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 هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على توظيف اجملموعات املبهمة يف خدمة اجلودة نظرا لقلة توجه الباحثني ملعاجلة:امللخص
مثل هذه املواضيع بدراسات شاملة الختبار وتدعيم إمكانية تطبيق هذا األسلوب على الرغم من األمهية البالغة اليت حيتلها يف الدول
 وخلصت هذه الدراسة إىل أن استخدام هذه التقنية يسمح ملتخذ القرار مبقارنة نتائج الطرق التقليدية لتقييم وترتيب،املتقدمة
 واختيار الطريقة اليت تسمح بتقدمي منتج ذوFuzzy Sets  مع نتائج أساليب اجملموعات املبهمةQFD متطلبات الزابئن يف
.جودة عالية ميكن املؤسسة اجلزائرية من دعم وتعزيز موقعها وحتقيق التميز على الصعيد الوطين والعاملي
. اجملموعات املبهمة، التنافسية، نشر وظيفة اجلودة، إدارة اجلودة الشاملة، اجلودة: الكلمات املفتاحية

Abstract : This study aimed to shed light on the employment of the Fuzzy Sets to
improve quality due to the lack of researchers ’tendency to address such issues with
comprehensive studies in order to test and support the possibility of applying this
method despite the great importance it occupies in developed countries.
This study concluded that the use of this technology allows the decision maker
to compare the results of the traditional methods of evaluating and arranging
customer requirements in QFD with the results of the Fuzzy Sets methods and
choosing the way to provide a high quality product that enables the Algerian
establishment to support and enhance its position and achieve excellence at the
national and international levels.
Key Words: Quality, Total Quality Management, Quality function deployment,
Competitiveness, fuzzy set .
JEL Classification : L52, M11, C61.
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املقدمة:
تعترب تقنية نشر وظيفة اجلودة  QFDواحدة من أساليب إدارة اجلودة الشاملة  TQMاملعاصرة املستعملة من
أجل التعرف على متطلبات الزابئن وحل املشاكل املتصلة بتطوير وحتسني السلعة/اخلدمة ،فغالبا ما جيد متخذ القرار
نفسه يف مواجهة مجلة من الرغبات غري املشبعة للزبون واليت هتدد بفقده ملوقعه يف السوق وحتتم عليه البحث عن
طريقة تركز وتنسق بني إمكاانته وموارده احملدودة(من أجل تصميم وتصنيع وتسويق املنتجات املرغوبة)وبني
تفضيالت وأسبقيات الزابئن الالحمدودة ،ولعل أهم ما مييز متطلبات الزابئن يف أداة نشر وظيفة اجلودة هو كوهنا
مبهمة وغامضة ومتعددة املعاين مما يستلزم من متخذ القرار استعمال أساليب تتناسب مع هذا النوع من املسائل
القرارية بدال من الطرق الكالسيكية املستعملة ،فالزبون غالبا ما جيد صعوابت وعراقيل جتعله غري قادر على أن يديل
برأيه ومتطلباته بشكل دقيق وحمدد لذلك فإنه يكتفي فقط ابإلعالن عنها من خالل قيم تقريبية أو مجل
وصفية(لغوية).
إشكالية الدراسة :ومن أجل التعامل الفعال مع مثل هذه املواقف القرارية فإن متخذ القرار غالبا ما يلجأ إىل
أساليب اجملموعات املبهمة  Fuzzy Sets Methodsمن أجل تقييم وترتيب هذه املتطلبات وإعطاء أوزان أمهية
لكل مطلب (على اعتبار أن متطلبات الزابئن ال حتتل نفس الوزن أو األمهية ابلنسبة ملتخذ القرار) ،وعلى هذا
األساس تتمثل إشكالية املقال احلايل يف صورة التساؤل الرئيسي التايل :ما مدى كفاءة إستخدام األساليب احلديثة
لتقييم متطلبات الزابئن يف ظل الظروف املبهمة ملتخذ القرار مبصنع ندرومة أاثث بتلمسان ؟
فرضيات الدراسة :لتحقيق األهداف املرجوة من هذه الدراسة ميكن صياغة الفروض التالية واليت ميكن اختبارها من
خالل الدراسة التطبيقية على النحو التايل:
 -توجد عالقة ارتباط قوية معنوية وأتثري معنوي بني السعر وإدراك الزبون جلودة املنتج .

 الزبون مستعد لدفع سعر أعلى ملنتجات ذات جاذبية وشكل ومظهر خارجي أفضل ابلنسبة له وذات أتثري يفإحساسه وتفضيالته.
أمهية وأهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على توظيف اجملموعات املبهمة يف خدمة اجلودة
نظرا لقلة توجه الباحثني ملعاجلة مثل هذه املواضيع بدراسات شاملة الختبار وتدعيم إمكانية تطبيق هذا األسلوب
على الرغم من األمهية البالغة اليت حيتلها يف الدول املتقدمة ،خاصة يف ظل تنامي أمهية إدارة اجلودة الشاملة على حنو
أكرب من ذي قبل كوهنا تعد أسلواب إداراي حديثا،يركز على إرضاء الزابئن ،ويعتمد على مشاركة كل أفراد املؤسسة يف
التحسني املستمر للعمليات واملنتجات واخلدمات ابستخدام األدوات العلمية هبدف النجاح يف املدى الطويل.
منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي التحليلي ،فعلى صعيد املنهج الوصفي مت إجراء املسح
املكتيب واالطالع على األحباث والدراسات والبحوث النظرية وامليدانية لبلورة األسس واملنطلقات اليت يقوم عليها
اإلطار النظري ،أما على الصعيد التحليلي فقد مت استخدام اإلستبانة اليت مت إعدادها ابالعتماد على مقاييس
طورت من قبل العديد من الباحثني ،وذلك هبدف مجع البياانت األولية واختبار الفرضيات.
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حدود الدراسة :متت هذه الدراسة على مستوى مصنع ندرومة أاثث بتلمسان خالل الفرتة املمتدة بني جانفي
 2015وجانفي .2017
الدراسات السابقة :أظهر التنقيب عن الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع دراستنا أن أغلبها ما زال يف مرحلة
التعريف واالستكشاف نظرا للطبيعة اخلاصة للمجموعات املبهمة وحداثتها وقلة األحباث األكادميية اليت تناولتها
خاصة يف اجلزائر والوطن العريب وخلصت معظم الدراسات العربية املطلع عليها ابالتفاق على عدة اقرتاحات
وتوصيات بتطبيق التقنيات احلديثة يف اإلدارة والتسيري بعد النقص والقصور الذي عرفه تطبيق مفهوم إدارة اجلودة
الشاملة وكذا اجملموعات املبهمة لذا سيكون متيز هذه الدراسة هو تناول جانب متعلق بكيفية تطبيق هذه التقنيات
يف ارض الواقع وتوظيفها خلدمة صاحب القرار ابملؤسسة االقتصادية والذي غالبا ما جيده نفسه مواجهة مجلة من
الرغبات غري املشبعة للزبون واليت هتدد بفقده ملوقعه يف السوق وحتتم عليه البحث عن طريقة تركز وتنسق بني
إمكاانته وموارده احملدودة (من أجل تصميم وتصنيع وتسويق املنتجات املرغوبة) وبني تفضيالت وأسبقيات الزابئن
الالحمدودة ،ولعل أهم ما مييز متطلبات الزابئن يف أداة نشر وظيفة اجلودة هو كوهنا مبهمة وغامضة ومتعددة املعاين
مما يستلزم من متخذ القرار استعمال أساليب تتناسب مع هذا النوع من املسائل القرارية بدال من الطرق الكالسيكية
املستعملة ،فالزبون غالبا ما جيد صعوابت وعراقيل جتعله غري قادر على أن يديل برأيه ومتطلباته بشكل دقيق وحمدد
لذلك فإنه يكتفي فقط ابإلعالن عنها من خالل قيم تقريبية أو مجل وصفية(لغوية).
تقسيمات الدراسة :ومن أجل حتليل وتوضيح اإلشكالية أعاله ارأتينا تقسيم مقالنا إىل العناصر التالية:
 األدوات السبع احلديثة إلدارة اجلودة الشاملة؛ التقنيات املعاصرة إلدارة اجلودة الشاملة؛ -تطبيق منهجية نشر وظيفة اجلودة املبهمة على مستوى مصنع ندرومة أاثث بتلمسان.

