
  .أمحد الكردى /        إعداد                                        ... ...            إدارة اجلودة الشاملة  

 

١ 

    

    

  
  

  ف

  
 

  /إعداد 
  ..أحمد الكردى 

  

  
  
  



  .أمحد الكردى /        إعداد                                        ... ...            إدارة اجلودة الشاملة  

 

٢ 

  
يتجلى هذا التغييـر مـن      والتغـيير شـئ يحدث في حياتنا اليومية ،        

تغير األوضاع االقتصادية و االجتماعيـة و       : حولنا في صور عديدة     
دم التكنولوجيـا ،تغيـر أنمـاط       السياسية ، تغير أنماط االستهالك ، تق      

  ....اإلدارة في المنظمات ، 
  

 إن منظمات األعمال كعناصر مهمة في الحـياة االقتصادية و                
نظـم مفتوحة تعيـش التغيـير، فـهي  تنمـو و تتطور و تتفاعـل            

فالتغيير ظاهرة طبيعية   ... مع فرص و تحديات بيئتها التي تنشط بها         
ظمـات من وضع قـائم إلـى وضـع آخـر           تقتضي تحول تلك المن   

مستهدف ، قد  يضمن لها البقاء و االستمرارية في بيئة مـضطربة و              
  .معقدة 
  

  
  

  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
  

فاهيم اإلداريـة الحديثـة      إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتبر من الم       
خالل التي تهدف إلى تحسين وتطوير األداء بصفة مستمرة وذلك من           

  .االستجابة لمتطلبات العميل 
   
  ريف الجودة تع
  

الخامة ( أو  ) النوعية الجيدة   (  يفهم كثيراً من الناس الجودة بأنها تعي        
  .ويقصد بها الكيف عكس الكم الذي يعني بالعدد ) األصلية 

  
علق بمنظور العميل وتوقعاته وذلك بمقانة األداء الفعلي للمنتج أو          تتو 

الخدمة مع التوقعات المرجوة من هذا المنتج أو الخدمة وبالتالي يمكن           
الحكم من خالل منظور العميـل بجـودة أو رداءة ذلـك المنـتج أو               

  .الخدمة 
  

ـ             ق فإذا كان المنتج أو الخدمة تحقق توقعات العميل فإنه قد أمكن تحقي
  .مضمون الجودة 
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  ) إدارة الجودة الشاملة ( تعريف 
  

هي أداء العمل بشكل صحيح من المرة األولى ، مع االعتمـاد علـى              
  .تقييم المستفيد المعرفة مدي تحسن األداء 

  
هي شكل تعاوني ألداء األعمال يعتمد على القدرات المشتركة لكـل           و

ن المستمر في الجودة واالنتاجية     من اإلدارة والعاملين ، بهدف التحسي     
  .وذلك من خالل فرق العمل 

  
هي التطوير المستمر للعمليات اإلدارية وذلك بمراجعتها وتحليلهـا          ( 

والبحث عن الوسائل والطرق لرفع مـستوى األداء وتقليـل الوقـت            
إلنجازها باالستغناء عن جميع المهام والوظائف عديمة الفائدة والغيـر          

أو للعملية وذلك لتخفيض التكلفـة ورفـع مـستوى          ضرورية للعميل   
الجودة مستندين في جميع مراحل التطوير على متطلبات وإحتياجـات          

  .)العميل 
  

  
  

  أهداف اجلودة الشاملة وفوائدها
  
رنامج إدارة الجودة الـشاملة فـي       الهدف األساسي من تطبيق ب     إن

  :الشركات هو 
  

تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مـع إحـراز تخفـيض فـي              ( 
التكاليف واإلقالل من الوقت والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمـة          

  ) .للعمالء وكسب رضاءهم 
  

  :هذا الهدف الرئيسي للجودة يشمل ثالث فوائد رئيسية مهمة وهي 
  
 إن الجودة تتطلب عمل األشـياء الـصحيحة         :كاليف   خفض الت  – ١

بالطريقة الصحيحة من أول مرة وهذا يعني تقليل األشياء التالفـة أو             
  .إعادة إنجازها وبالتالي تقليل التكاليف 

  
 فـاإلجراءات التـي   : تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعميل       -٢

كـزت علـى    وضعت من قبل المؤسسة إلنجاز الخدمات للعميل قد ر        
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تحقيق األهداف ومراقبتها وبالتالي جاءت هـذه اإلجـراءات طويلـة           
  .وجامدة في كثير من األحيان مما أثر تأثيراً سلبياً على العميل 

  
 وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبـة    : تحقيق الجودة    -٣

العمالء ، إن عدم اإلهتمام بالجودة يؤدي لزيادة الوقت ألداء وإنجـاز            
م وزيادة أعمال المراقبة وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من هذه          المها

  .الخدمات 
  

  :وإليك جملة من أهداف وفوائد تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة 
  
  . خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر – ١
  .إشراك جميع العاملين في التطوير – ٢
  .مليات متابعة وتطوير أدوات قياس أداء الع– ٣
المـواد  ( تقليل المهام والنشاطات الالزمة لتحويـل المـدخالت         – ٤

  .إلى منتجات أو خدمات ذات قيمة للعمالء ) األولية 
  .إيجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء – ٥
  .تحسين نوعية المخرجات – ٦
زيادة الكفاءة بزيادة التعـاون بـين اإلدارات وتـشجيع العمـل            – ٧

  .الجماعي 
  .ين الربحية واإلنتاجية  تحس– ٨
تعليم اإلدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيـب وتحليـل المـشاكل           – ٩

  .وتجزئتها إلى أصغر حتى يمكن السيطرة عليها
  .تعلم إتخاذ القرارات إستناداً على الحقائق ال المشاعر – ١٠
  .تدريب الموظفين على أسلوب تطوير العمليات – ١١
  .فائدة زمن العمل المتكرر تقليل المهام عديمة ال– ١٢
  .زيادة القدرة على جذب العمالء واإلقالل من شكاويهم – ١٣
  .تحسين الثقة وأداء العمل للعاملين – ١٤
  .زيادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسية للشركة – ١٥
  

  
  

  تطلبات الرئيسية للتطبيقامل
  

إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة يـستلزم بعـض            
المتطلبات التي تسبق البدء بتطبيق هذا البرنامج في المؤسـسة حتـى            
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يمكن إعداد العاملين على قبول الفكرة ومن ثم السعي نحـو تحقيقهـا             
 المتطلبـات  وإليك بعضاً من هـذه . بفعالية وحصر نتائجها المرغوبة     

