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 إدارة اجلودة الشاملة
 

 اإلدارة اإلسرتاتيجية  أداة الوصول للجودة الشاملة: أوالً 
اإلدارة اإلستتتتياية ةى عم ية ةى دميكية ةى يتلا تتت ى ي تتت م  -

لى الةيمةى يل إدا إدارة ج يلاةم الةلارد  إلم يحقةق رستتتتك

الةتكحى بطيمقى كفؤة ج ف كلى ج القدرة ي م يلااهى يحدمكت 

 تتتى ج يرك ي بةئى األيةكا الةتغةية يل يهدمدات ج فيص ج ييكف

سةى فم  سك ضل إنطدقكً يل نقطى إري كز أ لتحقةق ي تقبل أف

 .الحكضي 

ج م تتد الترطةا اإلستتتتتياية م ييعتتتتي يل ييتتك تتتتي اإلدارة  -

اإلستتتتتياية ةى   ألد اإلدارة اإلستتتتتياية ةى ي يم إدارة التغةةي 

ج إدارة الثقتتكفتتى التيمةةةتتى ج إدارة الةلارد ج إدارة  التيمةةم 

لقت   فكإلدارة اإلستتتياية ةى يهتب بكلحكضتتي ج البةئى فم نفس ال

الة تتتتقبل فم ود جاحد   فم حةل أد الترطةا اإلستتتتياية م 

ج يرعةص  عل ية ةى ييبؤ لفتية  لم ى األال ج يلقع يك سةحدث

 .الةلارد 

الترطةا االستتتياية أ أجا الرطلات ل ل تتلا إلم ال لدة  ُم د -

ي ترديى فأ ذلك الةيمةكت لتحقةقهك  الشكي ى التأ ي  م

معتتبب بعتتبغى الشتتةللةى جاليمية  عذا اليلع يل الترطةا الذي

ي م يليةى   لم ى األيد  جُم تتتتهب فأ  تتتتيع القيارات جم ةل

 .القكدة بأعدافهب جمحدد اللسكئل لتحقةقهك

إلم  جأإةياً فإد الترطةا االستتتتتياية أ ال عيم ييم ل ل تتتتلا -

يم يل ولةكت الدة أي ييمةى يل ييمةكت األيةكا  بةك متضتتتتة

يحقةق الة كمةي الةتط بى ل  لدة  ي ةةى يلضتتتتليةى يؤدي إلم

يؤستتتت تتتتى  بطيمقى ييه ةى يتيكستتتتم جإي كنكت جيط  كت كل

سس ي ةةى ليلع يل  جيديب ال ةل الةؤس أ الةبيأ ي م أ

الة تتتقبل يل فتتيفم يتفكئ ى لحةكة يشتتيقى  اإلدارة مطل ي م

ية ركم التقدم جي تتتتكم يقفز بيك لةلاكبى الة تة كت الةتقديى

 .جاليقأ
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 تطبيقهاومراحل تطورها واعتبارات  إدارة اجلودة الشاملة مفهوم ثانيًا:

 
 إدارة اجلودة الشاملة مفهوم 
يل أكثي الةفكعةب الف يمى جالف  فةى  ال لدة الشكي ىي د إدارة  -

