


مجل��ة عالم الج��ودة أول مجلة علمية عربية متخصصة بش��تى علوم الجودة كان��ت البداية بفكرة 
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فكان��ت مجلة عال��م الجودة نرحب ب��كل محبي الجودة وعش��اقها,نرحب ب��كل قلم حر وجرئ 
ليتن��اول مش��كات الجودة وهمومها في عالمنا العربي , نرحب ب��كل من كان لديه علم وقرر أال 
يكتم��ه ليقف بين ثنايا أفكاره ليحتكره لنفس��ه فقط , نرحب بكل معط��اء أتخذ قراره بأن يكون 
نافعا لنفسه ولآلخرين وألمته التي تصارع من أجل تبوء مكانتها بين األمم المتقدمة نرحب بكل 
باحث عن معلومة ربما يجدها لدينا لنكون سببا في أن يمسك بقلمه يوما ويواصل العطاء نرحب 

بكم جميعا في عالمنا عالم الجودة

كلمة جملة عامل  اجلودة

رسالتنا

رؤيتنا

مجل��ة عامل الجودة مجلة علمية دورية متخصصة تصدر عن مؤسس��ة التقنية 

للتطوير واالستش��ارات وأنظمة الجودة. أردنا بتواجدنا أن نكون أول مجلة عربية 
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وغريها من أنظمة الجودة وذلك من خالل:

1.مقاالت متخصصة يف شتى علوم الجودة    

2.أبحاث علمية عربية ودولية    
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4.متابعة كل ما هو جديد يف عامل الجودة من أخبار ومنتجات ومواصفات    

وندوات ومؤمترات عربيا ودوليا. 

مدعمني بكوادر عربية متخصصة يف شتى مجاالت الجودة أخذت عىل عاتقها 

أمانة نرش ثقافة الجودة يف مجتمعات عربية باتت يف أش��د الحاجة إليها, حاملني 

لواء الجودة عاملنا ومهمتنا توصيله إىل أمتنا العربية والعامل أجمع.

فريق العمل
رئيس التحرير : مهندس: مجدي خطاب

info@alamelgawda.com

نائب رئيس التحرير : دكتور: سعيد  بن حمود الزهراىن

szahrani@alamelgawda.com

salzahrani2@

سكرتري التحرير : مهندس رشف الدين حمد عقيد

editor@alamelgawda.com

املدير اإلداري:مهندس حنيدق محمد سعيد

هيئة التحرير:

دكتور: وجدي صالح الدين السيىس

دكتور: محمود أحمد عبد اللطيف

دكتور : عثامن عىل عبود

مهندس / إبراهيم توفيق 

مهندسة: ساره صبحي عثامن باشا عبد الله

األستاذ: الحاج عبد املوىل الصديق موىس

األستاذ : حسن ميمي محمد املنيس محمد

الهيئة العلمية االستشارية:

رئيس الهيئة: دكتور/ أحمد حامد

أعضاء الهيئة العلمية

دكتور محمد بالل

العضوية الفخرية ملجلة عامل الجودة

دكتور:عايض العمري

دكتور هادى التيجاىن

األستاذ / نبيل بن أمني مال

 تصميم و إخراج

رشكة املحرتف العريب

الستضافة وتصميم املواقع

مهندس / جامل رشدي خطاب 

00201002430542

gamy2430@gmail.com

الراعي الرسمي ملجلة عامل الجودة

مؤسسة التقنية لالستشارات والتدريب وأنظمة الجودة

www.altaknyia.com
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التعريف مبجلة عامل اجلودة
الموقع الرسمي للمجلة
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مـن نـحــن

دورية اإلصدار 

أهداف المجلة 

نحن مجلة عامل الجودة أول مجلة الكرتونية علمية متخصصة يف الجودة وعلومها املختلفة تصدر باللغة العربية, تصدر املجلة برعاية مؤسسة 

التقنية للتطوير واالستشارات وأنظمة الجودة,تأسست املجلة رسميا ىف ال24 من يونيو 2010 ميالديا وصدر العدد األول ىف أغسطس 2010 ميالديا.
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متابعة أخبار المواصفات والجديد فيها والخاصة بمجاالت الجودة  .6

متابعة كل ما هو جديد من أجهزة ومعدات تستخدم في تطبيقات الجودة المختلفة  .7

عمل استبيانات دورية متخصصة تناقش بعض القضايا المطروحة عالميا وعربيا في مجاالت الجودة  .8
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عقد لقاءات و مقابات علمية مع المتخصصين في الجودة بالعالم العربي وأيضا على المستوى الدولي  .10



للتطوير واإلستشارات وأنظمة الجودة

مؤسسة التقنية
الراعي الرمسي جمللة عامل اجلودة

نعم��ل يف مجيع جم��االت  التطوي��ر والتدريب واالستش��ارات ألنظمة 
اجلودة. 

كم��ا حنمل على عاتقن��ا أمانة نقل علوم وثقاف��ات اجلودة إىل عاملنا 
العربي من خالل النش��ر العلمي املتخص��ص يف مجيع جماالت اجلودة 
والبيئ��ة والس��المة والصح��ة املهني��ة وذلك م��ن خالل جمل��ة علمية 
متخصص��ة يف ه��ذه العلوم وهى جمل��ة عامل اجلودة وه��ى أول جملة 

علمية عربية متخصصة يف شتى جماالت اجلودة.
يدعمن��ا جمموعة كبرية من املتخصصني والباحثني واالستش��اريني 
العرب والذين يتعاونون معنا يف جماالت التدريب واالستشارات كما 
يتعاون��ون معنا يف جمال النش��ر العلمي املتخص��ص من خالل مقاالت 

ومقابالت وأحباث علمية وأخبار عاملية.

كم��ا أخذنا عل��ى عاتقنا إجياد بواب��ات مفتوحة عل��ى عاملنا العربي 
نس��تطيع من خالهلا فتح س��احات للح��وار احلر والبن��اء وتكون منربا 
لنق��ل وتبادل اخلربات واملعلوم��ات حول نظم إدارة اجل��ودة وتطبيقاتها 
وذل��ك من خ��الل منتدي��ات عامل اجل��ودة وه��ى أول منتدي��ات عربية 

متخصصة وشاملة لكل أفرع وعلوم اجلودة 

مقر مؤسسة التقنية 
مجهورية مصر العربية – العاشر من رمضان 

ت: 00201008415359                          
www.altaknyia.com

منهجية مؤسسة التقنيةنحن مؤسسة التقنية

 كلمة مؤسسة التقنية 

البداية أن عميلنا هو حمور عملنا وأن رضائه غاية نسعى  أدركنا يف 
التقنية  مؤسسة  كانت  وهلذا  لرؤيتنا  تعزيز  خدماتنا  جودة  وأن  إليها 

للتطوير والتدريب واالستشارات وأنظمة اجلودة متخصصون يف:
• تقديم استشارات التطوير لألنظمة القائمة بالشركات واملؤسسات. 	
• تقديم استشارات التأهيل وبناء نظم اجلودة للشركات اليت تسعى 	

لبناء نظم إدارية فعالة ومؤثرة ورفع جودة منتجاتها أو خدماتها.
• مبا 	 الشركات  موظفي  وقدرات  مهارات  لرفع  تدرييب  دعم  تقديم 

يتناسب مع نظم اإلدارة احلديثة وأنظمة اجلودة.

تعتمد منهجية مؤسسة التقنية يف العمل على منظومة إدارية 
معروفة وهى دائرة دمينج للتحسني املستمر:

 : Plan التخطيط

ورائها  من  نضمن  فعالة  استشارات  و  تدريب  لتقديم  خنطط 
حتقيق قيمة مضافة لعمالئنا. 

 Act :التأكيد والتنميط

االستشارية  وأعمالنا  التدريبية  براجمنا  جناح  من  نتأكد 
وحنسن فيها تبعا لرغبات عمالئنا وقياسا على حتقيق النتائج 
لتطويره  نسعى  للعمل  وأسلوبا  منهجا  نتخذها  ثم  منها  املرجوة 

باستمرار.

Check  :الفحص والتقييم

التغذية  ونأخذ  االستشارية  وأعمالنا  التدريبية  براجمنا  نقيم 
الراجعة من عمالئنا لتطوير خدماتنا.

:Do التنفيذ

متطورة  بطرق  االستشارية  وأعمالنا  التدريبية  براجمنا  ننفذ 
ومبنهجيات حديثة معتمدين على جمموعة من أفضل الكوادر 

واالستشاريني واخلرباء العرب والعاملني.
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 كاريكاتري العدداأفتتاحية العدد

تق��وم اجل��ودة باألس��اس على من��ع اخلط��أ و اهلدف 
الرئيس��ى هو زي��ادة الرض��ا ملتلقى املنت��ج من حيث 
إرتف��اع ف��ى قيم��ة اخلصائ��ص األساس��ية وه��و ما 
نعرف��ه جب��ودة املنتج و الس��ؤال األن من هو املس��ئول 
ع��ن رفع قيمة خصائ��ص املنتج ؟ اإلجاي��ة البديهية 
هلذا السؤال هو أن العنصر البشرى املسئول و السؤال 
التاىل كيف يكون املس��ئول وعلى ماذا يس��أل ؟ 
و اإلجابة البديهية الثانية يكون املس��ئول ألنه من 
يضع التصمي��م ومن حيدد املادة اخل��ام ومن يطلب 
ش��رائها وم��ن خيزنه��ا ويناوهل��ا بع��د ذلك لألقس��ام 
اإلنتاجي��ة وم��ن يق��وم مبراقب��ة اجلودة عل��ى أجزاء 
املنتج��ات ومنتجه��ا النهائى أما على ماذا يس��أل فهو 
يس��أل ع��ن كيفي��ة إدارة كل ه��ذه العملي��ات 
بطريقة ناجحة تساعد على الدوام فى منع اإلخطاء 
فى كل عملية من عمليات إدارة املنتج .......... إذا 
كان��ت اإلجابة كذلك فأنه من الواضح أن العنصر 

الرئيس��ى ف��ى كل أعمال اجل��ودة هو 
اإلنس��ان فهو من خيطط ومن يصمم 

وبالت��اىل  يراق��ب  وم��ن  يصن��ع  وم��ن 
لنج��اح أى منظومة إلدارة اجلودة فيجب 

أن ترك��ز عل��ى ه��ذا العنص��ر و بالنظر 
الفاح��ص ل��كل أنظم��ة اجل��ودة حالي��ا 

رمبا جند ش��به إهتمام به��ذا اجلانب لكنه 
 ...... الواض��ح  و  الكام��ل  األهتم��ام  ليس��ه 

وق��د دعانى هذا اىل حماول��ة التدقيق فى نظم 
إدارة اجل��ودة املوجودة حالي��ا ومنها نظام التميز 

 TQM و إدارة اجلودة الشاملة EFQM األوروبى
ونظ��ام إدارة اجلودة ISO 9001 وغريها من النظم 

اإلداري��ة اإلخ��رى وفى مجيعها وج��دت فعال إهتمام 
بالعنصر البش��رى ولكن لإلنصاف هو إهتمام ليس 
بالكبري ..... وهنا أطرح س��ؤال آخر مل هذا األهتمام 
لي��س كب��ريا ؟ اإلجاب��ة البديهي��ة الثالث��ة تأتى من 
حماول��ة أن نفهم فكر م��ن وضع هذه األنظمة و اىل 
م��ن هم ينتم��ون ! وما هى طبيعة العنصر البش��رى 
لديه��م ؟ كل ه��ذه النظم تقريبا أت��ت لنا من ثقافة 
غربي��ة ترب��ى فيها العنصر البش��رى عل��ى الكثري 
م��ن اإللتزام ف��ى العمل ب��ل يصل اىل ح��د تقديس 
العم��ل فى بعض الدول ومثال لذل��ك اليابان وبدون 
خ��وض فى تفاصيل , فى هذه البلدان يربى النش��ئ 
عل��ى اإلخالص ف��ى العم��ل و الدقة في��ه ويتبعون 
نظم��ا تكاد تك��ون صارمة فى مناح��ى حياتهم, 
فى البيت , فى املدرس��ة , فى الشارع , فى العمل .... 
إذا تكمل��ة اإلجابة تكون أن من وضع هذه النظم 
لدي��ه قاعدة أساس��ية من الثقافة وم��ن الفكر ومن 
اإللت��زام بدء يبنى عليها نظمه اإلدارية ومن هنا فهو 

يب��دء فى البن��اء من نقط��ة النظ��ام اإلدارى ويعطى 
بعض التنظميات األساس��ية إلدارة العنصر البشرى 
ف��ى نظمن��ا اإلدارية كش��ئ م��ن التنظي��م وليس 
كموض��وع للتغ��ري ف��ى ثقاف��ة وفك��ر العاملني 
و املطبق��ني هل��ذه النظ��م .... لذلك القت ه��ذه النظم 
اإلداري��ة جناحا كبريا وتصن��ع الكثري من الفارق 
عند تطبيقها فى بلدانهم ولكن و بالتوازى مع هذه 
الرؤية جند النجاح هلذه النظم لدينا ليس بالكبري 
وال تصنع الفارق املرجو منها فى إدارة املنظمات لدينا 
....... وهنا إجابة لسؤال ليس مطلوبا طرحه لوضوح 
إجابت��ه وهو أن العنصر البش��رى لدين��ا وفى بلداننا 

العربي��ة أصاب��ه التأخ��ر وإرتكن��ت ثقافة 
وفكر اجل��ودة عن��ده اىل أمور 

يكون  ق��د  أخ��رى 

منه��ا س��عيه 
الشديد اىل توفري ما يسد 
رمقه ورمق من يعوهل��م وأنه باألصل 
نش��أ فى ظل ع��ادات وتقاليد بالبيت و املدرس��ة و 
اجلامع��ة و العم��ل ق��د ال تراعى الدق��ة و اجلودة فى 
األداء و العمل وال تش��جع على العمل اجلماعى و ال 
تعطيه القدرة على التفكري اإلبداعى و التحرر من 
اخلوف من األب فى البيت و الناظر و املدرس باملدرس��ة 
و املدير املسئول بالعمل بل اخلوف من نظام سياسى 
ق��د يكون قمعي��ا وفيه فس��اد وال يس��مح فيه اال 
للفاس��دين ليتول��وا أم��ور اإلدارة ..... حقيق��ة األم��ر 
إخوان��ى حمبى اجل��ودة أن مش��كلتنا م��ع اجلودة 
هى مش��كلتنا األساس��ية ف��ى أوطاننا وش��عوبنا 
وه��ى تقزمينا م��ن قيمة وأهمية العنصر البش��رى و 
غياب ال��رؤى الواضحة لكيفي��ة نهوضنا به و قبل 
أن نض��ع رؤى وخطط للنهوض باجل��ودة فى بلداننا 
ف��إن الواج��ب علينا ه��و أن نعدل من مس��ارنا ونضع 
عل��ى رأس أولوياتن��ا نظما جلودة العنصر البش��رى 
لدين��ا .... ب��ل إذا كنا نس��عى حق��ا لتطبيق نظم 

إدارية حتقق جناحا فرمبا علينا أن نس��عى اىل بناء 
نظم إدارية للجودة تكون مبنية برؤية عربية واال 
تك��ون مأخوذة من نظم وثقاف��ات غربية هى لديها 
أس��اس تبنى عليه ليس موجودا لدينا ..... وهذه هى 
دعوت��ى اىل كل املفكري��ن و الباحث��ني الع��رب و 
الذين يعملون فى حق��ل اجلودة عليكم أن جتدو 
لن��ا ح��ال ...... بل نظام��ا عربيا لتطبي��ق اجلودة فى 
أوطانن��ا يبدء بقليل قبل كل النظام اإلدارية التى 
نعمل عليها حاليا .... فإذا كانت اجلودة مسئولية 
اجلمي��ع ... فكي��ف حنم��ل ه��ذه املس��ئولية على 
عاتق من ال يعرفونها أصال ومن مل يعيشيون حالتها 
... ليس جبهل منهم وال تعمد ولكن يسأل عن ذلك 
من توىل فى بالدنا أمورنا وترك ثقافة اإللتزام و اجلد 
وحل حملها ثقافة اإلستهتار و الفساد و الواسطة و 
احملس��وبية و اجملاملة حتى صرنا نعلمها كلها 
ألوالدنا صباحا مس��اءا .... السؤال األخري من هو 
أغل��ى من فى ه��ذا الوجود وم��ن يأتى باجلودة 
وم��ن يس��تهدف باجل��ودة وم��ن؟ ...... وم��ن ؟ 
أنه األنس��ان أنه العنصر البش��رى وال جناح 

لنظام وال جلودة وال لتميز بدونه .
قراء عامل اجلودة نأتى اليكم من جديد 
بعدد م��ن عامل اجلودة هو ع��دد أرادناه 
يغط��ى  س��نويا  ع��ددا  يك��ون  أن 
تأخ��ر لنا فى إصدار عددين س��ابقني 
خ��الل هذا الع��ام ... حيث نق��دم لكل حمبى 
اجلودة وجبة دمس��ة من مق��االت ومواضيع وأحباث 
وأخب��ار كلها جديدة توفر لك��م معلومات مفيدة 
بل تقدم لكم تطبيقات وحلول ملش��اكل عملية 
ف��ى أعمالك��م ...ولع��ل أب��رز اجلدي��د ف��ى العدد 
الثام��ن لعامل اجلودة هو إتاحة نش��ر مق��االت باللغة 
اإلجنليزي��ة وهو كن��ا نرتوى كثريا ف��ى تقدميه 
لقرائنا ألن من أحد أهدافنا هو نشر علوم و تطبيقات 
اجل��ودة بلغتن��ا العربية ... ولك��ن وجدنا أن بعض 
حمبينا يريدون أن يرو مقاالت أو ينش��رو أحباث هلم 

باللغة األجنليزية وقد أستجبنا هلم فى عددنا هذا.
قراء عامل اجلودة نرحب بكم فى العدد الثامن لعامل 
اجل��ودة ونتمنى لكم تصفحا ممتع��ا ملوضوعاتنا 
وقيمة مضافة لكم .. كما نذكر كل عش��اق 
عامل اجلودة بان هذه اجملل��ة من القراء و الباحثنني و 
املتخصصني و املبتدئني العرب فى علوم وتطبيقات 
اجل��ودة وهى مقدمه هلم كذلك .... لذلك حنثكم 
ومقاالتك��م  مش��اركاتكم  إرس��ال  عل��ى 
واحباثكم لنش��رها بالعدد و األع��داد القادمة بأذن 

اهلل .

رئيس التحرير

مهندس : جمدى خطاب

اجلودة و العنصر البشرى
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ت���وج مش���روع التوضي���ح جمللس املعاي���ر الدولي���ة للمراجعة 
والتأكيد يف ش���هر آذار من عام 2009 مبجموعة من 36 
معي���ار تدقيق دولي جديد وحديث وواض���ح، واملعيار الدولي 
الواضح عن ضبط اجلودة 1 “رقابة اجلودة للش���ركات اليت 
ت���ؤدي عمليات تدقي���ق ومراجعة للبيانات املالي���ة، وعمليات 
التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة«. حيث صدر املعيار 

الدولي لضبط اجلودة 1 ألول مرة يف عام 2004. 
نتج عن مش���روع التوضيح جمللس املعاير الدولية للمراجعة 
والتأكي���د إع���ادة صياغ���ة املعي���ار الدول���ي لضب���ط اجل���ودة 
1 ال���ذي مل حي���دد متطلبات���ه على الرغم م���ن عدم تغير 
تركي���زه على املعي���ار. وعليه، من املهم للمؤسس���ات التعرف 
عل���ى املعيار املوضح والقيام، إذا لزم األمر باختاذ خطوات 

لضمان كامل التقيد وااللتزام. 
يتعامل املعيار الدولي لضبط اجلودة 1 منذ 15 كانون أول 
2009 ]عل���ى اهليئ���ة العضو إدراج تاريخ بديل إذا إنطبق 
احلال على بلدها[ مع مسؤوليات املؤسسة اخلاصة بنظامها 
لضبط اجل���ودة ملراجعة وتدقي���ق البيانات املالي���ة وعمليات 
ضم���ان أخ���رى وخدم���ات متصل���ة )مث���ل عملي���ات التجميع 

والتصنيف(. 
حيدد املعيار الدولي لضبط اجلودة 1 هدف املؤسسة باتباع 
املعيار وعرض جمموعة م���ن املتطلبات )مدعومة بالتطبيق 
ومبواد توضيحية أخرى حيثما كان مناسبًا( مصممة لتمكني 
املؤسس���ة لتحقي���ق هدفها. ويك���ون هدف املؤسس���ة مبوجب 
املعي���ار الدول���ي لضب���ط اجلودة 1 وضع نظ���ام ضبط جودة 

واالحتفاظ به لتزويدها بضمانة معقولة ب�: -
• املؤسس���ة وموظفيه���ا ملتزم���ون باملعاي���ر املهني���ة 	

واملتطلبات القانونية والتنظيمية املطبقة؛ و 
• تعت���ر التقاري���ر الص���ادرة ع���ن املؤسس���ة أو عن 	

شركاء العملية مناسبة يف هذه احلال. 
يركز املعيار الدولي لضبط اجلودة1 على ضبط اجلودة على 
مستوى املؤسسة؛ قد تضع بيانات رمسية أخرى صادرة عن 
جمل���س املعاير الدولية للمراجع���ة والتأكيد بوضع مقاييس 
وإرش���ادات إضافي���ة لضب���ط اجل���ودة على مس���توى العملية 
ألن���واع حمددة من العمليات. على س���بيل املثال، يتعني على 
املؤسس���ات اليت تدقق بيانات مالية االلتزام مبعيار التدقيق 
الدول���ي220 “رقابة اجل���ودة لتدقيق البيان���ات املالية« من 
أج���ل متثي���ل االلتزام مبعاي���ر التدقي���ق الدولي���ة يف تقرير 
املدقق. ويتعامل معيار التدقيق الدولي220 مع املسؤوليات 
احمل���ددة للمدقق واملتعلقة بإج���راءات ضبط اجلودة لتدقيق 

بيان���ات مالي���ة لكن���ه مف���روض أيضًا عل���ى املؤسس���ة كونها 
خاضعة للمعيار الدولي لضبط اجلودة 1 أو ملتطلبات وطنية 

ملحة على األقل. 
عل���ى الرغ���م م���ن التطبي���ق الدولي ملب���ادئ ضب���ط اجلودة 
عل���ى مس���توى املؤسس���ة، إال أن طبيع���ة وم���دى السياس���ات 
واإلجراءات احملددة اليت تضعها املؤسسة لاللتزام باملعيار 
الدول���ي لضبط اجلودة 1 يعتمد على ع���دة عوامل خمتلفة، 
مثل حجم املؤسس���ة ومواصفاتها التش���غيلية وعما إذا كانت 
جزءًا من شبكة أم ال. تطبيق / تنفيذ املعيار الدولي لضبط 
اجلودة1 بنس���بة وتناس���ب مع حجم وتعقيد املؤسسة هو من 

العوامل الرئيسية لاللتزام باملعيار بفعالية. 
يهدف هذا املقال إىل مساعدة املؤسسات، خاصة املؤسسات 
الصغرة واملتوس���طة، بتس���ليط الضوء عل���ى بعض اجلوانب 
الرئيس���ية للمعي���ار الدولي لضبط اجل���ودة1، باإلضافة إىل 
تقديم بعض اإلرش���ادات واملصادر اليت قد تس���اعدها على 

االلتزام باملعيار بطريقة فعالة منخفضة التكلفة. 
النصيح���ة 1: خذ وقتًا لدراس���ة املعيار ومراجعة إرش���ادات 

التنفيذ الداعمة املتوفرة
يتطل���ب املعي���ار الدولي لضبط اجلودة 1 من األش���خاص 
العاملني يف املؤسس���ة واملس���ؤولني عن وض���ع نظام مراقبة 
ج���ودة للمؤسس���ة واالحتفاظ ب���ه فهم نص املعيار بش���كل 
كام���ل، مبا فيه تطبيق املعيار وامل���واد التوضيحية األخرى 
من أجل تطبيق املتطلبات حس���ب األص���ول. وعليه، يتعني 
عل���ى هؤالء املس���ؤولني أواًل وقبل كل ش���يء ق���راءة املعيار 
الدول���ي لضب���ط اجل���ودة 1، حي���ث قد ينط���وي على عدم 
قراءته خطر نس���يان بع���ض املتطلبات وع���دم فهم هدف 
ونطاق بعض املتطلبات بالكامل أو عدم التنبه إلرش���ادات 
التطبي���ق املس���اعدة. املعي���ار الدول���ي لضب���ط اجل���ودة 1 
موج���ود يف مركز التوضي���ح لدى جملس املعاي���ر الدولية 

للمراجعة والتأكيد. 
ق���د جيد أولئك املس���ؤولني عن وضع نظ���ام مراقبة جودة 
للمؤسس���ة واالحتفاظ به أنه من املفيد دراس���ة إرش���ادات 
التنفيذ الداعمة املتوفرة. قامت جلنة املؤسسات الصغرة 
واملتوس���طة التابع���ة لالحت���اد الدولي للمحاس���بني بنش���ر 
إرش���ادات مراقبة جودة للمؤسسات الصغرة واملتوسطة، 
وميك���ن حتميله���ا جمانًا م���ن قس���م املطبوع���ات واملوارد 
www.ifac. :املنشور على املوقع اإللكرتوني لالحتاد
org.  ويض���م الدليل إرش���ادات غر رمسية, ودراس���ة 
حال���ة توضيحية وقوائم فحص وعينيتني من كتيب مراقبة 

جودة. 
يتطلب املعيار الدولي لضبط اجلودة1 من املؤسسات وضع 
نظ���ام مراقبة جودة واالحتفاظ به حبيث يضم سياس���ات 
وإجراءات تتناول كل عنصر من العناصر الس���تة املوضحة 

يف اجلدول )1(:-
اجلدول 1: عناصر نظام مراقبة اجلودة

مسؤوليات القيادة عن اجلودة داخل املؤسسة.1

املتطلبات األخالقية املتصلة.2

قبول واستمرار عالقات العمالء وعمليات حمددة.3

املوارد البشرية.4

أداء العملية.5

املراقبة.6

النصيحة 2: مقارنة نظام مراقبة اجلودة احلالي مع املعيار 
الدولي لضبط اجلودة 1

هل يس���تويف نظ���ام مراقبة اجل���ودة احلالي يف مؤسس���تك 
متطلبات املعيار الدولي لضبط اجلودة 1؟ 

يتطل���ب املعي���ار الدول���ي لضبط اجلودة 1 من املؤسس���ات 
توثيق سياس���اتها وإجراءاتها ملراقبة اجلودة. فقد تساعد 
ه���ذه السياس���ات واإلج���راءات املوثق���ة يف تس���هيل حتليل 

الفجوة مقابل متطلبات املعيار بواسطة:-
( مقارن���ة كل متطل���ب داخل املعيار مع السياس���ات 	(أ

واإلجراءات املوجودة؛ 
( تسليط الضوء على املتطلبات الغر مستوفية؛ و	(أ
( حتديد التغيرات املطلوبة. 	(أ

خذ باالعتبار أيضًا إذا كانت مؤسس���تك قد قامت بإجراء 
تغيرات كبرة على عملياتها يف السنوات األخرة – على 
س���بيل املثال، قد تكون قد بدأت بطرح خدمات جديدة أو 
قبول أصناف جديدة من العمالء – حيث قد يش���ر هذا 

إىل حاجة نظام مراقبة اجلودة إىل حتديث. 
ميك���ن جتمي���ع سياس���ات وإج���راءات املؤسس���ة اخلاص���ة 
مبراقب���ة اجل���ودة بطريق���ة مفي���دة وتس���جيلها يف كتي���ب 
مراقب���ة اجل���ودة. وميكن هلذا الكتيب العمل بش���كل مفيد 
كأداة اتص���ال رئيس���ية ب���ني مجي���ع الش���ركاء واملوظف���ني 
لوضع اس���تثناءات، والعمل بالتالي كإطار عمل يتم داخله 
وضع معي���ار لتقييم األداء. ميكن بعده���ا القيام بتحريره 

اإعداد املهند�س / ح�سن من�سي

نصائح لتطبيق املعيار الدويل لضبط اجلودة1 
بأقل التكاليف

عامل املوا�صفات  كاريكاتري العدد
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أو إدراج���ه يف كتي���ب التنقيحات أو إضافات لسياس���ات أو 
إجراءات ضرورية لسد أي فجوة بني نظام مراقبة اجلودة 

احلالي ومتطلبات املعيار الدولي لضبط اجلودة 1. 
إلمكانية إظهار مدى استيفاء سياسات وإجراءات مراقبة 
اجلودة ملتطلبات املعيار الدولي لضبط اجلودة 1 – سواًء 
ألغراض داخلي���ة أو ألغراض تفتيش خارجي – قد يكون 
من املفيد التفكر يف إش���ارات مرجعية مباشرًة بني كتيب 
مراقبة اجلودة واملعيار الدولي لضبط اجلودة 1 أو إعداد 

وثيقة مقارنة تقارن بينهما. 
يشمل دليل مراقبة اجلودة للمؤسسات الصغرة واملتوسطة 
كتيبني على ش���كل عينة، تس���تطيع املؤسس���ة اس���تعماهلما 

كمعاير إرشادية وموائمتها لتناسب ممارساتها. 
النصيحة 3: تصميم سياسات وإجراءات مراقبة اجلودة

بينم���ا تعرف مجيع املؤسس���ات بغض النظ���ر عن حجمها 
عناص���ر نظام مراقبة اجل���ودة، إال أن غالبًا ما يكون لدى 
املؤسس���ات األصغر واألبس���ط أنظمة مراقبة جودة أصغر 
وأبس���ط. يشمل املعيار الدولي لضبط اجلودة 1 اعتبارات 
حمددة ملمارس���ات أصغر مطبقة وقس���م م���واد توضيحية 
أخ���رى. على س���بيل املثال، تس���تطيع املؤسس���ات األصغر 
اس���تعمال طرق أقل رمسية لتقيي���م أداء موظفيها )أنظر 

املعيار الدولي لضبط اجلودة 1، الفقرة أ29(. 
ي���درك املعي���ار الدولي لضب���ط اجلودة 1 أيض���ًا أن بعض 
املتطلب���ات ليس���ت ذات صل���ة دائم���ًا. عل���ى أي ح���ال، وال 
حيتاج ممارس���ون مف���ردون بدون موظفني إىل سياس���ات 
وإج���راءات لتحدي���د موظفني مناس���بني لفري���ق العملية، 
وملس���ؤوليات مراجعة حمددة ولنقل نتائج املراقبة بصورة 
س���نوية لش���ركاء العملي���ة داخل املؤسس���ة )أنظ���ر املعيار 

الدولي لضبط اجلودة 1، الفقرة أ1(.
يتطل���ب املعي���ار الدول���ي لضبط اجلودة 1 من املؤسس���ات 
توثي���ق سياس���اتها وإجراءاته���ا ملراقب���ة اجل���ودة. يعرتف 
املعي���ار بأن ه���ذا التوثيق قد يكون ملؤسس���ات صغرة أقل 
رمسي���ًة وأقل كثافًة من املؤسس���ات الكبرة )أنظر املعيار 

الدولي لضبط اجلودة 1، الفقرة أ3(. 
قد تفكر املؤسسات أيضًا باإلضافة لسياساتها وإجراءاتها 
ملراقبة اجلودة من خالل االحتفاظ بوعي واسع مبمارسات 
جيدة مما يساعدها على حتقيق جممل هدفها من اجلودة 

الدائمة. 
النصيحة 4: تقييم احلاجة إىل مساعدة خارجية

يق���ر املعي���ار الدول���ي لضب���ط اجل���ودة 1 بأن���ه ق���د يكون 
للمؤسس���ات الصغرة موارد داخلية حمدودة، وقد حتتاج 
بالتالي إىل مس���اعدة خارجية الستيفاء متطلبات املعيار. 
حيث حيدد املعيار أربع جوانب تكون فيها احلالة كذلك– 
االستش���ارات، مراجعة مراقب���ة جودة العملي���ة، املراقبة، 

والتعامل 
م���ع الش���كاوى واإلدع���اءات – وإعط���اء دليل وإرش���ادات 
لتحديد واس���تعمال ط���رف خارجي مالئ���م )أنظر املعيار 
الدول���ي لضب���ط اجلودة 1، الفق���رات أ40، أ50، أ68، 

و أ72 على التوالي(. 
يش���كل متطل���ب الرقابة املس���تقلة حتديًا أمام املؤسس���ات 

الصغ���رة واملمارس���ني املفردي���ن. يتطلب املعي���ار الدولي 
لضب���ط اجل���ودة 1 إجراء تفتي���ش لعملي���ة مكتملة واحدة 
عل���ى األق���ل لكل ش���ريك عملية على أس���اس دوري )ليس 
بالض���رورة أن يكون س���نويًا( وحيظر على وجه اخلصوص 
اس���تعمال أشخاص مش���اركني يف أداء العملية من تفتيش 

ملفات تلك العملية. 
ق���د تس���تلزم هذه املتطلب���ات لبعض املؤسس���ات الصغرة 
وبش���كل تلقائ���ي مراجع���ة خارجية أو تقليل ع���دد عمليات 
قابل���ة للمراجعة داخليًا. ويف احلالة األخرة، فكر يف مادة 
التطبي���ق يف املعي���ار )أنظر املعيار الدول���ي لضبط اجلودة 
1، الفقرات أ64 – أ67( وركز بالنهاية على تقرير ما 
إذا كان���ت عملية املراقبة تزود املؤسس���ة، كنتيجة الختيار 
العملي���ة، بضمانة معقول���ة من أن سياس���اتها وإجراءاتها 
ملراقب���ة اجلودة متصلة وكافية وتعم���ل بفعالية كما يتطلب 

املعيار أم ال. 
قد تفكر مؤسس���ات يف وضع ترتيبات مع مؤسسات صغرة 
أخرى أو مالكني مفردي���ن آخرين إلجراء تفتيش املراقبة 
ل���كل ملف م���ن ملفات اآلخري���ن. وجي���ب أن ال تكون هذه 
العملي���ة مضيع���ة للوق���ت وقد ت���ؤدي إىل مش���اركة مفيدة 

لألفكار املتصلة بتحسني اجلودة وفعالية العملية. 
قم كلما مت اس���تعمال مس���اعدة خارجي���ة باختاذ خطوات 
وإج���راءات مالئم���ة لتأكي���د كف���اءة واس���تقاللية الطرف 
اخلارج���ي، والس���رية معه، ويفض���ل أن يتم ذل���ك بصورة 
خطية ورمبا كجزء من وس���يلة خطي���ة أمشل حتدد كامل 

شروط الرتتيب. 
النصيحة 5: التعليم والتدريب

يس���اهم تدريب املؤسس���ة الواس���ع يف جمال املعيار الدولي 
لضب���ط اجلودة1 إجيابًا يف االلتزام الفعال، حيث بإمكان 
املؤسس���ات م���ن خ���الل التدريب الواس���ع إرس���ال رس���الة 
منس���جمة ومتناغم���ة للجمي���ع واس���تعمال املعي���ار الدولي 
لضب���ط اجل���ودة 1 للمس���اعدة يف ترويج التزام املؤسس���ة 
األوس���ع باجلودة واس���تعمال أفضل املمارس���ات. كما توفر 
برام���ج التدريب فرص���ة خلق وعي بأي تغي���رات مطلوبة 
عل���ى سياس���ات وإجراءات املؤسس���ة مع دلي���ل عن ماهية 
التغيرات وكيف مت حتديث نظام مراقبة اجلودة وطريقة 

تنفيذ التغيرات. 
فك���ر بعد جلس���ة التدريب األولي يف جم���ال تغيرات نظام 
مراقبة اجلودة باملتابعة والتعزيز من خالل رسائل تذكر 
دوري���ة مبس���ؤولية األف���راد للتقي���د وااللت���زام بسياس���ات 

وإجراءات املؤسسة. 
ق���د ترغب املؤسس���ات باس���تعمال دلي���ل مراقب���ة اجلودة 
للتدري���ب  كأس���اس  واملتوس���طة  الصغ���رة  للمؤسس���ات 

الداخلي. 
امللخص

يعم���ل االلت���زام باملعيار الدولي لضبط اجل���ودة 1 على منح 
املؤسس���ات فرص���ة تروي���ج ثقاف���ة وض���ع اجل���ودة يف املقام 
األول. باملقاب���ل، ال يس���اعد تضمني مثل ه���ذه الثقافة داخل 
املؤسس���ة على حتقيق األهداف املوضحة يف املعيار فحسب، 
بل ويس���اهم أيض���ًا يف قدرة املؤسس���ة على حتقي���ق توقعات 

أصحاب املصاحل والعالقة. 

موارد االحتاد الدولي للمحاسبني
• املرك���ز الدولي للمؤسس���ات الصغرة واملتوس���طة 	

على املوقع اإللكرتوني
www.ifac.org/SMP

o  روابط متصلة على املوقع اإللكرتوني
www.ifac.org/SMP/relevant_links.php

o  نش���رة إخباري���ة إليكرتوني���ة فصلي���ة جمانية على
املوقع اإللكرتوني 

www.ifac.org/SMP/index.php#News 

• مرك���ز التوضي���ح التابع جملل���س املعاي���ر الدولية 	
للمراجعة والتأكيد على املوقع اإللكرتوني 

http://web.ifac.org/clarity-center/index

o  املوق���ع عل���ى  الدول���ي  التدقي���ق  معي���ار  من���اذج 
اإللكرتوني.

http://web.ifac.org/clarity-center/
support-and-guidance#support-
modules

• الصغ���رة 	 للمؤسس���ات  اجل���ودة  ملراقب���ة  دلي���ل 
واملتوسطة على املوقع اإللكرتوني 

http://web.ifac.org/publications/
small-and-medium-practices-committ. 

صدرت الطبعة الثانية يف شهر متوز2010. 
• دلي���ل اس���تعمال املعاي���ر الدولي���ة للمراجع���ة يف 	

تدقي���ق املنش���آت الصغرة واملتوس���طة على املوقع 
اإللكرتوني 

http://web.ifac.org/publications/
small-and-medium-practices-
committee.

 يش���مل هذا الدليل دلياًل ع���ن معيار التدقيق الدولي220. 
مراقب���ة اجل���ودة لتدقيق البيان���ات املالية. ص���درت الطبعة 

الثانية يف شهر تشرين أول2010. 
ترمج���ة املطبوعات أعاله، مبا فيها الرتمجة األس���بانية 	•

والفرنس���ية لدلي���ل مراقبة اجلودة للمؤسس���ات الصغرة 
واملتوسطة على املوقع اإللكرتوني 

www.ifac.org/Translations/databse.php. 

• ميك���ن إجياد مجي���ع مطبوع���ات االحت���اد الدولي 	
للمحاس���بني، مبا فيها مطبوعات جلنة املؤسسات 
الصغ���رة واملتوس���طة وجمل���س املعاي���ر الدولي���ة 
للمراجع���ة والتأكيد، يف قس���م مطبوع���ات وموارد 
االحتاد الدولي للمحاسبني على املوقع اإللكرتوني 
http://web.ifac.org/publications

مقاالت تقنية يف اجلودةعامل املوا�صفات
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هن���اك ارتباط أساس���ي و هام جدا بني اجل���ودة و الصيانة 
ف���ال يوجد جودة يف مواصف���ات املنتج دون آالت و جتهيزات 
يت���م رعايتها و صيانتها بش���كل س���ليم حت���ى أصبحت إدارة 
الصيان���ة جزءا أساس���يا من نظم اجل���ودة فالبد ملن يرغب 
يف احلصول على ش���هادة اجلودة الدولية ISO من تنظيم 
إدارة الصيان���ة وفق���ا لقواعد و أس���س حددته���ا املواصفات 

القياسية اخلاصة بنظم اجلودة بشكل دقيق.
        عل���وم اجل���ودة ترك���ز على حتقيق رض���ى الزبائن من 
ناحي���ة التكلفة  أيضا ووفقًا للدراس���ة اليت قام بها مومبلي 
أي   %)15-40( م���ن  حوال���ي  )1990(ف���إن  ع���ام 
مبعدل)%28( من اخلس���ائر الكلي���ة للمنتجات اجلاهزة 
ميكن أن تعزا إىل نش���اطات الصيانة يف املصنع.والدراسات 
اليت أجريت من قبل قس���م التج���ارة والصناعة يف أوكرانيا 
أظهرت أن الصيانة املتواضعة تكلف مصانع أوكرانيا حوالي 
)1.3(ملي���ون دوالر س���نويًا لذلك أصبح���ت الصيانة جزء 

هام تستهدفه و تركز عليه نظم اجلودة.
        كما و أن علوم اجلودة املختلفة مثل الضبط اإلحصائي 
للج���ودة و أدوات ضب���ط و حتس���ني اجلودة قدم���ت للصيانة 
وس���ائل و أساليب ساهمت بش���كل كبر بتحسني أداء إدارة 

الصيانة و زيادة فاعلية و كفاءة اآلالت.

اسرتاتيجيات الصيانة املبنية على ضبط اجلودة االحصائي 
تس���اعد بش���كل عام على تقليل عدد األعط���ال والكلفة اليت 

ترافق أعمال اإلصالح.
        املشاكل احلقيقية يف اإلنتاج واجلودة والصيانة معقدة 
ج���دًا، وتع���ود إىل التفاع���ل بني ع���دة عوامل وم���ن املطلوب 
احلص���ول عل���ى قاع���دة بيان���ات ألكر ق���در م���ن املعلومات 
وذلك من أجل حتقيق التكهن والتشخيص الفعال لألجهزة 
ولظ���روف عملي���ات التصني���ع وج���ودة املنتج���ات و ه���ذا ما 

تساعدنا عليه علوم و أدوات ووسائل اجلودة.
        مؤخ���رًا مت تركي���ز عناي���ة أك���ر عل���ى توس���يع منظور 
الصيان���ة م���ن خ���الل مكاملتها م���ع برامج اإلنت���اج األخرى 
وكذلك مت الرتكيز على األهمية الكبرة الستخدام البيانات 
لتحسني اإلنتاجية واجلودة والوثوقية والتصميم، والتحديات 
احلاصلة يف بيئ���ة العمل اليوم تكمن يف صيانة وضمان عمل 
األجه���زة واألدوات م���ع العم���ل على تقليل الكلف���ة إىل أدنى 

حد ممكن.
        فاملشاكل احلقيقية لإلنتاج واجلودة والصيانة مشرتكة 
اآللة  يف  العطل  أو  التلف  فإن  املثال  سبيل  فعلى  ومعقدة، 
ميكن أن حيدث ويتطور نتيجة ألسباب خارجية مثل سوء 
أو  االس���ت���ع���م���ال 
اس����ت����ع����م����ال 
السيئة  امل���واد 
ال��ت��زي��ي��ت  أو 
املناسب،  غر 
خ����دم����ات  أو 
)براغي  سيئة 
أو  ب����ائ����ظ����ة( 
صدم  نبضات 
أو  خ���ارج���ي���ة 
بيئية  ظ���روف 
سيئة. حميطة 
وم���������ن أج�����ل 
اإلق�������الل م��ن 
ت�����أث�����ر ه����ذه 
ال��ع��وام��ل، فإن 
امل������ت������غ������رات 
)االه��ت��زاز، درج��ة احل���رارة،.....(جي���ب أن تكون مراقبة 

ميكن  ال  التصنيع  وعمليات  اآلالت  حالة  وإن   ، ومضبوطة 
عن  اجملمعة  املعلومات  معاجلة  مت  إذا  بوضوح  حتديدها 
املعلومات  بقية  ع��ن  ومنفصل  مستقل  بشكل  م��ا  عملية 

التكنولوجية للمصنع .
 وميك���ن ضب���ط الظروف احمليطة باآللة بش���كل أفضل        
 إذا كانت املعلومات األخرى غر معلومات الصيانة كس���رعة
 ودرج���ة حتميل اآللة وضبط اجلودة والظروف البيئية. . إذا
 كانت مجي���ع هذه املعلومات متوفرة وميك���ن احلصول عليها
بس���هولة، وم���ن هنا نش���أ مفه���وم صيان���ة اجلودة الش���املة
TQMain .

        إن ج���ودة املنت���ج واس���تطاعة عملي���ات التصنيع تعتمد 
عل���ى عدة عوامل تس���مى عناصر التصنيع األساس���ية وهذه 
العناصر ه���ي:آالت التصني���ع واألدوات، املنتجون، سياس���ة 
الصيانة، ظروف التشغيل، عمال الصيانة والتشغيل ، أنظمة 
ضب���ط اجلودة , املواد اخلام  والوظائف اإلدارية والتنظيمية 

.
        وإن االحنراف���ات يف ج���ودة أي عنص���ر م���ن عناص���ر 
التصني���ع هذه هلا تأثر كبر على جودة املنتج وبالتالي فإن 
التحكم بعناصر التصنيع األساسية وعمليات التصنيع ميكن 
أن يؤدي إىل حتسني ظروف عمل اآللة وبالتالي زيادة جودة 

املنتج.
        ان عمليات التكامل املطلوبة ركزت عليها نظم اجلودة 
ال���يت تس���عى لتأس���يس نظام متكام���ل يوح���د و يوجه مجيع 
العاملني و العمليات و االدارات حنو هدف حمدد هو حتقيق 
أفض���ل ما ميك���ن بأقل تكلفة بش���كل مرضي لزبون املنش���اة 
اعتم���ادا عل���ى مجع و حتليل البيانات وفق���ا ألدوات ضبط و 

حتسني اجلودة
       

جودة الصيانة:
ته���دف ج���ودة الصيان���ة QM إىل إس���عاد العمي���ل ««

Customer Delight  م���ن خ���الل أعلى جودة 

للمنتج وذلك بالتخلص من عيوب التصنيع، فهي مثل 
التطوير املس���تمر حيث تعتمد عل���ى التخلص املنظم 

من عناصر عدم املطابقة.
ترتكز جودة الصيانة على املبدأ الرئيسي التالي:««

“احملافظة على حالة متميزة لآللة من أجل احملافظة 
على جودة متميزة للمنتجات”

االرتباط بني اجلودة و الصيانة
د.مجيل شيخ عثمان

مقاالت تقنية يف اجلودة
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Maintaining perfect equipment to 

maintain perfect quality of products

تطبق جودة الصيانة على مرحلتني:««
املرحلة األوىل: مرحلة رد الفعل

 Reactive 
 أو الرقابة على اجلودة

Quality Control

حي���ث حناول التعرف على أجزاء اآللة اليت تؤثر على جودة 
املنتج للتخلص من مشاكلها احلالية.

املرحلة الثانية: مرحلة املبادرة
 Proactive أو توكيد اجلودة

Quality Assurance

حيث يتم  دراس���ة املش���اكل احملتملة للجودة وحتديد كيفية 
منع حدوثها.

يتم فحص وقياس حالة اآللة على مدار فرتات زمنية ««
متتالي���ة Time Series للتأكد من وقوع النتائج 

يف نطاق القيم املعيارية املطلوبة ملنع العيوب.
يت���م مالحظة أي تغرات من احملتم���ل أن تؤدي إىل حدوث 

إخفاقات واختاذ التدابر املضادة
 Counter measures مسبقًا.

تعريف جودة الصيانة:««
 يع���رف معه���د صيان���ة املصان���ع يف اليابان ج���ودة الصيانة
 بأنه���ا تهيئة الظروف اليت متن���ع حدوث العيوب والتحكم يف
 Zeroهذه الظروف للوص���ول إىل مرحلة العيوب الصفرية
defects.

س����ي����اس����ات ج�����ودة ««
الصيانة:
أن تكون املعدات  •

خالية من العيوب 
 Defect free
 conditions

وحتت السيطرة.
ج��ودة  • أنشطة  توجه 

توكيد  ل��دع��م  الصيانة 
اجلودة

quality 
assurance .

ع��ل��ى منع  • ال��رتك��ي��ز 
العيوب من املنبع.

مفهوم  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
الوقاية من األخطا

M i s t a k e 
Proofing.

تسلس���ل أعمال الكشف عن العيوب وتقسيمها إىل  •
جمموعات رئيسية.

املعلومات املطلوبة:««
1 -   معلومات خاصة بالعميل النهائي:

مرفوضات العميل النهائي.••

شكاوى الزبائن .••

2 -   معلومات داخلية :
     أواُل: معلومات خاصة باملنتج

عيوب املنتج ••
مدى حدة العيوب وتأثرها. ••
موقع العيوب بالنسبة للموقع العام للمصنع.••
مق���دار وتكرارية حدوث العي���وب يف كل مرحلة ••

قياس.
توافق حدوث العيب مع: بداية أو نهاية اإلنتاج/ ••

العملية /التجهيز.
توافق حدوث العيب مع: إصالح العطل أو عمل ••

تعدي���ل يف اآلل���ة أو إح���الل أج���زاء أو مكونات 
مؤثرة يف اجلودة.

ثانيُا: معلومات خاصة بالعمليات 
ظروف التشغيل لكل عملية  بالنسبة: العمالة - ••

طرق العمل- اخلامات – املعدات.  
الوضع أو الظروف النمطية لتنفيذ األعمال .••
الوض���ع أو الظ���روف ال���يت صاحب���ت ح���دوث ••

العيب.
        وإن التحلي���ل التق���ي واإلحصائ���ي باس���تخدام أدوات 
ضبط و حتس���ني اجل���ودة هو األداة الفعالة لتحديد أس���باب 
األعط���ال وت���رددات اهتزازاتها حيث أن ت���رددات االهتزاز 
ميكن أن تس���تخدم ملراقبة ظروف اآلل���ة وجودة املنتج ومن 

ثم معرفة إىل أي عنصر يف العملية تنتمي هذه األسباب.
ومن أجل عمل األش���ياء صحيحة م���ن املرة األوىل واحلفاظ 
على جودة عالية للمنتجات فإنه جيب اختيار جتميع مناسب 
من عمليات التصنيع وعناصرها األساسية كما جيب مراقبة 
كل عنصر يش���رتك ويؤثر يف عمليات التصنيع بشكل مباشر 

لتأسيس قاعدة بيانات متكاملة.
وإن تأس���يس قاعدة بيان���ات عامة يف املصنع س���وف يزودنا 

باملعلومات املطلوبة لتحقيق النتائج التالية:
1-   التش���خيص الفع���ال لتجن���ب الغم���وض  النات���ج ع���ن 

التغرات احلاصلة يف ظروف التشغيل
2-   البيانات ميكن أن تس���تخدم كإنذار لتحديد املستويات 

واليت من املمكن أن تتسبب عندها مشكلة ما  .
3-   تتبع أسباب األعطال وأسباب احنرافات اجلودة ميكن 
أن يتم بش���كل فعال ، ومراقبة مجي���ع هذه املتغرات يزودنا 

بأساس موثوق لضبطها.
4-   القي���ام بالعديد من التحاليل املمكنة واليت تكون عادة 
مهمل���ة ومرتوكة ، ألن املوظفني ببس���اطة ليس لديهم الوقت 
ال���كايف لتنظي���م البيان���ات من ع���دة مص���ادر والتفتيش عن 

البيانات املفقودة  .

1

2
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مقاالت تقنية يف اجلودة

 Introduction -	      متهيد    1
ظه��رت املعولية يف الق��رن املاضي علمًا 
يتعامل مع اعمار امُلعدات والسيما احتماالت 
البقاء ومتوس��ط احلياة واحتمال أن يكون 
عم��ر النظ��ام أكرب م��ن زمن مع��ني . أن أبرز 
التط��ورات يف ه��ذا اجمل��ال كان��ت عل��ى يد 
علم��اء الرياضيات واالقتص��اد ومن كان لُه 
اهتمام يف العل��وم البيئية واحلياتية وكان 
اجل��زء املكل��ل لنج��اح ه��ذه التط��ورات ه��و 

التفاعل امللحوظ بني االحصاء واملعولية.
بع��د  باملعولي��ة  االهتم��ام  ازداد  لق��د 
وازدي��اد  للصناع��ة  الواس��ع  االنتش��ار 
التعقي��دات امليكانيكي��ة، الكهربائي��ة  
وااللكرتونية يف املع��دات يف القرن املاضي 
وكان��ت البح��وث قب��ل ع��ام 1940 تقتصر 
على السيطرة النوعية وصيانة املكائن ومل 
تشخص املعولية حينها على انها حقل معني 
، وم��ع حلول احلرب العاملي��ة الثانية وبازدياد 
املعدات احلربية املعقدة اصبح حلقل املعولية 

كيان خاص ومنها بدأت املعولية احلديثة.
إن أكثر األحباث اإلحصائية يف املعولية 
ركزت على م��دة احلياة لعدد من املعدات او 
االنظمة أو على فشل هذه املعدات واالنظمة  
او عدم��ه خ��الل م��دة زمني��ة ، وإن ختم��ني 
املعولي��ة ملاكن��ة معين��ة ه��و م��ن االهمي��ة 
العلي��ا يف حميط التقنية احلديثة وتطوراتها 
املس��تقبلية ، لذلك فأن ختمني املعولية يعد 
هدف للكثري م��ن الطرائق االحصائية . ومن 
خالل درس��تنا وحبثن��ا وجدنا أنه من الس��هل 
علين��ا حس��اب معولي��ة أي نظام بأس��تخدام 
الطرائ��ق التحليلية املعروف��ة لدينا ، ولكن 
مع كرب حجم النظام وزيادة تعقيدة تصبح 
لتقدي��ر  التحليلي��ة غ��ري جمدي��ة  الطرائ��ق 
معولي��ة هذه األنظم��ة املعق��دة والكبرية . 

