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  األول: السداسي --- --------اإلدارة والتسيير الرياضي  تخصص األولى ماستر: المستوى
  2020/2021: نة الجامعيةالس ------- - إدارة الجودة في المؤسسات الرياضية: محاضرات مقياس

  
  الجودة وأساسياتها ماهية: المحاضرة األولى

  :ةجودريف الاتع -1

خدمة بمستوى عالي، يكون قادرا على الوفاء  المؤسسة لسلعة أو تقديم إنتاجالجودة هي  -
باحتياجات ورغبات زبائنها، بالشكل الذي تتفق مع توقعاتهم، وتحقيق الرضا والسعادة لديهم، ويتم 

 .صفة التميز فيها وٕايجادالسلعة أو تقديم الخدمة  إلنتاجذلك من خالل مقاييس موضوعة سلفا 
ز في السوق من حيث التصميم واألداء الجيد الجودة هي جعل السلعة أكثر قدرة على التمي -

 .وخدمات ما بعد البيع
التوقعات الجودة هي مجموعة خصائص المنتوج التي ترضي توقعات الزبون، سواء أكانت هذه  -

 .صريحة أو ضمنية، موضوعية أو شخصية، واعية أو غير واعية
الصيانة والذي بدوره الجودة هي ناتج تفاعل خصائص نشاطات التسويق والهندسة والصناعة و  -

 .يمكن تلبية حاجات العميل ورغباته
وما ينفق من أجل ضمان الوصول بالمنتج إلى درجة الرضا عند المنتج تعني الجودة التحسين  -

  .أو عند المستهلك
  :أبعاد الجودة -2

تتحدد الجودة بمجموعة من األبعاد التي يمتلكها المنتج أو الخدمة، وهذه األبعاد من شأنها 
  :تحدد القدرة على إشباع رغبات وحاجات العمالء وتحقق رضاهم، والتي يمكن إنجازها في أن
وهو الخصائص األساسية للمنتج أو الخدمة بحيث يتم تحديدها من خالل رغبات  :داءاأل -أ

  .العمالء كوضوح األلوان بالنسبة للصورة أو السرعة بالنسبة للجهاز
ية وتمثل لصفات المضافة إلى المنتج، وتكون لهذه ويقصد به السمات الثانو  :المظهر - ب

الخصائص أهمية كبيرة عندما تكون المنتجات في السوق ال تختلف من حيث الخصائص 
  .األساسية

وتعبر عن درجة توافق تصميم المنتج مع المواصفات المحددة بموجب عقد أو من  :المطابقة -ج
  .قبل زبون أو معايير الصناعة
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خالل العمر االقتصادي تعبر عن مدى االتساق في األداء أو ثبات أداء المنتج و  :االعتمادية -د
  .الستخدامه، أو متوسط الوقت الذي يتعطل فيه عن العمل

للمنتج والذي يمكن قياسه بقدر االستفادة منه بها العمر التشغيلي المتوقع  ويقصد :صالحيةال -ك
تكلفة من االستمرار في إصالحه، وتقاس من قبل تدهور أدائه، أي قبل أن يصبح استبداله أقل 

  .خالل مدة إهتالكه
وهناك ارتباط وثيق بين االعتمادية والصالحية، فالمنتج كثير األعطاب هو األقل في مدة 

  .الصالحية
تتمثل في خدمات ما بعد البيع، أي إلى مدى سهولة تصليح المنتج و  :قدمةمال الخدمات -ل

وتقاس هذه الخدمات على أساس سرعة (االهتمام بشكاوي العمالء وٕاعادة تشغيله وحل المشكالت و 
  ).وكفاءة التسيير

هو بعد ذاتي إذ يهتم بالشكل العام للمنتج والكماليات التي يحتويها، مثل الرونق و  :الجمالية -م
  .إلخ...والشكل واالحساس الذي تولده

كرة التي يحملها العميل عن وهي الخبرة والمعلومات السابقة عن المنتج، أي الف :السمعة -ن
  .المنتج بأنه من أفضل المنتوجات في السوق أو العكس

  :مراحل تطبيق الجودة -3

ليس باألمر السهل وٕانما أمر يتصف بالصعوبة،  المنظمة في الجودةتطبيق 
الذي تحتاجه هذه المنظمة حتى تستطيع استكمال مراحلها، حيث تعتبر منهجية  الوقت بسبب

  :، والتي يمكن حصرها فيما يليمتطورة ومنظمة وتربط جميع نشاطات المنظمة بالجودة
نية لعملية التصنيع، لترجمة متطلبات العميل بمثابة المرحلة التكوي وهو :تصميم الجودة -أ

المشروعات من التصميم المختصر للمنتج إلى تصميمات وصفية عملية، إذ يحدد وتطوير 
التصميم عن طريق الجهد المبذول للوصول إلى الحياة المستهدفة بتكاليف صيانة منخفضة، وكذا 

ضافة إلى االكتساب السريع للخبرة الجديدة بما يسمح فيها التصميم باإلنتاج والتسويق المعقول، باإل
  .ومشكالت الجودة

  :وتتمثل فيما يلي :ضبط الجودة - ب
 .لإلنتاج أو الخدمةتقييم األداء الفعلي  -
 .المقارنة بين األداء الفعلي ومستوى الجودة المستهدفة -
  .التركيز على أوجه القصور وتعزيز أوجه التفوق -
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  :والمقصود بها :تحسين الجودة -ج
 .ضيح الحاجة للتحسينتو  -
 .تحديد البنية األساسية ومشاريع التحسين -
 .تكوين فرق عمل للمشاريع -
 .تحديد نقاط الضعف ووضع العالج المناسب -
  .تأسيس نظام للتحكم والرقابة للمساعدة من أجل االحتفاظ على المكاسب -
  :التطور التاريخي للجودة -4

طورات إلى غاية يومنا هذا، ففكرة االهتمام لقد مر مفهوم الجودة بالعديد من المراحل والت
بالجودة أرجعها العديد من الباحثين إلى أكثر من سبعة آالف سنة، إذ تجسدت في الحضارات 

  .اإلنسانية المتعاقبة كقدماء المصريين واليونانيين وكذا الحضارة اإلسالمية وغيرها
ن العشرين أين برزت فكرة الجودة االهتمام الفعلي بالجودة يعود إلى بداية القر إال أن أصل 

بشكل كبير وتزامن ذلك مع فترة ما قبل الثورة الصناعية أين كان إنتاج الورشات واألعمال الحرفية 
  .يتم وفق معايير بسيطة يحددها صاحب الورشة

وقد بدأ التركيز في هذه الفترة على مفهوم الجودة في اليابان لينتشر بعد ذلك في أمريكا 
  :اقي دول العالم، وعليه فقد مرت الجودة حسب المختصين بأربعة مراحل أساسية وهيوأوروبا وب

تميزت  ):1940- 1900( مرحلة السيطرة على الجودة بالفحص والتفتيش: المرحلة األولى -أ
تحديد الخطوات بالتركيز على التحديد الواضح لمواصفات المنتوج باإلضافة إلى  هذه المرحلة

وج، وقد كان العميل في هذه الفترة يشتري سلعا يتحدد مستوى جودتها وفق خبرة الالزمة لصنع المنت
  .المورد وليس تبعا لمتطلبات العميل

العمالء، ولكنه ال يمنع بعزل المنتجات المعيبة ومنعها من الوصول إلى كما اهتم هذا النظام 
خلص منها أو إعادة من وقوع الخطأ وما على الفحص سوى فرز المنتجات المعيبة حيث يتم الت

  .إصالحها
ونتيجة للتطور الصناعي الذي ساهمت فيه األفكار التايلورية، ارتفع حجم اإلنتاج الصناعي 

  .ما أدى إلى صعوبة تطبيق هذا النظام كونه أصبح مكلفا بالنسبة للمؤسسة
المرحلة  تميزت هذه ):1960-1940(ة على الجودة رقابمرحلة ال: ثانيةالمرحلة ال - ب
تعمال األساليب اإلحصائية وتطويرها في متابعة عملية اإلنتاج قصد الحصول على منتجات باس
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أكثر تماثل في خصائصها، ما أدى إلى تجاوز مرحلة تفتيش الجودة إلى مرحلة الرقابة على 
  .الجودة

تستخدم إلتمام متطلبات الجودة،  ويقصد بمراقبة الجودة أنشطة وأساليب العمليات التي
ذه المرحلة ببناء أساليب إحصائية مستحدثة يمكن من خاللها أداء أنشطة مراقبة واتسمت ه

  .الجودة
فالتركيز على اإلنتاج الكبير أدى إلى ظهور أساليب إحصائية وتطور استخدامها في مجال 
مراقبة الجودة، إذ خالل الحرب العالمية الثانية وضعت عدة معايير ومواصفات لتطبيق مراقبة 

  .حصائية في مجال صناعة األسلحة بالواليات المتحدة األمريكيةالجودة اإل
تجاوزت هذه المرحلة المراحل السابقة  ):1980-1960(ضمان الجودة : المرحلة الثالثة -ج

وذلك من خالل تحسين جودة المنتج وفي نفس الوقت جودة األسلوب اإلنتاجي، فضال عن العيوب 
حل األولى لإلنتاج أين تكون تكلفتها أقل، إذ أن تأكيد الجودة واألخطاء التي يتم اكتشافها في المرا

هو تأمين السير الحسن لنشاطات المؤسسة والهدف منه هو تقليص حاالت عدم مطابقة 
  .المنتجات
ولقد تميزت هذه المرحلة بتصريف المنتجات التي تم تصنيعها واالهتمام بالمنتج في مرحلة  

  .الجهود االدارية والفنية لتجنب الوقوع في المشكالتالتصميم والعمليات وتسخير جميع 
االنتقال من مرحلة ضمان  تم ):إلى يومنا 1980(إدارة الجودة الشاملة : المرحلة الرابعة -د

ضمان الجودة الشاملة كنظرية جديدة لإلدارة، فبعد انتشار المنتجات اليابانية في  مرحلةالجودة إلى 
الضغوط  ازدادتالعالية وأسعارها التنافسية وعولمة المبادالت،  العالمية بفضل جودتها األسواق

قدرتها التنافسية وأصبح من الضروري للمؤسسات التركيز على جودة منتجاتها من أجل تعزيز 
  .التنافسية

وقد أصبح المستهلك مركز اهتمام أهداف المنظمة، إذ تعمل هذه األخيرة على تلبية حاجات 
الالزمة عن خصائص رغباتهم وتطلعاتهم خاصة مع تطور وسائل  الزبائن وجمع المعلومات

، إذ لم يعد السعر (Exigence)جمعيات تهتم بالمستهلكين ما جعلهم أكثر تطلبا  وٕانشاءاالتصال 
العامل األساسي الختيارات المستهلك وتفضيالته، بل ظهرت جوانب أخرى جلبت اهتمامه مثل هو 

جديدة، أو الحصول على منتجات آمنة وغير  أنواعأو ابتكار الثقة في جودة السلع والخدمات، 
  .مضرة بالصحة وبالبيئة
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  :أسس التخطيط الناجح للجودة -5

  :يرتكز التخطيط الناجح للجودة على األسس الثالثة التالية
سبق اإلنسانية والخبرات والمعارف والمعلومات التي حصيلة التجارب  يوه :قاعدة البيانات -أ

