
إضاءات في طريق الجودة والتميز 

حـــســين بن عــلي الغـامــدي / م 

مستشار الجودة وأنظمة التميز المؤسسي



محتوٌات العرض

.أساسٌات الجودة الشاملة •

.التمٌز المإسسً للمنظمات بناء •

.بناء الفرٌق الفعال •



…اإلسالميةًالقيمًمنًالجودةً: أولًً

.فيوًوالتقانًلذاتوًالعملًحبًالجودة

  : والسالمًالصالةًعميوًقال

البييقيًرواه .(( يتقنوًأنًعمالًًًأحدكمًعملًإذاًيحبًاهللًإنً))

؟... ما هً الجودة 



159 : عمران آل (األمرًفيًوشاورىمًليمًواستغفرًعنيمًفاعفً) :الشورىًمبدأ
2 : المائدة (والتقوىًالبرًعمىًوتعاونواً) :المجتمعًأفرادًبينًوالتكافلًالتعاونًمبدأ
ًأؤلئكًكلًوالفؤادًوالبصرًالسمعًإنًعممًبوًلكًليسًماًتقفًول):العممًاحترامًمبدأ
36 : اإلسراء (مسئولًًًعنوًكان
العملًاحترامًمبدأ:  
93 : النحل (تعممونًكنتمًعماًولتسألنً)
30 : الكهف (عمالًًًأحسنًمنًأجرًًنضيعًلًإنا)
105 : التوبة (والمؤمنونًورسولوًعممكمًاهللًفسيرىًاعممواًوقل(

؟... ما هً الجودة 



مراقبة
الجودة

الفحص

توكيد
الجودة

إدارة 
الجودة 
الشاممة

1950 - 1924

1924-1900

1980 -1950
1980

مراحل تطور الجودة



التركيز علًهراحل التطىر

الونتج النهائًالفحص

الونتج النهائً,العوليت الوراقبت

ج النهائًتالون, العولياث ,النظام تىكيد الجىدة

النظام ، العولياث والونتج,األفراد إدارة الجىدة الشاهلت

مراحل تطور الجودة



اإلطار الفكري 

إلدارة الجودة الشاملة



متخصصة وظٌفة تعد ولم شاملة عملٌة الجودة•

الجودة ال تؤتً من الفحص ولكنها تؤتى من تحسٌن العملٌات•

الجودة لٌست مجرد مفهوم تصنٌعً•

الجودة هً تحسٌن مستمر لجمٌع العملٌات للوصول إلى •

وهذا الهدف ٌتطلب ) درجة ابهار العمٌل حاضرا ومستقبال 

(نظام متٌن ٌشمل جمٌع  مستوٌات وعناصر المإسسة

إدارة الجودة الشاملة
  Total Quality Management



 السلٌمة والبٌئة النظام بتهٌئة تبدأ العلٌا القٌادة•

الجودة تطبٌق على تساعد التى

 الجماعً العمل تشجع و تإمن أن البد القٌادة•

 القرارات صنع فً الموظفٌن وتشرك

والتمٌز اإلبداع و لإلبتكار الفرصة وتعطٌهم

العلٌا بالقٌادة تبدأ الجودة•

 شامل مدخل طرٌق عن وتفعل تطبق الجودة•

 النظام عناصر كل مع ٌتعامل ومتكامل

سًالمإس

إدارة الجودة الشاملة
  Total Quality Management



إدارةًالجودةًالشاممة
Total quality Management

.الشركةًفيًنشاطًوكلًفردًكلًتشملًالجودةً: شاممة

Total : organization using
.العمالءًتوقعاتًوتحقيقًبالمتطمباتًالوفاءً: الجودة

Quality principles for the
ًمستوىًعمىًتدارًأنًيجبًبلًيمكنًالجودةً: إدارة
.واألنشطةًالعممياتًجميع

Management of its processes

مرجعٌة إدارة الجودة الشاملة



اإلدارة التقليديتإدارة الجىدة الشاهلت

اإلدارةالقيادة

التىجه نحى التنظين وهتطلباته.التىجه نحى العويل واحتياجاته

تىجه هستقبلي قصير الوديتىجه هسـتقبلـي بعيد الودي

االعتواد علً األفكار والوشاعر والتىجهاثاالعتواد علً البياناث والوعلىهاث

.السواح بحدود هن الهدر والفاقد.هنع الـهـدر والفاقد

.حل الوشاكل عقب حدوثهاالتحسين الوستور

مقارنة موضوعٌة بٌن إدارة 

الجودة الشاملة واإلدارة التقلٌدٌة



تتوسعتدعمتتبنى
 -التقييم والتطوير المستمر لمنظم

 -الخدمات -المنتجات-اإلجراءات
إلخ…األداء 

أداء العمل عمى الوجه األكمل 
دائما  … أول مرة وكل مرة من 

في تطبيق هذا المــفهوم إلى أن 
يتحول إلى منــاخ عام

السمات الرئيسية لفلسفة إدارة الجودة الشاملة

التدريب المتواصل
ال مركزية

المنهج اإلحصائي لتقميل التغيرات
التحفيز

وفرة وتجديد المعمومات

بيئة العمل
االنتماء والمشاركة
العمل بروح الفريق

الوقاية قبل العالج
تطوير وتحسين مستمر

إدارة الجودة الشاملة

 Total Quality Management

(قيادة) هي فلسفة إدارة عليا : إدارة الجودة الشاملة 



الحتياجاتً
األساسية

الىتمام
األساسي

قيادة
اإلدارةًالعميا

ثقافة
الجودة

التخطيطً
الستراتيجي

التحسين
المستمر

المشاركة
والتمكينًوالتحفيز

إرضاء
العميل الستراتيجياتً

األساسية

العناصرًاألساسيةًإلدارةًالجودةًالشاممة

إدارة الجودة الشاملة

 Total Quality Management



.الذاتيًالتطوير•
.العملًمضمونًإثراء•
.الموظفينًمعنوياتًورفعًوالجيودًاإلنجازاتًتقدير•
.واإلدارةًاألفرادًبينًتعاونيةًعالقةًخمق•
ًالمتضافرًالفريقًعملًألنًنظراًالصراعًمنًالحد•

.الصراعًمنًالحدًإلىًيؤديًوالمتفائل
.التكاليفًتقميل•

لماذا الحاجة إلى الجودة الشاملة ؟



الشاممةًالجودةًإدارةًروادًأىم
ديمينجًإدواردً-1
جورانً-2
كروسبيًفيميبً-3
إيشيكاواً-4

رواد إدارة الجودة الشاملة



دٌمٌنج إدوارد
أمريكيً•
إحصائيةًنظمًإخصائيً•
“العميلًوتوقعاتًاحتياجاتًتحقيق” :  ىيًالجودةً•

“المالئمةًلمغرض”
 

