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مرحبا بك في مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي ، ويسرنا أن نضع بين يديك هذا  
 .الدليل كمرجع يمكن االسترشاد به في تغطية أهداف وموضوعات البرنامج 
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 .امل أثناء البرنامج ، ويعتبر التدريب عمال رسميا التفرغ الك 
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يتم االستعانة بالسادة مدربي المركز باإلضافة إلى نخبة ممتازة من أساتذة الجامعات  
 .والممارسين ممن لهم سابق خبرة ومشهود لهم بالكفاءة 
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 . والحاالت التطبيقية بالبرنامج يتم تقييم المشاركون من خالل المختبرات
 

 السيد الفاضل عضو البرنامج
== 

إن مركز إعداد القادة على ثقة كاملة في أن خبراتك العملية والعلمية كفيلة بتحقيق العمق 
 .والجدية ونتمنى لك إقامة طيبة في رحاب مركز إعداد القادة  

***** 
 

 

 المحتويات

الدارة شاملة ومراحل وتطويرها والمتغيرات العالمية التعريف بالجودة ال   :المحور األول

 الجودة الشاملة

 . تعريف اهداف الجودة الشاملة - 

 العناصر الثالثة للجودة  -

 . لماذا االهتمام بادارة الجودة الشاملة -

 .العالقة بين ادارة الجودة وااليزو -

 .مزايا تطبيق الجودة الشاملة فى المنظمات الحكومية  -

  



 ٤

اعتبارات تطوير اداء الخدمات فى وادارة الجودة الشاملة متطلبات تطبيق     :حور الثانىالم

 المنظمات الحكومية 

 تطوير اداء الخدمات فى المنظمات الحكومية  كمدخل لالجودة الشاملةاعتبارات ادارة  -

  . المتغيرات المحلية والعالمية كمدخل جديد الدارة الجودة -

 .دارة الجودة الشاملة  متطلبات تطبيق ا-

 . مشاكل وصعوبات تطبيق الجودة كمدخل لتطوير الخدمات الحكومية -

 . مراحل تطبيق ادارة الجودة الشاملة -

 

 االطار الفكرى لفكرة حلقات الجودة   :لثالمحور الثا

 . مفهوم حلقات الجودة -

 . فرق الجودة -

 . التدريب على الجودة -

 .فهوم ادارة الجودة  عالقة حلقات الجودة بم-

 
 مداخل تطبيق ادارة الجودة الشاملة     :المحور الرابع

 . المداخل الحديثة الدارة الجودة الشاملة -

 . ابعاد جودة الخدمة -

 .ومبرارات قياس جودة الخدمة  ماهية -

 . لماذا يصعب قياس جودة الخدمة -

 . مفهوم وتكلفة وعائد الخدمة -

 . تقييم جودة االداء -



 ٥

 . معايير قياس جودة الخدمة -

 . جودة الخدمة فى القطاع الحكومى -

 . التمييز التنافسى فى جودة الخدمة -

 

 الجودة الشاملة فى المنظمات رةالخطوات التطبيقية لالخذ بمدخل ادا   :المحور الخامس

 الحكومية 

 . ادارة الجودة والقياده -

  . النموذج المناسب للقائد -

 .الستراتيجى  التطوير ا-

 . ما الذى يجب تجنبة حتى التفشل االدارة اثناء تطبيق نظام الجودة الشاملة -

 

 المحور األول

 التعريف بالجودة الشاملة ومراحل وتطويرها والمتغيرات العالمية الدارة الجودة الشاملة

 :تعريف الجودة الشاملة 

يهية والفلسفية التى تمثل عبارة عن بعض المبادئ التوجهى ادارة الجودة الشاملة  

اساس التحسن المستمر للمنظمات من خالل استخدام االساليب االحصائية والموارد البشرية 

لتحسين الخدمات باالضافة الى النظام الداخلى الذى يحكم عمل المنظمة التى يتم بها مواجهة 

 .فى الوقت الحاضر والمستقبل مطالب المستفدين 

االداء والوسائل دارية الجوهرية والجودة الحالية لتحسين إلاالساليب ا بين التكاملوهى حلقة 

 .وجعلها تعمل فى نموذج نظامى موحد موجة لتحقيق التحسن المستمر التنفيذية 



 ٦

 :ان نذكر منها التعريف االتى  وقد تعددت مفاهيم الجودة فى عدة محاور ويمكن

 : للجودة الشاملة أخرتعريف 

وذلك بمراجعتها وتحليلها والبحث عن الوسائل اإلدارية للعمليات هى التطوير المستمر  

 وتقليل الوقت النجازها باالستغناء عن جميع المهام عديمة الفائدة والطرق لرفع مستوى االداء

والغير ضرورية للعميل او للعملية وذلك لتخفيض التكلفة ورفع مستوى الجودة مستندين فى 

 .ات واحتياجات العميل جميع مراحل التطوير على متطلب

 اهداف الجودة الشاملة وفوائدها 

 :ان الهدف االساسى من تطبيق برنامج ادارة الجودة الشاملة هو  

قالل من الوقت والجهد إلحراز تخفيض فى التكاليف واإتطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع 

الرئيسى للجودة يشمل الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للعمالء وكسب رضاءهم وهذا الهدف 

 :ثالث فوائد رئيسية مهمة وهى 

 : خفض التكاليف -١

ان الجودة تتطلب عمل االشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من اول مرة وهذا يعنى 

 .نجازها وبالتالى تقليل التكاليف إتقليل االشياء التالفة او اعادة 

 :امنجاز المهإل الالزم تقليل الوقت -٢

نجاز الخدمات للعميل قد ركزت على إللتى وضعت من قبل المؤسسة جراءات اإلفا 

جراءات طويلة وجامدة فى كثير من االحيان إلهداف ومراقبتها وبالتالى جاءت هذه األتحقيق ا

 .ثر تاثيرا سلبيا على العميل أمما 

 : تحقيق الجودة -٣



 ٧

عدم االهتمام  ان ، كما نجد وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء  

داء وانجاز المهام وزيادة اعمال المراقبة وبالتالى زيادة شكوى أللزيادة الوقت بالجودة  يؤدى 

 .المستفدين من هذة الخدمات 

  :اهداف وفوائد تطبيق برنامج ادارة الجودة الشاملة 

 .خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر  -١

 .شراك جميع العاملين فى التطوير إ -٢

 .العمليات جراءات وإلاتابعة وتطوير ادوات قياس اداء م -٣

الى ) المواد االولية ( تقليل المهام والنشاطات الالزمة لتحويل المدخالت  -٤

 .منتجات او خدمات ذات قيمة للعمالء 

 .يجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء إ -٥

 .تحسين نوعية المخرجات  -٦

 . وتشجيع العمل الجماعى زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين االدارات -٧

 .تحسين الربحية واالنتاجية  -٨

تعلم االدارة والعاملين كيفية تحديد وترتيب وتحليل المشاكل وتجزئتها الى  -٩

 .اصغر حتى يمكن السيطرة عليها مشاكل 

 .تعلم اتخاذ القرارات استنادا على الحقائق ال المشاعر  -١٠

 .تدريب الموظفين على اسلوب تطوير العمليات  -١١

 .زمن العمل المتكرر  لتقليل ل المهام عديمة الفائدةتقلي -١٢

 .شكاوي الزيادة القدرة عل جذب العمالء واالقالل من  -١٣

 .تحسين الثقة واداء العمل للعاملين  -١٤



 ٨

 .ة منظمهداف الرئيسية للألزيادة نسبة تحقيق ا -١٥

للجودة ية عالمها وتطبيق المعايير الزوالجودة الشاملة هدف متحرك بمجرد تحقيقها يجب تعزي

من يتهاون فى االمور الصغيرة ال يمكن الوثوق به  " اينشتاينقال البرت وقد فى كل االوقات 

 ."فى االمور الهامة 

 :العناصر الثالثة للجودة 

 لتزام ألا -١

و التنظيمى الذى أان كل موظف ملم بالجودة فى كل تفاصيلها واالختيار الشخصى   :يعنى

هل لذلك الى أمتفق عليها ويكون العاملون ملتزمين للتيتم اتباعة من خالل خطة عمل 

  .المدى الذى تلتزم فيه االدارة ويلتزم كل شخص بشئ ما الى درجة ما 

 : الكفاءة -٢

ان قلة الكفاءة تدل ضمنا على جودة سيئة ويمكن عالجها بالتعليم والتدريب بجانب  

فراد على تطوير ألمنظمات بمساعدة اااللتزام ويمكن وصف الكفاءة على انها المعرفة وتقوم ال

 .ات الصحيحة وتحميلهم المسئولية عن اعمالهم والكفاءة باعطائهم االدا

٣ 
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 التغذيه المرتده
 االفكار

 االقتراحات
 المشاكل
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                                        المستقبلالمرسل                                 
 تفسير* االستراتيجية                                                                * 
 تنفيذ* االستجابة                                                                    * 
 يشارك                                            * األهداف                          * 

 

 الرساله
 المعايير
 المتطلبات
 التوقعات
 التدريب
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 )١(شكل رقم 

 ماذا االهتمام بادارة الجودة الشاملة ؟ل

 .ض التكلفة وزيادة الربحية ان نظام الجودة الشاملة يؤدى الى تخفي -١

ان نظام الجودة الشاملة يمكن االدارة من دراسة احتياجات العمالء والوفاء بتلك  -٢

 .االحتياجات 

يساهم مدخل ادارة . فى ظل الظروف التنافسية التى تعيشها مؤسسات االعمال  -٣

 .الجودة الشاملة فى تحقبق ميزة تنافسية فى السوق 
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 دة وااليزوالعالقة بين ادارة الجو

 ماهى االيزو ؟ •

 & international standrizationمن الحروف الثالثة االولى للكلمات   ISOتتشكل كلمة  

organization الدولية للتوحيد القياسى وهى و المنظمةأ وترجمتة المنظمة الدولية للتقييس 

يير واالسس لجودة السلع والخدمات ووضع المعا منظمة تستهدف رفع المستويات القياسية

واالختبارات والشهادات المتعلقة بها من اجل تشجيع تجارة السلع والخدمات على المستوى 

 .العالمى وتضم هذه المنظمة ممثلين من معظم دول العالم 

 ؟ " ٩٠٠٠ايزو "  ماهى سلسلة المواصفات القياسية الدولية  

  -:ودة وهى تتكون هذه السلسلة من خمس مواصفات خاصة بادارة وتاكيد الج

 ٩٠٠٠ ايزو –المواصفات االولى 

 ٩٠٠٣ وايزو ٩٠٠٢ وايزو ٩٠٠١هى المرشد الذى يحدد مجاالت تطبيق كل من ايزو 

  ٩٠٠١ ايزو –المواصفة الثانية 

تتضمن ما يجب ان يكون علية نظام الجودة فى المنظمات االنتاجية او الخدمية التى يبدا 

 .د البيع عملها بالتصميم وينتهى بخدمة ما بع

  ٩٠٠٢ ايزو –المواصفة الثالثة 

التى يقتصر عملها على االنتاج و الخدمية أتتناول نظام الجودة فى المنظمات االنتاجية 

فهى تهتم بالمحافظة على نظم الجودة القائمة ، والتركيب دون التصميم او خدمة ما بعد البيع 

 .بدال من تطوير نظم جودة لمنتجات جديدة 

  ٩٠٠٣ايزو  –لرابعة المواصفة ا



 ١١

 

 
 النظم 

 

 العمليه االداريه 

نتاج وتقديم الخدمة وانما إلنها التعمل باألتخص المنظمات التى التحتاج لنظم جودة شاملة 

 .يقتصر عملها على الفحص والتفتيش واالختبار 

 ٩٠٠٤ ايزو –المواصفة الخامسة 

 .وتعتبر المرشد الذى يحدد كيفية ادارة الجودة، تحدد عناصر ومكونات نظام الجودة 

 

 يمثل جزءا من مكونات واهتمامات ٩٠٠٠وضح الشكل التالى ان نظام االيزو وي

-:اداره الجوده الشامله   

 ����� ��	
� ������ ����� ����� �� �������٠٠٠  

 

                                                               

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   االتجاهات -  مثل سلسله                                                                 

                                                                    

��	
� ������ ����� ����� �� ������ ����� �٠٠٠  

رهادا  

 الجوده 
لشامله          
      

 

العمالء  المنظمه
الداخليين 

 والخارجيين

 االتجاهات
 السلوك

 المشاركة
 الحماس

مثل سلسلة 
شهادة 
 األيزو

 األستراتيجية
 القيادة 

 المساندة

 البناء التنظيمى 
 توفير الموارد
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  ؟ ٩٠٠٠ماهى ادارة الجودة الشاملة ؟ وما هى عالقتها بمعاير ادارة الجودة االيزو 

 - :ادارة الجودة الشاملة

 ويبنى على مشاركة جميع ،تعرف بانها مدخل الدارة المنظمة يرتكز على الجودة 

منافع اعضاء المنظمة ويستهدف النجاح طويل المدى من خالل ارضاء العميل وتحقيق 

 للعاملين فى المنظمة وللمجتمع 

  ٩٠٠٠والجدول التالى يوضح سمات وخصائص ادارة الجودة الشاملة وااليزو 

 ٩٠٠٠سمات وخصائص ادارة الجودة الشاملة وااليزو  )١(جدول رقم 

 ٩٠٠٠االيزو  ادارة الجودة الشاملة

"  التركيز المطلق على العميل المستفيد من الخدمة  -

 " .لخارجى الداخلى وا

 . ترتبط باستراتيجية المنظمة ككل -

  تهتم بالتركيز على الفلسفة والمفاهيم واالدوات واالساليب -

 . التاكد على مشاركة وحماس العاملين -

 تحسين مستمر وتعميق لمفهوم الجودة الكلية وعملية ال -

 .تنتهى 

  تعنى بالمنظمة ككل بجميع اداراتها ووظائفها ومستواياتها -

 . كل فرد مسئول عن الجودة -

 . تتضمن وتشتمل على تغيير الثقافة والعمليات -

  ليس من الضرورى التركيز على العميل -

 . ال ترتبط باستراتيجية موحدة -

 تهتم بالتركيز على النظم الفنية ونظم -

 .االجراءات 

 . مشاركة العاملين ليس ضروريا -

مر  اليلزم التركيز على التحسين المست-

 .النها تمثل مجرد قرار 

 .ا ئييمكن ان يكون التركيز جز -

  قسم الجودة هو المسئول عن الجودة -

  من االنسب كثيرا االحتفاظ باالوضاع -
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  .١٩٩٦، دار النهضة العربية ، القاهرة ، المنهج العلمى لتطبيق ادارة الجودة الشاملة فى المؤسسات العربية ، فريد زين الدين . د )١(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزايا تطبيق اداره الجوده الشامله فى 
 المنظمات الحكوميه