وكم��ا ه��و مع��روف ان معظ��م االنظمة يف 
العامل هي انظمة معق��دة كانظمة الطاقة 
االجه��زة  وانظم��ة  االتص��االت  وش��بكات 
االلكرتوني��ة وامليكانيكي��ة وغريها من 
االنظم��ة املوجودة يف هذا العامل ، ومتتاز هذه 
األنظمة بتعقيدها وعدم القدرة على حتديد 
هيكليته��ا لذل��ك ف��ال ميك��ن اس��تعمال 
الطرائ��ق التحليلي��ة حلس��اب معوليتها ويف 
ه��ذه احلال تصب��ح لدينا مش��كلة يف عدم 

القدرة على معرفة معولية هذه األنظمة .
وان عدم الق��درة على معرفة معولية أي 
جه��از أو نظ��ام تعد معضلة كب��رية ألنه من 
خالل معرف��ة معوليه النظ��ام ميكن تقييم 
أداء وكف��اءة ذلك النظ��ام وحتديد الفرتات 
الزمنية ألوقات الفشل كما وميكن وضع 
ج��داول زمني��ة لف��رتات الصيان��ة ال��يت جيب 
أن ختض��ع هل��ا املكائ��ن وذلك من أج��ل رفع 

مستوى اداء هذه األنظمة .
	Reliability  املعولية

 Reliability Concept أواًل: مفهوم املعولية
متث��ل فك��رة ومفه��وم معولي��ة املكائ��ن 
اإلنتاجي��ة يف الوق��ت احلاض��ر إحدى الس��بل 
ال��يت تتمكن الش��ركة م��ن خالهلا حتقيق 
رض��ا الزبون من خالل ضم��ان اجلودة العالية 
ملنتجاتها و س��رعة التسليم لتلبيه احتياجات 
الزبائ��ن ع��ن طري��ق تقدي��م منتج��ات يعول 
جاه��دة  املنظم��ات  تس��عى  لذل��ك،  عليه��ا. 
لتحقي��ق ه��ذه األهداف ع��ن طري��ق احلفاظ 
عل��ى معوليه عالي��ه للمكائن، للس��يطرة 
على معدل فش��ل املكائن الذي يسبب خلال 

يف العملية االنتاجيه. 
ل��ذا فق��د حظ��ي تعري��ف املعولي��ة باهتم��ام 
الباحث��ني واملتخصص��ني، فعل��ى الرغ��م م��ن 
اختالف وجهات نظرهم فان هناك شبه إمجاع 

حول تعريفها. 
إذ عرف��ت املعولية عل��ى أّنه��ا “احتمالية أداء 
املع��دة لغرضها اإلنتاج��ي أو اخلدمي يف ظل 
ظروف تش��غيلية وخالل فرته زمنية معينه” 
أو ه��ي “احتمالي��ة عمل املنتج عن��د حماولة 

استعماله
 (Ebeling & Barkhuizen) يف ح��ني اتف��ق
على أّنه��ا “احتمالية أداء النظ��ام أو املاكنة 
للوظيفة بشكل مناسب ضمن مدة حمدده 

حتت شروط حمددة” 
يف ح��ني عّرف (Noori & Radford) املعولية 
العش��وائي  الفش��ل  “احتمالي��ة  أّنه��ا  عل��ى 
لالش��تغال ضمن مدة حمددة و حتت ش��روط 

اشتغال حمددة”
أع��اله،  التعاري��ف  ض  اس��تعرا  خ��الل  م��ن 
يالح��ظ ان تعري��ف املعولي��ة يتك��ون من 

أربعة عناصر أساسية هي:-
 Probability:أ - االحتمالية

ه��و مقياس رقم��ي لقيم��ة املعولي��ة، ويعين 
ذلك أّن��ه قد حيدث فش��ل يف املنتج، يف حني 
ال حي��دث يف اآلخ��ر املثي��ل ل��ه وال��ذي انت��ج 
بالظروف نفسها واإلمكانيات. واالحتمالية 
ه��ي القيمة ما بني (pr. ≤ 1 ≥ 0) ، فمثال يقال 
إن االحتمالية لعمل منتج ما هي )0.95( فأن 

ذلك يشري إىل أن نسبة فشلة هي )0.05(. 
Operating Time :  ب - وقت التشغيل

وهو العنصر الثاني املهم يف حتقيق  	
املعولي��ة ال��ذي يش��ري إىل امل��دة الزمني��ة اليت 
متضي حتى حيدث فشل يف املاكنه نتيجة 
االستعمال فمثال، إذا كانت معوليه عملية 
(%97) ل� (1000) ساعة تشغيل يتم مقارنتها 

مبعوليه(%97)  ل� (5000) س��اعة تش��غيل، 
فان��ه باإلمكان يف هذه احلال��ة ضمان دورة 
حياة أط��ول للعملية مع األخذ بنظر االعتبار 

المعولية
إعداد / املهندس حممود عبد الراضي البيومى

Quality control Engineer

مقاالت تقنية يف اجلودة
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اهلدف الذي صممت أل جله العملية. 
 Performance  : األداء ج  - 	

هو العنص��ر الثال��ث لتحقيق املعولي��ة والذي 
يتضم��ن قي��اس إمكاني��ة ع��دم أداء أو أداء 

املاكنة للغرض الذي صممت من اجله. 
د- ظروف االشتغال : 

 Operations conditions

وهو العنصر األخري املرتبط بتحقيق املعولية، 
فمن خالل معرفة الظروف احمليطة بالعملية 
و مدى مالءمتها لتشغيل )املاكنة( يكون 
وباملعولي��ة  املكائ��ن  عم��ل  باإلم��كان 
التصميمية املالئمة هلا، فبعض املكائن قد 
صمم��ت للعمل مبعولي��ه عالية يف مكان 
تتوفر فيه ظروف معينة ولكنها قد تتعرض 

إىل العطل عند تغري هذه الظروف. 
ومن م��ا تقدم من املفاهي��م للمعولية ميكن 
عم��ل  احتمالي��ة  ه��ي  املعولي��ة  إن  الق��ول 
)النظ��ام، املنتج، املاكن��ة( أو أي جزء منها من 
دون فش��ل ضمن مدة حمددة وحتت ش��روط 
عمل حم��ددة للوصول باإلنتاج إىل املس��توى 
الذي حتدده الش��ركة وباجل��ودة والكلفة 

املطلوبة. 
وبظه��ور العدي��د م��ن األجه��زة املعق��دة ال��يت 
تس��تخدم يف ع��دة جم��االت، دع��ت احلاج��ة 
إىل ظه��ور مصطلح جديد يس��مى بهندس��ة 

(  Reliability Engineering) املعولية
اليت تعين اس��تخدام تقني��ات خمتلفة يف بناء 
معوليه املكائن واختب��ار أدائها. ويتم قياس 
هندس��ة املعولية عن طريق معدالت الفش��ل 
ل��ذا يت��م اس��تخدام  الفردي��ة،  للمكون��ات 

اختبارات مثل اختبار العمر
(life testing)  وفي��ه يتم تش��غيل املكائن 

إىل أن تفش��ل ليتمكن املهندسون بعد ذلك 
م��ن قي��اس خصائص الفش��ل وفه��م العوامل 
املس��ببة ل��ه، وهن��اك اختبارات أخ��ر صممت 
بهدف فحص املنتجات م��ن ناحية قابليتها يف 
مقاومة الظ��روف البيئي��ة، و إن مجيع نتائج 
ه��ذه االختب��ارات عن املكائ��ن و أجزائها يتم 
العملي��ة  ه��ذه  إن  الس��جالت.  يف  توثيقه��ا 

الشاملة تنجز من خالل
إدارة املعولية 

،واملتضمنة   (Reliability Management)

و  األج��زاء  اختيار  الزبون،  متطلبات  تلبية 
مقاييس  يلبون  الذين  واجملهزين  التصاميم 

املعولية، حتديد متطلبات املعولية للمكائن 
بهدف  للبيانات  امليداني  والتحليل  واملعدات، 

حتسني املعولية 
1 -جودة املعولية  :

 (Quality of Reliability)

تعن��ى )ج��ودة املعولي��ة ( ه��ى أن 	 
على املنتج عند استخدامه من قبل املستهلك 
لف��رتة زمني��ة طويل��ة م��ع تلبي��ة رغبات��ه 
بكفاءة عالية األمر الذى س��وف ينعكس 
على زيادة حجم الطل��ب على املبيعات ومن 

ثم حتقيق رحبية ل�رأس املال املستثمر 
 أساليب حتسني املعولية

Reliability Procedures 

Improvement

إن أهم إالجراءات اليت ميكن من خالهلا زيادة 
املعولية ورفع معدالتها تتلخص مبايلي)6(:

-    بناء مركبات احتياطية داخل النظام.  1
-   زي��ادة معولي��ة املركب��ات م��ن خ��الل   2
يف  الداخل��ة  املركب��ات  تصمي��م  حتس��ني 

النظام.
ظ��روف العم��ل مثل)تقلي��ل  حتس��ني     -  3
ساعات العمل، استخدام زيوت حمسنة..اخل(.
-    عمل صيانة وقائية ملركبات النظام.  4

5 -    بن��اء نظ��ام احتياط��ي كامل يكون 
مماثاًل أو بدياًل للنظام األصلي.

6 -    الس��رعة يف إجن��از عملي��ات التصليح 
عن��د ح��دوث حال��ة الفش��ل ألي مركبة يف 

النظام.
النظام. -    فصل)استقاللية( مركبات   7

-    قبول املخاطرة العائدة للفشل.  8
ثانيًا: أهمية و أهداف املعولية

Importance and Objectives of                    

Reliability 
ميك��ن توضي��ح أهمي��ة املعولية م��ن خالل 
املخاطر النامجة عن اخنف��اض املعولية واليت 

تهدد كل من املنتج و املستهلك  
فم��ن وجه��ة نظر املنت��ج ميك��ن أن تكون 

أشكال املخاطر كآالتي: 
1 - املنافس��ة: إن اخنف��اض معولي��ه املعدات 
تؤدي إىل ان تكون خمرجاتها على مس��توى 
معوليه منخفضة مما ال يس��اعد املنظمة يف 

احلصول على امليزة التنافسية يف السوق. 
-  متطلب��ات الزبون: تعد متطلبات الزبون   2
السبب الرئيس لنش��وء املعولية، على اعتبار 

ان    الزب��ون يقي��م املنتج��ات و اخلدم��ات م��ن 
خ��الل املعولي��ه، و املنتج ال��ذي ال يعول عليه 
ال ميكن ان يكس��ب ثقة الزبون و بالتالي 

سيقل الطلب عليه.
3 - الضمان��ات وتكالي��ف اخلدمات: عندما 
ال تك��ون منتج��ات املنظم��ة وخدماتها ذات 
معوليه مناس��بة فان الضمان��ات اليت متنحها 
ه��ذه املنظمات تؤدي إىل زيادة التكاليف و 

األعباء املالية عليها. 
القانوني��ة: عندما  املس��ائلة  -  تكالي��ف   4
واخلدم��ات  املنتج��ات  معولي��ه  تك��ون 

للمنظمة منخفضة فإنها    
الزبائ��ن  مطالب��ة  احتم��ال  تتوق��ع  أن  جي��ب 
لتعويض��ات مقاب��ل األض��رار النامج��ة ع��ن 

االستخدام.
أما أش��كال املخاطر من وجهة نظر املستهلك 

فتتمثل بآالتي: 
املنخفض��ة  املعولي��ة  أنِّ  األم��ان:إذ    -  1
للمكائ��ن و املع��دات ق��د ت��ؤدي إىل تعرض 

اإلنسان للخطر أو موته.  
 كم��ا يف عط��ل الطائرات املفاجئ و فش��ل 

األجهزة يف املفاعالت الذرية. 
 2 - ع��دم املالئم��ة: عل��ى الرغ��م م��ن أنَّ 
اخنف��اض معوليه األجه��زة و املعدات قد 
ال ي��ؤدي إىل امل��وت ولك��ن ميكن أن 
تك��ون مصدرا لعدم االرتي��اح والتأخري 
كم��ا يف عط��ل أجه��زة االتص��االت و 
يف  الكهرب��اء  تولي��د  و  الكومبيوت��ر 

املصانع اليت تؤدي إىل توقف األعمال.
املع��روف أنَّ اخنف��اض  -  التكلف��ة: م��ن   3
املعولية تؤدي إىل تكبيد الزبائن تكاليف 
إضافي��ة. ل��ذا فهم مييل��ون إىل دف��ع عالوات 
إضافية ف��وق القيمة احلقيقي��ة، للمنتجات 

ذات املعولية العالية. 
وال تعد املعولية و القابلية على 

الصيانة
Reliability & Maintainability 

التصمي��م  إج��راءات  م��ن  مهم��ا  ج��زءًا   
اهلندس��ي للمنتج��ات فحس��ب، و إمن��ا 
يعدان وظيفت��ني ضروريتني أيضا يف 
حتليالت الفائدة والكلفة و دراس��ات 
و  تأهي��ل  إع��ادة  و  التش��غيل  قابلي��ة 
تصليح للمنتج��ات و حتديد متطلبات 

األدوات االحتياطية و اخلزين و قرارات 

مقاالت تقنية يف اجلودةمقاالت تقنية يف اجلودة
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االس��تبدال و صياغ��ة برام��ج الصيان��ة 
الوقائية

قياس املعولية:
  The Measuring of Reliability

إن املؤش��رات ال��يت ميك��ن من خالهل��ا قياس 
املعولية يعرب عنها كاألتي

متوسط الوقت بني العطالت . 1
MTBF (Mean Time Between 

Failures)

هو مع��دل الوق��ت ب��ني العطالت ال��يت حتدث 
القابل��ة  أجزائه��ا  أح��د  او  املركب��ة  يف 
للتصلي��ح وغري القابل��ة للتصليح، وكلما 
ارتفع��ت قيم��ة ه��ذا املتوس��ط كلم��ا زادت 
للمركب��ات   )Availability(االتاحي��ة
وكان مؤش��رًا عل��ى ارتفاع كف��اءة مالك 

الصيانة، وميكن أجياد 
 (MTBF) كمايلي

 . (2-1)                                   
إذا: 

t: أوقات الفشل 
f(t) دالة الكثافة االحتمالية ألوقات الفشل

-  متوسط وقت التصليح  2
 (Mean Time to Repair) (MTTR)

هو متوس��ط الوقت الالزم لتصلي��ح املركبة 
بع��د حدوث العطل، وكلم��ا إرتفعت قيمة 
هذا املتوسط كان ذلك مؤشرًا على اخنفاض 
للمركب��ات   (Availability) االتاحي��ة 

واخنفاض كفاءة مالك الصيانة.
)Failure rate( معدل الفشل  -  3

ه��و إحتمالي��ة إدامة عم��ل مركب��ة معينة 
اىل حني ح��دوث العط��ل ويس��تعمل مفهوم 
معدل الفشل للتميز بني خمتلف التوزيعات 
ويسمى يف دراسات املعولية مبعدل اخلطورة 

(Hazard rate)

                                                               (2-2) ..

  (Availability)   االتاحية  -  4
وهي النس��بة بني متوس��ط الوقت بني 

العط��الت (MTBF) اىل جمم��وع )متوس��ط 
لوقت بني العطالت مضافًا إليه متوس��ط وقت 

التصليح (.

               

MTTRMTBF
MTBFtyAvailabili

+
=                

   ... (2-3)

 (Reliability) -  املعولية   5
من املؤشرات أعاله ميكن قياس دالة املعولية 

كما يف الصيغة التالية:

	(
	(	(

th
tftR =

                                                                  
.... (2-4)

حيث:

  دالة املعولية
	(tR  

دالة الكثاف��ة االحتمالي��ة ألوقات  	(tf
الفشل

th)	 معدل الفشل
ثالثًا: نظم املعولية 

يتك��ون النظ��ام م��ن سلس��لة م��ن األج��زاء 
املتداخل��ة، وكل جزء من ه��ذه األجزاء يقوم 
بوظيفت��ه و ان قيم��ة معولي��ه النظ��ام تتأثر 
م��ع بعضه��ا  النظ��ام  أج��زاء  رب��ط  بطريق��ة 
البع��ض، إذ توج��د ثالث��ة أن��واع م��ن الرب��ط 

ميكن استعراضها كما يأتي
Series :أ- الربط على التوالي

عندما يتكون النظام من أجزاء مرتبطة  	 	
على التوالي، تعتم��د معوليه عناصر النظام 
بعضه��ا عل��ى البع��ض اآلخ��ر، حي��ث يؤدي 
فش��ل أي عنصر فيه إىل فش��ل النظام كله 
و تعطله عن العمل، كما إن قيمة املعولية 
الكلي��ة تكون اقل م��ن قيم��ة معوليه أي 

عنصر يف النظام. 
والشكل (أ -8 -2) يوضح النظام املتوالي.

 وميك��ن إجياد معولي��ه النظ��ام اإلمجالية 
باستخدام الصيغة (2-1): 

   حيث : 
Rs = معوليه النظام اإلمجالية. 

R1 = معولية العنصر األول. 

R2 = معوليه العنصر الثاني. 

 . n معوليه العنصر = Rn

وم��ع وجود  (n)م��ن األج��زاء املتماثلة يف دالة 
املعوليةRs ، ف��ان دالة املعولية للنظام املتوالي 

تستخرج باستخدام الصيغة (2-2): 
Rs = Rn ………… ( 2-2 ) 	
و لتوضيح ما ورد يف أعاله، نفرض أن كل  من 

(A) و (B) و (C)      

  يف الشكل (أ - 8 - 2)
 ميتلكون معوليه مقدارها

(0.89) (0.90)  (0.88)

 :على التوالي، فان معوليه النظام هي
 Rs = R1 * R2 *R3

 = (0.89) * (0.90)* (0.88)=0.70

 وعلى فرض إّن كل من األجزاء يف               
 الشكل )2 -8 - أ( ميتلك معوليه مقدارها

 :)0.99( فان معوليه النظام هي:  النظام هي

 Rs = Rn 	 	
       = (0.99)3 = 0.97	

ومن ذلك يتضح ما يأتي: 
1 - إن فش��ل أي جزء يف النظام يؤدي إىل 

	(
	(	(

tR
tfth =

مقاالت تقنية يف اجلودةمقاالت تقنية يف اجلودة
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فشل النظام بالكامل. 
تتناق��ص  الكلي��ة  النظ��ام  معولي��ه   -   2  
بزيادة عدد األج��زاء املكونة له، حتى وان 

كانت هذه األجزاء ذات معوليه عاليه،
 والش��كل (2 - 9) يظه��ر معولي��ه النظام 

املتوالي املتناقصة بزيادة عدد األجزاء. 
 3  -  ارتفاع نس��بة الفشل يف النظم املربوطة 

على التوالي.
-  اخنفاض االتاحية الكلية للنظام.    4 

 :Parallel  ب - الربط على التوازي
	عندم��ا يتك��ون النظ��ام م��ن أج��زاء مرتب��ة 
بش��كل مت��وازي، تك��ون معولي��ه النظام 
مس��تقلة الواح��دة ع��ن األخ��رى، ففش��ل أي 
عنص��ر ال يؤدي بالضرورة إىل فش��ل النظام، 
كما أن قيمة معولي��ه النظام هي أعلى من 
قيم��ة أي عنص��ر في��ه. وهذا الرب��ط يكون 
مرغوبًا اكثر من الس��ابق. والشكل )-2 -8 
ب( يوض��ح النظ��ام املت��وازي وميكن إجياد 
معولي��ه النظ��ام االمجالي��ه يف حال��ة التوازي 

باستخدام الصيغة )2-3(: 
 Rp = 1- (1-R1) (1-R2) -- (1-Rn) … 
(2-3)

وم��ع وجود (n) م��ن األجزاء املتماثل��ة يف داله 
للنظ��ام  املعولي��ه  دال��ة  ف��ان   (Rn)، املعولي��ه 

املتوازي كما يف الصيغة )2-4(: 
	 Rp = 1- (1-R) n …………… (2-4)  

ولتوضيح ما ورد يف أعاله، نفرتض إن كل 
 (C) و (B) و(A) من

يف الشكل  (2-8-ب)ميتلكون معوليه 
مقدارها (0.89 ) (0.90) (0.88) على 

التوالي، لذا فان معوليه النظام هي:
Rs = 1- [ 1- R1]* [  1- R2] *  [1- R3 ]  

  = 1-[ 1- 0. 89 ] * [ 1- 0.90 ]*  [1-
 0.88]   = 0.99

وعلى فرض أنَّ كل من األجزاء يف الشكل 
)2 - 8 - ب(  مربوطة على التوازي وكل منها 
ميتلك معوليه قدرها )0.90(، لذا فان معوليه 

النظام هي: 
Rs = 1- [1- R]n
 Rs = 1- [1- 0.90] 3 = 0.99

ومن ذلك يتضح ما يلي: 
1 - فش��ل أي ج��زء م��ن النظ��ام ال ي��ؤدي 

بالضرورة إىل فشل النظام ككل
2 - معولي��ه النظام الكلية تزداد بزيادة 
إن  و  ل��ه حت��ى  املكون��ة  األج��زاء  ع��دد 

كان��ت معوليه هذه األج��زاء منخفضة و 
الش��كل )10-2( يظه��ر معولي��ه النظام 

املتوازية املتزايدة بزيادة عدد األجزاء. 
3 - اخنفاض نسبة الفشل يف النظم املربوطة 

على التوازي. 
 (Availability) 4 - ارتفاع االتاحية الكلية 

للنظام.

ج - الربط املختلط أو املزدوج :
  Mix or Multiple

	وهو عبارة عن مزيج من نظامي الربط املتوالي 
و املتوازي، و كما موضح يف الشكل    

(ج -8 -2) . ويع��د أفض��ل م��ن الرتتي��ب على 

التوال��ي، ويس��تخدم عادة لتحس��ني معوليه 
النظام إذا كانت أجزاء مربوطة على التوالي. 
	و حلس��اب معوليه النظام حتسب أوال معوليه 
األج��زاء املتوازي��ة وم��ن ث��م األج��زاء املتوالي��ة 
وحينئ��ذ ميكن حس��اب املعولي��ه الكلية 

للنظام املختلط و على وفق الصيغة )2-5(: 
RC = RP * RS ………… (2-5) 	 	

	   حيث:
RC = متث��ل دال��ة املعولي��ه للنظام 

املختلط. 
RP = متث��ل دال��ة املعولي��ه للنظام 

املتوازي. 
R S = متث��ل دال��ة املعولي��ه للنظ��ام 

املتوالي. 
		  ولتوضي��ح ذل��ك، نف��رض إن كل

جزء من األجزاء املوجودة يف الشكل
 فان (0.90) ميتلك معوليه مقدارها (ج -8 -2)
 :معوليه النظام ككل هي
 RP = 1- [1- R] n 

 RP = 1- [1- 0.90] 2 = 0.99 
 RS = Rn  = 0.90
RC = RP * RS = 0.90 * 0.99 = 0.89

مقاالت تقنية يف اجلودة
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اجل��ودة  ادارة  نظ��ام  تطبي��ق  بع��د 
الدولي��ة  القياس��ية  املواصف��ة  مبوج��ب 
ISO9001:2008 يالح��ظ بان املواصفة 
القياس��ية الدولي��ة وان كان��ت ترك��ز 
وه��ذا  التوثي��ق  عل��ى   ) االوىل  للوهل��ة   (
مايتض��ح من خ��الل ورود الن��ص اخلاص 
بالتوثي��ق يف البن��د الراب��ع وبع��د البن��ود 
املفتاحية الثالثة للمواصفة كما ان ذلك 
يظهر بش��كل جلي من خالل الشعارات 
اليت ختتصر نظام ادارة اجلودة ب ) وثق ما 
تعمل واعمل مبا وثق��ت واثبت ذلك ( اال 
انه يالحظ بعد توثيق نظام ادارة اجلودة 
بالتطبي��ق  واملباش��رة  ش��ركة  أي  يف 
العمل��ي للمواصفة ان هناك اليات ضمن 
املواصف��ة ترك��ز مبجملها عل��ى مراقبة 
وقي��اس اداء العمليات ومنه��ا ) التوثيق – 
التدقي��ق الداخلي-مراجع��ة االدارة العليا- 
الفع��ل التصحيح��ي والوقائ��ي وحتلي��ل 
قائم��ة  املواصف��ة  ان  باعتب��ار  البيان��ات( 
على مب��دأ العملية وبالتالي ف��ان النظام 
مبجمله عبارة عن جمموعة من العمليات 
والفعالي��ات املرتابط��ة واملتكاملة فيما 
تس��تند  اجل��ودة  جب��ل  وفك��رة  بينه��ا 
عل��ى مبدا مراقب��ة وقي��اس اداء العمليات 
واملقول��ة الش��هرية الح��د العلم��اء ) حن��ن 

حنس��ب مانربح وقد ان االوان الن حنسب 
ماخنسر ( وبالتالي فان أي شركة تطبق 
نظ��ام ادارة اجل��ودة جي��ب ان حت��دد عند 
ب��دء تطبيق��ه اين هو موقع الش��ركة من 
جب��ل اجل��ودة اجللي��دي الن مايظه��ر من 
اجلب��ل ميثل العناص��ر االجيابية وتندرج 
ضمن اجلزء االول م��ن املقولةأعاله ) حنن 
حنس��ب مانربح( وتشمل االرباح واخلطة 
االنتاجية واحتساب اهلدر وبرامج وخطط 
وبرنام��ج  والوقاي��ة  املخطط��ة  الصيان��ة 
ورض��ا  املبيع��ات  واحتس��اب  التدري��ب 
واالحنراف��ات  العم��ل  واصاب��ات  الزب��ون 
ع��ن املواصفة اإلنتاجي��ة وتقييم املوردين 
وان م��ا ال يظه��ر م��ن جب��ل اجل��ودة ميثل 
العناص��ر الس��لبية وتندرج ضم��ن اجلزء 
الثان��ي م��ن املقول��ة اع��اله )ان االوان الن 
حنس��ب ماخنس��ر( وهذا يش��مل الفشل 
والقص��ور يف حتقي��ق مانرم��ي الي��ه م��ن 
اه��داف يف عناصر اجل��زء االول من املقولة 
وجيب العمل على حتديد اسبابها واختاذ 
مايل��زم من اجراءات ملعاجلتها وضمان منع 
حدوثها اصال او منع تكرارها مس��تقبال 
من خالل اليات نظام ادارة اجلودة الن ذلك 
يعترب من اخلسائر غري املنظورة اليت غالبا 
مااليتم احتسابها فمثال أي قصور تطبيق 

خط��ط الصيان��ة املخططةوالوقائي��ة ق��د 
ي��ودي اىل توقفات طارئه وه��ذا التوقفات 
متثل خسائر كبرية للشركة وكذلك 
امله��ام  حتدي��د  يف  الفش��ل  عن��د  احل��ال 
والعمليات اليت يتطلب تنفيذها موظفني 
ذوي كف��اءة ومهارة وخربة معينة وعدم 
مراعاة ذلك قد يودي اىل الفشل يف تنفيذ 
العمليات او االض��رار باملكائن واملعدات 
ال��يت يعمل عليه��ا هذا املوظ��ف وبالتالي 
االضرار بالش��ركة وهذا ماينطبق على 
بقي��ة العناصر وبالتالي جي��ب الرتكيز 
عل��ى العناص��ر اليت الميك��ن رؤيتها من 
جب��ل اجلليد ومعاجلتها بش��كل جذري 
ومن خالل اليات نظ��ام ادارة اجلودة ومنع 
مس��تقبالوهذا  تكراره��ا  او  حدوثه��ا 
بطبيعة احل��ال حيتاج اىل موارد بش��رية 
الش��ركة  يف  وقي��ادة  ومدرب��ة  مؤهل��ة 
الق��رار  اخت��اذ  يف  بدينامكي��ة  تتمت��ع 
لغرض الس��يطرة على حس��اب اخلس��ائر 
وال��يت تكون عادة خس��ائر غ��ري ظاهرة 
للعيان ولك��ن وقفها والس��يطرة عليها 
ي��ودي اىل زيادة االرباح وحتس��ني الوضع 

املالي للشركة بشكل كبري .

 جبل اجلودة

حممود حسني ياسني
مدير ادارة اجلودة

الشركة العامة للسمنت الشمالية - العراق
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املقدمة:
تس��تخدم األس��اليب واألدوات اإلحصائية يف العديد من اجمل��االت  و يعترب اليابانيون 
أكثر الناس تطبيقًا هلذه األدوات و هذا ما أدى إىل نش��ر املنتجات اليابانية يف كل 

أسواق العامل،ومن هذه األدوات ما يسمى بلواحات ضبط اجلودة. 
ويف ه��ذا البحث مت دراس��ة ضبط اجلودة املعتم��د على لوحات ضب��ط اجلودة  وذلك 
ملعرف��ة أن��واع التغريات وحتليل ودراس��ة هذه التغ��ريات ملعرفة أس��بابها والقيام حبل 

مشاكل هذه األسباب وفق طرق حمددة سيتم عرضها الحقًا.
تس��تعمل هذه اللوحات لتتبع مواصفات املنتج خ��الل العمليات اإلنتاجية اليت جتري 
علي��ه عندها ميكن معرفة األس��باب املؤدي��ة إىل إنتاج معي��ب ,وبالتالي يتم اختاذ 

إجراءات تصحيحية قبل إنتاج كميات إضافية.
و بذل��ك ميك��ن احلكم عل��ى العملي��ة اإلنتاجية بأنها مس��تقرة عندم��ا تتأرجح 
التغريات بش��كل طبيعي ومتوق�ّع ,وتكون أسباب التغّيري يف هذه احلالة أسباب 
عشوائية ال ميكن جتنب حدوثها أو التعّرف على أسبابها كما أن مقدارها يكون 
ضئيل جداً  ويف احلدود املسموح بها ,و تعترب العملية اإلنتاجية غري مستقرة عندما 
تكون التغيريات كبرية وخارج احلدود املسموح بها عندها نقول أن التغيريات غري 

طبيعية ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة.
ويف هذا البحث مت إتباع املنهج الوصفي التحليلي واملقارن وذلك وفق املخطط التالي:

أواًل مت إعط��اء حمل��ة عام��ة عن لوح��ات الضب��ط وأهمي��ة اس��تخدامها وتأثريها على 
العمليات اإلنتاجية. 

ثاني��ًا مت عرض أهم أنواع وأس��باب التغريات اليت تطرأ على العملي��ة اإلنتاجية ثم مت 
تصني��ف لوائح الضبط إىل لوائ��ح الضبط للمتغريات ولوح��ات الضبط للخواص مع 

عرض أنواع كل صنف وطرق إنشاء تلك األنواع.
ثالث��ًا مت ش��رح االرتباط بني لوائح الضب��ط ومقدرة العملي��ة اإلنتاجية وكيف يتم 
احلكم على مق��درة العملية من خالل إمكانية حتليل مقدرة العملية اإلنتاجية 

عن طريق لوحة الضبط املستخدمة.
رابعًا مت عرض منوذج تطبيقي عملي يوضح طريقة حتليل مقدرة إحدى العمليات 

اإلنتاجية عن طريق لوحات الضبط.
الفصل األول

املنتجات أثناء العمليات اإلنتاجية: التغريات اليت تطرأ على  1-1أنواع 
. املنتج  - تغرّي يف وحدة   1

الدفعة اإلنتاجية.  التغري من منتج إىل منتج آخر يف نفس   -  2
اليوم.  املنتجات يف أوقات خمتلفة من  التغيري من زمن إىل زمن آخر بني   -  3

التغيريات يف العمليات إىل: 2-1تعود أسباب 
. 1 - ظروف العملية اإلنتاجية 

العمالة. - نوعية   2
. - نوعية اخلامات   3

4 - عوام��ل مث��ل درج��ة احل��رارة والرطوب��ة واإلض��اءة وال��يت تؤث��ر عل��ى كل من 
املاكينات والعمال وأجهزة االختبار .

القياس. التفتيش وطريقة  - عوامل مثل أسلوب   5
التغريات حسب طريقة قياسها: 3-1أنواع 

1 - املتغ��ريات   Variables  :  ه��ي اخلصائ��ص ال��يت ميك��ن حتديدها عن طريق 

أجهزة القياس مثل : أبعاد املنتج و األوزان اخل.
2 - اخل��واص    Attributes : ه��ي خصائص املنت��ج و اليت ال ميكن حتديدها عن 

طريق القياسات و إمنا بالعد و احلساب مثل : أعداد القطع املعيبة أو الصاحلة.
4-1طريقة استخدام لوحات الضبط وإنشاءها:
أوال - حتديد حدود الضبط العملية اإلنتاجية: 

1 - نأخ��ذ عين��ة م��ن املنتج م��ن خط اإلنتاج خ��الل كل فرتة حبي��ث ال يقل حجم 
العينة الواحدة عن مخس قطع وال يقل عدد العينات عن مخسة وعشرون عينة.

2 - القيام بعملية القياس على اخلاصية املراد تفتيش��ها و تس��جيل البيانات حيث 
يت��م الرتكيز عل��ى اخلاصي��ات أو الصفات ال��يت تؤثر عل��ى أداء املنت��ج أو الصفات 
اليت ينتج عنها مش��اكل يف اإلنتاج أو التكاليف، وهنا ميكن استخدام الطريقة 

التحليلية لباريتو لتحديد تلك األولويات.
 . 3 - حساب حدود الضبط للخاصية 

ثانيا : مراقبة العملية اإلنتاجية :
. 1 - حساب مدى و متوسط كل عينة مع حساب حدود الضبط 

البيانات املسجلة. - رسم لوحة بدائية من   2
3 - دراس��ة استقرار العملية اإلنتاجية بتحديد النقاط الواقعة خارج حدود الضبط 
وحتديد أسباب ذلك حيث نتأكد من عدم وجود أسباب غري ملموسة لباقي النقط. 
4 - يتم استبدال النقطة اليت خرجت عن التحكم وتبني أنها تابعة إىل سبب معروف
5 - يت��م إنش��اء لوح��ة املراجعة من البيانات املس��جلة بدون اليت مت اس��تبعادها حيث 

توضح البيانات اجلديدة على لوحة املراجعة.
البيانات عن التحكم. - يتم اختاذ اإلجراء التصحيحي عند خروج بعض   6

5-1أنواع لوحات الضبط:
)Control Charts for Variables( لوحات التحكم للمتغريات -  1-5-1

نستخدمها عند احلاجة إىل ما يلي:
- احلاجة إىل معرفة الطرق اليت تؤدي إىل حتسني اجلودة.  1
. - احلاجة إىل حتديد كفاءة وقدرات العملية اإلنتاجية   2

3 - إعطاء املعلومات الالزمة الختاذ القرارات املتعلقة مبواصفات املنتج اليت ميكن 
حتقيقها وفقًا لقدرات العملّية اإلنتاجّية.

4 - إعطاء معلومات كافية عن العملّية اإلنتاجّية فيما إذا كان التغيري احلاصل 
فيها طبيعيًا أم أنه يوجد خلل ما يف العملّية اإلنتاجّية.

- إعطاء معلومات عن منتجات خطوط اإلنتاج احلديثة.  5
وهلذه اللوحات 3 أنواع :

X  لضبط النزع��ة املركزية للعملية اإلنتاجية  1 - لوح��ة التحكم باملتوس��ط   
حيث تس��مح ه��ذه اخلريطة بدراس��ة تغ��ري القيم املتوس��طة يف العملي��ة اإلنتاجية 

على فرتات اإلنتاج.
وهنا جيب أن نعلم أن حدود املواصفة هي احلدود املس��موحة لصفة اجلودة أما حدود 
الضب��ط فهي تس��تخدم ملعرف��ة التغري أو االخت��الف يف صفة اجلودة ما ب��ني العينات 

املأخوذة وهي مرتبطة باآللة املستخدمة لإلنتاج.
2 - لوحة التحكم باملدى  ملراقبة التشتت لبيانات قياس العينات املأخوذة من املنتج 

العملي��ة  اإلنتاجية.خ��الل 
التحك��م  خرائ��ط   - لالحنراف املعياري ملراقبة تغيريات االحنرافات املعيارية 3 

R
−

خرائط �صبط املتغريات و ال�صفات

درا�صة حول اأهمية واإن�صاء وا�صتخدام الأنواع املختلفة للوحات ال�صبط للمتغريات 

وال�صفات املميزة مع �صرح عن حتليل مقدرة العملية ومثال عن تطبيقاته الفعلية

إعداد المهندسة
يمان قطاع

مقاالت تقنية يف اجلودةمقاالت تقنية يف اجلودة
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مقاالت تقنية يف اجلودة

لبيان��ات قي��اس العين��ات املأخوذة م��ن املنتج خ��الل العملية اإلنتاجي��ة وهي مقياس 

10n ≥ أكثر دقة من التشتت تستخدم عندما تكون  .
كيف خنتار العينة بشكل عشوائي وكيف يتم حتديد حجمها؟

بش��كل عام جيب أن تكون العينات املأخوذة متجانس��ة أي مكوناتها متش��ابهة 
بقدر اإلمكان

هناك طريقتني:
1 . أخذ العّينات من املنتجات اليت مت إنتاجها يف أوقات متقاربة بش��كل عش��وائي 
عنده��ا من املمكن نس��ب العينة لزم��ن حمدد وبالتالي يس��هل التعّرف عل أس��باب 

االحنرافات إن وجدت.
إنتاجها على فرتة زمنية بش��كل عش��وائي    ّ 2 . أخذ العينات من املنتجات اليت مت 

وهذا يعطي صورة أوضح وأدق عن اجلودة .              
وعند حتديد حجم العينة جيب مراعاة ما يلي:

1 - كّلم��ا زاد حج��م العينة كلما اقرتبت حدود التحكم من خط الوس��ط وهذا 
يؤدي إىل زيادة تكاليف التفتيش للعينة الواحدة

2 - عن��د اس��تخدام الفح��وص التدمريية جيب أخذ عينة حجمه��ا من 2 إىل  3 على 
األكثر 

3 - لسهولة العمليات احلسابية تستخدم عينة حجمها n = 5    يف التطبيقات الصناعية 
X   يكون طبيعيا  s 4 - مت التوصل إىل أن التوزيع االحتمالي  لوسط العينات 

ً حلجم عينات  n = 4 أو أكثر حتّ�ى لو كان جمتمع العينات غري طبيعي 
5 -عندم��ا  يزي��د حج��م العينة ع��ن   10  فإنه ينصح باس��تخدام خريطة االحنراف 

املعياري  بدالً  من خريطة املدى R  وذلك ملراقبة التشتت.
حتديد حدود الضبط 

أواًل لوحة التحكم باملتوسط واملدى:
X    نقوم مبا يلي: 1 - يف لوحة التحكم يف املتوسط 

أ ( نأخذ متوسط املتوسطات لكل العينات املأخوذة:   
                                             

  . j متوسط العينة رقم   : Xj  
املفردة. Xi:   قيمة    , العينات.    N:عدد 

الواحدة. العينة  n  :حجم املفردات يف 
ب ( حنسب احلد األدنى واألعلى:

2xUCL  احلد األعلى X A R= +      
   

      احلد األدنى
2xLCL X A R= −     ,  

              
R : متوسط املدى للعينات.

العينة ويؤخذ من اجلدول )1(. A2: عامل يعتمد على حجم 
R  نقوم مبا يلي: 2 - يف لوحة التحكم املدى  

R  أ ( حنسب  

Rj= XL- X4S          

.j مدى عينة واحدة رقمها  :Rj        . متوسط مدى العينات  : R
العينة. XL: أكرب قراءة ملفردات                . املأخوذة  العينات  N: عدد 

العينة. XS: أصغر قراءة ملفردات 
ب ( حنسب احلد األعلى واألدنى:

    =  احلد األعلى   ,   =  احلد األدنى

العينة وتؤخذ من اجلدول )1(. D4,D3: عوامل حسب حجم 
ثانيًا: لوحيت التحكم باملتوسط واالحنراف املعياري

1 - يف لوحة التحكم باملتوسط نقوم مبا يلي:

أ ( حنس��ب متوس��ط املتوسطات إلنش��اء اخلط األوس��ط كما مر يف لوحة التحكم 
باملتوسط واملدى متامًا.

ب ( حنسب احلد األعلى واألدنى:

   =    احلد األعلى  ,  

=    احلد األدنى

S :  متوسط قيم االحنرافات املعيارية لكل العينات.
العينة من اجلدول )2(. A3: عامل يؤخذ حسب حجم 

2 - يف لوحة التحكم باالحنراف املعياري نقوم مبا يلي:

S أ ( حساب اخلط األوسط  

S      =                             

S: متوسط قيم االحنرافات املعيارية لكل العينات.   ,  N: عدد العينات املأخوذة.  
الواحدة. Sj: االحنراف املعياري للعينة 

: متوسط عينة واحدة. Xj n: حجم مفردات العينة الواحدة.   Xi: قراءة املفردة.    
ب ( حنسب احلد األدنى واألعلى:

LULs=B3S    احلد األدنى UCLs=B4S   احلد األعلى   ,   
العينة وتؤخذ من اجلدول )2(.              	 B3,B4: عوامل حسب حجم 

                    	
 عملية املراجعة:  

أواًل- خلريطيت املتوسط واملدى :

 1 - إذا كان��ت كل البيان��ات واقع��ة داخ��ل نطاق حدود التحّك��م عندها ميكن 

  Ro ،   بأنها قيم منطية متثل العملية اإلنتاجية  ويرمز هلا  R اعتبار   ،  

وه��ذا يعين أن العملي��ة مضبوطة حيث ال وج��ود لبيانات خارج ح��دود التحكم وال 

وج��ود لتمركز البيان��ات لفرتة طويلة عل��ى طرف واحد من خط الوس��ط وال وجود 

لتغري غري طبيعي.

2 - إذا وقع��ت بع��ض النق��اط خارج حدود التحكم عندها جيب أن نبحث أس��باب 

االحن��راف فإذا كانت األس��باب غري معروفة عندها تك��ون العملية اإلنتاجية غري 

مضبوط��ة أم��ا إذا عرفنا أس��باب االحن��راف فإننا نس��تبعد تلك النقاط م��ن البيانات 

األولية ثمّ  نعيد حساب خط الوسط وحدود اللوحة باستخدام املعادالت التالية:

  :   متوسط العينات املستبعدة من البيانات.   
    :  عدد العينات املستبعدة .              :  مدى العينات املستبعدة .

، 0X تس��تخدم للتعب��ري عن القي��م املنطقية  R   ، ه��ذه القيم اجلدي��دة  

مقاالت تقنية يف اجلودة
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                    0σ   ، 0R
    

                                            

  ثانياً - خلريطيت املتوسط واالحنراف املعياري:                                                                                   
S  للعينات نقوم حبس��اب القيم النمطّية ونتابع     ،  X بعد رس��م وحتديد قيم

كما يف ذكر سابقًا حيث:   
                         

   اإلجراءات التصحيحية:
بعد استبعاد نقاط االحنراف وإنشاء لوحة املراجعة تصبح باقي نتائج القياس واقعة 
داخ��ل حدود التحكم عندها تس��تقر العملي��ة اإلنتاجية إىل الدرجة اليت ال تس��مح 
باملزي��د  من االنتظ��ام يف األداء يف ظل ظروف العملية اجلاري اس��تخدامها وبعدها لن 
حيصل تطوير تلك العملية إال من خالل طرح تعديالت جديدة عن طريق استخدام 

أساليب حتسني جودة العملية اإلنتاجية.
)Control Charts for Attributes( 2-5--1  لوحات التحكم للخواص

تس��تخدم للفح��ص التمييزي خل��واص املنت��ج واليت ال تق��اس بأجهزة القي��اس وذلك 
للحكم على مدى مطابقة املنتجات للمواصفات القياسية.

وخواص املنتج هذه هلا نوعان:
- خ��واص ال تق��اس إمنا تظهر بالتفتي��ش الظاهري بالعني اجملّردة مث��ل اللون،األجزاء 

املفقودة.
- خواص ميكن أن تقاس ولكن قياسها ال يتم بسبب الوقت أو التكلفة.

ماهو الفرق بني العيب واملعيب ؟
العيب يتم حتديده بالنس��بة خلاصّية حمّددة من خصائص اجلودة’ أما املعيب يعّرف 

بالنسبة للمنتج ككل فاملنتج املعيب قد حيوي على العديد من العيوب.
ما الذي مييز لوحات التحكم للخواص عن لوحات التحكم للمتغريات؟

حنن نعلم انه ال ميكن اس��تخدام لوح��ات املتغريات  يف مراقبة جودة الصفات لكن 
العك��س غري صحيح، فاملتغ��رّي ميكن أن يتحول إىل خاصي��ة لكن العيوب مثل 

أخطاء اللون وما شابه
 ال ميكن أن تقاس. 

- إن إمكاني��ة وج��ود ع��دد م��ن املتغ��ريات يف املنت��ج الواح��د س��تؤدي إىل أن كل 
متغ��رّي س��يحتاج إىل خريطة للوس��ط احلس��ابي  وخريطة للمدى وه��ذا غري عملي 

ومكلف،عندها سيتم استخدام لوحات ضبط اجلودة التمييزية.
 هذه اخلرائط على نوعني:

p chart   أواًل:خريطة نسبة املعيب
تق��وم بتحديد التغريات يف نس��بة املنتجات الغ��ري مطابقة للمواصف��ات )أو املعيبة( 
حي��ث غالب��ًا   لذل��ك يتم أخ��ذ عينات كب��رية احلجم ليس��هل إنش��اء لوحة ميكن 

تفسريها.

 أما يف الظروف الغري طبيعية تكون p >0.15 هلذا يكون اس��تخدام لوحات ضبط 
اجلودة صعب للغاية.

يك��ون حجم العينة ثابتًا عند التفتيش على منتجات قس��م معني أو وردية حمددة 
أو ي��وم مع��ني, وخيتلف حج��م العينات عن��د أخذ البيان��ات الالزمة هل��ذه اللوحة من 
X  و امل��دى R أو عند اس��تخدامها يف التفتيش  لوح��ات خمتلفة للوس��ط احلس��ابي

يتغ��رّي  ملنتج��ات    100% عدده��ا من يوم إىل يوم وهذا يؤدي إىل تغرّي بنس��بة 
حدود التحكم لكل عينة وذلك حس��ب حجمها ,عندها جيب حساب هذه احلدود 

لكل عينة.
 لذل��ك فإنه عند اس��تخدام خرائط  P   جيب تثبيت حج��م العينات  n   كل�ّما كان 

ذلك ممكنًا .  
مالحظات هامة: 

1 - هنا تعاجل حالة ضبط أو عدم ضبط العملية اإلنتاجية بنفس األسلوب الذي مت 
.R، X إتباعه يف لوحيت  

 P تعط��ي فكرة ع��ن االجتاه��ات البعيدة املدى ملس��توى اجلودة 2 - إن خريط��ة
مما سوف يساعد يف تقييم تغريات األفراد واخلامات وأساليب التفتيش......اخل 

c chart  ثانيًا خريطة التحكم بعدد العيوب
توض��ح ع��دد العي��وب يف كل وحدة م��ن املنتج وتك��ون هذه األع��داد حقيقية ال 

ميكن حسابها بالنسبة املئوية.
   U- chart ثالثًا:خريطة مراقبة عدد العيوب يف الوحدة من املنتج

 تس��تخدم ملراقبة متوس��ط عدد العيوب  يف وحدة العينة واليت قد ال يكون حجمها 
ثابت وهي مالئمة يف حاالت التفتيش بنسبة 100% 

الفصل الثاني

1-2 دراسة مقدرة العمليات عن طريق حتليل لوحات ضبط اجلودة 
                                               :Process Capability

                                                            

        

1-1-2 اهلدف من دراسة مقدرة العمليات
1 - حتديد مقدرة العملية اإلنتاجية ,وحتديد األس��باب اليت تؤدي إىل التقليل من 

مقدرة العملية .
 3 - إلعطاء الثقة للزبون مبقدرة العملية اإلنتاجية )توكيد اجلودة( .

 4 - القرتاح التحسينات على العملية اإلنتاجية و هذا ب: 
تقلي��ل العي��وب يف املنت��ج ، ويف تكلفت��ه, وتطبي��ق تقنيات الضب��ط اإلحصائي 

للعمليات. 
متى ميكن القول أّن عملية اإلنتاج مضبوطة ومستقرة  ؟ 

التغيري الطبيعي . 1 -عندما يتبع قالب تغرّيها قالب 
2 - ع��دم وج��ود نقاط خارج ح��دود التحكم وتوزيع النقاط ب��ني حدود التحكم 
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يتب��ع التوزي��ع الطبيع��ي: و يت��م اس��تخدام احلد العل��وي واحلد الس��فلي للتحكم 
باحلساب على أساس     من خط الوسط يف احلكم على تواجد شواهد لعدم الضبط 

أو عدم استقرار العملية .
و متّ  اختيار    لتحديد تلك احلدود على أس��س اقتصادية بالنس��بة لنوعني من اخلطأ 

االول حدث بالصدفة والثاني أسبابه معروفة من املمكن الوقوع فيهما .
2-1-2حتسني مقدرة العمليات اإلنتاجية:

املواصفات. -  هذه احلالة مرغوب بها وتكون العملية ذات مقدرة على حتقيق   1
2 -   ه��ذا من��وذج طبيعي للتغري إال أنه عندما حيدث ترحيل يف متوس��ط العملية 
تنت��ج منتج��ات غ��ري مطابقة ل��ذا جي��ب تصحيح األس��باب ال��يت أدت إىل ذل��ك عند 

حدوثها فورًا.
3 -   هذه احلالة غري مرغوب بها ألن العملية تنتج منتجات غري مطابقة للمواصفات.

املنتج واملستهلك عند استقرار العملية اإلنتاجية العائدة على  الفوائد     3-1-2
.)   σ 6  ( حتقيق جتانس املنتجات  ,ومعرفة قدرة العملية اإلنتاجية 	

تقل ع��دد العينات املأخوذة للحكم على اجل��ودة فتنخفض تكاليف  	
التفتيش 

 (Cp)  :معامل املقدرة -  1
Cp = (USL - LSL) / 6 s 

يس��مح هذا املعامل مبعرفة مدى مقدرة العملية اإلنتاجية على تصنيع منتج حسب 
املواصفات.

- إذا كان Cp<1   تعترب العملية اإلنتاجية غري قادرة و جيب مراجعتها.
- إذا كان Cp<1.6>1   العملية اإلنتاجية مقدرتها متوسطة.

 Cpk - معامل املقدرة   2
Cpk = Min [ (USL - x) , (x - LSL) ] / 3 s
- إذا كان Cpk<1   تعترب العملية االنتاجية غري قادرة.

- إذا كان Cpk>=1   تعترب العملية االنتاجية مقدرتها جيدة .  

