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يف هذا العدد

 إطاللة عىل الجيل الــــــرابع للجودة وعالقتهــــــا
 بـــ املنهجيــات الكـــــالسـيـكـيـة إلدارة الـجــودة

 من أبطال الجودة/ م. طالل بن عبدالرحمن محجوب

لــلــــجــــودة الـثـــامــــن  الوطنــــي  الـمؤتــمـــر 

الوطنيــــة الجـــودة  نحو  الـطــــريــــق  خـــارطة 

الجودة الرقمية ودورها يف مكافحة جائحة كورونا

 املفاهيم األساسية وتعريفات التميز املؤسيس
وفوائد تطبيقه يف املنظامت واملنشآت بأنواعها

https://www.youtube.com/channel/UCdloyG0UQfBR7Q09aiDwIEg
https://www.linkedin.com/groups/103027/
https://twitter.com/SaudiQuality
https://sqc.org.sa/
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االخوة واالخوات األعزاء أعضاء املجلس السعودي للجودة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله...
وهذه املسلم،  حياة  يف  الرئيسية  املحطات  أحد  الحج   يعترب 
 الشعرية إذا نظرنا لها إضافة إىل التجربة الروحانية فهي جودة
والسكن كالسفر  مكونات  من  بها  يتعلق  ما  بكل   سياحية 
منظور من  إليها  وينظر  واألسعار  والسالمة  والصحة   واإلعاشة 
 الجودة يف الخدمة، ومدى أثر هذه الخدمات عىل رضا الحاج أو
 املعتمر، حيث أن هذه العنارص كلها مجتمعة تساعد يف حصول
يف كذكريات  معه  تظل  فريدة  تجربة  عىل  املعتمر  أو   الحاج 
 حياته، تتجسد فيها معاين اإلتقان ومتيز الخدمات، فمنذ عقد
رحلته تبدأ  املقدسة  األرايض  لهذه  للقدوم  النية   الحاج 
من والسفر  الحجز  من  ابتدأ  رحلته  مراحل  جميع  يف   كمتعامل 
يف كان  سواء  سفره  أثناء  وتجربته  تعامله  طريق  إىل   بالده 
قبل من  االستقبال  ثم  النقل،  وسائل  من  غريها  أو   الطائرة 
وسائل واستقالله  دخوله  إجراءات  وتسهيل  املعنية   األجهزة 
املنورة املدينة  أو  مكة  الطاهرة  البقاع  تلك  إىل   املواصالت 
 وسكنه وغذائه ودخوله إىل املسجد الحرام للطواف والسعي
 والصالة فيه أو زيارته للمسجد النبوي. يقول سبحانه : {َوأَذِّن ِيف
النَّاِس ِبالَْحجِّ يَأْتُوَك رَِجاًال وعىل كُلِّ َضاِمٍر يَأْتنَِي ِمن كُلِّ فَجٍّ َعِميٍق}.
عن يبحث  حيث  الدينية  رحلته  من  تطلعات  ولديه  توقعات   للحاج 
 الراحة واألمان وعدم وجود املنغصات والعوائق أثناء أدائه لنسكه
 ومشاعره. وهنا ينبغي أن تحرص جميع الجهات التي تشرتك يف
 خدمة الحجاج واملعتمرين عىل جودة أداء الخدمة من جانبهم،
 فأي تجربة طوال هذه الرحلة تؤثر يف الحج، لذا كانت الجودة أن
تحرص عىل أداء عملك بصورة صحيحة من أول مرة ويف كل مرة.

ذات األدوات  أفضل  تطبيق  يف  املعنية  الجهات  تبدأ  لو   وحبذا 
 العالقة بالجودة كتبني نظام إدارة الجودة األيزو 9001 أو نظام
للحجاج التغذية  خدمة  تقدم  التي  الجهات  لتلك  الغذاء   سالمة 
وإدارة الخدمات  يف  التميز  ومفهوم  والسالمة،   والصحة 
 العمليات والتحسني املستمر واالستامع إىل صوت العميل وأخذ
 رأيه، وبحمد الله هناك حرص من جميع قطاعات دولتنا املباركة
املامرسات وتطبيق  واملادية  البرشية  اإلمكانيات  تسخري   يف 
 الجيدة مبا يحقق تطلعات املسؤولني يف تقديم وتسهيل الحج
يفدون وهم  وتطلعاتهم  الرحمن  ضيوف  توقعات  يحقق   ومبا 

إىل هذه البالد ويؤدون الشعائر بكل يرس وسهولة وأمان.
وذنباً مشكوراً  وسعياً  مربوراً  حجاً  يجعله  أن  تعاىل  الله   نسأل 
 مغفوراً لكل حجاج بيت الله، وأن يجزي حكومتنا الرشيدة وجميع

العاملني يف خدمة ضيوف الرحمن خري الجزاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

م . عبدالله عبدالقادر تركستاين

رئيـــس التحرير

كلمة العدد

حكمة العدد

 عن أيب يعىل شداد بن أوس
الله ملسو هيلع هللا ىلص قـــال : عن رسـول 
عىل اإلحسان  كتب  الله   (إن 
قتلتــم فإذا  يشء،   كـــل 
 فــأحـسـنـــوا الِقتلـة، وإذا
بحة، ذبحتــم فأحسنــوا الذِّ
شـفـرتـه، أحــدكــم   وليُحدَّ 

ولريح ذبيحته).

أخرجه مسلم

 تحقيق االتقان والتميز نحو

تنمية مستدامــة للمجتمع

 يسعى املجلس السعودي للجودة اىل

وأفضل والتميز  الجودة  ثقافة   نرش 

 املامرسات والعمل عىل تطوير األفراد

واألنشطة الربامج  بتقديم   واملنشآت 

عمل مجموعات  خالل  من   املتخصصة 

 مهنية باستثامر الخربات وبناء الرشاكات

 والتحالفـــات اإلسرتاتيجـيـــــة املحليــــة

وازدهار الحياة  بجودة  للرقي   والدولية 

 املجتمع انطالقا من قيمنــــــا اإلسالمية

رؤيـة املجلس

رسالة املجلس
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مقـــال العدد

 إطاللة عىل الجيل الرابع للجودة وعالقتها
 باملنهجيــات الكالسيكيـة إلدارة الـجــودة

أ.د. محمد أحمد عيشوين

تضمن الرئيسية  املحددات  من  مجموعة  عىل  الحديثة  والخدمات  املعارصة  الصناعات  تقوم 
واالضطرابات األزمات  العوملة (Globalization) وظروف  ظل  يف  تنافسية  ميزة    للمنظامت 
 (Disruption). فإىل جانب التكلفة (Cost)، والوقت (Time) واملرونة (Flexibility)،  تعد الجــودة
  (Quality) أهم تلك املحددات الحاسمة لسامت قطاعات التصنيع واالنتاج من حيث املنتجات
أن من  التأكد  إىل  العاملية  ونظمها  الجودة  تهدف  األساس  يف  والعمليـــات.  والخدمات 

 الخدمة أو املنتج النهايئ يحقق املواصفات ويلبي متطلبات العمالء ويتجاوزها. 
فلسفة يف  مستوى  الشاملة (Total Quality Management) كأعىل  الجودة  إدارة   وتعترب 
احتياجات عىل  شامل  بشكل  يركز  والذي  االقتصادية،  املنظامت  سياق  يف  الجودة   إدارة 
تكاليف االعتبار  بعني  ويأخذ  العالقة،  ذات  األطراف  وجميع  والخارجيني  الداخليني   العمالء 

الجودة وتحسني النظام ميا يحقق التحسني املستمر للعمليات واملنتجات.