رواد إدارة الجودة الشاملة



جوران جوزٌف

. “لالستخدامًالمالئمة” ىيًالجودة•
.أمريكي•

رواد إدارة الجودة الشاملة



فٌلٌب كروسبً 

.أمريكي•
.جودةًأخصائى•
“بالمتطمباتًالوفاء“ ىيًالجودة•

رواد إدارة الجودة الشاملة



إٌشكاوا كاورو

.ياباني•
.مؤلف•
.السبعةًاألدواتًنشر•
.اليابانيةًالجودةًحمقات•
.الجماعيًالعمل•

رواد إدارة الجودة الشاملة





اٌّإسسٍ اٌرُّض ِفهىَ

 اٌشاٍِح ٌٍّشاخؼح ودوسٌ ِٕظُ أسٍىب هى

 ِماسٔح اٌمطاػاخ/ إٌّظّاخ ؤرائح ألٔشطح

.اٌرُّض ّٔىرج ِغ



 ٌٍّٕظّح اٌؼاِح اٌصحح الخرثاس وأداج َسرؼًّ

 اٌّىاسد وذىصَغ األوٌىَاخ وضغ ػًٍ َساػذ

.ٌٍّٕظّح واٌؼٍٍّ اٌىالؼٍ واٌرخطُظ

اٌّإسسٍ اٌرُّض ِفهىَ



المبادئ 
األساسية 

لمتميز 
المؤسسي

الىتمامً
بالنتائج التركيزً

عمىًخدمةً
العمالء

القيادةً
والثباتً
عمىً
األىداف

اإلدارةًمنً
خاللً

العممياتً
تنميةًوالحقائق

العاممينً
شراكيم وا 

اإلبداعً
والبتكارً
والتحسينً
المستمر

تطويرً
الشراكةً
مفيومًاً
وممارسةًً

المسؤوليةً
المجتمعية



( 100)أوثش ِٓ 

خائضج ٌٍدىدج

فٍ اٌؼاٌُ

اٌّإسسٍ اٌرُّض خىائض



(1951َ) اٌُاتاْ فٍ دَّٕح خائضج•

 اٌُاتأُح اٌدىدج خائضج•

(1987َ)  تىٌذسَح ِاٌىىٌُ خائضج•

(1991َ) األوسوتُح اٌدىدج خائضج•

(1997) اٌّرُّض اٌحىىٍِ ٌألداء دتٍ تشٔاِح•

(1995) ٌٍدىدج دتٍ خائضج•

(2002) تاألسدْ ٌٍدىدج هللا ػثذ اٌٍّه خائضج•

(2007) اٌّرُّض اٌحىىٍِ ٌألداء ظثٍ أتى خائضج•

(2007) تاٌسؼىدَح ٌٍدىدج اٌؼضَض ػثذ اٌٍّه خائضج•

(2010) اٌّرُّض اٌحىىٍِ ٌألداء خٍُفح اٌشُخ خائضج•

اٌّإسسٍ اٌرُّض خىائض أشهش



 
اٌمُادج  •

اٌؼّالء سضا  •

اٌؼًّ ٔرائح  •

األػّاي ئداسج  •

األفشاد ذطىَش  •

اٌّىاسد اسرغالي  •

واالترىاس اإلتذاع دػُ  •

اإلسرشاذُدٍ اٌرخطُظ  •

اٌّدرّغ ػًٍ اٌرأثُش  •

اٌدىائض ِؼاَُش



ِؼاَُش خائضج دَّٕح 

ٔمطح 200وضغ ؤشش اٌسُاساخ 

 

ذُّٕح 

اٌّىاسد 

اٌثششَح

150 

ٔمطح

 

خّغ 

اٌّؼٍىِاخ 

وذحٍٍُها

150 

ٔمطح

ذطىَش 

خذِاخ /ِٕرداخ

خذَذج

ٔمطح 200

اٌرحسُٓ

اٌّسرّش 

ٔمطح 200

ٔمطح 100ٔظاَ اإلداسج 

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.balancedscorecard.org/Portals/0/images/Deming.jpg&imgrefurl=http://www.balancedscorecard.org/LinkClick.aspx?link=106&tabid=56&usg=__YLD5G5qk2PIkMazKRa88uSH3WEM=&h=327&w=265&sz=8&hl=ar&start=18&tbnid=8qsK162FpTzxxM:&tbnh=118&tbnw=96&prev=/images?q=deming+award+japan&gbv=2&hl=ar


