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 بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج إدارة الجودة الشاملة من خالل فرق التحسین المستمر في المؤسسة
  .وحدة المسیلة -دراسة میدانیة لمؤسسة سونلغاز إلنتاج الكھرباء 

  
  ختیم محمد العید. ا

  یعقوبي محمد . د
 جامعة المسیلة

  
  الملخص

دارة الجودة الشاملة في إیستدعي تطبیق منھج  
ال وھو التحسین أھم مرتكزاتھ أحد أمؤسسة تجسید ال

بداع وتنمیة المعرفة المستمر الذي یتطلب اإل
والمھارات لدى العاملین في المؤسسة ومن خالل 

قتراح إتكوین فرق عمل مختصة لحل المشكالت و
التحسینات الممكنة في العملیات مما یؤدي إلى بناء 

  .ثقافة تنظیمیة قویة تتوافق وھذا المنھج
دراسة مساھمة طرق التحسین إلى یھدف ھذا العمل 

وفرق العمل في بناء ثقافة تنظیمیة تتوافق مع تبني 
  .دارة الجودة الشاملة من قبل المؤسسةإمنھج 

دارة الجودة إالثقافة التنظیمیة، : الكلمات المفتاحیة
 .الشاملة، التحسین المستمر، فرق العمل

  

Résumé 
         L'instauration d'un système de management de la 
qualité totale au sein de l'entreprise implique la mise 
en œuvre de l'amélioration continue, dont l'un des 
principes à savoir le (QTM) induit l'innovation et  le 
développement des connaissances de l'ensemble des 
employés de l'entreprise à travers la mise en la place 
des équipes de travail spécialisées pour la résolution 
des problèmes et la proposition des voies 
d'amélioration des opérations, ce qui va engendrer  
une culture organisationnelle adéquate à ce système. 
         L’objectif de ce travail est l'étude de la 
contribution des techniques d'amélioration continue à  
l'implantation d'une culture organisationnelle qui soit 
en harmonie avec  la mise en place de  QTM  au sein 
de l'entreprise. 
Mots Clés: Culture organisationnelle - management 
par la qualité totale -amélioration continue - équipe de 
travail.  

  
  مقدمة

لیس من السھل بناء ثقافة تنظیمیة تتوافق ومتطلبات تطبیق نظام الجودة الشاملة الذي یركز على عملیة التحسین 
المستمر وتكوین فرق العمل بمساھمة الموارد البشریة المتوفرة، حیث أن طرق التحسین وفرق العمل المتكونة 

المنھج ما لم تنتھز الفرصة إلجراء تطویرا مھما  من العاملین ال تؤدي إلى تمكین المؤسسة من تطبیق ھذا
  .لمواجھة التحدیات التي تفرضھا البیئة الخارجیة على المؤسسة

تمیز الثقافة التنظیمیة مالمح المؤسسة عن غیرھا من المؤسسات، فھي مصدر فخر واعتزاز لعاملیھا، خاصة إذا 
ن المؤسسة لیست فقط مجموعة ؤسسة مرتبطة بمحیطھا ألما وجدت قیم االبتكار والتمیز والریادة والمنافسة، فالم

من الشركاء والمساھمین ووسائل االنتاج، فھي جزء من نظام شامل وبالتالي ال یمكن عزلھا عن المحیط الثقافي 
  1.واالقتصادي والجغرافي والسیاسي الموجودة فیھ

شاملة بعدم توفر الثقافة التنظیمیة المالئمة لقد ربط العدید من الباحثین عدم نجاح تطبیق أسلوب إدارة الجودة ال
لتطبیق ھذا المنھج ألنھ یمنح الفرد داخل المؤسسة من خالل فرق العمل التي یتواجد فیھا الفرصة إلحداث 

  .التي كان یرى أنھا ضروریة في مجال عملھ  ولم تكن لدیھ القدرة إلجرائھا غییراتالت
 التشاركیة، اإلدارة: ؤسسة ھيم في أي الثة إلدارة الجودة الناجحةالمقومات األساسیة الث نأي جابلونسكأكد 

  2.العمل للعملیات، فرقالتحسین المستمر 
  تحدید وصیاغة اإلشكالیة : والأ
دارة الجودة الشاملة إمام المنافسة الحادة وسعیا لتحقیق میزة تنافسیة، تقوم العدید من المؤسسات بانتھاج نظام أ

یمیة تتوافق مع التغییرات التي یحدثھا، وبما أن عملیات التحسین المستمر وفرق العمل من الذي یتطلب ثقافة تنظ
  : دارة الجودة الشاملة فقد جاء ھذا البحث لإلجابة عن اإلشكالیة التالیةإھم مرتكزات أ
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ة دارة الجودة الشاملإفي بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج  عملما مدى مساھمة طرق التحسین وفرق ال
  بمؤسسة سونلغاز إلنتاج الكھرباء وحدة المسیلة؟

  : ومن ھذه اإلشكالیة یمكن طرح التساؤلین التالیین
  ما مدى مساھمة طرق التحسین المستمر في بناء ثقافة تنظیمیة بالمؤسسة مالئمة لمنھج إدارة الجودة الشاملة؟ -1
  دارة الجودة الشاملة؟  إتتناسب وما مدى مساھمة فرق العمل في بناء ثقافة تنظیمیة بالمؤسسة  -2

  فرضیات البحث: ثانیا
  : لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة، فقد تمت صیاغة الفرضیات التالیة

دارة إتساھم طرق التحسین وفرق العمل بدرجة متوسطة في بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج : الفرضیة الرئیسیة
  .الجودة الشاملة في المؤسسة

تساھم طرق التحسین المستمر بدرجة متوسطة في بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج إدارة : ولىالفرضیة األ
  . الجودة الشاملة في المؤسسة

تساھم فرق العمل بدرجة متوسطة في بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج إدارة الجودة الشاملة في : الفرضیة الثانیة
  .المؤسسة

  ھمیة البحثأ:ثالثا
  :ھمھاأالبحث لمجموعة من األسباب ھمیة أتأتي 

  .دارة الجودة الشاملة وتعمل على تطبیقھإتتبنى العدید من المؤسسات الجزائریة نظام  -
 .ي تغییر في المؤسسةأھم العوامل الحاسمة لنجاح أحد أصبحت الثقافة التنظیمیة أ -
  .جابیة للعاملین داخل المؤسسةدارة الجودة الشاملة لتحقیق المساھمة االیإدراسة كیفیة تطبیق منھج  -
  .مكانیة تطبیق األنظمة اإلداریة الحدیثةإیجابیة تمنح المؤسسة إضرورة العمل على بناء ثقافة تنظیمیة  -

  ھداف البحثأ: رابعا
  :ترمي ھذه المحاولة البحثیة إلى  تحقیق األھداف التالیة

  .التنظیمیة دارة الجودة الشاملة وكذا الثقافةإلقاء الضوء على مدخل إ -
طار إالتعرف على واقع الثقافة التنظیمیة في المؤسسة بعد استخدام طرق التحسین المستمر وفرق العمل في  -

  .تبني منھج إدارة الجودة الشاملة
  .تحلیل مساھمة العاملین في خلق ثقافة تنظیمیة داخل مؤسسة سونلغارإلنتاج الكھرباء وحدة المسیلة -
لتطبیق منھج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة محل  یمیة لتصبح سلوكا سائدا تعمل اإلدارةتأصیل الثقافة التنظ -

  .الدراسة
  .بھ داخل المؤسسة 

  منھجیة الدراسة: خامسا
الختبار الفرضیة القائمة على وجود عالقة بین كل من طرق التحسن وفرق العمل وبناء ثقافة تنظیمیة لمنھج 

