
 عبدهللا بن عبدالقادر تركســــتاني/ المهندس

 !مؤسستي ؟هل انا مسؤول عن الجودة في 

 هـ1436محرم  17اإلثنين 



 قبل اإلجابة عن هذا السؤال

 ال بــد أن نتعرف الى مفهوم الجودة وكيف يتم تحقيقها ؟
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 ما هي الجودة؟
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 تعريف الجودة
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   اإلتقان هي الجودة
 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ”إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه ” 
 



 تعريف الجودة
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 . العيوب من الخدمة أو المنتج خلو هي الجودة•

 الخدمة أو المنتج وخصائص مزايا من مجموعة هي الجودة•

 . المستهلكين حاجات لتلبية المطلوبة

   . ( االداء في التفوق /العميل انبهار تحقيق ) التميز هي الجودة•

 وبطريقة ، األولى المرة من صحيحة بطريقة األشياء عمل•

 التالية المرة في أفضل

•  
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 رضــا المستفيد أو العميل

 

 

 خدمات ومنتجات

 بجودة

المشاركة من قبل جميع 

 في المؤسسة

 الجودة في أي منشأة



 تعرف منظمة االيزو  إدارة الجودة الشاملة
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وتعتمد ، الجودة على يرّكز شركة أو لمؤسسة إداري منهج 

 طويل نجاح إلى وتهدف األعضاء جميع مساهمة على

 أعضاء جميع واستفادة العميل إرضاء خالل من المدى
  .أيضا والمجتمع المؤسسة
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 المؤسسات التي تدار

 Q بطريقة عشوائية

 مدخالت مخرجات

 الموارد



 كيف ؟
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 مبادئ تطبيق الجودة الشاملة 
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 Customer Focused لعميلالتركيز على ا : المبدأ األول 
Organization  : 

 لمتطلباتا تفهم يجب فإنه وبالتالي ، عمالئها على مؤسساتال تعتمد
 الجاد والعمل المتطلبات هذه وتلبية للعمالء المستقبلية و الحالية
 . العميل توقعات من أكثر هو ما تحقيق على

 

 Leadership القيـــــادة : المبدأ الثانى   

 الشاملة الجودة بتطبيق العليا اإلدارة التزام المبدأ بهذا ويقصد 
   واألنشطة للعمليات المستمر التحسين الى بالحاجة واالعتراف

 



 مبادئ تطبيق الجودة الشاملة 
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 : People Involvement    مشاركة العاملين:  المبدأ الثالث 

 ومشاركتهم ، للعمل ( The essence ) المحركة القوة هم  العاملون

  المؤسسة وصالح لفائدة وقدراتهم طاقاتهم توظيف من تمكنهم الكاملة

. 

 

 Process Approach    مفهوم العملية:  المبدأ الرابع 

 الموارد إدارة يتم عندما أكثر بفاعلية المرجوة النتيجة تحقيق يمكن
   متكاملة كعملية بها المرتبطة واألنشطة

 



 مبادئ تطبيق الجودة الشاملة 
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 Continual Improvement التحسـين المسـتمر:  الخامسالمبدأ 

 التي والخدمات باألنشطة المتعلقة العمليات لكل الدائم التحسين به المقصود

   المؤسسة داخل تتم

 

   اتخاذ القرارات بناء على الحقائق:  المبدأ السادس

 

 والمعلومات البيانات تحليل إلى تستند  التي هي الفعالة واألعمال القرارات 

   المؤكدة
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 Supplier -Customerالعميل  –عالقة المورد :  السابع المبدأ

 

 بتوريد يقومن الذين )دينرالمو واختيار تقييم  المؤسسة على يجب

 على ( المعلومات لمركز تقليدية والغير التقليدية المعلومات وسائط

  باحتياجات تفي التي متطلباتلل طبقا منتج توريد على قدرتهم أساس

   همتقييم وإعادة والتقييم االختيار معايير وضع يجب و المستفيدين
   . فترة كل

 

 مبادئ تطبيق الجودة الشاملة 



 ؟”  Process” ما ذا نقصد بالعملية 
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 مفهوم العملية
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التحويل 

 والمعالجة

 المخرجات

 

 المدخالت

 

 المورد

 

 العميل

 

 المنتج أو 

 الخدمة

 التغذية الراجعة التغذية الراجعة

 عالقات وذات مترابطة نشاطات مجموعة عن عبارة هي ” تعريف

 خالل من المدخالت قيمة من أكبر قيمة ذات مخرجات تعطي

 ” والتحويل المعالجة
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 العميل/ سلسلة المورد 

سلسلة تكون والتي مورد أو عميل فيها الموظف يكون عملية هو عمل كل. 

