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 إدارة الجودة الشاملة و األداء المتميز
                                                                                 األستاد بومدين يوسف           

  جامعة بومرداس
 

   : املقدمة
بت قيـام   لقد شكلت القيم و املفاهيم و املبادئ اليت صـاح         

الثورة الصناعية أساس حتول اتمع إىل جمتمع صناعي و مـا           
املنظمات و املؤسسات احلالية إال مفاهيم كانت ضرورية يف         
حينها و انطلقت منها املنظمات يف بناء و تطـوير هياكـل            

  .ووضع أسس تطوير أدائها
و لكن مع التغريات العاملية اليت حدثت بطريقة 

 جتاوزت قدرات هذه املنظمات على فجائية و أحيانا سريعة
التكيف مع الواقع و أدت إىل عجزها عن مواصلة معدل 

 )4cs) (1(األداء إذ أدى تفعيل دور ما مسي بالقوى األربعة 
واملنافسة  )(consommateurاملتمثلة يف الزبون 

)ompétition ( والتغيري)changement ( والتعقيد
complexiste) (الت االقتصادية تمن جهة، وظهور التك

و املنظمات العاملية فضال عن الثورة اهلائلة يف املعلوماتية 
واالتصاالت يف جهة أخرى ، إىل إعادة التفكري يف املفاهيم 
واملبادئ اليت تأسست عليها هذه املنظمات و اليت كانت 
تتناسب مع أحوال العصر القائم آنذاك و البحث عن مناهج 

ات حملاولة الوصول إىل حصص حديثة تتناسب مع هذه التغري
سوقية جديدة معتمدة يف ذلك على حتقيق األسبقيات 
التنافسية ومن أبرزها أسبقية اجلودة  ، غري أن ال تكفي 

   االجتاهات    تبين  بل البد من التوجه وحدها لتحقيق هذا 
 و لعل واحد من    إدارا ،   و النظم  يف   حداثة  األكثر

 / TQM(ات إدارة اجلودة الشاملة ابرز هذه االجتاه

Total quality management  ( اليت تأتى يف
مقدمة األفكار اإلدارية اليت شكلت الوعاء اجلديد املتناسب 

  .مع تلك املعطيات و القادر على مواجهتها بفعالية 
  

و قد أكدت األدبيات و الدراسـات أن مفـاهيم          
س اليت انطلقـت  إدارة اجلودة الشاملة كانت هي قاعدة األسا  

داء املتميز ، أمهيتـها يف حتـسني        منها حركة البحث عن اال    
الرحبية و تعزيز املركز التنافسي فضال عن االستجابة لتوقعات         
الزبائن و حتسني معدالت اإلنتاجية األمر الذي يعكس أمهيـة          
هذا املدخل يف حتقيق أداء متميز ألداء املنظمة و على مجيـع            

 .املستويات 

  
   : لدراسة و أهدافهاأمهية ا

   تتجلى أمهية الدراسة احلالية يف تناوهلا ملوضـوع يتـسم          
باحلداثة حيث يعد هذا املوضوع حىت وان كان على مستوى          
دراسته واخلوض فيه يعدوا بعيدا عـن جمـال التطبيـق يف            
املؤسسات اجلزائرية سواء الصناعية منها أو اخلدمية فضال عن         

هده الفلسفة ويف يئة شـروط      وجود فجوة معرفية يف تبين      
 فسوف حنـاول    ,تطبيقها من قبل مدراء املؤسسات اجلزائرية     

لفت انتباه أنظار القائمني على أمر املؤسسات اجلزائريـة إىل          
مدخل إدارة اجلودة الشاملة والذي يعترب من االفرازات اهلامة         
لتطور الفكر اإلداري والذي اثبت كفاءته وأمكن من خالله         

ى ما يعترض املؤسسة من مشاكل تتعلق بـاجلودة         التغلب عل 
  واإلنتاجية ويف هدا اإلطار دف الدراسة إىل

  
 عرض و تقدمي اإلطار الفكري و النظري ألسلوب إدارة          .1

اجلودة الشاملة كفلسفة إدارية من حيث النـشأة و التطـور           
واملفهوم و جماالت التطبيق و إظهار املخاطر اليت حتـول دون           

يف حماولة لتقليـل الفجـوة      . قع العملي   اا يف الو  جناح تطبيقه 
املعرفية و العلمية يف تبين هذه الفلسفة ـدف اسـتخالص           

  .األساليب املناسبة 
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 وثيقة بني اثر تبين هذه الفلسفة اإلدارية        ةحماولة إجياد صل   .2
احلديثة كأحد العوامل األكثر تفسريا وحتليال للعالقة املوجودة        

