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  :التقييس كمكون إلستراتيجية المؤسسة .1
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  تعريف التقييس  

التقييس هو األسلوب أو النظام الذي يحقّق وضع المواصفات القياسية، التي تحدد 

الخصائص واألبعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل واألداء للسلع وللمنتجات، مع تبسيط 

وأجزائها على قدر اإلمكان، إقالال للتعدد غير المبرر، وتيسيرا لضمان وتوحيد أنواعها 

  التبادلية في اإلنتاج الكبير بهدف تخفيض التكاليف و ترقية الجودة مع إبراز الميزة النسبية 

)1(وثيقة  
فات القياسية، التي تحدد التقييس هو األسلوب أو النظام الذي يحقّق وضع المواص •

الخصائص واألبعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل واألداء للسلع و للمنتجات، مع تبسيط 
  وتوحيد أنواعها وأجزائها على قدر اإلمكان

  :يقوم التقييس على أربعة خصائص هي   •
  .التبسيط والتنميط والتوصيف وتحقيق المالءمة لالستعمال 
 : أنواع المواصفات هي   •

مواصفات المصطلحات والتعاريف والمواصفات األساسية ومواصفات األبعاد والقياسات 
  . مواصفات االختبار وضبط الجودة و األداءمواصفات و
  :للتقييس أهداف وفوائد من أهمها  •
تحسين جودة المنتجات والحفاظ على المواد و خفض التكاليف وزيادة الكفاءة اإلنتاجية  

  .السالمةو والموارد والتبادلية

  : بالرجوع إلى دروس السنة الثانية ثانوي، أجب على األسئلة التالية

  .عرف التقييس 

  .بين خصائص التقييس 

  .بين أنوع المواصفات وكيفية إصدارها 

 أشرح أهداف التقييس وفوائده 

 التحليل واالستنتاج



 

  

باإلضافة إلى توحيد وحدات القياس و الطرق واألساليب التي تتبع عند الفحص . للسلعة

قة السلع والمنتجات للمواصفات المعتمدة وكذلك المصطلحات واالختبار، للتأكد من مطاب

  .والتعاريف والرموز الفنية وأسس الرسم

  .تبيين خصائص التقييس 

  :يقوم التقييس على أربعة خصائص هي      

  : أ ـ التبسيط 

وهو اختصار عدد نماذج المنتجات إلى العدد الذي يكفي لمواجهة االحتياجات السائدة في 

  .وقت معين

  :ب ـ التنميط

هو توحيد مواصفتين أو أكثر لجعلها مواصفة واحدة حتى يمكن للمنتجات الناتجة أن تكون 

  .قابلة للتبادل عند االستخدام  

ويستعمل أكثر ما يستعمل في  أساليب الصناعة فإليه يرجع الفضل األكبر في إمكان 

والى تيسير أحكام ضبط  اإلنتاج على نطاق واسع وهو يؤدي كذلك إلى زيادة اإلنتاجية

الجودة وتحقق كل هذا المزايا خفضا كبيرا في تكاليف اإلنتاج مع االرتفاع بمستوى جودته 

.  

  : التوصيفجـ ـ 

هو البيان الموجز لمجموعة المتطلبات التي ينبغي تحقيقها في منتج      أو مادة أو عملية 

تيفاء هذه المتطلبات كلما كان ما مع إيضاح الطريقة التي يمكن بواسطتها التحقق من اس

  .ذلك مالئما

فالتوصيف يعني تحديد خصائص المواد والمنتجات وكذلك الطرق والوسائل الكفيلة لتحقيق 

  .توفر هذه الخصائص

  :  تحقيق المالءمة لالستعمالد ـ 

فما هو جيد في مكان معين وتحت ظروف معينة قد ال . ترتبط الجودة بظروف االستخدام

ونظرا لضرورة هذا المبدأ فانه يجب . في مكان آخر أو تحت ظروف مخالفةيكون جيدا 

االهتمام بوضع المواصفات الوطنية في كل بلد دون نقل للمواصفات األجنبية مهما كانت 

  .مشهورة

  

  

  



 

  

  .تبيين أنوع المواصفات وكيفية إصدارها 

  :أ ـ تعريف المواصفات

ف بها، وتوفر لالستخدام العادي هي وثيقة توضع باالتفاق العام وتقرها جهة معتر

والمتكرر قواعد إرشادات أو خصائص لألنشطة أو نتائجها بهدف تحقيق الدرجة المثلى 

ن تستند المواصفات على النتائج األكيدة للعلم أويجب . من المعطيات في سياق معين

  .والتقنية والتجربة، وان تهدف إلى تحقيق الفوائد المثلى للمجتمع

  مواصفاتب ـ أنواع ال

  :مواصفات المصطلحات والتعاريف  •

من المهم أن يتم تعريف المصطلحات المستخدمة في الوثائق القانونية والفنية بشكل واضح 

التباس أو عدم وضوح وتسهل عملية  ودقيق كونها تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إزالة أي

  .المطروحالوصول إلى اتفاق حول الموضوع 

  المواصفات األساسية  •

هي المواصفات التي تشكل األساس للعديد من الحقول التقييسية والمنتجات والنشاطات، 

مثل مواصفة الوحدات الدولية الصادرة عن اإليزو حيث أنها تستخدم في الحقول الهندسية 

 .والطبية و غيرها

  مواصفات األبعاد والقياسات  •

ة تستخدم في الصناعة لتكون هذه المواصفات تحدد األبعاد والقياسات لقطع وأدوات معين

بشكل موحد في جميع أنحاء العالم وكلغة مشتركة بين المصممين والمنتجين مثل 

 .المواصفات الخاصة بأبعاد وقياسات البراغي والمسامير

   األداءمواصفات  •

 .هي المواصفات التي تحدد متطلبات األداء للمنتج وال تتدخل في خصائص التصميم

ئماً لشراء منتج بالجودة المناسبة ، أي انه يوازن ما بين االعتبارات إن المستهلك يسعى دا