من خدمة أو عمل أو ، بيانات ، خام مادة على تحصل عندما عميل تكون 

 .خارجية موارد أو نشأةالم في أخرين

فى خرينآل خدمة أو عمل أو ، بيانات ، خام مادة عطىت عندما مورد تكون 

 الخارجي العميل أو نشأةالم

 العمل تدفق



 العميل/ سلسلة المورد 

 مورد
 عميل

 داخلى

  ) يصبح) 

 مورد

 عميل

 داخلى

  )يصبح ( 

 مورد
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 انواع العمالء
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 العميل الخارجي

 العميل الداخلي

 



 العمل تدفق

   (يةجماع مناقشة)الداخلي من هو العميل 

19 



 العميل الداخلي و تطبيق الجودة
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لنجاحها األساس حجر هم منشأة أي في العاملون 

القواعد من يعتبر ذاتيا   المحفزين العاملين والتزام تفاعل إن 

  بالمنشأة المؤسسي والتميز الجودة تطبيق لنجاح الرئيسية



 

 أوالً  العميل الداخلي 
 المدير

 الزميل
 الزمالء باألقسام األخرى
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عاملين ال خاللالمؤسسي إال من التميز الجودة و تحقيقال يمكن 

 (موظفين/ قيادة ) 

 حقيقة
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مثال يشرح عندما يغفل أو يتكاسل موظف ما  في 

 الجودةالمشاركة في 
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24 



25 
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 الموظف الثالث الموظف الثاني الموظف األول

 

 
x 
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  الموظف الثالث الموظف الثاني الموظف األول

 ماذا يستطيع الموظف األول و الثالث فعله؟

 القيام بأداء وظيفة الموظف الثاني1.

 إخطار االدارة بغياب الموظف الثاني2.

 تأجيل العمل3.

 البحث عن االسباب؟....المشكلة ت رتكرلو 4.

x 

28 



 ؟من المسؤول عن الجودة 

29 
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 هذا خطأه



 نسبة أثر إدارات الجودة في المنشأة
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إدارة 
 الجودة

بقية 
 اإلدارات



 !ال توجد إدارة أو قسم للجودة بمؤسستنا 
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نحتاج الى ايجاد قسم أو إدارة لها عالقة بالجودة 



 دور إدارات الجودة
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وعمله وسلوكه ، فرد كل قرار هي الجودة 

الجودة ضبط يمكنها ال بالمنشأة الجودة إدارة 

الجودة أداء في األفراد يساعد الذي النظام بناء في تساعد الجودة إدارات 
 صحيحة بطريقة

المشاكل، حدوث تالفي في تساعد التي األدوات تقدم الجودة إدارات 
 المشاكل وحل المشاكل واكتشاف

فهم في تساعدهم التي بالمعلومات العاملين تزود أن يمكن الجودة إدارات 
 العميل صوت

العاملين ألداء نتيجة تكون أساسي بشكل المخرجات جودة النهاية وفي 
  بالمنشأة

بنـاء في تساهم فقط الجودة إدارات قبل من وضعها يتم التي واألنظمة 
 المنشأة في الجودة
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 إذا من المسؤول عن الجودة ؟ 

 كل فرد في المنشأة مسؤول عن جودة المخرجات

 

 

 وإدارات الجودة مسؤولة عن أنظمة الجودة. 

