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 الجودة الشاملة إدارة مفهوم 
The Concept of Total Quality Management (TQM)  

 عهد الخوري أ.
 مدير جودة األداء اإلداري 

 

تعيد  المنظمات  الجغرافية جعل  للحدود  المنافسة وزوال  العالمية من حدة  األسواق  به  تتسم  ما  إن 
العالميين المختلفين المتواجدين   انتباه الزبائن  تنافسية تستطيع من خاللها جذب  التفكير في إستراتيجيات 
في أماكن مختلفة من العالم، فهم يلعبون الدور األكبر في بقاء واستقرار هذه المنظمات، ولكي تبقى هذه 

 ه الجودة والزبائن.المنظمات في العالم التنافسي كان البد لها من تغيير مفاهيمها تجا
الطرائق   إحدى  الشاملة  الجودة  إدارة  في    المهمةوتعد  المالحظ  ومن  المطلوبة،  التغيرات  اللتقاء 

ومفاهيم   طرائق  على  يحتوي  متناٍم  مفهوم  فهي  حولها  واألقاويل  األحاديث  كثرت  قد  أنه  األخيرة  اآلونة 
راحل مختلفة للتحول إليها، كما أنها  جديدة تتطور وتتجدد بصورة مستمرة، وهي تتطلب من المنظمات م

 من األهمية. كبيرٍ  تستخدم نماذج وأشكااًل مختلفة على قدرٍ 

 تعريف إدارة الجودة الشاملة: 
 :  كالتاليمصطلح إدارة الجودة الشاملة   Hansen:1998لقد فّسر 

 وذلك ألن الجودة تتطلب جميع األفراد واألنشطة في المنظمة.   totalالشاملة:  •
 أي المطابقة للمتطلبات والتقاء توقعات الزبون.  Qualityالجودة:  •
 أي أن الجودة يمكن إدارتها، ومن المفروض أن تدار دومًا بدقة.  Managementاإلدارة:  •

 يكون كل شيء مستمرًا في العمل.   وبذلك فإن إدارة الجودة الشاملة هي عملية إدارة الجودة بحيث 
من   كل  إليها  نظر  األساس  هذا  لتحسين    Brocka & Brocka:1992وعلى  أسلوبًا  باعتبارها 

الموارد   جميع  باستعمال  المنظمة  وظائف  جميع  وفي  العملية،  مستويات  جميع  في  مستمر  بشكل  األداء 
 البشرية والرأسمالية المتوفرة. 
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البريطانيةو  المواصفة  تعتنقها  في    BS4778:1991  عرفتها  إدارية  »فلسفة  بأنها:  الثاني  الجزء 
وتكلفة   بأسلوب  المنظمة  أهداف  وإرضاء  والمجتمع  الزبون  وتوقعات  احتياجات  لتحقيق  النشاطات  جميع 

 أكثر فاعلية من خالل تعظيم إمكانيات جميع العمال في القيادة المستمرة للتحسين«. 
البريطانية   المواصفة  اعتبرتها  حين  إدارية    في  BS7850:1992في  »فلسفة  بأنها:  الثاني  الجزء 

فاعلية   أكثر  بأسلوب  المنظمة  في  والبشرية  المادية  الموارد  تسخير  إلى  تهدف  التي  المنظمة  وممارسات 
 لتحقيق أهدافها«.  

اعتبرها شكاًل تعاونيًا لتنفيذ األعمال التي تركز    Jablonski:1992وفي تعريف آخر لها قدمه  
العما  وقدرات  مواهب  المحدد  على  الهدف  ذات  الفرق  باستعمال  واإلنتاجية  الجودة  لتحسين  واإلدارة  ل 

 إلسعاد الزبائن الداخليين والخارجيين. 
تعريف   مبادئ    Barkley & Saylor:1994أما  ومجموعة  قيادية  »فلسفة  أنها:  على  فتناولها 

نضبطة وتوكيد قياس  إرشادية تؤكد التحسين المستمر عن طريق مشاركة األفراد ووضع منهجية هيكلية م
 العملية وتركيز كل شيء على الرضا الشامل للزبون«.

