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متعلقمة جاءت شهادة االيزو بأنواعها المختلفة في رأس القائمة لكافة الشهادات والجوائز التي تمم الحصمول عليهما وال

ممن الجهمات المشماركة % 59لتؤكد أهميتها في تعزيز االهتمام بالجودة حيث حصملت 9001وبالذات االيزو بالجودة 

ويتضم  ممدى الحاجمة المى تشمجيع القطاعمات المختلفمة 9001في االستطالع علمى شمهادة نظمام ادارة الجمودة األيمزو 

.للحصول على انواع االيزو األخرى واالعتمادات التي تتناسب مع طبيعة العمل كل فيما يخصه

عليها المنشأةالتي  حصلت الشهادات /الجوائز
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مممما 2014منشممأة سممعودية علممى هممذه الشممهادة خممالل عممام 3000الجممودة المختلفممة متواكبمما  مممع حصممول حمموالي 

20159001-األيزو يتطلب من كافة الجهات العمل على تبني الحصول عليها في ظل التوجه االصدار الجديد لها 

التي  حصلت عليها المنشأةالشهادات /الجوائز
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/ جائزةأولعلىالمنشأةحصولمنذالزمنمنمضىكم
في مجال الجودةاعتماد/شهادة

من الجهات التي تم استطالعها مضى أكثر من خمس سنوات منذ حصولها على أول جائزة أو شهادة في مجال44%

ى الجودة مما يدل علمى نضمج ورغبمة العديمد ممن الجهمات للحصمول علمى جموائز وشمهادات الجمودة ايمانما  بنتائجهما علم

.مأسسة األعمال وتعزيز مفاهيم الجودة والتميز
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يعتبر القطاع الصمناعي وقطماع الصمحة ممن أوائمل قطاعمات األعممال حصموال  علمى جمائزة أو شمهادة فمي مجمال الجمودة

يمه لتبنمي ويتجلى التوجه الراهن للقطاع الحكومي نحو تبني العديد من الجوائز والشمهادات سمعيا  لجهمود المسمؤولين ف

.مفاهيم الجودة والتميز الحديثة
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الكنه,جودةاعتماد/شهادةأيعلىمنشأتكمتحصللم

ذلكعلىللحصولتسعى

من الجهات التي لم تحصل علمى شمهادات و اعتممادات الجمودة ال تفكمر فمي الحصمول عليهما و همذا يؤكمد % 60حوالي 

.بالحصول عليهاالمنشأتالحاجة الى التوعية بأهميتها و نشر ثقافة الجودة و تشريع االنظمة التي تلزم 
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تماداع/شهادةمنأكثرعلىللحصولمنشأتكمتسعى

.الوقتنفسفي

ة من الجهات في القطاعات المختلفة للحصول على اكثر من شهادة واعتمماد فمي مجمال الجمود% 64تعمل  

بيئة وثقافمة في نفس الوقت مما يدل على رغبتها في تعزيز عمليات تبني الجودة والتميز المؤسسي وخلق
.للجودة تساهم في تحقيق النتائج المرجوة
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؟جودةالتطبيقاتبرامجتنفيذفيالمنشأةنجحت

دة  مممن الجهممات نجاحمما  فممي تنفيممذ بممرامج تطبيقممات الجممو% 92أظهممرت 

ة في مما يساهم في توفر قصص نجاح تجذب العديد من الجهات الراغب

الناجحمة تبني مفاهيم الجودة والتميز المختلفة واالستفادة من التجمارب
.بهذا الخصوص
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خصصمة من الجهات التي حققت نجاحا  فمي تنفيمذ بمرامج تطبيقمات الجمودة وحمدات تنظيميمة مت% 70تمتلك 

يمق إلدارة الجودة ممما يمدل علمى أن وجمود إدارات متخصصمة للجمودة يسماهم فمي تنفيمذ وتنسميق جهمود تطب
.الجودة والتميز وبرامجها المختلفة بنجاح
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قممات سممجلت جهممات القطمماع الصممناعي وقطمماع الخممدمات والقطمماع الصممحي معممدالت عاليممة لتنفيممذ بممرامج تطبي
.البعيدالجودة األمر الذي يتوقع أن ينعكس في مستوى الخدمات المقدمة لعمالئها على المستوى القريب و
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؟اداريةكعمليةسهلالجودةتحسينبرنامجتطبيقوتنفيذكان

لفمة وتكاممل لم تكن عملية تنفيذ وتطبيق برنامج تحسين الجودة عملية سهلة لمما تتطلبمه ممن العديمد ممن المموارد المخت

ليمة وتناغم كافة جهود العمل المؤسسي وقد اظهرت النتائج أن كلما قل عدد العاملين في جهات األعممال كلمما جعمل عم

.التحسين عملية ادارية سهلة التطبيق وحققت االهداف المرجوة منها
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مقارنة بين سهولة تنفيذ برنامج تحسين الجودة كعملية ادارية وحجم القوى العاملة للمنشآت 



ندعالمشقةمنكثيرا  المنشأةفيالعاملونيتحمل

الجودةبرنامجتنفيذ

فيها مما اكدت اكثر من نصف الجهات المشاركة في االستطالع أن تنفيذ برنامج الجودة يتطلب جهود من قبل العاملين

ه احمد عناصمر يؤكد أن العاملون هم العنصر االساسي في تطبيقات الجودة المختلفة ويستلزم تسليط الضموء عليمه كونم

.نجاح تنفيذ برامج الجودة والتميز المؤسسي
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طريقةفيتغييرحدوثإلىأدتالجودةتطبيقاتتنفيذ

بالمنشأة  العملإدارة

ة من الجهات أن تطبيق الجودة يساهم في احداث تغيير في طريقم% 84اظهرت نتائج تحليل االستطالع أن 

راءات ادارة العمل وهمذا يؤكمد أن تبنمي مفماهيم الجمودة والتميمز المؤسسمي تلعمب دورا  هامما  فمي تبسميط إجم
.العمل المختلفة وتحقق نقلة نوعية في اسلوب ادارة االعمال في المنشآت بالقطاعات المختلفة
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؟لجودةاتطبيقبسببالتاليةالفوائدللمنشأةتحققدرجةأيإلىبرأيكم

