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  أية مقاربة لقطاع الصناعة التقليدية؟: تحسين الجودة

L’amélioration de la qualité : quelle approche pour le secteur de 

l’artisanat ? 

  (*)يبن زعرور شكر                                                      

  السياحة و الصناعة التقليديةالتهيئة العمرانية و وزارة  - مدير تطوير الصناعة التقليدية                                                      

 3جامعة الجزائر  - كلية االقتصاد و علوم التسيير   -طالب دكتوراه                       

 

و رغم انقضاء زمن . تنمية الصناعة التقليديةلعملية  املتشابكة بالطبيعة  لدى خمتلف الفاعلنيبوادر وعي متزايد يلوح يف األفق : ملخص
و لزمن ليس بالقصري ساد . على تطور املمارسات السليمة يف اإلنتاج احلريف إال أن صلب اإلشكالية يظل متمحورا حول جودة املنتجات

تزال مثل هذه املعتقدات موجودة  و ال. دوي أمر حتمي ال مفر منه، و أن بعض النقائص أمر طبيعياالعتقاد بأن ضعف جودة العمل الي
  .ستمرار الضررالحىت اليوم، وهي تشكل أسبابا هامة 

  ّ حتدمتطلبات اجلودة يشكل لكن تلبية . سواقاألللنجاح يف الوصول إىل  للمؤسسات احلرفيةاجلودة شرط مسبق لتحسني القدرة التنافسية 
، وتلبية مطالب املشرتين و سالمة املستهلكمن أجل محاية صحة املفروضة  سيما يف ظل زيادة عدد املواصفات القياسيةها الللعديد من
  .النامية بشكل متزايد االقتصادياتالفرص التجارية يف  اجلودة و املواصفات، يتيحان ،بينت اخلربة أن هذين العنصرينو قد . وحاجام

هل : لورقة إىل املسامهة يف النقاش الدائر حول ترقية اجلودة يف قطاع الصناعة التقليدية، من خالل اإلجابة عن سؤالني أساسينيدف هذه ا
فعال توجد مقاربة حمددة لتطوير جودة منتجات الصناعة التقليدية، و ما هي عناصرها األساسية؟ و ما هي التدابري اإلضافية اليت ميكن 

 املزيد يف جمال حتسني اجلودة؟إدخاهلا لتحقيق 

 

  .ودةاجلمقاربة ، الصناعة التقليدية: الكلمات المفتاحية

  

Résumé: Des signes Surgissent d'une prise de conscience croissante des différents acteurs de la 
nature complexe du processus traditionnel de développement de l’artisanat. Si beaucoup de 
temps s'est écoulé depuis la mise en œuvre des bonnes pratiques dans la production artisanale, le 
problème de base reste centré autour de la qualité des produits. Souvent et depuis un certain 
temps, on pensait que la faiblesse de la qualité du travail artisanal est inévitable, et que certaines 
des lacunes sont normales. Ces croyances existent encore, même aujourd'hui, et sont des raisons 
importantes pour que le dommage continu. 

La qualité est une condition préalable à l’amélioration de la compétitivité des entreprises 
artisanales ainsi que leur réussite à l’accès aux marchés. Or, pour de nombreux artisans, il est 
difficile de satisfaire aux exigences de qualité, en particulier à la lumière du nombre croissant de 
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normes imposées afin de protéger la santé et la sécurité du consommateur, et de répondre aux 
demandes des acheteurs et de leurs besoins. L’expérience a montré que ces deux éléments, la 
qualité et les normes, ouvrent de plus en plus des opportunités d'affaires pour les économies en 
développement. 

Ce document vise à contribuer au débat sur la promotion de la qualité dans le secteur de 
l’artisanat, en répondant à deux questions fondamentales: y a-t-il vraiment une approche 
spécifique visant à améliorer la qualité des produits de l’artisanat et quels sont ces éléments de 
base? Quelles sont les mesures supplémentaires qui pourraient être apportées pour réaliser des 
objectifs plus ambitieux dans le domaine d’améliorations de la qualité? 

�

��������	��artisanat, approche de la qualité.  
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  :مقدمة

اخلدمات نظاما اقتصاديا جديدا مواجهة منذ عدة سنوات، فرض سياق العوملة وزيادة املنافسة على املؤسسات املنتجة للسلع و 
لقد كان النتشار  .يومية ملسائل التحكم يف أدائها العام و مراقبته وحتسني عملياا لضمان قدرا التنافسية و من مث استدامتها

عملها و تطور فكرة املنافسة أثر كبري على املنظمات سواء كانت عامة أو خاصة، حيث أصبح لزاما عليها أن تغري من أساليب 
يف هذه البيئة، يتوجب على كل مؤسسة . من أدائها، فاجلودة مل تعد أبدا مسألة رفاهية إمنا مطلًبا ضروريا للبقاء و شرطا للتنافس

لقد  . 1أن تعمل على حتقيق أقصى قدر من رضا العمالء وحتسني األداء العام من خالل حتسني ثالثية اجلودة والتكلفة و الوقت
تتعلق اجلودة باعتماد تسلسل منطقي لألنشطة املتعلقة . 2ة دائما هدفا هاما منذ أن بدء اإلنسان صناعة األشياءكانت اجلود

  ... بعمليات اإلنتاج، و التسويق، و التوريد، والعمالء، 

تصاد اجلودة أن اقتصاد الكميات الذي تنظمه األسعار خيضع لعملية إحالل اقتصاد من نوع جديد هو اق 3يعتقد بعض الباحثني
تظهر اجلودة يف هذا النظام  ).Tarifications(أكثر من املقارنة بني التسعريات ) Jugement(الذي يعتمد على األحكام 

ميكن أن ينظر إليه على أنه أداة أو تقنية جديدة للتسيري تسعى إىل التوفيق بني . باعتبارها وسيلة جديدة لرتشيد نظام اإلنتاج
تنطوي مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة على تنفيذ ممارسات ومعايري عمل جديدة، و على طريقة تعاون جديدة . حبيةالكفاءة وزيادة الر 

بني األفراد و املصاحل،    و تصاحب بإعادة تعريف املسؤوليات واالختصاصات، أو حىت التحول يف طرق األداء والتفكري جلميع 
  .أعضاء املنظمة

ففي مجيع أحناء العامل . تقليدية اجلزائرية ليست، بأي شكل من األشكال، اهتماما قطاعيا ذاتيا و حملياإدارة اجلودة يف الصناعة ال
ولذلك، إن أراد هذا القطاع أن يكون من أكثر القطاعات . يتزايد االهتمام بنوعية املنتجات و اخلدمات اليت يقدمها هذا القطاع

تستلزم التحديات . دة مأخذ اجلد و انه يعتزم تطوير وسائل ترقية اجلودة وإثبااديناميكية فعليه أن يثبت أنه يأخذ عناصر اجلو 
إن إشراك مجيع املعنيني من حرفيني و . الدولية النامجة عن عوملة األسواق و تدويل التنافس فيها وجود استجابة من مجيع الفاعلني

يف صياغة املقرتحات و ) ديريات السياحة و الصناعة التقليديةوزارة و غرف الصناعة التقليدية و احلرف و م(مشرفني على القطاع 
 .برامج العمل املتعلقة باملوضوع يؤكد االهتمام املوىل هلذه املسائل مما سيعزز من جاذبية العروض اليت يقدمها القطاع

رافقت سنوات . عرض هلا منذ االستقاللتوضح القراءة املتأنية للتطور التارخيي لقطاع الصناعة التقليدية التغيريات املتعاقبة اليت ت
التصنيع و توسع القطاع العام مرحلة احندار الصناعة التقليدية، خاصة بسبب اضمحالل الصناعة التقليدية الريفية نتيجة النزوح 

ج حتديث الريفي الذي افقدها أساسها الرئيس و هو العنصر البشري، و فك ارتباطها بالفالحة التقليدية اليت كانت حمل برام
و قد أدت أزمة الثمانينات و التسعينات من القرن املاضي إىل صعود أولويات جديدة أبرزت احلاجة إىل إعادة االعتبار . متتالية

و قد مسحت . للقطاعات املنتجة للثروة و املولدة ملناصب الشغل خارج قطاع احملروقات و منها قطاع الصناعة التقليدية و احلرف
بإحداث حتول يف ميزان إنشاء األعمال  2020و آفاق  2010ذة السيما يف إطار اخلطتني التنمويتني آفاق اإلجراءات املتخ

و قد عرفت األعمال احلرفية الصغرية دينامكية متصاعدة يف االقتصاد و إنشاء فرص العمل، وقد . احلرفية بعد عقدين من التدهور
  ).2015-2011(ازدادت تسارعا خالل السنوات اخلمس األخرية 

عندما قطع قطاع الصناعة التقليدية أشواطا معتربة يف معركة كم األنشطة احلرفية، كان ال بد له من فتح ملفات جديدة تتعلق 
باإلجابة عن املسائل املرتبطة بتحديد عوامل اجلمود الرئيسية املسؤولة عن كبح ديناميكية النمو و عن عوامل التغيري اليت ستمثل 

و ملا كانت اجلودة كثقافة تنظيمية يف املؤسسات . اك قطاع احلرف يف جمال أدوات وعالقات و مهارات اإلنتاجأرضية لتطور حر 
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اإلنتاجية واخلدمية احلرفية عامال من عوامل البحث عن فاعلية العمل كان السعي لبناء قواعد سلوك هلذه املؤسسات ونظم ومعايري 
  .املستمر من األولويات اليت ينبغي التعامل معها بالسرعة و اجلدية املناسبتنيتقود نظمها حنو اجلودة الشاملة والتحسني 

يف الواقع، وعلى . يزال يف بدايات االهتمام يف الوقت احلاضر  مفهوم اجلودة املرتبطة مبنتجات وخدمات قطاع الصناعة التقليدية ال
إال انه ال يزال عدد احلرفيني و املؤسسات احلرفية من يضع  الرغم من أن النقاش العام وفري وعلى نطاق واسع حول هذا املوضوع،

هذا التأكيد إذا كان صادقا بالنسبة موع مؤسسات القطاع اخلاص و العام يف االقتصاد . اجلودة يف أعلى هرم أولويام قليال
  .فنية و اإلنتاجية و اخلدميةالوطين، فهو أكثر تطابقا مع واقع خمتلف النشاطات الصناعة التقليدية مبختلف ميادينها ال

يهدف هذا البحث إلى المساهمة في النقاش الدائر حول ترقية الجودة في قطاع الصناعة التقليدية، من خالل اإلجابة عن 

  هل فعال توجد مقاربة محددة لتطوير جودة منتجات الصناعة التقليدية، و ما هي عناصرها األساسية؟ : سؤالين أساسيين

  ابير اإلضافية التي يمكن إدخالها لتحقيق المزيد في مجال تحسين الجودة؟و ما هي التد

تربز أمهية هذه الدراسة يف انسجامها مع املسعى الوطين يف حتسني جودة املنتجات لتحقيق ثالثة أهداف أساسية، زيادة 
ما تقليص استهالك املواد املستوردة و بالتايل االستهالك احمللي من املنتجات املنتجة حمليا و رفع درجة الثقة ا و الذي يقابله حت

حجم استريادها، و التحضري لدخول األسواق الدولية بنوعية جيدة من املنتجات قصد املسامهة يف اجلهد الوطين لتنويع الصادرات 
  .خارج احملروقات

ة سياسات تطوير الصناعة التقليدية تعتمد هذه الدراسة على املنهجني الوصفي والتحليلي و تستند إىل جتربة الباحث يف صياغ
 خالل الفرتة اليت يعمل ا بالوزارة املكلفة بالصناعة التقليدية و اليت متكنه من إنتاج البيانات و املعطيات أو االطالع عليها و من

  .مث حتليلها و مقارنتها للوصول إىل النتائج والتوصيات اليت تساعد يف فهم تطبيقات اجلودة يف هذا القطاع

