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  مقدمة:
استخدمها  إذنكليزية إلجذورها التارخيية يف اللغة ا Qualityلكلمة جودة إّن 

جر البندقية املكتوبة بني عامي  جودة ": يف عبارة 1598و 1596شكسبري يف مسرحية 
ا مدلوالت كثرية، ففي تعريفها األول تدل على  الرمحة ال تتصّنع "، وهي حتمل يف طيا
ا املنتج،  اخلصائص األساسية للمنتج، ويف تعريفها الثاين تدل على درجة التميز اليت يتمتع 

هظ الثمن"ذلك ليست اجل ومع ، والنظرة األكثر واقعية هلا هي مقياس ودة مرادفاً لكلمة" 
لقدرة املنتج على االرتقاء إىل مستوى توقعات الزبون العادي، لذا فإن تعريف اجلودة يرتبط 

  .Valueمبفهوم القيمة 
املنتج أو ومن أجل خلق القيمة، جيب أن يكون هناك توازن بني الفوائد اليت يوفرها 

ستهالك اخلدمة أو استخدام املنتج على مدى عمره الزمين،  اخلدمة والتكاليف املرتبطة 
وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع التكاليف اليت يتكبدها الزبون قد ال تكون نقدية. فعلى سبيل 

 يف املثال عند االختيار بني جهازي حاسب لشركتني متنافستني قد جيد الزبون فرقاً ضئيالً 
ريخ التسليم املبكر. وهنا يدخل إىل جانب ال  تكاليفاملواصفات والسعر، ولكنه قد خيتار 

النقدية عنصر الوقت والراحة يف معادلة القيمة أيضاً. وقد يتغري رأي الزبون جبودة املنتج 
ن اجلودة سهلة التصور، ولكن من إىل آمن وقت  خر، وهنا ليس من املستغرب القول 

  ن حتديدها بدقة.الصعوبة مبكا
لقد مت تقسيم الكتاب إىل اثنتا عشر فصالً يتناول كل منها جانباً مهماً من جوانب 

 :آليتهي كاو فلسفة اجلودة الشاملة 

جلودة، ومفهوم ، ويتناول طبيعة عمل إدارة اجلودة يف املنظمةالفصل األول:  التعريف 

يف املنظمة مبا يف ذلك التكاليف إدارة اجلودة الشاملة وتطورها، وأمهية دراسة اجلودة 
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وحصة السوق، واملسؤولية القانونية للسلعة، ومسعة املنظمة، والتطبيقات الدولية، 
 إلضافة إىل أبعاد اجلودة يف املنظمة، وأخرياً مفهوم ثقافة اجلودة وخصائصها.

اجلودة  ييتناول دراسة أهم أفكار وفلسفة معلمو ، معلمو اجلودة الشاملةالفصل الثاين: 

الشاملة إنطالقًا من فكر وولرت شيوارت، ووليام إدوارد دمينغ، وجوزيف إم جوران، 
جوشي،  وفيليب يب كروزيب، وآرماند ف. فيجنباوم، وكايرو إيشيكاوا، وجينيشي 

 وشينغيو وشينغو، وأخرياً ماساكي إمياي.

تعريف ختطيط  ويتناول ،ختطيط اجلودة الشاملة وتطبيقها يف املنظمةالفصل الثالث: 

ست يف تمثلة ملاجلودة، ومشكلة ختطيط اجلودة، وخطوات عملية ختطيط اجلودة ا
سيس املشروع،  ئن، و خطوات أساسية ( ئن، و حتديد الز اكتشاف احتياجات الز

تطوير ضوابط العملية والتحويل إىل و تطوير العملية، و تطوير السلعة(املنتج)، 
اجلودة اجلودة، وأخرياً العناصر األساسية لعملية ختطيط العمليات)، ووضع سياسة 
  جودة املطابقة، وجودة األداء. و ، املتمثلة يف جودة التصميم

مفهوم تكلفة اجلودة، وكيفية قياس تكلفة يتناول و ، نظام تكاليف اجلودةالفصل الرابع: 

(املنع اجلودة، وتصنيف تكاليف اجلودة ضمن جمموعتني مها: تكاليف املطابقة 
والتقومي) وعدم املطابقة (الفشل الداخلي والفشل اخلارجي)، وحساب التكلفة 
الكلية للجودة، وأيضاً حساب مؤشرات تكاليف اجلودة، وأخرياً التكاليف املخفية 

  للجودة.

مفهوم أدوات اجلودة، وكيفية ترتيبها يتناول و ، أدوات اجلودة الشاملةالفصل اخلامس: 

يف حتسني اجلودة، وأنواعها املختلفة املتمثلة يف خرائط العملية وقوائم الفحص 
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واملدرج التكراري، وخمطط التشتت، وخرائط الرقابة، وخمطط السبب واألثر، وحتليل 
  ريتو.

دة، وتعريف الرقابة مفهوم رقابة اجلو يتناول و ، خرائط الرقابة على اجلودةالفصل السادس: 

اإلحصائية للعملية، والتفكري اإلحصائي وحتسني اجلودة، وأنواع خرائط الرقابة 
اإلحصائية للعملية مبا فيها خرائط الرقابة التقليدية، وخرائط الرقابة املتقدمة، وخرائط 
الرقابة على املتغريات مبا فيها خارطة الوسط احلسايب، وخارطة املدى، وخرائط 

على املواصفات مبا فيها خارطة نسبة الوحدات املعابة، وخارطة عدد العيوب  الرقابة
  يف وحدة من السلعة.

تعريف جودة اخلدمة، وأبعادها، وجودة اخلدمة يتناول و ، جودة اخلدماتالفصل السابع: 

ورضا العميل(الزبون)، ومنوذج التطابق / عدم التطابق، وأمهية قياس جودة اخلدمة، 
ال سيما عدد الشكاوى، ومقاييس الرضا، و وقياس جودة اخلدمة من منظور العمالء 

أساس  ومنوذج الفجوة، ومقياس األداء الفعلي للخدمة، ومقياس جودة اخلدمة على
ت قياس جودة اخلدمة،  SERVQUALقيمة املستخدم، ومقياس  وصعو

  وأخرياً حتسني جودة اخلدمة وتطويرها.

تعريف دائرة اجلودة، واملبادئ األساسية يتناول ، و دوائر(حلقات) اجلودةالفصل الثامن: 

لتطبيق دائرة اجلودة، وخصائص دوائر اجلودة، وتنظيم دائرة اجلودة، وأسلوب عمل 
مج دائرة اجلودة وفق اخلطوات  : (كسب اآلتيةدائرة اجلودة، وكيفية التخطيط لرب

مج دائرة اجلودة، تشكيل جلنة  لهيكو كسب دعم النقابة، و دعم اإلدارة،  التسيري، بر
مج دائرة اجلودة،  مج)، و إعداد اخلطة املبدئية، و وضع إرشادات بر موازنة الرب
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وعوامل جناح وفشل أسلوب دوائر اجلودة، وأخرياً األخطاء الشائعة اليت تتسبب يف 
  إخفاق دائرة اجلودة.

ا يتناول ، و Six Sigmaستة سيجماالفصل التاسع:  مفهوم ستة سيجما، ومستو

التارخيي لستة سيجما، ومبادئ ستة سيجما، واألدوار اجلديدة للمديرين،  والتطور
  ومنهجية ستة سيجما، وأخرياً ستة سيجما الرشيقة.

مفهوم جودة حياة العمل، وتطور جودة حياة يتناول و ،جودة حياة العملالفصل العاشر: 

ظروف  عاد جودة حياة العمل، وعناصر جودة حياة العمل املتمثلة يفبالعمل، وأ
العمل، واملشاركة يف اختاذ القرارات، وخصائص الوظيفة، وأسلوب الرئيس يف 

  اإلشراف، واألجور واملكافآت، وأخرياً فريق العمل.

تعريف نظام إدارة اجلودة، ومعايري يتناول و ، أنظمة اجلودة الدوليةالفصل احلادي عشر: 

ج (مدخل) هواستخدام من 9001:2015وأهداف اآليزو  9000اآليزو 
العمليات)، ودورة دمينغ، والتفكري املبين على املخاطر، ومبادئ نظام إدارة اجلودة 

ISO9001:2015  ،منهج و مشاركة العاملني، و القيادة، و (الرتكيز على الزبون
إدارة العالقات)، وأخرياً و اختاذ القرارات املبنية على األدلة، و التحسني، و العمليات، 

  ISO9001:2015دولية متطلبات املواصفة ال

ماهية إدارة اجلودة الشاملة يتناول و ، إدارة اجلودة الشاملة البيئيةالفصل الثاين عشر: 

التزام اإلدارة والرتكيز على  :البيئية، وعناصر إدارة اجلودة الشاملة البيئية املتمثلة يف
والتحسني املستمر، واملواصفة الدولية ، والعمل اجلماعي، الزبون

ISO14001:2015  وإدارة اجلودة الشاملة  14000، والعالقة بني اآليزو
لزبون متعددة األبعاد فيما خيصالبيئية، والتحسني البيئي  : تطوير مقاييس موجهة 
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للنجاح البيئي، وتكامل االعتبارات البيئية يف العمليات، وخلق احلوافز لالستثمارات 
  بيئة والصحة والسالمة املهنية.طويلة األجل، والتكامل بني اجلودة وال

  

مل أن نكون قد وفقنا يف عرضنا ألفكار إدارة   اجلودة والبيئة وفلسفتهاوأخرياً، 

ا بغية حتقيق الفائدة املرجوة، وهللا املوفق.نظمها و و  ا وتقا   ممارسا

  أ.د. رعد الصرن
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  يف املنظمة عمل إدارة اجلودةطبيعة :  الفصل األول

Chapter (1): Nature of Quality Management 
  تعريف اجلودة.1-1
  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة.1-2
 تطور مفهوم إدارة اجلودة.1-3
  أمهية دراسة اجلودة يف املنظمات .1-4

  التكاليف وحصة السوق .1-4-1
  املسؤولية القانونية للسلعة. 1-4-2
  مسعة املنظمة .1-4-3
  التطبيقات الدولية .1-4-4

 أبعاد اجلودة يف املنظمة.1-5
  ثقافة اجلودة يف املنظمة.1-6

  مفهوم ثقافة اجلودة .1-6-1
  خصائص ثقافة اجلودة .1-6-2
  واختبارات الفصل األولأسئلة 
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن اجلودة .1
 التعرف على مفهوم إدارة اجلودة الشاملة .2
 املعرفة بتطور مفهوم إدارة اجلودة .3
 فهم أمهية دراسة اجلودة يف املنظمة .4
بعاد اجلودة يف املنظمة .5  املعرفة 
 فهم ثقافة اجلودة يف املنظمة وخصائصها .6

  ملخص الفصل: 

جلودة، ومفهوم إدارة اجلودة الشاملة وتطورها، وأمهية دراسة اجلودة يف املنظمة مبا يف ذلك التكاليف يتناول هذا الفصل  التعريف 
إلضافة إىل أبعاد اجلودة يف املنظمة، وأخرياً  مفهوم ثقافة  وحصة السوق، واملسؤولية القانونية للسلعة، ومسعة املنظمة، والتطبيقات الدولية، 

  اجلودة وخصائصها.

  كلمات مفتاحية:

اجلودة، إدارة اجلودة الشاملة، رضا الزبون، املعاينة (الفحص)، الرقابة اإلحصائية للجودة، توكيد(ضمان) اجلودة، إدارة اجلودة 
الدولية، أبعاد اجلودة، األداء، مسات السلعة، االسرتاتيجية، التكاليف وحصة السوق، املسؤولية القانونية للسلعة، مسعة املنظمة، التطبيقات 

دركة، ثقافة اجلودة، األمانة والصدق واإل
ُ
خالص، الثقة، املوثوقية، املطابقة، املتانة، القابلية للخدمة، املظهر اخلارجي ومجال السلعة، اجلودة امل

  ة للقياس، متشابكة، صارمة.النزاهة، اخللو من اخلطا واملعاصي، اإلجناز طويل األجل، االلتزام، القابلي

  
Quality,Total Quality Management(TQM), Customer Satisfaction, Inspection, Statistical Quality 

Control, Quality Assurance, Strategic Quality Management, Costs and Market Share, Product Liability, 
Reputation of Organization, International Implications, Dimensions of Quality, Performance, Features, 
Reliability, Conformance, Durability, Servicebility, Aesthetics, Percieved Quality, Quality Culture, 
Honesty, Trust, Integrity, Guiltless, Long-Term Achievment, Commitment, Measurable,Involved, 
Relentless. 
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لشاملة جيب علينا أن نفهم أوًال معىن اجلودة، وهذا يعين أن اجلودة ميكن تعريفها لفهم إدارة اجلودة ا
ئن إىل النظر يف مسألة اجلودة من خالل املعايري والقياسات والتدابري  وقياسها بدقة متناهية، مما يدفع الز

وم اجلودة بشكل مما جيعل النظر إىل مفه ،األخرى املتخذة، وختتلف وجهة النظر هذه من زبون إىل آخر
ئن هم من Beholderاجلودة يف عني الناظر أن نسيب، أي  ستخدام منهج اجلودة الشاملة، فإن الز . و

ئن نتعامل مع اجلودة يف حياتنا اليومية بشكل مستمر، سواء عند قيامنا  حيدد اجلودة يف النهاية، فنحن كز
دركة 

ُ
عامًال  Percieved Qualityبشراء سلعنا االستهالكية أم الكمالية، وبذلك تكون اجلودة امل

ئن من خالله يف السوق، وسواء أكانت اجلودة ظاهرة للعيان أم ضمنية، فإننا مجيعنا رئيسًا ُيصنف الز
ي عملية شراء. ستخدام جمموعة من املعايري عند قيامنا    نطبقها 

 Definition of Qualityتعريف اجلودة : . 1-1
يتم حتديد  وهنا fitness for Useلقد ساد لعقود عديدة أن اجلودة تعين املالءمة لالستخدام 

ا، فإذا كانت  ا أو يستخدمو ئن الذين يشرتون السلعة أو اخلدمة أو يتأثرون  االستخدام بواسطة الز
ئنها، فيجب أن تكون قادرة على تصميم سلع وخدمات مناسبة لالستخدام،  املنظمة تتفهم احتياجات ز

املزيد من الصناعات اخلدمية تستخدم أساليب اإلدارة من أجل الوصول إىل مستوى  إىل أنومع ذلك ونظراً 
اجلودة املناسب، فإن التعريف السابق للجودة ال يُعد كافياً، لذا مت االتفاق على تعريف جديد للجودة هي 

خدمة، أي جيب أن تكون  مبغض النظر عما تنتجه سلعة أ fitness for Purposeاملالءمة للغرض 
ئن  ا تليب فعًال احتياجات الز فّعالة يف  مما جيعلهامناسبة للغرض من استخدامها حبيث تكون مواصفا

) العديد من املعاين اليت حتملها كلمة جودة، وهي ذات أمهية 1، 1حتقيق األداء املتفوق. ويقدم اجلدول (
  .1حامسة لإلدارة من أجل الوصول إىل مستوى اجلودة املناسب

  

                                                           
1 . Juran, Joseph M. & Joseph A. DeFeo (2010): Juran's Quality Handbook: the Complete guide to 

Performance Excellence,(6th ed.), McGraw-Hill Companies, Inc., New York, p.6 
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ئناخلصائص    التحرر من الفشل  اليت تليب احتياجات الز

  اجلودة العالية متّكن املنظمة من:
دة رضا الزبون .1  ز
 جعل املنتجات قابلة للبيع .2
 املنافسة مواجهة .3
دة احلصة السوقية .4  ز
 توفري دخل املبيعات .5
 مني أسعار مميزة .6
  ختفيض املخاطرة .7

  اجلودة العالية متّكن املنظمة من:
 اخلطأختفيض معدالت  .1
 ختفيض إعادة العمل واهلدر .2
 ختفيض الفشل امليداين وتكاليف الضمان .3
ئن .4  ختفيض عدم رضا الز
 ختفيض حاالت املعاينة واالختبار .5
 السلع اجلديدة إىل السوق صولختفيض زمن و  .6
دة العوئد والطاقة .7  ز
  حتسني األداء .8

  العوائد يفالتأثري الرئيس 
  اجلودة العالية تكّلف أكثر

  التكاليف يفرئيس التأثري ال
  اجلودة العالية تكّلف أقل

 ) الكلمات اليت حتمل معىن اجلودة1،  1اجلدول (
  .1) بعض جوانب اجلودة يف حياتنا اليومية2،  1ويوضح اجلدول (

  مواصفات اجلودة وخصائصها  جمال العمل 

  يف املوعد، مرحية، خدمات جيدة، تكلفة مقبولة  الرحالت اجلوية 

  األمان، السريةتشخيص دقيق، مدة انتظار قليلة، سعر منخفض،  الصحيةاخلدمات 

  النظافة، األكل الطازج، سرعة التوصيل  خدمات املطاعم

  الوضوح، السرعة، السعر املنخفض  االتصاالت

  جودة التصنيع، اخللو من العيوب، الصحة، األمان، التكلفة، خدمات ما بعد البيع  املنتجات االستهالكية

  اخللو من العيوب، األمان، الراحة، التكلفة، خدمات ما بعد البيع  راتالسيا

  مالءمة املخرجات مع سوق العمل، توفري املعرفة يف الوقت املناسب  التعليم والتدريب

  سرعة التوزيع، الدقة يف التوصيل  اخلدمات الربيدية

  ) بعض جوانب اجلودة يف حياتنا اليومية2،  1اجلدول (

                                                           
االت اإلنتاجية واخلدمية ): 2014عيشوين ، حممد أمحد (.  1 ا يف ا ض ، طضبط اجلودة : التقنيات  األساسية وتطبيقا  9، ص 2، دار األصحاب ، الر
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 The Concept of Total Quality Managementمفهوم إدارة اجلودة الشاملة: . 1-2

(TQM) 

جمموعة من األفكار، فهي تعين التفكري يف اجلودة يف مجيع وظائف  إىلتستند إدارة اجلودة الشاملة 
ت من البداية إىل النهاية، وهي تُ  ا عملية تدمج الوظائف املرتابطة على مجيع املستو بىن على املنظمة كو

خذ  لتايل فإن الفاعلية اإلمجالية  يف احلسبانج النظام الذي  تفاعل مجيع العناصر املختلفة يف املنظمة، و
للنظام تكون أعلى من جمموع املخرجات الفردية يف األنظمة الفرعية. وتشمل األنظمة الفرعية مجيع الوظائف 

لتخطيط واإلنتاج والتوزيع واخلدمة امليدانية. وتتطلب األنظمة ة حياة املنتج مثل: التصميم وادالتنظيمية يف جو 
  :1الفرعية لإلدارة وجود عنصر التكامل فيما بينها، مبا يف ذلك

 اسرتاتيجية الرتكيز على الزبون  .أ
 أدوات اجلودة  .ب
 مشاركة املوظفني  .ج

والنتيجة الطبيعية لكل ذلك هي أنه ميكن حتسني أي منتج أو عملية أو خدمة، واملنظمة الناجحة 
ت وتستغلها، واحلامل الرئيس لذلك كله هو  هي اليت تسعى بوعي إىل فرص التحسني على مجيع املستو

 .Customer Satisfactionرضا الزبون 
دة املستمرة يف رضا ا :" نظام إداتعّرف إدارة اجلودة الشاملة و  ري يركز على األفراد يستهدف الز

مج)، وجزءًا متكامًال  قل تكلفة، وهي مدخل النظام الشامل (ليست منطقة منفصلة أو بر الزبون 
السرتاتيجية عالية املستوى تعمل بشكل أفقي عرب الوظائف واألقسام، وتتطلب مشاركة مجيع العاملني من 

د إىل اخللف واألمام حبيث تتضمن سلسلة التوريد وسلسلة الزبون، وهي تؤكد على األعلى إىل األدىن ومتت

                                                           
1 . Ross, Joel E. (1999): Total Quality Management: text, cases and Readings,(3rd ed.), CRC Press LLC, 

Boca Raton,p.3 
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 .1التعلم والتكيف مع التغيري املستمر كمفاتيح أساسية للنجاح التنظيمي"
موع الكلي لصفات السلعة أو  Feigembaum:1991وقد عّرفها  بقوله: " إن اجلودة هي ا

اخلدمة الناجتة عن دراسات التسويق واهلندسة والتصنيع والصيانة، أو عن طريق وجود أي سلعة أو خدمة 
  .2يف االستعمال واليت ستلتقي توقعات الزبون"

حية أخرى، ميكن تصنيف تعاريف اجلودة بناًء على املعايري    :3اآلتيةومن 
ويرتافق مع تفوق وامتياز  Judgmental Criteriaمعيار احلكم والتقدير الشخصي   .أ

  السلعة أو اخلدمة. 
لسلعة   .ب ويرتافق مع مواصفات السلع  Product-Based Criteriaاملعيار احملدد 

ا.    وخصائصها ومسا
ملستخدم   .ج فيه  وذلك ألن اجلودة حتدد ما يرغب User Based Criteriaاملعيار احملدد 

   .يريدهما و  الزبون
لقيمة   .د أي العالقة بني االستفادة أو الرضا عن  Criteria Value-Basedاملعيار احملدد 

  السلعة أو اخلدمة ونسبتها إىل السعر. 
لتصنيع   .ه  أي النتائج املرغوب Manufacturing-Based Criteriaاملعيار احملدد 

 املطابقة للمواصفات املوضوعة.للممارسات اهلندسية والتصنيعية أو فيها 

  اجلودة :إدارة تطور مفهوم . 1-3
ال يف اآلونة إدارة إلنه مل يظهر كوظيفة رمسية لأ إال ،ظهور مفهوم اجلودة منذ زمن بعيد على الرغم من

                                                           
1 . Evans, James R. & William M. Lind say (2011): The Management and Control of Quality, (8th  ed.), 

Thomson: south – western, Australia, P.11 
2 . Feigenbaum, Armand V. (1991): Total Quality Control, (3rd ed.), Mc Graw-Hill, Inc, Singapore, P.7. 
3. Evans, James R. & William.M. Lindsay (2008) the Management and Control of Quality, (7th ed.), 

Thomson, South Western, Australia, PP.13- 17. 
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قي الوظائف ا وظيفة تعادل متاماً أداري احلديث على إلىل اجلودة يف الفكر اإنظر يُ خرية. اذ أصبح ألا
ت نتباه من جانب ال، وأصبحت تستحق اوحبوث التسويق وغريها ،والوظيفة اهلندسية ،مثل وظيفة املشرت

دارة اجلودة ميكن أن إل، وخالل مسرية التطور يف الفكر املنظماتيف ادارة العليا إلرجال ا داري فيما يتعلق 
داري ،أو إلورة هزات مفاجئة للفكر اتابع املداخل املتطورة للجودة عرب تطورها مل حتدث يف صتنالحظ أن 

بتولكنه، يف صورة طفرات وكان هذا التطور انعكاسًا لسلسلة من  .ا كانت من خالل تطور مستقر و
  ىل قرن مضى.إاالكتشافات ترجع 

 ، Inspectionىل أربعة مراحل متميزة للجودة وهي املعاينة إوهذه االكتشافات ميكن تقسيمها 
 Qualityضمان اجلودة  وأ توكيدو  Quality control Statisticalوالرقابة االحصائية للجودة 

Assurance،  دارة اجلودة الشاملة (إوT.Q.M،( دارة اجلودة إحيان ألطلق عليه يف بعض اما يُ  وأ
ويؤكد وجهة النظر السابقة ما أورده أحد  . Strategic Quality Managementاالسرتاتيجية 

ولكن من املالحظ أن  ،ىل عدة مراحل عرب مسرية تطور اجلودةإوتقسيمها  دارة اجلودة،إتاب عن تطور الك
لية من مراحل التطور قد اش ، ومل تكن منفصلة عنها. تملت وتضمنت املرحلة السابقة هلاكل مرحلة 

دارة اجلودة إو  ،حصائية للجودةإليتضمن الرقابة ا كيد اجلودةتو و  ،ودة تتضمن املعاينةفالرقابة االحصائية للج
ت ا )1،  1(والشكل  .كيد اجلودةتو الشاملة تتضمن  لسمات وا ،دارة اجلودةإربعة لتطور أليرصد املستو

   .1ة املميزة لكل منهاالرئيس
 ،ة يف تطورها عرب السنوات املاضيةدارة اجلودإ) املراحل اليت سلكتها مفاهيم 1،1يتضح من الشكل (

والُبعد قدر  ،جتاه املستمر حنو التحسنيالن مراحل التطور استهدفت اأىل إواليت ميكن أن خنلص منها 
وحتديد وقمع  ،تعدى التأكد من مطابقة املواصفاتاليت مل تكن ت ن عن املفاهيم الكالسيكية للجودةمكاإلا

  شرح وتوضيح ملراحل تطور إدارة اجلودة: يتوفيما  .املخالفات

                                                           
  22، منشورات دار عالء الدين، دمشق، ص كيف تتعلم أسرار اجلودة الشاملة): 2001الصرن، رعد (.  1
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ت األربعة لتطور إدارة اجلودة1،1(الشكل    ) املستو

 Inspectionاملعاينة (الفحص، التفتيش):   .أ
تقارن نتائجها مع املتطلبات احملددة لكي يتم التحقق  إذجمموعة األنشطة كالقياس والفحص واالختبار 

  .1من املطابقة هلذه النتائج، أو التحقق من وجود كل صفة منها يف السلعة أو اخلدمة

 Quality Controlرقابة اجلودة:   .ب
  لتنفيذ متطلبات اجلودة. املستخدمةاألنشطة والطرائق التشغيلية 

 Quality Assuranceتوكيد (ضمان) اجلودة :   .ج
أن السلعة أو يف مجيع التصرفات واألفعال واألنشطة املنتظمة واملخططة الضرورية لتقدمي الثقة الكافية 

اخلدمة سرتضي مجيع املتطلبات املوضوعة للجودة. وهذا يدل على أن توكيد اجلودة هو مجيع األعمال 
سرتضي املتطلبات احملددة  عة أو اخلدمةلأن السيف املخططة واملنتظمة الضرورية لتقدمي ثقة كافية 

 .2للجودة

                                                           
1 . ISO8402 (1994): Quality Management and Quality Assurance- Vocabulary, (2nd ed.), International 

Standard, ISO, Geneva,p. 12 
2 . Kolarik, William J (1995): Creating Quality: concepts, systems,strategies and tools, McGraw-Hill, 
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 TQMإدارة اجلودة الشاملة:   .د
النهج اإلداري للمنظمة الذي يركز على اجلودة املبنية على مشاركة مجيع األعضاء (األفراد يف مجيع 

ت اهليكل التنظيمي)  يهدف إىل حتقيق النجاح يف األجل الطويل من خالل و اإلدارات ويف مجيع مستو
تمع ئن وحتقيق الفوائد جلميع أعضاء املنظمة وا  .1إرضاء الز

القرن احلادي والعشرين أن هناك مرحلة خامسة من تطور مفهوم إدارة اجلودة هي  ومن املالحظ يف
وترتافق مع مجيع عناصر  Strategic Quality Managementاإلدارة االسرتاتيجية للجودة 

التطورات يف املراحل األربعة السابقة. ويظهر هذا الرتافق من خالل قيام املديرين يف اإلدارة العليا بدراسة 
م.يف ودة كميزة تنافسية ومنوذج للتمييز اجل   أثناء تنفيذ عمليات التخطيط االسرتاتيجي يف منظما

  : املنظماتيف أمهية دراسة اجلودة . 1-3

لنســـــــبة  ـــرتاتيجية، ســـــــواء  إىل أو  ملنظمات املختلفةإىل اتعد اجلودة ذات أمهية كبرية من الناحية اإلســــ
ـــــــــــلع ا ا، وعمليات املعاينة والفحص لبلد الذي تعمل فيه. فجودة الســـ ـــــــــــعار اليت تباع  واخلدمات واألســـ

مجيعها عوامل حتدد حجم الطلب على هذه الســــــــلع. وتتمثل أمهية د والتفتيش اليت جتري على الســــــــلع، تع
  : اآلتيةالنقاط يف  املنظماتدراسة اجلودة يف 

   Costs and Market Share. التكاليف وحصة السوق: 1-4-1

دة احلصة السوقية  يف املنظمةاليت تدعم وتؤكد جودة السلعة تفيد األنشطة  من خالل ختفيض التكاليف، وز
  .2) هذه النقطة 1،  1( له، ويوضح الشكل

  

                                                           
Inc., Singapore, p.17 

1 . Mukherjee ,S. P. (2019): Quality: Domains and Dimensions, Springer Nature Singapore Pte Ltd.,P.95 
2.Render, Barry & Jay Heizer (2001): Operations Management,(6th ed.), Prentice - Hall,Inc., N.J., 

p.364. 
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  املنظمة) أمهية دراسة اجلودة يف 1، 1الشكل ( 

دة كمية املبيعات، وهذا يؤكد بشكل مباشر  دة احلصة السوقية تنتج عن ز نالحظ من الشكل أن ز
حية  ح. ومن  دة حجم األر لتايل ز أخرى، فإن حتســـــني قابلية إدراك الزبون لتحســـــني جودة الســـــلعة، و

لتايل  ــــــرورة إىل تقليل عدد الوحدات املعابة، وتنخفض  ـــــــ لضـ ـــــــلعة، وجودة املطابقة يؤدي  االعتماد للســـــــ
تكاليف اخلردة، وإعادة العمل، وتكاليف اخلدمة امليدانية. وهذا يؤدي بدوره إىل ختفيض تكاليف التصـنيع 

دة اإلنتاجية   .1وز

   Product Liability. املسؤولية القانونية للسلعة: 1-4-2

تم  ــــــؤولية القانونية اليت قد تتحملها نتيجة التصــــــــــميم اخلاطئ للســــــــــلعة، أو  املنظماتجيب أن  ملســــ
ــــــــــلع الكثري من الدعاوى القانونية  ــــــــــنعو الســــ نتيجة إجناز العامل غري املاهر وغري املدرب. إذ قد يواجه مصــــ

                                                           
1 . Certo, Samuel C. & S. Trevis Certo (2009): Modern Management : Concepts and Skills , (11th ed.), 

Pearson Education , Inc., N.J.,P.504 

دة حصة السوق  ز
دة اخلربة يف جمال   ز

دة حصة السوق اإلنتاج الواسع حتسني األداء، الشكل  ز
 اخلارجي واملتانة... اخل.

 
 حتسني السمعة 

 
دة الربح   ز

 
دة األسعار   ز

دة  ز
املطابقة 
وقابلية 
 االعتماد

 
دة الربح   ز

لتكاليف  التوفري 
 

تقليل تكاليف 
 التصنيع 

تقليل تكاليف 
 اخلدمات 

 
دة اإلنتاجية    ز

تقليل إعادة العمل 
 وتكاليف اخلردة   

تقليل تكاليف الضمان 
 واملساءلة القانونية   
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اليت تقوم بتصميم وإنتاج سلع معابة تكون مسؤولة قانونياً أمام احملاكم  املنظماتن بسبب السلع املعابة. وإ
ً من كل شــخص يف  عن األضــرار الناجتة عن اســتعمال مثل هذه الســلع. وعادة ما تطلب احملاكم اســتجوا

عامة ســـلســـلة التوزيع، وحتديد الشـــخص املســـؤول عن الســـلعة التالفة، اليت قد تســـبب أضـــراراً يف الصـــحة ال
  مثًال.  

  of Organization   Reputation: املنظمة. مسعة 1-4-3

منافع عديدة من  املنظماتمن مستوى اجلودة الذي تنتج به سلعها، وتكتسب  املنظمةُتستمد مسعة 
حصـوهلا على السـمعة، فقد تكون وسـيلة للمسـاعدة يف جذب املوظفني اجلدد ذوي اخلربة، وقد تؤدي إىل 
ـــــــول على القروض املطلوبة من  ـــــوق، وميكنها أيضـــــــــاً احلصــ ـــــــلع اجلديدة املطروحة يف الســــ دة مبيعات الســ ز

ختصـــار فإن الســـلع ذات اجلودة العالية تســـهم يف  املنظماتعموماً يف حتســـني مسعة  املؤســـســـات املالية. و
  األسواق. 

   International Implicationsالتطبيقات الدولية:  .1-4-4

ــــــــر التقاين احلايل دولية النطاق، فلكي تكون  ــــــــبحت اجلودة يف العصــ املنتجة يف وضــــــــــع  املنظماتأصــ
رديئة اجلودة تؤثر صــائص ومواصــفات الســلعة، فالســلع تنافســي جيد، جيب عليها االهتمام بشــكل كبري خب

ــــــــــلبــاً يف مسعــة  ثريات خطرية املنظمــةســــ ميزان  يف، ويف مسعــة الــدولــة يف الــداخــل واخلــارج، وقــد تؤدي إىل 
املدفوعات. وتســــــــاعد إدارة اجلودة يف خدمة الزبون من خالل بناء احلدود واحلواجز التنافســــــــية، وضــــــــمان 

دة األسعار أيضاً.، وختفيض تكاليف هاوتباين الوالء للزبون، ومتايز السلع   التسويق، وز

 Dimensions of Quality: املنظمة. أبعاد اجلودة يف 1-5

خذ أيضــــــــاً اجلانب  ألبعاد الكمية، وإمنا  إن قياس اجلودة ليس مهمة ســــــــهلة، فاجلودة ال يعرب عنها 
فيقول: "إن اجلودة ميكن أن تستعمل بطريق إسرتاتيجي للقيام  David A. Garvinالنوعي. ويناقش 
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 املهمةبعملية املنافســة بشــكل فّعال. ويعتمد اختيار إســرتاتيجية اجلودة املناســبة على الفهم الشــامل لألبعاد 
  : 1للجودة من وجهة نظر املستهلك هي مهمةللجودة". وبشكل عام هناك مثانية أبعاد 

   Performance. مستوى األداء: 1

لنسبة  ئن. فمثالً جيب أن يتضمن األداء  م الز إىل ويتضمن صفات التشغيل األولية للسلعة واليت 
: السرعة، املكابح، سهولة االستعمال، االقتصاد يف الوقود. ويف الصناعات اخلدمية اآلتيةلسيارة الصفات ا

  . 2ق. فإن األداء يتضمن الرتويج للخدمةكاملطاعم اليت تقدم الوجبات السريعة واملطارات والفناد

   Features. مسات أو صفات السلعة: 2

  أي القيام بعملية تكملة الصفات الوظائفية األساسية اليت من املمكن أن تؤديها السلعة أو اخلدمة. 

   Reliability. قابلية االعتماد واملوثوقية: 3

ـــري  ضــــمن الفرتة احملددة. وكلما كانت درجة قابلية  احتمال فشــــل الســــلعة أو توقفها متاماً  إىلوهي تشـ
، فإن مال تتضــــمن تقومي قابلية االعتماداالعتماد عالية، قل احتمال الفشــــل. ومبا أن الفرتة احملددة لالســــتع

لســـــــــيارة. هل تشـــــــــتغل دائماً يف الصـــــــــباح البارد؟. وهل إىل ابالنســـــــــبة فذا أمهية كبرية. د بُعد اجلودة هذا يع
  .3هذه السيارة لفرتة طويلة؟. وما عدد املرات اليت تعطب فيه املصابيح اخللفية وهكذاتستخدم إطارات 

   Conformance. درجة املطابقة: 4

درجة تصــميم الســلعة أو صــفات التشــغيل اليت تطابق املعايري املوضــوعية، أي مدى مواجهة  إىلوتشــري 
الســـــلع للمواصـــــفات احملددة مســـــبقاً. وهذا ميكن قياســـــه بنســـــبة فشـــــل الســـــلعة يف مواجهة املعايري احملددة. 

                                                           
1 . Garvin , David A. (1987): Competing on the eight dimensions of quality, Harvard Business Review 

November-December, pp.101-109 
2 . Foster S. Thomas (2013): Managing Quality: integrating the Supply Chain , (5th  ed.), Pearson 

education, Inc., N. J., P.4 
 .15، ص 2، دار احلكمة اليمانية، اليمن، طإدارة اإلنتاج والعمليات): 1994التميمي، حسني عبد هللا حسن ( . 3
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لنســبة وبذلك يتم حتديد احلاجة إىل إعادة العمل والتصــليح. فعلى ســبيل املثال: هل مجيع أبواب ال ســيارة 
ا؟. إىل    نوع معني من السيارات ضمن املدى املقبول؟، وضمن نسبة التفاوت املسموح 

 Durability. املتانة: 5

أي قياس كمية االسـتعمال اليت سـيحصـل عليها الزبون من السـلعة قبل أن تفشـل أو تتعطل حىت تصـل إىل 
  النقطة اليت جتعل االستبدال أكثر معًىن من اإلصالح املستمر. 

   Serviceability. القابلية للخدمة: 6

ـــري  ــــــهولة يف التصـــــــليح. فمث إىلوتشــــ مرســـــــيدس الً شـــــــركة إعداد الســـــــلعة للعمل واللطافة والرباعة والسـ
Mercedes ا (خدمات التصــليح) يف بعض الدول ملدة ت ســاعة، ولكن الســؤال أنه يف  24قدم خدما

ت، ومكيفات اهلواء، واهلواتف، هل يتمكن املصــــــّلح من الوصــــــول يف  بعض الســــــلع األخرى مثل التلفزيو
  الوقت املناسب ويقوم بعمله بدقة، ويؤدي متطلبات املهنة بشكل سليم؟. 

    Aesthetics. املظهر اخلارجي ومجال السلعة: 7

ويشــري هذا البعد إىل مظهر الســلعة وملمســها واألصــوات والذوق أو الرائحة. وإن مجيع هذه املســائل 
ئن جتاه  املوضـــــوعية تعتمد بشـــــكل كبري على التفضـــــيل واحلكم الشـــــخصـــــي الذي يعكس مدى شـــــعور الز

  سلعة معينة.   

   Perceived Quality: . إمكانية إدراك اجلودة8

ـــــلع من خالل األمساء املميزة هلا، أي املاركة والعالمة التجارية  ـــــــ ميكن احلكم على العديد من الســـ
ئن، حىت لدى تر  Philipsشــركة اخلاصــة بكل ســلعة، فمثالً  كت انطباعاً عن جودة ســلعها لدى الز

  أولئك الذين مل يستخدموها، أو يروها سابقاً. 
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   Quality Culture ثقافة اجلودة يف املنظمة: .1-6

   . مفهوم ثقافة اجلودة:1-6-1
ا :" نظام للقيم التنظيمية ينتج عنه بيئة مواتية لتأسيس اجلودة والتحسني تُعّرف ثقافة اجلودة على أ

وثقافة اجلودة  .1"املستمر هلا، يتكون من القيم والتقاليد واإلجراءات والتوقعات اليت تعزز اجلودة يف املنظمة
ن تبىن عليهما وهلا مكو ،هي املناخ التنظيمي الذي يؤدي فيه جمموعات العاملني سويًة مهامهم املعينة

فاملّكون األول تنظيمي وهو مسة هيكلية والذي يشري إىل املهام  :شروط العملية بطرق املهنة واالتصال
أما الثاين فهو مسة نفسية تشري إىل الفهم واملرونة واالشرتاك  ،واملعايري ومسؤوليات األفراد ووحدات اخلدمات

سية واليت تشري ن الثقافة تعين اإلطار املفاهيمي هلذه السمات املختلفة التنظيمية والنفإو ، واآلمال والعواطف
ها وختتلف املنظمات اليت تطبق ثقافة اجلودة وحتافظ علي .2األفراد حنو حتقيق األهدافإىل حث أو حتريك 

  :3اآلتيةبشكل كبري عن تلك املنظمات اليت تطبق الثقافة التقليدية يف النقاط 
 فلسفة العمل والتشغيل.  .أ

 األهداف.  .ب
 ج اإلدارة.  .ج
ئن والعمالء.  .د  املوقف من الز
 منهج حل املشكالت.  .ه
 عالقات املوردين.  .و
 منهج حتسني األداء.  .ز

                                                           
1. Goetsch, David L. & Stanley Davis (2016): Quality Management for Organizational Excellence: 

Introduction to Total Quality, (8th ed.), Pearson Education LTD., Harlow,  p.78 
2 . Froment ,Eric (2004) :Developing an Internal Quality Culture in European Universities ,Report on 

the Quality Culture Project 2002-2003 , European University Association asbl , Brussels, p. 11 
3 . Goetsch, David L. & Stanley Davis (2016): Quality Management for Organizational Excellence, 

op.cite, p. 70 
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تم بتوفري مناخ ) الفروق بني منظمة تّروج مناخ  3، 1ويوضح اجلدول ( اجلودة املطلوب ومنظمة أخرى ال 
  اجلودة فيها.

  مناخ اجلودة املرفوض  مناخ اجلودة املطلوب 

م ئن للتعرف على احتياجا ئن  االستماع إىل الز   االعتقاد مبعرفة احتياجات الز

  اجلودة مسؤولية جمموعة ضبط اجلودة  اجلودة مسؤولية كل فرد يف املنظمة

ئن  هو منع تكرار املنتجات املعابة أساساً  ضبط اجلودة   ضبط اجلودة هو عدم وصول منتجات معابة إىل الز

  اجلودة نشاط ُمكلف  اجلودة غري املقبولة حتتاج إىل تكلفة أعلى

  اجلودة هي عملية حتسني ملرة واحدة  اجلودة هي عملية حتسني مستمر

  ) الفروق يف مناخ اجلودة 3،  1اجلدول (

، ولكي Organizational Cultureوتعد ثقافة اجلودة جزءاً متكامًال من الثقافة التنظيمية 
  :1يتم تغيري الثقافة وحتويلها حنو ثقافة اجلودة ال بد من الرتكيز على

 Goals & Measurmentsاألهداف والقياسات   .أ
 Evidence of Upper Management Leadershipدليل على قيادة اإلدارة العليا   .ب

 Self Development & Empowermentالتمكني والتنمية الذاتية   .ج
 Participationاملشاركة   .د
جلهود واملكافآت   .ه  Recognition & Rewardsاالعرتاف 

 Critical Success Factors (CSF)عوامل النجاح احلرجة نزلة وتُعد النقاط السابقة مب
لتايل تغيريات يف ثقافة اجلودة لتحقيق ثقافة جودة إجيابية، وهي تقود إىل  إحداث تغيريات يف االجتاهات، و

  املطبقة يف املنظمة.
  

                                                           
1 . Gryna, Frank M. & et.al (2007): Juran's Quality Planning and Analysis for enterprise Quality, 
McGraw – Hill Companies, Inc., New York, p.270 
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  . خصاص ثقافة اجلودة:1-6-2
  :1يتتتضح خصائص ثقافة اجلودة فيما 

   Honestyاألمانة والصدق واإلخالص:  .1
احلقائق املدركة فعًال لكي تكون عمليات اجلودة يف املنظمة فّعالة جيب أن تكون شريفة وخملصة خترب 

دية. فرجل البيع جيب أن  ملنافسني، وهي ليست جماًال للتفاؤل واآلمال غري ا ئن مقارنة  يف عيون الز
يؤمن بسلعته اليت يبيعها، ومدير العمليات جيب أن يعتقد بعمليته اليت ينفذها، ومدير اجلودة جيب أن يعتقد 

  والصدق واإلخالص يف تنفيذ أي عمل.  ةدرجة األمان ن أي شيء ميكن حتسينه، وهذا يدل على

  Trustالثقة:  .2
إن االلتزام مبعايري السلوك األخالقي يولد الثقة يف عمل األفراد داخل املنظمة. وإن وجود مثل هذه 

منظمة تسعى لتنفيذ إدارة اجلودة الشاملة تكون أقدر من غريها على االنسجام مع معايري  ةالثقة يف أي
اية املطاف نقل هذه الثقة إ وممارسات ئنها، ومن اجلودة الشاملة، إذ يتم يف  ىل العالقة بني املنظمة وز

ن ، فإن وجود الثقة بني األفراد يسهل عملية االتصال فيما بينهم وسري العمل بغض النظر عحية أخرى
  تدعيم سياسة جودة اخلدمة.، و دي إىل ختفيض النزاعات التنظيمية، مما يؤ طبيعة الظروف اليت يعملون فيها

  Integrityالنزاهة:  .3
. وجيب على جيب توفرها عند الفرد أو املنظمةوهي صفة شخصية جتمع بني الشرف واملسؤولية و 

أن النزاهة ليست جمرد الشرف، إدارة اجلودة الشاملة أن يفهموا مديري املنظمة الذين يسعون لتبين مفهوم 
لنزاهة هم أولئك الذين ميكن االعتماد عليهم يف إجناز األعمال املطلوبة من املرة  فاألفراد الذين يتمتعون 

  .2األوىل ويف الوقت املناسب
                                                           

 146-142، دار رسالن، دمشق، ص ص إدارة اجلودة الشاملة: مدخل الوظائف واألدوات): 2016الصرن، رعد (.  1
، مؤســـســـة الوراق، عمان، 1، طإدارة اجلودة الشــاملة: من املســتهلك إىل املســتهلك: منهج كمي): 2004الفضـــل، مؤيد عبد احلســـني، يوســـف حجيم الطائي (.  2

 .399ص 
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   Guiltlessاخللو من اخلطا واملعاصي :  .4
ملون أيضًا يف حل ، ولكنهم يعلون يف جمال اجلودة فقطمن املعروف أن مديري اجلودة ال يعم

، وهو ما يعد من وظيفة اإلدارة التنفيذية وقد ال يكون منها لتوبيخ اقد يكون ، و مشكالت األعمال
Executive Management ، هناك جيد مدير اجلودة طرائق إجياد أسباب املشكالت وحلها ، و

لعمال الذين ينفذون العمليات. إذ لزبون أو  ملورد وإما    يتعلق هذا األمر إما 

   Long- Term Achievementاإلجناز طويل األجل:  .5
إلجناز طويل األجل وليس قصري األجل. املدى الزمين ألي مدير جيب أن يكون و  تتعلق اجلودة 

جودة على األقل ثالث سنوات ضمن اإلسرتاتيجية الشاملة املوضوعة ملدة مخس أو عشر سنوات. كما 
مورد مثني، ولكنها حتتاج إىل زمن طويل جداً لتحقيقها وليس من السهولة  نزلةتعد مسعة املنظمة جتاه اجلودة مب

  مبكان حتقيق ذلك.

 Commitmentااللتزام:  .6
، ويف مجيع مقاالت وحماضرات اجلودة فيها، وهو ال م يف مجيع أقسام وإدارات املنظمةيظهر االلتزا

يعكس حتقيق الدرجة املناسبة من التغيري. يظهر يف املستوى األعلى فقط، لكن أيضاً من قبل العمال حبيث 
دف اويتطلب االجناز طويل األجل تو  كيده يف خطط اجلودة اليومية  فر عنصر االلتزام الذي يتوجب 

  ضمان أن مجيع إدارات وأقسام املنظمة تعمل لتحقيق األهداف املوضوعة للجودة ضمن رؤيتها ورسالتها.

  Measurableالقابلية للقياس :  .7
، وال بد وامللصقات هو ضمان قياس اإلجناز ل الرئيسي لتجنب اجلودة عن طريق الشعاراتإن احل

دف  يف احلسبان، وال بد من األخذ ه القياسات مبتطلبات الزبون بدقةمن أن ترتبط هذ التحسني املستمر 
ئن. وجي ستمرارمقابلة التغريات يف احتياجات ومتطلبات الز عند الوصول و ، ب مراجعة هذه القياسات 

ا معني يتم االنتقال إىل مستوى آخرإىل مستوى  ، وهكذا تستطيع إدارة املنظمة حل املشكالت طاملا أ
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  قادرة على قياس التغيري.

 Involvedمتشابكة:  .8
لرغم من أمهية ذلك وهذا ال يعين مشاركة ئن واملوردين يف فهالعمال فقط  م ، وإمنا أيضاً مشاركة الز

 ، وهذا ما يعزز الوضع التنافسي للمنظمة.املشكالت احملتمل ظهورها، وكيفية العمل على حلهاماهية 
اليت تدل على التالؤم ما بني ثقافة اجلودة  Coherenceوترتبط هذه اخلاصية بصفة التماسك والتعاضد 

  .1ورسالة املنظمة وعناصرها التنظيمية املختلفة

 Relentlessصارمة:  .9
لفعلإن تطبيق مفاهيم  ، وذلك بسبب كون التحسينات يف العمليات اجلودة يف املنظمات صارمة 

ئن غري منتهيةواإل ، وجيب استمرارها يف أي منظمة ترغب بتحقيق اإلجناز طويل األجل جراءات وخدمة الز
، نوة يف حالة عدم حتقيق رضا الزبو ، وهنا يتحرك املنافسون بسرعة لسد أي فجوالبقاء يف ميدان األعمال

لشدة،  ، ويف قيادة مسألة  سيما يف حالة وجود جودة منخفضةالو لذلك على كل فرد يف املنظمة أن يتمتع 
  التحسني املستمر.

إن القاعدة األساسية لالعرتاف جبودة السلع واخلدمات يف املنظمات املتنوعة هي ما يقوله الزبون أو 
ذه إىل ه. وإن الوصول تنادي به وأ املنظمةالذي يتعامل معها، وليس ما تقوله  Customerالعميل 

لزبون  -Customerالقاعدة يتم من خالل رسم إسرتاتيجية حمورها األساسي األعمال املقادة 
Driven Business إضافة إىل تشجيع العمل اجلماعي إليه وحيتاج فيه وفقًا ملا يرغب ،Work 

team  .يف كل أحناء املنظمة للوصول إىل الفهم الواضح والصريح لإلسرتاتيجية املقرتحة  
  

                                                           
1 . Plunkett, Warren R. & others (2008): Management: meeting and exceeding customer expectations, 

(9th ed.), Thomson: South – Western, Australia, p.288 
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  :األولأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      تعين اجلودة املالءمة لالستخدام   . 1
      اجلودة العالية جتعل املنظمة تقع يف خماطر كبرية   . 2
     الرئيس جلهود التحسني املستمر يف اجلودة هو رضا الزبون احلامل   . 3
     توكيد اجلودة هو األنشطة والطرائق التشغيلية املستخدمة لتنفيذ متطلبات اجلودة   . 4
     من النقاط اليت تؤكد أمهية دراسة اجلودة يف املنظمة مجالية السلعة   . 5
      تُعد املتانة إحدى األبعاد االسرتاتيجية للجودة   . 6
     عد ثقافة اجلودة مبثابة نظام للقيم التنظيميةتُ    . 7
     ن اجلودة نشاط ُمكلفأمن النقاط اليت ترّوج مناخ اجلودة املطلوب،    . 8
    تدل الثقة على االلتزام مبعايري السلوك األخالقي   . 9

    الصفة الشخصية اليت جتمع بني الشرف واملسؤولية هي اإلخالص   . 10

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  يدل على تعريف اجلودة : اآليتأيُّ من . 1

A . املالءمة لالستخدام  
B . املالءمة للغرض  
C . A+B  
D . ال شيء مما سبق  

ستثناء:. 2 ا يف املطاعم التايل    من خصائص اجلودة ومواصفا
A . التكلفة املقبولة  
B . النظافة  
C . سرعة التوصيل  
D . كل ما سبق  

موع إّن من عّرف اجلودة . 3   الكلي لصفات السلعة أو اخلدمة هو:ا ا
A . Juran 
B . Feigenbaum 
C . Deming 
D . Taguchi 

  املعيار الذي يرتافق مع تفوق وامتياز السلعة أو اخلدمة هو:. 4
A . لسلعة   احملدد 
B . لقيمة   احملدد 
C . احلكم والتقدير الشخصي  
D . ملستخدم   احملدد 

أو اخلدمة  لسلعةيف اتدل مجيع التصرفات واألفعال املنتظمة لتقدمي الثقة . 5
  على:

A . توكيد اجلودة  
B . املعاينة  
C . الرقابة اإلحصائية للجودة  
D . إدارة اجلودة الشاملة  

  ستثناء:اآليت من النقاط اليت تؤكد أمهية دراسة اجلودة يف املنظمة . 6
A . التكاليف وحصة السوق  
B . املتانة  
C . املسؤولية القانونية للسلعة  
D . مسعة املنظمة 
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حتمال فشل السلعة: .7   أي بُعد من أبعاد اجلودة يتعلق 
A . املوثوقية  
B . األداء  
C . املطابقة  
D . املتانة  

ا اليت ُتطبق . 8 ختتلف املنظمات اليت ُتطبق ثقافة اجلودة عن مثيال
  الثقافة التقليدية يف:

A .  فلسفة العمل  
B . األهداف  
C . ج اإلدارة  
D . كل ما سبق  

  اجلودة املطلوب:ُتؤكد مناخ اآلتية أيُّ من النقاط . 9
A . اجلودة مسؤولية كل فرد يف املنظمة  
B . م ئن للتعرف على احتياجا   االستماع إىل الز
C . اجلودة هي عملية حتسني مستمر  
D . كل ما سبق  

أي خاصية من خصائص ثقافة اجلودة جتمع بني الشرف  .10
  واملسؤولية:
A . اإلخالص  
B . النزاهة  
C . الثقة  
D . كل ما سبق  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  . عّرف اجلودة :)1السؤال (
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 15: 100. الدرجات من  دقيقة 10  {مدة اإلجابة:

  . اشرح مفهوم إدارة اجلودة الشاملة :)2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  . حتدث عن تطور مفهوم إدارة اجلودة :)3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  . اشرح أمهية دراسة اجلودة يف املنظمة :)4السؤال (
  )}4توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 30: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  . حتدث عن األبعاد االسرتاتيجية للجودة الشاملة :)5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:

  . اشرح مفهوم ثقافة اجلودة وخصائصها يف املنظمة :)6السؤال (
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة (  40: 100دقيقة. الدرجات من 30{مدة اإلجابة: 
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  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

اخرت إحدى أنواع املنظمات الصناعية، وادرس نظام اجلودة فيها، وأبعادها وثقافة اجلودة السائدة 
 .يف هذه املنظمة
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  معلمو اجلودة الشاملة: الثاينالفصل 

Chapter (2): Gurus of Total Quality 
  (1967-1891) وولرت شيوارت  2-1

  )1993 – 1900دوارد. دمينغ (إوليام   2-2

 )2008 – 1904جوزيف إم. جوران (  2-3
  )2001 – 1926يب. كروزيب ( فيليب.  2-4

 )2014-1922آرماند ف. فيجنباوم (  2-5
  (1989 – 1915)كايرو إيشيكاوا   2-6

جو   2-7   (2012-1924) شيجينيشي 

  (1990-1909) شينغيو شينغو  2-8

  )   -1930ماساكي إمياي (  2-9

  أسئلة واختبارات الفصل الثاين
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 املعرفة بفكر وفسلفة وولرت شيوارت . 1
 املعرفة بفكر وفسلفة وليام إدوارد . دمينغ . 2
 املعرفة بفكر وفسلفة جوزيف إم جوران . 3
 املعرفة بفكر وفسلفة فيليب يب. كروزيب . 4
 املعرفة بفكر وفسلفة آرماند ف. فيجنباوم . 5
 املعرفة بفكر وفسلفة كايرو إيشيكاوا . 6
جوشي . 7  املعرفة بفكر وفسلفة جينيشي 
 عرفة بفكر وفسلفة شينغيو شينغوامل . 8
 املعرفة بفكر وفسلفة ماساكي إمياي . 9

  ملخص الفصل: 

نطالقاً من فكر وولرت شيوارت، ووليام إدوارد دمينغ، وجوزيف إم ااجلودة الشاملة  يدراسة أهم أفكار وفلسفة معلميتناول هذا الفصل 
جوشي، وشينغيو وشينغو، وأخرياً ماساكي إمياي.جوران، وفيليب يب كروزيب، وآرماند ف. فيجنباوم، وكايرو    إيشيكاوا، وجينيشي 

  كلمات مفتاحية:

جوشي، كوولرت شيوارت، ووليام إدوارد دمينغ، جوزيف إم جوران، فيليب يب كروزيب، آرماند ف. فيجنباوم،   ايرو إيشيكاوا، جينيشي 
دمينغ، دورة دمينغ، األمراض القاتلة، نظام املعرفة العميقة، ثالثية جوران، اجلودة ، مثلث ةعشر  ، النقاط األربعشينغيو وشينغو، ماساكي إمياي

بع ا ين للعلماء واملهندسني،  الستعمال اخلاطئ، إثبات وبرهان اخلطأ، األعطال صفر، االحتاد اليا خلسارة، جمانية، األجهزة اليت ال تتعطل 
  تمر يف موقع العمل، اهلدر، التناقض يف النظام، اإلجهاد البدينالتصميم القوي، التحسني املستمر، التحسني املس

  
Walter A. Shewhart, William E. Deming, Joseph M. Juran, Philip B. Crosby, Armand V. Feigenbaum, 

Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi, Shingio Shingo, Massaki Imai, The 14 points, Demings Traingle, 
Demings Cycle, The Deadly Diseases, Profound Knowledge System, Juran Trilogy, Quality is Free, Poka- 
Yoke, Mistake- Proofing, Zero Defects, Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE), Loss 
Function, Robust Design, Kaizen, Gemba Kaizen, Muda, Mura, Muri. 
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يُقدم هذا الفصل دراسة شاملة ووافية للكّتاب واملمارسني الذين الزالت أفكارهم مهيمنة على حركة 
م ومعارفهم، يُطلق عليهم يف الوقت احلاضر اسم  يناجلودة وتطورها، هؤالء الذ قدموا علم اجلودة واستشارا

لرغم من التطور املذهل الذي أصاب هذا العلم إال أن مجيع األعمال اجلديدة مشتقة Gurusاملعلمون  . و
م  ايف املقام األول من أفكارهم ودراسا تعزز ما هو راسخ، وليس ما هو مبتكر بشكل أساسي. ومن  أل

ن التفكري   كل كامل.يف اجلودة مل يكتمل بعد، وال يوجد مصدر واحد موثوق بش هنا يعتقد الكثريون 
وميكن إرجاع حركة إدارة اجلودة الشاملة إىل الثمانينيات بدعم من كبار خرباء اجلودة يف العامل أمثال 

Crosby وJuran   وDeming وFeigenbaum وIshikawa وTaguchi  ،وغريهم
على الرغم من االعرتاف وذلك كبرية يف حركة إدارة اجلودة الشاملة   إسهاماتحيث كان لكل هؤالء املعلمني 

م مل يقدموا الكثري من  جبهودهم من قبل املمارسني أكثر من األوساط األكادميية. ومن املذهل أ
ت املتحدة األمريكية أكثر من  إن. وميكننا القول بعضاً االستشهادات بعمل بعضهم  احلركة بدأت يف الوال

ت املتحدة األمريكية كفلسفة عادت رقابة اجلودة يف اخلمسينيات إىل ا وقدغريها،  ن، ومن مث إىل الوال ليا
  .1إدارية حتت مسمى إدارة اجلودة الشاملة

   Walter A. Shewhart :(1967-1891) وولرت شيوارت. 2-1
مساعداته اإلحصائية وخرائطه يف  قدماألول يف الرقابة املعاصرة للجودة. فقد  املعلميعد شيوارت 
نشر إذ ، ة يف رقابة اجلودةأدوات رئيس نزلةاليت أصبحت مب Bell Laboratoriesخمتربات بيل للهواتف 

Economic وهو بعنوان الرقابة االقتصادية على جودة السلعة املصنَّعة  1931كتابه يف عام 
Control of Quality of Manufactured Product2.  وقد اُستعمل كتابه من قبل

ن نيني بعد احلرب العاملية الثانية، ومبساعدة من املستشارين الرّائدين لليا هذا الكتاب يف جزء  أسهم اليا
                                                           

1 . Fonseca,  Luís Miguel (2015): From Quality Gurus and TQM to ISO 9001:2015: A Review of several 
Quality Paths, International Journal for Quality Research 9(1) 167–180 

2 . Shewhart, W.A. (1931): Economic Control of Quality of Manufactured Product, 7th Printing, Van 
Nostrand Company, Inc. 
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ن. وقد ميز شيوارت يف نظريته جانبني أساسيني للجودة مها   :1كبري منه يف تطوير ممارسات اجلودة يف اليا

  Objective Quality :أ ـ اجلودة املوضوعية
  مع جودة األشياء كحقيقة موضوعية مستهدفة ومستقلة عن الوجود البشري واإلنساين.هذا اجلانب يتعامل 

  Subjective Quality :ب ـ اجلودة الشخصية (الذاتية أو غري املوضوعية)
  املوضوعية.مع جودة األشياء املنسوبة لفكر ومشاعر وأحاسيس الفرد، كنتيجة للحقيقة هذا اجلانب يتعامل 

أنه من غري املمكن لشيء « :اآليتلقد ربط شيوارت امللكية الذاتية للجودة مع القيمة. وقد استنتج 

  ».من األشياء أن يكون له جودة مستقلة عن الرغبات اإلنسانية

  :2نوعني من التغريات هي Shewhart لقد حدد 
وهي متأصلة يف النظام، وال ميكن حتديدها  Chance Cause املصادفةالتغريات بسبب   .أ

 كل فردي.شب
استثناء يف النظام، وميكن أن يتم  مبنزلةوهي  Assignable Causesالتغريات ألسباب حمددة   .ب

 حتديدها وإزالتها بشكل فردي.
ا أن توضح الفرق بني هذين  Shewhartلقد طّور  ت وحتليلها اليت من شأ طرائق جلمع البيا

ا احملددةاملصدرين م لتحسني املستمر من خالل إزالة التغريات وفقاً ألسبا ا تسمح   ،ن التغريات، كما أ
  كمنهج منظم لتحسني اجلودة.  PDCAويُعد أول من قدم دورة 

   William E. Deming : )1993 – 1900( دوارد. دمينغإوليام  .2-2
ت املتحدة ألب حماٍم ومتعهد   1900ولد عام  ء ، و أراضٍ يف الوال حصل على الدكتوراه يف الفيز

ن لتقدمي النصح واالستشارة فيما  ضية، وانضم إىل املكتب القومي األمريكي لإلحصاء. ودعي إىل اليا الر

                                                           
1 . Kolarik, William J.:(1995): Creating Quality, op.cite,p. 23 
2 . Rose , Kenneth H. (2005): Project Quality Management : Why, What and How, J.ROSS Publishing, 

Inc.,P.34 
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ن وأمريكا.وقضى بقية حياته يبشر لفلسفة دميخيص اإلحصاءات السكانية.    ومن أهم مؤلفاته: نغ يف اليا
Sample Design in Business ) 1960تصميم العينة يف حبوث األعمال (  .أ

Research (1960)1.  

  . CrisisThe Out of 2) 1986األزمة (اخلروج من   .ب
 The New Economics for) 1993االقتصاد اجلديد للصناعة واحلكومة والتعليم (  .ج

3Industry, Goverment and Education (1993).  

وكلماته اآلن ينشرها  ،إدارة اجلودة الشاملة وأوسعهم نفوذاً حركة نغ واحداً من أشهر مؤيدي دميكان 
يضع و  اآلالف من تالمذته حول العامل. ورمبا يصنفه التاريخ كأب روحي لإلدارة يف أواخر القرن العشرين.

على تنوع العمليات  نغ اللوم يف مشاكل الصناعة على إخفاق اإلدارة يف إيقاف اهلدر وفرض الرقابةدمي
الصناعة وحتسني اجلودة. واعتمدت  خروقاتاإلنتاجية، ودعم استخدام الطرق اإلحصائية الصارمة لتخفيض 

طرقه على توجيهات الزبون والتخلص من اهلدر وحتسني اجلودة عند بدء اإلنتاج أو إيصال اخلدمات. 
لعمل املثمر حمل املنافسة واخلوف واإلدارة غري وينبغي أن حيل عمل الفريق والتعاون وإعطاء العمال أدوات ا

نية أفكار دمينغ يف الكفوءة. وقد ت ومنذ ذلك الوقت تنافست ، ما بعد احلربمرحلة بنت الصناعة اليا
على نغ. ويف الثمانينات أصبح دميينغ رسوًال يف بلده نية بشراسة للحصول على جائزة دميالشركات اليا

  من قبل الكثريين اجلواب على علل الصناعة الغربية. ُعّدتأن أفكاره من رغم ال
يف بداية حياته العملية أفكاره حول تطبيق الطرق اإلحصائية لتحسني األداء التنظيمي. نغ ر دميطوّ 

ن خالل من رغم على الو  ت املتحدة، أصبح وبسرعة بطًال شعبيًا يف اليا عدم شهرته يف بلده الوال
                                                           

1 . Deming, W. Edwards (1960): Sample Design in Business Research, John Wiley & Sons, Inc., New 
York. 

2 . Deming, W. Edwards(2000): Out of the crisis, First MIT Press edition, Originally published in 1982 
by Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Educational Services, Cambridge, 
Massachusetts. 

3 . Deming, W. Edwards (1993): The New Economics for industry, Government, Education, (2nd ed.), 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts. p.90 
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ن عام اخلمسينات. وجائزة ال  دليل واحد على االحرتام 1960كنز املقدس اليت منحها له إمرباطور اليا
ت املتحدة اجلليل الذي متتع به. وخربة دمي ن ساعدته على تطوير الفلسفة اليت نشرها يف الوال نغ يف اليا

ن لبقية حياته . وبعد عشر سنوات نغ على حممل اجلد يف الغرب. ويف بداية الثمانينات ُأخذ دميكما يف اليا
  .1أصبح األب الروحي لألعمال واألكثر نفوذاً يف العامل

 The 14 Points لتحسني اجلودة: ةعشر  نقاط دمينغ األربع
  :2وضع دمينغ أربعة عشر مبدأً يف نظريته لتحسني اجلودة هي

  خلق هدف مستقر لتحسني السلعة، واخلدمة، وذلك من أجل املنافسة والبقاء وخلق فرص عمل. .1
أن نعيش يف أخطاء إىل تبين فلسفة جديدة، فنحن اآلن يف مرحلة اقتصادية جديدة، ال حتتاج  .2

خري، وعيوب يف املواد والعمل.   متوالية و
التوقف عن االعتماد على طرائق املعاينة والفحص الكبري لتحقيق اجلودة، والعمل على بناء اجلودة  .3

  يف السلعة بشكل صحيح.
 األعمال على أساس السعر احملدد فقط، وأن يكون البديل عن ذلك هو التوقف عن ممارسة تقومي .4

  ختفيض التكلفة الكلية، وليس التكلفة املبدئية عند التعامل مع املوردين.
لتخطيط واإلنتاج واخلدمة، وختفيض اهلدر، وكل هذا  .5 التحسني املستمر يف كل العمليات املتصلة 

  .يؤدي إىل التخفيض املستمر يف التكاليف
  استخدام الطرائق احلديثة يف التعليم والتدريب على العمل، مبا يف ذلك تدريب وتعليم رجال اإلدارة. .6
تبين الطرائق احلديثة يف اإلشراف، وأن يكون هدفها مساعدة العمال، وحسن استخدام اآلالت  .7

                                                           
، ترمجة: حسني عبد الواحد، مراجعة: د. أمحد امني اجلمل، اجلمعية إدارة اجلودة: التقدم واحلكمة وفلسفة دمينغ): 1997د ماسون(دوبينز، لويد ، وكلري كراوفور .  1

 .13، ص1املصرية لنشر املعرفة والثقافة، القاهرة ط
2 . Basu, Ron (2004): implementing Quality: a practical guide to tools and techniques: enabling the 

power of operational excellence, Thomson Learning, London,p.18 
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  من أجل أداء وظيفة جيدة.
ألمان لكي يعمل كل عضو من أعضاء املنظمة بشكل فّعال، جيب أن تش .8  واالطمئنانعرهم اإلدارة 

  يف العمل.
العمل على إزالة احلواجز واخلالفات بني األقسام واإلدارات املختلفة. وجيب أن يعمل األفراد  .9

اإلنتاج اليت  كالتواإلنتاج كفريق واحد ملواجهة مش املسؤولون عن البحوث والتصميم واملبيعات
  قد حتدث عند إنتاج سلعة أو خدمة.

التخلي عن الشعارات واهلتافات، وأن يكون اهلدف هو حث العاملني للوصول إىل فلسفة   .10
،وجيب أن نتوصل إىل الطرائق واألساليب العملية لتحقيق Zero Defectsاألعطال صفر 

  ذلك.
ألهداف.اختفيض معايري العمل للقوى العاملة، و  .11   تباع منوذج اإلدارة 
  واإلبداع. االبتكارالوصول إىل مستوى  إزالة احلواجز اليت حترم العمال من .12
إقامة جمموعة من الربامج التعليمية والتدريبية والتحسني الذايت لكل العمال ملواكبة التقدم  .13

  التقاين. وجيب أن يتضمن التدريب الطرائق اإلحصائية األساسية.
تاجية وضع مجيع العمال يف املنظمة يف صورة جمموعات عمل من أجل إجناز العمليات اإلن .14

يت ذلك من خالل دفع اإلدارة العليا كل يوم للنقاط الثالث عشر    السابقة. ةواإلدارية. وجيب أن 
السابقة على شكل مثلث أطلق عليه  ةعشر  شكًال هندسيًا يلخص نقاطه األربعلقد وضع دمينغ 

غ يف حتسني وهو ميثل املبادئ األساسية الثالثة لفلسفة دمين Deming's Triangleاسم مثلث دمينغ 
  .1مثلث دمينغ يوضح) الذي 1، 2اجلودة واإلنتاجية من خالل إدارة اجلودة الشاملة كما يتضح يف الشكل (

  

                                                           
 538، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، ص ختطيط ومراقبة اإلنتاج: مدخل إدارة اجلودة): 1997زين الدين، فريد (.  1
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  ) مثلث دمينغ1،  2الشكل (

واحلاجات اإلدارية لفهم هذه املنظمة  ،ووفقاً لـ (دمينغ) يصبح التحسني املستمر وسيلة حلياة املنظمة
ا. ويشعر أغلب املد ا، ولكنهم عندما يبدؤون برسم خرائط  يرونوعمليا م يفهمون املنظمة وعمليا أ
  ، والنظم والعمليات غري كامل. لإلسرتاتيجيةالتدفق يكتشفون أن فهمهم 

  The Deming Cycleدورة دمينغ: 
سم دورة شيوارت  وتطبق هذه الدورة املبنية على"خطط،  .Shewhart Cycle 1وتسمى أيضاً 

القرار" على مجيع العمليات، وكذلك على نظام إدارة اجلودة ككل. ويوضح الشكل اختذ  -افحص -نفذ
   ) دورة دمينغ.2،  2(

                                                           
1 . Pries, Kim H. & Jon M. Quigley (2013): Total Quality Management for Project Management, CRC 

Press, Boca- Raton, p.6 

 دعم ومؤازرة اإلدارة للتحسين
 )14،  2، 1النقاط (

 تحسين العالقات الداخلية
 )12، 11،  10،  9، 8، 7، 4النقاط (

 تطبيق المنهج اإلحصائي
 )13 ،6، 5، 3النقاط (
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  ) دورة دمينغ2،  2الشكل (

  :1يتوميكن وصف هذه الدورة كما 

ا، واملوارد الالزمة لتحقيق النتائج وفقاً  Planخطط  - أي وضع أهداف النظام وعمليا
 ملتطلبات العمالء وسياسات املنظمة وحتديد املخاطر والفرص وكيفية التعامل معها.

