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 املرحلة الثالثة                  مهارات القيادة                                        احملاضرة الرابعة 

 

 صنع القادة وقادة التغيري

 

 

 مداخل التحسني املستمر

 : يوجد هناك العديد من املداخل لعملية التحسني املستمر وهي

خذ  -اخرت -نفذ -أو دائرة خطط–هذا املدخل بدورة  يسمى )إجراءخذ  –اخرت  –نفذ  –خطط ) PDCA دورة مدخل )1

أو عجلة  " cycle Deming" ويطلق عليها اليابانيون اسم دورة دمينج) Act- Check- Do- Plan (PDCAإجراء

يف حلقات متتابعة تفيد كل منها  اإلدارى ويركز هذا املدخل على " أهمية تكامل العمل  " Wheel Deming " دمينج

 :األخرى للتأكيد على الوصول إىل األهداف
 :هذه املرحلة على ما يلى وتشتمل Plan .1:خطط :

 .جبمع معلومات عن العملية املراد حتسينها بوضعها احلاىل ابدأ .أ
 .يف ضوء املعلومات حدد املشاكل أو األخطاء .ب
 .حلل أسباب املشاكل أو األخطاء .ت
 .ضع خطة من أجل تاليف األخطاء وإدخال التحسني .ث
 .حدد معايري من أجل تقييم التحسني بعد تطبيقه .ج

أدوات إدارة اجلودة من أجل  وتعد مرحلة التخطيط يف دائرة دمينج املرحلة األوىل واملهمة من حيث يتم استخدام بعض

 .اجلودة حتديد املشكالت والتعرف على نوعية العمالء واالتفاق على مستوى
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DO .2 هذه املرحلة على ما يلي تشتمل :نفذ: 

 .ضع خطة التحسني موضع التنفيذ .أ
 .جرب خطة التحسني يف جمال حمدود يف البداية .ب
 .ارصد وسجل أي تغيريات حتدث نتيجة التحسني خالل تنفيذه .ت
 .امجع معلومات بشكل مستمر ومنظم من أجل تقييم خطة التحسني .ث

 .ويتم االتفاق على احلل األمثل ونالحظ يف هذه املرحلة يتم طرح العديد من االقرتاحات،

 :تشتمل هذه املرحلة على ما يلي:  Check دقق .3

 ا.مجعهاخطة التحسني بعد تنفيذها من خالل املعلومات اليت مت تدقيق يتم  .أ
 لالهداف. وحتقيقها  حدد مدى جناح خطة التحسني .ب

 .التحسني أم ال جناحًا يف جهودفمن خالل هذه العملية يتم قياس النتائج وتقييمها، والتأكد من أن هناك 

Act .4 تشتمل هذه املرحلة على ما يلي :صرفت: 

 .املعنيني به إذا كانت نتائج التقييم إجيابية، اجعل خطة التحسني كأسلوب معتمد ومقرر، وعممه على كافة .أ
 .درب املعنيني بتطبيق التحسني لتمكينهم من تطبيقه بفاعلية مستقباًل .ب
 .العمليات األخرى املشابهة عمم نتائج التحسني على .ت
كانت األخطاء  إذا كانت نتائج التقييم غري إجيابية، نقح خطة التحسني يف حالة كون األخطاء بسيطة، أما إذا .ث

 .آخر  كبرية، الغ مشروع التحسني، واستبدل به مبشروعًا
 

 سنينيواء أكاننينيت صنينيناعية   يشنينيكل منينيدخاًل ناجحنينيًا، وميكنينين تطبيقنينيه يف أي نشنينيا  يف املنظمنينية       PDCA يف حنينيني أن منينيدخل 

املراقبنينينينية أو الفحنينينينيا، ويف نهاينينينينية   أم تعليمينينينينية. ففكرتهنينينينيا تبنينينينيدأ بنينينينيالتفكري والتخطنينينينييط، وبعنينينينيد ذلنينينيني  التنفينينينينيذ،  نينينينيم مرحلنينينينية     

