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 ماهية إدارة اجلودة الشاملة   
    

 

 J.M juran

 .بغض النظر عن وضع وحالة املنتج لالستعمالى مالئمة املنتج فمعيار احلكم لدى جوران هو مد

 "مع املتطلبات  املطابقةمدى : " على أنها اجلودةكما وُعّرفت 

 9000:2000 ISO 

"يف املنتج ملتطلبات العميل درجة تلبية جمموعة 

 A.V Feignbaum 

من تلبية حاجات والذي بدوره ميّكن  والصيانة والصناعة واهلندسةخصائص نشاطات التسويق  " 

 ".العميل ورغباته 

  

من خالهلا على الوفاء  قادرةتكون  املتميزة اجلودةلسلعة أو تقديم خدمة مبستوى عالي من  املنظمةإنتاج "

لديهم ، وذلك من خالل  والسعادةالذي يتفق مع توقعاتهم وحيقق الرضا ورغبات عمالئها بالشكل  باحتياجات

 ".التميز فيهماوإجياد صفة  اخلدمةأو تقديم  السلعةمقاييس موضوعة سلفًا إلنتاج 

اليت  اخلدمةاليت يتلقاها وبني مستوى  اخلدمةويتضح من ذلك أن العميل يقارن بني مستوى ما يتوقعه من 

 ...ا تلقاها بالفعل، فكلم

 

 

 

 

 

 .ةخلصائص املنتج األساسييشري   .1

 .لآللة بالنسبة السرعة، أو  للصورة بالنسبةوضوح األلوان  /مثل

 .إىل املنتج املضافةمتثل الصفات  اليت ،الثانويةخلصائص املنتج يشري   .2

 .االستعمال، أو األمان يف ن ُبعدكجهاز التحكم ع /مثل 

 .الصناعةأو معايري  ،املطلوبةملواصفات اإلنتاج حسب ا  .3

 ..  مدى ثبات األداء مبرور الوقتمبعنى   .4

 .الذي يتعطل فيه املنتج عن العمل مبعنى آخر متوسط الوقت

 .جالعمر التشغيلي املتوقع للمنت  .5

 .التصحيح سهولة إىل مدى باإلضافةبالشكاوي ،  واالهتمامحل املشكالت    .6

 .يف التعامل والكياسة، مثل اللطف  جتاوب البائع مع العميلمدى   .7

 .يف مبنى ما اخلارجية النهائيةات كالتشطيب ،لديه املفضلةإحساس اإلنسان باخلصائص   .8

 .عن املنتج لدى العميل السابقةواملعلومات  اخلربة  .9

 .ملنتج أكثر من ُبعد يف نفس الوقتعن بعضها متاما ، إذ أنه يتوفر يف ا منفصلة د ليستيف الواقع أن هذه األبعا ✱
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Total Quality Management ( TQM )

   الشاملة اجلودةملصطلح إدارة  عديدةوردت تعريفات 

  : تعريف  (1

ياجات وتوقعات العميل واجملتمع اليت يتم من خالهلا حتقيق احت " 

العاملني  األمثل لطاقات مجيع االستخدامكذلك بأكفأ الطرق وأقلها تكلفة عن طريق  املنظمةوحتقيق أهداف 

 ".بدافع مستمر للتطوير 

 :بأنها N.Chorn كما عّرفها  (2

 ".فيما يتعلق بإدارة املنظمات  " 

✱  

 .اإلبداع يف كافة جماالت العملوالتحسني املستمر 

 اجلودةفيما يتعلق بالعمل على حتسني  اإلدارةاليت تفكر وتعمل فيها  الطريقةبسبب  وذلك] [ 

.والرتكيز على عمل الفريق باستمرار

 

 وَتعين: 
  طبيق اجلودةبت علقةاملت األنشطةختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة كافة. 
  الالزمةوتوفري املوارد  اجلودة،ناهيك عن دعم نشاطات. 

 وَتعين: 
 .تلبية متطلبات العميل وتوقعاته

 عينوَت: 
 مشاركة كافة موظفي املنظمة. 
  املستمرةوإجراء التحسينات  جلودةاوالتنسيق بينهم حلل مشاكل. 

 

 
 .الرحبيةورفع معدالت  ،يف السوق للمنظمةحتسني الوضع التنافسي  .1

 .تعزيز العالقات مع املوردين .2

 .رفع درجة رضا العمالء .3

 .املقدمةأو اخلدمات  املصنعةتجات حتسني جودة املن .4

 .وتقليل معدالت التالف أخطاء،ود تكلفة العمل نتيجة عدم وج اخنفاض .5

 .احلاليةوتعزيز األسواق  ،جديدةفتح أسواق  .6

 .األوىل ملرةامن  صحيحةمال بصورة القيام باألع .7

 .املنظمةاإلستجابه للتغريات داخل زيادة معدل سرعة  .8

 .تطوير القدرات من خالل التدريب .9

 .يف وضع األهداف واختاذ القرارات حتفيز العامل وإشعاره بتحقيق الذات من خالل مشاركته .11



 3 

ب الشركات على حسا  ✱

 .الشاملة اجلودةة تطبيقها إلدارة يف الثمانينات من القرن العشرين نتيج األمريكية

 

✱  

 .ملباقي دول العاثم    األوروبيةعدها يف أمريكا والدول ثم انتشر ب  القرن العشرين

 .وتطويره اجلودةيف حتديد مفهوم من قبل العلماء واملفكرين  عديدةوقد كان هناك مساهمات 

 

1) : Inspection  ىفقط عل اجلودةقامت حتليالت: 

 .ختضع للفحصفحص املنتج من حيث وقت إجراء الفحص وعدد املنتجات اليت 

 :حيث انصب الرتكيز هنا على

  لللعمي املطابقةاملنتجات  تسليمُبغية  املوضوعية الفنيةاملنتج للمواصفات  مطابقةمدى. 

 للمواصفات املطابقةاملنتجات غري  معاجلة. 

 نعه ويتم البحث عنه لتصحيحهفعال دون العمل على م فاخلطأ قد حصل. 
 

2)  Quality Control لتشم: 

 .لتشمل التصميم واألداءعليه فقد امتدت عملية ضبط اجلودة  وبناءاًًً

 .املستخدمة األنظمةساليب وتطور عن الفحص فيما يتعلق بتعقيد األ متطورة املرحلةوبذلك تعترب هذه 

 

3)  Quality Assurance  على املرحلةتركز هذه: 

 .من حدوث األخطاء للوقايةتوجيه كافة اجلهود 

 

 :املرحلةتتضمن هذه   ✱

 .اجلودةمبتطلبات تفي  العمليةأو  بأن املنتج الثقةلتوفري  الالزمةكافة اإلجراءات 

 ( بدال من الفحص واكتشاف اخلطأ بعد فوات األوان الوقايةتعتمد على  رقابيةفلسفه أسلوب تفكري يقوم على )

ومقارنتها  ودةاجلإىل ضرورة دراسة تكاليف  باإلضافة. للجودةمبنظورها عملية التخطيط  املرحلةهذه  تشمل ✱

 .املمكنةبالفوائد 

 

4)  Total Quality Management 

 بدأ هذا املفهوم بالظهور يف الثمانينات من القرن العشرين 
 .(جودة املنتج)إىل  باإلضافة (جودة العمليات)

 

 العمل اجلماعي. 

 جيع مشاركة العاملني واندماجهموتش. 

 على الرتكيز على العمالء ضافةباإل. 

 ومشاركة املوردين. 
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 وتصيد األخطاء اللصيقة الرقابة.  الذاتية الرقابة. 

 العمل الفردي.  العمل اجلماعي وروح الفريق. 

 الرتكيز على املنتج.  الرتكيز على املنتج والعمليات. 

 مشاركة املوظفني.  اندماج املوظفني. 

  احلاجةالتحسني وقت.  التحسني املستمر. 

 ياسات واإلجراءاتمجود الس.  مرونة السياسات واإلجراءات. 

 حفظ البيانات.   املرجعيةحتليل البيانات ، واملقارنات. 

 الرتكيز على جين األرباح.  الرتكيز على رضا العمالء. 

 إىل املوردين كمستغلني النظرة.  مشاركة املوردين. 

 العميل اخلارجي.  العميل اخلارجي والداخلي. 

 تمد على الفرد، وتعضيقه اخلربة.  عن طريق فرق العمل واسعة اخلربة. 

 

 

  W.Edwards Deming  

، وله  الشاملة اجلودةوُيلقب بأبي ثورة يف الرياضيات والفيزياء ، كتوراهالدمستشار أمريكي حاصل على درجة 

حيث انتشرت  اجلودةن بفضله يف ، وقد اعرتف اليابانيويف جمال الضبط اإلحصائي للعملياتإسهامات مميزه 

 .تكرميًا لدوره يف هذا اجملال وسامًا رفيعًا 1690، وقد قّلده اإلمرباطور هريوهيتو عام يف اليابان بسرعةأفكاره 

 

   واليت ميكن تلخيصها مبا يلي بتطبيق مبادئه األربعة عشر املنظمةفلسفة دمينج على ضرورة التزام ،: 

 .املنظمةراض حتديد ونشر أهداف وأغ .1

 .اجلديدة الفلسفةتبين  .2

 .على الفحص الكلي االعتمادعدم  .3

 .د املشرتاه وليس على السعر األقلعلى جودة املوا االعتماد .4

 .باستمرار واخلدمةحتسني نظام اإلنتاج  .5

 .االهتمام بالتدريب لتحسني اجلودة .6

 .إجياد القيادة الفاعلة .7

 .القضاء على اخلوف .8

 .تعظيم جهود فرق العمل .9

 .ئح والشعارات اجلوفاءنب النصاجت .11

 .جتنب حتديد أهداف رقميه للعاملني .11

 .قات لدعم اعتزاز العاملني بعملهمإزالة املعو .12

 .تشجيع التعلم والتطوير الذاتي .13

 .غيري املالئم لدفع عملية التحويلإحداث الت .14
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 .ف حنو التحسني وغموض تلك األهدافيف وضع األهدا االستمرارعدم  .1

 .على األرباح يف األجل القصري فقطالرتكيز  .2

              بالتأثري على مستقبلهم الوظيفي ألداء األفراد ، وختويف العاملني التقليديةعدم كفاءة أنظمة التقييم  .3

 .نظمةاألنتيجة هذه 

 .اإلدارةيف  الكثريةالتغريات  .4

 .على أساس الكم فقط اإلدارة .5

 .يف املنتجات من أول خطوه اجلودة عدم بناء نظام .6

 .القانونيةواألمور  واالستشاراتج يف جماالت ضمان املنت الضروريةالتكاليف املبالغ فيها وغري  .7

  Joseph Juran 

 .جتاهها اإلدارةومسؤولية  جلودةاليابان ، حيث قّدم حماضرات لليابانيني عن يف ا اجلودةأسهم يف ثورة  

 التنظيمية الثقافةري يف مبا يتطلب إحداث تغي واالبتكاروقد أشار جوران إىل ضرورة توفري املناخ املناسب لإلبداع 

 .، كما أّكد على ضرورة حل املشكالت استنادا لألسلوب العلميللمنظمة

 : تتكون من من خالل ما يسمى بثالثية جوران اليت  اإلدارةوكفاءة  اجلودةحتسني  وربط أيضا بني

 (.املستمرةوإجراء التحسينات  – اجلودةعلى  الفعالة والرقابة –التخطيط اجليد )

العليا  اإلدارةمل دور ولكنه بنفس الوقت مل يه اجلودةلقيادة  جوران على الدور الكبري  رّكز

 .نياوالد

 

  Philip Grosby  

  Zero Defects الصفريةأول من نادى بفكرة العيوب 

 (.األوىل املرةاء العمل الصحيح من عدم وجود أي خطأ جّر)

 .املتحققةني التكاليف واألرباح وب املنظمةيف  اجلودةكما وربط كروسيب بني مستوى 

 .وحتقيق مستوى عالي فيها اجلودةم عليا يف دعال اإلدارةأكّّد كروسيب على أهمية 

ل األوىل بالشك املرةركّّز فيه على أداء العمل بالشكل الصحيح من ، الشاملة للجودةرناجما متكامال كما ووضع ب

 .التكلفةالذي يؤدي إىل ختفيض 

  ةاجلودتساهم يف حتسني مستوى  :مقبولةتكاليف  
  املطلوب اجلودةدون حتقيق مستوى  ُتنفق :مقبولةتكاليف غري. 

 

  Kaora Ishikawa 

 Quality Circles  

 جتانس ومتاسك ُبغية اإلجناز األفضل)يعملون يف عمل مماثل أو مشابه  جمموعات صغريه من العاملني 

يف العمل  اجلودة، وينظمون اجتماعاتهم ملناقشة مشاكل ضم األعضاء مع بعضهم بصفه تطوعيهوين (رعواألس

 .بهدف تطوير وحتسني األداء املناسبةواقرتاح احللول 

  ألسبوع وبشكل منتظم ومدفوع األجريف ا ساعةملدة  االجتماعوُيعقد. 

  اء أوقات الدوام الرمسي أو خارجهأثنا االجتماعاتوقد تعقد. 

 حتت قيادة مشرف خاص بها احللقةع كما وجتتم. 

 داخلها وفقًا للنمط الدميقراطيوُيدار العمل ب. 
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  وهم  ملشاكلهم،اليت يقومون بها ألن لديهم الفهم الكامل  اليوميةعلى أعماهلم  احللقةوينصب اهتمام أعضاء

 .األقدر على حلها
ألهمية التدريب يف  اإلشارةناهيك عن ، اجلودةحلقات ل نادى ايشيكاوا بإشراك العاملني يف حل املشكالت من خال

 .حتسني مهاراتهم وتغيري اجتاهاتهمزيادة معارف العاملني و

 

 .من وقت آلخر ظمةاملنى ، وبنفس حيث خيتلف هذا التنظيم من منظمه إىل أخر

 

 

 .حجم املنظمة .1

 .العليا إىل أهمية اجلودة اإلدارةنظرة  .2

 .للمنظمة املاليةتوفر اإلمكانات  .3

 .ناميةيف الدول ال الشاملة اجلودةيف ظل ندرة املتخصصني يف إدارة  وخاصة البشريةتوفر اإلمكانات  .4

 .اجلغرايف للمنظمة االنتشارسعة  .5
 

 

 .دائرة اجلودة .1

 .قسم اجلودة .2

 .يف املنظمات الصغرية وخاصة عدم وجود وحدة إداريه للجودة  .3
بأن تعهد إىل أحد مديري  اإلدارةتكتفي  بل قد للجودة،أو قسم متفرغ  دائرةإىل إنشاء  احلاجةفقد ال تستدعي 

كما وأن الكثري من املنظمات قد تستعني خبربات  .األصليإىل عمله  باإلضافة اجلودةالدوائر القيام بأعمال 

 .حمدده متفق عليها بني الطرفني مقابل أتعاب اجلودةمستشار خارجي يف 

 

 املوضوعية. 

 اجليدة اخلربة. 
 جتدد اآلراء واملقرتحات. 

 املنظمةمن قبل موظفي  االرتياحم نظرة عد. 

  التكلفةارتفاع. 

 صعوبة احلصول على املعلومات. 

  للمنظمةعدم الوالء. 

 عوبة متابعة الربامج طويلة األمدص. 
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والتأكد من تنفيذها حسب  اجلودةالعليا ليكون مسؤوال عن وضع إسرتاتيجية  اإلدارةيتكون اجمللس من أعضاء يف 

  ما هو خمطط 

 .وأهدافها اجلودةوضع سياسة  .1

 .املنظمةيف  لشاملةا اجلودةدعم وتوجيه إدارة  .2

 .وتقييم النتائج اجلودةإنشاء فرق  .3

 .الشاملة دةاجلولتطبيق إدارة  زمةالالتوفري املوارد  .4

 .ة وتقييم مشاريع التحسني املستمرمتابع .5

 .باستمرارومراقبتها  اجلودةتكلفة على  املصادقة .6

 .وضع خطة التعليم والتدريب .7

 .نويةاملعواحلوافز  املادية املكافآتمراقبة أنظمة  .8

قّدم التنفيذ ت ومناقشة مدى اجلودة، وذلك بهدف مراجعة إسرتاتيجية تمع اجمللس على األقل مره كل شهرجي ✱

 .ن مراقبة مشاريع التحسني املستمرناهيك ع

 

 .جل حتقيق أهداف حمدده ومشرتكةملون مع بعضهم ألعي داراألفجمموعة من  :فرق العمل

 

 .ثالثة إىل عشرة أعضاء ح عادة بنييرتاو: العدد املثالي ألعضاء الفريق  .1

 .ة حتديد أهداف الفريق بدقه ووضوحضرور .2

 .باهلدف من إنشائه املتعلقةحيات منح فريق العمل كامل الصال .3

 .م للحوافز اليت تعزز أداء الفريقوجود نظا .4

 .واإلتصاليه الفنيةلرفع مهاراتهم ضرورة تدريب أعضاء الفريق  .5

 .نظام املعلومات لبلوغ هدف الفريقفعالية  .6

 .اإلستقالليه يف أعماله وقراراته منح الفريق .7
 

 

جتتمع مع بعضها  مناسبةمن األفراد لديها معارف ومهارات وخربات  مستقلةجمموعة  :اجلودةفرق حتسني  .1

 .وتغطي هذه الفرق كافة نواحي نظام التشغيل .اجلودةملعاجلة وحل مشاكل 

 .5صفحة  (  20)  شرحيةراجع مفهومها  : اجلودةحلقات  .2

وال يتعلق عملها بالنظم والسياسات  التشغيليةتركز على حل املشكالت وهي فرق  :رق حل املشكالتف .3

والتوصيات حلل  االقرتاحاتتقّدم  ، بلخذ القرارات، وال تقوم بتنفيذهاال تت اجلودةوهي بعكس حلقات واإلجراءات 

 .املشكالت

، لكونها حتظى يف أقسام خدمة العمالء اصةوختقوم بتسيري أمورها بنفسها  :ذاتيا املسريةفرق العمل  .4

عن إدارة  تامة باستقالليهتتخذ القرارات وتنفذها  وجتتمع هذه الفرق على أساس يومي حيث الكافيةبالصالحيات 

 .فيها املوجودةالدوائر أو األقسام 
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 والتغيري  الشاملة اجلودةإدارة  

 

✱  

 :  عديدةيف جماالت  كثريةإجراء تغيريات 

 (.وتصميم العمليات -لقيادي اوالنمط  -واهليكل التنظيمي  - املنظمةثقافة )

 للعمالء جديدةستجابه ملتطلبات كاإل. 

 دخول أو خروج منافسني من السوقأو نتيجة ل. 

  الشاملة اجلودةكإدارة  جديدةأو نتيجة لتطبيق فلسفه. 

 .فظ على نفسها وبقاءها واستمرارهاحتى تستطيع أن حتا البيئيةتلجأ املنظمات للتكيف مع املتغريات  ✱

 

 

1  

a)   بدون أي إعداد مسبق عشوائيةفه وبص تلقائياالذي حيدث. 

  قد تكون آثاره سلبيه على املنظمةوبالتالي. 

b)   جمهوبرالظروف التغيري ومتطلباته  متأنية ودراسةيتم تنفيذه بعد إعداد دقيق. 

 حيث يكون نتيجة جهود واعية. 
 

2  

a)   ةالقوي بالصدمةويسميه البعض  وبسرعةيتم مره واحده. 
 .لك أن يؤدي لربوز مقاومة التغيريألن من شأن ذللمتأثرين به،  السلبيةاإلجتماعيه  وجيب احلذر من اآلثار

أو عندما يكون تأثر  -للتغيري ملنع استفحال مشكله كبريه  حةاملل الضرورةأو عند  - جزئيايكون التغيري  كأن [

 .] بسيطاغيري املنوي إجراءه املوظفني بالت

b)   املتأثرين بالتغيرييتم على دفعات وليس دفعه واحده وذلك تالفيا ألي آثار سلبيه على. 
 :وميكن تنفيذه عندما يكون

 .] إجراءهللتغيري املزمع  عنيفةة مقاومتوقع عندما ي  املنظمةلكل  شامال التغيري [

 

3  

a)   أو العمليات األنشطةأو من  نظمةامليشمل أجزاء من. 

b)  ككل من كافة النواحي املنظمة يشمل. 
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1.  

 .وتقييمهت حمدده ملعاجلة الوضع إجراء تغيريا املنظمةوتفرتض على  املنظمة،تقع داخل 

   

  درجة الرضا الوظيفي لدى العاملنياخنفاض. 

 ارتفاع معدالت دوران العمل. 
  التغيب عن العمل عن احلد الطبيعيزيادة معدالت. 
 أو حتقيق خسائر فادحه املنظمةاح اخنفاض أرب. 

  عال بني العاملني أو بني الدوائرفعدم وجود تعاون. 

 

2.  

ه أو بل ينبغي التكيف معها عرب إجراء تغيريات جزئي التحكم بها، اإلدارةي ال تستطيع وبالتال تكون خارج املنظمة،

 .داخل املنظمة مالئمةشامله 

  

  التكنولوجيةالتطورات. 

  جديدةإصدار قوانني. 

 االقتصاديت يف النشاط التغريا. 

  اإلجتماعيه سؤوليةبامل االهتمامتزايد. 

 الوضع التنافسي السائد يف السوق. 