:يتلخصت أهم خمس فوائد تم تحقيقها بسبب تطبيق الجودة فيما يل

تحسن الصورة الذهنية للمنشأة ) 1
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؟منشأتكمفيالتاليةاألهدافتحقيقعلىالجودةتطبيقاتتنفيذأثرماهو

فمي ترى الجهات المشاركة في القطاعات المختلفمة أن تطبيمق الجمودة سماهم

:تحقيق العديد من األهداف منها أهم خمس أهداف كما يلي

تحسين جودة المعلومات و ) البيانات1

تحسين مؤشرات األداء ) 2
تحسين أساليب استخدام ) المعلومات3

تحقيق األهداف االستراتيجية ) للمنشأة4

تحسين العالقات مع ) العمالء5
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منشأتكمفيالجودةتطبيقاتتنفيذفيالنجاحمدىتقديريرجى

لمدى النجاح فمي % 70من الجهات المشاركة في االستطالع معدل تجاوز % 57سجلت 
. تنفيذ تطبيقات الجودة
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نسب الجهات وفق القطاعات المختلفة 

الجودةتطبيقاتتنفيذفي% 70أكثر من والتي سجلت معدل نجاح 
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وأكثمر لممدى نجاحهما % 70المختلفمة والتمي سمجلت معمدل بمراجعة نتائج الجهات حسب قطاعمات االعممال 

لمى معمدالت ألع( الصناعي والمجتممع الممدني والخمدمات) يتض  تسجيل قطاعات في تنفيذ تطبيقات الجودة 

ل علمى مقارنة  بالقطماع الحكمومي والصمحة والتعلميم ممما يتطلمب المزيمد ممن الجهمود لتحديمد االسمباب والعمم
.تعظيم معدالت النجاح



بيقممات يتضمم  أن االهتمممام بشممهادات وجمموائز الجممودة يسمماهم فممي تحقيممق معممدالت نجمماح عاليممة فممي تنفيممذ تط

يممذ بممرامج الجممودة وتشممير االحصممائيات الممى دور االهتمممام بتبنممي شممهادات االيممزو فممي تحقيممق النجمماح فممي تنف
.العمالء كأحد أهم المؤثرات بهذا الخصوصالخاص بإدارة شكاوي 10002آيزوالجودة وجاءت شهادة 
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تدريب جهود المع الجودةتطبيقاتتنفيذفيالنجاحعالقة 

والقممدرات وتعريممف االحتياجممات قامممت بتحديممد التممي مممن اجمممالي الجهممات % 81تشممير االحصممائيات أن  

فمي تنفيمذ الجمودة حققمت معمدالت عاليمة ممن النجماحالالزممة لتنفيمذ تطبيقمات والمسمتقبلية المطلوبة الحالية 

.تطبيقات الجودة مما يدل على أهمية التدريب في تحقيق  نجاح تنفيذ مبادرات الجودة والتميز
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رات التالية أهم خمس عوامل النجاح والتي ساهمت في نجماح تنفيمذ مبماد

:الجودة

رؤية ورسالة واضحة للمشروع ) 1
معرفة وفهم احتياجات ) العمالء2

التزام قوي على مستوى اإلدارة ) التنفيذية3

توفر البيانات و المعلومات ) 4
اتصاالت فعالة ) 5

ةودالجمبادراتتنفيذنجاحفيالتاليةالعواملمنعاملكلمساهمةمستوى
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اع معممدل فممي مجممال الخممدمات االستشممارية التممي تسممتعين بهمما الجهممات المشمماركة فممي االسممتطالع يتضمم  ارتفمم

لمستشمار االستشاري الوطني مقارنة  باالستشماري المدولي واإلقليممي األممر المذي يعمزز قمدرات اباالستعانة 
.التميزالوطني ومعرفته ببيئة وثقافة العمل المحلية واحتياجات األعمال للتطبيقات الحديثة للجودة و
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ةالجودمجالفياستشاريةبخدماتاالستعانةأسباب عدم 

ود تظهر النتائج تعدد أسباب عمدم االسمتعانة بخمدمات استشمارية فمي مجماالت الجمودة والتمي ممن أهمهما وجم

وتمأتي بعمدها ارتفماع تكماليف الخمدمات االستشمارية وعمدم %( 25)الموارد المؤهلمة فمي الجهمات المختلفمة 
. الى صعوبة توفر االستشاري المؤهل%( 10)توفر الميزانيات المطلوبة  بينما اشارت بعض الجهات 



: اتفقت الجهات على أن اكثر المعوقات الخمس لتطبيق الجودة هي

مقاومة التغيير) 1
ضعف ثقافة الجودة لدى القيادات والعاملين في المؤسسة) 2
محدودية التدريب على تطبيقات ومفاهيم الجودة) 3
محدودية تقبل وحماس العاملين) 4
عدم االلتزام بالتطبيق) 5
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الجودةبثقافةالمنشأةقيادةالتزاممدى
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ركون إدراكا  من مسؤولي الجهات المختلفة بالدور الهام للقيادات اإلداريمة فمي تعزيمز جهمود الجمودة اكمد المشما

عمل أمنه المؤسسي مع سعيهم الى أيجاد بيئةنحو الجودة والتميز وجود التزام من القيادات االدارية بالتوجه 

.  و صحية للعاملين



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

ةالجودبثقافةالتوعيةوالتدريب: الرابعالمحور ةالجودبثقافةالتوعيةوالتدريب: الرابعالمحور



لوبةالمطالقدراتواالحتياجاتوتعريفبتحديدالمنشأةقامت

المستقبلية الالزمة لتنفيذ تطبيقات الجودةوالحالية
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وتعريفبتحديدقامت(%64)منأكثرالمشاركةالمنشآتمنواسعةشريحةانالنتائجأظهرت
نتائجتحقيقفييساهممماالجودةتطبيقاتلتنفيذالمستقبليةوالحاليةالمطلوبةوالقدراتاالحتياجات

.المطلوبةالتحسينواستراتيجياتسياساتتنفيذفيوالخبراتالقدراتوتوظيفمتميزة

وتعريفبتحديدقامت(%64)منأكثرالمشاركةالمنشآتمنواسعةشريحةانالنتائجأظهرت
نتائجتحقيقفييساهممماالجودةتطبيقاتلتنفيذالمستقبليةوالحاليةالمطلوبةوالقدراتاالحتياجات

