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 مفيوم إدارة الجودة الشاممة

 
 مفهوم إدارة الجودة الشاممة

 
 

من المفاىيم اإلدارية الحديثة التي تيدف إلى تحسين  إن مفيوم إدارة الجودة الشاممة يعتبر
  . من خالل االستجابة لمتطمبات العميل وتطوير األداء بصفة مستمرة وذلك

 
  تعاريف الجودة : أولا 

أو  الخامة األصمية  ويقصد بيا الكيف   يفيم كثيرًا من الناس الجودة بأنيا تعي  النوعية الجيدة
  . عكس الكم الذي يعني بالعدد

ليك أييا   : واد ىذا المفيومالقاريء جممة من التعاريف لمجودة كما يراىا ر  وا 
 . 6591لمعميل  أرماند فيخبوم  الرضا التام   •
 . 6595المطابقة مع المتطمبات  كروسبي    •
 . 6595دقة االستخدام حسب ما يراه المستفيد  جوزيف جوران    •
  . 6591التناسق واال عتماد تناسب السوق بتكمفة منخفضة  ديمنع  درجة متوقعو من   •
 
 

 لتعاريف بأن  الجودة  تتعمق بمنظور العميل وتوقعاتو وذلك بمقانة األداءىذه ا ونستنتج من

يمكن الحكم من  الفعمي لممنتج أو الخدمة مع التوقعات المرجوة من ىذا المنتج أو الخدمة وبالتالي
  . خالل منظور العميل بجودة أو رداءة ذلك المنتج أو الخدمة

  . لعميل فإنو قد أمكن تحقيق مضمون الجودةكان المنتج أو الخدمة تحقق توقعات ا فإذا

تعريف شامل  وحيث أننا قد وصمنا ليذا االستنتاج فإنو يمكن الجمع بين ىذه التعاريف ووضع
  .  لمجودة عمى أنيا  تمبية حاجيات وتوقعات العميل المعقولة

خص لو اإلشارة إلى أنو من الصعوبة بمكان تقديم تعريف دقيق لمجودة حيث أن كل ش وتجدر
  . الخاص لمجودة مفيومو

 

  .  واالمتياز في عمل األشياء أما عن رأي الشخصي فإني أري الجودة بأنيا ىي  الريادة
 . العميل فالريادة : تعني السبق في االستجابة لمتطمبات

 . واالمتياز : يعني االتقان  الضبط والدقة والكمال  في العمل
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   اممةثانياا : تعاريف  إدارة الجودة الش
 

المفيوم  إدارة الجودة الشاممة  ويختمف الباحثون في تعريفيا وال غرابة في  ىناك تعاريف عديدة
 سئل رائد الجودة الدكتور ديمنع عنيا فأجاب بأنو ال يعرف وذلك دلياًل عمى شمول ذلك فقد

 .  ريقةط معناىا ولذا فكل واحد منا لو رأيو في فيميا وبحصاد نتائجيا وكما قيل  لكل شيخ

ىذا المفيوم وبالتالي  وىنا عزيزي القاري أجمل لك مجموعة من التعاريف التي تساعد في إدراك
واإلنتاج ورفع مستوى األداء وتقميل  تطبيقو لتحقيق الفائدة المرجوة منو لتحسين نوعية الخدمات

 . التكاليف وبالتالي كسب رضاء العميل
المرة األولى ، مع االعتماد عمى تقييم  ىي أداء العمل بشكل صحيح من: األولالتعريف 
 (معيد الجودة الفيدرالي) المعرفة مدي تحسن األداء المستفيد

 

ألداء األعمال يعتمد عمى القدرات المشتركة لكل من اإلدارة  :  ىي شكل تعاونيالتعريف الثاني
    المستمر في الجودة واالنتاجية وذلك من خالل فرق العمل والعاممين ، بيدف التحسين

 (حابمونسك جوزيف)
 

   األولى :  عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من المحاولةالتعريف الثالث
  : التالي بتعريفيا عمى النحو 6551: قام ستيفن كوىن ورونالد براند  الرابععريف الت

 . الجودة بشكل مستمر اإلدارة : تعني التطوير والمحافظة عمى إمكانية المنظمة من أجل تحسين

 . ني الوفاء بمطمبات المستفيدالجودة : تع
تتضمن تطبيق مبدأ البحث عن الجودة في أي مظير من مظاىر العمل بدأ من  : الشاممة

 إحتياجات المستفيد وانتياء بتقييم ما إذا كان المستفيد راضيًا عن الخدمات أو التعرف عمى