 

ري بكل ما يتعلق بالتغي الصائبةأن تعي بالكامل ظروف التغيري ومسبباته وقواعده ، وأن تتخذ القرارات  اإلدارةعلى 

 .بهدف إجناح جمهودات التغيري

بها من حيث  احمليطة بالبيئةوأنشطتها وعالقتها  باملنظمةعرب دراسة كل ما يتعلق   .1

 .نقاط الضعف والقوه

ومناذج  واملقابلة كاملالحظةمن خالل عدة طرق  جبمع املعلوماتعرب القيام   .2

 سواء املنظمةاليت تعاني منها  احلقيقيةثم القيام بتحليلها ُبغية التوصل إىل طبيعة وماهية املشكالت  اإلستبانه ،

 ....  تسويقيةأكانت مشكالت تكنولوجيه أم إنتاجيه أم 

  وهنا ينبغي األخذ باحلسبان   .3

 .تهااليت اعرتضت طريقها وكيفية مواجهبهدف معرفة املعوقات  :السابقةالتغيرات  

 .من هم ، وماهي درجة تأثرهم : بالتغيير المتأثرون 

 .يف التخفيف منها للمساعدة املتوقعة املقاومةاستشعار حجم  : للتغيير المتوقعة المقاومة 

 .ها ومدى معرفتها بتفاصيل التغيريعرب حتديد درجة تأييد : العليا اإلدارة تأييد 
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املطلوب  يتم حتديد أهداف التغيري ، ومعايري ومؤشرات األداء ، ووضع برامج العمللتخطيط للتغيري يف مرحلة ا ✱

 .تنفيذ كل منها عن واملسئولتنفيذها وحتديد أوقاتها 

 :تصّنف اسرتاتيجيات التغيري إىل .4

  ثالث

a) القوه إسرتاتيجية  
 .حافزا رئيسا لتنفيذ التغيري والعقوبة املكافأةدم تستخ

b) إسرتاتيجية اإلقناع املنطقي 
واملعلومات  املنطقية املناقشةعرب ) منه  املتوقعةإليه والعوائد  احلاجةتستخدم املنطق واإلقناع ملنفذي التغيري مبدى 

 (.للمعنيني  الصادقة

c)  املشاركةإسرتاتيجية 
 .داف التغيري والتخطيط له وتنفيذهيف وضع أه املشاركةف تتأثر بالتغيري عرب ملمثلني عن اجملموعات اليت سو

 (.أكثر اإلسرتاتيجيات فعاليه يف التخفيف من مقاومة التغيري  من) 

 اإلدارةفلكل إسرتاتيجيه إجيابياتها وسلبياتها ، حيث تقوم  مثلى للتعامل مع التغيري إسرتاجتيةال توجد هناك  ✱

 .وحيثياتهاليت تالئم ظروف التغيري  يجيةاإلسرتات باختيار

العليا أو على األقل أن تنال الدعم والتأييد منها  اإلدارةعملية التغيري من ِقبل  يفّضل أن ُتدار  .5

 .لكل برنامج املخصصة باملوازنة التغيري مسئوليمن أجل ختفيف مقاومة التغيري ، مع ضرورة تقّيد 

ؤها ومربراتها والعوائد عن تنفيذ التغيري بطبيعة التغيريات املتوقع إجرا املسئولني مجيعتربز ضرورة إعالم  ✱

هلم  الضروريةت ، حبيث يتم إيصال املعلومادى تقّدم العمل يف مشروع التغيريوإعالمهم كذلك مب املرجوة،

 .املمكنة بالسرعة

6  

  حيث أن 

 اخلوف من فقدان الوظيفة. 

 تهديد املصاحل الشخصية. 

 ضغوطات اجلماعة. 

 خ عدم الثقةمنا. 

 سوء فهم مربرات التغيري. 

 اخلوف من الفشل. 

 

 

 بصمت املوافقةوعدم  االمتعاض.  

 مع الزمالء أو مع الرؤساء ناقشةاملمن خالل  الكالمية املعارضة. 
 طؤ يف العمل بشكل عامالتبا. 

 فيذ أي إجراء من إجراءات التغيريرفض تن. 
 التخريب والعنف السليب. 

  العاملني لنقابات عمالية انتساب عند وخاصةإضراب العاملني عن العمل. 
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ومنع استفحاهلا وكربها  املقاومةباحلد من هذه  الكفيلةاإلجراءات  الختاذأن تبذل قصارى جهدها  اإلدارةعلى  ✱

  ميكن حتقيق ذلك  حيث

 . مسبقًا بالتغيري املنوي إجراؤهإعالم املوظفني (1

 املتأثرةافة األطراف وعوائد ذلك على املوظف وعلى ك املنظمة،شرح فوائد التغيري اليت ميكن أن جتنيها  (2

 .بالتغيري

 .اجتاهاتهايف  ستمراراالللتغيري ، وتشجيعها على  املؤيدة اإلجيابيةدعم وتأييد القوى  (3

 .للتغيري وتقديم احلوافز هلا قةاملعوإشراك القوى  (4

ن الفشل بالقيام باملهام ، وذلك إلزالة اخلوف لديهم م اجلديدةتدريب املوظفني على األساليب أو اإلجراءات  (5

 .اجلديدة

 .يف نهاية األمر اإلدارةأ له التهديد بالعقاب الذي قد تلجاستخدام  (6

✱  

 . تنتج عن تنفيذ التغيريبعض املشكالت اليت  على الكشف عن بعض نقاط الضعف يف برامج التغيري املساعدة

 .أن تستفحل هذه املشكالت وتكرب يف الوقت املناسب قبل التصحيحيةمن اختاذ اإلجراءات  اإلدارةحبيث تتمكن 

 

 .يالتقييم النهائإىل إجراء  باإلضافةلربامج التغيري  املرحلية املتابعةمبعنى   .7
(. يف خطة التغيري املوضوعةيري عن املعا على تطبيق برامج التغيري وقياس أي احنرافات املرتتبةقياس النتائج )

 .الة املعوقات يف الوقت املناسبتصحيح األمور وإز 
 

ومدى كونها  املنظمة،على ثقافة  الشاملة اجلودةمفهوم إدارة يتوقف جناح تطبيق   .1

 .ملةالشا اجلودةمع الفهم اجلديد املتعلق بتطبيق إدارة  منسجمة

 ". ةباملنظم اخلاصة السلوكيةجمموعة من القيم واملعتقدات واألمناط "  

 

  اليوميةطريقة التعامل. 

 قواعد العمل. 

 قيم العمل. 

 .ويف طريقة أداء العمل يف املنظمات الثقافةتغيري جذري يف  الشاملة اجلودةينتج عن تطبيق إدارة  ✱

 .حمورها اجلودةتنظيميه تكون  ثقافةبناء وما جيب عمله هنا هو 

 .الشاملة اجلودةطريق تطبيق إدارة متهيدا ل ]التدريبيةوالربامج  -التعليم [ :وميكن بلوغ ذلك عن طريق

 .ةالشامل اجلودةملمني مبفهوم إدارة  املنظمةالضروري أن يكون العاملني يف  من ✱

 العميل الرتكيز على. 
  األوىل رةاملأداء العمل الصحيح من. 
 التفاني يف العمل. 
 احرتام اآلخرين. 
 الصدق يف التعامل مع اآلخرين. 
 اخلطأ هو فرصة للتطور. 
  بهدف إجراء اتصاالت أكثر فاعليه الرمسيةعدم التقّيد بالعالقات. 
 التميز كمنهج اعتبار. 
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يف ثقافة  اهلامةن األمور م (أو خارجيًا أكان عميال داخليًا سواء) يعترب  ✱

 .اجلودة

 املنظمةاليت يتم من خالهلا تقسيم نشاطات  الوسيلةيعترب اهليكل التنظيمي   .2

 :بأربعة أبعاد تشمل متعلقةحيث ينتج عن ذلك اهليكل قرارات تنظيميه  .وتنسيقهاوطريقة تنظيمها 
 (وتفويض الصالحيات  -ونطاق اإلشراف  - اإلداريةتكوين الوحدات  وأسس -تقسيم العمل ) 

املبين على أساس وجود مستويات  Tall Organizational Structure مل يعد يتناسب اهليكل التنظيمي الطويل ✱

 .الشاملة اجلودةمع املنظمات اليت تطّبق مفهوم إدارة  كثريةإداريه 

 

 لوحدات أو التقسيمات اإلدارية اوضع حواجز بني. 
 الرتكيز على التخصص الدقيق. 
 ف الرتابط بني الوحدات واإلداراتضع. 
  ليا والدنياالع اإلدارةُبعد قمة اهلرم عن قاعدته مما يضعف الروابط اإلجتماعيه بني. 
 ضعف التنسيق. 
  والبطء يف اختاذ القرارات سلطةالمركزية ،. 

يتناسب مع إدارة الذي  Flat Organizational Structure (املفلطح)املسطح أو اهليكل التنظيمي حني أن يف  ✱

 .صالحيات أكرب واستقالليه أعلى ويوفر لألفراد ولفرق العمل الشاملة اجلودة

 

تقوم بتحويل املدخالت إىل مع بعضها واليت  املتفاعلةأو  املرتابطة األنشطةجمموعة من "  .3

 ."خمرجات
 اجلودةادة تصميم العمليات بشكل جزئي أو كلي ، وذلك حتى تنسجم العمليات مع متطلبات إدارة فالبد من إع

، وتصميم  والرقابةيف أساليب العمل  تغيريات جذريهبل عمل  طفيفة، واملطلوب هنا ليس إجراء تعديالت  الشاملة

بالشكل الذي يتماشى مع  اإلدارةدعم العمليات ، وترتيب الوظائف ، وتفويض الصالحيات ، ونظم املكافآت ، ونظم 

يف معايري األداء  تدرجييةوليست هامشيه  سريعةلتحقيق حتسينات جوهريه  الشاملة اجلودةمتطلبات إدارة 

 .ةوالسرع واخلدمة واجلودة كالتكلفة األساسية

 (.باهلندره)أو  Reengineering( اهلندسةبإعادة ) العمليةمى هذه حيث تس

طلوب توفرها يف العنصر البشري وبني املواصفات امل اهلندسةبني عمليات إعادة  االنسجامي إجياد ينبغوبناء عليه  ✱

 .ةبإعادة هندسة املوارد البشريوهذا ما يسمى 

. يكون دائما على العمليات وليس على الدوائر واألقسام اهلندسةالرتكيز يف إعادة بأن  اإلدارةمن املهم أن تعي  ✱

غالبا ما يتم جتميع كافة العمليات  اخلدميةهائي يتمثل بتحقيق رضا العميل ، ففي املنظمات وذلك ألن اهلدف الن

 .جبهد وتكلفه أقل اخلدمةصول على بتقديم خدمة معينه يف مكان واحد مما يسّهل على املستفيد من احل املتعلقة

 

 الشاملة اجلودةاجلديد إلدارة إتباع أسلوب إداري يتناسب مع تطبيق املفهوم فمن الضروري   .4

 

  ]العاملنيوتشجيع اندماج  - يف وضع األهداف واختاذ القرارات واملشاركة -وزيادة مساحة اإلستقالليه  - باملرونة [

  ظل تطبيق مفهوم من األسلوب الديكتاتوري يف  مالئمةأكثر  اإلدارةيف  األسلوب الدميقراطيحيث يعترب

 .الشاملة دةاجلو

  والعاملني اإلدارةبني  تصاالتااللزيادة فعالية  الرمسيةوغري  الرمسية االتصاالتعلى  االعتمادوجيب. 

  الشاملة اجلودةظل تطبيق إدارة  يف العمل اجلماعي وفرق العملكما ويربز. 
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 الرتكيز على العميل 

 

 .أو فشلها املنظمةنه مفتاح جناح لكو ، تسويقيةألي عملية  اهلدف النهائيالعميل يعترب  ✱

داخل  اإلنتاجية، مثل املراحل واألقسام املعنية الوحدةي ملا هو منتج من تخدم التالهو املس:  .1

 .ه هناك مدخالت وعمليات وخمرجات، ففي كل مرحل املنظمة

 .هشراءيف  الرغبةويقوم بشراء املنتج أو لديه  املنظمة،موقعه خارج   .2

  

a) رتي الصناعياملش: 
 .يف عملية إنتاج منتج آخر خدامهالستاليت تقوم بشراء املنتج ليس من أجل استهالكه بل  اجلهةالفرد أو 

b) املستهلك النهائي: 
 .ه أو اشرتاه لغريه لكي يستعملهسواء استعمله بنفس االستهالكأو  االستعمالالذي يشرتي املنتج بقصد 

للوصول إىل رضا على حاجات ورغبات املستخدم األخري للمنتج  املةالش اجلودةيتم الرتكيز يف إدارة حيث 

 .تركز على متخذ القرار الشرائي مقارنة بنشاطات التسويق اليت املستهلك،

 .بالعميل الداخلي واخلارجي على حد سواء االهتمام  ✱

 االستماعكما وأن . على حتقيقها عند العميل الداخلي  ريأمام العميل اخلارجي يعتمد بشكل كب اجلودةفتحقيق 

 .للنجاح يف العمل الضروريةاألمور مبا يقول من  واالهتمامإىل العميل 

 

 

تفاعل لفظي بني طرفني من خالل حوار كالمي إما وجها لوجه أو من خالل  .1

إىل العميل يستحثه فيها على  واالستفسارات ألسئلةابعض  املنظمةحيث يوجه مندوب  أخرى،وسائل إلكرتونيه 

 .داء رأيه يف مواضيع حمدده سلفاًًًإب

يف هذا اجملال ، وهي وسائل جلمع املعلومات من خالل  من أكثر الطرق استخداماتعترب  : .2

أمام  الفرصةث تتاح عليها ، حبي اإلجابةأو العبارات اليت ُيطلب من العمالء  األسئلةاحتوائها على جمموعه من 

 .بعبارات اإلستبانة املتعلقةيع العميل لكي ُيبدي رأيه يف املواض

ا وطلب اجلودة،خبصوص وسائل حتسني  آلرائه االستماعُبغية  : .3

 .ملساهمته يف حل مشاكل اجلودة

 املوزعةلعمالء ، مثل الكروت ا باقرتاحاتلكل منظمه نظامها اخلاص فيما يتعلق :  .4

 .واالقرتاحات ، وصناديق الشكاوي اخلدمةلقياس مستوى 
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 .بني الشركات املنافسةزدياد حدة وذلك بعد ا األخرية اآلونةبالعميل يف  االهتمام   ✱

بهم وحثهم على  االحتفاظغية ُب إىل العمالء املقدمةمبستوى خدماتها  لالرتقاء الناجحةتسعى الشركات حيث  

 .ناهيك عن حماولة جذب عمالء جدد ومنتجاتها، للمنظمةالوالء 

بني أداء املنتج كما يدركه العميل  املقارنةمستوى من إحساس الفرد الناتج عن "  :

 ".وبني توقعات هذا العميل

 

عدم الرضا

  من توقعات العميلأقل أداء املنتج   العميل غري راضي 

 توقعات العميليساوي  أداء املنتج   العميل راضي 

  من توقعات العميل أكربأداء املنتج   العميل سعيد 

 

 .املنظمةمع  السابقةجتاربه دائما على أساس  يبين توقعاتهأن العميل  املالحظةينبغي  ✱

 . املقدمةاملعلومات والعروض بني الناس فضال عن  املتناقلة الكلمةإىل  ضافةباإل

اجلديد ) حباجات العميل  واالهتمامعلى التنبؤ  القائم Customer Orientation التوجه بالعميلوبالتالي فإن 

وهو  املنظمة،يف إدارة ميثل أولوية " كما هي من وجهة نظر العميل "ورغباته وتوقعاته وحماولة تلبيتها ( والقديم 

، وإىل أساليب  واعيةحتتاج إىل جهود  العمليةوهذه  .التسويقيةيف أداء مهامها  املنظمةاملدخل احلقيقي لنجاح 

ستوى الرفاه ، ملا لذلك من أثر على زيادة األرباح وحتسني م العشوائيةبعيدا عن (  تسويقيةحبوث )  مدروسةعلميه 

 .للمجتمع االجتماعي

 . جددبالعمالء احلاليني يعترب من أصعب من جذب واستقطاب عمالء  االحتفاظالدراسات بأن  أشارت ✱

من خالل تزويده باملعلومات  ، وذلك رضا العميل يف املدى البعيد وليس القصريأن تركز على  اإلدارة على ✱

 . املنتجعن  والدقيقة الكاملة

 . األحيان، إال أن ذلك غري صحيح يف كثري من  يربط العميل مستوى جودة املنتج بسعر املنتج قد ✱

 

 

 

 .الفورية التلبية .1

 (.ملوثوقيها)على تلبية الوعود  القدرة .2

 .يف التعامل الدقة .3

 (.الكياسة) املودةإبداء  .4

 .يف التعامل اللباقة .5

 .دقة ومشول املعلومات .9

 .اإلنصات إىل العميل .7

 .االعرتاضحق العميل يف  .8
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حيث ميكن النظر للشكاوي . بشأنها واختاذ القراربها  واالهتمام ودراستهابشكاوي العمالء  الرتحيب املهممن  ✱

  احملتملة عن نقاط الضعف والكشف حلل املشاكل على أنها 

 .وملنتجاتها للمنظمةلديهم والء إىل أشخاص  املنظمةعن  غري الراضني حتويل األشخاص 

 

ظمات اليت يكون لديها توجه بالعميل تتجاوب بشده مع شكاوي عمالئها ، بل وحتاول البحث عن الشكاوي املن ✱

 االتصالفوسائل . العمالءوجود مستوى عالي من رضا  بالضرورة  عدم وجود شكاوي من العمالءحيث أن 

بذلك يف عرفها السكوت عالمة  املتصفةواملنظمات  العمالء،من  الصامتة األغلبيةمع مراعاة  كافيه،قد ال تكون 

  .الرضا

 .مبجرد إيصال املنتج إىل العميل لديها مهمة التسويقاملنظمات أن  بعضترى  ✱

 .الشديدة املنافسة بسبب بانتظام السوقيةها األخطاء،عمالئها بسهوله  ومثل هذه املنظمات 

 

 

 

 ( الصامت)  

العمل على إغراؤه بالكالم ، وينبغي النظر عن معاناته من األخطاءبغض الذي ال يشتكي 

 .وتقديم الشكوى

 

فهناك دائما من وجهة نظره أخطاء وال ميكن إهماله أو  حق،يشكو دائما حبق أو بدون 

 .هل واالستماعالتحلي بالصرب طرده وجيب 

 

، وال تهمه يهتم بالنتائج وحل املشكلةلشكواه فهو  راًًًكان هناك مرب إذاال يشكو إال 

 .األعذار

 

وليس هدفه الرئيس أن حيل  شكواه،من تقديم  إضافيةيهدف إىل احلصول على مزايا 

لدعم  الدقيقةواستخدام املعلومات  اإلجابةيف  باملوضوعية االتصافوجيب . الشكوى

 .الكالم

 

صيه أو تفسريات ذاتيه ، حبيث متنع أي اجتهادات شخ حلل الشكاوي مكتوبةإجراءات  نظمةاملجيب أن يكون لدى  ✱

 .يف العمل

 

 .فقط واملنطقية املوضوعيةالشكاوي ب واالهتمامالشكاوي  غربلة .1

 .ن نطاقها ومدى جديتها وخطورتهاخبصوص الشكاوي لبيا الضرورية واالستفساراتإجراء التحقيقات  .2

 .املشكلةحلل  املناسب القراراختاذ  .3

 .منه املقدمةبالعميل إلبالغه حبل الشكوى  االتصال .4

 .املشكلة تنفيذ القرار املتخذ حلل متابعة .5
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  رضا العمالء 

، مما يؤدي إىل  أشخاص من معارفه نتج يتحدث عن رضاه إىل عن امل الراضيالعميل  وقد أثبتت الدراسات أن

 .جدد ناهيك عن التكرار الشرائي استقطاب عمالء

على أثر ذلك يف  ، وهذا يدل شخصا يتحدث عن عدم رضاه إىل أكثر من  غري الراضييف حني أن العميل 

 .عملية التسويق

el Of Customer SatisfacThe Cano Mod

1.  

 

  تلبيتها فإن العميل لن يكون راضيفإذا مل يتم. 

  يزيد من مستوى رضا العميللن ذلك فإن ( به أمر مسلم )  موجودةوباملقابل إذا كانت. 

2.  

 مع درجة تلبية هذه املتطلبات يتناسب طرديا مستوى رضا العميل. 

  صراحةوهي متطلبات يطلبها العميل. 

3.  

 

 غري معّبر عنها من قبل العميل وهي. 

 توقعه من قبل العميلوغري م. 

 تطلبات يقود على الرضا األكربوالوفاء بهذه امل. 

 بها لن ُيشعر العميل بعدم الرضا وعدم الوفاء. 

على ترتيب أولوياتها  اإلدارةيساعد منوذج كانو ملتطلبات املنتج يف كونه تستفيد إدارة املنظمات من تصنيف  ✱

 .فيما يتعلق بتطوير املنتج
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اإلستبانه
 

  .للعميل العادي واضحةأو العبارات  األسئلةأن تكون  .1

  .حمدده ، وال حتمل أكثر من معنى واحد لةاألسئأن تكون  .2

  .مراعاة املستوى التعليمي والثقايف للعميل .3

 .واحده يف سؤال واحد معلومةثر من عدم تضمني أك .4

 .على مجيع األسئلة ةواإلجابالوقت  الختصارخمتصره قدر اإلمكان  األسئلةأن تكون  .5

 ؟ ...هل ترى معي : ، مثل سؤال حمدده  بإجابةاليت توحي للعميل  اإلحيائية األسئلةجتنب  .6

 .ا العمالء حتى يكون القياس دقيقاًًًأو العبارات شامله لكافة أبعاد رض األسئلةأن تكون  .7

 

  العمالءيف قياس رضا  املستخدمة أشهر املقاييسمن .. 

الذي ُيطلب فيه من املستجيب أن ُيحدد درجة موافقته على  Likert Scale الخماسي  ليكرت مقياس  

 : من مخسة خيارات على النحو التاليرات حمدده ، حيث يتكون هذا املقياس خيا
         

1 2345
 ال أوافق بشده ال أوافق غري متأكد أوافق أوافق بشده

 غري راضي إطالقاًًً غري راضي حمايد راضي راضي جداًًً

 أبداًًً نادراًًً أحياناًًً غالباًًً دائماًًً

 

(  االختبارات)  األسئلةإىل هذه     ، يتم إعطاءاخليارات إىل أرقام من ترمجة هذهولكي نتمكن 

 (. 5) إىل (  1) من تتدرج 

 املتقدمة اجلاهزةعرب استخدام بعض الربامج  تصنيفها ومعاجلتها إحصائياًًًبعد أن يتم مجع املعلومات البد من  ✱

 .تنتاجاتواالستوصل إىل النتائج ُبغية ال (SPSS)مثل برنامج 

 . لتوضيح مدلول هذه املعلومات  البيانيةاإلستعانه باجلداول والرسوم وباإلمكان عرض املعلومات عرب 

✱benchmarking

  على أساس تارخيي املنظمةداخل. 

 مع منظمات منافسه أو. 

 أو منظمات رائده. 

  ناعةالصأو مبعدل. 
 