.المطلوبةالتحسينواستراتيجياتسياساتتنفيذفيوالخبراتالقدراتوتوظيفمتميزة



الجودةمجالفيالمنشأةفيللتدريبخطةيوجد
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التيالمنشآتمن(%66)منأكثرلدىعاليةبنسبةوعيوجودعنالحاليةالدراسةنتائجأسفرت

خططوجودأهميةمنالرغموعلى,الجودةمجالفيالمنشأةداخلللتدريبخطةوجودأكدت
الجودةمجالفيللتدريبخطةفيهايوجدالالمنشآتمن(%12)الجودةمجالفيللتدريب

التيالمنشآتمن(%66)منأكثرلدىعاليةبنسبةوعيوجودعنالحاليةالدراسةنتائجأسفرت

خططوجودأهميةمنالرغموعلى,الجودةمجالفيالمنشأةداخلللتدريبخطةوجودأكدت
الجودةمجالفيللتدريبخطةفيهايوجدالالمنشآتمن(%12)الجودةمجالفيللتدريب



حسبوموثقةمحددةبأيامالعاملينمشاركةالمنشأةتدعم

امج الجودةلبرالتدريبخطة

وموثقةددةمحبأيامالعاملينمشاركةبيتعلقفيماالدعمبتقديمالمنشآتقيامعنالدراسةنتائجكشفت

التدريبيةالفرصمناالستفادةيدعممما(%80)عنتزيدبنسبةالجودةلبرامجالتدريبخطةحسب

.لجودةمجالفيالعاملينومهاراتقدراتتعزيزعلىينعكسوبالتالي

وموثقةددةمحبأيامالعاملينمشاركةبيتعلقفيماالدعمبتقديمالمنشآتقيامعنالدراسةنتائجكشفت

التدريبيةالفرصمناالستفادةيدعممما(%80)عنتزيدبنسبةالجودةلبرامجالتدريبخطةحسب

.لجودةمجالفيالعاملينومهاراتقدراتتعزيزعلىينعكسوبالتالي
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رازبإبللعاملينيسم مماومساندتهمالعاملينتطويرتشجيعيتم

كامل إمكانياتهم ومهاراتهموإطالق

أظهرتتهمومهاراإمكانياتهمكاملوإطالقبإبرازللعاملينيسم مماومساندتهمالعاملينتطويرتشجيعبيتعلقفيما

فييساهمممابذلكقيامهاالمشاركةالمنشآتمن(%60)أكثرأكدتحيثومبشرةجيدةنتائجوجودالدراسة

.متميزةنتائجتحقيق

أظهرتتهمومهاراإمكانياتهمكاملوإطالقبإبرازللعاملينيسم مماومساندتهمالعاملينتطويرتشجيعبيتعلقفيما

فييساهمممابذلكقيامهاالمشاركةالمنشآتمن(%60)أكثرأكدتحيثومبشرةجيدةنتائجوجودالدراسة

.متميزةنتائجتحقيق
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نالموظفيوتحفيزوتقديرهمالعاملينومكافأةتحفيزيتم

في برامج الجودة والتحسين المستمرلمشاركتهم

التحسينوالجودةبرامجيفلمشاركتهمالموظفينوتحفيزوتقديرهمالعاملينومكافأةتحفيزبيتعلقفيما

روتقديومكافأةبتحفيزتقومالمشاركةالمنشآتمن(%50)منأقلأنالدراسةنتائجأسفرتفقدالمستمر
ئةلتهيالجهدمنالمزيدإلىالحاجةيظهرمماالمستمروالتحسينالجودةبرامجفيلمشاركتهمالعاملين

.المتميزاألداءتحقيقأجلمنومكافأتهموتقديرهمللعاملينالمحفزةالبيئة

التحسينوالجودةبرامجيفلمشاركتهمالموظفينوتحفيزوتقديرهمالعاملينومكافأةتحفيزبيتعلقفيما

روتقديومكافأةبتحفيزتقومالمشاركةالمنشآتمن(%50)منأقلأنالدراسةنتائجأسفرتفقدالمستمر
ئةلتهيالجهدمنالمزيدإلىالحاجةيظهرمماالمستمروالتحسينالجودةبرامجفيلمشاركتهمالعاملين

.المتميزاألداءتحقيقأجلمنومكافأتهموتقديرهمللعاملينالمحفزةالبيئة
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absolutely



ةلالستجابالمطلوبةالمعلوماتجميعإلىالوصولللعاملينيمكن

كل عميل بفاعلية وبزمن قصيرلمتطلبات

المطلوبةاتالمعلومجميعإلىالوصولمنللعامليننيمكبتالمنشآتقيامتأكيدعنالدراسةنتائجأسفرت

األمرالمشاركةالمنشآتمن(%53)منأكثرلدىقصيروبزمنبفاعليةعميلكللمتطلباتلالستجابة

.العمالءلدىالرضامستوىرفعفييساهممماالوظيفيالرضامستوىرفعفييساهمالذي

المطلوبةاتالمعلومجميعإلىالوصولمنللعامليننيمكبتالمنشآتقيامتأكيدعنالدراسةنتائجأسفرت

األمرالمشاركةالمنشآتمن(%53)منأكثرلدىقصيروبزمنبفاعليةعميلكللمتطلباتلالستجابة

.العمالءلدىالرضامستوىرفعفييساهممماالوظيفيالرضامستوىرفعفييساهمالذي
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نعم بشكل كبير
Yes to a great 

extent

Yesنعم   Yesإلى حد ما  
to some 
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Noال   Noال إطالقا  
absolutely



المحليةالنشاطاتفيللمشاركةالعاملينالمنشأةتدعم

المناسبات العالمية للجودةوواإلقليمية

المشاركةالمنشآتمن(%57)منأكثرلدىعاليةبنسبةوعيوجودعناالستبياننتائجأسفرت
ةواإلقليميالمحليةالنشاطاتفيللمشاركةالعاملينبدعميتعلقفيماالدعموجودأكدتالتي

دةوزياللعاملينوالفكريةاإلبداعيةالقدراتإطالقفييساهممماللجودةالعالميةالمناسباتو
.أفضلنتائجتحقيقفيويساهمالمنشآتعلىبالفائدةيعودبماالخبرات