مطابقه 
 الخدمات

للمواصفات 
القياسيه 

انخفاض 
 تكاليف الجوده 

تخفيض معدل 
االخطاء 

ض زمن وتخفي
 اداء الخدمه 

زياده نصيب 
المنظمه من 

السوق 
وتخفيض 
 التكاليف 

زياده العائد 
على 

 االستثمار 

تحسين 
االتصاالت 

والتعاون بين 
 وحدات المنظمه 

تحسين 
العالقات 
االنسانيه 

ورفع الروح 
 المعنويه 

زياده 
االبتكارات 
والتحسين 
 رضاء تحقيق المستمر 

العمالء الداخلين 
 والخارجيين 



 ١٤

 

 

 المحور الثانى

 إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بتطوير الخدمات الحكومية

 تقديـم 

لقد اصبح من المتفق علية ان نجاح جهود التنمية فى مختلف المجاالت السياسية  

 وليس فقط ،ارى قوى وقادر   الى وجود جهاز ادأساساواالقتصادية واالجتماعية يستند  

على التصدى للمشكالت القومية التى تواجهها الدولة ووضع الحلول الجذرية لها  

 ايضا وإنمااوالتخفيف من حدة الروتين والبيروقراطية التى يعيشها العديد من وحداتة 

ر بعد انهيا السميا ،لمواجهة المتغيرات والتحوالت الحادثة والمستقبلية عالميا ومحليا

واشتراك معظم الدول فى اتفاقية الجات والتبادل ، االتحاد السوفيتى ونظم االقتصاد الموجة 

 .التجارى على المستوى العالمى 

داة المحركة لقوى ألهمية الدور الذى تلعبة وحدات الجهاز االدارى باعتبارها األ ونظرا -

ه موارد المجتمع لتحقيق  ولكونها القوة الحقيقة القادرة على توجي،االنتاج وطاقاتة 

نتاجيتها وتحسين نوعية إن حتمية تطوير االدارة الحكومية وزيادة أ ف،التنمية الشاملة 

 يكون المدخل الوحيد واالساسى للتنمية ولمواجهة المتغيرات ،وجودة الخدمات الحكومية

 .المحلية والعالمية الحالية والمستقبلية 

ن تستند عليها المنظمات أ من المفاهيم التى يمكن يعتبر مفهوم ادارة الجودة الشاملةو

التطوير والتحسين المستمرين لرفع مستويات االداء وزيادة جودة الخدمات بما لضمان 

 السيما بعد التعديالت التى ادخلت على ،يشبع احتياجات طالبيها حاليا ومستقبال 

جعلت مصطلح  والتى ١٩٩٦ فى اغسطس ٩٠٠٠المواصفات القياسية الدولية ايزو 

ولم يعد قاصرا على "  المنتجات المادية والخدمية  " المنتجات يمتد ليشمل مدلولة 

 .المنتجات الصناعية 
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هم اعتبارات إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير أداء الخدمات فى المنظمات أومن 

 :الحكومية

 -:العمل على تحقيق رضاء العميل المستفيد من الخدمة  -١

يمثل عنصرا رئيسيا ومحوريا ) المستفيد من الخدمة ( ان تحقيق رضاء العميل ذلك  

ويتفق ذلك مع المداخل ، وهو معيار نجاح المنظمة الحكومية ، فى ادارة الجودة الشاملة 

 -: االن هو أالحديثة للتسويق حيث يصبح المبد

 وليس تسويق ما يمكن انتاجة،إنتاج ما يمكن تسويقة 

 ان تحدد من هم ،ى المنظمة  لتحقيق رضاء المستفدين من الخدمة لذلك ينبغى عل

 عمالءها ؟ وماهى احتياجاتهم ومتطلباتهم ؟

وهو مايستلزم دائما اجراء الدراسات والبحوث المستمرة للتعرف على احتياجات رغبات 

 .العمالء 

تبر بمثابة يع،  ان التعامل مع العمالء ومدى رضائهم بجودة السلع والخدمات المقدمةكما

 :البؤرة للعناصر الثالث الرئيسية المكونة لنظام الجودة والتى تشمل

 .مسئولية االدارة  •

 .الموارد البشرية والمادية  •

 ."المنتفع بالخدمة " الهيكل التنظيمى وتفاعل هذه العناصر لرضاء العميل   •

  -: بتحقيق الجودة الشاملة ١التزام ومسئولية االدارة العليا -٢   

 تعلم هل  

 .امر حيوى لمصداقية تحقيق الجودة الشاملة ..  ان التزام االدارة العليا -

ان االدارة العليا هم الذين يستطيعون ان يجعلوا الجودة فى مقدمة اولويات المنظمة -

 فان لذلك

                                                           

 .وغير منشور ،  فى قطاع الخدمات ٩٠٠٠متطلبات تطبيق سلسل المواصفا القياسية االيزو ، ناصر الدين قرة . د 1

 
 

 الجودة يجب أن تكون جزء من جداول أعمال اإلدارة العليا
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 هى الوسيلة االساسية الحديثة لالدارة فى ،دة الشاملة والشكل التالى يوضح ان ادارة الجو

 .مواجهة المتغيرات المحلية والعالمية 

 

 

 المتغيرات المحليه والعالميه كمدخل جديد الداره الجوده               
 
 
 
 

 وحدات الجهاز االدارى للدوله                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 اداره الجوده الشامله 

 الطريق لتحقيق الهدف

 الهدف

 سرعه التغيير
 شده  التاثير

 اتساع المجال والنطاق

 المتغيرات

 
 

  
 العالميه 

 السياسيه
 تصاديهقاال

 االجتماعيه 
 الثقافيه 

 التكنولوجيه 
 التشريعيه 

 السياسيه

 االقتصاديه
 االجتماعيه 
 الثقافيه 

 التكنولوجيه 
 التشريعيه

المتغيرات 
 

 
 

 المحليه 

 النتيجه

 )   الخ   - اقتصاديه –سياسيه ( التنميه الشامله فى مختلف المجاالت  

تتسم  
بـــ

 تحسين االنتاجيه ورضاء العمالء الداخلين والخارجين 

 تؤدى الى 
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 اداره الجوده الشامله وسيله التنميه فى شتى المجاالت )٢(شكل رقم 



 ١٨

 متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة

  : ٢مشاركة جميع االفراد العاملين بالمنظمة .١

ان مدخل ادارة الجودة خطاء والعيوب  ولهذا فألفالواقع ان كل فرد مشترك فى توليد ا 

 من المديرين ومرورا برؤساء االقسام الشاملة يؤكد على ضرورة مشاركة الجميع بدءاً

فراد تؤيد ألذلك ان مشاركة جميع ا" البوفية " فى  حتى الذين يعملون ،ووصوال الى العاملين 

 .من عملية الخلق واإلبداع لكل قوة العمل بالمنظمة 

 

 ٦٨٧٠٠٠ موظف عدد ٤٠٠٠٠ة تويوتا الذين اليزيد عددهم عن  قدم موظفو شرك-:فمثال 

 .اقتراح لتطوير تحسين المنتجات والعمليات فى أخر السنوات 

 فالعاملين اكثر خبرة فى ،طبقا الدارة الجودة الشاملة فان العامل هو الخبير فى تحليل المهام 

وهذا ، يفعلة المدير  ويستطيعون وصف وتحليل العمل بتفصيل اكثر مما،تحديد المشاكل 

 .االساس فى تحليل وتحسين العمليات 

 -:االرتفاع المستمر بمستوى مهارة وكفاءة العاملين بالمنظمة  .٢

تتطلب ادارة الجودة الشاملة تفاعل جميع العاملين مع اهداف المنظمة وتوافر وسائل  

تدريب المكثف اتصال فعالة ومتجددة مع االعتماد على معايير دقيقة لالداء وضرورة ال

 االمر الذى يتطلب توافر عدة شروط من –للعاملين وتقدير المتفقوين والمتمزين منهم 

 -:اهمها

 .وجود قيادات ادارية قوية * 

 .برامج تدريب فعالة * 

 -:اداء مختلف االعمال يكون وفق معدالت او معايير محددة مسبقا 

 المتبعة عالميا لضمان ضبط تعتبر معدالت اداء جودة الخدمات من اهم الوسائلو 

 .جودة الخدمات المقدمة لجمهور المستفدين 

وهناك عدد من المفاهيم النمطية المستخدمة التى ينبغى اتباعها لوضع هذه المعايير  

  -:وقياسها ومراقبتها من اهمها 
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 . وتشمل الفترة المستغرقة النجاز الخدمة ، الفترة الزمنية -       

 .فى تقديم الخدمة  كمعيار لمستوى الجودة  الدقة -       

 . نسبة او معدل النجاح او التفوق -       

 . قياس االداء لالنتاجية او الجودة -       

 "العمالء الداخليين والخارجين "  مدى رضاء المستفدين -       

 

 -:و معايير اداء مختلف االعمال بالمنظمة أالتحسين المستمر فى معدالت  .٣

لك عن طريق تبنى عددا من المفاهيم الثابتة بهدف تقديم الخدمة فى اقل وقت واقل وذ 

 -:جهد وبأعلى جودة وهى 

 المعلومات*     المعايير  •

 االختبار واالستشارة والمالحظة*    العدالة واالحترام •

 الكفاءة *    تقرير وتصحيح الخطأ  •

 

 -:توفير بيئة ومناخ عمل مناسبين لتحقيق الجودة  .٤

بانطالق ، على خلق المناخ التنظيمى المالئم الذى يسمح تعمل ادارة الجودة الشاملة  

 وعلى ذلك ينبغى على ادارة الجودة مراعاة ما ،بداع والمشاركة الجادة للعاملين إلاالبتكار وا

 -:يلى 

 .عتبارها مقدسات أعدم التمسك بالتقاليد والمبادئ التنظيمية ب •

 اعالء العميل  واعتبار تلبية احتياجاتة وتوقعاتة هى ارساء قيم جديدة تقوم على •

 .المعيار الرئيسى الذى يجب ان تقدر به مستوى الخدمة المقدمة اليه 

بطال الجدد للمناخ الجديد  بحيث يكون القدوة هو الشخص الذى ألبراز اإصناعة و •

 .بافضل صورة يخدم العميل 

 .لحوافز جور واألسس موضوعية لأالعمل على وضع معايير و •

 .فراد ودفعهم الى مناقشة المشاكل الخاصة بالعمل ألتشجيع جميع ا •

 .و اداء امثل أان يتقبل جميع االفراد العاملين منطق بانة ليس هناك حالة مثالية  •



 ٢٠

 . العملية التالية  إلىان اليسمح االفراد العاملين بانتقال العيوب •

 " . الجودة حلقات" تشجيع العمل الجماعى من خالل فرق العمل  •

 .ان الينافس العاملين مع بعضهم ولكن يتم التنافس مع المنظمات المنافسة  •

 .تهامات إخطاء بحرية دون توجية ألمواجهة ا •

 . كفرصة للتحسين خطاءأللن ينظر االفراد العاملين أ •

 

 -:العمل على تحقيق رضاء العاملين داخل المنظمة  -٥

الجودة الشاملة يعتبرون عمالء داخليين بالمنظمة  فالعاملين بالمنظمة  فى مفهوم ادارة 

 المنوطة بهم ومن ثم تحقيق لالعمالوتحقيق رضاهم يؤدى الى تحسين مستوى ادائهم 

وهو ما يؤدى الى جودة جميع العمليات " المستفيد من الخدمة " رضاء العميل الخارجى 

 جودةوهو ما يؤدى الى ، عتبار ان عمال كل مرحلة يعتبرون عمالء للمرحلة السابقة أب

 .الخدمة النهائية 

 -:ويقتضى ذلك 

 التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج

 

 -:دارية المختلفة إل التقليل من المستويات ا– ٦

وبشكل عام يؤدى الى ،حيث يساعد على ارتفاع معدالت الجودة فى انحاء التنظيم  

  -:ضمان مايلى 

فراد أل مما يؤدى الى تزويد ا،فقيةألتصاالت الراسية واألاسهولة عمليات *  

 .داء اعمالهم بكفاءة ألبالمعلومات الالزمة 

 .قدرة العاملين على نقل وجهات نظرهم ومقترحاتهم لالدارة العليا بدقة *  

  ىأ ىتجنب عقبات االتصاالت الناتجة عن بطء وعدم دقة البيانات لعدم جواز تخط*  

 .ستوى ادارى             م

 .تسهيل عمليات الرقابة وتقييم نتائج االعمال وتحليل المشكالت  •

 

