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األهداف التعليمية للمحاضرة
:يام مبا يلياملتوقع أن يصبح املتدرب عند هناية هذا الفصل قادراً على القمن 
معرفة األدوات التكميلية لالستبصار والتحسني والضبط1.
ية والضبط يبنيِن أمهية استخدام هذه األدوات يف العمليات االستبصار2.

اخلاصة ابجلودة
يشرح جمال استخدام كل واحدة من األدوات االستبصار ية3.
.يشرح اخلطوات األساسية الستخدام كل واحدة منها4.
تكميلية يبنيِن مدلول املخططات والرسوم واألشكال املتعلقة  األدوات ال5.

لالستبصار والتحسني والضبط



ضبطاألدوات التكميلية لالستبصار والتحسني وال
التعرف 

على المشكلة
تحديد

المشكلة
تحديد 

فريق العمل
ةتحليل المشكل
في العمل

اختبار
الحلول

تنفيذ 
الحلول

***العصف الذهني

***حتليل الصالت

****أدوات وضع األولوايت

***جتسيد النظام

******خمطط سري اإلجراءات

*ةحتليل السبب والنتيج

*ضادةحتليل توازن القوى املت

األدوات اإلحصائية

األعمدة والقطاعات 
الدائرية

جدول املسار الزمين
املدرج التكراري

املخطط االنتشاري
خمطط ابريتو

***

***

**
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**انفذة الزبون

**االقتباس

*خمطط غانت

*****سرد قصة اجلودة



(  Brainstorming)الذهينالعصف 

.ومفيدةجديدةأفكارلتوليدمجاعيةتقنية
يفراغبنيأصدقاءموعةاجملأعضاءكلفيهويكوناملشاركةفيهتتاحوبنَّاء ،مفتوحا  مناخا  يتطلب
.األفكارتبادلعربجديدةخبياراتالتفكري
.جناحهايفأساسيدوراحملاضرةلقائد

 ؟العمل الروتيينأثناء ما الذي مينع من القيام ابلعصف الذهين 
.اخلوف من الوقوع يف اخلطأ أو من السخرية

.العمل وفق الطرق املألوفة للتفكري والعمل
.العمل مبعزل عن أفكار اآلخرين

.اخلجل
.الفشل يف استخدام كل قدراتنا العقلية أو قدرات اآلخرين

.جو عمل ال يتقبل األفكار اجلديدة

أداة من أدوات التحسني املستمر.
 إشراك مجيع أعضاء الفريق يف ختليق جمموعة من األفكار اإلبداعية خبصوص موضوع معني ـ:اهلدف.



الـقـــواعــد األسـاســيـــة للـعـصـف الـذهـنــي
 غري مسموح بنقد األفكار.
 عليها االعرتاض غري مسموح بتقييم األفكار أو.
مجيع األفكار مقبولة ويتم تسجيلها فال توجد فكرة سطحية.
 كلما كثرت األفكار كلما كان أفضل.
كرة جديدة السماح بتكرار فكرة سابقة بصياغة خمتلفة أو أن يبىن عليه ف.
 ين واجب على كل فرد املشاركة بصورة إجيابية وتشجيع مشاركة اآلخر.
 روح املرح وتلقائية التفاعل مطلوبة ألقصى حد.



خـطـــوات تـنـفـيــذ الـعـصـــف الــذهـنـــي
 حدد املوضوع املطروح للعصف الذهني.

 اكتب عبارة واحدة موجزة تدل على املوضوع بوضوح.

وب حصرا نقح املوضوع مع الفريق للتأكد من صدق داللتها على املوضوع املطل
.ودون زيادة  يفضل كتابة املوضوع على صيغة سؤال كيف ؟ ملاذا ؟ ماذا ؟

 القيام بهأنت يمكنك / اطلب متطوعا من الفريق للقيام بدور املسجل.

 ذكر الفريق بالقواعد األساس للعصف الذهني.

