
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  
  مقدمة

فى أواخر القرن العشرين ومدخل القرن الواحد والعشرين حدثت تغيرات عالمية غيرت وجه العالم وأثرت علـى                  

  .الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 ، الحـرب    تينعـالمي إذ تحولت الدول المتصارعة الى دول ذات تكتالت فدول أوروبا التى دخلت فى حـربين                -1
 تحولت الى تكتل دولى واحد هو االتحاد األوربى وأصبحت تتعامل كتكتـل             الثانيةالعالمية األولى والحرب العالمية     

 حتى تقوى  األسبان كونت تكتل دول     اآلسيوية من الدول    ا عدد أنكما  .  اقتصادى واحد فى جميع معامالتها التجارية     
  .من موقفها التجارى أيضا 

محلية الكبيرة تحولت الى شركات متعددة الجنسيات عابرة للقارات وأصبحت تلك الشركات العمالقة             الشركات ال -2
 آتـدجامبل  ذات تأثيرات كبيرة على اقتصاديات الدول التى تتعامل معها ، مثال ذلك شركات مثل أرامكو وبروكتور   

.  
قوية مركزها التجارى وتحقيق االسـتفادة      الشركات المتنافسة عالميا أصبحت تسعى الى التحالف مع منافسيها لت         -3

  .المشتركة 
  .مثل تحالف بعض شركات السيارات اليابانية واألمريكية لتكوين مصانع مشتركة النتاج السيارات 

هذه التغيرات العالمية تركت بصمتها على عالم األعمال ، إذا ان كل تكتل يحاول ان يستحوذ علـى األسـواق وان     
  .تصارع من اجل المستهلك أينما وجد  الكل ي–يسيطر عليها 

 ذلك تفعيل اتفاقية الجات لتحرير التجارة العالمية من القيود واطالق حرية التكتالت االقتصادية فى المنافسـة                 وتبع
  .على األسواق العالمية واالستحواذ على المستهلك 

 لها من قبل ،     يالد الجنس البشرى مث   عالم االتصاالت لم يشه   فى  كما صاحب تلك التغيرات انفجار تكنولوجى وثورة        
إال ان كثيرا من التنظيمات لم تستطع أن تغير         . مما أدى الى اشتداد المنافسة وتصاعد حده تأثير التغيرات العالمية           

ها ألعمالها بما يتوافق مع هذه المتغيرات وأصرت على استخدام مناهج عتيقة فـى االدارة               ئمن طريقة تفكيرها وأدا   
 فويل الهيكل التنظيمى الهرمى المسـتوحى مـن      هنرىق مفاهيم ظهرت منذ قرن مضى عندما اقترح         والزالت تطب 

  .التنظيمات العسكرية 
 التغيرات وكان هـدفها إيجـاد       لتلكوسط كل هذه التغيرات الشديدة والسريعة ظهرت عده أساليب إدارية مصاحبة            

  لعالمية رغم سرعتها وشدتها طريقه مثلى فى ادارة الشركات تسمح بالتكيف مع التغيرات ا
 على المنافسين فى السيطرة على األسواق       السبقمحاولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التغيرات العالمية وتحقيق          

  .واالستحواذ على المستهلك 
  

  . هذه األساليب هو االدارة بالجودة الشاملة وأحد
  .تغيرات العالمية والمنافسة على تحقيق رضا المستهلك فاإلدارة بالجودة الشاملة ما هى إال استجابة إدارية لل

  
  



  

  كيف نشأت الجودة الشاملة

  

 الجودة الشاملة حديثا إال ان اصل الموضوع قديم ويعـود           إدارةواسع النطاق بمفهوم    الرغم االهتمام   

نة وان كان البعض يرجع ذلك الى عهود الفراع       (  منذ عهد الثورة الصناعيه      اإلدارةالى عصور تطور    

ويقول األمريكان ان الجودة أمريكية المنشأ إذ بعد الحرب العالمية الثانية كانت معظـم دول العـالم                 ) 

بينما كان االقتصاد   . تحاول ان تصلح الدمار الهائل الذى أحدثته تلك الحرب بمجتمعاتها واقتصادياتها            

