
دوسة تذسَبُت 
بؼٕىاْ 

  ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت 
 

 صوـــــشَا أمحــــذ خـــــىدة . أ : ِٓ ئػذاد وتمذَُ 
 ِاخغتري ئداسة اٌذوٌت واحلىُ اٌششُذ 

 ِذَش اٌؼاللاث اٌؼاِت واإلػالَ يف دَىاْ ادلىظفني اٌؼاَ 
 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يأيها الذيه امنىا اتقىا اهلل ولتنظر وفسُ ما قدمت » قال تعاىل 

18احلشر«  لغدٍ واتقىا اهلل إن اهلل خبريُ مبا تعملىن 









 احملاضشة األوىل



لواذا أًج هٌا ؟؟؟





:اجلىدة هٍ









:اٌشاٍِت تغاػذ يفاجلىدة 

خبراتيم  ومؤىالتيم متاحة تجعل يتزويد الموظفين بالوسائل الت

المشاركة في عالج المشكالت

بدون خوف من اإلنتقام تسمح لمموظفين بقول الحقيقة



(Stephen K & Ronald B):ستوفنىكوهنىىورونالدىبراندى•

بأنهااا تطویااوال وتطظةاعلااإ كاااا  ظلاناااام تطظنلظااإ ظاا    اا  " 
تطظساااوفاك  بظویاباااام، وتإلافاااا  ظساااوظلوةساااا  تط اااوكل وب ااال  

وو اوزهااا، ولاااطب تطبةاان كاا  تط ااوكل وویبامهااا عاا   ي ظلهاال 
تطظسااوفاك  تةواا ااامظاا  ظلاااهل تطبظاا  بااك ًت ظاا  تطوب اال  كاااا 

تطخاكظام  و تطظنو اام تطظساوفاك كا  لضاا وتنوهاً  بظبلعإ ظكى 
".تطظمكظإ طه 

ادلفاهُُ األعاعُت إلداسة اجلىدة
:فيعرفان إدارة الجودة الشاممة



 كتلل تط وكل تط اظاإ ها   ةاك  بالز تطظفااها  "واظل  تطمو  بأ  
تإلكتلاااإ تطةكا ااإ تطواا  وبظاا  كاااا  ةااكتن و اااالتم  الاااإ عاا  
 سااااوم كظااا  تطظنلظاااإ وعااا  عاسااافوها و هاااكتعها، بهاااك    ااالت  
وةسااانام  اااظاإ عاا   ظاااا ظلتةاا  تطبظاا  باط اال  تطاااي اوفاا  
ظا تطظوتصفام تطظةككل وتطظوفمإ ظا لغبام تطبظال ، ع  سبا  
نظاا  طاا  تطوصو  طاا  عمای  طاا  لضاا  تطبظاال   و  ساباكه  وتل

(. بهاله  ظ  خال  ومكا  ساا وخكظام ال اووقبونها) 



لواذا ال يعول الوىظفىى ها هى 
هطلىب هٌهن عوله ؟؟



لانااام وللاااز عمااای كااااا عةاااا تطظناااوه، وتطمااالتل تطساااا ك هاااو تطمااالتل 

تطخاا بوةكاك ظوا او  عةا تطظنو ام وظا ه  ككك تطظنو ام 

.تطو  وخضا طافةا
17

ٔشأة وتطىَش ِفهىَ ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت
فقد مر مفيوم الجودة بأربعة مراحل رئيسية

: الفحص: المرحمة األولى 



 .إن عممية الفحص تركز عمى اكتشاف الخطأأ والقيأام بتيأحيحيا

عاطخیااأ  و تطبااام  و تطوااا  قااك ةصاا  عباااًل،    كظااااإ تطفةااا 

.تلو فم تطخیأ، وطلنها ط  وم  بظنبه ظ  تألسا 
18

ٔشأة وتطىَش ِفهىَ ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت

: الفحص: المرحمة األولى 



ا ظ  لاعإ تطن ایام وتألساطام تإلةصا اإ تطو  وضظ  تطظةاعلإ كاا •

ظمابااااإ ظوتصااافام تطساااابإ، عضااابی تط اااوكل ا اااظ  تطوألاااك ظااا     وصاااظا  

تطساااابإ ظیااااب  طاظوتصااافام تطظةاااككل، وتطوألاااك ظااا     تإلنوااااه وظاااا بباااك 

.تإلنواه ظووتع  ظا تطظوتصفام
19

: ضبط الجودة: المرحمة الثانية



تكوظااكم هااام تطظلةاااإ كاااا تسااوخكت   ساااطام  ةصااا اإ ةكا ااإ •

.طظلتقبإ تط وكل

ابوباال ضاابی تط ااوكل ظلةاااإ ظویااولل كاا  تطفةااا عاظااا اوبااا  •

.بوبماك تألساطام وویول تألنلظإ تطظسوخكظإ
20

: ضبط الجودة: المرحمة الثانية



.وللز كاا وو اه لاعإ تط هوك طاوقااإ ظ  ةكون تألخیا •

وصفم هام تطظلةاإ بأنها وبوظك كاا نلا   ساسه ظنا وقوع تألخیاا  ظناا •
.تطبكتاإ

ووضااظ  هااام تطظلةاااإ لاعااإ تإل االت تم تطالزظااإ طوااوعال تط مااإ بااأ  تطظنااوه  و •
.تطبظااإ وف  بظویابام تط وكل

21

: تأكيد الجودة: المرحمة الثالثة



إن تأكيد الجودة مرحمة تشأمل بمنظورىأا عمميأة التخطأيط لمجأودة •

باإلضأأافة إلأأى ضأأرورة دراسأأة تكأأاليف الجأأودة ومقارنتيأأا بالفوائأأد 

 الممكن تحييميا من تطبيق نظام تأكيد الجودة

22

: تأكيد الجودة: المرحمة الثالثة



بك م تطلهول ع  تط ظانانام ظ  تطمل  تطب لا ، طوللز كاا تطبظا  •

.تط ظاك  وتنكظاه وظ اللإ تطباظاا 

23

: إدارة الجودة الشاممة: المرحمة الرابعة





وااواخا بااأ  كاااظال  و ظ ظوكااإ ظاا  تطبظااا  ظساا وطا  كاا  وصااناا •
تطظنااوه باطلاظاا  بوةااكتم وصااناباإ ظصاا لل وعااا هااام تطظلةاااإ لااا  
تإلةسااا  باإلن اااز وتطفخاال ظو ااوكت طااكى تطباظاا  تطاااي اخااا  ةاااعزًت 

.طابظ   طكاه

ادلشاحً اٌتاسخيُت ٌتطىس ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت
 ضبط العامل المنفذ لمجودة  :مرحمة ما قبل الثورة اليناعية. 1



