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وفلسفةةرسالونقلواأشاعواالذيناألمريكيةاملتحدةالولياتمنالروادوهم:األولىاملجموعة-(أ

W)منجديادوارد.د)وأبرزهماملاض يالقرن منالخمسينياتعقدفيلليابانالجودةوتطبيقات
Edwards Deming)،جورانجوزيف.ود(Joseph M Juran)،فايجنبومأرماند.ود

(Armand V Feigenbaum)،اإلحصائيةواألدواتللجودةاملؤسسينمنوغيرهم
.املعتمدة

التيالجودةورسالةفلسفةفيجديدةتطبيقاتطورواالذياليابانيون هم:الثانيةاملجموعة-(ب
كاورو.دمأبرزهومن.العشرينالقرن ستينياتفيإسهاماتهموكانتاألمريكانالروادلهمنقلها

Kaoru)إيشيكاوا Ishikawa)،تاجوش يجينيش ي.د(Genichi Taguchi)،شيجيو.ود
Shigeo)شينجو Shingo).أيمايماساكي.ود(Massaki Imai)،العلماءمنوغيرهم

.الجودةفيالخاصةفلستهموأسسوااألمريكانعلىتتلمذواالذياليابانيون 

تابعواالذينو لليابانيينالالحقالجيليمثلون الذينالغربيون الروادوهم:الثالثةاملجموعة-(ج

Philip)كروسبيفيليبأبرزهمومن.الصناعةفياليابانيةالنجاحات B Crosby)،وتوم
Tom)بيترز Peters).فيماإليهماملشارالجودةلرواداإلسهاماتأبرز يأتيفيماوسنستعرض
هذهاعضاءومعظمالجودة،مجالفيجليةبصماتلهموباحثينأساتذةإلىباإلضافةتقدم

.ومتطلباتهااملعرفةإدارةوأسواقاملعلوماتتكنولوجيةعصرعاشوااملجموعة



ادوارد دمينج.د
(Dr.w.Edwards Deming 1900 - 1993)

 ولد.ودةالجموضوعفيومؤلفومعلمبارز،استشاري وهو الجودة،ورقابةاإلنتاجلجودةالروحياألبيعتبر
الرياضياتفيالدكتوراهعلىحاصلوهو فيهاودرس،م1900عاماألمريكيةاملتحدةالوالياتفيديمنج

القرن مناتالعشرينأواخر فيالتقليديةاإلدارةأسسعلىديمنجتعرف،أمريكـافيييلجامعةمنوالفيزياء

Western"شركةفيالصيفيةاإلجازةفيعملعندمااملاض ي Electric’s Hawthorne"الشهيرة
الرقابةأهميةمدىأكتشفاألمريكية،الكهرباءشركةفي(هاوثورن)مصنعفيعملهوأثناء.شيكاغوفي

اقبةفيخبرتهبذلأنوبعد،واإلنتاجالعملجودةضبطفياإلحصائية ساعدةملاإلحصائيةالجودةمر
م1946سنةاباناليإلىاألمريكيةالدفاعوزارةأوفدتهالثانية،العامليةالحربأثناءاألمريكيالحربياملجهود

حيثعدباقتصادهاإنعاشفيوللمساعدةأعمارهاإعادةفيواإلسهام،الحربخسائر تداركعلىملساعدتها
.الجودةرقابةفياإلحصائيةاألساليباستخداماليابانيينتعليمفيالكبر الدور لهكان

لتياللشركاتسنوي بشكلتمنح(ديمنججائزة)عليهايطلقجائزةم1951عاماليابانيةالحكومةخصصت
األربعةديمنجادئمبعلىترتكز التيالثمانيةاملعايير الجائزةلهذهوحدد.الجودةإدارةبرامجتطبيقفيتتميز 
وسامدهتقليتم.(صححدقق،نفذ،خطط،)الرباعيةديمنجدورةوفقالجودةمستوى تحسينلضمانعشر 

 م1960عامهيتو هيرواإلمبراطور 
 
اليابانية،النهضةفيلدورهتكريما



Quality Philosophy    فلسفته  يف اجلودة
األشياءتعملأنةاجلود)اإلدارةيفاملالئمةاملبادئتبينعنحديثهيفتكمندمينجفلسفة

اجلودةحتسنيللشركاتيتيحمبا(مرةكلويفمرةأولمنالصحيحةابلطريقةالصحيحة
يفوالتفكرياملستمرالتحسنيإجراءخاللمنوذلكالتكلفةختفيضذاتهالوقتوىف

استعمالىعلالرتكيز:دمينجمدخل.متفرقةأجزاءليسمتكاملنظامأنهعلىاإلنتاج
.(عشراألربعةالنقاط)التحسنيعملياتيف(SPC)اإلحصائيةاألساليب
.ل بد أن تأتي الجودة مقدما وأن يكون الربح مجرد نتيجة لتحقيق هذه الجودة: وضع هدف دائم يتمثل في تحسين اإلنتاج والخدمات -1

.ل بد أن يشترك فيها جميع أفراد املؤسسة وأل تكون قاصرة علي اإلدارة العليا فقط: انتهاج فلسفة جديدة-2

،وقوعهبعدالحريقبإطفاءأشبهاملنتجاتعليالشاملالتفتيشإن:الشــاملالتفتيشعلياالعتمادمنالتخلص-3 تتأتيول
.األخطاءوقوععدمعليالعملخاللمنإلالشاملةالجودة

يجب أل يكون الهتمام األول لدي املؤسسة خفض تكلفة املنتج فحسب ، بل العمل علي رضاء : العمل علي رضاء العميل املرتقب -4

.العميل املرتقب ، حيث أن املنتج ذو الجودة العالية يخفض من التكلفة

.املؤسسةلديالرواجوكسباملنتجانتشارإلييؤدى:والخدماتاإلنتاججودةفياملستمر التطوير -5

اعدة يكون من مهامها استخدام تقنيات التدريب املناسب وتوفير الفرص الالزمة للتدريب في حينه ملس: وجود قيادة فعالة-6