الفنية واالقتصادية، لذلك فان هذه المواصفات تحدد أداء المنتجات النهائي الذي يحقق 

متطلبات الجودة المناسبة، فهي ال تتناول خصائص التصميم وإنما تركز على األداء بحيث 

تصميم وطريقة اإلنتاج التي تناسبه وال تقيد عملية تترك الحرية للمصنع الستخدام ال

  .التطوير لديه شريطة أن يحقق متطلبات المواصفة

  

  



 

  

  مواصفات االختبار وضبط الجودة   •

من الضروري عند وضع شروط معينة لمنتج ما أن يتم تحديد طريقة قياس له، وذلك من 

ا األمر يعتبر في وإن هذ. خالل مواصفات تكون مربوطة مع المواصفة صاحبة الشروط

غاية األهمية لجميع الجهات ذات العالقة فإن توحيد طريقة القياس يمنع حدوث خالف 

  .بينها

  :إصدار المواصفات. جـ

، /1997/ولغاية عام / 1947/منذ إنشائها عام " ISO"أصدرت المنظمة الدولية للتقييس 

واد الكيميائية األساسية، الهندسة الميكانيكية، الم: مواصفة في المجاالت اآلتية 10900

المواد غير المعدنية، الفلزات، والمعادن، ومعالجة المعلومات، والتصوير، والزراعة، 

  .والبناء، والتكنولوجيات الخاصة، والصحة، والطب، والبيئة، والتغليف والتوزيع

 ISOضمن المواصفات المذكورة أعاله سلسلتين من المواصفات هما  ISOأصدرت 

9000 ،ISO 14000 السلسلة األولى ذات عالقة بأنظمة إدارة الجودة والثانية بأنظمة ،

  .إدارة البيئة

مواصفة  800لجنة فنية تصدر وتراجع حوالي  900تعمل في إعداد المواصفات المذكورة 

  .قياسية كل عام

كمواصفات وطنية  ISO 9000دولة في العالم مواصفات  51اعتمدت اليوم أكثر من 

واليابان والواليات المتحدة  EFTAذلك دول االتحاد األوروبي ودول  لديها بما في

أي التساوي وليس " ISOS"مشتق من الكلمة اإلغريقية " ISO" و مصطلح   .وغيرها

وفي مجال  International Organization for Standardization. اختصار التسمية

  .صفةتساوي الشيء بالمقارنة مع الموا ISOالمواصفات تعني 

هي منظمة غير حكومية وليست جزءاً من األمم المتحدة، مع أن أعضاءها " ISO"و

ومع أن كافة المواصفات الصادرة عن المنظمة اختيارية فإن . بلداً/ 120/يمثلون أكثر من 

  .الكثير من الدول تعتبرها مواصفات وطنية لها

ما ينفذه المستخدم غير مسؤولة عن التحقق من مدى  مطابقة " ISO" ويالحظ أن 

  .للمواصفة مع متطلبات هذه المواصفة

  



 

  

من الضروري التمييز بين المواصفة القياسية للمنتج التي تبين الصفات المميزة المختلفة  

التي يجب أن تتوفر في المنتج ليكون مطابقاً للمواصفة القياسية له والمواصفة القياسية 

ة الجودة في المؤسسة ، الذي يضمن مطابقة لنظام إدارة الجودة الذي يحدد أسلوب إدار

  .المنتج لمستوى الجودة الذي تم تحديده من قبل المؤسسة

يمكن للمؤسسة أن تحدد مستوى الجودة الذي تريده لمنتجها باالعتماد على دراسة السوق 

  .ومتطلبات الزبون

  .شرح أهداف التقييس وفوائده 

  :فعالة لتحقيق أهداف ضخمة من أهمها  التقييس ليس غاية في حد ذاته بل إنه وسيلة

  أ ـ خفض التكاليف

إنه من الطبيعي أن يتحقق انخفاض في تكاليف اإلنتاج نتيجة النخفاض األموال المنفقة   

  : على ما يلي 

  .شراء آالت ومعدات ذات كفاءة عالية •

  .خفض سعر شراء الخامات والمواد نتيجة لشرائها بكميات كبيرة  •

  اإلدارية نتيجة لتقليل وتبسيط اإلجراءات المكتبية وفرة في النفقات  •

  :  ب ـ زيادة الكفاءة اإلنتاجية 

إن االقتصار على عدد محدد من النماذج واألنواع يؤدي إلى طول فترات تشغيل اآلالت 

أي إلى الزيادة في إنتاجيتها، كذلك فإن انخفاض عدد العمليات الصناعية يؤدي إلى زيادة 

الت على حد سواء، باإلضافة إلى أن تحسين ضبط الجودة يؤدي إلى كفاءة العمال واآل

  .تخفيض نسبة المنتجات المرفوضة أي زيادة الكفاءة اإلنتاجية

  : تحسين جودة المنتجاتجـ ـ 

إن تركيز أعمال التصميم واإلنتاج على عدد أقل من المواد واألجزاء، وازدياد خبرة 

الجودة باإلضافة إلى انه مكّن من اقتناء أجهزة العمال قد هيأ لإلنتاج مستوى عال من 

اختبار دقيقة وثمينة، كان من الصعب شراؤها في حالة صغر حجم اإلنتاج نظرا الرتفاع 

وبالطبع فان استخدام مثل هذه األجهزة الدقيقة . ثمنها وعدم وجود مبرر اقتصادي لذلك 

  .يعمل على إحكام ضبط الجودة ورفع مستواها

  : ى المواد والموارد د ـ الحفاظ عل

  إنه من الطبيعي أن يحقق التقييس وفرا كبيرا في الخامات والمواد األولية لألسباب التالية 



 

  

 
 

 