تتحقنينينينينيق ينينينينينيتم التصنينينينينيحيح جينينينينيني  أن نأخنينينينينيذ  املطنينينينينياف ينينينينينيتم التحقنينينينينيق منينينينينين النتنينينينينيائج، فنينينينيني ذا حتققنينينينينيت ينينينينينيتم التحسنينينينينيني، وإن   

إجنينينينيراء، أو تنفينينينينيذ أي نشنينينينيا  جينينينيني  أن  نينينينيارس احلصنينينينيول علنينينينيى  تتخنينينينيذ أي  ، )بأننينينينيه " قبنينينينيل أنبنصنينينينييحة النينينينيدكتور )كنينينينييالدا

للنينينينيدورة، أي أننينينينيه يف كنينينينيل منينينيرة تنينينينيدور العجلنينينينية ف نهنينينينيا تتحنينينيرك ل منينينينيام قلنينينينيياًل، قلنينينينيياًل،    صنينينيورة ذهنينينينينية للحركنينينينية الدائرينينينية  

كنينينيررت املهمنينينية مرنينينيات املنينينيرات، أو أكثنينينير وطبقنينينيت هنينينيذه النينينيدائرة يف كنينينيل منينينيرة فمنينينيع املنينينيرة املائنينينية منينينين    خطنينينيوة ةطنينينيوة ..... فنينيني ذا

 .ذل  يبني   1وشكل رقم انظر أن تكون قريبًا من الوصول إىل الكمال" ،  الواضح
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H.W  اإلنتاج , المهندسين...(الصيانة ): اعطي مثاال تطبيقيا حول تطبيق التحسين المستمر االختيار احدى طرق ,  
  كامل مع الحسابات والجداول  ؟ الحل من االنترنيت AHPالتالية باستخدام 

 

 مناذج إدارة اجلودة الشاملة

 

 وذج اداورد دمينجمن .1

 منوذج جوزيف جوران .2

 منوذج مالكوم بالدريج .3

 منوذج همرب .4

 منوذج بيرت دركر .5

 "منوذج باركون ومارسون "النموذج احلكومي .6
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باللون االحمر تمثل ! فقط  مبادئ المطلوب سبعة:    ( مبدأ14منوذج دمينج يشمل هذا النموذج على )
 النموذج .خصائص 

 

 : تشكل يف جمموعها إطارًا عامًا ميكن للمنظمات االستعانة بها من أجل وضع منوذج خاص بها وهذه املبادئ هي

 . تبين املنظمة لفلسفة جديدة تقوم على أساس حتقيق أعلي جودة يف منتجاتها (1

 .خدماتها شدة املنافسة تدعو املنظمة إىل تبين سياسة تطوير وحتسني مستمرين ملنتجاتها أو  (2
 .تغري هدف الرقابة من كشف األخطاء إىل رقابة وقائية تهدف إىل منع اخلطأ  (3
 . توطيد العالقة بني املوردين (4

 الرتكيز على عملية التعليم والتدري  املستمرين (5

 التوجيه إىل سياسة التقييم على أساس اجلودة الصناعية (6

قاض عليه يقع ع ء حتديد االحنرافات والتعرف على  تنمية صفة القيادة لدي املديرين فالقائد هو مدرب وليس (7

 أسبابها

 االبتعاد عن فكرة وسياسة حتقيق الربح بأي وسيلة كانت (8

 إزالة كل العوائق واحلوافز اليت  نع العاملني من حتقيق إجنازاتهم (9

 السعي حنو حل مجيع الصراعات القائمة بني العاملني (10

 اتي لدي العاملنيالرتكيز على عملية التطوير والتحسني الذ (11

 توفري عنصر االستقرار الوظيفي للعاملني (12

 إحداث تغيري جذري يف اهليكل التنظيمي للمنظمة (13

 ترسيخ مبادئ اجلودة الشاملة السابقة لدى العاملني وحثهم على االلتزام بها بشكل دائم ومستمر (14
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باللون االحمر تمثل ! فقط  مبادئ المطلوب سبعة  :منوذج جوران يقوم هذا النموذج على تسع مبادئ هي
 خصائص النموذج .

