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تعریف دائرة الجودة

 من ةصغري  جمموعة من منها كل  تتكون ذاتية عمل وحدات•
 ميقو  مشرف ويوجهها يديرها عمال، 10 إىل 4 من العاملني
 حلل األساسية الطرائق على الدائرة أعضاء بتدريب

 لعملا وأسلوب اإلحصائية، الوسائل فيها مبا املشكالت،

.كفريق  اجلماعي
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األهداف األساسية ألنشطة دائرة اجلودة 

.المساھمة في تحسین مستوى األداء وتطویر المؤسسة

 مراعاة الجانب اإلنساني وإقامة ورش عمل كفؤة وذات فاعلیة
.في حل المشكالت

ھار عدد الحرص التام على إبراز القدرات اإلنسانیة، وبالتالي إظ
.ال متناه من اإلمكانات بھدف الوصول إلى مستوى اإلبداع
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القواعد العشر األساسية ألنشطة دائرة اجلودة 
 .التطوير الذايت1.

 .التطوع 2.

 .العمل بشكل مجاعي 3.

 .مشاركة اجلميع 4.

 .استخدام أساليب رقابة اجلودة 5.

 .ارتباط األنشطة بشكل وثيق بورش العمل 6.

 .تعزيز أنشطة دائرة اجلودة واحلرص على استمرارها 7.

 .التطوير اجلماعي املتبادل 8.

 .اإلبداع 9.

الوعي �جلودة والتنبه للمشكالت والوعي بتحسني مستوى األداء 10.
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مقارنة بني دوائر اجلودة وفرق املشروع
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وعدوائر الجودةالخصائص فرق الم��

أقسام متعددةقسم واحدجمال املشروع* 

قليل حيويمتعدد مفيدحجم املشروع* 

من أقسام متعددةمن قسم واحداألعضاء* 

إلزاميتطوعيأساس العضوية* 

تعويضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات * 
العضوية

طىاملتخصصون واإلدارة الوسالقوى العاملة

ل من الدائرة تبقى سليمة وتنتقاالستمرارية* 
مشروع إىل آخر

تنحل الفرق بعد إمتام 
مشروعا�ا



تقییم مدى مالءمتھا للمؤسسة

 إتاحة خالل من بالمشاركة، اإلدارة نمط لتعزیز تستخدم•
 على المشكالت حل عملیة في للمشاركة للموظفین الفرص
.وعلمي منظم أساس

 ىومستو التنظیمي األداء مستوى تحسین في استخدامھا•
.البشریة الموارد

.المؤسسة في الثقافي التغییر إلحداث مساعد عامل•

البشریة الموارد لتنمیة اسلوب•

6



المبادئ األساسیة لدوائر الجودة
 : )ال���ع(االخ��ار�  االن��ام -1•
 ل���أا ه�ا و�ق�م . لل�وائ� ال����ة ال�عامات أه� م� االن��ام �ع�•

) ������ ل��ن  ن���ة على Leon Festinger  تف��ض ال�ي (
 ب�� زن ال��ا م� ن�ع إح�اث إلى سل��ه تغ��� ���اج ف�د أ� أن

 م� م�ه ال��ل�بال��ی� ال�ل�ك و��� جان� م� وأف�اره م�اع�ه
 . آخ� جان�

 : ال�ائ�ة مل��ة -2•
 أو ل�ائ�ةا ألع�اء س�ء الق�ارات وات�اذ ال���ف ح��ة �ه ��ق�•

 فالعامل�ن  .��ه ت��ن� ال�� ال��ا� ع� ال���ولة لإلدارة
 ل��ام�اال ق��  شع�ر ل�یه� ی��ل� لل�ائ�ة اخ��ار�ا ال�����ن 

  .�ةال�ائ ��ل��ة ال�ع�ر ل�یه� ��ل� االل��ام وه�ا ت�اهها،
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  : ال�وائ� فل�فة -3•

 ل��اح �ال��اف م��أ في واضح ���ل ال�وائ� فل�فة ت���ل•
   .ال���ع

: ال�ائ�ة أع�اء ت���� -4•

 على �ي�ق فق� ع�له� م��الت على ال�ائ�ة أع�اء ف�����
 �اءأع تعاون  و���ع اآلخ���، على ال��عات إلقاء أسل�ب
   .اً ج��ع له� ال��اح وت�ق�� ع�له� م��الت ل�ل ال�ائ�ة

 : ال�قة م��أ -5•

املة م��أ ال�قة  وال��او� في ال�عاملة ال�� ی��� أه��ة مع•
أف�اد ال�ائ�ة ����ول�� ل�� دون م�الغة ـ 
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  : ال�قائ� على االع��اد -6•

ح م��أ االع��اد على ال�قائ� في حل م��الت الع�ل ی��•
خالل  لألف�اد ف�صة أك�� ل��� ال�قة وت����ها، وذل� م�

