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 رئيس المجلس السعودي للجودة
 و رئيس جمعية الشرق األوسط الدولية للجودة

 
الحياة  جوانباألمم في تلعب الجودة الشاملة و تطبيقاتها الحديثة دورا هاما في تقدم الشعوب و 

التنافسية للصناعات  ةاستمرارية دوران عجلة التطوير و التحسين المستمر و تحقيق الميزو ضمان المختلفة 
مفتوحة بال حدود كسرت فيها أضحت و المنتجات و الخدمات المحلية و تمكينها من المنافسة في سوقا عالمية 

 أنالمنافسة  هذهعنوان  أصبحالحواجز المكانية و الجمركية و كافة تقنية المعلومات و التكنولوجيا الحديثة 
و الذي يجب في هذا السباق المحموم هو العميل و المستفيد  األخيرو  األولو الحكم  األجودو  لألفضلالبقاء 

أن يسعى الجميع لتحقيق رضاه و تلبية متطلباته و أن تتواكب مواصفات و مقاييس المنتجات و الخدمات 
الدول المتقدمة اهتماما  أولت، و من هذا المنطلق ه على الدوامالمقدمة له بما يحقق متطلباته و يفوق تطلعات

و ظهرت العديد من النماذج العالمية للجودة و التميز  مرتفعة لبرامج و جوائز الجودة الوطنية أولويةخاصا و 
 اليابانيةجودة المنتجات  أصبحتالمؤسسي و كان للنموذج الياباني الريادة و السبق في هذا المضمار حتى 

و غيرها مما  األوروبيو  األمريكيثم تلى ذلك النموذج قصة نجاح تروى و تقتدي بها الكثير من دول العالم 
تبادر دول  أن إلىكبرى و لذا برزت الحاجة  أهميةو  أولويةجعل من الجودة و التميز قضية وطنية ذات 

تبني مفاهيم الجودة الشاملة و التميز المؤسسي كقضية وطنية من  إلى األوسطالخليج العربي و منطقة الشرق 
المستوى العالمي ، و يتناول هذا المقال خارطة  إلىاجل االرتقاء بمنتجاتنا و خدماتنا المحلية و الرقي بها 

طريق لتحقيق الجودة على المستوى الوطني و قد تم طرح هذا المقترح و تبنية ضمن توصيات الملتقى 
الخارطة  هذهو تتضمن  م 8002 عامي الرابع للجودة في القطاع الحكومي بدولة الكويت الشقيقة الخليج

 إلىالتنفيذ من دولة  أولوياتثمانية مراحل رئيسية يتم تنفيذها بمزيج من التوالي و التوازي و قد تختلف 
ا يلي نعرض في مسسي و بناء على مستوى النضج و االنجاز في مجال الجودة الشاملة و التميز المؤ أخرى

 : ملخصا للمراحل الرئيسية لخارطة الطريق نحو الجودة الوطنية
        

  مرحلة التوعية بأهمية الجودة والحاجة إليها 
 

لتحقيق الجودة على المستوى  األولىلجودة و التميز نقطة االنطالق األساسية لمفاهيم اليمثل الوعي ب
تبادر الدول و من خالل الجهات المعنية  أنو لذا فأنة من المهم فاإلنسان عدو ما يجهل الوطني 

 تتضمن  األساسيةحمالت توعية بمفاهيم الجودة و التميز  إطالق إلىبالجودة و المواصفات المحلية 
 المختلفة  اإلعالمالتوعوية في وسائل  اإلعالناتعقد الندوات و المحاضرات العامة و نشر المقاالت و 



الوطني للجودة  األسبوع إقامةصين و الخبراء و عقد المؤتمرات الوطنية للجودة و كذلك و دعوة المخت
مناسبة اليوم العالمي للجودة و الذي أقرته منظمة األمم المتحدة ليكون في كل ثاني يتواكب مع  أنو 

يوم خميس من شهر نوفمبر من كل عام و يوصى كذلك بإصدار المجالت الدورية المتخصصة في 
مجال الجودة و تطبيقاتها و تشجيع الباحثين و الدارسين في هذا المجال على نشر و ترجمة األبحاث و 

المرحلة عقد االستبيان الوطني للجودة  هذهكما تتضمن  .الكتب في مجال الجودة و التميز باللغة العربية
بالجودة و مدى النضج  مناسبة لقياس و تشخيص مستوى الوعي و االلتزام آليةو الذي سيكون بمثابة 

