


انشاء وتطوير نظم اإلحصاء و الجودة

Creation and development of statistical systems and quality

لجودةلالتاريخيالتطورانعلىالباحثيناغلبيتفق:للجودةالتاريخيالتطورمراحل
:تشملمراحلعشرةيتضمن

1900](Operator)للجودةالمنفذالضابطمرحلة)األولىالمرحلة - كانت:([1776
القرنيةنهاالتصنيعلوظيفةمالزمةكانتالتيالجودةمجالفيللتطويرخطورةأولتلك

تكانالعمالمنمحددةمجموعةأوواحداا عامالا هناككانالنظامهذاوتحت،عشرالتابع
ةالجودمراقبةيستطيععاملكلكانولهذا،بالكاملالمنتوجتصنيععنمسؤولية

صنيعالتنظاممعينسجمكانالجودةضبطمناالسلوبهذاان،الصنعجميعفيبالكامل
.آنذاكسائدةكانتالتيالصغيرةاالنتاجيةالوحداتفي

1917](Forman)الجودةعلىالعامالمشرفمرحلة)الثانيةالمرحلة - بدأت:[(1900
داتلوحالمتضمنالمصنعمفهومتطبيقنتيجةالعشرينبدايةالقرنمعالمرحلةهذه

ةالجودضبطصعوبةإلىأدىالذياالمر،الحديثةالصناعاتوظهوركبيرةانتاجية
،ةالمهمبهذهالعملمجموعةرئيستكليفوضرورة،المنفذالعاملقبلمنومراقبتها

لذياالعمالرئيسطريقعناالشرافويتمنفسهبالعملالعمالمنكبيرةعدديقومإذ
.المجموعةتلكإنتاجفيالجودةمسؤوليةيتولى
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1939](Inspection)التفتيشطريقعنالجودةمرحلة)الثالثةالمرحلة - الحربخالل:([1917
حجمعواتساالنتاجأساليبوتنوعتتعقيداا اكثرالتصنيعنظاماصبحاالولىالعالمية

رفمشقبلمنمسؤوليةالعمالمنكبيرةأعدادأصبحتآخرجانبمن،االنتاجيةالوحدات
ايةلغالحالةهذهاستمرتوقدالمفتشوظيفةالصورةفيظهرتلذلكونتيجة،االنتاج
نمفتشيتكليفالمصنعادارةعلىاستوجبوفيها،(1939)الثانيةالعالميةالحرباندالع

كان.الجيدغيراالنتاجعزلبقصدالتفتيشمهمةإلنجازمتخصصيناالنتاجورشفي
لمصانعاأصحابمنكثيرواستخدمهالوقتذلكفيجيدةفكرةيبدوالكاملالتفتيشمنطق

فتيشتعملياتومارستالتصنيعفيقاسيةمواصفاتالشركاتفوضعت،الجودةلضمان
.داشتفتيشمعاييراماماعلىتصنيعجودةهوالشركاتواجهتهالذيالمأزقان،صارمة

Statical)للجودةاالحصائيالضبطمرحلة)الرابعةالمرحلة Quality Control)[1945 - بدأت:([1939
ا المرحلةهذه االنتاجفيالكبيرفالتوسع(1939)سنةالثانيةالعالميةالحرببدايةمععمليا

ريةالعسكللفيالقوالمتزايدةالمستمرةالحاجاتلتلبيةالمستمراالنتاجنمطواعتماد
لذلكونتيجة،لإلنتاج(%100)بنسبةالتفتيشأسلوبممارسةصعوبةإلىأدىالمتحاربة

لوحاتماداعتتمتنفيذهاثناءالمعابنسبةخفضاجلومن.بالعيناتالفحصإلىاللجوءتم
المكانوالوقتفيالتصحيحيةاالجراءاتاتخاذبغيةوقوعهقبلبالمعابللتنبؤالضبط

التفتيشمشاكلمنللحدطبقتالتياالحصائيةاالساليباناالمرحقيقةوفي،المناسبين
استخدمالذي(Frazee)(فريز)قبلمنوكان،االمريكيةالهاتفاجهزةمعاملفيكانت

.المنتجاتقبولاحتماليةلتحديدالتشغيلخاصيةمنحنى
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Total)الشاملةالجودةادارةمرحلة)السابعةالمرحلة Quality Management) (T.Q.M)(منذ