 Benchmarking 

 

✱

 .وعن شراء منتجاتها املنظمة،على معدل ترك العمالء أو توقفهم عن التعامل مع  تأثريملستوى رضا العمالء 

 املشكلةلة أسباب ذي يستدعي ضرورة إجراء حتليالت مفّصله إلزا، األمر ال للمنظمةمما يؤدي إىل خسائر كبريه 

 .وتصحيح املسار

 

 

 أو

  أو

 أو
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Quality Function DeploymentQFD

 .القرن العشرينيف السبعينات من يف اليابان ، وذلك  QFD اجلودةنظام انتشار وظيفة  استخدامبدأ 

  .الثمانيناتفقد بدأ استخدامها يف منتصف  املتحدةأما يف الواليات 

 

QFD

 "

 

 .وموظفي اإلنتاج والتسويق -والتنسيق بني مهندسي التصميم  -عمل الفريق 

  :التاليعادي كما هو يف الشكل " بيت " على شكل  QFD مصفوفةكما ويصّور هيكل 

  اجلودةبيت  ( // QFD)  هيكل مصفوفة

 

 

بالنظر ما إذا كانت متطلبات  حمدده،وفق مواصفات أداء  باملنتج،يتم حتديد متطلبات العميل فيما يتعلق (  1) 

 .ة متطلبات العميل أو أكثر منهاكافيه لتلبي احلاليةالتصنيع 

 .املورد التقّيد بنفس املواصفاتُيطلب من (  2) 

ملقابلة تلك املتطلبات ، حيث  مالئمةلرتمجة متطلبات العميل إىل خطط  تستخدم مصفوفة التخطيط(  3) 

 .الالزمةاألولويات والتعديالت  ُيراعى

 (.اإلنتاج حبسب املواصفات )  يعيةتصنحتويل متطلبات ورغبات العميل إىل تعبريات (  4) 

 . مقابلة متطلبات العميل األكثر أهميه أوال ، ثم األقل أهميه وهكذا (  5) 

  .االعتباربعد أخذ متطلبات العميل وقدرات التصنيع بعني  املنظمةممكن أن تقدمه  ئييشأفضل  هو ما(  6) 

 

 

(6) 
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 .فيما يتعلق بتلبية متطلباته رضا العميلحتسني مستوى  .1

 .جودة املنتجرفع مستوى  .2

 .سين على متطلبات العميل بشكل أسا، ألن الرتكيز يكوتوفري الوقت املخصص لتطوير املنتج .3

 .يف املنتج ثقة العميلزيادة درجة  .4

 .للمنظمة السوقية احلصةزيادة  .5

 .املنظمةحنو  توجه العاملنيتعميق  .6

 .املطلوبةيف املواصفات  حبكم أخذ رأي العميل مسبقا ختفيض تكلفة خدمة ما بعد البيع .7

 (:QFD) الجودةوظيفة  يمكن استخدام  ✱

ملنهجية إدارة  يةاملتبنتتبعها املنظمات  اليت لية التحسني املستمربني الرتكيز على العميل وعم وصل كحلقة

 .الشاملة اجلودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QFD
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  القيادة

 

، وذلك حتى  الشاملة اجلودةمنهجية إدارة  املتبنيةيف املنظمات  Leadership القيادةتزايدت أهمية  لقد ✱

، وكذلك حتى تتمكن من  اخلارجية البيئةمن مواجهة التحديات والتغريات اليت جتري يف تتمكن هذه املنظمات 

 .األهدافه املنظمةيف حتقيق  كبرياًًً الكفؤه دوراًًً ادةيللق، حيث أن وفعاليةبكفاءة  الداخلية البيئةإدارة 

وتتضمن هذه  ضاع أخرىإىل أو احلاليةلتغيري األوضاع  بوجود رؤيا مجدده لديهم الكفء القادةويتصف كما 

 .عليه وتطويره واحملافظةلتغيري ا الرؤيا عادة خطه يف أذهانهم لكيفية إجراء

  :أنهاعلى   ميكن تعريف

 املرغوبةيسعى القائد من خالهلا إىل التأثري على تصرفات األفراد جلعلهم ينفذون األعمال  اجتماعيه عملية" 

  " املنظمةىل حتقيق أهداف وذلك بهدف الوصول إ وطواعية،برغبة 

سعيًا وراء حتقيق أهداف  يستخدم القائد كل ما لديه للتأثري يف املرؤوسني حتى يؤدوا أعماهلم برغبة واقتناع

 .يف التأثري على املرؤوسني رمسيةال، أما املدير فيستخدم سلطاته  املنظمة

 .ملنصب الذي يشغله القائدأو ا يفةالوظمن  النابعة :الرمسية السلطة .1

 .قوة الثواب والعقاب .2

 .الشخصية اخلربةقوة  .3

 .قوة اإلقناع .4

 .اندماج العاملني .5

اليت تعترب من أكثر النظريات  اإلدارية الشبكةمن نظرية السمات إىل نظرية   وقد 

 نا من حتديد بعدين لسلوك القائدمتك ، حيث Blacke & Moutonإىل الباحثني بليك وموتون  والعائدةانتشارا ، 

  :وهما 

 .بالعاملني االهتمام .1

 .بالعمل االهتمام .2
 : وقد قام الباحثان بتوضيح هذين البعدين على شكل بياني يعكس صورة شبكة كما هي يف الشكل التالي 

  اإلدارية الشبكةنظرية 
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ود أسلوب قيادي واحد يتم إتباعه يف مجيع اليت اعتقدت بعدم وج الموقفية القيادةنظرية  وقد ظهرت بعد ذلك

  .األحوال ، فاألسلوب الذي يناسب حاله أو وضع معني قد ال يناسب حالة أو وضع آخر 

 .و املوقفأ احلالةهو الذي يستطيع تعديل األسلوب الذي يتبعه مبا يتالءم مع  

    F.Fiedler  

: 

 الثالثةبين خصائص القائد ومتغيرات الموقف  الموائمةعلى مدى  يعتمداألكثر إنتاجيه  القيادةنمط  
  :التالية

a.  بينهم املتبادلة الثقة بني القائد واملرؤوسني ودرجة العالقةطبيعة. 

b.  ائد ، وقدرته على الثواب والعقابللق املمنوحة الرمسية السلطةدرجة.. 

c. ح مهام وواجبات املرؤوسنيرجة وضود. 

 .Henry Sims هنري مسزاليت وضع أساسها  اجلديدة القيادةمنوذج 

 .القائد الذي يقود اآلخرين بشكل ميّكنهم من 

، وإدارة  القياديةيف كافة اجملاالت كوضع الرؤيا  القيادةؤوسني الكفؤين على أساسيات املر تطويروذلك من خالل 

 .طاء على أنها فرص للتعلمالتغيري ، والتعامل مع األخ

 

 امليزةبتحقيق  الكفيلة، ووضع االسرتاتيجيات  املوجودةبتحديدها للسوق وللفرص  الفعالة القيادةتبدأ  ✱

 .التنافسية

ر يف متطلبات التغري املستم االعتبارآخذا بعني  ،واخلارجيالداخلي  العميل الحتياجات األولويةإعطاء  .1

 .العميل واحتياجات

 .مع تزويدهم باملوارد والتدريب يف جمال العمل ، الثقةومنحهم  املرؤوسني متكني .2

 .فقط فهناك فرص دائما للتطوير الصيانةبدال من إجراء  التطوير التأكيد على .3

 . بدال من العالج  الوقاية التأكيد على .4

 .افس غري الشريف بني العاملنيالتن وخاصة بداًل من التنافس التعاونتشجيع  .5

 .ألداء أعماهلم بصوره أفضل تدريب املرؤوسنيبأهمية  االعتقاد .6

 .للتعلم فرصاملشاكل على أنها  إىل النظر .7

 الشاملة اجلودةمبنهجية تطبيق إدارة  املتعلقةوالتأكد من نشر وإيصال املعلومات  ، االتصاالت تفعيلحماولة  .8

 .إىل من حيتاجها

 .وليس كشعارات جوفاء كممارسه الشاملة اجلودةحنو  االلتزام إثبات .9

 واملشاركة باملنظمة االهتماموتشجيعهم على  ،األسعاروليس على أساس  اجلودةعلى أساس  املوردين اختيار .11

 .يف فرق العمل

 .اإلشرافية اإلدارةمستوى على  وفرق العمل العليا ، اإلدارةمستوى على  اجلودةجملس تأسيس  .11
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من حيث حاجات الفرد ورغباته وقدراته ، ناهيك عن  اإلنسانية بالطبيعةتتطلب أن ُيلم القائد  الفعالة القيادةإن  ✱

 . املناسبلني بالوقت والنوع على حتفيز العام القدرة

واليت من مزاياها رفع معنويات . (MBWA) بالتجوال اإلدارةفلسفة  يتبع فالقائد الفعالإىل ذلك  باإلضافة ✱

بني  االتصاالتإىل تفعيل  باإلضافةحلرية التعبري عن آرائهم ووجهات نظرهم ،  الفرصةالعاملني وإعطاؤهم 

 .ل املشكالت على أرض الواقعرص حالقائد واملرؤوسني ، وزيادة ف

 .، مما يؤثر على فعاليته حمدودةفقد تكون قدرات القائد  :قدرة القائد ومهاراته .1

 .لقائد بضرورة مشاركة املرؤوسنيفقد ال يؤمن ا :ئد وقيمهفلسفة القا .2

 .املسؤوليةمثل اختالفهم يف امليل لإلستقالليه ، وحتّمل  :املرؤوسني وميوهلم اتاجتاه .3

 .الضروري عمل وصف وظيفي للوظائففمن  :عدم وضوح مهام العمل وواجباته .4

 .مبمارسة الشعارات اليت نرفعها العليا اإلدارةعدم التزام  .5

 .بني القائد واملرؤوسني تبادلةامل الثقة اهتزاز .9

 ..   حىت يتمكن القائد
 : ، وهيلديه فالبد من توفر ثالثة أنواع من  

 .الفنيةاملهارات  .1

 .االتصاليةاملهارات  .2

 .التحليليةاملهارات  .3

 ..إليه  املوكلةأن يؤدي األعمال  مدير حتى يستطيع/ توفر هذه املهارات الثالث يف أي قائد  

 ..واملركز الوظيفي للقائد  ملنظمةاحجم  حبسب خمتلفةبدرجات   

✱ ISO 

 .  اجليدة القيادةمن خالل إجياد مناخ جيد للعمل عرب  اجلودةنظام إدارة  يف العليا اإلدارةأهمية دور  على

ISO

 .املنظمة يف وأهدافها للجودة وضع سياسة .1

 . وحتفيزهم السياسة، من أجل زيادة وعي العاملني بهذه  وأهدافها اجلودة نشر وتعميم سياسة .2

 .العميل احتياجات الرتكيز علىضمان  .3

 .جات العمالء واألطراف املعنينيية احتيالتلب الضرورية العمليات تنفيذضمان  .4

عليه ألجل  واحملافظةإىل ضمان تنفيذ هذا النظام  باإلضافة،  وفعال كفؤ تأسيس نظام إدارة جودهضمان  .5

 .اجلودةالوصول إىل حتقيق أهداف 

 .الضروريةاملوارد  توفرضمان  .9

 .بشكل دوري اجلودةإدارة  مراجعة نظام .7

 .اجلودة سة وأهدافبسيا املتعلقةاختاذ القرارات  .8

 .الشاملة اجلودة إدارة بتطوير نظام املتعلقةاختاذ القرارات  .6
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 :من بنجاح فإنه  الشاملة اجلودةحتى تتحقق جهود تطبيق إدارة  ✱

العليا  رةاإلداأهمية دعم ككل ، وتربز  املنظمةوتطبيقها على مستوى  اإلداريةكافة املستويات  بها من 

هلذا التوجه  الفعلية واحلماسةيف موضوع التطبيق ،  اجلديةواإلعالن عن  املنهجيةواقتناعها بضرورة تطبيق هذه 

 . وليس فقط محل الشعارات 

 .نزوال إىل الوسطى والدنيا االجتاهالعليا ، ويستمر يف  اإلدارةيف أي منظمه من  االلتزاميبدأ  ✱

 

 .التزام طويل األجل إزاء التحسني املستمر .1

 .Zero – Defects الصفريةتبّني فلسفة األخطاء أو العيوب  .2

 .قات بني العميل الداخلي واملوردتدريب العاملني على فهم واستيعاب طبيعة العال .3

 عدم اختاذ قرار الشراء اعتمادا على السعر وحده  .4

 .املؤسسةيف  األنظمةلعملية حتسني  إدارةجود ضرورة و .5

 .ريبتبّني طرق حديثه لإلشراف والتد .6

واألقسام لتحقيق  إىل إزالة احلواجز بني الدوائر باإلضافةوالتوسع يف تشكيل فرق العمل ،  االتصاالتتفعيل  .7

 .العامة املصلحة

ل أو وسائل لتحقيق هذه د برامج عم، مثل حتديد األهداف عشوائيا بدون وجو اخلاطئةجتنب بعض املمارسات  .8

 .األهداف

 .بهم االحتفاظ، والعمل على  مةاملنظتنمية وتطوير اخلرباء يف  .9

 (.خطط وإسرتاتيجيات حمدده )  الشاملة اجلودةإتباع منهجية منظمه لتطبيق إدارة  .11

حتى يدركوا  فة العاملنيالعليا ، وأن تعمل على تعميمه على كا اإلدارةجزء من تفكري  االلتزامالبد أن يشّكل  ✱

 . وصدقجبديه  الشاملة اجلودةمبنهجية إدارة  ملتزمة اإلدارةأن 

  :خالصه
  الشاملة اجلودةإدارة  من عناصرأهم عنصر  القيادةبشكل عام من املمكن اعتبار. 

 الشاملة اجلودةمن جماالت إدارة  ويف كل جمال يف كل مرحله القيادةيربز دور ث حي 

 .. (.اإلسرتاتيجياتحتديد  - الرسالةصياغة  - وضع الرؤيا) 

 هذه املبادئ من أجل  باجتاه املنظمةيف  تقود العاملني الشاملة اجلودةبتطبيق مبادئ إدارة  امللتزمة والقيادة

  .املنظمةحتقيق أهداف 
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  للجودة اإلسرتاتيجية اإلدارة

 

ووسائل تحقيقها  للجودة اإلستراتيجية بوضع األهدافالذي ُيعنى  للمنظمة اإلسرتاتيجية اإلدارةاجلزء من " 

 التسويقية املنظمة، وقياس وتقييم األداء يف نشاطات  الجودةوالتخطيط الطويل لها ، ووضع ومتابعة تطبيق برامج 

، وبالتالي بلوغ أهدافها  للمنظمة التنافسية امليزةمن أجل حتقيق  املختلفةواخلدمات  يةواإلنتاج واهلندسية

 " ، وزيادة أرباحها  السوقيةباحلصول على رضا العمالء ، وتوسيع حصتها  املتمثلة

 

 

1. :  
 .املدى الطويليف  املنظمةملا ستكون عليه  العليا رةاإلداتصور  القياديةتعكس الرؤيا 

تؤكد  الشاملة اجلودةميكن أن تنبعث يف ذهن قائد واحد ، إال أن منهجية إدارة  القياديةوبالرغم من أن الرؤيا 

من موظفني وعمالء وموردين وغريهم يف  Stakeholders أو أصحاب املصاحل املعنيةاألطراف  ضرورة مشاركة

 .القياديةا وضع الرؤي

 : القياديةعلى صياغة الرؤيا  األمثلةومن 

 عالية كفاءةهي شعارنا يف تقديم منتجات ذات  املمتازة اخلدمة. 
  لطلباتهم حسب املواصفات بالضبطاستالم العمالء. 

واليت على  وفلسفتها، املنظمةحبيث تعكس قيم  العميل،حول  تتمحور القياديةالرؤيا بالذكر أن ومن اجلدير 

  .املنظمةيف ثقافة  املطلوبةضوءها يتم إجراء التغيريات 

 باجلودة االهتمامفمثال قد يتم الرتكيز على  تبنيها،بدراسة ماهية القيم اليت تريد  اإلدارةومن الضروري أن تقوم 

  .باألسعار االهتمامبدرجة أكرب من 

2. : 

 .منتجاتهاواستمرارها يف تقديم  املنظمةأي مربر وجود  ،أجلهمن  املنظمةالذي وجدت  الغرض األساسيتوضح 

 املنظمةويشارك يف وضع رسالة .  من حنن ؟ وملاذا حنن موجودين ؟ :هماجتيب على تساؤلني هامني وبالتالي فهي 

 .باملنظمة املعنيةكافة  األطراف 

 :  املنظمةعلى صياغة رسالة  األمثلةومن 

 ياتناجة املستهلك هي أساس أولوإشباع حا. 
 اجات عمالئناإنتاج منتجات ذات درجه عاليه من التطور إلرضاء ح. 
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 ..  خاصة رسالة 

 .ما بني منظمه وأخرى الرسالةغة صياوبناء عليه فقد خيتلف أسلوب 

 .غيري بسبب تغيريات بيئيه حوهلا، وقد يناهلا الت ال تستمر على وضعها قد املنظمةرسالة إىل أن  

 .للمنظمةالعليا  اإلدارةعلى تقدير  تعتمد باملنظمة اخلاصة الرسالةدرجة اتساع كما وأن 

 .املنظمةوتفوق قدرات  للغاية عةمتسوال  للغاية، وحمدودةضيقه  الرسالة أن تكون 

 

   للبيئةمن التحليل  نوعانإمجاال  املنظمةجتري   .3

a)  معه تعيش يف ظل نظام مفتوح تؤثر وتتأثر به وتتفاعل فاملنظمة:  اخلارجية البيئةحتليل. 
متغريات سياسيه ، واقتصاديه ، واجتماعيه ، وتكنولوجيه ، )  اخلارجية البيئةبتحليل  املنظمةحيث تقوم 

 .... (.موردين حاليني ومتوقعني ، وأسواق ، وعمالء ، ومنافسني ، و

  .عةاملتوقالفرص والتهديدات وذلك من حيث 

 :المنظمةعلى الفرص والتهديدات التي يمكن أن تواجهها  األمثلةومن أبرز 

 زيادة الطلب على منتج معني   دخول منافس قوي إىل السوق. 

  فتح جمال التصدير.    تغري متطلبات العمالء. 

 

 الكفيلةمتهيدا لوضع اخلطط  امن توقع الفرص واحتماالت حدوثه اإلدارةهذا التحليل ميكن فإن  

 .هلا ومواجهتها االستعدادمن أجل  الكامنةومن توقع التهديدات  باستغالهلا،

b)  نقاط القوه ونقاط الضعفوذلك بتشخيص الوضع الداخلي من حيث  :الداخلية البيئةحتليل. 
 ( . فرص أو حتديات التحسني ) أي 

 : المنظمةفي  الموجودةين على نقاط القوه وتحديات التحس األمثلةومن أبرز 

 جودة التصنيع  ضعف الوضع التنافسي 

 توفر مصادر التمويل  عدم كفاءة التدريب 

 ينبغي 

 

 .والداخلية اخلارجية البيئةوحتليل  املنظمةيتم حتديدها يف ضوء رسالة  : .4

 .الرئيسيةمن األهداف  الفرعيةاشتقاق األهداف ومن ثم يتم 

 االستخدامالل حتقيقه خالل فرته زمنيه حمدده من خ املنظمةتريد  الوضع املستقبلي املرغوب أو ما  الهدف

 .املتاحةاألفضل للموارد 
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 حمددًا pecific 

 قابل للقياس easurable 

 واقعي قابل للتحقيق chievable 

 متعلق بنفس املوضوع elative 

 ضمن إطار زمين ime Bound 

 

 

 
  2012يوميا خالل عام إىل ثالث وحدات  املرفوضةختفيض عدد الوحدات. 

  القادمةخالل الثالثة شهور % 10بنسبة  اجلودةختفيض تكاليف. 

 خالل العام القادم% 80شفى إىل زيادة نسبة اإلشغال يف املست. 

 

 
  للمنظمة والداخلية اخلارجية البيئةعالقات التأثري والتأثر بني. 
 للمنظمة املتاحةونوعية املوارد  كمية. 

 والبيئة املنظمةبني  املوازنةيق على حتق القدرة. 
 للمنظمةالعليا  اإلدارةافة وقيم ثق. 
  بني أفراد التنظيم واملسؤولية طةالسلعالقات. 

 واجتاه تدفق القرارات اإلدارية،ت أسلوب اختاذ القرارا. 

 .يف وضع األهداف وحتديدها املعنيةضرورة مشاركة كافة األطراف   /1 

 .ها على خمتلف الدوائر واألقساماألهداف بعد صياغت وكذلك نشر وتقييم  /2 

 

 

5.   

  :فهناك ألهدافها،يف سبيل الوصول  املنظمةيات اليت ميكن أن تتبناها يوجد العديد من اإلسرتاتيج

a)  واالبتكار، جديدة،فتح فروع   للمنظمة اخلارجيةبالظروف  لالهتمام املوجهة :اهلجوميةاإلسرتاتيجيات 

 .جديدةوتقديم منتجات 

b)  وإعادة بناء  التدريب،  ،للمنظمة الداخليةبالظروف  االهتماماليت تستهدف  :الدفاعيةاإلسرتاتيجيات

 .التنظيمياهليكل 

c)  يف السوق  قناعتها مبركزها التنافسييف حالة  املنظمةاليت تتبعها :  االستقراراسرتاتيجيات . 
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 .طويلة املدى العليا ولفرتات اإلدارةاليت تضعها  للمنظمة العامة اإلسرتاتيجية (1

 

a)  
 .تاحةاملاألمثل للموارد  االستخدامبإنتاج منتجات أقل تكلفه ممكنه من خالل املنافسني التفوق على 

 ةوبالتالي فرض أسعار منافس. 

b)  
 .إىل العميل بالنسبةالتفرد خبصائص معينه يف املنتج ذات قيمه عاليه  

 ] العميل الحتياجاتزيادة سرعة اإلستجابه  لإلنتاج  جديدةابتكار طرق  جودة التصميم واإلنتاج  رفع [
 .تبيع بأسعار عاليه يف السوق قدوأسعار السوق  بأسعار قريبه من/ اتها :رتكيزاالوهنا تقدم 

c)  
 .حمدده من العمالء بفئة االهتمام

 ة سام بناء على عدلتكلفة،العمالوميكن تصنيف 

 .ونوع العمالء ، خط اإلنتاجاألساس اجلغرايف 

 .املستهدفة الفئة، أو التمييز أو كالهما على  التكلفةإما أسلوب قيادة تتضمن إسرتاتيجية الرتكيز تطبيق  ✱

 

بكل وحده من وحدات  املتعلقة اإلسرتاتيجية اخلطةتتعلق بصياغة وتنفيذ   (2

يكون لكل متعددة األقسام واليت تنتج أكثر من منتج واحد ولديها عدة وحدات أعمال ، فإنه  املنظمةاألعمال ، ففي 

 .بها اخلاصةوحدة أعمال إسرتاتيجيتها 

 

 

 

 

3)   
 .ا، وغريه البشرية، والتمويل ، واملشرتيات ، واملوارد  واجلودة اج ، والتسويق ،كاإلنت

 راتيجيه لكل من هذه الوظائف:اإلسرتاتيجياتحيث يك. 

 

  

 
 

6.   