  : مؤسسة قمنا بما یليدارة الجودة الشاملة في الإ
  .عتمدنا منھجیة دراسة الحالة الخاصة بالمؤسسةإ: منھج البحث -1
خرى ثانویة، أولیة وأنتاج الكھرباء وحدة المسیلة، قمنا بجمع بیانات إفي دراسة حالة مؤسسة : جمع البیانات -2

المقاالت والدراسات السابقة  ,حیث جمعت البیانات الثانویة الخاصة بالجانب العلمي لإلطار النظري من الكتب
ما جمع البیانات األولیة فاعتمدنا على استمارة االستبیان بھدف تغطیة مجتمع الدراسة أذات العالقة بالموضوع، 

  :في محوران ھما
حداث التعاون واالنسجام إالمحور األول وھو خاص بمدى مساھمة العمل الجماعي خالل عملیات التحسین في  -

  .ي المؤسسةبین العاملین ف
المحور الثاني ویتعلق بمساھمة فرق العمل المختصة في تحقیق االبتكار وحل المشكالت وتطویر العملیات في  -

  .المؤسسة محل الدراسة
  عوان التحكم أیتكون مجتمع الدراسة من اإلطارات و: مجتمع وعینة الدراسة -3
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عوان، أ(نتاج الكھرباء بالمسیلة إعمال وحدة عامال من مجموع   303العاملین في المؤسسة والبالغ عددھم 
  :عامل مقسمین حسب الفئات المھنیة كما یلي 369والبالغ عددھم ) طاراتإعوان تحكم، أ

  
  عدد عمال المؤسسة حسب  الفئات المھنیة )1(جدول رقم 

  المجموع  )Agents(عوان أ  )Maitrises(عوان تحكم أ  )Cadres(طارات إ
94 209 66 369 

  2014وحدة المسیلة  لإلنتاج مصلحة المستخدمین بالمؤسسة سونلغاز :المصدر
  

 Turbines à(وسیلة اإلنتاج ھي عبارة عن عنفات غازیة  ألنعوان التحكم أتعتمد المؤسسة على اإلطارات و

Gaz( نألى التكوین وتبادل الخبرات، لذا نجد إ، یتطلب استخدمھا وصیانتھا مستویات تعلیمیة عالیة باإلضافة 
  .عدد األعوان قلیل مقارنة بأعوان التحكم واإلطارات

  اإلطار النظري: سادسا
  الثقافة التنظیمیة-1
  : مفھوم الثقافة التنظیمیة: 1-1

و أمجموع المبادئ األساسیة التي اخترعتھا الجماعة واكتشفتھا "الثقافة التنظیمیة بأنھا ) Shein(عرف شین 
خارجي، االندماج الداخلي، والتي أثبتت فعالیتھا ومن ثمة تعلیمھا لألعضاء ثناء حل مشكالتھا للتكیف الأطورتھا، 

  3."الجدد، كأحسن طریقة للشعور بالمشكالت وإدراكھا وفھمھا
یجادھا وتنمیتھا داخل مجموعات العمل في المؤسسة إمجموعة القیم والمفاھیم األساسیة التي یتم " ھي أیضا 

تجاه بیئة العمل الداخلیة والخارجیة وتحدد سلوكھم إدراكھم وشعورھم إكیرھم ووتعلیمھا للعاملین لتحدید طریقة تف
  4."وتؤثر في أدائھم وإنتاجیتھم

خالق والنواحي المادیة والتقنیة التي تصف مؤسسة ما وتمیزھا عن مجموعة من الخصائص والقیم واأل"وھي 
 5."غیرھا من المؤسسات
ؤسسة ھي ما یمیزھا عن غیرھا من ناحیة المبادئ، القیم، األخالق، الثقافة التنظیمیة للم نستنتج مما سبق أن

  .التي تتعامل بھا داخل المؤسسة ومع الغیر
  مكونات الثقافة التنظیمیة: 1-2

  6:تتكون الثقافة التنظیمیة من عدة عناصر أھمھا

 .ودوافع وقیم ھتماماتإالصفات الشخصیة لألفراد وما لدیھم من  - أ
  .ومدى مالئمتھا وتوافقھا مع الصفات الشخصیة لألفراد الخصائص الوظیفیة -ب
 
  .تخاذ القراراتٳتصاالت ونمط التنظیم اإلداري حیث تنعكس خصائصھ على خطوط السلطة وأسالیب اال -ت
المنافع التي یحصل علیھا كل عضو من المؤسسة في صورة حقوق مادیة ومالیة تكون ذات داللة على  -ث

 .سلوكھ على مكانتھا الوظیفیة وتنعكس
األخالقیات والقیم السائدة في المؤسسة وما تشتمل علیھ من قیم وطرق التفكیر وأسالیب التعامل بین األفراد  -ج

  :   خالقیات وقیم المؤسسة مما یليأبعضھم لبعض ومع األطراف الخارجیة، وعادة تتكون 
  .تمعأخالقیات وقیم األفراد التي تستمد من العائلة واألصدقاء والمج - 
  .أخالقیات وقیم المھنة التي ترشد سلوك األفراد في مھنة معینة -
   .أخالقیات وقیم المجتمع الناتجة من النظام القانوني الرسمي أو ما ینتج عنھ من عادات وممارسات في المجتمع -

  :تكمن أھمیة الثقافة التنظیمیة فیما یلي: أھمیة الثقافة التنظیمیة: 1-3

ن تكون مصدر میزة تنافسیة لعالقتھا داخلیا أیرھا على فعالیة المؤسسة، فالثقافة القویة یمكن من حیث قدرة تأث -
  .بالعاملین لكل المستویات اإلداریة وخارجیا بمحیط المؤسسة

إن مشاركة العاملین نفس القیم والمعاییر والمدركات تمنحھم الشعور   :تعطي أفراد المؤسسة ھویة تنظیمیة -
  .یساعد على تطویر اإلحساس بغرض مشتركبالتوحد، مما 
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  .لتزام القوي من جانب من یتقبل ھذه الثقافةإن الشعور بالھدف المشترك یشجع اإل: تعزز االلتزام الجماعي -
فالثقافة تشجع على التعاون والتنسیق الدائم بین أعضاء المؤسسة وذلك من خالل تشجیع : ستقرار النظامإتعزز  -

  .لتزامشتركة واإلالشعور بالھویة الم
  7من خالل مساعدة األفراد على فھم ما یدور حولھم: تشكل السلوك -
  إدارة الجودة الشاملة -2
  :مفھوم الجودة: 2-1
ن یكون ھذا المنھج مصدرا أدارة الجودة الشاملة ھو خلق القیمة داخل المؤسسة، لكن یمكن إنتھاج إن الھدف من إ

لى العاملین على إدارة الجودة یعني نقل القرار داخل المؤسسة إنتھاج إن لزیادة التكالیف وعدم خلق القیمة أل
ن أصحاب القرار ممكن أن ھؤالء العاملین إالذین یملكون قدرات خالقة، ) Opérationnel(المستوى التشغیلي

جل أن ھداف المؤسسة، فیعملون على معارضتھا لكي یمكنھم التموقع داخل المؤسسة مأھدافھم تختلف عن أتكون 
لى تخفیض فعالیة المؤسسة لذا البد من ھندسة تنظیمیة إتبدید مقدراتھا وبالتالي فھناك تكالیف تنظیمیة تؤدي 

خضاعھم إحقیة اتخاذ القرار داخل المؤسسة مع  أمؤثرة تمنح للعاملین ذو المھارات العالیة والمعلومات الدقیقة 
  لنظام محفز

  8.یدفعھم التخاذ قرارات صائبة
  تطرق إلى مفھوم إدارة الجودة الشاملة البد من تعریف الجودة، وقد عرفھا قبل ال