نظملوالمستمرالشاملبالتطورتميزتالتيالمعاصرةالمرحلةوهي:(2000ولغايـة-1987
ابرزنموكان،التنظيمعناصرجميعليشملللجودةالتطبيقيالمفهومواتساعالجودة

سالتقييمنظمةوبإصدارالشاملةالجودةإدارةمعلوماتاستخدامالمرحلةهذهخصائص
ISO)الدوليةالقياسيةالمواصفات(1987)آذارشهرفي(ISO)العالمية -9000)

ISO)المواصفاتبتطبيقالجودةلتوكيدموحددوليكمعياروتوابعها – 9903 – 9002
- ا (9001 وتطبيقالجودةإلدارةدوليقياسيكمرجعالشركاتلتخصصاتطبقا
ISO)المواصفة – .إرشاديكدليل(9004

هيموحدةمواصفةفياعالهالمواصفاتدمجتموالعشرينالحاديالقرنبدايةوفي
(ISO- 9001 – يةوالخدمالسلعيةالمنظماتجميعفيللتطبيقصالحةلتكون(2000

صائياالحالضبطمجالفيالجديدةاالحصائيةللمناهجتطبيقأولأنإال.سواءحدعلى
Walter)(شيوارتوالتر)االحصائيالعالميدعلىكانتللجودة Shewhart)يعدالذي

لعملياتامنالعديدبتحليلقامفقداالحصائيةالجودةضبطنظريةومطوريمؤسسيمن
قامغيراتتتظهرالتصنيعيةالعملياتجميعانواستنتجللهواتف[ابل]شركةمعاملفي

:االنحرافاتمنرئيسييننوعينإلىبتصفيتها

.البحتةالصفةعواملبسببتحدثانحرافاتاواخطار:االولالنوع

ضعووبالتاليمعرفتهايمكنعواملبسببتحدثانحرافاتاواخطار:الثانيوالنوع
.حدوثهاتكرارلمنعلهاالمناسبةالمعالجات
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Total)للجودةالشاملالضبطمرحلة)الخامسةالمرحلة Quality Control)(T.Q.C)[1980 - 1945]):

هذافيشاعالذياالسلوبومضمون،الثانيةالعالميةالحرببعدالمرحلةهذهبدأت
منبدءاا االنتاجيةالمراحلجميعذلكليشملالشاملالضبطبنشاطاالتساعهوالمجال
انيالبديهومن.الجاهزبالمنتوجوانتهاءاا االنتاجيةبالعملياتومروراا االوليةالمواد

الجودةأصبحوعليهللجودة،االحصائيالضبطأساليبدمجالممارسةهذهتستدعي
ا االحصائي للعمليةةالتشغيليالمراحلولكافةاالنتاجوتحسينصيانةفيفعاالا نظاما
.المطلوبةالمواصفاتتحقيقلغرضاالنتاجية

رتطوياجلمنالتكامللتحقيقنظامانهعلىللجودةالشاملالضبطمفهومترجموقد
وتقديماجاالنتيمكنبحيثالمنطقةفيالقطاعاتلمختلفوتحسينهاعليهاواالبقاءالجودة

فإنذلكولللمستهلكالكاملاالشباعوتحقيقاالقتصاديةالمستوياتأفضلعندالخدمات
توصيلتميحتىاالنتاجوبعدوأثناءقبلالرقابةتتطلبالصناعيةبالشركةالجودةرقابة

.المطلوبالرضالهتحققبكفاءةاستخدامهمنوالتأكدالنهائيللمستهلكالمنتوج

  العواملمنالعديد وجود إىلذلكتحقيقويستند 
  توجالمنجودةعىلتؤثر الت 

الت 
ياتوالعمل(التقنية،المواد ،العامل،المكائن)المدخالتوه  ،بها االهتماميجب

النقلوعملياتالمصنعخاللمنللمواد المناولةوطرائقوالمخرجاتالصناعية
ةبطريقةتؤثر تلكالعواملفكل،والتسويقوالتخزينالخارج    ةي  غاو مباشر عىلمباشر
  النهالمستهلكإرضاءدرجةعىلتؤثر وبالتاىل  للمنتوجالنهائيةالجودة

