت
  
  
  



 

 125

  

يهتم بنشر المواضيع ذات الصلة المباشرة بالمجتمع من خالل تركيزه على األخبار ذات  :قسم المجتمع -
جات صحفية أو كتابات مراسلي الجريدة اوهو يعتمد على روبورت ،الصبغة االجتماعية واإلنسانية عموما

  .في مختلف مناطق الوطن إلى جانب أخبار االنترنيت
    

رير مباشرة على قسم األرشيف والتصوير اللذين يقومان بتزويد أقسام التحرير كما تشرف رئاسة التح    
بالوثائق والصور الالزمة لموضوعات الصحيفة، ويقوم منسق التحرير بدور التنسيق بين األقسام التقنية 

يح وتحدد األقسام التقنية في التصفيف ، التصح ، التي يشرف عليها مدير القسم التقني ورئاسة التحرير
  .واإلخراج

 
طي انشغاالته، تغمية لألخبار المحلية والوطنية، التي تعالج هموم المواطن اليومية، وهتولي الجريدة أ    

وصفحتين ألخبار " الجزائر العميقة" صفحات لـ  04وهو ما يبرز عبر صفحاتها، حيث تخصص حوالي 
تقسيم باقي الصفحات . صفحات 03ات الجريدة فح، الرياضة لها أيضا مساحة هامة على ص"الوطن" 

فن "، "فةاثق"، "يدول"، "تسلية"، "أحوال الناس"، "أحوال العاصمة" ،"سوق الكالم"، " اقتصاد" يتوزع على 
  .رة إلى مرونة التقسيمابمعدل حوالي صفحة واحدة مع اإلش "إسالميات" "وتلفزيون

  

ار أحيانا كثيرة على حساب مادتها اإلعالمية مية كبيرة لإلشههوالمالحظ على جريدة الخبر إعطائها أ    
ا على معالجتها اإلعالمية التي طشكل ضغيصفحة مما  13صفحات يوميا وأحيانا تصل إلى  08بمعدل 

  .باتت تعتمد أسلوب االختصار الدقيق والمباشر في تقديم المعلومات للقراء
  

  : و الشكل الموالي يوضح مختلف مصالح التحرير في شركة الخبر 
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  .أقسام التحرير في جريدة الخبر :  )16(الشكل رقم 

  

  
  .قسم التسويق بمؤسسة الخبر:المصدر

  
و عليه فالهيكل التنظيمي الذي تنشطه من خالله الخبر، بمختلف مديرياته و أقسامه موضح في الشكل 

  : التالي
   

  الهيكل التنظيمي العام  لشركة الخبر :  )17(الشكل رقم 

  
  
  

مدير التحرير

رئيس التحرير

سكرتاريا التحرير

 نواب رئيس التحرير

أقسام التحرير

 المصورون

 القسم الرياضي

 القسم الوطني

 القسم الدولي

 التوثيق

 قسم المنوعات

األنترنتقسم   

 سوق الكالم

القسم الثقافي و 
 الفني

سم الق
 الكاريكاتوري
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 الجمعية العامة للمساهمين

 رئيس مجلس اإلدارة

 المدير العام مسؤول النشر

 مدير التحرير اإلدارة العامة المحاسبة و المالية المصلحة التجارية المدير التقني

 التصفيف

 اإلخراج

 التصحيح

 البث

 الطباعة

 قسم المحاسبة

 قسم التحصيل المالي

 قسم الفوترة

 المكتب الجهوي للشرق

 المكتب الجهوي للغرب

 الحضيرة

 قسم المستخدمين

 رئيس التحرير

كرتاريا التحريرس  

 نواب رئيس التحرير

 أقسام التحرير

 المصورون

 التوثيق

 األمن و النظافة

 المشتريات

 اإلستقباالت

ع الهاتفيالمجم  
 الوسائل العامة

لرياضيا  

لوطنيا  

لدوليا  الثقافي و الفني 
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  .مدى تطبيق جريدة الخبر إلدارة الجودة الشاملة في تسييرها: المبحث الثاني
  

نعالج من خالل هذا المبحث العالقة بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و مستوى أداء جريدة   
الخبر، و هذا للتحقق من الفرضية التي تم وضعها سابقا و التي تفيد بأن جريدة الخبر تسود 
ة فيها معايير إدارة الجودة الشاملة، و  الدراسة التطبيقية تمت من خالل االستمارة اإلستبياني

  .التي وزعت على عدد من الصحفيين و اإلطارات اإلدارية على مستوى مؤسسة الخبر 
  

  .تحليل محاور االستمارة اإلستبيانية:  المطلب األول
  

صحفيا ،               40فردا يعملون في مؤسسة الخبر ، منهم  50تم اختيار عينة بحث مكونة من    
استمارة استبيانيه على أفراد العينة ، تتكون هذه االستمارة  50إداريين ، حيث تم توزيع  10و 

محاور تتعلق بمفهوم إدارة الجودة الشاملة ، و ثقافة الجودة الشاملة في جريدة الخبر ،  04من 
العالقة بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و مستوى األداء لجريدة الخبر ، و في النهاية نظرة 

  .العالمي اإليزو الخبر تجاه نظام الجودة 
  

يضم كل محور مجموعة من األسئلة المباشرة مع وجود اختيارات لإلجابة، و قد تم منح    
  .عينة البحث الوقت الكافي لإلجابة مراعاة لكثرة أعمالهم و انشغاالتهم

  

استمارات لم ) 06(استمارة، أما العشر استمارات المتبقية فستة  40في النهاية تم استرجاع    
استمارات ردت إلينا فارغة دون إجابة بسب عدم دراية ) 04(استرجاعها، و أربع  يتم

و عليه فالدراسة الميدانية ستكون من خالل إجابات . المبحوثين بموضوع إدارة الجودة الشاملة
  .فردا 40عينة البحث المكونة من 

  : لعينة البحثالبيانات الشخصية 
  

  .توزيع عينة البحث حسب الجنس :  )05(الجدول رقم 
  

 النسبة التكرار  الجنــــس

 %52.5 21  ذكر
 %47.5 19  أنثى

 %100 40  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان .(من إعداد الطالب: المصدر
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  .توزيع عينة البحث حسب السن :  )06(الجدول رقم 
  

 النسبة التكرار  الســــن

 %32.5 13  سنة 30إلى  20من 
 %52.5 21  سنة 40إلى  31من 
  %15 06  سنة فأكثر40

 %100 40  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان .(من إعداد الطالب: المصدر

  

  .توزيع عينة البحث حسب المستوى التعليمي :  )07(الجدول رقم 
  

 النسبة التكرار المستوى التعليمي

  %05 02  ثانوي
  %77.5 31  جامعي

  %17.5 07  دراسات عليا
  %100 40  المجموع
  ).باالعتماد على نتائج االستبيان .(من إعداد الطالب: المصدر

تم إهمال متغيرات الجنس، السن و المستوى التعليمي لعدم وجود تأثير لهذه المتغيرات في 
  .موضوعنا

  
  .)المحور األول. (أهمية إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية -1
  

، حيث نهدف من خالله إلى معرفة مدى إطالع عينة و هو المحور األول في االستمارة   
البحث عن موضوع إدارة الجودة الشاملة، و مدى معرفتهم لهذا المفهوم، و مدى إدراكهم 

  .ألهمية الجودة الشاملة في إدارة و تسيير المؤسسات اإلعالمية
  
  
  
  

  .معنى إدارة الجودة الشاملةالبحث لمعرفة عينة  : )80(الجدول رقم 
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  النسبة التكرار هل تعرفون معنى إدارة الجودة الشاملة ؟

  %90  36  نـــــعم 
  %10  04  ال

  %100  40  المجموع 
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان .(من إعداد الطالب: المصدر

  

 %90عبر أغلب المبحوثين عن معرفتهم بمعنى إدارة الجودة الشاملة، و هو ما يمثل نسبة    
من خالل هذه النتائج يمكن القول . منهم عن عدم معرفتهم لهذا المفهوم  %10، فيما عبر 

احتماال أن شركة الخبر تعتمد في تسييرها على مبادئ إدارة الجودة الشاملة، و أن هذا المفهوم 
  .م شرحه لمختلف الموظفينقد ت

  
  .تعريف عينة البحث إلدارة الجودة الشاملة : )90(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار  إذا كانت اإلجابة بنعم فهل إدارة الجودة الشاملة هي ؟ 
نظام إداري حديث يهدف إلى تبني الجودة في جميع أوجه 

  .نشاط المؤسسة
27  75%  

  %25  09  .ثقافة تنظيمية في المؤسسة 
  %0  0  .....أخرى 

  %100  36  المجموع 
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

مبحوث يرون أن إدارة الجودة الشاملة هي نظام إداري  27من خالل الجدول نالحظ أن    
منهم أن إدارة  13حديث يهدف إلى تبني الجودة في جميع أوجه نشاط المؤسسة، فيما يرى 

  .الجودة الشاملة هي ثقافة تنظيمية في المؤسسة
  

ولى لتحديد معنى إدارة الجودة من المبحوثين اختاروا اإلجابة األ % 75إذا كانت نسبة    
يعني أن التعريف الثاني خاطئ ألن إدارة الجودة الشاملة كما رأينا سابقا  الشاملة فإن هذا ال

أعطيت لها تعاريف عديدة و تم النظر إليها من زوايا مختلفة فقالوا عنها أنها نظام إداري ، 
ام لها هو تبني الجودة في مختلف المهم أن المعنى الع... فلسفة إدارية ، ثقافة تنظيمية 

  .نشاطات المؤسسة و في كل قسم من أقسامها
  

  . حسب عينة البحث معيار جودة المنتوج اإلعالمي :   )10(الجدول رقم 
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  النسبة التكرار ما هو معيار جودة المنتوج اإلعالمي ؟

  %41  21  .مطابقته مع المواصفات المحددة
  %39      20  .اإلنتاجالسبق الصحفي و التميز في 

  %20  10  .قدرته على تلبية حاجات المستهلك الحالية و المستقبلية
  %100  51  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

 21اختلفت و تباينت آراء المبحوثين حول معيار جودة المنتوج اإلعالمي ، حيث عبر    
مبحوثا  20منهم أن المطابقة مع المواصفات المحددة هي جودة المنتوج اإلعالمي ، فيما يرى 