بأنھا القدرة على تحقیق رغبات المستھلك بالشكل الذي یتطابق مع توقعاتھ ویحقق رضاه ) Johnson(جونسن 
  .9التام عن السلعة أو الخدمة التي تقدم إلیھ

خدمة بمستوى عالي من الجودة المتمیزة تكون قادرة من  إنتاج المؤسسة لسلعة أو تقدیم"نھا أكما تعرف أیضا ب
  .حتیاجات ورغبات عمالئھا بالشكل الذي یتفق مع توقعاتھم وتحقیق الرضا والسعادة لدیھمإخاللھا على الوفاء ب

  10."ویتم ذلك من خالل مقاییس موضوعة سلفا إلنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة وإیجاد صفات التمیز فیھا

 إدارة الجودة الشاملة مفھوم :2-2
ا المفھوم ذختالف ھإقد أصبح استخدام مفھوم إدارة الجودة الشاملة في العدید من المؤسسات في دول العالم رغم 

ستخداما ألنھ یشمل المؤسسة ككل وال یركز على جزء من إمن مؤسسة إلى أخرى یعتبر من المفاھیم األكثر 
  . المؤسسة فقط

منھج شامل لتحسین التنافسیة والفعالیة والمرونة في المؤسسة، " لجودة الشاملة بأنھایعرف جون أوكالند إدارة ا
  11."من خالل التخطیط والتنظیم والفھم لكل نشاط وإشراك كل فرد في أي مستوى تنظیمي في المؤسسة

  12:یعتمد نموذج أوكالند إلدارة الجودة الشاملة على خمسة عناصر ھي  
  .المورد -ت المستھلكیجب أوال تحدید عالقا -1
  .ستحداث نظام إلدارة العملیاتٳ -2
  .تغییر الثقافة المنظمیة مما ھي علیھ إلى ثقافة إدارة الجودة الشاملة -3
  .تصاالت بین العاملینتحسین اال -4
 .لتزام والتمسك بالجودةاإل -5

قائم على إحداث تغیرات ، املنظام إداري ش فلسفة إداریة حدیثة تأخذ شكل نھج أو"كما تعرف أیضا على أنھا 
بحیث تشمل الفكر والسلوك والقیم والمعتقدات وأنماطاً قیادیة لتحسین  ؤسسةإیجابیة جذریة لكل شيء داخل الم

 13."للوصول إلى أعلى جودة وبأقل تكلفة ؤسسةوتطویر كل مكونات الم
شامل یھدف إلى تحقیق حاجات  منھج تطبیقي" أما معھد الجودة الفیدرالي األمریكي فقد عرفھا على أنھا 

  14."وتوقعات الزبائن، إذ یتم استخدام األسالیب الكمیة من أجل التحسین المستمر في العملیات والخدمات
منھج إداري حدیث شامل، یعمل على تفاعل : من التعاریف السابقة، نستخلص أن إدارة الجودة الشاملة ھي

بأقل التكالیف وذلك من خالل إحداث تغییرات جذریة تمس  ستمرار تحسین الجودةإمكونات المؤسسة بھدف 
كل الجوانب مما یمكن المؤسسة من تحسین فاعلیتھا وتنافسیتھا ومن ثمة رضا جمیع المعنیین بالمؤسسة من 

  .  عمالء وموردین وعاملین وغیرھم
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والبد أن یشمل جمیع  حد أھم مرتكزات إدارة الجودة الشاملةأیعتبر التحسین المستمر : التحسین المستمر-3
  ھم التقنیات اإلداریة الحدیثة أنشطة المؤسسة ویعتبر من بین أ
 )Toshiba(، توشیبا )Toyota(ستعمالھا من قبل المؤسسات الرائدة وخاصة منھا الیابانیة مثل تویوتاإلتي تم ا

ائمة وال یمكن االستغناء فحاجة المؤسسات لعملیة التحسین حاجة د، )Matsushita Electric(ومتسیشیتا الكتریك 
علیھا في أنشطتھا ومنتجاتھا أي ال یمكن تلبیة حاجیات العمیل المتغیرة بدون تحسین في المنتوج والعملیات داخل 

  .المؤسسة كما ال یمكن مواجھة متغیرات البیئة الخارجیة ما لم تبادر المؤسسة إلى عملیات التحسین
  15 .كن تكلفة عدم الجودة عالیة بكثیر من تكلفة التحسینن الجودة لیست مكلفة لأوقد أكد كروسبي 

ھو فلسفة إداریة تھدف إلى العمل على تطویر العملیات واألنشطة المتعلقة : مفھوم التحسین المستمر: 3-1
 16.فراد وطرق اإلنتاج بشكل مستمرباآلالت والمواد واأل

ي التغییر أالجید  Zenالتغییر و  Kaiتعني بالیابانیةو) (kaizenالمفھوم الیاباني كایزنن التحسین المستمر حسب إ
وشركة  1950في  )Matsushita Electric(فضل  یعتبر سر نحاج الشركات الیابانیة التي اعتمدتھ منھا نحو األ

)Toyota  ( 1951في ) 1نظر الجودة في المنظمات الخدمیة لمامون الدرادكة وطارق الشلبي، طأكثر ألالطالع ،
، وھو أیضا السعي المستمر إلیجاد وسائل لتحسین طرق األداء في المؤسسة وبالتالي ال یمس )2001عمان، 

  .التحسین جودة المنتوج فقط بل أیضا تحسین العملیات
یة وإنما ھي عملیة تتطلب المضي قدما نھا ن الجودة ال یوجد لھاألدون توقف  مستمرالتحسین ن یكون أیجب 

 17.دون ھوادة أو توقف
سید التحسین المستمر میدانیا من خالل بعض األدوات كحلقات الجودة، العصف الذھني، مجموعات حل یتم تج

عمال الوقائیة، عملیات المراجعة اإلداریة وغیرھا، عمال التصحیحیة، األالمشكالت، معالجة عدم المطابقة، األ
  18:كما یتطلب التحسین المستمر تدعیمھ بمجموعة من الوسائل

 ,ین على طرق وأدوات التحسین المستمرتدریب العامل -
 ,تشجیع ومكافأة العاملین على جھودھم المبذولة في التحسین المستمر مادیا ومعنویا -
 .قیاس التحسین وتقییم أثره على رضا الزبائن وعلى نتائج المؤسسة -

  19:وتشمل عملیة التحسین ما یلي
  .جل تقدیم كل ما ھو جدیدأالسعي من  -
  .نسبة العیوب والتلفخطاء وتقلیل األ -
  .ستجابة المؤسسة وتقلیص الدورة اإلنتاجیةإتحسین  -
  .تحسین اإلنتاجیة وزیادة الفاعلیة من خالل االستخدام األمثل للموارد واإلمكانات -
  .والطاقات 

  :ن للتحسین المستمر عدة مكونات منھاأكما 
  .جراءات التحسینإتوثیق  -
  .التي تحتاج إلى  تحسینتعیین فرق عمل لتحدید العملیات  -
  .دوات حل المشاكلأاستخدام طرق التحلیل و -
بھدف ) Shewhart (عدھا أوھي دورة للتحسین المستمر ) P.D.C.A(توطید التطویر المستمر من خالل دورة  -

خطط، نفذ، (ربع خطوات أوھي عملیة ذات ) Deming(ستخدمھا إعرض التحسینات المستمرة على المنتج و
  ) دقق، صحح

(Act, Check, Do, Plan) دارة الجودة مدخل إكثر أنظر ألالطالع ( بالتخطیط وتنتھي بتصحیح العملیة،  أتبد
  )93لى إ 89من الصفحة   2011ولى، عمان، للتمیز والریادة لنزار عبد المجید البرواري، الطبعة األ

  :التحسین المستمرعوامل نجاح :  3-2
  :المؤسسة على عدة عوامل ھيیتوقف نجاح التحسین المستمر في 