  .الرئيسية المطلوبة للتطبيق 
  

  .إعادة تشكيل ثقافة المؤسسة : أوال 
  

        إن إدخال أي مبدأ جديد في المؤسسة يتطلب إعـادة تـشكيل            
لثقافة تلك المؤسسة حيث أن قبول أو رفض أي مبدأ يعتمد على ثقافة             

تالفاً تختلف إخ ) ثقافة الجودة   ( إن  . ومعتقدات الموظفين في المؤسسة     
وبالتالي يلزم إيجاد هذه الثقافـة      ) الثقافة اإلدارية التقليدية    ( جذرياً عن   

المالئمة لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة وذلك بتغييـر األسـاليب           
  .اإلدارية 

  
وعلى العموم يجب تهيئة البيئة المالئمة لتطبيق هذا المفهوم الجديد بما           

  .فيه من ثقافات جديدة 
  

  .الترويج وتسويق البرنامج : ثانياً 
  

          إن نشر مفاهيم ومبـادىء إدارة الجـودة الـشاملة لجميـع            
إن . العاملين في المؤسسة أمر ضروري قبل اتخاذ قـرار التطبيـق            

تسويق البرنامج يساعد كثيراً في القليـل مـن المعارضـة للتغييـر             
والتعرف على المخاطر المتوقعـة يـسبب التطبيـق حتـى يمكـن             

  .جعتها مرا
  

          ويتم الترويج للبرنامج عن طريق تنظـيم المحاضـرات أو          
المؤتمرات أو الدورات التدريبية للتعريف بمفهوم الجـودة وفوائـدها          

  .على المؤسسة 
  

  .التعليم والتدريب : ثالثاً 
  

          حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحيح         
عليم المشاركين بأساليب وأدوات هـذا المفهـوم        فإنه يجب تدريب وت   

الجديد حتى يمكن أن يقوم على أساس سليم وصلب وبالتالي يؤدي إلى            
حيث أن تطبيق هذا البرنـامج بـدون        . النتائج المرغوبة من تطبيقه     
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فـالوعي  . وعي أو فهم لمبادئه ومتطلباته قد يؤدي إلى الفشل الذريع           
  .مج التدريب الفعالةالكامل يمكن تحقيقه عن طريق برا

  
إن الهدف من التدريب هو نشر الوعي وتمكين المشاركين من التعرف           

وهذا التدريب يجب أن يكون موجهاً لجميـع        . على أساليب التطوير    
الهيئة التنفيذية ، المـدراء ، المـشرفين ،         ( فئات ومستويات اإلدارة    

التـي  ويجب أن تلبى متطلبات كل فئة حـسب التحـديات           ) العاملين  
فالتدريب الخاص بالهيئـة التنفيذيـة يجـب أن يـشمل           . يواجهونها  

استراتيجية التطبيق بينما التدريب الفرق العمل يجب أن يشمل الطرق          
  .واألساليب الفنية لتطوير العمليات 

  
وعلى العموم فإن التدريب يجب أن يتناول أهمية الجـودة وأدواتهـا            

 حـل المـشكالت ووضـع       وأساليبها والمهارات الالزمة وأسـاليب    
القرارات ومباديء القيادة الفعالة واألدوات اإلحصائية وطرق قيـاس         

  .األداء 
  

  .االستعانة باالستشاريين : رابعاً 
  

          الهدف من االستعانة بالخبرات الخارجية مـن مستـشارين         
ومؤسسات متخصصة عند تطبيق البرنامج هو تدعيم خبرة المؤسـسة          

  .المشاكل التي ستنشأ وخاصة في المراحل األولى ومساعدتها في حل 
  

  .تشكيل فرق العمل : خامساً 
  

          يتم تأليف فرق العمل بحيث تضم كل واحدة منها مـا بـين             
خمسة إلى ثمانية أعضاء من األقسام المعنية مباشرة أو ممن يـؤدون            

  .فعالً العمل المراد تطويره والذي سيتأثر بنتائج المشروع 
  

 أن هذا الفرق ستقوم بالتحسين فيجب أن يكونوا من األشخاص           وحيث
الموثوق بهم ، ولديهم االستعداد للعمل والتطوير وكذا يجب أن يعطوا           
الصالحية المراجعة وتقييم المهام التـي تتـضمنها العمليـة وتقـديم            

  .المقترحات لتحسينها 
  

  .التشجيع والحفز : سادساً 
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ظير قيامهم بعمل عظيم سيؤدي حتماً إلى                 إن تقدير األفراد ن   
وهذا التشجيع  . تشجيعهم ، وزرع الثقة ، وتدعيم هذا األداء المرغوب          

والتحفيز له دور كبير في تطوير برنامج إدارة الجودة الـشاملة فـي             
وحيث أن استمرارية البرنامج في المؤسـسة       . المؤسسة واستمراريته   

اركين في التحسين ، لـذا ينبغـي        يعتمد اعتماداً كلياً على حماس المش     
تعزيز هذا الحماس من خالل الحوافز المناسبة وهـذا يتفـاوت مـن             

  .المكافأة المالية إلى التشجيع المعنوي 
  

          والخالصة أن على المؤسسة تبني برنـامج حـوافز فعـال           
ومرن يخلق جو من الثقة والتشجيع والـشعور باالنتمـاء للمؤسـسة            

  .موكل إليهم في تطبيق البرنامج وبأهمية الدور ال
  

  .اإلشراف والمتابعة : سابعاً 
  

          من ضروريات تطبيق برنامج الجودة هو اإلشـراف علـى        
فرق العمل بتعديل أي مسار خاطىء ومتابعة إنجازاتهم وتقويمهـا إذا           

وكذلك فإن من مستلزمات الجنة اإلشراف والمتابعة هو        . تطلب األمر   
تلف األفراد واإلدارات في المؤسسة وتذليل الصعوبات       التنسيق بين مخ  

  .التي تعترض فرق العمل مع األخذ في االعتبار المصلحة العامة 
  

  . استراتيجية التطبيق : ثامناً 
  

          إن استراتيجية تطوير وإدخال برنامج إدارة الجودة الـشاملة         
عداد لهـذا   إلى حيز التطبيق يمر بعدة خطوات أو مراحل بدء من اإل          

  .البرنامج حتى تحقيق النتائج وتقييمها 
  
 هي مرحلة تبادل المعرفة ونشر الخبرات وتحديد مـدى          : اإلعداد   –١

الحاجة للتحسن بإجراء مراجعة شاملة لنتائج تطبيق هذا المفهوم فـي           
ويتم فـي هـذه المرحلـة وضـع األهـداف           . المؤسسات األخرى   

