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 نظماتإىل إزدياد املنافسة العاملية، فلم هتتم املن التحدي الكبري الذي أصبح يواجهه العامل يف ظل العوملة قد أدى إ
باملنافسات احمللية فحسب، وإمنا كان لزاما عليها أن تنتبه خلطر املنافسة العاملية يف ظل اإلنتشار الواسع لألسواق 

 .املعلومات واإلتصاالت االعاملية وحرية التجارة، وظهور التكتالت االقتصادية والتجارية، وظهور تكنولوجي
ما جعل املنظمات تتهافت وتتسابق من أجل جذب الزبائن وكسب رضاءهم والبحث عن أساليب أكثر فعالية 
تتماشى مع التطورات والتغريات املستمرة باعتمادها على التحسني املستمر حىت تكون أكثر مرونة وهتتم جبودة مجيع 

 .الشاملة إدارة اجلودة اخلصائص يف مفهوم عناصر املنظمة ومجيع وظائفها ومراحلها اإلنتاجية وجتمعت كل هذه
ت والتحديات ديثة واملهمة للمنظمات، وقد بدأت بتطبيقها بسبب التغريااحلساليب األتعد إدارة اجلودة الشاملة من 

ودة اجليعد اهتمام إدارة  ملو ، بنجاح هلاأعما يفستمرار اإلنظمات، وحىت تتمكن من البقاء و املتواجهها هذه  يتال
نظمة، لزيادة القدرات املنشطة والعمليات داخل األدمات، وجودة كافة اخلودة جب منادة السلع فقط، وإجبو الشاملة 

 .احمللي والعامليستوى املالتنافسية للمنظمات على 
 المطلوبة المكتسبات العلمية 

 :التاليةأن يكـون الطالب لديه معارف مسبقة يف املقاييس  إدارة اجلودةيتطلـب اسـتيعاب وفهـم حمـاور مقيـاس 
 مدخل إلدارة األعمال. 
 تسيري املؤسسة. 
 اإلحصاء. 
 األهداف التعليمية 

التارخيية وأبرز املسامهات الفكرية يف دارة اجلودة الشاملة ومداخلها إللنظرية اسس األهدف هذا املقرر تعريف الطالب ب
نظام اجلودة الشاملة وعناصره، وأبرز  جوانب من كال معرفة وفهم اللهذا اجملال وبأخر التطورات فيها من خ

دارة اجلودة الشاملة، إلسرتاتيجي إلرة العليا واملدخل ااإلداإلتزام  ثساسية اليت يستند عليها من حياألاملرتكزات 
من خالل  الطالبف ،متكني العاملني املستمر واملقارنة املرجعية، و مع املوردين، التحسنية قالون، العلزبى االرتكيز عل

اإلحاطة د يشري إىل خصائص إدارة اجلودة و ص تعريف موحستخليمبفهوم اجلودة و  مقرر مقياس إدارة اجلودة سيلم
، وفهم أدوات والعناصر ورواد إدارة اجلودة الشاملةمن حيث األبعاد كيفية إدارهتا الشاملة مبفهوم اجلودة الشاملة و 

 .اجلودة، والتمييز بني املدخل الوظيفي التقليدي وبني مدخل إدارة اجلودة
كما يتم تعريف اإلحصائية  دوات األزم لضمان والتأكيد على اجلودة بواسطة الكما يزود الطالب باملهارات التطبيقية ال

، احلصول عليها وطرق 0999 اإليزولدولية املتعلقة باجلودة مع تفصيل لشهادات ا ئزالطالب بأهم الشهادات واجلوا
، وميكن للطالب من خالل هذا املقرر التعرف على فلسفة الستة 0999اآليزو القة بني إدارة اجلودة الشاملة و العو 

بغية صقل معارف الطالب وزيادة  كويأيت ذلسيجما وحلقات اجلودة، واإلحاطة بالتكاليف الناجتة عن اجلودة، 
 .ي يعزز إنطالقته يف احلياة املهنية والعمليةمهاراته بالشكل الذ

 

http://elearning.univ-km.dz/mod/wiki/view.php?id=3193
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 مضمون المطبوعة 
تشمل املطبوعة على تسع حماور، يتطرق احملور األول منها إىل املفاهيم األساسية للجودة وإدارهتا، من خالل تعريف 

والتعرف على مداخلها، مث إستعراض خمتلف مراحل تطور اجلودة وأسباب اجلودة وحتديد خمتلف أبعادها وحمدداهتا، 
مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، ، أما احملور الثاين من املطبوعة يعاجل اإلهتمام هبا، كما يتم عرض بعض رواد اجلودة
إدارة اجلودة الشاملة كنظام  ويبني هذه احملور ،أو كوحدة إدارية نظمةوالتفرقة بني مصطلح إدارة اجلودة كوظيفة يف امل

اإلدارة  كما تطرق إىل  حتديد مداخل إدارة اجلودة الشاملة، أمهيتها، أهدافها، عناصرها، ومت إداري شامل ومفتوح،
 .  اإلسرتاتيجية للجودة الشاملة

ملة من متطلبات ما يتعلق بتطبيق إدارة اجلودة الشاويتعرض احملور الثالث إىل كيفية تطبيق اجلودة من خالل معاجلة 
ومراحل، وفوائد التطبيق، مستويات التطبيق، معوقات التطبيق، وعوامل النجاح، باإلضافة إىل األخطاء الشائعة عند 

مع اإلشارة إىل ، من خالل هذا احملور تطبيق إدارة اجلودة الشاملةحل امروعناصر دئ ومباالتطبيق، كما يتم إبراز 
ملختلف األدوات الكمية والنوعية املستخدم يف تطبيق  ق، أما احملور الرابع يتطر ملنظماتتنظيم إدارة اجلودة الشاملة يف ا

 .إدارة اجلودة الشاملة
، تعريفها، تطورها، وكيفية احلصول على 0999املواصفة العاملية اإليزو  تسليط الضوء علىإستهدف احملور اخلامس 

ويتعرض احملور السادس إىل فلسفة  .العديد من أنظمة اإليزو واألكثر إنتشارا عامليا مت التطرق إىلالشهادة، وكذلك 
التعريف  كما ميكن من خالل هذا احملور،  ، مفهومهان أمهيتها، مميزاهتا، مبادئها، وأسباب الفشل فيهاالستة سيجما

مشكالت املنظمات مع دورها يف حل حبلقات اجلودة وأمهيتها وأهدافها ومميزاهتا، والفرق بينها وبني فرق العمل و 
 .وحتقيق أهداف املنظمة التأكيد على مشاركة العاملني يف حل هذه املشاكل لغرض حتسني اجلودة

يتعرض احملور السابع إىل طبيعة تكاليف اجلودة، وامهية قياس وحتليل هذه التكاليف، وحتليل عناصرها، كما يتم عرض 
، أما احملور الثامن يتطرق لدراسة عالقة إدارة املوارد البشرية مع إدارة املعلومات عنهاطرق قياس تكاليف اجلودة ومجع 

أحد متطلبات كممارسات إدارة املوارد البشرية من تدرب وتقييم وتوظيف داخل املنظمة  اجلودة الشاملة من خالل إبراز 
إدارة املوارد البشرية ضرورة  يتوصل احملور إىل أنا اجلودة الشاملة اليت تساعد على إحداث التغيري الالزم يف املنظمة، كم

، ولتعميق وإثراء معارف حتمية لضمان جناح املنظمة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة والوصول إىل حتقيق األهداف
 .الطالب خصص احملور االخري والتاسع من هذه املطبوعة لعرض خمتلف اجلوائز املشهورة يف اجلودة
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 :تمهيد
يهدف هذا احملور إىل تزويد الطلبة باملفاهيم األساسية حول اجلودة، ومتكينهم من إستعاب وفهم ماهية اجلودة من 

. حيث األبعاد، وأيضا لتمكينهم من التفرقة بني اجلودة واملصطلحات املرتبطة هبا خالل املداخل أو املقاربات ومن
 :وذلك من خالل التطرق اىل العناصر التالية

 مفهوم اجلودة 
 مداخل اجلودة 
 أبعاد وحمددات اجلودة 
 مراحل تطور اجلودة 
 أسباب اإلهتمام واألمهية. 
 رواد اجلودة. 
 الجودة مفهوم:أوال

، جيداعده ...كلمة جودة يف أصل اللغة تعين اجليد ينقص الرديء، ويقال فالن أجاد يف عمله وأجود واستجاده
ويقصد هبا  qualitiesوأجاد الشيء جيوده أي صار جيد، وتعرف كلمة جودة بالالتينية باهنا كلمة مشتقة من 

اللغة تعود إىل النوع أخص من اجلنس، وتعرب كلمة ، أما كلمة اجلودة يف أصل بتهوالشخص ودرجة صالأطبيعة الشيء 
جودة عن وجود ميزات أو صفات معينة يف السلعة أو اخلدمة إن وجدت هذه امليزات فإهنا تليب رغبات من يشرتيها 

 .أو يستعملها
 :قدم العديد من الباحثني تعاريف للجودة وهبذا تعددت مفاهيم اجلودة حيث نذكر منها ما يلي

 1.أكسفورد األمريكي اجلودة على أهنا درجة أو مستوى من التميز عرف القاموس  
  ،عرفها معهد اجلودة الفيدرايل األمريكي على أهنا أداء العمل الصحيح، وبالشكل الصحيح من املرة األوىل

 2.مع االعتماد على تقييم املستفيد يف معرفة مدى حتسن األداء
 ولقد عرفهاJoseph juran3لغرض أو االستعمالمالئمة ل: على أهنا. 
 عرفهاEdward Deming 4البحث املستمر عن األخطاء والعمل على التحسني املستمر: أهنا. 
  عرفها كذلكFeign baum الناتج الكلي للمنتج او اخلدمة جراء دمج خصائص نشاط : على أهنا

 .5التسويقي واهلندسة والتصنيع والصيانة اليت متكن من تلبية حاجات ورغبات الزبون

                                                           
 .13، ص2990، ، دار اليازوري، األردنإدارة الجودة المعاصرة، وآخرون حممد عبد العايل النعيمي - 1
 .22، ص2992، ، دار جرير، األردنفي القطاعين اإلنتاجي والخدمي ، ادارة الجودة الشاملةمهدي صاحل السامرائي - 2
 .0، ص2996، 90، جملة الباحث، اجلزائر، العدد"معايير ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات الخدماتية"امحد بن عيشاوي،  - 3
 .0، ص2992، دار هومة للنشر والتوزيع والطباعة، اجلزائر، إدارة الجودة الشاملةمجال الدين لعويسات،  - 4
 .2-2، ص ص 2992، جامعة اإلسراء، األردن، الشاملة، ادارة الجودة حممد عبد الوهاب العزاوي  -5
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 6:جوران قال أن اجلودة هلا ثالثة معاين 
 .اجلودة حتتوي على مجيع مظاهر املنتج الذي حيقق احتياجات وتطلعات املستهلك/3      
 .اجلودة تعين عدم وجود خلل يف املنتج/2      
 .املالئمة يف االستخدام/1       

 .مفاهيم اجلودة حسب روادها: 2الجدول رقم 
 موجهة نحو الجودةتعريف  رواد الجودة

 الزبون املالئمة لإلستخدام جوران
 الزبون املالئمة للعرض ديمنغ

 املورد املطابقة للمواصفات كروسبي
 املورد حسب خصوصية الزبائن إيشيكاوا
 املورد رضا الزبون عند أقل تكلفة فينجاوم
 املورد حسب خصوصية الزبائن تاجوكي

دار الشروق ، -مفاهيم، عمليات، تطبيقات –إدارة الجودة في الخدمات  قاسم نايف علوان احملياوي، :المرجع
 .22، ص 2996للنشر والتوزيع، األردن، 

من خالل التعاريف السابقة نستطيع القول أن مفهوم اجلودة صعب التحديد ألن قياسه أمر نسيب ويتعلق بأمور ذاتية 
فوجهة نظر الزبون ختتلف عن وجهة نظر املورد، ووجهة نظر رجل التسويق عن وجهة نظر رجال اإلنتاج، فرجال 

 . ل اإلنتاج فريون اجلودة يف املطابقة للمعايري واملوصفاتالتسويق يرون اجلودة العالية تعين األداء األفضل، أما رجا
الجودة عبارة عن مجموعة الصفات والخصائص الموجودة في المنتج أو الخدمة تلبي نستطيع القول أن 

 :اذن اجلودة هيحاجات ورغبات الضمنية والصريحة الحالية ومستقبلية لزبون، 
 االلتزام وااليفاء مبتطلبات العمالء؛ 
 لشيء بالطريقة الصحيحة من اول مرة ويف كل مرة؛عمل ا 
 مالئمة املنتج او اخلدمة للغرض او االستخدام؛ 
 عدم وجود اخطاء يف املنتج او اخلدمة. 

 
 
 

                                                           
المتعاونين بمنطقة  ، مدى تطبيق معايير ادارة الجودة الشاملة في التدريب التربوية، دراسة وجهة نظر مشرفي التدريب و المشرفينصالح صاحل درويش معمار - 6

 .06هـ ، ص3019بس االمريكية، كلية ادارة االعمال،السعودية، جامعة كولوم ، رسالة دكتوراه، غري منشورة،المدينة المنورة
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 الجودة مداخل: ثانيا
ال يوجد تعريف موحد وشامل للجودة بني العلماء واهليئات املعنية باجلودة، فلكل واحد منهم وجهة نظر تعرب عن 

فكري لتحديد وتعريف ودراسة اجلودة، ويف هذا اإلطار يعترب كارفن أول من قام بتصنيف التعاريف املتعددة مدخل 
 :7للجودة إىل مداخل فكرية رئيسة هي

 ينظر هذا املدخل للجودة على أهنا مفهوم يعرب عن أعلى مستويات التفوق والكمال :مدخل المثالية. 
 ينظر هذا املدخل للجودة على أهنا تعرب عن مدى إحتواء املنتج على خاصية او خواص  :مدخل المنتوج

معينة مكونة له، ألنه ال يتعلق حبكم شخصي يصدره الزبون وإمنا هو مدخل موضوعي يتعلق مبدى وجود 
 .خصائص معينة يف املنتج

 املنتوج وينال رضاه وهذا اجلودة حسب هذا املدخل هي ما يريده الزبون من  :مدخل المستخدم الزبون
 .األمر الذي جيعل تقدير اجلودة يعترب حكما شخصيا، وهذا احلكم خيتلف من شخص آلخر

 ينظر هذا املدخل إىل اجلودة نظرة هندسية تصنيعية، ويعرفها باهنا التطابق مع املواصفات  :مدخل التصنيع
 .املوضوعة، ويؤكد هذا املدخل على تقليل حجم املعيب

 ينظر هذا املدخل إىل اجلودة من خالل كل من العائد والتكلفة وعليه فاملنتوج اجليد هو  :مةمدخل القي
 .الذي يوفر أداء جيد وبسعر معقول، أو هو املنتوج الذي تتحقق فيه املواصفات املطلوبة وبسعر معقول

 ثالثا: أبعاد الجودة
يرى أن أبعاد جودة اخلدمة أقل من أبعاد جودة  خيتلف الكتاب واملفكرون يف حتديد عدد أبعاد اجلودة، فمنهم من

الثقة واالعتمادية، اجلوانب امللموسة، االستجابة، : املنتج، وختتلف عنها إختالفا نسبيا وحيصروهنا يف األبعاد التالية
 : 8االطمئنان، التقمص والعاطفة لكن أغلب الكتاب حيددون األبعاد التالية للجودة

 السرعة خصائص املنتج األساسية واليت تيم حتديدها باالعتماد على رغبات واجتاهات الزبائن، مثل : األداء
 . والتنافسية

  وميثل هذا البعد جمموعة اخلصائص اإلضافية للمنتج أو اخلدمة مثل األمان والسهولة يف االستخدام : المظهر
الشرائي خاصة عندما  ة األساسية، وتؤثر على القرارومتثل الصفات اليت تدعم الوظيف أو التكنولوجيا العالية،

 .  تكون املنتجات يف السوق ال ختتلف من حيث اخلصائص األساسية
 اإلنتاج حسب املواصفات املطلوبة أو معايري الصناعة: المطابقة. 

                                                           
 .22، 29، ص ص 2932 دار الراية للنشر والتوزيع، األردن،إدارة الجودة الشاملة،  لعلى بوكميش، - 7
 .23ص، 2932، جامعة البويرة، محاضرات في إدارة الجودةكلثوم وهايب،   - 8
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  لعملا مدى ثبات األداء مبرور الوقت مبعىن أخر متوسط الوقت الذي يتعطل فيه املنتج عن: االعتمادية، 
ويشري هنا إىل االتساق يف األداء، وجيب أن يكون هناك درجة من االعتمادية والثقة يف أداء املنتج أو اخلدمة 

   (.عدم تكرار األعطال وأن تكون جاهزة وفقا للطلب)
  ويقصد هبا العمر التشغيلي املتوقع، فكلما كان أكرب كلما كان مستوى اجلودة  :الصالحيةأو : الديمومة

 ويشري هذا إىل مدة بقاء املنتج أو اخلدمة، أحسن
 حل املشكالت واالهتمام بالشكاوي باإلضافة إىل مدى سهولة التصحيح، وميكن : الخدمات المقدمة

 .  قياس هذه اخلدمات على أساس سرعة وكفاءة التصحيح
 مدى جتاوب البائع مع الزبون: االستجابة 
 لديه، أي يهتم هذا البعد بالشكل العام للمنتج والكماليات إحساس اإلنسان باخلصائص املفضلة : الجمالية

اليت حيتويها، وهي ختضع للحاجات ورغبات الزبائن، حبيث تؤثر على تفضيالته، وترتيبهم لألولويات بني 
 .  املنتجات املنافسة

 املنتج أو اخلدمةاخلربة واملعلومات السابقة عن : السمعة.  
  دة الذي يدركه الزبون قبل، أثناء او بعد الشراءهو مستوى اجلو : الجودة المدركة.    
 اإلنتاجميكن أن نعرب عنه باستقرار املواصفات وعدم تأثرها باملتغريات اليت تؤثر على : االنتظام. 

 أبعاد الجودة حسب عدد من مفكري الجودة: 0الجدول رقم 
 Krajewki Garvin Evans Starr crospy إسم المفكر

 األبعاد
مطابقة  2

 املواصفات
 :أبعاد وظيفية األداء  األداء

اإلستفادة  -
من 
 .املنتج

 املتانة -

جيب ان تكون 
مطابقة 
 للمتطلبات

 :أبعاد غري وظيفية اهليئة اهليئة القيمة 0
املظهر  -

 .اخلارجي
اإلنطباع  -

 .الذايت

مقاييس األداء 
 ذات صفر عيب

التأكيد على مبدا  الشهرة اإلعتمادية اإلعتماديةاملطابقة  3
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 الوقاية ال التقييم السعر لإلستخدام
قياس سعر عدم   املتانة املطابقة الدعم 4

 املطابقة
اإلنطباعات  5

 النفسية
القابلية  املتانة

 للخدمة
ال يوجد شيء  

 إمسه عدم اجلودة
القابلية   6

 للخدمة
   اجلمالية

    اجلمالية  7
    اجلودة املدركة  8

Source : Pierre Jocou, Lucas Frédéric, au coeur du changement : une démarche de 

management de la qualité totale, 3ème édition, éd. dunod, Paris, France, 1995, p5. 

 مراحل تطور الجودة: رابعا
عقود مضت، غري أن اإلهتمام الفعلي هبا إن اجلذور التارخيية للجودة قدمية قدم احلضارات اإلنسانية وتعود إىل مخس  

يرجع إىل بداية القرن العشرين، والوصول إىل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ما هو يف احلقيقة إال نتيجة منطقية لسلسلة 
 3019مث إنتقلت إىل مراقبة اجلودة سنة  3099من التطورات واملراحل التارخيية املتالحقة، إبتدات بالفحص سنة 

 .3029وأخريا مرحلة إدارة اجلودة الشاملة سنة  3029جلودة سنة فضمان ا
وجرت هذه التطورات يف خضم التحوالت اليت عرفها اإلقتصاد العاملي من حيث املنافسة اليت أفرزت ثالثة أنواع من  

اإلنتاجية حىت السوق تتابعت عرب الزمن، األوىل عملت فيها املؤسسات على تطوير طاقتها اإلنتاجية وعرفت باملرحلة 
 3029، الثانية سعت فيها املؤسسات إىل متييز منتوجاهتا عن منتجات املؤسسات املنافسة من سنة 3029سنة 

عن طريق اجلودة، أما املرحلة الثالثة وهي اليت نعيشها اليوم فتشهد تقلبات شديدة وعدم قدرة  2999حىت سنة 
ياجات املتجددة والالمتناهية للسوق، كما مل تتم مبعزل ومنأى املنتوجات على الصمود طويال يف السوق بفعل اإلحت

عن التطورات اليت عرفها الفكر اإلداري إبتداءا من القرن العشرين الذي عرف ظهور احلركة اإلدارية العلمية، وبعدها 
 .3029، مث مدرسة النظم إبتداءا من سنة 3019العالقات اإلنسانية إبتداءا من سنة 
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 املستويات األربعة لتطور اجلودة: 2الشكل رقم 

 
Source: Dale. Bc & Cooper- "Managing Quality" -Hearford Shor- 1990- p 7. 

وظهر مفهوم اجلودة من زمن بعيد إال إنه مل يظهر كوظيفة رمسية لإلدارة إال يف اآلونة األخرية، اذ أصبح ينظر إىل 
( اخل.. املشرتيات، حبوث التسويق )اجلودة يف الفكر اإلداري احلديث على أهنا وظيفة تعادل متاما باقي الوظائف 

ة العليا باملنظمات، وخالل رحلة التطور يف الفكر اإلداري وأصبحت تستحق العناية واالنتباه من جانب اإلدار 
احلديث فيما يتعلق بإدارة اجلودة ميكن ان نلحظ تتابع املداخل املتطورة للجودة عرب تطورها مل حتدث بصورة سريعة 

بعة مفاجئة للفكر اإلداري، أو يف صورة طفرات، لكنها كانت من خالل تطور مستقر وثابت ميكن تقسيمها إىل أر 
 : عصور متميزة للجودة

 الفحص أو التفتيش مرحلة  
أحدثت الثورة الصناعية كما هو معروف تغريات جذرية يف جمال الصناعة، وأصبح على املشرف املباشر مسؤولية 

سحبت مسؤولية فحص جودة املنتج من املشرف " فحص اجلودة " وبظهور مصطلح يدعى... التحقق من اجلودة 
ىل مفتشني خمتصني بالعمل الرقايب على اجلودة، وكانت عملية التحقق من اجلودة تركز على إجراء املباشر، وأسندت إ

( اخلطأ)املنجزة، بينما كانت الرقابة هتدف إىل حتديد االحنراف املطابقة بني املعايري احملددة سابقا مع جودة املنتوج
 .9(الرقابة البوليسة)واملسؤول عنه 

                                                           
9

 .22ص ،2993، دار وائل للنشر، األردن، (وجهة نظر) إلدارة الجودة الشاملةمدخل إلى المنهجية المتكاملة ، عمر وصفي عقيلي 
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دون السعي ملنع  يف هذه املرحلة تركز اجلودة على اكتشاف األخطاء وتصحيحهاتسمى أيضا مبرحلة اإلدارة العلمية، 
فالفحص مبثابة مصفاة تقوم بإكتشاف وعزل  ،حدوث األخطاء ومتنع وصول الوحدات غري املطابقة إىل الزبائن

حلالة اليت هي عليها مع ختفيض يف سعر البيع، أو الوحدات الغري مطابقة يتم توجيهها حنو اإلصالح أو بيعها با
تقم  الوان عملية الفحص تكشف عن أخطاء أو العيب الذي حدث بالفعل، ولكنها  تصنيفها يف خانة املهمالت،

 .س وال اإلستفادة منه بعد وقوعهمبنعه من األسا
 الجودة مراقبة أو ضبط مرحلة 

وهتدف إىل منع وتقليل ت هذه الفرتة بظهور أسلوب اإلنتاج الكبري، أو مرحلة الرقابة اإلحصائية للجودة أين عرف 
وتقوم الرقابة اإلحصائية  أو مرحلة السيطرة على التفتيش  ،اإلحصائية ساليباملنتجات بإستخدام األ يف نسب املعيب

الكلي وتعتمد املراقبة أو السيطرة على إستخدام األساليب اإلحصائية عن طريق عينات القبول للحكم على جودة 
ذا كانت املنتج النهائي، تقوم هذه املرحلة على أخذ عينة من الطلبية وإختبارها وإسقاط نتائجها على اجملتمع ككل، فإ

نسبة الوحدات املعيبة أقل من نسبة الوحدات املعيبة املسموح هبا فالطلبية تعترب سليمة وبالتايل ميكن قبوهلا، أما إذا  
 .كانت نسبة الوحدات املعيبة يف العينة أكرب من نسبة الوحدات املسموح هبا فيتم الرفض

  الجودةمرحلة تأكيد وضمان 
اجلهود للوقاية من األخطاء، أي أن هذه املرحلة تركز على نظام يقوم أساسا على  إن هذه املرحلة تركز وتوجه كامل

وحتقيقا لشعار اإلنتاج بدون أخطاء تبىن تأكيد  .منع وقوع األخطاء من أول مرة، ويعرف هدا مببدأ التلف الصفري
بفحص  "الرقابة املرحلية"أول بأول، و مبتابعة تنفيذ العمل" الرقابة الوقائية"اجلودة استخدام ثالث أنواع من الرقابة هي 

د من جودة املنتج بعد االنتهاء أكللت" الرقابة البعدية"املنتج بعد انتهاء كل مرحلة تصنيع، للتأكد من مستوى اجلودة و
 .10من تصنيعه وقبل إنتقاله ليد املستهلك

وضماهنا واليت بدأت يف الصناعة  وهي مرحلة التأكد من اجلودة، التصنيعوقد ركزت على منع حدوث األخطاء أثناء 
العسكرية والنووية مع هناية احلرب العاملية الثانية مث طورت لتكون مبثابة الرد األوريب على مفهوم الضبط الشامل 
للجودة الذي استطاعت اليابان بواسطته غزو األسواق األوربية يف عقد السبعينات والثمانينات وهبذا استخدم 

كنظام إلدارة اجلودة ومستخدمة إياه كأحد األسلحة   ISO 9000يد اجلودة يف بناء ال األوربيون مبادئ تأك
التنافسية اإلسرتاتيجية يف مواجهة الغزو اآلسيوي واألمريكي ألسواقها من خالل اعتماده مدخال أساسيا للوصول إىل 

 .اإلدارة الشاملة للجودة
 الشاملة الجودة ادارة مرحلة 

تطور مفهوم اجلودة من مفهوم جودة املنتج النهائي إىل جودة املنظمة ككل، وإنتقلت فلسفة اجلودة من الرقابة على 
اجلودة إىل إدارة اجلودة، متيزت هذه املرحلة بتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة واليت تقتضي تطبيق اجلودة يف مجيع 

                                                           
 .21، صعمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره - 10
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اء كل شيء يف الوقت احملدد وبالشكل الصحيح منذ البداية لتجنب أجزاء وأنشطة املنظمة، واهلدف من ذلك هو أد
تركز هده املرحلة على العمل اجلماعي، وتشجيع على مشاركة مجيع العاملني واندماجهم، األخطاء وعدم املطابقة، 

 .املنتجوأيضا تركز على املستفيدين ومشاركة املوردين، وهتدف هده املرحلة على جودة العمليات وجودة 
 مراحل الجودة: 3الجدول رقم

إدارة الجودة  تأكيد الجودة مراقبة الجودة الفحص المراحل
 المميزات الشاملة

 األثر اإلسرتاتيجي التنسيق الضبط الكشف االهتمام األساسي 
 رضا الزبون حل املشكلة حل املشكلة حل املشكلة هدف الجودة
تطابق اإلنتاج مع  تطابق اإلنتاج تأكيد الجودة

تقلص الفحص 
 والتفتيش 

السياسةاإلنتاجية  
كاملة من التصميم 
حىت السوق ومسامهة  

كل اجملموعات 
األدائية والوظيفية ال 

سيما املضمون 
وذلك ملنع أي فشل 

 يف اجلودة 

احتياجات الزبائن 
الداخليني واخلارجيني 

 واألسواق

والتقنيات األدوات  املعايري والقياس الطرق واألساليب
 اإلحصائية

التخطيط  
اإلسرتاتيجي، وضع 
األهداف لتحقيق 

 رضا الزبون
حتديد وإصالح  التفتيش والتصنيف الكيفية

مواطن اخللل وتطبيق 
 النظم اإلحصائية

قياس اجلودة، ختطيط 
اجلودة وتصميم 

 الربامج

وضع األهداف، 
التكوين، العمل 

التشاوري مع الدوائر 
األخرى، تقييم 

وتأكيد  الربامج
 اجلودة

دوائر التصنيع  دائرة التفتيش المسؤولية
 واهلندسة

مجيع الدوائر على 
الرغم من أن الدوائر 
العليا تشرتك هامشيا 

القيادة العليا 
والوسطى والدنيا كل 

 حسب موقعه
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يف التصميم 
والتخطيط وتنفيذ 

 سياسة اجلودة
 ارة اجلودة الشاملةإد بناء اجلودة ضبط اجلودة التفتيش عن اجلودة التركيز

، دار جرير للنشر والتوزيع، إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدميمهدي السامرائي،  :المرجع
 .22، 23ص ص  ،2990األردن، 
 أسباب االهتمام بالجودة: خامسا

وتتجلى ضرورة اجلودة فيما هناك عدة عوامل وأسباب اليت تقود املنظمة إىل االهتمام باجلودة والسعي حنو تطبيقها 
 :   11يلي

إىل حتمل تكاليف  إن العيوب واألخطاء يف جودة املنتجات تؤدي باملستهلك واملؤسسة، :الضرورة المالية -3
باهظة تتمثل أساسا يف تكاليف إصالح املنتج املعيب، وتكاليف أجور العمال، وبناءا على تقدير اخلرباء يف 

الناتج اخلام ميثل ضياعا وتبذيرا يف املواد األولية  من 39% أهم الدول الصناعية األوروبية فإن أكثر من  
ذا جير القول أن أخطاء اجلودة تعرب عن تبذير يؤدي إىل وه ووقت العمل، والطاقة، واملنتجات املصنعة،

 .   ارتفاع سعر التكلفة واخنفاض األرباح واملنافسة للمؤسسة
اجلودة تعترب أساس القدرة التنافسية، خصوصا وأن الصناعة متر مبراحل هامة، فارتفاع  :الضرورة التجارية -2

تجات األجنبية ومتطلبات السوق الدولية، واحلاجة املاسة أسعار الطاقة واملواد األولية زيادة على منافسة املن
لرفع الصادرات، كل هذه العوامل جتعل املؤسسة يف وضعية حرجة، من هنا نستخلص أن حياة املؤسسة 

أو الزبون، هذه املنافسة ترتجم عن  وجهة املستهلكمرتبطة بتحسني مرد وديتها وقدرهتا التنافسية، أما من 
 .  سعر، مع احرتام آجال التسليم/ ودةطريق أفضل عالقة ج

إن التطور املستمر يف التقنيات يؤدي إىل خلق منتجات ذات نتائج عالية، وحتسني التقنية  :الضرورة التقنية  -1
يسمح جبعل أعمال املنتجات أكرب من النتائج احملققة ويساهم يف أفضل تبين وحتسني خصائصه املرتبطة 

التحكم اجليد يف التقنيات وذلك بتوحيد طرق التصنيع وحتسني األساليب باستعماله، فاجلودة تساهم يف 
 .وإجراءات املراقبة
 سادسا: أهمية الجودة

تتبوأ اجلودة أمهية إسرتاتيجية سواء على مستوى املنظمة أو على مستوى اجملتمع وأخذت هذه األمهية بالتزايد منذ  
واالرتفاع باإلنتاجية  بناء االقتصادصرحت اليابان بأن اجلودة هي اهلدف األساس يف 3029عام اخلمسينات ففي 

وقد حتقق هلا ذلك . والتميز بالسوق وبالتايل احلصول على املوقع التنافسي الذي تطمح إليه يف األسواق العاملية

                                                           
 .23، 29كلثوم وهايب، مرجع سبق ذكره، ص ص   - 11
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ى الواليات املتحدة األمريكية، جمال اجلودة عل التفوق، ففي خالل مرحلة السبعينات تفوقت اليابان بشكل بارز يف
 :12وميكن بيان أمهية اجلودة للمنظمات الصناعية من خالل تأثريها يف اجملاالت التالية

 منتجاهتا، وحماولة تقدميتستمد املنظمة السمعة احلسنة من مستوى اجلودة الذي تنتج به  :سمعة المنظمة 
 .  منتجات تليب رغبات وحاجات زبائن املنظمة

 تكون مسئولةإن املنظمات اليت تقوم بتصميم منتجات معينة وإنتاجها، : القانونية عن المنتج المسئولية 
 .   قانونا عن كل أذى حيصل نتيجة استخدام املنتج

 من أجل بلوغ املنظمة التنافسية املستوى الدويل، فإن عليها االهتمام باجلودة، وعند : التطبيقات الدولية
حصوهلا على شهادة األيزو مثال يتطلب ذلك من املنظمة االلتزام باملواصفات احملددة واملتفق عليها دوليا، 

 .  مع ضرورة التحسني املستمر جلودة إنتاجها
 جذب أكربمستوى اجلودة والتحسني املستمر هلا سوف يؤدي إىل إن حتقيق  :التكاليف والحصة السوقية 

عدد من الزبائن، ومن مث زيادة احلصة السوقية وذلك يؤدي إىل ختفيض التكاليف ومن مث زيادة رحبية 
 .  املنظمة

 اجلودة اجلودة هلا صلة وثيقة باإلنتاجية، ومها وجهان لعملة واحدة، حيث أن احملافظة على  :اإلنتاجية
يؤديان إىل تأثري اجيايب يف اإلنتاجية وباملقابل فان اجلودة الرديئة تؤثر يف اإلنتاجية من خالل  انتهاوصي

 .  االستخدام غري الكفؤ ملوارد اإلنتاج
  تؤدي اجلودة الرديئة إىل زيادة التكاليف اليت تتحملها املنظمة، خاصة تلك املتعلقة بالوحدات : التكاليف

املنظمات اإلنتاجية إىل اعتماد مبدأ اجلودة باجتاه اهلدف، إذ أشار إىل أن " وشيتاك" املعيبة، لذا دعى
 .اهلدف ميثل القيمة اليت حتدد خصائص جودة املنتج، ومتثل هذه التكاليف خسارة اجلودة

 الجودة محددات: سابعا
تعتمد على أربع حمددات إن الدرجة اليت تستطيع هبا املنتجات أو اخلدمات أن حتقق الغرض األساسي من تقدميها 

 :13وهي
 يشري التصميم إىل غرض املصمم يف تضمني بعض اخلصائص أو عدم تضمينها يف املنتج أو : التصميم

جيب أن يأخذ املصمم متطلبات املستهلك يف االعتبار باإلضافة إىل القدرات اإلنتاجية أو و اخلدمة، 
 .التقييم للمنتجات واخلدماتالتصنيفية للمنتج أو اخلدمة، واعتبارات التكاليف عند 

 أو ما يسمى جبودة التطابق، ويشري هذا احملدد إىل درجة تطابق املنتج وهذه بدورها : التوافق مع التصميم
كقدرة  القدرات اإلنتاجية تتأثر مبجموعة من العوامل، مثل، أو اخلدمة أو حتقيقها لغرض التصميم آما

                                                           
 . 22، 21ص ص ، 2990، دار اليازوري للنشر، األردن، نظم ادارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدميةيوسف حجيم الطائي،  - 12
 .29، 30كلثوم وهايب، مرجع سبق ذكره، ص ص   - 13
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ب واحلوافز تعتمد أيضا على عمليات املتابعة والرقابة لتقيم عملية اآلالت واملعدات ومهارة العاملني والتدري
 .التطابق وتصحيح االحنرافات يف حالة حدوثها

 إن سهولة االستخدام وتوافر العمليات واإلرشادات ملستهلك عن كيفية استخدام : سهولة االستخدام
 .    املنتجات، هلا أمهية قصوى يف زيادة قدرة املنتجات على األداء بطريقة سليمة وآمنة، وفقا ملا هو مصمم هلا

 ملنتج أو اخلدمة آما هو من األمهية مبا آن من وجهة نظر اجلودة احملافظة على أداء ا: خدمات ما بعد التسليم
متوقع وهنالك الكثري من األسباب اليت قد تؤدي إىل اختالف األداء عما هو متوقع ويف هذه احلاالت البد 

 .من أخذ التصرفات التصحيحية اليت تضمن األداء وفقا للمعايري املوضوعية
 الجودة  رواد اسهامات:ثامنا

 والتر شيوارت -2
الرقابــة "بعنــوان  3013األول للرقابــة املعاصــرة للجــودة و لــه كتــاب عــن اجلــودة نشــره عــام يعــد شــيوارت الرائــد  

يـرى شـيوارت أن التطـوير املسـتمر يعـد أحـد مظـاهر إدارة اجلـودة الشـاملة و  ،"اإلحصائية على جودة السلع املصنعة
 –املراجعة  –العمل  –اخلطة )تطوير املستمر أطلق عليه دائرة ية يف القـد وضـع تصـميما يتماثـل مـع الطريقـة العلم

 :PDCA  14)التنفيذ 
 اخلطـةPlan : وفيهـا يـتم اختيـار وحتديـد العمليـة الـيت سـيتم تطويرهـا بعـد أن يـتم اسـتعراض الوضـع القـائم

مث بعـد ذلـك حتليـل  املخرجـات؟وكيف ميكن قيـاس رضـا العميـل عـن  املشكلة؟وحتديـد أين ومىت حتدث 
ـدف حتديـد األسباب احملتملة مث يلي ذلك اقرتاح التطوير الذي يتطلب وضع إسرتاتيجية هت العمليـات

 جلمع البيانات املطلوبة هلذا التطوير
 العمل DO :ويراد به جتريب التطوير املقرتح على نطاق حمدود يف بيئة ميكن التحكم فيها والرقابة عليها 
 لتدقيقا Check : وفيها يتم مجـع و حتليـل البيانـات لتحديـد مـا إذا كـان التطـوير املقـرتح حيظـى بقبـول

  ورضـا العميـل أم ال
 التنفيذ Act : وفيه يتم تنفيذ التغريات الفعالة املرتبطة بالعملية وذلك من خالل ربطها بعملية النظام

 اجلاري
 ادوارد ديمنج -0

لكنه  ،3099ولد يف الواليات املتحدة األمريكيةعام يلقب بأب ثورة إدارة اجلودة، إدارة اجلودة ،هو من أوائل رواد 
والقت أفكاره  ولقد اقنع اليابانيني بتبين واستخدام أساليب اجلودة يف الصناعة ذهب لليابان بعد احلرب العاملية الثانية

 اإلحصاء وظف حيثحصائية على اجلودة، وحققت جناحا،وقدم دمينج نظرية أمساها الرقابة اإل ،الرواج يف اليابان
، ولقد إستعاهبا يسهل بسيطة وأشكال رسوماتالعينات و   على إعتماده خالل من اجلودة مراقبة جمال يف ألوية وجعله

                                                           
 .23مهدي السامرائي، مرجع سبق ذكره،  - 14
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دة ، ومتنح سنويا للمنظمة اليت تتميز باالبتكار يف إدارة اجلو " ديمنج "أسست احلكومة اليابانية جائزة أمستها جائزة
وساما رفيع  3069وقد اعرتف اليابانيون بفضل دمينج يف اجلودة يف اليابان، حيث قلده اإلمرباطور هريوهيتو  عام 

ولقد جال معظم أحناء اليابان من اجل إلقاء حماضرات ألجل تعليم نظرياته وأيضا من ، التكرميا لدوره يف هذا اجمل
 .سنوات2اجلودة ألهنم من خالهلا يستولون على أسواق العامل يف مدة اجل خماطبة الصناعيني بتبين فلسفة إدارة 

 
 

 ديمنج  مبادئ 
 :15مبدأ كمايلي30إن فلسفة دمينج إلدارة اجلودة تتلخص يف 

  تبين فلسفة جديدة تنص على التخلص من األساليب التقليدية املتوارثة يف العمل توجه حنو حتسني
 .اجلودة

  اخلدمة وعدم التوقف عند نقطة معينةالسعي دائما حنو حتسني نظام. 
 ،وهذا بالرتكيز على احلوافز  االبتعاد عن سياسة التخويف وخلق رغبة بتحسني اجلودة باستمرار

 .اخل...االجيابية كاملكافآت
 التعليم والتدريب املستمر وهذا باستعمال التقنيات والطرق احلديثة كالكمبيوتر. 
 الكميات الكبرية من املنتجات التوقف عن االعتماد على تفتيش وفحص. 
  التوقف عن الشراء بناء على بطاقة السعر فقط واالهتمام بأشياء أخرى كالصيانة وبعض خصائص

 .املرتبطة باستخدام املنتج
  شعور باألمان والطمأنينة وهذا لكي يعمل املوظفني بفعالية وجتنب اخلوف ألنه مينع اإلبداع واالبتكار

 .عملاليت يتطلبها حتسني ال
 اإلدارات، وفتح قنوات اتصال و  األقسام نيتشجيع العمل بروح فريق واحد، وهذا بإزالة العوائق ب

 .بينهم
  حتفيز العاملني إىل التوصل حلجم إنتاج خايل من العيوب الن اجلودة تقاس مبدى خلو العيوب وليس

 .حبجم اإلنتاج فقط
 إعطاء فرصة للعاملني بتفاخر باجنازاهتم وأعماهلم. 
 نظيم الربامج التعليمية والتدريبية وبعض الربامج لتطوير الذايت لكل العاملنيت. 
 تكوين فرق عمل خاصة من اجل اجناز العمليات اإلدارية واإلنتاجية املراد حتسينها. 