بناؤها من خالل تحديد البيانات اكتسابها، وهذه القاعدة قد تختزن في ذاكرة أو أرشيف والتي يتم 
المطلوبة ومصادرها ومن ثم الحصول عليها وتحليلها وتخزينها في نظام معلومات يسهل عملية 

  .سترجاعها وتوظيفها عند الحاجةا
حديثة لتخطيط الجودة، إذ ينبغي تعريفهم على اتباع أساليب و تحفيز العاملين وه :التحفيز - ب

  .بهذه األساليب وتقديمها لهم على شكل مجموعة خطوات منطقية يسهل على الجميع فهمها
ويتضمن التحفيز أيضا إزالة العقبات من طريق الجودة التي تشمل عدم إدراك أهمية الجودة 

و العائد المادي والمعنوي الذي وغياب القدوة وعدم إدراك أهمية الضرر الناتج عن ضعف الجودة أ
  .يعود على العاملين من جراء تحسين الجودة

يمتد التدريب على الجودة إلى كل العاملين في المنشأة إذ ال يقتصر على العاملين  :التدريب -ج
الجودة، ويبدأ التدريب بتحديد االحتياجات وتحديد المجموعات التي تتلقى كل دورة، في إدارة 

  .ضروريفالتدريب جد 
  -مفهومه ومواصفاته-منتوج المؤسسة: المحاضرة الثانية

  :منتوجمفهوم ال -1
رضها المؤسسة أحد المواد، األشياء، السلع أو الخدمات التي تع: "قاموس الروس بأنه هيعرف -

 ".في السوق

 إدارة الجودة الشاملة
TQ التأكيد 

QA 
 الرقابة

QC 
 الفحص

Ispection 
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 ".طريق نشاط معين كل ما نحصل عليه عن: "بأنه اموس الروسقه فيعر  -
العنصر الذي يتم توفيره للبيع لغرض إشباع أو تحقيق رغبات  يمكن تعريف المنتج على أنه -

 .الزبون واحتياجاته في نطاق معين
 ".السلعة أو الخدمة الناتجة عن عملية اإلنتاج والموجهة لتلبية الحاجة: "المنتوج هو -
تركيب لعناصر مادية، وظيفية ورمزية، كما أنه يتميز بطبيعته االقتصادية : "المنتوج هو -

  ".ه في عملية اإلنتاج وكذا بمدة حياة معينةوبمكانت
  :المنتوج من وجهة نظر تسويقية حسب ثالثة مقاربات وهي "كلود دومور"وقد عرف 

  .وهو مجموع الخصائص التقنية للمنتج :التقني/المنتج -أ
وهو مجموع الخدمات الملحقة التي يمكن أن يستفيد منها المستهلك باقتنائه  :الخدمة/المنتج - ب
وتزداد أهمية هذا المفهوم ، إلخ...التسليم في محل اإلقامة، أو خدمات ما بعد البيعك ا المنتوجلهذ

  .في حالة المنافسة
وهو جزء متجانس من السوق الكلية ويتمثل في نقطة التقاطع بين المنتوج  :السوق/المنتج -ج

  .وسوقه المناسب
  :مواصفات المنتوج -2

  :ج التي يمكن تصنيفها إلى ثالث أصنافتعّبر المواصفات عن قدرات المنتو 
وتمثل الوصف التقني للمكونات التي تدخل في تركيب المنتوج، كمجموع  :تركيبة المنتوج -أ

  .المكونات الكيميائية لمنتوج غذائي مثال
 موضوعيةويتعلق األمر بمجموع المواصفات التي يالحظها الزبون بصورة  :داء المنتوجأ - ب

ومن األمثلة على ، داء بتركيبة وطبيعة المنتوجويتعلق األ ،تعمال المنتوجلحظة استهالك أو اس
الذي يمكن التعبير عنه بفعالية الغسل ألصناف مختلفة من األوساخ و داء صابون معين أ: ذلك

  .وفي درجات مختلفة للحرارة
وع ما وهو الذي يعبر عنه بتصميم المنتوج أو بشكل غالفه ومجم :المظهر الخارجي للمنتوج -ج

  .ومثال ذلك علبة قهوة، تصميم سيارة وغيرها ،يحويه من رسومات وألوان وغيرها
  :وظائف المنتوج -3

يقصد بوظيفة الشيء ما يجب أن يقوم به هذا الشيء من مهام، والمنتوج بطبيعة الحال وجد 
الوظائف يمكن  هذهو  ،داء مجموعة من الوظائف تفسر طلب المستهلكين عليه في األسواقأل

  :وهما تقسيمها إلى قسمين
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وهي الوظائف التي تتطابق مع حاجات المستهلكين بغض النظر عن  :وظائف الخدمة -أ
ويمكن أن نميز بين صنفين مـن وظائف الخدمة  ،اختيارات التصميم التي تطرح أمام المؤسسة

نتوج كوظيفة فاألولى تعّبر عن الجانب النفعي للم، ووظائف تقدير الذات وظائف االستعمال: وهما
اإلشارة إلى الوقت بالنسبة للساعة ووظيفة نقل البضائع بالنسبة للشاحنة مثال، أما الثانية فتتمثل 
في تلك الوظائف التي تتسبب في األثر النفسي الذي يحس به المستهلك عند استعماله أو 

وظائف المشابهة استهالكه لمنتوج ما كالجانب الجمالي للمنتوج أو مسايرة الموضة وغيرها من ال
وتتعلق وظائف تقدير الذات كثيرا بمكانة  ـالتي تزداد أهميتها ومكانتها في المنتوجات الكمالية
  .المؤسسة المنتجة في السوق وشهرة عالمتها التجارية

داء وظائف الخدمة التي ينتظرها أوهي الوظائف التي تساعد المنتوج على  :الوظائف التقنية - ب
يفة تدوير محرك السيارة التي تؤدي بدورها إلى حركة السيارة ومن ثم السماح منه المستهلك، كوظ

والحقيقة أن المنتوج ال يعتبر ذا فائدة إال بالوظائف التي يؤديها ، للزبون بالتنقل مستعمال سيارته
كما أن نجاح المؤسسة في  ،"مجموعة من الوظائف"وهو ما جعل البعض يعرفون المنتوج على أنه 

لبات زبائنها مرتبط بتحديد وظائف المنتوج وتصنيفها بدقة حيث يمكنها ذلك من توفير تلبية ط
الوظائف التي يحتاجها الزبون في المكان والزمان اللذين تطلب فيهما هذه الوظائف فقط بدل 

التي يحتاجها الزبون في  توفيرها في كل األماكن وفي كل األوقات، ومن ثم توفير الوظائف
 وحتى تتخذ المؤسسة القرارات المناسبة بشأن وظائف المنتوج يجب عليها أن ،أكثر المنتوج وليس

  .داء وتكلفة كل وظيفةأتضع تحليال للوظائف مرفقا بوزن و 
  :تقسيم خصائص المنتوج حسب أهميتها -4

نظرا لتعدد الخصائص الواجب توصيفها في المنتوج، فإنه من األفضل للمؤسسة أن ترتب 
ا ألهميتها بالنسبة للمنتوج، ويمكن تقسيم هذه الخصائص إلى أربعة أقسام هذه الخصائص تبع

  :وهي
  .الخاصيـة الحرجة -
  .الخاصية الهامة -
  .الخاصية متوسطة األهمية -
  .الخاصية العادية -

ويمكن التمييز بين هذه األقسام بناء على تأثير حدوث عيب ما في إحدى الخصائص على 
  :يوضحه الجدول التالي داء المنتوج من جهة ثانية، وهذا ماأاألفراد المستهلكين من جهة وعلى 
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  التأثير على العيب
  الخاصية المعيبة

  أداء المنتوج  األفراد المستهلكين

يسبب خطورة مؤكدة على   الخاصية الحرجة
  المستهلكين

يمنع المنتوج من أداء 
  وظائفه

يحتمل أن يشكل خطورة على   الخاصية الهامة
  المستهلكين

يمنع المنتوج من  يحتمل أن
  أداء وظائفه

يسبب صعوبة أثناء استعمال   ال يسبب أي خطورة  الخاصية المتوسطة
  المنتوج

  ال يؤثر على أداء المنتوج  ال يسبب أي خطورة  الخاصية العادية
من خالل تأثير العيوب التي قد تلحق بأحد الخصائص األربعة سواء أكان ذلك على 

منتوج يتضح لنا أهمية التقسيم بالنسبة للمؤسسة إذ يمكنها التعرف على المستهلكين أم على أداء ال
  .الخصائص أو المواصفات األولى بالعناية واالهتمام

  :تصنيف المنتج -5

  :يعتمد هذا التصنيف على نوع المنتج وحالته الفيزيائية :التصنيف األول -أ

األجهزة الكهربائية أو هي عبارة عن عناصر ملموسة، مثل  ):الملموس(المنتج المادي  •
 .اإللكترونية، الكتب، السيارات وغيرها

هي عبارة عن عناصر غير مادية، أي تفتقر  ):غير الملموس(المنتج غير المادي  •
للمالمح الفيزيائية مقارنة بالمنتجات المادية، كالعالمات التجارية، األسماء التجارية، الحسابات 

 .رهاالمصرفية، حقوق الملكية الفكرية وغي

من حيث  أي لمنتجأساس تقييم المستهلك ليعتمد هذا التصنيف على  :التصنيف الثاني - ب
أو ذلك الذي  إليه المنافع، وهو الذي يستخدمه المستهلك مباشرة حسب الحاجة الدائمة واليومية

ستهالكية، أو ذلك المنتج ستفادة منه على المدى الطويل تحت مسمى السلع االيهتم بحيازته لال
 :هو كالتاليو  الذي يقدم كأساس ضروري لتصنيع منتج آخر كالمواد الخام

يمثل هذا المنتج أقل درجات الجهد والمخاطر بالنسبة للزبون، بمعنى أن  :المنتج المالئم •
مستوى المخاطرة  أن قتناء هذه المنتجات، كماالزبون لن يستغرق الكثير من المال والوقت ال
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المواد الغذائية و  ت الطازجةامنتجالمثل ، تناء هذا المنتج تظل ضئيلةقاقع على عاتقه عند تي تال
، كما والبطاريات، باإلضافة إلى إمكانية إدراج المواد الخام كسلع مناسبة أو مالئمة للصناعة

أن تنصف تحت هذا النوع من المنتجات مثل خدمات النقل  يمكن لبعض الخدمات أيضا
 .كسيارات األجرة

وقت (هذا النوع من المنتجات يتطلب جهد أكبر من طرف المستهلك  :المنتج المفضل •
باإلضافة إلى عامل مخاطرة أكبر كنتيجة لعمليات الدعاية واإلعالن والتسعير والتسويق ) ومال

 قد إذمعاجين األسنان والمشروبات، كمثل المنتجات المعلبة، ، التي تقوم بها الشركة المنتجة
ن من المشروبات أو من معاجين األسنان بناء على صورة أو قتناء نوع معياالزبون  يفضل

بعض الشركات تعمل في بعض األحيان على تحويل منتجاتها من ، كما أن إعالن شاهده
الت على يالمنتج المناسب أو المالئم إلى النوع المفضل للزبون من خالل إجراء بعض التعد