  المنتجات المقدمة لو
 

 .  والكفاءة:  التطوير المستمر لمجودة واإلنتاجية التعريف الخامس
 

إلى   من المورد الممول بتداءً ا:  تطوير وتحسين الميام إلنجاز عممية ما ، التعريف السادس
تضيف أي فائدة  المستيمك  العميل  بحيث يمكن إلغاء الميام الغير ضرورية أو المكررة التي ال

  .  لمعميل
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تطوير المستمر العميل ورضائو وذلك بال احتياجات:  التركيز القوي والثابت عمى التعريف السابع
 .  العميل لنتائج العمميات النيائية لتقابل متطمبات

 

ن كانت تختمف في ألفاظيا ومعانييا تحمل مفيوماً  وهو كسب واحدًا  وجميع ىذه التعاريف وا 
  . رضاء العمالء

 

  : يمي وكذلك فإن ىذه التعاريف تشترك بالتأكيد عمى ما
 

 . ج طويمة المدىالتحسين المستمر في التطوير لجني النتائ . 6
 . الجماعي مع عدة أفراد بخبرات مختمفة العمل .2
  . المراجعة واالستجابة لمتطمبات العمالء . 1

الشاممة  كما أراه  وأخيرًا أييا القارىء أضع بين يديك ىذا التعريف الشامل لمفيوم  إدارة الجودة
  : من وجية نظري

 

بمراجعتيا وتحميميا والبحث عن الوسائل والطرق وذلك  ىي التطوير المستمر لمعمميات اإلدارية 
إلنجازىا باالستغناء عن جميع الميام والوظائف عديمة الفائدة  لرفع مستوى األداء وتقميل الوقت

أو لمعممية وذلك لتخفيض التكمفة ورفع مستوى الجودة مستندين في جميع  والغير ضرورية لمعميل
حتياجات ا مراحل التطوير    لعميلعمى متطمبات وا 

 
 
 

  وفوائدها ثالثاا : أهداف الجودة الشاممة
 
 

  : الشركات ىو إن اليدف األساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاممة في
 

واإلقالل من الوقت والجيد  تطوير الجودة لممنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف 
 .  الضائع لتحسين الخدمة المقدمة لمعمالء وكسب رضاءىم

 

  : ىذا اليدف الرئيسي لمجودة يشمل ثالث فوائد رئيسية ميمة وىي
 

التكاليف : إن الجودة تتطمب عمل األشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول  خفض . 6
 . يعني تقميل األشياء التالفة أو إعادة إنجازىا وبالتالي تقميل التكاليف مرة وىذا
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 لمعميل : فاإلجراءات التي وضعت من قبل المؤسسة تقميل الوقت الالزم إلنجاز الميمات  .2

اإلجراءات  إلنجاز الخدمات لمعميل قد ركزت عمى تحقيق األىداف ومراقبتيا وبالتالي جاءت ىذه
  . طويمة وجامدة في كثير من األحيان مما أثر تأثيرًا سمبيًا عمى العميل

 

 االىتمام ة العمالء ، إن عدمتحقيق الجودة : وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغب  .1
نجاز الميام وزيادة أعمال المراقبة وبالتالي زيادة شكوى  بالجودة يؤدي لزيادة الوقت ألداء وا 

  . المستفيدين من ىذه الخدمات
 

ليك أييا القارىء جممة من   : أىداف وفوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاممة وا 
 

  . ير المستمرعمى التطو  خمق بيئة تدعم وتحافظ -6
 . إشراك جميع العاممين في التطوير -2
 . وتطوير أدوات قياس أداء العمميات متابعة -1
المدخالت  المواد األولية  إلى منتجات أو خدمات  تقميل الميام والنشاطات الالزمة لتحويل-4

 . ذات قيمة لمعمالء
 . ثقافة تركز بقوة عمى العمالء إيجاد -9
 . مخرجاتتحسين نوعية ال -1
 . بزيادة التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي زيادة الكفاءة -9
 . واإلنتاجية تحسين الربحية -9
وتجزئتيا إلى أصغر حتى يمكن  تعميم اإلدارة والعاممين كيفية تحديد وترتيب وتحميل المشاكل -5