الجهة التي تكون مسؤولة عن التقييس و الجودة و حماية المستهلك والبيئة هـي وظيفـة   

  .التقييس التي تكون ممثلة عبر مصلحة أو مديرية التقييس

المؤسسة بوضع سياسات المواصفات مع تكييف تساهم هذه الوظيفة في إستراتيجية 

مختلف أنشطة المؤسسة مع متطلبات المعايير المختلفة و الطرائق سواء في عملية اإلنتاج أو التسويق 

  .أو التخزين أو مختلف مراحل االستغالل

) المواصفاتية ةالمرجعي(الداخلية ) المواصفات(قيامها بإعداد الوثائق القياسية  ىباإلضافة إل

كما تسـاهم فـي     و تشارك أيضا في إعداد الوثائق المواصفاتية الخارجية و هي التي تسير الوثائق

  .عملية المطابقة

ال يوجد هيكل تنظيمي نموذجي خاص بالتقييس داخل المؤسسات فكل مؤسسة يمكنها 

  . طهاتنظيم ذلك وفقا لعدة معايير منها الحجم و طريقة تنظيم الهيكل الخاص بها، و طبيعة نشا

تحسين تصميم المنتجات نتيجة التركيز على إنتاج عدد أقل من األنواع  •

  .واألحجام والمقاسات

مة قبل حسن استغالل المواد مع استخدام المواد البديلة نتيجة لألبحاث الالز •

 .وضع المواصفات

  :ـ التبادلية  هـ

ولقد فرض هذا . كان نتيجة التبسيط هي انخفاض التنوع في المقاسات واألحجام والنماذج

االنخفاض مبدأ التبادلية، أي قدرة الصانع على إنتاج عدد كبير من األجزاء المتماثلة في 

  .آخر له نفس درجة األداءالحجم والشكل واألداء إلى حد يضمن استبدال جزء منها بجزء 

وحيث انه ال يمكن لجزأين أن يتماثال تماما فمن واجب التقييس أن يحدد التفاوت المقبول 

  .مع المحافظة على قابلية التبديل

  :و ـ السالمة 

يوجد العديد من مقاييس المنتجات التي أعدت خصيصا لحماية حياة اإلنسان وصحته، ومن 

السيارات والملبوسات الواقية في مجال الصناعة، وأحزمة  أمثلتها أحزمة المسافرين في

    .النجاة الستعمالها في البحر

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 مكانة وظيفة التقييس في الهيكل التنظيمي للمؤسسة. 2

)2(وثيقة



 

  

  
  

  

  تعريف وظيفة التقييس  

الجهة التي تكون مسؤولة عن التقييس و الجودة وحماية المستهلك والبيئة هي وظيفة 

وهي التي تساهم في . تقييس التي تكون ممثلة عبر مصلحة أو مديرية التقييسال

إستراتيجية المؤسسة بوضع سياسات المواصفات مع تكييف مختلف أنشطة المؤسسة مع 

و الوسائل المستعملة في  ةمتطلبات المعايير المختلفة سواء على مستوى الهياكل التنظيمي

عملية اإلنتاج أو التسويق أو التخزين أو مختلف  استغالل المؤسسة والطرائق سواء في

  .مراحل االستغالل

) المواصفاتية ةالمرجعي(الداخلية ) المواصفات(قيامها بإعداد الوثائق القياسية  ىباإلضافة إل

كمـا    و تشارك أيضا في إعداد الوثائق المواصفاتية الخارجية و هي التي تسيير الوثائق

  ).Certifcation(تساهم في عملية المطابقة 
  

  تبيين موقع وظيفة التقييس في الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

إن المديرية المكلفة بالتقييس عليها وضع السياسات المتعلقة بالتقييس وتطبيق هذه 

السياسات عن طريق  وضع خطة و برامج عمل باإلضافة إلى ذلك إنشاء هيكل تنظيمي 

ويالحظ أنه ال يوجد هيكل تنظيمي نموذجي . يخص التقييس والجودة و حماية المستهلك

داخل المؤسسات فكل مؤسسة يمكنها تنظيم ذلك وفقا لعدة معايير منها الحجم وطريقة 

وهكذا يمكن أن تنظم وظيفة التقييس بصورة . تنظيم الهيكل الخاص بها، وطبيعة نشاطها

كن أن تكون وظيفة تحدد وتوزع مهام التقييس على مدير واحد أو عدة مدراء وبالتالي يم

التقييس في عالقة مباشرة مع اإلدارة العامة كما يمكن أن تلحق وظيفة التقييس خاصة ما 

  .تعلق منها بالجودة بوظيفية اإلنتاج

  

  

  

  

  

  

  عرف وظيفة التقييس  

 بين موقع وظيفة التقييس في الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

 حليل واالستنتاجالت



 

  

 )الجودة( عالقة التقييس بالنوعية . 3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  شرح مفهوم النوعية 

ي بلد من العالم تعتمد على تطوير األنشطة المتعلقة إن الصناعة القوية والمتطورة في أ

بالتقييس والمعايرة والمواصفات واالختبارات والتحاليل والجودة من جهة، وإلى تطبيق 

  .أنظمة إدارة الجودة الحديثة، المعمول بها اليوم في العالم من جهة أخرى

)3(وثيقة
 

ج والمنت مالءمةمدى ، ولكن المقصود بها ضل أو األحسن في األعنكلمة الجودة ال ت إن

ومدى مطابقة المنـتج  ، المنتج لرغبات المستعمل يق، و مدى تحقستعماللال ) السلعة أو الخدمة(

  .للمواصفات الموضوعة سلفا

خصوصيات النوعية تتمثل في الخصائص التقنية والخصائص االقتصادية  حيث يتخذ 

مـن  (وكلفتـه  ) من الناحية التقنية(المشتري قرار الشراء بأخذه بعين االعتبار مواصفات المنتج 

  ).حية االقتصاديةالنا

مجاالت النوعية يمكن أن تشمل أنظمة اإلدارة المالية والبيئية وغيرها، حيـث يعتبـر   

  .نظام إدارة الجودة أحد أنظمة اإلدارة المطبقة في المؤسسة

النوعية وفقا لمتطلبات التقييس تتعلق بالمنتج النهائي و بطريقة إنتاجه في مجمله وهذا 

