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   مقدمة
Preface 

  
  

 و الصالة و السالم على أشرف بسم اهللا الرحمن الرحيم
المرسلين، معلم البشرية و هادي الناس أجمعين، حبيبي محمد ابن 

إن اهللا يحب أحدكم : "عبد اهللا، صلوات ربي و سالمه عليه القائل 
  "إذا عمل عمال أن يتقنه

  

 ، ة يف االقتصاديات املعاصرةلقد أصبح ملوضوع اجلودة أمهية استراتيجي
فمع مطلع األلفية الثالثة و ما نتج عنها من حتديات عاملية جديدة مثل العوملة، 
ومشولية التجارة و االستثمار، و هيمنة الشركات العاملية الكربى، و ظهور 

 يزواملقاييس و املواصفات الدولية اآلالتكتالت االقتصادية و السياسية، و بزوغ 
)ISO( بدأت تفرض على املنظمات اإلنتاجية واخلدمية ،اتفاقية التجارة العاملية، و 

انتهاج األسلوب العلمي الواعي يف مواجهة هذه التحديات املتسارعة واستثمار 
الطاقات اإلنسانية الفاعلة يف ترصني األداء اإلنتاجي والتسويقي الكفيل بتحقيق 

 ومن بني أكثر الفلسفات .أحسن مستويات اجلودة يف املنتجات و اخلدمات
اإلدارية الفاعلة و اهلادفة إىل حتقيق ذلك تأيت كل من إدارة اجلودة الشاملة 

)Total Quality Management ( يجماتة سالسنسختها املطورة فلسفة و )Six 

Sigma ( املنظمة حتقق "مبدأ أن و القائمة على اليت تقوم على تطبيق مبادئ اجلودة
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تقدمي ال ميكن حتقيق هذا إال بو عميل مد من خالل إرضاء الطويل األالنجاح ال
  " . منتجات و خدمات ذات جودة عالية

 Japanese(لقد أمجعت الدراسات أن ما أحدث معجزة اجلودة اليابانيـة  

Quality Miracle (  يف سنوات اخلمسينيات امليالدية و ما ترتب عنها من بـزوغ 
ودة منتجاته العالية و إنتاجيته املتناميـة هـو         اليابان كقطب صناعي يقود العامل جب     

 اعتماده على مبادئ اجلودة اليت تعلمها على العلماء األمـريكيني أمثـال دميـنج             
)Edwards Deming( جـوران ،) Joseph Juran(   و فـيغن بـوم )Armand 

Feigenbaum ( و كروسيب)Philip Crosby (  إضافة إىل إسهامات علمائه أمثـال
 و شـينجو  )Genichi Taguchi (وشـي جاتو ) Kowaru Ishikawa(إيشيكاوا 

)Shigeo Shingo( .  و لعل أهم اإلسهامات يف هذا اجملال و اجلديرة بالذكر جنـد
 املعروفـة  )The Basic Seven Quality Tools(التقنيات السبع األساسية للجودة 

ا و الـيت  اليت طورها العامل إيـشيكاو  )The magnificent seven(بالسبع الروائع 
 يف ) Process Improvement(أضحت حجر الزاوية يف تطوير و حتسني العمليات 

الصناعات اليابانية منذ بداية السبعينات و اليت ترتب عنها تقدمي املنتجات اليابانيـة             
بأحسن جودة و أقل األسعار مما مكنها من غزو األسواق األمريكيـة و األوربيـة               

من منظور اإلدارة اليابانية فـإن      . ات من القرن املاضي   خالل السبعينات و الثمانيني   
 اجملمعـة   اجلودة عمل مجاعي يقوم على املنهجية العلمية القائمة على حتليل البيانات          

  .)Maguad, 2006 (جلودةامن العملية باستعمال تقنيات 
إن العنصر األساسي يف حتقيق جودة املنتجات و اخلدمات هـو العامـل             

، مما يستوجب إعطاء عملية التعلـيم و التـدريب          )Employee(واملوظف نفسه   
)Training (    و حيث أن املصادر العلميـة املتـوفرة        . كل العناية و فائق االهتمام

لذلك ظهرت احلاجة   للقارئ العريب يف جمال ضبط اجلودة ال تزال قليلة إال حد ما،             
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بعـرض  فيه  سنقوم  الذي  و  كتابنا هذا   املاسة يف بيان هذا العلم باللغة العربية فكان         
مع اإلسهاب يف تقدمي التقنيات ) Quality Control(األسس العلمية لضبط اجلودة 

السبع األساسية للجودة مع تطبيقات عملية مـن خمتلـف اجملـاالت اإلنتاجيـة              
)Manufacturing (   و اخلدمية)Services .(     سنقوم بعرض تقنيات اجلودة بأسلوب

علمي للتقنية، يفيد الدارس و املتعلم، يتبع بعد ذلـك          عملي يبدأ بتقدمي األساس ال    
ـ         العمليـات  يف حتـسني    ات  بعرض للطريقة العملية اليت تسمح بتطبيق هذه التقني

