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:تعریف تخطیط الجودة

 :أنَّھ على الجودة تخطیط یعرف•
 أھداف تحدد التي النشاطات«

 تطبیق وعناصر الجودة، ومتطلبات
 .»الجودة نظام

 ھذاب المتعلقة المالحظات بعض وھناك•
:التعریف
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یجب أن یغطي تخطیط الجودة تخطیط أ ـ 
السلعة، وتحدید وتصنیف وترجیح صفات 

 وخصائص الجودة، باإلضافة إلى تحدید األھداف
  .ومتطلبات ومحددات الجودة

اد إن التخطیط التشغیلي واألولي ھو إعدب ـ 
.ةتطبیق لنظام الجودة یتضمن التنظیم والجدول

إعداد خطط للجودة ووضع مراجعات لتحسین الجودةج ـ •
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التقاء متطل�ات ال��ون 

حقق إذا حققت السلعة توقعات ال��ون عند استعماله لها تت•
و ذات الراحة النفس�ة له، و�قال �أن السلعة ذات جودة عال�ة، أ

 . جودة مقبولة ع� األقل

ة أما إذا لم تتحقق توقعات ال��ون فإنها تعت�� ذات جود•
 .منخفضة

ت و�ذلك فإن الجودة �� قدرة السلعة ع� تحقيق توقعا •
 . ال��ون

 لم•
�
واصفات وقد �كون للسلعة مست��ات مختلفة للجودة وفقا

� المنظمة
�

 .ومعاي�� فن�ة معينة تحددها اإلدارة العل�ا �
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� قد �كون التغ) منتج السلعة(ومن وجهة نظر المنتج •
�

ي�� �
 غ�� محتمل

�
و�جب ع� المنتج أن �حدد . الجودة أمرا

س� ومن ثم �. مواصفات الجودة �ش�ل ثا�ت قدر اإلم�ان
� هذە المواصفات  .إ� تأم��

  وما إذا �انت السلعة مناس�ة لالستعمال أم ال س�كون •
�
أمرا

 من ال��ون
�
 .  محكوما

مناس�ة االستعمال ع� أساس  J.M.Juranوقد تب��ّ جوران •
صفات الجودة الخمس التال�ة
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ل وتشم :الصفات التقانیة. أ
.القوة والصالبة والمتانة

مل وتش :الصفات النفسیة. ب
.التذوق والجمال والشكل

 وتشمل :الصفات الزمنیة. ج
)  الموثوقیة(قابلیة االعتماد 
).اإلصالح(وقابلیة الصیانة 

مل وتش :الصفات التعاقدیة. د
.شروط الضمان واالتفاق

 وتشمل :الصفات األدبیة. ھـ
أمانة ولباقة ولطف موظفي 

.المبیعات
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قابة تتطلب عملیة تخطیط ور•
ین الجودة التفاعل المستمر ب
ام الزبون والعملیات واألقس

.  األخرى في المنظمة

 ویوضح الشكل التالي ھذه•
 التفاعالت التي تظھر من

.خالل دورة الجودة

عملیة 
تخطیط 
الجودة 

Process 
of 

Quality 
Planning:
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إن الزبون ھو الذي یحدد الحاجات، وغالباً عن طریق 
.  الوظیفة التسویقیة وبحوث السوق

ل وھذه الحاجات إما أن تكون موضوعة بشكل مباشر من قب
.  الزبون، أو مكتشفة عن طریق بحوث السوق

أو . ویصمم قسم الھندسة بدوره سلعة ما تقابل ھذه الحاجات
ءم مع یعمل مع الزبون على تعدیالت التصمیم التي تتال

.القدرات اإلنتاجیة
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وعندئذ  .وعندما یتم مفھوم التصمیم والمواصفات، تؤسس جودة التصمیم
.یجب أن یعمل القسم الھندسي مع العملیات إلنتاج السلعة المحددة

لى وإذا كانت ھناك صعوبات مواجھة، یجب تعدیل المواصفات، ویجب ع
لى العملیات أن تضمن أن السلعة تنتج كما حددت عن طریق التأكید ع

جودة المطابقة، ویمكن أن یتم ھذا عن طریق التدریب المناسب 
. واإلشراف، وصیانة اآلالت والمعاینة الجیدة

