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Walter A. Shewhart (1891-1967) 
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 دة أ م م  ارت :

• دة ااObjective Quality:
و    ءدة ا   دة ما ا إن 

ممي واد اا .
• دة اا)ا  أو اا (Subjective Quality:

وأ و  إ ء ادة ا   دة ما او 

ا   ،دا.
 دة اا ارت ا ر  .ا ا و:

أم   ا ء  اء أن ن  دة   ات «

مما«.
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William Edward Deming (1900 – 1993) 
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نقاط دیمنغ األربعة عشر لتحسین الجودة 
� السلعة والخدمة، وذلك من أجل المنافسة وال�قاء وخلق فرص عمل1. .خلق هدف مستقر لتحس��

� أخطـــاء متوال�ـــة وتـــ2.
� مرحلـــة اقتصـــاد�ة جد�ـــدة، ال تحتـــاج إ� أن نعـــ�ش ��

� فلســـفة جد�ـــدة، فـــنحن اآلن ��
� تبـــ��

، وعيـــوب �� أخ��

.المواد والعمل

� الس3.
.لعة �ش�ل صحيحالتوقف عن االعتماد ع� طرائق المعاينة والفحص ال�ب�� لتحقيق الجودة، والعمل ع� بناء الجودة ��

لفـة ال�ل�ـة، التوقف عن ممارسة تق��م األعمال ع� أساس السـعر المحـدد فقـط، وأن �كـون ال�ـد�ل عـن ذلـك هـو تخفـ�ض الت�4.

.ول�س الت�لفة الم�دئ�ة عند التعامل مع الموردين

.5 � � �ـــل العمل�ـــات المتصــلة �ـــالتخط�ط واإلنتـــاج والخدمـــة، وتخفـــ�ض الهــدر، و�ـــل هـــذا يـــؤدالمالتحســ��
ي إ� التخفـــ�ض ســـتمر ��

� الت�ال�ف
.المستمر ��

� ذلك تدر�ب وتعل�م رجال اإلدارة6.
� التعل�م والتدر�ب ع� العمل، �ما ��

.استخدام الطرائق الحديثة ��

اف، وأن �كون هدفها مساعدة العمال، وحسن استخدام اآلالت من أجل أداء وظ�ف7. � اإل��
� الطرائق الحديثة ��

ة ج�دةتب��
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نقاط دیمنغ األربعة عشر لتحسین الجودة 
8 . �

�
.العمل ل�� �عمل �ل عضو من أعضاء المنظمة �ش�ل فّعال، �جب أن �شعرهم اإلدارة �األمان واالطمئنان �

� األقســـــام واإلدارات المختلفـــــة. 9 عـــــن  و�جـــــب أن �عمـــــل األفـــــراد المســـــؤولون. العمــــل عـــــ� إزالـــــة الحـــــواجز والخالفـــــات بـــــ��

� قـــد تحـــدث عنـــد إنتـــ
اج ســـلعة أو ال�حـــوث والتصـــم�م والمب�عـــات واإلنتـــاج كف��ـــق واحـــد لمواجهـــة مشـــا�ل اإلنتـــاج الـــ��

.خدمة

� للوصــول إ� فلســفة األعطــال صــ. 10   Zeroفر الــتخ�� عــن الشــعارات والهتافــات، وأن �كــون الهــدف هــو حــث العــامل��

Defectsو�جب أن نتوصل إ� الطرائق واألسال�ب العمل�ة لتحقيق ذلك ،.

�اع نموذج اإلدارة �األهداف. 11
ِّ
.تخف�ض معاي�� العمل للقوى العاملة، وات

� تحرم العمال من الوصول إ� مستوى االبت�ار واإل�داع. 12
.إزالة الحواجز ال��

� ل�ــــل العمــــال لموا��ــــة التقــــدم الت. 13
� الــــذا�� امج التعل�م�ــــة والتدر���ــــة والتحســــ�� � إقامــــة مجموعــــة مــــن الــــ��

و�جــــب أن . قــــا��

.يتضمن التدر�ب الطرائق اإلحصائ�ة األساس�ة

� صورة مجموعات عمل من أجل إنجاز العمل�ات اإلنتاج�ة واإلدار�ـة. 14
�

� المنظمة �
�

جـب أن و�. وضع جميع العمال �

ة السا�قة � ذلك من خالل دفع اإلدارة العل�ا �ل يوم للنقاط الثالث ع��
.�أ��
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ة السا�قة ع� ش�ل م•  �لخص نقاطه األر�ــع ع��
�
 هندس�ا

