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مصدر َوثَِق : ثَِقة : ورد في معاجم اللغة العربية 

 أْعَمالِِه َوأْقَوالِِه اْلتَّأكُُّد ِمنْ : لَُه ثَِقٌة َكبِيَرٌة فِي نَْفِسِه 

ْؤتََمُن بِِه َمْن ُيْعَتَمُد َعلَْيِه َويُ : ُھَو َجِديٌر بِالثَِّقِة 

َقٌة وثَِقاٌت اْلَمْوُثوُق بِِه َرُجٌل ثَِقٌة َشاِھٌد ثَِقٌة ُرَواٌة ثِ 

َقة َمْوثِق َموثوق َمياثِقُ تََوثََّق تَواثََق توثيق ثِ  اِستِيثاقاِسَتوثََق 

ثائِق َوثيق َوثيقةُمتواثَق ُتوثَّق ُمستوثَق مواثيق ميثاق و َوثاق وَ 
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:  الجودة ھي        

فعل الشيء الصحيح

بالشكل الصحيح

من أول مرة

وفي كل مرة
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:        والسؤال المھم 

متى وكيف نعرف الشيء الصحيح؟

ونفعله بالشكل الصحيح ؟  

!!!من أول مرة 

   !!!وفي كل مرة 

ومن ھنا تبدأ الثقة 
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:        والثقة يجب أن تكون في 

العمليات ، والمنتجات ، والخدمات 

وفي النھاية

في المنظمات ككل
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:        والثقة يجب أن تكون في 

..بما فيھا من مواد وأدوات وتجھيزات وكميات وأزان ونسب : المدخالت 

يائية بما فيھا من تداخالت وتعقيدات وتغيرات فيزيائية وكيم: والعمليات 

...وتقسيمات وتشكيالت 

....بما فيھا من أشكال وألوان وأحجام : والمخرجات 

أيضاً .. وفي النھاية في المنظمات ككل 
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:       إن المنظمات التي تستحق الثقة ھي المتميزة بــ 

بالمصداقية والنزاھة والعدالة والشفافية والتحفيز

ومعرفة العمالء وتقديم ما يفوق توقعاتھم

بشكل مضطرد
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:       إن المنظمات التي تستحق الثقة ھي التي تعمل وفق بــ 

المؤشرات والمقاييس الدقيقة 

على الدوام
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:       إنھا المنظمات الساعية بكل عزم وجدية نحو 

التميز في زمن التنافسية العالمية

والمعتمدة على التقنية واإلبداع واالبتكار

والشغوفة بھذا التحدي

المتسارع



الجودة تعني الثقة
Quality means trust

عدنان سعد صغير. للجودة  ــ  د  ١١األسبوع الوطني 

إنھا المنظمات التي يحرص العميل على التعامل معھا

وينتظر أحياناً ، ويسافر أحياناً من أجلھا

ويحزن ويأسف

إذا فاته التعامل معھا
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ومن أجل بناء الثقة في الجودة

وضعت المعايير والمقاييس والنماذج والجوائز

المحلية والعالمية بكافة أشكالھا وأنواعھا 
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وإذا فقد العميل الثقة في العملية أو المنتج أو الخدمة

أو المنظمة

فھذا نذير خسارة فادحة ، ومشكالت قادمة

يجب التحرك السريع إليقافھا وضمان منع تكرارھا
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؟ ولكن كيف يمكن أن نفقد الثقة في الجودة
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وھذه بعض أشكال أو مسببات فقدان الثقة في الجودة

.الوساطة في التوظيف ، أو أداء المعامالت .١

.التقارير واألرقام المضللة وغير الموثوقة .٢

.الغش ، والتالعب باألسعار والمنتجات .٣

.المشاريع المتعثرة والمتأخرة .٤

.وعد العميل مع عدم التنفيذ .٥

.الحصول على عالمات وشھادات الجودة بغير استحقاق .٦

....بيع القطع واألدوات واألجھزة الرديئة والمقلدة .٧
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وفيما يلي

أعرض بعض األمثلة الواقعية

والمواقف الشخصية

المؤدية إلى فقدان الثقة في الجودة 
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وتبحث عن الجودة فال تجدھا
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!!!!ولم تنته منذ سنوات 
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ومات المريض واكتشف المرض متأخرا جدا      
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والموظف غائب والبديل يفطر          
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أبداً ... وال شيء يوحي بالمثالية                
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غير ماكينة السيارة بعد أول عطل
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سوء استخدام                                   
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بال إسورة بال كالم فاضي 
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لو تخاف على ولدك شوف مستشفى ثاني     
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موظفين االستقبال وشھادة اآليزو               
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شكرا الھتمامكم