 امليزة التنافسية للمنظمة و مبا      تعزيزو  مع حسن تطبيقها و بناء      
  .داء املتميز كهدف يضمن البقاء و النمو يؤول إىل حتقيق اال

حماولة إظهار التقنيات املناسبة لتطبيق نظام إدارة اجلودة         .3
الشاملة باعتبارها من القرارات احملورية حيث تنشأ مشكالت        

ال و أضرار جسيمة نتيجة االستخدام غري املـربر لتقنيـات           
تتناسب مع ظروف املنظمة و طبيعة اخلدمات اليت تقدمها و          
مدى انعكاس تطبيق هذه التقنيات يف حتسني األداء املنظمـي          
ملنظمات األعمال وصوال لتقدمي  بعـض االسـتنتاجات و          

 .املقترحات ذا الشأن 
 

   : اإلطار املنهجي للدراسة
  

ية تقـدمي       تعتمد الدراسة على املنهج ألوصفي التحليلي بغ      
ركائز هدا املدخل وإطاره باعتباره أسلوبا حديثا يهـدف إىل        
تطوير وحتسني اجلودة وجناح املنظمة وحتقيقها ألداء متميز من         

. خالل التغطية األكادميية والتقدمي النظري ملختلف جوانبـه         
وسنحاول حتقيق هدا الغرض من خالل التعرض بشيء مـن          

  : التفصيل للمحاور التالية
  ر الفكري والنظري إلدارة اجلودة الشاملةاإلطا -1
 تفسري عالقة إدارة اجلودة الشاملة باألداء املتميز -2

العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة وبناء امليزة التنافـسية          -3
 والتميز يف األداء

 االستنتاجات والتوصيات -4

  
 
  :  الفكري والنظري إلدارة اجلودة الشاملةر اإلطا-1
   :  ومراحل تطورهاالتعريف باجلودة . 1-1
 :  مفهوم اجلودة-ا

ـ     Quality يرجع مفهوم اجلودة          ة إىل الكلمـة الالتيني
Qualitas         ا طبيعة الشخص أو الشيء ودرجة اليت يقصد 
  ).1(وكانت تعين قدميا الدقة واإلتقان. صالحيته

   فالدين اإلسالمي احلنيف أعطى اهتماما واسعا يف التوكيد        
"  عليه اآلية الكرميـة      تالنافع وهو ما نص   على العمل اجلاد و   

التوبة " (واملؤمنون وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله     
  ). 105االية–

   أما السرية النبوية الشريفة فهي غنية باألحاديث الـشريفة         
إن "فيقول النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم        . اليت تعظم العمل    

صـلى اهللا عليـه     ويقول  ". اهللا كتب اإلحسان يف كل شيء     
  ".إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"وسلم 

  
ولتحديد مفهوم اجلودة البد من استعراض تعاريف وضعها           
  رواد األوائل للجودة  ال

  إن اجلودة هي املالئمة للغـرض أو         juranيقول   .1
  )2(.االستعمال 

 مياثـل إىل    E-deming ويف تعريف أخر أورده      .2
 التعريف السابق إذ يرى أن اجلودة هي         حد كبري ما ورد يف    

دقة متوقعة تناسب السوق بتكلفة منخفضة مبعىن مطابقة        " 
  )3(." االحتياجات

"  يرى أن اجلودة هـي    Ph-crosbyو كذلك .3
املطابقة للمواصفات و يقول بأن اجلودة هـي مـسؤولية          

  )4(" .اجلميع و رغبات املستهلك هي أساس التصميم 
 بان اجلودة Christian Meriaيف حني عرفها  .4

هي قدرة املنتج على تلبية حاجات املستعملني و بأقل تكلفـة           
.)5(  

تفـادي  "  بأـا    G.Taguchiبينما يعرفهـا   .5
  )6("اخلسارة اليت يسببها املنتج للمجتمع بعد تسليمه للزبون         

.  
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و من خالل استعراض التعاريف السابقة و غريهـا         
 تعريـف اجلـودة و أن       نالحظ أن هناك اختالفا واضحا يف     

اجلميع يقولون ذات الشيء و لكن بتعبريات خمتلفـة ، و أن            
ومن . التعريفات املختلفة تتناول أبعادا خمتلفة يف نفس الظاهرة       

إذ  Total يبدو املنطق يف وصف اجلودة بأـا شـاملة   مث
 كما تشمل كافة    )7(تشمل مجيع جماالت النشاط يف املنظمة       

ة و عليه فإن تعاريف اجلودة إمنا تعتمد        أبعاد السلعة أو اخلدم   
على الفلسفة اليت يعتنقها الباحث و رؤيته للكيفية اليت ميكـن     