ي االع��اد على ال�عل�مات وال�قائ� ول�� وجهات ال��� ف
.  تق��� ال�ل�ل ال�ق��حة ل�ل م��الت الع�ل
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كةفوائد دوائر الجودة كأسلوب من اإلدارة بالمشار
جودة إحراز معدالت أعلى من التفوق والكفاءة عن طریق زیادة الوعي بال. 1•

.في جمیع أنحاء المؤسسة

.استغالل القدرات والمواھب البشریة. 2•

.تنمیة الشعور بوحدة المجموعة وعمل الفریق والشعور باالنتماء. 3•

.توثیق ارتباط العاملین بالمؤسسة وأھدافھا. 4•

تخاذ تحفیز العاملین من خالل زیادة مسؤولیاتھم وسلطاتھم في عملیة ا. 5•
.وصنع القرارات

.تحسین االتصال داخل المستویات التنظیمیة المختلفة. 6•

.رتدة لھمتوفیر المزید من الوضوح للعاملین وكذلك توفیر المعلومات الم. 7•

.تمھید السبل في المنظمة لألفكار الجدیدة المنبثقة من العاملین. 8•

.بناء الثقة ما بین أعضاء المؤسسة في كافة المستویات. 9•
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یةدوائر الجودة أسلوب لتنمیة الموارد البشر

:تساعد دوائر الجودة الموارد البشریة على •

.مزید من النظرة الشمولیة1.

.الوعي األفضل بأھداف المنظمة وااللتزام بھا2.

.العمل التعاوني المتعاضد3.

.اإلبداع4.

.تدریب المھارات5.

.تلبیة حاجات االنتماء وتحقیق الذات6.

11



دوائر الجودة منتدى لحل المشكالت

:تساعد دوائر الجودة في توفیر•

.الحلول للمشكالت التي تقع داخل نطاق العمل1.

.یھاتحسین مھارات حل المشكالت بالنسبة للمشاركین ف2.

.ةمصدر لآلراء واألفكار الجدیدة في جمیع أنحاء المؤسس3.
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التخطیط لبرنامج دائرة الجودة

 :إلى ال��دة دوائ� ل��نامج ال����� م�حلة ته�ف•

 ل��ف�� �بال��ل ال�����ي لل���ل ال��اس�ة ال���ة ته��ة1.
   . فعل�اً  ال�وائ� ف��ة

 .ال��دة دوائ� لفل�فة ال��اس�ة ال�قافة خل�2.

 

 م�� ��وتق� ب�ارسة اإلدارة ��ام هي ةال�ال� ال���ة وت��ح
 مالئ�ة وم�� ، الع�ل و���ة ل��وف ال�ق��حة الفل�فة مالءمة
  . الفل�فة ه�ه ل���ي ال�ق�
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التخطیط لبرنامج دائرة الجودة

كسب دعم اإلدارة•

كسب دعم النقابة•

ھیكل برنامج دائرة الجودة•

تشكیل لجنة التسییر•

وضع إرشادات برنامج دائرة الجودة•

إعداد الخطة المبدئیة•

موازنة البرنامج•
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ارةكسب دعم اإلد –الجودة التخطیط لبرنامج دائرة 

�اح ، م� أه� دعائ� ومق�مات ن�ةف�للو�ع� دع� وت���ع اإلدارة •
 .ب�نامج دوائ� ال��دة

 ��لل�ع�  شامل ع�ض تق��� خالل م� اإلدارة دع� ��� و��� •
 ال���قع ال�ورو  وع���ها، وم�ا�اه وم��ل�اتها ال��دة، دوائ� �فل�فة

 .ال�����ات م� م����  �ل في اإلدارة تل��ه أن

 ال�وائ� وج�د �أن اإلدارة إق�اع ه� ال��حلة ه�ه م� اله�ف•
 ��اته�خ واقع م� م����اً  ال�ل�ة، م� ج�ی�اً  ن�عاً  له� س��ق�

 م� ال�ا�عة ال�ل�ة م� ب�الً  وذل� ال�وائ�، ودع� إرشاد في
. ال�����ي وم���اه� م�اك�ه�
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ابةكسب دعم النق -الجودةالتخطیط لبرنامج دائرة 

 ل��� �وائ�ال �أن اق��اعها في لل�قا�ة �ال���ة اله�ف ی���ل•
 ل�ة،وال� ال�ف�ذ م� م��� ت�ق�� ت��ه�ف اإلدارة م� خ�عة

   . ال�قا�ة ��ان إضعاف أو وتق���

 �هه في الع�ل رئ�� أو ال�قا�ة م��ل إش�اك ف�لألا وم�•
 ��لی� ح�ى لل��نامج، ال����� م�احل م� ىاألول ال��حلة

 ال�ي لال��اك تفاد� ال�هل م� و���ح ال���ول�ة، م� ق�راً 
 . ال��ف�� م�حلة في ت�ه� أن ����
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جودةھیكل برنامج دائرة ال -الجودةالتخطیط لبرنامج دائرة 
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ھیكل دائرة الجودة
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) والمسھل والقائد األعضاء من أساسا الدوائر تتكون• Facilitator )  
 نونویكو النشاط نوع نفس یؤدون الذین العاملین من یكونون فاألعضاء
  . ھمعمل بوحدة المتعلقة المشكالت ومعالجة وتحلیل تحدید عن مسؤولین

