
مفهوم إدارة الجودة الشاملة
  
 

ى تحسين وتطوير األداء                          ة التي تهدف إل ة الحديث اهيم اإلداري إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر من المف
 .بصفة مستمرة وذلك من خالل االستجابة لمتطلبات العميل 

 . ة الشاملة ومقصودها قبل الخوض في مفهوم إدارة الجود) الجودة ( نبدأ بتعريف وفهم معنى سو
 

 تعاريف الجودة : أوًال 
 

دة     ( يفهم آثيرًا من الناس الجودة بأنها تعي          ة الجي ة األصلية     ( أو  ) النوعي ا الكيف عكس      ) الخام ويقصد به
 . الكم الذي يعني بالعدد 

 :وإليك جملة من التعاريف للجودة آما يراها رواد هذا المفهوم  
  
  .١٩٥٦ فيخبوم أرماند)  الرضا التام للعميل  (  •
  .١٩٧٩آروسبي )  المطابقة مع المتطلبات (  •
  .١٩٨٩جوزيف جوران )  دقة االستخدام حسب ما يراه المستفيد (  •
  . ١٩٨٦ديمنع ) عتماد تناسب السوق بتكلفة منخفضة درجة متوقعه من التناسق واال(  •
 

أن           اريف ب ذه التع ل وتوق      ) الجودة   ( ونستنتج من ه ق بمنظور العمي ك بمقا    تتعل ه وذل تج أو        رعات ي للمن ة األداء الفعل ن
ل بجودة أو                                 م من خالل منظور العمي الي يمكن الحك ة وبالت تج أو الخدم ذا المن الخدمة مع التوقعات المرجوة من ه

 . فإذا آان المنتج أو الخدمة تحقق توقعات العميل فإنه قد أمكن تحقيق مضمون الجودة . رداءة ذلك المنتج أو الخدمة 
 

ا                    وحي ى أنه اريف ووضع تعريف شامل للجودة عل ذه التع ين ه ( ث أننا قد وصلنا لهذا االستنتاج فإنه يمكن الجمع ب
 ) . تلبية حاجيات وتوقعات العميل المعقولة 

ه الخاص           ه مفهوم ديم تعريف دقيق للجودة حيث أن آل شخص ل ان تق ه من الصعوبة بمك ى أن ارة إل وتجدر اإلش
 .للجودة 

 ) . الريادة واالمتياز في عمل األشياء ( خصي فإني أري الجودة بأنها هي أما عن رأي الش
 . تعني السبق في االستجابة لمتطلبات العميل :فالريادة 

 .في العمل ) الضبط والدقة والكمال  ( اإلتقان يعني :واالمتياز 
 

 ) إدارة الجودة الشاملة ( تعاريف :  ثانيًا  
 

د سئل                )   إدارة الجودة الشاملة     (هناك تعاريف عديدة المفهوم      ك فق ة في ذل ا وال غراب احثون في تعريفه ويختلف الب
ه في                      ه رأي ا ل رائد الجودة الدآتور ديمنع عنها فأجاب بأنه ال يعرف وذلك دليًال على شمول معناها ولذا فكل واحد من

 ) .لكل شيخ طريقة ( فهمها وبحصاد نتائجها وآما قيل 
ه لتحقيق                        وهنا عزيزي القاري أجمل    الي تطبيق وم وبالت ذا المفه اريف التي تساعد في إدراك ه  لك مجموعة من التع

الي آسب رضاء                           اليف وبالت ل التك ع مستوى األداء وتقلي اج ورف ة الخدمات واإلنت الفائدة المرجوة منه لتحسين نوعي
 .العميل 

 
ة مدي تحسن       هي أداء العمل بشكل صحيح من المرة األولى ، مع االعتماد ع           ( ١تعريف   تفيد المعرف يم المس ى تقي ل
 معهد الجودة الفيدرالي ) األداء 

 
ف  دف      (  : ٢تعري املين ، به ن اإلدارة والع ل م ترآة لك درات المش ى الق د عل ال يعتم اوني ألداء األعم كل تع ي ش ه

 جوزيف حابلونسك)  وذلك من خالل فرق العمل واإلنتاجيةالتحسين المستمر في الجودة 
  

 ) عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من المحاولة األولى (   :٣تعريف 