الفصل الثالث

تطبيق عملي على حتليل مقدرة العملية اإلنتاجية باس��تخدام خريطيت التحكم 
باملتوسط واملدى:

1 - يوض��ح اجل��دول التالي نتائ��ج قياس طول قطعة من النح��اس مقدرة بامليليمرت 
 n=5 وأجريت القياسات على عينات حجم كل منها

باستخدام خريطيت املتوسط واملدى احسب مقدرة هذه العملية
 

X1X2X3X4X5رقم العينة

18395837584

27578797984

37482756975

47985848389

57379788679

68077818681

77475757576

88178809180

98280797975

108482838383
احلل

1 - نق��وم بإنش��اء لوحيت التحكم للمتوس��ط وامل��دى ويتم توضي��ع البيانات على 
اللوحات

أ ( لوحة التحكم يف املدى:
•  حساب متوسط املدى:	

•  حساب احلد األعلى واألدنى: )يتم أخذ قيم املعامالت من اجلدول )1(  (	
UCL=D4* R

− =2.115*9.8=20.73
LCL=D3* R

−

=0*9.8=0
ب ( لوحة التحكم باملتوسط :

•  حساب متوسط املتوسطات:	

• حساب احلد األعلى واألدنى:)يتم أخذ قيمة املعامل من اجلدول )1(  (	
UCL=X +A2 R

− =80.1+0.577*9.8=85.75
LCL=X -A2 R

− =80.1-0.577*9.8=74.45

x1x2x3x4x5طسوتملاعومجملا

1839583758442084

2757879798439579

3748275697537575

4798584838942084

5737978867939579

6807781868140581

7747575757637575

8817880918041082

9828079797539579

10848283838341583

ويتبني من لوحيت التحكم أن العملية اإلنتاجية مستقرة وعندها ميكن حساب 
مقدرة العملية كما يلي:) يتم أخذ قيمة d2من اجلدول )1( (

النتائج والتوصيات
وكما شاهدنا فإن دراسة مقدرة العمليات اإلنتاجية هي إحدى أهم تقنيات الضبط 
اإلحصائ��ي للعمليات )SPC( وتعطينا صورة واضحة عن نظام التصنيع الذي لدينا 
فيما إذا كان قادرًا على إنتاج منتج بنس��بة أقل من العيوب و حس��ب رغبات الزبون 

أم ال.
الغ��رض األساس��ي من ذلك هو ضمان ج��ودة املنتج بأقل تكلف��ة ممكنة ,وهذا ال 
ميك��ن حتقيقه إال بالتحك��م يف العمليات اإلنتاجية و التقلي��ل من حدوث إنتاج 

معيب .
اجلداول املستخدمة:

اجلدول )1(
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اجلدول )2(
Standard Normal Cumulative Probability Table

 Cumulative probabilities for NEGATIVE z-values are shown in
  :the following table

 Z     0.00     0.01    0.02    0.03      0.04     0.05     0.06     0.07     0.08    0.09

-3.4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002

-3.3 0.0005 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003

-3.2 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005

-3.1 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007

-3.0 0.0013 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010

-2.9 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014

-2.8 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0019

-2.7 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026

-2.6 0.0047 0.0045 0.0044 0.0043 0.0041 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036

-2.5 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048

-2.4 0.0082 0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0068 0.0066 0.0064

-2.3 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084

-2.2 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110

-2.1 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 0.0146 0.0143

-2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183

-1.9 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 0.0250 0.0244 0.0239 0.0233

-1.8 0.0359 0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 0.0301 0.0294

-1.7 0.0446 0.0436 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367

-1.6 0.0548 0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 0.0485 0.0475 0.0465 0.0455

-1.5 0.0668 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559

-1.4 0.0808 0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0721 0.0708 0.0694 0.0681

-1.3 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 0.0838 0.0823

-1.2 0.1151 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 0.1038 0.1020 0.1003 0.0985

-1.1 0.1357 0.1335 0.1314 0.1292 0.1271 0.1251 0.1230 0.1210 0.1190 0.1170

-1.0 0.1587 0.1562 0.1539 0.1515 0.1492 0.1469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379

-0.9 0.1841 0.1814 0.1788 0.1762 0.1736 0.1711 0.1685 0.1660 0.1635 0.1611

-0.8 0.2119 0.2090 0.2061 0.2033 0.2005 0.1977 0.1949 0.1922 0.1894 0.1867

-0.7 0.2420 0.2389 0.2358 0.2327 0.2296 0.2266 0.2236 0.2206 0.2177 0.2148

-0.6 0.2743 0.2709 0.2676 0.2643 0.2611 0.2578 0.2546 0.2514 0.2483 0.2451

-0.5 0.3085 0.3050 0.3015 0.2981 0.2946 0.2912 0.2877 0.2843 0.2810 0.2776

-0.4 0.3446 0.3409 0.3372 0.3336 0.3300 0.3264 0.3228 0.3192 0.3156 0.3121

-0.3 0.3821 0.3783 0.3745 0.3707 0.3669 0.3632 0.3594 0.3557 0.3520 0.3483

-0.2 0.4207 0.4168 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 0.3974 0.3936 0.3897 0.3859

-0.1 0.4602 0.4562 0.4522 0.4483 0.4443 0.4404 0.4364 0.4325 0.4286 0.4247

0.0 0.5000 0.4960 0.4920 0.4880 0.4840 0.4801 0.4761 0.4721 0.4681 0.4641

Standard Normal Cumulative Probability Table
 Cumulative probabilities for POSITIVE z-values are shown in the

:following table

  z    0.00     0.01     0.02     0.03     0.04     0.05     0.06     0.07     0.08    0.09

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767

2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817

2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857

2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890

2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916

2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936

2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952

2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964

2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974

2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981

2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986

3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990

3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993

3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995

3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997

3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998
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مقاالت تقنية يف اجلودة

نواص��ل مع��ا تن��اول موض��وع نظ��ام املعرفة 
العميق��ة  للع��امل إدوارد دمينج وه��و النظام 
الذى ق��اد الياب��ان وال��دول األوربي��ة اىل ثورة 
حقيقي��ة فى ع��امل إدارة املنظمات بأس��لوب 
علم��ي منظم ومرت��ب ويعتمد عل��ى قواعد 
وأس��س ثابتة وهى املناطق األربع اليت أش��رنا 

إليها فى اجلزء األول وهى :
النظام  - معرفة   1

  knowledge of a system

- معرفة التباين   2
knowledge of  variation

- نظرية املعرفة  3
Theory of knowledge  

النفسية   - معرفة   4
   knowledge of psychology

وق��د تناولن��ا ف��ى احللق��ة الس��ابقة املنطقة 
األوىل وه��ى معرف��ة النظام ) العدد الس��ابع ( 
وكان اهلدف منها هو أن حتدد لنفسك نظام 
يكون واضح املعامل واحلدود وأن تعرف هذا 
النظ��ام ل��كل من يعملون مع��ك وأنه جيب 
علي��ك لنج��اح نظام��ك ه��ذا أن تع��رف ما هو 

اهلدف من النظام وأن تصيغه بصورة مفهومة 
وأن توصل��ه إىل مجيع العامل��ني معك داخل 

النظام.
ونتن��اول فى هذه احللقة املنطق��ة الثانية من 
هذا النظام وهى معرف��ة التباين والذي يعترب 

من أدق وأهم مراحل نظام املعرفة العميقة:
التباي��ن : األس��باب اخلاص��ة والعام��ة   -  2-1
   variation: special and common causes

التباين:  1-1-2 - حمتوى 
  إن املانع الرئيس��ي إلستخدام خرائط الضبط 
اإلحصائ��ي ف��ى عملي��ات اجل��ودة هو فش��ل 
العاملني على هذه العمليات فى فهم حمتوى 
املعلوم��ات املوجودة داخ��ل التباين. حيث أنك 

ل��و فهمت ه��ذه املعلوم��ات فإنك حتما س��وف 
تدرك القرار الصائب,وحتدد العمل الصحيح 
الذي علي��ك فعله لتقليل األس��باب اخلاصة 
للتباي��ن ( special causes ) وأن ه��ذا الق��رار 
أو العم��ل املطل��وب خلف��ض التباي��ن س��وف 
يكون خمتلفا كلية إذا ما كانت أسباب 

هذا التباين هى أسباب عامة
س��وف  كذل��ك   ,  ( common causes )

نتيج��ة  التكلف��ة  تنخف��ض  مل��اذا  تفه��م 

لتحس��ن اجل��ودة وأن الل��وم املوجه م��ن اإلدارة 
إىل العامل��ني واإلعتق��اد بأنه��م س��بب كل 
املش��اكل بالعملية سوف يتبدد ويتبني أنه 

خاطئ متاما.
التباين أمر حتمي:  -  2-1-2

 نقط��ة هامة جدا جي��ب أن نعلمها جيدا وهو 
أن وجود التباي��ن فى عملياتنا هو أمر حتمي 
ومسلم به ألن كل شئ متغري ومتباين, وأن 
املفتاح األساسي للتحس��ني املستمر جيب أن 
يك��ون نتيجة لفهم املعلوم��ات املوجودة فى 
التباين,لذلك جيب علينا أن نكون حذرين 
ج��دا للنقط��ة التالي��ة وه��ى أن العدي��د م��ن 
املنظمات اليت تطبق دراس��ات خاصة للتباين 
فى عملياتها تنظر إىل التباين على أنه فقط 
ضمن أو خارج املواصفات. حقيقة أخي املهتم 
بعامل اجلودة حن��ن حباجة إىل تغري فكرتنا 
عن التباين وعلينا أن ننظر له نظرة واس��عة 
ممت��دة تتج��اوز أفكارن��ا القدمي��ة عن هذا 
الغائ��ب احلاضر بق��وة فى أي نظ��ام جودة أو 
تطوي��ر أو حتس��ني وه��و ذل��ك امل��ارد اخلفي 
اس��تطعت  أن  وال��ذي  بالتباي��ن  واملس��مى 
ترويضه وتس��خريه للعمل حت��ت أمرك فأنك 
س��وف تصل بعمليت��ك ومنظمت��ك إىل أفاق 
أرحب وأوسع من النجاح, لذا فأنه جيب علينا 
فه��م أس��باب التباي��ن جي��دا والتفري��ق بينها 
لتحديد ما إذا كان التباين ناشئ عن أسباب 
خاصة ( special causes ) أو أس��باب عامة  ) 
( common causes وهى الناشئة عن اإلدارة 

واليت قامت بتصميم العملية وهذا هو العامل 
الفارق و احليوي لإلنتقال إىل مرحلة التعامل 

الصحيح مع التباين. 
التباين ما هي أسبابه وما هي أنواعه:  -  2-2

  The System of  Profound knowledge Part (2)

نظام املعرفة العميقة

knowledge of   variation مهندس: جمدى خطاب

معرفة التباين

مقاالت تقنية يف اجلودة
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مقاالت تقنية يف اجلودة
التباين : -  تعريف   2-2-1

        التباي��ن ه��و التقل��ب أو التذبذب فى ناتج 
أي عملية 

مبعنى آخر تغري القيمة اخلارجة خلاصية ما 
عن القيمة

 احملددة فى مواصف��ة املنتج وقد يكون هذا 
املنتج أو

 العملي��ة موض��وع ل��ه مواصف��ة معينة حبد 
أقصى وحد 

أدن��ى ويكون تذبذب خ��رج العملية ضمن 
هذه احلدود 

ورمب��ا يتج��اوز اخلرج ه��ذه احل��دود ليصبح 
اإلنتاج خارج

ح��دود  خ��ارج  أو  للمنت��ج  املواصف��ة   
العملية,ويتم قياس

 التباين فى العملية بواسطة تعيني اإلحنراف 
املعياري

 والذي هو عبارة عن مقياس ملتوسط التشتت 
للبيان��ات ح��ول املتوس��ط, وهن��اك بعض من 
الناس يسمون التباين فى العملية بضوضاء 

 ) noise( العملية
التباين  -  أسباب وعوامل   2-2-2

      كم��ا قلنا م��ن قبل أن وج��ود التباين فى 
أي عملية هو أمر حتمي ومسلم به وذلك ألن 
كل عوام��ل العملية هى فى تغري مس��تمر 
احمليط��ة  الظ��روف  تتش��ابه  أن  إس��تحالة  و 
بالعملي��ة أو املنتج خلرجني متتاليني أو حتى 
احلقيقي��ة  واألس��باب  ن��ادرا  إال  متباعدي��ن 
حل��دوث التباين ف��ى أى عملية ه��ى العوامل 

الستة التالية :
1 .( Man ) العامل البشرى
2 . ( Machine )   املاكينة
الطريق��ة  ال��يت تت��م به��ا . 3

(  Method ) العملية
املادة اخلام املستخدمة فى . 4

 ( Material ) العملية
لنات��ج . 5 القي��اس  طريق��ة 

 ( Measurement ) العملية
العوام��ل البيئية احمليطة . 6

 ( Environment ) بالعملية
 )  Man  ( البشرى  العامل  -  أوال:   2-2-2-1

     تأث��ري العامل البش��رى عل��ى أى عملية هو 
م��ن أح��د أك��رب عوام��ل ح��دوث التباين فى 
العملية فليس كل األش��خاص متش��ابهني 

وميلك��ون نف��س اخلربات وامله��ارات وتوجد 
فروق فردية كثرية بني كل ش��خص وآخر 
فمنه��م من هو ذو خربة وآخ��ر أقل خربة, منهم 
من هو مؤهل للعمل فى هذه العملية ومن هو 
غري مؤهل, كذلك فأن السمات اجلسمانية 
ال��ذى  للعم��ل  توافقه��م  وم��دى  لألش��خاص 
يؤدن��ه تؤثر كثريا على العملية وتس��اعد 
عل��ى ظه��ور التباي��ن, فهن��اك الرج��ال طوال 
القامة,وهن��اك م��ن  القام��ة وآخري��ن قص��ار 
ه��م ذوى العض��الت القوية وآخ��رون ضعاف 
العضالت , بل أن هناك من يس��تعملون اليد 
اليمن��ى وآخرون يس��تعملون اليد اليس��رى. 
وق��د يظ��ن كل األش��خاص أنه��م يعمل��ون 
بنف��س الطريقة ولكن ف��ى احلقيقة هناك 
إختالفات ش��خصية كثرية وحتى الشخص 
نفس��ه يعمل بش��كل خمتلف على حسب 
ش��عوره فى كل يوم من األيام وعلى حسب 
حالت��ه املزاجي��ة واجلس��مانية حت��ى أن��ه فى 
بع��ض األوقات يق��وم بعمل أخط��اء بإهمال 

شديد.
 ( Machine )  ثاني��ا:  املاكين��ة -  2-2-2-2"
      عل��ى الرغ��م م��ن أن املنتجات يت��م إنتاجها 
عل��ى ماكين��ة واح��دة إال إنن��ا س��وف جند 
تباي��ن ب��ني كل منتج واآلخر ويرجع س��بب 
ه��ذا التباي��ن اىل حالة املاكين��ة واليت تتغري 
من حلظة اىل أخ��رى ومن منتج اىل منتج آخر, 
فمث��ال س��رعة املاكين��ة رمبا تتغ��ري ما بني 
حلظة وأخرى, وحالة تزيت املاكينة , وحالة 
أداة القطع والتى تفقد حدتها من منتج آلخر. 
كل هذه العوامل متغرية وبالتالي فالنتيجة 

هو حدوث تباين فى املنتج أو خرج العملية.
3-2-2-2 - ثالثا: الطريقة  اليت تتم بها العملية  

) Method (
     وه��ى ط��رق وإج��راءات وخط��وات تنفي��ذ 
ختتل��ف  أن  املمك��ن  م��ن  والت��ى  العملي��ة 
وتتغري من عملي��ة اىل أخرى ومن فرد اىل فرد 
والتى يكون هل��ا تأثري كبري على إختالف 
وتباين العملي��ة فى النهاية فكم��ا قلنا أن 
كل األشخاص يظنون أنهم يعملون بنفس 
الطريق��ة ونف��س اخلطوات إال أن ه��ذا مغاير 

متاما للواقع.
4-2-2-2 - رابع��ا: املادة اخلام املس��تخدمة فى 

) Material ( العملية
       للم��ادة اخل��ام املس��تخدمة ف��ى العملي��ة 

تأث��ري كبري ج��دا وواض��ح حل��دوث التباين 
ف��ى أي عملية,فعل��ى الرغ��م م��ن زعمنا بأن 
املادة اخلام املس��تخدمة فى عملية ما ولنفس 
املنت��ج ه��ي خام��ة واح��دة إال أن ه��ذا لي��س 
صحيح باملرة, ودعنا نس��تعرض املثال التالي 
وه��و عملي��ة ثنى أل��واح من الصل��ب فى أحد 
عمليات التش��كيل, إن كل ألواح الصلب 
تب��دو وكأن هلا نفس الس��مك ولكن عند 
قياس��ها بدقة فإننا سنجد أن السمك خيتلف 
م��ن لوح إىل أخر ب��ل أكثر من ذلك فإنه حتى 
ف��ى اللوح الواح��د فإن بعض األج��زاء تكون 
ذات مس��ك أكثر أو أق��ل من األخ��رى وإذا ما 
تعمقن��ا أكثر لدراس��ة الرتكي��ب البلوري 
للوح الصلب واملكون من احلديد والكربون 
والعناص��ر األخرى س��نجد اختالف��ات كثري 
جدا ب��ني األج��زاء املختلفة فى الل��وح الواحد, 
وم��ن هن��ا يظهر أثر امل��ادة اخل��ام على حدوث 

تباين فى ناتج العملية.
القي��اس لنات��ج  5-2-2-2 - خامس��ا: طريق��ة 

 ) Measurement ( العملية
     إن التباي��ن ال��ذى حيدث ف��ى ناتج العملية 
القي��اس  عملي��ات  ف��ى  لألخط��اء  نتيج��ة 
والتفتيش لي��س له عالقة مباش��رة بالتباين 
الناتج م��ن العملية أصال ولكن الش��ك أنها 
تؤث��ر على عملي��ة تقرير م��ا إذا كان ناتج 
العملي��ة مطاب��ق أم غري مطاب��ق, وإذا نظرنا 
اىل التباين ال��ذى حيدث نتيجة للقياس فإننا 
س��نجد أن نتائج القياس تتغري من أداة قياس 
ألخرى وتتوق��ف على مدى دقته��ا ومعايرتها 
وكذل��ك على حالته��ا وعمره��ا اإلفرتاضى 
, وإذا نظرن��ا اىل العام��ل اآلخ��ر وهو عمليات 
التفتي��ش ال��يت تت��م عل��ى نات��ج أي عملي��ة 
س��نجد أن عوامل التباين هن��ا كثرية ومنها 
أن كل شخص قائم بالتفتيش له حساسية 
ونظرة خمتلفة بعض الش��ئ عن شخص أخر 
يقوم بنفس العملية مما قد ينتج عنه قبول 
أو رف��ض بع��ض م��ن نات��ج العملي��ة  بصورة 
متباين��ة, ب��ل إن عملي��ة التفتي��ش هذه قد 
يتدخل فيها احلالة املزاجية للش��خص القائم 

بالتفتيش.
البيئية احمليطة  العوامل  - سادسا:   2-2-2-6
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 ( Environment ) بالعملية
       واملقص��ود هن��ا التباين��ات ال��يت قد حتدث 
بس��بب وجود تغ��ريات ف��ى العوام��ل البيئية 
احمليط��ة بالعملي��ة, مث��ل حال��ة الطقس من 
درج��ة ح��رارة اىل نس��بة الرطوب��ة وغريه��ا, 
كذلك مس��توى اإلض��اءة أو وج��ود رياح من 
عدمه, الضوض��اء , امللوثات البيئية والتى قد 
تضايق األش��خاص القائمني على العملية, 
مث��ل كل هذه املؤث��رات البيئي��ة تؤثر وبلى 
أدنى ش��ك ف��ى العملي��ة وحت��دث تباين فى 

نواجتها.
التباين  - التصنيف األساسي ألنواع   2-3

 كان��ت العوامل التى س��بقت ه��ى العوامل 
الس��تة التى تتس��بب ف��ى ح��دوث التباين فى 

العمليات املختلفة واملنتجات.
واآلن نتجه اىل التصنيف األساس��ي ألس��باب 

التباين وهى األسباب العامة واخلاصة:
-  أوال األسباب العامة   2-3-1

  ( common causes )

    التباي��ن الناش��ئ ع��ن س��بب ع��ام ه��و ذلك 
التباين املوجود ألن العملية كانت مصممة 
هكذا ويت��م إدارتها بهذه الطريقة من جانب 
اإلدارة وهو ما يش��ري اىل مصادر عدة للتباين 
املوج��ود بص��ورة طبيعي��ة ضم��ن العملية, 
ولنأخ��ذ هذا املث��ال التوضيح��ي لنفهم معنى 

السبب العام للتباين.
عملي��ة  ن��درس  س��وف  إنن��ا  مث��ال  لنف��رض 
قيادتك للسيارة من البيت اىل العمل بصورة 
يومي��ه ولنف��رض أن��ك باملتوس��ط تس��تغرق 
وقتا مق��داره 20 دقيقة للوص��ول اىل عملك 
إنطالقا م��ن منزل��ك ولنفرض إن��ك تعلم أنه 
من احملتم��ل أن تصل قبل أو بع��د هذا الوقت 
وأنك تعطى لنفسك جتاوز ما بني 15 اىل 25 
دقيقة لتذهب اىل عملك وهذا يعنى أنك من 

املمكن أن تصل فى أحد األوقات التالية
( 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 ) 

 دقيق��ة وه��و وق��ت طبيع��ي يتناس��ب م��ع 
متوس��ط وقت الوصول وعلينا أن نالحظ هنا 
أن هذا املدى لوقت الوصول هو ما ارتضيته أنت 
لنفس��ك وما صممت عليه عملي��ة انتقالك 
من املنزل اىل العمل, ولكن تعاىل نصل اىل 
ما نريد من هذا املثال وهو معرفة الس��بب العام 
للتباي��ن وجن��اوب على هذا الس��ؤال مل��اذا ال 
تصل اىل عملك كل يوم فى زمن ثابت طاملا 

أن املسافة ثابتة والسيارة والقائد مل يتغريوا 
وه��ى كله��ا عوامل ثابت��ة تقريب��ا؟ اإلجابة 
ببس��اطة عل��ى ه��ذا التس��أول ه��و أن هناك 
عوامل أخرى مثل س��رعة الس��يارة والطريق 
الذى تسري فيه وكثري من العوامل اخلارجية 
األخرى  وهى تؤثر ف��ى زمن الوصول وهى اليت 
تس��بب ه��ذا التباين فى العملي��ة, كل هذه 
العوام��ل هى عوامل طبيعية أى منها قابل أن 
يزيد تأثريه أو يقل ولكن جيب أن يكون 
فى حدود ما أعطيته أنت لنفسك من متوسط 
قدره 20 دقيقة وبتجاوز ما بني 15:25 دقيقة 
وهذه األس��باب هى أسباب طبيعية أو أسباب 

عامة تؤدى اىل حدوث التباين فى العملية.
عموما يوجد عدد كبري من األسباب العامة 
وال��يت م��ن املمك��ن أن حت��دث ف��ى أى وق��ت 
وكل س��بب منها ل��ه تأثري ولك��ن ليس من 
املمكن قياس��ه وحتدي��ده مباش��رة, فمثال 
لنفرض أنك فى أحد األيام وصلت اىل عملك 
فى 17 دقيقة فإنك ال تس��تطيع أن تقرن هذا 
الوصول املبكر نتيجة للقيادة عند س��رعة 
معينة مثال أو أن تقول أن الطريق قد إختلف 
أو أن س��يارتك قد تغريت وهك��ذا , ومن هنا 
نصل اىل أن ظروف العملية تقريبا ثابتة من 
يوم ألخر ومن ثم فأن األس��باب العامة للتباين 
ه��ى أس��باب موج��ودة ط��ول الوق��ت وتأثريها 
مستديم بالزيادة أو النقصان على العملية , 
وأنه ميكننا أن حندد تأثري األسباب العامة 

للتباين على العملية.
- ثانيا: األسباب اخلاصة للتباين   2-3-2

 special causes   
       األس��باب اخلاصة للتباين هى ليست جزء 
م��ن الطريقة املصم��م بها العملي��ة من جانب 
اإلدارة وتعترب أس��باب غري طبيعية , وهذا ما 
يعنى أن ش��ئ غ��ري طبيعي حدث أثناء س��ري 
العملية, ولنعود مرة أخرى اىل املثال الس��ابق 
وه��و عملي��ة وصولك م��ن املن��زل اىل العمل 
والذى اتفقنا أن متوس��ط زمن الوصول هو 20 
دقيق��ة بتجاوز ما ب��ني 15:25دقيقة بفرض 
أنك فى أح��د األي��ام وأثناء قيادتك للس��يارة 
أنفجر أحد اإلط��ارات فمن املؤكد أنه نتيجة 
هل��ذا احلدث الطارئ فإنك لن تصل اىل عملك 
ف��ى أى م��ن أزمنة وصول��ك اىل العم��ل وإنك 
س��وف تصل بعد 40 دقيقة مثال على إعتبار 
إن��ك س��وف تق��وم بإس��تبدال اإلط��ار املنفجر 

باإلطار اإلحتياطى وإن مل يكن لديك إطار 
إحتياطى فأنك س��وف تص��ل اىل عملك بعد 
وق��ت أطول بكثري, هذا الس��بب لتأخرك هو 
سبب خاص )special cause (  ومن املمكن 
حدوث أكثر من س��بب خ��اص يؤثر فى تلك 
العملي��ة مما يتس��بب فى تأخ��ر وصولك عن 
الوقت املتعارف علي��ه للعملية ومن هذا املثال 
يتضح لنا أن األس��باب اخلاص��ة للتباين هى 
أس��باب فجائي��ة وغ��ري طبيعي��ة حت��دث فى 
العملي��ة ومن غ��ري املمك��ن التحكم فيها, 

واملالحظة اهلامة جدا فى األسباب اخلاصة أنه 
ميكن إكتشافها وحتديدها بسهولة. 

التباين: التعامل مع أنواع  3-3-2 - كيفية 
إن األس��لوب املتب��ع ف��ى التعام��ل مع أس��باب 

التباين 
ه��و حماول��ة حتديد وإس��تيضاح هل أس��باب 

التباين
 ترجع اىل أسباب عامة أم اىل أسباب خاصة.

 حيث أنه من املهم جدا حتديد أسباب التباين 
املوج��ود بالعملي��ة وذل��ك ألن التحس��ني فى 

العملية 
يعتمد بشكل جوهري على هذا التحديد.

عموم��ا كما ذكرنا فأن األس��باب اخلاصة 
هى ليست

 ج��زء م��ن العملية ومن الس��هل إكتش��افها 
وهى غالبا 

ما تكون مسئولية األشخاص املوجودون فى 
اخلط

 األمام��ي للعملي��ة وعليه��م ه��م إزال��ة ه��ذه 
األس��باب وم��ن ث��م إع��ادة العملي��ة حلالته��ا 
الطبيعية, حيث أن األسباب اخلاصة تكون 
مرتبطة مباكينة واحدة أو ش��خص واحد أو 
ج��زء واحد من العملية أو ن��وع واحد من املادة 

اخلام.....اخل.
إذا املش��كلة الرئيس��ية ه��ى ف��ى األس��باب 
العام��ة للتباي��ن والتى تعترب ج��زء من النظام 
أو العملية,ولتقليل هذه األسباب فإنه جيب 
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علي��ك أن تغري ف��ى النظ��ام أو العملية وهذا 
مس��ئولية اإلدارة, نع��م اإلدارة فق��ط ولي��س 
ه��ؤالء األش��خاص املوج��ودون ف��ى اخلطوط 
األمامي��ة للعملي��ة واإلدارة فق��ط ه��ى ال��يت 

متلك تغري النظام أو العملية.
نع��ود م��ن جدي��د اىل عاملن��ا وصاح��ب نظام 
املعرف��ة العميق��ة الدكت��ور/ إدوارد دمينج 
ولن��رى م��ا رأي��ه فى ه��ذا املوض��وع, لق��د قام 
دمينج حبساب نسب املش��اكل والتى تعود 
أس��بابها اىل وجود تباين فى العمليات ناشئ 
عن أس��باب خاصة وعامة وتب��ني له أن 94% 
من املش��اكل تعود اىل أسباب عامة للتباين 
وبالتالي تعود مس��ئولية هذه املش��اكل اىل 
الباقية تعود  اإلدارة فقط, وأن نس��بة ال� 6% 
اىل أس��باب خاص��ة أى تع��ود اىل األش��خاص 

املوجودون فى مقدمة العملية.
-  خرائط الضبط والتباين  2-4

   control charts and variation

لتحس��ني  املناس��بة  الطريق��ة  لتحدي��د       
عملي��ة ما فإن��ك جيب أن حتدد ن��وع التباين 
املوج��ود ف��ى العملي��ة وإن كان��ت العملية 
تش��تمل عل��ى نوع��ى التباي��ن فإن��ه جي��ب 
علي��ك أن تفص��ل بينهم��ا, وتوج��د طريقة 
واحدة وفعالة نس��تطيع باستخدامها أن منيز 
ونفصل أس��باب التباين اخلاص��ة عن العامة 
وهذه الطريقة هى إس��تخدام خرائط الضبط 
 ,(control charts ) اإلحصائ��ي للعملي��ات
خرائ��ط الضبط تعطى صورة واضحة لس��ري 
العملية عرب الوقت وختربك بوجود األس��باب 
العام��ة للتباي��ن إذا م��ا كان��ت موج��ودة أو 
ختربك بوجود األسباب اخلاصة للتباين إذا ما 
كان��ت موجودة, خريط��ة الضبط كما هو 
موضح فى الش��كل يتم أنش��أها عن طريق 
تس��جيل البيانات عرب الوقت ومن ثم حس��اب 
املتوس��ط وحدود الضبط للعملي��ة ثم توقيع 
هذه البيانات على خريطة الضبط املناس��بة, 
فكما نشاهد من اخلريطة أن كل النقاط 
تعترب داخل حدود الضبط وهو ما يعنى عدم 
وجود أسباب خاصة للتباين وأن املوجود فقط 

ه��و أس��باب عام��ة حي��ث ال يوجد أى أس��باب 
فجائية أو نقاط خارج حدود الضبط وأن هذه 

العملية تعترب منضبطة إحصائيا.
الشكل يوضح خرائط الضبط اإلحصائي

إن التحس��ني املس��تمر ال يك��ون بالفح��ص 
الكم��ي لنات��ج العملي��ة ولك��ن يكون 
برتكيزن��ا على العملية ذاته��ا وذلك بهدف 
تطوير وحتس��ني هذه العملية ويأتي هذا فى 
س��ياق حتديدنا لنوع التباين املوجود فى هذه 
العملية املراد حتس��ينها, ولق��د كانت هذه 
ه��ى النقطة الثالثة من النقاط األربعة عش��ر 

لدمينج وهى 
) أنه��ى اإلعتم��اد عل��ى الفح��ص الكل��ى 
للوص��ول اىل اجل��ودة املطلوب��ة (. إذا اخلطوة 
األوىل ف��ى حتس��ني العملية هى اكتش��اف 
األسباب اخلاصة للتباين وإزالة هذه األسباب 
واخلط��وة التالية هى أن نقلل بإس��تمرار من 
تأث��ري األس��باب العام��ة للتباين ف��ى العملية 
والنظ��ام وكان��ت ه��ذه النقط��ة اخلامس��ة 
لدمين��ج ) حتس��ني نظ��ام اإلنت��اج أو اخلدمة 
بش��كل ثاب��ت واىل األب��د ( وه��و م��ا يعنى 

حتس��ني اجل��ودة واإلنتاجية وم��ن ثم خفض 
التكلفة.

 The Read Beads اخلرز األمحر  -  2-5
  اخلرز األمح��ر هى جتربة تعرض عبث أغلب 

أنظمة 
اإلدارة لفهمه��م ع��ن حتس��ني اجل��ودة, وق��د 

كان دمينج يشري 
اىل ه��ذه التجربة كثريا حي��ث أن من يعرفها 

صعب جدا 
عليه أن ينسى احلكمة من ورائها.

التجرب��ة تتطل��ب أن يك��ون لدين��ا وع��اء 

كبري وداخل هذا 
الوعاء سوف يكون مملوء بنوعني من اخلرز 

وهما اخلرز
 األبيض وبنسبة %80 والنوع األخر هو اخلرز 

األمحر
 بنس��بة %20 وس��وف حنتاج فى التجربة أن 

يكون لدينا
 ج��اروف نس��تطيع بواس��طته الغ��رف من هذا 

اإلناء لتعبئة
 أكي��اس جب��م أصغر وأن كل غرفة س��وف 

يكون بها
 خرزة, وقد قام��ت اإلدارة بتكليف عدد 50 
 م��ن العم��ال بالغرف م��ن هذا الوع��اء الكبري
 والتعبئة مباش��رة فى الكيس,لكن هناك
 ش��رط موجود ف��ى ه��ذه العملية وق��د خربت
 ب��ه اإلدارة ه��و أن العمي��ل ال��ذى طل��ب هذه
 األكياس املعبئة باخلرز ال يريد باألكياس
 س��وى اخلرز األبي��ض فقط أى أن��ه يريد خرز
 ولن يقب��ل بغري ذلك , 100% أبيض بنس��بة
 وبالفع��ل بدء العم��ال فى تعبئ��ة األكياس
اجل��اروف باس��تخدام  الكب��ري  الوع��اء   م��ن 
 كما كلفته��م اإلدارة بالضبط إلمتام هذه
 العملي��ة , ماذا نتوقع من ه��ذه العملية ؟ هل
 نتوق��ع أن حنقق رغب��ات العميل أم أن هناك
 حتمي��ة ألن يكون هن��اك معيب وهو اخلرز
 األمح��ر والذى س��وف يت��م تعبئت��ه فى كل
 كي��س؟ بالطبع س��وف تفش��ل العملية فى
 حتقيق رغبات العميل على الرغم من أننا لو
 رمسنا خرائط الضبط هلذه العملية وشاهدنا
 نتائجها فس��وف نرى أن خريطة الضبط تشري
 اىل أن العملي��ة منضبط��ة وأن كل نق��اط
 اخلريطة هى ضمن حدود الضبط وأن التباين
 املوجود فى العملية هو نتيجة ألس��باب عامة
 وأنه لك��ي حنقق هدف العملي��ة وهو عدم
 وجود خ��رز أمحر فى األكياس حس��ب طلب
 العمي��ل ف���أن ه��ذه العملية جي��ب أن تتغري
 وتعاد للتناس��ب م��ع ما هو مطل��وب منها ألنه
 ال التش��جيع وال التهدي��د وال الوعي��د للعمال
 سوف يأتي بنتيجة ولن حيسن العملية وهذه
 ه��ى املأس��اة احلقيقية ف��ى أغل��ب املنظمات
 اإلدارة ختط��ئ ف��ى تصمي��م العملية وتوفري
 الظروف املناس��بة ألدائها بالشكل الصحيح
 وم��ن يتحمل اللوم وحياس��ب ف��ى النهاية هو
 العامل والذى ال حول له وال قوة ولن يقبل منه
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أى أعذار لفشله فى حتقيق ما هو مطلوب.
ولقد كانت هذه النقطة العاشرة من النقاط 
األربعة عش��ر لدمينج ) أزل كل الش��عارات 
و احملاذي��ر وأجع��ل ه��دف الق��وة العامل��ة هو 
وحتقي��ق  صفري��ة  معي��ب  نس��بة  حتقي��ق 
مس��تويات جدي��دة م��ن اإلنت��اج ( وأعل��م أن 
أسباب مش��اكل اإلنتاج واجلودة هى أساسا 

من اإلدارة وليست من العمال فقط.
الزائد فى العملية -  التحكم   2-6

   Over controlling

     طبعا بعض من الناس لديهم تركيز عالي 
ولك��ن البعض منهم أيضا ليس��وا كذلك, 
واإلدارة عل��ى وجه اخلصوص جيب أن تتعلم 
لتفه��م معنى التباين وجي��ب أن يكون هلذا 
الفه��م تأثري على األش��خاص الذي��ن يعملون 
داخل النظام . حيث أن مكونات النظام غالبا 

ما تكون معتمدة على بعضها البعض.
يق��ول د.دمين��ج أن اإلدارة ه��ى ال��يت حت��دث 
أك��رب األخط��اء ف��ى إدارتها للعملي��ات وأنه 

يوجد نوعني هلذه األخطاء:
اخلط��أ األول وه��و إف��رتاض أن التباي��ن -1	

يكون ناتج عن أسباب خاصة بينما هو فى 
الواقع ألسباب عامة. 

اخلطأ الثان��ي وهو إف��رتاض أن التباين -2	
يك��ون ناتج عن أس��باب عامة بينما هو فى 

الواقع ناتج ألسباب خاصة. 
فى الوق��ت الذى ميكنك جتن��ب عمل خطأ 
واح��د فى أحس��ن الظروف كح��د أقصى فإن 
املدي��ر املدرب ميكن��ه أن يتجن��ب اخلطأين 
مع��ا واهلدف من وراء ذلك ه��و تقليل مفاقيده 
الس��ابقني, لك��ن  الناجت��ة ع��ن اخلطأي��ن 
السؤال ما هو الشئ املساعد أو ما هى الوسيلة 
املساعدة هلذا املدير على جتنب هذه األخطاء؟ 
أج��اب دمين��ج عل��ى ه��ذا التس��اؤل باإلجابة 
الوافية وهو إس��تخدام خرائط الضبط والفهم 

اجليد للتباين املوجود بالعملية.
ننتق��ل اىل النقطة اهلامة هلذا اجلزء من املقال 
وه��ى أنه ف��ى أى عملية يوج��د خطر كبري 

وهو خطر التحكم الزائد فى العملية
 Over controlling . وقد قال د/ دمينج “ إذا 
م��ا حاول أى ش��خص أن يعدل فى عملية هى 
منضبطة بالفعل سواء أكان للحصول على 
نتيج��ة غري مرغوبة أو احلص��ول على نتيجة 
أفضل م��ن العملية فإن النتيج��ة املأمولة هلذا 

التعديل س��وف تكون أس��وء مما لو أنه ترك 
العملي��ة تس��ري عل��ى طبيعته��ا . ومثل هذا 
األسلوب يسمى عبث بالعملية,وهذا العبث 
ع��ادة م��ا يفعل��ه األش��خاص املوج��ودون فى 
الصف��وف األوىل للعملية واألغلب أكثر أنه 
يأت��ي من اإلدارة. إن هذا العب��ث يزيد التباين 

وبالتالي تزيد املفاقيد.
 7 - 1 -    اخلالصة خلطوات التعامل 

مع التباين:
لعم��ل الضب��ط اإلحصائ��ي ألي نظ��ام ف��إن 
القي��ادة أو اإلدارة جيب عليها إزالة األس��باب 

اخلاصة
 ) الناجت��ة ع��ن أعراض فجائية( ث��م بعد ذلك 
تعمل على حتس��ني العملي��ة وتقليل تأثري 

األسباب العامة
) األعراض املس��تدمية( للمش��كلة كلما 
اإلج��راء  أن  ولنعل��م  ممكن��ا,  ذل��ك  كان 
املطلوب إلجياد وإزالة سبب خاص هو خمتلف 
متاما عن اإلجراء املطلوب لتحسني العملية أو 

التعامل مع األسباب العامة.
ونس��تخلص من هذه احللقة النق��اط التالية 
وذل��ك لعم��ل الضب��ط اإلحصائ��ي للعملية 

والتعامل مع التباين:
التباين هو ش��ئ مس��لم بوج��وده فى كل 	•

العمليات وه��و ذلك الغائب احلاضر بقوة فى 
كل العمليات 

التباين ينتج من نوعني من األس��باب وهما 	•
األسباب العامة واألسباب اخلاصة 

بداي��ة التعام��ل الصحي��ح م��ع التباين هو 	•
التباي��ن وع��دم  الواض��ح ألس��باب  التحدي��د 

اخللط بينهما 
جي��ب علي��ك أن تكتش��ف وحتدد كل 	•

األسباب اخلاصة للتباين بدقة.
أزل كل األسباب اخلاصة 	•
موج��ود 	• م��ازال  ال��ذى  التباي��ن  أن  تأك��د 

بالعملية هو تباين ناتج عن أسباب عامة.
راقب العملية لف��رتة من الزمن, إذا مل تظهر 	•

أى أس��باب خاص��ة جدي��دة بالعملي��ة ف��إن 
اخلطوة التالية هى التحسني املستمر والدائم 

للعملية.
إن 	• ميك��ن  العملي��ة  حتس��ني  أن  أعل��م 

عن��د  فق��ط  وفعالي��ة  ج��دوى  ذو  يك��ون 
إس��تخدام الضبط اإلحصائي واالس��تمرارية 

يف استخدامه.

اس��تقرار أو وج��ود النظ��ام لألب��د ن��ادرا ما 	•
يكون حالة طبيعية, ويعترب معجزة 

نتيج��ة إزالة األس��باب اخلاص��ة واحدا بعد 	•
اآلخ��ر على اإلش��ارة اإلحصائية ه��و أن ترتك 

فقط التباين العشوائي لعملية مستقرة.
بعد تنفيذ الضبط  االحصائى فان اخلطوة 	•

التالية هى حتس��ني العملية, التحس��ني رمبا 
يعنى 

o حصار التباين
o  حتريك املتوس��ط أعلي أو أس��فل لتحقيق

أفضل مستوى
o حتقيق العاملني السابقني معا
 الضبط االحصائى للجودة جيب إن يطبق 	•

عل��ى كل من املنتج وتصمي��م املنتج وإذا ما 
حتقق ذلك عندها فقط تستطيع القول بأنك 

غريت فى النظام االصلى املوجود 
 أن جت��د األخط��اء لي��س كافي��ا إذ انه من 	•

الضروري أن جتد األس��باب ال��يت هى وراء تلك 
األخط��اء لتتمكن من بناء نظام به اقل عدد 

من األخطاء مستقبليا
واىل اللق��اء مع اجلزء الثالث م��ن نظام املعرفة 

العميقة ) نظرية املعرفة (
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حالة درا�صية

األستاذ شوقي جدي
أستاذ مساعد أ بجامعة تبسة

الجمهورية الجزائرية

متكني العاملني:
 كا�صرتاتيجيه للتطوير الإداري يف امل�صت�صفيات 

املقدمة:
تبل��ور مفهوم التمك��ني يف أدبي��ات اإلدارة 
خالل التسعينات من القرن العشرين، بعد أن 
ش��هدت بيئة العم��ل اإلداري تطورات عديدة 
سواء على مس��توى العمل احلكومي العام، 
أو مس��توى العم��ل اخل��اص، وذل��ك نتيج��ة 
العومل��ة  منه��ا  عدي��دة  وحمف��زات  ضغ��وط 
وظه��ور دور اجملتمع املدني، وث��ورة املعلومات 
إضاف��ة إىل تط��ور الفكر اإلداري بش��كل 
ع��ام. وه��ذا م��ا يؤكده ملح��م1، وج��اء هذا 
البح��ث ليدرس تطبيق��ات التمكني اإلداري 
يف مؤسس��ة غري هادفة للرب��ح وهي البلدية، 
وق��د مت تبن��ى اإلش��كالية التالي��ة: كيف 
ميك��ن االعتماد عل��ى التمك��ني اإلداري 
للتطوي��ر املوارد البش��رية يف املستش��فيات ؟ 
وق��د مت اعتم��اد املنه��ج الوصف��ي التحليلي: 
عند التعرض ملفاهي��م عامة متعلقة مبفهوم 
التمكني اإلداري وعالقته بالتطوير اإلداري 

يف املستشفيات ؛

1.	 تعرف التمكني اإلداري: إن مفهوم 
التمكني هو جزء من تغري ش��امل سيكون 
مائ��ال كحقيق��ة واقع��ة يف الصناع��ة هذه 
األي��ام، فق��د ظه��ر ه��ذا املفه��وم يف احلقب��ة 
األخرية م��ن القرن العش��رين بوصفه مفتاحا 
أساس��يا يؤش��ر صف��ة ممارس��ة دميقراطية 
م��ن خ��الل تطبي��ق  تتجس��د  املنظم��ات  يف 
منط��ق اإلدارة الذاتية للعمال على ش��كل 
فريق عمل2، وقد عرف قاموس أكس��فورد 
عملية متك��ني العامل��ني بأنه��ا »العملية 
ال��يت يكون فيها الفرد ذو قوة أو متمكن«.
وم��ن أه��م التعريف��ات النظري��ة للتمكني 
ه��و » التمك��ني يتمث��ل يف إط��الق حرية 
املوظف، وهذه حالة ذهنية، وسياق إدراكي 
ال ميك��ن تطوي��ره بش��كل ُيف��رض على 
اإلنس��ان م��ن اخل��ارج ب��ني عش��ية وضحاها. 
حتت��اج  داخلي��ة  ذهني��ة  حال��ة  التمك��ني 
إىل تب��ين ومتُثل هل��ذه احلالة من قب��ل الفرد، 
لك��ي تتوافر ل��ه الثق��ة بالنف��س والقناعة 

مب��ا ميتلك م��ن ق��درات معرفية تس��اعده يف 
اخت��اذ قرارات��ه، واختيار النتائ��ج اليت يريد أن 
يص��ل إليها«3.وقد ع��رف أفن��دي التمكني 
اإلداري أن��ه » عملية إعطاء املديرين س��لطة 
أوس��ع وممارس��ة الرقاب��ة وحتمل املس��ؤولية 
واس��تخدام مقدراتهم من خالل تش��جيع على 

استخدام القرار«4.
اإلداري:  التمك��ني  اجتاه��ات  	.2
االجت��اه االتصال��ي: يف أدبي��ات التمك��ني 
أس��فل   إىل  أعل��ى  م��ن  تت��م  ال��يت  العملي��ة 
ويعتق��د أن التمك��ني يتم عندما تش��ارك 
املس��تويات العلي��ا يف اهلي��كل التنظيمي 
وبالتال��ي،  الس��لطة  يف  الدني��ا  املس��تويات 
كإث��راء  ممارس��ات  التمك��ني  يتضم��ن 
الوظيف��ة، ف��رق اإلدارة الذاتية، واس��تقاللية 
فرق العمل،النموذج التحفيزى: يركز على 
اجتاه العاملني حنو التمكني، اليت تظهر يف 
الكفاي��ة، الثقة يف الق��درة على أداء املهام، 

الشعور بالقدرة على التأثري يف العمل، 
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حرية االختيار يف كيفية أداء املهام، الشعور 
مبعنى للعمل .

قس��م  اإلداري:  التمك��ني  أن��واع  	.3
عملي��ة متك��ني العاملني إىل ثالث��ة أنواع 

هي:5
التمك��ني الظاهري: ويش��ري إىل قدرة الفرد 
عل��ى إب��داء رأي��ه وتوضي��ح وجه��ة نظره يف 
األعمال واألنش��طة ال��يت يقوم به��ا ، وتعترب 

املشاركة يف اختاذ القرارات 

هي املك��ون اجلوه��ري لعملي��ة التمكني 
ويش��ري  الس��لوكي:  الظاهري.التمك��ني 
إىل ق��درة الفرد عل��ى العمل يف جمموعة من 
أجل حل املش��كالت وتعريفه��ا وحتديدها 
وكذل��ك جتمي��ع البيان��ات عن مش��اكل 
العمل ومقرتحات حلها وبالتالي تعليم الفرد 
ملهارات جدي��دة ميكن أن تس��تخدم يف أداء 
العمل.متك��ني العم��ل املتعل��ق بالنتائج: 
ويش��مل ق��درة الف��رد عل��ى حتديد أس��باب 
املش��كالت وحله��ا وكذل��ك قدرت��ه على 
إجراء التحس��ني والتغيري يف طرق أداء العمل 
بالش��كل ال��ذي ي��ؤدى إىل زي��ادة فعالي��ة 

املنظمة.
االجتاهات الفكرية إلسرتاتيجية 	.4

يش��ار  م��ا  كث��ريا  اإلداري:  التمك��ني   
للتمكني إىل انه فلس��فة إدارية جديدة يف 
حني يشري إليه بعض باإلسرتاتيجية اإلدارية 
إداري��ة،  ايديولوجي��ة  بكون��ه  واآلخ��رون 

ولغ��رض ف��ك التداخ��ل ب��ني ه��ذه املفاهي��م 
س��يتم التقديم هلا كما يل��ي:6 التمكني 
كفلس��فة إداري��ة جديدة: تلج��أ املنظمات 
ال��يت تعتم��د عل��ى التمك��ني كفلس��فة 
إىل تهيئ��ة األج��واء املناس��بة لك��ي يطل��ق 
العاملني طاقاتهم وإبداعاتهم دون التش��ديد 
عل��ى اإلج��راءات واألنظمة املقي��دة لإلبداع، 
حيث يق��وم املدي��رون املوجه��ني بالتمكني 
باللج��وء إىل مراقب��ة النتائ��ج بدال م��ن مراقبة 
الس��لوك الفردي وذل��ك بإقامة نظ��ام مراقبة 
النتائ��ج ويكون دورهم إزالة كل ما يعيق 
االجن��از مع ضمان توفري امل��وارد لغرض األداء 
الفع��ال، ل��ذا تع��د فلس��فة ضم��ان النج��اح 
األفض��ل خلل��ق البيئ��ة التنظيمي��ة املالئمة 
كإيديولوجي��ة  للتمكني.التمك��ني 
إدارية: اإليديولوجي��ة اإلدارية هي جمموعة 
يعتنقه��ا  ال��يت  واملعتق��دات  األف��كار  م��ن 
اإلداريون الذين ميارسون اإلدارة والسلطة يف 
املنظم��ات، ويعترب التمك��ني كمركب 
ال��يت  اإلداري��ة  االيدولوجي��ا  مركب��ات  م��ن 
اعتمدته��ا املنظم��ات يف ف��رض واق��ع جديد 
يعط��ي األف��راد مكان��ة جدي��دة مل تك��ن 
كإس��رتاتيجية  التمك��ني  هل��م.  متوف��رة 
التمك��ني  نيكس��ون  وص��ف  إداري��ة: 
بكونه إس��رتاتيجية إدارية تس��تخدم حلث 
األفراد العاملني، وتش��جيعهم مبا فيهم املدراء 
لغرض توفري مهارتهم اخلاصة وخرباتهم على 
حنو أفضل، وذلك عن طريق منحهم املزيد من 
القوة واحلرية يف التصرف ألداء أعماهلم� إىل 
جان��ب امل��وارد واالمتيازات األخ��رى ليكونوا 
قادري��ن عل��ى العمل بفاعلي��ة وذلك خلدمة 

أهداف املنظمة وغاياتها.
 7: اإلداري:  التمك��ني  أهمي��ة  	.5
ممارسة لتغيري الوضع القائم يف هرم السلطة 
والقوة يف املنظمة؛ ممارس��ة لتوس��يع دائرة 
اإليف��اء بالتزامات األدوار؛ ممارس��ة لتوس��يع 

نطاق السلطة.
 8: اإلداري:  التمك��ني  م��ربرات   	.6
تفويض السلطة بس��بب التحول الكبري يف 
مهام املنظمات واالنتقال م��ن الدور التقليدي 
إىل احلديث يف جمتم��ع معاصر ألنه أدى إىل 
جع��ل ممارس��ة الس��لطة معقدة جدا س��يما 
وأنه��ا تنحصر يف أيدي أش��خاص ميارس��ونها 
يف اخت��اذ الق��رارات. اتس��اع نط��اق اخلدمات  

وتش��عبها وس��ع نطاق توزيع الس��لطة على 
عدد أكرب من األشخاص لتلبية االحتياجات 
يس��اهم  التمك��ني  إن  كم��ا  املتج��ددة، 
األعم��ال بص��ورة أكث��ر  بتحقي��ق إجن��از 
فعالي��ة من خالل اس��تعمال أفض��ل اجلوانب 
املتعلقة باس��تثمار امل��وارد البش��رية ، يؤدي 
التمك��ني إىل جع��ل األداء امل��راد اجنازه من 
قبل األشخاص أكثر معنى وحرية وواقعية.