ظ  بكتاإ تطمل  تطب لو  ةواا  وتخال تطبماك تط اان  ظناه نوا اإ •
طووسااا تطظصاااانا وتطوخصاااا عاا  تطبظااا  ولهاااول تطصاااناكام 
تطةكا إ وووسبها عمك  كى  طا    اووزع تطبظ  كاا  ل ال ظا  
كاظااا  وویاااام اطاااب  طاااا    الاااا  ل اااا  تطبظاااا  بظسااا وطاإ 

.تط وكل ع  تإلنواه

 ضبط رئيس العمال لمجودة  :مرحمة ما بعد الثورة اليناعية. 2



تهااو   تالهاالم ظیاااا تطماال  تطب االا  بلااااكل علاااكلاب ونساااو واااااول •
عاهاااا باطوقااام وتطةللاااإ وساااب  وخفاااا  تإلنوااااه ظااا  خاااال  تطةاااك ظااا  

بلالطهااا  1914تطهااكل وتطضااااع ،وقااك كعباام تطةاالم تطباطظاااإ تألوطااا 
كااااا تطصاااناكإ عوباااككم  نلظوهاااا وونوكااام  سااااطام تإلنوااااه و صاااب  
ل ااا  تطبظااا  ظساا وال كاا   كااكتك لبااالل ظاا  تطبظااا ، عااأكى اطااب  طااا 
لهااااول تطظفااااوب ، وویااااام اطااااب ولاااااا  ظفو ااااا  عاااا  ولب تإلنواااااه 
ظوخصصا  إلن از ظهظإ تطوفواب وقك وضبم ظوتصفام قاسااإ عا  
.تطوصناا وظولسم كظااام وفواب صالظإ سظام باطلقابإ تطبوطاساإ

:مرحمة ضبط الجودة والتفتيش: مرحمة اإلدارة العممية . 3



 100   زااكل تإلنوااه ب ال  لباال زتك ظا  وبمااك تطوفوااب تطلااا بنسابإ •
ظظااا  كى  طاااا ضااالولل  وبااااع  ساااوم عةاااا تطباناااام ظاااا تالكوظااااك % 

ظا  ظ سسا  وظیاولي   ااولتم وتطوالوابك تطبااط  . كاا طوةام تطضبی
   نظیاإ تطظنوه وع  قااسام ظوةاكل . نللاإ ضبی تط وكل تإلةصا اإ

.ظلنم ظ  تسوخكت  تألساطام وتألكوتم تإلةصا اإ ع  ظ ا  تطلقابإ

:مرحمة ضبط الجودة إحيائياً . 4



نوا اااإ طظاااا ةمماااه تطاابااااناو  ظااا  تا ابااااام ظاظوساااإ بویباااامه  علااالل •
ةامام تط وكل وتطو  ةمموت ظا  خالطهاا تإلنوااه تطخااط  ظا  تطبااوم 
وهات اویام لقاباإ  ااظاإ كااا تطبظاااام لاعاإ و هاوك ظ اوللإ ظا  
تإلكتلل تطظبناإ لاعإ بونفاا ظلتة  تطبظ  وقك و  تكوظااك  ال اإ  ناوتع 

(.تطوقا اإ، تطظلةااإ، تطببكاإ)ظ  تطلقابإ 

مرحمة ضمان الجودة. 5



وقك  صب  ضظا  تط وكل  ةكى تالسولتوا اام تألساسااإ تطوا  وماو  •
كااهاااا  كتلل تط اااوكل تط ااااظاإ عاإلنوااااه ظااا  كو   خیاااا  ابناااا  نوااااه 
كااااط  تط اااوكل وهاااو تط سااال تطااااي وببااال تطظ سساااإ ظااا  خالطاااه  طاااا 

.وةما  تطلضا طكى تطظسوفاكا 

مرحمة ضمان الجودة. 5



كخاااام تطو اااالل تطباطظااااإ عااا  ةاطاااإ ظناعساااإ  اااكاكل باااا  تط اااللام طلسااام •
ةصااا  لباال ظاا  تطسااو  ال ساااظا تط االلام تطااباناااإ ،     كتلل تط ااوكل 
لضااا  تطظسااوهاب وهاا  تألسااا  تطاااي  تإلسااولتوا اإ وللااز كاااا تط ااوكل وتل

.ومو  كااه تسولتوا اام تطظ سسام تطباطظاإ ع  تطوقم تطةاضل

:مرحمة إدارة الجودة اإلستراتيجية. 6



   زااكل  كل تطظناعسإ تطباطظاإ وتلوساو تطصاناكإ تطاابانااإ طوساوت  •
تطباطظاإ كعا باطظ سسام تألظلالااإ  طاا ویاوال وووسااا ظفهاو   كتلل 

تط وكل تإلسولتوا اإ بإضاعإ  وتنم  ل ل  ظوال وكظما ، 

:مرحمة إدارة الجودة الشاممة. 7



اوض  ظ  هات تإل لت      كتلل تط وكل تط اظاإ  ل ل كظما و ظوال •

ظاا   كتلل تط ااوكل تإلسااولتوا اإ واظلاا  عاا  نهااااإ تألظاال تطمااو  بااا  

 كتلل تط وكل تط اظاإ قك خیم خیاوتم ببااكل كا  تإلكتلل تطومااكااإ 

.

:مرحمة إدارة الجودة الشاممة. 7



 احملاضشة اٌثأُت



ابااوك تطفضاا  عاا  تسااوخكت  تط ااوكل تط اااظاإ  طااا ظساااهظام تطبكاااك ظاا  •

 كوتلك كاظناااااز،  وزاااااا  : تطباظاااااا  تألظااااالالاا  وتطاابااااااناا  ظااااا   ظ اااااا  

. ولت ، عااام للوسب ، وت الاوت وغاله  

أهُ سواد اجلىدة اٌشاٍِت



ظهناااك   ظلالااا  وابوبااال تألم إلكتلل تط اااوكل وقاااك  كلب كاظناااز    هاااو •

تطظاااولفا  هااا  تطااااا  اوةلظاااو  باطفبااا  عااا  كظاااااإ تإلنوااااه، وتبولااال ظاااا 

. خیی، نفا، تعةا، وصل : اسظا بكت لل كاظنز

DEMING EDWARD.Wئدواسد دميٕغ 
أهُ سواد اجلىدة اٌشاٍِت



كاا  تط ااوكل  عاا   ظلالااا عاا   وت اا  تأللببانااام وطلاا   ظلالااا و اهاوااه ووةااكن •

بااككول ( تالقوصاااكاإتطاابااان  طاظنلظااام تالوةاااك ل ااا  ) ت ااالاوتوظاا   اا  قااا  