                                                           
وجراحة القلب  امراضالعاملين في مركز االمير سلطان لمعالجة وظيفي للقطاع الصحي من وجهة نظر عالقة الجودة باالداء ال حممد بن عبد العزيز العمرية، - 15

 .11الرياض، نايف للعلوم االمنية،كلية دراسات العليا،ص ،رسالة ماجستري ،للقوات المسلحة بمدينة الرياض
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  التخلص من األهداف اليت هتتم بتحديد كميات إنتاج والتخلص من املعايري العمل العددية للعمال
 .تقومي أداء العاملني وكفاءاهتماملطبقة يف نظام 

  اإلشراف على العاملني باستخدام طرق حديثة ومساعدهتم على حتسني أدائهم والعمل مع العمالء
 .من اجل حتسني صورة املؤسسة واحلصول على مقرتحاهتم ورغباهتم يف منتج معني

 ديمنج حلقة 
 الزبـون وعمليـات تركيــز املــوارد يف األقســام املختلفــةلقـد صـممت هـذه احللقـة لـربط عمليـات اإلنتـاج وحاجـات 

هذه احللقة تأخذ املسار  احلاجاتوجبهــود متداخلــة للتالقــي مــع تلــك ( البحــوث، والتصــميم واإلنتــاج والتســويق)
 :اآليت

  (خطط)إقامة دراسات وحبوث عن الزبون واستخدام نتائجها للمنتج P 
 (افعل) جاملنت القيام بإنتاج Do  
  (افحص)فحص املنتج للتأكد من أنه قد أنتج يف نطاق اخلطةCheck  
 (نفذ) تسويق املنتج AcT  
 (حلل) يف السوق يف إطار اجلودة ومعايري أخرىهبا  حتليل الكيفية اليت مت استقبال املنتج 

Analyze 
 األمراض المميتة لديمنج 
 :16منها واعتربها امراض مميتة، تتمثل يفجيب احلذر  تنظيمية أمور سبعة دمينج حدد

  عدم استقرار وثبات هدف املؤسسة اجتاه التحسني؛ 
 قصرية االجل؛ األرباح الرتكيز على 
  داء واالعتماد على املالحظات واالحكام الشخصية؛ عة السنوية لألجالرتكيز على التقومي من خالل املرا 
 التغيري املستمر يف القيادة االدارية؛ 
  ادارة املؤسسة على اساس االمور الظاهرة؛ 
  االرتفاع املستمر لتكاليف الزائدة مثل االستشارات القانونية وتكاليف الديون الزائدة؛ 
  عدم بناء اجلودة يف املنتوج من الوهلة األوىل. 
 فليب كروسبي -3

أمهية مشاركة مجيع األفراد يف تطوير  هو أحد العمالقة يف إدارة اجلودة يف الواليات املتحدة األمريكية، ولقد أكد على
هو مطلوب منهم؟ ولقد حدد خطوط سهلة الفهم إلدارة  إجراءات العمل، وجيب على كل واحد منهم معرفة ما

 يف باجلودة اخلاصة أفكاره طبقت، اجلودةوأسس مدرسة خاصة بتدريب وتعليم واملساعدة على تطبيق إدارة  ،اجلودة

                                                           
 .22، 23ص ص ،2932والتوزيع والطباعة، األردن،  ، دار املسرية للنشرادارة الجودة في منظمات االعمال، بوحرودفتيحة   - 16
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الـــذي يهدف إىل جعل اإلدارة العليا تؤمن "العيـــوب الصـــفرية " تعتمـــد فلســـفته علـــى مبـــدأ، منظمة 3299 من أكثر
 3020له كتب أصدره سنة  املنظمة، أجزاء كافة يف اجلودة حتسني عملياتبأن األخطاء غري مقبولة وتلتزم بتنفيذ 

كما أنه   ،لعليا يف دعم اجلودة وحتقيق مستوى عال فيهاأكد كروسيب على مدى أمهية اإلدارة ا، بعنوان النوعية احلرة
وضع برناجما متكامال للجودة الشاملة ركز فيه على أداء العمل بالشكل الصحيح من املرة األوىل والذي يؤدي إىل 

أي كما اعترب معيار األداء األساسي هو العيوب الصفرية أي عدم وجود ،  ختفيض التكلفة وزيادة األرباح تبعا لذلك
التكاليف املقبولة وهي تلك التكاليف اليت سامهت يف حتسني مستوى : وقد قسم كروسيب التكاليف إىل فئتني ،أخطاء

 .اجلودة، والتكاليف الغري مقبولة وهي تلك اليت أنفقت ومل حتقق مستوى اجلودة املطلوب
 : يلي ما اجلودة ادارة يف كروسيب اسهامات بني من

 كروسبي وابثت  
كروسيب ينبغي على املنظمات الـيت ترغـب يف تنفيـذ تـأمني   وابثت ومساهاولقد وضع كروسيب أربعة أركان إلدارة اجلودة 

 :17اجلـودة يف منتجاهتا اإللتزام هبا وهي
 من مسؤوليات اإلدارة واليت جيب إحرتامها بشكل صارم هناتعريف اجلودة هي املطابقة للمتطلبات وأ. 
   األخطاء هو الطريق الوحيد لتحقيق اجلودةمنع حدوث. 
  جيب أن يكون معيار األداء هو منتج بال عيوب. 
 للمواصفاتبسبب عدم املطابقة  ظمةمقياس اجلودة هو مقدار الثمن الذي تدفعه املن. 
 كروسبي  مبادئ 

 :18وان منهج كروسيب يتكون من أربعة عشر مبدأ وهي
 التزام اإلدارة العليا باجلودة. 
  فريق لتحسني اجلودةإنشاء. 
 استعمال القياس كأداة موضوعية. 
 حتديد تكلفة اجلودة الشاملة. 
 زيادة الوعي بأمهية إدارة اجلودة الشاملة. 
 اختاذ اإلجراءات التصحيحية. 
 التخطيط السليم إلزالة العيوب من املنتج. 
  اجلودة الشاملةاالهتمام بتدريب وتعليم املشرفني والعاملني على القيام بدورهم يف حتسني. 
 صناعة الالعيوب"إنشاء يوم خاص لزيادة الوعي بأمهية شعار." 
 تشجيع االبتكار الفردي وحتديد األهداف داخل التنظيم. 

                                                           
 .1، ص2992األردن، التوزيع، دار احلامد للنشر و ، الجودة الشاملة وأنماط القيادة التربويةد املسلم الصلييب، بحممود ع - 17
 .16،12ص ص  ،مرجع سبق ذكرهحممد بن عبد العزيز العمرية،  - 18
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 التخلص من أسباب األخطاء، وإزالة معوقات االتصال الفعال. 
 التعرف على أمهية عملية التحسني ومكافئة من يقوم بتحسني وتطوير اجلودة الشاملة. 
 نشاء جمالس للجودة الشاملة، هدفها القيام بعملية التنسيق واالتصال بأعضاء فرق تطوير اجلودةإ. 
  استمرار يف عملية حتسني اجلودة الشاملة، وهدا بتكرار العمليات السابقة، من اجل إعطاء املوظفني

 .تشجيع مستمر إلزالة معوقات اجلودة وحتقيق أهداف املنظمة
  لقاح الجودة 

 التحديد، التعليم، التنفيذ : اجلودة يتكون من ثالثة أجزاء مفتاحية هي إن لقاح 
يت إن حتديــد اجلــودة ومســتواها أوال مث تــدريب اجلميــع وتعلــيمهم أســاليب حتقيــق اجلــودة وحتســينها يف فــرق العمــل الــ 

ان العناصر  كروسيب  يرىحيث . ودة مسؤولية اجلميعتنفذ واجباهتا ومسؤولياهتا باجتاه اجلودة بشكل تضامين جيعل اجل
  19:الضرورية لتحسني وتطوير اجلودة يف أي مؤسسة هي

 جدية اإلدارة العليا والتزامها بالعمل على التحسني والتطوير. 
 االهتمام بتدريب وتعليم مجيع العاملني على املسلمات األساسية إلدارة اجلودة. 
 لواقع على شكل خطوات وإجراءات وما يلزم ذلك من ضرورة تغيري تطبيق مسلمات اجلودة يف أرض ا

 .اجتاهات األفراد العاملني وثقافة العمل يف املؤسسة
 جوزيف جوران -4

معهد جوران للجودة، ولديه كتاب مشهور  ويعد من رواد اجلودة بعد دميينغ، لديهعامل أمريكي ولد يف البلقان 
أسهم جوران يف ثورة اجلودة يف اليابان، حيث مت استدعاؤه ويعد مرجع عاملي يف هذا اجملال، " الرقابة عن اجلودة"يف

دارة يف حتقيق م من قبل نقابة العلماء واملهندسني اليابانيني إللقاء حماضرات عن اجلودة ومسؤولية اإل3020عام 
ولقد أكد على أمهية تبين وتطبيق أساليب اجلودة يف كل إدارة وكل قسم على حدا ولقد أكد كذلك على ، اجلودة

 .البحث عن األسباب الداخلية قبل القفز حلل املشاكل، وكذلك إرضاء العمالء
عـرف اجلـودة علـى أهنـا املواءمــة لالســتخدام، سـلط الضــوء علــى مســؤولية اإلدارة عـن اجلــودة وأكــد علـى أن اجلــودة 

أحباثه  أظهرتميكــن أن تنجــز مــن خــالل األفــراد العــاملني، لقــد ركــز علــى اإلدارة واجلوانــب التقنيــة إلدارة اجلــودة، 
أشار جوران إىل ضرورة توفري  ،اإلدارةمـــن عيـــوب اجلـــودة ميكـــن الســـيطرة عليهـــا مـــن لـــدن % 29أكثــر مـــن بــأن 

املناخ املناسب لإلبداع واالبتكار وهذا يتطلب إحداث تغيري يف الثقافة التنظيمية للمنظمة، كما أكد على ضرورة حل 
ع املعلومات الالزمة وحتديد أسباب املشكلة ووضع احللول املناسبة  وتقييمها املشكالت بأسلوب علمي من خالل مج

 .بإجيابياهتا وسلبياهتا واختيار احلل األفضل أي األقل سلبيات واألكثر إجيابيات
 :20جوزيف جوران واهم افكار

                                                           
 .22، ص 2992، دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن، الجودة في المنظمات الحديثةمأمون الدرادكة، طارق الشبيلي،  - 19
 .22مأمون الدرادكة، طارق الشبيلي، مرجع سبق ذكره، ص  -  20
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 األنشطة األول على مستوى املؤسسة من خالل قيامها بالعديد من : اجلودة جيب أن تكون على مستويني
لتقدمي منتوج جبودة عالية، والثاين على مستوى كل قسم داخل املؤسسة بتقدمي خدمات اإلسناد املختلفة 

  .مبستوى مرتفع من اجلودة
   تتطلب عملية حتقيق طفرة يف اجلودة وحل املشاكل اليت تعرتضها دراسة األعراض وتشخيص األسباب

  .املؤدية هلا ووضع العالج املناسب
 عطاء املؤسسة اهتماما خاصا بالتخطيط االسرتاتيجي للجودةضرورة إ. 

 
 21تتمثل فيما يلي: خطوات جوران العشرة لتحسين الجودة: 

 رفع درجة الوعي لدى املوظفني بأمهية عملية حتسني وحتديد االحتياجات. 
 حتديد األهداف اخلاصة بعملية التحسني. 
 وهذا من خالل عدد من اإلجراءات   رجوة،االهتمام بعملية التنظيم من اجل حتقيق أهداف امل

 .كإنشاء جملس للجودة النوعية
 االهتمام بعملية التدريب ملوظفني. 
 االهتمام باجناز مشاريع تساعد املنظمة يف حل مشاكلها. 
 االهتمام بتقدمي تقارير دورية وشاملة عن وضع املنظمة. 
 ،خالل االعرتاف باجنازاهتما من ذوه تشجيع وحتفيز العاملني وحثهم على حتسني األداء. 
 ،والرتكيز على أمهية التغذية العكسية كوسيلة لتوصيل  االهتمام بعملية االتصال بني األقسام املنظمة

 .النتائج األقسام معينة
 االهتمام بتوثيق البيانات وتسجيلها على شكل البيانات. 
  جزأ ال يتجزأ من نظم منظمة االهتمام بعملية التوسيع وذلك من خالل اعتبار التحسني السنوي

 .وعملياهتا املختلفة
 جوران ثالثية  

 :22وهي تشمل مايلي اجلودة تسيري مراحل يف وتتمثلاجلودة وأطلق عليها ثالثية جوران للجودة  لتحسنيطور منوذج 
 تخطيط الجودة: 

تطوير املنتج واختاذ اإلجراءات وأيضا يتم  واحتياجاهتم، تعد أول مرحلة حبيث تركز املنظمة على حتديد عمالئها،      
وحتديد اخلطوات  وأيضا يتم حصر اإلمكانيات املادية للمنظمة، الضرورية إلشباع احتياجات العمالء وتوقعاهتم،

ومن مثة تسهل عملية انتقال املعلومات إىل القسم أو اإلدارة املسئولة عن اإلنتاج يف  العلمية إلنتاج اخلدمة أو السلعة،
                                                           

 .12، صمرجع سبق ذكرهحممد بن عبد العزيز العمرية،  - 21
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ه املرحلة تساعد املنظمة على حتقيق األهداف املستقبلية واحلصول على النتائج مرضية يف ظل الظروف ذوه املنظمة،
 .التشغيلية
 مراقبة الجودة: 

ويؤكد على عملية حتديد وحدات القياس وتكرارها  هذه املرحلة تبدأ بتحديد مميزات اجلودة اليت حتتاج إىل قياس، 
وهذا من اجل تسهيل مراقبة واختاذ  وإنشاء جدول للمراقبة، بات العميل،من اجل إشباع متطل لعملية املراقبة،

التقومي ومن خالل هذه املرحلة يتم فحص و  العملية نفسها، ىاإلجراءات التصحيحية الالزمة وهدت السيطرة عل
 .الفعلي للمنتجات ومقارنتها مع املتطلبات العميل

 تحسين الجودة: 
املساندة يف أماكنها الصحيحة املناسبة وهذا من اجل حتقيق اجلودة بشكل مستمر، هذه املرحلة يتم وضع اآلليات 

يتوىل متابعة اجلودة واحملافظة على  وأيضا على تشكيل فريق دائم، ويشمل ذلك توزيع املوارد وتكليف األفراد،
ة واملعروفة بأدوات اجلودة  وميكن تنفيذ هده املرحلة باستخدام الطرق العلمية والوسائل اإلحصائي املكاسب احملققة،

 .كالرسم البياين ملراقبة اجلودة والرسم البياين لباريتو واملدرجات التكرارية
 فيجنبيوم أرماند  -5

  :23ياألفكار األساسية املرتبطة به يف جمال ادارة اجلودة ما يل
  يؤدون العملفاملسؤولية على اجلودة جيب أن تكون على من ( اجلودة من املنبع)أشار إىل مفهوم.  
   أكد على ضرورة أن تكون جودة املنتج أعلى أمهية من معدالت وأحجام اإلنتاج، وللعاملني احلق يف إيقاف

 .اإلنتاج عند حدوث أية مشاكل يف جودة السلع اليت يتم إنتاجها
  الرقابة على اجلودة الشاملة" أول من استخدم تعبري."  
  ركز فيه على هدف تلبية الطلبات اخلاصة بالعمالء( الشاملة الرقابة على اجلودة)ألف كتاب بعنوان. 

 كارو إيشيكاوا -6
املرجـع األول للجـودة يف اليابـان واملسـاهم الرئيسـي يف وضـع النظريـة األب الروحي للجودة و كاورو إيشكاوا رب  يعت

ومع ذلك كانت له مسامهاته اخلاصة يف  اليابانيـة إلدارة اجلودة وقـد ظهر تأثره املعريف بأفكار كال من دميينغ وجوران
املسـؤول عـن نشـر  ولقد حقق إجنازات يف جمال اجلودة مثل تطوير خرائط السبب واألثر، وهوجمال تطـوير اجلـودة، 

مفـاهيم حلقـات ضـبط اجلودة، والـيت هـي عبـارة عـن جمموعـات صـغرية مـن العـاملني تنفذ اخلطط وحتمل على عاتقها 
وقد نادى إيشيكاوا مبشاركة العاملني ، إخل...مسؤولية تغيري العملية من أجل حتسني اجلودة، اإلنتاجية، أو بيئة العمل،

، كما أنه نادى كذلك بأمهية التعليم والتدريب يف زيادة معارف العاملني تلقاهذه احلخالل يف حل املشكالت من 

                                                           
 .22ذكره، ص مأمون الدرادكة، طارق الشبيلي، مرجع سبق  - 23
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وقد أشار إيشيكاوا إىل أمهية التدريب يف جمال اجلودة مربزا أن عملية التدريب يف  ،وحتسني مهاراهتم وتغيري اجتاهاهتم
 .. اليابان أخذت مكانتها يف الصدارة منذ الستينات من القرن العشرين

 خطوات الجودة 
 :ختطيط اجلودة وأساليب نشرها يفثة خطوات كأساس الإيشكاوا ث رتحاق

 ودة الصحيحةجلفهم مواصفات ا. 
 ودة الصحيحةجلديد طرائق قياس واختيار مواصفات احت. 
  ودة الصـحيحة ومواصـفات جلـودة البديلـة والفهـم الصـحيح للعالقـة بـين مواصـفات اجلاكتشاف مواصـفات ا

 .ـودة البديلةجلا
 مبادئ الجودة 

 :كما تضمن مفهوم إيشكاوا للضبط الشامل للجودة ستة مبادئ أساسية هي
 لألجة اري رباح قصاألوليس  الودة أو جلا. 
   نتجاملو حنو الزبون وليس التوجه حنالتوجه . 
 قليميإلطيم التعصب احت ،العملية التالية هي الزبون. 
 العروض مياستخدام الوقائع والبيانات لتقد. 
   صائيةاإلحساليب األاستخدام. 
 دارةإلشاركة الكاملة لاملنسانية كفلسفة إدارية، اإل إحرتام. 
 تبادل للوظائفاملعتماد اإل اللدارة من خإلا. 
 جوانب الجودة 

 :24كما حدد اجلوانب األساسية اليت تشملها اجلودة يف املؤسسات وهي
 جودة املنتجات اليت تقدمها املؤسسة. 
  جودة طريقة األداء. 
  جودة املعلومات املستخدمة يف املؤسسة. 
 جودة العملية اإلنتاجية. 
 جودة أماكن العمل. 
  جودة األفكار العاملني يف املؤسسة. 
  جودة األهداف اليت مت وضعها. 

 :رواد آخرين للتعرف عليهم فقط
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 وجينيتشي تاجوشي Genichi Taguchi ونظرية دالة اخلسارة. 
  شينجووشيجيو Shigeo Shingo مفهوم و  ونظام اإلنتاج اللحظي ومفهوم الضبط اإلحصائي للجودة

 .الصفريوتطبيقات ضبط اجلودة 
 وماساكي إمياي Massaki Imai :األب الروحي ملفهوم مجبا كايزن  
 توم بيرتز Tom Petersةديد تبناه اإلدارة من أجل القيادومصطلح ج. 
 مالكومل بالدريدج Malcolm Baldridge وتاسيس جائزة عرفت بامسه.  
 جون أوكالند John Oakland :اجلودة تبدأ عند مستوى القمة باملؤسسة. 
 رونالد فيشرRonald Fisher واستخدام اإلحصاء لتحديد جودة العمل وقياسه. 
  تايشي أونوTaiichi Ohno  2ومنظومة الs. 

 :خالصة
اليومية، وهو يعين ملعظم الناس التفضيل، وتكون اجلودة دائما مرادفا يعد مصطلح اجلودة كثري التداول يف احلياة 

، كما أن اجلودة مفهوم نسيب، ونسبته تتحدد حسب املدخل املتبىن واخلصائص للرفاهية والتميز وما يصعب قياسها
مرحلة خبصائص  املطلوبة، مرت اجلودة مبراحل بداية من إدارة اجلودة وصوال إىل إدارة اجلودة الشاملة، متيزت كل

 :معينة
 الزبوننع وصول وحدات معيبة اىل مبمتيزت  :اجلودة مرحلة فحص. 
 بإستعمال األساليب اإلحصائية متيزت مبحاولة التقليل من االخطاء قبل وقوعها: مرحلة ضبط اجلودة. 
 دة املنتج متيزت مبتابعة جودة مجيع مراحل عملية االنتاج واىل غاية وصوله وليس جو : مرحلة ضمان اجلودة

إن هذه املرحلة تركز وتوجه كامل اجلهود للوقاية من األخطاء، أي أن هذه املرحلة تركز على ، النهائي فقط
 .نظام يقوم أساسا على منع وقوع األخطاء من أول مرة

 جودة املنظمة ككل وحىت خارجها وكل من له مصلحة مع املنظمة: مرحلة إدارة اجلودة الشاملة. 
ن املفكرين الذين إنصبت أعماهلم وحبوثهم حول اجلودة، وكانت مسامهاهتم متباينة لكن متكاملة، وهناك العديد م

، إعتمد كروسيب على مبدأ العيوب الصفرية يف اجلودة، اجلودة مراقبة جمال يف ألوية وجعله اإلحصاءفيما وظف دمينغ 
 .، بينما ركز إيشيكاوا على أدوات تطبيق اجلودةاجلــودةركــز علــى اإلدارة واجلوانــب التقنيــة إلدارة أما جوران 
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 تمهيد

يهدف هذا احملور إىل متكني الطالب من إستعاب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، والتفرقة بني مصطلح إدارة اجلودة  
كوظيفة يف املؤسسة أو كوحدة إدارية وبني إدارة اجلودة الشاملة كنظام إداري شامل ومفتوح، وكذلك حتديد مداخل 

من خالل هذا احملور يستطيع الطالب كذلك فهم اإلدارة إدارة اجلودة الشاملة، أمهيتها، أهدافها، عناصرها، و 
 .  اإلسرتاتيجية للجودة الشاملة

 مفهوم إدارة الجودة: أوال
  25:ميكن توضيح املفهوم من خالل تعاريف ادارة اجلودة، بأهنا

 جزء من االدارة الكلية للمؤسسة يركز على اجلودة. 
 ومراقبة نظام ما بداللة اجلودة جمموعة من االنشطة املرتابطة، واليت تسمح بقيادة.  
 ادارة اجلودة هتتم جبودة املنتج املقدم للزبون، وهي بذلك تنحصر يف حدود الوظيفة اإلنتاجية 
   هتدف إىل ضبط والتحكم يف سريورة االنتاج وفقا للمواصفات املوضوعة، وبشكل حيقق التكامل مع باقي

 الوظائف االخرى
   تكون حمدودة باملنتوج، وتكون اجلودة وظيفة تقنية ترتك مسؤوليتها بصفة هي منهج ملراقبة املنتوج حيث

 عامة اىل املتخصصني يف االدارة الوسطى
  يتم مراقبة جودة املنتوج على أرضية املصنع فقط، أو على املواد واألجزاء اليت يتم استالمها او خالل مرحلة

 شحن املنتوج النهائي
  و التحكم يف أ، الضبط (حماولة التنبؤ باجلودة) ألنشطة امهها ختطيط اجلودةتتضمن ادارة اجلودة جمموعة من ا

 .اجلودة ضمان اجلودة، حتسني اجلودة
 :26تتمثل اهم انشطة ادارة اجلودة يف

 التعرف على اإلمكانيات املتاحة واملوارد القابلة لالستخدام ومدى جاهزيتها. 
 التعرف على املعوقات والقيود. 
 يت حتقق املنتجات املطلوبة وفق املواصفات واحملدداتتصميم العمليات ال. 
 تصميم املنتجات أي حتديد شكل املخرجات النهائية اليت تقدمها املؤسسة للزبائن. 
  (كالسرعة، الدقة، التكلفة)حتديد مواصفات اجلودة.... 
  حتديد معايري اجلودة واملدى املسموح به أو املستوى املأمول يف املنتج. 

                                                           
 .06، 01فتيحة بوحرود، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 25
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  مقياس اجلودة أي األساليب والوسائل املستعملة لقياس اجلودة احملققةحتديد.  
 :27ويوجد من حيددها يف

 ختطيط جودة املنتج وجودة العمليات للوصول إىل املواصفات اليت يرغبها الزبون: ختطيط اجلودة. 
 من خالل تعيني جملس ادارة اجلودة ومدير اجلودة: تنظيم اجلودة ... 
 خالل العمل على منع حدوث األخطاءمن : توكيد اجلودة.  
 العمل على حتقيق اجلودة بشكل أفضل ومستمر: حتسني اجلودة. 
 من خالل التغذية العكسية اليت حتصل عليها املؤسسة من عمالئها: نظام معلومات اجلودة. 
 مفهوم إدارة الجودة الشاملة: ثانيا

 .الشاملة اجلودة، اجلودة، إدارة: 28إىل فهم املصطلحات التاليةإن التطرق ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة يعين التطرق 
تعين التنظيم والتخطيط، توجيه ومراقبة مجيع نشاطات املتعلقة بتطبيق اجلودة، وتتضمن دعم نشاطات اجلودة : اإلدارة

 .وتوفري املوارد الضرورية الالزمة
يف املنتج أو اخلدمة تليب حاجات ورغبات الضمنية اجلودة عبارة عن جمموعة الصفات واخلصائص املوجودة  :الجودة

 .والصرحية احلالية ومستقبلية لزبون
نقصد هبا البحث عن اجلودة يف مجيع مظاهر العمل أي ابتداء من التعرف على احتياجات : الشاملة الجودة

 .املستفيد إىل غاية تقومي رضاه عن املنتج املقدم
ودة الشـاملة وذلـك نتيجـة لالسـتخدام والتطبيـق املسـتمر ونظـرا لتبـاين اخللفيـة لقد تعددت تعريفات مصـطلح إدارة اجلـ

 .الفكريـة والفلسفية واخلربات العلمية للكثري من املفكرين واملختصني يف هذا اجملال
  عرفها(Robbins & Coulter) فلسفة إدارية موجهة على أساس التحسني : على أهنا

 .29الزبوناجات وتوقعات املستمر واالستجابة الحتي
  فلسفة صممت لتغيري الثقافة التنظيمية مبا جيعل املؤسسة سريعة يف استجابتها ومرنة يف تعاملها

ومركزة على الزبون، يشيع فيها مناخ صحي وبيئة تتيح أوسع مشاركة للعاملني، يف التخطيط والتنفيذ 
تعىن خبلق ثقافة متميزة حيث تتظافر أي اهنا ... للتحسني املستمر ومواجهة احتياجات الزبائن

 ذلتحقيق رضا املستفيد، ويتحقق ذلك بالرتكيز على األداء من( املديرون واملوظفون)اجلهود باستمرار 
 .30مراحله األوىل وصوال إىل اجلودة املطلوبة بأقل كلفة وأقصر وقت

                                                           
 .199ص  ،2991األردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، الرائدةاإلدارة حممد عبد الفتاح الصرييف،  - 27
 .22مهدي صاحل السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص  - 28
 :األردن ،لخاصةا دراسة ميدانية على عينة من مستشفيات شخيص واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات األردنية،ت فاحل عبد القادر احلوري،  - 29

 .329ص ،3002ربيع األول  ،93العدد  32جملد  حمكمة،جملة علمية 
 .321ص ،2993مؤسسة الوراق، األردن،  ،(نظرة بانورامية عامة)وظائف المنظمة المعاصرة رضا صاحب أبو محد آل علي، سنان كاظم املوسوي،  - 30
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  31بتعريفها على النحو التايل 3001قام ستيفن كوهن ورونالد براند سنة : 
 . تعين التطوير واحملافظة على امكانية املنظمة من أجل حتسني اجلودة بشكل مستمر: االدارة -
 . تعين الوفاء مبتطلبات املستفيد: اجلودة -
تتضمن تطبيق مبدأ البحث عن اجلودة يف أي مظهر من مظاهر العمل بدأ من التعرف : الشاملة -

كان املستفيد راضيا عن اخلدمات أو املنتجات   على احتياجات املستفيد وانتهاء بتقييم ما إذا
 .املقدمة له

  فلسـفة إداريـة تشـمل كافـة املقاييس الربيطاين فقد عرف إدارة اجلودة الشاملة بأهنا أما معهد
قيـق حتو  اجملتمع أوقيـق احتياجـات وتوقعـات العميـل حتيـتم  الهلاخ مـن يتنظمـة الـاملنشـاطات 
يع مجثل لطاقات األمستخدام اإلبأكفـأ الطـرق وأقلهـا تكلفـة عـن طريق  كـذلكنظمـة  املأهـداف 

 .32بدافع مستمر للتطوير نيالعامل
  عرفها كروسيب بأهنــا متثــل املنهجيــة املنظمــة لضــمان ســري النشــاطات الــيت مت التخطــيط هلــا مســبقا

ـــاعد علـــى منـــع وجتنـــب املشـــكالت مـــن خـــالل العمـــل حيــث أهنــا األســـلوب األمثـــل الـــذي يس
علـــى حتفيـــز وتشـــجيع الســـلوك اإلداري التنظيمي األمثل يف األداء باستخدام املوارد املادية والبشرية 

 .33بكفاءة عالية
 :34من خالل التعاريف السابقة ميكن تقسيم مفهوم إدارة اجلودة الشاملة إىل

 وكــان هــذا أبســط تعريــف أعطــي إلدارة اجلــودة الشــاملة مــن  :رة الجووودة الشوواملة كفلسووفة إداريووةإدا
الفلســـفة اإلداريـــة للمنظمـــة الـــيت تـــدرك مـــن "قبـــل املنظمـــة الربيطانيـــة للجـــودة حيـــث عرفتهـــا علـــى أهنـــا 

وهنــاك تعريــف آخــر ". خالهلــا حتقيــق كــل مــن احتياجــات املســتهلك وكــذلك حتقيــق أهــداف املشــروع
لســـفة إداريـــة وهيكـــل عـــام مصـــمم لتحســـني رحبيـــة املنظمـــات تـــوفر إدارة اجلـــودة الشـــاملة كف"يتضـــمن 

 ". خالل عمليات التحسني املستمرة جلميع أوجه جماالت الوظائف العضوية املختلفة باملنظمة
أكد أن إدارة اجلودة الشاملة فلسفة مصممة جلعل املنظمة أكثر " Haverويف تعريف آخر لـ 

ه من خالله جهود كافة العاملني لكسب العمالء سرعة ومرونة يف إنشاء نظام هيكلي متني، توج
 .35"عن طريق املشاركة اجلماعية يف التخطيط والتنفيذ

                                                           
 .129، ص2990، املؤمتر العريب السنوي اخلامس يف اإلدارة، شرم الشيخ، مصر، ادارة الجودة الشاملة موسى اللوزي، - 31
 . 22ص، 2990 األردن،، الطبعة الرابعة، دار وائل لنشر والتوزيع، ادارة الجودة الشاملة، مفاهيم وتطبيقاتحمفوظ أمحد جودة،  - 32
امللتقى الوطين حول إدارة اجلودة الشاملة وتنمية أداء املؤسسة، جامعة سعيدة،  ،العالييم إمكانية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في التعلسهام شيهاين،  - 33

2939. 
34

إدارة اجلودة الشاملة وتنمية : ملتقى وطين حولغواية في حد ذاتها أم وسيلة لرفع مستوى أداء المؤسسات ؟، : الجودة الشاملة، عبد القادر حلول، إبراهيم زروقي - 
  .6، 2جامعة سعيدة، ص ص  أداء املؤسسات،

 .36، ص2990األردن،  ،الطباعة، دار املسرية للنشر والتوزيع و إدارة الجودة وخدمة العمالء، محود خضري كاظم - 35
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 ركــز بعــض املنظــرين علــى املظهــر التعــاوين يف أداء العمــل  :المظهوور التعوواوني إلدارة الجووودة الشوواملة
إلداري، بغيـــة اإلنتــاجي واخلــدمي مـــن خــالل اســـتثمار مواهــب وقـــدرات العــاملني يف احلقلـــني الفــين وا

تــوفري التحســني املســتمر للجــودة املطلوبــة، وذلــك باعتمــاد فريــق عمــل بكفــاءة وإنتاجيــة عاليــة، ووفــق 
Royal-mail  فــإن إدارة اجلــودة الشــاملة هــي الطريقــة أو الوســيلة الشــاملة للعمــل الــيت تشــجع

 . املستهلكني العاملني للعمل ضمن فريق واحد يؤدي إىل خلق قيمة مضافة لتحقيق إشباع حاجيات
 حتـت هـذا اإلطـار تنـدرج جـل التعـاريف الـيت جتعـل مـن  :إدارة الجودة الشاملة أسلوب إداري مميز

ـــة ـــع املشـــكالت، وضـــمان البقـــاء، والرحبي حيـــث . إدارة اجلـــودة الشـــاملة أســـلوب إداري مميـــز حلـــل مجي
مـــن الرتكيـــز  نظـــام إداري يضـــع رضـــا العمـــال علـــى رأس قائمـــة األولويـــات بـــدال"بأهنـــا  Coleعرفهـــا 

جمموعـة مـن األسـس الرئيسـية الـيت تركـز طاقـات "كما مت تعريفها على أهنـا " على األرباح قصرية األمد
 ".وموارد املنظمة على رغبات واحتياجات العمالء وحتقيقها بصورة منظمة ومستمرة
قائم على التغيير  إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة إدارية حديثة تأخووذ شووكل نظام إداري شامل ومتكامل

اإليجابي والجذري لكل شيء في المنظمة وذلووك موون أجوول تحسووين وتطوووير كوول مكوناتهووا للوصووول إلى 
أعلووى جووودة في مخرجاتهووا سوولعا أو خوودمات وبأقوول تكلفووة بهوودف تحقيووق أعلووى درجووة موون الرضووا لدى 

 .ورغباتهم وفق ما يتوقعونهعمالئها من خالل إشباع حاجاتهم 
 : مما سبق ميكن أن نستنتج بأن إدارة اجلودة الشاملة هي منهج إداري شامل ومتكامل أساسه

 . العمل اجلماعي ومشاركة مجيع العاملني -
 . التحسني املستمر للعمليات املختلفة -
 .االستخدام األمثل للموارد املتاحة -

القول أهنا تناولت جوانب وأبعاد متعددة ومتنوعة من إدارة اجلودة الشاملة، واليت من خالل التعاريف السابقة ميكن 
 :36عكست وجهات نظر املفكرين يف هذا احلقل واليت متحورت يف ثالثة إجتاهات رئيسية

 الذي متحور حول فكرة العميل ومتطلباته وإحتياجاته وتطلعاته :اإلتجاه األول. 
 ركز على فكرة النتائج النهائية، فإدارة اجلودة الشاملة قد مت تصميمها للحصول على نتائج  :اإلتجاه الثاني

 .معينة، منها على سبيل املثال، التحسني املستمر، ختفيض التكاليف، حتسني اإلنتاجية
 ق فلقد متحور حول فكرة إستخدام الوسائل العلمية واألدوات اإلحصائية املتاحة لتطبي :اإلتجاه الثالث

 .مفهوم اجلودة الشاملة
 
 

                                                           
 .02، ص2999، دار املسرية، األردن، إدارة الجودة الشاملةمحود خضري كاظم،  - 36
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 الفرق بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة التقليدية: ثالثا
 :37يمن املمكن أن نفرق بني إدارة اجلودة الشاملة واإلدارة التقليدية يف عدة جماالت كما يل

 اإلدارة التقليديـة إىل تعظـيم أربـاح املنظمـة بينمـا تركـز إدارة اجلـودة الشـاملة اهتمامهـا علـى  هتدف :الهدف
م مبستوى عال من اجلودة وهذا ما سيؤدي إىل هتم ورغباهتحتقيـق رضـا عمالئها من خالل تلبية احتياجا

 حتقيق األرباح
  دية على اهلياكل التنظيمية العمودية والسلطة املركزية تعتمد اإلدارة التقلي :وتوزيع السلطةالهيكل التنظيمي

فإن تدفق املعلومات والقرارات يكون من األعلى إىل األسفل أما هيكل إدارة اجلودة الشاملة أفقـي  وبالتال
 .والسـلطة المركزيـة ومنـه خمتلف التدفقات تأخذ مسرى أفقي

 قصـري بينمـا تكامـل إدارة اجلـودة الشـاملة وتـوازن مـا بـني املـدى تركـز اإلدارة التقليديـة علـى املـدى ال :التخطويط
  .القصـري والطويل

 يقـوم كـل فـرد أو إدارة بعملـه منفـردا وفـق اإلدارة التقليديـة وهلـذا تكـون :أسولوب العمول وتحمول المسوؤولية 
ل العمـل اجلمـاعي التعـاوين يف فـرق وهلـذا حتمشخصـية عكـس إدارة اجلـودة الشـاملة الـيت تؤكـد علـى  املسؤولية

 .مجاعي املسؤولية يكون
 تتميــز السياســات واإلجــراءات بــاجلمود يف اإلدارة التقليديــة بينمــا تتميــز باملرونــة  :السياسووات واإلجووراءات

 .يف إدارة اجلودة الشاملة
 رة اجلـودة الشـاملة علـى الدميقراطيـة القائمـة علـى املشـاركة تعتمـد إدا :اتخوواذ القوورارات وحوول المشوواكل

جهة معينة  هبا وبالتـايل فـإن عملية اختاذ القرارات وحل املشاكل تكون مجاعية بينما اإلدارة التقليدية ختتص
  .بذلك

 دمة ماديـة باعتبـار أن يتسم نظام احلوافز يف اإلدارة التقليدية بالثبات ومعظـم احلـوافز املسـتخ: نظام الحوافز
الفـرد رجـل اقتصـادي علـى عكـس إدارة اجلـودة الشـاملة الـيت تعتمـد علـى تطـوير نظـام احلـوافز كمـا أنـه يشـمل 

 .علـى حـوافز ماديـة ومعنوية يف نفس الوقت
 سـتمر غـري أن اإلدارة الشـاملة التطـوير والتحسـني امل اجلودةمـن مبـادئ إدارة  :عمليوة التطووير والتحسوين

  .حمدودة وذلك عند احلاجة مرات تقوم بالتطوير إال التقليديـة ال
 تـرى أن األفـراد العـاملني يف املنظمـة مبثابـة قيـد وتكلفـة جيـب تـدنيتها   هنابالنسبة لإلدارة التقليديـة فإ: األفراد

إدارة اجلودة الشـاملة  بينمام هتبإبداء آرائهم ومقرتحاهنا ال توليهم الثقة وال ميكنهم التدخل يف شؤو  هناكمـا أ
تنظـر للفـرد علـى أنـه مـورد وشـريك جيـب االهتمـام بـه حـىت يعطـي مـا لديـه إذ بإمكانـه مسـاعدة املنظمـة علـى 

                                                           
 . 30، 32، ص ص 2932، رسالة ماجيستري، جامعة تلمسان، اجلزائر، مؤسسات التعليم الجزائريةواقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في يزيد قادة،  - 37
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يه والبقاء إىل عكس ما تصبو إليه وبالتايل جيب منحه الثقة واالستماع إل هتاحتقيـق أهـدافها كمـا ميكنـه قياد
 .على اتصال به

 تركـز علـى النتـائج فحسـبها  هناباإلضـافة إىل أن اإلدارة التقليديـة تقـوم علـى أسـلوب اإلدارة مـن األمـام أي أ
ايـة عمليـة اإلنتـاج وبالتـايل الكشـف عـن املنتجـات املعيبـة والقيـام عند هنتـتم عمليـة التفتـيش واملراقبـة 

أكثـر لـذا جنـد أن إدارة اجلـودة الشـاملة تتفـادى هـذه التكـاليف وهذا يعترب مكلفا ملناسـبة بالتصـحيحات ا
وذلـك بدراسـة أسـباب األخطـاء والعيـوب والقيـام بالوقايـة الالزمـة ز على اإلدارة من اخللف اإلضـافية وترك

 .دىن حد منها منهـا للحصـول علـى منتجـات خاليـة مـن العيـوب أو على األقل بأ
 
 

 .الفرق بين إدارة الجودة الشاملة واإلدارة التقليدية: 4الجدول رقم
 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية عناصر الفرق

 مرن أو أقل تعقيدا، أفقي شبكي . هرمي رأسي يتصف باجلمود الهيكل التنظيمي 
 ( املستفيد)حنو الزبون . حنو االنتاج التوجه 

قصرية األجل، تبىن على  القرارات 
 . األحاسيس واملشاعر التلقائية

 طويلة األجل، تبىن على احلقائق

بعد حدوث )مبدأ عالجي  تأكيد األخطاء 
 (. اخلطأ

قبل احتمال حدوث )مبدأ وقائي 
  .(اخلطأ

الرقابة اللصيقة والرتكيز على  نوع الرقابة 
 . السلبيات

والرتكيز على الرقابة بااللتزام الذايت 
  .االجيابيات

 فرق العمل  عن طريق املدراء  حل المشاكل 
حيكمها االعتماد املتبادل والثقة  حيكمها التواكل والسيطرة  عالقة الرئيس بالمرؤوسين 

 واإللتزام من اجلانبني 
نظرة املراقب بناءا على  نظرة المرؤوسين للرئيس 

 الصالحيات 
 نظرة امليسر واملدرب واملعلم 

مجاعية تقع على عاتق مجيع  عناصر فردية  المسؤولية 
 العاملني 

 عناصر إستثمار  عناصر كلفة  النظر لعناصر العمل والتدريب 
تسجيل وحتليل النتائج وإجراء  حفظ البيانات التارخيية  مجاالت االهتمام 
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 املقارنات 
 أساليب العمل اجلماعية أساليب العمل الفردية  أسلوب العمل

 .0مهدي السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص: املرجع
 إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري مفتوح: رابعا

واليت تتفاعل فيما  "املدخالت والعمليات واملخرجات"يتكون نظام ادارة اجلودة الشاملة املفتوح من ثالث أجزاء هي 
اهلدف، حيث تتحول جمموع املدخالت من خالل جمموعة من العمليات إىل خمرجات يف شكل منتج بينها لتحقيق 

 : 38، حيثمن السلع أو اخلدمات توجه للمستهلكني والزبائن
 تشمل املعلومات األساسية اليت تتخذ ركيزة يف تصميم مستويات اجلودة ومعايريها وأساليب  :المدخالت

ت املؤسسة، سياسات اإلدارة يف جماالت النشاط املختلفة، اهليكل التنظيمي حتقيقها؛ مثل أهداف واسرتاجتيا
وأمناط العالقات التنظيمية، هيكل املوارد البشرية ومستويات املهارة والتدريب، طبيعة األنشطة اليت تقوم هبا 

هتم املؤسسة، نوعية اخلدمات اليت تقدمها، طبيعة املستفيدين من خدمات املؤسسة ومستويات تطلعا
 .وتوقعاهتم، التقنيات املستخدمة يف عمليات املؤسسة، املوارد واإلمكانيات املالية واملادية املتاحة

 يف األنشطة اليت تتم باستخدام املدخالت لتحقيق مستويات اجلودة املستهدفة، يف مجيع  تتمثل: العمليات
سياسات اجلودة، ختطيط اجلودة، أحناء وفعاليات املؤسسة مثل حتديد أهداف ومستويات اجلودة، حتديد 

تنظيم وتنسيق عمليات حتقيق اجلودة، قيادة وتوجيه العاملني لاللتزام بفكر وأهداف اجلودة، رقابة وتقومي 
مستويات اجلودة، تأكيد اجلودة أي العمل على ضمان استمرار مستويات اجلودة املطابقة للمعايري 

 املستهدفة، حتسني اجلودة
 ت هي الدليل على حيوية النظام، إذ هي األسس واملعايري اليت يعتمد عليها األداء يف املخرجا: المخرجات

مجيع مرافق املؤسسة للوصول إىل جودة املنتج املستهدفة مبا يرضي املستفدين واملستهلكني، واليت تتبلور يف 
طلوبة يف نشاطات ناتج العمليات اليت استخدمت فيها املدخالت، متمثلة يف أهداف ومستويات اجلودة امل

املؤسسة وعملياهتا، السياسات والقواعد اليت يلتزم هبا اجلميع يف مباشرة أعماهلم حىت تتحقق اجلودة 
املنشودة، اخلطط والربامج اهلادفة على تعميق وتأكيد مفاهيم اجلودة ومستوياهتا يف مدخالت وعمليات 

ياس اجلودة، املؤشرات الدالة على تطور وخمرجات املؤسسة، أسس تكوين فرق حتسني اجلودة، معايري ق
 .اجلودة
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 مداخل نظام إدارة الجودة الشاملة: خامسا
 :39اجلودة الشاملة وهي خمتلفة من نظام إدارة( مستويات/ مداخل)أربعة أشكال  يوجد
 يركز على الرقابة على التباين واالختالف ويكون هدفه األساسي  :مدخل التخطيط إلدارة الجودة الشاملة

يبدو  نظام إدارة اجلودة الشاملة التقليل من الفاقد والعمل على زيادة اإلنتاجية، ومثل هذا الشكل من هو
 .عمليا بشكل أكرب وليس اسرتاجتيا

 دعاته األساسيني هم مديري املوارد البشرية يف املؤسسات ويركز هذا  :مدخل التعلوم إلدارة الجودة الشاملة
تشجيعهم على املشاركة وعلى تنمية نظم لتقييم األداء وعلى خلق بيئة عمل الشكل على األفراد حبيث يتم 

أفضل للعاملني، وهذا الشكل يستطيع أن جيعل املؤسسة قادرة على أن تصبح مرنة وأكثر استجابة لرغبات 
 املستهلكني وأكثر جاذبية

 كس النظام رؤية مدخل يضع النظام من أعلى ألسفل حيث يع :مدخل الرؤيا إلدارة الجودة الشاملة
ورة رسالة تسعى إىل حتقيقها وتقود هذه الرسالة الفكر اخلاص باجلودة يف املؤسسة، ويعترب صاإلدارة العليا يف 

 .هذا املدخل مدخال اسرتاجتيا
 هدفه الرئيسي هو خلق تنظيم قادر على أن يطبق أي شكل  :المدخل التحويلي إلدارة الجودة الشاملة

سابقة لنظام إدارة اجلودة الشاملة وهذا بعد فرتة زمنية طويلة، ويكون قادرا على التنبؤ من األشكال الثالثة ال
واالستجابة للتغيري ويؤدي لظهور أفكار جديدة وخيلق نوعا من التفكري اجلديد لدى أفراد اإلدارة والعاملني 

 .باملؤسسة
 اإلدارة اإلستراتيجية للجودة الشاملة: سادسا

اليت تعين بوضع األهداف اإلسرتاجتية  نظمةذلك اجلزء من اإلدارة اإلسرتاجتية للم"للجودة هي اإلدارة اإلسرتاجتية 
نظمة للجودة والتخطيط الطويل املدى هلا، ووضع ومتابعة تطبيق برامج اجلودة، وقياس وتقييم األداء يف أنشطة امل

وبالتايل حتقيق أهدافها  نظمةيزة التنافسية للمالتسويقية واهلندسية واإلنتاجية واخلدمات املختلفة، من أجل توفري امل
إدارة اجلودة  لوضع إسرتاجتية 40.حصتها يف السوق وزيادة أرباحها املتمثلة يف احلصول على رضا العمالء وتوسيع

 :41يتطلب إتباع خلطوات التاليةالشاملة 
 ستقبليةتضمن للمؤسسة البقاء واالستمرار وحتقيق رسالتها امل :وضع أهداف طويلة األجل. 
  يصب تنفيذها املرحلي يف قناة حتقيق األهداف وتشمل على جمموعة من التغريات  :وضع خطوة إستراتوجية

مبا ...( الثقافة، الفلسفة، العمليات، األنظمة، السياسات واإلجراءات)يف شىت اجملاالت داخل املؤسسة 
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كن خيدم اإلسرتاجتية، وكذا إدخال حتسينات مستمرة ومتواصلة على عدد من األنشطة والفعاليات اليت مت
  .املؤسسة من الوصول إىل الريادة يف مستوى جودة سلعها أو خدماهتا

 من أجل حتديد النواقص يف مسعى لتوفري احتياجات  :دراسة اإلمكانيات الحالية المتاحة داخل المؤسسة
وضع اخلطة اإلسرتاجتية موضع التنفيذ، وتشمل هذه االحتياجات على كافة املتطلبات واملستلزمات سواء 

 .الصعيد املادي أو املعنويعلى 
 يتم تنفيذها على مراحل متتالية تسعى مجيعها يف النهاية  :ترجمة الخطة االستراتيجية إلى خوطط تفصيلية

 .إىل حتقيق األهداف العامة إلسرتاجتية املؤسسة وهي إدارة اجلودة الشاملة
 أهمية إدارة الجودة الشاملة: سابعا

 :يف املنظمات وتكمن هذه األمهية فيما يلي إن إلدارة اجلودة الشاملة أمهية
  زيادة اإلنتاجية وختفيض التكلفة 
 حتقيق رضا العميل، وتقدمي أحسن وأفضل املنتجات للعميل. 
 حتسني عملية االتصال بني خمتلف املستويات، وتنمية شعور بوحدة اجملموعة وزيادة الثقة بني األفراد. 
  املنظمة جتاههاتغيري يف سلوكيات األفراد العاملة يف. 
 متكني العاملني من القيام بعملية مراجعة وتقييم لألداء بشكل مستمر. 
 منهج شامل لتغيري بعيد عن النظام التقليدي املطبق يف شكل إجراءات وقرارات. 
 حتسني يف السمعة الطيبة للمنظمة يف نظر عمالئها. 