سالیب الرقابة اإلحصائیة على العملیات وعلى جمیع األدوات األخرى لتحسین جودة أتدریب العاملین على  -
  .المنتوجات

  .حصائیا عمال طبیعیا من األعمال الیومیةإسالیب ضبط العملیة أجعل  -
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  .تشكیل فرق التحسین ومشاركة العاملین فیھا -
  20.ن العملیة التي یكون مسؤوال عنھاأل الماكنة بشتطویر وعي مشغ -

نیة والمستقبلیة التي یجب على ینطلق التحسین المستمر لنظام إدارة الجودة الشاملة من رغبات العمالء اآل
  :وھذا ما یوضحھ الشكل التاليتلبیتھا المؤسسة 

  
  

  نموذج التحسن المستمر لنظام إدارة الجودة    )1(الشكل رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عنصر خروج                                                               عنصر دخول                                          
  
  

  :المصدر
Modèle d’un système de management de la qualité basé sur les processus ISO 9000 version 2000 (AFNOR, 2001 
, p17) 

  
 

ن التحسین المستمر یتطلب ضرورة تھیئة وتوفیر المناخ المالئم بالمؤسسة والذي یساعد على تحقیق ذلك، حیث أ
ینبغي توفیر الھیاكل التنظیمیة المناسبة، وكذا إجراءات التعدیالت المطلوبة في األھداف والسیاسات، باإلضافة 

، وسیاسات الحوافز الفعالة المرتبطة بالتحسین ستخدام فرق العمل، ونظم االقتراحات، ودوائر الجودةإإلى 
  المستمر

 12.وذلك بما یساعد على إیجاد المناخ المالئم لنجاحھا 

  : فرق العمل -4
زالة الحواجز اإلداریة والتنظیمیة بین وحدات المؤسسة لضمان إمن بین مرتكزات إدارة  الجودة الشاملة 

ذ یؤدي إلى التحول من األداء الفردي للعمل إلى الطرق إرة ھمیة كبیأالتكامل في العمل، وللعمل الجماعي 
ن تعمل على تنمیة مھارات العمل الجماعي وتنظیم العاملین في فرق عمل أالجماعیة مما یتطلب من المؤسسة 

  . ھداف المؤسسةأھداف محددة تنسجم وأمختصة ملتزمة بإنجاز 
  مفھوم فرق العمل: 4-1
نھ أیضا أھداف محددة ومشتركة ویعرف أجل تحقیق أفراد یعملون معا من من األمجموعة  ھو فریق العملن إ

ھداف مشتركة أفراد الفریق یجمعھم أن إمجموعة من األفراد یتمیزون بوجود مھارات متكاملة فیما بینھم، ولذا ف
  22.وغرض واحد باإلضافة إلى وجود مدخل مشترك للعمل فیما بینھم

 العمالء 

 

 

 

 

 

 متطلبات

 

 

 

 

 

ةاإلدارمسؤولیة   

قیاس، تحلیل، 

 تحسین

توفیر 

 الوسائل

إنتاج 

 السلعة
 المنتوج

 العمالء

 

 

 

 

 

 رضا
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سعون إلى إنجازه عن طریق تحقیق التكامل ی فراد تجمعھم وحدة الھدفمجموعة صغیرة من األنھ أكما یعرف 
ألن أداء  األفراد وذلكوالخبرات المتنوعة لدى  وعن طریق توظیف الطاقات والمھارات األنشطة،والترابط بین 

 23.مستقلین وفرادى كل على حده المجموعة ككل أفضل بكثیر من مجموع أداءات األفراد

  عملنواع فرق الأ: 4-2
لیھا وھناك عدة تصنیفات لفرق العمل إنواع من فرق العمل في المؤسسة وذلك حسب الحاجة أیتم تشكیل عدة 

  24:نشاء فریق العمل نذكر منھاإحسب األھداف المراد تحقیقھا من عملیة 
ل بین ھو فریق دائم یتشكل من مدیري اإلدارة  العلیا ویقوم بدور ھمزة الوص: فریق عمل اإلدارة العلیا -

  .المؤسسة والبیئة الخارجیة
عضاءه من نفس الوحدة الوظیفیة، یكون لدیھ قائد معین رسمیا من طرف أیتألف : فریق العمل الوظیفي -

  .المؤسسة ولھ سلطات ومسؤولیات محددة
عتمادھم من الدوائر إفراد یمتلكون المھارات یتم یتكون من مجموعة من األ: فریق العمل متعدد الوظائف -
شراف مدیر واحد، یستخدم ھذا النوع من الفرق إو حل مشكلة ویعملون تحت ألمختلفة بھدف تطویر منتج ا

في المؤسسات في بیئة ذات تغیر سریع كشركات االتصال والكمبیوتر وذلك لتحقیق السرعة في االستجابة 
  .حتیاجات العمالءإلمتطلبات السوق و

من العاملین تشكل من الوحدة اإلنتاجیة أو الوظیفیة نفسھا  ھو عبارة عن مجموعة: فریق حلقات الجودة -
عضاء ھذه الفرق بشكل منتظم أبناءا على موافقة اإلدارة ویكون فیھا العمل تطوعیا ولیس لھا سلطة، ویجتمع 

  .لمناقشة المشكالت ووضع الحلول الخاصة بمشاكل الجودة واإلنتاج التي تؤثر على عملھم

  اإلطار التطبیقي: سابعا
نشاء إفي العمل بطرق التحسین المستمر و (Unité Pilote)نتاج الكھرباء بالمسیلة وحدة رائدة إوحدة  تعد

فرق العمل لحل مشكالت اإلنتاج والصیانة التي تواجھ المؤسسة وذلك في إطار تطبیق منھج إدارة الجودة 
  . الشاملة

طار التوجیھات إفي  2000سنة ) Projet qualité totale( مشروع الجودة الشاملة في مؤسسة سونلغاز أبد
،  في وضع دولي یتسم بانفتاح األسواق، العولمة والتوجھ نحو )2005/2001( اإلستراتیجیة للمخطط

  .الخوصصة
  :ما على المستوى الوطني فقد اتسمت ھذه المرحلة بما یليأ
  ، )désengagement de l'état( عادة ھیكلة المؤسسات العمومیة التي تھدف  للحد من دور الدولةإ -

  ، )démonopolisation( لغاء االحتكارإ -

  .المردودیة المالیةو ستقاللیة المؤسسات والتركیز على التنافسیةإ -
  :ما یلي) 2005/2001(تضمن مخطط مؤسسة سونلغاز

  ).Mener à terme la restructuration( عادة ھیكلة المؤسسةإتمام إ - 
  ).Poursuivre les travaux de modernisation(متابعة عملیات التحدیث -
  ).Implantation de la qualité totale( تبني منھج إدارة الجودة الشاملة -
  :ما التوجیھات اإلستراتیجیة للمخطط فكانتأ
 (Orientation client) التوجھ بالعمیل -
 .(Implication de la RH) شراك الموارد البشریةإ -
 ).Poursuivre le développement de l'entreprise( لمؤسسةمتابعة تطویر ا -
 (économique                                                                 المساھمة في التنمیة االقتصادیة   -

développement Contribution au( 

 Maitrise de la gestion et des finances.(25( التحكم في التسییر والمالیة -
داء حسن األأن النموذج المقترح في إدارة الجودة الشاملة للمؤسسة كان یعتمد على قدرات األفراد للوصول إلى  إ
إدارة األھداف، إدارة العملیات، : المكون من العناصر التالیة) Système de gestion(ستخدام المنھج اإلداريإب

