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مجاالت التغيير في ظل ادارة الجودة 
 TQMالشاملة 

 دانيا زين ا لعابدين. د
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 عناوين املحاضرة

 مفهوم التغٌٌر

 TQM 2مجاالت التغٌٌر فً ظل 

 الشكل التنظٌمً إلدارة الجودة الشاملة
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 4 تشكٌل مجلس الجودة

 5 فرق العملبناء       
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 هفهىم التغٍٍر وأًىاعه
 :تتضمن عملٌة تطبٌك إدارة الجودة الشاملة إجراء تغٌٌرات كثٌرة فً مجاالت عدٌدة مثل

 وتصمٌم العملٌاتوالنمط المٌادي ومناخ االبداع والهٌكل التنظٌمً ثمافة المنظمة   

 

نشاط  ٌتضمن احداث تحوالت فً العناصر التً تتكون منها المنظمة لمواجهة الموى المؤثرة والتغٌٌر هو 
 .فً المنظمة

وٌؤتً استجابة لمتطلبات جدٌدة للعمالء او نتٌجة لدخول او خروج منافسٌن من السوق او لتطبٌك فلسفة ادارٌة 
 ...جدٌدة

 

 

 

3 
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 هجاالث التغٍٍر فً ظل إدارة الجىدة الشاهلت

 :من اهم مجاالث الخغيير في ظل اداسة الجودة الشاملت ما ًلي•

مجموعت القيم واملعخقذاث وألانماط الخاصت وهي  organizational culture: ثقافة املنظمة: اوال•
 .(الخعامل اليومي، قواعذ العمل، قيم العمل: اشكالها. )باملنظمت

 
ًؤدي الى حغيير جزسي في ثقافت املنظمت ويخطلب رلك جشسيخ ثقافت الجودة   TQMجطبيق •

 :والتي من اهمها
 
 

احترام ، التفاني في العمل ،اداء العمل الصحيح من املرة الاولى، التركيز على العميل
 .السعي للتميز، الصدق، الاخرين
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 هجاالث التغٍٍر فً ظل إدارة الجىدة الشاهلت

   Operations:انعًهْاخ: ثانثا

يدًٌعح ين االنشطح انًتزاتطح اً انًتفاعهح يع تعضيا ًانتِ تقٌو تتحٌّم انًذخالخ انَ : انعًهْح

   .يخزخاخ

  .اعادج تصًْى انعًهْاخ خشئْا اً كهْا TQMاحذٍ يتطهثاخ 

 

 ،انًطهٌتح  ًياراخانتكنٌنٌخْا، / ز يتطهثاخ انتٌظْف ْتغْ( هٌدضت االدارة )  الهٌدرةتتطهة 

  انًطهٌب تٌفزىا فِ انعنصز انثشزُ ًٌاصفاخانأُ اّداد االنسداو تْن عًهْاخ اعادج انينذسح ًتْن  

HR . 

انذُ ّيًو  تتطهة انتزكْش عهَ انعًهْاخ ًنْس انذًائز ًاالقساو نهٌصٌل انَ رضا انعًْم انينذرج

 ...يستٌٍ انخذيح اً انًنتح انًقذو انْو ًال ّيًو تٌسّع انذًائز ًاالقساو
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 هجاالث التغٍٍر فً ظل إدارة الجىدة الشاهلت

     Management style: اضلىب االدارة: رابعا

  -:ّتصف ب TQMاتثاع اسهٌب ادارُ ّتناسة يع 

   .انًزًنح ًاالستقالنْح ً يشاركح انعايهْن فِ ًضع االىذاف ًحم انًشكالخ•

 .ادياج انعايْن تأسهٌب فِ انعًهْح تشكم دًّقزاطِ ًنْس دكتاتٌرُ•

 .سيٌنح االتصاالخ ًخاصح االتصاالخ غْز انزسًْح•

   .انعًم اندًاعِ، فزق انعًم، االىذاف اندًاعْح ًانعًم نخذيح انًصهحح انعايح•

يزاخعح شايهح نًكٌناخ انفشم ين اخم تحذّذه ًيعاندتو  تيذف تقهْم تأثْز انفشم عهَ •

 .انًنتح 

 ..  .تٌفْز انتذرّة نهعًال اندذد•
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 ادارة الجىدة الشاهلتتٌظٍن 