 وتعد مراقبة الجودة (Quality Control) جزًءا من إدارة الجودة
الفنية املواصفات  تحقيق  يف  أساسيًا  دوًرا  تلعب   الشاملة، 
للمنتج أو الخدمة باستخدام تقنيات الضبط اإلحصايئ للعمليات
والتحسني الجودة   (Statistical Process Control) وأدوات 
 املستمر للعمليات من خالل مراقبة أداء العملية اإلنتاجية أو
الجــودة تـــوكــيــد  أو  ضمــــــان  فـإن  وباملقـابــل،  الخدميـة. 
وتوثيق تصميم  عىل  أكرب  بشكل   (Quality Assurance) تركز 
 العمليات اإلنتاجية والخدمية لضامن تحقيق متطلبات العمالء
إدارة لنظام  الدولية  املواصفة  وتعترب  والخدمة.  املنتج  يف 
الجـــودة إدارة  نظـــم  أبرز    الجودة (ISO 9001: 2015)  أحد 
 املعتمدة عىل نطاق واسع يف املنظامت اإلنتاجية والخدمية
 يف العامل، حيث ساهمت هذه املواصفة يف تحقيق جملة
 من األهداف منها: تحقيق أعىل مستوى لرضا العمالء، ارتفاع
 املكاسب والفوائد، وخفض التكاليف، وخلق بيئة عمل محفزة.
مثل وتقنيـــــات  أســاليب  املتميزة  املنظـــامت  تبنت  كــام 
الجودة  (..Lean Six Sigma, QFD, TPM, CRM, etc) لتحســني 
 .(Operational Excellence) وتحقيق التميز يف األداء التشغييل
 لقد أضحت الثــورة الصناعية الــرابعة (Industry 4.0) السمـــة
الحديثة، فمنذ 2016، حيث قام املنتدى للصناعات   األساسية 
هذا بإطالق  (سويرسا)  دافوس،  يف  العاملي   االقتصادي 
به تتسم  الذي  الجديد  التقني  العرص  عىل  للداللة   املصطلح 
 الصناعة املعارصة. فهي تقوم عىل مجموعة من التكنولوجيات
الحديثة التي تحقق ثالث سامت أساسية هي: التواصل والربط
  الشامل (Connectivity)، واألمتتة (Automation)، والذكاء
  (Intelligence). فالثورة الصناعية الرابعة أو الصناعة 4.0 هي
حياة دورة  كامل  عرب  واإلنتاجية  الصناعية  العملية   رقمنة 
كتحليل الحديثة  التكنولوجيــــات  استخدام  خــــالل  من  املنتج، 
االصطناعي الضخمة (Big Data Analytics)، والذكــاء   البيانات 
،(Internet of �ings) وإنرتنت األشياء (Artificial Intelligence)  
والروبوتات االبعاد (3D Printing)، واالمتتة  ثالثية    والطباعة 
.(Augmented Reality) والواقع املعزز  (Automation and Robotics)  

العملية يف  األساس  والركن  الزاوية  حجر  هي  الجودة   وألن 
التصنيعية، فإن مفهوم الجيل الرابع للجودة أو الجودة الرابعة
 (Quality 4.0)  الذي أسس له علامء الجودة يف العرص الحديث
إدارة رقمنة  هو  زايري،  محمد  الربوفيسور  رأسهم   وعىل 
  الجودة الشاملة (Digitization of TQM)، وتطبيق تكنولوجيات
وتحقيق والعمليات  الجودة  لتحسني  الرابعة  الصناعية   الثورة 
هذه وكفاءة  قوة  إن  العمليات.  يف  املستدامة   املرونة 
يف تساهم  الشاملة  الجودة  مبفاهيم  ودمجها   التقنيات 
 تعظيم القيمة إلدارة الجودة من خالل متكني الذكاء البرشي
 وتعزيزه باستخـدام الذكـــــاء االصطناعي، وتعزيز الكفــــــاءة
العمليــات، يف  باألداء  املتعلق  القرار  اتخـــاذ  يف   والقــدرة 
االستخدام خالل  من  وقوعهــا  قبل  الجودة  بإخفاقات   والتنبؤ 
خالل من  تجميعها  يتم  التي  الضخمة  البيانات  لتحليل   األمثل 
اللحظية واملراقبة  الذكية  االستشعــــار  وأجهزة   الحساسات 
 للعملية اإلنتاجية والربط الشامل بني مختلف وحدات العملية
الرابعة الجــودة   اإلنتاجية وعملياتها. ومن هذا املنظور فإن 
تساهم بشكل فعال يف تعزيز التعلم املؤسيس املتمحور
  حول االنسان (Human-Centered Learning) وتعزيز مفاهيم
 الحوكمـــة والشفافيــة يف إدارة العمليـــات وتوجيهها نحو
التطور الذي  التميز يف األداء. وهذا ما ميكن استخالصه من 
كنمــوذج العاملية  املؤســــيس  التميز  منـــــاذج  عىل  أدرج 
،(KAQA-2022) وجائزة امللك عبد العزيز للجودة (EFQM-2020) 
خالل من  املستدامة  القيمة  تحقيق  يف  ستساهم  والتي 

مفاهيم الجودة الشاملة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
 أختم هذه االطاللة بتوجيه رسالة إىل زماليئ األكادمييني يف
 املؤسسات الجامعية العربية، وإىل الخرباء يف حقل الجودة
دراسة للجودة  الرابع  الجيل  مفهوم  عىل  للرتكيز   والتميز، 
 وبحثًا وتطبيًقا يف منظامتنا العربية لإلستفادة من هذا النهج
 العلمي الحديث والرفع من قدراتنا اإلنتاجية وتحقيق التنمية
 املستدامــــة يف بلداننا العربية يف ظل الرؤى االسرتاتيجية

الوطنية.

 أستاذ هندسة وإدارة الجودة

الشـــاملة بـجـامـعــة حائــل
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أخبار املجلس

فعاليات املجلس
خالل الربع الثاين من العام 2022 م

أبــريــل
رمضــان

مــايو
شوال

يـونـيــــو
القعدة ذو 

أبريل شهر  خالل  للجودة  السعودي  املجلس   أقام 
رمضــــانية أمسية  املبارك،  رمضــــان  لشهر   املوافق 
أساليب باستخدام  التميز  "تحقيق  بعنوان   الكرتونية 
 التعلم املؤســـيس (تطبيقات عملية)" قدمها د. عالء
"مسابقة بتويرت  حسابه  عرب  املجلس  قدم  كام   جراد، 
كل أسئلة  خمسة  خاللها  من  طرح  الرمضانية"   الجودة 

  اثنني وخميس.
للكتاب" العاملي  "اليوم  بفعالية  الشهر  هذا   واختتم 
 الذي يوافق 23 أبريل من كل عام، قدم خالله املجلس

 خصم 30% عىل  جميع اصداراته.

الشهر هذا  خالل  للجودة  السعودي  املجلس    أقـــــام 
الكرتوين ملتقى  بـ  ابتدأت  متنوعة،  الكرتونية   لقاءات 
"القياس شعار  تحت  للقياس  العاملي  اليوم   مبناسبة 
 يف العرص الرقمي" بإدارة م. وليد الفارس، ومشاركة
الكرتوين ملتقى  ثم  الخرباء،  املتحدثني  من   كوكبة 
بعنوان الخدمــــــــــــات  قطاع  يف  الجودة   ملجموعـــة 
 "امللتقى السنوي التاسع ملجموعة الجودة يف قطاع
ومشاركة باعبدالله،  سامل  م.  إدارة  تحت   الخدمات" 
مبحارضة الشهر  واختتم  الخرباء،  املتحدثني  من   كوكبة 
الكرتونية باللغة اإلنجليزية مرتجمة إىل العربية بعنوان
"Tata Business Excellence Journey - A Race with
 out a Finish Line -" 

 .Mr. Sunil Sinha قدمها 

 اختتم املجلس السعودي للجودة فعالياته لهذا العام
  الدرايس خالل هذا الشهر  بلقائني، ورشة عمل حضورية
  بعنوان "نظام إدارة االبتكار ISO 56002 : 2019" قدمها
  د. عوض الحريب يف مقر الهيئة السعودية للمواصفات
 واملقاييـــس والجـــودة يف مدينة جـــدة، ومحـــارضة
"التميـــــز بعنوان  شتيــــوي  محمد  د.  مع  الكرتونية 

