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ــــ  ــ ــ قــــمال ــ ــــ دم ـ ــ  ةــ
 

يشهد العامل اليوم جمموعة من التغريات السريعة والتحوالت الكبرية يف شىت جماالت احلياة، األمر الذي 
ت اليت تواجه  ة، واليت تعد من أبرز التحدايالتغريات املتالحقة واملستمر أصبح يتطلب التكيف مع هذه 

القرن احلادي والعشرين، ويف ظل تلك التغريات يربز دور املؤسسات الرتبوية  يف  اإلنسانية  اجملتمعات 
املتسارعة التحوالت  مواكبة هذه  يف  مع املستجدات مبا يضمن بقائها   ،وأمهيتها  التعاطي  من خالل 

التأقلم مع التحوالت احلالية، وهذا ما رتبوية التقليدية قادرة على رها، حيث مل تعد األساليب الواستمرا
ملحة وضرورة  واقعاً  أمراً  ابت  التغيري  أن  مواكبة   ،يعين  يف  الرتبوية  املؤسسات  خالله  من  تسعى 

 واالنفتاح عليها وفق منهجية علمية واضحة.    ،املستجدات
 

إىل إعطاء  يثة يف الرتبية أصبحت تتجهد( إىل أن التطورات احل6، ص2005  ،العاجز ونشوان )ويشري  
واالستقاللية األدوار  من  مزيد  للقيام ابلدور الرتبوي املطلوب، وذلك هبدف تطوير عملييت   ،املدارس 

اليت تساهم   ،التعليم والتعلم، الذي ينعكس على تطوير األداء التعليمي من خالل تبين الربامج التطويرية
 على جمرد تنفيذ التعليمات اإلدارية العليا.ح دور املدرسة قاصراً فقط  بصحتسني عملية التعلم، وإال ي يف

 

  ،اليت ظهرت كنتيجة للمنافسة العاملية  ،حيث تعد إدارة اجلودة الشاملة من االجتاهات احلديثة يف اإلدارة
  ، ي لذي حققه هذا االجتاه اإلدار حبيث هتدف إىل حتسني وتطوير األداء بشكل مستمر، ونظراً للنجاح ا

اجملاالت خمتلف  يف  ابستخدامه  االهتمام  التعليمية   ،بدأ  ابملؤسسات  تطبيقه  يف  ورغبة  مربراً  وأوجد 
 (. 556ص ،2013ابلعديد من الدول )الكناين،  

 

الشاملة اجلودة  إدارة  ظهرت  لذلك  اإلنتاجية،  ابلكفاءة  مرتبط  اإلدارة  جناح  رفع   ؛ويعترب  لتحقيق 
واستمرارية اجلودة، وأص لتطوير املؤسسات   ،بحت إدارة اجلودة الشاملة اسرتاتيجية متكاملةاإلنتاجية 

وأبسلوب    ، اإلنتاجية واخلدمية ومنها املؤسسات التعليمية، فلذا تركز على أداء العمل بطريقة صحيحة 
املنازعات   ويقلل كذلك  ابملوارد،  اإلسراف  يتجنب  ومثايل  ويرضي منوذجي  ابملؤسسة،  العاملني  بني 

 (.4ه، ص1428  )اخلطيب،  .عم عملية االبتكار والتجديداملستفيدين، ويد
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يرى   تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بشكل جيد39ص  ،2005  ،السلوم)وكما  أن  يؤدي إىل   ،( على 
دارة اجلودة ألن إ  ؛حتسني يف أداء العاملني، وكذلك ينعكس على التحسني يف أداء املؤسسة التعليمية

ارتفاع الروح املعنوية  لتايل حتسُّن يف أداء العاملني، مما يؤدي إىلالشاملة تعمل على منع األخطاء، واب
 من خالل إحساسهم ابملشاركة يف اختاذ القرارات اليت تسعى يف تطوير العمل.    ،لديهم

 

الشاملة اجلودة  تطبيق  خالل  من  الرتبويون  يسعى  يف  ،لذا  تطوير  إحداث  مبا إىل  املدرسي،  العمل   
يف  ،ليت تسعى لتحقيق التميزبوية والتعليمية واإلدارية، ويواكب املساعي ايتناسب مع املستجدات الرت 

 (.  4، ص2013  )األسطل، .مجيع العمليات اليت تُنشدها املؤسسة التعليمية يف حتقيق أهدافها
  

وخرباته  ،الفعالاإلدري  و  مهاراته  يستخدم  الذي  لإلدارة  ،هو  احلديثة  العلمية  األساليب  تطبيق   ،يف 
تتن طبيعاحبيث  مع  ميارسهسب  الذي  اإلداري  العمل  وحتمل   ،ة  القرارات  اختاذ  يف  يتمثل  والذي 

اإلدارية   القيادة  ضعف  فإن  ولذلك  اخنفاض كفاءة العمل اإلداري،  املسؤوليات،  إىل  )أبو   .سيؤدي 
 (. 203، ص2000سني،الوفا، ح

 

فإن   ذلك  ضوء  اجلودةويف  وقيادة  ا  تشكل  ،إدارة  تطبيق  يف  مهماً  ابملنظمات جلعنصراً  الشاملة  ودة 
تعليمية، فالقيادة الرتبوية تتخذ شكالً جديداً يف إطار مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة، حبيث تعمل على ال

العاملني أجل حتق  ،استشارة جمهود  من  الشاملةوحتفيز قدراهتم  اجلودة  وبربري،  .يق  ، 2011  )أمني، 
 (.19ص

 

)الغد الدراسات كدراسة  من  العديد  )البالع،  2010،  يروأمجعت  ودراسة  ودراسة 1428(،   ،)
أبمهية تنمية ثقافة اجلودة الشاملة داخل املؤسسات التعليمية، ويستنتج املؤلف أن   ،(2008اهلمشي،  )

مؤسسات وتعزيز قيمتها التنافسية بني  ،ويزيد من حتقيق التميز ،يف التعيمهذا يؤثر على حتسني األداء 
 اعلية. لفوحتقيق الكفاءة وا ،  التعليم

 

هذا   املتعلقة  ،الكتابويف  املواضيع  أهم  الشاملة  سنستعرض  اجلودة  إدارة  تطبيقها  ،يف  يف   وكيفية 
 مؤسسات التعليم.
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 أواًل: مفهوم اجلودة:
 

( الالتينية  الكلمة  إىل  اجلودة  مفهوم  طبيعة   ،(Qualitasيرجع  أو  الشخص  طبيعة  تعين  واليت 
وقدمياً  الصالبة،  ودرجة  الدقتعكانت    الشيء  واإلتقانين  اآلاثر   ،ة  بتصنيع  قيامهم  من خالل 

والدينية، منها  التارخيية  عدة  بتعاريف  اجلودة  حظيت  الصفات   ،وقد  جمموعة من  عن  عبارة  أهنا 
أو اخلدمة، واليت تؤدي إىل تلبية حاجات املستهلكني والعمالء املنتج  يتميز هبا  اليت   ،واخلصائص 

املنتج تصميم  تص  ،سواء من حيث  سبيل الوصول إىل إرضاء   ،عهنيأو  األداء، يف  على  قدرته  أو 
جبودة  األوىل  ترتبط  زوااي،  ثالثة  اجلودة من خالل  تتحقق  أن  العمالء وإسعادهم، وميكن  هؤالء 

املنتج أو اخلدمة، وترتبط الثانية جبودة   ،التصميم تصميم  عند  توضع  اليت  اجلودة  وهي مواصفات 
اليت تتح ،اإلنتاج العملية اإلنتاجية نفسها، وترتبط الثالثة جبودة خال  ققوهي املواصفات   ل 
الرتكيز   ،األداء إىل ضرورة  إضافة  للمنتج،  الفعلي  االستعمال  عند  للمستهلك  تظهر  اليت  وهي 

اجلودة العمالء  ،على  إىل  واخلدمات  السلع  هذه  تقدمي  خدمة   ،أثناء  جبودة  يعرف  ما  وهو 
 (.17، ص2006)الدرادكة،   .العمالء

 

ع ص2001)طعامنة،    هارفوقد  الصحيح87،  املعايري واألداء  مع  التمشي  بطريقة آمنة   ،( أبهنا 
مقبولة وبتكلفة  اجملتمع،  من  )الزعيب  ،مقبولة  فعالة، وأوضح  خدمة  إحداث  إىل  تؤدي   ،حبيث 

ص2013 فرد، 11،  منتج،  يكون  ما، كأن  لكيان  الشمولية  املواصفات  هي  اجلودة  أبن   )
القائمة أو املفرتضة.منظمة، واليت تتصل بقدر  على إشباع احلاجات   اهتا 

 

اجلودة: اجلودة   وتعين  من  درجة  أعلى  حتقيق  تعين  وجتاوزها، كما  املستفيد  مبتطلبات  الوفاء 
األنشطة  ،املثالية جمهودات كافة  املراحل، وتكامل  تكلفة ممكنة يف كل  حتسني   ،أبقل  من خالل 

)الدبر ومخيس،    (.26، ص2013العمليات 
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 ف إدارة اجلودة الشاملة:تعري  :اثنياً 
 

تعريف متفق عليه بشأن إدارة اجلودة الشاملة يوجد  وذو قبول عام لدى املفكرين والباحثني،   ،ال 
عرفها   أبهنا(Omachonu, 1991فقد  ابجلودة:  (  املقرتنة  العميل  وإطار   ،استخدامات 

جمموعة الفلسفات  نظام يتضمنعبارة عن    ،جتربته هبا، ولذا ميكن القول أبن إدارة اجلودة الشاملة
املتكاملة اإلحصائية  ،الفكرية  األهداف   ،واألدوات  لتحقيق  املستخدمة  اإلدارية  ورفع   ،والعمليات 

على حد سواء، كما عرفه    ،املستوى العميل واملوظف  ( أبهنا: اشرتاك (Tunks, 1992ورضا 
 اته.ه العمل أو ما يفوق توقعععن طريق توفري ما يتوق  ،والتزام اإلدارة واملوظف يف ترشيد العمل

 

اجل(  (Cole, 1995وأوضح   إدارة  مفهوم  الشاملةأن  هو نظام إداري يضع رضا العمال   ،ودة 
من الرتكيز على األرابح ذات األمد القصري، إذ أن هذا االجتاه   بدالً   ،على رأس قائمة األولوايت

على املدى الطويل مقابمل  واستقراراً   وأكثر ثباتً   ،حيقق أرابحا   ع املدى الزمين القصري.ارنة 
 

ا أبرز  أحد  هي  الشاملة  اجلودة  احلديثةوإدارة  اإلدارية  تغيريات   ،ملفاهيم  إحداث  على  تعمل  اليت 
املنظمة عمل  أسلوب  فلسفتها وأهدافها، هبدف إجراء حتسينات شاملة يف مجيع   ،جذرية يف  ويف 

العمل يف سبيل   ،فقة مع رغبات العمالءملتوا  ،ابلشكل الذي يتفق مع املواصفات احملددة  ،مراحل 
إسعادهم أو  العمالء  إرضاء  إىل  فقط  ليس  إهبارهم  ،الوصول  إىل  تقدمي سلع   ،وإمنا  من خالل 

يتوقعوهنا ال  عن 19ص  ،2006)الدرادكة،    .وخدمات  عبارة  هي  الشاملة  اجلودة  وإدارة   ،)
إدارية تستمد حركتها من  ،اسرتاتيجية  القيم  من  جمموعة  على  تتمكن يف   تاملعلوما  ترتكز  اليت 

للعاملني يف خمتلف مراحل التنظيم، من   ،إطارها املواهب والقدرات الفكرية  استثمار وتوظيف  من 
اإلنسان،   تقود إىل حتقيق رسالة اجلامعة يف بناء  ،ختطيط وتنفيذ ومتابعة، وفق نظم حمددة وموثقة

اجلماع اهلدف، والعمل  املدى، ووحدة  طويل  االلتزام  خالل  امل  ،يمن  أفراد   .نظمةمبشاركة مجيع 
 (.54، ص2007)بدح،  
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عالية  جودة  لتحقيق  واألجهزة،  والسياسات  واألساليب  األفراد  وهي  املدخالت،  تفاعل  وهي 
فاعلة العاملني كافة وبصورة  إشراك ومسامهة  يعين  يف العمليات اإلنتاجية أو   ،للمخرجات، وهذا 

املست  ،اخلدمية التحسني  على  الرتكيز  املخرجاتجل  مرمع  لدى هبدف    ،ودة  الرضا  حتقيق 
الشاملة  ،املستهلكني اجلودة  إدارة  نظام  يتضح  هنا  تركيبة(   ،ومن  )أو  توليفة  عن  عبارة  أبنه 

الشاملة اإلدارية  التطبيق  ،الفلسفة  ألغراض  واملداخل  األدوات  من  جمموعة  على   ،مع  وتعتمد 
 (:23ص ،2008ثالث مبادئ أساسية وهي )العلي، 

 

امللموسة وغري امللموسة.على رضا    كيزالرت  - أفراد ومنظمات من املخرجات   الزابئن 
 

 املسامهة اجلماعية وفرق العمل. -
 

 التحسينات املستمرة على نوعية العمليات واملخرجات. -
 

ما سبق على  فهناك العديد من احملاوالت اليت متت لتعريف إدارة اجلودة الشاملة،   ،وأتسيساً 
التعر  تلك  ا  ،تيفاوابستعراض  حول ميكن  التالية  األساسية  االستنتاجات  أهم  إىل  لوصول 

 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة:
 

إدارة اجلودة الشاملة يعترب مفهوماً حديثاً نسبي   -1  من حيث التطبيق.  اً إن مفهوم 
 
املستوايت اإلدارية ابملنظمة  -2 لكافة  املشاركة  قاعدة  توسيع  على  يركز  مبا يسمح للجميع   ،إنه 

مبستوى اجلودة.ام يف سهابإل األداء واالرتقاء  على أعلى مستوايت   احملافظة 
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هو العمل على منع الوقوع يف اخلطأ من األساس، وتفادي   ،أن أحد أهداف اجلودة الشاملة  -3
الوقوع يف اخلطأ.  السلبيات متامًا، حبيث ال تكون هناك أي نسبة الحتمال 

 
هو األساس الذي   ،تقدمه املنظمة من سلع أو خدماتا  ي ملإن املستفيد أو املستخدم النهائ  -4

العمل على إرضائه بكل السبل، وهو الذي جيب أن تصمم اسرتاتيجيات وأهداف املنظمة  جيب 
 إلرضائه.

