
ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي   ةالعامة المؤسس                                                   

ي والمهن 
 للتدريب التقن 

 للمناهج  ة اإلدارة العام                                               
 األهلي ريب اإلدارة العامة للتد                                                                              

 
 
 

 مفاهيم أساسية عن الجودة الشاملة   األولى:الوحدة  

 أهداف الوحدة األولي 

 األهداف التفصيلية للوحدة األولي  

 أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن : 

 أن يعرف الجودة. 

 أن يبين عالقة تحسين الجودة بتحسن اإلنتاجية 

 أن يعرف تكاليف الجودة و يقسم عناصرها. 

 إدارة الجودة الشاملة. أن يعرف  

 أن يبين المالمح الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة. 

 أن يوضح المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة. 

 أن يوضح فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة. 

 أن يعرف مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة. 

 وإدارة الجودة الشاملة.   أن يبين الفرق بين ضبط الجودة وضمان الجودة وإدارة الجودة

 أن يبين الفرق بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة. 

 أن يعرف األصول التاريخية لحركة الجودة الشاملة 

 أن يوضح متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 أن يذكر معوقات إدارة الجودة الشاملة 

 أن يوضح عوامل النجاح للجودة الشاملة 
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 تمهيد

وعال مثااًل أمر اهلل جل في عاله اإلنسان بعمارة األرض واستخلفه فيها وحثه أن يحسن عمله  

ويتقنه وأن يبتغي به وجه اهلل و ، وحده سواء كان عماًل دنيويًا أو أخرويًا ورتب على ذلك األجور  

وجعل   ( ءشيالعظيمة وضرب نفسه الكريمـة جـل لإلتقان فقال تعالى ) صنع اهلل الذي أتقن كل 

فقال تعالى ) وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين( وقـال رسـوله الكريم   محابةإحسان العمل من 

صلى اهلل عليه وسلم ) إن اهلل يحب إذا عمـل أحدكم عمال أن يتقنـه( . ولهـذا كـان البحـث عـن 

وجدها فهو أحق  سـبـل إجـادة العمـل وإتقانـه مطلبـًا إسالميًا شرعيًا والحكمة ضالة المؤمن أني 

 بها.

  

 تعريف الجودة 

للجودة عدة تعريفات بحسب مدارس الجودة المختلفة ولكن يمكننا  

أن نجمع هذه التعريفات في تعريف واحـد هـو أن "الجـودة هـي 

مالءمـة المنتج أو الخدمة المقدمة لغرض العميـل وتحقيق احتياجاته 

تكون السلعة أو الخدمة  وتوقعاته المحددة أو الضمنية". أي أن 

محققة لهدف العميـل مـن شرائها وتحقق رضاه حاضرًا ومستقباًل  

وهنا نجد أن الزبون أو العميل هو األساس في هذا التعريف وأن أي  

منشأة خدمية أو إنتاجية في القطاع الحكومي أو الخاص إذا أرادت أن  

إنه يلزمها  تتبنى مفاهيم الجـودة وتطبق أيـا مـن أنظمتها وطرقها ف

 أن تجعل رضا العميل وتحقيق احتياجاته محط اهتمامها وبؤرة عملياتها. 
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 : ويمكن تقسيم الجودة إلى ثالثة أقسام 

 

 جودة التصاميم: وهي درجة تحقيق مواصفات وتصاميم المنتج أو الخدمة لمتطلبات العميل   -١

 وهي درجة تطابق المنتج أو الخدمة المقدمة لمواصفات التصميم. المنتج:جودة  -2

جودة المنشأة: وهي درجة الوعي بالجودة وثقافة السعي إلرضاء العمالء المترسخة في فكر    -۳

 موظفيها

 وعملياتها وأقسامها. 
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 عناصر الجـودة 

 

المنتجات عنها في الخدمات ففي تختلف عناصر الجودة التي يطلبها أو يتوقعها العميل في 

 المنتجات 

 التالية:نجد أن العميل يبحث عن العناصر 

 . األداء كفاءة ۔1

 . المطلوبة المواصفات  مطابقة ۔2

 االعتمادية والموثوقية: وهي استمرارية أداء المنتج طوال فترة العمر االفتراضي -3

 متانة المنتج أمام ضغط العمل.  التحمل:قابلية  -4

 سهولة الصيانة. 5-

 .الرائحة  أو   الطعم أو الصوت   أو الشكل  مثل الجمالية: ۔6

 الخصائص والصفات المميزة للمنتج 7- 

 سمعة المنتج من ناحية الجودة. 8-
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 أما في مجال الخدمات فعناصر الجودة التي يطلبها العميل هي: 

 استمرارية الجودة في الخدمة للمدة المتفق عليها. موثوقية الخدمة :   - 1

 . الخدمة  طلب عند للعميل  االستجابة  سرعة  ۔2

 توفير الخدمة في الوقت المطلوب والمكان المحدد وبالشكل المطلوب.  - 3

 الثقة بإمكانيات وحرفية مقدم الخدمة وقدراته على الوفاء بالتزاماته. -4

 شة. رعاية العمالء وحسن التعامل والبشا -5

 الجمالية: في أماكن تقديم الخدمة ومظهر العاملين.-6

 تكاليف الجودة 

 مما ال شك فيـه أنـه لتطبيق أنظمة الجودة في أي منشأة تكاليف مادية تترتب على التخطيط 

كما أن لعدم تطبيق أنظمة الجودة تكاليف   ذلك،والتصميم والتدريب واألجهزة والتقييم وخالف 

مادية تترتب على إعادة األعمال والهدر في الموارد وتضرر سمعة المنشأة وخسارة عمالئها وغير  

ذلك، غير أن تكاليف عدم تطبيق الجودة تفوق بكثير تكاليف االلتزام بالجودة وتطبيق أنظمتها،  

 كما أن المردود

الجـودة مثل كسب العمالء والمساهمين وزيادة األرباح والحصة   المادي الناتج عن تطبيق أنظمة

 السوقية

 والسمعة اإليجابية يفوق بكثير تكاليف تطبيق أنظمة الجودة. 
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 أقسام تكاليف الجودة 

 

 تكاليف ناتجة عن االلتزام بالجودة: حيث إن االلتزام بالجودة وتبنيها في أعمال المنشأة له  -۱

 تتضمن: تكاليف مادية 

ا. تكاليف الوقاية: وهي التكاليف المترتبة على التخطيط والتصميم والتدريب والتجهيزات لمنع  

 حدوث األخطاء ابتداء أو معالجة األسباب الجذرية لها لمنع حدوثها مرة أخرى مستقبال. 

 التكاليف؟ تمرين: اذكر مثااًل واحدًا على األقل لهذا النوع من  

التكاليف الناتجة عن عمليات التدقيق واالختبار والمراجعة والتقييم  ب تكاليف التقييم: وهي 

 للمنتجات والخدمات بهدف تحسينها وتطويرها. 

 التكاليف؟ تمرين: اذكر مثااًل واحدًا على األقل لهذا النوع من  

 تكاليف ناتجة عن عدم االلتزام بالجودة وتتضمن التكاليف التالية : -۲

الداخلي: وهي التكاليف الناتجة عن اكتشاف أخطاء وعيوب في المنتجات أو  تكاليف اإلخفاق   -أ

 الخدمات داخل المنشأة وقبل خروجها للمستفيدين من المستهلكين أو العمالء، 
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 تمرين : اذكر مثااًل واحدًا على األقل لهذا النوع من التكاليف ؟  

أخطاء وعيوب في المنتجات أو   ب تكاليف اإلخفاق الخارجي: وهي التكاليف الناتجة عن اكتشاف

الخدمات بعد خروجها من المنشأة ووصولها أليدي المستهلكين أو العمالء. تمرين: اذكر مثااًل  

 واحدًا على األقل لهذا النوع من التكاليف ؟

 تعريف إدارة الجودة الشاملة

 ي ألي منشأة إدارة الجودة الشاملة هي مدخل شمولي لتحسين األداء والفعالية والوضع التنافس 

بصفة مستمرة وذلك من خالل تخطيط وتنظيم وتحسين كل األنشطة وعبر إشراك كل العاملين  

 في

 كافة المستويات اإلدارية في تحقيق الجودة. 

 المالمح الرئيسية إلدارة الجودة الشاملة 

 من التعريف السابق إلدارة الجودة الشاملة نستنتج مالمحها الرئيسية التالية : 

 أنها تشمل جميع إدارات وأنشطة المنشأة.  -1

 أنها تهدف إلى التحسين المستمر لجميع العمليات المؤثرة في الجودة بالمنشأة.  -2

 أنها تعتمد على تفهم واقتناع ومشاركة جميع العاملين. -3

ي الرقابة الذاتية لدى الموظفين والتحفز الداخلي لإلتقان المبني على القيم بداًل من  أنها تنم -4

 الرقابة

 الخارجية. 

 أنها تعتمد على العمل المشترك وفرق العمل ال على العمل الفردي.  -5

 أنها تقوم على المشاركة والمساندة والتواصل اإليجابي بين مستويات المنشأة المختلفة.  -6

 عتمد على االتصال األفقي بين إدارات المنشأة وفرق العمل وتقلص الحاجة إلى االتصال أنها ت -7

 العمودي 



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي اإلدارة العامة للتدريب 

 

Page 7 of 106 
 

أنها تحول السياسات االستراتيجية لإلدارة من منهجية اكتشاف وتصحيح الخطأ إلى منهجية   -8

 الوقاية من الخطأ باكتشاف األسباب الجذرية له وتصحيحها لمنع وقوع الخطأ مرة أخرى أو 

 اية منه ابتداءالوق

 المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة 

 تتعدد المبادئ التي ترتكز عليها إدارة الجودة الشاملة بتعدد المدارس الفكرية لعلمـاء

الجودة ومنظريها فمنهم من جعلها ثمانية مبادئ مثل المنظمة العالمية للمواصفات القياسية  

بعة عشر أو أكثر. وسنقتصر في دراستنا هنا على  ومنهم من جعلها أقل ومنهم من جعلها أر

 المبادئ األساسية الستة التالية :

 

 .القيادة۔

 التخطيط اإلستراتيجي. 

 التركيز على العميل. 

 التركيز على الموارد البشرية. 

 العالقة مع الشركاء والموردين. 

 التحسين المستمر. 

 الوحدات القادمة. وسيتم شرح كل من هذه المبادئ بالتفصيل في 
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 فوائد إدارة الجودة الشاملة 

 

ازداد اهتمام الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية بإدارة الجودة الشاملة  

وتطبيقاتها في المجال الصناعي والخدمي نتيجة الحتدام المنافسة بينها لزيادة حصتها في  

األسواق المحلية أو العالمية وخاصة بعد دخول المملكة العربية السعودية عضوًا في منظمة  

 ومنها: عالمية. ويؤدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى تحقيق الكثير من الفوائد التجارة ال

تقليل تكاليف اإلنتاج والحد من األخطاء والهدر الناتج عن تكرار األعمال واستهالك   •

 .الموارد

 .كسب رضا العمالء ووالئهم لمنتجات وخدمات المنشأة  •

 .شأةتحسين سمعة المنشأة وصورتها في داخل وخارج المن  •

 زيادة األرباح ورضا الشركاء والمساهمين بنتائج المنشأة. تقوية انتماء ووالء العاملين •

 .وتحفيزهم ومشاركتهم في نجاح المنشأة •

تحسين كفاءة وفعالية األداء لألفراد واإلدارات والعمليات داخل المنشأة. والمقصود  •

الكفاءة فهـي تنفيذ األعمال بالفعالية الحصول على النتائج المرغوبة والمخطط لها، أما 

 .الوقت(و  –  والمادية  –بأقل قدر من الموارد )البشرية 

 مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة  •

بدأت أولى تطبيقات الجودة في بداية القرن العشرين في القطاع الصناعي حيث كانت   •

وجود عيوب  الجودة تتمثل في فحص المنتج النهائي قبل بيعه للزبون للتأكد من عدم  

 تصنيعية ومن ثم إتالف المنتجات المعيبة أو إعادة إصالحها إن أمكن

ولقد ظهرت أولى أدبيات الجودة في العشرينات من القرن الماضي على يد العالم والتر   •

شيوهارت بإصداره عددًا من الكتب مثل كتابه )الضبط االقتصادي لجودة المنتج المصنع(  

( والتي تستخدم أثناء عملية اإلنتاج للتأكد  Control Chartsكما طور خرائط المراقبة )
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من سالمة المنتجات والتنبؤ بمشاكل اإلنتاج قبل استفحالها وخروجها كمنتجات معيبة 

وهو ما يسمى ضبط الجودة، وفي الخمسينات الميالدية نادي العالم اإلحصائي وليام 

ية للتحقق من جودة اإلنتاج وعرض  ديمنغ باستخدام المراقبة اإلحصائية للعمليات اإلنتاج

أفكاره ومقترحاته لتحسين وضمان الجودة على كثير من الشركات األمريكية ولم يجد  

آذانا صاغية بسبب هيمنة المنتجات األمريكية على السوق العالمي وعدم وجود منافسين  

 لها بعد الحرب العالمية الثانية.

( بمقترحات ديمنغ لتحسين الجودة  JUSEسمعت جمعية العلوم والهندسة اليابانية ) •

فدعته لزيارة اليابان وهناك مكث ثالثين عامًا ينشر آراءه ومقترحاته وتبنت الشركات 

اليابانية نظرياته وتتلمذ على يديه الكثير من علماء الجودة اليابانيين كما استقطبت 

يغنبوم، وهناك  اليابان مجموعة أخرى من علماء الجودة األمريكيين من أمثال جوران وف

نشأت بعض تطبيقات إدارة الجودة عبر التحسين المستمر للعمليات وفرق العمل والتأكيد  

على أن رضا العميل هو العامل األهم في عمليات تحسين الجودة كما طورت أدوات 

الجودة لتحسين العمليات مثل مخطط عظم السمكة للعالم الياباني إيشيكاوا وحلقات  

 الجودة وغيرها. 

عد ذلك تبلورت نظريات إدارة الجودة الشاملة على أيدي العلماء ديمنغ وجوران وفيغنبوم  ب •

وغيرهم كفلسفة ومنهجية للتحسين المستمر والشامل، تحكم أداء جميع أقسام وعمليات  

 وأفراد المنشأة وتنبع من 

  ذواتهم ومن ثقافة المنشأة ونظمها الداخلية. وعبر التطبيق الناجح لمنهجية إدارة •

الجودة الشاملة، استطاعت المنتجات اليابانية أن تغزو السوق األمريكية وتتفوق على  

 المنتجات األمريكية في عقر دارها، وعرفانًا بالجميل أصدرت اليابان جائزة عالمية 

سنوية للجودة سمتها جائزة ديمنغ هي أعلى جائزة للجودة في اليابان ألفضل الشركات   •

 جودة. والمؤسسات في تطبيقات ال

بعد بروز المنتجات اليابانية وتفوقها وهيمنتها على األسواق، زاد االهتمام العالمي   •

بتطبيقات الجودة وبدأت الشركات والمؤسسات تتبنى إدارة الجودة الشاملة، وأقامت كثير 

األمريكية    من الدول جوائز وطنية للجودة ومن أهمها دوليًا جائزة مالكولم بالدريج

لملك عبد  والجائزة األوروبية للجودة وجائزة ديمنغ اليابانية . ومن الجوائز العربية جائزة ا

 العزيز الوطنية للجودة وجائزة دبي للجودة. 

 الفرق بين ضبط الجودة وضمان الجودة وإدارة الجودة وإدارة الجودة الشاملة 

نتاج للتأكد من سالمة المنتجات والتنبؤ  ضبط الجودة هو األنشطة المستخدمة أثناء عملية اإل

 بمشاكل اإلنتاج قبل استفحالها وخروجها كمنتجات معيبة.
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أما ضمان الجودة فيشمل باإلضافة إلى ضبط الجودة اإلجراءات اإلضافية التي تؤدي إلى تقديم  

 نفس الجودة بصورة مستمرة مثل توثيق عمليات الجودة بصورة معيارية. 

تشمل كل ذلك باإلضافة إلى العناية بتحديد متطلبات العمالء والتحسين   بينما إدارة الجودة

 المستمر للجودة إلرضائهم.

وتأتي إدارة الجودة الشاملة كمنهجية شمولية لتحسين أداء وفعالية المنشأة بصفة مستمرة  

وذلك من خالل تخطيط وتنظيم وتحسين كل األنشطة وعبر إشراك كل العاملين في كافة  

ت اإلدارية لتحقيق الجودة مع ربط كل عمليات التحسين بمتطلبات واحتياجات العمالء  المستويا

والحرص على إرضائهم بل وتجاوز توقعاتهم وقياس ذلك باستمرار ويمكن توضيح ذلك بصورة  

 :  الشاملة  الجودة وإدارة  التقليدية  اإلدارة أفضل  

 

التنظيمية والبيروقراطية وعلى االتصال الرأسي والرقابة على  تركز اإلدارة التقليدية على الهياكل  

الموظفين بينما تركز إدارة الجودة الشاملة على العمليات، والمقصود بالعمليات هو: خطوات  

 العمل أو األنشطة الداخلية التي تحول المدخالت إلى مخرجات ذات قيمة للمستفيدين.
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 الشاملة  الجودة    األصول التاريخية لحركة

 

بالرغم من ان النشأة االولى لهذا المفهوم قد كانت في القطاع الصناعي في اليابان ثم في  

الواليات المتحدة اال انه قد وجد طريقة بشكل مطرد الى كافة القطاعات االنتاجية والخدمية التي  

فه  تسعى الى تحسين نوعية االنتاج و ترقية الخدمات وزيادة الكفاءة والفعالية في االداء بهد

  تدريجي بشكل الجودة مفهوم  تطور وقد  تحقيق الهدف االساسي للمنظمة وهو رضا العمالء. 

  العمل  مكونات مختلف في بها وااللتزام  الجودة  لمبدا متكامل مدخل عن الحديث  اصبح حتى

ودة في نظم المعلومات  والج  االتصال  في والجودة   المدخالت في  الجودة  يشمل الذي بالقدر

والجودة في اتخاذ القرارات والجودة في السياسات التشكيلية واالجراءات والجودة في االشراف  

والمتابعة سعيا لتأكيد الجودة في الخدمات والمنتجات وادارة الجودة الشاملة في عنايتها ارساء  

ر الذي يؤمن رضا العمالء  نموذج نظامي متكامل هادف الى تحسين وتطوير اداء المنظمات بالقد

  الواليات في بالجودة االهتمام حركة تطور (Garivn) عن خدماتها او منتجاتها وقد قسم فارمن

 - : تاريخية فترات اربعة الى االمريكية المتحدة

  هذه ظهرت الفنية   الوسائل  باستخدام المنتجات  بفحص االهتمام  مرحلة  - المرحلة االولى:

الثامن عشر وهي فترة بداية ظهور االنتاج الكبير وتالشي نظام االنتاج   القرن بداية  في المرحلة

الحرفي القائم على انتاج عدد محدود من المنتجات الذي كان يصاحبه متابعة الجودة االنتاج اثناء 

عملية االنتاج نفسها. ومع ظهور الثورة الصناعية أصبح االنتاج بأحجام كبيرة مما استدعى ضرورة  

وظيفة مستقلة تقوم على اخذ العينات وفحص المنتجات لمعرفة درجة المطابقة وجود  

 للمواصفات. 

  هذه بداءة  - :الجودة  على مرحلة استخدام االساليب االحصائية في الرقابةالمرحلة الثانية :

  جودة  على الرقابة)  كتابه بنشر (Radford)  رادفور قام عندما العشرين  القرن  بدايات في المرحلة
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مر الذي ادى الى وجود قسم مستقل للرقابة على الجودة يعتمد على  اال  م1922 عام في( المنتجات

استخدام اساليب احصائية هذه المرحلة شهدت ادخال اهم االساليب االحصائية للرقابة على  

الجودة والتي شاع استخدامها خالل الحرب العالمية الثانية في اليابان وكذلك خالل فترة 

 - ات من القرن الماضي وفي هذه االساليب:الخمسين

 العينات االحصائية   -أ

 عينات القبول  - ب

 الرقابة على العملية  –ت 

 خرائط الرقابة على الجودة  –ث 

  فكرة ظهور  المرحلة هذه يميز ما واهم  . وضمانها  الجودة  من مرحلة التأكد -المرحلة الثالثة: 

كن تلخيص  ويم   م1956 عام في (Feigenbaum) قدمها والتي الجودة  على الشاملة  الرقابة

 - ميزات هذه المرحلة بأربعة عناصر اساسية وهي:

 االهتمام بدراسة تكلفة الجودة الشاملة والقرار االقتصادي الخاص بتحديد مستوى الجودة. -1

  ادارة لحركة الحقيقية النواة  كان  الذي ( TQC) ظهور مدخل الرقابة الشاملة على الجودة -2

 (. TQM) الشاملة  لجودةا

االهتمام بقياس درجة االعتمادية للسلع المكونة من اكثر من جزء عند عدد من المشاكل  -3

 واالعطال.