 .اإلسرتاتيجية اإلدارةيف عملية  مهما جزءًا املرحلةوتعترب هذه اإلسرتاتيجيات على أرض الواقع، تنفيذ مبعنى 

 :لإلدارةفأثناء تنفيذ هذه اإلسرتاتيجيات يتبني 

 .] التنفيذشاكل اليت تواجه عملية وامل وماهي العقبات -مالئمة اإلسرتاتيجيات  مدى [

 األنشطة اخلطة، حبيث تبّين هذه املتبناةإعداد خطة عمل تتوافق مع اإلسرتاتيجيات  مةاملنظينبغي على إدارة  ✱

 . التنفيذيف تنفيذها ، واإلطار الزمين هلذا  املستخدمةاملطلوب القيام بها ، ومن سيقوم بتنفيذها ، واملوارد 

، حبيث تعمل أثناء  موازنات تقديريهمع اإلسرتاتيجيات املتبناة إىل  املتوافقةبرتمجة خطط العمل  اإلدارةتقوم  ✱

 . خمصصاتهاالتنفيذ على التقيد بها وعدم جتاوز 
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7.  

قت يف الو التصحيحيةعلى التنفيذ مبا يضمن التنفيذ السليم واختاذ اإلجراءات  بالرقابة اجلانب األوليتعلق 

 .املناسب عند وجود احنرافات

 املوضوعةستويات إجناز األهداف ، وم املطبقةملية تقييم اإلسرتاتيجيات يتعلق بع اجلانب الثاني حني أن يف

 .مع ماهو خمطط الفعليةللمعلومات اليت توضح مدى مطابقة النتائج  العكسية التغذيةوخطط العمل من خالل 

 

1.   

والضبط  اجلودةعن إدارة أنشطة  هو  العام مديرها، أو  املنظمةإدارة  جملس رئيسحيث يكون 

 .  اجلودةعلى  والرقابة

:  

a)  ها وتعميمها على كافة العاملنيحبيث يتم نشر : للجودة مكتوبةسياسات. 

b)  املستمرةبالتحسينات  املتعلقةتلك األهداف  وخاصة، يف كافة املستويات جلميع الوظائف اجلودةوضع أهداف. 

c) اجلودةحول أنشطة  املسؤوليات عتوزي. 

d)  ألداء أعماهلم بطريقه  اليت حيتاجونها تفويض الصالحياتمتكني العاملني من تأدية أعماهلم من خالل

 .اجلودةساعدهم على حتقيق أهداف ت
 

2.  

التدريب إىل فهم أنشطة  حبيث يقود هذا املنظمة،يف  اإلدارية كافة املستويات يف يشمل كافة العاملنيالذي 

 .اجلودة

 

3.  

 تسويقيةحبوث تتطلب إجراء  اإلسرتاتيجية، وهذه  من خالل دراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها 

 ناهيك عن إجراء واملستقبليةمنها  احلالية،  املعلنةوغري  املعلنةلدراسة خصائص العمالء وفئاتهم وحاجاتهم 

 .نقاط القوه ومواطن الضعف لديهاأجل حتديد  من باستمرار املنافسةعن املنظمات  مستفيضة دراسات

 

4  

 وخاصة اجلودةمعلومات عن تكاليف ، وينبغي أن تتضمن  املنظمةتطوير العمليات داخل الربامج إىل تسعى هذه 

إىل  باإلضافة،  تقييم العمليات بشكل كامل ودراسة العالقات فيما بينهامنها ، ناهيك عن  املخفيةاليف التك

 .املناسبةمع املنظمات األخرى  Benchmarking املرجعيةاملقارنات ضرورة إجراء 

 

5  

 .. تستخدم يف هذا اجملال سبع أدوات معروفههنالك 

، وخريطة  املراجعة، وحتليل باريتو ، وخريطة السبب واألثر ، وخريطة تدفق العمليات ، وقائمة  االنتشارشكل  [

 .] الرقابة، وخرائط  املتابعة
حل املشكالت ، والعمل حيث تساعد هذه األدوات يف تصنيف البيانات ، وحتليل مشكالت العمل ، وحتديد أولويات 

 .على حلها

إذا كانت فرص  الوقائية الصيانة، وختفيض تكلفة  الواحدة العينةأفراد بتخفيض عدد  املنظمةقد تقوم  ✱

 .ء أو العيوب عاليه ، والعكس صحيحاكتشاف األخطا

 

 :وهي
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 ما هي إال جزء  اجلودةهلا ، وإسرتاتيجية  العامة اإلسرتاتيجيةضمن إطار  اجلودةاملنظمات إسرتاجتية  حتدد

 .جاإلنتا من سياسات
  عند حتديد إسرتاتيجية اجلودة ةللمنظم املتوفرة مراعاة تكنولوجيات اإلنتاجالبد من. 

  سواء من داخل أو خارج املنظمة حمدده ومعروفه لكافة اجلهات اجلودةمن الضروري أن تكون إسرتاتيجية. 
  لتصميم املنتج طلوبةاملباملعايري واملواصفات  اإلنتاجية العمليةيف  املشرتكةإبالغ كافة األطراف ضرورة 

 .يف ضوء تلك املواصفات لتشغيليةاحتى يتم تدبري املوارد وإجراء العمليات 

 

  وهي  هنا من خالل الشكل إىل اإلشارةميكن:  

 لإلنتاج الالزمة املدخالتعلى  :خالصة. 

 لإلنتاج املختلفةخالل املراحل و ،الفعلياإلنتاج أثناء عملية اإلنتاج على  الرقابة. 

 اإلنتاج النهائي قبل القيام بعملية إيصال املنتجات إىل العمالءعلى  الرقابة. 

 كالفعلي من قبل املستهل االستخدامجودة املنتج أثناء على  الرقابة. 

 على  الرقابةدقيق وسريع عن نتيجة كل نوع من أنواع  وبشكل العكسية التغذيةحلصول على :خالصة

 .  املناسبة العالجيةاليت مت ممارستها ، وذلك حتى يتم اختاذ اإلجراءات  جلودةا

 :خالصة
كافة األبعاد  املنظمةوبالتالي جيب أن تدرك إدارة  املنظمة،هي جزء مهم من إسرتاتيجية  اجلودةإسرتاتيجية  

  .للجودةالكبري للتخطيط اإلسرتاتيجي  االهتماموأن تولي  للجودة،اإلسرتاتيجية 
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 الشاملة اجلودةيف إدارة  البشريةاملوارد 

 

اهلدف الذي يشبع حاجاته ورغباته غري  باجتاهتؤثر على تفكري الفرد وتوجه سلوكه  داخليه قوى :الدوافع 

 .  املشبعة

 . والعطش أو املركز الوظيفي كاجلوع  عدم التوازن الفسيولوجي أو النفسي حالة منهي    : الحاجة

وهذا امليل ال يكون ناجتا عن  . يؤدي حتقيقها إىل إرضاء الفرد وإسعاده بامليل إزاء أشياء معينهتتعلق   : الرغبة

 . حالة عدم توازن فسيولوجي أو نفسي لدى الفرد 

 

، حيث قام  الدافعيةال من أهم النظريات يف جم اإلنسانيةللحاجات  Maslow نظرية ابراهام ماسلوتعترب  ✱

  :يليشكل سلم هرمي ، وكما  على اإلنسانيةبرتتيب احلاجات 

✱

 

 

 إىل حتديد ثالثة أنواع من احلاجات تؤثر يف دافعية العاملني ،  David McClellandتوصل ديفيد ماكليالند 

 .مع اآلخرين على حساب العمل متينةألفراد ببناء عالقات اجتماعيه يقوم ا:  االنتماء إىل احلاجة .1

 .يف الوظائف اليت تتصف بالتحدي األفراد حيبون العمل:  اإلجناز إىل احلاجة .2

ل على مراكز ، ويسعون للحصوعليهم والسيطرةاألفراد بالتأثري يف اآلخرين  يتصف :السلطة إىل احلاجة .3

 .أعلى دائماًًً وظيفية

 

  .آلخروقد تتغري عند نفس الفرد من وقت  ،آلخروهي ختتلف من فرد  ومتنوعة، عديدةناا  حاجات اإل

 حتقيق 

 الذات

 :التقدير واالحرتام

احترام الفرد لذاته 
 له وتقديراآلخرين

 :اإلجتماعيةاحلاجات 

 ..إنتماءاالنضمام إلى جماعات، عالقات، 

 :  حاجات األمان

 كاألمن الشخصي، والحماية من المخاطر، ومن البطالة

البيولوجية، األساسية، )احلاجات الفسيولوجية 

 (القاعدة

 الزمة للحفاظ على الحياة كالمأكل والمشرب والملبس

   استثنائيةالتميز واإلبداع والتفرد بأعمال 

 

 

 ال تولد دافع إلشباعها  احلاجة املشبعة   

  تولد دافع إلشباعها احلاجة غري املشبعة   

 

  التدرج يف اإلشباع

 

 اخلالصة
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وتستخدم أدوات التحفيز لتغيري اجتاهات  .تؤثر بشكل أو بآخر يف السلوك اإلنساني  خارجية قوى :الحوافز 

  .املوظف وبالتالي أداءه 

 :أنواع احلوافز 

  حوافز ماديه   حوافز فرديه 

  معنويةحوافز  مجاعية  حوافز 

 

 

 .قائمه على أسس موضوعية :عادله مكافآت .1

 .بط العامل بني األداء واحلوافزحتى ير :املاديةدفع احلوافز  توقيت .2

 .يادة فعالية تأثريهالز ملستحقيها أمام العاملني املعنويةأو  املادية منح احلوافز .3

 .على أساس نتائج املنظمة العاملنيلكافة  ويةسنمنح عالوة جودة  .4

 .ةاملادي احلوافز معمتوازي بشكل  املعنوية استخدام احلوافز .5

 .ألجل تعزيز روح الفريق اجلماعيةاستخدام احلوافز  .6

 

Employee Involvement

 ةباملنظم اإلدارية، بل هو أداة لرتسيخ مساهمة العاملني يف كل النواحي  اندماج العاملني هدفاًًً حبد ذاتهال يعترب. 
 .سني املستمر بهدف جناح املنظمةوحل املشكالت وجهود التح جديدةمن إجياد أفكار  

 .مع مدراءه االتصالوتزيل عوائق  ، وأن تستمع إىل وجهات نظره ، باحرتاممن معاملة املوظف  لإلدارةفالبد 

  املشاركةأعمق وأكثر مشوال من  االندماجإن كلمة Participation تشجيع للعاملني على أن يكونوا ، وتتضمن

 .قربا والتصاقا بأهداف املنظمة أكثر

  ين يدركون للعاملني الذ املعنوية، مما يؤدي على رفع الروح إحدى أساليب حفز العاملنييعترب اندماج العاملني

 .اهتمام كبري لديهم يف وظائفهم آلرائهم ، وبالتالي خلق اإلدارةومدى احرتام  املنظمةأهميتهم يف 

  وبني الرضا الوظيفي اإلدارةبني اندماج العاملني يف  معنويةذات دالله  عالقةوجود أثبتت العديد من الدراسات ،

 .يؤدي لرفع مستوى أداء العاملنيمما 

 يساعد إىل حد كبري يف التحديد الدقيق هلذه األهداف، ويف إجياد التزام لني يف وضع األهداف إن اندماج العام

 Psychological النفسية امللكيةتعزيز شعور لدى العاملني جتاه تلك األهداف ، األمر الذي من شأنه داخلي 

Ownership  فاعتزاز الفرد بعمله واندماجه  ظمةاملنوزيادة أرباح  اإلنتاجيةداخل العاملني ، مما يؤدي إىل زيادة ،

 .احلافز احلقيقي يف املدى الطويللتحقيق التميز هي  املنظمةيف أعمال 

  والذين يعملون يف أسفل اهلرم  العمال واملنفذين وخاصة املنظمةالبد من الرتكيز على اندماج العاملني يف

 .ملةالشا اجلودةيق مفهوم إدارة التنظيمي لكونهم من سيقومون بتطب

 ومناقشات العاملني مع مدرائهم ، واجتماعات تشكيل الفرق حلل مشاكل العمل من طرق زيادة اندماج العاملني ،

 .القرتاحاتاإىل وضع وتفعيل أنظمة  باإلضافة، وتشكيل فرق اندماج العاملني يف بعض املنظمات ،  اجلودةحلقات 
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Employee Empowerment
 

 .اإلدارةبنفسه وبدون إرشاد  اختاذ القراراتعلى  رفع قدرته  :الموظفتمكين 

فاهلدف األساسي من التمكني هو توفري الظروف للسماح لكافة املوظفني بأن يساهموا بأقصى طاقاتهم يف جهود 

، حيث تربز أهمية معرفة املوظف وسعة إطالعه يف جمال العمل م على أكمل وجهر والقيام بأعماهلالتحسني املستم

 .هوظيفتعن األعمال خارج حدود  باملسؤولية، حيث ميتد شعور املوظف  وصائبةحتى يستطيع أن يتخذ قرارات جيده 

 

 

  بتحويل الصالحيات للمرؤوسني الرؤساءرغبة مدى. 

 نيبني الرؤساء واملرؤوس املتبادلة الثقة. 

  ملنظمةيف ا العكسية والتغذية االتصاالتفعالية نظام. 

  لتقييم األداء نظام موضوعيوجود. 

  املؤهلني ذوي املهارات العاليةقائم على توظيف  للتعيني نظام عادلوجود. 

 عنويةوامل املادية ربط األداء باحلوافز. 

 إليهم املوكلةباألعباء  ، والقيامةعلى حتّمل املسؤولي تدريب املرؤوسني. 

 

 :لتشمل متكني العاملنيعن سياسة  النامجةالفوائد  

لط الضوء على مواهبه وتطلق العنان لطاقات املوظف وتس أنفسهم،إلثبات  جديدةتوجد أمامهم فرصا : 

 .وإبداعاته

 .اسا مما يؤثر يف نتائج األعمالالعمل وجتعل املوظفني أكثر نشاطا ومح تسّهل

على اإلستجابه هلم وحل مشاكلهم دون الرجوع يف  السريعةزيادة رضا العمالء بسبب قدرة املوظف  

 .، ويؤثر على جناحها للمنظمة يةالسوق احلصة، مما يزيد  اإلدارةكل صغريه وكبريه إىل 

األخضر للموظفني ليجروا  العليا وإعطاء الضوء اإلدارة، فالبد من دعم  العليا اإلدارةسياسة التمكني تبدأ من إن  ✱

 .ةالشامل اجلودةالتحسني وفقا ملتطلبات إدارة 

ملفهوم التمكني أن تتم عملية تفويض الصالحيات إىل أقل مستوى إداري يف  األساسية الفكرة 

 .، حبيث ُيتبع النظام الالمركزي يف اختاذ القرارات املنظمة

 

 .رد إىل آخر أو من جهة إىل أخرىمن ف حتويل املعلوماتعملية    :لاالتصا

 .ن فهم املستقبل ملضمون الرسالةلدى املرسل للتأكد م الراجعة التغذيةأهمية تربز  ✱

 :ة الفعال االتصاالتتقوم على أساس  الشاملة اجلودةمن مرتكزات إدارة  كثرياًًًحيث أن 

 .األفقية االتصاالت وخاصة،  الفعالة االتصاالتأساسه  اجلودةإىل أن جناح فرق العمل وحلقات  

 

يعلم املوظفني بأن  لالقرتاحات، ففي ظل النظام اجلديد   االتصاالتأساليب  أحد إن  ✱

 .كبريه بسرعةتم تقييمها وتنفيذها اقرتاحاتهم مثّمنه ، وي
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 :  االتصاالت ماتويات

 .تكون بني فرد وآخر: ةالفردي االتصاالت .1

 .جتري بني أعضاء الفريق الواحد :داخل الفريق االتصاالت .2

 .داخل التنظيم املختلفةبني الفرق  االتصاالت .3

 .وخارجها املنظمةحتدث بني داخل : ةاخلارجي االتصاالت .4

 

من خالل ، الرئيس أو املرؤوس أو فرق العمل وىسواء على مست 

  . التدريب وغريه

إىل إعادة ما مت  احلاجةالقارئ اجليد يقرأ ويستوعب ما يقرؤوه بالشكل الصحيح وبدون  القراءةمهارات  .1

 .  هتمامواال السرعةمن  خمتلفةاإلتصاليه بدرجات  الرسالة، كما أنه يقرأ  قراءته

بأسلوب واضح ومفهوم ، وبشكل خالي من  الكتابةإتقان  الشاملة اجلودةتتطلب مهام إدارة  الكتابةمهارات  .2

 .ةوالطباعي اللغويةاألخطاء 

  : 

  خمتصره قدر اإلمكان الةالرسأن تكون. 
 بأسلوب مباشر الكتابة. 

 لكلمات اليت حتمل أكثر من معنىدده وتفادي ااستخدام كلمات حم. 
 عليمي والثقايف للطرف املستقبلمراعاة املستوى الت. 
 يف املعلومات املكتوبة الدقةة مراعا. 

 

 .بتفرغ وبرتكيز االستماعاإلنصات القائم على يتضمن  مهارات اإلنصات .3
اليت تهم املستقبل  ، وتتبع اجملاالتتباهاالنعن كل ما يشتت  االبتعاد: كن حتسني مهارات اإلنصات من خاللومي

 االستماعباملتحدث من خالل  االهتمام، ناهيك عن وجوب على طريقة الكالم ، واحلكم على املضمون الأثناء احلديث

 .ليه وتشجيعه على مواصلة احلديثإ

ألمور تقوده إىل ، وأن ال يرتك اث على جوهر املوضوع أثناء احلديثينبغي أن يركز املتحد مهارات التحّدث  .4

 .أخرى بعيده عن املوضوع األساس مواضيع

تتعلق باإلشارات  ، وذلك ألنهاBody Language بلغة اجلسدتسمى هذه األدوات  مهارات التعبري غري اللفظي  .5

 .اجلسديةواحلركات واإلمياءات 

 

  

  العيوناإلبتسامه وتعبريات. 
 حركات اليد وإشارات األصابع. 

 حركات اجلسم. 
 نربة الصوت. 

 إمياء الرأس. 
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 .الشاملة اجلودةبإدارة  ملتعلقةااملوظف املتدرب على املواضيع  زيادة معلومات .1

 .أن يؤدي عمله بشكل أكثر فعالية، حتى يستطيع  اجلودةاالت املوظف املتدرب يف جم حتسني مهارات .2

 .يف العمل اجلودةاء املتدرب كي تصبح اجتاهاته أكثر إجيابيه إز املوظف تغيري اجتاهات .3

 

 

تتضمن حتديد عدد وطبيعة عمل العاملني الذين سيشملهم التدريب على  :ةالتدريبي االحتياجاتتحديد  .1

 .يه علميةبإتباع أساليب موضوع ةاجلود

اليت حيتويها كل  واملوضوعات، الربنامج التدرييب أهدافوتشمل حتديد : تصميم البرنامج التدريبي .2

 .نامجالرب مستلزماتبرنامج ، فضال عن توفري 

على  اجلودةمسؤولية اإلشراف على تدريب ففي كثري من املنظمات تقع : ةالتدريبي المنظمةتأسيس  .3

التأكد من أن مرؤوسيهم  املنظمة، حيث ينبغي على كافة مديري املنظمةق مدير أو أكثر من مديري عات

 .ألداء أعماهلم الكافيةملهارات مؤهلني ولديهم ا
 .أو من خارجها املنظمةمن داخل  استخدام املدربني املتخصصنيومن الضروري 

 .ةالتدريبي املادةع يف وض اجلودةمشاركة دائرة فالبد من :  التدريبية المادةالتحضير للبرنامج وتجهيز  .4
 .رات ، والندوات ودراسة احلاالتكاحملاض املالئمةوهنا يتم اختبار أساليب التدريب 

 : تنفيذ البرنامج التدريبي .5

 

 التزاما تاما من املدرب واملتدرب. 
 .بكفاءة من قبل منسق الربنامج التدريبية العمليةومن الضروري أن ُتدار 

 .التأكد من سري األمور كما هو خمططبهدف  :لتدريبيالبرنامج ا تقييم .6

 .]ألسلوب التدريب -ملكان التدريب  -لتوقيت الربنامج  -ملوضوعات الربنامج  -للمدرب [ 

✱  

 .كن جتنبها مستقبالًًًحتى مي]يف كشف نقاط الضعف يف الربنامج احلكم على مدى فعالية الربنامج [

العاملني ، وتقع مواضيع الربامج  كافة، كما أنه يشمل  اإلداريةاملستويات  كافة اجلودةيشمل التدريب على  ✱

 .ةالشامل اجلودةيف صلب إدارة  التدريبية

  يف  الشاملة اجلودةوبشكل عام فإن التدريب يهتم بتعليم العاملني منهجية وتقنيات تطبيق مبادئ إدارة

 .لعمالء الداخليني أو اخلارجينيويف عالقاتهم مع العمالء سواء ا اليوميةأعماهلم 

  كما وأن التدريب على كل ما يتعلق بعمل الفريق ضروري جدا ألجل إجناح جهود التحسني املستمر يف

 .الشاملة اجلودةيق مبادئ إدارة تطب
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 العالقات مع املوردين 

 

   " وميكن أن يكون املورد موزعا ، أو " . اليت تقوم بتوريد منتجاتها وخدماتها إىل عمالئها املنظمةهو

 .را ، أو منظمة خدماتمصّد

بني  العالقةوينبغي أن ُتبنى .  هلما كثريةومورديها إىل حتقيق عوائد  املنظمةبني  الوثيقة العالقةتؤدي  ✱

 .من الزمن طويلةبينهما لفرتات  حتى تستمر وتستقر املتبادلة الثقةى أساس من الطرفني عل

مبشاريع  املتعلقة املنظمة، وقد يشارك يف اجتماعات  للمنظمةقد يقوم املورد بتقديم مشورات ومساعدات فنيه  ✱

 .بيعاتا يف التنبؤ بامل، وقد يكون له دور اجلودةوألنظمة  اإلنتاجية للعمليةالتحسني املستمر 

 

 وخاصةمن قبل املورد ،  املباعةأو  املنظمةاملشرتاه من قبل  مسؤوالن عن مراقبة جودة املواد (واملورد املنظمة) .1

 .بعملية الفحص والتفتيش ملتعلقةااجلهود 

ووفقا ملا هو  بسرعةاتها على تلبية طلب للمساعدة يقاحتديدا واضحا دق من املواد املنظمةاحتياجات  حتديد .2

 .مطلوب

 :،  مجيع التفاصيل اشتمال العقد على .3

 .]طريقة التسليم -ألسعار ا -أوقات التسليم  -الكميه املطلوبة  -ديد املواصفات حت[

 .ا يتوافق مع احتياجات العمالءمب تطوير املنتجحول  تبادل املعلوماتعلى ضرورة  التأكيد .4

 .ول إليهكال الطرفني للوص الذي يسعى اهلدف األساس باعتباره مصلحة العميلعلى  الرتكيز .5
 

 

 

 

2080 

 كثرعلى موردين أو أ االعتمادأي. 

