
ورشة عمل

زبناء 
ّ
منهجيات التمي

عليانعيسى / إعداد وتقدمي
مستشار اجلودة واالستدامة والتمّيز



ز ؟.. ملاذا 
ّ
بناء منهجيات التمي



ز
ّ
التمي منهجيات بناء



ز ؟
ّ
ما هو التمي

 
ّ
زالتمي



ما هو التميّز ؟

مستدامةوابهرةأداءمستوايتحتققاملتمّيزةملؤسساتا”
“اهباملعنينيمجيعتوقعاتيتجاوزأويليبمبا

 
ّ
زالتمي
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ما هي املنهجية ؟

منهجيات



. إنجاز األعمالالتي من خاللها يتم الطريقة الشاملة 

.انتيجة معينة مخطط له، تتبناها المنظمة لتحقيق وسيلة، ممكن، آلية

.نتيجةمتسلسلة ومنطقية لتحقيق خطوات... بسط تعريف هلا يف أ

منهجيات

ةاملنهجي

ما هي المنهجية ؟



هي التي جتيب على السؤال املهم

كيف حققنا نتائجنا ؟

ما هي المنهجية ؟
منهجيات



نتيجة خمطط هلا كيف نصل إىل؟/ كيف حنقق 

ما هي المنهجية ؟
منهجيات



ما هي المنهجية ؟
منهجيات

جائزة امللك عبد العزيز للجودة-يف معيار القيادة اإلدارية 
االسرتاتيجيالتوجهحتديد1-1

والقيمالةوالرسالرؤيةبتحديداملنشأةقادةقيامكيفيةاملعيارهذايتضمن
واملوارداجلهودحيدتو يتموكيفحسنةكقدوةومتثلهانشرهايفالشخصيةواملشاركةاملؤسسية

أدائهمبتقييملقادةاقياممعللمشاركةمشجعةبيئةظليفللمنشأةاالسرتاتيجيالتوجهلتحقيق
.القادةمنالقادماجليلوإعداد

(1)مثال 



Enabler Mapخارطة املمكنات  (2)مثال 



ما هي المنهجية ؟

نحقق ما خططنا له؟المنهجية توضح لنا كيف

منهجيات



.المنطق في تبني المنهجية المتبعة وسبب اختيارها واضح ومحددأن يكون•

.أن تكون للمنهجية عمليات واضحة ومعّرفة•

.أن تركز المنهجية على احتياجات جميع المعنيين•

.أن يتم إدراج التعديالت التي تم اعتمادها على المنهجية•

.كل من سياسة واستراتيجية الوحدة واألعمالأن تدعم المنهجيات المتبناة•

.أن تكون المنهجية مرتبطة بشكل مناسب بالمنهجيات األخرى•

املمكنات

املنهج
سليم

متكامل

التطبيق
منفذ

منظم

التقييم والتنقيح

القياس

التعلم واإلبداع

التحسني واالبتكار

.أن تكون المنهجيات مطبقة بشكل شامل في كافة الوحدات التنظيمية المعنية داخل وحدة األعمال•

أن تكون المنهجية مطبقة بطريقة نظامية وآليات تنفيذها مخطط لها•

يف معها إذا أن تتم بشكل سليم منطقي ومستمر مع القدرة على إدارة التغييرات في البيئة المحيطة والتك•

.احتاج األمر

.القياس الدوري لمدى كفاءة وفعالية منهجية العمل وتطبيقها•

.متناسبة مع طبيعة المنهجياتأن تكون المؤشرات التي تم اختيارها•

حتملةتحديد أفضل الممارسات المتبعة داخليا وخارجيا لغرض التحسين وتحديد فرص التحسين الم•

.استخدام اإلبداع لتطوير المنهجيات القائمة أو استخدام منهجيات جديدة•

.استخدام مخرجات عمليات القياس والتعليم لتحديد مجاالت التحسين وأولوياتها•

.تقييم وتحديد األولويات التي سيتم استخدامها من مخرجات عمليات اإلبداع•

(الرادار) ضوابط املنهجية يف وفق آلية 



(إتقان) يف وفق آلية ضوابط املنهجية 
داف والنتائج وهو النهج الذي يتم تصميمه وبناؤه لتحقيق األه: نظام