 .السيطرة عمييا
  . ال المشاعرعمى الحقائق  استناداالقرارات  اتخاذتعمم –  -61
 . تدريب الموظفين عمى أسموب تطوير العمميات -66
  . تقميل الميام عديمة الفائدة زمن العمل المتكرر -62
 . العمالء واإلقالل من شكاوييم زيادة القدرة عمى جذب -61
 . تحسين الثقة وأداء العمل لمعاممين -64
  . زيادة نسبة تحقيق األىداف الرئيسية لمشركة -69
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  لمتطبيق ابعا : المتطمبات الرئيسيةر 
 
 

المتطمبات التي تسبق البدء  إن تطبيق مفيوم إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة يستمزم بعض
عمى قبول الفكرة ومن ثم السعي  بتطبيق ىذا البرنامج في المؤسسة حتى يمكن إعداد العاممين

ليك ضًا من ىذه المتطمبات الرئيسية بع نحو تحقيقيا بفعالية وحصر نتائجيا المرغوبة . وا 
 . المطموبة لمتطبيق

 
 

 . ثقافة المؤسسة أول : إعادة تشكيل
 

المؤسسة حيث أن قبول أو  إن إدخال أي مبدأ جديد في المؤسسة يتطمب إعادة تشكيل لثقافة تمك
إن  ثقافة الجودة  تختمف  . رفض أي مبدأ يعتمد عمى ثقافة ومعتقدات الموظفين في المؤسسة

وبالتالي يمزم إيجاد ىذه الثقافة المالئمة لتطبيق   الفًا جذريًا عن  الثقافة اإلدارية التقميديةإخت
دارة الجودة   مفيوم إدارة الجودة الشاممة راجع ما ذكرناه عن المقارنة بين اإلدارة التقميدية وا 

  . سادسًا  وذلك بتغيير األساليب اإلدارية –األول  الشاممة في الفصل
 

 . البيئة المالئمة لتطبيق ىذا المفيوم الجديد بما فيو من ثقافات جديدة لعموم يجب تييئةوعمى ا

 

 . ثانياا : الترويج وتسويق البرنامج
 
 

الجودة الشاممة لجميع العاممين في المؤسسة أمر ضروري قبل  إن نشر مفاىيم ومبادىء إدارة
في القميل من المعارضة لمتغيير والتعرف تسويق البرنامج يساعد كثيرًا  اتخاذ قرار التطبيق . إن

 . المتوقعة يسبب التطبيق حتى يمكن مراجعتيا عمى المخاطر
 
 

تنظيم المحاضرات أو المؤتمرات أو الدورات التدريبية لمتعريف  ويتم الترويج لمبرنامج عن طريق
 . عمى المؤسسة بمفيوم الجودة وفوائدىا
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 . ثالثاا : التعميم والتدريب
 

إدارة الجودة الشاممة بالشكل الصحيح فإنو يجب تدريب وتعميم المشاركين  تطبيق مفيومحتى يتم 
وأدوات ىذا المفيوم الجديد حتى يمكن أن يقوم عمى أساس سميم وصمب وبالتالي يؤدي  بأساليب

 النتائج المرغوبة من تطبيقو . حيث أن تطبيق ىذا البرنامج بدون وعي أو فيم لمبادئو إلى

التدريب  قد يؤدي إلى الفشل الذريع . فالوعي الكامل يمكن تحقيقو عن طريق برامجومتطمباتو 
  .الفعالة

عمى أساليب التطوير .  إن اليدف من التدريب ىو نشر الوعي وتمكين المشاركين من التعرف
الييئة التنفيذية ، المدراء ،   وىذا التدريب يجب أن يكون موجيًا لجميع فئات ومستويات اإلدارة

حسب التحديات التي يواجيونيا .  المشرفين ، العاممين  ويجب أن تمبى متطمبات كل فئة
استراتيجية التطبيق بينما التدريب الفرق العمل  فالتدريب الخاص بالييئة التنفيذية يجب أن يشمل

  . لتطوير العمميات يجب أن يشمل الطرق واألساليب الفنية
وأدواتيا وأساليبيا والميارات الالزمة  ناول أىمية الجودةوعمى العموم فإن التدريب يجب أن يت

القيادة الفعالة واألدوات اإلحصائية وطرق  وأساليب حل المشكالت ووضع القرارات ومباديء
 . قياس األداء

 
 

 . بالستشاريين رابعاا : الستعانة
 
 

طبيق متخصصة عند ت اليدف من االستعانة بالخبرات الخارجية من مستشارين ومؤسسات
ستنشأ وخاصة في المراحل  البرنامج ىو تدعيم خبرة المؤسسة ومساعدتيا في حل المشاكل التي