  .المرغوبة 
  
 وضع خطة وكيفية التطبيق وتحديد الموارد       ويتم فيها :  التخطيط     -٢

  .الالزمة لخطة التطبيق 
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 وذلك باستخدام الطرق اإلحصائية للتطـوير المـستمر         : التقييم   –٣
  .وقياس مستوى األداء وتحسينها 

  
   

وتعتمد إدارة الجودة الشاملة على مشاركة جميع أعضاء المؤسسة في          
وتعـود  . ة الثقافية للعمل  تحسين العمليات والمنتجات والخدمات والبيئ    

  . إدارة الجودة الشاملة بالفائدة على أعضاء المؤسسة والمجتمع
  

هو " النجاح على المدى البعيد من خالل إرضاء الزبائن       "ويعتبر تعبير   
الهدف المطلق الذي تحاول إدارة الجودة الشاملة تحقيقه، علمـا بـان            

خمس وجهات  المصطلح ال يوضح الكثير عن ذلك وهناك على األقل          
  :نظر لمعنى الجودة وجميعها قابلة للنقاش والجدل

  
  .  الجودة تعني التميز، بحيث تستطيع تمييزها بمجرد رؤيتها: التفوق-
يجب أن تتعامل الجودة مع الفروقـات فـي         :  االعتماد على المنتج   -

كميات بعض المكونات أو الصفات فالمنتج ذو الجودة المتميزة يكـون           
  . و أقوى من المنتج ذو الجودة الرديئةاصلب أو انعم أ

 الجودة هي مالءمـة االسـتخدام، قـدرة         : االعتماد على المستخدم   -
  .المنتج أو الخدمة على تلبية توقعات واختيارات الزبائن

 الجودة هي التطابق مع المتطلبات، درجـة        : االعتماد على التصنيع   -
  . مطابقة المنتج لمواصفات التصميم

 أفضل جودة للمنتج هي تلك التي تقدم للزبون         : القيمة  االعتماد على  -
أقصى ما يمكن مقابل ما دفعه، تلبية احتياجات الزبون بأقـل سـعر             

  . ممكن
  

ولم تعد الجودة تعني تكنولوجيا بسيطة بل أصـبحت تعنـي الفلـسفة             
  !المؤسسية 

  
يتحدث المعتقدون الحقيقيون بالجودة عـن أدوات وعمليـات للجـودة          

د استخدمت هذه األساليب منذ عقود عدة واستحدث بعضها         وق. الشاملة
  ". حلقات الجودة " منذ عقد السبعينات، عصر 

  
ولتبسيط المفاهيم يجب إدراك المفردات والسياق العام الذي قيلت فيـه           

  :وفي هذا المجال يجب تذكر شيئين اثنين همـــا
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ـ          أوال، - ع أدوات   التفكير في األدوات كنظائر حسابية أو عددية فجمي
الجودة الشاملة تتعلق بالتعداد ورسم األشكال، أو معرفة معنى األرقام          

ومثاال على ذلك ضبط الجودة اإلحصائي الذي يعتبـر أداة          . واألشكال
  . شاملة األغراض إلدارة الجودة الشاملة

  
وبعد معرفة ذلك يصبح من السهل إدراك أن ضبط الجودة اإلحصائي           

ء ووضعها في أشكال مناسبة وتفسير معنى       يعني ببساطه تعداد األشيا   
  . هذه األرقام واألشكال 

  
 التذكر أن العمليات تتكون عادة من مجموعة خطوات تصف           ثانيا، -

وبالتالي فان مفهوم العمليات اسهل مـن مفهـوم         . الشيء المراد عمله  
  . األدوات

  
ومن األمثلة على ذلك عملية تحسين الجودة التي تتكـون مـن سـبع              

وتشكل هذه العملية النمـوذج المناسـب لمواجهـة وحـل           خطوات  
  . المشكالت

  
  : وتشكل هذه الخطوات العملية بشكل كامل وهي

  
  تحديد المشكلة  : ١خطوة رقم 
  تحليل المشكلة  : ٢خطوة رقم 
  التخطيـــط  : ٣خطوة رقم 
  )بيانات(جمع وتصنيف المعلومات  : ٤خطوة رقم 
  )ياناتب(تفسير المعلومات  : ٥خطوة رقم 
  اتخاذ اإلجـراء  : ٦خطوة رقم 
  التقويـــــم  : ٧خطوة رقم 

  
وكما الحظنا فليس هناك أسطورة في ذلك، إال أن ذلك ال يقلـل مـن               

  .أهمية األدوات والعمليات ونموذجية تطبيقها في حل المشكالت
  

  : ومن األدوات المستخدمة في عالم الجودة الشاملـــة ما يلي
  
 أو مخطط األسـباب،  )Ishikawa Diagram( مخطط ايشيكاوا -

ويرسم بعد جلسة عصف فكري لتحديد األسـباب        . لتحليل المشكالت 
  .المحتملة للمشكلة وتصنيف هذه األسباب
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 وهــو نمــوذج لجمــع ،)Control Sheet( ورقــه المراقبــة -
  .المعلومات

 ويحتـوي علـى ثالثـة    ،)Control Graph( مخطط المراقبة -
. لمتوسط الحسابي واثنان للقيم العظمى والـدنيا      واحد ل : خطوط أساسية 

ويمكن برسم هذا المخطط الحكم على العملية إذا كانت تحت السيطرة           
  أم ال ؟

 مخطط يمثل خطـوات العمليـة   ،)Flow Chart( مخطط التدفق -
  .ونقاط اتخاذ القرار، وتوضيح المسار بعد كل خطوة

م لتنظيم ورسم    ويستخد ،)Histogram( رسم المستطيالت البياني     -
المعلومات في مجموعات ويساعد ذلك في تفسير المعلومـات عنـد           

  .وجود أنواع كثيرة من المعلومات
 رسم بياني يمثل المـشكالت  ،)Pareto Graph( مخطط باريتو -

  .واألسباب المحتملة منظمة حسب تكرار حدوثها
 ويستخدم لدراسـة  ،)Dispersion Diagram( مخطط التـشتت  -

بحيث يمثل أحـد    . لمحتملة بين متغيرين، مثل الطول والوزن     العالقة ا 
وبرسم النقاط التي تمثل    . المحاور الطول ويمثل المحور اآلخر الوزن     

الطول والوزن لمجموعة من األهداف نحصل على فكرة واضحة عن          
  . العالقة بين الطول والوزن

  
ويمكن التخلص من بعض هذه األدوات أو إضـافة بعـض األدوات            

قائمة المراقبة، المخططـات الـصندوقية، مخططـات        : رى مثل األخ
  . ، مخططات النسبة، ومصفوفات المراقبة"الفطيرة"
  