ً  الذي القائد أما•  األعضاء یتبعھا التي العمل وحدة على المشرف یكون ما غالبا
 لكوذ ، الدائرة أعضاء اجتماعات في یدور ما محتوى عن مسؤوالً  فیكون ،

 ادهاعتم ضرورة مع ، المناقشة وأسلوب تناقش التي الموضوعات حیث من
  الدائرة أعمال جدول في ورد ما كل ومناقشة ، األعضاء كافة مشاركة على

 ویرتكز الدائرة، أعضاء عمل مجال خارج من عادة المسھل اختیار ویتم•
 اتعالق وتطویر القادة وتدریب الدائرة، اجتماع سیر خطوات على اھتمامھ
 الدائرة بین الوصل ھمزة یمثل أنھ كما .الدائرة داخل األعضاء العاملین
  .اإلدارة أما األعضاء ویمثل األعضاء أمام اإلدارة فیمثل ، واإلدارة



) ال����� ل��ة وت���ن • steering Committee  ی�� �م م� (
 ع� ولةم��  وتع� ، لل��نامج إدارة م�ل� ���ا�ة وتع�ل ، العل�ا اإلدارة
 ، مالعا اله�ف :م�ل ال��دة، دائ�ة لع�ل ال��غ�ل�ة اإلرشادات وضع

 �لع اض�ئه على س���� ال�ي والق�اع� لل��نامج، ال���دة واأله�اف
 ... عل�ها ضةال�ف�و  والق��د وصالح��ها ال�وائ�، ت���ل و����ة ال�وائ�،
 . وغ��ها

 ل��ف��ا ع�� اإلرشادات ه�ه ت�ف�� ع� م��والً  ����ن  ، ال���� أما•
 �األه�اف �امهوال� ، ال��نامج اس���ار�ة على وال��اف�ة ، لل��نامج الفعلي

 ح�� على ب�اء ، ال����� ل��ة وت��د . ال����� ل��ة ق�ل م�  ال���دة
 الةح وفي . ال أم ل���� حاجة اك�ه �ان� إذا ما ، ال��دة دائ�ة ب�نامج
 م� ع�ها ال���ول ال�هام ت��ح م���، ل�ج�د ال�اجة ع�م تق���

 . ال����� ل��ة م��ول�ة
 �اءأع واجه إذا ما  حالة في دوراً  والف���ن  االخ��اص��ن  یلع�•
 أح� �ق�م �اوه. معها لل�عامل الف��ة ال�هارات إلى ���اج�ن  م��لة ائ�ة�ال

 ه�ه خالل أع�ائها ل��اع�ة ال�ائ�ة اج��اع ����ر األخ�ائ���
 . ال���لة م� ال���قة الف��ة ال��حلة
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 �م األع�اء غ�� م�ار�ة ال��ور�  ف�� ،وأخ��اً •
 تع�� ح�ى ،م���اً  ذل� �ان كل�ا ال��نامج في العامل��

 �ل ب�� �ال��ار�ة اإلدارة �ن� أو ال��ار�ة ف��ة
 ائ�دو  في أع�اء ب��ه� م� ���ن  ق� ال�� العامل��

 حلةم�  في �األف�ار ال��ار�ة �لش ذل� و�أخ� .أخ�� 
) ال�ه�ي الع�ف Brainstorming  س�� ل���ی� (
 اتوع�ل� تانا��ال ج��ع في ال��ار�ة أو ال���لة،
 مامأ ال�ائ�ة ب�نامج ع�ض ل�ق��� اإلع�اد ال��ل�ل،

  . ال����ع�� أو لل��ه�ر ���یل وذل� ، اإلدارة
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وضع اإلرشادات -الجودةالتخطیط لبرنامج دائرة 

:اإلرشادات التشغیلیة لدوائر الجودة •
األھداف -سیاسات التشغیل -أوالً •

تحسین االتصاالت في مستوى الوحدات التنظیمیة كافة1.

.دیدھا فقطإتاحة الفرصة للعاملین لمعالجة المشكالت وعدم االكتفاء بتح2.

بناء الفریق3.

رفع مستوى الوعي بالجودة4.

رفع مستوى الوعي بالتكلفة5.

جعل األفراد أكثر مشاركة واندماجاً في عملھم6.