  . األولى
 

 . خامساا : تشكيل فرق العمل
 

 تأليف فرق العمل بحيث تضم كل واحدة منيا ما بين خمسة إلى ثمانية أعضاء من األقسام يتم

 . المشروع تطويره والذي سيتأثر بنتائج المعنية مباشرة أو ممن يؤدون فعاًل العمل المراد

بيم ، ولدييم  وحيث أن ىذا الفرق ستقوم بالتحسين فيجب أن يكونوا من األشخاص الموثوق
الميام التي تتضمنيا  االستعداد لمعمل والتطوير وكذا يجب أن يعطوا الصالحية المراجعة وتقييم

 . العممية وتقديم المقترحات لتحسينيا
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 . والحفز جيعسادساا : التش
 

وزرع الثقة ، وتدعيم ىذا  إن تقدير األفراد نظير قياميم بعمل عظيم سيؤدي حتمًا إلى تشجيعيم ،
تطوير برنامج إدارة الجودة الشاممة في  األداء المرغوب . وىذا التشجيع والتحفيز لو دور كبير في

تمد اعتمادًا كميًا عمى حماس البرنامج في المؤسسة يع المؤسسة واستمراريتو . وحيث أن استمرارية
ينبغي تعزيز ىذا الحماس من خالل الحوافز المناسبة وىذا يتفاوت  المشاركين في التحسين ، لذا

  . إلى التشجيع المعنوي من المكافأة المالية
يخمق جو من الثقة والتشجيع  والخالصة أن عمى المؤسسة تبني برنامج حوافز فعال ومرن

  . في تطبيق البرنامج مؤسسة وبأىمية الدور الموكل إلييموالشعور باالنتماء لم
 

 . سابعاا : اإلشراف والمتابعة
 

برنامج الجودة ىو اإلشراف عمى فرق العمل بتعديل أي مسار خاطىء  من ضروريات تطبيق
وتقويميا إذا تطمب األمر . وكذلك فإن من مستمزمات الجنة اإلشراف والمتابعة  ومتابعة إنجازاتيم

 لتنسيق بين مختمف األفراد واإلدارات في المؤسسة وتذليل الصعوبات التي تعترض فرقا ىو

  . العمل مع األخذ في االعتبار المصمحة العامة
 

  . ثامناا : استراتيجية التطبيق
 

دخال برنامج إدارة الجودة الشاممة إلى حيز التطبيق خطوات أو  يمر بعدة إن استراتيجية تطوير وا 
  . اإلعداد ليذا البرنامج حتى تحقيق النتائج وتقييميا مراحل بدء من

 

بإجراء  اإلعداد : ىي مرحمة تبادل المعرفة ونشر الخبرات وتحديد مدى الحاجة لمتحسن  -6
المرحمة وضع  مراجعة شاممة لنتائج تطبيق ىذا المفيوم في المؤسسات األخرى . ويتم في ىذه

  . األىداف المرغوبة
 

  . التطبيق وتحديد الموارد الالزمة لخطة التطبيق فييا وضع خطة وكيفية التخطيط : ويتم  -2
الطرق اإلحصائية لمتطوير المستمر وقياس مستوى األداء  التقييم : وذلك باستخدام  -1

  . وتحسينيا
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 مشاريع التحسين مراحل :خامسا
 

نفيذ مقترحات العممية وحتى ت تمر مشاريع التحسين لمعمميات بعدة مراحل بدًء من اختيار
إدارة الجودة الشاممة إلنجاز اليدف  ، وفي كل مرحمة يتم استخدام أدوات وأساليبالتطوير

وفي الفصل السادس سيتم عرض بعضًا من  المطموب . وسنتناول في ىذا الفصل ىذه المراحل
  . أدوات الجودة التي تستخدم في كل مرحمة

 
 

  ةالمرحمة األولى : اختيار المشروع / العممي
 
 

الدراسة حيث يتم التركيز عمى عممية رئيسية واحدة منن أعمال اإلدارة أو  ىنا يتم تحديد مجال
 : المؤسسة والمعيار في إختيار المشروع يتم بناء عمى األسس اآلتية القسم في

  .العممية األىم بالنسبة لمقسم وأكثر الميام تكرارًا وتستيمك معظم الوقت داخل القسم أن تكون  -6
، السيارات ، العدد أن تكون العممية تستيمك أغمب موارد القسم من حيث العمالة ، المواد ،  -2