اليائتتدة التأ استتتتتحلذت ي م االعتةتتكم اللاستتتتع يل قبتتل 

االإتعتتتتك تتتتةل جالبكحثةل جاإلدارمةل جاألككدمةةةل الذمل م يلد 

بشتتت ل إكص بتطلمي جيح تتتةل األداا اإلنتكاأ جالرديأ فأ 

يرت ف الةيمةكت   جقد ل بت اإلدارة الةكبكنةى دجراً حكستتتةكً فأ 

ةضةكر سةةك فأ أجائل الثةكنةيكت جأجاإي الت  ةيكت يل عذا ال

القيد الةكضتتتأ يل إدا استتتتحلاذعك ي م يقدمب ستتت  كً ذات 

 . الدة يكلةى يع يرفةض الت كلةف 

كةك ي د ال لدة ي تتتتئللةى ككفى األفياد ال كي ةل فأ الةيمةى  -

جكتتذلتتك فهم ي تتكا أعتةتتكم اةةع الةيمةتتكت ي م أإتد  

الرك تتتى ي تتتتهد  يطبةق ال لدة ل يم  أنلايهك   فكلةيمةكت

تكاةى ج  هك يل يح تتتتةل جيطلمي اإلن الثةكر ال ثةية التم يييبا ب

زمكدة الحعتتتى ال تتتلقةى جيح تتتةل ال لدة جيدئةى األستتت كر ج 

فإد افتتتتتيا  يطبةق  الةيمةكت الح ليةىيق ةص الت كلةف  أيك 

نمب ال لدة فةهك م يم يحقةق عكمكت أكبي جأيةق يل ذلك حةث 

م يم الدة اةةع الةيت كت جالرديكت فم الة تةع جلة تتتتت 

 .  الح ليةى فقا

بتتإدارة  ج إدا رح تتى التطلر فأ الف ي اإلداري فةةتتك مت  ق -

إل الةتطلرة ل  لدة يبي  ال لدة ةدا تكبع ال مة ل أد ن حظ إد ي

لب يحدث فأ  تتتتلرة عزات يفكائى ل ف ي اإلداري  أج يطلرعك 

فأ  تتلرة  فيات  جل يهك ككنت يل إدا يطلر ي تتتقي ج,كبت  

شكفكت يياع إلم  سك ل    ى يل االكت جككد عذا التطلر ان  ك

قيد يضم جعذه االكتشكفكت مة ل يق ةةهك إلم أرب ى يعلر 

كيد : الفحص, وضبط الجودة اإلحصائي, وتأيتةةزة ل  لدة جعأ

الجودة أو ضمان الجودة, وإدارة الجودة الشاملة, أو يطلق عليه 

 0فأ ب ض األحةكد إدارة ال لدة االستياية ةى 
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نم  - يم حلا الر ل يل ال ةلب   أي أ ةك قدمب ميكز اعت الةفهلم ال