ً
ثلث أطلق عل�ه وضع د�منغ ش��

� وهو �مثل الم�ادئ األساس�ة الثالثة لفلسفة د� Deming's Triangleاسم مثلث د�منغ 
منغ ��

� الجودة واإلنتاج�ة من خالل إدارة الجودة الشاملة  .تحس��
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األمراض السبعة الممیتة 
The7 Deadly Diseases

. الفشل في توفیر موارد بشریة ومالیة مناسبة لدعم الھدف في تحسین الجودة1.

.التأكید على األرباح قصیرة األجل 2.

.عجز اإلدارة نتیجة التنقل المستمر بین الوظائف 3.

.ملیةالع استخدام اإلدارة للمعلومات المتاحة بسھولة دون االھتمام بما ھو مطلوب لتحسین 4.

.اعتماد تقییم األداء السنوي على المالحظات واألحكام5.

.تكالیف العنایة الصحیة الكبیرة6.

.األعباء القانونیة الزائدة7.
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المعوقات الستة عشر 

.نقص النماذج.   9

.اتاالفتراض بضرورة فقط مطابقة المواصف.  10

.العیوب صفرمغالطة مبدأ .  11

.الحاجة لتتوافر الجھود.  12

.عدم دعم اإلدارة العلیا.  13

.الفرديالعمل .  14

.النظر للربح القصیر.  15

.  عدم تطبیق نظریة تحسین الجودة.  16

.األمل بالحلول الفوریة.  1

.الحلول االفتراضیة.  2

.البحث عن األمثلة للمشاكل.  3

.التعلیم الخاطئ بالمدارس.  4

.التعلیم السیئ للطرق اإلحصائیة.  5

.الفاشلة ةاالنطالق.  6

.استخدام المعاییر العسكریة بالمصانع.  7

.االستخدام السیئ للحاسوب اآللي.  8
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المناخ الجید 

التفاھم بین العمال واإلدارة               زیادة اإلنتاجیة
وجود الجودة بأیدیھم

نظام االتصاالت
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المعرفة العمیقة
حصاءاتالقرارات في إدارة الجودة مبنیة على المعرفة المستقاة من البیانات والدراسات واإل

تبنى نظریة علم النفس

• Deming’s Theory of Profound Knowledge: Explaining the Four Parts of Deming’s 
Theory
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دورة دیمنغ 
The Deming's Cycle
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Joseph M. Juran (1904 – 2008)
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 لها«
�
»  ال تحدث الجودة �المصادفة، �ل �جب أن �كون مخططا

Quality Does not Happen by Accident it has be Planned
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Quality Planning: التخطیط للجودة
:قام جوران بتقسیمھ إلى خطوات أساسیة ھي

وھم ) Internal Customer( تحدید من ھم العمالء الداخلیین 1.
 Externalومن ھم العمالء الخارجیین ، المستھلكین من داخال لمنظمة

Customer) (وھم المستھلكون من خارج المنظمة.
تحدید احتیاجات العمالء2.
الحاجة إلى منتج لتحوی3.
.تطویر خصائص المنتج الذي یفي بحاجات العمیل4.
.تطویر العملیات القادرة على إنتاج تلك الخصائص5.
.تحویل خطط اإلنتاج إلى قوى التشغیل6.
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Quality Control:مراقبة الجودة
:وقد قام بتقسیمھ إلى ثالث خطوات ھي

.للتشغیلتقییم األداء الحالي 1.

.مقارنة األداء الحالي باألھداف2.

.التصرف وفقاً لالختالفات3.

 Quality improvement: تحسین الجودة
وقد ركز جوران اھتمامھ بھا إلیمانھ بأن عملیات 
 ،املةالتحسین المستمرة بمثابة القلب إلدارة الجودة الش

 ،دمةوھي ال تقتصر على الجودة الخاصة بالمنتج أو الخ
.ولكن أیضاً تشمل تحسین العملیات
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ؤكد ولذلك ی، من عیوب الجودة ناتج عن عوامل تستطیع اإلدارة التحكم فیھا% 80

تمر للجودة الھتمام بعملیة التحسین المسعلى اإلدارة العلیا في أیة منشأة اِ ھ جوران أن