تعاريفها : نقدم يف القسم األول أهم أساسيات اجلودة. لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة مت تقسيم البحث إىل أربعة أقسام أساسية
نعرض يف القسم الثاين إىل وضعية اجلودة يف قطاع الصناعة التقليدية و أسباب وجود اإلنتاج احلريف . و مراحل تطورها و رهاناا

الثالث فيتناول بالتحليل مقاربة ترقية اجلودة يف قطاع الصناعة التقليدية، بينما يستعرض القسم الرابع أهم  أما القسم. الرديء
  .التدابري اإلضافية اليت ينبغي الشروع يف صياغتها و تطبيقها لدعم مسار حتسني اجلودة

 :أساسيات الجودة�)1

اإلنسان األول حني كان ينحت احلجارة، كان منشغال بنوعية العمل اجلودة قدمي، إذ من احملتمل جدا أن    ما من شك أن تاريخ
مع ظهور الكتابة، أشارت العديد من االكتشافات األثرية إىل أن   .الذي يقوم به حىت تكون أدواته أوفر حظا يف الصيد أو احلرب

لتفتيش الفرعونية لبناء األهرامات، قانون هيئة ا(حضارات سابقة وضعت حيز التنفيذ إجراءات خاصة بشرية و تقنية ملراقبة اجلودة 
لكن اجلودة باألبعاد اليت هي عليها اآلن مفهوم . 4هذا املوضوع بالنقاش) أرسطو(، كما تناول اليونانيون )محورايب لقواعد البناء

اجلودة كواحدة من  بعض املؤرخني القرن الثامن عشر القرن الذي أطلق مفهومحيث يعترب  حديث تطور مع ظهور الثورة الصناعية،
 .و لذلك، يقدر بعض الكتاب أن اجلودة من االعتبارات املهمة للتفكري التنفيذي. 5األفكار العظيمة اليت ولدت العامل احلديث

يتم استخدام كلمة اجلودة أو النوعية على حنو متزايد يف جمال األعمال، و يف خمتلف القطاعات سواء يف قطاع اإلنتاج أو حىت يف 
ظهر مفهوم اجلودة مع بدء مراقبة املنتجات للحد من عدد العيوب، وقد تطور مع مرور الوقت واتسع نطاقه . اخلدماتقطاع 
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يف اال الصناعي، و مع بروز . 6ملراحل التصميم واإلنتاج والرتكيب، والتسويق، و خدمات ما بعد البيع والدعم اللوجستيكي
نتجني واملستهلكني و زيادة كبرية يف تقسيم العمل، تأخذ اجلودة مفهوما أكثرا تعقيدا و االنفصال بني امل إشكاليات اجلودة نتيجة

و على إثرها ظهر التقييس الصناعي الذي مشل أوال املواءمة بني األجهزة التقنية و امتد فيما بعد أكثر فأكثر . حتمل أبعادا خمتلفة
  .7ة والسالمة و اخلدماتللنواحي االجتماعية، مع حتديد املعايري يف جمال النظاف

�. أ   :تعاريف الجودة�

املتاحة يف األدبيات االقتصادية ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر  8تعريف اجلودة ليس مهمة سهلة، إذ هناك العديد من التعاريف 
ليت أجريت حملة عامة توفر األحباث ا. إليها منها حسب املعتقدات اليت ينطلق منها الباحث و حسب التجارب العلمية اليت مير ا
ستة و  Girouxحتصي الباحثة . جيدة عن املشاكل اليت يطرحها تعريف اجلودة وتسلط الضوء على مدى تعقيد هذا املفهوم

ريف القائمة على املنتج االتعريف الذي يوازي بني اجلودة و التميز، التع: فئات) 8(تعريفا للجودة و تصنفها يف مثان ) 86(مثانني 
 .9أو التطابق أو املوائمة أو اإلشباع، باإلضافة إىل التعاريف احلديثة و التعاريف املتعددة أو القيمة

ملطابقة للمتطلبات عندما يفرتض إن املواصفات و املتطلبات حمددة مسبقا و ما يتبقى ا  Crosby(1979)فاجلودة تعين عند 
ضوح ملساعدة املنظمة على اختاذ اإلجراءات على أساس ب أن تكون قابلة للقياس وحمددة بو و جي سوى البحث عن التوافق،

ولذلك جتده يؤكد على أن اجلودة إما هي موجودة أو ليست موجودة، و ال مكان ملستويات خمتلفة من . أهداف قابلة للتحقيق
يقدم . تكلفة الفشل تكلفة الوقاية و تكلفة التقييم و: و تقاس اجلودة يف نظره بتكلفتها اليت يقسمها اىل ثالث فئات. اجلودة

Crosby  ،أيضا شبكة النضج إلدارة اجلودة الذي حيتوي على مخس مراحل وهي عدم اليقني، و التفطن، اإلدراك، واحلكمة
هذه املراحل ميكن استخدامها لتقييم التقدم احملرز يف فهم مواقف اإلدارة ووضع اجلودة يف املؤسسة، والتعامل مع املشاكل . واليقني

  .ها، وتكلفة اجلودة كنسبة مئوية من املبيعات، واإلجراءات الواجب اختاذها لتحسينهااليت تطرح

فلم يقدم تعريفا للجودة يف مجلة واحدة ، و أكد أن جودة أي منتج أو خدمة ال حيددها إال الزبون، و  Deming(1986)أما 
ة يف تعريف اجلودة يف ترمجة االحتياجات املستقبلية و تكمن الصعوب. هي بذلك مفهوم نسيب يغري معناه بتغري احتياجات العمالء

للمستخدم يف شكل خصائص قابلة للقياس باستخدام املنهج اإلحصائي، حبيث ميكن تصميم منتج و إنتاجه باملواصفات اليت 
نعه من مسلكا حذرا يف حتديد ماهية اجلودة مل مي Demingغري أن سلوك . يرتضيها و عرضها بالسعر الذي يقبل أن يدفعه

التشديد على أمهية حتديد وقياس متطلبات العمالء، وخلق الشراكة بني العارضني، واستخدام فرق فنية لتحديد وحل مشاكل 
وهو حذرا يف حتديد اجلودة ومتيز صعوبة . اجلودة، وتعزيز مهارات املوظفني، ومشاركة العاملني، والسعي لتحقيق التحسني املستمر

  .حتقيق ذلك

اجلودة باملوائمة لالستخدام، ويؤكد على املوازنة بني ميزات املنتج واملنتجات اخلالية من العيوب، حيث   Juran (1988)يعرف
و يرى أن إدارة اجلودة تنطوي على ثالث عمليات . يشري مصطلح املنتج إىل ناتج أي مسار و يشمل السلع وكذلك اخلدمات

، يرى Demingمثل . اجلودة، ومراقبة اجلودة، وحتسني اجلودةختطيط ): Quality Trilogyثالثية جوران (أساسية 
Juran ويذكر أيضا أن التمييز بني مشاكل اجلودة املزمنة واملتفرقة . أن معظم مشاكل اجلودة نتيجة لإلدارة، وليس املوظفني

، يف )Breakthrough(ق ضروري ألن هناك جني خمتلفني ملعاجلتهما، تتطلب املشاكل املزمنة التعامل وفق مبدأ االخرتا
كما أكد على أمهية حتديد العيوب و القضاء عليها، و بذلك قدم تصورا ملبدأ . حني أن املشاكل املتفرقة تتطلب مبدأ املراقبة

  .باريتو، والذي يساعد يف التعرف على القليل احليوي و متييزه عن الكثري البسيط
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الذي يعرف اجلودة بأا تكامل املالمح  9001و يبقى من أهم التعريفات ذلك التعريف القياسي الذي أعطته مواصفات االيزو 
اجلودة مبفهوم احلديث يف هذا . واخلصائص ملنتج أو خدمٍة ما، بصورة متكن من تلبية احتياجات ومتطلبات حمددة ومعروفة ضمنا

جلوهرية اليت يتمتع ا منتج أو خدمة يف حد ذاا وإمنا يف قدرة هذه األخرية على االستجابة التعريف ال تكمن يف اخلصائص ا
  .للمتطلبات، و هي ال تعين األفضل بشكل مطلق بل تعين األفضل يف إرضاء حاجات العمالء و االستجابة لتطلعام

 :10مراحل تطور الجودة��. ب

لعديد من املراحل اليت مر ا و اليت نقلت مركز االهتمام من اجلودة إىل سبق و أن اشرنا أن مفهوم اجلودة عرف تطورا حسب ا
) Inspection(كنتيجة منطقية لسلسلة من التطورات واملراحل التارخيية املتالحقة ابتدأ مفهوم اجلودة بالفحص . إدارة اجلودة

، وأخريا 1950سنة ) Assurance(، فضمان اجلودة 1930سنة ) Control(، مث انتقل إىل مراقبة اجلودة 1900سنة 
   .1970ابتداء من سنة ) Total Quality Management(مرحلة إدارة اجلودة الشاملة 

بدأت إدارة اجلودة مع نظام فحص، حيث يتم فحص خاصية أو أكثر للمنتج، أو قياسها أو اختبارها و  :مرحلة الفحص
ويستخدم هذا النظام لتقييم املنتجات املوردة، واملكونات املصنعة و املركبة يف . مقارنتها مع متطلبات حمددة لتقييم مدى تطابقها

مة موظفون متخصصون، يتكفلون باكتشاف و عزل املنتجات اليت ال تتوافق يضطلع ذه امله. مرحلة مناسبة من عملية اإلنتاج
يف بعض احلاالت، يتم استخدام الفحص بغرض تصنيف . مع املواصفات، وإعادة تصليحها أو بيعها كسلع ذات جودة أقل

  . عهال تسمح هذه الطريقة باكتشاف اخلطأ قبل حدوثه وال باالستفادة منه بعد وقو . املنتجات النهائية

يف ظل نظام مراقبة اجلودة، أصبح اختبار املنتجات ومراقبة الوثائق وسائل لضمان قدر أكرب من التحكم يف : مرحلة المراقبة
تتميز نظم املراقبة خبصائص منوذجية منها مجع بيانات األداء، وردود الفعل بالنسبة . العمليات واخنفاض درجة غري املطابقة

بينما كان الفحص االنتقائي اآللية الرئيسية ملنع املنتجات املعيبة اليت ال . لعملية، والتفتيش الذايتللمراحل السابقة يف هذه ا
تستجيب للمواصفات من شحنها إىل العمالء، أدت تدابري مراقبة اجلودة ملزيد من التحكم يف خمتلف مراحل اإلنتاج  واخنفاض 

  .املنتجات غري املطابقة

يف هذه . االبتعاد عن الرتكيز على جودة املنتج و االجتاه حنو جودة النظامبدء هذه املرحلة مع جاءت : مرحلة ضمان الجودة
جزء كبري من  . املرحلة، تضع املنظمة نظاما ملراقبة ما جيري ويتم تدقيقه لضمان أن يكون كفؤا سواء يف التصميم أو االستخدام

و من خصائصها . ية ملراجعة احلسابات اخلاصة لتقييم كفاءة النظامالتغيري احلاصل يف هذه املرحلة هو استخدام جهات خارج
والفرق األساسي بني ضمان اجلودة . اخل... الرئيسية استخدام أدلة اجلودة واإلجراءات وتعليمات العمل، ختطيط اجلودة ومراجعتها

  .و مراقبتها هو أن األوىل تعتمد مبدأ الوقاية يف حني أن الثانية تقوم على التفتيش

الوقاية هي وضع تدابري ملنع املشاكل من الوقوع، يف . ومها الوقاية واإلثبات 11يتشكل مفهوم ضمان اجلودة من مركبتني أساسيتني
عندما نتخذ خطوات ملنع . حني أن اإلثبات يعمل على أن يبني للعمالء أن التدابري الوقائية املطلوبة قد مت اختاذها وأا فعالة