 Total Qualityأما بالنسبة للعمليات المستخدمة في الجودة الـشاملة  
ولتبسيط هـذه   . فان معظمها يستخدم لحل المشكالت أو توليد األفكار       

  : فيما يلي بعض هذه العملياتالمفاهيم وجعلها اسهل للفهم، ونذكر 
  
ــنج - ــة ديم ــل، ):Deming Process( عملي ــيط، العم  التخط

  .المراجعة، التصحيح، وهي عملية لتحليل وحل المشكالت
 وهـو  ):Brainstorming Process( عملية العصف الفكـري  -

أسلوب يستخدم في إدارة الجودة الشاملة لمساعدة المجموعـة إلنتـاج           
أو الحلول للمشكالت، وهـي عمليـة       /المحتملة و أفكار حول األسباب    
والمطلوب طرح أية أفكار تخطر بالبـال وعـدم         . ذات قواعد محددة  

  . تقويم أية أفكار أخرى تطرح، ثم تجميع األفكار معا
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 Nominal Group( أســـلوب المجموعـــة االســـمية -
Technique:(          وهي عملية التوليد األفكار، بحيث يقوم كل عـضو 
بالمشاركة دون السماح لبعض األفراد بالسيطرة علـى        في المجموعة   

  . وهي من الطرق التي تسمى أيضا الكتابة الذهنية. العملية
وهو أسلوب قديم جـدا يعتمـد   ): Force Analysis( تحليل القوى -

  .على تحديد نقاط القوة والضعف
  

وتتضمن برامج الجودة الشاملة استراتيجيات إدارية أخرى مثل شهادة         
، وهي مجموعة من خمسة معايير إلدارة الجودة التـي          ٩٠٠٠و  األيز

  ).ISO( تم تطويرها بواسطة المنظمة العالمية للمقاييس 
  

وبسبب هذه المعايير لن تتمكن الشركات األمريكية قريبا من تـصدير           
منتجاتها أو خدماتها إلى أوروبا إال إذا حصلت على شـهادة األيـزو             

طاع الصناعة والتـدريب للحـصول      وقد أطلق ذلك العنان لق    . ٩٠٠٠
على هذه الشهادة، وساعد على إيجاد آالف المستـشارين فـي هـذا             

  .المجال
  

  التطوير المؤسسي
  

يساعد هذه النموذج المؤسسات على إدخال التغييرات بشكل مخطـط          
إذا كـان   . ومنظم وبالتالي يساعد على تنفيذ برامج التحـسين اإلداري        

داخـل  (ن اإلداري هو إرضاء الزبون      الهدف من تنفيذ برامج التحسي    
فهناك عملية إلدخال برامج إدارة الجودة الـشاملة تـساوي          ) المؤسسة

  . البرامج في مجال إدارة الجودة الشاملة
  

لقد تم مناقشة نجاح وفشل برامج الجودة الشاملة بشكل مستفيض، ففي           
حين يرى البعض أن إدارة الجودة الشاملة قد أصبحت علـى فـراش             

، يرى البعض اآلخر أن إدارة الجودة الشاملة هـي الطريقـة            الموت
  .األفضل لتحقيق النجاح من خالل إرضاء الزبائن

  
وقد تظهر بعض المشكالت في طريقة تنفيـذ بـرامج إدارة الجـودة             

تعتمد إدارة الجودة الـشاملة     "وهذا يعيدنا إلى التعريف التالي      . الشاملة
 فـي تحـسين العمليـات       على مشاركة جميع األعضاء في المؤسسة     
  ". والمنتجات والخدمات والبيئة الثقافية للعمل
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ويتضمن ذلك بوضوح الحاجة إلى تغيير الثقافة المؤسـسية لتطبيـق           
وتظهر الفروق في الجهود المبذولـة إلدخـال        . إدارة الجودة الشاملة  

  . التغيير الثقافي الذي يقرر نجاح أو فشل أي برنامج للتحسين
  

ة المؤسسية على إدراك أعضاء المؤسسة لما تم إنجـازه          وتعتمد الثقاف 
 .في الماضي، وتعتمد على السلوك المقبول كونـه نـاجح أو فعـال            

والمعـايير  . ويصبح إدراك األعضاء هو األساس للمعايير المؤسسية      
توضح القواعد لتحديد التصرف والسلوك المناسب أو غير المناسـب          

  .المتوقع من أعضاء المؤسسة
  

لتفاعل بين المعتقدات والقيم الفردية، والمعـايير المؤسـسية،         وبسبب ا 
واألنظمة المؤسسية فانه يجب تحديد هذه العناصـر الـثالث لتغييـر            

  .الثقافة
  

وهناك محاوالت مستمرة إلدخال تغييـرات جوهريـة فـي الثقافـة            
المؤسسية، ولكن الشيء الوحيد الذي يتم تغييره هو الجزء الرسـمي،           

أمـا النـواحي األخـرى      . يمي واألنظمة المؤسـسية   أي الهيكل التنظ  
وهذا هـو   . فلم يتم تحديدها  ) معتقدات وقيم الفرد، والمعايير المؤسسية    (

السبب األساسي لفشل برنـامج التحـسين اإلداري أو إدارة الجـودة            
  .الشاملة

  
. العامل األساسي في أداء المؤسسة هو جودة المنتجـات والخـدمات          

وقـد  . طلبات صارمة للزبائن بالنسبة للجودة    وهناك اتجاه عام نحو مت    
صحب هذا االتجاه إدراك متنامي لضرورة التحسين المـستمر فـي           

  . الجودة لتحقيق أداء اقتصادي جيد والمحافظة عليه
  

تقوم معظم المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية بإنتاج منتجات        
بات تـصاغ   وهذه المتطل . وخدمات لتلبية متطلبات وحاجات المستخدم    

على شكل مواصفات، أحيانا ال يمكن ضمان متطلبات الزبائن بـشكل           
  .مستمر، وبالتالي نحتاج لتحسين معايير نظام الجودة في المؤسسة

  
يتأثر نظام الجودة للمؤسسة بأهداف المؤسسة ومنتجاتهـا وخـدماتها          
والممارسات الخاصة بها، ولذلك يختلف نظام الجودة مـن مؤسـسة           

  . ألخرى
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  :  كما يلي ٩٠٠٠ويمكن تلخيص أهداف معيار األيزو 
  