وهكذا فـإن   . لزبون  ضى ا ضي بر حيمن خالهلا جعل املنتج     
تطور مفهوم اجلودة عند وصوهلا إىل مـدخل إدارة اجلـودة           
الشاملة مل يأيت دفعة واحدة بل استلزم وقتا إلضافات علميـة           

  .ة عن املستويني الفكري و التطبيقي كبري
لتميز بني أربع مراحل تارخيية لتطـور اجلـودة إذ          ميكن ا وهنا

 ذلك   يايت توجت املرحلة األخرية بإدارة اجلودة الشاملة كما      
  : يف األيت 

  
  :  التطور التارخيي إلدارة اجلودة -ب
  

من خالل التطور الفكري و اإلداري فيما يتعلـق         
كن أن نالحظ أن تتابع املداخل للجودة عـرب          بإدارة اجلودة مي  

 كانـت مـن     اتطورها مل حيدث يف صورة قفزات ، و لكنه        
وكان هذا التطـور انعكاسـا      . خالل تطور مستقر و ثابت      

لسلسلة من االكتشافات ترجع إىل اقـرن املاضـي و هـذه            
  : االكتشافات ميكن تقسيمها إىل أربعة عصور و هي 

صائية للجودة ، و تأكيد اجلودة      الفحص ،  و املراقبة اإلح     

 أو ما يطلـق عليـه إدارة اجلـودة          ، إدارة اجلودة الشاملة   
و كل مرحلة تاليـة مـن مراحـل التطـور            . اإلستراتيجية  

ويف رأينا انه مـن     . اشتملت و تضمنت املرحلة السابقة عليها     
 إىل مدخلني يف     السابقة  األربعة االوفق تقسيم مراحل التطور   

ة اجلودة و يتضمن    رأوهلما املدخل التقليدي ألدا   إلدارة اجلودة   
الفحص املراقبة ، و تأكيد اجلودة و املدخل الثـاين مـدخل            

  .إدارة اجلودة الشاملة 
  

I. الفحص-مرحلة بداية القرن العشرين-: 

  

اقترنت هذه الفترة مبرحلة اإلدارة العلميـة للعمـل         
الذي كان يهدف إىل الرفع من مـستوى الكفـاءة          "لتيلور"
نتاجية داخل املصنع عن طريـق التخـصص و الفحـص           اإل
 كما دعـا إىل ضـرورة       .يمهتقس العمل و  طتبسي و النمطيةو

  ).8(الفصل بني وظيفة  اإلنتاج ووظيفة التفتيش 
ه املرحلة انقسمت ذو ميكن القول هنا انه يف ه

وظيفة اجلودة بني العامل الذي يقوم باإلنتاج و املفتش الذي 
لتقليل من املعيب وفصل ارض غبيقوم بفحص املنتجات 

املعيبات عن املنتج النهائي ألنه ال مينع من وقوع اخلطأ
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  نظام اجلودة املبىن على أساس الفحص): 01(كل رقم ش

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

)9( *Jean Marie : Le défi de la qualité dans la société industrielle  p81. 
 
 
 

II.  اجلودةمراقبة :1950 – 1930فترة : 

  
العيـب يف   (كانت اجلودة هنا دف إىل تقليل نسبة املعيبات         

مستخدمة باإلضـافة للمرحلـة األوىل  تطبيـق         ) املنتجات  
 أنـشطة اجلـودة   ألداءاألساليب اإلحصائية  يف ضبط اجلودة    
  ).10('ةوالتحقق من مطابقة املنتج ملقاييس اجلود

ما  مـن جمـرد       تقد أكثر و على الرغم من أن مراقبة اجلودة         
تقدم يف إدارة اجلودة جعل االعتماد      المدخل الفحص  إال ان      

على مراقبة اجلودة غري كايف بل و غري مالئم مبفرده لتحقيـق            
التحسني املستمر  و لعل االستعراض التايل لنظـام اجلـودة           

  .يوضح نواحي القصور و عدم الفعالية يف هذا النظام 
  
  
  
  

III.  ودةتأكيد اجل :1970 – 1950مرحلة: 
 

ن مداخل إدارة اجلـودة     مل  خكان اهتمام تأكيد اجلودة كمد    
 فألول مـرة    .اياكثر بعدا و عمقا من املداخل السابقة له تارخي        

يقدم هذا املدخل  مفهوم التكامل و التنسيق بني برامج اإلدارة           
و ألول مرة أيضا  يؤكد  ان كافة املستويات اإلدارية البد ان             

و يف هـذه املرحلـة مت       .  اجلـودة    مراقبةتشارك يف ختطيط و   
سه منع وقوع   ااالنتقال من جودة املنتج إىل جودة النظام و أس        

و جيب مالحظة ان أي مرحلة تالية من مراحل املدخل          .اخلطأ  
دي مل تستبعد سابقتها و لكنها استندت إليهـا ولكـن           يالتقل