.العاملين
.لتدريب املوظفين علي اإلنتاج أو تقديم الخدمات مثل تدريبهم علي تطوير اإلدارة: إنشاء مراكز للتدريب الفعال-7

الجودةبتبنياللتزامإن،بالعقوباتالتهديدخاللمنأحكامهمفيالترهيبأسلوباملديرينيستخدمألبدل:الخوفإزالة-8

.املؤسسةداخلاألمانمنكافبشكلالعاملينيشعرأنيستلزم



.الزمالءمنافسةوليسالهدفهوالجودةتحقيقأنالعاملينجميعيحسأنبدل:املؤسسةإداراتبينالحواجز إزالة-9

.الش يءذاهعملكيفيةمنأكثرالش يءعملفيالرغبةعليتركزألنهاالجودةتحققلالش يءلعملالتحفيزيةالطريقةإن:الشعاراتمنالتخلص-10

.املكانلهذاالوصول كيفيةتوضحواضحةخريطةتعطىلأنهاإلاملكانتوضحكانتوإنالجيدةالشعارات

مديأودةالجو مديمنأكثرالعدديةالكميةعليالتركيزعلياألفراديشجعالحصصأواإلنتاجأرقامعليالتركيزإن:العدديةالحصصاستبعاد-11

.الجودةتحسينمنبدلاإلنتاجكميةلزيادةابتكاريةطريقةإيجادهوالهدفيصبحماوغالبا،الفاعلية

أوجيدةالأعمالهمعلياإلثناءعدمأوظالملنقدالعاملينتعرضعدمخاللمن:باملؤسسةالعاملينإحباطإليتؤديالتيالعوائقإزالة-12

علييركزوالذيروتينيالالسنوي التقريرإن.والبتكارالتميزعليالعاملينيشجعإداري نظاموجودمنبدل،البسيطةاألخطاءعليتوبيخهمفياملبالغة
.العاملينلتحفيزجيداأسلوبايمثللالعاملينسلبيات

.الجماعيةاملشاركةخاللمنالشاملةالجودةإدارةوأدواتتقنياتعنقوي أساسالعاملينلدييكون أنيجب:والتحسـينللتعلمقوي برنامجإعداد-13

.ياالعلاإلدارةمنبدءابنجاحالشاملةالجودةإدارةتطبيقاملؤسسةأفرادكلاألمريستلزم:التغييراتهذهملتابعةالالزمالتنظيمإيجاد-14



:منهج دمينج يف إدارة اجلودة الشاملة 
.اجلودةعلىالسيطرةيفاإلحصائيةاألساليبإستخدم

مثوفحصهتصنيعهبعمليةمرورا  املنتوجتصميممنتبدأاليتاملستمرةالدورةمفهومإقرتح
.جديدةلدورةخطيطالتيفنتائجهاتستخدمللسوقميدانيةدراسةيتبعهوالذيبيعه،

:وتباين يف املنتوج إىل مصدرين اختالف صّنف أسباب وجود 
باب على أسباب عامة تعود للنظام اإلنتاجي املستخدم، وتقع مسئولية إزالة هذه األس

.اإلدارة
.معينةاداةأسباب خاصة تكون مرتبطة بفرد أو 

.حّدد األمراض السبعة القاتلة يف الشركات
.وضع أربعة عشر مبدأ يف جمال اجلودة

:وتباين يف املنتوج إىل مصدرين اختالف صّنف أسباب وجود 
باب على أسباب عامة تعود للنظام اإلنتاجي املستخدم، وتقع مسئولية إزالة هذه األس

.معينةاداةخاصة تكون مرتبطة بفرد أو وأسباب . اإلدارة
.حّدد األمراض السبعة القاتلة يف الشركات

.وضع أربعة عشر مبدأ يف جمال اجلودة
8



(Joseph M . Juran()2008-1904من )جوزيف جوران 
انوك ،الجودةمعلميعليهميطلقممنواحداجورانويعتبرم،1904سنةولد

بدايةحتىالغربيةهوثورنلشركةالتابعةواملعاينةالتفتيشإدارةفييعمل
إعادةعلىوعملديمنجادواردمعاليابانبزيارةقامثمالثانية،العامليةالحرب
معالتكيفيفاليابانيينمساعدةمنتمكنوبالفعلاليابانية،الصناعةهيكلة
ل"هيرةالشاملقولةصاحبوهو.اإلحصائيةاألساليبواستخدامالجودةأفكار

.لهامخططايكون أنيجببلباملصادفة،الجودةتحدث

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy)للجودةواسعمفهومتقدميعلىجوراناعتمد
مسيماخاللمناإلدارةوكفاءةاجلودةحتسنيبنيربطوقداجلودةلتحسنيبرانمجتنفيذعلىيعتمد
التحسيناتإجراءو اجلودةعلىالفعالةوالرقابةاجليدالتخطيطمنتتكونواليتجورانبثالثية

ميهلملالوقتسبنفولكنه،اجلودةلقيادةالوسطىلإلدارةالكبريالدورعلىجورانركز.املستمرة
مسؤوليةا  أساسعليهمتقعالذينالعمالدوريهململأنهكماللجودةودعمهاالعليااإلدارةدور

عمجخاللمنعلميأبسلوباملشكالتحلضرورةعلىأكدكما.اجلودةمشاريعتنفيذ
واختياروسلبياهتاابياهتاإبجيوتقييمهااملناسبةاحللولووضعاملشكلةأسبابوحتديدالالزمةاملعلومات

.إجيابياتواألكثرسلبياتاألقلأياألفضلاحلل



حيث تتألف عملية (: The Juran Trilogy)ثالثية جوران 
التحسين من وجهة نظر جوران من ثالثة مكونات أساسية، وهي

 Quality)، ورقابة الجودة (Planning)التخطيط 

Control) و التحسين ،(Improvement. )
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:وأهم الجوانب فيها مايلي: السيطرة على الجودة➢
.إختيار خصائص املنتوج ذات األهمية التي يجب السيطرة عليها1.

.إختيار وحدة القياس لكل خاصية2.

.وضع إجراءات القياس وتحديد املعدات التي تستعمل في ذلك3.