 عتماد على اسلوب فرق العمل لحل المشكالت وتحسين الجودة والتطوير أل ا–٧  



 ٢١

  …هل تعلم 

 .ان تفكير وجهد مجموعة افضل من االقتصار على تفكير وجهد فرد واحد 

 -:لغرض منها هى وتأخذ فرق العمل أشكاال متعددة حسب ا

جراءات التصحيحية ويتم ذلك عن طريق فرق النمور لتحديد مواقع إل اتخاذ ا- 

 .المشكالت وتحرى اسبابها 

 .جودة  تحسين الجودة من خالل حلقات ال- 

فى العمل لتدعيمها وتقويمها للتركيز على توافر الكفاءة ، مجموعات التركيز - 

 .ستمرار فى التحسين ألوا

 .ة الذاتية  من خالل االجتماعات واالشتراك فى اتخاذ القرارات  االدار- 

 -:ويتوقف نجاح فرق العمل على مجموعة من العوامل تتمثل فى  

 . حسن االتصاالت -    تدريب قيادة الفريق - 

 . زيادة التعاون واالرتباط والوالء -   . تقليل النزاع - 

 .ضاء العمالء  اعالء مفهوم ر-  . االحساس بالمسئولية - 

 -: استخدام التكنولوجيا المتطورة الحديثة فى اداء مختلف االعمال –٨

 …هل تعلم  

 سرعة فى تقديم الخدمة+ اداء جيد خالى من االخطاء = تكنولوجيا متقدمة فى االداء 

وبصفة ،ويقصد به اداء العمل بشكل صحيح من اول مرة  -: صفرية االخطاء  –٩

وتحقيق الرغبة بشكل ) المستفيد (  تستلزم معرفة ما يريد العميل مستمرة فجودة الخدمة



 ٢٢

خطاء او أصحيح من اول مرة بحيث اليضطر المستفيد الى العودة للموظف مرة اخرى لتعديل 

 .قصور تم 

 معيار لالداء االدارى من خالل التحسين المستمر لكافة هى وصفرية االخطاء - 

مستمرة لجميع االنشطة الرئيسية على مستوى المنظمة العمليات  وذلك من خالل الرقابة ال

 .ككل 

 -: تحقيق ميزة تنافسية للخدمة التى تقدمها المنظمة – ١٠

قوى منافسيها وكذا بالمنظمات أداء المنظمة بألبمعنى المقارنة المنتظمة والدائمة  

ير االداء ويستهدف ذلك مقارنة مجموعة من معاي. خرى الناجحة فى مجال عمل المنظمة ألا

 .وتطبيق افضلها داخل المنظمة 

 

 -:خطوات تحقيق التمييز التنافسى 

 عمليات  ، عمالء ، خدمات . تحديد النطاق او المجال الذى تجرى عليه عملية المقارنة  -

 .العمليات وتحديد واختيار المنافس االفضل بمدلول الخدمات  -

    داء فى عمل المنافس ألمستويات ا حديد نسب المقاييس التى سوف تستخدم لتأتحديد  -    

لعمل مقارنة ذات معنى وتتميز فى منظمتك ووضع استراتيجية لتجميع البيانات المطلوبة 

 .بالثبات 

 -:داء منظمتك ثم تساءل عن أ وقارن ذلك ب،تحديد نواحى قوة المنافس  -   

 هل المنافس افضل ؟ وما مدى افضليتة ؟  •

  لماذا هو افضل ؟،اذا كان المنافس افضل  •

  وكيف يمكن تطبيق ما قد تعلمناه منه فى منظمتنا ؟،ما الذى يمكن ان تتعلمة منه  •



 ٢٣

 .اعداد وتطوير خطة عمل لتحقيق الميزة التنافسية •

مطلوب منك ان تطبق تلك الخطوات على منظمتك التى تعمل فيها لتصل منها الى خطة عمل 

 لتحقيق التمييز التنافسى

 

ة والمتابعة المستمرة فى جميع المراحل من بداية عملية التخطيط حتى وصول  المراجع– ١١

 -:الخدمات الى طالبيها 

حصاءات والبيانات عما يدور من اعمال إلويتم ذلك من خالل المعلومات وتوفير ا 

ول بما يقلل الفاقد أ وبما يصحح مسار العمل فى اتجاه الهدف اوال ب،للتأكد من جوده الخدمة 

وقت والجهد والتكاليف ويساعد على تالفى حدوث المشكالت قبل وقوعها او حتى يمكن فى ال

 : ويستلزم ذلك ضمان ما يلى،االستعداد لمواجهتها 

 .دقة الوسائل واالساليب المستخدمة فى عمليات المراجعة والمتابعة * 

 .استمرار عمليات المراجعة والمتابعة على كافة المستويات * 

 .المتابعة الذاتية ومحاسبة النفس وتعميق االحساس بهااالهتمام ب* 
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	� ��� 

حدد بنفسك الدور الذى يمكنك ان تؤدية لتطوير اداء الخدمات الحكومية فى منظمتك بعد ان 

 .تعرفت على مفهوم واساليب ادارة الجودة الشاملة فى المنظمات الحكومية 

 

 

 



 ٢٤

 

 ل لتطوير الخدمات الحكوميةمشاكل وصعوبات تطبيق الجودة كمدخ

 :  ومن اهمهاالصعوباتواكل وقد مرت برامج الجودة بالعديد من المش

 . تعدد التشريعات والقواعد الحاكمة لتقديم الخدمة ، وتقادمها -
 . جمود الهيكل التنظيمي لمواقع الخدمات الحكومية -
 . تعقد نظم واجراءات تقديم الخدمة -
 . العمل  عدم مناسبة مكان وظروف-
 . القصور في االجهزة والمعدات الالزمة الداء العمل -
 . عدم وجود نظم موضوعية لحفز العاملين -
 . عدم مشاركة العاملين في صناعة القرارات او حل المشكالت -
  عدم االهتمام بالبرامج التدريبية التي ترفع من كفاءة اداء العاملين وتؤهلهم للتعامل -

 . الخدمات مع المستفيدين من
 

 :ومن معوقات تحقيق الجودة ايضاً

 .لشعارات قد تؤدى الى تحسين الجودة ااالمل فى ان : اوال 

حصائية االمر الذى يؤدى إلساليب األالتدريس غير الواعى لطرق حل المشكالت وا: ثانيا 

  وبالتالى الوصول الى نتائج خاطئةالى االستخدام غير السليم لها فى تحليل البيانات

وسهولة استخدامها فى تحليل . ومضللة كما ان انتشار وتعدد البرامج االحصائية الجاهزة 

والطرق االحصائية غالبا ما يؤدى الى نتائج غير سليمة البيانات بدون وعى كاف للمفاهيم 

. 

 ستؤدى الى المكثفة االالت الجديدة والصيانة المستمرة ونالشعور لدى الكثير با -١

 .تحسين الجودة 

  .نخفاض المستوى التعليمى بالمدارس والجامعاتا -٢



 ٢٥

يسلب المسئولية ، تخصيص قسم مسئول عن الرقابة على الجودة فى المنشأة  -٣

وذلك الن الجودة مسئولية جميع العاملين  ، الحقيقية من العاملين بهذه المنشأة 

 .وليست مقصورة على قسم معين 

ين الجودة بدال من ابتكاروصفة االتصال مع االستشارى لتقديم وصفة جاهزة لتحس -٤

 .تتفق واحتياجات المنشاة من العاملين فيها 

او ادارة الجودة عندنا تقوم " مشكلتنا تختلف " البحث عن اعذار كالقول بان  -٥

     " .اننا ننفذ المواصفات " او " رقابة الجودة لدينا "  او" بعملها 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٦

 :مراحل تطبيق ادارة الجودة الشاملة

 تهيئة مناخ العمل وثقافة المنطمة:اوال 

 تهيئة واعداد جميع العاملين فى المستويات المختلفة بالمنظمة: يعنى وهذا 

   :عزيزى المشارك 

غيير تحداث نوع من الإتهيئة ثقافة المنظمة لتطبيق ادارة الجودة الشاملة يتطلب ان  

 ومن امثلة ذلك .. الثقاقى 

 نــــــمـ

 . حتياجات العميل فهم غامض ال-

 .مد الطويل المحدود ألوجة نحو االهداف قصيرة االجل والتصرفات واالفعال ذات ات -

 .جة عنة كمعيار تجراءات التصحيحية الناأل قبول حدود معينة من الخطأ وا-

 .وغير نظامية  اتخاذ القرارت وحل المشاكل بطريقة فردية -

 . تغرس الخوف من الفشل هداف غير مؤكدة تعمل فى ظل أ نمط ادارة-

 ىــــــإلـ

 . استخدام اسلوب منظم لفهم االحتياجات واشباعها -

 . التوازن المدروس لالهداف طويلة االجل واالهداف قصيرة االجل الناجحة -

 الصحيح داء ألصرار على التحسين المستمر للعمليات والمخرجات الخالية من العيوب واإل ا-

 .للعمل اول مرة 

 .اركة هى االساس فى حل المشكالت واتخاذ القرارات  المش-

 .  ذو اهداف واضحة ومتناسبة يشجع على حل المشاكل ، نمط ادارة منفتح -

                                                           



 ٢٧

 للموارد البشرية فى المنظمة  االدارة الجيدة:ثانيا 

 : ة لنجاح مدخل ادارة الجودة الشاملة ولذلك الموارد البشرية هى القوة الدافع 

 داراتها  إقليدية فى ت االهتمام اليها من خالل االدارة الجيدة لها والبعد عن الطرق الجية تو-

قييم  وت الوظائف ، شغل ، التعيين ،واالرتقاء بنظام االختيار األداء  التركيز على تطوير -

 .االداء 

 .التحفيز وبرامج التدريب 

 .ناء فرق العمل ذاتية االدارة لضمان المشاركة والتعاون لتحقيق التحسين المستمر  ب-

 .  اعادة وصف الوظائف -

 . يم الوظائف قيتطوير عملية ت -

 .تقارير االداء تقييم  -

 

 :وهى ممارسات ينبغى ان تتوارى فى ظل مدخل ادارة الجودة الشاملة وهناك 

 .او القسم او االدارة التى يعملون بها  وقف ترتيب العاملين حسب االداء -

عن استخدام نظام الجدارة والمكافاة مقابل االداء الفردى واالعتماد على نظام  التوقف -

 .الفريق الواحد 

 :ممارسات يجب التركيز عليها 

 .  التدريب المستمر -

 . المشاركة فى وضع خطط وبرامج التحسين -

 . مكافاة الفريق المبدع -

 . الجهود المتميزة  تقدير-

                                                      

 المستمر والتدريب  التعليم:ثالثا 

 

يتطلب تطبيق مدخل ادارة الجودة الشاملة وضع الخطط الكافية والتفصيلية والمتعلقة بالتعليم 

ن خالل توصيل المفاهيم البد من سيادة ثقافة الجودة الشاملة للمؤسسة م.. والتدريب للجميع 

 .والمبادىء والممارسات واالساليب والطرق التى تدعم التطبيق الناجح 

 



 ٢٨

 

فانة ينبغى . اذا اردنا ان نضع مفهوم ادارة الجودة الشاملة موضوع التطبيق الفعلى " 

 "االهتمام بالتدريب المستمر للخط االول من القوى الوظيفية 

 ديمنج

 

 

المناسبة والمالئمة من التعليم لمعدالت ن على كافة المستويات بايجب تزويد جميع العاملي

ولكى تصبح مهاراتهم . والتدريب الكسابهم الوعى باهمية وبمفاهيم الجودة الشاملة 

لغة مشتركة فالتعليم والتدريب يوفران . واتجاهتهم مناسبة ومالئمة لفلسفة التحسين المستمر 

 .خالل العمل 

 "ميلر " 

 
 

 بنى انماط قيادية مالئمة لفلسفة ادارة الجودة الشاملة ت:رابعا 
 

 ولكن .. هناك العديد من االنماط القيادية فى الممارسات االدارية 

           
هو النمط الذى يعمل .. النمط المالئم الدخال وتطبيق مدخل ادارة الجودة الشاملة 

يؤمن بالعمل الجماعى هو النمط الذى يعمل على توفير ودعم مناخ … بروح الفريق 
هو النمط الذى يحرك ويحفز العاملين من اجل االبداع واالبتكار … المنسق 

 .هو النمط الذى يكون قدوة ونموذج يحتذى به .. والتحسين المستمر 
  

 
 دعم ومؤازة القائد لمدخل ادارة الجودة بالممارسات الصحيحة بقدر  علىقدرةال نمط له -

 .خ وثقافة صحيحية لنجاح التطبيق ومناوجود بنية اساسية 

 .. انه النمط الذى يولى اهتماما متوازنا بالعنصر البشرى والتكنولوجيا والجانب الهيكلى -

 . انه النمط الذى يقود عملية التحول االستراتيجى -



 ٢٩

 العاملين بالمنظمة المشاركة الشاملة من جانب جميع :خامسا 
 

 :تتطلب ادارة الجودة الشاملة 
 .الة الحواجز من امام جهود تحسين الجودة االنتاجية  از-
 .كل فرد ان يعمل من اجل المنظمة  التخلص من الخوف حتى يستطيع -
 

وهذا يتطلب التعامل مع كل االفراد كفريق واحد          

 
  ايضاً                               وهذا يتطلب

 

من جانب كافة العاملين ضرورة وجود رؤية مشتركة ومعروفة ومقبولة 
والمديرين تمثل توجة موحد للتنظيم ككل بشكل يعمل على تالشى ازدواج وتكرار 

 وتعارض الجهود المبذولة 
 

 
 هل المشاركة تقتصر فقط على العاملين بالمنظمة ؟

 من اجل المحافظة على الجودة وذلك.. او طالبى الخدمة  المشاركة تشمل ايضا الموردين -
تقديم ل  اقتراح افضل الطرق واالدوات وريد افضل المواد المطلوبة لعملية االنتاج اومن خالل ت

 .الخدمة 
 

 الشاملة إلدارة الجودة معلومات  انشاء نظام:سادسا 
 

هم العوامل التى تساعد على التطبيق الناجح والفعال لمدخل ادارة الجودة الشاملة أمن  •
 .وشامل معلومات مترابط  وجود نظام.. 