يه الطلب عن المعروض مـن       يزيد ف  اكان العالم سوق  . األمريكى سليم لم يصبه اى دمار من الحروب         

 كانت تنتجه الشـركات     شئى  فأالسلع ، كان لدى الشركات األمريكية قليل من الخوف من المنافسة ،             

 لدى األمريكان فى تلك الفترة تسامح تجاه المنتجات والخدمات ضعيفة الجـودة              .األمريكية كان يباع  

أو المنـتج المعيـب كأحـد حقـائق الحيـاة            من الفاقد    معيناقبل األمريكان فى أمريكا الشمالية كما       .

  .وتسامحوا فى التأخيرات والعيوب وفى بعض األحيان قبلوا الجودة المتوسطة 

 المنتجات اليابانية بتدنى جودتها بدرجـة       اشتهرت   إذفى ذلك الوقت كانت اليابان فى حالة سيئة أيضا          
  .كبيرة 

  
   )للجودةاألب الروحى  ( ديمنجظهور إدوارد 

 ديمـنج  الثانية فى أمريكا ، كـان إدوارد         العالمية األب الروحى للجوده بعد الحرب       ديمنجرد  ظهر إدوا 

 بمبدأ أساسه ان الموظفين أو العاملين هـم وحـدهم الـذين      ديمنجنادى  . مهندسا فى مجال التصنيع     

  . الجودة دائرة ديمنجيتحكمون فى اإلنتاج ، ابتكر 

    تصرف-4   افحص     -3        نفذ -2 خطط      -1
 تحدث بوضوح عن طرق تحسين الجودة فى أوائل األربعينيات إال ان قـاده الصـناعة                ديمنجرغم ان   

رئيس االتحاد اليابانى للمنظمـات     ) أيشيرو اشيكاوا   ( هذا فى الوقت الذى قام فيه       . األمريكية تجاهلوه   
وعلـى عكـس     . اليابانيينمال   سلسلة من المحاضرات أمام رجال األع      إللقاء ديمنج بدعوةاالقتصادية  

 انه مـن    ا ، وادركو  ديمنجرجال األعمال والمديرين األمريكيين فقد تقبل صفوه المديرين اليابانين أفكار           
الى انتـاج    الجودة   منخفضةاجل تقدم اليابان البد ان تتغير سمعتها العالمية فى اإلنتاج من إنتاج بضائع              

 الجودة عن طريق تبنى فكرة إنشـاء  تحسين وقاد حركه يمنجد انضم جوران الى .بضائع عالية الجودة   
فـى  ) التركيز على العميل فى تصميم كل عمليـة وفـى نظـام الشـركة               ( الشركة الموجهة بالعميل    

فقـد  .  لرقابة الجودة    ديمنجالخمسينيات والستينيات تبنت معظم الشركات اليابانية بسرعة كبيرة مبادئ          
   المحسنة و ابتكر اليابانيون دوائر الجودة فى اليابـان عـام            للجودةوائز  أقاموا المسابقات ورصدوا الج   

  
  



 رمـزا  وأصبحت الصناعة اليابانيـة      اليابانية المنتجات    سمعة ن عاما تغيرت  ي ، فى خالل عشر    1962
  . للجودة الدائمة 

ية بدوائر رقابـة    نشأت أداره الجودة الشاملة مع االبتكار اليابانى المسمى دوائر الجودة وأحيانا يشار إل            
 دائرة تمـارس عملهـا فـى        10000 من   أكثر زاد عدد دوائر الجودة الى       1980بحلول عام   . الجودة  

  .الشركات اليابانية 
  

   التنافسيةوالميزةالجودة الشاملة والمنافسة 
ى  ازمه النفط والركود االقتصادى الذى تبعها ف       أعقابازداد التركيز على الجودة على مستوى العالم فى         

السبعينيات ، فى السبعينيات فقدت صناعه السيارات األمريكية ثلث أسواقها فى أمريكا الشـمالية أمـام                
ن فيه على التسامح مع الجـودة       يفى الوقت الذى كان األمريكان متعود     ف اليابانية من السيارات     الواردات