 
.ائ
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Quality)الجودةتوكيدمرحلة)السادسةالمرحلة Assurance) (Q.A)(1980-1987)):كان
مانوضتحقيقهاتمالتيالمستوياتعلىالمحافظةاستمراريةالمرحلةهذهمنالهدف
،هذكرسبققدماعلىعالوةالجودةنظموإدارةالتخطيطذلكفيواستخدمت،ثباتها

والتطويرتوالخدماالتركيب،اإلنتاج،التصميمفيالجودةتوكيدبمسألةالتفكيربدأإذ
وتحميلالهندسيةبالفعالياتالمرتبطةالخدميةاالنشطةخاللمن(1980)عامبعد

.الشركةفيالعاملينكافةعلىتحقيقهامسؤوليات

إيجابياتمناليابانيونحققهمانتيجةجاءتالفكرةهذهانإلىباالشارةوجدير
كاتالشرمختلففيبهاالعملباشرواالتيالجودةحلقاتفكرةبتطبيقهمملموسة

ناهوالجودةحلقاتمنالهدفكانلقد.بالكاملالصفريةالعيوبلشعاروتحقيقهم
تحسينلسبلمناقشةمنتظمةاسبوعيةلقاءاتفيالشركةفيالموظفينبعضيجتمع
ثمجودةللالمحتملةالمشكالتتحديدعلىالتركيزيتموفيها،العملوجودةالعملموقع

.الحلولومناقشةعرض

فيعملهاتمارسحلقة(مليون)(1000000)مناكثرإلىالجودةحلقاتعددوصللقد
Business)مجلةفيوصفتأنهالدرجةاليابانيةالشركات Week)بأنها(1986)عام

أثيرتلهاوكاناليابانفيملحوظبشكلالجودةحلقاتنجحتوبينماالثمانياتنموذج
ا  ا إيجابتأثيراا لهاوكاناليابانيةالصناعاتفيالجودةتحسينعلىإيجابيا تحسينعلىيا
ا إالتلقىلمفإنهاليابانية،الصناعاتفيالجودة ا نجاحا الطريقةسبببأمريكافيهامشيا

.نفسهاالتقنيةفيجوهريلسببوليسبهااستخدمتالتي
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Beat)الجودةفيالممارساتأفضلادارةمرحلة)الثامنةالمرحلة Practices Quality

Management) (B.P.M)(2010ولغايـة-2000منذ):المعتمدةالموصفاتتشمل
أنهعلىعامبشكلقبولهتمأسلوبأوطريقةوهيالمثلى،الممارساتأو

تلكوقتفنتائجإظهارفيلتفوقهوذلكالبدائل،منأخرىمجموعةبينمناألفضل
يُميزماأهممنالُمثلىالممارساتتعتبر.الوسائلتحققهاالتي

ISO)مثلالُمعتمدةاإلدارةمعايير إدارةأنظمةتطوراتوفقوذلك(9000
”ساتالممارأفضل”مفاتيحتتمثل.السبعةالجودةإدارةمبادئذلكفيبماالجودة

محابيةيةتنظيمثقافةوتنميةبناءفيتشتركالتياإلداريةالتوجهاتمجموعةفي
فوقةمتسلوكيةأنماطعناإلداريةالتوجهاتتلكوتعبر.والتفوقالتميزلفرص

فاتبمواصيلتزمالذيلألداءواألدواتواآللياتالظروفأفضلتوفيرتستهدف
يقتهاحقفيوهيالعمالء،وتوقعاترغباتمعوالمتوافقالشاملةالجودةومتطلبات

مواردمنللمنظمةيتاحماأغلىاستثمارتستهدفجديدةإداريةفلسفةعنتعبير
وخدماتمنتجاتعنرضاهمويحققالمستهدفينالعمالءيخدمبماوتوظيفها
معالةوفعوثيقةبعالقاتالمنظمةارتباطتحققكمابها،ارتباطهمويوثقالمنظمة

.منهامنافععلىيحصلونأولهاخدماتهميقدمونممناألطرافكافة
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Excellence)التميزادارةمرحلة)التاسعةالمرحلة Quality Management) (B.P.M)(منذ

شاملمدخلإلىالحاجةعنللتعبير”التميزإدارة”مفهومنشأ:(2015ولغايـة-2010

فيةمتعاليقدراتلهاتحققمتفوقةأسسعلىالمنظماتبناءومقوماتعناصريجمع
قتحقيلهاتكفلكماناحية،منبهاالمحيطةالخارجيةواألوضاعالمتغيراتمواجهة
حوريةالمقدراتهاواستثمارالذاتيةومكوناتهاعناصرهابينالكاملوالتناسقالترابط