  داريإالمتابعة والتصحیح، وبنمط 
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)Style de gestion (26.االتصال القوي، التحفیز، تحدید المسؤولیات، التفویض، القیادة: یعتمد على ما یلي  
ن تستخدمھا من أقتراح سبل التحسین إجل حل المشكالت وأختیار عدة أدوات یمكن لفرق العمل المكونة من إم ث
ھداف  الموضحة في الجدول األدوات تسعى إلى تحقیق جل سیر عمل الفرق وتحقیق غایة المؤسسة وھذه األأ

  :التالي
  

   دوات واألھدافاأل )02(جدول رقم

  األدوات  األھداف
  تخطیط االجتماع

Planification de la réunion 
LE BDD (but, durée, déroulement) de la 

réunion 
 .تحدید ھدف االجتماع، مدة االجتماع، كیفیة سیر االجتماع

 Production et organisationنتاج وتنظیم األفكار       إ
d'idées  

Le remue- méninge                          تجمیع 
 Le diagrammeاألدمغة                                     

des affinités      مخطط التجانس  
 Aide à la prise deالمساعدة في اتخاذ القرار      

décision  
Multivotesد                التصویت المتعدMatrice de 
sélection    مصفوفة  االنتقاء 

Consensus                          التوافق  
 Identification et تحدید وتحلیل أسباب المشاكل المطروحة

analyse des causes des problèmes posés  
Diagramme cause –effet ou d'ishikawa  السبب

        النتیجة أو       –
 Diagramme desشیكاو                             إمخطط   

relations                                     مخطط      العالقات 
 Clarification de laتوضیح العالقة بین الزبون والمورد  

relation entre le client et le fournisseur  
Entente client–fournisseur               اتفاق الزبون

 والمورد                        

 Manuel équipe qualité " la démarche qualité totale et son implantation à SONELGAZ ,édité par la cellule qualité de:المصدر

la direction du groupe SONELGAZ ,Alger, 2000, p 19.   
  

 و ما یطلق علیھأوال تقدیم مخطط االجتماع أیتم  جتماع لفریق العملإفي كل 
)le B.D.D( ،جتماع، مدتھ وكیفیة سیره وھذا لتفادي الخروج عن الھدف المحدد وكذا ن یتم تحدید ھدف اإلأي أ

فكار أعتماد تجمیع كل إفكار فیتم نتاج وتنظیم األإما فیما یخص أعدم ھدر الوقت مع تنظیم تدخالت الحاضرین، 
فكار المتجانسة التي تكون قریبة من بعضھا قصاء ألیة فكرة مھما كانت، كما یتم جمع األإیق دون عضاء الفرأ

نتقاء التصویت المتعدد، مصفوفة اإل :دوات ھيأتخاذ القرار ویعتمد على ثالثة إنتقال إلى البعض، ثم یتم اإل
ن یصوت لعدد محدد من أق لھ الحق والتوافق، فالتصویت المتعدد یتم فیھ عرض كل البدائل ولكل فرد من الفری

ولویتھ وھذا أن یصوت لھا كل فرد بأربعة مثال ویعطى لكل بدیل درجة أالبدائل كما یتم تحدید البدائل التي یمكن 
ي جمیع األفراد أولویات الفریق ككل أن یتم ترتیب البدائل من طرف كل فرد ثم یتم ترتیب البدائل حسب أیعني 

  .شیكاوا ومخطط العالقاتإكلة المطروحة یعتمد على مخطط سباب المشأوعند تحلیل 
توضیح العالقة بین المورد والزبون فیتم تحدید مدى قبول الزبون للمورد وكذا عمل المورد إلقناع الزبون ول 

  .ن یكون المورد داخلي أو خارجيأو خارجي كما یمكن أن یكون الزبون داخلي أوالوصول إلى االتفاق ویمكن 
تمع الدراسة من اإلطارات وأعوان التحكم العاملین في مؤسسة إنتاج الكھرباء وحدة المسیلة والبالغ یتكون مج

والبالغ عددھم ) طاراتإعوان تحكم، أ عوان،أ(عامال من مجموع عمال وحدة إنتاج الكھرباء بالمسیلة   303عددھم
م باعتبارھم المساھمون في فرق التحسین في عوان التحكأ، وتتمحور دراستنا حول فئتي اإلطارات و2014في سنة  369

  .المؤسسة
كما تم  79%استبیان أي بنسبة 79 سترجعنا إعوان التحكم، وأستبیان على عینة من اإلطارات وإ 100تم توزیع 

ستخدام األدوات إستبیان للتحلیل اإلحصائي وقد تم إ 78خضاع إستخدامھ وتم إمكانیة إستبیان واحد لعدم إلغاء إ
سمرنوف،  ختباركلومنغروفإ، )t(ختبارستیودنتإالتكرارات، المتوسط الحسابي، : یة التالیةاإلحصائ

  .حول الوسیط )WILCOXON(ختبارإاللفاكرونباخ، 



 جودة الشاملة من خالل فرق التحسین المستمر في المؤسسةبناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج إدارة ال
  .وحدة المسیلة - دراسة میدانیة لمؤسسة سونلغاز إلنتاج الكھرباء 

  یعقوبي محمد . د               ختیم محمد العید. ا

 

12/2014العدد                                         101 االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة          مجلة العلوم  

 

 

سبیان إلى ، تم تقسیم اإل)MINITAB version 16(وكذا ) SPSS Version15(باالستفادة من الحزمة اإلحصائیة 
  :قسمین

  انات العامة لعینة الدراسة یحتوي على البی: القسم األول
  :یتكون من مجالین ھما: القسم الثاني

حداث التعاون واالنسجام في المؤسسة محل الدراسة ویتكون إیخص مساھمة العمل الجماعي في : المجال األول
  .سؤال11من 

للمشكالت المطروحة وتطویر بتكارالحلول إیخص مساھمة تكوین فرق العمل المختصة في : المجال الثاني
  .سؤال11العملیات في المؤسسة محل الدراسة ویتكون  كذلك من

  :تم تقییم اإلجابة على االستبیان وفقا لمقیاس لیكارت الخماسي كالتالي
غیر موافق   غیر  موافق  محاید  موافق  موافق تماما  التصنیف

  تماما
 5 4 3 2 1  النقاط 

I-تحلیل بیانات االستبیان:  
I- 1:ختباركلومنغروف سمرنوفإ )Kolmogorov-Smirnov(  
ي بمعنى بیانات أم ال، أختباركلومنغروف سمرنوف لمعرفة ھل البیانات تتبع التوزیع الطبیعي إستخدام إتم   

   . H1 :الطبیعي ستبیان ال تتبع التوزیعبیانات اإل،  οH:االستبیان تتبع التوزیع الطبیعي
 .لجمیع البیانات  0.05من ھي أكبر) Z( نأنھا تتبع التوزیع الطبیعي وذلك أل ومن خالل الجدول التالي تبین

  ختبار كلومنغروف سمرنوفإ )3(الجدول رقم 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 
N 

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Normal  Mea 
1.63 1.83 2.19 1.71 1.73 1.50 1.63 1.83 2.19 1.71 1.86 

Std. 
Devi 

0.537 0.590 0.898 0.537 0.551 0.640 0.537 0.590 0.898 0.537 0.639 

Most Extreme 
Differences  

  
 

Abs
olut 0.358 0.355 0.226 0.375 0.367 0.360 0.358 0.355 0.226 0.375 0.305 

Posi 
0.276 0.312 0.226 0.253 0.261 0.360 0.276 0.312 0.226 0.253 0.272 

Neg 
-0.358 -0.355 -0.175 -0.375 -0.367 -0.217 -0.358 -0.355 -0.175 -0.375 -0.305 

Kolmogorov-Smirnov Z 
3.163 3.133 1.994 3.313 3.242 3.177 3.163 3.133 1.994 3.313 2.696 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 

