الجودة ثقافة ،فسلوك ،فممارسة وتطبٌق
االدارة العامة للجودة
والتطوٌر واالعتماد

مقدمة عن الجودة
يشٓذ انعانى انحذيث انيٕو يخغيشاث عذيذة في جًيع انًياديٍ ،سٕاء كاَج الخصاديت ،سياسيت،
اجخًاعيت أغيشْأ ،الشك أٌ ْزِ انخغييشاث لذ فشضج عهي انًؤسساث ،بكافت انمطاعاث،
االحجاِ َحٕ انخحسيٍ انًسخًش ٔانخفٕق انذائى خاصت يع حزايذ حجى انًُظًاث ٔحُايي حذة
انًُافست بيُٓا ،فاحجٓج يعظًٓا خاصت انخذييت يُٓا إنٗ االْخًاو بجٕدة خذياحٓأ .حعخبش
انًؤسساث انصحيت عالجيتً كاَج أو ٔلائيت يٍ أْى انًجاالث انًعُيت بئدخال انجٕدة ٔرنك نًا
نهصحت يٍ أثش بانغ عهٗ كم يُاحي انحياة.

المفهوم اللغوي
جاء في يعجى انًماييس ( ) 4991بأٌ أصم كهًت انجٕدة يٍ :جاد انشيء جٕدة :جعم انشيء
جيذأً ،أجاد :أحٗ بانجيذ يٍ انمٕل ٔانعًم.

المفهوم االصطالحي
يعشف يعٓذ انجٕدة انفيذساني انجٕدة بأَٓا" :يُٓج حطبيمي شايم يٓذف إنٗ ححميك حاجاث
ٔحٕلعاث انعًيم باسخخذاو األسانيب انكًيت يٍ أجم انخحسيٍ انًسخًش في انعًهياث
ٔانخذياث".

المفهوم اإلسالمي

السنة الثانية
العدد الثالث  -مارس
5102م
وزارة الصحة االتحادٌة
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O r g a n i z a t i o n

انجٕدة حعُٗ اإلحساٌ أٔ اإلحماٌ في كم شيء .لال حعانٗ (انزٖ خهك انًٕث ٔانحياة نيبهٕكى
أيكى أحسٍ عًال ْٕٔ انعزيز انغفٕس) ،لال سسٕل هللا صهٗ هللا عهيّ ٔسهى (إٌ هللا يحب إرا
عًم أحذكى عًال أٌ يخمُّ)ٔ .يخأحٗ احماٌ انعًم يٍ خالل اسخشعاس انًسهى بانشلابت انزاحيت انخي
حعُٗ سلابت انًشء عهٗ َفسّ بُفسّ خٕفا يٍ هللا (انزٖ يعهى انسش ٔأخفٗ) ٔيٍ ثى إسضاء
صاحب انعًم انزٖ يذفع األجش.

ومن التعارٌف الدارجة لجودة
المنتج :
 الجودة هً مطابقة المنتج للمتطلبات
 أو المواصفات - ،الجودة هً قدرة المنتج
على إرضاء العمالء.
 انخفاض نسبة العٌوب.
 انخفاض التالف والفاقد وإعادة التشغٌل
 انخفاض معدالت الفشل
 انخفاض شكاوى العمالء
 انخفاض الحاجة إلى االختبارات والتفتٌش
 اإلسراع بتقدٌم الخدمات للعمالء
 تحسٌن األداء
 النجاح فً تنمٌة المبٌعات
 الجودة هً النجاح فً خفض التكالٌف

الخالصة
إن الجودة ال تتأتً بالتمنً ولن تحصل علٌها المؤسسة أو الفرد بمجرد الحدٌث عنها بل علً أفراد المؤسسات الصحٌة ابتداء من رئٌسها
فً قمة الهرم إلى العاملٌن فً مواقع العمل القاعدٌة أن ٌتفانوا جمٌعا ً فً سبٌل الوصول إلً التمٌز والتحسٌن المستمر لجودة خدمات
مؤسساتهم الصحٌة.

مرت الجودة كتطبٌق بعدة مراحل تمثلت فً االتً:
المرحلة األولً :ماقبل عام  0011حٌث كانت جودة المنتج هً مسئولٌة العامل
مـن عام  0091 -0011حٌث كانت جودة المنتج مسئولٌة المالحظ
المرحلة الثانٌة:
مـن عام  0091 - 0091حٌث كانت جودة المنتج مسئولٌة المفتش
المرحلة الثالثة:
المرحلة الرابعة  :مـن عام  0091 - 0091كانت جودة المنتج تابعة لمراقبة الجودة
المرحلة الخامسة :من عام  0091 - 0091حٌث كان ضمان الجودة تابع لجودة النظام
المرحلة السادسة  :من عام  0091حتً اآلن اصبح النظام عن طرٌق ادارة الجودة الشاملة