ميكن اختاذ العديد من   .ن قادرين على إثبات أن التدابري موجودة و مستمرة، نكون قد ضمنا اجلودةحدوث املشاكل، ونكو 
التدريب وحتفيز العمال، اقتناء املواد املناسبة، ): الرداءة(التدابري الوقائية حنو مجيع العوامل اليت هي أسباب حمتملة لغياب النوعية 

 ...العمل، يئة البيئة املادية املناسبة و مراقبتها صيانة األجهزة ومعايرا، توثيق أساليب
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، وأصبحت أكثر شعبية بشكل مطرد 1950إدارة اجلودة الشاملة هو مقاربة إدارة نشأت يف عام : مرحلة إدارة الجودة الشاملة
مالء مبنتجات اجلودة الشاملة هي وصف لثقافة ومواقف وتنظيم منظمة ما تسعى جاهدة لتزويد الع. 1980منذ أوائل عام 

رمبا، . 12تتطلب هذه الثقافة اجلودة يف مجيع جوانب عمليات املنظمة بشكل فعال و خال من العيوب. وخدمات تليب احتياجام
إجراء تبديل يف مصطلح كان يستخدم سابقا و هو ) TQM(ميكن أن يكون السبب الرئيسي لظهور إدارة اجلودة الشاملة 

من منطق أن اجلودة ليست جمرد مسألة مراقبة، بل ال " إدارة"بكلمة " املراقبة"، أي تعويض كلمة )TQC(مراقبة اجلودة الشاملة 
 Crosbyبضرورة إلغاء مراقبة العينات وأيضا من خالل تأكيد ) Deming )1982ومما يعزز ذلك رأي . بد من إدارا

  . يوبأن ال حاجة للمراقبة عندما يتم التوصل إىل مستوى صفر من الع) 1979(

 13رهانات إدارة الجودة��. ج

منذ فرتة ليست بالقصرية، تأكدت املنظمات أن اجلودة أصبحت متغريا أساسيا يف مجيع االسرتاتيجيات التنافسية، فهي تساعد 
لقد بات واضحا للجميع أن اجلودة تقع على مفرتق رهانني أساسيني، اكتسبا . على ضمان رحبيتها وتعزيز مكانتها يف السوق

 .البقاء يف السوق أوال، مث البحث عن التوسع و النمو ثانيا: من األمهية مع تزايد حدة املنافسة نتيجة عوملة التجارةاملزيد 

من اجليد أن . يف هذا الوقت املتميز باملنافسة الشديدة وارتفاع القدرة التنافسية، أصبحت جودة املنتجات واخلدمات املقدمة ضرورة
ينبغي أن توفر . ن املبيعات، لكن األفضل أن حتقق ذلك و هي واثقة من أن عمالئها على رضا تامحتقق املنظمات قدرا اكرب م

مل يعد . مقاربة اجلودة للمنظمات قيمة مضافة حقيقية تتمثل يف ضمان رضا العمالء، ومتثل مقوما هاما يف السعي لالحتفاظ م
وردين فحسب، بل صار يتعدى ذلك إىل اعتبار احلفاظ على العمالء  تطوير مقاربة اجلودة يقتصر على العالقة بني العمالء و امل

  . كعمل اسرتاتيجي

عموما، جيلب نظام إدارة اجلودة مزايا عديدة للمنظمات تؤثر على اختالف أنواعها على بيئة األعمال كلها، و ميكن أن تكون 
لتزام باجلودة جليا داخل املنظمات و خارجها، حيث تظهر فوائد اال. أساسا للتحفيز على تبين و تنفيذ نظام إدارة جودة ناجح

يؤدي تطبيق هذه النظم يف املديني املتوسط و البعيد إىل نتائج مميزة عن طريق احلد من االختالالت واالحنرافات، وحتسني التنظيم 
  :درجة أدناهبصفة أكثر تفصيال، لنظام إدارة اجلودة الفوائد امل. الداخلي، و حتقيق أثر إجيايب على الرحبية

فالفرد اليوم مستهلك يتمتع خبصائص متعددة ومتناقضة، ، 14االستجابة للتغيرات المطردة في التوجهات الثقافية و االجتماعية
وهو يعرب عن احتياجات حسية و عاطفية، و عن . فهو مستقل و أكثر تطلبا وأقل والء، و هو أكثر وعيا يف جمتمع غزير االتصال

تتطلب الفردانية املتصاعدة ختصيصات متعددة، و غلبة الفورية و املظهر . لرضا يريدها كلها حقيقية و فوريةاحتياجات الثقة وا
أما السعي لتحقيق السعادة فيتطلب العمل على إفراز العواطف احلية، واملتعة . يقوي غلبة الصورة يف اختاذ القرارات االستهالكية

يدفع التشبع بالقوالب . احلاجة إىل الثقة على الرغبة يف حتصيل االطمئنان والرضا وراء العملية االستهالكية، يف حني تنطوي
ففي جمتمع يسوده . االستهالكية املستهلكني إىل املزيد من التشكيك و عدم التصديق و بالتايل البحث عن األدلة و عن الثقة

من املخاطر احملدقة، فاجلميع يريد محاية أنفسهم من  التحدي املستمر و االنكفاء على الذات، يتعاظم فيه السرور الفوري خوفا
إن احلاجة إىل األمان حتما تنعكس يف شكل توقعات الصحة . عدم اليقني، واالكتشافات السيئة حىت يكون راضيا آنيا ومستقبليا

تليب االجتاهات " جيدة"لذلك سيكون من املهم اعتماد اجلودة لتصميم و إنتاج وبيع منتجات   .والسالمة فيما يستهلكونه
  .املذكورة
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قد تتسبب األخطاء ): Error Prevention(من جانب آخر يعمل نظام إدارة الجودة على التقليص من األخطاء
  ، )حادث نووي(إىل أعظمه )رمي قطعة غري ذات قيمة معتربة(اإلنتاجية أو اخلدمية يف مشكالت ختتلف تأثرياا من ابسط اثر 

و لذلك تبدو الوقاية من األخطاء عملية حساسة تساعد على تقليص األضرار مبختلف أحجامها و ختفيض التوترات و النزاعات 
يؤكد ): Reducing costs of non-quality( خفض تكاليف الالجودةكما يعمل أيضا على . إىل احلد األدىن
JOCOU   ا :اجلودة مكلفة لكن يوجد ما هو أكثر منها كلفةأنفوسائل التصميم و اإلنتاج والتوزيع ليست مثالية، . انه غيا

الالجودة أمر مكلف للغاية، فصعوبة قياسها الكمي غالبا ما تؤدي إىل . وهذا يؤدي أحيانا إىل عيوب يف املنتج تسفر عن خسائر
ني، أو استعادة املنتجات لإلصالح، أو كما تدفع إىل املزيد من اإلنفاق عرب اعتماد تدابري إضافية للتحس. التقليل من تكلفتها

هذه بعض  .أما الشكاوى املتكررة و الطلبات املتزايدة لتنفيذ بنود الضمان فتسبب ضررا إضافيا للعالمة التجارية. التخلص منها
  .املخاطر اليت ميكن لنظام جودة متطور أن يقللها بشكل مستدام

 :ب وجود اإلنتاج الحرفي الرديءوضعية الجودة في قطاع الصناعة التقليدية و أسبا�)2

سبق و أن ذكرنا . لقد أصبحت اجلودة من املسائل األكثر إحلاحا أمام قطاع الصناعة التقليدية حىت حيافظ على حركية منو أنشطته
ال بد من لكن، حىت ميكن فهم مقاربة النهوض باجلودة . و تعزيز قدرا التنافسية بأمهية اجلودة يف تطوير األنشطة االقتصادية

التطرق إىل وضعية اجلودة و أسباب انتشار نقصها يف املنتجات احلرفية و كيفية تطرق خمططات التنمية القطاعية هلذه املسألة     و  
  .كيفية معاجلتها

�)أ   لماذا يتم اإلنتاج الحرفي بنوعية رديئة؟�

و قد بوأت األعمال اليت متت . تنمية االقتصاديةيثبت قطاع الصناعة التقليدية وجوده اليوم كطرف فاعل يف السياسة الوطنية لل
كما كانت هذه املكانة مثرة جهود . مباشرا يف إطار برنامج احلكومة للقطاع املكانة و الدور الالزمني يف حركية التنمية االقتصادية

قبلة تضع قطاع الصناعة إن حتديات و رهانات العشرية امل. السلطات العمومية اليت بذلت على صعيد العديد من املستويات
التقليدية يف صدارة القطاعات االقتصادية الناشئة السيما يف جمال استحداث مناصب الشغل و القيمة املضافة، فاستحداث 
مناصب الشغل مبثابة تلبية ملموسة الحتياجات الشباب املقبلني على سوق العمل و الذين سريتفع عددهم سنويا، أما تعزيز 

   .من خالل إنشاء القيمة املضافة فهو مسامهة يف جهد االستغناء عن الواردات و كبديل تنموي خارج احملروقاتاإلنتاج الوطين 

غري انه قد ترسخ . من املعقول أن نقدر أن ال أحد من احلرفيني أو املؤسسات احلرفية يريد أن ينتج عن علم وعمد بنوعية رديئة
لكن، يؤكد العديد من احلرفيني أن الكثري . لدى الكثريين منهم أن وجود بعض الرداءة شر ال بد منه ويف بعض الوقت ال مفر منه

ادث عابر بل نتيجة النسيان أو اإلمهال أو عدم التمكن أو االستعجال أو رداءة املادة األولية من أخطائهم ليست نتيجة حل
يف حني أنه من السهل نسبيا إقناع احلرفيني بأمهية اجلودة، . املستخدمة أو ضعف مهارة املستخدمني، مما يعين انه باإلمكان تفاديها

وبالتايل هناك العقبات اليت . شد هؤالء األشخاص أنفسهم لتحقيق ذلكإال أننا مضطرون لالعرتاف بأنه من الصعب بكثري ح
هناك العديد من العوامل اليت تفسر الرداءة، إذ ليس كافيا للمنتج أن يكون مسوقا ليكون على . متنعنا من حتقيق هذا اهلدف

ليس من السهل . ة واملكان والتكلفةاملستوى املطلوب من اجلودة، فاألمر مرتبط بعوامل عديدة أخرى كمتطلبات الوقت و الكمي
تلبية مجيع املتطلبات يف وقت واحد، ففي بعض األحيان للحفاظ على مستوى من اجلودة، يلجأ احلرفيون للحد من الكميات 

كيم بني غالبا ما يضطر احلرفيون للجوء إىل التح. املنتجة أو إطالة أوقات اإلنتاج، أو احلد من األسواق اليت يبيعون منتجام فيها
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، وأحيانا تقدمي تنازالت، فبعضهم يفضلون الرتكيز على كميات )اجلودة، الكمية، الوقت، املكان، السعر(األهداف اخلمسة 
و حرفيون آخرون يضطرون للتخلي عن اجلودة لتقدمي منتجات بأسعار منخفضة . اإلنتاج أو املواعيد النهائية على حساب اجلودة

  .ىل أن يكتشف العمالء سوء خيارامحتقق هلم رواجا يف السوق إ

ال يزال منخفضا ، إال أنه غائب غري بقضايا اجلودة، الذي و إن كانومن العوامل الرئيسية اليت لديها تأثري كبري هو مستوى الوعي 
عمال احلرفية يف الواقع، جمرد اخلوض و االستماع للمناقشات اليت تدور يف عامل األ. بني احلرفيني و أصحاب املؤسسات احلرفية

  .ندرك أا تركز على كيفية الرفع من اإلنتاجية و ختفيض التكاليف و من مث زيادة املبيعات أكثر بكثري من تركيزها على اجلودة

، فهم حتما لن حيصلوا إال األسلوبوباملثل، إذا واصل احلرفيون و املؤسسات احلرفية ممارسة األشياء نفسها مرارا وتكرارا و بنفس 
إىل أنه على الرغم من أن ثقافتنا تتطور بطرق جديدة مضطربة يف خضم  Vaill (1989) 15يشري. نفس النتائج القدميةعلى 