  املؤسيس و التنمية املستدامة". 

https://www.youtube.com/watch?v=PNTOmkqLpa8&t=1020s
https://www.youtube.com/watch?v=Jg9YLdx7v_E&t=2914s
https://www.youtube.com/watch?v=gEIBuq9K78k&t=217s
https://www.youtube.com/watch?v=kdRt755En9M&t=1197s
https://www.youtube.com/watch?v=UznnzInfzJ4&t=43s
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أخبار املجلس

صور من بعض اللقاءات التي أقيمت خالل الربع الثاين من العام 2022م

التنفيذي اجتمــاعهم السـنـــوي مبدينة  عقد أعضـــاء املجلس 
 الطائف يوم السبت 11 يونيو، حيث تم مراجعة الربامج واإلنجازات
وتم القادم  للموسم  املجلس  خطط  ومناقشة  املاضية   للفرتة 
أنشطـــة جدولة  ضمنها  ومن  بشأنهـــا  الالزمة  القـــرارات   اتخاذ 
بدًال من ربطها ابتداًء من 2023  العام  بداية من  ليكون   املجلس 

باملوسم الدرايس والذي كان معمول به حتى اآلن.

ورشة العمل السنوية للمجلس السعودي للجودة
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أبطـــال الجودة

والغربية الجنوبية  باملنطقة  املشاريع  جودة  كمدير   عملت 

 بأرامكو ومن أهم وأضخم املشاريع (تكلفتها أكرث من 4 مليار

دوالر) والتي ارشفت عليها وحققت نجاحات متميزة :

- برنامج القطيف وابو سعفة لتثبيت الزيت والغاز. 

- برنامج حوية للغاز.

- برنامج خريص.

- برنامج جامعة امللك عبد الله.

- وآخرها برنامج مصفاة يارسف بينبع.

 أحب االطالع وقــــراءة الكتب، ومن أحسن الكتب التي استفدت

منهــــا كثـــرياً وتعلمت عن الجودة وأدواتهــــا كتـــاب جـــــوران

  Joran’s Quality Handbook ، وهناك عدد من الشخصيات التي 

الدكتور منها:  بالجودة  العملية  مسرييت  أثناء  بها   تأثرت 

 رودريجر مبصفاة جدة، والربوفيسور محمد زائريي عليه رحمة

وكذلك العمري  عايض  الدكتور  املبارك  مجلسنا  ورئيس   الله، 

أخي وزمييل الدكتور محمد العمريي.

عن اإلشارة  دون  اململكة  يف  الجودة  عن  الحديث  ميكن   وال 

املجلس مع  عالقتي  بدأت  فقد  للجودة،  السعودي   املجلس 

والتي أرامكوا  رشكة  مع  الرشقية  املنطقة  يف  نشأتها  منذ 

للجودة (ASQ) ثم األمــريكية  للمنظمة  فـــرع  عن  عبارة    كانت 

وضعهــــا إىل  تبلورت  أن  إىل  الغربية  باملنطقة  فرع   أصبحت 

 الحايل كأحد مبادرات وقف الجودة واإلتقان، وأنا خالل كل تلك

 الفرتة عضو تنفيذي بها وإىل اآلن كام أنني ضمن املجموعة

اهتامم ولدي  والبنــــــاء،  الهندسة  يف  للجودة   التخصصية 

بالعمل التطوعي والعمل الخريي.

هي الجودة   " هو  الجودة  تعريف  أن  أرى  نظري  وجهة   من 

والخـدمة السلعـة  يف  واملتميــزة  املضافة  القيمـة   تحقيق 

املقدمة للعميل".

الجودة مجال  يف  للعاملني  كلمة  لتوجيه  مناسبة   وأجدها 

أنه ال جودة  والتميز املؤسيس من خالل هذه املجلة وهي 

التخطيـــط  – والعمل  القول  قبل  الـعـلــم   – أخــــالق   بدون 

االسرتاتيجي أحد الركائز املهمة لتحقيق الجودة.

 لدي العديد من العضويات املهنية وأبذل جهدي يف تقديم

 الفائدة ونرش املعرفة فيمن حويل وعىل سبيل املثال كنت

عضواً يف املنظامت التالية (ASTM SAE ASME & ASNTِ)  كام

أنني استشاري وعضو بالهيئة السعودية للمهندسني.

سرية
املهندس: طالل بن عبدالرحمن محجوب

 م. طالل عبد الرحمن عبد الله، محجوب مهندس ميكانييك من

يف مستشار  1979م،  بالظهران  واملعادن  البرتول   جامعة 

 التطوير اإلداري والشخيص، لدي أكرث من 40 سنة خربة بحمد

 الله، حالياً أنا متقاعد كمدير جودة املشاريع من رشكة أرامكوا

 السعودية يف يوليو 2016م (37 سنة خربة)، لدي شغف يف

 ضبط الجودة والتحكم بالجودة كطبيعة عميل وعضو تنفيذي

 يف املجلس السعودي للجودة ومستشار ميكانييك بالهيئة

السعودية للمهندسني.

بإدارة للبرتول  جدة  مصفــــاة  رشكة  يف  الجودة  مع   بدايتي 

 التفتيش بالشؤون الهندسية يف عام 1979م، منذ أكرث من 37

يف وتـتـلـخــص  وأرامكو،  وسامرك  برتومني  يف  خربة   سنة 

املجاالت التالية :

للبرتول جدة  مبصفاة  املواد  وادارة  والتشغيل   الصيانة 

ومصفاة الرياض للبرتول ومحطة ابقيق لتثبيت الزيت والغاز.

اعداد وتطوير املواصفات القياسية الهندسية ومراجعتها.

الحياتية املرحلة  خالل  والتفتيش  والبناء  الهندسة   جودة 

والتشغيل) والبناء  والتصنيع  والرشاء  والتصاميم   (الدراسة 

فصل ومحطات  والغاز  الزيت  كآبار  والغاز  الزيت   ملصانع 

املرافق ومحطات  الغاز  ومحطات  والغاز  الزيت   وتثبيت 

ومحطات الكهرباء  ومحطات  البخار  ومحطة  املياه   (تحلية 

 معالجة املياه) ومصايف البرتول وما يشملها من محطات

 ومحطات توزيع املنتجات البرتولية ووقود الطائرات إضافة

إىل الخزن اإلسرتاتيجي.

-

-

-
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املؤمتر الوطني الثامن للجودة

الهيئة إدارة  مجلس  رئيس  التجارة  وزير  معايل   برعاية 

 السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة الدكتور/ ماجد

 بن عبدالله القصبي، نظمت الهيئة السعودية للمواصفات

 واملقاييس والجودة، خالل الفرتة من  6- 8 يونيو 2022 م

"جودة شعار  تحت  للجودة)  الثامن  الوطني   (املؤمتر 

سلامن امللك  مبركز  وذلك  طموح"،  لوطن   ..  مستدامــــة 

الدويل للمؤمترات يف املدينة املنورة.

 وشهد املؤمتر مشاركة أكرث من 70 متحدثًا يناقشون خالل

 16 جلسة 5 محاور رئيسة، منها تحقيق الجودة يف رؤية

 اململكة 2030، ونرش مفاهيم ومنهجيات وأدوات الجودة،

كام والتحول،  التغيري  إدارة  يف  الجودة  تطبيقات   مثل 

والدولية املحلية  املامرسات  أفضل  املؤمتر   استعرض 

يف الجودة  وكذلك  املؤسيس،  والتميز  الجودة   يف 

 ريادة األعامل والقطاع الثالث، فضالً عن مناقشة التحديات

والتوجهـــات املؤسيس  والتميـــز  الجودة  رحلة   يف 

املستقبلية يف الجودة.