 : بتعريفها على النحو التالي ) ١٩٩٣(  قام ستيفن آوهن ورونالد براند  :٤تعريف 
 

 . تعني التطوير والمحافظة على إمكانية المنظمة من أجل تحسين الجودة بشكل مستمر :اإلدارة 
 .مستفيد طلبات التتعني الوفاء بم: الجودة 
 تتضمن تطبيق مبدأ البحث عن الجودة في أي مظهر من مظاهر العمل بدأ من التعرف على إحتياجات                   :الشاملة  

 المستفيد وانتهاء بتقييم ما إذا آان المستفيد راضيًا عن الخدمات أو المنتجات المقدمة له 
 

 ) .التطوير المستمر للجودة واإلنتاجية والكفاءة  (  :٥تعريف 
 

بحيث ) العميل  ( إلى المستهلك   ) الممول  (تطوير وتحسين المهام إلنجاز عملية ما ، إبتداء من المورد            (  :٦ف  تعري
 ) .يمكن إلغاء المهام الغير ضرورية أو المكررة التي ال تضيف أي فائدة للعميل 

  
ف  التطوير ال    ( : ٧تعري ك ب ائه وذل ل ورض ات العمي ى إحتياج ت عل وي والثاب ز الق ات  الترآي ائج العملي تمر لنت مس

 ) .النهائية لتقابل متطلبات العميل 
 

ذلك  .العمالء وجميع هذه التعاريف وإن آانت تختلف في ألفاظها ومعانيها تحمل مفهومًا واحدًا وهو آسب رضاء           وآ
 :  فإن هذه التعاريف تشترك بالتأآيد على ما يلي 

 . المدى  التحسين المستمر في التطوير لجني النتائج طويلة– ١
 . العمل الجماعي مع عدة أفراد بخبرات مختلفة -٢
 .  المراجعة واالستجابة لمتطلبات العمالء -٣
 

 : آما أراه من وجهة نظري ) إدارة الجودة الشاملة (  وأخيرًا أضع بين يديك هذا التعريف الشامل لمفهوم 
ع مستوى           التطوير المستمر للعمليات اإلدارية وذلك بمراجعتها وتحلي       وه(  لها والبحث عن الوسائل والطرق لرف

ل أو                      ر ضرورية للعمي دة والغي ة الفائ األداء وتقليل الوقت إلنجازها باالستغناء عن جميع المهام والوظائف عديم
ات  ى متطلب وير عل ل التط ع مراح ي جمي تندين ف ودة مس توى الج ع مس ة ورف يض التكلف ك لتخف ة وذل للعملي

 )  العميل واحتياجات
 

 أهداف الجودة الشاملة وفوائدها :  ثالثًا
 

 : إن الهدف األساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في الشرآات هو 
د الضائع     (  ت والجه ن الوق الل م اليف واإلق ي التك يض ف راز تخف ع إح دمات م ودة للمنتجات والخ وير الج تط

 ) .لتحسين الخدمة المقدمة للعمالء وآسب رضاءهم 
 : الرئيسي للجودة يشمل ثالث فوائد رئيسية مهمة وهي هذا الهدف 

ي                   :  خفض التكاليف      – ١ ذا يعن رة وه ة الصحيحة من أول م إن الجودة تتطلب عمل األشياء الصحيحة بالطريق
 .تقليل األشياء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالي تقليل التكاليف 

ل المؤسسة إلنجاز الخدمات               ف :  تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعميل        -٢ اإلجراءات التي وضعت من قب
ر من                           دة في آثي ة وجام ذه اإلجراءات طويل الي جاءت ه ا وبالت للعميل قد رآزت على تحقيق األهداف ومراقبته

 . األحيان مما أثر تأثيرًا سلبيًا على العميل 
ة العمالء ،        :  تحقيق الجودة    -٣ ؤدي     وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغب الجودة ي ام ب  إن عدم اإلهتم

 . لزيادة الوقت ألداء وإنجاز المهام وزيادة أعمال المراقبة وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من هذه الخدمات 
 : وإليك أيها القارىء جملة من أهداف وفوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة 

 .  خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر – ١
 .إشراك جميع العاملين في التطوير – ٢
 .متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات – ٣
دخالت  – ٤ ل الم ة لتحوي اطات الالزم ام والنش ل المه ة ( تقلي واد األولي ة ) الم دمات ذات قيم ى منتجات أو خ إل