إديى  ال لدة ميمي إلم قديت  فإذا  رديى  يل ييملر يقدم ال

إنهك ح م عذا ي لد فأ نمي يقدم الرديى إكلةى يل ال ةلب ف

الةفهلم ي لد ييتتدئتتذ إتتديتتى ذات الدة   جالةفهلم الحتتدمتتث 

   .ميط ق يل يفهلم اللفكا بةتط بكت الة تفةد

إلم األذعكد م زم ي يفى  إدارة ال لدة الشكي ى ج لتقيمم يفهلم -

  -شاملة ( : -الدة -)إدارةداللى كل يل ك ةكيهك الثدث 

 التأ يبدأ بكلترطةا ,ب  : يشةل يحكجر اإلدارة األرب ى  اإلدارة

التيمةب ,ب التلاةم ,ب الةتكب ى جيطبةق عذه الةفكعةب ي م 

   .بيايج ال لدة

 فكا  :ال لدة هك الل مث ب لن حد لك الةفهلم ال ةك نص ي م ذ ك

 .بةتط بكت الة تفةد

 ةك  :الشتتتتكي ى ةكت ال ةل يه هك يهتب بةياا ى اةةع ازئ ألن

 .ككنت دقةقى

ال لدة الشتتكي ى عأ أستت لب إداري مضتتةل يقدمب  :الرد تتى  -

قةةى ل ة تتتفةد الداإ أ جالركراأ يل إدا يح تتةل جيطلمي 

ي تتتةيمل ل  ة ةكت اإلدارمى بشتت ل  تتحةو يل أجا يية جفأ 

كل يية بكاليتةكد ي م احتةكاكت جيتط بكت الة تتتتتفةد   جعم 

لد  محتكجا ي مةب الةيكز التيتكف تتتتم  إل أداا األيةتكا ا يد

يل إدا التح ةل الة تةي ل لدة الةيت كت جاألفياد  ل ةيمةى

 . جال ة ةكت جالبةئى

 مراحل تطور رقابة اجلودة  

يللم ال كيل بيف تتتتم ي تتتتئللةى رقكبى  :رقكبى ال كيل ل  لدة - 1

ال لدة فم نهكمى القيد التكستتع يشتتي جلب م ل ي تتتغيبك جالد 

اللحدات الةيت ى يل قبل جحدات يةل ييد  يبكمل ي ةل يكبةل

 . إنتكج س  ى ي ةيى

بكلةدحظ - 2 بى ال لدة  قك مى  :ر بدا تكج فم  يع التطلر فم  يق اإلن

القيد ال شيمل جإنتشكر يفهلم الةعيع أد  لرضلع ي ةليكت 
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ال ةل لةدحظ جاحد ملحد يفهلم جي كمةي ال لدة فم ظل يبدأ 

  . يق ةب ال ةل جالترعص

إنتق ت الة تتتتئللةى إلم جحدات إدارمى  :بى ال لدة بكلفحصرقك - 3

يم فم الفتية  تكج جييل مد ح ب اإلن بم يزا بكلفحص ب تتتت يقلم 

(1939-1945 . ) 

فم ال ب ةيكت يل القيد جيع التطلر فم  :رقكبى ال لدة إحعكئةك - 4

ال  لم ال ةةى جاإلحعتتكئةى يع بدامكت إستتتردام الحكستتم ا لم 

 . يد ي م رقكبى ال لدة إحعكئةك كرت عيكك أدجات ي ك

إي تتتع ي كا اليقكبى لةشتتتةل إطلات  :رقكبى ال لدة الشتتتكي ى - 5 

يياا ى التعةةب بإنتمكم جيح ةل نتكئج ال ة ةكت جايركد التعي  

ييد يعتتتدر العتتتيع أج يعتتتدر التلرمد   جيل ,ب إي تتت ت رقكبى 

ال لدة لتشتتتةل يدإدت جيرياكت جية ةكت جنمب جأفياد إنتكج 

 . ع جالرديكتال  

ييكز جيهتب بكل لدة فم اةةع الة تتتتلمكت  فإدارة ال لدة الشتتتكي ى

اإلدارمى جفم كل األنشطى جب ل الةلارد الةتكحى لتحقةق عكمكت 

عدا  الةيشتتتتأة ال ي تتتتقا يل  جإدارة ال لدة الشتتتتكي ى , جأ

بى  إعتةكيهك ةم الفحص أج رقك يل أج الةدحظ جأستتتتكل دجر ال ك

ال لدة إحعتتتتكئةك ف ل عده األدجار يكزالت قكئةى جمتب يطلميعك 

 .جيح ةيهك 

  إعتبارات ضرورية لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 
م م األإد فم  إدارة ال لدة الشكي ى جحتم متب يطبةق يبكد ا -

 -: اإليتبكر يكم م

ضيجرة يبيأ اإلدارة ال  ةك لةفكعةب ال لدة جإيطكئهك األجللمى  .1

 .الةيكسبى

 .البحث يل ال بل ال فة ى بكلتح ةل الة تةي ألداا األيةكا .2

 .يقعأ رعبكت الة تفةدمل جيط  كيهب .3

ل ةل جلةس التيكةز فأ يطبةق يفكعةب ال لدة ي م يياحل ا .4

 .فقا ي م الرديى اليهكئةى

 .يطبةق يبدأ فيمق ال ةل .5
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إفياك الةلظفةل فأ ال هلد الرك ى بتح ةل ال لدة ابتداا  .6

 .يل الةياحل األجلةى

يطبةق الةيهج ال  ةأ فأ يح ةتتل الةشتتتت دت جايرتتكذ  .7

 .القيارات

 .التأكةد ي م جالب التةةةز بةل اهلد الفيد جاهلد ال ةكيى .8

 

 