للمواصفـــات السعودية  الهيئة  محافظ  معايل   وأكد 

 واملقاييس والجودة الدكتور/ سعد بن عثامن القصبي، أن

 املؤمتر يأيت ضمن مستهدفــــــــات رؤية اململكة 2030

لتحقيق الريادة يف مختلف املجاالت.

املؤمتر الوطني الثامن للجودة

املؤمتر يف  الثالث  القطاع  يف  الجودة  مسار   ضمن 

السعودي املجلس  رئيس  تحدث  للجودة،  الثامن   الوطني 

السعودي املجلس  عن  العمري،  عايض  الدكتور/   للجودة 

ثقافة نرش  يف  املامرسات  ألفضل  نجاح  كقصة   للجودة 

العطاء من  عام   28 من  ألكرث  ومسرية  باملجتمع   الجودة 

 والنجاح بحمد الله، حيث شارك الحضور خالل املؤمتر مسرية

التي اإلنجازات  وأهم  املاضية  عقود  الثالث  خالل  املجلس 

 تحققت بفضل الله والدروس املستفادة. 

ملشاهدة املحارضة

 مشاركة رئيس املجلس بورقة عمل عن مسرية
املجلس يف املؤمتر الوطني الثامن للجودة

لقطات من املؤمتر

https://www.youtube.com/watch?v=xwVFjUmEVPQ&t=8s
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مواضيع عن الجودة

  مرحلة التوعية بأهمية الجودة والحاجة إليها:

نقطة والتميز  للجودة  األساسية  باملفاهيم  الوعي   ميثل 
الوطني املستوى  عىل  الجودة  لتحقيق  األوىل   االنطالق 
 فاإلنسان عدو ما يجهل ولذا فإنة من املهم أن تبادر الدول ومن
 خالل الجهات املعنية بالجودة واملواصفات املحلية إىل إطالق
 حمالت توعية مبفاهيم الجودة والتميز األساسية تتضمن  عقد
 الندوات واملحارضات العامة ونرش املقاالت واإلعالنات التوعوية
وعقد والخرباء  املختصني  ودعوة  املختلفة  اإلعالم  وسائل   يف 
الوطني األسبوع  إقامة  وكذلك  للجودة  الوطنية   املؤمترات 
و للجودة  العاملي  اليوم  مناسبة  مع  يتواكب  وأن   للجودة 
 املتفق عليه كل ثاين يوم خميس من شهر نوفمرب من كل عام
مجال يف  املتخصصة  الدورية  املجالت  بإصدار  كذلك  يوىص   و 
هذا يف  والدارسني  الباحثني  وتشجيع  وتطبيقاتها،   الجودة 
الجودة و األبحاث والكتب يف مجال   املجال عىل نرش و ترجمة 
االستبيان عقد  املرحلة  هذه  تتضمن  كام  العربية.  باللغة   التميز 
و لقياس  مناسبة  آلية  مبثابة  سيكون  والذي  للجودة   الوطني 
النضج مدى  و  بالجودة  وااللتزام  الوعي  مستوى   تشخيص 
اإلجراءات عمل  يف  واملساعدة  التطبيق  يف   املتحقق 

التصحيحية الالزمة لتقدم مسرية الجودة و التميز الوطنية.

 تلعب الجودة الشاملة و تطبيقاتها الحديثة دوًرا هاًما يف تقدم الشعوب واألمم يف جوانب الحياة املختلفة وضامن استمرارية

 دوران عجلة التطوير والتحسني املستمر وتحقيق امليزة التنافسية للصناعات واملنتجات والخدمات املحلية ومتكينها من املنافسة

 يف سوق عاملية أضحت مفتوحة بال حدود كرست فيها تقنية املعلومات والتكنولوجيا الحديثة كافة الحواجز املكانية والجمركية و

 أصبح عنوان هذه املنافسة أن البقاء لألفضل واألجود، والحكم األول واألخري يف هذا السباق املحموم هو العميل واملستفيد و

 الذي يجب أن يسعى الجميع لتحقيق رضاه وتلبية متطلباته، وأن تتواكب مواصفات ومقاييس املنتجات والخدمات املقدمة له مبا

 يحقق متطلباته ويفوق تطلعاته عىل الدوام، و من هذا املنطلق أولت الدول املتقدمة اهتامًما خاًصا وأولوية مرتفعة لربامج و

 جوائز الجودة الوطنية، وظهرت العديد من النامذج العاملية للجودة والتميز املؤسيس وكان للنموذج الياباين الريادة والسبق يف

النموذج ذلك  تىل  ثم  العامل،  دول  من  الكثري  بها  وتقتدي  تروى  نجاح  قصة  اليابانية  املنتجات  جودة  أصبحت  حتى  املضامر   هذا 

 األمرييك و األورويب وغريها مام جعل من الجودة والتميز قضية وطنية ذات أولوية وأهمية كربى. ولذا برزت الحاجة إىل أن تبادر

 دول الخليج العريب ومنطقة الرشق األوسط إىل تبني مفاهيم الجودة الشاملة والتميز املؤسيس كقضية وطنية من أجل اإلرتقاء

 مبنتجاتنا وخدماتنا املحلية والرقي بها إىل املستوى العاملي، و يتناول هذا املقال خارطة طريق مقرتحة لتحقيق الجودة عىل

أولويات تختلف  وقد  والتوازي،  التوايل  من  مبزيج  تنفيذها  يتم  رئيسية  مراحل  مثانية  الخارطة  هذه  وتتضمن  الوطني   املستوى 

التنفيذ من دولة إىل أخرى بناء عىل مستوى النضج واإلنجاز يف مجال الجودة الشاملة والتميز املؤسيس.

ونعرض يف ما ييل ملخًصا للمراحل الرئيسية لخارطة الطريق نحو الجودة الوطنية : 

خارطة الطريق

نحو الجودة الوطنية
؟

 إنشاء وتأسيس مجالس وجمعيات ولجان ومراكز الجودة الوطنية:

نرش يف  هاماً  دوراً  املحلية  الجودة  مجالس  و  جمعيات   تلعب 
 ثقافة الجودة والتميز املؤسيس باملجتمع مبختلف قطاعاته و
 تطالب خارطة الطريق أن تبادر حكومات الدول إىل املبادرة إىل
و للجودة  وطنية  ومراكز  ومجالس  جمعيات  وتأسيس   إنشاء 
 دعمها وتشجيع كافة املهتمني بقضايا الجودة إىل املشاركة و
عىل املختلفة  التوعوية  الفعاليات  وتنظيم  إدارة  يف   التطوع 
يف الجودة  لتاريخ  املتتبع  ولعل  التنظيمية،  املستويات   كافة 
الكبري الدور  وبوضوح  يلحظ  املتقدمة  العامل  دول  من   العديد 
وتطوير تأسيس  يف  الوطنية  الجودة  جمعيات  لعبته   الذي 
يتطلب األمر  أن  كام  البلدان،  هذه  يف  والتميز  الجودة   مسرية 
تحقيق تضمن  التي  واملرنة  املناسبة  واألنظمة  اللوائح   تطوير 
 هذه الجمعيات للدور املناط بها يف نرش وتعزيز ثقافة الجودة

عىل املستوى الوطني.