  :و التي تتمثل في ما يسمى بالنوعية الشاملة

  .نوعية المنتج حيث يتم االهتمام بعدم خروج المنتج المعطوب من المؤسسة 

برد الفعل اتجاه األسباب بدال من االهتمام بالنتائج، و هدفها منع عمليات  تسمحالشاملة  النوعية 

  .اإلنتاج ألخطاء مؤدية إلى ظهور العيوب في النتائج المحصل عليها

  .اشرح مفهوم النوعية 

  .بين خصائص النوعية 

  .بين مجاالت النوعية 

  .اشرح مراقبة النوعية وفقا لمتطلبات التقييس 

 التحليل واالستنتاج



 

  

م التي ترتكز عليها فتطور المؤسسات، يتطلب في الوقت الحاضر االهتمام بكافة الدعائ

  :الجودة، وهي اآلتية

  .المواصفات •

المقايسة القانونية والصناعية ومعايرة أجهزة القياس (المترولوجيا  •

  ).واالختبار والتحليل

  .أنظمة إدارة الجودة •

  ).شهادة المطابقة للمنتج أو لنظام إدارة الجودة(المطابقة  •

ة بين المنشآت أو االعتراف المتبادل بأنظمة إدارة الجود(االعتماد  •

  ).المخابر

إن االهتمام بهذه األنشطة مجتمعة، من شأنه أن يرفع االستطاعة التكنولوجية، ويحسن 

اإلنتاجية ويعزز القدرة على المنافسة في األسواق الداخلية والخارجية ويرفع مستوى حياة 

  .الناس
 

  تبيين خصائص النوعية 

تصادية  حيث يتخذ المشتري قرار الشـراء  تتمثل في الخصائص التقنية والخصائص االق

مـن الناحيـة   ( وكلفتـه  ) من الناحيـة التقنيـة  ( بأخذه بعين االعتبار مواصفات المنتج 

  .وهذا يؤدي إلى إرضاء أكبر لحاجات ورغبات الزبائن المتزايدة باستمرار). االقتصادية

خفض  وكماً ونوعاً،  تحسين اإلنتاجواالستغالل األمثل للموارد الوطنية على أكمل وجه، و

العرض للطلب ورفع وتيرة التسويق، واإلقالل من الخصومات  وتكييفالتكاليف، 

  .زيادة فرص التصديروأخيرا زيادة األمان في العمل،  وتحسين بيئة العمل، و التجارية، 

  تبيين مجاالت النوعية 

والتي يمكن أن تشمل يعتبر نظام إدارة الجودة أحد أنظمة اإلدارة المطبقة في المؤسسة، 

  .أنظمة اإلدارة المالية والبيئية وغيرها

  :وسعياً في التطبيق األمثل ألنظمة إدارة الجودة ال بد من اتخاذ الخطوات التالية

  .تحديد سياسة الجودة وأهداف الجودة في المؤسسة  •

  .تحديد العمليات األساسية التي تؤثر على تحقيق أهداف الجودة  •

  



 

  

  .ل والمعايير الالزمة لتحسين فاعلية العملياتتحديد الوسائ  •

  .فحص النتائج للوقوف على مدى تحسن فاعلية العمليات  •

  .تحديد الوسائل لمنع العيوب وتخفيض الهدر وإعادة التشغيل  •

  .التحسين المستمر للعمليات بهدف تحسين الفاعلية والمردود  •

  شرح مراقبة النوعية وفقا لمتطلبات التقييس 

ق النوعية بالمنتج النهائي و بطريقة إنتاجه في مجمله و هذا ما يسمى بالنوعية الشاملة تتعل

  :و التي تتمثل في

  .ـ نوعية المنتج حيث يتم االهتمام بعدم خروج المنتج المعطوب من المؤسسة

برد الفعل اتجاه األسباب بدال من االهتمام بالنتائج، و هدفها منع  تسمحـ النوعية الشاملة 

  .ليات اإلنتاج ألخطاء مؤدية إلى ظهور العيوب في النتائج المحصل عليهاعم

 les septes(وتعتمد طريقة التسيير للنوعية الشاملة على مبدأ األصفار السـبعة  

zéros(   

  .ـ صفر عيب في المنتج

  .ـ صفر تعطل في عملية اإلنتاج

  .ـ صفر أجل تغيير سريع للمعدات، مرونة في اإلنتاج

  .ون تموين في الوقت بالضبطـ صفر مخز

  .ـ صفر أوراق تبسيط عملية معالجة المعلومات

  .ـ صفر حادث عمل تدعيم األمن و تكوين العمال في هذا المجال

ـ صفر احتجاج من طرف العمال أي رضا العمال و الموظفين على محـيط العمـل و   

  .ظروفه، و ترقية العمل في مجموعات

  :على أربع مستوياتلبات التقييس ويتم مراقبة النوعية وفقا لمتط

 المنـتج  التي يمر بها يع العملياتتتم المراقبة في جم: سسة ؤعلى مستوى الم •

 .اإلنتاجنهاية  يتحويل وكذلك فالبدء بعملية التموين، وأثناء عملية 

سسات ؤالم يسة بمنتجات باقؤسمالمقارنة منتج : على مستوى المهنة الواحدة  •

 .السوق يف المنافسة لضمان البقاء

قـانون   واحتـرام طنية التأكد من احترام المواصفات الو: لى مستوى الوطنع •

 .حماية البينة
•  



 

  

 .من أجل حماية المستهلك: على مستوى مستعملي المنتج •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  
  
  
  

 .التقييس وحماية المستهلك والبيئة. 4

 
إن عالقة المؤسسة بمستهلكيها ناتجة عن متطلبات التقييس من جهة وتزايد سلطة 

  .المستهلكين من جهة أخرى

 1989فبراير  7رخ في  ؤالم 89- 02المستهلك قد حددها القانون رقم وق قح إن

  :ما يلي هذه الحقوق نذكر بين ومن. المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك

علـى   يتوفر يجب أنه، مهما كانت طبيعت  ،ا ماديا أو خدمةئسواء كان شي ،كل منتج •

ـ /و سـتهلك لما ها أن تمس بصحةنمن شأ لتيضمانات ضد كل المخاطر ا أو  هأو أمن

 .تضر بمصالحه المادية

ـ  والتنظيميـة  يجب أن تتوفر في المنتج المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية •  يالت

 .تميزه

سـيما   ال الحاالت أن يستجيب المنتج للرغبات المشروعة للمسـتهلك  يعويجب في جم •

 .ه ومميزاته األساسيةئفيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنش

ويجب عند وضع المواصفة صفات الالزمة لحماية البيئة لتقييس دوراً كبيراً في وضع الموايلعب ا

دراسة قضية كونها إلزامية أو اختيارية بحذر آخذين بعين االعتبار جميع الظروف المحيطة 

ومعتمدين على المواصفة نفسها ومستوى التصنيع في البلد المنتج وعالقة المواصفة مع القوانين 

  .ة في هذا البلدالساري

إن المواصفة تطبق بشكل إلزامي عندما تكون متعلقة بسالمة وصحة المواطن، ومنع الغش 

  .  ، وحماية البيئة واألمن القومي)المكاييل واألوزان(

 .بين حقوق وسلطة المستهلك  
 . مستهلك والبيئةاشرح حماية ال 

)4(وثيقة  



 

  

  
  تبيين حقوق وسلطة المستهلك 

هلكيها ناتجة عن متطلبات التقييس مـن جهـة وتزايـد سـلطة     إن عالقة المؤسسة بمست

  .المستهلكين من جهة أخرى

لقد كانت المؤسسات إلى عهد قريب تنظر إلى المستهلكين كوحدات استهالكية تملك قدرة 

شرائية معينة يجب دفعها لشراء منتجاتها بكل وسيلة ودون االهتمام الكبير بوسائل حماية 

  .هؤالء المستهلكين أو حمايتهم البيئة التي يعيش فيها

إن هذه الوضعية دفعت إلى ظهور روح جديدة في عالقة المؤسسة بمحيطها ويتجلى ذلك 

  .في ظهور قوة للمستهلكين من جهة وحركة الدفاع عن المستهلكين والبيئة من جهة أخرى

  شرح حماية المستهلك والبيئة  

عة االقتصادية األكثر أهمية والتي كانت يكون المستهلكون المجمو :أ ـ حماية المستهلك

اإلصغاء إلى مطالبها وقد شرع في  وضع التشاريع التي تضمن لهم  آراؤها مهملة وال يتم

الممارسة الكاملة للحق في حمايتهم والحق في إعالمهم، والحق في تقديم مطالبهم 

لد بدأ فيه االهتمام وأول ب. واإلصغاء إليها والحق في االختيار بين العديد من المنتجات 

بتنظيم المستهلكين هو الواليات المتحدة األمريكية ، وذلك بقيامهم بتنظيم أنفسهم للدفاع عن 

 RALPH NADERإن قوة التيار االستهالكي في أمريكا تكمن في شخصية . مصالحهم

 General  Motorعلى الشركة العظمى  1970المحامي الشاب الذي انتصر في عام 

  .قد وبين أن مركباتها غير آمنةعندما انت

المتعلق بحماية  07/02/1989بتاريخ  89-02أما في الجزائر فقد صدر قانون رقم 

  :المستهلك و من القواعد التي تلتزم بها المؤسسات و تعد حقوقاً للمستهلكين

عن طريق تقديم بيانات و معلومات تمكن المستهلك من تحديد : الحق في اإلعالم 

" و تقدير مدى توافقها مع رغباته و مصالحه و يتم ذلك من خالل  خصائص المنتج

  ". Etiquetageالوسم 

 .الحق في األمن 

 الحق في االختيار 

 الحق في اإلصغاء له 

و . كل هذه الحقوق على المؤسسة أخذها بعين االعتبار عن إعداد مواصفات الجودة

          بالمستهلكين و حة خاصة بالطبع فإن أغلب المؤسسات تدرج ضمن هيكلها الوظيفي مصل

  مصلحة خدمات ما بعد البيع



 

  

. 

يلعب التقييس دوراً كبيراً في وضع المواصفات الالزمة لحماية البيئة       :ب ـ حماية البيئة

ويجب عند وضع المواصفة دراسة قضية كونها إلزامية أو اختيارية بحذر آخذين بعين 

واصفة نفسها ومستوى التصنيع في االعتبار جميع الظروف المحيطة ومعتمدين على الم

  .البلد المنتج وعالقة المواصفة مع القوانين السارية في هذا البلد

  :وتطبق المواصفة بشكل إلزامي عندما تكون متعلقة بـ 

  سالمة وصحة المواطن  

  )المكاييل واألوزان(منع الغش  

  حماية البيئة 

   األمن القومي 

يئة أكثر مما سبق، وظهرت أساليب لحماية ويالحظ  أن المؤسسات أصبحت تهتم بالب

وهو برنامج خمس ) 5S(الخمس  البيئة منها ما يعرف باللغة األجنبية بالسينات 

. خطوات لتنظيم ورشات العمل وهي التصفية والترتيب والتنظيف والتقييس والتدريب

يساعد هذا البرنامج على تكوين بيئة أفضل كما يتضمن إنتاج منتجات ذات جودة 

  .كما يحافظ على سالمة العاملين. اليةع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :سسةؤفي الهيكل التنظيمي للممكانة وظيفة التقييس .2

  :تعريف وظيفة التقييس  .1.2

ص ئتحدد خصا التي )المعيارية(ى بوضع المواصفات القياسيةعنهو نشاط أو وظيفة ت التقييس

ف تحسين جودة دبه ،ميطنوالت مع مراعاة التبسيط ،للسلع والخدمات األداءومعايير الجودة و

