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الفهرس

مفاهيم، تعاريف و أطر مرجعية: الجودة

الجودة في مجال اإلحصائيات الرسمية

تدبير الجودة في األجهزة

 اإلحصائية  التقارير حول الجودة

 اليوروستاتتقارير الجودة حسب نموذج



مالحظات أولية حول العروض

ي األنظمة اإلحصائية العربية وتح•
ن
ن ف ي هياكل تم اعدادها خصيصا للمشتغلي 

ن
ديدا ف

ي تطوير ال
ن
ي تساهم ف

عمل المساندة واقسام الجودة والتخطيط والقيادة الت 
ي بشكل عام

.االحصائ 

ن يشتغلون بمخلف ال: الفئة المستهدفة • ن وغي  احصائيي  مستويات احصائيي 
آخرون وبمختلف األقسام بأجهزة اإلحصاء الوطنية ومنهم ذوو خلفية تقنية و 

ية .بخلفية تدبي 

ن بعد اجراء اس• تقصاء مواد العروض مصاغة لتستجيب لحاجيات اغلب المشاركي 
ن بالدورة مكن وعليه فان المواد العلمية المتضمنة ي. بسيط لدي المشاركي 
ي دورات الحقة

ن
.التعمق فيها ف







مفاهيم، تعاريف و أطر مرجعية: الجودة

الجودة كمفهوم

مقاربة الجودة حسب أهم المعايير

أهم المصطلحات المرتبطة بالجودة

خالصات

مناقشة



الجودة كمفهوم



مفهوم الجودة

أي :الرائج للجودة هو الكيف عكس الكم والفهمالشائع المعتن 

ء ما  ي
.عملية، منتوج ، خدمة: خصائص ش 

حون كمعتن ومضمون للجودة ؟: سؤال تفاعلي  ماذا تقي 



(تابع)مفهوم الجودة 

تحقيق رغبة الزبون•

المطابقة للمواصفات•

لالستخداممةءالمال •

ات لمنتوج أو خدمة ما من شأنها ملخصائص والمامجموع • ن ستجابةاإل ي 
والضمنيةالرصيحةالزبون تطلباتلم

أعرفها عندما أراها واستعملها•

•.
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(تابع)مفهوم الجودة 

وة• خلق للير

تحقيق التنافسية•

منح الزبون اكير مما يتوقع•

العمل اليبوالخدمات وأسالتطوير المستمر للسلع•

ي إنجاز األعمال •
ن
الرسعة ف



(تابع)مفهوم الجودة 

:  لجودة كما يراها رواد هذا المفهوم اتعاريف عض ب

.1956فيخبومأرماند"الرضا التام للعميل"•

ي "المطابقة مع المتطلبات"• .1979كروست 

.1989جوزيف جوران "دقة االستخدام حسب ما يراه المستفيد"•

ة درجة متوقعه من التناسق واالعتماد تناسب السوق بتكلف"•
1986غ ديمن"منخفضة 
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مقاربة الجودة حسب أهم المعايي  



الجودة أو نظام إدارة الجودةتدبي 

نظام تدبير الجودة هو مجموعة األنشطة المؤسساتية  
د التي تحدد المنظمة من خاللها األهداف والعمليات والموار

طلبات الالزمة لتحقيق النتائج المرجوة بما يتوافق مع المت
. وخصائص المنتوجات أو الخدمات



أمثلة من نماذج ومقاربات لتدبي  الجودة 

المقاربة التقليدية والعرصية لتدبي  الجودة•

9000سلسلة اإليزو : منظمة اإليزو•

التدبي  الشامل للجودة•

جدول التقييم المتوازن•

التدبي  الجديد للجودة •



للجودةةالتقليديقاربةالم

قياسيةيسمح ببعض العيوب اذا حقق المنتج الحد األدئن للمواصفات ال•

عل المنتجالمراقبة الدقيقة تتحقق الجودة من خالل •

تقاس الجودة بدرجة عدم المطابقة•

الجودة هي المطابقة للمواصفات•

ي عالقة تضاد اإلنتاجية و الجودة •
ن
ف

كز عل تقييم عملية اإلنتاج• الجودة وظيفة منفصلة تي 

الجودة تدهور مستوى عنن و سؤولهم المالمتعاونون •

كاء تهم أساسا جانب الرب  ح الماديعالقات • ظرفية مع الرس 
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المنظور العرصي للجودة

ن الجودةزيادةتتحقق • اإلنتاجية من خالل تحسي 

الزبونمتطلباتمع الجودة هي المطابقة •

ن المستمر للمنتج • الزبناءدرجة رضن بالعملية و أو تقاس الجودة بالتحسي 

لضبط عة والناجتتحدد الجودة بتصميم المنتج واتباع األساليب الفعالة •
اإلنتاجات عملي

منع حدوث العيوب من خالل أساليب ضبط العملية اإلنتاجية•

ي جميع مراحل دورة حياة المنتجأىالجودة جزء من •
ن
وظيفة ف

عن الجودةولةؤ اإلدارة هي المس•

كاء عل أساس عالقات طويلة األجل مع • الجودةالرس 

16



مبادئ نظام إدارة الجودة حسب معايي  سلسلة اإليزو 
9000

هو تحديد نظم تدبي  الجودةISOالهدف من وضع هذه المعايي  من طرف منظمة 

المبادئ األساسية والقاموس–أنظمة تدبي  الجودة (: 2015)9000يزوإل ا•

أنظمة إدارة الجودة   متطلبات: (2015)9001يزو إل ا•

اآليزوإرشادات أساسية لتطبيق : أنظمة تدبي  الجودة(: 2016)9002يزوإل ا•
9001(2015)

ن األداء: 9004يزو إل ا• أنظمة إدارة الجودة   دليل لتحسي 



ISOمبادئ نظام إدارة الجودة حسب 

:  عل سبعة مبادئ أساسية يرتكز نظام ايزو

مركزية الزبون•

القيادة•

ن • اك العاملي  إش 

المقاربة المبنية عل العمليات•

ن • التحسي 

قرارات مبنية عل األدلة•

كاء• إدارة العالقات مع الرس 