 ( Zero Detats) التركيز على اختفاء نسبة المعيب-4

  من بمجموعة المرحلة هذه تميزت وقد  .للجودة االستراتيجية االدارة مرحلة المرحلة الرابعة:

 - : منها الخصائص 

 االهتمام الخاص بقضية الجودة من قبل رجال االدارة العليا ورؤساء الشركات  –1

 الربط الكامل بين قضية الجودة و قدرة الشركة على تحقيق االرباح  –2

 تعريف الجودة من وجهة نظر العميل  –3
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 ادخال الجودة كجزء من عملية التخطيط االستراتيجي للمنشاة  –4

 الجودة كسالح تنافسي استخدام   –5

  عرفت الحديث  العصر في  الجودة لحركة جديدا بعدا  (Senge) قدم سينج  1992في عام 

  نفسها تحسين و  تطوير على تعمل و  االخرين  تجربة  و  تجربتها من  تتعلم التي بالتنظيمات

  ثالثة توفر ضرورة(  سينج) يرى المنظمات   من النوع  هذا الى الوصول  يمكن  حتى و  دائم بشكل

 - :  اساسية  مراحل

 - : المرحلة االولى  -اوال : 

 - :  التركيز على العاملين من خالل

 .  خلق روح الرغبة و التطوير المستمر لهم-1

 ازالة المعوقات التي تحد من قدرة العاملين على االبداع-2

 التنظيم تدعيم الممارسات الجيدة التي تهدف الى تحسين عملية الممارسة في كافة اجزاء -3

وهذا يتطلب العمل على تغيير الطريقة التي يفكر   .  المرحلة الثانية التركيز على المديرين-ثانيا:

بها المديرين و توجههم نحو التعرف على العوامل الحقيقية ألداء المنظمة و اهتمامه بالتعليم  

 الدائم للعاملين داخل المنظمة 

  و التنظيم  فلسفة من  اساسي جزء  التعلم عملية لجع   على التركيز -:  المرحلة الثالثة-ثالثا :

ساسية و اصول العاملين و االدارة الى عملية التعلم و التحسين المستمر يعتبر جزء  اال  مكوناته

اساسي إلمكانية استمرار المشروع ، و تعتبر هذه المرحلة نتاج طبيعي للمرحلة االولى و المرحلة  

  يجب  اساسية  خطوات سبع (Sulivan) سيولفان  و (Lowerence) لورنس حدد قد و . الثانية

 - : للوصول الى ادارة الجودة الشاملة بها القيام

 وضع رغبة العميل و وجهة نظره موضوع التنفيذ في كل المراحل التشغيلية )توجد العمل).  –1

لتكاليف و  تحديد كل التكاليف المترتبة على الجودة المنخفضة و ايضاح العالقة بين هذه ا –2

 اختالف الجودة الفعلية عما هو في ذهن العميل توجد التكلفة. 
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التناسق بين عمليتي تصميم المنتج و تصنيفه حتى يتم تقديم منتج بشكل منسق و بتكلفة   –3

 ). اقل )توجد بالمجتمع ككل

 تغيير مفاهيم العاملين و طريقة تفكيرهم عن طريق التعليم و التدريب  –4

  التصنيع  وقسم   طبيق نظم ضبط الجودة في كل االقسام مثل قسم التصميمالتأكد من ت –5

 وقسم المبيعات و اقسام الخدمات .

 التأكد من تطبيق نظم ضبط الجودة اثناء االنتاج .  –6

 .  الفحص بعد االنتاج و مراجعة و تحليل مستوى المنتج النهائي ثم العمل على حل المشاكل –7

 

 الجودة الشاملة متطلبات تطبيق إدارة 

 تعتبر المتطلبات التي نعرض لها بإيجاز فيما يلي عوامل رئيسة لتبنى فلسفة الجودة الشاملة 

 في التطبيق العملي: 

 إيمان واقتناع والتزام اإلدارة العليا بإدارة الجودة الشاملة: يجب على اإلدارة العليا –

 التكتالت االقتصادية،   –العولمة   –لشراكة أن تدرك مسئولياتها تجاه التغيرات العالمية الجديدة )ا

 وغيرها( وما ترتب على ذلك من زيادة حدة المنافسة؛ فالكثير من اللوائح واألعمال الروتينية يجب 

 أن تتطور باعتبارها ضمن العقبات التي تحد من تطبيق الجودة الشاملة، كذلك اقتناع اإلدارة 

ومواصفات واختبارات ودعم، ثم يلى ذلك    بالتحسين المستمر؛ والذى يترجم في صورة خطط

 التنفيذ 

 . الفعلي

 وإلحاقًا بالنقطة السابقة نجد أنه عند تبني اإلدارة العليا تطبيق الجودة تستلزم توفير

 ووضع الخطوات التالية: 

 القناعة والتأييد والدعم. 1-

 إقناع جميع القيادات بالمشاركة والمساندة.  2-

 اإلنجازات.تقدير ومكافأة  3-

 تذليل المعوقات والصعوبات. 4-

 توفير الموارد المطلوبة. 5-

 تكليف الجهة المعنية بتنفيذ وإقرار التحسينات والقرارات المتخذة.  6-

 ( على اآلتي:1ويالحظ أهمية التركيز في الخطوة رقم ) 
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 تكوين سياسة الجودة وأهداف الجودة بالمنظمة والحفاظ عليها.  –

 ز على العميل. ضمان التركي –

 التأكيد على أن التطبيق من فرضيات العمل األساسي وليس عماًل إضافيًا. –

 ضمان تشكيل فرق العمل بقناعة ودعم المسؤول المباشر.  –

 إشراك المدراء والرؤساء في اختيار العمليات المراد تحسينها.  –

 ضمان تكريم فرق العمل المتميزة في األداء واإلنجاز. –

 مراجعة والمتابعة المستمرة والدعم الفني. ضمان ال  –

 وجود أهداف محددة للمنظمة: ضرورة وجود أهداف محددة تسعى المنظمة إلى تحقيقها؛  –

 باعتبار أن تحديد األهداف هو المدخل الرئيسي في إدارة الجودة الشاملة. 

 كون موجهة التركيز حول العميل: إن األهداف التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها يجب أن ت –

 باحتياجات ورغبات العميل في األجل الطويل، دون التركيز بدرجة أساسية على تحقيق الربح 

 في األجل القصير، فضاًل عن ضرورة تناسب المنتج؛ سواء أكان سلعة أم خدمة، مع احتياجات

 العميل؛ خارجيا كان أو داخليا.

 ون كافة الوحدات التنظيمية بالمنظمة مشاركة العاملين في عمليات التحسين: التأكيد على تعا –

 نحو تبنى فلسفة إدارة الجودة الشاملة، مع إيجاد نوع من التنسيق بين اإلدارات المختلفة 

 ، بل وضرورة إيجاد ذلك النوع من التعاون بين إدارات المنظمة التنظيميداخل الهيكل  

 والجهات االستشارية المتخصصة في تطبيق مدخل الجودة الشاملة . 

 استخدام األساليب الحديثة في حل المشكالت: إدخال التحسينات والتعديالت على أساليب  –

 ونماذج حل المشكالت اإلدارية ومشكالت الجودة مع ضرورة تدريب المديرين والعاملين على 

 كيفية استخدام هذه األساليب والنماذج ومن أهمها: 

 العصف الذهني.  –

 تحليل السبب واألثر.  –

 الخطية. البرمجة  –

 نظرية القرار.  –

 نظرية االحتماالت.  –

 تحليل البيانات.  –

 الجداول اإلحصائية.  –

 األعمدة البيانية. –

 الرسوم البيانية المدرجة.  –

 لوحات التشتت.  –

 خرائط المراقبة.  –
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 تحليل باريتو.  –

 تحليل ماركوف.  –

 تحليل شبكات األعمال.  –

 األساليب اإلحصائية األخرى.  –

 االعتماد على نظام معلومات متكامل: ضرورة ارتكاز فلسفة إدارة الجودة الشاملة على  –

 ترشد عملية اتخاذ القرارات داخل المنظمة.  التيقاعدة عريضة من البيانات والمعلومات 

 اإلدارة الفعالة للعنصر البشرى: إعطاء العاملين السلطة الالزمة ألداء العمل المنوط بهم  –

 في كل كبيرة وصغيرة من قبل اإلدارة أثناء عملية التنفيذ؛ بهدف منح العامل ودون التدخل 

 الثقة والدعم وتشجيعه على أداء عمله، من خالل التوجيه، والقيادة الفعالة، والثناء والجزاء 

 المرتبط باألداء واإلنجاز؛ فالفكرة الرئيسية لدى بعض العاملين أن اإلدارة تطلب المزيد دائمًا

 ب إرضاؤها في جميع األحوال؛ مما يترتب عليه الفشل في تحقيق األهداف المحددة ومن الصع

 وانخفاض مستويات الجودة بصفة عامة. 

 ارتباطًا بالنقطة السابقة يجب االبتعاد عن سياسة التخويف والمتمثلة فيما يلي: 

 الخوف المتبادل بين المدير والعامل من تقديم أفكار جديدة.  –

 لعامل المهمة بطريقة أفضل، ولكن عدم معرفته بالمرحلة التالية لها يجعله إمكانية أداء ا –

 يخشى من السؤال بما يؤثر على هذا األداء. 

 الخوف من انخفاض معدل األداء .  –

 الخوف من المساهمة بأقصى جهد ممكن .  –

 الخوف من عقوبات اإلدارة .  –

 مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 .شأة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ودعمها ومشاركتها الكاملةالتزام قيادة المن  •

إنشاء المجلس األعلى للجودة بالمنشأة ليشرف على التخطيط لمشروع تطبيق إدارة   •

 .الجودة الشاملة ومتابعة التنفيذ وتسهيل أعمال فرق تحسين العمليات وتذليل العقبات

المشروع والذي ينبغي أن يكون على دراية وخبرة  تعيين مدير الجودة المسئول عن إدارة  •

 .بنظم إدارة الجودة ومنهجياتها وأن يتصف بمهارات القيادة واالتصال الفعال

 .نشر ثقافة الجودة والتوعية بمنهجيات ومبادئ إدارة الجودة الشاملة •

 .دراسة المنشأة وتحليل الفجوة والقصور في أنظمتها بالنسبة لمبادئ الجودة الشاملة •

 .اختيار فرق تحسين العمليات وتدريبها على أدوات الجودة وطرق تحسين العمليات •

 .البدء في تطبيق نظام التحسين المستمر للعمليات •
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 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 .قد تنجح بعض المنظمات في تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة، في حين يفشل بعضها اآلخر 

 األساسية التي تمتاز بها مبادئ إدارة الجودة الشاملة بسيطة، ويرجع السببوفي الواقع فالصفات 

 :الرئيس لفشل هذه المنظمات في عملية التطبيق إلي ما يلي

 .عجز اإلدارة العليا عن توضيح ودعم التزامها بإدارة الجودة الشاملة  –

 على األداء الرئيس للجودة  التركيز على الفعاليات الداخلية للجودة واالهتمام بها ألنها مؤثرة –

 .وإغفالها حاجات العمالء الخارجيين على المدى الطويل 

 .التغير المستمر في القيادات مما يحول دون السيطرة على برنامج إدارة الجودة الشاملة –

 .طول الوقت الذي يتطلبه إنجاز بعض األعمال عند استخدام نموذج إدارة الجودة الشاملة –

 المستفيدين وتنوع فئاتهم ومطالبهم وتعارضهم في بعض األحيان، تجعل عمليات كبر حجم   –

 .استطالع رضاهم تتصف بالصعوبة 

 .ضعف اإلمكانات المالية والمعلوماتية وخاصة في أجهزة القطاع الحكومي –

 تحول دون تطبيق نظام إدارة الجودة  التي بينما أشار خالد بن سعد إلى أن من أهم العقبات  

 ال تحقق الجودة بالمنظمات بصفة عامة والتية قد يكون مجموعة من األمراض المنتشرة  الشامل 

 باعتبارها مزمنة ومترابطة ومعقدة وهى كما حددها إدوارد ديمنج  Edward Deming وسماها

 :باألمراض القاتلة كاآلتي

 سنوية،   -ربع سنوية-الهدف: فكثيرًا ما تقسم األهداف إلى شهرية   فيعدم وجود استقرار  –

 .وغيرها، دون العمل المستمر من أجل تحسين الجودة والوفاء باحتياجات العميل ورغباته

 المنظمات و الذى أدى إلى عدم نجاحها  في األساسي التركيز على األرباح قصيرة األجل: العامل   –

 .هو التركيز على األرباح دون النمو والتحسين وعلى حساب الجودة

 – رقام والزيادات الهامشية: إغفال اعتبارات أخرى؛ مثل رضاء العميل إدارة المنظمة باأل –

 .السوقي زيادة النصيب  –تحسين الجودة  –تكوين انطباع جيد عن المنظمة  

 زيادة التكاليف: زيادة تكاليف المنظومة اإلنتاجية، سواء تدريب العاملين وقواعد البيانات –

 .مل والنظم الحديثةوالتكاليف الباهظة للصيانة وتجهيزات الع 

 عدم استقرار اإلدارة وتغيرها الدائم: بمعنى حركية اإلدارة أو كثرة القفزات الوظيفية فيما –

 .بين المديرين

 تساعد األفراد التيالتركيز على تقييم األداء: التركيز على التقييم وليس على القيادة الواعية  –

 تحول  فيتتحول اإلدارة إلي إدارة باألرقام، وتأثير ذلك  وبالتاليتحقيق معدالت جودة أعلى؛   في

 .معدالت أداء العاملين إلى معدالت قصيرة األجل
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 :أما توفيق محمد عبد المحسن فقد أشار إلى عقبات تطبيق برنامج الجودة الشاملة في اآلتي

 .دةتصور أن الشعارات قد تؤدى إلى تحسين الجو –

 لطرق حل المشكالت واستخدام األساليب اإلحصائية؛ األمر الذى يؤدى   الواعيالتدريب غير  –

 .الوصول إلى نتائج خاطئة ومضللة وبالتاليتحليل البيانات؛  فيإلى االستخدام غير السليم لها 

 ينالشعور لدى الكثيرين بأن اآلالت الجديدة والصيانة المستمرة والمكثفة ستؤدى إلى تحس –

 .الجودة

 بالمدارس والجامعات؛ حيث أصبحت ال تعلم المهارات الالزمة  التعليميانخفاض المستوى   –

 .المنظمات المعاصرة على اختالف نظمها اإلنتاجية فيللعمل 

 المنظمة بشكل دائم ال في مرحلة تأسيس  فيتخصيص قسم مسئول عن الرقابة على الجودة  –

 مسئولية الحقيقة من العاملين بهذه المنظمة؛ حيث إن منظومة الجودة فقط؛ مما يسلب ال 

 .الجودة مسئولية جميع العاملين وليست مقصورة على قسم معين 

 لتقديم وصفة جاهزة للجودة بداًل من ابتكار وصفة تتفق واحتياجات  استشاري االتصال مع   –

 .المنظمة من العاملين فيها والمتعاملين معها

 البحث عن أعذار؛ كالقول بأن   –عندنا تقوم بعملها « أو » مشكلتنا تختلف « أو » إدارة الجودة 

 « إننا ننفذ المواصفات « أو » لدينا رقابة الجودة ».

 .عدم اهتمام اإلدارة العليا وعدم تدعيمها وتأييدها ومؤازرتها لتطبيق برنامج الجودة الشاملة –

 .للجودة االستراتيجيالتخطيط قصير األجل دون التخطيط   –

 .فرق العمل متباعدة وال يوجد من يسمع أو ينفذ اقتراحاتها –

 .التوجه باإلنتاج الكمي وليس التوجه بالسوق واحتياجات العمالء –

 القرارات تتخذ وفقًا لمعتقدات أو أفكار أو عواطف دون االعتماد على قواعد البيانات –

 .والمعلومات الدقيقة

 .دون التركيز على الوقاية منها لتركيز على الكشف عن العيوب  –

 

 :عوامل نجاح برنامج إدارة الجودة الشاملة

 يرى معهد الجودة الفيدرالي أنه حتي يتم التطبيق الناجح والفعال لبرامج إدارة الجودة 

 :الشاملة البد من توافر مجموعة من العوامل؛ من أهمها

 .بأهمية البرنامج ودعمه وتشجيعهتوفر التزام وقناعة لدى اإلدارة العليا  1-

 .توجيه التركيز على العميل المستفيد 2-

 .التخطيط طويل المدى 3-
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 .تدريب الموظفين وإعطاؤهم الفرص للفخر بأدائهم المتميز 4

 .ضمان التحسين المستمر للجودة 5-

 .قياس األداء وتحليل مواصفات المنتج وعمليات اإلنتاج 6-

 .عطاء الموظفين السلطة الالزمة؛ ألداء أعمالهمتنمية روح الفريق، وإ 7-

 ويعتبر هذا الطرح من أفضل ما أفرزته المنظمات الحكومية االستشارية، وفقًا لتجارب الدول 

 المتقدمة عن العوامل المؤثرة في نجاح برنامج الجودة إال أنه أغفل اإلشارة إلى أهمية توافر وحدة 

 رنامج وتقدم المساعدة الفنية عند الحاجة إلى ذلك، بحيث تنظيمية تتبنى اإلشراف على تطبيق الب

 تكون قادرة مستقباًل على وضع تصور لنموذج الجودة تبعًا لمتطلبات المنظمة ومناسبة للثقافة

 .التنظيمية السائدة
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 في إدارة الجودة الشاملة   ةالثانية: القيادالوحدة  

 أهداف الوحدة الثانية 

 األهداف التفصيلية للوحدة الثانية 

 : أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن 

 .أن يعرف مفهوم القيادة

 .أن يبين صفات القيادة الفاعلة

 .أن يبين أهمية القيادة في إنجاح إدارة الجودة الشاملة 

 .أن يعرف مجلس الجودة

 .أن يبين مهام مجلس الجودة الرئيسية

 .التميز في القيادةأن يبين عناصر  

  مفهوم القيادة

هي قدرة المدير )القائد( على التأثير على مرؤوسيه ودفعهم لعمل أفضل  

وهذا التعريف للقيادة    أدائهم لتحقيق األهداف التي تسعى إليها المنشأة ،

يبين لنا الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها القائد ألنه ليس كل مدير قائد  

 ولكن كل قائد مدير فالقيادة مرتبة أعلى من اإلدارة. 
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 صفات القائد 

 

القدرة على التأثير: فالقائد يستطيع إقناع العاملين وتحفيزهم وإرضاءهم والحصول على   •

نيهم، وال يكون ذلك إال بأن تكون شخصية القائد محبوبة وأن  تأييدهم وعطائهم وتفا

يكون قدوة بذاته لجميع من يعمل معه، متواضعًا لهم، متحمسا للعمل، حازمًا في غير 

 :تسلط، يتسم بالصبر وحسن اإلنصات. وضوح الرؤية واألهداف

فالقائد يتميز بوضوح الرؤية لما تسعى إليه المنشأة والقدرة على استشراف المستقبل  •

والفرص المتاحة لتحقيق أفضل العوائد ودرء مخاطر الفشل وتجاوز العوائق والتحديات 

كما يتميز القائد بالقدرة على التخطيط وتحديد األهداف والمشاريع التي تحقق هذه 

 الرؤية المستقبلية  

ه والتحفيز والرقابة: فالقائد يتصف بالقدرة على اختيار والتوجي التنظيم على درةالق •

الكفاءات المناسبة لألعمال المناطة بها وتنظيم األعمال التي تحقق األهداف كما يتميز  

بالمتابعة والتوجيه والتحفيز وحل المشكالت وإزالة العوائق والتأكد من أن جميع األعمال  

ع تتناسق وتتكامل لتصب في اتجاه واحد هو تحقيق أهداف ورؤية  والمهام والمشاري

المنشأة القدرة على تحديد معايير ومؤشرات األداء الفعال: تحرص القيادة الفاعلة في 

 Key Performance) إدارة الجودة الشاملة على وضع نظام لتحديد معايير األداء

Indicators )  تساعد هذه المؤشرات فرق العمل  لإلدارات والمشاريع وفرق العمل، حيث

ومدراء المشاريع واإلدارات على متابعة تقدم األعمال المناطة بهم وبالعاملين لديهم،  

كما تيسر للقيادة متابعة أداء المنشأة ككل ومعرفة نقاط الخلل والبطء في التنفيذ 
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اء، وتطبق  وبالتالي التدخل ومساعدة العاملين إلصالح الخلل وحل المشكالت وتقويم األد

 Balance Score كثير من المنشآت نظام جودة إداري يسمى بطاقات األداء المتوازن

Cards   يقوم على أساس ترجمة األهداف االستراتيجية للمنشأة إلى أهداف ومشاريع

لكل اإلدارات واألقسام، فتعرف كل إدارة   ( KPI's) تنفيذية ترتبط بمؤشرات ومعايير لألداء

األهداف التنفيذية واالستراتيجية وتتابع تقدمها من خالل مؤشرات  دورها في تحقيق 

األداء والتي يتم تحديثها بصورة مستمرة لتعكس الواقع الفعلي ألداء اإلدارة في أي وقت  

 .من األوقات

 أهمية القيادة في إنجاح إدارة الجودة الشاملة 

 
ال يمكن أن يكتب النجاح ألي مشروع بدون دعم وتأييد ومساندة اإلدارة العليا ، ولذلك  

كانت القيادة من أهم المبادئ في جميع أنظمة الجودة العالمية، فنظام اآليزو  

يشترط مشاركة والتزام اإلدارة العليا في أنشطة وفعاليات مشروع الجودة،   9۰۰۱:۲۰۰۰

سيقما وإعادة هندسة العمليات   6الجودة األخرى مثل  وكذلك الحال في أنظمة إدارة

اإلدارية وبطاقات األداء المتوازن وغيرها، حيث البد لنجاح هذه المبادرات من دعم والتزام  

ومشاركة القيادة فيها، وإدارة الجودة الشاملة كما سبق تعريفها هي منظومة شاملة  

التالي فإن تبني اإلدارة العليا يمكن أن تحوي جميع أنظمة الجودة السابق ذكرها وب 
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)القيادة( لها ودعمها وتذليل العوائق أمام تطبيقها والمشاركة في التوعية بالجودة 

 الشاملة ونشرها هو المفتاح الرئيسي لنجاح تطبيقها في المنشأة . 