 
إن اإلدارة الشاملة هي عملية مستمرة ال تتوقف وال تنتهي مبرحلة معينة، بل جيب أن تبقى   -5

املنظمة ذاهتا.  وترتبط ببقاء 
 
السلع    إن  -6 على  قاصراً  يعترب  ال  الشاملة  اجلودة  إدارة  ولكنه ميتد ليشمل قطاع   ،فقطمفهوم 

)القائمي،    (.26، ص2013اخلدمات. 
   

: نشأة مفهوم اجلودة الشاملة   اثلثاً : مراحل 
 

اإلنساين ابلوجود  اجلودة  مفهوم  اإلنسانية  ،ارتبط  احلضارة  بتطور  يتطور  مبراحل مار    ،وظل  اً 
نمتعد املوضوعوجدة  أدبيات  يف  وردت  كما  يلي  فيما  ص1995)مدكور،    :زها  (، 13م، 

(، )الشيمي، 452م، ص2000(، )أبو بكر وطه، 546  -544م، ص ص1997)مصطفى،  
 (.94ص  م،2005(، )أبو سليمة،  13م، ص2001(، )عثمان، 43م، ص2000

 

العلمي:  -أ التقنني  قبل  ما  اجل  مرحلة  تعترب  املرحلة  هذه  سيف  قيمة  عودة  حتض  ليها امية 
تقتصر القدمية، وال  احلضارات  شعوب  من  واملفكرون  القادة  هبا  ويوصي  السماوية،   التشريعات 
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للسلوك يف شىت نواحي احلياة.  ،لى العمل اإلنتاجيع  وإمنا هي قيمة موجهة 
 

الفرز:  -ب العامل"  مرحلة  "مرحلة  أيضاً  عليها  العامل  ،ويطلق  مهمة  اجلودة  تعد   ،حيث 
على  تقو  الوحتصر  السليمةفصل  عن  املعيبة  نظم   ،دات  عن وضع  املسؤولة  هي  احملاكم  وكانت 

 وظل العمال مسؤولني عن وضع أسس اجلودة. ،ومبادئ العمل
 

اإلشراف:  -ج ا  مرحلة  اجلودة مهمة  متابعة  أصبحت  املرحلة  هذه  نتيجة   ،ملالحظويف  وذلك 
دى به فردريك تيلور صص الذي انملبدأ التخفصل أنشطة التخطيط عن أنشطة الرقابة، وإعماالً 

Fredrek Tailor،  للمعايري املخرجات  مالءمة  مدى  بتحديد  املالحظ  تقاس   ،يقوم  واليت 
يف زمن معني.  بكم ِّ املخرجات 

 

والتفتيش:  -د الفحص  تعقيداً   مرحلة  اإلنتاج  متابعة  عملية  زادت  األوىل  العاملية  احلرب   ،أثناء 
 ،رقابة على اجلودة، فظهر ما يسمى ابلفاحصنيال  كل مسؤوليةعلى حتمل    ومل يعد املالحظ قادراً 

اإلنتاج الرئيسية، ويف هذه املرحلة  أقسام  عن  متاماً  انفصلت  الفحص  أقسام  وأنشئت ابلشركات 
و  التفتيش  أجهزة  ابلعينة  ،االختباراتظهرت  الفحص  مفهوم  على  اجلودة  لتصحيح   ؛واعتمدت 

إن  تاجها.الوحدات املعيبة بعد متام 
 

اإلحصائية للجودة:  -هـ  املراقبة  حيث يسعى   ،ويطلق عليها كذلك مرحلة ضبط اجلودة  مرحلة 
اجلودة   ولذلك مل تقتصر  ،مراقبوا اجلودة إىل منع وقوع األخطاء، وليس جمرد فصل اإلنتاج املعيب

للمعايري املنتج  مطابقة  املنتج  ،على  تصميم  متابعة جودة  لتشمل جزءا من  امتدت  وجودة   ،وإمنا 
  .داءاأل
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اجلودة:  -و أتكيد  اجلودة"  مرحلة  "ضمان  مرحلة  املرحلة  هذه  على  امتدت من   ،ويطلق  وقد 
املنتجات  العيوب يف  زايدة  أدت  فقد  امليالدي،  العشرين  القرن  من  الستينيات  حىت  الثالثينيات 

ارتبطت اجلودة  ورقابة  التخطيط،  عن  البحث  إىل  العشرينيات  يف  واملدنية  ابلضبط   احلربية 
للجاإل ومثالحصائي  األخطاء،  منع  جتاه  الدافعية  لزايدة  متعددة  برامج  وظهرت  ذلك:   ودة، 

فيليب كروسيب   به  مرة، وقد اندى  أول  الصحيح من  األداء  لضمان  الصفري  املعيب   برانمج 
.Crosby 

 

الشاملة:  -ز اجلودة  إدارة  فيجنوم    مرحلة  إىل  الذي   ،Feghenm Bourrmeوتعود 
مفه املراقبابتكر  الشوم  للجودةة  املنظمة ككل "  ،املة  نطاق  على  اجلودة  مبفهوم   " الذي   ،متأثراً 

عام   الياابنيون  )ال   ،م1955ابتكره  أسلوب  املنبع واتباع  اجلودة من  بتطبيق  فيجنوم  اندى  وقد 
املعيبة  ،أخطاء( الوحدات  من  نسبة  يقبل وجود  الذي  السماح(  )مستوايت  أسلوب  من   ،بدالً 

لتطبيق مفهوم )مراقبة اجلودة الشاملة(، م ظهر م1962ويف عام   فهوم )حلقات اجلودة( كمدخل 
دمينج  و  أسهم  )  Dimingقد  دور اإلدارة العليا لنشر ثقافة اجلودة  ،م(1985عام  تعزيز   نيف 

دائمة بصورة  اإلحصائية  األساليب  على  العاملني  بتدريب  املستمر   ؛وااللتزام  التحسني  لضمان 
 إدارة اجلودة الشاملة.  لور مفهوموبذلك تب ،لألداء

 

احلياة:  -ح   جودة  إدارة  امل  مرحلة  هذه  العشرين امتدت  القرن  من  الثمانينيات  من  رحلة 
اإلنتاجية  ،امليالدي اجملاالت  جانب  إىل  اخلدمية  اجملاالت  يف  اجلودة  تطبيق  أمهية  برزت   ،حىت 

الصحية  :مثل اخلدمات  البيئية  ،والتعليمية  ،جمال  اجتانو   ،والرقابة  مستتشرت  مثلاهات   :حدثة 
احلياة   القثامي، ).  quality of work lifeوجودة بيئة العمل    ،quality of lifeجودة 

 (.20، ص2013
 

رقم )  ( يوضح اخلط الزمين للجودة:1واجلدول 
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 التطوير )التطور(                             الفرتة    

 الفرتة القدمية

ا  مللكي، ذراعقدماء املصريني: الذراع ا  ظام العشري األساسي،  لناملساحة، 
الدائرة )قيمة ط( وتقسيم الوقت.  مساحة 

العالية   قدماء اإلغريق: اجلودة العالية ومعايري الفن العالية، الدقة واجلودة 
 للهندسة املعمارية.

الرتكيبي اجلودة العالية يف البناء واهلندسة   ة  قدماء الرومان: اهلندسة املعمارية، 
 املدن والطرق(.ة املقواة،  )اخلرسان

العصور  
 الوسطى

هو الذي يتحكم يف اجلودة، إنشاء    ،اجلودة مسؤولية الصانع  أي أن املشغل 
احلرفيني يف أورواب )املعايري اخلاصة للسلع، ظروف العمل املتفق    نقاابت 

 عليها، ومعايري العمالة احملددة(.

 أوائل القرن 
العشرين  
 امليالدي

 وإنشاء جملة اجلمعية اإلحصائية    ،حظني يف اجلودةأو املالملشرفني  م احتك
 األمريكية.

 العشرينات
األوىل للتحكم يف اجلودة، أساليب شيوارت   االعتماد على الفحص، خرائط 

 "  Dodgeوجدول سحب العينات الالزمة للفحص اليت ابتكرها دودج "
 وب.تصنيف العي  نتج، ونظامالعينات املزدوجة، احتمالية القبول، خماطرة امل

 الثالثينات
نيع والتصوير، وتطوير اللجنة املشرتكة لتطوير التطبيقات اإلحصائية يف التص

 املعايري الربيطانية، خطة أخذ العينات املتغرية، وضبط العملية.
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 األربعينيات

األساليب اإلحصائية يف الرقابة على اجلودة، تقدمي عملية الفحص،   استخدام 
النمطية لكل    تابعية، وضعالعينات التأخذ    حدود دقيقة للمواصفات 

اجليش ا العاملية الثانية، اإلمدادات اليت يستخدمها  ألمريكي خالل احلرب 
اجلودة الذي نشرته مجعية مهندسي الرقابة على اجلودة   التحكم الصناعي يف

ابفالو، والتحكم متعدد املتغريات يف اجلودة.  وجامعة 

 اخلمسينيات

اإللكرتونية والثقة فيها، عة االستثموين اجملمو كت  ارية االعتمادية للمعدات 
العلمية اخلاصة ابلتفتيش والرقابة على اجلودة، نشر اإلحصاء    ظهور املراجع 

 التطبيقي، استخدام األساليب اإلحصائية للرقابة على اجلودة يف الياابن،  
املعيب يفؤدي إىل ظهو املستمر، ومعاجلة األساليب اليت ت تنظيم التفتيش  ر 

 الياابن.

 الستينيات
اجلودة، نشر برامج اجلودة،  رقابة اجلودة الكلية، العيوب   الصفرية حلقات 

األمريكية.  وتشريع  أمان املنتج للمستهلك يف الوالايت املتحدة 

 السبعينيات

إدارية ترتبط جبوانب عديدة يف املشروع،  اعترب الياابنيون أن اجلودة فلسفة 
إدا  رظهو   ر مدخل ضمان وتوكيد اجلودة، أشكال  و ، ظهرة اجلودةبرامج 

بتصميم Ishikawaجة إليشيكاوا  السبب والنتي  ، طرق تجوش اخلاصة 
املثلى، رقابة اجلودة على مستوى الشركة ككل    أبعاد العمليات 

(CWQC)،   ًاملصممة إحصائي ا  .وحتسينات اجلودة من خالل التجارب 

 الثمانينيات
ايف شعارااإلفراط   من خالل احلمالت وعقد العديد من    ،دةجلو ت 
إىل االهتمام ابجلودة يف الشركات الصناعية واخلدمية    ،املؤمترات اليت هتدف 

 أو يف أورواب، اإلفراط يف برانمج  ،أو يف الوالايت املتحدة  ،سواء يف الياابن
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إدارة اجلودة الش  ،احلاسوبالرقابة على اجلودة وبرامج    املة وظهور مدخل 
TQM. 