 اجلودة الشاملة وأهمية تطبيقها  أهداف :ثالثًا 
 

 .المستمر  خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير – 1

 .التطوير  إشراك جميع العاملين في– 2

 .العمليات  متابعة وتطوير أدوات قياس أداء– 3

يل– 4 مة لتحو اات ال ل هام والنشااااا يل الم مدخ ت تقل ) الةلاد  ال

 .للعم ء  ( إلى منتجات أو خدمات ذات قيمةاألجلةى 

فة تركز بقوة على – 5 قا جاد ث اذب  إي ةل ي م  رضتتتتك ال ةدا ج ال 

 .الةزمد يل ال ةدا 

 .المخرجات  تحسين نوعية – 6

 الجماعي  ليادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل – 7

 .واإلنتاجية  تحسين الربحية  – 8

يحدمد جيييةم جيح ةل الةشتتتتككل  كةفةى اإلدارة جال كي ةلتعليم  – 9

 .جي زئتهك إلم أ غي حتم مة ل ال ةطية ي ةهك

 .المشاعر  على الحقائق ال إستنادا   القرارات إتخاذ تعلم – 10

 .العمليات  تدريب الموظفين على أسلوب تطوير – 11

 .المتكرر  تقليل المهام عديمة الفائدة لمن العمل – 12

 خبير تنمية بشرية و معيد بجامعة األلهر /أحةد ال يد   –يدجنى 

 حامد عبد هللا السقاف /د  –الةدإل الشكيل إلدارة ال لدة الشكي ى 

 .للعاملين  تحسين الثقة وأداء العمل–13

 .للشركة  ليادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسية–14
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   يف الشركات احلكوميةواملنظمات نطاق تطبيقها يف كل من الشركات  رابعًا:
 

) تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع إحرال تخفيض في التكاليف   

واإلق ل من الوقت والجهد الضااائع لتحسااين الخدمة المقدمة للعم ء 

 ( . وكسب رضاءهم

 :جعأ  عذا الهد  اليئة أ ل  لدة مشةل ,دث فلائد رئة ةى يهةى

 يةل األفتتتتةكا العتتتتحةحى  إن الجودة تتطلب :  التكاليف خفض

ةكا  بكلطيمقى العتتتتحةحى يل أجا يية جعذا م يأ يق ةل األفتتتت

 .التكلفى أج إيكدة إن كزعك جبكلتكلأ يق ةل الت كلةف 

 جال المهمات يل الوقت ال لم إلن فاإلجراءات التي  :للعميل  تقل

وضاااعت من قبل المةساااساااة إلنجال الخدمات للعميل قد ركزت 

بتهك جبكلتكلأ اكات عذه اإلايااات راقعلى تحقيق األهداف وم

 لم ى جاكيدة فأ كثةي يل األحةكد يةك أ,ي يأ,ةياً ستتتت بةكً ي م 

  .ال ةةل 

 وذلك بتطوير المنتجات والخدمات حسااب رةبة  :الجودة  تحقيق

االهتمااام باالجودة يةدز لزياادة الوقات ألداء  العم ء , إن عادم

تكوإنجال المهام وليادة أعمال المراقبة  لأ زمكدة فتتتت ل  جبكل

  .الة تفةدمل يل عذه الرديكت 

  يف املنظمات احلكومية 
ي ةش اإلدارة الةلم يعتتتتيا ستتتتةتم التةةز ج البحث يل يزمد يل  -