 الشاملة  الجودة إدارة أهداف: ثامنا
ن تطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات، تطوير جودة املنتجات واخلدمات مع يتمثل اهلدف األساسي م

وتندرج ، إحراز ختفيض يف التكاليف والتقليل من الوقت واجلهد الضائع لتحسني اخلدمة املقدمة لزبائن وكسب رضاهم
 : 42ضمن هذا اهلدف األساسي والرئيسي جمموعة من األهداف هي

 خلق بيئة تدعم وحتافظ على التطوير املستمر . 
 إشرتاك مجيع العاملني يف التطوير . 
  متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات . 
 إجياد ثقافة تركز بقوة على زبائن . 
  حتسني نوعية املخرجات . 
 زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بني اإلدارات وتشجيع العمل اجلماعي وتنشيطه . 
  التكاليف وبالتايل زيادة األرباح وتعظيمهاختفيض. 
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  إرضاء الزبون بصفة يتم فيها إنتاج منتج على حسب احتياجاته بالتحسني املستمر للمنتجات
 . واخلدمات

  تعلم إختاذ القرارات استنادا على احلقائق ال املشاعر . 
  تعليم اإلدارة والعاملني كيفية حتديد ترتيب املشاكل وجتزئتها إىل األصغر حىت ميكن السيطرة عليها. 
 تدريب املوظفني على أسلوب تطوير العمليات . 
  تقليل املهام عدمية الفائدة . 
  زيادة القدرة التنافسية للمنظمة . 
 زيادة القدرة على جذب الزبائن والتقليل من شكاويهم . 
  دة االبتكارات واإلبداعاتزيا . 
  زيادة نسبة حتقيق األهداف الرئيسية للمنظمة . 
  حتقيق تطور عام للمنظمة وبالتايل ضمان إستمراريتها. 

 :43إىل ما يلي عامة بصفةهتدف املنظمات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة 
 تفادي السلبيات متاماً  رفع مستوى األداء العام للمنظمات، ألن من مهام إدارة اجلودة الشاملة

حبيث ال تكون هناك أية نسبة الحتمال وقوع اخلطأ عند تنفيذ األعمال، وينبغي القيام باألعمال 
 .بصورة صحيحة من أول مرة

  حتسني نوعية اخلدمات املقدمة والسلع املنتجة، مما يساهم ذلك يف تعزيز املركز التنافسي
 .ةللمنظمات اليت تطبق إدارة اجلودة الشامل

  تساهم إدارة اجلودة الشاملة يف رفع كفاءة عملية اختاذ القرارات، من خالل االهتمام بنوعية وكمية
املعلومات ذات العالقة مبوضوع القرار، فضاًل عن إميان اإلدارة باملشاركة والتشاور يف عملية اختاذ 

 .تهلكالقرار، خاصة وأن اجلودة هي مسؤولية اجلميع وتبدأ من اجملهز وحىت املس
  زيادة والء وانتماء األفراد العاملني يف املنظمة اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة، لسيادة ثقافة التعاون

والعمل اجلماعي بروح الفريق الواحد، إضافة إىل اعتماد اإلدارة على أساليب متنوعة من وسائل 
 .التحفيز

 االستجابة للتغريات البيئية والتكييف املنظمات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة تزداد قدرهتا يف 
معها، وتزداد قدرهتا على استثمار الفرص وجتنب املخاطر، مما يساعدها على البقاء واالستمرار 

 . والنمو املتواصل
 ختفيض الوقت الالزم إلجناز األعمال . 
 حتقيق متطلبات الزبون والرتكيز على إرضاءه بأعلى درجة ممكنة . 
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 لنظم واإلجراءات والتوجيهات اليت تضمن هلم حسن سري العملإمداد العاملني با . 
 املنظمةلكل عمل " ترشيد اإلنفاق العام باملنظمة بشكل جيعل عنصر التكاليف حمورا . 

 عناصر إدارة الجودة الشاملة: تاسعا
والتكامل من أجل إن نظام إدارة اجلودة الشاملة عبارة عن منوذج متكامل يتطلب توفر عناصر حتتاج إىل الربط، 

  :44حتقيق أهداف نظام اجلودة هذه العناصر هي
 تشتمل نظام عملية اجلودة على كل العمليات: الجودة عملية.  
 يتمثل هذا النظام الفرعي إلدارة اجلودة الشاملة على العديد من املكونات والفقرات : التكنولوجيا

  .الضرورية ألداء املهام بشكل كامل
 ويتضمن مسؤوليات األفراد العاملني وظروف عملهم يف بيئة املنظمة، واإلتصاالت  :الهيكل التنظيمي

 .الرمسية وغري الرمسية اليت تتم داخل املنظمة
 يتكون النظام الفرعي للعاملني يف املنظمة من تدريب والتعليم وتغيري الثقافة وغريها :نظام األفراد. 
 ريهاوتشمل مهام اجلودة، ووظائف االعمال وغ :المهام. 

 : الخالصة

شكل تعاوين ألداء االعمال يعتمد على القدرات املشرتكة لكل من اإلدارة والعاملني هبدف  إدارة اجلودة الشاملة هي
تتم التفرقة بني الرتكيز على اجلودة وإدارة اجلودة  ،حتسني اجلودة وزيادة اإلنتاجية بصفة مستمرة من خالل فرق العمل

اندماج فلسفة إدارة اجلودة الشاملة مع بيئة املنظمة، إذ أن الرتكيز على اجلودة عملية مؤقتة الشاملة من خالل مدى 
يف الغالب، بينما إدارة اجلودة الشاملة هي عملية طويلة األجل ال تأخذ الصفة املؤقتة، وإمنا تأخذ البعد اإلسرتاتيجي 

، إخل، باالجتاه الذي خيدم هذا البعد اإلسرتاتيجي...ةحبيث توجه كل اخلطط اإلنتاجية والتسويقية واملالية واإلداري
، كما جيب ان تكون معروفة لدى نظمةوجيب ان تكون إسرتاتيجية إدارة اجلودة الشاملة جزء من إسرتاتيجية امل

 .العاملني باإلضافة إىل توفري املوارد الضرورية لتحقيق أهدافها
تمامها إه تطبق إدارة اجلودة الشاملة وإمنا يعين نظمةلوحدة إدارة تشرف على اجلودة ال يعين أن امل نظمةإن إنشاء امل

 نظمةجبودة املنتج النهائي املقدم للزبون، فإدارة اجلودة الشاملة هي فكر ومنهج وفلسفة إداريه وإن تبنت من طرف امل
 .فرعي من إدارة اجلودة الشاملة ال تكون ضمن وحدة إدارية وتعترب بذلك إدارة اجلودة نظام
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 :تمهيد

يهدف هذا احملور إىل متكني الطالب من إدراك كل ما يتعلق بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة من متطلبات ومراحل، 
التطبيق،  دالتطبيق، وعوامل النجاح، باإلضافة إىل األخطاء الشائعة عنوفوائد التطبيق، مستويات التطبيق، معوقات 

يتطلب إلتزام اإلدارة العليا، ومشاركة العاملني ضمن فرق العمل، والرتكيز على لشاملة دة اجلوم إدارة اتطبيق نظافإن 
، رة اجلودة الشاملةختص تطبيق إدا ةحل كثريامروعناصر دئ ومباالعمالء، وإختاذ القرارات على أساس احلقائق، 

كما ميكن للطالب دة،  ملتعداألساليب واحل املرايستوعب هذه د تنظيمي حمدر طاإخل دايتم أن لك جيب ذكل و
 .من خالل هذا احملور التعرف على تنظيم إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات

 الشاملة الجودة إدارة تطبيقفوائد : أوال
اجلودة الشاملة طائفة واسعة من املكاسب اليت ميكن توزيعها على النحو حتقق املؤسسات اليت تتبىن نظام إدارة  

 :45التايل
 وتتمثل يف اآليت :الفوائد التي تعود للمؤسسة: أوال: 

 مـن خـالل االنتظـام علـى جـودة املنتجـات واخلـدمات واالسـتمرار  نظمةتقويـة الوضـع التنافسـي للم
 .ة فيهايف حتسـينها وهذا يؤدي إىل زيادة الثق

 قدرة املؤسسة على التعامل مع املتغريات من حوهلا. 
  حتقيق إنتاجية عالية والتخلص من اإلهدار من خالل حتسني نظام اإلنتـاج والعمليـات وطـرق حـل

املشـاكل وسـبل تقومي األداء وحتسني إدارة الوقت والتخلص من األساليب الروتينية يف إدارة 
 .نظمةامل
 باملؤسسة واالنتظام يف التعامل معها تعزيز ثقة العمالء. 
 نظمةزيادة عوائد وأرباح املسامهني يف تأسيس امل. 
 التوسع يف فتح فروع وأقسام إنتاجية جديدة نتيجة األرباح والعوائد احملققة. 
  إتاحـة الفـرص ال كتشـاف األخطـاء وتالفيهـا لتجنـب حتمـل تكلفـة إضـافية واالسـتفادة القصـوى

 .املكـائن واآلالت عن طريق تقليل الزمن العاطل عن اإلنتاج وبالتايل الكلفةمـن زمـن 
 الفوائد التي تعود إلى العمالء والموردون :ثانيا  

 العمالء الداخليون: 
 توفر األمن والضمان الوظيفي وتقليل حاالت املخاطر يف جو العمل. 
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 تطوير مهارات وقدرات العاملني. 
  واملتميزين اجملدينحبق  زيةاجملتقدمي احلوافز واملكافآت. 
 توفر أدوات تقومي عادلة وموضوعية لتقومي أداء العاملني. 
  وهذا ما يكسب والئهم الشديد  نظمةللعاملني للمسامهة يف حتسني أداء امل اجملالفسح

 .نظمةللم
 حتسني العالقات اإلنسانية ورفع مستوى الروح املعنوية لدى العاملني. 

 العمالء الخارجيون 
 تزام املؤسسة بالشروط التعاقدية املتفق عليهاال. 
 استالم املنتجات طبقا للمواصفات املتفق عليها. 
 توفري الوقت واجلهد يف البحث عن مؤسسات أخرى توفر ميزات أفضل. 
 لزبائنها اخلاصنيهتا قدرة املؤسسة على اإليفاء بتعهدا. 

 (المجهزون)الموردون 
 أوسع  رصم ومتتعهم بفهنمكانة متميزة بني أقرا حصول املوردين على شهادة ثقة تكسبهم

 .للتعامل
  ضمان االستمرار بالعمل مع املؤسسات املستوردة وعدم اخلشية من انصرافها إىل غريهم

 .من املوردين
  متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: ثانيا

ألي مؤسسة تسعي حنو تطبيق هذه الفلسفة  تعد متطلبات تطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة ذات أمهية كبرية بالنسبة 
كوهنا توفر مناخا مالئما إلستقبال هذه الفلسفة  وتطبيقها بشكل ناجح  يف املؤسسات  ، فهي تعد مبثابة املرتكزات 
و األعمدة األساسية هلذا التطبيق و أن عدم توفريها أو بعض منها أو حدوث أي خلل يف توفريها سيؤثر سلبا يف 

،لقد أورد الكثري من املهتمني بفلسفة إدارة اجلودة الشاملة العديد من املتطلبات األساسية لنجاح تطبيق جناح تطبييق 
هذه الفلسفة ، حيث حصرها البعض يف مخسة متطلبات يف حني يرى أخرون اهنا أكثر من عشرة متطلبات ، ميكن 

 :إمجال متطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف
 م ودعم اإلدارة العليوا     إلتزا  

يتوقف جناح إدارة اجلودة الشاملة وتطبيق منهجيتها، على مدى قناعة وإميان اإلدارة العليا يف املنظمة بفوائدها  
 ،وضرورهتا من أجل حتقيق التحسني املستمر يف جودة السلع واخلدمات إلجياد مركز تنافسي جيد للمنظمة يف السوق

ترتجم على شكل دعم مادي ومعنوي وبشكل مستمر، وهتيئة املناخ التنظيمي املناسب على هذه القناعة جيب أن 
اعتبار أن منهجية إدارة اجلودة الشاملة اجلديدة وتطبيقها تتطلب اختاذ قرارات اسرتاتيجية من اإلدارة العليا يف املنظمة 

 .اليت متتلك لوحدها صالحية اختاذ هذه القرارات
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لعليا بإدارة اجلودة الشاملة يتطلب من القادة التدرب على املفاهيم واملبادئ األساسـية هلـذه الفلســفة إن التزام اإلدارة ا
إمنــا متتــد مبــا حيقــق االســتفادة مــن مزاياهــا وال تقتصــر أمهيــة دعــم اإلدارة العليــا علــى جمــرد ختصــيص املــوارد الالزمــة و 

، فإذا كانت اإلدارة العليـا للمنظمـة غـري قـادرة علـى إظهـار التزامهـا أولوياتة بوضع جمموعة لتشمل قيام كل منظم
الطويـل بدعم الربنامج فلن تـنجح يف تنفيـذ إدارة اجلـودة الشـاملة كمـا أن التـزام العـاملني كافـة يتوجـب معرفـة 

ة واملركـزة علــى الرقابـة الذاتيــة للعمـل ومشــاركتهم يف عمليـات حتســني إستعداداهتم الذاتيـة يف تقبـل أمنــاط العمـل اجلديــد
اجلـودة بالشــكل الـذي حيقــق مجيع املتطلبات واملواصفات اليت يرغب الزبون يف احلصول عليها يف السلع واخلدمات 

 .املقدمة له
 العميل على التركيز 

احتياجاته هو اهلدف الرئيسي ألي منظمة كانت وهذا ما يراه أغلب يعد الرتكيز على العميل وحتقيق رضاه وتلبية 
الباحثني حيث يكون الزبون احملور الذي ترتكز عليه عجلة إدارة اجلودة الشاملة وممكن مالحظة العناصر األساسية 

 لذلك فاملنظمات وجدت أصاًل ألجل تلبية حاجات ،املكونة له فإن هدف أي منظمة هو حتقيق رضا العمالء
وأصبحت اجلودة العامل األساسي يف اختيار  ،العمالء وهو املتفضل على املنظمات عند اقتنائه لسلعها أو خدماهتا

، إذ ال ميكن تصور وجود وإستمرار منظمة بدون عمالء، وملا كان هذا األخري هو السبب العميل للسلع واخلدمات
رضاءه أكرب إنشغال تواجهه إدارة املنظمة اليت جتد نفسها الرئيسي الذي يتوقف عليه بقاء وجناح املنظمة فقد كان إ

 .أمام ضرورة فهم احلاجات احلاضرة واملستقبلية هلؤالء العمالء، والعمل على إرضائها والسعي جبد إىل جتاوزها
لعة باحلكم على الس العميلولذلك فإن من أهم العوامل الواجب أخذها بنظر االعتبار يف إنتاج السلع هو كيف يقوم 

لذلك يعترب العميل هو اجلزء األكثر أمهية يف أي منظمة ويعد نقطة البداية والنهاية  ،أو اخلدمة اجليدة من الرديئة
ملختلف األنشطة أي مبعىن أن النشاط يبدأ بالزبون يف تلبية حاجاته ورغباته وما يطمح إليه وينتهي به ألنه هو الذي 

ليه فإن إرضاء الزبون يعين إقباله على هذا املنتج الذي ينعكس على زيادة سيشرتي هذا املنتج وهو الذي سيقيمه وع
املبيعات وزيادة األرباح وعلى العكس فإن عدم رضاه عن املنتج يعين أن هذه املنظمة ستواجه خسارة وال ميكن 

 .االستمرار باإلنتاج
مة جهودها من أجل التعرف على بالعميل ليس العميل اخلارجي للمنظمة فقط الذي تركز املنظ والمقصود هنا

حاجاته ورغباته من السلع واخلدمات، ولكن يقصد به أيضا العميل الداخلي واملتمثل يف الوحدات التنظيمية من 
أقسام وإدارات وأفراد، فاإلدارات واألقسام يف املنظمة تعترب مورد وعميل يف نفس الوقت حبيث القسم الذي يقوم 

 .الذي يسبقه وهو مورد للقسم الذي يليهمبهمة ما يعترب عمل للقسم 
  التحسين المستمر 

 وميكن تعريف التحسني املستمر بأنه هو جمموعة األفعال املؤدات داخل املنظمة من أجل رفع الفعلية واملردودية 
تتطلب إدارة اجلودة الشاملة عمليات حتسني مستمرة للمنتجات  ،للمنظمة عديدة منافع جلب قصد للنشاطات

واخلدمات واألداء وبدون توقف، وجيب أن يكون الكمال هي اهلدف النهائي املطلوب الوصول له، وهو ال ميكن 
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ويف  ،لوصف عملية التحسني التدرجيي املستمر  Kaizenوقد استخدم اليابانيون كلمة ،الوصول إليه بسهولة
لذا جيب أن تبىن سياسة املنظمة وهيكلها التنظيمي وطرق  ،ت املتحدة مت وصف هذا اجلهد بصفر من العيوبالواليا

لذا فإن عملية التحسني  ،ني والتطوير لتقدمي األفضل دائماالعمل فيها على أساس تشجيع ودعم عمليات التحس
 . فة املستويات التنظيميةوالتطوير مسؤولية مجيع من يعمل يف املنظمة كرؤساء ومرؤوسني ويف كا

يشكل مبدأ التحسني املستمر أساسًا مهما متيزت به فلسفة إدارة اجلودة الشاملة عن أمناط العمل السابقة فهي 
  .األنشطة املعتمدة يف املنظمة لزيادة كفاءة وفاعلية عمليات اجلودة ألجل تقدمي منافع إضافية إىل املنظمة وزبائنها

التحسني املستمر حافزاً يدفع العاملني إىل إجناز أعماهلم جبودة عالية نسبياً، فضاًل عن متكني املنظمة إذ أصبح إجراء 
من االستفادة من هذا احلافز يف تدريب العاملني لتطوير مهاراهتم وزيادة قابليتهم على وفق التطور التقين للعمليات 

 .ن مظاهر األعمال وميكنها من حتقيق أهدافها املرغوبةوتعزيز السياسة اإلدارية بالشكل الذي يقوي كل مظهر م
  مشاركة العاملين وتشكيل فرق العمل 

األول لتحقيق تعترب إدارة اجلودة الشاملة أن العناصر البشرية هو من أهم العناصر األساسية، فهو الوسيلة األساسية و 
بشكل أحسن، لذلك جيب أن تعامله كشربك أساسي هو يتوىل عملية القيادة والتنفيذ يف املنظمات ، و التميزاجلودة و 

  :وليس كأجري، فإدارة اجلودة الشاملة تتطلب مايلي
 تأهيل وتدريب العاملني على تطبيق هذه املنهجية اجلديدة يف املنظمات؛   
 تبين سياسة احلوافز السليمة القائمة على التحفيز املادي واملعنوي؛     
 كار والتطوير املستمر؛التشجيع على روح اإلبداع واالبت    
  املشاركة بني أفراد املنظمةروح التعاون و.  

الندماج إن العمـــل اجلمـــاعي هـــو أحـــد متطلبـــات جنـــاح إدارة اجلـــودة الشـــاملة إذ تعـــد فـــرق العمـــل وســـيلة مهمـــة 
العـاملني ألنـه مهمـا تكـن كبـريا أو متمكنـا يف التنظـيم فـان عظمتـك ومكانتـك ال تتجسـد يف فرديتـك إمنـا يف جنـاح 

ففرق العمل هـي جمموعـة مـن األفـراد تكـون مهاراهتم متممـة لبعضـها الـبعض وملتـزمني . يانا واحدا وشامالاملنظمة ك
إن الفائدة املتوخاة من تشكيل الفريق تنصب على . باهلـدف العـام ومـوجهني أدائهـم حنـو الغاية واهلدف املراد حتقيقه

زز مكانـة الفريـق لـديها واالقتنــاع بفاعليــة عملهــا وكافــة احللــول املنفــذة يف تقدمي اجنازات الفريق لإلدارة العليا بشكل يع
ضــوء األســاليب اجلديــدة الــيت اختصــرت الوقــت واجلهــد والكلفــة مقارنــة بأساليب العمل الروتينية السابقة يف حل 

جيعــل باإلمكــان التغلــب علــى مشــكالت بالغــة التعقيــد فضــال ( ــلفــرق العم)لــذا فــان مثــل هــذا التفاعــل . املشاكل
 . عــن أهنــا تســمح جبمع قدرات متباينة سواء من ناحية التخصص العلمي أم املوقع اجلغرايف يف مشروع واحد

 التركيز على العملية  
 (.هتدف إىل حتقيق نتائج ذات قيمة أعلىسلسلة مرتابطة من األعمال أو النشاطات )على أهنا  العملية تعرف

النشاطات املستخدمة للكشف عن وإزالة األسباب اليت تؤدي إىل احنرافات هبدف حتسني )فهي  حتسني العملية أما
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تقليل التلف والضياع وحتسني العملية الداخلية لإلنتاج وحسب  ويقصد بالرتكيز على العملية، (إمكانيات العملية
 .املنافسةلذلك ألجل االرتقاء هبذا املنتج مقارنة مع املنتجات  املواصفات املعدة

ك من خالل توفري شبكة ذليق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة و يعترب هذا املتطلب مسامها بشكل كبري يف حتق
اسية اليت اليت تعترب من العوامل األسالت املطلوبة يف الوقت املالئم و اليت حتقق عملية احلصول على املعاماإلتصاالت 

 .املنظمةاإلبداع يف هم يف متهيد وزيادة فرص النجاح و تسا
إن حتقيق رضا العمالء وإجياد ميزة تنافسية يف األسواق العاملية يعتمدان بدرجة كبرية على السلع واخلدمات املقدمة 

ا اغلب املنظمات حيث لتلك األسواق، لذلك يعد مبدأ الرتكيز على العملية احد االسرتاتيجيات املهمة اليت تعتمده
تقوم هذه االسرتاتيجية على تنظيم األجهزة واملعدات، وقوة العمل حول عملية تقليل فرص الضياع والذي ينعكس 
على العملية بشكل اجيايب وجيعلها بشكل مرن وقابلة لالستجابة لرغبات الزبون املتغرية وبالتايل حيقق للمنظمة زيادة 

ستوى اجلودة، وهو الشيء الذي تعمل من اجله كافة املنظمات الصناعية واخلدمية على يف اإلنتاجية واالرتقاء يف م
 .السواء
  الحقائقإتخاذ القرارات على أساس: 
وليس على احلدس، التخمني أو اخلربة،  وقائع حقيقية على مبنيا يكونأن  جيباملنظمة  يتخذ داخلقرار  كلإن  

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، ألن توافر أنظمة املعلومات الالزمة يؤدي إىل أنظمة املعلومات من أهم متطلبات  حتسني
على عامل التكلفة والوقت والكفاءة والفاعلية والذي  إجيابيا ذ القرار ويؤثر تأثرياارتفاع مستوى التأكد عند اختا

 .ينعكس على نوعية السلع واخلدمات املقدمة
يف املعلومات يعطي رؤية واضحة ملتخذ القرار عن الظروف احمليطة به، وبالتايل أن تبين هنج مجع احلقائق لتحقيق الوفرة 

ونظام املعلومات احملوسب يساعد بشكل عام متخذي القرارات وفرق . يساعده على اختاذه يف ضوء تلك احلقائق
 .العمل على أداء مهامهم بشكل جيد وحل مشاكل العمل بصورة فعالة

   :لجودة الشاملةمراحل تطبيق إدارة ا: ثالثا
ال توجد مراحل متفق عليها بني الباحثني لكن ميكن القول بأنه مت ذكر عدد من املراحل اليت تعترب ضرورية للتطبيق  

لكن قبل الوقوف على هذه املراحل جيب اإلشارة إىل أن هناك مراحل اجلودة الشاملة داخل املنظمات و  الناجح إلدارة
 :46يف عملية التطبيق تتمثلعامة ميكن اإلسرتشاد هبا يف 

 م املعنيني إدارة اجلودة الشاملة يتطلب قيا إن تطبيق: التدرب عليهالم عناصر إدارة الجودة الشاملة و تع
   .التدرب على هذه املفهومهبذا األمر بالتعلم و 
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 الت ذلك بأن تقوم إدارة املنظمة بتحديد عدد من اجملاو  :تحديد مشاريع تحسين إدارة الجودة الشاملة
، وهذا يساعد كثري على التأكد مما إذا كانت املنظمة لديها القدرة أن تنفيذ فيها برامج التحسنياليت ميكن 

  . على تطبيق مفاهيم اجلودة لشاملة أم ال
 يما ذلك ألن التطبيق السليم هلذا املفهوم يتطلب جهدا كبريا فو : ثقافة التنظيمية الالئمة للتطبيقإجاد ال

، وذلك يعين أن تغيري ثقافة املنظمة اليت سيطبق فيها هذا املفهوم يعد مطلبا ثقافة املنظماتيتعلق بتغيري 
  . أساسيا لنجاح التنفيذ

 عنية بتحسني اجلودة اليت تكون وذلك بأن تقوم اإلدارة بتكوين الفرق امل: تكوين فرق تحسين الجودة
ردين، كما و بامليدين، كذلك اإلتصال اجات املستفالتعرف على حسؤولة عن حتليل عمليات العمل، و م

إدارة التشجيع للفريق ألداء عمله مبا ميكنه من النجاح يف تطبيق مفاهيم ة أن تقدم الدعم و جيب على اإلدار 
 .الشاملةاجلودة 

لكن يئة اجلو ليمكن صاحلا للتطبيق، و اليت يطلق عليها مبراحل عامة، ميكن أن تكون مبثابة هتهذه املراحل و إن 
 :47يبدا التطبيق فإن ذلك يتم عرب مراحل إىل أن يظهر التطبيق يف أرض الواقع، وهذه املراحل هي عندما

 تتعلق هذه املرحلة بتجهيز األجواء وإعدادها لتطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة فبعد اختاذ  :مرحلة اإلعداد
تتطلـب مـن اإلدارة دراسـتها وحلهـا مـن أجـل قرار إتبـاع منهجيـة إدارة اجلـودة الشـاملة تـربز مشـاكل عديـدة 

 :تنقيـة األجـواء لتنفيـذ املراحل الالحقة وتتضمن مرحلة اإلعداد القيام بالنشاطات التالية
 اختاذ قرار تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة من قبل اإلدارة العليا. 
 ملستمرةالتزام اإلدارة العليا باجلودة الشاملة وبإجراء التحسينات ا. 
 تشكيل جملس اجلودة والذي ينبغي أن يضم يف عضويته أعضاء من اإلدارة العليا لزيادة فاعلية قراراته. 
 إجياد ثقافة تؤيد التغيري وتعزز مفهوم اجلودة. 
 بناء فرق العمل مع إعطاء ها الصالحيات الالزمة ألداء أعماهلا بكفاءة. 
 اجلودةلس جمة لإلدارة العليا و إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عن اجلودة موجه. 
 وضع أسس قياس الرضا الوظيفي ورضا العمالء. 
 تـأيت مرحلـة التخطـيط بعـد مرحلـة اإلعـداد وجتهيـز الظـروف املالئمـة لتطبيـق إدارة اجلـودة  :مرحلوة التخطويط

التخطيط ملنهجية  الشـاملة حيث يتم استخدام املعلومات اليت مت مجعها خالل مرحلة اإلعداد يف عملية
كما أن هذه املرحلة تبدأ بإرساء حجر األساس لعملية  PDCA التنفيذ ويتم اسـتخدام دائـرة دمينج املعروفة

التغيـري داخـل املنظمـة حيـث يقـوم األفـراد الذين يشكلون جملس اجلودة باستعمال البيانات اليت مت تطويرها 
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التخطيط القيام بعدة نشاطات من  ةوتتضمن مرحل، الدقيق خالل مرحلة اإلعداد لتبدأ مرحلة التخطيط
 :أمهها
  الضعفحتليل البيئة الداخلية مبا فيها من عناصر القوة ومواطن. 
 احتليل البيئة اخلارجية سواء الفرص املتاحة أو التهديدات املتوقعة من أجل االستعداد هلا مسبق. 
   وضـع رسـالة املنظمـة مـن خـالل حتديـد سـبب وجـود املنظمـة أي النشـاطات الرئيسـية الـيت تؤديهـا

 .املستهدفةواألسـواق 
  باإلضـــافة إىل  املنظمةوضـــع األهـــداف اإلســـرتاتيجية بعيـــدة املـــدى لتكـــون متوافقـــة مـــع رســـالة

 .للوصول إىل هذه األهدافوضـــع االسرتاتيجيات الكفيلة 
  إ ختيار مدير اجلودة ليكون مسؤوال عن كافة النشاطات املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة. 
 تنفيذ برامج تدريبية لفرق العمل املختلفة يف موضوعات اجلودة. 
 م فيما يتعلق خبصائص اجلودة املطلوبةهتدراسة توقعات العمالء ومتطلبا. 
   للمرحلة التالية مع األخذ بعني االعتبار املوارد املادية والبشرية املتاحةتصميم خطط التنفيذ. 

  :هيميكن تقسيم مرحلة التخطيط إىل ثالثة مستويات 
 التخطيط االسرتاتيجي. 
 ختطيط جودة املنتج.   
  ختطيط جودة العمليات. 
 الشـاملة والـبعض يعتربهـا البدايـة احلقيقيـة تعتـرب هـذه املرحلـة أهـم مراحـل تطبيـق إدارة اجلـودة : مرحلوة التنفيوذ

 :لرتمجـة متطلبات إدارة اجلودة الشاملة على أرض الواقع وهي تتكون من خطوات رئيسية هي
 حبيـث يـتم تـدريب  :ةخلوق البيئوة الثقافيوة المالئموة لفلسوفة إدارة الجوودة الشوامل: الخطوة األولوى

 :مجيـع العـاملني علـى فلسـفة إدارة اجلودة الشاملة وذلك من خالل القيام بعدد من الربامج وهي
 التعليم وإعادة التعليم للمدرين. 
 إنشاء وتكوين فريق إداري لقيادة املؤسسة حنو اجلودة الشاملة. 
 اجلودة الشاملة تطوير وتوظيف مجيع موارد املؤسسة مبا ينسجم مع فلسفة إدارة. 
 استخدام املدخل العلمي يف حل املشاكل وحتسني العمليات 
 إن إجراءات حل املشاكل تبدأ بتحديد املشكلة ومـن مث  :أدوات حل المشاكل: الخطوة الثانية

 :حتليلهـا وصـوال إىل اختيـار احلل األفضل ومن أهم أدوات حل املشاكل
  حتليل العمليات. 
 العصف الذهين.  
 يكل السمكةه السبب والنتيجة أو كما تعرف خرائط. 
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 حتليل باريتو. 
 حـل املشـاكل الـيت مت حتديـدها يف  تتطلـب عمليـة :الضوبط اإلحصوائي للعمليوات: الخطووة الثالثوة

اخلطـوة السـابقة تـدريب العـاملني علـى كيفيــة اسـتخدام أدوات الضـبط اإلحصــائي للعمليـات وكيفيـة 
 .تائجهـا مبـا يــؤدي إىل حتسـني جــودة العملياتتفســري ن

  يــتم يف هــذه اخلطــوة اســتخدام أســاليب إحصــائية متقدمــة  :تصووميم التجووارب: الخطوووة الرابعووة
 .تتعــدى أدوات الضــبط اإلحصائي إىل خطوة التصميم لوضع معايري تعظيم العمليات

 نـاء أنظمـة الرقابـة يف إدارة اجلـودة الشـاملة علـى أسـاس الرقابـة املتزامنـة أو الرقابـة يـتم ب :مرحلة الرقابة والتقويم
 املرحليـة واملتابعـة الدقيقـة أوال بـأول باإلضـافة إىل الرقابــة الالحقــة والــيت يــتم فيهـا تقــومي اجلهــود املبذولــة يف

ومــن اجلــدير بالـذكر بـأن هـذه املرحلـة تتطلـب قيـام املنظمـة بعمليـة  تطبيــق منهجيـة إدارة اجلــودة الشــاملة
 .اجملالالتقـومي الـذايت عـن طريـق العـاملني فيهـا كمـا أن بعـض املنظمـات قـد تستعني خبربات خارجية يف هذا 

مسـوحات العمـالء حيـث يـتم تعتمد املنظمات كثريا يف مرحلة الرقابة والتقومي على التغذية العكسـية مـن 
وتتطلـب عمليـة الرقابـة والتقـومي ضـرورة ، الرتكيـز علـى مـدى تلبية املنظمة ملتطلبات واحتياجات عمالئها

تـدريب العـاملني املعنيـني علـى كيفيـة اسـتخدام أسـاليب الرقابـة وبالـذات األسـاليب اإلحصائية يف الرقابة 
 .لى كيفية اكتشاف االحنرافات وحتليلها واختـاذ اإلجـراءات التصـحيحية لتعـديل املسارباإلضافة إىل تدريبهم ع

   :حيثتتضمن هذه املرحلة تقييم واقع املنظمة من    
 من مث تقييمه هبذف حتديد ما ميكن إعتباره قوة داعمة لتنفيذ مدخل إدارة حلايل للمنظمة و دراسة الوضع ا

  .إذالهلاحماولة لعملية التنفيذ و  اره ضعفا عائقااجلودة الشاملة وما ميكن إعتب
  اجتاهات املستهليكني بصدد التغريات يف بيئة عمل املنظمة، أي تقييم ملا مت تنفيذه من دراسة وتقييم أراء و

 .خمطط يف هذا اجملال
العاملون من خربات جراء راحل السابقة مما اكتسبته جملس إدارة اجلودة الشاملة و على ضوء تنفيذ املويف هذه املرحلة و 

مناقشة النتائج من خالل حلقة نقاشية تضم مجيع العاملني يف املنظمة لتقييم دارة اجلودة الشاملة يتم تناول و تطبيق إ
 .ختاد اإلجراءات الالزمةالتطبيق األويل وإنتائج 
   :الجودة الشاملةإدارة  تنظيم: رابعا

وكل ذلك جيب أن يتم  مراحل كثرية،كما سبق الذكر مبادئ وعناصر و ة الشاملة  يتطلب تطبيق نظام إدارة اجلود
 مديريةاألساليب املتعددة، لذلك أنشأت الكثري من املنظمات نظيمي حمدد يستوعب هذه املراحل و داخل إطار ت

كن قد أخذت هذه الدائرة عدة مسميات، إال أنه ميفة األنشطة املتعلقة باجلودة و للجودة لكي تكون مسؤولة عن كا
القول أنه ال يوجد منط تنظيمي معني يعترب النمط األمثل إلدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات، حيث خيتلف من 
منظمة إىل أخرى وبنفس املنظمة من وقت إىل أخر، ويرجع  ذلك ألسباب عديدة منها حجم املنظمة، نظرة اإلدارة 
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غريها أما من  للمنظمة و سعة االنتشار اجلغرايفلبشرية يف املنظمة و املالية وا العليا إىل أمهية اجلودة، توفر اإلمكانيات
 : 48حيث موقع إدارة اجلودة الشاملة على اهلياكل التنظيمي فقد يتخذ أحد املواقع التالية

  مراقبة كل ما يتعلق بأمور اجلودة يف يث تشرف هذه الدائرة على ختطيط وتنفيذ و ح :إنشاء دائرة الجودة
اتصالية جيدة، وأن ددة أمهها أن يكون لديه مهارات ويتم تعيني مدير هلا، تتوفر فيه صفات حم املنظمة،
تتمثل يف ختطيط  مهام هذه الدائرةاغبا يف رفع مستوى رضا العمالء وإجراء حتسينات للجودة، و يكون ر 

التدريب، اإلشراف على ظمة اجلودة، تنفيذ خطة التعليم و تقييم أنوتنفيذ انشطة اجلودة وأنظمتها، متابعة و 
  . العمالءزيز مفهوم الشراكة مع املوردين و تعتحسينات املستمرة و مشاريع ال

  يكون مسؤول اجلودة هو رئيس قسم ودة تابع إلحدى دوائر املنظمة و يكون قسم اجل :إنشاء قسم للجودة
مسؤول اجلودة بعيدا نسبيا عن حتت إشراف مدير دائرة معينة مثل دائرة اإلنتاج أو املعلومات، وهنا يكون 

اليت قد تصله مشوشة أو دا عن املصدر األصلي للمعلومات و مصدر اختاد القرار، كما أنه قد يكون بعي
بالتايل ميكنها احلصول على تكون قريبة من اإلدارة العليا و  ذلك بعكس دائرة اجلودة اليت قدو حمرفة 

 .املعلومات من مصدرها األصلي
 يف بعض األحيان وخاصة يف املنظمات الصغرية قد ال تدعو احلاجة إىل : ارية للجودة عدم وجود وحدة إد

دائرة او قسم للجودة بل قد تكتفي اإلدارة بأن تعهد إىل أحد مديري اإلدارات أو الدوائر األخرى إنشاء 
مستشار  القيام بأعمال اجلودة باإلضافة إىل عمله األصلي، كما تستعني الكثري من املنظمات خبربات

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وذلك مقابل أتعاب حمددة األمور الفنية املتعلقة بتخطيط و خارجي للجودة يف 
 بعمليات املنظمة ومنتجاهتا  جيب أن يكون ملمافقط، و  هنا يتمتع اخلبري بسلطة استشارتهو متفق عليها، 

 .أنظمتها حىت تكون استشارته فعالة
  تشكيل اجلودة من أعضاء من اإلدارة العليا يف املنظمة ليكون مسؤوال عن  يتم: تشكيل مجلس الجودة

التأكد من تنفيذها حسب ما هو خمطط مما يعين أن جملس اجلودة ميثل مستوى اجلودة و  وضع اسرتاتيجية
قياديا عاليا الختاذ القرارات، وإعطاء السلطات الالزمة لدعم عملية دراسة نظام إدارة اجلودة الشاملة، 

من املقرتح أن يرأس هذا اجمللس عند ميم العمليات املتعلقة باجلودة وتطبيقها ، و وخيتص فيما بعد بتص
ذا يتدرج يف عضويته كبار مديري التخصصات املختلفة، ومهام هاملدير العام للمنظمة أو نائبه و إنشائه 

ذ القرارات املهمة تأكد من اختاالعم عملية إدارة اجلودة الشاملة و توجيه داجمللس عند إنشائه هو إدارة و 
على أعضاء اجمللس القيام بشكل فردي أو الالزمة لتطبيقها و البشرية اخلاصة هبا، وتوفري املوارد املالية و 

 . مجاعي  يدعم تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة علما بأنه دون دعم اإلدارة العليا لن ينجح هذا النظام
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 العمل املتمثلة يف فرق حتسني اجلودة، حلقات اجلودة، فرق حل املشكالت، كذلك أضيف إىل جملس اجلودة فرق
   .البعض من مهام جملس اجلودةعمل املسرية ذاهتا، كما اعتربها فرق الو 
 

    عوامل نجاح إدارة الجودة الشاملة: خامسا
إذا كان اهلدف من فلسفة إدارة اجلودة الشاملة هو حتقيق رضا الزبون فإن هناك سبال واضحة لتحقيق ذلك من أمهها  

 :   49اآليت 
  املوقوت ال حتياجات الزبون؛اال لتحديد السليم و    
 العيوب؛التام على مجيع أنواع األخطاء و  القضاء    
 اعتماد التحسني املستمر كفلسفة يف احلياة؛    
 ستخدام املكثف ألدوات التشخيص والتحليل؛اال    
 خفض الزمن املطلوب للتجارب على مستوى املنظمة ككل؛   
 إشراك األفراد والتفويض يف السلطات على مجيع املستويات. 