ِؼاَُش خائضج ِاٌىىٌُ تىٌذسَح 

اٌمُادج

120

اٌرخطُظ

االسرشاذُدٍ

85

اٌرشوُض ػًٍ 

اٌؼًُّ 

واٌسىق

85

اٌرشوُض ػًٍ 

اٌّىاسد 

اٌثششَح

85

ئداسج اٌؼٍُّاخ

85

إٌرائح

450

90اٌمُاط واٌرحًٍُ وئداسج اٌّؼشفح 



ٔرائح اٌّىاسد 
اٌثششَح

90

ٔرائح اٌّسرفُذَٓ
200

ٔرائح اٌّدرّغ
60

ٔرائح
األداء

اٌشئُسُح
150

اٌمُادج
100

اٌّىاسد اٌثششَح
90

اٌسُاساخ 
واإلسرشاذُدُاخ

80

اٌّىاسد واٌششاوح
90

اٌؼٍُّاخ
140

ػٕاصش إٌرائحػٕاصش اٌرّىُٓ

اإلتذاع واٌّؼشفح

ِؼاَُش اٌدائضج األوسوتُح ٌٍدىدج 

EFQM



ِؼاَُش خائضج اٌٍّه ػثذهللا اٌثأٍ 

األسدْ /ٌٍرُّض

اٌؼٍُّاخ
150

اٌّؼشفح
150

اٌمُادج
150

األفشاد
150

اٌّاٌُح
150

250إٌرائح  



ِؼاَُش خائضج اٌٍّه ػثذاٌؼضَض ٌٍدىدج

150اٌمُادج اإلداسَح 

180ٔرائح األػّاي  

100اٌّىاسد اٌثششَح 

اٌرخطُظ االسرشاذُدٍ 
90

اٌّؼٍىِاخ واٌرحًٍُ 
50

اٌرأثُش ػًٍ اٌّدرّغ 
100

اٌرشوُض ػًٍ اٌؼًُّ
100

ئداسج اٌؼٍُّاخ 
180

/ ئداسج اٌّىسدَٓ 
اٌششواء  50

http://http/www.kaqa.org.sa/


تطوووٌر القطوواع واالرتقوواء بمسووتوف ا،داء فٌوو   موون خووالل •

توفٌر حافز معنوي وظروف عمل تحفٌزٌة تشجع التعواون 

.البناء وروح المنافسة اإلٌجابٌة 

المسوواعدة فووً تحدٌوود أولوٌووات التحسووٌن المطلوبووة ودعوووم •

بووورامج التنمٌوووة والتطووووٌر   وتحسوووٌن اإلنتاجٌوووة  وزٌوووادة 

الكفوواءة   وضوومان االلتووزام بتقوودٌم خوودمات جٌوودة وعالٌووة 

.المستوف 

اٌّإسسٍ اٌرُّض خىائض أهذاف



نشووور مفووواهٌم التمٌوووز واإلبوووداع والجوووودة  وتعموووٌم أفضووول •

الممارسات اإلدارٌة والمهنٌة وضمان تطبٌوق أكرور أسوالٌب 

.العمل كفاءة وتطوراً 

ضوومان اٌووام القطوواع بالواجبووات والمهووام الموكلووة إلٌوو  علووى •

الوجووو  ا،كمووول وبمسوووتوٌات عالٌوووة مووون الجوووودة والكفووواءة 

.واالحتراف 

تكوووورٌم وتحفٌووووز الوووودوائر والجهووووات المتمٌووووزة فووووً أدائهووووا •

.وإنتاجٌتها وخدماتها ومشروعاتها وبرامجها وخططها 

اٌّإسسٍ اٌرُّض خىائض أهذاف

الجودة أولا 



 الوظٌفٌة  مستوٌاتهم مختلف على الموظفٌن تقدٌر•

 واإلتقان الوظٌفً وااللتزام والتمٌز اإلبداع على وتشجٌعهم

. العمالء وخدمة

 على ادرتها ومدف  للقطاع /للمنظمة العام ا،داء اٌاس•

. التحسٌن على وعزمها المنافسة

 المركز دعم فً واستغاللها علٌها للحفاظ القوة نقاط تحدٌد•

 الكفٌلة الخطط لوضع التحسٌن فرص وتحدٌد التنافسً

. بمعالجتها

اٌّإسسٍ اٌرُّض خىائض أهذاف



 النظووور للمنظموووة مووون زاوٌوووة مختلفوووة عووون النظووورة الٌومٌوووة

.وباستخدام أسلوب علمً مناسب 

 تعود الفرٌق اإلداري على طرح ومنااشوة المشواكل وا،خطواء

.وكذلك االٌجابٌات بمنطق علمً سلٌم 

اٌّإسسٍ اٌرُّض خىائض أهذاف



اٌؼاللح تُٓ ّٔىرج اٌرُّض وتشاِح اٌرحسُٓ

ٔرائح اٌّىاسد 
اٌثششَح

ٔرائح 
اٌّسرفُذَٓ

  ٔرائح
اٌّدرّغ

ٔرائح
األداء

اٌشئُسُح
اٌمُادج

اٌّىاسد 
اٌثششَح

اٌسُاساخ 
واإلسرشاذُدُاخ

اٌّىاسد 
واٌششاوح

اٌؼٍُّاخ

اٌرذلُك

واٌّشخؼح

اٌّىظفُٓ اسرثُأاخ

اٌّسرفُذَٓ اسرطالع

اٌهٕذسج

  اٌدىدج
اٌشاٍِح

األَضو

ػاللاخ ئداسج

اٌؼّالء 

إٌظُ

اٌّحاسثُح

  ذثسُظ
اإلخشاءاخ

/لُاط

ذطىَش األداء
ئداسج اٌّؼشفح 

تطالح األداء اٌّرىاصْ

BSC

ذطىَش اٌشؤَح

واٌشساٌح 

ئداسج اٌّىاسد



سحٍح اٌرُّض اٌّإسسٍ

1 - 199

االٔطالق
ٔحى 

اٌرحسُٓ
(اٌرحذٌ)

ذٍّه 
اٌىثُشِٓ 
اٌرحسُٕاخ 

اٌرٍ
سرثهش

اٌّسرفُذَٓ

200-399 

ٔمطح
اٌثذاَح
فٍ

سحٍح 
اٌدىدج

َرطٍة اٌّضَذ 
ِٓ اٌششاوح 

فٍ تٕاء
اإلسرشاذُدُح

400-599

ٌىٍ أْ ذفخش
تأٔه
فٍ

اٌطشَك
ئًٌ اٌّمذِح

التذ ِٓ أْ
ذٍّه خطظ 

واضحح
ٌرحسُٕاخ ذدؼً
ِٕافسُه خٍفه

600-799

أصثحد
األفضً

فٍ
ِداٌه

ال ذغرش هٕان 
اٌّضَذ

ِٓ اإلٔداصاخ
ذٕرظشن

(اسرّش)

800-1000

ػاٌٍّ
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PROCESS RIGOUR

LOW HIGH

PERCEPTION  BASED

EVIDENCE BASED

Workshop

Questionnaire

Matrix

RADAR



 فرٌق ابل من استبٌان تصمٌم ٌتم حٌث الطرق أسهل من

 إلى إرسال  وٌتم المنظمة فً ا،نشطة أهم على ٌركز متخصص

 وتحلٌل الوظٌفٌة مستوٌاتهم بمختلف الموظفٌن من ممكن عدد اكبر

.الحقا النتائج

questionnaire)) أسلوب االستبٌان

اٌّإسسٍ اٌرُّض ٌرمُُُ اٌؼٍُّح األساٌُة



 من معٌار لكل ا،سئلة من اائمة على اإلجابة خالل  وٌتم

 اتفاق إلى والتوصل التقٌٌم فرٌق ابل من التسع التقٌٌم معاٌٌر

.النتائج حول

Matrix/Ladder of Excellence))أسلوب مصفوفة التقٌٌم 

اٌّإسسٍ اٌرُّض ٌرمُُُ اٌؼٍُّح األساٌُة



وٌستلزم مشاركة نخبة من الفرٌق اإلداري الذي ٌقوم بجمع 

.المعلومات وإظهار ما ٌربت صحة نتائج التقٌٌم الجماعً

(WORKSHOPأسلوب ورش العمل )

اٌّإسسٍ اٌرُّض ٌرمُُُ اٌؼٍُّح األساٌُة



 التمٌز لجوائز المترشحة المنظمات تقٌٌم فً ٌستخدم

 تعكس التً الورائق بكافة المقٌمٌن تزوٌد وٌتطلب المإسسً

 إتباع خالل من تقٌٌمها ٌتم التً لألنشطة الفعلً الوضع

.للتقٌٌم وداٌق وحٌادي منظم أسلوب

(RADARأسلوب )

اٌّإسسٍ اٌرُّض ٌرمُُُ اٌؼٍُّح األساٌُة



. العلٌا اإلدارة والتزام دعم - 1

. وأهمٌتها بالجودة التوعٌة - 2

. العاملٌن مشاركة  - 3

.  استراتٌجً كهدف الجودة - 4

. التغٌٌر إلحداث الالزمة اإلمكانٌات توفٌر - 5

. الجودة لتطبٌقات العلمً المنهج وضوح - 6

.التغٌٌر مقاومة إدارة -7

اٌّإسسٍ اٌرُّض ذمُُُ ٔداذ ػىاًِ



المنهج 

Approach

النتائج

Result

التقٌٌم والمراجعة 

Assessment & Review

التطبٌق 

Deployment



 اٌاس مستوف التمٌز لدف المنشؤة.

 ٌحدد نقاط القوة وفرص التحسٌن والتطوٌر.

 ًتحدٌد مدف التطوٌر فً مستوف ا،داء دورٌا.

 القٌام بتقٌٌم موضوعً ومنطقً ٌعتمد على ا،دلة.



 هو ا،سلوب والخطوات التً ٌتم  من خاللها إنجاز الخطط

وا،هداف وا،عمال بالمنشؤة وٌعتمد على النظرٌات العلمٌة 

والتعلم من أفضل التطبٌقات والتجارب العملٌة داخل المنشؤة 



الغرض ا،ساسً من المنهج

المخرجات المطلوبة من المنهج

 المدخالت الرئٌسٌة للمنهج والتً اد تشمل:

 المعلومات ا،ساسٌة

أفضل التطبٌقات

الموارد البشرٌة والمادٌة

 ا،سلوب العلمً والنظرٌات المناسبة

التجارب والخبرات السابقة

ا،نظمة اآللٌة المساندة

الخطوات واإلجراءات المكونة للمنهج

الفترة الزمنٌة للتنفٌذ

تحدٌد ا،دوار والمسئولٌات



الوضوح : أوال(Sound)

وٌتطلب تحقٌق الوضوح فً المنهج أن تكون العناصر 

:والخطوات المكونة ل  

واضحة 1)

وٌجب أن ٌكون المنهج واضحاً ومعلناً لكافة المعنٌٌن من 

.خالل وسائل االتصال المناسبة 



محددة 2)

 تنفٌذها لٌسهل محددة المنهج وإجراءات خطوات تكون أن

. المعنٌٌن كافة ابل من وإتباعها

  إلٌها الرجوع وٌسهل مورقة 3)