نموذج ثالثیة الجودةوذلك من خالل تطبیق 

  على الجودة أكثر من التركیز علىلرقابة ونرى مما سبق أن جوران ركز على ا

.إدارة  الجودة كیفیة 
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Kaoru . Ishikawa (1915 – 1989)
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ي تقدیم فكرة حلقات ، وصاحب السبق ف"دیمنج "من رواد الجودة الیابانیین والذین تتلمذوا على ید " ایشیكاوا"یُعّد 

والتي كانت تعرف في بدایة تقدیمھا باسم حلقات رقابة الجودة  Quality Circlesالجودة 

عمال ، وأن یكون انضمامھم إلى )  8 – 4( ول من نادى بتكوین مجموعات صغیرة من العاملین تتراوح بین أ

: حلقات الجودة تطوعیاً 

للتعرف على المشكالت                             تطویر وتحسین األداء مع مراعاة البعد

وإعطاء الحلول المناسبة                                     اإلنساني
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الغرب �الخصائص ال �
� إ�ش��اوا الرقا�ة ال�ا�ان�ة للجودة عما هو ممارس �� :ست التال�ةم��

1  كة لجميـع أعضـاء المنظمـة ار كة من خـالل المشـ�� رقا�ة الجودة ع� مستوى الـ �
رقا�ـة  ��

.الجودة

2  رقا�ة الجودةـ �
.الثقافة والتدر�ب ��

3  شاطات دوائر رقا�ة الجودةـ�.

4  مراجعات رقا�ة الجودة لتحد�د فاعليتهاـ.

5  االستفادة من الطرائق اإلحصائ�ةـ.

6  ذلك التدر�بـ �
.�شاطات ترو�ــــج رقا�ة الجودة ع� مستوى الدولة، �ما ��
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ر • True للجودة الحق�ق�ة الخصائص مفهوم طوَّ Quality Characteristics ال�د�لة والخصائص 

Substitute للجودة Quality Characteristics.   

�  عنها  �ع��  �ما   السلعة، ألداء ال��ون دراسة ��  للجودة الحق�ق�ة فالخصائص•
 مصطلحات ��

 .ال��ون ومفردات

�  ها عن �ع��  �ما   السلعة، ألداء الُمنتج دراسة ف��  للجودة ال�د�لة الخصائص أما  •
�

� 

�  التناظر  ودرجة للمنتج، الفن�ة والمفردات المصطلحات �  ب�� �  ��  النوع��
 رضا  تحدد  ال��

.ال��ون
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:�حتوي مفهوم إ�ش��اوا للرقا�ة الشاملة للجودة ستة م�ادئ أساس�ة �� •

� األجل القص�� 1.
 ول�س ال��ــح ��

ً
.الجودة أو�

.خرتوج�ه ال��ون، ول�س توج�ه الُمنتج أي التفك�� من وجهة نظر الطرف اآل 2.

كة فقط3. .العمل�ة التال�ة �� ال��ون، أي ك� حاجز األقلمة ضمن ال��

ـــ4. ــ ــ ــ ـــن الطرائـ ــ ــ ــ ـــتفادة مـ ــ ــ ــ ات واالسـ ـــا�� ــ ــ ــ ـــرض المحـ ــ ــ ــ ـــام �عـ ــ ــ ــ ــات للق�ـ ــ ــ ــ ــــائق والب�انــ ــ ــ ــــتعمال الحقــ ــ ــ ق اســ

.اإلحصائ�ة

ي كفلسفة إدار�ة، واإلدارة من خالل المشاركة ال�املة للعم5. ام الوجود ال��� .الاح��

.اإلدارة الوظائف�ة اإلجمال�ة عن ط��ق القطاعات والوظائف6.
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Armand V. Feigenbaum  (1922-2014)
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ف ف�جن�ــاوم الرقا�ـة الشــاملة للجــودة عـ� أنهــا• ـال �قــوم عـ� ت�امــل جهــود تطـور ا«: عـرَّ لجــودة والمحافظــة نظــام فعَّ

� عليهــــــا وتحســــــ�نها للمجموعـــــــات المتنوعــــــة 
�

� لخدمـــــــة المنظمــــــة، �ح�ـــــــث �ســــــمح لل�ســــــ��ق والهندســـــــة واإلنتــــــاج وا�
�

�

 .»لمست��ات االقتصاد�ة بتحقيق الرضا ال�امل لل��ونا

Total( م1961 عام في صدر الذي الشھیر كتابھ في )TQM( الجودة على الشاملة اإلدارة مفھوم فیجینباوم طور لقد Quality

Control(. عمل كل یؤدون من على تكون أن یجب الجودة عن المسئولیة أن إلى أشار حیث. 