.  وبذلك تظھر الحاجة إلى التحسین المستمر
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لھا ویقرر وأخیراً تسلم السلعة أو الخدمة للزبون الذي یستعم
ودة فیما إذا كانت تناسب حاجاتھ، وعندئذ تتكرر دورة الج

.  من جدید

جوانب  ویجب أن توجد في كّلِ منظمة لضمان تخطیط جمیع
.  الجودة ومراقبتھا وتحسینھا باستمرار

ودة ولتطبیق تخطیط الجودة ورقابتھا عن طریق دورة الج
:البد من اتِّباع الخطوات التالیة
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.تحدید مواصفات الجودة وخصائصھا.  أ

.تقریر الكیفیة التي تقاس بھا كّل خاصیة.  ب

.وضع معاییر الجودة.  جـ

.عّمالتحدید برنامج المعاینة الواجب االلتزام بھ من قبل ال.  د

.االستمرار في القیام بالتحسین.   ھـ
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.  السلعة ویجب أن یبدأ التخطیط لرقابة الجودة دائماً مع مواصفات وخصائص
المواصفات الھامة  Quality Plannersویجب أن یحدد مخططو الجودة 

 ً .  لرضا الزبون، والمواصفات التي ال تكون ھاّمة أیضا

ائص أن ویجب على مخططي الجودة بعد تحدید الطرائق الفنیة لقیاس الخص
ن یحددوا المعاییر التي تصف كمیة الجودة المطلوبة في كل خاصیة م

أو حّدٍ ) كمیات± (وغالباً ما تكون ھذه المعاییر كاحتماالت . خصائص السلعة
.  أدنى أو أقصى حدوٍد مقبولة

.عاینةوبعد تحدید المعاییر یجب أن یقام برنامج معاینة، وتخطیط لھذه الم
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إذ . افیةوال تعتبر معاینة السلع لكشف األخطاء عملیة ك
حھ إنھ یجب على العمال أن یحددوا سبب الخطأ وتصحی

. واالستمرار في عملیة تحسین الجودة

ومن أجل تخطیط ورقابة الجودة، البد من القیام 
عملیة بالمعاینات واالختبارات على كّل من المدخالت وال

بة فعندما تكون جمیع مراحل اإلنتاج مراق. والمخرجات
.یمكن تحقیق تخطیط ورقابة جودة فعّالَین
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:العناصر األساسیة لعملیة تخطیط الجودة

:ةتتضمن عملیة تخطیط الجودة مجموعة من العناصر الھام

.Quality of Designجودة التصمیم . أ

.Quality of Conformanceجودة المطابقة . ب

.Process Capabilityقدرة العملیة . جـ

.  Quality of performanceجودة األداء . د
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:Quality of Design جودة التصمیم

ف جودة التصمیم على أنھا• لعة على الجودة التي تحدد للس: تعرَّ
لكل  شكل رسوم ومواصفات بحیث تتضمن متطلبات الجودة
.جزء من أجزاء السلعة، كما وافقت علیھا اإلدارة العلیا

یضعھا  ووفقاً لذلك، فإن جودة التصمیم تعبر عن الجودة التي•
وى المصمم والتي تتالءم مع رغبة الزبون، واختباره لمست

ذي تم الجودة، وھي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بمعیار الجودة ال
. اختیاره للسلعة

ي وھذا التحدید ف. وتحدد جودة التصمیم قبل إنتاج السلعة•
م الھندسي المنظمة الصناعیة یكون غالباً المسؤولیة األولى للقس

 بالتعاون مع أقسام العملیات والتسویق واألقسام األخرى
.المؤثرة على جودة السلعة
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وعلى ھذا فإن ھناك مصدرین أساسیین للحصول على 
. متطلبات التصمیم، أحدھما داخلي واآلخر خارجي

زبون بال: وتتمثل المصادر الخارجیة لمتطلبات التصمیم
ریق ونظم المعاینة والتغذیة العكسیة من السلعة ذاتھا عن ط

.نتائج االختبار وشكاوى الزبائن، ودراسة األعطال

م بقسم بینما تتمثل المصادر الداخلیة لمتطلبات التصمی
صمیم وبذلك فإن جودة الت. التسویق وقسم تطویر السلعة

تعتمد على
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ریق التحدید الكافي لحاجات الزبون والمكتشفة غالباً عن ط.  أ
.بحوث السوق والتغذیة العكسیة