. عالقات جديدة بني املنظمات، إال أن احلديث بالطرق القدمية عن هذه األشكال اجلديدة حتد من تفكرينا و تضع عليه غشاوة
وإذا . نتائج خمتلفة يتحدى كل أنواع املنطقفاستمرار احلرفيني و املؤسسات احلرفية يف متابعة مسار اإلنتاج نفسه يف حني يتوقعون 

. استمروا يف فعل ما يقومون به دون تغيري أو حتديث أو تطوير فسوف تستمر األوضاع يف التدهور، مهما كان اجلهد الذي يبذلونه
إذا أراد .  يتغريفمجتمع احلرفيني الذي يواصل االستثمار يف أساليب اإلنتاج القدمية لن يكون قادرا على تلبية احتياجات عامل

قد حيصل احلرفيون على . احلرفيون أن يتحسنوا، فما جيب عليهم القيام به هو أكثر بكثري من العمل جبد الذي يقومون به بالفعل
بعض التحسني يف إنتاجهم، لكن إذا مل يتم إعداد جيل جديد منهم للسنوات القادمة، فإن هذه التحسينات التدرجيية تصبح بال 

وألن منهج اجلودة ميثل طريقة . حنتاج إليه هو نقلة نوعية، وإدارة جديدة ملواجهة التحديات اجلديدة للصناعة التقليديةما  .معىن
  .جديدة يف التفكري، فأا متثل إرادة إلعادة النظر يف الطرق األساسية ألداء هذه املهمة

و اليت تعيقهم عن  أطناا يف عقول الكثري من احلرفينيو من األسباب الكامنة وراء ضعف اجلودة مسألة التواكل اليت ضربت 
 ،التفكري يف احتمال أن يكونوا سببا رئيسيا فيما يعانونه من صعوبات لتسويق منتجام، و يف التفكري يف تغيري سلوكهم املقاواليت

 يعمل اتمع و احمليط على دميومتههذا الوضع التواكلي الذي . إىل نفس النتائج) السلوكيات(إذ غالبا ما تؤدي نفس املقدمات 
قد جيد هذا التواكل دوافعه . يثين احلرفيني  عن النظر يف املرآة لتقييم الذات و السعي البتكار طرق جديدة للعمل أو التنظيم

ة مقاولة، الستمرار وجود عدد معترب من احلرفيني، الفنيني باخلصوص، قد تعودوا، فيما سبق من السنوات اليت كانت فيها الدول
كما أن احلرفيني الذين استمروا يف العمل حلسام اخلاص . على العمل كأجراء يف شركات عمومية حملية يف خمتلف فروع النشاطات

إمنا كانوا ينشطون على هامش الشركة الوطنية للصناعة التقليدية اليت كفتهم عناء البحث عن املادة األولية من جهة، و عناء 
و قد استمر وضع مشابه يف العشريتني األخريتني مع أجهزة دعم تشغيل الشباب اليت شجعت بروز نوع  .أخرىالتسويق من جهة 

هجني من احلرفيني املقاولني، حتركهم الرغبة يف االنعتاق من البطالة و ال خيفون استعدادهم التخلي عن مشاريعهم مبجرد احلصول 
اع الدائم بني ثقافة األجر مقابل ثقافة املقاولة اليت تضع البحث عن الشغل و انه الصر . على منصب عمل أجري يف القطاع العام

  .االستقرار مقابل الرغبة اجلاحمة يف اإلبداع و املغامرة

عندما يسأل احلرفيون عن وضعية أعماهلم، يرتدد على لسان الكثري منهم على اختالف نشاطام و أماكن اشتغاهلم حضرا و ريفا 
م ينتظرون املزيد من تدخل الدولة حلل مشكلة التسويق و توفري املادة األولية و ختفيف العبء الضرييب و حتسني أ: إجابة جاهزة

مسائلة هذا املوقف املتكرر أحالنا على حتليل الوضعية النفسية اليت ينطلق منها احلريف الذي يريد من غريه . ظروف العمل؟
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اكل اليت تواجهه اكرب من طاقته و سببها خارج عن سيطرته و ال متت بصلة إىل طريقة مساعدته، و كأين به يعلن تسليمه بأن املش
  . عمله، و هو بذلك يعلن عن عجزه عن مواجهة هذه الوضعيات دون أن يعرتف بذلك

ماذا فعل : يف مثل هذه السياقات، نعتقد أن مقاربة املشاكل املطروحة تكون اقرب إىل روح املقاولة لو طرح السؤال بشكل خمتلف
و من أهم األسئلة . احلريف حلل املشكالت اليت تواجهه، و من مث نتم السؤال حول التدابري املتبقية اليت ميكن للدولة أن تتخذها

هل مت إعداد دراسة السوق، و هل مت حتديد رغبات الزبائن و حاجيام، و ما هي : احملورية اليت تواجه احلرفيني يف هذا الشأن
مل تلب بعد؟   و ماذا يقدم املنافسون من منتجات و خدمات و بأي سعر؟ و ماذا مييز احلريف القادم اجلديد  جات اليتااحل

للسوق عن من سبقه حىت يصبح مفضال لدى الزبائن؟ و كلها أسئلة تبحث يف مؤهالت احلرفيني على ممارسة األنشطة وفق معايري 
  .و كيف يفكر ؟ 16املقاولة احلديثة، وتضع أسئلة عن طبيعة احلريف

. إن مبتدأ الغرق يف وحل الرداءة أن يرفض احلريف االعرتاف بتكرر حاالت عدم رضا الزبائن و حاالت وجود خلل يف مؤسسته
هذا  .لكن األخطر منه أن يعرتف بذلك مع رفض قاطع أن يضع مسؤوليته الشخصية حمل تساؤل يف بروز املشكلة أو تفاقمها

حتسني النوعية و يقربه من دائرة التواكل عندما يبدأ احلل الذايت للمشاكل و ريف من االندماج يف حركة املوقف أو السلوك مينع احل
  . يف تعليق أسباب وضعية نشاطه على مشاعة صعوبات احمليط و ختلي الدولة عن مد يد املساعدة

لألسباب اليت ذكرناها سابقا، و قد يزيد من حدة املشاكل قد تكون املشكلة الرئيسية مرتبطة جبودة املنتجات اليت ينتجها احلرفيون 
لكائنات احلية أمراض تفتك مثلما ل. اليت يعاين منها النشاط احلريف جهل احلريف باملبادئ األساسية اليت تؤسس ألي عمل مقاواليت

 .إنه داء التواكل: ، فللتقاول داء يفتك بهحبياا

  :للصناعة التقليديةالجودة في الوثائق اإلستراتيجية ��)ب 

و يف . يف سعي قطاع الصناعة التقليدية لتحقيق التنمية املستدامة لألنشطة احلرفية اعتمد على منهجية علمية تستند على التخطيط
، و الثانية خمطط تنمية الصناعة 2010األوىل خمطط تنمية مستدامة للصناعة التقليدية أفاق  ،هذا الشأن، مت تطوير خطتني

تتضمن اخلطتان العناصر األساسية املتمثلة يف تشخيص الوضعية و حتديد األهداف املرجوة و التدابري . 2020ة آفاق التقليدي
بالرجوع إىل هذين الوثيقتني اهلامتني ميكن حتديد مكانة اجلودة يف قطاع الصناعة  .املتخذة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية

  .عمل عليها و درجة أولويتهاالتقليدية و التعرف على مدى تركيز ال

. مشكلة اجلودة إىل، بتحديد العديد من اإلشارات 2010يسمح حتليل الوثيقة إسرتاتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية آفاق 
نوعية "، تضع هذه الوثيقة فقرة حتت عنوان 2003ففي الباب اخلاص بتقييم وتشخيص قطاع الصناعة التقليدية ملا قبل سنة 

لكن األمر غري . ات واخلدمات تربز تقدما يف نوعية منتجات الصناعة التقليدية و الفنية اليت فرضت نفسها بشكل مقبولاملنتج
ذلك بالنسبة للمنتجات األخرى، اإلنتاجية و اخلدمية، اليت تعرف بعض السلوكيات غري القانونية كغياب قواعد حتكم خمتلف 

  .املتمهنني التأهيل املهين لدى احلرفيني واملهن، كما تعيد ضعف التوعية إىل غياب 

كما مت التطرف اىل تشخيص النوعية يف عدد من النقاط املتفرقة، حيث ارتبطت سوء النوعية باستعمال جتهيزات وعتاد غري مالئم 
دير فيشري أما يف جمال التسويق أو التص. مع نوعية النشاط، كما ربطت أيضا مبواد أولية غري مالئمة أو ذات نوعية سيئة

التشخيص إىل عدم مالئمة بعض املنتجات ملعايري خمتلف األسواق اخلارجية، وغياب جهاز خاص بالعالمة التجارية أو بعالمة 
  .كما ربط ضعف النوعية بقلة خربة ومعرفة احلرفيني وقلة جلوئهم لالستشارة. النوعية
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طوير الصناعة التقليدية عنصرا مفردا لتحسني نوعية املواد يف أهداف آفاق ت 2003وبناء على هذا التشخيص فقد سجلت وثيقة 
واخلدمات واإلنتاج واإلنتاجية، حيث عربت عن بعد اجلودة بكونه انشغاال دائما يتطلب حتسينات تتعلق بتوفري نوعية جيدة للمواد 

  .األولية، وحتسني تأهيل احلرفيني واستعمال الوسائل واألدوات املالئمة

غري أن . ابري املسطرة للنهوض بالقطاع، فإننا نالحظ أن جدول التدابري خيلو من بند خاص باجلودة والنوعيةأما يف جمال التد
حتسني النوعية برز يف باب ترقية الصادرات من خالل إعداد معايري اإلنتاج، و وضع حيز التنفيذ األحكام املتعلقة بالعالمة 

وتأسيس مرصد خاص بالنوعية، و إعداد برنامج لتكييف املنتجات احلرفية مع  التجارية والدمغ، ووضع إجراءات رقابة النوعية
  .معايري األسواق اخلارجية

لقد . كما مت التطرق إىل النوعية أيضا يف اإلجراء املتعلقة برتقية املواد البشرية، حيث ربطت أساسا مبهارة احلرفيني وتأهيل العمال
التكوين املهين وتوجيهه حنو اجلودة، وتكيف الربامج البيداغوجية بإدراج مفهوم ركزت هذه الفقرة على ضرورة مضاعفة نشاط 

كما مت الرتكيز يف باب . كما مت تسطري إجناز مركز إتقان باجلنوب، ومالئمة جمهود التكوين مع معايري القابلية للتشغيل. التسويق
االت العالمات التجارية و إعداد معايري اإلنتاج واملعاير املتعلقة التعاون الويل على استخدام هذه الوسيلة لدعم تطوير النوعية يف جم

 . حبماية البيئة واالمن والصحة

،  فنسجل أنه يفتقر يف الباب املخصص لتحليل الوضعية الراهنة ونتائج تطبيق 2020أما بالنسبة لوثيقة خمطط التنمية أفاق 
املستشرفة للقطاع آفاق ) vision(هر إشكالية اجلودة يف الرؤيا مع ذلك، تظ. املخطط السابق إىل تشخيص مستويات اجلودة

، واليت تنص على ضرورة حتقيق منتجات وخدمات تستجيب ملعايري اجلودة واإلتقان كما مت التطرق إليها يف هدف تطوير 2020
شرتط  حتسني تقنيات اإلنتاج اإلنتاج واملنافسة من خالل مالئمة منظومة التكوين و التحفيز، ويف هدف تطوير التصدير الذي ي

  . ونوعية املنتجات وفق املعايري الدولية

، يأخذ حظه  كامال من خالل ختصص  ثالث تدابري من 2020غري إن االهتمام باجلودة و النوعية ، يف خمطط التنمية آفاق 
التقليدية ، وهي من اإلجراءات اليت  التدبري األول يتعلق بإعداد معايري الصناعة. املسطرة جوهرها حتسني النوعية 7أصل سبعة 