 ئوالً مس یكون أن یجب بائع، أو مھندس، أو سكرتیر، أو موظف، أو عامل كل أن ویعنى ،"المنبع من الجودة" بمفھوم لھذا یشارو

 ،اإلنتاج أحجام أو معدالت من أھمیة أعلى المنتج جودة تكون الجودة، على الشاملة السیطرة وفي .كاملة بجودة عملھ، أداء عن

.الجودة في مشكلة أي حدوث وقت اإلنتاج إیقاف حق للعاملین ویكون

 عال أداء وذ مستوى ویحقق ،فعال ،العیوب من خللي ،مرن منتج وھو :المتین المنتج تصمیم أسس وضع في الفضل إلیھ یعود

.اإلنتاج وأثناء والتشغیل االستخدام أثناء مختلفة لظروف تعرضھ رغم وثابي

  ستراتیجیةإ عملیة ھي الشاملة الجودة أن یرى حیث "بالعیوب التوجھ من أكثر بالتمیز التوجھ تعنى الشاملة الجودة"  بأن ویقول

ً  تتطلب بالعیوب التوجھ من للمنشأة ومنفعة فائدة أكثر بالتمیز التوجھ وأن المنشأة في فرد كل قبل من وعیا
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فیجنباومالمحاور األساسیة للجودة عند 

ین الخطوات الثالث لتحس.  1
الجودة

ة تطبیق المبادئ التسع.  3
عشر من أجل تحسین الجودة

معرفة األخطاء األربعة .  2
یھاالقاتلة للجودة والقضاء عل
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الخطوات الثالث لتحسین الجودة.  1

الخطوات الثالثة الالزمة لتحسین الجودة عند فیجینباوم  -
.التركیز على القیادة في الجودة1.
 من طرق استخدام تكنولوجیا الجودة الحدیثة باستخدام توكید الجودة بدالً 2.

.الفحص التقلیدیة
.االلتزام التنظیمي واستمراریة التحفیز لجمیع أركان المنشأة3.
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.من الخطأ أخذ الجودة كموضة1.

ماد من الخطأ االعتماد على الحكومات في حمایة المنتجات، ولكن یجب االعت2.
.على الجودة

.من الخطأ أن تنتج المنتجات في خارج الدولة من أجل تحقیق الجودة3.
من الخطأ أن تقتصر الجودة على خط اإلنتاج بل یجب توفرھا في كل أجزاء . 4

.المنشأة

معرفة األخطاء األربعة القاتلة للجودة والقضاء علیھا.  2
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مبادئ فیجینباوم التسعة عشر لتحسین الجودة 

.تطبیق مراقبة الجودة على كل المنشأة1.

.  أن تختار المنشأة بین نوعین من الجودة، الجودة برفاھیة أو الجودة العادیة2.

.الرقابة3.

.التكامل4.

.الجودة تؤدى إلى زیادة األرباح5.

.ویعنى بذلك أن تكون جزءاً أساسیاً من المنتج. الجودة عبارة عن شيء متوقع، ولیس عبارة عن رغبة6.

.تیؤثر األفراد في الجودة حیث أن أعظم تحسینات الجودة تأتى من تحسین األفراد للعملیة ولیس بإضافة آال7.

.مراقبة الجودة الشاملة لجمیع المنتجات والخدمات8.

).النھائيأي من بدأ التصمیم وحتى المنتج (مراقبة الجودة دورة حیاة كاملة وشاملة، 9.

.التحكم في العملیة.10

مراقبة  على أنھ نظام العمل المتفق علیھ في كل أنحاء المنشأة ویوفر ھذا النظام: یمكن تعریف نظام الجودة الشاملة.11

.مستمرة ومتكاملة لكل األنشطة الرئیسیة ویجعل المنشأة منظمة واسعة المدى
29



قلیل في نفقات وھي التي تنتج من برامج الجودة الشاملة، وھي عبارة عن التحسینات في جودة المنتج والتصمیم والت: الفوائد.12