 .للعمالء 



 .إيجاد ثقافة ترآز بقوة على العمالء – ٥
 .تحسين نوعية المخرجات – ٦
 .زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي – ٧
 . تحسين الربحية واإلنتاجية – ٨
يطرة  – ٩ ن الس ى يمك ى أصغر حت ا إل اآل وتجزئته ل المش د وترتيب وتحلي ة تحدي املين آيفي يم اإلدارة والع تعل

 .عليها
  .  على الحقائق ال المشاعراستنادا القرارات اتخاذتعلم – ١٠
 .تدريب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات – ١١
 . تقليل المهام عديمة الفائدة زمن العمل المتكرر – ١٢
 .شكواهم زيادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من – ١٣
 .تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين – ١٤
 . زيادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسية للشرآة – ١٥

 
 طلبات الرئيسية للتطبيق المت: رابعا 

 
امج                         ذا البرن ق ه دء بتطبي ات التي تسبق الب إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة يستلزم بعض المتطلب
ا      ة وحصر نتائجه ا بفعالي و تحقيقه عي نح م الس ن ث رة وم ول الفك ى قب املين عل داد الع ن إع ى يمك ة حت ي المؤسس ف

 .المتطلبات الرئيسية المطلوبة للتطبيق وإليك بعضًا من هذه . المرغوبة 
 

 .إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة : أوال 
 

ول أو رفض أي                       ك المؤسسة حيث أن قب ة تل إن إدخال أي مبدأ جديد في المؤسسة يتطلب إعادة تشكيل لثقاف
دات الموظفين في المؤسسة               ة ومعتق ة الجودة     ( إن  . مبدأ يعتمد على ثقاف ًا ج     ) ثقاف ة  ( ذريًا عن    تختلف إختالف الثقاف

راجع ما ذآرناه عن    ( وبالتالي يلزم إيجاد هذه الثقافة المالئمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة            ) اإلدارية التقليدية   
 . وذلك بتغيير األساليب اإلدارية )  سادسًا –المقارنة بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة في الفصل األول 

 .وعلى العموم يجب تهيئة البيئة المالئمة لتطبيق هذا المفهوم الجديد بما فيه من ثقافات جديدة 
 

 .الترويج وتسويق البرنامج : ثانيًا 
 

رار                          اذ ق ل اتخ املين في المؤسسة أمر ضروري قب إن نشر مفاهيم ومبادىء إدارة الجودة الشاملة لجميع الع
ة يسبب         إن تسويق البرنامج يساعد     . التطبيق   ى المخاطر المتوقع آثيرًا في القليل من المعارضة للتغيير والتعرف عل

 .التطبيق حتى يمكن مراجعتها 
 

وم                     ة للتعريف بمفه دورات التدريبي ؤتمرات أو ال ويتم الترويج للبرنامج عن طريق تنظيم المحاضرات أو الم
 .نظمة الجودة وفوائدها على الم

 
 .التعليم والتدريب : ثالثًا 

 
اليب                         يم المشارآين بأس دريب وتعل ه يجب ت حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح فإن

ة من                          ائج المرغوب ى النت ؤدي إل الي ي ليم وصلب وبالت ى أساس س وم عل وأدوات هذا المفهوم الجديد حتى يمكن أن يق
ه و               . تطبيقه   م لمبادئ دون وعي أو فه امج ب ذريع            حيث أن تطبيق هذا البرن ى الفشل ال ؤدي إل د ي ه ق الوعي  . متطلبات ف

 . الكامل يمكن تحقيقه عن طريق برامج التدريب الفعالة
اليب التطوير      ى أس دريب يجب    . إن الهدف من التدريب هو نشر الوعي وتمكين المشارآين من التعرف عل ذا الت وه

املين        الهيئة التنفيذية ،    ( أن يكون موجهًا لجميع فئات ومستويات اإلدارة         ويجب أن تلبى     ) المدراء ، المشرفين ، الع
ا               ة حسب التحديات التي يواجهونه ة يجب أن يشمل استراتيجية               . متطلبات آل فئ ة التنفيذي دريب الخاص بالهيئ فالت

 . التطبيق بينما التدريب الفرق العمل يجب أن يشمل الطرق واألساليب الفنية لتطوير العمليات 



دري   إن الت وم ف ى العم ل      وعل اليب ح ة وأس ارات الالزم اليبها والمه ا وأس ودة وأدواته ة الج اول أهمي ب أن يتن ب يج
 .المشكالت ووضع القرارات ومباديء القيادة الفعالة واألدوات اإلحصائية وطرق قياس األداء 