سي تجزئة السوق لتحدید ما ھو مطلوب بالنسبة للقسم الھند. ب
.قابة ودقتھاوإلدارة الجودة بھدف تحدید التكلفة الفعلیة للتصمیم ودرجة الر

سب مفاھیم التصمیم والتقانة المختارة لتركیب النظام المنا. ج
.وعملیة تحسین ھذا النظام

ن أن ترجمة مفاھیم التصمیم والتقانة إلى مواصفات سلعة یمك. د
.تفسر جیداً عن طریق التصنیع

.اختیار عامل التصمیم الذي یعطي ھامش أمان أكبر للسلعة. ھـ
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رضا،  إن التصمیم یحدد معالم السلعة التي تعطي
. أو عدم رضا

لسلة وھذا ما یؤید جودة التصمیم الذي یشیر إلى س
من اإلجراءات المخططة والمنتظمة المتخذة 
وف إلعطاء الثقة والضمان بأن تصمیم السلعة س
.لسلعةیلبي متطلبات االستثمار المرجوة في ھذه ا
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ھو أسلوب لتحسین عملیة التصمیم  Team Designإن تصمیم الفریق 
.  والمساعدة في تحقیق االبتكار السریع وتطویر السلعة

 Concurrentوغالباً ما یُسمى تصمیم الفریق باسم الھندسة المتزامنة 
engineering عدید أو االستخدام المبكر للتصنیع الذي یعمل على جلب ال

ھذه  من المھارات المناسبة الستخدامھا مبكراً في عملیة التصمیم، وتعمل
.  المھارات على تطویر السلع الجدیدة

الشراء فالمشاركون من الوظائف المناسبة كالتسویق والھندسة والعملیات و
السلعة  إذ ینظرون في طرائق تطویر. والجودة یعملون معاً كفریق تصمیم

.التي تلبي حاجات الزبائن
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الستخدام  Taurusفریق  FORDفعلى سبیل المثال تستعمل شركة 
ات والتسویق الممثلین معاً من التصمیم والھندسة والتصنیع والمبیع

.  والخدمة في المراحل المبكرة لتصمیم السیارات

فالسیارة أدت دوراً كبیراً في . Taurusوكانت النتیجة سیارة 
.تحول الشركة خالل الثمانینیات من القرن العشرین

ومن المالحظ أن شركة فورد وشركات أخرى كما نرى كانت 
ي عملیة تتابع التكنولوجیا للحصول على تحسینات إضافیة ف

.التصمیم
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ى سبیل فعل. في بعض األعمال الخدمیة یحدد التصمیم في الحال
فاتھا المثال تمثل المنفعة الكھربائیة عمالً خدمیاً لھا مواص

. لتحقیق رضا الزبون. المحددة بشكل جید في مخرجاتھا

تصادیة في مثل ھذه األعمال یجب أن تنتج سلعھا بحیث تكون اق
.  وقابلة لالعتماد

ویمكن أن تقوم المنظمات الخدمیة بالكثیر من اإلجراءات 
.المرتبطة بالتصمیم مثل عملیة تصمیم السلعة
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عمتھا فعلى سبیل المثال تحدد مطاعم الوجبات السریعة قوائم معرفة ألط
م لخدمة وتحافظ على تعلیمات التشغیل واإلجراءات لضمان االستعداد الدائ

.  الزبائن

.  لزبائنفمعاییر الدیكور والنظافة تخلق الجو المالئم لتقدیم خدمة أفضل ل

الدرجة  إذ یمكنھم أن یحددوا. ویشكل الموردون المعاییر األساسیة للمرشحین
ھر قوائم المناسبة للزبائن وبشكل خاص في المطاعم والفنادق، وأحیاناً تظ

یج السلع أطعمة جدیدة في بعض المنافذ الختبار السوق وقابلیة العمل في مز
الجدیدة
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 Quality ofجودة المطابقة 
Conformance:

ات إن إحدى تحدیات التطویر، واستعمال تقان•
ات اإلنتاج بشكل صحیح، ھي العملیات والمھار

تي التي تستخدم إلنتاج السلعة أو الخدمة، وال
.فاتستطابق التصمیم، أي أنّھا تلتقي المواص

ویتحقق ذلك عن طریق منع األخطاء، على  •
.العكس من زیادة كمیة العمل
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یق جودة ولـذلـك فإن العملیات تؤدي دوراً أساسیاً في تحق
ویجب أن یكون أفراد  Quality conformanceالمطابقة 