.التشغیل والفاقد وتحسین معنویات العاملین وتقلیل االختناقات في خطوط اإلنتاج

م، وتكالیف الفشل وھي وسائل لقیاس أنشطة مراقبة الجودة الشاملة، وتشمل التكلفة الوقائیة، وتكالیف التقیی: تكلفة الجودة.13

.الداخلي والفشل الخارجي

.حیث الجودة تعتبر وظیفة كل فرد في المنشأة: التنظیم لمراقبة الجودة.14

.تعیین مدربین للتدریب على الجودة وال یكون عملھم البحث عن األخطاء.15

.لجودةااللتزام المستمر لبرنامج مراقبة الجودة الشاملة وعدم اعتباره تحسیناً مؤقتاً أو مشروعاً لتقلیل تكلفة ا.16

.استخدام األدوات اإلحصائیة عندما یكون استخدامھا مفیداً .17

قتناع بأن المیكنة اآللیة المیكنة اآللیة لیست عالجاً لجمیع المشاكل، فیجب التأكد من أن أنشطة التوجھ بالفرد تم تطبیقھا قبل اال.18

.ھي الحل، حیث أنھا معقدة وقد تصبح كابوساً حقیقیاً في التطبیق

ن تفویض یجب أن یكون الشخص الذي یخلق المنتج أو یوفر الخدمة قادراً على التحكم في جودة المنتج أو الخدمة والبد م.19

 ً السلطة إذا كان ذلك ضروریا
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Philip Crosby (1926 – 2001)
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� األناقة  � الجودة من وجهة نظر كروز��
ول�نها  Eleganceال تع��

.Conformance to Requirementsتمثل المطا�قة للمتطل�ات 

ح• Zero صفر األعطال فلسفة أن اق�� Defects  ��  دمع ت�لفة تتضمن الجودة ت�لفة وأن .مف�د أداء مع�ار 

    .أداء مق�اس تمثل �دورها  و��  المطا�قة

 أي األو�، رةالم من صحيح �ش�ل الخدمة تقد�م أو  السلعة صنع فكرة ع� صفر  األعطال فلسفة تقوم•

ات أو  إصالحات أو  عيوب أ�ة دون   ،الت�ال�ف وز�ادة ارتفاع إ� يؤدي مما  تحدث، أن �مكن تغي��
�
 وخصوصا

   .الت�ال�ف هذە لتخف�ض المناس�ة الطرائق إ�جاد  اإلدارة ع� �حتم ما  وهذا  .الجودة ت�ال�ف

رات أهم إن•  التدر�ب بواسطة تحق�قها  إ� الوصول ع� العمال قدرة ��  الفلسفة هذە استخدام م��

ات وجود  دون أي والتعل�م، �  .تغي��
�

ات وجود  حال و� ر  وأخطاء وأعطال تغي��  الفلسفة هذە م��دو  ي��

 والاألق هذە وجميع .�امل  شخص يوجد  ال  إذ  األخطاء، �صنع شخص ف�ل اإل�سان، هو  المخ��  �أن

�  تف�د 
�

�ر  � �  المطا�قة فقدان ت��
�

  .العمل م�ان �
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خطوات برنامج األعطال صفر
ام من ق�ل اإلدارة1. � .االل��

� الجودة2. .ف��ق تحس��

.ق�اس الجودة3.

.ت�لفة تقي�م الجودة4.

.إدراك الجودة5.

.العمل التصح��� 6.

.لجنة برنامج األعطال صفر7.

ف8. .تدر�ب الم��

.يوم األعطال صفر9.

.وضع الهدف10.

.إزالة س�ب الخطأ11.

.التقدير12.

.مجالس الجودة13.

.14 � � التحس��
�

االستمرار �
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  مبادئ كروسبى األربعة في الجودة الشاملة -
.تعرف الجودة على أساس التوافق مع متطلبات العمیل1.
 أي عن طریق وضع. نظام تحقیق الجودة عن طریق الوقایة ولیس التقییم2.