الفريق ابدأ بالتسجيل محافظا على القواعد األساس واستمر حتى ينضب معين
.من اإلتيان بأفكار جديدة



اخلطوط اإلرشادية للعصف الذهين
دور امليسر أو قائد احملاضرة

-حيدد مدة  احملاضرة.
-يلخص األفكار.
-حيافظ على املسار الصحيح للجلسة.
-يعنيِن شخصا  لتدوين األفكار.
عدد املشاركني•
- 12أشخاص وال يزيد عن 5ال يقل عن



حتديد موضوع العصف الذهين وصياغته: اخلطوة األوىل
.حيول دون استبعاد أي أفكار مفيدة

.يساعد على الرتكيز على النقاط اجلوهرية
التحضري جللسة العصف الذهين: اخلطوة الثانية

.إعالم املشاركني
.توفري مستلزمات احملاضرة

.تعليق صفحة العرض حيث يشاهدها اجلميع
.شرح قواعد العمل للمجموعة

.وجود أعضاء فنيني من األقسام ذات العالقة 
.املشاركون متواجدون لتوليد األفكار وليس لتقييمها

التقدمي جللسة العصف الذهين: اخلطوة الثالثة
.  مراجعة املفاهيم األساسية والقواعد العملية1.
.طرح أكرب كمية من األفكار يف أقصر وقت ممكن2.
. ال ُيسمح أبي نقد أو تقييم من أي نوع كان3.
(.  أطلق لفكرك العنان ) التفكري دون احنياز البناء على أفكار اآلخرين، و4.



ااحملاضرة،جناحمفتاحهي:التَّْحمَية:الرابعةاخلطوة دُ ألَّنَّ والوالسرعة،احلماسنمجوا  ُتوجن
يفلتخفحياداي  موضوعا  استعملعلىوالعملدقائق،5-1منأكثرالتحميةعمليةتستغرق

.املشاركنيعنالتوتر
الذهينالعصف:اخلامسةاخلطوة

املطروحة،القضيةتفهَّمقدمشارككلأنمنأتكد
.للجميعواضحمكانيفوعلقهااكتبها
املطروحةاألفكاريكتبأنآخرشخصمناطلب

.للجميعمرئيسطحعلى
مناسبا  يراهالذياألسلوباحملاضرةقائدخيتار

.(عفويةأومنظَّمةمشاركة)
.تقريبا  دقيقة(45-30)الذهينالعصفجلسةمدة

مثاجلميع،قبلمنمفهومةلتكونفكريةمسامهةكلتوضيحواألفكار،إنتاج:السادسةاخلطوة
يفاملستعملالنقدعلىعةاجملمو موافقةُتؤخذمثمبجموعات،وُتصنَّفاملتشاهبةاملسامهاتجُتَْمع
.االقرتاحاتنوتدوِن النظاميةالنقدعمليةاجملموعةوتواصلتوليدها،متاليتاألفكارتقييم



Prioritization Toolsأدوات وضع األولوايت     

.مقبولةعديدةبدائلمنبديلالختيارالعملفريقيستخدمهاطريقة
.(األولوياتومصفوفاتالتصويت)جماعيقرارإلىللوصولالطرق أبسطمن

Making Decision among Options( اختاذ القرار من بني البدائل ) 

التصويت املباشر
. اتطريقة سهلة الختيار أحد النشاط

يح يقوم كل عضو يف اجملموعة برتج
.واحد فقط من املواضيع املطروحة

اختيار النشاط الذي حصل على 
.أصوات أكثر

المجموعاألصواتالنشاط
1/النشاط األول
7////     //يالنشاط الثان
7////     //ثالنشاط الثال
8////     ///عالنشاط الراب