 .1األدوات السبع احلديثة إلدارة اجلودة الشاملة:
تستعمل األدوات احلديثة لضبط اجلودة لتحليل املشاكل املرتبطةة ابملعلومةات والقةرارات الصةعبة واحلةاالت
املعقدة ،لقد تطورت هذه األدوات قبل احلةرب العامليةة الثانيةة يف جمةال حبةوث العمليةات ويف حلقةات ضةبط اجلةودة
الشاملة يف الياابن حيث مت تنسيق اجلهود الياابنية من خالل جلنة إحتاد العلماء واملهندسني الياابنيني لتطوير تقنيات
ضبط اجلودة  ،ويف عام  1979وبعد سبع سنوات من الدراسة واالختبار قامت هذه اللجنة بنشر األدوات السبعة
احلديثة لضبط اجلودة للمدراء واملوظفني إذ يعتمد استخدام أدوات ضبط اجلودة على نوع البياانت فمةثال تسةتخدم
األدوات احلديثةة يف حتليةل املشةكلة لضةبط اجلةودة علةى البيةاانت الوصةفية بينمةا تعتمةد األدوات التقليديةة البيةاانت
العددية يف تعريف وحتليل املشكلة ومن مث تنظم وحتول إىل معلومات مفيدة وفيما يلي عرض هلا :
 .1.1خمط ططل الة ق ططة الص ططلة  :لق ةةد مت ابتك ةةار خمط ةةط الص ةةلة أو طريق ةةة  KJم ةةن قب ةةل ع ةةاو األنثروبولوجي ةةا
" "Kawakita Jiroيف سةتينيات القةرن املاضةي)،( Dahlgaard, Kristensen & Gopal, 2002, p124
وتعتةةرب أداة تسةةيري تسةةمح نمةةع ،تنظةةيم ،تبويةةب وهيكلةةة املعلومةةات اجلزئيةةة يف شةةكل جمموعةةات ( Rose,

جملة البشائر االقتصادية (اجمللد السادس ،العدد ،2ديسمرب )2020

458

)2005ويشكل خمطط العالقة عنصرا مهما يف حتقيق التحسني املستمر عن طريق إجياد طرق جديدة ،جيدة وخمتلفة
للعملية اإلبداعية عوضا عن احللول التقليدية الكامنة يف ذهن األفراد مع إزالة املعوقات املرتاكمة من جةراء إخفاقةات
املاضي ،إذ ميكن االستعانة هبا يف أي مرحلة مةن مراحةل التحسةني خاصةة إذا كةان مةن املتوقةع مجةع عةدد ضةخم مةن
البياانت) (Taylor, 2010, p08والشكل رقم ( )01يعطي مثاال حول خمطط للعالقة.
الشكل " :01خمطل الة قة"

Source: William A.Sandras, Jr: The New Management and Planning Total Quality Control

Tools (TQC2), 1993-2002, http://pciconsulting.home.att.net.

 .2-1خمطل الة قات املتداخلة  :يعترب أداة الكتشاف املشاكل ذات العالقات السببية املعقدة واليت تساعدان
يف حل وإجياد العالقات املنطقية بني املسببات واملؤثرات املتشابكة ويشري إىل أن جوهر هذه التقنية هو فحص
العالقة بني جمموعة الفقرات الفردية من خالل تنظيم الفقرات واليت تستطيع من خالهلا الوصول إىل عدد من
املداخل اعتمادا على نوع املشكلة املراد حلها وعلى نوع البياانت واملعرفة أو اخلربة املستندة على العمل ،فهو يرينا
العالقات بني املشاكل من خالل رسم سهمي للفكرة الواحدة اليت تؤدي إىل فكرة أخرى واليت هي مبثابة النتيجة،
فالفقرات هي معظمها أسهم تذهب إىل هدف بعيد األمد وخترج منه ممثلة اهلدف األويل (مؤيد،2012 ،
الصفحة .)148
الشكل  " :02خمطل الة قات املتداخلة"

Source: Diaz,Christopher: The new seven Q.C. Tools A Training Presentation on The N7,
http://pt.slideshare.net/antony114u/new-seven-qc-tools, 2012, p 24.
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 .3-1خمطل الشجرة  :لقد وضع هذا املخطط من قبل  Shigeru Mizunoومحل عدة تسميات كاملخطط
املنهجي ،حتليل الشجر وخمطط التسلسل اهلرمي ،ويبدأ هذا املخطط من عنصر واحد يتفرع إىل قسمني أو أكثر
آخذا شكل الشجرة مع جذر وفروع متعددة ،وهو يساعد على التحرك خطوة خبطوة حنو توجيه التفكري من
العموميات حنو التفاصيل) ، (Nancy, 2004, p501كما يساهم هذا املخطط بطريقة منظمة يف حتليل وجتزئة
املشكلة اجلوهرية إىل عناصرها الرئيسية عند مستوايت خمتلفة ،وتتجلى أمهية استخدام املخطط الشجري يف كونه
يساعد على): (Gopal & Asher , 1996, p223
 حتويل رغبات الزبون املصاغة بشكل غامض إىل متطلبات زبون مبستوى قابل لإلدارة.
 التحقق من األسباب الكامنة وراء املشكلة.
 التحقق من األهداف قصرية األمد اليت ينبغي اجنازها قبل الوصول إىل اهلدف املرغوب.
الشكل " :03خمطل الشجرة"

Source: Diaz,Christopher :The new seven Q.C. Tools A Training Presentation on The N7,

http://pt.slideshare.net/antony114u/new-seven-qc-tools, 2012, p 29.