 …ملة هو التركيز على رضاء العميل ان احد مبادئ الجودة الشا •
  :نجد ان لذلك 
و أ   من العميلة وجود نظام فعال للمعلومات يفيد تماما فى التغذية العكسية الوارد- 

  .المستفيد من الخدمة

 .ساس فى تحديد معايير القياس لالداء والعمل وللمنظمة  ككل ألنظام المعلومات هو ا - 



 ٣٠

 التركيز على رضاء العاملين ومعرفة سلسلة العمل الداخلية والتحسين المستمر    - 

سبيل اليها اال عن طريق توافر المعلومات وتحليلها وتبادلها عبر  الالتى       للجودة 

 المنظمة

 ر ـع مستويات الجودة عن طريق نشـ تفسير المعلومات يصبح اداة فعالة لرف -    

 .ت بين جميع العاملين           المعلوما

 :عموما يساعد نظام معلومات ادارة الجودة الشاملة على و
 . التركيز على العميل - 

 . تلبية االحتياجات وااللتزامات -  
 . ادارة عملية التصنيع واالنتاج والتخلص من المخلفات - 
 . استمرار جهود التحسين المستمر والتنسيق بين االقسام المختلفة - 

 

تبر المتطلبات التالية عوامل اساسية لتبنى فلسفة ادارة الجودة الشاملة وتع

  :بالتطبيق العلمى

فيجب على االدارة العليا . همية مدخل ادارة الجودة الشاملة أيمان االدارة العليا بإضرورة ) ١(

تداد ية الجديدة وما ترتب على ذلك من اشمبالمنشأة ان تدرك مسئوليتها تجاة التغيرات العال

مسئولية قيادة التغيير فالكثير من اللوائح واالعمال الروتينية خذ على عاتقها أحدة المنافسة وت

عتبارها من ضمن العقبات التى تحد من الوصول الى تطبيق الجودة الشاملة أيجب ان تتطور ب

لى مستوى فبدون االقتناع الكامل من قبل االدارة العليا باهمية الجودة فان اية جهود تبذل ع. 

خر لن يكون لها التاثير المطلوب تحقيقة فتبنى فلسفة ادارة الجودة الشاملة تبدا من آادارى 

ثم اقتناع االدارة العليا بالتحسين والتطوير الذى يترجم فى صورة خطط ومواصفات واختبارات 

 .يلى ذلك التنفيذ الفعلى 



 ٣١

عتبار ان تحديد االهداف هو أ بهداف محددة تسعى المنشاة الى تحقيقهاأضرورة وجود  )٢(

 .المدخل االولى فى ادارة الجودة الشاملة 

حتياجات ورغبات أهداف التى تسعى االدارة الى تحقيقها يجب ان تكون موجهة بألان ا) ٣(

ق الربح فى االجل القصير ي فى االجل الطويل دون التركيز بدرجة اساسية على تحقفيدينالمست

 .فيدينالمستنتج او الخدمة مع احتياجات فضال عن ضرورة تناسب الم

قسام بالمنشاة فى تبنى فلسفة ادارة الجودة الشاملة حيث ألكيد على تعاون كافة اأالت) ٤(

ى وظيفة اخرى ضرورة التوحيد والتنسيق فى الجهود أتتجلى فى هذه الوظيفة اكثر من 

فقط دة الشاملة اليتطلب ويذهب بعض الكتاب الى ابعد من ذلك بالقول ان تطبيق ادارة الجو

ايجاد نوع من التنسيق بين االدارات المختلفة داخل الهيكل التنظيمى بل ضرورة ايجاد ذلك 

النوع من التعاون بين ادارة المنشاة والجهات االستشارية المتخصصة فى تطبيق مدخل 

 .الجودة الشاملة 

 مشكالت الجودة مع ضرورة ادخال التحسينات والتطورات على اساليب ونماذج حل) ٥(

 :ضرورة تدريب المدربين والعاملين على كيفية استخدام هذه االساليب والنماذج واهمها 

  . تحليل السبب واالثر -  .  العصف الذهنى -

 . الجداول االحصائية -  . تحليل البيانات -

 . الرسوم البيانية المدرجة -  . االعمدة البيانية -

 . لوحات الشتت - .ة  الرسوم البيانية الخطي-

 . مبدا باريتو -  . خرائط المراقبة -

 . االساليب االحصائية االخرى -



 ٣٢

رتكاز فلسفة ادارة الجودة على قاعدة عريضة من البيانات والمعلومات التى إضرورة ) ٦(

 .ترشد عملية اتخاذ القرارات داخل المنشاة 

نوط بهم ودون التدخل فى كل كبيرة داء العمل المألعطاء الموظفين السلطة الالزمة إ) ٧(

ثناء عملية التنفيذ بهدف منح الموظف الثقة وتشجيعة على اداء أوصغيرة من قبل االدارة 

عمله فالفكرة االساسية لدى بعض العاملين ان االدارة دائما تطلب المزيد منهم ومن الصعب 

هداف المحددة ألارضاؤها فى جميع االحوال مما يترتب على ذلك من فشل فى تحقيق ا

 . وانخفاض الجودة بصفة عامة 

ارتباطا بالنقطة السابقة يجب ضرورة االبتعاد عن سياسة التخويف والتى قد تتمثل فى ) ٨(

 : خر مما يلى أشكل او 

 .فكار جديدة أالخوف من التقدم ب*  

 .الخوف من انخفاض معدالت االداء *  

 .قصى جهد ممكن أالخوف من المساهمة ب*  

ه حتى يمكن. الخوف من عقوبات االدارة  فهناك رئيس العمل الذى يؤمن بالتخويف *  

 .السيطرة على العاملين لدية 

تباع قواعد ألمجرد االلتزام ب، عدم القدرة على خدمة مصالح الشركة بطريقة افضل  * 

 .او لوائح معينة 

ة االمر الذى يتطلب النظر الى عملية تطوير وتحسين الجودة على انها عملية مستمر) ٩(

وجود فرق عمل تكون مهمتها تصميم وتطوير وتحسين جودة المنتجات حتى تكون ملبية 

النهائى وهذا يتطلب تاسيس حلقات رقابة الجودة كما و المستفيد أ طالبي الخدمةالحتياجات 

 .  هو مطبق بالمؤسسات اليابانية 



 ٣٣

 ادارة الجودة الشاملة ورتطمراحل 

 مرحلة االعداد : المرحلة الصفرية 

 دراسة مدى الحاجة الى ادارة الجودة الشاملة  •

 .همية تطبيق المنظمة لهذا المدخل أتخاذ قرار بمدى إ -

 . عرض نجاحات المنافسين وتحارب الشركات الناجحة -

 رين يتدريب كبار المد*  

 . توحيد الفكر مع فلسفة ادارة الجودة الشاملة - 

 .تغيير ومواجهة المقاومة  التغلب على الخوف من ال- 

 . تحديد الصطلحات التى سوف نستخدمها المنظمة - 

 التخطيط االستراتيجى الشامل للمنظمة * 

 . الرسالة - 

 . الرؤية - 

 .تطوير االستراتيجيات والعمليات الالزمة لتحقيق الرؤية  - 

 . وضع االهداف العريضة - 

 تحديد االهداف العامة للمنظمة * 

 " .لمن يفقدوا اعمالهم "  الوظيفى منأل ا- 

 " .اتاحة الفرصة لتقديم االقتراحات "  الدعم االدارى - 

 تنفيذ لتزام بتوفير الموارد الالزمة للألقرار التقدم وا* 

 . قرار بااللتزام بتوفير الموارد - 

 . الوقوف على مدى التقدم فى تطبيق ادارة الجودة الشاملة - 



 ٣٤

 فة العاملين نقل الرسالة الى كا* 

 . ان يعرف ماهية الرسالة - 

  .ه ان يصدقها بنفس- 

  . ه ان يلقيها بنفس- 

 
 التخطيط : المرحلة االولى 

 .اختيار اعضاء المجلس االستشارى للجودة  •

 .اختيار منسق ادارة الجودة الشاملة  •

 .تدريب المجلس االستشارى ومنسق ادارة الجودة الشاملة  •

 .س االستشارى واعداد مسودة خطة التنفيذ عقد اول اجتماع للمجل •

 .اعتماد الخطة والتعهد بتوفير الموارد الالزمة  •

 .تحديد العمليات االساسية واختبار استراتيجية تنفيذ الخطة  •

 

 مرحلة التقدير والتقويم : المرحلة الثانية 

 :التقويم الذاتى  •

هيئة تها من المديرين جاباتإعدد من التساؤالت الهامة التى يمكن على ضوء هناك  

 .المناسب للبدء فى تطبيق ادارة الجودة الشاملة المناخ 

 :التقدير التنظيمى  •

وهذا يعنى تقييم الوضع الحالى للمنظمة وتقييم كافة العوامل التى يمكن ان تقود المنظمة الى  

نظيمية التى مع التركيز على الثقافة الت،فعال االيجابية التى تركز على التحسين المستمر ألا

 .القيم ، المعتقدات ، االتجاهات ،تشتمل على الفلسفة 



 ٣٥

 " الشامل حالمس" دراسة العمالء  •

التعرف على مدى رضاء العمالء وعلى ما يقدمونة من مقترحات فى مجال التحسين  

والتطوير من خالل لقاءات عمل او من خالل االتصاالت الهاتفية او من غيرها من وسائل 

 .االتصال 

 لتغذية العكسية للتدريب  ا •

 والعاملين واذا لم يكن التدريب االساسى فعاليا نتقييم التدريب االساسى للمديري 

 .فسوف تحتاج المنظمة الى وقت الجراء التعديالت الالزمة فى البرامج الضرورية للتدريب 

 مرحلة التنفيذ: المرحلة الثالثة 

 اختيار المسؤلين وتدريبهم  •

 والعاملين تدريب االدارة  •

 .داراك والوعى بالجودة الشاملة إل التدريب الذى يستهدف خلق ا-

 . التدريب التوجيهى نحو االهداف المطلوبة -

 . التدريب لتنمية المهارات -

 تدريب المشاركين فى فرق العمل * 

 . جمع المعلومات - 

 . تحليل المعلومات - 

 . تقديم وعرض النتائج - 

 . المتابعة - 

 حصائى لضبط الجودة إليب االتدر •

 .  المدرج التكرارى - 

 .رتباط أل ا- 

 . خرائط رقابة العمليات - 



 ٣٦

 التدريب على االساليب المستخدمة فى حل المشكالت  •

 . تحليل العمليات - 

 . خرائط التدفق - 

 . العصف الذهنى - 

 . اشكال السبب واالثر - 

 . تحليل باريتو - 

 
  تبادل ونشر الخبرات مرحلة: المرحلة الرابعة 

 مرحلة استثمار الخبرات والنجاحات لمزيد من الثقة والتحفيز ويتم فيها .. نها مرحلة الحصاد إ

 دعوة جميع وحدات المنظمة وفروعها  وجميع المتعاملين معها للمشاركة فى عملية -

 .واقتناعهم بالمزايا التى تعود عليهم من وراء هذه المشاركة .. التحسين 

 كل الوحدات بنتائج ادارة الجودة الشاملة وعملية التحسين المستمر حيث عالمإ تم فيها ي-

 .مكن التوصل اليها آقوم االدارة بهذه الدعوة ويتولى الرؤساء شرح النتائج التى ت

 لحضور جلسات مجلس االدارة  او المستفيدين من الخدمة يتم توجية الدعوة الى الموردين-

 .لما تم تنفيذة باعتبار ان نجاح الجودة الشاملة ال يتحقق بدونهم  تأييدهمللحصول على 

 

 

 

 

 

 



 ٣٧

 -:خطوات تطبيق الجودة الشاملة 

 .دراك اهمية تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة من قبل ادارة المنشأة إ فهم و-١ 

 خذ بها أل هذا الفهم واالدراك يجب ان يحول الى سياسة مكتوبة ومنشورة ل-٢ 

 .نشأة داخل الم 

  فاالفراد بمفردهـم ،مثل لتحقيق فلسفة ادارة الجودة الشاملةآ وضع تنظيم -٣ 

 تحقيق فلسفة بدون تنظيـم فعال يحـدد االختصاصات والسلطات اليستطيعون   

 .والمسئوليات بالنسبة لفرق العمل التى تتولى هذه المهمة  

 .تحديد تكلفة النظام :  القياس -٤ 

 .ق النظام  التخطيط لتطبي-٥ 

 . التصميم -٦ 

 . وضع النظام -٧ 

 .كد من امكانية تطبيق النظام أ الت-٨ 

 .على نظام الجودة  تحديد وسائل الرقابة -٩ 

 . تكوين فريق العمل -١٠ 

 . التدريب -١١ 

 . التطبيق -١٢ 

 

 

 

 



 ٣٨

 : المحور الثالث 

 طار الفكرى لفكرة حلقات الجودةإلا

 :مفهوم حلقات الجودة 

جل أ بكل حماس وجدية من  يعملونك المجموعات الصغيرة من العاملين الذينهى تل 

ان يطورو مستويات الجودة واالنتاجية فى مواقع العمل التى ينتسبون اليها جنبا الى جنب مع 

 قيامهم بواجباتهم االعتيادية وهذة المجموعات من العاملين تعرف باسم حلقات الجودة 

 .وية حلقة الجودة درجة من االشباع للحاجات االنسانيةويحقق اشتراك العامل فى عض

تركز ادارة الجودة الشاملة على تحقيق العمل الجماعى وبصفة خاصة عن طريق تكوين و

  .لحل المشكالتحلقات الجودة وتحليلها واقتراح الحلول الكفيلة 

 

