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: إلىمقدم 

(المنطقة الغربية)مجلس الجودة السعودي 

الملتقى العلمي االفتتاحي 



...وقفة تعارف مع جارك 

:اإلسم •

:التخصص •

:الشركه واإلدارة •

:سنوات الخبرة •
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المهندس عبدهللا الدرين
(االستراتيجيفي التخطيط المستشار )والتطوير المؤسسي 

م 1992لزيز حصل على درجة البكالوريوس في  الندسةية الكاكاكاكاية جيم جاجلية الكليل عبيسال•

خر جدصب تقلسه الكسير التدفاذي ف  جكي20عكل لكا يقارب –
 
فليل عام ف  عسة شركات وكان ا

 
تيب ا

وشيركة حيساده . ايهيالككارةات لالةتشارات وعكل ةابقًا جسير للتخطاط والتطوير ف  شركة ةيلاب 

وشركة صافوال ( . زيدل)

تراتاا  االةيحصل على اللسيس جم السورات جع جدظكات عالكاة في  جاياا الايودة والتخطياط •

دارة التغااييير الكيةوييي  وعليييو تدفايييذي وجيةييية فييي  جالييية الايييودة الويييلودي وعليييو ال اكلاييية وا 

جريكاة للاودة 
 
جريكاة للتسريب والتطوير ASQاال

 
ASTDوعلو الاكلاة اال

كاييازات • هييا اال 
 
فييراد وبركيياجا بايي اةييتراتاااة بركيياجا الكوييار فيي  جطييور : ا

 
اللائليية فيي  الحايياة لال

ةوة جشاريع اللائلاية وككيو ا اللكيل 
 
حاياج بايسة) Business Modelجا

 
جبيادرة و( جكلاية جراكيز اال

زجييية الوييياوا فييي  الكايييسان و
 
دارة ا جيييان الكاتكلاييية فييي  ا 

 
دارة التغااييير لكشيييرو  اا حكوجييية لشييياري فييي  ا 

لكيتروكاة ف  الكسيدة الكدورة  اال 
 
.بوظب  وتقااا لبركاجا التكاز والقاادة اللاجة لي شرطة ا
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هناك تحدي بين الجودة و التغيير ؟هل 

نعم 

.....(لماذا )

ال

......(لماذا )

شياء بنفس الطريقة 
أ
!فسوف تحصل على نفس النتائج .. إذا فعلت اال
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كـيف نحـافظ على الجـودة 
ظل التغـيير ؟في 

إدارة التغيير 5



!قصة الجــــودة 
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مفــهــوم الجــــودة

و المنتج= الجودة •
أ
(جوران. )موائمة الهدف من الخدمة ا

(ديمنج)الوفاء بمتطلبات العميل الحالية والمستقبلية= الجودة •

(كروسبي.)تحقيق متطلبات العميل= الجودة •
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مفــهــوم الجــــودة

يــ و 
أ
كـرـــر شموليـــة الملكوربالموالــفات العالميــة ا

أ
مري ــي 8402التعريــف اال

أ
ومعتمــد مــن المعهــد اال

مري ية لمراقبة الجودة (ANSI)الوطني للمقايسس 
أ
: كما يــلي هـو     (ASQC)والجمعية اال

ــــمالي الصــــفات الخــــالة بمنتــــج مـــا  ــــودة هـــي إجـ و ةدمـــة)الجـ
أ
المنــــتج والتـــي ت ـــفي علـــى( ســـلعة ا

.المقـدرة على تحـقيق متطلبـات محددة ومفهومـة ضمنيا  
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مـا هـي إدارة الجــــودة الشـامـلة ؟

ـا عـالقــــة نـظــــام الجـــــودة الشـــــاملة يـعـنــــى بجـميــــع نـشــــاطات الشــــركة الــــتي لهـــ

ـف وكـــــلل  بالمنـــــتج والتــــي لهــــا عـالقـــــة بالعـميـــــل والتــــي لهــــا عالقـــــة بالمـوظــــ

و المـــــال ين للشـــــركة والتـــــوا ن بـــــينها لل
أ
ـــــوى الــــى المـساهـــــمين بالشـــــركة ا ـولـ

ـــــر المـــــستويات المـــــطلوبة مــــع الحــــرل علــــى التخـــــطيط للمســـــتقبل و التـطوي

.المـستـمر
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هم نماذج الجودة الشاملة
أ
ا