.كاظنز إلطما  ساساإ ظةاضلتم ع  ظنوص  تطخظسانام ظ  تطمل  تطظاض 

DEMING EDWARD.Wئدواسد دميٕغ 
أهُ سواد اجلىدة اٌشاٍِت



ظموقببن  يجببع ى ببم ظمة أةببخ ق  نا ببً ن ن ةببنف وببي  ظمنببجل  ظما ببخ ةبب  قجبب  ( 1)

. نحسي  ظماجةنت

.يجع ق  ننعنج ظالجظرة ظمع ين وإيجنج  رً منحسي  ظمج جة وشك     جظئم( 2)

.نو ي ف سفخ ججيجة مجةيع ظمعنة ي  في ظمة أةخ ( 3)

كااا كاكك ظا  تط وتنام تطظهظاإ طاوكتلل ولافااإ وةساا   ظساووااوها عا  " كاظانه " لك 
.تطظ هوللتألكت  ظ  خال  تسوبلتضه طهام تطظ االم ع  ظباك ه 

:ويمكن إيجاز ىذه المبادئ فيما يمي 



.نحجيج   ىيخ ظمةشنك   ظمعة  وص رة ةسنةرة مة ظجنننن  نحسي نن( 4)

.يجع ى م ظمة أةخ نو ي  رً فعنمخ م نجريع ى م رقس ظمعة ( 5)

..إزظمخ ظمح ظجز وي  ظالقسنم  ظمعنة ي  ور ح ظمفريً ظم ظحج( 6)



. نجحخ ىة  ويئخ ما ً ظمفعنمخ ونمقينجة ظالهنةنم (7)

.ظألجظ  في ظمنحسي  قج  ة   ظمنحجيث  ظمنغيير ظمثقخ ة  ج  ا ً (8)

.ظمصنمحخ  ير  ظمة ظج ظمقجيةخ ظمةعجظت ة  ظمنا ص يجع (9)

 ى م  ظمعة  ظمج جة  ن  ير قينس ى  م وحث ظمةسنفيجي  ةع ظمعة (10)

.نحقيقنن



.االلتزام االداري بالبحث والتطوٌر والتحسٌن االداء( 1)

.تكوٌن والعناٌة  بفرٌق لتحسٌن الجودة( 2)

.االلتزام بمعاٌٌر الجودة( 3)

.تحدٌد وحساب تكلفة الجودة( 4)

يف اجلىدة" وشوعبٍ "ِٕهح 

:وهٍأسبؼت ػشش ِبذأ يف اجلىدة ِٓ " وشوعبٍ "وَتىىْ ِٕهح 



.زٌادة الوعً بأهمٌة الجودة واالهتمام بها من قبل كل الموظفٌن( 5)

.اتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة( 6)

.التخطٌط السلٌم إلزالة العٌوب فً المنتج( 7)

 تحسٌن فً بدورهم القٌام على المشرفٌن وتدرٌب الموظفٌن تعلٌم على التركٌز (8)

.الجودة

يف اجلىدة" وشوعبٍ "ِٕهح 



.تحدٌد األهداف وتشجٌع االبتكار الفردي داخل التنظٌم(  9)

.تحدٌد المعرفة والمهارة المطلوبة(  10) 

.العٌوبانعدام مرحلة ( 11)

.التخلص من أسباب األخطاء وإزالة معوقات االتصال الفعال( 12) 

يف اجلىدة" وشوعبٍ "ِٕهح 



تكوٌن مجالس للجودة، من مهامها القٌاام بعملٌاة التنساٌق واالتصاال ( 13)

.بأعضاء فرق تطوٌر الجودة

االسااتمرار فااً عملٌااة تحسااٌن الجااودة، وذلاار عاان طرٌااق تكاارار ( 14)

العملٌااات السااابقة لكااً تعطااً المااوظفٌن تشااجٌعا مسااتمرا إلزالااة معوقااات 

.الجودة وتحقٌق أهداف المنشأة

يف اجلىدة" وشوعبٍ "ِٕهح 



 وطرق المتاحة وبياناتيا إجرائيا المطموب لممتغيرات األعداد : Planning التخطيط•
  .البيانات الستخدام كيفية وقرارات المطموبة المراقبة

ٌتحغني اجلىدةشىهاسث دائشة 

 استعمال يتم وعادة .الجودة في والمشاركة التعمم في تساعد التي المعرفة تتراكم الدورة ىذه وبتكرار
.ميسرة وتكمفة وسرعة بفاعمية الجودة وتطوير المعرفة لتوليد التجارب تيميم أساليب

جراء المتغيرات بتنفيذ القيام عممية ىي : Doing التنفيذ•  .واالختبار الفحص وا 

  .التنفيذ من الناتجة  التغيرات تأثير مراقبة : Checking المراقبة•

.التعديل وطرق التوقعات وتحديد النتائج دراسة  : Act الفعل•



انتخطيظ

انًزاقبتانتُفيذ

انفعم

ٌتحغني اجلىدةشىهاسث دائشة 





منىرج اَشُىاوا
:يشمل“ ايشيكاوا”مفيوم الجودة عند 

 كاا ابوظك  اظ  بلناظه تطا تط وكل ظلتقبإ بلناظه ظ  تطوةو  ظفهو 1.
 تطبظال  تطةسبا  ع  وأخا بةان تطكتخااإ وتطن ایام تطبظااام
.تط وكل وةسا  كظااإ ظ  او ز  ال  زت بوصفه 

 تالسبام كاا تطوبل  كاا وساكك تطو  تطضلولاإ تطخیوتم وةكاك2.
.ظنها تطوخاا وظةاوطإ تطما ظإ طاظ لاإ تالساساإ



:يشمل“ ايشيكاوا”مفيوم الجودة عند 

 تطبظا  اومباها تطو  تطظمكظإ تطخكظإ  و تطسابإ ع  تط وكل ظ االم وةكاك3.

.ط لت ها تالسوبكتك طكاه والو 

 ا ظ  بةان تطظن أل ظسووى كاا تط وكل ظلتقبإ بلناظه ویبا   ظلا  ظكى 4.