ورفع السعر مع الترويج لها من خالل  منتجاتها من حيث تغيير طريقة التغليف وشكل العبوة
 .حملة دعائية مكثفة

وال يقبل المستهلك على  يءوهي المنتج أو المنتجات التي تعمر بعض الش :منتج التسوق •
شراؤها بصورة دورية، وفيها يقارن الزبون أو المستهلك بين عدة عالمات تجارية ليختار األنسب 

بعض هذه السلع يشمل السيارات وبعض ، ات الميسرةرتفاع سعرها مقارنة بالمنتجامنها بسبب 
لصحية المواد اإللكترونية والمنزلية والمنازل وغيرها، بعض الخدمات مثل التأمين والعناية ا

 .أن تندرج تحت هذا التصنيف وتأجير العقارات يمكن أيضا

وهو منتج أو منتجات متميزة وذات مواصفات خاصة يسعى الزبون  :المنتج المتخصص •
عن عملية البحث والمقارنة التي يجريها عند شراء سلع  البحث عنها لشرائها بعينها عوضا لىإ

دون غيرها بالرغم من صعوبة  قتناء هذه السلعة تحديداالتسوق، أي توجه الزبون منذ البداية ال
أو تواجدها في أماكن  ارتفاع السعر مثال(الحصول عليها في بعض األحيان لسبب أو آلخر 

من أمثلة هذه السلع و هذه المنتجات تصنف بأنها األعلى في منحنى الجهد والمخاطرة،  ،)محددة
  .لرسام بعينه أصلية الهواتف والسيارات ذات عالمة تجارية محددة، أو لوحات فنية
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  هامخاطر الالجودة و أساسيات : الثةالمحاضرة الث

  :جودةالال مفهوم -1

مطابقة سلع وخدمات  إنتاجي منتجاتها، أي المثلى ف جودةتسعى كل مؤسسة إلى بلوغ ال
لحاجات الزبائن والمستهلكين بأقل التكاليف الممكنة، وهذا ما يتطلب منها تفادي عدم المطابقة في 

  .منتجاتها وما ينجم عنها من تكاليف والتي يعبر عنها بتكاليف الالجودة
كة والجودة المتحصل عليها االنحراف بين الجودة المستهل: "وعليه فإن الالجودة تعرف بأنها

  ".فعال
اعتمادا على التعاريف السابقة للجودة يمكننا القول بأن الالجودة كذلك لها عدة تعاريف نذكر 

  :منها ما يلي
  .هي نقص أداء المنتوج عن متطلبات الزبون :من وجهة النظر التسويقية -أ
  .حاجات والرغباتهي عدم قدرة المنتوج على إشباع ال :من وجهة نظر المستهلك - ب
  .عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التي تم تحديدها عند تصميمه هي :من وجهة نظر المنتج -ج
  :أسباب الالجودة -2

رغم أن النتيجة المتمثلة في رداءة المنتوج واحدة، إال أن أسبابها عديدة بتعدد األشكال التي 
  :يمكن أن تأخذها الالجودة، ومن أهم هذه األسباب

باعتبار أن التصميم الجيد هو الذي يوفق بين حاجات المستهلكين  :لخطأ في دراسة السوقا -أ
والقدرات اإلنتاجية للمؤسسة، فإن أي خطأ في دراسة السوق بما في ذلك حاجات المستهلكين 

وقد يخطئ القائمون بالدراسة الذين ينتمون عادة إلى  ،سوف ينعكس بالسلب على نوعية المنتوج
تمثل جيدا المجتمع  يق بسبب اإلخالل بإحدى خطوات دراسة السوق كعدم اختيار عينةقسم التسو 

المعني بالدراسة، أو إهمال بعض البيانات المهمة أو الخطأ في تحليل المعلومات أو في االستنتاج 
وغير ذلك من األخطاء التي ستكون نتيجتها في النهاية منتوجات ال تتوافق مع متطلبات 

  .المستهلكين
 خاصة المؤسسات لنوعية المواد األولية أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات :رداءة المواد األولية - ب

الصناعية، حيث أنه ال فائدة من االهتمام بتحسين التصميم واإلنتاج إذا كانت المادة األولية 
  :وتعود رداءة المواد األولية إلى ما يلي، الداخلة في عملية اإلنتاج منخفضة الجودة

 .عدم تحديد المواصفات التي يجب أن تتوفر فيها -
 .سوء الرقابة على المواد األولية المشتراة -
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  .عدم االهتمام بظروف نقل وتخزين هذه المواد -
يشرف العامل على تشغيل اآللة للمساهمة في العملية اإلنتاجية،  :داء العمال واآلالتأنقص  -ج

داء الجيد لكليهما ال يعني بالضرورة وٕاذا كان األ ،)آلة -عامل(وهو ما يعني أهمية هذا الثنائي 
منتوجا جيدا فإن قصور أحد العنصرين في أثناء اإلنتاج سيؤدي بالتأكيد إلى الحصول على 

داء العامل أو اآللة أو كليهما عن المستوى أمنتوجات رديئة ما دام القصور قائما، فكلما تراجع 
ت الموضوعة في تصميمه وزادت بذلك درجة الالجودة المطلوب كلما ابتعد المنتوج عن المواصفا

  .في المنتوج
تتوقف جودة المنتوج في كثير من األحيان على طريقة مناولة المنتوج  :أخطاء المناولة والنقل -د

داخل المصنع وكيفية نقله بين ورشات ووحدات المؤسسة والنقل من المصنع إلى المخازن داخل 
ن النقل بوسائل المنتج الخاصة أو عن طريق الموزعين، ويزداد المؤسسة أو خارجها، سواء كا

احتمال الالجودة كلما زاد عدد الناقلين ومدة النقل وكلما قل االهتمام بتوفير الشروط المناسبة 
  .للمناولة والنقل

  
  
  
  :للمحافظة على جودة المنتجات ال بد من :سوء التخزين -ر

وذلك بتوفير اإلمكانيات المادية والمالية الالزمة  االهتمام بوظيفة التخزين في المؤسسة، -
 .من جهة، وتحسين تسيير المخزونات من جهة أخرى

متابعة المؤسسة لمنتوجاتها في السوق وٕاجراء االختبارات الالزمة على عينات منها  -
 .لمعرفة مدى محافظتها على مستويات جودتها عند خروجها من المؤسسة بطريقة دورية

ال جودة الكثير  دور ظروف التخزين سواء داخل مخازن المؤسسة أو خارجها والواقع يؤكد
من المنتوجات رغم جودة إنتاجها، وخاصة لما يتعلق األمر بالمنتجات الغذائية التي تتأثر كثيرا 

  .بدرجات الحرارة والرطوبة وغيرها من الظروف
  :لالجودةاآلثار السلبية  -3

  :لبعض اآلثار السلبية والتي نذكر منها ما يليؤدي الالجودة إلى تحمل المؤسسة ت
 .تحمل خسائر في الموارد البشرية والمالية -
 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج -

جات تحت الصنع أو تامة الصنع، من مكان إلى آخر و كل عمليات نقل وتحريك رفع وحمل ودفع وسحب وٕانزال للمواد األولية أو أجزاء أو منت نتوجمناولة الميقصد ب
  .لمصنع، سواًء بين المخازن والوحدات اإلنتاجية، أو بالعكس بين الوحدات اإلنتاجية ذاتهافي نطاق ا

نقل المواد الخام إلى المخازن ومن المخازن  يوفى المجال الصناعي نجد أن عمليات مناولة المواد تمثل جزءا هاما من تكاليف اإلنتاج، حيث تتمثل هذه العمليات ف
   .جات بمراحل التعبئة والتغليف ثم يتم نقلها إلى المستهلك أو العميلو كما تمر بعض المنت ،منها إلى المخازن كسلعة تامة الصنعإلى األقسام اإلنتاجية، و 
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 .اللجوء إلى رفع األسعار لتغطية الحجم الكبير لتكاليف اإلنتاج -
 .كثرة شكاوي الزبائن والمستهلكين مع مطالبتهم بتعويضات مختلفة -
 .تأثر سمعة المؤسسة -
  :لالجودةأشكال ا -4

  :فها كما يلييصنوعليه يمكن ت مستهلك أن يالحظها،ي جـودة المنتوج عدة أشكال يمكن ألالتأخـذ 
يعمل التصميم على التوفيق بين حاجات المستهلكين وقدرات المؤسسة  :الخطأ في التصميم -أ

ين اإلنتاجية، وهو ما يتطلب تعاونا بين المصممين ووظيفة التسويق من جهة وبين المصمم
من التصميم هو وضع المواصفات المناسبة  يوألن الهدف الرئيس ،ووظيفة اإلنتاج من جهة ثانية

للمنتوج فإن غفلة المصمم عن إحدى المواصفات التي يرجو المستهلك وجودها في المنتوج سوف 
تموين يؤدي إلى ال جودة المنتوج النهائي مهما كانت دقة اإلنتاج وغيرها من النشاطات الملحقة كال

  .والتخزين
يمكن أن تظهر األخطاء على المنتوج في أثناء مرحلة اإلنتاج وذلك  :الخطأ في اإلنتاج - ب

وألن اإلنتاج يعتبر تفاعال بين العامل واآللة فإن أي خطأ في  ،بغض النظر عن أخطاء التصميم
تاج أهمية الصيانة اإلنتاج يكون سببه أحد المتفاعلين أو كليهما، ويبرز تسبب اآللة في خطأ اإلن

  .في مواجهة الالجودة
ويمكن أن تتسبب التعبئة والتغليف في خطأ ما في اإلنتاج حيث أن لهما دورا مهما في 
تكوين الصورة النهائية للمنتوج، حتى أن إقبال المستهلك على بعض المنتوجات أو نفوره منها 

ي المحافظة على المنتوج في حد يتوقف عل نوعية الغالف وطريقة التعبئة سواء بسبب دورهما ف
ذاته أو بسبب المظهر الذي يبدو به المنتوج من خاللهما وحتى ألسباب بيئية خاصة مع تزايد 

  .والمحيط أو على البيئة البشرية وعي المستهلكين سواء أكان ذلك بأهمية المحافظة على الصحة
دة المنتوج حتى ولو سلم هذا يمكن أن تتسبب صعوبة االستعمال في الجو  :صعوبة االستعمال -ج

ات المصنوعة خصيصا سيار الالمنتوج من األخطاء والعيوب في تصميمه وٕانتاجه ومثال ذلك 
وقد تعود صعوبة االستعمال أحيانا  ،ذات مقود على اليمين وتوجيهها إلى السوق الجزائريةإلنجلترا 

تعلق األمر بمنتجات معقدة إلى عدم توفر دليل االستعمال بلغة يفهمها المستهلك خاصة لما ي
  .وذات تقنيات جديدة بالنسبة للمستهلك

داء بعض أتهدف خدمة ما بعد البيع إلى المحافظة على  :الخطأ في خدمة ما بعد البيع -د
المنتوجات كما هو متوقع لدى المستهلك، لكن رداءة هذه الخدمة تعني الجودة المنتوج مادامت 
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ولهذا السبب تولي المؤسسات أهمية كبيرة لهذه الخدمة تفاديا  ،هذه الخدمة تشكل جزء من المنتوج
  .لالنعكاسات التي قد تنجر عن إهمالها