النشاااااااااااااااااااااااط 
الخامس

////4

النشاااااااااااااااااااااااط 
السادس

////4

1/عالنشاط الساب
0النشاط الثامن
2//عالنشاط التاس
0رالنشاط العاش



دالتصويت المتع د ِّ
.بديلمنأكثراختيار

.الكثيرةالبدائلاختصار
كللقيمةعضوكل  ُيعطي

3-1بينتتراوحبديل
النشاطاتأوالنشاطنختار

.األعلىاألصواتذات

المجموعأعضاء الفريقالنشاط
12345678910

10النشاط 

2322233116النشاط 

32332212النشاط 

413322322321النشاط 

50النشاط 

61131118النشاط 

7112النشاط 

811النشاط 

90النشاط 

100النشاط 
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الموزون التصويت

إعطاء كل مشارك كمية 
وزيعها افرتاضية من النقاط لت
اليت على البدائل ابلطريقة

.يريدها
لقوة تعكس هذه الطريقة ا

اه اليت يشعرها املشارك جت
.االختيارات املختلفة

النشاط
أعضاء الفريق

المجموع
12345678910

101001010014النشاط 

2322222363126النشاط 

3324123222223النشاط 

4223342122526النشاط 

501000100103النشاط 

620011100106النشاط 

702010010105النشاط 

800020120005النشاط 

900000000000النشاط 

1000100000012النشاط 

10101010101010101010100المجموع



14

Benchmarkingاالقتباس

.اآلخرينجناحاتمنللتعلمطريقةهو
حتقيقهيفنرغبملاكمقياسآخرمكانيفانجحةعمليةُتستخدم

.مشاهبةعمليةيفجناحمن
املعرفةمإبكساهبوذلكاألفرادإبداعيةحثيفاالقتباسيساعد

.بلوغهنميكالذيالنوعيابملستوىواملقارنةاآلخرون،جربهقدعما
.نفسهاجملالضمنالناجحةالصحيةاملؤسساتحُتدَّد

أويدانيةاملالزايراتخاللمناالختالفأوالتشابهأوجهتُفحص
.املشاريعأوالتقاريرعلىواإلطالعاالجتماعات

.قتباساالقبلالدراسةموضعالعمليةسريفهممنالتأكدجيب



(عرض البيانات)أدوات العرض اإلحصائية 
Statistical & Data Presentation Tools

ملعلوماتواوالبياانتالنتائجلعرضاجلودةأدواتمنكأداةتستخدم
.ارانتاملقإلجراءخاصبشكلوتفيدالفهم،سهلمبسطبشكل
:اجلودةحقليفاستخداماً أكثرها

.اتواالحنراف(االجتاهات)امليولإظهاريفيفيد:اخلطيالرسم
.الفئاتبنياملقارانتإظهاريفيفيد:األعمدةخمطط
.النسبإظهاريفيفيد:القرصيالرسم



اختيار األداة املناسبة حسب الغاية من العرض البياين

البيانات الالزمةاستخدمبغرض إيضاح
تكرار وقوع الحدث

النسبة المئوية لتكرار الحدث
مقارنة المتغيرات ببعضها

األعمدة
القطاعات الدائرية

جدول باريتو

بيانات مقسمة بحسب المجموعات
البيانات يمكن أن تكون وصفية أو متغيرة )

(.ومقسمة ضمن فئات محددة
طيةالرسوم البيانية الخاالتجاهات خالل الزمن

السالسل الزمنية
التحكم/جدول الضبط

قياسات مأخوذة بتتابع زمني
(.وصفية أو متغيرة)

التوزيع
المدرج التكراري االختالفات غير المرتبطة بالزمن

تكون وليس بالضرورة أن)أربعون قياسًا أو أكثر 
.متغيرةأوبيانات( متتابعة زمنياً 

االرتباط
المخطط اإلنتشاري رينإيجاد عالقة ارتباطيه بين متغي

تقيس )أربعون زوجًا من القياسات أو أكثر 
.رةمتغيأوبيانات( المتغيرين موضوع االهتمام



:البياانتمننوعانيوجد
.فئاتيفوتصنيفهاعِدهاميكن:الوصفيةالبياانت.1

(..املركزيفاملسجلنيعددمعني،بلقاحالتغطيةنسبة)
لمتصمقياسعلىاملوضوعةالقياسيةالبياانت:املتغريةالبياانت.2

.(..والتكلفةوالوقتالطول)
مساعدةنقاط

.البياانتتفسريلدعماملخططاتاستخدم
.مربرةتكنملماالبياانتمنواسعةاستنتاجاتاستخالصحتاولال

.ابلتناسقالبياانت،وتتسمحقيقةوتعكسالقراءة،سهلةجداولضع
.فقطالرسملتفسريالالزمةاملعلوماتواستخدمالبساطةعلىحافظ
.اثبتةأبعادوعلىالبياينالرسممقاييستوحيد