 .4-1املخطططل املصططفويف  :عةةادة مةةا حتةةدد املصةةفوفة عناصةةر اجلةةودة املهمةةة وكيفيةةة تنظيمهةةا مةةن خةةالل مسةةتوايت
خمتلفةة مةن اإلجنةاز بغيةة الوصةول إىل أعلةى مسةتوى مةن اجلةودة) ، (Gopal, 1996, p149ويعتةرب املخطةط املصةفويف
من أكثر األدوات احلديثة للتسيري استعماال وانتشارا لوضوحه وسهولة استعماله ،فهو أسلوب بيةاين يسةتعمل لعةرض
العالقة بني اثنني أو أكثر من املتغريات النوعية وهو حيتوي على عدد من األعمدة والصفوف اليت تتقاطع فيما بينهةا
مةةن أجةةل التأكةةد مةةن وجةةود عالقةةات أو عدمةةه بةةني املتغ ةريات املدروسةةة ،وهلةةذا األسةةلوب عةةدة تطبيقةةات أمههةةا (
):Dahlgaard, Kristensen & Gopal, 2002, p126

 على املستوى التنظيمي  :خمططات املبادرة ،خمططات املسؤولية ،املخططات التعليمية.
 تطوير اإلنتاج  :نشر وظيفة اجلودة.

 التسويق  :التخطيط اإلعالمي). (Revelle & Margetts , 2010, P143

وفيما يلي منوذج عن خمطط مصفويف يوضحه الشكل (.)04
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الشكل  " :04املخطل املصفويف"

.

Source: The certified quality manager handbook,2006, p304

 .5-1املخطل السهمي أو شبكات األعمال) : (ANDهي أداة مت تطويرها يف الياابن خالل مثانينات القرن
املاضي ( )1980وهي اشتقاق لكل من طريقة املسار احلرج" "CPMوأسلوب تقييم ومراجعة املشاريع
""PERTاألمريكيا األصل يف سنوات اخلمسينات ( )1950حيث تعترب طريقة املسار احلرج نتاج األعمال
املشرتكة لكل من شركة " "Rand Remingtonو شركة " "DuPontوهذا من أجل خفض تعطل
اآلالت ،تكاليف الصيانة وكذا أشغال البناء سنة  ،1957يف حني استعملت طريقة " "PERTألول مرة من
طرف فريق نث ابلبحرية األمريكية يف مشروع تصميم وإنتاج صواريخ نووية طويلة املدى " Polaris
"ICBMسنة  ،1958وتعرف هذه األداة على أهنا متثيل بياين لكل العمليات و األنشطة املتتابعة و املتصلة فيما
بينها أبسهم ودوائر ،حيث يعرب كل سهم عن نشاط معني وتعرب كل دائرة عن حدث معني & (Revelle
) Margetts , p113_114كما هو موضح ابلشكل (.)5
الشكل  " :05املخطل السهمي"

Source: Revelle & Margetts , 2010, p116.

 .6-1خمطططل بططرامج ق طرار الةمليططة  :هةةو أداة لتخطةةيط النشةةاطات غةةري املتوقعةةة ،فهةةو يبةةدأ بتسةةجيل خط ةوات
األنشطة ابلتفصيل لتحديةد أيهةا سيفشةل يف كةل خطةوة مةن خطةوات العمليةة اإلنتاجيةة لينتهةي بتسةجيل اإلجةراءات
املضةادة لألشةياء الةيت ميكةن أن تفشةل ،ويعتةرب أداة جةد قويةة إذا مةا اقةرتن اسةتعماهلا ببةاقي األدوات احلديثةة للتسةيري
) ،(William, 2002,p14كمةةا يسةةتخدم عنةةدما تكةةون عمليةةة التنفيةةذ غةةري معروفةةة وغةةري حمةةددة فهةةو يظهةةر نتةةائج
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سلسةلة األحةداث املتوقعةة خةالل التنفيةذ املعقةد ) (Gopal & Asher , 1996, p223ويسةتعمل لتقيةيم النتةائج
املرغوبة للعديد من املخرجات احملتملة وأيخذ الشكل املوايل:
الشكل  " :06خمطل برامج قرار الةملية"

Source: Revelle & Margetts , 2010, p143.

 .7-1مصفوفة األسبقيات األولوايت  :تستخدم هذه األداة لتقدمي صورة للبياانت الرقمية بطريقة فعالة وميكن
استخدامها للحصول على صورة فرضية عن املنتجات املختلفة وخصائص السوق مثال ،فهي تعترب وسيلة هامة من
وسائل التحليل متعدد املتغريات للبياانت ،وهي تستخدم كأداة مشاهبة ملا يعرف بطريقة حتليل املركبات األساسية
" ، "ACPفهي طريقة حتليل إحصائي متعدد املتغريات تتطلب معرفة إحصائية واسعة كما تستخدم هذه األداة
لدراسة أشكال وهياكل العالقات اخلطية بني املتغريات املدروسة (Revelle & Margetts , 2010,
)p143فمصفوفة األولوايت هي ابتكار قائم على نتائج اجلمع بني اثنني من األدوات احلديثة للتسيري مها خمطط
الشجرة واملخطط املصفويف ويبدأ استخدام مصفوفة األولوايت ابختيار جمموعتني من البياانت؛ وقد مت تنظيم كل
جمموعة ابستعمال خمطط الشجرة مث تستخدم خمرجات املخطط لتطوير كل أبعاد املخطط املصفويف واليت ستصبح
بعد ذلك مصفوفة األولوايت) ، (Ron & Nevan , 2003, p34و ميثل الشكل رقم ( )07منوذجا ملصفوفة
األسبقيات.
الشكل  " :07مصفوفة األسبقيات"

Source: Revelle & Margetts , 2010, p142.
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 .2التقنيات املةاصرة إلدارة اجلودة الشاملة
أدى التطور السريع للكثري من املفاهيم اإلدارية والتقنية إىل حث املنشآت اخلدمية والصناعية على البحث
عن الطرق واألساليب واالسرتاتيجيات املناسبة الرامية إىل حتقيق أهدافها وتعزيز ما تقدمه من خدمات ومنتجات مع
ما لديها من موارد وإمكانيات وذلك من خالل التحسني والتطوير املستمر ألدائها يف خمتلف عملياهتا اإلدارية
واإلنتاجية واخلدمية ،وخاصة فيما يتصل بتحقيق العائدات املادية العالية وتليب يف نفس الوقت رغبات وطموحات
عمالئها على أعلى مستوى ،ويتطلب ذلك من هذه املؤسسات البحث الدائم عن االجتاهات املعاصرة واألساليب
املتجددة اليت حتفز على حتسني األداء وهذا ابالستعانة بعدد من األدوات والتقنيات اليت يسهل على أفرادها
استخدامها يف حل خمتلف املشاكل واختاذ القرار بشأهنا ،وكان من أبرز هذه االجتاهات احلديثة واليت ظهرت يف
اآلونة األخرية تلك املتصلة ابجلودة الشاملة على غرار تقنية ستة سيجما ،التحسني املستمر ونشر وظيفة اجلودة.