.طوقسا  تألعماإ وتطظلتقبإ تطل ساإ تطظلتقبإ

منىرج اَشُىاوا



.تطبظا  نلل و هإ كاا ظبناإ تط وكل    (1)

 تسو ظال  نها كاا طها انلل    وافض  تإلكتلاإ، تطبظااإ  وهل ه  تط وكل    (2)
.تطزظ  ظ  قصالل ظكل ع  تأللباو كاا تطوللاز ظ  بكال تأل   یوا 

 .وتطظولفا  تطباظاا  قب  ظ  تطفاكاإ تطظ اللإ كاا لااا تكوظاكت وبوظك تط وكل    (3)
.تطظخوافإ تألقسا  با  تطةوت ز  زتطإ تط وكل  كتلل  ساوم ویبا  اویام لظا

 توخاا كظااإ ع  طاظساككل تإلةصا اإ تطوسا   بوتسیإ وتطظباوظام تطباانام تسوخكت  (4)
.تطملتلتم

 :ٍٍَادلبادئ األعاعُت دلشالبت اجلىدة اٌشاٍِت فُّا" ئَشُىاوا"وٍَخض 



اجلىدة اٌشاٍِتئداسة ِىاطفاث 
 وخىد عُاعت واضحت وحمذدة ٌٍدىدة

وفاءة اٌتٕظُُ اإلداسٌ واٌىظُفٍ ٌضّاْ حتمُك اجلىدة اٌشاٍِت

وخىد ٔظاَ ٌٍّشاخؼت اٌذوسَت ٌٍٕظاَ ٌتفادٌ اٌىلىع يف اخلطأ

وخىد ٔظُ تذسَب ػاٌُت ادلغتىي ٌإلداسَني ٌضّاْ خىدة االداء

االششاف اٌذوسٌ وادلٕظُ ٌٍّٕتح اثٕاء ِشاحً أتاخه دلٕغ اخلطأ



 أهذاف اجلىدة
اإلَتاجيتسيادة  •
.تخفيض تكانيف انتشغيم •
انقضاااال  هاااا اواطاااال  انعيااا    •

. اإلهذار  إ ادة او ًال
.تحقيق رضال انعًالل انتاو•

 أعاعُاث اجلىدة
أدال انعًم انصحيح بشكم صاحيح ياٍ •

.انًزة او نا  كم يزة
.أدال انعًم بذرجت صفز يٍ اواطال•
.انتًيش في تقذيى انخذيت•
.انتحسيٍ انًستًز نهج دة•
.انتزكيش  ها انعًهياث•
.انتزكيش  ها انُظاو ان قائي•

 ششوط جيب تىفشها
.أٌ تزقا نًست ى  ت قعاث انًستفيذ•
أٌ يزضا انًستفيذ  ٍ انخذياث انًقذيت •

. طزيقت تقذيًها
أٌ تك ٌ اانيت تًايا يٍ انعي    انش ائب •

. اواطال
.أٌ تقذو انخذيت بأقم تكهفت•
أٌ تتاللو انخذيت انًقذيت يع انً اصفاث •

. انًعاييز انًحذدة سهفا
أٌ تحقق انهذف انذي يٍ أجهه َى تقذيًها •

بذرجت  انيت يٍ انكفالة  انفعانيت



كيف أعطي الوىظفيي الحافز والرغبت 

لخقدين كل ها عٌدهن لصالح الوؤسست ؟؟



مراحلىتطبوقىإدارةىالجودةىالشاملة

متش ػٍُّت تطبُك ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت خبّظ ِشاحً

نقاش حول مراحل تطبيق  /نشاط  

( 10) إدارة الجودة الشاملت  لمدة 

دقائق



مراحلىتطبوقىإدارةىالجودةىالشاملة

متش ػٍُّت تطبُك ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت خبّظ ِشاحً

دقائق(  7) نقاش حول مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملت  لمدة  /نشاط  

 ِشحٍت ئلٕاع اإلداسة اٌؼٍُا وادلىظفني بفٍغفت ئداسة اجلىدة 
 ِشحت اٌتخطُظ

 ِشحٍت اٌتٕفُز

 ِشحٍت اٌتمىَُ
 ِشحٍت تبادي ؤشش اخلرباث

1

2

3

4

5



 :ِشاحً تطبُك ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت ػٕذ خابٍىٔغىٍ



وميىٓ تٕاوي خطىاث تطبُك اداسة اجلىدة ِٓ ِٕظىس آخش ػًٍ إٌحى 
:اٌتايل

 (االٔطالق)اٌتطبُك 
 اٌتذسَب

 تىىَٓ فشَك اٌؼًّ
اٌتأوذ ِٓ ئِىأُت تطبُك  حتذَذ وعائً اٌشلابت ػًٍ إٌظاَ

 إٌظاَ
 وضغ إٌظاَ

 اٌتظُُّ
 اٌمُاط حتذَذ تىٍفت إٌظاَ اٌتخطُظ ٌتطبُك إٌظاَ

 وضغ تٕظُُ ٌتحمُك اجلىدة
 حتىًَ اٌفهُ ئىل عُاعت ِىتىبت

 ئدسان أهُّت ٔظاَ اجلىدة



 :ِبادئ ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت



 :وميىٓ اٌمىي هٕا بأْ فشص اٌتحغني ذلا أسبؼت ِظادس أعاعُت

اٌتُّض 
 اٌتٕافغٍ

اٌبحث 
 أفىاس ادلىظفني واٌتطىَش

 ادلؼٍىِاث 
 ِٓ اٌضبائٓ



 .فُذَى ػٍٍّ . 8
 .بؼض اٌتىطُاث اٌضشوسَت ٌٕداذ تطبُك ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت. 7
 .ِٕهدُاث لُادة اجلىدة. 6
 .ِتطٍباث تطبُك ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت. 5
 .طؼىباث تىاخهه تطبُك ئداسة اجلىدة يف اٌمطاع اٌؼاَ. 4
 .ِؼىلاث تطبُك ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت. 3
 .إٌتائح اٌتٍ حتممها ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت. 2
 .ػٕاطش حتمُك ئداسة اجلىدة اٌشاٍِت. 1

 احملاضشة اٌثاٌثت



هل يىجد هؤشراث لعدم الجىدة في 
هؤسسخي أذكرها ؟؟



العاداث و الخصرفاث
(حعهد و االلخزام)

كيف حعوله

هاذا يجة عوله

ربحيت متزايدة

حصت سوقيت
رضن ظمةسنن ك

تمكين ومشاركة جميع 
العاممين

تطبيق مبادئ الجودة

إجراءات وممارسات 
تنظيمية
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تمكين ومشاركة جميع 
العاممين

أرباح وعائدات مرتفعة

تكاليف مخفضة

ربحيت متزايدة

حصت سوقيت
ةسنن كي  رظضي 



الفوضى وعدم التحديد الواضح لمسمطات والمسئوليات -1

مزايا التمكين والتفويض والمركزية التي ال تدعم جيود  -2

.اليوجد ممكية لمعمميات بل ىو تكامل وتعاون بين كافة االنشطة -3

.التركيز عمى االىداف قييرة المدى بدال من العميل والبيئة  -4



قيور وضعف نظم المعمومات الموجود بالمنظمة حتي الى أيغر وحدة ادارية  -5

.عدم اشتراك االدارة العميا في جيود المشروعات التطويرية -6

.ضعف نظام التشجيع و حوافز العمل الفعال  -7



:عدم وجود المنافسة في القطاع العام : أوالً 

وتطاي انبل  كاا تإلنوا اإ عاطوناع  اكعا تطونلاظام كوظا  طا ومكا  تألعض  إللضا  تط ظهول      