المشاركةالمنشآتمن(%57)منأكثرلدىعاليةبنسبةوعيوجودعناالستبياننتائجأسفرت
ةواإلقليميالمحليةالنشاطاتفيللمشاركةالعاملينبدعميتعلقفيماالدعموجودأكدتالتي

دةوزياللعاملينوالفكريةاإلبداعيةالقدراتإطالقفييساهممماللجودةالعالميةالمناسباتو
.أفضلنتائجتحقيقفيويساهمالمنشآتعلىبالفائدةيعودبماالخبرات
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absolutely



بالتدريفياالستثمارمنالعائدلقياسآليةالمنشأةلدى

ثقافة الجودةونشروالتوعية

اكهنأنيظهرأنهإالكبيرةبنسبةتلمنشأالدىالجودةمجالفيللتدريبخطةوجودمنالرغمعلى
قافةثونشروالتوعيةالتدريبفياالستثمارمنالعائدلقياسآليةبإيجادالمنشأتلدىاهتمامعدم

غيربصورةموجودةأنهاأوآليةلديهايوجدالالمنشآتمن(%68)أنالنتائجأظهرتحيثالجودة

.منتظمةوواضحة

اكهنأنيظهرأنهإالكبيرةبنسبةتلمنشأالدىالجودةمجالفيللتدريبخطةوجودمنالرغمعلى
قافةثونشروالتوعيةالتدريبفياالستثمارمنالعائدلقياسآليةبإيجادالمنشأتلدىاهتمامعدم

غيربصورةموجودةأنهاأوآليةلديهايوجدالالمنشآتمن(%68)أنالنتائجأظهرتحيثالجودة

.منتظمةوواضحة
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؟دةالجومجالفيلديكمعليهاالتدريبيتمالتيالدوراتهيما

فياأليزومواصفاتوجاءتاألدواتمنالعديدعلىبالتدريبالمنشآتقيامالنتائجأظهرت

الجودةإدارةتليها(%67)الثانيةالمرتبةفيالجودةأدواتحلتفيما(%72)األولىالمرتبة

ثحيالناجحةبالنماذجاألقتداءأسلوبتبنيفيالمنشآتبعضبدأتفيما(%66)الشاملة
.المنشآتفياستخدامهايتمالتياألدواتكأقلاألخيرةالمرتبةفيجاءت

فياأليزومواصفاتوجاءتاألدواتمنالعديدعلىبالتدريبالمنشآتقيامالنتائجأظهرت

الجودةإدارةتليها(%67)الثانيةالمرتبةفيالجودةأدواتحلتفيما(%72)األولىالمرتبة

ثحيالناجحةبالنماذجاألقتداءأسلوبتبنيفيالمنشآتبعضبدأتفيما(%66)الشاملة
.المنشآتفياستخدامهايتمالتياألدواتكأقلاألخيرةالمرتبةفيجاءت
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للجودةالثانيالوطنياالستبيان

ةواالستدامالمهنيةالسالمةوالصحةخامس الالمحور ةواالستدامالمهنيةالسالمةوالصحةخامس الالمحور



التثقيفبرامجلدعموموثقةواضحةسياسةالمنشأةلدى

لمهنيةاالسالمةوالصحي
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Yesنعم   To someإلى حد ما  
extent

Noال 

مهنيةلاالسالمةوالصحيالتثقيفبرامجلدعموموثقةواضحةسياسةلديهاالمنشآتمن(%50)منأكثر

افتقارالنتائجأظهرتفيماالصحيوالقطاعالصناعيوالقطاعالخدماتقطاعفيكبيربشكلذلكويظهر

واضحةسياساتلوجودالمدنيةوالقطاعاتالحكوميوالقطاعالتعليممثلاألخرىالقطاعاتوحاجة
.المهنيةالسالمةوالصحيالتثقيفبرامجلدعموموثقة

مهنيةلاالسالمةوالصحيالتثقيفبرامجلدعموموثقةواضحةسياسةلديهاالمنشآتمن(%50)منأكثر

افتقارالنتائجأظهرتفيماالصحيوالقطاعالصناعيوالقطاعالخدماتقطاعفيكبيربشكلذلكويظهر

واضحةسياساتلوجودالمدنيةوالقطاعاتالحكوميوالقطاعالتعليممثلاألخرىالقطاعاتوحاجة
.المهنيةالسالمةوالصحيالتثقيفبرامجلدعموموثقة



أةالمنشورسالةرؤيةضمن اإلستدامةوالمهنيةوالسالمةالصحة
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منأقلفيالمنشأةورسالةرؤيةفيمدمجةواإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحةأنالنتائجأظهرت

مادحوإلىالصناعيوالقطاعالخدماتقطاعفيكبيربشكلذلكويظهرالمشاركةالمنشآتمن(50%)

طاعاتوالقالحكوميوالقطاعالتعليممثلاألخرىالقطاعاتأنالنتائجأظهرتفيماالصحيالقطاعفي
.للمنشأةوالرسالةالرؤيةفيواإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحةبتضمينتقومالالمدنية

منأقلفيالمنشأةورسالةرؤيةفيمدمجةواإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحةأنالنتائجأظهرت

مادحوإلىالصناعيوالقطاعالخدماتقطاعفيكبيربشكلذلكويظهرالمشاركةالمنشآتمن(50%)

طاعاتوالقالحكوميوالقطاعالتعليممثلاألخرىالقطاعاتأنالنتائجأظهرتفيماالصحيالقطاعفي
.للمنشأةوالرسالةالرؤيةفيواإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحةبتضمينتقومالالمدنية



تتضمنللمنشأةاالستراتيجيةالخطةومشاريعأهداف

لمهنية  واالستدامة في المنشأةاوالسالمةالصحة
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لمهنيةاوالسالمةالصحةتتضمنللمنشأةاالستراتيجيةالخطةومشاريعأهدافأنالنتائجأظهرت

والقطاعالخدماتقطاعفيكبيربشكلوالمشاركةالمنشآتمن(%50)منأقلفيوذلكواالستدامة

ميالحكووالقطاعالتعليممثلاألخرىالقطاعاتأنبدافيماالصحيالقطاعفيماحدوإلىالصناعي
.منتظموواض بشكلبذلكتقومالالمدنيةوالقطاعات