  .توضيح الفروقات والروابط بين مفاهيم الجودة األساسية) أ 
  
تزويد اإلرشادات الالزمة الختيار واستخدام سلسلة من المعـايير         ) ب

اإلدارية عن نظم الجودة والتي يمكن استخدامها ألهداف إدارة الجودة          
  . الداخلية

  
لخمسة مصطلحات أساسـية تبعـا ألهميتهـا فـي          ويمكن التطرق   

  . االستخدام الصحيح للمعايير على المستوى الدولي
  
  Quality Policy:  سياسية الجودة-

وتمثل االهتمامات واالتجاهات الكلية للجودة لمؤسسة ما بخـصوص         
  .الجودة، وكما تم إقرارها رسميا من قبل اإلدارة العليا

  
  : مالحظة

 عنصر من عناصر الـسياسة المؤسـسية ويـتم          تمثل سياسة الجودة  
  . إقرارها من قبل اإلدارة العليا

  
  Quality Management:  إدارة الجودة-

  . وتمثل وظيفة اإلدارة في تحديد وتنفيذ سياسة الجودة
  

  :مالحظات
  
 تحقيق الجودة المرغوبة يتطلب التزام ومشاركة جميـع أعـضاء           -١

  . ارة الجودة على اإلدارة العلياالمؤسسة، في حين تقتصر مسؤولية إد
 تتضمن إدارة الجودة التخطيط االستراتيجي وتخصيص المـوارد         -٢

  . والنشاطات المنتظمة للجودة مثل تخطيط الجودة والتشغيل والتقويم
  
  Quality System:  نظام الجودة-

الهيكل التنظيمي والمسؤوليات واإلجراءات والعمليات والموارد لتنفيذ       
  . جودةإدارة ال

  
  :مالحظات
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 يجب أن يكون نظام الجودة شامال بالقدر الذي يحتاجـه تحقيـق             -١
  . أهداف الجودة

 قد يطلب توضيح طريقة تنفيذ بعـض العناصـر فـي النظـام              -٢
  . ألغراض التعاقد أو التقييم

  
  Quality Control:  مراقبة الجودة-

  . ت الجودةاألساليب والنشاطات التشغيلية المستخدمة لتحقيق متطلبا
  

  : مالحظات
  
 منعا لاللتباس يجب استخدام مصطلحات معدلة عند اإلشارة إلـى           -١

جزء من نظام مراقبة الجودة مثل مراقبة جـودة التـصنيع أو عنـد              
  . اإلشارة إلى مفهوم اشمل مثل مراقبة الجودة للشركة بشكل عام

التي  تتضمن عملية مراقبة الجودة األساليب والنشاطات التشغيلية         -٢
تهدف لمراقبة العملية والتخلص من أسباب األداء غير المقنـع فـي            
المراحل ذات العالقة في دورة الجودة للحصول على نتائج اقتـصادية           

  . فعالة
  
  Quality Assurance:  ضمان الجودة-

األفعال المخططة والمنظمة والضرورية إلعطاء ثقـة مناسـبة بـان           
  . ت الجودةالمنتج أو الخدمة سوف تحقق متطلبا

  
  :مالحظـات

  
 لن يكتمل ضمان الجودة إال إذا توفرت متطلبات واضحة تعكـس            -١

  . احتياجات المستخدم
 للحصول على فعالية مناسبة تحتاج عملية ضمان الجـودة تقـويم            -٢

مستمر للعناصر التي تعكس مالئمة التصميم والمواصفات للتطبيقـات         
 اإلنتـاج والتركيـب     المطلوبة إضافة للتحقق من وتعـديل عمليـات       

  . وقد يتطلب منح الثقة تقديم اإلثبات. والفحص
فـي  .  تستخدم عملية ضمان الجودة ضمن المؤسسة كأداة إداريـة   -٣

  . حين تمنح الثقة بالمورد في حاالت التعاقد
  

يجب على المؤسسة أن تحاول تحقيـق األهـداف الثالثـة التاليـة             
  :بخصوص الجودة
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قق وتحافظ علـى جـودة المنـتج أو          يجب على المؤسسة أن تح     -١

  . الخدمة لتحقيق متطلبات الزبائن بشكل مستمر
 يجب على المؤسسة أن تمنح الثقة إلدارتها بقدرتها علـى تحقيـق             ٢

  . الجودة المطلوبة والمحافظة عليها
 يجب على المؤسسة أن تمنح الثقة لزبائنها بقدرتها علـى تحقيـق        -٣

ة والمحافظة عليها وفي حاالت التعاقد      الجودة المطلوبة للمنتج أو الخدم    
  .فقد يتضمن ذلك تقديم عرض يثبت ذلك

  
. من الحديث عن إدارة الجودة الشاملة يبقى حـديثا        % ٩٠إن ما قيمته    

وينطبق ذلك على العديد من المؤسسات التي تدعى تنفيذ بـرامج إدارة    
في ذلك  الجودة الشاملة ولكنها ال تحقق فعليا الفوائد المتوقعة، والسبب          
  . عدم األخذ بعين االعتبار جميع العناصر المطلوبة لتحقيق ذلك

ويعتبر مفهوم التطوير المؤسسي ونموذج تطبيقه كما تبنـاه االتحـاد           
الدولي لالتصاالت ومجموعة من خبراء تنمية الموارد البـشرية فيـه           

  . األداة المثالية لضمان التنفيذ المناسب
  

لبشرية والتدريب الـذين حـضروا      وقد أوضح ذلك مختصو الموارد ا     
االجتماع اإلقليمي الخامس للموارد البشرية والتدريب فـي برازيليـا،          

  : حيث انبثق عن هذا االجتماع الدولي الفكرة التالية
  
إدارة الجودة الشاملة يجب أن تتحرك جنبا إلى جنب مـع التطـوير             "

  ".المؤسسي
  

  .الفرق بين ضبط الجودة وتأكيد الجودة 
  

يقصد بضبط الجودة األساليب الفنية التنفبذبة واألنشطة       : جودة  ضبط ال 
  التى تستخدم لتحقيق متطلبات الجودة 

ضبط الجودة  " تهدف األساليب الفنية التنفيذية واألنشطة التى تتضمنها        
إلى متابعة العمليات ومراقبتها وتهدف ايضاً إلى إزالة أسباب األداء          " 

بالتـالى تحقيـق الفاعليـة      الغير مرضى فى مختلـف المراحـل و       
  .األقتصادية 

  
  : تأكيد الجودة 



  .أمحد الكردى /        إعداد                                        ... ...            إدارة اجلودة الشاملة  

 

١٦ 

يقصد بتأكيد الجودة تلك اإلجـرءات المخططـة الالزمـة لتـوفير            " 
دراجات مناسبة من الثقة أن المنتج أو الخدمة سـوف تتطـابق مـع              