 المنهج وإجراءات وخطوات عناصر كافة تورٌق ٌتم أن

 كافة ابل من إلٌها والرجوع حفظها تسهل بصورة وإعدادها

. المعنٌٌن



فعالة 4)

 وٌمكن ل  المحددة وا،هداف ا،غراض المنهج ٌحقق أن

. استخدام  من المتواعة المخرجات تحقٌق من المنشؤة

وااعٌة 5)

 وان المنشؤة ومهام عمل طبٌعة ٌعكس المنهج ٌكون أن ٌجب

 وٌراعً المحلٌة والبٌئة المنشؤة رقافة االعتبار فً ٌؤخذ

  . المتاحة اإلمكانٌات



  ًالتكامل :رانٌا (integrated)

:ٌلً ما المنهج فً التكامل تحقٌق وٌتطلب

المعنٌٌن فئات احتٌاجات على التركٌز (1

 احتٌاجات ومعرفة استطالع المتكامل المنهج وٌتضمن

 عند االعتبار فً أخذها لٌتم بالمنشؤة المعنٌٌن كافة ومتطلبات

. المنهج وإجراءات خطوات تطوٌر



الدائرة وإستراتٌجٌات سٌاسات مساندة 2)

 مع المنهج وتكامل توافق من التؤكد المنهج إعداد عند ٌتم أن ٌجب

 المنهج تطبٌق من المنشؤة ٌمكن مما الدائرة وإستراتٌجٌة سٌاسة

. فعال  بصورة

ا،خرف المناهج مع الترابط 3)

 العالاة ذات ا،خرف المناهج على اإلطالع المنهج إعداد عند ٌجب

 ترابط وجود لضمان إعداده ٌتم الذي المنهج عمل ومجال بطبٌعة

 هذه فً وتعارض ازدواجٌة أي وجود لتالفً منطقً وتكامل

. الخصوص



 مرجع المنهجٌة/ كتٌب

الرسم البٌانً لخطوط المنهج

محاضر اجتماعات

ًنظم الحاسب اآلل

 شبكة اإلنترنت الداخلٌةintranet

 ا،دلة اإلدارٌة والتشغٌلٌة



 ًخطوات التخطٌط االستراتٌج

الدلٌل التنظٌمً للمنظمة

دلٌل سٌاسات وأنظمة الموظفٌن

القوانٌن وا،نظمة والتعلٌمات

السٌاسة المالٌة

 تعلٌمات منح الحوافز والمكافآت

نظام إدارة عالاات العمالء

ًنظام تقٌٌم ا،داء الوظٌف

دلٌل وإرشادات تلقى الشكاوف واالاتراحات



طورت المإسسة منهجٌة شاملة ومورقة ومتكاملة ومترابطة مع المنهجٌات ا،خرف 

تضمن المشركة الشخصٌة للفرٌق القٌادي فً مراحل تطوٌر ومراجعة وتحدٌث 

السٌاسة واإلستراتٌجٌة والمشاركة الشخصٌة فً نشر الرإٌة والرسالة والخطة 

:اإلستراتٌجٌة وتشمل الخطوات التالٌة

 ارار تشكٌل فرٌق التخطٌط اإلستراتٌجً من ابل الرئٌس ومشاركت  فً تحدٌد

أعضائ 

 تطوٌر ا،هداف اإلستراتٌجٌة/ مشركة الفرٌق فً ورش عمل

 اإلطالع الشخصً للفرٌق القٌادي على مخرجات الخطة اإلستراتٌجٌة واعتمادها

ومتابعة تنفٌذها وفق تقارٌر محددة للمتابعة والتقٌٌم الدوري

 منااشة الفرٌق القٌادي لتقرٌر المتابعة والتقٌٌم الشمولً فً االجتماع مع فرٌق

التخطٌط االستراتٌجً واتخاذ ارارات تصحٌحٌة وواائٌة على مستوف المإسسة



 تطبٌق  وكٌفٌة للمنهج الدائرة استخدام شمولٌة مدف اٌاس

:ٌلً ما ذلك وٌتضمن

(implementation) التطبٌق :أوال

 والتنفٌذ المنشؤة أعمال ضمن للمنهج الفعال التطبٌق وٌشمل

  . المنهج وخطوات مراحل لكافة الكامل

(systematic) االنتظامٌة :رانٌاً 

: التالٌة النقاط تحقق منتظمة بصورة المنهج تطبٌق ٌتم ان

. بالدائرة دورٌة بصفة المنهج تطبٌق انتظامٌة1.

. التطبٌق لمراحل واضح تحدٌد2.

. التطبٌق مرحل عن دورٌة متابعة تقارٌر وجود3.

. المنهج تطبٌق لمراحل المسئولة الجهات تحدٌد4.



 اإلستراتٌجٌة الخطة وتحدٌث ونشر تطوٌر فً الفرٌق شارك

 وعقد للمإسسة العام المدٌر ابل من السٌاسة إعالن تم كما

 الفرٌق بحضور المإسسة منسوبً لكاف  االجتماعات من العدٌد

 ٌتكون والذي) االستراتٌجً التخطٌط فرٌق خالل من القٌادي

 (العالاة ذات الرئٌسٌة االدارات ومدراء العموم مدراء من

 بالمإسسة االستراتجً التخطٌط ادارة وتنسٌق اشراف وتحت

 باالستعانة تصمٌم  تم ومحدد واضح زمنً برنامج ووفق

 الجهات توضٌح تم واد المجال هذا فً متخصصٌن بخبراء

. ومنتظمة دورٌة بصفة التطبٌق متابعة وأسالٌب المسئولة



ٌشمل ما تقوم ب  الدائرة لتقٌٌم ومراجعة المنهج وأسلوب تطبٌق 

)(measurementالقٌاس : أوال

:وٌتضمن الخطوات التالٌة

تطوٌر مقاٌٌس مناسبة 1)

وٌشمل تطوٌر واستخدام مقاٌٌس مناسبة لتحقٌق أغراض التقٌٌم 

.والمراجعة 



:وٌمكن أن تتناول المقاٌٌس الجوانب التالٌة

النتائج المتحققة من تطبٌق المنهج

سهولة تطبٌق المنهج

 مدف التطبٌق

تكلفة التطبٌق

الموارد المستخدمة لتطبٌق المنهج

مالئمة المنهج لبٌئة وطبٌعة العمل



المنهج لفعالٌة الدوري القٌاس 2)

 ومدف المنهج بفعالٌة المتعلقة المقاٌٌس استخدام وٌتضمن

 . المنشؤة وأعمال لطبٌعة مالئمت 

المنهج تطبٌق لفعالٌة الدوري القٌاس 3)

 من المنهج تطبٌق بفعالٌة المتعلقة المقاٌٌس استخدام وٌتضمن

. للتطبٌق المطلوبة والموارد والتكلفة الزمنٌة المدة حٌث



)& improvement)learningالتعلم والتحسٌن : رانٌاً 

:وتشمل الخطوات التالٌة

التعلم من أفضل التطبٌقات لتحدٌد فرص تحسٌن المنهج 1.

.وزٌادة فعالٌت  

القٌام بعمل التحسٌنات المطلوبة للمنهج والتً تحقق 2.