لمهنيةاوالسالمةالصحةتتضمنللمنشأةاالستراتيجيةالخطةومشاريعأهدافأنالنتائجأظهرت

والقطاعالخدماتقطاعفيكبيربشكلوالمشاركةالمنشآتمن(%50)منأقلفيوذلكواالستدامة

ميالحكووالقطاعالتعليممثلاألخرىالقطاعاتأنبدافيماالصحيالقطاعفيماحدوإلىالصناعي
.منتظموواض بشكلبذلكتقومالالمدنيةوالقطاعات



ةالمهنيوالسالمةالصحةلتحقيقتصاعديةميزانيةوجود

مع نمو وتنوع األعمال في المنشأة موثقةواإلستدامة
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Yesنعم  To some extentإلى حد ما   Noال 

ثحيالمشاركةالمنشآتمعظملدىالجانبهذافيقصوروجودأظهرتالبعدلهذااإلجماليةالنتائج

يثحوالصناعيةالخدميةالمنشآتفيأغلبهاتصاعديةميزانيةوجودفقطالمنشآتمن(%36)أكدت
لتحقيقتصاعديةميزانيةلديهاأنالمشاركةوالصناعيةالخدميةالمنشآتمن(%50)منأكثرأكد

ذلكيبيغالذيالوقتفيالمنشأةفياألعمالوتنوعنمومعموثقةواإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحة

.(المدنيةوالقطاعاتالحكوميوالقطاعالتعليم,الصحيالقطاع)األخرىالقطاعاتفي

ثحيالمشاركةالمنشآتمعظملدىالجانبهذافيقصوروجودأظهرتالبعدلهذااإلجماليةالنتائج

يثحوالصناعيةالخدميةالمنشآتفيأغلبهاتصاعديةميزانيةوجودفقطالمنشآتمن(%36)أكدت
لتحقيقتصاعديةميزانيةلديهاأنالمشاركةوالصناعيةالخدميةالمنشآتمن(%50)منأكثرأكد

ذلكيبيغالذيالوقتفيالمنشأةفياألعمالوتنوعنمومعموثقةواإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحة

.(المدنيةوالقطاعاتالحكوميوالقطاعالتعليم,الصحيالقطاع)األخرىالقطاعاتفي



ومطبقةمدمجةواإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحةإجراءات

.لعمليات بالمنشأة اكافةفي
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Yesنعم   To someإلى حد ما  
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Noال 

منشأةباللعملياتاكافةفيومطبقةمدمجةواإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحةإجراءاتأنالنتائجأظهرت

تالخدماقطاعفيكبيربشكلوالتطبيقالدمجيظهروالمشاركةالمنشآتمنفقط(%36)فيوذلك

ثلماألخرىالقطاعاتأنبدافيماالتعليموقطاعالصحيالقطاعفيماحدوإلىالصناعيوالقطاع
واإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحةإجراءاتدمجإلىتفتقرالمدنيةوالقطاعاتالحكوميالقطاع

.بالمنشأةلعملياتاكافةفيوتطبيقها

منشأةباللعملياتاكافةفيومطبقةمدمجةواإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحةإجراءاتأنالنتائجأظهرت

تالخدماقطاعفيكبيربشكلوالتطبيقالدمجيظهروالمشاركةالمنشآتمنفقط(%36)فيوذلك

ثلماألخرىالقطاعاتأنبدافيماالتعليموقطاعالصحيالقطاعفيماحدوإلىالصناعيوالقطاع
واإلستدامةالمهنيةوالسالمةالصحةإجراءاتدمجإلىتفتقرالمدنيةوالقطاعاتالحكوميالقطاع

.بالمنشأةلعملياتاكافةفيوتطبيقها



الحوادثعناإلبالغبيئةوتدعمالشفافيةالمنشأةتشجع

العاملين لمخالفات لكلواواإلصابات
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Yesنعم   To someإلى حد ما  
extent

Noال 

أكثرفياودعمهتشجيعهايتمالعاملينلكللمخالفاتواواإلصاباتالحوادثعناإلبالغبيئةوالشفافية

االهتمامحيثمناألولىالمرتبةفيجاءتالصناعيةالقطاعات)المشاركةالمنشآتمن(%50)من

(الثالثةمرتبةالفيوالتعليمالثانيةالمرتبةفيوالصحيالخدميالقطاعيليهاالجانبهذافيوالتشجيع
.الجانببهذااالهتمامزيادةإلىالمدنيةوالقطاعاتالحكوميالقطاعفيهيحتاجالذيالوقتفي

أكثرفياودعمهتشجيعهايتمالعاملينلكللمخالفاتواواإلصاباتالحوادثعناإلبالغبيئةوالشفافية

االهتمامحيثمناألولىالمرتبةفيجاءتالصناعيةالقطاعات)المشاركةالمنشآتمن(%50)من

(الثالثةمرتبةالفيوالتعليمالثانيةالمرتبةفيوالصحيالخدميالقطاعيليهاالجانبهذافيوالتشجيع
.الجانببهذااالهتمامزيادةإلىالمدنيةوالقطاعاتالحكوميالقطاعفيهيحتاجالذيالوقتفي



العاملينصحةاستدامةعلىتساعدبيئةالمنشأةتقدم

لعمل امكانفيوسالمتهم
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Yesنعم   To someإلى حد ما  
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Noال 

يفوسالمتهمالعاملينصحةاستدامةعلىتساعدبيئةلديهاأنعلىأكدتالمشاركةالمنشآتمنفقط(50%)

علىساعدتبيئةتوفيرحيثمناألولىالمرتبةفيجاءتالصناعية)القطاعاتأناالستبيانأظهروقدلعملامكان

فياءجفقدالصحيالقطاعأماالتعليمثمالخدميالقطاعيليهالعملامكانفيوسالمتهمالعاملينصحةاستدامة

تجنيبوالمناسبةالبيئةبتوفيراألهتمامزيادةإلىالقطاعاتمعظموتحتاج(الترتيبحيثمنالرابعةالمرتبة