:تأثير العوامل السياسية عمى اتخاذ القرارات : ثانيًا 

ظبل  تطملتلتم ووأ ل بأبباك سااساإ وت وظاكاإ ظظا انبل  بأ ل ساب  كاا ظوضوكاإ تطمالتل عا        

. .تطمیاع تطبا  وتطظفلو  الو  تطملتل ظبن  كاا  س  ظوضوكاإ



:تأثير قوانين الخدمة المدنية : ثالثاً 

.وةك ظ  قكلل تطظس وطا  كاا توخاا تطملتلتم تط اكل       

:عدم وضوح األىداف : رابعًا 

بب  تألهكت  غال قاباإ طاماا  وغال وتضةإ ظظا انبل  ب ل  سااب  كااا ولاا   تإلكتلل         

(تطخ ...تطونفاا –تطونسا  –تطوخیای ) 



:عدم تطبيق أنظمة العقوبات والمساءلة في حالة التجاوزات: خامساً 

:عدم إعطاء أي أىمية لعممية قياس وتقييم األداء : سادسًا 

خاصإ عاظا اوبا  باألنلظإ تطةوتعز تط اكل وبظ  كاا كعاا تألعالتك طباا  تطظزااك ظا  تط هاوك   
.تطظ كاإ  طا وةما  تألهكت 

:االفتقار إلى وجود نظام حوافز جيد : سابعاً 

ظظا ازاك ظ  لاهلل تطوسلم تطولاف  طامیاكام تطخاصإ

كك  ووتعل ظ   هام تطخبلتم ا كي  طا تطف  



:تغمب الميمحة الشخيية عمى الميمحة العامة : ثامنًا 

:عدم توافر الخبرات والميارات الجيدة : تاسعًا 

   ویبا   كتلل تط وكل تط اظاإ اةواه  طا كلتسام وةااااإ طوةكاك تا اباام وكاوم ل   

.بكا  ظ      توخاا تطملتل تطاي اساكك ع  وماا  تطولاطا  

كك  ووتعل ظ   هام تطخبلتم ا كي  طا تطف  



:عدم توافر أنظمة تكاليف فعالة : عاشراً 

ووااوعال تطظااوتلك تطظاطاااإ تطالزظااإ ظاا  تألظااول تطهاظااإ تطواا  وخفااا  تطولاااطا  ابوباال  

طظنلظإ وتطظ وظا ظمبوطهو كي  طا وةما  ولافه 

تألظاال تطاااي اصاابم عاااه قاااا  ظااكى لفااا ل  نلظااإ ظةاسااباإ طاولاااطا  كااك  وااوتعل 

.ولاطا  تإلنفا 



:عدم توافر أنظمة معمومات : إحدى عشر 

ازااااك ظااا  قاااكلتم تطظنلظاااإ واااانبل  كااااا نوكااااإ تطخاااكظام وتطسااااا تطظمكظاااإ عباااك  
وااااوتعل  نلظااااإ ظباوظااااام ااااا كي  طااااا تلوفاااااع ظسااااووى تطخیاااال وكااااك  تطوألااااك ظاااا      

.توخاا تطملتل تطظناسم

:عدم التركيز عمى تشجيع اإلبداع واالبتكار :ثاني عشر 

.     تطمیاع تطبا  او  تطوللاز عاه كاا نلا  تطلقابإ وتطوكقا  بصولل ومااكاإ 



 التغيرات تجاه مسؤوليتيا تدرك ان و التطبيق بيذا المنشأة في العميا االدارة ايمان ضرورة1)
 عاتقيا عمى تأخذ أن و المنافسة حدة اشتداد من ذلك عمى يترتب ما و الجديدة العالمية
التغيير قيادة مسؤولية

 اختبار و موايفات و خطط يورة في يترجم الذى التطوير و بالتحسين العميا االدارة اقتناع2)
.الفعمي التنفيذ ذلك يمى ثم

 من تحد التي العقبات ضمن من باعتبارىا الروتينية واالعمال الموائح من الكثير تطوير3)
الشاممة الجودة تطبيق إلى الويول



 المدخل ىو االىداف تحديد ان باعتبار تحقيقيا إلى المنشأة تسعى محددة اىداف وجود4)

.الشاممة الجودة إدارة في األول

 دون الطويل المدى عمى العميل احتياجات و المستيمك رغبات لتمبية االىداف ىذه توجيو5)

.القيير األجل في الربح تحقيق عمى اساسية بدرجة التركيز

.الشاممة الجودة ادرة فمسفة تبنى في بالمنشأة االقسام كافة تعاون من التأكد6)



  باستخدام الجودة مشكالت حل نماذج و اساليب عمى التطورات و التحسينات ادخال7)

  باستخدام البيانات تحميل , األثر و السبب تحميل , الذىني كالعيف المناسبة األساليب

.األخرى اإلحيائية االساليب و البيانية الرسوم و اإلحيائية الجداول

 الجديدة لمتطورات مواكبين بالمنشأة العاممين لجعل والتدريب لمتعميم قويا برنامجا تيمم8)

.عام بشكل والتكنولوجيا األداء وطرق



 و كبيرة كل في التدخل دون الييم المنوطة األعمال إلنجاز الالزمة الثقة الموظفين اعطاء9)

.التنفيذ عممية اثناء االدارة قبل من يغيرة

 الخدمات و المنتجات جودة تحسين و تطوير و تيميم ميمتيا تكون عمل فرق ايجاد10)

.النيائي المستيمك الحتياجات ممبية تكون حتى



ظمرقنوخ . 10

ظألجظ نقييم  

ن  ير . 2

ظمرؤيخ 

 ظمرسنمخ

ظمنعنة  . 5

ةع جةيع 

ظمفئنت

 ضع . 4

 ن  ير 

ظمعة 

ظمةشنركخ . 3

ظمشاصيخ

نو ي . 6

سينسخ 

ظمنغيير

نقجيم . 9

ظمح ظفز

و ن  . 7

ثقنفخ ظمنةيز 

مجى 

ظمة أفي 

ن فير . 8

ويئخ ةشجعخ 

ى م ظإلوجظع

  ظإلمنزظم. 1

ونمقيم 

ظمةؤسسيخ



تقييم الوضع الراىن لممنظمة.

 ضرورة معرفة األسباب والمشكالت من خالل الدراسات التحميمية لممنظمة التي تدفعيا إلى

.تطبيق إدارة الجودة الشاممة

 وضع برامج تدريبية.