 .1-2مقياس ستة سيجما  :بدأ ظهور مفهوم  6سيجما منذ ثالثة عقود كإسرتاتيجية تتوجه حنو جودة عمليات
التصنيع ليمتد استخدامها و ينتشر ليشمل كل اجملالت صناعية كانت أم إنتاجية أو خدمية وسيجما هو احلرف
الثامن عشر يف األندية اإلغريقية) (Wilson, 2005, p05ورمزه (  ، ) Ơوقد استخدم اإلحصائيني هذا الرمز
للداللة على االحنراف املعياري ،واالحنراف املعياري طريقة إحصائية ومؤشر لوصف االحنراف أو التباين أو التشتت
أو عدم التناسق يف عملية معينة ابلنسبة لألهداف املنشودة ،فمقياس  6سيجما هي "طريقة منضبطة جلمع
البياانت ،والتحليل اإلحصائي) (Harris, 2002, p01لتحديد مصادر األخطاء وسبل القضاء عليها كما تعرف
أيضا على أهنا عملية)  (Allen, 2006, p08أو إسرتاتيجية متكن املنشآت من التحسن بصورة كبرية فيما خيص
عملياهتا األساسية وهيكلها من خالل تصميم ومراقبة أنشطة األعمال اليومية حبيث يتم تقليل الفاقد واستهالك
املصادر (الوقت – الطاقات الذهنية – الطاقات املادية) ويف نفس الوقت تلبية احتياجات العميل وحتقيق القناعة
لديه ،ويدل مبدأ  6سيجما على أن املنشأة تقدم خدمات أو سلعا خالية من العيوب تقريبا ألن نسبة العيوب يف
 6سيجما حوايل  3.4عيب لكل مليون فرصة) ، (Ramanan & Kumar , 2014, pp36-40أي أن نسبة
كفاءة وفاعلية العمليات تصل إىل .% .99.99966
ويف األخري ميكننا القول أن "6سيجما" هو منهج انتهجته املنظمات يف عملياهتا األساسية وهياكلها،
حيث يتم من خالله مراقبة األداء واألنشطة واألعمال اليومية؛ هبدف الوصول لدرجة متقدمة من درجات اجلودة
الشاملة يتم فيها تقليل الفاقد وتقليص فرص العيب ،لذا يعترب هذا املنهج أسلوابا علميا متفردا يف مثل هذه احلاالت
لتلبية حاجة العميل ،ففكرة  6سيجما تكمن يف أنه إذا كانت املؤسسة قادرة على قياس عدد العيوب املوجودة يف
عملية ما فإهنا تستطيع بطريقة علمية أن تزيل تلك العيوب وتقرتب من نقطة اخللو من العيوب.
هتةةتم منهجيةةة  DMAICابلتحديةةد والقيةةاس والتحليةةل والتحسةةني والةةتحكم وتعتةةرب م ةن أكثةةر النمةةاذج
ش ةةيوعا يف تطبي ةةق ال ة ة  6س ةةيجما(ريزان & ب ةةرزين  ،2007 ،الص ةةفحة  ،)03وتس ةةتخدم ه ةةذه املنهجي ةةة لتحس ةةني
العملية القائمة و احلد من العيوب يف سريها وتشتمل هذه املنهجية على مخس مراحل كما هو مبني يف الشةكل رقةم
(.)08

جملة البشائر االقتصادية (اجمللد السادس ،العدد ،2ديسمرب )2020

463

الشكل  " :08منهجية  DMAICلتطبيق مقياس ستة سيجما"

Source: (Arcidiacono G ; Calabrese C ; Yang K: 2012, p 02).

 .2-2تقنية اإلنتاج الرشيق  :قصد إعطاء مفهوم واضح للتصنيع الرشيق ال بد من عرض آراء الكتاب والباحثني
يف هذا اجملال حيث يرى البعض التصنيع الرشيق على أنه الفلسفة املستندة على نظام تويوات اإلنتاجي وغريها من
األساليب الياابنية الساعية لتقليل اجلدول الزمين بني طلب الزبون وتصنيع املنتج ووصوله إليه ،مع التأكيد على
القضاء على اهلدر بكافة أنواعه ،يف حني يعرف البعض اآلخر التصنيع الرشيق على أنه مدخل للعمليات يسعى
لتلبية الطلب بشكل فوري ،وابجلودة املطلوبة ،وبدون هدر ،وهو املدخل الذي خيتلف عن تطبيقات العمليات
التقليدية لكونه يركز على التخلص من اهلدر والتعامل السريع ومها يسهمان يف تقليل املواد املخزونة ،ويعرف التصنيع
الرشيق أيضا على اعتباره ميثل قيمة مضافة للمنتج من خالل القضاء على اهلدر والرتكيز على اجلودة وتعزيز فاعلية
القوى العاملة ،وهناك من يذهب ألبعد من ذلك لتوضيح أبن التصنيع أو اإلنتاج الرشيق ميثل خط جتميع ممنهج
وضع أصال من قبل شركة تويوات لتصنيع السيارات وهدفه األساسي هو احلصول على األشياء الصحيحة يف املكان
الصحيح ويف الوقت املناسب ومن املرة األوىل مع تقليل اهلدر قدر اإلمكان وتسهيل عمليات التغيري بشكل واضح،
ويشري آخرون إىل أنه ميكن إعطاءه تعريف أكثر مشوال ابعتباره ميثل جمموعة شاملة من التقنيات عند دجمها تسمح
ابلقضاء على اهلدر وهذا ما سيجعل املؤسسة أصغر حجما وأكثر مرونة واستجابة عن طريق احلد من اهلدر
).(Ramanan & Kumar , 2014, pp29-30

و يتطلب تطبيق آلية اإلنتاج الرشيق التزام اإلدارة العليا يف املنظمة فضال عن تدريب وتطوير منتسيب املنظمة على
تطبيق آلية صحيحة إلدامة تطبيق اإلنتاج الرشيق من خالل اخلطوات املوضحة يف الشكل التايل:
الشكل  " :09خطوات تطبيق آلية اإلنتاج الرشيق"

املصدر  :نفس املرجع بتصرف الباحثني.
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 .3-2أداة نشر وظيفة اجلودة  :كانت الياابن من أبرز الدول اليت سارعت بدراسة األساليب العلمية إلدارة
الصناعة ونقل األفكار الرائدة من املدرسة األمريكية واألوروبية بعد احلرب العاملية الثانية وتطويرها مبا يناسب أهدافها
الصناعية مث ما لبثت أن طورت أنظمة إدارة متميزة حتمل الصبغة الياابنية واليت سرعان ما أصبحت مدارس إدارة
متميزة وانتشرت يف كل األحناء ،وقد قدمت علوم اإلدارة احلديثة العديد من املنهجيات واألدوات والتقنيات اليت
أصبح اإلملام هبا ودراستها وتطبيقها أمر شديد األمهية إلمكان مالحقة التطور ومواجهة األزمات وسرعة االستجابة
للمتغريات املختلفة ومن أبرز هذه املنهجيات واألدوات واملفاهيم منهجية ستة سيجما ،التصنيع الرشيق ،ونشر
وظيفة اجلودة اليت ابتت ضرورة تسيريية ملحة لكل مؤسسة راغبة يف التطور ،النمو واالستمرار .
 .3تطبيق منهجية نشر وظيفة اجلودة املبهمة " "QFD FUZZYعلى مستوى مصنع ندرومة أاثث