يف " منتجات صناعة تقليدية جزائرية"تسمية مسألة التعرف على املنتج حتت يضع هذا اإلجراء . تدخل  يف صلب ترقيه اجلودة
التقليدية، و هو ملنتجات الصناعة "  عالمة النوعية و األصالة" باعتباره ميثل املرحلة األوىل من مراحل إصدار سلم األولويات 

فمن املهم الشروع يف وضع أسس متدرجة لرتسيخ الصورة و لذلك    .العنصر األول السرتجاع القيمة األصلية هلذه املنتجات
سيتم وضع خمطط يف منظور هذا اإلجراء . الدول األخرىاإلجيابية عن منتجات الصناعة التقليدية اجلزائرية و متييزها عن منتجات 

إنشاء نظام ضمان و على املنتجات و التغليف، " صنع يف اجلزائر"الصناعة التقليدية بناًء على إجبارية وضع ختم  لتثمني منتجات
 .عالمة النوعية و األصالة

بدعم التأهيل و التنافسية فيضع التنافسية حتت قيد حتسني نوعية املنتجات و برنامج تثمني املنتجات املتعلق أما التدبري الثاين  
. ة التقليدية جزائرية املنشأ و األصل، و إطالق برنامج حلماية امللكية الفكرية السيما يف جمال االبتكارات واملنتجات األصليةاحلرفي

كما مت التطرق  إىل اجلودة كعنصر أساسي  يف التدبري اخلاص حبوافز التصدير، حيث مت اإلشارة  بوضوح إىل ضرورة تعزيز مسارات 
  .كار واملنافسة حتسني النوعية واالبت
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كما تقع اجلودة يف صلب التدبري اخلاص برتقية التكوين وتعزيز روح املقاولة، حيث، تشري الوثيقة إىل أمهية عملية التكوين التقين 
كما سطرت الوثيقة أيضا تكوين احلرفيني وتدريبهم . وحتسني مستوى تأهيل احلرفيني يف النهوض بتنافسية قطاع الصناعة التقليدية

  .كل مستمر على استعمال األجهزة التكنولوجية والتقنية، احلديثة باعتبارها شرطا ضروريا يرهن تطور نوعية اإلنتاج احلريفبش

يف حتسني النوعية أداة جديدة مساها أقطاب امتياز يف جمال الصناعة التقليدية واليت توفر  2020يستحدث خمطط التنمية أفاق 
  .علومات التقنية اليت تأخذ بعني االعتبار خصوصيات اإلنتاج ونوعياتهللحرفيني أفضل تأهيل وأفضل امل

 2020ختصها إسرتاجتية التنمية أفاق مل يبدوا واضحا إن اجلودة والنوعية من صميم اهتمامات قطاع الصناعة التقليدية حىت لو 
  .بعنوان مستقل واكتفت بالرتكيز عليها يف خمتلف التدابري املسطرة

  :في قطاع الصناعة التقليديةمقاربة الجودة �)3

الثروات، ولدوره يف  إنتاجإن تنمية قطاع الصناعة التقليدية واحلرف قد أصبح من األهداف الرئيسية لكونه مصدرا من مصادر 
مساندة حتقيـق معدالت منو أعلى وإجياد العديد من فرص العمـل، وبالتـايل زيـادة التنـوع االقتـصادي الضروري من أجل حتقيق 

   غري أن التحوالت العميقة اليت يعرفها االقتصاد اجلزائري من انتقال تدرجيي حنو اقتصاد السوق . التنمية االقتصادية واالجتماعية
و املضي ُقدما يف مسعـى االنفـتاح والتحرير االقتصادي من خالل اتفاق الشـراكة مع االحتـاد األوريب الذي يقـضي بالرفـع التدرجيي 

إىل غاية الوصول إىل منطقة للتبـادل احلّر يف األفق القريب، واملسـاعي الرامية لالنضمـام  أمام حركة التجارة اخلارجيةللحواجـز 
العامليـة للتجارة، يفرض على املؤسسات االقتصادية عموما و املؤسسات احلرفية خصوصا ضغطا تنافسيا شديدا تصبح  للمنظمـة

  . فيه هذه املؤسسات مدعوة وبشكل متزايد لتطوير قدرا التنافسية على املنافسة يف األسواق احمللية قبل الدولية

اهلدف املنشود، فإن جناح تسويق منتجات الصناعة التقليدية يف األسواق احمللية هو إذا اعتربنا أن االرتقاء باالقتصاد اجلزائري هو 
إال أنه يف الوقت ذاتـه، يف ظل هذا الوضع املتسم باملنافـسة احمللية والعاملية والتغيريات املستمرة، . أول مظاهر الصحة هلذا االقتصاد

افسية فعالة يف الـسوق دون أن يسبق ذلك حتقيقها احلد األدىن من ال ميكن ألي حريف أو مؤسسة حرفية أن تسعى إىل قدرة تن
هلذه األسباب توجهت أنظار قطاع الصناعة التقليدية إىل االرتقاء جبودة املنتجات اليت يعتربها وسـيلة فعالة من . جودة منتجاا

قيـق أعلـى جـودة واستخدامها كجسر تعرب أجل إحداث تغيريات جذرية يف فلسفة وأسلوب عمل احلرفيني و املؤسسات احلرفية لتح
  .ولذلك، فإن تبين إسرتاتيجية حتسني اجلودة أو النوعية هو أوىل أولويات القطاع. عليه للوصول إىل رضا الزبائن

املنتج ميكن   النظر إىل اجلودة من خالل عدة زوايا، ترتبط األوىل جبودة التصميم وهي مواصفات اجلودة اليت توضع عند تصميم 
أو اخلدمة، وتـرتبط الثانيـة جبـودة اإلنتـاج وهـي املواصفات اليت حتقق خالل العملية، وترتبط الثالثة جبودة األداء واليت تظهر 

  .للمستهلك عنـد االستعمال الفعلي للمنتج، إضافة إىل جودة خدمة العمالء

ويتّم توريدها ) من ناحية التكاليف(وأرخص ) ية اجلودةمن ناح (يفوز يف السوق من ميكنه أن يقدم منتجات أو خدمات أفضل
ويؤدي السعي إىل ). ناسبتسلم يف الوقت احملدد أو تكون مصحوبة خبدمة ما بعد البيع يف الوقت امل(بأعلى مستوى من الكفاءة 

ون الزبائن أكثر رًضا كما الطريقة الصحيحة من املرة األوىل ويف كل مرة إىل تقليل  اهلدر وختفيض التكاليف، و سيكباإلنتاج 
 .سيواجهون مشاكل أقل مع املنَتج أو اخلدمة، و سيطلبون املنَتج أكثر، مما يؤدي إىل منو األعمال وإىل تثبيت السمعة يف السوق

وميكن بذلك للحرفيني احلصول على دورات من التحسن املستمر . وسوف يؤدي كل ذلك إىل زيادة اإلنتاجية واخنفاض التكاليف
  ...خالل جودة أعلى للمطابقة، تليها جودة أعلى يف التصميم، تليها مرة أخرى جودة أعلى يف املطابقة، وهكذامن 
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   لتحسني تكفل احلرفيني  الدولةبأنه جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها يف قطاع الصناعة التقليدية ميكن تعريف مسعى اجلودة 
يتداخل مع  مفهوم مسعى اجلودة  ، فإنالشمويل و ذا املعىن. ءعمالالوحتقيق رضا  مباجناز مهامهو املؤسسات احلرفية 

ضروري التمييز بني مفهومي الو يف هذا املستوى من التحليل من . احلرفية ؤسساتملللحرفيني و ااالنشغاالت التسيريية األخرى 
مقاربة اجلودة، مسألة اختيار و التزام يتم حتديد . إىل عملية طوعيةفالثاين أما األول يشري إىل واقع األمر، ف. و مقاربة اجلودة اجلودة

من احلصول على مستوى معني من اجلودة  للحرفينيحمتواها وجيري تنفيذه عرب تطبيق جمموعة من اإلجراءات الشاملة اليت تسمح 
ها لتجاذب قوى الدعم و املقاومة مقاربة اجلودة مسار تطوري و مشروع تغيري، يف بيئة أكثر تعقيدا، خيضع جناح. وضماا

إذا كانت مبادئ . للتحكم يف عملية التنفيذ أخذها بعني االعتبارللسياقات االجتماعية و الثقافية و االقتصادية، واليت حتتاج إىل 
  .لمجتمع احملليلاجلودة والتميز تبدو عاملية، ال ميكن لعملية التطبيق إال أن تكون حملية و تراعي التنوع واخلصوصيات الثقافية 

اليت اقرها القطاع و قام بتنفيذها خالل برامج العمل السنوية  حتليل حمتوى، و إليهحتليل الوضعية الذي سبق و أن تطرقنا إن 
خمسة قاربة على هذه املتنبين  .تطوير اجلودة يف قطاع الصناعة التقليديةالعشرية األخرية تقود الباحث إىل استنتاج مضمون مقاربة 

ا��درة ��� 	وا��� ا��طورات �	� ��	�ك  ��	ل ��� إ	داد ���ط�ت ا������ ا�����د�� ����ر��� ا��ز	� ���  رئيسية محاور عمل

  . ا,�	ل+ط�# �دورھ� ��� ا�و() 	رد ود��'� و 	ن &م ��	�ن 	ن ا�ر$# 	ن 

العلمية والعملية على و خربام  احلرفينيت ومهارات قدرا لتنميةيف قطاع الصناعة التقليدية يسود االعتقاد بأمهية تطوير التكوين 
يتم العمل منذ سنوات و بشكل مستمر و متصاعد على و لذلك، . م و حتسني نوعية منتجاممن زيادة إنتاجيته محنو ميكنه

بقدرته على ، تكوين الحرفيين لتأثيره البين و الواضح على نوعية المنتجات و الخدمات إيمانا بان العنصر البشريحمور 

خمزون من القدرات البشرية  ركما أن تواف.هو المحرك المحوري ألي مشروع مهما كانت طبيعته اإلبداع و االبتكار و الصنع،
 ففي ظل .إىل األمام االقتصاد احمللي و من مث الوطينلموارد ودفع لحتقيق االستخدام األمثل ميكن من  و املدربةاحلرفية الواعية 

التحوالت اليت سبق و أن اشرنا إليها تتأكد خيارات قطاع الصناعة التقليدية يف جمال الرتكيز على تكوين العنصر البشري وإعطائه 
األولوية يف إسرتاتيجية التنمية، و ذلك اعتبارا ألن التكوين هو  الوسيلة اليت من خالهلا يتم إكساب احلرفيني املهارات واملعارف 

مزاولة العمل والقدرة على استخدام وسائل جديدة بأسلوب فعال أو استخدام نفس الوسائل بطرق أكثر كفاءة  الضرورية لتحسن
مما يؤدي إىل تغيري سلوكهم واجتاهام لضمان تكيف إجيايب لنشاطام الستغالل الفرص املتاحة وتقليل خماطر التهديدات احملتملة 

  .حتسينه و خفض التكلفة من جهة أخرىمن جهة، و  حتسني اجلودة لزيادة األداء و 

ظهر ت. تطوير روح المقاولة لما لها من عالقة وطيدة مع تحسين الجودة كما يتم االشتغال منذ أكثر من عشرية على حمور
والتوطن يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية ملا تتميـز بـه مـن خاصـية االنتشار  احلرفية املشاريعحيوية جتارب بعض الدول 

ا���1رة 0د ��ق ط.رة �و��� 	��وظ� ���  ا,��ط� ا��ر$��و��(�#  ، أن دعمأخرىتؤكد جتارب كما . حيث تتواجد قوة العمل