.العملأوالدراسةمناملستخلصةالواقعيةالبياانتاستخدام
.التقدمييالعرضيفمبفردهاالبيانيةالرسومأواملخططاتتوضع
وواضحةخمتصرةوالشروحالعناوينتكون



.خمتلفةأشياءوأعدادونسبوكمياتأحجاممقارنة
فكاراألإيصالعلىتساعدصوربشكلتعرضاليتالبياانتفهمسهولة

.املستهدفةالفئةاىلواملعلومات
.خمتلفةفئاتبنيمقارانتنعرضعندمااألعمدةأمهيةتظهر

كوانتمأجزاءنسبإظهارعلىقادرةكوَّنامنالدائريةالقطاعاتأمهيةأتيت
إعطاءعلىدتساعاللكنها)الكلمناملتناسبةاألجزاءُتظهرفهيالواحد،الشيء

.(القيمةمقدارأوحلجمدقيقةقراءة

:تستخدم األعمدة والقطاعات الدائرية يف

ةالنسبة المئويالعددانجواب االستبي
%25050راض جدا

%10020راض

%10020غير راض

%5010ال يعرف

غير راض

ال يعرف

راض جداً

راض



Pie Chartsالقطاعات الدائرية

عدد مراجعي عيادة الجراحة في 6 أشهر األولى من السنة

المحرم صفر ربيع األول ربيع الثاني جمادى األولى جمادى اآلخرة



Bar Chartsاألعمدة

:األعمدةمنأنواعثالثةيوجد
.بسيطةفئاتيفالبياانتيصنف:البسيطة.1

.الفئاتمنفئةكلضمنجمموعاتإىلالبياانتيقسم:اجملمعة.2

. تستخدم البياانت بشكل جمموعات ضمن كل فئة: املرتاكمة. 3

األعمدةخمططإنشاء
حتديدوهاملصممودور.البيانيةاملخططاتهذهإلنشاءالالزمةالتقنياتكلاحلاسبلدى•

.بدقةتنفيذهامتطلبات
يفزايدةكلوحجمالعموديالتدرججمالإبنشاءالبياانتضمنهتنحصرالذياملدىاختبار•

.الكلياملقدار
.الضرورةعندالقياسوحدةيتضمنللتدرجتعريفوضع•
.تراكميأوجتميعيأوبسيط:املستخدمالعموديالرسممنطحدد•
.رمسهاجيباليتاألعمدةعددحدد•
.عمودلكلاملالئمالتعريفمعاألفقياحملورارسم•
.املصطلحاتبيانأواألعمدةعلىوالتعاريفالعنوانضع•



0

200

400

600

800

1000

1413 1415 1417 1419 1421 1423

رسم بياني لعدد مراجعي المركز الصحي

السنة

عدد المراجعين

األعمدة البسيطة. 1



مراجعي العيادات الخارجية في األشهر الستة األولى من السنة
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المحرم صفر ربيع األول ربيع الثاني جمادى األولى جمادى اآلخرة

الجراحة الباطنة األطفال النساء والوالدة أخرى

األعمدة المجمَّعة. 2



األعمدة المتراكمة. 3
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الرسم البياني الخطي 
.لزمنلتبعا  املتغرياتأواملعلوماتتطورلوصفمثاليا  يعترب

.مستمرةعدديةبياانتاملتغريانيكونعندمايستخدم
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مقارنة بين عدد الوصفات الطبية غير المطابقة بين مركزين صحيين حسب األشهر

 خمتلفتنياملقارنة بني متغريين لعمليتني
الرسم البياني الخطي 



Run Charts(السالسل الزمنية) مخطط المسار الزمني 

املركزياخلطحتتأوفوقمتعاقبةنقاطجمموعةهو
ىعلنقطةكلوتعترب،(احلسايبالوسيطأواملتوسط)

.(حمددةزمنيةنقطةعنداحلدثقيمة)واحداً حداثً املسارخمطط
.الزمنعربسةالدراموضوعالعمليةيفوالتغرياتالتفاوتيبني

.اكلاملشوحتديدالتفاوت،هذاأسبابحتديديفيساعد
.األداءحتسنيبرانمجتقدممدىلقياسيستخدم



لوحة سرد قصة الجودة
لوحة كبرية لعرض تطور املشروع 
(.رسوم وبياانت ) ابستخدام وسائل عرض واضحة 