.أغرض عملٌة التقٌٌم والمراجعة 



 االستراتٌجً التخطٌط إدارة تقوم المنهجٌة هذه مراجعة سبٌل وفً

 ٌتم محددة مقاٌٌس باستخدام المتبعة المنهجٌة وتقٌٌم بمراجعة

 وتحدٌث نشر فً القٌادي الفرٌق مشاركة ضمان من التؤكد خاللها

 على واإلطالع السابقة الدروس من التعلم خالل ومن أالستراتجٌ 

 على سنة كل مرة ذلك وٌتم الناجحة والتطبٌقات الممارسات أفضل

 للمنهجٌة والمنتظم المستمر والتطوٌر التحسٌن وٌتم ا،ال

 التطبٌق وأسالٌب المستخدمة



:ٌلً ما خالل من نتائج من الدائرة حققت  ما على التعرف

)(trends النتائج اتجاهات : أوال

 ٌتم الدائرة لنتائج أبجابٌة اتجاهات وجود ذلك وٌشمل

 وٌوضح متتالٌة سنوات 3 عن تقل ال لفترة علٌها المحافظة

. للنتائج االٌجابٌة االتجاهات التالً البٌانً الرسم
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)(targetsا،هداف : رانٌاً 

وجود أهداف مناسبة ومحققة 

:(SMART)وتتضمن عملٌة تطوٌر ا،هداف التؤكد من شمولٌتها للمواصفات التالٌة 

 محددةSpecific

 ٌمكن اٌاسهاMeasurable

 ٌمكن تحقٌقهاAttainable

 وااعٌةRealistic

 محددة الزمنTime frame



 وٌوضح الرسم البٌانً التالً عملٌة مقارنة النتائج المحققة مقابل ا،هداف المحددة مسبقا
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بالمسببات النتائج ربط : رالرا

 المتحققة النتائج بٌن ٌربط منطقً تفسٌر وجود وٌشمل

 تبرٌرات تقدٌم على المنشؤة ٌساعد مما المستخدمة والمنهجٌات

 فعالٌة من والتؤكد إٌجابا أو سلبا المحققة للنتائج منطقٌة

 المختلفة اإلعمال النجاز المستخدمة وا،سالٌب المنهجٌات

. بالمنشؤة



)(comparisons المقارنات : رابعا

 اإلالٌمٌة التطبٌقات أفضل مع المتحققة النتائج مقارنة وٌتضمن

. والعالمٌة



  المستفٌدٌن انطباعات مقاٌٌس

مقارنة معٌارٌة حول 

مستوف رضا العمالء 

م2008لعام 

بٌن جهات حكومٌة مختلفة 
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)(scope النتائج نطاق : خامسا

:ٌلً ما بذلك وٌقصد

. بالدائرة المتعلقة الجوانب لكافة النتائج نطاق شمولٌة1.

. الدائرة عمل طبٌعة حسب للنتائج مالئم تصنٌف وجود2.



إدارة التغيير و التحسين الوستور



إدارة التغيير و التحسين الوستور

:العمل الجماعً مطلب هام فً دٌننا اإلسالمً  
:  ٌقول سبحان  وتعالى 

103آل عمران “ واعتصموا بحبل هللا جمٌعاً وال تفراوا“

2المائدة “ وتعاونوا على البر والتقوف وال تعاونوا على اإلرم والعدوان”

مقدمة



إدارة التغيير و التحسين الوستور

:العمل الجماعً مطلب هام فً دٌننا اإلسالمً  
:  واال رسول هللا صلى هللا علٌ  وسلم 

رواه الترمذي“ ٌد هللا مع الجماعة “ 

إٌاكم والفراة وعلٌكم بالجماعة فإن الشٌطان مع الواحد وهو من ” 

رواه “   من أراد بحبوحة الجنة فلٌلزم الجماعة ... الواحد أبعد 

الترمذي

:  واال رسول هللا صلى هللا علٌ  وسلم 
ا،مرال والحكم للماوردي“ كدر الجماعة خٌر من صفو الفرد “ 

مقدمة



إدارة التغيير و التحسين الوستور

تحسٌن العالاات مع العمالء وتلبٌة احتٌاجاتهم .

ا،هداف العامة لِفَرق الجودة

 التحسٌن المستمر للعملٌات.

 العمل الجماعً لتحقٌق التكامل فً المعلومات والخبرات.

 نشر مفهوم الجودة فً الشركة.

 زٌادة اإلنتاجٌة.

 تطوٌر مهارات واُدرات الموّظفٌن.

مقدمة



إدارة التغيير و التحسين الوستور

تعرٌف الفرٌق



إدارة التغيير و التحسين الوستور

=شخصانًأوًأكثر

مجموعة

 =ىدفًُمشترك+ مجموعةً

فريق

مقدمة



إدارة التغيير و التحسين الوستور

:الفريقًىوً

ًلتحقيقًىدفًمعينًمنًخاللًمجموعةًمنًاألفرادًيتمًتشكيميا
مجيوداتًمشتركة،ًيبذلًاألفرادًفيياًتعاونًاًمتبادًل،ًويسودًبينيمًالشعورً

باللتزامًوالمسئوليةًً
                         .المشتركة

ًًوسيمةًلمعملًالجماعيًالمنسجمًبينًأفرادًمتجانسينًتجمعيمًرغبة
.مخمصةًلمتعاونًوبذلًالجيودًالمتسقةًلتحقيقًىدفًمشترك

تعرٌف الفرٌق 



إدارة التغيير و التحسين الوستور

كمًىيًنسبةًأولئكًالذينًيمتمكونًالقدرةًعمىًالعملً
بفعاليةًضمنًفريقً؟

تختمفًمنًمجتمعًآلخر
ًًعادًةًماًتكونًنسبةًمحدودةًجدا

لماذا ؟



إدارة التغيير و التحسين الوستور

 

ََٓىٌذ اإلٔساْ وهى ِؼرّذ اػرّاداً وٍُاً ػًٍ اِخش.

يبدأًتدريجيًاًبالستقاللًالشخصي.
قدًيعيشًفيًجوًمنزليًيسودهًالتنافسًمعًاخوتو.
يدخلًالمدرسةًوتبدأًالمنافسةًالفرديةًمعًأقرانو.
ًيبدأًالعملًفيًمؤسسةًحيثًتكونًالحوافزًغالبًاًمبنية

( .بلًالمنافسةًالفرديةًأيضاًً)عمىًالتميزًالشخصيً
نزعةًفرديةًوشعورًقويًبالحتفاظًبالستقاللً: النتيجة

(.عدمًالحاجةًلآلخرين)المكتسبً

لماذا ؟
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ًلبقيةًاألعضاءً( التكاممية)شعورًاًبالحاجة.
ًتجردًاًوضبطًاًلمنزعةًالفردية.

ً(.نظري)اإللمامًبماىيةًومراحلًومتطمباتًبناءًالفريقًالفّعال
ً(.تطبيقي)المشاركةًالمتكررةًفيًفرقًالعملًمعًنقدًالذات

كيفًُيصبحًاإلنسانًعضوًاًفّعاًلًفيًالفريقً؟ً

:والعمل ضمن فرٌق ٌتطلب  
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فوائد تكوٌن الفرق
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َؼىد ِثذأ اٌؼًّ اٌدّاػٍ ػٓ طشَك ذشىًُ اٌفشق 

:ِٕها .. تفىائذ ػذَذج ػًٍ اٌّإسسح 

ترسٌخ مبدأ التعاون بٌن الموظفٌن وبٌن ا،اسام

 االستفادة من ادرات وخبرات الموظفٌن عن طرٌق
إشراكهم فً الفعالٌات المختلفة 

فعالٌة القرارات وجودة اآلراء نتٌجة لتعدد وتالاح ا،فكار

 تحقٌق االلتزام من ابل الموظفٌن بنتائج الفرق

ارتفاع معنوٌات الموظفٌن ومستوف رضاهم
تطوٌر مهارات الموظفٌن فً مجاالت عدٌدة

نتائج أفضل على أداء المإسسة.