.وضع معايير األداء املستمدة من إحتياجات الزبون 4.

.قياس األداء الفعلي للخاصية ومقارنة نتائج قياس األداء مع املعايير5.

.إتخاذ اإلجراءات لتصحيح اإلنحرافات6.
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:من خالل اخلطوات التالية: حتسني اجلودة➢
.خلق وعي ابحلاجة لتحسني اجلودة1.
.وضع أهداف لتحسني اجلودة2.
املدراء إختياربناء هيكل تنظيمي لتحقيق األهداف عن طريق 3.

.وتعيني فرق العمل
.تدريب مجيع العاملني4.
.تنفيذ املشاريع حلل املشاكل املوجودة5.
.قدمي تقارير عن تقدم العملتو مراقبة التنفيذ 6.
.تشخيص العاملني املتميزين وإنشاء برانمج للمكافآت7.
.وجود سجالت إلثبات النجاح املتحقق8.
.  اريةاإلستمر دمج التحسينات يف أنظمة الشركة واحلفاظ على 9.
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:يف إدارة اجلودة الشاملة جورانمنهج 
.دةختطيط اجلودة، السيطرة على اجلودة، حتسني اجلو : عّرف ثالثية اجلودة اليت تقوم على

Zero Defectsبرانمج املعيب الصفري طّور : كروسيبمنهج  
 Cause and effectDiagramوالسبب               خمطط النتيجة طّور : منهج إيشيكاوا

              Quality Cyclesأوجد مفهوم حلقات اجلودة

:مة وتتمثل يف التايلهلا أتثري سليب على مستقبل املنظاليت وهي : السبعة القاتلة األمراض 
.أو الغموض يف األهدافاالستقرار عدم 1.
.الرتكيز على األهداف قصرية األجل واملتمثلة يف الرحبية فقط2.
أثري على مستقبلهم عدم كفاءة أنظمة التقييم التقليدية ألداء األفراد، وختويف العاملني ابلت3.

.الوظيفي نتيجة هذه األنظمة
.عدم االستقرار يف الوظائف اإلدارية وكثرة التنقالت للمدراء4.
.اختاذ القرارات اعتمادا على النماذج الكمية فقط5.
( .التصميم)عدم بناء نظام اجلودة يف املنتوج من اخلطوة األوىل 6.
.اإلسراف يف الكلف غري الضرورية يف جماالت ضمان املنتج7.



Dr. Walter Shewhart)1967-1891)والثر شوهارت 

عنيزالتحفيتمأنفاقترحايجابي،بشكلالعاملدور أهميةتفهممنأول 
للوماإلقاءمنبدلكفاءتهملزيادة،أداءهجودةعلىالعاملمكافأةطريق

 شوهارتعمل.املنتجاتجودةتتحسنبذلكواملستمر
ا
 إحصخبيرا

ا
فيائيا

عامقام،كيةاألمرياملتحدةبالولياتنيويوركبوليةللتلفوناتبيلمعامل
شوهارتدائرةعليهأطلقاإلنتاجيةالعمليةلتحسيننموذجبتطور م1925

للجودة

Walterشيوارتوالثرالشهيراإلحصائينشر Shewart1931سنةالجودةمراقبةعنكتابه
أجلمنالفحصيعدوقوعه،ولمومنعالخطألكتشافتسعىأنهااملرحلةهذهيميزماوأهم،م

اليباألسذلكفيمستخدماواألداءالتصميممنجزءاليشملامتدولكنهوالتصحيحاملطابقة

.واملعلوماتالبياناتوقواعداملستحدثةاإلحصائية

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy): أحديعداملستمرالتطويرأن:شيوارتيرى
التطويرفيالعلميةالطريقةمعكبيرحدإلىيتشابهمدخالوضعذلكوعلى،الشاملةالجودةإدارةمظاهر

.(التنفيذ–املراجعة–العمل–الخطة)دائرةعليهأطلقاملستمر



:التايلالنحوعلىالتفصيلمنبشيءالدائرةهذهتناولوميكن:شيوارتوالثرعجلة
أينوحتديدالقائملوضعلاستعراضذلكويلي،تطويرهاسيتماليتالعمليةوحتديداختياريتموفيها:اخلطة-1

هبدفالعمليةيلحتلذلكبعديتممثاملخرجات،عنالعميلرضاقياسميكنوكيفاملشكلةحتدثومىت
.التطويرهلذااملطلوبةاانتالبيجلمعإسرتاتيجيةووضعابلتطوراقرتاحذلكيليمثاحملتملة،األسبابحتديد

.عليهاوالرقابةهافيالتحكمميكنبيئةيفحمدودنطاقعلىاملقرتحالتطويرجتريبيتموفيه:العمل-2
.الأمالعميلجانبمناورضقبواليلقىاملقرتحالتطويركانإذامالتحديدالبياانتوحتليلمجعيتم:املراجعة-3

.اجلاريالنظامعملياتبربطهاخاللمنوذلكابلعمليةاملرتبطةالفعالةالتغرياتتنفيذيتموفيه:التنفيذ



اإلجراء المناسب-4
ئج بناء على التحليل اإلحصائي لنتا

خدام التنفيذ، يقوم فريق العمل باست
التحسينات الجديدة كمعيار في 

ها على المستقبل، وبالتالي يتم تطبيق
عمليات أخرى سواء أكانت إدارية أو 

.فنية

التخطيط-1
تحديد مستوى جودة العملية 

اإلنتاجية، والتعرف على نوعية
ية الزبائن ووضع أهداف محددة مبن

.على تلك االحتياجات

الفحص-3
بعد هذه المرحلة يتم التعرف على النتائج
ديد تنفيذ الحلول والتحول إلى الوضع الج
انات للعملية اإلنتاجية، حيث يتم جمع البي
ير وتحليلها، وكذلك يتم استخدام المعاي