بتلمسان
يعتةةرب مةةن أهةةم مقومةةات جنةةاح املؤسسةةة يف عصةران احلةةايل قةةدرهتا علةةى التةةأقلم مةةع األحةةداث و املتغةريات واحلفةةا
علةةى مزاايهةةا التنافس ةةية والبقةةاء يف السةةوق خاص ةةة مةةع االنفج ةةار التكنولةةوجي والتوجةةه اإلداري احل ةديث حنةةو الزب ةةون
والسةعي إىل اإلصةغاء إليةه بشةةط الطةرق وإمسةاع صةةوته يف كةل املؤسسةة ،وقةد أدى الةرتاكم اهلائةل للمعلومةات وسةةهولة
احلصةةول عليهةةا إىل وج ةود حاجةةة ملحةةة إىل تنظةةيم وإدارة وحتليةةل كةةل البي ةاانت املتحصةةل عليهةةا مةةن الزبةةون ،وابت
يتوجةةب علةةى املؤسسةةات السةةاعية للةرايدة توظيةةف طاقاهتةةا الكاملةةة وتعزيةةز روح العمةةل اجلمةةاعي مةةن أجةل االسةةتفادة
القصوى منها هبدف نيل رضا الزبون واستدامته ومن مث استقطاب زابئن جدد.
ويف هةةذا اإلطةةار توجةةب علةةى مصةةنع  Nedromeublesمسةةايرة هةةذه التطةةورات مةةن خةةالل العمةةل وفةةق املعةةايري
واالسرتاتيجيات احلديثة حط يتسىن له البقاء واالستمرارية ومواجهة املنافسة الوطنية وكذا األجنبية.
ولعل من أهم ما مييز منتجات الشركات املنافسة للمؤسسة هو دقتها وجتددها وقولبتها يف أشكال هنائية ذات
تصاميم جذابة وكذا التنوع ،على عكس منتجاهتا واليت رغم تسجيلها حتسنا ملحوظا فيما خيص التصميم واإلمتام إال
أهنا ال تزال تعترب منطية وخالية من اإلبداع ،وهذا ما دفع ابملستهلك إىل البحث عن ضالته يف املنتجات املنافسة
خاصة املستوردة منها ،وجاءت هذه الدراسة لتقدم للمؤسسة منهجا تطبيقيا يسمح بتحسني جودة منتجاهتا من
خالل اإلصغاء إىل صوت الزبون والعمل على ترمجة رغباته وحاجاته إىل مواصفات خاصة لتصميم منتجاهتا.
إن طبيعة املؤسسة املختارة "" Nedromeublesوكذا املنتج حمل الدراسة " غرف النوم" حتتاج معاملة خاصة
من أجل الوصول إىل صوت الزبون ومجعه وحتليله ،و تغلبنا على هذا املشكل من خالل استعمال جمموعات الرتكيز
وهي جمموعة تضم عددا من البائعني املعتمدين لألاثث مت حتديدهم من طرف املؤسسة بناءا على تعامالت سابقة
هلم معها ومع املؤسسات املنافسة هلا وكذا عدد من الزابئن الدائمني هبا ،ومت إجراء الدراسة مبساعدة قسم التسويق
ممثال يف السيد رئيس القسم وهذا ابالستعانة بوسائل االتصال والنقل اخلاصة هبا ،وحتت إشراف مسؤول إدارة اجلودة
ابملؤسسة ذلك أن له دورا فعاال يف أتسيس نظام إدارة اجلودة و تطويره ،فحسب املواصفة إيزو  9001فإن مهمته
الرئيسية تتمثل يف التأكد من أتسيس نظام إدارة اجلودة وتطبيقه واحلفا عليه ،ورفع التقارير إىل اإلدارة العليا
خبصوص أداء هذا النظام لتتم مراجعته ،وابلتايل فهو على اطالع واسع مبمارسات اجلودة يف املؤسسة.
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وبعد مجع البياانت الالزمة مت حصر أهم اخلصائص واملتطلبات اليت قد يرغب الزبون يف توفرها ابملنتج وكانت كما
يلي :السعر املالئم ،اللون ،نوعية اخلشب ،ضبط األبعاد ( الطول ،العرض ،االرتفاع) ،دقة اإلمتام ،سهولة الرتكيب،
مجالية املنتج (التصميم و املوديل) ،إمكانية فصل وتعديل األجزاء ،ومت تضمني هذه اخلصائص لالستبيان الذي وجه
إىل العينة املستهدفة.

 .1-3جمتمع وعينة الدراسة  :يتكون جمتمع الدراسة من األشخاص الذين خيططون لشراء غرفة النوم ومت حتديد
حجم العينة بة  600زبون من :
 زوار حمالت بيع األاثث مبدينة تلمسان وضواحيها ومدينة عني متوشنت؛ زوار نقاط بيع املؤسسة املوزعة يف كل من :ندرومة ،تلمسان ،وهران ،اجلزائر العاصمة ،سطيف ،قسنطينة،األغواط ،ورقلة؛
 زابئن املؤسسة من مؤسسات عامة وخاصة بكل من :معسكر ،عني متوشنت ،الغزوات ،عني الدفلى،تسمسيلت ،مستغامن ،سكيكدة.
وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبيان مت توزيعه على العينة االستكشافية املدروسة لغرض مجع املعلومات ،حيث
فقد  94استبيان لعدم إمكانية اسرتجاعه وبذلك يكون عدد االستبياانت اخلاضعة للدراسة والتحليل هو 506
استبيان كامل أي أن نسبة معدل اإلجابة كان  %84.33واليت تعترب نسبة معتربة ومقبولة يف العرف اإلحصائي يف
امليدان العملي.
 .2-3خطوات تطبيق الدراسة امليدانية ونتائجها :يف ظل التغريات اليت يشهدها اجلو االقتصادي اجلزائري حاليا
والتحوالت الكثرية واملتسارعة أصبحت مؤسسة – ندرومة أاثث – ملزمة بتقدير حجم وشدة املنافسة السائدة يف
السوق والسعي ملواجهتها وهذا ما لن يتأتى هلا إال بتحليل إسرتاتيجية منافسيها بناءا على أسس ،أدوات ومقارابت
علمية مبا يتيح هلا رصد خمتلف الفرص والتهديدات والتشخيص الداخلي لكشف نقاط القوة والضعف هبا ،وهتدف
هذه الدراسة إىل مساعدة املؤسسة على فهم أداة نشر وظيفة اجلودة وكيفية تطبيقها واعتمادها كمنهجية خالقة
للميزة التنافسية اليت تبحث عنها وهذا ابالستعانة مبفهوم األرقام املبهمة وهذا وفق املنهجية التالية:
الشكل  " :10منهجية ترتيب متطلبات الزابئن"