  . و أمشل أعمقمبنظور أوسع و 
  
  
  
  

  الفضالت  إنتاج المصنع

  التفتيش

  المخزن

نعم

 ال

منتوج مطابق
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IV .    دارة ا:  اآلن   حـىت  1970فترة  :  املدخل احلديث

   .  اجلودة الشاملة

   
هي نظام شامل للقيادة و التشغيل تعتمد على مشاركة مجيـع           

تحسني املـستمر  ال و املوردين و يهدف إلى    العاملني الزبائن 
  .للجودة و األداء على األمد البعيد 

و يعترب مدخل إدارة اجلودة الشاملة من االجتاهات احلديثة يف          
وم فلسفته على جمموعة من املبادئ اليت ميكن أن         اإلدارة ، و تق   

ها من أجل الوصول إىل أفضل أداء ممكن ، فهي فلـسفة            اتتبن
ـ إدارية و مدخل إستراتيجي و وسيلة إلدارة التغيري          دف إىل

 أمناط التفكري التقليديـة ملختلـف        من نقل املنظمات املعاصرة  
ع البيئـة و     م تتالءم إىل أمناط تفكري و ممارسات       ة املنظم أوجه

املتطلبات املعاصرة ، كما يؤكد على مشاركة العنصر البشري         
  . )11(ربتحريك مواهبهم و قدرام دف التحسني املستم

 امتـداد    نظام إدارة اجلودة الشاملة ال خيرج عن كونـه        ان  
 التطوير و التغيري الفعال و املستمر ، حيث حتـسني            حللقات

 فهو مـدخل مـن      مثاج ومن   األداء و االهتمام بعناصر اإلنت    
  عمليـة  مداخل التطوير التنظيمي ، من منطلق كـون اإلدارة        

 وإبداع وتغيري فعال من اجل      .اجتماعية من الناس و إىل الناس     
 و االســتخدام األمثــل للمــوارد      االختيــار األفــضل

  ).12(املتاحة
من خالل هذا العرض نالحظ أن نظام اجلودة الشاملة يرتكز          

  :  و مكونات أساسية هي    على حماور
 باعتبار املنظمات الـيت     : حمور يرتكز على اجلودة    .1

هـو   النتـائج و أحسن ذات جودة سوف حتقق   منتجاتتنتج  
  .  لبقاء املؤسسة أطول مدة ممكنة عامل مهم

مـن حيـث     : حمور يرتكز على العامل اإلنـساين      .2
التدريب و اإلبداع و بناء فرق العمل و االتصاالت و التطوير           

  . التغيري و االلتزام و ضمان فاعلية االتصاالت و
 علـى احملـيط و إدراك       اعتبار املنظمة نظام مفتوح    .3

  . املنافسة و تطوير استراتيجية منافسة 
  

  :  أمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.2.1
  

ينظر إىل إدارة اجلودة الشاملة على أا قاطرة عظيمة للتغيري             
لة بني املؤسـسات    ضأساسي للمفا  و مقياس        إىل األفضل 

حيث اعتمدت يف الكثري من املنظمات ألمهيتها اإلسـتراتيجية         
الفائقة مما زاد من فاعليتها ومن قدرا على البقاء يف الـسوق            

فتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف منظمة األعمـال        . التنافسية  
  : حيقق ما يلي 

ودة، وى املستهلكني و ختفيض تكاليف اجل     ا تقليص شك  -
  .مما يساهم يف حتقيق رضا العميل

تعزيز املوقف التنافسي للمنظمة طاملا جيري التركيز على         -
خدمة ذات جودة عالية للزبون وبالتايل زيـادة        /تقدمي سلعة   

  .اخلدمة/ والء الزبون املنتج 
زيادة اإلنتاجية و األرباح احملققة، مما يـساعد يف رفـع            -

  . الل زيادة احلصة السوقيةالكفاءة اإلدارية واإلنتاجية من خ
  .زيادة شهرة املنظمة -

حتسني عملية االتصال يف خمتلف مستويات املؤسسة وضمان 
)13.(املشاركة الفعالة جلميع أفردها يف حتسني األداء
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   اجلودة الشاملة و عالقتها بالرحبية و الكلفة ادارةأمهية) 2(شكل ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  
  

  
  )14( )299 السياسات املعاصرة ص "ي معلي السل( 

  
  

  :دارة اجلودة الشاملة امبادئ.3.1

 يقوم نظام إدارة اجلودة الشاملة على جمموعة من املبـادئ و           
  : القواعد املتمثلة يف 

  .التركيز على العميل  .1
  . التركيز على إدارة املوارد البشرية  .2
  .التحسني املستمر يف اإلبداع  .3
  التزام اإلدارة العليا  .4
  لقرارات املبنية على احلقائق ا .5
   :  اجلودة الشاملة نظام إدارةعناصر إقامة.4.1