ھا ربط مختلف المستویات والقطاعات الوظیفیة في المنظمة بعض7.
ببعض

توفیر فرص التطور الوظیفي والذاتي بالنسبة للمشاركین8.
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• ً :معاییر اختیار قائد دائرة الجودة: ثانیا
ھا أن یكون القائد ھو المشرف على وحدة العمل التي یتبع. 1•

.وذلك في البرامج التدریبیة فقط -أعضاء الدائرة
:الحماس . 2•
في أداء العمل -•
تجاه دائرة الجودة -•
في أن یكون متحفزاً ومبادراً  -•
).  بما في ذلك القدرة على اإلصغاء( القدرة على االتصال . 3•

:ویتمثل ذلك في
القدرة على التدریب والقیادة -•
القدرة على تقدیم العروض أمام اإلدارة -•
نامج القدرة على وعي وإدراك كیفیة سیر العمل بالنسبة لبر -•

.دائرة الجودة
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:ویتمثل ذلك في : القدرة على التنظیم . 4•
إظھار القدرات التنظیمیة -•
یةأن یكون قادراً على استخدام برنامج دائرة الجودة بفعال -•
:ویتمثل ذلك في: القدرة على العمل مع اآلخرین. 5•
المساھمة في تنمیة اآلخرین -•
الشعور باحتیاجات اآلخرین -•
االنفتاح العقلي والمرونة -•
تقدیم تغذیة مرتدة ذات فعالیة تجاه المجموعة -•
:االحترام. 6•
المؤثر إیجابیاً في بیئة العمل -•
من جانب الزمالء واإلدارة -•
أن یكون ذا نمط إداري مشارك. 7•
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• ً عملیة اختیار القائد: ثالثا

:الختیار قائد للدائرة نتبع الخطوات التالیة•

یتم اختیار عدد من الدوائر لكل مجال وظیفي1.

قاً لمعاییر یقوم المدیرون التنفیذیون بتعیین قادة متوقعین وف2.
اختیار القائد

تقدیم نبذة عامة عن دائرة الجودة للقادة المحتملین كافة3.

رنامج طلب متطوعین للقیام بدور القادة لدوائر الجودة في الب4.
التدریبي

قرعة في اختیار ثمانیة من القادة للدوائر التجریبیة عن طریق ال5.
حالة ما إذا كان ھناك أكثر من ثمانیة متطوعین

بة لدوائر یتم االستمرار في القرعة لتحدید اختیار القائد بالنس6.
 ً الجودة األخرى التي یتم تشكیلھا الحقا
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اإلرشادات –سیاسات العضویة : رابعاً •

ً متشاب عمالً  دائرة كل في األعضاء جمیع یؤدي أن ینبغي1. ھا

عضواً  15و 3ینبغي أن تشتمل كل دائرة على عدد یتراوح بین 2.
مع القائد 7مع أفضلیة كون العدد 

 أفراد متطوعین یتم اختیار األعضاء 7إذا كان ھناك أكثر من 3.
واالحتیاطیین بواسطة القرعة

إذا كان ھناك عاملون، وذلك في وقت الحق، یودون االنضمام 4.
غ قائد إلى الدائرة التي تقع في مجال عملھم، ینبغي علیھم إبال

اطیینالدائرة برغبتھم وطلبھم إضافة أسمائھم إلى قائمة االحتی

خلي عنھا لیس االنضمام إلى الدائرة اختیاریاً فحسب، بل إن الت5.
راد أیضاً اختیاري، ویتم عن طریق إبالغ قائد الدائرة، وإذا أ

لیھ الفرد في وقت الحق االنضمام إلى الدائرة مرة أخرى، فما ع
.سوى اتباع نفس اإلجراءات السابقة
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 حیث من صغیرة الدائرة أن والمسھل القائد یقرر عندما .6•
 من ولیس إلیھا، األعضاء من مزید إضافة یمكن فإنھ الحجم،
.مرة كل في فقط واحد عضو إضافة یتم أن الالزم

 بحضور القیام الدائرة أعضاء غیر من للعاملین یمكن .7•
 البرنامج فترة خالل من وذلك كزائرین، الدائرة اجتماعات
 ولوالحص والقائد المسھل مراجعة بعد ذلك لھم ویتم التدریبي،

.بذلك إذن على

 فإنھ وردیة، من أكثر في یعملون الدائرة أعضاء كان إذا .8•
 -نالعاملی على مشرف من أكثر الدائرة ضمن یكون أال ینبغي
 المسھل لىع تقع وبالتالي فیھا، عضواً  أو للدائرة قائداً  كان سواء

.خریناآل المشرفین مع فعّال بشكل االتصال مسؤولیة والقائد

لدائرةا إلى االنضمام التجریبیة الفترة أثناء للموظف یجوز .9•

الدائرة إلى االنضمام الجدید للموظف یجوز .10•
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• ً عملیات الدائرة: خامسا

الل تجتمع الدوائر من الناحیة المثالیة، مرة كل أسبوع وذلك خ1.
.ساعات الدوام الرسمي للمؤسسة

 ال یصرف لألعضاء مخصصات خارج وقت الدوام نظراً ألن2.
مدركاً  وینبغي على القائد أن یكون. دوائر الجودة نشاط تطوعي

ت في أن العاملین النظامیین قد ال یعملون أكثر من ثماني ساعا
.الیوم

في مقر  ینبغي أن یتم تحصیل أجور العمل بالنسبة لكل موظف3.
دوائر  عملھ، وذلك فقط مقابل العمل الذي یتم بصفة خاصة في