املصدر :من إعداد الباحثني.
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أ .ترتيططب الزبططون املباشططر "التقييمططات بشططكل عططا "  :يف هةةذه املرحلةةة يطلةةب عةةادة مةةن الةزابئن حتديةةد مةةدى أمهيةةة
اخلصائص التمييزية احملصل عليهةا ( )Wiواملعةرب عنهةا بلغةة الزبةون نفسةه وذلةك ابسةتخدام الطةرق املباشةرة الةيت يؤشةر
فيهةةا اجمليبةةون (الةزابئن) أوزان التقةةديرات الةةيت يقيمةةون هبةةا تلةةك الصفات/اخلصةةائص ،وتةرتاوح أوزان التقةةدير/التقييم مةةا
ب ةةني "غ ةةري مه ةةم ج ةةدا" و "مه ةةم ج ةةدا" عل ةةى مقي ةةاس ليك ةةارت اخلماس ةةي وم ةةن مث تس ةةتخدم اإلج ةةاابت يف التحلية ةل
اإلحصائي للحصول على النتائج وحتليلها.
بط .التقدمي املبهم لتقييمات الزابئن  :إن نشر وظيفة اجلودة  QFDحسب  Akaoهي":طريقة لتطوير جودة
التصميم تستهدف رضا الزبون عرب ترمجة طلباته إىل أهداف تصميمية مع حتديد املناطق األساسية لضمان اجلودة
خالل مرحلة اإلنتاج") ،(MAZUR, 2007فهي أداة تضمن األخذ بعني االعتبار حاجات الزبون أثناء التصميم
وحط هناية العملية اإلنتاجية من خالل احلصول على وحتليل صوت الزبون ونشره يف كل أرجاء بيت اجلودة وكذا
تطوير صوت املهندس ليخدم املواصفات املطلوبة كما هو موضح ابلشكل أدانه ،وهو ما يعترب خطوة حيوية يف
حتديد الفرص احملتملة اكتشاف احلاجات املبهجة للزبون ،وحتتم أداة نشر وظيفة اجلودة على فريق التصميم التفكري
يف كيفية حتقيق حاجات الزبون ورغباته ولكن بنفس منطقه ولغته ال ابستعمال املصطلحات التقنية ،الفنية أو
الصناعية ،وهذا ما ميكن الوصول إليه عن طريق تسجيل حاجات الزبون بعباراته ذاهتا وبدقة وذلك ابالستعانة
مبجموعة من األسئلة التوضيحية ).(Robin, 1999
الشكل  " :11منهجية نشر وظيفة اجلودة"

Source: (Marsot J, 2005, pp 185–192).

إن تقنيات البحث عن واستقصاء طلبات الزبون قائمة على اختيار عينة وحتليل إجاابهتا وهذا يعترب غري
كاف للحكم على كل املتطلبات ،ويتيح تنظيم وتبويب البياانت املتحصل عليها لفريق نشر وظيفة اجلودة QFD
استوضاح املناطق الغامضة أو تلك الرغبات غري املصرح هبا-تلك اليت و يتكلم عنها الزبون -أو ما يسمى ابلرغبات
الضمنية ).(Chan& Kao, 1999, pp2499–518
ترتكز هذه املرحلة من نشر وظيفة اجلودة على االستعانة ابإلطار العام للمجموعات املبهمة من خالل تغميض
البياانت املدخلة ،فبعد حتديد الزابئن ( )qiلدرجة أمهية كل متطلب زبون ( )W1,………W8ابستعمال أرقام
حمددة ترتاوح بني  1و  9للداللة على العبارات اللغوية "غري مهم متاما" " ،.....،مهم جدا" ،يتم حتويل هذه اآلراء
والتعبري عنها مبجموعات مبهمة خاصة ،إن فوائد استعمال األرقام املبهمة بشكل مثلث متنوعة:
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أوال :تظهر قابلية تطبيق عالية يف التمثيل رغبات الزابئن غري احملددة.
اثنيا :سهلة التطبيق رايضيا واألهم من ذلك أهنا متثل األساس املنطقي لتحديد املعرفة املبهمة والغامضة حول معظم
مسائل القرار على سبيل املثال :ترتيب املنتج ،التقييم التنافسي ،.... ،لذا سنستخدم يف حبثنا هذا األرقام املبهمة
بشكل مثلثي للتعبري عن رغبات الزابئن وتفضيالهتم يف ترتيب متطلباهتم الالحمددة.
وهنا استعملنا دوال العضوية املقرتحة من طرف  Chan et alمن أجل حتقيق أهداف الدراسة وكانت النتائج
كمايلي:
الشكل  " :12التقييم املبهم ملتطلبات الزابئن"

Source: (Chan LK, Kao HP, Ng A, Wu ML, 1999, pp 2499–518).

الشكل  " :13حدود التقييم املبهم ملتطلبات الزابئن"

Source: (Chan LK, Kao HP, Ng A, Wu ML, 1999, pp 2499–518).

ج .ترتيب أداء املؤسسة  :إذا كانت عملية التغميض بوابة الدخول لعاو املنطق الغامض واجملموعات املبهمة فإن
عملية إزالة التغميض" "Defuzzificationهي بوابة اخلروج منه ،فعن طريق هذه العملية يتم حتويل القيم اللغوية
(الغامضة) إىل قيم عددية يسهل على احلاسوب واآلالت بصفة عامة التعامل معها ،وإلمتام هذه اخلطوة هناك عدد
من الطرق املختلفة املستعملة لكن أكثرها استخداما هي الطريقة املسماة بة":طريقة املركز Centroid Method
" على غرار مركز الثقل.
وتربز مرحلة إزالة التغميض كخطوة ضرورية إلعادة قولبة القيم الغامضة اليت أدخلت يف بنية النظام الرايضي
واملنطق كي تتالءم مع اآلليات السائدة يف النمذجة ،وتساعد هذه العملية يف إنتاج قيم حدية ميكن التعامل معها
ملخرجات ميكن استثمارها يف اختاذ قرارات جيدة ،وحتسب إحداثيات نقطة املركز وفق املعادالت التالية:

وبناءا على تطبيق املعادالت على تقييم متطلبات الزبون ،فقد مت تلخيص النتائج املتحصل عليها على النحو األيت؛
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ومنه فإن ترتيب متطلب زبون ( )Wiجاءت على النحو األيت؛
W7>W3>W2>W5>W4>W6>W8>W1
يالحظ من خالل اجلدول حيازة متطلب مجالية املنتج على أعلى نسبة يف سلم ترتيب األمهية لدى الزبون حيث
بلغت نسبته  %14.44538مع تقارب رغباته فيما خيص توفر كل من نوعية اخلشب ،اللون ودقة اإلمتام بنسب
 %13.58و  %3.46و  %13.43على التوايل واحتل ضبط األبعاد وسهولة الرتكيب املركزين  6و  7يف حني
شكل السعر أقل نسبة أمهية إذ بلغ معدله  %8.86مما يعين تفضيل الزبون ألبعاد جودة املنتج من تصميم ونوعية
للخشب.....إخل على سعره ،ويوضح خمطط ابريتو املوايل ترتيب أسبقيات الزبون األكثر أمهية ابلنسبة ملنتج غرفة
النوم.
الشكل  " :14خمطل ابريتو ترتيب أسبقيات الزبون األكثر أمهية ابلنسبة ملنتج غرفة النو "

املصدر :من إعداد الباحثني ابإلعتماد على نتائج الدراسة.

