
 المجلس السعودي للجودة

 



سبوع
أ
 الوطني العاشر للجودة ال

 تحت شعار

 

 الجودة ثقافة مؤسسية وقيادة ذاتية



 موضوع المحاضرة

 

 ضمانات القيادة الذاتية للجودة



 إعـــــــداد وتـقـــديـم

 

 عدنان سعد صغير. د
 

 رئيس مشروع مكة العالمي للجودة

 عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس السعودي للجودة

هيل الوطني
أ
 مدير عام معاهد ومراكز التا



 ملخص المحاضرة
 مقدمة عامة عن أهمية العنصر البشري في المنظمات: أوالً 

 الجودة ثقافة مؤسسية وقيادة ذاتية: ثانياً 

 :ضمانات القيادة الذاتية للجودة : ثالثاً 

 ـ دور القيادة العليا في المنظمة 1                                                      

 ـ دور إدارة الموارد البشرية 2                                                      

 ـ دور إدارة الجودة  3                                                      

 ـ دور اإلدارة واألقسام 4                                                      

 ـ دور الموظف  5                                                      



 

 مقدمة عامة: أوالً 

 

 عن أهمية العنصر البشري

 

 في المنظمات
 



 

 مقولة مهمة
 

ي نوع ، لها مورد حقيقي واحد
أ
ي منظمة ، من ا

أ
 ا

 

 هو اإلنســان
 بيتر دراكر
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 مقدمة وتمهيد



 

 

 :قاعدة     

 ال يـمـكـن

 أن تــــديـــر

 أي مـنــظـمـة

 بــــدوووون

 نااااااااااااس

 مقدمة وتمهيد



 البشر

 المباني

 األرض

 المال

 المعلومات

 األثاث

 الخامات

 األجهزة

 األنظمة
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 الجودة: ثانياً 

 

 ثقافة مؤسسية وقيادة ذاتية
 



 

 ضمانات: ثالثاً 

 

 القيادة الذاتية للجودة
 



 دور القيادة العليا

تبني القيادات العليا في المنظمات لقضية الجودة شكالً . 

 ومضموناً 



 

 

 دور إدارة الموارد البشرية
 
 



 دور إدارة الموارد البشرية
 اختيار أكفأ الموظفين لشغل الوظائف من : المهمة الرئيسية

 :خالل عمليات إدارة الموارد البشرية 

 ـ تحقيق الجودة الشاملة في جميع عمليات إدارة الموارد البشرية 

ـ تبني إدارة الموارد البشرية لمفهوم وثقافة الجودة الشاملة 

واعتبارها معياًرا مهًما للتوصيف والتوظيف والتقييم والتدريب 

 .....والترقيات 



 

 

 دور إدارة الجودة
 
 



 دور إدارة الجودة
إعداد خطة استراتيجية للجودة تبدأ من نشر ثقافة الجودة •

 .وتنتهي إلى تحقيق أعلى معايير الجودة 

 .كسب ثقة اإلدارة العليا في المنظمة •

 .التعاون والتواصل الفعال مع مسؤولي اإلدارات واألقسام •

نشر ثقافة الجودة في جميع أقسام وإدارات المنشأة بطريقة •

 .  جاذبة 

 .اعتماد المقاييس والمعايير أساًسا للجودة •

تشجيع مشاركات الموظفين في مناسبات الجودة حسب •

 ....التخصص 
 



 

 

 دور اإلدارات واألقسام
 
 



 دور اإلدارات واألقسام

 .المساهمة في تبني الجودة شكالً ومضموًنا •

 .تبني ثقافة التحفيز والتشجيع •

 .مساعدة الموظفين على تفعيل الجودة •

تسهيل مشاركات العاملين في مناسبات الجودة •

 .المحلية والدولية 



 

 

 دور الموظف
 
 



 دور الموظف
 

                                                       

                                                       

 

                                                      

 

 .العمل في التخصص أو في ما يتقن •

 .المشاركة المنتظمة في مناسبات وبرامج الجودة •

 .التطبيق المناسب للجودة في بيئة العمل •
 



 

 

 ..شكًرا لحضوركم .. 
 
 