 10، بينما أجاب  جأن جودة المنتوج اإلعالمي تكمن في السبق الصحفي و التميز في اإلنتا
منهم أن جودة المنتوج اإلعالمي هي قدرة هذا األخير على تلبية حاجيات المستهلك الحالية و 

في حقيقة األمر المنتوج اإلعالمي صعب التقييم و يصعب الحكم على جودته . المستقبلية 
  . بالنظر إلى خصائصه غير المادية و سرعة استهالكه

  

نتوج اإلعالمي تكون بتقديم خدمة إعالمية وفق تطلعات الجمهور ، يمكن القول أن جودة الم   
مع القدرة على الحفاظ على وتيرة هذه الجودة ، باإلضافة إلى حصر األخطاء العملية و المالية 

  .و البشرية ، و التزام المهنية 
  

عالجة جودة المنتوج اإلعالمي تكون بالحفاظ على األخالق المهنية مع ضمان التعدد في م   
الخبر و الفصل بين الوظيفة التجارية و التحريرية وفق خط تحريري معروف و خط أخالقي 

  .واضح و كل هذا في إطار ضبط العالقة بين المعلن ومالك وسيلة اإلعالم
  

و إذا تحدثنا عن المنتوج اإلعالمي للصحيفة ، و هو الخبر الصحفي نجد أن مهمة الصحف 
و التعليق عليها و شرحها ، ألن الهدف الذي تسعى إليه الصحيفة  هي نشر األخبار المختلفة ،

اإلخبار و اإلعالم ، التوجيه و التثقيف ، : من خالل ممارسة نشاطها اإلعالمي يتمثل في  
و عليه يجب أن يتميز الخبر . تكوين الرأي العام في قضايا مختلفة داخلية أو خارجية 

ه األهداف ، و تتحقق الجودة من خالل اختيار المادة الصحفي بالجودة حتى يستطيع تحقيق هذ
اإلعالمية الصالحة للنشر ، و هذا دون إهمال الخط االفتتاحي للصحيفة فالموضوع الذي تراه 

تسهيل عملية القراءة من . صحيفة ما بأنه مهم قد ال ترى فيه صحيفة أخرى صالحية للنشر 
كثرة المواضيع، باإلضافة إلى وجود  خالل تنظيم و تبويب المواضيع و تجنب الحشو و

  .مقدمات للمواضيع الطويلة و كذا العناوين الضرورية لمعرفة الموضوع قبل قراءته
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الجودة تكون كذلك من خالل لغة و أسلوب الكتابة ، فالصحفي ال يكتب لنفسه و إنما يكتب 
مكتوبة لذلك لشريحة من الناس تختلف مستوياتهم التعليمية و درجة فهمهم للمواضيع ال

فالموضوع الصحفي الناجح هو الذي يستعمل لغة بسيطة و مفهومة  ، تتسم بالوضوح و 
ففي القرن الثامن عشر . الواقعية ، و بعيدة عن استعمال المفردات الصعبة و الغامضة  

وصف صحفي انجليزي األسلوب الصحفي الناجح بأنه األسلوب الذي إذا تحدثت به إلى خمسة 
  .من يختلفون في قواهم العقلية عدا البلهاء و المجانين فإنهم يفهمون ما أقول آالف شخص م

  

و يجب أن يراعى في األسلوب الصحفي االبتعاد عن التكرار و الحشو اللفظي، اختيار    
  الجمل القصيرة ألن الطويل منها يدفع إلى الملل، عرض األفكار بشكل متسلسل و مترابط 

  

في الهدف من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة اإلعالمية  :  )11(الجدول رقم 

  .رأي عينة البحث

  
ما هو الهدف من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في

  المؤسسة اإلعالمية ؟

  النسبة التكرار

  %16  08  .خفض التكاليف و زيادة األرباح
  %53  27  .تقليص شكاوى الزبون و تنمية ثقته بالمؤسسة

  %31  16  .المعنوية ألفراد المؤسسة و زيادة الثقة رفع الروح
  %100  51  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

على أن الهدف من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  %53أجمع غالبية المبحوثين أي    
 %31المؤسسات اإلعالمية هو تقليص شكاوى الزبون و تنمية ثقته بالمؤسسة ، بينما اعتبر 

منهم أن رفع الروح المعنوية ألفراد المؤسسة و زيادة الثقة هو الهدف الذي تصبو إليه 
من المبحوثين أن  %16، فيما يرى  املةالمؤسسة اإلعالمية من وراء تطبيق إدارة الجودة الش

  .الهدف هو خفض التكاليف و زيادة األرباح 
  

في الواقع أن كل اإلجابات تندرج ضمن أهداف إدارة الجودة الشاملة، ألنه و كما سبق    
تحقيق رضا إلى التطرق إليه تهدف المؤسسة اإلعالمية من خالل تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

األمثل للموارد البشرية والمادية ، و بالتالي يكون وكذلك تسعى إلى تحقيق االستخدام  الجمهور
منتوجها ذو جودة و بتكلفة أقل بسبب عدم وجود األخطاء ، و من هذا المنطلق تكسب 
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المؤسسة اإلعالمية جمهورا تلبي رغباته ، و موظفين تثمن جهودهم ليقوموا بأحسن األعمال ، 
 .هو الهدف الذي يمكنها من البقاء في سوق محتدمة بالمنافسة و تحقق أرباحا و 

  

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الفئة التي تولي األهمية في : )12(الجدول رقم 

  .حسب عينة البحث اإلعالمية

  
من يولي األهمية أكثر في تطبيق إدارة الجودة الشاملة

  في المؤسسة اإلعالمية؟

  النسبة التكرار

  %29  13  .اإلطارات اإلدارية
  %15,5  07  .الصحفيون

  %55,5  25  .جميع أفراد المؤسسة على اختالف مستوياتهم
  %100  45  المجموع 

  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان ( .من إعداد الطالب: المصدر
  

يولي جميع أفراد المؤسسة على اختالف مستوياتهم األهمية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة    
مبحوثا  13، فيما يرى  %55,5، و هي اإلجابة التي أجمع عليها المبحوثين ما شكل  نسبة 

أن اإلطارات اإلدارية هي التي تولى األهمية أكثر في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 
  .مبحوثين أن الصحفيون يولون األهمية أكثر في تطبيقها 07اإلعالمية ، فيما أفاد المؤسسات 

  

الحقيقة أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أي مؤسسة من مهمة كل أفراده على اختالف    
مستوياتهم ووظائفهم ، ألن إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة إدارية تقوم على تبني الجودة في 

المؤسسة و في كامل أقسامها و فروعها ، و عليه فالكل معنيون لنجاح تطبيقها  جميع نشاطات
و إن كان قرار تطبيقها يكون على مستوى اإلدارة العليا و مسؤوليها ، إال أن نجاح تطبيقها 

الجودة الشاملة و دور كل فرد في  ةيكون من خالل فهم كل أفراد المؤسسة لماهية إدار
هذا إال عن طريق ترويج أهدافها و المغزى من تطبيقها و تدريب إرسائها ، و ال يتأتى 

  .األفراد على مبادئها
  

فمن أساسيات إدارة الجودة الشاملة اقتناع اإلدارة العليا بها ، و من ثمة نشر هذه الفلسفة في    
و رغم أن . أوساط األفراد العاملين بالمؤسسة كل على حسب وظيفته و دوره في المؤسسة 

ط األساسي للجريدة هو اإلخبار و اإلعالم فإن هذه المهمة ال يمكن أن تتحقق بدون و النشا
جود إدارة منظمة تسهر على السير الحسن للجريدة و تعمل على تحقيق أهدافها ، و بما أن 
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العمل اإلداري و العمل اإلعالمي متكاملين داخل المؤسسة اإلعالمية ، فإن مسؤولية تطبيق و 
  .لجودة الشاملة تقع على عاتق كل األفراد على اختالف مستوياتهم نجاح إدارة ا

  

  .مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة : )13(الجدول رقم 

  
يرتبط مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمدى قبول

  و إقتناع اإلدارة العليا في المؤسسة و إلتزامها؟

  النسبة التكرار

  %89  32  نعم
  %11  4  ال

  %100  36  المجموع 
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان ( .من إعداد الطالب: المصدر

  

على أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة  )%89(يظهر لنا من خالل الجدول إجماع المبحوثين    
  .يرتبط بمدى اقتناع و قبول اإلدارة العليا في المؤسسة ، و االلتزام بتطبيقها

  

و عادة تنبثق القيم من رؤية اإلدارة العليا لمستقبل المؤسسة ، فعلى المديرين العامين أن    
إن رئيس مجلس اإلدارة . يصيغوا رؤية المؤسسة ، و قيمها و يطبقوها في أجزاء التنظيم 

يمثل أهم عنصر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بنجاح في أي مؤسسة، و إذا أظهر هذا األخير 
  .مه الشديد بمبادئ إدارة الجودة الشاملة بالقول و الفعل فإن نجاح المؤسسة يكون مؤكداالتزا

  

يبدأ االلتزام في أي مؤسسة من القمة و يستمر في االتجاه نزوال إلى أقسام اإلدارة ، و التي    
و حتى . يقع على عاتقها دور فعال في ترشيد و توعية المرؤوسين في مجال الجودة الشاملة 

كلل جهود تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالنجاح فإنه ال بد من االلتزام بها في كافة المستويات ت
و تطبيقها على مستوى المؤسسة ككل ، إال أن دعم اإلدارة العليا و اقتناعها بضرورة تطبيق 

في الجودة الشاملة ضروري جدا لنجاح هذا التطبيق ، فاإلدارة العليا يجب أن تعلن أنها جادة 
موضوع تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، و كذلك أن تمارس بشكل فاعل هذا التوجه ، فليس 
المطلوب حمل شعارات فقط بل يجب أن يصاحب ذلك الممارسة الفعلية في تطبيق هذه 

  .الشعارات
  
 

  )المحور الثاني (.ثقافة الجودة الشاملة في جريدة الخبر -2
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يمكن القول أن ثقافة الجودة الشاملة تسود في المؤسسة اإلعالمية من خالل اهتمام     
المؤسسة بجمهورها و العمل على تلبية حاجاته و تطلعاته ، و هذا لكسبه و البحث عن جمهور 

فحلم كل جريدة مثال أن يكون لها قراء أوفياء يشكلون رأس المال الحقيقي، لكن غالبا . آخر 
هذه األمنية بسبب اشتراك القراء في أكثر من جريدة، لذلك ال بد أن تتميز الجريدة  ال تتحقق