نشأ االهتمام بتنظٌم الجودة ونصوص لوائحها أثناء برنامج أبولو فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث ٌتكون
الصاروخ من عدة عشرات أو مئات أالف من القطع والعملٌات ،تلزم أن تؤدي كل منها عملها بدقة لكً ٌنطلق
الصاروخ على الوجه المخطط له  ،من هنا وضعت اللوائح للتحكم وإتقان عملٌة إنتاج كل قطعة  ،وعملٌة تركٌب
القطع بعضها البعض ،ووضع مخططات تضمن أن ٌسٌر عملها جمٌعا كنظام متكامل بحسب المطلوب ،من دون أن
تختل قطعة واحدة منهم فٌفشل إطالق الصاروخ.
وعلٌك أن تتصور تألٌف لوائح متضامنة وتطبٌقها للتحكم فً الجودة ،وضمان سٌر جمٌع أجهزة
وجمٌع مراحل بعثة فضائٌة بغٌة أن تضمن سالمة ثالثة رواد فضاء فً رحلتهم إلى القمر بصاروخ
والهبوط علٌه بمركبة هبوط قمرٌة ثم العودة إلى األرض والهبوط علٌها سالمٌن.

متطلبات تطبٌق مفهوم الجودة
ٌتطلب تطبٌق مفهوم الجودة بالمؤسسات الصحٌة اآلتً:
 .0توعٌة منسوبً المؤسسات الصحٌة بماهٌة الجودة فً مجال الرعاٌة الصحٌة وأهمٌتها ،أهدافها ،مضامٌنها ،ومعاٌٌرها ،واّلٌات تطبٌقها.
. 9حث األطر العاملة فً مجال الرعاٌة الصحٌة على تبنى فلسفة الجودة ومبادئها من أجل تمٌز المؤسسات الصحٌة بما ٌنعكس إٌجابا على
مستوى الخدمات التً تقدمها.
. 3تطوٌر أداء جمٌع العاملٌن عن طرٌق إذكاء روح العمل التعاونً وتنمٌة مهارات العمل الجماعً بهدف االستفادة القصوى من كافة
الموارد البشرٌة والمادٌة لتحقٌق
الجودة العالٌة فً مجال تقدٌم الخدمات الصحٌة مع نٌل رضا مقدمً ومستفٌدي الخدمات الصحٌة على حد سواء.

ركائز الجودة
 .1تلبٌة احتٌاجات العمٌل؛
 . 2التفاعل الكامل ،وهذا ٌعنً أن كل أفراد المؤسسة معنٌون بالعمل الجماعً لتحقٌق الجودة؛
 . 3التقدٌر أو القٌاس ،وهذا ٌعنً أنه باإلمكان قٌاس التقدم الذي أحرز فً مسٌرة الجودة؛
 . 4المساندة النظامٌة وهً أساسٌة فً دفع المؤسسة نحو الجودة .حٌث ٌنبغً علً المؤسسة وضع أنظمة ولوائح وقوانٌن تصب فً
مجملها فً بوتقة الجودة وفً دعم السبل لتحقٌقها؛
 .5التحسٌن بشكل مستمر ،إن الجودة تدوم وتستمر مادامت المؤسسة تعنً بها وتجعل منها دستوراً وقاعدة تستند إلٌها.

تحسٌن الجودة
ٌتأتى تحسٌن جودة الرعاٌة الصحٌة باالّتً:
.0التزام اإلدارة العلٌا بتطبٌق مفاهٌم الجودة
.9التخطٌط االستراتٌجً للجودة
.3تقبل مفاهٌم الجودة
 .9المشاركة والتمكٌن
 .5التدرٌب
 .6تحفٌز العاملٌن
 .7منع األخطاء قبل حدوثها

جودة الخدمة
وٌقصد بجودة الخدمة " :جودة الخدمات المقدمة سواء كانت المتوقعة أو المدركة ،أي الّتً ٌتوقعها الزبائن أو الّتً
ٌدركو ّنها فً الواقع العملً ،وهً المحدد الرئٌسً لرضا المستهلك أو عدم رضاه وتعتبر فً الوقت نفسه من
األولوٌات الرئٌسٌة للمؤسسات الّتً ترٌد تعزٌز مستوى النوعٌة فً خدماتها.
ٌشٌر هذا التعرٌف إلى ثالث نقاط رئٌسٌة هً:
 -0ترتب مستوٌات جودة المنتج الخدمً إلى ثالث مراتب ،هً:
أ  -جودة الخدمة المتوقعة ،وتعرف على أ ّنها:
تعتمد على احتٌاجات المستهلك وخبراته وتجاربه السابقة وثقافته واتصاله باآلخرٌن"  01؛
ب  -جودة الخدمة الفعلٌة :فهً الجودة الّتً ٌشعر بها المستهلك أثناء تجربة حصوله الفعلً على الخدمة؛
ج  -جودة الخدمة المدركة :هً الّتً ٌدركها المستهلك عند قٌامه بالمقارنة بٌن الجودة المتوقعة والجودة
المدركة.
 -9تعتبر جودة الخدمة المقدمة من أهم العوامل المؤثرة على درجة رضا المستهلك؛
 -3تعد جودة الخدمة المقدمة مؤشرا تنافسٌا مهما تعتمد علٌه المنظمات فً تدعٌم مركزها التنافسً.

وٌرجع تزاٌد االهتمام بجودة الخدمات الى اآلتً:
.0
.9
.3
.9

نمو مجال الخدمة
ازدٌاد المنافسة
ازدٌاد الفهم (الوعً) للعمالء
العائد االقتصادي لجودة خدمة العمٌل