.مهنيةالواألمراضاإلصاباتفيتتسببأنيمكنالتيالمخاطرمنالكثيرإلىالمهنمختلففيالعاملينتعريض

يفوسالمتهمالعاملينصحةاستدامةعلىتساعدبيئةلديهاأنعلىأكدتالمشاركةالمنشآتمنفقط(50%)

علىساعدتبيئةتوفيرحيثمناألولىالمرتبةفيجاءتالصناعية)القطاعاتأناالستبيانأظهروقدلعملامكان

فياءجفقدالصحيالقطاعأماالتعليمثمالخدميالقطاعيليهالعملامكانفيوسالمتهمالعاملينصحةاستدامة

تجنيبوالمناسبةالبيئةبتوفيراألهتمامزيادةإلىالقطاعاتمعظموتحتاج(الترتيبحيثمنالرابعةالمرتبة

.مهنيةالواألمراضاإلصاباتفيتتسببأنيمكنالتيالمخاطرمنالكثيرإلىالمهنمختلففيالعاملينتعريض



للجودةالثانيالوطنياالستبيان



لة ؟بالمقاهذهقبلللجودةالسعوديالمجلسعلىالتعرفلكمسبقهل
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yesنعم  Noال 

لديها معرفة بالمجلس السعودي % (  74) أظهرت النتائج ان شريحة واسعة من المنشآت المشاركة 
.سنة مضت20للجودة و ذلك نتيجة للجهود التي بذلها دون انقطاع على مدى اكثر من 



؟للجودةالسعوديالمجلسعلىتعرفتكيف

لس و يتضح من النتائج ان استمرارية المجلس في اقامة الفعاليات و توسيع قاعدة االعضاء بالمج
للمجتمع بينما التواصل عبر الموقع االلكتروني للمجلس كانت اكثر الوسائل فعالية في التعريف بالمجلس

.س االقل تأثيرا في التعريف بالمجل( صحف-مجالت–نشرات ) كانت وسائل التواصل التقليدية 
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مقارنة بين أفضل النشاطات التي يقدمها المجلس

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

الزيارات الميدانية التعليمية

الملتقيات الخليجية المختصة بالجودة 
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؟للجودةالسعوديللمجلساإللكترونيللموقعزياراتكمعدلهوما
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عيلتفوتحديثالىحاجةهناكوشهرياالزوارعددفيتزايداللمجلسااللكترونيالموقعيشهد

.لمجلسلاضافيدخلكمصدربالمجلساالعالناتركنمناالستفادةوبالموقعاالنجليزيةالصفحات



للجودةالسعوديالمجلسلموقعزياراتكمعدلهوما

؟التواصلشبكاتعلى
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لحاجة على الرغم من تصاعد اعداد المتابعين لحساب المجلس على توتير اال ان النتائج اظهرت ا
.  الى مزيدا من التعريف و التفعيل لمواقع المجلس على كافة شبكات التواصل االجتماعي



للجودةالسعوديالمجلستمكنمدىأيإلى: برأيكم

؟المعلنهفه وأهدارسالتهتحقيقمن
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من المشاركين يرون ان المجلس سائر قدما نحو % 45أظهرت النتائج ان 
مجلس تحقيق اهدافه المعلنة و  بمزيد من الجهود للتعريف اعالميا بإنجازات ال

.  دةيمكن استقطاب شريحة اكبر ممن ال يعرفون  عن انجازات المجلس المتعد



الجودةوهيئاتجمعياتذكريرجى

ئتكم؟لنسبة لمنشباأهميةذاتأوفيهاعضومنشأتكمالتي
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للجودةالثانيالوطنياالستبيان

تعريفك للجودة ؟ماهو



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

الجودةثقافةونشرالمستمروالتحسينالجودةبمفهومواالهتمامالعملاتقان.

المعاييروالرقابةخاللمنالصحيحةلإلدارةالصحي الوقتفيصحيحةبصورةالعملفياالتقان

.بالجودةالخاصة

(فليتقنهعمالأحدكمعملإذا)العميلثمهللالرضاللوصولالعملفياالتقان.

العمالءمتطلباتتحقيقفيوالمبادرةالمنتجاتوالخدماتتقديمفياالتقان.

منجزءهييتقنهأنعمالأحدكمعملاذايحبهللاانواالتقان(تراهكأنكهللاتعبدأن)االحسان

.االمانهووالتوثيقوالترتيبالتعليمعلىتعتمدوهيالمسلمينعقيدة

لمعاييراوفقوالقنصليةالدبلوماسيةوالخدماتواالجراءاتالعملياتأداءجودةبمستوىاالرتقاء

.احتياجاتهموتلبيةالمستفيدينرضاتحققالتيالمعتمدة

تعريفك للجودة ؟ماهو



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

وفقالعملتطويرواالداءتحسينعلىوالعملاالداريةواالجراءاتوالضوابطباآللياتااللتزام

.المتبعةاالجراءات

العيوبمنخاليولهالموضوعةالعالميةالمواصفاتحسبمنتج.

(العميلرضا)عليهاالتفوقأوالعميلجودةتحقيقضمان.

الجودةمعاييرأعلىتطبيقطريقعنالعمالءإلرضاءاالتقانلدرجةللوصولالمستمرالتحسين

.ذلككلعلىالمحافظةوكيفيةعاليواداءسمعةذوموردينمعوالتعاملللمنتجات

لقةالمتعاالهدافوربطالشركةفيالمعتمدالغذاءسالمةوالجودةإدارةلنظمالمستمرالتطوير

.فيهاالعامليناالداءمعدالتقياسواالستراتيجيةباالهدافبالجودة

المنشأةأهدافمعيتناسببماالعميلاحتياجاتتلبية.