  . أجيزة الحاسب اآللي .. إلخ
 . أن تكون األىم لمعمالء -1
 

العمميات الحساسة  إن سوء اختيار المشروع أو العممية سيؤدي حتمًا إلى إضاعة الفرص لتطوير
الجودة في المؤسسة  كما  فإنو يعتبر عاماًل من عوامل فشل برنامج لمعميل أو لممؤسسة وكذلك
  .  سنرى في الفصل السابع

 

  : تستخدم الختيار المشروع نذكر مايمي ومن األدوات والتقنيات التي
 

 . تعصيف األفكار  -6
  . المنتجات والخدمات تحميل  -2
  . استبيان العمالء  -1
 

 . ةالعممي المرحمة الثانية : تحميل
 

لتقديم الخدمة أو المنتج ويتم  وذلك بتحديد إجراءاتيا ومياميا التفصيمية من البداية إلى النياية
لمعممية وحساب الوقت لكل ميمة في  تحميل جميع الميام من حيث أىميتيا وفائدتيا لمعميل أو
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  . دائيالمقيام بيذه الميام وكيفية أ العممية . وأيضًا يجرى ىنا تحديد األسباب الداعية

التحسينات الممكنة ومن األدوات التي تستخدم في ىذه  إن ىذه المرحمة تساعد كثيرًا في كشف
  : المرحمة ما يمي

 . العممية تخطيط -6
 . تحميل العممية  -2

 . تحميل السبب والنتيجة  -1

 

  . الثالثة : جميع المعمومات وتحميمها المرحمة
 

ا وكميتيا والطريقة المناسبة لجمعيا . وبعد ذلك يتم جمعي ويتم ىنا تحديد المعمومات المطموب
  . المناسب تحميميا واتخاذ القرار

 

الميداني أو توزيع  وىذا يستمزم االتصال بالعمالء والتعرف عمى متطمباتيم من خالل المسح
  : ىذه المرحمة االستبيانات أو دعوتيم لالجتماع بيم ، واألدوات التي تستخدم في

 . ةختيار العينا -6

 . األدوات اإلحصائية -2

  . البيانية الرسومات  -1

 . استبيانات العمالء  -4

 
 . المرحمة الرابعة : ابتكار التحسينات

 

يتم ىنا تقديم مقترحات  بناًء عمى المعمومات المتوفرة والتي تم جنييا من المرحمتين السابقتين ،
 : يمي اوأفكار التحسين . ومن األدوات المستخدمة في ىذه المرحمة م

 

 . تعصيف األفكار -6
 . استبيانات العمالء -2
 
 

 . تحميل الفرص : المرحمة الخامسة
 

التحسينات التي تم التقدم بيا  وىي المرحمة الحاسمة حيث يتم تحميل ايجابيات وسمبيات فرص
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لمتحسينات ومعرفة ماليا وما عمييا يساعد  وذلك لمعرفة مدى إمكانية تطبيقيا . إن التحميل الجيد
  . رفضيا كثيرًا اإلدارة العميا بالموافقة عمييا أو

 
 

  : ومن التقنيات المستخدمة ما يمي
 . تقييم األفكار -6

 . تحميل التكاليف والفوائد  -2

  . تحميل مجاالت القوى  -1

  . مخطط الطوارىء  -4

  . تعصيف األفكار  -9

 
 

  . جعتيا من وقت آلخرويتم مرا وينتيي مشروع التحسين بتقديم الخطة لتطبيقيا في المؤسسة

 
  إدارة الجودة الشاممة والقيادة

 
 إدارة الجودة الشاممة والقيادة

 
Total Quality Management And Leadership 

 

، مدير عام برنامج الجودةو  بينو إنجستروم ، كبير خبراء أكاديمية اإلتصاالت السويدية في كالمار
في برامج التدريب اإلداري . وتعتبر القيادة ذات أىمية  يناقش دائمًا دور القائد السويد –تيميا 

، وفي الواقع ُتعتبر القيادة الموجية  TQM .وتنفيذ إدارة الجودة الشاممة بالغة فيما يختص بإدخال
 . الفعَّالة متطمبًا سابقًا لبقاء طويل المدى لممؤسسة لميدف

 
 

 FOUR PHASES FOR TQM.    الجودة الشاممة المراحل األربع إلدارة
 

 : بصفة عامة أربع مراحل يتضمن بدء عممية إدارة الجودة الشاممة
اإلدارة العميا بتعريف مفيوم الشركة عن  فكرة عامة عن الجودة حيث تقوم المرحمة األولىتتضمن 
 . الجودة