 أي تنفيذ ما كان خمططاً. Doنفذ  -

أي رصد وقياس العمليات واملنتجات واخلدمات الناجتة وحتديد مدى  Checkافحص  -
 مع السياسات واألهداف واملتطلبات وإعداد تقرير بنتائج الرصد والقياس.تطابقها 

 أي اختاذ اإلجراء الالزم ألداء العمليات حسب الضرورة. Actاختذ القرار  -

  األمراض السبعة القاتلة:
سم األمراض القاتلة    :2وهي Deadly Diseases 7Theلقد حدد دمينغ ما يسمى 

 التخطيط للمنتج أو اخلدمة. انعدام استقرار اهلدف من أجل .1
ح قصرية األجل .2  الرتكيز على األر

                                                           
1 . Heras- Saizarbitoria, Inaki (2018): ISO 9001, ISO14001, and New Management Standards, Springer 

international Publishing AG., p.19 
صر القضيب،اخلروج من األزمة): 2006دمينغ، وليام إدواردز (.  2 ض، ص  ، ترمجة:محد بن  راجع الرتمجة: د. صاحل بن إبراهيم اخلضري، معهد اإلدارة العامة، الر

103 



 
 

44 

  

 تقومي األداء ونظام العالوات أو املراجعة السنوية. .3
 حراك اإلدارة والتنقل بني الوظائف. .4
 اإلدارة من خالل استخدام األرقام الظاهرية. .5
 التكاليف الطبية الباهظة. .6
  احملامون. الباهظة اليت يبتلعهاالقانونية تكاليف املسؤولية  .7

 Prfound Knowledge System ofاملعرفة العميقة:  نظام
  .1)3،  2يتألف نظام املعرفة العميقة لدمينغ من أربعة أجزاء مرتابطة يوضحها الشكل(

  
  ) نظام املعرفة العميقة3،  2الشكل (

   Knowledge of a Systemمعرفة النظام:  .1
يتم حوكمة األنظمة إذ يتم إجناز العمل داخل املنظمات من خالل سلسلة من العمليات املرتابطة، 

ا وأقسامها، فعندما و جلى جمموعة املهارات الوظيفية املو يف املنظمات املعاصرة بناء ع دة يف إدارا
النظام بفعالية من  يتم التفاعل بني العمليات واألجزاء األخرى يف النظام ال يستطيع املديرون إدارة

                                                           
1 . Kenyon ,George N. & Kabir C. Sen (2015): The Perception of Quality :Mapping Product and Service 
Quality to Consumer Perceptions, Springer-Verlag London, p.34 



 
 

45 

  

خالل الرتكيز على األجزاء الفردية، لذا يقع على عاتقهم أن يفهموا العمليات اليت تشكل النظام 
م.   وحدود وظائفهم. وهذا يتطلب إعادة تنظيم العمليات حنو األهداف التنظيمية وحتسني تفاعال

لتغري:  .2  Knowledge of Variationاملعرفة 
ا يف ا، وتكون درجة التغري متأصلة يف التصميم األساسي للعملية، وميكن  لكل عملية تغريا خمرجا

دة  أيضاً حدوث التغري عندما تتفاعل عوامل من خارج التصميم مع العملية اإلنتاجية، وتؤدي ز
دة اهلدر وإعادة  كمية التغري إىل صعوبة التنبؤ مبخرجات العملية بشكل متزايد، مما يؤدي إىل ز

ا من قبل اإلدارة والعمل على ختفيض العمل. لذ ا فقد شّدد دمينغ على ضرورة فهم العملية وتغريا
  هذه التغريات يف خمرجات العملية من خالل التحسني يف التكنولوجيات وتصميم العملية والتدريب.

 Theory of Knowledgeنظرية املعرفة:  .3
   مها:على حقيقتني أساسيتني شّدد دمينغ حول عملية خلق املعرفة

 املعرفة ال تكون ممكنة بدون نظرية.  .أ
 التجربة وحدها ال تؤسس النظرية.  .ب

 Psychologyعلم النفس:  .4
م والظروف  ت واملبادئ واألساليب النفسية على فهم األفراد وتفاعال يساعد تطبيق النظر
جتاه حتسني اجلودة  طبق، ولكي تدفع اإلدارة 

ُ
والتفاعالت بني القادة واملوظفني ونظام اإلدارة امل

لفروق الفردية بني األفراد الذين تقودهم،  تعمل على  أن ومن الضروريجيب أن تكون على دراية 
حتسني قدرات كل فرد وأدائه. فالقائد ذو الرؤية الثاقبة يفهم أن األفراد يتعلمون بطرق خمتلفة 
لتايل يدير النظام وفقًا لذلك، ومن خالل تطبيق علم النفس ميكن للقادة  وبسرعات خمتلفة، 

  رعاية السمات الفطرية اإلجيابية ألفرادهم واحملافظة عليها.
دف هذه  إن األفكار السابقة هي جمرد مقدمة خمتصرة لفكر دمينغ ومنهجه يف اجلودة الشاملة. و



 
 

46 

  

لنسبة إىل األفكار  جلودة. فهي تعين له التعامل مع األفراد، كما يتم التعامل مع السلع. إىل اتوضيح فلسفته 
اليت تتم يف املنظمة وأسباب االختالفات  وهلذا جند أنه قد ركز على أمهية تعليم العاملني مجيعاً لفهم العمليات

  عمل.المن االهتمام. لذلك فهو يرى ضرورة قصوى لوجود فرق نفسه لقدر 

   Joseph M. Juran :(2008 – 1904) جورانجوزيف إم. . 2-3
ملصادفة، بل جيب أن يكون خمططًا هلا«وهو صاحب املقولة الشهرية  » ال حتدث اجلودة 

)Quality Does not Happen by Accident it has be Planned وكما هو احلال (
فإن جوزيف جوران قد أسهم بفاعلية يف إطار ثورة اجلودة بعد احلرب العاملية الثانية » دمينغ« إىللنسبة 

ن من ا رة اليا ن. فلقد وجهت إليه الدعوة لز ين للعلماء واملهندسني يف بدايةالإلعادة بناء اليا  حتاد اليا
 لجودة، الذي استطاع التوصل إليه.اخلمسينات. وقد تقلد وسامًا اعرتافًا بفضله يف التوزيع اإلحصائي ل

  :1تضمنت ثالثة أقسام أساسية هي Trilogy ولقد قدم أفكاره يف شكل ثالثية

  :اآلتية: ويقسم إىل اخلطوات Quality Planningختطيط اجلودة   .أ

  ـ حتديد أهداف اجلودة. 1
ئن.ـ حتديد  2   من هم الز
ئن. 3   ـ حتديد حاجات الز
ئن. 4   ـ تطوير صفات السلعة اليت تستجيب حلاجات الز
  ـ تطوير العمليات القادرة على إنتاج هذه الصفات. 5
  ـ حتديد رقابة العملية وحتويل خطط النتائج املطلوبة إىل قوى تشغيلية. 6

  العملية من ثالث مراحل أساسية هي:وتتألف هذه :  Quality Controlرقابة اجلودة   .ب

                                                           
1. Bound, Grey, & et.al (1994): Beyond Total Quality Management: Toward the Emerging Paradigm, 

Mc Graw-Hill Inc., Singapore, P. 77. 
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  ـ تقييم األداء الفعلي للرقابة. 1
هداف اجلودة. 2   ـ مقارنة األداء الفعلي 
  .حنرافاتـ معاجلة اال 3

ن حتسني اجلودة مبثابة القلب Quality Improvementحتسني اجلودة   .ج : فقد كان يؤمن 

  التالية:إلدارة اجلودة الشاملة. ويعتمد هذا اجلزء على اخلطوات 
  ـ حتديد األساس املطلوب لضمان التحسني السنوي للجودة. 1
  ـ حتديد احلاجات الضرورية للتحسني (خطط التحسني). 2
لنسبة  3 دف الوصول إىل كـ إقامة فريق عمل  ل خطة، وحتديد مسؤوليته جتاه اجلودة والتحسني 

جحة للخطة. اية    إىل 
دف:ـ جتهيز املوارد والتحفيز  4   والتدريب املطلوب عن طريق الفرق، وذلك 

  أ ـ تشخيص األسباب.
دف حتديد احللول.   ب ـ التحفيز 

 جـ ـ حتديد الطرائق الرقابية للسيطرة على النتائج.
  :1ويقرتح جوران لتحقيق التحسني الفّعال للجودة ثالثة أمور أساسية هي

عملية «ختطيط اجلودة  عدّ أن املديرين يف اإلدارة العليا مسؤولون عن تصميم  اجلودة، وضرورة   .أ
  كجزء من ختطيط العمل.» وضع األهداف

ت األدىن املنفذة هلا.  .ب   جيب أن تنشر أهداف اجلودة، أو خطط حتسني اجلودة يف املستو

                                                           
1 . Juran, J. M., and Frank M. Gryna(1993): Quality Planning and Analysis, Mc Graw-Hill, Inc., (3rd  

ed.), New York, P. 142. 
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جيب أن يشكل املديرون يف اإلدارة  يف حالة العمليات الكبرية اليت ال ميكن أن جتزأ إىل أجزاء.  .ج
  العليا جمالس جودة حتدد وتشرف على فرق املشروع لتحسني هذه العمليات الكبرية.

ن التحسينات ال تنتهي، وإمنا هي مستمرة يف مجيع النواحي ليس فقط يف اجلودة  ويؤمن جوران 
لسلعة أو اخلدمة املقدمة، ولكنها تشمل أيضاً العمليات. و  قد أكد أن التحسينات يف مجيع السلع اخلاصة 

ئن إىل قسمني مها ئن واملستهلكني. وقد قسم الز   :1واخلدمات والعمليات تطبق جلميع الز

ئن اخلارجيون   .أ لسلعة، ولكنهم  :External Customersالز وهم األفراد املتأثرون 

ئن العمالء الذين يشرتون  ليسوا أعضاء يف املنظمة اليت تنتج هذه السلعة. وتضم هذه الفئة من الز
السلع ومنظمات اجلهاز احلكومي، وغري ذلك والذين يتأثرون بسبب عدم أمان السلعة أو أضرارها 

  لبيئة.

ئن الداخليون   .ب ففي داخل املنظمة يوجد حاالت متعددة : Internal Customersالز

ا  ويطلق على هؤالء املتلقني أو املستعملني  بعضاً بعضها اإلدارات واألفراد بتوريد السلع تقوم 
ئن أو مستهلكني داخليني.   هلذه السلع تسمية ز

رزًا يف تنمية وتطوير طرائق حتسني اجل ودة، وبشكل وهذه األفكار اليت قدمها جوران لعبت دورًا 
ئن حتياجات الز مج اجلودة يعتمد بشكل كبري على مورغبا خاص عند الوفاء  . ويرى أن جناح بر

ت إذ األسلوب القيادي لإلدارة العليا حنو سياسة اجلودة،  دى بضرورة أن يشمل التدريب كافة املستو
ألذواق املستهلكني، وضرورة تقييم العالقة  العمالية يف املنظمة، وأن يتم الرتكيز على تصميم السلعة وفقاً 
اليت ركز عليها يف دراساته ضرورة قيام  املهمةملوردين من خالل استخدام الطرائق اإلحصائية. ومن النقاط 

ت األخرى اخلاصة  جلودة يشتمل على تكاليف اجلودة، والبيا املنظمة خبلق نظام للمعلومات خاص 
خبلق جو من العالقات املستمرة واحلرة بني العمال واإلدارة، وضرورة  طالبكما أنه لعيوب واألخطاء.  

                                                           
1 . Juran, J. M., and Frank M. Gryna(1993): Quality Planning and Analysis, op.cite,p. 240 
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  اإللتزام وتطبيق نظم دوائر اجلودة.

   Philip B. Crosby : (2001 – 1926) فيليب. يب. كروزيب .2-4
قة  ولكنها متثل املطابقة للمتطلبات  Eleganceال تعين اجلودة من وجهة نظر كروزيب األ

Conformance to Requirements ،ًفهو يعتقد أن مشكلة اجلودة ليست موجودة دائما .
تكلفة، كما يتناوهلا إذ إن الاملنظمة هي اليت متلك مشكالت وظائفية. فولكن على العكس من ذلك 

كروزيب، جيب أن تكون فعَّالة أكثر إلجناز النشاط بشكل صحيح يف الوقت الصحيح. وقد اقرتح أن فلسفة 
هي معيار أداء مفيد. وأن تكلفة اجلودة تتضمن تكلفة عدم املطابقة  Zero Defectsاألعطال صفر 

ملقارنة مع دمينغ، فقد ركز كروزيب أكثر على اإلدارة والعمليات التنظيمية  وهي بدورها متثل مقياس أداء. و
  :2هي . وقد وضع مخسة مبادئ أساسية للجودة1وتغري ثقافة الشركة من استعمال الطرائق اإلحصائية

قة. .1 ا املطابقة للمتطلبات وليس األ  تُعّرف اجلودة على أ
 ال يوجد شيء مثل مشكلة اجلودة. .2
لشكل الصحيح من املرة األوىل. .3  من األرخص دائماً القيام 
 القياس الوحيد لألداء هو تكلفة اجلودة. .4
  معيار األداء الوحيد هو العيوب صفر. .5

صفر على فكرة صنع السلعة أو تقدمي اخلدمة بشكل صحيح من املرة األوىل،  لتقوم فلسفة األعطا
دة التكاليف،  أي دون أي عيوب أو إصالحات أو تغيريات ميكن أن حتدث، مما يؤدي إىل ارتفاع وز
وخصوصاً تكاليف اجلودة. وهذا ما حيتم على اإلدارة إجياد الطرائق املناسبة لتخفيض هذه التكاليف. ولكن 

                                                           
1 . Shafer, Scott M., and Jack R. Meredith(1998): Operations Management: A process Approach With 

Spread Sheets, John Wiley and Sons, Inc., New York, P. 80. 
2 . Beckford, John (2017): Quality: A Critical Introduction, (4th  ed.), Routledge, London & New 

York,p.55 
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  أوضاع كهذه ما الطرائق اليت ميكن أن تستخدمها اإلدارة للقيام بذلك؟.يف 
التدريب  وساطةحتقيقها بإىل وإن أهم مربرات استخدام هذه الفلسفة هي قدرة العمال على الوصول 

مؤيدو هذه الفلسفة  يسوغدون وجود تغيريات. ويف حال وجود تغيريات وأعطال وأخطاء من والتعليم، أي 
فكل شخص يصنع األخطاء، إذ ال يوجد شخص كامل. ومجيع هذه األقوال  ،هو اإلنسان ن املخطئ

تفيد يف تربير فقدان املطابقة يف مكان العمل. ولكن وفقًا لفلسفة األعطال صفر جيب أن يكافح العمال 
ذلك فقد يظهر الكثري من الوحدات والسلع من رغم وعلى المن أجل الوصول إىل هذه الفلسفة كهدف، 

نتاج السلعة بشكل مط ئن. لذلك جيب أن يقوم العمال  بق متاماً للمواصفات االيت تنتج وتسوق وتسلَّم للز
  املوضوعة.

مج األعطال صفر. وهذه اخلطوات حتدد أساس  Crosbyلقد وضع كروزيب  أربع عشرة خطوة لرب
  :1ها، وهذه اخلطوات هيبغض النظر عن الفلسفة املستعملة للجودة في ،حتسني اجلودة يف املنظمات

 سيس التزام اإلدارة .1
 تشكيل فرق حتسني اجلودة .2
 سيس قياسات اجلودة .3
 تقييم تكلفة اجلودة .4
جلودة .5 دة الوعي   ز
 اختاذ اإلجراءات لتصحيح املشكالت .6
 ختطيط األعطال صفر .7
 تدريب املشرفني واملديرين .8

                                                           
1 . Rumane , Abdul Razzak (2011):Quality Management in Construction Projects, CRC Press, Taylor & 

Francis Group, Boca Raton,p.29 
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 الشركة عقد يوم "صفر عيوب" لتحديد املوقف والتوقعات يف داخل .9
 تشجيع وضع أهداف حتسني اجلودة .10
ت .11  اإلبالغ عن الصعو
 إلسهاماتاالعرتاف  .12
 إنشاء جمالس اجلودة .13
  افعلها من جديد .14

مج األعطال صفر ال يتطلب فقط تغيريات يف العمال واجتاهات البائعني، بل يعد مب نظام  نزلةإن بر
كملها.   حيدد أسباب إزالة األخطاء. وهو يشمل نطاق املنظمة 

الذي نشر يف عام  Quality is Free» اجلودة جمانية«لقد أكد كروزيب يف كتابه املسمى بعنوان 
على أن التزام اإلدارة والعامل يتمثل يف حتسني اجلودة. وهو يعتقد أيضًا أن تكلفة اجلودة الرديئة  1979

لعمل الصحيح من  جيب أن تتضمن مجيع العناصر اليت أدت إىل ذلك، والسبب هو نتيجة عدم القيام 
  .1املرة األوىل

   Armand V. Feigenbaum: (2014-1922)آرماند ف. فيجنباوم  .2-5
ت املتحدة األمريكية، مع حتديد  لقد ترافق توكيد اجلودة بشكل واسع، قبل السبعينات يف الوال
وقياس املطابقة للمواصفات الفنية على أرض الورشة، ويف أقسام املعاينة أيضاً. وقد امتد هذا التحول من 

ويبسط أفكاره على مستوى الشركة ككل. ويف تلك  الدراسة الضعيفة للجودة إىل املدخل احلايل الذي ميتد
األثناء، كان لفيجنباوم أثر كبري يف هذا التحول من خالل اسرتاتيجيات ومفهوم الرقابة الشاملة للجودة 

Total Quality Control (T. Q. C.) فقد نظر فينجنباوم يف هدف الصناعة التنافسية .

                                                           
1 . Crosby, Philip B. (1979): Quality is Free, McGraw-Hill Book Company, New York. 
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يتالذي حدده بشكل واضح     :1كما 
الصناعة التنافسية هو تقدمي السلعة واخلدمة إىل أي جودة تصمم وتسوق وتبىن وحيافظ عليها إن هدف «

  ».يف التكاليف االقتصادية اليت تسمح بتحقيق الرضا الكامل للزبون
نظام فعَّال يقوم على تكامل جهود تطور اجلودة " :القد عرَّف فينجنباوم الرقابة الشاملة للجودة 

وحتسينها للمجموعات املتنوعة يف املنظمة، حبيث تسمح للتسويق واهلندسة واإلنتاج واخلدمة  واحملافظة عليها
ت االقتصادية بتحقيق الرضا الكامل للزبون فينجنباوم على اخلطوات عند وتقوم فلسفة اجلودة  ."يف املستو

  :2اآلتيةاألربع 
 وضع معايري اجلودة  .أ

 تقييم املطابقة للمعايري  .ب
 يتم استيفاء املعايري التصرف عندما ال  .ج
 التخطيط إلجراء التحسينات  .د

لقد أشار فيجنباوم إىل أن املسؤولية عن اجلودة ميكن أن تكون على من يؤدون العمل، وأطلق 
، والذي يعين أن كل عامل أو موظف أو سكرتري أو مهندس أو »اجلودة من املنبع«على هذا املفهوم اسم 

عمله جبودة كاملة. ويف الرقابة الشاملة للجودة تكون جودة السلعة ئع جيب أن يكون مسؤوًال عن أداء 
أعلى أمهية من معدالت أو أحجام اإلنتاج، ويكون للعاملني حق إيقاف اإلنتاج وقت حدوث أية مشكلة 

  .3يف اجلودة
  

                                                           
1 . Feigenbaum, Armand V. (1991): Total Quality Control, op.cite,p. 
2 . Rumane , Abdul Razzak (2011):Quality Management in Construction Projects, op.cite,p.33 

ت جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واآليزو ): 2000عبد العزيز، مسري حممد (.  3 : رؤية اقتصادية. فنية. إدارية. أسس تطبيقات. 10011و 9000اقتصاد
  106مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ص  حاالت.
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   Kaoru Ishikawa :(1989 – 1915) كايرو إيشيكاوا  .2-6
ن  يف أواخر األربعينات ويف اخلمسينات للسلع  Made in Japanطبقت عبارة مصنوع يف اليا

ا مع السلع املصنَّعة يف مكان آخر. لذلك  إلضافة إىل تضار الرخيصة اليت مل تكن ذات جودة معينة، هذا 
لنسبة إيشيكاوا  رأىفقد  ا وفعاليتها  نية مل يعكس قو تمع فيما خيص إىل اأن األداء الرديء للسلع اليا

  :1اآلتيةالعوامل األساسية 
  أ ـ االنضباط الذايت.

  ب ـ الرغبة يف التعلم.
  جـ ـ احرتام الشخص اآلخر.

  د ـ الصرب.
  هـ ـ املثابرة.

  و ـ املفخرة الوطنية.
نية، وذلك من خالل رؤيته  لقد تعامل إيشيكاوا بشكل كبري مع القيادة يف حركة اجلودة اليا

ين للعلماء واملهندسني ونشاطاته املرت   Union of Japanese Scientistsافقة مع االحتاد اليا
and Engineers (JUSE)  نية للجودة عما  1967وحبلول عام هو ممارس ميز إيشيكاوا الرقابة اليا

خلصائص الست   :2اآلتية يف الغرب 
  املنظمة يف رقابة اجلودة.ـ رقابة اجلودة على مستوى الشركة من خالل املشاركة جلميع أعضاء  1
  ـ الثقافة والتدريب يف رقابة اجلودة. 2
  ـ نشاطات دوائر رقابة اجلودة. 3

                                                           
ت اإلدارة واألعمال: دراسة ل ): 2004الصرن، رعد حسن (.   1 ا 401نظر   395، ص 1، دار الرضا للنشر، دمشق، طووظائفها نظرية يف اإلدارة وممارسا
مج املشروعات الصغرية واملتوسطة، ص إدارة اجلودة يف املشروعات الصغرية): 2014الصرن، رعد حسن ( . 2  88، منشورات جامعة دمشق، التعليم املفتوح، بر
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  ـ مراجعات رقابة اجلودة لتحديد فاعليتها. 4
  ـ االستفادة من الطرائق اإلحصائية. 5
  ـ نشاطات ترويج رقابة اجلودة على مستوى الدولة، مبا يف ذلك التدريب. 6

طوَّر مفهوم اخلصائص احلقيقية  إذ، اً وكبري  اً ممارسات رقابة اجلودة كثيف يفكاوا لقد كان أثر إيشي
 Substituteواخلصائص البديلة للجودة  True Quality Characteristicsللجودة 

Quality Characteristics فاخلصائص احلقيقية للجودة هي دراسة الزبون ألداء السلعة، كما .
نتج ألداء السلعة، يعرب عنها يف مصطلحات 

ُ
ومفردات الزبون. أما اخلصائص البديلة للجودة فهي دراسة امل

، ودرجة التناظر بني النوعني هي اليت حتدد رضا اتكما يعرب عنها يف املصطلحات واملفردات الفنية للمنتج
  ي:. ويقرتح إيشيكاوا ثالثة خطوات تعد األساس يف طرائق نشر وظيفة اجلودة وختطيطها ه1الزبون

  أ ـ فهم اخلصائص احلقيقية للجودة.
  ب ـ حتديد طرائق قياس واختبار اخلصائص احلقيقية للجودة.

  جـ ـ اكتشاف اخلصائص البديلة للجودة والقيام بتصحيح وفهم العالقة بني النوعني.
% من مشكالت اجلودة ضمن 95لقد توصل إيشيكاوا إىل نتيجة أساسية مفادها أن أكثر من 

. وحيتوي مفهوم إيشيكاوا للرقابة الشاملة للجودة ستة مبادئ أدوات اجلودةالشركة ميكن أن حتل عن طريق 
  :2أساسية هي

  اجلودة أوًال وليس الربح يف األجل القصري. .1
2.  

ُ
  نتج أي التفكري من وجهة نظر الطرف اآلخر.توجيه الزبون، وليس توجيه امل

  العملية التالية هي الزبون، أي كسر حاجز األقلمة ضمن الشركة فقط. .3

                                                           
ت اإلدارة واألعمال): 2004الصرن، رعد حسن (.  1  953، مرجع سبق  ذكره ، ص نظر
 89، مرجع سبق  ذكره ، ص إدارة اجلودة الشاملة): 2016الصرن، رعد (.  2
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ت للقيام بعرض احملاضرات واالستفادة من الطرائق اإلحصائية. .4   استعمال احلقائق والبيا
  عمال.احرتام الوجود البشري كفلسفة إدارية، واإلدارة من خالل املشاركة الكاملة لل .5
  اإلدارة الوظائفية اإلمجالية عن طريق القطاعات والوظائف. .6

لذلك فإنه يصر  Quality Circlesاألب األول حللقات دوائر اجلودة  نزلةويعد إيشيكاوا حبق مب
اعلى أن تكون نشاطات دوائر اجلودة جزءاً مكمالً إلدارة اجلودة الشاملة  ستهدف حتقيق التحسني ت لكو

  .1ل فرق العملاملستمر من خال

جو  .2-7    Genichi Taguchi :(2012-1924) شيجينيشي 
بع اخلسارة  جوشي مفهوم  فة واهلدف والتغري الذي جيمع بني التكل Loss Functionطّور 

بع اخلسارة تفاعلي فقد طّور نسبة اإلشارة إىل الضوضاء كمكافئ استباقي.  إىل أنيف مقياس واحد، ونظراً 
حجر الزاوية يف فلسفة  نزلةللمؤشرات والتساحمات مب Robust Designويعد التصميم الشاق (القوي) 

 .2لتجاري واستخدامهاجوشي، فهو مبين على تبسيط التصميم التقليدي 
جوشي على املدخل اهلندسي ل دىن حد ممكن من التغري يؤكد  نتاج املتطلبات  لجودة. وينادي 

وحدد أنواع هذا الضجيج  Noiseيف أداء السلعة يف بيئة الزبون. وقد أطلق على التغري مصطلح الضجيج 
  :3كاآليت

  :External Noiseـ الضجيج اخلارجي  1
اليت تعكر وظائف السلعة كاحلرارة وميثل املتغريات اخلارجية يف البيئة احمليطة، أو ظروف االستعمال 

  والرطوبة وغريها.

                                                           
 82، مرجع سبق ذكره، ص كيف تتعلم أسرار اجلودة الشاملة): 2001الصرن، رعد (.  1

2 . Besterfield, Dale H. (2012): Total Quality management, (Rev. 3rd ed.), Pearson education, Inc., 
Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd.,p.5 

3 . Taguchi , Genichi , Subir Chowdhury & Yuin Wu (2005): Taguchi's Quality Engineering handbook, 
John Wiley & Sons , Inc., N.J.,p.  
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  :Internal Noiseـ الضجيج الداخلي  2
  التغريات اليت تظهر كنتيجة للتحمل والتخزين.

  :Unit - to - Unit Noiseـ الضجيج من وحدة إىل أخرى  3
  .ها نفس ملواصفاتاالختالفات بني السلع الفردية اليت تكون مصنَّعة 

جوشي هيواملبادئ  ا    :1التنظيمية اليت ينادي 
 االتصال .1
 الرقابة .2
 الكفاءة  .3
 الفاعلية .4
 القدرة .5
 التأكيد على املوقع وإزالة سبب اخلطأ .6
 الرتكيز على ضبط التصميم .7
 التأكيد على التحليل البيئي .8

. هاوخارج إن اهلدف من ذلك هو ختفيض الضجيج عن طريق نشاطات اجلودة داخل خطوط اإلنتاج
جوشي استعمال الطرائق ونظرية التعظيم يف ظل التصميم التجرييب مع اهلدف احملدد لتخفيض ويقرتح 

جوشي يف العناصر السبعة األساسية  1986يف عام  Kackerويلخص  اخلسارة للمجتمع. فلسفة جودة 
  :2اآلتية

                                                           
1 . Beckford, John (2017): Quality, op.cite,p.138 
2 . Lochner, Robert H., and Joseph E. Matar(1990): Designing for Quality: An Introduction to the Best 

of Taguchi and Western Methods of Sitatistical Experimental Design, Chapman & Hall, London, P. 
20. 
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  املخصص للمجتمع.جلودة السلعة املصنعة هو اخلسارة الكلية املتولدة عن الناتج املهم إن البعد  .1
يف االقتصاد التنافسي إن التحسني املستمر للجودة وختفيض التكلفة ضروري للبقاء يف ميدان  .2

  األعمال.
مج التحسني املستمر للجودة التخفيض املتواصل يف تغري خصائص أداء السلعة عن  .3 يتضمن بر

  قيمها املستهدفة.
  املنتج (السلعة) عن قيمته املستهدفة.إن اخلسارة املطلوبة للزبون هي التغري يف أداء  .4
حتدد اجلودة النهائية وتكلفة السلعة املصنعة من قبل التصميمات اهلندسية للسلعة وعمليات  .5

  تصنيعها.
ميكن ختفيض التغري يف أداء السلعة أو العملية عن طريق استغالل التأثريات غري اخلطية ملؤشرات  .6

  السلعة أو العملية على خصائص األداء.
كن أن تستعمل التجارب املصممة إحصائيًا لتحديد أوضاع مؤشرات السلعة أو العملية اليت مي .7

  ختفض التغري يف األداء.

  Shingeo Shingo :(1990-1909) شينغيو شينغو .2-8
إن مستوى اجلودة يف حالة األعطال صفر هو املستوى األساسي للمطابقة مع املواصفات، أي أن 

ن رقابة اجلودة احملددة إحصائيًا ال إ Shingoكل وحدة جيب أن تبىن حبيث تطابق املواصفات. يقول 
لكن ال تصل إىل مستوى األعطال صفر. ففي الرقابة اإلحصائية للجودة ميكن أن تكون األعطال أقل، 

الستعمال اخلاطئ   Poka Yokeتنخفض. لذلك فقد اقرتح استخدام نظام األجهزة اليت ال تتعطل 
System  أو ما يسمى مبفهوم إثبات وبرهان اخلطأMistake - Proofing   يهدف ختفيض الذي

  .1العيوب بشكل كلي

                                                           
1 . Shingo , Shingeo (1986): Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka- Yoke System, 
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وتستخدم  Sensor إن مفهوم إثبات اخلطأ ميثل سلسلة حتدد لآللة أو لإلنسان على شكل حساس
  :آلتيةيف احلاالت ا

  % معاينة.100املعاينات من املصدر بشكل كلي أي   .أ
  الفحص الذايت.  .ب
إلضافة إىل   .ج الفحوص املتعاقبة لكشف الشذوذ عندما تظهر وتصحيحها  يف وحدة اإلنتاج 

  النظام.
  :اآلتيةيتألف من املبادئ األساسية األربعة  Shingoإن النظام الصفري لرقابة اجلودة عند 

  استعمال معاينة املصدر، أي تطبيق وظائف الرقابة على املراحل اليت تظهر فيها العيوب. .1
لعينة.100استعمال معاينة املصدر لكامل الكميات، أي  .2   % معاينة، بدًال من املعاينة 
  ة عندما تظهر الشذوذ.يختفيض زمن تنفيذ األعمال التصحيح .3
الستعمال اخلاطئ كاحلساسات  .4 ، واملونتورات Sensorsإعداد األجهزة اليت ال تتعطل 

Monitors .وذلك وفقاً ملتطلبات السلعة أو العملية  
اينة ختتلف عن املع Shingoلـ  Source Inspectionوجيب أن نالحظ أن معاينة املصدر 

بينما  ،روتينية طويلة، وهي متثل عملية جتديد نوع السلعةفاملعاينة التقليدية تكون  التقليدية للسلعة النهائية.
تكون معاينة املصدر قصرية، وهي متثل عملية متابعة اإلنتاج اليت تقدم تغذية عكسية ضمن الزمن احلقيقي. 

  إعادة العمل.و هذا وختفض معاينة املصدر اخلردة  ة لألمام منسوبة للعمل التصحيحي.ومعلومات تغذي

  Massaki Imai):    -1930اي (ي إمياكماس. 2-9
كلمة وهي   Kaizenرّكز إمياي يف دراساته على فكرة التحسني املستمر وأطلق عليها مصطلح  

لشكل (  ة املستمرة من التحسينات املضافةنية تشري إىل العملي يقوم هذا إذ  ،)4،  2كما هو موضح 

                                                           
Productivity Press, New York 
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قل األموال األسلوب على الرتكيز على التحسينات الصغرية  والتدرجيية واملتكررة على املدى الطويل 
 .1املستثمرة، ويشارك فيها اجلميع يف املنظمة

   
  

  ) تفسري مصطلح كايزن4،  2الشكل (

GEMBA KAIZEN 

نية املكان احلقيقي Gembaتعين كلمة  ويف عامل  أي املكان الذي حتدث فيه األحداث. ،ليا
 إىل املكان الذي تتم فيه أنشطة القيمة املضافة واليت تؤدي إىل رضا العميل. Gembaاألعمال تشري 

 (مواقع العمل) تستطيع اكتشاف الفرص اليت تزيد من رحبية املنظمة Gembaفعندما تركز اإلدارة على 
  :2والقواعد الذهبية للجمبا هي .هاوجناح

 يريناملد يتوجب على Go to Gemba First :أوالً  Gembaاذهب إىل موقع  .1

هتمام  التعرف عن كثب على األوضاع يف أماكن العمل، والوقوف يف بقعة حمددة ملراقبة ما جيري 
  حىت يصبح األمر مثل الروتني اليومي.متعددة وليس ملرة واحدة بل ملرات 

 Gembutsuتعين كلمة Check the Gembutsu :افحص األشياء ذات الصلة .2

بة، أو حىت اسلع معأو خلل ما، أو أداة معطلة، أو هنا إىل آلة معطلة،  تشريالشيء امللموس، و 
 العمالء.  ىشكاو 

 Take temporary countermeasures on the :عليك اختاذ تدابري مؤقتة .3
                                                           

1 . Imai , Masaaki (2012):Gemba Kaizen : a commonsense approach to a continuous improvement strategy , (2nd 
ed.), The Kaizen Institute LTD.,p.3 

 
2 . Imai , Masaaki (2012):Gemba Kaizen , op.cite.,p.14 
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spot   ك املوقف احلايل يف العملية. وهنا يتم التعامل مع األعراض نية وبسيطة لرت آاختاذ تدابري
 وليس السبب األساسي للمشكلة.

حتليل العملية للوصول إىل  أي  Find the Root Cause :احبث عن السبب اجلذري .4

تطلب املعرفة الكاملة جبميع خطوات العملية من أجل التحليل الدقيق هذا يو  أسباب املشكلة.
 هلا.

  كالتالتنميط ملنع تكرار املش .5

 Muda :اهلدر
نية اهلدر، لكن الكلمة حتمل دالالت أعمق من ذلك بكثري،  Mudaتعين كلمة  ا  إذليا أ

ن من النشاطات اليت حتدث يف مواقع العمل: أنشطة اهناك فقط نوعف، تشري إىل أي نشاط ال يضيف قيمة
 تضيف القيمة وأنشطة أخرى ال تضيف قيمة.

 Activity = Work + Muda   
 Expenditure = Cost + waste  
 Therefore, Less Muda = More happy clients (as it impacts on quality, 

cost and delivery of products and services 

  :اآلتيةويقسم اهلدر إىل األنواع 
  Muda of overproductionهدر فائض اإلنتاج:  .1
  Muda of inventoryهدر املخزون:  .2
  Muda of repair/rejectsهدر املردودات/اإلصالح:  .3
  Muda of motionهدر احلركة:  .4
  Muda of over-processingهدر املعاجلة اإلضافية:  .5
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  Muda of waitingهدر االنتظار:  .6
  Muda of transportهدر النقل:  .7

  Mura = Inconsistencies in the systemالتناقضات يف النظام Mura : مورا

  حيدث يف بعض األحيان      
  األماكنبعض يف حيدث       
  حيدث لبعض الناس      
  جانب واحد على ما يرام. اجلانب اآلخر ليس على ما يرام      

  كل هذا مورا

 Muri = Physical Strain اإلجهاد البدين Muri :موري

  ينحين للعمل؟      
  أدفع بقوة؟      
  وزن الرفع؟      
  العمل متعب؟    
  املشي املرير؟      

  كل هذا موري
  

س  يمعلمن أ يتضح لنامما سبق  م جبد  مبدعون مبتكروناجلودة الشاملة هم أ عملوا يف نظر
ت يف ظل اقتصاد دويل، وجمتمع عاملي  ونشاط خالل الوقت املتوفر لديهم لبلوغ أفضل األفضل من املستو

ت اليت لن يقوَ  ملتغريات والصعو خذ  مليء  سلوب التحسني على الصمود فيها إال تلك املنظمات اليت 
  والتطوير واسرتاتيجية اجلودة منهجاً وطريقاً.
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  :الثاينأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      مّيز شيورات بني نوعني للجودة املوضوعية والذاتية   . 1
      من أشهر كتب دمينغ اجلودة جمانية   . 2
     إىل إيشيكاوا ةعشر  تُنسب النقاط األربع   . 3
     إىل دمينغ PDCAتُنسب    . 4
     من األمراض السبعة القاتلة التكاليف الطبية الباهظة   . 5
  Poka- Yoke   يرتبط علم النفس بنظام    . 6
     تُبىن ثالثية جوران على ختطيط ورقابة وحتسني اجلودة   . 7
     إن من قدم مصطلح األعطال صفر هو كروزيب   . 8

يشيكاوايرتبط مفهوم اجلودة    . 9     من املنبع 
    من مبادئ إيشيكاوا للرقابة الشاملة للجودة اجلودة أوالً    . 10
جوشي   . 11 بع اخلسارة بفلسفة      يرتبط 

    قدم شينغو نظام املعرفة العميقة   . 12

    اإلجهاد البدين Mudaتعين    . 13
    التناقض يف النظام Muraتعين    . 14

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  كتاب الرقابة على جودة السلعة املصّنعة ل:.  1

A . جوران  
B. دمينغ  
C. شيوارت  
D. إيشيكاوا  

  اجلودة اليت تتعلق بفكر ومشاعر وأحاسيس الفرد هي:. 2
A . الذاتية  
B. املوضوعية  
C. دركة

ُ
  امل

D. املتوقعة  
  من أشهر كتب دمينغ :. 3

A . اجلودة جمانية  
B. اخلروج من األزمة  
C. ختطيط وحتليل اجلودة  
D.  الشاملة للجودةالرقابة  

  لدمينغ: ةعشر  من اآليت يُعد من النقاط األربعأي . 4
A . خلق هدف مستقر  
B. تبين فلسفة جديدة  
C. تبين الطرائق احلديثة لإلشراف  
D. كل ما سبق  
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  ستثناء: اآليتمن األمراض السبعة القاتلة . 5
A . ح قصرية األجل   الرتكيز على األر
B. خماطر بيئة العمل  
C. التكاليف الطبية الباهظة  
D. ما سبق كل  

  أي من التايل يُعد من مرتكزات نظرية املعرفة العميقة:. 6
A . لنظام   املعرفة 
B. لتغري   املعرفة 
C. علم النفس  
D. كل ما سبق 

ستثناء: اآليت .7   ضمن ثالثية جوران 
A . ختطيط اجلودة  
B. حتسني اجلودة  
C. توكيد اجلودة  
D. رقابة اجلودة  

  تُنسب فلسفة األعطال صفر إىل :. 8
A . كروزيب  
B. جوشي  
C. جوران  
D. إيشيكاوا  

  إن من طرح الرقابة الشاملة للجودة هو:. 9
A . جوران  
B. فينجباوم  
C. إيشيكاوا  
D. إمياي  

  من اخلطوات اليت تقوم عليها فلسفة اجلودة عند فيجنباوم : .10
A . وضع معايري للجودة  
B. تقييم املطابقة للمعايري  
C. التخطيط إلجراء التحسينات  
D. كل ما سبق  

  يُعد من مبادئ اجلودة عند إيشيكاوا: اآليتأي من . 11
A . اجلودة أوالً وليس الربح يف األجل القصري  
B. توجيه الزبون  
C. احرتام الوجود البشري كفلسفة إدارية  
D. كل ما سبق  

  التصميم الشاق (القوي) من األفكار املقدمة من:. 12
A . إيشيكاوا  
B. إمياي  
C. جوشي  
D. شيوارت  

  قدم شينغو نظام: .13
A. بوكا يوكي  
B.  العميقةاملعرفة  
C. األعطال صفر  
D. ال شيء مما سبق  

  يعين مصطلح كايزن:.14
A. التحسني املستمر  
B. اجلودة من املنبع  
C. اجلودة جمانية  
D. كل ما سبق  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  . قش األفكار األساسية اليت تقوم عليها فلسفة شيوارت :)1السؤال (
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 15: 100. الدرجات من  دقيقة 10  {مدة اإلجابة:
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  .احبث يف األفكار األساسية لفلسفة دمينغ: )2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 30: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن ثالثية جوران :)3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .ادرس املرتكزات املعرفية لفلسفة كروزيب يف اجلودة : )4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 15: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .قش األفكار األساسية اليت قدمها فيجنباوم يف اجلودة: )5السؤال (
   }) 5لإلجابة: الفقرة (توجيهات  25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:

  . ادرس املرتكزات املعرفية لفكر إيشيكاوا يف اجلودة:)6السؤال (
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة (  25: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

جوشي يف اجلودة الشاملة :)7السؤال (   . قش فكر 
  }) 7لإلجابة: الفقرة (توجيهات   30: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

  .ادرس نظام بوكا يوكي املقدم من قبل شينغو: )8السؤال (
  ) }8توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

ا األساسية املقدمة من قبل إمياي: )9السؤال (   .قش فكرة جيمبا كايزن ومرتكز
  }9توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 40: 100من دقيقة. الدرجات  30{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

قش األفكار األساسية للجودة الشاملة فيها، وعلى أي  اخرت إحدى أنواع املنظمات الصناعية، و
 .اجلودة يتم االعتماد  ينوع من فلسفة معمل
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  ختطيط اجلودة الشاملة وتطبيقها يف املنظمة: لثالثاالفصل 

Chapter (3): Planning of Total Quality 
  تعريف ختطيط اجلودة  3-1

  مشكلة ختطيط اجلودة  3-2

 خطوات عملية ختطيط اجلودة  3-3
سيس املشروعاخلطوة      األوىل: 

ئن    اخلطوة الثانية: حتديد الز
ئن     اخلطوة الثالثة: اكتشاف احتياجات الز

  اخلطوة الرابعة: تطوير السلعة(املنتج)  

  اخلطوة اخلامسة: تطوير العملية  

  اخلطوة السادسة: تطوير ضوابط العملية والتحويل إىل العمليات  

  وضع سياسة اجلودة  3-4

  العناصر األساسية لعملية ختطيط اجلودة  3-5

  جودة التصميم. 3-5-1  

  جودة املطابقة.3-5-2  

  جودة األداء .2-5-3  

  أسئلة واختبارات الفصل الثالث
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن ختطيط اجلودة .1
 التعرف على جوانب مشكلة ختطيط اجلودة .2
 مناقشة خطوات عملية ختطيط اجلودة .3
 فهم كيفية وضع سياسة اجلودة .4
 معرفة العناصر األساسية لتخطيط اجلودة .5

  ملخص الفصل: 

ست خطوات أساسية يف تمثلة ملتعريف ختطيط اجلودة، ومشكلة ختطيط اجلودة، وخطوات عملية ختطيط اجلودة ا يتناول هذا الفصل
سيس املشروع،  ئن، و ( ئن، و حتديد الز تطوير ضوابط العملية والتحويل إىل و  تطوير العملية،و تطوير السلعة(املنتج)، و اكتشاف احتياجات الز

   .جودة املطابقة، وجودة األداءو العمليات)، ووضع سياسة اجلودة، وأخرياً العناصر األساسية لعملية ختطيط اجلودة املتمثلة يف جودة التصميم ، 

  كلمات مفتاحية:

التخطيط التشغيلي، فجوة الفهم، فجوة اإلدراك، فجوة التصميم، فجوة العملية، فجوة ختطيط اجلودة، التخطيط االسرتاتيجي، 
صميم، العمليات،  عملية ختطيط اجلودة، العمليات الفرعية، األنشطة، املهام، ضوابط العملية، التحويل إىل العمليات، سياسة اجلودة، جودة الت

  جودة املطابقة، جودة األداء.

  
Quality Planning, Strategic Planning, Operational Planning, Understanding Gap, Perception 

Gap,Design Gap, Process Gap, Operations Gap, Quality Planning Process, Subprocesses, Activities, 
Tasks, Process Controls, Trasfer to Operations, Quality Policy, Quality of Design, Quality of 
Conformance, Quality of Performance. 
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 هنفس، ولكنها مل تكن من النوع عاماً املاضية بعقود الدفاع ارتبط ختطيط اجلودة على مدار الثالثني
الذي وصلت إليه خطط اجلودة حالياً، حيث متثلت خطط اجلودة واقتصرت على حتديد العمليات 

توافقة مع املتطلبات التعاقدية. ويف روع معني لضمان تلبية النواتج امليف مش اواإلجراءات اليت يتم استخدامه
بعض احلاالت تشري خطط اجلودة ببساطة إىل اإلجراءات اليت تشكل جزءاً من نظام إدارة اجلودة املوثّق. 

  ع.ويف حاالت أخرى، تتناول خطط اجلودة املوثوقية وإدارة التشكيالت، والتخصصات األخرى يف املشرو 
درًا ما تتضمن خطط تطوير املنتج، مما  وغالبًا ما تشكل خطة اجلودة جزءًا من خطة املشروع، و

و أيدل على أن ختطيط اجلودة يقتصر على أنشطة املراقبة والضمان، وقد يكون قسماً يف بعض املنظمات، 
السابقة يركز التخطيط قد يكون ضمن إدارة اجلودة، أو ضمن ختطيط العمليات. ويف مجيع هذه احلاالت 

  تقريباً على املنتجات واخلدمات بشكل دائم بدًال من الرتكيز على القضا االسرتاتيجية.

 Definition of Quality Planningتعريف ختطيط اجلودة: . 3-1
من إدارة اجلودة يركز على حتديد أهداف  على أن ختطيط اجلودة جزءٌ 9000نّص تعريف اآليزو 

اجلودة وحتديد العمليات التشغيلية الضرورية واملوارد ذات الصلة من أجل حتقيق أهداف اجلودة. ويذهب 
نه:" نشاط يهتم بتحديد أهداف اجلودة وتطوير املنتجات  جوران إىل أبعد من ذلك، ويعّرف ختطيط اجلودة 

تخطيط جودة ب. ويتعلق هذا التعريف بتخطيط اجلودة وليس 1ك األهداف"والعمليات املطلوبة لتحقيق تل
  املنتج.

ئن من أجل  أي أنه عملية منظمة لتطوير كل من السلع واخلدمات تتضمن تلبية احتياجات الز
حتقيق النتائج النهائية، ويتم دمج أدوات ختطيط اجلودة وأساليبه جنبًا إىل جنب مع األدوات التكنولوجية 

يارات ملنتج معني يتم تطويره وتسليمه. فعلى سبيل املثال يتطلب تصميم سيارة جديدة هندسة الس

                                                           
1 . Hoyle , David (2007): Quality Management Essentials , Elsevier Butterworth – Heinemann , Oxford, 

p.34 
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والتخصصات ذات الصلة، يف حني يعتمد مسار رعاية مرضى السكري على األساليب اخلبرية لألطباء 
املتخصصني، ويف الوقت ذاته يتطلب التخطيط ملنهج جديد خلدمات النزالء يف الفنادق استخدام تقنيات 

  .1متمرسة من قبل املالكني
ا للتأكد من وحتتاج مجيع األمثلة السابقة وغريها الكثري إىل ع ملية ختطيط اجلودة وأساليبها وأدوا

أن التصاميم النهائية خلدمات السيارات ورعاية مرضى السكر ونزالء الفنادق وغريهم ال تليب املتطلبات 
ئن الذين يشرتون هذه املنتجات ويستفيدون  الفنية للتخصصات ذات الصلة فقط، وإمنا أيضاً احتياجات الز

  منها.
  :2للتخطيط مها نوهناك مستو

ويهتم بوضع أهداف جودة بعيدة  Strategic Planning :التخطيط االسرتاتيجي  .أ

وهو عملية  ووسائل الوصول إىل تلك األهداف.ورسالتها وقيمها املدى بناء على رؤية املنظمة 
مستمرة تصف املنظمة من خالهلا وجهتها، وتقييم احلواجز اليت تقف يف طريق الوصول إىل تلك 

لطبع فإن ا ملالوجهة، واختيار األساليب للتعا ني سامهملمع تلك احلواجز واملضي ُقدماً. و
جحة هم املشاركون احلقيقيني  .3يف أي خطة اسرتاتيجية 

وميّكن التخطيط االسرتاتيجي قيادة املنظمة من ترمجة رؤية املنظمة ورسالتها إىل أنشطة قابلة للقياس 
ا، ويتطلب وضع اخلطة االسرتاتيجية النظر بشكل منهجي إىل املنظمة ككل لرؤية  يتم مباشر
  .4االرتباطات بني كل أجزائها

                                                           
1 . Juran, Joseph M. & A. Blanton Godfrey (1999): Juran's Quality Handbook, (5th ed.), McGraw-Hill 

Companies, Inc., New York, Section 3 , p.3.2 
2 . Hoyle , David (2007): Quality Management Essentials, op.cite,p.34 
3 . Oackland , John S.(2014): Total Quality Management and Operational Excellence, Routledge, New 

York, p.67 
 190، ص 1نشرون، بريوت، ط -، مكتبة لبنانإدارة اجلودة: خلق الفاعلية للمنظمات واستدامتها): 2014مسرز، دو إس (.  4
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ويهتم بوضع أهداف املنتج ووسائل  Operational Planning :التخطيط التشغيلي  .ب

 الوصول إىل تلك األهداف.
أو  Qualityواملشكلة اليت نواجهها اليوم مع هذه األفكار هي أننا منيل إىل إسقاط كلمة جودة 

رمبا ال نستخدمها ُمطلقًا يف هذا السياق، لذا ال ختتلف اخلطة االسرتاتيجية للمنظمة عن خطة اجلودة 
ن يء املستفيدببساطة ألن كل شيء نقوم به هو إلرضاللشيء نفسه االسرتاتيجية، أي تسمية خمتلفة 

Stakeholders .سواء أطلقت عليها خطة عمل أو خطة اسرتاتيجية أو خطة جودة اسرتاتيجية  
درك وفقًا ملا تعنيه اجلودة ألشخاص  اولسوء احلظ عندما نضيف كلمة جودة، فإنن

ُ
نغري املعىن امل

تج واحد ملثل هذا التخطيط. وقد تشمل خمرجات التخطيط خطط  العمل وخطط خمتلفني، وال يوجد 
تطوير املنتجات اجلديدة، وخطط تطوير العمليات وبعد ذلك أوصاف املنتج اليت تعرب عن مجيع اخلصائص 

ا، واملوارد الالزمة  زاوامل اليت جيب حتقيقها، وأوصاف العملية اليت تعرب عن مجيع األنشطة اليت جيب القيام 
  ملطلوبة.ألدائها والضوابط املطلوبة للحفاظ على املعايري ا

وميكن تسمية التخطيط يف املستوى األعلى للمنظمة الذي يتم إجراؤه بتطوير عملية األعمال 
األساسية بتخطيط نظام األعمال، أو تطوير عملية العمل. أما على املستوى التشغيلي فقد ُيطلق عليه رسم 

إجراءات وتعليمات تعّلم املوظفني خرائط العمليات، وعلى املستوى التكتيكي رمبا ينتج عن جهد التخطيط 
  كيفية أداء مهامهم.

  Quality Planning Problemختطيط اجلودة: مشكلة . 3-2
ا ألن املنظمات عرب مراحل تطور  ا املرتبطة  ا وتقا مت تطوير عملية ختطيط اجلودة وأساليبها وأدوا

تمعات أثبتت  فشالً  ئنها بدون وجود أخطاء. وحنن ذا ريعاً يف إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات اليت ُتسعد ز
خلوف مراراً وتكراراً عندما تتأخر الرحالت اجلوية على سبيل املثال، أو عند فشل  ئن وعمالء نشعر  كز

مج للعالج الطيب، أو عند  ء ما ومل يكتشف له الدواء املناسب يف الوقت املابر ناسب مثل فايروس نتشار و



 
 

70 

  

هظة الثمن ولكنها ال تؤدي CoronaVirus- Covid19كورو  ، أو حىت عند شراء غسالة 
واملتكررة يف اجلودة هي يف احلقيقة  خدمتها يف تقدمي مالبس أكثر نظافة من ذي قبل. هذه الفجوات الكبرية

لشكل (   :يتن تفسري فجوة اجلودة كما وميك .1)1، 3نتيجة مركبة لعدد من الفجوات األصغر املوضحة 

  
  فجوة اجلودة) 1، 3الشكل (

 understanding gapاملكون األول: فجوة الفهم:  .1
ئن،  أي عدم فهم ما حيتاج إليه وية الز الزبون، وتظهر هذه الفجوة عندما يفشل املنتج يف التفكري 

ا على فهم ما حيتاج إليهوما حيتاجون إليه. وهنا يكون لدى املنظمة املوّردة ثقة خ  اطئة يف قدر
لتايل تنشأ فجوة اإلدراك  لضبط، و لشكل  Perception Gapالزبون  النهائية املوضحة 

ئن بدلة جديدة من املالبس، أو  من الفشل يف فهم احتياجات الزبون. فعلى سبيل املثال خيترب الز
لتايل  يتفاعل العمالء استمرار تقدمي اخلدمة يف إحدى املرافق احمللية بناء على املزا الفنية للمنتج، و

ا إىل السلعة أو اخلدمة  اليت توفر هلم فائدة جيدة.   مع الطريقة اليت ينظرون 

                                                           
1 . Parasuraman A., Valarie A. Zeithami, and Leonard L. Berry (1985):A Conceptual Model for Service 

Quality and Its Implications for Further Research, Journal of Marketing, Fall, pp. 41–50. 

 فجوة الفهم 

 توقعات الزبون

 تصميم المنتج

 القدرة على تصميم التسليم

 التسليم الفعلي 

 فجوة الجودة 

 إدراك الزبون للتسليم 

 فهم االحتياجات

 فجوة العملية

 فجوة التصميم

 فجوة العمليات

 فجوة اإلدراك
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  Design Gapاملكون الثاين: فجوة التصميم  .2
م، فإن العديد من املنظمات  ئن وتصورا حتياجات الز فحىت لو كانت هناك معرفة كاملة 

ا تتوافق متاماً مع هذا الفهم. وينشأ جزء من هذا الفشل  ستفشل يف وضع تصاميم لسلعها وخدما
ا لفهم احتياجات  ئن والتخصصات اليت يستخدمو من حقيقة أن األفراد الذين يفهمون الز
إلضافة إىل  لفعل.  ئن غالباً ما يتم عزهلم بشكل منهجي عن أولئك الذين يضعون التصاميم  الز

ا أن متكنهم من اجلمع بني ذلك، غالباً ما يقتصر املصممون على األدوا ت البسيطة اليت من شأ
ئن إلنتاج منتج متفوق جداً. م الفنية وفهم احتياجات الز   خربا

 Process Gapاملكون الثالث: فجوة العملية  .3
تفشل العديد من التصاميم الرائعة ألن العملية اليت يتم من خالهلا اإلنتاج املادي أو تقدمي اخلدمة 

ستمرار مرة تلو األخرى. وهذا النقص يف قدرة العملية هو غري قادرة على  التوافق مع التصميم 
  أحد أكثر اإلخفاقات املستمرة واألكثر تفككاً يف فجوة اجلودة الشاملة.

 Operations Gapاملكون الرابع: فجوة العمليات  .4
أوجه قصور إضافية قد تؤدي الوسائل اليت يتم من خالهلا تشغيل العملية والتحكم فيها إىل خلق 

  يف تسليم السلعة أو اخلدمة النهائية.

 Steps of Quality Planning Processخطوات عملية ختطيط اجلودة : . 3-3
ت إلغالق الفجوات السابقة، وضمان أن  يقدم ختطيط اجلودة العملية واألساليب واألدوات والتقا

سيس ختطيط اجلودة يف املنظمة وفقًا للخطوات تكون فجوة اجلودة النهائيةيف حدها األدىن. لذا يتم 
  :1اآلتية

 سيس املشروع .1

                                                           
1 . Juran, Joseph M. & A. Blanton Godfrey (1999): Juran's Quality Handbook, op.cite,p.3.3 
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ئن .2  حتديد الز
ئن .3  اكتشاف احتياجات الز
 تطوير السلعة (املنتج) .4
 تطوير العملية .5
 تطوير الضوابط والتحويل إىل العمليات .6

سيس املشروع   Establish the Projectاخلطوة األوىل: 
عمل منظم  يفيد املنظمة يف تقدمي منتج جديد أو مطّور. ومن  نزلةيُعد مشروع ختطيط اجلودة مب

خلطوات  سيس مشروعات ختطيط اجلودة ال بد من القيام    :اآلتيةأجل 
 حتديد املشروعات املطلوبة لتحقيق اسرتاتيجية املنظمة  .أ

 وضع بيان الرسالة لكل مشروع  .ب
 تشكيل فريق تنفيذ املشروع  .ج
 التخطيط للمشروع  .د

ئن اخلطوة الثان  Identify the Customersية: حتديد الز
قد تبدو للوهلة األوىل أن هذه اخلطوة غري ضرورية، ولكن جيب أن يعرف املخططون واملصممون 
ئن الوحيدين، وال حىت  ئنهم، فاملودع يف املصرف واملريض الذي يتناول الدواء وغريهم ليسوا الز من هم ز

ئن جمموعة كاملة من الشخصيات اليت جيب فه لضرورة. ويشكل الز مها بشكل كامل. األكثر أمهية 
ئن،   ئن اخلارجينيوهناك جمموعات من الز ئن الداخلينيمن خارج امل كالز من داخل  نظمة املنتجة، والز

 .1املنظمة املنتجة
  

                                                           
1 . Juran, Joseph M. & Joseph A. DeFeo (2010): Juran's Quality Handbook, op.cite,p.96 
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ئن   Discover the Customer Needsاخلطوة الثالثة: اكتشاف احتياجات الز
. 1ئن الداخليني واخلارجيني للمنتجتتمثل اخلطوة الثالثة لتخطيط اجلودة يف اكتشاف احتياجات الز 

ئن بشكل فّعال ما  ا الكتشاف احتياجات الز   :يتومن األنشطة املهمة الواجب القيام 
ئن .1  خطط جلمع احتياجات الز
ا .2 للغة اليت يفهمو ئن   مجع قوائم احتياجات الز
ئن وحتديدها بدقة .3 ت احتياجات الز  حتليل أولو
 لغة املنظمة ترمجة االحتياجات إىل .4
 سيس وحدات القياس واملتابعة .5

  Develop the Productاخلطوة الرابعة: تطوير السلعة(املنتج)
م، جيب أن تكون املنظمة مستعدة لتصميم منتج يليب تلك  م بشكل  ئن واحتياجا مبجرد فهم الز

لصورة األفضل. فتطوير املنتجات ليست وظيفة جديدة يف املنظم معظم املنظمات إذ أن ات، االحتياجات 
متتلك أقسامًا ووحدات خاصة بتصميم وتقدمي منتجات جديدة إىل السوق. ويتم الرتكيز يف هذه اخلطوة 
من عملية ختطيط اجلودة على دور اجلودة يف تطوير املنتج، وكيف يتحد هذا الدور مع اجلوانب التقنية 

  للتطوير والتصميم املناسب لصناعة معينة.
عملية إبداعية تعتمد إىل حٍد كبري على اخلربة  نزلةتصميم املنتج ضمن مراحل تطوير املنتج مبويُعد 

 ً كان مصممو املنتجات مهندسني حمللي أنظمة ومديري تشغيل، إىل   التكنولوجية أو الوظيفية. وتقليد
م من هة ميكن للمصممني تضمني أي شخص يسجانب بعض املهنيني اآلخرين، ولكن يف جمال اجلود

ج ذ خالل خربته وموقعه يف عملية التصميم. وتتمثل خمرجات تصميم املنتج يف التصاميم والرسوم والنما

                                                           
1 . Pyzdek, Thomas& Paul Keller(2013):The Handbook for Quality Management :A Complete Guide to 
Operational Excellence, (2nd ed.), The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, p.113 
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واإلجراءات واملواصفات التفصيلية، وما إىل ذلك. وتتمثل األهداف اإلمجالية للجودة يف هذه اخلطوة يف 
  :1نوعني مها
 للزبون. حتديد خصائص املنتج واألهداف اليت توفر الفائدة املثلى  .أ

لشكل الذي ميّكن من تسليم التصميم   .ب  دون عيوب.من حتديد املطلوب 
أثناء يف على سبيل املثال فويُعد تطوير املنتجات يف حالة تصميم اخلدمات حمرياً يف بعض األحيان، 

تقدمي خدمات الرعاية الصحية، ال يعلم املريض ماذا تكون نتائج التشخيص والعالج. وتبدأ عمليات 
تبارات املعملية ومراجعة التحاليل والصور وغريها. وإحدى الطرق املفيدة للتفكري يف التمييز هو أن االخ

. وهذا ما يراه العميل وخيتربه، أي يرى املريض Face to the Customerاملنتج يرتبط بوجه املريض 
ءة وفاعلية نقل عينات تفاعل الطبيب وخيتربه ووقت االنتظار ووضوح املعلومات وما إىل ذلك. وتؤثر كفا

  ميزات املنتج، لكنها يف احلقيقة تُعد من مسات العملية اليت توفر املنتج النهائي للعميل. يفالدم إىل املخترب 
وميكن ألولئك الذين يصممون املنتجات املادية أيضاً االستفادة من التفكري يف نطاق تصميم املنتج. 

  :2وهناك ستة أنشطة رئيسة يف هذه اخلطوة هي
ئن ذات العالقة  .1  .فيما بينهاجتميع احتياجات الز
 حتديد طرائق حتديد خصائص املنتج. .2
 اختيار خصائص املنتج واألهداف عالية املستوى. .3
 تطوير خصائص املنتج التفصيلية وأهدافه. .4
 حتسني خصائص املنتج وأهدافه. .5
 وضع التصميم النهائي للمنتج ونشره. .6

                                                           
1 . Juran, Joseph M. & A. Blanton Godfrey (1999): Juran's Quality Handbook, op.cite,p.3.24 
2 . Juran, Joseph M. & Joseph A. DeFeo (2010): Juran's Quality Handbook, op.cite,p.111 
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 Develop the Processاخلطوة اخلامسة: تطوير العملية 
مبجرد تطوير املنتج جيب حتديد الوسائل اليت سيتم من خالهلا خلق املنتج وتسليمه بشكل مستمر. 

 Process Development، أما تطوير العملية  Processهذه الوسائل يف جمملها هي العملية 
ا لتحديد الوسائل الضرورية اليت جيب استخدامها من قبل املوظفني  فهي جمموع األنشطة الواجب القيام 

  لتحقيق أهداف جودة املنتج. وهي تتضمن:
أي حتليل العمليات الكبرية إىل عمليات أصغر من أجل  Subprocessesالعمليات الفرعية   .أ

 تطوير العملية وتشغيلها.
 هي خطوات العملية أو العمليات الفرعية.و  Activitiesاألنشطة   .ب
 أي الوصف التفصيلي خطوة خبطوة لتنفيذ النشاط. Tasksاملهام   .ج

ولكي تكون العملية فّعالة جيب أن تكون موجهة حنو اهلدف مع نتائج حمددة قابلة للقياس ومنتظمة 
خالت واملخرجات مع تسلسل األنشطة واملهام احملددة بشكل كامل وواضح. وجيب أن تكون مجيع املد

لكامل، أي قادرة على حتقيق أهداف جودة املنتج يف ظل ظروف التشغيل املطلوبة، مع إمكانية  حمددة 
  حتديد السلطات بوضوح واملساءلة عن التشغيل.

  :1املشاركة يف تطوير العملية هي ةعشر  اإلحدىواألنشطة الرئيسة 
 مراجعة أهداف املنتج .1
 حتديد ظروف التشغيل .2
 املعلومات املعروفة عن العمليات البديلةمجع  .3
 اختبار التصميم العام للعملية .4
 حتديد خصائص العملية وأهدافها .5

                                                           
1 . Juran, Joseph M. & Joseph A. DeFeo (2010): Juran's Quality Handbook, op.cite,p.121 
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 حتديد اخلصائص التفصيلية للعملية وأهدافها .6
 تصميم العوامل احلرجة واألخطاء البشرية .7
 حتسني خصائص العملية وأهدافها .8
 سيس قدرة العملية .9

 فها ونشرهاوضع خصائص العملية النهائية وأهدا .10
 وضع التصميم النهائي للعملية ونشره. .11

 Develop Processاخلطوة السادسة: تطوير ضوابط العملية والتحويل إىل العمليات 

Controls/ Transfer to Operations 
لكامل إىل  يطّور املخططون يف هذه اخلطوةة ضوابط العمليات ويرتبون للقيام بنقل خطة املنتج 

  :1لتحقق من صحة تنفيذ النقل. وهناك سبعة أنشطة رئيسة يف هذه اخلطوةقوى التشغيل، وا
 حتديد الضوابط الالزمة .1
 تصميم حلقة التغذية العكسية .2
 حتسني الرقابة واملعاينة (الفحص) الذايت .3
 سيس نظام التدقيق .4
 دراسة قدرة العملية والتحكم فيها .5
 وضع خطة التحويل إىل العمليات .6
 صحة التحويلتنفيذ اخلطة والتحقق من  .7

ومبجرد اكتمال التخطيط يتم وضع هذه اخلطط يف أيدي اإلدارات العاملة، ويصبح من مسؤولية 
املوظفني التشغيليني صنع املنتج أو تقدمي اخلدمة، والتأكد من تلبية أهداف اجلودة بدقة. وهذا يتم من 

                                                           
1 . Juran, Joseph M. & A. Blanton Godfrey (1999): Juran's Quality Handbook, op.cite,p.3.46 
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ستمرار، ومنع التأثريات السلبية يتم توجيه الرقابة حنو حتقيق األهإذ خالل نظام خمطط ملراقبة اجلودة  داف 
أثناء اإلنتاج مثل تغيري أو فقدان بعض يف من التأثري يف جودة املنتج، وبغض النظر عما ميكن أن حيدث 

ئية أو التغيريات يف املوردين، إال أن العمال جيب أن يكونوا قادرين  املوظفني أو املعدات أو األعطال الكهر
  عملية مع هذه التغيريات أو االختالفات مع ضمان إمكانية حتقيق أهداف اجلودة.على تعديل أو تكييف ال

 Quality Policyوضع سياسة اجلودة : . 3-4
تعد سياسة اجلودة األساس الذي يقوم عليه العمل يف جمال اجلودة وجيب أن تنبثق السياسة املتعلقة 

العامة للمنظمة. أي جيب أن حتدد اإلدارة العليا للمنظمة جلودة من قرارات اإلدارة العليا ومن اإلسرتاتيجية 
سياسة للجودة وتوثقها وتلتزم بتنفيذها، وجيب أن تتأكد أن هذه السياسة مفهومة ومنفذة ومصانة على 

ت املنظمة.   مجيع مستو
جلودة واليت تعرب عنها  ووفقًا لذلك فإن سياسة اجلودة هي توجهات وأهداف املنظمة فيما يتعلق 

ويف كثري من املنظمات ال توجد سياسة مكتوبة للجودة. ولكن قد يدرك  .1وتعلنها  اإلدارة العليا للمنظمة
املرء أن هناك سياسة للجودة موجودة يف هذه املنظمات عن طريق جمموعة من املبادئ غري املكتوبة. وبذلك 

شئة عن قرارات اختذت من اإلدارة العليا. ويف بعض احلاالت فإن عدم وجود سياسة  تكون سياسة اجلودة 
ر سلبية على اجلودة. وقد يكون السبب احلقيقي ملش اجلودة  كالتمكتوبة للجودة قد يؤدي إىل مظاهر وآ

  :2هو عدم وجود سياسة هلا. وهناك الكثري من املسائل املرتبطة بسياسة اجلودة منها
  أ. مستوى جودة السلعة.

  السلعة.ب. املسؤولية القانونية عن 
  ج. العالقات مع املشرتين.

                                                           
 16ـ  14، االحتاد العريب لإلمسنت ومواد البناء، دمشق، ISO 9000ندوة سلسلة املواصفات الدولية ): 1996اخلرباء العرب ذوي اهلندسة واإلدارة ( . 1

 37، ص 5/1996/
 21، ص 1منشورات دار عالء الدين، دمشق، ط كيف ختطط جودة أعمالك؟،): 2002الصرن، رعد حسن (.  2
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  د. العالقات مع البائعني.
  هـ. العالقات مع العاملني.

  :1إن سياسة اجلودة جيب أن تكون مكتوبة، ألن السياسة املكتوبة حتقق مزا متعددة من أمهها
  ن السياسة املكتوبة تكون سياسة مدروسة أكثر من السياسة غري املكتوبة.أ  .أ

سلوب ن عملية إيصال السأ  .ب ا تكون أسهل، وتتم عملية اإليصال  ياسة املكتوبة هلؤالء املهتمني 
  منطقي ومنسق وبعيد عن املخاطرة.

ألهداف. وليس عن طريق احللول املقدمة تشكل السياسة املكتوبة أن   .ج القاعدة األساسية لإلدارة 
  يف األزمات.

  لسياسة اجلودة.الكشف عن املمارسات املعاكسة تسهل السياسة املكتوبة أن   .د
يت املبادرة من إدارة اجلودة حب اوجيب أن يكون املدير املسؤول مسؤوًال عن سياسة اجلودة. وقد   سبا

  املسؤولة عن تصميم تنفيذ اجلودة. وجيب أن تضم وثيقة سياسة اجلودة ثالثة أجزاء:
  احلاجة إىل سياسة اجلودة: ما اهلدف من وجود سياسة للجودة؟  .أ

  ما مستوى اجلودة املستهدف للسلع؟ بيان السياسة:  .ب
تنفيذ بيان السياسة: كيف جيب أن تعمل الفعاليات املختلفة لتحقيق ما مت التعهد به يف بيان   .ج

  سياسة اجلودة؟.
لشكل (  وبيان السياسة فق مع األهداف التفصيلية للجودة. ارت جيب أن ي )2، 3كما هو موضح 

وجيب أن توضع هذه األهداف على أساس دوري وغالبًا بشكل سنوي. فإذا اتّبعت املنظمة نظام اإلدارة 
فإن أهداف اجلودة جيب أن  Management by objectives system (MBO)ألهداف 

                                                           
1 . ITC (1986): total Quality Control at enterprise level: a requisite for successful export trade of 

developing countries, Geneva, p. 115 
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ألهد ت تتطابق معها. وجيب أال تظهر أهداف اجلودة يف بيان اإلدارة  اف ملدير اجلودة فقط. وإمنا يف بيا
  كلَّ مدير آخر يف املنظمة كمدير العمليات والتسويق واهلندسة واخلدمة امليدانية.