:9حتس��ني  اإلداري:  التمك��ني  7.فوائ��د  
للزبائ��ن  تقدميه��ا  امل��راد  اخلدم��ات  نوعي��ة 

والعملي��ات  املنتج��ات  تصمي��م  خ��الل  م��ن 
عل��ى وف��ق متطلباته��م وحاجاته��م وتعزي��ز 
س��رعة االس��تجابة حلاجات الزبائن، السماح 
واس��تقاللية  التص��رف  حبري��ة  لألش��خاص 
التفك��ري مم��ا يرتت��ب علي��ه ب��ذل اجلهود 
املضاعفة يف العمل وبكفاءة أكرب ختدم 
أهداف املنظم��ة وتوجهاتها، تعزي��ز الفاعلية 
املنظمي��ة ج��راء حتمل مجيع األش��خاص من 
العاملني املسؤولية يف حتقيق ذلك والتأكد 
م��ن فاعلي��ة األداء املنجز، إجي��اد مواقع عمل 
متت��از بتواف��ر املمارس��ات الدميقراطي��ة فيها 
م��ن  األداء  يف  البريوقراطي��ة  القي��ود  وإزال��ة 
ج��راء انتقال س��لطة صنع الق��رارات و اختاذه 
من مواقعه��ا التقليدية إىل مواقع أدنى و ذلك 
من شأنه أن يس��هم بتسريع االجناز الكفء 
والفاعل، تطبيق التمكني يؤدي إىل تعزيز 
للعامل��ني  االجيابي��ة  الس��لوكية  املواق��ف 
ودافعيته��م  وااللت��زام  وال��والء  كالرض��ا 
لالجن��از وبذلك يعط��ي للعملي��ات املنجزة 
بع��ًدا أمش��ل يف التطوير والتحس��ني، تعزيز 
الثقة بالق��درات الذاتية لألش��خاص وتقليل 
وختفي��ض  العم��ل  ع��ن  الناجت��ة  األخط��اء 
الكل��ف ويك��ون الق��رار املتخ��ذ م��ن قبل 
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العاملني أكثر تأثريا على الزبائن و سيما أن 
التصاقهم باملس��تهلكني وحاجاتهم املتنامية 

أكرب من األداء .
التمك��ني  جن��اح  مؤش��رات  	.8
بتحوي��ل  الرؤس��اء  رغب��ة  اإلداري:10م��دى 
الصالحيات للمرؤوس��ني. الثقة املتبادلة بني 
الرؤساء واملرؤوسني، فاعلية نظام االتصاالت 
والتغذي��ة العكس��ية يف املنظم��ة ووج��ود 
نظ��ام موضوع��ي لتقيي��م األداء، وجود نظام 
ع��ادل للتعي��ني قائم على توظي��ف املؤهلني 
الذي��ن ميتلك��ون مه��ارات عالي��ة يف جمال 
عملهم، ربط األداء باحلوافز املادية واملعنوية، 
وتدري��ب املرؤوس��ني على حتمل املس��ؤولية 
والقي��ام باألعب��اء املوكلة إليه��م، وامتالك 
املنظمة برامج رقابية عليا ودنيا، وعدم تبين 
املنظم��ة برامج متناقض��ة، وااللت��زام حبدود 
للس��لطة  الواض��ح  والتحدي��د  التمك��ني، 
واملسؤولية والتطابق بينهما، تطوير أنظمة 
االتص��االت واالعتم��اد على أنظم��ة حتفيز 
فاعل��ة، االحرتام واملعاملة احلس��نة للعاملني 
من قبل مرؤوس��يهم ليؤت��ي التمكني مثاره 
والرتكيز على ش��روط العمل لزيادة جناح 

متكني العاملني.
الصعوب��ات اليت تواج��ه التمكني  	.9
اإلداري:11االفتق��ار إىل االلت��زام الفعل��ي من 
قبل اإلدارة العلي��ا بالعملية ، فاإلدارة العليا 

ق��د تصادق على التمك��ني إال أنها ال حترك 
س��اكًنا لتكون مث��اال حيتذي ب��ه من قبل 
التابع��ني هل��ا ، واالفتقار إىل االلت��زام الفعلي 
خبص��وص فوائ��د التمك��ني ، واإلخفاق يف 
تعري��ف وتدري��ب املديرين على ال��دور الذي 
لعب��ه وكيفي��ة تس��هيل  يتوج��ب عليه��م 
عملي��ة التمك��ني وتعزيزه��ا ، واملدي��رون 
الذين ي��رون يف التمكني ش��كال متطورا 
جدا من أش��كال التفوي��ض يفضلون جلب 
ش��خص آخر للقيام بعملهم ب��د ال منهم وبدال   

من اس��تعمال موظفيه��م األدن��ى وحتميلهم 
املسؤولية عن القيام بالعمل، ومن الصعوبات 
عدم وضوح األدوار واملسؤوليات على كافة 
مس��تويات العاملني.  واالفتق��ار إىل التدريب 
ألعض��اء الفريق الذي��ن يتولون مس��ؤوليات 
ألول مرة، وغياب بيئ��ة الفريق وروح الفريق 
للعامل��ني واليت ميك��ن من خالهلا مناقش��ة 
وبش��كل  علًن��ا  القضاي��ا  و  املش��اكل 
مجاعي. والتحرر من وهم أنه لن يتغري ش��يء 
نتيج��ة لتمك��ني امل��وارد البش��رية، وس��وء 
النية بني اجملاميع املمكنة من العمال وبني 

اجملاميع غري املمكنة.
اإلداري:  التمك��ني  أس��اليب  	.10
وف��ق  اإلداري  التمك��ني  أس��اليب  ختتل��ف 
اخت��الف طبيعة املؤسس��ة وحجمه��ا، كما 
ختتلف وف��ق الرؤى واملناهج والنماذج املتبعة 
يف عملي��ة التمك��ني، وم��ن أه��م أس��اليب 
التمكني اإلداري نذكر ما يلي:12أسلوب 
القي��ادة الذاتي��ة، أس��لوب متك��ني األف��راد 

وأسلوب متكني الفريق.
إس��رتاتيجية  تطبي��ق  خط��وات  	 .11
الرؤي��ة؛  وبن��اء  إجي��اد  اإلداري:  التمك��ني 
صن��ع القيم؛ تبي��ني دور املديري��ن؛ تكوين 
فرق العم��ل؛ التدريب؛ حتس��ني العمليات و 

املتابعة.
اإلداري:  التمك��ني  رافع��ات  	.12
وق��د ح��دد أرب��ع رواف��ع أساس��ية تس��اعد أي 
متكام��ل  برنام��ج  تنفي��ذ  يف  منظم��ة 
الرؤي��ة  األوىل:  الرافع��ة  ه��ي:  للتمك��ني 
الواضحة والتح��دي:  يرغب األفراد الذين يتم 
متكينه��م بأن يش��عروا بأنهم عل��ى معرفة 
برؤي��ة واس��رتاتيجية اإلدارة العلي��ا. الرافعة 
الثانية: االنفتاح وفرق العمل: لكي يشعر 
األف��راد بأنة مت متكينهم، ال بد أن يش��عروا 
أنه��م ج��زء م��ن ثقاف��ة الش��ركة ال��يت تعترب 
األص��ول البش��رية م��ن أه��م م��وارد املنظم��ة. 
الرافعة الثالث��ة: النظام والتوجيه: أفاد األفراد 
املمكن��ني أن منظماته��م  تزوده��م بأهداف 
واضح��ة.  الرافع��ة الرابع��ة: الدعم والش��عور 
باآلم��ان : يف س��بيل أن يش��عر األف��راد ب��أن 
النظام يوفر هلم بيئة تشجع على التمكني.

اإلداري: وميكن  التمكني  أبعاد  	.13
للمنظم��ات االختي��ار م��ن تل��ك األبع��اد م��ا 
وفيم��ا  واحتياجاته��ا.  قدراته��ا  م��ع  يت��الءم 

يتعل��ق بتعريف وحتديد النم��اذج املختلفة 
اليت ميك��ن أن يقدم من خالهل��ا التمكني 
يف املنظم��ات، فق��د اقرتحت الش��لي العديد 
من املب��ادرات اليت تعكس بعض املعاني اليت 
يعطيه��ا املديري��ن أله��داف للتمك��ني13. 
املش��اركة،  خ��الل  م��ن  التمك��ني  أواُل: 
 ، االندم��اج  خ��الل  م��ن  التمك��ني  ثاني��ًا: 
ثالث��ًا: التمكني من خ��الل االلت��زام ، رابعًا: 
املس��تويات  تقلي��ل  خ��الل  م��ن  التمك��ني 

اإلدارية.
14.	 النتائج املتوقعة لتبين إسرتاتيجية 

التمكني اإلداري يف املستشفيات14
1.14. نتائج خاصة باملوظف يف املستشفى: 

حيقق التمكني نتائ��ج يف غالبها إجيابية 
للموظ��ف يف املستش��فى وهنال��ك ع��دد من 
املزاي��ا والتبع��ات ال��يت تنج��م ع��ن متك��ني 
املوظف��ني على مس��توى املستش��فى نذكر 
منها:حتقي��ق االنتم��اء: يس��اهم التمكني 
بالنس��بة  الداخل��ي  االنتم��اء  زي��ادة  يف 
للموظ��ف15 .املش��اركة الفاعل��ة: متكني 
العاملني يف البلدية يس��اهم يف رفع مستوى 
مش��اركتهم. تطوير مس��توى أداء العاملني: 
فتحس��ني مس��توى أداء املوظف ورفع مستوى 
الرض��ا لديه.اكتس��اب املعرف��ة وامله��ارة: إن 
جن��اح برام��ج التمكني تتوقف عل��ى توافر 
املعرفة واملهارة والقدرة لدى العامل.احملافظة 
عل��ى املوظف م��ن قب��ل املستش��فى: فزيادة 
معرف��ة ومه��ارة املوظ��ف وتطوي��ر كفاءته 
وقدرات��ه حيت��م عليه��ا زي��ادة التمس��ك ب��ه 
.ش��عور املوظف »مبعن��ى الوظيفة«: املوظف 
املمّكن يدرك قيمة العمل بشكل أكرب 
من غ��ريه. حتقي��ق الرض��ا الوظيف��ي لعمال 
املستش��فيات: هو أحد أه��م املزايا احملققة من 

نتائج التمكني.
2.14.نتائج خاصة بالنس��بة للمستشفيات: 
إذا كان��ت املستش��فى قد قدم��ت للموظف 

كل ما ميكنها أن تقدم من معلومات 
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ومعرف��ة ومه��ارة وتدري��ب وثق��ة وحواف��ز من 
أجل رفع س��وية ذلك املوظف، فم��ن الطبيعي 
باملقاب��ل  م��ردود  كل��ه  لذل��ك  يك��ون  أن 
ينعك��س على املستش��فى باخل��ري والعمل 
اجلاد، الذي حيقق للمؤسس��ة نتائج إجيابية 
تساهم يف حتقيق أهداف املستشفى الطويلة 
امل��دى والقصرية امل��دى، وحتقي��ق نتائج مثل 
الربح والتوس��ع والس��معة اجليدة وغريها من 
نتائ��ج جي��دة ملصلحة املستش��فى. ف��إذا تبني 
ب��أن برام��ج التمك��ني تس��اهم يف حتس��ني 
حتمي��ا  أم��را  يك��ون  املستش��فى،فإنه  أداء 
عل��ى اإلدارات أن حت��اول تطبي��ق مث��ل ه��ذه 
املب��ادرات لتحقي��ق متي��ز وتقدم يف مس��توى 
أدائها. وهنالك أدل��ة ميدانية تدل على عالقة 
إجيابية بني التمكني وإث���راء العمل ) إثراء 
العمل مظهر من مظاهر التمكني( من ناحية، 
يف  والثب��ات  )املصداقي��ة  اخلدم��ات  وج��ودة 
تقدي��م اخلدمات واالس��تجابة والتعاطف( من 
ناحية أخ��رى. وقد أثبتت العدي��د من األدبيات 
عالق��ة واضحة بني الف��رد املمّكن من ناحية 
ونوعية اخلدمات   اليت يقدمها املوظف للزبائن 
املستش��فى من ناحي��ة أخرى وهنال��ك تأثريات 
هام��ة أخ��رى مثل تأث��ري التمك��ني اإلجيابي 
عل��ى الس��لوك ذي العالق��ة بالرفع م��ن جودة 
اخلدمات املقدمة للمواطنني. أي أن التمكني 
يس��اهم يف خلق س��لوكيات وممارسات لدى 
العاملني يف املستشفى تؤيد وتتبنى حتقيق 
أهداف املؤسسة وغاياتها وخاصة األداء وجودة 
اخلدمات املقدمة للمواطنني .ومما سبق يتنب 
لن��ا أن التمكني ل��ه نتائج هام��ة تنعكس 
على املستش��فيات تتمثل فيم��ا يأتي: زيادة 
ف��رص  زي��ادة   ، للمستش��فى  العامل��ني  والء 
اإلب��داع واالبت��كار.، مس��اعدة املنظم��ة يف 

برامج التطوير والتجدي��د وحتقيق نتائج أداء 
جيدة من حيث جودة األداء.

الدراسة: نتائج  	.15

ظهر مفهوم التمك��ني يف نهاية الثمانينات، 
والق��ى رواج��ًا يف التس��عينات نتج ع��ن زيادة 
داخ��ل  البش��ري  العنص��ر  عل��ى  الرتكي��ز 
منظم��ات األعم��ال و املنظم��ات العام��ة، وقد 
تبل��ور مفهوم التمك��ني  نتيج��ة للتطور يف 
الفك��ر اإلداري احلدي��ث نتيج��ة التح��ول من 
التحكم واألوامر إىل ما يسمى اآلن املنظمات 
املمكن��ة، مما يرتتب عليه من تغيري الس��لم 
التنظيمي متعدد املستويات إىل تنظيم قليل 
املس��تويات أو م��ا يس��مى التنظي��م املفلط��ح 
املستش��فيات  بيئ��ة  يف   16)2003 )أفن��دي، 
وحت��والت يف املفاهي��م اإلداري��ة، وميلها حنو 

التمييز وحتقيق التطوير اإلداري.
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حالة درا�صية

إن اإلمتثال ملعاير نظام إدارة اجلودة ليس باملهمة السهلة، 
حتى مع وجود ما يكفي من املوارد املتاحة إلدارتها. ولألسف 
أن املناخ الصعب لألعمال هذه األيام مل يغر من متطلبات 
معاير اجلودة الصارمة، وهذه املتطلبات تأخذ قدرا كبرا 

من الوقت واملوارد إلدارتها.
املوارد  ذات  املنظمات  إدارة  ميكن  أنه  هو  السار  اخلر 
تكون  عندما  وذلك  اجلودة  إدارة  لنظام  بنجاح  احملدودة 

مزودة باألدوات الصحيحة للقيام بذلك.
وميكن لكم اإلسرتشاد باخلطوات ال� 10 التالية للمساعدة 

فى السعى لتحقيق اإلمتثال ملعاير اجلودة.
حتديد املتطلبات احلقيقية :  1-  

ل���كل عملي���ة جتارية ح���دد ما اإلحتي���اج احلقيق���ى )أهداف 
ونوات���ج حمددة( لتص���ل إىل اهلدف من العملي���ة. والرتكيز 
عل���ى ما س���وف يتخ���ذ للوصول إىل مس���توى ع���ال من رضا 
العمالء وبناء ذلك داخل العملية التى س���تقوم بها. ويش���مل 
ذل���ك تقليل عدد اخلط���وات املطلوبة للحصول عل���ى العملية 

املستهدفة بنجاح كامل.
حافظ على البساطة : 2-  

احلفاظ على العمليات التجارية بس���يطة قدر اإلمكان. وتقيم 
العملي���ات اخلاصة بك بدق���ة ، مع إزال���ة اإلجتماعات الغر 
ضرورية، وتعزيز خط���وات املوافقة. تقليل عدد من هلم حق 
املوافقة والرتكيز على ما حياول حتقيقه من خالل العملية.

وثق كل شئ : 3-  

توثي���ق العملي���ة التجاري���ة واألط���راف املعنية به���ا ومراجعة 
وإعتم���اد كل خطوة. هذا يضمن أن التوقعات قد مت تعيينها، 
عل���ى أن تكون كلها فى نفس الصفحة. فمن الس���هل الرجوع 
إىل وثيق���ة مكتوبة بدال من حماول���ة تذكر مامت اإلتفاق عليه 

شفهيا.

التحقق من الفهم : 4-  

جي���ب التحقق من فه���م كل العملية من قبل املش���اركني بها، 
وه���ذا هو املفت���اح لتحقي���ق النتائ���ج املأمولة منه���ا، وإذا مت 
توثي���ق هذه العملي���ة فإنه يتم تعيني التوقع���ات، واإلتفاق بني 
مجيع املعنيني بها على مضمون هذه العملية، وال يوجد سوى 
هذه اخلط���وة املتبقية. فهذا حيث التدري���ب وتعليمات العمل 

املفصلة بوضوح ستكون هى األساس إىل النجاح.
الرئيس���ية  5- األداء  مؤش���رات  حتدي���د   

:KPI›s((

تفح���ص بدقة ما حتاول حتقيقة م���ن كل عملية، واملدخالت 
املطلوب���ة والنتائ���ج املتوقع���ة. وث���ق القيادة حت���ى تتمكن من 
إختب���ار اإلج���راءات فى وقت الح���ق وميكنك حتدي���د كيفية 

إحداث التغير.
  قياس النتائج : 6-

قم بقياس مؤش���رات األداء الرئيسية )KPI›s( بإستمرار 
ل���كل عملية جتارية، ففهم نتائج العملية فى الوقت املناس���ب 
يس���مح بالتصحي���ح أن ي���دوم طوي���ال، وهذا ي���ؤدى يف نهاية 

املطاف إىل حتسني العملية.
حتديد املسئولية : 7-    

ضم���ان مس���ئولية صاح���ب العملي���ة خالل حتقي���ق األهداف 
وبطريق���ة دورية، ومراجعة ثابتة ملؤش���رات األداء الرئيس���ية 
)KPI›s(، س���وف يصب���ح صاح���ب العملية أكثر محاس���ا 
لضم���ان النج���اح إذا مت تقييمه���م وتعويضه���م ف���ى النهاي���ة 

إستنادا على جناح عملهم.
بسط ثم إجعله تلقائيا : 8-  

إجع���ل احلجم الكبر، والعمليات املعقدة تلقائية التنفيذ عن 

طري���ق الرجميات واألدوات األخرى املناس���بة، فالتعقيدات 
عموم���ا تؤدى إىل األخطاء. لذلك، تأكد من تبس���يط العملية 
قب���ل أن جتعله���ا تلقائية التنفي���ذ. إن عائد اإلس���تثمار هلذا 
اجله���د عادة ما يكون مرتفع، مثل العمال يكونوا أكثر فعالية 
عندما يكونوا أكثر تركيزا على فعالية أعلى للقيمة املضافة.

إدعم الفريق : 9-  

نش���ر العمل م���ن خالل إش���راك أصح���اب العملي���ة وتركهم 
لقيادة عملياتهم الفردية، إحدى الطرق خللق التنوع  للدعم. 
فبواس���طة البش���ر واألدوات اآللية، ليس أكثر من الالزم ألى 
عملي���ة، يك���ون اإلعتم���اد عل���ى القليل م���ن الألف���راد، والتى 
تتضمن الكثر للقليل من العمل تكون نتائجها سهلة اإلعتماد 

والقبول النهائى أسرع.
تقييم فرص التحسني : 10-  

تطوي���ر العملي���ة الروتينية لتقيي���م معاير اجل���ودة املطبقة، 
وذل���ك للبح���ث ع���ن التغي���رات وحتدي���د الف���رص املتاح���ة 
للتحسني. إن الفهم والتطبيق بطرق مناسبة لكل اإلجتاهات 
يس���مح للمؤسس���ات بالبق���اء يف املقدم���ة لإلبت���كار. ونتائ���ج 

التحسني املستمر تؤدى إىل حتقيق املثالية فى املنظمة.

اخلامتة :
إن فرص���ة املؤسس���ة لتحقي���ق أو جتاوز أهدافه���ا تكون أكر 
بالتخطي���ط الصحيح لرجمي���ات الطرح باألس���واق، وحذار 
م���ن املزالق، فهذه املزالق ليس���ت جديدة. وتضمني الدروس 
املس���تفادة من أعضاء الفريق م���ن ذوى اخلرة أو املنظمات 
األخرى أمر بالغ األهمية لتقليل الفش���ل. وأن نكون صادقني 
ح���ول اإلحتياج���ات من امل���وارد، خصوصا م���ع توافر أعضاء 
الفري���ق. فاملراقب���ة املنتظمة ألهدافك مقاب���ل األداء الفعلي 

سوف تضمن احلصول على أقصى إستفادة من إستثمارك.

خطوات �صهلة للإمتثال اإىل نظام 
اإدارة اجلودة 10

مهندس
حنيدق حممد سعيد

حالة درا�صية
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كتاب يف اجلودة

)) ISO 9001  اأطل�س نظام ادارة اجلودة ((

دكتور مهندس / سعيد بن محود الزهراني
االستاذ / أجمد خليفة

»

تضمن الكتاب تبسيط ُمتطلبات مجيع بنود ُمواصفة نظام إدارة اجلودة يف صورة رسومات ختطيطية

»

مشلت الرسومات مجيع بنود امُلواصفة ) مسئولية اإلدارة – إدارة املورد – حتقيق املنتج -القياس والتحليل والتحسني ( بصورة 
ُمبسطة وجذابة

»

تضمن الكتاب العديد من الرسومات التخطيطية االخرى اليت تشرح بنود امُلواصفة لتبسيطها وتسهيل استيعابها

»

»ُمرتكزات النجاح والتميز«أعد هذا الكتاب خصيصًا ليناسب مجيع الفئات من العاملني يف جمال إدارة اجلودة مبختلف فروعها وأقسامها

»

العمل – القياس والتحليل والتحسني (تضمن الكتاب عرضًا شاماًل وُمبسطًا مُلرتكزات النجاح والتميز للُمنشأة )القيادة – العمليات واإلجراءات – العاملني وبيئة 

»

“ ISO 9001  هذا الكتاب هو استكمااًل لكتاب » أطلس نظام إدارة اجلودة

»

تناول الكتاب كل ُمرتَكز من ُمرتكزات النجاح والتميز مبا جيمع بني التفصيل واإلملام من خالل رسومات ختطيطية جذابة

»

هذا الكتاب يناسب مجيع الفئات وامُلستويات من العاملني يف جمال إدارة اجلودة وكذلك امُلتخصصني واالستشارين يف نظم 
اإلدارة امُلختلفة

ال�صالمة وال�صحة املهنية
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ملخ�����ص:	
احلديثة  التقنيات  بيان  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 
من  الطبية  بالغازات  املرتبطة  املخاطر  إدارة  يف 
الطبية  العالجات  و حيوية يف  أنها أساسية  حيث 
داهما  خطرا  الوقت  نفس  يف  تشكل  أنها  رغم 
يف حالة وقوع خلل جراء استعماهلا يف املؤسسات 
يندرج  أن  بد  ال  اجلودة  مبدأ  إن  اإلستشفائية. 
ضمن منطق األمن الصحي خاصة بعدما أصبحت 
إدارة املخاطر أمرا واقعا و ضروريا يف ضوء التطور 
ارتفاع  و  االجتماعي  النمو  و  التكنولوجي 
و  اإلهمال  بفعل  احملاكم  لدى  القضايا  عدد 
إلدارة  منوذجا  دراستنا  يف  نقرتح  التسيري.  سوء 

تصميم  وفق  اجلودة  نظام  منطلق  من  املخاطر 
»حتليل أمناط اخللل و آثاره ودرجة احلرج« الذي 
صممته و اعتمدته وكالة الفضاء األمريكية 
ناسا يف تسيريها ملشروع “أبولو”. إن هذا النموذج 
رغم قدمه و ختصصه يف جمال املالحة الفضائية 
حديثة  أداة  العلمية  تقنياته  و  مبادئه  تبقى 
خاصة  الصحية  السالمة  جمال  يف  املخاطر  إلدارة 
و  تركيبها  يف  خطورة  من  الطبية  للغازات  ملا 

توزيعها و استعماهلا.
بصعوبة  الصحة  قطاع  يف  املتدخلون  يصطدم 
أو السيطرة عليها خبالف قطاع  املخاطر  احلد من 
يف  اخلطر  مراعاة  أولوية  يرتب  الذي  الصناعة 
تسويقا.  و  وتصنيعا  تصميما  األوىل  املصاف 
لكن  و  القطاعني  بني  الفارق  نقيم  أن  بنا  حري 
أصبحت إدارة املخاطر أمرا واقعا و ضرورة قصوى 
فرضتها ظروف التطور التكنولوجي و منو النضج 
االجتماعي و تسارع وترية املقاضاة نتيجة وقوع 
املسريين  أجرب  مما  املستشفيات  داخل  حوادث 
على مراجعة أنظمة التحكم يف اخلطر و حتديد 

املسؤوليات حتديدا دقيقا.
الطبية  الغازات  استعمال  و  توزيع  و  إنتاج  إن 
يستلزم تسيريا أفقيا متعدد التخصصات يعتمد 
يف  التدخالت.  ضبط  و  الصالحيات  حتديد  على 
الواقع، تتمثل صالحية مدير املستشفى يف رسم 
إسرتاتيجية صيانة شبكات التوصيل و التخزين 
و ضمان التوريد و مسؤولية الصيدلي يف طبيعة 

املهندس  صالحية  و  الطيب  الغاز  أي  »احملتوى« 
البيوطيب يف »احلاوية«، و الطبيب يف االستعمال 

)1(

بسبب هذا التعقيد، نستطيع فهم صعوبة تطبيق 
املخاطر بصفة منسقة و مضبوطة  خارطة إلدارة 
يف جمال عمل تتجزأ فيه التفاعالت و التدخالت.

هدف الدراسة:
تفكري  حماور  بسط  هو  الدراسة  هذه  من  اهلدف 
الطبية  بالغازات  املرتبطة  املخاطر  إدارة  لضبط 

وفق التطبيقات احلديثة لنظام اجلودة . 
املخاطر املرتبطة باستعمال السوائل الطبية

سوائل  ثالث  إىل  األقل  على  املستشفى,  حيتاج 
أكسيد  األوكسجني,   : ضرورية  طبية 
و  الطيب.  اهلواء  و   )Nitrous Oxide( النيرتوس 

ميكن حتديد خماطر استعماهلا فيما يلي: 
الغاز  نوع  إظهار  غياب  يف  الغازات:  تعاكس    

إظهارا جليا و عدم بيان متييزه عن باقي الغازات 
على مستوى التوصيالت قد يقع خلط بني 

تطبيقات نظام اجلودة
 يف تسيري خماطــــرالغازات الطبية

د.مسري نور الدين دردور
المركز الجامعي بالنعامة, الجزائر
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غاز  أو  النيرتوس  أكسيد  فيستعمل  الغازات 
ثاني أكسيد الكربون بدل األوكسجني و هو 

ما يؤدي إىل االختناق.
غاز  أي  توريد  انقطاع  يؤدي  التوريد:  انقطاع   
سبب  يكن  مهما  خطرية.  مضاعفات  إىل  حيوي 
قاهرة  ألسباب  أو  خارجيا  أو  داخليا  االنقطاع 
العناية  فإنه يؤدي إىل تعطيل جانب أساسي من 
الصحية و تداعياته ميكن أن تقاس بعدد األرواح 
القائمني  على  لزاما  كان  لذلك  األنفس.  يف 
اإلستشفائية  املؤسسات  يف  التسيري  على 
كفاية  من  التأكد  اليومي,  االستهالك  مراقبة 
املخزون, مراقبة أدوات الكشف و تفعيل سياسة 

إسرتاتيجية لصيانة شبكة الغازات الطبية.
الغازات   احلريق: خطر حاضر بقوة يف استعمال 
مبواد  األوكسجني  بتماس  خاصة  الطبية 
ذهنية أو زيتية أو عند نشوب حريق يف املولدات 
كارثة  حصول  من  خوفا  للشبكة.و  املركزية 
لدى  وقائية  ثقافة  تأصيل  جيب  النوع  هذا  من 
شبكات  بأمن  املكلفني  و  الغازات  مستعملي 
شروط  من  احلذر  هذا  حيمله  ما  بكل  السوائل 
يف  اللوجيستيكي  االستعداد  و  الوقاية  توفري 

حالة وقوع احلريق.
الغازات  تعترب  األدوية  من  غريها  مثل  التسمم: 
التسمم  مثل  جانبية  أعراض  هلا  مواد  الطبية 
بفعل اجلرعة العالية أو سوء االستعمال أو غياب 
درجة  و  كمية  بوضوح  تبني  رقمية  مؤشرات 

تركيز مواد السائل الطيب.
اليقظة املتعلقة بالتجهيزات:          

السوائل  شبكة  استغالل  و  تركيب  خيضع 
و  باألجهزة  اخلاص  النوعية  تنظيم  إىل  الطبية 
األدوات الطبية و إىل الوسم من طرف هيئات عاملية 
اليت  املخاطر  تقليص  هذا  عن  ينتج  إقليمية.  أو 
و  اجلودة  إىل  تفتقد  مواد  استعمال  عن  تنتج  قد 

النوعية. )2(
مفهوم اجلودة املرتبطة بالسوائل الطبية:

ليست اجلودة انشغاال جديدا للمهنيني الصحيني, 
فقد سبق ملنظمة الصحة العاملية أن عرفت اجلودة 
ب: “إعطاء كل مريض تشكيلة من اإلجراءات 
أفضل  له  تضمن  اليت  والعالجية  التشخيصية 
الراهن  للوضع  وفقا  الصحة،  جمال  يف  النتائج 
مع  النتيجة  لنفس  تكلفة  بأقل  الطبية  للعلوم 
العالجية مصحوبة بأكثر  قدر من اخلطورة  أقل 
رضا من حيث اإلجراءات والنتائج واالتصال البشري 

يف املنظومة الصحية”.
يف  املستخدم  للتعريف  مماثل  هو  التعريف  هذا 
فإن   .)3( إليزو  وفقا  واخلدمات.  الصناعة  قطاع 
النوعية هي »جمموعة اخلصائص اليت تكسبها 

التعريف  هذا  االحتياجات«.  تلبية  على  القدرة 
أي  من  األمنية  احتياجاتها  ومراعاة  املريض  يضع 
الطبية يف قمة  الغازات  مضاعفات بعد استخدام 

خصائص النوعية اليت جيب البحث عنها.
املقاييس  من  سلم  إىل  اجلودة  مرجعية  تعود 
القائمة على خصائص تقنية متفق عليا علميا 
و مهنيا, و ميكن بالتالي تعريفها بالقدرة على 
والعالج  التشخيص  تقنيات  واستخدام  تطوير 
 . املناسب  الوقت  يف  و  وسليمة  فعالة  بصفة 
وكانت هذه الشروط لفرتة طويلة حمل تركيز 

يف تعريف جودة العالج.
إن تنمية طرق التطوير املستمر ألساليب حتسني 
استخدام الغازات الطبية يف املستشفيات أصبحت 
تشكل حتديا كبريا للتكفل السليم جبميع 
متطلبات املرضى.وقد ساير هذا التحدي ما يشهده 
و  اجلودة  إدارة  تطوير  جمال  يف  الصناعة  قطاع 
يف  الدراسات  بعض  انتهجت  املخاطر.وقد  تسيري 
جمال الصحة أساليب تقييم األعمال الطبية لعل 
و   Clinical audit.»احملاسبية »املراجعة  أهمها 
تعرف ب : “طريقة قياس اجلودة اليت تسمح بناء 
التطبيقات  على معايري حمددة سلفا من مقارنة 
ترقيتها  أجل  من  مضبوطة  مراجع  مع  العالجية 
تقليص  توجب  املقاربة  هذه   .)4( تطويريها”  و 
الفروق املالحظة يف جمال تسيري السوائل الطبية 

مقارنة مع املراجع املهنية.
خمطط تسيري املخاطر:

ضمانا لتسيري جيد للمخاطر جيب إعداد منهجية 
عرب مراحل باعتبار أن إدارتها هي مشروع يف حد 
و  املشاريع.  مبادئ  غرار  على  يتم  أن  وجيب  ذاته 
األمر يستوجب توفري وسائل مالية ولوجستيكية 
مل  إذا  العبث،  من  سيكون  ولكن  وبشرية. 
الغازات  جمال  يف  املختصني  خربة  استثمار  يتم 
الطبية و يف غياب وسيلة لقياس وحتليل األداء. 
لوحة  يف  التفكري  الضروري  من  يكون  لذلك 
مبوضوع  الصلة  ذات  مؤشرات  من  مكونة  قيادة 
إدارة  اقرتاح  املثال  سبيل  على  ميكن  املخاطر. 
الطبية  الغازات  توزيع  عملية  لكامل  املخاطر 
شرط  هو  والذي    NF EN 737-3 للمعيار  وفقا 
أساسي الستمرارية اإلمدادات من الغازات الطبية.

 )5(

إسرتاتيجية الدراسة:
على  بناء  املشروع  يف  االنطالقة  تكون 
متعدد  فريق  بني  مربم  ووسائل  أهداف  عقد 
يرتكز  و  بيوطيب  مهندس  يقوده  االختصاصات 
و  توزيع  و  إنتاج  يف  املخاطر  درجات  حتليل  على 

استعمال السوائل الطبية.
حتليل أمناط اخللل و آثاره ودرجة احلرج :

ودرجة  آثاره  و  اخللل  أمناط  حتليل  منط  يعترب 
و  اجلودة  حتليل  وسائل  أبرز  بني  من  احلرج« 
املاضي  القرن  إنشاؤه يف ستينات  النوعية. يعود 
لربنامج  األمريكية  الفضاء  وكالة  طرف  من 
املالحة  جمال  يف  تطبيقات  شهد  ثم  من  أبولو. 
صناعة  و  الذرية  الطاقة  و  الفضائية  و  اجلوية 
رصد  إىل  التحليلي  النمط  هذا  يهدف  السيارات. 
أي  حدوث  قبل  لتداركها  سعيا  اخلطر  مواطن 
قدرة  التحليل  الصحة يوفر منط  خلل. يف ميدان 
قيد  إنتاج  نظام  ألي  اخللل  مواطن  لتحليل  عالية 
االستغالل. و طريقة التحليل هذه قد مت تصنيفها 
التحليل  طرق  بني  من  املهنية  اهليئات  قبل  من 
التجهيزات  املعتمدة اخلاصة بصناعة و تركيب 

الطبية )6(.
تطبيق املشروع:

مبا أن طريقة حتليل أمناط اخللل و آثاره ودرجة 
فقد  الصيانة  عمليات  توجيه  يف  تساهم  احلرج 
أثبتت قدرتها على توفري درجة عالية من السالمة 
املنفعة  إن   “ الصيانة.  أعوان  تدخالت  جراء  من 
اخللل  توقع  يف  تكمن  الصيانة  لوظيفة  العامة 
و  التصحيحية”)7(.  اإلجراءات  من  أكثر  احملتمل 
يف هذا السياق يشكل هذا النمط أداة حقيقية 
تفكري  أسلوب  و  الصيانة  نفقات  ترشيد  يف 
الوظيفي  التجزيء  على  أساسا  يرتكز  إبداعي 

للنظام إىل عناصر بسيطة و أساسية.
حتليل اإلختالالت:

أسباب •	 و  آثار  احملتملة,  اإلختالالت  حتديد 
وقوعها

لدرج •	 موافقة  خلل  لكل  نقطة  منح 
اخلطورة  )G(، احتمال الوقوع )O(، احتمال 

 )N(كشف اخللل

يكون •	 أجلها  من  اليت  احلرج  قيمة  اختيار 
اخلطر متوقعا

خفض •	 بهدف  عمل  خطة  وضع  يف  الشروع 
قيمة احلرج اليت تنتجها اإلختالالت 

مراجعة التحليل بداية من املرحلة األوىل بعد •	
خطة العمل حتى ال ختلق خماطر أكرب من 

تلك اليت مت حذفها

 معايري التحليل:
اخلطورة •	 ترتبط   :  )G( اخلطورة  درج 

بدرجة انعكاس اخللل على األمن

احتمال وقوع اخللل )O(: فرضية ظهور •	
احلدث 
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كلما •	  :)N(اخلل كشف  عدم  احتمال 
كانت فرضية الكشف عن اخللل ضئيلة 

 N كلما ارتفعت قيمة

و •	  ,G x O x N ناتج   :)C( احلرج  درجة 
احملتملة  اإلختالالت  تصنيف  من  متكن 
قصد ترتيبها حسب أولوية اخلطر و بالتالي 

إعداد خمطط التدخل لتصليح الوضع.

جدول درجة احلرج

Gدرج اخلطورة

بدون أث�ر1

أثر خفيف2

أثر متوسط3

أثر بالغ 4

Oاحتمال وقوع اخللل

استحالة الظهور1

ظهور حمتمل2

نسبة الظهور متوسطة3

نسبة الظهور مرتفعة4

Nاحتمال كشف اخللل
كشف  فوري1
كشف  بسيط2
كشف  صعب3
كشف  غر ممكن4

تطبيقات عن آثار اإلختالالت النامجة
عن سوء استعمال الغازات الطبية

 نتيجة اخللل: وفيات أطفال حديثي الوالدة داخل 
احلاضنات

الطبية  الغازات  يف  خلط  الرئيسي:  السبب 
من  بدال  باحلاضنات  النيرتوس  أكسيد  )ربط 

األوكسجني(
نتيجة اخللل: وفيات/تعقد حاالت صحية

السبب الرئيسي: عدم توريد األوكسجني

حمل 
اخللل

من  املستشفى  خزانات  نفاذ 
األوكسجني 

توفري خمزون من األوكسجنيالوظيفة

كيفية 
اخللل

إىل  اخلزان  مؤشر  إشارة  عدم 
مستوى األوكسجني 

خلل يف نظام اإلنذار املبكرالسبب

النتيجة
يف  األوكسجني  توفر  عدم 

اخلزان

كشف  N: احتمال عدم كشف اخلللحتليل
بسيط

2

2ظهور حمتملO: احتمال وقوع اخللل

4أثر بالغ )وفاة(G: درج اخلطورة

CN x O x G16: درجة احلرج

التوصيات
املراقبة  و  اإلنذار  نظام  تصليح 

اليومية ملستوى املخزون

0« ال يوجد, تظهر  أن اخلطر«  قاعدة  انطالقا من 
من  نستطيع  املخاطر  من  للحرج  مستويات  ثالث 

خالهلا تبيان اخلطر من حيث القبول بدرجته:
خطر غري مقبول: و يضم كل املخاطر اليت ترتفع 
أو   N=2 درجة حرجها إىل أكثر من 16 نسبة إىل

أكثر من 32 إذا كانت N=4. )خماطر كربى(
تكون  اليت  املخاطر  كل  للرقابة:  خاضع  خطر 
من  أقل  او  أصغر  و   8 من  أكرب  احلرج  درجة  فيها 
أو  16 و أصغر  N=2   أو اكرب من  نسبة إىل   12

يساوي 24 إذا كانت N=4 . )خماطر متوسطة(
اجلانبية  أو  الضئيلة  املخاطر  كل  مقبول:  خطر 
أو   N=2 حالة  يف   6 من  أصغر  حرجها  قيمة  اليت 

N=4. )خماطر صغرى( أصغر من 12  عند 
اإلختالالت  و  النقائص  تدارك  مبشروع  للقيام  و 

جيب:
التصاعدي •	 الرتتيب  املخاطر حسب  تصنيف 

هي  األعلى  يف  املرتبة  املخاطر   ,  C للقيمة 
بصفة  للتصليح  التدخل  تستوجب  اليت 

أولوية.
السهر على عدم دخول املخاطر املتوسطة يف •	

خانة املخاطر غري املقبولة
التقليل ألقصى حد من احتمال وقوع اخللل•	

بالتصريح عن أي  الالحق للمخاطر  التحديد  يتم 
حدث سليب أو خطر حمقق الوقوع بواسطة بطاقات 
استعمال  جراء  فيها  املرغوب  غري  األعراض  تبليغ 

الغازات الطبية. 

املراج�����ع

1.  تطبيقات تسيري خماطر املعدات أفنور 
32. 2001. ص  NF EN ISO مايو   14971

Mangenot.L, التخطيط اإلسرتاتيجي   .2
املطبق على توريد و توزيع الغازات الطبية,  

2003. ص.21  UTC, باريس 

 ISO	: International Organisation for  .3
Standarization

الوطنية لتنمية لتقييم الطيب  4. الوكالة 
بفرنسا

 Pons.S, Petit.A, Carbonel.V, .5
Pierrefitte.S, تسيري خماطر اقتناء املعدات 

الطبية, فرنسا, 2005, ص.26

HAS, طرق و وسائل نظام اجلودة   .6
باملؤسسات الصحية, باريس 2000

SONCINI E, PETIT A, تسري املخاطر   .7
و خيارات الصيانة يف املستشفى, RBM , مايو 

3و ص.172. 23, رقم  2003, جملد 

حمل اخللل
لقارورات  النجدة  بطارية 

السوائل

الوظيفة
خمزون جندة يف حالة نفاذ 
الثانوي  و  الرئيس  اخلزان 

لألوكسجني

كيفية 
اخللل

خلط بني غازين

عامل بشريالسبب

النتيجة
توصيل أكسيد النيرتوس 
من  بدال  احلاضنات  إىل 

األوكسجني

حتليل
كشف  عدم  احتمال   :N

اخللل
غري  كشف  

ممكن
4

الظهور O: احتمال وقوع اخللل نسبة 
متوسطة

3

4أثر بالغ )وفاة(G: درج اخلطورة

CN x O x G48: درجة احلرج

التوصيات

قارورات  خلط  عن  اإلبتعاد 
النيرتوس  أكسيد 
يف  األوكسجني  بقارورات 
تعيني  مشرتكة.  بطارية 
و  واضحة  بصفة  الغازات 

ظاهرة.

يظهر جدول الحرج مستوى المخاطر بقاعدة
C = N x O x G
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اخللفية التارخيية للسالمة:
حب  غريزة  فيه  وأودع  اإلنسان  اهلل  خلق 
البحث  سبيل  يف  جهًدا  يألوا  ال  وتراه  البقاء، 
تهدد  اليت  املخاطر  من  واألمان  السالمة  عن 
طبيعية  املخاطر  هذه  كانت  سواء  بقاءه، 
أو صناعية أو حرفية أو غري ذلك, وقد حرص 
كافة  استحداث  على  القدم  منذ  اإلنسان 

السبل والوسائل اليت حتميه من املخاطر اليت 
مبمتلكاته،  الضرر  تلحق  أو  حياته،  تهدد 
سواء كان ذلك من جراء عوامل الطبيعة، أو 
من التصرف اخلاطئ، أو العدائي من اآلخرين، 
البسيط  لذا فإن قضية السالمة يف مفهومها 
تطورت  أنها  من  بالرغم  اإلنسان،  قدم  قدمية 
مع التطور البشري وأصبحت مسة من مسات 

العصر احلديث.
واليونانيني  املصريني  قدماء  وكان 
لرياقبوا  الليل  يف  حراًسا  يعينون  والرومان 

وقوعها،  من  حتسًبا  أنواعها  جبميع  املخاطر 
عند  خسائرها  من  التقليل  على  ليعملوا  أو 
أخذت  احلريق  حوادث  انتشار  وبعد  وقوعها. 
الدول تعمل على محاية اجملتمعات من تلك 
للمطايف  مصلحة  الرومان  فأنشأ  احلوادث، 
أجل مكافحة  امليالدي من  الثالث  القرن  يف 
عمل  امليالدي  السادس  القرن  ويف  احلريق 
رمسية  جمموعة  تكوين  على  الرومان 
ما  إىل  فيها  العاملني  عدد  وصل  للمطايف 
شخص,وكانت  آالف  سبعة  من  يقرب 

مهمتها الرمسية هى مكافحة احلرائق.
األولية  البدايات  مولد  هي  أوروبا  وتعترب 
ففي( الوقائية,  الس�المة  وأنظمة  ملناهج 

يهدف  قانون  أول  فرنسا  )أصدرت  م   ٨٧٢ عام 
إىل احلماية من احلرائق، وذلك من أجل منع 
تؤدي  اليت  األسباب  إزالة  أجل  ومن  نشوبها، 
قانوًنا  الربيطاني  الربملان  أصدر  إليها,كما 
اليت  األكواخ  بهدم  ١١٧٧م)يقضي  عام(   يف 
بنيت حول الكنيسة، ألنها تشكل خطًرا 
مكافحة  على  األمر  يتوقف  ومل  عليها, 
احلرائق أو إزالة األكواخ، بل جاء التفكري 
أيًضا  املباني،وصدر يف بريطانيا  يف سالمة 
تكون  بأن  )يقضي  ١١٨٩م   ) عام  يف  قانون 
املواد  ًمن  بدال  احلجارة  من  املباني  جدران 
األخرى القابلة لالشتعال، ويف عام ( ١٥٦٦م) 
الوقود  كمية  حيدد  لندن  يف  قانون  صدر 

اليت حتتفظ بها املخابز بالقرب من األفران.
وكانت السالمة قبل قيام الثورة بأمريكا 
أنشأ  وقد   , احلريق  من  احلماية  تعين 

أول   ( م   ١٧٣٦  ) عام  يف  فرانكلني  بنيامني 
فيالدلفيا،  والية  يف  وذلك  لإلطفاء،  إدارة 
يف  للتأمني  شركة  أسس  العام  نفس  ويف 
كارولينا،  ساوث  بوالية  تشاركنستون 
من  )عدد  ١٧٥٠م  عام(  يف  سس 

ُ
أ كما 

خالل  من  احلرائق  ضد  التأمني  شركات 
شركات  أكثر  املستعمرات,وكانت 
 Contriluhon شركة   هي  شهرة  التأمني 
أحد  فرانكلني  بنيامني  كان  واليت   ،
شركة  هلا  منافس  أكرب  مدرائها,وكان 
تقدم  شركة  أول  وهي  اخلضراء،  الشجرة 
أقساط تأمني خمتلفة ألصحاب املنازل الذين 
يزيلون زوائد األشجار الكثيفة اليت تكون 
النار  انتقال  قريبة من املساكن لتسببها يف 
اإلطفاء  رجال  ميكن  ذلك  أن  كما  إليها، 
وجتهيزاتهم  معداتهم  كافة  استخدام  من 
لوجود مداخل هلم إىل احلريق ومن ثم تقليل 
م   ١٨٠٠ عام(  اإلجناز,وخالل  وسرعة  األضرار 
الصناعة  جمال  يف  رائدة  أمريكا  )أصبحت 
العمال،  سالمة  حساب  على  ذلك  وكان 
مقتصًرا  الوقت  ذلك  يف  التأمني  كان  فقد 

على املمتلكات دون أن يشمل العمال.
أوروبا  شهدتها  اليت  الصناعية  للثورة  إن 
مروعة  حوادث  ظهور  إىل  أدت  وأمريكا 
للعاملني يف تلك املصانع، وكان من املعروف 
وقتئٍذ أنه إذا أصيب العامل وكان هوالسبب 
على  تعويًضا  يستحق  ال  فإنه  ذلك  يف 
شيء  بأي  العمل  صاحب  يلزم  وال  إصابته 
جتاه ذلك، ومع تزايد وتطور تلك الصناعات 

 مهندس إبراهيم
توفيق

ال�صلمة املهنية و اأهميتها للإن�صان
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تزايدت املخاطر تزايًدا مطرًدا، خملفة حوادث 
وأضرار بالغة سواء يف األرواح أو املمتلكات، 
إلصدار  للتدخل  باحلكومات  حدا  مما 
العمل  أصحاب  تلزم  وقوانني  تشريعات 
بدفع التعويضات للعاملني الذين يتعرضون 
حلوادث وإصابات حتى وإن كانوا سبًبا يف 

تلك احلوادث.
حاولت  اليومية  احلياة  جتارب  خالل  ومن 
بعض الدول إجياد نوع من الوسائل حلماية 
مت  فمثاًل  الصناعية،  األخطار  من  مواطنيها 
والسالمة  لألمن  برنامج  أول  إنشاء  تسجيل 
املناجم  هيئة  إنشاء  مت  كما   ، (١٨٩٢م)  عام 
املناجم  حوادث  أسباب  استقصاء  بهدف 
الوقائية وذلك عام(  واختاذ إجراءات السالمة 
١٩١٠م),كما عقد عام( ١٩١٢ م)  أول اجتماع 
،  وترتب على هذا االجتماع  قومي للسالمة 
 ) عام  للسالمة  القومية  اهليئة  تكوين 
١٩١٣ م)  اليت أطلق عليها فيما بعد )جملس 

السالمة الوطين(.
)قوانني  ١٩٤٥م  عام(  أوروبا  يف  ظهرت  كما 
االجتماعي،  للضمان  اجلماعية  السالمة 
حلماية  مجاعي  صندوق  إىل  حتولت  اليت 
العاملني من املخاطر الصناعية ، ثم تكاتفت 
الدولية  املنظمة  إلجياد  الدول  بعض  جهود 
للحماية املدنية، اليت سجلت لدى هيئة األمم 
املتحدة يف عام (  ١٩٦٥م )، كذلك كان من 
أبرز أنشطة السالمة الوقائية إنشاء اجلمعية 
األمريكية ملهندسي السالمة اليت قامت عام 
باسم  عرفت  جديدة  هيئة  )بإنشاء  ١٩٦٨م   )
تتوىل  املعتمدين  السالمة  أخصائي  جملس 
منح رجال السالمة املؤهلني شهادات ومراكز 
من  كاف  قدر  على  حصوهلم  بعد  مهنية 

التعليم واخلربة. 
ويف عام ( ١٩٧٠م )صدر قانون وليام ستاجير 
للسالمة والصحة املهنية الذي أدى إىل إنشاء 
قامت  املهنية,كما  الصحية  السالمة  إدارة 
منظمات مثل إدارة السالمة الصحية لعمال 
واملهنية  الصحية  السالمة  وإدارة  املناجم 
املهنية  للسالمة  ضوابط  بوضع  بأمريكا 
البشرية  األخطاء  من  مستفيدة  والصناعية 
السالمة  أن  سبق  مما  املاضي,ويتضح  يف 
ملا  احلياة،  ضروريات  من  ضرورة  أصبحت 
على  احملافظة  يف  قصوى  أهمية  من  متثله 
أهميتها  وتزداد  واملمتلكات،  األرواح 

هذا  يف  املخاطروتنوعها,وحنن  بازدياد 
واحلضاري  العلمي  التقدم  ظل  يف  العصر 
حتفها  صغرية  قرية  العامل  فيه  أصبح  الذي 
نكون  ما  أحوج  حنن  املخاطر،  من  الكثري 
الوقاية  أساليب  وتطوير  السالمة  توفري  إىل 
املخاطر اليت ميكن أن تهدد اإلنسان يف  من 

أي زمان ومكان.
لقد ظهرت العديد من النظريات اليت تناولت 
موضوع السالمة، ومن أهم هذه النظريات ما 

يلي:
العمل:قامت هذه النظرية  بيئة  نظرية    -  1
تقع  اليت  واإلصابات  احلوادث  أساس  على 
احمليط.  الوسط  أو  العمل  بيئة  بسبب 
دور  أوروبا  يف  الصناعية  للنهضة  وكان 
ألن  ذلك  النظرية،  هذه  إجياد  يف  كبري 
انطلقت  قد  أوروبا  يف  الصناعية  النهضة 
وهي غري مهيأة للقيام مبثل تلك النشاطات 
دون  بنيت  قد  املصانع  أن  حيث  الصناعية، 
باألخطار  إدراك  ودون  صحيح  علمي  أساس 
احملتمل حدوثها ومل تدرج أعمال السالمة يف 
عمليات اإلنشاء والتصميم سواء للمباني أو 

املعدات واألجهزة.
 )James Morgan( ويقول جيمس مورجان
يف  املباشر  السبب  هي  العمل  بيئة  أن 
واإلصابات  احلوادث  من  الكثري  وقوع 
أرباب  قيام  ذلك  على  ترتب  والوفيات,مما 
من  للمتضررين  التعويضات  بدفع  العمل 
يستطيعون  ال  للذين  واإلصابات  احلوادث 
بصورة  وذلك  ونشاطاتهم  أعماهلم  ممارسة 
طبيعية ,وقد عاجلت هذه النظرية الكثري 
العاملني  تواجه  كانت  اليت  الصعاب  من 
املالئم  املناخ  وأوجدت  العملي  وسطهم  يف 
لتبصري أرباب املنشآت الصناعية إىل خلق جو 
خال من مسببات احلوادث والعمل على منع 
وقوع اخلسائر أو التقليل منها قدر االمكان 

عند حدوثها.
كثرت  الشخصية:عندما  النظرية   -  ٢
النهضة  أفرزته  ملا  نتيجة  الصناعية  احلوادث 
أنظمة  غياب  يف  أوروبا  يف  الصناعية 
وتعليمات السالمة، بدأ هذا املوضوع يطرق 
ومنهم  السالمة،  جمال  يف  املفكرين  أذهان 
الذي   Henrich هنريش  األمريكي  العامل 
ألف كتاب (احلماية من احلوادث الصناعية 
يعتربه  الذي  العام  وهو   ، عام١٩٣١م  يف   (

الكثري عام والدة السالمة باملفهوم احلديث.