ال فكاة ج اإلبداع لةك مشهده ال كلب الةتقدم يل يغةيات ج يطلرات 

ج  ستتتيم ى ج يتدحقى فأ ككفى القطكيكت الح ليةى ج الرك تتتى  

نتة ى لذلك ي د اإلدارة نف هك يل جقت الإي أيكم يحدمكت يفيض 

ي ةهتتك إيبتتكع ج يطبةق كتتل يتتك عل اتتدمتتد فأ ي تتكا التطلمي ج 

  التح ةل

ج نتة ى لشتتتدة الةيكف تتتى بةل الشتتتيككت  ج الةؤستتت تتتكت ج  -

الح ليكت ي م األستتتتلاق ج الةلارد بة لنكيهك الةت ددة ستتتتلاا 

قد يط م مى   ف مى أم بشتتتتي يكد نت  كك عذا يل الة تتتتؤجلةل  أ

الح ليةةل فأ الةؤستتت تتتكت ج اإلدارات الح ليةى يبيأ ر مى ج 
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ف  تتفى فتتةللةى قكدرة ي م يلااهى التحدمكت البةئةى الحكلةى ج 

الة تتتتتقب ةى  ج زمكدة قدرايهب الذايةى فأ الت ةف ج الةلائةى يع 

 .التغةيات الحكسةى فأ البةئى التيكف ةى

 ي م ال كلب دجا ي مب فأ الح ليةى التيمةةكت لذا أ تتتتبحت -

 لغكیكت جذلك الشكي ى  ال لدة إدارة نةلذج يطبةق بأعةةى ي يفى

ج الرديكت الةقديى  ج  ال تت ع فأ ال لدة جيحقةق اإلنتكاةى رفع

 األداا  يح ةل الم الهكد  التطلیيالتيمةةأ يداإل يل كةدإل

 .التحدیكت  جيلااهى التيمةةأ البيكا استةياریى ي م جالةحكفمى

الحكاى ل تغةةي فأ أستتتكلةم ال ةل الح ليأ أكثي  كةك أ تتتبحت -

ةد  تأك ةك  ج ال بم التطلر الةت تتتتكرع فأ الت يلللا حك ب تتتت حك إل

الةتزامد ي م ال لدة ج الةيجنى فأ يقدمب الرديكت ل ة تفةدمل 

ييهتتك ج ييتتكيأ الليأ لتتد  الةلا يةل قتتد أد  إلم الةطتتكلبتتى 

د مليك ب د بة تتتتتلمكت إديى يكلةى ال لدة ج عذه الةطكلبى يزدا

ملم يةك م تتتديأ األيي إلم ضتتيجرة يح تتةل ج يطلمي أستت لب 

ج يب ةا إايااات األداا ج يقدمب الرديكت ب ييى  يقدمب الرديكت 

 . لةك متييم ي م ذلك يل يلفةي بكللقت ج بت  فم األداا

 

 اخلاصة املؤسسات  يف املتطلبات الرئيسية للتطبيق: امسًا خ
 

 ال لدة الشتتكي ى فأ الةؤستت تتكت الرك تتىإد يطبةق يفهلم إدارة 

م ت زم ب ض الةتط بكت التأ ي بق البدا بتطبةق عذا البينكيج فأ 

الةؤستتتت تتتتى حتم مة ل إيداد ال كي ةل ي م قبلا الف ية جيل ,ب 

  .الةيعلبى  ال  أ نحل يحقةقهك بف كلةى جحعي نتكئ هك

 -: ج يت رص عذه الةتط بكت األسكسةى فأ 

 كفى الةؤس ى إيكدة يش ةل ,ق - 1

م م يهةئى البةئى الةدئةى لتطبةق عذا الةفهلم ال دمد بةك فةم  -

إد إدإكا أي يبدأ ادمد فأ الةؤس ى  حةث ادمدة  يل ,قكفكت

متط م إيكدة يشتت ةل لثقكفى ي ك الةؤستت تتى حةث أد قبلا أج 
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رفض أي يبتتدأ م تةتتد ي م ,قتتكفتتى جي تقتتدات الةلظفةل 