  
  ) بيان سياسة اجلودة يف جامعة الشام اخلاصة2، 3الشكل (

  العناصر األساسية لتخطيط اجلودة:. 3-5
  :اآلتيةتتضمن عملية ختطيط اجلودة العناصر األربعة األساسية 

 Quality of Designجودة التصميم: .3-5-1
ا:  اجلودة اليت حتدد للسلعة على شكل رسوم ومواصفات حبيث " تعرَّف جودة التصميم على أ

ووفقاً لذلك، فإن  .1"تتضمن متطلبات اجلودة لكل جزء من أجزاء السلعة، كما وافقت عليها اإلدارة العليا
اليت يضعها املصمم واليت تتالءم مع رغبة الزبون، واختباره ملستوى اجلودة، جودة التصميم تعرب عن اجلودة 

  .2وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبعيار اجلودة الذي مت اختياره للسلعة

                                                           
  292، جامعة الدول العربية، ص مسودة كتاب التقييس: مواصفات، مقاييس، جودة للتدريس اجلامعي): 1983ملقاييس (املنظمة العربية للمواصفات وا.  1
 8)، ص 1، نشرة دورية تصدر عن املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، العدد ( اجلودة): 1995الغضبان، جرجس (.  2
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وحتدد جودة التصميم قبل إنتاج السلعة. وهذا التحديد يف املنظمة الصناعية يكون غالبًا املسؤولية 
لتعاو  ن مع أقسام العمليات والتسويق واألقسام األخرى املؤثرة على جودة السلعة. األوىل للقسم اهلندسي 

وعلى هذا فإن هناك مصدرين أساسيني للحصول على متطلبات التصميم، أحدمها داخلي واآلخر خارجي. 
ايف وتتمثل املصادر اخلارجية ملتطلبات التصميم:  عن  الزبون ونظم املعاينة والتغذية العكسية من السلعة ذا

ئن، ودراسة األعطال. بينما تتمثل املصادر الداخلية ملتطلبات التصميم  طريق نتائج االختبار وشكاوى الز
  :1قسم التسويق وقسم تطوير السلعة. وبذلك فإن جودة التصميم تعتمد علىيف 

  التحديد الكايف حلاجات الزبون واملكتشفة غالباً عن طريق حبوث السوق والتغذية العكسية.  .أ
لنسبة جت  .ب دف حتديد إىل إلقسم اهلندسي و إىل ازئة السوق لتحديد ما هو مطلوب  دارة اجلودة 

  التكلفة الفعلية للتصميم ودرجة الرقابة ودقتها.
  مفاهيم التصميم والتقانة املختارة لرتكيب النظام املناسب وعملية حتسني هذا النظام.  .ج
  ميكن أن تفسر جيداً عن طريق التصنيع. ترمجة مفاهيم التصميم والتقانة إىل مواصفات سلعة  .د
  اختيار عامل التصميم الذي يعطي هامش أمان أكرب للسلعة.  .ه

إن التصميم حيدد معامل السلعة اليت تعطي رضا أو عدم رضا. وهذا ما يؤيد جودة التصميم الذي 
ن ت صميم السلعة يشري إىل سلسلة من اإلجراءات املخططة واملنتظمة املتخذة إلعطاء الثقة والضمان 

  سوف يليب متطلبات االستثمار املرجوة يف هذه السلعة.
جيب على كل منظمة أن تقوم بصياغة املنتج وتصميمه وفق مواصفات معينة، وعلى أساس 

ا تضع مواصف م، أي أ ئنها واهتماما ئن ااحتياجات ز ت التصميم اليت تلتقي فيها احتياجات الز
مبورغ   .2ا

                                                           
1 . Anand M. k.k. & Others (1993): Quality Management Hand Book, (2nd  ed), Vikas publishing House 

PVT LTD, New Delhi, p.74 
 71، دار اليازوري، عمان، ص نظم إدارة اجلودة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية): 2009الطائي، يوسف حجيم وآخرون (.  2
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ئية عمًال و  يف بعض األعمال اخلدمية حيدد التصميم يف احلال. فعلى سبيل املثال متثل املنفعة الكهر
ا. لتحقيق رضا الزبون.  ا احملددة بشكل جيد يف خمرجا يف مثل هذه األعمال جيب أن و خدمياً هلا مواصفا

لكثري من سلعها حبيث تكون اقتصادية وقابلة لالعتماد. وميكن أن تقاملنظمة تنتج  وم املنظمات اخلدمية 
لتصميم مثل عملية تصميم السلعة. فعلى سبيل املثال حتدد مطاعم الوجبات السريعة  اإلجراءات املرتبطة 
ئن.  قوائم معرفة ألطعمتها وحتافظ على تعليمات التشغيل واإلجراءات لضمان االستعداد الدائم خلدمة الز

ئن. ويشكل املوردون املعايري األساسية فمعايري الديكور والنظافة ختلق اجل و املالئم لتقدمي خدمة أفضل للز
ً تظهر  ئن وبشكل خاص يف املطاعم والفنادق، وأحيا للمرشحني. إذ ميكنهم أن حيددوا الدرجة املناسبة للز

  .1قوائم أطعمة جديدة يف بعض املنافذ الختبار السوق وقابلية العمل يف مزيج السلع اجلديدة

 Quality of Conformanceجودة املطابقة: . 3-5-2
ا فيهوتعين إمكانية حتقيق التصميم الذي يرغب  ً أل تتطلب  الزبون وتنفيذه، وهي متثل حتد

االستخدام الصحيح واملتطور لتكنولوجيا اإلنتاج حبيث يتطابق املنتج أو اخلدمة مع التصميم الذي يقابل 
  املواصفات.

 Quality conformanceولـذلـك فإن العمليات تؤدي دوراً أساسياً يف حتقيق جودة املطابقة 
وجيب أن يكون أفراد العمليات ذوي دراية كافية لريوا أن أعماهلم تقود إىل اجلودة يف مستوى التكلفة 

ا العّمال هامة  Values & Attitudesاملناسبة. وتعد القيم واالجتاهات  أيضاً يف تشجيع اليت يتمتع 
وضرورية الكتشاف العمالة مهمة هذه اخلطوة  دوتع Achievement of Qualityإجناز اجلودة 

. وجيب أن تتم مجيع هذه العمليات قبل أن تصل السلعة إىل املؤهلة، واليت حتتاج إىل تدريٍب وإعدادغري 
  القانونية للسلعة.الزبون وما ينجم عن ذلك من خماطر عدم ضمان العمل، واملسؤولية 

                                                           
1.Dilworth, James B. (1986): Production & Operations Management: Manufacturing and 

nonmanufacturing, (3rd ed.), Random House, New York, p. 479 
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 Quality of  Performanceجودة األداء: . 3-5-3
وتعين قدرة املنتج على حتقيق الغرض الذي ُصنع من أجله يف ظل ظروف عمل معينة خالل مدة 
لشكل املناسب، حبيث يلتقي بشكل آمن مع احتياجات  زمنية حمددة، وتوجيه الزبون إىل كيفية استخدامه و

لبحث بصورة مستمرة للتأكد من قدرة املنتج على الزبون وملدة  مناسبة. وهذا يتطلب من املديرين القيام 
وبذلك متثل جودة األداء ضمانة للسلعة وإصالحها وهي تعد  ة للزبون من مجيع اجلوانب.دحتقيق الفائ

  :1اآلتيةلألسباب مهمة 
ئن ال يرغبون فقط   .أ ا، والعديد من الز ئن هم أكثر انتقاداً للخدمة اليت يتلقو اخلدمة بل يف إن الز

  يتوقعون خدمة أفضل.
إن الكثري من املنظمات تسعى للحصول على أكرب حصة سوقية. وتكتسب هذه احلصة السوقية   .ب

  اه.عن طريق مسعتها. لذلك فهي تركز انتباهها على خدمة الزبون وكسب رض
  إن الفائدة األساسية اليت جتنيها املنظمة من اخلدمة، تتمثل يف تدعيم املركز التنافسي هلذه املنظمة.  .ج
 إمكانية االستفادة من تقدمي اخلدمة يف عملية التحسني املباشر واملستمر.  .د

 يُعد ختطيط اجلودة من أهم انواع التخطيط يف منظمات األعمال اإلنتاجية واخلدمية على اإلطالق
والواجب التطبيق يف األسواق التنافسية.فإذا مل تتبع املنظمات املتنوعة هذا النوع من التخطيط ستكون 

ا املطاف إىل اخلسارة واخلروج من السوق، فالكفاءة يف  اسلعها وخدما يف موقف حرج، وقد يؤدي 
لتايل حتقيق جودة التصميم  عملية ختطيط اجلودة تقلل العيوب ونسب اهلدر واخلردة وإعادة العمل، و

م. ئن ورغبا   واملطابقة وجودة األداء مبا يتوافق مع احتياجات الز

                                                           
1 . Denton, keith (1992): How to give Quality service to your customers, (3rd ed.) Universal Book stall, 

New Delhi, p.3 
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  :لثثاالأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      ختطيط اجلودة هو جزء من إدارة اجلودة يركز على حتديد أهداف اجلودة   .1
      يهتم التخطيط االسرتاتيجي للجودة بوضع أهداف قصرية املدى متوافقة مع الرؤية والرسالة   .2
     الزبون فجوة الفهم عند عدم فهم ما يرغب فيه تظهر   .3
ئن   .4      اخلطوة األوىل من خطوات عملية ختطيط اجلودة هي حتديد الز
ا لتحديد وسائل حتقيق أهداف اجلودة   .5      تطوير العملية هو جمموع األنشطة الواجب القيام 
جلودةإدارة تعرب سياسة اجلودة عن توجهات وأهداف    .6       اجلودة فيما يتعلق 
     إنتاج السلعة حتدد جودة التصميم قبل   .7
     الزبون إمكانية حتقيق التصميم الذي يرغب فيهتعرب جودة املطابقة عن    .8

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  يدل على ختطيط اجلودة: اآليتأي من . 1

A . نشاط يهتم بتحديد أهداف اجلودة  
B. جزء من إدارة اجلودة يركز على حتديد أهداف اجلودة  
C.  لتطوير السلع واخلدماتعملية منظمة  
D. كل ما سبق  

  يهتم بوضع أهداف جودة بعيدة املدى:اآليت أي من . 2
A. التخطيط االسرتاتيجي  
B. التخطيط التكتيكي  
C. التخطيط التشغيلي  
D. كل ما سبق  

  املكون الرابع من فجوة اجلودة هو :. 3
A . فجوة التصميم  
B. فجوة العمليات  
C. فجوة الفهم  
D. فجوة اإلدراك  

  خطوات عملية ختطيط اجلودة هي :اخلطوة الرابعة من . 4
A . ئن   حتديد الز
B. تطوير العملية  
C. (املنتج)تطوير السلعة  
D. ئن   اكتشاف احتياجات الز

ئن: اآليت أي من. 5   يُعد من خطوات اكتشاف احتياجات الز
A . ئن   خطط جلمع احتياجات الز
B. ت االحتياجات   حتليل أولو
C. ترمجة االحتياجات إىل لغة املنظمة  
D. كل ما سبق  

  من الوسائل املساعدة يف تطوير العملية:. 6
A . حتديد العمليات الفرعية  
B. حتديد األنشطة  
C. حتديد املهام  
D. كل ما سبق 
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  ستثناء: اآليتمن األنشطة املشاركة يف تطوير العملية  .7
A . حتديد ظروف التشغيل  
B. حتديد كفاءة التشغيل  
C. مراجعة أهداف املنتج  
D. ال شيء مما سبق  

  ترتبط بسياسة اجلودة: اآلتيةأي من املسائل . 8
A . مستوى جودة السلعة  
B. املسؤولية القانونية عن السلعة  
C. العالقات مع املوردين  
D. كل ما سبق  

  اجلودة اليت توضح على شكل رسوم هي:. 9
A . جودة املطابقة  
B. جودة األداء  
C. جودة التصميم  
D. كل ما سبق  

  . قدرة املنتج على حتقيق الغرض الذي ُصنع من أجله هي:10
A. جودة األداء  
B. جودة املطابقة  
C. جودة التصميم  
D. كل ما سبق  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

ته: )1السؤال (   . عّرف ختطيط اجلودة، وحتدث عن مستو
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 15: 100. الدرجات من  دقيقة 10  {مدة اإلجابة:

  . حتدث عن مشكلة ختطيط اجلودة يف املنظمات :)2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  . اشرح خطوات عملية ختطيط اجلودة :)3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 40: 100دقيقة. الدرجات من 30{مدة اإلجابة: 

ا : )4السؤال (   .احبث يف سياسة اجلودة وبيا
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 20: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن العناصر األساسية لعملية ختطيط اجلودة :)5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

ااخرت    .إحدى أنواع املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية وادرس عملية ختطيط اجلودة فيها وخطوا
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  نظام تكاليف اجلودة: الرابعالفصل 

Chapter (4): Quality Costing System 
  تعريف تكلفة اجلودة  4-1

  قياس تكلفة اجلودة  4-2

 تصنيف تكاليف اجلودة  4-3
  تكاليف املطابقة .4-3-1  

 تكاليف عدم املطابقة .4-3-2  
  حساب مؤشرات تكاليف اجلودة  4-4

  التكاليف املخفية للجودة  4-5

  أسئلة واختبارات الفصل الرابع
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن تكلفة اجلودة .1
 معرفة كيفية قياس تكلفة اجلودة .2
 التعرف على كيفية تصنيف تكاليف اجلودة .3
 مؤشرات تكاليف اجلودةمعرفة كيفية حساب  .4
 التعرف على التكاليف املخفية للجودة .5

  ملخص الفصل: 

مفهوم تكلفة اجلودة، وكيفية قياس تكلفة اجلودة، وتصنيف تكاليف اجلودة ضمن جمموعتني مها: تكاليف املطابقة  يتناول هذا الفصل
التكلفة الكلية للجودة، وأيضاً حساب مؤشرات تكاليف اجلودة، (املنع والتقومي) وعدم املطابقة (الفشل الداخلي والفشل اخلارجي)، وحساب 

  وأخرياً التكاليف املخفية للجودة.

  كلمات مفتاحية:
قياس تكلفة اجلودة، تكاليف املطابقة، تكاليف عدم التكلفة على أساس النشاط، إدارة الكلفة على أساس النشاط، تكلفة اجلودة، 

مؤشرات تكاليف اجلودة، التكاليف املخفية املنع (الوقاية)، التقومي، الفشل الداخلي، الفشل اخلارجي، التكلفة الكلية للجودة، املطابقة، 
  للجودة.
  

Quality Cost, Activity- based Costong (ABC), Activity- based Management (ABM), Measuring 
Quality Cost, Conformance Costs, Nonconformance Costs, Prevention, Appraisal, Internal Failure, 
External Failure, Total Quality Cost, Quality Costs Index, Hidden Quality Costs 
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يستخدم يف الشركات الصناعية واخلدمية على اختالف أنواعها، يربط  إداريٌ  تكلفة اجلودة مصطلحٌ 
هداف العمل فربط الكمية النقدية لظرف معني يساعد اإلدارة يف تقدير  ،األثر املايل ألنشطة اجلودة 

أفضل الظروف املمكنة للعمل بسهولة ويسر، لذا يقع على عاتق املوارد البشرية استغالل الفائدة من هذه 
ر السلبية هلذه الظروف.الظرو    ف، وطرح برامج تدريبية تتضمن الكيفية اليت ميكن من خالهلا ختفيض اآل

 Generalيف شركة  Armand Feigenbaumففي عقد اخلمسينيات من القرن العشرين الحظ 
Electric ا الفائدة العملية إلعداد التقارير اإلدارية، واليت جيب أن تركز على تكاليف اجلودة وأسب ا

رها. وخالل الفرتة  بكتابة أمهية قياس اجلودة يف شروط الفهم األفضل  Joseph Juranبدأ  هانفسوآ
 Costs ofلإلدارة العليا. هذه املفاهيم كانت األساس يف ظهور ما يسمى تكلفة برامج اجلودة 

Quality Programs ألن كل وأنه ال يوجد أسلوب واحد جلمع تكاليف اجلودة وإعداد تقاريرها ،
ت وحيللها بطريقة خمتلفة عن األخرى   . 1شركة تعتمد على نظام حماسيب جيمع البيا

ومن خالل تطبيق منطق تكاليف اجلودة جيب أن يكون النظام احملاسيب ألي شركة، أو مدير اجلودة 
نشطة حتسني  اجلودة. وتعد قادرًا على تصميم أداة قياس مفيدة تستخدم لدراسة قضا اجلودة وربطها 

ا.اتكاليف اجلودة إحدى هذه األدوات املتو  دة مدركات إدارة الشركات بقضا اجلودة ومشكال   فرة لز

 Definition of Quality Cost. تعريف تكلفة اجلودة: 4-1
ليس هناك وسائل وإجراءات موحدة ملا هو مقصود بتكاليف اجلودة، وماذا جيب أن تتضمن هذه 

ا:  Quality Costذا السياق تُعرَّف تكلفة اجلودة التكاليف. ومن ه النفقة املصروفة من " على أ

تمع واملرتافقة مع السلعة أو اخلدمة   .2"قبل املنتج، أو احملددة من قبل املستعمل أو ا

جلودة ليست فقط تكلفة ضمان اجلودة وتوكيدها واملعاينة والرقابة واالختبار  إن التكاليف املتعلقة 

                                                           
1.ASQ (2000): The Certified Quality Management Handbook, ASQ Quality Press, Milwaukee, 

Wisconsin, p.313 
2 . Dale, B.G. & J.J. Plunkett (1995): Quality Costing, (2nd ed.), Chapman & Hall, London,p.25 
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وتكلفة اخلردة والقطع، وإمنا تنشأ هذه التكاليف عن مدى نطاق األنشطة. وهي تتطلب عدداً من األقسام 
  جودة السلعة أو اخلدمة. ومنها على سبيل املثال: يفيف املنظمة، مجيعها تؤثر 

  . املبيعات والتسويق.1
  . التصميم والبحوث والتطوير.2
  . الشراء والتخزين واملناولة.3
  اج أو ختطيط ورقابة العمليات.. اإلنت4
  . التصنيع والعمليات.5
  . التسليم والبناء والرتكيب.6
  . اخلدمة.7

إن األقسام واألنشطة السابقة ميكن أن حتدد وتراقب ضمن املنظمة. ويؤثر كل من املوردين واملتعاقدين 
جلودة أيضاً. ففي ئن وغريهم على مستوى التكاليف املتعلقة  املنظمات اخلدمية جيب أن  الفرعيني والز

لتايل فإن  مستوى  يفيؤثر  نشر ثقافة اجلودةتكون العمليات أكثر تكامًال وتنسيقًا إلنتاج اخلدمة، و
جلودة. جلودة أداةٌ   التكاليف املتعلقة    :1تقدم مهمةٌ  إداريةٌ  وبذلك فإن حتليل التكاليف املرتبطة 

 أسلوب تقييم فاعلية إدارة اجلودة.  .أ
ت العمل.وسائل   .ب   حتديد مناطق املشكالت والفرص وأولو

ت نظم اجلودة. ففي  Feigenbaumووفقًا ل  فإن تكاليف اجلودة هي األساس يف اقتصاد
السابق كان يتم االستفادة منها يف تقييم االستثمارات لربامج اجلودة. لذا فإن تكاليف اجلودة هي تلك 

ة للسلعة أو اخلدمة، ومن مث حتقيق رضا الزبون. هذا إىل جانب التكاليف اليت يتم صرفها لتحقيق نوعية جيد

                                                           
1 . Oakland, John S. (2014): Total Quality Management and Operational Excellence: text and cases, 
(4th ed.), Routledge, London & New York, p.125 
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التكاليف الضائعة يف حال فشل جودة السلعة أو اخلدمة يف حتقيق رضا الزبون. لذا فإن تكلفة اجلودة متثل 
  .1Noncomformanceوعدم املطابقة  Conformanceالفرق بني سعر املطابقة 

 Measuring of Quality Cost قياس تكلفة اجلودة:. 4-2
 لتكلفة اجلودة علىحيمل القياس األساسي و يعرب عن مشكالت اجلودة بعدد األخطاء أو العيوب، 

ألداء املايل والسوقي،  يف الً قلي اً أثر  العملياتمستوى   إذمديري اإلدارة العليا الذين يهتمون أكثر ما ميكن 
ر آهو فهم اجلودة و فالفّعال ملديري العمليات  األسلوبمالية، وأما يرتمجون تكاليف اجلودة إىل مقاييس 

تدل تكلفة اجلودة بشكل خاص على التكاليف و تكاليفها املرتافقة مع السلع واخلدمات أو اجلودة البيئية. 
  .2املرتافقة أو اليت ميكن من خالهلا جتنب اجلودة الرديئة

ن أجل ع مديري اإلدارة الوسطى متكلفة اجلودة مديري العمليات يف االتصال م وبذلك تساعد
وتتم عملية قياس  ة لتحسني العملية اإلنتاجية وتقومي أمهية اجلودة والعمليات.حتديد وتفسري الفرص الرئيس

  :3اآلتيةتكاليف اجلودة مبوجب أنظمة احملاسبة التقليدية وفق اخلطوات 
يحية، جيتمع تشكيل فريق عمل مدرب حلساب تكاليف اجلودة وتكاليف األعمال التصح .1

لنفقات جودة التصنيع  شامالً  اً هذا الفريق حبلقة عمل لشرح تكاليف اجلودة، وجيري تقومي
 واخلدمات، ومن مث حتديد املسؤوليات.

لشركة. .2  حتديد تكاليف اجلودة وتصنيفها وتنظيم منوذج لتكاليف اجلودة خاص 
ف اجلودة وحتليلها وتقدميها يف عقد اجتماع مراجعة لفريق العمل جيري فيه مقارنة نتائج تكالي .3

ا.  تقارير واضحة تبني مناطق اخللل وإصدار التوصيات بشأ

                                                           
1 . Russell, Roberta S. & Bernard W. Taylor III (2011): Operations Management: creating value along 

the supply chain, (7th ed.), John Wiley & Sons, Inc., p. 87 
2 . Evans , James R. & David A. Collier (2007): Operations Management : an Integrated Goods and 

Services approach , Thomson : South – Western , p.656 
  45، ص ، دار اليازوري، عمانإدارة تكاليف اجلودة اسرتاتيجياً ): 2011حيدر( املسعودي،.  3
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 تكرار العملية ومقارنة النتائج. .4
 Activity basedأما الشركات اليت تعتمد أسلوب حماسبة التكلفة على أساس النشاط 

Costing(ABC)  وإدارة الكلفة على أساس النشاطActivity based Management 
(ABM)  ا متتلك املعلومات الضرورية لتصنيف معلومات تكاليف اجلودة على أساس األنشطة، لذلك فإ

فهي تقوم بتصنيف األنشطة على أساس أنواع تكاليف اجلودة. وهذا يتطلب العمل مع حمكمي وحمللي 
جلودة على مستوى إدارة كلف العمل بشكل دائم ومع أفراد العمليات لوضع تصنيف جيد لتكاليف ا

الشركة. وبدون معلومات نظام الكلفة على أساس النشاط ستجد الشركة نفسها أن إعداد وحتليل تكاليف 
  .1اجلودة عملية صعبة املنال

 Classification of Quality Costs تصنيف تكاليف اجلودة:. 4-3
  ضمن جمموعتني رئيسيتني مها:تنظم تكاليف اجلودة 

 Conformance Costs. تكاليف املطابقة: 4-3-1
  وتقسم إىل:

   Prevention Costs :(الوقاية) تكاليف املنع  .أ

ئن. وتتضمن   :2وهي التكاليف املصروفة ملنع وصول حاالت عدم مطابقة السلع أو اخلدمات إىل الز
  تكاليف ختطيط اجلودة: مثل:  .1

  رواتب األفراد املسؤولني عن ختطيط اجلودة. - 
  فرق حل مشكالت اجلودة.رواتب  - 

                                                           
1 . Dale, Barrie G. & et.al (2016): Managing Quality: an essential guide and Resource Gateway, (6th 

ed.), John Wiley & Sons LTD, p.102 
2 . Evans, James R. & William M. Lindsay (2011): The Management and Control of Quality, (8th ed.), 

South- Western, Cengage Learning, Australia, p.411  
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  تكاليف تطوير اإلجراءات اجلديدة. - 
  تكاليف تصميم التجهيزات اجلديدة. - 
  تكاليف دراسات املوثوقية. - 

تكاليف رقابة العملية: وتتضمن التكاليف املصروفة على حتليل العمليات وتنفيذ خطط رقابة   .2
  العملية.

ا.  .3 ت وقياسا   تكاليف نظم املعلومات: وتتضمن التكاليف املصروفة على تطوير متطلبات البيا
  تكاليف التدريب واإلدارة العامة: وتتضمن:  .4
  تكاليف برامج التدريب الداخلي. - 
  تكاليف برامج التدريب اخلارجي. - 
  نفقات املوظفني املكتبيني. - 
 تكاليف املوارد املتنوعة. - 

ليف املنع (الوقاية) تتضمن تكاليف التخطيط واملراجعة، وحتليل أنشطة اجلودة. ومن املالحظ أن تكا
ئن   .1وهي ال تشمل تكاليف األنشطة األساسية مثل تصميم السلعة وتصميم العملية وصيانتها، وخدمة الز

 Appraisal Costsتكاليف التقومي:   .ب
ت من  ت اجلودة من خالل قياس وحتليل البيا جل كشف أوهي التكاليف املصروفة على مستو

  وتتضمن: 2هااملشكالت وتصحيح
  تكاليف املعاينة واالختبار: وتتضمن:  .1

                                                           
1 . Juran, Joseph M. & A. Blanton Godfrey (1999): Juran's Quality Handbook, (5th ed.), McGraw-Hill 

Companies, Inc., New York, p.804 
2 . Gupta, Sushil & Martin Starr (2014): Production & Operations Management Systems, CRC Press, 

Boca Raton, p. 285 
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  تكاليف معاينة واختبار املواد الداخلة. - 
 تكاليف معاينة العملية. - 
 ت ورواتب أفراد املعاينة.التجهيزاومعايرة تكاليف معاينة السلع النهائية مبا فيها تكايف معاينة  - 
 تكاليف صيانة التجهيزات واألدوات: وتتضمن:  .2
  تكاليف معايرة األدوات. - 
 تكاليف إصالح وجتهيزات أدوات القياس. - 
تكاليف قياس ورقابة العملية: وهي تكاليف الوقت املصروف من قبل العمال على مجع وحتليل  .3

 قياسات اجلودة.
إن العامل احلاسم يف هذا النوع من التكاليف هو نوع العمل املؤدى، وليس اسم القسم الذي يؤدى 

أثناء التفتيش يف به. فعلى سبيل املثال قد يتم العمل من قبل الكيميائي يف املخترب، ومن قبل الفاحصني 
الحظ أن الصناعات تستخدم واملعاينة، أو من قبل شركة خارجية متارس أعمال املعاينة واالختبار. لذلك ن

لتقييم أمهها الفحص  واملراجعة  Balancingوالتوازن  Checkingمجلة من املصطلحات املرتبطة 
Review 1وغري ذلك.  

 Nonconformance Costs. تكاليف عدم املطابقة: 4-3-2
  وتقسم إىل:

   Internal failure Costsتكاليف الفشل الداخلي:   .أ
 وتتضمن: 2عن اجلودة غري املرضية املصروفة قبل تسليم السلعة أو اخلدمة للزبونوهي التكاليف النامجة 

  تكاليف اخلردة وإعادة العمل: مبا فيها تكاليف املواد وتكاليف العمل والتكاليف غري املباشرة. .1
                                                           

1.Gryna, Frank M. & et.al (2007): Juran's Quality Planning and Analysis for Enterprise Quality, (5th 
ed.), Mc Graw –Hill Companies, Inc., New York, p.32 

2. Campanella, Jack (1999): Principles of Quality Costs: Principles, Implementation and use,(3rd ed.), 
ASQ Quality Press , Milwaukee, Wisconsin, p.5 
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تكاليف العمل التصحيحي: وتنشأ عن الوقت املصروف يف حتديد أسباب الفشل وتصحيح  .2
  املشكالت.

ا ال تكاليف خت .3 فيض الدرجة: وتتضمن العائد الضائع نتيجة بيع السلعة أو اخلدمة بسعر أقل كو
  تليب املواصفات املطلوبة.

ت اخلدمة أو  .4 تكاليف فشل العملية: مثل الوقت غري املخطط لتوقف التجهيزات أو اضطرا
 االصالح غري املخطط للتجهيزات.

   External failure Costsتكاليف الفشل اخلارجي:   .ب
ئن   وتتضمن: 1وتظهر بعد إيصال السلع ذات اجلودة الرديئة إىل الز

ئن واملردودات: وتتضمن تكاليف إعادة العمل للمردودات أو الطلبيات  .1 تكاليف شكاوى الز
  امللغاة وتكاليف اخلصم وتكاليف التأمني على الشحن.

ضمن تكاليف اإلصالح أو تكاليف إعادة السلعة أو اخلدمة والكفالة ودعاوى ضمان اخلدمة: وتت .2
  االستبدال مبا فيها التكاليف اإلدارية.

ت واألعمال القانونية. .3  تكاليف املسؤولية القانونية للسلعة: وتنتج عن التسو
ا الفرق  Total Quality Costومتثل التكلفة الكلية للجودة  جمموع التكاليف السابقة، أي أ

Difference  بني التكلفة الفعلية للسلعة أو اخلدمة، والتكلفة اليت ميكن ختفيضها يف حال عدم إمكانية
ملستوى املطلوب، أو يف حالة فشل السلعة، أو وجود عيوب يف التصنيع . ويوضح 2تقدمي السلعة أو اخلدمة 

  ) تقرير تكاليف اجلودة.1، 4اجلدول (

  
                                                           

  86، ص ، دار اليازوري، عمانيف املنظمات اإلنتاجية واخلدميةنظم إدارة اجلودة ): 2009الطائي، يوسف حجيم وآخرون (.  1
2 .Wood, Douglas C. (2013): Principles of Quality Costs: financial measures for strategic 

implementation of Quality Management, (4th ed.), ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, p.5 
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  كلي  جزئي تكاليف اجلودة

   Prevention Costsتكاليف املنع: 

  Quality Planning Costsتكاليف ختطيط اجلودة 
   Process – Control Costs تكاليف رقابة العملية

   Information – Systems Costs تكاليف نظم املعلومات
   Training and General Management Costs تكاليف التدريب واإلدارة العامة

    

   Appraisal Costsتكاليف التقومي: 

  Test and Inspection Costs تكاليف املعاينة واالختبار
   Instruments Maintenance Costs تكاليف صيانة التجهيزات واألدوات

  Process-Measurement and Process-Control Costs تكاليف قياس ورقابة العملية

    

      Conformance Costsتكاليف املطابقة    

    Internal Failure Costs الفشل الداخلي:تكاليف 
   Scrap and Rework Costs تكاليف اخلردة وإعادة العمل

  Costs of Corrective Actionتصحيحيتكاليف العمل ال
   Downgrading Costs تكاليف ختفيض الدرجة

   Process Failuresتكاليف فشل العملية

    

   External – Failure Costsتكاليف الفشل اخلارجي: 
ئن واملردودات   Costs due to Customer Complaints and Returns تكاليف شكاوى الز

    Goods and Services Recall Costs تكاليف إعادة السلعة أو اخلدمة
   Warranty Costs تكلفة الكفالة

  Service Guarantee Claims  تكلفة دعوى ضمان اخلدمة
  Product – Liability Costsؤولية القانونيةتكلفة املس

    

       Non-conformance costsتكاليف عدم املطابقة 

      Total Quality – Related Costsالتكلفة الكلية للجودة 

  ) تقرير تكاليف اجلودة1، 4اجلدول (
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  ):1مثال تطبيقي(
  :اآليتيتم إسقاطها ك إذميكن دراسة تكاليف اجلودة ملنتج البيتزا 

 .معاجلة نتائج استقصاء رضا العمالء كأساس لتحسني برامج التدريبتكاليف املنع:   .أ
تقاس من خالل وزن كمية اجلنب املستخدمة يف قطعة البيتزا قبل جتميعها لضمان تكاليف التقومي: و   .ب

 .وضع الكمية املطلوبة مع معاينة كل قطعة قبل تسليمها للزبون
فإن أخذ الطلب  ،قصر العمر االفرتاضي للبيتزاإىل  زا احملروقة نظراً البيتتكاليف الفشل الداخلي:   .ج

 خر لرمي البيتزا اجلاهزة.آ اً بشكل غري دقيق ميكن أن يكون سبب
 ريتكلفة البيتزا املرسلة من العمالء أو التخفيضات املقدمة بسبب التأختكاليف الفشل اخلارجي:   .د

 .يف التسليم
  .يقي لتكاليف اجلودة يف صناعة البيتزاتطبالثال امل) 1، 4ويوضح الشكل (

 
  ) مثال تطبيقي لتكاليف اجلودة يف صناعة البيتزا1، 4الشكل (
ت ميكن أن تكون موزعة حسب مصلحة العمالء، وجتدر اإلشارة إىل أن  العملية، و هذه البيا

دف  ،الوظيفة، أو حزمة التكلفةو الوقت، و مركز العمل، و القسم، و  ت أكثر جعل حتليل وذلك  البيا
  مالءمة وإفادة للمديرين.
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ت تكلفة اجلودة  عموماً املعيارية نظم احملاسبة وتعد  لعمل املباشر، فيما خيص اقادرة على توفري بيا
اإلصالح، و ة، مسؤولية املنتج، والصيانة الرئيستكاليف و نفقات الضمان، و اخلردة، و النفقات العامة، و 

  معدات االختبار.  ومعايرة

  ):2تطبيقي(مثال 
التقارير، وغريها من املواد املطبوعة و الكتيبات، و تنتج شركة طباعة جمموعة متنوعة من الكتب، 

جلودة على مدى العام املاضيوقد للعمالء التجاريني.  وكانت  ،تعقب مدير الطباعة التكاليف املتعلقة 
  .)2، 4اجلدول ( ، كما هو موضح يفيف العام املاضي لرية سوريةمليون  16.2املبيعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت تكاليف اجلودة يف شركة طباعة2، 4اجلدول (   ) بيا

ت    :اآلتيةما الذي تشري إليه البيا
تعيني كل عنصر من تكاليف اجلودة يف فئة مناسبة: منع،  :اخلطوة األوىل يف حتليل تكاليف اجلودة هي

لدوالر  عنصر التكلفة   املبلغ 

  التدقيق
  ختطيط اجلودة

  وقت توقف الصحافة
ت ورق التجليد   نفا

 الفحص واملعاينة
  شكاوى العمالء وإعادة العمل

  تنقيحات لوحة الطباعة 
  حتسني اجلودة روعات مش

ت االخرى   النفا
  تصحيح االخطاء املطبعية

710000  
10000  

405000  
75000  
60000  
40000  
40000  
20000  
55000  

300000  

جلودة   1715000  جمموع التكاليف املتعلقة 
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  ) تقرير تكاليف اجلودة يف شركة الطباعة. 3، 4كما يف اجلدول (  تقومي، فشل داخلي، فشل خارجي

  ) تقرير تكاليف اجلودة يف شركة الطباعة3، 4اجلدول (

جلودة وتكاليف 51تكاليف الفشل الداخلي تبلغ ومن املالحظ أن  % من إمجايل التكاليف املتعلقة 
  %.44.9وتكاليف التقومي ، % 1.8وتكاليف املنع ، % 2.3الفشل اخلارجي تبلغ 

  النسبة املئوية  املبلغ  نوع التكلفة
  كلي  جزئي

  تكاليف املنع
  ختطيط اجلودة

  حتسني اجلودة روعاتمش
10000      
20000    

موع   ا
  

30000  30000/1715000  
1.8 %  

  تكاليف التقومي

  التدقيق
  الفحص والتفتيش

710000  
60000  

    

موع   ا
  

770000  770000/ 1715000  
44.9 %  

  تكاليف الفشل الداخلي

  وقت توقف العمل
ت ورق التجليد    نفا

  تنقيحات لوحة الطباعة
ت ا   خرىألالنفا
  خطاء املطبعيةألتصحيح ا

405000  
75000  
40000  
55000  

300000  

    

موع   ا
  

875000  875000  /1715000  
51 %  

  تكاليف الفشل اخلارجي
  1715000/  40000  40000  40000  عادة العملإشكاوى العمالء و 

2.3 %  
موع     1715000    ا
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فإنه اليزال لديها كمية كبرية  ،موال على تقومي األنشطةألعلى الرغم من أن الشركة تنفق الكثري من او 
ا حتعلى ما يبدو و  من الفشل الداخلي. بذل الكثري من اجلهد إلنفاقها على مبادرات حتسني إىل  تاج فإ

خاصة للحد من أخطاء فرتة توقف العمل واألخطاء املطبعية وممارسات وتدريب أخطاء التدقيق  ،اجلودة
 % من تكاليف95.9من التحسني املستمر مع  الشركة يف املراحل املبكرة جداً بذلك تكون اللغوي. و 

  اجلودة يف التقومي وتكاليف الفشل الداخلي. 
ا تدركوهذا يعين   يف الشركة،ومن املثري لالهتمام أن تكاليف الفشل اخلارجي منخفضة نسبياً   أ

ئن السلعصحح معظم األخطاء قبل تقدمي تو  قوم بعمل جيد لقياس احملافظة على العمالء ت ال اوأ ،إىل الز
من غري و  ،% من املبيعات10.6فإن تكاليف اجلودة تبلغ  ،وة على ذلكعمال. عالألومعدالت تكرار ا

% من تكاليف 30من  وأكثر% من املبيعات يف شركات التصنيع 20 تكاليف اجلودة ن متثلأاملألوف 
إىل  1تكلفة اجلودة معدل جيب أال تتجاوز الشركات العاملة الكربى ففي التشغيل يف شركات اخلدمات. 

  من املبيعات.كنسبة مئوية   5%

  حساب مؤشرات تكاليف اجلودة:. 4-4
على سبيل املثال ( معينة،جتمع املنظمة تكاليف اجلودة وفقاً ألنواعها والسلع املنتجة خالل فرتة زمنية 

  :آليتكا. وبذلك ميكن حساب مؤشر تكلفة اجلودة  )شهرً 

=  Quality Cost Indexمؤشر تكلفة اجلودة 
التكاليف الكلية للجودة

التكاليف املباشرة للعمل
  

ية وفقًا لكل نوع من أنواع تكاليف اجلودة والسلع املنتجة عومن هنا ميكننا حساب املؤشرات الفر 
ألمثلة التطبيقية.والفرتة الزمنية    املدروسة. وميكن توضيح ذلك 
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 : 1مثال تطبيقي
ت التكاليف  ، 6000تكلفة معاينة املواد و ، 14000تكاليف الكفالة  :اآلتيةلتكن لدينا بيا

تكلفة و ،  2000تكلفة التدريب على اجلودة و ،  18000تكلفة اإلصالح و ،  15000تكلفة اخلردة و 
،  12000تكلفة إعادة العمل و ،  5000تكلفة اختبار موثوقية التجهيزات و ،  8000تطوير النظم 

ئن و  ، 5000تكاليف رقابة العملية و  ، 10000تكلفة استشارة املوثوقية و ،  3000تكلفة شكاوى الز
واستبدال خارج تكاليف إصالح و ،  6000تكلفة زمن التوقف و ،  3000تكلفة معاينة التجهيزات و 

، 10000ملسؤولية القانونية للسلعة تكلفة او ، 25000تكلفة اختبار املختربات و ، 6000فرتة الكفالة 
  واملطلوب : 5000أثناء النقل يف تكلفة اخلسارة و 

  .تقرير تكلفة اجلودة وتصنيف التكاليفإعداد  .1
 .حساب التكلفة اجلزئية لكل نوع من أنواع تكاليف اجلودة، وحساب التكلفة الكلية للجودة .2
 .النتائجحساب النسبة املئوية لكل نوع من أنواع تكاليف اجلودة اجلزئية والكلية، وقارن  .3
 .لفة اجلودة اجلزئية والكليةاحسب مؤشرات تك ،500000للعمل إذا كانت التكاليف املباشرة  .4

   احلل:
 ) تقرير تكاليف اجلودة4، 4يوضح اجلدول (

  مؤشر تكلفة اجلودة  النسبة املئوية  كلي  جزئي  تكاليف اجلودة

           تكاليف املنع:

    1.3    2000  تكلفة التدريب على اجلودة 

    6.5    10000  تكلفة استشارة املوثوقية 

    3.3    5000  تكاليف رقابة العملية 

    5.2    8000  تكلفة تطوير النظم 

                                                           
1.Chase, Richard & others (2006): Operations Management for Competitive Advantage, (11th ed.), Mc 

Graw – Hill Companies, Inc., New York, p. 270 
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  0.05  16.3  25000    التكلفة الكلية للمنع 

           تكاليف التقومي:

    3.9    6000  تكلفة معاينة املواد 

    2.0    3000  تكلفة معاينة التجهيزات 

    3.3    5000  تكلفة اختبار موثوقية التجهيزات 

    16.3    25000  تكلفة اختبار املختربات 

  0.07  25.5  39000    التكلفة الكلية للتقومي 

  0.12  41.80  64000    تكاليف املطابقة    

           تكاليف الفشل الداخلي:

    9.8    15000  تكلفة اخلردة 

    11.8    18000  تكلفة اإلصالح 

    7.8    12000  تكلفة إعادة العمل 

    3.9    6000  تكلفة زمن التوقف 

  0.10  33.3  51000    التكلفة الكلية للفشل الداخلي

           تكاليف الفشل اخلارجي:

    9.2    14000  تكاليف الكفالة 

تكاليف إصالح واستبدال خارج فرتة 
  الكفالة 

6000    3.9    

ئن      2.0    3000  تكلفة شكاوى الز

    6.5    10000  تكلفة املسؤولية القانونية للسلعة 

    3.3    5000  تكلفة اخلسارة أثناء النقل 

  0.07  24.9  38000    التكلفة الكلية للفشل اخلارجي 

  0.17  58.20  89000    تكاليف عدم املطابقة 

  0.30  100.0  153000   التكلفة الكلية للجودة 

      500000    التكاليف املباشرة للعمل 

  ) تقرير تكاليف اجلودة4، 4اجلدول (
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وميكن أن ختفض التكلفة الكلية للجودة إىل احلد األدىن عن طريق مالحظة العالقة بني تكلفة اجلودة 
ودرجة املطابقة. فعندما تكون درجة املطابقة عالية جداً تكون األعطال وتكاليف الفشل منخفضة، ولكن 

تكون األعطال كبرية. ولكن تكون تكاليف رقابة اجلودة عالية أيضاً. وعندما تكون درجة املطابقة منخفضة 
تكون تكاليف الرقابة منخفضة، وتكاليف الفشل عالية. لذلك، فإن هناك مستوى أمثل للمطابقة يقع بني 
هذين احلدين، إذ خيفض تكاليف اجلودة الكلية، وجيب على إدارة اجلودة أن توازن بني تكاليف منع 

ت ذات العالقة واملؤثرة األعطال وتكاليف التقييم. وأن حتدد تكاليف اجلودة جل جودة  يفميع املستو
  :1هي السلعة. وهناك طرائق عديدة ميكن أن ترتب من خالهلا هذه التكاليف

  .Organizational unitأ. الوحدة التنظيمية 
  .Timeب. الوقت 

  .Types of Quality costsج. أنواع تكاليف اجلودة 
  .Productد. السلعة 

  يف تكلفة اجلودة واسع االنتشار يف الصناعة، وذلك لسببني رئيسني مها:إن اإلمهال أو االستخفاف 
تقارير فقدان املتانة أما أن النظم اليت حتدد تكلفة اجلودة مقامة غالباً من قبل أفراد رقابة اجلودة، و  .1

  العديد منها مضلل.فوالثقة والدقة، 
ر تكاليف التصليح واخلردة تستعمل يف حساب تكاليف اجلودة جمموعة من املعايري، منها معيا .2

  ومرفوضات البائع وتكاليف اجلودة لقاء تكاليف السلعة.
لطبع يستطيع  االت املناسبة للتحسني. و إن مثل هذه املعلومات ميكن استخدامها يف حتديد ا

دة تكاليف إن على سبيل املثال فاملديرون واملهندسون اكتشاف الطبيعة الدقيقة للتحسني املطلوب.  ز
الفشل الداخلي واخنفاض تكاليف التقومي يدل على وجود مشكلة يف التجميع والصيانة وجتهيزات االختبار 

                                                           
  187، ص 1، دار رسالن، دمشق، طإدارة اجلودة الشاملة: مدخل الوظائف واألدوات): 2016الصرن، رعد ( . 1
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  أو الرقابة على جودة املواد املشرتاة.
وختتلف تكاليف اجلودة يف املنظمات اخلدمية عنها يف املنظمات الصناعية. ففي املنظمات الصناعية 

لسلعة ا ا تعتمد على العملية اخلدمية والعالقة تكون معظم التكاليف موّجهة  ملنتجة، أما يف اخلدمات فإ
ا تكون صعبة التحديد والتقومي.   مع مقدم اخلدمة، لذلك فإ

أي أن اجلودة يف املنظمات اخلدمية تعتمد على التفاعل بني الزبون ومقدم اخلدمة. وتشكل تكاليف 
دة على عكس ما هو موجود يف املنظمات الصناعية. التقومي نسبة مئوية عالية من التكاليف الكلية للجو 

بينما تشكل تكاليف الفشل الداخلي نسبة منخفضة يف املنظمات اخلدمية ذات التفاعل واالحتكاك القوي 
ئن. لذا فإن هناك فرصة منخفضة لتصحيح اخلطأ قبل تقدمي اخلدمة للزبون. وهذا يعد تكلفة فشل  مع الز

ملنظمة اخلدمية حل مثل هذه املشكالت عن طريق العمال املدربني على تقدمي خارجي، لذا يقع على عاتق ا
ئن ووال لطبع من رضا الز   .ئهماخلدمة بشكل جيد ومتكينهم أيضاً. وهذا حيّسن 

  Hidden Quality Costs. التكاليف املخفية للجودة: 4-5
لتكاليف اجلودة تكون غري ظاهرة تدعى سابقة الذكر هناك أنواعٌ أخرى إلضافة إىل تكاليف اجلودة 

التكاليف املخفية للجودة. ويعود السبب األساسي يف ظهور مثل هذا النوع من التكاليف إىل عدم كفاءة 
األنظمة، مثل طاقة اآلالت الضائعة أو الزائدة عن احلاجة، وعدم كفاءة جداول اإلنتاج، وختزين املواد 

  .1األمثل للمواد، وتوفري آالت وموارد بشرية احتياطية الفائضة عن احلاجة، وعدم االستخدام
إن مجيع هذه التكاليف الزائدة تعود إىل عدم كفاءة األنظمة املوضوعة مما يؤدي إىل عدم وصول 
اإلدارة إىل االستخدام األمثل للموارد. وميكن ختفيض هذه التكاليف من خالل استخدام بعض الوسائل 

 Statistical Process Control (SPC)إلحصائية للعملية اإلنتاجية اإلحصائية وأمهها الرقابة ا
  وغريها. Acceptance Samplingوتقانة عينات القبول 

                                                           
  171، ص 4، دار وائل، عمان، ط إدارة اجلودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات): 2009جودة، حمفوظ أمحد (.  1
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كما أن هناك بعض تكاليف أنشطة اجلودة حتّمل على أنشطة أخرى فال تظهر ضمن التكاليف 
إلنتاج واهل لتعديالت املتعلقة  ندسة. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة للجودة، مثل التكاليف اخلاصة 

ا، وقد تفوق يف كثري من األحيان التكاليف الظاهرة للجودة وتزيد  التكاليف تعد مسترتة، إال أن هلا وز
 عنها.

إّن العديد من املديرين ميكن أن يصدموا إذا حسبوا مجيع التكاليف املتزامنة مع املنع والتقييم والفشل. 
أن اجلودة العالية هي ذات تكلفة عالية، ولكن هذا االعتقاد خاطئ، وذلك ألن استثمار وهنالك اعتقاد 

يؤدي إىل ارتفاع جودة السلعة،  Research & Developmentموارد أكثر يف البحوث والتطوير 
ومراقبتها قد تؤدي إىل   Production processesوكذلك فإن طرائق حتسني عمليات اإلنتاج 

إلضافة إىل أن احلواسب  ختفيض ملموس يف  Computersالتكلفة اإلمجالية للسلعة. هذا 
وغريها تعد أمثلة  Information Systemsونظم املعلومات  Electronicsواإللكرتونيات 

ال.   واضحة يف هذا ا

  :الرابعأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال

      اجلودة هي النفقة املصروفة من قبل املنتج أو املستعمل فقطتكلفة    .1
ت نظم اجلودة   .2       تعد تكاليف اجلودة األساس يف بناء اقتصاد
     تتم عملية قياس تكاليف اجلودة مبوجب نظم احملاسبة التقليدية   .3
     وفقاً لألنشطةيتم قياس تكلفة اجلودة يف الشركات اليت تعتمد نظام التكلفة على أساس النشاط    .4
ت اجلودة من أجل اكتشاف املشكالت   .5      تكاليف املنع هي التكاليف املصروفة على مستو
مجة عن اجلودة غري املرضية املصروفة قبل تسليم السلعة أو اخلدمة للزبون   .6       تعد تكاليف الفشل الداخلي 
     تقع تكاليف ختفيض الدرجة ضمن تكاليف الفشل اخلارجي   .7
     تقع تكاليف املسؤولية القانونية للسلعة ضمن تكاليف الفشل الداخلي   .8
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    ُحيسب مؤشر تكلفة اجلودة من خالل تقسيم التكاليف الكلية للجودة على التكاليف املباشرة للعمل   .9
    تعود مجيع التكاليف الزائدة إىل عدم كفاءة األنظمة املوضوعة   .10

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
جلودة عن: تنشأ. 1   التكاليف املتعلقة 

A . تكلفة ضمان اجلودة   

B. نطاق األنشطة   
C. املعاينة واالختبار   
D. الرقابة على اجلودة  

ا: . 2 جلودة أداة إدارية مهمة أل   تعد التكاليف املرتبطة 
A .  أسلوب تقييم فاعلية إدارة اجلودة  
B.  وسائل لتحديد مناطق املشكالت  
C.  ت العملوسائل حتديد الفرص   وأولو

D. كل ما سبق  

ئن . 3 التكاليف املصروفة ملنع وصول حاالت عدم املطابقة إىل الز
  :هي

A . الفشل الداخلي  
B. تكاليف التقومي  
C.  تكاليف الوقاية  

D.  الفشل اخلارجي  

  تقع تكاليف نظم املعلومات ضمن:. 4

A.  تكاليف املنع  
B. تكاليف التقومي  
C. الفشل الداخلي  
D. الفشل اخلارجي  

  تقع تكاليف معايرة األدوات ضمن تكاليف: . 5
A . املعاينة واالختبار    

B.  صيانة التجهيزات واألدوات  
C.  قياس ورقابة العملية  
D. كل ما سبق 

  

تقع تكلفة اإلصالح غري املخطط للتجهيزات ضمن . 6
  تكاليف:
A . إعادة العمل  
B.  ختفيض الدرجة  

C.  فشل العملية  

D. العمل التصحيحي 

ت تكلفة  اآلتيةأي نوع من أنواع احملاسبة  .7 قادرة على توفري بيا
  اجلودة:

A.  احملاسبة املعيارية  
B. احملاسبة املالية  
C. احملاسبة احلكومية  
D. كل ما سبق  

تستخدم يف ترتيب تكاليف  اآلتية أي من الطرائق. 8
  اجلودة: 
A . الوحدة التنظيمية  
B.  الوقت  
C.  السلعة  
D. كل ما سبق  
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  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  . تكلفة اجلودةعّرف : )1السؤال (
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 10: 100. الدرجات من  دقيقة 5  {مدة اإلجابة:

  .حتدث عن كيفية قياس تكلفة اجلودة يف املنظمة :)2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  . اجلودة يف املنظمةاشرح كيفية تصنيف تكاليف : )3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن كيفية حساب مؤشرات تكاليف اجلودة: )4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 15: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن التكاليف املخفية للجودة : )5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

 اخرت إحدى أنواع املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية، وادرس نظام تكاليف اجلودة فيها.
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  أدوات اجلودة الشاملةاخلامس: الفصل 

Chapter (5): Tools of Total Quality 
  مفهوم أدوات اجلودة  5-1

  ترتيب أدوات اجلودة  5-2

 خرائط العملية  5-3
  قوائم الفحص  5-4

 املدرج التكراري  5-5
  التشتتخمطط   5-6

  خرائط الرقابة  5-7

  خمطط السبب واألثر  5-8

ريتو  5-9   حتليل 

  أسئلة واختبارات الفصل اخلامس
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل

 فهم معىن أدوات اجلودة . 1
 معرفة كيفية ترتيب أدوات اجلودة . 2
 معرفة خرائط العملية وكيفية تطبيقها . 3
 معرفة قوائم الفحص وكيفية تطبيقها . 4
 فهم املدرج التكراري وكيفية استخدامه . 5
 فهم خمطط التشتت وكيفية استخدامه . 6
 التعرف على خرائط الرقابة . 7
 معرفة خمطط السبب واألثر وكيفية تطبيقه . 8
ريتو وكيفية استخدامه . 9  فهم حتليل 

  ملخص الفصل: 

ملختلفة املتمثلة يف خرائط العملية وقوائم الفحص مفهوم أدوات اجلودة، وكيفية ترتيبها يف حتسني اجلودة، وأنواعها ايتناول هذا الفصل 
ريتو.   واملدرج التكراري، وخمطط التشتت، وخرائط الرقابة، وخمطط السبب واألثر، وحتليل 

  كلمات مفتاحية:

الرقابة،  خرائط العملية، قوائم الفحص، املدرج التكراري، خمطط التشتت، خرائطحتسني اجلودة، أدوات حتسني اجلودة، أدوات اجلودة، 
ريتو  خمطط السبب واألثر، حتليل 

  

Quality Tools, Quality Improvement, Quality Improvement Tools, Process Maps, Check Sheets, 
Histogram, Scatter Diagram, Control Charts, Cause- Effect Diagram, Pareto Analysis. 

  

 
 
 
 
 



 

 

108 

  

ا مسؤولية اجلميع يف املنظمة بدءاً من  حتسني اجلودة ليس مسؤولية شخص أو جمال وظيفي حمدد، إ
اإلدارة العليا وحىت أصغر املوظفني يف الشركة. وهناك العديد من أدوات التحسني اليت تساعد املنظمة 

ا.  ين للعلم 1976ويف عام وأفرادها يف تطوير سلعها وخدما  Unionاء واملهندسني شعر االحتاد اليا
Japanese scientists and engineers (JUSE)  حلاجة إىل أدوات لتعزيز االبتكار ونقل

سبع أدوات جديد ملراقبة بتطوير فريق البحث  ماقفاملعلومات والتخطيط الناجح للمشروعات الكبرية. 
 & Seven Managementاجلودة أطلق عليها اسم : األدوات السبع لإلدارة والتخطيط 

Planning Tools ، ين للعلماء واملهندسني جمموعة من األدوات  كونتيجة لذل طّور االحتاد اليا
والتحليل العمليايت  Behavior scienceاستوحاها من العلوم املتنوعة مثل علم السلوك 

operational analysis  ونظرية األمثليةoptimization theory  واإلحصاءstatistics .  
 The Managerial Toolsونقدم يف هذا الفصل األدوات السبع املسماة األدوات اإلدارية 

وهي سهلة االستخدام يف جهود التحسني املستمر. وغالباً ما يتم استخدامها من قبل األفراد وفرق العمل، 
ت املنظمة.   وهي مفيدة على مجيع مستو

 The Concept of Quality Toolsمفهوم أدوات اجلودة: . 5-1
بسيطة تستخدم حلل املشكالت، مت تطوير هذه األدوات يف  هي أدوات إحصائية وغري إحصائية

ن وقدمها معلمو اجلودة. وهي األدوات األكثر فائدة  % من 95يف حل  Ishikawaاستخدمها  ذإاليا
ن بعد احلر نبعاث الصناعي املذهل الاألساس ل نزلةوتُعد هذه األدوات مب .1املشكالت املتنوعة ب يف اليا

أثناء القيام بعملية يف العاملية الثانية. وتستخدم على نطاق واسع ملراقبة العملية الكلية والتحسني املستمر هلا 
لتايل حتسني عملية التصنيع  التصنيع، ويتم استخدامها الكتشاف األسباب اجلذرية والقضاء عليها، و

                                                           

1 .  Charantimath Poornima M. (2017): Total Quality Management, (3rd ed.), Pearson India Education 

Services Pvt. Ltd.,p. 237 
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  ن خالل املالحظة املباشرة. والتحقق من أمناط العيوب يف خط اإلنتاج م
سيما إذا طبقت بشكل وال،  والتطويريف عمليات التحسني مهماً هذه األدوات دورًا تلعب إذاً، 

ت وهيكلية األفكار، ت  صحيح ومالئم. وهي تؤدي جمموعة من األدوار تتلخص جبمع البيا وتلخيص البيا
، وتطبيق وتشغيل األعمال، وإجياد هاوفهم املشكلةوتنظيم عرضها، وحتديد العالقات املناسبة، واكتشاف 

ت، واملتابعة  األسباب احلقيقية للمشكلة. ومن مث القيام بعمليات التحسني، واملساعدة يف وضع األولو
 .والرقابة والتخطيط  وقياس األداء وتقييم القدرة

  أدوات اجلودة:  ترتيب. 5-2
الشكل يف منطقي منوذجي كما هو موضح  ميكن استخدام األدوات السبع األساسية للجودة برتتيب

ت 1، 5( ) . فخرائط التدفق تعطي للفريق الصورة الكبرية للعملية املطلوب حتسينها، مث يتم مجع البيا
ستخدام املدرجات التكرارية أو خمططات التشتت أو  ت  ستخدام قوائم الفحص(املراجعة)، وحتليل البيا

ستخدام خرائط الرقابة( لوجات الضبط)، مث  لعملية  يتم حتديد األسباب اجلذرية للمشكالت املرتبطة 
ريتو ستخدام حتليل    .1خمطط السبب واألثر، وأخرياً يتم ترتيب األسباب حسب األولوية 

 Quality Improvementيُطلق أيضًا على هذه األدوات اسم أدوات حتسني اجلودة 
Tools  تم بربامج حتسني اجلودة واستخدام أدوات حتسني ومن أهم األسباب اليت جعلت الشركات 
  :2يتاجلودة ما 

 Reputationالسمعة   .أ
 Product Liabilityاملساءلة القانونية   .ب

                                                           
1 . Foster S. Thomas (2017): Managing Quality: integrating the Supply Chain, (6th  ed.), Pearson 

education, Inc., N. J.,p. 242 
 176، دار صفاء ، عمان، ص  إدارة اجلودة الشاملة يف عصر االنرتنت): 2010، جنم عبود (جنم .  2
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 Costالكلفة   .ج
 Productivityاإلنتاجية   .د

لنظر  هذه األدوات يف مهية أىل إوهذه األسباب جعلت من أدوات حتسني اجلودة مسألة ضرورية 
  جناح هذه الربامج.

  

  
  ) ترتيب أدوات اجلودة1، 5الشكل (

 Process Mapsخرائط العملية: . 5-3
أو خمطط تدفق العملية  Process Flow Chartوتسمى أيضًا خارطة تدفق العملية 

Process Flow Diagram تتمثل اخلطوة األوىل يف  ذإ ، وخارطة العملية هي صورة العملية
ا حتدد مؤشرات حتسني العملية. وتقوم هذه األداة  روعاتمش حتسني العمليات يف إنشاء خارطة العملية كو

على مفهوم أننا جيب أن نعرف العملية قبل أن نتمكن من حتسينها. وختتلف خارطة العملية من الشكل 
  ). 2،  5( الشكليف ة من الرموز املوضحة البسيط إىل الشكل املعقد، ويتم استخدام جمموع

  

خرائط 

 العملية

قوائم 

 الفحص

المدرجات 

 التكرارية

مخطط 

 التشتت

خرائط 

 الرقابة

 المراحل النهائية

تحليل 

 باريتو

مخطط 

 السبب واألثر

 المراحل المبكرة
 المراحل المتوسطة
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  ) الرموز املستخدمة يف خارطة العملية2،  5الشكل (

اية للعملية، أي كرمز للبداية أو التوقف.  ُيستعمل رمز البداية والنهاية (الشكل الدائري) كبداية أو 
قد أجنزت. بينما جيهز رمز القرار  ويستعمل رمز العملية (املستطيل) ليشري إىل أن اخلطوة املوجودة يف العملية

إحدى الطرائق املناسبة، وهي على األقل طريقتان تزودان بفهم شامل للجوانب املتنوعة للعملية، وتلقيان 
فق اخلطوات و بىن خرائط العملية تُ و  الضوء على مكان وجود التأخريات، حبيث يكون من احملتمل تطويرها.

  :1تيةآلا
ة. ومن الضروري كتابة هذه العمليات أو األنشطة على ألنشطة الرئيسحتديد مجيع العمليات أو ا  .أ

  بطاقات أو لوحات.
  وضع هذه العمليات أو األنشطة بشكل متتابع ومتسلسل.  .ب
يف بدء العمل حسب تسلسل املوضوع الذي سبق حتديده من البداية حىت النهاية، كما هو حمدد   .ج

ت.القراءات الرئيس   ة وخمرجات قاعدة البيا
اغة النهائية لتتابع العمليات أو األنشطة، وذلك بتحديد االرتباط بني العمليات والقرارات الصي  .د

  واملخرجات.
  الوصول إىل الرتمجة النهائية للعمليات أو األنشطة يف شكل خارطة.  .ه

تسمح خارطة تدفق العملية برؤية عملية تدفق اخلطوات يف العملية من البداية حىت النهاية. وتؤدي 

                                                           
السيد النعماين، مركز اخلربات ، تعريب: عبد الفتاح إدارة اجلودة الشاملة: اجلزء الثالث، أدوات اجلودة الشاملة، من األلف إىل الياء): 1996مارش، جون (.  1

 .73املهنية لإلدارة (مبيك) القاهرة، ص 
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  اسياً يف فهم وإدراك العملية.دوراً أس

  مثال تطبيقي:
اخلارطة املستخدمة يف تطوير الربامج، حبيث تطور الربامج عن طريق سلسلة ) 3،  5يوضح الشكل (

ً قبل تسليم هذه الربامج حيمنها  كلٌ   ،من اخلطوات توي أجزاء من املعاينة، مع إعادة للعمل إذا كان ضرور
ئن.   للز

  
  تدفق العملية لتحسني الربامج خارطة) 3،  5الشكل (

 Check Sheetsقوائم الفحص: . 5-4
ت الالزمة لتشخيص مشكلة ما، بطريقة تسهل مجع وحتليل هذه  وهي أداة لتسجيل وتنظيم البيا
لكيفية اليت  ا تصمم  ت، لكنها تشرتك مجيعًا يف كو ت. وهناك عدة أنواع أو صيغ لقائمة البيا البيا

ت، فاملستخدم يصممها على هيئة قائ مة عادية أو جدول تساعد مستخدمها على اإلفادة مما مجع من بيا
ته وأعمدته وتصنيفاته وهكذا، وهناك قائمة قد يقتصر هدفها على حتديد نوع املشكلة أو  حيدد هو خا
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لثة بني اهلدفني وعند تصميم قائمة املراجعة ينبغي .1القصور، وأخرى على مواقع القصور، وقد جتمع قائمة 
  االلتزام مبجموعة من الشروط منها:

 املطلوب مجعها والوقت والتاريخ تثبيت املعلومات   .أ
 تصميم قائمة املراجعة حبيث يكون املكتوب أقل ما ميكن   .ب
ستخدام طريقة األعمدة اخلمسة ||||  .ج  استخدام أسلوب التأشري للتكرارات 

ت  مت مجعها بعناية ودقة من قبل  قدإن الغرض األساسي لقوائم الفحص هو التأكد من أن البيا
ت بشكل قائمة فحص  ذإالتحكم يف العمليات وحل املشكالت، املوظفني بغية  يتم استخدام هذه البيا

 .2وحتليلها بسرعة وسهولة

  مثال تطبيقي:
قررت إدارة  2020خالل شهر آذار من عام  ىل العمالءإ اتتسليم الوجبملعرفة مشكلة رداءة 

ا، لذلك مت بناء قائمة الفحص وفقاً ألنواع  إحدى املطاعم استخدام قائمة الفحص يف حتسني جودة خدما
   .)1،  5( جلدولايف العيوب املوجودة كما هو موضح 

 
  ) قائمة الفحص ملشكلة رداءة تسليم الوجبات إىل العمالء1،  5( اجلدول

                                                           
 583، ص 4، كلية التجارة، جامعة بنها، طإدارة اإلنتاج والعمليات يف الصناعة واخلدمات): 1999مصطفى، أمحد سيد (.  1

2 . Besterfield ,Dale H. (2013): Quality Improvement,(9th ed.), Pearson Education, Inc., Boston, p.22 
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ئق من خالل  قائمة الفحص السابقة، نالحظ أنه جيب على إدارة املطعم أن تقوم مبعاجلة مشكلة الو
ا األكثر تكراراً ومن مث مشكلة رداءة التغليف والتعليب، مث العنوان غري الصحيح  ةغري الصحيح أوًال كو

  وهكذا.
ويتم ، كالتاحملددة. إذ تصنف هذه املش كالتمل قوائم الفحص لتسجيل حدوث املشتستع

لنسبة  ا، وجتهز احللول واألسباب املناسبة  ملشكلة املالحظة. ىل اإالتحقق من وجودها وحتدد تكرارا
ت املرتاكمة.   وخيتلف تكوين قائمة الفحص اعتماداً على نوع البيا

  Histogramاملدرج التكراري: . 5-5
خمططات يتم من خالهلا حتديد مقدار التشتت يف العملية اإلنتاجية،  نزلةمب تُعد املدرجات التكرارية

فهي عبارة عن وسيلة عرض بيانية للتوزيعات التكرارية بقصد التعرف على الشكل العام هلذه التوزيعات 
قاسة . ويعطي ملخصاً للنتائج املهاأو خارج حدود الرقابةواختاذ قرار فيما إذا كنت العملية اإلنتاجية ضمن 

ويتم إعداد  .1خالل فرتة حمددة لبعض اخلصائص القابلة للقياس كالطول والوزن ودرجات احلرارة وغريها
  :تيةآلااملدرج التكراري وفق اخلطوات 

ت وهو  .1  أدىن قيمة فيها الفرق بني أكرب قيمة يف العينة و حتديد املدى للبيا

 
 حتديد عدد الفئات من خالل تطبيق القانون اآليت : .2

 
 : حجم العينة  n: عدد الفئات             m :حيث أن        

طول الفئة =  .3
املدى

  عدد الفئات
 

                                                           
 213، مكتبة مصر ودار املرتضى ، بغداد، ص إدارة اجلودة الشاملة واأليزو : مدخل معاصر): 2008اخلطيب ، مسري كامل (.  1
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ت ونطرح منها  .4   0.5حندد احلد األدىن للفئة األوىل من خالل اختيار أقل قيمة يف البيا
) اىل احلد األدىن للفئة األوىل  3حندد قيم مجيع الفئات من خالل إضافة طول الفئة ( احملسوب يف  .5

 ) ونكرر العملية إلجياد احلدود الدنيا و العليا جلميع الفئات  4( احملسوب يف 
 :  تيةآلاحندد مراكز الفئات عن طريق املعادلة  .6

مركز الفئة = 
احلد األدىن للفئة  احلد األعلى للفئة

 
7.  ً ت جبدول حندد مبوجبه التكرارات املقابلة لكل فئة حبيث يكون جمموع التكرارات مساو  تفرغ البيا

  nحلجم العينة 

  مثال تطبيقي:
لغرامات لعينة من مادة غذائية مكونة من دراسة يف ترغب إحدى املطاعم  . لذا وحدة 40األوزان 
ت املوضحة    ) 2،  5اجلدول (يف فقد مجعت البيا

43 23 44 45 

38 33 39 24 

47 28 20 32 

48 36 36 38 

43 41 33 43 

36 39 47 41 

25 37 48 36 

25 46 23 49 

24 42 29 46 

44 48 27 48 

لغرامات لعينة من مادة غذائية مكونة من ) 2،  5اجلدول (  وحدة 40األوزان 

 29=  20 – 49املدى = 
 6.322 = {3.322log40 +1 }= 6عدد الفئات 
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 5 = 4.83 = 6 /29طول الفئة = 
  19.5 = 0.5 – 20احلد األدىن للفئة = 

 24.5 = 5+ 19.5احلد األعلى للفئة األوىل = 
 29.5 =5 +24.5احلد األعلى للفئة الثانية = 

  22 = 2 / 24.5+19.5مركز الفئة األوىل = 
ت املطلوبة لرسم املدرج التكراري3،  5ويوضح اجلدول (   ) البيا

  
ت املطلوبة لرسم املدرج التكراري3،  5اجلدول (   ) البيا

ت الواردة يف اجلدول السابق حبيث يتم حتديد مراكز الفئات على  نرسم املدرج التكراري وفق البيا
ويتم وضع مركز الفئة الذي حيوي أعلى تكرار يف الوسط مث نرسم بقية التكرارات على يساره   Xاحملور 

لتناوب   ) املدرج التكراري4، 5ويوضح الشكل ( .وميينه بشكل تنازيل و

  
  ) املدرج التكراري4،  5الشكل (
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كإحدى أدوات اجلودة ملعرفة شكل توزيع خمرجات العملية من حيث   ويستخدم املدرج التكراري
التمركز والتشتت. وهو صورة مرئية لتوزيع قيم املشاهدات يُظهر مدى مطابقة خمرجات العملية للمواصفات 
جتة عن أسباب خاصة. ومن عيوب استخدام املدرج التكراري يف الرقابة اإلحصائية  ومدى وجود قيم شاذة 

نه يتم فيه ترتيب املشاهدات حسب قيمها بغض النظر عن الوقت الذي ُأخذت فيه، لذا ال للجودة أ
  .1يعكس ما إذا كانت العملية تعمل حتت الرقابة أم ال كونه ال يعكس شيئاً عن خمرجات العملية عرب الزمن

  Scatter Diagramخمطط التشتت: . 5-6
دف تكوين فكرة أولية عن هذه العالقة. وميكن رسم  يستخدم ملعرفة طبيعة العالقة بني متغريين 

حندار أو أقل مربع احنرافات عن الوسط الالذي ميثل خط ا Best Fit Lineخط املالءمة األفضل 
دف إجراء مقارنة منظورة بينه وبني النقاط حوله واليت متثل التقاء قيم املتغري  ين موضوع الدراسة. احلسايب 

فكلما كانت جمموعة النقاط قريبة من خط املالءمة األفضل كانت العالقة بني املتغريين أقوى والعكس 
  .2صحيح، أي كلما كانت النقاط مبعثرة ومتشتتة كانت العالقة بني املتغريين ضعيفة

تت. ويظهر إن األسلوب األبسط لتحديد وجود عالقة سبب وأثر بني متغريين هو خمطط التش
) العالقة بني السرعة، ومعدل استهالك الوقود. إذ إنه كلما ازدادت السرعة اخنفض معدل 5،  5الشكل (

ومتثل املتغري املستقل،  (X)االستهالك. وميكننا أن منثل ذلك على احملاور. إذ توضع السرعة على احملور 
، وهو املتغري التابع. وهناك أمثلة كثرية على معدل االستهالك (Y)وهو غالبًا قابل للرقابة. وميثل احملور 

بعة منها:   متغريات مستقلة و
  املسافة املقطوعة وحياة األداة املستخدمة.  .أ

  التدريب واألخطار.  .ب

                                                           
ض، ص الرقابة اإلحصائية على العمليات،): 2006إمساعيل، حممد عبد الرمحن (.  1  107 معهد اإلدارة العامة، الر

 266، مرجع سبق ذكره، ص إدارة اجلودة الشاملة): 2009جودة، حمفوظ أمحد (.  2
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  التوقفات وعمر التجهيزات.  .ج
  احلوادث وعمر املنظمة.  .د

  مثال تطبيقي:
لنسبة  قمنا لدراسة العالقة بني السرعة ومعدل استهالك الوقود  ت  كال املتغريين ىل  إجبمع البيا

(X, Y) ) 5وتعد السرعة مبثابة السبب املراقب. أما معدل االستهالك فهو األثر املقاس. ويظهر اجلدول 
ت الناجتة لـ 4،    .(X, Y)) البيا

  السرعة  /معدل استهالك 

  رقم العينة  (م/سا)  الوقود (م/ل)  رقم العينة  (م/سا)  الوقود (م/ل)

26  50  9  38  30  1  

29  50  10  35  30  2  

32  55  11  35  35  3  

21  55  12  30  35  4  

22  60  13  33  40  5  

22  60  14  28  40  6  

18  65  15  32  45  7  

24  65  16  29  45  8  

ت السرعة ومعدل استهالك الوقود )4،  5اجلدول (   بيا

اللتان سينطلق منهما اخلط املستقيم (نقطة تقاطع اخلطني  (X, Y)وحتدد القيمتان األوليتان لـ 
مث تتم تكملة خمطط التشتت. فإذا كان هناك نقطتان  Y = 38وقيمة  X = 30إن قيمة  ذإاملنقطني) 

 5كما يف الشكل (،) فإننا نضع إشارة املثلث ضمن دائرة صغرية14) و(13متطابقتان كما يف العينتني (
، 5.(  
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  معدل استهالك الوقودو العالقة بني السرعة )  5،  5الشكل(

  مناذج خمتلفة لالرتباط وتفسرياته.) 6،  5ويظهر الشكل (

  
  ) مناذج خمتلفة لالرتباط وتفسرياته6،  5الشكل (

ا سهلة الفهم، أما النماذج الباقية فهي أكثر صعوبة. ففي  مثالً قد  (D)وتوصف هذه النماذج 
، ولكنها (X, Y)يكون أو ال يكون هناك عالقة بني متغريين. وهذا يدل على أن هناك عالقة سلبية بني 

ت اليت  (E)ليست قوية أيضاً. وجيب القيام بتحليل إحصائي إضايف لتقييم هذا النموذج. ويف  نطابق البيا
ً خمتلفة  ن خمتلفان للمواد، أو آلتان خمتلفتان. ويوضع . ومن األمثلة على ذلك موردانفسه ألثرلمتثل أسبا

ت نرى أن هناك  أحد األسباب بدائرة صغرية، ويوضع السبب اآلخر مبثلث مفتوح. وعندما نفصل البيا
ً. ويف  لدينا عالقة منحنية على العكس من العالقة املستقيمة. فعندما تقع مجيع النقاط  (F)ارتباطًا قو
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م، ولكن بسبب التغريات يف التجارب، وأخطاء املوضوعة على اخلط املستقي م يكون لدينا ارتباط 
  .1القياسات، فإن هذا الوضع التام قلما يظهر

 Control Chartsخرائط الرقابة : . 5-7
ودة جعرفة طبيعة االحنراف يف مستوى هم يف مأداة بيانية وإحصائية تس نزلةتعد خرائط الرقابة مب

لنسبة ا  تقسم اىل قسمني :و  ،عملية صناعيةأي ىل إإلنتاج 
: مني مهاتتألف من قسو  ،خرائط رقابة املتغريات: كالطول والوزن واالرتفاع ودرجة احلرارة والضغط .1

 خرائط املدى ، و خرائط الوسط احلسايب
دف حلساب عدد الوحدات املعابة يف الخرائط رقابة املواصفات .2 عينة أو عدد العيوب يف كل : 

خارطة عدد العيوب يف وحدة و ، خارطة نسبة الوحدات املعابة: قسمني مهاتتألف من وحدة و 
 .السلعة

ا خرائط رقابة اجلودة اليت تعد مب بيانية  أداة نزلةوتستخدم الكثري من الشركات يف رقابة جود
أي عملية صناعية. وتتمثل ىل إلنسبة  اإلنتاجهم يف معرفة طبيعة االحنراف يف مستوى جودة تس وإحصائية

  : 2يت الفوائد اليت حتققها خرائط الرقابة فيما
عن طريق حتديد اخلط املركزي وحدي الرقابة  اإلنتاجمؤشر للمستوى العام جلودة  نزلةتعد اخلارطة مب  .أ

  . واألدىن األعلى
صناعية يف حتقيق أي عملية  إلمكانياتكمؤشر للمدى احلقيقي   أساسياً تلعب اخلارطة دورًا   .ب

  للجودة .فيه املستوى املرغوب 
دف تطوير مستوى تس  .ج ا يف العملية الصناعية  هم اخلارطة يف معرفة التغريات الواجب القيام 

                                                           

1 . Besterfield, Dale H. (2012): Total Quality management, op.cite,p. 381 
  269، دار جمدالوي ، عمان ،  ص  إدارة اإلنتاج والتنظيم الصناعي): 1983حسن ، فاحل حممد ، فؤاد الشيخ سامل(.  2
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بتأثري  . أودث بسبب الصدفة (تغريات طبيعية)كانت هذه التغريات حت  إذا. وحتديد فيما اجلودة
  ت حمددة). عوامل حمددة كالعمال واآلالت واملواد (تغريا

لتفصيل يف الفصل السادس  وسنقوم بدراسة خرائط الرقابة 

 Cause- Effect Diagramخمطط السبب واألثر: . 5-8
 Ishikawa أو خمطط إيشيكاوا Fishbone Diagramوُيسمى مبخطط عظم السمكة 

Diagram  وهو املستوى األول لتشريح العملية من أجل اكتشاف األسباب اجلذرية هلا، وهو طريقة
ملنهجي املشكلة املدروسة. ويساعد هذا األسلوب يف التحديد ايف تساعد الفريق على التفكري املنطقي 

عصف ، ويتم ذلك من خالل جلسات الفيهاهم يف حتديد األعراض غري املرغوب صادر اليت قد تسجلميع امل
ملشكلة الذين لديهمبني أعضاء الفريق  Brainstormingالذهين    .1دراية 

وال يساعد خمطط السبب واألثر يف التحقيق يف أسباب املشكلة فحسب، بل أيضاً  كوسيلة لتسجيل 
جلسات العصف الذهين من أجل إتباع تنسيق موّحد. ويقرتح إيشيكاوا ك ذلعملية حل املشكالت، مبا يف 

  سباب وتسجيلها ضمن الفئات الرئيسة املوضحة كعظام للمشكلة.أن يتم التحقيق يف األ
أثناء رسم يف ويُعد خمطط السبب واألثر أداة اتصال، ولتجنب االلتباس جيب استخدام تنسيق موّحد 

على  .تباع هذا التنسيق بدقةامن وجود بعض احلاالت اليت ال ميكن فيه  على الرغم خمطط السبب واألثر
حدى أسبيل املثال، قد ال يكون هذا التنسيق  نواع اخلدمات، مناسبًا عند التحقيق يف مشكلة تتعلق 

 دون تغيري اهليكل الرئيسمن ولكن بعد ذلك جيب تعديل التنسيق بشكل مناسب ليالئم حالة املشكلة 
  بشكل جذري.