التطويرات  
احلديثة   
 )التسعينيات(

 التأكيد على تصميم وجودة التصميم، التأكيد على واثئق اجلودة، ظهور  
 ، واالهتمام مبراجعة جودة املنتج.9000سلسلة اآليزو 

االجتاهات  
 املستقبلية

لزايدة  العمالء ابلنسبة للجودة، والتعديل الصناعي وفقاً   زايدة متطلبات 
لابجل الوعيدرجة   دى العمالء.ودة 

  
 (.288  -278م، ص2002املصدر: )حجازي،  

 

 مناذج إدارة اجلودة الشاملة::  رابعاً 
 

حمدد ومتفق عليه   تعريف  بعدم وجود  توضيحه  فقد قام   ،دارة اجلودة الشاملةإلكما سبق 
الشاملة اجلودة  إدارة  ملفهوم  مناذج  بوضع  واملفكرون  من  ،  الباحثون  إثراء   اخالهلحاولوا 

 هبذا املفهوم وآلياته وفوائده ومن هذه النماذج:  اإلداريدب األ
 

 (Edward Deming):منوذج   .1
   

العامل   أول من أوضح أمهية   األبهو    (Deming)يعترب  اجلودة، وكان  احلقيقي ملفهوم 
 :)27-26ص،  2006 الدرادكة،) التاليةاألمور  الرتكيز على  
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عنؤ مس  اإلدارةأن    -أ دائم  بشكل  اليومية  داءاألجودة    ولة  أعماهلم  أساسي من   كجزء 
 .  اإلدارةوظيفة   وكجزء من

وتدريب    -ب تعليم  الدائم  األفرادضرورة  التحسني  اجلماعي  ،على كيفية  يف   والعمل 
   .املنظمة

 

العاملني  -ت مجيع  لدى  الداخلية  الدوافع  توفر  على  ؛ضرورة  اجلودة وتدريبهم   لتحسني 
 ة .على اجلودللرقابة   اإلحصائية األساليباستخدام  

العمل  -ث عليها  يسري  اليت  النظم  مس  ،أن  حوايل  ؤو تعترب  عن   األخطاءمن    85%لة 
العملية   يف  حتدث  اليت  هذه   واإلدارة،  اإلنتاجيةوالعيوب  تغيري  على  القادرة  وحدها  هي 

وهذا    األفرادبينما    ،النظم النظم،  هبذه  مقيدون  التقليدي  األمرالعاملني  الفكر  أن   يعين 
يرى عمال    الذي  املشاكل اليت حتدث يف هم املسؤولون بشكل دائم عن كل    اإلنتاج،أن 

والعيوب ميكن إرجاعها إىل عامل   األخطاءفقط من    15%وأن    ،هو غري صحيح  اإلنتاج
عيوب تصميم  على  الرقابة  عملية  الرتكيز يف  يتطلب ابلضرورة  بذاهتا، وهذا  آلة  أو  بذاته 

  ترجع إىل عامل بعينه أو آلة بعينها.يتلالعيوب اأكثر من  اإلنتاجي  النظام  
 

 األفرادالقائمة على كفاءة    ،يف السلوك التنظيمي  (Y)بنظرية    Deming))  يؤمن  -ج
العمل للمعرفة،  ورغبتهم يف   احلاجات  خاللمن    حتفيزهممكانية  إو   ،وحب العمل  ،وميلهم 

 املعنوية.

  

 (Josefph Juran):منوذج   .2
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العامل الشاملة  سام  ( (Josefph Juranقدم  اجلودة  إدارة  مثرية يف  احلرب   خاللمهات 
الثانية أو    خاللمن    ،العاملية  العيوب  على  العمل   األخطاءتركيزه  أثناء 

من    (،العمليات)التشغيلي أكثر  الضائع  الوقت  على  ابجلودة   األخطاءوكذلك  املتعلقة 
إدا على كيفية  الرتكيز  دون  اجلودة  على  الرقابة  اجلو ذاهتا، وعلى  فهو يرى أن ،  دةرة  ولذا 

املستهلكني حاجات  تشبع  اليت  املنتج  مواصفات  تعين  رضاهم  ،النوعية  عدم   ،وتنال  مع 
النواقص أو  املبيعات  على  فإن  ،احتوائها  مير  التخطيط  أن  يرى(Juran)   ولذا   للجودة 

 :(27-25ص، 2010 محود،)  وهي كما يلي  ،بعدة مراحل
 

.قواملرت احلالينيحتديد من هم املستهلكني   .1  بني 
 

2. .  حتديد حاجاهتم وتطلعاهتم ورغباهتم 
 

املنتج لكي تستجيب حلاجات   .3  املستهلكني. هؤالءتطوير مواصفات 
 

املطلوبة .4 أو املعايري  اليت من شأهنا حتقيق إجناز تلك املواصفات   .تطوير العمليات 
 

 نقل نتائج اخلطط املوضوعة إىل القوى التشغيلية . .5
 

التالية:اجلبة على  أن الرقا   (Juran)يرىو   ودة جيب أن تتضمن اخلطوات 
 

القياسية •  .(املعيارية) حتديد املعايري واملواصفات 
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 للعمل.  (املتحقق)  الفعلي  األداءتقييم  •
 

القياسية املوضوعة.  ابألهداف (  الفعلي)  املتحقق األداءمقارنة   •  واملعايري 
 

 ابلشكل التايل: ماك  حيحيةالتص  اإلجراءاتإبجناز    االحنرافاتأو   االختالفاتمعاجلة   •
 

 

 
 

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    

 

 

  

نظام  ي (2)شكل رقم                     الرقايب للجودة  األداءوضح فاعلية 
 (27ص، 2010 محود، (:املصدر                            

 

 األداء املتحقق

ــة ــارنــ ــ ــقــ ــ  االحنراف احلاصل املـ

 اإلجراءات التصحيحية  

ــــات  العمليات التشغيلية  املــخـــرجـ

 املواصفات املعيارية

ــدخــ ــ ــــالتــاملـ  ـ

 جعة التغذية الرا 
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يراه الشاملة كما  اجلودة  إدارة  صميم  ميثل  املنتج  تطوير  أن  حني  هنا أو   ،   (Juran)يف 
اخلارجي والداخلي يف تطوير املنتج  ،تنتهي  العملية مستمرة   املستهلك   ،ويساهم كل من 

 وحتسينه بصورة مستمرة.
 

 (Walter Shewhart):منوذج   .3
 

وضعها(Deming) و  (Shewhart)قام   اليت  السابقة  العناصر    (Juran)إبعادة 
   ):28-27ص، 2006 الدرادكة،)  وهي تتكون من  ،على شكل دورة متتابعة

 

للجودة  -أ برسم  يو   ،التخطيط  اجلودة  األساسية  املالمحتعلق  حتديد   خاللمن    ،لنظام 
السلعة   عليها  ستكون  اليت  واملقاييس  اخلدمةأاملواصفات  ضو   ،و  ورغبات طلمتء  يف  بات 

 .اآلخرينيف السوق، وما تقتضيه ظروف املنافسة مع املنتجني    العمالءوتوقعات  
 

، A)) يف ضوء املخطط له يف النقطة  ،تعلق ببدء سري العمليات التشغيليةيو   ،التنفيذ  -ب
املنتجة    .والوصول ابلتايل إىل جمموعة من السلع واخلدمات 

 

السلع  ،التقييم  -ت بتقييم  املنتجة  ويتعلق  مبعايري   خاللمن    ،واخلدمات  مقارنتها 
اجلودة املوضوعة يف النقطة  A).)  ومواصفات 

 

السلع واخلدمات املقدمة للجمهور  ،التحسني والتطوير  -ث حتسني  هنا   خاللمن    ،ويتم 
من    ،قييمهات راجعة  تغذية  على  ابحلصول  حول مستوى جودة   ،والسوق  العمالءوذلك 

 هذه اخلدمات والسلع .
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لعمليات اجلودة )3 (شكل رقم                    يوضح الدورة املتتابعة 
 )28ص،  2006 الدرادكة، (املصدر:                            

 
 

 (Philip Grosby) :منوذج   .4
 

 

املفاهي يف التأكيد على املبيعات تساوي صفر يف   (،فيليب كروسيب)اليت جاء هبا    متركزت 
العمليات   أن اجلودة ماهي  اإلنتاجيةإطار  يرى كروسيب  ملدى معيارية   انعكاساً   إال، حيث 

ولكي تكون اجلودة يف تطور   ،اليت تعكس معايري اجلودة  األخرى  األدواتوكذلك    ،القيادة
ذلك من    ،مستمر أييت  أن  منها  لالخجيب  متعددة  -27ص،  2010  محود،)  عوامل 

28:) 
 

اجلودة  -أ أبمهية  وعي كامل  ذوي  املستهلكني  السلعية واخلدمية   ،أن  املنتجات  ملختلف 
املختلفة.  اليت تقوم بتقدميها املنظمات 

 

 Pط خط     

   Dذ  نف  

   C  قي م 

   A  حس ن
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تطوير    -ب ستؤدي ابلنتيجة إىل زايدة احلصة   ،اليت تساعد على تطوير اجلودة  األدواتأن 
 ملنتجاهتا وخدماهتا.  املالئمةة فري امليزة التنافسيتو و  ،ةالسوقية للمنظم

 

املتعلقة ابجلودة  -ت الثقافة  تطوير  يتم  أن  بيئية وظرفية   يالئمهامبا    ،جيب  متغريات  من 
يف توفري قاعدة أساسية  ،للجودة تعد على أمهية سياسية  املالئمةأخرى، إذ أن بناء الثقافة  

 لتطبيق برانمج اجلودة الشاملة.
 

 (Kaoru Ishikawa):  وذجمن .5
 

الياابنينيIshikawa) )  يعد اجلودة  رواد  البعدين   ،من  على  بشهرة كبري  يتمتع  الذي 
جائزة  اإلقليمي على  وحصل  له    Deming))  والعاملي،  تطوير   إلسهاماتهتكرميا  يف 

بني  اجلودة  مفهوم  ونشر  اجلودة  حلقات  تطبيق  يف  الفضل  يعود  واليه  اجلودة،  مفهوم 
 العاملني.

  

 يلي: ملراقبة اجلودة الشاملة فيما  Ishikawa))  اليت وضعها  األساسيةاملبادئ    تلخصتو 
 (:46-45ص، 2003  خاشقجي،)

  

نظر العميل. -أ  إن اجلودة مبنية على وجهة 

 

أهنا إن    -ب أساس  على  إليها  ينظر  أن  وينبغي  اإلدارية،  العملية  جوهر  هي  اجلودة 
 األرابح قصرية األجل.ز على  استثمار طويل األجل بدال من الرتكي

 

 إن اجلودة تعتمد اعتماداً كلي اً على املشاركة الفاعلة من قبل العاملني واملوظفني.  -ت
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البياانت واملعلومات من أجل املساعدة يف   -ث حتليل  اإلحصائية يف  األساليب  استخدام 
 عملية اختاذ القرارات.

 

الس عظمة  خريطة  فكرة  ابستنباط  ايشيكاوا  العتحل  ؛مكةوقام  السبب الليل  بني  قة 
تستطيع   طريقها  وعن  معينة  اإلدارةوالنتيجة،  مشكلة  الرئيسة   األسبابومعرفة    ،حل 

إىل  والفرعية أيضا  الفضل  ويعود  حدوثها،  إىل  أدت  تطوير   Ishikawa))  اليت  يف 
من   أسلوب   ،اإلحصائية  األدواتجمموعة  تطبيق  املوظفون والعاملون يف  يستخدمها  اليت 

اجلو إدا وهيرة  الشاملة  ابرتيو)  دة  لع  -خرائط  البياين  -ابلنتيجة  األسبابقة  الالرسم 
التكرارية املراقبة-االنتشارخرائط  -املدرجات   .(قائمة الفحص-االنسيابيةاخلرائط  -خرائط 

 

 (Malcolm Baldridge):  منوذج .6
 

الشاملة   اجلودة  إدارة  رواد  أحد  تنجح   ات اليت، ويتم منح جائزة ابمسه للشركاألمريكيةهو 
منوذجه معايري  تطبيق  إدارة اجلودة الشاملة ليست جمرد برانمج إضايف   ،يف  أن  يعترب  الذي 

على  ثورة  أهنا  بل  لديها،  اجلودة  مستوى  حتسني  ورائه  من  هتدف  لكي  املنظمة  تطبقه 
املنظمة، وفلسفة لكل مكوانت   (4)  رقم  والشكل  جديدة  إدارية  القدمي وتغيري جذري وشامل 

 .(75-69ص،  2007  والزايدات،  جميد)  Baldridge).)  جوذ من    مكوانت                 وضح
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 يوضح مضمون إدارة اجلودة الشاملة  (4)شكل رقم                  
 )69ص  ،2007،والزايداتجميد  )املصدر:                       

    

املاإلداريةالقيادة    -أ وهي  إرضاء    األولسؤول  :  عن  مباشر  وخاصة العمالءوبشكل   ،
والتنفيذية  لإلدارة لدى القيادة  ،الوسطى  الكافية  القناعة  توفر  جبدوى وفائدة   ،مع ضرورة 

 إدارة اجلودة الشاملة.
  