Core Competenciesصحابألوالمنافعالفوائدوتحقيقاألسواقفيبذلكوالتفوق
والمجتمعمعهاومتعاملينبهاوعاملينللمنظمةمالكينمنStakeholdersالمصلحة

ماماستخداتنظيمخاللمنوغاياتهاأهدافهاإنجازعلىالقدرةللمنظمةيتحقق.بأسره
تتصلومتشابكةمترابطةProcessesعملياتفيوتنسيقهامواردمنلهايتوفر

االطمئنانوصالحيتهامنللتأكدورقابتهاوتوقيتهاتخطيطهاويمكنبنهاياتهابداياتها
رةإدا”منهجيةتطبيقويحقق.بهايجريماكلفيالجودةبمواصفاتالتزامهاإلى

”العمليات Process Management ا ا تفوقا عنوإنجازاتهااإلدارةنمطفيواضحا
يةالوظيفوالمجموعاتالتنظيميةالتقسيماتتكرسكانتالتيالتقليديةاإلدارة

فيابكوالتشالترابطتكريسبفعلتتحقق”التميزإدارة”إن.والمتباعدةالمنفصلة
سأسوفقبالمخرجاتالمدخالتوربطالموارداستثمارحسنثمومنالمنظمةعمليات
.للقياسوقابلةواضحة
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Managing)المؤسسيالتميزنماذجوفقاالبداعادارةمرحلة)العاشرةالمرحلة creativity

according to the Excellence Awards Models(اآلنولغايـة-2015منذ):نماذجأنشئت
القطاعاتبمختلفاألعمالمنظماتلتشجيعوالوطنيةواإلقليميةالعالميةالمؤسسيالتميز
اتالمؤسسمعالمنافسةعلىقادرةلتصبحمخرجاتها،جودةوزيادةأدائهامستوىلرفع

.األخرىالعالمية

ا دوراا التميزنماذجأدت هذهتبنتالتينالبلدافيبالمستفيدينالعنايةثقافةتطويرفيهاما
،النماذجتلكمعاييروظفتالتيالمؤسساتأداءمستوىرفعفيوساهمت،النماذج

.أداؤهاوتطورمخرجاتهاونوعيةجودةتحسينواستطاعت

اإلداريةظمةاألنلتقييماألمثلالوسيلةالقياسيةومعاييرهاالمؤسسيالتميزنماذجتعتبر
،ميزالمالعالميالمستوىمعوأدائهاأنظمتهاومقارنةللمؤسسات،والتشغيليةوالمالية
مستمرالالتحسينبرامجوضعثمومنوالضعفالقوةونقاطالمتميزةالممارساتوتحديد
عقدمناألساسيالهدفهووهذا،واألداءاإلداريةاألنظمةفيالتطويرمواطنإلصالح

.الدوراتهذهمثل

التينالتحسيفرصإكتشافعلىتساعدهاللمنشأةشاملةرؤيةهوالمؤسسيفالتميز
منتظمةومحكمةوشاملةنظرإعادة“هووالذاتيالتقييمذلكفييستخدمتحتاجها
EFQM“األوروبيالتميزنموذجباستخدامنتائجهاوالمنشآتلممكنات Excellence
Model”



ما المقصود بالجودة 
؟

هل تعين اجلودة

: جودة اخلدمة هي
مستوى اخلدمة الذي تلقاها فعلا = مستوى ما يتوقعه املستفيد من اخلدمة 

تبسيط اإلجراءات ؟. 2حتسني مستوى األداء ؟ . 1
؟خفض احلاجة إىل الرقابة أو التفتيش.  4خفض نسبة املعيب ؟ . 3

خفض شكاوى املستفيدين ؟.  6خفض التكاليف ؟                             . 5
اكتشاف مشكلة  قائمة؟.  8تقدمي خدمات جديدة ؟                       . 7

..................أم ماذا ؟.  10منع حدوث مشكلة؟                          . 9



العميل دائما على حق:القاعدة األوىل

:القاعدة الثانية
...إذا كان هذا الكلم غري صحيح 

أذهب للقاعدة األوىل... إذن 
(على حق.. دائما .. دائما .. العميل دائما )

قاعدتني ال اثلث هلما للتعامل مع العميل
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مفهوم الجودة