                                                           

1 . Krishnamoorthi, K. S. & et.al (2019): a first Course in Quality Engineering: integrating Statistical 

and Management Methods of Quality, op.cite,p.456 
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  :1تيةآلاويُبَىن خمطط السبب واألثر وفق اخلطوات  
تعريف األثر أو خاصية اجلودة للمشكلة املراد التحري عن أسباب حدوثها ووضعها ضمن  .1

  مستطيالت.
جتاه اليمني حىت مستطيل األثر. وميرسم سهم  .2 ثل هذا السهم حمور عريض من اليسار 

  ويسمى اجلذع، أو العمود الفقري للسمكة. املخطط الرئيس
ة لألثر وكتابتها كعناوين كبرية ضمن مستطيالت بشكل حتديد وحصر األسباب الرئيس .3

  اهليكل.، واليت متثل عظام العمود الفقري أو عظام خرآلامستقل عن بعضها 
) للداللة على أن 75وخط اجلذع بسهم كبري ومائل بزاوية ( الوصل بني كل سبب رئيس .4

  هذا السبب أدى إىل حدوث هذا األثر.
ثريها. وذلك  جتزئة أو تقسيم كل سبب رئيس .5 ت  إىل عدة أسباب فرعية خمتلفة وفقاً ملستو

واليت تشكل العظام الصغرية  ،طة الطول متجهة حنو السبب الرئيسبرسم أسهم صغرية ومتوس
للهيكل العظمي للمخطط مع كتابة اسم كل سبب وضرورة االنتباه إىل متابعة عملية 

  التقسيم حىت نصل إىل درجة ميكننا فيها معاجلة السبب.
  التأكد من عدم وجود نقص أو ازدواجية. .6
أللوان إىل األسباب األكثر أمهية. وذلك بناء .7 على خربات  اإلشارة بدائرة مغلقة أو 

  ومهارات كل فرد يف الفريق.
 Qualityكتابة اسـم املنتـج أو اسـم العمليـة، واسـم جمموعـة دائرة رقابة اجلودة  .8

control circle. 

                                                           
، اإلصدار  4000، مركز الدراسات والبحوث العلمية ، حلب ، املعهد  ضبط اجلودة والتطبيق العملي ألساليب ضبط اجلودة): 2002العبدهللا ، حممود وآخرون (.  1

  13، ص 2002/  3/  28األول 
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 ختيار أهم األسباب (عادة ثالثة أو أربعة) اليتالوبعد إنشاء خمطط السبب واألثر ُيصوت الفريق 
نتقاء األسباب األربعة ذات احتتاج إىل مزيد من التحقيق مع التجريب والتحليل. فإذا فرضنا أن الفريق قرر 

الرتتيب األعلى، فإنه عند إجراء التصويت جيب أن خيتار كل عضو يف الفريق األسباب األربعة األوىل وفقاً 
أحدهم إىل أهم األسباب. وبناًء على ترتيب يشري  ذإلفهمه حلالة املشكلة، وترتيبها من واحد إىل أربعة، 

كتشاف احللول وتنفيذ العالج املناسب.   األسباب وتصنيفها من األدىن إىل األعلى جيب البدء 

  مثال تطبيقي:
) املخطط العام للسبب واألثر (أ). وخمطط السبب واألثر (ب) لألسباب 7،  5يوضح الشكل (

دة اخلردة على خط اإلنتا    ج.احملتملة لز

  
   خمطط السبب واألثر ) 7،  5الشكل (
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) املخطط العام للسبب واألثر. إذ ميثل العمود الفقري املركزي املشكلة ، أ7،  5ويتضح يف الشكل (
دة اخلردة أ) ف، ب 7،  5األساسية. كما يتضح يف الشكل ( . وحتدد Scrapن املشكلة األساسية هي ز
األساسية اليت تتفرع من العمود الفقري. ويتم أيضًا حتديد هذه العظام أسباب املشكلة عن طريق العظام 

  بشكل أكثر دقة إىل عظام من املرتبة الثانية وإىل عظام من املرتبة الثالثة كما يظهر يف املخطط.

ريتو: . 5-9  Pareto Analysisحتليل 
ريتو  وهو عبارة عن رسم بياين يُرتب وُيصّنف  Pareto Diagramوُيسمى أيضًا خمطط 

ً األمهية النسبية للمشكالت. ويف عام أاملشكالت تنازلياً من اليسار إىل اليمني،   1950ي أنه ُيصّور بصر
ت االقتصادي اإليطايل  اليت تشكل  Vilfredo Pareto (1848-1923)أعاد جوران صياغة نظر

ريتو. وغالباً ما ُيشار إلي سم قاعدة جوهر مبدأ  ريتو هو أسلوب إحصائي يستخدم  20-80ه  . وحتليل 
ثرياً إمجالياً مهماً    .1يف اختاذ القرارات الختيار عدد حمدود من املهام اليت تنتج 

ريتو  ثري)  % من  80الذي يدل على أن  Pareto Effectوُيستخدم أيضًا مصطلح أثر (
% من األسباب، لذا يُطلق على هذا املبدأ اسم القليل احليوي والكثري التافه  20املشكالت تنتج عن 

Vital Few and the Trivial many.  
ريتو وفق اخلطوات    : 2تيةآلاويتم إنشاء وبناء خمطط 

ألنشطة أو األسباب يف جدول وحتديد تكرا .1  ا.حدوثه راتوضع قائمة 
 الرتتيب التنازيل وفقاً للتكرارات. .2
 حساب العدد اإلمجايل .3
 حساب النسبة املئوية لكل سبب من األسباب. .4

                                                           

1 . Charantimath Poornima M. (2017): Total Quality Management, op.cite,p. 238 

2 . Charantimath Poornima M. (2017): Total Quality Management, op.cite,p. 239 



 

 

125 

  

 إضافة عمود النسبة املئوية الرتاكمية إىل اجلدول. .5
ريتو بوضع األسباب على احملور األفقي  .6 والنسبة املئوية الرتاكمية على  (X)رسم خمطط 

 .ورسم املنحىن (Y)احملور العمودي 
رسم بياين بشكل أعمدة لألسباب على احملور األفقي والنسبة املئوية الرتاكمية على احملور  .7

 العمودي.
ألسباب األكثر تكراراً وفقاً لقاعدة القليل احليوي والكثري التافه. .8  حتليل املخطط والبدء 

  مثال تطبيقي:
يف إحدى اجلامعات اخلاصة تسرب جمموعة من طالب املستوى األول. لذا فقد عمدت إدارة 

جلدول  ، 5(اجلامعة إىل تصميم استبيان لتحديد أسباب التسرب للطلبة، وحصلت على النتائج املوضحة 
5(.  

  التكرار  أسباب التسرب

  320  أسباب مادية

  21  حصول الطالب على فرصة يف جامعات أخرى

  114  حصول الطالب على وظيفة

  65  امللل من بيئة اجلامعة

  16  سفر الطالب للدراسة والعمل يف اخلارج

  54  أسباب أخرى

ت تسرب الطالب يف اجلامعة5،  5اجلدول (   ) بيا

  واملطلوب:
ريتو .1 ستخدام خمطط   .مساعدة إدارة اجلامعة يف حل مشكلة التسرب فيها 
  .مناقشة النتائج .2
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  احلل:
ريتو6،  5يوضح اجلدول ( ت املطلوبة ملخطط    ) البيا

موع الرتاكمي التكرار أسباب التسرب   النسبة ا

  املئوية

النسبة املئوية للمجموع 

  الرتاكمي

 54.24 54.24 320 320 أسباب مادية

 73.56 19.32 434 114 حصول الطالب على وظيفة

 84.58 11.02 499 65 امللل من بيئة اجلامعة

 88.14 3.56 520 21 حصول الطالب على فرصة يف جامعات أخرى

 90.84 2.7 536 16 سفر الطالب للدراسة والعمل يف اخلارج

 99.99 9.15 590 54 أسباب أخرى

موع     100    590  ا

ريتو6،  5اجلدول ( ت املطلوبة ملخطط    ) البيا

ريتو8،  5ويوضح الشكل (   ) خمطط 

 
 ريتو) خمطط 8، 5الشكل (

نيون بدراسة املسائل اإلسرتاتيجية للجودة. وخالل فرتات طويلة من  يف أواخر الستينيات بدأ اليا
االت األخرى للتخطيط نالبحث كوَّ  وا واختربوا العديد من األفكار واملفاهيم. وقد استعاروا العديد من ا

ألدوات السبع والتحليل اإلسرتاتيجي لألعمال. ويف أواخر السبعينيات وأوائل ا لثمانينيات طوَّروا ما مسي 
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  .Seven new Quality control toolsاجلديدة لرقابة اجلودة 
لقد طوِّرت األدوات السبع اجلديدة كوسائل الكتشاف املصطلح الذي أطلق عليه كل من 

Mizuno & Akao  1العصر اجلديدة للجودةNew era for Quality:وهذه األدوات هي .  
  .Relations diagramالعالقات  ـ خمطط  1
  .Affinity diagramـ خمطط الصالت   2
  .Systematic diagramـ املخطط املنتظم   3
  .Matrix diagramـ خمطط املصفوفة    4
ت املصفوفة  5   .   Matrix data analysisـ حتليل بيا
مج قرار العملية  6   .    Process decision program chartـ خارطة بر
  .  Arrow diagramـ املخطط السهمي  7

  وهذا العصر اجلديد حيدد بناًء على متطلبني أساسيني مها:
ئن    .Customers needsأ ـ إجياد القيمة املضافة اليت تفوق أو تزيد على احتياجات الز

الفشل يف التقاء  Rectificationعلى العكس من تصحيح  Preventionب ـ املنع 
ئ ن. وهذان املتطلبان حامسان يف مفهومنا للجودة الفعالة. وتصمم جمموعة األدوات اجلديدة احتياجات الز

للتطبيق  مهمةلتحديد املسائل اإلسرتاتيجية يف رقابة اجلودة. وهلذا السبب، فإن األدوات تشكل مساعدات 
ا تسهل االكتشاف والتعبري  والتحليل، واالكتشاف احملدد بشكل واسع من وجهة نظر النظم. ويف الواقع، فإ

جلودة بني طلبات الزبون والسلع والعمليات، وهي صممت لتوكيد التفكري اإلبداعي  عن العالقات املرتبطة 
Creative thinking .(كما هو مفرتض يف اإلسرتاتيجيات) ضمن هيكل املنظمة  

                                                           
1 . Ozeki, Kazuo & tetsuichi Asaka (1990): HandBook of Quality Tools: The Japanese  Approach, 

Prodnctivity Press, Inc.  
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  :اخلامسأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      أدوات اجلودة هي أدوات إحصائية فقط تستخدم حلل املشكالت   .1
ريتو هو أداة حتسني جودة ُتستخدم يف املراحل األخرية   .2       حتليل 
     خارطة العملية هي صورة العملية   .3
     قوائم الفحص هي أداة غري إحصائية   .4
     التشتت يف العملية املدرج التكراري خمطط يتم من خالله حتديد مقدار   .5
      خمطط التشتت يدرس العالقة بني املتغري املستقل والتابع   .6
     خرائط الرقابة هي أداة غري إحصائية توضح طبيعة االحنراف يف مستوى اجلودة   .7
     خمطط السبب واألثر هو خمطط عظم السمكة   .8
ت تنازلياً من اليسار   .9 ريتو خمطط يرتب وُيصنف البيا     إىل اليمني حتليل 

    ال يوجد هناك أدوات جديدة لرقابة اجلودة يف املنظمة   .10

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  أدوات اجلودة هي:. 1

A .  أدوات إحصائية  
B. أدوات غري إحصائية  
C. أدوات إحصائية وغري إحصائية  
D. ال شيء مما سبق  

 يتم استخدامه يف املراحل املتوسطة منيت آلاأي من . 2
  ترتيب أدوات اجلودة:

A . خمطط التشتت  
B. خمطط السبب واألثر  
C. ريتو   خمطط 
D. قوائم الفحص  

  ُيستخدم فيها رموز: تيةآلاأي من أدوات اجلودة . 3
A . ريتو   خمطط 
B. قوائم الفحص  
C. خرائط العملية  
D. خمطط السبب واألثر  

أي أداة من أدوات اجلودة تعتمد على استخدام األعمدة . 4
  اخلمسة:
A . خمطط التشتت  
B. قوائم الفحص  
C. ريتو   خمطط 
D. خمطط السبب واألثر  

ت ضمن فئات هي:. 5   أداة اجلودة اليت ُتصنف البيا
A . خرائط العملية 

أي أداة من أدوات اجلودة تدرس العالقة بني املتغري . 6
  املستقل والتابع:
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B. خمطط التشتت  
C. املدرج التكراري  
D. ريتو   حتليل 

A. خمطط التشتت  
B. خمطط السبب واألثر  
C. ريتو   خمطط 
D. املدرج التكراري 

  تسمى عظم السمكة: تيةآلاأي من أدوات اجلودة  .7
A . خمطط التشتت  
B. ريتو   خمطط 
C. خمطط السبب واألثر  
D. املدرج التكراري  

ت تنازليًا من . 8 أي أداة من أدوات اجلودة ترتب البيا
  اليسار إىل اليمني:

A . قوائم الفحص  
B. خمطط التشتت  
C. خمطط السبب واألثر  
D. ريتو   حتليل 

 

  

  أسئلة ذات طابع حتريري) 3

  .اشرح مفهوم أداوت اجلودة : )1السؤال (
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 10: 100. الدرجات من  دقيقة 5  {مدة اإلجابة:

  . قش كيفية ترتيب أدوات اجلودة يف حتسني اجلودة :)2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  . عّرف خرائط العملية وكيفية تطبيقها يف املنظمة: )3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .قش مفهوم قوائم الفحص وكيفية تطبيقها يف حتسني اجلودة:)4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 15: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  ؟ حتدث عن املدرج التكراري وكيفية االستفادة منه يف حتسني اجلودة :)5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:

  . حتدث عن خمطط التشتت وتطبيقه يف حتسني اجلودة :)6السؤال (
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة (  25: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 
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  .حتدث عن خرائط الرقابة وأنواعها وفوائدها: )7السؤال (
  }) 7توجيهات لإلجابة: الفقرة (  15: 100دقيقة. الدرجات من 10{مدة اإلجابة: 

  . قش خمطط السبب واألثر وكيفية استخدامه يف حتسني اجلودة :)8السؤال (
  ) }8توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

ريتو وكيفية استخدامه يف حتسني اجلودة: )9السؤال (   .حتدث عن حتليل 
  }9توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

اخرت إحدى أنواع املنظمات اإلنتاجية واخلدمية وتعّرف على أدوات اجلودة املطبقة فيها، وكيفية 
 التطبيق يف حال عدم استخدامها.
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   خرائط الرقابة على اجلودة: السادسالفصل 

Chapter (6): Quality Control Charts 
  مفهوم الرقابة على اجلودة  6-1

  تعريف الرقابة اإلحصائية للعملية  6-2
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن رقابة اجلودة .1
 فهم معىن الرقابة اإلحصائية للعملية .2
 فهم العالقة بني التفكري اإلحصائي وحتسني اجلودة .3
 للعمليةالتعرف على أنواع خرائط الرقابة اإلحصائية  .4
 حتليل خرائط الرقابة على املتغريات .5
 حتليل خرائط الرقابة على املواصفات .6

  ملخص الفصل: 

مفهوم رقابة اجلودة، وتعريف الرقابة اإلحصائية للعملية، والتفكري اإلحصائي وحتسني اجلودة، وأنواع خرائط الرقابة يتناول هذا الفصل 
التقليدية، وخرائط الرقابة املتقدمة، وخرائط الرقابة على املتغريات مبا فيها خارطة الوسط احلسايب، اإلحصائية للعملية مبا فيها خرائط الرقابة 

  وخارطة املدى، وخرائط الرقابة على املواصفات مبا فيها خارطة نسبة الوحدات املعابة، وخارطة عدد العيوب يف وحدة من السلعة.

  كلمات مفتاحية:

لى اجلودة، الرقابة اإلحصائية للعملية، رقابة العملية، رقابة الكمية، عينة القبول، الدفعة، اإلحصاء رقابة اجلودة، خرائط الرقابة ع
العملية الوصفي، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، التفكري اإلحصائي، التغريات نتيجة الصدفة، العملية املستقرة، العملية غري املستقرة، 

لرقابة، التغريات نتيجة أسباب حمددة، خرائط الرقابة التقليدية، خرائط الرقابة للمتغريات، خرائط الرقابة للمواصفات، حتت الرقابة، العملية خارج ا
رّجح أسياً، خارطة م

ُ
موع الرتاكمي، خارطة املتوسط املتحرك امل عامل خرائط الرقابة املتقدمة، خرائط الرقابة متعددة املتغريات، خارطة ا

الرقابة الالمعلمية. خارطة الوسط احلسايب، اخلط املركزي(الوسط)، حد الرقابة األعلى، حد الرقابة األدىن، خارطة املدى،  االختالف، خارطة
 خارطة نسبة الوحدات املعابة، خارطة عدد العيوب يف وحدة من السلعة، نقاط الرقابة احلرجة.

  
Quality Control, Quality Control Charts, Statistical Process Control (SPC), Process Control, Lot 

Control, Acceptance Sampling, Batch, Descriptive Statistics, Mean, Standard Deviation, Statistical 
Thinking, Natural Variation (Chance), Stable Process, Unstable Process, In-Control , Out-Control, 
Assignable Variation, Traditional Control Chart, Control Chart for Variables, Control Chart for 
Attributes, Advanced Control Chart, Multivariate Control Chart,  Cumulative Sum Chart (CUSUM), 
Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), Coefficient of Variation Control Chart (CV), 
Nonparametric Control Chart, X-Bar Chart, Central Line, Upper Control Limit (UCL), Lower Control 
Limit (LCL), R-Chart, P-Chart, C-Chart, Critical Control Points. 
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ا  من أكثر Detectionاألخطاء كشف  على تركِّز اجلودة على الرقابة كانت  قدمياً،  متنع كو
 الشاملة اجلودة إدارة حركة رائد وهو" Deming" إن إال ،Preventionحدوثها قبل األخطاء

"TQM "انتهاء بعد تصحيحها مث ومن األخطاء عن البحث هي املديرين وظيفة ن اعتقاده قدم 
اليت تتألف  Quality Circles اجلودة استخدام حلقات(دوائر) خالل من كيده مت وهذا العمليات،

من جمموعات صغرية من العمال هدفها األساسي حل مشكالت العمل وحتسني اجلودة يف كافة جوانب 
  العملية اإلنتاجية. 

ا يف هي الشاملة اجلودة إدارة نإ القول ميكن األمر حقيقة ويف  نظام على تقوم وجوهرها مضمو
 من حتمله ما وبكل منها، االنتهاء وبعد لعمليات القيام أثناءيف و  العمليات قبل يبدأ حبيث متكامل رقايب

 وانتهاء موظفني أو عليا إدارة كانت  سواء فيها املشرتكة األطراف جلميع ومقبولة للقياس قابلة دقيقة معايري
  .لعميل

   The Concept of Quality Control(QC)مفهوم رقابة اجلودة: . 6-1
هو ضمان إجناز العملية  Quality Control (QC)إن اهلدف األساسي لرقابة اجلودة 

ت اإلحصائية  ستخدام التقا سلوب مناسب ومقبول. وتنفذ املستشفيات هذا النوع من الرقابة  اإلنتاجية 
لتايل فإن الرقابة على Quality Control Chartsاملناسبة، وأمهها خرائط الرقابة على اجلودة  . و

لعمل التصحيحي عندما ال  ذإجات نسبة إىل معيار حمدد، اجلودة هي العملية اليت تقيس املخر  يتم القيام 
تليب املخرجات متطلبات هذا املعيار، فإذا كانت النتائج مقبولة ال يتم تنفيذ أي عمل إضايف، أما إذا كانت 

لعمل التصحيحي املناسب   .1النتائج غري مقبولة، فإنه يتم القيام 
ا: " استخدام األساليب واألنشطة يف الر  Besterfield:2004لقد عّرف  قابة على اجلودة 

                                                           
1.Stevenson, Williams J. (2015): Operations Management, (12th ed.), McGraw- Hill Education, New 

York, p.410 
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لضرورة حتقيق تكامل األنشطة ذ. وه1حتقيق جودة املنتج أو اخلدمة واحملافظة عليها وحتسينها" ا يتطلب 
ا وهي:   واألساليب املرتبطة 

 ومدى احلاجة إليها. Specificationاملواصفات   .أ
 ل تلبية املواصفات.املنتج أو اخلدمة من أج Designتصميم   .ب
 ملقابلة املعىن احلقيقي للمواصفات. Installationوالرتكيب  Productionاإلنتاج   .ج
 لتحديد مدى املطابقة للمواصفات. Inspectionاملعاينة   .د
لتوفري معلومات ملراجعة املواصفات إذا لزم  Review of Usageمراجعة االستخدام   .ه

 األمر.
قل وال بد من استغالل هذه األنشطة  لشكل األمثل من أجل توفري املنتج أو اخلدمة للعميل 

مراقبة اجلودة إحصائياً  Besterfield:1995 عدَّ يق التحسني املستمر للجودة. وقد التكاليف، وحتق
ت وحتليل أحدَ  وتفسريها الستخدامها يف أنشطة مراقبة  هافروع مراقبة اجلودة اليت تقوم على جتميع البيا

ومعاينة  Statistical Process Control(SPC)أن الرقابة اإلحصائية للعملية  عدَّ كما اجلودة.  
دم  من الرقابة اإلحصائية للجودة اليت تستخرئيسنيين أمها جز  Acceptance Samplingالقبول 

  .2سني املستمر يف جودة املنتج أو اخلدمةتحطرائق خمتلفة من أجل حتقيق ال
ا:" جمموعة اإلجراءات املنتظمة اليت تتبعها الرقابة على اجلودة  Juran, 2007عّرف جوران و 

ملواصفات احملددة ووضع اإلجراءات التصحيحية اليت  املنظمة لقياس اجلودة احلقيقية ألداء املنتج، ومقارنته 
  .3تنفذ يف حال وجود أي اختالف"

                                                           
1 . Besterfield, Dale H. (2004): Quality Control, op.cite,p.14 

  26، ص تقدمي: عبدهللا بن عبدهللا العبيد، املكتبة األكادميية، القاهرة، ترمجة ومراجعة: سرور علي إبراهيم سرور، الرقابة على اجلودة): 1995بسرتفيلد، دال (.  2
3.Gryna, Frank M. & et.al (2007): Juran's Quality Planning and Analysis for Enterprise Quality, (5th 

ed.), Mc Graw –Hill Companies, Inc., New York, p. 171 
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وضع األهداف ومتابعة األداء : " عملية أن الرقابة على اجلودة فقد عدَّ  Mauch:2010أما 
   .1وتصحيح االحنرافات"
ا:" إحدى طرائق مراقبة اجلودة للرقابة اإلحصائية للجودة  Ravindran:2008وجاء تعريف 

املستخدمة يف متابعة العمليات اإلنتاجية، أو أي عملية أخرى يف ظل وجود خصائص رئيسية للجودة". 
لرقابة اإلحصائية  للجودة ال بد من متابعة العملية اإلنتاجية وحتديد القيم املثلى للمتوسط وقبل البدء 

واالحنراف املعياري خلصائص اجلودة املطلوب توافرها عن طريق التقليل من التغري احلاصل يف خصائص 
لتايل فإن اهلدف الرئي  ساجلودة من خالل التصميم التجرييب وتقنيات تعديل العملية اإلنتاجية وضبطها، و

للرقابة اإلحصائية للجودة هو مراقبة العملية اإلنتاجية واحلفاظ على قيم املتوسط واالحنراف املعياري من 
  .2أجل جعل العملية اإلنتاجية مستقرة وختفيض التغري فيها

ا:" جمموعة من األدوات  Montgomery & Runger:2014يف حني عّرفها 
 اجلودة. ويعرف ميدان الرقابة اإلحصائية للجودة على نطاق واسع األساسية املستخدمة يف أنشطة حتسني

 عدَّ . وقد 3نه استخدام الطرائق اإلحصائية واهلندسية يف قياس اجلودة ومتابعتها ورقابتها وحتسينها"
Hill:2012 4الرقابة على اجلودة تقسم إىل قسمني مها:  

هم هو: هل تؤدى العملية بشكل وتتعلق بسؤال م Process Controlرقابة العملية:   .أ
 طبيعي؟

وتنجز عن طريق ما يسمى معاينة القبول  Lot Controlرقابة الكمية:   .ب

                                                           
1.Mauch, Peter D. (2010): Quality Management: Theory & application, CRC Press, Boca Raton, p.39 
2 . Ravindran, A. Ravi (2008): Operations Research and Management Science Handbook, CRC Press, 

Boca Raton, p.16-3 
3.Montgomery, Douglas C. & George C. Runger (2014): Applied Statistics and Probability for 

Engineers, (6th ed.), John Wiley & Sons, Inc., New York, p.665 
4.Hill, Arthur V. (2012): The Encyclopedia of Operations Management: a field Manual and Glossary 

of Operations Management Terms and Concepts, Pearson Education, Inc., N.J., p. 288 
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Acceptance Sampling  وتتعلق بسؤال مهم هو: هل الكمية أو الدفعةBatch 
 مقبولة؟

  Statistical Process Control(SPC) :الرقابة اإلحصائية للعمليةتعريف . 6-2

 Statistical Processالرقابة اإلحصائية للعملية  Goetsch & Davis:2014عّرف 
Control (SPC)  ا:" طريقة إحصائية تستخدم لفصل التباين الناتج عن أسباب خاصة عن التباين

سيس العملية واحلفاظ  (االختالف) الناتج عن أسباب طبيعية يف النظام، وختفيض األسباب اخلاصة، و
  .1ا، مما يتيح يف النهاية إمكانية حتسينها"على االتساق فيه

هي:" مصطلح  Reid & Sanders:2013إن الرقابة اإلحصائية للجودة من وجهة نظر 
ي اجلودة ". وتقسم هذه ييستخدم لوصف جمموعة من األدوات اإلحصائية املستخدمة من قبل حمرتيف ومهن

  : 2األدوات اإلحصائية إىل ثالثة جمموعات هي
وتستخدم لوصف خصائص اجلودة  Descriptive Statisticsلوصفية: اإلحصاءات ا  .أ

ا،   Standardواالحنراف املعياري  Meanال سيما املتوسط احلسايب و وعالقا
Deviation .ت  ومقياس توزيع البيا

مل توتش Statistical Process Control (SPC)الرقابة اإلحصائية للعملية:   .ب
ا فيما إذا كانت يف على فحص عينات عشوائية  أثناء القيام بعملية اإلنتاج واختاذ قرار بشأ

ال احملدد سابقاً، أي أن الرقابة اإلحصائية للعملية  تنتج املواصفات املطلوبة، وضمن ا
 ترتبط مبسألة حتديد فيما إذا كانت العملية اإلنتاجية تنجز وظيفتها بشكل صحيح أم ال.

وهي عملية فحص عشوائية لعينة من  Acceptance Samplingعاينة القبول: م  .ج
                                                           

1.Goetsch, David L. & Stanley Davis (2014): Quality Management for Organizational Excellence: 
Introduction to Total Quality, (7th ed.), Pearson Education LTD., Harlow, P.329 

2.Reid, R. Dan & Nada R. Sanders (2013): Operations Management: an Integrated approach, (4th ed.), 
John Wiley & Sons, Inc., New York, p.198 
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املنتجات أو اخلدمات، وحتديد فيما إذا كان سيتم قبول كامل الكمية بناء على نتائج 
 املعاينة. أي أن عينة القبول حتدد فيما إذا كانت الدفعة من املنتج مقبولة أم مرفوضة.

ت اليت يتم استخدامها يف حتليل اجلودة. األدوات السابقة إىل أنوا  حتتاجو  ع خمتلفة من البيا
فاإلحصاءات الوصفية تستخدم لوصف خصائص معينة جلودة املنتج أو اخلدمة مثل النزعة املركزية 

Central Tendency  والتغريVariability .ت املالحظة   يف البيا
ا ل يست كافية يف تقييم مشكالت وعلى الرغم من الفائدة يف توصيف بعض اخلصائص، إال أ

كان قد مت حتقيق اجلودة   اجلودة، وتساعد تقانة معاينة القبول يف دراسة ذلك، فهي تساعد يف حتديد ما إذا
لرغم من الفائدة املقدمة  ها يففي املرغوب دفعة اإلنتاج أم ال، وفيما إذا كانت الكمية مقبولة أم مرفوضة. و

ا تساعد يف حتديد واقتناص من تلك املعلومات يف اختاذ قرار  قبول اجلودة بعد القيام بعملية اإلنتاج، إال أ
أدوات جديدة أمهها الرقابة اإلحصائية ىل إمشكالت اجلودة خالل عملية اإلنتاج. لذلك فإننا حنتاج 

  .(SPC)للعملية
خلدمات إن األدوات الثالث السابقة للرقابة اإلحصائية للجودة تفيد يف قياس جودة املنتجات أو ا

وتقييمها. لذا فإن أدوات الرقابة اإلحصائية للعملية تستخدم بشكل متكرر من أجل حتديد مشكالت 
اجلودة خالل مراحل العملية اإلنتاجية. وتفيد أدوات الرقابة اإلحصائية للجودة يف حتديد التغريات يف بعض 

وا القدرة على حتديد األدوات املناسبة خصائص جودة املنتج أو اخلدمة. لذا فإن أفراد اجلودة جيب أن ميتلك
  الواجب استخدامها يف دراسة وقياس التغريات يف جودة املنتج أو اخلدمة.

 Statistical Thinking in Qualityحتسني اجلودة: و  التفكري اإلحصائي. 6-3

Improvement  

على نظرية اإلدارة املقدمة من قبل  Statistical Thinkingيُبىن التفكري اإلحصائي 
Deming:1993 رأي يف . وColeman:2013 من حركة اجلودة . وهو مهارة  جوهري هو جزء
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ت واستخالص  نه:" فلسفة للتعلم . ويعّرف النتائج منهاصنع القرارات توضحها القدرة على حتليل البيا
عمال هي نظام من العمليات املرتابطة، ووجود التغري يف : مجيع األتيةآلاوالعمل مبنية على أساس املبادئ 

ت الرئيس مجيع العمليات، وختفيض التغري هو مفتاح النجاح" .   :فكري اإلحصائي يفة للتوتتمثل املكو
  أنه عملية تفكري  أ.

  فهم التغري  ب.
ت بطريقة ممكنة لتوجيه اإلجراءات.  ج.   استخدام البيا

ت الثالثة جيب على املديرين تطويرها واستخدامها يف عملهم اليومي. واملديرون الذين  وهذه املكو
ألهداف التنظيمية. ومن وجهة نظر   Ishikawa: 1976ميارسون التفكري اإلحصائي يربطون التدريب 

  .ديد األهدافليب اإلحصائية بعد حتيف كتابه: " املدخل إىل رقابة اجلودة" جيب التفكري يف األسا
ويستفيد املديرون بشكل كبري من فهم التفكري اإلحصائي واملبادئ الضرورية لالستفادة من هذا 

موعات الفرعية ميكننا احلصول على فهم أوضح ألسباب االختالف  ه، ومن خالل تطبيق مبدأ ا مزا
) فكرة العملية والتغري 1 ،6والتغري من خالل فهم الفروق بني املتغريات العامة واخلاصة. ويوضح الشكل (

لعمل التصحيحي، ومن مث حتسني لاحلاصل فيها، وكيفية حتلي ها وتطوير املعرفة الالزمة لذلك، والقيام 
  اجلودة .

  
  
  
  
  

  ) فكرة العملية وتغريها1، 6الشكل (

 رضا الزبون
جميع األعمال 

 عملية
تخفيض 

 التغير

 تغير العملية

تخفيض التغير ذو 
 السبب الخاص

تطوير المعرفة 
 بالعملية

التغير ذو تحفيض 
 السبب العام

تحليل تغير 
 العملية

أي عملية هي 
 تحسين الجودة متغير

 رقابة العملية



 
 

139 

  

واألبعاد الفعلية  Target Dimensionsإن التغري يف الصناعة هو الفرق بني األبعاد املستهدفة 
Actual Dimensions  سّلمة

ُ
للمنتج، أما يف اخلدمات فهو ميثل الفرق بني نوع اخلدمة امل

Service Received  ونوع اخلدمة املتوقعةService Expected .  
 Special Cause and Commonوقد يكون التغري وفقًا ألسباب عامة أو خاصة 

Cause Variation عملية اإلنتاج تقع ضمن . وإن الفروق (االختالفات) والتغريات اليت تظهر يف
  :تينيآلاالنوعني 

  Natural Variation(احنراف طبيعي)  Chance: املصادفةالتغريات نتيجة   .أ
يف ، ويظهر لتسويفهوهو االحنراف الذي حيدث يف العملية والذي ال ميكن إجياد أسباب حمددة 

ا اختالفات متالزمة مع  أسلوب عشوائي، وهناك القليل جداً الذي ميكن أن نعمله بشأنه . أي أ
العملية، وتعزى ألسباب عامة كثرية ال ميكن حتديدها، ومن أمثلتها عدم مالءمة ظروف العمل، 

ت اآلالت وغريها. وعندما تكون املصدر الوحيد للتغريات تسمى و م كفاية التدريب، عدو  ذبذ
لعملية املستقرة   In- Controlأو حتت الرقابة اإلحصائية  Stable Processالعملية 

وميكن التنبؤ مبسارها، ألن قياسات أية خاصية جودة فيها تتبع توزيعًا إحصائيًا ال يتغري مبرور 
  الوقت .

  Assignable Variationلتغريات اليت حتدث نتيجة أسباب حمددة (خاصة): ا  .ب
، وال ميكن جتنبه، ومن لتسويفهوهو االحنراف الذي حيدث يف العملية، وميكن إجياد أسباب حمددة 

إمهال ضبط ومعايرة اآلالت و اخنفاض جودة املواد، و تغيري طريقة اإلنتاج، و أمثلته غياب العامل، 
 Unstable مستقرة ريوجد هذه االختالفات والتغريات تكون العملية غوغريها. وعندما ت

Process حصائية وال ميكن التنبؤ مبسارها .إلوخارج الرقابة ا  
ومن الضروري التمييز بني التغريات الناجتة عن أسباب عامة، وأسباب خاصة كون ختفيض التغري هو 
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املفتاح األساسي للتخلص من املشكالت املرتافقة مع العملية. ومن الواجب أيضاً فهم نوع العمل املطلوب 
لنسبة  هم كيفية التعامل مع كل إدارة املنظمة اليت يقع على عاتقها فىل إلكل نوع من التغريات، خصوصاً 

  نوع من هذه التغريات بعناية.
حد أدىن من التباين واالختالف من كال النوعني يف اجلودة يف وضع أنظمة  يوتتمثل مهمة مدير 

من التغريات، ويتحقق ذلك من خالل معاجلة أسباب التغريات اخلاصة، وهذا ال يتم إال من خالل فهم 
واخلاص، ألن معاجلة التغريات اخلاصة (إصالح املشكلة) خيتلف اختالفاً ن للفرق بني التغري العام ياملدير 

ً عن معاجلة األسباب العامة (حتسني العملية). ومن املهم جداً فهم كيفية الوصول إىل احلالة املستقرة   جذر
Steady State   وليس الكمالPerfection.  

   Statistical Process Controlالرقابة اإلحصائية للعملية: . أنواع خرائط 6-4

وهي تطبيق الطرائق واألساليب اإلحصائية يف رقابة العملية اإلنتاجية. لذلك فهي تعد عامًال مهماً 
يف رقابة التغريات يف العملية اإلنتاجية وختفيضها سواء أكان ذلك يف حالة تصنيع املنتجات أو تسليم 

وهي أدوات  Control Chartsعن طريق خرائط الرقابة . وتنفذ الرقابة اإلحصائية للعملية1اخلدمات
 Outإحصائية تراقب من خالهلا العملية وتنبهنا عند حدوث التغري فيها، حبيث تكون خارج السيطرة 

of Control وتقسم إىل:2وهذا يدلنا على أننا جيب أن نبحث عن سبب التغري ونعاجله . 

  Traditional Control Chart خرائط الرقابة التقليدية: .6-4-1
 وتقسم بدورها إىل 

تنقسم بدورها إىل  Control Charts for Variablesخرائط الرقابة للمتغريات:   .أ
𝑋-أنواع وهي:  −Chart  ترتافق معR-Chart  أو معS-Chart وخارطة ،

                                                           
1 . Sower, Victor E. (2014): Statistical Process Control for Managers, Business Expert Press, LLC, New 

York, P.1 
2 . Moore, David S. & et.al (2016): The Practice of Statistics for Business and Economics,(4th ed.), W. 

H. Freeman & Company, New York, p.597 
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Chart-MR  اليت تعتمد على املقاييس الفردية يف خارطةChart-X1.  بعض وتتمثل

  :2يف استخدام هذا النوع من اخلرائط الفوائد املتوقعة من
 دراسة التغريات األساسية خلاصية اجلودة.  .أ

 متاسك األداء.  .ب
  املستوى املتوسط خلاصية اجلودة.  .ج

 Control Charts for Attributesخرائط الرقابة للمواصفات (اخلواص):   .ب
-npاليت تدل على نسبة غري املطابقة للمواصفات يف الكمية، و p-chartوتتضمن 
chart  اليت تدل على عدد الوحدات غري املطابقة للمواصفات املطلوبة، وكذلك تتضمن
chart-c  وchart-u 3عن عدد العيوب املوجودة يف الوحدة من السلعة التعبري. 

   Advanced Control Chartخرائط الرقابة املتقدمة: . 6-4-2

 وتقسم بدورها إىل:
وتستخدم ملراقبة  Multivariate Control Chartخارطة الرقابة متعددة املتغريات:   .أ

 .4وضبط خاصية جودة واحدة من خالل عدة متغريات يف آن واحد
موع الرتاكمي: (  .ب وتستخدم  Cumulative Sum Chart (CUSUMخارطة ا

ا تكشف التغريات  ملراقبة وضبط مدى احنراف قيم املشاهدات عن القيم املستهدفة. وتتميز 
توسط العملية اليت تقل عن احنرافني معياريني أسرع من خارطة شيوارت للوسط الصغرية يف م

                                                           
1 . Krishnamoorthi, K. S. & et.al (2019): a first Course in Quality Engineering: integrating Statistical 

and Management Methods of Quality, (3rd ed.), CRC Press, Boca Raton, p.216 
2 . Grant, Eugene L. & Richard S. Leavenworth (1996): Statistical Quality Control, (7th ed.), Mc Graw–

Hill companies, Inc., New York, p. 8 
3 .Omachonu, Vincent K.  & Ross, Joel E. (2004): Principles of Total Quality, (3rd ed.), CRC Press LLC, 

Boca Raton, pp. 269-275. 
4 . Yang, Kai 7 Jayant Trewn (2004): Multivariate Statistical Methods in Quality Management, 

McGraw- Hill Companies, Inc., New York. 
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 .1احلسايب أو خارطة املشاهدات الفردية
 Exponentially Weighted Movingخارطة املتوسط املتحرك املرجح أسياً:   .ت

Average (EWMA)  وتستخدم كبديل خلارطة الوسط احلسايب وخارطة املشاهدات
الرغبة يف كشف التغريات الصغرية يف متوسط خمرجات العملية، فهي أكثر الفردية يف حالة 

 .2حساسية للتغريات الصغرية
 Coefficient of Variation Control Chartخارطة معامل االختالف:   .ث

(CV)  وتستخدم عندما ال تكون خرائط الرقابة التقليدية املعروفة مناسبة لالستخدام، ويتم
 .3نفسها الفرتةلعملية والتبدالت احملتملة يف متوسط العملية خالل من خالهلا تتبع تغري ا

وتفرتض أن  Nonparametric Control Chartخرائط الرقابة الالمعلمية:   .ج
ت ال تتبع التوزيع الطبيعي.  البيا

  Control Charts for Variablesخرائط الرقابة على املتغريات: . 6-5
جلودة، ميكن قياسه Variablesاملتغريات  بصورة رقمية  اوالتعبري عنه اهي صفات معينة تتعلق 

م التأخري، و الوزن، و كالطول،  درجة احلرارة، وكمية اإلنتاج وغريها. ميكن مراقبة اجلودة هلذه الصفات و أ
: تيةآلاالقابلة للقياس (املتغريات) من خالل استخدام خرائط الرقابة على املتغريات، واليت تتضمن األنواع 

X-Bar chart ،R-Chart ،MR-Chartو ،S-Chart . الستخدام هذه  العائق الرئيسو
اخلرائط هو أن خارطة الرقابة على املتغريات ميكن أن تراقب خاصية جودة واحدة فقط يف وقت معني. فإذا 

 4ة.كانت هناك حاجة للرقابة على أكثر من خاصية جودة واحدة، جيب تشكيل وإعداد خارطة لكل خاصي
                                                           

1 . Montgomery, Douglas C. (2013): Introduction to Statistical Quality Control,(7th ed.), John Wiley & 
Sons, Inc., New York, p. 414 

2 . Mitra, Amitava (2016): Fundamentals of Quality Control and Improvement, (4th ed.), John Wiley & 
Sons, Inc., New Jersey, p.343 

3 . Kang, Chang W. (2011): Basic Statistical Tools for improving Quality, John Wiley & Sons, Inc., New 
Jersey, p.133 

4 .Omachonu, Vincent K. & Ross, Joel E. (2004), Principles of Total Quality, op. cite, p. 276. 
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  1وخرائط الرقابة على املتغريات هي:

  chart 𝑿-. خارطة الوسط احلسايب:  6-5-1
عينة  30إىل  25غالبًا يتم مجع حول و للرقابة على متركز العملية.  chart 𝑋-تستخدم خارطة  

لرمز(و وحدات.  10إىل  3ويكون حجم العينة املستخدم بني  )، وحجم العينة  kُيشار إىل عدد العينات 
) يتم حسابه وتعيينه على اخلارطة، مث ُحيسب املتوسط  Xi) متوسط حسايب (  i. لكل عينة n(2 )لرمز (

ملعادلة    :تيةآلاالعام (الكلي) للعينات 

= ∑ 𝑋 

∑ن:  إذ إ            Xi .جمموع أوساط العينات  
بعد ذلك يتم حساب حدَّي الرقابة األعلى و ل العملية). ُحيدد املتوسط العام اخلط املركزي (معد

)UCL (Upper Control Limit ) واألدىنLCL (Lower Control Limit ،
  :3تيةآلاملعادالت 

𝑅2A+  𝑋=  𝑋UCL 
𝑅2A - 𝑋=  𝑋LCL 

  بت معطى يف جدول الثوابت.  2Aن   إذ إ          
غالباً لتحديد فيما إذا كانت العملية ختضع للرقابة اإلحصائية أم خارج الرقابة اإلحصائية، يتم حتليل 

ا على متوسط املدى.chart  𝑋-أوًال، ألن حدود خارطة R-chartخارطة     يعتمد حسا
  

                                                           
1 .Evans, James R. & Lindsay, William M. (2011), The Management and Control of Quality, op. cite, pp. 

680-706. 
2 . Bamford, David R. & Paul L. Forrester (2010): Essentials Guide to Operation Management: Concept 

and Case Notes, John Wiley & Sons LTD., Chichester , p.167 
3 . Krajewski, Lee J. & et.al (2016): Operations Management: Processes and Supply Chain, (11th ed.), 

Pearson education, Inc., Harlow, P.128 
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   R-chart. خارطة املدى  6-5-2
)، والذي ُميثل الفرق بني  Riتستخدم لقياس التغري والتباين يف العملية. ُحيَسب مدى كل عينة ( 

ملعادلة  أعلى قيمة وأدىن قيمة، ويوضع على اخلارطة. مث ُحيسب متوسط مدى العينات (اخلط املركزي) 
  :1تيةآلا

= ∑    𝑅  
مل امث ُحيَسب حدَّ    : 2 تيةآلاعادالت الرقابة األعلى واألدىن 

𝑅4= D RUCL  
𝑅3= D RLCL 

  ثوابت موجودة يف جدول الثوابت. D 3D ,4ن  إذ إ           
يبّني العوامل الثابتة لبناء خرائط الرقابة على و من جدول الثوابت،  اً ) جزء1، 6وُيشكل اجلدول (

  املتغريات املعتمدة على حجم العينة:
n 2A 3D 4D 
2 1.880  0 3.268  
3 1.023 0 2.574 
4 0.729 0 2.282 
5 0.577 0 2.114 
6 0.483 0 2.004 
7 0.419 0.076 1.924 
8 0.373 0.136 1.864 
9 0.337 0.184 0.816 

10 0.308 0.223 1.777 

  ) جدول الثوابت1،  6اجلدول (

                                                           
1 . Weiers, Ronald M. (2011): Introduction to Business Statistics, South- Western, Cengage Learning, 

Australia, p.782 
2 . Pyzdek, Thomas & Paul Keller (2013): The Handbook for Quality Management: a complete guide 

to operational Excellence, (2nd ed.), McGraw – Hill Companies, Inc., New York, p.166 
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   :مثال تطبيقي 
الرقابة على اجلودة يف قررت إحدى الشركات املختصة بصناعة الغزل والنسيج استخدام خرائط 

وكانت النتائج كما يف  ،وحدات من العملية اإلنتاجية 5عينة حجم كل منها  25مت سحب  ذإعملها، 
  )2،  6(اجلدول 

  املشاهدات
 X5 X4 X3 X2 X1  رقم العينة

0.25  0.45 0.56 0.41 0.45 1 
0.46 0.44 0.55 0.45 0.44 2 
0.58 0.33 0.49 0.36 0.33 3 
0.47 0.36 0.31 0.47 0.36 4 
0.26 0.23 0.36 0.56 0.23 5 
0.37 0.47 0.49 0.64 0.47 6 
0.53 0.67 0.42 0.49 0.67 7 
0.36 0.45 0.46 0.51 0.45 8 
0.61 0.33 0.35 0.46 0.33 9 
0.36 0.24 0.33 0.44 0.24 10 
0.65 0.34 0.38 0.43 0.34 11 
0.56 0.56 0.27 0.56 0.56 12 
0.45 0.27 0.26 0.39 0.27 13 
0.44 0.36 0.24 0.35 0.36 14 
0.42 0.47 0.39 0.37 0.47 15 
0.56 0.47 0.54 0.32 0.47 16 
0.61 0.56 0.59 0.23 0.56 17 
0.37 0.54 0.61 0.27 0.54 18 
0.38 0.53 0.66 0.38 0.53 19 
0.39 0.26 0.35 0.43 0.26 20 
0.45 0.48 0.58 0.46 0.48 21 
0.63 0.37 0.37 0.28 0.37 22 
0.36 0.48 0.47 0.27 0.48 23 
0.37 0.38 0.57 0.34 0.38 24 
0.66 0.57 0.35 0.48 0.57 25 

 R-chart خارطةchart  𝑿-) مثال تطبيقي على خارطة 2،  6اجلدول (
  واملطلوب:
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  .وتفسري نتائجها  إعداد خارطة  . 1
  .وتفسري نتائجها Rإعداد خارطة  . 2
  .النقاط  اليت تقع خارج احلدود يف خارطة الوسط احلسايب حدد  . 3
ت املطلوبة لرسم خارطة الوسط احلسايب واملدى3،  6يوضح اجلدول ( احلل:   ) البيا

R X Bar 

    المشاهدات
X5 X4 X3 X2 X1 رقم العينة 

0.31 0.424 0.25 0.45 0.56 0.41 0.45 1 
0.11 0.468 0.46 0.44 0.55 0.45 0.44 2 
0.25 0.418 0.58 0.33 0.49 0.36 0.33 3 
0.16 0.394 0.47 0.36 0.31 0.47 0.36 4 
0.33 0.328 0.26 0.23 0.36 0.56 0.23 5 
0.27 0.488 0.37 0.47 0.49 0.64 0.47 6 
0.25 0.556 0.53 0.67 0.42 0.49 0.67 7 
0.15 0.446 0.36 0.45 0.46 0.51 0.45 8 
0.28 0.416 0.61 0.33 0.35 0.46 0.33 9 
0.2 0.322 0.36 0.24 0.33 0.44 0.24 10 

0.31 0.428 0.65 0.34 0.38 0.43 0.34 11 
0.29 0.502 0.56 0.56 0.27 0.56 0.56 12 
0.19 0.328 0.45 0.27 0.26 0.39 0.27 13 
0.2 0.35 0.44 0.36 0.24 0.35 0.36 14 
0.1 0.424 0.42 0.47 0.39 0.37 0.47 15 

0.24 0.472 0.56 0.47 0.54 0.32 0.47 16 
0.38 0.51 0.61 0.56 0.59 0.23 0.56 17 
0.34 0.466 0.37 0.54 0.61 0.27 0.54 18 
0.28 0.496 0.38 0.53 0.66 0.38 0.53 19 
0.17 0.338 0.39 0.26 0.35 0.43 0.26 20 
0.13 0.49 0.45 0.48 0.58 0.46 0.48 21 
0.35 0.404 0.63 0.37 0.37 0.28 0.37 22 
0.21 0.412 0.36 0.48 0.47 0.27 0.48 23 
0.23 0.408 0.37 0.38 0.57 0.34 0.38 24 
0.31 0.526 0.66 0.57 0.35 0.48 0.57 25 
 المجموع      10.814 6.04

ت املطلوبة لرسم خارطة الوسط احلسايب واملدى3،  6اجلدول ( ) البيا  

Xbar Chart 

CL = x-bar value = 10.814/25= 0.43 

R bar = 6.04/25=0.24 
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UCL = 0.43 + 0.577(0.24)= 0.572 

LCL = 0.43 + 0.577(0.24)= 0.29 

R Chart 

CL = R bar = 0.24 

UCL = 2.115(0.24)= 0.511 

LCL = 0 

) خارطة املدى 3،  6، والشكل () خارطة الوسط احلسايب2،  6الشكل ( يوضح  

  

  خارطة الوسط احلسايب) 2،  6الشكل (

  

  ) خارطة املدى3،  6الشكل (
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من خالل دراسة خارطة الوسط احلسايب واملدى نالحظ أنه ال يوجد نقاط خارج حدود الرقابة 
لتايل فإن العملية اإلنتاجية مستقرة. ت مستقرة، و  و عند لكن و نالحظ أنه بشكل عام لدينا نظام يُولد بيا

أوساط  البحث عن السبب الكامن وراء وقوعجيب إيقاف العملية و  خارج حدود الرقابة وجود نقاط تقع
  خارج الرقابة ألن وسطها ميثل إحدى فرص احلوادث اليت قد تتعرض هلا العملية. اتهذه العين

  Control Charts for Attributes  :خرائط الرقابة على املواصفات. 6-6
هي الصفات واخلصائص اليت ال ميكن قياسها بشكل كمي، وميكن  Attributesاملواصفات 

ا موجودة / غري موجودة يف املنتج، حبيث يكون للمواصفات قيمت ن فقط مثل: مطابق/ اوصفها على أ
لف. وميكن عّد املواصفات من خالل حتديد عدد  غري مطابق، جيد/ سيئ، موجود/ غائب، صاحل/ 

توجد أربعة أنواع خلرائط الرقابة على و  1من املنتجات كعدد اخلدوش مثًال.العيوب اليت تظهر يف الوحدة 
  .p-chart ،np-chart ،c-chart ،u-chartاملواصفات وهي: 

  p-chartخارطة نسبة الوحدات املعابة  .6-6-1
فرتاض اختيار (لتستخدم  )، n) عينات حبجم (kلرقابة على نسبة الوحدات املعابة يف الكمية. و

. وإذا كان الرمز y/n) يشري إىل عدد الوحدات املعابة يف العينة، فإن نسبة الوحدات املعابة هي y( والرمز
pi ) يشري إىل نسبة الوحدات املعابة يف العينةi إذاً فإن متوسط نسبة الوحدات املعابة للمجموعة ،(k  من

  :2العينات هي

= ⋯  = ∑  �̅�  
 إىل متوسط أداء العملية. ومن املتوقع وجود نسبة عالية من العينات اليت حتتوي هذا املتوسط يشري

. ولتقدير االحنراف املعياري تستخدم املعادلة �̅�على نسبة وحدات معابة مبجال ثالثة أخطاء معيارية ل 
                                                           

1 .Omachonu, Vincent K. & Ross, Joel E. (2004), Principles of Total Quality, op. cite, p. 295. 
2 . Crossley, Mark L. (2008): The Desk Reference of Statistical Quality Methods,(2nd ed.), ASQ Quality 

Press, Milwaukee, Wisconsin, p.330 
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  : 1تيةآلا

S�̅� = ̅( ̅ )  

  :يتالرقابة األعلى واألدىن كما  اوُحيسب حدّ 
�̅�3S+  �̅�=  pUCL  
�̅�3S - �̅�=  pLCL  

  وإذا كان احلد األدىن أقل من الصفر، تستخدم له قيمة الصفر.
وكما يف خرائط الرقابة على املتغريات، تكون العملية خارج الرقابة والسيطرة إذا كانت نسبة عينة أو 

عملية اإلنتاج جيب أكثر من الوحدات املعابة تقع خارج حدود الرقابة. وهذا يشري إىل وجود اضطراب يف 
معرفة سببه وإزالته. بينما إذا وقعت مجيع نسب العينات داخل حدود الرقابة فهذا يعين أن العملية حتت 
لتايل ترتك العملية جتري كما هي. وكلما اقرتبت النسب من اخلط املركزي، احتوت العملية على  السيطرة، و

  وحدات معابة مثالية أي صفر.

    :تطبيقي مثال

) لكل عينة، وذلك بغرض فحص جهاز قراءة 100) عينة حبجم (25بفرض أخذ جمموعة من (
  ).4،  6يف اجلدول ( كما  ، وذلك خالل فرتة شهر واحدzip codeالرسائل يف مكتب الربيد 

                                                           
1 . Jacobs, F. Robert & Richard B. Chase (2018): Operations and Supply Chain Management, (5th ed.), 

Mc Graw – Hill Education, Inc., New York, p.327 

 Pi عدد الوحدات املعابة رقم العينة
1 3 0.03 
2 1 0.01 
3 0 0.00 
4 0 0.00 
5 2 0.02 
6 5 0.05 
7 3 0.03 
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ت خارطة 4،  6اجلدول (   p-chart) بيا

= .  = 0.022  �̅�  

S�̅� = .  ( . ) = 0.01467  

= 0.022+3(0.01467) = 0.066 pUCL 
0.022-3(0.01467) = -= 0.022 pLCL 

ً للصفر. يعداً لذلك  ،هنا احلد األدىن سالب   :)4،  6(الشكل يف  p-chartوتكون خارطة  مساو

8 6 0.06 
9 1 0.01 

10 4 0.04 
11 0 0.00 
12 2 0.02 
13 1 0.01 
14 3 0.03 
15 4 0.04 
16 1 0.01 
17 1 0.01 
18 2 0.02 
19 5 0.05 
20 2 0.02 
21 3 0.03 
22 4 0.04 
23 1 0.01 
24 0 0.00 
25 1 0.01 

sum  0.55 
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  p-chartخارطة ) 4،  6الشكل (

وهذه احلالة  -عندما يكون حجم العينة متغرياً  لكن إىل أن العملية حتت السيطرة.تشري اخلارطة 
لدراسة خالل فرتة من الزمن. ىل إحجم اإلنتاج خيتلف من يوم  نإف -وجودة يف الصناعةم آخر وحنن نقوم 

دد على لتايل إذا تنوعت أحجام العينة فإن حدود الرقابة إما أن حتسب لكل عينة لوحدها، أو أن حت
  .𝑛أساس معدل حجم العينة

 خارطة عدد العيوب يف وحدة من السلعة:. 6-6-2
يف بعض احلاالت ال يهتم موظفو ضمان اجلودة مبعرفة فيما إذا كانت الوحدة من السلعة معابة 

. وهناك نوعان من 1فحسب، بل أيضاً يهتمون مبعرفة عدد العيوب اليت حتتويها الوحدة الواحدة من السلعة
 c-chartتستخدم  ذإ. u-chartو  c-chartحاالت كهذه، ومها يف رائط اليت ميكن تطبيقها اخل

بتاً، بينما عندما يكون  للرقابة على العدد الكلي للعيوب بكل وحدة وذلك عندما يكون حجم العينة 
  .2الوحدةيف للرقابة على معدل عدد العيوب  chart-uحجم العينة متغرياً فعندها تستخدم 

إىل التوزيع البواسوين االحتمايل. وُحيسب احلد املركزي الذي ميثل معدل  c-chartتستند خارطة 

                                                           
1 . Gupta, Sushil & Martin Starr (2014): Production and Operations Management Systems, CRC Press, 

Boca Raton, p. 312 
2 . Ryan, Thomas P. (2011): Statistical Methods for Quality Improvement, (3rd ed.), John Wiley & Sons, 

Inc., N.J., p.211 
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  : 1يتالوحدة، كما يف عدد العيوب 

= ∑  𝑐̅ 
  مث حيسب االحنراف املعياري للتوزيع البواسوين، وهو اجلذر الرتبيعي للمتوسط:

√𝑐̅=  cS  
  𝑐̅ 3+  c=  cUCL√         وتكون حدود الرقابة:           

√𝑐̅ 3 – 𝑐̅=  cLCL  

    :تطبيقي مثال

  يوماً. 25 دةعدد أخطاء آلة ما وذلك مل )5،  6(لدينا يف اجلدول 

                                                           
1 . Bergman, Bo, and Bengt Klefsjo (2010): Quality from Customers' Needs to Customers Satisfaction, 

Studentlitteratur, Hungary, p.272 

 عدد العيوب رقم العينة
1 2 
2 3 
3 0 
4 1 
5 3 
6 5 
7 3 
8 1 
9 2 

10 2 
11 0 
12 1 
13 0 
14 2 
15 4 
16 1 
17 2 
18 0 
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ت املطلوبة لبناء خارطة5،  6(اجلدول    C-chart ) البيا

 𝑐̅  1.8 =  =:                    يتآلتكون حدود الرقابة كا

5.82=  √1.8= 1.8 + 3 cUCL 

2.22-=  √1.83 -= 1.8  cLCL  

ً للصفر.د نع   :)5،  6يف الشكل( كما  c-chartوتكون خارطة  احلد األدىن مساو

  
  C-chartخارطة ) 5،  6الشكل (

ا، إذ جيب أن حتدد نقاط الرقابة احلرجة  Critical وجيب أن تبدأ رقابة اجلودة مع العملية ذا
Control Points  أثناء معاينة السلعة أو اخلدمة. وجيب أن حيدد أنواع القياس واالختبارات املطلوبة يف

وكمية املعاينة الالزمة. وأخريًا جيب على اإلدارة أن تقرر من سيقوم بعملية املعاينة واالختبار هل املوارد 
امل لرقابة اجلودة ومن أجل تنفيذ ذلك ال بد من تصميم نظام متك ؟البشرية نفسها أم معاينون مستقلون

 يضمن املطابقة للمواصفات.

19 3 
20 2 
21 1 
22 4 
23 0 
24 0 
25 3 

sum 45 
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  :السادسأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
سلوب مناسب ومقبول   . 1       اهلدف األساسي لرقابة اجلودة هو ضمان إجناز العملية اإلنتاجية 
      تستخدم لدراسة التباين الناتج عن أسباب خاصة فقطالرقابة اإلحصائية للعملية هي طريقة إحصائية    . 2
   Deming يُبىن التفكري اإلحصائي على نظرية اإلدارة املقدمة من قبل    . 3
     من أنواع خرائط الرقابة اإلحصائية للعملية خارطة تدفق العملية   . 4
جلودة ميكن قياسها والتعبري عنها بصورة    . 5      رقميةاملتغريات هي صفات معينة تتعلق 
      املواصفات هي الصفات واخلصائص اليت ال ميكن قياسها بشكل كمي   . 6

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
تسعى الرقابة على اجلودة لتحقيق التكامل بني  يتآلاأي من . 1

ا:   األنشطة واألساليب املرتبطة 
A . املواصفات  
B. تصميم املنتج أو اخلدمة  
C.  واملعاينةاإلنتاج والرتكيب  
D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتآلاتقسم الرقابة على اجلودة إىل . 2
A . رقابة التكاليف  
B. رقابة العملية  
C. رقابة الكمية  
D. ال شيء مما سبق  

  يُعد من األدوات اإلحصائية :يت آلاأي من . 3
A . اإلحصاءات الوصفية  
B. الرقابة اإلحصائية للعملية  
C. معاينة القبول  
D. كل ما سبق  

ت الرئيسة للتفكري اإلحصائي  . 4   ستثناء: يتآلامن املكو
A . فهم التغري  
B. فهم األسلوب  
C. ت   استخدام البيا
D. كل ما سبق  

  هو: تسويفهاالحنراف الذي حيدث يف العملية وال ميكن . 5
A . تغري عشوائي  
B. تغري نتيجة أسباب حمددة  
C. تغري نتيجة الصدفة  
D. كل ما سبق  

  الصغرية يف متوسط العملية هي:اخلارطة اليت تكشف التغريات . 6
A. موع الرتاكمي   خارطة ا
B. خارطة الرقابة متعددة املتغريات  
C.  ًرّجح أسيا

ُ
  خارطة املتوسط املتحرك امل

D. خارطة معامل االختالف 
  اخلارطة اليت تستخدم للرقابة على متركز العملية هي: .7

A . خارطة املدى  
  اخلارطة اليت تستخدم لقياس التغري والتباين يف العملية هي:. 8

A. خارطة املدى  
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B. خارطة الوسط احلسايب  
C. خارطة نسبة العيوب  
D.  العيوبخارطة عدد  

B. خارطة الوسط احلسايب  
C. خارطة نسبة العيوب  
D. خارطة عدد العيوب  

  خارطة نسبة الوحدات املعابة هي:. 9
A . X-Bar Chart 
B. R-Chart 
C. P-Chart 
D. C-Chart 

  خارطة عدد العيوب هي:  .10
A . X-Bar Chart 
B. R-Chart 
C. P-Chart 
D. C-Chart  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  .عّرف رقابة اجلودة : )1السؤال (
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 10: 100. الدرجات من  دقيقة 5  {مدة اإلجابة:

  .عّرف الرقابة اإلحصائية للعملية: )2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  . ادرس العالقة بني التفكري اإلحصائي وحتسني العملية :)3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن أنواع خرائط الرقابة اإلحصائية للعملية : )4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 30: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .اشرح خرائط الرقابة على املتغريات :)5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 50: 100دقيقة. الدرجات من 40{مدة اإلجابة:

  .اشرح خرائط الرقابة على املواصفات: )6السؤال (
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 50: 100دقيقة. الدرجات من  40{مدة اإلجابة: 

  
  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

 .طّبق خرائط الرقابة على اجلودة يف إحدى املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية
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  جودة اخلدمات: بعالساالفصل 

Chapter (7): Service Quality 
  تعريف جودة اخلدمة  7-1

  أبعاد جودة اخلدمة  7-2

 جودة اخلدمة ورضا العميل (الزبون)  7-3
  منوذج التوقعات / عدم التطابق  7-4

 قياس جودة اخلدمةأمهية   7-5
  قياس جودة اخلدمة من منظور العمالء  7-6

  عدد الشكاوى .7-6-1  

  مقاييس الرضا .7-6-2  

  منوذج الفجوة .7-6-3  

  مقياس األداء الفعلي للخدمة .7-6-4  

  مقياس جودة اخلدمة على أساس قيمة املستخدم. 7-6-5  

  SERVQUALمقياس   7-7

  مفهوم منوذج الفجوة .7-7-1

  تفسري الفجوات. 7-7-2  

  النموذج املوّسع جلودة اخلدمة .7-7-3  

  فكرة منطقة التسامح حول توقعات العمالء .7-7-4  

ت قياس جودة اخلدمة  7-8   صعو

  حتسني جودة اخلدمة وتطويرها  7-9

  أسئلة واختبارات الفصل السابع
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن جودة اخلدمة .1
 على أبعاد جودة اخلدمةالتعرف  .2
 فهم العالقة بني جودة اخلدمة ورضا العميل .3
 التعرف على منوذج التوقعات / عدم التطابق .4
 التعرف على أمهية قياس جودة اخلدمة .5
 معرفة كيفية قياس جودة اخلدمة من منظور العمالء .6
 وتطبيقه SERVQUALفهم مقياس  .7
ت قياس جودة اخلدمة .8  التعرف على صعو
 حتسني جودة اخلدمة وتطويرهامعرفة كيفية  .9

  ملخص الفصل: 

تعريف جودة اخلدمة، وأبعادها، وجودة اخلدمة ورضا العميل(الزبون)، ومنوذج التطابق / عدم التطابق، وأمهية قياس يتناول هذا الفصل 
ال سيما عدد الشكاوى، ومقاييس الرضا، ومنوذج الفجوة، ومقياس األداء الفعلي و جودة اخلدمة، وقياس جودة اخلدمة من منظور العمالء 

ت قياس جودة اخلدمة، وأخريًا حتسني  SERVQUALأساس قيمة املستخدم، ومقياس للخدمة، ومقياس جودة اخلدمة على  وصعو
  جودة اخلدمة وتطويرها.

