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هً عملٌة ضبط وتعرٌف وتوثٌك ومرالبة وتحسٌن 

عملٌات المإسسة المختلفة لضمان مطابمتها لمعاٌٌر 

 الجودة المٌاسٌة
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هً السعً إلى ضمان جودة المنتج أو الخدمة مهما تباٌنت 

 .  ظروف أو عناصر التشغٌل

تتضمن فلسفة إدارة الجودة مبدأ شدٌد األهمٌة وهو مبدأ 

العنصر الفاصل   التحسٌن المستمر والذي ٌعتبر

 .  لمعرفة ما إذا كانت إدارة الجودة تتبع بشكل صحٌح
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 ( ISO ) تعرٌـف اآلٌــــزو

 

 هً المنظمة العالمٌة للتمٌٌس

 International Organiation for Standardization 

 

 90وهً اتحـاد عالمـً ممـره فً جـنٌف وٌضم فً عضوٌتـه أكثر من  

اعتماداً على الكلمة  ( ISO ) هٌئة تمٌٌس وطنٌة، جاء اختصارها

 ." متساوي " " Equal " والتً تعنً " ISOS " الٌونانٌة
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 اشمل وثٌمة فً السلسلة تطبك على الشركات التً تعمل فً :  9001اإليزو
التصمٌم والتطوٌر والتصنٌع والترتٌب والخدمات وهً تحدد نظام جودة لالستخدام 

عندما تتطلب العمود شرحا لمدرة المورد على تصمٌم وتصنٌع وتركٌب وخدمة 
مع نواحً مثل تمصً وتصحٌح األخطاء أثناء  9001كما ٌتعامل إٌزو . المنتج 

  .اإلنتاج وتدرٌب الموظفٌن والتوثٌك وضبط البٌانات

 ٌطبك على السلع التً ال تتطلب تصمٌما وٌعرف تؤكٌد الجودة فً : 9002إيزو
 اإلنتاج والتركٌب والخدمة

 ٌطبك على كافة الشركات وٌحدد نموذج نظام الجودة للتفتٌش النهائً :  9003إيزو
  .واالختبار

 ٌعرف عناصر الجودة المشار إلٌها فً الوثائك السابمة بتفصٌل اكبر : 9004إيزو
وٌمدم الخطوط الموجهة إلدارة الجودة ولعناصر نظام الجودة المطلوبة لتطوٌر 

  .وتنفٌذ نظام جودة ما
 

  اٌزو
9004 

  اٌزو
9003 

  اٌزو
9002 

  اٌزو
9001 
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وضع نظام إداري ولائً محدد لمنع حاالت عدم 

المطابمة ٌشتمل على جمٌع الشروط والضوابط 

التً ٌجب توافرها فً المنشآت لضمان جودة 

وكفاءة األداء لألنشطة والعملٌات المإثرة على 

جودة المنتج أو الخدمة مما ٌنتج عنه فً النهاٌة 

 منتج وفك المتطلبات المحددة/ خدمه 

 

 االوزوالهدفىمنى
ى
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إن حصول المنشؤة على شهادة الجودة العالمٌة ال ٌعنً   

الكمال ،إنما ٌعنً أن جمٌع األعمال واإلجراءات التً 

تإدي فً نهاٌة المطاف إلى إنتاج سلعة أو خدمة ما ، هً 

 . إجراءات مكتوبة ومرالبة ومطبمة بشكل فعّال

 

وبالتالً فإن مراجعتها باستمرار ٌساعد على تطوٌر 

األنشطة والعملٌات المإثرة على جودة المنتج النهائٌة مما 

  .. ٌإدي تحسٌنه وتطوٌره

ىهلىوعنيىاألوزوىالكمالى؟
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9000األسبابىالتيىأدتىإلىىشووعىنظامىاألوزوى : 

 

ظهور تكتالت التصادٌة إللٌمٌة مثل السوق األوربٌة المشتركة  وغٌرها من . 1 

 .التكتالت ككتل تمور آسٌا

 

 المنافسة الشدٌدة فً األسواق العالمٌة. 2 

 

 .االهتمام العالمً الكبٌر بالجودة الشاملة. 3  

 

 .سهولة تبنً وتطبٌك مواصفات األٌزو وشٌوعها على المستوى العالمً. 4 

 

 .انعكاسات تطبٌك االٌزو على فاعلٌة االداء. 5 
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 :وهذاىالتطروفىوتضمنىثالثىصناصرىرئوسوظىهي

 

 .إشران والتزام اإلدارة واألفراد. 1 

 

 .أن إدارة الجودة الشاملة هً طرٌك ألداء العمل ولٌست برنامج. 2 

 

 .أن هدف تحسٌن الجودة هو العمٌل باإلضافة إلى التولعات. 3
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 :  معهد الجودة الفيدرالي 

 

 

منهج تنظيمي شامل يهدف إلى تحقيق حاجات وتوقعات "    
العميل، حيث يتضمن كل المديرين والموظفين في استخدام 

األساليب الكمية من أجل التحسين المستمر في العمليات 
 والخدمات في المنظمة 
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 :إن الهدف األساسً من تطبٌك الجودة الشاملة هو

تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف واإلقالل من الوقت ) 
 (والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للعمالء وكسب رضاءهم 

 

 : هذا الهدف الرئٌسً للجودة ٌشمل ثالث فوائد رئٌسٌة مهمة وهً 

إن الجودة تتطلب عمل األشٌاء الصحٌحة بالطرٌمة الصحٌحة من أول : خفض التكاليف   – 1
 .مرة وهذا ٌعنً تملٌل األشٌاء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالً تملٌل التكالٌف 