  :الجودةال تكاليف الناجمة عنال تصنيف -5

على المؤسسة تفاديها من أجل تخفيض التكاليف الناجمة البد  لالجودةنظرا لآلثار السلبية 
  :جودة، هذه األخيرة يتم تصنيفها إلىعنها، وبالتالي تخفيض التكاليف الكلية لل

تتمثل في تكاليف الوقاية من حدوث األخطاء أو العيوب أو األعطال قبل و  :ائيةقالتكاليف الو  -أ
  :حدوثها في اإلنتاج، نذكر منها

 .اإلنتاجتصميم وتخطيط الرقابة على  -
 .الصيانة الوقائية لألجهزة -
 .دراسات ضمان الجودة وتوفيرها في المنتوج -
  .مج التكوين وتدريب العاملين على الجودة وتسييرهبرا -
تتمثل في تكاليف الفحص أو االختبار لتقييم مستوى الجودة و  :تكاليف التقييم أو الرقابة - ب

  :نذكر منها ،والرقابة عليها
 .فحص واختبار المواد األولية -
 .فحص واختبار اإلنتاج تحت التشغيل -
 .مستلزمات أنشطة الفحص واالختبار -
 .ك وصيانة معدات االختبار والفحصاهتال -
الفحص واالختبار الميداني في مواقع المستهلك، وغيرها من التكاليف التي تنشأ عن عملية  -

  .الرقابة
  
  
اكتشاف عدم مطابقة المنتوجات قبل  وتتمثل في تكاليف :تكاليف عدم المطابقة الداخلية -ج

  :تقديمها للمستهلك أو الزبون، ونذكر منها تكاليف
 .تحليل األخطاء وأساليب عيوب اإلنتاج -
 .حوادث العمل -
 .زمن العطل عن العمل -
 .إعادة فحص واختبار المنتجات -

  .في أعمال المشروعتكلفة األصل الثابت الذي يخصم من اإليرادات مقابل خدمات األصول المستخدمة االهتالك هو جزء من 
  .Amortissementابتة والمتمثلة في المباني والسيارات واآلالت توزيع كلفة األصل على الفترات المستفيدة منه ويستهدف حساب االهتالك لألصول الث
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 .إصالح المنتوج -
 ).المرفوضة(المنتجات المعيبة  -
 .خسارة بعض الزبائن والمستهلكين نتيجة لعدم تحصلهم على المنتوج في الوقت المناسب -
في المنتجات بعد تقديمها للزبون التكاليف التي تظهر وهي  :تكاليف عدم المطابقة الخارجية -د

  :  أو المستهلك، أي تكاليف تقديم منتجات معيبة وغير مطابقة للمواصفات، ومن أمثلتها تكاليف
 .سليم المنتجات للزبونت -
 .األعطال والعيوب التي تظهر في المنتوج بعد استعماله -
 .تأخر الدفع -
 .ات المعيبةإصالح وتغيير وتعويض عن قيمة الوحد -
 .ضمان ما بعد البيع -
خسارة بعض الزبائن والمستهلكين بعد حصولهم على منتجات غير مطابقة للمواصفات،  -

 . ومتطلباتهم وحاجاتهم
  الشاملة جودةلا إدارة: ةبعار المحاضرة ال

  :الشاملة جودةلا إدارة مفهوم -1

علماء في تعريفها، ومن هذه تعددت تعريفات إدارة الجودة الشاملة تبعا الختالفات مجموع ال
  :التعريفات نجد

  :تعريف مختلف الهيئات والمنظمات إلدارة الجودة الشاملة -أ

تكامل الخصائص، والمعالم المرتبطة بمنتج : عرفتها المنظمة الدولية للتوحيد والقياس على أنها -
  .أو خدمة ما بما يؤدي إلى تلبية احتياجات، ومتطلبات محددة من قبل بدقة

فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات المنظمة التي من : عرفها معهد المقاييس البريطاني على أنها -
خاللها يتم تحقيق احتياجات، وتوقعات العميل والمجتمع، وتحقيق أهداف المنظمة بأكفأ الطرق، 

  .وأقلها تكلفة، عن طريق االستخدام األمثل لطاقات العاملين جميعهم بدافع مستمر للتطوير
حسب المعهد األميركي للجودة فإن إدارة الجودة الشاملة هي نظام إداري لمنظمة تركز على  -

متطلبات عمالئها، يقوم على أن جميع العاملين يعملون لتأمين التحسين المستمر مستخدمة 
اإلستراتيجيات والمعطيات والتواصل الفعال لدمج وتكامل اختصاص الجودة في ثقافة ونشاطات 

  .المنظمة
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  :تعريف العلماء والباحثين إلدارة الجودة الشاملة - ب

شكل تعاوني ألداء األعمال وبتحريك المواهب والقدرات لكل : على أنها (Johblonski)عرفها  -
من العاملين واإلدارة لتحسين اإلنتاج والجودة بشكل مستمر، مستخدمة فرق العمل من خالل 

ي االشتراك في اإلدارة وهذا للتحسين المستمر للعمليات المقومات األساسية للنجاح في المؤسسة وه
  .واستخدام فرق عمل

إلتزام وتعهد كل من اإلدارة والعاملين بترشيد األعمال بحيث تلبي : بأنها (Tunks)عرفها  -
 .بصورة متناسقة توقعات المستفيد أو ما يفوقها

على أساس التحسين المستمر  فلسفة إدارية موجهة: على أنها) Robbins et Coulter(عرفها  -
  .واالستجابة الحتياجات وتوقعات الزبون

  :رواد إدارة الجودة الشاملة -2

يعد والتر شيورات أول رائد لرقابة المعاصرة للجودة، ويرى شيورات بأن التطوير : والتر شيوارت -أ
كبير مع المستمر هو أحد أهم مظاهر إدارة الجودة الشاملة ووضع تصميما يتماثل إلى حد 

، وهي )مراجعة، تنفيذ عمل، خطة،: (الطريقة العملية في التطوير المستمر وأطلق عليه اسم
  :كالتالي

في هذه المرحلة نقوم باختيار العملية المراد تطويرها، وهذا بعد معرفة الوضع القائم  :الخطة -
لل العمليات ثم نح وكيف نقيس رضا العميل عن المخرجات؟ ومعرفة متى وأين يحدث المشكل؟

ومن بعد ذلك يتم اقتراح التطوير الذي يتطلب وضع  من أجل معرفة وتحديد األسباب المحتملة،
  .إستراتيجية لجمع البيانات المطلوبة لتطوير

ع التحكم فيها ايستط بحيث يتم تجريب التطوير المقترح، على النطاق محدود في بيئة :العمل -
  .مراقبة عليهاالو 
في هذه المرحلة يتم جمع وتحليل البيانات، لتحديد ما إذا كان التطوير : تدقيقال أو المراجعة -

  .برضا العميل أو ال ىيحض
في هذه المرحلة يتم تنفيذ التغيرات الفعالة المرتبطة بالعملية، وهذا عن طريق ربطها : التنفيذ -

  .بالنظام التجاري
، ولقد اقنع 1900أ سنة .م.ملة، ولد في الوهو من أوائل رواد إدارة الجودة الشا: إدوارد ديمنج - ب

اليابانيين بتبني واستخدام أساليب الجودة في الصناعة، وقد قدم ديمنج نظرية أسماها الرقابة 
اإلحصائية على الجودة تبنتها اليابان، وحققت نجاحا، بحيث أسست الحكومة اليابانية بعد ذلك 
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للشركة التي تتميز باالبتكار في إدارة الجودة الشاملة، التي تمنح سنويا " ديمنج"جائزة أسمتها جائزة 
ولقد جال معظم أنحاء اليابان من أجل إلقاء محاضرات ألجل تعليم نظرياته وأيضا من أجل 

  .مخاطبة الصناعيين بتبني فلسفة إدارة الجودة الشاملة
  :كما يلي مبدأ 14وتتلخص فلسفة ديمنج إلدارة الجودة الشاملة في 

جديدة تنص على التخلص من األساليب التقليدية المتوارثة في العمل توجه نحو  تبني فلسفة -
 .تحسين الجودة

 .السعي دائما نحو تحسين نظام الخدمة وعدم التوقف عند نقطة معينة -
االبتعاد عن سياسة التخويف وخلق رغبة بتحسين الجودة باستمرار، من خالل التركيز على  -

 .الخ...الحوافز االيجابية كالمكافآت
 .الطرق الحديثةالتقنيات و  مختلف التعليم والتدريب المستمر وهذا باستعمال -
 .التوقف عن االعتماد على تفتيش وفحص الكميات الكبيرة من المنتجات -
التوقف عن الشراء بناء على بطاقة السعر فقط واالهتمام بأشياء أخرى كالصيانة وبعض  -

 .خصائص المرتبطة باستخدام المنتج
يعمل الموظفين بفعالية وتجنب الخوف ألنه يمنع اإلبداع لباألمان والطمأنينة  شعورال -

 .واالبتكار التي يتطلبها تحسين العمل
ن األقسام واإلدارات، وفتح قنوات يتشجيع العمل بروح فريق واحد، وهذا بإزالة العوائق ب -

 .اتصال بينهم
ن الجودة تقاس بمدى خلو أل تحفيز العاملين إلى التوصل  لحجم إنتاج خالي من العيوب -

 .العيوب وليس بحجم اإلنتاج فقط
 .تفاخر بانجازاتهم وأعمالهمالإعطاء فرصة للعاملين ب -
 .تطوير الذاتي لكل العاملينلتنظيم البرامج التعليمية والتدريبية وبعض البرامج ل -
 .هاجل انجاز العمليات اإلدارية واإلنتاجية المراد تحسينأتكوين فرق عمل خاصة من  -
التخلص من األهداف التي تهتم بتحديد كميات إنتاج والتخلص من المعايير العمل العددية  -

 .للعمال المطبقة في نظام تقويم أداء العاملين وكفاءاتهم
اإلشراف على العاملين باستخدام طرق حديثة ومساعدتهم على تحسين أدائهم والعمل مع  -

ل على مقترحاتهم ورغباتهم في منتج جل تحسين صورة المؤسسة والحصو أالعمالء من 
  .معين
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تمر التي شيوارت وسماها بعجلة ديمنج و  لتراقد طور ديمنج عجلة و فباإلضافة إلى ذلك 
وهي عملية  ،)تصرف وفق النتائج أو افعل فحص،ادرس أو أ نفذ، خطط،(بمرحلة أربعة مراحل 
  :مستمرة لتحسين الجودة

  .تخطيط لكيفية حل هذه المشاكلالديد المشاكل و في هذه المرحلة يتم دراسة وتح :خطط -1
  .يتم تنفيذ الخطة على قاعدة االختبار وقياس التحسين وتوثيق النتائج :نفذ -2
يتم تقييم الخطة للتأكد فيما إذا كانت تحقق األهداف التي تأسست في أول  :افحص/درسأ -3

  .ر مشاكل جديدةو ظه عدمتأكد من المرحلة و 
جل بدء الدائرة أجزء من العملية الطبيعية، ثم تعود العملية ألول مرحلة من  يتم تنفيذ :افعل -4