واإلصابات  احلوادث  أن  النظرية  هذه  وتقول 
هي  إمنا  الصناعية  املنشآت  يف  تقع  اليت 
تكون  ما  أكثر  نفسه  اإلنسان  بسبب 
بسبب العوامل احمليطة به، حيث أن احلوادث 
بسبب  منها   ٪  ٨٥ نسبة  تكون  تقع  اليت 
بسبب   ٪  ١٥ بينما  الشخصية،  العوامل 
العلماء  جعل  ,مما  به  احمليطة  الظروف 
يف  السالمة  ينشدون  الذين  واملفكرين 
العوامل  بدارسة  يهتمون  الصناعية  املنشآت 
ثم  ومن  وحيللونها،  لإلنسان  الشخصية 
يضعون الطرق الكفيلة ملعاجلة هذا الوضع 
والصحيح  األمثل  االستخدام  وكيفية 
لألدوات واملعدات اليت يتطلبها العمل,وكان 
معدل  اخنفاض  النظرية  هذه  مثار  من 
يف  حتدث  اليت  والوفيات  واإلصابات  احلوادث 

املنشآت الصناعية.
النظرية  هذه  :ترتكز  اإلدارية  النظرية   -٣
يف  اإلدارة  علم  مبادئ  تطبيق  أساس  على 
حتديد  خالل  من  السالمة   مفهوم  إرساء 
املسؤوليات  وتوزيع  الوظيفة  اشرتاطات 
شروط  هلا  الشاغرة  ,فالوظيفة  وحتديدها 
البد أن تتوافر فيه هذه الشروط من مؤهالت 
تنظيم  وكذلك  وخالفه،  تدريبية  ودورات 
الدراسات  وإجراء  للعاملني  الدورات  برامج 
والبحوث حول اجلدوى من الدورات التدريبية 
الثواب  مبدأ  تطبيق  تعقد.كذلك  اليت 
الرتقيات  خالل  من  العاملني  على  والعقاب 
من  اخلصم  ذلك  مقابل  ويف  والعالوات 
الفصل  إىل  ميتد  وقد  الرتقية  وتأخري  الراتب 
القانون(،  لنص  )تطبيقا  اخلدمة  من 
والتقيد  العمل  سري  حلسن  ضماًنا  وذلك 

بالتعليمات واشرتاطات السالمة.
لقد آتت هذه النظرية مثارها من خالل قيام 

ال�صالمة وال�صحة املهنية
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املسئولني عن السالمة يف املنشآت الصناعية 
ليكون  السالمة  إدارة  جمال  توسيع  يف 
شاماًل جلميع مرافق املنشأة من أجل املراقبة 
تطبيق  من  للتأكد  املستمرة  واملتابعة 

أنظمة وتعليمات السالمة بها.
يسعى  الذي  العلم   ذلك  هو  السالمة  وعلم 
واألضرار,  املخاطر  من  اإلنسان  حلماية 
والعمل على منع اخلسائر فى املمتلكات, 
والسالمة من منطلق علمي هى حالة ذهنية 

فتجعله  الشخص  نفس  من  تتبع  طريقة  أو 
يتحكم فى مجيع تصرفاته وتكون دائما 

متصفة باحلذر واحليطة والتفكري.
تتحقق  خالهلا  من  التى  األساسية  واملبادئ 
العامة  املنشآت  فى  الوقائية  السالمة  أهداف 
األساليب  خالل  من  وذلك    , اخلاصة  أو 
املتطورة التى تستلزم السعي احلثيث ملعرفة 
كل ما يستجد فى جمال السالمة الوقائية 
مبادئ  مخسة  هنالك  فان  ,لذا  ومتطلباتها 

أساسية للسالمة وهى كالتالي : 
فى  الفاعلة  اإلدارة  قوة   : األول  املبدأ 

ترسيخ مفهوم السالمة.
بوجود  التنبؤ  إمكانية   : الثانى  املبدأ 
خماطر  إىل  تؤدى  رمبا  للخطر  مصادر 
اإلصابة أو احلوادث,وذلك للتحكم فيها 

والسيطرة عليها قبل وقوعها.
من  للسالمة  التخطيط  الثالث:  املبدأ 
على  والرقابة  واملتابعة  التنظيم  خالل 

متطلباتها.
اإلداري  اهليكل  تنظيم   : الرابع  املبدأ 
مسئولياتها  وحتديد  للسالمة 

وصالحياتها. 
وحتليل  األخطاء  :حتديد  اخلامس  املبدأ 
ذلك  من  لالستفادة  احلوادث   مسببات 
املعاجلة  أساليب  وضع  فى  مستقبال 

املناسبة ومن ثم تطبيقها .
ومفهوم علم السالمة يعين الوقاية و احلماية 
وجتنب  املخاطر من خالل تطبيق اإلشرتاطات 

و اإلجراءات واألنظمة الالزمة من خالل عمل 
أو  ,اليت حتد  الوقائية  السالمة  إسرتاتيجيات 
أسبابها  بإزالة  احلوادث  هذه  وقوع  من  تقلل 
التقليل من أضرارها قدر اإلمكان, وفى  أو 
ملواجهتها  اإلستعداد  يكون  وقوعها  حالة 
وإحتوائها وذلك بتقليل اخلسائر التى تنجم 

عنها بأقل درجة ممكنة .
وتتمثل إسرتاتيجيات	السالمة  فى اخلطوات 

التالية : 
( السليم واهلادف ألسس (- الفين  التخطيط 

الوقاية / احلماية يف املنشات.
( تنفيذ (- إىل  احلاجة  من  النابع  التشريع 

هذا التخطيط الفين .
( العلمية (- األسس  على  املبنى  التنفيذ 

توفري  مع  اإلنشاء  عمليات  عند  السليمة 
إستمرار  املتخصصة لضمان  الفنية  األجهزة 

تنفيذ خدمات السالمة والصحة املهنية. 
أه��داف	السالمة الوقائية :

و  اإلنسانية  األهداف  جمموعة  وهى   
فى  تتمثل  اليت  والصحية  اإلقتصادية 

السياق التالي:
( ومقاييس (- مببادئ  الوعي  تنمية 

سلوكيات  من  جزء  لتكون  السالمة 
اإلنسان .

( اإلصابات (- من  البشرى  العنصر  محاية 
النامجة عن خماطر بيئة العمل وذلك مبنع 
واألمراض  واإلصابات  للحوادث  تعرضهم 

املهنية.
( ذات (- التنظيمية  اجلهات  مع  التعاون 

وذلك   , السالمة  مبستوى  بالرقى  العالقة 
إلمياننا بان العيش يف بيئة آمنة من املخاطر 
هي من أبسط حقوق اإلنسان , بل أنها ترتك 

أثرًا كبريًا على إقتصاد الوطن.
( توفري أحدث ما توصلت له علوم السالمة 	-

اهلندسية وتطبيقها ونشر مفاهيمها.
( املادي 	- العنصر  مقومات  على  احلفاظ 

أجهزة  من  حتتويه  وما  املنشآت  يف  املتمثل 
ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

( اشرتاطات 	- كافة  وتنفيذ  توفري 
تكفل  اليت  املهنية  والصحة  السالمة 
املخاطر  من  الوقاية  حتقق  أمنة  بيئة  توفري 

للعنصرين البشرى واملادي.
( املهنية 	- والصحة  السالمة  تستهدف 

والطمأنينة  األمان	  تثبيت  علمي  كمنهج 
يف قلوب العاملني أثناء قيامهم بأداء أعماهلم 
واحلد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم 
مع  احلياة  دورات  حبكم  يتعايشون  وهم 
ثناياها  بني  يكمن  وآالت  ومواد  أدوات 
اخلطر الذي يهدد حياتهم وحتت ظروف غري 
مأمونة تعرض حياتهم بني وقت وآخر ألخطار 

فادحة.
وأدلة السالمة تعنى املراجع الفنية والعلمية 
فيها  جاء  ما  وتطبيق  بها  العمل  جيب  اليت 
أو  إصالح  أو  منظومة  أي  يف  العمل  عند 

صيانة لألجهزة واملعدات.
ومن خالل هذا املفهوم تسعى علوم السالمة 
من  خالية  آمنة  عمل  بيئات  توفري  إىل 
األمراض  أو  اإلصابات  أو  احلوادث  مسببات 
خطر  من  اإلنسان  على  واحلفاظ  املهنية 
العامة  املمتلكات  على  واحلفاظ  اإلصابة 

واخلاصة من خطر التلف أو الضياع.
البشر  يصبح  ال  أن  جيب  القول  وخالصة 
ضحايا للحوادث التنموية وهم أصال دعامة 
التنمية, وإذا كان شعار التنمية قد أصبح 
حتقيقه  يتطلب  ما  أول  فان  أساسيًا  هدًفا 
مراحل  مجيع  يف  الصاحلة  اإلدارة  تأمني  هو 
العامل  تصيب  فاملخاطر  التنموي,  العمل 
الثروة  على  وتؤثر  متييز،  دومنا  واملشرف 
نتخذ  ال  فعندما  والبيئة  واخلاصة  العامة 
اإلجراءات الفعالة يف حتليل املخاطر وجتنب 
فإننا بكل  العمل على ختفيفها  أو  آثارها 
تأكيد سنصبح ضحايا التطور التقين رغم 
انه هو اهلدف املنشود لكل األمم فى أي زمان 

ومكان.

ال�صالمة وال�صحة املهنية
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اأمن املعلوماتال�صالمة وال�صحة املهنية

م��ع املضي قدما يف بناء جمتم��ع املعلومات وتكثيف 

املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  أدوات  عل��ي  االعتم��اد 

واالتصاالت يف خمتلف مناحي احلياة	,	 علينا إدراك أن 

طبيعة املعلومات املطل��وب تأمينها وصيانتها وتداوهلا 

داخ��ل اجملتمع تتغري بش��دة ألنه��ا تنتقل م��ن حالتها 

الورقية والش��فهية ووس��ائل نقلها وتداوهلا يدويا إلي 

حالة رقمية تس��مح بتداوهلا وإدارتها إلكرتونيا عرب 

ش��بكات املعلوم��ات واالتصاالت ال��يت ترابطت حمليا 

ووطني��ا وإقليميا وعامليا حيت حققت نوعا من العدالة 

يف توزيع اخلطر علي اجلميع .

وإذا كنا ننادي بالتعام��ل مع أمن املعلومات باعتباره 

ركيزة األمن القومي	,	 وحيتاج سياسة وطنية تنطلق 

م��ن الرتكيز علي ثقاف��ة أمن املعلوم��ات قبل معدات 

وأدوات تأمني املعلومات فإن السؤال الذي يطرح نفسه 

اآلن ه��و	:	 م��ا هي حتدي��دا املعلوم��ات املطل��وب تأمينها 

ومحايتها وفق سياسة أمن وطنية وما هو التغيري الذي 

طرأ عليها يف ظل ثورة املعلومات .

لو بدأنا بالس��ؤال اخلاص باملعلوم��ات املطلوب تأمينها 

ومحايته��ا	,	 فيمكنن��ا القول أن��ه منذ ب��دء اخلليقة 

اعتمد اإلنسان يف حياته علي توليد وتداول وتوظيف 

املعلومات بشكل أو بآخر	,	 فكل قراراته � بدءا بقرار 

حتديد موعد استيقاظه يف الصباح إلي حتديد موعد 

نوم��ه لي��ال � تتغذي علي املعلومات س��واء كان يعي 

ذلك أم ال	.

	 فهو حينما يقرر االس��تيقاظ يف السادسة مثال البد أن 

تكون لديه معلومة تربر له االس��تيقاظ بهذا التوقيت 

كارتباطه بوسيلة مواصالت تنقله للعمل	,	 وحينما 

يق��رر الذه��اب للنوم الب��د أن يك��ون لدي��ه معلومة 

تؤك��د أن��ه مل يع��د لدي��ه م��ا جيعل��ه مس��تيقظا	..	 

وهك��ذا احل��ال يف بقي��ة تفاصي��ل حيات��ه وترتبط 

فاعلي��ة وص��واب هذه الق��رارات وتأثريها عل��ي حياته 

س��لبا وإجيابا ارتباطا وثيقا جبودة ما يستخدمه فيها 

م��ن معلوم��ات ووعيه بكيفي��ة توظيفه��ا واحلفاظ 

عل��ي س��المتها	,	 وم��ن هنا فإن اإلنس��ان الف��رد يعيش 

علي مدار اليوم وسط تيار من املعلومات حيدد له كل 

تصرفاته

كث��ريا	,	  األم��ر  خيتل��ف  ال  الكب��ري  اجملتم��ع  ويف 

فاجملتم��ع يضم جمموعات من األفراد وبالتالي فجميع 

قراراته وكل تفاصيل احلياة فيه تتغذي علي تيارات 

متدفقة متنوعة من املعلومات تسري يف أوصاله طوال 

الوقت بال انقطاع بوس��ائل وقن��وات خمتلفة	,	 فتتوازي 

أحيانا وتتقاطع أحيانا	,	 وتتجمع أحيانا ثالثة لتنش��ئ 

حمتوي معلوماتي جمتمعي مشرتك يضم التفاصيل 

الكاملة حلياة األفراد واجلماعات	 .	

وعملي��ا ال يتجم��ع احملت��وي املعلومات��ي اجملتمع��ي 

املش��رتك يف نقطة واحدة بل يتفرع يف اجتاهات شيت 

مكون��ا حمتوي��ات معلوماتي��ة فرعي��ة منوعة كل 

منها يتعلق بقطاع أو فئة من فئات اجملتمع أو نش��اط 

م��ن أنش��طته السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية 

ف��إن احملت��وي  النهاي��ة  والعس��كرية وغريه��ا	,	 ويف 

املعلوماتي اجملتمعي املشرتك هو املادة اخلام األساسية 

ال��يت يعتم��د عليها عق��ل اجملمت��ع يف إدارة ومحاية 

مصاحل��ه العلي��ا والدنيا واحلف��اظ عليها س��واء علي 

امل��دي القصري أو البعي��د	,	 ومن ثم حيت��اج هذا احملتوي 

دوما إلي تأمني 	.

احملتوي��ات  حتدي��د  ميك��ن  املنظ��ور  هل��ذا  	ووفق��ا 

املعلوماتي��ة اجملتمعي��ة الرئيس��ية املطل��وب محايتها 

وفق سياسة تأمني وطنية كالتالي : 	

- احملتوي املعلوماتي العسكري األمين	:	  1

وتنظيمه��ا  باجلي��وش  اخلاص��ة  املعلوم��ات  ويض��م   

ومؤهالته��م  أفراده��ا  وع��دد  الداخل��ي  وهيكله��ا 

التدريبية والعملية ومستوي روحهم املعنوية ونوعية 

ما لديها من أسلحة وعتاد وأوضاعها وتوزيعاتها علي 

االرض	,	 كما يضم املعلومات املتعلقة باألمن الداخلي 

للمجتمع لدي الشرطة واملباحث واملخابرات وغريها من 

األجهزة األمنية 	.	

	2 - احملتوي املعلوماتي االجتماعي	:

	 ويضم املعلوم��ات اخلاصة ببني��ة اجملتمع وتركيبه 

االجتماعي والطبقي واجتاهاته املختلفة ومس��تويات 

التعلي��م والفقر واألوضاع الصحي��ة وأوضاع األقليات 

الدينية واإلثنية والقضايا ذات احلساسية اجملتمعية 

ال��يت م��ن ش��أنها إذكاء الصراع��ات فيم��ا ب��ني فئاته 

املختلف��ة	,	 وق��د يتص��ور البع��ض أن ه��ذه النوعية من 

احملت��وي املعلومات��ي ال تدخ��ل يف نط��اق ما يس��تحق 

احلماي��ة لكونه��ا معروف��ة ومكش��وفة للجمي��ع	,	 

لك��ن الواق��ع الفعلي � حيت من خ��ربة اجملتمع املصري 

نفس��ه � يؤك��د أن ه��ذا احملت��وي املعلومات��ي كان 

مس��رحا الهتمامات ق��وي وأط��راف رأت أن هذا احملتوي 

غ��ري موجود	,	 فس��عت حثيث��ا إلي توليده عرب دراس��ات 

عريضة النط��اق بالغة العمق تتم ببطء	,	 ولعل اجلدل 

الش��ديد الذي أث��ري حول قضي��ة البح��وث االجتماعية 

املشرتكة مع جهات أجنبية	,	 يقدم لنا دليال حيا علي 

ذلك 	.	

	3 - احملتوي املعلوماتي الفكري والسياسي 	:

السياس��ية  بالنخ��ب  اخلاص��ة  املعلوم��ات  ويض��م   	

كالقي��ادة  اجملتم��ع  يف  املؤث��رة  والفكري��ة 

السياس��ية وكبار العاملني يف احلكومة من الوزراء 

ومس��اعديهم وق��ادة وأعض��اء األح��زاب واحل��ركات 

السياس��ية املختلف��ة س��واء يف احلك��م أو املعارض��ة 

خبالف الكتاب واملفكرين واإلعالميني.

اعداد د.م.عبدالرءوف حسن حممود
استشارى تقنية املعلومات ونظم اجلوده

أمن املعلومات واألمن القومي
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• 	 وم��رة أخري قد يتصور البع��ض أن هذه النوعية 	

من احملت��وي املعلومات��ي منش��ورة ومعروفة	,	 وال 

جي��ب أن نقل��ق بش��أن محايته��ا	,	 وه��ذا تصور 

خاط��يء ولنتذك��ر نض��رب مث��اال واح��دا حول 

الزعيم السياس��ي ال��ذي قام خصوم��ه باحلصول 

علي كل املعلومات املتعلقة حبالته النفس��ية 

مبك��ر  اس��تخدموها  وكي��ف  والس��لوكية 

يف مفاوضات��ه معه��م	,	 ولننظر كيف اس��تخدم 

األمريكي��ون أخ��ريا معلومات منهجي��ة موثقة 

وعميق��ة ع��ن اجتاه��ات النخ��ب السياس��ية يف 

مجهوري��ات االحت��اد الس��وفييت الس��ابق خلدمة 

النظ��م  بع��ض  لتغي��ري  فضغط��وا  مصاحله��م 

وحافظوا علي بعضها 	.	

	4 - احملتوي املعلوماتي االقتصادي واخلدمي 	:	 

ويض��م املعلوم��ات املتعلق��ة باألوض��اع االقتصادي��ة 

واخلدمي��ة من زراعة وجتارة وتصني��ع وتعليم وصحة 

وبن��وك	,	 ومنها علي س��بيل املثال ال احلص��ر معلومات 

التجاري��ة عل��ي  اجلم��ارك وه��ي مص��در للحرك��ة 

مستوي الدولة واملعلومات املالية بسوق املال والبورصة 

والبن��وك ووزارة املالية واملعلوم��ات التجارية باملصاحل 

احلكومية والوزارات وشركات قطاع األعمال العام	 

	5 - احملتوي املعلوماتي العلمي والبحثي 	:	

 ويض��م املعلوم��ات املتعلق��ة بالبح��وث األكادميي��ة 

وأنش��طة التطوي��ر واالبت��كار واالخ��رتاع يف ش��يت 

القطاع��ات واجملاالت وما تضمه من نظريات و أفكار 

وتكنولوجيات وأس��اليب وأدوات جدي��دة يف العمل 

واإلنت��اج والتفك��ري	,	 وأيض��ا الكوادر البش��رية من 

الباحث��ني والعلم��اء وأوضاعه��م العلمية واملعيش��ية 

وطموحاته��م واجتاهاته��م	,	 وع��ادة م��ا تعكس هذه 

النوعي��ة م��ن احملت��وي املعلومات��ي جانب��ا كب��ريا من 

للمجتم��ع وحيويت��ه  املس��تقبلية  النواي��ا واخلط��ط 

العقلي��ة وقدرت��ه علي التجدي��د ومواجه��ة التحديات 

احلالية واملتوقعة 	.	

	 واآلن نأتي للسؤال الثاني	:	 

م��ا التغي��ري ال��ذي ح��دث يف طبيع��ة ه��ذه املعلوم��ات 

ويس��تلزم الدعوة للتعامل معها وفق سياس��ة وطنية 

موحدة يتوالها االسرتاتيجيون ال التقنيون ؟؟ 	.	

• 	 قد جيادل البعض بأنه باإلمكان رسم سياسات 	

جزئي��ة مش��تتة مس��تقلة لتأم��ني كل حمتوي 

معلوماتي من احملتويات الس��ابقة علي حدة بل 

رمبا يرون عدم التفكري يف تأمني البعض منها 

ألنه ال يستحق احلماية أصال واحلقيقة أن مثل 

هذه األفكار واآلراء أصبح��ت خاطئة وخطرية	,	 

وال تدرك حج��م التغيري الذي ط��رأ علي طبيعة 

املعلوم��ات وأس��اليب تداوهل��ا وعم��ق االعتم��اد 

عليه��ا	,	 فالكم األكرب من املعلوم��ات املتدفقة 

من حولنا بات يتحول سريعا من املرحلة الشفهية 

واملكتوبة علي الورق إلي ش��كل إلكرتوني 

خيزن يف قواعد بيانات ويتداول عرب ش��بكات 

معلوم��ات	,	 وجي��ري التعام��ل مع��ه ع��رب نظ��م 

وبرجميات بالغة التعقيد والتطور

•  لذلك فمهما كانت املعلومات بس��يطة مفتتة	,	 	

وتب��دو ال قيمة هلا فس��رعان م��ا تتكامل لتؤثر 

تأث��ريا حيويا عل��ي اليومي��ة للف��رد واجملموعة 

إل��ي  وحتيل��ه  ككل  واجملتم��ع  واملؤسس��ة 

ش��كل من أشكال احلياة الرقمية اليت تعتمد 

عل��ي معلوم��ات يت��م اس��تقاؤها م��ن حرك��ة 

األحداث والظواه��ر واحلقائق	,	 ثم توظيفها علي 

الفور	,	 وأمثلة ذل��ك املعامالت اإللكرتونية بني 

املوظفني داخل ش��ركة أو منشأة أو بني منشأة 

وأخري أو بني جمموعة منشآت وبعضها البعض 

فيم��ا يع��رف باألعم��ال اإللكرتوني��ة	,	 أو بني 

الط��الب واملدرس��ني يف التعلي��م اإللكرتوني	,	 

وبني األطب��اء واملرضي عرب الطب اإللكرتوني	,	 

املختلف��ة  الدول��ة  وأجه��زة  املواطن��ني  وب��ني 

كهيئ��ة لألح��وال املدني��ة أو اإلدارة حملي��ة أو 

مصلح��ة ضرائ��ب أو اجلم��ارك غريه��ا	,	 ليدف��ع 

مث��ال فات��ورة كهرب��اء أو مي��اه أو حيصل علي 

تذك��رة قطار أو ينهي إج��راءات معاش أو يدلي 

بص��وت يف االنتخابات فيم��ا يعرف باحلكومة 

اإللكرتونية والدميقراطية الرقمية 	.	

• 	 يس��اعد علي ذلك أن التكنولوجيات املرتبطة 	

باملعلوم��ات قد رفعت املعدل ال��ذي تعاجل وتنقل 

ب��ه البيان��ات م��ن ش��كلها اخل��ام إل��ي مرحل��ة 

املعلوم��ات ذات املعين والقيم��ة	,	 مما ضاعف من 

تأث��ري املعلوم��ات علي كل اجمل��االت اقتصاديا 

وعس��كريا  وعلمي��ا  واجتماعي��ا  وسياس��يا 

وعملي��ا	,	 ويف غض��ون ذل��ك مل تك��ن احلروب 

العس��كرية والنزاعات واملنافسات االقتصادية 

واحلضاري��ة ب��ني اجملتمع��ات املختلف��ة بعيدة 

عن ذل��ك	,	 بل كانت قائدة ل��ه	,	 فقبل أن تدخل 

املعلوم��ات وتقنياته��ا إل��ي حياة مليارات البش��ر 

الذي��ن يعانون الفق��ر واجلهل وامل��رض يف بقاع 

ش��يت من الع��امل	,	 كانت ق��د تغلغل��ت يف جمال 

النخ��اع  ح��يت  املختلف��ة  والصراع��ات  احل��روب 

وجري توظيفه��ا يف أدوات الفتك وتدمري األعداء 

عدي��دة  مبراح��ل  ف��اق  بش��كل  واملنافس��ني 

توظيفها يف التنمية والبناء 	.	

وهك��ذا	..	 فإن��ه يف ظ��ل املعلوم��ات الرقمي��ة أصب��ح 

تتب��ع حركة الربيد اإللكرتون��ي وتيارات املعلومات 

املتدفق��ة ع��رب ش��بكات املعلوم��ات املختلف��ة داخل 

اجملتم��ع كافيا لرصد الواق��ع االجتماعي يف العمق	,	 

وأصبح اخ��رتاق قاعدة بيانات املص��رف املركزي عرب 

خب��ري يف صيان��ة أمن املعلوم��ات أو مربم��ج صغري أمرا 

كافيا لك��ي تقع البيان��ات االقتصادية احلساس��ة 

لكل الب��الد يف قبض��ة منافس أو مرتب��ص	,	 وأصبح 

ضرب نظم معلومات اإلدارة والتحكم والس��يطرة يف 

حمطات الكهرباء املدنية بقنابل خاصة كافيا لشل 

حركة جيش يف امليدان وحس��م املعارك العسكرية 

بكس��ر ش��وكة النظ��م احلاكمة وهزميته��ا	,	 وهو 

سيناريو نفذه الناتو إبان احلرب يف إقليم كوسوفا 	.	

واخلالصة أن املعلومات املطلوب محايتها وإن كانت 

حتتوي يف داخلها علي تنويعات وتفاوتات واضحة يف 

درج��ة وطبيعة احلماية املطلوبة هل��ا	,	 فهي يف النهاية 

تش��كل مزجي��ا مرتابط��ا يتداخ��ل في��ه املدن��ي م��ع 

العس��كري واالقتصادي مع االجتماعي والسياس��ي 

م��ع التق��ين	,	 ومن ث��م بات��ت تواج��ه أخط��ارا وحتديات 

جدي��دة حتت��اج سياس��ات تأمني خمتلف��ة عما كان 

معهودا ومطبقا يف السابق 	

اأمن املعلومات
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افرتض أنك مدير ملؤسس��ة خدمية او صناعية 
وتري��د أن تع��رف تأث��ري ج��ودة اخلدم��ة عل��ى 
عم��الء املؤسس��ة هل ان��ت قائ��د بالفطرة هل 
س��تتمكن من حل مجيع مشاكل املؤسسة 
وه��ل س��تبدأ بالتطوي��ر انت بنفس��ك قبل أي 
موظ��ف.  اقرأ هذا املوض��وع وتعرف على أليات 
حتس��ني جودة اخلدمة املقدم��ة وتعرف اكثر 
على اداء مجيع العاملني باملؤسسة اذا كنت 
تري��د ان ختلق نوعا ما م��ن االرتباط العاطفى 
ب��ني العميل واملؤسس��ه ليخلق ه��ذا االرتباط 
نوع��ا م��ن ال��والء والوف��اء للمؤسس��ه اذن ايها 

املدير القائد ... ابدأ بالقراءة االن .

الطواب��ري ه��ي ج��زء أساس��ي م��ن كل خدمة 
املؤسس��ة  فف��ي  تصني��ع،  عملي��ة  كل  أو 
اخلدمي��ة ينتظر العمالء رمب��ا حيني دورهم، 
ويف املصن��ع تنتظ��ر امل��واد اخل��ام أو املنتج��ات 
نصف املصنعة رمبا يأتي دورها. والطوابريقد 
تكون طواب��ري حقيقي��ة يف مركز اخلدمة 
واملصن��ع، وقد تكون طواب��ري تليفونية عند 
االتص��ال خبدمة العمالء، وقد تكون طوابري 
إلكرتوني��ة عند انتظار رد إلكرتوني.	ومن 
أولوي��ات إدارة املؤسس��ة أن حتافظ على قصر 
الطاب��ور وقصر وق��ت االنتظ��ار، ولكي تقوم 
بذل��ك فالب��د من وس��يلة لتوقع ط��ول الطابور 
وطول وقت االنتظار. هناك وس��يلة حس��ابية 

هي نظرية الطوابري.

Queuing Theory نظرية الطوابري

 ه��ي جمموع��ة من املع��ادالت ال��يت تربط طول 
الطاب��ور وطول وق��ت االنتظار مبع��دل وصول 

العمالء ومتوس��ط وقت اخلدم��ة. ولذلك فهذه 
النظرية ه��ي إحدى أدوات مدي��ر اخلدمة مثل 
املستش��فى أو مكتب اس��تخراج ش��هادات أو 
الس��وق التجاري أو مركز تنظيف الس��يارات 
وغريها. كما تستخدم النظرية يف الصناعة 
لتقدي��ر أوق��ات انتظار اخلامات وع��دد القطع 
املنتظرة. ولكن استخدام نظرية الطوابري يف 
اخلدمة أكثر أهمية وأكثر ش��يوعا منه يف 
الصناعة ولذلك فقد تالحظ أن مناقشتنا هنا 

سرتكز على اخلدمات أكثر من التصنيع.

وم��ن اجلدي��ر بالتوضي��ح أن ق��درة املؤسس��ة 
عل��ى خدم��ة أل��ف عمي��ل يف الي��وم ال يع��ين 
ان��ه لن تك��ون هن��ا طوابري إذا طل��ب اخلدمة 
0001 عمي��ل أو أق��ل، فالطاب��ور ينش��أ م��ن 
حضور العمالء بكثاف��ة يف وقت ما وحضور 
عدد قليل يف وقت آخر، وينش��أ من طول وقت 
خدم��ة عميل عن عميل آخر، أي أن التغري يف 
مع��دل وصول العمالء وزمن اخلدمة هو س��بب 
تكون الطوابري وحدوث االنتظار. ولذلك فال 
ميكنن��ا حس��اب ط��ول الطابور وط��ول وقت 
االنتظ��ار اعتم��ادا على متوس��ط زمن اخلدمة 
ومتوس��ط معدل طلب اخلدمة ب��ل البد من أن 
نأخ��ذ يف االعتبار تغري مع��دل احلضور وتغري 
زم��ن اخلدم��ة وهذا ه��و م��ا تقدمه لن��ا نظرية 

الطوابري.

نظري��ة الطوابري هي نظري��ة عظيمة الفائدة 
ل��كل مدي��ر يف مؤسس��ة خدمي��ة أو مدي��ر 
لعملي��ة تصني��ع، فه��ي متع��ددة التطبيقات 
بدءا م��ن املخبز ومرورا باخلدم��ات احلكومية 

وانتهاء باملطارات.

عدد املراحل وعدد قنوات اخلدمة

ق��د تتكون اخلدم��ة من مرحلة واح��دة يقوم 
به��ا ش��خص واح��د أو ماكين��ة واح��دة، وقد 

يق��دم اخلدم��ة أكث��ر م��ن ش��خص أو أكثر 
من ماكين��ة، وقد تتك��ون اخلدمة من عدة 
خطوات مير بها العميل واحدة تلو األخرى وقد 
يق��دم اخلدم��ة يف كل مرحل��ة موظف واحد 
أو عدد من املوظف��ني. ولذلك فإن هناك أنواعا 
للطوابري بناء على ع��دد قنوات اخلدمة وعدد 

مراحل اخلدمة كما يلي:

-1 قناة واحدة – مرحلة واحدة: يف هذه احلالة 
فإن العميل أو الشيء الذي ستتم عليه اخلدمة 
أو العملي��ة س��يقف يف طاب��ور واح��د ومي��ر 
بعملي��ة أو مرحل��ة واحدة فقط، مث��ل طابور 
ماكين��ة الص��راف اآلل��ي أو طاب��ور العم��الء 

الذين يتنظرون خدمة من نفس املوظف.

-2 قن��اة واح��دة – مراح��ل متع��ددة:يف ه��ذه 
احلالة مير العميل أو الش��يء الذي ستتم عليه 
العملية م��ن مرحلة ألخرى حتى حيصل على 
اخلدمة املطلوبة، مثال ذلك أن تكون املرحلة 
األوىل هي مرحلة التأك��د من صحة البيانات 
والثانية هي مرحلة استخراج وثيقة ما والثالثة 
ه��ي مرحل��ة التوثي��ق، أو أن تك��ون عملية 
صناعية فتكون األوىل هي مرحلة التقطيع 
والثانية هي مرحلة الدهان والثالثة هي مرحلة 

الفحص وهكذا.

نظرية الطوابير

Queuing theory

جودة اخلدمة بني النظرية والتطبيق
Quality Of Service Between Theory And Practice

التح�صني امل�صتمر
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– مرحل��ة واحدة: يف هذه  -3 قن��وات متعددة 
احلال��ة تتك��ون اخلدم��ة م��ن مرحل��ة واحدة 
ولكن يوجد أكثر من مق��دم للخدمة، مثال 
ذل��ك طاب��ور البن��ك ال��ذي ينته��ي إىل أكثر 
م��ن موظ��ف، أو طاب��ور اخلام��ات ال��يت تنتظر 

التشغيل يف ماكينة أ أو ب أو ج.

– مراح��ل متع��ددة: هذه  -4 قن��وات متع��ددة 
احلالة هي ش��بيهة باحلالة الس��ابقة ولكنها 
متع��ددة املراح��ل، أي أن كلمرحلة تتكون 

من أكثر من مقدم للخدمة.

مصدر طاليب اخلدمة

إن مص��در طال��يب اخلدم��ة خيتل��ف م��ن حالة 
ألخ��رى، ففي بع��ض احلاالت يك��ون هناك 
مص��در طاليب اخلدمة غري حم��دود )أي كبري 
ج��دا( infinite، ويف ح��االت أخ��رى يك��ون 
مص��در طاليب اخلدمة حم��دودا finite. فالبنك 
واملستشفى والسوق التجاري يتعامل مع عدد 
غري حمدود م��ن طاليب اخلدمة ألن اخلدمة غري 
قاصرة على بضعة أف��راد بل ميكن ألي فرد 
أن يق��رر الذه��اب إىل الس��وق التج��اري يف أي 
وقت، ولكن املوظف املسئول عن صيانة عدد 
حمدد من املاكين��ات يف املصنع فإنه يتعامل 
م��ع عدد حمدود من طال��يب اخلدمة ، وكذلك 
املمرض��ة ال��يت تتاب��ع ع��دد حمدد م��ن املرضى 

وهكذا.
طول الطابور

أحيانا يكون طول الطابور حمدودا مبساحة 
أو ع��دد مقاع��د وكث��ريا ما يك��ون الطول 
غ��ري حم��دود فالطابور ق��د ميتد ع��رب الطريق 
اجملاور أو عرب الس��المل. الحظ أن طول الطابور 

خيتل��ف ع��ن مصدر طال��يب اخلدم��ة، فاألخري 
يتعلق ب��كل من بإمكانه��م الذهاب لطلب 
اخلدمة، بينما األول يتعلق باملنتظرين داخل 

مكان تقديم اخلدمة يف نفس الوقت.
نظام الطابور

نظ��ام الطابور يع��ين طريقة ترتي��ب العمالء 
أو النظ��ام ال��ذي مبقتضاه حيصل ه��ذا على 
اخلدم��ة قب��ل ذاك. هن��اك أنظم��ة متع��ددة 
بأس��بقية  اخلدم��ة  ه��و  ش��يوعا  وأكثره��ا 
 First Come First Served احلض��ور 
عل��ى  حيص��ل  أوال  يأت��ي  م��ن  أن  مبعن��ى 
اخلدمة أوال. ولكن هن��اك أنظمة أخرى مثل 
حتديد أولويات احلصول على اخلدمة حس��ب 
خاصية معينة مث��ل خطورة احلالة يف طوارئ 
املستش��فى أو ن��وع اخلدمة املطلوبة: س��ريعة 
أم عادي��ة. ولكل نظ��ام تطبيقات��ه ولكن 
نظ��ام اخلدمة بأس��بقية الوصول ه��و األكثر 

استخداما يف نظرية الطوابري.
التوزيع االحتمالي لوصول العمالء

معدل وص��ول العم��الء يعين العدد املتوس��ط 
الزم��ن،  الذي��ن يصل��ون يف وح��دة  للعم��الء 
فعندما يصل 100 عميل يف أربع ساعات فإن 
مع��دل وصول العمالء يس��اوي 100 / 4 = 25 
عميل يف الساعة، هذا ال يعين أن كل ساعة 
سيحضر 25 عميال ولكن قد حيضر ثالثون 
يف الس��اعة األوىل وعش��رون يف الثانية، فهذا 

هو العدد املتوسط يف الساعة.

عادة ما يصل العمالء بشكل عشوائي )أي 
غري منظم( وبش��كل مس��تقل أي أن وصول 
ه��ذا العمي��ل ال يرتب��ط حبض��ور غ��ريه، وقد 
وجد الباحثون أن معدل وصول العمالء لطلب 
اخلدمة خيضع عادة لتوزيع احتمالي يسمى 

بوسون
Poisson ProbabilityDistribution. 

 وميكن للقارئ الكريم الرجوع ملقالة املدرج
 التك��راري	 ومقال��ة ع��ن بع��ض التوزيع��ات
 االحتمالية ملزيد من التفصيل حول التوزيعات

 االحتمالي��ة. وميكنن��ا فه��م توزي��ع وص��ول
 العم��الء عل��ى أن��ه معادل��ة حت��دد احتمالية
 وص��ول عدد م��ن العمالء يف وق��ت حمدد، فإذا
 كان مع��دل وص��ول العمالء ه��و 25 عميل
 يف الس��اعة فم��ا ه��ي احتمالي��ة وص��ول 15
 عميال يف الس��اعة أو 50 عميال يف الساعة؟
 هذا ما حي��دده التوزيع االحتمالي. الش��كل
 أعاله يبني توزيع بوس��ون ملتوس��ط 3 عمالء
 يف وح��دة الزمن )الدقيقة على س��بيل املثال(،
 ميكن مالحظ��ة ان التوزيع يب��ني احتمالية
 حضور 8 عمالء يف الدقيقة ولكن هذا قليل
 احلدوث وهناك احتمالية حلضور عميل واحد
 يف الدقيقة أو أربعة أو ستة وهكذا، ولكل
 حالة نس��بة حدوثها حس��ب الرق��م املبني على
.احملور الرأسي

أم��ا الش��كل أدن��اه فيب��ني اخت��الف توزي��ع 
بوسون حسب اختالف معدل احلضور من 3 إىل 

.9 5 إىل 

التوزيع االحتمالي لزمن اخلدمة

أم��ا زمن اخلدمة فإن نظري��ة الطوابري تفرتض 
 Exponential أن��ه خيضع للتوزي��ع األس��ي
Distribution وهو ما ينطبق على الكثري 
من اخلدمات، ولك��ن من املهم أن نتأكد قبل 
اس��تخدام نظرية الطوابري م��ن أن زمن اخلدمة 
الفعل��ي يتب��ع التوزيع األس��ي فع��ال وإال فإن 
علين��ا اللجوء ألس��اليب أخرى مث��ل احملاكاة 
أو بع��ض احل��الت اخلاص��ة م��ن  باحلاس��وب 
نظري��ة الطوابريول��و تأملن��ا الش��كل أدن��اه 
لالحظنا أنه من املقبول أن يشابه هذا املنحنى 
زمن اخلدمة احلقيقي، فاملنحنى يتميز بوجود 
احتمالي��ة كب��رية ألن يكون زم��ن اخلدمة 
أقل من املتوس��ط، وهناك احتمال لزيادة الزمن 
عن املتوس��ط ولو بزيادات كب��رية يف أحيان 
قليل��ة ج��دا. ويف الواقع ف��إن اخلدم��ة اليت تتم 
عادة يف دقيقتني قد تستغرق دقيقة ونصف 
يف أحي��ان عدي��دة وقد تس��تغرق 5 دقائق يف 
أح��وال قليل��ة وق��د تس��تغرق س��بع دقائق يف 

أحوال نادرة.

التح�صني امل�صتمر
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قن��اة واح��دة للخدم��ة – مرحلة واح��دة – زمن 
خدمة يتبع التوزيع األسي

هذه هي أبس��ط احلاالت، طاب��ور واحد ينتهي 
مبق��دم اخلدمة الذي يقدم اخلدمة كاملة أي 
أنه ال توج��د مرحلة أخرى. هذه احلالة ش��ائعة 
جدا س��واء يف البن��وك أو األس��واق املزدمحة أو 
جهات اس��تخراج مس��تندات رمسي��ة. نفرتض 
يف ه��ذه احلال��ة نف��رتض أن وص��ول العمالء 
يف وح��دة الزمن )ثاني��ة او دقيقة أو س��اعة..( 
يتب��ع توزيع بوس��ون، كما نف��رتض أن زمن 
اخلدم��ة يتبع التوزيع األس��ي، كما نفرتض 
أن اخلدمة بأس��بقية الوصول، وأخريا نفرتض 
أن مص��در طال��يب اخلدم��ة ال نهائ��ي وأن طول 

الطابور غري حمدود.

عندم��ا تذه��ب لطل��ب خدم��ة من هيئ��ة عامة 
أو مؤسس��ة خاص��ة فإن��ك ق��د تعاني وتش��عر 
بع��د االرتي��اح على الرغ��م م��ن أن املوظف قد 
يك��ون يعم��ل جب��د ويب��ذل ما يف وس��عه. 
فق��د جتد نفس��ك تق��وم باخلط��وة األوىل يف 
مكان ثم ُيطَل��ب منك الذهاب ملكتب بعيد 
الس��تكمال اخلط��وة الثاني��ة، وق��د تضطر 
للوقوف يف عدة طوابري، وقد تستغرق اخلدمة 
وقتا طويال. هناك طريقة لتحس��ني اخلدمات 
وه��ي مش��تقة م��ن نظ��ام تويوت��ا اإلنتاج��ي	 
تس��مى   Toyota Production System
خالي��ا اخلدمة وهي تطبي��ق خلاليا التصنيع 
اخلدم��ات.  Cellular Manufacturingيف 
وخاليا اخلدمة تتغلب على مشاكل عديدة 
وتؤدي إىل ارتف��اع معنويات العاملني وزيادة 
س��رعة اخلدم��ة. ولك��ن قبل أن نس��تعرض 

خالي��ا اخلدمة دعنا نناقش بعض املش��اكل 
الشائعة يف اخلدمات.

-1 الرتتي��ب غ��ري املنطقي: ق��د تذهب لقضاء 
خدم��ة فتج��د أن اخلدم��ة تبدأ م��ن موظف يف 
أقص��ى امل��كان ثم تك��ون اخلط��وة الثانية 
يف الناحي��ة األخ��رى ث��م اخلط��وة األخ��رية يف 
املنتص��ف. هذا ترتيب غ��ري منطقي وليس من 
الصع��ب أن جنعله منطقيا. الرتتيب املنطقي 
ه��و أن نرتب املكاتب برتتيب خطوات اخلدمة 
ولي��س بالرتتي��ب ال��ذي حيل��و لنا أو يناس��ب 
مكان��ة املوظ��ف، فالرتتيب املنطق��ي هنا هو 
امل��كان  أن تك��ون اخلط��وة األوىل يف أول 
ث��م الثاني��ة يف املنتصف ث��م الثالثة يف أقصى 
املكان. مل��اذا نهتم بالرتتي��ب املنطقي؟ لعدة 
أس��باب. أوال: الرتتي��ب غ��ري املنطق��ي جيعل 
العمي��ل خيتل��ط عليه األمر وحيتاج لس��ؤال 
املوظ��ف ه��ل أذهب هن��ا أم هن��ا؟ ورمب��ا ذهب 
للمكتب التالي فيضطر أن يقول له املوظف 
ال لي��س هنا بل املكت��ب األخري، ومرة تلو مرة 
مي��ّل املوظ��ف ويب��دأ يف االنفع��ال، وبالتالي 
يش��عر كال من املوظف والعمي��ل بالضيق. 
ثانيا: الرتتيب املنطقي يقلل من التداخل بني 
العم��الء املتجهني يف هذا االجتاه واملتجهني يف 
االجت��اه اآلخر. ثالث��ا: الرتتي��ب املنطقي يقلل 
من املس��افة اليت يضطر املوظف لقطعها ذهابا 

وإيابا.

انظ��ر كي��ف يبدو الش��كل أع��اله معقدا 
وحرك��ة العم��الء متداخل��ة والرتتي��ب غ��ري 
مفه��وم، ثم انظر إىل الش��كل أدن��اه حيث مت 
إع��ادة تنظيم املكاتب فأصب��ح األمر واضحا 

وبسيطا.

-2 ع��دم وجود الفت��ات: قد يقول لك املوظف: 
لورش��ة  اذه��ب  أو  العم��الء  خلدم��ة  اذه��ب 

الكهرب��اء أو اذه��ب لش��راء مل��ف ث��م تنظ��ر 
حول��ك فال جتد الفتة تس��اعدك عل��ى معرفة 
االجتاه��ات، وبالتال��ي تبدأ رحلة الس��ؤال وقد 
تذهب يف اجت��اه خاطئ ،وقد تس��أل املوظفني 
فتكون التجربة غري مرحية لك وللموظفني 
أنفس��هم. إن وض��ع الفت��ة ظاهرة لتبني اس��م 
الوص��ول  يف  كث��ريا  يس��اعد  قس��م  كل 
للموظ��ف املطل��وب بدون مش��قة أو س��ؤال أو 
إزع��اج للموظف��ني اآلخري��ن. وكذلك وضع 
خريط��ة صغ��رية لألماكن اليت ق��د حيتاجها 
العمي��ل تس��اعد العمي��ل عل��ى الوصول إىل 
األماك��ن املختلف��ة بس��هولة. وأض��ف لذل��ك 
وضع بعض األس��هم ال��يت تدل عل��ى اجتاهات 
األقس��ام املختلفة. هذه أمور ال تكلف ش��يئا 

وتساعد كثريا على حتسني اخلدمة.

ماذا تفعل لو دخلت ملؤسسة ال تضع أي الفتات 
مثل الش��كل أعاله؟ ال ش��ك ان األم��ور تبدو 
أوض��ح يف الش��كل أدناه م��ع أن الف��ارق هو 

جمرد بضع الفتات.

اخلدم��ات  بع��ض  يف  األماك��ن:  ُبع��د   3-
املعق��دة قد جت��د أن اخلط��وة األوىل يف مبنى 
والثانية يف مبنى بعي��د وقد تتعدد اخلطوات 
وتتعدد املبان��ي. ينبغي أن تدرس العملية من 
وجه��ة نظر مس��ار العميل حبي��ث يتم تقريب 
اخلطوات اليت حيتاجها العمالء عادة. وهذا له 

تفصيل يف موضوع خاليا اخلدمة.

 خاليا الخدمات

Service Cells

التح�صني امل�صتمر
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انظر كي��ف ميكن توف��ري الوق��ت واجملهود 
الضائع��ني يف االنتق��االت حي��ث مت تقص��ري 
املس��افة الكلي��ة ال��يت يقطعه��ا العميل من 
400 م��رت إىل	 40 مرت مبجرد تواجد املوظفني 

املسئولني عن هذه اخلدمة يف مكتب واحد.

-4 ع��دم وضوح متطلب��ات اخلدمة: قد تذهب 
لتطل��ب خدم��ة ثم يفاجئ��ك املوظ��ف ببعض 
األوراق ال��يت مل تتوق��ع أن حتتاجه��ا وقد تش��ك 
يف أن املوظ��ف يعرق��ل ل��ك اخلدم��ة وقد جتد 
نفسك تائها ال تعرف أين تبدأ ومع من تتحدث. 
كل هذا ميكن جتنب��ه بتوضيح متطلبات 
اخلدمة س��واء يف مقر اخلدم��ة أو إضافة لذلك 
عل��ى اإلنرتن��ت. ه��ذا أيض��ا أم��ر ال ُيكل��ف 
ش��يئا ولكنه ُيغين عن الكثري من األس��ئلة 
واجلدال وجيعل طالب اخلدمة يأتي مس��تعدا 

متوقعا ملسار اخلدمة.

عندم��ا  النم��اذج:  بع��ض  وض��وح  ع��دم   5-
تطل��ب خدمة فإنه قد ُيطل��ب منك ملء بعض 
النم��اذج وهذه النماذج قد يكون فيها بعض 
الغموض مما يس��تدعي العديد من األس��ئلة 
املتك��ررة. عندم��ا جت��د أكث��ر م��ن عميل 
يس��أل نفس السؤال فاعلم أن النموذج حيتاج 
واضح��ا.  يك��ون  حبي��ث  فعّدل��ه  لتوضي��ح 
والغموض قد يكون يف النماذج اليت تعطى 
للعمي��ل مثل الفات��ورة فقد ال يفه��م العميل 
بنود الفات��ورة وهو ما جيعله يش��ك يف أمانة 
املوظ��ف وق��د يس��أل ويتجادل مع��ه كذلك. 
على س��بيل املثال ف��إن فاتورة ما وج��دُت فيها 
بندا امسه احلس��ابات املتأخرة أو ما ش��ابه ذلك 
فتعجب��ت ألنين ال أظ��ن أنين تأخرت ع��ن الدفع 
فعندما سألت قيل لي إن هذا هو إجيار العداد، 
م��ا عالقة إجي��ار الع��داد باحلس��ابات املتأخرة 

وأّن��ى ل��ي أن أعرف ذلك؟ يف م��رة أخرى دفعت 
فاتورة ش��هرية ودفعت جنيها أو بضع جنيهات 
زيادة عن الفاتورة على أس��اس أنها تدخل يف 
الفوات��ري املقبلة ولكنين وج��دت أن الفاتورة 
اليت حصلت عليها ال تبني أنين قد دفعت زيادة 
ع��ن املس��تحق فدخل��ت يف جدال م��ع املوظف. 
توضي��ح النماذج هو أمر قد ال نهتم به ولكنه 
مؤث��ر جدا، وجيب أن ننتب��ه إىل أن العميل لن 
يفه��م مصطلحاتن��ا الداخلي��ة وأن اهل��دف هو 

راحة العميل وليس اختبار ذكائه.

-6 ع��دم وجود خدم��ة تليفونية: إن ختصيص 
موظ��ف أو اثنني للرد على تس��اؤالت العمالء 
يفيد اخلدمة كثريا ألن الكثري ممن كانوا 
سيحضرون جملرد الس��ؤال أو لطلب اخلدمة ثم 
يفاجئون بأمور مل يتوقعوها هؤالء سيحصلون 
عل��ى املعلومات بالتليف��ون وبالتالي فإنهم قد 
قلل��وا الزحام يف مق��ر اخلدمة وقلل��وا من حجم 
املنش��غلني  املوظف��ني  م��ع  األس��ئلة واجل��دل 
بتقدي��م اخلدم��ة. فاخلدم��ة التليفوني��ة هي 

وسيلة مفيدة لتحسني اخلدمة.

اجته��اد  عل��ى  تعتم��د  ال  القي��اس:  ع��دم   7-
العامل��ني فقط ولكن ُق��م بقياس وقت كل 
ج��زء م��ن أج��زاء اخلدم��ة وح��اول قي��اس رض��ا 
العمي��ل ع��ن اخلدم��ة، امج��ع البيان��ات ع��ن 
وق��ت اخلدمة الكلي وط��ول الطوابري وأوقات 
االنتظ��ار، فب��دون ه��ذه البيانات ال تس��تطيع 
أن حتل��ل ش��يئا وال أن حتس��ن ش��يئا. البد أن 
تعرف:ه��ل وق��ت اخلدمة يزيد أم يق��ل؟ ما هو 
اجلزء الذي ميثل املشكلة دائما؟ ما هي أطول 
فرتة انتظار؟ ما هو متوس��ط وقت اخلدمة؟ ماذا 
يضاي��ق العميل؟ كل ه��ذا جيعلك تتعرف 

على مواطن الضعف فتحسنها.

غ��ري  العاملني:املوظ��ف  حتفي��ز  ضع��ف   8-
احمُلفز س��وف تظهر إحباطاته يف التعامل، ولن 
يب��ذل جه��دا كب��ريا يف إرضاء العمي��ل ،ولن 
يبتس��م يف وج��ه العم��الء وبالتال��ي تكون 
اخلدمة سيئة. حتفيز العاملني هو أمر أساسي 
لتحسني اخلدمة وهذا التحفيز يأخذ أشكاال 
خمتلفة ومن أبسطها أن يكون هناك أهدافا 
مثل إنهاء اخلدمة يف وقت حمدد أو التعامل مع 
كم من العمالء يف اليوم الواحد أو رفع مستوى 
رضاء العميل الش��هري إىل رقم حمدد، فمجرد 
وضع ه��دف حُيفز العامل��ني وكلما أعطينا 
معلوم��ات للموظ��ف ع��ن م��ا حقق��ه كلما 
حتفز لكي حيقق مستوى أفضل. والتحفيز 
يش��مل التحفيز املعنوي مثل ش��كر املوظف 
أو تكرمي��ه ولو بقطعة حل��وى أو كوب من 
الش��اي أو العص��ري عند قيام��ه مبجهود واضح 
يف حتس��ني اخلدمة أو تغلبه على مش��كلة 
ما، ويشمل التحفيز املادي بوضع حوافز مادية 
مرتبطة مبس��توى اخلدمة املقاس��ة بالس��رعة 

ورضاء العميل وعدد األخطاء.

-9 انع��دام روح الفري��ق: التعاون بني مقدمي 
أي  ح��ل  يف  كب��ريا  تأث��ريا  يؤث��ر  اخلدم��ة 
مش��كلة بس��رعة، فعندم��ا يواج��ه أحده��م 
مس��اعدته  حي��اول  زميل��ه  ف��إن  مش��كلة 
ونتائج��ه هي أال يطول وقت اخلدمة وأال تطول 
طواب��ري االنتظار. والعمل ب��روح الفريق يعين 
ش��عور كل موظف بأن��ه مش��ارك يف إخراج 
اخلدم��ة إخراج��ا مجيال. ومع األس��ف فإن هذه 
الروح ال جتدها كثريا يف املؤسسات اخلدمية. 
واملدير عليه دور يف ذلك بوضع أهداف وحوافز 
مجاعية مثل أن يكون هناك تقدير مادي أو 
معنوي أو االثنني معا لكل فريق العمل بناء 
على حتقيق زمن خدمة قصري أو مستوى حمدد 
من	جودة اخلدم��ة بناء على تقييم العميل هلا 
وهكذا. وه��ذا األمر مرتب��ط مبوضوع خاليا 

اخلدمة.

التح�صني امل�صتمر
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-10 العمال��ة املدرب��ة على عم��ل واحد فقط: 
مع��دل الطل��ب عل��ى اخلدم��ات هو م��ن األمور 
املتغرية وبالتالي فإن ه��ذا املوظف قد يكون 
مش��غوال ج��دا يف هذه الس��اعة ويق��ف أمامه 
طاب��ور طوي��ل وذل��ك املوظف ق��د	ال يكون 
حممال يف هذه الساعة ولكنه قد جيد طلبا 
شديدا بعد ساعتني، فعندما تكون العمالة 
مدرب��ة على عمل واحد فقط	 فإن التعامل مع 
زي��ادة الطل��ب على خدمة ما يكون عس��ريا 
ألن��ه ال يوج��د ح��ل س��وى أن ينتظ��ر العميل 
ف��رتة أطول. أم��ا عندما تك��ون لدينا عمالة 
مدربة فإنه من الس��هل أن يتحول املوظف الذي 
يواج��ه ضغط��ا إىل اثن��ني أو ثالثة	عن طريق 

اشرتاك	موظفني آخرين معه يف عمله.