  )3(بع الجدول رقم تا

X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 Q1 Q2 Q3 

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

1.47 1.90 2.14 1.59 1.95 1.86 2.00 1.77 1.69 1.63 2.12 1.63 1.73 3.62 

0.552 0.695 0.768 0.568 0.754 0.528 0.721 0.737 0.670 0.584 0.603 0.486 0.551 0.856 

0.356 0.277 0.304 0.316 0.293 0.387 0.269 0.249 0.267 0.315 0.332 0.406 0.367 0.264 

0.356 0.275 0.304 0.299 0.293 0.318 0.269 0.249 0.259 0.282 0.332 0.274 0.261 0.264 

  )SPSS version 15( عداد الباحث باالعتماد على مخرجاتإمن : المصدر
  
I-2 :ق وثبات االستبیانصد:  

  :صدق االستبیان-
ستجبنا للمالحظات والتعدیالت ٳتم عرض االستبیان على مجموعة من األساتذة المختصین و: صدق المحكمین -

  .صبح االستبیان بشكلھ النھائيأالالزمة حتى 
  صدق اتساق أسئلة المجال األول من االستبیان  -
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حیث ینحصر معامل االرتباط ) 0.05( نھا دالة عند مستوى داللةأول، تظھر معامالت االرتباط ألسئلة المجال األ
سئلة المجال األول صادقة لما وضعت لقیاسھ كما أن أمما یعني ) 0.000(ومستوى المعنویة )  0.705-0.392( بین

  :یبن الجدول التالي
  ألسئلة المجال األول) Pearson(ختبار معامالت برسنإ )4(الجدول رقم

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Y1 

X1 
Pearson 

Correlation 1 -0.034 0.123 0.020 0.052 0.019 1.000 -0.034 0.123 0.020 0.148 0.392 

Sig. (2-
tailed)   0.767 0.283 0.861 0.649 0.870 0.000 0.767 0.283 0.861 0.196 0.000 

X2 
Pearson 

Correlation -0.034 1 0.012 0.130 0.100 0.189 -0.034 1.000 0.012 0.130 0.006 0.412 

Sig. (2-
tailed) 0.767   0.915 0.258 0.384 0.097 0.767 0.000 0.915 0.258 0.960 0.000 

X3 
Pearson 

Correlation 0.123 0.012 1 0.254 0.054 0.147 0.123 0.012 1.000 0.254 0.319 0.705 

Sig. (2-
tailed) 0.283 0.915   0.025 0.642 0.199 0.283 0.915 0.000 0.025 0.004 0.000 

X4 
Pearson 

Correlation 0.020 0.130 0.254 1 0.255 0.208 0.020 0.130 0.254 1.000 0.142 0.574 

Sig. (2-
tailed) 0.861 0.258 0.025   0.024 0.068 0.861 0.258 0.025 0.000 0.215 0.000 

X5 
Pearson 

Correlation 0.052 0.100 0.054 0.255 1 0.350 0.052 0.100 0.054 0.255 0.112 0.385 

Sig. (2-
tailed) 0.649 0.384 0.642 0.024   0.002 0.649 0.384 0.642 0.024 0.328 0.000 

X6 
Pearson 

Correlation 0.019 0.189 0.147 0.208 0.350 1 0.019 0.189 0.147 0.208 0.207 0.470 

Sig. (2-
tailed) 0.870 0.097 0.199 0.068 0.002   0.870 0.097 0.199 0.068 0.070 0.000 

X7 
Pearson 

Correlation 1.000 -0.034 0.123 0.020 0.052 0.019 1 -0.034 0.123 0.020 0.148 0.392 

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.767 0.283 0.861 0.649 0.870   0.767 0.283 0.861 0.196 0.000 

X8 
Pearson 

Correlation -0.034 1.000 0.012 0.130 0.100 0.189 -0.034 1 0.012 0.130 0.006 0.412 

Sig. (2-
tailed) 0.767 0.000 0.915 0.258 0.384 0.097 0.767   0.915 0.258 0.960 0.000 

X9 
Pearson 

Correlation 0.123 0.012 1.000 0.254 0.054 0.147 0.123 0.012 1 0.254 0.319 0.705 

Sig. (2-
tailed) 0.283 0.915 0.000 0.025 0.642 0.199 0.283 0.915   0.025 0.004  0.000 

X10 Pearson 
Correlation 0.020 0.130 0.254 1.000 0.255 0.208 0.020 0.130 0.254 1 0.142 0.574 

Sig. (2-
tailed) 0.861 0.258 0.025 0.000 0.024 0.068 0.861 0.258 0.025   0.215 0.000 

X11 
Pearson 

Correlation 0.148 0.006 0.319 0.142 0.112 0.207 0.148 0.006 0.319 0.142 1 0.478 

Sig. (2-
tailed) 0.196 0.960 0.004 0.215 0.328 0.070 0.196 0.960 0.004 0.215   0.000 

  )SPSS( عداد الباحث باالعتماد على مخرجاتإمن : رالمصد
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  :صدق اتساق أسئلة المجال الثاني من االستبیان -

حیث ینحصر معامل االرتباط ) 0.05( نھا دالة عند مستوى داللةأتبین معامالت االرتباط ألسئلة المجال الثاني، 
ما أ) 0.021، 0.019، 0.001( ھي على التوالي، 22، 20،21 ومستوى المعنویة لألسئلة رقم) 0.567-0.261( بین

سئلة المجال الثاني صادقة أن أالقیمة االحتمالیة فھي تساوي الصفر وھذا یعني  وأسئلة فمستوى المعنویة باقي األ
  :لما وضعت لقیاسھ كما یبین الجدول التالي

  ألسئلة المجال الثاني) Pearson(ختبار معامالت برسنإ )5(الجدول رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )SPSS( عداد الباحث باالعتماد على مخرجاتإ من: رالمصد
  
  
  

X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 Y2 
X12 Pearson 

Correlation 
1 0.535 0.177 0.049 0.028 0.322 -0.098 -0.111 0.259 0.071 0.029 0.445 

Sig. (2-tailed) 
  0.000 0.121 0.671 0.808 0.004 0.394 0.335 0.022 0.538 0.804 0.000 

X13 Pearson 
Correlation 

0.535 1 0.441 -0.009 -0.035 .385 0.000 0.055 0.015 0.129 -0.002 0.532 

Sig. (2-tailed) 
0.000   0.000 0.936 0.761 0.001 1.000 0.635 0.896 0.261 0.983 0.000 

X14 Pearson 
Correlation 

0.177 0.441 1 -0.104 0.057 0.370 0.399 -0.079 -0.167 -0.055 -0.316 0.408 

Sig. (2-tailed) 
0.121 0.000   0.366 0.617 0.001 0.000 0.490 0.144 0.630 0.005 0.000 

X15 Pearson 
Correlation 

0.049 -0.009 -0.104 1 .284 0.151 -0.032 0.267 0.176 0.200 0.254 0.447 

Sig. (2-tailed) 
0.671 0.936 0.366   0.012 0.187 0.783 0.018 0.124 0.079 0.025 0.000 

X16 Pearson 
Correlation 

0.028 -0.035 0.057 0.284 1 0.308 0.167 0.189 0.251 0.192 0.127 0.567 

Sig. (2-tailed) 
0.808 0.761 0.617 0.012   0.006 0.143 0.098 0.027 0.092 0.266 0.000 

X17 Pearson 
Correlation 

0.322 0.385 0.370 0.151 0.308 1 0.307 -0.085 -0.124 0.207 -0.071 0.566 

Sig. (2-tailed) 
0.004 0.001 0.001 0.187 0.006   0.006 0.461 0.279 0.069 0.539 0.000 