ضع والمؤشرات لمقارنة الوضع القديم بالو 
الجديد وقياس مدى التحسن الحاصل أي

.  القيام بدراسة تقويمية للوضع

التنفيذ-2
ي يقوم فريق العمل بإعداد جدول زمن

للنشاطات ذات الصلة بعملية 
التحسين، كما يتم وضع تقديرات

ذه للموارد الالزمة، مع التركيز خالل ه
المرحلة على تدريب العاملين على

التحول من الوضع
.الحالي إلى الوضع الجديد



(:Harry Romig)هاري روميج
فخرياعضواوأصبح،(ASQ)للمقاييسالعامليةالجامعةإلىهاري انظم
نمالرباعيةاللجنةفيالرابعالعضوعلىأثنىوقدم،1982عامفي

لضبطاألساسوضعتالتيبيلمختبراتمنتخرجواالذيناملتميزين
تصاديةالقاملسائلفيالسلطةبزماميمسكيزاللوالذيالعمليات،

؛شيوارت.والثرمنكلمععمل،لحقوقتفيقرن نصفمنأكثر
والذيدودج،هارولدوالرقابيةالجمعيةرئيسأول إدواردز،وجورج

.روميجهاري ساند

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy):م1951عامفيبيلمختبراتروميجهاري ترك
مقياسيفالجودةلهندسةلحقومديرللطائرات،هيوز مطارفيالجودةملراقبةفنيمديرأول وأصبح
اعتبارهاباألفكارعلىفيهاالعترافتمطويلةفترةوهيكمستشار،عاما30منأكثرقض ىالدولي،البعد

وعمقواتساع،طول مفهومإلىالعينات،أخذمفهوممنأبعدإلىوذهبالجودة،حقللتطويرأساسية

.فيهافخرياعضواوعينتهASQالجمعيةبهااعترفتالتيالجودةضبط



:-Harold Dodge1930))هارولد دودج
لهواتفلاألمريكيةبيلشركةمعامليفاإلحصائيالتحكمميدانيفعمل

Bell Telephoneيناتالعشر أواخريفاإلحصائيالتحكمميدانيف
،العشرينالقرنمنالثالثيناتوأوائل

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy):ربعالفحصعملياتألجلالعيناتسحببطرقكثرياأهتم
كلهاالكميةفحصمنبدالعليها،الفحصإلجراءاستخدامهالتعميمجداولهلاوفروامنتجمنعينةاخذكيفيةوختطيطتنظيم
ميدانيفالعملالئعطكانت.املنتجنوعنفسمناملنتجةاألصليةالكميةعنفعالمعربةالعينةسحبعمليةتكونأنبشرط

حتتذلكوكانرين،العشالقرنمنالثالثيناتوأوائلالعشريناتأواخريفاألمريكيةتلفونبلمعامليفاإلحصائيالتحكم
ضبط»دوريةأصدرتاليتم،1946عامللتحكماألمريكيةاجلمعيةتشكيلقادوقد.دودجوهارولدشوهارتوالثرقيادة

كانتإجنلرتاويف.«وعيةالنتقانة»و«النوعيةتقدم»:مهااجلمعيةتصدرمهادوريتنيإىلحاليا  تطورتاليت«الصناعيةالنوعية
اإلحصائييدوعلى،«كإلكرتيجنرال»شركاتيفاألحباثمعامليفُمنتجنوعيةأوجبودةاملتعلقاإلحصائيالتحليلبداايت

ةصغري جلنةالربيطايناملقاييسمعهدم1933عاميفوأقامالربيطانية،القطنصناعةمن(L.C.H.Tippet)تيبتاملعروف
عددعنوممثلنيدودينغوبرانرد(E.Pearson)بريسون.إتضمنتواملقاييساملواصفاتجماليفاإلحصائيةالطرقحول

بطريقةبضاعةعلىالكشفوخمطط«التحكمجداول»يسمىمبارئيسيةبصورةالتحكمميدانويهتم.الربيطانيةالصناعاتمن
.ُمنتجنوعيةأوجبودةاملتعلقاإلحصائيالتحليلبداايتقادوقدالعينة،



Kaoru)إيشيكاوااروكاو Ishikawa):يفإيشيكاواكاوروولد
عضوإيشيكاواوابجلودة،املهتمنيالرواداحدوهوم،1915سنةالياابن
انوك.اجلودةموضوعاتيفعلميةمراجععدةولهASQCمنظمةيففخري

واملهندسنيلعلماءاالحتادالتابعةاجلودةمراقبةحبوثجمموعةيفعضوا  إيشيكاوا
تطبيقيفلالفضيعودوإليه.طوكيوجامعةيفأستاذا  كذلكوالياابنيني،

Quality)اجلودةحلقات Circles)،يفاالستثمارأنيعتقدوكان
تركزأنجيباليتاإلداريةالنشاطاتأهممناخلدمةأثناءاملوظفنيتدريب
معينة،سنواتبيتحددالالياابنيفالتوظيفوأنخاصة.العليااإلدارةعليها
.احلياةمدىالوظيفةيفالفرديستمروإمنا

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy):علىتعتمدالعملجودةأنمبادئهأهمومن
أدواتاستخدامفيةكيالعاملتعليموضرورةابملنظمةالتطويريةالقراراتاختاذيفالعمالمشاركة
ويشملانباجلو متعدداجلودةمفهومأنإيشيكاوايعتقد.كفاءهتملزايدةاإلحصائيةاجلودة

العملياتعلىمديعتشاملبرانمجإىلالتفتيشإىلاملستنداجلودةمراقبةبرانمجمنالتحول
جماالتوحتديودة،اجلحتسنيمنيتجزأالجزءبوصفهمالعمالءتراعياليتالداخليةوالنشاطات

.اجلودةمراقبةيفئيةاإلحصااألساليبوتطبيقالعميليتقبلهااليتاخلدمةأوالسلعةيفاجلودة



– Cause" األثر–خمطط السبب" ومن أبرز إسهامات إيشيكاوا  Effect 
char أو ما يصطلح عليه مبخطط عظم السمكةFish bone chart.
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ز مهام هي جمموعة من العاملني يف نفس جمال العمل أو تنج:حلقات اجلودة
يل وحل املشاكل متشاهبة، تلتقي طواعية بصورة منتظمة لتشخيص وحتل