 الةؤس ى. فأ

فىإد  - قك مكً يل  إإتدفكً  يرت ف ال لدة( ), فىاذر قك ية  )الث اإلدار

ةدمى( ةى لتطبةق  التق  فى الةدئ قك عذه الث تكلأ م زم إم كد  بكل ج

 اإلدارمى. يفهلم إدارة ال لدة جذلك بتغةةي األسكلةم

 نشي الليم بةفكعةب إدارة ال لدة - 2

شي يفكعةب  - شكي ى ل ةةع ال كي ةل  جيبكدئإد ن إدارة ال لدة ال

إد ي لمق  التطبةق  فأ الةؤس ى أيي ضيجري قبل ايركذ قيار

البينكيج م كيد كثةياً فأ الق ةل يل الة كرضى ل تغةةي جالت ي  

  يياا تهك ي م الةرك ي الةتلق ى م تتتبم التطبةق حتم مة ل

جمتب التيجمج ل بينتتكيج يل  يمق ييمةب الةحتتكضتتتتيات أج 

ؤيةيات أج التتدجرات التتتدرمبةتتى ل ت يمف بةفهلم ال لدة الة

 .الةؤس ى  جفلائدعك ي م

 الت  ةب جالتدرمم  - 3

حتم متب يطبةق يفهلم إدارة ال لدة الشكي ى بكلش ل العحةو  -

فإنم م م يدرمم جي  ةب الةشتتتتكركةل بأستتتتكلةم جأدجات عذا 

الةفهلم ال دمد حتم مة ل أد مقلم ي م أسكس س ةب ج  م 

حةتتث أد  يطبةقتتم. تتتكلأ مؤدي إلم اليتتتكئج الةيعلبتتى يلجبتتكل

يطبةق عذا البينكيج بدجد جيأ أج فهب لةبكدئم جيتط بكيم قد 

يحقةقم يل  مة ل فكلليأ ال كيل .الذرمع  مؤدي إلم الفشتتتتل

  . يمق بيايج التدرمم الف كلى

إد الهد  يل التدرمم عل نشتتي الليأ جية ةل الةشتتكركةل يل  -

  .التطلمي  ةمالت ي  ي م أسكل

تدرمم م م أد م لد يلاهكً ل ةةع فئكت جي تتتتتلمكت  - جعذا ال

ئةاإلدارة  ية , ) الهي يذ عاملين  التنف مدراء , المشاااارفين , ال ( ال

جم تتم أد ي بم يتط بتتكت كتتل فئتتى ح تتتتتم التحتتدمتتكت التأ 

. فالتدريب الخاص بالهيئة التنفيذية يجب أن يشاااامل ملااهلنهك 

التدريب الفرق العمل يجب أن يشمل استراتيجية التطبيق بينما 

 .ال ة ةكت  فيةى لتطلميالطرق واألساليب ال
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ي م ال ةلم فتتإد التتتدرمتتم م تتم أد متيتتكجا أعةةتتى ال لدة ج -