اى مستوى   )AQL(ح   و يتعاملون بمصطل   %2 تصل الى    وقبول نسبه من اإلنتاج المعيب أو غير جيد       
   Zero defect 00000 تساوى صفر الخطأكان اليابانيون يتبنون مبدأ نسبة  و-مقبول من الجودة 

 تكـون   أنفمثال كان من العادى لدى الشركات األمريكية حينما تطلب طلبية من مواد خام أو مصنوعة                
  .صيغه الطلب كاألتى 

   هناك أنلمشترى األمريكى  يتوقع  اأن AQL =2%  أن مصباح كهربى بشرط 1000مطلوب 

    1000 x 2 /100 = 20 وحده التى يتم شراؤها وكانت هذه النسبة تعبر عن 1000 معيبة فى وحدة 
 فى السيارات أسواقهم نتيجة فقد ثلث شديدةشعر األمريكيون بصدمة .  العادى المقبول البشرى  أالخط

قرروا معرفة سر تفوق اليابان ، استعان األمريكان بإدوارد فى أمريكا الشمالية أمام الواردات اليابانية و
 فشل أسلوب حلقات الجودة  ، أسلوب حلقات الجودة الى أمريكا فى السبعينيات نقال اللذين وجورانديمنج

تعرض األمريكيون لمنافسه .  من أمريكا فى الثمانينات األسلوب فشال ذريعا واختفى هذا افى آمريك
 الفائقة للمنتجات اليابانية مما أعطى للمنتج اليابانى ميزة تنافسية على المنتج شديدة بسبب الجودة

  . لتكون على نسق يتميز باألتى اآلناألمريكى ، النظم االقتصادية فى العالم تتحول جميعها 
  .احترام المستهلك والعمل على إرضائه  -1
  .تنمية التبادل التجارى والتوسع فى التصدير  -2
  . وترك حرية االختيار للمستهلك دراسة قوى السوق -3

 اإلدارة علـى    ويصبح مشروع فى السوق     أىهى المحدد لمركز    ) المنافسة  ( فى هذه الظروف تصبح     
ولكن كيف للمشروع   .  تعمل أخذه فى االعتبار قوى المنافسة الحالية ، والمتوقعة من كل المصادر              أن
 يزيد حصـته    أنالمنافسين ؟ كيف للمشروع      يتميز على    أن يتفوق على المنافسين ؟ كيف للمشروع        أن

  .فى السوق 
  
  
  
  



  
 قدرة من المشروعات    أكثرفالميزة التنافسية هى التى تجعل المشروع       ) الميزة التنافسية   ( اإلجابة تتركز فى    

  . المستهلك رضاءالمؤشر الحقيقى للميزة التنافسية هو .األخرى على إرضاء المستهلك
  ستهلك ؟والسؤال أالن  متى يرضى الم

 أو الخدمة التى تحقق رغباته وبذلك نجـد ان إشـباع رغبـات              السلعةيرضى المستهلك حين يحصل على      
 فى نفس الوقت تعريف الجودة الشاملة من هنا نـدرك سـر االهتمـام               والعميل هو سر التميز والتفوق وه     

إلنتاج ، وكل مرافـق      جوده كل عناصر التنظيم وعناصر ا      أى ئالجودة الشاملة هى جوده كل ش     ،  بالجودة  
المشروع طالما إنها جميعا فى النهاية تشترك فى تحديد ما يقدم للمستهلك وبالتالى تحقيق رضـاه أو عـدم                   

  .رضاه ولقد كان هناك سؤال دائم عن الجودة الشاملة وهو كاالتى 
لتطبيقات اإلداريـة    وكانت ا   ؟ فقط) الصناعية(هل الجودة الشاملة قابلة فى تطبيقها على العمليات اإلنتاجية          

 الجودة  إدارة( المفهوم الجديد     ، فى اغلب األحيان تميل الى تأكيد تلك المقولة بأن الجودة تعنى جودة السلعة            
 تعبر عن جوده السلع والخدمات بنفس الدرجـة         فالجودة.  شموال وتطورا    أكثر أخرى رؤية   يقدم)  الشاملة