يعد الدور الذي تقوم به أنشطة الصناعة التقليدية و احلرف بالغ األمهية، و ذلك  .ا�	�7و��ن ا���05دي وا5(�	��4 �'ذه ا�دول
  .التخفيف من حدة البطالـة، ومعاجلـة مشكلة الفقر وزيادة الدخول على رأسهاالتنموية  العوائقمـن  عددحـل  يفملسامهتها الفعالة 
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ويهدف . الوزارة املكلفة بالصناعة التقليديةلعمل ميثل نشر ثقافة املقاولة وبعث املشاريع وحفز روح املبادرة أحد احملاور األساسية 
والغاية من ذلك هي أن ال . املؤسسات عموما، ويف إحداث املؤسسات اددة باخلصوص إىل دعم مسامهة القطاع يف إحداث

تكون الصناعة التقليدية مواكبة فحسب القتصاد يتحول، وإمنا مسامهة يف بعث االجتاهات الواعدة هلذا االقتصاد ويف إعداد اليد 
متكني احلرفيني من أدوات التسيري و السلوكيات  العمليستهدف هذا .العاملة املؤهلة ذات تنافسية أعلى ولفرص جديدة للعمل

أو التغيري الذي حيمل قيمة إضافية للمؤسسة  ،االجيابية اليت تدفعهم للبحث عن الديناميكية الضرورية لإلبداع إلدخال التجديد
تغالل مصادر اإلبداع املتاحة  احلرفية، فكثري من التحسينات يف جودة املنتجات و اخلدمات تعود إىل تزويد احلرفيني مبهارات اس

كانتهاز الفرص و استكشاف عدم التطابق و العيوب يف منتجام أو احلاجات غري امللباة يف األسواق أو املوفرة بشكل غري 
  . مناسب

 ثريت ة مميزةرمزيمينحها  أو و ثقافيا، تقليديا طابعا منتجام األساسية للحرفيني مما يعطي من اخلصائصو اإلتقان عترب املهارة ت
مزدمحة تزدهر بأنواع شىت من  سوق يف شاقة رغم ذلك، يبقى جذب املستهلكني و استبقاؤهم أوفياء مهمة. الزبائن اهتمام

 أن ينخفض املنتجات هذه الستهالك ميكن ولذلك، .اخليارات و حيث يعمد املنافسون باستمرار إىل البحث عن منتجات واعدة
  نياحلرفيمن إىل اكتساب ميزة تنافسية  يسعيتطلب ال .17االقتصادي الركود أوقات يف وخاصة االستهالكي، اإلنفاق اخنفض إذا

 هعلى إشباع رغباتالعمل فهم سلوك املستهلك وطرق إرضائه و ل التسويق احلديث تبين أساليب وطرق ومناهج و املؤسسات احلرفية
     إحدى وسائل العمل األساسية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، الصالونات و المعارضتشكل  .حتياجاتهال و االستجابة

إىل  يسعيتم اليف الرتويج للمنتجات و تسويقها، بل  املعارض ال يقتصر دور .إلسرتاتيجية ترقية اجلودة الثالثو هو ما ميثل احملور 
استخدامها لتحقيق أهداف متعددة خبالف البيع كتطوير العالقات و حتسني صورة املؤسسات احلرفية و شهرا و احلصول على 

كمنصة لرتقية جودة كقنوات حتفز على تطوير اإلبداع و التجديد، و و من األهداف املرجوة منها استخدامها  . شركاء أو زبائن جدد
   يف هذا السياق، متثل املعارض آلية هامة بيد احلرفيني ملقارنة منتجام ، و حتليل قدرم التنافسية . ةاملنتجات الصناعة التقليدي

و االستماع إىل مالحظات الزبائن و انتقادام، و حتديد مستوى نوعيتها مع ما يقدمه احلرفيون اآلخرون، و مراقبة املنتجات 
 إمناءو كل هذه األعمال حتفز احلرفيني على ... لتصاميم و األلوان و األحجاماجلديدة املعروضة و توجهات السوق من حيث ا

إن السوق عندما يعاقب املنتجات الرديئة اليت تتكدس و ال تباع، يعترب  .الرفع من جودة منتجامو على أذواقهم الفنية و اجلمالية 
  .أفضل رادع للرداءة و أفضل حمفز للبحث عن التحسني

 قطاع يف واسع نطاق على جلوائزا استخدام هو للدهشة إثارة لكن األكثر .مركزية أمهية ذات تعترب اجلوائزت عديدة جماال يف
 من العديد تستخدم. شيء كل بعد الصاحلة الوحيدة املال املكافأة كوني أن املفرتض من حيث السوق، اقتصاد يف الشركات
 اجلوائز. تقدميا للقيمة مضافة األكثر ملوظفيها واإلقرار لالعرتاف مثرية كوسيلة عناوينعليها  وتضفي ملنح اجلوائز برامج الشركات
 وميكن والكفاءة، اجلودة حول العمالء يف الثقة وتغرس الشركة، مسعة قيمة معنوية فقط، فقد تساهم يف حتسني ليست للشركات
 األداء على احلوافز هلم أتيحت ما إذا أفضل حنو على ملكثري من الدالئل تشري أن املنظمات تع  .التواصل فرص حتسن أيضا أن

  .18اجليد

لدعم الجودة  رابعاالجائزة الوطنية للصناعة التقليدية و الفنية محورا  ميثل تثمني اإلبداع و العمل اجلاد و املتقن عرب منحلذلك 

منذ إنشائها، اكتسبت هذه اجلائزة أمهية كبرية و أحدثت صدى اجيابيا و حراكًا تنافسيًا وأسهمت يف . في الصناعة التقليدية
تطوير أداء احلرفيني حيث باتت هدفًا أساسيًا يطمحون لتحقيقه دف إثبات متيزهم وجودة منتجام، حىت باتت عالمة فارقة 
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التميز من خالل إعالء شأن الصناعة التقليدية و احلرفيني و تثمني أعمال  دف هذه اجلائزة إىل ترقية اجلودة و. للفائزين ا
   كما تعمل على تشجيع وتنمية املهارات واإلبداعات . املبدعني منهم وإشعار اتمع بأمهية هذه الفئة و الرعاية اليت حيضون ا

بداعية على إظهار ملكام ومواهبهم متاشياً مع التوجهات و حتفيز األجيال الناشئة من احلرفيني و احلرفيات، من ذوي املواهب اإل
 من عدد عرب كحوافز اجلوائز تعمل .الرامية إىل تعزيز واستدامة اجلودة باعتبارها من اخلصائص اإلسرتاتيجية يف ممارسة األعمال

 التميز تولد فاجلوائز تشعر صاحبها بالرضا و تدفعه للعمل أكثر فأكثر، و هي . البشري السلوك على تؤثر أا ثبت اليت القنوات
األقران، كما ترتبط مبتعة التفوق لدى من حتكمهم الرغبة يف التسابق و حتقيق  جمموعة ضمن االعرتاف وحتقيق االجتماعي

 فيه، واملرغوب الناجح السلوك حول املعلومات و للجوائز اعتبارات خارج اإلطار التحفيزي تتعلق بصناعة القدوة  و نشر. 19الفوز
  .20السائدة والقيم املعايري ذلك يف مبا العمل بيئة وتغيري

تكنولوجيا  التكنولوجية، وغالبا ما تواجه هذه املؤسسات عرضا التطورات املؤسسات احلرفية تتوقع ما لصغرها و قلة مواردها، نادرا
إىل التكيف مع املعطيات اجلديدة بقدر ما تستطيع حىت ال تبقى على هامش االنزالق يفرضه السوق أو تطور التنظيمات، فتضطر 

 مع العمل، ممارسات يف تغيريات و تؤدي إىل املتطورة التقنيات أدت احلال بطبيعة). glissements de marché(السوقي 
 األحوال أفضل يلجأ احلرفيون يف األحيان، نم كثري يف .والسلوكية الفنية سواء املهارات، حيث اكتساب من ذلك يتطلبه ما كل

التكنولوجية  يتطلب نشر االستفادة من العروض. كوسيلة للبحث و التطوير و هي مسار تقرييب ومكلف واخلطأ التجربة اىل طريقة
جماهلا، تتعرض بغض النظر عن األنشطة املمارسة و و  .21املتوفرة مرافقة لتحديث التجهيزات املستخدمة لدى شرائح احلرفيني

و احلرفيون يدركون ذلك أميا . املؤسسات اليت تغض الطرف عن التحوالت التكنولوجية إىل مصاعب مجة للحفاظ على مواقعها
و من مث، و عمال على دعم تنافسية احلرفيني . إدراك و لذلك يسعون للتكيف و متابعة التقدم احملرز يف التقنيات واملواد واملعدات

      تشكل عملية حتديث أدوات . 2013منذ سنة  إستراتيجية الدعم المباشر للحرفيين رفية مت إعادة بعثو املؤسسات احل
و معدات عمل احلرفيني احملور اخلامس لرتقية اجلودة و تستهدف متكني احلرفيني من حتسني اإلنتاج و مطابقة املعايري و االستجابة 

   .نتاجية النامجة عن استخدام ماكينات قدمية و مهرتئةملتطلبات الزبائن من خالل تقليص العيوب اإل

  :لتحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية إضافيةتدابير �)4

تواجه الصناعة التقليدية يف مرحلتها احليوية احلالية مجلة من التحديات املتعلقة أساسا مبقتضيات اإلسهام يف بناء أسس اتمع 
اإلعداد األفضل للحياة املهنية والتكوين يف املهن اليت حيتاجها االقتصاد الوطين، واستباق النسق املنتج للقيم املضافة، وضرورات 

يتطلب كسب هذه الرهانات تبين مجلة متكاملة من آليات . املتسارع للتطورات التكنولوجية والعلمية دون املساس بأصالة املنتجات
و اعتبارا خلصوصيات قطاع الصناعة التقليدية ودرجة مرونته، تتأكد . لقطاعالتجديد وتوظيفها لتأمني اإلطار املالئم لتطوير ا

ضرورة اعتماد منهجية مرنة ومتحركة لتطوير املنظومة القطاعية للمرافقة مبواكبة خمتلف فرضيات التفاعالت الديناميكية االقتصادية 
 .اجلودة وتطبيقاا املختلفةو املعرفية وعدم االقتصار على حتمل تبعاا من خالل احلرص على تطوير 

تنبع احللول اإلصالحية املعتمدة ومشاريع التجديد املبتكرة من واقع التطورات اليت شهدها قطاع الصناعة التقليدية، وخصوصيات 
ثر النشاطات احلرفية يف تفاعلها مع حميطها االقتصادي واالجتماعي مع االستئناس يف ذلك بالتجارب الناجحة يف البلدان األك

يف جمال اإلشهاد القطاع  أطلقهاو عليه، يقتضي العمل على ترقية اجلودة يف الصناعة التقليدية إمتام الربامج النموذجية اليت . تقدما
مرحلة تعزيز الربناجمني و  إىلمبطابقة أنظمة التسيري وفق معايري االيزو و إعداد معايري منتجات الصناعة التقليدية، و من مث املرور 
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كما يتطلب األمر تعزيز برامج تطوير التصميم و تطوير . مهما على خمتلف املؤسسات احلرفية و منتجات الصناعة التقليديةتعمي
  .عالمات اجلودة

دفعت  إن الوعي بأمهية االرتقاء بأنظمة تسيري املؤسسات احلرفية: ISO 9001  2008أسلوب إدارة الجودة وفق معايير 
، و لو يف سياق منوذجي جترييب، باعتباره ISO 9001  2008وب إدارة الجودة وفق معايير أسلالقطاع إىل تبين إدخال 

أسلوبا علميا و تطبيقيا ميكن احلرفيني و املؤسسات احلرفية من مواجهة التحديات و استثمار الطاقات و حتقيق الفاعلية و السرعة 
  . يف التفاعل مع احمليط

وتطوير ومن مث تطبيـق املنـتج أو اخلدمـة  لتصميم مجيع النشاطات الضرورية الطريقة اليت تضمن بأنهي  كلنا يدرك أن إدارة اجلودة
هو من أشهر أنظمة إدارة اجلودة و أكثرها تطبيقا  ISO 9001  2008م أن نظامو كلنا يعل .يف املؤسسة فعالة وتعمل بكفاءة