  كلمات مفتاحية:

اخلدمة، جودة اخلدمة، امللموسية، االعتمادية، االستجابة، التوكيد، التعاطف، رضا الزبون، منوذج التطابق/ عدم التطابق، الشكاوى، 
األداء الفعلي، قيمة املستخدم، التوقعات، اإلدراك، فرق الدرجات، النموذج املوّسع، منطقة التسامح، املستوى املرغوب، منوذج الفجوة، مقياس 

 .املستوى الكايف

  
Service, Service Quality, Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, Customer 

Satisfaction, Expectancy- disconfirmation Paradigm (EDP), Complaints, SERVQUAL,User-Value, 
Expectation, Perception, Different Scores, Extended Model, Zone of Tolerence, Desired Level, Adequate 
Level. 
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ئن  1988ظهرت التعاريف املتنوعة جلودة اخلدمة يف عام  نتيجة اتساع فجوة العالقة بني الز
م  املنظمات اخلدمية،د على أمهية تواريخ تسليم السلع واخلدمات من قبل ي. لذلك مت التأكاخلدمية ومنظما

دف التغلب على احلواجز الوظائفية، وبناء قاعدة  وظهرت برامج حتسني اجلودة استجابة هلذا املوقف 
لقيم احملددة من قبل الزبون. وتوليد وإجياد معارف  خدمية متميزة وإقامة نظام مناسب للجوائز واالعرتاف 

دة املعرفة التنظيمية، ملنظمة اخلدمية،تنظيمية خاصة بكل زبون يتعامل مع ا ومعرفة قيم  والتأكيد على ز
ئن بشكل صحيح، إىل جانب إجياد ثقافة  وضمان السرعة يف املمارسات اإلدارية. واجتاهات وتوقعات الز

لزبون، ئن املنظمة اخلدمية وتدريب أفراد خدمة مقادة   .على طرائق التعامل مع الز

     Definition of Service Qualityاخلدمة:جودة  تعريف. 7-1
 إدراكات مقارنة: "اجودة اخلدمة  Fitzsimmons & Fitzsimmons: 2011عّرف

 تلبية: "على Dale & et.al: 2016 رأي يف وتدل .1"املرغوبة اخلدمة توقعات مع املتلقاة اخلدمة
ئن، ومتطلبات احتياجات م على بناءً  اخلدمة من مناسباً  مستوى وتسليمهم الز  على تدل اليت توقعا

م  واالتصاالت للخدمة التسويقي واملزيج املنظمة اخلدمية مع املاضية للتجربة وفقاً  املتشكلة وأمانيهم رغبا
 إدراكاته مع للخدمة توقعاته بني املقارنة عن وتنتج للزبون الشخصي احلكم نزلةمب وهي. أيضاً  الشخصية

  .2"املسّلمة الفعلية للخدمة
ا: " معيار لدرجة تطابق األداء  ا جودة اخلدمة نستنتج أ ومن التعاريف األخرى اليت وصفت 

ئن لألداء الفعلي هلا".  ا الفرق بني توقعات وإدراكات الز ئن هلا، أي أ الفعلي للخدمة مع توقعات الز
ا بشكل صحيح من ا  Makeملرة األوىل ومبعىن آخر هي قيام املنظمة اخلدمية بتصميم وتسليم خدما

it Right the first time وإذا حدث خطأ ما فيمكن التغلب عليه ومواجهته بسرعة حبيث ال
                                                           

1 . Fitzsimmons, James A. & Mona J. Fitzsimmons (2011): Service Management: Operations, Strategy, 
Information Technology, (7th ed.), Mc G raw – Hill Companies, Inc., New York, p.116 

2 . Dale, Barrie G.& et.al (2016):Managing Quality: an essential guide and Resource gateway, (6th 
ed.), John Wiley & Sons, LTD., P.122 
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ئن.   يتأثر مفهوم جودة اخلدمة يف أذهان الز
  من خالل حتليل التعاريف السابقة جلودة اخلدمة نستنتج اآليت:

مقارنة ما حصل عليه فعًال تعتمد جودة اخلدمة على تقييم العميل الذي حيكم عليها عن طريق  - 
  مع ما توقعه من تلك اخلدمة.

وجهة نظر العميل، وهو ما جيعلها مقياساً نسبياً خيتلف من  ىلإإن مفهوم جودة اخلدمة يرتكز  - 
  عميل إىل آخر.

إن مفهوم جودة اخلدمة ال خيتلف عن مفهوم جودة اخلدمة بصفة عامة يف أي منظمة خدمية،  - 
 سبيل املثال تقابل احتياجات وتوقعات العمالء أو تتجاوزها. فهي تعين تقدمي خدمات على

وعلى الرغم من صعوبة وضع تعريف جلودة اخلدمة، فإنه جيب على اإلدارة أن تتفهم أن اجلودة حتدد 
طة املنظمة اخلدمية. وأن اجلودة اليت ال تقابل توقعات الزبون ميكن أن تؤدي إىل اسطة الزبون وليس بو اسبو 

ئن جدد.خسارة جمموع ئن والفشل يف جذب ز  ة من الز

  :أبعاد جودة اخلدمة. 7-2
 :يتتتمثل أبعاد جودة اخلدمة فيما 

وتشمل التسهيالت املادية والتجهيزات ومظهر  Tangiblesاجلوانب املادية امللموسة  .1

 املوظفني.

ا  Reliabilityاالعتمادية  .2 بشكل دقيق، وتعين قدرة املنظمة على تقدمي اخلدمة اليت وعدت 

 مبا ميّكن من االعتماد عليها.

 وتعين الرغبة يف مساعدة العمالء وتقدمي خدمة فورية. Responsivenessاالستجابة  .3

م على جعل العميل حيس  Assuranceالتوكيد (الضمان)  .4 ويعين معرفة جماملة العاملني وقدر

 لثقة واألمان.
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ام الشخصي الذي تقدمه املنظمة ويعين مستوى العناية واالهتم Empathyالتعاطف  .5

  لعمالئها.

 Service Quality & Customerجودة اخلدمة ورضا العميل (الزبون): . 7-3

Satisfaction   
: " استجابة عاطفية قصرية نه Lovelock & Wright: 2002يعّرف رضا العميل من قبل 

 .املشرتي توقعاتىل إ لنسبة املدرك املنتج أداء على العمالء رضاويعتمد  .1املدى ألداء خدمة معينة "
 التوقعات، مع يتطابق األداء كان  أما إذا  .راضٍ  غري العميل فإن التوقعات، من أقل املنتج أداء كان  فإذا
 .2مسرور أو جداً  راضٍ  العميل فإن التوقعات، األداء جتاوز يف حني إذا. راضٍ  العميل فإن

  :3تعريف رضا العميل مهاوعموماً، فإنه يوجد مدخالن أساسيان يف 
 Transaction-Specific Satisfactionرضا العميل املبين على تعامل جتاري حمدد  - 

 ويشري إىل تقييم العميل لتجربته ومدى استجابته لتفاعل خدمة حمددة.
ويشري إىل تقييم  Cumulative Customer Satisfactionرضا العميل الرتاكمي  - 

 العميل العام لتجربة االستهالك عرب فرتة زمنية.
ذا املعىن، فإن مفهوم رضا الزبون يعد مؤشرًا مهمًا لتقييم أداء مورد اخلدمة يف املاضي واحلاضر  و

ىل حكم شامل لكل اخلدمات اليت يقدمها مورد إواملستقبل، وإذا ما مت اعتبار اجلودة تستند يف تقييمها 
مة، فإن الضرورة تقتضي اإلقرار بوجود اختالف ما بني الرضا الرتاكمي للعميل وجودة اخلدمة املدركة، اخلد

                                                           
1. Lovelock, Christopher & Lauren Wright (2002): Principles of Services Marketing and Management, 

(2nd  ed.), Pearson Education, Inc., N.J., p.87 
2 .Kotler ,Philip & Gary Armstrong (2016): Principles of Marketing , (16th ed.), Pearson Education LTD, 

Harlow, p.39 
3 .Sheau , Yap Fen & Kew Mei Lian (2007): Service Quality and Customer Satisfaction: antecedents of 

Customer re-patronage intentions , Sunway Academic Journal , Vol.4, p.61 
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  :1تيةآلاوذلك لألسباب 
حيتاج العميل إىل خربة مع اخلدمة لكي حيدد الرضا، بينما ميكن إدراك اجلودة من دون خربة   .أ

 فعلية.
يمة مركبًا من السعر واجلودة، عندما تكون الق Valueيعتمد رضا العميل على القيمة   .ب

 وعليه، فإن الرضا وليس اجلودة هو الذي يعتمد على السعر.
إلدراكات احلالية   .ج ، بينما يستند الرضا Current Perceptionsإن اجلودة ترتبط 

 إىل اخلربات السابقة واملتوقعة يف املستقبل.

 Expectancy – Disconfirmationمنوذج التوقعات/عدم التطابق: . 7-4

Paradigm (EDP)  
وهو من أكثر  Oliver:1980) منوذج التوقعات وعدم التطابق املقدم من 1، 7يقدم الشكل (

  .2النماذج شهرة واستخداماً يف قياس رضا/ وعدم رضا العميل

  
  ) منوذج التوقعات وعدم التطابق1،  7الشكل (

                                                           
قرتاح عدد من األساليب ملعاجلة ): استخدام منوذج الفجوات لتفسري العالقة بني جودة اخلدمة املدركة ورضا املستفيد مع ا2002العالق، بشري، أمحد حممود (.  1

  40 -13، مارس، ص ص 88، العدد 24، السنة اإلداريالفجوات، 
2 .Oliver, Richard L. (1980): Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction 

Decisions, Journal of Marketing Research, Vol. XVII ,November, pp.460-469 
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  املدرك واملتوقع.وحسب هذا النموذج، فإن رضا العميل هنا هو دالة على األداء 
 - P< E  حالة عجز األداء عن التوقعات، فإن العميل يكون يف حالة عدم السرور أو االستياء

 وخيبة األمل (عدم تطابق/ سليب) ويرتك التعامل مع املنظمة يف املستقبل.
 - P = E .لراحة والرضا  حالة أن يكون األداء مطابقاً للتوقعات، فإن الزبون سيشعر 
 - P> E وز األداء ما هو متوقع أو يتخطى التوقعات (عدم تطابق/ إجيايب) فإن العميل حالة جتا

ملنظمة.  يف هذه احلالة سيبقى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
  ) الفرق بني جودة اخلدمة ورضا العميل.1،  7ويوضح اجلدول (

  رضا العميل  جودة اخلدمة 

  عالقة جبودة اخلدمة أم الكان له أينتج عن أي بعد سواء   األبعاد حمددة مسبقاً 

قائم على عدة مسائل غري اجلودة مثل: احلاجات والعدالة   التوقعات قائمة على املثاليات أو إدراكات التميز
  وإدراكات العدل

  لديه سوابق مفاهيمية أكثر  هلا سوابق مفاهيمية أقل 

  اخلدمةحتتاج إىل التجربة مع مورد   ال حتتاج إىل التجربة مع مورد اخلدمة

  ) الفرق بني جودة اخلدمة ورضا العميل1، 7اجلدول (

  أمهية قياس جودة اخلدمة:. 7-5
حتتاج املنظمات اخلدمية إىل أداة تستطيع على أساسها احلكم على فعالية األنشطة والعمليات الالزمة 

النتائج اليت لتحقيق األهداف املنشودة، والتوصل إىل ما قد يكون هناك من تباين بني النتائج املستهدفة و 
ملستهدف على أساس املعايري مقارنة احملقإن و  Standardحتققت فعًال، وهذه األداة هي املعيار  ق 

  احملددة مسبقاً هي عملية القياس، فالقياس هو الوجه الثاين لعملية املعايرة.
لدقة واملوضوعية يع ً لتقييم األداء وحتليل االحنرافات د لذا فإن توافر مقياس للجودة يتسم  أمراً ضرور

اجلودة يف األجل القصري والطويل على  لتحسني الالزمةومن مث اختاذ اإلجراءات  ،عن املعايري املوضوعية
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  :1أمههامبعىن أكثر حتديداً تتيح عملية قياس اجلودة العديد من املزا للمؤسسات اخلدمية لعل . و حد سواء
مالئمة اخلدمية وما إذا كانت اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة  ،معرفة ما حيتاجه العمالء .1

  لنسبة هلم أم ال.
وذلك حىت  ،األداء املنخفضمعدالت معرفة األفراد ذوي معدالت األداء املرتفع وذوي  .2

  تميز أو دفع اآلخرين لتحسني أدائهم.يتسىن مكافأة امل
والتعرف على ، قياس األداء الفعلي وفق معيار حمدد سلفاً يف تقييم جودة اخلدمات يساعد .3

 حالة نقص النتائج احملققة فعًال عن األسباب اليت حتول دون الوصول إىل هذا املعيار، يف
على ذلك يتم اختاذ قرارات التغيري أو التطوير الالزمة حلسن استخدام  النتائج املرجوة، وبناءً 

قل تكلفة.   املوارد املتاحة وحتقيق أقصى عائد للخدمة 
مما يساعد  ،اخلدمية وعمالئها املنظمةحتديد ما هو جيد وما هو سيئ فيما خيص كل من  .4

  لتوازن بني مصاحل كل من الطرفني وحتقيق التحسني املستمر.ىل اإلى الوصول ع

  قياس جودة اخلدمة من منظور العمالء:. 7-6
  :يتمن أهم الطرائق املستخدمة لقياس جودة اخلدمة من منظور العمالء ما 

  Counting Complaintsعدد الشكاوى:  .7-6-1
زمنية إن أحد الطرق السهلة والبسيطة لقياس جودة اخلدمات هو حصر عدد الشكاوى خالل فرتة 

لسهولة يف إعطاء مؤشر حنو إدراك العمالء  معينة وتصنيفها حسب نوع الشكوى. وتتميز هذه الطريقة 
ما ة أمهها للخدمة املقدمة هلم. وعلى الرغم من ذلك هناك بعض االنتقادات اليت توجه إىل هذه الطريق

  : 2يت

                                                           
1 . Whitely, R.C. (1991): The Customer Driven Company: moving from talk to action, Addison Wesley 

Publishing Company, Inc., p. 145 
 55، دار الفكر العريب، ص قياس اجلودة والقياس املقارن: أساليب حديثة يف املعايرة والقياس): 2003عبد احملسن، توفيق (.  2
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العمالء بشكواهم، فعدم وجود شكاوى تقدم عدد الشكاوى يف جزء منه على مدى سهولة يعتمد  .1
  رمبا يعين أن العمالء ال يعرفون كيفية التقدم بشكواهم.

خلدمة سوف يتقدمون بشكواهم بينما الغالبية سوف يرتددون يف  الً قلي اً إن عدد .2 من املستفيدين 
  القيام بذلك.

أو أمهية الشكوى ألداء اخلدمة يف  ،تعكس هذه الطريقة األسباب احلقيقة وراء شكوى العمالءال  .3
  السوق.

ال تفرق هذه الطريقة بني أمهية الشكاوى املختلفة للعمالء وال أمهيتها أيضاً ألداء املنظمة اخلدمية  .4
  يف السوق.

لشكوى ال يعين أن اخلدمة تؤد .5   ودة.مبستوى مرتفع من اجل ىعدم التقدم 
ن الرتكيز على جتنب الشكاوى قد يدفع مقدم اخلدمة إىل عدم بذل جهد أكرب لتحسني مستوى إ .6

  اخلدمة. 
 للخدمة اليت مهماً مقياساً  دالشكاوى يع إن عددوعلى الرغم من االنتقادات السابقة، ميكن القول 

ي احلقيقي الذي يواجه هم إىل حد كبري يف حتسينها، ولكن التحدتقدم دون املستوى، وميكن أن يس
لتعبري عن شكواهم  املنظمات اخلدمية يف هذا الصدد ينصب على كيفية تشجيع املستفيدين من اخلدمة 

دف التعرف  على حنوها، وتوفري املناخ املالئم لرتحيب وتقدير العاملني بشكاوى وتعليقات العمالء، 
  .1لتجنبها عدم الرضا عن اخلدمة واختاذ اإلجراءات املناسبة جوانب

  Satisfaction Measures :مقاييس الرضا .7-6-2
ستخدام مقياس  تعد من أكثر الطرق استخداماً لقياس اجتاهات العمالء حنو جودة اخلدمة، وذلك 

                                                           
1 . Bergman, Bo, and Bengt Klefsjo (2010): Quality from Customers' Needs to Customers Satisfaction, 

Studentlitteratur, Hungary, p.334 
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ليكرت املكون من سبعة نقاط لقياس درجة أمهية عناصر اخلدمة من وجهة نظر العمالء، وغالبًا ما يتم 
بعد حصول العمالء على اخلدمة وذلك من  Rating questionsتوجيه األسئلة اليت تقيس األمهية 

  .1بطاقات تدوين املالحظات أو املقابالت الشخصيةو خالل قائمة استبيان، 
ا متد املنظمة اخلدمية مبعلومات تتميز هذه ال تتعلق بشعور العمالء حنو اخلدمة  مهمةطريقة يف كو

ا، وبشكل ميُ  من تبين االسرتاتيجية التسويقية اليت  املنظمة اخلدميةن كّ املقدمة وجوانب القوة والضعف 
اخلدمية مبعلومات  تتالءم مع احتياجات السوق، كما أن فهم اجتاهات العمالء حنو اخلدمة سوف ميد املنظمة

م بشكل أفضل فإن هذه  ،. وعلى الرغم من هذه املزا2تساعدها يف حتسني جهودها ملقابلة احتياجا
  الطريقة مل تسلم من بعض االنتقادات لعل أمهها:

  ن العمالء الذين يتم استقصاؤهم رمبا ال تعكس آراؤهم وجهة نظر األفراد الذين مل يشملهم البحث.أ .1
ن هذا املقياس ال ميد املنظمة اخلدمية مبعلومات وافية ميكن االعتماد عليها يف مقارنة مستوى اخلدمة أ .2

  . نفسها الصناعة ممن يعملون يفغريها مع 
  االفتقار إىل صياغة جيدة وتسلسل منطقي ألسئلة االستقصاء فضًال عن قلة الردود أو االستجابة. .3
األمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدمة من وجهة نظر األمناط ن هذه الطريقة ال تساعد يف حتديد أ .4

م واحملافظة عليهم دف املنظمة اخلدمية إىل جذ فالتعرف على هذه  ،املختلفة من العمالء واليت 
  األبعاد حيتاج إىل طرق للقياس أكثر ختصصاً.

ستبيان، وحسن ولتجنب بعض هذه املشكالت ميكن إجراء دراسة استكشافية قبل تصميم قائمة اال
اره باختيار العينة اليت يشملها جمتمع الدراسة، ومراعاة األساليب العلمية لتصميم االستبيان فضًال عن اخت

                                                           
1 . Hernon, Peter & et.al (2015): Assessing Service Quality: Satisfying the expectations of library 

customers, American Library Association , Chicago,p.148 
2 .Angelova, Biljana(2011): Measuring Customer Satisfaction with Service Quality using American 

Customer Satisfaction Model(ACSI Model), International Journal of Academic Research in Business 
and Social Sciences, Vol.1, No.3, October, pp.232-258 
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  يف الواقع العملي.

  SERVQUALالفجوة:  منوذج. 7-6-3
 Parasuraman, Zeithmal & Berryمن قبل كل من  1985وقد مت تطويره يف عام 

ء حلاجة املنظمات اخلدمية إىل معرفة املزيد عن عمالئها من خالل مدخل صارم  الذين كانوا دعاة أقو
موجه للبحث يف التسويق. وقد صاغوا فكرة أن العمالء فقط هم من ميكنهم احلكم على اجلودة، وكل 

ن اخلدمات، وما غري ذات صلة، وقد كان هدفهم حتديد ماذا يتوقع العمالء م داألحكام األخرى تع
  اخلدمة يف فكر العميل).ما (السمات اليت تعّرف هذه اخلدمات 

سم مقياس الفجوات أو اختصاراً  ، ويستند إىل توقعات SERVQUALويدعى هذا النموذج 
لفعل. فاحملور األساسي يف منوذج قياس  م ملستوى أداء اخلدمة املقدمة  العمالء ملستوى اخلدمة وإدراكا

ة اخلدمة هو الفجوة بني إدراك العميل ملستوى األداء الفعلي للخدمة وتوقعاته حول جودة اخلدمة. جود
  وهذه الفجوة بدورها تعتمد على طبيعة اخلدمة وتصميمها وتقدميها.

هو إيضاح سلسلة الفجوات اليت  SERVQUALإن اهلدف األساسي لنموذج جودة اخلدمة 
ا إدراك العمالء للجودة،   ال بد من جعل هذه الفجوات مرغوً  واليت حتدث يف اجلانب اإلداري، لذايتأثر 

قدر اإلمكان، كتوظيف اتصال خارجي فّعال خللق توقعات قريبة أو معادلة للخدمة املدركة واملقدمة  فيها
  .1للعمالء. ويساعد هذا النموذج أيضاً اإلدارة يف جتزئة سوقها بناء على توقعات العمالء

   SERVPERFمقياس األداء الفعلي للخدمة . 7-6-4

منوذجًا جديدًا يف جمال قياس جودة اخلدمات  Cronin & Taylor:1992قدم كل من 
) يقوم على فكرة مبسطة وهي أن جودة اخلدمة جيب قياسها بطريقة SERVPERFيطلق عليه مقياس(

                                                           
1 .Teas, R. Kenneth (1994): Expectations as Comparison Standard in Measuring Service Quality: an 

assessment of a reassessment, Journal of Marketing, Vol.58, January, pp. 132- 139 
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ى اجتاهات املستفيدين من ال ختتلف عن قياس االجتاهات، ومن مث فإن القياس جيب أن ينصب فقط عل
  .1اخلدمة املقدمة حنو مستوى األداء الفعلي هلذه اخلدمة
واليت سبق ها نفس) 22األبعاد اخلمسة والعبارات ال(وقد استخدم الباحثان يف منوذجهما اجلديد 

)، كما أن أسلوب القياس مل يتغري والذي متثل يف مقياس Servqualمن خالل منوذج الفجوة( تطويرها
  :2تيةآلاوقد توصال إىل النتائج  للموافقة وعدم املوافقة على العبارات. ليكرت

 تقاس جودة اخلدمة من خالل أداء املنظمة، ويتم على أساسها حتسني جودة اخلدمة.  .أ
 إن جودة اخلدمة تسبق رضا الزبون.  .ب
ثري كبري   .ج  نيته يف الشراء. يفإن رضا الزبون له 
ثري أقل   .د   نية الشراء من رضا الزبون. يفجودة اخلدمة هلا 

  :اليت تتعلق بعملية اإلدراكو هذا املقياس ىل إاالنتقادات املوجهة ومن أهم 
ت يف أ .1 دراك العمالء. فعلى الرغم من اجتاه العديد من الكتا ن جودة اخلدمة ال تتعلق فقط 

دراكات العمالءاآلونة األخرية بتعريف جودة اخلدمة  أخرى  اً هناك أبعاد، إال أن ا تتعلق 
أكد بعض الكتاب على  ذإتتعلق جبودة اخلدمة واليت جيب حتديدها وقياسها يف الوقت نفسه، 

لتشريعات والقوانني اً أبعاد حلسبانضرورة قياس اجلودة الداخلية واألخذ يف ا وهذا  ،أخرى تتعلق 
  دمات.قياس جودة اخللتعريف عملي عند وضع احلسبان يف ما جيب أخذه 

أن العمالء يف كثري من األحيان ال يدركون قيمة وأبعاد ىل إاألحباث املتعلقة بقرار الشراء  شارةإ .2
م ورسم االسرتاتيجية ليهم إاخلدمة املقدمة  م كأساس للتنبؤ بسلوكيا وال ميكن االعتماد على إدراكا

  التسويقية بناء على ذلك.

                                                           
1 .Cronin, J. Joseph Jr. & Steven A. Taylor (1992): Measuring Service Quality: a reexamination and 

extension, Journal of Marketing , Vol.56, July, pp.55-68 
2 . Gilmore, Audrey (2003): Service Marketing and Management, Sage Publication, Inc., London, p.43 
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غري تتكما   ،تغري مبرور الوقتيتشكل جودة اخلدمة ن إدراك العمالء لألمهية النسبية لألبعاد اليت إ .3
  .هذا اإلدراك ظروف املنافسة السائدة يف السوق

تابعة من املراحل اليت يتم فيها التعامل مع العميل، وهنا يتغري إدراك تاخلدمة هي سلسلة من أ .4
مة خالل رور الوقت، لذا فإن تطوير مقياس لقياس جودة اخلدمبم اخرب تراكم العمالء بناء على 

تاج إىل تغيري إذا كانت تتفق مع خربة حيمراحلها املختلفة، وحتديد نقاط أو حلظات التعامل 
  .مالعمالء وتوقعا

من اخلدمات غالبًا ما يشارك العمالء يف إنتاجية اخلدمة، وعليه فإن إدراكهم يتأثر  يديف العد .5
م السابقة  وهنا يستطيع مقدم اخلدمة التعرف . أثناء عملية التعامل مع مقدمي اخلدمةيف خبرب

  على توقعات العمالء وتغيري إدراكهم جلودة اخلدمة من خالل احلوار أو اإلقناع.
جلأت بعض الدراسات األخرى  SERVQUALجهت سابقاً ملقياس نتيجة لالنتقادات اليت وُ 

ة املقدمة والذي يركز على األداء الفعلي للخدم SERVPERFاألداء الفعلي مقياس إىل استخدام 
وميكن التعبري عن  .عتبار أن جودة اخلدمة ميكن احلكم عليها بشكل مباشر من خالل اجتاهات العمالء

ملعادلة اآلتيةذ   : 1لك 
  األداءService Quality  =Performanceجودة اخلدمة 

 كونه  SERVQUALأبسط وأسهل يف التطبيق من مقياس  SERVPERFمقياس يعد و 
  . 2حيتوي على عمليات حسابية معقدة فضالً عن صعوبة تعريف توقعات العمالء وقياسها يف الواقع العملي

  
  

                                                           
1 .Cronin, J. Joseph Jr. & Steven A. Taylor (1992),op.cite, pp.55-68 
2 .Teas, K.R.(1993): Expectations, Performance Evaluation and Consumer Perceptions of Quality, 

Journal of Marketing, Vol.57, October, pp.18-34 
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 User-Value Service :على أساس قيمة املستخدم جودة اخلدمةمقاييس . 7-6-5

Quality Measures  
املدركة  ةللخدمتعتمد القيمة اليت تقدمها املنظمة اخلدمية لعمالئها على املنفعة اخلاصة 

Perceived Quality ةوالثمن الذي جيب أن يدفعه للحصول على هذه اخلدم ،من جانب العميل .
خلدمات املدركة  ت املنفعة اخلاصة  فالعالقة بني املنفعة والسعر هي اليت حتدد القيمة، فكلما زادت مستو

لسعر    . 1إقباهلم على الشراءزاد و  ،زادت القيمة املقدمة للعمالءقياسياً 
 ،وعندما يزيد السعر املطلوب عن املنفعة فإن القيمة املدركة للخدمات املقدمة تصبح دون املستوى

تقدم  خدمية أخرىمنظمة أو التحول إىل اخلدمية وقد تدفع طالب اخلدمة إىل عدم التعامل مع املنظمة 
ال. وهنا تصبح مهمة املنظمة اخلدمية اختاذ اخلطضقيمة أف دة املنفعة املدركة خلدما  وات الكفيلة من أجل ز

  .2لشكل الذي يؤدي إىل ختفيض سعر حصول العميل على اخلدمة

 SERVQUAL. مقياس 7-7

  Gap Modelالفجوة:  منوذجمفهوم . 7-7-1
الذي يُعرف اختصارًا بنموذج  Service Qualityيطلق على منوذج جودة اخلدمة 

Servqual  أو منوذج الفجواتGaps Model قص التوقعات -Perceptions، أو اإلدراكات 
minus-Expectations  أو فرق الدرجاتDifferent Scoresفكرة النموذج إىل كل  . وتعود

الذين طوروا منوذجاً لقياس وتقييم جودة  Parasuraman , Zeithaml & Berry : 1985من 
(أربع فجوات من جهة مقدم اخلدمة أو املسوق ، وفجوة من جهة  اخلدمة يقوم على قياس مخس فجوات

  ).2، 7(الزبون) كما يف الشكل 

                                                           
 72، مرجع سبق ذكره، ص قياس اجلودة والقياس املقارن): 2003عبد احملسن، توفيق (.  1

2 . Kumar, S. (2008): Total Quality Management, University Science Press, New Delhi, p.44 
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  ) منوذج الفجوة2، 7الشكل (

لزبون، واليت تتطلب قياساً خارجياً   Externalميثل اجلزء العلوي من النموذج الفجوة اليت تتعلق 
Measurement.  ًبينما ميثل اجلزء السفلي الفجوات األربع املتعلقة مبقدم اخلدمة، واليت تتطلب قياسا

  .Internal Measurementداخلياً 

  . تفسري الفجوات:7-7-2

  الفجوة األوىل: بني توقعات العميل وإدراكات اإلدارة هلذه التوقعات
Gap 1: between customer's expectation and Management 

perceptions of those Expectations 

تنتج هذه الفجوة عن االختالف بني توقعات العميل وإدراك اإلدارة هلذه التوقعات، أي عجزها عن 
معرفة احتياجات ورغبات العمالء املتوقعة، ألنه إذا ما عرفت إدارة املنظمة ما الذي يتوقعه العمالء كان 

لنسبة مبقدورها تقدمي خدمات وفقًا هلذه التو  لتايل سوف تكون مرضية(اخلدمات)  ا ليهم إقعات، و أل
م. أما فيما خيص األسباب اليت تؤدي إىل ظهور هذه الفجوة فهي:   تقابل توقعا
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ويضم هذا العنصر  Marketing Research Orientationالتوجه ببحوث التسويق  .1
 :يتما 

 .حجم حبوث التسويق - 
 .مدى استخدام حبوث التسويق - 
 .كيز حبوث التسويق على املسائل املتعلقة جبودة اخلدمةدرجة تر  - 
 .درجة التفاعل املباشر بني اإلدارة والعمالء - 
ا: Upward Communicationاالتصاالت الصاعدة  .2  ويقصد 
 .درجة االتصال بني املوظف واملدير - 
 .املكاتب األمامية ودرجة األخذ مبدخالت (املعلومات اليت حيصل عليها) موظف - 
 .تصال بني اإلدارة العليا وموظفي املكاتب األماميةجودة اال - 
ت اإلدارة  .3 ت بني موظفي  Levels of Managementمستو ا عدد املستو ويقصد 

ت اتسعت الفجوة  ،املكاتب األمامية واإلدارة العليا، فكلما كان هناك عدد كبري من هذه املستو
 األوىل.

  ومواصفات جودة اخلدمةالفجوة الثانية: بني إدراك اإلدارة 
Gap2: Between Management Perceptions of Customer Expectation, 

and Service Quality Specification  

لفعل، و  خلدمة املقدمة  إدراكات اإلدارة تنتج هذه الفجوة عن االختالفات بني املواصفات اخلاصة 
م معروفة لإلدارة، فإنه لن يتم لتوقعات العمالء، مبعىن أنه حىت لو كانت  حاجات العمالء املتوقعة ورغبا

  :1تيةآلاترمجتها إىل مواصفات حمددة يف اخلدمة املقدمة وذلك لألسباب 
                                                           

1 . Zeithmal, V.A.& et.al (1988): Communication and Control Processes in the Delivery of Service 
Quality, Journal of Marketing, Vol.52, pp.38-44 



 
 

172 

  

 Management Commitment to Serviceالتزام اإلدارة جبودة اخلدمة  .1
Quality :ويشمل 

جلودة -   .حجم املوارد املخصصة لاللتزام 
 .دة الداخليةوجود برامج للجو  - 
ا، ويكاف -  ن ؤو درجة إدراك املديرين يف املنظمة أن جهودهم لتحسني جودة اخلدمات سوف يعرتف 

 عليها.
  Goal Settingحتديد اهلدف  .2
 .حتديد أهداف شكلية خاصة جبودة اخلدمة - 
  Task Standardizationتنميط املهمة  .3
 .تنميط العملياتاستخدام التكنولوجيا اليت تعتمد على األجهزة من أجل  - 
 .استخدام التكنولوجيا اليت تعتمد على الربجميات من أجل تنميط العمليات - 
  Perception of Feasibilityإدراك ما ميكن القيام به (اجلدوى)  .4
 .كفاءات / أنظمة ملقابلة املواصفات - 
 .قناع املديرين مبقابلة توقعات العمالءإدرجة  - 

  خلدمة والتسليم الفعلي للخدمةالفجوة الثالثة: بني مواصفات جودة ا
Gap 3: Between Service Quality Specifications and Service Delivery  

. Service Performance Gapويطلق على هذه الفجوة اسم فجوة أداء اخلدمة الفعلي 
وتنتج هذه الفجوة عن الفرق بني مواصفات جودة اخلدمة والتسليم الفعلي هلا، مبعىن أن جمرد وجود 
ذه املواصفات حىت تضمن  مواصفات مناسبة جلودة اخلدمة ال تكفي، بل ال بد أن يلتزم مقدمو اخلدمة 

لتايل تقابل تو  قعات العمالء، وهلذه الفجوة املنظمة تقدمي اخلدمة وفقاً للمواصفات الصحيحة املوضوعة، و
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  :يتأيضاً عدد من األسباب تتمثل فيما 
 :يتويضم ما  Team Workفريق العمل  .1
ئن اً بعضبعضهم املوظفني  عدّ مدى  -   .ز
م -  هتمام املديرين   .مدى إحساس موظفي املكاتب األمامية 
م  -  ) بعضاً (بدًال من منافسة بعضهم  فيما بينهممدى إحساس موظفي املكاتب األمامية بتعاو

 .داخل املنظمة
شراكهم والتزامهم جبودة اخلدمة -   .مدى إحساس املوظفني 
 ويضم  Employee – Job Fitمالءمة املوظفني للعمل  .2
 .قدرة املوظفني على أداء العمل - 
 .أمهية وفعالية العمليات االختيارية (عمليات اختيار املوظف املناسب للعمل املناسب) - 
 :يتويضم هذا العنصر ما  Technology-Job Fitءمة التكنولوجيا للعمل مال .3
 .مالءمة األدوات والتكنولوجيا من أجل أداء العمل - 
 :يتويضم ما  Perceived Controlالرقابة املدركة  .4
م يراقبون أعماهلم -   .إدراك املوظفني 
م مع الز  -  ملرونة يف معامال  .ئنمدى إحساس موظفي املكاتب األمامية 
لطلب -   .القدرة على التنبؤ 
  Supervisory Control Systemsأنظمة الرقابة اإلشرافية  .5
 .مدى تقييم املوظفني ملا يقومون به (السلوكيات) بدًال من تقييمهم على حجم املخرجات الفردية - 
  Role Conflictصراع الدور  .6
 .الصراع املدرك بني توقعات العمالء وتوقعات املنظمة - 
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 .اسة إدارية تتعارض ومواصفات جودة اخلدمةوجود سي - 
  Role Ambiguityغموض الدور  .7
 .عدم امتالك املوظفني للمعلومات الالزمة ألداء أعماهلم بطريقة مناسبة - 

  الفجوة الرابعة: بني تسليم اخلدمة واالتصاالت اخلارجية
Gap4: Between Service Delivery and External Communications to 

Customers Delivery 

لفعل واالتصاالت اخلارجية، وهي تعين أن الوعود  تنتج هذه الفجوة عن الفرق بني اخلدمة املقدمة 
لعمالء ال تتطابق مع األداء الفعلي للخدمة، وهلذه  ا  اليت قطعتها املنظمة على نفسها خالل اتصاال

  :يتالفجوة أسباب تتمثل فيما 
 :يتويضم هذا العنصر ما  Horizontal Communicationsاالتصاالت األفقية  .1
املكاتب األمامية) من  واتصال موظفي املكاتب األمامية مبوظفي اإلشهار حىت يتمكنوا (موظف - 

 .تقدمي خدمات تقابل ما مت عرضه والوعد به يف إشهارات املنظمة
ئن -   .مدى إدراك موظفي املكاتب األمامية ألمهية االتصال مع الز
 .تصال ما بني قسم املبيعات وقسم العملياتاال - 
 .تشابه اإلجراءات ما بني املصاحل والفروع - 
  Propensity to Overpromiseإعطاء وعود مبالغ فيها ىل إامليل  .2
ئن آخرين -  لضغط جللب ز  .مدى إحساس املنظمة 
ن املنافسني يبالغون يف إعطاء وعود -   .درجة إدراك املنظمة 

  اخلدمة املدركة واخلدمة املتوقعةالفجوة اخلامسة: بني 
Gap5: Between Customers Expectations and Perceived Service  
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متثل هذه الفجوة احملصلة النهائية جلميع الفجوات األربعة السابقة. إذ يتم على أساسها احلكم على 
ا تنتج إذا ظهرت إحدى ال فجوات السابقة جودة اخلدمة ككل، أما عن أسباب حدوث هذه الفجوة فإ

أو مجيعها، ألن ظهور أي فجوة من هذه الفجوات يعين أن اخلدمة مل تقدم مبا يقابل توقعات العمالء، 
  .سابقة الذكر وحىت تتمكن املنظمة من سد هذه الفجوة فإنه يتوجب عليها أن تسد مجيع الفجوات

 Extended Model النموذج املوّسع جلودة اخلدمة:. 7-7-3
دمة يضم خمتلف منوذجًا موسعًا جلودة اخل 1988عام  يف PZB معلى ما سبق فقد قداعتماداً 

بع كما ىل إاألسباب املؤدية  ظهور الفجوات األربع السابقة كمتغريات مستقلة والفجوة اخلامسة كمتغري 
  )3، 7(يف الشكل 

  
  ) النموذج املوّسع جلودة اخلدمة3، 7الشكل (

  املوّسع على مخسة أبعاد هي:يعتمد منوذج جودة اخلدمة 
  Tangiblesاجلوانب املادية امللموسة  - 
  Reliabilityاالعتمادية  - 
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  Responsivenessاالستجابة  - 
   Assuranceالتوكيد (الضمان)  - 
  Empathyالتعاطف  - 

ستنباط اثنني وعشرين حمددًا من حمددات اجلودة   Qualityومن هذه األبعاد قاموا 
Determinants  سلسلة من املقابالت أجروها مع مجاعات تركيز، متثل عمالء وذلك من خالل

ملؤسسات خدمية خمتلفة، وحيتوي منوذج جودة اخلدمة على جمموعتني من عناصر القياس، منها اثنني 
) لقياس توقعات العميل عن املنظمة املميزة، وما جيب أن تقدمه من خدمات، Itemوعشرين عنصراً (عبارة 

  واثنني وعشرين عنصراً لقياس إدراكات العميل، أي ما وجده فعًال يف اخلدمة املقدمة له. 
ليغطي مخسة أبعاد عامة  اً عنصراً مصمم 22على استبيان مكون من  Servqualيعتمد مقياس 

  :1)2، 7(دول يوضحها اجل من جودة اخلدمة
  العبارات  البعد

  4-1  امللموسية

  9-5  االعتمادية

  13-10  االستجابة

  17-14  التوكيد

  22-18  التعاطف

  SERVQUALعبارات مقياس  )2، 7(اجلدول 

  Zone of Tolerance فكرة منطقة التسامح حول توقعات العمالء:.7-7-4
تشري الدراسات احلديثة املختصة يف جودة اخلدمة إىل أن توقعات العميل حنو اخلدمة تنطوي على 

                                                           
1 . Foster, S. Thomas (2013): Managing Quality: integrating the Supply Chain, (5th ed.), Pearson 

Education, Inc., N.J., p.197 
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  :1 مهامستويني رئيسني

  املستوى املرغوبdesired level:  مل العميل يف احلصول عليه وهو يعكس املستوى الذي 
 عند شراء اخلدمة.

  املستوى الكايفadequate level : الذي يكون العميل على يعكس مستوى اخلدمة وهو
 استعداد لقبوله كحد أدىن.

) اليت تعرب zone of toleranceوتقع بني هذين املستويني لتوقعات العميل منطقة التسامح (
لنسبة  ألداء املرضي للخدمة  لشكل(لعمالءىل إعن املدى اخلاص    .2)4،  7، كما هو موضح 

  مستوى اخلدمة املرغوب

  منطقة التسامح
)zone of tolerance(  

  مستوى اخلدمة الكايف

  منطقة التسامح) 4، 7الشكل (

ت توقعات العمالء إىل أنه عندما يكون مستوى اخلدمة املقدمة  ويف التطبيق العملي تشري مستو
 إلحباط وعدم الرضى عن اخلدمة. لفعل للعميل أقل من حدود منطقة التسامح فإن العميل سوف يشعر

لفعل أعلى من احلد األدىن، فإن ذلك سوف حيقق رضى بينما عندما يكون  مستوى اخلدمة املقدمة 
للعميل نسبياً، وعندما يكون مستواها أعلى من حدود منطقة التسامح فإن ذلك سوف حيقق للعميل 

دة الوالء للمنظمة اليت قدمت له هذه اخلدمة. ،مفاجأة سارة لرضى عن اخلدمة وز لتايل الشعور    و
لنسبة ىل إاتساع منطقة التسامح خيتلف من عميل إن و  ىل إمن خدمة  نفسه العميلإىل آخر وحىت 

                                                           
1 .Parasuraman , A. & et.al (1994): Alternative Scales for Measuring Service Quality : a comparative 

assessment Based on psychometric and Diagnostic Criteria, Journal of Retailing , Vol.70 , No.3, 
pp.201-230 

2 .Yap ,K.B. & Sweeney ,J.C.(2007): Zone –of-Tolerance moderates the Service Quality-Outcome 
relationship, Journal of Services Marketing , Vol.21, No.2,pp.137-148 
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ختالف أبعاد تقييم اجلودة املستخدمة (أشياء ملموسة، تعاطف، اعتمادية ....  أخرى، كما أنه خيتلف 
ون وغريها)، وأيضًا يتأثر بسياق عرض اخلدمة مثل مواجهة حالة طوارئ فإن نطاق منطقة التسامح يك

  أضيق.

  مثال عملي:
ئن دخل إىل منظمة خدمية للحصول على خدمة معينة، وبفرض أنه يتوقع  بفرض أن أحد الز

ن فيه دقائق (املستوى املرغوب  4احلصول على اخلدمة كاملة خالل  للخدمة)، ولكن هذا الزبون يقدر 
ئن  هناك مدى من املتغريات ميكن أن يسبب مصادفة خدمة أطول مدة، فمثًال: ميكن أن يكون هناك ز

ا  دقيقة (املستوى الكايف)، إذاً  12ينتظرون احلصول على خدمة وأحدهم ينتظر مصادفة خدمة كاملة مد
  دقائق كمستوى مرغوب. 4(أدىن) وفٍ دقيقة كمستوى كا 12يف هذه احلالة تكون منطقة التسامح هي بني 

توقعات وإدراكات لل لفهم أفض SERVQUALميكن للمنظمات اخلدمية استخدام مقياس 
احلسبان عمالئها، فهو مطبق على جمال كبري من الصناعات اخلدمية، وميكن تعديله بسهولة ليأخذ يف 

املتطلبات احملددة ملنظمة خدمية ما. وعند التطبيق يقدم هيكًال ألداء حبثي ميكن تكييفه أو اإلضافة إليه 
  طبقاً للحاجة.

ت قياس جودة اخلدمة:. 7-8   صعو
يف تشكل عملية قياس اخلدمة املقدمة إحدى املشكالت األكثر أمهية يف قطاع اخلدمات، وال شك 

  :1منهاو أن هذه املعوقات مرتبطة بطبيعة املنتج اخلدمي 
يصعب على الزبون أن حيدد طبيعة اخلدمة اليت سيحصل  ذإطبيعة اخلدمة غري امللموسة (أو املعنوية)   .أ

 عليها قبل اختاذ قرار الشراء.
لبيئة كما تعتمد اخلدمات على املستفيد من اخلدمة يف إنتاجها وتقدميها،  ت  .ب تأثر جودة اخلدمة 

                                                           
  50، مرجع سبق ذكره، ص قياس اجلودة والقياس املقارن): 2003عبد احملسن، توفيق (.  1
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 املادية واخلارجية احمليطة بعملية تقدمي اخلدمة.
يقيم املستفيد جودة اخلدمة  ذإ ،واحلساس ملقدم اخلدمة يف احلكم على جودة اخلدمة همالدور امل  .ج

اليت تلقاها بناًء على مقدمها وأسلوب التقدمي مبنأى عن خدماته، ولكن يف الواقع جيب أن يكون 
  لتقييم جودة اخلدمة جيداً.نياألمران متالزم

ئن.  .د ت واملعلومات الدقيقة اليت تصف حاجات ومتطلبات الز  ضعف البيا

  :هاوتطوير  حتسني جودة اخلدمة. 7-9
عشر مقرتحات لعملية حتسني  Zeithaml، وParasuraman ،Berryلقد قدم كل من 

 :1جودة اخلدمة هي
ئن حقاً من خالل التعّلم املستمر عن توقّعات  ):Listeningاالستماع ( .1 فهم ما الذي يريده الز

ئن وغري   نظام معلومات خدمة ممتاز). طةاسذلك: بو (ومثال على هم وإدراكات الز
الوحيد جلودة اخلدمة وجيب أن تكون و وهي الُبعد األكثر أمهية  ):Reliabilityمادية (االعت .2

 أولوية للخدمة.
شركات اخلدمات أن تسّلم األساسيات يتوجب على ): Basic serviceاخلدمة األساسية ( .3

ئن،  حلس العام، وأن تستمع إىل الز لوعود، وااللتزام  وتفعل ما هو مفرتض أن تفعله وأن تلتزم 
ئن.هؤالء إىل ما طالع، وأن تكون ملتزمة بتقدمي قيمة اعلى  همئإبقاو   الز

دارة تفاصيل ): تطوير وجهة نظر مشولية للخدمة مع إService designتصميم اخلدمة ( .4
 عديدة هلا.

ئن الذين يصادفون مشكلة يف اخلدمة،  من أجل إرضاء): Recoveryاسرتداد اخلدمة ( .5 الز
ئن تقدمي شكوى (وجتعل ذلك األمر يسرياً عليهم)، على  هافإن شركات اخلدمات جيب أن تشّجع ز

                                                           
1 . Kotler, Philip & et.al (1999): Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., N.J.,P.417 
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  .كالتياً، وأن تطور نظاماً حلل املشوأن ترد بسرعة وشخص
ئن ( .6 لرغم من أن االعتمادية تشكل البعد األكثر Surprising customersمفاجأة الز  :(

االستجابة، و أخرى (مثل: التوكيد،  اً اخلدمة، فإن أبعاد مستفيديأمهية يف مقابلة توقعات 
م بسرعة غري معهودة، ومتيز، أمفاج ومثال ذلكالتعاطف) أكثر أمهية يف جتاوز توقّعات الزبون، و 

م زام، وفهمولباقة، وكفاءة، والت   .ملتطلبا
خاّصة لكي تكون  اً الشركات اخلدمية أن تبذل جهوديتوجب على ): Fair playاإلنصاف ( .7

ئن واملوظفني.   عادلة وأن تظهر إنصافها إىل الز
): فرق العمل هي اليت متّكن املنظمات الكبرية من تسليم اخلدمة Teamworkفرق العمل( .8

  املوظفني وحتفيزهم.تحسني قدرات وذلك ببعناية وفطنة 
ف هة مع املوظفني لكشاألحباث املوجوهي ): Employee researchأحباث املوظفني ( .9

 .كالتاخلدمة، وماذا جيب أن تفعل املنظمات حلل تلك املش كالتسبب حدوث مش
يت اخلدمة املمتازة من القيادة املتميزة يف كافة أحناء املنظمة، ومن Leadershipالقيادة ( .10  :(

  ظام اخلدمة املمتاز، ومن االستخدام الفّعال للمعلومات والتكنولوجيا.تصميم ن
 من وأخرياً  أوالً  بد ال فإنه مميزة، وجبودة مميزة خدمات تقدمي يف اخلدمية املنظمات تنجح هذا ولكي

 من ابتداءً  الربامج تلك ودعم اجلودة، بربامج العليا اإلدارة قبل وفعلي من جاد التزام هناك يكون أن
ت   .اخلدمية املنظمة يف وظيفة أصغر وحىت العليا اإلدارية املستو

 فهم هو اخلدمية املنظمات توليه أن جيب الذي األكرب االهتمام أن تبني فقد سبقىل ما إ إضافةً 
م العمالء يكّون كيف م عن يعربون وكيف اخلدمة جودة حول توقعا  سيما الو  اخلدمات، لتلك إدراكا

ئن إدراكات بني املقارنة على أفكارها أسست اخلدمات جودة تناولت اليت األحباث أغلب أن  جلودة الز
م اخلدمات   .حوهلا وتوقعا
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  :بعالساأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال

      هلا جودة اخلدمة هي الفرق بني توقعات العمالء للخدمة وإدراكهم لألداء الفعلي   .1

      وجهة نظر املنظمة اخلدمية فقط ىلإيرتكز مفهوم جودة اخلدمة    .2

     خيتلف مفهوم جودة اخلدمة من منظمة خدمية إىل أخرى   .3

ا   .4      تعين االعتمادية ثبات األداء وقدرة املنظمة اخلدمية على تقدمي اخلدمة اليت وعدت 

لتعاطف   .5      يتعلق بُعد فهم ومعرفة العميل 

درك للخدمة   .6
ُ
      رضا العميل هو دالة على األداء امل

     من أهم الطرائق املستخدمة لقياس جودة اخلدمة من منظور العمالء عدد الشكاوى   .7

     يعتمد منوذج الفجوة على املقارنة بني توقعات العمالء وتوقعات املنظمة اخلدمية   .8

ا إدراك العمالء للجودةاهلدف األساسي لنموذج الفجوة هو إيضاح سلسلة    .9     الفجوات اليت يتأثر 

    على املقارنة بني التوقعات واإلدراكات SERVPERFيركز مقياس    .10

    من أهم أسباب الفجوة الرابعة، غموض الدور   .11

    تظهر الفجوة الثالثة بني مواصفات جودة اخلدمة والتسليم الفعلي هلا   .12

وّسع على ستة أبعاد أساسيةيعتمد منوذج جودة اخلدمة    .13
ُ
    امل

مل العميل يف احلصول عليه عند شراء اخلدمةفيه املستوى املرغوب    .14     هو الذي يعكس املستوى الذي 

لنسبة إىل العميل نفسه من خدمة    .15     أخرىىل إخيتلف اتساع منطقة التسامح من عميل إىل آخر، وحىت 

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  يتعلق بُبعد االعتمادية: يتآلاأي من . 1

A . ت   دقة احلسا
B . احلفاظ على سجالت صحيحة  
C . تقدمي اخلدمة يف املواعيد احملددة  

D. كل ما سبق  

ت قياس جودة اخلدمة: يتآلاأي من . 2   يعد من صعو
A . طبيعة اخلدمة غري امللموسة  
B . االعتماد على املستفيد من اخلدمة يف اإلنتاج واالستهالك 
C .  املهم ملقدم اخلدمة يف احلكم على جودة اخلدمةالدور  

D . كل ما سبق  

لتوقعات هو:. 3  إن مقياس جودة اخلدمة الذي يعتمد على األداء هو: . 4  إن مقياس جودة اخلدمة الذي يقارن اإلدراكات 
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A . SERVQUAL 
B . SERVPERF 
C . عدد الشكاوى  
D . كل ما سبق  

A . SERVQUAL 

B. SERVPERF 
C . الشكاوى عدد  
D . سبق ما كل  

  الرغبة واستعداد مقدم اخلدمة على تقدمي خدمة فورية للعمالء على بُعد:. تدل 2
A. التعاطف  
B. سهولة الوصول  
C. االستجابة  
D . التوكيد  

  ستثناء: يتآلا SERVQUALمن االنتقادات املوجهة ملقياس . 6
A . ليهمإن العمالء ال يدركون قيمة وأبعاد اخلدمة املقدمة أ  

B. دراك العمالء فقطأ   ن جودة اخلدمة تتعلق 
C .  تغري إدراك العمالء لألمهية النسبية ألبعاد جودة اخلدمة مبرور

  الوقت
D . كل ما سبق 

  فإننا نكون أمام حالة: P>Eعندما تكون  .7

A . عدم تطابق إجيايب  
B . عدم تطابق سليب  
C . تطابق  
D . ال شيء مما سبق  

  حيتاج إىل التجربة مع مورد اخلدمة: يتآلاأي من . 8
A . جودة اإلدارة  

B . رضا العميل  
C . جودة اخلدمة  
D . كل ما سبق  

  :SERVQUALيعد من نتائج مقياس  يتآلاأي من . 9
A . إن جودة اخلدمة تسبق رضا الزبون  
B .  ثري كبري   نيته يف الشراءيف رضا الزبون له 
C .  ثري أقل   نية الشراء من رضا الزبون يفجودة اخلدمة هلا 

D . كل ما سبق  

  خيتلف اتساع منطقة التسامح: .10
A .  آخرىل إمن عميل  
B .  أخرىىل إنفسه من خدمة لنسبة للعميل  
C . ختالف أبعاد تقييم اجلودة املستخدمة  

D. كل ما سبق  

لفرق بني:. 11 دركة 
ُ
  حتسب جودة اخلدمة امل

A . التوقعات واإلدراكات  
B . اجلودة الفنية واجلودة الوظيفية  
C . جودة التفاعل وجودة األداء  
D . كل ما سبق  

  يعد من أسباب الفجوة الثانية: يتآلاأي من . 12
A .  ت   اإلدارةمستو

B. التزام اإلدارة جبودة اخلدمة  
C . االتصاالت الصاعدة  
D . العمل اجلماعي  

 

 

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  . عّرف جودة اخلدمة:)1السؤال (



 
 

183 

  

  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 10: 100. الدرجات من  دقيقة 5  {مدة اإلجابة:

  . حتدث عن أبعاد جودة اخلدمة :)2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  .العالقة بني جودة اخلدمة ورضا العميل ادرس : )3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن منوذج التطابق / عدم التطابق: )4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 15: 100دقيقة. الدرجات من 10{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن أمهية قياس جودة اخلدمة: )5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:

  .حتدث عن قياس جودة اخلدمة من منظور العمالء: )6السؤال (
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة (  25: 100دقيقة. الدرجات من 30{مدة اإلجابة: 

  .SERVQUALاحبث يف مقياس : )7السؤال (
  }) 7توجيهات لإلجابة: الفقرة (  40: 100دقيقة. الدرجات من 35{مدة اإلجابة: 

ت قياس جودة اخلدمة: )8السؤال (   ؟حتدث عن صعو
  ) }8توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  . حتدث عن النقاط العشر لتحسني جودة اخلدمة وتطويرها :)9السؤال (
  }9توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 40: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

 اخلدمية وادرس جودة اخلدمة فيهااخرت إحدى أنواع املنظمات 
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  دوائر(حلقات) اجلودة: ثامنالالفصل 

Chapter (8): Quality Circles 
  تعريف دائرة اجلودة  8-1

  ساسية لتطبيق دوائر اجلودةألاملبادئ ا  8-2

 خصائص دوائر اجلودة  8-3
  تنظيم دائرة اجلودة  8-4

 أسلوب عمل دائرة اجلودة  8-5
مج دائرة اجلودة  8-6   التخطيط لرب

  سب دعم اإلدارةاخلطوة األوىل: ك  

  اخلطوة الثانية: كسب دعم النقابة  

مج دائرة اجلودة     اخلطوة الثالثة: هيكل بر

  اخلطوة الرابعة: تشكيل جلنة التسيري  

مج دائرة اجلودة     اخلطوة اخلامسة: وضع إرشادات بر

  اخلطوة السادسة: إعداد اخلطة املبدئية  

مج     اخلطوة السابعة: موازنة الرب

8-7  

8-8  

  عوامل جناح وفشل أسلوب دائرة اجلودة
  األخطاء الشائعة اليت تتسبب يف إخفاق الدائرة

  أسئلة واختبارات الفصل الثامن
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن دائرة اجلودة .1
 معرفة املبادئ األساسية لتطبيق دائرة اجلودة .2
 فهم خصائص دوائر اجلودة .3
 اجلودة يف املنظمةالتعرف على تنظيم دائرة  .4
 فهم أسلوب عمل دائرة اجلودة .5
مج دائرة اجلودة .6  معرفة كيفية التخطيط لرب
 التعرف على عوامل جناح وفشل دوائر اجلودة .7
 فهم األخطاء الشائعة اليت تتسبب يف إخفاق دوائر اجلودة .8

  ملخص الفصل: 

ئرة اجلودة، وخصائص دوائر اجلودة، وتنظيم دائرة اجلودة، وأسلوب تعريف دائرة اجلودة، واملبادئ األساسية لتطبيق دايتناول هذا الفصل 
مج دائرة اجلودة وفق اخلطوات  مج دائرة  لهيكو كسب دعم النقابة، و : (كسب دعم اإلدارة، اآلتيةعمل دائرة اجلودة، وكيفية التخطيط لرب بر

مج دائرة اجلودة، و تشكيل جلنة التسيري، و اجلودة،  مج)، وعوامل جناح وفشل أسلوب و داد اخلطة املبدئية، إعو وضع إرشادات بر موازنة الرب
  دوائر اجلودة، وأخرياً األخطاء الشائعة اليت تتسبب يف إخفاق دائرة اجلودة.

  كلمات مفتاحية:

 
ُ
سهل، قائد احللقة، دائرةاجلودة، دائرة مراقبة اجلودة، املشاركة التطوعية، تنظيم دائرة اجلودة، اإلدارة العليا، جلنة التسيري، امل

ُ
نسق، امل

 أعضاء الدائرة، االختصاصيون، غري األعضاء، النقابة.

  
Quality Circle, Quality Control Circle, Voluntaries, Organizing Quality Circle, Top Management, 

Steering Committee, Coordinator, Facilitator, Circle Leader, Circle Members, Specialists, Non-
Members. Guild. 
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ً أتعد دوائر(حلقات) اجلودة  ملشاركة،إلساليب اأمن  سلو ن عقب احلرب  دارة  ظهرت يف اليا
نيني على مراقبة اجلودة،إالعاملية الثانية.  دف  ذ تركز اهتمام اليا م مسعة إوذلك  فضل يف أكساب صادرا

نيون مبساعدة من اخلرباء األاملاضي ت من القرنسواق العاملية. ويف بداية اخلمسيناألا ني يمريك، بدأ اليا
لنسبة إلبتنفيذ الرقابة ا رقابة اجلودة لتشمل كافة إىل حصائية للجودة. ومن مث قاموا بتوسيع نطاق املسؤولية 

  حناء املنظمة. أ
ُعرف فيما   ماىلإللجودة  اإلحصائيةالذي طّور الرقابة  Juranجوران  إىلويعود الفضل يف ذلك 

سم دوائر اجلودة اليت تعد  نية. وينسب الكثري من خرباء اجلودة والصناعة  اإلدارةهم دعائم أحد أبعد  اليا
ين املبهر. وبذلك إ ملفاهيم الرقابة على اجلودة  اً طبيعي اً جتاهاظهور دوائر اجلودة  عّدواليها ذلك التفوق اليا

ال منهج متميز ميزج مفاهيم إفالدوائر ما هي  هيم مل تكن معروفة من قبل.سس ومفاأدارية لتقدمي إوليس ثورة 
طة اسساليب حل املشكالت بو أمع منهج و  W. E. Demingسسها أحصائية للجودة اليت إلالرقابة ا

موعات الذي قدمه جوران    .J. M. Juranا

 Definition of Quality Circlesتعريف دائرة اجلودة: . 8-1
ن وخارجهاهناك تفسري  ، والتعريف األكثر شيوعاً ات خمتلفة لدوائر اجلودة يف منظمات خمتلفة يف اليا

ا :" عبارة عن جمموعة صغرية من املوظفني يف نفس  ن وهو أ يرتافق مع جوهر فلسفتها اليت نشأت يف اليا
عمال متماثلة جيتمعون بشكل منتظم ملدة ساعة تقريباً   كل أسبوع من أجل منطقة العمل، أو يقومون 

م العملية" لعمل وحتليلها مما يؤدي إىل حتسني أدائهم الكلي وإثراء حيا   .1حتديد املشكالت املتعلقة 
ا :" جمموعة صغرية ألداء أنشطة مراقبة اجلودة داخل ورشة العمل  وعّرف إيشيكاوا دائرة اجلودة 

ستمرار كجزء من أنشطة مراقبة اجلودة النفسها واسعة يف الشركة والتطوير الذايت والتحسني املتبادلني ، تعمل 

                                                           
1 . Udpa s.r.(1986): Quality Circles: Progress through Participation, McGraw-Hill Publishing Company 

Limited, New Delhi. 
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ستخدام تقنيات مراقبة اجلودة مع مجيع األعضاء املشاركني"   . 1داخل ورشة العمل 
ا وحدات عمل ذاتية تتكون كل منها من جمموعة صغرية  :وقد عّرف روبرت كول دوائر اجلودة 

الطرائق  علىعضاء الدائرة أا مشرف يقوم بتدريب عمال، يديرها ويوجهه 10 إىل 4من العاملني من 
  .2سلوب العمل اجلماعي كفريقأ،و اإلحصائيةمبا فيها الوسائل  ساسية حلل املشكالت،ألا

ن يتم تنظيم دوائر اجلودة داخل قسم أو منطقة عمل بغرض دراسة املشكالت املتعلقة  ويف اليا
 تستخدم أساليب إحصائية بسيطة للبحث واختاذ إلنتاج والتخلص منها، فهي فرق حل املشكالت اليت

نية،  قرار بشأن حل مشكالت ورشة العمل. لى عوتشبه دوائر اجلودة يف أمريكا الشمالية دوائر اجلودة اليا
كل منها قد يؤكد على وظيفة معينة مثل حل املشكالت أو بناء الفريق أو مراقبة   نالرغم من حقيقة أ

  .3اجلودة
ن أسباب مشكالت رة وأساس مفهوم دائ اجلودة أو اإلنتاجية غري معروفة اجلودة هو االفرتاض 

للعمال واإلدارة. ومن املفرتض أيضاً أن العمال لديهم املعرفة، وهم مبدعون، وميكن تدريبهم على استخدام 
ج يقوم به األفراد كالتهذا اإلبداع الطبيعي يف حل مش يف  العمل، ومع ذلك، فإن دوائر اجلودة هي 

 .4بيئة العمل
رقابة اجلودة يف املنظمة  أنشطةدائرة اجلودة اليت يتم تنفيذها كجزء من  ألنشطةساسية ألا األهدافوتتمثل 

  يف:
  داء وتطوير املنظمة.أليف حتسني مستوى ا اإلسهام  .أ

                                                           
1 . Mechler, Edmund C.Jr. (1987): Matrix Management: a Quality Circle Model, Matrix Management 

Systems HandBook, David I. Cleland CBC Publishers & Distributors, Delhi, pp.92-111 
رية (.  2  5، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ص دوائر اجلودة): 1995املوجي، 

3 . Haward, Jane Elizabeth (1986):Astudy of Quality Circle Development, Thesis Submitted to the 
University of Nottingham for the Degree of Doctor of Philosophy, November, pp.29-33 

4 . Intalar,  Nuchjarin, & et.al (2018) The role of quality control circles on new product development: A 
case study of Thailand, Quality Management Journal, 25:3, 129-14. 
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  ة وذات فاعلية يف حل املشكالت.ؤ قامة ورش عمل كفإنساين و إلمراعاة اجلانب ا  .ب
لتايل إلاز القدرات ابر إاحلرص التام على   .ج تمتناه من  ظهار عدد الإنسانية، و دف  اإلمكا

  .اإلبداعىل مستوى إالوصول 
العمل بشكل ، التطوع دائرة اجلودة يف: التطوير الذايت، ألنشطةساسية ألوتتمثل القواعد العشر ا

، وثيق بورش العمل بشكل األنشطةارتباط و ، ساليب رقابة اجلودةأاستخدام و ، مشاركة اجلميعو ، مجاعي
جلودة و ، بداعإلاو ، التطوير اجلماعي املتبادلو ، دائرة اجلودة واحلرص على استمرارها أنشطةتعزيز و  الوعي 

  . 1داءألملشكالت والوعي بتحسني مستوى اإىل اوالتنبه 

  املبادئ األساسية لتطبيق دوائر اجلودة:. 8-2
  :2تيةاآلتُبىن دوائر اجلودة يف املنظمة على املبادئ 

  Voluntariesاملشاركة التطوعية  .1
  Ownershipاجلودة  دائرةملكية  .2
   Whose problems كالتتبعية املش .3
  The adult-adult contractاجلودة  دوائرطبيعة التعامل مع أعضاء  .4
ت حلل املش .5   Data- Based problem-Solving كالتقاعدة بيا
  Realistic Time Perspectiveالتوقيت احلقيقي للنتائج املتوقعة  .6
  Win/Winطرافألاملكسب لكل ا .7
 

                                                           
، ترمجة: زين العابدين عبد الرمحن احلفظي،  راجع الرتمجة: سامي علي حلقات اجلودة: تغيري انطباعات األفراد يف العمل): 1991مور، وليام ل.، هريت مور (.  1

ض، ص   27الفرس،  معهد اإلدارة العامة،  الر
وورشة عمل أساليب إدارة ، التنافسية للمؤسسات العامة واخلاصة وفقا ملعايري األداء االسرتاتيجىندوة  حتسني القدرة ): حلقات اجلودة، 2007رزق، عادل (.  2

 2007يونيو  14-10مجهورية مصر العربية،  –التكلفة لرتشيد القرارات اإلدارية ، القاهرة 
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 Features of Quality Circlesخصائص دوائر اجلودة: . 8-3
  تتمثل اخلصائص األساسية لدائرة اجلودة يف:

، وستفقد الدائرة اليت تضم 10إىل  8دائرة اجلودة عبارة عن جمموعة صغرية من املوظفني من  .1

معدل التغيب عن العمل. وقد يتسبب هذا يف أن  رتفاعاأعضاء حيويتها بسبب  5أقل من 
حية أخرى، ميكن أن يؤدي أكثر من  عضواً يف دائرة إىل  15تصبح الدائرة غري نشطة. ومن 

ستخدام  كحد   10إىل  8حرمان كل فرد من فرصة املشاركة النشطة. على هذا النحو يُوصى 
ايل. وسبب هذه األرقام هو أن عدد أدىن أو أقصى من أجل حتقيق قوة دائرة اجلودة على التو 

 .1التفاعل بني األعضاء سيكون قابًال لإلدارة

وذلك بسبب  ،، أو القيام بنوع مماثل من العملهانفس تنظيم دائرة اجلودة يف منطقة العمل .2

كون دائرة اجلودة هي جمموعة متجانسة وليست مشرتكة بني األقسام أو متعددة التخصصات. 
، وضرورة أن نفسه اإلجتاه يفاملشاركون يف أنشطة الدائرة يعملون ء األعضاب أن يكون وجي

تكون املناقشات اليت جتري يف االجتماعات واضحة لكل عضو من األعضاء. وهذا منطقي إذا 
ة. وال يلزم  نفسها يف منطقة العملكان األعضاء يعملون  نواع عمل متشا أو يشاركون 

متساوية، ولكن جيب أن يكون العمل الذي يشاركون لضرورة أن تكون ختصيصات األفراد 
على سبيل املثال يف منطقة جتميع، يعمل عامل املخرطة وامليكانيكي ففيه مجيعًا مشرتكاً، 

ئي وبعض العمال غري املهرة  ، فال مانع يف هذه احلالة من تشكيل دائرة جودة فيما بينهموالكهر
 .2ملشايف وغريهمتضم مجيع هؤالء، واألطباء واملمرضات يف ا

                                                           
1 . Abo-Alhol , T. R. & et.al (2005): The Effectiveness of Quality Circle Participation in Industrial and 

Service Organizations in Malaysia, Journal of Social Sciences 1 (1): 25-30 
2 . Syla, Shpresa & Gadaf Rexhepi(2013): Quality Circles: what do they mean and how to implement 

them?, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences December 2013, 
Vol. 3, No. 12, pp.243-251 
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ن كنضمام إىل دوائر اجلودة بناء على رغبتهم، وال مياليقرر املوظفون ا دوائر اجلودة تطوعية، .3

ممارسة أي إكراه أو ضغط على أي موظف لالنضمام أو عدم االنضمام إىل دوائر اجلودة، فهي 
 تعتمد على مبدأ التطوع.

نتظام ملدة ساعة تقريباً كل  .4 لذا من املمكن أن جتتمع على األقل  ،أسبوعجتتمع دائرة اجلودة 

ثالث أو أربع مرات يف الشهر، وإن تنظيم مثل هذه االجتماعات مهم للغاية وجيب االلتزام به، 
أثناء أو بعد ساعات العمل.ويُرتك هذا القرار ألعضاء دائرة يف وميكن إجراء هذه االجتماعات 

 .Bharath Heavy Electric LTDاجلودة أنفسهم. فعلى سبيل املثال تعقد شركة 
 اهلندية يف بنغالور االجتماعات ملدة ساعة بعد ساعات الوردية كل يوم سبت.