 : حلقات الجودة الشاملة ةيابد

 فى عام ٤٩٣٠ شركة ووصل الى ٣٥وطبق فى  ١٩٦٢ فى اليابان اول حلقة للجودة تبدأ -

 وقد يصل الى امثال هذا العدد لغير المسجلين ٤٣٣٦٦الى وصل  ١٩٧١ وفى نهاية ١٩٦٥

 .لدى جمعية العلماء والمهنسين اليابانين 

 عندما زارهم مجموعة يابانية وشرحوا فكرة حلقات الجودة ولم ١٩٦٨ فى امريكا عام -

 . تجربة التخلص من العيوب تماما ZERO DEFECTS   أ لمبدتقتنع فى البداية بتطبيقها

 اتحلق  عدد محدود من المؤسسات االمريكية تاخذ بمفهوم برامجأ بد١٩٧٤ وبحلول -

 ةول تطبيق لها كان فى قسم الصواريخ والفضاء فى شركة لوكهيد وتعتبر المؤسسأو الجودة 

 . لحلقة مراقبة الجودة فى امريكا ةاالول

 . نتشار فى العالم كله أل اصبحت الحركة حقيقية وواسعة ا١٩٨٠ وبحلول عام -



 ٣٩

 :تعريف حلقة الجودة   

 "مجموعة من العاملين تتطوع لدراسة وحل مشكالت العمل "  

 يشتركون فى عمل ١٠ : ٤ وحدات عمل ذاتية تتكون من مجموعات صغيرة من العاملين -

و ألجدول منتظم اسبوعيا فى وقت العمل الرسمى واحد ويجتمعون على اساس التطوع وفقا 

عمالهم أخارج الدوام الرسمى لتحديد ومناقشة المشاكل التى يطرحونها للنقاش والمرتبطة ب

ول ويتولى ألشراف اإلو مالحظ من العاملين عند مستوى خط اأويدير الحلقة ويوجها مشرف 

ى تعرقل سير العمل ودراستها تدريب الحلقة على االساليب االساسية لحل المشكالت الت

 .واقتراح الحلول المناسبة لها ثم تطبيقها بعد الموافقة عليها 

ييد االدارة مثل حضور اجتماعات الحلقة أ وحلقات الجودة بهذا المفهوم تتطلب مساندة وت-

الستجابة لالقتراحات المقدمة اوالحصول على محاضر الجلسات وتقديم المساعدة عند الحاجة و

 .مل على تنفيذها اذا كان فى ذلك ميزة وفى حدود االمكانيات والع

 تعتبر حلقات الجودة ضربا من االدارة بالمشاركة اذا تتطلب االقرار بان العاملين هم اعظم -

اصول المنظمة وبحصول العاملين على قسط اكبر من الشعور بالمشاركة فى العمل والرقابة 

الؤهم والتزامهم تجاه المنظمة واهدافها وهذا بدورة عليه من خالل حلقات الجودة يزداد و

 بل ، وال ينظر الى عائدات حلقات الجودة باعتبارها ذات اتجاه واحد ،يدعم الوعى بالجودة 

 .دعما متبادال ومتزامنا 

 :فرق الجودة 

 سواء كانت متخصصة فى انتاج منتجات نظمة مىأان ادخال نظام الجودة الشاملة فى  

ن تطبيق مثل هذا النظام إ ولذا ف،يمكن ان يتم من قبل شخص واحد بمفردة او خدمات ال

 الجودة وتحقيق مشكالت الحل ليتطلب تشكيل فرق عمل 



 ٤٠

 :فرق الجودة مزايا هم أومن 

ان هناك مشكالت كثيرة فى الحياة العملية يصعب حل بعضها من قبل شخص بمفردة  -١

 . يعتبر امرا ضروريا ولذا فان وجود فرق عمل للتصدى لهذه المشكالت،

ان حل بعض المشكالت يحتاج الى كثير من المهارات فضال عن توافر كم هائل من  -٢

 .المعلومات قد اليستطيع انسان بمفرده توفيرها 

 .ان فرق العمل غالبا ما تؤدى الى اشباع احتياجات الفرد ورفع روحة المعنوية  -٣

 يمكن حلها بشكل ايسر من خالل ان المشكالت المرتبطة باكثر من قسم داخل المنشأة -٤

 .فرق العمل 

ان مقترحات فرق العمل غالبا تكون اكثر قابلية للتطبيق قياسا بالمقترحات التابعة من  -٥

ويرجع ذلك الى ان االفراد يكونوا متحمسين اكثر لتنفيذ االعمال التى . العمل الفردى 

 .ساهموا فى تطويرها 

ساسية فى تشكيل أل تعتبر من العناصر امنظمةمن هذا المنطلق فان فرق العمل فى اى 

وتطبيق ادارة الجودة الشاملة بهدف بناء الثقة فى النظام وتحسين عملية االتصال داخل 

 . فضال عن تحفيز االفراد بتنفيذه منظمةال

 

 :فرق الجودة القائمة على مستوى االدارات واالقسام 

. رئيس القسم او مدير الوحدة او الشعبة و أويقوم بقيادة هذا الفريق مدير االدارة      

 .ويعمل هذا الفريق على مساعدة الفرق الفرعية فى االدارات واالقسام 

دوار هى ألوهذه ا. دورا محددا له ولكن من يشارك فى برنامج ادارة الجودة الشاملة  

 : كالتالى 

 :دور اعضاء الفريق 

تحسين الجودة وجمع وتحليل يشارك اعضاء الفريق فى حل المشاكل وتحديد فرص  

 .المعلومات واقتراح التوصيات ومتابعة فعالية اداء فريقهم 



 ٤١

 :دور قادة الفريق 

  ،داءأليعمل قادة الفرق على تعليم وقيادة فرقهم من خالل عملية التحسين المستمر ل 

 .وتحديد المسئوليات والتنسيق بين اعضاء الفريق ومدير الفريق 

 :   دور المشرفين 

زم الليعمل المشرفين على دعم نشاط فريق الجودة الشاملة وذلك بتوفير التدريب ا 

واالرشاد الختيار وتوخى فرص التطوير والمساعدة على تطبيق الحلول المقترحة لذلك 

كما يعمل المشرف على تقدير االنجازات الفردية واالعتراف بابداع . التطوير  التحسين او

  .الفريق على مستوى المنشأه

 : دور االدارة  

كما سبقت االشارة اليه فان المسئولية التى تقع على عائق االدارة تتمثل فى تقديم الدعم 

 كلما كان هناك التزام جاد المستمر االيجابى لفلسفة ادارة الجودة الشاملة التى قد تزدهر

ذه الفلسفة ومخلص من جانب االدارة نحوها واليكفى ان تكون االدارة مقتنعة فقط بجدوى ه

 .بل البد ان تكون ملتزمة بالفلسفة وتطبيقاتها فى العملى 

 :والتالى قائمة باهم ادوار االدارة 

 .ق الجودة ركيد على دعم فأالت •

 . على الحاجة لفريق العمل التنظيمى كيدأالت •

 . على التنسيق بين ادارات المنشأة كيدأالت •

 .جودة تقديم الدعم المالى والبشرى لبرنامج ادارة ال •

 .تقديم التغذية المرتدة لتطبيقات فلسفة ادارة الجودة الشاملة  •

 االجابة والرد فى الوقت المناسب على االقتراحات التى تتقدم بها فرق ادارة الجودة  •

 .فسح المجال للمكافات الذاتية والتقدير الذاتى مع عدم الحث على المنافسة السلبية  •

 . االجتماعات المختلفة الدفاع عن فلسفة ادارة الجودة فى •

 



 ٤٢

 -:التدريب على الجودة 

يعتبر التدريب احد العوامل االساسية فى تطبيق برنامج فلسفة ادارة الجودة وحتى  

يكون التدريب على الجودة فعاال يجب ان يكون عملية مستمرة ليست فقط لمواجهة التغيرات 

 .مة فى ظلها التكنولوجية بل ايضا التغيرات البيئية والتى تعمل المنظ

 

  :االتيةعناصر ال يشمل والتدريب على الجودة  

 . على ان التدريب يعتبر جزءا اساسيا فى سياسة الجودة بالمنشأة كيدأالت -١

هذه السياسة يجب ان تتضمن  .  حيث على كل تنظيم ان يحدد سياستة فى ضوء الجودة 

يط وعمل االنشطة التدريبية على طار يمكن من خالله تخطبإالمبادئ واالهداف والتى تمدنا 

 .مستوى المنشأة ككل 

 .تحديد المسئوليات عن التدريب  -١

 يرىيجب ان يكون التدريب على الجودة من اولى مسئوليات طبقة االدارة وكذلك مد

 .الجودة بالمنشأة 

 .هداف التدريب أتحديد  -٢

 : وهذه االسئلة تعتبر ذات اهمية فى تحديد اهداف التدريب 

  ورغباته من قبل المنظمة ؟فيد الوفاء باحتياجات المست كيف يتم - أ

  المجاالت بالمنشأة تحتاج الى التطوير والتحسين ؟ أى  - ب

 .ما هى االجراءات الجديدة التى يجب العمل بها لتحسين بيئة العمل  - ج

 :ولتحديد اهداف التدريب فهناك ثالث متطلبات ضرورية 

 . تصنيفها وترتيبها حسب اهميتها كد طبقة االدارة ان االهداف تمأيجب ان تت •

 .االهداف يجب ان تكون مرنة وقابلة للتحقيق  •

يجب ان تحدد المشكالت الرئيسية لجميع االنشطة بالمنشأة حتى يتم تصميم البرامج  •

 .التدريبية التى تهدف الى التغلب عليها 



 ٤٣

 .تنظيم التدريب  -٣

لشخص او اخر متخصص فى كل تنظيم غالبا ماتسند مسئولية التدريب على الجودة 

كد من تدريب كافة أفى هذا المجال ويجب ان تكون مسئولياتهم فى هذا الصدد هو الت

العاملين المهتمين بالجودة واسناد عملية تدريبهم الى استشاريين متخصصين من 

 .داخل وخارج المنشأة 

 . تحديد االحتياجات التدريبية  -٤

اجات التدريبية وتعتبر مجموعة االسئلة والخطوات التالية لما سبق هى تحديد االحتي

 .التالية فى تحديد هذه االحتياجات بدقة 

 من الذى فى حاجة الى التدريب ؟ •

 ما هو االداء المطلوب تحقيقة ؟ •

 ما الفترة التى تحتاجها عملية التدريب ؟ •

 ما هى الفوائد المتوقعة من التدريب ؟ •

 هل هناك حاجة ملحة للتدريب ؟ •

 منشغلين بالتدريب ؟كم عدد االفراد ال •

 من الذى سيقوم بالتدريب ؟ •

 ما هى الموارد واالمكانيات المطلوبة لتنفيذ التدريب ؟ •

 :تجهيز برامج التدريب وادواتها  -٥

 :يجب ان يتضمن برنامج التدريب على الجودة ما يلى 

 . اهداف البرنامج -

 . محتويات البرنامج -

 . الطرق التى سوف تستخدم فى البرنامج -

 .لمسئول عن الجلسات التدريبية المختلفة فى البرنامج  ا-

   



 ٤٤

 . تنفيذ البرنامج -٦

ان التطبيق الفعال لبرامج التدريب على الجودة يتطلب نوع من التطوير اثناء عملية  

 .التنفيذ حتى تحقق هذه البرامج اهدافها للمدرب والمتدرب 

 .تقييم النتائج -٧

لى تدريب اكثر فان طبقة االدارة يجب ان تكون لكى نحدد ما اذا كان هناك حاجة ا

فمهما كانت جودة البرنامج . مسئولة عن تقييم اداء المتدربين بعد انتهاء البرنامج 

ومحتوياته واهدافه لن يكون هناك استفادة مثلى من تطبيقة دون وقوف على النتائج 

اال من خالل عملية التى حققها قياسا باالهداف التى تم وضعها مسبقا ولن يتحقق ذلك 

 .التقييم 

 . مراجعة فعالية التدريب -٨    

وهنا يكون . والهدف من هذه المرحلة هو التاكد من فعالية جهود ادارة الجودة ككل  

 فمراجعة التدريب قد تكشف عن بعض القصور ،التدريب احد العناصر الفعالة فى هذه الجهود

وتعديل البرانامج وكذلك فان تنظيم التدريب يتطلب خذها فى االعتبار حالة تطوير أالتى يمكن 

 االهداف الجديدة التى يتم االتفاق على تحقيقها من اجل االستمرار وءمراجعة مستمرة فى ض

 .فى عملية التحسين 

وعطفا على ما تقدم يجب ان توجة برامج تدريب الجودة الى جميع المستويات االدارية 

. حتى جميع العاملين المنشغلين بتحسين الجودة بشكل او باخر دارة العليا  باالبالمنشأة بدءا

ى مسئول ادارى داخل المنشأة قد يؤدى الى تاخير تطبيق فلسفة ادارة الجودة أفاهمال تدريب 

 .الشاملة 
 

 

 

 



 ٤٥

 :عالقة حلقات الجودة بمفهوم ادارة الجودة الشاملة 

 "نها أتعرف ادارة الجودة الشاملة ب"  

ال الذى بواسطته يتم احداث نوع من التكامل والتنسيق والتفاعل بين عمل ذلك النظام الفع

وتحسين مستوى ، االدارات المختلفة داخل المنظمة من اجل تطوير الجودة والحفاظ عليها 

قل أبما يؤدى الى الرضا الكامل للمستهلك وب، داء جميع االفراد العاملين وتوجية جهودهم أ

 .التكاليف الممكنة 

ونة االخيرة بدات المنظمات الصغيرة آلوفى ا، بادارة الجودة أ اضى كانت المنظمة تبدفى الم

نشطة حلقات الجودة وبعد ذلك تعمل على ادخال ادارة الجودة الشاملة ولكن لو لم أالحجم ب

  .ى منظمة الدخال الجودة الشاملة لن تكتب لحلقات الجودة الشاملة البقاء واالستمرارأتخطط 
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 : المحور الرابع 

 :مداخل تطبيق ادارة الجودة الشاملة

 المداخل الحديثة الدارة الجودة الشاملة

 :إدارة الجودة الشاملة  •

او منهج تطبيقي شامل أساسه العمل الجماعي يهدف إلى تحقيق حاجات وتوقعات العميل ” 

 ” العمليات والخدمات باستخدام األساليب الكمية من أجل التحسين المستمر فيطالبي الخدمة 

 

 :إعادة هندسة األعمال  •

إعادة نظر أساسية وإعادة تصميم جذرية لنظم العمل لتحقيق تحسن هائل في مقاييس األداء ” 