 

 

العالقة املباشرة بني مستوي اجلودة ورضاء املستهل  حيث يزداد درجة الرضا مع ارتفاع مستوي اجلودة ودرجة أداء  -1

 السلعة

االحتياجات على  ترمجة تل  -حتديد احتياجات ومتطلبات العميل بشكل دقيق .ب -حتقيق رضا العميل من خالل :أ -2

 شكل مواصفات فنية تأتي جبودة حتقيق الرضا لدى العميل

 :تتألف اجلودة من شقني -3
 اجلودة الداخلية وتتعلق بالعميل اخلارجي -أ

  .اجلودة اخلارجية وتتعلق بالعميل اخلارجي -ب
 ضرورة الرتكيز على التحسني املستمر للجودة -4

 : تنقسم تكاليف اجلودة إىل  الث فرات -5

 تكاليف احلماية أو املنع . -جني                  تكاليف القياس  -ب                    .  شل تكاليف الف -أ
 : حتقيق اجلودة ال يأتي بالصدفة ولكن يستلزم -6

 .اجلودةختطيط جيد من أجل حتقيق مستوي عالي من  -أ
 . حتسني مستمر للجودة -جني            رقابة فعالة على اجلودة . -ب

 : ضرورة تكوين جملس للجودة يقوم باملهام اآلتية .7

 . حتديد احتياجات التحسني -ب                               حتديد أهداف التحسني .   .أ

 التنسيق بني مشاريع التحسني -د                      وضع برامج التدري  والتنمية -جني 

 على املبادأة واإلبداع ضرورة إجياد مناخ تنظيمي مناس  لتشجيع العاملني .8

 .ضرورة التعامل مع املشكالت وحلها بأسلوب علمي .9
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 باللون االحمر تمثل خصائص النموذج .! فقط  مباديء 4المطلوب  :منوذج بالدريج 
 

 أن اجلودة الشاملة هي  ورة على القديم وتغري شامل لكل مكونات املنظمة وذل  بهدف يري بالدريج

 

 .العميل من خالل تقديم جودة عالية وبشكل مستمرإرضاء  -أ

 .تقديم املنفعة واخلري للبيرة والبعد عن أي تصرف يضر بها  -ب

  :على سبع مبادئ هيويقوم هذا النموذج 
 

 وفائدة اجلودة الشاملة مع الرتكيز على أهمية الدور جبدوى ضرورة توفري القناعة الكافية لدي اإلدارة العليا .1

 .واملباشرةالذي تقوم به اإلدارة الوسطي 
 :اآلتيةمع اشتماهلا على العناصر  ضرورة جعل خطط حتقيق اجلودة مرتابطة .2

 بعيدة املدى اسرتاتيجيةأهادف  -أ

  قافة تنظيمية جديدة -ب
 .التنظيميتغريات جذرية على األداء  -ت

 

  .وضع نظام للمعلومات ميكن من توفريها يف الوقت املناس  مع التحديث املستمر هلا .3
 : إعادة تصميم العمليات مبا يضمن .4

 توفري درجة عالية من املرونة والسرعة يف العمل -أ

 التأكيد على التحسني املستمر جلودة العمليات -ب
 استخدام سجالت ومستندات ألغراض الرقابة والنظم -ت

 العمليات بشكل يؤدي إىل تلبية رغبات وحاجات العمالءتصميم مجيع  -ث

 . التأكيد على وجوب منع حدوث األخطاء يف العمليات -ج

 إدارة وتنمية املوارد البشرية مبا يضمن :  .5

تنيب أسلوب فوق العمل لتحقيق التعاون واجلهود  -ب . مشاركة العاملني وإدماجهم يف ختطيط اجلودة الشاملة -أ