االنتظ��ار  ألماك��ن  التخطي��ط  ع��دم   11-
)الطوابري(:بع��ض مقدم��ي اخلدمة اليت حتتاج 
االنتظ��ار.  مب��كان  يهت��م  ال  ق��د  النتظ��ار 
ومكان االنتظار يف أسوأ احلاالت هو مكان 
للوقوف يف طابور ومع ذلك فإن بعض املديرين 
قد ال يفكر أين س��يقف الطابور فقد جتد أن 
املكان ال يسمح بوقوف طابور. جيب أن تأخذ 
ه��ذا يف االعتبار وأن تنظم أنت مس��ار الطابور 
ألن��ك ل��و ترك��ت األم��ر للعمالء فس��تكثر 
املش��اكل ولكنك تس��تطيع وض��ع بعض 
احلبال اليت حتدد مس��ار الطاب��ور وبذلك يقف 

العمالء يف طابور حمرتم بال تدافع.

الح��ظ كي��ف أن العم��الء – يف الش��كل 
في��ه  ليقف��وا  مكان��ا  جي��دون  ال   – أع��اله 
وبالتال��ي ف��إن األمر غ��ري مريح بامل��رة، عالوة 
عل��ى ذل��ك .ف��إن املدخ��ل	 ال يكف��ي لدخول 
وخروج العم��الء. وهناك حل��ول كثرية مثل 
نقل هذه اخلدمة ملكان أوس��ع أو التعامل مع 
العم��الء من خالل بع��ض النوافذ حبيث يقف 
العمالء يف اخلارج يف طابور الئق. وحلول هذه 
األمور ليس��ت صعبة ولكن املهم أن حناول أن 

نأخذها باهتمام.

-12 ضع��ف التدري��ب: التعام��ل م��ع العمالء 
حيتاج بعض املهارات اخلاصة، ومقدمو اخلدمة 
خيتلف��ون يف ثقافتهم وأس��لوبهم يف التعامل 
ولذلك فيجب أن تقوم املؤسسة بتدريبهم على 
أس��لوب التعامل الالئق والتعامل مع العمالء 
ذوي الطب��اع الصعب��ة وم��ع املواق��ف احلرجة. 
بدون ه��ذا التدريب فإن كل موظف يتصرف 
بتلقائية وهو ما يعين اخنفاض جودة اخلدمة 
وكذلك تذبذبها حسب أسلوب كل موظف.

اإلنتاج ذو القطعة الواحدة هو أحد مسات نظام 
تويوت��ا اإلنتاج��ي وهو أمر له ممي��زاٌت عديدة 
رمب��ا يغف��ل عنه��ا كث��رٌي م��ن املتخصصني. 
اإلنت��اج ذو القطعة الواحدة ه��و بديل لإلنتاج 
على دفعات ففي أس��لوب التصنيع التقليدي 
ُننِت��ج مائ��ة ج��زء يف مرحلة التصني��ع األوىل، 
ث��م يتم نقل ه��ذه املائ��ة للمرحل��ة التالية، ثم 
يتم تش��غيل هذه املائ��ة يف املرحلة الثانية، ثم 
يتم نق��ل املائة جزء للمرحلة الثالثة وهكذا، 
أم��ا يف نظام اإلنت��اج ذي القطعة الواحدة فإنه 
يتم تصنيع قطعة واحدة يف املرحلة األوىل ثم 
يت��م نقلها للثانية وبعد تش��غيلها يف املرحلة 

الثانية يتم نقلها للمرحلة الثالثة وهكذا.
وميك��ن توضيح ذل��ك بأمثلة بس��يطة مثل 
حتض��ري ع��دد م��ن ساندويتش��ات الف��ول فإن 
اإلنت��اج بالدفع��ة يع��ين وض��ع عش��رة أرغفة 
أمام��ك ثم ملء كل واحد منها بالفول ثم ملء 
كل واح��د منه��ا باخليار والطماط��م ثم ملء 
كل واح��د منها بالطحينة ث��م تغليف كل 
واح��د منها، أم��ا يف اإلنتاج بالقطع��ة الواحدة 
فإن��ك س��تأخذ رغيف��ا ث��م متل��ؤه بالف��ول ثم 
تضيف إليه اخليار والطماطم ثم تضيف إليه 
الطحين��ة ثم ُتغلفه وبهذا تك��ون قد انتهيت 
من أول س��اندويتش ثم تكرر ذلك تسع مرات 

حتى تنتهي من الساندويتشات العشرة.
اإلنت��اج بالدفع��ة أو اإلنت��اج الكم��ي هو أمر 
ش��ائع جدا نظرا لالعتقاد بأنه عظيم الفائدة 
وأن اإلنت��اج ذا القطع��ة الواحدة	 يتطلب جهدا 
ووقت��ا أطول. احلقيق��ة أن هذا هو جم��رد َوْهم 
وأن احلقيق��ة ه��ي خالف ذل��ك يف كثري من 
عملي��ات التصنيع وتقديم اخلدمة. وأبس��ط 
ساندويتش��ات  حتض��ري  يف  تالحظ��ه  أم��ر 

الف��ول عش��رة أن��ك تضط��ر أن تنتظ��ر حت��ى 
يت��م حتضري عش��ر ساندويتش��ات حتى تأخذ 
إع��داد  حال��ة  يف  أم��ا  واح��دا.  ساندويتش��ات 
ساندويتش��ات واحدا ثم الذي يليه فإنك تأخذ 
أول ساندويتش بعد إعداده مباشرة وال تنتظر 
باقي الساندويتش��ات العشرة، أضف إىل ذلك 
بساطة أن يقف الشخص وأمامه رغيف واحد 
فقط، وانظر إىل العامل النفس��ي حيث يشعر 
ُمع��د الطع��ام بالتقدم ال��ذي حيرزه بس��رعة، 
وانظ��ر إىل ق��درة ُمع��د الطع��ام عل��ى إع��داد 
س��اندويتش ف��ول ث��م بطاط��س ث��م باذجنان 
بعك��س اإلنت��اج الكم��ي والذي يس��تلزم 
إعداد عش��رة ساندويتشات متش��ابهة متاما. 
ه��ذا جم��رد توضي��ح للفك��رة ولك��ن األمر 
يس��تخدم يف خدمات متنوع��ة ويف صناعات 
ثقيلة مثل صناعة السيارات وهذا ليس غريبا 
فهذا األس��لوب هو جزء أصيل م��ن نظام تويوتا 

اإلنتاجي.
يف  النظ��ام  ه��ذا  ممي��زات  فه��م  كان  رمب��ا 
اخلدمات أيس��ر من فهم مميزاته يف التصنيع، 
لذلك دعنا نس��تعرض مثاال بس��يطا لعملية 
احلصول على خدمة مثل اس��تخراج مستند أو 
اعتماد وثيقة أو ما ش��ابه. اف��رتض أن مراحل 
اخلدم��ة ه��ي: اس��تالم الطل��ب م��ن العمي��ل، 
دراسة الطلب، تسليم املستند للعميل. هناك 
طريقتان للقيام بهذا العمل: الطريقة األوىل 
هي أن يتم جتميع عدد كبري من الطلبات ثم 
يتم نقلهم مرة واحدة 	ملرحلة دراسة الطلب ثم 
يتم دراس��تهم وبعد االنته��اء منهم مجيعا يتم 
نقلهم مرة واحدة إىل مرحلة تس��ليم املس��تند 
للعمي��ل. الطريق��ة الثاني��ة ه��ي أن يتم نقل 

كل طلب من مرحلة ألخرى منفردا.

دقيق��ة  تس��تغرق  مرحل��ة  كل  أن  اف��رتض 
واح��دة أي أن كل مرحلة م��ن مراحل اخلدمة 
تس��تغرق دقيقة واحدة خبالف وقت االنتظار، 
وكل عملي��ة نقل تس��تغرق دقيق��ة واحدة 

خبالف وقت االنتظار.

اف��رتض أنن��ا نق��وم بتجمي��ع عش��ر طلب��ات 
كمجموعة يت��م نقلها مرة واحدة، وافرتض 
أن��ك وصل��ت مبك��را فكن��ت أول عمي��ل 
على ش��باك اس��تالم الطلبات. كم من الوقت 

سيستغرق حصولك على الطلب:

تس��ليم الطلب: دقيقة واحدة لتس��ليم طلبك 
ثم تسع دقائق حتى يتم استالم عشر طلبات

 اإلنتاج ذو
القطعة	الواحدة
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نقل الطلب��ات: دقيقة واحدة لنق��ل الطلبات 
العشر مرة واحدة

دراس��ة الطلبات: دقيقة واحدة لدراسة طلبك 
ثم تسع دقائق لدراسة لباقي الطلبات العشر

نقل الطلب��ات: دقيقة واحدة لنق��ل الطلبات 
العشر مرة واحدة

تسليم املستند للعميل: دقيقة واحدة
الوقت الكلي =23 دقيقة

الش��كل أعاله يوضح الصورة املتوقعة ملثل 
ه��ذه اخلدمة. هن��اك كم كبري م��ن األوراق 
ح��ول كل موظ��ف نظرا الس��تخدام أس��لوب 
النق��ل بالدفعة، وهناك ش��خص يق��وم بنقل 
األوراق م��ن مكت��ب آلخر نظ��را لعظم الكم 

وبعد املسافة، وهناك طوابري طويلة.
ماذا ل��و عملن��ا بالطريقة األخ��رى أي اخلدمة 
ذات العميل الواحد؟ إن الوقت الكلي يف هذه 

احلالة يساوي:
تسليم الطلب: دقيقة واحدة لتسليم طلبك

نقل الطلبات: دقيقة واحدة لنقل طلبك
دراسة الطلبات: دقيقة واحدة لدراسة طلبك

نقل الطلبات: دقيقة واحدة لنقل طلبك
تسليم املستند للعميل: دقيقة واحدة

الوقت الكلي=	5 دقائق

الش��كل أعاله يب��ني الص��ورة املتوقعة هلذه 
اخلدم��ة. الح��ظ أنن��ا حنتاج م��ا يق��ارب ثلث 
املس��احة بال زحام وال اختناقات وبدون احلاجة 
لش��خص يقوم بنقل األوراق م��ن موظف آلخر 
ويف ج��و عم��ل صحي حي��ث ال ي��رى املوظف 
حول��ه أكوام م��ن األوراق. الحظ أن هذا املنظر 
ُيذك��رك خباليا اخلدمة، وه��ذا صحيح فإن 
اخلدم��ة ذات العمي��ل الواح��د مرتبطة خباليا 

اخلدمة.
إن الوق��ت الكلي يف احلالة الثانية هو أقل من 

ربع نظ��ريه يف احلالة األوىل أي أنك س��تحتاج 
23 دقيق��ة يف احلال��ة األوىل بينم��ا حتت��اج 5 
دقائ��ق يف احلال��ة الثانية. ول��و قررنا أن نعمل 
عل��ى دفع��ات م��ن عش��رين قطعة ف��إن الزمن 

الكلي سيصل إىل 43 دقيقة.
م��اذا ل��و كان��ت املرحل��ة الثانية تس��تغرق 3 

دقائق، إن الوقت الكلي سيساوي:
دفع��ة من عش��رين طل��ب: 83 دقيقة )س��اعة 

وثلث وثالث دقائق(
دفع��ة من عش��ر طلب��ات: 43 دقيق��ة )حوالي 

ساعة إال ربع(
اخلدمة ذات العميل الواحد: 7 دقائق

الواح��د  العمي��ل  ذات  اخلدم��ة  إن  ه��ذا؟  م��ا 
تس��تغرق وقت��ا يصل ألق��ل من عش��ر نظريه 
يف حال��ة اخلدم��ة عل��ى دفع��ات مكونة من 
20 طل��ب، ويصل ألقل من س��دس نظريه عند 

اخلدمة بدفعات مكونة من عشر طلبات.
إن النتيج��ة مث��رية فاخلدم��ة اليت تس��تغرق 7 
دقائق قد تس��تغرق س��اعة وثلث عل��ى الرغم 
م��ن أن املوظف��ني يف كل األح��وال يعمل��ون 
بنف��س اجلد واالجتهاد. من أين أتى هذا الفارق 
الكب��ري؟ إن اإلنت��اج عل��ى دفع��ات يع��ين أن 
كل عميل س��يضطر لالنتظ��ار لكي يتم 
التعام��ل مع ع��دد كبري م��ن الطلب��ات حتى 
يت��م نقل طلب��ه للمرحل��ة التالي��ة وهكذا، 
فالعميل يق��دم الطلب ولك��ن طلبه لن يتم 
نقله للمرحلة التالية حتى يتم استالم تسعة 

طلبات أخرى حتى تتم دفعة من عشر 

طلبات وهكذا يف كل مرحلة ُيظهر لنا من 
هذا املثال جلي��ا أن اخلدمة ذات العميل الواحد 
ه��ي أفضل كث��ريا لراحة العمي��ل، ومع ذلك 
جتد من يس��تخدم اخلدمة ذات الدفعات توهما 

منه أنها أفضل للعميل.
عملية ختطيط مكان العمل ال تتوقف عند 
االختي��ار بني خمطط املنت��ج وخمطط اخلاليا 
وخمطط الورش��ة واملكان الثابت بل تتعداها 
العتب��ارات يف كل ن��وع م��ن ه��ذه األن��واع، 
فكم��ا اتضح لنا فهناك	أم��ور البد أن نأخذها 
يف االعتبار عن��د تكوين اخلاليا، وكذلك 
هن��اك أم��ور الب��د أن نراعيه��ا عند اس��تخدام 
خمطط الورش��ة لك��ي نقلل م��ن عيوب هذا 
املخطط مثل ُبعد املسافات وكثرة نقل املواد 
أو انتق��ال العم��الء من قس��م آلخر وم��ن مبنى 
آلخ��ر. ألق��ي الضوء يف ه��ذه املقال��ة على أهم 
األه��داف اليت حن��اول حتقيقها عن��د تصميم 

خمطط الورشة خاصة وأي خمطط آخر عامة.
خمط��ط الورش��ة يع��ين أن يت��م وض��ع اآلالت 
واح��د  م��كان  يف  الوظيف��ة  يف  املتش��ابهة 
ف��آالت التقطي��ع يف قس��م وآالت التش��كيل 
يف قس��م وآالت اللحام يف قس��م وآالت املعاجلة 
الكيميائية يف قسم وآالت التغليف يف قسم 
وهك��ذا. ه��ذا املخطط ل��ه مميزات��ه وعيوبه 
فأما مميزاته فهو أنه يس��مح لنا ب��أن ننتج أي 
منت��ج يطلبه العميل، وأما عيوبه فهو كثرة 
نقل املواد وطول الطوابري وصعوبة التخطيط 
وع��دم إحس��اس كل عامل مبس��ئوليته عن 

منتج ما.
وختطيط مكان العمل ق��د يعين التخطيط 
الرئيس��ي للمصانع أو األقس��ام، وقد يكون 
قس��م  أو  واح��د  ملصن��ع  الداخل��ي  التخطي��ط 
واح��د، وقد يكون ختطي��ط ألماكن اآلالت 
أو ختطي��ط ألماك��ن املكات��ب أو أماك��ن 
اخلدم��ة، فتخطي��ط أم��كان العمل ه��و أمر 
عام يس��تخدم لتخطي��ط منش��آت كاملة او 
جلزء من منش��أة ويستخدم لتخطيط مؤسسة 

صغرية أو كبرية.
ما هي األهداف اليت حناول حتقيقها؟

كما علمَت	فإن أحد عيوب	خمطط الورش��ة 
ه��و عظم تكلفة نقل املواد من قس��م آلخر أو 
انتق��ال العميل م��ن إدارة ألخ��رى، ولذلك فإن 
ه��ذا األمر الق��ى اهتماما حت��ى أن هناك طرق 

حتليلية لتقليل هذه املشكلة.

 ختطيط خمطط
الورشة
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التح�صني امل�صتمر

http://samehar.files.wordpress.com/2010/10/slide1.jpg
http://samehar.files.wordpress.com/2010/10/slide2.jpg
http://samehar.files.wordpress.com/2010/10/one-piece-flow.jpg
http://samehar.files.wordpress.com/2010/08/slide7.jpg


جملة عامل اجلودة / العدد الثامن يناير 2014 51 عود للفهرسة

والفك��رة األساس��ية لتقلي��ل تكلفة نقل 
املواد هي أن نضع األقس��ام اليت هلا عالقة قوية 
ببعضها أقرب لبعضها من األقسام اليت عالقتها 
بها أضعف، أي أن نضع األقس��ام اليت يتم نقل 
امل��واد بينها كث��ريا قريبة من بعضه��ا بينما 
األقس��ام ال��يت ال يتم نق��ل املواد منه��ا إىل تلك 
األقس��ام أو إليها م��ن تلك األقس��ام كثريا يف 
مكان أبعد. فالشكل أعاله يبني ختطيطا 
س��يئا ملوق��ع عمل، مل��اذا؟ ألن القس��مني 1 و3 
بينهما حجم تعامل ضخ��م جدا كما يتضح 
من ع��دد العم��الء الذي��ن ينتقلون م��ن 1 إىل 
3 – مقارنة بني حجم التعامل بني القس��مني 
الصحيح  التخطيط  فإن  1و2 وبالتالي  أو   1،4
يستوجب تقريب القس��مني 1، 3 فلو وضعنا 
القسم 3 مكان القس��م 4 خلفضنا تكلفة 

)أو جهد( االنتقاالت كثريا.
ولك��ن ال يعتم��د ختطي��ط خمطط الورش��ة 
على ختفيض تكلفة نقل املواد فحس��ب بل 

هناك أمور أخرى منها:
- راح��ة العمي��ل يف حال��ة اخلدمات ف��إن راحة 
العميل ق��د جتعلنا نضطر لزي��ادة نقل املواد 
أحيان��ا، وراح��ة العمي��ل تش��مل ع��دم وجود 
اختناقات ومس��ارات غ��ري واضح��ة، فالعميل 
ال يري��د أن يت��وه يف مؤسس��تك، وال يريد أن 
يقف يف طاب��ور ال يس��تطيع أن يتنفس فيه 
وال أن حي��رك ذراع��ه، وراحة العميل تش��مل 
عدم ش��م روائح كريه��ة أو التع��رض حلرارة 
عالية أو لضوضاء صاخبة ولذلك فالبد من أال 
يكون املطب��خ جبوار غرف الن��وم يف الفندق 
وأال تكون هناك غرف مواجهة ملكتب مدير 

الفندق أو االستقبال.

الش��كل أعاله يبني مثاال للتخطيط السيئ 
حي��ث خدمة العمالء تقع جبوار قس��م تقطيع 

املعدن الذي ُيصدر ضوضاء مزعجة.

أما الشكل أعاله فيبني مثاال آخر للتخطيط 
الس��يئ الذي مل ي��راِع مكان وق��وف الطوابري 
الطواب��ري  فص��ارت  والئ��ق  مري��ح  بش��كل 

كالثعابني وصار هناك تزاحم وعدم ارتياح.
- راح��ة املوظف��ني م��ن حي��ث وج��ود مس��ارات 
متس��عة ووجود مكان عمل صحي وسهولة 
فه��م املخطط،	فاملوظ��ف حيت��اج لبيئ��ة عمل 
مقبول��ة، فمن غ��ري املقبول أن تك��ون دورات 
مي��اه املوظفني بعيدة عن م��كان عملهم، أو 
أن تك��ون مكاتبه��م يف بيئة ملوث��ة، أو أن 
تكون املمرات بني املكات��ب ضيقة جدا، أو 
أن تك��ون أماك��ن العمل غ��ري مرتبة، أو أن 

تكونالطرق بني املصانع غري آمنة. 

الش��كل أعاله يبني مثاال س��يئا للتخطيط 
أو  املصان��ع  أو  ترم��ز لألقس��ام  فاملس��تطيالت 
املبان��ي أو املكاتب وأما اخلط��وط الربتقالية 
أن	املم��رات  املم��رات. الح��ظ كي��ف  فتب��ني 
متشعبة بش��كل معقد مما ال يساعد على 

تفادي احلوادث أو على سهولة احلركة.
- إمكانية أداء األعمال بسهولة ويشمل ذلك 
إمكاني��ة أداء العم��ل األساس��ي م��ن تقديم 
خدمة أو تشغيل آلة وكذلك من حيث سهولة 
القي��ام بأعم��ال التنظيف والصيان��ة وأعمال 
التحميل والتفري��غ، فاملخطط البد أن يراعي 
كل ذل��ك فبع��ض األعمال تس��تدعي وجود 
مساحات الستخدام بعض املعدات مثل الروافع 
املتحرك��ة أو الثابتة، وبعض أعمال الصيانة 
حتتاج وجود فراغ ف��وق اآللة أو جبوارها. كل 
هذا جيعل عملية التخطيط عملية معقدة.

- مراعاة حالة العمالء فقد نضطر لوضع قسم 
م��ا يرتاده كبار الس��ن يف مكان ما يس��هل 
عليهم الوص��ول إليه مع أن ه��ذا قد ال يكون 

هو احلل األمثل لعمليات نقل املواد

الش��كل أعاله يب��ني مثاال لتخطيط س��يئ 
حيث وضع قس��م خدمة كبار السن وكذلك 
قس��م خدم��ة املعاقني يف آخر املبن��ى مما يعين 
أن على كبري الس��ن واملعاق أن يسري مسافة 
طويل��ة، واألوىل أن توض��ع ه��ذه األقس��ام يف 
أق��رب م��كان لدخ��ول العمالء تيس��ريا على 

كبار السن واملعاقني.

- طبيعة الصناعة فقد يكون هناك قسمان 
جيب أن يكونا متقاربني ألسباب أخرى غري 
تقلي��ل نق��ل امل��واد مث��ل أن يك��ون بينهما 
صلة قوية حبي��ث يعمل فيهما نفس العمالة 
أو يس��تخدمان نفس املوارد أو أن املنتج نصف 
املصنع خي��رج من هذا القس��م ليدخل يف ذلك 
القس��م اآلخر مباش��رة قبل أن ي��ربد أو جيف، 
وبع��ض العملي��ات جيب أن يت��م إبعادها عن 
بعضها مثل عمليت��ني إحداهما ملوثة للبيئة 

واألخرى حتتاج بيئة نظيفة جدا

- الس��المة املهني��ة فانت ال تضع جه��ازا يصدر 
ضوض��اء عالية جبوار ماكين��ة أخرى يعمل 
عليها عام��ال طوال الوقت ألن ه��ذه الضوضاء 
س��تضر أذن العام��ل، وبع��ض العملي��ات اليت 
حتت��وي عل��ى بع��ض املخاط��ر ال ميك��ن أن 
تكون يف مكان مير فيه العمالء وهكذا.

- املرون��ة عل��ى املدى البعيد مث��ل مرونة زيادة 
آل��ة أو قس��م آخ��ر أو نق��ل قس��م م��ن م��كان 
آلخ��ر ولذلك فإن��ه يتم ت��رك مس��احات خالية 
عن��د إنش��اء الش��ركات الصناعي��ة -وبعض 
الش��ركات اخلدمي��ة- الحتماالت التوس��عات 

املستقبلية.

الش��كل أع��اله يبني مث��اال لتخطي��ط جيد 
وآخر سيئ، فالشكل على اليسار قد استغل 
األرض كلها بينما الشكل على اليمني قد 
أنشأ نفس املنشآت ولكن على مساحة أصغر 
من األرض وترك مساحة خالية قد تستخدم يف 

أي توسعات مستقبلية.
- تيسري االتصاالت واإلشراف فمثال عندما يتم 

وضع مكتب املشرف بعيدا عن العمل الذي 
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يش��رف عليه فإن هذا ال يساعد على اإلشراف 
املباش��ر واالتصال وجها لوجه مع املرؤوسني يف 
أي وق��ت، وكذلك عندما يتم إبعاد األقس��ام 
أم��ور  يف  وتتع��اون  تتح��اور  أن  حتت��اج  ال��يت 
كث��رية فإن ه��ذا ال يس��اعد عل��ى االتصال. 
وه��ذا األمر حيت��اج نظ��رة دقيقة ألن القس��م 
الواح��د حيتاج أن يتصل بأكث��ر من جهة يف 

نفس الوقت.
- قل��ة التكلف��ة فق��د نصمم خمطط��ا رائعا 
ولكنه حيتاج أضعاف املساحة اليت حيتاجها 
خمط��ط آخ��ر ال يقل عنه كث��ريا، ونظرا ألن 
تكلف��ة األرض متثل جزء ال يس��تهان به من 
التكلفة االس��تثمارية فإن��ه ينبغي مراعاة 
االس��تفادة اجلي��دة م��ن األرض املتاح��ة. وقلة 
لتكلفة تش��مل توفري بن��اء أدوار ال داعي هلا 
أو اس��تخدام وس��ائل نق��ل مكلف��ة ميكن 

االستغناء عنها.
- اجت��اه الريح ألن هب��وب الريح يف اجتاه معني 
قد حُيتم علينا وضع قس��م م��ا حبيث ال تأتيه 
الريح من قس��م آخر لكي ال تنقل له الغبار أو 

الغازات أو الرائحة.

الحظ التخطيط الس��يئ يف الش��كل أعاله 
حبي��ث  الش��ركة  مطع��م  وض��ع  مت  حي��ث 
تس��اعد الريح على	مرور الغ��ازات املتصاعدة 
م��ن املصنع عل��ى املطعم مما ي��ؤدي إىل تلوث 
الطعام وجيعل نظافة املطعم عملية شديدة 

الصعوبة.
 القوانني فد مينعك القانون من إنش��اء منش��أ 
م��ا يف م��كان ما، وق��د يفرض علي��ك وجود 
آالت معين��ة يف م��كان حمدد، وق��د مينعك 
من اس��تخدام بعض وس��ائل النق��ل يف بعض 
الطرق، فتخطيط مواقع العمل البد أن يراعي 

ذلك.
األمن فال شك أنك لن تضع خزينة املصنع جبوار 
سور املؤسس��ة، ولن تضع احلاس��وب الرئيسي 
للشركة )اخلادم أو ال� Server( حبيث يسهل 

ألي أحد أن يفسده أو يوقفه	وهكذا

تيسري عمليات الدخول واخلروج ويشمل ذلك 
املخ��ارج اآلمنة حل��االت احلري��ق، وإمكانية 

دخول سيارة إسعاف أو مطافئ
تش��جيع بيع بعض الس��لع أو الرتويج لبعض 
اخلدمات فقد جتعل القسم الذي يؤدي اخلدمة 
األكثر ش��يوعا يف آخر املؤسس��ة لكي مير 
العمي��ل عل��ى باق��ي األقس��ام فيتع��رف على 
اخلدم��ات األخ��رى، وهلذا تطبي��ق يف البيع يف 
الواليات املتحدة حيث تضع األس��واق التجارية 
بع��ض البن��ود ذات االس��تهالك العالي يف آخر 
احمل��ل مثل الل��نب لكي تضط��ر أن متر على 
منتج��ات كث��رية يف طريقك لش��راء لرت من 
اللنب وبالطبع س��تفكر يف ش��راء هذا وذاك. 
وبالطب��ع الب��د أال يص��ل األم��ر إىل مرحل��ة أن 
يش��عر العمي��ل باملش��قة. وقد نض��ع اخلدمة 
األق��ل طلب��ا جب��وار اخلدم��ة األكث��ر طلب��ا 

لرتويج اخلدمة األقل طلبا.
عوام��ل صحي��ة فلن نض��ع عيادة الش��ركة 
جب��وار م��كان جتمي��ع خملفات الش��ركة، 
ولن نضع مطعم املؤسسة جبوار خمرج الغازات 
اخلارجة من املصنع، ولن نضع قسما يستقبل 
عددا كبريا م��ن العمالء يف مكان ضيق ال 

يسمح بتهوية جيدة
عوام��ل ديني��ة فل��ن نض��ع مصل��ى املوظفني 
يف مكان متس��خ، ولن ن��رتك املوظفني بغري 
مكان للوضوء، ولن نضع حمراب املس��جد يف 

خلفية املسجد أو عكس اجتاه القبلة
أماك��ن وس��ائل ت��داول امل��واد م��ن س��يور أو 
سيارات أو روافع أو قطارات فهذه األدوات حتتاج 
مساحات بني األقس��ام املختلفة، ومراعاة ذلك 

هو من األمور األساسية
ع��دم اإليذاء فاملخط��ط الناجح الب��د أال يؤذي 
أحدا من موظفني أو عم��الء أو أناس حميطني 
باملؤسس��ة ف��ال ض��رر وال ض��رار، وبالتالي فلو 
كانت املنشأة منشأة صغرية تعمل من خالل 
مكت��ب يف عم��ارة س��كنية فل��ن ختَطَط 
املنش��أة حبيث جيلس موظف االستقبال عند 
باب الش��قة ويق��ف العمالء يف ممر الش��قق 
فيتأذى	اجل��ريان، وإذا كنت منش��أة كبرية 
فلن تصمم بوابة املنشأة حبيث تعرقل املرور أو 
تتسبب يف حوادث، وإذا كنت مصنعا صغريا 
فلن تلقي أي س��وائل يف الطريق فينزلق منها 

أي ماٍر بالطريق وهكذا.

من مراجع املقالة: 
Operations Management, R. Russell and 

B. Taylor III, Prentice Hall, 3rdedition, 

2000

Facilities Planning, S. Heragu, PWS 

Publishing, 1997

The Toyota Way, J. Likert, McGraw Hill, 

2004

An Introduction to Management Sci-

ence, Anderson et al., South Western, 

Ninth Edition, 2000

Service Management, Fitzsimmons and 

Fitzsimmons, Irwin McGrawHill, Third 

Edition, 2001
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جودة التعليم

تطبيق نظم جودة التعليم.... 

التحديات و المقترحات

م. إيناس أمحد زكي
كلية اهلندسة- جامعة الفيوم

• ملخص:	
يف ظ��ل التط��ورات اهلائ��ل ملتطلب��ات س��وق 
العمل والسعي إلثبات الذات يف ظل التغريات 
واملستجدات، أس��رعت كثري من الدول لبحث 
قضي��ة التعلي��م اجلامع��ي وه��ل م��ا نقدم��ه 
للطالب يساعدهم يف التنافس يف هذا السوق 
املتغري. وهلذا فقد نش��أت فكرة تطبيق نظم 
ج��ودة التعلي��م ملواجه��ة ه��ذه التحدي��ات. يف 
نش��ئت اهليئة 

ُ
مص��ر على س��بيل املث��ال فقد أ

القومية لإلعتماد واجلودة وقد قامت بإنش��اء 
وحدات اجلودة يف الكليات لتطوير التعليم 
اجلامع��ي. يف ه��ذه الدراس��ة س��نلقي الضوء 
على التحدي��ات اليت قد تواج��ه تطبيق جودة 

التعليم وبعض مقرتحات احللول هلا.
• مقدمة:	

لق��د أصبح��ت صناع��ة خرجي��ي اجلامع��ات 
ملواجه��ة متطلب��ات وتغريات س��وق العمل أمر 
بال��غ األهمي��ة بالنس��بة للمجتمع��ات. وهلذا 
فق��د اجته��ت كثري م��ن البل��دان لوضع نظم 
للتحكم  ولتوكيد جودة التعليم اجلامعي. 
يف ه��ذه الدراس��ة س��نلقي الض��وء ع��ن طرق 
التحك��م يف جودة التعلي��م وطرق توكيد 
اجلودة مع سرد لبعض التحديات اليت ميكن 
ان تواج��ه تطبيق نظم اجل��ودة ووضع بعض 

املقرتحات حللها.
• تطبي��ق نظ��م توكيد اجل��ودة يف 	

التعليم اجلامعي:
أن  يع��ين  التعلي��م  يف  اجل��ودة  توكي��د 
يشارك مجيع األش��خاص املعنيني بالعملية 
التعليمي��ة –ومنهم الطال��ب- يف التأكد من 

جودة املخرج��ات اليت تتم بالعملية التعليمية 
]1[. ه��ذا وقد تبن��ت دواًل عدي��دة مناهج عدة 
يف توكي��د اجلودة واالعتم��اد وخاصة بعد 
ما أثبتت نظم توكي��د اجلودة كفائتها يف 

الصناعة وحققت النتائج املرجوة منها.
فنج��د بع��ض اجلامع��ات ق��د تبن��ت فك��رة 
 TQM تطبي��ق نظ��م ادارة اجل��ودة الش��امل

قد  والبع��ض 
فكرة  تبنى 
  ISO 9000
بع��د  وذل��ك 
تهم��ا  ثبا ا
تهم��ا  كفا
على املستوى 
 . مل��ي لعا ا
وبعض الدول 
وضع��ت  ق��د 

معيار خ��اص بها تس��ري علي��ه جامعاتها منها 
أمريكا، اليابان، ماليزيا، ومصر. 

لتطبي��ق  و 
نظ��ام  أي 
كي��د  لتو
فق��د  اجل��ودة 
بع��ض  ق��ام 
حث��ني  لبا ا

بتب��ين 
فك��رة منهج 
ت  لعملي��ا ا

أو SIPOC  ال��ذي يع��ين “م��وارد، مدخ��الت، 
عمليات، خمرجات، حتكم” . ش��كل1 و 2 

يوضحان طريقة إلتب��اع منهج العمليات يف 
العملي��ة التعليمية والذي من خالله جند أنه 
قد َقسمت العملية التعليمية لعمليتني هما 
عملي��ة التدريس واليت تتم من خالل االس��تاذ 
وعملية التعليم واليت تتم من خالل الطالب  .

شكل 1 يوضح عملية التدريس

شكل 2 يوضح عملية التعليم

• تطبي��ق نظ��م التحك��م يف جودة 	
التعليم اجلامعي:
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هذا هو اجل��زء الثاني من تطبي��ق نظم اجلودة 

حيث ال يصح أن نطبق توكيد اجلودة بدون 
التحك��م يف اجل��ودة وال��ذي يت��م م��ن خالل 
الفح��ص بنس��بة %100 لنتائ��ج الطلب��ة م��ن 
خ��الل االمتحان��ات القص��رية والرتم ث��م يقوم 
املس��ئول عن املادة بتحليل النتائج باس��تخدام 
الط��رق االحصائية SPC وال��ذي تبني بدورها 
مناطق الضعف يف العملية التعليمة ووضع 
حلول هلذه املناطق لتحس��ني النتائج من خالل 
PDCA “ختطي��ط، تنفي��ذ،  تطبي��ق نظ��ام 

قياس ، تطبيق”.

• تطبي��ق نظم اجل��ودة واالعتماد يف 	
مجهورية مصر العربية

ص��در املرس��وم بإنش��اء اهليئة 
ُ
يف ع��ام 2007 أ

القومي��ة لالعتماد واجلودة وال��ذي قام بدوره 
بإنشاء وحدات االعتماد واجلودة يف اجلامعات 
والكلي��ات به��دف تطبي��ق نظم اجل��ودة يف 
التعلي��م اجلامع��ي. وعلى الرغ��م من تكلف 
الدول��ة مالي��ني اجلنيه��ات يف هذه املش��اريع 
ولكن هذه املش��اريع قد واجه��ت الكثري من 
الصعوب��ات والتحديات ال��يت صعب من خالهلا 
القي��ام بدورها يف حتس��ني ج��ودة اخلرجيني. 
يف هذا اجلزء من البحث س��وف يتم سرد بعض 

التحدي��ات اليت قد تعوق تطبي��ق نظم اجلودة 
وعرض لبعض املقرتحات حللها.

اجلامع��ات . 1 يف  العامل��ني  معارض��ة 
التعليمية  العملي��ة  واملش��اركني يف 

لتطبيق نظم اجلودة
هذه املعارضة تتم ألس��باب ع��دة نذكر منها 

على سبيل املثال:
» معارضة التغيري	
» عدم االكرتاث ألهمي��ة تطبيق نظم 	

اجلودة يف التعليم
» عدم حتفيز العاملني للمش��اركة يف 	

تطبيق نظم اجلودة من قبل االدارة
» عدم املعرفة بنظ��م اجلودة يف التعليم 	

وطرق تطبيقها
» االعتقاد بوج��ود أوراق كثرية ومهام 	

يف  االش��رتاك  عن��د  عليه��م  تلق��ى 
تطبيق اجلودة

وم��ن حتليل ه��ذه األس��باب ميكنن��ا اقرتاح 
اآلتي:
» عم��ل ن��دوات وورش عم��ل للتوعي��ة 	

بأهمي��ة تطبي��ق نظ��م اجل��ودة وزرع 
ثقافة اجل��ودة وأهميت��ة تطبيقها يف 

التعليم
» التحفيز املادي والوظيفي للعاملني من 	

قبل ادارة اجلودة وادارة اجلامعة 
» ل��كل 	 حم��ددة  مس��ئوليات  حتدي��د 

املش��اركني يف تطبيق نظ��م اجلودة 
مبا يف ذلك ممثلني عن الطلبة / فرقة/ 

ختصص
عزوف إدارة الكلية عن املشاركة . 2

يف اجلودة
رغم أهمية التعاون بني ادارات الكليات 
واجلامع��ات وبني وحدات اجل��ودة، إال أنه 
يوجد بع��ض ادارات الكليات تعزف عن 
املش��اركة الفعلي��ة وتذلي��ل الصع��اب 
أم��ام ادارة اجلودة للقي��ام بعملها يف رفع 
كف��اءة الطالب وم��ن ثم اخلري��ج وذلك 

ألسباب نذكر منها اآلتي:
» ع��دم وج��ود الوق��ت الكايف م��ن قبل 	

ادارة  م��ع  للتع��اون  الكلي��ة  ادارة 
اجلودة

» اخلوف من التغيري	
» ع��دم االكرتاث ب��دور وح��دة اجلودة 	

والعاملني بها
ولتقليل هذه األسباب نقرتح اآلتي:

» وج��ود إلزام م��ن قب��ل احلكومة على 	

ادارة اجلامع��ات والكلي��ة للتع��اون 
مع ادارة اجلودة يف كلياتهم وتذليل 

الصعاب أمامهم
» عم��ل ن��دوات وورش عم��ل لتوعي��ة 	

ختري��ج  يف  تعاونه��ا  بأهمي��ة  اإلدارة 
طالب ذو كفاءة عالية

صعوبة تنفي��ذ املعي��ار املوضوع من . 3
قبل اهليئة لتوكيد اجلودة

أن  نف��رتح  فإنن��ا  املش��كلة  ه��ذه  وحل��ل 
يت��م ختص��ص ج��زء م��ن أحب��اث املاجيس��تري 
ل��كل  املنش��ورة  واألحب��اث  والدكت��وراة 
ختصص لبحث س��بل حتس��ني املعي��ار وطرق 

تنفيذه وقياسه.
قلة االمكانيات املادية . 4

وتكون قلة االمكانيات املادية بس��بب قلة 
امل��وارد املالية ول��ذا فإننا نق��رتح أن يتم تعاون 
ب��ني الكلي��ات والش��ركات وادارات اجلودة 
لعمل االستش��ارات العلمية هلذه الش��ركات 
و إس��تقطاب ع��دد م��ن املن��ح املالي��ة لتطوير 

التعليم وتوفري االمكانيات املطلوبة .
• النتائج	

إن تطبي��ق نظم حتكم وتوكيد اجلودة يف 
العملي��ة التعليمية أصبح الش��غل الش��اغل 
لكث��ري من اجلامع��ات لضم��ان ختريج جيل 
ق��ادر عل��ى مواجه��ة متطلب��ات س��وق العمل 
احمللية والعاملية، وعلى الرغم من وجود بعض 
التحديات ال��يت تواجه تطبيق نظام اجلودة يف 
اجلامع��ات والكلي��ات إال أنه بتغي��ري ثقافة 
العامل��ني يف اجلامعات عن اجل��ودة وأهميتها 
ومردودها على املس��توى الف��ردي واجملتمعي  
وع��ن دورهم األساس��ي يف التعاون م��ع ادارات 
اجلودة يف الكليات لتطوير التعليم اجلامعي 
سوف يتم مواجهة هذا التحديات ورفع كفاءة 

العملية التعليمة ومن ثم اخلريج.
املراجع

1 .http://www.jabee.org/english/

OpenHomePage/e_process.htm

جودة التعليم

http://www.jabee.org/english/OpenHomePage/e_process.htm
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اإلشكالية األولي : غياب املعين 
واخلض��وع  التعليمي��ة،  العملي��ة  يف  االخن��راط 
لروتينه��ا العمل اليومي رمبا جيعلنا كمعلمني 
ننظ��ر لتل��ك العملي��ة كم��ا ل��و أنه��ا حب��د ذاتها 
غاي��ة، دون أن ن��درك بفع��ل القص��ور الفكري 
بأنها وس��يلة إىل أهداف وغايات أخرى ، فلو س��ألنا 
معلًما عن جوهر األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها 
يف مادت��ه فإننا يف بع��ض احلاالت ال حنصل على 
إجاب��ة ش��افية ، أو رمبا نقع عل��ى إجابات خمتلفة 
حي��ال الغايات اليت يهدف إليها. وقد ال يكون لدى 
بع��ض املعلم��ني رؤي��ة أو مفهوم واض��ح لألهداف 
غامًض��ا  وإدراًكا  محاًس��ا  ميلك��ون  لكنه��م 
يدفعه��م إىل العم��ل بهمة عالية م��ن أجل إيصال 
امل��ادة التعليمية للطالب بأكثر الطرق سالس��ة 
وإجيابية.فه��م هن��ا يقومون بعمل ترب��وي ممتاز 
بالرغم م��ن أنهم ال ميلكون تصوًرا نظرًيا واضًحا 

حيال األهداف الرتبوية.
اإلشكالية الثانية : األهداف 

ال ب��د أن تكون هناك خطط تربوية تنطوي على 
أهداف وغايات، تلك األهداف تعترب مبنزلة املعايري 
اليت يف ضوئها يتم اختيار املواد التعليمية وتنظيم 
حمتوياتها. وهلذا فإن أساليب التدريس واالختبارات 
وطرق التقويم وما يتصل بكل الربامج املدرسية 

إمنا هي الوسائل لبلوغ تلك األهداف
وهن��اك طريقت��ني حددهما بل��وم ملعرفة وحتديد 

تلك األهداف،
الطريقة األوىل : 

هي طريقة التقدميني، وتقوم على دراسة حاجات 
التالميذ واملش��كالت ال��يت يواجهونها لتكوين 
املعلومات اليت تس��اعدهم فيما بعد على اش��تقاق 
األهداف من خالل النتائج اليت تتوصل إليها دراس��ة 
تل��ك احلاج��ات واملش��كالت املتصل��ة بالط��الب 

والتالميذ.

الطريقة الثانية :
ه��ي طريقة األساس��يني ال��يت تقوم عل��ى حتديد 
األهداف من خ��الل الرتاث الثقايف وتراكم املعارف 
واس��تصحاب  الرتبوي��ة  العل��وم  تتضمنه��ا  ال��يت 
اخلربات التعليمية الس��ابقة لألجيال. فهي املصدر 

األساسي الذي تنبثق عنه األهداف الرتبوية
اإلشكالية الثالثة : احملتوي 

هن��اك قيًم��ا أساس��ية يف احلي��اة تنتق��ل إىل حد 
كب��ري م��ن جي��ل إىل آخ��ر ع��ن طري��ق الرتبية ، 
وظيف��ة املدرس��ة يف جوهره��ا: نق��ل تل��ك القي��م 
األساس��ية اليت ميكن حتديدها عن طريق دراسة 
ش��املة لفلسفة اجملتمع و قيمه . ميكن صياغة 
األه��داف الرتبوية ، إما من خالل حتديد نش��اطات 
كتاب��ة  ع��رب  بصياغته��ا  أو   ، معين��ة  وبرام��ج 
واملفاهيم.وهن��اك  للموضوع��ات  حم��ددة  قائم��ة 
من يضع��ون صياغ��ة األه��داف يف ص��ورة أمناط 
س��لوكية ال توضح نواحي احلياة أو احملتوى الذي 
ينطبق عليه الس��لوك على حنو خاص. باإلضافة 
إىل صياغ��ات أخ��رى قد ختتلف من بيئة مدرس��ية 

إىل أخرى.
الغ��رض من صياغة األهداف هو يف الواقع: توضيح 
أن��واع التغريات املرغوبة اليت ميكن أن حتدثها يف 

التلميذ
كم��ا أن املؤلف حيدد صياغ��ة األهداف بتحقيق 
بعدي��ن أساس��يني منه��ا هم��ا: بعد احملت��وى الذي 
يتضم��ن القي��م الفكري��ة والرتبوي��ة لألهداف، 
وبع��د الس��لوك ال��ذي يرتج��م حمت��وى القي��م يف 

السلوك واملواقف املتصلة باحلياة العامة
تنظيم خربات املنهج

تتصل فكرة تنظي��م خربات املنهج بالوقوف على 
الطريق��ة املثلى إلدراك فعالية األهداف التعليمية 
ال��يت مت التأس��يس هل��ا م��ن خ��الل وس��ائل ال��درس 
املختلف��ة، حبي��ث يتم فحص خ��ربات الدرس خالل 
الس��نوات بني الصف��وف املختلفة بطريقة رأس��ية 
عند تن��اول امل��ادة الواحدة بني صف��ني خمتلفني، 
وطريق��ة أفقية عند تناول مادتني خمتلفتني بني 

الصف الواحد.
فعل��ي س��بيل املث��ال ح��ني نفح��ص العالق��ة بني 
يف  الس��ادس  والص��ف  اخلام��س  الص��ف  خ��ربات 

م��ادة الرياضيات مثاًل فإننا نتن��اول يف هذه احلال 
التنظيم الرأس��ي خالل س��نوات الدراسة، بينما إذا 
حبثن��ا العالقة ب��ني خ��ربات الرياضي��ات وخربات 
العل��وم يف نف��س الص��ف فإنن��ا نتن��اول التنظيم 
األفق��ي خلربات التعلم... فإذا بني��ت خربات العلوم 
يف الصف الس��ادس عل��ى خربات نفس امل��ادة اليت 
حص��ل عليه��ا التلمي��ذ يف الص��ف اخلامس على 
حنو سليم، فس��وف يؤدي ذلك إىل تنمية املفاهيم 
العلمية وامله��ارات، وإىل زيادة التعم��ق فيها. وإذا 
ارتبطت خ��ربات العلوم يف الصف اخلامس خبربات 
مناس��ًبا  ارتباًط��ا  الص��ف  نف��س  يف  الرياضي��ات 
وس��ليًما م��ن الناحي��ة الرتبوية، ف��إن كاًل منهما 
ق��د يع��زز اآلخر، وم��ن ثم يوف��ر معن��ى وتكاماًل 
أعظم ويصب��ح الربنامج التعليمي أكثر فاعلية 
. وم��ن جهة أخرى إذا كانت اخلربات غري متس��قة 
ومتضاربة فإن بعضها سوف يعمل على تقليل أو 

نفي أثر البعض اآلخر.
وكذل��ك إذا مل يكن هناك ارتباط مناس��ب بني 
ه��ذه اخل��ربات ف��إن التلميذ س��وف حيص��ل على 
خ��ربات جم��زأة ال يرتب��ط بعضها بالبع��ض اآلخر، 
ومن ثم ال يكون هل��ا فاعلية كبرية حني يواجه 

التلميذ مواقف معينة يف احلياة اليومية.
أخريا :

تطوي��ر املناه��ج حيت��اج جله��د كب��ري م��ن خرباء 
املادة و أس��اتذة اجلامعات و املعلم نفس��ه باعتباره 
صان��ع قرار و مقدم للخدمة التعليمية و التوجيه و 
رج��ال األعمال والفنون و الثقاف��ة و أولياء األمور و 
التالميذ حتى تكتم��ل املنظومة وتتضح الرؤية 
و يت��م وضع مناهج متناس��قة و متدرجة و متصلة 
من��ذ الص��ف األول االبتدائ��ي حتى نهاي��ة املرحلة 
الثانوي��ة مناه��ج ال ختضع ألهواء أو سياس��ات و ال 
خت��دم أنظم��ة الن األنظم��ة تتب��دل و املنهج جيب 
أن يك��ون متوافق��ا م��ع مس��تحدثات العص��ر و 
التكنولوجي��ا و تغ��ري الفك��ر م��ن عق��د آلخر و 
جت��دد تي��ار العل��م و تب��دل نظرياته مما يس��تلزم 
ليس��ت  ف��رتة  كل  الش��امل  املتواص��ل  التغي��ري 
بالقصرية من الزمن الس��تيعاب اإليقاع املتس��ارع 

للحياة .

من اأجل منهج تعليمي بناء
 بقلم : حممد خطاب

جودة التعليم
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وقلبها  اإلدارية  العملية  جوهر  هي  القيادة  إن 
التنظيم  يقود  الذي  هو  اإلداري  والقائد  النابض، 
وأعضائه.  وحداته  بني  التنسيق  فيه  وحيقق 
إدارته  جيعل  الذي  هو  الناجح  اإلداري  والقائد 
أهمية  وتربز  وحركية  ديناميكية  أكثر 
أهداف  حتقيق  يف  األكرب  العبئ  كون  القائد 
املنظمة يقع علية ، فالقيادة بشكل عام تعين 
يف  املتوفرة  اإلستثنائية  واإلمكانات  القدرات 
الشخص املوجود يف موقع القيادة واليت من خالهلا 
إبتغاء  فيهم  والتأثري  تابعيه  توجيه  يستطيع 
تعريف  ميكن  أخرى  وبعبارة  اهلدف،  حتقيق 
ميارسه  الذي  النشاط  بأنها  اإلدارية  القيادة 
التوجهات  وإصدار  القرارات  إلختاذ  اإلداري  القائد 
ومتابعتها واإلشراف عليها وعلى األفراد العاملني 
القدرة  أنها  البعض  ويرى  اهلدف.  لتحقيق  وذلك 
القيام  حنو  األشخاص  من  جمموعة  توجيه  على 
وإنسجام  ومجاعية  تناسق  يف  مشرتك  بعمل 
أهداف  جمموعة  أو  معني  هدف  حتقيق  بقصد 

حمددة .

يتطلب  ناجح  عمل  كل  أن  فيه  شك  ال  ومما 

رؤية  وجود 
واض���ح���ة 
ختطيط  و
م������دروس 
وف���ك���ر 
م��س��ت��ن��ري 
وم����ن   ،
أن  املؤكد 
هذه  ت��وف��ر 
صر  لعنا ا
بإذن  يسهم 
يف  اهلل 
حت��ق��ي��ق 
اإلجن���ازات 
واأله����داف 
امل��ن��ش��ودة 
وه���ن���اك 
ع���وام���ل 
أساسية ومعايري ال بد من توفرها يف القائد الناجح 

ومن أهمها ما يلي :
ومن أهم املبادئ الرئيسة اليت جيب أن يلتزم القائد 

الناجح بها هى كما يلي : 
مبدأ الشورى :

الش�ورى من  بااللتزام مببدأ  أمرنا سبحانه وتعالي 
إختاذ  يف  املؤسسات  او  األفراد  مع  التشاور  خ�الل 
قوله  ذلك  ودليل   ، املشكالت  وحل  القرارات 
تعاىل »وشاورهم يف األمر« آل عمران اآلية :   159   
وقرار  متقن  عمل  إىل  تؤدي  ضرورة  فاملشورة   ،

صائب وذو جودة . 
مبدأ التعاون :

التعاون يف  أمرنا سبحانه وتعاىل بضرورة  كما 
»وتعاونوا  تعاىل  قوله  ذلك  ودليل  اخلري  سبيل 
على الرب والتقوى والتعاونوا على اإلثم والعدوان« 

املائدة اآلية :  2 .
من  هو  الواحد  الفريق  بروح  اجلماعي  فالعمل 
إدارة  وتطبيق  العمل  لنجاح  األساسية  املتطلبات 

اجلودة الشاملة . 
مبدأ إتقان العمل واإلخالص فيه :

العمل  إتقان  على  وتعاىل  سبحانه  حثنا  وقد 
خلوه  على  والعمل  فيه  اجلودة  حتقيق  وضرورة 
ذلك  ودليل  الدائم  للتحسني  والسعي  العيوب  من 
 « عمال  أحسن  من  أجر  نضيع  ال  إنا   « تعاىل  قوله 
صلى  الرسول  يقول  كما   ،  30 آية   ، الكهف 
أحدكم  عمل  إذا  حيب  اهلل  إن   « وسلم  عليه 
عماًل أن يتقنه« صحيح اجلامع ، 1880 وكذلك 
كامل  فيه  وخيلص  عمله  حيب  أن  ضرورة 

اإلخالص .
مبدأ التحفيز والعقاب  :

وقد وعدنا سبحانه وتعاىل إن من آمن وعمل عماًل 
فله   ، الدنيا  والعالنية يف  السر  واتقاه يف  صاحلًا 
قوله  ذلك  ودليل  الدنيا  احلياة  يف  الطيبة  احلياة 
وهو  أنثى  أو  ذكر  من  صاحلًا  عمل  من   « تعاىل 
أجرهم  ولنجزينهم  طيبة  حياة  فلنحيينه  مؤمن 
  97 آية   ، النحل      « يعملون  ماكانوا  بأحسن 
اجلنة   ، اآلخرة  يف  وتعاىل  سبحانه  وعدنا  كما 
بدليل قوله تعاىل » ومن يعمل من الصاحلات من 
اجلنة  يدخلون  فأولئك  مؤمن  وهو  أنثى  أو  ذكر 

وال يظلمون نقرًيا » النساء،124 .
ّعرف  فله معيشة ضنكا وقد  أمره  أما من خالف 
الضيق  بأنه  عنه  اهلل  رضى  عباس  ابن  الضنك 
أعرض  ومن   « تعاىل  قوله  ذلك  ودليل   ، الشديد 
عن ذكرى فإن له معيشة ضنكًا وحنشره يوم 

القيامة أعمى » طه ، آية 124 .
أيضًا  وحذرنا  وعدنا  وتعاىل  سبحانه  انه  ومبا 
تطبيق  مسئولني  أو  كأفراد  بنا  األوىل  فمن   ،
على  والعمل   ، الدنيوية  أعمالنا  يف  املبادئ  هذه 
حتفيز اجملتهدين واملخلصني واملنجزين ، ومعاقبة 
املقصرين يف احلدود املقبولة واملؤثرة واليت تقوده 
للصواب »قل هي يستوي الذين يعلمون والذين ال 
يعلمون إمنا يتذكر أولوا األلباب« الزمر ، آية 9 .