:بالنسبة للمإسسة
فوائد تكوٌن الفرق 
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ُّشاسوىْ فٍ فؼاٌُاخ اٌفشق، اٌؼذَذ ِٓ اٌّهاساخ خاصحً     َىرسة اٌ
:فٍ اٌّداالخ اٌراٌُح 

االتصال والحوار

   تحلٌل وحل المشاكل واتخاذ القرار

   ًالتفكٌر اإلبداع

   العمل الجماعً وضبط النزعة الفردٌة

   اإللمام بؤنشطة العمل المختلفة وزٌادة المعلومات
   التفاعل اإلٌجابً مع التغٌٌر

   بناء الفرٌق الفعال.

:بالنسبة للموظف

فوائد تكوٌن الفرق 



إدارة التغيير و التحسين الوستور

 ٌكون حل المشكلة أو تنفٌذ مشروع ما ٌحتاج إلى معلومات

.وخبرات عدٌدة 
 (.حالة طارئة)ال ٌكون هناك ضغط فً الوات لحل المشكلة
ٌتطلب حل المشكلة تؤٌٌد والتزام جهات عدٌدة خاصة عند التنفٌذ.

اد ٌرتكب البعض الخطؤ بتكوٌن فرٌق ،ٌة مشكلة 
ٌُصبح تشكٌل الفرٌق فكرًة جٌدة  أو مشروع  ولكن 

:عندما 

ٌَُحبَّذ تكوٌن الِفرق ؟ متى 
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 المشروع  أو المشكلة وتعقٌد تشعب بحسب الفرٌق حجم ٌختلف
 8 إلى 5 بٌن ما الفرٌق ٌكون بؤن ٌنصحون اإلدارة علماء ولكن

 ولٌظل ومستمر غنً التفاعل لٌكون وذلك القائد  إلى إضافة أعضاء
 لهذه ٌمكن كما ا،عضاء لجمٌع متاحاً  النفس عن الفردي التعبٌر

. للعمل الشمولٌة الرإٌة فقدان دون العمل تقسٌم الفرق

الخبرات والطااات /إذا ال العدد فقد ال تتوفر المعلومات

.الضرورٌة لتفجٌر ا،فكار وإٌجاد الدٌنامٌكٌة المطلوبة 
 وإذا زاد العدد فقد ٌإرر ذلك على إطالة الوات للوصول إلى

القرارات واد ٌإدي ذلك إلى احتكاكات شخصٌة لوجود /الحلول

.أكرر من عضو لدٌ  نفس نقاط القوة 

عدد أعضاء الفرٌق
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 اٌادة تإمن وتسعى للتمٌز.
 ًاٌادة تإمن بؤهمٌة العمل الجماع.
 بٌئة عمل تشجع تمكٌن العاملٌن وتقدر جهودهم.
 اٌادة مستعدة للتعلم وتعلٌم اآلخرٌن.
 التحلً بخصائص وصفات الفرٌق الفعال وتجنب ظواهر

.الضعف فً الفرٌق 

متطلبات وجود فرٌق الجودة
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عدم وضوح ا،هداف أو عدم اناعة لدف البعض بؤهمٌة ا،هداف

 ٌأسلوب عمل الفرٌق غٌر واضح أو غٌر متفق عل

ضعف فً إدارة الوات وإضاعة الوات فً أمور غٌر مهمة

اائد متسلط أو غٌر اادر على اٌادة الفرٌق

وجود أحادٌث جانبٌة كرٌرة

أعضاء لٌست لهم الرغبة فً المشاركة

أسباب عدم فعالٌة الِفَرق
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جداول أعمال خفٌة وصراعات سلطة

مقاطعات وعدم إعطاء الفرصة لألعضاء لإلدالء بآرائهم

 (تكتالت)تكوٌن مجموعات فرعٌة
مبالغة فً المجامالت وتجنب اإلدالء بالرأي المخالف

كررة الجدال والتشعب فً النقاش واالنتقال من موضوع آلخر دون نتٌجة

 (.ضعف منهجٌة اتخاذ القرار)عدم اتخاذ ارارات واضحة

أسباب عدم فعالٌة الِفَرق
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هدف واتجاه مشترك وواضح ورغبة والتزام للوصول لهذا الهدف

أسلوب عمل الفرٌق محدد وواضح ومتفق علٌ  وا،دوار واضحة

اٌادة ذات كفاءة عالٌة

رقة متبادلة

حٌوٌة وحماس ومبادرة  وإبداع ومرونة

تعاون واتصال وإصغاء فعال واحترام

صفات الفرٌق الفّعال
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ًتقدمً/عقلٌة متفتحة وتفكٌر مستقبل

 (المشاركة فً القٌادة)مساندة لقائد وأعضاء الفرٌق
 ٌَم وٌقَوم نفس  بنفس  وٌتعلم من ا،خطاء وٌتقدم لألمام وٌحقق ٌق

نجاحات متعددة

 استرمار لقدرات أعضاء الفرٌق

ادر معقول من المرح والتسلٌة.

 د وإخالص .إنفتاح وِصدق وصراحة وتجرُّ
صفات الفرٌق الفّعال
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 ٌفهم الهدف المراد تحقٌق  جٌداً وأن ٌإمن بؤهمٌت  وأن  ٌمكن

.الوصول إلٌ  
 ٌعتقد فً ارارة نفس  أن تكوٌن الفرٌق مطلوب.
 ٌتؤكد أن الرغبة موجودة لدف ا،عضاء فً المشاركة فً الفرٌق  .

المسئولٌة بطبٌعة الحال ُمشتركة بٌن ا،عضاء 
..  والقائد وكذلك اإلدارة فً نواحً الدعم والُمساندة 

ولكن المسئولٌة الكبٌرة تقع على عاتق القائد  حٌث 
:علٌ  أن 

ما هو السبٌل لتكوٌن فرٌق فّعال؟
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التكاملٌة فً  ٌتؤكد أن ا،عضاء مناسبون للفرٌق من ناحٌة
(خاصة القدرة على االتصال)الخبرة  ومن ناحٌة القدرات /المعرفة

 ًٌتفاعل مع أعضاء الفرٌق بمرونة عبر المراحل المختلفة الت
.سٌمرون علٌها من خالل عملٌة بناء الفرٌق

ما هو السبٌل لتكوٌن فرٌق فّعال؟
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،ن المطلوب لٌس ” وال نقول حل النزاع“نقول هنا إدارة النزاع 
ضمن المعطٌات “ الحل ا،مرل”الوصول للحل الوسط وإنما 

الراهنة والذي اد ال ٌكون مطابقاً ،يٍ من وجهات النظر 

.المطروحة ولكن  ٌحقق الهدف بصورة أفضل 

إدارة النزاع
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والتً سنتحدث عنها فً “على الفرٌق إدراك أن عملٌة إدارة النزاع 
ستؤخذ شٌئاً من الوات خاصة فً المرة ا،ولى ” الشرائح القادمة

ولكنها مهمة وستقً الفرٌق من مشاكل وخالفات شخصٌة اد تؤخذ 
،نها ستبقى فً النفوس والبد لها “من الفرٌق واتاً أكرر فً المستقبل 

.”أن تظهر

إدارة النزاع
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 اختالف المعاٌٌر وا،هداف وأسلوب العمل

صعوبة السٌطرة على الفرٌق

مشكالت التواصل بٌن ا،عضاء

 والء العضو إلدارت  أو اسم  أو رئٌس

تباٌن الصفات الشخصٌة

أسباب النزاع
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 ًاإلحباط لضعف الوصول إلى حل مرض.
 عدم توزٌع المهام بطرٌقة فعالة أو صحٌحة.
 كررة المعواات أو استحالة تنفٌذ المهام.
 ضعف الرقة المتبادلة بٌن ا،عضاء.
 ضعف كفاءة القٌادة.

