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Normesالمواصفات أو القواعد النظامية ـ 1

مواصيفات ميع نترجمي  هنيا إليى اليي  Normesبيي  مصيح ح تداخل ـ هناك 

يل  الميثيا،  القيانو   االصيح ا  الييدل: مثيلالعدييد مي  المصيح حات القريبية 

...القياس  البروتوكول  القواعد النظامية  النظام

ف معدة ومتف، ع يها مي  حيروثيقة » هي أو القواعد النظامية ـ المواصفات 

تقيوم بوضيع اواعيد وتوجيهيات أو . شيهرةمجمع أو وكالة معترف بهيا ويات 

ا، بهييدف ضييما  مسييتو  أمثييل  ييي سييي. ولنتائجهيياخصييائأل ألنشييحة معينيية 

(  (NF EN 45020 / X 50-080.«محدد
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والخيييدمات تبيييادل السييي ع أو القواعيييد النظاميييية ع يييى ـييي تشيييجع المواصيييفات 

.  بينهاوالقاب ية ل مقارنة 

.الجودة واألما م  مستو  محدد بتحقي، التزامات المنظمات ـ تترجم 

.تحوعاأغ ب المواصفات ـ تحب، 

. تكو  إجبارية بموجب القواني  خصوصا  ي مجال األم  والصحةـ اد 
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La normalisationالتوصيف أو وضع القواعد النظامية ـ 2

المنتج سلنفالمنتجي بي ع يهاالمتف،التقنيةالقواعدمجموعةوضععم يةـ

التعقيداتواستبعادالخدمةأوالمنتجوتبسيحتوحيدتخصيأل بهدف

متع قةوتجاريةتقنيةلمشاكلح ولع ىتشتملمرجعيةوثائ،وضععم ية»

التقنيةووالع ميةاالاتصاديةالفعالياتبي تقعادالمتداولةوالخدماتبالس ع

(بالتقييسالمتع ،2004-06-23 يالمؤرخ04-04القانو ).«واالجتماعية

:أشكال03النظاميةالقواعدوضعأوالتوصيفعم يةتأخيـ

.مال استععندالمنتجيقدم لماالدنياالعتبةتحديد:نوعيتوصيفـ1

.النا عةغيرالمتغيراتإاصاءأجلم :مبسحتوصيفـ2

...والحولالحجماياساتتحديد:األبعادتوصيفـ3
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Les Normes ISO 9000المواصفات أو القواعد النظامية ـ 3

Organization  international Standardization ISO:ل مواصفاتالمنظمة العالمية ـ 

.دولة170تضم 1947منظمة غير حكومية أنشأت سنة ـ 

. عالمياعم ية التقييس تعمل ع ى تحوير ـ

.اوتأمينهم عالية اإلنتاج والتموي  لتحسي  تقنية ـ تعد مواصفات 

. دا وتسهيل التبادل التجار  وضما  عدالت  بي  الب ـ تعمل ع ى تراية 
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(1979).الجودةخبراء إلعداد مواصفات دولية لضما  لجنة ISOك فت ـ 

ISO 9000 (1994)الشهيرةالمقاييس الخمسة ـ نشرت 

.واستعمال المواصفاتالختيار وتع يمات ـ تضمنت توجيهات 

تتع يي، بمتح بييات ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003ـيي موصييفات 

.الجودةضما  الجودة ومنح شاهدات 

.الجودةدليل ل ستعمال الداخ ي إلدارة 9004االيزو ـ يعد 

. المتع قة بإدارة الجودةوالنصائح يتضم  التوجيهات الكبر  ـ
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9000المواصفات الجديدة االيزو ـ 4

 يي نسييخة 9003-9002-9001ـي تيم توحيييد المواصيفات الداخ يية االيييزو 

.(2000ديسمبر )9000االيزوواحدة هي 

. هيه النسخة متجانسة أكثر مع احاع الخدماتـ 

التوجي  »المزاييامجموعية مي  9000تضمنت االصدارت الجدييدة ل ييزو ـ 

سيتمر الزبائ    ي إحيار التحسيي  المرغبات ونحو تحقي، أهداف المقاوالت 

.«الشام ةل وصول إلى إدارة الجودة 
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الجودةمنح شهادات ـ 5

.ـ يمنح اإلشهاد م  حرف هيئة خارجية ع  المنظمة

 زبيائ  ثقية إضيا ية ل» . ـ تعتبر وثيقة تتضم  ضيما  مكتيوب حيول منيتج ميا

«وتحسي  صورة المنظمة

. ـ مرتكزة ع ى نتائج تح يل وراابة وتداي،

. اعتراف دولي بفعالية تنظيم الجودة بالمنظمة9000ـ تعتبر شهادة االيزو 

مرجيع دوليي ل منظميات  يي مجيال اإلشيهاد ع يى 9000ـ تعيد شيهادة االييزو 

.  نظم إدارة الجودة

الييزو ـ تمنح شهادة االيزو بعد التيداي، ل تحقي، مي  ميد  تحبيي، مواصيفات ا

9001.
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الجودةوسائل : ثانيا

 ييول عديييد الوسييائل التييي تسييمح بتعريييف وبحييا وتح يييل أسييباب وحـيي توجييد 

.المشاكل التي تواج  منظمة ما

عي الوسائل المخت فة تكو  نا عة جدا إيا ما وظفت  ي إحار نسي، جمياـ هيه 

.محدد

.يتمتع بصفات التنشيح والقدرة ع ى االتصالمسؤول بإشراف ـ
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بريتومنحنى ـ 1