  .من جديد للتحقيق من ظهور مشاكل جديدة وبالتالي تطوير الخطط لها
أكد على أهمية  بحيث ،أ.م.هو أحد عمالقة إدارة الجودة الشاملة في الو: فليب كروسبي -ج

هو مطلوب  كل واحد منهم ما من خالل معرفة ملمشاركة جميع األفراد في تطوير إجراءات الع
تعليم التدريب و الوأسس مدرسة خاصة ب، ولقد حدد خطوط سهلة الفهم إلدارة الجودة الشاملة، منهم

  .الشاملة الجودة والمساعدة على تطبيق إدارة
  :يلي ربعة أسس إلدارة الجودة الشاملة وهي كماولقد وضع كروسبي األ

  .ا توائم وتطابق المتطلباتتعرف الجودة على أنه -
  .تحقيق الجودة بالوقاية أكثر من تقييم األداء -
  .معايير وليس بمؤشرات أخرىالمتطلبات أو التقاس الجودة بمدى تطابقها مع  -
  .يكون خالي من العيوب الذي معاير الجودة هو اإلنتاج -
  :ييتكون من أربعة عشر مبدأ وه ببناء منهج كروسبي قد قامو 

 .اإلدارة العليا بالجودة التزام -
 .إنشاء فريق لتحسين الجودة -
 .استعمال القياس كأداة موضوعية -
 .تحديد تكلفة الجودة الشاملة -
 .زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة -
 .اتخاذ اإلجراءات التصحيحية -
 .التخطيط السليم إلزالة العيوب من المنتج -
 .ين على القيام بدورهم في تحسين الجودة الشاملةاالهتمام بتدريب وتعليم المشرفين والعامل -
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 ".صناعة الالعيوب" إنشاء يوم خاص لزيادة الوعي بأهمية شعار -
 .تشجيع االبتكار الفردي وتحديد األهداف داخل التنظيم -
 .ٕازالة معوقات االتصال الفعالو  التخلص من أسباب األخطاء -
 .تحسين وتطوير الجودة الشاملةالتعرف على أهمية عملية التحسين ومكافئة من يقوم ب -
إنشاء مجالس للجودة الشاملة، هدفها القيام بعملية التنسيق واالتصال بأعضاء فرق تطوير  -

 .الجودة
جل إعطاء أا بتكرار العمليات السابقة، من ذستمرار في عملية تحسين الجودة الشاملة، وهالا -

  .ف المنظمةالموظفين تشجيع مستمر إلزالة معوقات الجودة وتحقيق أهدا
ولديه كتاب مشهور  عالم أمريكي ولد في البلقان يدير معهد جوران للجودةهو  :جوزيف جوران -د
يعد مرجع عالمي في هذا المجال ولقد أكد على أهمية تبني وتطبيق  الذي الرقابة عن الجودة في

ب الداخلية كذلك على البحث عن األسبا اكدمؤ  ،أساليب الجودة في كل إدارة وكل قسم على حدا
  .وكذلك إرضاء العمالء قبل القفز لحل المشاكل

  :يلي شمل ماي وثالثية جوران للجودة وه سما ولقد طور نموذج الجودة وأطلق عليه
وأيضا  واحتياجاتهم تعد أول مرحلة بحيث تركز المنظمة على تحديد عمالئها :تخطيط الجودة -

وأيضا يتم  شباع احتياجات العمالء وتوقعاتهميتم تطوير المنتج واتخاذ اإلجراءات الضرورية إل
ومن ثمة  وتحديد الخطوات العلمية إلنتاج الخدمة أو السلعة، حصر اإلمكانيات المادية للمنظمة،

ه ذوه ولة عن اإلنتاج في المنظمة،ؤ تسهل عملية انتقال المعلومات إلى القسم أو اإلدارة المس
مرضية في ظل الالمستقبلية والحصول على النتائج  المرحلة تساعد المنظمة على تحقيق األهداف

 .الظروف التشغيلية
ويؤكد على  هذه المرحلة تبدأ بتحديد مميزات الجودة التي تحتاج إلى قياس، :مراقبة الجودة -

وٕانشاء  جل إشباع متطلبات العميل،أمن  عملية تحديد وحدات القياس وتكرارها لعملية المراقبة،
السيطرة  فرضجل تسهيل مراقبة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة و أمن  وهذا جدول للمراقبة،

فحص والتقويم الفعلي للمنتجات ومقارنتها مع الومن خالل هذه المرحلة يتم  العملية نفسها، ىعل
  .المتطلبات العميل

بة وضع اآلليات المساندة في أماكنها الصحيحة المناس هذه المرحلةيتم في  :تحسين الجودة -
وأيضا على  جل تحقيق الجودة بشكل مستمر، ويشمل ذلك توزيع الموارد وتكليف األفراد،أوهذا من 
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ه ذويمكن تنفيذ ه يتولى متابعة الجودة والمحافظة على المكاسب المحققة، تشكيل فريق دائم
  .عمول بهاالوسائل اإلحصائية الممختلف المرحلة باستخدام الطرق العلمية و 

  :يلي كما نلخصها طانق 10في  ر جورانأفكاقد تضمنت و 
 .رفع درجة الوعي لدى الموظفين بأهمية عملية تحسين وتحديد االحتياجات -
 .تحديد األهداف الخاصة بعملية التحسين -
من خالل عدد من اإلجراءات كإنشاء  جل تحقيق أهداف المرجوةأاالهتمام بعملية التنظيم من  -

 .مجلس للجودة النوعية
 .ة التدريب لموظفيناالهتمام بعملي -
 .االهتمام بانجاز مشاريع تساعد المنظمة في حل مشاكلها -
 .االهتمام بتقديم تقارير دورية وشاملة عن وضع المنظمة -
 .من خالل االعتراف بانجازاتهم تشجيع وتحفيز العاملين وحثهم على تحسين األداء -
ية كوسيلة رجعة التغذية الوالتركيز على أهمي ةأاالهتمام بعملية االتصال بين أقسام المنش -

 .يةنمعاللتوصيل نتائج األقسام 
 .االهتمام بتوثيق البيانات وتسجيلها على شكل البيانات -
ا ال يتجزأ من نظم ءاالهتمام بعملية التوسيع وذلك من خالل اعتبار التحسين السنوي جز  -

 .منظمة وعملياتها المختلفال
  :أهمية ومبادئ إدارة الجودة الشاملة -3

ه ذوتكمن ه ،إن إلدارة الجودة الشاملة أهمية في المنظمات: همية إدارة الجودة الشاملةأ -أ
  :األهمية فيما يلي

 .زيادة اإلنتاجية وتخفيض التكلفة -
 .هتحقيق رضا العميل، وتقديم أحسن وأفضل المنتجات ل -
الثقة شعور بوحدة المجموعة وزيادة الوتنمية  تحسين عملية االتصال بين مختلف المستويات -

 .بين األفراد
 .في السمعة الطيبة للمنظمة في نظر عمالئها باإلحساس تحسينال -
 .تغيير في سلوكيات األفراد العاملة في المنظمة تجاههاال -
 .تمكين العاملين من القيام بعملية مراجعة وتقييم لألداء بشكل مستمر -
  .كل إجراءات وقراراتلتغيير بعيد عن النظام التقليدي المطبق في شلمنهج شامل اعتماد  -
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تعبير عن الجودة من قبل لبالرغم من اختالف المصطلحات ل :مبادئ إدارة الجودة الشاملة - ب
ز على تحسين الجودة كقوة يتركال يتم حيث أنهم اتفقوا جميعا على نفس المبادئ، إال الباحثين

  :ه المبادئ تتلخص فيما يليذمحفزة في كافة المجاالت الوظيفية وان ه
 .واألولوية هي رضاه عن المنتج بون هو من يعرف الجودةالز  -
 .اهتمام اإلدارة العليا بالجودة، وتقديم القيادة لها -
 .الجودة هي مسؤولية جميع األفراد في المنظمة بكل مستوياتها -
 .وبهذا تتطلب خطة إستراتيجية الجودة هي عبارة عن موضوع استراتيجي -
جل تحقيق أمن  تركز على تحسين الجودة المستمرة يجب على جميع الوظائف في المنظمة أن -

 .أهداف إستراتيجية
 .لتحسين الجودة يجب تدريب وتعليم كافة الموظفين باستمرار -
 .الموظفين كل تحل مشاكل الجودة بتعاون بين -
  .إن تحسين الجودة وحل مشاكلها يتطلب استخدام طرق ضبط الجودة اإلحصائية -
  :الشاملةأساليب تطبيق إدارة الجودة  -4

الفعالة التي تساعد العاملين والقادة في أداء  دواتإدارة الجودة الشاملة من األ تعتبر أساليب
من الصعب على أي منظمة تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتأدية وظائفها دون  إذ أنه عملهم،

م في حل ال تساه خيرةهذه األف وخاصة من تهتم بالتحسين المستمر، ساليبالرجوع إلى هذه األ
ساليب داخل ه األذبل تمكن من إنشاء حافز للجودة في أي عمل، وتوجد ه مشاكل الجودة فحسب

جزء من البرنامج المجهز لتحقيق  ساليبوتعتبر هذه األ، يةتقويم من خالل أفعال أي عملية وهذا
  :ة، ومن أهمها ما يليأعلى جودة ممكن

يث أن المنظمة تشكل فرق قصيرة األجل ح من أشهر األساليب، وهو :أسلوب حل المشاكل -أ
من كل األبعاد والعمل من  جل مناقشة مشكالت المنظمة،أيكون الهدف منها عقد اجتماعات من 

  :وهناك عدة أنواع من الفرق نذكر منها وٕايجاد فرص جديدة للتحسين، جل حل هذه المشاكلأ
 عدد تراوحيمن نفس القسم، و  تكون عبارة على مجموعة من األفراد، ويكونون :دوائر الجودة -

 اختيارية، ويعملون االجتماعات بشكل دوري فيهاالعضوية  بحيث تكون، )8-5(ن بيأعضائها 
  .غرض مناقشة الجودة التي تتعلق بالعمل وتحليلها، ومن ثم تقديم الحلولب
من  يه األخيرة هن هذبحيث أ هذه الفرق عملها محدد من قبل اإلدارة العليا، :فرق المشروع -

ويجب أن  من مختلف أقسام المنظمة، أعضائها يتكونو  وبشكل مؤقت، تقوم بتشكيل فريق العمل
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 غلب األحيانأ تكون فييكونون ذو كفاءة ومهارة ولديهم قدرات مناسبة للعمل في هذا المشروع، و 
  .من تقوم باختيار األعضاء هي ن اإلدارة العلياأل المشاركة إجبارية

األعضاء من عدة بحيث يكون  ل عضوية الفريق بشكل اختياريييتم تشك :فرق تحسين الجودة -
والكفاءة  ويجب أن تكون لديهم الخبرة أو من قسم واحد ويكونون من عدة مستويات إدارية، أقسام

لحل  اإجراء يراه مناسب أي الحق في اتخاذ لفريقل بحيث يكون جل حل المشاكل،أمن  المرجوة
  .المشاكل