  .عن باقي الجرائد لتحظى بنسبة أكبر من القراء
ثقافة الجودة الشاملة في المؤسسة تكون كذلك من خالل االهتمام باألفراد العاملين بها ، و 

باالعتماد على أسس دقيقة ، باإلضافة يتجلى ذلك من خالل عملية اختيار و انتقاء الموظفين 
  .في العالم  ةإلى تحفيز األفراد و تكوينهم الدائم و المستمر للتكيف مع المستجدات الحاصل

ثقافة الجودة الشاملة في مؤسسة الخبر تم سؤال المبحوثين عن  رو لمعرفة مدى انتشا    
بهما و هي األسئلة التي تضمنها رؤية الجريدة للقارئ و الفرد العامل بها، و مدى االهتمام 

  .المحور الثاني من االستمارة
   

  .إهتمام جريدة الخبر بالقارئ  :  )41(الجدول رقم 

  
تهتم جريدة الخبر بالقارئ و تبني سياستها على تحقيق

  .مستوى مهني عال 

  النسبة التكرار

  %67,5  27  .أوافق 
  %10  04  .ال أوافق

  %22,5  09  .بدون رأي
  %100  40  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

عرفنا سابقا أن المبدأ األول إلدارة الجودة الشاملة هو التركيز على الزبون ،الذي يجب أن    
يكون المحور األساسي الذي تدور حوله جميع أنشطة المؤسسة ، و في هذا اإلطار تم سؤال 
 المبحوثين فيما إذا كانت جريدة الخبر تهتم بالقارئ ، فجاءت اإلجابات متباينة كما هو مبين في

مبحوثا على  أن جريدة الخبر تهتم بالقارئ و تبني سياستها  27الجدول أعاله ، حيث وافق 
 09مبحوثين الفكرة ، و لم يكن لتسعة  04على تحقيق مستوى مهني عال ، فيما عارض 

  .مبحوثين رأي في هذه النقطة بالذات 
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ن ما تنتجه يستهلكه يعتبر القارئ هو المحور األساسي الذي تقوم عليه الصحيفة ، أل    
القارئ ، و لذا ال بد من االهتمام بهذا األخير من خالل تقديم مادة إعالمية تتماشى و متطلباته 

  .و حاجاته
فغاية القارئ من شراء الجريدة هو البحث عن األخبار، و البعض اآلخر يبحث عن التثقيف و 

الهتمام بالقارئ يكون من خالل التوجيه، و هناك من القراء من يبحث عن التسلية، و عليه فا
تقديم مادة إعالمية متنوعة و تسهيل عملية القراءة ليتحصل القارئ على أكبر عدد من 

و إذا كانت الجريدة تخاطب جميع األفراد . المعلومات في مواضيع مختلفة و في وقت قصير 
م و االبتعاد عن على اختالف مستوياتهم، فال بد من االعتماد على األسلوب البسيط و المفهو

  .اللغة الصعبة و االبتذال في الطرح
  

و عليه فاالهتمام بالقارئ هو البحث عن تطلعاته و ماذا يريد من الجريدة من خالل دراسة     
و المواضيع التي يبحث عنها، فالشيء اإليجابي للجريدة هو وجود مساحة للتعليق و  هميوال ت

تمام الجريدة بالقارئ دليل قاطع على احترافيتها و كما أن اه. الشرح ال بد من استغاللها
  .    مهنيتها 

  

  .صفة العمل في جريدة الخبر  :  )51(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار يتصف العمل في مؤسستكم بأنه عمل ؟

  %20  08  .فردي
  %17,5  07  .جماعي

  %62,5  25    .االثنان معا
  %100  40  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان (. من إعداد الطالب: المصدر

  

من  %62,5بأنه عمل فردي و جماعي، و هذا ما عبر عنه يتسم العمل في جريدة الخبر    
منهم أن العمل في جريدة الخبر هو عمل فردي ، مقابل  %20  ، فيما اعتبر  المبحوثين

  .لخبر ممن أفادوا بأن صفة العمل الجماعي هي الجو السائد في جريدة ا 17,5%
  

عندما يتم تحفيز روح العمل الجماعي لدى الموظفين يظهر التميز الذي يؤدي بدوره إلى    
قيام الموظفين بعدد هائل من األشياء البسيطة من أجل بعضهم البعض ، يتحقق هذا التميز 
عندما يكون لدى كل فرد من أفراد الفريق حيوية و دافعية ، و أفراد الفريق يحفزون بعضهم 
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البعض و هكذا تتحقق اإلثارة بفعل هذه الطاقة اإليجابية الناتجة عن العمل الجماعي داخل 
  .المؤسسة

  .في مؤسسة الخبر أهمية العمل الممارس : )61(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار هل تشعرون بأهمية العمل الذي تمارسونه ؟

  %85  34  نعم
  %15  06      ال 

  %100  40  المجموع 
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان ( .من إعداد الطالب :المصدر

  

عبرت األغلبية الساحقة من المبحوثين بأنهم يشعرون بأهمية العمل الذي يمارسونه و هو    
مبحوثين عدم شعورهم بأهمية العمل الممارس داخل  06 ، فيما أبدى%85نسبةما شكل 

  .%15المؤسسة ما مثل نسبة
  

الشعور بأهمية العمل الممارس دليل على حب العمل و بالتالي القيام به على أحسن وجه    
و عليه فمن أهداف إدارة الجودة . ممكن، و االجتهاد في تطويره و تحسينه و العكس صحيح

. الشاملة أن تجعل أفراد المؤسسة يشعرون بأهمية العمل الملقى على عاتقهم مهما كان بسيطا
و الشعور . رد بأهمية العمل الممارس دليل على رضى األداء و المؤسسة ككلو شعور الف

  : بأهمية العمل تكون من خالل إجابة الفرد على السؤال التالي 
لمجرد أن أكسب قوت يومي ، أو حتى أرضي : لماذا آتي إلى العمل ؟ فإذا كانت اإلجابة هي 

كي أضمن تحقيق أفضل : ة المفضلة هي الرئيس فإنه من األولوية مراجعة الوضع ألن اإلجاب
  .خدمة للقراء و كل المعنيين بمنتوج مؤسستي

  

  . في مؤسسة الخبر  مناقشة مشاكل العمل مع المسؤول المباشر :  )71(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار يناقش المسؤول المباشر مشاكل العمل معكم ؟

  %55  22  .دائما
  %37,5  15  .أحيانا
  %7,5  03  .أبدا 

  %100  40  المجموع 

  %76  28  نعمإذا كان الجواب دائما أو أحيانا فهل يأخذ 
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المسؤول آراءكم و إقتراحاتكم بعين 
  اإلعتبار

  %24  09  ال 

  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر
  

 15في المقابل أفاد مبحوثا أن مسؤولهم المباشر يناقش مشاكل العمل معهم دائما ،  22أقر     
مبحوثين أجابوا أن الرئيس  03مبحوثا أن مناقشة مشاكل العمل مع الرئيس تكون أحيانا ، و 

  .المباشر ال يناقش مشاكل العمل معهم أبدا
     

أولت اإلدارة اليابانية جل االهتمام بوجهة النظر التي تقول إنه يجب أن يتم النظر إلى    
ال فرق بين الرئيس و المرؤوس ، بل األكثر من ذلك ال بد من  الموظفين على أنهم زمالء و

إشراك الموظفين في مشاكل المؤسسة و مناقشة األمور معهم ، وهذا ما تسعى شركة الخبر 
منهم أن رئيسهم في العمل يأخذ آراءهم و  28لتطبيقه حسب إجابات المبحوثين الذين أفاد 

  .مبحوثين بالنفي 09اقتراحاتهم بعين االعتبار ، بينما أجاب 
  

  .في مؤسسة الخبر  أداء العمل باألسلوب المفضل :  )81(الجدول رقم   
  

  النسبة التكرار هل يسمح لكم بأداء عملكم بأسلوبكم المفضل ؟

  %70  28  نعم
  %30  12          ال

  %100  40  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

أداء العمل باألسلوب المفضل هو ما يصطلح عليه في علم اإلدارة بالتمكين ، أي منح    
العاملين حرية التصرف ، فكلما زادت خبرة الفرد  و زادت مهاراته و مكتسباته المعرفية 

  .زادت قدرته على تأدية مهام عمله بكفاءة و اقتدار 
  

ابوا بأن مؤسسة الخبر تسمح لهم بأداء مبحوثا أج 28نالحظ من خالل الجدول أعاله أن    
منهم على أنه ال يسمح لهم بأداء عملهم بأسلوبهم  12عملهم بأسلوبهم المفضل، بينما عبر 

  . المفضل
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عندما يسمح لألفراد بممارسة عملهم بأسلوبهم المفضل فإن ذلك يسمح بتشجيعهم على تحمل    
المسؤولية الشخصية لتطوير الطريقة التي يؤدون بها عملهم ، كما يفتح لهم مجال اإلبداع في 

  . العمل و تنمية ثقتهم و بالتالي دعم قدراتهم و مهاراتهم 
  

براز القدرات و المهارات و لذلك منح اإلعالمي نوع من و اإلعالم يعتبر مجاال خصبا إل   
الحرية في أداء عمله بالطريقة التي يراها مناسبة سيمنحه الثقة بالنفس أكثر و تكون مردود 

  . في العمل أحسن هيت
كما أن سياسة التفويض داخل المؤسسة تمكن من اتخاذ القرارات على المستويات الدنيا، أو    

  .اعتها، و بذلك يتم تدريب األفراد على فن اتخاذ القرارات الصحيحةالمشاركة في صن
  

  .لتعليمات من أجل تحسين جودة المنتوج اإلعالمي الخبر دارة وضع إ:   )91(الجدول رقم 

  
هل تضع اإلدارة أوامر أو تعليمات في مجال تحسين

  جودة المنتوج اإلعالمي؟

  النسبة التكرار

  %77,5  31  نعم
  %22,5  09    ال 

  %100  40  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

غالبية المبحوثين أفادوا بأن إدارة الخبر تضع تعليمات أو أوامر في مجال تحسين جودة    
مبحوثين أن إدارة الخبر تضع هذه  09فيما نفى تسعة ) مبحوث  31(المنتوج اإلعالمي 