جأدجايهك جأستتكلةبهك جالةهكرات الدزيى جأستتكلةم حل الةشتت دت 

القةكدة الف كلى جاألدجات اإلحعتتتتكئةى  جيبكديا ججضتتتتع القيارات

 .األداا  ج يق قةكس

 االست كنى بكالستشكرمةل  - 4

الهد  يل االستتتتت كنى بكلربيات الركراةى يل ي تتتتتشتتتتكرمل  -

جيؤستت تتكت يترعتتعتتى ييد يطبةق البينكيج عل يديةب إبية 

الةؤس ى جي كيديهك فأ حل الةشككل التأ ستيشأ جإك ى 

 .األجلم  فأ الةياحل

 يش ةل فيق ال ةل  - 5

هك يك بةل إة ى تب يألةف فيق ال ةل بحةث يضب كل جاحدة ييم -

فية أج يةل مؤدجد  ضكا يل األق كم الة يةى يبك إلم ,ةكنةى أي

 .الةشيجع  ف دً ال ةل الةياد يطلميه جالذي سةتأ,ي بيتكئج

جحةث أد عذا الفيق ستتتتتقلم بكلتح تتتتةل فة م أد م لنلا يل  -

جلدمهب االستتتت داد ل  ةل جالتطلمي  بهب   األفتتتركص الةل,لق

ةى الةياا ى جيقةةب الةهكم التأ جكذا م م أد م طلا العتتتتدح

 .يتضةيهك ال ة ةى جيقدمب الةقتيحكت لتح ةيهك 

 التش ةع جالحفز  - 6

 م الةؤستت تتى أد يتبيأ بينكيج حلافز ف كا جييد مر ق ال ي -

يل الثقى جالتشتتت ةع جالشتتت لر بكالنتةكا ل ةؤستتت تتتى جبأعةةى 

 - أد:حةث  البينكيج  الدجر الةلكل إلةهب فأ يطبةق

يدحت  /د  – جاإلدارات الح ليةىيد  يطبةق إدارة ال لدة الشتتكي ى فأ الةؤستت تتكت الةعتتدر: 

 الطياجنى ب  ةى إدارة األيةكا اكي ى يؤيى 

يقتتدمي األفياد نمةي قةتتكيهب ب ةتتل يمةب ستتتتةؤدي حتةتتكً  -

وهذا  الةيعلب.جيديةب عذا األداا  الثقى جزرع  يشتتتت ة هب  إلم

ال لدة التشااااجيع والتحفيز له دور كبير في تطوير برناما إدارة 

  جاستةيارمتم. الشكي ى فأ الةؤس ى

استتتتةيارمى البينكيج فأ الةؤستتت تتتى م تةد ايتةكداً ك ةكً ي م  -

لتتذا ميبغأ ي زمز عتتذا  التح تتتتةل  حةتتكس الةشتتتتتكركةل فأ
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الحةكس يل إدا الحلافز الةيكستتبى جعذا متفكجت يل الة كفأة 

  الة يلي.الةكلةى إلم التش ةع 

 اإلفيا  جالةتكب ى   - 7 

يل ضتتتتيجرمكت يطبةق بينكيج ال لدة عل اإلفتتتتيا  ي م فيق  -

إك ئ جيتكب ى إن كزايهب جيقلمةهك إذا  ال ةل بت دمل أي ي تتتكر

  .األيي  يط م

تكب ى عل  - يى اإلفتتتتيا  جالة يكت ال  فإد يل ي تتتتت ز لك  كذ ج

التي تتةق بةل يرت ف األفياد جاإلدارات فأ الةؤستت تتى جيذلةل 

العتتتت لبتتكت التأ ي تيض فيق ال ةتتل يع األإتتذ فأ االيتبتتكر 

 ال كيى  الةع حى

 

 احلكومية املنظمات يف املتطلبات الرئيسية للتطبيق سادسًا:
 

 لشتتتتتكي تتى فأ الةيمةتتكت إد يطبةق يفهلم إدارة ال لدة ا

ب ض الةتط بكت التأ ي تتبق البدا بتطبةق  الح ليةى م تتت زم

 البينكيج.عذا 

  جحتم يقلم اإلدارة الح ليةتتى الة يةتتى بتطبةق يبتتكدئ ال لدة

بكع التطلمي الة تتتتتةي ل ةلظفةل   بد يل اي هك فد  يكي إد ي م 

يكت رد ظكئف ج ال مى لل تتتتف الل لدجر قدم  جالةياا ى ا التأ ي

ل ةلا يةل  ج أد متب التيكةز ي م ية ةتتى  تتتتيع القيارات 

جيياا تهتتك ج يطلميعتتك  ج أد م لد عيتتكك ييكةز دجيتتك ي م 

ل ةةتتل ل تتدائية أج ا ل ج إتتديتتتم ي م ايتبتتكر أنتتم عل االةل

 الح ليةى.الةؤس ى 

 ةى  جأإةيا م م ةى أعة ةك لإلدارة الح لي أد ييايأ اإلدارة ال  

ي م الةشتتكركى بلضتتع  جأد يشتت  هب ظفةهكجيدرمم يليطلمي 

 .التأ يرص ال هى الح ليةى الة يةى جايركذ القياراتالرطا 

  جالة  ليكيةى جالةكلةىيقلمى األنمةى اإلدارمى . 