إىل ضرورة جعل خطط حتقيق االسرتاتيجيالتخطيط    -ب متكاملة، وأشار  عملية  : وهو 
 الذي يشتمل على   ،داف هذا التخطيطإىل حتقيق أه  وتسعى مجيعها  ،ودة مرتابطةاجل
 

 إدارة وتنمية التخطيط

 القيادة

 نظام حتليل إدارة عملية

 نتائج النظام:

 حتقق أعلى
 جودة 

 إشباع حاجات
 وتوقعات العمالء

 إرضاء العمالء

   قياس وتقييم
 اجلودة
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بعيدة  وضع   اسرتاتيجية  تنظيمية جديدة،  ألجلاأهداف  ثقافة  تغيريات إو   ،ووضع  دخال 
على   التنظيمي.  األداءجذرية 
   

للمعلومات   -ت املؤسسة  اختيار  كيفية  على  ويشتمل  املعلومات:  وحتليل  مجع  نظام 
الكلي الذي يعين مستوى إدارة   األداءوتقومي    ،إلدارةاو املستخدمة يف التخطيط    ،انتوالبيا

للجودة ابلنوعية واملستفيدين    ،البياانت واملعلومات  اخلاصة  البياانت  حتليل   ،واألداءوكيفية 
بشكل مستمر.  مع ضرورة حتديث املعلومات 

 

اجلودة: ويقصد هبا تصميم العمليات و   -ث عملية  وتتضمن عمليات   ،ودهتاة جدار إإدارة 
والتصنيعتصم املنتج  وتقييم    يم  والرقابة  املواد  اليت األداءوادارة  العمليات  ، وتصميم مجيع 
على منع وقوع    يتؤد العميل، والعمل  تلبية حاجات ورغبات  يف العمليات،   األخطاءإىل 

 يف العمل. وتوفري درجة عالية من املرونة والسرعة  ،والتحسني املستمر جلودة العمليات
 

وتنمية  -ج الب  إدارة  متعددةاملوارد  جوانب  على  ويشتمل  تشغيل   ،شرية:  جبودة  تتعلق 
مثل البشرية  املوارد  العمل)  واستثمار  فرق  أسلوب  العاملني وادماجهم يف -  تبين  مشاركة 

الشاملة اجلودة  العاملني-  ختطيط  العاملني-  حتفيز  بصحة   االهتمام-  تدريب  والعناية 
 (.ملنيوساملة العا

 

العمليات:    -ح التصميم  اجلودة  تصميم منهجية  إىل  املؤسسة  حاجة  تؤكد  شاملة 
الشاملة  ،عملياهتا اجلودة  إدارة  تطبيق  ومتطلبات  اجتاهات  مع  يتماشى   خاللمن    ،مبا 

يتضمن العمليات والذي  املخرجات)  تصميم  تصميم مجيع العمليات اليت حتقق   -تصميم 
والتقييتوثيق نتائج املرا  -املدخالتجودة    -رضا العميل واحتياجاته  .(مقبة والقياس 
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املؤسسة  -خ جودة  على  التعرف  به  ويراد  اجلودة:  إدارة  النتائج   ،قياس  قياس  هبدف 
اخلطوات    ابألهداف ومقارنتها    ،املتحققة اختاذ  أجل  لتجاوزها، واملقارنة   لالزمةامسبقا من 

هو مستهدف  وما  متحقق  هو  ما  بني  تتم  هو    ،عادة  زمين مستهدف ضوما  من سقف 
ذلك من  يتو   ،حمدد نظام لقياس مستوى اجلودة املنجز يف مجيع العمليات  خاللم   ،توفري 

الذي حققه  اجلودة  املنجز مع مستوى  اجلودة  املخرجات، ومقارنة مستوى  ملستوى  وآخر 
نتائج جودة املخرجات.  املدخالتن، وتقييم املنافسو   يف ضوء 

 

املستفيد ور   -د على  العميالرتكيز  رضا  إن مستوى  هضاه:  و نتاج أو انعكاس ملستوى ل، 
له، ولتحقيق هذا الرضا يتطلب   اجلودة احملقق يف السلعة أو حتديد ودراسة )اخلدمة املقدمة 
العميل ومطالب  العميل  -حاجات  مع  املستمر  العميل   -التفاعل  فعل  ردود  قياس 

املنظمة    واجتاهاته حنو  عنهاوشعوره  رضاه  التعاملالليا  -ومستوى  يف  املودةإ  -قة   بداء 
جو   رضا    -األلفةوتوفري  رضا    العمالءمقارنة  درجة  املنافسة  العمالءمع  املنظمات  -يف 

 .العمالءمتابعة اعرتاضات وشكاوي  
  

 (:(Partown & Marssonمنوذج   .7
 

العام القطاع  بنموذج  منوذج    ،يسمى  تطوير  متكنا من  ميكن   ،اجلودة الشاملة  إلدارةحيث 
يف احلكو   تطبيقه  ويشتمل  املنظمات  التالية  مية،  العناصر واجلوانب  على   جميد)منوذجهما 
  ): 76-75ص، 2007 والزايدات،

 

حتدد شرحية   -أ أن  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  تود  اليت  احلكومية  املنظمات  على  جيب 
اليت تقدمها هلم. املستفيد من خدماهتا   املواطنني أو اجلمهور 
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موالرغبا  احلاجات  استطالع  -ب للجمهور  والتوقعات  أجل  ت  عليها   االطالعن 
 .(العميل)ومعرفتها، أي معرفة ماذا يريده ويتوقعه املواطن

  

القيام    -ت احلكومية  املنظمة  على  جيب  السابقة  اخلطوة  نتائج  ضوء  تصميم يف  إبعادة 
و  مطاإسياساهتا كافة،  تلبية  إىل  يؤدي  بشكل  لديها،  اخلدمة  أداء  وطرق  لب جراءاهتا، 
 اجلمهور وتوقعاته.

 

ة حتديد التقنيات احلديثة اليت سوف يستخدمها املوظفون يف تقدمي اخلدمة خطو   أتيت  -ث
 يف حتقيق اجلودة والسرعة والسهولة واملرونة يف تقدميها.  سهاماً إ،  للعمالء

 

مستمرة    -ج تدريبية  لدورات  املوظفني  مجيع  والنهج ،  إخضاع  الفلسفة  شرح  أجل  من 
إرضااجلديدين،   هاجسهم  ومتكنيهم من تطبيقه، وجعل   .  واألخري  األولء اجلمهور 

 

وذلك من  ،كزية أداء اخلدمةمر  المركزية السلطة وتفويضها إىل جانب   التبين سياسة    -ح
للمواطنني .  أجل تسهيل تقدميها 

 

اخلدمة   استطالعاتتنفيذ      -خ املستفيد  من   اجلمهور   للتعرف  وبشكل    ؛لرأي  
عل أجل    ،ومقرتحاته  مالحظاتهى  دائم   مستو من  جودهتارفع  التحسينات إو   ،ى  دخال 

 املستمرة عليها.
 

مقارانت  اإلدارةقيام    -د قبل   ،احلكومية إبجراء  املقدمة من  اخلدمات  بني مستوى جودة 
بعض مع  بعضها  يف خدماهتا  ؛منظماهتا  العالية  اجلودة  ذات  املنظمات  والرضا   ،لتحديد 

 العايل لدى مجهورها.
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و على صعيد املوظفني العاملني سواء على صعيد املنظمات أ  حتفيز املوظفني واملتميزين  -ذ
 بداخلها.

 

 (Irvin):منوذج  .8
 

يقرتح   الشاملة يف املؤسسات   أبعاداً   (Irvin)وفيه  اجلودة  إدارة  تنفيذ  اسرتاتيجيات  تبني 
 (:95-94ص، 2000  اخلطيب،) يف التايل األبعادالتعليمية، حيث تتمثل هذه  

 

الداخلي  -لتغيريالضغط اخلارجي من أجل ا -أ  ة واخلارجية يف عملية التغيري. املتغريات 
 

 حلفظ إدارة اجلودة الشاملة وتنفيذها.    األمامدور القيادة يف الدفع إىل   -التزام القيادة  -ب
 

اسرتاتيجية    -ت  سواء قصدت املؤسسة التعليمية إحراز حتسني على مستوى –خيارات 

اجلهود  سة كلاملؤس بذل  إىل  هدفت  أو  توفري الدعم  ها،  أو  التنفيذ،  ، أو اإلداريلتحقيق 
 لبناء التزامات عملية التغيري.  االسرتاتيجياتوضع  

  

لتقييم التقدم ومساندة النظم  -النهج التقييمي  -ث  ؛اختيار مؤشرات املؤسسات التعليمية 
وايصاهلا إىل أعضاء املنظمات.  جلمع املعلومات 

  

اهلدف صخ  -ج ملب  األهداف   -وصية  إدارة  الدقيقة  املؤسسات ادرات  الشاملة يف  اجلودة 
 التعليمية.
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ــالب                                                   ــيئـ ــيــةـ ــلـ ــ                 ة الداخـ

 

 اجلودة الشاملة  ارةإلد (منوذج أرفن)يوضح عناصر)5) شكل رقم             
 

 (95ص،  2000  اخلطيب، (املصدر:                          
 

 

اجلودة الشاملة :خامساً   : أسس ومبادئ 
 

دمينج   من  ، وإيشيكاوا Crosby  ، وكروسيبJuran، وجوران  Demingوضع كل 
Ishikawa  وفيجنباون  ،Feigenbaun يف الشاملة  للجودة  ومبادئ  أسس  عدة   ،
فيما يلي:التعليم ميكن ت  وضيحها 

 

 للجودة الشاملة:  Demingمبادئ   -1
 

 خيارات اسرتاتيجية الرتكيز
 على التنفيذ  
 الدعم اإلداري

 االلتزامات  بناء

ــائج التصحيحية  النتـ

 التزام القيادة
 حتديد
 اهلدف

 الضغط
 اخلارجي
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دمينج يف كتابه   يعد  أفكاره  نشر  وقد  الشاملة،  اجلودة  إدارة  لثورة  احلقيقي  األب  مبثابة 
)اخلروج من األزمة( عام   م، حيث وضع فيه األصول العلمية لعملية ضبط 1982الشهري 

أ على  اإلدارة  يف  املستمر  التحسني  ونظرية  ابألساليب اجلودة،   الكافية  الدراية  ساس 
 (.89ص م،1998دة، ومعايري قياس اجلودة. )زهر، يف الرقابة على اجلو   ،حصائيةاإل

 

ويرى دمينج أن اجلودة الشاملة مسؤولية اجلميع، وإن كان فرد له عالقة بعملية اإلنتاج أو 
العمالء إرضاء  وهي  املرجوة  النتائج  حتقيق  يف  يسهم  أن  ينبغي  اهلاليل، )  .اخلدمات 

 (.152م، ص1998
 

هو الطريق الوحيد الذي   ،ستمر يف املؤسسةأن التحسني امل  Demingدمينج  كما يرى  
النوعية يف  حتسني  إىل  الفاعلية  ،يؤدي  يف  دمينج   ،وزايدة  ويؤكد  النفقات،  يف  وختفيض 

Deming    سببه النظام اإلداري وليس العاملني يف   ،من املشاكل يف أي نظام  %85أن
العاملنيالنظام على  التفتيش  عملية  فعالة، ولن    ، وأن  غري  املؤسسة  تؤدي وحدها إىل يف 

 املطلوب.
 

دمينج صاحب دورة التحسني املستمر للجودة واليت تتكون من أربع مراحل متتابعة  ويعترب 
خطط   وافعل  Planهي   ،Do  وافحص  ،Check  ونفذ  ،Act،   على بناء  وذلك 

.  التقييم واملراجعة 
 

دمينج م  ويشري  وليست  نسبية  اجلودة  أن  و إىل  ارتباطاً  ترتبط  وأهنا  ابإلنتاجية، طلقة،  ثيقاً 
فلسفته يف اجلودة الشاملة من أربعة عشر عنصراً  منها سبعة عناصر إجيابية وسبعة   ،وتتألف 

 (.Deming, 1988, 25-36عناصر أخرى سلبية، ميكن إجيازها فيما يلي: )
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لل - أو اأن حتدد املؤسسة أهدافاً اثبتة   خلدمة.تحسني املستمر يف املنتج 
 
مقبوال املستوى العادي   - يعد  مل  أنه  العمل، حيث  فلسفة جديدة يف  املؤسسة  تتبىن  أن 

 للعمل من حيث التأخري واألخطاء والتعطيل وغريها.
 