 جلس الجودة : م

لجودة أو لجنة  عند البدء في تطبيق إدارة الجودة الشاملة تقوم القيادة بتكوين مجلس ل 

عليا للجودة ترأسه أعلى سلطة تنفيذية في المنشأة، ويتكون من مديري اإلدارات  

الوسطى ومدير الجودة، حيث يجتمع مجلس الجودة بشكل دوري لمتابعة ومراجعة تنفيذ 

الالزمة وإزالة العقبات التي   مشروع تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتزويده بالموارد

روع . ويعتبر مجلس الجودة من أهم أدوات القيادة في إنجاح إدارة  تعترض تنفيذ المش 

الجودة الشاملة ومشاركة اإلدارة العليا الفاعلة فيه وااللتزام به يزيل كثير من العقبات 

ويؤدي إلى انسجام وتوافق تنفيذ المشروع مع الخطة الموضوعة لذلك ، باإلضافة إلى أنه  

دة في المنشأة، ويرسل رسالة واضحة ومباشرة لجميع  يؤثر ايجابيًا في نشر ثقافة الجو

 العاملين عن أهمية المشروع وضرورة المشاركة فيه وعدم مقاومته أو عرقلة تنفيذه.

 
 وضع واعتماد الخطة الرئيسية: 

وضع واعتماد الخطة الرئيسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة واألنظمة األخرى لتحسين   -

 جودة 

 اإلنتاجية أو الخدمية.العمليات 

نشر ثقافة الجودة وأهداف المشروع بين العاملين: إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة هو   -

مشروع ضخم طويل األمد يحتاج إلى العمل الجماعي ومشاركة كل العاملين، ويتطلب  

الكثير من التغييرات في نظم العمل وبيئته وطرق التفكير وأداء األعمال، ولذلك من 

األهمية بمكان أن تحرص اإلدارة العليا بداية على نشر ثقافة الجودة داخل المنشأة  

وتدريب العاملين وتثقيفهم بأهمية الجودة للمنشأة والفوائد المترتبة على تطبيقها 

 للعاملين والمساهمين والمنشأة والمجتمع ككل. 
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عن أنشطة محددة   (: العملية هي عبارةProcesses Ownersتعيين مدراء للعمليات ) -

تقوم بتحويل المدخالت إلى مخرجات ذات قيمة للعمالء سواء كانوا عمالء داخليين مثل  

األقسام واإلدارات وفرق العمل واألفراد، أو عمالء خارجيين مثل الزبون والمستخدم 

(، حيث يتم تعيين أحد القيادات من اإلدارة  End userالنهائي للمنتج أو الخدمة المقدمة )

لهذه العملية، وفائدة تعيين مدير للعملية هي أن الكثير من  وسطى في العادة مديرًاال

العمليات تقوم بها أكثر من إدارة وقسم، مثال ذلك عملية تسليم الرواتب الشهرية  

للموظفين، حيث يشترك في تنفيذ هذه العملية رؤساء األقسام وإدارة شئون الموظفين 

وجود مدير للعملية يؤدي إلى أن تضيع مسؤولية تطوير    واإلدارة المالية مثاًل وعدم

وتحسين وحل مشاكل هذه العملية بين اإلدارات واألقسام، لذلك يتم تعيين مدير العملية  

 ليكون معنيًا بتحسين جودة العملية ومراجعتها دوريًا وتطويرها عبر آليات محددة

العمليات من مسؤوليات ومهام مجلس الجودة  توفير التدريب الالزم لفرق تحسين جودة  •

وتأهيلهم الستخدام أدوات الجودة وطرق تحسين العمليات والعمل    تدريب العاملين

 كفريق، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي اإلدارة العامة للتدريب 

 

Page 25 of 106 
 

 عناصر التميز في القيادة 

 

 ينبغي لإلدارة العليا أن تهتم بالعناصر الثمانية التالية للوصول إلى التميز في القيادة:

 : التخطيط

  فهم مشترك وموحد للغرض من أعمال نحو العاملين جميع   لتوجيه للمنشأة  ورسالة  رؤية وضع ۔أ 

 المنشأة وأهدافها 

 ب تطوير ومتابعة وتحديث سياسات المنشأة واستراتيجياتها ونشرها لجميع العاملين

 واستراتيجيات المنشأة. تنظيم هيكلية وإدارات المنشأة وتقسيم األعمال لتحقيق سياسات   -ج

 : األداء

 وقياسها ومراجعتها وتطويرها بصفة دائمة.   األداء ومؤشرات  معايير وضع من التأكد ۔ا
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 تعريف العاملين بمستوى أدائهم مقارنة بأهداف ومعايير األداء وتحفيزهم لألداء األفضل. -ب  

 ؛ العمليات

 بناء نظام المتابعة وإدارة العمليات اإلنتاجية والخدمية وتطبيقه وتطويره .  -أ

 التأكد من فعالية النظام اإلداري ومن مراجعته وتطويره باستمرار.  - ب

 وضع أولويات عمليات التحسين والتطوير والتأكد من شمولية خطط عمليات التحسين   -ج 

 المستمر لكامل أعمال المنشأة. 

 :العاملين

تطوير سياسة التفويض والعمل الجماعي والتدريب عليها ودعمها لتشجيع العاملين على   -أ

 اإلبداع 

 وتحفيزهم على التميز وتقديم األفضل 

 ب تشجيع ودعم التدريب والتعلم وتوفير بيئة التدريب المناسبة. 

 تحفيز وتشجيع العاملين وفرق العمل وتقدير إنجازاتهم والثناء عليها ومكافأتهم-ج

 مساعدة العاملين ودعمهم للوصول إلى تحقيق األهداف-د

 االستجابة لمتطلبات العاملين العادلة واالستماع إلى شكاواهم والسعي إلى حلها، -ه

 تشجيع وتحفيز العاملين على المشاركة واالنخراط في فعاليات وأنشطة التحسين المستمر.  -و

 : العمالء  

 التعرف على نوعية العمالء.   -أ

 التعرف على متطلبات وحاجات العمالء و توقعاتهم المستقبلية بصفة مستمرة. - ب

 العمل على تحقيق تطلعات العمالء وإرضاؤهم  -ج
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 : الجودة 

 المشاركة الشخصية في أنشطة تحسين الجودة بالمنشأة ونشر ثقافة الجودة ودعمها.   -أ

 مراجعة وتحسين فعالية األداء القيادي الشخصي بصفة مستمرة  - ب

 : البيئة الفكرية والثقافية 

 لجماعي والتعاون وتحسين العمل.بناء ومراجعة وتطوير قيم وأخالقيات العمل ا -أ

 تطبيق هذه القيم من خالل النشاطات والفعاليات المبرمجة والمشاركة فيها. -ب  

بناء بيئة حضارية فكرية داخل المنشأة تحث على التجديد واإلبداع والتطبيق والمراجعة.   -ج 

 بعيدًا

 عن الرقابة الخارجية والضغط والخوف من تبعات الفشل 

 : االتصاالت 

 بناء منظومة التواصل واالتصال األفقي والعمودي وتشجيع التعاون والتبادل المعرفي  -أ

 في نشر رسالة ورؤية وأهداف المنشأة داخل وخارج المنشأة. المساهمة بصفة شخصية  -ب  
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 االستراتيجي في إدارة الجودة الشاملة  الثالثة: التخطيطالوحدة  

 أهداف الوحدة الثالثة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الثالثة  

 : أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن 

 .االستراتيجيأن يعرف التخطيط 

 .أن يبين مميزات وصفات التخطيط االستراتيجي

 - .أن يشرح مراحل التخطيط االستراتيجي

 أن يذكر المشاركين في بناء الخطة االستراتيجية 

 .أن يعرف المقصود برسالة ورؤية وقيم المنشأة

 .أن يوضح أهمية الرسالة والرؤية والقيم -

 .أن يعرف األهداف اإلستراتيجية

 .ن مؤشرات وعوامل النجاح األساسيةأن يبي

 .أن يعرف الخطط التنفيذية 

 .أن يشرح فوائد التخطيط االستراتيجي

 .أن يتقن استخدام التحليل االستراتيجي )تحليل سوات(

 

  التخطيط االستراتيجي

التخطيط االستراتيجي هـو التخطيط المستقبلي طويل األمـد الـذي  

للمنشأة والوسائل الكفيلة بتحقيق هذه   العامةيقوم بوضع األهـداف 

 األهداف. 
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 صفات التخطيط االستراتيجي 

 يتميز التخطيط االستراتيجي بما يلي : 

 يغطي التخطيط االستراتيجي فترة زمنية طويلة نسبيًا.-

 تنطلق منه جميع أنواع التخطيط األخرى.  -

 دارة العليا. يمثل أعلى أنواع التخطيط في المنشأة وتشرف عليه اإل-

 يهتم بحشد الطاقات والموارد نحو تحقيق رؤية المنشأة المستقبلية. -

 . وتطويرها  بمراجعتها ويهتم االستراتيجية  واألهداف  والقيم والرسالة  الرؤية  على يحتوي ۔

 يرتكز على معلومات تفصيلية عن الوضع الراهن للمنشأة والفرص والتحديات الخارجية.  -

 التخطيط االستراتيجي مراحل  
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 :  ودراستها وتحليلها المعلومات تجميع۔۱

للتعرف على الوضع الراهن للمنشأة مـن خـالل التعرف على نقاط القوة والضعف وتقييم التنظيم  

الداخلي واألداء لكل مجاالت العمل داخل المنشأة ودراسة وتحليل عوامل الخطر والفرص المتاحة  

المحيطة بالمنشأة ومن ثم تحديد الفجوة االستراتيجية التي تحول بين المنشأة  في البيئة 

 هذه الفجوة.  والوصول إلى التميز في أدائها وعلى أساس ذلك توضع األهداف االستراتيجية لـردم

 بناء الخطة االستراتيجية:  -۲

 م بناء الخطة على ضوء نتائج دراسة وتقييم الوضع الراهن ووضع السوق والفرص والمخاطر يت 

 االستراتيجية والتي تشتمل على: 

 الرسالة  -

 الرؤية.  -

 األهداف االستراتيجية.  -

 مؤشرات وعوامل النجاح األساسية.  -

 الموارد الالزمة.  -

 ( :  Contingency plansإعداد الخطط الطارئة )  -3

 ة في المنشأة أو ينبغي أن تحتوي الخطة االستراتيجية على سيناريوهات محتملة للحاالت الطارئ

 البيئة الخارجية وخطط بديلة للتعامل مع هذه الطوارئ المحتملة 

 هيكلة المنشأة وتنظيم األعمال: -4

تحتوي الخطة االستراتيجية على وصف لهيكلية المنشأة التي تساعد على تحقيق الخطة بما في  

 مع متطلبات تحقيق الخطة االستراتيجية.  مواءتيذلك وصف لتنظيم أعمال المنشأة بما 
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 (  Missionرسالة المنشأة ) 

تتطلب إدارة الجودة الشاملة أن تضع المنشأة رسالة موثقة ومعلنة للجميع تبين الغرض  

األساسـي مـن أنشطة المنشأة، والتزاماتها الدائمة نحـو موظفيها وعمالءهـا والمجتمع، والتزامها  

أو خدماتها. وقد تجد أن بعض المنشآت تسميها مهمة المنشاة بداًل من  بالجودة في منتجاتها  

 رسالة المنشأة. 

 ( Visionرؤية المنشأة ) 

في أن تكون   -من مساهمين وشركاء وإدارة عليا وموظفين   - هي ما يتطلع أصحاب المصلحة 

الرؤية محفزة، طموحة  عليه المنشأة في المستقبل في ضوء االلتزام برسالتها. وينبغي أن تكون 

 وذات تحـدي 

 ولكن في نفس الوقت واقعية يمكن الوصول إليها 

أمثلة : فيما يلي أمثلة لرسائل ورؤى مجموعة من المنشآت السعودية ونالحظ هنا أن بعض  

 المنشآت تدمج 
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الرسالة والرؤية في عبارة واحدة ال تزيد عن بضعة أسطر توضح غرض المنشأة ورؤيتها 

 عًا. المستقبلية م

 ( Valuesقيم المنشأة ) 

هـي المبـادئ األخالقية والفكرية التي تؤكـد عليهـا المنشأة في جميع ممارساتها وعملياتهـا  

نحو تحقيق رسالتها ورؤيتها   المنشأةوالتي تعزز التزامات  المنشأةوتعامالت أفرادها داخل وخارج 

و   –و العمل كفريق    –و التعاون   –و النزاهة   –وأهدافها اإلستراتيجية، ومن أمثلة القيم: الشفافية 

 التواضع والصدق  

 نشر رسالة ورؤية وقيم المنشأة 

ينبغي أن ال تبقى رسالة ورؤية وقيم المنشأة حبيسة الملفات بل يجب نشرها وإعالنها داخل  

المنشأة وتدريب العاملين عليها والتأكد من فهمهم واستيعابهم لها ، والعمل على كسب  

واقتناعهم والتزامهم بها ، وإقامة الورش والندوات والدورات التدريبية لتوضيح كيفية   تأييدهم

 تطبيق الرسالة والرؤية والقيم في عمليات وأنشطة المنشأة ومهام األفراد وفرق العمل . 

ومما الشك فيه أن التزام وتطبيق القيادة لهذه الرسالة والرؤية والقيم أوال والوفاء بمتطلباتهـا 

 أكبر عامل يدفع اللتزام وتطبيق العاملين لها.  هـو

 أهمية الرسالة والرؤية والقيم

 تكمن أهمية الرسالة والرؤية والقيم بالنسبة إلى منهجية إدارة الجودة الشاملة في اآلتي : 

  يمكن  والذي  األساسي المنشأة بغرض والعمالء  والمساهمين العاملين  بين مشترك فهم بناء -1 

ة وإال كانت منشأة  المنشأ  أسست أجله  فمن مستقباًل عنه الحيد يمكن ال  ولكن  ويزداد  يتطور أن

 جديدة مختلفة تمامًا عن المنشأة القديمة 

 والرؤية   الرسالة  على باالرتكاز والمشاريع  واألنشطة  والتنفيذية  االستراتيجية  الخطط  وضع  ۔۲ 

 العاملين برسالة وقيم المنشأة المعلنة نحو تعميق االلتزام الفكري واألخالقي لدى جميع   -3

 مساهميها وموظفيها وعمالئها والمجتمع 

 تحفيز العاملين لتحقيق رؤية المنشأة الطموحة وتوحيد رؤاهم وتوجهاتهم نحوها.  -٤
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 األهداف االستراتيجية 

 لتحقيق رؤيتهااألهداف االستراتيجية هي النتائج النهائية التي تسعى المنشأة إلى الوصول إليها  

على   -باإلضافة إلى الرسالة والرؤية والقيم   - و الخطة االستراتيجية يجب أن تتضمن  المستقبلية.

االستراتيجية الموصلة لرؤية المنشأة وغاياتها المستقبلية وعلى عالمات الطريق أو ما   األهـداف

اإلضافة إلى البوصلة  ب –يسمى بمؤشرات النجاح األساسية للمنشأة كما يحتاج ربان السفينة 

إلى خارطة للطريق تتضمن طرق السير ومحطات الوصول الفرعية    -وتحديد الوجهة المستهدفة 

 للتزود بالوقود والتموين وأماكن الخطر مثل الشعب المرجانية وغيرها.
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 ( Key Success Factorsمؤشرات وعوامل النجاح األساسية ) 

 

ورؤية وقيم المنشأة واألهداف االستراتيجية يتم تحديد عوامل ومؤشرات النجاح  بعد تحديد رسالة 

(الـتـي تـدل على أن   Milestonesأو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه عـالمـات الطـريـق األساسية )

األعمـال والمشاريع والمهام تسير في االتجاه الصحيح نحو تحقيق األهـداف االستراتيجية ومـن 

 لمنشأة المستقبلية.ثـم رؤية ا

 ويمكن لمؤشرات النجاح أن تحتوي مثاًل على ما يلي: 

 األداء المالي المتوقع خالل فترات محددة  -

 محددة  زمنية فترات خالل  السوق  من المتوقعة المنشأة حصة ۔

 نسبة رضا العمالء المتوقعة خالل فترات محددة  -

 خالل فترات محددة . نسبة رضا الموظفين والمساهمين والمجتمع المتوقعة -
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 عدد البلدان المصدر إليها خالل فترات زمنية محددة -

 عدد الفروع والمراكز ونقاط البيع خالل فترات زمنية محددة-

 المشاركون في بناء الخطة االستراتيجية 

إن عناصر الخطة االستراتيجية من رسالة ورؤية وقيم وأهـداف استراتيجية لكي تكون فعالة  

أن تعكس حاجة وتوقعات جميع المعنيين بالمنشأة من مساهمين وشركاء    وواقعية ، يجب

وموظفين، ال أن تعكس رؤية رئيس المنشأة أو اإلدارة العليا فقط، كما يجب أن تكون بعد دراسة  

 وتحليل مستفيضين 

 لواقع المنشأة الداخلي والخارجي وإمكانياتها ودراسة البيئة المحيطة وعوامل السوق والتحديات ، 

 فوائد التخطيط االستراتيجي

يساهم في توحيد توجهات القيادة والعاملين نحو تحقيق األهداف المعلنة والواضحة التي تؤدي   -

 والمساهمين. إلى الوصول إلى تطلعات المنشأة  

 يعمل على تجنيب المنشأة عوامل الخطر واالستعداد لها وتطويع الفرص واالستفادة منها.  -

 ز عوامل القوة ومعالجة نقاط الضعف يساعد على تقوية البناء الداخلي للمنشأة بتعزي-

 المنشودة. يشجع اإلدارة العليا والعاملين على االبتكار واإلبداع وإيجاد الوسائل لتحقيق األهداف  -

 يساعد على التنبؤ بالمتغيرات والظروف المستقبلية واالستعداد المسبق بالخطط البديلة. -

 الخطط التنفيذية 

صير األجل وعادة ما يكون سنويًا تضع فيه المنشأة األهـداف  أما الخطط التنفيذية فهي تخطيط ق

 التنفيذية والخطط التشغيلية والمالية التي تساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنشأة 
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 التحليل االستراتيجي ) تحليل سوات ( 

 

القوة  ( في التخطيط االستراتيجي لتحديد عوامل  SWOT Analysisيستخدم تحليـل سـوات )

 والضعف والفرص والمخاطر والوقوف على الوضع الراهن للمنشأة وذلك عبر تحليل: 

 دراسة وتحليل القدرات الداخلية للمنشأة والتي تتمثل في  -۱

 (: وهي الميزات والقدرات التي تتميز بها المنشأة وتساهم في  Strengthsاط القوة ) نق ۔

 تعزيز موقفها التنافسي في السوق. 

 (: وهي جوانب الخلل والقصور والضعف في بناء المنشأة  Weaknessesنقاط الضعف ) -

 التنظيمي ومواردها وقدراتها على المنافسة. 

 دراسة وتحليل العوامل الخارجية المحيطة والتي تتمثل في اآلتي: 

  ( وهي عوامل خارجية حالية أو مستقبلية فيOpportunitiesالتعرف على الفرص المتاحة )  -

المجتمع المحيط بالمنشأة والسوق الداخلي والخارجي يساهم استغاللها واالستفادة منها في  

 تحقيق أهداف المنشأة 
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( وهي عوامل خارجية محيطة بالمنشأة حالية أو   Threatsالتعرف على األخطار والتهديدات )  -

هذه األخطار من  مستقبلية قد تؤدي إلى تعثر أو فشل المنشأة في تحقيق أهدافها وقد تكون 

 المجتمع أو التنظيمات الرسمية أو المنافسين أو التقنية الحديثة أو غير ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي اإلدارة العامة للتدريب 

 

Page 38 of 106 
 

 الوحدة الرابعة: جودة التركيز على العميل

 أهداف الوحدة الثالثة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الثالثة  

 : أن يكون المتدرب في نهاية الوحدة قادرا على أن 

 .أن يبين طرق التعرف على احتياجات العمالء

 .أن يوضح مهام مراكز خدمة العمالء

 .أن يبين عناصر نظام إدارة شكاوى العمالء

 .أن يشرح دور العميل في التحسين المستمر للعمليات

 أصناف العمالء 

 

(: وهم المشترون أو المستفيدون من منتجات أو  Extermal Customers. العمالء الخارجيون )

(، أو  End usersخدمات المنشأة، وقد يكونون مستعملين نهائيين لهذه المنتجات أو الخدمات )

 موزعين وتجار

 جملة أو تجزئة. 
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شأة،  (: وهم الموظفون واألقسام واإلدارات داخل المنInternal Customers. العمالء الداخليون )

فهم عمالء داخليين لبعضهم البعض، تؤثر جودة مخرجات عمل كل منهم على اآلخر ، فكل  

موظف هو عميل داخلي لموظف آخر يستفيد من جودة عمله ويتأثر عمله بمخرجات عمل الموظف 

المزود له، وكل إدارة أو قسم لها عمالء من األقسام أو اإلدارات األخرى يستفيدون من مخرجاتها،  

أن لكل عملية إنتاجية أو خدمية عمالء داخليين يستفيدون من مخرجاتها وتتأثر جودة  كما  

أعمالهم بجودة مخرجات هذه العملية وهكذا. المعنيون بأعمال ونجاحات المنشأة مثل مالكي  

 األسهم والشركاء والمجتمع الذي توجد فيه المنشأة. 