إن وضع اإلدارة العليا لتعليمات من أجل تحسين جودة المنتوج اإلعالمي من شأنه  .التعليمات 
أن يمنح الفرصة للمؤسسة إلبراز أهدافها و السعي الدائم لتطوير منتوجها اإلعالمي بما 
يتماشى و متطلبات الجمهور المتغيرة وفق الظروف  و التطورات الحاصلة في محيطه ، حتى 

ء أوفياء و مكانة في السوق فإن التحسين المستمر لمنتوجها  اإلعالمي و إن كان للجريدة قرا
ال بد أن يتم بشكل متواصل بالنظر إلى التطورات الحاصلة في العالم اليوم و في جميع 

  .المجاالت  
  

  . في مؤسسة الخبر  وضوح التعليمات المتعلقة بالجودة :  )20(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار بالجودة ما رأيكم فيها ؟في حالة وجود تعليمات خاصة
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  %94  29  .مفهومة
  %06  02  .غير مفهومة
  %100  31  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

يجب أن تكون التعليمات و األوامر المتعلقة بتحسين المنتوج اإلعالمي واضحة و مفهومة    
من طرف أفراد المؤسسة ، ليتمكنوا من تطبيقها و العمل بها ، و في هذا الصدد تم طرح 

مبحوث أنها  29السؤال المتعلق بوضوح هذه التعليمات على مستوى مؤسسة الخبر فأجاب 
  .ر اثنين منهم بعدم وضوح هذه التعليمات مفهومة ، بينما عب

  

إن وجود مثل هذه التعليمات من شأنه أن يسهل عملية االتصال داخل المؤسسة و جعل     
  .عملية اتخاذ القرارات أكثر كفاءة و بالتالي تكون الغاية مشتركة و هي تحقيق رسالة المؤسسة

  

  .لحوافز من أجل تطوير األداء  إدارة الخبرتقديم  :  )21(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار هل تقدم اإلدارة حوافز لتطوير جودة األداء ؟

  %70  28  .نعم
  %30  12    .ال

  %100  40  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

من المبحوثين أقروا بتقديم إدارة الخبر لحوافز من أجل تطوير جودة األداء،  %70نسبة    
  .منهم بعدم وجود هذه الحوافز %30بينما عبر 

  

يعد تحفيز المورد البشري مطلبا ال يمكن تجاهله على اإلطالق في ظل إدارة الجودة    
و العكس صحيح و لذلك ال بد من تبني سياسة  ءالشاملة ، فصحفي مستاء يعني جمهور مستا

تحفيز مناسبة ألجل زرع الوالء و االنتماء في أوساط األفراد تجاه مؤسستهم ، فالعنصر 
  .البشري الراضي ال شك أن أداءه سيكون جيدا و بالتالي مستوى الجودة يكون عاليا أيضا 

  

ن حوافز ، و تشجيع التعليم و و يكون الرضى الوظيفي من خالل الراتب و ما إلى ذلك م   
التطوير الذاتي ، و بالتالي االبتعاد عن األمراض اإلدارية كالمحاباة و بالتالي تعمل الحوافز 

  .على تشجيع الفرد داخل المؤسسة و تحسين مردوده
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  .من طرف مؤسسة الخبر نوع الحوافز الممنوحة: )22(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار ما نوع الحوافز ؟

  %21  06  .مادية
  %50  14  .معنوية

  %29  08  .االثنان معا
  %100  28  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

عادة ما تتنوع الحوافز الممنوحة من طرف المؤسسات بين حوافز مادية أو معنوية أو    
عن نوع الحوافز المقدمة من طرف شركة االثنين معا ، و في هذا الصدد تم سؤال المبحوثين 

قالوا أن الخبر  %50أقروا بوجود حوافز مادية ،  %21: الخبر ، فجاءت النتائج كمايلي 
  .فأفادوا أن الخبر تمنح حوافز مادية و معنوية  %29تمنح حوافز معنوية ، أما 

  

ألن من شأنها  مهما كان نوع الحوافز الممنوحة من طرف المؤسسة، فإنه يتوجب أن تكون   
  .تثمين جهود العنصر البشري و كسب والءه و ثقته بالمؤسسة

   
  
  
  
  

  .دورات تدريبية لتحسين األداء مؤسسة الخبرتنظيم  :  )23(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار هل تنظم مؤسستكم دورات تدريبية لتحسين األداء ؟

  %95  38  .نعم 
  %05  02  .ال 

  %100  40  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

عرفنا سابقا أنه من بين األنشطة الداعمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة تأهيل العنصر    
لذلك  تم سؤال المبحوثين فيما إذا البشري ، و ذلك من خالل التدريب و الدورات التكوينية ، 



 

 16

كانت مؤسسة الخبر تنظم دورات تدريبية لفائدة موظفيها من أجل تحسين األداء ، فكانت 
من المبحوثين بأن  %05عبر بنعم ، بينما  نمن المبحوثي %95اإلجابات متباينة حيث أجاب 

  .الخبر ال تنظم دورات تدريبية لتحسين أداء أفرادها
  

ثقافة الجودة الشاملة ، ألنه من المهم أن  يعتبر التدريب داللة على أن المؤسسة تسود بها   
تكون المؤسسة قادرة على تدريب و تأهيل موظفيها جميعا ألنه جانب أساسي في كل 
المؤسسات اليوم ، و الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها جميعا هي أن كل فرد بغض النظر عن 

  .الوظيفة التي يشغلها يحتاج إلى فرصة للتعلم و التطور 
  

التكوين و التدريب و تحسين المستوى من أهم أنشطة تسيير الموارد البشرية في  يعتبر   
الحديثة اإلدارية منها و الصناعية ، و قد أبرزت الدراسات و البحوث في هذا  تالمنظما

المجال أهمية تحكم المسؤولين في سير هذه األنشطة من جهة و إعطائها المكانة ضمن 
   143.أولويات المؤسسة من جهة أخرى

  
  
  
  
  

المسار من دورات تدريبية أو تكوين خالل استفادة موظفي الخبر  : )42(الجدول رقم 

  .المهني

  
هل إستفدتم من دورات تدريبية أو تكوين خالل مساركم

  المهني ؟ 

  النسبة التكرار

  %68  26  .نعم 
  %32  12  .ال 

  %100  38  .المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

                                                 
،  12، مجلة إدارة ، المجلد  وجهة نظر تحليلية حول عمليتي التدريب و تحسين المستوىتير رضا ،  - 143

  .78، ص  2002، الجزائر ، 23العدد 
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، ) فرد  26(استفاد أغلبية المبحوثين من دورات تدريبية أو تكوين خالل مسارهم المهني    
  .مبحوثا فلم يستفيدوا من الدورات التكوينية المنظمة من قبل الخبر لفائدة موظفيها 12أما 

  

  . التي استفادت منها عينة البحث  عدد الدورات التدريبية:  )52(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار اإلجابة بنعم كم دورة تدريبية إلتحقتم بها ؟إذا كانت 

  %19  05  .دورة واحدة 
  %42  11  .دورتين 

  %39  10  .أكثر من دورتين 
  %100  26  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

بشكل عام ، و يتأكد في  يعد التدريب من األمور األساسية و الضرورية في المؤسسات   
المؤسسات اإلعالمية التي تعمل على مواكبة التغير التكنولوجي ، و عليه فعدد الدورات 
التدريبية التي يستفيد منها الفرد في المؤسسة اإلعالمية دليل على نجاح سياسة التدريب ، ألن 

يلة و ذلك لضمان اإلعالمي يحتاج إلى التدريب بشكل مستمر حتى و إن كان يتمتع بخبرة طو
  .إتقان المهمات المستجدة في ميدان اإلعالم 

  

التي استفادوا منها  ةمن هذا المنطلق تم استجواب المبحوثين حول عدد الدورات التدريبي   
فردا قد استفادوا من دورة تدريبية واحدة،  26خالل مسارهم المهني فكان خمسة أفراد من بين 

  .أفراد التحقوا بأكثر من دورتين 10ين، و فردا من دورت 11بينما استفاد 
  

و على هذا يمكن للمؤسسات اإلعالمية بفضل التدريب أن تزيد من قيمة و قدرة األصول    
البشرية، و تأهيل قادة المؤسسة مستقبال باإلضافة إلى تغيير اتجاهات الموظف لكي تصبح 

  .أكثر إيجابية إزاء الجودة
المستمرة التي تناول الفرد من جميع جوانبه، أي أنها  ةفالتدريب هو تلك العملية المنظم   

تتضمن شخصيته و اتجاهاته و سلوكياته و معلوماته، و تهدف إلى إحداث تغييرات محددة 
   144.سلوكية و ذهنية و هذا لمجابهة االحتياجات الحالية و المستقبلية

  

  .المنظم من طرف مؤسسة الخبر ات التدريبية أو التكوينموضوع الدور: )62(الجدول رقم 

                                                 
.81تير رضا ، مرجع سابق ، ص  - 144  
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أو تكوين فماذا كان الموضوعةإذا التحقتم بدورة تدريبي

  ؟

  النسبة التكرار

  %04  01  .الجودة في المؤسسات اإلعالمية
  %54  14  .التحرير الصحفي

  %42  11  .اإلعالم و االتصال بشكل عام
  %100  26  .المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (الطالبمن إعداد : المصدر

  

عادة ما يكون موضوع التكوين له عالقة بالوظيفة لذلك نجد أن الخبر نظمت دورات    
، حيث  عن فن التحرير الصحفي و أخرى في موضوع اإلعالم و االتصال بشكل عام ةتدريبي

مبحوثا تكوينا في  11مبحوثا من تكوين في فن التحرير الصحفي ، بينما تلقى  14استفاد 
مجال اإلعالم و االتصال بشكل عام ، أما في موضوع الجودة في المؤسسة اإلعالمية فقد 

  .استفاد فرد واحد من تكوين في هذا المجال 
  

الهامة التي تؤديها المؤسسة ، و تخصص  يعتبر تحديد االحتياجات التدريبية أحد النشاطات   
لها مبالغ كثيرة ، و عليه إلنجاح هذه العملية يتوجب على اإلدارة التخطيط الجيد للبرامج 

أول خطوة في هذا التخطيط هي التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية التي تتم . التدريبية 
ية و تنوع وظائفهم ، و يمكن التعرف معاينتها لدى مختلف األفراد مهما تعددت درجاتهم السلم

من خالل معرفة الفرق بين المستوى المعرفي و المهاري المطلوب  ةعلى االحتياجات التدريبي
موضوع التدريب ال  رألداء عمل معين و مستوى الفرد الذي يؤدي هذا العمل ، و عليه فاختيا