كن مفهوم أو تعريف الجودة يختلف من عالم ألخر نصاً ول

هوم الكل يتفق على المفهوم ضمنياً، وغالباً هذا المف

:يتضمن بعض العناصر األساسية وهي

التركيز على العميل–

تطوير الجودة–

العمل الجماعي–

مواصلة التطوير–



عدم 
وجود أخطاء

في المنتج أو
الخدمة

فاء االلتزام واإلي
مبتطلبات 
مالئمة العملء

المنتج 

أو الخدمة 
للغرض 

أو 
االستخدام

عمل الشيء 
الصحيح ابلطريقة
الصحيحة من أول

مرة ويف كل مرة

:الجودة هي



مفاهيم أساسية للجودة 
اجلودة هي االلتزام  واإليفاء
ينمبتطلبات وتوقعات املستفيد

بصفة دائمة

1

تقاس اجلودة مبدى
رضا املستفيدين

3

تتحقق اجلودة من خلل الوقاية 
ومنع حدوث العيوب و األخطاء

4

تطبيق اجلودة الشاملة يتم من 
خلل التزام ومشاركة القيادة

العليا  بصفة مستمرة

5

اهلدف هو حتقيق أو جتاوز 
توقعات املستفيدين يف مجيع  

األوقات

2   



توقعات

العميل

بالنسبة

لهذه

الخدمة

طبيعة

الخدمة

المقدمة

الجودة ليست
فقط ان تكون

جيدة

المنظومةفيالجودة

منتنطلق



إدارة عمليات 
موثقة وفاعلة

مشاركة العاملين 

و كسب رضاهم

عاتاو اجتياز توقتحقيق

العمالء  في جميع 

األوقات

تمرتحسين والتطوير المسال
لتزامإ

ومشاركة اإلدارة

ةالعليا  بصفة مستمر

2 1

3
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الجودةمبادئ إدارة
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:هيونقولللجودةالدقيقالمفهومإلىنصل

منوالتأكيداألخطاء،حدوثمنععلىالتركيز
.مرةأولومنالصحيةبالطريقةأديتقداألعمال

:وتتحقق  الجودة الصفات التالية

تحقيق متطلبات العميل•

االستخدام األمثل للمنتج•

لعميلاالستمرارية في قدرة المنتج أو الخدمة تلبية متطلبات ا•

للريادةتحقق القيمة العكسية للتشتت وتؤهل المنتج أو الخدمة•



التعـــــريـفـات األساسية للجــودة
.للمواصفاتاملطابقة•
.املنتجأواخلدمةإجيادمنللغرضامللئمة•
اليتدمةاخلأواملنتجيفالضمنيةأوالظاهرةالصفاتجمموعة•

.املستفيدمتطلباتحتقق
أبقلومستمرةبصفةاملستفيدإلرضاءميكنماأفضلعمل•

.التكاليفمنممكن
اجلودةعلىرتؤثاليتاألنشطةمجيعإدارةيفتتمثلاجلودةإدارة•

.اخل...واملسؤوليات،واألهداف،السياساتمثلاملقدمة



العميلتوقعات
هلذهابلنسبة

اخلدمة 

طبيعة

الخدمة

المقدمة

الجودة مقبولة 

=



مصطــلحــــات فـي اجلـــــــودة
ـ  خطوات العمل أو األنشطة الداخلية التي تحول:العملية •

( العمالء) المدخالت  الى مخرجات  ذات قيمة للمستفيدين 

ية وقد تشترك عدد من اإلدارات واألقسام في تنفيذ العمل

.الواحدة 

فيد ـ هو الشخص أو الجهة التي تست( :العميل ) المستفيد •

.الخدمة المقدمة ) من مخرجات العملية 

ـ هو الشخص أو الجهة المعنية بتزويد المدخالت :المزود •

.الالزمة لتنفيذ العملية 

مزود الخدمة مدخالت

العملية

خطوات ـ أنشطة مخرجات مستفيد



فجوة األداء بين أداء العاملين وتحقيق توقعات المستفيدين

22

فجوة األداء

الوقت

ودة
 اجل

وى
مست



جودة األداء بين أداء العاملين وتحقيق توقعات المستفيدين

23

جودة األداء

الوقت

ودة
 اجل

وى
مست
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(Gravin 1987)أبعاد الجودة كما صورها 

