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المحاضرة الثانیة
لةاألساسیة لفھم إدارة الجودة الشامالجوانب 

رعد الصرن . د.أ



.أو مالءمة  المنتج لالستعمال Quality is Satisfactionالجودة ھي رضا الزبون 

یجاد النظام الذي توقع احتیاجات الزبون الحالیة والمستقبلیة، وترجمة ھذه االحتیاجات إلى سلعة أو خدمة مفیدة وقابلة لالعتماد، وإ

.ینتج السلعة أو الخدمة بأقل سعر ممكن

تتطلب تطویر مقیاس لمتطلبات الزبون وإرضاء التوقعات، وأنھا لیست ساكنة باعتبار أن توقعات الزبون تتغیر باستمرار، و

، وعندئذ البد من القیام )Quality of Designجودة التصمیم (مواصفات ومعاییر السلعة أو الخدمة اللتقاء احتیاجات الزبون 

).Quality of Conformanceجودة المطابقة (بعملیة التصنیع أو تقدیم الخدمات التي ترضي ھذه المعاییر والتوقعات 
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:مفه�م ال��دة. 1



:تا�ع مفه�م ال��دة

  1983تعریف الجمعیة األمریكیة لرقابة الجودة 
American Society for Quality Control 

(ASQC) :»لعة السمات والخصائص الكلیة للس
تھا المنتجة أو الخدمة المقدمة والتي تطابق قدر
.»على الوفاء بالمطلوب أو الحاجات الضمنیة
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وجھات نظر متعددة في تعاریف الجودة

وجھة النظر التسویقیة

). الزبون(عة األداء األفضل للسلعة، لذلك فھي تعتمد في تعریفھا للجودة على أساس مستعمل السل

وجھة النظر اإلنتاجیة

م إنتاج السلعة الجودة تقوم على أساس التصنیع، حیث تعني المطابقة للمعاییر والمواصفات، وأن یت
.بطریقة صحیحة من المرة األولى

وجھة نظر السلعة

.تنظر إلى الجودة على أنھا التغیر الخاضع للقیاس الدقیق

204آذار،  17



معاییر تصنیف تعاریف الجودة

  Judgmental Criteriaمعیار الحكم والتقدیر الشخصي 

.  ویترافق مع تفوق وامتیاز السلعة أو الخدمة

 Product-Based Criteriaالمعیار المحدد بالسلعة 

.  ویترافق مع مواصفات السلع وخصائصھا وسماتھا

  User Based Criteriaالمعیار المحدد بالمستخدم 

.  وذلك ألن الجودة تحدد ما یرغبھ ویریده الزبون

  Criteria Value-Basedالمعیار المحدد بالقیمة 

.  أي العالقة بین االستفادة أو الرضا عن السلعة أو الخدمة ونسبتھا إلى السعر

  Manufacturing-Based Criteriaالمعیار المحدد بالتصنیع 

. أي النتائج المرغوبة للممارسات الھندسیة والتصنیعیة أو المطابقة للمواصفات الموضوعة
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:أه��ة دراسة ال��دة. 2

 Costs and Market Share: ال��ال�� وح�ة ال��ق 1.
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:األ�عاد االس��ات���ة لل��دة. 3

  Performance: مستوى األداء. 1

  Features: سمات أو صفات السلعة. 2

  Reliability: قابلیة االعتماد والموثوقیة. 3

  Conformance: درجة المطابقة. 4

Durability: المتانة. 5

  Serviceability: القابلیة للخدمة. 6

  Aesthetics: المظھر الخارجي وجمال السلعة. 7

 Perceived Quality: إمكانیة إدراك الجودة. 8
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  :تع��� إدارة ال��دة ال�املة وم�احل ت��رها. 4

 ىعل المحددة الجودة على یركز الذي للمؤسسة اإلداري المدخل "
 لاألج في النجاح تحقیق إلى وتھدف .األعضاء جمیع مشاركة
 ضاءأع لجمیع الفوائد وتحقیق الزبون إرضاء خالل من الطویل

 كل يف األفراد األعضاء جمیع تعبیر ویضم .والمجتمع المؤسسة
 لقویةا فالقیادة .التنظیمي الھیكل مستویات كل وفي األقسام،
 فیھ اءاألعض لجمیع والتدریب والتعلیم المؤسسة، إلدارة المثابرة

  ."المدخل ھذا نجاح متطلبات من تعد

2011آذار،  17



2012آذار،  17



2013آذار،  17



2014آذار،  17



2015آذار،  17



2016آذار،  17

التحول في التفكیر نحو 
إدارة الجودة الشاملة

جودة حیاة المجتمعثقافة منھجیة تفكیر ثورة إداریة



  :ال�فا��� األساس�ة لل��دة ال�املة. 5

Human Resources Involvement: مشاركة الموارد البشریة. 1

Suppliers Partnership: شراكة الموردین . 2

 Operations Focus: التركیز على العملیات . 3

Preventive Management: اإلدارة الوقائیة. 4

Fact-Based Decision Making:  اتخاذ القرار بناًء على الحقائق . 5

Feedback: التغذیة العكسیة. 6

2017آذار،  17



:ال�املة ال��دة م�ادئ .6
. التركیز على الزبون الداخلي والخارجي والمجتمع

. التحسین المستمر في الجودة من قبل جمیع العاملین

.ضمان استمراریة التحسینات التي یولدھا العاملون

.  الجودة مسؤولیة جماعیة

.الجودة تتعلق بجمیع أنشطة المؤسسة

. رضا ومشاركة العاملین

.  المدخل العلمي التخاذ القرار وحل المشكالت

. التركیز على العملیات مثلما یتم التركیز على النتائج

.  الوقایة من األخطاء قبل وقوعھا

.  االلتزام طویل المدى ورفع مستوى الجودة بشكل مستمر

.وحدة الھدف وتتمثل في إرضاء الزبائن
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:ثقافة ال��دة ال�املة. 7

.ودةنمط العادات والمعتقدات والسلوكیات البشریة المرتبطة بالج

التي تنتج عن تلك  Organizational Valuesنظام للقیم التنظیمیة 
لھا، وتتألف  البیئة المواتیة لتأسیس الجودة، وتحقیق التحسین المستمر

 Proceduresواإلجراءات  Traditionsوالتقالید  Valuesمن القیم 
.یةالتي تعزز الجودة في المفاھیم التنظیم Expectationsوالتوقعات 
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  :ع�اص� ال��دة ال�املة. 8

  Management Commitment: التزام اإلدارة

 Customer Focus: التركیز على الزبون

Employee Involvement: مشاركة العاملین

Continuous Improvement: التحسین المستمر 

Work Teams: فرق العمل 

 Education & Training:  التعلیم والتدریب
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:الع�امل ال��ث�ة في ال��دة ال�املة . 9
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اإلشراف 
والمالحظة

  الجودة الشاملة

اآلالت 
والمعدات

المواد األولیة 

یل طریقة التشغ
العمال



  : ال�املة ال��دة في ال��ث�ة الفعال�ات .10
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الخدمة
ةتطویر السلع

دراسة السوق

المعاینة
الشراء

التسویق
یعھندسة التصن

اإلنتاج

  الجودة



Policy Quality :ال��دة س�اسة .11

 افیم المؤسسة وأھداف توجھات یحدد مكتوب بیان•

 العلیا رةاإلدا وتعلنھا عنھا تعبر والتي بالجودة یتعلق

للمؤسسة

2027آذار،  17



Quality Policy Statement: بیان سیاسة الجودة
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اك سیاسة الجودة في إدارة حصر التبغ والتنب
اللبنانیة
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