و لكن ما يالحظ في أغلبية .اجات يكون اعتباطيا بل ال بد أن يتم من خالل دراسة دقيقة لالحتي
التدريبية ، بل تهتم فقط بالكم دون الكيف ،  تالمؤسسات عدم و عيها بأهمية تحديد االحتياجا

، و ليسس نوع المهارات و السلوك الذي  ةأي عدد األفراد الذي يجتازون الدورات التدريبي
   145.يكتسب من هذه الدورات 

  

المحور (  .ودة الشاملة و مستوى األداء في مؤسسة الخبرالعالقة بين مبادئ إدارة الج  -3

  ) الثالث 
  

  .الخبر  مؤسسةتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من طرف :  )72(الجدول رقم 

                                                 
.80نفس الرجع ، ص  - 145  
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: تقوم إدارة الجودة الشاملة على مبادئ ثالثة هي

، أداء العمل أداءا )  القارئ(التركيز على الزبون 

فأي . صحيحا من المرة األولى ، و التحسين المستمر 

  من هذه المبادئ تطبق في مؤسستكم؟  

  النسبة التكرار

  %39  16  .المبدأ األول 
  %05  02  .المبدأ الثاني 
  %05  02  .المبدأ الثالث 

  %48  20  .المبادئ الثالثة 
  %3  01  .ال تطبق أيا منها 

  %100  41  .المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

نهدف من خالل هذا المحور إلى معرفة فيما إذا كانت مؤسسة الخبر تعتمد في تسييرها    
، و عليه تم سؤال المبحوثين فيما إذا كانت مؤسسة الخبر  على مبادئ إدارة الجودة الشاملة

تطبق إحدى المبادئ الثالثة إلدارة الجودة الشاملة فكانت اإلجابات متباينة ، حيث أفاد أغلب 
،  %48المبحوثين أن مؤسسة الخبر تطبق المبادئ الثالثة إلدارة الجودة الشاملة ما مثل نسبة 

الخبر تطبق المبدأ األول و هو التركيز على الزبون أي أن ) %39(مبحوث  16فيما أجاب 
القارئ ، و كانت نسبة المبحوثين الذين أجابوا بأن الخبر تطبق المبدأ الثاني و هو أداء العمل 
أداء صحيحا من المرة األولى مساوية لنسبة المبحوثين الذين أقروا بأن الخبر تطبق المبدأ 

، فيما عبر مبحوث واحد أن الخبر ال تطبق أيا من ) %05(الثالث و هو التحسين المستمر 
  .المبادئ السالفة الذكر 

  
في  األسباب و العقبات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة الشاملة:  )82(الجدول رقم 

   مؤسسة الخبر 

  
فماهي العقبات التي "ال تطبق أيا منها" إذا كان الجواب 

  تعترضها ؟ 

  النسبة التكرار

    00  .قياس جودة المنتوج اإلعالمي صعوبة 
    01  .عدم االهتمام بالجودة الشاملة 
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    00  .أخرى 
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر

  

أفاد المبحوث الوحيد الذي أجاب بأن مؤسسة الخبر ال تطبق مبادئ إدارة الجودة الشاملة    
  .يعترضها هو عدم االهتمام بالجودة الشاملة بأن السبب و المشكل الذي 

  

  .عالمي في جريدة الخبر شق اإلداري و الشق اإلال:  )92(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار تولي مؤسستكم إهتماما بالشق ؟

  %48  19  .اإلعالمي 
  %02  01  .اإلداري 

  %50  20  .االثنين معا 
  %100  40  المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان (. من إعداد الطالب: المصدر

  

يبرز لنا الجدول أن نصف المبحوثين أجابوا أن مؤسسة الخبر تهتم بالجانبين اإلداري و    
اإلعالمي على حد السواء و ال يوجد هناك تفضيل أو إعطاء أهمية لجانب دون اآلخر ، فيما 

مبحوثا أن جريدة الخبر تولي األهمية للشق اإلعالمي ألن الخبر مؤسسة صحفية  19عبر 
فة التي يتم إصدارها بعد عملية جمع المادة اإلعالمية و ترتيبها  و صياغتها و منتوجها الصحي

تصحيحها و تصميمها بالشكل المناسب لتقديمها للقارئ ، و هذا طبعا هو أساس عمل المؤسسة 
  .، بالمقابل أفاد مبحوث واحد أن الخبر تهتم بالشق اإلداري على حساب الشق اإلعالمي 

  

مكان أن تكون للمؤسسة اإلعالمية إدارة ناجحة ، تستطيع أن تصهر كل إنه من األهمية ب   
نشاطات العمل الصحفي في بوتقة واحدة من رأس المال إلى التحرير و توزيع المنتوج 

  .اإلعالمي 
إدارة المؤسسة اإلعالمية كأي إدارة تتولى تحقيق النتائج التي وجدت من أجلها من خالل    

و المطلوب تحقيقها ، و اختيار أصلح العناصر الواجب استخدامها تقرير النتائج المحددة 
لتحقيق تلك النتائج ، و عمل الترتيبات الالزمة الستخدام تلك العناصر أفضل استخدام مع 

  .ضمان االستمرار في توفير المواد و العنصر البشري إلصدار المنتوج اإلعالمي 
  

أن يعطي اهتماما واحدا لإلدارة و الجانب و عليه فلنجاح المؤسسة اإلعالمية ال بد    
  .  اإلعالمي ، و ال يكون هناك تفضيل لجانب على آخر 
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  . في مؤسسة الخبر التحسين المستمر للنظام اإلداري:  )30(الجدول رقم 

  
هل تقوم مؤسستكم بالتحسين المستمر لنظامها اإلداري 

  لتقديم أفضل أداء ؟ 

  النسبة التكرار

  %75  30  .نعم 
  %15  10  .ال 

  %100  40  .المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: رالمصد

  

من سمات إدارة الجودة الشاملة أن تقوم المؤسسة بعملية التحسين المستمر لنظامها اإلداري    
بغية تحقيق المزيد من التميز في اإلنتاج ، و في هذا اإلطار استفسرنا من خالل هذا السؤال 
فيما إذا كانت مؤسسة الخبر تقوم بالتحسين المستمر لنظامها اإلداري لتقديم أفضل أداء ، 

كانت إجابة أغلبية المبحوثين بأن الخبر تقوم بالتحسين المستمر لنظامها اإلداري ، بينما نفى ف
  .مبحوثين هذا الطرح  10

  

على المؤسسة اإلعالمية أن تتكيف بصورة مستمرة مع بيئتها الخارجية ، مما يفرض عليها    
تطوير و تحسين منتجاتها و عملياتها و أدائها ، إذ ال بد من إجراء تحسين مستمر في جودة 
المنتجات لمواجهة المنافسة ، فلن تفقد المؤسسة اإلعالمية مكانتها ما دامت تقدم األفضل و ال 

يل لها لذلك بدون خلق إبداعات جديدة على مستوى تنظيم المؤسسة و أساليبها اإلدارية ، و سب
  .يأتي التحسين بعد تحليل األداء الحالي للمؤسسة ومعرفة مواقع القصور لتصحيحها

  

  .مستوى األداء في جريدة الخبر :  )31(الجدول رقم 

  
  النسبة التكرار .ما هو تقييمكم لمستوى األداء في جريدة الخبر

  %70  28  .مرتفع 
  %30  12  .منخفض
  %100  40  .المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر
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: كيف يقيمون مستوى األداء في جريدة الخبر ، فكانت النتائج كمايلي تم سؤال المبحوثين    
أجابوا بأن مستوى األداء في جريدة الخبر مرتفع ، بينما عبر  %70مبحوثا ما يمثل نسبة  28
  .أن األداء منخفض في جريدة الخبر  %30مبحوثا أي  12
من الضروري على المؤسسة اإلعالمية وضع آلية عملية لقياس مستوى األداء، خاصة و    

  .أنها تعتمد على منتج فكري يمتاز بخصوصيته و دقة مراقبته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) المحور الرابع (   .9000نظرة جريدة الخبر تجاه نظام الجودة العالمي اإليزو  -4
  

  .حسب عينة البحث  " اإليزو " معنى نظام الجودة العالمي :  )32(الجدول رقم 

  

  النسبة  التكرار ؟"اإليزو"ماذا يعني لك نظام الجودة العالمي

  %35  17  . مجموعة مواصفات مقننة

  %37  18  .الجودة شهادة إلثبات 

  %20  10  .شرط لتحقيق الميزة التنافسية و التفوق 

رفع الروح المعنوية لألفراد العاملين و زيادة ثقتهم 
  .بالمؤسسة

04  08%  

  %100  49  .المجموع

  .) باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب: المصدر
  

تركز إدارة الجودة الشاملة على فاعلية و كفاءة عمليات المؤسسة بشكل شامل و متكامل    
سعيا منها إلرضاء الزبون ، و لذلك الستكمال هذا المسار تلجأ  المؤسسة للحصول على 
شهادة اإليزو ، هذه األخيرة التي تحدد و تصف العناصر الرئيسة المطلوب توافرها في نظام 
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الذي ينبغي أن تصممه و تتبناه إدارة المؤسسة للتأكد من أن منتجاتها تتوافق أو إدارة الجودة 
تفوق حاجات أو رغبات الزبائن ، و عليه فمواصفات اإليزو تعد نموذجا لنظام الجودة الذي 

  .يؤكد إلدارة المؤسسة أن أنشطة الجودة تتم وفق المعايير المهنية العالمية 
  

على شهادة اإليزو لم يعد مقتصرا على المؤسسات الصناعية  و المالحظ أن طلب الحصول   
، بل تعداه ليشمل المؤسسات الخدماتية ، و حتى المؤسسات اإلعالمية بدأت بالسعي للحصول 

  .على هذه الشهادة ، لذلك أردنا معرفة نظرة الخبر تجاه نظام الجودة العالمي اإليزو 
  

منهم  17حول معنى اإليزو بالنسبة إليهم ، فأجاب و عليه تتم طرح السؤال على المبحوثين    
مبحوثا أن اإليزو هو شهادة إلثبات  18بأن اإليزو هو مجموعة مواصفات مقننة ، فيما اعتبر 

مبحوثين فأجابوا أن اإليزو هو شرط لتحقيق الميزة التنافسية و التفوق ، رفع  10الجودة ، أما 
 04سة و زيادة ثقتهم بها كانت اإلجابة التي اختارها الروح المعنوية لألفراد العاملين بالمؤس