سعً العضو لتحقٌق هوٌة أو هٌمنة بارزة.

أسباب النزاع
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أحٌانا ما ٌحدث جداال ونقاشات فً بعض المواضٌع المطروحة فً 

صائب  فرق التحسٌن دون الوصول إلى نتٌجة أو ارار

خ و اٌسثً اٌرٍ ذشاهالو كنت اائد لهذا الفرٌق  ما هً اإلجراءا

ِدذَح ٌرفادٌ هزٖ اٌظاهشج ؟
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 وجود اختالف فً وجهات النظر هو أمر مطلوب وذلك إلرراء
معلومات الفرٌق وللتؤكد من استطالع جمٌع جوانب الموضوع

 كل وجهة نظر لها إٌجابٌات وسلبٌات وأن وجهات النظر
الحلول الممكنة فقد تكون /المطروحة لٌست هً كل وجهات النظر

هناك حلول أخرف أمرل

عندما ٌخرج النقاش بٌن أعضاء الفرٌق عن اإلطار 
المطلوب فعلى اائد الفرٌق التدخل عن طرٌق 

:الخطوات التالٌة 
:تذكٌر أعضاء الِفَرق بؤن 1.

منهجٌة إدارة النزاع 
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   الموضوع المطروح ال ٌخص شخصٌن فقط وإنما الفرٌق كل
.ولذلك فالمشاركة مطلوبة من الجمٌع 

عندما ٌخرج النقاش بٌن أعضاء الفرٌق عن اإلطار 
المطلوب فعلى اائد الفرٌق التدخل عن طرٌق 

:الخطوات التالٌة 
:تذكٌر أعضاء الِفَرق بؤن 1.

 الوصول للحل ا،مرل ٌتطلب من ا،عضاء فصل شخصهم عن
وجهات نظرهم فلن ٌكون هناك شخص فائز وآخر خاسر وإنما 

.فرٌق فعال أو غٌر فعال

منهجٌة إدارة النزاع 



إدارة التغيير و التحسين الوستور

..  البدء بتحدٌد الهدف المراد الوصول إلٌ  أو المشكلة المراد حلها2.
وغالباً ما ستكون هذه الخطوة هً كل ما ٌلزم  فقد ٌدرك أطراف 

الهدف /أي أن فهمهم للمشكلة)النزاع أن أساس النزاع كان خاطئاً 

(.المنشود اد ٌكون مختلفاً 
(  بدون منااشة)استدرار أفكار الفرٌق حول الحلول الممكنة 3.

والتؤكد من مشاركة جمٌع ا،عضاء فً طرح أفكاراً جدٌدة خاصة 

.  أطراف النزاع

عندما ٌخرج النقاش بٌن أعضاء الفرٌق عن اإلطار 
المطلوب فعلى اائد الفرٌق التدخل عن طرٌق 

:الخطوات التالٌة 

منهجٌة إدارة النزاع 
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 الخطوة تؤجٌل فٌستحسن بقوة موجوداً  ٌزال ال العصبً الشد كان إذا

 لتقٌٌم الفرصة النزاع أطراف إلعطاء وذلك آخر اجتماع إلى التالٌة

 بزٌارة الفرٌق اائد ٌقوم أن أحٌانا ا،مر ٌتطلب واد مواافهم 

 على وللتؤكٌد تحفظاتهم مكامن على للتعرف النزاع ،طراف شخصٌة

  .الفرٌق روح على المحافظة

عندما ٌخرج النقاش بٌن أعضاء الفرٌق عن اإلطار 
المطلوب فعلى اائد الفرٌق التدخل عن طرٌق 

:الخطوات التالٌة 

منهجٌة إدارة النزاع 
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عن )الحلول التً سٌتناولها الفرٌق بالتحلٌل /تقلٌص ا،فكار4.

...(.طرٌق دمجها  حذف المتكرر منها 

استدرار تناول كل فكرة وتحدٌد جوانب القوة والضعف فٌها 5.

وهنا على اائد الفرٌق التؤكٌد على أن (. اإلٌجابٌات والسلبٌات)

الموضوعٌة فً النقاش تتطلب أن ٌذكر طارح الفكرة بنفس  جوانب 

.الضعف فٌها

عندما ٌخرج النقاش بٌن أعضاء الفرٌق عن اإلطار 
المطلوب فعلى اائد الفرٌق التدخل عن طرٌق 

:الخطوات التالٌة 

منهجٌة إدارة النزاع 
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من خالل النقاش اد تتولد أفكار جدٌدة تحقق نسبة أكبر من االٌجابٌات 6.

.ونسبة أال من السلبٌات ٌقوم الفرٌق بالتركٌز علٌها واختٌار أمرلها

اد ٌتطلب ا،مر التصوٌت عند تقارب الحلول وهنا على اائد 7.

الفرٌق التؤكٌد مسبقاً على أهمٌة التزام وتؤٌٌد الجمٌع للحلول التً 

.ستنال أكبر عدد من ا،صوات
  .الرناء على سعة صدر وموضوعٌة أطراف النزاع8.

عندما ٌخرج النقاش بٌن أعضاء الفرٌق عن اإلطار 
المطلوب فعلى اائد الفرٌق التدخل عن طرٌق 

:الخطوات التالٌة 

منهجٌة إدارة النزاع 



إدارة التغيير و التحسين الوستور

علٌك اتباع : )هناك خمسة أسالٌب أساسٌة للتعاُمل مع االختالفات
( :واحداً منها

اإلجبارالتعاون

الموائمة

التجّنب

منخفض

المالئمة والتكيُّف

قيمة العالقات

نموذج التعاُمل مع الختالفات

عالي

عالي

قيمة

العائد من 

الختالفات

اتخاذ القرارات
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:ا،سالٌب الخمسة 

.الوصول إلى الهدف :اإلجبار 1.

.ال ترٌد التعاُمل مع االختالفات :التجنُّب 2.

.ال ترٌد إزعاج الشخص اآلخر :الُمالئمة 3.

الوصول إلى التعاون من أجل إٌجاد حل:التعاون 4.

.الرغبة فً الوصول إلى اتفاق :الموائمة 5.

 عنصر إلى تحوٌل  كٌفٌة وإدراك االختالف لنوعٌة تفّهم وجود
. للُمسهل بالنسبة هام أمر القرار اتخاذ فً ُمساعد

اتخاذ القرارات
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:العناصر المإررة على إتخاذ القرارات 

.الرإٌة 1.

.القّوة والُسلطة 2.

.طبٌعة الُمشكلة 3.

.حجم الُمشكلة 4.

.سلسلة ا،وامر 5.

.ا،همٌة النسبٌة للموضوع 6.

.الُمماطلة 7.

.“ ال ارار”إتخاذ القرار بؤن 8.

.الخوف 9.

.الوالء 01.

.االختالفات 11.

اتخاذ القرارات
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:االعتبارات التً ٌجب أن ُتراعى ابل إتخاذ القرار 

.هل هو مهم؟  تؤكد أنك حقاً بحاجة إلى إتخاذ ارار 1.