إلدارة الجودة الشاملة بقولهما: »نظام إداري يركز على   Rampy & Robert:1992وجاء تعريف  
األفراد ويستهدف الزيادة المستمرة في رضا الزبون وبتكلفة منخفضة باستمرار. والجودة الشاملة هي مدخل  

تعمل  لنظام   المستوى  عالية  متكامل إلستراتيجية  منفصاًل(، وهي جزء  مجااًل  أو  برنامجًا  )وليست  شامل 
األمام   إلى  وتمتد  القاعدة،  إلى  القمة  من  العمال  جميع  وتتطلب  واألقسام  الوظائف  عبر  أفقي  بشكل 

 وتتضمن كاًل من سلسلة التوريد وسلسلة الزبون«.
رة الجودة الشاملة بأنها: »المدخل اإلداري للمنظمة والذي  إلى إدا   ISO:1994ونظرت منظمة اآليزو  

تحقيق النجاح في األجل الطويل من    إلىيركز على الجودة المحددة على مشاركة جميع األعضاء. وتهدف  
خالل إرضاء الزبون وتحقيق الفوائد لجميع أعضاء المنظمة والمجتمع. ويضم تعبير جميع األعضاء األفراد  

وفي كل مستويات الهيكل التنظيمي. فالقيادة القوية المثابرة لإلدارة العليا، والتعليم والتدريب  في كل األقسام،  
 لجميع األعضاء في المنظمة تعد من متطلبات نجاح هذا المدخل«.  

لذلك فإن مفهوم الجودة في ظل إدارة الجودة الشاملة ينسب لتحقيق جميع األهداف اإلدارية، ويدل  
مع على تنفيذ متطلبات المجتمع. وتسمى إدارة الجودة الشاملة بالجودة الكلية أو رقابة  مفهوم فوائد المجت
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أو الرقابة الشاملة    Company- Wide Quality Control (CWQC)الجودة على مستوى المنظمة  
 وغير ذلك. Total Quality Control (TQC)للجودة 

 الجودة الشاملة والمنظمات التي تتبع المفاهيم التقليدية للجودة: مقارنة بين المنظمات التي تتبع مدخل إدارة 

 مدخل الجودة الشاملة  المدخل التقليدي  مجال المقارنة

 مطابقة توقعات الزبون أو التفوق عليها تعظيم العائد على االستثمار  الرسالة العامة 

 في المنظمةكل فرد  مراكز الفحص وأقسام الرقابة على الجودة  مسؤولية الجودة 

 بالزبون والبيئة بالسلعة التوجه 

 مستمر  غير مستمر  التحسين

 تمثل األولوية األولى وهي واضحة وصريحة جداً  ال تحتل األولوية األولى وغير واضحة  متطلبات الزبون 

اإلنتاجية  الجودة تزيد التكاليف التكاليف  وتحسن  التكاليف  تخفض  الجودة 
 للمنظمة وسمعتها والصورة العامة 

األجل مع   التركيز على األهداف قصيرة األجل القرارات األهداف طويلة وقصيرة  التركيز على 
 االرتباط الوثيق بالبيئة 

 شركاء في عملية تحقيق الجودة غير شركاء في عملية تحقيق الجودة  الموردون 

تتبع سياسة الباب المفتوح وتسجع جميع العاملين  ال تتبع سياسة الباب المفتوح   اإلدارة
 على تقديم مقترحاتهم 

 التدريب وإزالة الحواجز وبناء الثقة إصدار األوامر وفرض تنفيذها بالقوة دور المدير 

 مدخل الفريق المدخل من األعلى إلى األسفل اتخاذ القرار 

 التعريف وإعادة الحل  المسؤولية والعقوبات تحديد  المشكالت 

 عمل مستمرة  بشكل مرتب ومنظم عن طريق فرق  بشكل غير مرتب وغير منظم عن طريق األفراد حل المشكالت

وكثرة   األعمال وضوح  إلى  إضافة  ومتخصصة،  ضيقة 
 الجهود الفردية  

 واسعة وعمومية بشكل كبير 

 وضوح جهود فريق العمل   
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البريطانيةو  المواصفة  تعتنقها  في    BS4778:1991  عرفتها  إدارية  »فلسفة  بأنها:  الثاني  الجزء 
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 وتتضمن كاًل من سلسلة التوريد وسلسلة الزبون«.
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