.الجودة

یتبعھا  ینبغي أن یكون قائد الدائرة ھو المشرف على الوحدة التي4.
.العاملون، وذلك عندما یتم تشكیل الدائرة للمرة األولى

27



ي ینبغي أن یكون لكل عضو في الدائرة صوت واحد بما ف. 5•
.ذلك القائد

 قةالمتعل المشكالت نحو أنشطتھا الدوائر توجھ أن ینبغي .6•
 عتق التي الموضوعات مناقشة عدم علیھا ینبغي كما بعملھا،
 ینالموظف یخص ما المثال سبیل على مسؤولیاتھا، نطاق خارج

 مسائلكال المؤسسة، نطاق على تكون التي السیاسات أو اآلخرین
 والفصل والتوظیف الوظیفیة والمزایا المرتبات بشؤون المتعلقة

.جدید منتج وتصمیم الخدمة من
 للدوائر الحق في قبول أو رفض المشكالت الواردة من أي. 7•

.مصدر
 بالنسبة الحلول وتنفیذ وتحلیل بتحدید القیام الدوائر على ینبغي .8•

 ستلزمی التنفیذ كان وإذا .عملھا بنطاق متعلقة دامت ما للمشكالت
 والحل ةالمشكل تعرض أن الدائرة على ینبغي فإنھ اإلدارة، اعتماد

.الموافقة ألخذ اإلدارة على المقترح
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دائرة ینبغي أن یتلقى القادة والمسھلون واألعضاء في ال. 9•
كافة تدریبھم على أسالیب الدائرة

ن الحلول ینبغي على الدوائر مراقبة التأثیرات الناتجة ع. 10•
ت وذلك لفترة زمنیة مناسبة من أجل التحقق من أنھ قد تم

معالجة تلك المشكلة وأن الحل قابل للتنفیذ

وذلك في أثناء  –عندما ال یكون في مقدور القائد . 11•
نھ حضور أحد اجتماعات الدائرة، فإ –البرنامج التجریبي 

 یكون مسؤوالً عن التأكد من أن مجموعتھ لدیھا الوسیلة
ر الختیار قائد مؤقت لھا من ضمن المجموعة بحیث یستم

العمل كما لو كان موجوداً 

29



ة إعداد الخطة المبدئی -الجودةالتخطیط لبرنامج دائرة 

 يال�أن م� ���� �ق�ر ال��ة ت�ضع أن ال��ور�  م�•
  .وال�قة

 ال��ة وم� ص��ح ���ل ال�وائ� ف��ة ت�ف�� ی�� ح�ى•
 إلرشاداتا وضع �ع� ال�ه�ة به�ه ال����� ل��ة تق�م ىاألول

 ��� يال� ال�وائ� ع�د الل��ة ت��د ح�� : �ال��نامج ال�اصة
 س��� ل��ا وال��ع� ف�ها، ت��� س�ف ال�ي واألق�ام ت����ها،

 م�� تق��� يف ت����م فس�  ال�ي وال�عای�� ال��نامج، ب�ء ��ه
.ر��هاواس���  ال��نامج ن�اح
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موازنة البرنامج -الجودةالتخطیط لبرنامج دائرة 

 : رئ���ة ب��د ثالثة م� ال��دة دوائ� ب�نامج م�ازنة ت���ن •

 �اءس وذل� ال��نامج، ل��ف�� واالس�ع�اد ال��ر�� م���ات :األول•
 .خارج�ة ل�ورات ال��هل�� إرسال أو اس��ار��� ���ب�ع

 - ال��ف�ع األج� ذ� - ال�ق� ل�غ��ة الالزمة ال����ات  :ال�اني•
 أو قادة أو ���هل�� س�ءا ال�وائ�، اج��اعات في العامل�ن  �ه�ق� ال��

 ائ�ةال� ب��ائج ال���ل ال��� في �ع�ض ال�ق� اه� أن ورغ� .أع�اء
  إع�اد ع�� أنه إال وغ��ها، ال��اب ومع�الت ال��لفة خف� في ودورها

  . ��الق� ال��� في ال��لفة ه�ه �غ�ي ب�� إدراج م� ب� ال �ازنةال�

 ف�ارأ ل��ف�� ال���قعة ال�فقات تغ�ي م���ات فه�  :ال�ال� أما•
 أصع� م� ال��� اه� و�ع� .الع�ل م��الت ل�ل ال�وائ� ومق��حات

 ع� ���لف ق� ال�اقع فإن ال���� دقة بلغ� مه�ا أنه ح�� ال���د،
. ال��قعات
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ت�ف�� ب�نامج دوائ� ال��دة
بدء البرنامج التجریبي•

المواد التدریبیة•

دور المسھل•

دور القائد•

اختیار وتدریب القادة والمسھلین•

اختیار وتدریب األعضاء•

دور األعضاء•

دور غیر األعضاء•

دور االختصاصي•

دور اإلدارة•

مراجعة البرنامج التجریبي•

التوسع إلى برنامج دائم•
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بدء البرنامج التجریبي