.جمالیة للجودةمجموعة من المعاییر والتي ال تقیس الخلل فقط وإنما تقیس التكلفة اإل
.ولیس من خالل المؤشرات ،تقاس الجودة من خالل تكلفة عدم المطابقة3.
.  معیار إنجاز الجودة ھو العیوب الصفریة4.
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ن ، يمكن مربعة ثوابت أساسیة إلدارة الجودة أ" كروسبى "ويحدد 

:خاللھا فھم معنى الجودة ھى

أن تعريف الجودة ھو التطابق مع متطلبات العمالء ، أي المطابقة  -1

. للمواصفات الموضوعة من قبل العمالء 

 أن نظام انجاز الجودة يتمثل في المنع والوقاية من األخطاء ، ولیس -2

.مجرد اكتشاف األخطاء 

لعیب الصفريأن معیار األداء الوحید ھو ا -3 

كلفة أن مقیاس الجودة ھو التكلفة الناشئة من عدم التطابق ، أي الت -4 

.  الناشئة عن األخطاء 
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Genichi Taguchi (1924-2012)
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ً  لیس للمنتج مناسبة جودة لبلوغ لآلالت المستمر الضبط•  ذلك من بدالً  ھوأن .كافیا

اقش ألداء ومتحملة كاف بقدر قویة تكون بحیث المنتجات تصمم أن یجب

 التجریبي یمالتصم طرق على تعتمد والتي ،الجودة لتحسین وسائل بتطویر نادى•

.بھ الخاصة والعملیات المنتج كفاءة لزیادة

 من الثالث المبدأ على والمرتكزة تاجوشي لفلسفة األساس كانت الوسائل ھذه•

 طریق عن جللمنت النھائي للتفتیش الحاجة تقلیل إلى تھدف والتي دیمنج مبادئ

التصنیع قبل ما مرحلة في الجودة بتحسین البدء
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:ومن النقاط الرئیسیة لھذه الفلسفة ھي 

ل االعتماد وذلك لتقلی ،)ما قبل التصنیع ( تغیر وقت إدخال مراقبة الجودة إلى مرحلة التصمیم 1.

صحیح من على التفتیش وزیادة جودة المنتجات والعملیات للمساعدة في إتمام األعمال بالشكل ال

.المرة األولى

لوب الوصول إلى الھدف المط"إلى " الحصول على المواصفات المطلوبة"تغیر ھدف الجودة من 2.

غییر وقد تم ذلك من ت ،"من جودة المنتجات بعد التقلیل من التباین في المنتج عن ھذا الھدف

وب كمؤشر أسالیب قیاس الجودة باستخدام االنحرافات والمتوسطات بدالً من استخدام نسبة العی

.لضعف الجودة

 ،اصة بھتغیر التعامل مع العوامل الخارجة عن السیطرة والتي تؤثر على المنتج والعملیات الخ3.

.وذلك بإزالة تأثیر ھذه العوامل ولیس أسبابھا
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تاجوشيفلسفة 

دى ذلك أ ،أي كلما اتجھت قیمة التكلفة إلى الھدف:  خصائص التصمیم•

شراء إلى انخفاض التكلفة وھذا یدل على أنھ سیكون للعمیل رغبة ب

.والمنتج یتناسب مع توقعاتھ ،المنتج

یة وأطلق علیھا اسم مراقبة الجودة الخط: تصمیم العملیة أو المنتج•
:وتتضمن ھذه الطریقة النقاط التالیة

الخاصة  تتطلب عملیة تحسن الجودة تخفیض مستمر في االنحرافات•
بأداء العملیة أو المنتج

ة المنتج التصمیم الجید للعملیة أو المنتج یسھم بشكل فعال في جود•
وتخفیض التكلفة

 ومن خاللھا ممكن معرفة قیمة الخسارة عند الحیود عن :دالة الخسارة
قیمة الھدف 
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Shigeo Shingo (1909-1990)
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ف��ي ف. إن رقاب��ة الج��ودة المح��ددة إحص��ائیاً ال تص��ل إل��ى مس��توى األعط��ال ص��فر�Shingoقـول •

.  الرقابة اإلحصائیة للجودة یمكن أن تكون األعطال أقل، لكن ال تنخفض

Pokaلذلك فقد اقترح اس�تخدام نظ�ام األجھ�زة الت�ي ال تتعط�ل باالس�تعمال الخ�اطئ • Yoke System 

- Mistakeأو مـا �ســ� �مفهـوم إث�ــات و�رهـان الخطــأ  Proofing  تخفــ�ض العيـوب �شــ�ل إ�يهـدف 

 ���.  
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ــان عـــ� شــــ�ل حســــاس• ــأ �مثــــل سلســــلة تحـــدد لآللــــة أو لإل�ســ ــات الخطـ  Sensor إن مفهـــوم إث�ــ