إضافة إلى . ة وحماية المستهلكئخفيض التكاليف وحماية البياجية وتاإلنتجات وزيادة الكفاءة المنت

طرق الفحص واالختبار للتأكد من مطابقة السلع والخدمات  بتوحيد ى وظيفة التقييسعنتلك ذ

  .تمدةعالم للمواصفات

  :سةؤسلتنظيمي للمال يكلهاموقع وظيفة التقييس في  .2.2

من ، هذا التنظيم يختلف حيث ،سسةؤفي الم يسيوجد تنظيم معياري أو تنظيم أمثل لوظيفة التقي ال

فيمكن أن تكون إلدارة التقييس  ،آخر سسة ذاتها من وقت إلىؤسسة إلى أخرى، وداخل الممؤ

إن اختيار الشكل . تاجاإلنملحقة بوظيفة  كونت كما يمكن أن ، باشرة باإلدارة العامةم عالقة

  :ل نذكرمن بين أهم هذه العواوم، من العوامل مجموعة سسة يتوقف علىؤالتنظيمي للم

 .رافيغا الجهسسة وانتشارؤحجم الم •

 .سسةؤمدى توافر اإلمكانات البشرية والمالية لدى الم •

  .أهمية الجودةى سسة إلؤالعامة للم اإلدارةنظرة   •

 األهم للتذآر
 :ةسسؤالمإلستراتيجيةكمكون التقييس .1

ة يصاداالقتسسات ؤف المتلت من طرف مخعاالستراتيجيات في ميدان التقييس التي وض إن

قد مكنت ، كا وأوروبا واليابان لضمان جودة منتجاتها من السلع والخدماتيالكبرى في كل من أمر

األمر الذي أدى إلى . يادة حصصها في األسواق الدوليةوزسسات من دعم صادراتها ؤهذه الم

رة ئبلدان الساصادية في الاالقتسسات ؤصادي على الماالقت الضغطافس التجاري ونيادة حدة التز

سسات الصناعية ؤمما أصبح يهدد مختلف الم. رئازالنمو والتي تنتمي إليها الج ريقفي ط

وهذه القدرة . ها واستمرارها باألسواق مشروطا بقدرتها التنافسيةئأمر بقا يجعلوالخدمية و

ات على مجال التقييس والمواصف فيى إال عن طريق اعتماد إستراتيجية شاملة أتالتنافسية ال تت

أو على  ،أو على المستوى الوطني ،سسة ذاتهاؤسواء على مستوى الم ختلف المستويات،م

   .الدولي أو) العربي( اإلقليميالمستوى 

ل على وللحص جهودهاصادية أن تكرس اهتمامها واالقتسسات ؤذلك يفرض على مختلف الم كل

ات الجودة على المستوى الدولي نجد ومن أشهر شهاد. يمية والدوليةقلشهادات الجودة المحلية واإل

وهذه الشهادة . >> ISOإليزو ا <<الشهادة التي تمنحها المنظمة الدولية للتقييس التي تدعى شهادة 

 .أصبحت بمثابة وثيقة مرور للسلع والخدمات لمختلف األسواق المحلية والدولية
   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :عالقة التقييس بالنوعية.3

ن البعض، فلهذا ظضل أو األحسن كما يفي األعنكلمة الجودة ال ت إن ) :الجودة( نوعيةلمفهوم ا .1.3

، وقـد  ستعماللال )السلعة أو الخدمة (المنتج  مالءمةق األمر بمدى تعلفقد ي. دةعدمت مفاهيم المصطلح

مدى مطابقة المنتج للمواصفات  أيضا وقد يقصد بها، المنتج لرغبات المستعمل يقبها مدى تحق يقصد

  .ذكره معا سبق ق األمر بكل ماعلوقد يت ،الموضوعة سلفا

  :الجودة في ما يلي صئخصا لثتتم :)الجودة(النوعية ص ئخصا .2.3

  ):يةنالتق(ص الفنية ئصاخال 

ذي يستعمل هذا المنتج الأو المنتج النهائي، المستهلك (المستعمل  المنتج لرغبة مالءمةيقصد بها مدى 

، في األمور ذات الصلة بالمواصفات الفنية مثـل األبعـاد، والمكاييـل   ) الوسيطة تستهالكاضمن اال

ص يجب أن ئالخصا وهذه ... للمنتجية والطبيعية ئص الكيميائخصال، وااأللوانو ليف،غوالت ،واألوزان

  .عليها عالطعمل من االتالمس يتمكن لكي بالمنتجمواصفة المرفقة تذكر في وثيقة ال

  : تصاديةاالقص ئالخصا 

نتج يحمل مففي حالة وجود أكثر من . المنتج لرغبة المستعمل من ناحية السعر مالءمةيقصد بها مدى 

  .سعراقل ، فان المستعمل يختار المنتج األالفنية صئنفس الخصا

أن تشمل الجودة المجـاالت   يتميز المنتج بالجودة العالية يجب حتى ):الجودة(عيةمجاالت النو .3.3

  :التالية

 .ص ومعايير الجودةئالتقييس التي تحدد خصا وظيفة •

 .دراسة السوق اللمن خ للمنتجاحتياجات المستعملين  •

 .التدريب والتكوين خاللالموارد البشرية من  •

 .جواد واللوازم المستعملة في إنتاج المنتالم •

 .جتانات المناسبة لطرق اإلعداآلالت والم •

 .تكلفة المنتج •

  .سسةؤسسة أي كل ما يقع خارج المؤالم محيط •

 المنتجقة ابعملية التأكد من مط يمراقبة النوعية ه إن :وفقا لمتطلبات التقييس ةمراقبة النوعي .4.3

  :على أربع مستويات المراقبةوتتم هذه  .إن وجدت حرافاتاالنح وتصحي، لفاسللمواصفات المحددة 

بدء بعمليـة   المنتج التي يمر بها يع العملياتتتم المراقبة في جم: سسة ؤعلى مستوى الم •