 ��ودم ع�د م� ال��دة ل�وائ� ال�����ي ال��نامج ی���ن  ما عادة•
 أن �ف�ل ال�ع� �ان و�ن ، ) دوائ� 8 إلى 3 م� ( ال�وائ� م�
 �ه�ر ���دو� ، ت�غ�لها و��� ت���ن  واح�ة ب�ائ�ة ال��نامج ی��أ

 :أجل م� وذل� . وه��ا أخ��  دوائ� ت���� ی��أ ن�ائ�ها

ه�ا في وتع�یلها م�اجه�ها ال�هل م� ���ن  ال���ئ�ة األخ�اء 
 .ال���ود ال���

م�� على رةاإلدا تع�ف في ال��نامج ت�ف�� في ال��رج ه�ه ��اع� 
 . الزمة غ�� أخ�ار ت��ل دون  ال��نامج س�� ن�اح

ال أم ال��نامج في ال��سع ال���� م� �ان إذا ما ت��ی� .

33



المواد التدریبیة

  ھلینوالمس القادة من لكل بالنسبة التدریب نوع تحدید أي•
 اكوھن .)األعضاء تدریب مھمة بدورھم یتولون سوف الذین(

: ھي التدریبیة المادة لتوفیر أسالیب أربعة

استقطاب استشاري

حضور المشاركین لدورة تدریبیة خارجیة

شراء حقائب تدریبیة جاھزة متداولة للبیع

إعداد المواد التدریبیة في داخل المؤسسة
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دور المسھل

اً تعد مھمة المسھل ھي األصعب في عملیة دائرة الجودة نظر•
:لقیامھ بأربعة أدوار متمیزة ھي 

دور القدوة بالنسبة لألعضاء ومساعدتھم على اكتساب 
مھارات التسھیل

دور المدرب بالنسبة للقادة

بة دور استشاري عملیات تطویر عالقات العاملین بالنس
للدائرة

دور ضابط االتصال بالنسبة لإلدارة
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معاییر اختیار المسھلین لدائرة الجودة
الجودة  یجب أن یكون المرشح قادراً على القیام بتدریب قادة وأعضاء دوائر1.

على أسالیب دائرة الجودة
ودة بشكل یجب أن یكون قادراً على القیام بتجسید أفكار وفلسفة دائرة الج2.

 ً كتابي وشفھي معا
ي یجب أن تكون لدیھ فكرة شاملة عن األسلوب الذي تنتھجھ المؤسسة ف3.

إدارتھا وقیامھا بأعمالھا
یجب أن یكون لدیھ الحماس الواضح لدائرة الجودة4.
لق بعملیة یجب أن تكون لدیھ القدرة القیادیة والتنظیمیة الواضحة فیما یتع5.

اإلدارة بالمشاركة
یة كافة یجب أن تكون لدیھ القدرة على القیام باالتصال بالمستویات اإلدار6.

والحصول على دعمھا
یجب أن یكون لدیھ الشعور باحتیاجات اآلخرین7.
لعروضیجب ان یكون قادراً على القیام بتنظیم وعقد االجتماعات وتقدیم ا8.
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دور القائد 

ات تتمثل مسؤولیات القائد في الحفاظ على أن تكون اجتماع•
:الدائرة مثمرة من خالل 

ن طریق إتاحة فرص النقاش المتكافئة للمشاركین كافة وذلك ع -•
ع عدم حفز األعضاء قلیلي المشاركة على المساھمة في النقاش، م

اشترك األعضاء المفوھین یھیمنون على أي موضوع محل النق

اركین توجیھ فحوى النقاش نحو األھداف المنشودة وتوجیھ المش -•
.نحو التوصل إلى قرارات سدیدة

التأكد من توافر قاعة االجتماع ووضع جدول بدء وانتھاء  -•
االجتماع 
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أكد تكلیف أحد المتطوعین بعمل محاضر االجتماعات والت -•
قاد من توزیع كل محضر على بقیة أعضاء الدائرة قبل انع

.االجتماع التالي

إبالغ األعضاء بجدول األعمال واألھداف عند بدایة كل  -•
اجتماع

مراجعة بنود وأھداف العمل في نھایة كل اجتماع -•

تى كان تحقیق االستفادة القصوى من أسالیب دائرة الجودة م -•
 ً ذلك مالئما

أخذ رأي المجموعة حول نقاط القوة والضعف بالنسبة  -•
لالجتماع قبیل فض االجتماع بفترة وجیزة
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اختیار وتدریب القادة والمسھلین

 الالزم ال��ر�� ب���ی� ـ وج� إن ـ وال���� ال����� ل��ة تق�م•
 .ال�ائ�ة اءأع� ب��ر�� ب�وره� س�ق�م�ن  ال�ی� والقادة لل��هل��

 م� ل��ال��ه أو القادة مهام ل�غل ال��هل�� األش�اص ت��ی� ی��•
 ف�اداأل ىو��ع ، اإلدارة على ع�ضها �ع� ال����� ل��ة ق�ل