على   - االعتماد  وتقليل  املؤسسة،  ألهداف  الرقايب  السقف  على  االعتماد  تقليل 

وال وامللصقات،  اإلنالشعارات  من  جديدة  مستوايت  عن  التنفيذ   ،تاجيةبحث  بطرق 
املتاحة.  واإلمكانيات 

 
اإلنتاج  - بعد  الفحص  فلسفة  على  الرتكيز  من  يف   ،التحول  اجلودة  بناء  فلسفة  إىل 

 التصميم من البداية.
 
التكلفة  - أساس خفض  على  التقييم  فكرة  من  أساس   ،التخلص  على  التقييم  فكرة  إىل 

 حتسني اجلودة.
 
بصفة مستملتعا -  رة والعمل على حلها.رف على املشكالت 
 
للتدريب يف مواقع العمل. -  أتصيل وإجياد الطرق احلديثة 
 
 تطبيق فلسفة إشرافية حديثة تركز على اجلودة قبل الكمية والعدد. -

 
اجلودة  -2   :  Juranجلوران    Quality Improvementحتسني 
 

الستم املساندة  اآلليات  وضع  على  اجلودةوتركز  امل  ،رار  توزيع  خالل  وتكليف   ،واردمن 
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اجلودة مشاريع  مبتابعة  يتوىل   ،األفراد  دائم  هيكل  وتشكيل  هلم،  الالزم  التدريب  وتوفري 
 احملققة.  واحملافظة على املكاسب  ،متابعة اجلودة

 

للجودة   خطوات  عشر  جوران  وضع  يلي كما  فيما  توضيحها  ميكن  التعليم  يف  الشاملة 
 (:18 ص ،2002)سليمان،  

 
للبناء الوعي للحاجا - الفرص   تحسني.ت واستغالل 
 

للتحسني املستمر. -  وضع أهداف 
 

للجودة  - جمالس  إنشاء  طريق  عن  وذلك  األهداف،  لتحقيق  بتحديد   ،التنظيم  تقوم 
املشرفني، و   ،املشكالت  تعيني فرق للجودة وغريها.وانتقاء الربامج واختيار 

 

 املني ابملنظمة.توفري فرص التدريب جلميع الع -
 

 امج اليت تعمل على حل مشكالت املؤسسة.شروعات والرب تنفيذ امل -
 

تطور العمل. -  إعداد التقارير عن مراحل 
 

متميزة. -  تقدير ومكافأة جهود العاملني من خالل االعرتاف مبا يقدمونه من خدمات 
 

 مشاركة اجلميع يف معرفة النتائج. -
 
 وضع خطوط حمددة لألهداف. -
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ا - للنجاحات  فرق اجلودة يف املاالحتفاظ بسجالت   ؤسسة. ليت حققتها 
 

 

التعليمية اجلودة  لتنمية وتطوير  الفلسفي  األساس  أول من وضع  من خالل   ،ويعد جوران 
املشاركة واإلتقان يف التخطيط للجودة، وحتديد نظم جيدة ملراقبتها،  عمليات  على  الرتكيز 

 والتحسني املتواصل هلا.
 
 لة :للجودة الشام  Crosby  ئ كروسيبمباد -3
 

املنتج عيوب يف  عدم وجود  بفكرة  أول من اندى  أو ما يطلق عليه مفهوم   ،يعد كروسيب 
الذي أطلقه يف الستينيات من القرن العشرين، كما أكد    ،"اخلطأ الصفري" أو الال أخطاء

اجلودة تتحقق ابجملان أن  إىل  إذا  ،كروسيب  أنه  حتققت جودة   ودون تكاليف إضافية، أي 
للمواصف ختتفي  ،اتاملطابقة   متاما. فإن تكلفة اجلودة سوف 

 

أ على  ركز كروسيب  اليت وقد  العيوب  احلد من حجم  العناية ابملخرجات، من خالل  مهية 
اجليد النموذج  بني  تظهر  أن  تقرتب من   ،ميكن  أن  ميكن  لدرجة  املؤدي  العياين  والواقع 

كروسيب صاغ  وقد  الصفرية،  العيوب  خطوةمستوى  عشرة  أربع  جود  ،  أية لتحقيق  ة 
 (.100ص  م،2008على نسق دمينج كما يلي: )زاهر،    مؤسسة

 

 التزام اإلدارة العليا ابجلودة. -
 

 تشكيل فرق لتحسني اجلودة تقوم بتنفيذ برامج حتسني اجلودة. -
 

احلالية واملتوقعة . - للتعرف على املشكالت   قياس اجلودة 
 

 ستخدامها كأداة إدارية.حتديد تكلفة اجلودة ال -
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لدى مجيع العاملني ابملؤسسة.دة  زاي -  الوعي ابجلودة 
 

مت اختاذ    - اليت  املشكالت  حلل  منظمة  طريقة  توفري  خالل  من  التصحيحية  اإلجراءات 
السابقة.  التعرف عليها من اخلطوات 

 
 

املختلفة يف املؤ  - فحص العمليات   سسة.التخطيط إلزالة العيوب واألخطاء من خالل 
 

يقوموا بدورهمالرتكيز على تدريب امل -  بفعالية يف حتسني اجلودة.  شرفني حىت 
 

األخطاء  تنف  - اخلايل من  اليوم  اجلميع أن   Day of Zero-defectيذ  يدرك  حىت 
 هناك تغيرياً.

 

 تشجيع األفراد على أتسيس وتبين أهداف خاصة هبم ومبجموعاهتم. -
 

 العاملني واإلدارة.لة معوقات االتصال الفعال بني  التخلص من األخطاء من خالل إزا -
 

 املشاركني يف تطوير وحتسني اجلودة.مكافأة وتقدير جهود   -
 

القيام ابالتصال والتنسيق مع أعضاء فرق اجلودة. -  تكوين جمالس للجودة من مهامها 
 

أن   - جيب  ال  نشاط  اجلودة  أن  أساس  على  سبق  ما  تطبيق كل  يف  دائماً  االستمرار 
 توقف أو ينتهي.ي
 

إيشي -4 :  Ishikawaكاوا  مبادئ   إلدارة اجلودة الشاملة 
 

إيشيكاوا   تطبيق   Ishikawaيعد  يف  الفضل  إليه  ويرجع  الياابن،  يف  اجلودة  رواد  من 
اجلودة   العاملنيQuality Circlesحلقات  بني  اجلودة  مفهوم  إيشيكاوا ، ونشر  ، ويرى 

ني، ريب والتعليم للموظفوتنتهي أيضاً ابلتد  ،والتعليم  أن اجلودة الشاملة تبدأ بعملية التدريب
االستث إىل  اخلدمةوينظر  أثناء  املوظفني  تدريب  يف  اإلدارية   ،مار  األنشطة  أهم  ابعتباره من 
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 (.171ص م،1997)بن سعيد،    .اليت جيب أن تركز عليها اإلدارة العليا
 

اجلودة مراقبة  برانمج  من  التحول  ضرورة  على  إيشيكاوا  التفتيش  ويؤكد  إىل  إىل   ،املستند 
يبران شامل  الدمج  واألنشطة  العمليات  على  العمالء   ،اخليةعتمد  احتياجات  تليب  اليت 

أبرز إسهامات إيشيكاوا يف تطوير نظام  اجلودة، ومن  حتسني  يتجزأ من  ال  بوصفهم جزءاً 
الشاملة اجلودة  زايدة حجم  ،إدارة  اجلودة،  مراقبة  اإلحصائية يف  األساليب  مشاركة   تطبيق 

يستطيع العاملون  ،وإاثرة الدوافع من خالل توفري بيئة مناسبة  ،حفيزوزايدة قوة الت  ،العمال
األساسية  املبادئ  إيشيكاوا  ويلخص  املشكالت،  حل  على  ابستمرار  العمل  خالهلا  من 

 (.Ishikawa, 1985, 45إلدارة اجلودة الشاملة فيما يلي: )
 

 عميل.أن اجلودة مبنية على وجهة نظر ال -

هي جوهر العملية ا  - اجلودة  إليها على أهنا استثمار طويل أن  إلدارية، ويفضل أن ينظر 
قصرية من الزمن.  ،املدى  بدال من الرتكيز على األرابح يف مدة 

اعتماداً كلي    - تعتمد  اجلودة  العاملني واملوظفني، كما   اً إن  قبل  الفعالة من  املشاركة  على 
بني األقسام امل  ،يتطلب تطبيق أسلوب إدارة اجلودة  ختلفة.إزالة احلواجز 

اختاذ   - عملية  يف  للمساعدة  اإلحصائية  والوسائل  واملعلومات  البياانت  استخدام 
 القرارات.

 

إيشيكاوا   مداها ويت  ،Ishikawaويرى  يتسع  قد  اجلودة  املنتج نفسهأن  ليشمل    ،عدى 
األداء، واملعلومات اخلدمة، وطريقة  جودة  املؤسسة:  يف  اجلوانب  ، والنظام، واألفراد، كل 

 واملؤسسة.  ،واألهداف   ،م العلمية، وأماكن العملومستوايهت
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فيجنباون    -5 أرماند  اجلودة   Armand Feigenbaunمبادئ  إلدارة 
 الشاملة:

 

مص استخدم  من  أول  فيجنباون  اجلودة  يعد  على  الرقابة   Total Qualityطلح 
Con Trol – TQC،    املنبع على  ابلرقابة  يعرف  ما   ،Quality Sourceأو 

هي ما يتوقعه اجلودة  أن  فيجنباون  العميل منك، مبعىن املقابلة املستمرة الحتياجات   ويرى 
للموارد املستخدمة يف العملية.  ،وتوقعات العمالء  وتطوير القدرة الكاملة 

 

تبدأ ابحتياجات العمالء  ،ةيجة لذلك فإن اجلودة الشاملة عند فيجنباون عملية مستمر ونت
فيجنباون ورغباهت يشرتط  الرغبات، كما  هذه  إبشباع  وتنتهي  التصميم،  جودة  وحتديد  م 

والبياانت املعلومات  لتوثيق  دقيق  نظام  وجود  ضرورة  جيدة،  رقابة  كأساس   ،لتحقيق 
اجلودة )زاهر،   (.112 م،2008ملمارسة 

 

فيجنباون وضع  هي:   وقد  مؤسسة  أي  يف  اجلودة  مستوى  لرفع  مبادئ،  عشرة 
(Feigenbaun, 1991, 5  ) 

 

اجلودة عملية واسعة النطاق تتبناها املؤسسة. -  جعل 

تضارب بينهما. - بني اجلودة والتكلفة، وعدم حدوث   أن يكون هناك تكامل 

 أن تركز اجلودة على ما يفهمه ويتقبله العميل. -

 لإلدارة.  أن تصبح اجلودة أسلوابً  -

 الربط بني اجلودة واإلبداع يف املؤسسة. -
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 ماس جلميع العاملني وفرق العمل جتاه اجلودة.توفري احل -

 أن تصبح اجلودة عملية أخالقية. -

 أن يكون هناك تطوير مستمر لعملية اجلودة. -

فعا  - من  قدر  وأعلى  املال  رأس  من  قدر  أقل  اجلودة  تعين  العملية أن  يف  التكلفة  لية 
 إلنتاجية.ا

يربط العمالء وا -  ملوردين.أن تنفذ اجلودة من خالل نظام شامل 
 
 إلدارة اجلودة الشاملة:  Taguehiمبادئ اتجوشي   -6

 

تجوشي على   يعد  اجلودة  نظريته يف  وتقوم  الياابن،  يف  اجلودة  خرباء  وأفضل  أشهر  من 
اإل األساليب واإلجراءات  استخدام  حصائية، سواء يف تقييم العمليات أو يف التعرف أمهية 

 ة.على االحنرافات املوجودة يف خمرجات املؤسس
 

لى العملية اإلنتاجية، بدالً من الرتكيز ع  ،ويركز تجوشي على جودة تصميم املنتج أو السلعة
للجودة مها: ) نظريته على مفهومني مهمني   (Taguchi, 1980, 97وركزت 

 

أنه كلما اجتهت قيمة التكلفة إىل   :Loss Functionدالة اخلسارة    -أ وهي تعين 
يزيد التكلفة، مما  اخنفضت  املنتج  اهلدف  شراء  العمالء يف  رغبة  يتناسب   ،من  املنتج  وأن 

وعند توقعاهتم،  اهلدف مع  عن  بعيداً  التكلفة  قيمة  تتجه  التكلفة   ،ما  قيمة  ترتفع 
 املنتج. مما يشري إىل عدم رضا العمالء عن هذا  ،االجتماعية
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

 

 إدارة اجلودة الشاملة

40 

التصميم    -ب بفكرة   :Design Characteristicsخصائص  ترتبط  وهي 
غري اجلودة  تطوير   ،اخلطية  مراقبة  يتطلب  وهذا  واملنتج،  العملية  تصميم  إىل  تستند  اليت 

اخلاصة ابلعمليات وتصميماهتا واملنتج.  املواصفات 
 

)بن سعيد، هي:  الشاملة  اجلودة  مبادئ إلدارة  اتجوشي عدة  وضع   م،1997  وقد 
 (.177  -176ص

 

املنتج  - جودة  يف  فاعل  بشكل  يسهم  واملنتج  للعملية  اجليد  التصميم  وتقليل   إن 
 التكاليف.