، مهيتهاأن باقي النقاط هلا أمن املؤكد ق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، و تعد النقطة األخرية األكثر جوهرية لنجاح تطبيو 
محاسية من قبل األفراد يف املنظمة فإن إدارة اجلودة الشاملة لن تثمر أيا من ذا مل تكن هناك مشاركة إبداعية و لكنه إ

   .أثارها املفيدة
 :50دارة اجلودة الشاملة منها إكما أن هناك عوامل أخرى ذات أثر فعال يف قيادة املنظمات حنو النجاح يف تطبيق 

 واضحة؛ أن تكون هناك مهام    
 أن تكون هناك سياسات واضحة؛    
 أن تكون العوامل احلرجة للنجاح وضحة؛   
  واضحة؛تكون صناعة ثقافة اجلودة صحيحة و أن    
 أن تكون املسؤوليات واضحة؛ 

 سادسا: مستويات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
 معينة حلظة يف املنظمة هبا تتصف اليت والسلوكيات واخلصائص املزايا الشاملة اجلودة إدارة تطبيق مبستويات يقصد
، وختتلف مستويات تبين إدارة اجلودة الشاملة وفقا ملدى محاسة اإلدارة واقتناعه، والفرتة باإلدارة عالقتها درجة لتبني

 :هي اتاملستويالزمنية اليت مرت على بدء التطبيق، باإلضافة إىل طبيعة ومدى توفر املوارد يف هذا اجملال، هذه 

                                                           
 ،3002، اإلمارات، 266العدد  21ترمجة هنلة قصراوي، جملة التجارة والصناعة، اجمللد  إدارة الجودة الشاملة هل هي مفهوم أجوف؟،جيوفاين سي جروسي،  - 49
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 .02محود خضري كاظم، مرجع سبق ذكره، ص   50



 فوزية قديد                                               إدارة الجودة               

48 

 

 وغري املستمر  للتحسني طويلة األجل خطط متتلك ال املنظمة فهنا (:غير الملتزمون) األول المستوى
 .الكايف بالشكل الشاملة اجلودة بإدارة هتتم ال فهيبفوائدها،  مقتنعة

 51:املستوىمن أهم خصائص املنظمات يف هذا 
  واملبيعاتصول األالرتكيز على معدل العائد على. 
   البشريستثمار يف العنصر إلختصيص مبالغ كافية للتدريب واعدم. 
 غالبية العاملني ليس لديهم اهتمام باجلودة. 
  ور على أساس الوحدات املنتجة دون مراعاة املطابقة مع املعايري املوضوعةاألجدفع. 
  ء والعاملنيالت مع العمالتصاإلعدم فعالية.  
 بالعقابل التهديد الإثارة دافعية العاملني من خ.  
  واملنتجاتإتباع أسلوب الفحص الشامل للمواد. 

 اجلودة إدارة حنو املنظمة تنجرفحيث المنجرفون  اسم عليهم ويطلق(: المترددون)الثاني المستوى 
يتصف حبداثة عهد وهي ، اإلجيابية النتائج حنو تسرعها أي، رمسية وخطط أساسية قواعد وضع دون الشاملة

منظمات مرتددة لكوهنا على استعداد للتحويل من برنامج اجلودة إىل  وهياملنظمات بتحسينات اجلودة 
 .آخربرنامج 

 :52من أهم خصائص املنظمات يف هذا املستوى
  العاملنيعدم وجود خطط لنشر وتعميم فلسفة إدارة اجلودة الشاملة على كافة. 
  0999نظام إدارة اجلودة دارة عن التمييز بني اإلعجز ISO وإدارة اجلودة الشاملة.  
 اعتبار أنشطة حتسني اجلودة أكثر من جتميلية. 
  وراألمدائرة اجلودة غري فعالة وليس هلا تأثري كبري يف سري.  
 فرق العمل صورية، وانتشار ثقافة اللوم بني الدوائر. 
  ديريناملعدم قبول مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من قبل عدد من. 

 اجلودة لتحسني األكثر باخلربة املنظمات أو مستخدمي األدوات، فتمتاز (:المندفعون)الثالث المستوى 
سنوات، ويتم إستخدام أساليب وأدوات اجلودة الشاملة استجابة ملتطلبات  مخس إىل ثالث من متتد واليت

حيث جترب املنظمات هنا استخدام أداة جديدة أو طريقة جديدة، كما تستخدم األساليب . الزبائن
 . اإلحصائية لضبط اجلودة

 
 

                                                           
 .20، ص ه3010 جامعة امللك فيصل، السعودية، ،محتوى مادة إدارة الجودة، جهاد عبد اهلل عفانة - 51
52

 .22ذكره، ص ، مرجع سبق عبد اهلل عفانةجهاد  - 



 فوزية قديد                                               إدارة الجودة               

49 

 

 :53من أهم خصائص املنظمات يف هذا املستوى
  بإدارة اجلودة الشاملةدارة التنفيذية ملتزمون اإلليس كل أعضاء. 
 تركز جهود حتسني اجلودة على دوائر التصنيع والعمليات فقط. 
   دارة وقراراهتا رد فعل ملا جيرياإلأسلوب. 
  دارة على حل املشاكل احلالية أكثر من املشاكل املستقبليةاإلتركيز. 
 العملياتت كثرية لتحسني االاملنتجات جيدة ومعروفة يف السوق، ولكن هناك جم. 

 لكن الشاملة اجلودة إدارة لتطبيق الصحيح االجتاه يف املنظمات إدارة هنا يتم (:المحسنون)الرابع المستوى 
 الفرتة وترتاوح، املستمر التحسني لعمليات املتوقعة الغري للصعوباتمازالت عرضة  فهي، النواحي كل يف ليس
على أفراد قليلني للمحافظة على سري واجتاه إال أن املنظمات ال تزال تعتمد  .سنوات مثاين إىل ثالث من

للرتاجع وفقدان احلماس يف حالة ترك هؤالء األفراد العمل يف  ، وهناك إحتمال(وهذا عيب)لتحسني عملية ا
 . املنظمة

 :54من أهم خصائص املنظمات يف هذا املستوى
  طاء والتشدد فيها بدرجة كبريةاألخإتباع سياسة منع. 
  داريةاإلد ولكافة املستويات األموجود برامج تدريب وتعليم طويلة. 
 ممارسة أنشطة التحسني املستمر يف كافة أعمال ودوائر املنظمة. 
 أمهية اندماج العاملني وانضمامهم إىل فرق العمل، ووجود ثقة متبادلة بينهم. 
  التحسنيإجراء املقارنات املرجعية فيما يتعلق بأنشطة.  

 إدارة تطبيق يف النضج مرحلة إيل وصلت قد املنظمات أي (:الجوائز علىالحاصلين )لخامس ا المستوى 
 أن لدرجة ممتاز بشكل تطورت قد ومشاركةجيدة  وعالقات، ثقةقيم، : من السائدة فالثقافة، الشاملة اجلودة

قادرة على الدخول يف أصبح جزءا من املنظمة، تصل املنظمة هنا إىل مرحلة تكون فيها  املستمر التحسني
 .....مسابقات اجلوائز الكبرية مثل جائزة دمينج، وجائزة مالكوم بالدريج، واجلائزة األوروبية

 :55من أهم خصائص املنظمات يف هذا املستوى
 اهتمام لدى كافة العاملني بتحسني اجلودة. 
 إحداث عدد من التغيريات الناجحة يف املنظمة. 
  داريةاإلسرتاتيجيات من قبل كافة املستويات اإلفيما يتعلق بإجراء املقارنات املرجعية. 

                                                           
 .نفس املرجع، نفس املكان - 53
 .نفس املرجع، نفس املكان - 54
 .26، ص جهاد عبد اهلل عفانة، مرجع سبق ذكره - 55



 فوزية قديد                                               إدارة الجودة               

50 

 

  دارة األعمال هبدف إشباع حاجات اإلاعتقاد كافة العاملني بأن إدارة اجلودة الشاملة هي أسلوب
 .وإسعادهمالعمالء الداخليني واخلارجيني 

  وإسرتاجتية املنظمة،  حيث متتاز املنظمات بتكامل عملية التحسني (:التميز العالي)المستوى السادس
لتحقيق أكرب درجة ممكنة من الرضا لدى الزبائن، كما تسعى بإستمرار للتعرف على مزايا املنتوج لزيادة 

تأخذ أكثر من عشرة ) .رضاهم، فينظر إىل إشباع رغباهتم على أهنا هدف شخصي لكل فرد يف املنظمة
أسلوب حياة إلدارة كافة األعمال يف كافة املنظمات ، وهنا تعترب إدارة اجلودة الشاملة (سنوات من التطبيق

 .اليت وصلت إىل هذا املستوى
، الثاينميكن القول بأن معظم املنظمات اليت تطبق منهجية إدارة اجلودة الشاملة ال تزال إما يف املستوى األول أو 

 .العامليوصوال إىل املستوى  إرتفعنا كلما املنظمات تلك عدد يقل حيث
 سابعا: معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة

قد تـنجح بعـض املنظمات يف تطبيـق بـرامج إدارة اجلـودة الشـاملة بينمـا يفشـل الـبعض اآلخـر ويرجـع السـبب الرئيسـي 
 الشاملة اجلودة إدارة مشروع لفشل الشائعة األسباب بني ومن ،نفسهالفشل هذه املنظمات يف عملية التطبيق 

 :56مايلي
 املثرية للقلق، شاملة تأيت بالتغيريات الكثرية و وهي تنتج عن أن مبادرة إدارة اجلودة ال: المقاومة غير الصحية

نقص الرغبة بالقيام باإلتصال اجليد وإزالة سوء الفهم حول ة اليت تولد اإلتصاالت الرديئة و ومن مث املقاوم
    .إن هذه املقاومة تنشأ من احلس السليب إزاء ما ميكن أن ينجم عن املبادرة اجلديدة املبادرة،

 ارة إن أي مبادرة جديدة ميكن أن تكون يف تعارض مع أسبقيات أخرى، إن مبادرة إد :قيات األخرىاألسب
د من دعمها مفيدة أو على األقل ال تكون مضرة لألفراد واهدافهم مما حياجلودة الشاملة جيب إن تكون 

  .جراء التعارض مع األسبقيات األخرى
 أحيانا تؤدي إىل هلذا اجلانب أو ذلك من املنظمة و إن أية مبادرة جديدة ميكن أن تتخطى احلدود  :القيود

اللتزام بالسياسات أو العقود مع النقابات، كما قد تؤدي إىل تغيري اهديد هلذا الطرف أو داك كالعمل و الت
     .قد تعمل كعقبة ضد تبين مبادرة إدارة اجلودة الشاملة وتقليص الدعم هلااملوزعني، وهذه 

 د سابقا وعندما تتغري العمليات توازهنا احملدل األنظمة متيل للتحرك حنو نقاط ك :المحافظة المتجذرة
بالتايل النتائج فإن هذا سيودي إىل التحرك من نقاط التوازن السابقة املعتادة إىل نقاط جديدة، وهذا قد و 

يوجد مقاومة أو اختالالت أو بطء يف العمليات مما مينع الكثري من مواصلة دعم املبادرة اجلديدة ورمبا العمل 
  . ضدها جراء النزوع للمحافظة املعتادة
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  إن األنظمة مثل األشياء املادية متيل لتحافظ على حتركها يف نفس االجتاه الذي  :مةالمتالز قوة التحرك
حتركت حنوه هلذا فإن تغيري اإلجتاه الناجح يف النظام الذي تسري عليه املنظمة مع مبادرة إدارة اجلودة الشاملة 

 .التغيري اجلديد الذي تأيت به تشجيع سلوكإلدامة زخم التقدم يف املبادرة و يتطلب االلتزام والقوة املتواصلة 
 :57إن هناك عدة معوقات تواجهها إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات ونذكر منها ما يلي

 أســلوب واحــد  فال يوجد الرتكيــز علــى أســاليب معينــة يف إدارة اجلــودة الشــاملة ولــيس علــى النظــام ككــل
 .  يضــمن تطبيقه حتقيق اجلودة الشاملة بل جيب النظر إىل إدارة اجلودة الشاملة على أهنا نظام متكامل

  عــدم التــزام اإلدارة العليــا بتطبيــق برنــامج إدارة اجلــودة الشــاملة فــال بــد هلــذه اإلدارة أن تــتعلم أوال خطــوات
توجــد هــيكال تنظيمــا ونظــام مكافــآت يــدعم هــذا الربنــامج ومــن مث يكــون لــديها الرغبــة يف  هــذا الربنــامج مث

 .الربنامجتكــريس املصــادر واجلهود الالزمة لتطبيق هذا 
 نقص الكفاءات البشرية املؤهلة يف هذا اجملال. 
 لةختصيص ميزانية غري كافية من اجل تطبيق إدارة اجلودة الشام 
 االعتقاد اخلاطئ لبعض العاملني بعدم حاجاهتم للتدريب. 
 ،يف اإلدارة وتشدد املديرين يف تفويض صالحياهتم انتهاج األسلوب الديكتاتوري أو األوتوقراطي. 
 عدم اإلملام باألساليب اإلحصائية لضبط اجلودة. 
  التغريات، أو من عدة أسباب مقاومة بعض العاملني لتغيري وهذا بسبب طبيعتهم أو بسبب ختوفهم من

 .أخرى
 عدم توفر نظام فعال لالتصاالت والتغذية العكسية. 
 عدم وجود انسجام وتالف بني أعضاء فريق العمل، أو بني فرق العمل مع بعضهم. 
 ،وفرق العمل يف الوقت املناسب حول اجنازات اليت حيققوهنا العاملون، تأخري وصول املعلومات. 
  خرباء باجلودة أكثر من اعتمادها على األشخاص العاديني يف املنظمةاعتماد املنظمة على. 

 ثامنا: األخطاء الشائعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة
إن اإلنتباه إىل بعض األخطاء الشائعة اليت تؤدي إىل فشل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة أو تبطئ من جناحه أمر مهم  

 العاملنيكيات اإلدارة و هذا ينبع من سلو  وبالتايل فشلها و يف مثل هذه األخطاء  ملساعدة املنظمات حنو جتنب الوقوع
البعض األخر أخطاء فنية كأخطاء عملية اإلنتاج أو أخطاء إستخدام األساليب اإلحصائية، فيما يلي أهم األخطاء و 

 :58 الشائعة

                                                           
، الطبعة الثانية، دار املسرية الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلوماتإدارة حممد عوض الرتتوري، أغادير عرفات جوحيان،  - 57

 .0، ص2990، األردن، الطباعةللنشر والتوزيع و 
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  مدخل إدارة اجلودة الشاملة يتطلب بعض من الوقت حىت تظهر  :سريعةتعمل المنظمة لتحقيق نتائج
 للنجاح وهونتائج ملموسة منه يف التطبيق العملي، وهذا ما يؤكده مدخل إدارة اجلودة والذي يعترب متطلب 

التأييد لعمليات التطور والتحسني، وهذه املتغريات ال ميكن عم و أن تقوم اإلدارة العليا للمؤسسة بتقدمي الد
  .قها يف وقت قصريحتقي

 إن جناح نظام إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات صناعية،  :التقليد والمحاكاة لتجارب المنظمات األخرى
ضمن بلدان صناعية متقدمة ال يعين بالضرورة إمكانية تطبيق بنجاح يف مجيع البلدان وخاصة العربية منها 

  . توفر شروط على األقل يف األمد القصري
 إن التسرع يف إختاد قرار التنفيذ قبل توفري املتطلبات  :ر التطبيق قبل تهيئة مناخ المنظمة المالئمإتخاد قرا

ن اليت تتضمن خلق ثقافة تنظيمية تتوافق مع متطلباته، ويف كثري من املنظمات العربية جند ألنجاحه، و  الكافية
إجراء تغيريات يف بيئة املنظمة الستيعاب  أبعد ثقافة املنظمة غرب مواتية إطالق بشكلها احلايل، مما ينطلب

  .فلسفة إدارة اجلودة الشاملة
 من األخطاء اليت تؤدي إىل فشل جناح عملية إدارة اجلودة  :عدم التقدير الكافي ألهمية الموارد البشرية

التكنولوجيا  الشاملة هو عدم اإلهتمام باملوارد البشرية مقارنة باملوارد األخرى اليت متلكها املنظمة والسيما
 .هلذه املنظمات، إذ أن دور املوارد البشرية يضيف الكثري من األمهية على أمهية التكنولوجيا

 العمل خبالفه يعرب متاما عن غياب إن التصريح بشيء و  :عدم تناسق سلوكيات قادة المنظمة مع أقوالهم
هو القادة مصداقيتهم لدى العاملني و  النمط من القيادة اليت تعطي القدوة للعاملني، عندئد يفقد مثل هؤالء

 .أخطر عامل أو عنصر يؤثر يف جناح مدخل إدارة اجلودة الشاملة
  لي عن سياسة التعويض التقليدية التخضرورة  :سياسات ال تتالءم مع إدارة الجودة الشاملةإتباع أنظمة و

تجاء إىل طرق التقييم اليت م اإللعدافس بني األفراد وليس اجلماعات و ما تتضمنه من حوافز فردية ختلق التنو 
  .النظم الروتينية القدميةكذلك اإلجراءات و القائمني هبا جبوانب بعيدة عن اإلبداع واإلبتكار،  تشغل 

 تعترب عملية القياس من األمور اهلامة يف عمليات  :الفشل في توفير معلومات عن اإلنجازات المحققة
توفري معلومات التفكري بتحسينه يف املستقبل، و  األداء احلايل، ومن مثالتحسني املستمر لألداء، ميكن حتديد 

عن حجم اإلجناز احملقق ووضعها أمام العاملني كافة، ويساعد ذلك يف حتقيق املزيد من اإللتزام باخلطة لالزمة 
اإلعالم إن غياب هذه املعلومات سواء من حيث الفشل، يف توفريها أو عدم  ،لتنفيذ إدارة اجلودة الشاملة
  . عنها سيولد الشعور بالرضا

  ال يعتمد مدخل إدارة اجلودة الشاملة على التغريات اجلذرية  :التصدي للمشاكل الكبيرة مع بداية التطبيق
التعامل مع املواضيع رور الوقت، فإن التغري املرحلي و السريعة ولكنه ال يسعى إىل حتقيق جناحات صغرية مب

ري من مشاكل ضل الذي يتفق مع فلسفة إدارة اجلودة الشاملة، وحيث أن الكثبالتعاقب هو األسلوب األف
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ليست وليدة احلاضر لكنها متثل تراكمات ملشاكل عرب فرتات زمنية طويلة، فإنه ليس املنظمة هي موجودة و 
  .حلهابشكل سريع ألن ذلك قد يؤدي إىل عدم حتقيق جناح يف حلها أنيا و  من اإلنصاف

  النقاش ميكن حتديد حاجات واملشاركة و  اإلنصات :الموردينللمستهلكين و عدم اإلنصات الكافي
ورغبات املستهلكني بالرضا الكامل عن املنظمة مبا يقدمونه من خدمات تفوق عملية توريد ماحتتاج إليه 

  .املنظمة
 اإلدارة إىل الوقت الذي  ال جيب أن تنظر :الطويلة األجلق التوازن بين األهداف القصيرة و عدم تحقي

ة تكون اجلهد، بل هو إستثمار سينشأ عنه خطوط عريضة أساسيقه يف التفكري بأنه ضياع للوقت و تستغر 
لذلك إذا تبني بأن أسلوب اإلدارة ينصب على معاجلة املشاكل السطحية قصرية مرشدا هلا يف املستقبل، و 

 .رة اجلودة الشاملةهنا بذلك لن تكون سندا يف تطبيق مدخل إداإاألجل  ف
 الخالصة

من خالل متابعة تطور مفهوم إدارة اجلودة الشاملة جند أهنا مل تعد تقتصر على أساس جودة املنتج أو اخلدمة املقدمة  
إمنا توسع مفهومها ليشمل كل العمليات واألنشطة داخل املنظمة، وهذا ما يساهم بتحقيق مستوى عايل من اجلودة 

ويعد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خمتلف املنظمات ضرورة حتمية وهذا لتحقيق التميز  ألداء املنظمة ككل،
والتفوق،  ويتطلب التطبيق جمموعة من املتطلبات واليت يتفاوت عددها من مفكر آلخر، اذ ان هذه العناصر من 

تطبيقا يف خمتلف  هذه الفلسفةتخدام شأهنا ان تشري اىل احلقائق األساسية اليت ينبغي ان يرتكن اليها عند الشروع باس
 .املنظمات
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 تمهيد

لقد مت تطوير العديد من األدوات املستعملة يف قياس وتطبيق اجلودة، واليت تسمح بإكتشاف األخطاء وإختاذ 
، هذه األدوات سيطلع عليها النوعية واألدوات الكميةمنها األدوات اإلجراءات التصحيحية وإدخال التحسينات، 

 . الطالب من خالل هذا احملور
 األدوات النوعية إلدارة الجودة الشاملة : أوال

 :يلي تتمثل أهم أدوات إدارة اجلودة الشاملة النوعية فيما
 العصف الذهني 

طريق عرض اهلدف او املشكلة امام  يستخدم للحصول على أكرب عدد ممكن من األفكار واملقرتحات اإلبداعية عن
املشاركني ومن مث السماح هلم بإبداء اآلراء بدون رفض أي رأي أو تفنيده، والقيام بتسجيل هذه اآلراء مث القيام 

 .بتنسيقها وإزالة املتكرر فيها ووضع األولويات اخلاصة هبذه اآلراء
العملي ملفهوم العمل اجلماعي يف املنظمات، حيث يتم تنظيم ويعترب العصف الذهين والتفكري اإلبداعي مبنزلة التطبيق 

 .جلسات حوار ومشاركة حرة طوعية من قبل املشاركني يف تقدمي األفكار اليت يعتقد كل فرد منهم أهنا حتسني اجلودة
ما  هو تشجيع التفكري اإلبداعي لفرق العمل ويعطي أكثر دافعية إلشراك خمتلف العمال مه الذهين العصف أن أي

 .وإستنباط اآلراء األفكار توليدكان مستواهم يف مسرية اجلودة، من اجل 
 المقارنة المرجعية 

هي عملية جتديدية، وتكون مبنية على حتليل سريع ألفضل ترتيب للعناصر الفاعلة ذات الكفاءة، وتشتمل على 
يف منظمات منافسة، تتبىن ما ثبت جناحه املقارنة بني األنشطة داخل املنظمة أو األنشطة داخل املنظمة وما يشاهبها 

 .59ويوفر الكثري من املال واجلهد الجناز التحسينات األكثر إنتاجية بأقل تكلفة ضمن املوارد متاحة
تعتمد هذه الطريقة كأداة هامة للتحسني املستمر وتطوير اجلودة يف املنظمة، وهي ذات أصول يابانية، وتتلخص يف 

سواء مقارنة مرجعية داخلية اليت تتم بني فروع املنظمة نفسها، واملقارنة املرجعية التنافسية، إجراء عمليات املقارنة، 
اليت تعرب عن املقارنة بني الوظائف بغض النظر الل مقارنة املنظمة مبنافسيها، واملقارنة املرجعية الوظيفية، و وذلك من خ

 60.عن القطاع املنتمية له
ة مع أداء منظمة أو منظمات أخرى ذات مستوى أداء أعلى سواء يف نفس الصناعة عملية قياس ومقارنة أداء املنظم

مما يساعد املنظمة إىل ٍحد كبري يف . أو خارج الصناعة يتبني املركز الذي حتتله املنظمة بني املنظمات األخرى املنافسة
  . ودها باجتاه أن تكون األفضلإجراء التحسينات املستمرة يف عملياهتا، حبيث وبناء عليه فإن املنظمة تبذل جه

                                                           
 التدريس، درجة تحقيق معايير ادارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية كما يراها اعضاء هيئة ،منتهى امحد علي مالح،  - 59

 .21، ص منشورة، فلسطني، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العلياغري  رسالة ماجستري،
 .02، ص3002، دار قباء للنشر والطباعة، السعودية،تطوير أداء وتجديد المنظماتعلي السلمي، - 60
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 (وبالترتيبهام : )خطوات إجراء المقارنة المرجعية  
 ..    أو املسؤولية االجتماعية  االستثمار،موضوع املقارنة كمعدل العائد على  اختيار-أ 

      .حملية أو خارجية خارجها،نطاق املقارنة كأن تكون داخل الصناعة أو  إقرار-ب
      .الفريقيراعى التمثيل األكرب ألعضاء فريق عمل ألداء املهمة و  تكوين-ج
       .وحتليلهااملعلومات الضرورية ودراستها  مجع-د 
    .املقارنةنقاط الضعف والقوة لدى املنظمات األخرى الداخلة ضمن نطاق  إقرار-هـ
     .األداءبغية حتسني عمل إلجراء التحسينات الضرورية  خطة وضع-و
  .التنفيذخطة العمل ومتابعة  تنفيذ-ز

  المرجعيةمستويات المقارنة:  
دخل البعض املقارنة التارخيية يو . نظمة املختلفة أو بني فروعهاجتري بني دوائر امل :الداخليةالمرجعية  المقارنة-أ   

  .املفهومللمنظمة ضمن هذا 
سواء أكان نطاق  الصناعة،جتري مع املنظمات األخرى اليت تعمل يف نفس  :الخارجيةالمرجعية  المقارنة-ب  

  .خارجهااملقارنة داخل الدولة أو 
سعيا من بعض املنظمات لتحقيق التميز البارز يف األداء بغض  :األفضلالمرجعية مع الممارسات  المقارنة-ج  

فالرتكيز هنا على عملية  ال،ا يف نفس الصناعة أم وعن كوهن األفضل،النظر عن طبيعة املنظمة اليت تؤدي املمارسة 
  .نفسهااملقارنة 

وهنا يقع على عاتق  عملها،قد ترتدد بعض املنظمات يف اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة هبا باعتبارها من أسرار  
 اإلدارة مسؤولية التغلب على هذه الصعوبات وبذل اجلهود لتحصيل املعلومات الالزمة من خالل وسائل عديدة  

 كايزن أسلوب Kaizen 
 zenالجيد                                                  Kai التغيير       

حيث تتلخص هذه الطريقة يف إجراء التحسينات املستمرة ، ة وأفرادهويشمل هذا التغيري أو التحسني عمليات املنظم
ومن العناصر اليت جيري الرتكيز عليها وفقا هلذه الطريقة، واليت تتفاعل مع بعضها  تيف كل اجملاالت ويف مجيع األوقا

  :املنظماتيف 
    العميلالرتكيز عل. 
  الفريقروح التعاون وعمل. 
   (.الوقتإدارة ) التوقيت املطلوب  
  حلقات اجلودة.  
 عالقات اإلدارة مع العاملني.  
 استخدام التكنولوجيا يف العمل. 
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لتطبيق طريقة كايزن والذي ميكن  يتم استخدام املدخل الياباين املعروف خبطة اخلطوات اخلمس لتطبيق طريقة كايزن
  :يليتلخيصه مبا 

 ترتيب األشياء بشكل منطقي كالتخلص من األشياء غري املستخدمة، مما يساعد يف البحث عن : الفرز
ظهور أسباب مزعجة توجب تقصي أسباهبا ومعاجلتها مثل تسرب الزيوت من اآلالت، أو صدور أصوات 

  .منهاغربية 
 لالسرتجاع واالستخدام وضع األشياء يف أماكنها وحسب تسلسلها حبيث تصبح قابلة : الترتيب المنهجي

حبيث ميكن  االستخدام،ترتيب معدات  بدون إضاعة وقت ومن املمارسات اليابانية هنا قاعدة الثالثني ثانية
 .ثانية30 خاللاستخدامها بسهولة ويسر 

 قيام موظفي املنظمة بأعمال التنظيف الشامل ألماكن عملهم وفقا، لنظام تفتيش : تنظيف مكان العمل
 .لعمل النظيف واملريح ال بد وأن يؤثر يف الرضا الوظيفي للعاملني ويف حتسني إنتاجيتهممعني فمكان ا

 تكمن الفكرة هنا يف متابعة تطبيق املفاهيم الثالثة األوىل باستمرار يف كافة أماكن العمل يف : التعقيم الشامل
 يث يكون مظهره العام الئقا حب املنظمة وتتعلق هذه اخلطوة بالنظافة الشخصية للموظف عند أدائه لوظيفته

 بتعليمات النظافة والرتتيب ناهيك عن التقيدتدريب األفراد على متابعة االنضباط الذايت و : االنضباط الذاتي 
 لدى العاملني( ترسخها)، واحرتام قوانني العمل وحتويلها إىل عادات اآلخريناستخدام اللطف والكياسة مع 

  أسلوبp.q.q.o.q.c.c   
.  هذا االسلوب يركز على معرفة مستوى الكفاءة لدى املنظمة، والتأكد من أن مجيع املشاركني على دراية باملشكلة

 : وهي تتكون من األسئلة التالية
p  pourquoi  ملاذا؟ أمهية املعلومات يف حد ذاهتا، اهلدف 
q  qui   من ؟ األشخاص املعنيني بالعملية، مستوى الكفاءة لديهم 
q  quoi  ماذا ؟ تعريف وعرض العملية 
o  ou   أين ؟ مكان العملية 
Q quand   ،مىت ؟ اليوم، الفرتة، املرحلة، مدة تكرار العملية 
c   comment    املسخرة، االجراءات والوسائل كيف ؟ منهجية العمل، طريقة العمل 
c combien  بأي تكلفة ، امليزانية :كم ؟ 
 .تتطلب هذه الطريقة طرح كل األسئلة بتسلسل، كما ميكن لسؤال ما أن جيعل العملية تقسم اىل عمليات أخرى 

 Les 5 pourquoi 
 مرات 5 "ملاذا؟" أن نطرح السؤال. 

الغرض من هذه األداة هو أن النظر يف عمق األسباب اليت تفسر ظهور مشكلة، هي رمبا من أبسط األدوات 
 فلماذا ال نستفيد منها ؟ .، وميكن استخدامها يف العديد من املناسباتلكنها فعالة للغاية
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 وهو جد مفيد يف  خمطط السبب واألثربعد القيام برسم  حل املشاكل إطارغالبا ما يكون يف  :االستعمال
 .معنياجلذرية ألي مشكل / التعرف على األسباب الرئيسية

 غالبا ما يكون السبب الظاهر والذي يبدو منطقي، ما هو إال أحد عواقب االختالالت الكامنة  :العرض
مرات سنمكن من تسليط الضوء على األسباب اجلذرية  2 "لماذا" فعن طريق طرح السؤال .وراء ذلك

 للمشكلة، كما ميكن توضيحه من خالل الشكل
 

 لماذا5طريقة ال : 0 الشكل رقم

 
 .2936، 1، جامعة اجلزائر ملخصات في إدارة الجودةأمال موتريف،  :المرجع

 إلدارة الجودة الشاملة الكمية األدوات :ثانيا

 مخطط السبب واألثر  
، أو (إلجياد العالقة بني األثر وأسبابهيستعمل حلصر كافة األسباب احملتملة ألسر مشكلة معينة ) خمطط السبب واألثر

كاورو   :املخططقرتح م)، أو خمطط ايشيكاوا (ي للسمكةألن املخطط يشبه اهليكل العظم)شكل عظمة السمكة 
 (.يبحث عن أساس املشكلة)،أو خمطط السبب األساس  ( 3062إيشيكاوا يف عام 

األسباب الفاعلة واآلثار الناجتة يف صورة رسم بسيط على شكل عظمة السمكة  يربط بنيذلك املخطط الذي  
حيث ميثل اهليكل العظمى كل األسباب احملتملة التأثري ومتثل الرأس النتيجة أو األثر أي العالقة بني نتائج عملية ما 

سباب املتعلقة هبذه املشكالت ويستخدم هذا الرسم لتحليل املشكالت ودراسة األ. واألسباب املؤثرة يف هذه العملية
حيث ميثل العالقة بني مشكلة ما واألسباب احملتملة هلذه املشكلة وهو يتعامل مع عناصر وليس كميات ويستعمل 

ويتم اختيار األسباب املوضحة عليه تبعا للنتيجة أو األثر املطلوب أو .   الستعراض كل العناصر املتعلقة بعملية حمددة
اخل ويالحظ أن كل عملية تتأثر بعدد ال حصر له من العناصر لذا جيب الرتكيز على   - -مة لدراسة مشكلة قائ

العناصر املؤثرة ومن الضروري التفريق بني األسباب واآلثار ولذلك يستخدم شكل السبب واألثر  ومن الضروري عند 
 .ستمدة من املعلومات واخلربةإعداده حتفيز األطقم املشاركة لتوليد اكرب كم من األفكار واالقرتاحات امل

http://edara-eg.net/new_page_10.htm
http://edara-eg.net/new_page_10.htm
http://edara-eg.net/new_page_10.htm
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    .املرتبطة  باملواد، املعدات، األساليب والطرق، اليد العاملة، البيئة والقياس  6Mتشمل األسباب كل العناصر 
 املواد املستخدمة وبشكل أعم مدخالت العملية :المواد. 
 واآلالت وأجهزة احلاسوب والربجميات والتكنولوجيا المعدات. 
 اإلجراء، منطق العملية والبحث والتطوير يف هذا: الطريقة. 
 التدخل بشري واجلانب اإلداري: اليد العاملة 
 الوسط، حتديد املواقع، والسياق: البيئة. 
 والذي يتمثل يف آليات وميكانيزمات القياس القياس 

ستخدام أساليب حلل هذا املشكل نقوم بإعداد قائمة من األسباب احملتملة وللقيام بذلك، ا: مثال انخفاض الهامش
مثل العصف الذهين بالعمل مع أشخاص مطلعني على الوضع الذين يأتون من خلفيات ومواقف خمتلفة، ملزيد من 

   ."ملاذا؟  2أسلوب "البحث استخدم 
 .السمكةخمطط  :4الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .من إعداد الباحثة: المرجع
 المخطط نستخدم متى 

 ما مشكلة بني العالقة ميثل حيث ،هبا املتعلقة األسباب ودراسةاملشكالت  لتحليل يستخدم 
 .كميات وليس عناصر مع يتعامل وهو املشكلة هلذه احملتملة واألسباب

 املخطط يستخدم ولذلك واألثر األسباب بني التفريق الضروري من. 

 تاثري 

 او النتيجة

 القياس المواد

 العاملون اآلالت 

 البيئة

 الطريقة
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 اخلربة من املستمدةواالقرتاحات  األفكار من كم أكرب لتوليد الفرق حتفيز إعداده عند الضروري من 
 (.الذهينالعصف ) واملعلومات

 املنظمات مستوى وعلى شخصي بشكل يستخدم. 
 المخطط تصميم خطوات 
 دراستها املراد املشكلة حتديد.  
 (الذهين العصف طريقة استخدام يفضل) املشكلة أسباب حتديد. 
 وفرعية رئيسية إىل املشكلة أسباب تصنيف. 
 المخطط إعداد أو رسم طريقة 
 (السمكة هيكل) افقي سهم رسم. 
 املثلث ميثل األثر أو )املثلث إسم املشكلة األساسية  بداخلونكتب  ،السهم لرأس مالصق مثلت رسم

 .(النتيجة
 السهم االفقي اليت متثل األسباب الرئيسية للمشكلة رسم عدد من األسهم املائلة على جانيب. 
 رسم أسهم فرعية من األسهم الرئيسية متثل األسباب اجلانبية. 
 واألثر السبب مخطط فوائد 
 املشكلة عرض يسهل. 
 احلل إىل الوصول يف اتبع الذي األسلوب توضيح. 
 احللول اقرتاح يف الشروع من بدل بعمق باملشكلة التفكري على اجلميع جيرب. 
 حلها املراد للمشكلة املؤدية األسباب مجيع حصر. 
  (ايطايل عامل) باريتومخطط 

يستخدم لتحديد أولوية حل املشكالت، حيث يساعد اإلدارة يف الرتكيز على املشكالت اليت هلا أمهية نسبية أكرب 
من األسباب ، % 29من املشكالت ترجع إىل   29% وحلها ويقوم هذا التحليل على قاعدة أساسية مفادها أن 

مة حتليل باريتو هو إظهار األسباب األكثر ومه األسباب من%  29من املشكالت ترجع إىل    29%وبالتايل فإن 
التوصل إىل معرفة املسببات اليت تسهم بأكرب قدر يف ، ة إليها مث األسباب األقل فاألقلتكراراً  ألجل لفت نظر اإلدار 

 .مشكلة اجلودة يف املشروع والرتكيز عليها وبالتايل حصر هذه املسببات وتنفيذ بعض اإلجراءات التصحيحية الالزمة
مبعىن أنه . من األسباب املمكنة حلدوثها 29%من املشكلة هو نتيجة % 29على قاعدة أّن " باريتو"ترتكز فكرة 

غالباً ما يكون هناك عدٌد حمدود من األسباب ذات تأثريات كبرية على مشكلة اجلودة، لذا فإن هذه الوسيلة تستخدم 
 .أسباهبا على أن تكون خالل مدة زمنية حمددة للتعرف على املشكالت اليت ينبغي الرتكيز عليها ومعرفة

 29%و( الكثرة التافهة% )29يف العديد من اجملاالت وكذلك فرق بني باريتوبتطبيق مبدأ  جوزاف جورانوقد قام 
من املشكالت قد حدثت بسبب % 29ي يف الطبيعة يوحي أّن القانون األساس جوران أنويرى  ، (القلة احليوية )

http://www.al-malekh.com/vb/f451/10051/
http://www.al-malekh.com/vb/f451/10051/
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  من األسباب لذا فإن أفضل وسيلة لتحسني اإلنتاج تكمن يف عملية حتديد القلة احليوية والرتكيز عليها من% 29
 أجل 

 .احلصول على حلول ملا يقارب من املشكالت
املشاكل اليت هلا أمهية  دمن اجل مساعدة فريق العمل حتدي احتليل باريتو عبارة عن حتليل بياين للمعطيات، وهذ

أن املنحىن البياين يوضح حمور العمودي له فئة موضوع دراسة مثال نوع قطع  ثوأولوية بالنسبة للمنظمة، حي
احملور األفقي سعة الفئات مثال نسبة الوحدات و مرتبة من األكثر أمهية إىل اقل أمهية،  ناخل، وتكو ...معينة

اخل، وتكون متالصقة مشكلة مستطيالت ويف اغلب األحيان ما يكمل املنحىن خط، ويوضح تراكم السعة ...عيبةامل
 .61من اجل تكملة النسبة مئة باملئة ابداء من الفئات األعلى إىل ادين فئة وهذ

  التاليةميكن إتباع اخلطوات  :باريتوخطوات تصميم مخطط:  
  رضا العميل )حتديد طريقة تبويب البيانات وذلك حسب املشكلة املراد حلها، وعلى سبيل املثال

عن اخلدمات املقدمة أو السلع املنتجة والعوامل املؤثرة عليها، تكاليف تشغيل وصيانة األجهزة يف 
أنواع اإلنتاج  ، أنواع األعطال يف األجهزة وأسباهبا،املنشأة ومعرفة أسباب التكاليف غري الضرورية

 .(املعيب وأسبابه، األرباح احملصلة من أنواع خمتلفة من السلع أو اخلدمات
  حتديد قوائم املراجعة ووحدات املقارنة وذلك من اجل استخدامها لتجميع البيانات الالزمة خالل

 .فرتة زمنية حمددة
  تلخيص البيانات يتم تلخيص البيانات املدونة يف قوائم املراجعة وترتيبها يف فئات من األكرب إىل

األصغر، وبعد ذلك حساب اجملموع اإلمجايل والنسب املئوية لكل فئة وكذلك النسب املئوية 
 . الرتاكمية

 وضع األعمدة وذلك على شكل أعمدة، حبيث يتم  انات تنفيذ اجلدول السابق بيانيامتثيل البي
األطول على أقصى اليسار ومن مث حساب النسب املرتاكمة للفئات، كما ميكن استخدام 

مقياس على اليسار إما أن يكون تكرارات واملقياس اآلخر على اليمني وميثل النسب : مقياسني
بعد رسم و . كما ميثل احملور األفقي أنواع الفئات كاألسباب أو املشاكل أو نوعية األخطاء. املئوية

األعمدة ميكن عندئذ رسم خط منحىن واحد يبدأ من أعلى العمود األول متجها إىل اليمني، هذا 
 .املنحىن الرتاكمي سيساعد يف معرفة القلة احليوية ومتيزها عن الكثرة التافهة

 
 
 
 

                                                           
 .12مليكة عاليل، مرجع سبق ذكره،  - 61
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 .مثال عن خمطط باريتو :5الشكل رقم

 
 .مرجع سبق ذكرهأمال موتريف، : المرجع
 باريتو مخطط فوائد 
 (.اخللل ،العيوب) لألحداث النسيب التكرار تبني اليت العمودية البيانية األعمدة من رسم عن عبارة 
 احلقيقية املشكالت حلل اجلهود توجه وبذلك اجملمعةحلها، مستعينا باملعلومات  الواجب املشكالت حتديد 

 (.القصرية األعمدة) أمهية األقل املشاكل اىل اجلهود توجيه من بدال( الطويلة األعمدة يف تظهر) املهمة
 املؤثرة العوامل أكرب يظهر بشكل البيانات لتنظيم باريتو خريطة تستخدم. 
 ملقارنة النتائج التحسني وبعد قبل باريتو خريطة رسم يتم. 