.يف جمال العمل

:جيب أن تتوفر يف  حلقات اجلودةمبادئ 

خللفية جيب أن ميتلك أفراد احللقة الواحدة نفس لغة العمل ونفس ا1.
.العلمية تقريبا

.ة إليهالعامل طوعيا  وغري مبين على أوامر وتعليمات صادر اشرتاك 2.
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رب من ميكن ألي عضو يف احللقة أن يرأس احللقة وال يعد شخص ما ذو أمهية أك3.
.اآلخرين

مة لقبول على اإلدارة، واإلدارة ليست ملز اقرتاحاهتم يقوم أعضاء احللقة بعرض 4.
.املقرتحات ولكن جيب أن تعطيها األمهية الالزمة

شكل باالجتماع جيب أن يكون نشاط احللقة مستمر بشكل دوري، كأن يعقد 5.
.  ساعةاالجتماع زمن يتجاوز الأسبوعي أو شهري وأن 
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:الجودةضبطحلقاتعملآلية

دقيقةةخالصإلىالتوصلثمومنعنهاللتكلمعضو لكلالفرصةإعطاء:املشكلةوصف1.

.األعضاءلكلواضحبشكلوإبرازهاعنها

اإلجراءيدتحدمعبهخاصةبطاقةفيمتوقعمسببكلكتابةيتم:األسباببطاقاتإعداد2.

.السببهذاملعالجةالتصحيحي

التياقاتالبطاختياريتملكياألعضاءأمامالبطاقاتجميعقراءةيتم:البطاقاتتجميع3.

.دقيقبشكلاملشكلةإلىأشارت

.سببكلعنالناتجاملباشر األثر إضافةيتم:الناتجةاآلثار إضافة4.

.العالقاتمخططورسمالبطاقاتجميعبينالعالقةتحديد5.

الحلفيهارأيلبيانالعليااإلدارةعلىعرضهاثمومنللمشكلةاألساسيةاألسبابتحديد6.

.وتنفيذه
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طط يستخدم هذا المخ:(مخطط عظم السمكة)مخطط النتيجة والسبب ➢

مية كبيرة لتحديد األسباب المحتملة للمشكلة حيث يساعد في تنظيم ك
.من المعلومات

:خطوات إعداد المخطط➢
.تسجيل المشكلة الرئيسية في رأس السمكة1.
فرعة من تسجيل األسباب الرئيسية للمشكلة على العظام المائلة المت2.

العمال، المواد، الماكينات : األسباب الرئيسة الممكنة. الوسط
.والمعدات، البيئة، الطرق واإلجراءات، المعلومات



Genichi)اتجوشيجينيشى Taguchi):ايابينعاملهو
مرحلةيفةخاصاإلحصائية،اجلودةتطبيقنطاقبتوسيعاهتم

قالواليتاخلسارة،دالةتسمىشهريةنظريةله.املنتجتصميم
أيمنولكنمعيب،منتجإنتاجمنفقطأتيتالاخلسارةإنفيها

داخلتكانلوحىتاهلدف،عنبعيدةمواصفاتهتكونمنتج
ندسيةاهلالتفاواتتبنيربطمنأولوهو.املسموحالتفاوت

.املنتججودةوبنيمنهاالقربأوالبعدومدى

.
Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy):اليابانيينالجودةروادأشهرمنويعتبر
مرحلةاءأثنوالفعاليةالجودةومفاهيمبأفكاريهتمالذيمنهجهمخاللمنعرفواالذين

 تاجوش يمنهجويعدالتصنيع،ملرحلةالسابقةاملرحلةوهيالتصميم
ا
منيمكننموذجا

 السلعةأواملنتجتصميمجودةعلىالتركيزخالله
ا
العمليةةجودعلىالتركيزمنبدل

 كانكمااإلنتاجية
ا
.قبلمنسائدا



م، وبعد ذلك حصل على اجلائزة نفسها 1960حصل اتجوشي على جائزة دمينج عام 
:ة مهاثالث مرات يف فرتات خمتلفة، اشتهر اتجوشي مبفهومني مهمني للجود

.( Loss Function)دالة اخلسارة( أ
(  Design Characteristics)خصائص التصميم( ب



Shigeo)شينجوشيجيو Shingo):1919)الفرتةيفعاش - يفاملؤثرينكبارمنواحد(1990
لهشينجوالدكتور.التصنيععملياتحتسنيجماليفالعاملخرباءأبرزومنالياابنيفاجلودةمسرية
جوانبعنةوالكتابإنشاءيفساهمحيث،"اهلندسةعبقرية"أبهناوصفتاالجنازاتمنالعديد
الغربدولإىلوتطبيقاهتاأتثراهتاامتدتواليتالياابنيفالشهريةالثوريةالتصنيعممارساتمنكثرية

هبدفيبيهاتيفاحلديديةالسككشركةيفالعلميةاإلدارةتطبيقاتأدخل1930عاميف.املتقدمة
بطالض"مفهومعليهأطلقبهخاصا  أسهاما  قدم1951عاميف.والعملياتالتشغيلكلفختفيض

Statistical"للجودةاإلحصائي quality control.يفوالتطبيقالبحثخاللمن
منوذلك"اهلندسةعبقري"ابسميعرفكانشينجوالدكتور،1959عامقبل.شركة300حنو

Just"اللحظياإلنتاج"لنظامتطويرهخالل in time"JIT"معاجلةيفثورةمثلوالذي
.defectوالعيبerrorاخلطأبنيميزمنأولوهو.التصنيعيةالعملياتأساليبوالتخزين

.
اعة وقد ارتبط أمسه إبسهامات ابرزة يف الصن:(Quality Philosophy)فلسفته  في الجودة
:الياابنية من أبرزها

Just In Time( اللحظي)نظام التجهيز اآلين -1

 SMED Single Minute exchange of))نظام األعداد اللحظي، -2

die :
" :" Zero Quality Control "ZQCنظام ضبط اجلودة الصفري -3
:    Poka-yoke( يوكي-بوكا)نظام معاجلة األخطاء -4