لعمل وحتللها، .5 فاملوظفون الذي يعملون يف منطقة  حتدد دوائر اجلودة املشكالت املتعلقة 

لتايل حتقيق اجلودةنفسها العمل  العالية  يعرفون املشكالت اليت تعيق أعماهلم بشكل أفضل و
واإلنتاجية واألداء األمثل، وكذلك كيفية معاجلتها، أي ميكن ألعضاء الدائرة أنفسهم حتديد 

يف بعض املشكالت  املشكالت واالستجابة للطلبات الواردة من اإلدارة واإلدارات األخرى للنظر
لعمل وليس القضا اخلارجية األخرى مثل التظلم أو املطالب.  املتعلقة 

أن دوائر اجلودة تعمل على حل إىل نظرًا  رة اجلودة إىل حتقيق األداء الشامل،تؤدي دائ .6

جلودة واإلنتاجية وخفص التكلفة والسالمة، وما إىل ذلك فإن األداء الكلي  املشكالت املتعلقة 
ملنطقة العمل يتحسن بشكل طبيعي، وينتج عن هذا مكاسب ملموسة وغري ملموسة للمنظمة 

 .1كملها

                                                           
1 .Sasaki Naoto &  David Hutchins (1984): The Japanese Approach to Product Quality Its Applicability 

to the West, Pergamon Press Ltd., Oxford 
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وتشمل الفوائد العرضية لدوائر اجلودة يف املنظمة إثراء احلياة  ئرة اجلودة حياة العمل،تثري دا .7

العملية ملوظفيها بصرف النظر عن التغيريات يف املواقف وثقافة الفريق املتماسكة، وما إىل ذلك. 
يما ومن مظاهر إثراء احلياة العملية للموظفني حتسني بيئة العمل وحتقيق عالقات أكثر سعادة ف

دة الرضا الوظيفي وما شابه ذلك  .1بينهم وز

 Organizing Quality Circleتنظيم دائرة اجلودة : . 8-4
  ) هيكل حلقة (دائرة) اجلودة.1، 8يوضح الشكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) هيكل حلقة (دائرة) اجلودة1، 8الشكل (

  :2توضيح لدور كل جهة من اجلهات السابقة يتوفيما 
                                                           

1 . Bushe, Gervase (1984): Quality Circles in Quality of  Work Life Projects: Problems and Prospects for 
Increasing Employee Participation, Canadian Journal of Community, Mental Health, Vol.3, No.2, 
Fall, pp.101-113 

نية : املفهوم واألمهية، 1987العلي، وجيه (.  2    ، 53ض، العدد ، الر جملة اإلدارة العامة): حلقات اجلودة اليا

 المنسق

 المسهل

 القائد

 غير األعضاء

 االختصاصيون

 النقابة األعضاء

 اإلدارة

 لجنة التسيير
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 Top Managment اإلدارة العليا:
ون اإلنتاج. أما مهمتها فهي تقدمي الدعم املادي واملعنوي ؤ ئب الرئيس لشيف وتكون عادة ممثلة 

الدعم، أو التلكؤ يف تقدميه، سيؤدي، ال حمالة،  ااجلودة. ذلك أن عدم القيام بتقدمي مثل هذ دوائرلربامج 
كمله.  مج    إىل فشل الرب

  Steering Committee :(التسيري) جلنة التوجيه
أة، إضافة إىل ممثلني عن ة يف املنشكبار عن األقسام الرئيسوتضم يف عضويتها مديرين أو ممثلني  

. وتنحصر مهمة جلنة التوجيه يف وضع اخلطط ورسم السياسيات الكفيلة دوائرال، وعدد من قادة النقابة
مج  ا تقوم بتعيني من يسمى بـ دوائربتطوير بر مج " اجلودة، كما أ   . 1" منسق الرب

  Coordinator املنســق:
تناط مبن يشغله مهمة اإلشراف على من يسمون  إذويوجد هذا املركز، عادة، يف الشركات الكبرية، 

نه حلقة وصل بني جلنة التوجيه من جهة، وأقسام أوينظر إىل املنسق على  Facilitatorsبـ " املسهلني " 
لتقدم الذي حترزه الشركة وجمموعة املسهلني من جه  دوائرة أخرى، فهو الذي جيعل جلنة التوجيه على علم 

ختيار األفراد  اجلودة، كما أنه يوصل رغبات جلنة التوجيه إىل املديرين أو املسهلني. كذلك يقوم املنسق 
مج    اجلودة.  دوائركي يعملون بصفة مسهلني لرب

  Facilitator املســهل:
لنسبة تي يتلخص عمل املسهل، الذي مج إىل سم بشيء من األمهية واخلطورة  اجلودة،  دوائرجناح بر

  : 2اآلتيةيف النقاط السبع 
  اجلودة.  دوائرترويج وتعميم فكرة   .أ

                                                           
نية ): 1998زين الدين، فريد (.  1  134، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق، ص حلقات اجلودة: املفهوم والتطبيق –فن اإلدارة اليا
 220، ص ، كلية التجارة، جامعة الزقازيقاملنهج العملي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية): 1996زين الدين، فريد ( . 2
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مج   .ب   اجلودة.  دوائراحلصول على املتطوعني للعمل يف بر
  . دوائرتدريب قادة   .ج
  .خل بشكل مباشرن يتدأدون من مساعدة أعضاء احللقة يف حل املشكالت املطروحة   .د
  جعل مديري األقسام على علم مبا يدور يف احللقات.   .ه
مج   .و   اجلودة.  دوائرتنفيذ ومتابعة تقييم سياسات املنشأة املساعدة يف إجناح وتطوير بر

  Circle Leader قائد احللقة:
د احللقة يعتمد إىل درجة كبرية جناح أو فشل حلقة اجلودة على الدور الذي يؤديه قائد احللقة. وقائ

حد املشرفني املباشرين ألعضاء احللقة، إال أنه يف داخل احللقة ال ميتلك أية سلطة رمسية، فأي أهو عادة 
إلضافة إىل عملية أعضاء احللقة  يقنعهدف يرغب يف حتقيقه أو الوصول إليه، عليه أن  مهيته وجدواه. و

جموعة األساليب الفنية املتعلقة بتحليل املشكالت قيادة احللقة، يقوم قائد احللقة بتعليم أعضاء احللقة مب
  وحلها. 

  Circle Members أعضاء احللقة:
، على حل عضواً 12 – 4، ينصب اهتمام أعضاء حلقة اجلودة، والذي يرتاوح عددهم بني أخرياً و 

ور عديد إليها. ويف داخل احللقة، يتم التأكيد على أماملشكالت ذات العالقة مبواقع العمل اليت ينتمون 
  : 1يتنذكر أمهها فيما 

  حرية االنتساب إىل احللقة.   .أ
  استخدام األساليب العلمية يف حتليل وحل املشكالت املطروحة.   .ب
  . يف احلسبان واجلديةأخذ اآلراء أو األفكار اليت يطرحها أي عضو يف احللقة   .ج

                                                           
1 . Ross, J., and Ross, W.(1982): Japanese Quality Circles and Productivity, Reston Publishing Co., Inc., 

Reston, Virginia, p.134 
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  املشاركة يف اختاذ القرارات.   .د

  Specialistsاالختصاصيون: 
ائرة مشكلة حيتاجون إىل املهارات ديف حالة ما إذا واجه أعضاء ال دوراً  صيون والفنيوناالختصايلعب 

وهنا يقوم أحد األخصائيني حبضور اجتماع الدائرة ملساعدة أعضائها خالل هذه  الفنية للتعامل معها.
  . رحلة الفنية الدقيقة من املشكلةامل

  Non-Members غري األعضاء:

مج مشاركة غري من الضروري  ، حىت تعمم كلما كان ذلك ممكناً األعضاء من العاملني يف الرب

ملشاركة بني كل العاملني الذي طفكرة املشاركة أو من قد يكون من بينهم أعضاء يف دوائر أخرى.  ناإلدارة 
خذ ذلك ش لتحديد  ( Brainstorming )األفكار يف مرحلة العصف الذهين يف املشاركة  كلو

مج الدائرة اإلعداد لتقدمي مث وعمليات التحليل،  تابيع الملشاركة يف مجسبب املشكلة، أو ا عرض بر
  . 1أو املستمعني ، وذلك كبديل للجمهورأمام اإلدارة

  عمل دائرة اجلودة: أسلوب. 8-5
االت العمل، ألنه يبدأ عمل الدائرة بتحديد اأ )1 ، 8(من الشكل  يتضح و املشكالت أعضاء 

دارة إلاو دارة العليا، إلحيان األن يكون مصدر حتديد املشكالت يف بعض اأوميكن  املقرتحة للتحليل.
ت العمال، وا خرى،ألقسام األالوسطى، وبعض ا و بعض العاملني من غري أخرى، أعضاء يف دوائر ألونقا

ختيار أعضاء يف دوائر اجلودة. ويقوم ألا ديد هذه املشكالت، وحت ىحدإعضاء الدائرة مبعاونة املساعد 
  مثًال. %2إىل  % 4ليه الدائرة مثل ختفيض نسبة الوحدات املعابة من إهدف حمدد تسعى 

ستخدام طرائق إلكيفية الوصول مهمة وبتحديد اهلدف يبدأ وضع خطة  ىل حل هذه املشكلة 
نة ببعض مر االستعاألوقد يتطلب ا ىل حتليل املشكلة.إالتحليل الالزمة واملالئمة، وينتقل بذلك عمل الدائرة 

                                                           
رية (.  1  21، مرجع سبق ذكره ، ص دوائر اجلودة ): 1995املوجي، 
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دارة إلدارة. وتقوم اإلوعرضها على ا احللول املقرتحة، إىلدف الوصول  االستشاريةو اللجان أالفنيني 
 اً مساليأر  اً نفاقإأو  ذا كانت تتضمن تعديالت جوهرية يف نظام العمل،إوخصوصاً  مبراجعة هذه املقرتحات،

لنسبة إتابعة ما حتققه من وم ويف حالة املوافقة يتم تطبيق احللول املقرتحة، .اً كبري  والتكلفة  لإلنتاجيةجنازات 
طريقة تطبيقها أو كذلك و  ،وإما تعديلها ما حتسني احللول املقرتحةإوعادة ما يرتتب على املتابعة  واجلودة.

لتايل  لنتائجها، االطمئنان ا،أجماالت  إىل مشكالت أو االنتقالو وبذلك يبدأ  خرى للعمل لبحث معوقا
نيةتدفق مر    .1احل عمل الدائرة مرة 

مج دائرة اجلودة. 8-6   :التخطيط لرب
مج دائرة اجلودة وفق اخلطوات    :2تيةآلايتم التخطيط لرب

  :كسب دعم اإلدارةاخلطوة األوىل:  
مج دوائر اجلودةفكلليعد دعم وتشجيع اإلدارة  ويتم كسب .رة، من أهم دعائم ومقومات جناح بر

هدعم اإلدارة من خالل  ا ومزا ا،  اتقدمي عرض شامل للتعريف بفلسفة دوائر اجلودة، ومتطلبا وعيو
ت. والدور املتوقع أن تلعبه اهلدف من هذه املرحلة هو إقناع اإلدارة ن إو اإلدارة يف كل مستوى من املستو

م يف إرشاد ودعم  من السلطة، مستمداً  جديداً  ن وجود الدوائر سيحقق هلم نوعاً  الدوائر، من واقع خربا
 من السلطة النابعة من مراكزهم ومستواهم التنظيمي . وذلك بدالً 

  :كسب دعم النقابةاخلطوة الثانية:  
لنسبة  ن الدوائر ليست خدعة من اإلدارة تستهدف حتقيق ىل اإيتمثل اهلدف  لنقابة يف اقتناعها 

النقابة أو رئيس  ممثلاك فضل إشر أل. ومن اأو إضعاف كيان النقابةمزيد من النفوذ والسلطة، وتقويض 

                                                           
، 1، سلسلة الرضا للمعلومات، دار الرضا للنشر، دمشق، طبيئة ابتكارية يف املنظمات؟. اجلزء الثاين إدارة اإلبداع واالبتكار: كيف ختلق): 2001الصرن، رعد (.  1

 185حزيران، ص 
، ترمجة: زين العابدين عبد الرمحن احلفظي، راجع الرتمجة: سامي علي حلقات اجلودة: تغيري انطباعات األفراد يف العمل): 1991مور، وليام ل.، هريت مور (.  2

ض، ص ص الفر   67 -53س، معهد اإلدارة العامة، الر
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مج، حىت يتحمل قدراً  يف هذه املرحلة األوىل العمل من املسؤولية، ويصبح من  من مراحل التخطيط للرب
 اليت ميكن أن تظهر يف مرحلة التنفيذ .  كالتالسهل تفادي املش

مج دائرة اجلودةاخلطوة الثالثة:    :هيكل بر
وطبيعة عمل ومسؤولية كل جهة يف اهليكل التنظيمي لدائرة  كما هو وارد يف فقرة تنظيم دائرة اجلودة

 اجلودة.

  :تشكيل جلنة التسيرياخلطوة الرابعة: 
 كما مت ذكرها سابقاً 

مج دائرة اجلودةاخلطوة اخلامسة:    :وضع إرشادات بر
 :1اإلرشادات التشغيلية لدوائر اجلودة 

 األهداف -سياسات التشغيل -أوالً 
 توى الوحدات التنظيمية كافةحتسني االتصاالت يف مس .1
حة الفرصة للعاملني ملعاجلة املشكالت وعدم االكتفاء بتحديدها فقط. .2  إ
 بناء الفريق .3
جلودة .4  رفع مستوى الوعي 
لتكلفة .5  رفع مستوى الوعي 
 جعل األفراد أكثر مشاركة واندماجاً يف عملهم .6
ت والقطاعات الوظيفية يف املنظمة  .7  فيما بينهاربط خمتلف املستو
لنسبة  .8  ملشاركنيىل اإتوفري فرص التطور الوظيفي والذايت 

                                                           
1 . Mohr , William L. & Harriet Mohr (1983): Quality Circles: Changing Images of People at Work, 

Addison-Wesley Publishing,London 
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  نياً: معايري اختيار قائد دائرة اجلودة:
وذلك يف الربامج التدريبية  -. أن يكون القائد هو املشرف على وحدة العمل اليت يتبعها أعضاء الدائرة1

  فقط.
  . احلماس :2

  يف أداء العمل -
  جتاه دائرة اجلودة -
  يف أن يكون متحفزاً ومبادراً  -

  . القدرة على االتصال ( مبا يف ذلك القدرة على اإلصغاء). ويتمثل ذلك يف:3
  القدرة على التدريب والقيادة -
  القدرة على تقدمي العروض أمام اإلدارة -
لنسبة  - مج دائرة اجلودة.ىل إالقدرة على وعي وإدراك كيفية سري العمل    بر

 تنظيم : ويتمثل ذلك يف :. القدرة على ال4
 إظهار القدرات التنظيمية -
مج دائرة اجلودة بفعالية -  أن يكون قادراً على استخدام بر

 . القدرة على العمل مع اآلخرين: ويتمثل ذلك يف:5
 يف تنمية اآلخرينسهام إلا -
حتياجات اآلخرين -  الشعور 
 االنفتاح العقلي واملرونة -
موعةتقدمي تغذية مرتدة  -  ذات فعالية جتاه ا

 . االحرتام:6
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 املؤثر إجيابياً يف بيئة العمل -
 من جانب الزمالء واإلدارة -

 . أن يكون ذا منط إداري مشارك7

  :لثاً: عملية اختيار القائد
  :تيةآلاالختيار قائد للدائرة نتبع اخلطوات 

  يتم اختيار عدد من الدوائر لكل جمال وظيفي .1
  تنفيذيون بتعيني قادة متوقعني وفقاً ملعايري اختيار القائديقوم املديرون ال .2
  تقدمي نبذة عامة عن دائرة اجلودة للقادة احملتملني كافة .3
مج التدرييب .4   طلب متطوعني للقيام بدور القادة لدوائر اجلودة يف الرب
ك أكثر من مثانية اختيار مثانية من القادة للدوائر التجريبية عن طريق القرعة يف حالة ما إذا كان هنا .5

  متطوعني
لنسبة  .6 دوائر اجلودة األخرى اليت يتم تشكيلها ىل إيتم االستمرار يف القرعة لتحديد اختيار القائد 

 .الحقاً 

  :اإلرشادات –رابعاً : سياسات العضوية 
اً  .1   ينبغي أن يؤدي مجيع األعضاء يف كل دائرة عمًال متشا
مع  7عضوًا مع أفضلية كون العدد  15و 3 ينبغي أن تشتمل كل دائرة على عدد يرتاوح بني .2

  القائد
  طة القرعةاساختيار األعضاء واالحتياطيني بو  أفراد متطوعني يتم 7إذا كان هناك أكثر من  .3
إذا كان هناك عاملون، وذلك يف وقت الحق، يودون االنضمام إىل الدائرة اليت تقع يف جمال  .4

  م وطلبهم إضافة أمسائهم إىل قائمة االحتياطينيعملهم، ينبغي عليهم إبالغ قائد الدائرة برغبته
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ً فحسب، بل إن التخلي عنها أيضًا اختياري، ويتم عن طريق  .5 ليس االنضمام إىل الدائرة اختيار
إبالغ قائد الدائرة، وإذا أراد الفرد يف وقت الحق االنضمام إىل الدائرة مرة أخرى، فما عليه سوى 

 .هانفس اإلجراءات السابقةاتباع 
ما يقرر القائد واملسهل أن الدائرة صغرية من حيث احلجم، فإنه ميكن إضافة مزيد من عند .6

 األعضاء إليها، وليس من الالزم أن يتم إضافة عضو واحد فقط يف كل مرة.
ميكن للعاملني من غري أعضاء الدائرة القيام حبضور اجتماعات الدائرة كزائرين، وذلك من   .7

مج التدرييب، ويتم هلم ذلك بعد مراجعة املسهل والقائد واحلصول على إذن  خالل فرتة الرب
 بذلك.

إذا كان أعضاء الدائرة يعملون يف أكثر من وردية، فإنه ينبغي أال يكون ضمن الدائرة أكثر من  .8
لتايل تقع على املسهل والقائد  -مشرف على العاملني سواء كان قائداً للدائرة أو عضواً فيها، و

 شكل فّعال مع املشرفني اآلخرين.مسؤولية االتصال ب
 أثناء الفرتة التجريبية االنضمام إىل الدائرةيف جيوز للموظف  .9

 جيوز للموظف اجلديد االنضمام إىل الدائرة .10

  خامساً: عمليات الدائرة
  جتتمع الدوائر من الناحية املثالية، مرة كل أسبوع وذلك خالل ساعات الدوام الرمسي للمؤسسة. .1
أن دوائر اجلودة نشاط تطوعي. وينبغي ىل إصات خارج وقت الدوام نظراً ال يصرف لألعضاء خمص .2

  على القائد أن يكون مدركاً أن العاملني النظاميني قد ال يعملون أكثر من مثاين ساعات يف اليوم.
لنسبة  .3 كل موظف يف مقر عمله، وذلك فقط مقابل العمل ىل  إينبغي أن يتم حتصيل أجور العمل 

  دوائر اجلودة.الذي يتم بصفة خاصة يف 
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ينبغي أن يكون قائد الدائرة هو املشرف على الوحدة اليت يتبعها العاملون، وذلك عندما يتم  .4
 تشكيل الدائرة للمرة األوىل.

 ينبغي أن يكون لكل عضو يف الدائرة صوت واحد مبا يف ذلك القائد. .5
ي عليها عدم مناقشة ينبغي أن توجه الدوائر أنشطتها حنو املشكالت املتعلقة بعملها، كما ينبغ .6

ا،  ما خيص املوظفني اآلخرين أو السياسات  ومثال ذلكاملوضوعات اليت تقع خارج نطاق مسؤوليا
اليت تكون على نطاق املؤسسة، كاملسائل املتعلقة بشؤون املرتبات واملزا الوظيفية والتوظيف 

 والفصل من اخلدمة وتصميم منتج جديد.
 أو رفض املشكالت الواردة من أي مصدر.للدوائر احلق يف قبول  .7
لنسبة  .8 ملشكالت ما دامت متعلقة ىل اإينبغي على الدوائر القيام بتحديد وحتليل وتنفيذ احللول 

بنطاق عملها. وإذا كان التنفيذ يستلزم اعتماد اإلدارة، فإنه ينبغي على الدائرة أن تعرض املشكلة 
 واحلل املقرتح على اإلدارة ألخذ املوافقة.

 بغي أن يتلقى القادة واملسهلون واألعضاء يف الدائرة كافة تدريبهم على أساليب الدائرةين .9
ينبغي على الدوائر مراقبة التأثريات الناجتة عن احللول وذلك لفرتة زمنية مناسبة من أجل التحقق  .10

 من أنه قد متت معاجلة تلك املشكلة وأن احلل قابل للتنفيذ
مج التجرييب  –د عندما ال يكون يف مقدور القائ .11 حضور أحد اجتماعات  –وذلك يف أثناء الرب

الدائرة، فإنه يكون مسؤوًال عن التأكد من أن جمموعته لديها الوسيلة الختيار قائد مؤقت هلا من 
موعة حبيث يستمر العمل كما لو كان موجوداً   ضمن ا

  :إعداد اخلطة املبدئيةاخلطوة السادسة: 
ة بقدر كبري من التأين والدقة. حىت يتم تنفيذ فكرة الدوائر بشكل من الضروري أن توضع اخلط

مج :  لرب ذه املهمة بعد وضع اإلرشادات اخلاصة  حتدد  ذإصحيح ومن املرة األوىل تقوم جلنة التسيري 
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اللجنة عدد الدوائر اليت جيب تكوينها، واألقسام اليت سوف تطبق فيها، واملوعد الذي سيتم فيه بدء 
مج واستمراريته.الرب   مج، واملعايري اليت سوف تستخدم يف تقييم مدى جناح الرب

مجاخلطوة السابعة:    :موازنة الرب
مج  موازنةتتكون   :ة دوائر اجلودة من ثالثة بنود رئيسبر

مج، وذلك سواء بتع ني استشاريني أو إرسال املسهلني ياألول: خمصصات التدريب واالستعداد لتنفيذ الرب
 .لدورات خارجية

يه العاملون يف اجتماعات ضقيالذي  -ذي األجر املدفوع  -الثاين:  املخصصات الالزمة لتغطية الوقت 
الوقت يعوض يف املدى الطويل بنتائج  اأن هذ الرغم منوعلى الدوائر، سوءا كمسهلني أو قادة أو أعضاء. 

ال بد من إدراج بند  وازنةامل د إعدادالدائرة ودورها يف خفض التكلفة ومعدالت الغياب وغريها، إال أنه عن
 يغطي هذه التكلفة يف املدى القصري . 

. العملأما الثالث:  فهو خمصصات تغطي النفقات املتوقعة لتنفيذ أفكار ومقرتحات الدوائر حلل مشكالت 
 ت .أنه مهما بلغت دقة التنبؤ فإن الواقع قد خيتلف عن التوقعا ذإالبند من أصعب البنود،  اويعد هذ

  عوامل جناح وفشل أسلوب دوائر اجلودة:. 8-7
  .1) عوامل جناح وفشل أسلوب دوائر اجلودة1، 8يعرض اجلدول (

  عوامل الفشل  عوامل النجاح
  النامجة عن تقصري اإلدارة  .أ  العوامل اليت تقع ضمن مسؤوليات اإلدارة   .أ

 حتديد أهداف واضحة .1
 دعم اإلدارة العليا .2
وائر اجلودة وإعطائهم اهتمام اإلدارة بنتائج عمل د .3

 الفرصة لتطبيقها

 عدم دعم اإلدارة العليا .1
ختوف مديري اإلدارة الوسطى من تنظيم دوائر اجلودة  .2

ديد ا متثل   ليهمإلنسبة  اً أل
 لتخطيط غري اجليدا .3

                                                           
ا: دراسة 2002الشعييب، خالد منصور (.  1 ا وفوائدها ومشاكل تطبيقا جملة جامعة امللك عبد العزيز: ميدانية على املصانع الكربى، ): حلقات اجلودة: استخداما

 77-29، ص ص 1، ع 16، ماالقتصاد واإلدارة 
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التدريب الدائم ألعضاء دوائر اجلودة على أساليب  .4
 تشخيص املشكالت وحتليلها ووضعها موضع التنفيذ

 ختصيص املوارد املالية الالزمة .5
إعادة هيكلة اهليكل التنظيمي حبيث يساعد على  .6

 وضع دوائر اجلودة موضع التنفيذ
وأسلوب عمل دوائر  تثقيف العمال خبصوص املنظمة .7

 اجلودة
 وجود نظام جيد لالتصاالت يف املنظمة .8
 املشاركة يف السلطة .9

ت مالية لديها .10  استمرار املنظمة وعدم وجود صعو
  عدم االستعجال يف حتقيق النتائج .11

حة التدريب واإلعداد الكايف ألعضاء دوائر  .4 عدم إ
 اجلودة

 عدم ختصيص املوارد املالية الكافية .5
 صعوبة دمج دوائر اجلودة يف اهليكل التنظيمي .6
 عدم وجود التسهيالت .7
 عدم اهتمام اإلدارة بنتائج دوائر اجلودة .8
  صعوبة إجياد الوقت املناسب لعقد دوائر اجلودة .9

  ب. العوامل النامجة عن تقصري العاملني  وامل اليت تقع ضمن التزامات العاملني العب. 
إعالم رجال اإلدارة الوسطى والنقابة بكل تفاصيل  .1

مج دوائر اجلودة  بر
 التأكيد على املشاركة التطوعية .2
 الجتماعات دوائر اجلودةاختيار أوقات مالئمة  .3
 االجتماعات جيب أن تكون حمصلتها نتائج .4
تقارير دورية عما مت إجنازه يف دوائر اجلودة لغري  تقدمي .5

األعضاء حىت يتم تشجيعهم على االشرتاك يف هذه 
  الدوائر

 عدم تفهم العاملني لفكرة أسلوب دوائر اجلودة .1
اختيار ومناقشة مشكالت خارج نطاق خربة أعضاء  .2

 دوائر اجلودة (معقدة)
 توقعات األعضاء غري املوضوعية .3
 يقوم على التطوع وليس االلتزاممفهوم دوائر اجلودة  .4
حمدودية تعريف مفهوم التحسني والرتكيز على وظيفة  .5

  اإلنتاج فقط

  ) عوامل جناح وفشل أسلوب دوائر اجلودة1، 8اجلدول (

 :األخطاء الشائعة اليت تتسبب يف إخفاق دوائر اجلودة. 8-8
  :1يتمن األخطاء الشائعة اليت تسبب يف إخفاق دوائر اجلودة ما 

هلدف من تكوين دوائر اجلودةعد .1  م اإلملام الكايف 
ا .2  إخفاق معظم املديرين يف الفهم الواضح بطبيعة دوائر اجلودة وغا
 فقدان التكامل بني دوائر اجلودة واهليكل التنظيمي القائم .3

                                                           
نية ): 1998زين الدين، فريد (.  1  184-169، مرجع سبق ذكره، ص ص حلقات اجلودة –فن اإلدارة اليا
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ال الصناعي .4 ن جمال تطبيق دوائر اجلودة يقتصر على ا  االعتقاد اخلاطئ 
مج دوائر اجلودةاالفتقار إىل دعم اإلد .5  ارة لرب
النضمام إىل دائرة اجلودة .6  إلزام العاملني 
 عدم اإلعداد الكايف ألعضاء دائرة اجلودة .7
 الفهم غري الصحيح لدائرة اجلودة .8

دوائر اجلودة هي آلية رمسية مؤسساتية للتفاعل اإلنتاجي والتشاركي حلل املشكالت بني املوظفني. 
ا ليست جمرد  غرفة صغرية   Quality Control Circleاجلودة  وقد يسميها البعض دائرة مراقبة كو

ا حالة ذهنية ومسألة  ذإجماورة ألرضية املصنع،  يتسبب شاغلوها يف إزعاج أنفسهم ألي شخص آخر، إ
  قيادة يشارك فيها اجلميع من الرئيس إىل عامل اإلنتاج.

  :لثامناأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      هانفس منطقة العملعمال يف لدائرة اجلودة هي جمموعة صغرية من ا   . 1
      املبادئ األساسية لتطبيق دائرة اجلودة هي عشرة   . 2
ا تطوعية   . 3      من خصائص دائرة اجلودة أ
     بني جلنة التوجيه وجمموعة املسهلني هو قائد احللقة حلقة الوصل   . 4
مج دائرة اجلودة هو كسب دعم اإلدارةاخلطوة ا   . 5      ألوىل يف التخطيط لرب
      يُعد بناء الفريق من أهداف سياسات التشغيل   . 6
     من معايري اختيار قائد دائرة اجلودة املعرفة العميقة   . 7
     من عوامل جناح دائرة اجلودة دعم اإلدارة العليا   . 8

    ئدةمن عوامل فشل دائرة اجلودة وجود تسهيالت زا   . 9
دف تكوين دائرة اجلودة   . 10     من أخطاء دائرة اجلودة عدم اإلملام الكايف 
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  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  ستثناء:يت آلامن األهداف األساسية ألنشطة دائرة اجلودة . 1

A . املسامهة يف حتسني األداء وتطوير املنظمة  
B. مراعاة اجلانب التقين  
C. راز القدرات اإلنسانيةاحلرص التام على إب  
D. كل ما سبق  

  من القواعد العشر األساسية ألنشطة دائرة اجلودة:. 2
A . التطوير الذايت  
B. التطوع  
C. مشاركة اجلميع  
D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتآلامن املبادئ األساسية لتطبيق دوائر اجلودة  .3
A . ملكية دائرة اجلودة  
B. تبعية املشاكل  
C. املشاركة اإللزامية  
D. للنتائج املتوقعة التوقيت احلقيقي   

  يُعد من خصائص دوائر اجلودة:يت آلاأي من . 4
A . جمموعة صغرية من املوظفني  
B. يف نفس منطقة العمل  
C. تطوعية  
D. كل ما سبق  

  أحد املشرفني املباشرين ألعضاء احللقة هو:. 5
A . قائد احللقة  
B. نسق

ُ
  امل

C. سهل
ُ
  امل

D. جلنة التسيري  

مج دائرة اجل. 6   ودة هي:اخلطوة اخلامسة يف التخطيط لرب
A . كسب دعم النقابة  
B. مج دائرة اجلودة   وضع إرشادات بر
C. إعداد اخلطة املبدئية  
D. تشكيل جلنة التسيري 

  دعم اإلدارة العليا من العوامل اليت تقع ضمن : .7
A. مسؤوليات اإلدارة  
B.  التزامات العاملني  
C. التزامات املشرفني  
D. كل ما سبق  

تسبب يف يُعد من األخطاء الشائعة اليت ت يتآلاأي من . 8
  إخفاق دوائر اجلودة:

A . هلدف   عدم اإلملام الكايف 
B. فقدان التكامل بني الدوائر واهليكل التنظيمي  
C. عدم اإلعداد الكايف  
D. كل ما سبق  

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  . عّرف دائرة اجلودة: )1السؤال (
  } )1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 10: 100. الدرجات من  دقيقة 5  {مدة اإلجابة:

  .عدد املبادئ األساسية لتطبيق دائرة اجلودة : )2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 10: 100دقيقة. الدرجات من  5{مدة اإلجابة: 
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  .  حتدث عن خصائص دائرة اجلودة :)3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة (30: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

  .ح كيفية تنظيم دائرة اجلودةاشر : )4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 30: 100دقيقة. الدرجات من  25{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن أسلوب عمل دائرة اجلودة: )5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:

مج دائلحتدث عن التخطيط : )6السؤال (   .رة اجلودةرب
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة (50: 100دقيقة. الدرجات من 40{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن عوامل جناح وفشل أسلوب دائرة اجلودة: )7السؤال (
  }) 7توجيهات لإلجابة: الفقرة (  30: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

  .إخفاق دوائر اجلودة عّدد األخطاء الشائعة اليت تتسبب يف :)8السؤال (
  ) }8توجيهات لإلجابة: الفقرة (16: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

اخرت إحدى أنواع املنظمات اإلنتاجية أو اخلدمية وامسح فيما إذا كانت تطبق دوائر اجلودة فيها، 
 يفية التطبيق يف حال عدم االستخدام.أو اقرتح ك
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  ستة سيجما: تاسعالالفصل 

Chapter (9): Six Sigma 

  مفهوم ستة سيجما  9-1

ت الستة سيجما  9-2   مستو

 التطور التارخيي لستة سيجما  9-3
  مبادئ ستة سيجما  9-4

 أدوار جديدة للمديرين  9-5
  ستة سيجمامنهجية   9-6

  ستة سيجما الرشيقة  9-7

  أسئلة واختبارات الفصل التاسع
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن ستة سيجما .1
ت الستة سيجما .2  التعرف على مستو
 فهم التطور التارخيي لستة سيجما .3
 معرفة املبادئ األساسية لستة سيجما .4
 فهم األدوار اجلديدة للمديرين .5
 منهجية ستة سيجماحتليل  .6
 معرفة ستة سيجما الرشيقة .7

  ملخص الفصل: 

ا والتطور التارخيي لستة سيجما، ومبادئ ستة سيجما، واألدوار اجلديدة للمديرين، يتناول هذا الفصل  مفهوم ستة سيجما، ومستو
  ومنهجية ستة سيجما، وأخرياً ستة سيجما الرشيقة.

  كلمات مفتاحية:

ت ستة بيض، احلزام األصفر، ألسيجما، منهجية دمييك، التعريف، القياس، التحليل، التحسني، املراقبة، احلزام ا ستة سيجما، مستو
 احلزام األخضر، احلزام األسود، معلم احلزام األسود، البطل(الراعي)، قائد التنفيذ.

  
Six Sigma, Six Sigma Levels, DMAIC Methodology, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, 

White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, Champion, Implementation Leader. 
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خدمات الداخلية من أجل تقدمي منتجات و  على تغيري ثقافة املنظمة  Six Sigmaمنهج الـ يعمل 
املعتقدات الثقافية اإلنتاجية بدون تصحيح األفكار و  ألن العمل على تصحيح العملية ،صحيحة من املصدر

ممت صُ طلوب مهما تطورت وسائل اإلنتاج وتعقدت و السائدة ضمن املنظمة يؤدي إىل عدم الوصول إىل امل
  .هأو تقليلعلى أساس منع اخلطأ 

املساعدة رة له و العديد من املناهج املطوّ  جاء إذ، على ما هو عليه Six Sigmaنهج الـ م مل يبقَ 
هي منهجية تعمل بشكل ج منهج الرشاقة و من هذه املناهو  ،نتائج أفضل وبشكل أسرعإىل ل و للوص له

قل كلفة Six Sigmaمتكامل مع الـ  وسنوضح يف هذا الفصل املفاهيم  .من أجل خلق حتسني مستمر 
  األساسية اليت ُبين عليها منهج ستة سيجما يف املنظمات.

 Six Sigma :The Concept of Six Sigmaمفهوم . 9-1
ومن أهم رواد ، نهج الستة سيجماملؤسسني املمن أوائل  Schroeder و Harryعد كل من يُ 

ح  :نه Six sigmaاجلودة، فقد عرفا  دة األر "منهج إداري منضبط وقوي ميكِّن املنظمات من ز
ت  بشكل كبري من خالل تبسيط العمليات، وحتسني اجلودة، وختفيض العيوب أو األخطاء يف مجيع مستو

لدرجة األوىل   .1"األعمال لدى املنظمة، مع حتقيق رضا العمالء 
االقتصادية والصناعية واملالية واخلدمية، وميكن استخدام منهج الستة سيجما يف مجيع القطاعات  

 تركز األخرية على اكتشاف العيوب وتصحيحها، بينما إذوتتميز هذه املنهجية عن برامج اجلودة التقليدية، 
ا حبيث تكون خالية من العيوب تشمل ستة سيجما   .مفهوماً أوسع، فهي تعيد بناء وإنشاء العملية ذا

هم يف حتسني أداء العمليات والرحبية، ومنهجية ميكن إدارية فّعالة تسأداة  نزلةمب Six sigmaوتعد 
من خالهلا استخدام أدوات إحصائية حلل املشكالت وتقليص العيوب واألخطاء ضمن العملية وحتديدها 

                                                           
1 . Harry, Mikel, Richard Schroeder (2000): the Six Sigma The Breakthrough Management Strategy 

Revolutionizing the World's Top Corporations, Currency, NewYork, p.3 
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 .1ومن مث بيان اخلطوات الالزمة إلجراء عملية التحسني على العمليات كمياً 
االت مام الباحثني  لستة سيجما على اهتحظي منهج القد  كونه من املفاهيم اإلدارية احلديثة يف ا

الصناعية واخلدمية واملالية، وتعددت اآلراء بتعريف منهج الستة سيجما فمنهم من عرفه من منظور إداري 
  منظور إحصائي. عرفه من ومنهم من 

نه:" Pande:2002ف وقد عرّ  ما أنه يضع أذكى الطرق إلدارة العمل، ك منهج الستة سيجما 
ت واحلقائق للوصول إىل حلول أفضل، لتجنب أكرب نسبة من  العمالء يف الرتتيب األول، ويستخدم البيا
األخطاء احملتملة ضمن العمليات وتقسم مبادرات الستة سيجما إىل ثالثة جماالت رئيسية وهي: حتسني 

  .2رضا العمالء، ختفيض زمن دورة العملية واحلد من العيوب"
التزام إداري كامل وفلسفة فهي املرحلة اإلحصائية، تتجاوز الرسالة احلقيقية للستة سيجما  إال أن
ألداء  ا تركز على العمالء وتقوم بتحسني أداء العمليات الداخلية من خالل جعل كل منطقة إ إذللتمّيز 

ق والتكنولوجيا، مع حتقيق املنظمة أكثر قدرة ومرونة على تلبية االحتياجات املتغرية للعمالء واألسوايف 
 Six-sigmaفقد أشار إىل   Gupta:2004فوائد كبرية للموظفني والعمالء واملسامهني. واتفق معه 

لنسبة  للجودة ومنهجٌ  مقياسٌ نه  ملنظمة، إىل التحسني األداء ونظام قياسي يؤدي إىل حتقيق نتائج مرضية 
لتايل حتقيق توقعات مرتفعة لألداء منوذجاً يتطلب من القيادة واإلدارة العليا التزاماً كبرياً  إذ عّدها  .3لتطبيقه و

ت الستة سيجما: . 9-2   Six sigma Levelsمستو
استخدم قد و ، " σإىل احلرف الثامن عشر يف األجبدية اإلغريقية ورمزه" Sigmaكلمة تشري  

واالحنراف املعياري هو طريقة إحصائية ومؤشر  ،الرمز للداللة على االحنراف املعياري ااإلحصائيون هذ

                                                           
1 . Bruce, Greg, (2005): Six sigma for managers 24 Lessons to understand and apply Six sigma 

principles in any organization, McGraw-Hill, NewYork. 
2 . Pande, P, Larry Holpp, L. (2002): What Is Six Sigma?, McGraw Hill, New York, p.3 
3 . Gupta, Praveen (2004): Six Sigma Business Scorecard :Ensuring Performance for Profit, McGraw-

Hill, New York, p.21 
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لنسبة    .1ألهداف املنشودةإىل الوصف االحنراف أو التباين أو التشتت أو عدم التنسيق يف عملية معينة 
إىل عدد األخطاء احملتملة ضمن  Six sigmaأو مستوى جودة  Six sigma أداءيشري مستوى 

ت األداء حبسب عدد األخطاء والعيوب  لتايل يتم تصنيف مستو العائد احملتمل لكل  وحسابالعملية، و
ت الـ   )1،  9(الشكل يوضح و  .مستوى  .2حتت منحىن التوزيع الطبيعي Sigmaمستو

 
 

  حتت املنحىن الطبيعي Sigma) توزع الـ 1، 9شكل (ال

 املوجودة عدد العيوب قياس على قادرة كانت املنظمة إذا أنه يف تكمن Six Sigma فكرة  إن
ا ،ما عملية يف ت  ) ملخصاً 1،  9اجلدول ( ويقدم .العيوب تلك تزيل أن علمية بطريقة تستطيع فإ ملستو

Six Sigma 3النتائج حتقيق يف النجاح ومعدل فرصة ملليون والعيوب.  
  
  

                                                           
1. Pyzdek, Thomas (2003): The six sigma handbooks: a complete guide for green belts, black belts and 

managers at all levels, revised and expanded, Mc Graw – Hill Companies, Inc., New York, p. 3 
2  .Praveen ، Gupta(2004): Six Sigma Business Scorecard ,op.cite.,p.30 
3 . Thomsett, Michael C. (2005): Getting started in Six Sigma, John Wiley & Sons, Inc., N. J., p. 7 

1

)( 2
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S igma =   =  D eviation

( S quare  root of variance  )
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A x is  g rad uated  in  S ig m a

68.27 %

95.45 %

99.73 %

99.9937 %

99.999943 %

99.9999998 %

result:  317300  ppm outside 
(deviation)

45500  ppm

2700  ppm
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between  + / - 5

between  + / - 6
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Yied  Million Sigma 

99.9997%  3.4  6.0  

99.977%  233.0  5.0  

99.379%  6.210.0  4.0  

93.32%  66.807.0  3.0  

84.1%  158.655.0  2.5  

69.1% 308.538.0 2.0 

50.0% 500.000.0 1.5 

46.0% 539.828.0 1.4 

42.1% 579.826.0 1.3 

38.2% 617.911.0 1.2 

34.5% 655.422.0 1.1 

30.9% 691.462.0 1.0 

15.9% 841.345.0 0.5 

6.7% 933.193.0 0.0 

ت 1،  9اجلدول (          Six Sigma) ملخص ملستو
% من العمالء يكون عند 68الوقت احملدد لـ يف بتقدمي اخلدمة  املنظمةقوم تعندما ، بناًء على ذلك

% من العمالء فيكون عند مستوى 93قدم اخلدمة يف الوقت احملدد لـ تأما عندما  ،Sigma 2مستوى 
3 Sigma  لتايل % من العمالء و  99.9997خلدمة لـ درجة الكمال البد من تقدمي اإىل للوصول ، و

تطبيق  هيقة لتحسني اإلنتاجية والرحبية و هي طري   Six Sigmaفــــالـ  .  6Sigmaيكون عند مستوى 
 . 1حتديد خطوات التحسنيو  درت من أجل حتديد وقياس اهلئية حلل املشكالمنظم ألدوات إحصا

حتسني رضا العمالء من خالل ميكن من خالهلا تقليل التكاليف و  كالتهي منهجية حلل املشو 
ا بشكل أكثر حتديدًا و  .هاتقدميو  اخلدماتالعمليات اليت تشارك يف إنشاء  تقليل اهلدر يف مجيع تقنية إ

                                                           
ض ،ترمجة مكتبة جرير ، ستة سيجما للمديرين): 2007(  بروس، غريج  .1    12ص  ، الر
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ت و ال كالتحلل املش الة اليت الفعّ من أجل حتديد العوامل القليلة و  اإلحصاءاتاملقاييس و يت تستخدم البيا
ححتسن النتائج ورضا العمالء و ه نفسالوقت يف سوف تقلل اهلدر والفاقد بشكل كبري و   . 1األر

 سيجما: ستةالتطور التارخيي ل. 9-3
 أيضاً يف وزارة الدفاع األمريكية و  لنظمهندسة اإىل رخيياً  Six Sigmaالـ  ظهور منهج بدايةتعود 

سا للفضاء ال إذ ،منظمة  مث قام العامل كروسيب ، مت اعتماد األساليب اإلحصائية املتقدمة يف هذا ا
Crosby   بطرح هذا املفهوم يف كتابه الشهريQuality is free  شركة وقامت بتبنيه  1979 سنة

ا اإللكرتونية و  سنيحت بغية  Motorollaموتوروال  استعادة حصصها السوقية أمام منافستها جودة منتجا
نية   .1980يف بداية عام   Bill Smith ذلك على يد املهندس و  ،2اليا

أنه خفض من نسبة املعيب يف العمليات بنسبة  إذ  Motorollaحقق هذا املفهوم النجاح لـ 
بليون دوالر  2.2يف التكاليف بلغ  اً اخنفاضأيضًا حقق كما   ، 19933و  1987عامي  ني% ب 94

لدريج وملواستطاعت الشركة من خالل استخدام هذه االسرتاتيجية الفوز جبائزة  مالك ،خالل أربع سنوات  
% من تكلفة اإلنتاج اليت كانت تنفقها على إصالح 5توفري وتقليص عدد القطع املعابة و  1988عام 

لشركات الكبرية األخرى مما ح ،و إتالفهاالقطع املعابة أ  Alliedشركة أمثالذاته تنتهج الطريق  ألنذا 
Signal  ّمث انتقلت على يد  ،لة منهابتطبيق نسخة معدJack Welch  إىل شركة جنرال إلكرتيك، 

 )2،  9( الشكلويوضح  .4مخسمائة شركة يف العامل 1999بعد ذلك أخذ العدد يتزايد حىت بلغ عام و 
   Six Sigma 5العاملية اليت طبقت منهج الـأشهر الشركات 

  

                                                           
1  . Brue  ، Greg  (2006): Six Sigma for small Business ، Entrepreneur Media  ، New York ، P. 5 

االت اإلنتاجية و اخلدمية ): 2007(حممد ،عيشوين   .2 ا يف ا ض،دار األصحاب  ،ضبط اجلودة التقنيات األساسية و تطبيقا    34ص  ، الر
3 . Montgomery , Douglas & William H.Woodall (2008): An Overview of Six Sigma , International 

Statistical Institute , New York, P .331 
  472، مرجع سبق ذكره، ص إدارة اجلودة الشاملة): 2016الصرن، رعد (.  4

5 . Park, Sung H (2003): Six Sigma for Quality and Productivity Promotion, Asian Productivity 
Organization , Tokyo, P.5 
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 Six Sigma) أشهر الشركات اليت طبقت منهج الـ 2،  9الشكل (

فقد حققت نتائج إجيابية كبرية من General Electric رال إلكرتيك نشركة جإىل لعودة و 
بعد ثالث سنوات أنه و  1999ير السنوي للشركة عام أظهر التقر  إذ Six Sigmaخالل تطبيق منهج الـ 

  . 1مليار دوالر 2من تطبيق هذه املنهجية مت حتقيق وفورات مالية تقدر بـ 
ا:   Leanتعرف الرشاقة الرشيقة و   Six Sigmaمث تطور هذا املنهج ليصبح ما يعرف بـ الـ 

يقوم  على الضياع، أي أنه مبدأ تدفق يف جدول القيم ومنع اهلدر و أو توجه يهدف إىل التحسني امل ة" نظر 
 وذلك خاللخللق نظام إنتاج تويو   Toyotaمن قبل شركةهذا املفهوم ر طوِّ  .عمل األشياء بسرعة"

يلور وإدوارد دمينغ ات ياخلمسين لكنها مل تستخدم مصطلح رشيق بل كانت معتمدة على عمل فريدريك 
  .Toyota Production System (TPS)إنتاج تويو التسمية نظام 

                                                           
1 . Arendt , Michael (2008): Six Sigma and Knowledge  Management , Institute of Organization and 

Management in Industry , OH , USA, P.14  
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 Principles of Six Sigma :ستة سيجمامبادئ . 9-4
  :1يف Six Sigmaتتمثل املبادئ األساسية ألسلوب 

ئن ليشمل املستثمرين واملوظفني  .1 ئن، وهنا يتسع مفهوم الز الرتكيز احلقيقي والصادق على الز
تمع ككل. وقد اكتشف الكثري من املنظمات اليت طبقت نظام  واملستفيدين من  Sixالسلعة.... وا

Sigma .ئنها ا ال تعرف سوى الشيء القليل عن ز   بصورة مروعة أ
ت الدقيقة (اإلدارة املبنية على احلقائق) .2  Sixتستخدم  إذ ،اختاذ القرارات على أساس احلقائق والبيا

Sigma ريتو وخرائط التدفق،  درجاتأدوات إحصائية منها: امل نظام يبدأ  فهوالتكرارية وخريطة 
ت وحتليلها،  بتوضيح املعايري والقياسات اليت نستخدمها يف تقييم العمل واألداء، مث نقوم جبمع البيا

لتايل فإن املش   ميكن حتديدها بصورة أكثر فعالية مث حتليلها بشكل دائم. كالتو
لعمليات هنا كل نشاط تقوم به املنظمة مهماعلى العمليات واأل الرتكيز .3  نشطة الداخلية، واملقصود 

 Six Sigmaن إصدار فاتورة يعد عملية. بل إن إحدى الطفرات يف منظور إكان حجمه، حىت 
ن التمكن من اإلجراءات والعمليات هو الطريق لبناء ميزة تنافسية لتقدمي  يرينهو إقناع اإلدارات واملد

ئن   .خدمة للز
ملبادأة، أي اإلدارة الفّعالة املبنية على التخطيط .4 على حتويل  Six Sigmaيعـمل  إذاملسـبق، اإلدارة 

  . )قبل وقوعها (إدارة رد الفعل) إىل إدارة (معاجلة املشكالت
األهداف املنشودة واالعتماد على العمل  التعاون غري احملدود بني أفراد املنظمة الواحدة يف سبيل حتقيق .5

 عد عن املنافسة.اجلماعي التعاوين والبُ 
ت واملبادرات األقل .6 ستخدام أدوات علمية مع الرتكيز على األولو عدداً واألكثر  التحسني املستمر 

ريتو). ومن تلك األدوات دائرة دمينج  الكمال. إىلأي السعي   DMAICومنوذج  حيوية (قاعدة 

                                                           
1 . Pande, p. & L. Holpp (2002): What is six sigma?, Mc Graw – Hill, Inc., New York, pp. 14 -16 
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  أدوار جديدة للمديرين :. 9-5

ت 3،  9يوضح الشكل (  Six Sigma) األدوار اجلديدة للمديرين وفق مستو

 
ت 3،  9الشكل (  Six Sigma) األدوار اجلديدة للمديرين وفق مستو

  White Beltاحلزام األبيض: 
 .Six Sigma هو املستوى األساسي للشهادة اليت توفر لك معلومات حول املفاهيم األساسية لـو 
، بل ميكنهم أيًضا املشاركة يف فرق إدارة التغيري داخل املنظمة فحسباملساعدة يف  للحزام األبيضال ميكن 

   .روعاتحل املشكالت احمللية اليت تدعم املش

 Yellow Beltاحلزام األصفر: 
 Six Sigma إىل األشخاص اجلدد يف عامل Six Sigma Yellow Belt شهادة ُمتنح

ميكن أن تكون األحزمة الصفراء و  .أو حيتاجون إىل تطوير املعرفة التأسيسية أو اهتمامٌ  الذين لديهم دورٌ 
 Six موظفني مبتدئني يسعون إىل حتسني عاملهم أو أبطاهلم التنفيذيني الذين حيتاجون إىل نظرة عامة على

Sigma جَ  منهجية ستة سيجما.وحتديد  وإمكانية استخدام أدوات مفهومٍ  تطويرٍ  تتبىن هذه الشهادة 

 .داخل املنظمة Six Sigma ومنهجيات

 :Black Beltاحلزام األسود 
 إن احلزام األسود يقود ويـُْلهم ويدير ويـَُفوِّض ويَُدرب بل ويكون مبثابة (جليس األطفال) لزمالئه.
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  وحلها ويف تصميم اإلجراءات والعمليات. كالتلتقييم املش Six Sigmaوهو اخلبري يف استخدام أدوات 

تكون بدون فعَّالية. وإن احلزام األسود البد  Six Sigmaبدون حزام أسود قوي فّعال، فإن ِفرق 
ت كالتأن ميتلك مهارات كثرية مشتملة على ُقْدرة عالية على حل املشمن  ، الُقْدرة على مجع وحتليل البيا

لتدريب وحسِّ  أن يكون من زام األسود البد إداري جيد، فضًال عن أن احل ومعرفة وقيادة تنظيمية وخربة 
  ماهراً يف إدارة املشروعات، ويف فن وعلم إجناز األهداف يف توقيتها من خالل جهود اآلخرين. 

   Master Black Beltمعلم احلزام األسود: 
يعمل كمدرب ومدّرس ومستشار حلاملي احلزام األسود العاملني يف خمتلف املشروعات. وهو وهو 

ا التحليلية، وغالبًا ما تكون لديه خلفية يف اهلندسة أو العلوم أو  Six Sigmaخبري حقيقي يف  وأدوا
  درجة علمية متقدمة يف إدارة األعمال. 

 Green Beltاحلزام األخضر: 
مباشرة إىل األنشطة اليومية  Six Sigmaدور احلزام األخضر هو محل األفكار اجلديدة وأدوات 

غري  Six Sigmaمبستوى احلزام األسود، لكنه يعمل إما كعضو أو قائد فريق  وغالباً ما يكونيف العمل. 
  .متفرِّغ

  Championالبطل/ الراعي: 
حلزام األسود أو فريق املشروع.  ً أو مديراً أساسياً يبادر ويدعم ويتكفل  عادة ما يكون البطل تنفيذ

هو املسؤول األول). وغالبًا ما  –ريإن هذا الدور يبعث برسالة البطل (وهو شخص يف قمة اهلرم اإلدا
ة للعمل (جملس اجلودة).  يكون عضواً يف اللجنة املسريِّ

   Implementation Leaderقائد التنفيذ: 
ا عرب املنظمة  Six Sigmaإن اهلدف النهائي لقائد التنفيذ هو دفع تفكري  ا وعادا وأدوا

لنسبة  ئن أو اجلوانب املالية. ويعمل كعقل لفريق اإلدارة إىل بكاملها، واملساعدة يف جين الفوائد سواء  لز
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  العليا كونه املسؤول األول يف تطبيق اخلطط التنفيذية. 

  Six Sigma Methodology  ستة سيجما: منهجية.  9-6

 اآليتختتصر يف اللغة اإلجنليزية على النحو خبمس خطوات متسلسلة  Six Sigmaمير تطبيق 
DMAIC Process التعريف : هيوDefine،  والقياسMeasure، والتحليلAnalyze  ،

 :Six Sigma1) منهجية 4،  9ويوضح الشكل ( Controlواملراقبة ،   Improve والتحسني

  
  Six Sigma) منهجية 4،  9الشكل (

   :Define التعريف .8-1
 والتعبري عنهاالتعرف على املشكلة، ويتضمن هذا التعريف حتديد العيوب واألخطاء  يتم هناو 

ويف هذه اخلطوة يتم  ،الزبونوينبغي الرتكيز على األخطاء والعيوب من وجهة نظر  سلوب كمي دقيق.
  اختيار فريق العمل.

إن اخلطوة األوىل متهد الطريق للمشروع ككل، وغالباً ما متثل التحدي األكرب للفريق، وعلى الفريق 

                                                           
1 . Mc Carty, Thomas & et.al (2005): the six sigma black belt handbook, Mc Graw – Hill, Companies, 

Inc., New York, p.331 
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  أن يتلمس طريقه من خالل سلسلة من األسئلة:
  ما العمل الذي نقوم به؟.   .أ

  من الزبون؟.   .ب
  ما العمل الذي يتم حالياً؟.   .ج
  جناز التطوير؟. إما الفوائد من   .د

، ونكون قد حدد املشكلة DMAICفبمجرد اإلجابة عن هذه األسئلة نكون قد وضعنا ميثاق 
بوابة مرور يعربها املشروع. واملهمة التالية إذ تعد اليت توضح األهداف املرجوة من املشروع واملوارد املتاحة، 

الالعب األكثر أمهية يف كل عملية، أي الزبون، والذي قد يكون داخلياً  DMAICهي أن حيدد فريق 
أو خارجياً. وهنا يكمن دور احلزام األسود يف حتديد ماذا يريد الزبون بصورة واضحة وصحيحة. وهذا ما 

ال يكون متأكداً ماذا يريد، ولكنه ممتاز يف التعبري عن ماذا ال يريد.  إذباً يشار إليه برتمجة صوت الزبون غال
  .1وهنا تكمن اخلربة يف ترمجة صوت الزبون

   :Measure عملية القياس. 8-2
ت، مع يف هذه الرتكيز  اخلطوة يتم التعرف على املقاييس اجلوهرية للكفاءة والفاعلية، ومجع البيا

احلصول على معلومات  وذلك من خالل اليت تسهم يف التعرف على أسباب املشكلة،على احلقائق واألرقام 
ئن موثوقة، وليس فقط االعتماد على أفكار واعتقادات املوظفني أو حىت وهناك ثالثة أنواع للقياس  .الز

  .2)5،  9يوضحها الشكل (

                                                           
1 . George, Michael & others (2005): The Lean Six Sigma pocket Tool Book: a quick guide to nearly 

100 tools for improving process Quality, Speed, and Complexity , Mc Graw – Hill Companies, Inc., 
New York, p. 55 

ض، ص السيكس سيجما: رؤية متقدمة يف إدارة اجلودة): 2005ند، بيت، الري هولب (.  2   67، ترمجة: د. أسامة أمحد مسّلم، دار املريخ، الر
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  ) أنواع القياس5،  9الشكل (

الكثري من وسائل اجلودة مثل إدارة  ا هذه الطريقة عن وهذه اخلطوة من أهم اخلطوات اليت تتميز
اجلودة الشاملة، ألن الثقة يف جمال العمل جيب أن تعطى للحقائق واملعلومات وليس للعواطف أو التخيالت. 

  فالقياس تتابع منطقي لتحديد املشكلة وجسر خلطوة التحليل وله هدفان رئيسان:
ملشكلة أو  .أ  الفرصة وتقدير حجمها. مجع املعلومات لالعرتاف 

 البدء يف استخراج احلقائق واألرقام اليت متثل مفاتيح ألسباب املشكلة.  .ب

   :Analyze التحليل .8-3
عن طريق  لتطويرا إىلحتتاج  من خالل هذه اخلطوة يستطيع فريق العمل حتديد أسباب املشكلة اليت

ت اليت مجعت يف اخلطوة تكون األسباب اجلذرية مدفونة حتت أكوام من وغالبًا ما  .السابقة حتليل البيا
أوراق العمل والعمليات القدمية، أو تفقد هذه األسباب اجلذرية نتيجة التعقيدات اليت يسببها كثري من 

م دون توثيق سلو   .1العاملني الذين يؤدون العمل 
هو وضع أنواع عديدة من األسباب، مما ال جيعل التحيز أو  كالتوأحد املبادئ للحل اجليد للمش

اليت ميكن اكتشافها، وعادة يتم االسرتشاد  كالتحكم الفريق على أسباب املشيف التجارب السابقة تؤثر 

                                                           
1 . Bruce, Greg & Rod Howes (2006): Six Sigma, Mc Graw – Hill companies, Inc., New York, p. 200 
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  : آليت

  اإلجراءات واألساليب املستخدمة يف العمل. الطرائق:   .أ

 آالت التصوير أو آالت التصنيع.  –احلاسب اآليل  –: التقنية املستخدمة اآلالت  .ب

ثري سليب املواد  .ج ت والتعليمات واحلقائق والنماذج وامللفات اليت لو أُْغفلت لكان هلا   يف: البيا

 املخرجات. 

ت اخلاطئة تنتج القياسات  .د  مت قياسه، وكيف مت قياسه.  ممّ : البيا

 أداء العمل.  يف: العناصر البيئية مثل ظروف الطقس والظروف االقتصادية اليت تؤثر الطبيعة  .ه

  هم عامل أساسي يف كيفية تعامل العناصر املختلفة للوصول إىل النتائج. و : األفراد  .و

ت والقياسات ومراجعة العملية، مث وضع ختمني أويل أو فرضية للسبب، مث  يتم دمج اخلربة مع البيا
ت، وعن براهني أخرى لرؤية ما إذا كانت هذه الرباهني تدعم السبب يبحث الفري ق عن مزيد من البيا

املفرتض. وتستمر دورة التحليل مع تنقيح الفرضية أو رفضها حىت يتم حتديد السبب اجلذري والتحقق من 
ت.   ذلك يف البيا

سبة يساعد، ولكن ألغلب العمليات أمر سهل جداً. وإن استخدام اآللة احلا Sigmaإن حساب 
ت أساسية وتعريفات ملا  ضية متقدمة. وكل ما حنتاجه هو بيا ت ر   : يتحنتاج غالباً إىل حسا

  الوحدة  أو العنصر الذي سيقدم إىل الزبون.   .أ
 املتطلبات اليت جتعل الوحدة جيدة أو سيئة للزبون.   .ب
  عدد املتطلبات أو فرص العيب لكل وحدة.   .ج

ئكة واألسباب خفية، فإن مزيدًا من األساليب اإلحصائية املتقدمة ميكن وكلما كانت املشكلة شا
  تطبيقها واستخدامها للتعرف على سبب املشكلة والتحقق منه.
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  Improve : التحسني. 8-4
قرتاح احللول املمكنة، ومن املهم مالحظة وجوب أن يكون املوظفون  بعد أن حللنا املشكلة نبدأ هنا 

ئن  جزءاً من الفريق الذي يعمل على إجياد هذه احللول. كما املشكلةالعاملون على هذه  ميكن إدخال الز
وهذه اخلطوة تفتقر إليها  .البحث من فريق العمل إلجياد أفضل احللول املناسبة ملواجهة املشكلة حمل كجزء

  ».لقد ضبطنا أنفسنا على إجياد وحل املشكلة«يقال: إذ األغلبية من بداية املشروع 
احللول اإلبداعية اليت تتعامل مع أسباب املشكلة، ومع األفراد الذين يعملون يف العملية لن جتدها  إن

شيئاً  دبسهولة، وعندما جتد أفكارًا جديدة فال بد من اختبارها وتنقيحها وتطبيقها. واحللول اجلديدة تع
ا نفيسًا  دراً. ولكن مع إتفكري أل اخللق واإلبداع تساعد الفريق  فإن متارين Six Sigmaبداعي يعد 

  منظمات أخرى وأخذ املمارسات اجليدة منها. إىليف توليد أفكار جديدة، والنظر 
وعند طرح عدة حلول حمتملة، فالتحليل العقلي يكون قد أدى دوره. ويبدأ الفريق يف استخدام عدة 

تنفيذ  إىلوهنا ننتقل من التطوير  مواصفات مثل التكلفة والفوائد احملتملة الختيار أفضل احللول العملية.
  ميكن أن تدار وُختترب بصورة دقيقة. DMAICاحلل، فحلول 

   :Control املراقبة .8-5
. وهنا تسهم يف مراقبة األداء للتأكد من أن التحسني سيستمر يف هذه اخلطوة حتدد األنشطة اليت

لفعل تطبيقها وتفعيلها، نعمل على التأكد من أن احللول اليت فكر فيها يف اخلطوة  السابقة سوف يتم 
ونتأكد من أن كل األجواء احمليطة ستكون متوفرة من أجل استدامة احلل، وأن ال تعود املشكلة للظهور من 

ا حاملو احلزام األسود والفَرق تشتمل على:  .جديد   وإن مهام الرقابة احملددة اليت يقوم 
 دخلت. وضع عملية متابعة للتغيريات اليت أُ   .أ

 اليت قد حتدث. كالتوضع خطة رد فعل للتعامل مع املش  .ب
مساعدة اإلدارة يف الرتكيز على بعض القياسات احلرجة اليت تعطي معلومات عن املخرجات احلالية   .ج
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 للمشروع. 

 Lean Six Sigma ستة سيجما الرشيقة:. 9-7
متييز العملية اليت عملية و خالل حتديد القيمة من أي تعين الرشاقة االستخدام األمثل للعمل من 

لنسبة لـ استبعاد التالف و ي قيمة مضافة و تعطي قيمة مضافة عن تلك اليت ال تعط  Sixاهلدر. أما 
Sigma   فهو مبدأ يقوم على إطارDMAIC   ئية لكشف األسباب اجلذرية لفهم أدوات إحصاقوي و

  أي هو شيء يقوم على ممارسة األعمال بشكل صحيح. ،تقليل االختالفو 
ت او  خلق حتسني مستمر حلل املشكالت و ملهمة يعد مزج املفهومني مبثابة تطوير فلسفي يدمج البيا

  لكال املفهومني. ةاالنتقادات املوجه )2،  9(يوضح اجلدول و  .قل تكلفة
 Six Sigma  الرشاقة

  االعتبار للمورد البشريقلة   قلة اعتبار املورد البشري

  حتسني العمليات بشكل مستقل  ضعف املنظور االسرتاتيجي على األقل على الفرتة القريبة 

التفاعل بني أجزاء النظام و ضعف التنسيق  يف احلسبانعدم األخذ   عدم القابلية لتحمل التغيري نسبياً 
  بني املشاريع

  قوية و صلبة  تتطلب بنية حتتية  الرشاقة تعين تسريح العمال

حول  Six Sigmaغري مفصلة و معقدة يف بعض املهام و تدور   قابلة للتطبيق يف املنظمات الصناعية فقط 
  اجلودة فقط.

عيب لكل مليون فرصة و هذا شيء  Six Sigma 3.4هدف الـ   لكن هي أكثر من تصميم عملية تصنيع.تعمل فقط يف بيئة حمددة و 
حباجة إىل أن نلتزم به بصرامة  مطلق و ال ميكن اعتباره مالئماً و لسنا

  حزم.و 

  ة للرشاقة وستة سيجمااالنتقادات املوجه )2،  9(اجلدول 

كالمها طور يف بيئة التصنيع منهجان يعتمدان على التحسني و   Six Sigmaالـ إن الرشاقة و 
ما حققا قصص جناح هائلة جداً وكالمها أثبت   إن التوجه احلايل هو تكامل و  ،كفاءته وال أحد ينكر أ

  املنهجني الذي سيساعد يف إيصال االسرتاتيجية إىل هدفها. الكالعوامل األفضل لِ 
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حتفز املوارد البشرية على القيام إن الرشاقة تزود االسرتاتيجية وتقوم خبلق بيئة التحسني وتقليل اهلدر و 
اختاذ القرارات و  كالتبتحديد املش   Six Sigmaبينما تقوم الـ ،لتحسني خللق فرص قيم مضافة

تقليل االحنرافات إلجياد احللول املناسبة مما يساعد يف وهذا كله يساعد يف ختفيف و  ،املعتمدة على األدلة
  تركيز اجلهود على املناطق اليت تقدم حتسيناً أكثر احتماًال.

قل تكلفةإن التكامل و  وهذا ما جيعله يزيد يف الفعالية وحتسني  ،بني املنهجني خيلق حتسيناً مستمراً 
ئن واملوظفني، و  ، 9(يوضح اجلدولاجلودة وتقليل التكاليف وتسريع التحسني وخلق بيئة آمنة لكل من الز

  .اآلخرإىل أحدمها ملاذا حيتاج كال املفهومني  )3
 Six Sigmaملاذا الرشاقة حتتاج إىل   حتتاج إىل الرشاقة Six Sigmaملاذا الـ 

ا حتدد اهلدر و  تركز على العمليات   Six Sigmaالـ  -التلفإ
  الرشاقة تطبق على كل النظام و 

شروع بشكل جيد من حيث األدوار صف املالرشاقة ال تستطيع و 
  حتمل النتائجواملوقع يف سبيل حتقيق األهداف و 

ا تقوم بتزويد جمموع  حتسن سرعة العمليات يف دورة الوقت  مصادر و  كالتة من األدوات لفهم املشإ
  االختالف.

  االحنرافالرشاقة ال متيز أثر االختالف و   تتضمن منهجاً للعمل السريع 

تتقدم بسرعة إذا استبعدت الرشاقة   Six Sigmaجودة الـ 
  اخلطوات اليت ال تعطي قيمة مضافة 

 DMAICالتحليل شاقة ليست قوية يف جمال القياس و الر 

  أحدمها إىل اآلخر) حاجة املفهومني 3،  9اجلدول (

قوى اإل Six Sigmaإن  ا تعزيز متيز العمليات، واليت غالبًا ما تعرف  مكا سرتاتيجيات اليت 
تنفيذ  أي  ،إلعادة البناءخمتلفة  اً توفر طرق وهيقد حصلت على تقدير كبري يف خمتلف أنواع األعمال. 

ذات فعالية يف تقليل التكلفة،  Six Sigmaلتقليل معدل األخطاء. من املمكن أن تكون ات إجراء
إلضافة إىل عدة  Six Sigmaمن املمكن تطبيق الــ و  حتسني حصة السوق.و  ال الصناعي  يف ا

ئن.  من اهلندسة وتصميم املنتج حىت عمليات بطاقات االءاً تطبيقات بد   عتماد وخدمات الز
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  :التاسعأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      هم يف حتسني أداء العملياتستة سيجما أداة إدارية فّعالة تستُعد    . 1
      يشري مستوى أداء ستة سيجما إىل عدد األخطاء احملتملة ضمن العملية   . 2
دة العائد امنهجية حلل    . 3 دف إىل ز      جتماعي للمنظمةالاملشكالت 
     انتقلت ستة سيجما إىل شركة جنرال إلكرتيك على يد كونوي   . 4
ئن   . 5      من مبادئ ستة سيجما الرتكيز احلقيقي والصادق على الز
      يُعد احلزام األسوم مبثابة املستوى األساسي للشهادة   . 6
     على التعريف Aتدل  DMAICيف منهجية    . 7
     تعين الرشاقة تسريح العمال   . 8

ا متيز أثر االختالف واالحنراف   . 9     من النقاط اليت حتتاج فيها الرشاقة إىل ستة سيجما أ
    حتتاج ستة سيجما إىل الرشاقة لكي حتسن سرعة العمليات يف دورة الوقت   . 10

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  تدل على مفهوم ستة سيجما: اآلتيةأي من التعاريف . 1

A . أداة إدارية فّعالة  
B . أذكى الطرق إلدارة العمل  
C . منهج إداري منضبط  
D. كل ما سبق  

  إن من طرح فكرة ستة سيجما ألول مرة هو :. 2
A . كروزيب  
B . وزارة الدفاع األمريكية  
C . شركة موتوروال  
D . كل ما سبق  

  يكون العائد: Sigma  3عند مستوى . 3
A . 93.32  
B . 84.1  
C . 99.97  
D . ال شيء مما سبق  

  ستثناء: اآليت من مبادئ ستة سيجما. 4
A . الرتكيز احلقيقي والصادق على الزبون  
B . اختاذ القرارات على أساس احلقائق  
C . إدارة العالقات  
D . ملبادأة   اإلدارة 

  لديه القدرة على حل املشكالت: اآليتأي من . 5
A . احلزام األسود  
B . احلزام األصفر  
C . احلزام األخضر  
D . احلزام األبيض  

ي مرحلة من مراحل ستة سيجما يتم التعرف على املقاييس أيف . 6
  اجلوهرية:
A . القياس  
B . التعريف  
C . التحسني  
D . املراقبة 
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  ستثناء: اآليتمن االنتقادات املوجهة للرشاقة  .7
A . قلة اعتبار املورد البشري  
B. ا تتطلب بنية حتتية قوية وصلبة   إ
C . الرشاقة تعين تسريح العمال  
D .  القابلية لتحمل التغيري نسبياً عدم  

  تدل على حاجة الرشاقة إىل ستة سيجما: اآلتيةأي من النقاط . 8
A . ا ال متيز أثر االختالف واالحنراف   إ
B . ليست قوية يف جمال القياس والتحليل  
C . إ ال تستطيع وصف املشروع بشكل جيد  
D . كل ما سبق  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  .عّرف ستة سيجما :)1السؤال (
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100. الدرجات من  دقيقة 15  {مدة اإلجابة:

ت ستة سيجما : )2السؤال (   .حتدث عن مستو
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة (30: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  . احبث يف التطور التارخيي لستة سيجما :)3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 35: 100دقيقة. الدرجات من  30{مدة اإلجابة: 

  .اشرح مبادئ ستة سيجما: )4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 25: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  . حتدث عن األدوار اجلديدة للمديرين :)5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:

  .اشرح منهجية ستة سيجما: )6السؤال (
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة (  50: 100دقيقة. الدرجات من 40{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن ستة سيجما الرشيقة: )7السؤال (
  }) 7توجيهات لإلجابة: الفقرة (40: 100دقيقة. الدرجات من 30مدة اإلجابة: {

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4
 .اخلدمية واحبث يف منهجية ستة سيجما يف املنظمات السورية اإلنتاجية أ
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  جودة حياة العمل: عاشرالالفصل 

Chapter (10): Quality of Work Life 

  مفهوم جودة حياة العمل  10-1

  تطور مفهوم جودة حياة العمل  10-2

 أمهية جودة حياة العمل   10-3
  أبعاد جودة حياة العمل  10-4

 عناصر جودة حياة العمل  10-5
  ظروف العمل.10-5-1  

  املشاركة يف اختاذ القرارات .10-5-2  

  خصائص الوظيفة .10-5-3  

  أسلوب الرئيس يف اإلشراف .10-5-4  

  األجور واملكافآت .10-5-5  

  فريق العمل  .10-5-6  

  أسئلة واختبارات الفصل العاشر
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  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 فهم معىن جودة حياة العمل .1
 التعرف على تطور مفهوم جودة حياة العمل .2
 مناقشة أمهية جودة حياة العمل .3
 معرفة أبعاد جودة حياة العمل .4
 معرفة عناصر جودة حياة العمل .5

  ملخص الفصل: 

جودة حياة العمل املتمثلة عاد جودة حياة العمل، وعناصر بمفهوم جودة حياة العمل، وتطور جودة حياة العمل، وأيتناول هذا الفصل 
  يف ظروف العمل، واملشاركة يف اختاذ القرارات، وخصائص الوظيفة، وأسلوب الرئيس يف اإلشراف، واألجور واملكافآت، وأخرياً فريق العمل.