 

 

يقوم بتوريد معظم 

الكميات اليت حتتاجها 

 .. مثال% ( 80)  املنظمة
 

يقوم بتوريد كميات 

صغريه مما حتتاجه 

 من مواد  املنظمة

 ..مثال % (  20) 
 

 

  دعن كل مور والكاملة الدقيقةومات قاعدة قويه من املعل. 

 



 39 

 

 

 .سجالت إدارة الشراء يف املنظمةك:  الداخليةاملصادر  .1

عناوينهم عادة ما تصدر أدلة تتضمن معلومات عن أمساء الشركات و:  الصناعيةأو  اريةالتجالغرف  .2

 .ومنتجاتهم

 .السفارات والقنصليات األجنبية امللحقني التجاريني يف .3

 .ات واملصنعني والتجار يف البلدتوفر معلومات عن الصناع: دليل الصفحات الصفراء  .4

 .أو الدولية اإلقليميةمنها أو  احملليةسواء  والصناعية التجاريةاملعارض  .5

 .الصفحات واجملالت املتخصصة .9

 .ندوبو البيع التابعني للموردم .7
 

 

 

 .عامل مع املورد احملتكر للمادةللت املنظمةحيث تضطر :   .1
 .من بينهم لالختيارواسعا  جماالًًً املنظمةوعندما يكون هناك أعدادا كبريه من املوردين يكون أمام 

على تقديم اخلدمات  القدرةحبكم  تفّضل بعض املنظمات التعامل مع مورد من كبار املوردين ،:  .2

 .لكميات أكرب املنظمةعند حاجة  النسبية واملرونةوإمكانية حتقيق وفورات اإلنتاج الكبري ، 

لى تلبية احتياجات على قدرة املورد ع االطمئنانمن الضروري اإلطالع عليه ُبغية :  .3

 .قات املطلوبةويف األو املناسبةبالكميات  املنظمة

املورد الذي  من الطبيعي أن يكون القرار يف ظل تساوي العوامل األخرى لصاحل:  .4

 .يقّدم خدمات أكثر
 :ومن تلك اخلدمات

يف تسليم املواد ، وخدمات  واملرونة - العاجلةراء وسرعة اإلستجابه لطلبات الش - إمكانية قبول مردودات املشرتيات [

 .]بعد البيع ما

من بني املوردين الذين حققوا  املورد األقل سعراًًً باختيارحيث تقوم جلان املناقصات عادة :   .5

ره العامل واعتبا يف أهميته املبالغة أنه جيب عدم وبالرغم من أهمية السعر إال.  املطلوبةاملواصفات والشروط 

 .يف مبادئه Demingكما أشار دمينج  اجلودة، فال بد من مراعاة  االختيارالوحيد يف 

  الدفع التعامل مع املورد الذي يقّدم تسهيالت أكثر يف املنظمةحيث تفضل :  .6

 .الدفع، وخصومات الكمية ، خصومات تعجيلفتح اعتماد مستندي، منح ائتمان جماني لفرتة حمدده 

 .كون املورد عميل بنفس الوقتفقد ي:   .7

 .والتصدير االستريادنظم عمليات ففي بعض الدول هناك قوانني ت:  .8
 .على املوردين احملليني القتصاروافقد تقتضي هذه القوانني مثال عدم التعامل مع موردين خارجيني ، 

 .هوذلك يف ظل وجود إدارة غري كفؤه وغري موضوعي :  .9
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 .، والتنظيم ، والبحوث( واإلنتاجية الشرائية)التطور يف السياسات  .1

 .وردينيه ، وحسن التعامل مع املمع املشرتين والعاملني لد وعدالةالتعامل بأمانه  .2

 .على املصاحل املشرتكة احملافظة .3

 .اجليدة واملالية التجارية سمعةال .4

 .العالية اإلنتاجية الطاقة .5

يكون وضعه أفضل من حيث  ISO 9000:2000مثال  اجلودةميكن القول بأن املورد الذي يكون لديه نظاما إلدارة  ✱

 .فة مستنداته ووثائقهالديه على توثيق أنشطته وعملياته ، وعمل مراقبة لك القدرةتوفر 

 

، ومن  املنظمةعلى سجالت إدارات  باالعتماد السابقة الفرتةدراسة أدائهم خالل تقييم املوردين تتضمن عملية 

يف تقييم املورد ووزن كل من هذه العناصر  األساسيةتوضح فيه العناصر  خالل تعبئة منوذج خاص بالتقييم

 .لسعر ، واخلدمات املقدمة، وا املستلمةيم ، والكميات ، وأوقات التسل كاجلودة

 .مثال  85تكون  كأن وضع حد أدنى جملموع الدرجات اليت جيب أن حيصل عليها املورد للمنظمةميكن  ✱

 :  ويوضح الشكل التالي 

 

 االلتزام
 بالمواصفات 

 (40% ) 

مواعيد 
 التسليم

 ( 30%) 

المساعدات 
 المقدمة الفنية
 (10% ) 

 حل الشكاوي
 (10% ) 

البحث 
 والتطوير

 (10% ) 

 المجموع
 (100% ) 

40 25 10 5 10 90 

35 25 10 10 5 85 

 
35 30 10 10 10 95 

20 20 10 5 5 60 

 
30 30 10 5 10 85 

 

Supplier Partnership

 "

  . " 

، ووجود رغبة لدى الطرفان يف  املتبادلة والثقةعلى أساس من الصدق  واملنظمةبني املورد  القةالعينبغي أن ُتبنى  ✱

 .حتى ُيكتب هلا النجاحبينهما  الشراكةإرساء قواعد 
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 املورد يف عملية تصميم املنتج مساهمة. 

 اإلنتاج الحتياجات، والتخطيط  مشاركة املورد يف التنبؤ باملبيعات. 

 ليات أثناء كافة مراحل اإلنتاجمراقبة العم مشاركة املورد يف. 

  يع التحسني املستمر يف املنظمةمبشار املتعلقة االجتماعاتحضور املورد أو ممثلني عنه. 

  ملشكالت ، ، وحل ا اجلودة، ومراقبة  باجلودة املتعلقة التدريبيةمشاركة موظفي املورد يف حضور الدورات

 .صائيةواألساليب اإلح

 وصعوبات تنفيذ التصميم اجلودة واملورد حلل مشكالت املنظمةيشرتك فيها ممثلني عن  تكوين فرق عمل. 

  علومات بني الطرفني ومناقشتهاوامل واالقرتاحاتتبادل األفكار. 

 .حيث تارخيه أو سجل التعامل معهعند اختيار املورد الشريك إىل صفات املورد من  املنظمةتنظر  ✱

 

JIT

JITeimt-In-Just

 "

  " خزين ، إذ ال يوجد لديها خمازنتكاليف الت املنظمةال تتحمل  وبالتالي. 

 

 

، وذلك بالكميات واملواعيد   .1

 .رار التسليم من منظمه إىل أخرىوخيتلف تك.  احملددة

وهذا يفرتض أن يتأكد املورد من أن آالته   .2

 . فق مواعيد دوريه عليها و الدورية الصيانةوأجهزته تعمل بشكل جيد ، وأنه جترى 

قبل  الالزمة واالختباراتوذلك بإجراء الفحوصات  .3

 فإنه ال يوجد أي خمازن أو(  JIT) ، ففي ظل نظام  واملنظمةبني املورد  االتفاقعملية التسليم وفقا لطبيعة 

 .  املستلمةتأثر بوجود أي عيوب أو تلف يف املواد مستودعات احتياطيه ، وبالتالي فإن اإلنتاج سوف ي

لصعب تطبيق بينهما كلما أصبح من ا املسافةفكلما بعدت   .4

 .اإلدارية الفلسفةهذه 

 

 

 

 

JIT
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جمّمده وال أموال ، حيث أنه ال يوجد خمازن ظمةاليت جتنيها املن من أهم الفوائد:  .1

 .تكلفه التخزين إىل أقل حد ممكن، وبالتالي تقل يف هذه املخازن

، ألن املورد حريص على لن يكون موجوداًًً فاالنتظار:   .2

 .يف الوقت احملدد سلفاًًً املطلوبةتسليم املواد 

 :تقوم بالشراء املنظمةفإن  ( JIT) ففي ظل اإلنتاج حسب فلسفة :   .3

وبالتالي ختفيض    ]بكميات قليله وبعدد شحنات أكرب[

 .تكاليف النقل

 .املسافةالنظر عن  بغض]بسعر أقلكميات أكرب [الذي يقوم على شراء  

عدم وجود خمازن كبريه ، وتدفق املواد بدون حيث أن :  .4

 .املنظمةر إجيابيا على إنتاجية لإلنتاج ، مما يؤث املخصصة املساحةيؤدي إىل تقليل  صفوف انتظار

، وعلى الرغم من صعوبة الوصول إىل تطبيق ومعارضيها(  JIT) بالرغم من اجلدل القائم بني مؤيدي فلسفة  ✱

 .منها كثريةإال أنه من املمكن تطبيق أبعاد   الناميةيف الدول  الفلسفةامل هلذه ك

، مما يؤدي على ختفيض تكلفة فيه إىل أقل حد ممكن اجملمدةوال فاملطلوب هنا هو ختفيض كمية املخزون واألم

 .وعلى العميل وكذلك على اجملتمع املنظمةاملنتج على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIT
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  اجلودةتكاليف 

 

   ة، أو اكتشاف وتصحيح املنتجات املعيب املعيبةمبنع إنتاج املنتجات  املتعلقةالتكاليف. 

 االعتبار، بل جيب األخذ بعني  اإلدارةال يكفي تصنيع منتج جيد حيصل على رضا العميل للحكم على كفاءة  ✱

 .والصيانةاج ، واملبيعات ، ، حيث أن هنالك تكاليف التقييم ، واإلنت فةالتكلموضوع 

 .الفعالة والرقابةتخطيط السليم اليت ميكن قياسها وحتليلها وترشيدها من خالل ال ةأيضا تكاليف اجلود وهنالك

 

 

1.  Internal Failure Costs   

 .من أول مره املطلوبةاملواصفات لعدم مطابقة  ات التصحيحهاإلجراء باختاذ املتعلقةوهي التكاليف 

 : ،  وقبل وصول املنتج إىل العميل اإلنتاجيةويتم اكتشافها أثناء العمليات 

a)  اخلردة/ العادم  Scrap  اليت ال ميكن إصالحها  املعيبةواملواد اليت حتّمل على املنتجات  العمالةتكاليف

 . بطريقه عاديه 

b) دة العملإعا  Rework   واملصاريف األخرى اليت ُتدفع يف سبيل إصالح  والعمالةباملواد  املتعلقةالتكاليف

 .  املعيبةاملنتجات 

c) إعادة الفحص  Retest   تكاليف إعادة فحص املنتجات اليت مت إعادة العمل عليها ، وتشمل تكاليف تشغيل

 . ملقضي على هذا الفحص إىل تكلفة الوقت ا باإلضافةمعدات وأجهزة الفحص ، 

d) حتليل الفشل  Faliure Analysis  تكاليف حتليل أسباب الفشل الداخلي ، وذلك ألجل جتنب هذه األسباب

 . مستقبال ، والقضاء على أية صعوبات تصاحبها 
 

 

2.   External Failure  

 : م املنتجات إىل العمالء ، العيوب ، وذلك بعد تسلي باكتشاف املتعلقةوهي التكاليف 

a) شكاوي العمالء  Customer Complaints إليها والتحقيق فيها  ماعاالستباستالم الشكاوي أو  املتمثلة

 .وحلها

b) الكفالة  Guarantee  اليت تغطيها  الفرتةاء إىل العمالء أثن املباعةتشمل تكلفة استبدال ، أو إصالح املنتجات

 .الكفالة

c) داتاملردو Returns  املنظمةاليت قام العمالء بإرجاعها إىل  املباعةمعاجلة وإصالح العيوب يف املنتجات 

 .ود عيوب يف التصميم أو التشغيلبسبب وج

d)  السمعةفقدان Loss of Reputation ني العمالء جلزء من مصداقيتها ومسعتها ب املنظمةبفقدان  املتمثلة

 .وكذلك بني املوزعني

. املنظمةبريه على زيادة تكاليف هلا آثار سلبيه ك( الرديئة اجلودةتكاليف )داخلي أو اخلارجي إن الفشل ال ✱

 .اإلدارةوبالتالي على كفاءة 

 .، ودفع الغرامات الثقةوفقدان  ناهيك عن سوء استخدام املوارد ،
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3.  Appraisal Costs  

 : ،  املطلوبةكد من مدى مطابقته للمواصفات بتقويم املنتج ، والتأ املتعلقةوهي التكاليف 

a)  الداخلةفحص املواد  Incoming Inspection (.فحص املدخالت ) دات املشرتاه فحص املواد واآلالت واملع 

b) فحص العمليات  Process Inspection  بتحويل املدخالت إىل  صةاخلا األنشطةفحص العمليات أو

 .خمرجات

c) فحص املنتجات  Products Inspection من عملية التصنيع االنتهاءت بعد فحص املنتجا. 
 .التأكد من مطابقتها للمواصفات قبل القيام ببيعها إىل العميل ، بهدف( فحص املخرجات ) 

 

4.  Prevention Costs  

  :ملنع وقوع األخطاء ،  املصممة األنشطةتشمل كافة 

a) ة ختطيط اجلود Quality Planning  صفات اليت تليب احتياجات ووضع املوا اجلودةتكلفة ختطيط

  .العميل

b) معدات الفحص  Inspection Devices ش للمدخالت تكلفة شراء وتركيب معدات الفحص ، والتفتي

 .والعمليات واملخرجات

c) التدقيق الداخلي  Internal Audits د من تطبيق نظام تكلفة ختطيط وإجراء التدقيق الداخلي للتأك

 .الشكل السليم ولصيانة هذا النظامب اجلودة

d) التدريب  Training  من الوقوع يف األخطاء ، وزيادة مهاراتهم  الوقايةتكلفة تدريب العاملني على أساليب

 .جلودةوقدراتهم على تطبيق نظام ا

 اجلودةاملدخل احلديث يف ، إال أن على تكلفة العادم وإعادة العمل  اجلودةيف تكاليف  يركز املدخل التقليدي ✱

طويلة األمد تتمثل يف خسارة املبيعات وفقدان والء  خسارةهنا  اخلسارة، ألن  اخلارجيةيركز على تكلفة الفشل 

  .العمالء 

 

 .عةاملوضو األنظمةقد تعود إىل عدم كفاءة  Hidden Quality Costs تكلفة 

عن  الفائضة، وتقطع جداول اإلنتاج ، وختزين املواد  احلاجةعن  الزائدةأو  الضائعةطاقة اآلالت  / 

 احلاجة

 .األمثل للموارد االستخدامإىل  اإلدارةمما يؤدي إىل عدم وصول 

 

(  SPC)  لعملياتلضبط ا اإلحصائيةالوسائل بعض ميكن ختفيض أو إزالة هذه التكاليف من خالل استخدام  ✱

Statistical Process Control وغريها. 

 .الظاهرة اجلودةتكاليف  ضمن تظهر فال حتّمل على أنشطة أخرى اجلودةبعض تكاليف أنشطة هناك  ✱

، إال أن هلا وزنها ، وقد  مسترتةورغم أنها تكاليف .  واهلندسة باإلنتاج املتعلقةبالتعديالت  اخلاصةالتكاليف  

 . أو تزيد عليها  الظاهرة اجلودةكثري من األحيان تكاليف  تفوق يف
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 .األعلى تعين تكلفة أكثر اجلودة إىل أن للجودة التقليدية النظرةتشري ✱

، وحتقيق التكلفةاألعلى تؤدي إىل ختفيض  اجلودةبأن يف كتابه Philip Crosbyوقد أّكد فيليب كروسيب

.األرباح

، فاملنظمات اليت  احلقيقةعلى نشر هذا الكتاب أصبح عددا كبريا من املديرين يتفهمون هذه  سنواتوبعد مرور 

، حيث أن جمموع  إضافيةيكون بدون تكلفه  اجلودةوجدت بأن حتقيق  الشاملة اجلودةبدأت بتطبيق منهجية إدارة 

 .ل التطبيقمن جمموع تكاليفها قبيكون أقل  املنهجيةبعد تطبيق هذه  اجلودةتكاليف 

 Zero defectsوالذي ُيعنى  األوىل املرةأداء العمل الصحيح من  الشاملة اجلودةيف إدارة  األساسيةمن املبادئ   ✱

 حيث 

 األوىل املرةالعمل الصحيح من  ألن يبذل جهده ألداء إذا استطاع الفرد أن يضبط تفكريه. 

  الوقوع يف األخطاء أثناء من  الوقايةالعاملني فيما يتعلق بضرورة بني  الثقافةانتشار ومما يساعد على ذلك

 .العمل

  من خالل الرديئة اجلودةميكن جتنب فضال عن أنه: 

 التصميم اجليد للمنتج. 

 والتخطيط الفعال للعمليات. 

 والتدريب الكايف للعاملني. 

لح إحصائي اهلدف منه قياس وهو مصط Six Sigma هنا ما يسمى  اهلامةمن املصطلحات  ✱

أو خطأ يف كل مليون عيبا  3.3مدى احنراف اإلنتاج عن القيمة املثلى ، والذي ُيعين يف النهاية أن هناك أقل من 

 .وحده منتجه

 .ةالشامل اجلودةاليت تساعد على تطبيق منهجية إدارة  اهلامةأداة من األدوات   وبذلك 

 تكلفة أقل سني جودة املنتج وحتقيقوتؤدي إىل حت. 

من هذا التوجه هو احلصول على مردود مادي أعلى من خالل إيصال البضائع أو اخلدمات جبودة عاليه  فاهلدف

 .مناسبةريبا من العيوب وبتكلفه للمستهلك وبشكل خالي تق

كانت تتكبده من خسائر نتيجة ملا  اإللكرتونية األجهزةلصناعة  شركة موتورواليف  أول ما طبق هذا املفهوم ✱

 األخريةلعدم تطبيقه ، مما كان يؤدي يف نهاية اخلط اإلنتاجي إىل وجود بعض العيوب اليت تظهر يف الفحوصات 

 .االستخداممن  قصريةفرته  ، أو اليت تظهر لدى العميل بعد لألجهزة

 .فورات تعّدت امللياراتحيث حققت و General Electricوشركة  Texas Instrumentsوقد تبعها شركة 

 .لضبط مجيع مناحي أعمال الشركة وأصبح احليود السداسي عمادا 

 

 .يف املنظمة واحملاسبة اجلودةبالتنسيق بني دائرتي  اجلودةعن تكاليف  الالزمةطرق جلمع املعلومات هناك عدة 

 اجلداول. 

  االجتماعاتوحماضر جلسات. 

 وتقارير املصروفات. 

 وسجالت الدوام. 

 وقوائم الشراء. 
 

اذج تكاليف إعادة ، أو منالعادممثل مناذج تكاليف  ضرورة تعبئة مناذج معينه اجلودةوقد يشمل نظام تكاليف 

 .العمل
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 .بالتعبري عنها كأرقام اإلدارة أمام باجلودة املتعلقة األنشطةأهمية  إظهار .1

 .وأرباحها املنظمةنتائج أعمال  على باجلودة املتعلقة األنشطةتأثري  إظهار .2

  .يف الدوائر والعمليات فرص التحسنيحتديد يف  املساعدة .3

 .ائر األخرى أو املنظمات األخرىمع الدو مقارنه عملإمكانية  .4

 .على عملية اجلودة للمراقبةوأسلوب ،  التقديريةأسس للموازنات  وضع .5

 .يف املنظمة تتعلق بأنظمة احلوافز ألهداف التكلفةومات عن توفري معل .6

 االحنرافاتلتحديد  املوضوعة التقديرية حسب املوازنات اجلودةبتكاليف  ومقارنتها الفعليةالتكاليف  معرفة .7

 .وحجمها وطبيعتها

 .ةيف املنظم الشاملة اجلودةوتكاليف التقويم بعد تطبيق إدارة  الوقايةقد تزداد تكاليف   ✱

بعد تطبيق  واخلارجية الداخليةيف تكاليف الفشل  االخنفاضوبدرجة أكرب منها  الزيادةهذه  ولكن ما يعّوض

بعد تطبيق هذه  اجلودةهي اخنفاض إمجالي تكاليف  اإلمجالية النتيجة، وبناء عليه تكون  الشاملة اجلودة إدارة

 .مقارنة باإلمجالي قبل التطبيق املنهجية

 

 

Quality Loss Function

التصميم اجليد للمنتج وتصميم العمليات بشكل جيد يكسبها على  Genichi Taguchi تاجوتشيرّكز جينيتش 

 .للمنتج املطلوبة اجلودةضد أي احنرافات عن  احلصانة

  : 

 اخلارجية بالبيئة. 

 ودة املنتج من وجهة نظر العمالءوقياس ج. 