ٌّم البدائل للتؤُكد من الوفاء بؤال الُمتطلبات 2. .ا

ٌُحقق الهدف بؤال مخاطرة وٌحظى 3. إختر البدٌل الذي 

.بُمساندة من ٌتؤررون ب  
اارن بٌن البدائل ؟؟ رم اختر البدٌل الذي تصل إلٌ  4.

بالبدٌهة والَحَدس 

.راجع القرار إذا شعرت أن هناك خطؤ 5.

اتخاذ القرارات
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اإلجماع
 تعتبر عملٌة اتخاذ القرار باإلجماع(Consensus ) أفضل

الوسائل لتحقٌق االلتزام من جمٌع ا،عضاء ولكن ذلك غالباً 
.ٌتطلب واتاً وصبراً 

 إضافًة إلعطاء الوات الكافً والتحلً بالصبر فهناك خطوات
:  عملٌة ستساعد الفرٌق للوصول لإلجماع وهً 

إعطاء جمٌع أعضاء الفرٌق فرصًة كاملة للتعبٌر عن آرائهم 1.

.وااتراحاتهم 
.إعطاء الفرصة لبقٌة ا،عضاء لطرح ا،سئلة االستٌضاحٌة 2.

اتخاذ القرارات
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ث عن سلبٌات االاتراح .. التؤكٌد على اإلٌجابٌات 3. فما أسهل التحدُّ

على القائد تلخٌص النقاش من حٌن .. المطروح أكرر من إٌجابٌات  

.آلخر وإبراز اإلٌجابٌات التً ٌتفق علٌها الفرٌق 

تلخٌص مواضع االتفاق باستمرار لمساعدة الفرٌق فً االتجاه نحو 5.

.اإلجماع على الرأي

فبنظرة تحلٌلٌة .. تحري مدف الجدٌة فً التعبٌر عن السلبٌات 4.
للسلبٌات المطروحة اد ٌتضح أنها تركز على موضوع معٌن عند 

تحدٌده ٌمكن تناول هذه السلبٌات بموضوعٌة أكرر لتخطٌها أو 
.تقلٌصها على أال تقدٌر 

اإلجماع
اتخاذ القرارات
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ومع هذا فإن  من المتواع أن ٌواج  الفرٌق بعض الحاالت التً اد 

ٌستحٌل معها الوصول لإلجماع ضمن الوات المتاح   وهنا وعندما 

تكون هناك حاجة التخاذ ارار حاسم فً الموضوع فقد ٌضطر الفرٌق 

وعلى أعضاء الفرٌق جمٌعاً االلتزام بهذا .. إلى اللجوء للتصوٌت 

.القرار ومساندت   وعدم إرارة الشبهات حول  أو التشكٌك فٌ  

وعندما ٌتضح أن هذا القرار سٌسبب مشكلًة كبٌرًة ،حد ا،عضاء 

فعلى الفرٌق اتخاذ الخطوات الكفٌلة لمساعدة عضو الفرٌق لتالفً هذه 

.      المشكلة أو التخفٌف من آرارها

التصويت
اتخاذ القرارات
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:مهام اائد الفرٌق ابل االجتماع  -أ

السكرتٌر مع ا،عمال جدول منااشة .
ا،عمال جدول وتنقٌح ُمراجعة .
االجتماعات ااعة وترتٌب حجز من التؤّكد .
ضرورٌة ُمعدات أي وتؤمٌن تحدٌد .
هاتفٌة مكالمات /مذكرات –باالجتماع التذكٌر .
لالجتماع حضورهم المطلوب الخرجٌٌن با،شخاص االتصال .
لالجتماع جاهز شخص كل أن من التؤكد .

اٌادة اجتماعات الجودة الشاملة
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االجتماع أهداف تحدٌد .
التحسٌن عملٌة مراجعة .
التالٌة الخطوة تحدٌد .
االجتماع موعد تغٌٌر الضرورة تقتضً عندما الجمٌع إخطار .
للفرٌق االجتماعات اواعد ُمراجعة .
وا،جهزة القاعة إعداد .
المعنٌٌن ا،شخاص حضور من التؤكد .

:مهام اائد الفرٌق ابل االجتماع  -أ
اٌادة اجتماعات الجودة الشاملة
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القادمٌن الستقبال ُمسبقاً  الحضور .
الُمحدد الموعد فً البداٌة .
للفرٌق اإلرشادٌة الخطوط تحدٌد .
(الفرٌق سكرتٌر) للمحضر وكاتب للوات ُمرااب تعٌٌن .
التنفٌذ تحت والبنود السابق االجتماع تفاصٌل ُمراجعة .
الفرٌق موافقة على والحصول ا،عمال جدول ُمراجعة .
ا،عمال لجدول زمنٌة ضوابط وضع .
(ُوجد إن) بالضٌوف التعرٌف .

:مهام اائد الفرٌق فً بداٌة االجتماع   -ب 
اٌادة اجتماعات الجودة الشاملة
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ٌُّد . ا،عمال بجدول التق
بالحماس االحتفاظ / شخص كل ُمساهمة تشجٌع .
الرئٌسً الهدف على التركٌز .
ُمخطط هو كما ا،دوات استخدام .
اآلخرٌن أفكار على البناء .
للفرٌق الفردٌة بالخبرات االنتفاع .
لذلك الحاجة دعت إن الُمساعدة تقدٌم .

:مهام اائد الفرٌق أرناء االجتماع  -ج
اٌادة اجتماعات الجودة الشاملة
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والتلخٌص الُمراجعة .
بالمهام الواضح التكلٌف .
التنفٌذ تحت البنود تحدٌد .
التالً االجتماع وتارٌخ ا،عمال جدول وضع .
 ٌشارك من لكل الشكر توج .
ا،سئلة تشجٌع .
االعضاء رضاء واختبار االجتماع تقٌٌم .
المحدد الوات فً االجتماع إنهاء .

:مهام اائد الفرٌق فً نهاٌة االجتماع   -د
اٌادة اجتماعات الجودة الشاملة
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تم عما لإلفادة بالسكرتٌر االجتماع .
التنفٌذ تحت البنود متابعة .
المشاركٌن على االجتماع محضر وتوزٌع إعداد فً الُمشاركة .
م ُمراجعة . ا،مر ٌتطلب عندما اإلدارة مع التقدُّ
بما وإفادتهم لإلجتماع ُدعوا ممن الخارجٌٌن ا،شخاص ُمقابلة 

. منهم ٌَُتَواع

:مهام اائد الفرٌق بعد االجتماع  -هـ 
اٌادة اجتماعات الجودة الشاملة
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 ال بؤننا الشعور ذلك الجماعً العمل فً ا،ساسٌة المعواات من 
 .تاماً  اتفاااً  معهم نتفق ال الذٌن ا،شخاص مع بفاعلٌة نعمل أن ٌمكن
. العملً الوااع فً ٌتحقق ال االتفاق هذا

إلى تصل اد بٌننا االتفاق نسبة وأن البشر  اختالف نعً أن علٌنا  
 للتعاون كؤساس استغالل  علٌنا ٌجب الذي القدر وهو 90%

 التً %10 الـ نسبة من نجعل غالباً  أننا هو الوااع لكن .والمشاركة
  . الترابط وعدم للتفكك ااعدة الخالف تمرل

أن  نتذكر أن علٌنا :
.”! منهما واحد إلى حاجة فال شًء كل فً ارنان اتفق إذا”     

خاتمة
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شكراا لحسن استماعكم

حسين علي الغامدي/ م 

0505688939
hussein099@gmail.com