Armand)فاجينبومأرماند Vallin Feigenbaum):
فيالجودةلضبطكأساسالشاملةالجودةتطبيقاقترحمنأوائلمنكان

إلىارأشمنأول فايجنبومويعتبرخدمية،أوصناعيةكانتسواءاملنظمة

TQC)).Totalللجودةالشاملالضبـطمصطلح quality
control.ساليبأفيخاصةاملستمرالجودةتطويرالعملفيمبادئهومن

غباتر تحققالتيتلكهيالجيدةالخدمةأواملنتجأنعلىوأكد.الفحص
.املستهلك

 م1983عامأصدر
ا
Totalبعنوانكتابا Quality Management : Engineering

and Management.,ومن،الجميععلىتكون أنيجبالجودةعناملسئوليةأنإلىوأشار
Quality)الجودةقيادةعليهاركزالتياألفكارأبرز  Leadership)،للجودةالحديثةوالتقنيات

(Modern quality technology)،التنظيميواللتزام(Organizational

Commitment).

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy):مصطلحاستخدممنأول "فايجنبوميعد
لرفعبهاذاألخيجبنقاطعشرعلىالشأنهذافيفلسفتهوتركزالشاملةالجودةضبط

.الجودةمستوى 



العميلعلىكيزالرت الضروريمنانهيرى:اجلودةتكلفةعلىفاجينبوممبادئ
:التاليةنقاطعشرةخاللمن.خارجياأوداخلياسوء

.واحدهلعملةوجهانالتكلفةواجلودةأن-1
.رئيسيمبدأاجلودةأن-2
.املنشأةترهااليتهيوليسالعميليراهااليتهياجلودةأن-3
.معاالفريقوالفردالتزامتشكلاجلودة-4
.املتبادلةاملنفعةوابالبتكاراتاجلودةترتبط-5
.ابلكليةالعملإدارةتعىناجلودةإدارة-6
واحدة،لعملةوجهانمهاقبلمنذكرانكما.التكلفةتعىناجلودة-7
.املنظمةعمالءوموردينيشملاجلودةنظامتطبيق-8
منالفاعلةةاجلوداستثماراتمنأييتمنهااالستفادةواإلنتاجيةاملكاسبوضوحإن-9

.التكلفةحيث
.مستمرةعمليةولكنهسريعأومؤقتحالليساجلودةحتسني-10



Derived from: Feigenbaum, Armand V. (1991), Total 

Quality Control (3 ed.), New York, New York: McGraw-Hill, 

p. 109, ISBN 978-0-07-112612-0.



Thomas)بيرتزتوم J. Peters (1942):
مصطلححتتجلودةاحتسنيعمليةيفواملركزياجلوهرياحملورالقيادةبيرتزاعترب

Management"القيادةأجلمناإلدارة"بيرتزتبناهجديد " for"
Leadership،كميسرالقائددورإىليشريوالذيFacilitator

Management(MBWA)اجلوالةُ والقيادة byWalking
about.أنبيرتزقدويعتوالزابئن،العاملنيمعالفعالاالتصاليعينوالذي

:طةوأنشمهامثالثةسيحققفأنهاملدخلهذالتطبيقأجتهكلماالقائد
Listeningابملقابلأكربعنايةيعينممالآلخريناالستماع-1 suggests caring.
.Teachingالقيمإشاعةيعينمماوالتعليمالتوجيه-2 values are transmitted
Facilitatingاآلنيةاملعاجلةحيققالذيالتيسري-3 able to give-on-spot

help

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy):خاللمناستنتاجهاألخرىإسهاماتهومن
أنيتضححيث،7Sأومكانزيبنموذجعليهيصطلحملاالناجحةاألمريكيةاملنظماتأداءدراسة

،النظمالعاملني،يجية،اهليكل،اإلسرتات)السبعةاحملاوربنيالتفاعلعلىيعتمدالتنافسياملنظمةأداء
.(املشرتكةالقيماملهارات،اإلدارة،منط



Malcolm)بولدريدجمالكوم Baldrige):التجارةوزيرهو
كمشرت جهدوهيابمسهعرفتجائزةأسس(م1987-1981)األمريكي

،"األمريكيةتجارةالوشعبةوالتكنولوجياللمقاييسالقومياملعهد"فيهأسهم
كومةاحلمنوتقديرا.اجلودةلضبطاألمريكيةاجلمعيةعليهاوتشرف

تطويريفسهميملنتعطىامسهحتملجائزةتصميممتجملهوداتهاألمريكية
الشاملةودةاجلمبادئتطبيقيفمميزجناحينجحأوفعالبشكلاجلودة
عامربنوفممنالرابعيفمرةألولاجلائزةهذهوُمنحتمنظمته،داخل

"وروالموت"شركةومهاالصناعةقطاعمناثننيمرشحني،لثالثةم1988
"الورجيكالميتغلوب"وشركة"إليكرتيكهاوسويستنغ"شركةيفوشعبة

.الصغريةالشركاتمنكواحدة
. وقد ارتبط أمسه إبسهامات ابرزة :(Quality Philosophy)فلسفته  في الجودة
:يف الصناعة الياابنية من أبرزها

Just In Time( اللحظي)نظام التجهيز اآلين -1

: SMED Single Minute exchange of die))نظام األعداد اللحظي، -2
" :" Zero Quality Control "ZQCنظام ضبط اجلودة الصفري -3
:    Poka-yoke( يوكي-بوكا)نظام معاجلة األخطاء -4



Dr)سينجبيرت.د . Peter Senge):
سةمبدر التنظيميالتعلممدرسةمديروهوم،1947عاممواليدمنأمريكيعامل

.لتكنولوجيالستستشوماسامعهديفاملستوىرفيعوحماضرلإلدارة،سلون
كماتانفورد،سجامعةمنالفضائيةاهلندسةيفالبكالوريوسدرجةعلىحصل
كمام،1972عامماسامعهدمناالجتماعيةالنظممنذجةشهادةعلىحصل
ويعملم،1978عاملإلدارةسلونمدرسةمنالدكتوراهدرجةعلىحصل
.للتكنولوجياماساتشوستسمبعهدالتدريسهيئةيفحاليا