  .متطلبات الجودة التى ترضى العميل وهذا يجب مالحظة ما يلى 
  
لخدمة اإلحتياجات الحقيقية للعميل     مالم تعكس مواصفات المنتج أو ا      -
  .فإن تأكيد الجودة لن يكون كامالً ) المستخدم ( 

لضمان الفاعلية فإن تأكيد الجودة يتطلب تقييماً مستمراً للعوامل التـى           
  تؤثر فيه على مدى مالءمة التصميمات 

  
للتطبيقات المستهدفة باإلضافة إلى أن تأكيد الجودة يتطلب مراجعـات          

  . اإلنتاج والتركيب والفحص على عمليات
  

يعتبر تاكيد الجودة أداة من أدوات اإلدارة داخل المؤسسة وفى حالـة            
العمليات التعاقدية فإن تاكيد الجودة يستخدم إليجاد الثقة لدى العميل فى           

  .المنتجات أو الخدمات التى تقدمها المؤسسة
  
  

  )Quality control(ضبط الجودة 
  

ت االنتاج المختلفـة بهـدف مطابقتهـا         مصطلح يشمل جميع عمليا   
  .للمواصفات المطلوبة 

معتمدة فى ذلك تحقيق ذلك على استخدام عدد مـن اجهـزة القيـاس              
  . والضبط المختلفة نظرا لتباين عمليات االنتاج 

  
  وقد اتسمت هذه المرحلة

  
  . باستخدام اساليب احصائية فى انشطة ضبط الجودة -أ 
  

فحص باستخدام األسـاليب األحـصائية       تحليل نتائج عمليات ال    -ب  
واألستفادة منها فى إجراء التعديالت المستقبلية على التصميم والتنفيـذ          
وغيرها وهذا يساهم فى تقليل او منـع المنتجـات الغيـر مطابقـة              

  . للمواصفات الموضوعة 
  

   )Quality assuarance(  توكيد الجودة
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ز الضبط الكلى وبكفاءة    وهو مصطلح يشير إلى التأكيد من تنفيذ وإنجا       
  .لجميع عمليات األنتاج 

  
إن مرحلة توكيد الجودة تؤكد على كل االنشطة المخططة أو النظامية           

وإن هـذه   . المهمة لمطابقة وضمان المنتج وفق إحتياجات المستهلك        
االنشطة هى مستمرة فى نظام ضبط الجودة واساسها هو منع وقـوع            

 المنتج وزيادة اإلنتاجية وذلـك      الخطأ والذى يعمل على تحسين جودة     
بوضع توكيدات على مصادر األنشطة الالزمة لمنع ظهور المنتجـات    

  .غير المطابقة للمواصفات 
  

  :وقد تميزة هذه المرحلة باألتى 
  
 إن الجودة تبنى فى مرحلة التصميم والتى تشتمل علـى تـصميم             -أ

  .نشطة المنتج والعمليات اإلنتاجية وهى ما يعبر عنها بمصادر األ
  
 إمتالك العاملين بقسم الجودة دراية كافية بموارد الـشركة مـن            -ب

  .عاملين ، ومكائن ، وآالت ، ومواد اولية وأساليب وغيرها 
  
 تؤكد هذه المرحلة على تطوير تخطيط الجودة وتحسين تـصميم           -ج

  .المنتج والعمليات وتحسين العمليات 
  
  

  
  

  مراحل مشاريع التحسني
  

تمر مشاريع التحسين للعمليات بعدة مراحل بدء من اختيـار العمليـة            
وحتى تنفيذ مقترحات التطوير ، وفي كل مرحلة يتم اسـتخدام أدوات            

وسنتناول في  . وأساليب إدارة الجودة الشاملة إلنجاز الهدف المطلوب        
هذا الفصل هذه المراحل وفي الفصل السادس سيتم عرض بعضاً من           

  .أدوات الجودة التي تستخدم في كل مرحلة 
  

  العملية/ اختيار المشروع :  المرحلة األولى 
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          هنا يتم تحديد مجال الدراسة حيث يتم التركيز على عمليـة           
والمعيار فـي   رئيسية واحدة منن أعمال اإلدارة أو القسم في المؤسسة          

  :إختيار المشروع يتم بناء على األسس اآلتية 
  
 أن تكون العملية األهم بالنسبة للقـسم وأكثـر المهـام تكـراراً              – ١

  .وتستهلك معظم الوقت داخل القسم 
  
 أن تكون العملية تستهلك أغلب موارد القسم من حيث العمالـة ،             – ٢

  .إلخ .. ي المواد ، السيارات ، العدد ، أجهزة الحاسب اآلل
  
  . أن تكون األهم للعمالء – ٣

       
 إن سوء اختيار المشروع أو العملية سيؤدي حتماً إلى إضاعة الفرص           
لتطوير العمليات الحساسة للعميل أو للمؤسسة وكذلك فإنه يعتبر عامالً          

كما سنرى في الفصل    ( من عوامل فشل برنامج الجودة في المؤسسة        
  ) .السابع 

  
دوات والتقنيات التي تستخدم الختيار المشروع نـذكر         ومن األ      
  :مايلي 

  
  .  تعصيف األفكار -١
  .  تحليل المنتجات والخدمات -٢
  .  استبيان العمالء -٣
  

  .تحليل العملية : المرحلة الثانية 
  

          وذلك بتحديد إجراءاتها ومهامها التفصيلية من البدايـة إلـى          
المنتج ويتم تحليل جميع المهـام مـن حيـث          النهاية لتقديم الخدمة أو     

أهميتها وفائدتها للعميل أو للعملية وحساب الوقت لكـل مهمـة فـي             
وأيضاً يجرى هنا تحديد األسباب الداعية للقيام بهذه المهـام          . العملية  

  .وكيفية أدائها 
  

          إن هذه المرحلة تساعد كثيراً في كشف التحسينات الممكنـة          
  :لتي تستخدم في هذه المرحلة ما يلي ومن األدوات ا
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  . تخطيط العملية -١
  .تحليل العملية  -٢
  . تحليل السبب والنتيجة -٣
  

  . جميع المعلومات وتحليلها :  المرحلة الثالثة 
  

ويتم هنا تحديد المعلومات المطلوب جمعها وكميتها والطريقة المناسبة         
  . المناسب وبعد ذلك يتم تحليلها واتخاذ القرار. لجمعها 

  
وهذا يستلزم االتصال بالعمالء والتعرف على متطلباتهم مـن خـالل           
المسح الميداني أو توزيع االستبيانات أو دعـوتهم لالجتمـاع بهـم ،             