� الحاالت التال�ة
:و�ستخدم ��

.معاينة% 100المعاينات من المصدر �ش�ل ��� أي -أ

� -ب
.الفحص الذا��

� وحـــدة اإلنتـــاج-ج
�

�اإلضـــافة  الفحـــوص المتعاق�ـــة ل�شـــف الشـــذوذ عنـــدما تظهـــر وتصـــح�حها �

.إ� النظام
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.دورة ش�نغو إلدارة األخطاء والعيوب
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:�ةيتألف من الم�ادئ األساس�ة األر�عة التال Shingoإن النظام الصفري لرقا�ة الجودة عند •

ــائف الرقا�ـــة عـــ� المراحـــل الــــ  1• � اســـتعمال معاينـــة المصـــدر، أي تطبيـــق وظـ
ــا ت �� ظهـــر فيهـ

.العيوب

ـــات، أي ـ  2• ــ ــــل ال�م�ــ ــ ــدر ل�امـ ــ ــ ــــة المصـ ــ ـــتعمال معاينـ ــ ـــة % 100اســ ــ ـــن المعاينــ ــ  مــ
ً
ــد� ــ ــ ـــة، �ـ ــ معاينــ

.�العينة

.تخف�ض زمن تنف�ذ األعمال التصح�ح�ة عندما �ظهر الشذوذـ  3•

� ال تتعطـل �االسـتعمال الخـا�� �الحساسـات ـ  4•
 والمونتـورات، Sensorsإعداد األجهزة الـ��

Monitors لمتطل�ات السلعة أو العمل�ة 
�
.وذلك وفقا
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ــدر • ـــب أن نالحــــظ أن معاينــــة المصــ ـــة  Shingoلـــــ  Source Inspectionو�جـ ـــن المعاينــ تختلــــف عـ

.التقل�د�ة للسلعة النهائ�ة

ــد نــــ�ع• ــا . الســــلعة فالمعاينــــة التقل�د�ــــة تكــــون روت�ن�ــــة ط��لــــة، و�� تمثــــل عمل�ــــة تجد�ــ ب�نمــ

ة، و�� تمثل عمل�ة متا�عة اإلنتاج ال � تكون معاينة المصدر قص��
ذ�ة عكس�ة ضمن تقدم تغ��

 �
ــ��ة للعمــــل  الـــزمن الحقــــ��� معاينــــة  هــــذا وتخفــــض. �� التصــــح�ومعلومــــات تغذ�ــــة لألمــــام م�سـ

.المصدر الخردة و�عادة العمل
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Massaki Imai (1930-
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 حيث ."املضافة التحسينات من املستمرة العملية إىل تشري يابانية كلمة
 جييةوالتدر الصغرية التحسينات على الرتكيز على األسلوب هذا يقوم

 هافي ويشارك املستثمرة، األموال بأقل الطويل املدى على واملتكررة

.املنظمة يف اجلميع
49



GEMBA KAIZEN
كلمة تعين Gemba األحداث فيه حتدث الذي املكان أي احلقيقي املكان باليابانية.

تشري األعمال عامل ويف Gemba إىل تؤدي واليت املضافة القيمة أنشطة فيه تتم الذي املكان إىل 
.العميل رضا

على اإلدارة تركز فعندما Gemba )يدتز اليت الفرص اكتشاف تستطيع فعندها )العمل مواقع 
.املنظمة وجناح رحبية من

50



The Golden Rules of Gemba 

.أوالً Gemba موقع إىل اذهب1.

.الصلة ذات األشياء افحص2.

.مؤقتة تدابري اختاذ عليك3.

.اجلذري السبب عن احبث4.

.املشاكل تكرار ملنع التنميط5.
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Go to Gemba First

 يف والوقوف العمل، أماكن يف األوضاع على كثب عن التعرف املدراء على يتوجب

 األمر يصبح حتى ملرات بل واحدة ملرة وليس باهتمام جيري ما ملراقبة حمددة بقعة

.اليومي الروتني مثل
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Check the Gembutsu

 أداة معطلة، آلة إىل هنا وتعين امللموس، الشيء Gembutsu كلمة تعين
  .العمالء شكاوي حتى أو معيبة، سلع ما، خلل معطلة،
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Take temporary countermeasures on the spot.