  .  السلع والخدمات نتاجإلوهى أيضا جودة العناصر والمدخالت المستخدمة 
  

  صعوبات تنفيذ الجودة الشاملة 

  .من الشركات األمريكية التى حاولت تطبيق الجودة الشاملة فشلت %80 أنتشير الدراسات 
  -:لماذا تفشل محاوالت تطبيق الجودة الشاملة ؟ إنها تفشل لألسباب اآلتية 

   .وإمكانياتهعدم قناعه االداره العليا بالتغيير  -1
  . الشاملة والجودةلتعريف الدقيق لكل من الجودة عدم ا -2
  .عدم معرفة كيف تنفذ الجودة  -3
  .عدم معرفة كيفية تحقيق الجودة  -4
  .عدم معرفة كيف يتم الحفاظ على الجودة  -5

  
ر عـن فلسـفه أداره الجـودة         ألنها تحتوى على الكثير من المبادئ التى تعب        مركبة الجودة الشاملة عملية     إدارة -

  .الشاملة
  . ان يفهم معظم من فى الشركة مبادئ الجودة الشاملة بوضوح ويلتزم بها البد -
 مـن حيـث   عبئًأيتطلب تطبيق الجودة الشاملة تعديل فى األدوات واألساليب المستخدمة وهذا فى حد ذاته يشكل        -

  .التوافق مع التغيير 
  .ال يوجد فى الجودة الشاملة مقياس واحد يناسب الجميع  -
  .لة تحتاج الى صبر والتزام من الجميع  الجودة الشامإدارة -

  
  
  



  . الشاملة الى الجودةترجع معظم حاالت الفشل فى تطبيق 

  .عدم اإليمان بمبادئها -1
  . العليا بها اإلدارةعدم التزام -2
  

 وعنـدما   . بتحسن    حتى نشعر  سنوات 5-2 الى فترة من     يحتاجتحقيق الجودة الشاملة     تشير الدراسات ان  
  . يستمر و الينتهى أبدا أنالبد نشعر بالتحسن ف

  
  . المدى وتخطيط طويل األجل بعيدتحتاج الجودة الشاملة الى فكر  -
 لنفس المنهج فإعادة الهندسة هـى       جزءان هما   وإنما الهندسة ليسا منهجين مختلفين      وإعادة الجودة الشاملة    إدارة -

  . الشاملة هى الهدف والجودةالوسيلة 
  .ه التحقيق فهى اقل ألما من االنهيار الذى يصيب اى شركةإذا كانت الجودة الشاملة صعب -
 نحقق شيئا ليس معرفا تعريفا واضحا فيجب ان نعرف أوال معنى الجودة والجودة الشاملة وما                أنإننا ال نستطيع     -

  .الذى نفعله لتحقيقها والحفاظ عليها 
  . خطوة بخطوة إتباعهالجودة الشاملة يلزمها منهج يتم  -

  
   البشرىوالخطأة  الشاملالجودة

  ) وإذا كان هناك كسر يجب إصالحه فدعها وشانهاإذا كانت سليمة ( 
  )حسنها ن وإذا كانت سليمة اإصالحهفإذا كانت مكسورة  (وأصبحهذا القول تغير 

   البشرى والتسامح فى الخطاء هما السبب األول فى وجود منتجات غير جيده الخطأ
  

 بشرى خطأ حوادث الطيران كانت بسبب   من% 67 أنن الدراسات تثبيت    نلوم اإلرهاب فى حوادث الطيران ولك      -
  ) المراقبين الجويين – الطاقم أفراد – الطيارين( 

 العاملون يراع بشرى لم  خطأ كان نتيجة    1986 مفاعل تشر نوبل عام      مثلتسرب اإلشعاعات النووية من مفاعل       -
   . انفجر األمن فانصهر المفاعل وإجراءات بالمفاعل 

  %15 البشرى فى األدوية الخطأة نسب -
   األطباءخطأمن حاالت الوفاة نتيجة % 34 -
  فينا مثل السلسلة تقاس قوتنا بأضعف حلقه نحنيقول اليابانيون  -