تعمل املنظمات اليت تؤمن بفلسفة إدارة اجلودة الشاملة علـى          
يئة مستلزماا الضرورية لتحقيق التطبيق الناجح و الفعـال         
هلذه الفلسفة من اجل حتسني جـودة منتوجاـا ،و تعـد            

عمدة  اال TQMقها يف تطبيق فلسفة     املتطلبات الواجب حتقي  

اليت تستند إليها هياكل املنظمـات املطبقـة إلدارة اجلـودة           
   : )15(الشاملة ، ممثلة فيما يلي

  .حتديد األهداف  .1
  .التركيز على األنشطة و العمليات  .2
  املوارد املادية و املالية و املعنوية و البشرية  .3
دة اهلندسة  اإلدارة اإلستراتيجية ، إعا   : التقنيات منها    .4

  .اخل …، املقارنة بأفضل أداء 
  . TQMالتزام اإلدارة العليا و العاملني لتطبيق  .5
  ) اجلدولة ( التوقيت  .6
   .القيادة املوجهة .7

  

  

  

  

  تحسين الجودة
    

     تخفيض التكاليف 
  

       تكلفة الصنع 
       تكلفة الخدمة 

      تكلفة المراقبة 

  تاجية تحسين اإلن

 زيادة الربحية 

  التوسع في السوق 
  

زيادة الحصة السوقية و مركز 
منافسة أفضل و استمرارية في 

  السوق 

  تحسين الشهرة 

غزو السوق بجود 
  أعلى 
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   :تفسري عالقة إدارة اجلودة الشاملة باألداء املتميز -2

    
إن املقصود باألداء املتميز ليس فقط عدد الوحدات        

دد العمالء الذين يقوم خبدمتهم فقط      اليت ينتجها العامل أو ع    
و لكن أيضا اجلودة اليت يؤدي عمله ، و كـذلك الـسلوك             

يف بدايـة   " دنيس مورجـان    "االجتماعي الذي أطلق عليه     
.  )16(الثمانينات من القرن املاضي سلوك املواطنة التنظيمية      

فهناك العديد من العوامل اليت جيب أن جتمع حىت يكن وصف           
ز ، فاملنظمات ذات األداء املتميز يدين بوجودها        األداء باملتمي 

إىل وضوح األهداف األساسية املتمثلة يف الرؤية و لديها التزام          
. على مجيع مستويات القيادة للتطوير و التحسني املستمرين         

إن التميز رهينة توافر مهارات و قدرات يف مستوى مرتفع يف           
ل الذي يسمح هلم    القادة ، لديهم القدرة على االبتكار بالشك      

  .بتحقيق التفوق و التميز يف األداء 
  

 املفاهيم  منداء من املصطلحات اجلذابة و    و يعد اال  
رين يف كافة املستويات التنظيميـة و لكافـة         ياألساسية للمد 

أنواع املنظمات ، ألن خمرجات هذا األداء قد تكـون ذات           
 و  آثار ضارة بأرباح املنظمة أو قد تكون األساس يف بقائهـا          

  :  التعاريف لألداء ضو ميكن تقدمي بع.تعزيز قدرا التنافسية
ــة   األداء   ــة اإلجنليزي ــة للكلم ــة اللغوي ــو الترمج  ه

Performance و ميكن إعطاءه املعاين التالية  :  
لتمثيـل  لاألداء هو عبارة عن النجاح أي عبارة عن دالة           -

ملني  أو العا  / و الناجح ، فتتغري هذه الدالة بتغري املنظمات      
  .فيها 

 يعرب عن جمموعة من املرحل  Actionاألداء هو فعل  -
 و ليس النتيجة اليت تظهـر   Processusو العمليات 

  ) 17 (يف وقت من الزمن
قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها من خـالل اسـتخدام      -

 . كفؤة و فعالة ةاملوارد املتاحة بطريق

  

نظمة  األ أكثرإن املدخل املنظيمي يعترب املنظمة هي       
تعقيدا ، و اخلاصية الرئيسية هلذا النظام املعقد هو القدرة على           

 آدا اختلفـت  و.  حيقق من خالله األهـداف        بنشاط   القيام
 فان هنـاك حقيقـة       عرب الزمن  تتطور و أهداف املنظمات 

اال وهي  نطبق على كل املنظمات و مرتبطة بتسيريها        اساسية ت 
 سـاكنا ، فدراسـة      داء لدى جيب أال يكون حتليل اال      .األداء

ـ           قـدرة   يناألداء عرب الزمن يكون أيضا ديناميكي و الذي يع
كمـا يؤكـد ذلـك      . البقاء يف املدى الطويل     علىاملنظمة  