مبدأ الرقابة اإلسالمية  :

إن الرقابة يف اإلسالم تنقسم إىل :-
يراقب  أن  وهي   : الذاتية  الرقابة   	-  1
املرء نفسه وميعن التفكري بأعماله وقراراته 
وهل  عمل  عما  وضمريه  نفسه  يسأل  وان 

دكتور مهندس / سعيد بن محود الزهراني
استشاري نظم جودة ومدرب معتمد

Salzahrani1@gmail.com

@salzahrani2

معايري القـائد الناجح

تقارير عامل اجلودة

mailto:Salzahrani1@gmail.com
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هناك رضى داخلي لديه عما قام به .
مراقبة  وهي   : اخلارجية  الرقابة   	-  2
اآلخرين على املرء سواًء أفراد و جهات رمسية 

مع  متشيها  ومدى  وقراراته  أداءه  من  للتحقق 
األنظمة واللوائح .

اهلل  مراقبة  وهي   : اإلهلية  الرقابة   	-  3
من  به  يقومون  وما  لعباده  وتعاىل  سبحانه 
أع����م����ال 
تكليف  و
ئكة  مال
خمصصني 

لتسجيل 
احل��س��ن��ات 

والسيئات .
لذا يفرتض 
التأكد  بنا 
تنفيذ  م��ن 
األه������داف 
وامل��ع��اي��ري 
عة  ضو ملو ا
بط  ا لضو ا و
عية  لشر ا
مية  سال إل ا
ذلك  ودليل 
تعاىل  قوله 
ك���ل   “
مبا  ن��ف��س 
ك��س��ب��ت 
ره��ي��ن��ة “ 
آية   ، املدثر 

 .  38
م�����ب�����دأ 

املسئولية :
ن  إ
لية  ملسئو ا
امللقاة على 
عاتق كل 
من  شخص 
األه��م��ي��ة 
مب��ك��ان 
ف��ق��د أب��ت 
اجل����ب����ال 
مح���ل���ه���ا 
ومح��ل��ه��ا 
على  األمانة  عرضنا  إنا   « تعاىل  قال  اإلنسان 
السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها 
كان  انه  اإلنسان  ومحلها  منها  وأشفقن 

ابن  وعن   ،  72 آية   ، األحزاب   “ جهوال  ظلومًا 
اهلل  صلى  النبى  عن  عنهما  اهلل  رضى  عمر 
عليه وسلم قال » أال كلكم راع وكلكم 
الناس  على  الذي  فاألمري  رعيته  عن  مسئول 
راع ومسئول عن رعيته والرجل راع على أهل 
على  راعية  وامل��رأة  عنهم  مسئول  وهو  بيته 
بيت بعلها وهى مسئولة عنه والعبد راع على 
مال سيده وهو مسئول عنه أال فكلكم راع 
» متفق عليه  وكلكم مسئول عن رعيتة 
احلذر  املسئول  على  جيب  املنطلق  هذا  ومن   ،
حتملها  يستوجب  عظيم  شأن  املسئولية  الن 
أو   ، اهلل  من  وخوف  وأمانة  بإخالص  وأدائها 
التنصل عنها وتركها لغريه متى ما شعر انه 

لن يؤديها على أكمل وجه. 
مبدأ العلم :

على  بآياته  الكريم  القرآن  نزل  ان  منذ 
العلم  ضرورة  على  يؤكد  وهو  املسلمني 
قوله  بدليل   ، املسلمني  حياة  يف  وأهميته 
تعاىل » يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات« اجملادلة ، آية 11  وشيوع 
أهمية العلم وضرورته يف حياة القادة هو أحد 
متطلبات حتقيق اجلودة الشاملة ، كما يف 
املثل »العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر« 
وهذا يؤكد على أهمية العلم والتعليم منذ 
الصغر ، وكلما زاد علم اإلنسان عال شأنه .

مبدأ احلكمة :
وهي العلم حبقائق األشياء على ماهي عليه ، 
والعمل مبقتضاها بدليل قوله تعاىل » يؤتي 
احلكمة  يؤت  ومن  يشاء  من  احلكمة 
  269 آية   ، البقرة   « كثريا  خريا  أوتي  فقد 
واحلكمة درجة أعلى من العلم فهي تتضمن 
القول  ، واإلصابة يف  به  معرفة احلق والعمل 
واحللم  الصرب  ذلك  يواكب  كما   ، والعمل 
وإتاحة الفرصة لالستماع واالستشهاد باألدلة 
على  القرار  اختاذ  أو  الرأي  إبداء  له  ليتسنى   ،

أسس واضحة ومتينة.
مبدأ اإلحسان :

اهلل  سبيل  يف  وانفقوا   « تعاىل  اهلل  يقول 
وأحسنوا  التهلكة  إىل  بأيديكم  والتلقوا 
 195 آية   ، البقرة    « احملسنني  حيب  اهلل  إن 
على  ليصبح  العمل  إتقان  هنا  واإلحسان 
على  وجيب   ، هلل  فالعبادة  وجه.  أكمل 
أو  اهلل  يرى  كأنه  عباداته  يؤدي  أن  املسلم 

كأن اهلل يراه . وإن كان العمل خاص 

تقارير عامل اجلودة
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وجه  أكمل  على  تأديته  وجب  بالناس 
وهذا  يتابعه  موجود  العمل  صاحب  وكأن 
لألداء  املستمر  التحسني  مع  تطبيقه  ميكن 

وضمن أدوات إدارة اجلودة الشاملة.
مبدأ القدوة احلسنة :

ممتثاًل  حسنة  قدوة  يكون  أن  للقائد  البد 
ولقد  يتبعونه  من  قبل  للنهي  جمتنبًا  باألمر 
خري  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  كان 
 « بقوله  ربه  امتدحه  ولقد  األمر  هذا  يف  أسوة 

حسنة  أسوة  اهلل  رسول  يف  لكم  كان  لقد 
ملن كان يرجو اهلل واليوم األخر األحزاب ، آية 
21 ، فال ميكن املطالبة بالتطبيق والتنفيذ 

وااللتزام ، واملسئول »الراعي« اليقوم بذلك .
مبدأ العدل :

املَهمة  املعايري  من  هى  العدالة  أو  العدل 
اهلل  يقول  القائد  بها  يتصف  أن  البد  التى 
أن  الناس  بني  حكمتم  ...وإذا   « تعاىل 
حتكموبالعدل .. »  النساء ، آية 58   فالعدل 
ومال  جاه  والبني  ونسب  حسب  بني  يفرق  ال 
يؤخذ  به   ، األرض  على  اهلل  ميزان  فالعدل   ،
ظلمه  ممن  املظلوم  وينصف  حقه  للضعيف 
ويف احلديث القدسي » يا عبادي إني حرمت 
حمرمًا  بينكم  وجعلته  نفسي  على  الظلم 
فال تظاملوا » ، وهنا يفرتض أن يطبق املسئول 
أواًل مثل تطبيقه  »الراعي« ذلك على نفسه 
على الرعية ، فكيف يتمتع املسئول بكل 
منها  جزء  أو  وحيجبها  واملعنوية  املادية  املزايا 

آخر  على  الرعية  احد  حيابي  أو  الرعية  عن 
دون وجه حق.

مبدأ املصداقية :
مما  الفعل  مع  القول  وتطابق  الصدق  وهي 
 « تعاىل  قوله  بدليل  الرعية  لدى  الثقة  يولد 
ياأيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون* 
كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا ماال تفعلون » 
أال  باملسئول  ومفرتض   ،  3،  2 آية   ، الصف 
بوعده  ويلتزم  إال  يعد  وال  باحلق  إال  ينطق 

والرعية عالقة  الراعي  العالقة بني  ، لتصبح 
تشوبها احملبة واملودة والثقة ، مما ينعكس 
والعكس   ، املستمر  والتحسني  األداء  على 
يوعدون   – األسف  مع   – فالكثري  صحيح 

وخيلفون .
مبدأ العالقات اإلنسانية :

الرسول  كان  كيف  سريته  شهدت  فقد 
الناس  مع  يتعامل  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
خلفه  ويردف  احلمار  يركب  كان  فقد 
دعوة  وجييب  املساكني  ويعود   ، الصحابي 
 ، بهم  خمتلًطا  أصحابه  بني  وجيلس  العبد 
فيجيب  الشعري  أكل  إىل  يدعى  وكان 
عليه الصالة والسالم ، فأين حنن من قدوتنا 

وحبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلم.
ضرورة  )االجتماعية(  اإلنسانية  العالقات 
نفس  يف  مجيعهم  والرعية  فالراعي  حتمية 
الظروف ، وجيب مراعاة الراعي لذلك والوقوف 
حل  يف  واملساعدة   ، احلاجة  عند  الرعية  مع 

 ، إرادتهم  دون  عليهم  املفروضة  مشاكلهم 
ألنه كما هم فهو معرض هلا أيضًا .

مبدأ القوة واألمانة :
اهلامه  اخلصائص  من  اخلصلتني  هاتني  إن 
من  خري  إن   ..   « تعاىل  اهلل  قال  القيادي  يف 
  26 آية   ، القصص  األمني  القوي  أستاجرت 
وكما ورد عن أبى ذر رضى اهلل عنه قلت : 
يارسول اهلل أال تستعملين » أي يف منصب » 
قال : فضرب بيده على منكيب ثم قال : يا أبا 
القيامة  وإنها يوم  أمانة  وإنها  إنك ضعيف  ذر 
الذي  وأدى  حبقها  أخذها  من  إال  وندامة  خزي 
فاملسئولية   ، وأمحد  مسلم  أخرجه  فيها  عليه 
واألمانة يف قيادة جمموعة من الرعية تتطلب 
حدث  كل  وحسب  ثانيًا  اللني  ثم  أواًل  القوة 
يف  حيتاج  بطبيعته  فاإلنسان   ، وموقف 
كثري من األحيان إىل احلزم وإال فلتت األمور 
وقوة   ، الغارب  على  كاحلبل  وأصبحت 

املسئول هي قوة جلهازه وهيبة له.
مبدأ اللني يف غري ضعف والقوة من غري عنف 

:
أمتدح  وقد  ذلك  يف  وسطًا  يكون  فالقائد 
 « بقوله  وسلم  عليه  اهلل  صلى  رسوله  اهلل 
فظًا  كنت  ولو  هلم  لنت  اهلل  من  رمحة  فبما 
وعن    « حولك  من  نفضوا  ال  القلب  غليظًا 
مسعت رسول   : قالت  رضى اهلل عنها  عائشة 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول يف بييت هذا 
: اللهم من ولي من أمر أميت شيئًا فشق عليهم 
شيئًا  أميت  أمر  من  ولي  ومن   ، عليه  فاشقق 
لذا   ، ومسلم  امحد  رواه   « به  فارفق  بهم  فرفق 
أو  الرعية  على  التضييق  عدم  مراعاة  جيب 

اإلثقال عليهم ومراعاتهم ليتسنى مطالبتهم.
مبدأ العفو عند املقدرة :

املقدرة  عند  العفو  للقائد  املهمة  الصفات  من 
يقول تعاىل » والكاظمني الغيظ والعافني 
عمران  آل   « احملسنني  حيب  واهلل  الناس  عن 
ويّعرض  بطبعه  خّطاء  فاإلنسان   ،  34. آية   ،
الراعي  على  يتوجب  لذا   ، للعقاب  نفسه 
العمل مببدأ العفو مثل مبدأ العقاب ليكون 
وبالتالي  ومقدرًا  عاليًا  الرعية  على  املردود 

ينعكس على األداء

تقارير عامل اجلودة
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ش��اهد احملت��وى األصلي علي بوابة الفج��ر االليكرتونية -	خبري مصري : تصميم الس��د اإلثيوبي ليس ب�”اجلودة واملواصف��ات العاملية” وفى حال 
إنهياره يدمر “مصر والسودان”	

أكد الدكتور حممد عادل الغندور، اخلبري املصري واملسئول السابق عن ملف النيل بدول املصب اإلفريقي، أن قضية بناء سد النهضة اإلثيوبي 
قضية خطرية.

وقال الغندور، على هامش افتتاح فعاليات معرض الوادي الزراعي الرابع باألقصر اليوم األحد، إن خطورة الس��د ليس��ت متمثلة يف قلة حصة املياه 
اخلاصة مبصر فحسب، بل إن تصميم السد اإلثيوبي ليس باجلودة واملواصفات العاملية املطلوبة، األمر الذي قد يدمر مصر والسودان حيال انهياره.

	
وطالب الغندور السلطات املصرية بالتعامل بشكل فوري وعاجل مع هذه املشكلة بالشكل الذي يطمئن اجملتمع املصري بالكامل.

	
م��ن جانب��ه، قال املهندس حممود الزغيب وكيل وزارة الزراعة باألقصر، إن املعرض سيش��هد تنظيم عدد من الندوات، وجلس��ات احلوار اليت تناقش 
عرض أهم التقنيات احلديثة يف اجملال الزراعي ومن املتوقع أن يشهد املعرض إقبااًل كبرًيا من أبناء حمافظات الصعيد واهتمام كربى شركات 

الزراعة يف مصر.
ش��اهد احملت��وى األصلي علي بوابة الفجر االليكرتونية -	خبري مصري : تصميم الس��د اإلثيوبي ليس ب�«اجل��ودة واملواصفات العاملية« وفى حال 

إنهياره يدمر »مصر والسودان«	
املصدر

http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=1&nwsId=353279&vid=2#.UaueJEA2L7E

 خبري م�صري : ت�صميم ال�صد الإثيوبي لي�س بـ«اجلودة واملوا�صفات العاملية« وفى حال

 »اإنهياره يدمر »م�صر وال�صودان
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	كيف نفهم الدين

حادثة مجيلة ..
حيكى أن رجاًل من الصاحلني كان يوصي عماله يف احملل بأن يكشفوا للناس عن عيوب بضاعته إن وجدت .

وذات يوم جاء يهودي فإشرتى ثوبًا معيبًا ومل يكن صاحب احملل موجودًا فقال العامل : هذا يهودي اليهمنا أن نطلعه على العيب .
ثم حضر صاحب احملل فسأله عن الثوب فقال : بعته لليهودي بثالثة آالف درهم ، ومل أطلعه على عيبه ، فقال : أين هو ؟ فقال : لقد رجع مع 

القافلة ، فأخذ الرجل املال معه ثم تبع القافلة حتى أدركها بعد ثالثة أيام .
فقال لليهودي : ياهذا ، لقد إشرتيت ثوب كذا وكذا وبه عيب ، فخذ دراهمك وهات الثوب ، فقال اليهودي : مامحلك على هذا ؟ فقال الرجل 

: اإلسالم ، إذ يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : من غشنا فليس منا .	
فقال اليهودي : والدراهم اليت دفعتها لكم مزيفه، فخذ بها ثالثة آالف صحيحة ، وأزيدك أكثر من هذا أشهد أن الإله إال اهلل وأن حممدًا رسول 

اهلل .	
--------------------------------------------------------

قال عمر بن عبدالعزيز : ) كونوا دعاة إىل اهلل وأنتم صامتون ( فقيل كيف ذلك ؟ قال: بأخالقكم
	

- باع جورج هاريشن من جنوب أفريقيا مزرعته إىل شركة تنقيب   1
	بعشرة جنيهات فقط لعدم

صالحيتها للزراعة ، وحني شرعت الشركة يف استغالهلا ، اكتشفت 
	بها أكرب منجم للذهب على

اإلطالق ، أصبح بعدها هذا املنجم مسؤواًل عن %70 من إنتاج الذهب 
يف العامل 

- ويف إحدى ليالي 1696م أوى اخلباز الربيطاني جوفينز إىل فراشه ،   2
	ولكنه نسي إطفاء شعلة صغرية

بقيت يف فرنه، وقد أدى هذا “اخلطأ” إىل اشتعال منزله ثم منزل جريانه 
	ثم احلارات اجملاورة ، حتى احرتقت

نصف لندن ومات اآلالف من سكانها ، فيما أصبح يعرف “باحلريق 
الكبري” ،، جوفينز نفسه مل يصب بأذى !! 

1347م دخلت بعض الفئران إىل ثالث سفن إيطالية  3 - ويف عام 
	كانت راسية يف الصني ، وحني وصلت

إىل ميناء مسينا اإليطالي خرجت منها ، ونشرت الطاعون يف املدينة 
	ثم يف كامل إيطاليا . وكان الطاعون قد

قضى أصاًل على نصف سكان الصني يف ذلك الوقت ، ثم من 

أعظم مخسة أخطاء بالتاريخ

ا�صرتاحة عامل اجلودة
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	إيطاليا انتشر يف كامل أوروبا فقتل ثلث سكانها
خالل عشر سنوات فقط. 

امللوك الربيطانيني اختلف مع البابا يف وقت كانت فيه بريطانيا كاثوليكية - تذكر بعض املصادر أن أحد   4"
	وكرد انتقامي حّرم البابا تزاوج الربيطانيني األمر الذي أوقع امللك يف حرج أمام شعبه ، وللخروج من هذا

	املأزق طلب من ملوك الطوائف يف األندلس إرسال بعض املشايخ كي تتحول بريطانيا لإلسالم نكاية بالفاتيكان !
	إاّل أن “مجاعتنا” تقاعسوا عن تنفيذ هذا الطلب حتى وصل اخلرب إىل البابا ، فأصلح اخلالف ورفع قرار

التحريم ) ولك أن تتصور إسالم بريطانيا، ثم ظهورها كإمرباطورية ال تغيب عنها الشمس ( !! 

"5 - وكانت فرصة مشابهة قد سنحت للمسلمني ، خالل معركة بالط الشهداء )قرب بواتييه يف فرنسا(
	ففي هذه املعركة كرر املسلمون نفس اخلطأ القاتل يف معركة أحد ؛ فقد تراجعوا حلماية غنائمهم من جيش

	شارملان ، فغلبوا وتوقف الزحف اإلسالمي على كامل أوروبا . يقول أحد املؤرخني اإلجنليز :
“لو مل يهزم العرب يف بواتييه ، لرأيتم القرآن ُيتلى وُيفسر يف كامربيدج وأكسفورد” !! 

ا�صرتاحة عامل اجلودة
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قصة قصرية : الصياد العنيد
	

املصدر: موقع تأمالت	
 قبل مخس سنوات كان كل شيء على ما يرام مع الصياد املاهر، كان يذهب فجرًا ويعود ظهرا ومعه صيده الثمني، مل يكن حباجة للخوض

.يف البحر متوغاًل فكل السمك كان يصل إليه على أطراف البحر، مما سهل مهمته كثريًا
 ولكن، ومنذ شهر فقط مل يعد جيد السمك الوفري هناك، فهو يكاد يعود خالي الوفاض كل ليلة لكن الصياد قال ألصحابه » أنا عنيد،

.»وسوف أصمم على أن أعود بالسمك غدًا
!مرت األيام والصياد يعود خالي الوفاض لكنه مصمم حتى اآلن على أن يعود لنفس املكان ويعود بصيده

!على أي حال، حيكى أنه بعد 5 سنوات توجه إىل هناك أيضًا وعاد خالي الوفاض
 مل يعلم هذا الصياد بأن هناك تلوثًا زيتيًا طفيفًا جعل األمساك ال تقرتب، كان مطلوب منه فقط اخلوض قلياًل يف البحر أكثر مما اعتاد

.ليعود بصيده
العربة:	هذه هي منطقة الراحة، نوهم أنفسنا بأننا عنيدون على النجاح وما املسألة إال ارتياح ملا اعتدناه

.!العنيد من أجل النجاح يسعى إليه وال ينتظره
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قائم��ة أغلى 16 م��ادة يف العامل: تش��مل مصادر 
الطاقة وأنواع املخدرات

مث��رية  قائم��ة  الي��وم  موضوعن��ا  يف  نس��تعرض 
	لإلهتم��ام تش��مل عددا م��ن أغلى امل��واد اليت تباع
يف الع��امل وال��يت تع��ود أس��باب إرتف��اع أس��عارها 
	إىل ع��دة أم��ور, منه��ا ميكنن��ا أن نذك��ر قل��ة
الع��رض مقارن��ة بالطل��ب بس��بب ن��درة وجوده��ا 
به��ا اإلجت��ار  من��ع  حت��ى  أو  إنتاجه��ا  صعوب��ة  	أو 
وتداوهل��ا يف الكث��ري م��ن ال��دول م��ن م��ا دع��ى 
يف به��ا  واإلجت��ار  وتصنيعه��ا  تهريبه��ا  	إىل 
اخلف��اء. ومن األس��باب أيضا جند كث��رة الطلب 
	بالنس��بة إىل قل��ة الع��رض كم��ا ه��و احل��ال م��ع
إىل  من��ه  اجل��رام  س��عر  يص��ل  وال��ذي  الزعف��ران 
قائمتن��ا 16 عنص��را تش��مل  تقريب��ا.  دوالر   11"
وسنستعرض معلومات س��ريعة عن كل عنصر 
	منها باإلضافة إىل أهم إس��تخداماتها وسبب إرتفاع

سعرها.

املرتبة 16. الزعفران )الذهب األمحر(: س��عر اجلرام 
الواحد حوالي 11 دوالر أمريكي.

م��ن  كون��ه  األمح��ر  بالذه��ب  الزعف��ران  مس��ي 

الع��امل يف  واملنكه��ات  التواب��ل  أن��واع  	أغل��ى 
إىل  باإلضاف��ة  للطع��ام  كتواب��ل  فيس��تخدم 
	إستخداماته يف التداوي كنوع من األدوية الشعبية
بعملي��ه  الزعف��ران  خي��وط  اس��تخراج  ويت��م 
	مرهق��ه إىل حد م��ا حيث يل��زم إلنتاجه اس��تعمال
الزراعة واحلصاد اليدوية بدقة وحرص, والستخراج 
م��ن هائل��ة  كمي��ه  اس��تخدام  يل��زم  	الزعف��ران 
التكلف��ة  م��دى  تع��رف  أن  وميك��ن  الزه��ور 
	العالي��ة يف إنتاج��ه إذا م��ا عرف��ت أن حوال��ي ال���
120,000 زه��رة تس��تخرج 25 كل��ج فق��ط من 
	خيوط الزعفران واليت تتحول إىل 5 كلج فقط بعد

رائع��ة  لقط��ة  ه��ي  التالي��ة  الص��ورة  جتفيفه��ا. 
	لزه��رة الزعف��ران تعرتيه��ا قط��رات الن��دى وتظهر

خيوط الزعفران احلمراء يف داخلها.

املرتب��ة 15. الذه��ب: ي��رتاوح س��عر اجل��رام الواحد 
حلوالي 56 دوالر أمريكي.

املرتبة 14. الروديوم: يصل س��عر اجلرام الواحد إىل 
58 دوالر أمريكي.

وه��و فل��ز وأح��د عناص��ر اجل��دول ال��دوري ورم��زه 
"Rh وه��و عنص��ر ن��ادر الوج��ود يف الطبيع��ة لونه
للت��آكل  ممت��از  ومق��اوم  فض��ي،  أبي��ض 
كب��ري.  بش��كل  وعاك��س 
الرودي��وم املصان��ع  أصح��اب  	ويس��تخدم 
النق��ي يف املراح��ل األخرية من صناع��ة اجملوهرات 
يف يس��تخدم  كم��ا  الكاش��فة.  	واألن��وار 

التوصي��الت الكهربائية، ويس��بك م��ع البالتني 

للطائ��رات التوربيني��ة  احمل��ركات  	لصناع��ة 
للحصول على صالبة عالية جدا.

املرتية 13. البالتينيوم: معدل س��عر اجلرام الواحد 
هو 60 دوالر أمريكي.

“البالتينيوم \ Platinum” هو عنصر كيميائي 
علي��ه ويطل��ق   ,Pt ال��دوري  اجل��دول  يف  	رم��زه 
إس��م ب�”الذه��ب األبي��ض” فه��و مع��دن مث��ني لونه 
	رم��ادي مائ��ل إىل أبي��ض، ويع��ود أص��ل كلمة
)بالت��ا(  وه��ي  أس��بانية  كلم��ة  إىل  بالت��ني 
	وتع��ين )الفض��ة الصغ��رية(، والبالت��ني أق��وى من
مع��دن احلدي��د ول��ه مرونة الذه��ب. وه��و أيضا ال 
	يص��دأ كاحلديد وال يفقد بريق��ه عند تعرضه

لله��واء لف��رتات طويل��ة كالذهب، وذل��ك ألنه ال 
	يتفاعل مع األكس��جني أو مركبات الكربيت
املوج��ودة باهل��واء، كما إن��ه ال يتأث��ر باحلموض 
	ال��يت تذي��ب معظ��م الفل��زات األخ��رى. يس��تخدم

البالتينيوم يف الطب ويف الصناعة وكمجوهرات 
وأيضا يف املختربات الكيميائية.

املرتبة 12. امليثامفيتامني: يصل معدل س��عره إىل 
الواحد. 100 دوالر للجرام 

رك��ب عق��ار امليثامفيتام��ني ألول م��رة على يد 
Nagai  \ ناجايوش��ي  “ناج��اي  اليابان��ي  	الع��امل 
Nagayoshi” يف ع��ام 1893, وهو أحد املخّدرات 
يف تؤّث��ر  ال��يت  األمفيتام��ني  جمموع��ة  	ضم��ن 

اجلهاز العصيب املركزي 

قائمة أغلى 16 مادة يف العامل!!

ا�صرتاحة عامل اجلودة
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كالكافي��ني  خم��ّدرات  وتش��مل 
أمس��اء للميثامفيتام��ني  	والنيكوت��ني. 
أخرى، فهو يعرف “بامليث” و”الكرانك” و”السبيد” 
	ول��ه أيضا تركيب��ات أخرى على ش��كل حبوب
الكبتاجون املنتش��رة بش��كل غ��ري قانوني يف 
	الدول العربية. ويكون امليث على شكل مسحوق
ل  يش��كَّ استنش��اقه.  ميك��ن  أبي��ض  ب��ودرة 
ل ليصبح سائاًل حُيقن. املسحوق يف أقراص أو حيلَّ

املرتب��ة 11. قرون وحيد القرن: يصل س��عر اجلرام 

الواحد منها إىل 110 دوالر أمريكي.

ما س��بب غالء قرون وحيد القرن؟ تتعدد اإلجابات 
يف ولك��ن  هل��ا،  اإلنس��ان  اس��تخدامات  	بتع��دد 
م��ا  دائًم��ا:  عين��ه  ه��و  املب��دأ  يك��ون  األس��اس 
	ه��و ن��ادر مث��ني. حي��ث يت��م اس��تخدام ج��زء م��ن
الق��رون اليت جيمعه��ا الصيادون غري الش��رعيون 
	يف تصني��ع مقاب��ض اخلناج��ر أو منحوت��ات تباع
ال��ذي  الس��بب  ولك��ن  ج��دًا.  بأس��عارمرتفعة 
	جيع��ل ق��رون وحيد الق��رن معروفة جًدا هو س��بب

الط��ب  مش��هوريف  ه��و  وكم��ا  ألن��ه  “عالج��ي” 
	الصي��ين التقليدي، بأن مس��حوق القرون أو جنارة
كب��رية  التهاب��ات  ش��فاء  ميكنه��ا  الق��رون 
	عدي��دة وص��واًل إىل الق��درة على معاجل��ة العجز

اجلنس��ي. لقد تس��ببت هذه التخي��الت بانقراض 
	مجاعات كاملة من وحيد القرن، وأّدت إىل جعل

معرض��ة  الي��وم  الق��رن  وحي��د  أجن��اس  كاف��ة 
	خلط��ر اإلنق��راض. وال جي��د املدافع��ون ع��ن ه��ذه
ه��ذه  ق��رون  قط��ع  ِخي��ار  س��وى  احليوان��ات 
	احليوان��ات ال��يت تعي��ش يف الغاب��ات حلمايتها من

الصيادين غري الشرعيني. إال أن القرون تنمو بعد 
عامني أو ثالثة.

املرتبة 10. اهلريوين: معدل سعر اجلرام الواحد 130 

دوالر أمريكي.

صن��ع اهلريوي��ن ألول م��رة من م��ادة املورف��ني عام 
"1874 م م��ن قب��ل كيميائ��ي ٍاجنلي��زي ولكن

مل يع��رف مفعول��ه، وصنع من جديد ع��ام 1898 م 
	م��ن قبل هنري��ك دريس��ار، كيميائ��ي أملاني من
 \ “باي��ر  الي��وم  الش��هرية  الصيدالني��ة  املؤسس��ة 
م��ن للعدي��د  ك��دواء  أنتجت��ه  ال��يت   ”Bayer"
ااٍلصاب��ات منه��ا داءالس��ل. اعط��ي ٍاس��م هريوي��ن 
)تنط��ق  heroisch األملاني��ة  التس��مية  	م��ن 

هريوي��ش(. حت��ت امس��ه العلم��ي داميورف��ني أو 
	دايس��تلمورفني يس��تخدم اهلروي��ن يف اململكة
املتحدة كمسكن قوي لالمل. استخدامه يشمل 
	ع��الج اآلالم احل��ادة، مث��ل االصاب��ات اجلس��دية

م��ا  وآالم  القل��ب،  عضل��ة  واحتش��اء  احل��اده، 
ذل��ك يف  مب��ا  املزمن��ه،  واآلالم  اجلراح��ة،  	بع��د 

املراح��ل األخ��رية للس��رطان وأم��راض أخ��رى. وقد 
اجلدي��دة اخللط��ات  م��ن  الكث��ري  إخ��رتاع  	مت 

للهروين مؤخرا تس��بب يف إدمان كبري ملتعاطينه 
القوي��ة املخ��درات  ضم��ن  م��ن  تصنيف��ه  مت  	ل��ذا 

ومت حظر إس��تخدامه وتداول��ه يف الكثري من دول 
العامل.

املرتبة 9. الكوكايني: معدل سعر اجلرام الواحد 
215 دوالر أمريكي.

يعترب الكوكايني أش��د املنش��طات الطبيعية. 
	ويستخلص من أوراق نبات الكوكا الذي ينمو يف

أمري��كا اجلنوبي��ة حي��ث ميضغ��ه األهال��ي وهو 
	مع��روف لديهم منذ 5000 عام خاص��ة يف بوليفيا
ويش��ربونه  الش��اي  م��ع  يضعون��ه  أو  والب��ريو 
	لالنتع��اش والتغلب عل��ي التع��ب. وكانت مادة

النب��ات  ع��ن  عزل��ت  ق��د  النقي��ة  الكوكاب��نب 
Alfred \ ع��ام 1880 بواس��طة “ألفري��د نيم��ان	

Nieman” وكانت تستعمل كمخدر موضعي 
	يف جراح��ات الع��ني واألنف واحلل��ق ألن هذه املادة
تضي��ق األوعي��ة الدموي��ة ومتن��ع النزي��ف. وق��د 
املاض��ي الق��رن  بداي��ة  يف  االطب��اء  	اس��تعمله 

كع��الج لالكتئاب س��يجموند فرويد وعس��ر 
عل��ى واالعتم��اد  الش��عبية,  واألزم��ة  	اهلض��م 
املخ��درات!!. الص��ورة التالي��ة لنب��ات الك��وكا 
ويف املتح��دة  الوالي��ات  قب��ل  م��ن  	احمل��ارب 

اإلطار كأس من شاي الكوكا.

الكوكائني النقي هو مركب شبه قلوي بلوري 

	مكتس��ب م��ن أوراق نب��ات الكوكا. ه��و منبه
للش��هية،  وقام��ع  املرك��زي  العص��يب  للجه��از 
خيل��ق إحساس��ًا مبتهج��ًا م��ن الس��عادة والطاق��ة

	

املتزاي��دة. م��ع أن��ه يكث��ر اس��تخدامه للتس��لية 
خم��درًا أيض��ًا  يعت��رب  التأث��ري،  ه��ذا  بفع��ل 

	

احلنج��رة  جراح��ة  يف  يس��تعمل  موضوعي��ًا 
	والع��ني يف الق��رن التاس��ع عش��ر وبداي��ة الق��رن
العش��رين. الكوكائ��ني مادة مس��ببة لإلدمان، 
	وامتالك��ه أو زراعت��ه أو توزيعه أمر غري ش��رعي

ألغراض غري طبية يف مجيع أحناء العامل.

املرتب��ة 8. ثنائي إيثيل أميد محض الليس��رجيك 

ويعرف إختصارا ب� LSD أو عقار اهللوسة:

سعر اجلرام 3 آالف دوالر أمريكي.

يع��رف عقار LSD عامليا بإس��م “عقار اهللوس��ة”, 
اكتش��فه حي��ث  غريب��ة  قص��ة  العق��ار  	وهل��ذا 

صدف��ة   1943 ع��ام  هوفم��ان(  )أل��ربت  الع��امل 
	حينم��ا تس��لل العق��ار إىل يدي��ه نتيج��ة جترب��ة

)هوفم��ان( يش��عر  أثره��ا  وب��دأ عل��ى  معملي��ة، 
	بال��دوار والضج��ر ثم بدأت األوهام تهامجه، وش��عر

وكأن��ه خمم��ور، ومل ي��زل ب��ه أث��ر العق��ار حتى 
	تالشى بعد ساعتني. من ما دعا مكتشف العقار

لإلدمان عليه بنفسه وهو عقار شديد احلساسية 
	والرتكي��ز، إذ أن ثل��ث ج��رام من��ه يكفي لقتل

في��ل، لذلك يت��م ختفيفه كثريًا قبل إس��تخدامه 
	م��ن قب��ل مدمني��ه، وه��و عق��ار ش��ديد اخلط��ورة

حي��ث يش��عر املتعاطي ببع��ض النش��وة الزائفة، 
املتعاط��ي ف��ريى  الكاذب��ة،  الص��ور  	وتب��دأ 

األش��ياء على غ��ري حجمه��ا احلقيقي وش��كلها 
الس��معية باهل��الوس  يش��عر  أيض��ًا  	املأل��وف، 

والبصرية واحلس��ية، ويش��عر مبش��اعر كاذبة 
	لي��س هلا عالق��ة باألحداث م��ن حوله، مث��ل الفرح

واحل��زن واالكتئ��اب واليأس .. وقد ت��ؤدي بعض 
احلاالت إىل االنتحار.
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املرتب��ة 7. البلوتونيوم: معدل س��عر اجل��رام الواحد 
4000 دوالر أمريكي.

البلوتوني��وم مع��دن ثقيل جدًا وعال��ي الكثافة، 
	أكث��ف م��ن الرصاص ب��� 1,74 م��رة تقريبا, وهو
الوالي��ات  يف  أكُتش��َف  وس��ام,  مش��ع  مع��دن 
	املتح��دة عام 1940 وه��و عنصر قابل لألنش��طار,

النووي��ة  القناب��ل  لصناع��ة  طاقت��ه  وتس��َتخدم 
	ويس��تخدم يف إنت��اج الطاقة يف بع��ض املفاعالت

النووية.
املرتبة 6. البينايت: يبلغ معدل سعر اجلرام الواحد 

9000 دوالر أمريكي.
أح��د  وه��و  األمح��ر  امل��اس  إس��م  علي��ه  ويطل��ق 
يف الوج��ود  الن��ادرة  الكرمي��ة  األحج��ار  	أن��واع 

العامل وال توجد يف كل العامل إال يف مينامار.
املرتبة 5. التافيايت: يصل س��عر اجلرام الواحد إىل 

20 ألف دوالر أمريكي.

الن��درة  ش��ديدة  الكرمي��ة  األحج��ار  م��ن  وه��و 
	وبس��بب هذه الن��درة مل يذكر أي إس��تخدام هلذه

األحجار إال كمجوهرات وأحجار كرمية.

الواحد إىل  املرتبة 4. الرتيتيوم: يصل سعر اجلرام 
30 ألف دوالر أمريكي.

وهو عنصر مش��ع يس��تخدم يف اس��تخراج الطاقة 
باالندم��اج، كم��ا يتس��بب يف إط��الق 	الذري��ة 

القنبل��ة  يف  املفج��ر  التسلس��ل  وإش��عال 
	اهليدروجيني��ة. ويبل��غ وزن��ه ثالثة أضع��اف وزن
اهليدروجني العادي. يرجع أصل االسم تريتيوم إىل 

الكلمة الالتينية Triومعناها ثالثة.

اجل��رام  س��عر  يص��ل  حي��ث  األمل��اس:   .3 املرتب��ة 

أل��ف  55 إىل  أنواع��ه  وأج��ود  ألنق��ى  	الواح��د 
دوالر أمريكي.

دوالر  ملي��ون   27 الكاليفوني��وم:   .2 املرتب��ة 

أمريكي للجرام الواحد.
يف  الغري��ب  العنص��ر  ه��ذا  حكاي��ة  ب��دأت 
القنبل��ة حط��ام  يف  البح��ث  بع��د  م   1952 	ع��ام 
الوالي��ات  فجرته��ا  ال��يت  األوىل  اهليدروجيني��ة 
باحملي��ط أنوتي��ك  ج��زر  جمموع��ة  يف  	املتح��دة 

األمريكي��ان  العامل��ان  متك��ن  حي��ث  اهل��ادي 
بهيئ��ة العام��الن   ) اس��رباي   ( و   ) كوننج��ام   (	
اكتش��اف  م��ن  األمريكي��ة  الذري��ة  الطاق��ة 
	العنص��ر 252 يف اجل��دول ال��دوري واملس��مى ب��� )

متك��ن  Californim(.حي��ث  كاليفورني��وم 
	العاملان من تصنيع هذا املصدر يف مفاعالت نووية

خاصة بكميات صغرية جدا.
أدق  م��ن   )  252 كاليفورني��وم   ( العنص��ر  يع��د 
	العناص��ر وأغزره��ا وأكثرها تكلف��ة بعد املادة

املض��ادة حت��ى إنه ال ينت��ج منه س��نويا أكثر من 
"0.2 ج��رام فق��ط . كمي��ة قليل��ة لك��ن تتمت��ع

مبزاي��ا وفؤائ��د ال حص��ر هل��ا. فه��ذا املص��در فري��د 
2000 نظ��ري مش��ع. إذ أن��ه 	م��ن نوع��ه م��ن ب��ني 
تبع��ث من��ه نيوترون��ات بكمي��ات عالي��ة تصل 
	إىل 2 تريلي��ون نيوت��رون يف الثاني��ة ل��كل جرام

واح��د فقط. واملي��زة الك��ربى هل��ذه النيوترونات 
	الدقيق��ة أنه��ا حت��وي نف��س خ��واص النيوترونات

املتول��دة م��ن املفاع��ل ال��ذري, ل��ذا يعت��رب اجل��رام 
والصغ��ر الدق��ة  بال��غ  ذري��ا  مفاع��ال  	منه��ا 
مهم��ا  بتكلفت��ه  مقارن��ة  توص��ف  ال  وفائدت��ه 
	كان��ت باهظ��ة قياس��ا باملفاع��الت التقليدي��ة
ه��ذا  به��ا  يتمي��ز  ال��يت  األخ��رى  املي��زة  األخ��رى. 
	املص��در ه��و أنه يتحل��ل بب��طء فيطل��ق فيضا من

النيوترون��ات لف��رتة كبرية ) ف��رتة عمر النصف 
	ل��ه 2.6 س��نة ولنتخي��ل الكمي��ة ال��يت يطلقه��ا

خ��الل تل��ك الف��رتة. يفض��ل العلم��اء اس��تخدام 
	الكاليفورنيوم 252 لس��هولة نقله بطريقة غري
التقليدي��ة  املفاع��الت  خماط��ر  ودون  مكلف��ة 
	واملعجالت و التربيد وخالفه من مش��اكل األمان

النووي املعروفة.
 :Antimatter املض��ادة  امل��ادة   .1 املرتب��ة 

م��ن ه��ذه الواح��د  إنت��اج اجل��رام  	تبل��غ تكلف��ة 
املادة 62.5 تريليون دوالر للجرام الواحد.

ه��ي عك��س امل��ادة ونظريه��ا املض��اد وه��ي غري 
أماك��ن يف  إمن��ا  القري��ب  عاملن��ا  يف  	موج��وده 
متفرق��ة يف ه��ذا الكون الفس��يح ومت بناء أكرب 
	جترب��ة علمي��ة يف تاري��خ البش��رية إلنت��اج هذه

تكلف��ة  بلغ��ت  حي��ث  عليه��ا  والتع��رف  امل��ادة 
دوالر تريلي��ون   62.5 يق��ارب  م��ا  إىل  	إنتاجه��ا 
للجرام الواح��د )أي 62.500.000.000.000 دوالر( 
البش��ر اإلحتف��اظ به��ذه 	وأقص��ى م��دة أس��تطاع 

املادة قبل أن ختتفي هو 15 دقيقة.
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معلومة مفيدة للجميع وتستحق القراءة
قال الدكتور جاسم املطوع :

كلما رأيت شخصا مهموما أو حزينا ،
أيا كان حزنه بسبب مشكلة عائلية ، أو خسارة مالية ،

أو مرض أمل به ....
أنصحه بقراءة سورة يوسف

وقد نصحت شخصا بها وبعد يومني جاءني،
وقال لي واهلل ما كنت أتوقع أن قراءة سورة يوسف ملا أكون مهموما أنها 

تعاجل همي وحزني
فقل��ت له : عندما أعطيت��ك هذه الوصفة العالجية ان��ا كنت متأكدا ، 

هل تعرف ملاذا ؟
قال : ملاذا ؟

قلت : ألن اهلل تعالي أنزهلا علي النيب الكريم يف عام احلزن عندما توفيت 
زوجته وعمه وهما كانا اكرب داعمني لدعوته فكان رسول اهلل صلي 
اهلل عليه واله وس��لم كلما قرأها يش��عر بالراحة وق��د خففت من مصابه 

وقللت من همه و حزنه
فقال لي : سبحان اهلل أول مرة أعرف هذا !!

قلت له : ثم أن س��ورة يوس��ف فيها مشاكل كثرية واجهت يوسف عليه 
السالم واستطاع أن ينجح يف التعامل معها

قال : وما هي هذه املشاكل ؟!
قلت : فيها مشاكل سياسية ، وأخري مشاكل اقتصادية ،

وكذلك مشاكل تربوية ، ومشاكل نسائية ، ومشاكل اعالمية
وكذلك فيها مشاعر كثرية ، منها مشاعر املظلوم ، وكيف يتعامل مع 

الظلم ، ومشاعر الغدر ، ومشاعر اخليانة .

من 			أمجل ماقرأت
ال تدع الناس يعرفون عنك

سوى سعادتك !
وال يرون م��نك إال ابتسامتك

فإن ضاقت عليك
ففي القرآن جنتك
وإن آملتك وحدتك

فإىل السماء دعوتك
وإن سألوك عن أخبارك

فأمحد اهلل و أبتس�م
	 			

وإذا رأيت منلة يف الطريق
فال تدسها

وابتغ بذلك وجه اهلل
عسى أن يرمحك كما رمحتها

وتذكر أنها تسبح هلل
فال توقف هذا التسبيح بقتلك هلا

وإذا مررت بعصفور يشرب من بركة ماء
فال متر جبانبه لتخيفه

وابتغ بذلك وجه اهلل
عسى أن يؤمنك من اخلوف يوم تبلغ القلوب احلناجر

وإذا اعرتضتك قطة يف وسط الطريق
فتجنب أن تصدمها

وابتغ بذلك وجه اهلل
عسى أن يقيك اهلل ميتة السوء
واذا هممت بإلقاء بقايا الطعام

فاجعل نيتك أن تأكل منها الدواب
وابتغ وجه اهلل

عسى أن يرزقك اهلل من حيث ال حتتسب

أسهل شرح 
كان الربوفيسور يشرح لطلبته 

أفكاره عن التسويق فقال:
فتاة مجيلة يف حفلة 	،  1. 	رأيت 
فذهبت إليها وقلت : أنا غين جدًا 

، هل تتزوجيين .
» هذا تسويق مباشر » 

جمموعة  مع  حبفلة  كنت	   .2
فتاة مجيلة  من األصدقاء ورأيت 
وقال  إليها  ذهب  أصدقائك  أحد   ،

هلا : 	هو غين جدًا تزوجيه
» هذه دعاية »

 ، فتاة مجيلة يف حفلة  رأيت   .3
فذهبت إليها 	وأخذت رقم تلفونها 
بها  اتصلت  التالي  اليوم  يف   ،

وقلت : أنا غين جدًا، تزوجيين .

»هذا تسويق عن بعد« 
4. أنت حبفلة ورأيت فتاة مجيلة 
 ، ربطة 	عنقك  وعدلت  نهضت   ،
ثم ذهبت إليها وقدمت هلا عصريا 
، وعندما انتهت احلفلة أوصلتها 
 ، ال��ب��اب  هل��ا  	وفتحت  للسيارة 
هلا  فالتقطتها  حقيبتها  أوقعت 
 ، غين  أنا  باملناسبة  هلا:  قلت  ثم   ،

	هل تتزوجيين ؟.
»هذه عالقات عامة«

5. أنت حبفلة ورأيت فتاة مجيلة 
، أتت إليك 	وقالت: أنت غين جدًا ، 

هل تتزوجين ؟
»هذا قبول أو اعتماد املنتج« 

 ، حفلة  يف  مجيلة  فتاة  6. 	رأيت	 
جدًا،  غين  أنا  وقلت:  إليها  ذهبت 

تزوجيين ،
فما كان منها إال 	أن ردت عليك 

بصفعة قوية على وجهك .
»هذا رد فعل الزبون« 

حفلة،  يف  مجيلة  فتاة	  7. 	رأيت 
 ، جدا  غين  أنا  وقلت:  إليها  ذهبت 

تزوجيين .
لك  أن 	قدمت  إال  منها  كان  فما 

زوجها..
»هذه فجوة بني الطلب والعرض«

حفلة،  يف  مجيلة  فتاة  8. 	رأيت 
أي  تقول  أن  وقبل  إليها  	ذهبت 

شيء،
جاء شخص آخر وقال هلا: أنا غين 

هل تتزوجيين،	 فذهبت معه .
»هذه منافسة تأكل حصتك يف 

السوق«
 ، فتاة مجيلة يف حفلة  رأيت   .9
»أنا  تقول:  أن  وقبل  إليها  	ذهبت 
غين ، تتزوجيين« ، دخلت زوجتك 

.
^

ماذا تسمون هذا؟
!

	دخ��ول  يسمى«معوقات  ه��ذا 
أسواق جديدة« !

تعليق مضاف خارج احملاضرة
يف هذه احلالة األخرية ستكون 

املعوقات وعواقبها وخيمة
) انت اللي جبته لنفسك (

إدارة األعمال

سورة يوسف
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كان هناك شخص أمسه ‹ املنطق ‹ والثاني أمسه 
› "‹ احلظ 

	راكبني بالسيارة وبنصف الطريق نفذ منهم البنزين .
وحاولوا أن يكملوا طريقهم مشيا على األقدام قبل أن 

حيل الليل عليهم وعلهم جيدون مأوى ولكن بدون 
جدوى 

فقال املنطق ل�لحظ سوف أنام حتى يطلع الصبح 
	وبعدها نكمل الطريق .

	فقرر املنطق أن ينام جبانب شجرة
	أما احلظ فقرر أن ينام مبنتصف الشارع .

	فقال له املنطق : جمنون ! سوف تعرض نفسك للموت . 
	من املمكن أن تأتي سيارة وتدهسك 

	فقال له احلظ : لن أنام إال بنصف الشارع 
	ومن املمكن أن تأتي سيارة فرتاني وتنقذنا !

وفعاًل نام املنطق حتت الشجرة واحلظ مبنتصف 
	الشارع

	بعد ساعة جاءت سيارة كبريه ومسرعة 
وملا رأت شخص مبنتصف الشارع حاولت التوقف ولكن 

	مل تستطع
	فاحنرفت بإجتاه الشجرة ودهست املنطق وعاش احلظ 

	وهذا هو الواقع ،
احلظ يلعب دوره مع الناس أحيانا على الرغم من أنه 

	خمالف للمنطق ألنه قدرهم
"_ فعسى تأخريك عن سفر. خري

"_ وعسى حرمانك من زواج بركه

"_ وعسى ردك عن وظيفه. مصلحه
"_ وعسى حرمانك من طفل خري 

"_ وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خرٌي لكم 
		 "		•ألنه يعلم وأنت ال تعلم 

	.. فال تتضايق ألي شئ حيدث لك ..
ال�ل�ه هو خري 		 "		•ألنه بإذن 

	ُيقال 
ال تكثر من الشكوى فيأتيك اهلم ولكن أكثر من 

احلمد هلل تأتيك السعاده
حنُن خبري ، َما ُدمنا نستطيع النوم بُدون ُمسكنات ! 

	

وآل َنستيقظ َعلى َصوت جهاز ِطيب َموُصول ب� اجسادنا !
	

َفِفيه َماض يزِعجك اىَل اخْللف  "_ ال تنظر 
ااْلمام َفِفيه ُمْستقبل ُيقلقك  اىَل  "_ واَل تنظر 

_ َلكن انظر اىَل االعلْ�ى َفهناك َرب ُيسعدك 
	حكمة أعجبتين..

	ليس بالضروري ان يكون 
	لديك أصدقاء كثريون لتكون

	ذو شخصية معروفه ... 
	فاألسد ميشي وحيدًا ..

	واخلروف ميشي مع اجلميع...
اخلنصر - البنصر - الوسطى - السبابة .. جبانب بعضها . 

	.إاّل » اإلبهام «بعيد عنها . .

و تعّجبت عندما عرفت أن « األصابع »آل تستطيع صنع 
	شيء دون إبهامها البعيد 

جّرب أن تكتب أو أن تغلق أزرار ثيابك . .

َف�َت�أّك�د 
	

أنه ليست العربة َبكثرة اآلْصَحآْب حولك إمنا العربة 
أكثرهم ُحَبًا و َمْنَفَعًة لك 

	

حتى وإن كان بعيدآ عنك
	كالم من ذهب

	االستغراق يف العمل ينقذك من
	ثالث مشاكل: امللل والرذيلة والفقر.. 

ال اعرف قواعد النجاح ولكن اهم قاعدة للفشل ارضاء 
	كل الناس

الصديق كاملصعد , اما يأخذك اىل األعلى او يسحبك 
	اىل األسفل , فاحذر اي مصعد تأخذ

احلياة مستمره: سواء ضحكت أم بكيت ... فال 
	حتمل نفسك هموما لن تستفيد منها 

ال جتعل أحدًا يعرف سر دمعتك ألنه سيعرف كيف 
	يبكيك

صافح وسامح .. ودع اخللق للخالق . }فأنت{ . و }هم{ . و 
}حنن{ . راحلون

	تذكرة
ال ترتك صالتك أبدا فهناك املاليني حتت القبور 

	يتمنون لو تعود بهم احلياة ليصّلوا..
ختاما....