 ”الجودة، الخدمة، والسرعة والتكلفة : العصرية 

 

 SIX SIGMAبرنامج  •

 .ية وهو برنامج إحصائي لقياس الجودة ومنهج علمي لتحسين  العمليات التشغيل

منهجية وفلسفة إدارية تقوم على مبدأ حازم يسعى  "Six Sigma"  سيجما٦ويحوي أسلوب 

إلى تركيز الجهد للحصول على منتجات وخدمات تقترب إلى حد كبير من أقصى درجات 

 وذلك من خالل دمج القواعد األساسية  الجودة واإلتقان وبأقل كلفة وفي وقت قياسي

عمال واإلحصاء والهندسة وهذه العناصر الثالثة تشكل جوهر والتقنيات المستخدمة في األ

وهذا يؤدي لتقليل ، سكس سيجما الذى يضمن تناغم الجودة في المخرجات النهائية للعمل

 . األخطاء وتحسين العائدات
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  )Process Mapping( رسم وتحليل العمليات  •

 ؟Process   هي العملية   ما- 

ة ذات عالقات مشتركة ولها مدخالت محددة ومهام ذات هي مجموعة نشاطات عمل متصل” 

 ”قيمة تنتج مخرجات على شكل خدمات أو منتجات للعمالء 

    

  لتحليل العملياتESIAإسلوب   •

 ELEMINATE   E إلغاء اإلجراءات   

 SIMPLIFY   S تبسيط اإلجراءات   

 INTEGRATE           I دمج اإلجراءات  

  AUTOMATE              A كنة اإلجراءات يم  

 

  )BENCHMARKING( قتداء بالنماذج ألا •

 ”التعلم من أفضل التطبيقات من أجل الوصول إلى األداء المتميز  ”   

 : أنواع  االقتداء بالنماذج - 

 .االقتداء بالنماذج المنافسة -١   

 .االقتداء بالنماذج المشابهة -٢   

 .االقتداء بالنماذج العامة -٣   

 .   االقتداء بالنماذج الداخلية -٤   

 

 طالبي الخدمةاالستماع لصوت  •

 :طالبي الخدمةساليب االستماع لصوت ا •



 ٤٨

  )FOCUS GROUP ( الندوات الخاصة -

   االستبيانات - 

  المقابالت الشخصية - 

 ضمن فرق الجودة طالبي الخدمة   مشاركة - 

  نظام االقتراحات - 

 :ثة تحقيق جودة فى اداء الخدمات نوضحها فيم يلىي الحدوقد تتطلبت جميع هذه المداخل

  

 بعاد جودة الخدمة أ

  ابعاد اساسية للجودة وهى التى تحدد جودة الخدمة وفقا الدراك العمالءهناك 

 : والتى تم تحديدها على النحو التالى والمستفيدين من الخدمة

من اول مرة تقديمها بشكل صحيح  االعتماد  والتى تعنى درجة االتساق فى اداء الخدمة و-١

. 

 درجة االستجابة والتى تشير الى سرعة استجابة مقدمى الخدمة لمطالب واحتياجات -٢

 .العمالء 

 كفاءة وقدرة مقدمى الخدمة  والتى تعنى امتالك االفراد مقدمى الخدمة للقدرات التى -٣

 .تمكنهم من تقديم خدمة متميزة للعمالء 

التى تشير الى سهول الوصول الى مقدمى الخدمة واالتصال ربهم عند مكانية الوصول  وإ -٤

 .اللزوم 

 . المجاملة  وتشير الى حسن معاملة العمالء وتقدير ظروفهم الخاصة -٥

تصال  والتى تعنى تبادل المعلومات المتعلقة بالخدمة بين مقدمى الخدمة والعمالء أل ا-٦

 .بشكل سهل ومبسط 
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فر درجة عالية من الثقة فى مقدمى الخدمة من خالل مراعاة مصالح  المصداقية وتعنى توا-٧

 .واحتياجات العمالء 

وتعنى المام العاملين بمهام وظائفهم وبشكل يمكنهم من تقديم خدمة خالية من اى مان  أل ا-٨

 .نوع من المخاطر 

 .شعار العميل بذلك إلهتمام والرعاية والعناية عن طريق بذل كافة الجهود أل ا-٩

 الجوانب المادية والبشرية الملموسة وتشمل المظهر الخارجى للمعدات واالفراد ومواد -١٠

 .ووسائل االتصال 

  

 ماهية ومبررات قياس جودة الخدمات 

تحتاج المؤسسات الخدمية الى اداة تستطيع على اساسها الحكم على فعالية االنشطة  

توصل الى ما قد يكون هناك من تباين بين والعمليات الالزمة لتحقيق االهداف المنشودة وال

وهذه االداة هى المعيار  ومقارنة المحقق . النتائج المستهدفة وبين النتائج التى تحققت فعال 

 هلقياس هو الوجوا. بالمستهدف على اساس المعايير المحددة مسبقا هى عملية القياس 

 .الثانى لعملية المعايرة 

 يتسم بالدقة والموضوعية يعتبر امرا ضروريا لتقييم ولذا فان توافر مقياس للجودة 

االداء وتحليل االنحرافات عن المعايير الموضوعة ومن ثم اتخاذ االجراءات الالزمة لتحسين 

 بمعنى اكثر تحديدا تتيح عملية قياس ،الجودة فى االجل القصير والطويل على حد سواء 

  :النتاجية لعل اهمها الجودة العديد من المزايا للمؤسسات الخدمية وا

 وما اذا كانت االجراءات التى تتخذها المنشاة  والمستفيدينمعرفة ما يحتاجة العمالء •

 .مالئمة بالنسبة لهم ام ال 

معرفة ذوى معدالت االداء المرتفع وذوى االداء المنخفض وذلك حتى يتسنى مكافاة  •

 .المتميز او دفع االخرين لتحسين ادائهم 
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الداء الفعلى وفق معيار محدد سلفا يساعد فى تقييم جودة الخدمات كذلك فان قياس ا •

والتعرف على االسباب التى تحول دون الوصول الى هذا المعيار فى حالة نقص 

وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرارات التغيير او ،النتائج المحققة فعال عن النتائج المرجوة 

قل أة وتحقيق اقصى عائد للخدمة بالتطوير الالزمة لحسن استخدام الموارد المتاح

 .تكلفة 

تحديد ما هو جيد وماهو سئ فيما يخص كل من المؤسسة الخدمية وعمالئها مما  •

 يساعد على الوصول للتوازن بين مصالح كل من الطرفين وتحقيق التحسين المستمر

  

  جودة الخدمات ؟ قياسلماذا يصعب

لى المقاييس المستخدمة فى مجال الى وقت قريب كانت المؤسسات الخدمية تعتمد ع 

ت هذه المؤسسات فى تطوير بعض طرق أاالنتاج اال انه خالل السنوات القليلة الماضية بد

ساسية التى حققت نجاحا أل وذلك استرشادا بالمبادىء ا،كثر مناسبة لظروفها ألالقياس ا

ى قطاع الخدمات عملية القياس ف وعلى الرغم من ذلك فما زالت ،ملموسا فى مجال االنتاج 

 د فى مؤسسات االنتاج                               ئغاية فى الصعوبة قياسا بما هو سا

وربما يرجع ذلك فى جانب منه الى ان الخدمات فى مضمونها غير ملموسة فعند اتخاذ قرار 

 شراء منتج بسيط من احد المحالت يستطيع المشترى بسهولة من خالل النظر الية  تقييمة

وحتى فى الحاالت  وتحديد جودته وتكلفتة وعقد المقارنة التى تمكنة من اتخاذ قرار الشراء

 .التى يصعب عليه اصدار حكم بشانها فانه يستطيع االستعانة باهل الخبرة فى هذا الصدد 

يستطيع الشخص طالب الخدمة ان يعرف طبيعة هذه الخدمة قبل  اما فى الخدمات ال  

عالوة على ان هناك العديد من الخدمات تتسم ببعض الجوانب المهنية  . تخاذ قرار الشراءإ

فى على الشخص المتخصص وواالجرائية التى اليصعب على الشخص العادى فقط تقييمها 

 .الوقت نفسة 

 .فى الخدمات ايضا يلعب العنصر البشرى دور هام فى انتاج الخدمة 
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مهام اكثر من توجههم باحتياجات وهنا تعتمد جودة الخدمة على افراد موجهين بال

كما ان جودة الخدمة ايضا تعتمد على درجة مشاركة المستفيد فى . او طالبي الخدمةالعمالء 

فمشاركة العميل تعتبر هامة لنجاح الخدمة فى بعض المجاالت كخدمات . عملية انتاج الخدمة 

مس الحاجة الى معلومات وهنا نجد ان جميع الخدمات غالبا ما تكون فى ا. التعليم والصحة 

ولكن عدم وعى ، دقيقة من العمالء للتعرف على احتياجات كل فرد منهم ومحاولة الوفاء بها 

محددة فى مقدمى الخدمة وهنا يتطلب االمر توافر مهارات . بعض العمالء قد يحول دون ذلك 

ة تنويع تمكنهم من التعرف على احتياجات المستفدين من الخدمة بدقة عالوة على ضرور

 .اساليب القياس وبما يتالئم مع ظروف كل فرد على حدة 

 .وهذا من شانة ان يجعل توافر مقياس ثابت لجودة الخدمة امرا صعب 

الخدمات القانونية على سبيل (ضافة الى ما سبق هناك بعض الخدمات محدودة إلبا 

 يكون الطلب عليها) ة خدمات التعليم والصح( بينما نجد فى بعض الخدمات االخرى ) المثال 

مدى الحياة وهنا تظهر اهمية الحاجة للقياس فى اوقات مختلفة طبقا لتتابع المراحل الخاصة 

ثابت لقياس جودة الخدمة خالل هذه ومما يجعل االعتماد على مقياس . بكل خدمة على حده 

 .المراح امرا صثعبا فى الوقت نفسه 

يتخذ قرار الشراء  يد من الحاالت قد الضافة الى ما سبق فان المشترى فى العدإ 

فبعض العمالء يتخذون القرار الشرائى بشكل اضطرارى . بمفرده بل من خالل طرف اخر 

ختيار مقدم الخدمة بل يتم اختيارة من خالل طرف ثالث قد اليكون إيقومون ب والبعض االخر ال

ج الى معالجات ومقاييس ومثل هذه االمور تحتا. على دراية بمتطلبات المستخدم النهائى 

 .مختلفة فى الوقت نفسه 

اعاله واذا كان قياس جودة الخدمات بصفة عامة يعد عملية صعبة نتيجة للعوامل التى ذكرت 

فى بعض المجاالت وخاصة فان هناك بعض الخدمات التى يعد قياس جودتها اكثر صعوبة 

ول على التخمين والتقدير الخدمية كمختبرات البحث العلمى تصعب عملية القياس لذا يع

 .الشخصى بدال من القياس 
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كما تشير دراسات اخرى الى صعوبة قياس اداء الجودة ببعض المؤسسات الخدمية   

 . لصعوبة تحديد مكونات المدخالت والمخرجات فى مثل هذه المنظمات 

 
 :تكلفة الجودة 

 مختصر جميع تكاليف ووفقا لمنطق ادارة الجودة الشاملة فان تكلفة الجودة هى بشكل 

ومعنى ذلك انها تتضمن تكاليف الوقاية ، االعمال المتعلقة بتحقيق جودة السلعة او الخدمة 

 تكلفة الزيادة عن ، تكاليف الفشل الخارجى،تكاليف الفشل الداخلى ،وتكاليف التقييم ،

 . واخيرا تكلفة الفرص الضائعة ،احتياجات العميل 

 مفهوم التكلفة والعائد 

 :لتكلفة والعائد المادى ا-١

 يختلف مفهوم التكلفة فى وحدات الجهاز الحكومى عن نظيرة فى وحدات قطاع - 

االعمال والوحدات الخاصة فبينما نجد ان هذا المفهوم يرتبط فى قطاع االعمال والوحدات 

نجد ان العائد فى وحدات الجهاز الحكومى يرتبط اساسا بفلسفة ، الخاصة بتعظيم الربيحة 

وجود هذه الوحدات وهو تقديم الخدمة المناسبة للجمهور بالجودة المناسبة وفى والوقت 

 .المناسب 

 غير انه من االهمية بمكان مراعاة اقتصاديات تقديم الخدمة بما يكفل تحقيق درجة - 

 .عالية من الكفاءة اخذا فى االعتبار االرتباط بين التكلفة والعائد المتوقع 

ان يكون واضحا ان تطوير اداء الخدمات يتضمن حساب العديد من  وعلى ذلك يجب - 

 .المتغيرات منها جودة الخدمة وارتباطها بالتكلفة المتوقعة 
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 ومن االخطاء الشائعة فى مجال تحسين اداء الخدمات المقدمة للجمهور زيادة عدد - 

 .منافذ الخدمة دون اخذ عنصر التكلفة فى االعتبار 

لى ان هناك العديد من االساليب العلمية التى يمكن استخدامها  وتجدر االشارة ا- 

اليجاد التوازن المنشود بين زيادة عدد منافذ الخدمة وبين التكلفة المرتبطة بها منها نظرية 

صفوف االنتظار والتى تقوم على حساب كثافة طلب الخدمة ومتوسط وقت االنتظار لكل عميل 

. 

