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العودة إلى أساسيات الجودة 
Back to Basics

محمد أحمد عيشوني . د. أ
أستاذ الجودة بجامعة حائل

رئيس مشروع تنمية مهارات اإلبداع واإلبتكار من خالل مفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي
باحث رئيس في كرسي المعلم محمد بن الدن ألبحاث الجودة في قطاع اإلنشاءات



محتويات ومحطات الورشة 
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العناصر األساسية إلدارة الجودة الشاملة
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لالتركيز على العمي

ياتالتحسين المستمر للعمل

كة العليا ومشار إلتزام اإلدارة 
الجميع



جائزة الملك عبدالعزيز للجودة



أسس نجاح الجودة الشاملة في المنظمات



فوائد التحسين المستمر للعمليات

تحسين وزيادة
.األداء-رضا العمالء –رضا العاملين –األرباح 

مكانة وصورة المنظمة وطنيا وعالميا

:التقليل وخفض 
التكاليف –نسبة المعيب –عدد األخطاء 

تذمر العمال وتسربهم –شكاوي العمالء 



الثالث للجودة والتميز في األداءالعفاريت
The 3 Demons of Quality and Performance Excellence

Delays

....(أو المعامالت ، إلخ )التأخر في إنجاز المهمات •

التأخر في تسليم الخدمة أو المنتج•

...التأخر في أتخاذ القرار •

Defects

األخطاء في تقديم الخدمة •

العيوب في المنتجات •

(حوادث العمل)الحوادث خالل أداء األعمال •

Deviation

اإلزدواجية والتذبذب في التعامل مع العمالء•

يين اإلختالفات في إتمام اإلجراءات اإلدارية للعمالء الداخل•
(ةبالنظر إلى إعتبارات شخصية أو عرقي)والخارجيين 

التأخير

األخطاء والعيوب

اإلختالفات



التحسين المستمر للعمليات
 عمليات الالبحث المستمر عن فرص التحسين في

(3Ds.)

لعمليات إتباع منهجية ديمنج للتحسين المستمر ل
(Deming PDCA Cycle.)

 ي العملية التي تقع فاإلختالفات العمل على فهم
(Process Variability or Deviation)

حلقة ديمنج للتحسين 
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مفهوم اإلختالفات في العملية

اإلختالفات والتباين في العمليات ومخرجاتها مرض قاتل •
.عمليةكل اإلختالفات في المنتج أو الخدمة المقدمة للعميل لها أسباب كامنة في ال•

:تصنف اإلختالفات إلى نوعين رئيسين 
اإلختالفات الطبيعية والتي تعود ألسباب عامة •
(البحث عن جذورها ومعالجتها)اإلختالفات ذات األسباب الخاصة •

Processالعملية

(من الموردين)المدخالت  (إلى العمالء)المخرجات 

Materials

Methods
Machines

Man

Environment

Process (5M&E, 4P&E)
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Measurement
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لجودةوا( اإلختالفات)العالقة بين التباين 

دود يمكن تحديد نسبة المعيب الخارجة عن ح

:المواصفات في حالة 

31.74% = 317,400 dpmo

4.56% = 45,560 dpmo

0.27% = 2,700 dpmo

dpmo : Defects per Million 

(قطعة معيبة في المليون)

1s 1s 1s 1s 1s 1s

68.26%

95.44%

99.73%

m

dpmo 3.4:  رصة عدد العيوب في المليون ف: فلسفة الستة سيجما 
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يات نموذج عملي لتطبيق التحسين المستمر للعمل
(Practical Process Improvement Model)

كيف ؟

لماذا ؟

 ؟
ذا

ما
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ف تحديد فرصة التحسين وتعري: واألهمالخطوة األولى 
المشكل  

(step 1. Clarify the problem)
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تعريف المشكل  
(What is a problem ?)

الحاالت الثالث لحدوث المشاكل في العملية
للجودة واألداء في العملية ( D 3)نتيجة وجود 
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لتحديد وتعريف المشك

نتها مع نحتاج لقياس الوضعية الحالية ومقار 
.األداء المعياري

معرفة أسباب وقوع المشكل ؟ 
ما هي اآلثار على العميل وعلى أداء 

المنظمة؟ هل هناك أولوية؟

المعيارية/ الوضعية المثالية  
Desired and Ideal Situation

الوضعية الحالية 
Actual Situation

مشكل = الفجوة 
Gap = Problem
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مليةقياس األداء الحالي للع

محمد أحمد عيشوني. د. أ15



أدوات الجودة

:مجموعة من األدوات التي تساعدنا في 
يها األداء الحقيقي للعملية وفهم ما يقع فقياس 

(3Ds)
عملية حل المشاكل وتحسين الجودة واألداء في 

.العملية

نحصل التعامل وفق منهجية علمية مع البيانات التي
ومن شكاوي العمالء أو من عنها من العمليات 
.إقتراحات الموظفين
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أدوات الجودة والتميز 

(  2014)أدوات اإلبداع واإلبتكارحسب الجمعية األمريكية للجودة 
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سر نجاح المنظمات اليابانية
:تتميز املنظمات اليابانية باملقومات األساسية التالية

دارة كرتمجة للمبدأ األساسي إلوجود سياسة واضحة للجودة•
.“إلتزام اإلدارة العليا”اجلودة الشاملة 

.إلنسانيةوإحترام ااالستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية •
تمرة للعمال برامج تدريبية مستبىن من خالل ثقافة جودة قوية •

العمل الجماعيهتدف إىل تزويدهم مبهارات والقيادات
في حل المشاكل ( 7+7)ألدوات الجودة اإلستخدام الشامل •

.وتحسين العمليات
ة وإحداث لفهم التغريات يف العمليبمنهجية العملية العمل•

.التحسني املستمر فيها ويف خمرجاهتا



منهجية تويوتا في إدارة العمليات



األدوات السبع األساسية للجودة
(7Basics Quality Tools )

Flow Chartsخرائط التدفق-1

Check Sheetsقوائم االختبار     -2

Pareto Diagramخريطة باريتو  -3

Histogramالتوزيع التكراري   -4

Cause and Effect Diagramخريطة السبب و النتيجة –5

Scatter Diagramخريطة التبعثر  -6

Control Chartsخرائط المراقبة   -7

اتها على قياس مدى إستقرار العملية وثب

 حتقيق مواصفات العميل

ات مقدرة العملية على حتقيق مواصف

 العميل ؟

لمعرفة االسباب اجلذرية لوقوع املشاك  

ناء على حتقيق التحسني يف العمليات ب

 احلقائق والبيانات



األدوات السبع األساسية للجودة
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 الروائع السبع حلل املشاكل والتحسني املستمر للعمليات

The Seven Basic Quality Tools (Magnificent Seven) 

 

 (إيشيكاوا)تبدأ اجلودة  بالتعلم والتدريب وتنتهي بالتعلم 

Introduction to Basic Quality Control Tools.mp4
Introduction to Basic Quality Control Tools.mp4


ملخص األدوات األساسية
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أدوات الجودة على للتدريب 



التدريب العملي

The 2015 World Quality Day Theme:
Sweet Dreams
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الى في يوم الجودة العالمي تع
س نحلم معا لمستقبل المجل
ام السعودي للجودة بإستخد

مخطط إيشيكاوا 
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للجودةالمجلس السعودي مستقبل 
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مالمح مستقبلية 
SQC



شكرا لحسن المتابعة
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