إسعادهم والمحافظة عليهم، وأن تبني  ويجب أن تعمل المنشأة على إرضاء كل هؤالء األصناف و

جميع سياساتها وأهدافها وعملياتها على الموازنة إلرضاء جميع أصناف العمالء، وعدم تغليب  

إرضاء صنف منهم على حساب اآلخر، فلو اهتمت برضا العميل الخارجي فقط ولم تلق بااًل  

مر إلى الخسارة واإلفالس، ولو  للموظفين أو مالكي األسهم أو المجتمع فلن تنجح وسيفضي بها األ

اهتمت المنشأة بالشركاء ومالك األسهم وتعظيم الربحية فقط على حساب رضا العمالء  

 والموظفين والمجتمع، كانت خسارتها في النهاية حتمية. 

  التعرف على متطلبات ورغبات العمالء 

 

 

 

 

 

، وهناك طرق وأساليب متعددة إلرضاء العميل والوفاء باحتياجاته البد من التعرف عليها مسبقًا

 احتياجات ومتطلبات العمالء منها:  لتحديد

أبحاث السوق وذلك من خالل الدراسات والتقارير والمؤتمرات والمعارض وغيرها ، حيث يمكن   - 1

معرفة اتجاهات السوق وتحليله وتفضيالت العمالء والفرص والتحديات في الصناعة أو الخدمة  

 المحددة وغير ذلك . 
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االستبيانات المعدة بعناية والموزعة على الشرائح المستهدفة من العمالء لتحديد احتياجاتهم   -2

 وتوقعاتهم في منتج جديد أو للحصول على تغذية راجعة عن منتجات حالية 

 االتصاالت المباشرة مع العمالء عبر الزيارات والمقابالت الشخصية.  -3

 و البريد االلكتروني أو الفاكس. االتصاالت غير المباشرة عبر الهاتف أ  -4

 

 العالقة مع العمالء 

 

تؤكد األبحاث والدراسات أن ربحية الشركات من عمالئها الحاليين الذين يعاودون الشراء أكبر من  

من خالل استقطاب عمالء محتملين جدد، كما أن العميل الحالي إذا كان ساخطًا على   ربحيتها

الشركة وغير راض عن المنتجات أو الخدمات المقدمة له، فإنه يسبب نفور عشرة عمالء محتملين  

على األقل، لذلك تعمل المنشآت المتميزة على تنظيم وتقوية العالقة مع العمالء و إيجاد قنوات  

 اضحة وفاعلة معهم من أجل المحافظة عليهم. اتصال و 

وتمثل مراكز خدمة العمالء القناة األساسية التي يتم من خاللها تواصل المنشأة مع عمالئها ،  

وتهتم المنشآت المطبقة إلدارة الجودة الشاملة بتدريب موظفي مراكز خدمة العمالء على  

وضهم بعض الصالحيات المحددة  أساليب وطرق التعامل مع العمالء وكسب رضاهم، كما تف

 لتنفيذ طلب العميل وحل مشكلته مباشرة وبدون الرجوع إلى مستويات أعلى لحلها . 
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 ومن مهام مراكز خدمة العمالء: 

 استقبال طلبات وتساؤالت العمالء واإلجابة عليها .  -۱

 استقبال شكاوى العمالء ومتابعة حلها وإشعار العمالء بذلك .   -۲

 التواصل مع العمالء في المناسبات واألحداث الهامة .  -3

 التعرف على آراء وانطباعات العمالء عن المنتجات والخدمات الحالية أو المستقبلية للمنشأة .  -4

 جمع المعلومات عن مدى رضا العمالء عن المنتجات والخدمات المقدمة لهم . -5

 نظام إدارة شكاوى العمالء

 

 ق وموثق إلدارة شكاوى العمالء وحلها يساهم بشكل كبيير في كسب رضاهم إن وضع نظام دقي

 وعدم فقدهم، وهذا النظام يجب أن يكون محل اهتمام االدارة العليا ومتابعتها المستمرة. 

 عناصر نظام إدارة شكاوى العمالء الرئيسية : 

 مالء. تعريف جميع العمالء بكيفية االتصال بالمنشأة وأرقام مراكز خدمة الع -۱

تدريب موظف خدمة العمالء على استقبال شكاوى العمالء والتعامل معها ومتابعتها   -۲

 وتفويضهم 

 ببعض الصالحيات لحلها مباشرة . 

 توضيح مصفوفة الصالحيات لموظفي خدمة العمالء حتى يمكنهم التوجه للمعنيين لحل  -3
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 مشاكل العمالء. 

 العمالء واإلجراءات المتخذة حيالها وتحدثيها باستمرار.   تسجيل شكاوي -4

 .تحليل شكاوى العمالء وطرق االستفادة منها ونشر تقارير دورية بها لإلدارات واألقسام المعنية5-

 دور العميل في التحسين المستمر للعمليات 

حور االرتكاز ذكرنا أن االستماع إلى صوت العميل وتلمس احتياجاته وتحقيق متطلباته وجعله م

عند تصميم المنتجات والخدمات والعمليات وتقديمها للعمالء الداخليين أو الخارجيين هو من  

أهم مبادئ إدارة الجودة الشاملة، ومن ذلك مساهمته الفاعلة في فرق تحسين العمليات كعضو  

 .في الفريق أو كمزود بالمعلومات والمتطلبات والتغذية الراجعة 

مع العمالء يشكل أداة رئيسية للمنشأة لتطوير منتجاتها وخدماتها وتحسين   إن التواصل الفعال

جودتها باستمرار، وتقديم منتجات أو خدمات جديدة ومبتكرة تناسب تطلعات العمالء، إذ أن  

االستحواذ على العمالء وكسب رضاهم هو ميدان المنافسة والصراع بين المنشآت ذات الرؤية  

من التي تبحث عن الربح السريع فال يطول بها الوقت حتى تغادر الساحة   االستراتيجية، أما غيرها

تاركة المجال لألقوى واألصلح، والعميل هو الحكم وهو صاحب الصوت األعلى، لهذا كان شعار  

 المنشآت في ظل إدارة الجودة الشاملة " االستماع إلى صوت العميل ". 
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 بالموارد البشرية الوحدة الخامسة: جودة االهتمام  

 أهداف الوحدة الخامسة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الخامسة  

 أن يبين أهمية مشاركة العاملين في تحسين الجودة ونجاح إدارة الجودة الشاملة

 .أن يعدد نظم إدارة الموارد البشرية

 أن يشرح العناصر الرئيسية لعملية اختيار وتوظيف العاملين

 . ريب وتطوير العاملينأن يوضح خطوات نظام تد

 .أن يبين عناصر تقييم األداء الرئيسية

 أن يبين أهمية نظام المكافآت والحوافز والتقدير في تحفيز الموظفين ويشرح عناصره الرئيسية  

 .أن يبين أنواع االتصاالت الداخلية ويعدد فوائد وجود نظام فعال لالتصاالت داخل المنشأة 

 لين في إدارة الجودة الشاملة ويعدد فوائد مشاركاتهم في فرق أن يوضح أهمية مشاركة العام

 .التحسين المستمر للعمليات

 

 تؤكد نماذج التميز العالمية القائمة على إدارة الجودة الشاملة على أهمية وجود خطة استراتيجية 

لالهتمام بالموارد البشرية تساهم في تحقيق الخطة االستراتيجية للمنشأة ، وتحتوي إدارة  

على عدد من األنظمة الموثقة التي يساهم تطبيقها بفعالية في نجاح تطبيق   الموارد البشرية 
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العاملين لها ومشاركاتهم الفاعلة في تحسين جودة العمليات  إدارة الجودة الشاملة وتبني

 ة ، ومن أهم هذه األنظمة : بالمنشأ

 نظام االختيار والتوظيف.  -

 نظام التدريب والتطوير  -

 نظام تقييم األداء.  -

 نظام المكافآت والحوافز.  -

 نظام االتصاالت الداخلية. -

 نظام االختيار والتوظيف

 

 شاملة إن القوى العاملة المؤهلة هي أهم الموارد واالستثمارات في أي منشأة، وإدارة الجودة ال

كفلسفة فكرية وكنظام ومنهجية تطبيقية تحتاج إلى الكفاءات المتميزة والمؤهلة لفهمها  

 وتطبيقها ، 

 ولذلك ينبغي أن تهتم المنشآت بالعناصر التالية عند اختيار وتوظيف القوى العاملة : 

 ء. الحرص على العدل في االختيار باستخدام معايير الوصف الوظيفي ومعايير تقييم األدا -1

 وجود وصف وظيفي مفصل عن طبيعة كل وظيفة والمسؤوليات والصالحيات ومعايير األداء  ۔2
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 الفعال والمهارات الالزمة ألداء العمل. 

الشفافية والوضوح وإعطاء معلومات كاملة للمتقدمين للتوظيف عن طبيعة الوظائف واألجور   - 3

وخالفه، وينبغي أن تكون هذه المعلومات موثقة  والبدالت واألداء المتوقع وطريقة التقييم  

 وموزعة 

 على المتقدمين قبل توقيع العقد ، 

 تدريب المدراء والمشرفين على أساليب المقابلة الشخصية وطرق االختيار والتقويم .  -4

الحرص على األيدي العاملة الوطنية، واستيفاء الشروط والمتطلبات الوطنية للتوظيف، حيث أن  

في القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتأهيلها يمثل استثمارًا وطنيًا يحقق الفائدة   االستثمار

والرخاء للمنشأة بشكل خاص وللوطن ككل، هذا عدا الفوائد األمنية واالجتماعية األخرى التي  

 تعود 

 أيضًا على المنشأة بحكم أنها تتأثر سلبًا أو إيجابًا بمدى رخاء وأمن الوطن والمواطن.

د نظام لإلحالل الوظيفي عند شغور وظيفة ما، خاصة الوظائف اإلشرافية والقيادية فينظر اعتما

 بداية إلى عرض الوظيفة داخليا لتوظيف من تنطبق عليه شروط ومواصفات الوظيفة

 )التعيين من الداخل( قبل عرضها خارج المنشاة 
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 نظام التدريب والتطوير 

 

المتسارعة في طرق اإلنتاج والمهارات المطلوبة ألداء األعمال تستلزم من  إن التغييرات التقنية  

 المنشآت 

الناجحة أن تواكبها لتبقي في حلبة المنافسة في سوق العمل، ولذا كان تدريب وتطوير العاملين  

عاماًل مهما في الخطة اإلستراتيجية للمنشأة ويجب أن تخصص الموارد الالزمة إلنجاحه. وتؤكد  

 ت الدراسا

واألبحاث أن المنشآت المتميزة في إدارة الجودة الشاملة هي أكثر المنشآت اهتماما بالتدريب 

 واالستثمار في 

 تطوير القوى العاملة، ويمكن تقسيم تدريب وتطوير العاملين إلى : 

 تدريب الموظفين الجدد. -

 العمل   رأس على التدريب ۔

 التدريب خارج مكان العمل.  -

 م والتعليم اإللكتروني. توفير مصادر التعل -
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 ويتلخص نظام تدريب وتطوير العاملين في الخطوات التالية : 

 :  إلى  تنقسم  والتي التدريبية االحتياجات تحديد

 احتياجات خاصة بالمنشأة حالية ومستقبلية. -

 احتياجات خاصة بالوظيفة من المهارات والمعارف الالزمة ألدائها -

 لالزمة ألداء ا  والمعارف  المهارات من  ينقصه بما تزويده من بالموظف، خاصة احتياجات -

 عمله المكلف به. 

 المدة   وتحديد وإعدادها  الالزمة التدريبية  البرامج  وتحديد  أهدافه وصياغة التدريب  خطة وضع ۔۲

 وخالفه. الالزمة لها والمدربين ومكان التدريب وأسماء المتدربين من الموظفين وطريقة التدريب 

 . ومتابعتها التدريب  خطة تنفيذ۔۳

 وتشمل ما يلي:  وفعاليتها،تقويم عملية التدريب 

 ا. تقويم جميع األنشطة السابقة للتدريب مثل طريقة تحديد االحتياجات التدريبية والخطة 

 التدريبية.

 تقويم طريقة تنفيذ الخطة التدريبية ومتابعتها.  - ب

 دريبي ومدرب البرنامج تقويم المتدربين للبرنامج الت -ج

 عمله. تقويم أثر التدريب بعد عودة الموظف إلى  -د
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 األداء   تقويمنظام 

 

 يحتل وجود نظام عادل وفعال لتقويم األداء أهمية كبرى في إيجاد بيئة إيجابية وصحية إلدارة 

أدائهم بصورة  الجودة الشاملة، ولتحفيز العاملين نحو المشاركة في فرق العمل وفي تطوير 

 دائمة. 

 وينبغي أن يحتوي نظام تقويم األداء على العناصر التالية : 

أن يرتكز إلى وصف وظيفي موثق وتفصيلي، يحتوي على متطلبات أداء الوظيفة والعمليات   -1

 التي يقوم بها الموظف والصفات والمهارات التي يلزم توفرها لدى الموظف ألداء الوظيفة. 

أن يحتوي التقويم الرسمي على معايير األداء الفعال وما تحصله الموظف بالنسبة لهذه   -2 

 المعايير ونقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسين  أدائه، 

 أن يضمن في معايير التقويم مشاركة الموظف وأداءه في فرق تحسين جودة العمليات.  -4 

 عليه ويناقش مع رئيسه المباشر سبل تطوير األداء. أن يطلع الموظف على تقويمه، ويوافق  -5 

أن تكون هناك إجراءات موثقة ومعلقة للعاملين في حالة االعتراض على التقويم وطلب   -6 

 مراجعته. 

أن يبلغ الموظف مسبقًا من قبل رئيسه المباشر بأهداف األداء وخطط العمل ومؤشرات األداء   -7

 المطلوبة منه والتي على أساسها يتم تقويمه   -ية أو شهرية  يومية أو أسبوع - األساسية الدورية 

 أن يربط نظام تقويم األداء بنظام للمكافآت والحوافز والتقدير  -8
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 نظام المكافآت والحوافز والتقدير

 

ان وجود نظام للمكافآت والحوافز في المنشأة يؤدي إلى تحفيز العاملين وتقوية والءهم  

ومشاركتهم في أنشطة إدارة الجودة الشاملة والمساهمة الفاعلة في تطور وازدهار المنشأة  

 مراعاة النقاط التالية :  وتحسين أدائها ، ولذلك ينبغي

حيث يشعر المتفوقون في أداء أعمالهم من   تأسيس نظام عادل وموثق للحوافز والمكافآت -۱

وفرق العمل بأن اإلدارة العليا تقدر ذلك لهم وتكافتهم عليه فال يتساوى المجد   الموظفين

يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وأن يكون هناك فارق بين المجتهد   والمهمل ولكن

أو يعاقب، وأن تربط العالوات  المخطئ الذي له أجر واحد والمسيء المهمل الذي ينبغي أن يؤنب  

 السنوية بالتميز وليس باألقدمية أو الوظيفة . 

  والتقدير واإلشارة  المعنوي فالحافز فقط،  المادي الجانب  على والمكافآت الحوافز   تقتصر أال -٢ 

 . للعمل  وحبهم العاملين  تحفيز في األثر أكبر   لها العلني 

والثناء على إنجازاتهم ونسبتها إليهم وعدم غمط  تقدير العاملين من أفراد وفرق عمل   -3

حقوقهم بأن ينسب ما أنجزوه إلى اإلدارة العليا أو المشرف أو رئيس الفريق، حتى يضمن استمرار  

 والءهم وأداهم المتميز ومشاركتهم المستمرة في فرق تحسين العمل. 
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 نظام االتصاالت 

 

العاملين واإلدارات واألقسام داخل المنشأة وخارجها عامل  إن فعالية وكفاءة نظام االتصاالت بين 

مهم في نجاح إدارة الجودة الشاملة ونجاح الخطة االستراتيجية للمنشأة، حيث إن وجود نظام  

رأسي في اتجاهين بين القيادة والعاملين وكذلك أفقي في   -فعال لالتصاالت داخل المنشأة  

 اتجاهين بين

 يؤدي إلى :  -سين العمليات والمشاريع  األقسام المختلفة وفرق تح 

 أن تصل رسالة ورؤية وأهداف المنشأة إلى جميع العاملين  -1

 إنجاح عمل فرق التحسين المستمر للجودة المكونة من عدة أقسام وإدارات بحسب كل عملية  -2

 تقوية الروابط والعالقات بين العاملين .  -3

 المؤثرة سلبا على العمل . دعم الشفافية والوضوح وإزالة اإلشاعات  -4

 توصيل آراء واقتراحات وشكاوى العاملين إلى اإلدارة العليا والمشرفين  -5

 توصيل أخبار المنشاة ومشاريعها وأنظمتها وقراراتها إلى العاملين  -6
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 أنواع االتصاالت 

 يمكن تقسيم االتصاالت الداخلية في المنشأة إلى نوعين رئيسيين : 

االتصاالت المباشرة : عبر المقابالت الشخصية بين اإلدارة والموظفين واالجتماعات الدورية   -1

 وسياسة الباب المفتوح و اجتماعات فرق العمل وغيرها. والمؤتمرات 

المرئي والتلفوني و البريد اإللكتروني والشبكة  االتصاالت غير المباشرة : عبر االتصال   -۲

 ولوحات اإلعالنات والنشرات والمجالت واالستبيانات والمكاتبات وغيرها. الداخلية

و يجب أن يكون هناك تقويم دوري لنظام االتصاالت وفعاليته من قبل فرق التحسين المستمر  

ء الموظفين ومخطط السبب والنتيجة  وذلك عبر آليات وأدوات الجودة مثل االستبيانات وأخذ أرا

 والعصف الذهني وغيرها.

 مشاركة الموظفين في التحسين المستمر للعمليات 

خاصة فيما يمس    ومقاومته،يميل الموظفون بطبيعتهم إلى األنس بالقديم والخوف من الجديد  

همية بمكان  األعمال التي تعودوا على القيام بها وأصبحت جزءًا من طرق تفكيرهم. لذلك من األ

الحرص على مشاركتهم في فرق التحسين المستمر لعملياتهم، بعد تدريبهم على أدوات الجودة  

 التالية:ومهارات عمل الفريق حيث تؤدي مشاركتهم في تحسين أعمالهم إلى الفوائد  

الحصول على نتائج أفضل في التحسين المستمر ألن الموظف أقرب إلى معرفة مشاكل عمله  -1

 .غيره  من تحسينه وطرقوعيوبه 

زوال مقاومة الموظف للعمليات الجديدة الناتجة عن التحسين ألنه شارك في إيجادها وساهم   -۲

 أعمال التحسين مما يجعله يتبنى نتائج أعمال التحسين ويتحمس لها وينشرها داخل المنشأة.  في

 أدوات وأساليب الجودة   واستخدامانتشار ثقافة الجودة في المنشأة ومهارات التفكير اإلبداعي   -3

 إلنجاز األعمال وثقافة العمل كفريق ومشاركة النجاح والمعرفة بين العاملين، 
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مجلس الجودة : أو اللجنة العليا للجودة وهو أعلى مجلس مسؤول عن تطبيق إدارة الجودة   -۱

ومبادئها في المنشأة ومهمته وضع خطط التطبيق واعتمادها وتوفير الموارد الالزمة   الشاملة

ومتابعة التنفيذ وتقارير فرق التحسين المستمر وإزالة العقبات التي تواجه مشروع تطبيق إدارة  

الجودة الشاملة ومن ضمنها نظام التحسين المستمر للعمليات ويتكون هذا الفريق من رئيس  

دراء اإلدارات التابعة له مباشرة باإلضافة إلى مدير الجودة. ويجتمع هذا الفريق دوريًا  المنشأة وم

 كل شهر في بداية المشروع ثم كل أربعة إلى ستة أشهر بعد استقرار المشروع ونضوجه. 

فريق منسقي الجودة: ويتكون من مدير الجودة في المنشأة وعضو واحد على األقل من كل   -۲

إدارة ، ومهمة هذا الفريق متابعة أنشطة الجودة وتسهيل أعمال فرق التحسين المستمر  قسم أو  

ونشر ثقافة الجودة داخل األقسام ومساعدتها في تنفيذ متطلبات الجودة. ويجتمع هذا الفريق  

 دوريًا كل أسبوع في بداية المشروع ثم كل أسبوعين أو كل شهر بعد ذلك. 

يات: وتمثل العمود الفقري لنظام التحسين المستمر للعمليات  فرق التحسين المستمر للعمل -۳

( أعضاء من أقسام مختلفة معظمهم من األقسام  6( إلى )3ويتكون كل فريق من قائد للفريق و )

التي تمارس تنفيذ العملية المراد تحسينها. ويفضل أن يكون أحد العمالء المستفيدين من 

 ق . مخرجات العملية ممثال في أعضاء الفري 
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 الوحدة السادسة: جودة العالقة مع الموردين 

 أهداف الوحدة السادسة 

 األهداف التفصيلية للوحدة السادسة  

 أن يبين أهمية مشاركة العاملين في تحسين الجودة ونجاح إدارة الجودة الشاملة

 .أن يعدد قواعد ضمان جودة التوريدات في منهجية إدارة الجودة الشاملة

 .Just in Time التوريد واإلنتاج في الوقت المناسبأن يعرف نظام  

 .JIT أن يبين أهداف وعناصر نظام التوريد واإلنتاج في الوقت المناسب

 .JIT أن يعدد فوائد نظام التوريد واإلنتاج في الوقت المناسب

 .لتبادل المعلومات بين اإلنتاج والمخازن Kanban أن يشرح نظام كانبان

 نظيم العالقة مع الموردينالعناصر الرئيسية لت 

 

تحرص المنشآت المتميزة في إدارة الجودة الشاملة عند تنظيم العالقة مع مورديها على العناصر  

  والصيانة  والخدمة الجودة  أخذ  يجب بل األقل السعر  أساس  على العقود ترسية  مبدأ إلغاء ۔التالية: 

  الحرص   السعر  مقابل  عنها التنازل وعدم االعتبار،  في والسمعة التعامل  وحسن االستجابة  وسرعة 

حسين واالرتقاء  والت الجودة جهود في ومساعدتهم  المميزين الموردين  مع العالقة تقوية على

 بمنتجاتهم وخدماتهم والزيارات الفنية المتبادلة والشفافية والوضوح . 