 ودعامات وأسل�ب فل�فة تع�ض ال�ي اللقاءات ل���ر ال��ش��ن 
 م�� في �لل�ف�� تق���اً  أس��عاً  �ع��ا أن على ال�وائ�، ف��ة

  . لل�ائ�ة لل���ع رغ��ه�

 على �ال�وائ ل��نامج ال���ع ق�روا ال�ی� األف�اد ت�ر�� ی��أ•
 �ل�لال� وأدوات ال���الت، ت�ل�ل وأسال�� ال��اد�ة، ال�هارات

  . وغ��ها ال��اعي الع�ل ودی�ام���ات اإلح�ائي
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اختیار وتدریب األعضاء
 ب�ف� �ةال�ائ أع�اء �اخ��ار ت�ر��ه� ت� م�� م���ع قائ� �ل �ق�م•

 �رل�� م��ول�ة ن�اق ض�� العامل�� ف��ع� ال�ا�قة، ال���قة
 ، س��عأ مه�لة و����ه� ال�وائ�، ف��ة تق�م ال�ي والع�ض اللقاءات
  . لل�ائ�ة واالن��ام ال���ع في رغ��ه� ل�ق�روا

 ���ال�اغ �اقي ی�ون  أن على �الق�عة، األع�اء ع�د ���ار ما عادة•
  . لألع�اء �اح��ا�ي ان��ار ق�ائ� في

 م� أ�� لل�ائ�ة ال������ األع�اء ب��ر�� �هل�وال القائ� �ق�م•
  . هاعل� ت�ر��ه ت� ال�ي ، ال��دة دوائ� في ال���عة األسال��

 خالل ت�ر��ه� ه�  أح�ه�ا : أسل���� �أح� األع�اء ت�ر�� ����•
 وذل� �ائ�ةال ن�ا� مع لل�فاعل ���اج�نه ما �ل على أس��ع�� ف��ة
 م�األ ت�ل� �ل�ا األسال�� على ت�ر��ه� ه� األخ�و ، واح�ة م�ة
 ال��انات ت�ل�ل أسال�� على ف���ر��ن  . ال�ائ�ة ب�نامج ل��� وفقاً  ذل�

  . وه��ا ، ال��انات ت�ل�ل م�حلة إلى ��ل�ن  ع��ما
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دور األعضاء

حضور اجتماعات الدائرة األسبوعیة•

تحدید وتحلیل وحل المشكالت المتعلقة بمجال عملھم•
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دور غیر األعضاء

التي كالتالمش حلول تنفیذ مرحلة في والمستمر الفعّال الدعم 
 بالمشاركة األعضاء غیر لشعور نظراً  الدائرة تقدمھا

واإلندماج

جدیدة جودة دوائر وتھیئة إعداد

یشكلون بالحماس مفعمین أشخاص وجود  ً ً احتی فریقا  اطیا
.الدائرة ألعضاء جاھزاً 

42



دور االختصاصي

 ومعالجة لتحدید األعضاء إلى والمساعدة العون ید مد•
 طلب إلى فیھا األعضاء لجأ التي المحددة المشكالت
 الطلب ھذا في جاء ما تجاوز لھ ینبغي ال حیث المساعدة،
 إلى ؤديی النصح إسداء في التمادي ألن نظراً  وذلك بالتحدید،

.یةالعمل سیر عرقلة على عالوة األعضاء، وھمة عزم تثبیط
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دور اإلدارة
: خالل من الواضح اإلیجابي الدعم تقدیم•

 ھامم ممارسة عن بعیداً  الجودة دائرة أنشطة في للمشاركة للعاملین الوقت توفیر1.
وظائفھم

ً  اإلدارة تخصیص2.  ئرةالدا تؤدیھا التي اإلداریة العروض لحضور وقتھا من بعضا
.الجودة دائرة اجتماعات خالل الطارئة التفقدیة بالزیارات وللقیام أمامھا،

.دةالجو دائرة بھا تتقدم التي االقتراحات على المناسب الوقت في والرد اإلجابة3.

 یةالوظیف االجتماعات في عنھا والدفاع الجودة لدائرة والمشجعة الفعّالة القیادة4.
التنظیمیة الوحدات بین التنسیقیة واالجتماعات

المالي بالدعم یتعلق فیما الجودة دائرة مطالب مع التجاوب5.

.بھا واإلشادة دةالجو دائرة بمشكالت یتعلق فیما – التسییر للجنة المرتدة التغذیة تقدیم6.

المنافسة على الحث عدم مع الذاتي والتقدیر الذاتیة للمكافآت المجال فسح7.