 ضرورة توفير ما يعرف بدليل الجودة.

توفير قاعدة معموماتية وبيانات ضرورية.



فيذي   هًي
  10 باااانج دة تبذأ 



كيف اصُع انج دة في يؤسستي 



 احملاضشة اٌشابؼت

منارج اجلىدة 
 اٌشاٍِت

 منىرج باسوىْ وِاسعىْ  احلىىٍِ . 1

 اٌتدشبت اٌُابأُت واَضْ . 3 إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض. 2



 منىرج . 1
 احلىىٍِ   وِاسعىْباسوىْ 



ظاا   كااكتك نظااواه اظلاا  ویبامااه كاااا تطمیاااع  وظالسااو ةااان وظلاا  لاا  ظاا  باااللو  

:تطةلوظ   وویبا  هات تطنظواه اظل باطخیوتم تطواطاإ 

.ضلولل وةكاك تط ظهول تطظسوفاك ظ  خكظام تطمیاع تطةلوظ   -1

 .تطوبل  كاا ةا ام ولغبام وووقبام هات تط ظهول  -2

 منىرج باسوىْ وِاسعىْ  احلىىٍِ . 1



وصاااظا  لاعاااإ تطسااساااام وتإل ااالت تم ویااال   كت  تطخكظاااإ ب ااال  اااا كي  طاااا وابااااإ  -3

.ظیاطم هات تط ظهول وووقباوه 

وةكاااااك تطومناااااام تطةكا ااااإ تطواااا  سااااو  اسااااوخكظها تطظولفااااو  عاااا  ومااااكا  تطخكظااااإ  -4

.طا ظهول 

 منىرج باسوىْ وِاسعىْ  احلىىٍِ . 1



 خضاع  ظاا تطظولفا  طكولتم وكلاباإ ظساوظلل ظا    ا   الو تطفاسافإ تطوا  وماو   -5

.كااها تط وكل تط اظاإ 

وبناا  سااسااإ ال ظللزاااإ تطسااایإ ووفواضااها  طااا  اناام ال ظللزاااإ  كت  تطخكظااإ ظاا   -6

.     وسها  ومكاظها طا ظهول 

تطماا  ببظااام ظسوظلل السویالع آلت  تط ظهول تطظسوفاك ظ  تطخكظإ طاوبل  كااا  -7

.آلت ه وظمولةاوه 

 منىرج باسوىْ وِاسعىْ  احلىىٍِ . 1



تطظمالنااااإ تطظسااااوظلل بااااا  ظسااااووي تطخكظااااإ تطظمكظااااإ ظاااا  وةااااكتم تط هاااااز تطةلااااوظ   -8

.طو  اا تطوةكتم اتم تط وكل تطباطاإ وةفز تطوةكتم تألخلى طوةاو ةاوها 

.تط وكلتطوةفاز تطظاكي تطظسوظل طظولف  تطوةكتم اتم تطخكظام كاطاإ  -9

 منىرج باسوىْ وِاسعىْ  احلىىٍِ . 1



 إٌّىرج . 2
 األوسوبٍ ٌٍدىدة واٌتُّض



 1991تطنظااواه واا  بنااا م كااا  هااات (:  EFQMُ)النمأأوذج األوروبأأي لمجأأودة والتميأأز 

وهو صاكل ك  تطظ سسإ تألولوباإ طا وكل وتطوظاز وها  تطما ظاإ كااا ویاوالم ووةاكان 

ون اااال ومنااوااااه وكناصاااالم، وظاااان   ااااوت زم، وهااااو ا اااال   ةااااك تألیاااال تطل اساااااإ طظساااااككل 

تطظ سسااام كاااا وبزاااز قااكلتوها تطوناعساااإ ووةمااا  تطوظاااز باكوبااالم  ةااك  هاا  ظبااالهااا، 

. ولظا ابك  كتل ظهظإ طوماا  وتقا  كتلتم تطظ سسام وظكى ومكظها وقووها

 ( (EFQMإٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2



تتبمور فمسفة النموذج األوروبي في أن التميز في األداء، خدمة العمأالء، تحقيأق و 

المنافع أليأحاب الميأمحة مأن العأاممين وغيأرىم والمجتمأع بأسأره إنمأا يتحقأق مأن 

خالل القيادة التي تقوم بيياغة وتوجيو السياسات واالستراتيجيات والموارد البشأرية 

.المختمفةوتستثمر العالقات وتدير العمميات 

 ( (EFQMإٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2



لمتميأأز عمأأى تسأأعة معأأايير أساسأأية خمسأأة منيأأا تمثأأل (  (EFQMنمأأوذج ويقأأوم 

القيأأادة، المأأوارد البشأأرية، السياسأأات واالسأأتراتيجيات، الشأأراكات : ) الممكنأأات، وىأأي

رضأأا العأاممين، رضأا الفئأأة : )وأربعأة منيأأا تمثأل النتأائج وىأي ( والمأوارد، العمميأات 

(.المستيدفة، خدمة المجتمع، نتائج ومؤشرات األداء 

 ( (EFQMإٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2



 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2
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 إٌتائح ادلغبباث/ ادلّىٕاث



.القادة الرسالة، والرؤيا، والقيم يطور -1

.تطوير وتنمية الثقافة التنظيمية، وتعزيز الجودة الشاممة، والتحسين المستمر-2

.يتفاعل القادة مع الزبائن، الشركاء، وممثمين لممجتمع-3

. يحفز ويدعم ويكرم القادة األفراد العاممين في المؤسسة-4

 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2

 %(10)اٌمُادة . 1



السياسأأأة واالسأأأتراتيجية مبنيأأأة عمأأأي احتياجأأأات الحاضأأأر والمسأأأتقبل وتوقعأأأات -1
.أيحاب الميمحة

.السياسة واالستراتيجية مبنية عمي معمومات من مؤشرات اإلدارة -2
.السياسة واالستراتيجية طورت وروجعت وحدثت -3
.السياسة واالستراتيجية تنشر عبر إطار من العمميات الرئيسية-4
.السياسة واالستراتيجية توييميا وتطبيقيا -5

 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2

 %(10)اٌغُاعاث واالعرتاتُدُاث. 2



دارة وتحسين موارد األفراديتم -1 .بتخطيط وا 
تجديأأد وتطأأوير ميأأارات األفأأراد ودعأأم معأأارفيم مأأن خأأالل التعمأأيم والتأأدريب يأأتم -2

.المستمر
عطاءىم يالحياتيتم -3 .التفاعل مع األفراد وا 
.اتيال و حوار ما بين األفراد والمؤسسةىناك -4
.مكافأة، وتمييز، واالىتمام باألفراديتم -5