  . اإلنتاجية و اخلدمية
ضبط اجلودة، كنتيجة طبيعية    تقنيات  كتاب عن   تأليف  لقد تبلورت فكرة    

وين التعليمـي املخـصص     للنجاح، الذي مت بفضل من اهللا و عونه، ملوقعنا اإللكتر         
و املستضاف على الشبكة العاملية اإلنترنت على املوقـع         ) ١الشكل  (لضبط اجلودة   

)quality/com.tripod.hctmetrology://http (        و الذي القى كل القبول و االستحـسان
 يـة طبعلـوم ال  و كليات ال  كليات اهلندسة   (يني  من شرائح خمتلفة من الطلبة اجلامع     

، و األساتذة و الباحثني األكـادمييني، و املهندسـني          )وكليات اإلدارة و األعمال   
لقـد  . الصناعيني و مسريي اإلدارات و املنشآت اخلدمية من خمتلف األقطار العربية 
العـريب  جاء هذا الكتاب ليكون بإذن اهللا تعاىل إضافة علمية إىل مكتبة الـدارس              

 Total(و إدارة اجلـودة الـشاملة   ) Quality Control(ضبط اجلودة ملوضوعات 

Quality Management ( ـ مبادئها و فهم و تطبيق على يعينه خمتلـف  يف ا تقنياهت
إن الكتاب، مبحتوياته و طريقة عرضه سيكون مناسبا لطلبـة الكليـات            . اجملاالت

إضافة . لكليات التقنية و معاهد التدريب    اهلندسية و كليات اإلدارة يف اجلامعات و ا       
إىل ذلك، فإن املهندس الصناعي و املسري اإلداري سيجد فيه األداة املناسبة لفهـم              
 مبادئ اجلودة و تقنياهتا و كيفية تطبيقها للرفع من مستوى جـودة املنتجـات أو              

ن إننا نعترب أن هذا الكتاب سـيكو      . اخلدمات اليت يقوم على إجنازها يف مؤسسته      
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 مية يعينها يف عملية تـدريب املـوظفني       مصدرا مهما للمؤسسات الصناعية و اخلد     
و أساليب التحسني املـستمر للعمليـات   ) Quality Tools (على تقنيات اجلودة

)Continuous Process Improvement(.  
  

مصنف على حمرك البحث (  املوقع اإللكتروين لضبط اجلودة ١الشكل 
)Google((  

  
رنا احلاضر حمكوم بقوانني العوملة و مشولية االقتصاد و االستثمارات          إن عص 

لتقنيـات املعلومـات و االتـصال       و من أهم مساته اجلودة و االستعمال الشامل         
)Information and Communication Technologies ( جل أنشطتنا البشريةيف .

 ال بد و أن يكون مـصمما        و يف ضوء هذه املعطيات فإن تأليف كتاب عن اجلودة         
ومنجزا حسب متطلبات و مواصفات هذا العصر حىت تتحقق فيه جودة التـصميم           

امعـات  اجلرضا مستعملي الكتاب مـن طلبـة        اليت حتقق بدورها    وجودة األداء   
حتـسني  هلذا و من أجل حتقيق و . ومهندسي الصناعة و موظفي القطاعات اخلدمية  

فقد قمنا بإدمـاج    من خالل هذا الكتاب     عريف  جودة عملية التحصيل العلمي و امل     
ه حيـث مت تـصميم قـرص        يف إعداد ) e-Learning(أسلوب التعليم اإللكتروين    
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حماضـرات  مصاحب للكتاب حيتوي على جمموعـة مـن         ) ٢الشكل  (مضغوط  
)Power Point Presentations (   تلخص أهم املفاهيم و تطبيقاهتـا و تعرضـها

 الكثري مـن    ولقمنا بعرض حل  و كذلك    كل فصل بأسلوب سلس و ممتع مع هناية       
، )٣الـشكل   () Excel(التطبيقات العملية على برنامج امليكروسـفت إكـسل         

على شـبكة   العلمية و املنتديات التقنية     باإلضافة إىل جمموعة من املواقع اإللكترونية       
تزويد القارئ الكرمي مبعلومات إضافية قيمة عن تقنيـات ضـبط           هبدف  االنترنت  

 .دة مع العديد من التطبيقات املهمة من واقع العمليات اإلنتاجيـة و اخلدميـة             اجلو
نعترب أن القرص املصاحب للكتاب هو أحد املواصفات اليت جتعله متميزا عن مـا              
سواه يف تقدمي املعلومة التقنية للقارئ العريب يف قالب مواكب لعـصر التقنيـة و               

  .اجلودة
  

  )  e-Learning(قة التعليم االلكتروين ب مدعم بطري   الكتا٢الشكل 
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    و حلول على برنامج اإلكسلعروض باوربوينتب   الكتاب مدعم ٣الشكل 
  

إضافة إىل جمموعة   أساسية و فصل ختامي     لى ستة فصول    عالكتاب  حيتوي  
خصص الفصل األول لعرض املفاهيم األساسية للجـودة و نظـم           . من امللحقات 