التعتمد على ]احلب[ فهو نآدر...
وآلتعتمد على ]آآلنسان[ فهو مغآدر..
ولكن أعتمد على ]اهلل[ فهو آلقآدر

	كلمات مجيلة

- إذا استعجل�ت يف صالتك   1
ر أن كل ماُتريد حِلاق�ه ف�ت�ذكَّ

ومجيع ما ختشى فواته ، ِب�َي�د من وق�ف�ت 
أمامه

�ل�ها مرة أخرى  تأمَّ
ة ُمش��رتيها ،  ٢ - أكث��ر الّناس فرًحا باهلديَّ
يس��ابق اللحظات لريقب أثرها ، فال ختذله 

مهما كانت
٣ - ال جتع��ل جوالك نقطة عبور لش��ائعة ، 

أو غي�بة ِل�ُمسلم ، أو كذب
ف�تب�لغ اآلفاق

فأوزارها حمسوبة عليك بلمسة
مل تكن يف احلسبان

بل إجعله نقط��ة تفتيش حتجز األذى عن 
إخوانك املسلمني 

٤ - جاء شخص لشيخ جليل
فقال له 

فالن شتمك يف أحد اجملالس 
فقال الشيخ 

إن كان الرجل رماني بسهم
فلم ُيصبين

فحملت أنت السهم وغرسته
يف قليب 

ة  حقيقة اجتماع�يَّ
عدوك ليس من قال فيك ،قد يكون 

غ�ك  عدوك هو من ب�لَّ
وا أسال�ي�ب�كم ٥ - ال ُتغريِّ

�اتكم !  ف�ق�ط غ�ريوا ن�يَّ
فعلى » ِني�اتكم ت�رزقون »

٦- يف كل مرة أسكب الشاي
أن  وم��ا   ، لنهايت��ه  أمل��ؤه   ، الك��وب  يف 
أرتشفه ، يتس��اقط بعضه على جسدي و 

ُي�ؤِل�ُمين 

فأصبحت أملؤه للنصف فقط 
بعض البشر .. مت�اًما كالشاي

عندما منألهم حبيات�نا 
ونعطيهم إهتماًما زائًدا يؤذوننا 

لنهتم بهم ، ولكِن حبدود املعقول ؛
فق��ط جتنًبا ِل ) لس��عات ( ،حن��ن يف ِغنى 

عنها !
٧ - احلياة مثل السوبرماركت

تتجول فيه ، وتأخذ مايطيب لك
من املعروض ، ولكن تذكر بأن احِلساب 

أمامك وستدفع مثن
كل شيء أخذته

٨  - الصداقة أشبه بالكتاب 
حتتاج لثواٍن معدودة حلرقة 

لكنك حتتاج سنني لكتابته 
٩ - أغلق آذانك

إذا كنت ال تستطيع إغالق
أفواه اآلخرين 

١٠ - كلما إرتفع املصباح
كلما ات�َّسع نطاق إضاءته ، 

فارتفع أنت ،،
بدينك ، بأخالقك 

بتفكريك ، بقدراتك
لكي يتسع نطاق عطاءك

وتأثريك اإلجيابي يف احلياة 
١١ - ال�ق�ل�ق 

از  مثل الكرسي اهل�زَّ
سيجعلك ت�تحّرك بطريقة عجيبة 
لكّنه لن ُيوِصل�ك إىل أي مكان 

١٢ - ُمؤِسٌف ح�قً�ا أن تكون 
النظارة ماركة

والساعة ماركة
واحلذاء ماركة 

ة ت�ق�ل�ي�د ! والشخصيَّ
١٣ - إن الصواع��ق ال تض��رب س��وى ِقم��م 

اجلبال الشاخمة ،
وأما املنحدرات فال تذهب إليها

لة باألوساخ إال املياه الراكدة احملمَّ
والَ�مرُء ُي�ب�ت�لى على قدر دينه 

١٤ - يظل اإلنس��ان يف هذه احلياة مثل قلم 
الرصاص ، تَ�ربي�ه العثرات ليكتب خبط 

أمجل ،
وهك��ذا حتى َي�فن��ى القل��م ، فاليبقى 

بعده إال مجيل ما كتب !
١٥ - ال ت�ت�ضاي��ق إذا وج��دت يف حيات��ك 

بعض ال�ت�ق�ل�بات ..
ي هذا أمر ِصحِّ

ألن حياتك مثل رسم ختطيط القلب
إذا كان على خط واحد

فهذا يعين أنك م�ي�ِّت 
١٦ - إذا قابلنا اإلساءة باإلساءة 

فمتى ست�ن�ت�هي اإلساءة ؟!
قال تعاىل :

} ِ َوَأْصَل��َح َفَأْج��ُرُه َعَل��ى اهللَّ َعَف��ا  } َفَم��ْن 
ليست األمرآض يَف األجسآد فَقط .. بل يِف 
آألخآلق.. لذآ إذآ رأيت سٌيء اخللق َفإدُع لُه 

ِبالشفآء
و امحد اهلل

الذي عآفآك ممآ إبتاله
خملوقون من نطفة

وأصلنا من طينه 
ْوأرقى ثيابنا من دْودة 

ْوأشهى طعامنا من حنلة 
ومرقدنا حتت االرض حفره

س��بب املش��اكل و قطع العالقات وشحن 
النفوس هو نقل الكالم

فكون��وا )ُص��م، ُبك��م، ُعم��ي( فكلنا 
اليه راجعون

عجي��ب من جي��د لنفس��ه ع��ذرا يف كل 
شيء وال يعذر الناس 

يف اي شيء

أمج�ل سرق�ة ه�ي سرق�ة القل�وب بط�يب 
األخ�الق

الفراشة رغم مجاهلا : حشرة 
والصبار رغم قسوته : زهرة 

فال حتكم على الناس من أشكاهلم 
بل أحكم عليهم مبا حتتويه قلوبهم 

كن مّن ت�كوّن 
َفاليوم متشي وغدًا مدفوّن

إهتمامنا شديد جدًا مبسّمياتنا يف الدنيا 
بروفيسور 

دكتور 
مهندس

معلم 
لكن ماذا أعددنا ملسّمياتنا يف األخرة .؟! 

الصائمون
القائمون 

القانتون
املتصدقون

الراكعون 
الذاكرون 

< فعال سؤال يستحق التأمل <
آكثروا من التفكري يف قوله تعاىل

) ياليتين قدمُت حِلَياتي (
لَتعلموا أن احلياة احلقيقية 

ليَست اآلن..........

كلمات من قلب حكيم

ا�صرتاحة عامل اجلودة
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 ملاذا تتجعد األصابع في احلمام

عندما يطول وضعها باملاء؟

 هذا السؤال يسأله األطفال

 كثيرا و لكن قليل من االمهات

تعلم االجابة و هي

 يغطي البشرة زيت طبيعي

اسمه الدهن القلفي

 هذا الدهن يحفظ نعومة اجللد

 عن طريق حبس الرطوبة به و منع

خروج السوائل منه فيجف

 و اذا ابقينا ايدينا في املاء يتم

 غسل الدهن اي إزالته فيتجعد

اجللد

 مبجرد أن تبتعد عن املاء بعض

 الوقت يفرز الدهن من جديد و

يعود اجللد الى حالته الطبيعية

 فسبحان من خلقنا في أحسن

 تقومي و سبحان من خلق كل

 شيئ بقدر و سبحان من لم

يخلقنا عبثا

 تتكون حراشف األفعى من

 مادة الكيراتني و هي نفس املادة

املوجودة في أظافر اإلنسان

 يزيد إفراز املادة الشمعية باألذن

عند الشعور باخلوف

           تشعر بالقلق و التوتر؟

تناول موزة

تعاني أرتفاعا في ضغط الدم؟

 أضف حفنة من الزبيب إلي طبق

سلطة الفواكه

متضايق من اإلمساك و الغازات؟

عليك باللنب

 معرض باإلصابة بحصى

الكليتني؟

أكثر من تناول املشمش

 تشعر بهبوط في املعنويات و

باألكتئاب؟

فتح علبه من سمك التونه

ينتابك إحساس بالغثيان؟

أشرب نقيع الزجنبيل

تعاني اضطرابات معوية؟

 ال تتردد في إضافة أوراق الريحان

إلي السلطة

يرهقك السعال املتواصل؟

 تناول بعض عسل احلنطة

السوداء

معرض لإلصابة بقرحة املعدة؟

عليك بامللفوف

جتد صعوبة في اخللود إلي النوم؟

 كل شطيرة من حلم الديك

الرومي

تزعجك البواسير و تؤملك؟

تناول بعض حبات التني اجملفف

تشعر بالتعب؟

أشرب كوبا من عصير البرتقال

مصاب بالفطريات؟

أكثر من تناول الثوم

منزعج من حرقة املعدة؟

أشرب نقيع البابوجن

ينتابك ألم في رأسك؟

تناول البطاطا

 تعاني ارتفاع مستويات

الكوليسترول؟

)أقضم اجاصة )كمثرى

تضايقك عوارض احلساسية ؟

عليك باالناناس

مفاصلك تؤملك؟

أحرص على تناول السمسم

معلومات مهمه

 سارة زغلول -	يف أشّد حاالت البؤس واحلزن	
 واهلم ال يبقى لنا إال االبتسامة ، إنها الشيء
 الوحيد اجملاني حتى اآلن.. فلِم ال نستغله
 قبل أن تصبح مدفوعة الثمن كي نواجه

هذه احلياة؟

	
:االبتسامة جاذبة للناس

أتاك ابتسمت  »إذا  إليوت:  جورج   فتقول 
»األصدقاء، وإذا عبست أتتك التجاعيد

	
:االبتسامة سالح

 هذا ما جاء من ليس جيبلن » رجل ال يستخدم

يف دوالر  مليون  ميلك  كرجل   ابتسامته 
»البنك بدون دفرت شيكات

	
:االبتسامة صنارة تصيد عدة أهداف معًا

هي االبتسامة   « ديلر  فيليس  قال   وهنا 
« احنناء جيعل كل شئ مستقيمَا

	
حلظات يف  حتى  قدرك  من  ترفع   االبتسامة 

:اهلزمية
فقد املهزوم  أبتسم  إذا   « قالوا  من   فعديدون 

»املنتصر لذة النصر
	

:االبتسامة تساعد الناس على الثقة بك
« ويتلي  دينيس  قول  من  نفهمه  ما   وهذا 
 االبتسامة هي ضوء يظهر من النافذة ليشري
متعاون و  مهتم  شخص  بوجود   لآلخرين 

»بالداخل
	

:االبتسامة ختفي عديد العيوب
 وكأننا نفهم هذا من قول لي ميلدون
 »نادرًا ما يالحظ الناس مالبسك القدمية لو
»كنت ترتدي ابتسامة كبرية

ن�صائح العظماء من اأجل اأن تبت�صم

ا�صرتاحة عامل اجلودة
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هدايا ال تشرتى
 أن ترب بوعد

 أن حتفظ سرا
 أن تشارك أحدهم يف حلم
 أن تبتسم ملن يبتسم لك

أن تضحك لقصة يرويها لك أحدهم للمرة الثانية دون
 أن تشعره بأنه يكررها

هدايا ال تشرتى
كأن تصغي لطفل حيادثك حتى ولو كان يروي لك

 أشياء ال تهمك
 أن تلتمس األعذار هلفوات وأخطاء صديقك

 أن تساعد أبيك يف عمله دون أن يطلب منك ذلك -
 أن تقبل يد أمك كل يوم لتشعرها حببك الدائم واألبدي هلا

 أن متسح على رأس يتيم
هدايا ال تشرتى

 أن ترسم البسمة على وجه مسكني
 أن جيدك أصدقائك حيثما احتاجوك

 أن تشعر مبحبة الناس لك
أن يشعرك اهلل بأنه راض عنك

 عندما ييسر لك اخلري ويعسر لك الشر

هدايا ل ت�صرتى

ا�صرتاحة عامل اجلودة



جملة عامل اجلودة / العدد الثامن يناير 2014 77 عود للفهرسة



عود للفهرسة78جملة عامل اجلودة / العدد الثامن يناير 2014

 تخفي�س كلف اجلودة الرديئة با�صتخدام منهج احليود
ال�صدا�صي يف مواجهة العيوب

درا�صة حالة يف معمل الألب�صة الولدية يف املو�صل

املقدمة
تعت���ر اجلودة إىل جانب التكلفة م���ن أهم عوامل النجاح يف 
الوقت احلاضر فالفش���ل يف اجلودة س���وف ي���ؤدي إىل حتمل 
املنش���أة تكاليف إضافية نتيجة للج���ودة الرديئة يف منتجاتها 
مما ينعكس على رضا املس���تهلك لذلك فان املدخل احلديث 
إلدارة اجل���ودة يركز على حتس���ني جودة املنتجات والعمليات 
وبالش���كل ال���ذي ي���ؤدي للحصول عل���ى منتجات س���ليمة دون 
عي���وب م���ن امل���رة األوىل مم���ا ينعك���س على ختفي���ض كلف 
اجلودة ككل بش���كل عام وكلف اجلودة الرديئة بش���كل خاص 
نتيج���ة عدم حدوث عيوب يف املنتجات املقدمة ولتحقيق هذا 
اهل���دف فان اس���تخدام منهج احليود السداس���ي يف مواجهة 
العي���وب يعتر من احدث املناهج املتبع���ة يف مواجهة العيوب 
والذي يؤدي تطبيقه إىل ختفيض نس���بة العيوب يف املنتجات 
لتبل���غ 3.4 وح���دة لكل مليون فرصة مم���ا ينعكس أثره على 

ختفيض كلف اجلودة الرديئة
مشكلة البحث

تتمث���ل مش���كلة البحث يف تركيز بعض املنش���آت ومنها معمل 
األلبس���ة الوالدي���ة يف املوص���ل عل���ى فحص اجل���ودة بدال من 
ضمانها وهذا يؤدي إىل حتمل املنشأة تكاليف إضافية نتيجة 
للج���ودة الرديئ���ة يف املنتجات بس���بب فش���ل الفحص يف منع 

حدوث العيوب يف املنتجات املقدمة
أهمية البحث

يستمد البحث أهميته من خالل تناوله ألحدث املناهج املتبعة 
للحص���ول على درجة عالية م���ن درجات اجلودة وتوضيح اثر 

إتباع هذا املنهج على كلف اجلودة الرديئة
أهداف البحث

 أما األهداف اليت يسعى البحث إىل حتقيقها فهي :-
1 - حتدي���د مفه���وم واض���ح ملنه���ج احلي���ود السداس���ي و 
الوف���ورات املالي���ة املتحققة جراء اس���تخدام     ه���ذا املنهج 

يف مواجهة العيوب.
2 - توضيح اثر استخدام منهج احليود السداسي على كلف 

اجلودة الرديئة والعالقة بني         
مستوى االحنراف املعياري وكلف اجلودة.

فرضية البحث
يقوم البحث على الفرضية التالية:

إن اس���تخدام منه���ج احليود السداس���ي يف مواجه���ة العيوب 
ولضمان اجلودة يؤدي اىل ختفيض كلف اجلودة الرديئة

أساليب مجع البيانات :
مت اس���تخدام منهج دراس���ة احلال���ة يف اختبار فرضية 
البح���ث حي���ث مت مج���ع البيان���ات اخلاص���ة بالبح���ث 

بأسلوبني :
األول البيان���ات النظري���ة م���ن خ���الل االط���الع عل���ى 
الرسائل والدوريات والكتب العربية واألجنبية املتعلقة 

باملوضوع .
الثاني البيانات امليدانية مت مجعها عن طريق التقارير 
والقوائم والس���جالت اليت أمك���ن االطالع عليها وعن 
طريق املقابلة الش���خصية مع جمموعة من املس���ئولني 

يف املعمل.
خطة البحث

لغرض حتقيق هدف البحث فقد مت تقسيم البحث إىل :
أوال-  اجلانب النظري ويشمل النقاط اآلتية:

مفهوم اجلودة وأنواعها	 
مقاييس اجلودة	 
كلف اجلودة وأنواعها	 
مفهوم احليود السداسي	 
املنهجيات املتعلقة باحليود السداسي	 
املنافع املالية نتيجة لتطبيق منهج احليود 	 
السداسي
العالق���ة بني كلف اجلودة الرديئة ومنهج 	 

احليود السداسي
ثانيا – اجلانب امليداني: :دراس���ة حالة يف معمل األلبسة 

الوالدية يف املوصل ويشمل 
قياس كلف اجلودة يف املعمل	 

إعداد تقرير كلف اجلودة للمعمل	 
حتديد األس���باب الرئيس���ية لنشوء كلف 	 

اجلودة الرديئة يف املعمل
حتديد مستوى السيكما املتبع يف املعمل	 
اثر رفع مس���توى الس���يكما يف املعمل على 	 

ختفيض كلف اجلودة الرديئة
   ثالثا-  االستنتاجات والتوصيات

مفهوم اجلودة وأنواعها
تعت���ر جودة املنتج���ات أو اخلدمات احد العوامل األساس���ية 
اليت تس���اهم بنجاح أو فش���ل الش���ركات ولذلك فهي تس���عى 
إىل تقدي���م منتج���ات وخدمات ذات ج���ودة عالية تتمكن من 
خالهلا حتقيق ميزة تنافس���ية حتقق الرضا لدى املس���تهلك 
ولغ���رض توضيح ماهية اجلودة فقد اقرتحت مفاهيم عديدة 
للج���ودة منه���ا  املالئم���ة لالس���تخدام ودرجة إش���باع املنتج 
أو اخلدم���ة الحتياج���ات املس���تهلك ، درج���ة مطابق���ة املنتج 
ملواصف���ات التصمي���م الفنية واهلندس���ية ، وعليه فانه ميكن 

تقسيم اجلودة إىل 
)هورجنرن واخرون ،1996 ، 1221(

1 - ج���ودة التصمي���م وهي كيفية مقابلة مواصفات املنتج أو 
اخلدمة احتياجات ورغبات املستهلك وهي اجلودة من وجهة 

نظر املستهلك
2 - ج���ودة املطابقة وتتضم���ن تصنيع املنتج وفقا ملواصفات 
التصمي���م الفنية واهلندس���ية وه���ي اجلودة م���ن وجهة نظر 

الشركة  
وبالتال���ي فان���ه ميك���ن القول بان اجل���ودة الرديئ���ة ميكن إن 
حت���دث لس���ببني األول هو عدم ح���دوث تطابق ب���ني توقعات 
املس���تهلكني ومواصف���ات التصميم وهو م���ا يعرف باحنراف 
ج���ودة التصميم ، والثاني عدم حدوث تطابق بني مواصفات 
التصمي���م والنتائ���ج الفعلية وهو ما يع���رف باحنراف جودة 

التماثل 
) مرعي، 2006 ،283  ( .

مقاييس اجلودة 
تس���عى الش���ركات إىل ضمان اجلودة من خالل تطابق املنتج 
مع املعاي���ر واملواصفات املوضوعة حي���ث دائما ما يعر عن 

 تخفي�س كلف اجلودة الرديئة

علي حازم يونس اليامور
مدرس مساعد – قسم المحاسبة

كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة

اأبحاث علمية



جملة عامل اجلودة / العدد الثامن يناير 2014 79 عود للفهرسة

اجل���ودة يف صورة قيمة مس���تهدفة وتس���مح الش���ركات بوجود 
حدود مقبولة للتباين واالحنراف حول هذه القيمة املستهدفة 
يطل���ق عليه���ا حدود الس���ماح فالواق���ع العملي يف���رض ظهور 
ح���االت لالحنراف يف اإلنتاج ميكن تقس���يمها إىل قس���مني : 

)جودة ،2004،267(.
1 - احنراف���ات عام���ة )ترج���ع عل���ى الصدف���ة ( :-وه���ي 
ال���يت تكون موجودة يف العملية بطبيعتها وحتدث بدون س���بب 
حم���دد يطلق عليها االحنرافات العش���وائية وجيب أن نس���لم 
بوجوده���ا وإذا حدث���ت ه���ذه االحنرافات ف���ان العملية تكون 

واقعة السيطرة 
2 - احنراف���ات خاص���ة أو تع���ود ألس���باب معين���ة :- وه���ي 
االحنراف���ات ال���يت ال تك���ون موج���ودة يف العملي���ة بطبيعته���ا 
وميكن حدوثها ألس���باب معينة يطلق عليها االحنرافات غر 
العشوائية وإذا حدثت مثل هذه االحنرافات فان العملية تكون 

خارج السيطرة .
 وتس���عى اإلدارة إىل التخلص م���ن االحنرافات اخلاصة غر 
العشوائية وذلك حبل املشكلة املسببة هلا كما أنها تسعى إىل 
التقليل يف االحنرافات العشوائية واليت تتطلب إعادة تصميم 

املنتج أو العملية بشكل جيد
 )jr, schonberger&knod,  1997,132(  
ومعرف���ة مس���توى االحنرافات عن اجلودة املس���تهدفة تتطلب 
اس���تخدام جمموع���ة من املقايي���س لقياس اجل���ودة وهل هي 
داخل احلدود املسموح بها أم ال وهناك مقاييس عديدة ميكن 
م���ن خالهلا معرفة مس���توى ج���ودة ما تقدمه الش���ركات من 
منتج���ات وخدمات وه���ذه املقاييس تلع���ب دور مركزي يف أي 
برنامج جودة لذلك فاملنش���ات تستخدم جمموعة متنوعة من 
مقايي���س اجلودة منها )Kaplan,1998,561( نس���بة 
اإلنت���اج املع���اب كجزء من املليون ، نس���بة اإلنت���اج اجليد إىل 
إمجال���ي اإلنتاج ، نس���بة الكفاية اإلنتاجي���ة ، التلف ، اخلردة 
، إع���ادة التصنيع ، املردودات ، معدل العمليات الواقعة حتت 

رقابة األدوات اإلحصائية .
كلف اجلودة وأنواعها

مت تعري���ف تكالي���ف اجل���ودة طبق���ا للمواصف���ات الريطانية 
)Bs6143( بأنه���ا التكلفة من اجل تأكيد وضمان اجلودة 
باإلضافة إىل الفقدان واخلسارة عند عدم اجناز أو احلصول 

على اجلودة 
 (www.arabicstat.com/forums)

كم���ا تع���رف عل���ى إنه���ا املبال���غ املنفق���ة ملن���ع إنت���اج وحدات 
حت���دث  أن  بع���د  إلصالحه���ا  املنفق���ة  املبال���غ  أو  معاب���ة 
)Kaplan,1998,562( وعلي���ه فان���ه ميك���ن تصنيف 

كلف اجلودة إىل جمموعتني :)اخلشابي ،2006 ،75( 
 تكالي���ف ضم���ان اجلودة وه���ي التكاليف الناجتة  •

ع���ن رغب���ة املنش���اة يف التأكد م���ن أن اإلعمال تنجز بش���كل 
صحي���ح من املرة األوىل وتس���مى بالتكلفة الوقائية أو تكاليف 

املطابقة وتقسم إىل  تكاليف املنع وتكاليف التقييم .
تكالي���ف ضعف اجل���ودة )كلف اجل���ودة الرديئة(  •

وه���ي التكلفة املتعلقة بتصحيح األخط���اء بعد وقوعها وإعادة 

األعم���ال اليت يتم أدائها بش���كل غر س���ليم أي تكاليف عدم 
التطابق وتس���مى بتكاليف الفش���ل وتقس���م إىل كلف الفش���ل 

الداخلي وكلف الفشل اخلارجي  .
الن���واع  • توضي���ح  يل���ي  وفيم���ا 

تتك���ون  ال���يت  والبن���ود  اجل���ودة  كل���ف 
)davis&heineke,2003,303(منها

 أوال كل���ف املنع : وهي التكاليف املرتبطة مبنع حدوث اجلودة 
الرديئة اليت ع���ادة تنفق قبل تصنيع املنتج أو تقديم اخلدمة 

وتتضمن البنود التالية
1 - ختطيط اجلودة 

2 - مراجعة تصميم املنتجات والعمليات 
3 -التعليم والتدريب على وظيفة اجلودة

4 -رقاب���ة العملي���ات لتحقي���ق مالئم���ة املنت���ج 
لالستخدام احملدد

5 - مجع بيانات اجلودة وحتليلها
6 - إعداد تقرير كلف اجلودة

7 - التحسني املستمر للعمليات
ثاني���ا  كل���ف التقييم : وه���ي التكاليف اليت تنش���أ للتأكد من 
أن امل���واد واملنتج���ات متطابقة مع متطلب���ات اجلودة املعيارية 

وتتضمن البنود التالية
1 - فحص املواد اخلام املستلمة

2 - فحص املنتجات يف نقاط خمتلفة خالل اإلنتاج
3 - فحص واختبار املنتجات النهائية  

4 - تكاليف تدقيق ومراجعة اجلودة
ثالثا كلف الفشل الداخلي :وهي تكاليف إنتاج منتجات رديئة 
يت���م اكتش���افها قبل وصوهلا إىل املس���تهلك وتتضم���ن البنود 

التالية
1 -التلف والعادم
2 -إعادة التصنيع
3 -الوقت الضائع

4 -إعادة اجلدولة واالختبار
رابعا كلف الفش���ل اخلارجي: وهي التكاليف اليت حتدث بعد 
وصول املنتجات الرديئة اجلودة بيد املستهلك وتتضمن البنود 

التالية
شكاوي العمالء •
الضمان والصيانة بعد البيع •
املسموحات  •

إن التقري���ر ع���ن كل���ف اجل���ودة يوف���ر ملخص مفي���د جلهود 
حتس���ني اجلودة يس���تخدم كأداة إلث���ارة انتب���اه اإلدارة العليا 
إىل املبال���غ املنفق���ة على كل���ف اجلودة وكذل���ك توضيح مدى 
إمكاني���ة ختفي���ض كل���ف اجل���ودة الكلية ع���ن طري���ق التوزيع 
الرش���يد والعقالني للكلف بني البن���ود واألنواع املختلفة لكلف 
اجلودة  )drury,1999,903( فالشركات اليت ال تهتم 
باجل���ودة ختت���ار ضمني���ا فحص اجل���ودة أكثر م���ن تصميمها 
وه���ذا ي���ؤدي إىل تكالي���ف عالي���ة للج���ودة الرديئة )الفش���ل 
الداخل���ي واخلارج���ي( عن طري���ق إصالح الوح���دات املعابة 
وكذل���ك تب���ذل جهود كبرة تتعلق بالفحص وأنش���طة التقييم 

مما يزيد من تكاليف التقييم وهذا يؤدي إىل حدوث مشاكل 
حقيقية يف جودة املنتجات مما يؤدي إىل ارتفاع كلف اجلودة 
أم���ا   )Kaplan, Atkinson, 1998,563( ككل 
الش���ركات اليت تبذل جهودا كبرة لتحس���ني جودة منتجاتها 
فه���ي ترك���ز جهوده���ا على أنش���طة املن���ع أكثر من األنش���طة 
األخرى ومثل هذه الش���ركات يكون عادة لديها تكاليف جودة 
منخفضة حيث إن الرتكيز على أنش���طة املنع ممكن أن يزيد 
م���ن القيم���ة للمنتجات وهذا ي���ؤدي إىل ختفيض احلاجة إىل 
الفح���ص وأنش���طة الفش���ل وبالش���كل الذي خيف���ض الضياع 
وق���د   )Hilton,maher,selto,2000,452(
أظهرت الدراس���ات اليت أجرتها شركة )IBM(خبصوص 
كلف اإلنتاج املختلفة فوجدت إن كلفة األخطاء للمنتج الواحد 
ق���درت ب���دوالر واحد يف مرحلة التصميم وعش���رين دوالر من 
اج���ل إصالحها خالل العملية اإلنتاجية ومخس���ني دوالر بعد 
وصوهلا إىل املس���تهلك وعليه فان تكاليف احليلولة دون وقوع 
مشاكل اجلودة اقل من التكاليف اليت تنفق الكتشاف مشاكل 
اجل���ودة وتصحيحه���ا فاملن���ع ه���و التصحيح من اج���ل العالج 
)رحياوي ،2004،153( فال ش���ك انه سيكون من األوفر 
أن يتم إنتاج كل العناصر إنتاجا صحيحا سليما من أول مرة 
بدال من ضياع املوارد يف إنتاج عناصر معيبة يس���تلزم أن يتم 
اكتش���اف أن به���ا عي���وب أوال ثم إصالح العي���وب إن أمكن أو 
ختريدها أو الذهاب إلصالحها يف مكان العميل أو استبداهلا 
ورد مثنه���ا للعميل باإلضافة إىل التأثر على مسعة الش���ركة 
)حس���ني ،2003  ،300( فالش���ركة عندما تنتج منتجات 

خالية من العيوب فان هذا سوف يكون له تأثرين : 
(slack,chambers&gjohnston,2004,731  ) 

األول :-الوح���دات املنتجة س���وف تكون ذات جودة عالية مما 
ينعك���س عل���ى زيادة مس���تويات الطاقة )بس���بب ع���دم إعادة 

إنتاجه(.
الثاني:-ختفي���ض يف كل���ف الوحدات املنتج���ة وذلك الن كلف 
الفش���ل س���وف تقل كما إنها س���وف توزع على ع���دد اكر من 
الوحدات اجليدة الغر معابة فعلى سبيل املثال لو أن الشركة 
قام���ت بتصنيع 100وحدة من لعب األطفال ووجد إن هناك 
15 وحدة معابة فان كلف هذه الوحدات املعابة سوف حتمل 
عل���ى 85 وح���دة جيدة ولكن إذا حتس���نت اجل���ودة وتبني أن 
هن���اك 5 وحدات معابة فان كلف الفش���ل س���وف حتمل على 
95 وحدة جيدة مما يودي إىل خفض كلفة الوحدة الواحدة 

املنتجة .
مفهوم احليود السداسي

تسعى املنشآت اىل تطبيق منهج احليود السداسي الذي يقوم 
عل���ى مراقبة األداء واألنش���طة واإلعمال اليومية للوصول إىل 
درجة عالية من درجات اجلودة يتم فيها تقليل الفاقد وفرص 
املعي���ب بالش���كل الذي ي���ؤدي إىل تلبية احتياجات املس���تهلك 
ويرى البعض إن احليود السداسي عبارة عن مركب مفاهيمي 

يتكون من أجزاء ثالثة هي :)إمساعيل ،2006 ،18(
مقي���اس إحصائ���ي ل���ألداء املتعلق  •

بالعمليات وتصنيع املنتجات 

اأبحاث علمية
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نظ���ام إداري لتحقيق الريادة يف القيادة واألداء  •
على املستوى العالي

منهجية لتحسني العمليات •
وفيما يلي توضيح لكل مفهوم من هذه املفاهيم 

1 - كمقياس إحصائي لألداء : حيث يتم استخدام مصطلح 
sigma  للداللة على االحنراف املعياري والذي هو طريقة 
إحصائية لقياس مدى تشتت القيم عن وسطها احلسابي و يف 
جمال اجلودة يعتر مقياس ملدى قدرة املنش���أة على تصنيع 
منتج���ات مطابقة للمواصفات احملددة وذلك ألنه يس���تخدم 
لقياس التباين أو االحنراف عن املواصفات احملددة وارتفاع 
مس���توى االحنراف املعياري أي مس���توى الس���يكما يؤدي إىل 
ارتفاع مس���تويات اجلودة وذلك من خالل تقليل عدد العيوب 
يف العملي���ات اإلنتاجي���ة )النعيمي،4،2007( فاس���تخدام 
مثال مس���توى 3sigma فان ه���ذا يعي إن عدد الوحدات 
املعيبة سوف يكون 67000 عيب لكل مليون فرصة وبالتالي 
فان اس���تخدام 6sigma  هو لتقليل مستوى االحنراف يف 
العملي���ات إىل النقط���ة اليت يصب���ح عندها ع���دد الوحدات 
املعاب���ة 3.4 ل���كل مليون فرصة واجل���دول 1 يوضح العالقة 
بني مستوى السيكما وعدد الوحدات املعابة لكل مليون فرصة

جدول )1(
العالقة بني مستوى السيكما وعدد العيوب لكل مليون فرصة

Sigma Level
مستوى سيجما

DPMO
 العيوب لكل مليون

فرصة

1691500

1.5500000

2308300

2.5158650

367000

3.522700

46220

4.51350

5233

5.532

63.4

(davis,aquilan,chas,2003,273)

ولغ���رض حتديد مس���توى الس���يكما يف أي منش���اة فان األمر 
يتطل���ب إتباع جمموع���ة من املقايي���س املرتبطة م���ع بعضها 
وال���يت تس���تخدم لتحدي���د فرص ظه���ور العيوب ل���كل مليون 
فرص���ة يف املنتجات والعملي���ات اإلنتاجية ومن هذه املقاييس 

slack,chambers&johnston,2004,625)(
2 -كنظ���ام إداري لتحقيق الري���ادة يف القيادة واألداء على 

املستوى العالي

حي���ث ينظ���ر إىل احليود السداس���ي كنظ���ام إدارة حيث يتم 
الرتكيز على اهلياكل االرتكازية والقيادات واألدوات والطرق 
املس���تعملة يف تعري���ف اجل���ودة كج���زء م���ن جمم���ل اخلط���ة 
اإلس���رتاتيجية للش���ركة حي���ث إن مس���تويات األداء املطلوبة 
لتحقي���ق مس���تويات ج���ودة ال     sigma 6 تصبح املعيار 
األساس للش���ركة ومعتمدة ومطبقة ومتصلة وواضحة املعامل 
يف كاف���ة أحناء الش���ركة ويش���مل مجيع مس���تويات الش���ركة 

)إمساعيل ،2006،18(
-3 منهجي���ة لتحس���ني العملي���ات :وذلك باعتم���اد مفهومي 
وأدوات  عملي���ات  كخريط���ة   DFSS و    DMAIC
ملواجه���ة املش���اكل حي���ث يس���تخدم املفه���وم األول كنظ���ام 
ومنهجية للتحس���ني لتطوي���ر العمليات القائم���ة وخاصة تلك 
ال���يت تتجاوز املواصفات احمل���ددة للعمليات وذلك من خالل 
مراح���ل التعري���ف والقياس والتحلي���ل والتحس���ني واملراقبة 
أم���ا الثاني فيس���تخدم كمنهجية لتطوير عملي���ات ومنتجات 
جدي���دة ضمن مس���تويات احلي���ود السداس���ي املرغوبة فهي 
تس���تخدم لتصمي���م أو إع���ادة تصميم منت���ج أو عملية كاملة 
واليت حتقق احتياجات املس���تهلك وتعتم���د أيضا على حاجة 
العمليات القائمة للمزيد من التحس���ني )النابلسي،2005، 
102( وبالتال���ي فان���ه ميكن حتديد مفهوم ش���امل للحيود 
السداسي و تعريفه بأنه منهجية منتظمة تستخدم املعلومات 
التش���غيلي  األداء  لقي���اس وحتس���ني  والتحلي���ل اإلحصائ���ي 
للمنشأة من خالل حتديد ومنع العيوب يف اإلنتاج واخلدمات 
ذات العالق���ة بالعمليات من اجل جتاوز توقعات املس���تهلكني 
لتحقي���ق الفعالية وهو يس���اعد لتحقيق الكم���ال أو االقرتاب 
م���ن الكمال يف كل وج���وه األعمال من خالل إزالة كل العيوب 
يف املنتج���ات وتقليص االحنرافات واجي���اد معاير ميكن ان 

يثمنها املستهلك ويعتمد عليها 
(WWW.VRDS.COM/SIXSIGMA/

DMAIC ) 

املنهجيات املتعلقة باحليود السداسي 
إن حتس���ني ج���ودة املنتج���ات والعمليات القائمة باس���تخدام 
 DMAIC منهج احليود السداسي يتم من خالل منهجية
اليت تتكون من مخسة خطوات واليت مت تأسيسها باالعتماد 
على دورة دمينك للتحسني وفيما يلي توضيح هلذه اخلطوات 

:)النعيمي،صويص،48،2008(
1 -التعري���ف: خ���الل ه���ذه املرحل���ة يت���م حتدي���د اهل���دف 
الرئيس���ي من التحس���ني حيث يقوم فريق احليود السداس���ي 
بتحدي���د املش���روعات ال���يت حتتاج للتحس���ني اعتم���ادا على 
أهداف املنش���أة واحتياج���ات ومتطلبات املس���تهلك وحتديد 
خصائ���ص اجل���ودة احلرج���ة ال���يت هل���ا تأث���ر عل���ى جودة 
املنتج���ات والعملي���ات مما ي���ؤدي إىل خلق ص���ورة للعمليات 
املطلوب أن حتس���ن ومبا آن اهلدف من ال sigma 6  هو 
ختفي���ض العيوب عن طريق حل املش���اكل املس���ببة هلا لذلك 
يعتر التعريف باملشكلة أمر مهم لنجاح تطبيق منهج احليود 
السداس���ي وبالتالي فالسبب الرئيسي هلذه املرحلة التعريف 

باملشكلة والتغرات اليت هلا تأثر على املشكلة . 

http://www.realinnovation.com/

content/c070319a.asp

2 -القياس :حيث يتم اختيار مقياس مناسب يكون مطلوبا 
لتقيي���م النج���اح يف املش���روعات احمل���ددة واملصمم���ة وه���ذه 
املرحل���ة تتطلب اختيار خصائص اجلودة املناس���بة للعمليات 
واملخرج���ات اليت حتق���ق رغبات املس���تهلك وحتديد العيوب 
الناجت���ة عن العملي���ات و املدخالت اليت تس���اهم يف حدوث 
ه���ذه العي���وب ومعرفة ما هو األثر الدقي���ق لتخفيض وحذف 
العي���وب عل���ى أرباح املنش���اة وختفي���ض التكالي���ف ، وقياس 
العي���وب ال���يت تؤث���ر على خصائ���ص اجل���ودة وبالتالي ميكن 
حتديد مس���توى الس���يكما للعملي���ات الذي جيب ان حيس���ب 
اعتمادا على عدد العيوب والذي يس���تخدم كأساس للمقارنة 
مع مش���روعات التحسني وهذه املرحلة تتطلب مجع البيانات 
حلل املش���كلة وقياس ما حدث بش���كل دقيق حيث يتم حتويل 
املشكلة إىل دالة لقياس العيوب وخالل هذه املرحلة جيب أن 
يكون لدى الشركة القدرة على قياس خمرجات العمليات . 

1 - التحلي���ل: تبدأ هذه املرحلة كفرصة لتطوير الفرضيات 
احملددة حول األس���باب احلقيقية للمش���كلة وهذه الفرضيات 
إم���ا تثب���ت أو تدحض من خالل حتليل األس���باب الرئيس���ية 
للمش���كلة حي���ث إن هناك بعض الس���باب العام���ة اليت تؤدي 
 5Ms إىل وج���ود مش���كلة يف الش���ركة وال���ذي يطل���ق عليها
وه���ي الط���رق واآلالت وامل���واد واملقايي���س والبيئ���ة الطبيعية 

واألشخاص )النعيمي،صويص،2008 ،94(
2 - التحس���ني : بعد حتديد األس���باب الرئيس���ية للمش���كلة 
يبدأ العمل لتحس���ني العمليات حيث يتم تطوير جمموعة من 
األفكار للتخلص من األسباب الرئيسية للمشكلة حيث ختتر 
احلل���ول املصاغ���ة وتنفذ و تتعل���ق هذه املرحل���ة باخلصائص 
املخت���ارة ألداء املنت���ج ال���يت جي���ب أن حتس���ن للوصول إىل 
اهل���دف وتعمل اخلصائص على تش���خيص وكش���ف املصادر 
الرئيس���ية لالخت���الف وبعد ذلك يتم الكش���ف عن متغرات 

العملية الرئيسية .
5 -الرقاب���ة: إن عملي���ة التحس���ني حتت���اج ألن تك���ون حتت 
رقاب���ة وس���يطرة مس���تمرة حيث إن أهم ما جي���ب مالحظته 
هو الضمان بعدم العودة للممارسات التقليدية القدمية اليت 
أدت حلدوث املشاكل واإلعاقات وبالتالي فان اهلدف النهائي 
ينحص���ر يف إدامة التأثرات االجيابي���ة وضمان االلتزام بها 

مع ضرورة قياس ومراقبة النتائج بشكل متوازي.
(slack,chambers&johnston,2004,65)

 أما عندما تكون هنالك حاجة عمليات معينة إلعادة تصميم 
أو تصمي���م عملي���ات ومنتج���ات جدي���دة م���ن البداية بهدف 
ختفيض العيوب واحلفاظ على مستوى جودة عالية فيتم عن 
 DESIGN  وال���يت تعي DFSS طري���ق ما يس���مى ب
FOR SIX SIGMA وال���يت تتطلب فهم احتياجات 
املس���تهلك ومتطلباته���م واملواصف���ات املطلوب���ة قب���ل إمت���ام 
أو اجن���از التصمي���م وهن���اك العديد من املنهجي���ات املمكن 
 DMADV  اس���تخدامها يف عملية التصميم أهمها هي
وه���ي التعري���ف والقياس والتحليل والتصمي���م والتحقق ففي 

اأبحاث علمية
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مرحل���ة التعريف يت���م حتديد احتياجات املس���تهلك وحتديد 
مواصف���ات املنت���ج والعملي���ات اليت حتقق ه���ذه االحتياجات 
ويت���م التعبر عن ه���ذه االحتياج���ات واملواصف���ات باألرقام 
ع���ن طريق القياس ثم تأتي عملي���ة حتليل خيارات العمليات 
املتوفرة اليت ممكن أن حتقق رغبات املس���تهلكني واليت يتم 
اختيار أكثرها مالئمة لكي يتم اعتمادها يف مرحلة التصميم 
م���ع األخذ بنظر االعتبار فعالية التكلفة واخلطوة اخلرة هي 
التحق���ق م���ن العملية املختارة م���ن ناحي���ة األداء واإلمكانية 

ملقابلة رغبات املستهلكني احملددة
 (http://www.sixsigmaonline.org/
articlelive/articles)

املنافع املالية املتحققة نتيجة لتطبيق منهج احليود السداسي
تعت���ر املنافع املالية املتحققة م���ن جراء تطبيق منهج 
احلي���ود السداس���ي م���ن أه���م األس���باب ال���يت دفعت 
الش���ركات العاملية الكرى إىل تطبيق هذا املنهج ومن 

 (www.isixsigma.com):هذه املنافع
1 -ارتفاع يف مستويات اإليرادات

2 -ختفي���ض يف التكاليف اليت تتحملها املنش���اة من 
خالل جتنب الضرائب

3 -ختفيض يف كلف اجلودة الرديئة
4 -ختفيض يف كلف إنتاج الوحدة الواحدة.

5 -ارتفاع يف القيمة السوقية لألسهم
6 -ارتفاع يف معدل العائد على االستثمار

العالقة بني كلف اجلودة الرديئة ومنهج احليود السداسي
يعت���ر ختفي���ض كلف اجل���ودة الرديئ���ة املتمثلة بكلف 
الفش���ل بش���قيها الداخلي واخلارجي م���ن أهم املنافع 
املالية املتحققة جراء تطبيق منهج احليود السداس���ي 
حي���ث ترتب���ط كل���ف اجل���ودة الرديئة ارتباط مباش���ر 
مبستوى السيكما املتبع يف املنشأة وبعبارة أخرى فإنها 
ترتب���ط بعدد الوح���دات املعابة لكل ملي���ون فرصة فلو 
كان مستوى السيكما املتبع بدرجة 3 سيكما فان عدد 
الوح���دات املعاب���ة س���وف تص���ل إىل 67000 وحدة 
لكل ملي���ون فرصة وبالتالي فان كل���ف اجلودة الرديئة 
ممك���ن أن ترتاوح ماب���ني%40-%25  من إمجالي 
املبيع���ات أما يف حالة تطبيق منهج احليود السداس���ي 
أي مس���توى ال 6 س���يكما ف���ان عدد الوح���دات املعابة 
يبلغ 3.4 وحدة ل���كل مليون فرصة وبالتالي فان كلف 
اجل���ودة الرديئ���ة س���وف ت���رتاوح ماب���ني 1%-5%  
مبعنى ان هذه الكلف س���وف تنخفض بارتفاع مستوى 

السيكما
  (/www.sixsigmaonline.org)واجل���دول 

التال���ي يوض���ح العالق���ة ب���ني كل���ف اجل���ودة الرديئ���ة 
ومستوى السيكما املتبع يف مواجهة العيوب   

جدول)2(
العالقة بني كلف اجلودة الرديئة ومس���توى السيكما املتبع يف 

مواجهة العيوب
    

 مستوى
سيكما

 نسبة تكاليف اجلودة من
امجالي املبيعات

أكثر من 240%

من 25 – 340%

من 15 – 425%

من 5 – 515%

61%

املصدر : )النعيمي،2007،6(
 فاالنتق���ال م���ن مس���توى س���يكما مع���ني مثل3 
س���يكما اىل مس���توى س���يكما اعلى منه مثال 6 س���يكما  فان 
 (kazmierski,1995,54) هذا سيحقق الفوائد التالية

1 -ختفيض نسبة املنتجات غر املطابقة للمواصفات
2 - حتقي���ق مس���تويات عالي���ة م���ن رض���ا العم���الء 

وقناعاتهم
3 - توف���ر ف���رص مالئم���ة لتخفيض كل���ف اجلودة 

الرديئة
إن منه���ج احليود السداس���ي يقوم على املب���دأ الوقاية 
خر من العالج مبعنى انه يف العمليات التصنيعية فان 
الرغب���ة ه���ي يف منع العيوب قبل نش���وئها حيث يهدف 
إىل أداء األعمال بشكل صحيح منذ البداية فإذا كنت 
ق���ادرا على قياس عدد العيوب املوج���ودة يف العمليات 
فأن���ت قادر عل���ى معرفة كيفية ختفيض ه���ذه العيوب 
بهدف الوص���ول إىل 3,4 عيب لكل مليون فرصة قدر 
اإلم���كان وه���ذا ما يتفق م���ع النظرة احلديث���ة للجودة 
اليت تقوم على فلس���فة التحس���ني املس���تمر يف اجلودة 
مع مرور الزمن وبالتالي ميكن االس���تمرار يف ختفيض 
كل���ف اجلودة الرديئة الفش���ل حتى تصل إىل املس���توى 
األمث���ل للجودة عندم���ا تصل التكالي���ف الكلية للجودة 
إىل أدن���ى ح���د ممكن لذلك جي���ب أن تركز املنش���أة 
جهوده���ا عل���ى املنع والتقييم )ضم���ان اجلودة ( حتى 
ميكن تدنية كلف اجلودة الرديئة حيث إن أي احنراف 
عن املوصفات املس���تهدفة للمنتجات والعمليات سوف 
تؤدي إىل ارتفاع كلف اجلودة مبعنى إن أفضل مستوى 
للج���ودة يتحقق عند مس���توى صفر عي���وب حيث تصل 
تكالي���ف اجلودة إىل أدنى حد ممكن فتكاليف اجلودة 
الرديئ���ة )الفش���ل الداخل���ي واخلارج���ي (تنخفض يف 
حال���ة اخنف���اض نس���بة العيوب يف املنتج���ات أما كلف 
ضمان اجل���ودة )املن���ع والتقييم( فانها س���وف ترتفع 
بعض الش���يء ثم تنخفض مع اخنفاض  نسبة العيوب 
يف املنتجات وبالتالي فان اقل كلف للجودة تتحقق عند 

 (Hilton,1999,499) مستوى صفر عيوب
للج���ودة  األمث���ل  املس���توى  الوص���ول إىل  ولغ���رض    

وتدني���ة كل���ف اجل���ودة الرديئ���ة وكلف اجلودة بش���كل 
ع���ام وحتقي���ق اهل���دف م���ن تطبي���ق منه���ج احلي���ود 
السداس���ي تركز املنش���آت على التحس���ني املس���تمر يف 
عملياته���ا م���ن خ���الل أداء العم���ل بش���كل صحيح من 
امل���رة األوىل وهذا يتطلب زيادة الرتكيز على أنش���طة 
املن���ع  مقارن���ة باألنش���طة األخ���رى فالش���ركة عندما 
تركز جهودها على أنش���طة املنع وإجراء التحس���ينات 
املس���تمرة يف عملياته���ا ف���ان هذا س���وف ي���ؤدي إىل : 

.))feigenbaum,1991,113
املن���ع بس���بب التصمي���م اجلي���د للمنت���ج  كل���ف  1 -زي���ادة 
واستخدام بعض األدوات اإلحصائية يف الرقابة على اجلودة 
س���وف يؤدي إىل اخنفاض نس���بة العيوب وع���دم التطابق يف 
املنتجات مما ينعكس أثره على ختفيض كلف الفشل بنوعيها 

الداخلي واخلارجي . 
2 -عند زيادة كلف املنع وبالتالي اخنفاض مستوى العيوب 
ف���ان هلذا تأثر فعال على تكاليف التقييم بس���بب اخنفاض 
احلاج���ة إىل الفح���ص الروتيي وأنش���طة االختب���ار كما إن 
تكالي���ف التقييم س���وف تنخف���ض نتيجة آلث���ار التعلم ومما 
يرتتب على ذلك من حتس���ني مس���توى العاملني واملمارسات 
أيض���ا كما إن تركيز اجلهود عل���ى الفاحصني األكفاء وتقليل 
عدد الفاحصني س���وف يؤدي إىل ختفيض اجيابي يف الكلف 

املرتبطة بأنشطة التقييم .
وبشكل عام فان زيادة اإلنفاق على أنشطة املنع يوفر عائدات 
مهمة على ش���كل ختفيض يف كلف التقييم والفش���ل بش���قيها 
الداخل���ي واخلارجي وعلى ختفيض كلف اجلودة ككل كما ان 
كلف اجلودة ميكن أن تنخفض نتيجة التحس���ني املس���تمر يف 
العملي���ات اليت ت���ؤدي إىل ختفيض كال من ع���دد العيوب يف 

املنتجات وكذلك كلف املنع والتقييم
(slack,chambers&gjohnston,2004,730)

 لذل���ك ينبغ���ي أن تعط���ي اإلدارة اهتماما متزاي���دا لتكاليف 
املن���ع ألنه���ا تكالي���ف ذات تأثر طوي���ل األمد وعل���ى اإلدارة 
أن ت���درك إن زيادة تكاليف املنع لن يظهر هلا تأثر مباش���ر 
يف ختفي���ض تكاليف فش���ل اجلودة بس���بب البعد الزمي بني 
األس���باب والنتائ���ج )الزي���دي،2005،60( وبالتالي فانه 
جي���ب اإلش���ارة إىل إن تطبيق ه���ذا املنهج س���وف لن تظهر 

نتائجه بصورة مباشرة وإمنا يتطلب بعض الوقت
مما سبق فانه ميكن القول إن تطبيق منهج احليود السداسي 
يتطل���ب زيادة يف تكاليف املن���ع نتيجة للتصميم اجليد للمنتج 
واس���تخدام الوس���ائل اإلحصائي���ة للرقاب���ة عل���ى العملي���ات 
والرتكيز على منع حدوث املش���اكل واألخطاء يف العمل وذلك 
عن طريق حتديد املش���اكل املوجودة ووضع احللول املناس���بة 
هل���ا وبالتدريب الفعال واملكث���ف للعاملني على برامج اجلودة 
وهذا سوف يؤدي يف ختفيض نسبة العيوب يف املنتجات مما 
ينعك���س أثره على ختفيض تكاليف التقييم نتيجة الخنفاض 
احلاج���ة إىل الفحص الروتيي واالختب���ار للمنتجات كما إن 
كلف اجلودة الرديئة سوف تنخفض وذلك لتخفيض تكاليف 
التلف وتكاليف إعادة التصنيع ومطالبات الضمان وتكاليف 

اأبحاث علمية
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إعادة الفحص واالختبار وبالتالي فان هذا س���وف يؤدي إىل 
ختفيض يف كلف اجلودة بشكل إمجالي 

ثاني���ا – اجلان���ب امليداني:دراس���ة حال���ة يف معمل األلبس���ة 
الوالدية يف املوصل

يت���م ممارس���ة أنش���طة اجل���ودة يف املعم���ل من خالل قس���م 
الس���يطرة النوعي���ة ال���ذي يعت���ر مرك���ز تكلف���ة جتم���ع فيه 
كاف���ة عناصر التكاليف اليت حتدث يف هذا القس���م وحس���ب 
النظام احملاس���ي املوحد ويتكون هذا القسم من عدة شعب 
تق���وم مبهام الفح���ص والرقابة على امل���واد اخلام واملنتجات 
والعملي���ات اإلنتاجي���ة ولغ���رض الوص���ول إىل ه���دف البحث 
فس���وف يتم إتب���اع اإلجراءات التالية عل���ى البيانات اليت مت 

احلصول عليها من املعمل 
- قياس كلف اجلودة 

مت حتدي���د بن���ود وأنواع كلف اجل���ودة التالية يف املعمل 
باالعتماد على البيانات الفعلية وكاالتي

1 - تكالي���ف املن���ع ال���يت تضمن���ت العناص���ر 
التالية :

  تاكي���د ومراقب���ة اجل���ودة وتتمث���ل باالج���ور املدفوعة 
للعاملني املستخدمة يف تاكيد ورقابة اجلودة وقد بلغت 

مبلغ قدره 40150000 دينار
     أحباث واستشارات الذي اظهر مبلغ وقدره 785000 

دينار 
 تقارير مراقبة اجل���ودة بلغت مبلغ قدره 341000 

دينار
2 -  تكاليف التقييم :وتتكون من البنود التالية 

فحص واختبار امل���واد الواردة واليت بلغت مبلغ وقدره 
35000000 دينار 

فحص واختب���