   .تحدثالجودة الشاملة وسيلة هامة من وسائل تجنب حدوث األخطاء وتداركها قبل ان 
  
  
  
  
  



  الجودة الشاملة وتكلفة عدم الجودة

  زيادة فى تكاليف أعاده اإلنتاج% 2ى ن تعضعف فى الجودة2%
  زيادة فى تكاليف المواد الخام% 2                              
  زيادة فى تكاليف العمــاله% 2                              
   اإلنتاجوقتزيادة فى تكاليف % 2                              
  ادة فى المخزونزي% 2                              

  
 الى المنافسين ويـؤدى الـى    المستهلك وجهتويحدث تأثير السلسلة فينخفض الطلب على هذه المنتجات وي       

  .االنخفاض فى المبيعات ثم الخروج من السوق 
ا وزيادة  نإذا تم العمل صحيحا من أول مرة فإننا نلغى كل هذه التكاليف باإلضافة الى بناء الثقة فى منتجات                 

 اذا كانت تكلفة تحويل مبلغ كبير تصل الى عشرة االف دوالرات فان تكلفة إصالح أى خطأ                 ليهاالطلب ع 
  0 دوالر 400يقع فى هذا التحويل تصل الى 

  . جدا عاليةساوى وهى تكلفه  ت400x100  = 4000%  =تكلفه عدم الجودة هنا
                              10   

 يخدم هدف الجودة بأن يسـتثمر فـى   أنالتنظيم يجب . الجودة مربحة ألنها توفر كل تكاليف عدم الجودة         
 الـذى   إنمـا  تطبيق الجودة ال يرفع التكاليف       أن اإلدارة تفهم   أنالوقاية والتدريب وتحسين العمليات يجب      

  .يرفع التكاليف فعال هو عدم الجودة 
  

 بالدراسـة ان العـاملين   ثبـت  ألنـه  للعاملين على تكاليف عدم الجودة  اللوماإلدارة توجه أالأخيرا يجب   
من األخطاء والعيوب فهى ترجـع الـى      )% 80 ( باقىلا أمامن األخطاء والعيوب    % 20ن عن   ومسئول

أخطاء المستشارين ومهندس التصميم ومهندس العمليات أو أخطاء أنشطة اإلنتاج ومراقبـة المخـزون أو            
  ) خطأ بشرى بأليس ذلك ( الى ذلك إدخال األوامر وما 

أو أرادت ان تـوفر     . يجب على المنظمات ان تحسن جوده منتجاتها إذا أرادت ان تبقى على قيد الحيـاة                
  .فرص عمل لموظفيها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أسس وركائز ادارة الجودة الشاملة 
  
   القدرة التنافسيةأساسالجودة  -1

  )ميل الع( الجودة هى تحقيق رغبات المستهلك -2

 ولكنها  ، مثل القسم المسئول عن الرقابة على الجودة فى جزء واحد من المنظمةمنحصرةالجودة ليست  -3

  .تشمل جميع أنشطة المنظمة 

  المورد داخليا وخارجيا /  الجودة هو عالقة العميل إدارةأساس  -4

  هاالبد من ترابط وتكامل كل من) اءزأج(فى كل عملية  -5

   مع جوده التنفيذجودة التصميم - 6

   الجودة الشاملة إدارةالمالمح األساسية لمدخل 

  .مدخل شامل ، يشمل كل القطاعات ، ومستويات ووظائف المنظمة   -1

   .مدخل يهدف الى التحسين المستمر فى القدرة التنافسية ، الكفاءة ، المرونة للمنظمة كلها -2 

  .ط فى المنظمة  تحليل كل نشاو تنظيم ومدخل يعتمد على تخطيط  -3 

  .مدخل يعتمد على تفهم ومشاركة واقتناع كل فرد فى المنظمة  -4 

  .مدخل يعتمد على مشاركة ومسانده كل مستويات المنظمة -5 

  . تشابك كل أجزاء المنظمة فى إنجاز األعمال لتحقيق األهداف و ترابط و تفاهم ومدخل يعتمد على تعاون  -6