تخطيط الجودة اإلستراتيجي الذي يتطمب تحديد المجاالت المختمفة  المرحمة الثانيةوتتضمن 
لمتحسين مثل القيادة ، المعمومات والتحميل ، التخطيط اإلستراتيجي ، تنمية  ت التي تحتاجلمعمميا
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رضاء الزبائن. ويتم ربط ىذه الموظفين  ، العمميات التجارية أو الصناعية ، نتائج المشروعات وا 

رضاء أصحاب الشركة ،  المجاالت بأىداف الشركة الثالثة الرئيسية وىي إرضاء الزبائن وا 

رض   .اء الموظفينوا 
الشاممة فتتضمنان التعميم والتدريب لكل  من بدء إدارة الجودة المرحمتان الثالثة والرابعةأما 

جميع الموظفين والتحسين المستمر فيما يتعمق  شخص في الشركة بداية من اإلدارة العميا وحتى
 .اليومي بتحسين األعمال التجارية وتحسين العمل

 

إلدارة ، يعتمد بدرجة كبيرة عمى إلتزام كامل من ا من المؤكد أن نجاح عممية إدارة الجودة الشاممة
توفير النوع المناسب من القيادة . وتقع المسئولية المطمقة  وأيضًا عمى إدراك اإلدارة بضرورة

الجودة الشاممة عمى عاتق اإلدارة وحدىا. ويجب أن تخضع عممية اختيار  لتحضير وتنفيذ إدارة
 . دناهالجودة الشاممة لمقاييس دقيقة بالنسبة لنوعيات القيادة الموصوفة أ قادة إدارة

 

ويفيم أن الجودة  ويجب أن تُناط قيادة عممية تنفيذ الجودة بشخص واٍع تمامًا بالجودة الشاممة
تتوفر لديو الشخصية  تشمل كافة األنشطة والميام. أى أن الشخص الذي سيقود الجودة يجب أن

رة مثال من خالل المثاب والنشاط والرؤية الواضحة لعممية تحسين الجودة ، فبدون إعطاء
قائد الجودة أن يخمق في  والتصميم لمحصول عمى األشياء الصحيحة من البداية ال يستطيع

 . الموظفين اإلحساس المناسب بالجودة
 

 برنامج الجودة أيضًا لمسمات العامة التي ترتبط بالقيادة مثل الخبرة والمنافسة وتحتاج قيادة

 . واإلستقامة والثبات عمى المبدأ والثقة العالية
 

القائد الجيد تتوفر لديو ميارات اإلتصال مع الناس والمرونة لمتعامل مع  باإلضافة إلى ذلك فإنو 
 المختمفة لمموظفين من أجل تحقيق النتائج التي تتناسب مع إمكانياتيم. ويجب أن تعتمد النوعيات

تخاذ القرار في الوقت  .المناسب القيادة عمى معالجة الخالفات والصراعات وا 
 
 

 Strategic Quality Development  لمجودة الستراتيجي التطوير
 

يستطيع كل فرد أن يفيميا ، وكذلك  تتطمب قيادة برنامج إدارة الجودة الشاممة تحديد رؤية معينة
واقعيًا. ويجب وضع األىداف ضمن إطار عمل  وضع أىداف فرعية يتوقع من الموظفين تحقيقيا

 .الخطة اإلستراتيجية ًا منلجدول زمني محدَّد والذي ُيشكِّل جزء
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محدَّد من المؤشرات األساسية.  ويمكن تسييل متابعة التقدم في تحسين الجودة باختيار عدد
 .وثابتة لمراقبة ىذه المؤشرات ويجب عمى قائد الجودة التأكد من وجود إجراءات واضحة

عالم الموظفين المراقبة بشكل مناسب و  ومن الميم إستغالل التغذية العكسية من إجراءات ا 
 . بالنسبة ليم بالنتائج حتى تصبح عممية تحسين الجودة حقيقية

عدد ىذه النشاطات  ويجب عرض النشاطات لمموظفين في خطوات متسمسمة مدروسة وأن يكون
مختصرة  المعروضة محدودًا ووصفيا وعرضيا بوضوح مع شرح كل نشاط نوعي بطريقة

 . وبمصطمحات عممية
 

جيد أداة فعَّالة في عمل الجودة . ويجب أن  لبرنامج التدريبي المصمَّم بشكلويمكن أن يكون ا
شراكيم وخفزىم لمتأكد من أن مفيوم إدارة  يكون اليدف الرئيسي لمبرنامج ىو إعالم الموظفين وا 