  كلمات مفتاحية:

اذ القرارات، خصائص الوظيفة، جودة حياة العمل، إعادة هندسة املوارد البشرية، التنمية الذاتية، ظروف العمل، املشاركة يف اخت 
 أسلوب الرئيس يف اإلشراف، األجور واملكافآت، فريق العمل.

  
Quality of Work Life (QWL), Human Resources Reengineering, Self- Development, Work Conditions, 

Participation in Decision Making, Job Features, Style of the Supervision, Wages and Rewards, Work 
Team. 
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ً  احتلت اليت اإلدارية القضا من العمل حياة جودة تُعد  البشرية املوارد إدارة أدبيات يف متميزاً  مكا
 أداء متس اليت العناصر من العديد على حيتوي مفهوم العمل حياة جودة أن ىلإ نظراً  التنظيمي، والسلوك
 إال للعمل املباشرة البيئة على مقصوراً  يبدو قد أنه على الرغم من املفهوم وهذا ،فيها وتؤثر مباشرة املنظمة

 الشخصية واالهتمامات املشاعر من له بشرً  اً كائن  هو الفرد عتبار لألفراد الشخصية احلياة أيضاً  ميس أنه
ا يتم مل ما اليت ا مراعا  اليت املنظمات أداء على مث ومن العاملني أداء على السيئة بظالهلا تلقي سوف فإ

  .فيها يعملون
 كالتتتكون جودة حياة العمل من فرص املشاركة النشطة يف ترتيبات الفريق العامل أو حل املشو 

ب العمل، على أساس التعاون بني العمال واإلدارة.   اليت تسعى من خالهلا للمنفعة املتبادلة للموظفني أو أر

  The Concept of Quality of Work Life (QWL)مفهوم جودة حياة العمل: . 10-1

ظهرت حركة جودة حياة العمل خالل عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين كلغة 
ثرياً يف حياة املنظمات . وكان اهلدف األساسي لظهوره مسرية املتغريات البيئية والتنظيمية 1وأسلوب أكثر 

من حدة حاالت التوتر والقلق اليت سادت بني  اليت أصابت قطاعات األعمال املختلفة، وذلك للتخفيف
، أو ختفيفًا للمزا واخلدمات االجتماعية العمال يف املنظمات والشركات الغربية خوفًا من االستغناء عنهم

املقدمة هلم، أو ختفيفاً ملعدالت أجورهم، إىل جانب حرص تلك املنظمات على حتقيق الرضا الوظيفي املؤثر 
م، ومن مث تعظيم أمهية استخدام وترشيد أداء املوارد البشرية و والء العمال مل يف أحد  عدهانظما

  . 2االسرتاتيجيات الفّعالة يف تدعيم التميز التنافسي ملنظمات األعمال
شباع احتياجات  وبعد ذلك ظهرت أشكاٌل متعددة من برامج جودة حياة العمل وتزايد االهتمام 

                                                           
1 . Buchanan, David & Andrzej Huczynski (2004): Organizational Behavior: an introductory text, (5th 

ed.), Pearson Education LTD, Harlow, P.260 
  312، ص 2عمان، ط ، دار احلامد،التنظيم الصناعي: املبادئ، العمليات، املداخل والتجارب): 1999اهلييت، خالد، أكرم الطويل (.  2
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 .1وغريها. وأصبحت املوارد البشرية مبثابة ميزة تنافسية يف منظمات األعمالالعميل الداخلي واخلارجي 
ت املتحدة األمريكية كان  إن ظهور مفهوم جودة حياة العمل يف القرن احلادي والعشرين يف الوال
دة معدالت الغياب والتخريب املتعمد  دة السلوكيات السلبية يف بيئة العمل األمريكية مثل ز نتيجة لز
دة الشعور السليب من قبل العمال جتاه املشرفني، وكان اإلضراب آنذاك هو السمة السائدة،  لآلالت وز

إلضافة إىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج خالل مؤمتر  1972. وقد ظهر املصطلح بشكل فعلي يف عام 2هذا 
يف الذي ُعقد  International Labour Relations Conferenceعالقات العمل الدويل 

ت املتحدة األمريكية   .3الوال
ت العمال يف إحداث بعض التغريات يف  ومن عوامل ظهور جودة حياة العمل رغبة احتادات ونقا

أن هذه الربامج هلا دورها يف إيصال صوت العمال، البيئة التنظيمية، فظهرت جودة حياة العمل العتقادهم 
م األكثر إفصاحًا عن نتائج أعمواعتقادها  اهلم، وهم األكثر انغماسًا فيها، وهذا هو اجلوهر احلقيقي أ
يصال أصواتجلودة حياة  ا تسمح  ماك العمال العمال العمل، كو م أكثر من برامج ا   . 4إىل إدارة منظما

دف  فلسفة إدارية إىل تعزيز كرامة العمال، ودفعهم إىل تقدمي تغيريات يف كجودة حياة العمل  و
هي أسلوب ف. 5ني احلالة املادية والعاطفية هلم من خالل تزويدهم بفرص النمو والتطورثقافة املنظمة، وحتس

من أساليب التطوير التنظيمي مصمم لتحسني األداء يف املنظمات عن طريق جعل مكان العمل أكثر 
                                                           

، العدد الثاين، جملة الدراسات والبحوث التجارية): جودة حياة العمل وأثرها يف تنمية االستغراق الوظيفي: دراسة ميدانية، 2004املغريب، عبد احلميد عبد الفتاح (.  1
  4كلية التجارة، جامعة الزقازيق، ص 

 16كلية التجارة، جامعة قناة السويس، ص ،  الوظيفية يف منظمات األعمال العصريةجودة احلياة ): 2008. جاد الرب، سيد حممد ( 2
3 . Jain, Yogesh & Renil Thomas (2016): a study on Quality of Work Life among the employees of a 

leading Pharmaceuticals limited company of Vadodara district, International Journal of Applied 
Research, Vol.2,No.5,pp.926-934 

4. Andr'e, Rae (2008): Organizational Behavior: an introduction to your life in Organizations, Pearson 
Education, Inc., N.J.,P.484 

5 . Ivancevich, John M. & et.al (2011): Organizational Behavior and Management, (9th ed.), Mc Graw- 
Hill Companies, Inc., New York,P.151 
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  .1إنسانية بوسائل مثل حتسني مستوى الدميوقراطية واملشاركة يف صنع القرار
اآلراء واالنطباعات املرتبطة بظروف عمل العمال يف " :ال عمومًا وتعّرف جودة حياة العم

ألساس  ا مفهوم مسترت بطبيعته، وإنه يُبىن  املنظمة، وقد تناولت معظم األدبيات جودة حياة العمل على أ
  .2د"على احتياجات الفر 

ا:" جمموعة من الظروف واملمارسات التنظيمية املستهدفة أمهها: ال أي رتقية مبوجب السياسات أ
ماك العمال، وظروف العمل اآلمنة. وهي ترتبط مبدركات العمال  املعتمدة، واإلشراف الدميوقراطي، وا
الذين جيب أن يكونوا آمنني وراضني من خالل حتقيق توازن معقول بني العمل واحلياة، وأن يكونوا قادرين 

ت بشرية. وهذا يرتبط    .3لطبع بدرجة إشباع االحتياجات البشرية"على النمو والتطور ككيا
جودة حياة العمل من جانب أن العامل يدخل املنظمة إلشباع وإرضاء احتياجاته اعتمادًا على و 

املوارد التنظيمية املتوفرة لتلبية تلك االحتياجات. وبناء عليه مت اقرتاح شكٍل مناسٍب جلودة حياة العمل 
  : 4يتآلعناصر خمتلفة هي كاإلرضاء االحتياجات مكون من سبعة 

  . Health and Safety Needsالرضا عن احتياجات الصحة واألمان   .أ
  .Economic and Family Needsالرضا عن االحتياجات العائلية واالقتصادية   .ب
  .Social Needsالرضا عن االحتياجات االجتماعية   .ج

                                                           
رون (.  1 ض، إدارة السلوك يف املنظمات): 2004جرينربج، جريالد، روبرت  ، تعريب ومراجعة: د. رفاعي حممد رفاعي، د. إمساعيل علي بسيوين، دار املريخ، الر

 820ص 
2. Acheampong , Augustine & et.al (2016): Perceived Quality of Work Life and Work Performance among 

University academic Staff, International Journal of Current Research and Academic Review, 
Vol.4,No.4,pp.1-13 

3.Cascio, Wayne F. (2006): Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits, 
(7th ed.), Mc Graw- Hill Companies, Inc., New York,P.24 

4.Etebarian, Akbar & Najmeh Mohammadi Yazdi (2016): The Relationship  between Institutionalization 
of Ethics and Quality of Work Life with Managers Job Satisfaction, International Business 
Management, Vol.10,No.7,pp.1177-1182 
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  . Esteem Needsالرضا عن احتياجات االحرتام   .د
  . Actualization Needsت حتقيق الذات الرضا عن احتياجا  .ه
  . Knowledge Needsالرضا عن االحتياجات املعرفية   .و
  .Aesthetics Needالرضا عن االحتياجات اجلمالية  .ز

هو  Low Level Quality of Work Lifeوإن املستوى املنخفض جلودة حياة العمل 
ألمان والصحة والعائلة واالحتياجات االقتصادية. أما  جمموعة الربامج املصممة لتلبية االحتياجات املرتبطة 

فهو جمموعة الربامج  High Level Quality of Work Lifeاملستوى العايل جلودة حياة العمل 
تمع واحرتام الذات وحتقيق الذات واملعرفة والنواحي  التنظيمية املصممة لتلبية االحتياجات املرتبطة 

  .1ودة حياة العملاجلمالية، وهي تشكل مبجموعها ج

  :العمل حياة جودة مفهوم . تطور10-2
اية الستينظهر مفهوم جودة حياة العمل  ت املتحدة األمريكية، وذلك نتيجة ات ييف  يف الوال

دة معدالت الغياب والتخريب املتعمد لآلالت  دة السلوكيات السلبية يف بيئة العمل األمريكية مثل ز لز
دة الشعور    . 2السليب من العاملني جتاه املشرفنيوز

 العمل، حياة جودة وتطبيق وحتليل بدراسة االهتمام زاد العشرين القرن من السبعينيات بداية ومع
 & Cummings & Molloy , 1977 ; Davis) والبحوث أمثال دراسة الدراسات فتعددت

)Cherns, 19753.  حياة جودة مسألة األمريكي اجلودة ومركز الرائدة، املنظمات إدارة درست كما 

                                                           
1 . Marta , J.K.M. & et.al (2013): Perceptions about ethics Institutionalization and Quality of Work Life: 

Thai versus American Marketing Managers , Journal of Business Research , Vol.66,pp.381-389 
2. Anderson, C.R (1998): Management skills, functions and organization performance, London, 

pp.373-374. 
3 . Cummings, Thomas G. & Edmond S. Molloy (1977): Improving productivity and Quality of work life, 

Springer –Verlag, New York. 
- Davis, Louis E. & Albert B. Cherns (1975): The Quality of Working Life, Vol. 1 No. 11, the Free 

Press, New York. 
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ا بتحليل واهتمت حتسينها وكيفية العمل   . 1األخرى التنظيمية املتغريات من والعديد إلنتاجية عالقا
 ألول قدم قد العمل حياة جودة مصطلح أن) Hian & Einsteion , 1990( من ٌ كل  فريى

ل العمل، لعالقات الدويل املؤمتر خالل 1972 عام مرة  قامت أن بعد كبرياً   اهتماماً  املفهوم هذا و
 وإصالح لتحسني بربامج United Auto Workers and General Motors: مؤسسات

  . 2العمل
ويف أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تراجع االهتمام واخنفضت األنشطة اليت متارسها املنظمات 

دة معدالت التضخم وأزمة الطاقة. األمر الذي لتحقيق جودة حياة العمل، وهذا نتيجة لعدة عوامل م نها ز
إلضافة  الصناعية تقومجعل املنظمات  بتوجيه معظم خططها ملواجهة ارتفاع تكاليف الصناعة والطاقة، هذا 

دة حدة املنافسة اخلارجية للشركات األمريكية، لذلك زاد حجم االندماج بني الشركات خالل هذه  إىل ز
لتايل  م الوظيفية، وكل ذلك جعل برامج جودة الفرتة و اخنفض االهتمام برضا العمال عن وظائفهم وحيا

يت يف املرتبة الثانوية يف تلك الفرتة   .3وحتسني حياة العمل 
 جودة بربامج أخرى مرة االهتمام زاد تقريباً  التسعينيات منتصف وحىت الثمانينيات منتصف ومنذ

 العاملني حبالة يتعلق داخلي بعضها األسباب من للعديد األمريكية واملؤسسات الشركات يف العمل حياة
 اإلدارية األنظمة بعض حققته الذي للنجاح استجابة ميثل خارجي وبعضها أمريكا، يف الفيدرالية والقوانني

ن يف   .4األوربية الدول وبعض اليا
ويعود االهتمام املتزايد جبودة حياة العمل خالل عقد التسعينيات من القرن العشرين إىل األسباب 

                                                           
1. Beach, Dale S. (1999): Personnel: The Management of people at work, Mc Graw-Hill Co., Inc., New 

York,PP.453-455 
2 . Hian, C.C. & W.O. Einsteion (1990): Quality of work life (QWL): What can unions do?" S.A.M. 

Advanced Management Journal, Vol. 55, No. 2, pp.17-22 
3 . Mageswari, Suma & N.R.V.Prabhu (2012): Stress and Quality of Work Life – a literature Review, 

Asian journal of Multidimensional Research, Vol.1,Issue.3, pp.66-73 
4 . Jayakumar, A. & k. Kalaiselvi (2012): Quality of Work Life: an overview, International Journal of 

Marketing, Financial Services, Management Research, Vol.1, Issue.10,pp.140-151 
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  :1تيةآلا
دة االجتاه يف الشركات األمريكية واألوروبية حنو االستغناء عن العمالة وختفيض حجمها  .1 ز

Downsizing .لرتشيد التكاليف وتعظيم القدرة على املنافسة الدولية 
االسرتاتيجية يف جمال إدارة منظمات األعمال والرتكيز على العمل اخلارجي التطورات  .2

 والداخلي معاً.
انتشار مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على نطاق واسع، وأصبح يتسع ليشمل العميل والعامل  .3

 وصاحب العمل واملستثمر ومجيع اجلوانب األخرى.
دة احلاجة إىل إعادة هندسة املوارد البشرية وإ .4 ا مهارات متنوعة والنظر إليها كأحد ز كسا

 االسرتاتيجيات التنافسية.
نية نتيجة سياسات  .5 النظر إىل املوارد البشرية كأحد العوامل احملددة للنجاح يف الشركات اليا

  التوظيف الدائم والتعليم والتدريب وحلقات اجلودة كجزء من احلياة الوظيفية.
 أشكال من آخر شكل بتطبيق العامل دول يف منتشرة كثرية  مليةعا شركات بداية األلفية، قامت ومع

 واخلارجي، الداخلي العميل حاجات إشباع على الرتكيز نتيجةا  االهتمام وتزايد العمل، حياة جودة برامج
 Human Resources Reengineering البشرية هندسة املوارد إعادة أسلوب وتطبيق

ا    .2التنافسية االسرتاتيجيات ىحدإك  إليها والنظر متنوعة مهارات وإكسا

  :املنظمة يف العمل حياة جودة . أمهية10-3
 جلذب ضروري أمر هذاو  الصناعات، خمتلف يف ووالء العاملني األداء يف العمل حياة جودة تؤثر

 قضا معاجلة ليسب يفاألعمال  منظمات تسعى لذلك ونتيجة. العاملة لقوى واالحتفاظ اجلدد املوظفني

                                                           
 22، مرجع سبق ذكره، ص جودة احلياة الوظيفية يف منظمات األعمال العصرية): 2008جاد الرب، سيد حممد (.  1
 4، مرجع سبق ذكره، ص جودة حياة العمل وأثرها يف تنمية االستغراق الوظيفي): 2004املغريب، عبد احلميد عبد الفتاح (.  2
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 على الرتكيز مع. العمل حياة جودة من أعلى مستوى حتقيق خالل من ملوظفني واالحتفاظ التوظيف
دة العمل حياة جودة حتسني  للموظف املزا من العديد إىل يؤدي أن ميكن الذي املوظفني ورضا السعادة لز

ئن. واملنظمة دة الرعاية، نوعية وحتسني التنظيمي، الوالء تعزيز وتشمل والز  الفرد من كل  إنتاجية وز
  .1واملنظمة

 يف كبري  ثري له يكون أن ميكن العوامل هذه إدارة يف الفشلن يكون أميكن  حية منو  أنه كما
ت  يف النيةو  الوظيفي، األداءو  الوظيفي، لرضا" املثال سبيل على يتعلق مبا للموظف السلوكية االستجا

  ."التنظيمي الدوران
 املمارسات ذلك يف مبا ،املنظمة عمل سياق يف العمل حياة جودة يف يؤثر آخر ويوجد عامل

 عدم يف مصادر وجود احملتمل منو . العمل وبيئة املهنية التنمية وفرص العمل، زمالء مع العالقةو  اإلدارية،
 جنازات االعرتاف وعدم ، ديرامل يتخذها اليت القرارات يف املشاركة عدم تشمل اإلدارة ممارسات عن الرضا

  . العليا اإلدارة قبل من االحرتام وعدم ،العمال
ثريها املباشر وغري املباشر على  منظمات األعماليف تتجلى أمهية جودة حياة العمل و  من خالل 

ثريها املنظماتهذه الكثري من الظواهر والسلوكيات اإلدارية داخل  جممل حركة املنظمة  يفاملقابل  يف، و
لبيئة اخلارجية  سواء يف أداء مهامها وحتقيق أهدافها أو ا  فراد أأسواء و عالقا  مكانت هذه العالقات 

 .2متنوعة نظماتمب
لعديد من املزا اليت ميكن ىل إنظراً  املختلفةتعود أمهية جودة حياة العمل وبراجمها يف املنظمات  كما

مشكالت  واجهت املنظمات ذإكثري من األسباب إىل االهتمام جبودة حياة العمل،   اأن تقّدمها، وقد دع

                                                           
1.Almalki, Mohammed J.& et.al(2012): Quality of work life among primary health care nurses in the 

Jazan region, Saudi Arabia: a cross-sectional study , Human Resources for Health, pp.1-13 
ض، ص، مكتبة امللك فهد الو إدارة املوارد البشرية (حنو منهج اسرتاتيجي متكامل) ):2005حممد بن دليم، القحطاين(.  2   232طنية، الر
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  :1عديدة منها
د شّدة املنافسة، واحلرص الشديد للمحافظة على عمالء املنظمة.   .أ   اخنفاض اجلودة وازد

  هروب العمال من العمل.   .ب
 اخنفاض العوامل االجتماعية واإلنسانية يف جو العمل.   .ج
 التصميم التقليدي للوظائف والذي مل يعد كافياً إلشباع حاجات األفراد.   .د
احتياجات وطموح األفراد، فقد أصبح األفراد أكثر تعليماً ووعياً، مما جعلهم يسعون للحصول تغّري   .ه

م من أجل املعيشة.  ،على احلاجات العليا أيضاً   وليس جمّرد كسب قو
تم بربامج جودة حياة العمل،    وعلى هذا األساس وحلل مثل هذه املشكالت، أصبحت املنظمات 

ا أّن هذه الربامج تكت ذإ    :2تيةآلامتكاملة ميكن أن تقود املنظمة إىل النتائج  اسرتاتيجيةسب أمهيتها كو
ممارسات إدارة املوارد البشرية مثل التدريب واستقطاب العاملني وانتقاء فريق  يفالتأثري اإلجيايب  . 1

  العمل.
ملوارد البشرية . 2 املتمّيزة  ُمتّكن برامج جودة حياة العمل من فرصة احلصول وجذب واالحتفاظ 

إلضافة إىل توفري ظروف عمل  ملهارات واملعارف، وتوفري قوة عمل أكثر مرونة ووالء ودافعية، 
 رة من وجهة نظر العاملني. حمّسنة ومطوّ 

 التفوق على املنافسني وذلك من خالل حرص العاملني على حتسني اإلنتاجية واجلودة يف آن واحد. . 3
ملسؤولية االجتماعية و  . 4 تمع.اإليفاء   األخالقية جتاه ا
علم العمالء مبا يتمّيز به موظفو املنظمة ىل إمن قبل عمالء املنظمة، نظراً  احلصول على والء عالٍ  . 5

 وما يعيشون من ظروف عمل جيدة، مما يزيد ذلك من رغبة العمالء للتعامل الدائم مع املنظمة.

                                                           
  266، ص 1ط القاهرة، العصرية، املكتبة ،البشرية املوارد لتنمية والتنظيمية السلوكية املهارات): 2007(الفتاح عبد احلميد عبد املغريب،.  1
  279، مرجع سبق ذكره، ص التنظيم الصناعي): 1999اهلييت، خالد، أكرم الطويل (.  2
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للمنظمة، إذ تُثبت الدراسات أّن استقرار األداء التسويقي  يففرصة النمو والتطور والتأثري اإلجيايب  . 6
املوارد البشرية يف املنظمة ميكن أن يسهم يف حتقيق فرص النمو والتطور من خالل البحث والوصول 

ملنافسني.  إىل طرق إنتاج متعددة وأساليب تسويق متمّيزة مقارنًة 

  . أبعاد جودة حياة العمل:10-4
أبعاد جودة حياة العمل ضمن ثالث جمموعات  (Yadav & Khanna:2014)صّنف 

  .1)1، 10للمتغريات كما يف اجلدول (
  

  متغريات أكثر استخداماً   متغريات متوسطة االستخدام  متغريات أقل استخداماً 

 تفويض السلطة -

 التدريب والتنمية -

 فرص التوظيف العادلة -

 النسب املالية -

  سلوك املواطنة التنظيمية -

 التكامل االجتماعي -

 مشاركة العمال واملكافآت -

 ةيالفرص والرفاه -

 االستقاللية -

 العالقات والتوازن مع حياة العمل -

  االجتاه واإلدراك -

 الرضا الوظيفي -

 الدفع واملنافع -

 الوالء التنظيمي -

 البيئة الصحية واآلمنة -

 النمو والتنمية -

 اإلشراف -

  العامل الدميوغرايف -

  Yadav & Khanna:2014) تصنيف أبعاد جودة حياة العمل وفقاً ل 1،  10اجلدول(

إن جودة حياة العمل تعكس العالقة بني بيئة العمل والبيئة الشخصية اليت تشجع التعلم والتنمية 
التعويض العمال، وإن عواملها األساسية هي: تقود لتحقيق رضا  ذإ Self-Developmentالذاتية 

الصحية واآلمنة، وتطوير فرص وحتسني قدرات األفراد، واالستقرار والتقدم يف  املناسب والعادل، البيئة
التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة، وأخرياً و الدميوقراطية يف املنظمة، و التكامل االجتماعي مع العمل، و العمل، 

                                                           
1.Yadav, Radha & Ashu Khanna (2014): Literature Review on Quality of Work Life and their Dimensions, 

IOSR Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.19,No.9,pp.71-80 
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  . 1العالقات االجتماعية
تربط بعض الدراسات  ذإق خمتلفة، إن جودة حياة العمل مفهوم متعدد األبعاد يعّرفه العلماء بطرائ

ح واستقاللية العامل  هذا املفهوم بوجود العمال وحالتهم وظروف معيشتهم وكفاية الدخل وتوزيع األر
ماكه وعالقات العمل والرتقية. وهناك مدخالن لقياس جودة حياة  والتفاعالت االجتماعية ورضا العامل وا

  :2العمل مها

ويقيس جودة حياة العمل عن طريق جمموعة أبعاد حمددة ومتنوعة للعمل مثل  املدخل األول:  .أ

يتم جتميع هذه األبعاد من أجل  ذإاألجور واملكافآت الداخلية وفرص التقدم الوظيفي واألمان، 
  إعطاء تقييم عام جلودة حياة العمل.

ل من أجل تقييم من العم Direct Inquiryاالستعالم املباشر  ىلإويستند  املدخل الثاين:  .ب

رضا العمال عن أعماهلم. واألسلوب األفضل هو سؤال العمال عن مستوى رضاهم عن أعماهلم. 
وهذا املدخل ال يقيس مجيع اخلصائص املرتبطة جبودة حياة العمل، ولكنه يفرتض أيضاً أن العمال 

م. ومن مساوئه غياب املعلومات املرتبطةو قادر  ألبعاد املتنوعة  ن على حتقيق نسبة رضاهم عن ذا
  عن العمل وبيئته.

نه ال توجد دراسة تقدم رؤية شاملة خلصائص إ (Phan & Quang Vo:2016)ويقول 
دراسات جودة حياة العمل يف الرعاية الصحية. وإن دراستهما قامت مبراجعة العوامل املرتبطة جبودة حياة 

   .3العمل، وتوصلت إىل أن هذه العوامل كثرية ومتنوعة

                                                           
1.Kitratporn , Poonsook & Vichian Puncreobutr(2016): Quality of Work Life and Organizational Climate 

of Schools Located along the Thai- Cambodian Borders, Journal of Educational Practice, 
Vol.7,No.11,pp.134-138 

2 . Cvetic, Tijana & et.al (2016): Impact of Standardized Management Systems on Quality of Working 
Life, International Conference on Quality of life , Center for Quality, Faculty of Engineering, 
University of Kragijevac , Serbia,pp.215-220 

3 . Phan,Giang Thuy & Trung Quang Vo. (2016): A literature Review on Quality of Work Life: a case of 
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حمددات جودة حياة العمل هي: مقاومة التغيري سواء أكان ذلك من قبل اإلدارة أم العمال، إن 
دة املستمرة  ا، والز وعدم وجود إدراك لكيفية تنفيذ برامج جودة حياة العمل، والتكلفة املناسبة املرتبطة 

مكان العمل مقارنة يف الضغط على جودة حياة العمل اليت تؤدي إىل إنتاجية أقل، وعدم السعادة يف 
  .1لزمالء، وغياب العدالة واملساواة، والفشل يف نظام تقييم األداء ومعايري الرتقية

على بيئة جودة حياة العمل لديها يف املوارد الطبيعية والبشرية  يعتمداناستدامة املنظمة ومنوها  إن
اليت مل يتم استهالكها، ولكن يتم جتديدها. ومن الضروري تعزيز موقع العمل من خالل متكني األفراد 

م الفردية  طالق إمكا وبذلك فإن جودة حياة يف حتقيق األهداف التنظيمية.  سهامإللوالسماح هلم 
ماك النشط يف ترتيبات العمل اجلماعية، أو حل املشكالت اليت لديها منافع  العمل تتضمن فرص اال

  .2متبادلة للعمال بناء على التعاون بني اإلدارة وبينهم

  عناصر جودة حياة العمل:.10-5

  Work Conditions ظروف العمل:.10-5-1
من  مهماً تعد مسألة االهتمام بظروف العمل املادية والنفسية يف املنظمات مبختلف أنواعها جزءًا 

هم ما ميلكه اإلنسان أال وهو  ثريإدارة املوارد البشرية، ذلك ألن هذه املسألة ذات  اسرتاتيجية مباشر 
لنسبة  نظمة وللمجتمع، ألن ارتفاع ملا ىلإصحته وحياته، وهي يف الوقت نفسه ذات أمهية اقتصادية كبرية 

ت وأمراض العمل يف املنظمات يكلفها أمواًال طائلة تنفقها يف  ، هذا إىل جانب تعطل العالجمعدل إصا
لنسبة  تمع فإن ارتفاع هذه النفقات يؤثر سلبًا يف الناتج القومي ويؤدي إىل فقدان جزء ىل اإالعمل. و

 من طاقة البلد اإلنتاجية.
                                                           

Health Care Workers, Journal of Applied Pharmaceutical Science, Vol.6,No.7,pp.193-200 

1 . Kaur , Avjeet (2016): Quality of Work Life, International Journal of Engineering Science and 
Computing, July , Vol.6,No.7,pp.8305-8311 

2. Dhana Lakshmi .T. (2016): an analysis of Quality of Work Life of an Employees in the Spinning Mills 
with Reference to Raj apalayam , IJARIIE, Vol.1,Issue.1,pp.268-273 
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لفرد يف عمله ويؤثر يف سلوكه وأدائه، ويف ميوله جتاه عمله يقصد بظروف العو  مل كل ما حييط 
موعة اليت يعمل معها واإلدارة اليت يتبعها واملشروع الذي ينتمي إليه  :فهيأما ظروف العمل املادية  .1وا

دفئة والرطوبة وتؤثر عليه مثل اإلضاءة والتهوية وفرتات الراحة والت ،تلك األشياء اليت تشكل جو العمل "
ة بصفة عامة   .2" والضوضاء والنظافة والتسهيالت املشا

العتبارات اخلاصة و  نالحظ أن بعض مصممي املصانع وأماكن العمل احلديثة اجتهوا إىل االهتمام 
ملؤثرات السيكولوجية مثل األلوان واملوسيقى على أساس أن هذه العوامل املادية ككل تؤثر يف املزاج 

ت، للعاملالشخصي  لتعب، ودرجة التيقظ والنشاط، كما تؤثر يف النهاية على املعنو   . 3ويف درجة الشعور 
فإن األفراد  ،إن ظروف العمل املادية تؤثر على الرضا الوظيفي، فعندما تكون ظروف العمل جيدة

لعكس عندما تكون ظروف العمل سيئة فإن األفراد سيجدون  ،سيجدون رغبة أكرب يف تنفيذ العمل، و
  .4صعوبة يف تنفيذ األعمال

ماك الوظيفي، األمر الذي  لنتيجة ميكن القول إن هناك عالقة طردية بني ظروف بيئة العمل واال و
يعين أن سعي اإلدارة لتحقيق مناخ تنظيمي يتسم بعالقات حتكمها الثقة املتبادلة واالحرتام والصداقة واحلرية 

ثرياً إجياب ماك الوظيفي. و  يفياً يؤثر  لقبول والرضا بني العاملني، والتقدير إمستوى اال ن متيز بيئة العمل 
ً  عدّ واالحرتام والفخر واالعتزاز، و  ً  املنظمة مكا ، كل ذلك يسهم يف جعل األفراد منهمكني فيه مرغو

 بشكل كامل يف وظائفهم.

 Participation in Decision Making. املشاركة يف اختاذ القرارات:10-5-2
ركز العديد من الكتاب والباحثني على أمهية إشراك العاملني يف عملية اختاذ القرارات ألنه سيؤدي 

                                                           
 .205اإلسكندرية، ص، مؤسسة شباب اجلامعة، جامعة إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية: مدخل األهداف): 1999الشنواين، صالح(.  1
  .46، دار الوليد، حلب، صفنون ومهارات إدارة وتنمية املوارد البشرية): 2010. أبو احلجاج، يوسف(2
 .374، (الناشر: املؤلف)، صإدارة املوارد البشرية: اإلدارة العصرية لرأس املال الفكري): 2004مصطفى، أمحد سيد (.  3

4 .Luthans, Fred (2005): organizational behavior, (10th ed.), McGraw Hill, New York, p.214. 
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دة اإلنتاجية ورفع الروح املعنوية، ويف جمال اإلنتاجية فإن مشاركة العاملني يف عمليات صنع القرارات  إىل ز
  .1من اجلهد والتعاونتدفعهم للبحث عن األفكار اجلديدة وبذل املزيد 

ملا هلا يف اختاذ القرارات على الرغم من وجود العديد من الدراسات واألحباث اليت دعمت املشاركة 
ا تؤدي إىل  ملشاركة كو من فوائد كبرية للمنظمات ولألفراد إال أن هناك قصورًا ومالحظات فيما يتعلق 

  :يتما 
دة طموح  . 1 إىل املشاركة يف  متوقعا واتساعاملرؤوسني قد يؤدي إشراك املرؤوسني يف جمال معني إىل ز

ذا قد جتد اإلدارة نفسها يف حالة صراع مع  جماالت أخرى ال تناسب طبيعتها إشراكهم فيها، و
م    .2املرؤوسني فيما لو حاولت إيقاف طموحا

ن املدير يشركهم نتيجة لقلة خربته وضعف ثقته  . 2  قراراته،يف قد ترتك املشاركة انطباعاً لدى املرؤوسني 
 .3كما متثل مظهراً لتنازل املدير عن بعض مهامه القيادية اليت يفرضها عليه منصبه

إن إشراك مرؤوسني ال ميتلكون معلومات كافية عن ماهية املوضوع وافتقادهم للخربات الالزمة سيؤدي  . 3
لتايل التأثري  م مما دافعيته يفإىل وضع قرارات ضعيفة، األمر الذي سيؤدي إىل إحراج املشاركني و

 .4يؤدي إىل العزوف عن املشاركة يف املستقبل
تستغرق القرارات اليت تصنع بطرق تعتمد على املشاركة وقتاً أطول من تلك اليت تصنع بشكل فردي،  . 4

 .5تتطلب قرارات سريعة ذإولذلك فإن أساليب املشاركة ال تصلح يف احلاالت الطارئة واألزمات 
إن جودة حياة العمل تشري إىل كل األفعال والتصرفات واملمارسات اليت  ،ميكن القول بصفة عامة

                                                           
، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة أثر املناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي يف شركة االتصاالت الفلسطينية: دراسة حالة): 2008. الطيب، إيهاب ( 1

 34اإلسالمية، غزة، ص 
2 .Yukl, G.(1981):Leadership in organizations .Prentice- Hall, Inc. ,New York,p.245 

  325، مطبعة دار الثقافة، عمان، ص اختاذ القرارات اإلدارية): 2007كنعان، نواف( .3
4. Locke, E. Schweiger, D. Latham, and G. (1986): Participation in decision-making: when should it be 

used? Society in transition, Vol.31, No.2, pp.65-79. 
  245، مطبعة دار قنديل، عمان، ص اختاذ القرارات اإلدارية): 2004حجاحجة، علي خلف(. 5
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عماهلم،  م والفخر  ا إسعاد ورضا العاملني عن منظما ا اإلدارة العليا يف املنظمة واليت من شأ تقوم 
م األسرية، لذا فإن مشاركة العاملني هو أح م الوظيفية وحيا لثقة واالطمئنان يف حيا د احملاور والشعور 

هم يف يس مماوالعناصر األهم لتحقيق جودة حياة العمل، فمشاركة العاملني يشري إىل تقوية ودعم العاملني 
عماهلم وحتقيق أفضل النتائج   .1جعلهم أكثر قدرة وسلطة ومرونة يف أداء مهامهم والقيام 

ماك الوظيفي، أي والنتيجة النهائية توضح وجود عالقة طردية بني املشاركة يف اختاذ  القرارات واال
ماك الوظيفي، األمر الذي يلفت انتباه املسؤولني  ثرياً إجيابياً يف اال تؤثر متغريات املشاركة يف اختاذ القرارات 

املنظمات املعاصرة إىل أمهية املشاركة يف القرارات. إذ جيب أن ترتك الفرصة للمرؤوسني للمشاركة والتأثري يف 
  .2القراراتنع والتعاون يف ص

   Job Features . خصائص الوظيفة:10-5-3
ماك الوظيفي مبحصلة العمل النهائية كجهد العمل املتزايد، وقلة الغياب، واملواطنة  يرتبط اال
التنظيمية املتزايدة، مبعىن العطاء أكثر مما هو مطلوب يف العمل. وبناًء على ذلك، ميكن جتميع املفاهيم 

ماك الوظيفي وعالقتها خبصائص الوظيفة والعمل يف ثالثة عناصر جوهرية هيالعديدة    :3لال
 ميثل العمل االهتمام األساسي يف احلياة  .أ

 املشاركة الفّعالة يف العمل  .ب
 ميثل األداء األساس لتحقيق الذات  .ج

ماك الوظيفي  والنقطة األوىل املتمثلة بكون العمل االهتمام األساسي يف احلياة ينظر فيها إىل اال

                                                           
1. Irawanto, Dodi W. (2015): Employee Participation in Decision- Making : evidence from a state- owned 

enterprise in Indonesia , Management, Vol.20 ,No.1,pp.159-172 
2 . Richardson , M. & et.al (2010): Employee Participation and Involvement : Experiences of Aerospace 

and Automobile Workers in the UK and Italy, European Journal of Industrial Relations, Vol.16, 
No.1,pp.21-37 

 ،لالتصاالت سيل آسيا شركة يف العاملني من عينة آلراء استطالعية دراسة: الوظيفي االستغراق يف البشرية اهلندسة عوامل بعض دور): 2013( شيالن حممود،.  3
  78، ص السليمانية اجلامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية  منشورة، غري ماجستري رسالة
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على أنه الدرجة اليت يعترب فيها الشخص وضع العمل هو املهم واملركزي لبيان هويته، وذلك بسبب كونه 
  الفرصة إلشباع احلاجات وحتقيق احتياجاته الشخصية.

ماك الوظيفي العايل يشري إىل فرصة  ملشاركة الفّعالة يف العمل، فإن اال أما النقطة الثانية املتعلقة 
رات العمل، وصنع اإلسهامات املهمة يف حتقيق أهداف املنظمة، فاملشاركة الفّعالة يف العمل هي صنع قرا

  اعتبار الذات).و االستقاللية، و احرتام الذات، و حتقيق مجلة من االحتياجات (املنزلة، 
ماك الوظيفي  نأفهي كون األداء هو األساس لتحقيق الذات، يف  والنقطة الثالثة واألخرية املتعلقة  اال

ماك يدل  لقيمة أو شعور الفرد بقيمة ذاته، فاال ً وأساسياً لإلحساس  على أن األداء يف العمل يكون مركز
  الوظيفي يدل على االختالف الفردي أو وضع العمل.

ا ومدى أمهية الوظيفة يف حياة الفرد من  وميكن القول بصورة عامة، إن خصائص الوظيفة وواجبا
على تلك الوظيفة وبذل أقصى اجلهود للوفاء مبتطلبات هذه الوظيفة من جهة، ومدى استعداده للحفاظ 

ماك الوظيفي لدى الفرد،  ماك الوظيفي يعين أن لجهة أخرى، كل ذلك يساعد يف حتقيق اال كون اال
لعمل املرتبط به. لذلك نالحظ أن األفراد ذوي املستوى العايل من  حيب الفرد عمله أو يكون مهتمًا 

نتاجية أكرب، ووضع أغلب اال عماهلم بكفاءة أعلى و ماك الوظيفي يهتمون بشكل صادق وحقيقي 
ت األداء لتايل يبدون أعلى مستو   . 1جهودهم يف عملهم، و

ماك الوظيفيأوضحت نتائج البحوث والدراسات وجود عالقة طردية بني   خصائص الوظيفة واال
ثرياً  ماك الوظيفي. ويقتضي هذا بدوره من املنظمات  مبعىن أن خصائص الوظيفة تؤثر  إجيابيًا يف اال

ألمهية والتنوع والتحدي والثراء من وجهة نظر شاغليها. وهكذا  املعاصرة االهتمام بتصميم وظائف تتسم 
يتضح أن الدور الذي تلعبه خصائص العمل مبا حتتوي عليه من تنوع واستقاللية، وتنوع املهام وثرائها، 

                                                           
1 . Konard, Alison M. (2006): Engaging Employees through high- Involvement work practices, Ivey 

Business Journal , March/ April ,pp.1-6 
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ماك الوظيفي للعاملني.والتغذ ً يف تنمية اال   ية العكسية يلعب دوراً جوهر

  Style of the Supervision . أسلوب الرئيس يف اإلشراف:10-5-4
اإلشراف هو فن التعامل مع جمموعة من األفراد، ميارس املشرف عليهم سلطته بطريقة حتقق أقصى 

الطيبة والتعاون اجلاد من  ياتالن ؤهفاعلية يف أداء العمل، ويتحقق اإلشراف على أكمل وجه يف جو متل
لطبع، وقد يكون اإلشراف من أصعب ال فنون ألنه حيتاج إىل جانب األفراد املشرتكني، مبا فيهم املشرف 

جحة  استخدام مبادئ العالقات اإلنسانية اليت ثبتت صحتها مع معظم الناس يف أكثر األحيان بطريقة 
دف إىل توجيه نشاط العاملني والتنسيق بني جهودهم مبا يكفل "  :واإلشراف هو .1وفطرية عملية إدارية 

رؤوسيه من الناحية اإلدارية والفنية واإلنسانية من حتقيق األهداف، فهو اجلهد الذي يبذله أي رئيس حنو م
  .2" جناز األعمال وحتقيق أهداف املنظمة اإلدارية وكسب ود العاملنيإأجل 

لتايل ميكن القول أن اإلشراف هو نشاط إداري يهدف إىل مالحظة جهود اآلخرين وتوجيههم  ،و
لشكل الذي يضمن    يحة ومبا يضمن حتقيق أهداف املنظمة.جناز األعمال بطريقة صحإوالتأثري فيهم 

لعمل اإلشرايف  كم العمل مع الناس جد قاعدة عامة مؤكدة حتو أنه ال ييقرر املشرفون املتمرسون 
م أن لكل موظف من العاملني حتت اإلشراف شخصية جيب أن توضع يف  ويوضحون بناءً  على خربا

نه وجد أن املشرف الناجح يف أداء عمله اإلشرايف يتبع عند حتديد ورسم عالقات العمل، إال أ حلسبانا
  .عدة مبادئ تتفاوت درجة استخدامه لكل منها تبعاً الختالف األفراد اخلاضعني إلشرافه

ال يف العمل يؤثر يف جوانب املنظمة، فالقائد الفاعل هو الذي إن السلوك القيادي واإلشرايف الفعّ 
وتكون لديه القدرة على متكني العاملني وإجياد بيئة  وراثية ومكتسبة، يتمتع مبواهب ومهارات وقدرات فردية

لتايل فإن حتقيق  ،وتعزيز مبدأ املشاركة، وتشجيع العاملني على املبادرة واإلبداع يف اختاذ القرارات تعاونية، و

                                                           
  .151، جامعة القاهرة، صإدارة املوارد البشرية): 1997. حسني، عبد الفتاح ( 1
ض، صوى الرضا الوظيفيعالقة منط اإلشراف اإلداري مبست): 2004. جرب، سعيد( 2 يف العربية للعلوم األمنية، الر   .6، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة 
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ً ومنطاً إشرافياً فعاًال م وإجنازأداء  يف سلوك  جيابيةتميزاً يؤثر وإنتاجية عالية يف املنظمة يتطلب سلوكاً قياد
ت واإلدارات واألقسام العاملة يف املنظمة.   العاملني يف املنظمة مبختلف املستو

ماك الوظيفي، أي تؤثر  والنتيجة هي وجود عالقة طردية بني أسلوب الرئيس يف اإلشراف واال
ملسؤولني  ماك الوظيفي، األمر الذي حيدو  ثريًا إجيابيًا يف اال متغريات أسلوب الرئيس يف اإلشراف 

ينعكس يف معاملة  م حبيثداملنظمات املعاصرة إىل االهتمام بتنمية املهارات القيادية واإلشرافية لدى قيا
ماك الوظيفي لدى  مرؤوسيهم وحتفيزهم ومشاركتهم وغريها من أبعاد القيادة واإلشراف الفّعال لتحقيق اال

  العاملني.

 Wages and Rewards . األجور واملكافآت:10-5-5
حها املنظمة للعاملني متثل أجور ومكافآت العاملني جممل املزا واملنافع املباشرة وغري املباشرة اليت متن

م وتنمية روح اإلبداع لديهم، والذي سينعكس بنتائج  دة والئهم هلا والتزامهم، وكذلك تطوير قدرا لغرض ز
عتبارها متس مصاحل  دوتع .إجيابية على األداء واإلنتاجية األجور واملكافآت مسألة ذات إشكالية كبرية 

لقوانني والتشريعات الصادرة من الدولة.وكذلك املنظمة وترت ،العاملني بشكل مباشر  بط أيضاً 
اليت القت وال زالت تالقي اهتماماً كبرياً من جانب  همةامل وعاتكما يعد موضوع األجور من املوض

قد يبعدهم عن االلتحاق فاإلدارة، فيمكن لنظام األجور أن جيذب األفراد للعمل يف املنظمة أو العكس 
ن نقدًا وعينًا تسهم يف خلق شعور يف الرضا والرغبة يف و ا حيصل عليه العاملللعمل فيها، كما أن قيمة م

  .االستمرار يف العمل
شيء على حتقيق التوازن بني لذلك فإن جناح سياسات وبرامج إدارة املوارد البشرية يتوقف قبل كل 

طريق وضع هيكل الفرد من جهد وما حيصل عليه يف شكل أجر ومكافآت نقدية، وذلك عن  فيههم ما يس
م، واختاذ كافة اإلجراءات  م وتوقعا م وتطلعا شباع حاجا األجور الذي يسمح لكل العاملني 

املقابل من يف التصحيحية هليكل األجور لضمان حتقيق التوازن املستمر بني جهد الفرد وما حيصل عليه 
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  .   1أجر
على حتسني األداء، فهو قد يؤدي إىل حمافظة ال يكفي الراتب األساسي الذي حيصل عليه الفرد يف حتفيزه 

دة احلافز  دة الدافعية وز الفرد على وظيفته وعدم التفكري يف ترك العمل واالنتقال إىل منظمة أخرى. أما ز
 نظام املكافآت" كمكمل هليكل الرواتب واألجور.  لتحسني األداء كماً ونوعاً فيلزمها نظام آخر يطلق عليه "

مهية خاصة كأكثر األدوات التحفيزية فعالية، تنفرد املكافآو هذا  يف دفع  مهماً  الً عام تعد ذإت الوظيفية 
شكاهلا  العاملني للتميز والتمايز، وتوفري البيئة التنافسية اليت تدفع العاملني لبذل أقصى جهود لنيل املكافآت 

  .  2املختلفة املادية أو املعنوية 
املكافآت سواء الداخلية أو اخلارجية اليت حيصل عليه الفرد  وتتضمن املكافآت التنظيمية كل أنواع

  من املنظمة نتيجة توظفه يف هذه املنظمة. 
ا الفرد داخليًا واليت تتولد بطريقة "  :اف املكافآت الداخلية وتعرّ  تلك املكافآت اليت يشعر 

نشطة أو مهام معينة والشعور  هذه املكافآت الرضا عن العمل،. ومن أمثلة " طبيعية نتيجة اندماجه وقيامه 
لنسبة  املنظمة وعلى طريقة دارة إملكافآت اخلارجية فإن معظمها تسيطر عليها ىل اإبتحقيق اإلجناز. أما 

  . 3توزيعها، وعادًة ما تكون يف صورة مادية ملموسة
ألي نظام سليم لبناء هيكل األجور واملكافآت،  اً ومهم اً أساسي اً شرط Fairnessالعدالةتعد و 

والعدالة يف احلقيقة مسألة معقدة ونسبية وذات اجتاهات متعددة. ولذلك البد ألي منظمة من حتقيق 
 نوعني من العدالة: العدالة الداخلية والعدالة اخلارجية.

اوتشري  إطار الوظائف املختلفة يف املنظمة، إذ جيب ويف  ،العدالة الداخلية إىل العدالة يف الوظيفة ذا
أن يكون مبلغ األجر أو الراتب عادالً يف مكافأة املؤهالت واخلربة الضرورية الالزمة إلشغال الوظيفة، فالنظام 

                                                           
  .235، منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، صإدارة املوارد البشرية): 2006الفارس، سليمان وآخرون (.  1
  .327والتوزيع، عمان، ص، دار املناهج للنشر إدارة املوارد البشرية): 2006. الصرييف، حممد( 2
  .267، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، صإدارة املوارد البشرية): 1999حسن، راوية(.  3
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واملكافآت جيب أن يتضمن مثًال جعل راتب (احملاسب) يتناسب مع املؤهالت  والسليم لألجورالعادل 
  ا يعرب عنه بتحقيق العدالة الداخلية.العلمية واجلهود وهذا م

حيصل عليها األفراد يف أما العدالة اخلارجية فتشري إىل ضرورة العدالة مع الرواتب واألجور اليت 
ة داء وظائف متشا   .1منظمات أخرى نتيجة القيام 

ني أدائهم يف انطالقاً من أمهية األجور واملكافآت اليت يتقاضاها األفراد، والدور الذي تلعبه يف حتس
أنه البد من القيام بوضع نظام لألجور  جندالعمل، وحتفيزهم لبذل املزيد من اجلهد مبا حيقق النتائج املرجوة، 

وللمكافآت مبين على أسس علمية مدروسة بعيداً عن التخمني والتقديرات الشخصية ملتخذي القرار حبيث 
لنسبة حيقق العدالة والتماثل، أو على األقل التقا ة بني املنظمات املختلفة، ىل اإرب  مبا ألعمال املتشا

دة إنتاجهم وتوجه سلوكهم و  على االستخدام غرائهم إحيفز األفراد ويدفعهم لتحسني أدائهم يف العمل وز
م بقدر ما حيقق  م. فبقدر ما حيقق نظام األجور واملكافآت متطلبات األفراد ورغبا م وطاقا األمثل لقدرا

  ملرجوة. النتائج ا
لرضا ويع الكفاية  مكافأة، ونقصهذا الشعور يف حد ذاته  دإن حسن أداء العمل يؤدي إىل الشعور 

ذاته عقاب، وهذا النوع من املكافأة والعقاب يستلزم مستوى يف وما ينتج عنه من فشل يف أداء العمل هو 
لواجب الوظيفي حقيقة واقعة.  ياً عال   من اإلشراف جيعل من اإلحساس 

  Work Team . فريق العمل:10-5-6
ميثل فريق العمل جمموعة من األفراد ذوي األدوار الوظيفية املختلفة والذين يشرتكون يف االلتزام حنو 
عمل معني ما، ويتعاونون من أجل حتقيق أهدافه. وبغض النظر عن أنواع الفرق ومزا ومساوئ كل نوع 

ماك الوظيفي. ومن املقومات الدور امنها، فإن الشيء املهم جداً هو  حليوي الذي تلعبه يف تعزيز وتنمية اال

                                                           
سني اخلرشة( 1   .177، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، صإدارة املوارد البشرية): 2007. محود، خضري كاظم، 
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ماك الوظيفي ما    :1يتاألساسية لنجاح فريق العمل يف دعم وتعزيز وتنمية اال
من األمهية مع مراعاة عدم ها نفسالدرجة اعتبار األهداف الشخصية وأهداف الفريق على  .1

 تداخل األهداف الشخصية مع أهداف الفريق.
ا.تفه .2  م أعضاء الفريق ألهدافه والتزامه 
 العمل يف جو مريح وغري رمسي وإشعار اجلميع أن املنافسة الفردية غري مقبولة. .3
 تشجيع االتصاالت التلقائية واملشاركة وقبول اآلراء املتباينة. .4
ا اجلميع. .5  سيادة االحرتام والتعاون والبناء على أفكار اآلخرين والتوصل إىل حلول يفوز 
 تقبل املخاطرة والتعبري عن املشاعر بدون حرج. ىلإالل الثقة مكان اخلوف مما يؤدي إح .6
دف الوصول  .7 أفكار جديدة والبحث ىل إاعتبار االختالف يف الرأي من العالمات الصحية 

 الدائم عن أرضية مشرتكة.
ستمرار ومراجعة النتائج وامليل  .8  لتجريب.ىل اإحتسني األداء 
يمنة أي عضو.تبادل القيادة بني  .9  األعضاء مع عدم السماح 

ييد من اجلميع. .10 ألغلبية و   اختاذ القرارات 
كل أساسي من خالل العالقات داخل الفريق ومع الفرق األخرى، فالعالقات بني شوهذا يتضح ب

ب أعضاء الفرق الفّعالة جيب أن تكون واضحة سواء فيما يتعلق بعضوية الفريق أو املشاركة يف أنشطته. وجي
أن يسعى الفريق الفّعال لبناء عالقات قوية بني أعضائه وبينه كفريق والفرق األخرى داخل املنظمة، كما 

  يسعى لدعم وتنمية العالقات القائمة على أسس التكامل والرتابط.
املتمثلة يف األعباء اليت يتحملها و وجيب أن حتدد مهام وواجبات فرق العمل بشكل واضح ودقيق 

  يتم تنفيذها يف إطار جمموعة العمليات داخل املنظمة يف إطار املشاركة يف صناعة القرار.و أعضاء الفريق 
                                                           

 204، مرجع سبق ذكره، ص هارات السلوكية والتنظيمية لتنمية املوارد البشريةامل): 2007املغريب، عبد احلميد عبد الفتاح(.  1
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ماك الوظيفي أي تؤثر متغريات العمل اجلماعي  والنتيجة وجود عالقة طردية بني فريق ومجاعات العمل واال
ماك الوظيفي. ويتطلب ذلك بدوره من املنظمات املعاصر  ة توجيه االهتمام لثقافة عمل ثرياً إجيابياً يف اال

هداف واضحة واملكون من جمموعة من األعضاء ذات  دار ذاتيًا املوجه 
ُ
اجلماعة ودعم عمل الفريق امل

  .هنفس الوقتخربات خمتلفة ومتكاملة يف 
 جلعل سعيها خالل من وذلك املوظفني، حياة جودة حتسني على العمل يف جداً  مهم دور لإلدارة       
 أكرب بشكل لتحدي الفرتة هذه وموظف يتميز ذإ اإلمكان قدر مرضية حياة املوظفني عمل حياة جودة

 . الشخصية واملسؤوليات العمل بني التوازن لتحقيق وذلك العمل، على مضى قد وقت أي من

  :العاشرأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      األساسي لظهور مفهوم جودة حياة العمل املتغريات البيئية فقطاهلدف    .1

2.   
ت العمال يف إحداث بعض التغريات يف البيئة  من عوامل ظهور جودة حياة العمل رغبة احتادات ونقا

      التنظيمية

تمع  املستوى املنخفض جلودة حياة العمل هو جمموع الربامج التنظيمية   .3      املصممة لتلبية احتياجات ا

4.   
من أسباب االهتمام جبودة حياة العمل يف عقد التسعينيات النظر إىل املوارد البشرية كأحد العوامل احملددة 

نية للنجاح يف الشركات      اليا

5.   
ثريها املباشر  اإلدارية داخل  الكثري من الظواهر والسلوكيات يفتتجلى أمهية جودة حياة العمل من خالل 

  املنظمات
   

      من أبعاد جودة حياة العمل األقل استخداماً التكامل االجتماعي   .6
لفرد يف عمله ويؤثر يف سلوكه وأدائه   .7      يُقصد بظروف العمل كل ما حييط 
     مشاركة العاملني هو أحد احملاور والعناصر األهم لتحقيق جودة حياة العمل   .8
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  Multiple Choicesمتعددة) أسئلة خيارات 2
  أي من العناصر السبعة املقرتحة جلودة حياة العمل إلرضاء االحتياجات:. 1

A . الرضا عن االحتياجات االجتماعية  
B. الرضا عن احتياجات االحرتام  
C. الرضا عن االحتياجات املعرفية  
D. كل ما سبق  

من الربامج املصممة لتلبية احتياجات املستوى العايل جلودة . 2
  ستثناء: يتآلاالعمل حياة 

A . االحتياجات االقتصادية  
B. تمع   االحتياجات املرتبطة 
C. احرتام الذات  
D. حتقيق الذات  

تطور مفهوم جودة حياة العمل يف أواخر ىل إدى أعوامل الأي من . 3
  السبعينيات وأواثل الثمانينيات:

A . نشوء االحتادات  
B. أزمة الطاقة  
C. ظروف العمل السيئة  
D. كل ما سبق  

االهتمام املتزايد جبودة حياة العمل خالل عقد من أسباب . 4
  التسعينيات:

A .  نية حنو دة االجتاه يف الشركات األمريكية واليا ز
  االستغناء عن العمالة

B. التطورات االسرتاتيجية يف جمال املنظمات  
C.  دة احلاجة إىل إعادة هندسة املوارد البشرية   ز
D. كل ما سبق  

  ستثناء: يتآلاة العمل امام جبودة حيمن املشكالت اليت دعت إىل االهت. 5
A . هروب العمال من العمل  
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  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 30: 100. الدرجات من  دقيقة 15  {مدة اإلجابة:
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  .حتدث عن تطور مفهوم جودة حياة العمل: )2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

  . العمل يف املنظمةاشرح أمهية جودة حياة : )3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  .اشرح أبعاد جودة حياة العمل : )4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 25: 100دقيقة. الدرجات من 25{مدة اإلجابة: 

  .حتدث عن عناصر جودة حياة العمل: )5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 60: 100دقيقة. الدرجات من  40اإلجابة:{مدة 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4
  .ادرس جودة حياة العمل يف إحدى املنظمات الصناعية أو اخلدمية السورية
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أن متارس دورها يف وضع السياسة والسعي لتحقيق  املنظمةيتطلب نظام إدارة اجلودة من إدارة 
التحسني املستمر يف هذا النظام والتواصل مع املوظفني بغية الوصول إىل حتقيق أعلى مستوى جودة وحتقيق 
رضا العمالء. ومن هنا فإن نظام إدارة اجلودة يوفر مدخًال منهجيًا إلدارة اجلودة وإطارًا مشرتكًا للمرجعية 

، كما أنه يوفر أداة قوية السلع واخلدماتخمتلفة أيضًا من مقدمي  اً عاات املختلفة وأنو والدعم للتخصص
من استخدامها كأداة لتحديد  نظمةجدًا يف حتقيق متطلبات التدقيق الداخلي مبا ميكن اإلدارة العليا للم

جح ودقيق. سلوب    مدى جودة العمل يف النظام اإلداري املطبق ومواجهة مشكالته 
نشطة املراجعة لتقومي طرائق تطبيق نظام اجلودة وحالته، و و نتائج هذه  عدّ تم املواصفات أيضًا 

لتايل تزيد من فاعلية  مهماً املراجعة مصدرًا  للمعلومات اليت تفيد يف حتسني اجلودة للسلع والعمليات، و
ئق أل  وكفاءة نظام اجلودة. عداد واستخدام وتعديل الو تم أيضًا  مهية التوثيق يف أغراض املراجعة كما 

دف تطوير البيئة والثقافة  والضبط والقيام بعملية التحسني. ويعد التدريب من أهم ركائز املواصفات 
  . 1بصفتهم حجر األساس يف تطبيق النظام املنظمةاملوجودة لدى األفراد العاملني يف 

 Definition of Quality Management . تعريف نظام إدارة اجلودة:11-1

System(QMS) 
على أنه:" نظام إداري لدعم  9001:2015يعّرف نظام إدارة اجلودة وفقاً للمواصفة الدولية اآليزو 

. هذا وإن الغرض من 2الشركات واملؤسسات حبيث تكون أكثر كفاءة، إىل جانب حتسني رضا العمالء"
رة يتم فيها تنفيذ عملية ما يتم استخدام نظام إدارة اجلودة هو إنشاء نقاط مرجعية لضمان أنه يف كل م

ذه الطريقة يساعد اآليزو يف ها نفساملعلومات واألساليب واملهارات والضوابط  وتطبيقها بطريقة متسقة، و
حتديد املتطلبات الواضحة وتوصيل السياسات واإلجراءات ومراقبة كيفية أداء العمل وحتسني العمل 

                                                           
1 .Mulhaney , Ann & et.al (2004): Using ISO 9000 to drive continual improvement in  a SME , The TQM 

Magazine , Vol.16 ,No.5, PP.325-330  
2 . Dale, Barrie G. & et.al (2016): Managing Quality: an essential guide and Resource gateway, (6th 

ed.), John Wiley & Sons, LTD, P.162 
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ئقي  حول نظام إدارة اجلودة أمرًا أساسيًا لضمان اجلودة. ويتخذ عدة أشكال اجلماعي. ويعد الدليل الو
  هي:

يوفر دليل جودة ويسمى مستندات املستوى األول، و  Quality Manualدليل اجلودة:   .أ

ً يف   يوفرو لسياسة اجلودة وأهداف إدارة اجلودة كجزء من أهداف الشركة.  اً موجز  الشركة بيا
ISO 10013: 2001 وكيفية توثيق نظام  دة حول تطوير وإعداد أدلة اجلودةإرشادات مفي

  .1إدارة اجلودة

ً و  Procedures Manualدليل اإلجراءات:   .ب املستوى  ات منستندمل يشار إليه أحيا

ويعطي اهليكل واملسؤوليات لكل قسم / وحدة ويفصل  النظام،يصف كيفية عمل و  الثاين،
  .املمارسات اليت جيب اتباعها يف املنظمة

تعليمات العمل واملواصفات تشكل  Instructions Manualدليل تعليمات العمل:   .ج

ئقاوطرق األداء واألساليب التفصيلية ألداء أنشطة العمل  إلضافة إىل  .ملستوى الثالث من الو
ت حتتوي على مجيع املستندات املرجعية األخرى (مثل النماذج  اً غالب ذلك، ما توجد قاعدة بيا
  ري والرسومات واملعلومات املرجعية وقائمة املوردين).واملعاي

نب ويساعد توثيق نظام إدارة اجلودة يف التأكد من أن املوظفني يعرفون ما جيب عليهم فعله، إىل جا
، كما أنه يوفر أدلة ألولئك الذين يرغبون يف تقييم النظام. وجيب أن حيدد الوسائل املناسبة للقيام بذلك

ة ويغطي مجيع جوانب عملية املنظمة بدءاً من حتديد وتلبية احتياجات ومتطلبات العمالء نظام إدارة اجلود
إىل التصميم والتخطيط والشراء والتصنيع والتعبئة والتخزين والتسليم والرتكيب واخلدمة جنبًا إىل جنب مع 

جلودة مع التنظيم مجيع األنشطة ذات الصلة اليت مت تنفيذها ضمن هذه الوظائف. ويتعامل نظام إدارة ا

                                                           
1 . ISO/TR (2001): ISO10013- Guidelines for quality management system documentation, Technical 

Report. 
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ودة يعد مبثابة ممارسة إدارية واملسؤوليات واإلجراءات والعمليات. وميكن القول ببساطة أن نظام إدارة اجل
  جيدة.

وجيب أن يغطي نظام إدارة اجلودة إذا أُريد له أن يكون شامًال وفّعاًال مجيع األنشطة والوظائف 
سرتاتيجية الشركة. و  يوفر نظام إدارة اجلودة الذي يضمن أهداف إدارة اجلودة وجيب تطويره فيما يتعلق 

ً فّعاًال ميّكن من بناء منهج  9001:2015والسياسات والتنظيم واإلجراءات واالمتثال لآليزو  إطاراً إدار
  على مستوى الشركة لعملية حتسني مستمرة.

  ISO9000 Standards:  9000معايري اآليزو . 11-2
املعايري اليت حتتوي متطلبات بناء النظام األساسي إلدارة اجلودة مت إصدارها للمرة وهي جمموعة من 

 Internationalمن قبل املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس 1987األوىل يف عام 
organization for Standardization(ISO)  اليت تعد مبثابة احتاد عاملي هليئات املعايري

ورافق ذلك العديد  2000والثالثة يف عام  1994رت النسخة النهائية منها يف عام الوطنية. ومن مث ُأصد
من التغريات على النسخة األصلية بغية جعلها منوذجاً معاصراً لبناء نظام إدارة اجلودة، ومن مث مت مراجعتها 

 . 2015للمرة األخرية يف عام
سيس معايري متكاملة ألنظمة اإلدارة حبيث تكون  2015للمراجعة يف عام  واهلدف الرئيس هو 

ونظام اإلدارة   45001:2018اآليزو  متوافقة وقابلة للتطبيق مع نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية
لشكل الذي يتيح للمنظمة نقل البغية ختفيض التناقضات وا 14001:2015البيئية اآليزو  زدواجية 

  .1أنظمة اإلدارة ذات الصلة إىل نظام واحد يؤدي إىل تقليل احلاجة للتوثيق مجيع
متطلبات نظام إدارة اجلودة اليت مت اعتمادها من قبل املنظمة  9001:2015وحيدد معيار اآليزو 

                                                           
1 . Krishnamoorthi, K. S. & et.al (2019): A First Course in Quality Engineering: integrating Statistical 

and Management Methods of Quality, (3rd  ed.), CRC Press, Boca Raton, P. 534 
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ملتطلبات لالدولية للمواصفات واملقاييس حبيث تساعد يف توفري املنتجات اليت تفي مبتطلبات ا عمالء و
ملؤسسة وفقاً هلذا املعيار عندما تكون الق ا. وميكن اعتماد نظام اجلودة اخلاص  انونية والتنظيمية املعمول 

هناك حاجة إلثبات هذه القدرة على تلبية متطلبات العمالء واملتطلبات القانونية والتنظيمية. لذلك وحبساب 
  شمل:مجيع املراجعات األخرية، فإن اإلصدار احلايل من املعايري ي

 األساسيات واملفردات–نظم إدارة اجلودة  -2015-9000اآليزو  .1
)Q9000:20151 ANSI/ISO/ASQ(. 

 .ANSI/ISO/ASQ (2متطلبات نظم إدارة اجلودة – 2015-9001اآليزو  .2
Q9001:2015) 

  .3حتقيق النجاح املستدام -جودة املنظمة -إدارة اجلودة – 2018-9004اآليزو  .3
ئق ضمن جمموعة املعايري اليت ُيشار إليها  9000وعلى الرغم من أن اآليزو  هو إحدى أنواع الو

سبعة مبادئ أساسية إلدارة اجلودة تعد  إىلفإن هذه املعايري تستند  9000غالباً مبعايري إدارة اجلودة اآليزو 
وحتديثها من قبل خرباء دوليني من اآليزو  مبثابة قواعد أساسية تقوم عليها املعايري. وقد مت تطوير هذه املبادئ

ا صحيحة وميكن استخدامها كأساس إلدارة اجلودة. 176(اللجنة الفنية    ) وميكن قبوهلا على أ

 9001:2015. أهداف اآليزو 11-3
هو التأكد من أن املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها املنظمات  9000إن اهلدف األساسي لآليزو 

الستمرار الغرض املقصود منها. فهو يهدف إىل الرتكيز على العمالء والتحسني املستمر،  املسّجلة مناسبة
إىل جانب مبادئ إدارة اجلودة السبعة املوصوفة يف املعيار بغية جعل املنظمات املسّجلة أكثر تنافسية. وهذا 

                                                           
1. ISO9000(2015): Quality Management System- Fundamentals and Vocabulary, International 

Standard, Geneva 
2 . ISO9001 (2015): Quality Management Systems-Requirements, (5th ed.), International Standard, 

Geneva,15/9/2015 
3 . ISO9004(2018): Quality management — Quality of an organization — Guidance to achieve 

sustained success, International Standard, Geneva. 
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  .1هو اهلدف األساسي إلدارة اجلودة الشاملة
املعايري واإلرشادات املتعلقة بنظام إدارة اجلودة حتدد هو جمموعة من  9000:2015إن اآليزو 

تنفيذ نظام إدارة اجلودة املطابق ملتطلبات املعيار من إىل دف و متطلبات ضمان اجلودة ومشاركة اإلدارة، 
  خالل التوظيف الدقيق لنظام إدارة اجلودة من أجل:

م  .أ  حتسني رضا العمالء من خالل تلبية متطلبا
 املستمر لألداء التنظيمي والقدرة التنافسية.حتقيق التحسني   .ب
ستمرار.  .ت  حتسني العمليات واملنتجات واخلدمات 
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية.  .ث

ال حيدد مستوى اجلودة أو األداء ألي منتج أو خدمة تقدمها  9000ومن املالحظ أن اآليزو
يتعلق بتوحيد النهج الذي تستخدمه املنظمات  لكنهاملنظمة. وهذا ُيرتك للمنظمة لكي حتدده مع عمالئها، و 

ا. وينطبق اآليزو  ا وخدما  9000يف كل مكان إلدارة وحتسني العمليات اليت تؤدي يف النهاية إىل منتجا
ينطبق على  هعلى أي مؤسسة سواء أكانت يف القطاع العام أم اخلاصة، كبرية كانت أم صغرية، كما أن

ت ذات التأثري  ة املنتج أو اخلدمة. وتشمل يف الغالب األقسام املسؤولة عن اهلندسة والتصميم جوديف املكو
  والشراء والتصنيع وضمان اجلودة وتسليم منتجات وخدمات املنظمة.

لث، ميكن  9001وعندما تثبت إحدى املنظمات املطابقة مع اآليزو  لشركة ماحنة مستقلة كطرف 
ً للعمالء يف مجيع أحناء للشركة احلاصلة على الشهادة التصديق أو  تسجيل املنظمة. ويوفر التسجيل ضما

ستمرار. ولضمان استمرار نظام  نه من املتوقع أن تليب املنتجات أو اخلدمات متطلبات العمالء  العامل 
ستمرار يتم ذلك من خالل التطبيق املتسق والدقيق لنظام  إدارة اجلودة يف العمل بفعالية، وأنه يتم حتسينه 

                                                           
1 . Goetsch, David L. & Stanley Davis (2016): Quality Management for Organizational Excellence: 

Introduction to Total Quality, (8th ed.), Pearson Education LTD., Harlow, P.221 
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لتفاعل مع اإلدارة العليا للمنظمة تتخللها عمليات  إدارة اجلودة، ونظام التدقيق الداخلي الرمسي واملوثق 
ا ال تتوافق  تدقيق مستقلة ودورية من قبل الشركة املاحنة. وقد يُفقد التسجيل إذا ثبت عدم التزام املنظمة وأ

  مع متطبات نظام إدارة اجلودة املسجل لديها.

   Process Approachخدام منهج (مدخل) العمليات: است. 11-4
 ملبين على دورة دمينغ. وجيعل منهجمنهج العملية ا ISO9001:2015تستخدم املواصفة الدولية 

ا والتفاعل بينها. ويوضح الشكل ( ) متثيل منهج العملية 1، 11العملية املنظمات قادرة على ختطيط عمليا
  .ISO9001:2015وفقاً للمواصفة الدولية 

هم يف حتسني كفاءة وفاعلية املنظمة من أجل ت املرتابطة واملتداخلة كنظام يسإن فهم وإدارة العمليا
ن منهج العملية املنظمة من الضبط والسيطرة على مجيع العالقات املتبادلة ميكّ كما حتقيق النتائج املرجوة.  