  .فرد من الجهود المهدرة وإشراكه فى عملية التحسين المستمر مدخل يعتمد على تخليص كل  -7 

  .مدخل ينطبق على جميع مجاالت النشاط  -8 

  .طأ وليس كشف الخأمدخل يتبنى فلسفه منع الخط -9 

  .مدخل يهدف الى إحداث تغيير فكرى وسلوكى -10

  . مدخل يقوم على فرق العمل لتحسين الجودة باستمرار-11

  . عتمد على الرقابة الذاتية بدال من الرقابة الخارجية  مدخل ينمى وي– 12

  



  
   الشاملة للجودة الفكرية المنطلقات

  
  قبول التغيير والتعامل مع المتغيرات بدال من تجاهلها أو محاولة تجنبها  -1

  . والتأثير فيهمكوناتهاالقتناع بأهمية المناخ المحيط باإلدارة واستحداث أساليب للتعامل مع  -2

 أو فشلها وقبول أحكامه باعتبارها الفيصل فى تقييم اإلدارة فى نجاح األساس باعتباره   وآلياتهعتراف بالسوق   اال -3
  اإلدارةأداء 

  .استيعاب التكنولوجيا الجديدة والمتجددة كعنصر حاكم لتفكير االدارة واختياراتها  -4

  .تنظيمات واألساليب االداريه وقفا لمعطياتها االستخدام الذكى لتكنولوجيا المعلومات و أعاده رسم وتصميم ال -5

  . التميزممارساتقبول المنافسة كواقع ضروى والسعى الى تحقيق السبق على المنافسين من خالل  -6

  . المستند على كامل قدرات المنشأةأدراك أهمية االستثمار األمثل لكل الطاقات والموارد وحشدها لتحقيق التميز -7

  . فى خلق المنافع واإليجابيات ه لإلدارة تعتمد عليىوقت كمورد رئيسإدراك أهمية ال -8

  .إدراك العالم كوحده متكاملة وضرورة الخروج من الحيز اإلقليمى أو المحلى فى التعامل الى الحيز العالمى  -9

  . حتى مع المنافسين ةإدراك أهمية التكامل مع اآلخرين والسعى نحو تكوين تحالفات ايجابي -10

  . فى االختيارات اإلدارية ها أساساأهمية العميل وضرورة االقتراب منه واتخاذه معيار -11

  .االبتعاد عن منطق الفردية والتشتت واألخذ بمفاهيم العمل الجماعى  -12

  )التخطيط اإلستراتيجى ( النظر الى المستقبل ومحاولة استشراقه  -13

  ى الهياكل التنظيمية واألساليب واالقتناع بأهمية الحركه رفض القوالب الجامدة واألنماط الثابتة ف -14

  .العنصر البشرى هو األساس األقوى فى نجاح االدارة   -15

  

  

  

  



   التقليدية واإلدارة بالجودة الشاملةاإلدارةالمقارنة بين 

  الفكر اإلدارى التقليدى

  تحسين الجودة يعنى زيادة التكاليف -1

  العمل سلسلة من المهام كل مهمة -2

      منفصلة عن األخرى 

   له  نفس  أهمية الجودة المنتجالكم  -3

  الجودة تعنى الوصول الى هدف محدد مسبقا -4

   رائعإنجاز % 95الحصول على  -5

  نسبة الخطأ مسموح بها 

  الجودة هى محصله التفتيش الجيد-6

  

 هو مورد للخامات يجـب الحصـول        المورد-7

   ما لديهأفضلعلى 

  

  . السلع لهمبيع العمالء هم من ن-8

  

   الى زيادة العمالةالجودةيحتاج تطبيق -9

  