  .مبحوثين من العينة 
  

و من بين المؤسسات اإلعالمية التي تحصلت على شهادة نظام الجودة العالمي اإليزو نجد    
مؤسسة دبي لإلعالم ، هذه األخيرة التي تعد أول مؤسسة إعالمية في الشرق األوسط تحصل 

  .على هذه الشهادة 
لويدز "فريق التدقيق التابع لشركة  2008في أفريل  استقبلت مؤسسة دبي لإلعالم    

العالمية في زيارته التدقيقية الثانية، حيث أسفرت نتائج هذه الزيارة عن تمّيز " ريجيستر
    ".9001 اإليزو "المؤسسة في تطبيقها للمعايير العالمية لنظام الجودة اإلداري 

   

وهي الشركة المانحة للشهادة إلى " لويدز ريجيستر"ادرة عن شركة وأشارت التقارير الص   
التقدم الملموس الذي حققته المؤسسة على مدى األشهر القليلة الماضية، وذلك على صعيد 
تطبيق كافة متطلبات النظام من خالل توثيق األهداف ومؤشرات األداء للمؤسسة على كافة 

ويعد حصول . بالجودة وااللتزامجية العامة للمؤسسة المستويات اإلدارية وربطها باإلستراتي
مؤسسة دبي لإلعالم على شهادة اإليزو لنظام الجودة اإلداري انجازاً تاريخياً مهماً للمؤسسة 
لكونها أول مؤسسة إعالمية تحصل على هذه الشهادة في الشرق األوسط، وتأتي في إطار 

لجودة والتمّيز ويجّسد دعم والتزام اإلدارة جهود المؤسسة والتزامها بتحقيق أعلى مستويات ا
  146.يزوالموظفين في المؤسسة على السير في طريق الجودة والتم
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  . حسب رأي عينة البحث الهدف من الحصول على شهادة اإليزو:  )33(الجدول رقم 

  
إذا لجأت مؤسستكم للحصول على اإليزو فهل يعكس هذا

  ؟

  النسبة  التكرار

  %24  13  .الجودةحرصها على تطوير 
  %25  14  .إرساء ثقافة الجودة

  %35  19  .إدخال التغيير في المؤسسة
  %16  09  .تحقيق األرباح

  %100  55  .المجموع
  .) باالعتماد على نتائج االستبيان . (من إعداد الطالب :المصدر

  

بأن إدخال التغيير أجابوا  )%35(نالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله أن أغلب المبحوثين    
في المؤسسة هو الهدف الذي يعكس لجوء الخبر للحصول على شهادة اإليزو ، فيما أجاب 

من المبحوثين أن إرساء ثقافة الجودة الشاملة هو الدافع من وراء طلب الحصول على  25%
من المبحوثين فيرون أن حرص الخبر على تطوير الجودة هو الذي  %24شهادة اإليزو ، أما 

من المبحوثين أن الهدف من  %16يكون الدافع للحصول على شهادة اإليزو ، فيما ذهب س
  .الحصول على الشهادة هو مادي أي السعي لتحقيق أرباح أكثر 

  

  . في نظر عينة البحث  على شهادة اإليزوالمسؤول عن الحصول :  )43(الجدول رقم 

  
  النسبة  التكرار الحصول على شهادة اإليزو مسؤولية ؟

  %30  12  .إطارات اإلدارة العليا 
  %70  28  .جميع أفراد المؤسسة

  %100  40  .المجموع
  ) .باالعتماد على نتائج االستبيان ( .من إعداد الطالب: المصدر
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،  عرفنا في الفصل األول أن الحصول على شهادة اإليزو يتطلب مجموعة من اإلجراءات   
و توفير األرضية الالزمة لذلك ، و األهم من ذلك اشتراك كل أفراد المؤسسة ، و عليه تم 
سؤال المبحوثين عن الفئة التي لها المسؤولية في الحصول على شهادة اإليزو ، فجاءت 

  %30اإلجابات متباينة ، حيث عبر 
على شهادة اإليزو ، من المبحوثين أن إطارات اإلدارة العليا هم المسؤولين على الحصول 

منهم أن مسؤولية الحصول على شهادة اإليزو تقع على عاتق كل أفراد  %70بينما أجاب 
  . المؤسسة و ذلك كل حسب مستواه و منصبه

  

الحصول على شهادة اإليزو يكون نتيجة تبني المؤسسة اإلعالمية لنظام جودة يقوم على    
على وتيرة  الجودة ذاتها ، باإلضافة إلى حصر  تلبية تطلعات الجمهور و القدرة على الحفاظ

األخطاء العملية المالية منها و البشرية و التزام المهنية على المستوى المالي و التجاري و 
  .التحريري ، و الفعالية في تقديم منتوج إعالمي ذو جودة و بدون تكاليف كبيرة 

  

من الجودة عبر االتفاق على  و عليه فجميع أفراد المؤسسة ملزمون بضمان حد معين   
القواعد األخالقية الخط التحريري، و ضمان التعددية في معالجة الخبر، إلى جانب الفصل بين 

  .الوظيفة التجارية و الوظيفة التحريرية
  

إن الحصول على شهادة الجودة يتأسس على اجتهادين، األول يخص العمل الحكومي و    
الذي يرتكز على المبادئ المعروفة كحرية التعبير و الحق في االختالف، و احترام الرأي 

أما االجتهاد الثاني فهو عمل القادة داخل المؤسسة اإلعالمية ، و مستوى التسيير و . اآلخر
ار ، و هذا بوجود خط تحريري معروف و خط أخالقي واضح لتقوم طرق اتخاذ القر

  . المؤسسة بدورها في التربية و الترفيه و اإلخبار و نشر قيم المواطنة الحقة 
  

  المجاالت التي تسود فيها ثقافة الجودة الشاملة في جريدة الخبر :المطلب الثاني
  
  .اهتمام الجريدة بالقارئ -1
  

تهدف الصحيفة إلى جلب عدد هام من القراء ، ليس هذا فحسب بل تهدف كذلك إلى    
المحافظة عليهم ، و منذ تأسيها عملت الخبر على تحقيق هذه األهداف ، حيث اعتبرت القارئ 
هو رأسمالها الحقيقي ، و جعلت منه المحور الرئيسي الذي تدور عليه كل نشاطات المؤسسة 

عالميا  122تية للخبر استطاعت أن تفتك المرتبة الثانية إفريقيا و المرتبة فرغم التجربة الف. 
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حسب آخر نتائج الدليل الدولي لإلعالم، متجاوزة بذلك صحفا عالمية سبقتها إلى الوجود بأكثر 
  .من نصف قرن

  :النجاح الذي حققته جريدة الخبر كان نتيجة اإلستراتيجية التي اعتمدتها و التي تمثلت في 
   

اختيار التصميم المناسب للجريدة من حيث الحجم، طبيعة الورق و إدخال األلوان في  -1
صفحاتها، باإلضافة إلى طريقة التصميم في تبويب المواضيع و األخبار مع تجنب 

  .الحشو و كثافة األخبار
األسلوب البسيط و اللغة السهلة التي يعتمدها صحفيو الجريدة ، و التي من شأنها  -2

 .فهم القراء لما يكتبونه مهما اختلفت ثقافاتهم و مستوياتهم  الوصول إلى

االعتماد على اإلعالم الجواري، و الذي يعد من أحسن السبل في تكثيف التواصل مع  -3
 القراء ألن الرفع من عدد القراء يعد بمثابة الحصن الواقي للجريدة 

الوطنية، الدولية،  تنوع المادة اإلعالمية المقدمة للقراء من خالل صفحات الجريدة -4
 ....الرياضية، الثقافية

رفع وتيرة العمل سبعة أيام على سبعة حتى تواكب األحداث ، و تضع القراء دائما  -5
 . في الصورة 

  

 
  .التحسين المستمر -2
  

أدلى أول رئيس مدير عام للخبر عابد شارف بتصريح صحفي قال فيه أن الفريق المؤسس    
ول جريدة على المستوى الوطني و المغاربي ، آنذاك اعتبر هذا للخبر ينوي أن يجعل منها أ

التصريح من باب الطموح و التسويق للمشروع ال أكثر ، خاصة في ظل المشاكل التي 
اعترضت الخبر في بداية صدورها ، لكن هذا التصريح تحقق بعد عشريتين من العمل 

به الجريدة للمحافظة على مكانتها في المستمر ، و التحسين الدائم الذي قامت و ال تزال تقوم 
  .الساحة اإلعالمية 

  

عملت الخبر على توفير كل الوسائل التي تسمح بالمحافظة على استقالليتها، بدءا بالتحكم    
في وسائل التوزيع و الطبع، فكانت سباقة مع جريدة الوطن في تسطير برنامج ضخم من 

  .كلي في صناعة الجريدةاالستثمار مكنها بعد عشريتين من التحكم ال
  

بعد ذلك استثمرت في انجاز مقر حديث ، به احدث الوسائل المساعدة على العمل ،    
تجاوزت الخبر كل هذه اإلنجازات عندما قننت بيع و انتقال األسهم في القانون األساسي 
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تنتقل للشركة ، حيث تملك الشركة األحقية األولى في شراء األسهم ، و في حالة تعذرها 
األحقية للمساهم ، و هي بمثابة حصانة لمنع دخول أشخاص آخرين خارج نطاق األعضاء 

  .المؤسسين 
  

  :خالصة الفصل الثالث 

   
ولدت جريدة الخبر في ظل التعددية اإلعالمية ، و فتح مجال الصحافة المكتوبة أمام    

  .و ما صاحبها من تغيرات اجتماعية  1988الخواص بعد سنة 
  

استطاعت الخبر و في رحلة عقدين من الزمن أن تجد لنفسها مكانة في الساحة اإلعالمية    
الجزائرية، ووسط عدد كبير من العناوين الصحفية، بل أكثر من ذلك استطاعت أن تحقق 

  .االستقاللية التامة في صنع الجريدة و هذا من الطبع إلى غاية التوزيع
  

بغض النظر عن المادة اإلعالمية التي تقدمها و الخط ما حققته الجريدة كمؤسسة ،    
االفتتاحي و محتواها ، يدل على أن تنظيم المؤسسة و تسييرها يعتمد على أسس علمية مكنت 
المؤسسة في فترة وجيزة من تحقيق قفزة نوعية تترجمها المكانة التي تتربع عليها الخبر على 