.فحسب القائمة ھذه على الجودة لدائرة دعمھا في اإلدارة أنشطة تقتصر أال8.
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مراجعة البرنامج التجریبي
وضعھ مراجعة البرنامج التجریبي بمجرد مضى ستة أشھر على إقامتھ و•

ودة موضع التنفیذ، أي القیام بإعادة فحص واختبار أھداف دائرة الج
. اوإرشادات التشغیل والتدریب، وذلك من أجل إدخال أي تعدیل علیھ

:ومن الممكن طرح األسئلة التالیة
ما مدى مالءمة دوائر الجودة لفلسفة المؤسسة؟ -•
ؤخذ في ھل كشفت الممارسة الفعلیة النقاب عن بعض األمور التي لم ت -•

الحسبان عند بدء البرنامج؟
ھل تم تحقیق األھداف المنشودة؟ -•
ھل ھناك أھداف جدیدة إضافیة برزت على ساحة التفكیر؟ -•
ما مدى مالءمة التدریب؟، وھل ینبغي إجراء أي تعدیل علیھ؟ -•
ھل أظھر فریق اإلدارة الدعم اإلیجابي والواضح لبرنامج دائرة  -•

الجودة؟
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التوسع إلى برنامج دائم

أین یجب أن یأخذ التوسع مكانھ؟

ما نوع اإلعالم الذي یجب أن یكون قائماً؟

من أین یتم استقطاب المسھلین؟

ھل ھناك قاعات اجتماعات كافیة؟

ما ھي االحتیاجات التدریبیة األخرى التي یجب العمل على 
تلبیتھا؟

رات ال بد من العودة إلى قاعدة البیانات التي تشكلت عن الخب•
ا التي والمھارات الفنیة أثناء سیر البرنامج التجریبي، ال سیم

.تراكمت عند األعضاء والقادة والمسھلون
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أسلوب عمل الدائرة

رحة یبدأ عمل الدائرة بتحدید األعضاء لمجاالت العمل، أو المشكالت المقت
.  للتحلیل

سة، یمكن أن یكون مصدر تحدید المشكالت في بعض األحیان إدارة المؤس
ي اإلدارة الوسطى، وبعض األقسام األخرى، ونقابات العمال، واألعضاء ف

.  دوائر أخرى، أو بعض العاملین من غیر األعضاء في دوائر الجودة

دید یقوم أعضاء الدائرة بمعاونة القائد باختیار إحدى ھذه المشكالت، وتح
%  4 ھدف محدد تسعى إلیھ الدائرة مثل تخفیض نسبة الوحدات المعابة من

.مثالً % 2إلى 
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عمل الدائرةتابع أسلوب 

 استخدامب المشكلة ھذه حل إلى الوصول لكیفیة ھامة خطة وضع یبدأ الھدف وبتحدید
.لمشكلةا تحلیل إلى الدائرة عمل بذلك وینتقل والمالئمة، الالزمة التحلیل طرائق

 لحلولا إلى الوصول بھدف االستشاریة اللجان أو الفنیین ببعض االستعانة األمر یتطلب وقد
ً  المقترحات، ھذه بمراجعة اإلدارة وتقوم .المؤسسة إدارة على وعرضھا المقترحة،  اإذ وخصوصا

ً  إنفاقاً  أو العمل، نظام في جوھریة تعدیالت تتضمن كانت  یتم الموافقة حالة وفي .كبیراً  رأسمالیا
  .الجودةو والتكلفة لإلنتاجیة بالنسبة إنجازات من تحققھ ما ومتابعة المقترحة، الحلول تطبیق

 تعدیلھا، وإما المقترحة الحلول تحسین إما المتابعة على یترتب ما وعادة
 إلى قالاالنت وبالتالي لنتائجھا، االطمئنان أو تطبیقھا طریقة وكذلك

 قتدف یبدأ وبذلك معوقاتھا، لبحث للعمل أخرى مجاالت أو مشكالت
.ثانیة مرة الدائرة عمل مراحل
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مقومات إنشاء برنامج ناجح لدوائر الجودة

المشاركة التطوعیة•
تدریب األعضاء والقادة والمسھلین والمدیرین•
فلسفة بناء األفراد•
اختیار المشكلة وحلھا من جانب األعضاء•
عمل الفریق•
الدعم اإلیجابي والملموس من جانب اإلدارة•
المحافظة على مقومات النجاح•
تطویر التدریب المستمر•
البناء من أجل التطور والتنمیة•
تطور برنامج دائرة الجودة المستمر•
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ر األخطاء الشائعة التي تتسبب في إخفاق دوائ
الجودة

الجودة دوائر تكوین من بالھدف الكافي اإللمام عدم1.

 لجودةا دوائر بطبیعة الواضح الفھم في المدیرین معظم إخفاق2.
وغایاتھا

ائمالق التنظیمي والھیكل الجودة دوائر بین التكامل فقدان3.

 لىع یقتصر الجودة دوائر تطبیق مجال بأن الخاطئ االعتقاد4.
الصناعي المجال

الجودة دوائر لبرنامج اإلدارة دعم إلى االفتقار5.

الجودة دائرة إلى باالنضمام العاملین إلزام6.

الجودة دائرة ألعضاء الكافي اإلعداد عدم7.

الجودة لدائرة الصحیح غیر الفھم8.
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