   الشاملةللجودةالفكر اإلدارى طبقا 

  تحسين الجودة يؤدى الى انخفاض التكاليف -1

  أجزاؤهالعمل طريقه متكامـلة ال تنفصل  -2

   عن بعضها

  ئابدون الجودة الكمية ال تعنى شي -3

ه ليس لها    ، فالجود  الجودة تعنى التحسين المستمر    -4

  سقف

إنجاز ال توجد نسبة خطـاء      % 100 عن   لال بدي  -5

  مسموح بها 

الجودة تبدأ مع أول مرحله من مراحـل إنتـاج           -6

  الخدمةالسلعة أو 

المورد شريك فى عملية اإلنتاج ويعمل معنا سويا         -7

   العميل إلرضاء

العمالء هم أيضا الزمالء فى العمل باالضافه الى         -8

  ع من نبيع لهم السل

 األفراد فى ظل قيـادة      بنفسيمكن تحقيق الجودة     -9

  رشيدة وتدريب مناسب

  
  
  
  



  
   الشاملة على إنتاج السلع والخدمات الجودةتطبيق 

  

   الشاملة على إنتاج السلع والخدمات الجودةمراحل تطبيق

  .مرحلة تعريف العملية  -1
  .مرحلة تطبيق المقاييس الخاصة بالجودة  -2
  .قة مرحله التأكد من المطاب -3
  .تحديد التحسينات المطلوبة  -4
  .تحديد أولويات التنفيذ  -5
  .تحسين العملية  -6

  

  ) الخدمه -المنتج (  مرحلة تعريف العملية أوال

  هو فهم الخدمه أو المنتج المطلوب وتعريف منفذه والدور الذى يقوم به: الهدف 
  

  :خطوات التنفيذ 

  لمورد والعميل بالنسبة لكل خدمة أو منتج تحديد حدود الخدمة أو المنتج مدخالته و مخرجاته وا •
  )أو المنتج ( وطلبات مستخدم الخدمة ) أو المنتج ( تحديد طلبات مؤدى الخدمه  •
  .تحديد التغيرات التى يجب إدخالها فى المدخالت أو المخرجات وأسلوب أداء الخدمه بحيث يتم تطويرها فعال  •

  :المرحلة الثانية 

  .جودة  تطبيق المقاييس الخاصة بال

  -:الهدف من هذه المرحلة هو 

  تحديد المقاييس الالزمة الداء الخدمه أو المنتج وتطبيقها 
  -:خطوات التنفيذ 

   )ة معرفة معينة درج– ة توافر آالت معين–مستوى تدريبى معين ( تحديد متطلبات القياس -1
  .توفير المقاييس المناسبة -2

  .المرحلة الثالثة 

   .مرحلة تحديد المطابقة

 المطابقـة   أسـباب  أو المنتج مع متطلبات العميل وتحديـد         ةالهدف من هذه المرحلة هو تحديد مدى مطابقة الخدم        
  . عدم المطابقة وأسباب

  
  
  
  



  
  :خطوات التنفيذ 

 المطابقة  وتحديد األسباب التى تؤدى الى عدم المطابقة لمنعها وتحديـد المشـاكل الدائمـة                 بياناتجمع ومراجعه   
   .وأسبابها

  

  .المرحلة الرابعة التطوير 

  .الهدف من هذه المرحلة 

  . العمليةلتبسيط المنتج وتحديد الخطوات التى يجب حذفها أو تحديد فرص تطوير الخدمه 
  

  .خطوات تنفيذ التطوير 

  .    جمع المعلومات وتحديد أماكن التحسين الممكنة فى الخدمه أو المنتج 
  

   .خامسا مرحلة تحديد أولويات التنفيذ

  . التحسين والهدف من التحسين والتطوير بأولوياتهدف هذه المرحلة هو اتخاذ قرار     
  

  -:خطوات التنفيذ 

وتعريـف مشـروع    .  أساس  أخـر      أى أو   التكلفة     مراجعه أولويات التطوير ووضع األولويات على أساس         
  .التطوير بدقه ووضع خطه التطوير 

  
  .مرحلة التطوير : سادسا 

  . العملية ألداءلهدف من هذه المرحلة هو الوصول الى مستوى متطور ا     
  

  -:خطوات التنفيذ 

  .والمراجعة الدورية والمستمرة الداء الخدمه او إنتاج المنتج . وضع خطه التطوير واختبار وتنفيذ التطوير      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  . الشاملة والجودةااليزو 