  :واألدوات التي تستخدم في هذه المرحلة 
  
  . اختيار العينة -١
  . األدوات اإلحصائية -٢
  . الرسومات البيانية -٣
   . استبيانات العمالء-٤
  

  .ابتكار التحسينات :  المرحلة الرابعة 
  

بناء على المعلومات المتوفرة والتي تم جنيها من المرحلتين الـسابقتين    
ومن األدوات المـستخدمة    . ، يتم هنا تقديم مقترحات وأفكار التحسين        

  :في هذه المرحلة ما يلي 
  
  . تعصيف األفكار -١
  . استبيانات العمالء -٢
  
   

  .تحليل الفرص : سة المرحلة الخام
  

وهي المرحلة الحاسمة حيث يتم تحليل ايجابيـات وسـلبيات فـرص            
إن . التحسينات التي تم التقدم بها وذلك لمعرفة مدى إمكانية تطبيقهـا            

التحليل الجيد للتحسينات ومعرفة مالها وما عليها يساعد كثيراً اإلدارة          
  .العليا بالموافقة عليها أو رفضها 
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  : المستخدمة ما يلي ومن التقنيات
  
  . تقييم األفكار -١
  .تحليل التكاليف والفوائد  -٢
  . تحليل مجاالت القوى -٣
  . مخطط الطوارىء -٤
  . تعصيف األفكار -٥
  

وينتهي مشروع التحسين بتقديم الخطة لتطبيقها في المؤسـسة ويـتم           
  .مراجعتها من وقت آلخر 

  
  

  مبادئ إدارة الجودة الشاملة
  
ي المقام  األول على احتياجات  وتوقعات  المـستفيدين             التركيز ف  -١

  . تمكين العاملين-٢. الداخليين والخارجيين والسعي لتحقيقها
  . القياس والتحليل كأساس التخاذ القرارات-٣
  . التأكيد على أن التحسين والتطوير عملية مستمرة-٤
  . دمج الجودة بعملية التخطيط اإلستراتيجي لإلدارة-٥
  .كيد على أن الجودة مسؤولية الجميع التأ-٦
  
  

  أهداف إدارة الجودة الشاملة
  
 تحقيق أكبر قدر ممكـن مـن إرضـاء المـستفيدين الـداخليين              -١

  .والخارجيين
 ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي التي تدعم وتحافظ علـى التحـسين            -٢

  .المستمر
  . إيجاد نظام متكامل ومتقن للعمل الخيري-٣
ات الخيرية بصورة تعكـس وجـه اإلسـالم          إبراز عمل الجمعي   -٤

  .الحقيقي
  . زيادة اإلنتاجية-٥
  . إشراك كافة العاملين في عملية التحسين المستمر-٦
 تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها مـن حيـث الوقـت        -٧

  .والتكلفة
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  لنظام ا لوثائقي للجودةا
  

درجـة  ينقسم النظام الوثائقي للجودة إلى أربع مـستويات حـسب           
  :أهميتها وهي على النحو التالي

  
  . دليل الجودة-١
  . إجراءات نظام الجودة-٢
  .  تعليمات العمل-٣
  . سجالت الجودة -٤
  
   

  :الجودة الشاملة مظلة تندرج تحتها العديد من مبادرات التحسين
  
  . مراقبة الجودة-١
  . تأكيد الجودة-٢
  . دوائر الجودة-٣
  . الضبط اإلحصائي للعملية-٤
  . تحسين اإلنتاجية-٥
  . أي مبادرات تحسينية-٦
  
  

  مؤسسة الجودة الشاملة
  

  :تتسم مؤسسة الجودة الشاملة باآلتي
  
  . تركز على المستفيد وتشركه في تحديد جودة الخدمة المقدمة-١
  . تركز على الوقاية من المشكالت بدالً من معالجتها-٢
  . تركز على التحسين والتطوير المستمرين للجودة-٣
  . تركز على القياس الدقيق والمستمر للعمل-٤
  . تركز على فرق العمل-٥
  
  

  نتائج تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة
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  . زيادة اإلنتاجية -١
 ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي التي تدعم وتحافظ على التحـسين            -٢

  .المستمر
  .  مزيد من التكامل واإلتقان للعمل الخيري-٣
  .يس األداء   تطور في مقاي-٤
   إبراز عمل الجمعيات الخيرية بصورة تعكس وجـه اإلسـالم             -٥

  .الحقيقي
 تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيـث الوقـت            -٦

  .والتكلفة بطريقة منهجية
  . يسهم في تعزيز العالقات اإلنسانية -٧
تعلم اتخـاذ القـرارات علـى أسـاس الحقـائق ال التكهنـات                -٨

  .ات الشخصيةواالفتراض
  .  تقوية الوالء للعمل -٩
  
  

  متطلبات نجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة
  

  . دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.  ١    
  ..تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية لكافة العاملين.  ٢    
  .التركيز في المقام األول على المستفيد.  ٣    
  .قياس مستمر ألداء العمل.  ٤    

  .دمج الجودة بعملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة.  ٥    
  .تعليم وتدريب مستمران لكافة العاملين بما فيها القيادات العليا.  ٦    
  .إدارة فاعلة للموارد البشرية.  ٧    
  .التحسين المستمر للجودة.  ٨    
جهود المبذولـة لتحـسين مـستوى      دمج جميع العاملين في ال    .  ٩    
  .األداء
  .تأسيس نظام معلومات دقيق إلدارة الجودة الشاملة. ١٠   
  
   

  )باستخدام أدوات الجودة(منهجية التحسين أو التطوير 
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        يتم تشكيل فريق التحسين المستمر وتحديد مهامه وآلية عملـه          
محددة مكونة  ويتبع الفريق منهجية    ومدة إنجازه وفق التصور اآلتي،      

  :من المراحل التالية
  
 تحديد األهداف واختيار المشروع أو العملية المطلوب تحسينها أو          .١

  .تطويرها
تحديد األدوار المطلوبة، المسؤوليات المحددة، والموارد الالزمـة،        . ٢

  .والخطة الواجب إتباعها
كيف ولمـاذا نـؤدي     (تحليل البيانات للمشروع أو العملية الحالية       . ٣
  ).لعمل؟ا
ابتكار التحسين أو التطوير أو قد يتطلب األمـر إعـادة  هندسـة              . ٤

  . بعض العمليات
  .وضع آلية عمل لتنفيذ ومتابعة وتقييم خطة التحسين أو التطوير. ٥
  . عرض الخطة النهائية على الجهات المختصة إلقرارها. ٦
  