  .المستويين المحلي و الدولي 
  

ردنا من خالل هذه الدراسة معرفة طبيعة النظام اإلداري الذي اعتمدته الخبر في و عليه أ   
تسييرها ، و هل فعال تبنت إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري حديث مبني على تحقيق الجودة 
في كل النشاطات ، و عليه تم توزيع استمارات استبيانيه على عدد من الصحفيين و اإلداريين 

ة الخبر ، حيث تضمن االستبيان مجموعة من األسئلة تمحورت حول الجودة العاملين بشرك
الشاملة و أهمية تبنيها في المؤسسة اإلعالمية ، باإلضافة إلى العالقة بين إدارة الجودة الشاملة 

  .و المستوى الذي حققته الجريدة 
  

خالل توفر روح العمل  من خالل إجابات المبحوثين تبين لنا معالم ثقافة الجودة الشاملة من    
الجماعي ، و تحفيز األفراد العاملين و تدريبهم المتواصل ، و منحهم الفرصة إلبداء آرائهم ، 

اإلجابات دلت . و بالتالي شعورهم بأهمية العمل الذي يقدمونه و حبهم للمؤسسة و المهنة معا 
و بالتالي االستثمار فيه  لنشاطها، يكذلك على اهتمام الجريدة بالقارئ و جعله المحور األساس

  .من خالل تلبية كل ما يحتاجه القارئ و باألسلوب و اللغة التي يفهمها
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 الخاتمة:
 

كان لنا من خالل التطرق إلى موضوع إدارة الجودة الشاملة الحديث عن نظام إداري يعد    
من احدث المفاهيم اإلدارية التي تقوم على مجموعة من المبادئ و األفكار التي يمكن ألي 

فالتحديات التي شهدها . مؤسسة أن تطبقها و تتبناها من أجل تحقيق أفضل أداء ممكن 
جتمع المعاصر تقترن بالجوانب النوعية ، حيث باتت الجودة تستخدم كسالح المؤسسات في الم

تنافسي في هذا االتجاه ، و لذلك تزايد االهتمام باإلطار الفلسفي و الفكري إلدارة الجودة 
الشاملة و الذي يرتكز على مبادئ ثالثة و هي االهتمام بالزبون ، أداء العمل صحيحا من 

  .المستمر في كل شيءالمرة األولى و التحسين 
               

و المؤسسات اإلعالمية رغم صعوبة تقييم منتوجها ، إال أنها تشهد منافسة شديدة تحتم    
عليها تبني الجودة و التميز في أدائها ، و بالتالي تعد مجاال خصبا لتبني المفاهيم اإلدارية 

ام كما أن العامل المحدد الوحيد لتطبيق إدارة الجودة الشاملة هو التز.    الحديثة في التسيير
جميع أفراد المؤسسة على اختالف وظائفهم و مستوياتهم بتبني الجودة في أعمالهم، فنجاح 
إدارة الجودة الشاملة يتحقق عندما يريد األفراد ذلك، و تفشل عندما ال يظهر األفراد عزمهم و 

  .التزامهم بمبادئها
  
  : االستنتاجات -1

يق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في كان الهدف الرئيس لهذا البحث دراسة إمكانية تطب -
المؤسسات اإلعالمية ، و ذلك كنظام إداري حديث أعطى نتائج ايجابية في العديد من 

  .المؤسسات 
إدارة الجودة الشاملة يعد امتدادا للبحوث و الدراسات اإلدارية، و تطور اإلدارة العلمية،  -

ة في وضع أسس و مبادئ هذه حيث ساهمت أفكار و دراسات رواد إدارة الجودة الشامل
  .الفلسفة و كيفية تجسيدها في المؤسسة

تبني إدارة الجودة الشاملة يعبر عن الرغبة في إحداث التغيير الجذري للممارسات اإلدارية  -
  .القديمة، و العمل على تطوير أداء المؤسسة

العليا بها ، و نشر نجاح إدارة الجودة الشاملة مرهون بمدى قبول و اقتناع إطارات اإلدارة  -
  .هذه الفلسفة لدى مختلف األفراد 
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تبني إدارة الجودة الشاملة ال يكون في وقت قصير ، بل تحتاج المؤسسة لوقت طويل ، يبدأ  -
بإفشاء ثقافة الجودة في المؤسسة ، و اختيار األفراد الذين يكلفون بعملية التطبيق ، و قبل ذلك 

  .سلوك  تجهيز البنية التحتية من وسائل و
أظهرت نتائج االستبيان وجود ثقافة للجودة الشاملة في مؤسسة الخبر، تجلت معالمها في  -

إجابات المبحوثين، و معرفتهم بهذه الفلسفة، و اإلطار العام الذي يعمل فيه أفراد مؤسسة 
  .الخبر

  
  : نتائج اختبار الفرضيات -2

ؤالت الفرعية ، قمنا بصياغة بعض بغية اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة و مختلف التسا
الفرضيات محاولة منا لإلجابة عنها و اختبار صحتها من خالل البحث فكانت نتائجها كمايلي 

:  
   

و التي صيغت على نحو أن تبني إدارة الجودة الشاملة في  :اختبار الفرضية األول* 
تم إثباته من خالل  المؤسسات اإلعالمية يمنحها فرص كبيرة للنجاح و التميز ، و هذا ما

األسس التي تقوم عليها إدارة الجودة الشاملة و التي إن طبقت في المؤسسة اإلعالمية تحقق 
لها النجاح ، فنجاح المؤسسة اإلعالمية مرهون بالجمهور و الذي يمثل الزبون لمنتجات 

أفكار إدارة المؤسسة اإلعالمية ، و الزبون هو الحور األساسي الذي تقوم عليه جميع مبادئ و 
الجودة الشاملة ، فهذه األخيرة ترتكز على االهتمام بالزبون و تلبية حاجاته الحالية و 

  .المستقبلية 
  

التي تقول بأن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات  :اختبار الفرضية الثانية * 
ى التأقلم مع اإلعالمية يمكنها من مواجهة المنافسة و خطر السوق ، و يمنحها القدرة عل

هذه الفرضية تم إثباتها من خالل نتائج تطبيق إدارة . المتغيرات الحاصلة في العالم اليوم 
الجودة الشاملة، حيث تتمكن المؤسسة اإلعالمية من تحقيق رضى الجمهور ، و اكتساب 

التي تمكنها من مواجهة خطر السوق و ضمان مكانتها في محيط يتسم  ةالميزة التنافسي
بالمنافسة الشديدة على المستويين المحلي و الدولي ، حيث أضحت الميزة التنافسة و اكتسابها 

  . مطمع كل المؤسسات على اختالف مجاالتها و هذا من أجل البقاء 
  

وصول جريدة الخبر : على النحو التالي صيغت الفرضية الثالثة  :اختبار الفرضية الثالثة * 
من . إلى هذا المستوى من التطور راجع إلى تبني ثقافة الجودة الشاملة في جميع نشاطاتها
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خالل نتائج االستبيان تبين أن جريدة الخبر انتهجت سياسة االهتمام بالقارئ و الفرد على حد 
لقارئ من خالل توفير المادة السواء ، حيث عبر غالبية المبحوثين أن الجريدة تهتم با

اإلعالمية المتنوعة ، و بالطريقة المناسبة ، كما تهتم باألفراد العاملين من خالل تدريبهم و 
تحفيزهم و توفير المناخ المالئم لتكون أعمالهم في مستوى الجودة المطلوبة ، و هذا ما جعل 

د العالمية التي سبقتها إلى الجريدة في فترة وجيزة تحقق النجاح  الذي حققته بعض الجرائ
  .الوجود بأكثر من مائة سنة 

  
التي تقول  بوجود عالقة بين مفهوم إدارة الجودة الشاملة و  :اختبار الفرضية الرابعة * 

مستوى أداء جريدة الخبر ، أي أن الجريدة تطبق فعال مبادئ إدارة الجودة الشاملة ، و هي 
ظرا ألنه ال يمكن االعتماد بصفة مطلقة على نتائج الفرضية التي ال يمكن الجزم بصحتها ن

االستبيان ، بل ينبغي اإلقرار من طرف إطارات اإلدارة العليا في مؤسسة الخبر على تبني 
  هذه األخيرة لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في تسييرها 

                                              
  : االقتراحات و التوصيات -3

  
أهمية فهم اإلدارة العليا في المؤسسات اإلعالمية لفلسفة الجودة الشاملة و مجاالتها ، و  -1

  .ماذا ستقدم لها من إضافات
يجب على اإلدارة العليا استيعاب أهمية الجودة الشاملة كنظرية إدارية عالمية أضافت  -2

حتى الصحية و التربوية  الكثير من التميز للمؤسسات المختلفة ، الصناعية منها و التجارية و
  .، و أنها بل شك ستضيف الكثير من التميز إلدارة المؤسسة اإلعالمية

أهمية المبادرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية بصورة صحيحة  -3
  .لخلق مؤسسة إعالمية متميزة

اإلداري أهمية مساوية  ال بد أن تعطي اإلدارة العليا في المؤسسات اإلعالمية الجانب -4
  .للجانب اإلعالمي من أجل تقوية األداء

ضرورة التزام المؤسسات اإلعالمية بتحديد قيمها و أهدافها ، و قيامها بنشر تلك األهداف   -5
  .باإلضافة إلى تجديد آلياتها و أدواتها باستمرار

افة العوامل المرتبطة أهمية انتهاج سياسة التحسين المستمر داخل المؤسسة اإلعالمية لك -6
  .بالعمليات و اإلجراءات بداية بالتخطيط و انتهاء بعملية أداء الفرد في المؤسسة 

ضرورة زيادة كفاءة و فاعلية مدير المؤسسة اإلعالمية ، و تحويله تدريجيا إلى قائد  -7
  .استراتيجي و بذلك يكون مؤهال للقيام بدوره بشكل فاعل
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إدارة الجودة الشاملة، و  تؤسسة اإلعالمية لمبادئ و أساسياأهمية استيعاب مدير الم -8
  .معرفته بالفوائد التي ستعود على مؤسسته في حالة تبنيها لهذا النظام

ضرورة عدم االعتماد على عمليات مراقبة المنتوج اإلعالمي النهائي ، و لكن األصح هو  -9
  .الرقابة الوقائية في كل مرحلة من مراحل إنتاجه