يتكــون هــذا النظــام مــن جمموعــة مواصــفات، تصــلح للتطبيــق علــى أيــة منظمــة أيــا كــان نوعهــا أو حجمهــا أو . علــى مســتوى العــامل
أن تثبـت قدرتــها علـى توفيــر منتجــات تلبّــي  تبعيتها، تصـف املتطلبـات اخلاصـة بنظام إدارة اجلـودة، عندمـا يستوجب على املؤسسة

  . متطلبات الزبائن واملتطلبات القانونية املطّبقـة، وكذلك عنـدما ـدف إىل رفـع رضا زبائنـها
 نظام االيزو كأداة إلدارة قيم املؤسسة و ممارساا نظام حي و تطوري يدعوا إىل اعتماد الرتاتيب اجليدة و جتنب إتباع القواعد غري

على خفض أيضا نه يساعد فإإذا كان هدفه األويل تبسيط العالقة بني العمالء و املوردين، . الفعالة، و العمل على تنقيحها
حيدث تبين مواصفات االيزو . ك فإنه يلعب دورا يف املنافسة التجاريةلاحلواجز التقنية أمام التجارة من خالل ضمان الشفافية، وبذ

و احرتام املسار ) Formalisation(كبريا يف املؤسسات اليت تتبناه، من حيث إضفاء الطابع الرمسي تغيريا عميقا و حتوال  
املنتجات املستند إىل إجبارية تسجيل خمتلف القياسات يف خمتلف ) Traçabilité(اإلجرائي لكل النشاطات، و القابلية لتعقب 

داخل املنظمات نتيجة كتابة اإلجراءات و برجمة جلسات العمل  تفرتض هذه املواصفات نظاما اتصاليا خاصا. مراحل اإلنتاج
كما . حول موضوع اجلودة، و تواصال مستمرا مع البيئة اخلارجية لتلمس التغريات و طرق استجابة السوق للمنتجات و اخلدمات

االحنرافات  و مصادرها و) Non Conformités(يفرض ممارسة الرقابة على األنشطة لتحديد حاالت عدم املطابقة 
)Ecarts (عن القواعد املسطرة.  

توجهت طريقة عمل القطاع يف هذا اال إىل اختيـار مخـس مؤسسـات حرفيـة لتـدخل يف برنـامج منـوذجي لتكييـف أنظمـة تسـيريها 
يف قطـاع الصـناعة التقليديـة إمنـا  ISO 9001  2008إن اإلدخـال التجـرييب إلدارة اجلـودة وفـق مواصـفات .  وفق معايري االيـزو

  :يستهدف متكني احلرفيني و املؤسسات احلرفية من الرتكيز على عدد من املبادئ أمهها
فرضا الزبون عن منتجات احلريف و خدماته هـو احملـور األساسـي و لـن يتحقـق إال بـالتعرف علـى حاجاتـه  :الرتكيز على الزبائن �

 ى تلبيتها، و السعي لقياس درجة الرضا بعد االستخدام و حتليل الفجوات الظاهرة،ورغباته وتوقعاته ، و من مث العمل عل
املشاركة الفعلية للعمال الذين يسـتخدمهم احلرفيـون يف ورشـام يف قـرارات تقيـيم نوعيـة اإلنتـاج و مراجعتهـا باعتبـارهم شـريان  �

 هداف املسطرة،حياة النشاط ، ولذلك فمن الضروري ضمان إسهامهم و حتفيزهم لتحقيق األ
تبين احلرفيني و املؤسسات احلرفية إلسرتاتيجية التحسني املستمر لألداء من خالل وضع حيز التنفيذ حلقة التخطيط و التنفيذ  �

 و املراقبة و تصحيح األخطاء،
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اسرتشاد احلرفيني و املؤسسات احلرفية بالعقالنية يف اختاذ القرارات و اليت تستند على حتليل عناصر املعلومات والنتائج  �
 . الفعلية

  
و حصوهلم علی شهادة اإليزو يعين إمتالکهم لنظام إن حتكم احلرفيني و املؤسسات احلرفية يف إدارة اجلودة وفق مواصفات االيزو 

کما ميکنهم هذا النظام من االستفادة من .  املستمر وفق مبادئ اجلودة الشاملة مما ميکنهم من التميز تنافسياقادر علی التحسني
  :املزايا التالية

  حتسني صورة املؤسسة احلرفية و مسعتها يف السوق، �
  اکتساب ثقة الزبون واملستهلك و تقليص الشكاوى، �
  و من مث األرباح،ختفيض تكاليف اإلنتاج و زيادة مردودية اإلنتاج  �
  زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة احلرفية من خالل التفوق يف السوق والقدرة علی إرضاء أذواق الزبائن واملستهلکني، �
إعطاء املؤسسة احلرفية فرصة التصدير والدخول لألسواق اخلارجية اليت تشرتط احلصول علی شهادة املطابقة للمواصفات  �

  .العاملية

يساهم يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة، وهو ما يثبت أمهيتها يف تنافسية ) ISO(ا فاعتماد مواصفات اإليزو بناء علی کل هذ
  ISO9000املؤسسة، ونظر ا هلذه األمهية فقد أصبحت مسعی العديد منها، وخاصة منها اعتماد مواصفات نظام إدارة اجلودة 

يف ظل املستجدات العاملية الراهنة اليت تتسم باحتدام املنافسة ، يتطلب الدخول إىل  :إعداد معايير منتجات الصناعة التقليدية
األسواق االمتثال للمتطلبات الدولية وتعزيز بنية حتتية للجودة، تؤدي إلنتاج سلع وخدمات تتميز بكوا منافسة وآمنة وموثوق ا 

يف تطوير أي قطاع من القطاعات االقتصادية والنهوض به بات  يرتسخ االعتقاد بأن كل تفكري كما  .ومناسبة من حيث التكلفة
لقد وىل عهد التنافس القائم على استخدام عوامل . يقتضي البحث يف السبل الكفيلة باملسامهة يف رفع تنافسية السلع و املنتجات

جة املستهلك، على نوعية السلعة وجودا إنتاج منخفضة التكلفة، و جاء عهد امليزة التنافسية اليت تركز يف املقابل يف تلبيتها حا
  . بكل ما يرتتب عليها من استخدام عوامل إنتاج متطورة و معيارية

يواجه قطاع الصناعة التقليدية مبؤسساته الفردية يف غالبيتها املطلقة حتديات هائلة على صعيد اجلودة، ناهيك عن أنهّ  يتعني عليه 
و يف خضم هذا الواقع، يظل النأي عن التقلبات يف نوعية اإلنتاج احلريف مقابل االلتزام . التعامل مع أوضاع متجددة و متزامحة

مبستوى ثابت من اجلودة من أهم التحديات اليت تواجه قطاع الصناعة التقليدية لتعزيز القدرة التنافسية لفاعليه، حيث تلعب 
  .املواصفات أو املعايري الدور احلاسم و املؤثر

إدخال آلية جتريبية جديدة لتحسني النوعية من خالل برجمة إعداد معايري عدد من منتجات الصناعة  2015لقد شهدت سنة 
: منتجات وهي ) 4(يهدف هذا املشروع يف مرحلته األوىل إعداد معايري أربعة . التقليدية بالتعاون مع املعهد اجلزائري للتقييس

 الضرورة امللحة لتوفري قاعدة تتضمن حتديدا للحد األدىن من اخلصائص املقبولةو جيد مربره يف . الفخار واخلزف و اجللود والنسيج
  .تتوافق مع معايري السالمة أو معايري اجلودة الدنيااليت 
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مل يكن اختيار وضع معايري هلذه املنتجات، و اليت ختص املواد األولية الداخلة يف صنعها باخلصوص، اعتباطيا، و لكنه خيضع لعدد 
يتعلق العامل األول بالتطور الكبري الذي تعرفه هذه األنشطة سواء فيما يتعلق بأعداد احلرفيني املمارسني و . ل احلامسةمن العوام

أما العامل الثاين فريتبط باحلاجة إىل توفري اطر غري تقليدية . املنتجات يف احلياة اليومية للمواطنني الستخدام هذهباالنتشار الواسع 
نية الناشئة هلذه املنتجات من منافسة غري شريفة ملنتجات مستوردة قد ال تكون بنفس املستوى من اجلودة حلماية السوق الوط

وهو ما جيرنا إىل ربط العالقة بينها وبني بعض املنتجات الرديئة املستوردة اليت حتتوي على مواد مضرة . لكنها بأسعار زهيدة
كل هذه املعطيات تؤسس ملنطق ). بعض املواد الكيميائية املضرة(و باجللود أ) مادة الرصاص(بالصحة، خصوصا ما تعلق باخلزف 

  .إعداد املعايري يف هذه ااالت وجتعل هذا العمل من األجبديات اجلديدة اليت ينبغي التأسيس هلا وتطويرها

طريق آخر إلعداد التنظيمات التقنية إن طموحات القطاع يف هذا اال كبرية، إذ عندما تنتهي هذه املرحلة األولية، سيكون أمامه 
عندئذ ستكون قطاعات أخرى مدعوة للعمل لتطوير خمابر مراقبة . اليت جتعل من املعايري السابقة إجبارية خصوصا ما تعلق بالصحة

ر املربرات القانونية النوعية قصد التأكد من احرتام املواد املستوردة من املنتجات و مطابقتها للمعايري اجلزائرية، وعندئذ أيضا ستتوف
  .اليت متنح القدرة على منع دخول املنتجات الرديئة ألسواقنا

لكن مزايا إعداد املعايري . إن الرهانات املوضوعة على املعايري يف حتسني اجلودة متعددة، وذلك سواء للمنتجني أو املستهلكني
و نشرها، وهي تعمل على تسهيل حركة البضائع اجليدة، أصبح ظاهرا ، فهي تسمح بتثمني املمارسات اجليدة و تضمن تناغمها 

  .يف حني تشكل حاجزا أمام املنتجات الرديئة، كما تؤثر بشكل إجيايب على ثقة الزبائن

يف قطاع الصناعة التقليدية، يتوافق مجيع املتدخلني على االعرتاف بأن التصميم هو عامل مهم يسهم يف : التصميم و اإلبداع
    يسهم التصميم كنشاط إبداعي يف تعزيز نوعية اإلنتاج ومساراته . جناح النشاط احلريف بسبب عمله على تعزيز قدرته التنافسية

  .و اخلدمات املقدمة

سة االقتصادية واملنافسة التجارية، تواجه الصناعة التقليدية متطلبات مضاعفة، تعزيز ارتباط املنتجات يف سياق احتدام شدة املناف
يف املمارسة العملية، يعاين احلرفيون من فجوة ابتكار . احلرفية بقيم و تقاليد األجداد األصيلة مع ضمان دمج قيم التقدم واحلداثة

كما يواجه احلرفيون، املتعودون على طرق إنتاج تقليدية، تأثري حتول . ألة مهم مباشرةعميقة، حىت أم يرون أن اإلبداع ليس مس
واحلريف الذي . التقنيات والتكنولوجيات و املناهج مما  يوجب عليهم التكيف مع التغريات احلاصلة اليت تتطلب منه مهارات جديدة

لكن التصميم الذي ميكن أن . عن ابتكار يستخدمه يف إنتاجه يعتين جبودة منتجاته يكون دائما حمل حبث عن مهارة جديدة، و
يتخذ أشكاال عديدة، غالبا ما يكون عملية معقدة يربز أمامها معظم احلرفيني، السيما أولئك الذين ليس هلم خربة يف هذا اال، 

أن احلرفيني يف أمس احلاجة ولذلك، فمن املناسب مباشرة معاجلة هذا الوضع خصوصا و . صعوبات مجة يف الفهم و اإلدراك
يف الواقع، بالرغم من أن اإلنتاج احلريف آخذ يف التحسن بشكل واضح مقارنة بالسنوات . للمرافقة يف إطالق مسارات لالبتكار