 . لدى كل فرد الجودة الشاممة واضحًا ومقبوالً 
 

 How Quality Benefits Employees  د الموظفون من الجودةكيف يستفي
 

رضاء  كما ورد سابقًا ، فإن األىداف الثالثة لمشركة يمكن تحديدىا كما يمي: إرضاء الزبائن وا 
رضاء الموظفين. وقد يبدو لبعض الموظفين أن إدخال الجودة الشاممة سوف  أصحاب العمل وا 

 .والمخصصات بدل العمل اإلضافييعني رضًا أقل بالنسبة ليم ، حيث يقل 
 

جودة أعمى يفيد كل فرد  وفيما يختص بيذه النقطة يجب ومنذ البداية توضيح أن الحصول عمى
رضًا أكبر لمزبائن  في الشركة . ويجب النظر إلى تحسين الجودة من خالل الحصول عمى
. ويجب عمى ممكنة وأصحاب العمل، وكذلك المحافظة عمى إستمرارية المؤسسة ألطول فترة

ستمرارية الشركة وأن ىذه البقاء يعتمد بدوره  الموظفين أن يفيموا أن وظائفيم تعتمد عمى بقاء وا 
 .عمى جودة أعمى

 

من أن الجودة األفضل تقمِّل من فرص العمل اإلضافي إال أنيا  ويجب التوضيح ىنا ، أنو بالرغم
 .وزيادات ممموسة في شكل عالوات تؤدي إلى رضا وظيفي أكبر

 
 

 Keeping Customers Satisfied  المحافظة عمى رضا الزبائن
 

 االتصاالتعمى موظفي  إلى توقعات الزبائن ، ويجب االستماعيتضمن التركيز عمى الزبائن 
 . خدماتيم المحافظة عمى حوار حول الجودة مع الزبائن الذين يقدمون ليم
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الداخميين ، أي موظفييا ، حيث  بائنياوأحد متطمبات إستمرار ىذا الحوار ىو إرضاء الشركة لز 
التردد في مقابمة الزبائن . كما أنيم  أن الموظفين الراضون يجدون من السيل تجاوز الخوف أو

الزبائن وتمثيل شركاتيم بفخر والتصرف تبعًا  يكونون مستعدين بطريقة أفضل لتفيم حاجات
 . لسياسة الجودة التي تتبناىا الشركة

قد ال يتوفر لدى  كاوي الزبائن من عدة زوايا مختمفة ، فعمى سبيل المثال ،ومن الميم رؤية ش
 . جميع الموظفين الحافز لإلستماع والفيم والتصرف تجاه شكاوى معينة

يجاد الطرق المناسبة لمكافأة األفعال  وفي ىذه الحالة يكون دور قائد الجودة دعم الموظفين وا 
ز  لدى القائد السمطة لمنح مكافآت التي تحسِّن الجودة . ويجب أن تتوفر مادية ألفعال تعزِّ

 .الجودة

تحسين الجودة ولنتائج أو أنشطة الجودة.  كذلك يجب أن يتولد لدى الموظفين إدراك واضح لكيفية
مع أىداف الشركة األساسية باإلضافة إلى المفيوم  وىذا يعني أن يتعمَّموا تحديد أنفسيم وربطيا

 . العام لمجودة
 

ه لمعممية موباألس  Process-Oriented approach  الموجِّ
 

أنيا وحدة متكاممة وليست كإدارات منفصمة ذات ميام عمل  نشاطات الشركة عمى اعتبارويعني 
مشاركة عدة  Billing Process تتضمن عممية إعداد الفواتير مختمفة. فعمى سبيل المثال
بإصدار الفاتورة إلى تسجيل القيمة المالية  قراءة عداد الزبون مروراً  وحدات تنظيمية بداية من

 . تحصيميا المطموب
 

إنتظار صدور األوامر ، وعمل  وال ُيعتبر ىذا األمر سياًل دائمًا ، حيث إعتاد الموظفون عمى
 . فقط ما يطمب منيم أو ما اعتادوا عممو

 

قنا وعمى و لمعممية وا  زمالئيم عمى  عيم لتشجيعالقائد معرفة الموظفين الذين فيموا األسموب الموجِّ
والمشروعات الخاصة عمى  المشاركة. وكثيرًا ما تساعد البرامج التدريبية المصمَّمة بشكل جيد

و لمعممية  . نشر إستيعاب األسموب الموجِّ
 
 