 الحكومية اليقتصر فقط على تحسين جودة الخدمة او  ان التطوير الحقيقى للخدمات- 

اساليب ادائها بل يعمل ايضا على تخفيض التكاليف التى تتحملها المنظمة فى سبيل انتاجها 

وتعمل العديد من المنظمات الحكومية على تخفيض تكلفة الخدمات سواء كان يتم تغطيتها عن 

 .دعم الذى تقدمة الدولة طريق الرسوم التى يتحملها  طالبى الخدمة او ال

 : التكلفة االجتماعية والعائد االجتماعى -٢

 ان الحساب الحقيقى للتكلفة والعائد يجب ان ياخذ فى اعتبارة التكلفة االجتماعية - 

 .والعائد االجتماعى 

 ويقصد بالتكلفة االجتماعية تلك النوعية من التكاليف التى يتحملها المجتمع ككل - 

منظمة بممارسة نشاطها او نتيجة تغير اسلوب ممارسة النشاط مثال ذلك نتيجى قيام ال

االستغناء عن بعض العاملين فى المنظمة او زيادة معدل التلوث فى البيئة كنتيجة مباشرة 

 .الرتفاع معدل االنتاجية 

 اما العائد االجتماعى فهو المكاسب التى تعود على المجتمع نتيجة قيام منشاة - 

اط فى منطقة معينة مثال ذلك تخفيض معدل البطالة او النمو االقتصادى للمنطقة بممارسة نش

 .او جذب استثمارات جديدة او تحسين مستوى الخدمات 
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 تقييم جودة االداء مشاكل وصعوبات 

التركيز على تقييم االداء وليس على القيادة الواعية التى تساعد االفراد فى تحقيق 

  واثر ذلك فى تحول ،ل االدارة الى ادارة باالرقام او بالتخويف وبالتالى تتحو،جودة اعلى

واضافة الى ذلك هناك كثير من االنتقادات . معدالت اداء العاملين الى معدالت قصيرة االجل 

 :االخرى التى وجهت لتقييم االداء من قبل كتاب االدارة فى دراستهم على النحو التالى 

منحة تقديرا جيدا وقد اليميل الى موظف اخر قد يفضل المشرف عامال عن اخر في -١

فيعيطة تقديرا ضعيفا وقد يجد المشرف ان واحد من موظيفة له ميول او وجهات 

نظر مشابهة لميولة ووجهات نظرة فيمنحة تقديرا مرتفعا عن ذلك الذى يحمل 

 .وجهات نظر مخالفة 

ك الى ان العناصر كد من صحة نتائج تقييم االداء ويرجع ذلأمن الصعوبة بمكان الت -٢

التى يتم على اساسها عملية التقييم غير ملموسة ويعتمد تقديرها على الحكم والتقدير 

 .الشخصى للرئيس 

مقاومة العاملين لنظام تقييم االداء العتقادهم ان مثل هذا النظام سيضعهم موضع  -٣

 .مراقبة مستمرة من جانب االدارة على ادائهم وتصرفاتهم 

 اء اشداء فى تقييمهم بينما نجد اخرين متهاونين او متساهلين قد نجد بعض الرؤس -٤

يتجة بعض المشرفين الى اعطاء مرؤسيهم تقديرات متوسطة وذلك اما بجهلهم  -٥

بالفروق الفردية بين المرؤسين او عدم استطاعتهم اكتشاف هذه الفروق او تقديرها 

 . بداية فخوفا من ضررهم يميل المشرف الى اعطاء درجات متوسطة كنقطة،

يتاثر القائم بعملية التقييم بمركز الشخص محل التقييم فيميل الى اعطاء تقديرات  -٦

عالية للوظائف االشرافية اكثر من الالزم واعطاء تقديرات منخفضة لشاغل اوظائف 

 .البسيطة او التى فى بداية السلم االدارى 



 ٥٥

لى اساس عامل التعميم ويحدث ذلك حين يعطى المشرف تقييمة العام لمرؤسية ع -٧

ؤس رواحد من عوامل التقييم او بصفة واحدة من صفات المرؤوس فاذا كان الم

 .ممتازا او ضعيفا فى خاصية معينة يعتبرة ممتازا او ضعيفا فى بقية الخصائص 

ثر باتجاهات االدارة فاذا كانت االدارة تنوى استعمال التقييم للترقية الى مستوى أالت -٨

العطاء تقديرات حسنة لهؤالء العاملين حتى يستفيدوا من اعلى قد ينجح المشرفون 

واذا كانت االدارة تريد استعمال ذلك التقييم لتقييم برنامج تدريبى فقد . فرص الترقية 

يتجة القائم بعملية التقييم الى اعطاء تقديرات ضعيفة نسبيا للموظفين حتى يظهروا 

 . التدريب ىلالدارة حاجة هؤالء االفراد ال

عطاء تقديرات منخفضة حتى ال يسبب مشاكل بينة وبين إ فى الرئيس المباشر تردد -٩

المرؤوسين وبالتالى تؤثر على مستوى ادائهم وعدم تعاونهم معه او بمعنى اخر 

 .يترتب على ذلك اثار سلبية قد تؤثر على مستوى االداء الكلى للمنشاة 

يكسب رضاء قد يميل الرئيس المباشر الى اعطاء تقديرات عالية حتى  -١٠

العاملين فى حين ان رئيس اخر يعطى تقديرات منخفضة وهنا نجد اختالف كبير فى 

مستوى التقديرات الخاصة بكل قسم او ادارة مما يخلق نوع من التوتر بين العاملين 

 .فى المنشاة وينعكس ذلك على مستوى كفائتهم واسلوب ادائهم 

 

 :معايير قياس جودة الخدمة

ام االمثل للموارد من قبل االدارة وتقديم الخدمة بدون اخطاء وباقل وتتعلق باالستخد 

 :تكلفة للوفاء باحتياجات كافة العمالء وذلك من خالل 

تحديد العناصر االساسية التى تحقق اشباع احتياجات العميل وتقديمها بمستوى اعلى  •

 .مما كان يتوقعة 

 .داء العمليات أخير فى أتجنب المشاكل التى تسبب الت •

 .زيادة االنتاجية مع تخفيض التكلفة فى الوقت نفسه  •



 ٥٦

وغالبا ما تقاس جودة االدارة من خالل تكلفة نقص الجودة والتى تتضمن جميع 

 : واهمها التكاليف المرتبطة بعدم االلتزام بالجودة 

 :تكاليف التقييم 

 .عالية وهى التكاليف المتعلقة باختبار المدخالت الالزمة النتاج الخدمة بجودة  

 :تكاليف المنع 

وهى التكاليف الالزمة لمنع حدوث عيوب او اخطاء فى المنتج سواء كان من خالل  

 .مراحل االنتاج او فى المرحلة النهائية 

 :تكاليف الفشل الداخلى 

وهى التكاليف المتعلقة باعادة التشغيل نتيجة الكتشاف عيوب فى المنتج او الخدمة  

 .قبل تقديمها للعميل 

 :تكاليف الفشل الخارجى 

وهى التكاليف التى تحدث نتيجة الكتشاف عيوب بالمنتج او الخدمة بعد تقديمها  

 ) . شكاوى العمالء –تعديل المنتج وتطويرة ( للعميل 

 .ويالحظ ان هذه التكاليف سوف تختفى فى حالة عدم وجود اخطاء  

جودة فعلى سبيل المثال قامت فى من خالل معيار عائد الكما ان جودة االدارة يمكن تقاس 

الواليات المتحدة االمريكية بعمل تحليل لعائد الجودة من وراء تبنى برنامج تحسين جودة 

 مليون دوالر فى السنه االولى ٤,٢الخدمة المقدمة من السائقين لعمالئها والذى قدر تكلفته 

ن وراء ذلك عشرة مليون الستقطاب سائقين جدد وتحفيزهم بينما وصلت االيرادات المحققة م

 .دوالر 

 ان التطبيق الفعال لحساب عائد الجودة          كما نجد 

 :يتطلب ما يلى 

 .تقدير تكلفة تنفيذ برنامج تحسين الجودة  •



 ٥٧

تحديد اهم العوامل الى ستزيد من اقبال العمالء على الخدمة وفى الوقت نفسة العوامل  •

 .التى قد تدفعهم لعدم االقبال عليها 

 .على اهم ابعاد الجودة التى تحقق اشباع كامل للعمالء عند اقل تكلفة تركيز ال •

 
 :فى جودة الخدمةالتمييز التنافسى 

داء المنظمة باداء اقوى واعنى منافسيها ويهدف ألبمعنى المقارنة المنتظمة والدائمة 

ى فى جوهرة الى مقارنة مجموعة من معايير االداء بما تحققة المنظمات االفضل ف

 والفكرة من وراء هذا االسلوب هى ان تضع المنظمة مقياسا ،مجال عمل المنظمة 

لالداء ليس فقط مع منافسها المباشر ولكن مع المنظمات االخرى الناجحة الكتشاف 

وتحاول استجالبها وتطبيقها ، افضل الممارسات التى تستخدمها هذه الشركات 

 .واالعتماد عليها 

 :لتنافسى خطوات تحقيق التمييز ا

 -منتجات: ق التميز التنافسى فى حدوده يتقدير النطاق والمجال الذى سيتم تحق •

 .عمليات - عمالء -خدمات 

 . العمليات ، الخدمات،تحديد واختيار المنافس االفضل بمدلول المنتجات  •

تحديد انسب المقاييس التى تستخدم لتحديد مستويات االداء فى عمل المنافس فى  •

 استراتيجية لتجميع البيانات المطلوبة لعمل مقارنة ذات معنى وتتميز منظمتك ووضع

 .بالثبات 

 :ل عن أ وقارن ذلك باداء منظمات ثم نس،تحديد نواحى قوة المنافس  •

 وما مدى افضليتة ؟. هل المنافس افضل … 

 لماذا هو االفضل ؟. اذا كان المنافس افضل … 



 ٥٨

 كن تطبيق ما قد تعلمناه منه فى منظمتنا ؟ما الذى يمكن ان تتعلمة منه ؟ وكيف يم… 

 .اعداد وتطوير خطة عمل لتحقيق التمييز التنافسى  •

 

 مطلوب منك ان تطبق تلك الخطوات على المؤسسة التى تعمل فيها 

 لتصل منها الى خطة عمل لتحقيق التمييز التنافسى 

 

 :مشاركة جميع االفراد 

ولهذا فان مدخل ادارة .اء والعيوب  فى الحقيقة كل فرد مشترك فى توليد االخط

الجودة الشاملة يؤكد على ضرورة مشاركة الجميع بدءا من المديرين ومرورا برؤساء 

فكل فرد فى الشركة " البوفية " االقسام ووصوال الى العاملين حتى الذين يعملون فى 

 .مسئول عن جودة المنتج 

 ع لكل قوة العمل بالمنظمة مشاركة جميع االفراد تزيد من عملية الخلق واالبدا

 ٦٨٧٠٠٠ موظف عدد ٤٠٠٠٠قدم موظفو شركة تويوتا الذين ال يزيد عددهم عن : مثال 

 .اقتراح لتطوير وتحسين المنتجات والعمليات فى احد السنوات 

 

 

 .فان العامل هو الخبير فى تحليل المهام ، طبقا الدارة الجودة الشاملة 

ويستطيعون وصف وتحليل العمل بتفصيل اكثر مما .  المشاكل فالعاملين اكثر خبرة فى تحديد

 وهذا هو االساس فى تحليل وتحسين العمليات ، يفعله المدير 



 ٥٩

 المحور الخامس 

 الخطوات التطبيقية لألخذ بمدخل ادارة الجودة الشاملة فى المنظمات الحكومية

 ادارة الجودة الشاملة والقيادة 

لغة فيما يختص بادخال وتنفيذ ادارة الجودة الشاملة وفى الواقع وتعتبر القيادة ذات اهمية با

 .تعتبر القيادة الموجهة للهدف الفعالة متطلبا سابقا لبقاء طويل المدى للمؤسسة 

بينو انجستروم  كبير خبراء اكاديمية االتصاالت السويدية فى كالمار ومدير عام يناقش و

  .د فى برامج التدريب االدارىدور القائ   السويد–الجودة  تليا برنامج 

  من خالل القيادةالمراحل االربع الدارة الجودة الشاملة ونوضح 

 :يتضمن بدء عملية ادارة الجودة الشاملة بصفة عامة اربع مراحل 

 تتضمن المرحلة االولى فكرة عامة عن الجودة حيث تقوم االدارة العليا بتعريف -

 .ة عن الجودة منظممفهوم ال

ن المرحلة الثانية تخطيط الجودة االستراتيجى الذى يتطلب تحديد المجاالت  وتتضم-

 التخطيط – التحليل – المعلومات –مثل القيادة ( المختلفة للعمليات التى تحتاج للتحسين 

 نتائج المشروعات – العمليات التجارية او الصناعية – تنمية الموظفين –االستراتيجى 

ط هذه المجاالت باهداف الشركة الثالثة الرئيسية وهى ارضاء ويتم رب) .وارضاء الزبائن 

 .وارضاء الموظفين ، الزبائن وارضاء اصحاب الشركات 

 اما المرحلتان الثالثة والرابعة من بدء ادارة الجودة الشاملة فتتضمنان التعليم - 

لتحسين والتدريب لكل شخص فى الشركة بداية من االدارة العليا وحتى جميع الموظفين وا

 .المستمر فيما يتعلق بتحسين االعمابل التجارية وتحسين العمل اليومى 

 

 

 

 



 ٦٠

 : النموذج المناسب للقائد

من المؤكد ان نجاح عملية ادارة الجودة الشاملة يعتمد بدرجة كبيرة على التزام كامل  

 وتقع .من االدارة وايضا على ادراك االدارة بضرورة توفير النوع المناسب من القيادة 

ويجب ان . المسئولية المطلقة لتحضير وتنفيذ ادارة الجودة الشاملة على عاتق االدارة وحدها 

 .تخضع عملية اختيار قادة ادارة الجودة الشاملة لمقاييس دقيقة 

ويجب ان تناط قيادة عملية تنفيذ الجودة بشخص واع تماما بالجودة الشاملة ويفهم  

اى ان الشخص الذى سيقود الجودة يجب ان تتوفر . والمهام ان الجودة تشمل كافة االنشطة 

 فبدون اعطاء مثال من ،النشاط والرؤية الواضحة لعملية تحسين الجودة ولدية الشخصية 

خالل المثابرة والتصميم للحصول على االشياء الصحيحة من البداية اليستطيع قائد الجودة ان 