X18 Pearson 
Correlation 

-0.098 0.000 0.399 -0.032 0.167 0.307 1 0.147 -0.054 -0.031 -0.090 0.407 

Sig. (2-tailed) 
0.394 1.000 0.000 0.783 0.143 0.006   0.200 0.640 0.788 0.435 0.000 

X19 Pearson 
Correlation 

-0.111 0.055 -0.079 0.267 0.189 -0.085 0.147 1 0.301 -0.202 0.265 0.410 

Sig. (2-tailed) 
0.335 0.635 0.490 0.018 0.098 0.461 0.200   0.007 0.076 0.019 0.000 

X20 Pearson 
Correlation 

0.259 0.015 -0.167 0.176 .251 -0.124 -0.054 0.301 1 -0.130 0.089 0.354 

Sig. (2-tailed) 
0.022 0.896 0.144 0.124 0.027 0.279 0.640 0.007   0.256 0.438 0.001 

X21 Pearson 
Correlation 

0.071 0.129 -0.055 0.200 0.192 0.207 -0.031 -0.202 -0.130 1 0.050 .265 

Sig. (2-tailed) 
0.538 0.261 0.630 0.079 0.092 0.069 0.788 0.076 0.256   0.666 0.019 

X22 Pearson 
Correlation 

0.029 -0.002 -0.316 0.254 0.127 -0.071 -0.090 0.265 0.089 0.050 1 0.261 

Sig. (2-tailed) 
0.804 0.983 0.005 0.025 0.266 0.539 0.435 0.019 0.438 0.666   0.021 
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  :ثبات االستبیان -
ن معامالت الثبات مرتفعة في كل من أستخدمنا معامل الفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبیان، والجدول التالي یبین إ

 االرتباط على قوةالذي یدل  الواحدنھا تقترب من أي أسئلة االستبیان أالمجال األول والثاني  وكذا مجموع 
  :كما یوضحھ الجدول التالي االستبیان سئلةأاالیجابي بین 

  معامل الفا كرونباخ )6(الجدول رقم 
  المجال  عدد االسئلة  معامل الفا كرونباخ

  ولاأل 11 0.712

  الثاني 11 0.723
  ستبیاناإل 22 0.726

  )SPSS(عداد الباحث باالعتماد على مخرجات إمن : رالمصد
  
I -3-  ختبار الفرضیاتإسئلة االستبیان وأتحلیل  
  :ختبار الفرضیة األولىإ

ختبار ما إذا كانت طرق التحسین المستمر تساھم في بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج إدارة الجودة إبغرض 
  ط حول الوسی Wilcoxonختبارإعلى  ن البیانات كیفیة فقد تم االعتمادأالشاملة في المؤسسة محل الدراسة، وباعتبار 

  Hο: Médiane< 3،H1: Médiane> 3:  كمایلي
  :یلي الجدول التالي یبین قیم الوسیط كما

  Wilcoxonختبارإ )7(الجدول رقم 
WilcoxonSigned Rank Test: X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8; X9; X10; X11  

Test of median = 3.000 versus median> 3.000 
N for   Wilcoxon         Estimated 

      N   Test  Statistic      P     Median 

X1   78     76        0.0  1.000      1.500 

X2   78     73       26.5  1.000      2.000 

X3   78     57      117.0  1.000      2.000 

X4   78     75        0.0  1.000      1.500 

X5   78     74        0.0  1.000      2.000 

X6   78     72        0.0  1.000      1.500 

X7   78     76        0.0  1.000      1.500 

X8   78     73       26.5  1.000      2.000 

X9   78     57      117.0  1.000      2.000 

X10  78     75        0.0  1.000      1.500 

X11  78     68        0.0  1.000      2.000 

  )MINITAB(مخرجات : المصدر

  
 Hοمما یعني قبول فرضیة العدم ، )1.5  -  2.0( یظھر أن الوسیط یترواح بین (MINITAB) من مخرجات

ن طرق التحسین المستمر تساھم في بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج أوھذا ما یثبت  H1ورفض الفرضیة البدیلة
  .شاملة في المؤسسة محل الدراسةإدارة  الجودة ال

  :اختبار الفرضیة الثانیة
ختبار ما إذا كانت فرق العمل تساھم في بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج إدارة الجودة الشاملة في إبغرض 

   حول الوسیطWilcoxonختبارإ المؤسسة محل الدراسة، وباعتبار أن البیانات كیفیة فقد تم االعتماد على
  Hο: Médiane< 3 ،H1: Médiane>3:  یلي كما

  : یلي الجدول التالي یبین قیم الوسیط كما
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  Wilcoxonختبارإ )8(الجدول رقم 
Wilcoxon Signed Rank Test: X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22 

Test of median = 3.000 versus median > 3.000 

   N for   Wilcoxon         Estimated 

      N   Test  Statistic      P     Median 

X12  78     76        0.0  1.000      1.500 

X13  78     66       45.0  1.000      2.000 

X14  78     61      117.5  1.000      2.000 

X15  78     75        0.0  1.000      1.500 

X16  78     67       70.5  1.000      2.000 

X17  78     72        0.0  1.000      2.000 

X18  78     62       22.5  1.000      2.000 

X19  78     66       18.0  1.000      1.500 

X20  78     72       21.0  1.000      1.500 

X21  78     74        0.0  1.000      1.500 

X22  78     61        0.0  1.000      2.000 

  )MINITAB(مخرجات : المصدر
  

 Hοمما یعني قبول فرضیة العدم ، )1.5  -  2.0( یظھر أن الوسیط یترواح بین (MINITAB) من مخرجات
ن فرق العمل تساھم في بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج إدارة  أوھذا ما یثبت  H1ورفض الفرضیة البدیلة 

  .ة في المؤسسة محل الدراسةالجودة الشامل
كما یثبت الفرضیة الرئیسیة بمساھمة كل من طرق التحسین وفرق العمل في بناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج 

  .إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة محل الدراسة
II- تحلیل البیانات العامة لعینة الدراسة:  
II-1 :بنسبةعون تحكم  49و % 37,2اي بنسبة  اطارا29 نة الدراسة تضمنت عی: توزیع العینة حسب الفئة المھنیة 

                                   .09كما ھو موضح في الجدول رقم  % 62,8
  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الفئة المھنیة  )9(جدول رقم                                          

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid cadre 29 37.2 37.2 37.2 

maitrise 49 62.8 62.8 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

  
II-2 :سنوات اي ما   05عامال بخبرة اقل من25 تضمنت عینة الدراسة : توزیع العینة حسب الخبرة المھنیة

سنة  15عمال بخبرة اكثر من  04و % 62,8سبة سنة اي بن 15و05 عامال بخبرة تترواح بین  49و% 32,1نسبتھ 
  .10كما ھم موضح في الجدول رقم 5,1%اي ما نسبتھ 

  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الخبرة المھنیة )10(جدول رقم 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid moins de5ans 25 32.1 32.1 32.1 

entre 5 et 15 49 62.8 62.8 94.9 

plus de 15 4 5.1 5.1 100.0 

Total 78 100.0 100.0  
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II-3: بمستوى تعلیمي متوسط اي ما  عامل 05 تضمنت عینة الدراسة : توزیع العینة حسب المستوى التعلیمي
عامل بمستوى تعلیمي جامعي اي ما  25و %43,6اي ما نسبتھ عامل بمستوى تعلیمي ثانوي 34و  %6,4نسبتھ 
  .11كما ھم موضح في الجدول رقم %17,9عامال بشھادات اخرى ما نسبتھ  14و %32,1نسبتھ 

  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي )11(جدول رقم 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid moyen 5 6.4 6.4 6.4 

Secondaire 34 43.6 43.6 50.0 

universitaire 25 32.1 32.1 82.1 

autres 14 17.9 17.9 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

          
II-4: عامل تم تدریبھم دورة واحدة اي  43تضمنت عینة الدراسة : توزیع العینة حسب التدریب على الجودة