تضمنصحيحةبصورةمرةكلوفيمرةأولمنالصحيحةبالطريقةاالعمالتأديةالجودة

.العميلمتطلباتتحقيقفيالمستمرالتحسين

تعريفك للجودة ؟ماهو



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

منشأةالمنإدارةواستفادةوإدارتهاالجودةلتطبيقاتالمالئمالعمليالتطبيقوالجوتوفيرالجودة

بشكلاالداءفيالفجوةتقليلوالتحسينفرصعلىوالتعرفعملهااداءلتحسينالمعطياتتلك

المؤسسيالتميزإلىوصوال  مستمر

الطباموبإستخدالمناسبالوقتفيللمرضىالمالئمةالخدمةتقديمهيالصحيةالرعايةفيالجودة

.البراهينعلىالمبني

(ملعإجراءات)الخدمةتقديمطريقة:العمليات:وهياساسيةعناصربثالثمرتبطمفهومالجودة

:هائيةالنوالمحصلةوالتنوعالوقتفيوتوفيرودقةوسرعةللعميلمقدمةمخرجاتوهي:والنتائج

.تطلعاتهالىوالوصولالعميلرضاتمثل

ونتكوصفاتخصائصبها(أفراد,شراكات/كيانات,المجتمعقطاعاتوطن,)ثقافةهيالجودة

هجيةمنباستخدامواالحساناالتقانبكلذلكألجلالعملوالعميلإبهارعلىوتركزداخليا  مزروعة

اإلبتكارواإلبداعخاللمنوالتعلملهاالمستمرالتطويرمعبفاعليةومطبقةمكتوبة

حقيقتوأخيراالعمالءورضاالعاملينوسالمةللعملاالتقانجنباتهفييضمشاملمفهومهيالجودة

.األكثرفالرب األسواقفت وكذلكالسمعة

لمعنييناجميعتوقعاتيتجاوزأويمليبماومستديمةباهراداءمستوياتتحققالمتميزةالمؤسسات.

تعريفك للجودة ؟ماهو



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

بوعيا  وأسيوميا  والمتابعة.بهوالتزمتكتبتهمانفذثممبرراتعملهأنتريدماأكتبالجودة
.وسنوياوشهريا  

نموهذايراكالجميعكأناحدفيهيراكالالذيالوقتفيالسليموالصحي الشيءتعملأن

.المحددالوقتفيجيدبشكلالشيءعملالىأضافةالحنيفديننامنظور

تؤديالتياألسبابوبذلأبداودائماعليهاالمحافظةوالمعتمدةوالمطلوبةالمواصفاتتحقيق

.ديمومتهاإلى

المعنيينكلتوقعاتيتجاوزويلبيمستداموفائقاداءمستوىتحقيق.

المنظمةداخلاألهدافواضحةعملخطةضمنمرةأولاألشياءوعملاإلبداعالريادةتشجيع

.المنظمةخارجوبتميزالعميلاحتياجاتتوقعاتتلبية

تداممسبشكلعاليةجودةذاتمخرجاتلضمانوقياسةاالداءالتحسينمعتمدةالمعاييرتطبيق.

نواقصأوعيوبدونمنالتعليميةالخدماتتقديم.

المناسبالوقتفيالمناسبللشخصالمناسبةالخدماتتقديم.

العميلمتطلباتمعتلتقيخصائصذوالمنتجاوالخدمةتقديم.

(المستفيد)العميلسعادة.

تعريفك للجودة ؟ماهو



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

حاجاتلتلبيةوضعتوالتيالمنتجلهذامحلياوعالميةمواصفاتمنمقررهولماالمنتجمطابقة

.المدققالصحي االداءباستعمالاالخطاءوتالفيالمستهلك

موالتنظيالتخطيطاالساسيةاالدارةوظائفجميعتتمفيهالمرحلةللوصولالمنشأةحرص

جميعوبمشاركةالشاملةالجودةوتطبيقاتلمفاهيموفقاوالتطورواالرشادوالتوجيهوالمراقبة

ارةادأوقسممنهاأكثرمهمةأوووظيفةالجميعمسئوليةالجودةتكونبحيثواالقساماالدارات

تحليلهاوالقياسلإلدارةمؤشراتووضعالجودةوادواتاالستراتيجيالتخطيطتبنييتطلبوهذا

.التحسينوالقياسوالتقييماالنشطةتشملبحيثالالزمةالتنميةبمشاريعوالقيام

باراالعتفىاالخذمعوذلكتطويرهاومنهجياتهتوحيدوالمؤسسياالداءتحسينيضمننظام

.ذلكفىالوطنيةالتوجهاتمعالتمشيوالمستفيدينتطلعاتواحتياجات

تعريفك للجودة ؟ماهو



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

الحرصوالموادوالمواردعلىوالحفاظصورةأفضلعلىوإنجازهوجهأتمعلىالعملأداءهو

مدةالمعتاإلجراءاتحسبعاليةبدقةوممكنوقتأقلفيوالممارساتبافضلالعملإنجازعلى

.مستمروبشكلالتطوريواكببماتطويرهاوالمتبعةو

وعملياتومدخالتجميعتحكمقيمتهمنظومةعلىتقوممترابطةومتكاملةفلسفةنظامهو

الجودةادارةمقوماتعلىالتركيزخاللمناالرتقاءوللتميزصوال  والمؤسسيةمخرجات

.المستمرالتطويروالجماعيالعملوالزبونعلىالتركيزوهيالثالثهالشاملة

تحقيقلالمقدمةالخدماتجودةفيالمستمروالتحسينالخارجيوالداخليالمستفيدرضاتحقيق

.العالمفيالمستقبليةتوجيهاوللتعليمالمستدامةالتنميةظلفيالمؤسسيالتميز

عالةالفالقراءةخاللمنالدوراتفيوفعاليتهاالحركةعلىقدرتهاتستمدمتكاملةعملمنظومة

توظيفهاوالطاقاتلكلالفعالاالستثماربقصدالعاملينأنشطةومنالمجتمعمنالمتحدةللبيانات

مكنممبدعانتاجالىالوصولاجلمنالتعليميةالمنظومةمستوياتمختلففيابداعيبشكل

.اهدافهويحققالوطنيخدماليهالوصول

تعريفك للجودة ؟ماهو



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

تعريف الجودة تعريف الجودة 



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

مقترحات المشاركين في مجال الجودة



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

:الجودةبتطبيقاتتتعلقمقترحات

الجودةبأنظمةتعملالتيالمختلفةللجهاتبياناتقاعدةبناء.

اوتطبيقاتهالجودةيخصماكلفيواألهليةالحكوميةالجهاتمعوالمشاركةالتواصلزيادة.