 .اإلنتاجنهاية  يتحويل وكذلك فالالتموين، وأثناء عملية 

سسات المنافسـة  ؤالم يسة بمنتجات باقؤسمالمقارنة منتج : على مستوى المهنة الواحدة  •

 .السوق يلضمان البقاء ف



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .ةئقانون حماية البي واحترامطنية التأكد من احترام المواصفات الو: لى مستوى الوطنع •

 .من أجل حماية المستهلك: على مستوى مستعملي المنتج •

  :التقييس وحماية البيئة والمستهلك. 4

  :المستهلك قوقح. 1.4

فبرايـر   7الموافق  1409 رخ في أول رجبؤالم89 -02ها القانون رقم وق المستهلك قد حددقح إن

  :هذه الحقوق نذكر منها بين ومن. المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 1989

علـى   يتـوفر  يجـب أن ه، مهما كانت طبيعت  ،ا ماديا أو خدمةئسواء كان شي ،كل منتج •

أو تضـر   هأو أمن/و ستهلكلما ةها أن تمس بصحنمن شأ لتيضمانات ضد كل المخاطر ا

 .بمصالحه المادية

 .تميزه يالت والتنظيمية يجب أن تتوفر في المنتج المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية •

سيما فيمـا   ال الحاالت أن يستجيب المنتج للرغبات المشروعة للمستهلك يعويجب في جم •

  .ه ومميزاته األساسيةئيتعلق بطبيعته وصنفه ومنش

 :ةئوالبيكحماية المستهل .2.4

  :المستهلك يةحما 

الواضح أن مفهوم جودة السلعة يتضـمن   ومن حد أهداف التقييس،أك شإن حماية المستهلك هي بال 

 سـالمة ش من جهة، وغبهدف منع ال يتطبق المواصفة بشكل إلزام لذا، حيتهاالصها ومدة صئخصا

  .جهة أخرى من المستهلك وصحة

  :حماية البيئة 

ات دللمبي المفرطفمثال االستعمال . توازنها ة وحدوث خلل فيئوث البيتلج التطور التكنولوجي ئمن نتا

قامـت   ،ف األخطـار تلة من مخئولحماية البي. ناتئالكا فتلمخ والكيماويات شكل خطرا كبيرا على

  .سقييومواصفات الت ييرن معاة ضمئخال معايير حماية البيدبإ سساتؤالم ل بإلزاموالد
 



 

  

  

  

 :أنشطة التقويم الذاتي
  -)أوالً

  :أجب بصحيح أو خطأ على العبارات التالية
  خطأ/صحيح  العبارة

  ............  .ضل أو األحسنفالجودة األـ المقصود ب 1

ـ   تطبق المواصفة بشكل إلزامي عندما تكون متعلقة بسالمة وصحة  2

  )المكاييل واألوزان(المواطن ولكن ليس في حالة منع الغش 
............  

ا ماديا أو ئسواء كان شي ،كل منتجأن يكون ماية المستهلك حقوق ح بين منـ     3

من  لتيعلى ضمانات ضد كل المخاطر اه، متوفرا وجوبا مهما كانت طبيعت  ،خدمة

  .أو تضر بمصالحه المادية هأو أمن/و ستهلكلما ها أن تمس بصحةنشأ

............  

ـ    4 ة ومسـتوى  ـ مراقبة الجودة تتم على أربع مستويات وهي  مسـتوى المؤسس
  المهنة الواحدة ومستوى الوطن ومن أجل حماية المستهلك

............  

المنتج لرغبة المستعمل  مالءمةيقصد بها مدى للجودة تصاديةاالقص ئالخصاـ   5

، فان المستعمل يختار الفنية صئنفس الخصافإذا كان المنتج يحمل  .من ناحية السعر

  .سعرااألكثر المنتج 

............  

أصبحت بمثابة وثيقة مـرور للسـلع والخـدمات     >> ISOإليزو ا <<شهادة ـ   6

  .تمنحها المنظمة الدولية للتقييس، ولمختلف األسواق المحلية والدولية
............  

  -)ثانياً

  :المطلوب إكمال الجدول التالي بوضع ما هو مناسب من بين الخيارات التالية

 حماية المستهلك •

 حماية العمال  •

 اية البيئةحم •



 

  

  

  ـ )ثالثاً

  :علق على الحاالت التالية في مجال حماية المستهلك والبيئة واحترام إجراءات التقييس

  .ـ عدم وضع تاريخ نهاية الصالحية على منتج يتمثل في حليب األطفال 1ح

م المؤسسة بوضع مكونات المادة األولية المستعملة في إنتاج أحد أنواع ـ عدم اهتما 2ح

  .الحلويات

  .ـ استعمال منتج الزبدة  الذي انتهت صالحيته في إنتاج منتج استهالكي واسع 3ح

ال يضع على مدخنته مصفاة و لهذا فإن " أ"ـ المصنع المنتج لإلسمنت بالمنطقة  4ح

    .بة الوطنية بكثيرمرض الربو منتشر بنسبة تفوق النس

  ـ ) رابعا

  .اشرح كيف بدأت عملية حماية المستهلك، مع تقديم الجزائر كنموذج على ذلك

  ـ ) خامسا

  .بين األسباب التي جعلت  حماية البيئة ضرورية في عصرنا الحاضر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .......  .أثر الدخان المنبعث من بائعي الشواء الفوضويين على السكان المحيطين

  .......  الضجيج المنبعث من الطائرات عند نزولها في المطار 

  .......  .عدم وجود ضوء كاف في قاعات الدراسة بإحدى  المؤسسات التربوية

  .......  .ول عبر األنابيبعدم تطبيق إجراءات السالمة الخاصة بنقل البتر

  .......  .بناء عمارة فوق أنبوب الغاز الحضري الممون للمدينة



 

  

  

  

  

  
  