القليلة السابقة، تظل احلقيقة أن هذا التطور غري كاف بالنظر إىل التحديات الكبرية اليت يواجهها يف جمال حتسني اجلودة 
 .نتجات، وتنويع اإلنتاج وإدخال منتجات جديدةامل

. إن اإلطار احلايل لدعم تطوير التصاميم و اإلبداع مل يعد كافيا لتلبية االحتياجات األساسية للبيئة التنافسية املتغرية يف األسواق
. لتمكينه من تلبية االحتياجات احلالية والناشئة، جيب على قطاع الصناعة التقليدية أن يستلهم أدوات جديدة للتطوير و االبتكار

قطاع . حيتاج القطاع إىل حتديد السبل والوسائل اليت تكفل حسن إدارة مشاريع ترقية التصميم وحتقيق أهدافها و هلذا السبب
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احلرف اليدوية، باعتباره رافعة للتنمية االقتصادية، سيكون الكاسب األكرب من خالل صياغة و إطالق مشاريع تطوير التصميم 
  .طاعقادرة على تعزيز االنتعاش احلقيقي للنمو الق

و هذا يتطلب، على وجه اخلصوص، . جتدر اإلشارة، أن هناك بعض االستعجال حىت يصبح قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنافسية
جتديد عرض منتجاته وخدماته يف األسواق؛ يف الوقت نفسه الذي يقود فيه عملي تغيري عميق يف عقلية احلرفيني فيما يتعلق 

روع يف إحداث تغيري عميق يف تفكري احلرفيني، واالبتكار املقرتح ملعاجلة هذه املسألة بطريقة شاملة كما حيتاج األمر للش. بالتصميم
ومنهجية يقتضي جتاوز االقتصار على تعزيز العالقة بني احلريف و املصمم ، إىل فضاء جوانب أخرى تتعلق بتطوير مهارات 

  .التصميم كمهارة أساسية يف مسار التكوين املهين

  :لعالمات المميزةتطوير ا

 تثمني للمنتجات أفضل عن يكون البحث األسواق، اليت تنجم عن عوملة القوية و بالنظر للمنافسة املقبلة، العقود مدى على
تعترب املؤشرات اجلغرافية من أهم مركبات . و تضمن النوعية للمستهلك املنتج هوية حتمي اليت اجلودة عالمات خالل من أساسا

 البيانات محاية تتميز. الفكرية، و توفر ألصحاا عوائد اقتصادية مهمة، و لذلك تنافست البلدان على تطويرها و محايتهاامللكية 
 املنشأ تسميات اجلودة عالمات تندمج. املختلفة القانونية املفاهيم من وافر عدد بوجود واإلقليمي الدويل املستويني على اجلغرافية

الفالحية و تنمية منتجات الصناعة  التنمية مشاريع إطار يف و باخلصوص ية،و تنم إسرتاتيجيةأي  يف متاما اجلغرافية، واملؤشرات
و منتجات الصناعة ) produits du terroirs(تثمني املنتجات املرتبطة باألرض  مسألة صراحة تدعم اليت التقليدية
   .التقليدية

اجلغرافية والسيما اتفاقية باريس بشأن  املؤشراتمحاية  العاملية حلماية امللكية الفكريةاملنظمة يكفل عدد من املعاهدات اليت تديرها 
اتفاق مدريد بشأن فضال عن  واتفاق لشبونة بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل 1883محاية امللكية الصناعية لسنة 

من اتفاق جوانب حقوق امللكية  24إىل  22وباإلضافة إىل ذلك، تتناول املواد من . ع بيانات مصدر السلع الزائفة أو املضللةقم
  .احلماية الدولية للبيانات اجلغرافية يف إطار منظمة التجارة العاملية) اتفاق تريبس(الفكرية املتصلة بالتجارة 

مسألة محاية منتجات الصناعة التقليدية عن طريق وضع العالمات اجلودة  2020فاق يعاجل خمطط تنمية الصناعة التقليدية آ
 يضعالكثري من منتجاتنا التقليدية من دون ما يشار إىل بلد منشئها،  فهو حني يتسائل عن سبب استمرار تسويق. بشكل مباشر
 "، حني نص على ضرورة اختاذ حمل إجابة مباشرة ؟كيف ميكن التفريق بني هذه املنتجات و املنتجات املشاة هلا:السؤال اآليت

، ألن "صنع يف اجلزائر"قرار حتسني جممل نشاطات قطاع الصناعة التقليدية جيب أن مير أوال عرب وضع خطة إلعادة االعتبار لـ 
"  مة النوعية و األصالةعال" مسألة التعرف على املنتج حتت هذا الشعار مهم جدا باعتباره ميثل املرحلة األوىل من مراحل إصدار 

     .ملنتجات الصناعة التقليدية، و هو العنصر األول السرتجاع القيمة األصلية هلذه املنتجات

إذا كانت القنوات التجارية غري قادرة على متييز املنتجات التقليدية اجلزائرية مبا حتملها من خصائص أصلية، فإن هذا سيعود فعال، 
و باآليت ميكن استبدال هذه املنتجات يف السوق مبنتجات أكثر تنافسية، و نتيجة . ي حيدد فعل الشراءسلبا على متغري السعر الذ

لذلك فمن املهم الشروع يف وضع أسس متدرجة لرتسيخ الصورة اإلجيابية عن منتجات الصناعة التقليدية اجلزائرية و لتمييزها عن 
ما وسيتم من هذا املنظور وضع خمطط لتثمني منتجات الصناعة التقليدية بناًء على  .منتجات البلدان ااورة لنا و البلدان األسيوية

  :يأيت
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  على املنتجات و التغليف، " صنع يف اجلزائر"وضع ختم  �1
 .األصالةإنشاء نظام ضمان عالمة النوعية و  �2

  

- 96 غري أن األمر. الفكرية قواعد امللكيةيضبط  قائم بذاتهوتنظيمي  تشريعي إطار إىل التقليدية الصناعة قطاع يفتقريف الواقع، 
 اجلودةعلى إنشاء عالمة  8 املادة يف ينص واحلرف اليدوية احلرف حتكم اليت القواعد حيددالذي  1996 يناير10 املؤرخ يف 01

تسليم حدد شروط  حيددالذي  1997 أكتوبر 19 من 390-97 رقم املرسوم إصدارهذه املادة مت  ألحكامو تطبيقا  .واألصالة
، فقد اعترب عالمة هامة عناصر النص هذا أدخل .كيفياا وشكلها عالمات النوعية واألصالة ودمغ منتجات الصناعة التقليدية و

، و بقاسم احملددةاخلاصة  املواصفات من جمموعة تتوفر على التقليديةات الصناعة منتج أنالنوعية و األصالة عالمة مجاعية تثبت 
هذا أوكل  .احملددة بتعريفات دقيقة ودةاجل ومستويات ألنواع وفقا تسليمها وميكن ،"صناعة تقليدية جزائرية" تسمية أطلق عليها

هذه  محاية أجل من و. ، و اشرتط التصديق عليها قبل تسليمهاالتقليدية للصناعة الوطنية لوكالةالعالمة ل إصدارمهمة النص 
 إمكانيةاملرسوم  أتاحو بغرض مصداقيتها،  .الغرض هلذا املختصة املؤسسات لدى قانوين إيداع موضوع كونت أن جيب العالمة

 .أا ال تستجيب لشروط تسليمها الغرض هلذاسحب العالمة عندما يتضح جلهات الرقابة املؤهلة 

األصالة قد اختار فهو باعتباره املرجع القانوين األساسي إلصدار عالمات النوعية و . غري أن هذا النص يثري عددا من املالحظات
للصناعة التقليدية تطوير عالماا كعالمات مجاعية و نأى ا عن طريق املؤشرات اجلغرافية و تسمية املنشأ، إذ مل يورد ذكر هذين 

 .  املصطلحني يف أي مكان

 عالمة أو تصديق عالمةأو  جتارية، كعالمة التجارية، العالمات قوانني وفق اجلغرافيةميكن محاية املؤشرات  القانونية املمارسة يف
 العالمات قانون يف اجلغرافية املؤشرات موضوع كندا تناولت املثال، سبيل على. البالد يف املوجودة لطبيعة العالمات وفقا مجاعية،
  .التجارية

  :الخاتمة

يربز قطاع الصناعة التقليدية و قد اختار التسيري اإلداري البحت للشؤون العمومية يف حتقيق األهداف التنموية،  يف سياق حمدودية
لقد أصبحت احلاجة إىل إحداث التغيري يف سلوك احلرفيني بالشكل  .اجلودة تطوير لنفسه طموح حتسني أداء احلرفيني عرب تعزيز

 تولد جدا مضطربة و اقرب لالستجابة لتحديات بيئة بتأطري القطاع، االلتزام من الذي يأخذ اجلودة و إدارا بعني االعتبار أبعد
  .حاالت كثرية من عدم اليقني ليس من الصعب التكهن بانعكاساا السلبية

مقاربة اجلودة يف الصناعة التقليدية وسيلة جديدة للتفكري و نقل املهارات، من شأا أن تساعد احلرفيني و احلرفيني املتعلمني تعترب 
دوات الالزمة حلل املشاكل، وتوفر الوسائل لفهم كيفية تناسب تطوير اإلنتاج أو العاملني على حتمل مسؤولية اإلتقان، ومتنحهم األ

  .احلريف يف املنظومة االقتصادية الكلية

. البسيطة و الفعالة اإلجراءاتعلى عدد من تقوم منتجات الصناعة التقليدية اليت النهوض جبودة مقاربة لقد عرضت هذه الورقة 
اإلجراءات حتسني املهارات التقنية من خالل عمليات التكوين و الرسكلة، وحتسني تكنولوجية التجهيزات املستعملة  رأسيقع على 

سواء يف إجياد أفكار املشاريع و توفري مفضل  جمال عمل ريحتسني مهارات التسي كما تتخذ أيضا من.عن طريق الدعم املباشر 
أيضا عددا من األدوات غري املباشرة، و اليت يقع القطاع ستخدم يو . ري القائم منهاالناجح لألنشطة و حتسني تسي اإلنشاءشروط 
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كما تعمل . دف إىل مكافأة اإلبداع و التميز و جودة اإلنتاجكاجلائزة الوطنية اليت   النوعية،ضمن دائرة تأثريها حتسني 
يساهم حسب درجة التنافسية يف الضغط ما ني، و هو الصالونات و املعارض أيضا على زيادة املنافسة و االحتكاك بني احلرفي

  .على احلرفيني لتحسني مستوى منتجام 

كما حاولت الورقة التطرق إىل عدد من التدابري اليت ينبغي تعزيزها كمطابقة أنظمة تسيري مؤسسات الصناعة التقليدية ملعايري 
باعتبارها  ، و كذلك تطوير العالمات املميزةالتصميم و اإلبداع، و تطوير إعداد معايري منتجات الصناعة التقليديةو  االيزو،
  . منوذجية و حلقة يف سلسلة بناءة و مثمرة على طريق ترقية اجلودةجتارب 

اكرب غائب يبقى املتابعة و التقييم وقياس أن  إالبالرغم من الوعي بأمهية اجلودة يف قطاع الصناعة التقليدية و السعي لتحسينها، 
إذ ال ميكن تربير االستمرار يف اهود القائم أو الرجوع عنه . امج التنموية للسياسات العمومية مبا فيها برنامج حتسني النوعيةأثر الرب 

أهم القضايا الرئيسية جيب أن تصبح هذه العمليات من . إليها أدت اليت العوامل أو احملققة، طبيعة النتائج يعرف أحد ال كان إذا
  .أعلى معايري اجلودة هاتتوافر في اتللحصول على منتج وهداف األحتقيق  الدور يفهذا مهية ا ألهتمام نظر االتستحوذ على  اليت
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