د. عايض العمري
رئيس املجلس السعودي للجودة
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مواضيع عن الجودة

الحصول عىل دعم والتزام القيادات العليا وأصحاب القرار:

 لن تتحقق الجودة مفهوًما و تطبيًقا دون التزام القيادات العليا
 واإلدارية بها وتحقيق مبدأ القدوة الحسنة، ولذا تستوجب هذه
كافة وعىل  القرار  أصحاب  توعية  عىل  العمل   املرحلة 
الجودة والتميز املؤسيس و التنظيمية مبفاهيم   املستويات 
التي والفوائد  وتطبيقها  لتبنيها  ماسة  حاجة  يف  نحن   ملاذا 
 ستعود عىل االقتصاد والصناعات والخدمات الوطنية وقد يتطلب
ذلك عقد ورش عمل إسرتاتيجية تضم مختلف القيادات الوطنية
أن ويجب  الوطنية  املوقفي ( SWOT ) للجودة  التحليل    وعمل 
 يستمر العمل دون كلل أو ملل من أجل تحفيز القيادات وضامن
ومنهج عمل  كأسلوب  والتميز  بالجودة  والتزامهم   اهتاممهم 
 حياة للمنظامت التي يتولون قيادتها، و يوىص أن تتضمن هذه
للمنظامت امليدانية  الزيارات  بعمل  القيادات  قيام   املرحلة 
والتميز الجودة  مجال  يف  املتقدمة  العامل  بدول   املامثلة 
املؤسيس لالطالع والتعلم من أفضل املامرسات يف هذا املجال.

إطالق سياسات واسرتاتيجيات للجودة عىل املستوى الوطني:

 ميثل وجود سياسة وإسرتاتيجية وطنية للجودة مبثابة البوصلة
والتميز الجودة  تحقيق  نحو  واملسار  الوجهة  تحدد   التي 
هذه أهمية  تأيت  لذا  الوطني،  املستوى  عىل   املؤسيس 
و اإلسرتاتيجية  تطوير  تتضمن  حيث  الطريق  خارطة  من   املرحلة 
العالقة الوطنية للجودة مبشاركة كافة اإلطراف ذات   السياسة 
وكذلك الجودة  مجال  يف  والخرباء  باملتخصصني   باالستعانة 
 باإلستفادة من مخرجات املراحل السابقة وتطبيق آليات التخطيط
وطنية رؤية  تطوير  اإلسرتاتيجية  تتضمن  أن  عىل   االسرتاتيجي 
 للجودة والتميز املؤسيس و يتم نرش وتعميم اإلسرتاتيجية لكافة
قبل من  تدشينها  ويتم  املختلفة  اإلعالم  وسائل  وعرب   املعنيني 
 القيادة العليا وتكون هذه اإلسرتاتيجية األساس واملرجع لتطوير
 سياسات واسرتاتيجيات الجودة يف مختلف القطاعات الحكومية
 والخاصة وأن تشجع إطالق برامج االعتامد والجودة الوطنية يف
التعليم لقطاعي  قصوى  أولوية  تعطى  وأن  القطاعات   مختلف 
 والصحة لدورهام الحيوي والهام يف مسرية التنمية الوطنية،
السنوية للجودة  اإلسرتاتيجية  األهداف  تطوير  ذلك  يشمل   كام 
 وبعيدة املدى ومتابعة تنفيذها ضمن الخطط السنوية والخمسية
الدوري للقياس  املناسبة  األداء  مؤرشات  وباستخدام   للدولة 

 لالنجاز والتقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية للجودة.

تأصيل مفاهيم الجودة يف املراحل التعليمية املبكرة:

 يقول املثل املشهور "العلم يف الصغر كالنقش يف الحجر" ، من
 هذا املنطلق تركز هذه املرحلة من خارطة الطريق عىل تربية و
 توعية النشء واألجيال القادمة عىل مفاهيم ومعاين الجودة
من املبكرة  املــــراحل  منذ  أذهانهم  يف  وغرسهـــــا   الشاملة 
 التعليم وربطها بالقيم املحلية والتعاليم الدينية مام سيسهل
نحو الوطنية  املسرية  ركب  يف  مستقبالً  التحاقهم   مهمة 
ضمن مدرسية  مقررات  تصميم  ذلك  ويتطلب  والتميز،   الجودة 
وترشح توضح  والثانوي  واملتوسط  االبتدايئ  التعليم  مناهج 

و الجودة  وتعاريف   مفاهيم 
 العمل الجامعي و مهــــــارات
 التــواصل و حل املشكــــــالت و
 االهتامم بالعميل وغريها من
 املفاهيـــم األساسية للجودة
باسلـــوب مبسط و محبــــب  و 
 للطــــالب مع متــــــارين عملية

 وتطبيقية قدر اإلمكان ، كام ميكن أن تشمل هذه املرحلة تنظيم
الثانوية إىل املصانع والرشكات  زيارات ميدانية لطالب املرحلة 

التي يوجد لديها تطبيقات للجودة والتميز املؤسيس.

 إيجاد فــــرص للتدريب و التعليم و البحث العلمــــي يف مجال
 الجودة الشاملة:

و وكليات  جامعات  وجود  إىل  املنطقة  دول  من  الكثري   تفتقر 
 معاهد للتدريب يف مجال الجودة الشاملة والتميز املؤسيس
 والتي ميثل وجودها رافداً قويًا لدعم مسرية الجودة الوطنية
 و تأهيل املتخصصني يف هذا املجال وتوطني هذه املعرفة و
 الخربات ونقلها إىل اللغة العربية ألن التاريخ اثبت أنه مل تسود
من املرحلة  هذه  تطالب  ولذا  األم،  لغتها  بغري  األمم  من   أمة 
 خارطة الطريق بكل ذلك باإلضافة إىل االهتامم وتشجيع البحث
 العلمي والتطبيقي يف مجال الجودة والتميز وأن تبادر الدول
 إىل إنشاء مراكز أبحاث و كرايس علمية يف هذا املجال و دعمها
هذه ونرش  األعامل  ورجال  والخاصة  العامة  القطاعات  قبل   من 
 األبحاث و تأليف الكتب املتخصصة و تشجيع البعثات الدراسية لدول
وطنية برامج  وتطوير  العليا  الدراسات  لطالب  املتقدمة   العامل 
 لالعتامد للمتخصصني يف مجال الجودة من أخصائيني و مدراء و

غري ذلك من الربامج و الدورات املتخصصة يف هذا املجال.

 اطالق جوائز و برامج الجودة والتميز املؤسيس الوطنية:  

يف واملساهمني  للعاملني  والتقدير  التحفيز  مبدأ  من   انطالقًا 
تتضمن املؤسيس  والتميز  للجودة  الوطنية  املسرية   تحقيق 
 هذه املرحلة من خارطة الطريق مطالبة الدول بإطالق جوائز و
 برامج وطنية للجودة والتميز املؤسيس هدفها التحفيز و غايتها
 التميز، و الشك أن املتابعني يف هذا املجال ملسوا الدور الكبري
 واألثر االيجايب الذي ساهمت به جوائز الجودة والتميز الوطنية
 يف مختلف دول العامل يف االرتقاء بجودة املنتجات والخدمات
 املحلية وتحقيق التميز يف األداء املؤسيس وتشجيع العاملني
 من خالل إدراج فئات متنوعة بهذه الربامج والجوائز تشمل التفوق
 الوظيفي واملشاريع املتميزة كام أن من أهم الثامر االيجابية
املؤسيس التقييم  لنتائج  الراجعة  التقارير  هي  الجوائز   لهذه 
 والتي متثل خطة عمل شاملة للتطوير والتحسني املستمر لكافة
املستهدفة والقطاعات  للمنظامت  املؤسيس  العمل   جوانب 

يف جوائز الجودة و التميز الوطنية، و الله املوفق.
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أيام قرار وزارة الداخلية برفع الله تعاىل صدر قبل عدة   بحمد 

 اإلجراءات اإلحرتازية والوقائية املتعلقة مبكافحة جائحة كورونا.

البــالد  وال شك بأن هذا القرار صدر بعد أن اتخذت حكومة هذه 

الجائحة هذه  تفــيش  متنع  التي  الوسائـــل  جميع  الله   رعاهــا 

والقضاء عليها.