 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2

 %(10)سد اٌبششَت ادلىا. 3



.يتم إدارة العالقات الداخمية، و الخارجية-1
.إدارة الموارد الماليةيتم -2
.إدارة اآلالت والموارد والمبانييتم -3
.إدارة الموارد التكنولوجية الحديثة يتم -4
.إدارة المعمومات والمعرفة يتم -5

 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2

 %(10)سد اٌششاوت وادلىا. 4



.تيمم وتدار العمميات بشكل نظامي-1
.تحسين العمميات عند الحاجة مستخدمًا االبتكار واإلبداعيتم -2
.تيميم وتطوير الخدمات والمنتجات بناء عمى احتياجات الزبون وتوقعاتويتم -3
يأأأأأأأأأأأأأأأالح المنتجأأأأأأأأأأأأأأأات والخأأأأأأأأأأأأأأأدماتيأأأأأأأأأأأأأأأتم -4 .إنتأأأأأأأأأأأأأأأاج، تويأأأأأأأأأأأأأأأيل، وا 
.يتم إدارة وتحسين العالقات مع الفئة المستيدفة-5

 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2

 %(10)ئداسة اٌؼٍُّاث . 5



(.من خالل دراسات استقيائية)اإلحساس، قياس . 1

(.من خالل اإلجراءات واألنشطة)األداء، مؤشرات . 2

 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2

 %(15)ٔتائح ادلتؼاٍِني . 6



(.مدى إدراك العاممين وتفيميم)اإلحساس، قياس . 1

(.اإلجراءات الداخمية التي تحقق  رضا العاممين)األداء، مؤشرات . 2

 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2

 %(10)ٔتائح ادلىاسد . 7



(.مأأأأأأأأأأأن خأأأأأأأأأأأالل تحقيأأأأأأأأأأأق الرضأأأأأأأأأأأا المتبأأأأأأأأأأأادل)اإلحسأأأأأأأأأأأاس، قيأأأأأأأأأأأاس . 1

(.من خالل تحقيق رغبات وتطمعات المجتمع) األداء، مؤشرات . 2

 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2

 %(10)ٔتائح اجملتّغ . 8



(.تحقيأأأأأأأأأأأأأأأأأق النجأأأأأأأأأأأأأأأأأاح والتميأأأأأأأأأأأأأأأأأز)األداء الرئيسأأأأأأأأأأأأأأأأأية، مخرجأأأأأأأأأأأأأأأأأات . 1

(.تحسين نتائج األداء الرئيسية)األداء الرئيسية، مؤشرات . 2

 ( (EFQMِؼاَري إٌّىرج األوسوبٍ ٌٍتُّض . 2

 %(15)ٔتائح األداء . 9



وةمااا  تطوظاااز اویااام خااا   ماعااإ تطوظاااز وتطواا  واالوبی بظ اااللإ تطباااظاا  عاا  

ولااوا  ل اااإ وقااا  تطظنلظااإ تطظوظااازل، وتطواا  وواال   عاا  سااساااوه  وظظالساااوه  

وتطو  وموكه  نةو ظظالسإ تطبظ  تطظظاز بةان وخا  عاه  تطمول تطكتعبإ؛ 

 :ِتطٍباث حتمُك ئداسة اٌتُّض. 3



طوةما  تطنوا ه تطظوظازل، ولااطب ونظااإ قاكلتم تطبااظاا  لوساااإ طوةماا  تطوظااز 

وتطل   ك  تطمكلتم تطلاظنإ وونظاوها ووولافها ع  كظااام تطظنلظاإ، و اضاًا 

تطوللااااز كااااا خاااا  وصاااناكإ تطمااااكل تطمااااكلا  كااااا وةماااا   هاااكت  تطظنلظاااإ، 

.وظوتلبإ تطویول تطولنوطو  ، والبك ظ  و وك تطلقابإ تالسولتوا اإ تطفباطإ

 :ِتطٍباث حتمُك ئداسة اٌتُّض. 3



 اٌتدشبت اٌُابأُت . 3
 (واَضْ)



.و اال بی   وكلا اًا وطل  ظسوظل: لدى اليابانيين كايزنمفيوم • 

. كظ      قاا  بیلامإ  عض  ل  او  • 

ت بااه  ل ال وبساایًا بكلتساوه  ا  تطمااا  باطوةساا  ظا  خاال  تطاوخاا ظا  • 

.تطهكل



تطااباناااإ عاا  صااناكإ تطساااالتم تطو الاااإ  وواوواااعاا  ظیاااا تطخظساااناام تطظاالكاااإ بااك م 

 لبل ظصنا طاساالتم ع  تطباط  وواووا   صبةم 2008وع  نهااإ تطبا ... 

ظا  ظوتلكهاا ظا  خااله تطااباا  وها  ظاا اطاب %97وبااطلغ     تطااباا  وساوولك ةاوتط • 

وبوبل  ان   لبل قول تقوصاكاإ ع  تطباط 

اةممااوت لاا  هااام تطظب اازتم  نهااا  ت تإلسااولتوا اإ تطواا  تسااویاع تطااباااناو  ظاا  خالطهااا 

KAIZEN تسولتوا اإتطلااز 



عاا  ن اال ظفهااو    ظااايوال ااا تطفضاا  طاخبااال تطاابااان  ظاساالاي • 

كا   لااز  قظبا     لوام 1986كا   لااز  صكل لوام  تطلااز 

1997 



ولقد دخمت تمك الطريقأة والفمسأفة فأي كأل منأاحي الحيأاة اليابانيأة، لييأبح اإلبأداع والتنظأيم 

. جزًء أساسيًا في التربية والتعميم والتطبيق لدييم

تطوير دائأم سأواًء أكأان ىأذا التحسأين فأي  ووبعبارة أخرى أن يكون الفرد في مرحمة تحسين 

.الخ… نفسو ، عبادتو ، عممو 

فحين سأل مديرىا عأن جأدوى طأرح منتجأات . اليابانية( سوني)مؤسسة  بووىذا المبدأ تعمل 

: جديدة بينما القديمة لم تباع فرد قائالً 

.إن لم أبتكر وأبدع فسأيبح تابعًا، وأنا أريد أن أكون قائدًا ال تابعاً 



وال الاااو  اطاااب  ال ظااا  خاااال   ااال ل عااا  تطو ااااال كبااال ةاااا  و ااایم لااا  ظاااا اباااا  

تإلبكتع، ظ  نل  وقوتنا  وقوتكك،

وظااا زت  تط ااا  تطاابااان  . وظاا  و اااال طبمااااإ تطظ االعا  وتطظااكالا   و و ااااله   نفسااه  