 

ختفيضاً   - اجلودة  حتسني  عملية  أو   مستمر اً   تتطلب  العملية  اخلاصة أبداء  االحنرافات  يف 
 املنتج.

 

املنتج، وذ  - أو  ابلعملية  اخلاصة  واملعايري  املقاييس  حتديد  استخدام ميكن  طريق  عن  لك 
 التجارب واألساليب اإلحصائية.

 

ا  - طريق  عن  األداء  احنراف  ختفيض  اميكن  مقاييس ستخدام  بني  اخلطية  غري  لتأثريات 
 العملية وخصائص أداء املنتج.

 

السابق العرض  من  للجودة،   ،نستخلص  املستمر  التحسني  دورة  صاحب  هو  دمينج  أن 
اخلاص التصنيف  صاحب  هو  بثالثية ابل  ،وجوران  املعروف  اجلودة  إلدارة  الثالث  عمليات 

(، وكروسيب هو أول من اندى بفكرة  اجلودةاجلودة )ختطيط اجلودة، مراقبة اجلودة، حتسني
أو الال أخطاء يف   ،أو ما يطلق عليه مفهوم "اخلطأ الصفري"  ،عدم وجود عيوب يف املنتج

اجل حلقات  تطبيق  يف  إيشيكاوا  إىل  الفضل  ويرجع  هواملنتج،  وفيجنباون  أول من   ودة، 
اجلودة على  الرقابة  مصطلح  امل  ،استخدم  على  ابلرقابة  يعرف  ما  تجوشي أو  أما  نبع، 
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على جودة تصميم املنتج أو السلعة الرتكيز  بضرورة  بدالً من الرتكيز على العملية   ،فنادى 
مها: دالة  اخلسارة، وجودة تصميم للجودة  على مفهومني مهمني  املنتج،   اإلنتاجية، وركز 

هؤالء بني  البسيطة  االختالفات  بعض  وجود  من  إدارة  الرواد  وابلرغم  مبادئ  حتديد   يف 
 إال أهنم اتفقوا مجيعا يف النقاط اآلتية:   ،اجلودة الشاملة

 

املستمر   -1 التعليم والتدريب  برامج  االستثمار يف  دون  تتم  ال  اجلودة  حتسني  عملية  إن 
 للقوى البشرية املوجودة ابملؤسسة.

 

حتسني اجل -2  ودة.إن العمالء هم الركيزة األساسية جلميع عمليات 
 

هم يف تقليص النفقات على املدى البعيد وزايدة القدرة التنافسية إن حتسني اجلودة يس  -3
 للمؤسسة.

 

 إن حتسني اجلودة يستغرق وقتاً طوياًل. -4
 

 ملنتج أو اخلدمة.إن اجلودة تعتمد على وضع أهداف اثبتة للتحسني املستمر يف ا -5
 

من    -6 يتطلب  اجلودة  حتسني  األداءإن  على مستوى  الرتكيز  العليا  من خالل   اإلدارة 
املالئمة.  املتابعة والتقومي وإجراء التصحيحات 

 

التنظيمية والفني -7  .ةإن حتسني اجلودة الشاملة مهمة مجيع العاملني يف كافة املستوايت 
 

تقدي  -8 على  يقوم  اجلودة  حتسني  العاملني من خالل االعرتاف مبا إن  ر ومكافأة جهود 
متميزة.ي  قدمونه من خدمات 

 

ت  -9 اجلودة  عملية إن  اإلحصائية يف  البياانت واملعلومات والوسائل  استخدام  على  عتمد 
 اختاذ القرارات.
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مزااي تطبيق إدارة اجلودة الشاملة:سادساً   : 
 

اإلجي اآلاثر  العديد من  الشاملة  اجلودة  إدارة  املنظمةتعكس  أداء  على  ويلخص كل   ،ابية 
 ،عاشور والعبادلة)و( 98، ص2007) البداوي وندمي، و(  17ص  ،2013  من )الزعيب،

 النتائج اإلجيابية املتحققة من تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف:  ،(149، ص2004
 

 حتسني جودة اخلدمة أو املنتج. -1

 االرتقاء ابلرحبية. -2

املستهل -3 إليهم.كني والعمالء من  اخنفاض شكاوى  املقدمة   جودة السلعة واخلدمة 

الوقت بشكل أكثر كفاءة. -4  استخدام 

 حتقيق رضا الزبون. -5

نسب احلوادث الصناعية. -6 العاملني واخنفاض   ختفيض شكاوي 

 احملافظة على حيوية املنظمة، والتجديد، والتحسني، والتكيف. -7

 حتقيق امليزة التنافسية. -8

الروح املعنوية.العالقات اإلنسانحتسني  -9  ية ورفع 

منذ الوهلة األو  -10  ىل.التمكن من اكتشاف األخطاء 

 ختفيض تكاليف اجلودة. -11

 حتقيق العمل اجلماعي. -12
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املزيد من الزابئن. -13  زايدة احلصة السوقية من خالل جذب 
 

 فوائد إدارة اجلودة الشاملة::  سابعاً 

ا األسبقيات  أحد  اجلودة  لتحقيقها املدير املعاصر اليوم يف خمتلف   ،لتنافسيةتعد  يسعى  اليت 
األعمال سالح    ،منظمات  الشركاتوهي  تستخدمه  مهم  املستهلكني   ؛تنافسي  جلذب 

التميز يف السوق، وقد زاد االهتمام مبوضوع اجلودة نتيجة االرتفاع الكبري يف عدد   ،وحتقيق 
نشاطها جماالت  اختالف  على  واملؤسسات  ا  ،الشركات  أن  فقط كما  حملية  تعد  مل  ملنافسة 

عاملية م  ،وإمنا  الستكمال  السعي  الدول  تطلب من  لكي حتظى   ؛قومات ونظم اجلودةوهلذا 
االهتمام إبدارة اجلودة الشاملة.،  ابلقبول العاملي  وذلك من خالل ضرورة 

 

ما يلي:و  لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة منها   هناك عدة فوائد 
 

 والقدرة على املنافسة:حتسني يف الرحبية   .1
 

اجلودة يف  يتحقق  الذي  إ  ،فالتحسني  دون  أعلى  أبسعار  البيع  من  العميلميكن   ،غضاب 
التسويق تكاليف  من  على   ،ويقلل  والقدرة  الرحبية  تزداد  مث  ومن  املبيعات،  من كمية  ويزيد 

أول  ،التنافس صحيحة من  بطريقة  الصحيح  الشيء  )أفعل  الشاملة  اجلودة  إدارة  شعار   إن 
أن يطبق يف مجيع أنشطة وجماالت عمل املنظمة  ،مرة( ينبغي  ليتم ختفيض التكاليف   ،والذي 
الكفاءة والفعالية.وزاي  دة 

 

التنظيمية:2  . زايدة الفعالية 

اجلماعي العمل  على  الشاملة  اجلودة  إدارة  حل   وإشراك  ،تركز  يف  العاملني  جلميع  اكرب 
دوران العمل.  ،ليا والعاملنيوحتسني العالقات بني اإلدارة الع  ،املشاكل  وابلتايل يقل معدل 
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 . حتقيق رضا العميل:3

إدارة ا جند ان  وحتدد   ،تركز على تعرف احتياجات ورغبات العميل  ،جلودة الشاملةكذلك 
مجاعة وكل  فرد  ال  ،دور كل  حبوث  من مرحلة  ختص بدءاً  اليت  املواصفات  لتحديد  سوق 

التصميم ومرحلة    ،العميل مبرحلة   وأخرياً   ،مث النقل والتخزين واملناولة والتوزيع  ،اإلنتاجمروراً 
ما بعد البيع.  الرتكيب وخدمة 

التام  يرى الوعي واالقتناع  أن  مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة من قبل االدارة العليا   ،الباحث 
 هداف والفوائد املرجوة من إدارة اجلودة الشاملة.حيقق األ  ،يف املنظمة

 

 ارة اجلودة الشاملة:مرتكزات إد:  اثمنا  

 

املفكرين   آراء  هذ  ،واألكادميينيتباينت  وأمهية  أولوايت  حتديد  شأن  املرتكز يف  من اه  ت 
على النحو التايل: ،آلخرابحث    وميكن استعراضها 

 

 الرتكيز على العميل:.1
 

يعترب   املرتكز حيث  أهم  إليها إدارة اجلودة الشاملة، لذا ينبغي على االعميل  تستند  اليت  ت 
تضع يف حساابهتا  امل أن  العاملة  للعميل  األنشطةنظمات  حتقق  أن  سواء   ،اليت من شأهنا 

أ الداخلياخلارجي  بينه وبني   ،و  الثقة  أواصر  تعزيز  تنسجم مع ضرورة  اليت  العالية  اجلودة 
الذي ينبغي الرتكيز عليه يف كافة   األمسىوثقة اهلدف    ،ورضاه  الئهو ويفيد كسب    ،املنظمة

املنظمةالتشغي  األنشطة تؤديها  اليت  تصاب ابلفشل  لوالهإذ    ،لية  املنظمة  وتتعرض   ،فإن 
سيما   للزوال  هذه  أنشطتها  ظل  عادة    ،التنافسية  األجواءيف  تستهدفها   األسواقاليت 

 (.99ص، 2000 محود،)  مبختلف أنشطتها االقتصادية
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والتخطيط  .2  :االسرتاتيجيالقيادة 

  

يف كاف الرئيسي  املوجه  القيادة  املنظماتتعترب  اجلودة   ،ة  إدارة  منظمات  تتطلب  حيث 
للمديرين التقليدية  السلوكيات  من  اجلذري  اجلودة   ،التحول  إدارة  إىل سلوكيات ومفاهيم 

الراهن الوقت  النجاح يف  حتقيق  يتوجب من املديرين التنفيذين الشعور   ،الشاملة، وهبدف 
عمل واحدأب فريق  تطوير وأتسيس ومراجعة ق  ،هنم  على   ؛صورة معمقةيم اجلودة بيعملون 

لذا يتم القيام بوضع خطة شاملة التميز،  إىل حالة  الوصول  سالة وأهداف ذات ر ،  هبدف 
البعيد  ،اسرتاتيجية واضحة املدى  أو  القصري  املدى  على  املنظمة من   ،سواء  حتاول  حيث 

واخل  خالهلا الداخلية  للبيئة  الشامل  التحليل  ضرورة  مع  هلا،  التنافسية  امليزة  ارجية حتقيق 
بعني    ،ظمةللمن أيخذ  القوة والضعف   االعتبارحيث  الفرص   ابإلضافة  ،نقاط  حتديد  إىل 
اليت حتيط ابملنظمةوالته  (.38-37ص،  2008  العلي،)  ديدات 

  

العاملني:.3  مشاركة 

  

منشأة يف حتسني   أي  جناح  لكها تاليت مت  ،بشكل كبري على املهارات واحلوافز  األداءيعتمد 
على حصوهلم على   ،املنشأة، كما أن جناح العاملني يعتمد بصورة كبريةه  قوة العمل يف هذ

للتعلم واكت يف تطوير قوة   االستثماردر ابملنشأة  ساب مهارات عملية، وجيفرص ذات معىن 
للنمو املطرد  خاللمن    ،العمل الفرص  التدريب على   خاللمن  ،  التعليم والتدريب وخلق 

العمل الوظيفة  ،رأس  املعروضة، وتشتمل بيئة تطوير قوة العمل   والدفع  ،ودوران  للمهارات 
 (:32ص،  2006  ،لديوبسرت ف بسرت فيلد)على التحدايت الرئيسية التالية 
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البشرية-أ املوارد  إدارة  تكامل  والتدريب،واألداء  ،االختيار)  عملية  والعرفان،  والتقدم   ، 
 .(الوظيفي

 

الع-ب ومواءمته  إلدارةقة  التقوية  البشرية  خطط  املوارد  مع  التغيري   األعمالا  وعمليات 
 .االسرتاتيجية

ذ البياانت  استخدام  التحدايت  تلك  مناقشة  حيث   العالقةات  ويتطلب  من  ابلعاملني 
والرضى، واحلوافز،    ، والرفاهية.واألمناملهارات، 

 

العكسية:.4  نظام املعلومات والتغذية 
 

نظام   توفر  العكسيةيعترب  الركا  ،املعلومات والتغذية  املهمة  من  تقتضيها   واألساسيةئز  اليت 
الشاملة اجلودة  إدارة  لتحقيق جناح   ؛اهلادفة  حيث يعترب ذلك من أكثر العوامل  ،متطلبات 