خالل من  اململكة  يف  كورونا  جائحة  مكافحة  تجربة   وتعترب 

عىل الناجحة  التجارب  أبرز  من  الرقمية  التقنيـــــات   استخدام 

فعال بشكل  أسهمت  حيث  والعاملي،  اإلقليمي   املستويني 

الوبايئ واالنتشار  الفريوس  تفيش  تسارع  مخاطر  تقليل   يف 

 لها. حتى أصبحت هذه التجربة مثاالً يحتذى به يف العامل. ولعل

 ما ساعد يف ذلك تطور الجودة الرقمية يف اململكة واملتمثلة

يف البنية التحتية الرقمية املتميزة  يف مجال شبكة االتصاالت

البرصية، الخامس (5G) واأللياف  الجيل  شبكة  انتشار  خالل  من 

الخدمات تقدم  التي  والتطبيقات  الربامج  تطوير  مجال   ويف 

الرقمية للمستفيدين،  و يف مجال األمن السيرباين من خالل

معايري الحفاظ عىل أمن وحامية هذه املنظومة الرقمية. 

 وبذلت الجهات املختلفة مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء

 الصناعي (سدايا) ووزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التجارة

 وغريها من الوزارات والقطاعــــات الحكومية والخاصة جهــوداً

 كبرية من خالل تطوير وتهيئة التطبيقات املختلفة التي تساعد

التي تم تطويرها التطبيقات  أحد أهم  إدارة األزمة. ولعل   يف 

الذكاء بأنظمة  "توكلنــــا" املرتبط  الفرتة هو تطبيق   خالل هذه 

 االصطناعي الذي كان له دور كبري يف اصدار تصــــــاريح التجول

النطاق الجغرايف التجول، باإلضافة إىل تحديد   خالل فرتة منع 

 للتجول ثم بتحديد الوضع الصحي للمواطن واملقيم ودوره يف

رقمية محفظة  اخرياً  أصبح  حتى  املختلفة،  املنشــــــآت   دخول 

 متكاملة تضم جميع املعلومات الشخصيـــة الخاصة باملـــواطن

 واملقيم. كام أن تطبيق "صحتـــي" كان له دور كبري يف تحديد

الصحية الحالة  ومتابعة  اللقاح  مواعيد  ثم  الفحص   مواعيــــد 

 للمصابني واعطاءهم التوجيهـات الالزمة باإلضافة إىل أنه أصبح

عيادة افرتاضية لتقديم االستشارات الطبية والعالج عن بُعد.

التعليم والجامعات بصمة رقمية مميزة يف كان لوزارة   وأيضاً 

 تحويل الدراسة لطالب وطالبات املدارس والجامعات من الدراسة

خالل من  وجيــزة  فرتة  يف  بُعد  عن  الدراســــــة  إىل   الحضورية 

 املنصات الرقمية املختلفة مثل منصة "مدرستي" الخاصة بطالب

مثل بالجامعات  الخاصة  الرقمية  واملنصات  املدارس،  وطالبات 

ساهمت حيث   منصة "Blackboard" ومنصة "Webex" وغريها 

 هذه املنصات يف استمرار جودة العملية التعليمية خالل فرتة

أي مع  االختـــالط  عن  والطالبات  الطالب  ابعاد  وبالتايل   الجائحة 

حاالت قد تكون مصابة بالفريوس.

 كذلك كان لبقية الجهات الحكومية األخرى دور كبري يف انحسار

التطبيقات باستخدام  بُعد  عن  العمل  تفعيل  خالل  من   الجائحة 

املختلفة الخدمات  عىل  الحصول  يف  ساهمت  التي   الرقمية 

 بجودة عالية خالل فرتة الحجر املنزيل مثل تطبيق "ابرش" الخاص

وزارة بخدمات  الخاص  "ناجز"  وتطبيق  الداخلية  وزارة   بخدمات 

 العدل وتطبيق "بلدي" الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية

 واالسكان وما يرتبط بها من أمانات وبلديات وغريها من التطبيقات

الرقمية األخرى للقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وتطبيقات التجارية  االمداد  سالسل  تطبيقات  دور  ننىس  ال   كام 

 التوصيل التي كان األثر الكبري يف الحصول عىل املواد الغذائية

واالحتياجات املنزلية بيرس وسهولة خالل فرتة الحجر املنزيل.

 لقد كان لتجربة اململكة العربية السعودية الرقمية خالل جائحة

 كورونا دوراً كبري يف انحسار الجائحة مع استمرار جودة الخدمات

  يف الجهات املختلفة، األمر الذي ساهـــم يف حصول اململكة

 عىل املرتبة الثانية عامليًا بني دول العرشين يف مجال التحول

 الرقمي. وهذا االنجاز يحسب بال شك للدعم الكبري الذي يلقاه

 مجال االتصــــاالت وتقنية املعلومــــــات من قبل حكومة خادم

الحرمني الرشيفني وويل عهده األمني حفظهم الله.

املستشار: جامل عبدالله الهندي

 الجـودة الرقميـة ودورها
يف مكافحة جائحة كورونا

-مستشار تقنية املعلومات والجودة والتميز املؤسيس
-مدير عام تقنية املعلومات بأمانة العاصمة املقدسة (سابًقا)

-مقيّم لجائزة امللك عبدالعزيز للجودة
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أنظمة املنظمة/املنشأة  يف  يكون  األفعال:  ردود   مرحلة 
 وسياسات وقرارات ومامرسات غري متناغمة وال تطبق بشكل
منتظم، وقرارات يغلب عليها طابع العشـوائية وردة الفعل فقط.

 مرحلة األنظمة البدائية: يكون يف املنظمة/املنشأة أنظمة
بدائية ذات فاعلية محدودة مبنية عىل التكـــرار واملمـــارسة

بعضها يطبق بشكل عشوايئ وترابطها ضعيف.

مبنية أنظمة  املنظمة/املنشأة  يف  يكون  التناغم:   مرحلة 
عىل وخصـــــوًصا  اإلسرتاتيجية،  األهـــداف  وتراعي   بعنـــــاية، 
تم بعضها  أداء،  مؤرشات  خالل  من  وتدار  العليا،   املستويات 

تحسينه وتطويره.

وترابط تكامل  يف  املنظمة/املنشأة  تكون  التكامل:   مرحلة 
 تام بني املامرســـات والسيـــاسات واألنظمـــة بعضها ببعض،
 وكذلك بينها وبني األهداف املرحلية واإلسرتاتيجية عىل كافة
 املستويـــات، وخضعت لعدٍد من دورات التقييـــــم والتحسني

بشكل منهجي.

السابقة املؤسيس  والنضوج  النمو  مراحل  عرض  خالل   من 
مراد جوهر  هو  املؤسيس  للتميز  الحاجة  إن  القول   ميكننا 
أن مُيكن  لذلك  أنواعها-،  -مبختلف  واملنشــــآت   املنظامت 
بيئة يف  املؤسيس  التميز  ملعايري  للتوجه  الحاجة  أن   نحدد 
اآلتيـــة الرئيسية  املتطلبـــات  تحقيق  يف  تكمن   األعمــــال 

للمنظامت واملنشآت -مبختلف أنواعها-:

اعداد وتقديم

األستاذ: عامد بن عيل بخيت الحويان
-مستشار ومؤلف يف الجودة والتميز املؤسيس.

-ُمحكم وُمقيم جوائز متيز مؤسيس.
-مؤلف عدة كتب منها: (الدليل العميل للجودة والتميز املؤسيس وإسرتاتيجيات الفوز بجائزة امللك عبدالعزيز للجودة).