اجلزء حيصرها يف األسباب املهمة وهي صاحبة  باريتو لكن األسباب من كبري عدد وجود نالحظ اايشكاو  باستخدام
من املشاكل والعقوبة بينما % 29األكرب من النتائج الغري مرغوب فيها وعند معاجلة هذه األسباب القليلة يتم إزالة 

 .تنخفض باقي املشاكل بالتدريج
   منحنيات التشتتDiagramme de dispersion    

 بيانية بطريقة العمليات بيانات لتحليل يستعمل فهو، اجلودة حتسني أدوات من يعترب التبعثر خمطط او التشتت خمطط 
 .متغريين بني حمتملة أو متوقعة عالقة عن البحث خالهلا من ميكن

حيث تساعد يف . تعترب منحنيات التشتت طريقة بيانية لتحديد العالقة بني متغريين يؤثران على العملية اإلنتاجية 
حتسني جودة العملية االنتاجية يف مرحلة التشخيص للمشكلة اليت تواجهها العملية اإلنتاجية بإظهار العالقة بني 

كيز على األسباب الفعالة واملرتبطة باملشكلة وإمهال األسباب السبب والنتيجة، أو بني سبب وسبب آخر من أجل الرت 
على حتديد ما إذا كان هناك عالقة بني متغريين  وال تقتصر أمهية هذه املنحنيات. غري الفعالة وغري املرتبطة باملشكلة

http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=1005&SecID=25
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سي أو عك (موجب)فقط، ولكن توضح أيضًا شكل االرتباط بينهما كطردي ( سبب ونتيجة أو سبب وسبب آخر)
 ، وكذلك قوته كقوي أو ضعيف(سالب)

وتوضح ماذا حيدث ألحد املتغريات عندما يتغري اآلخر وتساعد يف التحقق من أسباب حدوث املشكلة للعملية 
 اإلنتاجية، كما تستخدم يف تقييم فعالية حل املشكلة 

 .منحنيات التشتت :6الشكل رقم

 
 .مرجع سبق ذكرهأمال موتريف، : المرجع
  عملهاخطوات  
 مجع أزواج من البيانات للمتغريات اليت يشتبه بوجود عالقة بينها. 
 لكل زوج من . القيام برسم بياين يكون املتغري املستقل على احملور األفقي واملتغري التابع على احملور العمودي

املستقل، ونفس الشيء البيانات، وقم بتقسيم احملور األفقي حبيث تكون أكرب قيمة فيه هو أعلى قيمة للمتغري 
 .للمحور العمودي

  وضع القيم على املخطط بوضع نقطة أو رمزا حيث قيمة حمورX (األفقي ) يتقاطع حمور القيمةY 
يف حال سقوط اثنني من النقاط معا، ضعها جنبا إىل جنب، متالمستني، حبيث ميكنك (. العمودي)

 .مشاهدة كلتامها
 إذا كانت البيانات تشكل بوضوح . ا إذا كان على عالقة غري واضحةالقاء نظرة على منط النقاط ملعرفة م

. وقد ترغب يف حتليل االرتباط اآلن. شكل خط أو منحىن، ميكنك التوقف ألن املتغريات مرتبطة نوعا ما
  .خالف ذلك، قم باستكمال اخلطوات
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 لعالقة الخطية أربع حاالتا: 
 .كلما زادت عدد . التخطيط تشكل خطا مستقيما نوعا ماقم بتحديد ما إذا كانت النقاط على : االرتباط

 .البيانات اليت تشكل خط مستقيم، كلما ارتفع االرتباط بني املتغريين
 كلما زاد ميالن البيانات، على افرتاض أن العالقة موجبة، كلما . يقيس شدة االحندار يف البيانات: امليالن

 .”Y“ لديها أكرب تأثري على املتغري ”X“ إن التغيري يف املتغري. زادت أمهية العالقة
 ميكن أن يكون للمتغري: االجتاه “X” تأثري إجيايب أو تأثري سليب على املتغري “Y”.  ،يف وجود عالقة إجيابية

والعكس بالنسبة (. من أسفل اليسار، حنو اليمني تصاعديا)فإن كال من العوامل تتحرك يف نفس االجتاه 
 .للعالقة السلبية

  حيث يقطع خط مرسوم من خالل بيانات احملور الرأسي: اض مع احملور الرأسياالعرت “Y”.  عند وجود
؛ عن وجود عالقة سلبية فإنه يعين القيمة القصوى لـ ”Y“ عالقة إجيابية، فهي متثل احلد األدىن لقيمة

“Y”. 
 .حاالت التشتت: 7الشكل رقم

 
 .2936، مرجع سبق ذكرهأمال موتريف، : المرجع 

  (التحقق المراجعة،، التأكد، الفحصقوائم )االختبار قوائم 
 مت فارغا منوذجا تكون ما وثيق عادةتال وهذه دراسته املراد اجملتمع يف البيانات جلمع تستخدم بسيطة وثيقة هي

 كانت إذا أحيانا نوعية أو كمية تكون أن ميكن البيانات وهذه ،وفعالية وسهولة، بسرعة البيانات لتسجيل تصميمه
 عملية اخلدمية أو اإلنتاجية من البيانات مجع عملية عن وتعرب كميات وثيقة تسمى فإن الوثيقة كمية، املعلومات

 بني العالقة ودراسة السببية العالقات حبث العملية، مراقبة منها األساسية األهداف أحد حتقيق قصد جدا مهمة
 عمليات وإجراء مشاكل، وحل املعتمدة، املعايري بضبط اخلاصة التحسينية العملية يف عنها املرتتبة والنتائج األسباب
 وثائق من أساسية أنواع و هناك العميل، من املطلوب املستوى دون منتجات تنتج اليت لتلك املستمر التحسني
 .الفحص وقائمة األبعاد، الرتدد، قياس التصنيف، املوقع،:البيانات 
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 ومن وبسيطة، سهلة بطريقة العملية عن البيانات وتسجيل جبمع تسمح اليت األدوات إحدى االختبار قوائم وتعترب
 حل يف يساعد مما ويسر بسهولة البيانات هذه حتليل العملية على القائم للفريق ميكن البيانات هذه تنظيم خالل

 .عليها املناسبة التحسينات وإجراء العملية مشاكل
 التحقق قائمة عمل طريقة: 
  الذي سيتم مراقبته،حتديد ما 
 ،وضع تعريف عملي له 
 مىت ستجمع البيانات وما هي املدة الزمنية. 
  تصميم منوذج مبسط ميكن تسجيل البيانات فيه بوضع إشارة 
 جتمع قائمة التحقق لفرتة قصرية للتأكد من أن البيانات مناسبة. 
 جتمع بطريقة سهلة. 
 :التالية االختبار لقوائم اخلمسة األنواع أحد استعمال لنا ميكن
 قوائم اختبار توزيع العملية اإلنتاجية 
 قوائم اختبار الوحدات املعيبة 
 قوائم اختبار أماكن العيوب 
 قوائم اختبار أسباب املعيب 
 قوائم اختبار تأكيد الفحص 
  خرائط المراقبة 

منحىن املراقبة هي أداة تستخدم يف خرائط املراقبة أو بتعبري أدق ، ميكن التحقق من األداء عن طريق خريطة املراقبة
جمال مراقبة اجلودة من أجل التحكم يف سريورة معينة، تسمح بتحديد زمن ظهور سبب معني لتغري اخلصائص مؤثرا 

، على سبيل املثال، عملية التصنيع قد تتوقف قبل إنتاج األجزاء اليت سوف تكون مطابقة. بذلك على السريورة
 . Rواملدى  Xاستخداما يف الصناعة هي املتوسط منحنيات املراقبة األكثر 

تستخدم للرقابة على األداء يف العمليات يف حالة وجود حدود دنيا وعليا ألداء كل عمل، وترتكز أساسا على 
أسلوب املعاينة من خالل استخدام جمموعة من العينات ملعرفة إذا كانت العملية حتت السيطرة أم ال، فإذا كانت 

ذا كان العكس فال بد من إختاذ االجراءات إ يف اجملال املقبول فهذا معناه أهنا مطابقة ملا هو حمدد أماالنتيجة تقع 
منحىن زمين متثل من خالله النقاط متابعة إحدى خصائص  فخريطة املراقبة عبارة عن، الوقائية لتفادي األخطاء

واحلد األعلى LCL) )ينما ميثل احلد األدىن للمراقبة بواسطة خط أفقي، ب( املتوسط)متثل القيمة املركزية .  السريورة
 ،وهذه هي احلدود اليت تكون  فيها السريورة حتت املراقبة، خبطني افقيني  على جانيب املتوسط UCL))للمراقبة 

جيب أن تكون قيم اخلاصية املقاسة ضمن هذه احلدود، وإال فإن السريورة خارج نطاق املراقبة، وجيب أن ختضع 
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 ، للفحص
 : تستخدم عدة أنواع من املنحنيات البيانية للمراقبة وأمهها 

 ( الوزن، الطول، السمك، ودرجة احلرارة، قطر،)هي القياسات املستمرة : المنحنيات للمتغيرات الكمية...
ونتحقق على الرسم البياين للمتوسط وعلى الرسم البياين للمدى أن اخلاصية املدروسة مستقرة عرب الوقت، 

 .6و  1حجم العينة عادة ما بني  أنحيث 
  و يرتاوح حجم العينة عادة ما بني ...( ٪ املنجات املعيبة، ٪ التعطالت،: )المنحنيات للمتغيرات الكيفية

 .399و  29
   ويتألف كل منحىن  .تساعد على تصور تطور اخلصائص املقاسة: والمدىللمتوسط منحنيات المراقبة

 .واملدى املأخوذة من عينات ذات جماالت منتظمةعلى سلسلة من النقاط اليت متثل قيم املتوسط 
حيث يتم رمسها بنفس طريقة رسم خريطة املتابعة مع إضافة ثالثة خطوط أفقية، وتستخدم ملراقبة أداء العمليات أو 

  :وهياألنشطة 
 خط الوسط أو الوسط احلسايب للظاهرة ميثل: األول  
 للرقابة احلد األعلى  ميثل: الثاين(UCL)  الذي يستخرج بصورة رياضية عن طريق إضافة ثالثة احنرافات

  معيارية إىل الوسط احلسايب للمجتمع
 ميثل احلد األدىن للرقابة: الثالث (LCL) طرح ثالثة  الذي يستخرج بصورة معادلة رياضية عن طريق

   احنرافات معيارية من الوسط احلسايب للمجتمع
وبعد وضع حدود الرقابة ميكن اختيار جمموعات فردية واستخراج املدى والوسط احلسايب، فإذا وقع املدى أو الوسط 

عين أن العملية خارج حدود السيطرة، ويشري العكس لكون العملية مسيطر لك ياحلسايب خارج هذه احلدود فإن ذ
 .  هلا خمططملا هو  وتسيريعليها 

 .خرائط املراقبة :8الشكل رقم 
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 .مرجع سبق ذكرهأمال موتريف،  :المرجع  
تقع خارج هذا اجملال السيطرة األدىن، وأي نتيجة لسيطرة األعلى و والشكل يوضح اجملال املقبول احملصور بني حد ا 

 .وال بد من معاجلتها السيطرة،ليست حتت فهي شاذة، و 
  خرائط تدفق العمليات 

هذه اخلرائط هي عبارة عن متثيل بياين للعملية، يوضح العالقة بني اخلطوات املختلفة هلا، وميكن من خالهلا بيان كل  
من أنشطة القيمة املضافة، نقاط التحكم، نقاط مجع البيانات والنقاط احلاكمة، يتم متثيل هذه اخلطوات باستخدام 

حىت االنتهاء من متثيل العملية بعد ذلك يتم عمل خرائط تدفق تفصيلية على مستويات رموز منطية متفق عليها 
تسهل هذه اخلرائط معرفة كيفية تدفق العمليات لتحديد طريقة أدائها وحتليل ، 62خمتلفة حسب احلاجة إىل التفصيل

أخرى حتتاج اىل وقت  خطواهتا، هبدف توحيد طرق العمل وتوثيق العمليات يف نظم إدارة اجلودة بدال من طرق
 .وال بد على معدي هذه اخلرائط االملام بالرموز املستخدمة يف اخلريطة ،أطول

 
 
 

                                                           
 .116ص  ،3000مركز وايد سريجس لإلستشارات والتطوير، مصر،  ،إستراتيجيات التغييرسعيد يس عامر،  - 62
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 .خرائط التدفق :5 الجدول رقم
      الرمز
 ختزين تأخري نقل تفتيش العملية املعىن

 .111ص  مرجع سبق ذكره، حممد عبد الفتاح الصرييف، :المرجع
 خرائط المتابعة 

وهي تتيح  معينة،فرتة شكل بيانات يتم تتبعها ل يفعطيات لظاهرة ما امللومات و املعرائط لعرض خلاتستخدم هذه 
 يفأو التذبذب  اإلختالف االتديد ححتت لظاهرة أو مشكلة معينة و راءاستمرارية ثبات القاإلالتأكد من  نيللمسئول

 .63فرتة ألخرىهذه القرارات من 
  64(الجودةنظام انتشار وظيفة )بيت الجودة 

نظام يتعلق بتحويل متطلبات العميل احلالية واملتوقعة إىل مواصفات تالئم املنظمة يف كل مرحلة من "يعرف بانه  
خدامه تسإمراحل اإلنتاج، ويشمل ذلك تصميم املنتج، والتطوير، والعملية اإلنتاجية، وميتد ليشمل توزيع املنتج و 

وموظفي اإلنتاج  ،يق، والتنسيق بني مهندسي التصميمالفر  ويركز هذا النظام على عمل ،من قبل العميل
  :ومن اهم فوائده. والتسويق

 حتسني مستوى رضا العميل فيما يتعلق بتلبية متطلباته. 
 رفع مستوى جودة املنتج. 
 توفري الوقت املخصص لتطوير املنتج. 
 زيادة درجة ثقة العميل يف املنتج. 
 زيادة احلصة السوقية للمنظمة . 
 يف املواصفات املطلوبة توجه العاملني حنو املنظمة عميقت. 
  البيع حبكم أخذ رأي العميل مسبقاختفيض تكلفة خدمة ما بعد. 

 :عادي كما هو يف الشكل التايل" بيت"ويصور بيت اجلودة على شكل 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .222حمفوظ أمحد جودة، مرجع سبق ذكره، ص  - 63
 .13، 19، ص ص 2932، مطبوعة بيداغوجية، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي، برج بوعريريج، اجلزائر، إدارة الجودةزكية ججيق،  - 64
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 .بيت اجلودة :1 شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .23،22ص  ،مرجع سبق ذكرهنة، اهلل عفا جهاد عبد :المرجع
 :يتم يف كل مرحلة ما يلي

  يتم حتديد متطلبات العميل فيما يتعلق باملنتج، وفق مواصفات أداء حمددة، بالنظر ما إذا كانت متطلبات
 .التصنيع احلالية كافية لتلبية متطلبات العميل أو أكثر منها

 يطلب من املورد التقيد بنفس املواصفات. 
 خدم مصفوفة التخطيط لرتمجة متطلبات املتطلبات، حيث يُراعى األولويات والتعديالت الالزمة تست 
  حتويل متطلبات ورغبات العميل إىل تعبريات تصنيعية 
  مقابلة متطلبات العميل األكثر أمهية أوال مث األقل أمهية وهكذا 
 وقدرات التصنيع بعني االعتبار ما هو أفضل شيء ممكن أن تقدمه املنظمة بعد أخذ متطلبات العميل. 

 :بيت اجلودة أسلوب يهدف إىل
 معرفة ماذا يريد املستهلك، من خالل من هو املستهلك؟ ماذا يريد املستهلك. 
 ترمجة احتياجات املستهلك من خالل حتليل املتطلبات الفنية التسويقية املادية اإلدارية . 
  أي التأكد من املطابقة بني املواصفات اليت يرغبها : الفنيةحتقيق الربط بني املواصفات العامة واملواصفات

 .العميل واملواصفات الفنية
 :الخالصة

تستعمل املنظمة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة نوعني من األدوات، أدوات نوعية وأدوات كمية، تتمثل األدوات 
، أما األدوات الكمية p.q.q.o.q.c.cة ، أسئل، املقارنة املرجعية، كايزن، اخلمس ملاذاالعصف الذهين: النوعية يف

خرئط  مسكة إيشيكاو، خمطط باريتو، قوائم اإلختبار، منحيات التشتت،: هي يف اغلبها أدوات إحصائية وتتمثل يف

تحديد المبادالت فيما يتعلق 
 بمتطلبات التصنيع

موصفات إلى الموردين/متطلبات التصنيع الحالية  

 العالقات
 ماذا تعني متطلبات العميل بالنسبة إلى المصنع

 أين تكمن التفاعالت بين العالقات

 ترتيب قائمة متطلبات التصنيع حسب األولوية

العميل، أولوياتمتطلبات  مصفوفة التخطيط وفقا  
 لمتطلبات العميل
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، تستطيع املنظمة إستعمال أكثر من أداة أو أسلوب يف إدارة املراقبة، خرائط التدفق، خائط املتابعة، بيت اجلودة
 .الشاملة وذلك منأجل الرقابة والتحكم يف اجلودة بأقل التكاليف وللوصول إىل منتج بال عيوباجلودة 
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 المحور الخامس
 1222نظام إدارة الجودة اإليزو 
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 تمهيد

وهي عبارة عن " تسمى معايري اإليزو"تعد االيزو منظمة عاملية تقوم باإلشراف على الوضع وإصدار معايري دولية،   
موصفات التقنية املعرتف هبا دوليا، وذلك لتشغيل عملية اإلنتاج والسلع ومناذجها وأدائها وإدارهتا، وان املنظمات اليت 

، يهدف هذا احملور إىل تزويد الطالب مبعارف حول املواصفة تطبق معايري اإليزو تستطيع تبين إدارة اجلودة الشاملة
وكيفية احلصول على الشهادة، وكذلك يتعرف الطالب على العديد من  ، تعريفها، تطورها،0999العاملية اإليزو 

 . أنظمة اإليزو واألكثر إنتشارا عامليا
 1222 اإليزوماهية مواصفات : أوال
 تعريف اإليزو   -2

مقرها جنيف  3002تأسست عام  املنظمة العاملية للتقييس هي منظمة غري حكومية وغري تابعة لألمم املتحدة
رسالتها تشجيع توحيد  ،عضو كل عضو من دولة خمتلفة329بتوحيد املواصفات، وتتكون من  ، وتقومبسويسرا

املواصفات العاملية ومجيع األنشطة ذات العالقة واملتضمنة تقومي املطابقة هبدف تسهيل التبادل التجاري الدويل للسلع 
نظمة مبهمة تطوير املوتقوم ، ية واالقتصاديةواخلدمات فضال عن تطوير التعاون يف جماالت األنشطة العلمية والتكنولوج

املواصفات يف اجملاالت كافة باستثناء املواصفات الفنية للمنتجات اخلاصة بالصناعات الكهربائية واهلندسية 
 .وهي اللجنة العاملية لإلليكرتونيات التقنية 3096اإلليكرتونية اليت هي من مسؤولية منظمة أخرى تأسست عام 

أمهية التقييس يف جعل املواد  - إدراكمت - كمنظمة دولية إىل احلرب العاملية األوىل حيث االيزو يرجع أصل نشأة
املصنعة من قبل منتجني خمتلفني قابلة للتبادل فبدأ التنسيق بني املنظمات الدولية للتقييس مت إنشاء االحتاد الفدرايل 

توقفت عن العمل لسوء أحواهلا املالية وكانت  مث " راغب"يف  3022للجمعيات الوطنية للتقييس يف شهر ديسمرب عام 
 65.تلك اجلمعية أساسا للمنظمة الدولية للتقييس

وجند فيها عشرة دول عربية كأعضاء ومن بينها اجلزائر وستة كأعضاء مراسلون إىل هذه اهليئة الدولية غري احلكومية 
طها باجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع هليئة األمم واليت تتمتع بالشخصية القانونية، وهلا وضعية استشارية ترب

 : املتحدة حلد اآلن، ومن بني اللجان اليت تتكون منها هذه املنظمة هي
 .S.T.A.S.O   اللجنة الدائمة لدراسة مبادئ التقييس 
 .C.E.R.T.T.C.O  التصديق واإلثبات 
 .I.N.F.C.Q  اللجنة الدائمة لدراسة اإلعالن العاملي والتقين اخلاص بالتقييس 
 .D.E.V.Q جلنة التطوير 
   .I.S.C.A  جلنة توحيد التقييس العاملي 

                                                           
 .220سبق ذكره، ص مرجع ، طارق الشبيلي، مأمون الدرادكة - 65
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 .D.E.V.P.R.O ملكتب الدائم للتنسيق من اجل ت رقية التقييس يف الدول النامية. 
وهي االختصار السم اهليئة الدولية للمواصفات ومقرها جنيف « ISO»اإليزو هي الكتابة العربية للحروف الالتينية 

International Organization for Standardization . وهي مشتقة من الكلمة اليونانيةISOS 
وهي مواصفات ختتص بنظم  اإليزو،م جمموعة شهادات 3022، أصدرت اهليئة يف عام …وتعين مساوي لاليت 

و اخلدمية فهي تعطي احلدود الدنيا للضوابط والقواعد الواجب االلتزام هبا لضمان التحكم إدارة املنظمات الصناعية أ
 . املستمر يف مستوى جودة املنتج

 المفهوم، النشأة والتطور: 0999 اإليزو -0
كانت بداية التفكري يف مواصفات اجلودة عندما اجتهت وزارة الدفاع الربيطانية لتحديد هيكل مواصفات للتأكد من 
جودة التجهيزات العسكرية املوردة للجيش الربيطاين مث أدجمت هذه املواصفات مع تلك اليت يستخدمها حلف مشال 

 –ونظرا للفوائد النامجة من استخدام هذه املواصفات فقد   AQAP مواصفات احللفاء للجودة"األطلنطي ومسيت
قياسية يتم استخدامها على مستوى الصناعة وظهرت احلاجة للقيام بإعداد مواصفات ومعايري  -فكرت بريطانيا

تتعلق بالصناعات غري احلربية وقد  3020منذ عام   BS5750 الوطنية يف بريطانيا فصدرت املواصفة الربيطانية
شكلت هذه املواصفة قاعدة رصينة يف التوجه العاملي إلعداد مواصفة ذات بعد عاملي ميكن الركون إليها يف حتقيق 

 الشروع بإصدار املواصفة الدولية للجودة 3022ملواصفات القياسية ، وهلذا فقد مت عام استقرار وتبات ا
ISO9000 وهي مطابقة متاما للمواصفة الربيطانية "BS5750 "  يف خمتلف  –وسارعت العديد من الدول

طويرية لضمان العتماد هذه املواصفات لكي تتماشى مع متطلبات استخدامها يف خمتلف اجملاالت الت -دول العامل
 66.اجلودة وتأكيد

 :من ثالث أنواع من املواصفات كما يلي 0999ومت اشتقاق سلسلة األيزو   
  3020مواصفات الدفاع الربيطانية يف عام  
  ( حلف الناتو)مواصفات احللفاءAQAP 1968يف عام  
  املواصفات الربيطانية  BS5750 3020عام 

 ويف اسبانيا NFX50 كما تتعدد مسميات اإليزو حبسب االسم الذي تطلقه كل دولة، ففي فرنسا تسمى  
UNE66900  يف الواليات املتحدة االمريكيةQ90  وهو ما تتبناه اجلمعية األمريكية للجودةASQC ، 

تسمى يف كندا وهو املمثل األمريكي لدى منظمة األيزو، و  ANSIواملعهد األمريكي القومي للمواصفات 
CSAZ 0999، ومن املعلوم أن كل هذه املسميات ما هي إال مرتادفات حملية للمواصفات العاملية األيزو . 

                                                           
، مصر، مطبعة اإلشعاع الفنيةمكتبة و ، إداريةفنية و ، رؤية اقتصادية 12222-1222اإليزو منتج بين إدارة الجودة الشاملة و ، المسري حممد عبد العزيز - 66

  . 323، 329، ص ص 3000
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، حتدد 3022سلسلة من املواصفات املكتوبة، أصدرهتا املنظمة الدولية للتقييس سنة : iso 9000يعرف  -
إدارة املنظمة لتأكد من أن منتجاهتا تتوافق أو وتصف العناصر املطلوب توفرها يف نظام الذي جيب أن تتبناه 

 .67تفوق حاجات ورغبات العمالء وتوقعاهتم
سلسلة املواصفات اليت ختتص بإدارة اجلودة الشاملة يف قطاع الصناعة واخلدمات، واليت : يعرف كذلك بأنه -

 .68تنقسم إىل جمموعة من املواصفات ختتلف حسب درجة مشولية كل منها
ال يعين بأي حال من األحوال خلق مفهوم جديد للجودة، وإمنا يقوم بتوفري املتطلبات  0999يزو  نظام االينإن تب

اليت تريد احلصول على شهادة املطابقة، لغرض حتقيق التحكم وضبط  نظماتواإلرشادات اليت جيب أن تلتزم هبا امل
اء واملعيبات وإعادة التصنيع العمليات اإلنتاجية واخلدمية، حبيث يؤدي إىل تقليص االحنرافات واألخط

سواء العاملية أو  نظماتكما أن هذه املواصفات ليست بديال عن املواصفات األخرى اليت تعتمدها امل...والتشغيل
الوطنية أو الصناعية أو املصنعة وكذلك الطرق املعتمدة يف الفحص واالختبار والتفتيش، وإمنا تساهم يف ترصني فاعلية 

 تلك املواصفات القياسية، وتوفري بناءات مؤسساتية قادرة على حتقيق أبعاد البساطة والوضوح والتوثيق وكفاءة االلتزام ب
 .نظماتاهلادف جلميع األنشطة اليت تؤديها تلك امل

 122269أهداف اإليزو  -3
 تسهيل عملية التبادل الدويل للمنتجات وتطوير التعاون يف جمال تنمية وتكنولوجيا. 
  مشرتكة من املقاييس يف عدة جماالت ووضع معايري ملنح شهادة املتعلقة هباتطوير جمموعة. 
  تنظيم وتنسيق وتوحيد مواصفات دولية من اجل حتقيق هذا أصدرت مواصفاتiso 9000.  
 رفع مستوى األداء وتغيري ثقافة املنظمة إىل األفضل. 
 كسب رضا العمالء وبناء عالقة قوية ومتينة معهم. 
  يف املنظمة ألساليب املراجعة وتقييم الذايتتعليم العمال. 
 منح ثقة للعاملني ورفع روحهم املعنوية. 
 حتسني عمليا االتصال الداخلي واخلارجي. 
 تقوية القدرات التنافسية للمؤسسة. 
 زيادة األرباح. 
 حتقيق رقابة على كل النشاطات الداخلية. 

                                                           
 .302نفس املرجع، ص   - 67
 .03ص مرجع سبق ذكره،، مليكة عاليل - 68
 .103ص مرجع سبق ذكره، موسى اللوزي، -: ميكن الرجوع إىل  - 69
جامعة حممد بوضياف  اجلزائر، رسالة ماجستري، ،جودة الخدمات وأثرها على رضا العمالء دراسة ميدانية في مؤسسة المينائية بسكيكدة ،نور الدين بوعنان -

 .10ص ،2992، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري و جتارة مسيلة،
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 فتح أسواق جديدة لتسويق اخلدمات السلع. 
  حتقيق اجلودة العالية لسلع واخلدماتاستمرارية يف. 

 1222مبادئ اإليزو  -4
 : على املبادئ التالية0999يعتمد اإليزو 

 توثيق إجراءات العمل باملنظمة. 
 تسجيل إجراءات العمل باملنظمة 
 تنفيذ إجراءات العمل باملنظمة. 
 التأكد من النتائج من خالل التدقيق الداخلي واخلارجي. 
 معاجلة الفروقات. 
 1222العوامل المؤثرة في ظهور اإليزو   -5

منها السياسية، االقتصادية، االجتماعية، ثقافية تارخيية، ومن  0999يوجد العديد من العوامل املؤثرة يف ظهور االيزو 
 :70أهم تلك العوامل

 تطور مفاهيم اجلودة وظهور فلسفة إدارة اجلودة الشاملة. 
 اثلةجناح املواصفات الوطنية واإلقليمية املم. 
 تطور الوعي اجملتمعي للجودة. 
 بروز العوملة كظاهرة سياسية وإقتصادية. 
 تطور التشريعات القانونية. 
 1222إستخدمات اإليزو   -6
 مرشد ودليل إلدارة اجلودة. 
 يف االتفاقيات التعاقدية بني املنظمة والزبون. 
 يف التسجيل أو موافقة الطرف الثاين. 
 املطابقة من الطرف الثالث يف التسجيل أو احلصول على شهادة. 
 1222دوافع تبني اإليزو  -7

 :يف ثالث عناصر أساسية 0999حددت دوافع تبين مواصفة اإليزو 
 طلب الزبون، ضغطه على املنظمة إلثباث مطابقة نظام جودهتا. 
 امليزة التنافسية، اليت تسمح للمنظمة لتحسني أوضاعها لتحقيق التميز السوقي. 
 يف اجلودة أو األداء التحسني الداخلي سواء. 

                                                           
 .بتصرف ،02، 06ص ص ، 2992دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  2ط  أنظمة إدارة الجودة والبيئة،حممد عبد الوهاب العزاوي،  - 70
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الزبون وامليزة التنافسية هي دوافع من قوى خارجية ممثلة يف الزبائن، أما التحسني الداخلي فهو دافع من : إن العنصرين
 .قوى داخلية ممثلة يف إدارة املنظمة

  ISO 9000بعض الحقائق المتعلقة بأنظمة الجودة   -8
  الجووودة الووثالو، دون الحصووول علووى شووهادة المطابقووة يمكوون للمنظمووة أن تطبووق إحوودى مواصووفات ضوومان

 :لها
هـــذا ممكـــن ألنـــه كمـــا قلنـــا بـــأن معـــايري اإليـــزو هـــي معـــايري اجلـــودة الشـــاملة الـــيت جيـــب أن حتـــرص كـــل منظمـــة علـــى 

ولكـن الرغبـة يف احلصـول علـى الشـهادة يـؤدي إىل ..... تطبيقها يف كل عملياهتا، وبالتايل تسـتفيد املنظمـة داخليـا
عالية هذه النظام ألنه حتصل عمليات فحص ومراقبة دورية، وهناك حرص دائم على جودة العمليـات حـىت زيادة ف

 .يتم احلفاظ على الشهادة وتسجيلها
 تعد عملية الحصول على الشهادة ذات تكلفة عالية: 

عدها علــى حــىت لــو كانــت التكلفــة عاليــة فإنــه ميكــن اســرتداد التكلفــة مــن خــالل أن الشــركة اســتفادت نظامــا يســا
 .تقليل التكاليف واحلد من العيوب وأيضا زيادة ثقة الزبائن

  من المفاهيم الخاطئة أن أنظمة الجودةISO 9000 تالئم المنظمات الكبيرة فقط 
هـــذا الكـــالم غـــري صـــحيح ألن العديـــد مـــن املنظمـــات الصـــغرية طبقـــت مواصـــفات ضـــمان اجلـــودة وحصـــلت علـــى 

 .جدا إىل درجة أن العاملني فيها ال يتجاوز شخصني اثننيالشهادة، وبعض هذه املنظمات صغري 
 أن تطبيق أنظمة الجودة يؤدي إلى توليد العديد من الوثائق 

على عدد من الوثائق املتنوعة اليت حيتاجها العمل قبل البدء بتطبيق نظام اجلـودة، وأنظمـة  يإن املنظمة أصال حتتو 
 .اجلودة تنظم هذه الوثائق
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 ISO 9000عائلة أل: ثانيا
 .1222سلسة مواصفات اإليزو : 22 الشكل رقم

   ISO 9000سلسلة المواصفات القياسية  
      

ISO 9004 
إدارة الجوووووووووووووووووووووودة 
وعناصووووووور أنظموووووووة 

 الجودة

ISO 9003 
 أنظمة الجودة

ISO 9002 
 أنظمة الجودة

 

ISO 9001 
 أنظمة الجودة

ISO 9000 
مواصووووووووووفات إدارة 

 وضمان الجودة

   
ISO 9004-1 
ISO 9004-2  
ISO 9004-3  
ISO 9004-4  
ISO 9004-

8:NP   

 ISO 9000- 
1 

ISO 9000- 
2 

ISO 9000- 
3 

ISO 9000- 
4 
 

 .من إعداد الباحثة: املرجع
اإليزو إرشادية من أجل مساعدة املنظمة يف تطبيق مواصفات ISO 9000وتعد مواصفات 

 :أربعة مستويات ISO 9000، ويشمل (0991،0992،0993)الفنية
 ISO9001 : منوذج لضمان اجلودة يف تصميم والتطوير واإلنتاج والرتكيب، وان هذه -نظام اجلودة

 .املواصفات تنطبق على املنظمات اليت تتعامل مع املنتج ما منذ تصميمه إىل غاية اخلدمات ما بعد البيع
بالتصميم، وتتمثل يف الرقابة على التصميم  باإلضافة اىل عنصري االنتاج والرتكيب، فإن هذه املواصفة هتتم

من حيث االجراءات والتخطيط والتنسيق بني املدخالت واملخرجات، كما هتتم هذه املواصفة باخلدمة من 
 ناحية إجراءات تأدية اخلدمة والتحقق من تلبية املتطلبات

 ISO9002 :  هذه املواصفة تغطي مجيع جماالت سابقة الذكر ماعدا التصميم والتطوير وخدمات ما بعد
تتضمن التغيري يف . البيع، وتنطبق على املنظمات اليت تعمل يف اإلنتاج والفحص واالختبار والرتكيب فقط
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العقد، الشراء،  املسؤولية، االدارة، مراجعة: فئيت االنتاج والرتكيب، وحتتوي على سبع عناصر جديدة هي
 .شراء املواد، الرقابة على العمليات، األعمال التصحيحية واملراجعة الداخلية للجودة

 ISO 9003 :  هذه املواصفة تغطي عملية الفحص النهائي واالختبار، وهي ال تعد نظام للرقابة على
ل النهائية للفحص اجلودة وإمنا تتضمن متطلبات عملية اكتشاف املشاكل اليت يتم فحصها يف املراح

تيش اليت تتوىل مهام التف نظمةمن أسس امل أساسا 32يضم تتكون من منوذج لضمان اجلودة و . والتفتيش
 .التوزيع واالختبار، أي ان هذه املواصفة تتضمن اجلودة فيما يكون من تفتيش أو إختبار بصفة هنائيةو 
 ISO9004:  ،هذه املواصفات تقدم توجيهات وإرشادات، وتستعمل يف تطوير عناصر نظم اجلودة

وحتديد مدة وإمكانية تطبيق كل عنصر من عناصر اجلودة، تعتمد هذه املواصفة على تقدمي االرشادات 
يزو إتباعها للحصول على شهادة اال نظمةالالزمة إلدارة اجلودة، أي أهنا توضح االرشادات الواجبة على امل

0993،0992،0991  
  1222طبعات اإليزو 

صدرت املنظمة العاملية للتقييس مخس طبعات من سلسلة املواصفات، حيث تقوم باملراجعة والتعديل كل مخس 
 :71هي سنوات، هذه الطبعات

  على ضبط اجلودة والذي يعين تطبيق ( األول)ركز هذا اإلصدار  :2187: 1222طبعة اإليزو
النشاطات واألساليب املتعلقة بضمان استمرار متابعة متطلبات العميل، ومبعىن آخر فقد كان الرتكيز على 

تضمنت املواصفة جانبني مها املواصفات التعاقدية املتمثلة  .وتصحيحها بالدرجة األوىل اكتشاف األخطاء
  ). 0990و ISO) 9000 واملواصفات اإلرشادية املتمثلة يف  0991و 0992وISO9001 يف

  أصدرت الـ :2114: 1222طبعة اإليزو ISO املواصفة املعدلة ISO9000) اإلصدار الثاين /
ومل تكن التعديالت جوهرية إذ مل متس البنية وإمنا اقتصرت على إضافة ،  3000عام ( التعديل األول

ركز على تأكيد اجلودة والذي يعين تطبيق األنشطة النظرة املستقبلية،  عتماد على متطلبات فرعية باال
الضرورية لتوفري الثقة بأن املنتج يليب متطلبات العميل ومن هنا كان الرتكيز على منع وقوع األخطاء والوقاية 

يهات متثل توج"  0999"وبقيت هذه السلسلة تشمل على مخس مواصفات، املواصفة  ا،من حدوثه
وهي " 0991، 0992،  0993"واملواصفات 0999اساسية تشرح احملتوى احلقيقي لسلسلة املواصفة

توضح االرشادات الواجب إتباعها للحصول على إحدى " 0990"مواصفات تعاقدية واملواصفة 
  الشهادات

   أجرت منظمة :0222: 1222طبعة اإليزو ISO  3000 - 3002)مسوحات واسعة خالل 
ى العامل لفهم حاجات املستفيدين من سلسلة املواصفات بصورة أفضل، ويف ضوء املالحظات على مستو (

                                                           
 .، بتصرف22، 21زكية ججيق، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 71
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رئيسية ( تعديالت)والتوصيات اليت عكستها نتائج املسح الشامل الذي قامت به أحدثت املنظمة تغيريات
ة على نظام ركزت املواصف .2999ديسمرب  32إصدار املواصفة املعدلة يف  يف بنية املواصفات السابقة ومت

إدارة اجلودة مما يعين تطبيق النشاطات واألساليب املتعلقة بإدارة اجلودة، حيث أن الرتكيز كان على التوجيه 
بعناصره املختلفة بالدرجة األوىل، واالهتمام يوجه إىل العمليات وليس إىل املنتج نفسه فاملعايري املوضوعة 

وأدائها لضمان إنتاج املنتجات  نظمةيري تشري إىل إدارة املتتعلق بالعمليات وال تتعلق باملنتج، وهي معا
 .اجلديدة وذلك هبدف تعزيز رضا العميل

  مت التعديل لتوضيح بعض ( االصدار الرابع أوالتعديل الثالث)يف الطبعة  :0228: 1222طبعة اإليزو
الطبعة السابقة، فضل وتوضيحات أخرى دون تغيري جذري يف املتطلبات احملددة يف أالتعريفات بشكل 

جلودة لتعزيز رضا وحيث هذا االصدار على تبين منهج العملية عند وضع وتطبيق وحتسني فاعلية إدارة ا
 .مبتطلباته، وقد مت أخذ بعني االعتبار املبادئ اليت تضمنها االصدار السابق الزبون والوفاء

  وتعترب االصدار السابق االعتبار مبادئ هذه الطبعة اخذت بعني :0225: 1222طبعة اإليزو ،
متطلبات نظام ادارة اجلودة يف هذا االصدار متطلبات تكميلية للمنتجات اليت يتم انتاجها وميكن 

ومن االطراف اخلارجية ( يف التقييم الذايت واخلارجيةنظمة تستخدمها امل)استخدامها من االطراف الداخلية 
ستفاء متطلبات اجلهة التشريعية إ يف مدى قدرهتا على نظمةتستخدم من طرف اجلهة املاحنة يف تقييم امل)

هي دليل اجلودة، ممثل االدارة، االجراءات : وقد مت حذف بعض املتطلبات(. والتنظيمية ومتطلبات العمالء
عة الداخلية، ضبط املنتج غري املطابق، االجراءات جضبط الوثائق، ضبط سجالت اجلودة، املرا)االساسية 

سياق املنظمة، املعرفة "ومت اضافة بعض املتطلبات وهي  .واألفعال الوقائية( االجراءات الوقائيةالتصحيحية، 
داخل املنظمة، حتديد املهام، خطط تصميم االهداف، ختطيط التغيريات، ملكية اخلدمات واملنتجات، 

 .ضبط على املطابقة لنتائج العمليات
  1222مالحظات حول عائلة اإليزو 
  تتطلب توثيقا مكتوبا لكل ناحية يف عملية املشروع حبيث يعلم هبا مجيع  0999القياسية اإليزو إن املواصفات

 .العاملني التباع إجراءات العمل املكتوبة
  احلدود الدنيا للمتطلبات اليت تؤهل  0993العناصر الكاملة لنظام اجلودة، بينما ميثل اإليزو  0990ميثل اإليزو

 .حسبما يقصد به كدليل 0990مع استخدام اإليزو  0993على اإليزو للشهادة، وترتكز اجلهود 
  هي األكثر شيوعا واستخداما لشموليتها 0993تعترب مواصفة اإليزو. 
 إن املواصفة ISO 9001  متطلب، أما املواصفة 29هي االمشل بني مواصفات ضمان اجلودة الثالث وحتقق 

ISO 9002 فإهنا حتقق نفس متطلبات ISO 9001 عدا اجلزء اخلاص بضبط التصميم، بينما املواصفةما 
ISO 9003  هي أقل املواصفات مشولية حيث أهنا ال حتقق عدد ليس بالقليل من املتطلبات العشرين، منها

 .وضبط التصميم اهنا الهتتم بضبط العملية، اخلدمة، املشرتيات، مراجعة العقد
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  0999تشمل ايزو ISO  التاليةاملعايري: 
 0999:2992واملفردات ضمن ايزو  األساسيات ISO تصف هذه املعايري  —التابعة لنظم إدارة اجلودة

، وتعّرف أيضا ISO 0999ي لعائلة اإليزو ، واليت تشكل املوضوع الرئيسإدارة اجلودة أسس نظام
 .املصطلحات ذات الصلة

  0993:2992املتطلبات األساسية ضمن إيزو ISO هذا املعيار خمصص  —التابعة لنظم إدارة اجلودة
، حيث أهنا توفر (مبا يف ذلك اخلدمة)لالستخدام يف أي منظمة بغض النظر عن حجمها، أو نوع املنتج 

ات اليت تساعد املنظمة على حتقيق رضا املستهلكني من خالل املنتجات واخلدمات أيضا عددا من املتطلب
( أو التخطيط)اليت تنتجها واليت تتفق وتليب توقعات املستهلكني، تتضمن أيضا املتطلبات الالزمة للتطوير 

 .ISO 0990:2999املستمر يف نظام إدارة اجلودة، واليت تقوم بتوفريها أيضا أنظمة ايزو 
 0990:2999ايزو  ادئ التوجيهية لتحسني األداء ضمناملب ISO  التابعة لنظم إدارة اجلودة

التحسني املستمر، هذا مينح املنظمة املشورة بشأن ما ميكن أن تفعله لتحفيز النظام الناضج، وتصرح  وتشمل
 .هذه الوثيقة بشكل حمدد جدا بأهنا ليس املقصود منها ان تكون دليال للتطبيق

  0993معايري أخرى كثرية يف سلسلة ايزو هناك ISO  900ايزو "وكثري منهم ال حيمل حىت X ، على سبيل
 ISO فعلى سبيل املثال إيزو :0999تعترب جزءا من جمموعة  39،999املثال، بعض املعايري يف نطاق 

لنظام  تناقش اعدادات اإلدارة، واليت بالنسبة ملعظم املنظمات ليست سوى عنصر واحد 10007:1995
 . إداري متكامل

  0993قد أدجمت يف  0991و 0992، 0999علما بأن املعايري السابقة يف سلسلة أيزو ISO  ويف
تكون ضمنيا مسجلة يف ايزو  ISO 0999معظم احلاالت، أي منظمة تدعي أهنا مسجلة يف ايزو 

0993 ISO. 
 ISO 9000مراحل تطبيق : ثالثا

 :يتطلب منها املرور بثالثة مراحل كمايليإن رغبة املنظمة يف تطبيق االيزو 
 مرحلة التحضير لشروع في تطبيق نظام : المرحلة األولىISO 9000 

 اقتناع ودعم إدارة العليا بضرورة إنشاء نظام جودة تتطابق مع اإليزو. 
  تعيني مدير مسئول عن نظام إدارة اجلودة. 
  بالنسبة للمنظمةتوعية وحتسيس العمال بأمهية معايري االيزو وفائدته. 
 تكوين إطارات والعمال يف منظمة من اجل فهم أدوات اجلودة والتحكم فيها. 
  إجراء تقييم مبدئي للمنظمة من اجل تشكيل صورة مبدئية للمنظمة ومقارنتها مع متطلبات االيزو بغية

 .معرفة نقاط القوة ونقاط ضعف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
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 سوف يقوم هبا املسئول، ومعرفة املدة الالزمة  إنشاء خمطط عمل وجدول زمين من اجل معرفة األعمال اليت
 .لتنفيذها، وكذلك معرفة تكاليف

 اخل....إعداد دليل اجلودة يتضمن اإلجراءات و الطرق و إرشادات العمل. 
 مرحلة التسجيل : المرحلة الثانية 

 :يف هذه املرحلة تقوم املنظمة بتنفيذ
 حتديد جهة االعتماد من اجل احلصول على شهادة. 
  مناقشة مبدئية واستفتاء االستبيان، حيث تقوم جهة االعتماد مبعرفة نشاط املنظمة، ودافعها من طلب

التسجيل، وتقدم للمنظمة استمارة حتتوي على جمموعة من األسئلة مثال طبيعة نشاط املنظمة؟ حتديد 
 .اخل....دمها املنظمة؟ اإلدارات واألقسام اليت سيطبق فيها نظام إدارة اجلودة؟ أنواع اخلدمات اليت تق

 تقدم بطلب تسجيل وبعد املوافقة عليه تسدد حقوق التسجيل. 
 اعتماد نظام إدارة اجلودة. 
 مرحلة المتابعة والتحسين المستمر: المرحلة الثالثة 

كل –كل تسعة أشهر -كل ستة أشهر)بعد احلصول على شهادة تقوم اجلهة املاحنة مبتابعة املنظمة بشكل دوري 
اجل التأكد من متابعة املنظمة لنظام إدارة اجلودة الشاملة، ويف حالة وجود احنراف تنبه املنظمة، أو بتعديل  ، من(سنة

 .أو سحب منها الشهادة
 و إدارة الجودة الشاملة ISO 9000العالقة بين  : رابعا

وإدارة اجلودة الشاملة عالقة وثيقة حيث انه للوصول إىل إدارة اجلودة الشاملة يتم من ISO9000  إن العالقة بني
يف كل جوانب العمل مقدمة ممتازة للوصول اىل اجلودة   0999يعترب اإليزو، خالل أنظمة إدارة اجلودة الشاملة 

يف  0999الشاملة، كما يساهم االيزوالشاملة، ويشكل اإليزو البنية األساسية اجليدة اليت تبىن عليها إدارة اجلودة 
حتسني املستويات االدارية للمنظمات يف  جمال التصنيع، التخطيط، االنتاج والتسويق، وبذلك مينح الثقة للعميل 

على العموم هنالك مجلة فوارق بني كل من إدارة اجلودة الشاملة .ويعطي القدرة للمنظمة لإلنتاج مبستوى جيد للجودة
 .جزها يف اجلدول التايلنو  0999واإليزو

 .1222الفرق بين إدارة الجودة الشاملة واإليزو : 6الجدول رقم

1222يزواإل  إدارة الجودة الشاملة 
 إدارة اجلودة من منظور شامل نظام اجلودة يقوم على مواصفات موثقة

املراجعة الدورية هتتم بالتحديث املستمر وفقا للتحسينات 
الشاملة اليت أفرزها برنامج اجلودة  

 هتتم بالتحسني املستمر

 هتتم بالبعد االنساين واالجتماعي نركز على البعد الفين
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ميكن تطبيقها على بعض القطاعات او االدارات أو 
 االقسام

 تشمل كافة القطاعات واالدارات واألقسام

هتدف املنظمة احلاصلة على االيزو للمعاملة غري املباشرة مع 
 العميل

لتطبيق هذا النظام ملعاملة مباشرة مع العميلهتدف املنظمة   

 املنظمة يف ظل إدارة اجلودة هلا حرية غري مقيدة املنظمة احلاصلة على االيزو مقيدة مبعايري ومقاييس دولية
 العميل من املرتكزات األساسية يف إدارة اجلودة الشاملة ال يأخذ العميل االهتمام الكاف

ة اجلودةمسؤولية قسم أو إدارة مراقب  مسؤولية كل القطاعات واالدارات واألقسام 
 .291، ص 2992، بدون دار نشر، مصر، 0999أمحد سيد مصطفى، إدارة اجلودة الشاملة واإليزو : المرجع

إن اخلطوة األساسية للحصول على شهادة اإليزو هو تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف العمل ألن اإليزو شهادة متنح 
املهم " عدة ولكن النقطة األساسية يف أي جناح هو اإلدارة لذا يتم الرتكيز عليها بشكل أساسي  على مستويات

لذا فإن معايري اإليزو جزء منها هو نفسه معايري ". الرتكيز على جودة العمليات اليت تؤدي بالتايل إىل جودة اإلنتاج 
وكما  ،عض تلك املعايري اهلامة إلدارة اجلودة الشاملةاجلودة الشاملة واجلزء اآلخر هو للتأكيد واحلرص على تطبيق ب

قلنا جيب االهتمام بعملنا من األساس ألن اإلدارة إذا كانت ناجحة ميكننا احلصول على اإليزو أو أي شهادة عاملية 
  .أخرى بسهولة طاملا أن العمل يقوم على أسس صحيحة

يد على أمهية إدارة اجلودة الشاملة، حيث مت إجراء بعض مت التأك 2999ويف تعديل ملواصفة اإليزو يف هناية عام 
 .التغيريات يف بعض بنود املواصفة لتأكد على إدارة اجلودة باعتبارها أساسا للحصول على شهادة اإليزو

 العالقة بني اإليزو وإدارة اجلودة الشاملة :22 الشكل رقم



 فوزية قديد                                               إدارة الجودة               

83 

 

 
 
 

  1222صعوبات تطبيق اإليزو : خامسا
بعضها يعود اىل جهل جوانب  0999الدراسات بوجود صعوبات تواجه تطبيق بنود مواصفة االيزو أقرت العديد من 

االيزو والبعض االخر يرجع اىل تكاليف حتضري عملية التسجيل، وفيما يلي أهم الصعوبات اليت تواجه املنظمات أثناء 
 :099972سعييها للوصول على شهادة اإليزو

 بضرورة التغيري وفوائده صعوبة إقناع مجيع أفراد املنظمة . 
 زيادة العمل يف بداية التطبيق مما يتطلب جهدا كبريا من قبل مجيع العاملني يف املنظمة . 
 عدم التزام العاملني بتوثيق العمليات اىل تعرفوهنا لكثافتها. 
 ظهور خالفات بني العاملني أثناء اكتشاف األخطاء يف العمل مع املتسببني فيها . 
 املؤهلة يف جمال تدقيق اجلودة من ذوي اخلربة نقص الكفاءات.  
 التكاليف املالية الباهظة اليت يتطلبها نظام إدارة اجلودة. 