. وعند استخدام منهج العمليات 1ء املنظمة بوجه عاموالرتابط بني عمليات النظام مما يؤدي إىل حتسني أدا
  يف نظام إدارة اجلودة، فإن ذلك يضمن:

 فهم واستمرارية تلبية املتطلبات.  .أ
 النظر إىل العمليات مبفهوم القيمة املضافة.  .ب
 حتقيق أداء فّعال للعمليات.  .ج
ت واملعلومات.  .د   حتسني العمليات استناداً إىل تقييم البيا

                                                           
1 . Anttila, Juhani & Kari Jussila (2017): ISO 9001:2015 – a questionable reform. What should the 

implementing organisations understand and do? Total Quality Management & Business Excellence, 
28:9-10 
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  ISO9001:2015) متثيل منهج العملية وفقاً للمواصفة الدولية 1، 11الشكل (

يوضح الشكل السابق التمثيل التخطيطي للعملية حبيث يظهر التفاعل بني عناصرها ورصد وقياس 
  نقاط التفتيش الضرورية للرقابة والضبط وهي خاصة بكل عملية وختتلف تبعاً للمخاطر ذات الصلة.

ا بغية حتقيق النتائج املرجوة  ويقدم منهج العمليات تعريفاً  واضحاً ومنهجياً إلدارة العمليات وتفاعال
وفقًا لسياسة اجلودة والتوجه االسرتاتيجي للمنظمة. وإن إدارة العمليات والنظام ككل ميكن حتقيقها 

ج غري ستخدام دورة دمينغ مع الرتكيز العام على التفكري املبين على املخاطر الذي يهدف إىل منع النتائ
  املرغوب فيها.

  The Deming Cycleدورة دمينغ:  .11-5
سم دورة شيوارت  وتطبق هذه الدورة املبنية على "  .Shewhart Cycle 1وتسمى أيضًا 

اختذ القرار" على مجيع العمليات، وكذلك على نظام إدارة اجلودة ككل. ويوضح  -افحص -ذط، نفّ خطّ 
  ) دورة دمينغ.2،  11الشكل (

                                                           
1 . Pries, Kim H. & Jon M. Quigley (2013): Total Quality Management for Project Management, CRC 

Press, Boca- Raton, p.6 
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  ) دورة دمينغ2، 11( الشكل

 -لعالقة مع دورة دمينغ " خطط، نفذ 10إىل  4يوضح الشكل كيف ميكن مجع بنود املواصفة من 
  :1يتاختذ القرار". وميكن وصف هذه الدورة كما  -افحص

ا، واملوارد الالزمة لتحقيق النتائج وفقاً  Planخطط  - أي وضع أهداف النظام وعمليا
 ملتطلبات العمالء وسياسات املنظمة وحتديد املخاطر والفرص وكيفية التعامل معها.

 أي تنفيذ ما كان خمططاً. Doنفذ  -

أي رصد وقياس العمليات واملنتجات واخلدمات الناجتة وحتديد مدى  Checkافحص  -
 مع السياسات واألهداف واملتطلبات وإعداد تقرير بنتائج الرصد والقياس.تطابقها 

 أي اختاذ اإلجراء الالزم ألداء العمليات حسب الضرورة. Actاختذ القرار  -

                                                           
1 . Heras- Saizarbitoria, Inaki (2018): ISO 9001, ISO14001, and New Management Standards, Springer 

international Publishing AG., p.19 
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  Risk-Based Thinkingالتفكري املبين على املخاطر:  .11-6
فّعال. وإن مفهوم التفكري املبين يعد التفكري املبين على املخاطر أساسيًا لتحقيق نظام إدارة جودة 

وقائية  تعلى املخاطر كان متضمنًا يف اإلصدارات السابقة للمواصفة، على سبيل املثال اختاذ إجراءا
للتخلص من حاالت عدم املطابقة احملتملة وحتليل أي حالة عدم مطابقة تقع واختاذ إجراءات متنع تكرار 

ر املرتتبة عليها.   حدوثها ومناسبة لآل
لتوافق مع متطلبات هذه املواصفة الدولية للتخطيط وتنفيذ إجراءات للتعامل إىل اوحتتاج املنظمة هذا 

دة فاعلية نظام إدارة اجلودة وحتقيق نتائج أفضل  ر ملمع املخاطر والفرص، وهذا ما يؤسس قاعدة لز نع اآل
ج املرجوة مثل جمموعة من الظروف تسمح السلبية. وميكن أن تنشأ الفرص كنتيجة حلالة مواتية لتحقيق النتائ

  تقليل اهلدر أو حتسني اإلنتاجية.للمنظمة جبذب العمالء أو تطوير منتج جديد أو خدمات جديدة أو 
ا. وتشكل املخاطر حاالت  وتشمل إجراءات التعامل مع الفرص أيضاً النظر يف املخاطر املرتبطة 

ثٌري سليبٌ  من عدم . وينشأ االحنراف اإلجيايب من خطر ميكن أن 1أو إجيايبٌ  التأكد ميكن أن يكون هلا 
ر اإلجيابية للمخاطر تنتج فرصاً.  يؤدي إىل فرصة، ولكن ليست كل اآل

  :ISO 9001:2015اجلودة  نظام إدارة مبادئ. 11-7
    :يتسبعة مبادئ كما  إىل ISO 9001:2015ترتكز املواصفة الدولية 

  Customer Focus :.الرتكيز على الزبون11-7-1
يتحقق  إذ م،الرتكيز األساسي إلدارة اجلودة هو تلبية متطلبات العمالء والسعي لتجاوز توقعاإن 

ا.  النجاح املستمر عندما جتتذب املنظمة ثقة العمالء واألطراف املهتمة األخرى اليت تعتمد عليها وحتتفظ 
هم فهم االحتياجات يسو يوفر كل جانب من جوانب تفاعل العمالء فرصة خللق املزيد من القيمة للعميل. و 

                                                           
1 . Jodkowski, Liliane (2015): Possibilities and Methods of Risk Assessment under ISO 9001: 2015, 

International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), Volume 3, Issue 10, October 
2015, PP 14-23 
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أن هذا على الرغم من و  .للمنظمةاحلالية واملستقبلية للعمالء واألطراف املعنية األخرى يف النجاح املستدام 
سم أصحاب  اً أيض اليت تدعىهتمة". "األطراف امل اً أنه يتضمن أيض إال "،الرتكيز على العميل "املبدأ هو

  :1يتهم كما و املصلحة. 
حيصل العمالء على جزء و  واخلدمات،العمالء املباشرون الذين يقومون بشراء السلع  -العميل   .أ

م،من العمل الذي نقوم به  اجلملة، والوكالء وجتار  التجزئة، جتارو  النهائيني،واملستخدمني  ملنتجا
  وغريهم.

  .املسامهون واملؤسسات املالية والشركاء ومقدمو القروض -املستثمرون   .ب
رئيس جملس اإلدارة وجملس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية مبا يف ذلك املدير العام  -اإلدارة العليا   .ج

  .والرئيس التنفيذي والرؤساء الوظيفيون
ين أو املوظفني املؤقتني، الذين يعملون مباشرة لدى الشركة أو العمال املتعاقد فراداأل -املوظفون   .د

  .نو ومن يعوهلم املوظف
  .ن يف العمل حسب الشركةو اخلدمات والعامل والسلع ومورد ومورد -ن و املورد  .ه
تمع   .و واألشخاص الذين يرجع سبب معيشتهم إىل  الشركة،األشخاص الذين يعيشون حول  -ا

قل العامة واخلاصة واملتاجر وجود الشركة مثل أصحاب املنازل والفنادق وخدمات النقل وأنظمة الن
  .واألسواق واملدارس واملستشفيات وما إىل ذلك

  .البلدية احمللية اتاهليئ  .ز
  .اهليئات واجلمعيات الرقابية احمللية  .ح
   .الدولة واحلكومات املركزية -احلكومة   .ط

                                                           
1 . Purushothama, B. (2015): Implementing ISO9001:2015, Woodhead Publishing India PVT LTD., New 

Delhi, p.4 
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ا وأنشطتها، حبيث يتم تلبية مصاحل العمالءو   حتتاج املنظمة إىل فهم املتطلبات وختطيط سياسا
  واألطراف املعنية األخرى بطريقة متوازنة.

   :Leadership. القيادة11-7-2
ت وحدة اهلدف والتوجيه  األفرادوخيلقون الظروف اليت يشارك فيها  ،يؤسس القادة على مجيع املستو

ا  وهذا ما .ملنظمةداخل ايف حتقيق أهداف اجلودة  ا وعمليا ا وسياسا ميّكن املنظمة من مواءمة اسرتاتيجيا
خذ اإلدارة العليا مبادرة القيادة و  .1ومواردها لتحقيق أهدافها حيتذى به يف اً تكون منوذج حبيثجيب أن 
لكامل.  دون احلاجة إىل متابعة من جيب على كل فرد أن يقوم بعمله بشكل مسؤول، و تنفيذ األنظمة 

  خارجية.

  Engagement People مشاركة العاملني:. 11-7-3
يعزز و مؤهلني وممّكنني ومشاركني يف تقدمي القيمة.  فراد فيهاأن يكون مجيع األ للمنظمةمن الضروري 

ا على خلق القيمة فراداأل ُتدار نظمة امل ، وجعلاألكفاء واملفوضني واملشاركني يف مجيع أحناء املنظمة قدر
ت واحرتامهم كأفراد. و علية، افكفاءة و ب ملهارات فمن املهم إشراك املوظفني على مجيع املستو االعرتاف 

يف مجيع  فرادال ميكن إشراك األو  .يف حتقيق أهداف املنظمة األفرادواملعرفة ومتكينها وتعزيزها يسهل إشراك 
وتوفر التوجيه  ملناسب،اوحتفزهم من خالل التمكني  بكرامة،اإلدارة العليا  هماألنشطة إال عندما تعامل

م  األنشطة،املناسب ألداء   آخر،العملية بشكل دوري. مبعىن  وال بد من مراجعة الصعبة،وتدعمهم يف أوقا
 .2جيب فهم مفاهيم "إدارة جودة العمل" وممارستها

 :Process Approach .منهج العمليات11-7-4
ا  ا بشكل أكثر فعالية وكفاءة عندما يتم فهم األنشطة وإدار يتم حتقيق نتائج متسقة وميكن التنبؤ 

                                                           
1 . Fonseca, Luís, José Pedro Domingues (2016): ISO 9001:2015 Edition- Management, Quality and 

Value, International Journal for Quality Research 11(1) 149–158 
2 . Patel, Suresh (2016):  The Global Quality Management System: improvement Through Systems 

Thinking, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, p.67 
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إن فهم و يتكون نظام إدارة اجلودة من عمليات مرتابطة. ، حيث كعمليات مرتابطة تعمل كنظام متماسك
يسمح  -والتفاعالتابط مبا يف ذلك مجيع العمليات واملوارد والضو - النظامبواسطة هذا  اإلنتاجكيفية 

نهج العملية املنظمة من عرض مجيع األنشطة واستنباطها مع مراعاة مميّكن و  .بتحسني أدائها نظمةللم
حتقيق النتائج وصوالً إىل من حتديد الغرض من تنفيذ األنشطة وتصميم وإنشاء العملية  اً العملية الكاملة بدء

إذا مت تصميم ف املنظمة،دث واحد ولكن على مجيع أنشطة نهج العملية على حمال يركز و واحلفاظ عليها. 
 .1مؤكدةستكون فإن النتائج اإلجيابية  ،العملية الكاملة حسب احلاجة

   Improvement :.التحسني11-7-5
للحفاظ  نظمةللم يعد التحسني ضرورً و املنظمات الناجحة لديها تركيز مستمر على التحسني. إن 

ت األداء  واالستجابة للتغريات يف ظروفها الداخلية واخلارجية وخلق فرص جديدة.  احلالية،على مستو
ستمرارفالعامل  هلذا و  احلياة،لبقاء على قيد ا من أجل وهذا التغيري يظهر عادة على أنه "حتسني" ،يتغري 

 بدونمستمرة التحسني عملية أن تكون  مما يستوجب ،جيب على املنظمة أن تتكيف مع البيئة املتغرية
 .2خيرج من املنافسة التحسني اللحظة اليت يتوقف فيها املرء عن فانقطاعات. ف

- Evidence -Based Decision .اختاذ القرارات املبنية على األدلة:11-7-6

Making   

ت واملعلومات وتقييم  .عن النتائج املرجوة هامن املرجح أن تسفر القرارات املستندة إىل حتليل البيا
ما يعتمد على  اً غالبف. حالة من عدم التأكدنطوي على ي وقدميكن أن يكون صنع القرار عملية معقدة، و 

فهم عالقات السبب والنتيجة جداً من املهم و . تفسريهاإلضافة إىل  للمدخالت،أنواع ومصادر متعددة 
ت إىل مزيد من املوضوعية والثقة تؤدي احلقائق واألدلة وحتليل البياهلذا و والعواقب احملتملة غري املقصودة. 

                                                           
1 . ISO9001 (2015): Quality Management Systems-Requirements, (5th ed.), International Standard, 

Geneva,15/9/2015 
2 . Luburić, Radoica (2015): Quality Management Principles and Benefits of their Implementation in 

Central Banks, Journal of Central Banking Theory and Practice, 2015, 3, pp. 91-121 
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خذ أي قرار فعّ عملية اختاذ القرار لكي تكون و   يف القرارات اليت مت اختاذها. جحة، جيب أن  يف الة و
 .1احلقائق واألرقام الفعلية احلسبان

  Relationship Managementالعالقات:  إدارة .11-7-7
ا مع األطراف املعنية، مثل املوردينتدير جيب أن  املستمر،لتحقيق النجاح  . وغريهم املنظمات عالقا

 انظمة عالقااملمن املرجح أن يتحقق النجاح املستمر عندما تدير و أداء املنظمة.  يفتؤثر األطراف املهتمة و 
ثريها  ا لتحسني  أمهية إدارة العالقات مع شبكة املوردين والشركاء هلا فأدائها.  يفمع األطراف املهتمة 

حتدث املشاركة عندما و يعتمد جناح أي منظمة على مشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف مساعيها. و  .قصوى
العالقات الودية بني سلسلة التوريد واملوظفني واإلدارة ميكن ف ،أن األنشطة هلا نتيجة إجيابية األفراد يشعر

  .2املستمر النجاح يف حتقيقأن تساعد املنظمة 

  :ISO9001:2015ملواصفة الدولية . متطلبات ا11-8
  :3يتكما   ISO9001:2015تُبىن متطلبات املواصفة الدولية لنظام إدارة اجلودة 

 جمال التطبيق .1

 املراجع املعيارية .2

 املصطلحات والتعاريف .3

 سياق املنظمة .4
  . فهم املنظمة وسياقها4-1
  . فهم احتياجات وتوقعات األطراف املهتمة4-2

                                                           
1 . Nidya Astrini (2018): ISO 9001 and performance: a method review, Total Quality Management & 

Business Excellence, DOI: 10.1080/14783363.2018.1524293 
2 . Wilson, John P. Larry Campbell (2016): Developing a knowledge management policy for ISO9001: 

2015, Journal of Knowledge Management, Vol. 20, Iss 4, pp.1-18 
3 . ISO9001 (2015): Quality Management Systems-Requirements, (5th ed.), International Standard, 

Geneva,15/9/2015 
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  نطاق نظام إدارة اجلودة. حتديد جمال / 4-3
  . نظام إدارة اجلودة وعملياته4-4

 القيادة .5
  . القيادة وااللتزام5-1

  . عام5-1-1
  .الرتكيز على العميل5-1-2

  . السياسة5-2
  . وضع سياسة اجلودة5-2-1
  . نشر سياسة اجلودة5-2-2

  . األدوار التنظيمية واملسؤوليات والصالحيات5-3

 التخطيط .6
  على املخاطر والفرص. إجرءات التعرف 6-1
  أهداف اجلودة والتخطيط لتنفيذها  .6-2
  . التخطيط للتغيريات6-3

 1الدعم واملساندة .7
  . املوارد7-1

  . عام7-1-1
  . األفراد7-1-2

                                                           
1 . DNV GL (2015): ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirements, Guidance Document, 

p.6 



 
 

267 

  

  . البنية التحتية7-1-3
  . بيئة تشغيل العمليات7-1-4
  . رصد وقياس املوارد7-1-5
  . املعرفة التنظيمية7-1-6

  . الكفاءة7-2
  التوعية. 7-3
  . التواصل7-4
  . املعلومات املوثقة7-5

  . عام7-5-1
  . اإلنشاء والتحديث7-5-2
  . ضبط املعلومات املوثقة7-5-3

 التشغيل .8
 . ختطيط وضبط التشغيل8-1
  . متطلبات املنتجات واخلدمات8-2

  . التواصل مع العمالء8-2-1
  . حتديد متطلبات املنتجات واخلدمات8-2-2
  ت املنتجات واخلدمات. مراجعة متطلبا8-2-3
  . تغيري املتطلبات للمنتجات واخلدمات8-2-4

  . التصميم والتطوير للمنتجات واخلدمات8-3
  . عام8-3-1
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  . التخطيط للتصميم والتطوير8-3-2
  . مدخالت التصميم والتطوير8-3-3
  . ضوابط التصميم والتطوير8-3-4
  . خمرجات التصميم والتطوير8-3-5
  التصميم والتطوير. تعديالت 8-3-6

  . ضبط املنتجات واخلدمات املقدمة من جهات خارجية8-4
  . عام8-4-1
  . نوع ومدى الضبط8-4-2
  . معلومات للموردين اخلارجيني8-4-3

  . االنتاج وتقدمي اخلدمات8-5
  . ضبط اإلنتاج وتقدمي اخلدمات8-5-1
  . التمييز / التعريف والتتبع8-5-2
  وردين اخلارجيني. ممتلكات العمالء وامل8-5-3
  . احلفظ8-5-4
  . أنشطة ما بعد التوريد8-5-5
  . ضبط التعديالت8-5-6

  . اإلفراد عن املنتجات واخلدمات8-6
  . ضبط عدم مطابقة املخرجات8-7

 تقييم األداء .9
  . الرصد والقياس والتحليل والتقييم9-1
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  . عام9-1-1
  . رضا العمالء9-1-2
  . التحليل والتقييم9-1-3

  التدقيق الداخلي. 9-2
  . مراجعة اإلدارة9-3

 التحسني .10
  . عام10-1
  . عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية10-2
  . التحسني املستمر10-3

على اإلطار الذي وضعته اآليزو لتحسني املواءمة  ISO9001:2015وتنطبق املواصفة الدولية 
ا الدولية لنظم اإلدارة. ومتكن هذه املواصفة الد ولية من استخدام منهج العمليات إىل جانب بني مواصفا

ا مع متطلبات مواصفات نظم اإلدارة  دورة دمينغ، والتفكري املبين على املخاطر ملواءمة نظام إدارة اجلودة 
آليزو و األخرى.    :1يتكما   9004واآليزو  9000هذه املواصفة الدولية ذات عالقة 

خللفية الالزمة للفهم األسس واملصطلحات لنظم  9000اآليزو  - اإلدارة وتزود املنظمة 
 الصحيح والتطبيق هلذه املواصفة الدولية.

إدارة النجاح املستدام للمنظمة وهو منهجية إلدارة اجلودة تزود بدليل ملنظمات  9004اآليزو  -
 اختارت التقدم ملا بعد متطلبات هذه املواصفة.

نظمة اإلدارة األخرى، مثل تلك اخلاصة ال تتضمن هذه املواصفة القياسية الدولية متو  طلبات خاصة 
مت تطوير معايري نظام إدارة اجلودة اخلاصة و  .إلدارة البيئية أو إدارة الصحة والسالمة املهنية أو اإلدارة املالية

                                                           
1 . ISO9001 (2015): Quality Management Systems-Requirements, International Standard, Geneva. 
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حتدد بعض هذه و  .لقطاعات بناًء على متطلبات هذه املواصفة القياسية الدولية لعدد من القطاعات
اآلخر على تقدمي إرشادات لتطبيق هذه  بعضها ري متطلبات إضافية لنظام إدارة اجلودة، بينما يقتصراملعاي

  .املواصفة القياسية الدولية داخل قطاع معني

  :احلادي عشرأسئلة واختبارات الفصل 

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      لدعم كفاءة الشركات واملؤسسات وحتسني رضا العمالءنظام إدارة اجلودة هو نظام إداري    .1
      ال يُطبق نظام إدارة اجلودة على مجيع األنشطة والوظائف داخل املنظمة   .2
     منظمة اآليزو هي احتاد عاملي هليئات املعايري الوطنية   .3
     منها هو التأكد من أن عمليات املنظمة ُمصممة وفقاً للغرض 9000اهلدف األساسي لآليزو    .4
ا والتفاعل بينها   .5      جيعل منهج العملية املنظمات قادرة على ختطيط عمليا
      ُتطبق دورة دمينغ على مجيع العمليات فقط   .6
ثريها سلبياً أو إجيابياً    .7      تشكل املخاطر خاالت من عدم التأكد يكون 
     من مبادئ نظام إدارة اجلودة دورة دمينغ   .8
    إدارة اجلودة هي عشرةمتطلبات نظام    .9

نظمة اإلدارة  األخرى ISO9001:2015ال تتضمن املواصفة    .10     متطلبات خاصة 

  Multiple Choices) أسئلة خيارات متعددة2
  يوفر موجزاً لسياسة اجلودة وأهدافها: اآليتأي من . 1

A. دليل اجلودة  
B. دليل اإلجراءات  
C. دليل تعليمات العمل  
D. كل ما سبق  

  :9000اإلصدار احلايل لآليزو يشمل . 2
A .  9000:2015اآليزو  
B.  9001:2015اآليزو  
C.  9004:2018اآليزو  
D. كل ما سبق  

  : ISO9001:2015من أهداف نظام إدارة اجلودة . 3
A . االمتثال للمتطلبات التنظيمية  
B. حتسني رضا العمالء  

ستثناء: اآليت. 4   يتضمنه منهج العمليات 
A . حتقيق أداء فّعال للعمليات  
B. التفكري املبين على املخاطر  
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C. ستمرار   حتسني العمليات واملنتجات واخلدمات 
D. كل ما سبق  

C. فهم واستمرارية تلبية املتطلبات  
D. كل ما سبق  

  يتعلق رصد وقياس العمليات واملنتجات يف دورة دمينغ ب:. 5
A . خطط  
B. نفذ  
C. افحص  
D. اختذ القرار  

ملواصفة الدولية اآليت أي من . 6  ISO9001:2015يرتبط 
A . جودة اخلدمات  
B. التفكري املبين على املخاطر  
C. جودة العالقة  
D. كل ما سبق  

  ستثناء: اآليتمن مبادئ نظام إدارة اجلودة  .7
A . الرتكيز على الزبون  
B. التفكري املبين على املخاطر  
C. منهج العمليات  
D. كل ما سبق  

  . متطلبات نظام إدارة اجلودة هي:8
A . عشرة  
B. ا عشراثن  
C. مثانية  
D. أربعة عشر  

 

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  . عّرف نظام إدارة اجلودة :)1السؤال (
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100. الدرجات من  دقيقة 15  {مدة اإلجابة:

  .9000حتدث عن معايري اآليزو : )2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  . 9001:2015حتدث عن أهداف اآليزو   :)3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .اشرح منهج العمليات  :)4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 15: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  . حتدث عن دورة دمينغ: )5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:
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  . قش فكرة التفكري املبين على املخاطر: )6السؤال (
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة (  25: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

  .ISO9001:2015حتدث عن مبادئ نظام إدارة اجلودة : )7السؤال (
  }) 7توجيهات لإلجابة: الفقرة (  30: 100دقيقة. الدرجات من 40{مدة اإلجابة: 

  . ISO9001:2015قش متطلبات املواصفة الدولية  :)8السؤال (
  ) }8توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4
اخرت إحدى أنواع املنظمات السورية اإلنتاجية أو اخلدمية احلاصلة على شهادات اجلودة وادرس 

  نظام إدارة اجلودة فيها.



 
 

273 

  

   إدارة اجلودة الشاملة البيئية: عشر لثايناالفصل 

Chapter (12):Total  Environmental Quality Management 
  ماهية إدارة اجلودة الشاملة البيئية  12-1

  عناصر إدارة اجلودة الشاملة البيئية  12-2

 التزام اإلدارة. 12-2-1  
  الرتكيز على الزبون .12-2-2  

 العمل اجلماعي. 12-2-3  
  التحسني املستمر .12-2-4  

 ISO14001:2015املواصفة الدولية   12-3
  وإدارة اجلودة الشاملة البيئية 14000اآليزو   12-4

  التحسني البيئي  12-5

لزبون متعددة . 12-5-1     األبعاد للنجاح البيئيتطوير مقاييس موجهة 

  تكامل االعتبارات البيئية يف العمليات .12-5-2  

  خلق احلوافز لالستثمارات طويلة األجل .12-5-3  

  التكامل بني اجلودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية  12-6

  أسئلة واختبارات الفصل الثاين عشر

  

  

  



 
 

274 

  

  خرجات واألهداف التعليمية:امل
 اجلودة الشاملة البيئيةفهم ماهية إدارة  .1
 معرفة عناصر إدارة اجلودة الشاملة البيئية  .2
 ISO14001:2015فهم املواصفة الدولية  .3
 مناقشة عملية التحسني البيئي .4
 فهم التكامل بني اجلودة والبيئة والصحة والسالمة البيئية .5

  ملخص الفصل: 

ماهية إدارة اجلودة الشاملة البيئية، وعناصر إدارة اجلودة الشاملة البيئية املتمثلة يف التزام اإلدارة والرتكيز على الزبون يتناول هذا الفصل 
وإدارة اجلودة الشاملة البيئية،  14000، والعالقة بني اآليزو  ISO14001:2015والعمل اجلماعي والتحسني املستمر، واملواصفة الدولية 

لزبون متعددة األبعاد للنجاح البيئي، وتكامل االعتبارات البيئية يف العمليات، وخ لق والتحسني البيئي فيما خيص : تطوير مقاييس موجهة 
  والسالمة املهنية.التكامل بني اجلودة والبيئة والصحة احلوافز لالستثمارات طويلة األجل، و 

  كلمات مفتاحية:

ر، الفرق إدارة اجلودة الشاملة البيئية، إدارة البيئة، التزام اإلدارة، اجلودة البيئية، الرتكيز على الزبون، العمل اجلماعي، التحسني املستم
ت صفر، فريق ا14001:2015متعددة الوظائف، املواصفة الدولية اآليزو  معات عمل الدويل لإلدال، النفا رة البيئية الدولية، جملس ا

 الصناعية الكبرية، التحسني البيئي، الصحة والسالمة املهنية.

  
Total Environmental Quality Management(TEQM), Enviroment Management(EM), Management 

Commitment, Environmental Quality, Focus on Customer, Team Work, Continuous Improvement, Cross- 
Functional Teams, ISO14001:2015, Zero-Waste, Global Environmental Management Initiative(GEMI), 
Council of Great Industries Lakes (CGAI), Environmental Improvement, Occupational Health and Safety 
(EH&S).  
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لرغم من أن إدارة البيئة هي ميدان جديد نسبياً، إال أن أدوارها التنظيمية متوازية مع تلك األدوار 
ا إدارة اجلودة الشاملة. كانت إدارة اجلودة منفصلة عن إدارة العمليات، إال أنه يف الوقت   إذ اليت تقوم 

ا مسألة اسرتاتيجية تؤثر يف النجاح التنافسي  احلايل تبدو إدارة اجلودة مسألة تشغيلية مهمة، كما أ
 Operationsوهي مسؤولية كل فرد داخل املنظمة، وبشكل خاص مديرو العمليات  لألعمال،

Managers  ا   موضوع للجوائز. كما أ
 ، فهي ذات أثر اسرتاتيجي يفشاملة البيئية تنتهج املسار ذاتهيبدو مما سبق أن إدارة اجلودة ال

ا ذات مسؤولية ، لكن يف تعابري البيئة، وخطر السمعة، ويف شروط توفري التكاليفلاألعما إلضافة إىل أ  ،
  ل اإلطار املعريف إلدارة اجلودة الشاملة البيئية.وسنقدم يف هذا الفص يومية ملديري العمليات يف املنظمة.

 Total Environmental Quality لبيئية:إدارة اجلودة الشاملة اماهية . 12-1

Management (TEQM) 
لقد تطور مفهوم إدارة البيئة بعد أن مت تطبيق أساليب وطرائق إدارة اجلودة الشاملة وأخذت تُعرف 

دارة البيئة. وضمن هذا السياق البيئيةسم إدارة اجلودة الشاملة  جلودة وعالقتها  ، ومت الرتكيز على االرتقاء 
ا ا نفسها ملراحلمّرت إدارة البيئة  ، إذ كانت تعتمد على عمليات الفحص واملعاينة جلودةاليت مرت 

عامل مع ، وكان من نتائج ذلك التاالستجابة األولية للعمل عالجية الالحقة للتلوث، لذلك كانت
ا فنية مستقلة حتتاج إىل أقسام مستقلة وأفراد وسياسات وإجراءات متميزة.   املوضوعات البيئية على أ

لشؤون البيئية يف حني يرى املالحظ  ،ويبدو للوهلة األوىل أن إدارة اجلودة الشاملة غري مرتبطة 
شاملة قادرة على الرتكيز بشكل فّعال على لفلسفة اجلودة الشاملة أن نقاط القوة املتأصلة يف إدارة اجلودة ال

ا يف اجلوانب البيئية هم الذين وضعوا مصطلح إدارة اجلودة  بعض املوضوعات البيئية. فاملهنيون الذين يطبقو
  .14000الشاملة البيئية كونه الطريقة املنطقية لتحقيق الوقاية من التلوث من خالل املواصفة الدولية اآليزو 

االت املهمة لكل من إدار لقد ُوجد أن  ، ة اجلودة الشاملة، وإدارة البيئةهناك بعض الفروق يف ا
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  . 1) التكامل بني إدارة اجلودة الشاملة وإدارة البيئة 1،  12ويوضح اجلدول (  وإدارة اجلودة الشاملة البيئية.
  

  إدارة اجلودة الشاملة البيئية  إدارة البيئة  إدارة اجلودة الشاملة  املبدأ

تضع اإلدارة أمثلة وتقوم بعملية   . املسؤولية اإلدارية1
  القيادة 

اإلدارة مسؤولة من خالل القانون عن 
ر البيئية   اآل

  الرتكيز على املواطن البيئي

حتسني مهارة العامل من أجل تعزيز   . التدريب 2
  إسهامه يف العمل 

محاية  يفالعمال املؤهلون هلم أثر كبري 
  البيئة

العمل وأثر قليل يف  أثر كبري يف
  البيئة

. عوائد العملية 3
  اإلنتاجية 

ت من أجل محاية البيئة   Defectالنفاية هي العيب  ر البيئية هي العيوب  ختفيض النفا   اآل

  التقييم الوقائي لألثر البيئي  مدخل رد الفعل للعمل التصحيحي  املدخل الوقائي للعمل التصحيحي  . التحسني املستمر 4

وظائف تقاطعية وتركيز أوسع   تركيز املسؤولية   وظائفية تقاطعية   اهليكل واملسؤولية. 5
  على املسؤولية

ئن دائماً على حق   . رضا الزبون6 تمع هو الشيء احلقيقي   املطابقة  الز محاية ا
  للعمل

اجلميع ملتزم وااللتزام ضمن   التزام قوي  –البعض يفهمون اهلدف   فهم مجيع األفراد للهدف  . التزام العمال 7
  اهتماماته الشخصية

استخدام التحليل من أجل   متابعة اإلصدارات واالنتشارات   حتليل األسباب اجلذرية   .التحليل االحصائي 8
تفضيل وختفيض اإلصدارات 

  واالنتشارات

ئن 9 ئن الداخليون  . الز   الز
ئن اخلارجيون   الز

  املوزعون
  املستفيدون

ئن  اخلارجيون : الوكاالت الز
تمع   القانونية، اجلريان، وا

الزبون هو أي فرد يعيش ضمن 
  حدود البيئة

  ) التكامل بني إدارة اجلودة الشاملة وإدارة البيئة 1،  12اجلدول ( 

                                                           
1.Cully, William C. (1998): environmental and Quality systems Integration, Lewis publishers, CRC 

Press , p. 25 



 
 

277 

  

،حيث إن إدارة اجلودة الشاملة البيئية هي نتيجة لتطبيق فلسفة إدارة اجلودة الشاملة على إدارة البيئة
ا حيث تقدم إدارة البيئة فرصة وليست ساعدت  على دمج وتكامل املسائل البيئية مع فكر األعمال وقياد

  : 1حًال ملشكلة معينة. وبذلك  ميكن القول إن

  إدارة اجلودة الشاملة + إدارة البيئة = إدارة اجلودة الشاملة البيئية

TQM + EM = ETQM 
مج إدارة اجلودة الشاملة من الشكل التقليدي إىل مشاركة مجيع العمال يف  وقد تبدل تطبيق بر

ً  بوصفهاجهود التحسني. وتفيد إدارة اجلودة الشاملة  ، واستخدام لتكامل اجلودة يف كل أنشطة العملأسلو
  املدخل املبين على احلقائق لتنفيذ التحسينات.

  البيئية : دارة اجلودة الشاملة إعناصر . 12-2
نتيجة الختالف رؤى الباحثني اىل البيئية تباينت وجهات النظر حول عناصر ادارة اجلودة الشاملة 

لرغم من ذلك التباين فقد مت االتفاق على العناصر أاملوضوع وتركيز بعضهم على جانب دون آخر. إال  نه و
  :اآلتيةاألربعة 

  Management Commitment:  التزام اإلدارة. 12-2-1
. ويعد هذه الفلسفة ئدارة والعاملني مببادإلمن قبل ا الً كام  اً دارة اجلودة الشاملة التزامإيتطلب تنفيذ 

ً لنجاح عملية التطبيق،  هذا منا فلسفة يتم إ، و ملنتجيبحث عنه يف ا اً ن اجلودة مل تعد جانبألااللتزام ضرور
ا بدءترسيخها يف عقول العاملني  م يتدربون عليها، ويؤمنون  دارة العليا إلمن ا اً ووضعها ضمن مسؤوليا

  دارات التنفيذية.إلىل اإوصوالً 
مبا  إلدارة اجلودة الشاملةساسية ألا ئالتزام االدارة العليا من القادة استيعاب املفاهيم واملباد ويتطلب

ها واملنافع اليت تضيفها   يرينمر الذي يتطلب تشكيل جلنة تضم املدألملهم، اىل عإحيقق االستفادة من مزا

                                                           
1 . Cully, William C. (1998): Environmental and Quality Systems Integration , OP Cite , p. 25 
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مور اجلودة هدفها التخطيط ا دارة هذا ال يكون جمرد إلسرتاتيجي ملهام اجلودة. والتزام االالتنفيذين املهتمني 
   .1ىل نشاط فعلي وعملي ملموس واستيعاب التطورات اجلديدة كافةإرغبة بل حاجة 

جلوانب البإليعد التزام ا  ساس لتشييد هيكل اجلودة البيئيةألمهية لكونه ميثل حجر اأكثر أيئية دارة 
Environmental Quality.يرين وعلى املد،ذ لن ينجح أي موضوع بيئي بدون التزام االدارة العلياإ

 ه منتجاً دّ بعللهدر سباب الرئيسة ألىل اإيف الوصول إدارة اجلودة الشاملة البيئية ن يتعرفوا على قيمة تطبيق أ
ئن الداخليني واخلارجيني وحصوهلم على سلع تتفق مع  ً ينبغي التخلص منه مبا يتناسب وتوقعات الز نو

   .نظفأجل تنفيذ حلول أالفرق املعنية لتطبيق التحسني املستمر من ، إضافة إىل استدعاء البيئة
لسياسة البيئية واليت تت محور يف ثالثة جوانب رئيسة يتجسد مفهوم االلتزام يف نظام االدارة البيئية 

  هي :
ألنظمة والقوانني.  .أ   االلتزام 

  الوقاية من التلوث.ب. 
  التحسني املستمر.ج. 

  اللتزام بتنفيذها.لكما يفرض النظام ضرورة تعميم هذه السياسة على العاملني واجلمهور وتوجيههم 

   Focus on Customer: الرتكيز على الزبون. 12-2-2
الشخص الذي هو: " الزبون و رضاء الزبون، إدارية موجهة حنو إدارة اجلودة الشاملة هي فلسفة إن إ

ً داخليًا أيستخدم السلعة أو اخلدمة سواء  خارجياً  مأ )اإلنتاج(هو الشخص التايل يف سلسلة كان زبو
يستخدم مبفهومه التقليدي،  الالبيئية دارة اجلودة الشاملة إوالزبون يف  ."(هو املستخدم النهائي للمنتوج)

طلق أشخاص أو اهليئات ذات العالقة الذين يتأثرون بعمل املنظمات، وقد ألولئك اأ ليضممنا توسع إو 

                                                           
، إطروحة ماجستري مستلزمات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة : دراسة حالة يف معمل األمسنت األبيض يف الفلوجة) : 1999آل حيىي، أمحد عبد الوهاب داود (.  1

  .29منشورة ، كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ، ص غري 
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ت العمال ... اخل، وهؤالء  ملوردونصحاب املصاحل وهم املستثمرون واأعليهم  واملوزعون واملتعاقدون ونقا
   .1ىل تلبيتهاإت دائماً حيددون احلاجات والتوقعات اليت تسعى املنظما

كانت علنية أبفهم متطلبات الزبون وحتديدها، سواء  البيئيةدارة اجلودة الشاملة إيتمحور عمل نظام و 
ل تأم ضمنية  ت ، النامجة عن العمل  نفا وحماولة احلد منها أو تقليلها من خالل معرفة املؤثرات واالنبعا

ا وحماولة ألنتاج، وحتديد اإلالنامجة عن عملية ا جياد طريقة لتلبية هذه إشخاص واجلهات اليت تتأثر 
  االحتياجات.

 Team Work:  العمل اجلماعي. 12-2-3
ً جديداً لنجاح تطبيقأ (الفريق)يعُّْد العمل بصيغة اجلماعة  : هو والفريقدارة اجلودة الشاملة، إ سلو

م متممة ألجمموعة صغرية من ا دائهم حنو أ ةهلدف العام وموجه مة، ملتز بعضاً بعضها فراد تكون مهارا
   .2 نفسهمأالغاية واملدخل الذي يلزمهم حملاسبة 

دارة اجلودة الشاملة يف الثقافة والقيم واملعتقدات، وتعرض هذا التغيري إحدثتها أونتيجة للتغريات اليت 
لشكل الذي يؤول إشراك العاملني يف فلسفة إ كان لزاماً للمقاومة،   جراء حتسينات إىل إدارة اجلودة الشاملة 

يت التحسينات  .ن يزيد من قيمة املنتجأسلوب العمل أو املنتج أو أي حتسني آخر من املمكن أيف  وعادة ما 
ملشاركة اجلماعية    بسهولة وبطرق ذات جدوى. كالتحل املشمن ميكن مما من الداخل و

مشاركة العاملني فوكذلك احلال يف االدارة البيئية ، دارة اجلودة الناجحةإلتعُّد مشاركة العاملني أساساً 
  .هاتعد عامًال رئيساً يف حتديد تطبيقات الوقاية من التلوث وتنفيذ

دارة البيئية هو طريقة سهلة لتحسني االلتزام وضمان حتقيق إلن استخدام مفهوم الفريق لبناء نظام اإ
ثريها ألجراءات والعناصر اإلهداف واألا   .الكلفة يفخرى يف النظام و

                                                           
ستخدام ): 2001الدليمي ، رغد (.  1 ، إطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية  : دراسة حالة يف شركة مصايف الوسط ISO 14000إدارة اجلودة الشاملة للبيئة 

  .93 اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد ، ص 
   . 30، مرجع سبق ذكره ، ص  مستلزمات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة) : 1999آل حيىي، أمحد عبد الوهاب داود (.  2
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نتاج واملواقع اخلدمية، ويستطيع تقييم القضا والفرص إلدارة وعن مواقع اإليضم الفريق ممثًال عن او 
من  اً خرى لتكون جزءألطراف اخلارجة األ، وبعض اورديندخال املتعهدين واملإوالعمليات املوجودة وقد يتم 

  فريق العمل حيثما يتطلب املوقف ذلك.
عتبارات الكلفة، فاحملاسبون على دراية ، تسمح طريقة الفريق بدراسة مجيع عوامل املوضوع البيئي 

ون الكثري عن اعتبارات يعتبارات اجلودة، بينما يعرف املهندسون الكيميائومهندسو املنتج على دراية 
سلوب التعامل مع املواد الكيميائية النامجة عن عملية افهم مهندسو البيئة ، أما اجلدوى  نتاج.إلعلى معرفة 

كثر من نظائرها أن كلفة البدائل النظيفة تكون إوعادة ما جتري موازنة بني الكلفة وفوائد التحسني البيئي، إذ 
  امللوثة.

 Crossتعدد الوظائف من الفريق إوىل للمشروع، و ألالسيما يف املراحل او وجيتمع هذا الفريق مراراً 
– Functional Teams   يستلزم بناء نظام مبا و ، جراءات إلاملساعدة يف ضمان صحة ا يستطيع

  .االدارة البيئية

 Continuous Improvement:  التحسني املستمر. 12-2-4
ن التحسني املستمر حيقق إدارة اجلودة الشاملة هو حتقيق رضا الزبون، فإذا كان اهلدف من تطبيق إ

يعُّد و  .1دخال التطوير والتحسني على العملية حبيث يتحقق التفاعل مع احلاجات املتغرية واملتجددة للزبونإ
لذلك يتطلب االلتزام به مسعى متواصالً للوصول . ساسية للسياسة البيئيةألحد الركائز اأالتحسني املستمر 

مناط أدارة اجلودة الشاملة عن إساساً تتميز به فلسفة أسني املستمر ىل حالة الكمال املنشود. ويشكل التحإ
دة كفاءة وفاعلية عمليات اجلودة ألخرى. فهي األالعمل ا جل تقدمي من أنشطة املعتمدة يف املنظمة لز
ئنهاإضافية إمنافع     .ىل املنظمة وز

                                                           
سر احلاج رشيد(.  1  ، كلية االدارة واالقتصاد، أطروحة دكتوراه غري منشورة،إدارة اجلودة الشاملة يف القطاع الصحي األردين : دراسة ميدانية مقارنة): 1997املنصور، 

  .58جامعة بغداد ، ص 
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، وحماولة الوقوف على ينصب عمل فلسفة التحسني يف جعل كل مظهر من مظاهر العمليات حمسناً 
ىل حتسني فضالً عن جعل إاليت حتتاج  روعاتو املشأثناء العمل، والعمليات أيف كافة التغيريات اليت حتدث 

  .ة السلع واخلدمات املقدمة للزبونساس تطوير جودأالفلسفة 
دارة البيئية حتتاج إلجل حتسني اأومن ، إدارة اجلودة الشاملةيبىن نظام االدارة البيئية على مفاهيم و 

ن هذا التشخيص إالوقت ف ومبرور ،سباب حدوثهاأشياء و ألىل الرتكيز على ما حيدث من اإاملنظمات 
مفهوم التحسني املستمر  بناء علىو فضل. أداء بيئي أ ىلإالنظامي والصحيح لنقاط الضعف يف النظام يقود 

ة  كالتها وتتفادى حدوث املشئخطاأمن امللتزمة تتعلم  املنظمةإال أن  ممكنٌ  كالتحدوث املشفإن  املشا
  .يف املستقبل

تعين تقليل النفقات لكل  ISO 14001ن سياسة التحسني املستمر املطلوبة يف ظل املواصفة إ
ت صفراملنظمة من هدف  اقرتبتحالة ختفيض من طرح املواد امللوثة، ويف الواقع كلما   Zero النفا

Waste -  1كانت سياسة التحسني املستمر فّعالة  - ائياً أي استبعاد اهلدر.  

 ISO14001:2015املواصفة الدولية . 12-3
تمع واالقتصاد أمراً ضرورً حتقيق التوازن بني ا يُعد دون املساس من لتلبية احتياجات احلاضر  لبيئة وا

م. كهدف من خالل حتقيق التوازن   يتم حتقيق التنمية املستدامةو  بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجا
تمعية للتنمية املستدامة والشفافية واملسوقد  بني الركائز الثالث لالستدامة. اءلة مع تطورت التوقعات ا

رة ، واإلداال للموارد، واالستخدام غري الفعّ التلوثكاملتزايدة على البيئة  ، والضغوط تزايد التشريعات الصارمة
ت، وت وقد أدى ذلك إىل  ، وفقدان التنوع البيولوجي.غري املناخ، وتدهور النظم البيئيةغري السليمة للنفا

دف  منهجاً جديداً تبين املنظمات  يف الركيزة  اإلسهاملإلدارة البيئية من خالل تنفيذ أنظمة اإلدارة البيئية 

                                                           
1. Boiral, Olivier & Jean-Marie Sala (1998): Environmental Management: Should Industry Adopt ISO 

14001, Business Horizon, pp. 57-63. 
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   البيئية لالستدامة.
طار عمل حلماية البيئة واالستجابة إن  الغرض من هذه املواصفة القياسية الدولية هو تزويد املنظمات 

لتوازن مع االحتياجات االجتماعية واالقتصادية.  املتطلبات  إلضافة إىل حتديدللظروف البيئية املتغرية 
انظام اإلداب املتعلقةن املنظمة من حتقيق النتائج املرجوة اليت متكّ  إلدارة ا ويزود منهج .رة البيئية اخلاص 

ملعلومات  البيئية يف التنمية  لإلسهاماملدى الطويل وخلق خيارات يف بناء النجاح أجل  مناإلدارة العليا 
   :املستدامة من خالل

ر البيئية السلبية  .أ   .هاأو ختفيف محاية البيئة من خالل منع اآل
ر السلبية احملتملة   .ب   .للظروف البيئية على املنظمةالتخفيف من اآل
لتزامات االمتثال  .ج   .مساعدة املنظمة يف الوفاء 
  .حتسني األداء البيئي  .د
ا تصميم منتجات وخدمات املنظمة وتصنيعها وتوزيعها   .ه التحكم يف الطريقة اليت يتم 

ستخدام منظور دورة احلياة الذي ميكن أن مينع  فيهاواستهالكها والتخلص منها أو التأثري 
ر البيئية عن غري قصد إىل مكان آخر خالل دورة احلياة   .انتقال اآل

اليت تعزز و حتقيق الفوائد املالية والتشغيلية اليت ميكن أن تنتج من تنفيذ البدائل السليمة بيئياً   .و
  .مكانة املنظمة يف السوق

 .توصيل املعلومات البيئية لألطراف املعنية ذات الصلة  .ز
دف هذه املواصفة و  دة أو تغيري املتطلبات  -مثل املعايري الدولية األخرى -ةالقياسية الدوليال  إىل ز

  :1يتكما   ISO14001:2015البيئة تُبىن متطلبات املواصفة الدولية لنظام إدارة و  .القانونية للمؤسسة

                                                           
1 . ISO14001 (2015): Environmental management systems - Requirements with guidance for use, (3rd. 

ed.), International Standard, Geneva,15/9/2015 
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 جمال التطبيق .1

 املراجع املعيارية .2

 املصطلحات والتعاريف .3

 سياق املنظمة .4
  وسياقها. فهم املنظمة 4-1
  . فهم احتياجات وتوقعات األطراف املهتمة4-2
  . حتديد جمال / نطاق نظام إدارة اجلودة4-3
  إدارة البيئة. نظام 4-4

 القيادة .5
  . القيادة وااللتزام5-1
  . السياسة5-2
  . األدوار التنظيمية واملسؤوليات والصالحيات5-3

 التخطيط .6
  . إجرءات التعرف على املخاطر والفرص6-1
  والتخطيط لتنفيذها األهداف البيئية  .6-2

 1الدعم .7
  . املوارد7-1
  . الكفاءة7-2

                                                           
1 . DNV GL (2015): ISO 14001:2015:Environmental Management Systems-Requirements, Guidance 

Document. 
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  . التوعية7-3
  . التواصل7-4
  . املعلومات املوثقة7-5

 التشغيل .8
 . ختطيط وضبط التشغيل8-1
  االستعداد حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا. 8-2

 تقييم األداء .9
  . الرصد والقياس والتحليل والتقييم9-1
  الداخلي. التدقيق 9-2
  . مراجعة اإلدارة9-3

 التحسني .10
  . عام10-1
  . عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية10-2
  . التحسني املستمر10-3

  وإدارة اجلودة الشاملة البييئية: 14000اآليزو . 12-4
من قبل فريق العمل الدويل لالدارة  1991ول مرة عام أل إدارة اجلودة الشاملة البيئيةطلق مصطلح أ

 Global Environmental Management Initiative (GEMI))البيئية الدولية 
  .1اوجه الشبه فيما بينهمأدارة البيئية واجلودة مستفيداً من إلوالذي اعتمد على دمج مفهوم ا

معات الصناعية الكبريةو   Industries (CGAI) Council Of Greatبدأ جملس ا

                                                           
1. GEMI (1993): Total Quality environment Management: the primer, Washington, D.C., P. 3 
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Lakes  صلية ملصفوفة أل، وقد مت نشر النسخة ا1991دارة اجلودة البيئية يف عام إمبهمة تطوير مدخل
لتشتمل على مفاهيم مشتقة من مقياس  1995، ومت تنقيحها عام 1992عام إدارة اجلودة الشاملة البيئية 

  ج.يلدر شهادة 
  داة للتقومي الذايت يف آن واحد، إذ تقدم: أي دليل للتنفيذ و ه إدارة اجلودة الشاملة البيئيةن مصفوفة إ

  .مصفوفة إدارة اجلودة الشاملة البيئيةاخلطوط العريضة كدليل لتنفيذ   .أ
  داة للتقومي.أها دّ د الفجوات يف األداء واإلدارة بعأداة لتحديب. 
  قياس األداء وتسجيل التقدم.ج. 
  دليل لقاعدة مقارنة.د. 

وإدارة اجلودة الشاملة البيئية يف  ISO 14001وتتضح عملية التداخل بني نظام اإلدارة البيئية 
  :1اآلتيةالنقاط 
لتزام ا إدارة اجلودة الشاملة البيئيةتبدأ  .1 ئن وذوي املصلحة، إذ تؤدي دارة إلوتنتهي  رضاء الز

م  م وتوقعا حتياجا وتليب االحتياجات بشكل ، داء ألسن اىل تطوير النظم اليت حتإمعرفة االدارة 
  فضل.أ

هذا على أعلى مستوى من قبل االدارة العليا، إذ يعُّد  اً وىل يف هذه العملية التزامألتتطلب اخلطوة ا .2
 ً حاملا يتحقق االلتزام و داء متفوق. ألن توظف مواردها املطلوبة أذا أرادت املنظمة إااللتزام ضرور

ا البيئية وحتليلتجميع بتبدأ املنظمة  حتياجا   .هااملعلومات الشاملة املتعلقة 
ت ضمن التخطيط االسرتاتيجي، إذ تُ أليتم وضع ا .3 هداف واختيار مقاييس ألشكل اخلطط واولو

ئن واملستفيدين ( العتماد على احتياجات الز   صحاب املصاحل).أالنجاح 
م والتزامهم ميكن حتقيق اخلطوات السابقة بدون مشول العاملني و  ال .4 االستفادة من معرفتهم ومهارا

                                                           
 300، منشورات جامعة دمشق ، كلية االقتصاد، ص  إدارة البيئة): 2012د الصرن (صر ، حممد ، رع.  1
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جحة.   وعملهم اجلماعي لتنفيذ برامج حتسني 
ت، ونظم ضمان اجلودة، و إو  واملراجعة نظام للتدقيق ال بد من استخدام .5 تغذية العداد املواز

 ستمر للنظام ككل.امللتحسني ا دف حتقيقعكسية ال
هدافها النهائية والوصول أدفع املنظمة حنو حتقيق ىل جانب وضع قواعد املقارنة لإنشطة ألتسهم ا .6

ئنها ومنتفعيها، ومن مث ستغلق الدائرة وحتصل داٍء عالٍ أاىل مستوى  لتايل حتقيق توقعات ز ، و
  خرى.أاملنظمة على دائرة كاملة من التحسينات اليت تتبعها دورات 

ملصفوفة وحتدد الفجوات، عندها تستطيع أم املنظمة وحاملا تقوّ  ن أداءها وفقًا للمقياس اخلاص 
ت إداء، لكي تنتقل ألدارة واإلتطور خطة التحسني اخلاصة    على يف املصفوفة.أىل مستو

املطابقة ىل متكني املنظمات من إمقياسًا للتوافق يهدف  ISO 14001 نظام اإلدارة البيئية يعد
مج الوقاية من التلوث. فيما يهدف مقياس للقوانني البيئية، وي ملؤثرات البيئية اليت يتحقق من خالهلا بر هتم 

  : World Class Performanceداء العاملي ألىل حتفيز املنافسة واإج يلدر 
  يتشابه املقياسان يف بعض اجلوانب منها :و 
  دارية.إلنشطة األيتعامل املقياسان مع ا  .1
  داء مطلقة.أحيدد أي منهما متطلبات  ال  .2
ا من قبل ا  .3   دارة والعاملني.إليتطلب كل منهما حتديد السياسة وااللتزام 
  عمال تصحيح ورقابة وتدقيق، فضًال عن مراجعة االدارة.أيستلزم كل منهما عمليات ختطيط، و   .4

جماالت التوثيق وسع يف أكثر شروطاً، وتقدم تفاصيل أأضيق و  ISO14001ن املواصفة أإال 
  ورقابة الوثيقة وفحصها وحتديدها.

لدريجبني  وتضافرلقد أوضحت الدراسات احلديثة وجود تعاون   ISO واصفةوامل مقياس 
جم من درجة التشابه 14001 فضل، أىل نتائج عمل إىل احلد الذي يتطلب تكامًال للوصول إ، وهذا 
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لدريجستخدام مقيرت نظم اجلودة واملنظمات اليت طوّ  ن تستفيد منه عند تطوير نظم أينبغي  دليالً  اس 
   .1االدارة البيئية

عمال. ألجناح اإلفرة ادوات والطرائق املتو ألفضل اأعمال من بني ألتعد عملية التكامل يف قرارات او 
وجود  وهذا يدل علىكرب،. أقل وفائدة تنظيمية أدارة الكفوءة للمؤثرات البيئية تكاليف بيئية إلوتولد ا

تركز بشكل واليت عمال يف املنظمات املتفوقة من الناحية البيئية،ألداء البيئي وعوامل جناح األعالقة قوية بني ا
والعمل اجلماعي ومستوى عاٍل من االلتزام واسرتاتيجية جيدة  اهلدر فيضكبري على اجلودة والكفاءة وخت

   .2للتحسني
لدريجوعند تكامل معايري  مج  طار عمل مناسب إحتصل املنظمة على  ISO 14001مع  بر

لتايل الوصول  هداف، فضالً عن التأكيد على التقومي الذايت ألىل اإيساعدها يف حتقيق الوضوح الوظيفي، و
  .داري إلداء يف العمل والنتائج والتفوق األيف حتقيق اجلودة وا

 Environmetal Improvement التحسني البيئي:. 12-5
 يف سلوك الصناعة. اً رئيس اً تغري عتباره يتمثل التحدي الرئيس لإلدارة البيئية يف إقامة التحسني البيئي 

  :3اآليتوتتضمن الظروف الضرورية 

لزبون متعددة األبعاد للنجاح البيئي:. 12-5-1   تطوير مقاييس موجهة 
على يشار إىل قياس النتائج البيئية و  .تعابري النتائج احملققة ضمنق جناح الربامج البيئية وثّ جيب أن يُ 

املطابقة القانونية أو نتائج املراجعة ما إذا كانت الربامج البيئية حتقق النتائج حتدد  إذ، أمر ضار وصعب أنه

                                                           
1. Pun, K. F & others (1999): A self-assessed quality management system based on integration of 

MBNQA / ISO 9000 / ISO 14000, international Journal of Quality & Reliability management Vol. 16, 
No.6, pp. 606-629.   

2. Corbett, Lawrence M. & Denise Culter (2000): Environmental Management Systems in the New 
Zealand Plastics Industry, international journal of operations and protection management, Vol. 20, 
Issue 2, pp. 1-16. 

  314، ص ، مرجع شبق ذكره إدارة البيئة): 2012، رعد الصرن ( صر ، حممد.  3
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س ما أم ال.وتدرس العديد من املنظمات األثر البيئي الكلي من خالل األبعاد البيئية، وتقي فيها املرغوب
ئن راضني عن األداء البيئي   .هلا أم ال إذا كان الز

  تكامل االعتبارات البيئية يف العمليات: .12-5-2
تكامل الوظيفة البيئية يف املنظمة مع اجلوانب األخرى حنو مثة ميل كبري لدى العديد من املنظمات 

لرغم  قدمت إذلعمليات املنظمة. منظمات كثرية العديد من التسهيالت للمديرين البيئيني للقيام بذلك.و
ا يف املنظمات، على  م وأدوارهم اليت ميارسو من ذلك يبقى املديرون البيئيون معزولني يف تدريبهم ومهارا

  الرغم من أن التدريب يساعدهم يف تبين األدوار املتغرية املطلوبة لإلدارة البيئية.

  طويلة األجل:خلق احلوافز لالستثمارات  .12-5-3
دة يف  هايتطلب معظملكن و ، كثري من الدراسات أعمال منع التلوث يف املنظمةتوثق ال ز

يف جوهرها حتقق التوفري يف التكاليف والتحسني البيئي. وعلى الرغم من أن  هااالستثمارات الرأمسالية. ولكن
 جعلنا مدركني للفرص ذات التكلفة املنخفضة لتحسني يف متثلت مهمةهذه الدراسات قد حققت خدمة 

ً عندما تقول إال أ ،األداء البيئي املوجود ً أن ختلق توقعاً كاذ التحسني البيئي ميكن أن  إنا ميكن أحيا
ً وتطويرًا مستداقد تتطلب التحسينات البيئية املستدو  يتم بسهولة. أو أنواعًا أخرى من أيضاً، ماً امة حبو

لتحسني البيئي يف شروط إىل اجيب أن ينظر  ،وللمحافظة على النجاح يف املدى الطويل .الستثماراتا
ح على  ةً وسيل ، أووسيلة لتخفيض التكاليف على املدى القصريبوصفه األعمال َوليس فقط  دة األر لز

يتضمن التحليل الشديد  أسلوً  وصفهباملدى الطويل.ومن الضروري أن ننظر إىل إدارة اجلودة الشاملة البيئية 
لتكاليف املنخفضة للمسؤولية اوالصارم لالجتاهات طويلة األجل اليت تربط االستثمارات البيئية املستد مة 

  القانونية والعوائد املتزايدة.

  التكامل بني اجلودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية:  .8
لصحة املهنية  ، على صحة األفراد يف خمتلف املهن فاظاحل Occupational Healthيقصد 
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م االجتماعي. أما السالمة  وذلك من خالل احملافظة على صحتهم اجلسمية والعقلية والنفسية، وحتسني كيا
  .1فتشري إىل توفري االحتياطات الالزمة لتأمني بيئة سليمة حتقق الوقاية من املخاطر Safetyاملهنية 

ا : على أ OH&Sالصحة والسالمة املهنية  ISO 18001وقد عّرفت املواصفة الدولية 
تني ، ، أو ميكن أن تؤثر يف صحة وسالمة العاملني مبا فيهم العمال املؤق"الظروف والعوامل اليت تؤثر

  ، أو أي أفراد آخرين يف مكان العمل " . واملتعاقدين، والزائرين
زء من النظام اإلداري املطبق يف املنظمة أما نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية فهو : " ذلك اجل

واملستخدم لتطوير وتنفيذ سياسة الصحة والسالمة املهنية ، وإدارة املخاطر اليت تصاحب الصحة والسالمة 
املهنية يف املنظمة. والنظام اإلداري هو جمموعة من العناصر املرتابطة املستخدمة لتأسيس السياسة واألهداف 

ويتضمن النظام اإلداري اهليكل التنظيمي وأنشطة التخطيط (مبا فيها تقومي املخاطر  وإجناز هذه األهداف.
  .2ووضع األهداف) واملسؤوليات واملمارسات واإلجراءات والعمليات واملوارد

أن يثبتوا أن عمل اإلدارة  EH&Sلقد حاول العديد من حمرتيف البيئة والصحة والسالمة املهنية 
دة رحبيتها. وأصبح حتسني العملية اإلنتاجية للمنظمة ككل مبا يؤثر ساعد يفيُ العليا وجهدها  الكثري  يف ز

لعمل الصحيح واجليد. وهنا  من جماالت األعمال تنظر إىل األداء البيئي اجليد على أنه فرصة متميزة للقيام 
مهية االستثمار يف يقع على عاتق مدير الصحة والسالمة املهنية مهمة صعبة تتمثل يف إقناع اإلدارة الع ليا 

 Return onبرامج البيئة والصحة والسالمة املهنية ومتويلها ، وحساب العائد على االستثمار 
Investment .منها  

، 9000 مسألة التكامل بني اآليزو الكثري من املنظمات ومنظمة اآليزو أيضاً إىل ، تطرقيهوبناء عل
ولكن املشكلة اليت اعرتضت املنظمة كانت يف أسلوب حتقيق التكامل  45001، واآليزو 14000واآليزو 

                                                           
ب ( .  1   .128، ص  2، دار صفاء ، عمان ، ط اإلدارة احلديثة للسالمة املهنية): 2003العقايلة ، حممود ذ

2. ISO 45001 (2018): Occupational health and safety management systems —Requirements with 
guidance for use,(1st ed.), International Standard, Geneva, 12/3/2018 
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، ومن مث إمكانية تطبيق ئة ونظام الصحة والسالمة املهنيةبني كل من نظم إدارة اجلودة ونظم اإلدارة البي
 ، ويُكسب املنظمة ميزة تنافسية يف األسواقإدارية متعددة كونه حيسن الرحبيةنتائج هذا التكامل يف نظم 

سم التنميط االسرتاتيجي1العاملية   .Strategic Standardization. وهذا ما يُعرف اآلن 
بني برامج الصحة والسالمة املهنية  تكامالً ومن املهم جدًا أن نالحظ أن الوقت واجلهد يتضمن 

وقسم الصحة واملسؤوليات البيئية امللقاة على عاتق الفرد. وتعاين املنظمات اليت تفصل بني القسم البيئي 
لغة، مما يؤثر يف نتائج أعماهلاو  ت  ، لذا يقع على عاتقها مسؤولية البحث عن السالمة املهنية من صعو

دف حتقيق التميز يف األعمالالسبل األفضل للتكامل بني األنظمة اإلدارية املختل . وبذلك نتوصل إىل فة 
 :  اآلتيةاملعادلة 

  السالمة املهنية = التميز يف األعمالنظم اجلودة + نظم البيئة والصحة و 
Quality Systems + EH&S Systems = Business Excellence 

ومن املالحظ أن العامل املهم اآلخر هو تطوير عالقات العمل بني مهنيي البيئة والصحة والسالمة 
املهنية ومسؤويل اجلودة يف املنظمة إلجناز حالة التكامل املثلى بني األنظمة اإلدارية املختلفة. ومن الواجب 

 Quality Managerة أن يتحمل مدير الصحة والسالمة املهنية مسؤولية العمل مع مدير اجلود
، وبشكل خاص فيما يتعلق بربامج اإلدارة املطبقة يف منظمته فيما خيص كمتابع ومالحظ ومستشار ومهين

، وحاالت والوقائية، واألعمال التصحيحية ئق، وصيانة السجالت، واملراجعة، واملراجعات اإلداريةرقابة الو
ك بدون تلقي تدريب إضايف. ومن أهم جماالت التكامل ، وجيب أن يكون قادراً على تنفيذ ذلعدم املطابقة

  :  2يتبني األنظمة املختلفة ما 
 قيادة اجلودة واإلدارة البيئية.  .أ

                                                           
1.Karapetrovic, Stanislav & Walter Willborn (1998): Integration of Quality and environmental 

management systems, The TQM Magazine, Vol.10, No.3, pp. 204- 213. 
2. Higgins, Thomas E. (1993): Pollution Prevention Handbook, Lewis Publishers, Boca Raton, pp. 60 – 

64. 
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 ب. املعلومات والتحليل.
 ج. التخطيط االسرتاتيجي للجودة.

ا.  د. ممارسات املوارد البشرية واسرتاتيجيا
 ه. توكيد (ضمان) اجلودة.

 ح. النتائج التنظيمية.
 و. التغذية العكسية البيئية.

 ز. مصفوفة التقومي.
  ر.القياس املقارن.

 :ISO14001واآليزو  ISO9001:2015ومن خالل مقارنة العناصر املختلفة لآليزو 
تتعزز قدرات املديرين يف فهم كيفية حتقيق التكامل بني هذه  ISO45001:2018واآليزو  2015

ل   ، وفهماً أفضل لتحقيق تكامل أمثل.تالَك مهارات جديدةفعل اماألنظمة الثالثة. وهذا يتطلب 
داء البيئي على ألمام املنظمة لتحسني اأفرصة  والنتيجة النهائية إلدارة اجلودة الشاملة البيئية هي خلق

ا ختفض كلفة ما تنتجه، وكلفة التخلص من املواد أعين تها ءداأ. واملنظمة اليت حتسن ككل  مستوى املنظمة
ئن على أاليت حتقق املتخلفة  لتايل التأكيد للز ا أقصى تقدم يف الكفاءة البيئية و ن السلع اليت يشرتو
دىن وذلك عن طريق القيام  دىن ضرر بيئي مما ميكنها من كسب ميزة تنافسية وثقة الزبون.أالتسبب 

لشكل الذي يسهم باملتطلبات اخلاصة  دارة اجلودة إىل إلوصول يف انظام االدارة البيئية واليت ميكن تطويرها 
  .البيئيةالشاملة 
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  :عشرالثاين  أسئلة واختبارات الفصل

  True/False) أسئلة صح / خطأ1

  خطأ  صح  السؤال  رقم السؤال
      دارة اجلودة الشاملة البيئيةتجت العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة وإدارة البيئة ما ُمسي أن   .1
      من عناصر إدارة اجلودة الشاملة البيئية التزام الزبون   .2
لسياسة البيئية   .3      يتجسد مفهوم االلتزام من نظام اإلدارة البيئية 
     مفهومه التقليديل إدارة اجلودة الشاملة البيئية يستخدم الزبون قي ظ   .4
ً يف نظام اإلدارة البيئيةتُعد مشاركة العاملني أمراً    .5      ضرور
ت صفر   .6       اهلدف النهائي للتحسني املستمر يف ظل نظام إدارة اجلودة الشاملة البيئية هو نفا

7.   
طار عمل لتحقيق جودة  ISO14001:2015الغرض األساسي للمواصفة الدولية  هو تزويد املنظمات 

  املنتج فقط
   

ت    .8 لعملية من أجل النجاح البيئيالرئيسة للتحسني من التحد      البيئي تطوير مقاييس موجهة 
    تُعد مصفوفة إدارة اجلودة الشاملة البيئية مبثابة دليل للتنفيذ وأداة للتقومي الذايت   .9

    ة والسالمة املهنية نظام اإلدارة املتكاملحتجت العالقة بني نظام إدارة اجلودة ونظام إدارة البيئة والصأن   .10

  Multiple Choicesأسئلة خيارات متعددة) 2
ر البيئية هي العيوب" . 1 من عوائد العملية اإلنتاجية " اآل

  وهي تتعلق:
A. إدارة اجلودة الشاملة البيئية  
B. إدارة البيئة  
C. إدارة اجلودة الشاملة  
D. كل ما سبق  

  ستثناء: اآليتمن عناصر إدارة اجلودة الشاملة البيئية . 2
A . التزام اإلدارة  
B. التفكري املبين على املخاطر  
C. التحسني املستمر  
D. العمل اجلماعي  

تعكس مفهوم االلتزام يف نظام اآلتية أي من اجلوانب . 3
لسياسة البيئية:   اإلدارة البيئية 

A . ألنظمة والقوانني   االلتزام 
B. الوقاية من التلوث  
C. التحسني املستمر  
D. كل ما سبق  

من أجل  ISO14001:2015تسعى املواصفة الدولية . 4
  ستثناء: اآليتيف التنمية املستدامة إىل حتقيق  إسهامهاتعزيز 

A . محاية البيئة  
B. لتزامات االمتثال   مساعدة املنظمة يف الوفاء 
C. حتسني األداء التنظيمي  
D. كل ما سبق  
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عدد متطلبات نظام إدارة البيئة وفقاً للمواصفة الدولية . 5
ISO14001:2015 :هو  

A . مخسة عشر  
B. عشرة  
C. أحد عشر  
D. ثالثة عشر  

من النقاط اليت توضح عملية التداخل بني نظام اإلدارة البيئية . 6
  :وإدارة اجلودة الشاملة البيئية

A .  لتزام اإلدارة تبدأ إدارة اجلودة الشاملة البيئية وتنتهي 
ئن رضاء الز   العليا 

B. ت البيئية ضمن التخطيط االسرتاتيجي   وضع األولو
C. تاستخدام نظام التدقيق واملراج   عة وإعداد املواز
D. كل ما سبق 

  يدل على التحسني البيئي: اآليتأي من  .7
A . لزبون   تطوير مقاييس موجهة 
B. تكامل االعتبارات البيئية يف العمليات  
C. خلق احلوافز لالستثمارات طويلة األجل  
D. كل ما سبق  

  نظام اإلدارة املتكامل هو بني:. 8
A . نظام إدارة اجلودة  
B. نظام إدارة البيئة  
C.  الصحة والسالمة املهنيةنظام  
D. كل ما سبق  

 

  

  ) أسئلة ذات طابع حتريري3

  . حتدث عن ماهية إدارة اجلودة الشاملة البيئية: )1السؤال (
  ) }1توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 10: 100. الدرجات من  دقيقة 5  {مدة اإلجابة:

  .اشرح عناصر إدارة اجلودة الشاملة البيئية: )2السؤال (
  )}2توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 20: 100دقيقة. الدرجات من  10{مدة اإلجابة: 

  .ISO14001:2015حتدث عن املواصفة الدولية  : )3السؤال (
  )}3توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  . الشاملة البيئيةوإدارة اجلودة  14000ادرس العالقة بني اآليزو  :)4السؤال (
  )}4وجيهات لإلجابة: الفقرة (ت 15: 100دقيقة. الدرجات من  15{مدة اإلجابة: 

  .احبث يف فكرة التحسني البيئي : )5السؤال (
   }) 5توجيهات لإلجابة: الفقرة ( 25: 100دقيقة. الدرجات من  20{مدة اإلجابة:
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  .ادرس عالقة التكامل بني اجلودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية : )6السؤال (
  ) }6توجيهات لإلجابة: الفقرة (  25: 100دقيقة. الدرجات من 20{مدة اإلجابة: 

  ) قضا إضافية للمناقشة أو للعمل عليها ذاتياً من قبل الطالب 4

احلاصلة على شهادة نظام اإلدارة اخرت إحدى أنواع املنظمات السورية اإلنتاجية أو اخلدمية 
 .املتكامل، وحلل طبيعة هذا النظام وكيفية عمله داخل املنظمة
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