املنــافـــســة
(Competition)

الـتـحــسـيــــن
(Improvement)

اع بــــــــــد إل  ا
(Innovation)

 الــعـولـمــــــة
(Globalization)

حامية البيئة
( G r e e n )  الريادة

 والتميز يف
األداء

(World Class 
Performance)

 اإلنتــاجــيـــــة
(Productivity)

 االستــدامـــــة
(Sustainability)

 الربــحــيــــــة
(Profitability)

 املفاهيم األساسية وتعريفات التميز املؤسيس وفوائد

تطبيقه يف املنظـمـــات واملنشـــآت مبختلف أنواعهـــــا

املقال األول

( لكل من يبحث عن التميز املؤسيس يف املنظامت واملنشآت مبختلف أنواعها )

 نشأ مفهوم "إدارة التميز" يف الفكر اإلداري املعارص للتعبري
بناء ومقومات  عنارص  يجمع  شامل،  مدخل  إىل  الحاجة   عن 
 املنظامت واملنشآت -مبختلف أنواعها-، عىل أسس متفوقة،
واألوضاع املتغريات  مواجهة  يف  عالية  قدرات  لها   تُحقق 
بني الكامل  والتناسق  الرتابط  تحقيق  لها  تكفل  كام   الخارجية، 
لها ليتحقق  قدراتها؛  واستثامر  الذاتية،  ومكوناتها   عنارصها 

بذلك التفوق وتحقيق الفوائد واملنافع ألصحاب العالقة.

 تناولت املراجع العلمية املتخصصة يف إدارة األعامل العديد
 من املصطلحات "للتميز"، نذكر منها: التفوق، أو االختالف عن
 املعتاد، أو تبني أهداف طموحة، أو تحقيق نتائج ممتازة، أو

التطوير املستدام.

املؤسيس" "التميز  ملصطلح  العلمية  املراجع  تطرقت   كام 
تطبيق أو  املؤسيس،  العمل  قواعد  بنية  تطبيق  أنه:   عىل 
نتائجها وتحقيق  املنظمة  إدارة  يف  املامرسات   أفضل 
 املختلفة وفقا ًللمفاهيم األساسية للتميز املؤسيس، أو أنه
 (وفق تعريف جائزة امللك عبد العزيز للجودة) حالة من التفوق
 يف األداء املؤسيس للمنظمة ويحدث نتيجة جهود منظمة
ومستمرة ومستدامة، تحقق وتتجاوز تطلعات جميع املعنيني.
واملنشآت املنظمـــــات  يف  املؤسيس  التميز  ويعتمد   هذا 
وله املنظمة،  (قدرات)  عىل  كبري  بشكل  أنواعها-   -مبختلف 

معادلة تتمثل يف :

 معادلة التميز = القيادة + املوارد البرشية + اإلدارة اإلسرتاتيجية

(مسببات التميز) + املستفيد + املجتمع (نتائج التميز)

املؤسيس للتميز  والتعريفات  املفاهيم  هذه  خالل   من 
الشاملة الجودة  إدارة  أن  القول  ميكننا  الجودة  ومفاهيم 
  (Total Quality Management) هي نفسها التميز املؤسيس
ولكن مبسمى حديث يواكب التطور املؤسيس، وجميعها أكرث
(Quality Management System) شمولية من نظم إدارة الجودة  
جوائز لتطبيق  أساسية  ركيزة  الجودة  إدارة  نظم  تعترب   بحيث 
 الجودة ومناذج ومعايري التميز املؤسيس، كام أن املنظامت
متعددة مبراحل  ومتر  متفاوتة  أنواعها-  -مبختلف   واملنشآت 

يف النمو والنضوج املؤسيس مُيكن أن نصنفها باآليت :

سلسلة مقاالت علمية متخصصة عن الجودة والتميز املؤسيس
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 كوريا الجنوبية قصة كفاح ونجاح أبهرت العامل.. فمن دولة ذات

يف األخرى  العامل  دول  إىل  العاملة  تصدر  ضعيف   اقتصاد 

شتى تصدر  قوي  اقتصاد  ذات  دولة  إىل  امليالدية   السبعينات 

 املنتجات وبجودة عالية تنافس بها كربى الدول املصدرة عىل

املستوى العاملي.

املنتجات لجودة  الهائلة  القفزة  وهذه  النجاح  هذا  تحقق   هل 

املستوى منا  كل  يتذكر  هل  فراغ؟  من  الكورية   والصادرات 

دخولها بداية  يف  الكورية  املنتجات  عليه  كانت  الذي   الرديئ 

قامئة ذيل  يف  املنتجات  هذه  كانت  لقد  املحلية؟   أسواقنا 

 االختيار للمسكني واليوم تنافس وبقوة عىل املراكز املتقدمة

جميـــــع يف  والعمـالء  املستهلكــــني  ورغبـــــات   الختيـــارات 

أنحاء العامل.

الجودة مجال  يف  والناجحة  العظيمة  التجربة  هذه  ظلت   لقد 

الجودة خرباء  من  الكثري  عليه  يطلع  مل  وًرسا  غامضة   واإلتقان 

الكتاب هذا  ظهر  حتى  املامرسات  أفضل  بنرش   واملهتمني 

الربوفيسور/ وان سون شني، رئيس اإلنجليزية ملؤلفه   باللغة 

أكرب وأشهر علامء وخرباء للجودة، وهو من  الكورية   الجمعية 

كبرية مساهمة  له  كانت  والذي  الجنوبية،  كوريا  يف   الجودة 

 يف هذه الرحلة وقصة النجــاح فهو أحد أبطالها .. واليوم يرس

مرتجاًم الكتاب  هذا  لكم  يقدم  أن  للجودة  السعودي   املجلس 

لربنامج اليانعة  الثامر  من  جديدة  كثمرة  العربية  اللغة   إىل 

 سلسلة إصدارات املجلس السعودي للجودة، وليستمر العطاء

 لخدمة أمتنا ومجتمعاتنا ومكتبتنــا العربية ليضــاف إليهـا إصدار

 جديد يتمثل يف هذا الكتاب القيم الذي تطرق لقصـة الجودة

يف فالجودة  وألوانها،  نجاحها  وأرسار  الجنوبية  كوريا  يف 

كوريا لها ألوان... 

عرب التواصل  خالل  من  الكتاب  من  نسخة  عىل  الحصول  ميكن 
info@sqc.org.sa : الربيد االلكرتوين 

 يف ختام املقال األول ميكننا أن نستعرض مجموعة من مفاتيح
 إدارة التميز املؤسيس مُتثل مجموعة التوجهات اإلدارية التي
التميز لفرص  محابية  تنظيمية  ثقافة  وتنمية  بناء  يف   تشرتك 
قبل من  عليه  الرتكيـــز  يجب  ما  تحديد  ذلك  ويستلزم   والتفوق، 
التميز لتحقيق  أنواعها-،  -مبختلف  واملنشـــــآت   املنظمــــــات 

والتفوق وهو كاآليت:

تأليف: الربوفيسور / وان سون شني

من اصدارتنا  كام أن برامج الجودة ومناذج التميز املؤسيس مُتكن من تقييم
 املنظامت واملنشآت -مبختلف أنواعها-، والنظر إليها من زاوية
 مختلفة، باستخدام أسلوب علمي منهجي مناسب، والعمل عىل
تطوير األداء بشكل عام، ومُيكن عرض فوائد التطبيق حسب اآليت:

ارتفاع معل رضا العمالء.
خفض التكاليف.

تقليص وقت (تقديم الخدمات، الرسعة يف تصنيع املنتجات).
زيادة املبيعات، ومنو األرباح.

ارتفاع معدل انتاجية األفراد/العاملني.
تحسني السمعة والصورة الذهنية للمنظمة/املنشأة.

تقليل األخطاء وإعادة العمل.
تقليص الروتني (البريوقراطية اإلدارية).

يف القرارات  اتخاذ  عملية  وترسيع  العاملني،  األفراد   متكني 
املنظمة/املنشأة.

دعم وتعزيز التحول الرقمي (منظمة بال ورق).
 تعظيـــــم الفائدة وزيادة الفعالية لألنظمة اإللكرتونية يف

املنظمة/املنشأة.
إنجاز العمل يف الوقت املحدد.

تقليل الهدر والفاقد وترشيد االستهالك.
االستدامة.

تحقيق مفهوم املوظف الشامل.
تقليل املخاطر التشغيلية.