و   ،املنظمة للجودةأسيما  اهلامة  املقاييس واملواصفات واملعايري  توفري  أثر ابلغ يف   ،ن  ذات 
أن  األهداف حتقيق   إذ  وث،  بشكل  يرتبط  الصائبة  القرارات  البياانت اختاذ  بتوفر  يق 

الصحيحة كما    ،واملعلومات  املستهدف،  النجاح  يتطلبها  التحسني  أناليت   استمرارية 
املستمرين املعلومايت  ،والتطوير  ابلتدفق  فعال  بشكل   الفاعلة  االسرتجاعوأنظمة    ،يقرتن 

 (.100ص، 2000 محود،)
 

 اجلودة:أنظمة السيطرة على  .5

 

أن   التحقق من  املعلومات اليت يتم احلصول   خاللقد مت حتقيقها من    ،دةاحملد  األهداف ويعين 
نتائج   من  وهذ  األداءعليها  للعملية،  عن املتحقق  املتحققة  املعلومات  مقارنة  عملية  يعين  ا 
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للسيطرة    األداء أنظمة  عدة  وتوجد  النتائج،  تلك  على  املعتمدة  والقرارات  املعايري  على مع 
 (:43-42ص، 2008 العلي،)  اجلودة وهي

 

التمهيدية:  -أ القياس  السيطرة  معايري  تطوير  على  تشتمل  يف   ،واليت  تستخدم  اليت 
أن   من  احملددة، كما اجلو   مدخالتالتحقق  املواصفات  متطلبات  تليب  اليت  املواد  من  دة 

جيداً   األفرادوأن   يعرفون  السيطرة  ،ولياهتمؤ مس  العاملني  أساليب  استخدام   ،ويستطيعون 
أنه مت تدريبهم بصورة .  مبعىن   جيدة 

 

املتزامنة  -ب وتوجيه   :السيطرة  العمليات،  إدارة  يف  املباشرة  املديرين  مشاركة  وتعين 
املخططة.العملية    مبوجب املتطلبات 

 

املرجتعة:  -ت عملية التغيري،   إلجراءوالنتائج كأساس    األهداف وتعين استخدام    السيطرة 
املطلوبة.  اإلجراءاتأو   اهلادفة إىل تطبيق التحسينات 

 

 العالقة مع املوردين:.6
 

دوراً  املوردون  نوعية    حيتل  حتديد  للمواصفات و   ،للمنظمة  املدخالتمهما يف  املعايري وفقا 
عليها املتفق  للجودة  احملققة    وصوالً   ،احملددة  املنظمة  خمرجات  البلداوي )  .ألهدافهاإىل 

 (.79ص، 2010 وندمي،
 

 التحسني املستمر:.7
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عمليات   جمموعة  اخلدمة،   تكاراتاالب  إلدخالهو  أو  املنتج  على  املستمرة  الصغرية 
منتجاً  وسرعان التحسينات  هذه  برتاكم  املنتج  يصبح  املنتج   ،ديداً ج  ما  عن  متاما  خيتلف 
الطرق  األصلي عن  املستمر  للبحث  فلسفة  يعد  العمليات  الالزمة، كما  وهو   ،لتحسني 

حتديد    املني، ويركز أحياانً وغرس شعور ملكية الع  ،من حيث التطبيقات  األفضليتضمن 
ختفيض الوقت املطلوب    اإلصاابتأو ختفيض عدد    ،أو ختفيض اهلدر  ،داء العملألعلى 

 (.207ص  ،2010  اجلبوري،)

 

اجلودة وسرعة    عالقةوهناك   بني  وجيب أن يؤخذ   ،واإلنتاجيةللتطوير    االستجابةتكاملية 
وهناك مكوانت   ،مستهدف   أو تطوير  ،عند اعتماد أي تغري  االعتبارمعيار التكامل بنظر  

 (.101ص، 2000 )محود،  للتحسني املستمر وهي
 

   .اإلجراءاتتنميط وتوثيق  -أ
 

 . فرق لتحديد العمليات اليت حتتاج إىل حتسنيتعيني  -ب
  

 .املشاكلاستخدام طرق التحليل وأدوات حل    -ت
 

 .نفذ-افحص  -اعمل  -استخدام دائرة خطط  -ث
 

التحسني  -ج  .توثيق إجراءات 
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 : عيوب إدارة اجلودة الشاملة:اتسعاً 
 

تطبيق إدارة  ( إىل أن هناك بعض العيوب اليت قد تنتج من17، ص2013  يشري )الزعيب،
 اجلودة الشاملة أمهها:

 

 والعاملني.أهنا تستنزف الكثري من وقت اإلدارة   -1
 

ي ليست ال ميكن أن تكون فعالة إال إذا كانت املنظمة تسري يف االجتاه الصحيح، فه  -2
 إدارة لتحويل اجتاه املنظمة.

 

سريعاً   -3 ليس  الشاملة  اجلودة  إدارة  بل تستغرق سنوات   ،إذ أهنا ال تثمر سريعاً   ،مردود 
 وهي يف احلقيقة عملية ال تنتهي. ،يف تنفيذها

 

أن  -4 العميل   ميكن  احتياجات  إىل  املطلوب  احلد  عن  زائد  اهتمام  توجيه  إىل  تؤدي 
العاملني.  واهتمام غري  ،النهائي  كايف الحتياجات 

 

داخل املنظمة.  من احملتمل أن تسبب اضطراابً  -5 والعمليات   يف خمتلف املراحل 
 

 اجلودة الشاملة :إدارة  : مراحل تطبيق  عاشراً 
 

أساسية وهي كالتايل:مير تطبيق إدارة   اجلودة الشاملة يف التعليم العايل خبمس مراحل 
 

 اد.املرحلة الصفرية: مرحلة اإلعد -

 املرحلة األوىل: مرحلة التخطيط. -
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 املرحلة الثانية: مرحلة التقومي واملتابعة. -

 مرحلة التطبيق. املرحلة الثالثة: -

 خلربات.املرحلة الرابعة: مرحلة التجويد وتبادل ونشر ا -
 

اإلعداد: -1 الصفرية: مرحلة   املرحلة 
 

ابلصفرية املرحلة  هذه  البناء  ؛مسيت  مرحلة  تسبق  التنفيذيني   ألهنا  املديرين  تضم  اليت 
و  إبعداد  املديرون  يقوم  املرحلة  هذه  ويف  التعليمية،  ابملؤسسات  رؤية الرئيسيني  صياغة 

التعليمية اخلاصة  ،املؤسسة  األهداف  بشكل   ووضع  تدعم  اليت  السياسة  وإعداد  هبا، 
للتقدم حنو مر   ،مباشر االسرتاتيجية ابملؤسسة، واختاذ القرارات اهلامة  حلة التخطيط، اخلطة 

الضرورية املوارد  بتخصيص  الصفرية اباللتزام  املرحلة  لتخطيط تطبيق إدارة اجلودة   ،وتنتهي 
 (.76م، ص1996)جابلونسكي،    .شاملةال
 

التعليمية ابملؤسسات  العليا  اإلدارة  ابعرتاف  اإلعداد  مرحلة  يف   ،وتبدأ  التغيري  حبتمية 
املؤسسة   داخل  والثقافات  واملفاهيم  اجلودة الفلسفات  بفلسفة  واالقتناع  التعليمية، 

للتدر  خطط  ووضع  احلديث،  التحسني  وفلسفات  مفاهيم  يف  والبحث  يب الشاملة، 
هذه    املرحلة فيما يلي:املستمر، وتتلخص مالمح 

 

ثقافة   - وبناء  الشاملة،  اجلودة  إدارة  لفلسفة  اإلدارية  والقيادات  اإلدارة  وتبين  اقتناع 
 التطبيق.تنظيمية تتوافق مع متطلبات  

 

- (  اجة املؤسسة( إىل حتمية التغيري.حإدراك وفهم احلاجة 
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إلدارة اجلودة الشاملة.مراجعة وفحص الطرق واملفاهيم املخت -  لفة 

للتطبيق. - إدارة اجلودة الشاملة   االستعانة ابستشاري 

العليا  - اإلدارة  الدعم واملساندة من  اجلودة الشاملة ابمل  ،أتكيد  إدارة  تطبيق  ؤسسة لفكرة 
 التعليمية.

2- : التخطيط  األوىل : مرحلة   املرحلة 
 

التفصيلية اخلطط  املرحلة وضع  هذه  يف  الدائم  لتنفي،  يتم  اهليكل  الالزمة ذ وحتديد  واملوارد 
اجلودة الشاملة ابملؤسسات التعليمية، كما يتم اختيار الفريق القيادي لربانمج إدارة  لتطبيق 

وغري  واملشرفني  واملقررين  يتم وضع خطة اجلودة  التخطيط  االنتهاء من مرحلة  هم، ومبجرد 
أمراً  الالزمة وجعلها  املوارد  ختصيص   ، هذه املرحلة، وجيب التأكد يفاً واقعي    للتطبيق، ويتم 

املشاركني يف عملية التخطيط بفلسفة اجلودة الشاملة، واملكاسب والفوائد  اقتناع مجيع  من 
التعليمية.اليت ميكن حتقيقها من تطبيق إدارة اجل  ودة الشاملة ابملؤسسات 

 

املؤسس يف  اجلودة  مفاهيم  لنشر  اسرتاتيجية  وضع  التخطيط  مرحلة  يف  التعليمية ويتم  ة 
العا هذه وتدريب  مالمح  وتتلخص   ، املستمر  والتحسني  التطوير  فرق  وتكوين   ، ملني 

 املرحلة فيما يلي :
 

الشاملة    - اجلودة  إدارة  ملفاهيم  االسرتاتيجي  ابملؤسسة االنتشار  األقسام  مجيع  بني 
 التعليمية والعاملني هبا.

 

ال  - اجلودة  إدارة  األساسية ملفاهيم  البنية  يف املؤسسة   شاملة لدى مجيع القطاعاتتكوين 
 التعليمية.
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التدريب داخل املؤسسة التعليمية. -  التوسع يف برانمج 
 

فرق للتحسني والتطوير املستمر. -  بناء وأتسيس 
 

الفرق يف تطبيق مشروعات التحسني.  حتديد خطوات - تستخدمها   معيارية 
  

 إجياد نظام ملتابعة وتنسيق عمل فرق التحسني. -
 

التقومي واملتابعة:املرحلة   -3  الثانية: مرحلة 
 

قواي ً  إحساساً  املرحلة  هذه  فيما   تتطلب  خلفياهتم  عن  العاملني  وسؤال  الذايت،  ابألمن 
القوة بنواحي  الضعف   ،يتعلق  املرحلة   وجوانب  هذه  تبدأ  ما  وغالباً  التعليمية،  ابملؤسسة 

املهمة التساؤالت  للبدء يف   ،البيئة املناسبةكن هتيئة  واليت يف ضوء اإلجابة عنها مي  ،ببعض 
 هذه التساؤالت فيما يلي: تطبيق نظام اجلودة الشاملة ابملؤسسة التعليمية، وتتمثل

 

إىل  - التعليمية  املؤسسة  تسعى  اليت  األهداف  جيب على املؤسسة القيام ما  ما  حتقيقها؟   
 به لتحقيق هذه األهداف؟

 

املطبقة حالي   -  اجلودة؟هدف حتسني واليت تست  اً ما املداخل 

تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة؟ - اليت ميكن أن حنققها من وراء   ما الفوائد واملنافع 
 

تطبيق نظام اجلودة الشاملة بفعالية داخل امل -  ؤسسة التعليمية؟ما متطلبات 
 

كيف ميكن إحالل مدخل إدارة اجلودة الشاملة بدال من املداخل املعمول هبا يف الوقت   -
 راهن؟ال
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مدخالً  تعترب  خطوات  أربع  على  املرحلة  هذه  اجلودة   وتشتمل  إدارة  تنفيذ  ملرحلة 
 الشاملة وهي:

 

املهمة  - التساؤالت  من  بعدد  اخلطوة  هذه  وتبدأ  الذايت:  يف ضوء وا  ،التقومي  ميكن  ليت 
إدارة اجلودة الشاملة.  ،اإلجابة عنها هتيئة املناخ املناسب  للبدء يف تطبيق مدخل 

 
أداة ضروريةلتا  - توفري  إىل  العملية  هذه  التنظيمي: وهتدف  املؤسسة ومجيع   ،قدير  لفهم 

للمنظمة يتم تقييم الوضع احلايل  كن واليت مي  ،وتقييم العوامل املتعددة  ،العاملني هبا، حيث 
 أن تقود املؤسسة إىل األفعال اإلجيابية اليت تركز على التحسني املستمر.