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy):علىتركيزهخاللمن–سينجبيرتيقدم
مبدعه،ليميةتعمؤسسةوجودإىليؤديعليهاالرتكيزأنيؤكدتكنولوجيةمكوانتمخسة–النظمإدارة
مثفيهتحكمالويتمبعنايةيدرسأنجيبوأسلوبلنظريةهيكلعنعبارةهواملكونأنسنجويرى
جديدةطرقائما  دفهناكابملائةمائةنسبةإىلاجلودةوصلتوإنحىتتتوقفالعمليةفهي.يطبق
التحولهذاكانلماوكالثقايفالتحولتعينعمليةأيضا  إهنا،واخلدماتاإلنتاججماليفاألشياءألداء

،العمالءرضاءإبالتعهدتعينكمصطلحأهناكما،أقلالنجاححتقيقعلىقدرتهكانتكلمامنغلقا  
عليهااملتفقالعامةاملبادئمنعددا  تتضمنأبهناالقولميكناملبسطةالتفسرياتهذهإىلوابإلضافة

.كبريةبدرجة



:ييلماسينجعنداخلمسةاملكوانتوتتضمن:سينجبيرتمبادئ
Personal)الشخصيةالسيطرة-1 Mastery): للرؤىاملتواصلوالتعميقالتوضيحإلىاملكون هذاويشير

املكون هذالويشك ،بموضوعيةالحقيقةرؤيةيمكنهحتىوتطويرهاطاقاتمنالفردلدىماعلىوالتركيز الشخصية
 يتطلبفهو ذلكوعلىالتعليمية،للمؤسسةبالنسبةالزاويةحجر 

 
 تعهدا

 
مدىاملتواصلعلمالتعلىاألفرادمنوإصرارا

.الحياة

Mental)العقليةالنماذج2- Models): متأصلةصور حتىأو وتعميماتافتراضاتوجودإلىاملكون هذاويشير
التفكير عرضرورةضاملكون هذاويتضمن،أدائهمكيفيةفيوبالتاليللعالمفهمهمكيفيةفيتؤثر األفرادلدىبعمق

 وجعلهاآلخرينأمامالشخص ي
 
.فيهميؤثر كي،مفتوحا

Team)الفريقيالتعلم3- Learning): عضاءأقدرةوتتحدد،بالحوار يبدأالفريقيالتعلمأنإلىاملكون هذاويشير
الفريقألنية،حيو ضرورةالفريقيالتعلمويعدمنظمة،جماعيةبصورةوالتفكير االفتراضاتتقديمخاللمنالفريق

.الحديثةالتعليميةللمؤسساتالجوهريةالوحداتيشكلالذيهو األفرادوليس

Building)مشتركةرؤيةبناء4- Shard Vision): ىعلالقدرةيتضمنمشتركةرؤيةبناءإلىاملكون هذاويشير
افر وعندماللمستقبل،مشتركةصورةتبني التعلمعلىالقدرةاألفرادلدىتصبحاملخلصةاملشتركةالرؤيةتتو

واالندماجااللتزامز تعز التيللمستقبلاملشتركةالصورةاكتشافمهاراتاملشتركةالرؤيةتطبيقويتضمنوالتفوق،

 الرؤيةهذهفيالحقيقي
 
.اإلذعانمنبدال

Systems)النظمتفكير 5- Thinking): تلكحتىاألحداثكلأنعلىتؤكدالتيالرؤيةتلكإلىاملكون هذاويشير
 يكون ماعادةالتأثير هذاوإناألحداثبقيةعلىالتأثير لهايكون واملكانالزمانحيثمنالبعيدة

 
وفي،ظاهر وغير خفيا

.األخرى اإلنسانيةواملحاوالتاألعمالتشكلاملكون هذاضوء





Philip)كروسيبفيليب Crosby):
مريكية،األفريجينياواليةبغربويلينجيفم1926عاميفكروسيبفيليبولد

واريخصشراءلدىاجلودةعنمسؤوال  كانجامعية،علميةدرجةعلىحصل
م1979حىتم1965مناألعوامخالليفواملسلحة،للقواتوقذائف

إىلالوصولأنمعتقداتهأهممن.ITTمارتنمؤسسةيفاجلودةمديركان
عنحتقيقه،ممكنهدفهوالصفرياملعيبيساوياملعيبةاملنتجاتمنعدد
.معاجلتهاليسواألخطاءمنعطريق

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy):املنتجمطابقةهياجلودةأنكروسيبيعتقد
عايلمنتجليسو معيبمنتجإنتاججراءمناملنظمةتتكبدهاالينتلكهياجلودةتكاليفأنوللهدف
عنحتقيقه،ممكنهدفهوصفريساوياملعيبةاملنتجاتلعددالوصولأبنالقولصاحبوهواجلودة،

Zero)للمعيباتوجودباليعرفمباجاءلقد.معاجلتهاليسواألخطاءمنعطريق Defect)أنأو
"عيوببالصناعة"فكرةعرضمنأولبذلكويُعـد.اإلنتاجيةالعملياتإطاريفصفرا  تساوياملعيبات

نسبةوهوودةللجالنهائياهلدفلتحقيقابستمرارتكافحأناملؤسساتحثفقداألساسهذاوعلى
معايريأربعةخاللمن.مستمرةاجلودةلتكونعواملعدةتوفريضرورةكروسيبويرىاألخطاء،منصفر

يفاألداءمعيارو األخطاء،منالوقايةيفيتمثلاجلودةونظاماملتطلبات،مطابقةهواجلودةتعريفهي
.املطابقةعدمتكلفةهواجلودةوقياس،"عيوبصفر"هواجلودة



:وهيةاجلودلتحسنيخطوةعشرةأربعةوضع:كروسيبفيليبمبادئ
.العليااإلدارةالتزام1-

.اجلودةلتحسنيفريق2-

.اجلودةمقاييس3-

.اجلودةتكلفةحتديد4-

.ابجلودةالوعي5-

.التصحيحيةاإلجراءات6-

.الصفريةالعيوبرامجبتنفيذعلىابلتأكدابملنشأةالعملبيئةبتهيئةالعيوبانعدامأيالصفريةللعيوبالتخطيط7-