ضرورة اهتمام المؤسسة اإلعالمية بالمورد البشري و الذي يعتبر رأس المال الفكري  -10
  .للمؤسسة، و ذلك بحسن انتقائها له و توفير فرص التدريب، و تهيئة جو العمل المشجع

أهمية إنشاء مراكز التدريب الفاعلة في المؤسسة أو االرتباط بأحد مركز التدريب إلقامة  -11
  .فراد المؤسسة مهما اختلفت وظائفهمدورات تدريبية أل

ال بد لإلدارة أن تقوم بنشر ثقافة الجودة الشاملة باعتبارها منهجا و فكرا للعمل، مع  -12
  .ضرورة توافقها مع رؤية المؤسسة اإلعالمية و المهام الملقاة على عاتقها

أهمية حصول المؤسسات اإلعالمية على شهادة اإليزو ، ألن ذلك يدفع هذه المؤسسات  -13
  .إلى بذل جهود كبيرة في التميز 

ضرورة اهتمام المؤسسات اإلعالمية بااللتزام بمعايير الجودة الشاملة عند تعاملها مع  -14
لذين يزودونها باألجهزة، الموردين الذين يزودونها بالمواد و البرامج اإلعالمية أو الموردين ا

  .و بالتالي فإن الحصول على هذا التميز يساهم بشكل كبير في نجاح هذه المؤسسات و ريادتها
من المهم للمؤسسات اإلعالمية التخلي عن اإلدارة التقليدية التي تجاوزها الزمن في ظل  -15

وجب عليها األخذ بأحدث عالم المنافسة ، ألنه الستمرار ريادة المؤسسة اإلعالمية ، فإنه يت
  .النظم اإلدارية بشكل متواصل

إدخال مقرر إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية على مستوى كليات اإلعالم  -16
  .و االتصال
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 قائمة المراجـــع:
 

 أوال باللغة العربية: 
 

 1- الكتب: 
م اإلعالم و ومنهجية كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في علعظيمي  أحمد  ،    -1
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 جامعة الجزائر 

 كلية العلوم السياسية و اإلعالم

 قسم علوم اإلعالم و اإلتصال
 
 
 

 إسـتمارة إسـتبيانية 
 

تندرج هذه اإلستمارة في إطار إعداد مذكرة ماجستير في علوم اإلعالم و     
تطبيق إدارة  ":  اإلتصال ، تخصص تسيير المؤسسات اإلعالمية و الموسومة ب 

حيث .  " –جريدة الخبر نموذجا  –المؤسسات اإلعالمية  الجودة الشاملة في
نهدف إلى معرفة العالقة بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و مستوى أداء جريدة 

و نحيطكم علما بان المعلومات التي ستدلون بها تستخدم في إطار البحث . الخبر 
العلمي فقط ، كما أن سريتها ستكون مكفولة ، و عليه ليس مطلوبا منكم ذكر اإلسم 

 .  
  

األسئلة الواردة في هذا اإلستبيان بكل صراحة و عناية  نرجو منكم اإلجابة على   
أمام اإلجابة التي ترونها مناسبة في المربع )  x( و دقة و ذلك بوضع عالمة 

  .المخصص لذلك 
  

  .و نشكركم مسبقا على مشاركتكم و تعاونكم معنا  إلتمام هذا العمل 
  
  

  

  :  إشراف :                                                             الطـالب
 الخير عزوق . خالد شريفي                                                     د
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  : البـيانات الشخصية 

  

 أنثـى    ذكر     :   الجنـس  -
 
 سنـة  30إلى  20من : الـسن  -

 سنـة 40إلى  31من             

  سنـة فأكثـر 40            
 
 
 دراسـات عليا   جـامعي   ثـانوي : المـستوى التـعليمي  -
 

    إذا كان المستوى التعليمي جامعي أو دراسات عليا ، فهل أنت من خريجي ؟ 
 

   تخصصات أخرى       كلية علوم اإلعالم و اإلتصال  

 ............................................................................: أذكرهــا 
 
 

 .الجودة الشاملة في المؤسسة اإلعالمية إدارة أهمية -1
 

  هل تعرفون معنى إدارة الجودة الشاملة ؟ -1
  

  ال   نعم 
  إذا كانت اإلجابة بنعم فهل إدارة الجودة الشاملة هي ؟ 

  نظام إداري حديث يهدف إلى تبني الجودة في جميع أوجه نشاط المؤسسة     -
  . ثقافة تنظيمية في المؤسسة -
أخرى أذكرها  -

....................................................................................  
.............................................................................................

........  
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   ؟جودة المنتوج اإلعالميماهو معيار   -2
  

 .مطابقته مع المواصفات المحددة  -

 . و التميز في اإلنتاجالسبق الصحفي  -

 . و المستقبليةالحالية  قدرته على تلبية حاجات المستهلك -
  
  ؟الجودة الشاملة في المؤسسة اإلعالمية إدارة  من تطبيق  ماهو الهدف -3
   
   .خفض التكاليف و زيادة األرباح -
  .تقليص شكاوى الزبون و تنمية ثقته بالمؤسسة  -
  .  المؤسسة و زيادة الثقة رفع الروح المعنوية ألفراد -
 
  إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة اإلعالمية ؟من يولي األهمية أكثر في تطبيق  -4
   

  .اإلطارات اإلدارية  -
  .الصحفيون -
  . مستوياتهم  جميع أفراد المؤسسة على إختالف -
  
يرتبط مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمدى قبول و إقتناع اإلدارة العليا في  -5

   المؤسسة و إلتزامها ؟
  

  ال   نعم 
لماذا " ال "اإلجابة إذا كانت 

  .........................................................................؟
.............................................................................................

........  
  

  .ثقافة الجودة الشاملة في جريدة الخبر  -2
 

  . الخبر بالقارئ  وتبني سياستها على تحقيق مستوى مهني عالتهتم جريدة  -1
  

  بدون رأي   ال أوافق   أوافق 
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  : يتصف العمل في مؤسستكم بأنه عمل  -2
  

 اإلثنان معا              جماعي   فردي  
  

  هل تشعرون بأهمية العمل الذي تمارسونه ؟  -3
  

 ال      نعم 

؟  لماذا" ال "إذا كانت اإلجابة  -
.....................................................................  

.............................................................................................
........  

  :يناقش المسؤول المباشر مشاكل العمل معكم -4
 
 أبدا     أحيانا                دائما  

راءكم و إقتراحاتكم بعين آفهل يأخذ المسؤول "  أحيانا" أو  " دائما " إذا كان الجواب  -
 اإلعتبار ؟

 
      ال                نعم 

 
  اء عملكم بأسلوبكم المفضل ؟ دهل يسمح لكم بأ -5
  

  ال   نعم  
لماذا ؟ " ال "إذا كانت اإلجابة  -

.....................................................................  
.............................................................................................

........ 
 
 

  ؟  مجال تحسين جودة المنتوج اإلعالميوامر في أتعليمات و  هل تضع اإلدارة  -6
  

     ال                نعم 
  

  ؟  فيها مما رأيكف في حالة وجود هذه التعليمات  -7
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  غير مفهومة                         مفهومة  
  

  هل تقدم اإلدارة حوافز لتطوير جودة األداء؟   -8
  

  ال   نعم  
  إذا كان الجواب بنعم ، ما نوع هذه الحوافز ؟  -

  اإلثنان معا                             معنوية   مادية 
 
 تنظم مؤسستكم دورات تدريبية لتحسين األداء ؟هل  -9
 

 ال   نعم 
  

   هل إستفدتم من دورات تدريبية أو تكوين خالل مساركم المهني ؟  -10
  

  ال   نعم 
  
  كم دورة تدريبية إلتحقتم بها ؟ " نعم " إذا كانت اإلجابة  -

أكثر من   دورتين     دورة واحدة   لم ألتحق بأي دورة 
 دورتين 

 
  إذا إلتحقتم بدورة تدريبية أو إستفدتم من تكوين فماذا كان الموضوع ؟  -
  
  .تكوين عن الجودة في المؤسسة اإلعالمية -
  .تكوين عن فن التحرير الصحفي  -
  .تكوين عن اإلعالم و اإلتصال  بشكل عام  -
  

  .ين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و مستوى األداء في جريدة الخبر العالقة ب -3
  

، أداء )  القارئ(التركيز على الزبون : تقوم إدارة الجودة الشاملة على مبادئ ثالثة هي  -1

فأي من هذه المبادئ تطبق في . العمل أداءا صحيحا من المرة األولى ، و التحسين المستمر 

  مؤسستكم؟  
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  المبادئ الثالثة     المبدأ الثاني        المبدأ الثالث    المبدأ األول 
  

  ال تطبق أيا منها 
 

  ؟  فماهي العقبات التي تعترضها " ال تطبق أيا منها " إذا كان الجواب  -2
  

  .صعوبة قياس جودة المنتوج اإلعالمي  -
  .عدم اإلهتمام بالجودة الشاملة  -
أخرى أذكرها  -

....................................................................................  
.............................................................................................

........  
  

  : تولي مؤسستكم إهتماما بالشق  -3
  

  اإلثنين معا                 اإلداري   اإلعالمي 
 
  

  هل تقوم مؤسستكم بالتحسين المستمر لنظامها اإلداري لتقديم أفضل أداء؟  -4

  ال                             نعم 
  

   ؟ما هو تقييمكم لمستوى األداء في جريدة الخبر  -5
  

 منخفض   مرتفع 
 

لماذا ؟ " منخفض " إذا كان الجواب  -
..............................................................  

.............................................................................................
........  

  

  .9000نظرة جريدة الخبر تجاه نظام الجودة العالمي اإليزو  -4
  

  ماذا يعني لك نظام الجودة العالمي اإليزو ؟  -1
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  .مجموعة مواصفات مقننة  -
  .شهادة إلثبات الجودة  -
  .شرط لتحقيق الميزة التنافسية و التفوق  -
  رفع الروح المعنوية لألفراد العاملين و  -

  .زيادة ثقتهم بالمؤسسة   
  

  ستكم للحصول على شهادة اإليزو ، فهل يعكس هذا ؟ إذا لجأت مؤس -2

  
  .حرصها على تطوير الجودة  -
  .إدخال التغير في المؤسسسة  -
  .إرساء ثقافة الجودة  -
  .تحقيق األرباح  -
  

  : الحصول على شهادة اإليزو مسؤولية  -3

  إطارات اإلدارة العليا  -
  جميع أفراد المؤسسة -

  

  

 شكرا و شكرا جزيال .
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