ال  اخلسارةيعاني منها اجملتمع ، وهذه   

سارة ، ولكنها تشمل كذلك خ الكفالةنتيجة تكلفة العادم أو إعادة العمل أو  الشركةتقتصر فقط على خسارة 

 .نتج ، وفقدان ثقته فيهاجملتمع ممثله يف إضاعة الوقت واجلهد ، وعدم رضا العميل عن أداء امل

احنرافا عن املواصفات بسبب املنتج غري اجليد ، أو الذي يعكس   

 .املوضوعة

 .  اجلودةوبالتالي حتسني  اخلسارة تقليلإىل حول اهلدف يؤدي  التذبذبحجم  ختفيضإىل أن  الدالةوتشري هذه 
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 غرام  80: الوزن املثالي

 : املقبولة االحنرافات
 

4  
 

 .غرام هي منتج جيد 79 – 84على أن أي ورقه تنتج بوزن ما بني  

على أن يكون اإلنتاج مطابقا للوزن املثالي ، وإن كان هناك أي احنرافات فهو  تركز 

 .إىل أقل قدر ممكن االحنرافاتيركز على تقليل هذه 

 

 :كما يوضحه الشكل التالي
 :خسارة تاجوتشيدالة 

        

 

غرام والعكس صحيح  80يالحظ من الشكل أعاله أن خسارة اجملتمع تكون أكرب كلما احنرف اإلنتاج عن وزن  ✱

غرام قلت خسارة اجملتمع والتكاليف اليت تكبدها ، وذلك بغض النظر  80، فكلما اقرتب اإلنتاج من الوزن املثالي أي 

 .  املنتجة للمنظمة املقبولة حنرافاتلالعن احلدود الدنيا والعليا 
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 التحسني املستمر  

 البيئيةعلى ضوء التغريات  Continuous Improvement   تبقى  ✱

وجه  يف منتجاتها ، وأن تعمد يف عيوبالتغري يف حاجات العميل حتى تستطيع تلك املنظمات أن تقلل من ال وخاصة

 .يف السوق القوية املنافسة

    "  واملواد  التباآل املتعلقة واألنشطةتهدف إىل العمل على تطوير العمليات

 ". واألفراد وطرق اإلنتاج بشكل مستمر

، وتوفري متطلبات االعليا وتشجيعه اإلدارةعلى دعم  ، واليت حتتاج الشاملة اجلودةوهي إحدى ركائز منهجية إدارة 

 .النجاح هلا

 .ألن هناك دائما فرص للتحسني(  ال تنفذ ملرة واحده)  باستمرارجيب أن ُتبذل جهود التحسني  ✱

يف العمليات عن طريق استمرار التحسني  الوصول إىل اإلتقان الكاملإن اهلدف من عملية التحسني املستمر هو  ✱

 .للمنظمة جيةاإلنتا

 .دخالت أو العمليات أو املخرجاتسواء امل املنظمةتتضمن كافة أنشطة  عملية شامله التحسني املستمر ✱

  Deming Shewhartالذي مت تطويره من قبل PDCA Cycleمدخل : يف هذا اجملال  املعروفةومن أهم املداخل 

 .ا ملراحل أنشطة التحسني املستمرليصبح إطارا عام

 خطوات

PDCA Cycle 

 

 وحتليلها الضروريةع البيانات ومج املشكلةبعد حتديد  اجلودةلتحسني  الالزمةتقديم اخلطط :  Plan خطط .1

 . وطبق التغيري يف نطاق حمدود  اخلطةنفذ :  Do إفعل .2

 . قم بقياس النتائج وتقييمها :  Check إفحص .3

، وإال فقم  املنظمةعلى اجملاالت األخرى يف  اعتمد خطة التحسني وطبقها ناجحةكانت النتائج  إذا:  Act نفذ .4

 . بتعديل خطة التحسني أو إلغاءها 

أو عامه ،  خاصة املنظمةسواء أكانت هذه  املنظمةيف  على أي نشاط أو عمليهمن املمكن تطبيق هذا املدخل  ✱

  .خدميةأو  صناعية
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  : 

 The Juran Trilogy  

 : وهي وزميله من  Joseph Juranيث تتألف عملية التحسني من وجهة نظر ح

1.  Planning :  

 

a)  العمالء من همحتديد. 

b)  العمالءاحتياجات التعرف على. 

c) احتياجات العميلاليت تليب تطوير خصائص املنتج . 
d)  املطلوبةنتاج املنتج باخلصائص إل الالزمةحتديد العمليات. 

e) على إنشاء فرق العمل باالعتماد، وذلك  تنفيذيه حتويل اخلطط إىل عمليات. 
 

2. Quality Control: تتعلق 

 :على أدوات الضبط اإلحصائي  االعتماد حيث يتم

 .، خريطة السبب واألثر االنتشارحتليل باريتو ، وشكل 

3.  Improvement :  وتتضمن  احلاليةاملستويات األداء من

 .ألعماهلا الالزمةدها باملوارد وتزوي 

 

The Scientific Method 

من  الطريقةيف حتسني العمليات ، وتتكون هذه  باهرة، وحتقق نتائج  اليت  

  

 

1   

 حتديد الفرص

2 

 حتديد النطاق

3 

حتليل العمليات 

 احلالية

4 

وضع تصور 

 للعمليات املستقبلية

5 

 تنفيذ التغيري

6 

استطالع التغيريات 

 أو التحقق منها

7 

 التحسني املستمر

 

  شرح املراحل
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 :هما من  لةاملرحهدفها حتديد واقتناص الفرص للتحسني، وتتكون هذه   الفرص حتديد .1

 :إىل حيث يشري 

 :  ، من املدخالت جمموعةمن خالل  وميكن حتديد 

  ل الشكاوي ، واملردوداتمث يةاخلارج املتكررةحتليل باريتو إلشارات التحذير. 
  العادم ، وإعادة اإلنتاجمثل  الداخليةحتليل باريتو إلشارات التحذير. 
  ، واملهنيني ، وفرق العملاملقرتحات من املديرين. 
 حبوث العمالء. 
  العصف الذهين بني مجاعات العملحلقات. 

 :بـ فيتعلق  أما 

، ويتم اختيار قائد الفريق وحتديد اهلدف بالعمليات املتعلقةم التحسينات يقّدل

.له والوقت الالزم للعمل

 املشكلة، حيث ُيراعى هنا وصف يف حلها للمساعدة للمشكلةالتشخيص الدقيق مبعنى  النطاق حتديد .2

 .املطلوبة املعرفةضوح ، وتوفري وتأثريها بو

، يليها حتديد مقاييس ة تدفق العملياتاألوىل برسم خريط اخلطوةمثل حيث تت  احلاليةالعمليات  حتليل .3

 (.فما ميكن قياسه ميكن أداؤه)األداء 

عن تصميم املنتج ، ومعلومات عن العمليات ،   عرب اإلستعانه باحلاسب اآللي 

لنتيجة ، وخرائط تو ، وخرائط السبب وامثل خرائط باري اجلودة، ومعلومات عن ضبط  إحصائيةومعلومات 

 .املتابعة

 .الدراسةقيد  للمشكلةوفقا  ، واألسباب األكثر حدوثا وتكراراًًً اجلذريةمن الضروري البحث عن األسباب  ✱

،  باحلل األمثل لتحسني العمليات اخلاصةوالتوصيات  للمشكلةوضع حلول  املستقبليةتصور للعمليات  وضع .4

 :، هي ،  السابقة وهي امتداد للمراحل

a)  تعترب ابتكارا وجتديدا شامالًًً - جديدةاقرتاح عمليات. 

b) اهلدف خلق عملية أحسن -جمموعه من العمليات معا  دمج. 

c) العمليات والوظائف بطريقة أحسنأداء  - احلالية الطريقة تعديل. 
 

 .والتجديد االبتكارلتشجيع  عالةالفمن أهم األساليب  Brainstorming تعترب قاعدة  ✱

 .حول عمليات التحسني املوافقةإعداد خطة التنفيذ واحلصول على اهلدف   التغيري تنفيذ .5
 (.له ؟ كيف ؟ متى ؟ من ؟ أين ؟ ماذا سيتم عم)  اجلديدة اخلطةويتضمن التقرير اخلاص بتنفيذ 

يفرتض احلصول على نصائح وتغذية راجعه من مديري الدوائر  اجلودةبعد احلصول على موافقة جلان  ✱

 .عد على تطوير التزامات التحسنيواألقسام وفرق العمل واألفراد الذين سيتأثرون بالتغيري ، مما يسا

عن طريق متابعة فعالية جهود التحسني  متابعة وتقييم التغيريمبعنى  التغيريات أو التحقق منها استطالع .6

 .يانات ومراجعة التقدم الذي حصلمجع الب من خالل

كانت املشاكل قد مت  إذالتقييم النتائج وملعرفة  املرحلةخالل هذه  اجتماع الفريق بصفه دوريهجيب أن يتم  ✱

 .حلها أم ال

 

فعمليات التحسني ال بد وأن  هدفها الوصول إىل مستوى حتسني معني من أداء العمليات ،  املستمر التحسني .7

 .نظرة مستقبليه ، ومتابعة األداء للعميل الداخلي واخلارجيتستمر ب

 



 48 

  : 

 Kaizen Method 

 Continuous Incremental Improvement . طورها اليابانيون ، وهي  

    ]Kai&Zen[

إجراء التحسينات يف  الطريقة، حيث تتلخص هذه وأفرادها املنظمةشمل هذا التغيري أو التحسني عمليات وي

 .يف كل اجملاالت ويف مجيع األوقات املستمرة

 الرتكيز على العميل. 

 ون وعمل الفريقروح التعا. 

  التوقيت املطلوبJIT. 

 حلقات اجلودة. 
  واستخدام التكنولوجيا يف العملمع العاملني ،  اإلدارةعالقات. 

 .يف حتديد مواطن التحسني املستمرملساعدتهم  Checklist املراجعةقائمة كثريا ما يستخدم اليابانيون  ✱

 

 

 

 

 

، مما يساعد يف البحث عن ظهور  املستخدمةن األشياء غري ، كالتخلص م ترتيب األشياء بشكل منطقي : .1

 .منها غريبةت ، أو صدور أصوات أسباب مزعجه توجب تقّصي أسبابها ومعاجلتها مثل تسرب الزيوت من اآلال

 واالستخدام لالسرتجاعحبيث تصبح قابله  وضع األشياء يف أماكنها وحسب تسلسلها  .2

 .إضاعة وقتبدون 

 .Secounds Rule-30هنا قاعدة الثالثني ثانية  اليابانيةمن املمارسات و

 (.ثانيه  30حبيث ميكن استخدامها بسهوله ويسر خالل  االستخدامترتيب معدات ) 

بأعمال التنظيف الشامل ألماكن عملهم وفقا لنظام تفتيش  املنظمةقيام موظفي  : .3

 . ملريح البد وأن يؤثر يف الرضا الوظيفي للعاملني ويف حتسني إنتاجيتهم معني ، فمكان العمل النظيف وا

 كافة يف باستمرار (3-2-1)األوىل  الثالثةمتابعة تطبيق املفاهيم هنا يف  الفكرةتكمن  : .4

 .ةأماكن العمل يف املنظم
 . الئقا عند أدائه لوظيفته للموظف ، حبيث يكون مظهره العام  الشخصية بالنظافة اخلطوةوتتعلق هذه 

ناهيك .  والرتتيب النظافةالذاتي والتقيد بتعليمات  االنضباطمتابعة تدريب األفراد على  : .5

 .لدى العاملني( ترسخها  ) واحرتام قوانني العمل وحتويلها إىل عاداتمع اآلخرين ،  والكياسةاللطف عن استخدام 

 

 

 

 

 

 

 املعروف قد يتم استخدام املدخل الياباني  Kaizenلتطبيق طريقة كايزن  ✱

Five-step Plan
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1.  Benchmarking  

، حبيث يتبني املركز الذي حتتله  يف عملياتها املستمرة حد كبري يف إجراء التحسينات إىل املنظمةيساعد مما 

 .أن تكون األفضل باجتاهجهودها  تبذل املنظمةعليه فإن  ، وبناء املنافسةبني املنظمات األخرى  املنظمة

a)  اإلجتماعيه املسؤوليةأو ،  راالستثماكمعدل العائد على  املقارنةاختيار موضوع. 

b)  خارجيةارجها ، حمليه أو أو خ الصناعةكأن تكون داخل  املقارنةإقرار نطاق. 

c) التمثيل األكرب ألعضاء الفريق وُيراعى املهمةألداء  تكوين فريق عمل. 

d)  ودراستها وحتليلها الضروريةمجع املعلومات. 

e) املقارنةضمن نطاق  خلةالدا إقرار نقاط الضعف والقوه لدى املنظمات األخرى. 

f)  ُبغية حتسني األداء الضروريةوضع خطة عمل إلجراء التحسينات. 

g) التنفيذ تنفيذ خطة العمل ومتابعة. 

 

a) املقارنةوُيدخل البعض . أو بني فروعها  املختلفة املنظمةجتري بني دوائر : الداخلية املرجعية املقارنة 

 .ضمن هذا املفهوم ظمةللمن رخييةالتا

b) سواء أكان نطاق  الصناعةجتري مع املنظمات األخرى اليت تعمل يف نفس : اخلارجية املرجعية املقارنة ،

 .أو خارجها الدولةداخل  ملقارنةا

c) بغض النظر  سعيا من بعض املنظمات لتحقيق التميز البارز يف األداء: مع املمارسات األفضل املرجعية املقارنة

ز هنا على عملية أم ال ، فالرتكي الصناعةكونها يف نفس  ، وعناألفضل املمارسةاليت تؤدي  املنظمةعة عن طبي

 .نفسها املقارنة

من أسرار عملها ، وهنا يقع على عاتق  باعتبارهابها  املتعلقةعن املعلومات  قد ترتدد بعض املنظمات يف اإلفصاح ✱

 عديدةل وسائل من خال الالزمةوبذل اجلهود لتحصيل املعلومات  مسؤولية التغلب على هذه الصعوبات اإلدارة

 .كالصحف واجملالت

2.                                                                                                                                             . 

 اجلودةيف تطبيق منهجية إدارة  املنظمةيف جناح جهود إدارة  والكاملة الدقيقةملعلومات تساهم عملية توفري ا

 .الشاملة

حيث يساهم نظام املعلومات احملوسب يف توفري املعلومات وجتهيزها أمام املديرين واملعنيني مما يساهم يف حل 

 .ة أعلىمشاكل العمل بكفاء

أسلوب منظم جلمع وختزين وحتليل املعلومات  Quality Information System اجلودةنظام معلومات يعترب  ✱

 .املنظمةيف  باجلودة املتعلقة

 .ت ، وبالتالي حتقيق رضا العميلمساعدة املديرين على اختاذ القرارا 
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a) قاعدة البيانات Data base  :ات والبياناتزين كافة املعلومقدرة على استيعاب وخت. 

b) املدخالت Inputs  : حيدد نظام املعلومات اجليد نظام يث ، ح خارجيةاملعلومات اليت تأتي من مصادر داخليه أو

 .عن اجتاهات العمالء العكسية التغذية

c) املخرجات Outputs  :احلاجةه دوريه أو عند تقارير أو جداول أو أشكال توضيحي. 

 

 

 .باستمرارقاعدة البيانات  لتحديث استقصاءات دوريه إجراءاج إىل حيت آراء العمالء استطالع إن ✱

واستمرارها ، لذلك تربز أهمية احلفاظ على  املنظمةهلا األثر األكرب على جناح  باملنظمة العميل ثقةكما وأن 

م بالشكل بهم للتعرف على آرائهم واجتاهاته واالتصالسياسة الباب املفتوح  إتباععالقات جيده مع العمالء عرب 

 احلصةها وزيادة ، وحل الشكاوي وختفيض معدالتالعمالء احلاليني وكسب عمالء جددب االحتفاظالذي ميّكن من 

 .السوقية

 وصحيحةلومات حديثه مبع االحتفاظ املنظمة على مشاركة العمالء يف شتى مناسباتهم حيّتمميكن القول بأن  ✱

 .عن كل عميل

 

3.                                                                                                                                             . 

" التدريب يعترب 

 ." 

 الوظيفةيت تتطلبها للموظف واملهارات ال احلاليةبني املهارات  للتدريب عندما يكون هناك فجوه احلاجةتظهر  ✱

 .اليت يؤديها

 املوظف املتدرب ودرجة جاهزيته ارتفاع إنتاجية. 
 لفيض معدالت اخلطأ أثناء العمخت. 
  ت دوران العمل ومعدالت التغيبللموظفني وبالتالي ختفيض معدال املعنويةرفع الروح. 
 خبصوص مشاريع التحسني املستمر زيادة قدرة املتدرب على تبادل املعلومات. 
 الوظيفي ستقراربااليف إشعار املوظف  املساهمة. 
  العمل وتعميق مفهوم عمل الفريقحتسني عالقات. 

  لدى املتدرب الدافعوجود. 

  التدريبية الدورةوالعرض أثناء يف التحليل  املشاركةأسلوب تشجيع. 
  رات ومستويات فهم املتدربنيبني قدرات ومها الفرديةالفروق ضرورة مراعاة. 

  حيث أمكن والبصرية السمعيةاستخدام املساعدات. 
  إىل ضرورة إحاطة املتدربني علما مبدى التقدم  باإلضافةنتيجة التدريب ،  دم الذي حتققالتق حجمقياس 

 .الذي حيققوه أثناء التنفيذ

، ألن باقي يف العمل التدرييب األنشطةن أهم م التدريبية لالحتياجاتالتحديد الدقيق واملوضوعي يعترب  ✱

 .تعتمد عليها األنشطة

إلطالق عنان تفكريهم وبذل جهودهم يف ( ومعنويةحوافز ماديه ) تحفيز العاملنيل حمدودةتوفري آلية البد من  ✱

 .املنظمةيع التحسني املستمر يف اقرتاح وتنفيذ مشار

 

 

 .املستمرةيات ومشاريع التحسينات يف معرفة نتائج عمل 
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4.                                                                                                                                                          .              

 .ا لنجاح أنشطة التحسني املستمراملفروض توفره األساسيةيعترب من الشروط 

  نشطة اإلبداعأل اإلدارةدعم. 
 اخلارجية والبيئة املنظمةبني  تعزيز التفاعل. 

 يف املنظمة والتجربةطات البحث توفر نشا. 
 موضوعية لتقييم أداء العاملني فر أنظمةتو. 

 التجديديةواألفكار  املبدعةهود حتفيز اجل.  
 حنو تفويض صالحياتها اإلدارةه توج. 
  االستقالليةتشجيع روح. 

✱  

 أسلوب العصف الذهين. 

 يف التفكري العلمية املنهجيةع وإتبا. 

 ثقة األفراد بأنفسهم يادةوز. 

  قوم عليها عملية توليد األفكاراليت ت املختلفة املعرفيةُبغية تنشيط العمليات. 

 .أمام جهودها يف التحسني املستمر عثرةاليت تقف حجر  معوقات اإلبداعالقضاء على  حماولة اإلدارةينبغي على  ✱

  القيادةالنمط الديكتاتوري يف. 

 بني الرئيس واملرؤوس املتبادلة الثقةود وعدم وج. 

 الرتقيةم موضوعية معايري وعد. 
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  الشاملة اجلودةتطبيق إدارة 

 

 :مبا حيويه من توفر املناخ املالئم للتطبيق الشاملة اجلودةيتطلب تطبيق منهجية إدارة  ✱

 .]التنظيمي ، وأمناط إشراف ، وهيكلهانظمةثقافة امل[

 .للدعم االستعداداقتناع ثم : العليا اإلدارةدعم  .1

 .العكسية التغذية، وتفعيل نظام توفر قاعدة بيانات عن العمالء : الرتكيز على العميل .2

 .تعتمد أساسا على فرق العمل ملةالشا اجلودةلكون منهجية إدارة : التعاون وروح الفريق .3

على القائم  الدميقراطيمناسبة هو النمط  القياديةومن أكثر األمناط : ممارسة النمط القيادي املناسب .4

 .وتفويض الصالحيات املشاركة

 باكتشافا يسمح ، مم اجلودةلضبط  اإلحصائيةعلى استخدام األساليب  باالعتماد: وجود نظام للقياس .5

 .وتصحيحها يف الوقت املناسب فاتواالحنرا االختالفات

سواء بني الرئيس  باجتاهني، ويعمل  للمنظمةمبثابة اجلهاز العصيب  الذي يعترب: االتصاالتفعالية نظام  .6

 .ممكن ازات العاملني يف أقرب وقتعن إجن الدقيقةوخارجها ، إليصال املعلومات  املنظمةواملرؤوس أو بني داخل 

  

اليت مرت  الزمنيةواقتناعها والفرتة  اإلدارةملدى محاسة   الشاملة اجلودةمستويات تبّني إدارة   ✱

 .يف هذا اجملال إىل طبيعة ومدى توفر املوارد باإلضافةعلى بدء التطبيق ، 

1.                                                                                                                Uncommitted  

ISO 9000

  خطط طويلة األمد لتحسني اجلودةألنه ليس لديها  ملتزمةفاملنظمات هنا غري. 

 "املدى القصري حا علىاألمر الذي قد يكون صحي" جديدةه بدون تطبيق أية مفاهيم حيققون أرباحا جيد

 ل العائد على األصول واملبيعاتالرتكيز على معد. 

 يف العنصر البشري واالستثمارب عدم ختصيص مبالغ كافيه للتدري. 
 ملني ليس لديهم اهتمام باجلودةغالبية العا. 

  املوضوعةمع املعايري  املطابقةدون مراعاة  املنتجةدفع األجور على أساس الوحدات. 
  مع العمالء والعاملني التصاالتاعدم فعالية. 

 إثارة دافعيه العاملني من خالل التهديد بالعقاب. 
  الفحص الشامل للمواد واملنتجاتإتباع أسلوب. 

 

 وتقسم
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2.                                                                                                    Drifters  

  ى كافة العاملنيعل الشاملة اجلودةعدم وجود خطط لنشر وتعميم فلسفة إدارة. 

  اجلودةعن التمييز بني نظام إدارة  اإلدارةعجز ISO 9000  الشاملة  اجلودةوإدارة. 
 أكثر من جتميليه اجلودةني حتس اعتبار أنشطة. 

  هلا تأثري كبري يف سري األمور غري فعاله وليس اجلودةدائرة. 
 نتشار ثقافة اللوم بني الدوائرفرق العمل صوريه ، وا. 

  من قبل عدد من املديرين لشاملةا اجلودةعدم قبول مفهوم إدارة. 
 

 

3.                                                                           Pushers-Tools  

3 – 5

 :حيث جتّرب املنظمات هنا استخدام

  أو طريقة جديدة جديدةأداة. 

  لضبط العمليات اإلحصائيةكما وتستخدم األساليب  (SPC  )Statistical Process Control. 

  الشاملة اجلودةملتزمون بإدارة  التنفيذية اإلدارةليس كل أعضاء. 
  ى دوائر التصنيع والعمليات فقطعل اجلودةتركز جهود حتسني. 

  وقراراتها رد فعل ملا جيري ارةاإلدأسلوب. 
  تقبليةأكثر من املشاكل املس يةاحلالعلى حل املشاكل  اإلدارةتركيز. 

 لتحسني العمليات كثريةجماالت  املنتجات جيده ومعروفه يف السوق ، ولكن هناك. 
 

 

4.                                                                                              Improvers 

 

 

 

 خطاء والتشدد فيها بدرجة كبريةإتباع سياسة منع األ. 
 ملستويات اإلداريةوجود برامج تدريب وتعليم طويلة األمد ولكافة ا. 

 يف كافة أعمال ودوائر املنظمة ممارسة أنشطة التحسني املستمر. 
 بينهم متبادلة ثقةعمل ، ووجود أهمية اندماج العاملني وانضمامهم إىل فرق ال. 

 فيما يتعلق بأنشطة التحسني عيةاملرجاملقارنات  إجراء. 