منمعتمدةوتكونبالجودةخاصةشهادةاصدارعنمسئولةتكونحكوميةجهةوجوداتمنى
.فقطالجهةهذهاالبالتفتيشأخرىجهةألييحقوالللمواصفاتالسعوديةالهيئة

بحستخصصيةتدريبيةدوراتخاللمنلالعضاءالجودةفيمهنيةرخصاصدارعلىالعمل

فياخصاىي,ومراحعةتدقيقاخصاىي,جودةاخصاىي):المثالسبيلعلىعضوكلعملمجال
.(وغيرهاالكايزن

الجودةمباداراتتحقيقنجاحوقياسلمتابعةاالداءمؤشراتووجودالقياسعلىالتركيز

الدولةبمجاالتوربطهاوالحكوميةالخاصةالقطاعاتلجميعالزاميةبصورةالجودةتطبيق
.والدخلالزكاةشهادةاوالتجاريالسجلتجديدمثلالتفتيشية

المقارنةعمللتسهيلوطنيبشكلأداءمؤشراتوتوفرالدقيقةالبياناتتوفرجهةوجود

قهاتطبيومتابعةالمقارناتلهذهكمخرجاتعملخطةووضعوشفافيةإحترافيةبكلالمرجعية
.البلدقطاعاتكلعلى

مقترحات المشاركين في مجال الجودة



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

:الجودةبتطبيقاتتتعلقمقترحات

الحرمينخدمةعلىصراحةيشيرما2020السعودةالعربيةالمملكةرؤيةعلييضافأن

.وشعبا  حكومة  المسمىبهذاالمملكةالمتيازوذلكالشريفين

منهاالمسحوبةوالمنشآتالجودةشهاداتعلىالحاصلةبالمنشآتقائمةتقديماقترح.

الجودةوتوكيدلضمانمراكزايجاد.

كرسالةامسبقاطالقهاتمالتيالرسالةوتعميماعالمياالشاملةللجودةالعلياالقيادةتبنيابراز

االستراتيجيةاهدافهاورسالتهاعلىوتنعكسمنشأةكلتتبناهاوطنية

اركةلمشوالمؤسساتوالشركاتالحكوميةالجهاتفيالجودةممثليمعاجتماعاتتنظيمنقترح

.الحكوميالمستوىعلىالجودةمستوىرفعومناقشةالخبرات

مقترحات المشاركين في مجال الجودة



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

:الجودةبتطبيقاتتتعلقمقترحات

المسلمينمنوبدايتهاأساسهاوانماالغرباختراعمنليستالجودةأنالناسنعلمان.

مابينهالتضاربلعدمالحكوميةوالنظموالمتطلباتالمختلفةالجودةموصفاتبينالربط

ورسالتهرؤيةتحقيقفيالمجلسيدعمسعوديةبكواردمتخصصنسائيمكتبوجود

للجودةالسعوديالمجلسمظلةتحتمترجمةالجودةفيحديثةعالميةكتبوجود

للجودةالسعوديالمجلساشرافتحتالجودةمطبقةعالميةلمنشآتميدانيةزياراتوجود

يفدورهاألهميةالمجاالتجميعفيللجودةمعاييروضعفيالمدنيالمجتمعمؤسساتمشاركة

المجتمعاتحياةتنظيم

مقترحات المشاركين في مجال الجودة



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

:الجودةثقافةونشروالتوعيةالتدريببشأنمقترحات

المجالهذافيللعاملينالحديثةوتطبيقاتهاالجودةمجاالتفيمتخصصةدوراتتقديم

يقاتتطبتجربةلنقل(وخارجيا  داخليا  )الجودةمجالفيمتميزينشركاءمععملورشتقديم

الوطنيةللمؤسساتالجودة

فيهاالجودةلمسؤوليالتدريبيةوالدوراتبالكوادرالخيريةالجهاتدعم

المؤسسيوالتميزالجودةعنالتدريبجرعاتوزيادةمكثفةوورشدوراتعمل.

السعوديةالقياسيةالمواصفاتعلىالمختلفةالمنشآتفيالجودةمسئوليتدريب

الزوجاتوتثقيفاألطفالتوعيةخاللمنالبيتمنالجودةثقافةلغرسبرامجايجاد.

مقترحات المشاركين في مجال الجودة



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

:الجودةثقافةونشروالتوعيةالتدريببشأنمقترحات

القرارأصحابالىوالوصولاالموالرؤوساصحابلدىالجودةثقافةنشر.

الجودةاهيممفعنالعاديينالمواطنينيخاطبوتقاريرلبرامجالمحليالتلفزيونفيفقراتتحديد.

والتوعيةفالتثقيمرحلةفيوالبدءللبحوثالوطنيةاالستراتيجيةمنزمنيامجدولبشكلاالنتهاء

.حالياالمنشآتلجميعجداهامةالمرحلةهذهانحيثممنهجشاملبشكلالجودةثقافةوارساء

ىمستوضعفإلىأدتالتياألسبابأهمأحدهوالجودةفيالمختصينوتأهيلاحتواءضعف

.والمؤسساتاألفرادلدىالجودةثقافة

منقلأالمبذولةالجهودومازالتالمجتمعأفرادلكلتصلحتىكبيرجهدإلىتحتاجثقافةالجودة

.المطلوبةالحاجة

كوادروالباإلجراءاتباالهتماموذلكبالدنافيالجودةبمستوىللرقيمتكاملمشروعإلىنحتاج

.والتوعية

مقترحات المشاركين في مجال الجودة



للجودةالثانيالوطنياالستبيان

:للجودةالسعوديللمجلسخاصةمقترحات

سيتولىوالمشاركةالجهاتمنتوصيةومقترح17تبويبوتلخيصتم

بالمجلسالخاصاالفكارخزانالىاضافتهاللجودةالسعوديالمجلس

(SQC Think Tank)ضمناالمكانيةحسبتطبيقهاجدولةودراستهاليتم

.للمجلسالتنفيذيةالعملخطط

مقترحات المشاركين في مجال الجودة
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.المشاركةللجهاتلالستبيانالنهائيالتقريرارسال

الخطوات القادمة

.المجلسموقععلىاالستبياننتائجنشر

.م2018القادملالستبياناالعدادوالتجربةتقييم

.التوصياتوالمقترحاتتطبيقودراسة
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و هللا الموفق و هللا الموفق 