للجودة وتقييمهم وبالموردين  بناء قاعدة بيانات بالموردين وتوريداتهم ومدى مطابقتها -

الذين تم إلغاء التعامل معهم لعدم وفائهم بالجودة المطلوبة وتحديث قاعدة البيانات بصفة 
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مستمرة واالستفادة منها في التعاقدات المستقبلية لتجنب الوقوع في نفس األخطاء التعاقدية  

 مرة أخرى بسبب تغير الموظفين أو النسيان أو خالف ذلك.

الواردات الوطنية في حال تساوي الجودة للمساهمة في إنعاش وتقدم المنتجات  تفضيل  -

 الوطنية 

ومؤثر إشراك الموردين في فرق التحسين المستمر لجودة العمليات في    وارتفاع الدخل الوطني،

 في تحسين الجودة المقدمة المنشأة بصفتهم عاماًل فاعاًل

 ومعروفة للمعنيين بعمليات الشراء والتعاقد .  أن تكون إجراءات العقود والمشتريات موثقة  -

 ( JIT) Just in Timeأهداف نظام 

 

استالم المواد الخام من المزودين )الموردين( بالكميات المطلوبة وفي الوقت المطلوب    -۱

 أو نقص.  لإلنتاج بدون زيادة 

المطلوب من العميل بدون  إنتاج الكميات المطلوبة للوفاء بمتطلبات العميل وفي الوقت   -٢

 زيادة أو نقص. 

في مصانع تويوتا في اليابان ولذلك يسمى أيضًا   1950وقد بدأ استخدام هذا النظام في عام 

( وقد حقق لها نتائج باهرة وأمكن تخفيض  Toyota Wayنظام تويوتا اإلنتاجي أو طريقة تويوتا )

نى مما وفر مبالغ طائلة. ثم اتسعت  تخزين المواد الخام والتوريدات األخرى إلى الحد األد

استخدامات هذا النظام وطرق االستفادة منه حتى شملت العمليات الداخلية في شركة تويوتا مما  

أدى إلى تقليل الفاقد والهدر الزائد في اإلنتاج أو التخزين وذلك بتزويد العمليات في خط التصنيع  

وفي الوقت المناسب تماما، وكذلك كل عملية  بحاجتها اآلنية من الكميات المناسبة من المواد  

 داخلية تنتج الكمية المناسبة وفي الوقت المناسب لحاجة العملية التي تليها وهكذا. 
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 وجود العناصر التالية لضمان نجاح تطبيقه : JITيتطلب نظام 

 نظام اتصاالت وتبادل معلومات فعال ودقيق بين المنشأة والموردين والعمالء.  -۱

  إدارة  مظلة تحت  تعمل  التي  المنشآت في تطبيقه ينجح ولذلك  للعاملين ومحفزة  إيجابية بيئة۔-۲

 الشاملة.  الجودة

 مرونة من قبل الموردين وثقة متبادلة وعالقة طويلة األمد بينهم وبين المنشأة. -3

 ثبات في نظام اإلنتاج في المنشأة.  -4

 التزام ودقة العاملين والعمل كفريق واحد. -5

 JITئد تطبيق نظام فوا

الهدر والفاقد في اإلنتاج والعمليات الداخلية، وبالتالي يوفر على المنشأة مبالغ   JITيعالج نظام 

 وموارد بشرية ومادية كبيرة من خالل إلغاء أو تقليص :  طائلة

 اإلنتاج المعيب.  -1

 النقل والحركة الزائدة.   -٢

 أوقات االنتظار والتأخير -3
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 الزائد. اإلنتاج  -4

 المخزون الزائد.  -5

 (  Kanban) كانباننظام 

 

هو نظام لتبادل المعلومات بين وحدات اإلنتاج والمستودعات أو المخزون لتعويض النقص في  

البضاعة واالستجابة لمتطلبات العميل ويمثل وسيلة االتصال بين مراحل اإلنتاج المختلفة في  

، وتعني كلمة كانبان باليابانية بطاقة تشغيل ، وقد أتت فكرة نظام كانبان من  JITنظام 

م واسمه  1956أحد موظفي تويوتا المبتعثين إلى الواليات المتحدة األمريكية عام مالحظة 

الطريقة العمل في أحد متاجر األغذية   - أصبح فيما بعد رئيسًا لشركة تويوتا    –تايتشي أوهنو 

الكبرى في أمريكا حيث يتم تعويض البضاعة التي يأخذها الزبون من الرف بعد دفع الزبون لقيمة  

المعلومات مع المخازن، وغني عن   بطريقة سلسة وسريعة عن طريق نظام ورقي لتبادلمشترياته 

ما لم تكن ذات بيئة إنتاجية مرنة   JITالقول أنه ال يمكن للمنشأة أن تنجح في تطبيق نظام  

وفعالة وموظفين متميزين محبين للعمل ومتحفزين لإلنتاج وفرق عمل مدرية ونظام اتصاالت  

 ومؤثر وهذا ال يتأتى إال في ظل إدارة الجودة الشاملة .  فاعل
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 الوحدة السابعة: التحسين المستمر لجودة العمليات 

 أهداف الوحدة السابعة 

 لية للوحدة السابعة  األهداف التفصي

 أن يعرف نظام التحسين المستمر للعمليات. 

 أن يوضح أهمية التحسين المستمر للعمليات إلدارة الجودة الشاملة. 

 أن يعرف العملية وعناصرها األساسية. 

 أن يبين أسباب تحسين الجودة على أساس العمليات. 

 أن يعدد الصفات القياسية للعمليات اإلنتاجية أو الخدمية.

 أن يبين أهداف التحسين المستمر لجودة العمليات. 

 أن يشرح خطوات التحسين المستمر للعمليات.

 أن يبين فوائد مراجعة وقياس أداء العملية. 

 أن يعرف أدوات تحسين الجودة وكيفية استخدامها. 

 قت أن يستخدم العصف الذهني لتوليد عدد كبير من األفكار اإلبداعية والحلول والمقترحات في و

 قصير نسبيًا. 

 أن يستخدم مخطط العالقات في ترتيب المعلومات واألفكار وإيجاد العالقة الطبيعية بين عـدد

 كبير من األفكار واآلراء المبعثرة. 

 أن يرسم خريطة تدفق العملية لتوضيح تدفق خطوات العملية بشكل مرتب.

 أو لعملية أو لمشروع.  أن يستخدم تحليل سوات لتحليل الوضع الراهن لمنشأة أو إلدارة

 أن يستخدم مخطط عظم السمكة للتعرف على األسباب الجذرية لمشكلة مـا تمهيدًا لتحسينها

 بإزالة أو تقليل األسباب المؤدية للمشكلة. 

 ٪ من النتائج. 80أن يستخدم خريطة باريتو للتعرف على األسباب األساسية التي تؤدي إلى 

هام خطة مشروع ما ومتى تبدأ ومتى تنتهي ونسبة  أن يستخدم مخطط األنشطة لتوضيح م

 إكمالها 

 والمكلفين بها. 
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  تعريف العملية

العملية هي أنشطة محددة تقوم بتحويل المدخالت إلى  

مخرجات ذات قيمة للعمالء، ويوجد لكل عملية مزود أو مزودين  

)موردين( للمدخالت، كما أن لكل عملية عميل أو مجموعة من  

سواء كانوا عمالء داخليين مثل األقسام واإلدارات وفرق  العمالء  

العمل والموظفين، أو عمالء خارجيين مثل الزبون أو المستخدم  

 ( End userالنهائي )

وفي الحقيقة فإن المنتج أو الخدمة المقدمة للمستخدم النهائي  

المستفيدين  هي عملية كبرى تحول المدخالت والتي تتمثل في متطلبات واحتياجات العمالء و 

النهائيين إلى مخرجات تتمثل في المنتج أو الخدمة النهائية التي تحقق رضا العميل وتلبي حاجاته  

، وهذه العملية الكبرى تحتوي داخلها على مئات العمليات الداخلية، وكل عملية داخلية لها  

العميل   مدخالت تمثل متطلبات واحتياجات العميل الداخلي ومخرجات تسعى إلى تحقيق رضا

 الداخلي وقد مر معنا أن العميل الداخلي هو موظف أو قسم أو إدارة أو عملية داخلية أخرى . 

 تحسين الجودة على أساس العمليات : 

تقوم إدارة الجودة الشاملة على أساس التحسين المستمر للعمليات وليس بحسب اإلدارات  

لية ككل، حيث إنه في أغلب األحيان  واألقسام التي قد تحتوي على جزء من العملية وليس العم 

تشترك أكثر من إدارة وقسم في تنفيذ العملية الواحدة، ولنضرب مثااًل على ذلك بعملية تسليم  

الرواتب الشهرية للموظفين، حيث يشترك في تنفيذ هذه العملية رؤساء األقسام المعنيين وإدارة  

 شؤون الموظفين واإلدارة المالية. 
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 يتم تحويل المدخالت في العملية إلى مخرجات ذات قيمة للعمالء عبر العناصر الرئيسية التالية : 

 العاملين  .1

Manpower 

 األجهزة  -2

Machines 

 المواد-3

Materials . 

 األساليب -4

Methods 

 القياسات -5

Measurements 
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 البيئة -6

Environment 

تحسين العمليات بدراسة وتحليل عناصر العملية الرئيسية  ولتحسين أي عملية يقوم فريق 

 والتعرف على 

 الجودة. أوجه القصور ومكامن الخطأ وفرص التحسين فيها عبر استخدام أدوات 

 الخدمية: الصفات القياسية للعملية اإلنتاجية أو 

 

الشاملة على مجموعة  تحتوي العمليات اإلنتاجية أو الخدمية في المنشآت التي تطبق إدارة الجودة  

الصفات القياسية التي تساهم في جعل العمليات معروفة بدقة ويمكن إدارتها وتحسينها   من

 كالتالي: ومحكمة وهذه الصفات المشتركة بينها  بطريقة منظمة

 كل عملية لها مدير مسؤول عن فعالية أدائها وكفاءتها وتحسينها.  -1

 الخارجية معروفة بدقة . مجال العملية وحدودها  -۲

 المسؤوليات والحدود الداخلية للعملية بين اإلدارات المعنية محددة وواضحة. -3

 إجراءات العملية ومهام العمل فيها واالحتياجات التدريبية لها محددة وموثقة.  -4

 تحتوي العملية على مقاييس دقيقة وتغذية راجعة عن أداء العملية.  -5
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 لى تحديد واضح لعمالئها ومتطلباتهم وطرق قياس رضاهمتحتوي كل عملية ع -6

 تحتوي على تحديد دقيق لمعدل الزمن الالزم إلنجاز كل عملية.  -7

ويجب أن يتم تضمين هذه الصفات في وثيقة تحتوي اسم العملية وترقيمًا خاصًا بها ثم تسرد  

ات العمل، وقد تحتوي  الصفات السابقة بالتفصيل وخاصة خطوات وإجراءات العملية وتعليم جميع

مخططات ورسومات لتدفق العملية خاصة إذا كانت عملية معقدة أو فنية، كما يجب أن   على

 العمليات على سجالت موثقة ومؤرخة لنتائج ومخرجات هذه العمليات تتضمن معظم 

 ويستفاد من توثيق العمليات بهذه الكيفية فوائد عديدة منها تسهيل دراستها وتحليلها ومن ثم 

تحسينها وتطويرها من قبل فرق التحسين المستمر، وثبات جودة أداء العمل وعدم تأثره بتغيب  

 القدامى، كما يستفاد منها في نقل المعرفة والخبرة إلى الموظفين الجدد. الموظفين

 أهداف التحسين المستمر لجودة العمليات 

 إزالة األخطاء والمشاكل والعيوب الحاصلة . -

 .  واإلنتاج  الموارد  في الهدر  إلغاء ۔

 تسهيل أداء العمليات.  -

 تقليص أوقات التأخير واالنتظار. -

 إلغاء األنشطة التي ال تمثل قيمة مضافة للعملية. -

 تطوير مقاييس دقيقة لفعالية وكفاءة العملية -

 تعميق فهم العملية بين العاملين. -

 إرضاء العمالء الداخليين والخارجيين. -
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 تخطيط عمليات التحسين وجدولة العمليات المراد تحسينها.  -۱

 تحديد مدير لكل عملية )مالك العملية(. -۲

 تكوين فرق العمل لتحسين العمليات وتدريبها. -۳

 مراجعة وقياس أداء العمليات وتحديد أهداف التحسين.-4

 تحسين العمليات وتطويرها.

 العاملين ومتابعة النتائج. تدريب 

 تخطيط عمليات التحسين وجدولة العمليات -أوال

يقوم مجلس الجودة )اللجنة العليا للجودة( والمكون من رئيس المنشأة ورؤساء األقسام ومدير  

الجودة بتحديد العمليات اإلنتاجية أو الخدمية الرئيسية التي تحتاج إلى تحسين وترتيبها حسب  

التأثير على الجودة وإرضاء العميل ، ومن ثم وضعها في جدول زمني بمواعيد األهمية من حيث  



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي اإلدارة العامة للتدريب 

 

Page 63 of 106 
 

أشهر بحسب    6إلى   3التحسين. ويستغرق مشروع تحسين العملية الواحدة في المعدل من 

المنشأة والعملية المراد تحسينها ، ومن المناسب عند بدء مشروع تحسين العمليات االقتصار  

ي بداية األمر، أي تشكيل ثالثة فرق عمل فقط وذلك إلكسابها  على تحسين عمليتين أو ثالث ف

 الخبرة والدراية حتى يقوموا بدورهم بتدريب 

 باقي فرق التحسين للعمليات القادمة. 

 ( Process Ownerتحديد مالك لكل عملية )  -ثانيا

عملية،  مديرًا لكل  -ويكون من اإلدارة الوسطى في العادة    -يعين مجلس الجودة أحد األشخاص 

وفائدة تعيين مدير العملية هي أن أغلب العمليات يقوم بها أكثر من إدارة وبالتالي تضيع  

المسؤولية عن تطوير وتحسين وحل مشاكل هذه العملية كاملة بين اإلدارات وتلقي كل إدارة  

ليات  باللوم على اإلدارة األخرى. وألن إدارة الجودة الشاملة تقوم على أساس تطوير وتحسين العم

بشكل أفقي كما سبق اإلشارة إليه، فينبغي أن يكون هناك مدير لكل عملية بحيث يكون مسئواًل  

أمام اإلدارة العليا عن جودة العملية ومراجعتها وتحسينها عبر األقسام واإلدارات، ومن المهم أن  

يتم اختيار  يكون هذا المدير هو المعني بأداء العملية وعلى دراية كاملة بها. ومن الممكن أن

 مدير واحد لعدد من العمليات المختلفة. 

 تكوين فريق العمل لتحسين جودة العملية وتدريبه -ثالثًا

يحدد مدير العملية ومدير الجودة معًا وباعتماد من مجلس الجودة قائد وأعضاء فريق العمل  

واإلدارات   لتحسين جودة العملية، ويتكون فريق تحسين جودة العملية في معظمه من األقسام

المسؤولة عن تنفيذ هذه العملية والمعنية بها وليس شرطًا أن يكون مدير العملية في فريق  

دورًا أساسيًا في اختيار الفريق ومتابعة أدائه وتسهيل أعماله وتبني   تحسين العملية ولكنه يلعب

 المعنية ومتابعة تنفيذها، نتائج التحسين ونشرها بين اإلدارات

نظام إدارة الجودة الشاملة يتم عمل حملة توعية شاملة بين العاملين ونشر   بداية تطبيق 2

الثقافة الجودة وأهميتها وفوائدها ومبادئ إدارة الجودة الشاملة ومن ضمنها التحسين المستمر  

للعمليات وأدوات الجودة ومهارات العمل في فرق التحسين المستمر، أما عند اختيار قائد وأعضاء  

 م تدريبهم تدريبًا مكثفًا على استخدام أدوات الجودة لتحليل وتحسين العمليات.كل فريق فيت

 مراجعة العملية وقياس األداء وتحديد أهداف التحسين  -رابعًا
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يقوم الفريق بمراجعة العملية ودراسة سجالتها لقياس فعاليتها وكفاءتها وتحديد المستفيدين  

لعملية بهذه المتطلبات ويحدد على ضوء ذلك  من العملية ومتطلباتهم ومدى وفاء مخرجات ا 

أهداف تحسين العملية والمدة الزمنية المقررة لذلك . والمقصود بفعالية العملية مدى تحقق  

األهداف المطلوبة من العملية ، أما كفاءة العملية فهي مدى استهالك العملية للموارد البشرية  

 والمادية. 

 فوائد مراجعة وقياس أداء العملية : 

 التأكد من استيفاء متطلبات العمالء والحصول على رضاهم .  -1

 تحديد مدى التقدم في تحقيق األهداف الموضوعة. -۲

 مقارنة األداء بالمعايير الداخلية والخارجية من أجل التحسين المستمر .  -۳

 الحصول على تغذية راجعة عن أثر عمليات التحسين على جودة األداء  -4

 العاملين بمؤشرات لمراجعة أدائهم ومتابعة التحسين تزويد  -

 تحسين العمليات وتطويرها  -خامسًا

يتم تحليل ودراسة العملية بواسطة مخطط التدفق وأدوات الجودة األخرى لمعرفة أسباب  

 االنحراف عن 

خلص  األداء النموذجي للعملية والمشاكل والعيوب التي تحدث أثناء التنفيذ وإيجاد حلول جذرية للت 

 األسباب. ويمكن تلخيص مهام فريق تحسين العمليات بالمهام التالية : من هذه

 (non added valueتيسير العملية بإزالة الخطوات التي ال تشكل قيمة مضافة ) -

 تقليص الوقت الالزم للعملية بتقليل أوقات التأخير واالنتظار في العملية . -

 التعرف على األخطاء في العملية وإزالتها. -

 إزالة البيروقراطية والتكرار في إجراءات الخطوات . -

 معايرة العملية ووضع أدوات قياس األداء -
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 لتحسين . توثيق العملية وإنشاء سجالت للنتائج من أجل قياس نتائج ا -

 تدريب العاملين ومتابعة نتائج التطبيق. -سادسًا

بعد تغيير العملية وإدخال التحسينات الناتجة عن عمل الفريق وتوثيقها ، يتم اختبار تطبيق  

العملية المحسنة لفترة زمنية محدودة أو في قسم محدد ، ثم تدرس بعدها نتائج التطبيق وآثار  

لى تعديل ثم يتم اعتمادها من اإلدارة العليا و تدريب  عملية التحسين وتعدل إن احتاجت إ

العاملين على العمليات الجديدة وتوعيتهم بالتحسينات والعائد و النتائج من العملية من حيث  

تقليل األخطاء والتكرار والزمن واستهالك الموارد وتسحب وثائق العمليات القديمة وتستبدل 

 بالجديدة. 

ن العمليات عملية مستمرة كلها ما احتاجت العملية إلى مراجعة بعد  ويجدر التنبيه على أن تحسي

 فترة

 زمنية معينة أو إذا كثرت الشكاوى والمشاكل الناتجة عنها تعاد عملية التحسين مرة أخرى . 

 Quality Toolsتعريف أدوات تحسين الجودة 

 

رض التطوير  أدوات تحسين الجودة هي أساليب ومهارات عملية تطبق على أنشطة محددة لغ

والتحسين. وتتنوع أدوات الجودة التي تستخدم بواسطة األفراد وفرق العمل لتحسين جودة  

العمليات، فمنها ما يستخدم للتخطيط أو للتحليل أو للبحث عن األسباب الجذرية لألخطاء والعيوب  

ة والخدمية،  في المنتج أو الخدمة أو إليجاد الحلول المناسبة لمشاكل وعيوب العمليات اإلنتاجي

ومن المهم أن يتم اختيار أداة الجودة المناسبة للغرض المطلوب وأن تطبق بدقة وحرفية حتى  

 يمكن الحصول على النتائج المرغوبة بموثوقية عالية. 
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 وسنتعرض لبعض هذه األدوات بما يتناسب مع تخصص المتدرب والوقت المتاح.

 Brain Stormingالعصف الذهني 

 

 طريقة منهجية تستخدم في فرق العمل لتوليد عدد كبير من األفكار اإلبداعية العصف الذهني هي 

 والحلول والمقترحات في وقت قصير نسبيا وتستخدم في الحاالت التالية: 

عند الحاجة إلى حل إبداعي غير  -عند الحاجة إلى طرح بدائل متعددة لحل مشكلة ما. ب  -ا

ي االجتماع وتفاعلهم وتبنيهم للحلول المطروحة  تقليدي. ج عند الحاجة إلى مشاركة الجميع ف

 وبالتالي خفض مقاومة التغيير

خطوات طريقة العصف الذهني 
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 يكتب رئيس الفريق اسم الموضوع أو المشكلة وتعريف واضح لها ويتأكد أن الجميع فهمها -１

المسجل بدون أي  يبدأ في تسجيل األفكار كما يقولها الملقي ال كما يفهمها أو يعيد صياغتها -2

 تعليق أو تقييم أو مناقشة. 