مري ي مال وم •
أ
بلدرجالنموذج اال

وروبيه الدارة الجودة•
أ
نموذج المؤسسة اال

ي و •
أ
9000نموذج اال

جوائ  التمي •
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كبر عائق لتطبيق الجودة في م ان عمل  ؟
أ
من ةالى ةبرت  ما هو ا

العليا اإلدارة تبنى المالك او عدم . 1

يطلع كويس وليس ثقافة طبطب . 2

الجودة ارتفاع ت لفة تطبيق . 3

ساليب تدني . 4
أ
الجودة تطبيق المعرفة با

تعارض المصالح وفقدان الم اسب . 5

...ارجو ذكرها)اةرى . 6

!الجودة كالم على ورق 

“إن لألفعال صوتاً أعلى من الكلمات” 11



“ميعبمقياس واحد يناسب الج”: ال يوجد في إدارة الجودة الشاملة ما يسمى •

ـــلل  تعتمـــد علـــى جـــانب• غلـــب المصـــطلحات ال يفهمهـــا إال القليـــل   ل
أ
ين مهمـــين وا

النظرية والتطبيق

ةاللة رحلة الجودة
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!قصة التغيير 

13



تحرير المفهوم

إدارة التغيير 

كد من جاه ية العاملين وتبنيهم للتغيير في طريقة العمل بهي 
أ
صورة دائمة لتحسين عبارة عن عمليات منظمة للتا

داء
أ
.اال

لتغيير  ا

اللي الوضع الحاليابسط لورة يعني التحرك منفي 

.مستقبلي اف لإلى وضع نعيشه 
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إحصائيات
كبر 

أ
عوامل لنجاح التغيير10ا

القيادة) 182%

العدل بين ) %82الموظفين2

المشاركة ) 375%

االتصال) 470%

التدريب) 568%

قياس األداء) 665%

بناء الفريق) 762%

مهارة التغيير) 862%

التحفيز              ) 960%

استثمار الطاقات ) %60الداخلية    01
Source: IBM Survey 1997

من عوائق نجاح % 90

تبطة التغيير هي ق ايا مر 

بالعنصر البشري 
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عنالر التغيير الخمسة 
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 التغيير ؟
أ
ين يبدا

أ
من ا

الموظفمن •

من المدير•

من اإلدارة•
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( A B C D)اين نحن اليوم؟  

للتغييرالجاه ية

ير
غي
للت
جة 

حا
ال

عالي

منخفض

...بناء االلت ام

...التوعية العامة

...اطلق التغيير

...تطوير المهارات

منخفض عالي

وضع حرج 

وضع مستقر 

A
C

B
D

التوعية العامة 

بناء االلت ام 

تطوير المهارات    
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مس
أ
تجارب اال

رليد الحاضر
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نواع التغيير
أ
:ا

التغيير العشوائي او التلقائي. 1

التغيير المخطط او المتوقع وينقسم إلى. 2:

:التغيير االستراتيجي •

جل والرؤية االترك  
أ
.ستراتيجيةعلى الق ايا الرئيسية طويلة اال

: التغيير الوظيفي •

ثرعلاإلدارات 
أ
كبر اال

أ
.ى العاملينوالهياكل والتقنيات والتي لها ا
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التغييرالفرق بين إدارة المشروع و إدارة 

طوى: مالحظة* 
أ
مع الحفاظ على, قد تحتاج إلى السير في المسار اإلنساني وةطوات ا

. حتى تصل الى الهدف المنشود, المحتوى العملي

 مسار إدارة التغيري

(اإلنساني)  

 مسار إدارة املشاريع

(العملي)  

 الزمن

ت
را

سا
امل
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..مناهج في اداره التغيير 

منهج لوين •

منهج قليتشر•

كوترمنهج •
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Lewin’s)منهج لوين   model)

تربيتتركيب تلويب
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 (Gleicher’s model)منهج قليتشر

C < (K x D x W)

(C)ت لفة تطبيق التغيير كبر من
أ
ا

ير
غي
الت
ت 
طوا

 ة
رفة

مع
(K

)

ع 
واق
بال
ضا 

الر
دم 

ع
D

)
)

بة 
رغ
ال

تقب
مس

ك لل
حر
الت
ب

ل 
(W

)

XX

العائد من نجاح التغيير
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Kotter’s)منهج كوتر  model)

االتصاى للتبني تم ين االنطالقه حقق نجاحات سريعه قيادة االنطالقه داء
أ
توليد الحاجهتطوير اال بناءالفريق تحديد المستقبل

تهيئه شامله وتم ين

بناء بيئة التغيير

تطبيق ومحافظه

Source: John Kotter & Dan Cohen,

The Heart of Change

1 2 3 4 5 6 7 8
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..مقاومة التغيير