 Performanceاألداء •

 Reliabilityالصالحية •

 Durabilityاالعتمادية  •

خدمة المنتج •

Serviceability

 Aestheticsشكل وجمال المنتج •

 Featuresمزايا أو خصائص المنتج •

 Perceived Qualityسمعة المنتج •

التقيد بالمواصفات المطلوبة •

Conformance to Standards
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أبعاد اجلودة
فعالية الرعاية•
كفاءة تقدمي اخلدمة•
املقدرة التقنية•
السلمة•
استمرارية تقدمي اخلدمات •
الوصول للخدمة•
العلقات بني األفراد•
امللئمة•
التوقيت املناسب •
بنية املؤسسة ووسائل الراحة•
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تطوير الجودة

اهدات تطوير الجودة هو العمل على تقليل االختالفات بين المش•

أو اإلجراءات المختلفة عن القيم أو اإلجراءات المثالية

:ودة بعض التقنيات التي من الممكن استخدامها لتطوير الج

 Benchmarkingأسلوب المقارنة المرجعية •

Reengineeringأسلوب إعادة هندسة اإلجراءات•



الجودة  ممتازة

:المطلوب

<
العميلتوقعات

لهذهبالنسبة

او السلعةالخدمة

طبيعة
اخلدمة
املقدمة



حصائيةاإلاألساليباستعمالعلىالرتكيز:دمينجمدخل•
.(نجلدميعشراألربعةالنقاط)التحسنيعملياتيف

اتلعملياإلداريةاألبعادعلىالرتكيز:جورانمدخل•
علىالتأكيدأمهيةوالرقابةوالتنظيموالتخطيط
األهدافوضعضرورةواجلودةحتقيقيفاإلدارةمسئولية

حتسنيدة،اجلو ضبطللجودة،التخطيط)ثلثيتهوفق
.(اجلودة

بادئمبالعليالإلدارةالكليااللتزام:كروسيبمدخل•
املرةمنذاصحيحافعله”مبدأحتقيقعلىالعمل)اجلودة
لىعالرتكيز.“الصفرياملعيبهواهلدف–األوىل

ابةرقأساليبمنأكثرالتخطيطوعملياتالدوافع
.املشاكلحلوالعمليات

28



:الجودة هي

توقعات

العميل

بالنسبة

للخدمة أو

السلعة

طبيعة

الخدمة أو

السلعة

المقدمة

اإلدراك الحسي

لعة املقدمةالس/مقدار الفجوة بني توقعات العميل وطبيعة اخلدمة
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،بمصطلحاليهايشاروأصبحومستمرة،دائمةعمليةالجودةتطويرعملية•

Continuousالتطويرمواصلة Improvement

Demingديمنجبحلقةبعدفيماسميتالجودةلتطويرطريقةديمنجقدموقد•

Cycle.وهيمراحلأربعةمنمؤلفةالحلقةوهذه:

مواصلة التطوير

Plan stageمرحلة التخطيط •

Do stageمرحلة العمل •

Study stageالفحص / مرحلة الدراسة •

Act stageمرحلة التنفيذ •

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fasasa6543210%2Fstatus%2F531741779133874176&ei=nNFoVdT8N-e67gbVsYCgCQ&psig=AFQjCNEALTX7lvQTygZLatLW5CgatXgRkA&ust=1433019148845066


فجوة الجودة بين مقدم الخدمة 
والمستفيد منها

مقدم اخلدمة
حجم
الفجوة

أسلوب 
تقدمي اخلدمة

متلقي اخلدمة حجم
الفجوة

توقعات 
متلقي اخلدمة

الجودة



ــن  ــــاء الجـــــــــودة ـم بــن
س ــــا ألـس ا

ثقافةبحوتصاألساسمناجلودةتُبىتأنهواجلودةجناح
املنظمةةألنشطاليوميةللممارسةوأساساا مؤسسيةتنظيمية

.منفصلا برانجماا كوهنامنبدالا 



ـودة ـــــافة الجـــــ ثـق

الوضع املأمولالوضع احلايل اجلودة ببساطة 
إحداث التغيري

التقليديةاجلودة
احلديثةاجلودة

شاملة(جـزيئة)

تمياليتابجلودةالصلةذاتالقيممنجمموعةهي
علىةاملؤسسقدرةتطويرأجلمنمشرتكبشكلتعلمها
شؤوهناإدارةوعلىهباحتيطاليتاخلارجيةالظروفجماهبة