  .جل استنباط اآلراءأنقصد بها تشجيع التفكير اإلبداعي لفرق العمل من  :العصف الذهني -
عبارة عن تمثيل بياني لعملية تحسين الجودة وتسلسلها، وتستعمل أيضا هو  :التدقيق خريطة -

  .لفهم المشكلة، وتحليل العالقات بين مختلف األنشطة
 وأسبابها للمشكالت ل اإلحصائيعلى استعمال طريقة التحلي مبدأال يقوم هذا :مبدأ باريتو -

  .وفقا لخطوات متسلسلة ورسمها في مخططات بيانية
ح العالقة يتصمم لتوض تتكون من خطوط ورموز عبارة عن رسومهو  :أسلوب السبب واألثر -

والتي يصعب  وبشكل عام فإنها تستخدم في تحليل المشكالت المعقدة ،المفيدة بين األثر والمسببات
  .استخدام لغة األرقام فقطوفهمها ب شرحها
من تقديم اقتراحات من قبل الموظفين إلى إدارة وكل واحد على  نامكنت :أنظمة االقتراحات - ب

حدا، وتكون هذه االقتراحات حول طرق تحسين العمل وحل المشاكل التي يواجهها في عمله، ومن 
  .بعد ذلك تتبنى اإلدارة االقتراحات المناسبة لها

فرصة الكافية لكي تحقق أهدافها الإلدارة لهذه األنظمة  يتعط: ت المناسبةأنظمة التوقي -ج
على حل المشاكل التي تواجهها  أيضاتساعد بطريقة مناسبة وبزمن محدد وبدون أي تأخير، و 

  .وفي نفس المكان الذي تقع فيه اإلدارة مباشرة
قد يحدث في أي عملية  تستخدم في التعرف على التباين الذي :رقابة العمليات اإلحصائية -د

المنتجة وتقليل التكاليف وزيادة رضا المستهلكين، حتى تكون  ن أجل تعزيز جودة السلعإنتاجية م
  .سوقالللمنظمة القدرة على المنافسة في 

تكون مبنية على تحليل سريع ألفضل ترتيب للعناصر  هي عملية تجديدية :المقارنة المرجعية -ر
تمل على المقارنة بين األنشطة داخل المنظمة أو األنشطة داخل وتش الفاعلة ذات الكفاءة،

ر المال والجهد يوفت من خالل وتتبنى ما ثبت نجاحه المنظمة وما يشابهها في منظمات منافسة،
 .النجاز التحسينات األكثر إنتاجية بأقل تكلفة ضمن الموارد متاحة
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  :معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة -5

قات بين هذه المعو  عرقل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ومنن المعوقات التي تهناك العديد م
  :ما يلي نذكر
صة للبحوث والقيود القانونية واإلدارية التي تفرض على المخص اتانخفاض الميزاني -

وابتكار  على االهتمام بالبحث والتطوير البحوث، حيث إن من شأنها أن تنعكس سلبا
 .جات الجديدةالمنت

 .ةاقف السلبية التي يتبناها بعض العاملين في المنظمات االقتصاديالمو  -
ة، والتدريب، ٕاهمال غيرها من النواحي كالنوعيية و الحرص على تحقيق الجوانب الكم -

 .وأنشطة التطوير، وغيرها من األمور
 .)الحكومي( العمومي طاعضعف النظام المعرفي والمادي، وخاصة في الق -
ملة، وفوائدها التي ية تطبيق إدارة الجودة الشامدراء حول أهماإلدراك لدى بعض الضعف  -

 .نهتنعكس إيجابا على أدى المنظمة، مما يحس
 .إهمال األهداف طويلة المدى، والحرص على األهداف قصيرة المدى -
ع الجهد والوقت، وبالتالي انخفاض تضييي إلى والتعليمات المعقدة التي تؤد وجود القوانين -

 .مستوى األداء
  .ق بتطبيق إدارة الجودة الشاملةما يتعلصور مقدرة بعض المدراء فيق -

  )ماهية المنظمة الدولية للتقييس(الجودة العالمية  راييعمل مدخل :المحاضرة الخامسة

معايير "تعد  االيزو منظمة عالمية تقوم باإلشراف على الوضع وٕاصدار معايير دولية تسمى 
المعترف بها دوليا وذلك لتشغيل عملية اإلنتاج والسلع  وهي عبارة عن المواصفات التقنية" االيزو

بجنيف بسويسرا، بحيث أن المنظمات التي تطبق  1964ونماذجها وأدائها وٕادارتها، وتأسست عام 
  .معايير االيزو تستطيع تبني إدارة الجودة الشاملة

   :ISO 9000مواصفات  ماهية -1
سسات اإلستراتيجية للجودة وهذا ما يجعلها العالمية أدت إلى تبني المؤ  اتإن شدة المنافس

  .تناولت عدة مواضيع ومجاالت إذ 1974ت عام أولقد نش تحصل على شهادة االيزو،
 ية للتقييسدولالمنظمة ال لجملة ختزلةم حروف هي (ISO) االيزو إن: هي عائلة االيزو ما -أ
)International Organisation Of Standardisation( ة وغير تابعة ر ربحيوهي منظمة غي

 بحيث 1974وبدأت فعليا مهامها سنة  1964أنشأت سنة  يقع مقرها في جنيف، لألمم المتحدة،
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جل تسهيل عملية التبادل الدولي في أمن  والخدمات المنتوجات مختلف تقوم بتوحيد مواصفات
  .ةهيئة تقييس وطني 150من ضم عضويها ممثلين عن أكثر مختلف المجاالت، ت

  :هذه المواصفات إلىوتهدف 
  .تكنولوجياالتنمية و التسهيل عملية التبادل الدولي للمنتجات وتطوير التعاون في مجال  -
شهادة المتعلقة التطوير مجموعة مشتركة من المقاييس في عدة مجاالت ووضع معايير لمنح  -
  .بها
  .iso 9000جل تحقيق هذا أصدرت مواصفات أتنظيم وتنسيق وتوحيد مواصفات دولية من  -
  :ISO 9000تعريف  - ب

تحدد  ،1987صادراتها المنظمة الدولية للتقييس سنة  سلسلة من المواصفات المكتوبةهي  -
لتأكد من لنظام الذي يجب أن تتبناه إدارة المنظمة الوتصف العناصر المطلوب توفرها في 

  .أن منتجاتها تتوافق أو تفوق حاجات ورغبات العمالء وتوقعاتهم
المواصفات التي تختص بإدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعة والخدمات،  سلسلةهي  -

  .والتي تنقسم إلى مجموعة من المواصفات تختلف حسب درجة شمولية كل منها
  :مبادئ أنظمة جودة اإليزو -2

على   ISO 9000/1/2/3تقوم أنظمة الجودة المبينة على أساس مواصفات ضمان الجودة
  :وهيسبعة مبادئ أساسية 

تطلب مواصفات ضمان الجودة من المؤسسة أن تحدد مسؤوليات كل شخص  :التنظيم -أ
وصالحياته والتداخالت التنظيمية بينه وبين اآلخرين، بحيث تضمن أن يتم دوما إنجاز األعمال 

  .بشكل صحيح
 يشمل إعداد دليل الجودة، واإلجراءات، وتعليمات العمل، أي توثيق :توثيق نظام الجودة - ب

  .كيفية القيام بجميع أنشطة العمل التي تؤثر على الجودة في المؤسسة
والمصادقة عليها،  ومراجعتها يشمل ذلك ضبط تطوير هذه الوثائق :ضبط وثائق نظام الجودة -ج
  .تجنبا للقيام باألنشطة أو األعمال بطرق مخالفة لما هو معتمد إصدارها وتعديلها ليتم
يهدف إلى تمكين المؤسسة من تتبع ما حدث في حال ظهور أي  :االحتفاظ بسجالت الجودة -د

الزبائن، (وتعليمات العمل كما يجب للجهات الخارجية  تباع اإلجراءاتإنه قد تم أوٕاظهار  مشكلة
  ).المدققين الداخليين(، وللجهات الداخلية )أو الهيئات المانحة لشهادات المطابقة
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يشمل التحقق من ): التدقيق الدوري(ا نظام الجودة التحقق من تنفيذ األنشطة التي يشمله -ر
، وفحص المنتج  (Design Validation)والمصادقة عليها، (Design Verification) التصميم

أثناء عمليات التصنيع للتأكد من مطابقته للمواصفات وكذلك تدقيق نظام الجودة للتأكد من أنه 
  .للتأكد من فاعليته يعمل كما يجب، ومراجعة اإلدارة لهذا النظام،

نه عند ظهور أي أ بمعنى :واتخاذ األعمال التصحيحية المناسبة حديد حاالت عدم المطابقةت -ز
فإنه يتم تحديد أسباب ظهورها واتخاذ  أو بنظام الجودة حالة عدم مطابقة ذات عالقة بالمنتج

  .ة هذه األعمالاألعمال التصحيحية المناسبة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى والتأكد من فاعلي
وعلى العالقات  على المعاملة بين األقسام هذا ينطبق :تحسين التواصل والتفاهم والتعاون - ه

ما هو لكل شخص  معرفةيهدف إلى منع حدوث األخطاء عن طريق إذ ضمن القسم الواحد، 
  .مطلوب منه

  :اومراحل تطبيقه 9000 يزوالا مقاييس -3

، 9001ة أجزاء هي االيزو ثالثفي  9000ييس االيزو تنتشر مقا :9000مقاييس االيزو  -أ
 . ، وتعتبر مصدًرا لتحديد وتعريف باقي السلسلة9003، 9002
مؤسسات التي شمل وثيقة في السلسلة تطبق على الأهي  :9001ايزو شهادة الجودة  -

 .تصمم وتنتج وتبيع منتجاتها
 .يع منتجاتهاالمؤسسات التي تنتج وتب على طبقت :9002يزو اشهادة الجودة  -
 .تطبق على المؤسسات التي تبيع المنتجات فقط :9003ايزو شهادة الجودة  -
إن رغبة المؤسسة في تطبيق االيزو يتطلب منها  :ISO 9000 الحصول علىمراحل  -ب

  :يلي كما أساسية وهي المرور بثالثة مراحل
 :لب ما يليوتتط :ISO 9000مرحلة التحضير لشروع في تطبيق نظام  :المرحلة األولى

  .تطابق مع اإليزويدارة العليا بضرورة إنشاء نظام جودة اإلاقتناع ودعم  -
  .تعيين مدير مسئول عن نظام إدارة الجودة -
  .بأهمية معايير االيزو وفائدته بالنسبة للمؤسسة موظفينتوعية وتحسس ال -
  .كم فيهاجل فهم أدوات الجودة والتحأطارات والعمال في المؤسسة من اإلتكوين  -
جل تشكيل صورة مبدئية للمؤسسة ومقارنتها مع متطلبات أإجراء تقييم مبدئي للمؤسسة من  -
  .يزو بغية معرفة نقاط القوة ونقاط ضعفاإل
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جل معرفة األعمال التي سوف يقوم بها المسئول، أإنشاء مخطط عمل وجدول زمني من  -
  .ومعرفة المدة الالزمة لتنفيذها، وكذلك معرفة تكاليف

 .الخ....جراءات والطرق وٕارشادات العملمجموعة معايير كاإل إعداد دليل الجودة يتضمن -
  :ويتطلب ذلك تنفيذالفي هذه المرحلة تقوم المنظمة ب :مرحلة التسجيل :المرحلة الثانية