العملیات ذوي درایة كافیة لیروا أن أعمالھم تقود إلى 
.  الجودة في مستوى التكلفة المناسبة

التي یتمتع  Values & Attitudesوتعد القیم واالتجاھات 
بھا العّمال ھامة أیضاً في تشجیع إنجاز الجودة 

Achievement of Quality  وتعتبر ھذه الخطوة ھامة
اج إلى وضروریة الكتشاف العمالة غیر المؤھلة، والتي تحت

.  تدریبھا وإعدادھا
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ویجب أن تتم جمیع ھذه 
لعة العملیات قبل أن تصل الس

 وما ینجم عن ذلك. إلى الزبون
من مخاطر عدم ضمان العمل، 

عة والمسؤولیة القانونیة للسل
Product Liability.
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:Quality of performanceجودة األداء 

سلیم یتخذ تقییم الجودة بالنسبة للخدمات، خالل عملیة ت•
باط بین ویحتل ھذا التقییم موقعاً متمیزاً في االرت. الخدمة

.الزبون والشخص الذي یقوم بعملیة التسلیم

ویمكن أن یحدد رضا الزبون عن جودة الخدمة من خالل •
مع توقعات الخدمة  المتلقاةمقارنة إدراكات الخدمة 

. المرغوبة

لمتلقاة فعندما تتجاوز الجودة التوقعات المحددة تكون الخدمة ا•
 أما عندما ال تلتقي التوقعات فإن جودة. ذات جودة رائعة

قة وعندما تكون التوقعات مطاب. الخدمة تكون غیر مقبولة
للخدمة المتلقاة تكون الجودة مرضیة
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:ال�املة ال��دة إدارة ت���� م��ل�ات .1
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:مراحل تطبیق الجودة الشاملة

مرحلة اإلعداد

اتخاذ قرار التطبیق

التزام اإلدارة العلیا

االستعانة بالخبراء 

والمستشارین

ة خلق الثقافة والتوعی

المناسبة

بناء الفرق

یةإعداد البرامج التدریب

وضع نظام القیاس 

مرحلة التخطیط

ةتحلیل البیئة الداخلی

یةتحلیل البیئة الخارج

وضع الرؤیة والرسالة

وضع األھداف 

االستراتیجیة

اختیار مدیر الجودة

بیةتنفیذ البرامج التدری

دراسة توقعات العمالء 

واحتیاجاتھم

ذمرحلة التنفی

لخطةالتنفیذ الفعلي ل

إحداث التغییرات 

المطلوبة

نإیجاد طرق التحسی

 

مرحلة التقویم 
والرقابة

ع مقارنة األداء الفعلي م
)المخطط(المعیاري 

معاییر األداء
اكتشاف االنحرافات
ةاإلجراءات التصحیحی

التغذیة العكسیة



:ال�املة ال��دة إدارة ت���� م��رات .3

تخفیض التكالیف وزیادة اإلنتاجیة

تخفیض الوقت الالزم لتطویر المنتج

زیادة نصیب المؤسسة في السوق العالمي

تحقیق میزة تنافسیة أعلى 

مضاعفة معدل نمو إیرادات المؤسسة

.تكوین صورة طیبة عند الزبائن
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:لةال�ام ال��دة ت���� ع�م حال في األساس�ة ال���الت .4

.استمرار بقاء تكالیف العملیات مرتفعة

.استمرار ظھور وتكرار أخطاء التشغیل والتأخیر

.صعوبة الحصول على شھادات الجودة

.عدم التركیز على برامج التحسین المستمر

.لمطلوبعدم تحقیق رضا العاملین والمستفیدین والمجتمع بالشكل ا

.عدم إعطاء العاملین الحوافز المناسبة
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:ال�املة ال��دة ب�امج ت���� ن�ائج .5

 ً نجاح وتمیز المؤسسات المطبقة لھا محلیاً ودولیا

تنظیم العملیات وتحسین أداءھا

تخفیض التكالیف والھدر وزیادة األرباح واإلنتاجیة

انتشار ثقافة التمیز والجودة داخل المؤسسة

الشعور بالوالء واالنتماء للمؤسسة بین العاملین

 ً تحسن قنوات االتصال والتواصل داخلیاً وخارجیا

تمكین اإلدارة من دراسة احتیاجات الزبائن والوفاء بھذه االحتیاجات

مدخل للحصول على العدید من الشھادات الدولیة

.المساھمة في اتخاذ القرارات وحل المشكالت بسھولة ویسر
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:الف�ل في ت���� ال��دة ال�املة. 6