 م لد عيكك يغةي ي تةي فأ القةكدات اإلدارمى جأال . 

 البحرينية مقال بصحيفة األيام –إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الحكومية المصدر :
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  يل الرديكت أيي  جحكاكت الة تتفةدجدكةك أد االعتةكم بيعبكت

يطبةق بينكيج ال لدة الشتتتتكي ى فأ األاهزة  إلن كحضتتتتيجري 

 . الح ليةى

 

 مبادئ إدارة اجلودة الشاملة القومي وضرورة تطبيق االستثمار ابعًا: بنكس
 

 األإةية  فم ضلا يك يشهده ال كحى الةح ةى جالدجلةى فم األجنى

يل يتغةيات إقتعتتتكدمى جالتم يل أعةهك يف ةل ولةكت ال تتتلق 

جاإلي كه إلم اإلقتعكد الحي ب ةدا يل اإلقتعكد الةلام جأد م لد 

دجر الدجلى عل اليقكبى جالتيمةب بةك يض م يل قلايد جيشيم كت 

ج ضتتيجرة ييفتتةد اإلنفكق الح ليم ج إستتتغدا الةلارد الةتكحى 

 .بأقعم كفكاة ية يى 

  ج نمياً ل دجر اإلستياية م الذ  مقلم بم  بيك اإلستثةكر القليم

كةؤستتت تتتى يكلةى ييةلمى كبي  ي تبي أحد األذرع اإلقتعتتتكدمى 

جاإلستتتثةكرمى الهكيى ل دجلى لتيفةذ إططهك ل تيةةى اإلقتعتتكدمى 

 .جاإلاتةكيةى 

   ككد يلام ف ي اإلدارة  ج يل ييط ق ضتتيجرة يلاكبى عذا التغةةي

ال  ةك بكلبيك بضتتيجرة يف ةل ف ي اإلدارة اإلستتتياية ةى ج  تتةكعى 

بكلبيك فأ ضتتتتلا ر مى  ر مى فتتتتكي ى لتطلمي ييمليى ال ةل 

ةى الدزيى  ةدإيات القلي يك كقك ية لت ةةع ال ةى ل ب ي تتتتتقب 

 .لتحقةق التيةةى الة تدايى فأ يعي 

 دئ ال لدة الشتتتتكي ى فقد أ تتتتبو ضتتتتيجرككً ل بيك أد  مأإذ بةبك

كف  فى فكي ى ج يكيى ل ةةع أجام اليشك  بكلبيك يل فأنهك 

أد يضةل التح ل ج التطلمي الة تةي ألنمةى ال ةل بةك محققم 

 يل كفتتكاة إستتتتتغدا الةلارد الةتتتكحتتى ج لضتتتتةتتكد اليهلض

القليةى  بكاللتزايكت ل لفكا بكالستتتتتثةكر الح ليأ جرفع كفكايم

 .لةعي 
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 ادرــــــــــاملص

 االستتتتياية أ أداة ل ل تتتلا إلم ال لدة الشتتتكي ى  الترطةا– 

 بةشى -ك ةى التيبةى  –عكلى فلز  /د

  نى ية  /أحةد ال يد   –يدج ية بشاااار ةد خبير تنم  ب كي ىجي 

 األلهر

  حامد عبد هللا  /د  –الةدإل الشتتتتكيل إلدارة ال لدة الشتتتتكي ى

 السقاف

  دجر القةكدة فأ يطبةق أسس ج يبكدئ إدارة ال لدة الشكي ى– 

 األككدمةةى ال يبةى البيمطكنةى ل ت  ةب ال كلم

  جاإلدارات يد  يطبةق إدارة ال لدة الشتتكي ى فأ الةؤستت تتكت 

ةى  جامعة  /د  –الح لي ية إدارة األعمال  نة بكل مدحت الطراو

 مةتة 

 : مقال  –إدارة ال لدة الشكي ى فأ الةيمةكت الح ليةى الةعدر

 .البحرينية بصحيفة األيام