  .شهادةالجل الحصول على أتحديد جهة االعتماد من  -
افعها و جهة االعتماد بمعرفة نشاط المؤسسة، ود مناقشة مبدئية واستفتاء االستبيان، حيث تقوم -

طبيعة نشاط ك ،تقدم للمنظمة استمارة تحتوي على مجموعة من األسئلةإذ من طلب التسجيل، 
أنواع الخدمات التي ، و تحديد اإلدارات واألقسام التي سيطبق فيها نظام إدارة الجودةو  المنظمة

  .الخ...تقدمها المنظمة
  .وبعد الموافقة عليه تسدد حقوق التسجيل تسجيلللتقدم بطلب ال -
  .اعتماد نظام إدارة الجودة -

بعد الحصول على شهادة تقوم الجهة : مرحلة المتابعة والتحسين المستمر :المرحلة الثالثة
جل التأكد من أ، من )كل سنة/أشهر 09كل /أشهر 06كل (المانحة بمتابعة المنظمة بشكل دوري 

 ويطلب منها رة الجودة الشاملة، وفي حالة وجود انحراف تنبه المنظمةمتابعة المنظمة لنظام إدا
 .سحب منها الشهادةتتعديل أو 

لتحقيق شهادة االيزو والتي  المتطلبات مجموعة منك هنا :9001متطلبات تحقيق االيزو  -ج
المذكورة في  ها في النقاطر اختصستطيع ان ISO 9001العشرين التي تحققها  سميت بالمتطلبات

  :الجدول التالي

 Management responsibility  مسؤولية اإلدارة

 Inspection ،measurement and test equipment  الفحص والقياس واختبار التجهيزات

 Quality system  نظام الجودة

 Inspection and test status  حالة الفحص واالختبار

 Contract Review   مراجعة العقد

 Control of nonconforming product  ير المطابقةضبط المنتجات غ

 Design control  ضبط التصميم
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 Corrective action  تصحيح اإلجراءات

 Document control  ضبط الوثائق

 Handling ،storage ،packaging and delivery  التحميل والتخزين والتعبئة والتوصيل

 Purchasing  المشتريات

 Quality records  سجالت الجودة

 Purchaser supplied product  المنتج المستورد

 Internal quality audits  التدقيق الداخلي للجودة

 Product identification and tractability  التعرف على المنتج وماركته

 Training   التدريب

  Process Control  ضبط العملية

 Service  الخدمة

 Inspection and test  الفحص واالختبار

 Statistical control  الضبط اإلحصائي

  :وعالقته بإدارة الجودة الشاملة 0ISO900فوائد تطبيق  -د

  .رفع مستوى األداء وتغيير ثقافة المنظمة إلى األفضل -
  .كسب رضا العمالء وبناء عالقة قوية ومتينة معهم -
  .المنظمة خلداعمال لل أساليب المراجعة والتقييم الذاتي تعليم -
  .ثقة للعاملين ورفع روحهم المعنويةالمنح  -
  .االتصال الداخلي والخارجي تتحسين عمليا -
  .تقوية القدرات التنافسية للمؤسسة -
  .زيادة األرباح -
  .رقابة على كل النشاطات الداخليةالتحقيق  -
  .فتح أسواق جديدة لتسويق الخدمات والسلع -
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 .سلع والخدماتلودة العالية لستمرارية في تحقيق الجاال -
  أفراد عائلة االيزو وأبرز مفاهيمها: المحاضرة السادسة

، حيث ISOلعائلة االيزو الكثير من األفراد الذين ينتمون إلى سلسلة المـواصفات القياسية 
كر إنهم يتبنون تقريبا اإلطار نفسه والمفاهيم العامة لها ولكنها تختلف في مجال تركيز االهتمام، نذ

  :يأهمها وأشهرها بصورة مختصرة وهي كالتال
) إيزو(إدراكًا من المنظمة الدولية للتقييس : ISO9000 : 2000إدارة نظام توكيد الجودة  -1

بأهمية نظم الجودة وٕادارتها، فقد قامت بإصدار مجموعة من المواصفات القياسية الدولية عن إدارة 
وهي األكثر شيوعا إذ ترتكز أساسا على أحدث  9000وسلسلة االيزو 1987وتوكيد الجودة سنة 

مفاهيم الجودة الشاملة والتي تقتضي بأن جميع أقسام المنظمة مسؤولة عن تحقيق الجودة وأنه ال 
يمكن توكيد الجودة فيها بمجرد فحص اإلنتاج النهائي والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية في 

توفر الظروف واإلمكانات وتطبيق األساليب التي تؤدي فترة معينة فحسب، بل يجب التأكد من 
إلى تحقيق الجودة المطلوبة في جميع المراحل واألوقات بدء من التصميم وحتى مرحلة ما بعد 
البيع، فالجودة تصنع في كل مرحلة وال تضاف أو تكتشف في المنتج النهائي وبالتالي يجب تغطية 

  .بإجراء يكفل التحقيق من جودتهاكل مرحلة من مراحل اإلنتاج بأسلوب أو 
هي مواصفة تختص بنظم إدارة جودة المنشآت الصناعية أو  9000ومواصفات االيزو

الخدماتية فهي تعطي الحدود الدنيا للضوابط والقواعد الواجب االلتزام بها لضمان التحكم المستمر 
هي مجموعة من  في مستوى جودة المنتج إذ أنها ليست مجرد مواصفات خاصة بمنتجات، بل

المواصفات التي تعطي متطلبات وٕارشادات ضرورية لتأسيس أنظمة إدارة للجودة تهدف إلى تقديم 
  .منتجات أو خدمات تطابق متطلبات محددة

الشك أن االهتمام الدولي : ISO 14001 : 2004سلسلة مواصفات إدارة نظام البيئة  -2
خيرة وبالذات مع كثرة الحديث عن اآلثار السلبية لتــــناقص بأنظمة إدارة البيئة تنامى في اآلونـــــة األ

ما يســـمى بطبقة األوزون، وكذلك استمرار المداوالت والمفاوضات الدولية فيما يختص بمعاهدة 
Q2 ومع ذلك فإن االهتمام بأنظــــمة إدارة البيـــئة لم يصل للمســــتوى المطلوب نتيجة لنقص الوعي ،

  .طبيق هذه األنظمةالكافي بفوائد ت
ولقد كانت هيئة المواصفات البريطانية من أوائل من أبدى اهتماما بإيجاد مواصفات إلدارة 

 ظهر أول إصدار لمواصفة دولية لنظام إدارة البيئة وهي المواصفة 1992البيئة، ففي سنة 
BS7750  المواصفة شركة صناعية في المملكة المتحدة، ليتم تعديل هذه  200وبدأ تطبيقها في
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لتتوافق مع النظام الخــاص بإدارة البيئة باالتحاد  1994وأعيد إصدارهــا في فيفري 
  . EMASاألوروبي

وٕادراكا من منظمة االيزو لضرورة إيجاد مواصفات إدارة بيئية دولية موحدة بغرض منح 
إصدار  ، للعمل على207لجنة فنية جديدة تحمل الرقم  1993شهادات المطابقة، شكلت في عام 

أول مواصفات إلدارة أنظمة البيئة من قبل االيزو، وكان أول إنتاج لهذه اللجنة الفنية في سبتمبر 
وقد تم اعتمادها دوليا، وبناء عليها تمنح   ISO14001:1996 عندما ظهرت المواصفة 1996

 ISO وهي 2004هذا وقد تم تحديث هذا اإلصدار سنة   (ISO14001)14001شهادة اآليزو
14001:2004 .  

هي مجموعة من نظم اإلدارة البيئية التي ظهرت بهدف تحقيق  14001إن سلسلة االيزو
مزيد من التطوير والتحسين في نظام حماية البيئة مع عمل توازن مع احتياجاتها، وهي توفر اآللية 

نظمة إدارة التي يتم من خاللها متابعة وتطوير األداء البيئي، كما أن أنظمة إدارة البيئة تشابه أ
  .توكيد الجودة من حيث كونها توفر الوسيلة لضبط أنظمة اإلدارة في المنظمات

هو أمر مهم لكن إدراك أهميته من قبل المنظمات  14001إن الحصول على شهادة االيزو
لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب خاصة في الدول النامية وذلك ألسباب متعددة لذا لم يتم 

  .شكل كبيرالتركيز عليها ب
: ISO 17025: 2000سلسلة المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة واالختبار  -3

حددت هذه المواصفة المتطلبات العامة للكفاءة الالزمة إلجراء االختبارات أو المعايرة، بما في ذلك 
  .سحب العينات، وهي مالئمة لجميع المنشآت التي تجري االختبارات أو المعايرات

صصت هذه المواصفة للمختبرات الستخدامها في تطوير أنظمتها اإلدارية في الجودة وخُ 
والعمليات التنفيذية والفنية، ويمكن أيضا لعمالء المختبر والسلطات التنظيمية وجهات االعتماد 
استخدام هذه المواصفة للتأكد من كفاءة المختبرات أو االعتراف بها، والبد من التنبيه إلى أن 

صفة لم تتعرض لمطابقة عمل المختبــــر مع المتطلبات القانونية ومتطلبات السالمة، ويمكن الموا
الواردة في هذه ) المتطلبات(القول بأن تطبيقات المواصفة هي عبارة عن توضيح للمعايير العامة 

جات أو المواصفة لمجاالت محددة من االختبار والمعايرة، أو األساليب التقنية لالختبار، أو المنت
المواد، أو االختبارات أو المعايرات المحددة، ووفقا لذلك فإنه يجب أن ُيقوم بإعداد مثل هذه 
التطبيقات موظفون لديهم اإللمام الفني المالئم والخبرة، وأن يركزوا على البنود األساسية أو األكثر 

  .أهمية للقيام باالختبار أو المعايرة بشكل صحيح
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هي : OHSAS 18001 :1999ـام إدارة الصحة والسالمة المهنية سلسلة مــواصفة نظ -4
ذلك الجزء من نظام اإلدارة المتكامل الذي يشمل الهيكل التنظيمي للمنشأة والتخطيط واألنشطة 
والمهام والمسؤوليات والممارسات واإلجراءات والعمليات والموارد الالزمة لتطوير وتطبيق وٕانشاء 

  .مة والصحة المهنية وضبط مخاطرها وتحسين أدائهاوخدمة وصيانة سياسة السال
وبالرغم من أنها ليست ضمن سلسلة المواصفات القياسية لاليزو لكنها تتبنى اإلطار نفسه 

  :أثار ايجابية عديدة أهمها 18001ولتطبيق المواصفة . والتركيب العام لها
مميزة مع المنظمات والهيئات التوافق العالمي على نطاق الشركات العالمية وبالتالي عالقات  -

  .القانونية
  .خفض وقت األعطال الناتجة عن اإلصابات والحوادث وبالتالي زيادة في مستوى اإلنتاجية -
  .خفض استهالك الطاقة أثناء العمليات اإلنتاجية وغيرها -
  .خفض تكاليف تخزين المواد وتداولها ونقلها -
  .تفريغ أو تداول أو نقل أو التخلص من النفاياتمنع أو تقليل تكلفة األنشطة المتعلقة ب -