 واألفضل كتابتها على صيغة سؤال: ماذا ؟ لماذا ؟ كيف ؟

 يترك فترة بسيطة للتفكير الهادئ في السؤال المطروح   -٢

 ال يوجد حد معين للمشاركة باألفكار من قبل الشخص  -3

 يستمر في تسجيل األفكار حتى يظهر عدم وجود مزيد منها . -4

د االنتهاء من طرح جميع األفكار يقوم الجميع باستعراض األفكار المطروحة وحذف األفكار بع - 5

المكررة أو البعيدة عن موضوع الجلسة كما يتم دمج األفكار المتشابهة وكتابة قائمة مصغرة من  

 األفكار يتم مناقشتها بالتفصيل واالتفاق على أفضلها.
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 قواعد وشروط أساسية للعصف الذهني :  

 

عدم السماح بنقد األفكار واآلراء المطروحة مثل أن يقال هذه فكرة قديمة أو سبق أن جربناها   -1

فكرة غير واقعية أو خالفه، ألن الهدف األساسي هو توليد أكبر عدد من األفكار والحلول في   أو

 مشاركين المرحلة األولى من العصف الذهني وانتقاد وتثبيط األفكار المطروحة يؤدي إلى إحجام ال 

 عن المشاركة بحرية وحماس وإبداع. 

 عدم السماح بتقييم األفكار كأن يقال فكرة سطحية أو فكرة سيئة ألن ذلك نوع من االنتقاد -۲

 المثبط أو حتى أن يقال فكرة ممتازة أو إيجابية ألن ذلك انتقاد لغيرها من األفكار المطروحة 

 لسلبية هي أحد أوجه نقد األفكار.كما أن الضحك أو االستغراب أو تعابير الوجه ا

 تسجل وتدون جميع األفكار المطروحة أوال فأواًل.  -۳

 كلما كثرت االفكار كان أفضل حيث تؤكد األبحاث وجود عالقة طردية بين عدد األفكار -4

 المسجلة وعدد األفكار اإلبداعية.

 يشجع أيضًا تالقح األفكار وضمها وتطويرها والبناء عليها.  -5
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تطبيقي: يقوم المدرب بمشاركة المتدربين جميعًا في عملية عصف ذهني ويطرح موضوعًا   تمرين

للنقاش مثل إيجاد أسباب أو حلول لمشكلة معينة تهم المتدرب أو الوحدة التدريبية أو المجتمع  

ثم يسجل أحد المتدربين اآلراء أو الحلول المقترحة من المشاركين على السبورة مع االنتباه إلى  

 العصف الذهني أثناء الجلسة.  اعاة شروط وقواعدمر

 Affinity Diagramمخطط العالقات 

 

مخطط العالقات هو أحد أقوى أدوات الجودة في مجال اإلبداع وترتيب المعلومات واألفكار 

األفكار واآلراء المبعثرة،  خالقة ومهمته إيجاد العالقة الطبيعية بين عدد كبير من  بطريقة

 بعد جلسة العصف الذهني.  التالية : ويستخدم في الحاالت

 عندما تكون األفكار والمعلومات مبعثرة وصعبة التناول  -

 عندما يراد إيجاد أفكار إبداعية غير مسبوقة. -

 عندما يراد عمل إحصائيات تجميعية.  -

 خطوات استخدام مخطط العالقات 

 . الذهني   العصف  أثناء الصقة  أوراق  على  تعليم لمبق فكرة كل  تسجل۔۱

 . للجميع ظاهرة تكون  بحيث عشوائي  بشكل الجدار  أو  الطاولة على الالصقة  األوراق توزع ۔۲

 . الوقت هذا في  أحد يتكلم ال  أن المهم   ومن األوراق حول الفريق  جميع يجتمع۔۳

 البعض،   بعضها بجانب ويرتبها   عالقة بينها التي األفكار  في فرد كل يتأمل  -4 
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 يستمر العمل حتى يتم تجميع جميع األفكار في مجموعات.

 . يكتب عنوان لكل مجموعة يمثل العالقة الرئيسية التي تربط هذه األفكار بعضها ببعض-5

 قواعد استخدام مخطط العالقات

 جديدةإذا كانت فكرة تصلح أن توضع في مجموعتين، تسجل مرة أخرى في ورقة  -1

 لمجموعة الثانية.ا وتوضع في 

 فكار في مجموعات، يمكن البدء في الكالم والتباحث حول األ  جميع ترتيب من االنتهاء بعد۔۲

 كتابة عنوان لكل مجموعة من مجموعات األفكار،

 يمكن جعل أحد األفكار عنوانًا للمجموعة كلها.   -٣

 التي ال تنتظم في أي مجموعة. ال مانع أن يكون هناك بعض األفكار الوحيدة   -4

 ال مانع من أن تحرك بعض األوراق التي قد تم تحريكها سابقًا من شخص آخر. -5

: يقوم المدرب بتقسيم المتدربين إلى مجموعات متساوية ويطرح مشكلة من  تمرين تطبيقي

 المشاكل 

م استخدام طريقة  االجتماعية مثل عقوق الوالدين أو كثرة الطالق أو ظاهرة التدخين ويطلب منه

 العصف 

الذهني إليجاد أسباب هذه المشاكل أو حلول لها ثم يتم استخدام مخطط العالقات إليجاد  

 العالقات

 الرئيسية بين األفكار المطروحة في جلسة العصف الذهني. 
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 Process Flowchartخرائط تدفق العمليات 

 لعملية بشكل مرتب. خريطة تدفق العملية هي عبارة عن رسم توضيحي لتدفق خطوات ا

 وتستخدم في الحاالت التالية : 

 تيسير فهم العمليات المعقدة.  -

 إظهار مواطن الخلل والتكرار. -

 دراسة العملية من أجل التطوير والتحسين.  -

 توثيق العملية.  -

 الوصول إلى فهم موحد بين العاملين وتدريب الجدد منهم.  -

 التخطيط لمشروع ما.  -

 ام خريطة تدفق العملية خطوات استخد 

 يكتب فريق تحسين العملية اسم العملية المراد رسمها.   -١

يناقش الفريق ويتفق على نقطة بداية العملية )الخطوة األولى( ونقطة نهايتها )الخطوة    -٢

 األخيرة (.

الخطوات  يبدأ الفريق في عصف ذهني لتسجيل جميع الخطوات البينية بدون التقيد بترتيب  -3

 زمنيًا

 يتم ترتيب الخطوات حسب تسلسلها الزمني.  -4

  يتم التسلسل  هذا إلظهار  الخطوات بين أسهم  رسم يتم ،  الزمني التسلسل على  االتفاق بعد ۔5

 .الخريطة دقة في رأيهم  لمعرفة بالعملية  المعنيين  جميع  مع التدفق خريطة  مراجعة 
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 ( SWOT Analysisتحليل سوات ) 

 

 سوات هو أداة لتحليل الوضع الراهن للمنشأة أو لإلدارة أو للعملية أو المشروع وكتمهيدتحليل  

للتخطيط االستراتيجي للمنشأة ، كما يستخدم كأداة لتحليل السوق والفرص والتحديات أمام  

 المنتجات 

أو الخدمات المقدمة، ويعتبر تحليل سوات الخطوة األولى األساسية في أي تخطيط مستقبلي  

للتعرف على القدرات الداخلية للمؤسسات أو العمليات والمشاريع عن طريق دراسة   -1ستخدم : وي

 جوانب الضعف 

 ( Weaknesses- Strengthsوالقوة ) 

للتعرف على الظروف الخارجية للمؤسسات أو العمليات أو المشاريع عن طريق دراسة الفرص   -٢

 المتاحة 

 ( Threats - Opportunitiesوالعوائق والمخاطر المحيطة )
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ومن خالل تحليل سوات يمكن التعرف على عوامل القوة وتعزيزها واالستفادة منها في اقتناص  

 وتقليص عوامل الضعف وتجنب المخاطر والتحديات.  الفرص

 خطوات استخدام تحليل سوات 

 يقوم الفريق بعصف ذهني لتحديد : -

 عوامل القوة الداخلية في المنشأة.  -

 لداخلية في المنشأة. عوامل الضعف ا -

 الفرص الخارجية المتاحة في الوقت الحاضر أو المستقبل.  -

 المخاطر والتحديات الخارجية في الوقت الحاضر أو المستقبل. 

 في  عوامل 5 أو  4 أهم إلى   وتقليصها الذهني  العصف جلسة  عن الناتجة العوامل  وتحليل  دراسة ۔

 و المخاطر(.  -و الفرص   –و الضعف    – كل من) القوة

 ثرها على المنشأة بمفردها وبإضافتها إلى العوامل األخرى. أ  ودراسة السابقة   العوامل تحليل  ۔

 عوامل القوة مع الفرص المتاحة تمثل مناطق واعدة للنمو والتوسع. 

 ن. عوامل الضعف مع المخاطر الخارجية تمثل مواضيع للمتابعة واالنتباه والتحسي
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 مخطط عظم السمكة ) السببية واألثر(

 

مخطط عظم السمكة هو أداة رسومية للتعرف على األسباب المحتملة لمشكلة أو أثر ما وسميت  

بمخطط عظم السمكة ألن شكل المخطط بعد االنتهاء منه يشبه الهيكل العظمي للسمكة ،  

اوا ولذلك تسمى أيضًا  وأول من طور واستخدم هذه األداة هو عالم الجودة الياباني إيشيك 

بمخطط إيشيكاوا. ويعتبر مخطط السببية واألثر أكثر أدوات تحسين الجودة استخدامًا من قبل  

األفراد وفرق العمل للتعرف على األسباب الجذرية للمشكلة تمهيدًا لتحسينها بإزالة أو تقليل  

 األسباب المؤدية للمشكلة. 

 ويستخدم في الحاالت التالية

 للتعرف على األسباب الممكنة لمشكلة ما.  -۱

 أثناء عمليات العصف الذهني لترتيب اآلراء بطريقة منهجية.   -٢

 طريقة استخدام مخطط عظم السمكة 

  من ممتدًا مستقيمًا خطًا يرسم . السبورة أو  الورقة يسار على مربع داخل المشكلة  اسم يكتب ۔1

 (. الرئيسي الخط)  المربع إلى  يصل  حتى اليمين

 في عصف ذهني يحدد الفريق األسباب الرئيسية للمشكلة  -2
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و األساليب   –و األجهزة    –العامة الرئيسية ألي عملية) األشخاص  وإذا صعب ذلك تكتب العناصر-3

 البيئة(. والقياسات و يتفق الفريق على مسمى وتعريف للمشكلة –و المواد    –

 الخط الرئيسي ثالثة فروع على كل جانب. تكتب هذه األسباب كفروع أسهم ممتدة من   -4

 داخل كل فرع يتم عصف ذهني عبر اإلجابة عن التساؤل: لماذا يحدث هذا ؟  -5

 تكتب األسباب الفرعية كأسهم متفرعة من الفرع الرئيسي.  -6

 في كل إجابة على سؤال يقوم الفريق بكتابتها كفرع من الفرع الرئيسي.  -7

 في عدة فروع رئيسية إذا كان ذا عالقة بها جميعًا.من الممكن أن يكتب السبب  -8

أيضًا داخل الخطوط الفرعية الصغيرة يعاد التساؤل )لماذا يحدث هذا( وتكتب اإلجابات على   -9

 شكل أسهم صغيرة متفرعة وهكذا يمكن التعمق أكثر بالقدر الذي يريد الفريق. 
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 Pareto Chartخريطة باريتو 

 

( ، وتنسب إلى العالم االقتصادي اإليطالي باريتو في القرن التاسع   ٢٠/  ٨٠وتسمى أيضًا ) قاعدة 

% من األسباب تؤدي إلى  80٪ من األسباب وبالتالي ٢٠% النتائج تعود إلى  80عشر الذي الحظ أن 

٪ فقط من النتائج. وتستخدم هذه القاعد بكثرة في التحسين والتطوير حيث إنه بالتعرف على  ٢٠

٪ من النتائج بدون إضاعة الوقت  80ب والتركيز عليها يمكننا الحصول على ٪ من األسبا٢٠ال

 ٪ فقط من النتائج.٢٠والمال والجهد في التركيز على بقية األسباب التي تعطينا 

تستخدم خريطة باريتو لتحليل نسبة حدوث كل سبب من األسباب والتعرف على تأثيره في حصول  

 و خطوات استخدام خريطة باريت  النتائج

تحدد المشكلة األساسية ويتعرف الفريق على أسباب حدوثها عبر العصف الذهني ومخطط   -1

 والنتيجة التي سبق شرحها.  السبب

 يقوم الفريق بجمع المعلومات من السجالت أو عبر المالحظة خالل مدة محددة ويقيس تكرار -  ٢

 حدوث كل سبب من األسباب خالل هذه المدة. 

 وتوضع عليه األسباب مرتبة حسب تكرار حدوثها من األكثر إلى األقل . يرسم محور السينات    -٣

 يرسم محور الصادات الذي يمثل التكرارات ويوضع عليه تكرار حدوث كل سبب من األسباب. - 4

يرسم مستطيل على شكل عمود قاعدته في محور السينات لكل سبب من األسباب وسقفه هو   -5 

 صادات. تكرار حدوث هذا السبب من محور ال

 يحلل الشكل الناتج ويستنتج منه األسباب الرئيسية ونسبة حدوثها وأثرها على المشكلة  - 6
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 تحدد أولويات جهود التحسين تبعًا لذلك. -7

 Activities Chartمخطط األنشطة 

 

 مخطط األنشطة هو مخطط يوضح مهام خطة المشروع متى تبدأ ومتى تنتهي ونسبة إكمالها 

 (. Gantt Chartويسمى أيضًا مخطط قانت )والمكلفين بها  

 ويستخدم في الحاالت التالية : 

 جدولة مهام مشروع قادم -

 عرض خطة المشروع والتوافق حولها.  -

 التعرف على مهام المشروع ومدة كل منها والمكلفين بها.  -

 تحديد المهام المتعاقبة والمهام المتوازية توقيتًا. -

 خطوات استخدام مخطط األنشطة : 

 يقوم الفريق بتحديد مهام المشروع أو العملية الجديدة عبر العصف الذهني ويمكن استخدام   -١

 خريطة تدفق لرسمها. 

 يحدد الوقت الالزم لكل مهمة.   -٢

 يحدد المهام المتعاقبة والمهام غير المتصلة ويمكن إجراؤها بالتوازي.  -3

 م سواء كانوا أشخاصًا أو إدارات أو فرق عمل. يحدد المكلفون بالمها   -٤
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 الرقابة على الجودة 

 

في القطاعاِت الصناعّية كمقياٍس خاّص للتمّيز، ويعرُف   Qualityالجودة ُيستخدم مفهوم الجودة  

بأّنه خلوُُّ المنتجاِت من العيوب والنواقص من خالل االلتزام الصارم بتطبيِق كافة المعايير القابلة  

للقياس والتحّقق لغاياِت الحصول على رضا العميل أو المستخدم بإيجاد تجانس وتماثل في ذلك،  

إلى أّن الجودَة عبارة عن كاّفة الخصائص والمواصفات   ISO 1986-8402ويشيُر معياُر الجودة  

المتعّلقة بمنتج أو خدمة تمنحه القدرة على أن يلبي احتياجاِت العلماء المذكورة، سواء كان ذلك  

 صراحًة أو ضمنًا. 

بط  تعتمُد الجودة في عمِلها على أربِع دعائَم أساسّية، وهي: تخطيُط الجودة، وضمان الجودة، وض

الجودة أو مراقبُة الجودة، والتطوير المستمّر، وسنسّلط الضوَء في مقالنا هذا على مرحلِة مراقبِة  

الجودة. مراقبة الجودة ولها عّدُة مسمّيات كضبط الجودة، أو الرقابة على الجودة، ُيرمز لها  

تخدمة في الكشف  ، ويمكن تعريُفها بأّنها مجموعٌة من األنشطة والعملّيات المسQCاختصارًا بِـ  

عن التباين في خصائِص المنتجات والكشف عنها، أو ضبط ما آل إليه النظاُم من مخرجاِت  

 واستخراج األخطاء وتصحيحها، وتعتبُر الرقابُة جانبًا من جوانِب ضمان الجودة. 

ُصّمَم  يمكُن تعريُف مراقبة الجودة بأّنها التأكُد من مدى مناسبِة المنتج ومطابقته لألغراِض التي 

من أجِلها، وبالتالي تحقيق رضا المستهلكين بتلبيِة رغباتهم، ويشترُط ذلك ضرورة وجود  

مواصفاٍت قياسّية؛ وذلك لمتابعِتها بكّل سهولة وتحقيقها، ثّم إجراء بعض اإلصالحات والتدّخالت  

نتاج  في حال وجود انحرافات وعيوب، كما أّنها جهوٌد مبذولة من قبل األيدي العاملة على إ

 المنتجات، وتتيح الفرصة للمنشأة بتحقيق أعلى المستوياِت القياسّية التي تفرُضها الجودة. 

أساسيات مراقبة الجودة فرض الرقابة على المنتجات من حيث العناصر والمكّونات، بدءًا من  

لعالمّيِة  المواّد وصواًل إلى التعبئة. إحكام الرقابة على المتغّيرات التي تطرأ على المواصفاِت ا

للمنتج. إخضاُع التراخيص المحّددة الصالحّية للرقابة من حيُث تاريخ اإلنتاج، ودرجة الحرارة  

 اّلالزمة لحفظه، وتاريخ االنتهاء.
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فرض الرقابة على تطبيق القوانين الخاّصة بضبط الجودة في الدولة التي يتّم بها إنتاُج السلِع  

 والخدمات.

عن مستوى الجودة المراِد الوصول له، ويتّم ذلك من خالل دراسة   خطوات مراقبة الجودة الكشفُ 

السوق وما يأتي منه من أبحاث، وتصاميم للمنتج، وتحديد المواصفات الخاّصة به. قياس مدى  

مطابقة المنتج للمواصفات المرسومة وتقييم ذلك، ويتّم ذلك بانتقاِء عينات منتظمة خالل سير  

وفقًا لما تتسم به من خصائص، وإجراء مقارنة بينها وبين   خط اإلنتاج، وإخضاعها للقياس

 المنتجات المماثلة لها. 

الكشُف عن األسباب التي دفعت إلى حدوِث اختالفاٍت بين المنتجات والمواصفات المرجّو تحقيقها،  

والعمل على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائّية بالسرعة القصوى. الحرص على االستمرارّية في  

 التخطيط المستمّر للجودة من خالل مراجعة مواصفات المنتج. 

ان الهدف الحقيقي من رقابة الجودة هو تحقيق رضاء المستخدم النهائي للمنتج وهذا ال يحدث اال  

بضمان جودة المنتج النهائي في يد ذلك المستخدم النهائي وجودة استخدام المنتج وصالحيته  

 يترتب عليه عيوب او اضرار للمستخدم النهائي.  وعدم التقصير اال االنحراف الذى

 اوال : مجاالت الرقابة على الجودة : 

ان رقابة الجودة على المنتج اثناء استخدامه تعتبر ضرورة ملحة الن المنتجات قد تفقد جودتها  

نا بسبب سوء التعبئة او التخزين او سوء النقل او التوزيع او سوء استخدام المنتج، لذلك فالرقابة ه 

تصبح عملية كاملة تمكن من ضمان جودة المنتج منذ بداية انتاجه وحتى استهالك اخر وحدة  

رقابة الجودة بما يضمن استمرار جودة المنتج بعد   فيقصور  أيفيه. وهذا سوف يمكن من تجنب  

 انتاجه وبعد مطابقته للمواصفات وما يتطلبه المستهلك حتى يحقق الرضا المطلوب من جانبهم. 

 ا : رقابة جودة التعبئة والتغليف : ثاني

ان مراعاة المبادئ السليمة واالساليب والقواعد الصحيحة للتعبئة والتغليف سوف تمكن من 

المحافظة على جودة المنتج المطلوبة. فقد يفقد المنتج في بعض الحاالت جودته بسبب سوء  

اجل اختبار وسائل التعبئة الصحيحة  التعبئة او التغليف. ان الرقابة على الجودة تظهر هنا من 

وطرق التغليف المالئمة للسلعة وللمستهلك بحيث توفر المواصفات الالزمة للمحافظة على  

سالمة المنتج. كما ان االعتناء بالجودة في اختيار العبوة من حيث المتانة والشكل وااللوان وما  

 الى ذلك تساعد على جذب المستهلك لشراء المنتج. 
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 رقابة جودة النقل والتخزين للمنتج : ثالثا : 

ان نقل ومداولة وتخزين المنتج تعتبر من اهم المراحل التي يتطلب الرقابة لضمان المحافظة  

على المستوى المطلوب للجودة. لذلك يجب تحقيق التكامل بين عمليات التصنيع وبين عمليات  

ت التلف والحفاظ على المواصفات  النقل والمداولة والتخزين وذلك لخفض التكاليف وتقليل معدال

 المتعلقة بالجودة بما يضمن رضا المستهلك النهائي. 