الداخلية



الجـــــودةثـقــــــافـةتـابع

ؤسسةاملداخلالتغيريمعدلكانإذاأنهمقتنعإنين“
ةاملؤسسهنايةفإنخارجهاالتغيريمعدلمنأقل

جاك ويلش.“؟مىتهوالوحيدوالسؤالوشيكة،

األسلوبأي)التنظيميأواملؤسسيالثقايفالتغيري
ظاملنالصحيحاألساسهو(العملبهيؤدىالذي
.الشاملةاجلودةإدارة
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Quality Cultureثقافة الجودة 

لجودةلالتنظيميةالثقافةالىالحاليةاإلداريةالثقافةمنالتحولعلىالعمل

خاللمنذلكويكونوالمتسارعة،الحديثةالمتغيراتلمواكبة

التدريبيةالدوراتعقد•

الواحدالفريقبروحالعملعلىوالتشجيعالعملفرقتكوين•

التنظيميةاألموروضعفيالموظفينمشاركةعلىالعمل•

والماديةالمعنويةالحوافزوضع•

تحسينإلىتؤديالتياآللياتإلىالقديمةاإلداريةاآللياتتغييرأوتطوير•

مستمرةبصورةاالنتاجوتطوير

االزدواجيةعلىالقضاء•

واالبتكاراإلبداععلىالتشجيع•



ما هي العملية  في نظام الجودة؟

أنميكناليتاملدخلتمنجمموعةحتويلهيالعملية
.مطلوبةخمرجاتإىلوأنشطةأساليبأعمال،تتضمن

المواد
إجراءات
أساليب
معلومات
األفراد
مهارات
المعرفة
أدوات

المنتجات
الخدمات
المعلومات

العملية

المخرجات
المدخالت



عملياتالمفهوم  



.…عملية التحسين 

المورد الداخلي 
العمليةالخارجي/

احتياجات 
العميل

احتياجات 
العميل

الفجوة

المخرجاتالمدخالت

المخرجات

مدير العملية

تحليل العملية



ديمنج في اليابان
.Eدمينجإدوارد"منكلاستدعاءمت Deming"تلميذوهو

.Jجورانجوزيف"و"شوهارتس Juran"قبلمنالياابنإىل
الياابنينيملساعدة"D.McArthurآرثرماكلسجدو اجلنرال

احلربابنااا متامدمرتقدكانتاليتالصناعيةقاعدهتمبناءإعادةيف
رتكزتااليتاملبادئمنعدد"دمينج"طوروقد.الثانيةالعاملية
جعلالذيألمرا،النظريمنقطعجناحاا وحققتالياابنيةالصناعةعليها

أنإىلأدتكما،الياابنيةللصناعةشعاراا اجلودةـهذايومناحىتـ
دارةإحلركةالروحياألبهو"دمينجإدوارد"أبناجلميعيعرتف
.الشاملةاجلودة



ً هنالك العملألداءأفضلطريقةدائما

التحسين المستمر

مالوالوالجهدالوقتتوفيرفيأفضل-1
اإلنجازدقة-2
األهدافتحقيق-3

عنهاتبحثحاول أن

االستمرارية

التحسينعمليات



الطرق واألساليب المستخدمة في إدارة الجودة

حلقات الجودة

Sigma 6سيجما

المقارنة المرجعية

إدارة التغيير

أدوات االحصاء

إعادة الهيكلة

9000ISOشهادة األيزو 

جوائز التميز

إدارة اجلودة



سنوات5إىل3مناجلودةتطبيقحيتاج

لعملامشاكلمجيعستحلاجلودةأناملدراءمنبعضيتوقع
(النهايةهي)والتميزاجلودةجبوائزالفوزإىلالسعي