 مع تعاملال يتم وهنا .العملية يف احلايل املوقف لرتاك وبسيطة أنية تدابري اختاذ

.للمشكلة األساسي السبب وليس األعراض
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Find the Root Cause

.املشكلة أسباب إىل للوصول بصفة العملية حتليل وهي

.هلا الدقيق التحليل أجل من العملية خطوات جبميع الكاملة املعرفة وتتطلب
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MUDA
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Muda = ال�در

 حيث بكثري، ذلك من أعمق دالالت حتمل الكلمة لكن ،اهلدر باليابانية Muda كلمة تعين

 يتال النشاطات من نوعني فقط هناك أن حيث .قيمة يضيف ال نشاط أي إىل تشري أهنا

.قيمة تضيف ال أخرى وأنشطة القيمة تضيف أنشطة :العمل مواقع يف حتدث

 Activity = Work + Muda  

 Expenditure = Cost + waste

 Therefore, Less Muda = More happy clients (as it 
impacts on quality, cost and delivery of products and 
services
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ال�درأنواع 

Muda of overproduction: �در فائض اإلنتاج

Muda of inventory: �در ا��زون

Muda of repair/rejects: اإلصالح/�در املردودات

Muda of motion: �در ا��ركة

Muda of over-processing: �در املعا��ة اإلضافية

Muda of waiting: �در االنتظار

Muda of transport: �در النقل
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Mura

 التناقضات �� النظام= مورا

Mura = Inconsistencies in the system

     يحدث �� �عض األحيان؟

     يحدث �عض األماكن

     يحدث لبعض الناس

     ا��انب اآلخر ل�س ع�� ما يرام. جانب واحد ع�� ما يرام

ل �ذا مورا�
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Muri

 اإلج�اد البد�ي= موري

 Muri = Physical Strain
     ينح�� للعمل؟

     أدفع بقوة؟

     وزن الرفع؟

     كرر العمل متعب؟

     امل��� املر�ر؟

ل �ذا موري�
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ایشیكاوافیجینباومتاجوشيكروسبيجوراندیمینغمن حیث

تعریف 
الجودة

وجھ التوجھ بالتمیز بدل التاتالتوافق مع المتطلبالمالئمة  لألستخدامةالعیوب الصفری
بالعیوب

ات ناتج تفاعل خصائص نشاط
نة التسویق والھندسة والصیا
ة والذي بدوره یمكن من تلبی

حاجات العمیل

مفھوم واسع

تكلفة اقل  و  التكلفة
إنتاجیة أعلى

سھا التكلفة تعود على نف
 ینةباألرباح حتى نقطة  مع

وبعدھا تزداد

 ،وتكلفة تجنب العیب
أقل من تكلفة 

تصحیحھ
الجودة مجانیة 

لتقییم تكلفة وقائیة ،وتكلفة ا
وتكلفة الفشل

كلما اتجھنا إلى الھدف قلت 
التكلفة

حلقات رقابة الجودة 
تخفض التكلفة 
ةلمستویات منخفض

ة ركز على الرقابقیاس األداء
   spsاإلحصائیة

 لحل المشاكل كأداة
مع عدم القدرة 

على وضع أھداف 
كمیة

استطاع ان یقیس األداء 
 ً وزودھم بخرائط  كمیا

تى التطویر من التصمیم ح
ة البیع والمخاطر المتوقع

وتكلفة الجودة

كلفة اھتم بالتحفیز وت
 الجودة أكثر من قیاس

األداء

إحصائیة  استخدم أدوات
 ٌ عندما یكون ذلك ممكنا

تجارب إحصائیة بالمراحل 
ضیق  األولى في نطاق

معالجة البیانات 
واستخدام أدوات 

إحصائیة

مسؤولیات 
ااإلدارة العلی

الدور األساسي 
لإلدارة العلیا و 

المبادئ من 
مسؤولیاتھم 

 والعمال مسئولون
عن حل المشاكل

الدور األساسي إلدارة 
یاالجودة التي تساعد العل

بالتحفیز و  أمن
ال التدریب وعلى العم

التواصل مع اإلدارة 
لالوسطى لحل المشاك

ة من الجودة عملیة إستراتیجی
مة مسؤولیات كل أفراد المنظ
طة مع إمكانیة تفویض السل

لمتحكم الجودة

ین مشاركة فعالة للعامل
وأھمیة التكامل 
الرأسي واألفقي 

وإلغاء الحواجز بین 
األقسام

جودة معینة وأي انحراف عنھا التمیز بالمنتجالعیب الصفريالعیب الصفرياألھداف
خسارة
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