المتحقق في التطبيق و المساعدة في عمل اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتقدم مسيرة الجودة و التميز 
 .الوطنية

 

 إنشاء وتأسيس مجالس وجمعيات ولجان ومراكز الجودة الوطنية  
 

لمؤسسي تلعب جمعيات و مجالس الجودة المحلية دورا هاما في نشر ثقافة الجودة و التميز ا
 إلىالمبادرة  إلىتبادر حكومات الدول  أنبالمجتمع بمختلف قطاعاته و تطالب خارطة الطريق 

إنشاء و تأسيس جمعيات و مجالس و مراكز وطنية للجودة و دعمها و تشجيع كافة المهتمين 
لى كافة المشاركة و التطوع في إدارة و تنظيم الفعاليات التوعوية المختلفة  و ع إلىبقضايا الجودة 

في العديد من دول العالم المتقدمة يلحظ و  و لعل المتتبع لتاريخ الجودة المستويات التنظيمية
بوضوح الدور الكبير الذي لعبته جمعيات الجودة الوطنية في تأسيس و تطور مسيرة الجودة و 
التميز في هذه البلدان كما أن األمر يتطلب تطوير اللوائح و األنظمة المناسبة و المرنة التي تضمن 

  .نشر و تعزيز ثقافة الجودة على المستوى الوطنيتحقيق هذه الجمعيات للدور المناط بها في 
 
 

 

 
 

 

 الحصول على دعم والتزام القيادات العليا وأصحاب القرار 

 

القيادات العليا و اإلدارية بها و تحقيق مبدأ القدوة الحسنة لن تتحقق الجودة مفهوما و تطبيقا دون التزام 
على كافة المستويات التنظيمية  و أصحاب القرارو لذا تستوجب هذه المرحلة العمل على توعية 

بمفاهيم الجودة و التميز المؤسسي و لماذا نحن في حاجة ماسة لتبنيها و تطبيقها و الفوائد التي ستعود 
على االقتصاد و الصناعات و الخدمات الوطنية و قد يتطلب ذلك عقد ورش عمل إستراتيجية تضم 

للجودة الوطنية و يجب أن يستمر  ( SWOT) مختلف القيادات الوطنية و عمل التحليل الموقفي 
العمل دون كلل أو ملل من اجل تحفيز القيادات و ضمان اهتمامهم و التزامهم بالجودة و التميز 

المرحلة قيام  هذه تتضمن أنكأسلوب عمل و منهج حياة للمنظمات التي يتولون قيادتها و يوصى 
ثلة بدول العالم المتقدمة في مجال الجودة و التميز للمنظمات المماالقيادات بعمل الزيارات الميدانية 

 .المؤسسي لالطالع و التعلم من أفضل الممارسات في هذا المجال
 
 
 
 



 

 للجودة على المستوى الوطني  و استراتيجيات إطالق سياسات 
 

تحقيق يمثل وجود سياسة و إستراتيجية وطنية للجودة بمثابة البوصلة التي تحدد الوجهة و المسار نحو 
المرحلة من خارطة الطريق حيث  هذه أهمية تأتيلذا  الجودة و التميز المؤسسي على المستوى الوطني

ذات العالقة باالستعانة  اإلطرافو السياسة الوطنية للجودة بمشاركة كافة  اإلستراتيجيةتتضمن تطوير 
بالمتخصصين و الخبراء في مجال الجودة و كذلك باالستفادة من مخرجات المراحل السابقة و تطبيق 

تطوير رؤية وطنية للجودة و التميز  اإلستراتيجيةتتضمن  أنالتخطيط االستراتيجي على  آليات
وسائل اإلعالم المختلفة و يتم تدشينها  اإلستراتيجية لكافة المعنيين و عبرالمؤسسي و يتم نشر و تعميم 

األساس و المرجع لتطوير سياسات و استراتيجيات  اإلستراتيجيةتكون هذه من قبل القيادة العليا و 
و أن تشجع إطالق برامج االعتماد و الجودة الجودة في مختلف القطاعات الحكومية و الخاصة 
وى لقطاعي التعليم و الصحة لدورهما الحيوي و الوطنية في مختلف القطاعات و أن تعطى أولوية قص

السنوية و بعيدة للجودة تطوير األهداف اإلستراتيجية  الهام في مسيرة التنمية الوطنية كما يشمل ذلك
المدى و متابعة تنفيذها ضمن الخطط السنوية و الخمسية للدولة و باستخدام مؤشرات األداء المناسبة 