.اليت ترغب املنشأة يف الوصول إليها

التفسرياخلصائصالعنصر

نظام
منطقي

.اجليدةارساتواملماملنشأةعملطبيعةمعيتناسبمباالنظامهذااختيارمنالسببوضوح•

.حمددةعملإجراءاتهناكتكونأن•

.املعنينياحتياجاتعلىالرتكيز•

.والتحسنياملراجعةعملياتخاللمنالنظامنضوج•

متكامل
.األخرىاألنظمةمعترابطهناكيكونأن•

.املنشأةالسرتاتيجيةومكملداعمالنظاميكونأن•



هل للمنهجية 

شكل معين ؟

بناء



أبسط صورة

خطوات متسلسلة

بناء أشكال المنهجية



نموذج عمل

:مثل

بطاقة تقييم أداء-

- بطاقة تحديد احتياجات-

بناء أشكال المنهجية



تعليمات عمل

:مثل

تعليمات لكيفية تقييم أداء الموظفين-

تعليمات لكيفية تحديد احتياجات-

بناء أشكال المنهجية



إجراء عمل

:مثل

إجراء التدقيق الداخلي-

إجراء التدريب-

بناء أشكال المنهجية



لوائح/ سياسات 

:مثل

سياسة جمع التبرعات-

دليل العمل-

بناء أشكال المنهجية



أنظمة

:مثل

نظام تحفيز األفكار اإلبداعية -

نظام الموارد -

بناء أشكال المنهجية



منهجية

:مثل

خارطة األطراف المعنية-

منهجية التعامل مع فرص التحسين-

بناء أشكال المنهجية



أنظمة إلكترونية

:مثل

نظام التعامل مع المستفيدين-

بوابة التطوع-

بناء أشكال المنهجية



المنهجية ؟ما هو أفضل أشكال
بناء



؟الممارسةوالمنهجيةما الفرق بين 

بناء



ما الفرق بين المنهجية والممارسة ؟

( عادة)املمارسة 
غري موثقة

املنهجية تعني
شيء موثق

بناء



معايير بناء المنهجية

مبنية على احتياجات
المعنيين

تسلسل ومنطق واضح

تدعم االستراتيجيةيةمبنية على نهج العمل

ترتبط وتتكامل مع 
المنهجيات األخرى

بناء



(هيكل المنهجية)مكونات المنهجية 

المصادر 
والمراجع

نماذج عمل 
المنهجية

نتائج 
المنهجية

خطوات 
تطبيق 
المنهجية

أدوار المعنين

سالمة 
المنهجية 
وتكاملها

تقييم 
وتحسين 
المنهجية

تعريفات 
ومصطلحات 

المنهجية

الغرض من 
المنهجية

دور المنهجية
في تحقيق
مفاهيم 

التميّز

بناء



:سؤال مهم

بناء وتطوير وتنفيذ وقياس 

وتحسين المنهجية

مسؤولية من ؟

بناء
كيفية بناء املنهجية ؟

: مالك المنهجية

.عملهاالمنهجية وكيفية المعني بفهم هو 



المنهجية ؟نطور/ نحّسنكيف 
بناء

االبتكار و االبداع و التعلم خالل املنهجيات يكون من حتسني 



كيفية بناء املنهجية ؟

حدد اسم 
المنهجية بشكل

دقيق

ضع هيكل 
ة قائم)المنهجية 

(المحتويات

تواصل مع 
المعنيين 
لتحديد 

احتياجاتهم

بناء مسودة 
المنهجية 
ومراجعتها

اعتماد ونشر 
المنهجية

س تطبيق وقيا
المنهجية

مراجعة 
وتحسين 
المنهجية

بناء

خطوات بناء منهجية



بناءكيفية بناء املنهجية ؟

نموذج



بناءكيفية بناء املنهجية ؟



بناءكيفية بناء املنهجية ؟



بناءكيفية بناء املنهجية ؟



شكرا لحسن استماعكم وتفاعلكم

وقت األسئلة