(1923-1828)باريتو عالم اجتماع ولفراد بريتوـ منحنى 1

.بالمائة م  النتائج واآلثار80بالمائة م  األسباب مصدر 20ـ تعد 

.ـ يضم كل مشكل مجموعة م  المشاكل الصغيرة

. القصو   ي أاصر واتفعالية تحقي، اللالمشكل  ي أوان  ـ معالجة 

.تمثي ية ي أعمدة ترتيبها باألهمية النسبية ل مشاكل تحديد ـ 

.  أهم أسبابها التي تتم معالجتها بنظام األولويةإظهار ـ بهدف
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:نوعهاتكرار المشاكل حسب حساب بالمنحنىـ يتم إعداد 

.ليترتيبها التنازحسب (أ قي)محور الفواصل ع ى ل المشاكل يمثت*

. (عمود )محور التراتيب ع ى القياس وحدة بيا  *

l’histogrammeالمدرج التكرار  تمثيل ـ 

. خح بياني توضيحي لنسبة عدد التكريرات المجمعةرسم ـ 
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درجة عدم الرضا للجوانب الدراسية 
% أسباب عدم الرضا ع  الجوانب الدراسية  

5,3
27,0
41,3
5,2
4,4
5,6
4,4
2,7
1,3
2,8
100 المجموع              
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العينة  % األسباب 

248 41,3 أساليب ووسائل التدريس

162 27,0 حريقة التدريس

34 5,6 محتو  وصيغ االمتحانات

32 5,3 محتو  البرامج

31 5,2 التنسي، بي  المحاضرة والتحبي،

26 4,4 تنظيم الوات واالمتحانات

26 4,4 التقييم

16 2,7 معام ة األساتية

8 1,3 معام ة اإلداريي 

17 2,8 أخر 
600 100,0 المجموع
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Ishikawa (1915-1989)كاور  اشيكاواـ منحنى2

(  نتيجة-سبب)

.معالجتهيييار، وحيييالمحتم ييية لظييياهرة سيييباب األمنحنيييى بمعر ييية اليسيييمح ـييي 

(. 7Mاانو )حسب األسباب ع ي  رتب تسمكة هيكل شكل ظهر  ي ـ ي

Main d’œuvreاليد العام ة* 

Matérielالعتاد* 

Managementإلدارةا* 

Méthodeالحر،* 

 Milieuالوسح* 

Moyenالوسائل * 

Matièreالمواد* 
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Ishikawaمنحنى 

النتيجة

الوسح الوسائل العتاد اليد العام ة

الحر، المواد اإلدارة

األسباب



Les cinq pourquoiحريقة الخمسة لمايا ـ 3
. «Taiichi Ohnoونوا أطايشي ». المشاكل في عديد أنظمة الجودةحل ـ ت

سؤال أساسي وم ئم 

األساسيالسبب 

عالصانتع يمات م احترعدم ا

«السبب األول»
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«هأسباب ظهور»نحرا السؤال لمايا ظهر هيا المشكل؟ ـ 

« أسباب عدم اكتشا »نحرا السؤال لمايا لم نكتشف المشكل؟ ـ 

لمايا األنظمة المستعم ة سمحت بظهور هيا المشكل؟ ـ 

«...أسباب  ي النظام  نقأل أو غياب حر، الوااية»
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ح قات الجودةـ 4

اجتماع مجموعات صغيرة مي  العميال المنتميي  إليى نفيس وحيدةـ

أو مسار العمل كورشة مكتب مص حة بشكل منتظم وإراد  مي 

.أجل تشخيأل وحل المشاكل المتع قة بالعمل

.الجودةح قات الجودة نمويج لمشاركة العمال  ي البحا ع  ـ

.مالتحسي  المستمر لجودة العمل  يما يخأل مناصبههدف ـ ب

.النتائج بالنظر إلى اإلنتاجية وتحس  ظروف العملتقاس ـ 
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Le Poka-Yokéـ البوكايوكي 5

اج ألخحييياء إنتيييواائيييية هيييد ها التحدييييد السيييريع درة إبيييالبوكيييايوكي يتع ييي، ـييي 

العيييدادات  أجهيييزة كالكاشيييفات » .ايييياسمنتوجيييات جييييدة باسيييتعمال وسيييائل 

. «...المسب،التفتيش وعم يات اإلنيار

.  تحديد األخحاء  ي منشئها ابل ظهور النتائجترتكز ع ى ـ 

ميازوت موزع المازوت  ي اليابا  مصنوع بشكل ال يسمح ل  بتوزيع المث  ـ 

.   ي سيارة تشتغل بالبنزي 
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Le Benchmarkingـ البانشماركينغ 6

مية عم ية تقيييم مسيتمر ليءداء  يي المنظمية بالمقارنية ميع أداء أحسي  منظـ 

. عالمية  ي نفس مجال النشاح

ي ـ المقارنة بي  تنظييم العميل  يي المنظمية ميع تنظيمي   يي منظمية أحسي   ي

.  نفس مجال العمل ل وصول إلى أع ى تقنية تكنولوجية

 تي  ـ مثال مقارنة ساعات العميل الضيرورية إلنتياج نفيس المنتيوج  يي س سي

.  إنتاجيتي  متنا سي 
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brainstorming ou remue-méningesاليهني العصف ـ 7

(Alex Osborn1935)

«نقداالاتراحات الحالمة وغير االعتيادية بدو  ابول 
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:يتم العصف اليهني و ، المراحل التالية

:  ري، العملتكوي  ـ 1

ـ 

:تأحير االجتماعـ2
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:مرح ة تجميع األ كار-3
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منشح الج سة

كاتب الج سة
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:األ كاراختيار مرح ة -3

، نفير التسرععة 

«...استعاتيجية المنظمة، تكلفةال
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يعمل منشط الجلسة على احترام قواعد العصف الذهني
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