تط كاك اباب عاسفإ 

تطویوال تطظسوظل وتطبسای طاأخا ولتل  تطظبلعاإ تطسااب ، طاضاا   طاهاا ظبلعواه طاسااظها 

.....طظ  اأو  ببكم، وهلات



,كاا وخفا  تطولاطا  ك  یلا  تطوخاا ظ  تطهكل لااز تطوللاز ع  ظ الاا 

.ع  تطبظااام باطهكل ي وخفا  تطولافإ اتم تطبالقإ  



يف تغشَغ وئجناذ ػٍُّت  واَضْسؤَت ِٓ خالي اعتغالي ِٕهدُت 
 :اٌتغُري يف بؼض ادلإعغاث 

اساااكك كاااا خااا  با ااإ قااكاااإ ظوفاكاااإ ظااا تطنوااا ه وولغاام عاا  صاانا تطو اااال  لااااز • 

.ظهظا لا  تألظل ظ   هك 

ساسااكك ( لاااز )ظ سسام تطمیاع تطبا  وفومك یب  تطبظ  بلوو تطفلا  وباطوااط  عاإ  • 

.كاا  ب  هام تطلوو ظةببإ  طا تط ظاا 



ظبناااا تطولافاااإ طونوا ااااإ وتطهاااكل عااا  تطمیااااع تطخاااكظاو  غاااال وتضاااةإ طال اااال ظااا  • 

.كول وتض  ع  صنا هام تط ماعإ  طلااز تطظ سسام وباطواط  ظظل     الو  

تطوا  وناوه باا  تطیبماام تإلكتلااإ وباطوااط  اسااكك  تال الاطاامظظل     اما  ظ   لااز • 

. اضا كاا ولوا   س  تإلبكتع ع  ظلةاإ ظومكظإ ببك تطوخصاا 

يف تغشَغ وئجناذ ػٍُّت  واَضْسؤَت ِٓ خالي اعتغالي ِٕهدُت 
 :اٌتغُري يف بؼض ادلإعغاث 



.أطرح التساؤل عن األفكار الراسخة ,ال تحاول أن تبرر الماضي 1.

كن إيجابيا فكر كيف يمكن عمل ىذا الشيء وليس لماذا ال أستطيع عممو ؟2.

.استخدم الحقائق والبيانات وال تينع النظريات 3.



.تسوخك  تطبم  وتطةلظإ وطا  تطظا  . 4

.ت و   بیلامإ  الا وطا   هك  لبل. 5
  
تال  خال %70,صة  تألخیا  ةاال. ت ب  طب ظبااال وظوتصفام كاطاإ . 6

.ال اأو   بك %100ظ  

.قكول ع  تطمااكل وطا  ع  تطلال  ل  . 7

.كظ   عض  ظ  خبال وتةك   لب تآلخلا  علا  . 8

.ك  تط اول تطل اساإ طاظ لاإ  بةن . 9



.تمكين الموارد البشرية • 

مكانيات جديدة •  .اكتشاف قدرات وا 

.تحسن ممموس في معنويات العاممين • 

.تقميل لألخطاء • 

.تقميل في التكمفة والزمن والمساحة المستخدمة • 

.زيادة في الكفاءة • 



:ىة يخ نحسي  جظئةخ ننةيز وـ  ظمكنيز يعنور 

.التأثٌر الواضح•

.تركز على األماكن األهم استراتٌجٌا•

.تحقق نتائج سرٌعة•

. تحافظ على استمرارٌتها•



يمكن أن يسأتخدم فأي أي مرحمأة مأن مراحأل عمأر أي  كايزنإن مفيوم وتطبيقات 

مؤسسة ميما كان نوعيا ألنيا تقوم عمى مبدأ أن ىناك فرية لمتحسن والتطوير، 

المشأأكمة فأأي التغييأأر ىأأي تغييأأر أفكأأار مسأأؤولي اإلدارة العميأأا ألي مؤسسأأة عأأن 

.التغيير 



إن معظم المأديرين العأرب يسأعون لمعأالج المؤقأت لممشأاكل أو الحمأول • 

السأأأيمة التأأأي تنأأأتج نتأأأائج مبيأأأرة وسأأأريعة وال يسأأأتطيعون رؤيأأأة أىميأأأة 

التركيأأز عمأأى زيأأادة اعتماديأأة العمميأأة مأأن خأأالل التقيأأيس والتحسأأينات 

.اليغيرة المتراكمة 



تقوناع وتطوزت  تإلكتلل تطبااا باطو اال هو تطسل خا  ن ااو  ي و ااال ألنها  • 
تطظ اا  وتطمااكول طباااق  تطباااظاا  عهاا  ظاا  اضااا تألهااكت  وتالسااولتوا اام وهاا  

.ظ  اوعل تطظوتلك طاوةسا  

تطوللااز كااا ظوتقاا تطبظا  تطفباااإ تطوا  ولاو  عاهاا تطبظاااام اتم تطماظاإ • 
تطظضاااعإ طابظااال  وتطظسااوفاكو  تةااك ظفاااوا  ن اااو تطو اااال وتطویااوال عاا   ي 

.ظ سسإ 



البد من وجود رؤية واضحة لعممية التغيير وتفيأم مأا ىأو مطمأوب لنجأاح ىأذه • 
.العممية 

.التحسين المستمر البد أن يظل دائمًا مستمرًا • 
البد من مشاركة العاممين في كل المستويات فأي عمميأة التغييأر وخمأق الرغبأة • 

.داخميم في التغيير لألفضل 
تغيير ثقافة العمل داخل المؤسسة بترك المأوم والنقأد والبحأث دائمأًا عأن حمأول • 

.تمنع تكرار المشاكل 



أبأأدأ بالعمميأأات التأأي يمكأأن التعامأأل معيأأا بسأأيولة لتحقيأأق نتأأائج • 

سريعة تسيل قبول التغيير وتدعم التطوير وتذكر أن كأل عمميأة يمكأن 

تحسينيا يجب التركيأز عمأى تحسأين ظأروف العمأل وأي عوامأل ممكأن 

.أن تدعم عممية التغيير 

.طوياليجب اليبر عمى عممية التغيير ألنو يستغرق وقتا • 



 ِإعغتهأخريا ئرا مل تمُ باٌتحغني ادلغتّش يف 

 بتطبُك االعرتاتُدُاث احلذَثت يف اإلداسة  

 .ادلٕافغني بزٌه عُمىَ 



شىشًا حلغٓ اعتّاػىُ
 صوـــــشَا أمحــــذ خـــــىدة .  أ: ِٓ ئػذاد وتمذَُ 

 ِاخغتري ئداسة اٌذوٌت واحلىُ اٌششُذ 
 ِذَش اٌؼاللاث اٌؼاِت واإلػالَ يف دَىاْ ادلىظفني اٌؼاَ 