د .ترتيب األسبقيات التنافسية  :يف هذه املرحلة يطلب من الزابئن إجراء مقارنة مرجعية بني أداء املؤسسة يف تلبية
املتطلبةةات احملةةددة وأداء منافسةةيها يف نفةةس السةةياق ،وتعةةرف املقارنةةة املرجعيةةة علةةى أهنةةا " العمليةةة املسةةتمرة لقيةةاس
مسةتوى املنتجةةات ،اخلةةدمات ،األنشةةطة مقارنةةة أبقةةوى منافسةي املؤسسةةة يف جمةةال عملهةةا" ،وهتةةدف هةةذه اخلطةةوة إىل
إنشاء معيار يتم على أساسه مقارنة األداء وفقا له وحتديةد منةوذج لةتعلم كيفيةة التحسةني وابلتةايل حتقيةق ميةزة تنافسةية
وتنفرد أداة نشر وظيفة اجلودة ابستعماهلا للمقارنة املرجعية على غرار حبوث التسويق والتحليةل التنافسةي وهةذا راجةع
لعةدة أسةةباب ففةةي الوقةةت الةةذي تقةدم فيةةه حبةةوث التسةةويق معةةرف حةول املتطلبةةات املتغةةرية يف السةةوق يظهةةر التحليةةل
التنافسةةي أيةةن تقةةف املؤسسةةة يف سةةوق حمةةددة مقارنةةة مةةع أفضةةل منافسةةيها بينمةةا تسةةتهدف املقارنةةة املرجعيةةة حتسةةني
املوقع التنافسةي للمؤسسةة عةرب البحةث عةن وتطبيةق أفضةل ممارسةات متخةذي القةرار وإن تواجةدوا يف أسةواق خمتلفةة،
وهكةةذا تنصةةب حبةةوث التسةةويق علةةى الزبةةون لتحديةةد متطلباتةةه املتغةةرية ،ويتوجةةه التحليةةل التنافسةةي صةةوب املنةةافس
لتحديةةد املوقةةع التنافسةةي ،يف حةةني تسةةتهدف املقارنةةة املرجعيةةة مةةا هةةو أبعةةد مةةن ذلةةك عةةرب حتليةةل املمارسةةات الفاعلةةة
ملتخذي القرار داخل الصناعة أو خارجها من أجل حتسني املوقع التنافسي كما يصةبح الفةارق األساسةي بةني املقارنةة
املرجعية والتحليل التنافسي ،هو أن الثاين يرتكز على املقارنة مع منتج املنافس ،من انحية املعاو ،السعر وغري ذلك،
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يف حني تتوجه املقارنة املرجعية إىل كيفية تصميم ،وتصنيع ،وتوزيع ودعم املنتوج وما هي املعاجلات املستخدمة يف كل
مرحلة من تلك املراحل وقد استعملنا يف دراستنا احلالية أرقام حمددة ترتاوح بني  1و  9للداللة على العبارات اللغوية
"غري مهم متاما" " ،.....،مهم جدا" ،ليتم حتويل هذه اآلراء والتعبري عنها ابألرقام املبهمة.
الشكل  " :14عناصر املقارنة املرجةية املبهمة بني أداء املؤسسة وأداء منافسيها"

Source: Chan LK, Kao HP, Ng A, Wu ML, 1999, pp2499–518.

وتسمح هذه املقارنة للمؤسسة ابلتوجه حنو التحسني والتطوير السريع ألسلوب العمل وتعزيز روح الفريق من خالل:
 حتديد وقياس الفجوة بني أداء املؤسسة ومنافسيها؛

 الفهم و اإلدراك ألسباب األداء احلايل وكيفية تغيريه؛

 اختبار أفضل الفرص اخلارجية والتنبؤ مبستقبل املؤسسة بعد التغيري؛
 حتديد أولوايت ترتيب املتطلبات األكثر أمهية وكذا اليت حتتاج إىل حتسني.
واجلدول رقم ( )1يربز تقييمات الزبون ألداء منتج املؤسسة مقارنة ابملنتجات املاليزية والصينية بعد أن مت تغميضها
واحتساب نقاط مراكزها إلزالة التغميض وكانت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول(.)02
وبناءا على تقييمات الزابئن حول األداء النسيب ملنتجات املؤسسات الثالث املرتبط ابملتطلبات الثمان احملددة "
 "Whatsميكن إعداد مصفوفة التقييم التنافسي للمنتجات الثالث من خالل حساب معدل مراكز األرقام املبهمة
لكل متطلب زبون ،وكانت النتائج كما يلي:
اجلدول  " :01مصفوفة التقييم التنافسي "
C3

C2

C1

5,018

6,545

4,107

W1

7,464

6,888

5,717

W2

7,547

3,001

5,684

W3

7,426

6,729

4,368

W4

7,596

6,001

3,800

W5

7,036

6,480

4,582

W6

7,307

7,398

3,279

W7

7,102

6,216

4,515

W8

املصدر :نتائج الدراسة.
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واسةةتنادا إىل نتةةائج اجلةةدول رقةةم ( ،)01ومةةن أجةةل ترتيةةب هةةذه املتطلبةةات وأسةةبقياهتا واحتسةةاب درجةةات تقي ةيم
الزبون لكل من منتج املؤسسة ومنتجات املؤسسات املنافسة هلا نقوم إبجراء احلساابت التالية :

اجلدول  " :02ترتيب املتطلبات ابستةمال الطريقة املقرتحة"
C2:C3

C3

C2

C1

Rate

1/ABS

C1-ave

2,802695 0,356799 0,150884

1,304

5,018

6,545

4,107

W1

4,794170 0,208587 0,088207

0,923

7,464

6,888

5,717

W2

5,286359 0,189166 0,079995

0,398

7,547

3,001

5,684

W3

3,461859 0,288862 0,122154

0,906

7,426

6,729

4,368

W4

3,009979 0,332228 0,140493

0,790

7,596

6,001

3,800

W5

3,661022 0,273148 0,115509

0,921

7,036

6,480

4,582

W6

2,266546 0,441200 0,186575

1,012

7,307

7,398

3,279

W7

3,639754 0,274744 0,116184

0,875

7,102

6,216

4,515

W8

املصدر :نتائج الدراسة.

وتسمح معطيات اجلدول أعاله برتتيب تفضيالت الزابئن و هي كما يلي:
W7>W1>W5>W4>W8>W6>W2>W3
يسةةمح اجلةةدول أعةةاله مبالحظةةة تبةةاين درجةةات تقيةةيم الزبةةون وترتيةةب متطلباتةةه ابلنسةةبة ملنةةتج "غرفةةة النةةوم" لكةةل م ةن
املؤسسةة مقارنةةة مةع منتجةات املؤسسةةات املنافسةة هلةةا ،إذ يالحةةظ حيةازة متطلةةب مجاليةة املنةةتج هنةةا أيضةا علةةى أعلةى
نسةةبة يف سةةلم ترتيةةب األمهيةةة مقارنةةة أبداء املؤسسةةات املنافسةةة للمؤسسةةة حيةةث بلغةةت نسةةبته  %18.65575يف
حةةني احتةةل متطلةةب السةةعر املناسةةب املركةةز الثةةاين بنسةةبة  %15.0884مث يليةةه كةل مةةن دقةةة اإلمتةةام ،ضةةبط األبعةةاد
وإمكانيةةة فصةةل وتعةةديل األج ةزاء بنسةةب  %12.2154 ،%14.0443و  %11.6184علةةى الرتتيةةب ،وحةةاز
أيضةةا متطلبةةا سةةهولة الرتكيةةب واللةةون علةةى املركةزين السةةادس والسةةابع ،يف حةةني شةةكلت نوعيةةة اخلشةةب اقةةل نسةةبة يف
الرتتيب بنسبة .%8.8207