 شهادات اإليزو : سادسا
  73:واكثرها انتشارا يوجد عدة مواصفات تعاقدية، مبوجبها تتحصل املؤسسة على الشهادة، من أبرز هذه املواصفات

                                                           
 .22، 22، ص ص 2992جدار للكتاب العاملي، األردن،  ،1222إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لإليزو فواز التميمي، أمحد اخلطيب،  - 72
 .69، 20زكية ججيق، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 73
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 وهي مواصفة خاصة ، ـ0999عائلة سلسلة املواصفات الدولية االيزو من  :1222 اإليزو المواصفة
للمنظمات الساعية اىل ضمان رضا العمالء  0993مبتطلبات نظام ادارة اجلودة، مبوجبها متنح شهادة االيزو

 .باستمرار وتوفري منتجات وخدمات متوافقة
 داخل املنظمة، من عائلة سلسلة  مواصفة خاصة مبتطلبات نظام إدارة البيئة :24222 اإليزو المواصفة

وهي مواصفة تعاقدية مبوجبها تتحصل املنظمة . اخلاصة بنظام ادارة البيئة 30999املواصفات الدولبة إيزو
 .استوفت متطلبات نظام االدارة البيئيةنظمة الدالة على ان امل 30999على شهادة االيزو

  من املعلومات، وهي من عائلة سلسلة أدارة إ مواصفة خاصة مبتطلبات نظام :07222اإليزو  المواصفة
اخلاصة بنظم ادارة امن املعلومات لـــمساعدة املنظمات على ضمان امن  22999املواصفات االيزو

الدالة  22993وهي مواصفة تعاقدية تتحصل املنظمة مبوجبها على شهادة االيزو. املعلومات اخلاصة هبا
  .لومات حيافظ على امن وسالمة معلوماهتاعلى ان املنظمة متتلك نظام ادارة املع

 مواصفة دولية خاصة مبتطلبات نظم إدارة سالمة األغذية، تناسب مجيع  :00222اإليزو  المواصفة
املؤسسات العاملة يف الصناعة الغذائية مبا يف ذلك املؤسسات املصنعة للمعدات ومواد التغليف وعوامل 

مبعىن أهنا تطبق على املنظمات اليت تشارك بشكل مباشر أو غري مباشر يف . التنظيف واإلضافات واملكونات
وهي . دة أو أكثر من اخلطوات يف سلسلة الغذاء، وذلك بغض النظر عن حجم أو درجة تعقيد املنظمةواح

والدالة على أن املنظمة حتقق  22999مواصفة تعاقدية مبوجبها تتحصل املنظمة على شهادة االيزو
  .املتطلبات الضرورية لسالمة الغذاء

  المواصفة :OHSAS 18001 ارة السالمة والصحة املهنية، وقد انتشرت هي مواصفة خاصة بنظام اد
مع أهنا ليست مواصفة من  32993يف العامل لدرجة أن البعض يسميها أيزو  32993املواصفة أوساس 
 عن هيئة املواصفات الربيطانية OHSAS 32993صدرت املواصفة  1999ففي عام . مواصفات األيزو

BSI ملهنية بالشركات واملؤسسات، لتمكنها من ضبط وهي عبارة عن سلسلة لتقييم السالمة والصحة ا
 شهادةوميوجبها تتحصل املؤسسة على . والتحكم يف خماطر السالمة والصحة املهنية وحتسني أداءها

OHSAS- BSI 18001 ومت نشر مّسودة  .الدالة على حتقيق متطلبات إدارة الصحة والسالمة املهنية
وهو املعيار الدويل األول اخلاص بالصحة والسالمة املهنية،  2936يف عام  02993املعيار العاملي االيزو 

 32993أوساس  -وسيحل هذا املعيار اجلديد فور إصدار النسخة النهائية منه مكان املعيار يب أس 
 هيكل المنظمات المختصة ذات العالقة للحصول على الشهادة:سابعا

على الشهادة وهيكل  اليت تسعى إىل تبين وحتقيق نظام إدارة اجلودة العاملي إىل معرفة نظام احلصول نظماتحتتاج امل 
 74:املنظمات املختصة وهي كالتايل

                                                           
 .392ص ،2993، مكتبة اليقظة للنشر و التوزيع، األردن، 1222متطلبات التأهيل لشهادة االيزو ، سلطان نايف أبوتايه،محود خضري كاظم - 74
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 هي ال تتدخل هنائيا يف منح الشهادة الدالة على التوافق مع املواصفة،  :المنظمة العالمية للمواصفات
  .واملعلومات الالزمة حول املواصفات وتعديالهتاوتعمل على توفري النشرات والدوريات 

 من أشهر هذه  :المنظمات المختصة بتقييم جهات التسجيل ومنح الشهادات واعتمادها ومتابعتها
  NATIONAL و CNACCD املنظمات املنظمة الربيطانية العاملية العتماد جهات منح الشهادة

ACCREDITATION COUNAL FOR CERTIFICATION BODIES جهات  واليت ختتص بتقييم
التسجيل مع منح الشهادات واعتمادها لتصبح خمولة للقيام هبذا العمل، وتقوم بتقييم إمكانات وأسلوب 
عمل جهات التسجيل ونظام اإلدارة هبا واخلطوات اليت تتبعها هذه اجلهات ملراجعة الشركات اليت تطلب 

 .0999اإليزو التسجيل، ولكنها ال تتدخل يف منح شهادات 
 ختتص مبنح الشهادة الدالة على التوافق مع متطلبات املواصفة الدولية :جهات التسجيل ومنح الشهادة 

وتعمل مباشرة مع املؤسسات اليت تطلب التسجيل وتعمل على تقييم نظام العمل لديها  0999اإليزو 
من التزامها مبا نصت عليه ومتنحها الشهادة يف ظل التقييم الذي تقوم به، وتعمل على متابعتها للتأكد 

  .املواصفة
 يعامل هؤالء كطرف مستقل ملساعدة املؤسسات اليت تطلب التوافق مع املواصفة،  :المراكز االستشارية

املؤهالت واخلربات، عمالئهم )وهناك جمموعة من املعايري يتم على أساسها اختبار املستشارين منها 
 .وساطته، التكاليف وعلى أي أساس يتم حساهباواملؤسسات احلاصلة على شهادة املطابقة ب

 هي املؤسسة اليت تطلب التوافق مع املواصفة الـ :الجهة طالبة التسجيلISO9000  ويقع عليها عبء ،
فهي املؤسسة اليت  –اختيار اجلهة االستشارية املناسبة وجهة التسجيل اليت حتصل من خالهلا على الشهادة 

 .تسعى بنفسها لتبين وحتقيق نظام إدارة اجلودة العاملي
 الخالصة

العاملية للتقييس، تتكون ونظام إلدارة اجلودة، وسلسلة من املواصفات الدولية اليت تصدرها املنظمة  0999اإليزو 
عائلتها من أربعة مواصفات فرعية، ولقد مت تعديل املواصفة أربع مرات ومت إصدارها مخس مرات، هذه التعديالت 
جاءت لتواكب وتساير التغريات الكبرية واملختلفة اليت حتدث يف بيئة املنظمات، واحلصول على املواصفة أو الشهادة 

 . ددة يتم من خالهلا املطابقة مع املعايري الرئيسية للمواصفةيتطلب املرور على مراحل حم
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 تمهيد

ويستطيع الطالب من خالل هذا ، مثله مثل فلسفة الستة سيجما حيظى موضوع فريق حلقة اجلودة باالهتمام الواسع
احملور فهم الستة سيجما كأسلوب فلسفي وإداري تتبناه املنظمات لتحقيق اجلودة الشاملة وليس كأداة إحصائية 
فقط، كما ميكن للطالب من خالل هذا احملور أيضا إىل التعريف حبلقات اجلودة وأمهيتها وأهدافها ومميزاهتا، والفرق 

مشكالت املنظمات مع التأكيد على مشاركة العاملني يف حل هذه املشاكل دورها يف حل بينها وبني فرق العمل و 
 . وحتقيق أهداف املنظمة لغرض حتسني اجلودة

 الستة سيجما : أوال
ساليب األبادئ و امل نيعت ما بمجحيث موتوروال   شركة يفضي املاانينيات القرن مثمنتصف  يف  sigma Sixبرزت 
عمال لتعطي تأسيسا لنظام األودة منذ عقود عملت على إدماجها مع نشاطات اجلا دوائر هبت يز مت يتصائية الاإلح

، وهو املمج الدراسية لعدد هائل من جامعات العرباستخدامات، وأدخل ضمن الاإل عايلوانب و اجلتسريي متكامل 
 .جمال األعمال يفأحدث تقنيات العصر  ميثل اآلن
 مفهوم الستة سيجما -2

جاءت الكلمة من املفهوم االحصائي، ففي علم اإلحصاء جند ،  σ  6هي رمز إحصائي sigma Six ن عبارةإ 
اليوناين هو رمز االحنراف املعياري الذي يصف درجة التنوع يف جمموعة بيانات أو عناصر أو حىت يف  حرف سيجما

واصفات املف معياري هي بالذات حنراا نتاج بستةاإلمرحلة عمليات  يفددة احملساحة املأن  يعين ، والذيعملية معينة
يون لكل املل يفخطأ 1.0تعد  يتواصفات الاملإتقان هذه  يفوبدقة  ،ستفيد، أي العميلاملما من طرف متاددة احمل

تميز، املصائي اإلححاولت إعطاء مفهوما لتوضيح معامل هذا النموذج  يتوحدة إنتاجية، حيث تعددت التعاريف ال
  75:بعض من هذه التعاريفاول استعراض حنسوف 

 sigma Six" حتسنيعمال و األحل مشاكل  يفاعلية فهي طريقة أكثر " أو ستة سيغما 
 "داء التنظيمياأل

  لتزام اإلدقة  يفودة تستهدف ما يقرب من الكمال اجلإدارة  يفهي تقنية جد متطورة
ليون عملية كل م  يفأنه  يننتاجية، هي تعاإلالعمليات  يف طاءاألخنب جتواصفات و ملبا

  .من العمليات 0.1تزيد عن  الت خطأ الهناك احتما
  قبولةامل ريقا للمعايفراءات و اإلجدوار و األمارسات و املدد حتنظمة املعموم  يفطريقة تشغيل.  
 شاريع، املدوات التحليلية وتقنيات مراقبة األديثة و احلدارة اإلساليب األربة من جمموعة جم

 .عمالاألشاكل وأداء املحل  يفسينات حت إنطالقةتمع لتشكيل جت يتوإعداد التقارير، ال
                                                           

 .36، ص 2990، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن، واساليب حديثة اخرى في ادارة الجودة الشاملة 6sigma امساعيل ابراهيم القراز وآخرون، - 75
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  عمال األحل مشاكل  يفاعلية فكثر األنهجية املقيقة، هي احل يفشاكل املهي منهجية حل
 .داء التنظيمياأل حتسنيو 
 األخطاءمن العيوب أو  1.0تنتج اقل من  يتهي العملية ال: داءلألحصائي اإلفهوم ملبا 

 .طاء العيوباألخدوث فرصة حللكل مليون 
سلوب تقين لقياس إرضاء أنه أحنراف عن املعيار لكل مليون وحدة منتجة، إعيوب أو  0.1يعين أن هناك أقل من 

ستة سيجما إذن هو مفهوم  .و عملية أو نتاج عملأو خدمة أي منتج أن تكون الوحدة هي أوميكن  ،العميل
القيمة املثلى، واحليود السداسي يعين يف النهاية أن هناك أقل من إحصائي اهلدف منه قياس مدى إحنراف اإلنتاج عن 

 % 00.00066أي  مليون عيبا أو خطأ يف كل مليون وحدة منتجة/  1.10
 أهمية الستة سيجما -0

صائية البسيطة والقوية اإلحساليب األعمال اليت متكن املنظمات من إستخدام األتعترب ستة سيجما إسرتاتيجية حتسني 
تكمن أمهية ستة  دامة التميز يف العمليات لذاإوقياس وحتليل وحتسني ومراقبة العمليات من أجل حتقيق و لتحديد 

 :76سيجما فيما يلي
  تأسيس قاعدة قوية للنجاح الثابت واملستمر؛ 
  موظف؛توضيح أهداف كل  
  التحسن؛زيادة معدل سرعة  
  التدريب؛التشجيع على التعلم و  
  اإلسرتاتيجي؛تنفيذ التغيري  
 الرتكيز على العيوب. 

 مميزات ستة سيجما -3
 :77تعترب سيجما ستة فلسفة فريدة عن غريها ملميزاهتا التالية

  ،حصائية يف جمال ساليب اإلهنا تذهب اىل ما وراء إستخدام األأي أتشمل التكاليف والدورة الزمنية
 .التصنيع

  دوات ىل األإدية ليدوات التقدارة اجلودة اليت متتد من األإتركز يف التدريب على إستخدام جمموعة من أدوات
 .سلوب املالئم الذي حيقق نتائج ملموسةستخدام األإهنا تركز على ما هو مهم و أاملتقدمة، وهذا يعين 

  خذها يف أهتمامات الكلية قد مت ن اإلأكد من أهداف املنظمة وختلق نظرة عالية املستوى للتأهتتم بكامل
 .احلسبان

 العميللتزام والتفاين يف العمل لتحقيق أداء غري مسبوق وااليفاء مبتطلبات اإل. 
                                                           

, 10/02/2021sigma.htm-www.myqalqilia.com/sixhttp//  - 76 
 .12، 10ص ص ، مرجع سبق ذكرهزكية ججيق،  - 77

http://www.myqalqilia.com/six-sigma.htm
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 مبادئ ستة سيجما -4
تعريف العملية، قياس "بداية نشري اىل ان مبادئ وأفكار وأنشطة سيجما ستة تدور حول منوذج دمينج املتمثل يف 

وهي مخس  ،"ابة على العملية اليت مت حتسينها االداء املرجو من العملية، حتليل بيانات العملية، حتسني العملية، الرق
 78 :مبادئ تتلخص يف

 ستمرار، بإللتأكد من ان العمليات الواقعة داخل جمال العمل موثقة ومقاسة ومطورة  :التركيز على العملية
 هرية بتحديد النتائج واملخرجات اخلاصة بالعملية،و اجل ويتم الرتكيز على العملية من خالل حتديد العمليات

( العميل)واملخرجات هي أي شيء يكون املدير أو املرؤوسني عن تسليمها لشخص آخر، او جمموعة أخرى 
وجيب أن يكون  .وميكن ان يكون منتج ما... وميكن ان يرتاوح دلك بني بعض العمليات اىل تقرير مفصل

يز عن العمليات التدعيمية لكل منتج عملية مرتبطة به حتدد كيفية إنتاجه، وهي العمليات اجلوهرية اليت تتم
...(. وضع ميزانيات، توظيف عمال، نظام معلومات) وهي اليت تساعد يف التسليم الناجح للمخرجات

وتعترب دورة دومينج هي الدافع أو احملرك األساسي لعملية ستة سيجما، حيث تقوم على الفهم والتحسني 
 .للعمليات الناجحة باستخدام وأدوات سيجما ستة

 فلسفة سيجما ستة حول الرتكيز على العميل هي ان كل شخص أو جمموعة أشخاص  :على العميل التركيز
ويتطلب الرتكيز على العميل الفهم التام ملتطلبات ...تستقبل خمرجات عملياته يعترب عميله الشخصي

رغبات  ن تفهم الفرد لوظيفته معناه تسلم أدق اداء لتحقيقأكما ...وإحتياجات العمالء بصفة ومستمرة
الزبون، لتصبح عالقات العمل أكثر اجيابية ويتحسن التعاون، ويتضمن التعاون وتبدأ احلواجز واملوانع 

وجيب أن يؤخذ يف احلسبان إحتياجات الزبائن ... باالهنيار ممهدة الطريق لزيادة احللول االبداعية والعمليات
 .وقرارات العملية بإحتياجات الزبونالداخليني واخلارجيني بصفة دائمة وجيب ان ترتبط االعمال 

 تدعو فلسفة سيجما ستة اىل التعاون، وذلك هبدف عرض العملية بتفصيل أحسن وإجياد أفضل  :التعاون
وعادة ما يوجد لدى املوردين والعمالء أفكار حول ما جيب فعله، وبالتايل جيب سؤاهلم عن . ...املخرجات

 .هذه االفكار
  لقرارات يف فلسفة سيجما ستة على البيانات واحلقائق، لذلك من الضروري مجع ىن ابت :قاإلدارة بالحقائ

واملعايري اليت من شأهنا أن تساعد املديرين على فهم عملياهتم وتطبيقاهتم ... وتقييم معايري األداء املالئمة
او األخطاء يف تعترب معايري ضرورية وجوهرية مثل عدد الوحدات اليت مت إنتاجها يف الساعة ونسبة العيوب 

وميكن للمديرين بدء االدارة باحلقائق بتحديد ... العملية والساعات املطلوبة لتسليم عدد معني من الوحدات
النتائج وفهم ما يقدره العميل وتتبع معايري االداء، وخاصة املتعلقة بالعملية املضافة لتأكيد احتياجات الزبون 

وجيب معرفة كيفية استخدام أدوات ...لعمليات والعمال واملشروعاتوااليفاء هبا، ودعم القرارات اليت ختص ا

                                                           
 .16، 12ص ص ، زكية ججيق، مرجع سبق ذكره - 78
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وتتم املناقشات بناءا على النتائج، زال جيب التقليل من قوة . سيجما ستة مثل خرائط باريتو، والرسوم البيانية
 .االرقام املصاحبة للرتكيز على العميل

  وتضمينها يف املؤسسة ككل، سوف يتم  عند البدء يف تطبيق مبادئ سيجما ستة :التخطيط االستراتيجي
نشطة اليت تضمن النتائج اجليدة سرتاجتية معينة هلذا الرتكيز اجلديد، ويتم التخطيط االسرتاتيجي لألإتطوير 

والجياد اسرتاجتية جيدة فان االهداف جيب ان تكون معروفة ومفهومة، الن فهم البيانات،  واليت تدعمها
 .مهية قصوىأالصورة الكلية والرؤية أمر مهم وضروري لتحديد أي من العناصر يعترب ذا 

 مزايا تبني فلسفة سيجما ستة -5
مام االدارة العليا، وعادة ما حتقق ان الفوائد املعطاة لتطبيق سيجما ستة غالبا ما متيل حنو تلك االهداف اليت تثري إهت

 :79املزايا اخلمس التالية/ الفوائد
 تولد جناحا موضحا مبعدل النمو وحصة كبرية يف السوق. 
  ككل  ألداء املنظمةهتيئ هدفا عاما. 
 سرتاتيجي موضحا باملنتجات اجلديدة وخيرتق أسواقا جديدةتنفيذ التغيري اإل. 
  زيادة العائد بإرضاء الزبائن. 
 على حتسني اجلودة بتقليل اخلطأ واهلام املوظفني وغرس ثقافة معينة او اجتاه معني داخل املؤسسة واجياد  تركز

 .صورة هلا يف السوق واجملتمع
 80 أسباب فشل في تطبيق سيجما ستة  -6

 :أسباب ترجع إىل حمرتيف الستة سيجما
 ادمييةأكنه ممارسة أمعاجلة املشروع وك. 
 التعامل مع االفرادخفاق يف تقدير تعقيدات اإل. 
  ثناء سري العمليةأىل الفريق إعدم حتويل ملكية احللول. 
 تقدمي النتائج كما لو كان ذلك مشروعا علميا. 
 ةقضاء معظم الوقت على الكمبيوتر على حساب العملي. 
  ال يوجد مفهوم واضح لتوقعات العميل. 

 :أسباب ترجع إىل اإلدارة الوظيفية
 دون عملية تغيري مفصلة نظمةحماولة تغيري امل. 
 ختياريةإن املشاركة أعتقاد اإل. 
  داء يف العمل حمدودة ودون مراجعةأتوفري منظومة. 

                                                           
 .12جيق، مرجع سبق ذكره، ج زكية - 79
 .16جيق، مرجع سبق ذكره، زكية ج - 80
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  ختياريإن الدعم من املستويات العليا أعتقاد اإل. 
 فقي والعمودينقص التنسيق األ. 
  حلقات الجودة :ثانيا
 تعريف حلقات الجودة -2

متثل حلقات اجلودة أداة فعالة لتشجيع مشاركة العاملني يف حتسني اجلودة وتفسح هذه احللقات جماال   واسعا ملشاركة 
اجلميع والعمل بروح مجاعية بدال من األداء الفردي مما جيعلها مصدر حيويا فتقدم احللول واملقرتحات لتحسني مجيع 

حلقات اجلودة بأهنا وسيلة لتنمية امكانيات االفراد وتعزيز قدراهتم جوانب العمل مبا فيها حتسني اجلودة، وتتميز 
 . وخرباهتم وما يتصل بوظائفهم ومهاراهتم وحتفيزهم للمسامهة يف تطوير اساليب العمل لتحسني اجلودة

 وردت تعاريف متعددة لفرق حلقات اجلودة منها هي فرق تتكون من جمموعة من العاملني ومدراء االدارات الوسطى
والذين ترتكز مسؤوليتهم يف مسائل التطبيق وليس التخطيط وتطوير العالقات بني الزبائن واملوردين، وتطبيق نظام ملنع 

 .   81اجلودةحدوث مشكالت 
ويعرب عن فرق حلقات اجلودة بأهنا وسيلة ملنح العاملني سلطة أكرب، وهي فعالية التبادل التنظيمي الذي يتجاوز 

صد هبا جمموعة من العاملني يلتقون سويا بشكل طوعي ومنتظم لتحديد وحتليل وحل ، كما يق82منظمةحدود 
 . 83عملهممشكالت اجلودة وحتسينها يف جمال 

وتقوم فكرة هذه احللقات على أساس إن العامل إذا ما مت إعداده وتدريبه جيدا يتمكن من االكتشاف املسبق 
شرفون هم املسئولون عن التدريب باعتبارهم قادة هلذه احللقات للمشاكل املتعلقة باجلودة قبل حدوثها، ويعترب امل

 .  يعمل أعضاء كل حلقة من حلقات اجلودة على حل املشاكل املتصلة باجلودة يف االجتماعات اليت تتم أسبوعيا
عامل،  32 إىل 1تعرف حلقات اجلودة بأهنا وحدات عمل ذاتية تتكون كل منها من جمموعة صغرية من العاملني من

يديرها ويوجهها مشرف يقوم بتدريب أعضاء اجملموعة على الطرق األساسية حلل املشكالت، مبا فيها الوسائل 
 :84جيب على حلقات اجلودة أن ترتكن للعناصر التالية.كفريق اجلماعي العمل وأسلوب اإلحصائية

 تتكون من جمموعات صغرية يعملون يف عمل مماثل أو مشاهبة. 
 دة ساعة يف األسبوع وبشكل منتظم ومدفوع األجراالجتماع مل. 
  (.لتعطيها صفة الرمسية)احللقة جتتمع حتت قيادة مشرف خاص هبا 
  لذلك )تعين اجلودة باملعىن الواسع جودة أداء األعمال داخل مجيع أجزاء املنظمة

 (.جيب أن ينصب اهتمام أعضاء اجملموعة على أعماهلم اليومية اليت يقومون هبا
    :85(Kikora) (Jonson) (Kantner)دد فرق العمل بثالثة انواع، كما يصنفها كل من وتتح

                                                           
81

 - Cheng, T.C.E. Podolsky S. Jarvis P., Just-In time Manufactating, London, chapman & Hall, 1996. 
82

 - Levinson william, The Way of Strategy, New Delhi, ASQC, Qulity press, 1998. 
 .20وهايب كلثوم، مرجع سبق ذكره، ص  - 83
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جمموعة من أشخاص، من إختصاصات متعددة يعملون على حتسني اجلودة : الفريق الوظيفي لتحسين الجودة
 (.  حلقات اجلودة)ومن امثلتها . لوحدة تنظيمية معينة، او لوظيفة او قسم حمدد

كل لتوضيح مثل الفرق اليت تش)سني العمليات الداخلية للمنظمة هي فرق تعمل على حت :العمليةفريق تحسين  
 .   وهو يشمل جمموعة أفراد يتم إستبداهلم عرب العملية( رسالة املنظمة
ويطلق عليها احيانا فريق املشروع، وهو فريق عمل مؤقت يتشكل ملهمة واضحة وحمددة ويندرج حتت  :فريق المهمة

 .املشاكل حل وفرق، اخلاص املشروع فرق، الفرقالنوع من هذا 
 الجودة حلقات أهمية -0

تكتسي حلقات اجلودة امهية خاصة يف منظمات احلديثة، وذلك نظرا لدورها الفعال والدائم ملسرية اجلودة، وترسيخ  
قد ظهرت حلقات اجلودة يف بداية الستينات باليابان علي يد  . مبادئها وأسسها، ونشر ثقافتها يف أوساط العمل

دسني، وهي عبارة عن جمموعة صغرية من العاملني تتكون من ايشكاوا مبساعدة من النقابة اليابانية للعلماء واملهن
مخسة اىل اثين عشر عضوا يلتقون مبحض ارادهتم ساعة يف االسبوع ملناقشة مشاكل اجلودة واجياد حلول مناسبة هلا، 

ءات واختاذ االجراءات التصحيحية ملعاجلة االحنرافات بني ما حقق فعال وبني ما كان خمطط له، حيث أن هذه اللقا
واالجتماعات تتم بصفة منتظمة ، وليس عند وجود مشاكل أو خلل فقط واهم ما مييز حلقات اجلودة ان االنتساب 
إليها يكون تطوعيا وإختياريا من قبل األفراد، كما اهنا تكون حتت إشراف أحد األعضاء، وتتساوى فيها األصوات 

 .الفريق أهنا أكثر إعتمادا على روح دوت متييز، و هذا ما جعلها ختتلف عن باقي اجملموعات يف
  ،تعد الركيزة األساسية لالتصال الداخلي من منظور اجلودة الشاملة، خاصة اهنا تساهم يف تنسيق اجلهود

وفتح احلوارات، واقرتاح احللول حول مشاكل العمل، وهي بدورها تستخدم تقنيات اجلودة األخرى كالعصف 
 . 86السبب واألثرالذهين، ونظام االقرتاحات وخمطط 

  أنه إلجناح حلقات اجلودة وتفعيلها ال بد من الرتكيز على إشراك العمال والعمل اجلماعي،  ايشكاواقد أشار
وتنسيق هذه احللقات مع خمتلف املستويات التنظيمية يف املنظمة، إضافة اىل اعتماد نظام حتفيز يشجع 

 نظم معلومات ذات جودة، تضمن انتقال املعلومة العمال على املبادرة وطرح األفكار اجلديدة، مع تبين
املناسبة يف الوقت املناسب، مع تركيزه على عملية التكوين يف جمال حلقات اجلودة، وتوفري مناخ تنظيمي 

 .87واملبادرةيشجع على االبداع 
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 - Goetsch, D.L, Davis, S.B, Introduction to Total Quality Management for Production, Processing and 

Services, 2nd , ed, prentic-Hall, 1997. 
 .26كلثوم وهايب، مرجع سبق ذكره، ص   - 86
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  أهداف حلقات الجودة  -3
 :88من خالل تطبيق حلقات اجلودة اىل نظماتتسعى امل
  والصراعات بني العمالأداة ضد التصادمات. 
 حتفيز العمال على اإلنتاجية. 
 توسيع وإثراء املهام. 
  إعطاء األولوية للعمل الفرقي. 
 حتسني االتصاالت بني خمتلف وحدات اهليكل التنظيمي وتسهيل إنتقال املعلومات. 
 إشراك األفراد يف حتليل مشاكلهم وإدماج أهدافهم ضمن األهداف الكربى للمؤسسة. 

  حلقات الجودةأهمية  -4
 :89تتمثل امهية تطبيق حلقات اجلودة يف

 أن يشعر باالمتالك واملسؤولية؛  نظمةتتيح لكل فرد يف امل 
 عل كل فرد أكثر التزاما وإصرارا على حتقيق نتائج أفضل؛ جت 
  الثقة واالهتمام وااللتزام والتعاون واملشاركة الصادقة؛  العمل بروح الفريق واملبين على 
   أفضل؛شعور الفرد بقيمتة وخلق عالقات 
   وقد أثبتت التجارب أن حلقات اجلودة جنحت يف إدارة اجلودة الشاملة ألن األفكار اليت كانت تطرح ترتجم

الفرص  78وبالتايل تعزيز السلوك لكل األعضاء املشاركني يف كل حلقة وإتاحة هلم  ،ألفعال وتصرفات
 .ؤدي بشكل أيسرللتأثري على األحداث وجعل العمل ي

  الجودة لحلقات التنظيمي الهيكل -5
لتحقيق أهداف حلقات اجلودة، خاصة فيما يرتبط بتفعيل االتصال الداخلي، تتبىن العديد من املنظمات تنظيم 
خاص هبذه احللقات ، وهذا ما  يوجد بكثرة يف املنظمات اليابانية اليت تؤمن حبلقات اجلودة، وتركز على اتاحة كل 

ا ، ولذلك فهي تربط حلقات اجلودة مبركز القرار يف املنظمة املتمثل املوارد واالمكانيات املادية والبشرية واملالية إلجناحه
يف االدارة العليا من خالل عدة وسائط، فنجد ممثل عن االدارة العليا مكلف بتدعيم هذه احللقات والتنسيق معها، 

ثلني عن كل الوظائف يطلق عليه تسمية املعاون الفين لشؤون العمليات االنتاجية، كما جند جلنة التوجيه اليت تظم مم
الرئيسية يف املنظمة، وممثلني عن نقابة احمللية، وعدد من قادة احللقات وهي تعمل على توجيه هذه احللقات، ووضع 
اخلطط والسياسات الالزمة لتطوير برناجمها وحتديد الربنامج التكويين ألعضائها ، اضافة اىل املنسق الذي يقوم بتعيني 

م، وهذا الوسيط يتواجد يف املنظمات الكبرية فقط، أما املسهل فهو من ركائز احللقات ، املسهلني واالشراف عليه
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 - Zeïneb Benammar Mamlouk, cercles de qualité et culture d’entreprise, la gestion des ressources humaines 

dans les PMI/PME au Maghreb, numéro spécial de la revue « Les cahiers du CREAD », p 131. 
 .12زكية ججيق، مرجع سبق ذكره، ص  -89
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نظرا ألنه هو الذي يقوم بتكوين قادة احللقات، ومساعدة اعضائها بطريقة غري مباشرة يف حل املشاكل، وقائد احللقة 
 .ار مبشاركة كافة أعضاء احللقةهو املشرف املباشر ألعضاء احللقة، ويتلقى توجيهات من املسهل، ويتخذ القر 

يتضح لنا أمهية ربط حلقات اجلودة باالدارة العليا، وخمتلف وظائف املنظمة، وهذا ما من شأنه تفعيل عملية االتصال 
الداخلي بني مصاحل وأقسام املنظمة، وخمتلف املستويات التنظيمية، وهو يوضح الدور الفعال واألمهية البالغة هلذه 

اتصال ناجعة وما يفسر سر تفوق املنظمات اليابانية، واهتماما بتطوير حلقات اجلودة، ودجمها ضمن  احللقات كأداة
 .  90ثقافتها التنظيمية

 مراحل تكوين حلقات الجودة   -6
 :  لتكوين حلقات اجلودة، البد من اجتياز مراحل معينة وهي

 ت تؤمن بضرورة اجلودة يف املنظمة، وتتخذ هذه املباردة، خاصة اذا كان :التخطيط لتكوين حلقات الجودة
وتلتزم بتطبيقها ونشر ثقافتها  فتقوم اوال بإختيار املستشار اخلارجي الذي يقوم مبساعدهتا يف إنشاء هذه 
احللقات، ومن مث تقوم بتشكيل جلنة من داخل املنظمة لإلشراف املباشر عليها، حيث يرتأسها أحد اعضاء 

نة بتحديد القواعد العامة املعتمدة يف هذه احللقات، واألسس اليت تقاس عليها االدارة العليا، وتقوم هذه اللج
مدى جناحها يف أداء مهامها واختيار منسق داخل املنظمة، يتوىل االشراف داخل احللقات املوجودة فيها، 

دارية واختيار مسهل لكل من احللقات اليت مت تشكيلها ، وبعد تشكيل هذه اللجنة يتم تعيني األجهزة اال
   .91اليت تساعد احللقات يف أداء عملها

 وهي مرحلة هامة يف تكوين حلقات اجلودة، حيث يتم استدعاء خبري للقاء املشرفني  :اإلعداد والتكوين
على احللقات، والذي حيدد هلم فلسفتها وطرق عملها، إضافة اىل حتديد األساليب املعتمدة واملستخدمة من 

مر عن طرفها، وتكوين أعضائها على طرائق وتقنيات وأدوات حل املشاكل، وخاصة اعتماد التكوين املست
 . 92أساسيطريق التحسني املستمر للجودة، وحتديد رضا الزبون كهدف 

  وهي املرحلة اليت يتم فيها ضم العاملني اىل هذه احللقات، بشرط ان يكونوا  :تحديد العضوية في حلقات
متطوعني فيها اختياريا، وذلك بعد إجراء مقابالت وحوارات ولقاءات غري رمسية معهم، إلقناعهم بأمهية 
اجلودة، وترسيخ ثقافتها يف املنظمة، وهذه املرحلة تأخذ فرتة زمنية طويلة ملعرفة العمال الراغبني حقا بالتطوع 

 .93احللقاتضمن هذه 
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 ألية عمل حلقات الجودة -7
 :يف اجلودةتتمثل أليات عمل حلقات 

  التقاء أعضائها الذين يعملون يف أقسام متماثلة، وذلك لعرض املشاكل وحتديد أسباب وحتليلها وطرح حلول
 . هلا

  تبدأ هذه اللقاءات بتحديد املشاكل املتعلقة باجلودة يف املنظمة، وترتيبها يف قائمة حسب امهيتها وتأثريها
 . على العمليات االنتاجية، وبداية النقاش فيها من األهم اىل األقل أمهية

  بعد عرض وحتديد وترتيب هذه املشاكل يتم حتديدها بصفة جيدة وشاملة، من خالل مجع البيانات
 . واملعلومات املتعلقة هبا، وحتديد أسباهبا والتفصيل فيها، ويف درجة تأثريها عليها

  ومن مث طرح كل احللول املمكنة هلذه املشكلة، وتقدمي خمتلف البدائل ملعاجلتها، إلختيار البديل واحلل األمثل
 . نه وعن اختيارههلا، ووضع خطة لتنفيذ هذا احلل، والقيام بتنفيذه، وتقييم النتائج املرتتبة ع

  حلقات الجودة وفرق العمل  -8
نظرا إلنتشار فرق العمل يف املنظمات احلديثة، صار لزاما علينا متييز هذه الفرق عن حلقات اجلودة اليت تعترب مهمتها 

وفرق العمل هي جمموعة من األفراد الذين يعملون مع بعضهم . األساسية تدعيم مسرية اجلودة ونظامها يف املنظمة
لبعض بغية حتقيق أهداف حمددة ومشرتكة، ويكون عدد هذه األفراد خمتارا بعناية ومدروس، كما أهنا تكون مدعمة ا

بنظام حوافز مرن وعادل ونظام معلومات قوي ومتكامل، مع منح الصالحيات هلذه الفرق يف العديد من القرارات 
ولكن تتميز  ،94، وهذا ما جنده أيضا يف حلقات اجلودةاليت تتخذها، وتكوين أفرادها لتنمية كفاءهتم ورفع مهاراهتم

 :حلقات اجلودة عن فرق العمل يف العديد من نقاط تربز أمهها يف اجلدول التايل
 مقارنة بين حلقات الجودة وفرق العمل: 7 الجدول رقم

 الجودة حلقات العمل فرق المعيار
هذا التجمع يضم األفراد املدعوين  الهدف

ال ميكن حله حلل مشكل مطروح 
 .يف املصلحة

يسمح بإظهار القدرات البشرية 
غري املستغلة، خللق مكان عمل 

 .حمفز لتطوير الورشة
دراسة ومناقشة حرة مع القادة  .تعتمد على مبدأ اهلرمية القيادة

 .وباحرتام متبادل
املواضيع الكربى اليت تعرتض - المواضيع

 . املنظمة
املشاكل املرسومة من طرف  -

 : حتاول معاجلة
املشاكل اليومية يف نفس  -

 . االختصاص

                                                           
 .62حمفوظ أمحد جودة، مرجع سبق ذكره، ص  - 94
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 . يريةاملد
 . املشاكل املفاجئة -

مشاكل مشرتكة جلميع  -
 التخصصات

 -. املشاكل الواقعة يف التوجيه -
مواضيع متعهدة من طرف تنظيم 

 .غري رمسي

التقييم يتم يف كل مصلحة  التركيب
خصوص ما يتعلق مبركز الفرد 

حسب أمهية  وعدد املشاركني حيدد
املشكلة باإلضافة اىل تأسيسها 
 .وحلها يستلزم إذن االدارة العليا

احللقة تتكون من املتطوعني من 
 .القسمنفس 

فقط املتخصصني يف املوضوع  العدد
وعدد من ممثلي االدارة إلستعمال 

 تأثريهم

كل املوجودين يف الورشة مدعوون 
 .للمشاركة كأعضاء أو كمالحظني

يأخذ عموما من ثالثة اىل  الفريق المدة
 ستة أشهر الستنفاذ املوضوع

احللقة تواصل نشاطها باملناوبة لكن 
متل املوضوع خالل ثالثة أشهر يف 

 املتوسط
قرارات استشارية، وتقدمي  تنفيذية قرارات القرار سلطة

 املقرتحات
 .Katsuyoshi Ishihara, Maitriser la qualité, éd. mare, Nostrum, France, 1996 , p43 :المرجع

اجلدول يبني تفرد ومتيز حلقات اجلودة عن باقي فرق العمل، أهنا تعطي أكثر حرية ومساواة لألعضاء القرتاح احللول 
واملبادرات، كما اهنا أكثر تركيزا على العمل اجلماعي وروح الفريق، ولكن ما يعيبها أهنا تقدم مقرتحات فقط 

 .      املنظمة وليس لديها السلطة لتنفيذ هذه القرارات من تلقاء نفسها للمسؤولني واالدارة العليا يف
إن حلقات اجلودة عنصر دائم وحمفز لالتصال الداخلي، واشراك العمال يف املنظمة، وتقريب اجتاهاهتم، وسلوكياهتم، 

 حتقيق موارد بشرية أكثر ما جعلها ضرورة ومطلبا أساسيا إلجناح مسرية اجلودة، وتفعيل عملية االتصال، والوصول اىل
اندماجا وإسهاما يف حتقيق ميزة تنافسية ملنظمتهم، وحتسني موقعها التنافسي، وهذا ما يضمن ترسيخ أفكار اجلودة 

 .واستثمار الكفاءات والزيادة من االهتمام بالعنصر البشري ضمن نظام جودة شاملة يف املنظمة
 عوامل نجاح وفشل حلقات الجودة  -1

انتشرت حلقات اجلودة الشاملة انتشارا واسعا يف اليابان والواليات املتحدة األمريكية وحققت جناحا كبريا إال أن  
هناك جمموعة من العوامل اليت أدت إىل فشل بعض احللقات يف حتقيق أهدافها، لذلك مت إجراء العديد من الدراسات 

 : يف حتقيق أهدافها نتطرق إىل ما يليمن اجل تقدمي التوصيات اليت تساعد حلقات اجلودة 
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 مت حتديد جمموعة من املشكالت اليت واجهت أسلوب حلقات : أسباب فشل حلقات الجودة الشاملة
 :95اجلودة ومنعت تلك احللقات من حتقيق أهدافها من أمهها

 هناك نقص لدى العاملني يف فهم فكرة أسلوب حلقات اجلودة . 
  عدم وجود جتانس بني اإلدارة وأفكار ومقرتحات العمال . 
  مناقشة بعض املشاكل اليت تكون خارج نطاق معرفة وخربة أعضاء احللقة . 
  قيام أعضاء احللقة بالتصدي ملشاكل من الصعب حلها من خالهلم، بل تستدعي وجود خمتصني . 
   جداول اإلنتاج والعمل بالنسبة لألعضاءانعقاد احللقات يف أوقات غري مالئمة، كتعرضها مثال مع . 

 حىت تستطيع حلقات اجلودة حتقيق أهدافها، جيب مواجهة أسباب : مقومات نجاح برامج حلقات الجودة
 : 96الفشل السابقة، حيث قدم كل من رواد حلقات اجلودة جمموعة من التوصيات، أمهها

 اختيار هيكل تنظيمي يتناسب مع فكرة حلقات اجلودة . 
  يم العاملني فلسفة النظام اجلديد وطرقة العمل داخلهتعل . 
 االختيار الناجح ألعضاء اجملموعات ومنسقي احللقات . 
   إجراء تدريب بشكل دائم ألعضاء اجملموعات على أساليب تشخيص وحتليل املشاكل ووضع احللول

 . املناسبة
 تظم وان كانت اللقاءات تتم عادة خارج توفري الوقت املناسب اللتقاء األعضاء يف حلقات اجلودة بشكل من

 . أوقات الدوام الرمسي ولكن بصورة منتظمة
 إتباع والتزام اإلدارة العليا بالعمل على جناح فكرة حلقات اجلودة  . 