 ، وهناك احتماالًًًعلى سري واجتاه عملية التحسني للمحافظة أفراد قليلنيعلى  املنظمات ال تزال إال أن  ✱

 .املنظمة للرتاجع وفقدان احلماس يف حالة ترك هؤالء األفراد العمل يف

 .( سنوات فأقل 3)  اجلودة بتحسيناتت عهد املنظما حبداثة 

 . إىل برنامج آخر  اجلودةعلى استعداد للتحويل من برنامج   مرتددةوهي منظمات 
 

 

 .من ممارسة عملية حتسني اجلودة( سنوات  8 – 5) إليه املنظمات بعد مضي  

 .ملستمر للجودةك أهمية التحسني ا، وُتدر املدى الطويلعلى  الثقافةبتغيري  تهتمحيث 
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5.                                                                                Award Winners  

  مثل: 

 .]االوروبيه واجلائزة -وجائزة مالكوم بالدريج  -جائزة دمينج [

  اندماج العاملني /3  القيم /2  الثقافةطبيعة /1  [من حيث [. 

 ى كافة العاملني بتحسني اجلودةاهتمام لد. 

 يف املنظمة الناجحةالتغيريات  إحداث عدد من. 
  داريةاإلن قبل كافة املستويات فيما يتعلق باإلسرتاتيجيات م املرجعيةإجراء املقارنات. 

 هي أسلوب إلدارة األعمال بهدف إشباع حاجات العمالء  الشاملة اجلودةكافة العاملني بأن إدارة  اعتقاد

 .الداخليني واخلارجيني وإسعادهم

 

6.                                                                                              World Class  

 

 

 

 

 :إما يفال تزال  الشاملة اجلودةاليت تطبق منهجية إدارة  ميكن القول بأن  ✱

 .إىل املستوى العاملي توى وصوالًًًحيث يقل عدد تلك املنظمات كلما ارتفعنا يف املس 

 

 .مراحلها الستكمالإىل وقت طويل  ليست سهله وحتتاجعملية التطبيق 

 .املنهجيةتطبيق تتعلق بتجهيز األجواء وإعدادها ل : .1

 

  العليا اإلدارةمن قبل  ملنهجيةااختاذ قرار تطبيق. 

  املستمرةوالتحسينات  الشاملة ةاجلودبالعليا  اإلدارةالتزام. 
  يف هذا اجملال باملنظمةعاملني على ال االعتماداختاذ قرار اإلستعانه مبستشار خارجي أو. 

 تشكيل جملس اجلودة. 
 يد التغيري وتعزز مفهوم اجلودةإجياد ثقافة تؤ. 

 مل ، ومنحها الصالحيات الالزمةبناء فرق الع. 
 اجلودة تنفيذ برامج تدريبيه عنإعداد و. 
 اس الرضا الوظيفي ورضا العمالءوضع أسس قي. 

 

  واسرتاتيجيات األعمال من أجل إرضاء العميل وإسعاده اجلودةبني حتسينات  يتصف 

 ( سنوات من التطبيق من عشرة أكثرتأخذ.) 

  اليت وصلت  أسلوب حياة إلدارة كافة األعمال يف كافة املنظمات الشاملة اجلودةإدارة  وهنا

 .إىل هذا املستوى
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2.   

  املعروفةاعتمادا على املعلومات يف مرحلة اإلعداد ، حيث يتم استخدام دائرة دمينج PDCA  يف التخطيط

 .نفيذملنهجية الت

  (. املنظمةحجر األساس لعملية التغيري داخل  )  املرحلةوتتمثل هذه 

 

  (.والضعف مواطن القوه) الداخلية البيئةحتليل 
  (.الفرص والتحديات) اخلارجية ئةالبيحتليل 
 صياغة الرؤيا القيادية. 
 وضع رسالة املنظمة. 
  بالوصول هلا الكفيلةرتاتيجيات ، واإلس اإلسرتاتيجيةوضع األهداف. 
 اختيار مدير اجلودة. 
 يف اجملال تنفيذ برامج تدريبيه. 
 اسة توقعات العمالء ومتطلباتهمدر. 
 املتاحةلتنفيذ يف ضوء املوارد تصميم خطط ا. 

3

a)  اإلسرتاتيجيالتخطيط. 

b)  جودة املنتجختطيط. 

c)  جودة العملياتختطيط. 

3. : 
 

 .إليها املوكلةعرب أداء املهام  ق العملفر من خالل املوضوعةللخطط  التنفيذ الفعلي 

، مع اإلستعانه ببعض والعمليات يف املنظمة لألنشطةمر طرق التحسني املست وحتديدوتبدأ عمليات التدريب 

 .باريتو ، وخرائط املتابعة لحتليحلل املشاكل  املساعدةاألدوات 

4.  

 .أو البعديه الالحقة الرقابةإىل  باإلضافة/2            أول بأول الدقيقة واملتابعة املرحليةأو  املتزامنة الرقابة/1 

. خارجية، وقد تستعني خبربات هاعن طريق العاملني في التقويم الذاتيبعملية  املنظمةقيام  املرحلةوتتطلب هذه 

 .وحات العمالءممن مس العكسية التغذيةكما وتعتمد بعض املنظمات كثريا على 

 وخاصة الرقابةضرورة تدريب العاملني املعنيني على كيفية استخدام أساليب  املرحلةهذه    ✱

لتعديل  التصحيحيةراءات وحتليلها واختاذ اإلج االحنرافات، وكذلك على كيفية اكتشاف منها اإلحصائية

 .املسار

5.  

  يف  نشر جتاربها وجناحاتهاهنا إىل  املنظمة، حيث تسعى  حيتذى به أمام املنظمات األخرى مثاال املنظمةتكون

 .رى، وتبادل خرباتها مع املنظمات األخ الشاملة اجلودةإدارة 
  يف الدوائر واألقسام الذين ساهموا بتطبيق منهجية إدارة  استدعاء املديرين واملشرفني اإلدارةكما وتتوىل

 .الشاملة اجلودة
 يري اإلجيابي الناتج عن التطبيقعلى التغ إىل جمموعات من العمالء واملوردين بهدف إطالعهم باإلضافة.  
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  الشاملة اجلودةتطبيق إدارة            

 

على أساسها ، ومن احلكم على  الفعليةلنتائج يف قياس ا اإلدارةملساعدة  للجودةمن الضروري وضع مواصفات 

 .ها سواء أثناء التنفيذ أو بعدهأداءها وإجنازات

لكل منتج ، وُتحدد  الرئيسةيضع قسم التصميم التابع إلدارة العمليات املواصفات : تصميم املنتج مواصفات .1

 .ظل الطاقات واملوارد املتوفرة واإلنتاج والتسويق واملشرتيات يف اجلودةبالتعاون مع دوائر  املطلوبة اجلودةواصفات م

 .املناسبة باجلودة املطلوبةواد يتمثل قرار الشراء السليم بشراء امل :ةاملواد املشرتا مواصفات .2

 : التاليةبإحدى الطرق  املطلوبة وميكن 

a) من حيث  املنتجةحبيث يكون هنالك جتانس يف الوحدات " .  الفنية الناحيةمن  اجلودةتعبري عن "  :جالتدري

 . أو األبعاد أو الشكل أو الوزن ، ويتم فرز املنتجات على ضوء ذلك  النعومةدرجة 

b) على  عتماداالمعينه يتصف بها املنتج ومتيزه عن غريه من األصناف ، حبيث يتم  خصائص :ةالعالمات التجاري

يف  رارباالستم املنظمةيف تكرار عملية الشراء من قبل العمالء ، وألجل ذلك تقوم  املنظمةمسعة املنتج أو شهرة 

 .اإلنتاج بنفس املواصفات

  يه قويةمنتجاتها يف ظروف تنافستعرض. 

  ومنفردة متميزةأحجام صغريه  يفحتدد مستويات إنتاجها. 
 ترغب يف تكرار املبيعات من الصنف املعني. 

  عاليةخيضع إنتاجها ملعدالت إحالل. 
 األداء إنتاج املنظمات األخرى يفوق إنتاجها من حيث جودة. 

 سريه يصعب اكتشافها ومقارنتها تعتمد يف إنتاجها على مواصفات. 
 خيضع إنتاجها للعامل التقين. 

 

c)  تناسب املنظمة خاصةطرق  :ةاخلاصاملواصفات ،  

  مسبق مثل املعادن والزيوتبشكل  اجلودةلتحديد مستويات. 

  مكوناتهديد ماهو املطلوب أن يؤديه الصنف، دون مراعاة خصائص على أساس حت. 
 .التنقيب حلربية، أو معداتويعترب أسلوب منوذجي يف شراء املعدات ا

d) املرسلة لعينةامن املورد إرسال العينات من الصنف املطلوب ُبغية دراسة مطابقة  املنظمةتطلب : العينات 

. مع الذي أخذت منه متثيال صحيحا، والشرط األساسي هنا هو أن تكون العينات ممثله للمجتللمواصفات املطلوبة

 العينةع م الدقيقة املقارنةلتأكد منها إال بعد إجراء وتستخدم عند اهتمام املشرتي خبصائص حمدده ال ميكن ا

 .مثل األلوان املختارة

بني  االحنرافات، بهدف اكتشاف األداء أو معدالت التالف وغريها كطريقة :عمليات اإلنتاج  مواصفات  .3

 .وتصحيحها والفعلية املتوقعةات املواصف

، حبيث يتم عمليات الضبط الشامل جلودة اإلنتاجأثناء التشغيل هو اجلزء األساس يف  اجلودةيعترب ضبط  ✱

 .تى ال تظهر يف املراحل النهائية، حاإلنتاجية العمليةأثناء سري  يبةاملعاستبعاد املنتجات 

حبيث حتقق رضا العميل وسعادته  توضع طبقا لنتائج دراسة احتياجات العميل ومتطلباته ، :املنتج  مواصفات  .4

 .لتخزين وطريقة النقل واملناولةغليف املنتج وأسلوب اوحتدد هذه املواصفات طريقة ت

 (تابع ) 
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 .املوضوعةمدى مطابقة املواد املشرتاه للمواصفات  دراسةيف يكمن اهلدف هنا 

a) مدى استخدام جهاز القياس. 

b) مدى دقة أجهزة القياس. 

c) على دقة القياس( بني قياس وآخر  الفرتة) أثري الزمن إمكانية ت. 

d)  على نتائج القياس والرطوبة ارةكاحلر البيئةتأثري ظروف. 

قراءات ونتائج  يف املنشودة الدقةتوفري   ألجهزة القياس ومعايرتها الوقائية الصيانةضرورة تظهر  ✱

 .القياسات

 .خلطأ يف عملية القياس قليله جداًًًنسبة ا مؤخرا وأصبحت األجهزةكما وقد تطورت دقة هذه 

 

 .( 2.8) يف إصداره األخري يف البند  ISO 9000 : 2000 اجلودةنظام إدارة                  

 .رضا العميل (1

 .التدقيق الداخلي (2

 .مراقبة وقياس العمليات (3

 .مراقبة وقياس املنتج (4

أهمية  أو دوائرها ، ناهيك عن املنظمةسواء أكان على مستوى  من أجل تقييم معدالت األداء مهمةتعترب مؤشرات 

 .ذلك للمساهمني والعمالء

 

  " ." 

 .ت فقط بدون النظر إىل املدخالتيف حني أن اإلنتاج ميثل كمية املخرجا

 : ،  اإلنتاجيةمبقاييس رئيسان فيما يتعلق  هنالك و

، واليت تعكس  ككلبني املخرجات واملدخالت  العالقة

من قبل إدارة  املتاحةدرجة كفاءة استخدام املوارد 

  . املنظمة

  =  الكلية اإلنتاجية

 املخرجات الكليه

 املدخالت الكليه
 

من عناصر  عنصربني املخرجات ومدخالت  العالقة

 .اإلنتاج

  

 

 

 

  
 

 
 

 اإلنتاجيةمع  املتوقعة اإلنتاجية مقارنةوبعد ذلك ميكن 

 .متهيدا ملعاجلته االحنرافوحساب  الفعلية

 اخل...........

Productivity 

  يشرتط
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  إلنتاج املخرجات من  (تيةمعلوما، بشرية، مادية، مالية) املتاحةيف استخدام املوارد  اإلدارةتعكس مدى جناح

 .املنتجات

  أو اختصار  التكلفةكتخفيض  سينات يف املدخالتع وجود حتم املوضوعةالوصول إىل األهداف وهي بذلك تعنى

 .مدة املشروع

 

 

 

 

 

 .فاءة استخدام اآلالت ، والعاملنيوبنفس املنطق ميكن التعبري عن ك

 

 

 اونتائجه املنظمةبأهداف  تتعلق. 

 ألهدافها وللنتائج  املنظمةتقيس مدى حتقيق فهي  وبالتالي العملية،فقط من  انب املخرجاتج وتركز على

  .فيهااملرغوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفعاليةمستويات  ✱

a) أو القسم لألهداف املوضوعة ئرةالدامدى حتقيق :  اإلدارية الفعالية. 

b) مدى حتقيق فرق العمل:  اجملموعة فعالية. 

c) ككل املنظمةحتقيق  مدى:  املنظمة فعالية. 

 

Efficiency 

Effectiveness

 =    

 

 
      × 111% 

 :ر اإلنتاج لقياس الكفاءة، فمثاًلعناص وختضع 

   =    

 قيمة أو كمية املواد اخلام املستخدمه فعال

 قيمة أو كمية املواد اخلام املخطط هلا
   ×111% 

 

 =  

 قيمة أو كمية املخرجات الفعليه

 قيمة أو كمية املخرجات املتوقعه
    ×   111% 

 خرجات والنتائجفتتعلق بامل الفعالية، أما  التخباملدتتعلق  فالكفاءة إذن. 

  والعكس صحيح الفعاليةدون  الكفاءة املنظمةوقد حتقق ،. 

 : الفعاليةيف قياس  املستخدمة ومن أهم 

  =   

 قيمة أو كمية املبيعات الفعلية

 قيمة أو كمية املبيعات املتوقعة
   ×    111 % 

  =   

 قيمة مردودات املبيعات لرداءة اجلودة

 قيمة  املبيعات
   ×  111% 
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واليت ميكن من خالهلا التحكم يف قيمة املخرجات  املعروفةتشمل الوسائل اخلمس :  .1

 .م يف اإلنتاجيةنتمكن من التحك واملدخالت لكي

دوالر، فإن  11111فيها  املدخالت، بينما كانت دوالر 16111إحدى املنظمات كانت  خمرجاتأن  وبافرتاض

 .اإلنتاجية

=  ةاإلنتاجي

     

      
   =1.90  

 :كما يلي ميكن إيضاح واعتمادا على هذا املثال 

إىل  10000اخنفضت من  أن قيمة املدخالت وبافرتاض: ةملخرجات ثابتاخنفاض تكلفة املدخالت مع بقاء ا (1

 :سوف تصبح اإلنتاجيةدوالر، فإن  8000

  =

      

     
   =2000   

 

 

   

  0.40قد زادت مبقدار  اإلنتاجيةمما ُيعين أن 

 .طردية عالقةة نتاجيبني املخرجات واإل فالعالقة: ةزيادة قيمة املخرجات مع بقاء املدخالت ثابت (2

 : سوف تصبح اإلنتاجيةدوالر فإن  18111إىل  16111أن قيمة اخلرجات زادت من  وبافرتاض

=  اإلنتاجية

      

       
   =1.80   

 

 
   

     1.21مبقدار  اإلنتاجيةمما ُيعين زيادة يف 

 :ميكن بلوغ ذلكحيث : املخرجاتاخنفاض املدخالت بنسبة أكرب من اخنفاض  (3

 .اليت تسبب هدرا ضائعاًًً إزالة العناصر غري املنتجة من 

، بينما كان اخنفاض املخرجات دوالر 9111إىل  11111تكلفة املدخالت اخنفضت من  أن قيمة أو وبافرتاض

 .ستصبح اإلنتاجيةدوالر، فإن  15211إىل  16111من 

=  اإلنتاجية

     

     
   =1.96           

 

   أكرب   
    

  1.96إىل  1.90قد زاد من  اإلنتاجيةمما ُيعين أن مؤشر 

. وهذا يعتمد على ارتفاع املدخالت واملخرجات بنفس الوقت :  ارتفاع املدخالت بنسبة أقل من ارتفاع املخرجات (4

 : دوالر، فإن اإلنتاجية 18111، واملخرجات إىل دوالر 11111ارتفاع املدخالت إىل  وبافرتاض

 = اإلنتاجية

     

      
   =1694  

 

   أقل   
    

  1.94إىل  1.90من  اإلنتاجيةمما ُيعين زيادة يف 
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 :ارتفاع املخرجات مع اخنفاض املدخالت (5

 .(نتائج أفضل بتكلفة أقل)أثرا يف هذا اجملال  ،  اإلنتاجيةزيادة األساليب اليت تؤدي إىل  من 

، وركزت على التحسينات ةالشامل اجلودةإذا طبقت منهجية إدارة  

، أو بوقت  العمالةواملنتجات مع إجراء حتسينات يف تكلفة املدخالت كأن تنتج بعدد أقل من  للعمليات املستمرة

 .أقصر، أو بتكلفة مواد خام أقل

والر، فإن د 8611فضت إىل ، وأن قيمة املدخالت قد اخندوالر 18111أن املخرجات زادت إىل  وبافرتاض

 :سوف تصبح اإلنتاجية

   = اإلنتاجية

     

     
   =2.06  

 

 

     

  0.46قد زادت مبقدار   اإلنتاجيةمما ُيعين أن 

2.   

 :لربنامج على العنصر البشري ويسمىيقوم هذا ا

 (HAPPI  )Human Affililiated Program for Productivity Improvement . 

 :البرنامج على حيث 

 .املركز التنافسي للمنظمةبهدف تعزيز  اليابانية اإلدارةعن  املنبثقة اإلداريةاألساليب من  

 هذا البرنامج وتتمثل 

م ، بالشكل الذي ميّكن كافة املوظفني من فهنشاطا لكل منها مفتاح عشرينإىل  املنظمةبتقسيم أنشطة 

 .وأهدافها ، وبالتالي العمل على الوصول إىل تلك األهداف املنظمةإسرتاتيجية 

   

 التنظيف والتنظيم. 

 باألهداف اإلدارة/ شيد النظام تر. 
 ختفيض املخزون. 

  واآلالت األجهزةصيانة. 
 نظام ضمان اجلودة. 

 إزالة اهلدر. 
 تنوع املهارات والتدريب. 

  واملواد الطاقةترشيد استخدام. 
 جدولة اإلنتاج. 

 تكنولوجيا متقدمة. 

  ةالصغري اجملموعةنشاطات ) SQA  )Small Group Activities. 
 

✱

 أعلى اًًًحتصل على إنتاجية أكثر وحتقق أرباح العليا فاإلدارة. 

  ةإلجنازاتهم من قبل اإلدار يتوفر للعاملني بيئة عمل أفضل وتقديرا أحسنوبنفس الوقت. 
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✱

  :، نتيجة تركيزه على تعزيز دستور اإلنتاج الذي يتكون من عنصران املعنية ةحتقيق حتول جذري يف املنظم

  ( اإلنسانياجلانب             أي نوع املنتج  - املادياجلانب  )

 : فكري لذلكيتضمن سلوك أداء الفرد واجملموعات واإلطار ال. 

 .االلتزام .1

 .املسؤولية .2

 .األداء العالي .3

 .باإلجناز االعرتاف .4

 .الوضوح .5

 .لفريقعمل ا .6

 

 .يف البلدان النامية اصةوخ الشاملة اجلودةإدارة  موضوع حداثة .1

 .يف هذا اجملال املؤهلة البشريةتوفر الكفاءات  عدم .2

 .الشاملة اجلودةجل تطبيق إدارة أل مبالغ غري كافيه ختصيص .3

 .حاجتهم إىل التدريب بعدم،  القدامى منهم وخاصة لدى بعض العاملني اخلاطئ االعتقاد .4

 .به من تشدد يف تفويض الصالحيات، وما يصاحدارةيف اإل األسلوب الديكتاتوري أو األوتوقراطي .5

 .و بسبب اخلوف من التغيري، أبسبب طبيعتهم التغيري لدى بعض العاملني مقاومة .6

 .دةلضبط اجلو اإلحصائيةباألساليب  عدم اإلملام .7

 . ةالشامل اجلودةمن جراء تطبيق إدارة  ةاليت ميكن أن جتنيها املنظم ائدللفو السريعةالنتائج  توقع .8

 .الراجعة والتغذية لالتصاالتال نظام فع عدم وجود .9

 . أعضاء الفريق ، أو بني الفرقانسجام وتناغم بني عدم وجود .11

 .لفرقحيققها العاملون وا اليت يف إيصال املعلومات عن اإلجنازات التأخر .11

 

✱   

  للخطط املوضوعة طبيق بسهولة وفقًاتسيري عملية الت عرب السعي إلزالتها والقضاء عليها ، وذلك . 
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 الضبط اإلحصائي للجودة

 

 .على طول الزمن الدقةمن  إنتاج كل منتجاتها  املنظمةتستطيع   ✱

5Ms

 .ريها على كمية ودقة اإلنتاجوتأث القدميةمثل اآلالت : Machinery اآلالت .1

 .ا أو لونها للمواصفات املطلوبةأو قوة حتملها أو قطره املادةكعدم مطابقة مسك : Material املواد .2

 اليت تؤثر يف زيادة املعنوية، أو روحهم مثل مدى تدريب العاملني، أو صحتهم: Manpower العاملة القوى .3

 (.عدم املطابقة) االختالفاتمعدل 

 .غري اجليدة الصيانة، أو االتصال، أو سوء ل عدم وجود أنظمة وتعليمات للعملمث: Method العمل طريقة .4

 .، أو عدم دقة أدوات القياسلقياسمثل اختالف طرق ا :Measurement اسالقي .5

 

 

 وبالتالي ميكن توقعها. 

عند حدوث هذه   العمليةحيث تكون 

 .االختالفات

 

 نفسها العمليةمع  موروثةات ليست اختالف. 

 وغري منتظمة. 

  ثابتةوغري. 

 وال ميكن توقعها. 

  السيطرةخارج  العمليةوبالتالي تؤدي إىل أن تكون. 
 