 يتبعـه    و الفصل الثاين التقنيات السبع األساسية للجـودة       يعرض، يف حني    إدارهتا
نقوم . الفصل الثالث بعرض لألساليب اإلحصائية و تطبيقاهتا يف جمال ضبط اجلودة          

 اليت ائط املراقبة للمتغريات و اخلواصيف الفصلني الرابع و اخلامس بتقدمي تقنيات خر    
، )Statistical Process Control(متثل األساس للمراقبة اإلحـصائية للعمليـات   

علـى  ) Process Capability(الفصل السادس لدراسة مقدرة العمليات وخنصص 
عبارة عـن مـدخل     هو  فاخلتامي  و  الفصل السابع   أما    .حتقيق مواصفات اجلودة  

و تطبيقـات  ) Quality Management(للبحث العلمي يف جمـال إدارة اجلـودة   
يف ) The Seven Basic Quality Tools(األساسـية للجـودة   الـسبع  التقنيات 

  اإلنتاجية و اخلدمية واملنظمات احلكومية و اخلاصـة         التحسني املستمر للعمليات  
)Continuous Process Improvement( .بأنه مت سوف تالحظ، عزيزي القارئ ،

بالصيغ الرياضية و الرسومات    عرض املفاهيم األساسية لتقنيات ضبط اجلودة معززة        
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و معـززة  ) step by step( خطوة خبطـوة  ،شروحة بشكل عملي مبسطالبيانية م
 الصناعات امليكانيكيـة،  مثل  بتطبيقات عملية من واقع العمليات اإلنتاجية       كذلك  

 إضافة إىل تطبيقات من جماالت خدميـة        ،الصيدالنية و الغذائية  ،  تبتر وكيماويا ال
 .ان إىل غـري ذلـك     شركات الطري الفنادق السياحية، و  مثل البنوك، املستشفيات،    

  :النحو التايلكل تقنية من السبع الروائع على عرض سنقوم ب
 املفهوم العام للتقنية •
 االستعماالت العملية للتقنية •
 اخلطوات العملية لتطبيق و عمل التقنية •
 أمثلة عملية من الواقع الصناعي أو اخلدمي للمنظمات •
  )Microsoft Excel(امج نحل أمثلة إضافية عن طريق بر •

  
إن تأليف كتاب عن اجلودة و تقنياهتا حيتاج إىل جهـد و عمـل فريـق                
 متكامل من املتخصصني و ال ميكن أن يتحقق بدون مـشاركتهم إمـا تأليفـا أو               

اجلبـارة الـيت    ال يسعين إال أن أمثن اجملهودات ، و يف هذا السياق و تدقيقا  مراجعة
 جامعـة األنبـار بـالعراق       األستاذ أمحد حسن البتال من    بذهلا اإلخوان و الزمالء     

احلريب سامل   عوض   املهندس والبحرين  ديلمون مبملكة   حلسن باشيوة من جامعة     .دو
حممـد  .و د األستاذ خالد محد اجلابر     و   جبدةتقنية  نظمة ال من الشركة السعودية لأل   

 يف  باململكة العربية السعودية   من معهد اإلدارة العامة بالرياض    عبد الرمحن إمساعيل    
خمتلف فصول هذا الكتاب وعلى املقترحات و التحسينات اليت أضـافوها           مراجعة  
إهنم و على الرغم من كثرة مشاغلهم و جسامة أعبائهم التعليمية و البحثية،             . عليه

إال أهنم أبوا إال يسامهوا مسامهات فعالة يف عمليـة حتـسني حمتويـات الكتـاب             
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هم اهللا عنا خري اجلزاء و      وتصحيح نصه اللغوي و تصويب و تدقيق معلوماته، فجزا        
  .هلم من كل حرف راجعوه حسنةاهللا جعل 

، ما هـو إال     لكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ     ختاما، نرى أن هذا ا    
فهو بإذن اهللا مصدر تعلم و تـدريب        . اجلودةإدارة  إضافة بسيطة ملكتبتك يف جمال      

د الذين يعملـون    للطالب اجلامعي، و املهندس الصناعي و املوظف و اإلداري القائ         
اهلادفة إىل تقـدمي  ) Quality Movement(كل يف جمال ختصصه يف حركة اجلودة 

 Customer(منتجات و خـدمات حـسب متطلبـات و رغبـات العميـل      

Satisfaction (  و بالتايل حتقيق التميز يف أداء األعمـال)Business Excellence (
  .فراد و املنظماتحتقيق أحسن مستويات األداء النوعي على صعيد األو

  
صدقة جارية، : إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إال من ثالث  : قال رسول اهللا 

  ).رواه مسلم( أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له
  

  ...اللهم اجعل عملنا هذا من هذا
  

  حممد أمحد عيشوين. د
   م٢٠٠٧   أبريل٢٠ املوافق لـ  هـ١٤٢٨  ربيع الثاين٣اجلمعة 