Fericelli AM  "يعرب عنه من خالله و لكـن   الداءاأل 
بعالقته مبؤشرات النجاح و هو نـشاط  يـؤدي إىل النمـو             

   )18(.كصريورة و ليس نتيجة تظهر يف زمن معني 
  

   : امليزة التنافسية
 شغل مفهوم امليزة التنافسية اهتمام البـاحثني يف        

  يف الثمانينات حيث توسع مصطلح امليزة التنافـسية وأخـذ        
 بـشأن اإلسـتراتيجية    Mporterاالنتشار مع كتابـات  

  . التنافسية و امليزة التنافسية 
لـى   املنظمة ع   قدرة "و تعرف امليزة التنافسية على أا             

صياغة و تطبيق اإلستراتيجيات اليت جتعلها يف  مركز أفـضل           
تحقق تبالنسبة للمنظمات األخرى العاملة يف نفس النشاط ، و        

امليزة التنافسية من خالل االستغالل األفـضل لإلمكانيـات         
واملوارد  الفنية و املادية و املالية و التنظيميـة و املعلوماتيـة،             

اءات و غريها من اإلمكانيـات      باإلضافة إىل القدرات و الكف    
 تـصميم و تطبيـق     مـن كنها  اليت تتمتع ا املنظمة و اليت مت      

استراتيجيتها التنافسية ، ويرتبط حتقيق امليزة التنافسية ببعدين        
 املدركة لدى العميل و قدرة املنظمة على        القيمةأساسيني مها   
   .)19(حتقيق التميز 

 ميزة عنصر   "كما تعرف امليزة التنافسية على أا       
تفوق للمؤسسة يتم حتقيقه يف حالة اتباعها إلستراتيجية معينة         

  ".للتنافس
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 ومن خالل هذين التعريفيني ينظـر إىل امليـزة         
اإلستراتيجيات و متثل املتغري التابع ،      دف  التنافسية باعتبارها ه  

داء هو املتغري املستقل ، فكـل اسـتراتيجية مـن           ويكون اال 
التكلفة األقـل    (porterاليت وضعها   اإلستراتيجيات العامة   

حتقيق ميزة تنافسية يف جمـال      تتوجه حنو   ) التمايز، التركيز   .
  .معني

و تنشأ امليزة التنافسية مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتـشاف          
طرق جديدة أكثر فعالية من املستعملة من قبل املنافسة حيث          

ـ         ر يكون مبقدورها جتسيد هدا االكتشاف ميدانيا، ومبعىن أخ
   ).20(مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع

 دائما فإن جوهر امليزة التنافسية      porterفحسب  
ة اليت ميكن للمؤسسة ان ختلقها لعمالئهـا،        يميركز على  الق   

واليت تأخذ شكل أسعار منخفضة باملقارنة مـع املنافـسني          
بالرغم من تقدميها لنفس املنتج ، أو شكل تقـدمي منتجـات         

    . )21(فريدة تربر األسعار املرتفعة اليت تباع اوخدمات 
فإذن حاملا حتصل املنظمة على ميزة تنافسية فإـا         

  : ستحقق جمموعة من املزايا أبرزها األيت 
منتجـات    و رضا الزبائن أكرب اجتـاه      ءسيكون وال  .1

  املنظمة و بذلك يصعب اختراق املنافسني هلؤالء الزبائن 
قية اكرب من خـالل     ستحصل املنظمة عن حصة سو     .2

  قدرا على تقدمي قيمة أعلى للزبائن 
ستعكس زيادة احلصة السوقية على زيـادة حجـم          .3

  األرباح يف املنظمة 
  

 و بناء امليزة التنافـسية و التميـز يف          TQMالعالقة بني   

   :األداء
تعد جودة املنتجات عنصرا أساسيا يف املنافسة بني        

ـ   يماملؤسسات ، فاالستجابة الـسل     سريعة و الفعالـة    ة و ال
الحتياجات العمالء تسمح هلم بتحقيق رضاهم ، و بالتـايل          

وتساهم إدارة اجلودة الـشاملة يف      . اكتساب حصص سوقية    
 اليت يقدمها للعمالء ، وذلك      القيمةحتسني مستوى اجلودة و     

  .دف االرتقاء بأدائها و تنمية مهاراا التسويقية 

دئ و فلسفة اجلودة الشاملة     و يعتمد التميز يف األداء على مبا      
وفـق   Arthur D- little ، إذ يؤكد خبري اجلـودة  

 شركة أمريكية أن برنامج     500دراسة قام ا على عينة تضم       
و داللة على قدرم التنافـسية      دإدارة اجلودة الشاملة هلا تأثري    