 

حيث متاثلها مع بعضها ، واليت ال يفرتض  من املنتجةتشري للفروقات بني الوحدات   : اإلحصائية االختالفات

 (.يع الوحدات بها عيوب أو أخطاء ولكن مج متماثلةاملنتجات )  اجلودةتقليلها وجود حتسني يف 

 (.حدود عليا وحدود دنيا )  وضوعةامل الفنيةوحدود املواصفات  الفعليةبني املواصفات  الفروقات  :   االحنرافات

 

1.  ParetoAnalysis  : يف  اإلدارة، حيث يساعد أولوية حل املشكالت لتحديديستخدم

 .الرتكيز على املشكالت اليت هلا أهمية نسبيه أكرب وحلها

% 21، وبالتالي فإن  من األسباب% 21من املشكالت ترجع إىل % 81مفادها أن  قاعدة أساسيهويقوم هذا التحليل على 

 .من األسباب% 81رجع إىل شكالت تمن امل

 .إليها ثم األسباب األقل فاألقل تكرارا اإلدارةلفت نظر  ألجل تكرارا األكثر إظهار األسبابومهمة حتليل باريتو هو 
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فه حسب أسباب مصّن 2006ظهر تقرير أحد املطابع حول األخطاء اليت ارتكبت خالل شهر كانون ثاني عام 

 :ا يلياألخطاء كم

 88 38% ( A)  الطباعةتشويش 

 22 33% ( B) حرب زائد 

 12 3% ( C) عدم متييز األلوان 

 11 5% ( D) وجود ثنايا 

 3 3% ( E)  الطباعةتداخل 

 2 1% ( F) أخرى 

 211 111% 
 

 

  

2.  Check Sheet:  من املسئولنيمتكّّن: 

 يف املنتج أو يف العمليات وجودةاملحول العيوب أو األخطاء  ترتيب وتنظيم املعلومات. 

  يف دراسة املعلومات وحتليلها املسئولنيإىل هذه العيوب بالشكل الذي يساعد  املؤديةواألسباب. 

  هلذه املشكالت  لرتتيب املشكالت القائمةهذه وتستخدم. 

 بأخطاء تأخري استالم الطلبات  املراجعةقائمة 

 

 .هحدوث وتكرارالربط بني نوع اخلطأ املرتكب 

 املستمر يف املنظمةع التحسني يمما يساهم بدرجة كبريه يف تنفيذ مشار. 

F  

 

0 
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 .وزيع التكرارات على متغري معنيبهدف معرفة كيفية ت :بالتوزيع املتعلقة املراجعةوائم ق (1

الرتكيز على األخطاء أو املشاكل حسب مواقع العمل، بهدف العمل  :مبواقع العمل املتعلقة املراجعة قوائم (2

 .واقع اليت تكثر فيها األخطاءاملعلى حتسني أداء 

حل ، بهدف الرتكيز على ى تكرار كل سبب من أسباب املشكلةمتابعة مد :باألسباب املتعلقة املراجعةوائم ق (3

 .املشاكل ذات التكرار األعلى
 

3.  :Scatter Plot  

عة وقوة ملعرفة طبي اإلحصائية الناحيةأنه غري كافيا وحده من  إال ،تكوين فكرة أوليه عن هذه العالقة  لكوذ

 .بني املتغريين العالقة

بني املتغريين أقوى والعكس  العالقةألفضل كلما كانت ا املالئمةوكلما كان جمموع النقاط قريب من خط 

 (.ل احنرافات عن الوسط احلسابيأو أق االحندارط خ)فضل األ املالئمةحيث ميثل خط . صحيح

  :بني متغريين للعالقة أشكال 

 

 التاليةوالبيانات .  املوجودةيف املصنع إضافة إىل اآلالت  الستخدامهاشراء آلة مستعمله  املنظمةقررت إدارة : 

 : متثل سعر كل آله مقارنة مع عمرها

04   2  

35   3  

33   0 

22   5 

22   2 

20   2 

31   1 
 

 . وعمرها  اآللةبني سعر  العالقةلعرض طبيعة  االنتشاررسم شكل :  
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4.  Process Flow Chart  

يف حتديد األماكن اليت ميكن  واملساعدة -وتوحيد طرق العمل  -أمام العاملني اجلدد والقدامى  الصورةتوضيح [

 .]يق العمليات يف نظم إدارة اجلودةتوث -يد من مشاريع التحسينات املستمرة أن تستف
 

، وإشراكهم يف يف اخلريطة املستخدمةام بالرموز ئط تدفق العمليات أن يكون لديهم إملوينبغي على املعنيني خبرا

 .مع ختصيص الوقت الكايف لوضعها وضعها

  رموز خريطة تدفق العمليات

 

5.   :Cause and Effect Diagram  

 ، ويطلق عليها أيضا 

ال أو املشكلة، حيث يتم حتديد األثر أو نفسها باملشكلةالقة هذه األسباب وع خلريطه أسباب املشكلةومتثل هذه ا

عليها  هلذا اخلط إذ يوضع الرئيسة، وبعد ذلك يتم رسم خط الوسط والفروع واليت تصبح وكأنها رأس السمكة

سط ووضع خلط الو الرئيسةلفروع من ا ةاملتفرع الثانويةبعدها يتم رسم الفروع  .األسباب الرئيسة للمشكلة

 .األسباب الثانوية عليها
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 الرئيسةمن اخلط الرئيس متثل األسباب  ةأن اخلطوط املتفرع Main Causes. 

 ةالثانويمتثل األسباب  ةمن اخلطوط الفرعي ةبينما اخلطوط املتفرع Sub Causes. 

 .. كما ويتضح من الشكل

 .اآلالت (1

 .املواد (2

 .األفراد (3

 .طرق العمل (4

 .القياسات (5

 .ومدى تعدد أسبابها كلةاملش، وهذا يعتمد على طبيعة تفريعات أخرى الثانويةن األسباب من املمكن أن يتفرع ع ✱

 

 

 

 

 

 

 يُالحظ
 

 من الشكل السابق
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  ةالضبط اإلحصائي للجود(  تابع) 

 

6.  Run Chart  

 .يتم تتبعها لفرتة معينة ظاهرهبيانات  عرضعند  

 معينةأو مشكله  استمرارية ثبات القراءات لظاهرة. 

 هذه القرارات بني فرتة وأخرىالف أو التعرف إىل تذبذب واخت. 

يعملون ثالث  د شكاوي العمالء خالل أسبوع واحد، وبفرض أن موظفي املنظمةاجلدول التالي يبني عد: 

 .A-B-Cدوريات يف اليوم 

   : فسري أي نتائج ميكن التوصل إليهاوت املتابعةرسم خريطة. 
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 .خريطة املتابعة:  

 

 

 

  شكاوي العمالء يف ورديات حمددهارتفاع أو اخنفاض عدد. 

  مرة  املشكلةيت متنع حدوث لا والوقائية التصحيحيةواملعوقات واختاذ اإلجراءات  املشكلةومن ثم دراسة

 .أخرى

 ـللتنبؤ ب املتابعةخريطة وميكن استخدام 

 

7.  Control Charts  

 .األنشطةاقبة أداء العمليات أو وتستخدم ملر

 

 .ةالوسط احلسابي للظاهر أو Central Line  : األول

 :Upper Control Limit(  UCL)   : الثاني

  إىل الوسط احلسابي للمجتمع صوره رياضيه عن طريق الذي يستخرج ب

UCL = 𝝁     

 : Lower Control Limit(  LCL)  :  الثالث

 من الوسط احلسابي للمجتمع  الذي يستخرج بصورة معادله رياضيه عن طريق 

𝝁     LCL = 

11 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

 املتغري املراد دراسته

 (شكاوي العمالء)

 

 يُالحظ
 

 من الشكل السابق
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، فإذا وقع املدى أو الوسط احلسابي خارج هذه احلدود ه واستخراج املدى والوسط احلسابياختيار جمموعات فردي 

ملا هو  عليها وتسري وفقاًًً مسيطر العملية، ويشري العكس لكون خارج حدود السيطرة العمليةين أن فإن ذلك يع

 . خمطط

 

 .فات أو السمات املراد مراقبتهاحتديد املواص .1

 .اإلنتاجية العمليةتبسيط  .2

 .يد أسس ومعايري اختيار العيناتحتد .3

 .ديد حدود الرقابةحت .4

 .لعمل التصحيحي عند وجود احنرافاختاذ خطوات ا .5
 

1    

من خالل التأكد من أن متوسطات العينات  للدراسةعلى قيم متوسطات املتغري اخلاضع  السيطرةتستخدم إلحكام 

 .ملسموح بهااملختاره تقع ضمن احلدود ا

( ةوأقل قيمه يف العين ةالفرق بني أكرب قيم)  واملدىالبد من إجياد الوسط احلسابي     Chartولبناء خريطة 

ها ووضع ذلك على ، ثم إجياد احلد األعلى واحلد األدنى للوحدات املعابه املسموح بمن العينات ستخرجةاملللبيانات 

 .الرسم البياني

  يف اخلرائط كما يلي قابةالرويتم حتديد خطوط:  

a)  Central Line: 

 .اقسمة جمموع القيم على عدده، وحيتسب من خالل (    ) للعينةميثل الوسط احلسابي 

b)  (UCL:) 

 : التالية املعادلةيستخرج من خالل ، وةاحلد األقصى املسموح به للوحدات املعابميثل 

 

 

 

 

 

 

c)   (LCL:) 

 : التالية للمعادلة، ويستخرج وفقا لالحنرافاتاحلد األدنى املسموح به ميثل 
 

 

 حيث أن

  يتبع
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والبيانات حلقات ( 3)تتألف كل منها من  عينه( 19)، وقد مت سحب ت منع تسرب الزيتتقوم شركة بإنتاج حلقا

 (.ملم) للحلقةمتثل قياسات القطر الداخلي  التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Chart     استخراج احلدين األعلى واألدنى للضبط ، ورسم خريطة

 

 بأن

 

 

 

 

 

 

X1 X2 X3 
1 .510 .512 514 
2 .498 .499 .497 
3 .499 .510 .515 
4 .518 .517 .495 
5 .496 .497 .501 
6 .506 .517 .510 

7 .490 .493 .508 
8 .508 .509 .510 
9 .511 .502 .499 

10 .492 .497 .514 
11 .496 .496 .499 

12 .511 .514 .514 
13 .516 .499 .497 
14 .502 .504 .503 
15 .504 .506 .508 
16 .510 .516 .513 

A2 D3 D4 
2 1.880 .000 3.267 

3 1.023 .000 2.574 

4 .729 .000 2.282 

5 .577 .000 2.115 

6 .483 .000 2.004 

7 .419 .076 1.924 

8 .373 .136 1.864 

9 .337 .184 1.816 

10 .308 .223 1.777 
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  الوسط احلسابي(  . ) 

  واملدى(R.) 

 الوسط احلسابي لكافة املتوسطات. 

 والوسط احلسابي للمديات. 

 : وذلك كما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كما يلي للرقابة ] واألدنى  - األعلى  [احلدين   

 

 

= .50525 + ( 1.023 X .0095 ) .. 

= .515   .... 

 

 

= .50525 – ( 1.023 X .0095 )... 

= .495 

 

 

 
........ 

   R 
1 .512 .004 

2 .498 .002 

3 .508 .016 

4 .510 .023 

5 .498 .005 

6 .511 .011 

7 .497 .018 

8 .509 .002 

9 .504 .012 

10 .501 .022 

11 .497 .003 

12 .513 .003 

13 .504 .019 

14 .503 .002 

15 .506 .004 

16 .513 .006 
 152. 8.084 اجملموع

 0095. 50525. الوسط احلسابي للمتوسطات واملديات
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 .   Chartعلى خريطة  ]ةللرقاب –واحلد األدنى   -واحلد األعلى   -  خلط الوسطا[ 

 .لي الوسط احلاابي ومدى الرقابةشكل التاحيث يبّين ال

 

 

 

ميكن أن نستنتج أن العمليه اإلنتاجيه جيده    خلريطة  استناداًًً  

 منضبطةلك بعض القيم غري ، ولتحقيق دقة أكرب فإنه يالحظ أن هناتوسطات اليت تقع ضمن مدى الرقابةعرب امل

 :تقع خارج مدى الرقابة التالية ن قيم للعينات، حيث أللعينات

X1 X2 
4 .518 .517 

6 --- .517 

7 .490 .493 

10 .492  ---

13 .516  ---

16 --- .516 
 

 الختاذ ، وذلك متهيدًاواكتشاف أسبابها االختالفاتهذه  أن تقوم بالبحث عن املنظمةحيث ينبغي على إدارة 

 .املناسبة لتصحيحيةااإلجراءات 

 

 

2)  : 

 .من املنظمات تستخدم اخلريطتني معاًًً ، وكثرياًًًعلى املديات إىل ضبط قيم املتغريات اعتماداًًً 

 (خريطة الوسط احلسابي وخريطة املدى)

قد  االختالفات، حيث أن هماعدم وجود اختالفات بين بالضرورة يف الوسط احلسابي لعينتني  

 .أكرب قيمه وأصغر قيمه يف العينةيف املديات أي الفروقات بني  موجودةتكون 
على املدى من خالل استخدام متوسط  يف خريطة الرقابة للرقابةاألدنى  ويتم التوصل إىل احلد األعلى واحلد

 .على املتغريات الرقابةناء خريطة لب الثابتةيف جدول العوامل  املوجودة الثابتةوالقيم  العينةمديات 

  :حاب املعادلتني ، (  31شريحة  – 07الثاني صفحة انظر للجدول ) 

UCLR   = D4    

LCLR  = D3    

  X  املتوسط

 

  اخل ...
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3  

 .ةمرفوض/  ةمقبول/  ةسيئ/  ةعلى أساس كونها جيد لقياس  

 .سبه معينه من املنتجات التالفةعينه البد وأن تكون هناك نففي أي جمتمع أو 

 .() تساوي التالفةنسبة الوحدات ، فإن ذلك ُيعنى أن  يف اجملتمع اجليدةنسبة الوحدات متثل ( ) أن وباعتبار

a)     التالفةبي للوحدات استخراج الخط الوسط أو الوسط الحسا (  :) 
 :التالية املعادلةمن خالل 

  =  

جمموع الوحدات التالفه

عدد املفردات املفحوصه

 

 

 

b)    استخراج الحد األعلى والحد األدنى: 
 :التاليةمن خالل املعادالت 

 

 

 

 

 .الوسط احلسابي للوحدات التالفة=    

 n =  الواحدة العينةحجم. 

 

نابة التالف✱
  

 

 

 

  ومساهمة فعاله يف اكتشاف مواطن  كبريًا دورًا اجلودةيف جمال  اإلحصائيةلقد كان لألساليب

 .لتعديل املسار صحيحيةالتراءات ، واختاذ اإلجيف اإلنتاج، والبحث عن أسبابها واالختالفات حنرافاتاال

 

 

 

حيث أن 

: 

 : خامته
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 جوائز إدارة اجلودة الشاملة

 

 .دعيم امليزة التنافسية للمنظمةلدورها البارز يف ت اجلودةزيادة وعي الناس بأهمية إدارة  .1

 .مع املعايري املوضوعة ملنظمةا تشجيع التقييم الذاتي للمنظمات ومقارنة أداء .2

من تطبيق هذه  قةاملتحق، والعوائد شر ثقافة اجلودةاحلث على تشجيع تبادل املعلومات حول اسرتاتيجيات ن .3

 .اإلسرتاتيجيات

 .صوص متطلبات احلصول على التميززيادة الوعي خب .4

  .باملنظمة اجلودةات تطوير إدارة تشجيع املنظمات على تقديم وتطبيق عملي .5

 :يف العامل على أساس اجلودةتعتمد كافة جوائز  ✱

مع معايري حمدد سلفا وفقا لدرجات أو عالمات خمصصه لكل عنصر من  باملقارنةألداء املنظمات  

 .العناصر اليت يتم تقييمها

 

 

 :هذه اجلوائز  ومن

 

 

يف  ومساهماتهجبهود دمينج  عرتافًالك ا، وذ1651عام وضع أساسها من قبل احتاد العلماء واملهندسني اليابانيني 

 .ألساليب اإلحصائية لضبط اجلودةوبالذات يف ا اليابانية الصناعة

 

 فيها العاملةلمنظمات والوحدات ل. 

 دئ إدارة ، أو يف نشر مبا، أو يف األساليب اإلحصائية ودةاجلذين ساهموا يف دراسات كما وُتمنح لألفراد ال

 .الشاملة اجلودة

 .األكثر جناحا يف هذا اجملال املنظمةويتم اختيار 
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 ومدى ثباتها ومراجعتها وعالقتها  ع السياسات، وطريقة وض، ومراقبة اجلودة اجلودةسياسات  :  .1
 .بالتخطيط

 .، حلقات اجلودةالتنسيق ،واملسؤولية، التفويض السلطةمن حيث وضوح :   .2

 .، نظام التحسينات حصائيةاإلبرامج التعليم ونتائجه ، تعّلم األساليب :   .3

 ، معاجلة صال املعلومات إىل الدوائر بسرعة، إيع املعلومات اخلارجيةمج:   .4
 .البيانات

 ، وربط التحليل مع التكنولوجيا من حيث اختيار املشاكل الرئيسة، واستخدام األساليب اإلحصائية:   .5
 .، واستخدام نتائج التحليلوحتليل اجلودة

 .واستخدامها عتها وتوحيدهاوضع املعايري ومراج:   .6

 .يف الرقابة اإلحصائيةليب وبنودها ، واستخدام األسا اجلودةأنظمة مراقبة :   .7

 ، وأجهزة القياسإجراءات تطوير املنتج، ورضا العميل، وتصميم العمليات وحتليلها:   .8
 .والتدقيق الداخلي اجلودة ، نظام توكيدوصيانتها 

  والتكلفة، واخلدمات ، ووقت التسليم  للجودة بالنسبة امللموسةوالنتائج غري  ساسيةاألقياس النتائج :   .9
 .البيئية والسالمةرباح ، واأل

 .ة املشاكل ، واخلطط املستقبلية، معاجل املوضوعة دقة اخلطط:   .11

، ملموسةف اإلنتاج بنسب خفيض تكالي، كتفوائد عديدة جبائزة دمينج الفائزةحققت الكثري من الشركات  ✱

 .العمالء ، وتقليل معدل شكاوي املرتكبةوختفيض نسبة األخطاء 

 

 .بني املنظمات األمريكية نافسيةالتبهدف تعزيز  1687عام  املتحدةُأسست يف الواليات 

بالتعاون مع  يكيةاألمر التجارةوالتكنولوجيا التابع لوزارة  املعهد الوطين للمقاييس اجلائزةويقوم بإدارة برنامج 

 .القطاع اخلاص

 : 

  نظمات ملفهوم التمييز يف العمل، واستيعاب امل اجلودةمبوضوع  االهتماميف تشجيع. 

 يف جمال اجلودة الفائزةلشركات إىل تبادل املعلومات واخلربات عن جتارب ا باإلضافة. 

 

 

 . مات الراغبةمن املنظ استالم طلبات الرتشيح للجائزة .1

 .على أساس فردي املستقلة راجعةامل .2

 .التالية للمرحلة املؤهلةنظمات ترشيح امل .3

 .من قبل حكام اجلائزة اجلماعية املراجعةإجراء  .4

 .التالية للمرحلة املؤهلةنظمات ترشيح امل .5

 .امليدانيةبالزيارات  اخلاصةات إجراء املراجع .6

 .باجلائزة الفائزةاء املنظمات بأمس والتوصيةالنهائي  االختيار .7

 ، حيث يتم توضيح نقاط الضعف والقوة، باجلائزة املشاركةإىل املنظمات  عكسيةإرسال تقارير كتغذية  .8
 .لكل عنصر من عناصر التقييم سبةبالنونقاط التحسني 
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 .علياال اإلدارةودور  القياديةالرؤيا  :القيادة .1

 .سرتاتيجيات وخطط العمل لتطبيقهاكيفية وضع اإل: التخطيط اإلسرتاتيجي .2

 .وتوقعاته ، وتعزيز العالقات معه كيفية حتديد احتياجاته: الرتكيز على العميل .3

 .يف املنظمة اإلدارةلدعم أنظمة مدى فعالية استخدام املعلومات : والتحليل املعلومات .4

 .حتقيق أهداف املنظمة باجتاهها تدريبها وتوجيه: ةتطوير املوارد البشري .5

 .ء، أو بالتصميم، أو باخلدمةبالعمال املتعلقةسواء  املنظمةفحص كافة عمليات : إدارة العمليات .6

 داء ، واألأعماهلا مبا يف ذلك رضا العمالء على نتائج املؤثرةيف املواضيع  املنظمةفحص أداء  :نتائج األعمال .7
 .التشغيلي

بإسرتاتيجيات  اخلاصة، كما ويتم نشر املعلومات بسريه مطلقه اجلائزةرشحني لنيل يتم التفاعل مع كافة امل ✱

ستفاده من جتارب ، ُبغية اإل، وذلك للراغبني باإلطالع عليهاعلى اجلائزة احلاصلةدى املنظمات ل الناجحة اجلودة

 .هذه املنظمات

 

مال بالتميز يف أداء األع لتشجيع املنظمات امللتزمة 1661ام ع اجلودةإلدارة  األوروبية املؤسسةتأسست من قبل 

 .، وذلك يف دول أوروباالشاملة اجلودةوتطبيق إدارة 

 

 .الشركات الكبرية .1

 .لشركاتل ةالتشغيليالدوائر والوحدات  .2

 .منظمات القطاع العام .3

 .والصغرية املتوسطةاملنظمات  .4

  والعامة اخلاصةمنظمات األعمال عضو من  800من أكثر من  اجلودةإلدارة  األوروبية املؤسسةتتكون. 

  منوذجا  املؤسسةوتلتزم مبساعدة املنظمات على حتقيق حتسينات مشوليه يف األداء والتميز حيث وضعت

 .املنظمات أو إلعدادها للجائزة ، واستخدمته لتقييم أداء بامسهاته للتميز خاصا بها مس
 

 هما

a) وتشمل :   –األوىل  اجملموعة : 

1  

2  

3  

4  

5  
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b) وتشمل :   – الثانية اجملموعة : 

 .باألفراد املتعلقةالنتائج  .1

 .بالعمالء املتعلقةالنتائج  .2

 .باجملتمع املتعلقةالنتائج  .3

 .من خالل قياس جودة املنتج نظمةاملأداء  تعّبر عن كفاءة :نتائج األداء الرئيسة .4

 .كن أن حيققها النظام على اجملتمعليت مياآلثار ا االعتبارُيالحظ على هذا النموذج أنه يأخذ بعني   ✱

  االجتماعية املسؤوليةمع أفكار حيث يتماشى ذلك. 

  على البيئة واجملتمع باحملافظة املتعلقة احلديثة العامليةومع التوجهات. 

 

 

 

 

 

 

 

 ♥ ..مت حبمد اهلل 

 ..كل التوفيق لنا يف هذا املقرر 

 .. بوسي كات

 