من دورتین اي ما نسبتھ  عمال تدربوا اكثر 04و %39,7عامل تم تدریبھم دورتین بنسبة  31و  %55,1بنسبة 
  .12كما یوضحھ الجدول رقم  5,1%

  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر دورات التدریب على الجودة )12(جدول رقم 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 session 43 55.1 55.1 55.1 

2 sessions 31 39.2 39.2 94.9 

plus de 2 sessions 4 5.1 5.1 100.0 

Total 78 100.0 100.0  

  
  

  : الخاتمة
داء الكثیر من المؤسسات في العدید ألى تطویر مفھوم التحسین المستمر ورفع إدارة الجودة الشاملة إدى تطبیق أ

لى تطبیق ھذا المنھج ومن بینھا مؤسسة سونلغاز وكانت إمن دول العالم، فتوجھت بعض المؤسسات الجزائریة 
  .حدة المسیلة محل دراستنا وحدة رائدة في تطبیق ھذا المنھجو
  : لى النتائج التالیةإتوصلنا من خالل ھذه الدراسة  
سس منھج ألى ترسیخ ثقافة تنظیمیة تتوافق وتطبیق إكل عملیات المؤسسة تؤدي لن طرق التحسین إ -
 . دارة الجودة الشاملة وتحقیق غایات المؤسسةإ
ا الفردیة بإجراء مكانیة رفع قدراتھم سوءإطریق فرق العمل یمنح العاملین ن العمل الجماعي عن إ -

و بشكل جماعي باالستفادة من تبادل أالتعدیالت والتصحیحات على العملیات التي یقوم بھا كل عامل منفردا  
 ؤسسةاخل المإحداث تغیرات إیجابیة جذریة دلى إلى تبلور ثقافة تنظیمیة تؤدي إاآلراء والمعلومات مما یؤدي 

 . دارة الجودة الشاملةإتمكن المؤسسة من تطبیق منھج تشمل الفكر والسلوك والقیم والمعتقدات 
یجاد حلول للمشكالت إدوات التحسین وتشكیل فرق العمل المختلطة من العاملین بھدف أستخدام إیساھم  -

ة بتماسك العالقات بین العاملین داخلیا التي تواجھ المؤسسة في بناء ثقافة قویة تحقق المیزة التنافسیة للمؤسس
 .ستغالل الجدید إلمكانیات المؤسسةلى اإلإوالذي یؤدي 

  : قتراحات التالیةمن خالل النتائج السالفة الذكر نقدم اإل 
كثر من قبل المؤسسة محل الدراسة وباقي المؤسسات األخرى بتكوین فرق العمل المختلطة أاالھتمام  -1
  .ي مشكل یؤثر على السیر الجید للمؤسسةأعند مواجھة ) معوان تحكأطارات وإ(
  . العمل في المؤسسة على تسھیل الوصول إلى المعلومة ونقلھا داخل األقسام وكذا بین األقسام -2
  .األخذ بعین االعتبار نتائج عمل الفرق المختصة لحل المشكالت عند اتخاذ القرارات في المؤسسة -3
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ھتمام بالتدریب المستمر للعاملین في مجال الجودة لزرع سة وباقي المؤسسات اإلعلى المؤسسة محل الدرا -4
  .ثقافة الجودة

عمال الفرق وخاصة بالحلول المبتكرة ودمج العملیات وإتمام اإلجراءات التصحیحیة المقترحة أاالستفادة من  -5
  .من قبل ھذه الفرق

  .دوات التحسین المستمر من األھداف اإلستراتیجیة للمؤسسةأدارة الجودة الشاملة باستخدام إعتبار تبني منھج إ -6
  الھوامش
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modélisation systémique et application, thèse de doctorat, école nationale supérieure d'art et métier, Paris, 2003, 
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 الملحق
  االستبیان

  مام العبارة التي تمثل وجھة نظركمأ) X(یرجى منكم وضع عالمة 
  البیانات العامة: والأ

  مام العبارة المناسبةأ)X(یرجى منكم وضع عالمة
  Votre classement selon la catégorie socio-professionnelleالترتیب حسب الفئة المھنیة  -1
 Maitrise Cadre  عون  تحكم   طار إ

                                               Expérience professionnelleالخبرة المھنیة–2
   سنة  15كثر من أ  سنة  15إلى   05من   سنوات  05قل منأ

  Niveau d'étude                                        المستوى التعلیمي     - 3
  جامعي  ثانوي  متوسط  بتدائيإ

  بیانات االستبیان: ثانیا
  .مساھمة العمل الجماعي في إحداث التعاون واالنسجام بین العاملین في المؤسسة: المحوراألول

موافق   العبارة  
  بشدة

  غیر  محاید  موافق
  موافق

غیرموافق 
  تماما

            یشعر كل عامل في مؤسستنا باالستقرار الوظیفي 1

یتم تبادل اآلراء والمعلومات بین العاملین في كل  2
 .قسام مؤسستناأقسم من 

          

قسام أیتم تبادل اآلراء والمعلومات بین مختلف  3
  .مؤسستنا

          

ن تصب في أھدافھ یجب أن أیعتبر كل عامل  4
 .ھداف بقیة العاملین في مؤسستناأ

          

یسود تكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل لجمیع  5
  . العاملین في مؤسستنا

          

ھداف العاملین بصورة جماعیة في أیتم وضع  6
 .مؤسستنا

          

یشعر العامل باالستفادة المتبادلة مع بقیة العاملین  7
  .في مؤسستنا

          

عتقادات مشتركة حول العمل إلدى العاملین قیم و 8
  .في مؤسستنا

          

في  نسجام بین العاملینإیسود فھم متبادل و 9
  .مؤسستنا

          

ة كل عمل جماعي یقدم مجھودا لتحسین أیتم مكاف 10
  .عملیات المؤسسة في كل المستویات اإلداریة

          

تسعى مؤسستنا إلى تدریب العاملین لدیھا للقیام  11
  .بمھامھم وتنفیذ مشاریع التحسین

          

  .لول للمشكالت المطروحة وتطویر عملیات المؤسسةبتكار الحامساھمة تكوین فرق العمل المختصة في  :المحور الثاني

موافق   العبارة  
  بشدة

  غیر  محاید  موافق
  موافق

غیرموافق 
  تماما



 جودة الشاملة من خالل فرق التحسین المستمر في المؤسسةبناء ثقافة تنظیمیة مالئمة لمنھج إدارة ال
  .وحدة المسیلة - دراسة میدانیة لمؤسسة سونلغاز إلنتاج الكھرباء 

  یعقوبي محمد . د               ختیم محمد العید. ا

 

12/2014العدد                                         109 االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة          مجلة العلوم  

 

 

ختیار فرق العمل من بین الكفاءات إیتم  12
  .قسام مؤسستناأالموجودة في 

          

نسجام فرق العمل إتحرص مؤسستنا على  13
 .لالستفادة من االمكانیات الفردیة لكل عامل

          

تكوین فرق العمل مكن العاملین من تقدیم  14
  .مقترحاتھم إلحداث التغییر المناسب

          

تعتمد إدارة  مؤسستنا في قرارتھا على نتائج  15
  .عمل فرق العمل

          

تقترح فرق التحسین عملیات جدیدة مبتكرة   16
  .لمعالجة المشكالت التي تواجھ مؤسستنا

          

العملیات بھدف تحسین  یتم دمج مجموعة من  17
  .عملیة معینة

          

دوات التحسین في عملیاتھا أتستخدم المؤسسة  18
لزیادة اإلنتاج لمواجھة الطلب المتزاید على 

  .الكھرباء
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