فالقيم اجلوهرية إلقامة اجلودة الشاملة املغلفة مببـادئ اإلدارة         
ن أن تؤدي إىل نتائج إجيابية يف مستوى أدائهم و          الناجحة ميك 

      )22(درجة متيزهم 
و ال يتحقق التمايز إال إذا عم االلتزام بـاجلودة يف           
مجيع مـستويات األداء مبعـىن املـدخالت و املخرجـات           

إذ تعترب إدارة اجلودة الشاملة أساسـا للتطـوير         . والعمليات
 من خالله املؤسسة    و الذي ترمي  .  املستمر لألداء      نيوالتحس

إىل حتقيق هدف رئيسي يتمثل يف الوصول إىل رضا العميل و           
 لألفراد العمل   ة ىيء ئاالعتماد على احلقائق و توفري بي     ك ب ذل

       )23(حبماس و قدرة و االلتزام يف مجيع جمـاالت العمـل            
أنه ميكن للمنظمـة أن تتمـايز       )          ( ستادو أوضح اال  

نافسيها ببعد أو أكثر مـن أبعـاد امليـزة           تتفرد عن م   دماعن
  :التنفسية األربعة 

  
   ، التكلفة األقل-1
  اجلودة ،  -2

   ، الوقت -3
  املرونة  -4

       
  

 للتمتع مبزايا اقتـصاديات      نتاج االقلالتكلفة   انباعتبار     
ض اخنفاض هامش الربح الناجم من ختفيض       يعوتاحلجم ، و    

 عند اختاذه لقرار الشراء يرغب       فالزبون أما اجلودة . األسعار  
يف البحث عن اجلودة األفضل إىل جانب الـسعر املناسـب،           

 & Peterولعل الدراسـة املـشهورة الـيت قـام ـا      

Waterman  يف بداية الثمانينات من القرن املاضي عن 
املنظمات األكثر متيزا توصلت إىل نتيجـة حمـددة هـي أن            
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ملنظمات اليت تركز علـى     املنظمات األكثر متيزا و جناحا هي ا      
اجلودة حيث أن ذلك ميكن أن حيقق امليزة التنافسية و الرحبية           
للمنظمة من خالل زيادة احلصة السوقية و التمايز ، و يف عامل            

 الذي أصبح بعدا أساسـيا      الوقتاليوم زاد االهتمام بعنصر     
تتنافس من خالله املنظمات ، ويتم التعبري عن الوقت كبعـد           

 –التـسليم الـسريع     (الل ثالثة أبعاد وقـت      تنافسي من خ  
  . ) و سرعة التطوير –التسليم يف الوقت احملدد 

 مدى  جنـاح     ا فيقصد    املرونة أما العنصر الرابع املتمثل يف    
يف نظامها اإلنتاجي للتغريات البيئية و عمليات       ياملنظمة يف تك  

الطلب ، و هكذا فإن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ميكـن أن            
 .ىل تعزيز البعد التنافسي الذي يركز على اجلودة العالية        اد  يقو

فالتحسني املستمر و التركيز على تدريب و تطوير املهارات و          
استخدام األساليب اإلحصائية و احلاسوبية يف عملية الفحص        
و مطابقة اجلودة فضال عن اعتماد مبدأ الوقاية من األخطاء و           

 تقـدمي منتجـات ذات      تها  من شأنه اإلسهام يف     جلليس معا 
جودة عالية من حيث التصميم و درجة املوائمـة ، و متثـل             
اجلودة شرطا جوهريا لقبول املنتـوج و جناحـه سـواء يف            
األسواق احمللية أو الدولية ، و هي شرط أساسي لزيادة القدرة           
التنافسية ، فمن أهم عوامل جناح و تفوق املؤسسات الرائدة          

   .)24(ة هو متيزها املبني يف اجلود
  

ومن بني العناصر الواجـب ضـبطها يف اجلـودة          
من خالل التقليل من الفاقد ممـا       ) تكاليف اجلودة   (التكاليف  

يساعد املنظمة على ختفيض األسعار مقارنة مبنافـسيها مـع          
احملافظة على مستوى مقبول من األرباح عن طريـق زيـادة           

 منوها  حجم املبيعات يؤدي إىل حتسني احلصة السوقية و تعزيز        
فضال عن متكينها من رفع عوائق لدخول منافسني جـدد إىل           

 من خالل االسـتجابة     الصناعة و رفع عوائق خروج زبائنها     
مما يضمن هلا والئهم و بالتايل      .  يف أذواقهم    للتغريات الطارئة 

قوية و مستمرة هـذا مـن       ) أداء مميز   ( حتقيق ميزة تنافسية    

يض التكلفة أكثـر     و من جهة أخرى تصبح برامج ختف       .جهة
كفاءة و فاعلية عند توفر جودة عالية و وقت تسليم فاعـل            