 .قدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية للجودةللقياس الدوري لالنجاز و الت

 
  تأصيل مفاهيم الجودة في المراحل التعليمية المبكرة 

 
المنطلق تركز هذه المرحلة من  هذاو من " العلم في الصغر كالنقش في الحجر " يقول المثل المشهور 

جودة الشاملة و القادمة على مفاهيم و معاني ال األجيالخارطة الطريق على تربية و توعية النشء و 
مما و ربطها بالقيم المحلية و التعاليم الدينية منذ المراحل المبكرة من التعليم  أذهانهمغرسها في 

و يتطلب ذلك تصميم  في ركب المسيرة الوطنية نحو الجودة و التميزمستقبال سيسهل مهمة التحاقهم 
مقررات مدرسية ضمن مناهج التعليم االبتدائي و المتوسط و الثانوي توضح و تشرح مفاهيم و 

الجودة و العمل الجماعي و مهارات التواصل و حل المشكالت و االهتمام بالعميل و غيرها  تعاريف
عملية و تطبيقية قدر للجودة و بأسلوب مبسط و محبب للطالب مع تمارين  األساسيةمن المفاهيم 

 إلىالمرحلة تنظيم زيارات ميدانية لطالب المرحلة الثانوية  هذهتشمل  أن، كما يمكن  اإلمكان
   .و التميز المؤسسيالمصانع و الشركات التي يوجد لديها تطبيقات للجودة 

                                        
 

 
   العلمي في مجال الجودة الشاملةإيجاد فرصاً للتدريب والتعليم والبحث 

  
وجود جامعات و كليات و معاهد للتدريب في مجال الجودة  إلىتفتقر الكثير من دول المنطقة 

الشاملة و التميز المؤسسي و التي يمثل وجودها رافدا قويا لدعم مسيرة الجودة الوطنية و تأهيل 
اللغة العربية الن التاريخ  إلىو نقلها المتخصصين في هذا المجال و توطين هذه المعرفة و الخبرات 

المرحلة من خارطة الطريق بكل  هذهو لذا تطالب  األمبغير لغتها  األمم د امة منولم تس أنةاثبت 
تبادر  أناالهتمام و تشجيع البحث العلمي و التطبيقي في مجال الجودة و التميز و  إلى باإلضافةذلك 



و كراسي علمية في هذا المجال و دعمها من قبل القطاعات العامة و أبحاث مراكز  إنشاء إلىالدول 
الكتب المتخصصة و تشجيع البعثات  تأليفو  األبحاثو نشر هذه  و رجال األعمال الخاصة

لطالب الدراسات العليا و تطوير برامج وطنية لالعتماد للمتخصصين الدراسية لدول العالم المتقدمة 
في مجال الجودة من أخصائيين و مدراء و غير ذلك من البرامج و الدورات المتخصصة في هذا 

 . المجال
 

                                    
 

  التميز المؤسسي الوطنيةو برامج الجودة و إطالق جوائز  
 

نية للجودة و التميز ين في تحقيق المسيرة الوطقدير للعاملين و المساهمتمن مبدأ التحفيز و ال انطالقا
جوائز و برامج وطنية  بإطالقالدول  مطالبةالمؤسسي تضمنت هذه المرحلة من خارطة الطريق 

المتابعين في هذا المجال لمسوا  أنللجودة و التميز المؤسسي هدفها التحفيز و غايتها التميز و الشك 
االيجابي الذي ساهمت به جوائز الجودة و التميز الوطنية في مختلف دول  األثرالدور الكبير و 

المؤسسي و تشجيع  األداءتحقيق التميز في العالم في االرتقاء بجودة المنتجات و الخدمات المحلية و 
البرامج و الجوائز تشمل التفوق الوظيفي و المشاريع  بهذهفئات متنوعة  إدراجالعاملين من خالل 

الجوائز هي التقارير الراجعة لنتائج التقييم المؤسسي و  لهذهالثمار االيجابية  أهممن  كما أنالمتميزة 
ر و التحسين المستمر لكافة جوانب العمل المؤسسي للمنظمات و خطة عمل شاملة للتطويالتي تمثل 

 .القطاعات المستهدفة في جوائز الجودة و التميز الوطنية، و هللا الموفق

    

 
 

 
   

 