 الخالصة
إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يتطلب جمموعة من األدوات من بني االدوات اإلحصائية األكثر إستعماال ستة 

خطأ يف كل مليون فرصة، فتطبيق هذه األداة سيؤدي حتما لتحقيق أهداف املنظمة  1.0اليت تعين تطبيقها سيجما، 
 .ويسهل جذب وإكتساب العمالء

يؤدي فريق حلقة اجلودة دور أساسيا يف حتديد مشكالت اجلودة ووضع احللول املناسبة هلا، لذا ينبغي هلذه الفرق أن  
اخلربة والرغبة القوية يف إجناز مهمات حمددة، متكنهم من حتديد املشكالت والوصول تتألف من أشخاص تتوفر لديهم 

حلقات اجلودة هي نوع من فرق العمل اليت تركز على حتقيق اجلودة من خالل املتابعة املستمرة هلا والسعي ، اىل حلها
  .لتقدمي حلول للمشكالت
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 تمهيد
ن تكلفة اجلودة ال ميكنها أن حتل مشاكل اجلودة، وال ترشيد نظام خالل هذا احملور ميكن للطالب أن يتوصل إىل أمن 

اجلودة، فهي جمرد أداة مواجهة ملساعدة اإلدارة لفهم مشكل اجلودة بكل ضخامته، وتسليط الضوء على فرص 
 .التحسني وقياس تطور نشاطاته

 طبيعة تكاليف الجودة: أوال
ة تعدد مفهوم اجلودة من قبل الباحثني جند إن مفهوم تكلفة اجلودة هو اآلخر قد مت صياغته مبفاهيم خمتلفة، نتيج

 :حيث جند عدة تعاريف
 97متثل التكاليف الناشئة نتيجة لعدم مالئمة املنتج مع متطلبات الزبون . 
  98الزبونالتكاليف املتحققة من إنتاج منتجات رديئة اجلودة ال تفي باحتياجات. 
  99التكاليف الناشئة لغرض منع العيوب أو معاجلة املنتج ذات اجلودة الواطئة . 
  جمموع التكاليف اليت يتحملها املنتج واملتعلقة بتحديد مستوى جودة املنتج وحتقيقه والتحكم فيه وتقييم

دث نتيجة مدى مطابقة مواصفات املنتج مع متطلبات ورغبات املستهلك مع تكاليف اإلخالل اليت حت
 . 100عدم الوفاء مبتطلبات اجلودة على املستوى الداخلي واخلارجي للمنظمة

تكاليف اجلودة هي التكاليف املتعلقة مبنع إنتاج املنتجات املعيبة، أو اكتشاف وتصحيح املنتجات املعيبة، إذن هي 
بإكتشاف وتصحيح تلك املنتجات حدوث منتجات معيبة وهي األفضل، أو ( تكلفة وقائية)التكلفة اليت ترتبط مبنع 

املعيبه، كإجراء وقائي بعد وقوع اخللل، الشك بأن التكلفه األوىل أفضل حىت وإن كانت أكرب من التكلفه الثانيه ألنه 
يف االوىل نتجنب اخللل قبل وقوعه، نتجنب اخلطأ دون أن حيدث ندفع تكاليف بغية ان نكون يف وضع آمن بعيدين 

لدينا، لكن يف التكلفه الثانيه اخلطأ قد وقع بالفعل ونقوم بعملية تقومي أي تصحيح للوضع  عن وجود وحدات معيبه
احلايل، إذن تكاليف اجلودة هلا شقني إما منع حدوث أخطاء يف املنتجات، منع حدوث منتجات معيبه أو إكتشاف 

 .وتصحيح تلك املنتجات املعيبه
 :101دة وتكلفة الالجودة حيثوبعبارة اخرى هي جمموع تكلفة احلصول على اجلو 

  تكلفة اجلودة هي عبارة عن إنفاق إستثماري يف جمال اجلودة ويشمل تكلفة التنبؤ لتجنب العيوب، تكلفة
  .التقييم واملطابقة

  تشمل تكلفة العيوب االنتاجية وعالجها: تكلفة الالجودة. 
                                                           
97

 -Schroeder R. G, Operations Management Decision Making in the Operations Function ,3 rd ed, Mc Graw 

Hill inter national ed , 1989, p586. 
98

 - Ross,J.E, Total Quality Management”,text ,cases Readings,3rd ed.,U.S.A.,st.Lucie press publishing,1995, p 

332. 
99

 - Honrgren,C.T ,Foster,G, &Dater,S.M, Cost Accounting Managerial Emphasis, 10th ed, prentice-Hall 

international LTD, 2000, P683. 
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 :102وقد ظهرت تكاليف اجلودة وتطورت تصنيفاهتا نتيجة ملا يلي
   كلف اجلودة بسبب زيادة تعقيد عمليات التصنيع، مبا يتناسب مع التكنولوجيا الصناعية املتقدمةازدياد 
 دارة العليا اإل رغبة مهندسي اجلودة ومدراء العمليات إىل التأثري الفعال على كلف اجلودة عن طريق دعم

هبدف اختاذ القرارات املناسبة بصددها، وكنتيجة لذلك أصبحت تكاليف اجلودة أداة . لدراسة هذه التكاليف
 .دارةلإلللضبط احلايل 

 تحليل عناصر تكاليف الجودة وطرق قياسها: ثانيا
سها، وسيتم هناك عدة مداخل لتحليل عناصر تكاليف اجلودة بني الباحثني وسينعكس أثر ذلك يف طرق قيا

 :  إستعراض بعض تلك املداخل وكما يلي
 المدخل التقليدي لسلوك تكاليف الجودة 

حيث تتم املوازنة بني تكاليف املنع والتقييم من جهة " مدخل العائد على اجلودة أو اجلودة املثلى"يسمى ايضا 
ووفقا هلذا املدخل فان أكثر حاالت تكلفة حتدث هي عندما يكتشف الزبون ، وتكاليف الفشل من جهة أخرى

، 103ذا إكتشفت املنظمة العيوب يف منتجاهتا من خالل عملية الفحص والتفتيش واالختبارإاملعيب، وتقل التكاليف 
جمموعتني ويعرف هذا املدخل أيضا مبستوى التوافق االقتصادي أو منوذج جوران حيث تصنف تكاليف اجلودة إىل 

 :    مها
 ومتثل التكاليف اليت هتدف لتحقيق التوافق مع املواصفات احملددة للجودة من خالل جتنب : تكاليف التوافق

 .حدوث خروج عن املواصفات وتشمل كل من تكاليف الوقاية وتكاليف التقييم
 وهي التكاليف املتعلقة بتقومي املنتج، والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات املطلوبة، ومن : تكاليف التقييم

  :أمثلتها
  (.فحص املدخالت)فحص املواد واآلالت واملعدات املشرتاة  :المواد الداخلة فحص-أ  
  .فحص العمليات أو األنشطة اخلاصة بتحويل املدخالت إىل خمرجات :العمليات فحص-ب  
قبل القيام ببيعها إىل  (فحص املخرجات)فحص املنتجات بعد االنتهاء من عملية التصنيع  :المنتجات فحص-ج  

  .العميل، هبدف التأكد من مطابقتها للمواصفات
 تشمل كافة األنشطة املصممة ملنع وقوع األخطاء، ومن أمتلثها :تكاليف الوقاية:   

 .تكلفة ختطيط اجلودة ووضع املواصفات اليت تليب احتياجات العميل :الجودة تخطيط-أ  
  .واملخرجات والتفتيش للمدخالت والعمليات الفحص،شراء وتركيب معدات  تكلفة :الفحص معدات-ب  
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السليم  ختطيط وإجراء التدقيق الداخلي للتأكد من تطبيق نظام اجلودة بالشكل تكلفة: الداخلي التدقيق-ج  
  .النظامهذا ولصيانة 

وزيادة مهاراهتم وقدراهتم على  األخطاء،تكلفة تدريب العاملني على أساليب الوقاية من الوقوع يف  :التدريب-د 
  .اجلودةتطبيق نظام 

 واليت ترتتب على فشل التوافق مع املواصفات احملددة للجودة، وتضم كل من تكاليف : تكاليف عدم التوافق
 .الفشل اخلارجيالفشل الداخلي، وتكاليف 

 وهي التكاليف املتعلقة باختاذ اإلجراءات التصحيحية لعدم مطابقة املواصفات  :تكاليف الفشل الداخلية
 :املطلوبة من أول مرة، ويتم اكتشافها أثناء العمليات اإلنتاجية وقبل وصول املنتج إىل العميل، ومن أمثلتها

  .عاديةالعمالة واملواد اليت حتمل على املنتجات املعيبة اليت ال ميكن إصالحها بطريقة  تكاليف :الخردة/ العادم-أ 
  .ةاملتعلقة باملواد والعمالة واملصاريف األخرى اليت تدفع يف سبيل إصالح املنتجات املعيب التكاليف :العمل إعادة-ب
معدات  تشغيل تكاليفوتشمل  عليها،تكاليف إعادة فحص املنتجات اليت مت إعادة العمل  :الفحص إعادة-ج

  .الفحصوأجهزة الفحص، باإلضافة إىل تكلفة الوقت املقضي على هذا 
وذلك ألجل جتنب هذه األسباب مستقبال، والقضاء  الداخلي،حتليل أسباب الفشل  :تكاليف الفشل تحليل-د

 .على أية صعوبات تصاحبها
 وهي تكاليف خطرة، وهي التكاليف املتعلقة باكتشاف العيوب، وذلك بعد  :تكاليف الفشل الخارجية

  :تسليم املنتجات إىل العمالء، ومن أمثلتها
 .أو االستماع إليها والتحقيق فيها وحلها الشكاوىاملتمثلة باستالم  :العمالء شكاوى-أ

 .تشمل تكلفة استبدال، أو إصالح املنتجات املباعة إىل العمالء أثناء الفرتة اليت تغطيها الكفالة :الكفالة-ب
وإصالح العيوب يف املنتجات املباعة اليت قام العمالء بإرجاعها إىل املنظمة بسبب وجود  معاجلة :المردودات-ج 

 . عيوب يف التصميم أو التشغيل
من )املنظمة جلزء من مصداقيتها ومسعتها بني العمالء وكذلك بني املوزعني،  املتمثلة بفقدان :السمعة فقدان-د

 . (املنظماتأحرص األمور اليت حترص عليها 
 : وعليه فان التكلفة الكلية وفق هذا املدخل تتمثل مبحصلة عناصر اجملموعتني من أصناف تكاليف اجلودة، أي إن

تكاليف الفشل + تكاليف الفشل الداخلي + اليف التقييم تك+ تكاليف الوقاية = التكلفة الكلية للجودة 
 الخارجي

 :104يف املدخل التقليدي يتضح أنه يعاين من قصور بعضها يتمثل بإمهاله الكثري من عناصر منها
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  هلا آثار سلبية كبرية على زيادة تكاليف ( تكاليف اجلودة الرديئة)إن الفشل الداخلي أو اخلارجي
كفاءة اإلدارة، ناهيك عن سوء إستخدام املوارد، وفقدان الثقة، ودفع املنظمة، وبالتايل على  

 .....الغرامات
  وتؤمن املنظمات العاملة ضمن هذا املدخل بان هناك تعارض بني جمموعة تكاليف التوافق وجمموعة

النوع تكاليف عدم التوافق، وال ميكن ختفيض تكاليف اجملموعة الثانية ما مل يتم زيادة اإلنفاق على 
األول وبالتايل فمن الضروري املوازنة بني تكاليف هاتني اجملموعتني للوصول إىل مستوى اجلودة املقبول 
واليت تسمح بتحديد نسبة مئوية لقبول املنتجات املعيبة، مما يعين أن املنتجات حتقق مستوى التوافق 

 .ىل مستوى معيب صفريولن يصل إ%399االقتصادي األمثل للجودة عند مستوى توافق اقل من  
  يف الوقت نفسه جند إن املدخل التقليدي يعاين من مشكلة الرتكيز على فحص اجلودة بعد االنتهاء من

 .العملية اإلنتاجية والذي تسبب يف ارتفاع تكاليف الفشل لتحسني اجلودة
  اسبية إال إن هلا واليت ال تظهر يف السجالت احمل  (:المخفية)تكاليف الجودة غير المرئية أو المستترة

، كما تشري الكثري من الدراسات  تأثري كبري على املنظمة وقد تتسبب سلبا على مسعتها وحصتها يف السوق
دوالر غري املرئية للجودة يف بعض  2إىل  6اىل انه يضاف على نفايات املنتج وجتديداته مبلغ يرتاوح من 

ن تكاليف اجلودة على شكل تقديرات تعتمد على املنظمات الصناعية، هذا وميكن قياس تلك العناصر م
دراسة السوق واالستبانة واملقابالت الشخصية اليت تتم بني مندويب مبيعات املنظمة وبني الزبائن لتقدير اثر 

 . اجلودة الرديئة على مسعة املنظمة وإيراداهتا أو منوذج تاكوشي
  طاقة : األنظمة املوضوعة ومن أمثلتهاتكلفة غري ظاهرة قد تعود هذه التكاليف إىل عدم كفاءة

اآلالت الضائعة أو الزائدة عن احلاجة، وتقطع جداول اإلنتاج، وختزين املواد الفائضة عن 
  .احلاجة، مما يؤدي إىل عدم وصول اإلدارة إىل االستخدام األمثل للموارد

 ة لضبط ميكن ختفيض أو إزالة هذه التكاليف من خالل استخدام بعض الوسائل اإلحصائي
 .العمليات وغريها

  هناك بعض تكاليف أنشطة اجلودة حتمل على أنشطة أخرى فال تظهر ضمن تكاليف اجلودة
الظاهرة، مثل التكاليف اخلاصة بالتعديالت املتعلقة باإلنتاج واهلندسة، ورغم أهنا تكاليف 

 .اهرة أو تزيد عليهامسترتة، إال أن هلا وزهنا، وقد تفوق يف كثري من األحيان تكاليف اجلودة الظ
 تشري النظرة التقليدية للجودة إىل أن اجلودة األعلى تعين تكلفة أكثر، وقد أكد فيليب   :تخفيض التكاليف

وبعد مرور سنوات على . كروسيب يف كتابه بأن اجلودة األعلى تؤدي إىل ختفيض التكلفة، وحتقيق األرباح
فهمون هذه احلقيقة، فاملنظمات اليت بدأت بتطبيق نشر هذا الكتاب أصبح عددا كبريا من املديرين يت

منهجية إدارة اجلودة الشاملة وجدت بأن حتقيق اجلودة يكون بدون تكلفة إضافية، حيث أن جمموع تكاليف 
 . اجلودة بعد تطبيق هذه املنهجية يكون أقل من جمموع تكاليفها قبل التطبيق
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 داء العمل الصحيح من املرة األوىل والذي يعين من املبادئ األساسية يف إدارة اجلودة الشاملة أ
صفر عيوب، حيث ميكن حتقيق ذلك إذا استطاع الفرد أن يضبط تفكريه ألن يبذل جهده 

ومما يساعد على ذلك انتشار الثقافة بني العاملني فيما . ألداء العمل الصحيح من املرة األوىل
لعمل، فضال عن أنه ميكن جتنب اجلودة يتعلق بضرورة الوقاية من الوقوع يف األخطاء أثناء ا

الرديئة من خالل التصميم اجليد للمنتج والتخطيط الفعال للعمليات والتدريب الكايف 
 . للعاملني

  من املصطلحات اهلامة هنا ما يسمى باحليود السداسيSix Sigma    وهو مصطلح
ذي يعين يف النهاية أن إحصائي اهلدف منه قياس مدى احنراف اإلنتاج عن القيمة املثلى، وال

عيبا أو خطأ يف كل مليون وحدة منتجة، وبذلك يعترب احليود السداسي  1,0هناك أقل من 
أداة من األدوات اهلامة اليت تساعد على تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة وتؤدي إىل حتسني 

دود مادي أعلى جودة املنتج وحتقيق تكلفة أقل، فاهلدف من هذا التوجه هو احلصول على مر 
من خالل إيصال البضائع أو اخلدمات جبودة عالية للمستهلك وبشكل خايل تقريبا من 

 .العيوب وبتكلفة مناسبة
  أول ما طبق هذا املفهوم يف شركة موتوروال لصناعة األجهزة اإللكرتونية ملا كانت تتكبده من

جي إىل وجود بعض العيوب اليت خسائر نتيجة لعدم تطبيقه، مما كان يؤدي يف هناية اخلط اإلنتا
يل بعد فرتة قصرية من ، أو اليت تظهر لدى العمظهر يف الفحوصات األخرية لألجهزةت

 General Electricوشركة  Texas Instrumentsوقد تبعها وشركة .االستخدام
دا لضبط مجيع مناحي ، وأصبح احليود السداسي عماحيث حققت وفورات تعدت املليارات

 .كةأعمال الشر 
 المدخل المعاصر لسلوك تكاليف الجودة 

ال خيتلف هذا املدخل من حيث تصنيف عناصر تكاليف اجلودة عن املدخل التقليدي، إال انه يأخذ بنظر االعتبار 
أيضا  تكاليف اجلودة غري املنظورة باإلضافة إىل اختالف الفلسفة اليت يقوم عليها يف طريقة قياس تكلفة اجلودة 

، إذ استطاعت (وحتديدا تاكوشي)ن رواد هذا املدخل وبالتايل تقييم جناح املنظمات ،حيث يعترب اليابانيون م
منظماهتم من خالله تقدمي منتجات على مستوى عايل من التنافس ،حيث يقوم هذا املدخل على فلسفة التحسني 
املستمر يف اجلودة مع مرور الزمن نتيجة آلثار التعلم وما يرتتب عليه من زيادة كفاءة وفاعلية أنشطة رقابة اجلودة، 

تايل ميكن االستمرار بتحقيق موفورات يف تكاليف عدم التوافق والوصول إىل  مستوى معيب صفري بل وحىت مع وبال
 .   ختفيض اإلنفاق على أنشطة التوافق 
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لذلك جيب أن تركز املنظمة جهودها على أنشطة املنع والوقاية كي تتمكن من تالشي الفشل أو على األقل اكتشاف 
بون، فكلما اجتهت تكاليف الفشل لالخنفاض كلما زاد تركيز جهد اإلدارة على أنشطة الوقاية املعيب قبل تسليمه للز 

 .  واملنع مقارنة بأنشطة التقييم وذلك الن التقييم يكتشف املعيب فقط يف حني إن الوقاية واملنع متنع وجوده كليا
 : ويركز تاكوشي على مفهومني أساسيني مها 

  عايل من اجلودة يتم من خالل تصميم اجلودة داخل املنتج والعمليات وليس من التحقيق االقتصادي ملستوى
خالل الفحص واالختبار بعد اإلنتاج، إذ أفادت إحدى املنظمات اليت كانت تعاين من حتملها لتكاليف 

دي مرتفعة نتيجة فشل اجلودة لذا اجتهت لتنفيذ مدخل اجلودة لتاكوشي ألن إستمرارها باتباع املدخل التقلي
لفحص اجلودة سريفع عدد  القائمني  بفحص اجلودة إىل درجة تفوق عدد العاملني يف األنشطة اإلنتاجية 
لضمان احملافظة على مستويات اجلودة املطلوبة من الزبائن ، كما أكدت شركة تعمل يف جمال اإللكرتونيات 

ية اإلنتاج والبيع واليت قد تتطلب تبديل انه من األوفر تبديل قطع الرتانزيستور الصغرية احلجم قبل إمتام عمل
وتتطلب . اجلهاز الكبري الذي يكلف مبالغ ضخمة بسبب اكتشاف املعيب بعد تركيب اجلهاز لدى الزبون 

تصميم اجلودة أن يتم اتباع التصميم الوظيفي، وتصميم القيم املستهدفة واللتان متثالن الفرصة األفضل 
لتباين بني التصميمني والذي ميكن قبوله يف حدود معينة فإنه غالبا ما خلفض تكاليف اجلودة، أما تصميم ا

                                        .أيضايؤدي إىل مستوى أعلى من اجلودة بتكاليف أعلى 
  إن خسارة اجلودة ال تتحدد بعدم التوافق مع املواصفات احملددة للجودة فحسب بل هي أوسع مفهوما

جلودة من وجهة نظر اجملتمع ،واخلسارة ال حتدث فقط عندما ينحرف املنتج عن حدود لتشمل خسارة ا
املواصفات احملددة بل أيضا عندما يكون داخل حدود املواصفات ،الن الوحدات ال متتلك مستوى واحد من 

ستهدفة األفضلية مما ينشا تكاليف غري مرئية ترتبط باختالف املواصفات الفعلية للمنتجات عن القيمة امل
للجودة واليت ستمثل تكاليف خسارة اجلودة ،إذ ال تقتصر على تكاليف إعادة التشغيل الناشئة من 
العمليات اإلنتاجية بل أيضا تكاليف اإلنتاجية املفقودة لعدم الكفاءة  الذي يسببه االحنراف عن القيم 

نظمة للحصول على منتجات تليب املستهدفة واليت ستكون الهناية هلا مىت ما إجته الزبون بعيدا عن امل
 .   إحتياجاته 

 .واجلدول التايل يوضح الفروقات بني املدخل التقليدي واملعاصر 
 .الفروقات بين المدخل التقليدي والمدخل المعاصر للتكاليف الجودة: 8 الجدول رقم
 المدخل المعاصر المدخل التقليدي أوجه اإلختالف

التوافق االقتصادي األمثل 
 للجودة

حتقق املنتجات عند مستوى أقل 
% 399من   

يتحقق للمنتجات عند مستوى                               
 ، مستوى معيب صفري399%

 كلف الجودة غير غير المرئية
 

ال تؤخذ بنظر اإلعتبار، ويركز على 
 املرئية فقط

تؤخذ بنظر اإلعتبار، وتعد                           
 يف القياسذات أمهية 
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أثر تحسينات الجودة على أداء 
 المنظمة

حتفيز )تؤخذ بنظر االعتبار ل  ال تؤخذ بنظر االعتبار بشكل كبري
العاملني، زيادة اإلنتاجية وحصتها 

 (يف السوق
عندما يكون املنتج خارج حدود  حدوو تكلفة خسارة الجودة

 املواصفات
عندما يكون املنتج داخل وخارج 

 حدود املواصفات
:تحسين الجودة يؤدي إلى  

 
التعارض بني )زيادة التكاليف 

(اجلودة والكلف  
 

حتقيق وفورات يف تكاليف                                 
 (الفشل والتقييم)اجلودة 

 أهمية ثقافة العاملين
 

    تعد عامل فعال يف حتقيق                              ال تعد عامل مؤثر يف حتقيق اجلودة
 اجلودة من خالل تدريبهم

االختبارات والفحص بعد إمتام  التركيز على تحقيق الجودة
 اإلنتاج

املنتج تصميم اجلودة داخل 
 (جودة شاملة) والعمليات

 .62، 60وهايب كلثوم، مرجع سبق ذكره، ص ص : املرجع
يف املنظمة ولكن ما يعوض هذه الزيادة  قد تزداد تكاليف الوقاية وتكاليف التقومي بعد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

وبناء عليه تكون . وبدرجة أكرب منها اإلخنفاض يف تكاليف الفشل الداخلية واخلارجية بعد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
 .النتيجة اإلمجالية هي اخنفاض إمجايل تكاليف اجلودة بعد تطبيق هذه املنهجية مقارنة باإلمجايل قبل التطبيق

 أهمية قياس وتحليل تكاليف الجودة: ثالثا
 : 105وميكن إرجاع أمهية قياس وحتليل تكاليف اجلودة لألسباب التالية

  هي أحد أهم األفكار الرئيسية إلدارة اجلودة الشاملة وهي جزء هام وتكاملي ألي برنامج جودة يف
 . املنظمات

  كة لدى مديري املنظمات فيما يلييفيد حساب التكاليف املتعلقة باجلودة وحتويلها إىل اللغة املشرت : 
 هي مؤشر قوي لتحفيز اإلدارة العليا يف تطبيق وتنفيذ مفهوم تكاليف اجلودة. 
  أكثر املنافع هو ختفيض هذه التكاليف اإلمجالية للمنتج أو اخلدمة والتحكم والسيطرة عليها بفعالية، وبالتايل

 .  زيادة األرباح
 ف ووضع امليزانيات بواقعية حتويل اجلودة إىل أرقام بسيطة ومرئية من خالل أكثر دقة يف تقييم وتقدير التكالي

 .نسب خسارة مباشرة يساعد اإلدارة
   يعترب وسيلة اتصال هامة بني املوظفني يف أقسام اجلودة واإلدارة العليا واملنظمات 

                                                           
 .6129، املؤمتر الوطين األول للجودة السعي حنو اإلتقان والتميز الواقع والطموح، تكاليف الجودة وطرق قياسهاي، مل احلر عوض سا - 105
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  ومصادرها املباشرة أداة حتسني مستمر للجودة، فهي تساعد على حتديد ومتييز مناطق الفشل والعيوب
 .باستخدام بعض أدوات اإلحصاء

  أداة مقارنة جيدة وواضحة من خالل فرتة زمنية حمددة. 
  جمع المعلومات عن تكاليف الجودة وتحليلها: رابعا

هناك عدة طرق جلمع املعلومات الالزمة عن تكاليف اجلودة بالتنسيق بني دائريت اجلودة واحملاسبة يف املنظمة، ومن 
اجلداول، وحماضر جلسات االجتماعات، وتقارير املصروفات، وسجالت الدوام، وقوائم : هذه املعلومات مصادر
وقد يشمل نظام تكاليف اجلودة ضرورة تعبئة مناذج معينة مثل مناذج تكاليف العادم، أو مناذج تكاليف  ..،الشراء

املنظمة أال ومها إدارة اجلودة واحملاسبه، احملاسبه  هي جهد مشرتك ما بني إدراتني يف: تكلفة اجلوده...  )إعادة العمل،
: توفر لنا سجالت حافله مليئه باملعلومات حول أموار كثريه ميكن ان نستفيد منها لتقييم وضعنا يف اجلودة منها مثال

 .(حماضر جلسات االجتماعات قوائم الشراء هذه تتبع احملاسبه جزئيا –تقارير املصروفات  –سجالت الدوام 
 106اهداف جمع المعلومات عن تكاليف الجودة وتحليلها وتفسيرهأ :  
 إظهار أمهية األنشطة املتعلقة باجلودة أمام اإلدارة بالتعبري عنها كأرقام . 
 إظهار تأثري األنشطة املتعلقة باجلودة على نتائج أعمال املنظمة وأرباحها . 
 املساعدة يف حتديد فرص التحسني يف الدوائر والعمليات . 
  إمكانية عمل مقارنة مع الدوائر األخرى أو املنظمات األخرى . 
 وضع أسس للموازنات التقديرية، وأسلوب للمراقبة على عملية اجلودة . 
 توفري معلومات عن التكلفة ألهداف تتعلق بأنظمة احلوافز يف املنظمة . 
 يرية املوضوعة لتحديد االحنرافات معرفة التكاليف الفعلية ومقارنتها بتكاليف اجلودة حسب املوازنات التقد

  .وطبيعتهاوحجمها 
 طرق قياس تكاليف الجودة: خامسا

تقرير تكاليف اجلودة هو  الشاملة عدد من الطرق واألساليب يف قياس تكاليف اجلودة، ويعد اجلودة يستخدم يف إدارة
 : تهجة يف هذا اجملال، ومن أهم هذه األساليبناألساس يف استخدام كافة الطرق امل

 يتم يف هذه الطريقة استخدام أسلوب املقارنة بني مستويات التكاليف احلالية مع مستويات : تحليل النزعة
لغايات حتسني  على ذلك تستخلص معلومات مهمة تفيد يف التخطيط املستقبلي التكاليف املاضية، وبناء

 . مستوى اجلودة
  يعد األسلوب األكثر كفاءة وفاعلية بني طرق قياس تكاليف اجلودة، حيث يتم تصفية القلة  :باريتوتحليل

 . جأ إليها؛ لغايات التقليل قدر اإلمكان من التكاليفلاملهمة وي
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 تكاليف اجلودة: طريقة رئيسية لقياس تكاليف اجلودة وتكون على النحو اآليت المعادلة الرياضية اآلتية= 
(Fci+Fce+Ac+Pc)حيث إن ،: 

: Fci اختصار لـ(Internal Fallure Cost) وتشري إىل تكاليف اإلخفاق الداخلي ،. 
Fce  :تصار لـإخ(External Fallure Costs) وتشري إىل تكاليف اإلخفاق اخلارجي،. 
Ac  :ختصار لـإ(Appraisal Cost) وهي تكاليف التقييم ،. 
Pc :اختصارلـ(PreventionCost) وهي تكاليف الوقاية ،. 

 :الخالصة 
هي عبارة عن إنفاق إستثماري يف جمال اجلودة حتقيق اجلودة يف املنظمات يتطلب تكاليف تسمى تكاليف اجلودة 

، حيث هناك مدخلني لقياس وحتليل تكاليف اجلودة ويشمل تكلفة التنبؤ لتجنب العيوب، تكلفة التقييم واملطابقة
يركز املدخل التقليدي يف تكاليف اجلودة على تكلفة العادم وإعادة العمل، املدخل التقليدي واملدخل احلديث، حيث 

إال أن املدخل احلديث يف اجلودة يركز على تكلفة الفشل اخلارجية، ألن اخلسارة هنا خسارة طويلة األمد تتمثل يف 
 .سارة املبيعات وفقدان والء العمالءخ
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 المحور الثامن
إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة 

 الشاملة
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 تمهيد

تعد ممارسات إدارة املوارد البشرية من تدرب وتقييم وتوظيف داخل املنظمة أحد متطلبات اجلودة الشاملة اليت تساعد 
على إحداث التغيري الالزم يف املنظمة، كما تعد إدارة املوارد البشرية ضرورة حتمية لضمان جناح املنظمة يف تطبيق إدارة 

يتعرف الطالب من خالل هذا احملور إىل العالقة بني إدارة اجلودة  هداف، اجلودة الشاملة والوصول إىل حتقيق األ
بعض ممارسات إدارة املوارد البشرية هي أحد مبادئ اجلودة الشاملة  الشاملة وإدارة املوارد البشرية، حيث يدرك أن

ة هي واحدة من مهام حيث تطلب جناح إدارة اجلودة الشاملة تدريب وحتسني مهارات وقدرات العاملني وهذه العملي
 .إدارة املوارد البشرية

 العالقة بين إدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة: أوال
  إدارة املوارد البشرية هي اإلدارة املسؤولة عن توفري املهارات والكفاءات البشرية وتدريبها واليت تعد أحد الركائز

الشاملة، وهناك بعض املؤشرات اليت تستدعي تطبيق إدارة اجلودة األساسية يف تنشيط وتفعيل إدارة اجلودة 
 الشاملة يف املنظمات وتقع ضمن اهتمامات إدارة املوارد البشرية كزيادة معدالت دوران العمل والتغيب وزيادة

 .107ممارسة الرقابة واإلشراف على العاملني
  دارة اجلودة الشاملة وتأيت أمهيتها من حيث أن حتقيق تعد إدارة املوارد البشرية إحدى الركائز اهلامة من ركائز إ

مستو عال من اجلودة يعتمد على اإلستخدام األمثل ملهارات وقدرات للقوى العاملة يف املنظمة، وأن اإلجناز 
اجليد حيتاج إىل قيام املنظمة بتدريب وتثقيف وتعليم عماهلا لكي تتمكن من اإلستفادة من قدراهتم على 

 .أكمل وجه
 ترب ادارة املوارد البشرية يف املنظمة ذات أولوية كبرية يف تنشيط وتفعيل إدارة اجلودة الشاملة إذ أن توفر تع

املهارات والكفاءات البشرية وتدريبها وتطويرها وحتفيزها من أهم الركائز اليت حتقق للمنظمة أهدافها، كما أن 
الالزمة باألفراد بدءا من عملية اإلختبار والتعيني حتقيق النجاح اهلادف يستدعي تكريس اإلهتمام والعناية 

وتقييم األداء وبرامج التدريب والتطوير وأساليب التحفيز والسعي إلثبات الفروق الذاتية يف العمل واملشاركة 
 .108املستمر يف األداء والتعاون وإظهار صورة العمل لغرض حتقيق التحسني

   هتيئة األفراد للتغيري أو قبول الفلسفة اجلديدة والعمل على حتقيق إدارة املوارد البشرية جيب أن تساهم يف
التطبيق الناجح هلا، ويتطلب ذلك جهودا واتصاالت واضحة ومكثفة لشرح أسباب التغيري ومربراته، 

 راتؽوتوقعات أدوار العاملني، والتأثريات احملتملة عليهم، فإن جهود إدارة اجلودة الشاملة قد يرتتب عليها تأث
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 أسلوب أداء العمل وعالقاته، ومن هنا تلعب إدارة املوار البشرية دورا هاما يف احلد من مشاعر اخلوف من يف
 .التغيري ومقاومته لدى العاملني واألمر الذي يتطلب تدريب العاملني على العمليات احلديثة املتطورة

 خالل سلسلة إصدارات نظام اجلودة اإليزو  برزت أمهية العالقة بني املوارد البشرية وإدارة اجلودة الشاملة من
، اليت تتضمن دليل حول اختيار واستعمال مواصفات اجلودة 0999إذ نصت املواصفة اإلرشادية اإليزو 

على ضرورة أن يعكس تنظيم املنظمة وتوزيع الصالحيات فيها توفري املوارد البشرية اليت تتطلبها منظومة إدارة 
  .اجلودة الشاملة

  واليت متنح مبوجبها الشهادة قد أفردت فقرة إلستعراض متطلبات إدارة  2999:0993اصفة اإليزو أما املو
اجلودة الشاملة واليت نصت على أنه جيب على األفراد أن يقوموا بأعمال تؤثر على جودة املنتج وأن يكونوا 

وعلى اإلدارة حتسني الفاعلية من ذوي القدرة القائمة على التعليم املناسب، والتدريب، واملهارات واخلربة، 
 .حتسني األداء والكفاءة للمنظمة متضمنة نظام إدارة اجلودة من خالل إشراك ودعم األفراد وكإسناد ألهداف

 :ومما سبق تتجسد العالقة بني املوارد البشرية وإدارة اجلودة الشاملة من خالل مايلي
  اجلودة الشاملة ومستلزمات تطبيقها، ملا متتلكه من قدرات قدرة املوارد البشرية على سرعة فهم أبعاد إدارة

فكرية وتنظيمية عالية فضال عن إملامه مبهارات متنوعة هذا ما يسهل كثريا يف حتقيق العمل اجلماعي والعمل 
بروح الفريق الواحد فضال عن ختفيض تكاليف التدريب الالزمة إلعداد املوارد البشرية املطلوبة لتطبيق إدارة 

 .ودة الشاملةاجل
 ع إدارة اجلودة الشاملة تركز على العملية أكثر من احملتوى وأما إدارة املوارد البشرية يكمن دورها يف اإلطال

 .مبسؤولية التحسني املستمر وضمان اجلودة، وهذا يكون واضحا من خالل تعديل العمل
 تكوين فرق العمل اجلماعي والقيام  من أحد عناصر جناح إدارة اجلودة الشاملة سيادة روح الفريق من خالل

بالوظائف كفريق واحد حيقق غايات إدارة اجلودة الشاملة، ألن العمل اجلماعي ميثل املفتاح التكتيكي 
لتحسني اجلودة وأن العاملني املهرة الذين ميتلكون معلومات عن اجلودة هلم أثر كبري يف تطوير اجلودة 

 .109وإمكانية تطبيق برامج ناجحة فيها
 ركيز إدارة اجلودة الشاملة هو تغيري دور إدارة املوارد البشرية ويكون ذلك من خالل تغيري تصورات العاملني ت

املتخصصني يف املوارد البشرية واملديرين التنفيذيني من عالقات قائمة على أساس الرقابة العدائية إىل وضع 
 .تبادل الثقة واإلحرتامتعاون مبين على أساس تبادل األهداف الفردية والتنظيمية، و 

  إن كل من إدارة املوارد البشرية وإدارة اجلودة الشاملة يستخدم النماذج واإلفرتاضات النظرية مثل القيادة
 .ومشاركة العاملني والتدريب والعمل اجلماعي ورضا الزبون

ساس التبادل والتكامل بينهما، إن العالقة بني إدارة املوارد البشرية وإدارة اجلودة الشاملة هي عالقة قائمة على أ
فيتوجب على إدارة املوارد البشرية أن تعدل وتكيف أنظمتها وتتبع قوانني وتنظيمات جديدة بغية حتقيق متطلبات 
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إدارة اجلودة الشاملة، وباملقابل فإن إدارة اجلودة الشاملة مطالبة باستيعاب الدور الذي تقوم فيه إدارة املوارد البشرية يف 
يق برنامج اجلودة الشاملة باعتبارها أهنا اإلدارة املتخصصة والقادرة على إحداث التغيري املطلوب يف ثقافة ضوء تطب

 .األفراد واجتاهاهتم وتنمية قابليتهم اليت تعد من الشروط األساسية لنجاح إدارة اجلودة الشاملة
 دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة: ثانيا

 : تلعب إدارة املوارد البشرية دورا فعاال وهاما يف عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، ويظهر هذا الدور فيما يلي
  املشاركة يف تصميم وتقدمي وصياغة تصورات واجتاهات اجلودة من خالل العمل على تغيري السلوكيات اليت

 .يخهايقوم هبا املوظفون من أجل دعم ثقافة اجلودة الشاملة وترس
  خلق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها يف قسم إدارة املوارد البشرية ويكون ذلك يف العمليات اليت تقوم

 .هبا إدارة املوارد البشرية والعمل على نشرها يف املنظمة من خالل استخدام طرق اإلتصال املختلفة
 لة، حبيث يتصف هذا األسلوب اإلداري اتباع أسلوب إداري ينسجم مع تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشام

باملرونة، وإعطاء احلرية يف العمل وزيادة مساحة اإلستقاللية، ومشاركة العاملني واندماجهم فيما يتعلق 
 .110مطلب أساسي إلدارة اجلودة الشاملة باملنظمة من قرارات وحل للمشكالت هو

  املة من خالل التدريب الكايف والضروري لتحسني تقدمي الدعم من إدارة املوارد البشرية إلدارة اجلودة الش
وتطوير العمل، والعمل على تغيري ثقافة املنظمة وتوجيهها حنو ثقافة إدارة اجلودة الشاملة، والعمل على إقناع 

 .املوظفني هبذه الثقافة والتقليل من مقاومة التغيري لديهم
 أهمية الموارد البشرية في إدارة الجودة الشاملة: ثالثا

إن املورد البشري هو ثروة وأغلى ما متلكه املنظمة، فهو الوسيلة األوىل لتحقيق اجلودة والتميز، فبواسطة املورد البشري 
يتحقق الرضا والسعادة لدى العمالء لذلك جيب معاملته كشريك وليس جمرد شخص يعمل كآلة، فإدارة اجلودة 

ه أهم موارد املنهجية اجلديدة فهو الذي سيتوىل عملية القيادة و الشاملة تنظر إىل املورد البشري يف املنظمة على أن
و مبا أن املوارد البشرية أحد املتطلبات اهلامة لتطبيق إدارة اجلودة  املنهجية املسماة بإدارة اجلودة الشاملة، التنفيذ هلذه

وجب على قادة املنظمات اليت الشاملة فهذا يستوجب أن تكون حمل عناية واهتمام من مجيع النواحي اخلاصة به، يست
  :تسعى لتحقيق اجلودة إعطاء عناية كبرية مبواردها البشرية وخباصة

 الفرصة املناسبة له للمشاركة  اإلهتمام بعقل اإلنسان الذي يعترب عضوا يف املنظمة وحتسني إمكانياته وهتيئة
 .يف حل املشكالت وحتمل املسؤوليات

 حيشد القدرات الذهنية للفرد، ووضع نظام حوافز معنوي ومادي اإلهتمام مبحتوى العمل والبحث عما. 
 إدراك أمهية املوارد البشرية يف صنع حاضر ومستقبل املنظمات. 
 الرتكيز على التطوير واإلرتقاء بنظام اإلختيار والتعيني وشغل الوظائف والتدريب والتحفيز. 
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 الشاملةأثر إدارة الموارد البشرية على إدارة الجودة : رابعا
 :وفيما يلي توضيح ألثر إدارة املوارد البشرية يف تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات وهي

  إن التوظيف من قبل إدارة املوارد البشرية يف املنظمات هو عملية استقطاب األفراد لشغل الوظائف
ينهم وفقا لكفاءهتم وخربهتم، الشاغرة من داخل املنظمة وخارجها كما يتضمن اختيار املرشحني وتعي

وأخريا اعدادهم وتوجيههم للعمل اجلديد وتشكيل فرق للعمل، وهذا يتقابل مع متطلبات إدارة 
اجلودة الشاملة يف املنظمات، اذ تقوم إدارة املوارد البشرية بتوظيف كادر ذو خربة، وتشكيل فرق 

الزبائن وسد ثغرات الضعف، وكل عمل خلدمة الزبائن بكفاءة وسرعة، وفريق أخر لسماع شكاوى 
 .هذا يساعد يف عملية إرضاء الزبائن وتلبية احتياجاهتم وبالتايل الوصول ألعلى درجات اجلودة

  إن تقدير املوظفني نظري قيامهم بعمل عظيم سيؤدي حتما إىل حتفيزهم، وزرع الثقة يف نفوسهم
لشاملة يف املنظمات، فقيام إدارة املوارد ودعمهم وهذا التحفيز له دور كبري يف تطوير إدارة اجلودة ا

البشرية يف املنظمة على حتفيز موظفيها معنويا لتشجيعهم على استمرار قيامهم بعملهم على أكمل 
وجه، وماديا لزيادة والء وارتباط املوظفني باملنظمة وعدم التخلي عنها بسبب عائد مادي أكرب، 

 .يها وحمافظتها على جودة خدماهتاوبالتايل تتأثر املنظمة باستمرار عمل موظف
  اإلشراف واملتابعة من قبل قسم إدارة املوارد البشرية فمن ضروريات تطبيق برنامج اجلودة يف

املنظمات هو اإلشراف على فرق العمل بتعديل أي مسار خاطئ ومتابعة اجنازاهتم واحتكاكهم 
وارد البشرية التنسيق بني املوظفني بالزبائن وتصحيح أخطائهم إن تتطلب األمر ومن شؤن إدارة امل

 .واإلدارات لتحقيق إدارة اجلودة الشاملة
 :111وبصفة عامة، فإن التحول إىل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة أثر على إدارة املوارد البشرية من خالل

 ت واستفسارات أن فريق العمل املسئول عن عملية التحسني املستمر أصبح ملتزماً باالستجابة حلاجات ورغبا
العميل يف نفس اليوم واللحظة، وألداء ذلك فإن العاملني جيب عليهم زيادة مهاراهتم الالزمة ملقابلة حاجات 

 .واستفسارات العمالء من خالل التدريب
  ،أصبح مديرو املوارد البشرية مهتمني بالعاملني من خالل تدريبهم على أداء أكثر من مهمة يف الوقت نفسه

 .مل مع العمليات اإلنتاجية املختلفةوذلك للتعا
  أصبح فريق اإلنتاج قادرًا على القياس، التحليل، اإلبداع، ولكن تنقصه مهارة عرض أفكاره من خالل

 .املناقشات، ولذلك فهو حباجة إىل تدريب يتعلق بكيفية عمل املناقشات واحلوار
  عملية الرقابة عليهم من قبل رؤسائهمزادت ملكية العاملني للعمليات والتحسينات باملنظمة واخنفضت. 
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  املديرون باملنظمة أصبحوا على علم تام من خالل االحتاد مع شركات أخرى أو من املصادر اخلارجية
أي أن هناك مواصفات )األخرى بأن املنظمات اجليدة هلا نفس املواصفات وتسري يف االجتاه نفسه الصحيح 

 (.جيدة جيب أن تتوافر فيها هذه الصفاتللمنظمة اجليدة، فأي منظمة لكي تكون 
 التغييرات المطلوبة في إدارة الموارد البشرية عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة: خامسا 

 :112إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يتطلب التغيري يف العديد من اجملاالت املتعلقة بإدارة املوارد البشرية منها
 لتغيري يف أدوار العاملني يف ظل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يشمل النواحي إن ا :التغيير في أدوار العاملين