 
 .االستعانة باالستشاريين : رابعًا 

 
ارين ومؤسسات         ة من مستش الخبرات الخارجي تعانة ب امج هو    الهدف من االس د تطبيق البرن متخصصة عن

 . تدعيم خبرة المؤسسة ومساعدتها في حل المشاآل التي ستنشأ وخاصة في المراحل األولى 
 

 .تشكيل فرق العمل : خامسًا 
 

ة   ام المعني ة أعضاء من األقس ى ثماني ين خمسة إل ا ب ا م دة منه رق العمل بحيث تضم آل واح أليف ف تم ت ي
 . العمل المراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج المشروع مباشرة أو ممن يؤدون فعًال

ل         تعداد للعم ديهم االس م ، ول وق به خاص الموث ن األش وا م ب أن يكون ين فيج تقوم بالتحس رق س ذا الف ث أن ه وحي
 .والتطوير وآذا يجب أن يعطوا الصالحية المراجعة وتقييم المهام التي تتضمنها العملية وتقديم المقترحات لتحسينها 

 
 .التشجيع والحفز : سادسًا 

 
ذا األداء                                دعيم ه ة ، وت ى تشجيعهم ، وزرع الثق ًا إل امهم بعمل عظيم سيؤدي حتم ر قي راد نظي إن تقدير األف

وهذا التشجيع والتحفيز له دور آبير في تطوير برنامج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة واستمراريته                  . المرغوب  
ذا ينبغي                         وحيث أن استمرارية البرنامج   .  ى حماس المشارآين في التحسين ، ل ًا عل ادًا آلي د اعتم  في المؤسسة يعتم

 . تعزيز هذا الحماس من خالل الحوافز المناسبة وهذا يتفاوت من المكافأة المالية إلى التشجيع المعنوي 
ع        جيع والش ة والتش ن الثق و م ق ج رن يخل ال وم وافز فع امج ح ي برن ة تبن ى المؤسس ور والخالصة أن عل

 . باالنتماء للمؤسسة وبأهمية الدور الموآل إليهم في تطبيق البرنامج 
 

 .اإلشراف والمتابعة : سابعًا 
 

ة    ديل أي مسار خاطىء ومتابع رق العمل بتع ى ف و اإلشراف عل امج الجودة ه ق برن من ضروريات تطبي
ة اإلشرا   . إنجازاتهم وتقويمها إذا تطلب األمر     تلزمات الجن ين مختلف      وآذلك فإن من مس ة هو التنسيق ب ف والمتابع

 . األفراد واإلدارات في المؤسسة وتذليل الصعوبات التي تعترض فرق العمل مع األخذ في االعتبار المصلحة العامة 
 

 . استراتيجية التطبيق : ثامنًا 
 

دة خطوا         ق يمر بع ز التطبي ى حي ت أو مراحل  إن استراتيجية تطوير وإدخال برنامج إدارة الجودة الشاملة إل
 . بدء من اإلعداد لهذا البرنامج حتى تحقيق النتائج وتقييمها 

املة           :  اإلعداد   –-١ ة ش إجراء مراجع د مدى الحاجة للتحسن ب رات وتحدي ة ونشر الخب هي مرحلة تبادل المعرف
 . ويتم في هذه المرحلة وضع األهداف المرغوبة . لنتائج تطبيق هذا المفهوم في المؤسسات األخرى 

 . ويتم فيها وضع خطة وآيفية التطبيق وتحديد الموارد الالزمة لخطة التطبيق : لتخطيط  ا -٢
 . وذلك باستخدام الطرق اإلحصائية للتطوير المستمر وقياس مستوى األداء وتحسينها :  التقييم  -٣

 
 
 
 
 
 
 
 



 مراحل مشاريع التحسين:خامسا 
 

ة    تمر مشاريع التحسين للعمليات بعدة مراحل بدًء من اخ      تيار العملية وحتى تنفيذ مقترحات التطوير ، وفي آل مرحل
ذه المراحل           . يتم استخدام أدوات وأساليب إدارة الجودة الشاملة إلنجاز الهدف المطلوب            ذا الفصل ه وسنتناول في ه

 . وفي الفصل السادس سيتم عرض بعضًا من أدوات الجودة التي تستخدم في آل مرحلة 
 

 العملية / ار المشروع اختي: المرحلة األولى 
 

ال اإلدارة أو القسم في                      نن أعم ة رئيسية واحدة م ى عملي ز عل تم الترآي هنا يتم تحديد مجال الدراسة حيث ي
 : المشروع يتم بناء على األسس اآلتية اختيارالمؤسسة والمعيار في 