الريادة واملنافسة يف األسواق العاملية.
تحسني بيئة العمل الداخلية.

 تنمية آليات
 التفكري املنظومي
 والتــزام منهجيـة
 علمية يف بـحــث
 املـشكالت واتخاذ

القرارات
 إدماج

 املنظمة يف املنـاخ
 املحيــط، وتنميـــــة
 اإلحساس باملسؤولية

 االجتامعية لدى
العاملني

 تنمية وتــوظيــف
 الرصيد املعـريف
 املتجدد لألفراد /

العاملني

 التـــوجه
بالنتـائـج

 الرتكيــز
عىل العمالء

 االهتامم
 املتوازن بأصحاب

العالقة

 االلتزام
 بأخالقيات وقـيم
العمل اإليجابية

 تيســري وتفعيل
 فـــــرص التعلم

التنظيمي

 االلتزام مبفاهيم
 ومتطلبـات اإلدارة
املالية السليمة

 تـنميـة وتـفـعيل
 التــوجه لرضـــــا

العمالء

 تنمية وحفز
األفكـار

الرحلة العظيمة للجودة يف كوريا الجنوبية



نرشة آفاق الجودة
12يوليو | 2022

 العضويات الجديدة للمؤسسات والهيئات

نرحب بتجديد

”مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخريية“

للعضوية األملاسية يف املجلس السعودي للجودة

ونشكرهم عىل دعمهـم املستمر لربامج املجلـــــس

نرحب بانضامم

”إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي“

للعضوية األملاسية يف املجلس السعودي للجودة

ونشكرهم عىل دعم مسرية الجودة يف بالدنا الغالية

نرحب بتجديد

”رشكة إدارة وتطوير مشاريع املواىنء املحدودة“

للعضوية الذهبية يف املجلس السعودي للجودة

ونشكرهم عىل دعمهـم املستمر لربامج املجلـــــس

نرحب بتجديد

”رشكة املخترب الخليجي“

للعضوية الذهبية يف املجلس السعودي للجودة

ونشكرهم عىل دعمهـم املستمر لربامج املجلـــــس

الدورة السادسة

لجائزة امللك عبدالعزيز للجودة

تم  2022 يونيو   23 املوافق  1443هـ  القعدة  ذو   24 الخميس  يوم  نهاية   مع 
 إغالق باب استقبال طلبات املشاركة يف هذه الجائزة الوطنية والتي تسعى
 ألن تكون ممكن ومحرك رئييس للجودة والتميز باململكة، ارتكزت عىل خمس
املؤسيس التميّز  لتقود  مستدام  كيان  بناء  من  بداية  اسرتاتيجية   محاور 
 وتحسن الصورة الذهنية للجائزة وتعمل عىل تقييم األثر ومواكبة منوذج التميّز
 وبالتايل تحقق استدامة األثر. ويتوقع مشاركة العديد من القطاعات يف هذه
 الدورة وخصوصاً يف القطاعات الحكومية الخدمية حيث نشهد تحرك غري عادي
 لدى املؤسسات الحكومية يف تبني مفاهيم الجودة ومتيز الخدمات وتحسني العمليات فهي جزء من الحراك العام نحو
 جودة الحياة ضمن الرؤية الوطنية 2030، رمبا ستبدأ عملية التقييم والتحكيم بعد إجازة الحج ومن املتوقع مشاركة العديد
 من الخربات السعودية من الجنسني يف عملية التقييم، حيث حرصت أمانة الجائزة يف تدريب الكفاءات الوطنية عىل دورات

املقيم املعتمد، متنياتنا ملنشآتنا الوطنية بتحقيق التميز واالرتقاء يف األداء.

ملزيد من املعلومات عن منوذج الجائزة وآليات التقييم والجدول الزمني للدورة السادسة، ميكن زيارة موقع الجائزة من خالل
https://kaqa.org.sa/  : الرابط

https://asf.org.sa/ar/
http://rajhiawqaf.org/ar/Pages/default.aspx
https://gcclab.com.sa/
http://www.ppmdc.com.sa/ar/
https://kaqa.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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أضحى مبارك

ويتقدم بالشكر والتقدير

لكل من شارك وساهم يف دعم برامج وفعاليات املجلس من منظامت وأفراد

متمنني للجميع دوام الصحة والتوفيق

يعلن املجلس السعودي للجودة

عن ختــــام أنشطة هذا املوسم

نلقاكم عىل خري يف سبتمرب 2022م

فعالية متحدث2751

 يهنئكــم املجلس السعودي للجودة
بحلول عــيــد األضـحــى الـمـبـارك
 أعاده الله علينا وعليكم بالخري والربكات

١٤٤٣ هـ

اعالن هام
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نبذة عن وقف الجودة واالتقان

نبذة عن
وقف الجودة واإلتقان

الله عليه وسلم بأعظم رسالة، وأكمل كتاب، وأكرم رسول صىل  الله املسلمني  أكرم   لقد 
 الذي رسم لألمة تقدمها الحضاري باإلحسان واالتقان فقال عليه الصالة والسالم: ” إن الله
 كتب اإلحسان عىل كل يشء” ، بل وجعل الجودة واالتقان طريق ملحبة الرحمن فقال صىل
 الله عليه وسلم: ” إن الله يحب إذا عمل احدكم عمالً أن يتقنه” فام مر عىل تاريخ البرشية
حضارًة ذلك  أمثر  ولذا  االسالم  مثل  وإحسانه  بإتقانه  ويأمر  شأنه  ويرفع  العمل  ميجَّد   ديناً 

إنسانية بنتها األمة االسالمية خالل قرونها املختلفة انتفعت منها سائر البرشية.

 وقبل ذلك فالله سبحانه وتعاىل وصف بها أفعاله فقال جل وعال : (صنع الله الذي أتقن كل
 يشء) مام يدل داللة واضحة أن قضية الجودة تعترب من أهم القضايا التي جاءت متحققة
الجودة وينشدها من خالل يتطلع إىل  اليوم  العامل  الحنيف، وها هو   يف ديننا االسالمي 
والحقيقة لتحقيقها.  الجوانب  كل  يف  ويسعى  التحسينية  واألدوات  اإلدارية   النظريات 
الدين هذا  يف  جاءت  كلها  الجودة  أخالقنا..  أصولنا..  قيمنا.  ديننا..  هي  الجودة  أن   باختصار، 

القويم  متى ما حققناه تحقيقاً واقعاً ملموساً يف حياتنا ومامرساتنا وأعاملنا.

 وقد تنبهت األمة يف عرصها الحارض إىل أهمية مفاهيم الجودة وتطبيقاتها التي برز فيها
 الغرب والرشق يف التنظري ألديباتها وتطوير أدواتها، وها هي األمة االسالمية تعود ولله
 الحمد واملنة إىل كتاب ربها ومبادئهـا العاملية، وقيمها االنسانية وتتبنى مفاهيم الجودة

واالتقان يف القول والعمل واالعتقاد.

 ولذا فإن الجودة واإلتقان من العلوم الجليلة التي يثاب عليهـا من دعا إليها وكان قدوة يف
ونرش بها  االهتامم  عىل  يسـاعد  من  كل  وبالتايل  وعبادته،  وأخالقه  عمله  يف   تطبيقهـا 

ثقافتها فلن يحرم بإذن الله األجر والثواب.

 وقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتامماً كبرياً بربامج ومواصفات الجودة وتم اطالق رؤية وطنية
 للجودة تنص عىل أن تكون اململكة العربية السعودية معياراً عاملياً للجودة و االتقان و لذا
 فإن وقف الجودة واالتقـان سيكون من األعامل االبتكارية و املستدامة التي تساهم يف

هذه تحقيق هذه الرسالة العاملية الوطنية.



الجـــودة رسالتنــــــا
Dedicated to Quality

٥٥٥٠٨٢١٥١ info@sqc.org.sa

لتواصلكم واستقبال مقرتحاتكم

+٩٦٦ 