 :اآلتية
  يف ظل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة أصبح حتسني العمليات باملنظمة هي مسئولية كل  :الوظائف والمهام

 .العاملني باملنظمة، وذلك من خالل قيامهم بتقدمي مقرتحات عن حتسني العمليات باملنظمة
  إن فرق العمل هي حجر الزاوية ىف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، وخاصة فرق العمل متعددة  :فرق العمل

املهام وأحد أنواع فرق العمل متعددة املهام هي فرق املشروعات واليت حتتوي على عاملني من كافة الوظائف 
 .ألداء عمل أو مهمة معينة، ويتم تصفية هذه الفرق بعد أداء هذه املهمة

هتتم إدارة املوارد البشرية يف ظل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ببناء فرق العمل ذاتية اإلدارة يف املنظمات، 
وذلك لتحقيق التحسن املستمر من خالل املشاركة والتعاون بني العاملني ولتحقيق أهداف املنظمة اليت 

 .توجههم إليها اإلدارة
   يف ظل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، ظهرت مسميات لوظائف  (:المساعدين والمسهلين)مسمى الوظيفة

املساعدين واملسهلني، وهم الذين يسامهون جبهود كبرية يف املساعدة على تسهيل تطبيق إدارة : جديدة مثل
اجلودة الشاملة، ولتحسني بيئة العمل اخلاصة بفرق العمل متعددة املهام، فإن العاملني باخلطوط األمامية 

يصبحوا مساعدين ، كما أن الرؤساء يصبحوا مسهلني، كما أنه ىف ظل مفهوم إدارة اجلودة  باملنظمة
الشاملة، فإن العاملني باخلطوط األمامية يقومون جبمع وحتليل البيانات املتعلقة بالعمليات اليت يقومون هبا ، 

واملهندسني يتفاعلون معاً ولذلك فهم ميتلكون قوة املعرفة اخلاصة هبا، وكذلك فإن املشرفني والعاملني 
ويعملون على حتسني فريق العمل لكي يصبح فعااًل، ولذلك فإن بيئة العمل التفاعلية تشكل سلوك هذه 
الفئات واملتعلقة بدورهم يف تكوين فرق العمل والذي يسهل بدوره من عملية القيادة ، وقائد الفريق يف هذه 

القائد اجلديد لفريق العمل جيب أن تتوافر فيه صفات متعددة احلالة هو األكثر تعلمًا وخربة، وكذلك فإن 
مدى توافر املعرفة لديه ، مهارات االتصال ، رؤية واسعة عن العمل، درجة العاطفة واأللفة يف التعامل : منها

مع اآلخرين، كما أن املديرين يف كافة املستويات اإلدارية يعتربوا معلمني ومدربني لبقية العاملني ، فهم 
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يقومون بتعليم العاملني وتدريبهم فيما يتعلق بنواحي املوازنات، الصيانة، املشرتيات ، اجلدولة ، اختيار 
 . العاملني وإدارة اجلودة

 يف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، فإن هناك تغيريات حدثت يف أداء  :التغير في أداء العاملين
 :العاملني، وهذه التغريات متثلت يف

  يف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، فإن فرق  :جمع البيانات عن العمليات والنتائج المترتبة عليها
العمل يف املنظمة أصبح تتوافر لديهم بيانات عن العمليات اإلنتاجية، ويقومون كذلك بإجراء حتسني يف هذه 

 .اخلاصة هبمالعمليات، وذلك من خالل خرائط العمل املوجودة يف منطقة العمل 
  بينما يقوم فريق العمل بنفسه بتسجيل النتائج املتعلقة بعمله، فإن هناك نتائج خاصة  :المكافآت الخاصة

تستحق مكافأة خاصة، ويف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة فإن هناك أنواع متعددة من املكافآت 
 :اخلاصة، هي

 ملرتبطة بالتوجه حنو اجلودة الشاملة، وهذه النتائج قد تكون مكافآت تعتمد على النتائج القابلة للقياس وا
اخنفاض نسبة املعيب يف اإلنتاج، اخنفاض نسبة مردودات املبيعات، اخنفاض الفاقد والتالف يف : أولية مثل

وهي نتائج ثانوية قابلة للقياس تؤدي إىل )اإلنتاج، زيادة معدل االستجابة للعمالء، كما قد تكون ثانوية 
عدد املقرتحات اليت يقدمها العاملني واملتعلقة بتحسني العمليات، جودة : مثل( النتائج األولية وجود

 .العمليات اإلنتاجية، جودة عملية التوريد، األيام اليت مل حيدث فيها فاقد للوقت نتيجة احلوادث
 ح للعاملني الذين وهي مكافآت قد تكون أسبوعية، شهرية، ربع سنوية وسنوية ومتن: املكافآت املنتظمة

 .يتقدمون مبقرتحات لتحسني جودة األداء أو باخنفاض شكاوى العمالء من جودة املنتجات
   مكافآت مجاعية لفريق العمل ككل وليس لألفراد، وهي متنح يف شكل نسبة مئوية وتوزع على فريق العمل

 .ككل
  لني على املعارف اجلديدة وأدوات حل إن تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يتطلب تدريب العام :التدريب

 .املشكالت والتطبيقات اإلحصائية الالزمة للرقابة على اجلودة
  يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ال يقتصر األداء على تقييم الرئيس ألداء املرؤوسني، وإمنا  :تقييم األداء

ء واملوردين ألداء فرق العمل املوجودة يوحد تقييم ألداء الرئيس من قبل املرؤوسني، وكذلك تقييم العمال
 .باملنظمة، وتقييم أداء زمالء العمل بعضهم لبعض

  يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، فإن األجور واحلوافز تكون عبارة عن حزمة إمجالية  :األجور والحوافز
 .اديواألجور واحلوافز هذه منها ما هو مادي ومنها ما هو غري م. من األجور واحلوافز

لنظرية العدالة، فإن العاملني حيصلون على أجر يتعادل مع اجلهد املبذول يف العمل، وعلى ذلك فإن  وطبقا قدميا
العاملني كانوا حيصلون على أجور منخفضة ألهنم كانوا يقدمون مسامهات حمدودة للمنظمة من خالل وظائف حمددة 

 .ضيقة اجملال
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كبري من املسامهات من العاملني هبا، فالعاملني يقومون بإجراء حتسينات كبرية أما اآلن فإن املنظمات حتصل على قدر  
يف العمليات اليت ميتلكوهنا، وكذلك فإهنم ميتلكون مهارات متعددة ومتنوعة تساعدهم على أداء أكثر من مهمة يف 

مكافآت كبرية تسمى حزمة  ونتيجة لزيادة هذه املسامهات من قبل األفراد للمنظمة، فإهنم حيصلون على. الوقت نفسه
 .املكافآت واحلوافز

ومعظم هذه احلوافز غري مادية مثل التدريب، وقدميًا كان االعتقاد السائد لدى العامل هو األمان الوظيفي نتيجة 
استمراره يف الوظيفة، أما اآلن فإن األمان الوظيفي يتمثل يف تدريب العامل على مهارات متعددة تشمل مهارات 

 .عملياتحتسني ال
العمل يف فريق حيث يقوم العامل باملشاركة يف وضع أهداف فريق العمل وتنفيذها،  أمثلة احلوافز غري املادية أيضا ومن

 .وجود أماكن انتظار لسيارات العاملني باملنظمة، تقدمي وجبات هلم، تقدمي تذاكر للسينما أو املسرح للتسلية
الشاملة تعددت صور األجور واحلوافز املادية وغري املادية اليت حيصل عليها أي أنه يف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة 

األجر، احلوافز، متلك أسهم باملنظمة، املشاركة يف األرباح، مكافآت الرتقية، مكافآت مقابل تقدمي : العامل مثل
وتدريب العامل بشكل العامل ملقرتحات حتسني األداء ومكافآت مقابل تقدمي العامل ملعرفته وخربته يف العمل، 

 .مستمر على كل ما هو جديد، العمل يف فريق عمل
  :التاليةضمن فلسفة إدارة الجودة الشاملة ينبغي أن تتوفر في الحوافز المادية االعتبارات 

  قائمة على أسس موضوعية :عادلةمكافآت . 
  حىت يربط العامل بني األداء واحلوافز :املاديةتوقيت دفع احلوافز . 
 منح احلوافز املادية أو املعنوية ملستحقيها أمام العاملني لزيادة فعالية تأثريها . 
 منح عالوة جودة سنوية لكافة العاملني على أساس نتائج املنظمة . 
 استخدام احلوافز املعنوية بشكل متوازي مع احلوافز املادية . 
 استخدام احلوافز اجلماعية ألجل تعزيز روح الفريق. 
 قسم املوارد البشرية هو ذلك القسم املوجودة باملنظمة والذي يهتم بتخطيط وتنفيذ  :رد البشريةقسم الموا

 .وتقييم السياسات واملمارسات املتعلقة باملوارد البشرية باملنظمة
 :ونتيجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، فإن قسم املوارد البشرية أصبح يتصف مبا يلي

   يف املسامهة يف حتقيق املنظمة مليزة تنافسية، وكذلك زيادة التأكيد على اختيار زيادة دور املوارد البشرية
 .العاملني وفقاً ملعايري أكثر صرامة عن ذي قبل

  نتيجة لزيادة العبء امللقى عليه يف ظل تطبيق إدارة اجلودة زيادة عدد الوظائف التي يقوم بها هذا القسم ،
ث املوارد البشرية اليت تقوم جبمع وتسجيل وحتليل البيانات عن الشاملة فاستحدثت وظائف جديدة مثل حبو 

املوارد البشرية من حيث مصادر احلصول عليها ومزايا وعيوب كل مصدر وذلك لتكوين قاعدة بيانات 
 .للموارد البشرية توفر املعلومات الالزمة الختاذ القرارات املتعلقة باملوارد البشرية
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  اجلودة الشاملة أصبح التدريب لزامًا على كل العاملني باملنظمة وليس فقط  يف ظل تطبيق إدارة :التدريب
للمتخصصني، اخلرباء واملديرين، كما أن طبيعة الربنامج التدرييب اهتمت بتحسني العمليات اإلنتاجية وليس 

 .فقط حتسني املهارات الالزمة ألداء العمل
  شاملة، أصبحت عالقات العمل هي عالقات تضامنية يف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة ال: عالقات العمل

 . تتعلق بعملية التحسني املستمر بني املنظمة والعاملني هبا
  ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة أصبحت  يف :البشريةاتخاذ القرارات واالستراتيجية المتعلقة بالموارد

 املنظمة،يف كافة الوظائف واألنشطة داخل  وذلك هبا،عملية اختاذ القرارات تفاعلية وزادت مسامهة العاملني 
كما أن االسرتاتيجية أيضًا قد تغريت وأصبح من أهم مبادئها ،  ومنها األنشطة اخلاصة بإدارة املوارد البشرية

 .الرتكيز واالهتمام بالعميل وذلك بالنسبة لكل العاملني باملنظمة
 113بإدارة الجودة الشاملةبعض وظائف إدارة الموارد البشرية وعالقتها : سادسا
 إندماج العاملين 

ال يعترب اندماج العاملني هدفا حبد ذاته، بل هو أداه لرتسيخ مسامهة العاملني يف كل النواحي اإلدارية باملنظمة، من 
إجياد أفكار جديدة وحل املشكالت وجهود التحسني املستمر هبدف جناح املنظمة، فال بد لإلدارة من معاملة 

 .باحرتام، وأن تستمع إىل وجهات نظره وتزيل عوائق االتصال مع مدرائهاملوظف 
 قربا  إن كلمة االندماج أعمق وأكثر مشوال من املشاركة، وتتضمن تشجيع للعاملني على أن يكونوا أكثر

 . والتصاقا بأهداف املنظمة
 ملعنوية للعاملني الذين يعترب اندماج العاملني إحدى أساليب حفز العاملني، مما يؤدي على رفع الروح ا

 .يدركون أمهيتهم يف املنظمة ومدى احرتام اإلدارة آلرائهم، وبالتايل خلق اهتمام كبري لديهم يف وظائفهم
  أثبتت العديد من الدراسات وجود عالقة ذات داللة معنوية بني اندماج العاملني يف اإلدارة وبني الرضا

 .نيالوظيفي، مما يؤدي لرفع مستوى أداء العامل
  إن اندماج العاملني يف وضع األهداف يساعد إىل ٍحد كبري يف التحديد الدقيق هلذه األهداف، ويف إجياد

التزام داخلي لدى العاملني جتاه تلك األهداف، األمر الذي من شأنه تعزيز شعور امللكية النفسية داخل 
اعتزاز الفرد بعمله واندماجه يف أعمال العاملني، مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وزيادة أرباح املنظمة، ف

 .املنظمة لتحقيق التميز هي احلافز احلقيقي يف املدى الطويل
  ال بد من الرتكيز على اندماج العاملني يف املنظمة وخاصة العمال واملنفذين والذين يعملون يف أسفل اهلرم

 .التنظيمي لكوهنم من سيقومون بتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
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 ن طرق زيادة اندماج العاملني تشكيل الفرق حلل مشاكل العمل، ومناقشات العاملني مع مدرائهم، م
واجتماعات حلقات اجلودة، وتشكيل فرق اندماج العاملني يف بعض املنظمات، باإلضافة إىل وضع 

 .االقرتاحاتوتفعيل أنظمة 
   تمكين العاملين 

رات بنفسه وبدون إرشاد اإلدارة، فاهلدف األساسي من التمكني هو التمكني هو رفع قدرة العامل على اختاذ القرا
توفري الظروف للسماح لكافة املوظفني بأن يسامهوا بأقصى طاقاهتم يف جهود التحسني املستمر والقيام بأعماهلم على 

جيدة أكمل وجه، حيث تربز أمهية معرفة املوظف وسعة إطالعه يف جمال العمل حىت يستطيع أن يتخذ قرارات 
 .وصائبة، حيث ميتد شعور املوظف باملسؤولية عن األعمال خارج حدود وظيفته

 :إن جناح التمكني يعتمد على عدة عوامل، من أمهها 
 مدى رغبة الرؤساء بتحويل الصالحيات للمرؤوسني.  
 الثقة املتبادلة بني الرؤساء واملرؤوسني.  
  املنظمةفعالية نظام االتصاالت والتغذية العكسية يف. 
 وجود نظام موضوعي لتقييم األداء.  
 وجود نظام عادل للتعيني قائم على توظيف املؤهلني ذوي املهارات العالية. 
  واملعنويةربط األداء باحلوافز املادية. 
   إليهمتدريب املسؤولني على حتمل املسؤولية، والقيام باألعباء املوكلة.  

  :لتشملمتتد الفوائد النامجة عن سياسة متكني العاملني 
 توجد أمامهم فرصا جديدة إلثبات أنفسهم، وتطلق العنان لطاقات املوظف وتسلط الضوء على  :الموظفين

  .وإبداعاتهمواهبه 
 تسهل العمل وجتعل املوظفني أكثر نشاطا ومحاسا مما يؤثر يف نتائج األعمال :اإلدارة. 
 ة رضا العمالء بسبب قدرة املوظف السريعة على االستجابة هلم وحل مشاكلهم دون الرجوع زياد :المنظمة

  .يف كل صغرية وكبرية إىل اإلدارة، مما يزيد احلصة السوقية للمنظمة، ويؤثر على جناحها
موظفني ليجروا إن سياسة التمكني تبدأ من اإلدارة العليا، فال بد من دعم اإلدارة العليا وإعطاء الضوء األخضر لل 

التحسني وفقا ملتطلبات إدارة اجلودة الشاملة، وهنالك من يرى أن الفكرة األساسية ملفهوم التمكني أن تتم عملية 
 .تفويض الصالحيات إىل أقل مستوى إداري يف املنظمة، حبيثُ يتبع النظام الالمركزي يف اختاذ القرارات

  االتصاالت بين العاملين 
 اإلتصال هو عملية حتويل املعلومات من فرد إىل آخر أو من جهة إىل أخرى  
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  تربز أمهية التغذية الراجعة لدى املرسل للتأكد من فهم املستقبل ملضمون الرسالة، حيث أن كثريا من
 مرتكزات إدارة اجلودة الشاملة تقوم على أساس االتصاالت الفعالة، مثل اندماج العاملني، أو متكينهم،

 . باإلضافة إىل أن جناح فرق العمل وحلقات اجلودة أساسه االتصاالت الفعالة، وخاصة االتصاالت األفقية
  إن أحد أقدم أساليب االتصاالت نظام االقرتاحات، ففي ظل النظام اجلديد لالقرتاحات يعلم املوظفني بأن

 .اقرتاحاهتم مثمنة ويتم تقييمها وتنفيذها بسرعة كبرية
 ل وفق املستويات التاليةويتم اإلتصا: 
 تكون بني فرد وآخر : االتصاالت الفردية 
 جتري بني أعضاء الفريق الواحد : االتصاالت داخل الفريق 
  االتصاالت بني الفرق املختلفة داخل التنظيم 
 حتدث بني داخل املنظمة وخارجها : االتصاالت اخلارجية 
  جيب العمل على حتسني هذه املهارات االتصالية سواء على مستوى الرئيس أو املرؤوس أو فرق العمل من

  :االتصاليةخالل التدريب وغريه، ومن أهم هذه املهارات 
 القارئ اجليد يقرأ ويستوعب ما يقرؤه بالشكل الصحيح وبدون احلاجة إىل إعادة : مهارات القراءة

  .واالهتمامقرأ الرسالة االتصالية بدرجات خمتلفة من السرعة ما مت قراءته، كما أنه ي
 تتطلب مهام إدارة اجلودة الشاملة إتقان الكتابة بأسلوب واضح ومفهوم، وبشكل : مهارات الكتابة

 : خايل من األخطاء اللغوية والطباعية، ومن أجل حتسني القدرة على ذلك فإنه ينبغي مراعاة
اإلمكان، الكتابة بأسلوب مباشر، إستخدام كلمات حمددة وتفادي الكلمات اليت  أن تكون الرسالة خمتصرة قدر

 .املكتوبةحتمل أكثر من معىن، مراعاة املستوى التعليمي والثقايف للطرف املستقبل، مراعاة الدقة يف املعلومات 
 رات اإلنصات يتضمن اإلنصات القائم على االستماع بتفرغ وبرتكيز، وميكن حتسني مها: مهارات اإلنصات

من خالل االبتعاد عن كل ما يشتت االنتباه وتتبع اجملاالت اليت هتم املستقبل أثناء احلديث، واحلكم على 
املضمون ال على طريقة الكالم، ناهيك عن وجوب االهتمام باملتحدث من خالل االستماع إليه وتشجيعه 

  .احلديثعلى مواصلة 
 ال يرتك األمور تقوده إىل  ث على جوهر املوضوع أثناء احلديث، وأنينبغي أن يركز املتحد: مهارات التحدث

 .مواضيع أخرى بعيدة عن املوضوع األساس
 تسمى هذه األدوات بلغة اجلسد، وذلك ألهنا تتعلق باإلشارات واحلركات : مهارات التعبري غري اللفظي

االبتسامة وتعبريات  :االتصالة واإلمياءات اجلسدية، ومن التعبريات غري اللفظية اليت تستخدم يف عملي
   .العيون، نربة الصوت، حركات اليد وإشارات األصابع، إمياء الرأس، حركات اجلسم

 تدريب الجودة  
  :وهييسعى تدريب اجلودة أساسا إىل حتقيق ثالثة أهداف رئيسة 
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  زيادة معلومات املوظف املتدرب على املواضيع املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة 
 مهارات املوظف املتدرب يف جماالت اجلودة، حىت يستطيع أن يؤدي عمله بشكل أكثر فعالية حتسني  
  تغيري اجتاهات املوظف املتدرب كي تصبح اجتاهاته أكثر إجيابية إزاء اجلودة يف العمل 

 : وتتم عملية التدريب يف اجلودة وفق مراحل

 تتضمن حتديد عدد وطبيعة عمل العاملني الذين سيشملهم التدريب على : حتديد االحتياجات التدريبية
  .علميةاجلودة بإتباع أساليب موضوعية 

 وتشمل حتديد أهداف الربنامج التدرييب واملوضوعات اليت حيتويها كل برنامج فضال : تصميم الربنامج التدرييب
 .عن توفري مستلزمات الربنامج

 ففي كثري من املنظمات تقع مسؤولية اإلشراف على تدريب اجلودة على عاتق : تأسيس املنظمة التدريبية
مدير أو أكثر من مديري املنظمة، حيث ينبغي على كافة مديري املنظمة التأكد من أن مرؤوسيهم مؤهلني 

تخصصني من داخل املنظمة أو ولديهم املهارات الكافية ألداء أعماهلم، ومن الضروري استخدام املدربني امل
  .خارجهامن 

 فال بد من مشاركة دائرة اجلودة يف وضع املادة التدريبية وهنا يتم : التحضري للربنامج وجتهيز املادة التدريبية
  .احلاالتاختيار أساليب التدريب املالئمة كاحملاضرات، والندوات، ودراسة 

 اما من املدرب واملتدرب إلتزاما تاما، ومن الضروري أن تدار يتطلب التنفيذ إلتز : تنفيذ الربنامج التدرييب
  .الربنامجالعملية التدريبية بكفاءة من قبل منسق 

  هبدف التأكد من سري األمور كما هو خمطط، وجتري عملية التقييم للمدرب، : تقييم الربنامج التدرييب
لوب التدريب، إن تقييم الربنامج التدرييب وملوضوعات الربنامج، ولتوقيت الربنامج، وملكان التدريب، وألس

   يفيد يف احلكم على مدى فعالية الربنامج، ويف كشف نقاط الضعف يف الربنامج حىت ميكن جتنبها مستقبال
يشمل التدريب على اجلودة كافة املستويات اإلدارية، كما أنه يشمل كافة العاملني، وتقع مواضيع الربامج التدريبية يف 

وبشكل عام فإن التدريب يهتم بتعليم العاملني منهجية وتقنيات تطبيق مبادئ إدارة . اجلودة الشاملةصلب إدارة 
كما وأن التدريب . اجلودة الشاملة يف أعماهلم اليومية ويف عالقاهتم مع العمالء سواء العمالء الداخليني أو اخلارجيني

التحسني املستمر يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة  على كل ما يتعلق بعمل الفريق ضروري جدا ألجل إجناح جهود
 .الشاملة

إىل  ل إدارة اجلودة الشاملة حيث توصلتالتوصلت بعض الدراسات إىل أنه ميكن تطوير إدارة املوارد البشرية من خ
الرئيس يف أن هناك عالقة وطيدة بني إدارة املوارد البشرية وإدارة اجلودة الشاملة وذلك حيث أن اجلودة متثل العنصر 

دارة اجلودة الشاملة، ينبغي اإلهتمام مببدء املوارد البشرية وكذلك أوضحت الدراسة بأن أي تطوير لربامج تدريبية اإل
حيث  ،كما جيب أن تتطابق أهداف التدريب مع اسرتاتيجية املؤسسة  ،هنج متكامل إزاء عملية التدريب توجيها حنو
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ني يف املنظمة، ونظام إدارة اجلودة الشاملة الذي يعتمد بكربى الشركات أن اجلودة تعين تطبيق نظام شامل للتحس
نظام قائم على املشاركة الذي متكن مجيع العاملني من أجل حتمل مسؤولية حتسني اجلودة داخل  الصناعية، هو

لشاملة إحداث تغيري من فرض بريوقراطية تقليدية على املوارد البشرية واملنظمة، تقتضي إدارة اجلودة ا الوبد. منظمتهم
 : 114يف ثقافة املنظمات ككل، حيث جيب يف ضوء اجلودة أن يتسم مناخ العمل اجلديد املميزات التالية

 مناخ عمل انفتاحي، حتل فيه املشاكل اليت تواجه املنظمات من قبل املوارد البشرية 
 صنع القرار قائم على املشاركة من قبل املوارد البشرية 
 ني كافة العاملني، مدراء، نواب، وموظفنيخلق أجواء للثقة ب 
 شعور بامللكية واملسئولية من أجل حتقيق هدف املنظمة وحل مشاكلها 
 غ فلسفة إدارة اجلودة الشاملة، ينبغي تقييم الما بعد إب. حافز ذايت وضبط نفس من جانب اجلميع

 . لشاملة واقع عمليت التدريب والتطوير هبدف جعل هنج اجلودة ااالتياجات املعينة يف جماإلح
 أي معرفة ومهارات جيب تعليمها للموارد البشرية؟ وكيف  يتعني على خرباء املوارد البشرية أن يقرروا كما

سلوك للموارد البشرية سيكون موضع تقدير، وكيف سيتم وضع نظم املكافأة؟ كما واجهت  ميكن ذلك؟ أي
فضل يف هنج إدارة اجلودة أ التعامل معها على حنوإدارة املوارد البشرية هذه املسائل من قبل وتستطيع 

 .الشاملة
 الخالصة

تلعب إدارة املوارد البشرية دورًا حامسا يف تنفيـذ بعـض عناصـر اجلـودة الشـــــاملة، وإلجناز هذا الدور فان هذه اإلدارة 
تضمن إتباع ممارسات  جيب أن ال تكون مصممة لتدعم إدارة اجلودة الشاملة خالل املنظمة فقط، لكن جيب ان

إن . ادارية متتاز باجلودة خالل عمليات الوظيفة نفسها، وهذا يعين التحسني املستمر الذي يعتمده اإلدارة على الدوام
جناح او فشل ادارة اجلودة الشاملة يعتمد على الطريقة اليت ينفذ هبا العمـل مـن خـالل العاملني يف كل املستويات، 

التآلف وبناء الفريق واالبـداع : ت الناجحة لتحسني النوعية مخسـة اطـوار متكاملة ومتداخلة وهيومتتلك مجيع العمليا
 .التكنولـوجي والتـدريب والتخطـيط االسرتاتيجي

إن إدارة املوارد البشرية ركيزة مهمة مـن ركـائز اجلـودة الشاملة، إذ أن جناح أي منظمة يعتمد على أداء العاملني فيها يف 
املستويات، وهـذا يتطلب أن يكونوا حمل االهتمام يف مجيع النواحي بدءا من عملية التوظيف مـرورا بعمليـة مجيع 

التعويض والتقومي وبرامج التدريب والتطوير، وبناء فرق عمـل ذاتيـة لـإلدارة وإنتهـاءا باملشاركة والتعاون يف إظهار 
 .التحسـني املستمراملشكالت وإجياد احللول املناسـبة هلـا لتحقيـق 

 

                                                           
، اجمللة الدولية لإلدارة والعلوم إدارة الجودة الشاملة ودورها في تطوير إدارة الموارد البشرية في المنظماتطارق فرج علي الرقيق، حممد صاحل النصاري،  - 114

 .12، 20، ص ص 2930، 1اإلنسنية، العدد
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 تمهيد

ت وقد انتشر ، ن يف حتديد مفهوم اجلودة وتطويرهقد كان هناك مسامهات عديدة من قبل عدد من العلماء واملفكري
ما جعل اليابانيني يؤسسون  بسرعة وأصبحت عناوين اجلودة منشورة يف عدة جمالت علمية يف اليابان أفكار دميينج

هذا احملور هو حمور جائزة للجودة بإمسه، وهكذا ظهرت عدة جوائز بأمساء مفكرين وحىت أمساء تكتالت دولية، 
تكميلي حملاور مقرر إدارة اجلودة، يتعرف من خالله الطالب على اجلوائز العاملية املعروفة واليت متنح للمنظمات أو 

 .حتقيق اجلودة على مستواهم األفراد إعرتافا هلم على
 جائزة ديمنج: أوال

جبهود دمينج ومسامهاته يف  وذلك اعرتافا ،3023وضع أساسها من قبل احتاد العلماء واملهندسني اليابانيني عام 
اجلودة، متنح اجلائزة سنويا للمنظمات ككل والوحدات صائية لضبط اإلحساليب األالصناعة اليابانية وبالذات يف 

العاملة فيها، كما متنح لألفراد الذين سامهوا يف دراسات اجلودة، أو يف األساليب اإلحصائية، أو يف نشر مبادئ إدارة 
لطاقة ن أول شركة غري يابانية حصلت عليها كانت شركة فلوريدا لإ، 115إختيار املنظمة األكثر جناحااجلودة، ويتم 

وقد ركزت اجلائزة ، "سي.إي.إن"،و"تويوتا" ،كما حصلت عليها شركات أخرى شهرية مثل 3003والضوء يف عام 
وعلى آلتزام اإلدارة العليا ومشاركتها يف برامج ، على النجاح يف الرقابة اإلحصائية على اجلودة كوسيلة لتحسني اجلودة

 :117 تشملها جائزة دمينغ مبا يليوميكن تلخيص عناصر التقييم اليت، 116حتسني اجلودة
 قتها السياسات اجلودة، ومراقبة اجلودة، وطريقة وضع السياسات ومدى ثباهتا ومراجعتها وع :السياسات

 بالتخطيط
  من حيث وضوح السلطة واملسؤولية، التفويض، التنسيق، حلقات اجلودة: التنظيم وإدارة التنظيم. 
 تعلم األساليب اإلحصائية، نظام التحسيناتونتائجهبرامج التعليم : التعليم والنشر ، . 
 مجع املعلومات اخلارجية، إيصال املعلومات إىل الدوائر بسرعة، معاجلة : جمع واستخدام معلومات الجودة

 .البيانات
  وربط التحليل مع حصائيةاإلساليب األمن حيث اختيار املشاكل الرئيسة، واستخدام : التحليل ،

 .حليل، واستخدام نتائج التحتليل اجلودةو ، التكنولوجيا
 وضع املعايري ومراجعتها وتوحيدها واستخدامها :المعايير. 
 حصائية يف الرقابةاإلساليب األأنظمة مراقبة اجلودة وبنودها، واستخدام  :المراقبة. 

                                                           
 .26جهاد عبد اهلل عفانة، مرجع سبق ذكره، ص  - 115
 .326، ص 6، العدد 2992ة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة، جملة الباحث، عبد الرمحان بن عنرت، إدار  - 116
 .26جهاد عبد اهلل عفانة، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 117
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 إجراءات تطوير املنتج، ورضا العميل، وتصميم العمليات وحتليلها، وأجهزة القياس  :تأكيد الجودة
 .يتوكيد اجلودة والتدقيق الداخل وصيانتها، نظام

 ساسية والنتائج غري امللموسة بالنسبة للجودة، واخلدمات، ووقت التسليم، والتكلفة األقياس النتائج  :النتائج
 .ة البيئيةالمرباح، والساألو 
 املستقبليةدقة اخلطط املوضوعة، معاجلة املشاكل، واخلطط : التخطيط للمستقبل. 
 :118أخذت اجلائزة باالعتبار أربعة أنشطة لإلدارة العلياكما 
 طبيعة توجهات وأنشطة طاقم اإلدارة العليا إزاء اجلودة. 
 نشاط إرضاء العمالء. 
 إشراك العاملني يف قضايا وأنشطة اجلودة 
 نشاط التدريب. 
 الوطنية مالكوم بالدريج ةجائز : ثانيا

ويقوم بإدارة برنامج اجلائزة  ،ريكيةاألمهبدف تعزيز التنافسية بني املنظمات  3022 عاميات املتحدة السست يف الو أ
ويكمن هدفها يف  ،ريكية بالتعاون مع القطاع اخلاصاألماملعهد الوطين للمقاييس والتكنولوجيا التابع لوزارة التجارة 

ضافة إىل تبادل املعلومات اإلهتمام مبوضوع اجلودة، واستيعاب املنظمات ملفهوم التمييز يف العمل، باإلتشجيع 
متنح للشركات األمريكية فقط  "وم بالدريجكمال"جائزة، 119واخلربات عن جتارب الشركات الفائزة يف جمال اجلودة

وتتلقى ، على نيل اجلائزة نظمةميل أهم العوامل وأثقلها وزنا يف مساعدة املويعد رضاء الع ،املتميزة يف جمال اجلودة
م، متضمنة نقاط القوة هتاملتقدمة لنيل اجلائزة ملخصا مكتوبا من هيئة احملكمني أواملقيمني عن مالحظا نظماتامل

اليت حتاول  منظمةالوحيد للوهكذا ال يكون نيل اجلائزة هو املكسب  م للتحسني،هتوالضعف يف برامج اجلودة،واقرتاحا
تطوير معايري ، األمريكية على حتسني براجمها يف إدارة اجلودة نظماتاجلائزة بشكل عام إىل حث امل ، كما هتدفنيلها

 :120وللجائزة ثالث فئات، اهتوتعزيز اسرتاتيجيا، لتحسني اجلودةهبا  وأدلة إرشادية يؤدي االلتزام
 لكبريةالصناعية ا منظماتلل :الفئة األولى. 
 ةاخلدمية الكبري  منظماتلل :الفئة الثانية. 
 للمنظمات الصغرية :الفئة الثالثة. 

                                                           
 .326، ص 6، العدد 2992عبد الرمحان بن عنرت، إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة، جملة الباحث،  - 118

 .22جهاد عبد اهلل عفانة، مرجع سبق ذكره، ص  - 119
 .326عبد الرمحان بن عنرتن مرجع سبق ذكره، ص  - 120
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صفحة 22وأن تقدم طلبامن مؤهلة للرتشيح جبب أن يكون موقعها بالواليات املتحدة األمريكية، نظمةوحىت تكون امل
اليت حتصل على  نظماتوختضع امل، حيث يقوم فريق من املقيمني مبراجعة وتقييم هذه الطلبات يضم بيانات عنها،

 :121فيما يلي املنظماتدرجات عالية لسبعة اختبارات، وتتمثل معايري االختبار من بني 
 يف غرس ثقافة واضحة ومستمرة للجودة يف املنظمة نظمةأي مدى جناح قيادة امل :القيادة. 
 على مجع وحتليل معلومات مرتبطة بالتخطيط للجودة  نظمةمن حيث قدرة امل :المعلومات والتحليل

  .وحتسينها
  من حيث تكامل متطلبات اجلودة مع خطط وأنشطة املنظمة :التخطيط االستراتيجي للجودة 
  باستغالل كامل قدرات قوة العمل يف حتسني اجلودة :اإلفادة من الموارد البشرية 
  املنظمةبتصميم وإدارة نظم لتأكيد السيطرة على اجلودة يف كافة عمليات : تأكيد الجودة. 
  بعرض املنجزات والتحسينات يف اجلودة من خالل مقاييس كمية :نتائج تأكيد الجودة. 
 بتحديد توقعات ومتطلبات العمالء وعرض نتائج االستجابة هلا :رضاء العمالء. 

يف إستخدام منهج متكامل إلدارة االداء والذي من شانه ان يؤدي اىل  نظماتوقد مت تصميم هذه املعايري ملساعدة امل
122تقدمي منتجات ذات قيمة للعمالء، تطوير الفعاليات والقدرات املؤسساتية ككل، التعلم املؤسسايت والشخصي

. 
 الجائزة األوربية للجودة: ثالثا

عمال األجيع املنظمات امللتزمة بالتميز يف أداء لتش 3003اجلودة عام  دارةإل وروبيةاألتأسست من قبل املؤسسة 
 :123ويتم منح اجلائزة إىل أربع فئات للمنظمات، وهي ،وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، وذلك يف دول أوروبا

  ةالشركات الكبري.  
 الدوائر والوحدات التشغيلية للشركات.  
 منظمات القطاع العام. 
 املنظمات املتوسطة والصغرية. 

ي منظمة التقييم الذايت جلودة االدارة وأداء العمليات ونتائج األعمال وقياس اجلائزة ميثل إطارا مثاليا ميكن ألمنوذج 
وتصنيفها اىل االساليب املنظمات، مدى تقدمها من ناحية التميز، ويرتكز على أساس حتليل مكونات اإلدارة يف 

 222دارة اجلودة من أكثر من إلوروبية األتتكون املؤسسة  .124والعمليات اليت عن طريقها يتم التوصل اىل النتائج
داء والتميز األ، وتلتزم مبساعدة املنظمات على حتقيق حتسينات مشولية يف عمال اخلاصة والعامةاألعضو من منظمات 

  .للجائزةعدادها إل، واستخدمته لتقييم أداء املنظمات أو مسته بامسها للتميز خاصا ، حيث وضعت املؤسسة منوذجاهبا
                                                           

 .322نفس املرجع، ص  - 121

 .02زكية ججيق، مرجع سبق ذكره، ص  - 122
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 : 125مها يف جمموعتني رئيستنيصنفت يشمل منوذج التميز على تسعة معايري رئيسة 
  وتشمل العناصر املساعدة: ولىاألالمجموعة: 
 القيادة. 
 فراداأل. 
  ةسرتاتيجياإلالسياسة و. 
 الشراكة واملوارد. 
 العمليات. 
 النتائج وتشمل :المجموعة الثانية: 
 النتائج املتعلقة باألفراد 
 النتائج املتعلقة بالعمالء.  
 النتائج املتعلقة باجملتمع. 
 املنتجتعرب عن كفاءة أداء املنظمة من خالل قياس جودة : نتائج األداء الرئيس. 

 الخالصة

زيادة الوعي خبصوص و  اجلودةزيادة الوعي بأمهية إدارة إن اهلدف من إنشاء جوائز اجلودة واحلصول عليها هو 
تبادل املعلومات ، كما أن هذه اجلوائز تسمح بتشجيع التقييم الذايت ، باإلضافة إىلالتميزمتطلبات احلصول على 

، وإن املنظمات احلاصلة على جوائز اجلودة هي منظمات عمليات تطوير إدارة اجلودةعلى تقدمي وتطبيق وتشجع 
 يف النضج مرحلة إىل وصلت قد املنظمات أيتطبق اجلودة الشاملة يف مجيع أنشطتها، هي منظمة مقتنعة بالفلسفة، 

 لدرجة ممتاز بشكل تطورت قد ومشاركةجيدة  وعالقات، ثقةقيم، : من السائدة فالثقافة، الشاملة اجلودة إدارة تطبيق
  .أصبح جزءا من املنظمة املستمر التحسني أن

 
 

                                                           
 .20، 22مرجع سبق ذكره، ص ص جهاد عبد اهلل عفانة،  - 125
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 انتشر بعدها يف أمريكا والدول األوروبية مث باقي العامل،بدأ الرتكيز على مفهوم اجلودة يف اليابان يف القرن العشرين مث 
املوجهة لطلبة الليسانس سنة ثالثة ختصص إدارة " إدارة الجودة" قد حاولت من خالل هذه املطبوعة حتت عنوان 

أعمال لقسم علوم التسيري، كما ميكن أن يطلع عليها أي طالب شغوف بالعلم ويريد اإلستزادة من املعارف ولديه 
فضول التعرف على إدارة اجلودة وكل مايتعلق هبا كون اجلودة وإدارهتا من أكثر املصطلحات واملفاهيم املتداولة يف 

  :احلياة اليومية، ويستطيع الطالب بعد تصفح هذه املطبوعة التوصل للنتائج التالية
 مرحلة الضبط، مرت اجلودة مبراحل حيث متيزت كل مرحلة خبصائص بداية من مرحلة فحص اجلودة إىل 

 .فمرحلة الضمان وصوال ملرحلة اجلودة الشاملة وصوال إىل إدارة اجلودة الشاملة
  هناك العديد من املفكرين الذين إنصبت أعماهلم وحبوثهم حول اجلودة، وكانت مسامهاهتم متباينة لكن

، إعتمد كروسيب على مبدأ العيوب اجلودة مراقبة جمال يف ألوية وجعله اإلحصاءمتكاملة، فيما وظف دمينغ 
، بينما ركز إيشيكاوا على ركــز علــى اإلدارة واجلوانــب التقنيــة إلدارة اجلــودةالصفرية يف اجلودة، أما جوران 

 .أدوات تطبيق اجلودة
 املني شكل تعاوين ألداء االعمال يعتمد على القدرات املشرتكة لكل من اإلدارة والع إدارة اجلودة الشاملة هي

 .هبدف حتسني اجلودة وزيادة اإلنتاجية بصفة مستمرة من خالل فرق العمل
  يعد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف خمتلف املنظمات ضرورة حتمية وهذا لتحقيق التميز والتفوق، ويتطلب

ان تشري التطبيق جمموعة من املتطلبات واليت يتفاوت عددها من مفكر آلخر، اذ ان هذه العناصر من شأهنا 
 .اىل احلقائق األساسية اليت ينبغي ان ترتكن اليها املنظمة عند الشروع باستخدام هذه الفلسفة اإلدارية

  تستعمل املنظمة يف تطبيقه نوعني من األدوات،  إدارة اجلودة الشاملة هي فكر ومنهج وفلسفة إداريه، حيث
صف الذهين، املقارنة املرجعية، كايزن، اخلمس الع: أدوات نوعية وأدوات كمية، تتمثل األدوات النوعية يف

مسكة : ، أما األدوات الكمية هي يف اغلبها أدوات إحصائية وتتمثل يفp.q.q.o.q.c.cملاذا، أسئلة 
إيشيكاو، خمطط باريتو، قوائم اإلختبار، منحيات التشتت، خرئط املراقبة، خرائط التدفق، خائط املتابعة، 

إستعمال أكثر من أداة أو أسلوب يف إدارة اجلودة الشاملة وذلك من أجل  بيت اجلودة، تستطيع املنظمة
 .الرقابة والتحكم يف اجلودة بأقل التكاليف وللوصول إىل منتج بال عيوب

  الذي هو سلسلة من املواصفات الدولية اليت  0999هناك عدة أنظمة إلدارة اجلودة من بينها اإليزو
تتكون عائلتها من أربعة مواصفات فرعية، ولقد مت تعديل املواصفة أربع  تصدرها املنظمة العاملية للتقييس،

مرات ومت إصدارها مخس مرات، هذه التعديالت جاءت لتواكب وتساير التغريات الكبرية واملختلفة اليت 
حتدث يف بيئة املنظمات، واحلصول على املواصفة أو الشهادة يتطلب املرور على مراحل حمددة يتم من 

 .املطابقة مع املعايري الرئيسية للمواصفة خالهلا
  خطأ يف كل مليون  1.0إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يتطلب إستعمال ستة سيجما، اليت تعين تطبيقها

 .فرصة، فتطبيق هذه األداة سيؤدي حتما لتحقيق أهداف املنظمة ويسهل جذب وإكتساب العمالء



 فوزية قديد                                               إدارة الجودة               

128 

 

  دور أساسيا يف حتديد مشكالت اجلودة  اجلودة اليت تلعب يتطلب تطبيق هذه الفلسفة اإلدارية حلقات
هي نوع من فرق العمل اليت تركز على حتقيق اجلودة من خالل املتابعة املستمرة فووضع احللول املناسبة هلا، 

  .هلا والسعي لتقدمي حلول للمشكالت
  نفاق إستثماري يف جمال هي عبارة عن إحتقيق اجلودة يف املنظمات يتطلب تكاليف تسمى تكاليف اجلودة

، حيث هناك مدخلني لقياس وحتليل اجلودة ويشمل تكلفة التنبؤ لتجنب العيوب، تكلفة التقييم واملطابقة
يركز املدخل التقليدي يف تكاليف اجلودة على تكاليف اجلودة املدخل التقليدي واملدخل احلديث، حيث 

يف اجلودة يركز على تكلفة الفشل اخلارجية، ألن اخلسارة تكلفة العادم وإعادة العمل، إال أن املدخل احلديث 
 .هنا خسارة طويلة األمد تتمثل يف خسارة املبيعات وفقدان والء العمالء

  حتقيق اجلودة يف املنظمات يتطلب تكاليف تسمى تكاليف اجلودة حيث هناك مدخلني لقياس وحتليل
يركز املدخل التقليدي يف تكاليف اجلودة على تكاليف اجلودة املدخل التقليدي واملدخل احلديث، حيث 

تكلفة العادم وإعادة العمل، إال أن املدخل احلديث يف اجلودة يركز على تكلفة الفشل اخلارجية، ألن اخلسارة 
 .هنا خسارة طويلة األمد تتمثل يف خسارة املبيعات وفقدان والء العمالء

  ز اجلـودة الشاملة، إذ أن جناح أي منظمة يعتمد على أداء إن إدارة املوارد البشرية ركيزة مهمة مـن ركـائ
 العاملني فيها يف مجيع املستويات
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