ومن اهم المبادئ التي تساعد على تحقيق االقتصادية والحفاظ على الجودة فيما يتعلق بالنقل  

 والمبادلة والتخزين االتي : 

 النقل من خالل اقصر الطرق لخفض معدالت الوقت والتآلف

 ات اقتصادية تمكن من خفض التكلفة مع الحفاظ على الجودة. التعبئة في عبو 

اختيار المكان المناسب للتخزين من حيث سهولة الدخول والخروج وايضا بقربها من موقع االنتاج  

 لتقليل عمليات المناولة لتقليل التلف والحفاظ على الجودة. 

 لحفاظ على المنتج من التلف. التخزين بالصورة الصحيحة في اماكن بعيدة عن التلوث والحشرات ل

 رابعا : رقابة جودة التسويق للسلعة : 

وفيها يتم الرقابة على جميع جوانب وادوات التسويق مثل النبؤ، التحليل، رقابة اثر بيع السلع  

االخرى، القرارات التسويقية، المزيج التسويقي ومدى مالئمته للسلعة، رقابة مدى قبول 

 . الخ   …المستهلك للسلعة 

 مسا : رقابة جودة استخدام السلعة : خا

وتتضمن رقابة مدى اداء السلعة للوظيفة المتوقعة منها في ظروف االستخدام العادي ولمدة  

معينة. وتشمل رقابة الجودة على استخدام السلعة رقابة مدى كفاءة تقديم خدمات اضافية  

لبيانات الكامنة والمعلومات  للسلعة مثل الصيانة، االصالح.. الخ. كما تشمل ايضا مدى توافر ا 

 الصحيحة والرقيقة عن المنتج واالرشادات الالزمة الستخدام المنتج. 

 ادوات ادارة الجودة 

هناك عدة وسائل او ادوات يمكن استخدامها لتحسين االداء وتوكيد الجودة بالنسبة للمنتج أو  

 - للخدمة المقدمة لتحوز على رضاء المستهلك منها :

خلي : ويتطلب نظام ادارة الجودة ضرورة قيام المؤسسة بأعمال التدقيق الداخلي  التدقيق الدا -1

) مراجعة ومتابعة وتأكد( للتأكد من مدى االلتزام بنظام ادارة الجودة ومدى مالئمته وفاعليته .  

 ويعتبر التدقيق الزاميا وعامال مساعدة لتطوير نظام ادارة الجودة. 

من أهم االدوات المستخدمة لتحقيق الجودة. وهى تستخدم في  الفحص بأخذ العينات: وتعتبر  -2

 الضبط اإلحصائي للجودة وهى تهدف إلى ضبط الجودة عن طريق أخذ عينه من الدفعة. 
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الضبط اإلحصائي للعمليات: ويعتبر أحد االساليب المستخدمة في الضبط اإلحصائي للجودة   -3

 االنتاجية.لحاصلة في العمليات ويهدف إلى تحسين المنتج عن طريق ضبط التغيرات ا

اداة للمقارنة المستمر للعمليات في المؤسسة مع ما هو االفضل منها    المستوى: وهىقياس  -4

 لدى اآلخرين وذلك بهدف وضع االهداف لها وتحسين العمليات فيها . 

( :هو برنامج خمس خطوات لتنظيم صاله العمل وهى :  5sاستخدام الخطوات الخمس ) -5

ية ، والترتيب ، والتنظيف، والتدريب. ويساعد هذا البرنامج على تكوين بيئة أفضل كما  التصف

 كما يحافظ على سالمة العاملين.  عالية،يتضمن انتاج منتجات ذات جودة 

هو لجوء المؤسسة إلى تدريب وتأهيل العاملين لديها طيلة فترة   المستمر:التأهيل   -6

 استخدامهم. 

وهى االداء التي تساعد المؤسسة على تحديد حاجات الزبائن وايصال   الجودة: توزيع وظائف  -7

 لديها. هذه المعلومات إلى كافة االقسام المعينة 

 وهى يجب تدريب المديرين والعاملين على    -الجودة: نماذج عمل مشكالت   -8

 يفية استخدامها ومنها : ك

 العصف الذهني  –

 تحليل السبب واألثر وتحليل البيانات –

 الجداول االحصائية والرسوم البيانية المدرجة والخطية واالساليب االحصائية االخرى.  –

 لوحات التشتت  –

 خرائط المراقبة.  –

 مقايس الجودة العالية -

في الحقيقة أن تطبيق المقاييس العالمية للجودة أو المواصفات العالية للجودة كما يطلق عليها  

بل لقد   – السوق العالمي واكتساب القدرة على المنافسة  أيضا يساعد أي منشأة على التواجد في

 أصبحت اآلن شرط أساسي للتعامل في االسواق العالمية . 

هي وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع االطراف   -المواصفات القياسية : 

االمان في   المعنية لتحقيق اقتصاد متكامل أمثل مع االخذ في االعتبار ظروف االداء ومتطلبات

المنتج . وهذا التعريف وضعته المنظمة الدولية للمواصفات القياسية, ولقد استخدمت المواصفات  
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في بادئ االمر ألغراض تجارية من أجل ضمان صحة االوزان والمقاييس ودقتها ـ )الموازين  

لى صحه  ،مقاييس الحرارة ، عدادات الكهرباء وغيرها(.ثم تم اعتماد المواصفات التي تحافظ ع

 المستهلك وسالمته. 

ونظرا لدخول المؤسسات مرحلة االنتاج الصناعي الكمي من أجل التصدير ، فقد اجتمعت هناك  

حاجه ماسة إلى وجود مواصفات للمنتجات المصنعة. هذه المواصفات ال يمكن أن تحقق من قبل  

ثر تقدما وصعوبة عن  هذه المؤسسات اال باستخدام العمليات االنتاجية المناسبة التي اصبحت أك

 ما سبق واختيار التجهيزات المناسبة للها وتأمين المهارات العالية لتشغيلها. 

 الشروط الواجب توافرها في المواصفات: 

يجب أن تكون المواصفة واضحة يسهل مهمها بواسطة كل المعنين بها    المواصفة:وضوح  -1

 واضحة، مما يعكس سمات الشفافية. كما يجب أن تكون بعيدة عن أي مصطلحات أو معانى غير 

التكامل: يجب أن تكون المواصفة متكاملة في المضمون والمعنى مما يبعد اجتهادات االفراد   -2

إلدخال أو تبديل أي جزئيه منها، ويتطلب هذا االمر أن تكون المواصفة المعنية قد مرت بمراحلها  

ى أكبر شريحة مستفيدة إلبداء الرأي  المختلفة منذ ان كانت مسودة أو مقترح، وتم توزيعه عل

 والمالحظات واآلخذ بتلك اآلراء أو المالحظات المتفق عليها . 

الواقعية : يجب أن تكون الموصفة واقعيه وسهله التطبيق واال بقوه تطبيقها إلى رفع   -3

 التكاليف وانحسار فرص المنتج أو الخدمة . 

ها بواسطة الجهة المعنية إلى خفض تكاليف الربحية : يجب أن تقود المواصفة عند تطبيق -4

االنتاج ورفع كفاءة األداء وزيادة حجم التسويق وتحقيق ربحية مشجعه لتكون دافعها للمؤسسة  

 والعاملين بها. 

المالئمة : يجب أن تكون من خصائص تلك المواصفة المالئمة في التطبيق لفترة طويلة   -5

ضافات، التي إن وجدت يجب أن تكون ثانوية ويتم  حتى ال تكون عرضه للتبديل والتغيير واال

 ادراجها بعد فترة من الزمان وبعد تجارب ميدانية طويلة. 
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 لوحدة الثامنة: رواد ومدارس إدارة الجودة الشاملة ا

 أهداف الوحدة الثامنة 

 األهداف التفصيلية للوحدة الثامنة  

 .أن يعرف نظام التحسين المستمر للعمليات

 .إسهامات د. ديمنغ في إدارة الجودة الشاملة أن يبين 

 .أن يشرح مدخل ديمنغ لتطبيق إدارة الجودة الشاملة عبر نقاطه األربعة عشر

 أن يطبق دائرة ديمنغ إلدارة العمليات والمشاريع 

 .أن يوضح إسهامات جوران في تطوير علم إدارة الجودة الشاملة

  .شاملة نقاطه العشرأن يشرح مدخل جوران لتطبيق إدارة الجودة ال 

  .أن يوضح إسهامات فيليب كروسبي في تطوير إدارة الجودة الشاملة

 .أن يشرح مدخل كروسبي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة عبر نقاطه األربعة عشر
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 مدخل إدوارد ديمنغ 

 

  أبرز علماء الجـودة وأهم من - م ١٩٩٣توفي عام  -يعتبر إدوارد ديمنغ وهو عالم إحصاء أمريكي  

أسهم في تطوير ونشر إدارة الجودة الشاملة وكان ينادي باستخدام األساليب اإلحصائية في  

تحسين الجـودة وتخفيض تكاليف اإلنتاج وأن تحسين الجـودة ال يقتصـر علـى خـط اإلنتاج  

الصناعي ولكـن البـد مـن أن تشمل جهـود تحسين الجـودة جميع أنشطة وعمليات المنشأة مثل  

% من  90المستودعات والمشتريات والتوظيف والتدريب والتسويق وخالفه ويرى أن التوزيع و 

 مشاكل الجودة تعود مسؤوليتها إلى اإلدارة العليا والنظام الذي تضعه إلدارة العمليات. 

يـرى إدوارد ديمنغ في إدارة الجودة الشاملة أن يعتمـد داخل المنشأة أداء األعمال بأفضـل  

نـمـوذجي للعمـل ويـدرب العاملون عليهـا تـدريبًا عاليًا وبهذه الطريقة  الممارسات كمعيـار 

يمارس الجميع نفس الحرفية والمهارة والجودة في أداء األعمال النموذجية ألن الجودة هي  

مسؤولية الجميع وأفضل الممارسات في أداء األعمال تشمل تسجيل نتائج أداء األعمال بصورة  

مهمة لمراجعتها وتحليلها من أجل تحسين األداء المستمر والتعرف  مستمرة كقاعدة معلومات  

 على أسباب االنحراف والتغير عن األداء النموذجي ومعالجتها. 

ويؤكد ديمنغ على أهمية إعطاء الصالحيات والمسؤوليات الالزمة ألداء األعمال للعاملين بعد  

وإيجاد بيئة إيجابية تشجع اإلبداع   تدريبهم وتأهيلهم وزرع الثقة في كافة المستويات اإلدارية

واالبتكار وتطرد الخوف من الفشل وعواقبه . وعلى أن إدارة الجودة الشاملة هـي ثقافة داخليـة  

 للتحسين والتطوير المستمر في أداء األعمـال تشـمـل كـل الـعـاملين قبـل أن تكـون ممارسـات 
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ريع التطبيق والنتائج بل تحتاج إلى وقت  وتطبيقات عملية للجـودة ولذلك فهي ليست مشروعًا س

 وجهد كبيرين. 

 (Deming 14 pointsالشاملة )  نقاط ديمنغ األربعة عشر إلدارة الجودة  

 يلخص ديمنغ رؤيته لمنهجية إدارة الجودة الشاملة بأربعة عشر نقطة هي: 

الهدف ينتشل اإلدارة  إيجاد هدف ثابت هو االلتزام باالبتكار والتطوير، إن وضوح وثبات هذا   -1

 العليا

من الفرق في مشاكل الحاضر المتمثلة في الحرص على كميات اإلنتاج والميزانية والتوظيف 

واألرباح والمبيعات والخدمة وغيرها ويجعلها تهتم أيضا بالتطوير واالبتكار مما يضمن لها  

 - االستمرار والمنافسة والتفوق 

  اإلدارة  وأن األعمال  أداء التفكيري  أنماط وتغيير االستعدادو  الوقاية على قائمة جديدة فلسفة ۔۲

 مسؤوليات تتحمل أن ينبغي  وبالتالي الجودة  مشاكل مسؤولية  من ٪90 تتحمل العليا  ؛ تبني

 يز. التم نحو القيادة

التوقف عن االعتماد على أساليب الفحص والتفتيش كأسلوب لتحسين اإلنتاج حيث ال يؤدي   -3

ذلك إلى تقليل الخسائر والتكاليف بل إلى زيادتها ويمثل تصحيح األخطاء بعد وقوعها فالجودة ال  

تحدث نتيجة للفحص واالختبار بل هي ناتج عن تحسين جودة االنتاج ابتداء وجعل الجودة  

 ة كل العاملين وتطبيق معايير الجودة وأدواتها في مراحل التصميم واإلنتاج .مسؤولي

التوقف عن اعتماد الموردين على أساس السعر األقل ألن الحقيقة هي أن األقل سعرًا في الغالب  -4

األعم هم األكثر عيوبًا، واالعتماد بداًل من ذلك على تأسيس عالقة ثقة متبادلة وشراكة نجاح  

الموردين الموثوقين في الجودة واالعتمادية والتسليم، فالجودة والخدمة ينبغي أن  متميزة مع 

 تكون هي المعيار الرئيسي في المفاضلة بين الموردين و يأتي بعد ذلك السعر . 

التحسين المستمر لجودة المنتجات والخدمات بداية من المرحلة األولى وهي التصميم   -5

لبيع والتغذية العكسية من العمالء ثم العودة إلى التحسين في  والمواصفات وحتى خدمة ما بعد ا

 مرحلة التصميم وهكذا دواليك، فال يمر يوم بدون تحسن تدريجي في أداء العمل داخل المنشأة. 

  العليا اإلدارة ذلك في بما العاملين  كافة بين المعرفة  ومشاركة  العمل أثناء التدريب تأصيل  - 6 

وألن قيمة التدريب ليست ملموسة يمكن قياسها مثل اإلنتاج واألرباح  هم ، وغير اإلنتاج وعمال
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وخالفه فإنه يهمل من قبل كثير من القيادات أو ال يكون بطريقة منهجية منظمة تربط بين  

 العائد من 

  وتشجيع واالبتكار لإلبداع وتحفيزهم  العاملين  نفوس  من األمان وعدم الخوف عامل إبعاد  -7 

ول الخطأ واالعتراف به كوسيلة للتحسين وأن األصل هو اإلصالح ال العقاب وذلك  قب على الجميع

بالطبع على أساس االبتعاد عن الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى، وال يمكن للعاملين تقديم  

أفضل ما لديهم وهم ال يشعرون باألمان ويخافون من اللوم و التقريع ألي اجتهاد ، مما يؤدي  

 ريب وبين عمليات المنشأة بهم إلى عدم التد

  لفرق وقادة وإداريين كمشرفين اإلدارية  المستويات  كل في القيادة  مهارات وتأصيل  إذكاء  -8 

  قبل خاللهم من  المشكالت على ويتعرف معهم ويندمج األشخاص يوجه فالقائد الجودة،  تحسين

 العمليات وإدارة اإلنتاج وبآالت  باألرقام يهتم فهو المدير أما  وقوعها

إزالة العوائق والحدود بين اإلدارات واألقسام وتشجيع التعاون واالتصال األفقي بينها وتكوين   -9

فرق العمل المشتركة لتطوير وتحسين العمليات وأن الجميع يسعى من أجل مصلحة المنشأة  

 وتحقيق أهدافها ورؤيتها االستراتيجية. 

لبراقة غير الواقعية لتحفيز وتشجيع العاملين على  التخلي عن أسلوب الشعارات والملصقات ا -١٠

تحسين اإلنتاجية مثل) بيئة عمل خالية من األخطاء( أو ) جودة عالمية على كافة المستويات (  

  حيث تؤثر على العاملين تأثيرًا سلبيًا لعدم صدقيتها وواقعيتها إذ يرون مثاًل بأن المكائن قديمة

ة غير فعالة وهكذا ، وألن تطوير الجودة وتحسينها بيد اإلدارة العليا  أو المواد الخام رديئة أو اإلدار

٪ من مشاكل الجودة هي مسؤولية اإلدارة العليا ، والعامل ال يستطيع تحسين جودة   90حيث إن 

عمله ما لم تتحسن كل الظروف المحيطة به مثل المواد الخام واآلالت والتدريب واألنظمة  

 والمخازن وغيرها .

غاء قياس األداء على أساس كمية اإلنتاج الرقمية حيث يدفع ذلك العاملين إلى االهتمام  إل  -۱۱

بالكم على حساب الجودة فهم في سباق مع الزمن على تحقيق الكمية المطلوبة في الزمن  

المحدد وال يملكون الوقت وال التشجيع لالهتمام بالجودة ومراعاتها أثناء اإلنتاج وبالتالي يقومون  

 النظر عن أي مشاكل في الجودة تحدث أمامهم .بغض  

إزالة الموانع والقيود التي تمنع العاملين من االعتزاز والفخر بأعمالهم مثل عدم االهتمام    -۱۲

برضا وشكاوى العمالء، أو عدم توفير الموارد والتجهيزات الالزمة للعمل، أو عدم توفير البيئة  
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دريب الالزم ألداء العمل، أو ضعف صيانة اآلالت، أو ضعف  المادية والنفسية المريحة، أو قلة الت

 جودة التصاميم أو عدم وجود قنوات اتصال فاعله مع اإلدارة. 

تشجيع التعليم والتطوير الذاتي للجميع وإيجاد روح البحث والتعلم والتعرف على ما يحتاجه   -۱۳

لتحول إلى نمط المنظمة  الموظف ليؤدي عمله بحرفيه ومهنية عالية وتطوير نفسه ذاتيًا وا

 المتعلمة 

اتخاذ إجراءات عملية لتوفير البيئة التي يعمل فيها كل أفراد المنشأة من أجل إحداث التغيير  14-

والتحول المطلوب في ثقافة وممارسات العمل وتحمل اإلدارة العليا مسؤوليتها الكاملة والشجاعة  

 املين وتوعيتهم بها . تطبيق أساليب التحسين المستمر للجودة وتحفيز الع

 دائرة ديمنغ لتحسين العمليات

 

وتسمى أيضا دائرة شوهارت نسبة إلى أول من أشار إليها وهو معلم د. ديمنغ وأستاذه ولكن  

 لكثرة

استعمال ديمنغ لها واإلشارة إليها في محاضراته وكتبه نسبت إليه وتستخدم اآلن على نطاق  

 األعمال والمشاريع وفرق تحسين العمليات .  واسع في 
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وتمثل دائرة ديمنغ الخطوات التي ينبغي أن تمر بها دورة العمل في المشاريع وعمليات فرق  

 التحسين المستمر للجودة 

التخطيط : يسبق التخطيط أي مشروع أو عمل ويشمل تحليل المشروع أو العملية وتحديد   -  ۱

وامل النجاح األساسية ووضع القياسات وتنظيم األعمال وتوزيع  األهداف والموارد واألساليب وع

 األدوار وخالفه. 

التنفيذ : ال قيمة للتخطيط مهما كان مستواه ومهما بذل فيه من جهد ووقت ومال بدون أن   -  ٢

 يرى النور على أرض الواقع عبر تنفيذ ما تم تخطيطه. 

التنفيذ وتقييم النتائج الحاصلة وقياس أداء   عمليات ومراجعة متابعة وهي:  والقياس  المراقبة -٣ 

 المشروع أو العملية ومقارنتها باألهداف المطلوبة. 

التعديل: ويعني تعديل وتحسين المشروع أو العملية بناء على نتائج التقييم ثم العودة مرة   - 4

 الخطوة األولى وهكذا. أخرى إلى

 مدخل جوزيف جوران 

أمريكي ساهم مع د. ديمنغ في تطوير الجودة اليابانية بعد الحرب  د. جوزيف جوران هو عالم 

العالمية الثانية إذ تم دعوته إلى اليابان ومكث سنوات يلقي المحاضرات ويدرب المدراء  

والمهندسين وينفذ االستشارات ألكبر شركات الصناعة اليابانية. ويعتبر كتابه )كتاب جوران  

علم وقد طبع عدة مرات وترجم إلى العديد من لغات العالم.  هذا ال  4للجودة( من أهم المراجع 

أشار جوران إلى أهمية نظام االتصاالت في تحسين إدارة الجودة في المنشأة، كما أكد على أهمية  

القيادة في إدارة الجودة الشاملة وأن عمل القائد ليس وضع األهداف وإعطاء األوامر فحسب بل  

فاعلة في أنشطة الجودة واإلنفاق عليها مثل اإلنفاق على التدريب  القيادة بالقدوة والمشاركة ال

ونشر ثقافة الجودة وأدواتها بين العاملين وخاصة الطرق اإلحصائية في التعرف على األخطاء  

 وتحليل المشكالت. 
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 منهج جوران في نقاطه العشر لتطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 

 المنشأة. نشر الوعي بتحسين الجودة داخل    -۱

 وضع أهداف للتحسين المستمر.   -٢

 تأسيس مجلس الجودة وفرق التحسين المستمر لتحقيق أهداف الجودة.  -۳

 توفير التدريب للجميع.  - 4

 حل مشاكل اإلنتاج عن طريق المشاريع.  -5

 متابعة التقدم في مشاريع التحسين عن طريق تقارير التحسين المستمرة.  - 6

 ع التحسين الناجحة. تشجيع ومكافأة مشاري  -7

 نشر نتائج التحسين على الجميع.   -۸
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 تسجيل النجاحات المحققة واالحتفاظ بها.  -9

 استمرار عملية التحسين ودمج نتائج التحسين مع العمليات األساسية للمنشأة  -۱۰

 مدخل فيليب كروسبي 

األول "مجانية   م بدأت شهرته عندما ألف كتابه٢٠٠١وهو من علماء الجودة البارزين، توفي عام 

م وترجم إلى العديد من لغات العالم وفيه يبين أن أداء األعمال بإتقان من 1979الجودة" عام 

المرة األولى ال يكلف شيئًا بل الذي يكلف هو عدم إتقان األداء حيث يكلف المنشأة الكثير من  

دة داخل طرق  تكاليف الصيانة وإعادة اإلنتاج والسمعة وغيرها، ولذلك يجب أن تضمن الجو

التصميم واإلنتاج من البداية ، ثم يشرح نقاطه األربعة عشر التي يقترحها إلدارة الجودة الشاملة  

 في المنشأة. . 