 

فاإلجراءات التً وضعت من لبل المإسسة : تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعميل  -2
إلنجاز الخدمات للعمٌل لد ركزت على تحمٌك األهداف ومرالبتها وبالتالً جاءت هذه 

 . اإلجراءات طوٌلة وجامدة فً كثٌر من األحٌان مما أثر تؤثٌراً سلبٌاً على العمٌل 

 

وذلن بتطوٌر المنتجات والخدمات حسب رغبة العمالء ، إن عدم اإلهتمام : تحقيق الجودة  -3
بالجودة ٌإدي لزٌادة الولت ألداء وإنجاز المهام وزٌادة أعمال المرالبة وبالتالً زٌادة 

 . شكوى المستفٌدٌن من هذه الخدمات 

 

 أهداف الجودة الشاملة وفوائدها : ثانيا
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 .  خلك بٌئة تدعم وتحافظ على التطوٌر المستمر  – 1

 .إشران جمٌع العاملٌن فً التطوٌر – 2

 .متابعة وتطوٌر أدوات لٌاس أداء العملٌات – 3

إلى ( المواد األولٌة )  المدخالتتملٌل المهام والنشاطات الالزمة لتحوٌل – 4

 .منتجات أو خدمات ذات لٌمة للعمالء 

 .إٌجاد ثمافة تركز بموة على العمالء – 5

 .تحسٌن نوعٌة المخرجات – 6

 .زٌادة الكفاءة بزٌادة التعاون بٌن اإلدارات وتشجٌع العمل الجماعً – 7

 تابع أهداف الجودة الشاملة وفوائدها 
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 .تحسٌن الربحٌة واإلنتاجٌة  – 8

تعلٌم اإلدارة والعاملٌن كٌفٌة تحدٌد وترتٌب وتحلٌل المشاكل وتجزئتها إلى – 9

 .أصغر حتى ٌمكن السٌطرة علٌها

 .  على الحمائك ال المشاعر  إستناداً المرارات  إتخاذتعلم – 10

 .تدرٌب الموظفٌن على أسلوب تطوٌر العملٌات – 11

 .  تملٌل المهام عدٌمة الفائدة زمن العمل المتكرر – 12

 .زٌادة المدرة على جذب العمالء واإللالل من شكاوٌهم – 13

 .تحسٌن الثمة وأداء العمل للعاملٌن – 14

 .  زٌادة نسبة تحمٌك األهداف الرئٌسٌة للشركة – 15

 تابع أهداف الجودة الشاملة وفوائدها 
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 مرحلة اإلعداد: المرحلة الصفرٌة -أ 
 

 مرحلة التخطٌط: المرحلة األولى -ب 
 

 مرحلة التموٌم والتمدٌر: المرحلة الثانٌة -ج 
 

 مرحلة التطبٌك: المرحلة الثالثة -د 
 

 مرحلة تبادل ونشر الخبرات: المرحلة الرابعة -ه 
 

 :ثم ٌؤتً بعد ذلن كٌفٌة الربط بٌن هذه المراحل من خالل
 

 14 الجدول الزمنً للتطبٌك -و 



 فً اإلسالم-الجودة 

 

الجودة  الحدٌثة كما هً فً هذا العصر، فمد جاء بها دٌننا الحنٌف أسس  إن طور الغرب

  :لرنا، وحث علٌها فً نصوص كثٌرة14منذ 

هذا سٌدنا ٌوسف علٌه السالم لما اصطفاه الملن، طلب منه أن ٌولٌه خزائن مصر، ألنه 

أدرى وألدر على إجادة عمله وعبر عن ذلن بصفتً الحفظ والعلم، كؤساس لنجاح عمله 

(. لَاَل اْجعَْلنًِ َعلَى َخَزآئِِن األَْرِض إِنًِّ َحِفٌٌظ َعِلٌٌم )وسبب لجودته وإتمانه، لال تعالى 

 .55سورة ٌوسف آٌة 

وأورد سبحانه فً آٌة أخرى أهمٌة التحلً بصفتً الموة واألمانة فً كل من ٌسند إلٌه عمل 

ٌَْر َمِن اْستَؤَْجْرَت اْلمَِويُّ األِمٌُن )لال تعالى  سورة (. لَالَْت إِْحدَاُهَما ٌَا أَبَِت اْستَؤِْجْرهُ إِنَّ َخ
  .ومدار هاتٌن الصفتٌن ٌدور حول إحسان العمل وإجادته. 26المصص، آٌة 

سورة ،  (الَِّذي َخلََك اْلَمْوَت َواْلَحٌَاةَ ِلٌَْبلَُوُكْم أٌَُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلغَفُورُ )لال تعالى 
 .واجادته فالعبرة لٌست بكثرة العمل بمدر ما هً بحسنه  . 2الملن ، آٌة 

، رواه ( رحم هللا عبدا عمل عمال فؤتمنه)أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باإلتمان وحث علٌه حٌن لال 

  .البٌهمً

  .رواه مسلم( إن هللا كتب اإلحسان على كل شًء)ولال ملسو هيلع هللا ىلص 

وهكذا نرى أن اإلسالم لم (. إن هللا ٌحب إذا عمل أحدكم عمالً أن ٌتمنه)ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

  .ٌدع فمط إلى العمل، بل دعا إلى إتمانه وإجادته
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