فراد شخصيةب1.
أ
اال

بطريقة التغيير. 2

بالنظام االجتماعي. 3

:المقاومة

و بــــــاطني لــــــردود الفعــــــلهــــــو 
أ
تعبيــــــر ظــــــاهري ا

.الراف ة للتغيير

:مصادر المقاومه مرتبطة 
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..التفاعل مع التغيير 

الراغبون

منفتحين بش ل عام على)

(التغيير

المحايدون

االت يف لون التغيير في مج)

(عملهم الفنية فقط

المقاومون

(دائممقاومون للتغيير بش ل)

المنالرون
(يقودون التغيير)
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بالتغييرمراحل بناء االلت ام 

28
البدايةال من

ير
غي
الت
م ب
ت ا
الل
ا

عالي

ثره على المنظمة
أ
الفهم العام للتغيير وا

ثر التغيير على وضعه الشخصي
أ
إدراك ا

االستعداد لقبوى التغيير

يقتنع بالتغيير ويمارسه

يتبنى التغيير ويدعو إليه

الرؤية

إدارة التغيير

التصور العام عن التغيير
منخفض



التغييرالهي ل التنظيمي إلدارة 

التغييرراعي

بطاى التغيير
أ
ا

منسق عام التغيير
(وكيل التغيير)

فريق ةبراء التغيير
يــل بــرامج هــم فريــق مــن ةبــراء إدارة التغييــر وت ــون مســؤوليتهم تنف

وانشطة  إدارة التغيير

هو مسؤوى  مساعدة من االدارة العليا 
ـــدوائر ومهمتـــه المنظمـــة علـــى دفـــع عجلـــة التغييـــر فـــي االقســـام و ال

المختلفة

مــام وهــم المســ
أ
شــخال المختصــين بعمليــة التحــوى لال

أ
ؤولين هــم اال

رعن القرارات االستراتيجية المهمة ذات الصلة بالتغيي

على سلطة في المنظمة
أ
المشاركة ويؤكد على, وهو يحدد الرؤية, هو ا

.فيها
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!االستعداد للتغيير يصنع اإلبداع 

ين إبداعنا اليوم في لناعة الح ارة ؟
أ
ا 30



كوان  ! قصة ا 
قلمبجرة تغيير اإلدارة 
و ضغطة 

أ
.. ر ا

ما إدارة التغيير 
أ
فتحتاجا

ُعُمرإلى 
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م فـي 2012فـي عـام ( دوالر2000/ سـاعات 8)ورشة مركـ ة 
مري ا لمراجعة ةارطة الحياة واإلنجا  

أ
:  والخاللة .. ا

ةتصر  من التغيير 
أ
! هي ا

دوات و لحيح   طالما االتجاه 
أ
. التصحيحتمل  ا

علــى ( Bill Olsen) شــ ر ةــال لــ  ةبيــر التطــوير 
طلقــت ســهم  التغييــر الشخصــ

أ
ي لــوب وقتــ  الرمــين عنــدما ا

حياتي

!   من التغيير اةتصر 
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نوار 
أ
..التحوى يصنع اال

ضــائة نعيشـة كــل مـا ن ـغط  ر اإل( سـويت )التحـوى 

ـــــل)حيـــــق ينتقـــــل التيـــــار ويســـــخن ..  ل داةـــــ( ال وي

.. اللمبة لتنير لنا الم ان 
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ثر 
أ
..  التفاعل واال

الـروح مرحلة حرجة فـي رحلـة التـوا ن بـينالتحوى 

ين االنسـان يتم فيها التفاعل ب.. والعقل والعاطفة 

 
أ
.. ثر والم ان وال مان لتصنع الفرق وتترك اال
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ا القصة الكيثرة والكشاركة ف  االل
..  تصدع التغاار

Story Telling

داة التغيير الفّعالة
أ
ا

القصص في القران مصدر اإللهام 
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خارة
 
الرةالة اال
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ردت إذا 
أ
ن يســــاهم معــــ  النــــاس فــــي بنــــاءا

أ
ا

ائل القـــارب فـــال تحـــدثهم عـــن الخطـــط والوســـ
. . فقط 

ن تحببهم في البحر
أ
هم هو ا

أ
!ول ن اال
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..  و يستمر الحوار بال حدود 

ةلها مع ؟
أ
ما هي القطعة التي ستا

ثر؟
أ
وماذا ستترك ةلف  من ا

... نش ر الجميع على تفاعلهم 
!نلقاكم في محطات قادمه في لناعة التغيير 
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