اجلودة حتقق مـوارد الوقـت و املهـارة         . ومرونة أفضل     
والكفاءة ن و تطوير األساليب و هذا الشكل متناسب مـع           
هياكل الطلب إىل جانب املرونة الكـايف يف التـأثري علـى            

  .الطوارئ 
  

  : االستنتاجات و التوصيات -4

 :االستنتاجات  

إدارة اجلودة الشاملة فلسفة قدمية تطرقت إليها        .1
أغلب احلضارات و أمهها احلضارة اإلسالمية و ماهلا من فضل          
كبري يف إرساء قواعد و تطور مفاهيم اجلودة ، مـن خـالل             

 .العمل الصاحل و النافع و املتقن 

دف إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيـق رضـا          .2
 خالل تقدمي مستوى اجلودة الذي يرغب       العميل و والئه من   

رة التنافسية للمؤسسة و ضمان بقائها      قدفيه كما يعين زيادة ال    
 . و استمرارها يف السوق 

أن تطور املفهوم املرتبط بـاجلودة و مزامنتـه          .3
لتطور نظريات التسيري يف حتقيق اجلودة بـدأ منـد حـوايل            

ع القول   إال أننا نستطي   .اإلشرافمبا يعرف بعملية     م   1900
 ، مراقبة اجلودة ،     التفتيش: أن اجلودة قد مرت بأربعة مراحل       

 التطوير   اىل تأكيد اجلودة ، و إدارة اجلودة الشاملة اليت دف        
 .الشامل و املستمر لنظام اجلودة 

تشكل إدارة اجلودة الـشاملة إطـار فلـسفي          .4
وإداري متكامل أمام منظمات األعمال من خـالل جعـل          

 إضافة إىل التركيز على رضا العاملني       اراتيجياجلودة هدفا است  
يف املنظمة من خالل متكني العاملني و ما يترتب عليها مـن            
اجيابيات تدعم تطبيق هذه الفلسفة وصـوال لتحقيـق األداء          

  .املتميز 
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  :لتوصيات  ا-

ضرورة احترام املنظمات املنهج العلمي يف تطبيـق إدارة         -1
 التحـسني املـستمر يف      اجلودة الشامل من اجل الوصول إىل     

مجيع أنشطة املنظمة و خاصة على مستويات العمليـات ملـا         
 .ميتلك من أثر يف حتسني األداء 

ضرورة أن تقوم إدارة املنظمات باختاذ كافـة التـدابري          -2
الضرورية و القيام باملمارسات العملية الالزمة لنشر وتعمـيم         

خالل إعـداد   ثقافة اجلودة يف خمتلف املستويات اإلدارية من        
 .ية أيا كان شكلها و هدفها بالربامج التدري

إدخال مفاهيم اجلودة يف املنـاهج التدريـسية يف مجيـع        -3
مراحل التعليم بدأ من املرحلة االبتدائية حىت تكـون تربيـة           

 .وعلما يف آن واحد

ضرورة توسيع عدد املؤسسات ليت تدخل للربنامج الوطين        -4
يف القطـاعني   ) اعية اجلزائرية   مجيع املؤسسات الصن  (للتأهيل  

العام و اخلاص للحصول على احد الشهادات املطابقة ألنظمة         
 .اجلودة 

ضرورة توسيع عدد املؤسسات الـيت تـدخل ضـمن           -5
الربنامج الوطين للتأهيل يف القطاعني العـام واخلـاص         

 للحصول على شهادة املطابقة ألنظمة اجلودة

ء أنظمة جودة فعالـة     االهتمام بالبىن التحتية الالزمة لبنا     -6
 . ومن أمهها خمابر املعايرة و االختبار حمليا و دوليا 

 يبدأ باإلدارة   يإدارة اجلودة الشاملة هدف استراتيج     جعل-7
 .العليا و ينتهي بأخر فرد عامل 

االنفتاح على التجارب العاملية يف جمال اجلودة يف الـدول          -8
 تطبيقها و من    املتقدمة عموما و العربية خصوصا الستفادة من      

 .أبرزها جوائز اجلودة العاملية 

هذه بعض التوصيات اليت نراها كفيلة بتحسني الوضعية 
فسية من خالل تبين منهج إدارة اجلودة الشاملة و بالتايل االتن

إمكانية ترقية أداء متميز من خالل إشراك مجيع املتعاملني 
ىل  و ذلك بإعداد نظام وطين للجودة يهدف إاالقتصاديني

مساعدة املؤسسة اجلزائرية على حتقيق اجلودة و اإلتقان يف 
مدارس ، حكومة ، مؤسسات ، جامعات ( كل املستويات 

  .اخل حىت تصبح اجلودة مسؤولية اجلميع .... 
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