 . تنيب سياسة لقياس وتقييم أداء العاملني -العناية بصحة وسالمة العاملني د -املشرتكة جني

يف مجيع العمليات يضمن مقارنة سليمة بني مستوي جودة املنظمة  وضع نظام لقياس وتقييم مستوي اجلودة املنجز .6

 ومستوي اجلودة الذي حيققه املنافسون

  :إن حتقيق رضا املستهل  يتطل  .7
  .التفاعل املستمر مع العميل من خالل االتصال به -أ
 . قياس ردود فعل العميل واجتاهاته وشعوره حنو املنظمة -ب

 . العمالءحتديد ودراسة حاجات ومتطلبات  -جني 

 ضرورة املقارنة بني مستوي رضا عمالء املنظمة مع رضا العمالء لدي املنظمات املنافسة -د
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باللون االحمر تمثل ! فقط  مبادئ 5المطلوب   :ويقوم هذا النموذج على مثاني مبادئ هي   منوذج بيرت
 خصائص النموذج .

 

 

 خاصة بها تسعي من خالهلا إىل حتقيق أهدافها أن يكون لكل منظمة إسرتاتيجية -1

 إن إرضاء العمالء هو الغاية األساسية ألي منظمة -2

 إن تنظيم العمل جي  أن يكون قائمًا ومصممًا بشكل يساعد على حتقيق األهداف -3

 إن اإلسلوب اإلداري الذي خيدم حتقيق اجلودة هو أسلوب اإلدارة باألهداف -4

 تحفيز املناس  للعنصر البشريجي  توفري الرعاية اجليدة وال -5

 ضرورة حتديد معايري حمددة من أجل قياس مستوي اجلودة -6

 يعترب االتصال أداة فعالة من أجل االحتكاك والتواصل بني العاملني يف كافة املستويات -7

 "إن جناح املنظمة واستمراريتها يعتمد إىل حد كبري على اإلدارة املباشرة "املنفذين -8
 

 "سون "النموذج احلكوميمنوذج باركون ومار
 

وتطبيق هذا النموذج مير  ميكن تطبيقه على القطاع احلكوميحيث  كن كل من باركون ومارسون من إعداد منوذج 

  :باخلطوات التالية
  .ضرورة حتديد اجلمهور املستفيد من خدمات القطاع احلكومي -1
  .التعرف على حاجات ورغبات وتوقعات هذا اجلمهور -2
 . تصميم كافة السياسات واإلجراءات وطرق أداء اخلدمة بشكل يؤدي إىل تلبية مطال  هذا اجلمهور وتوقعاته -3

  .حتديد التقنيات احلديثة اليت سوف يستخدمها املوظفون يف تقديم اخلدمة للجمهور -4
 . إخضاع مجيع املوظفني لدورات تدريبية مستمرة من أجل شرح الفلسفة اليت تقوم عليها اجلودة الشاملة -5

 تبين سياسة ال مركزية السلطة وتفويضها إىل جان  ال مركزية أداء اخلدمة من أجل تسهيل تقدميها للجمهور . -6

 . للتعرف على آرائه ومقرتحاتهالقيام بعمليات مستمرة الستطالع آراء اجلمهور املستفيد من اخلدمة  -7

املقارنة املستمرة بني مستوي اخلدمة املقدمة من وحدات اجلهاز احلكومي لتشجيع الوحدات ذات اجلودة العالية  -8

 . وحفز الوحدات األخري لتخذو حذوها

 .التحفيز املادي املستمر ملوظفي الوحدات ذات اخلدمات عالية اجلودة -9
 
H.W كال منها؟ واذكر خاصيه رها ؟همناذج عدد اش 5تحسني املستمر لل 
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