ه طط .ترتيططب األمهيططة النهططائي  :يف هةةذه اخلطةةوة نسةةتعني مبخرجةةات اجلةةدولني السةةابقني ( )01و ( ،)02مةةن أجةةل
احلصول على الرتتيب النهائي ملتطلبات الزابئن احملددة وفقا للمعادلة التالية:
الرتتيب النهائي = ترتيب الزبون  xالرتتيب التنافسي.
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اجلدول  " :03ترتيب املتطلبات استنادا إىل التقييم النهائي"
التقييم  Xتقييم الزبون

الرتتيب النهائي

التنافسي

تقييم الزبون

التقييم التنافسي

0,10729378

0,01337587

0,150884

0,08865

W1

0,09529251

0,01187972

0,088207

0,13468

W2

0,08713541

0,01086281

0,079950

0,13587

W3

0,12278521

0,01530712

0,122154

0,12531

W4

0,15135031

0,01886821

0,140493

0,13430

W5

0,11379876

0,01418682

0,115509

0,12282

W6

0,21618404

0,02695076

0,186575

0,14445

W7

0,10615997

0,01323452

0,116184

0,11391

W8

وكانت النتائج كما يلي:

املصدر :نتائج الدراسة.

W7>W5>W4>W6>W1>W8>W2>W3
يسمح اجلدول أعاله مبالحظة تباين درجات تقييم الزبون وترتيب متطلباته ابلنسبة ملنتج "غرفة النوم" لكل من
املؤسسة مقارنة مبنافسيها مع أسبقيات متطلبات الزبون بصفة عامة وهذا ما يوضحه بدقة خمطط الرادار والذي
يساعد فريق عمل مشروع نشر وظيفة اجلودة يف تشخيص اإلحنراف ومن مث حتسني أداء منتج الشركة مبا يتوافق
وحاجات السوق ورغبات الزبون من خالل التطبيق الفعال ملخرجات األداة.
الشكل  " :15خمطل الرادار للرتتيب النهائي ملتطلبات الزابئن "

املصدر :من إعداد الباحثني ابإلعتماد على نتائج الدراسة.
يالحةةظ مةةن الشةةكل أعةةاله أن املؤسسةةة حتقةةق ميةةزة تنافسةةية فيمةةا خيةةص أسةةبقيات اللةةون ونوعيةةة اخلشةةب
مقارنة مبنافسيها ورغبات الزبون بصفة عامة وهذا راجع إىل امتالك املؤسسة ألجود أنواع اخلشب وتفوقها يف معاجلته
أبحجام وألةوان متعةددة ترضةي الزبةون وتشةبع رغباتةه إال أن األسةبقيات املتعلقةة ابلسةعر ،ضةبط األبعةاد ،دقةة اإلمتةام،
سةةهولة الرتكيةةب وإمكانيةةة الفصةةل والتعةةديل سةةجلت تطةةابق مةةع بةةني مةةا يريةةده الزبةةون ومةةا تقدمةةة املؤسسةةة وتسةةتطيع
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حتقيقه وهذا يدل على أن الزبون ال ميانع يف دفع سةعر املنةتج إن كةان يتمتةع ابملواصةفات الةيت يرغةب هبةا وهةذا راجةع
بشكل أساسي إىل طبيعة املنتج والذي يعد نوعا ما معمرا ،فيما يزداد ابتعاد أسبقية مجالية املنتج بشكل حاد عن ما
يري ةةده الزب ةةون وم ةةا تقدم ةةه املؤسس ةةة مقارن ةةة مبنافس ةةيها و ه ةةذا م ةةا يش ةةري إىل ع ةةدم مواكب ةةة املؤسس ةةة للتص ةةاميم احلديث ةةة
والتكنولوجيا املتبعة يف تنفيذها.
خامتة :

تناولنا من خالل هذه الدراسة واليت متت على مستوى مصنع ندرومة أاثث بتلمسان من خالل استعراض
واقع صناعة األاثث ابجلزائر وما تعانيه مةن أتخةر علةى مجيةع املسةتوايت ( املاليةة ،الفنيةة ،التقنيةة ).....،رغةم امةتالك
املصةانع اجلزائريةةة لقةدرات ،طاقةةات وخامةةات جتعةل مةةن منتجاهتةا مميةزة حةةط عةن تلةةك املسةتوردة وقةادرة علةةى مواجهةة
املنافسة داخلية كانت أم خارجية.
ومةةن خةةالل استقصةةاء عينةةة مةةن ال ةزابئن الةةراغبني يف اقتنةةاء منةةتج غرفةةة نةةوم وابالسةةتعانة مبفهةةوم اجملموعةةات
املبهمة تبني لنا ما يلي:
 وجود عالقة ارتباط قوية معنوية وأتثري معنوي بني السعر وإدراك الزبون جلودة املنتج ،وأن الزبون يكون مستعدالدفع سعر أعلى عندما يقتنع أبن املنفعة املتحققة من استخدام هذا املنتج متوافقة مع سعره.
 أن الزبون مستعد لدفع سعر أعلى ملنتجات ذات جاذبية وشكل ومظهر خارجي أفضل ابلنسبة له وذات أتثرييف إحساسه وتفضيالته وهذا راجع إىل حركة التطور االجتماعي والثقايف وتطور حاجات ورغبات الةزابئن ،لةذا
ابت لزام ةةا عل ةةى املص ةةنع إش ةةباع احلاج ةةات اجلدي ةةدة واملتج ةةددة م ةةن خ ةةالل تنفي ةةذ تص ةةاميم حديث ةةة تراع ةةي اهليئ ةةة
والشةةكل واللةةون والفةةن اجلمةةايل اعتمةةادا علةةى عةةادات الش ةراء ودوافعةةه وعلةةى أسةةاس التحسةةينات ال ةيت جتريهةةا
املؤسسات املنافسة يف منتجاهتا ملقابلة الرغبات القائمة واملستحدثة والعمل على تطويرها ليكون املنتج متالئمةا
مع تغري حاجات ورغبات الزابئن ،خاصة وأن املؤسسةة تنةوي تغيةري إسةرتاتيجيتها وسةيكون مةن الصةعوبة عليهةا
أن حتقةةق إسةرتاتيجيتها التنافسةةية مةةا و تةراع منةةاذج املنةةتج وقابليةةة ذلةةك التصةةميم علةةى تقةةدمي اخلةةدمات أو إشةباع
الرغبات لتأثريها يف القدرة التنافسية للمؤسسة .
ومن خالل هذه الدراسة نورد التوصيات التالية مبا نراه يساهم يف حتقيق أهدافها يف واقع املؤسسات اجلزائرية:
 غرس جوهر تبين فلسفة غدارة اجلودة الشاملة ابملؤسسات اجلزائرية. احلث على استخدام املنهج العلمي لإلدارة ابالعتماد على األساليب الكمية وعلى الاسها اجملموعات املبهمة. توسيع نطاق استخدام االساليب الكمية ليشمل خمتلف أنشطة املؤسسة. رب ةةط املعة ةةارف النظري ةةة بواقة ةةع املمارسة ةةة العلمي ةةة مة ةةن خة ةةالل عالق ةةة اهليئة ةةات التعليمية ةةة مبحيطه ةةا م ة ةن املؤسسة ةةاتاالقتصادية.
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