اتيجيةاإلسرت ابخلطةربطهاوعدماجلودةوطرقأساليبتعدد
للدائرة

دةالجوثقافةمتطلبات





ثقافة الجودة

البداية
االنطلق
التأسيس

ااإلدارة العلي

اإلدارة الدنيا

اإلدارة الوسطى

الجودة رحلة مستمرة بدون خط نهاية



مراحل تطبيق نظام الجودة

8
7

6
5

4
3

2
مرحلة التقييم األولي1

مرحلة نشر المفهوم وتشكيل فريق الجودة

مرحلة التدريب على النظام

مرحلة بناء وتوثيق النظام

مرحلة تطبيق وتفعيل النظام

مرحلة المراجعة الداخلية

دارةاإلمرحلة مراجعة 

(اختياري)مرحلة المراجعة الخارجية ومنح الشهادة 



التركيز على العميل

جزء بالنظام/تشمل كل فرد

تتطلب والء والتزام كل فرد

أسلوب وقاية

الجودة تحتاج إلى وقت طويل لضمان نتائج ممتازة

(تمرالتعليم والتدريب المس)التطوير والتحديث المستمر

ماذا تحتاج الجودة
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عناصر تحقيق إدارة الجودة في المنظمة

إجراءات و ممارسات تنظيمية

Organizational Practices

مبادئ الجودة
Quality Principles

تمكين و مشاركة جميع العاملين
Employee Fulfillment

رضا العميل
Customer Satisfaction



تابع تعريف إدارة الجودة الشاملة

داخليالللمستفيدقيمةتقدمييضمنإداريأسلوب
ملياتللعمستمرينوتطويرحتسنيخللمنواخلارجي

مرةكلويفمرةأولمنصحيحبشكلواإلداريةالرتبوية
.داملستفيومتطلباتاحتياجاتعلىابالعتماد

زهي فن إدارة الكل للوصول إىل التفوق واالمتيا



تابع تعــريف إدارة الجــودة الشــامـلـة

ه النشاط يف حتول جذري يف ممارسات اإلدارة التقليدية ملختلف أوج" 
"املنظمة

ديروناملويكافحيعملحيثاألداء،يفمتميزةثقافةخلق"
وأداءملء،العتوقعاتلتحقيقودؤوبمستمربشكلواملوظفون

اجلودةحتقيقمعالبدايةمنذصحيحبشكلالصحيحالعمل
"وقتأقصرويفعالية،وبفعاليةأفضلبشكل



التحــول نحــو إدارة الجــودة الشــامــلة

إدارة اجلودة الشاملة

اإلدارة التقليدية

إدارة اجلودة الشاملة

اإلدارة التقليدية
إدارة اجلودة الشاملة

املستقبل الوقت احلايل



العناصر األساسية إلدارة الجودة الشاملة

إرضاء املستفيد

مشاركة العاملنيالتحسني املستمر

ثقافة اجلودةمنهجية اجلودةأتييد اإلدارة العليا
غاية

ال

الوسيلة

البنيةاألساسية



وســائـل إدارة الـجــودة الـشــامــلــة

التحسين المستمر 

مشاركة العاملين

((حاول أن تجدها ... دائما توجد طريقة أفضل ألداء العمل )) 

توماس أديسون



التـخـطــيــط االسـتــراتـيــجـي للجودة

أين نحن ؟

ماذا نريد أن نكون ؟

كيف يكون العمل ؟

من يقوم بماذا  ؟

مت  يبدأ ومت  ينته  ؟

هل توافقت المخرجات مع 
األهداف  ؟

اآلن

املستقبل

يف
ك



نظــام التحســين المستمــر للعمليــات

ملؤثرة هو أحد أنظمة اجلودة ويهدف إىل حتسني العمليات ا•
.على اجلودة بشكل تدرجيي ومستمر

.kaizenيوجد عدد من التطبيقات للنظام وهو مايسمى •
ا يقلل من يتميز ابشرتاك العاملني يف تطوير العمليات مم•

.مقاومتهم للتغيري 
ظمة تظهر نتائج التحسن سريعة وملحوظة بعكس األن•

.األخرى 



خطـــــوات العمـــــل بالنظــــــــام

اختيار العملية

تدريب فريق

العمل

تحليل العملية وتحديد

احتياجات العمالء

تعديل العملية

وتطويرها

اختيار فريق

العمل

تدريب العاملين

ومراقبة التنفيذ

وتسجيل النتائج
نظام التحسين

المستمر



لـتـحـسـيـــن الـعـمـلـيــــاتديـمـنــــج دورة 

التخطيط

التنفيذ

المراقبة

والقياس

التعديل 

والموائمة



دورة التحسين المستمر للجودة

خطط

ادرسنفذ

تصرف
ـة المشكل

ــل الـح

ابستخدام أدوات 
مرالتحسني املست



ماعجزاكم هللا خيرا على حسن المتابعة واالست

.....هل من أسئلة

ننتقل للفصل الثاني