.تصف ملخص عملية التحاليل واحللول والنتائج
.وسيلة إعالمية تشري اللتزام املؤسسة بضمان اجلودة

.  طريقة سهلة لتوثيق النشاطات وعرض املنجزات
Client window(الزبون )نافذة متلقي الخدمة 

أداة مباشرة للحصول على المعلومات والتغذية الراجعة 
من متلقي الخدمة بتعبيرهم الخاص عن الخدمات والمنتجات 

.المقدمة لهم، وهي أكثر أهمية في قطاع الخدمات
تعتمد على طرح أسئلة عامة مفتوحة على متلقي الخدمة 

م وعباراتهم وتترك لهم حرية التعبير  عما يريدون وما يتوقعونه وما يحبونه بكلماته
.الخاصة ومن وجهة نظرهم الشخصية

ل تختلف عن مسوحات متلقي الخدمة ألن مصمم المسح هو الذي يقرر كيف يسأ
. متلقي الخدمة عن حاجاته ورغباته



تريد

ال تريد

ال تحصل تحصل

تحصل 
على ما تريد

ال تحصل 
على ما تريد

تحصل 
على ما ال تريد

ال تريد 
وال تحصل

(الحاجات المتوقعة في المستقبل)

ماماتهالتعرُّف على رأي متلقي اخلدمة هو اخلطوة األوىل يف فهم احتياجاته واهت



(الزبون )كيفية تطبيق نافذة متلقي الخدمة 

.ة راجعة عنهاحتديد املنتج أو اخلدمة اليت نرغب يف احلصول على تغذي
م أكثر ؟حتديد إطار التغذية الراجعة املطلوبة مبنتج أو خدمة واحدة أ

.إمَّا الفردية وإمَّا اجلماعية: اختيار إحدى طريقتني
:  لتاليةمجع  معلومات من متلقي اخلدمة تتضمن اإلجابة عن األسئلة ا

هل حيصل متلقي اخلدمة على ما يريده من اخلدمة ؟. 1
ها ؟هل حيصل متلقي اخلدمة على خدمة ال حيتاجها وال يريد. 2
ل ؟ما احلاجات اليت يتوقعها متلقي اخلدمة يف املستقب. 3
؟ما هي اقرتاحات متلقي اخلدمة للمؤسسة لتحسني أدائها. 4



Gantt chartsغانت  مخطط 

.التخطيطعمليةيفيساعد
تنفيذهاوأوقاتالتنفيذموضعالنشاطاتمجيعيُظهر

.منهالكلالالزموالزمن
املختلفةالنشاطاتبنيالزمنيةالعالقاتحُيدِند
.الوقتابستثماراملثلىالتنفيذيةاخلطةوضعيفويساعد

.أتتباطماإذابرجمتهاوإعادةالنشاطاتتقدمخطىتتبعيف  ويفيد
:غانتخمططعملطريقة

.الزمينالتتابعحسبعملهاالواجبالنشاطاتكلسرد.1
اجلهةعلىاألسابيعأواألشهرووضعللمخططإطار  رسم.2

.اليسرىاجلهةعلىمتسلسلةوالنشاطاتالعليا
.اطنشكلومدةوانتهاءبدءموعدلبياناألفقيةاخلطوطاستخدام.3



النشاطات
(أسابيع أو أشهر)الزمن 

Gantt chartsنموذج مخطط غانت   

راجع المخطط لتطويره مع فريق العمل 



Criteria Matrixمصفوفة المعايير     

.تستخدم لتقييم البدائل وفق معايري حمددة من قبل فريق العمل
.يُعطى وزن لكل بديل وفق املعايري املختلفة

المجموعالمعايياااارالبدائل
123

البديل األول
البديل الثاني
البديل الثالث



.هموهافالفريقأعضاءأنمنوالتأكدتقسيمهاالواجباخلياراتأوالبدائلسرد.1
ًً الذهينالعصفخاللمن)القرارالختاذالالزمةاملعايريحتديد.2 .(مثاًل
:املستخدمةاملعايريمن.3