ويعتمد مدى تطبيق متطلبات إدارتا الصحة والسالمة المهنية في المنظمة على طبيعة 
النشاطات ودرجة تعقيد المخاطر في نشاطات المنظمة، وتركز هذه المواصفة على الحفاظ على 

  .المنتجالصحة والسالمة العامة أكثر من تركيزها على صحة وسالمة 
 الهاسب(ISO 22000 : 2005سلسلة مواصفات إدارة أنظــمة سـالمة الغـــــذاء  -5

HACCP :( هو نظام مكون من مجموعة من العناصر التي تعمل على تأمين سالمة الغذاء في
جميع المراحل التي يمر بها على امتداد السلسلة الغذائية حتى استهالكه، ومعترف به دوليا في 

أخرى قابلة للتطبيق، وتشتمل المواصفة على ما  (ISO) ة الغذاء ومدعم بأنظمة ايزومجال سالم
  :يلي
  .معرفة األخطاء التي يمكن أن تحدث للغذاء في كل مرحلة من مراحل التصنيع -
  .العمل على مراقبة العمليات -
  .وضع الخطوات التي تؤمن سالمة الغذاء خالل مرحلة اإلنتاج -
  .طوير النظام باستمرار وذلك لتفادي األخطاء مستقبالتسجيل ما يحدث وت -

 مختصر من نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة HACCP وكلمة
HAZARD AND ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS   أي أنه النظام

نت الوقائي والذي يعنى بسالمة الغذاء من خالل تحديد األخطار التي تهدد سالمته، سواء أكا
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بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان 
  :نذكر أهمها) الهاسب( 22000سالمة المنتج، وهنالك العديد من المزايا لمواصفة ايزو

ت الرقابية مما يسهل مهمة الجها) الرقابة الذاتية(يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الغذائية  -
  .من التقييم والمتابعة

يؤدي إلى جعل مصنعي الغذاء أكثر تفهمًا لسالمة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج  -
  .غذاء مأمون

 .توثيق كل ما يمس سالمة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة -
ه نظام وقائي يعمل على الحد من األخطار يقلل من فرص سحب المنتج من السوق حيث إن -

  .الممكنة المرتبطة بالغذاء
  .يفتح المجال أمام الشركات للتصدير لألسواق العالمية -
لقد ألحقت االختراقات : ISO 27001:2005 سلسلة مواصفات إدارة نظام أمن المعلومات -6

الدوالرات، وعلى حسب تقارير  األمنية للمعلومات خسائر ضخمة باالقتصاد العالمي تقدر بمليارات
خسائر بحوالي  2000األبحاث فإن هجمات القراصنة بمجموعها قد أنزلت باالقتصاد العالمي سنة 

  .تريليون دوالر أميركي 1.6
وهذا ما أدى لضرورة الحاجة إلى إنشاء إدارة نظام أمن المعلومات، وبالتالي استطاعت 

والتي تعد أحد  27001فة عالمية وهي مواصفة ايزوإعداد مواص ISO المنظمة الدولية للتقييس
  .أحدث إصدارات المنظمة

من أهم الشهادات المعترف  ISO27001 وتعتبر شهادة المعيار العالمي ألمن المعلومات
بها عالميا والتي تحمل قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءة والجودة في المنظمات حول العالم في 

  . مجال إدارة نظم المعلومات
  في المؤسسات الرياضيةالجودة الشاملة  إدارة: ةبعالمحاضرة السا

الرياضي على مدى وعي المسؤولين بالمؤسسات الرياضية  مجالإدارة الجودة في التتوقف 
فهي عبارة عن خطة عامة  ،بفلسفة إدارة الجودة الشاملة والتي تعتبر من الفلسفات اإلدارية الحديثة

تشمل جميع مستويات اإلدارة وتنادي بتطبيق الجودة وجعلها مسؤولية جميع العاملين وتهدف إلى 
  .تحقيق التميز في جودة أداء المؤسسة من خالل الوفاء باحتياجات المستفيدين والعاملين
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  :محاور إدارة الجودة في المؤسسة الرياضية -1

هناك محاور متعددة إلدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الرياضية يجب فهمها وٕادراكها 
  :يلي الرئيسية لتحقيقها، نذكر منها ما الخطواتلكونها تمثل أولى 

  .الرياضي راطجودة اإل -
  .جودة الالعبين -
  .دة البرامج التدريبية والتعليميةجو  -
  .جودة المنشآت والقاعات الرياضية وكذا تجهيزاتها -
  .الرياضية والتشريعات والقوانين اإلدارةجودة  -
  .جودة الخطط والبرامج الرياضية -
  .رياضيال تقييم األداء جودة -
  .جودة النفقات الرياضية -
  :مجال عمل إدارة الجودة الشاملة في الرياضة -2

 ا المؤسسات الرياضيةعملية واسعة النطاق لتعزيز مزاي نهاأإدارة الجودة الشاملة على  تعتبر
 أما في مجال العمل الرياضي، تتضمن التحسين المستمر وتجاوز األخطاء أثناء أداء العمل بحيث

  :فهي كالتالي
تحقيق احتياجات ورغبات وتوقعات المستفيد أو العميل في المؤسسات الرياضية واألنشطة  -

  .)مدرب –إداري  – رياضي(الرياضية 
الرياضي أو االنجاز الرقمي المطلوب أو المستوى اإلداري الفعال للمؤسسات تحقيق المستوى  -

  .الرياضية
تواجد الموائمة مع المواصفات المرتبطة بكل نشاط أو بمجاالت التربية البدنية  عنالبحث  -

والرياضية والقيام بأفضل ما يجب أن يكون في حدود اإلمكانات المتاحة لتحقيق أهداف األنشطة 
  .الرياضية

  .لمراد تحقيقها للهدف تكلفة إعداد البطل أو النشاط بالنسبةب الخاص تناسبال دراسة -
في المؤسسات الرياضية  اإلعداد المهني والعلمي والفني للعاملين باألنشطةالتحقق من  -

  .المختلفة
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  :ةيالرياض المؤسسات إدارة الجودة الشاملة في لتطوير الحديثة المستخدمة األساليب -3

يتطلب اتخاذ القرار من قبل  في المؤسسات الرياضية إدارة الجودة الشاملة متطلبات تطبيقل
، العمل التقليدية أساليبنحو التغيير لألفضل بعيدا عن  العليا في المؤسسات الرياضيةات قيادال

  :الجودة الشاملة والتي تتكون من إدارةجديدة لتطبيق  أساليبوهذا يستلزم استخدام 
لدى القيادة العليا خطة تنموية لمستقبل المؤسسة خالل السنوات  يكون أنوهو  :اإلستراتيجية -أ

  .المؤسسة لذلك أمام األنسب، والتدريب هو الحل القليلة القادمة
وتعيين  واألدوارالمسؤوليات والوظائف  هيكلة المؤسسة مع تغيير إعادة نقصد بذلكو  :هياكلال - ب
  .قم العمل لذلكطأ
 إضافةنظام جديد لتحسين المخرجات وزيادة فعالية العمليات مع  إعداد يعنيو  :نظامال -د

  .ابتكارات جديدة تساهم في تحسين فعالية المؤسسة
 أسلوبحاجاتهم من خالل استخدام  وٕاشباعونقصد بها معاملة العاملين بشكل الئق  :عاملونال -ر

  .في العمل اإلنسانيةالعالقات 
تحسين القدرات والكفاءات البشرية من خالل التدريب المستمر من اجل وتعني  :مهاراتال -س

  .قادرة على المنافسة تكون جديدة في العمل أساليبابتكار 
قافة ثقافة تنظيمية جديدة وتحديد القيم السائدة وتغييرها بث إيجادوالمقصود هنا  :ةمشتركال القيم - ه

  .وقائية تالءم التطور المستمر
  :ةيالرياض المؤسسات إدارة الجودة الشاملة في فوائد -4

  :في المؤسسات الرياضية يمكن تحقيق الفوائد التالية إدارة الجودة الشاملة عند تطبيق
وتحديد  األدوارفي المؤسسات الرياضية نتيجة لوضوح  اإلداريضبط وتطوير النظام  -

  .المسؤوليات بدقة
  .في جميع الجوانب البدنية والعقلية واالجتماعية والنفسية االرتقاء بمستوى الرياضيين -
  .أداهموالمدربين والعاملين بالمؤسسات الرياضية ورفع مستوى  اإلداريينالرفع من كفاءات  -
  .زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات الرياضية والمجتمع -
السليمة بين جميع العاملين بالمؤسسات  اإلنسانيةتوفير جو من التفاهم والتعاون والعالقات  -

  .مهما كان حجمها ونوعها الرياضية
  .والمجتمع المحلي واألعضاءقبل الالعبين زيادة الوعي واالنتماء نحو المؤسسة الرياضية من  -
  .للعمل بروح الفريق الواحدوالعاملين بالمؤسسة الرياضية  اإلداريينالترابط والتكامل بين جميع  -
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  .عند تطبيقهولي ددير المحلي والمن االحترام والتقاكتساب المؤسسة الرياضية المزيد  -
تعزيز الموقع التنافسي للمؤسسات الرياضية وزيادة الكفاءة للعاملين فيها من خالل تقليص  -

  .باألعضاءبالعمل والمشاكل المتعلقة  األخطاء
  :ةيالرياض المؤسسات إدارة الجودة الشاملة في لتطبيقالمهارات األساسية  -5

في  أساسيةفي المؤسسات الرياضية مجموعة مهارات دة الشاملة إدارة الجو  تطبيق يتطلب
  :الجودة الشاملة والعاملين معه وهي إدارةمدير 

  .قابلة للقياس واالهتمام بالتخطيط االستراتيجي أهدافوضع  -
  .داخل المنظمات األساسنه أتدعيم العمل الجماعي على اعتبار  -
  .والمكافئات عند انجاز العمل بفعالية يردقاالهتمام بالت -
وعمليات الجودة واالعتماد على برنامج لتحسين  أدواتوضع معايير للرقابة وضرورة استخدام  -

  .األداء
  .وما يتبعها من تفويض للسلطة اإلنسانيةالقدرة على توفير العالقات  -
  :ياضيلعامل الر لساندة في إدارة الجودة الشاملة مالعناصر ال -6

  .الفاعلة اإلداريةتوفر القيادة  -
  .التعليم والتدريب والتحسين المستمر -
  .التخطيط -
  .داريةالهيكل التنظيمي وتطوير المستويات اإل -
  .توفر وسائل االتصال المناسبة -
  .استخدام مبدأ التحفيز مع القياس والتقويم -
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املة وتطبيقهـــا فـــي اإلدارة الجامعيـــة بالجامعـــات إدارة الجـــودة الشـــ ،أحمــد فهمــي الخطيــب -2

لمجلس اتحاد الجامعات العربية، بيروت،  33: الـبحث مقـــدم للمؤتمر العلمي للدورة  ،األردنيـــة
  .2006 لبنان، الجامعة اللبنانية،

لعملة، شركة مطابع السودان ل ،1ط ،إدارة الجودة الشاملة، محمد نور ،روي عبد الحميدأ -3
  .2008 الخرطوم،
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