  :اإلجابة  بصحيح أو خطأ على العبارات التالية ـ) أوال
  خطأ/صحيح  العبارة
  خطأ  .ضل أو األحسنفالجودة األـ المقصود ب 1

ـ تطبق المواصفة بشكل إلزامي عندما تكون متعلقة بسالمة وصحة  2
  )المكاييل واألوزان(المواطن ولكن ليس في حالة منع الغش 

  خطأ

ا ماديا ئسواء كان شي ،كل منتجأن يكون حقوق حماية المستهلك  بين منـ  3
على ضمانات ضد كل ه، متوفرا وجوبا كانت طبيعتمهما   ،أو خدمة
أو تضر  هأو أمن/و ستهلكلما ها أن تمس بصحةنمن شأ لتيالمخاطر ا

  .بمصالحه المادية

  صحيح

ـ مراقبة الجودة تتم على أربع مستويات وهي  مستوى المؤسسة  4
  ومستوى المهنة الواحدة ومستوى الوطن ومن أجل حماية المستهلك

  صحيح

المنتج لرغبة  مالمةيقصد بها مدى للجودة تصاديةاالقص ئاالخصـ  5
، الفنية صئنفس الخصافإذا كان المنتج يحمل  .المستعمل من ناحية السعر

 .سعرااألكثر فان المستعمل يختار المنتج 
  خطأ

أصبحت بمثابة وثيقة مرور للسلع والخدمات  >> ISOإليزو ا <<شهادة ـ  6
  صحيح  .تمنحها المنظمة الدولية للتقييس، ودوليةلمختلف األسواق المحلية وال

حماية : إكمال الجدول التالي بوضع ما هو مناسب من بين الخيارات التالية -)ثانياً

 المستهلك، حماية العمال، حماية البيئة

:أجوبة التقويم الذاتي  



 

  

التعليق على الحاالت التالية في مجال حماية المستهلك و البيئة احترام إجراءات  ـ) ثالثا

  التقييس

لك وضع تاريخ انتهاء الصالحية على المنتج، وبالتالي يقتضي قانون حماية المسته. 1ح

  .فإن هذا المنتج غير صالح للتسويق خاصة وأنه يتعلق بحليب الرضع

نفس الجواب األول، ذلك أن حماية المستهلك تستدعي وضع المكونات الخاصة . 2ح

  .بالمنتج

في مختلف مراحل تقتضي معايير اإلنتاج أن يكون المنتج موافقا للمقاييس المختلفة . 3ح

  .عملية اإلنتاج، و العبرة ليست المنتج النهائي فقط

 .هذا المصنع مخالف لقوانين حماية البيئة، ألنه يعرض صحة سكان المنطقة للخطر. 4ح

  .شرح كيف بدأت عملية حماية المستهلك، مع تقديم الجزائر كنموذج على ذلك ـ) رابعا

ألكثر أهمية والتي كانت آراؤها مهملة وال يتم يكون المستهلكون المجموعة االقتصادية ا

  وقد بدأت حماية المستهلكين بوضع التشاريع التي تضمن لهم. اإلصغاء إلى مطالبها

أثر الدخان المنبعث من بائعي الشواء 

  .الفوضويين على السكان المحيطين

  حماية البيئة 

من الطائرات عند نزولها الضجيج المنبعث 

  في المطار 

  حماية العمال 

  حماية البيئة 

  ) األثر على السكان المحيطين بالمطار(

عدم وجود ضوء كاف في قاعات الدراسة 

  بإحدى المؤسسات التربوية

  )األساتذة( حماية العمال

  )التالميذ( حماية المستهلك 

عدم تطبيق إجراءات السالمة الخاصة بنقل 

  عبر األنابيب البترول 

  حماية العمال 

  حماية البيئة 

بناء عمارة فوق أنبوب الغاز الحضري 

  الممون للمدينة

  )سكان العمارة(حماية المستهلك 

  حماية البيئة



 

  

الممارسة الكاملة للحق في حمايتهم والحق في إعالمهم، والحق في تقديم مطالبهم  

العملية عن طريق وبدأت . واإلصغاء إليها والحق في االختيار بين العديد من المنتجات

المستهلكين في الواليات المتحدة األمريكية، الذين شرعوا في تنظيم أنفسهم للدفاع عن 

 RALPH NADERإن قوة التيار االستهالكي في أمريكا تكمن في شخصية . مصالحهم

 General Motorعلى الشركة العظمى  1970المحامي الشاب الذي انتصر في عام 

  .ركباتها غير آمنةعندما انتقد وبين أن م

المتعلق بحماية  07/02/1989بتاريخ  89- 02أما في الجزائر فقد صدر قانون رقم 

  :المستهلك ومن القواعد التي تلتزم بها المؤسسات وتعد حقوقاً للمستهلكين

عن طريق تقديم بيانات و معلومات تمكن المستهلك من تحديد : الحق في اإلعالم 

" وافقها مع رغباته و مصالحه و يتم ذلك من خالل خصائص المنتج و تقدير مدى ت

  ". Etiquetageالوسم 

 .الحق في األمن 

 الحق في االختيار 

 الحق في اإلصغاء له 

  ـ) خامسا

  .تبيين األسباب التي جعلت  حماية البيئة ضرورية في عصرنا الحاضر

التطور  ألن لقد اهتمت دول العالم بحماية البيئة وأصبحت تعقد لذلك المؤتمرات، وذلك 

 المفرطفمثال االستعمال . توازنها ة وحدوث خلل فيئوث البيأدى إلى تلالتكنولوجي 

، وكذلك االنبعاث الحراري ناتئالكا فتلمخ ات والكيماويات شكل خطرا كبيرا علىدللمبي

 الذي أصبح يشكل خطرا متزايدا على طبقة األزون وبالتالي على البشرية بأكملها،

خال معايير حماية دبإ سساتؤالم ل بإلزاموقامت الد ،ف األخطارتلمن مخ ةئولحماية البي

  .سقييومواصفات الت ييرة ضمن معائالبي

   

  

  

  

  