 .ة يخلق فى الموظفين االحساس المناسب بالجود

وتحتاج قيادة برنامج الجودة ايضا للسمات العامة التى ترتبط بالقيادة مثل الخبرة  

 .والمنافسة واالستقامة والثبات على المبدا والثقة العالية 

والمرونة  العاملينوباالضافة إلى ذلك فان القائد الجيد تتوفر لدية مهارات االتصال مع  

فين من اجل تحقيق النتائج التى تتناسب مع امكانياتهم للتعامل مع النوعيات المختلفة للموظ

 ويجب ان تعتمد القيادة على معالجة الخالفات والصراعات واتخاذ القرار فى الوقت المناسب

 

 للجودة  التطوير االستراتيجى

تتطلب قيادة ادارة الجودة الشاملة تحديد رؤية معينة يستطيع كل فرد ان يفهمها   

 ويجب وضع االهداف ضمن ،رعية يتوقع من الموظفين تحقيقا واقيعاوكذلك وضع اهداف ف

 .اطار عمل لجدول زمنى محدد والذى يشكل جزءا من الخطة االستراتيجية 

ويمكن تسهيل متابعة التقدم فى تحسين الجودة باختيار عدد محدد من المؤشرات  

 وثابتة لمراقبة هذه قائد الجودة التاكد من وجود اجراءات واضحةويجب على . االساسية 

 .المؤشرات 



 ٦١

ومن المهم استغالل التغذية العكسية من اجراءات المراقبة بشكل مناسب واعالم  

 .الموظفين بالنتائج حتى تصبح عملية تحسين الجودة حقيقية بالنسبة لهم 

ويجب عرض النشاطات للموظفين فى خطوات متسلسلة مدروسة وان يكون عدد هذه  

ة محدودا ووصفها وعرضها بوضوح مع شرح كل نشاط نوعى بطريقة النشاطات المعروض

 .مختصرة وبمصطلحات عملية 

. ويمكن ان يكون البرنامج التدريبى المصمم بشكل جيد اداة فعالة فى عمل الجودة  

ويجب ان يكون الهدف الرئيسى للبرنامج هو اعالم الموظفين واشراكهم وحفزهم للتاكد من 

 .دة الشاملة واضحا ومقبوال لدى كل فرد ان مفهوم ادارة الجو

 كيف يستفيد الموظفون من الجودة ؟

ارضاء اصحاب :  يمكن تحديدها كما يلى منظمةهداف الثالثة للألكما ورد سابقا  فان ا 

 والوقاية من االخطاء العمل وارضاء الموظفين 

بالنسبة لهم حيث وقد يبدو لبعض الموظفين ان ادخال الجودة الشاملة سوف يعنى رضا اقل 

 .يقل بدل العمل االضافى والمخصصات 

 الوقاية من االخطاء 

 الوقاية هى حل المشكالت قبل وقوعها 

 . بما ان اهداف الجودة هى اداء العمل بطريقة صحيحة من المرة االولى - 

 فان وقع االخطاء والوقاية منها فالتكلفة من اصالحها فاصالح المشكلة بعد وقوعها - 

 .ا اكثر من التكلفة دائم

 .كل برامج الجودة الناجحة لعمة ا الفاقد وتوفر المال وتزيد االنتاجية ودللتق- 

 

 :استقصاء

  كيفية الوقاية من االخطاء

                                                                                .فهم المتطلبات بوضوح  



 ٦٢

 كيف تحقق الجودة ؟؟

امامك قائمة من اهم السلوكيات الشخصية التى قد تتسبب فى وجود مشكالت اذا لم تتم -١

 .مواجهتها بسلوك ايجابى 

 ضع عالمة صح على السلوكيات التى تنطبق عليك 

 ال نعم العبارة  م

عمل بنشاط لدعم قرارات االدارة بخصائص الجودة فى أانا  ١

 .موستنا 

  

خصية والعمل كعضو فى ى الشئ اهواحاقوم بكبح جما ٢

 .فريق التمام تحقيق اهداف الجودة 

  

ساءل عالم كل هذه ت وا،انا راض عن الجودة كما هى  ٣

 .الضجة بشان الجودة 

  

اعتمد على خبرتى الشخصية ونادرا ما انشد اراء االخرين  ٤

 .عند اتمام تحقيق اهداف الجودة 

  

ا ما احاول اننى واع تماما للطريق الذى اسلكة ودائم ٥

 الخاصة مراعاة صالح المؤسسة كلها عند وضع اهدافى

 .للجودة 

  

اننى اعمل بحماس لتحقيق اهدافى الخاصة بالجودة وذلك  ٦

 .من اجل الحفاظ على المعنويات المرتفعة فى ادارتى 

  

ال اوافق بعقلية الماضى عندما كانت االمور اكثر يسرا  ٧

مل الذى ينطوى على واتعامل بشكل واقع مع مكان الع

 .مزيد من التعقيد فى الوقت الحالى 

  

نادرا ما اغنتم فرصة التدريب المهنى فى اداء الجودة  ٨

 .وحل المشكالت التى توفرها مؤسستى 

  

 
 الوقاية خير من العالج ؟؟؟

ر الجودة الناجحة وهى تقلل الفاقد وتوفكل برامج لعمة ا التركيز االساسية ودةالوقاية هى بؤر
 المال وتزيد االنتاجية



 ٦٣

  امام العبارات √     عالمةعزيزى المتدرب الواعى اليك قائمة تصف مبادئ الوقاية ضع 
    امام العبارات التى تعتقد انها خاطئة x عالمةالتى تعتقد انها صحيحة و

 خطأ صحيح العبارة  م

   الوقاية تعنى تنفيذ العمل بشكل صحيح من المرة االولى  ١

   ضل طريقة لضمان الجودة هى المراقبة اف ٢

 منان السلوك االيجابى واالتصال والعمل الجماعى  ٣
 .العناصر الضرورية للوقاية 

  

كلما زادت بساطة التخطيط او التصميم قلت فرصة حدوث  ٤
 .االخطاء 

  

   .الوقاية هى مسئولية كبير مهندسى المراقبة فقط  ٥

هم بالجودة عن طريق الحوافز يقوم الناس بزيادة اهتما ٦
 .والتاديب 

  

   تقوم المتطلبات المكتوبة بالقضاء على الحاجة الى الوقاية  ٧

    الينظرون الى اهمية الوقايةعاملينتحدث االخطاء الن ال ٨

 اسهل عندما تفهم عملك بشكل عملتكون الوقاية فى ال ٩
 .كامل 

  

 
 
 رامج الجوده بجهتكم  ؟ ماهى مقترحاتكم لتطوير وتحسين ب– ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦٤

  فيما يلى مجموعه من العبارات التى تعكس ممارسه االداره فى مجال تطوير وتحسين جوده الخدمات – ٣
يعنى الموافقه  ) ٥(  فى العباره  علما بأن اختياركم للرقم كالمطلوب اختار الرقم الذى يعكس وجهه نظر

 ٠فقه على االطالق فيعنى عدم الموا ) ١( تماما اما الرقم 

غير موافق 
على 

 االطالق

 )١(  

غير 
 موافق

 )٢(  

موافق الى 
  )٣( حد ما 

 موافق
 )٤(  

موافق 
  )٥(تماما 

                                        درجه الموافقه 
 العباره 

 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 تشارك االداره العليا بشكل مستمر فى جهود تحسين – ١

 ى اعمل به الجوده بالجهه الت

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 سياسه مكتوبه لتطوير وتحسين الجوده ضمن د توج– ٢

 االستراتيجيه العامه للجهه 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
قسم للجوده مهمته تطوير وتحسين /  يوجد اداره – ٣

الجوده والتنسيق مع االدارات االخرى لتحقيق هذه 
 المهمه 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

عاملين فى رق عمل مشتركه من الف تشجع االداره – ٤
جميع المستويات للبحث عن افضل السبل لتحسين الجوده 
وتلبيه احتياجاتهم من الموارد ومنحهم الصالحيات 

 والحوافز الالزمه لعمليه التحسين 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 تقوم االداره بعمل تدريب رسمى لجميع العاملين – ٥

 والمديرين على كافه االنشطه المتعلقه بالجوده 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 تؤكد االداره على دراسه احتياجات وتوقعات العمالء – ٦

  خدماتواعتبارها هدفا أساسيا لتطوير وتحسين جوده ال

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 تمتلك االداره  اجراءات رسميه واضحه لتنفيذ كافه – ٧

العمليات االداريه والتشغيليه المتعلقه بتصميم وتطوير 

 الجوده 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
دام االساليب العلميه  تؤكد االداره على استخ-٨

واالحصائيه الحديثه فى دراسه وتحليل شكالت تطوير 

 وتحسين الجوده

  تحرص االداره على دراسه جوده المنتجات – ٩ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 تؤكد االداره على االحتفاظ ببيانات خاصه بالجوده -١٠

 وتوفيرها فى الوقت المناسب للعمال والمشرفين 

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 تؤكد االداره على وجود معايير واضحه لقياس اداء – ١٢

الجوده والحصول على تغذيه مرتده الستمراريه عمليه 

 التحسين 



 ٦٥

 

 :الخالصة 

 ى ادارة عليا أل وهو شئ بالغ االهمية ،تقود الجودة الشاملة الى نجاح مشترك •

لسرعة ادارة الجودة هي اعادة تعريف لمفهوم الجودة  الشاملة في ظل المنافسة وا •

 .التغيرات العالمية ورغم حداثة المصطلح أصبح ضرورة استراتيجية لالى منظمة 

ادارة الجودة االستراتيجية ليست هي بديل عن التخطيط االستراتيجي بل هي مكمل  •

 ورابط لبرنامج التحديث والتطوير لنظام العمل ونشرة على كافة المستويات االدارية 

جية يتطلب مدراء مختلفين فكريا وتطبيقيا  يميلون الى نجاح ادارة الجودة االستراتي •

 .نحو االبداع و التحديث المستمر 

الجودة الشاملة هى نموذج من نوع مختلف  فهى مجموعة جديدة من توليد قواعد  •

 .ونماذج عن كيفية ادارة مؤسسة وبناء شركة 

نماذج االدارة بها يجب ان تتعلم االدارة العليا كيف تتصرف بنشاط وفعالية وان تتحدى  •

. 

اذا افتقد المديرون المرونة فسوف يشعرون بالتهديد من قبل النماذج المختلفة  •

 .االنشطة القائدة والنظام  حتى يتحقق النجاح الشامل والريادة 

 

 

 

 

 



 ٦٦

 

 المراجع

نموذج تطبيقى لالدارة الجودة :  اسامة محمد المليجى وايهاب جالل فهمى -١ 

  .١٩٩٣م والجودة الشاملة واصدار ابريل  توتال للنظ،الشاملة 

 اصدارات ، خالصات كتب المدير ورجل االعمال ، تطبيق ادارة الجودة الشاملة -٢ 

  .١٩٩٣ فبراير ،السنه االولى ) شعاع ( الشركة العربية لالعالم العلمى 

 اساليب حديثة فى –قياس الجودة والقياس المقارن : توفيق محمد عبد المحسن  -٣ 

مكتبة النهضة ، دار النهضة العربية ، دار الفكر العربى : القاهرو ، معايرة والقياس ال

  .٢٠٠٤ – ٢٠٠٣/ المكتبة االكاديمية ، المصرية 

:  ترجمة سامى حسن الفرس وناصر محمد العديلى ، ريك جريجز ، ديان بون -٤ 

دار :  الرياض ،لية  دليلك الشخصى لتاسيس وتطبيق معايير الجودة الك–الجودة فى العمل 

  .١٤١٦١ – ١٩٩٥ العالمية للنشر واالعالم –افاق االبداع 

 المفهوم – حلفات الجودة –فن االدارة اليابانية :  فريدة محمد عبد المحسن -٥ 

 . م  ١٩٩٨ظافر للطباعة ،  المنتزة –الزقازيق ، والتطبيق 

 – ٩٠٠٠ايزو : الشاملة  الدليل العلمى لتطبيق ادارة الجودة ، عادل الشبراوى -٦ 

  .١٩٩٥القاهرة " شعاع " الشركة العربية لالعالم العلمى  ،المقارنة المرجعية 

 ادارة الجودة ، االدارة المركزية للبحوث ، الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة -٧ 

مدخل تسويقى بالتطبيق على مواقع الخدمات ،الشاملة وتطوير مواقع الخدمات الحكومية 

  .١٩٩٦ ،ة الصحي



 ٦٧

 ادارة الجودة ، االدارة المركزية للبحوث ، الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة -٨

الشاملة مدخل االرتقاء بمستوى اداء المنظمات الحكومية بالتطبيق على المنظمات الحكومية 

  .١٩٩٦،التى تقدم الخدمات الصحية 

 مكتبة ، القاهرة ، ٩٠٠٠  ادارة الجودة الشاملة وااليزو،سيد محمود الخولى.  د -٩

  .١٩٩٤ ،عين شمس

الشركة العربية لالعالم ، القاهرة ، ادارة الجودة الشاملة ، عادل الشبراوى .  د -١٠

  .١٩٩٥، العلمى شعاع 

 المنهج العلمى للتطبيق ادارة الجودة الشاملة فى ،فريد زين الدين.  د -١١

  .١٩٩٦ ،ة دار النهض العربي، القاهرة ، المؤسسات العربية 

 متطلبات تطبيق سلسلة المواصفات القياسية االيزو ،ناصر الدين قره .  د -١٢

  غبر منشور ، فى قطاع الخدمات ٩٠٠٠

  وما بعدها ٣٢صـ، المرجع السابق ذكرة ،  الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة – ١٣

ادارة الجودة ، االدارة المركزية للبحوث ،  الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة –١٤

مدخل تسويقى بالتطبيق على مواقع الخدمات ، الشاملة وتطوير مواقع الخدمات الحكومية 

 . وما بعدها ٢٨صـ ، ١٩٩٦الصحية 

 منى سعد خليل. د:                                               اعداد 

                                                      كبير مدربين

                                                   مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى

 

 واهللا ولى التوفيق