  تقوم منهجية التحسين على أساس 
  
مقترحة للتحسين  أو للتطوير أو للهندرة       توثيق كافة  الخطط  ال     .    ١
  .تمهيداً لبناء نظام عمل متقن و مؤسسي) إعادة هندسة العمليات(
  . إخضاع تلك الخطط للفحص الدوري والمستمر.٢
  .التأكد من أن ما تم االتفاق عليه تم تنفيذه. ٣
  . مشاركة كافة المعنيين في عملية التحسين أو التطوير أو الهندرة. ٤
  
   
  وقات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وكيفية التغلب عليهامع
  
  . مقاومة التغيير.  ١
  .استعجال النتائج.  ٢
  .بدايات خاطئة.  ٣
  .التقليد والمحاكاة لتجارب الجهات األخرى.  ٤
  
  .نقص متطلبات التطبيق.  ٥
  
  

  طرق إفشال مشروع الجودة الشاملة
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  .ر غريبة عن مجتمعنا ادع أنها مستوردة من الخارج وأفكا•
  . اعتمد على الشعارات•
  .شارك في الندوات واللقاءات الخاصة بالجودة من أجل التفاخر• 
  ).خلف الكواليس( انتقد الجودة على أنها نظريات غير قابلة للتطبيق •
ال تبحث عن المعرفة وال تشارك في الدورات التدريبيـة واكتـف            • 

  .باإلطالع فقط
عمل مرهق يضيف عبئاً على عملك الحـالي وأن         اعتبر أن الجودة    • 

  .االستمرار في الخطأ أسهل من التحول إلى الجودة
اعتبار أن التحقق من الجودة عمل تفتيـشي يهـدف إلـى تـصيد              • 

  .األخطاء
  .ال تكتب ما ستفعل وال تعمل ما كتبت وال تحسن وتطور ما عملت• 
  .ال تستعين بفريق عمل وال تشكل فريقاً للجودة• 
  
  

  تذكر
  
أن الجودة ثقافة، فسلوك، فممارسة وتطبيـق، وذلـك باالسـتفادة           . ١

  .القصوى من جميع الموارد البشرية والمالية المتاحة
  
  .من أخطاء مؤسسته% ٨٥أن المدير مسؤول عن أكثر من . ٢
  
أن التركيز على العملية ثم العملية ثم العملية هـو الطريـق إلـى              . ٣

  .التحسين المستمر
  
دة المنتج أو الخدمة تتحدد بجودة العمليـة التـي أدت إلـى       أن جو . ٤

  .إنتاجها
  
أي األسلوب الذي يؤدى به     ( التغيير الثقافي المؤسسي أو التنظيمي      . ٥

  .هو األساس الصحيح لنظام إدارة الجودة الشاملة) العمل 
  
  . أفضل طريقة لبدء نظام إدارة الجودة الشاملة هو البدء في تنفيذها. ٦
  
 نظام إدارة الجودة الشاملة ال يكمن في التركيز على تطبيـق            أن.  ٧

  .النظام فحسب، بل في التركيز على تحسين  وتطوير الجودة
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أنه في ظل بيئة  دائمة  التغيير،  تـأتي إدارة الجـودة الـشاملة                 .  ٨

كوسيلة  فاعلة  للتغيير واجتثاث الخوف من العاملين إلظهار مبادرات           
  .جديدة

  
حسين المستمر للجودة لن يتحقق باستثمار آالف أو ماليـين          أن الت .  ٩

الرياالت، بل بدالً من ذلك فإن التحسينات تتحقق من خالل مئات من            
التحسينات الصغيرة التي تم التعرف عليها وتحديدها من قبل العاملين          

  .  في جهود يومية أو أسبوعية
  

تحسين بقـوة   أن وضع معايير صارمة لألداء ببساطة لن يدفع ال        . ١٠
  .لكي يحدث

  
أن التجارب واألبحاث العلمية أثبتت أن جودة الخـدمات يمكـن           . ١١

  .تحسينها باستخدام    الموارد المتاحة أو تقليل الموارد
  

أن التركيز على التقنية أو ميكنة العمل فقط لـن يقـضي علـى              . ١٢
  .معضالت األداء

  
مـستوى   أن عدم  وجود  تعريف  واضح للجـودة  الـشاملة علـى                

المؤسسة  وعدم  وجود  خطة استراتيجية مكتوبة للتغيير من أسـباب             
  .فشل تحقيق الجودة الشاملة

  
أنه يتوفر لدينا الوقت إلعادة نفس العمل مرة أخـرى، بينمـا ال             . ١٤

  .يتوفر لنا الوقت المتاح للتخطيط السليم للعمل
  

 ونشر ثقافة   أن المرحلة األولى لتطبيق الجودة الشاملة هو التوعية       . ١٥
ومفهوم الجودة الشاملة لدى كافة أفـراد المؤسـسة بـدءاً بالقيـادات             

  .اإلدارية حتى تتولد القناعة بجدوى التطبيق وبالتالي المساندة
  

أن الهدف النهائي من نظام إدارة الجودة الشاملة يكمن في منـع            . ١٦
  .حدوث المشكالت وتحسين وتطوير أداء العمل وليس حل المشكالت

  
أن نظام إدارة الجودة الشاملة يهتم بالبحث المستمر عن أفـضل           . ١٧

  .الممارسات التي تقود إلى األداء المميز



  .أمحد الكردى /        إعداد                                        ... ...            إدارة اجلودة الشاملة  

 

٢٦ 

  
سوف ننتظر حتى تحدث المـشكلة      ” أن تتجنب المقولة الشائعة     . ١٨

  .“ومن ثم نعالجها
  

أن مبدأ التفتيش للتأكد من توفر الجودة في المخرجـات صـيغة            . ١٩
داً  باإلمكان تفاديها تماماً بصيغة وقائية تكلفتها        عالجية تكلفتها كبيرة ج   

  .تلك الصيغة هي بناء الجودة من األساس... أقل 
  

تشير الدراسات أنه في المؤسسات التي ال تطبق إدارة الجـودة           . ٢٠
من أوقاتهم يعالجون أمـوراً     % ٨٠ -% ٥٠الشاملة يقضي المديرون    

صحيح نتائج سلبية   يفترض عدم حدوثها في األساس أو يعملون على ت        
  .لقرارات غير سليمة

  
أن العمل الممكن قياسه يمكن إدارته ومن ثـم يمكـن تحـسينه             . ٢١

  .وتطويره
  

  .أن مشاكل اليوم هي عالج األمس ومشاكل الغد هي عالج اليوم. ٢٢
  

  