 

وعلى ما يقرتحونه من جماالت التحسني والتطوير   ،تهلكنيسالتعرف على مدى رضا امل  -
العمل لقاءات   أو من خالل االتصاالت بوسائل االتصال املختلفة.    ،خالل 

 

التدريب: وذلك  - لتقييم  العكسية  أفعال العاملني ابملؤسسة  التغذية   ،للتعرف على ردود 
يف إمكانية حتسني األداء وجماالته.  وآرائهم ومقرتحاهتم 

 

الثالثة -4 التطبيق )التنفيذ(املرحلة   :: مرحلة 
 

ابملؤسسة  الشاملة  اجلودة  إدارة  لنظام  االسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  املرحلة  هذه  يف  يتم 
تناول   خالل  من  ذلك  ويتم  املناسبة  ،اخلطةالتعليمية،  األنشطة  اليت   ،وحتديد  واألعمال 

املوارد وتوزيع  التطبيق،  يتم  حىت  هبا  القيام  وتوقع امل  ينبغي  التنفيذ،  خطوات  على  تاحة 
أثناء التنفيذ اليت قد حتدث  والتغلب عليها. ،املشكالت   وتصور كيفية مواجهتها 
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إليهم اب سيعهد  الذين  األفراد  اختيار  املرحلة  هذه  ويتم تدريبهم على إدارة   ،لتنفيذويتم يف 
املستمر ابلتعليم  االهتمام  مع  الشاملة،  ا  ،اجلودة  جلميع  ابملؤسسة، لعاوالتدريب  ملني 

االختصاصات بعض  نظام   وتفويضهم  وتغيري  هلم،  الوظيفي  األمان  وتوفري  واملسؤوليات، 
فعالية أكثر  طرائق  إلجياد  وذلك  واملكافآت،  إد  ،التقييم  فرق  عمل  اجلودة، ملكافأة  ارة 

املستمرة التنمية  أجل  من  واالبتكار  اإلبداع  على  العاملني  النجاح   ،وتشجيع  والتعلم من 
 شل.والف

التعليمية يف القيام مبا يلي:  وتتمثل مالمح مرحلة التطبيق ابملؤسسات 
 

 تكوين هيكل اإلشراف اإلداري على عملية التطبيق. -

للمشاركني  -  يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.حتديث نظم احلوافز واملكافآت 

ال -  تعليمية.تكوين فرق اجلودة وفرق التحسني ابملؤسسة 

فرق العمل. )ماهرالتدريب على  -  .(60-49، ص1433 ،مهارات 
 

أو مؤسسة شركة  أو  منظمة  أي  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  إىل حسن   ،إن  يسعى 
مادية،   أم  بشرية كانت  املتاحة  املوارد  للعمالء أبفضل استثمار  اخلدمة  أو  السلعة  وتوفري 

الوقت توفري  خالل  من  تكلفة،  وأقل  واملال  جودة  ا  ،واجلهد  عالية وأداء  بكفاءة  لعمل 
الشاملة اجلودة  إدارة  أن  الباحثني  بعض  ويرى  األخطاء،  من  صفر  إىل   ،وبدرجة  تسعى 

 (.2000حتقيق ثالثة أهداف هي: )محود، 
 

التن  -1 والقدرة  الرحبية  السوق:حتقيق  يف  اجلودة  افسية  يف  املستمر  التحسن  يعد   ،إذ 
ال املبيعات  لزايدة  زايدة الرحبمؤشراً  والقدرة   ،وخلق احلصص السوقية الكبرية  ،يةيت من شأهنا 
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العالية، ويعترب شعار إدارة  ،اجلودة الشاملة )اعمل الشيء الصحيح من أول وهلة  التنافسية 
Do The Right Things Right First Time)،   يتم أن  ينبغي  معياراً 

امل التكاليف  ختفيض  ضوء  يف  يتم  لكي  املنظمة،  وجماالت  أنشطة  خمتلف  يف  قرتنة تطبيقه 
التشغيلية املختلفة املطلوبة.  ،ابلعمليات  للفاعلية والكفاءة  األمثل   وحتقيق املستوى 

 

 ؛ادفةاهل  تقوم مهمة اإلدارة الشاملة للجودة ابألنشطة  حتقيق الرضا لدى املستهلكني:  -2
واملرتقبني احلاليني  العمالء  على  توجيه   ،للتعرف  وجيري  هلم،  تقدميه  ينبغي  ما  وحتديد 

خمتلف األفراد العاملني يف املنشأة  األنشطة يقوم هبا   ،ابتداءً من مرحلة حبوث التسويق  ،اليت 
اعتمادها للسلعة أو املنتج املزمع تقدميه، ومروراً ابلتص املراد  املواصفات  والتطوير   ميملتحديد 

اإلنتاج النقل والتخزين واملناولة والتوزيع، وأخرياً الرتكيب وخدمات ما بعد    ،ومرحلة  البيع مث 
 من تقدمي املشورة والنصح والصيانة والتصليح، ويرتتب على ذلك:

 

احلاليني. -  االحتفاظ ابملستهلكني 

 جذب مستهلكني مرتقبني. -

تنسجم مع رغبات   - طموحاهتم.  وحاجاتتصميم منتجات  مبختلف   املستهلكني 
 

التنظيمية:  -3 الفعالية  إدارة اجلودة الشاملة  زايدة  لكون  على حقيقة مفادها تقوم    ،نظراً 
لالهتمام ابلعمل  تسعى  فإهنا  لذا  املنظمة،  العاملني يف  األفراد  مسؤولية كافة  اجلودة  أبن 

 عدد من العاملني اجلماعي وتشجيعه، وحتقيق حتسني مستمر ابالتصاالت، وإشراك أكرب
الوظيفية وال العالقات  وحتسني  واإلنتاجية،  التشغيلية  املشكالت  وحل  معاجلة  ة تنظيمييف 

 بني خمتلف الرؤساء واملرؤوسني.
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أن إدارة اجلودة الشاملة هتدف إىل حتسني اإلنتاجية من   ،ويرى البعض اآلخر من الباحثني
الكيفية بكمية وفرية  والتكلفة، وابلتايل  ،والكمية  ،النواحي  اجليد  النوع  إبنتاج  تليب   ،تبدأ 

الكب السوق ومستفيديه من اقتصادايت احلجم   تحقق معه اثلوث التميز.ري، وياحتياجات 
 

الباحثني بعض   ،إىل أن مصطلحي املدخالت واملخرجات يف إدارة اجلودة الشاملة  ،ويشري 
إىل اجلان تتعدى  احملسوس، وإمنا  املادي  اجلانب  على  تقتصر  الذي يشمل   ،ب النفسيال 

منها متعددة  تلخ  ،وااللتزام  ،والثقة  ،الرضا  :مفردات  أهدواملودة وغريها، وميكن  اف يص 
"األول أساسيني:  هدفني  يف  الشاملة  اجلودة  عنصر   :إدارة  جيعل  بشكل  اإلنفاق  ترشيد 

األمور، ويكون ذلك إبعادة النظر يف أساليب العمل  ،التكاليف  غالبية  تدور حوله   حموراً 
والثاين املنتج  :ومعداته،  جودة  مستوى  وحتسني  رغبات   ،رفع  استقصاء  طريق  عن 

لتلبيتها"  (.3، ص1997مري ونصار، )الغ .املستفيدين 
 

األسباب لتلك  القارئ  املؤسسات   ،إن  مديروا  يواجهه  ما  على  متاماً  تنطبق  أهنا  جيد 
ن طلب متزايد على حتسني أو التعليم العايل م  ،سواء على مستوى التعليم العام  ،التعليمية

العملية متزايد من   وزايدة كفاءهتا الكمية والنوعية الداخلية واخلارجية، وهناك طلب  ،جودة 
اخلدمة تقدمي  املشاركة يف  على  األمور  اخلاص يف   ،أولياء  القطاع  نصيب  تزايد  من خالل 

التع من  املستفيدين  من  متزايد  وطلب  التعليم،  جمال  يف  واالستثمار  حنو   ،ليماإلنفاق 
التعليم إدارة  واختاذ قراراته، وهناك طلب   ،وحتديد ختصصاته  ،ووضع مناهجه  ،املشاركة يف 

املربني  متزايد األجل  ،واالقتصاديني  ،والسياسيني  ،من  طويلة  تطويرية   ؛على وضع خطط 
الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  تستدعي  املربرات  هذه  وكل  التعليمية،  ابملؤسسات  للنهوض 

إدارة واإلقل  يف  املركزي،  املستوى  على  واملؤسسيالتعليم  ، 2003)اخلطيب،    .يمي، 
 (.121ص

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 دارة اجلودة الشاملةإ

57 

الشائحادي عشر  عة لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة:: األخطاء 
 

املنظمات أغلب  حققته  الذي  النجاح  من  الرغم  اجلودة   ،على  إلدارة  تطبيقها  عند 
شائعة  ،الشاملة أخطاء  هنالك  أن  مما قد   ،ياانً يف جمال التطبيقترتكبها املنظمات أح  ،إال 

التطبيق هلذا  سلبية  نتائج  إىل  وندمي،    ،يؤدي  )البداوي  األخطاء  هذه  ، 2007ومن 
 (:91ص

 

لتحقيق نتائج سريعة. -1  تعجل املنظمة 
 

األخرى. -2 املنظمات   التقليد واحملاكاة لتجارب 
 تقبلها.إقرار التطبيق قبل إعداد البيئة املالئمة ل -3

 

البشري.عدم التق -4  دير الكايف أبمهية املورد 
 

أقواهلم. -5 قادة املنظمة مع   عدم اتساق سلوكيات 
 

اجلودة الشاملة.اتباع أنظمة و  -6  سياسات وممارسة ال تتوافق مع مدخل 
 

املتحققة. -7 عن اإلجنازات   الفشل يف توفري معلومات 
 

 الكبرية.التصدي من البداية للمشاكل   -8
 

للعمالء واملوردين.عدم اإلنصات الكايف -9   
 

 عوامل جناح إدارة اجلودة الشاملة: عشر:  اثين
 

املتميزة املنظمات  إ  إن  تعترب  أنه عالج دارة اجلودة الشاملةال  ، منهجاً جديداً يف اإلدارة، أو 
املنظمة، على العكس من ذلك، فإهنم    ينظرون إىل اجلودة  سريع للمشكالت اليت تواجهها 
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طريق أهنا  على  الرئيسيةالشاملة  اجلوانب  بعض  توضيح  وميكن  العمل،  ألداء  جديدة  يف   ة 
اخلصوص، ونورد أدانه بعض األخطاء اليت   تقوم هبا املنظمات لدى تبنيهم إدارة اجلودة هذا 

حتاول جاهدة أن تتفادى  الشاملة، املتميزة  التالية:  إذ أن املنظمات   األخطاء 
 

الضعيفة:ت  -1 والقيادة  العليا  اإلدارة  بتطبيق حت  فويض  تبدأ  أن  املنظمات  بعض  اول 
اخل من  تعيينهم  يتم  خلرباء  مسؤولياهتا  تفويض  طريق  عن  الشاملة،  من اجلودة  بدالً  ارج، 

يشاركون يف هذه املسألة.  جعل مجيع املوظفني 
 

الفرق:    -2 بناؤها  تشكيل  يتم  الفرق، وأن  تشكيل  يتم  أن  عن بشكل صحيحجيب   ،
املشرفني كيف يكونون    طريق كل فاعلني وكيف يدربون موظفيهم، وجيب أن يرتافق  تعليم 

 هذا مع تغيري شامل يف ثقافة املنظمة.
 

مب  -3 املختلفة:  عملية دمج  املنظمة  وظائف  اجلودة مع  نظمات تعمل بعض املادرات 
إلدارة خطط  تطوير  الوظائف   اجلودة،  على  مع  اخلطط  هذه  دمج  على  تعمل  أن  دون 

التسويق(.املللمنظمة، )كالعمليات،    األخرى  وازانت، 
 

وحمدد:    -4 ضيق  منهاج  ضمن  اجلودة  يف  عملية التفكري  تتبع  املنظمات  بعض 
Deming  أو  ،Juran  أو  ،Crosby تعديل أو  تغيري  أي  دون  دقيقة  بطؤيقة   ،

إليه، أن تعليمات هؤالء اخلرباء ما هي إال خطوط عليها، ولكن ما جيدر أن نلفت النظر  
املنظمات، وكل حسب وضعه.  عامة، جيب أن يتم تطبيقها ب  شكل يوائم حاجات 
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أية مهارة لديهم،  يعين أنك قد حيب أن يكون هنالك وقت لكي تعلمهم وتلهمهم   بنيت 

من   آخر  وعيهم،وتزيد  هنالك وقت  يكون  أن  حيب  املقابل  مهارات   ويف  تعلمهم  لكي 
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  القريب.
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