 الشكل التنظٌمً إلدارة الجودة الشاملة•

 تشكٌل مجلس الجودة•

 بناء فرق العمل•
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 الشكل التٌظٍوً إلدارة الجىدة الشاهلت

 :لتنظٌم الجودةفً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة اربعة اتجاهات 

 

 (المهام  ئةتجز( ر االخرىئاوالى الدمن دائرة الجودة مهام ادارة الجودة بعض تحوٌل  -1

 ، العمٌل الداخلً والخارجًانواع االنشطةكافة من العملٌات الى ادارة الجودة توسٌع نطاق  -2

 فرق العمل استخدام فًالكبٌر التوسع  -3

 .االلل الى المستوٌات االدارٌة اتخاذ المراراتسلطة تفوٌض  -4
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 الشكل التٌظٍوً إلدارة الجىدة الشاهلت

 :عوامل محددة لكافة المنظمات وٌخضع ذلن الى TQMامثل لـ  شكل تنظٌمًال ٌوجد  

     The organization size .حجم المنظمة 1.

  .Attention of high level .ألنشطة الجودةاهتمام االدارة العلٌا 2.

  Financial and R.H .الموارد المالٌة والبشرٌة  3.

 Geographical spread .للمنظمة  االنتشار الجغرافً 4.
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 الشكل التٌظٍوً إلدارة الجىدة الشاهلت

 خاصة فً المنظمات الكبٌرة //  انشاء دائرة للجودة. أ

 :هامهاممن بٌن 
 

تخطٌط وتنفٌذ أنظمة الجودة 

متابعة وتمٌٌم أنظمة الجودة 

تنفٌذ خطة التعلٌم والتدرٌب 

االشراف على مشارٌع التحسٌنات المستمرة 

تعزٌز مفهوم الشراكة مع الموردٌن ومع العمالء 
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 الشكل التٌظٍوً إلدارة الجىدة الشاهلت
 مولع دائرة الجودة ألحد البنون

 الوذير العام

 دائرة التذقيق الذاخلي

 رئيس هجلس اإلدارة

 دائرة الجودة

 ًائب الوذير العام للشؤوى اإلداريت والواليت ًائب الوذير العام للوبيعاث

دائرة 
 الودائع

دائرة  دائرة القروض
 الفروع

الذائرة  دائرة الشؤوى اإلداريت
 الواليت

 الذائرة القاًوًيت
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 لجودةلسم اانشاء . ب
 

 ...االدارٌة  الشووناالنتاج ، // الدوائر  الحدىٌتبع 

 

   ...تؤثٌر المسم للٌل البتعاده عن مصدر اتخاذ المرار ، تؤخر وصول المعلومات
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 الشكل التٌظٍوً إلدارة الجىدة الشاهلت

 مولع لسم الجودة فً احدى الشركات التجارٌة

 الوذير العام 

 دائرة الوواد
 

 دائرة التسويق
 

الذائرة 
 الواليت

 

دائرة العالقاث 
 العاهت

دائرة الشؤوى  
 اإلداريت

قسن شؤوى 
 الووظفيي

قسن الخذهاث 
 العاهت

 قسن الرواتب
 

 قسم الجودة
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   :عدم وجود وحدة إدارٌة. ج

 المنظمات الصغٌرة ل الجودة باإلضافة الى عمله ٌطبك عادة فً امدٌر احد الدوائر ٌموم بؤعم

 أو االستعانة بمستشار خارجً

 مزاٌا المستشار الخارجً

 البعد عن ضغوط االدارة: الموضوعٌة

 الخبرة الجٌدة

 والممترحات االراءتجدد 

 :عٌوب االستعانة بمستشار خارجً

 
 عدم ارتٌاح موظفً المنظمة1.