 Persistence  المثابرة
 

 .  مكافأة التقدم في عممية الجودة تتطمب القيادة المثابرة ليس فقط في التنفيذ ، بل أيضًا في
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ز الجودة وكذلك  يمكن التعبير عن المثابرة بالثبات في إعطاء المكافآت والتقدير لمسموك الذي يعزِّ
 . التأثيرات غير المرغوبة المعاكسة الثبات في رفض السموك ذو

المجموعات الرسمية أو القادة الذين يمثِّمون إىتماماتيم  وغالبًا ما يكون من الصعب تجاوز ضغط
عممية إدارة الجودة الشاممة المبادرة بإعداد الطرق والوسائل  ويجب عمى قادة الشخصية فقط.
 .الضغوط لمتخمص من ىذه

 
 مكافآت تحسينات الجودة المحققة

  Rewarding Verified Quality Improvement  
 
 

األحيان يجب  تتنوع مكافآت تحسينات الجودة المحققة حسب الثقافات المختمفة ، وفي معظم
المنتظمة سوف ينظر إلييا  ميع المكافآت المتاحة. ويجب تذكر أن المكافآت الماليةج استخدام

البعيد. كما أن كممات الثناء  عمى أنيا جزء طبيعي من الراتب وسوف تفقد تأثيرىا عمى المدى
 . عمى المدى البعيد بدون مكافآت مالية سوف يكون ليا نفس التأثير السمبي

 

تقدير ، ترقيات ، زيادات مالية ، إعالن  حد األشكال التالية: شياداتوتأخذ المكافآت المناسبة أ
 . متميزة عن الشخص أو األشخاص الذين حققوا نتائج

 

الفردي. ويجب  ومن الميم جعل المكافآت شخصية بقدر اإلمكان حتى يشعر الموظف بالرضا
العمل الجماعي  وممكافأة الفرق أيضًا ، فسوف يؤدي ذلك عمى المدى البعيد إلى تعزيز مفي

 . ويجعل من المجيود المبذول في الجودة جزءًا من واجباتيم اليومية
 

 Legal Aspects and Responsibility  النواحي القانونية والمسئولية
 

. 5111العالمية مثل سمسمة أيزو  يتزايد الضغط في قطاع اإلتصاالت لمتقيُّد بمعايير الجودة
بواحد أو أكثر من ىذه المعايير. وتجد بعض  مورِّدييم التقيُّدويطمب الكثير من الزبائن من 

نفسيا غير مؤىمة لمتنافس في بعض العطاءات  الشركات التي لم تحصل عمى شيادة األيزو
 .صراعيا مع البقاء وبالتالي فإنيا تواجو مشكمة واضحة في

 

التي يحصمون عمييا من والخدمات  ويطمب الزبائن شيادة األيزو لقناعتيم أن المنتجات والنظم
من الجودة . وقد يحتوي وصف  شركات حاصمة عمى شيادة األيزو تكون عمى درجة عالية

 .في شيادة األيزو الوظائف عمى إلتزامًا من الشركة بتحقيق المعايير الواردة
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ومؤسسات اإلتصاالت عمى التقيُّد  ومن المحتمل أن تعتمد اإلتفاقيات المعقودة بين الزبائن
الَّ فإن  . ويجب عمى األفراد في مؤسسة5111ايير األيزو بمع اإلتصاالت إتباع المعايير وا 

 .المتضررين نتيجة حدوث األخطاء الشركة ستكون ممزمة بدفع تعويضات لمزبائن
 

 .أثر أكبر من البرامج اإلدارية عمى المدى البعيد وقد يكون لمنواحي القانونية لمجودة والمتابعة

 

 Quality is Part of Leadership  القيادة الجودة جزء من
 

دارة الجودة مفيومان مترابطان ال يمكن فصميما عن بعض. وال  ويتضح مما سبق أن القيادة وا 
منعزلة عن باقي أعمال الشركة ، بل تشكِّل جزءًا ضروريًا من  يمكن إعتبار عممية الجودة أنشطة

 .أعماليا

 

ومن ناحية  . ناحية أخرى ، ال يمكن تحسين الجودة بدون قيادة فعَّالة تحدِّدىا اإلدارة العميا ومن
الجودة وسيمة من  أخرى ، فإن حقيقة إعتبار الجودة جزءًا متكاماًل من عمميات الشركة يعني أن

ية أىداف الشركة األساس وسائل إدارة الشركة. وقبل كل شئ فإن الجودة تعتبر وسيمة لتحقيق
رضاء الموظفين رضاء أصحاب العمل وا   . وىي: إرضاء الزبائن وا 

 