.اجلودةحتسنييفبدورهمالقيامعلىاملشرفونتدريب8-

.فريالصاملعيبيومعليهويطلقلألحسن،تغيريهناكأبنالعاملنيإلشعاروذلكيومأومناسبةختصيص9-

.املنظمةأوابملنشاةالفردياالبتكاروتشجيع،األهدافوضع10-

سبيليفتقفيتالاملشاكلحلعلىقدرهتمعدمحالةيفابإلدارةاالتصالعلىالعاملنيبتشجيع،األخطاءأسبابإزالةـ11
.العيوبمناخلايلاألداءحتقيق

.ودةاجلحتسنييفجيدةأداءمؤشراتحققواالذينللعاملنيوالتحفيزللمكافئاتبرانمجعمل:التقديرـ12

.اجلودةجمالسأتسيس13-

.منتهيةوغريمستمرةالتحسنيعملياتأنمنللتأكد،السابقةاخلطواتتكرار14-



39

(:املعيب الصفري)به منهج كروسيب مايتميزأشهر 

مرحلة تصميم مقاييس للجودة تتالءم مع مجيع نشاطات املؤسسة ابتداء من1.
.تصميم املنتوج

.مشاركة العاملني يف وضع أهداف التحسني لضمان تنفيذها بنجاح2.

اجلودة على ثالث تشتمل تكلفة حتقيق برانمج فعال إلدارة: حتديد تكاليف اجلودة3.
.تكلفة وقائية، تكلفة األداء، تكلفة الفشل: جمموعات



40

هود اليت تبذهلا هي التكاليف اليت تنجم عن اجل: التكلفة الوقائية➢
لوقاية من الشركة خالل مرحلة التصميم واإلنتاج واليت هتدف إىل ا

:تاليةوتشمل التكاليف ال. حصول حاالت عدم تطابق املنتوج
.تكلفة بناء نظام معلومات ذات صلة إبدارة اجلودة✓
.تكلفة تدريب العاملني✓
.تكلفة تصميم املنتوج بشكل خال من العيوب✓
تاجية مطابقة تكلفة العمليات اليت هتدف إىل جعل النشاطات اإلن✓

.للمواصفات
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من أن اإلنتاج هي التكاليف الناجتة عن النشاطات املوجهة للتحقق: تكلفة األداء ➢
:وتشمل التكاليف التالية. مطابق للمواصفات 

.جات النهائيةتكلفة الفحص والتفتيش للمواد اخلام واملواد حتت الصنع واملنت✓

.تكلفة املعدات واألجهزة املستخدمة يف عمليات الفحص✓

العينات وفحصها وهي تكلفة الزمن الذي يستغرقه العامل لتجميع: تكلفة التشغيل✓
.  للتحقق من اجلودة
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ة املنتج وهي التكلفة اليت تنشأ بسبب عدم مطابق: تكلفة الفشل➢
خلي وتكلفة تكلفة فشل دا: للمواصفات احملددة له، وتنقسم إىل نوعني

.فشل خارجي

لع غري مطابقة هي النفقات اليت تنشأ من إنتاج س: تكلفة الفشل الداخلي▪
وتشمل تكلفة . اإلنتاجية داخل املصنعالعمليات أثناء اكتشافها واليت يتم 

تكلفة توقف املنتجات التالفة، تكلفة إعادة تصليح املنتجات املعابة،
. يعالعملية اإلنتاجية لتصليح املعدات، تكلفة خفض سعر الب
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استالمبعدأتنشاليتالنفقاتهي:اخلارجيالفشلتكلفة▪
إعادةكلفةتوتشمل.املتدنيةاجلودةذوللمنتجاملستهلك

لفةتكاالستبدال،لغرضاملستهلكجهةمناملنتج
املستهلكابةإصعناملرتتبةاملنتجعنالقانونيةاملسائلة

بيعاتاملفقدانتكلفةاملنتج،رداءةبسببابألضرار
كاتالشر منمنتجاتلشراءاملستهلكحتولنتيجة

.املنافسة



.Dr)هارجنتونجيمسالدكتور James Harrington):
إدارةعريفتالصعبمنأنهيقولالشاملةاجلودةإدارةيفاملعاصرينالروادأحد

رديو مثهلاواضحتعريفوضعيسبقملألنهTQMالشاملةاجلودة
وحتسنياءاألدتطويرحنوالشاملةاجلودةإدارةإلجراءاتاألساسيةاملرتكزات
حللاإلحصائيةالطرقاستخدام،األخطاءحدوثومنعاإلنتاجية

الفريقأعمالعلىاملوظفنيكلتدريب،ابإلجراءاتوالتحكماملشكالت،
منالاتاإلجراءمنتنبعاملشكالتأنعلىالرتكيز،املشكالتحلوطرق
ودةللجمقاييساستخدام،املمولنيمنجيدعددمعالتعامل،األفراد

استخدام،واخلارجينيالداخلينيابلعمالءاالهتمام،العمالءمعوالتعامل
.القراراتواختاذاملشكالتحللاملستوايتكلمنالعملفرق

Quality)الجودةفيفلسفته Philosophy):هارجنتونجيمسالدكتورويعترب
يفاالستمراررةضرو يرى.األعماليفاالمتيازوحتقيقاملؤسسيللتميزالروحياألبحاليا

خماطروجتنبعات،القطايفاملنتجاتجودةبرفعالكفيلةاالحتياطاتكافةواختاذالتحسني
احللم،حقيقلتاألهدافيفالتوسعمنالبدو،.اجلودةمستوايتأعلىلتحقيقالفشل،

ووضعجاحالنومقوماتالعواملحتديدوضرورةوالتجارة،اخلدماتيفمتيزعلىواحلصول
.املنتجاتجودةبرفعالكفيلةالضوابط



جزاكم هللا خيرا على حسن املتابعة واالستماع

.....هل من أسئلة

الثالثللفصل ننتقل 