 .  الوقت داخل القسم  أن تكون العملية األهم بالنسبة للقسم وأآثر المهام تكرارًا وتستهلك معظم– ١
زة                            – ٢ دد ، أجه يارات ، الع واد ، الس ة ، الم وارد القسم من حيث العمال ة تستهلك أغلب م  أن تكون العملي

 . إلخ .. الحاسب اآللي 
 . أن تكون األهم للعمالء – ٣

 
ات الحساسة لل                   ل أو   إن سوء اختيار المشروع أو العملية سيؤدي حتمًا إلى إضاعة الفرص لتطوير العملي عمي

 ) . آما سنرى في الفصل السابع ( للمؤسسة وآذلك فإنه يعتبر عامًال من عوامل فشل برنامج الجودة في المؤسسة 
 : ومن األدوات والتقنيات التي تستخدم الختيار المشروع نذآر مايلي  
 .  تعصيف األفكار - ١
 .   تحليل المنتجات والخدمات - ٢
 .   استبيان العمالء - ٣

 
 .تحليل العملية : لثانية المرحلة ا

 
ع            ل جمي تم تحلي تج وي ة أو المن ديم الخدم ة لتق ى النهاي وذلك بتحديد إجراءاتها ومهامها التفصيلية من البداية إل

ة                   ة في العملي د        . المهام من حيث أهميتها وفائدتها للعميل أو للعملية وحساب الوقت لكل مهم ا تحدي وأيضًا يجرى هن
 . م بهذه المهام وآيفية أدائها األسباب الداعية للقيا

 : إن هذه المرحلة تساعد آثيرًا في آشف التحسينات الممكنة ومن األدوات التي تستخدم في هذه المرحلة ما يلي 
 .تخطيط العملية  -١
 .تحليل العملية  -٢
 .تحليل السبب والنتيجة  -٣

 
 . جميع المعلومات وتحليلها : المرحلة الثالثة 

 
رار    . علومات المطلوب جمعها وآميتها والطريقة المناسبة لجمعها  ويتم هنا تحديد الم    اذ الق ا واتخ وبعد ذلك يتم تحليله

 . المناسب 
تبيانات أو دعوتهم                    ع االس وهذا يستلزم االتصال بالعمالء والتعرف على متطلباتهم من خالل المسح الميداني أو توزي

 : ة لالجتماع بهم ، واألدوات التي تستخدم في هذه المرحل
 .اختيار العينة -١
 .األدوات اإلحصائية  -٢
 . الرسومات البيانية  -٣
 .استبيانات العمالء  -٤

 
 
 
 



 .ابتكار التحسينات :  المرحلة الرابعة 
 

ار التحسين                             ديم مقترحات وأفك ا تق تم هن ابقتين ، ي . بناًء على المعلومات المتوفرة والتي تم جنيها من المرحلتين الس
 : في هذه المرحلة ما يلي ومن األدوات المستخدمة

 .تعصيف األفكار  -٢
 .استبيانات العمالء  -٣

 
 .تحليل الفرص : المرحلة الخامسة 

 
ة مدى                  ك لمعرف ا وذل دم به م التق لبيات فرص التحسينات التي ت ات وس وهي المرحلة الحاسمة حيث يتم تحليل ايجابي

ا أو              إن التحليل الجيد للتحسينات ومعرفة مالها وما      . إمكانية تطبيقها    ة عليه ا بالموافق رًا اإلدارة العلي  عليها يساعد آثي
 . رفضها 

 
 : ومن التقنيات المستخدمة ما يلي 

 
 .تقييم األفكار  -١
 .تحليل التكاليف والفوائد  -٢
 . تحليل مجاالت القوى  -٣
 . مخطط الطوارىء  -٤
  العصف الذهني -٥

 
 . مراجعتها من وقت آلخر وينتهي مشروع التحسين بتقديم الخطة لتطبيقها في المؤسسة ويتم 

 
 

 من آتاب المدخل الشامل  لإلدارة الجودة الشاملة 
 حامد عبداهللا السقاف

 


	ثالثاً : أهداف الجودة الشاملة وفوائدها  
	رابعا : المتطلبات الرئيسية للتطبيق  
	المرحلة الأولى : اختيار المشروع / العملية  