األمهية-
املشكلةحلإمكانية-
املشكلةحلخماطر-
األداءطريقةيفالتغيريإجراءإمكانية-

:احللولالنتقاءالتاليةاملعايرياستخدامميكن.4
التكلفة-
الالزمةاإلمكانيات-
املطلوباإلداريالدعم-
المتخذاإلجراءفعالية-

خطوات تنفيذ مصفوفة املعايري



مـصـفــــوفـــــــة الـمـهــــــــــــام

االنتهاء من عمل له وقت محدد

عطل في شبكة الحاسباصالح

مكاملة ضروريةاجراء

اعداد للحفل النهائي بعد غد

حضور اجتماعات هامة

عاجلة وهامة

مربع الجودة

عاجلة وليست هامة

استقبال وفد فرنس ي في زيارة مفاجئة
الرد على مكاملة عاجلة وغير هامة

استقبال مكاملات غير هامة

اآلخرينواولوياتاالستجابة لرغبات 

مربع الخداع

هامة ليست عاجلة

بناء الخطط والتحضير ملشروع قادم
توقع املشكالت ومحاولة منع حدوثها

تطوير املعلمين
بناء عالقات مع املوظفين

توجيه آلخرين ومساعدتهم

مربع الطوارئ 

ليست عاجلة وال هامة

قراءة الجرائد واملجالت
في االنترنت من غير هدىاالبحار 

والسواليفزيارات الشاي 

مربع الضياع



حـــول مـصـفــــوفــــــة الـمـهـــــام

االنتهاء من عمل له وقت محدد
عطل في شبكة الحاسباصالح
مكاملة ضروريةاجراء

اعداد للحفل النهائي بعد غد

حضور اجتماعات هامة

عاجلة وهامة

مربع الطوارئ 

دمبناء الخطط والتحضير ملشروع قا
اتوقع املشكالت ومحاولة منع حدوثه

تطوير املعلمين
بناء عالقات مع املوظفين

توجيه آلخرين ومساعدتهم

هامة ليست عاجلة

مربع الجودة

 أكثر في مربع الجودة قلت مساحة مربع الطوارئ والعكس صحيح
ً
كلما أنفقت وقتا

 في مربع الطوارئ يؤدي 
ً
القلق واإلرهاق وضغط العملالىالبقاء طويال

 في مربع الجودة يؤدي القاء
ً
بالرض ىتحقيق األهداف والشعور الىطويال

باألهميةواإلنجازإحساسازائفامعظم الناس يبقون في مربع الطوارئ أو الخداع ألنه يعطي 



SWOT Analysisحتـليـل ســـوات 

القــوة➢

➢ Strength

الضـعف
Weakness

نظرة داخلية

الفــرص
Opportunities

التحــديات
Threats

نظرة خارجية



AnalysisSWOTحتـليـل ســـوات 
.ريهااليت يتمتع هبا الفرد أو املنظمة ويتميزون هبا عن غالعناصر : القوة 

ن إمكانية على مسار الفرد أو املنظمة سلبا وحتدد متؤثر اليت العناصر : الضعف
.التطوير

 مسار الفرد أو جمموعة العوامل اليت تعود مبجملها بنتائج اجيابية على) الفرص
اآلخرين أو املنظمة إذا ما استغلت بصورة صحيحة أو األمور اليت تتوفر هلم دون

(.تتاح هلم لسبب أو آلخر 
 رد أو املنظمة إذا جمموعة العوامل اليت تؤثر بصورة سلبية على مسار الف) التحدايت

(.مل يتم التعامل معها بصورة صحيحة 
 ملاذا جنري حتليل سواتSWOT Analysis
تقبلي حتليل الوضع الراهن هي اخلطوة األوىل األساسية يف أي ختطيط مس.
الضعف ، أما لكي نستفيد من نقاط القوة لنغتنم الفرص ونعمل على معاجلة نقاط

ه املنظمة من ابلنسبة للتحدايت فعلينا إما مواجهتها أو جتنبها حسب ما متر ب
.ظروف 



جزاكم هللا خيرا على حسن املتابعة واالستماع

.....هل من أسئلة

السابعأم ننتقل للفصل 