 ففى خـالل الخمسـينات قامـت وزاره الـدفاع        BS5750يطانية يرجع أساس االيزو الى المواصفات البر �
  لوزارة الدفاع الـدفاع البريطانيـة      البريطانية بإعداد نظام للتأكد من جوده االسلحه والمعدات التى يتم توريدها          

 للجوده ينبغى االلتزام بها واثباتها من قبل المصـممين والمـوردين            إجراءاتبواسطة الشركات المنتجة وهى     
  .معدات الحربية للتأكد من ان المنتجات مطابقة للمواصفات لل

 ، نظرا للنجاح الذى حققته     الجودة فى مراقبه    واستخدمهافى السبعينيات طبق حلف الناتو المواصفات البريطانية         �
 نظـام   إتبـاع المواصفات البريطانية فى كل من وزارة الدفاع البريطانية وحلف الناتو فقد ظهرت الحاجة الى               

 فى عـام   BS5750 يمكن استخدامه فى مختلف الصناعات وبالتالى تم صدور المواصفة البريطانية للجودةاثل مم
 وذلك للصناعات غير المرتبطة باإلنتاج الحربى تلبيه للطلب العالمى تم صدور المواصفة الدولية لـنظم                1979
 / ISO9000لتالى أطلق عليهـا المواصـفة    وباBS5750 وهى مطابقة تماما للمواصفة البريطانية  ISO9000 الجودة
BS5750  

المواصفة الدولية صالحه للتطبيق على مختلف الصناعات سواء فى مجال اإلنتاج السلعى أو فى مجاالت الخـدمات        
  )فى مجال الخدمات ليس هناك مجال لتطبيق الشروط الخاصة بجوده المواد األولية ( ولكن بتطويع بسيط مثال ذلك 

 إنها تعطى الثقة لكل من يتعاملون مع الشركة فى إنها تتبـع نظـم تحقـق    ISO9000لحصول على   من مميزات ا  
  .الجوده 

  
  معلومة هامة

الحصول على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية ليس هو الهدف فى حد ذاته وانما الهدف هو تطوير أوضاع     ••••
خلل واالنحراف عن الجوده فى كل مجاالت العمل        المنظمة واستكمال متطلبات الجوده الشاملة وتفادى أسباب ال       

.   
الحصول على شهادة المطابقة ليس هو نهاية المطاف بل االهم هو بـذل الجهـد المسـتمر للمحافظـة علـى                      •

  . والحفاظ على موافقة جهات التسجيل لالستمرار فى سريان الشهادة . التى تم التوصل اليها المستويات المتفوقة
 إذ ان ذلك   باالسواق اليزو ليس ضمانا للحصول على رضا المستهلك والفوز فى المنافسة         الحصول على شهادة ا    •

  .يرجع الى عوامل اخرى مثل الحصول على ميزة تنافسيه على باقى المنافسين وعوامل السوق 

  .فالحصول على الشهادة ليس حتى ضمانا للبقاء فى السوق 
  

  

  

  

 

 

 



 

  ISO9000أنواع المواصفات الدولية 
ISO9000 تغطى مجاالت الجودة هى مواصفة بنظم   

  .الخدمة -6 التركيب    -5الفحص واالختبار    -4اإلنتاج     -3 التطوير   -2 التصميم   -1
  .وهى تنطبق على الشركات التى تتعامل فى منتج ما منذ التصميم حتى التسليم  للعميل وخدمة ما بعد البيع 

  
2- ISO9002     التى تغطى كل المجاالت السابقة ما عدا التصميم والتطوير وخدمة ما بعد             وهى المواصفة الدولية

  .البيع 
  
3- ISO9003 فقط اإلختبارتغطى عمليات الفحص النهائى والتى  وهذه المواصفة .  
  
4- ISO9004         وبيان عناصر نظـام     الجودة إلدارة وهى المواصفة التى تتضمن التوجيهات واإلرشادات الالزمة 

   .الجودة
  
  
  
  
  

  

 
  
  
  
   

                    
  
  