تعمل المؤسسة لتحقیق نتائج سریعة

التقلید والمحاكاة لتجارب المؤسسات األخرى

تقریر التطبیق قبل إعداد البیئة المالئمة لتقبلھا

عدم التقدیر الكافي ألھمیة المورد البشري

عدم اتساق سلوكیات القادة مع أقوالھم

إتباع أنظمة وسیاسات وممارسات ال تتوافق مع مدخل الجودة الشاملة

الفشل في توفیر معلومات عن اإلنجازات المحققة

التصدي مع بدایة التطبیق للمشكالت الكبیرة

عدم اإلنصات الكافي للعمالء والموردین

إھمال تحقیق التوازن بین األھداف قصیرة األجل وطویلة األجل
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:مع�قات ت���� إدارة ال��دة ال�املة. 7

ضعف دعم ومشاركة اإلدارة العلیا

ضعف الوعي بأھمیة الجودة وثقافتھا

عدم استقرار اإلدارة وتغیرھا الدائم

ضعف التركیز على الزبائن

نقص الوالء وعوامل التحفیز

المركزیة وعدم التفویض

قلة الموارد المخصصة لمشاریع وخطط الجودة

ضعف أو عدم وجود خطط استراتیجیة للتغییر
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تابع معوقات تطبیق

توقع أن نظام الجودة حل سریع لكافة المشكالت

قلة الوقت المبذول لمشاریع وخطط الجودة

ضعف قنوات االتصال والتواصل

غیاب فرق وحلقات الجودة

غیاب فلسفة التحسین المستمر 

غیاب معاییر قیاس الجودة

فاعلیة التدریب محدودة

سلسلة الجودة مقطوعة
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ة ال�فا��� ال�ا��ة ال�ات�ة ع� ال����� ال�ا�ئ ألن��. 8
:ال��دة وال����

الجودة خاصة بالمنتجات وال تنطبق على الخدمات

أنظمة الجودة ال تصلح في المؤسسات الحكومیة

إدارة الجودة معنیة لتطبیق الجودة في المؤسسة

الجودة عبارة عن عمل ورقي بیروقراطي

الجودة شعارات غیر قابلة للتطبیق
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:م�ش�ات ض�ف ال��دة. 9

زیادة عدد مرات التفتیش

الزیادة المفرطة في االجتماعات غیر الفعّالة

)اختالف النتائج عن األھداف(سوء إدارة العملیات 

قضاء كثیر من الوقت في إنجاز العملیات البسیطة

عدم رضا الزبائن عن مستوى الخدمات المقدمة لھم

عدم الثقة في العاملین وعدم االھتمام بآرائھم ومقترحاتھم

عدم االھتمام بقواعد بیانات المعلومات وعدم تحدیثھا

تسرب العاملین األكفاء والمھرة من المؤسسة

غیاب الحلول الفعّالة للمشكالت القائمة

االفتقار إلى النظرة الشاملة للمؤسسة
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:تطبیقي مثال•

 یحدد نأ لمنظمة التابعة اإلنتاجیة األقسام أحد في العملیات مدیر یرغب•
 وقد أیام، )4( أدنى كحد الطلبیات إحدى بتصنیع القیام على القسم قدرة

 تاریخھ من أیام )10( خالل الطلبیة سلع جمیع بمناولة المنظمة تعھدت
.واحد یوم )1( معیاري وانحراف أیام )8( قدره وبمعدل

:والمطلوب•

 أن یجب ھل الحسابات، ھذه أساس وعلى للقسم KCP و CP احسب  .أ•
.عملیاتھ القسم یُحسن

  معدل باستعمال ولكن KCP حساب وأعد نفسھا، البیانات استعمل .ب•
.أیام )8( من بدالً  أیام )7(

  معیار بانحراف لكن KCP حساب وأعد األصلیة، البیانات استعمل .ج•
 يف التغیر ھل التحسینات، معظم یضمن تغیر وأي الیوم، من 3/2

  تفحص أن یمكنك وھل المعیاري، االنحراف في التغیر أم المعدل،
.النتائج
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