وقد ألف بعد ذلك أكثر من خمسة عشر كتابًا في الجودة منها كتاب " الجودة بدون دموع " وكتاب  

ن تأليف كتابه األول " مجانية الجودة"  " الجودة مازالت مجانية" والذي ألفه بعد عشرين عامًا م

ويؤكد فيه على أهمية نقاطه األربعة عشر وكيف يمكن أن تصل المنشأة إلى درجة التميز عبر 

 إدارة الجودة الشاملة . كما أسس كروسبي كلية للجودة. 

ويعرف كروسبي الجودة بأنها " المطابقة للمواصفات " وبالتالي ينبغي على المنشأة التعرف  

بقًا على احتياجات العميل وتضمينها في مواصفات المنتج أثناء مرحلة التصميم ، عندئذ يتم  مس

 التركيز على أن 

 تكون عمليات اإلنتاج مطابقة للمواصفات للحصول على الجودة المطلوبة. 

وهو أول من نادي بمفهوم ) منتجات خالية من العيوب ( وملخصها بأن يكون هدف المنشأة  

قق مستوى صفر من العيوب ، وإن كان هذا الهدف صعب المنال إال أنه يبقى هدفا النهائي أن تح

 يجعل المنشأة ال 

 تتوقف عن التحسين المستمر وتطوير منتجاتها سعيا لتحقيقه. 

 تتحقق الجودة بالوقاية وتنفيذ األعمال الصحيحة من أول مرة ال بالتقييم والتفتيش. - 

 االفتراضي للجودة هو منتجات بال عيوب معيار األداء   - 

 (zero defects). -  .تقاس قيمة الجودة بحساب قيمة التكاليف الناشئة عن عدم ا المطابقة 
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 وقد ذكر كروسبي ما أسماه المفاهيم األساسية األربعة للجودة وهي : 

 

 الجودة هي المطابقة للمواصفات.  -1

 الصحيحة من أول مرة ال بالتقييم والتفتيش.تتحقق الجودة بالوقاية وتنفيذ األعمال   -٢

 (. zero defects) عيوب بال  منتجات هو للجودة  االفتراضي   األداء معيار -3 

 تقاس قيمة الجودة بحساب قيمة التكاليف الناشئة عن عدم المطابقة.  -4

 منهج كروسبي إلدارة الجودة الشاملة 

 نقطة هي :   14يتلخص منهج كروسبي إلدارة الجودة الشاملة في 

 التزام ودعم القيادة الدائم للجودة.  -1

 إنشاء فرق تحسين الجودة.  -٢

 استخدام القياس الكمي لمستوى الجودة. 3-

 الجودة. ب االلتزام  عدم تكلفة تحديد ۔4
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 نشر ثقافة الجودة والوعي بأهميتها. 5-

 اإلجراءات التصحيحية لمشاكل وعيوب الجودة. اتخاذ  6-

 التخطيط السليم إلزالة العيوب من المنتج.   ۷-

 االهتمام بتدريب المشرفين والموظفين على آليات تحسين الجودة. -8

 تخصيص يوم للجودة والتوعية بمفهوم )منتجات بال عيوب(.  9-

 .  تحديد األهداف وتشجيع الموظفين على االبتكار واإلبداع -۱۰ 

التعرف على األسباب الجذرية للمشاكل والعيوب والتخلص منها ، وإزالة معوقات االتصال   -11

 الفعال. 

 مكافأة الجهود المميزة في تحسين وتطوير الجودة بالمنشأة.  -۱۲

 تكوين مجالس الجودة داخل إدارات المنشأة وأقسامها للتنسيق واالتصال بفرق التحسين  -۱۳

 داخل اإلدارات. المستمر ونشر الجودة 

 تكرار عمليات تحسين الجودة والتأكيد على أن تحسين الجودة هي عملية مستمرة للوصول  -١٤

 إلى منتجات خالية تمامًا من العيوب. 

 

 

 

 

 



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي اإلدارة العامة للتدريب 

 

Page 94 of 106 
 

الوحدة التاسعة: نظام المواصفات القياسية الدولية إلدارة الجودة  

 اآليزو 

 أهداف الوحدة التاسعة 

 األهداف التفصيلية للوحدة التاسعة  

 .أن يعرف المنظمة العالمية للمواصفات القياسية

 .وتاريخه  9000أن يعرف نظام اآليزو 

 .9000:1994أن يعدد أنظمة اآليزو 

 .والنظام السابق له  0090 :2000أن يبين االختالفات بين نظام اآليزو

 2000: 9000أن يشرح أسس ومبادئ نظام اآليزو

 .2000: 9001تطلبات نظام اآليزو أن يبين م

 9001:2000أن يعدد الوثائق المطلوبة في نظام اآليزو 

 .والحصول على شهادة المطابقة  2000: 9001أن يشرح خطوات تطبيق نظام اآليزو 

 .بإدارة الجودة الشاملة 9000:2000أن يبين عالقة نظام اآليزو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ية   دبلوم إدارة الموارد البشر
ي  ةالعام ة المؤسس

ي والمهن 
                                                      للتدريب التقن 

                                                 للمناهج   ةاإلدارة العام
                                                                                األهلي اإلدارة العامة للتدريب 

 

Page 95 of 106 
 

 المنظمة العالمية للمواصفات القياسية 

 

( هي منظمة غير حكومية ISOالمنظمة العالمية للمواصفات القياسية ويرمز لها بالرمز أيزو )

م، تتكون عضويتها من هيئات المواصفات والمقاييس  ١٩٤٦مقرها جنيف بسويسرا تأسست عام

دولة، وينحصر عملها في إصدار المواصفات القياسية الدولية للمنتجات و المواد   157الوطنية في 

( باليونانية )التساوي( بمعنى تساوي المواصفات القياسية للمنتج   ISO)يات، ويعني الرمز والعمل

الدول وبكل اللغات وقد أصدرت منظمة اآليزو منذ إنشائها وحتى اآلن   أو المادة أو العملية في كل 

أكثر من سبعة عشر ألف مواصفة فنية قياسية لكافة المنتجات والمواد الكهربائية والميكانيكية 

والكهرومغناطيسية والغذائية وغيرها ، ويبدأ رمـز كل مواصفة بكلمة آيزو وبعدها رقم المواصفة  

 ( ---- ISO وعمل ،)  إلنجاز هذه المواصفات آالف اللجان الفنية التي تضم في عضويتها خبراء من

 كافة دول العالم. 
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برغم إصدار المنظمة لهذا العدد الهائل من المواصفات القياسية إال أنها اشتهرت بمواصفتين  

 هما :

 وهو نظام إلدارة جودة العمليات الداخلية للمنشأة وإرضاء العمالء.   9000اآليزو  .1

وهو نظام إلدارة البيئة والمحافظة عليها من التأثيرات اإلنتاجية الضارة.    14000واآليزو   .2

 م أصدرت منظمة اآليزو أول نظام معتمد دوليا إلدارة الجودة وسمي1987عام  وفي

(9000 ISO)   ويحتوي على مجموعة من المعايير والمواصفات العامة الضرورية إلدارة

الجودة في المنشآت الصناعية أو الخدمية. ويتم تطوير هذه المعايير العالمية دوريًا، حيث  

ثم اإلصدار الثالث في عام  1994في عام  9000اآليزو كان اإلصدار الثاني من نظام 

 ۱۳۸۰  -م ومازال معمواًل به حتى اآلن .  ٢٠٠٠

 9000: 1994نظام األيزو 

 م ويتكون من ثالثة مواصفات قياسية هي: 1994أصدر هذا النظام عام 

 ناعيةمتطلبًا من متطلبات نظام إدارة الجودة للمنشآت الص  ٢٠: وهو عبارة عن  9001اآليزو  -1

 والخدمية التي تصمم منتجاتها بنفسها. 

متطلبًا من متطلبات نظام إدارة الجودة للمنشآت التي ال   19: وهو عبارة عن  9002اآليزو   -٢

 ماعدا التصميم.  9001تقوم بتصميم منتجاتها ، وهي نفس متطلبات األيزو  
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 ودة مخصصة للمنشآت التي متطلبًا من متطلبات إدارة الج 16عبارة عن  وهو:   9003 اآليزو  -3 

ينحصر عملها في المعامل والمختبرات وهذه المواصفات الثالث هي لضمان ثبات جودة العمليات  

ثبات جودة المنتج، وليست لضمان جودة المنتج نفسه   الداخلية وعدم تذبذبها وبالتالي ضمان 

ن نظام اآليزو يضمن  المنتج والمشتري أل حيث إن ذلك خاضع لرغبة العميل وعملية التعاقد بين

 عند تطبيقه حصول العميل على نفس الجودة المتعاقد عليها. 

 2000:9000نظام األيزو 

ألغي العمل بالمواصفات الثالثة السابقة له    ٢٠٠٣م، وفي عام   ٢٠٠٠صدر هذا النظام أواخر عام  

 و 

والتي هي أكثر شمولية وأقرب إلى إدارة الجودة الشاملة    استبدلت بهذه المواصفة الجديدة ،

وتحتوي على متطلبات جديدة مثل التحسين المستمر للعمليات الداخلية والتواصل مع العمالء  

وإرضاؤهم، وأدخل ألول مرة مفهوم العمل على أساس العمليات وليس   وتحديد متطلباتهم 

 بحسب إجراءات األقسام واإلدارات. 

 من المواصفات القياسية التالية :  9000:2000م اآليزو و يتكون نظا

 . : وهي عبارة عن تعريفات مصطلحات نظام إدارة الجودة2000:9000اآليزو  .1

وتمثل شروط ومعايير نظام إدارة الجودة وقد صيغت هذه المعايير   : 2000:9001اآليزو .  ۲

عملها صناعية أو خدمية،   بأسلوب عام ليسهل على المنشآت تبنيه وتطبيقه مهما كان طبيعة 

وهذه المواصفة هي التي تستخدم ألغراض تؤهل المنشأة للحصول على شهادة اآليزو  

 بعد استيفائها 2000:9001

: وهي عبارة عن نصائح إرشادية وتوجيهات لزيادة فعالية وكفاءة نظام  2000:9004اآليزو 3-

 اآليزو 

المطبق في المنشأة، ولذلك تحتوي على معايير أعلى من متطلبات الحصول على   2000:9001

 شهادة 

 لمن أراد مواصلة رحلة التميز إلى إدارة الجودة الشاملة  9001:2000اآليزو 
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 ية إلدارة الجودة الشاملة : على أساس المبادئ الثمانية التال 9000:2000يقوم نظام اآليزو 

 القيادة: 1-

 تعمل القيادة على تحديد األهداف االستراتيجية للمنشأة وتوحيد توجه جميع العاملين نحو تحقيق 

 األهداف وإنجاح المنشأة وذلك بتكوين بيئة إيجابية ومحفزة لإلبداع والتميز. 

 التركيز على العميل :   -٢

متطلبات ورغبات العميل الحالية والمستقبلية وتلبيتها وأن  تركز المنشأة على تفهم وتحديد 

 على أن ترضي عمالءها بل وتتجاوز توقعاتهم.  تعمل 

 مشاركة العاملين :  -۳

أهم موارد أي منشأة هي الموارد البشرية ومشاركتهم الكاملة في إدارة وتحسين الجودة داخل  

 تحقيق أهدافها.  المنظمة يؤدي إلى نجاح نظام الجودة ونجاح المنشأة في
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 مدخل العمليات:  -4

 تدار جميع أنشطة المنشأة على أساس العمليات والتي قد تنتظم عدة إدارات في العملية الواحدة 

 وبالتالي تظهر فرق العمل المكونة من عدة إدارات، بداًل من تحسين العمل كإدارات منفصلة 

 خرى، وقد وجد أن معظم مشاكل حيث تقوم كل إدارة بتحسين عملها بمعزل عن اإلدارات األ

 العمليات هي في الحدود التي بين اإلدارات التي تمر بها العملية . 

 مدخل إدارة النظم:  -5

 وذلك عبر تحديد والتعرف على العمليات المترابطة وإدارتها كنظام موحد يساهم في تحقيق 

 فعالية وكفاءة المنشأة لتحقيق أهدافها, 

 التحسين المستمر :  -6

ن يكون التحسين المستمر لجميع العمليات هدفًا دائمًا للمنشأة عبر فرق العمل ومن خالل  يجب أ 

 االستماع إلى صوت العميل واإلدارة الفعالة للشكاوى واالقتراحات 

 القرارات المبنية على الحقائق:  -7

مواطن الخلل  تصدر القرارات في المنشآت الناجحة بعد تحليل للمعلومات والسجالت والتعرف على 

وطرق اإلصالح وبالتالي تكون هذه القرارات أكثر صوابًا وأقل خطأ، وغير مبنية على التخمين  

 والحدس 

 عالقة منفعة وشراكة متبادلة مع الموردين:  -8

ال يجب أن تكون العالقة بين الموردين والمنشأة قائمة على السعر فقط والحصول على البضاعة  

إلى خسارة المورد ، بل يجب تأسيس عالقة دائمة تقوم على مبدأ  بأقل سعر حتى لو أدى ذلك 

المشاركة والمنفعة المتبادلة، والحرص على إنجاح كل منهما لآلخر وبالتالي ضمان والء المورد  

 وحرصه على كسب رضا المنشأة وتفوق بضاعته.
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هي متطلبات عامة معدة بحيث تكون قابلة   ٩٠٠١:٢٠٠٠إن جميع متطلبات نظام اآليزو  

للتطبيق في جميع المنشآت بغض النظر عن نوعها، وحجمها ، والمنتجات التي تقدمها ، وهذه  

 المتطلبات تنقسم إلى: 

 متطلبات التوثيق: وتشمل دليل الجودة، وضبط الوثائق، وضبط السجالت . ۱

مسؤولية اإلدارة : وتشمل التزام اإلدارة بالجودة ، والتركيز على العميل، وسياسة  متطلبات . ۲ 

 الجودة، و التخطيط ، والمسؤولية والصالحية والتواصل، و مراجعة اإلدارة لنظام الجودة. 

متطلبات إدارة الموارد : وتشمل تأمين الموارد ، واالهتمام بالموارد البشرية ، و توفير البنية  . ۳ 

 و بيئة العمل المناسبة.  حتيةالت

متطلبات تحقيق المنتج: وتشمل التخطيط لتحقيق المنتج، و العمليات المتعلقة بالعميل من  4-

تحديد و مراجعة متطلبات العميل، والتواصل مع العميل، و التصميم والتطوير، و عمليات الشراء  

   ة على ممتلكات العميل، وضبط، وعمليات اإلنتاج وتقديم الخدمة، و التمييز والتتبع والمحافظ

 أجهزة القياس والمراقبة. 

 متطلبات القياس، والتحليل ، والتحسين: وتشمل قياس رضا العميل، و التدقيق الداخلي،   5-     

مراقبة وقياس العمليات ، و مراقبة وقياس المنتج، وضبط المنتجات غير المطابقة، وتحليل  و

 ات التصحيحية والوقائية. البيانات، و التحسين المستمر ، و اإلجراء
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 الوثائق المطلوبة في النظام

 

ض من المنشأة  . سياسة وأهداف الجودة: حيث تضع اإلدارة العليا سياسة الجودة التي تحدد الغر 1

 وتتضمن التزامها بتلبية متطلبات العمالء وتحسين فاعلية نظام إدارة الجودة باستمرار وتحدد 

 أهداف الجودة وكيفية مراجعتها وتوثقها وتعلنها للعاملين والعمالء. 

  في  وضعها  تم التي الموثقة   واإلجراءات الجودة،  إدارة  نظام مجال على  ويحتوي:  الجودة دليل. 2 

 م إدارة الجودة، ووصفًا مختصرًا للعمليات الداخلة في نظام إدارة الجودة. النظا

 9۰۰۰:۲۰۰۱وتتضمن إجراءات نظام اآليزو :   9۰۰۱:۲۰۰۰اإلجراءات القياسية في نظام اآليزو 3.

القياسية مثل طريقة المراجعة الداخلية وطريقة ضبط الوثائق والسجالت للعمليات واإلجراءات  

 التصحيحية والوقائية.. 

العمليات الداخلية : وتتضمن توثيق جميع العمليات الداخلية في المنشأة التي تؤثر على  4.

 الجودة 

 ويتضمنها نظام إدارة الجودة .

نتائج أداء العمليات المؤثرة على الجودة ، وينبغي توثيقها  السجالت: وهي التي تحتوي على 5.

 والمحافظة عليها حيث تؤدي دورًا مهمًا في مراجعة وتحسين نظام الجودة بالمنشأة الجودة 
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 2000:9001شهادة اآليزو  

 

( في إصدار المواصفات القياسية ومن  ISOينحصر عمل المنظمة العالمية للمواصفات القياسية )

وليس للمنظمة عالقة بإصدار شهادات المطابقة    9000ضمنها نظام إدارة الجودة اآليزو 

للمنشآت. ولكن نظرًا الشتراط كثير من الدول والشركات العمالقة على الشركات المتعاملة معها  

الشركات والدول بعمل جوالت  ، مما استدعى أن تقوم هذه  9000أن تطبق معايير ونظم اآليزو 

تفتيشية على المنشآت التي تريد التعامل معها للتحقق من مطابقتها لمعايير اآليزو ، وبداًل من  

ذلك تم تأسيس هيئات دولية كطرف ثالث محايد يقوم بالتحقق من مطابقة المنشآت لمتطلبات 

. ويجب على المنشأة أن تجدد ومن ثم إصدار شهادات المطابقة المعترف بها دوليًا   9000اآليزو 

شهادة المطابقة كل ثالث سنوات على األقل وإال أصبحت ملغية، للتأكد من استمرار تطبيقها  

 لمعايير ومتطلبات النظام. 

مع التسليم   2000:9001ليس مهمًا للمنشأة أن تحصل على شهادة المطابقة مع نظام اآليزو 

وتشير   عملياتها،النظام ذاته إلدارة وتطوير جودة أهمية السعي إلى تطبيق  بفوائدها بقدر

من دون أن   2000:9001الدراسات واألبحاث إلى أن عدد المنشآت التي تطبق معايير نظام اآليزو 

تسعى للحصول على شهادة المطابقة يفوق عدد المنشآت الحاصلة على شهادة المطابقة والتي  

 العالم. قاربت المليون منشأة في كافة دول  
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 المطابقة: والحصول على شهادة   2000:9001 :األيزو خطوات تطبيق نظام  

وتحلل الفجوة بين الواقع الفعلي   2000:9001تدرس المنشأة معايير المواصفة القياسية  .1

 الداخلية ومتطلبات النظام  لعملياتها

  قوم المنشأة بتعديل وتحسين عملياتها لتتوافق مع متطلبات ومعايير المواصفة.ت .2

 خارجي. متطلبات المواصفة تقوم باستدعاء أحد الهيئات المعتمدة دوليًا كمراجع 

 لمتطلبات مطابقتها من والتأكد المنشأة   عمليات على بالتدقيق الخارجي   المراجع  يقوم  .3

 .2000:9001اآليزو  نظام ومعايير

استيفائها  ند مراجعة المنشأة الداخلية لنظام إدارة الجودة في عملياتها والتأكد من ع .4

 لجميع 

في حالة اجتياز المنشأة لعملية التدقيق بنجاح ، يصدر المراجع الخارجي شهادة مطابقة  .5

 للنظام. 

في حالة عدم اجتياز المنشأة لعملية التدقيق، يسلم المراجع الخارجي تقريرا بنقاط عدم  .6

 المطابقة 

ول على الشهادة إذا قامت بتصحيح جميع نقاط يمكن للمنشأة التأهل مرة أخرى للحص .7

 الرئيسية والفرعية للمنشأة.   المطابقة عدم
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 9000:2001وامل مهمة لنجاح تطبيق نظام األيزو ع

 

 

  أن يكون الهدف من التطبيق تحسين الجودة في المنشأة و االلتزام بها وليس التسويق .1

 بالحصول على الشهادة .  والدعاية

ومشاركة اإلدارة العليا ودعمها لتطبيق النظام وتذليل الصعوبات والعوائق التي  . التزام 2

 تواجهه. 

 عند جميع العاملين  9000:2001 نشر الوعي بأهمية الجودة ونظام اآليزو. 3

 . مشاركة العاملين في بناء النظام عبر فرق العمل4.
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 . تدريب منسقي الجودة وتفاعلهم 5

 فاعلهم تدريب المراجعين الداخليين وت6.

 . وجود قنوات اتصال فعالة ومستمرة 7

 - . توفير الموارد الالزمة للنظام 8

 بإدارة الجودة الشاملة  9000:2000عالقة اآليزو 

 بمواصفاته الثالث على أساس مبادئ إدارة الجودة الشاملة التي تم  9000:2000بني نظام اآليزو 

خطوة متقدمة في الطريق إلى   9001:2000ذكرها سابقا، ولذلك يعتبر تطبيق نظام اآليزو 

معايير إرشادية    9004:2000الجودة الشاملة في المنشأة، وتقدم المواصفة الثالثة  تطبيق إدارة

لرفع كفاءة وفعالية العمليات الداخلية للمنشأة  9001:2000المواصفة  أعلى من متطلبات وشروط 

 ومساهمين وشركاء وموظفين.المصلحة في المنشأة من عمالء   وكسب رضا جميع أصحاب

  

 

 

 