 صعوبة الحصول على المعلومات2.

 ارتفاع التكلفة3.

 عدم الوالء للمنظمة4.

 فً حالة ترن عدم امكانٌة متابعة البرامج طوٌلة االمد 5.
 .انهاء العمد الخارجً للعمل  اوالمستشار            
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 تشكٍل هجلص الجىدة
 اعضاؤه من االدارة العلٌا 

 مسؤول عن وضع استراتٌجٌة الجودة 

وٌجتمع المجلس على األلل مرة كل شهر. 

 :ًومهامه ه

 اهدافها وضع سٌاسة الجودة او•

 فً المنظمة TQMدعم وتوجٌه •

 انشاء فرق الجودة وتمٌٌم النتائج•

  TQMتوفٌر الموارد لتطبٌك •

 متابعة وتمٌٌم مشارٌع التحسٌن •

 هاتالمصادلة على تكلفة الجودة ومرالب•

 وضع خطة التعلٌم والتدرٌب•

 مرالبة انظمة المكافآت المادٌة والحوافز•
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عٌدها ألىم ببٌاء فرٌك فإًً أبحث دائواً عي 
أًاش ٌحبىى الفىز، و إذا لن أعثر على أي 

هٌهن فإًًٌ أبحث عي أًاش ٌكرهىى 
 الهسٌوت

•  روس بٌروت
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 بٌاء فرق العول

 1984كان ٌملن شركة جنرال موتورز وباعها فً سنة 

عن طرٌك  1988وأسس شركة بٌروت سٌستٌمس فً سنة 

  ملٌار$  3.9شركة دٌل بمبلغ 
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 بٌاء فرق العول
الفرٌك مجموعة من االفراد ٌعملون مع بعضهم ألجل تحمٌك اهداف محددة 

 .  ومشتركة
 :مراعاة التالً ٌجب  حتى ٌكون فعاال 

 افراد 10 -3// مناسب العدد ال•

 حهاوووضدلة االهداف •

 صالحٌات مناسبة•

 نظام حوافز ٌعزز االداء•

 التدرٌب•

 نظام للمعلوماتٌستخدم •

 استماللٌة فً اعماله ولراراته •
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 Teamو الفرٌك  Groupهمارًت بٍي الوجوىعت 

 الفرٌك المجموعة رلم

 و ٌعملون بشكلب تعاونً  12-7ما بٌن  و ٌعملون بشكل متكافئ 4-2ما بٌن  العدد

 هو المٌسر لعمل الفرٌك  ٌسٌطر على المجموعة و ٌتحكم بها  المائد

 على األداء الجماعً  على أداء الفرد التركٌز

 منتجات عمل جماعً و ٌعملون كوحدة مشاركة منتجات عمل فردي و ٌتنافسون فٌما بٌنهم التنافس

 تحدد من لبل الفرٌك أو المنظمة تحدد من لبل المؤسسة األهداف

 ٌنظم االجتماعات و تدار بفعالٌة و بشكل هرمً االجتماعات
االجتماعات ملٌئة بالحوارات و ٌشجع النماشات ذات النهاٌات 

 المفتوحة

 من المائد إلى الفرٌك و بالعكس من المائد إلى المجموعة االتصال

 جماعٌة فردٌة المساءلة

https://manara.edu.sy/


https://manara.edu.sy/ 

 أهداف فرق العول

على 
مستوى 

 الفرد

االستثمار فً طالات •
و لدرات األفراد و 
تحوٌلهم إلى رأس 

 .مال بشري

على 
مستوى 
 الجماعة

تطوٌر المنظمة •
حسب األهداف التً 

 وضعتها لنفسها 
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