 

هذا في أعضاء وكلنا المستمر وللتحسين للجودة واحـد فريق هناك 
 الفريق
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مختص فريق أو مجموعة فوجود ، المستمر التحسين مجال في وكذلك 

 التحسين في دور لهم ليس العاملين بقية أن يعني ال المستمر، بالتحسين
 .المستمر

بل كبيرة تحسينات بعمل يقومون ال ، المنشأة في المستمر التحسين فريق 
 للتحسين محركين هم

عليه العاملين ويدربوا ، المستمر التحسين نظام ببناء يقومون فهم ، 

 التحسين رحلة من جـزء مجرد هم النهاية وفي ، الجهود وينسقوا
 المستمر



 من المسئول عن تطبيق الجودة؟
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الجودة هي مسئولية كل 

 نشــأة المفرد في 

   المشرف /المدير•

 الجودةمدير أو مشرف •

 الموظف•

 النظافةعامل •

 ستودعاتأمين الم•

 السائق•

 العميل•

 المورد•

 ......الخ •



 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
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  .العليا اإلدارة التزام عدم ـ 1

 على وليس الشاملة الجودة إدارة في معينة أساليب على التركيز ـ 2

 .ككل النظام

   .الشاملة الجودة إدارة تطبيق في العاملين جميع مشاركة عدم ـ 3

   .التطبيق مرحلة إلى التدريب انتقال عدم ـ 4

 مع تتوافق ال الشاملة الجودة إلدارة وأساليب طرق تبني ـ 5

   .المؤسسة خصوصية

 .اإلدارات من أو العاملين من سواء التغيير مقاومة ـ 6

 البعيد المدى على وليست فورية نتائج توقع ـ 7

 



 من معوقات تطبيق الجودة
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توجيه اللوم الى اآلخرين 

ايجاد األعذار دون عمل شيئ 

  افتراض أن اآلخرين يجب أن يعموا أوال 

 الفشل في الوفاء باإلتفاق والتعهد 

الفشل في بحث فرص المشاركة ورفض تحمل المسؤلية والتهرب منها. 

 



 اإلدارة العليا

 اإلدارة الدنيا

 اإلدارة الوسطى

 مسؤولية تطبيق الجودة 
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 توقعات

العميل   

بالنسبة   

لهذه   

 الخدمة 

  

 
 طبيعة

 الخدمة

 المقدمة  

  

 الجودة ليست جيدة

1 

> 
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 توقعات

العميل   

بالنسبة   

لهذه   

 الخدمة 

 
 طبيعة

 الخدمة

 المقدمه 

 

 الجودة مقبولة  

2 

= 
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 الجودة  ممتازة 

3 

< 
 توقعات

العميل   

بالنسبة   

لهذه   

 الخدمة 

 
 طبيعة

 الخدمة

 المقدمه 

 

42 



 القيادة

 لمحركـاتا

  التوجـيه

 اإلستمتاع لتغـذيةا المالحـة التواصـل

 القبطـان

 ”القائــد ” 

 المياه المجهولة
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 القيـادة

 والنظم األفراد على إيجابي بشكل التأثير على القدرة
 .مهمة نتائج وتحقق مفيد أثر إليجاد سلطاته ضمن

 

44 



 القيادة اإلدارية ودورها في الجودة والتميز المؤسسي

 تحديد التوجه للمنشأة وايصال ذلك التوجه للمعنيين. 

التاكد من أن األهداف والتوقعات تم تحقيقها. 

مراجعة األداء واتخاذ اإلجراءات المناسبة. 

ايجاد بيئة عمل ممتعة. 

الحصول على اإلقتراحات والشكاوى والتغذية الراجعة من العمالء. 

التاكـد من المشاركة والمساهمة الفعالة من قبل العاملين في المنشأة. 

 تحفيزوتشجيع العاملين. 

 تكريم وتقدير مساهمات العاملين. 

 تقديم المالحظات والتغذية الراجعة الصادقة للعاملين 
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 دورك كمستفيد من الخدمات أو المنتجات
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التي المنتجات أو الخدمات جودة بشأن للمنشأة الراجعة التغذية تقديم 

 . عليها حصلت

 



 وأخــيراً 
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 أعود الى السؤال الذي طرحته كعنوان لهذه الورشة وأقول 

هل أنا مسؤول عن الجودة في مؤسستي ؟ 

 

 نعم كلنا مسؤول عن الجودة: الجواب 
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 مســـؤولية 

 الجميـــع
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 شكــراً لكم


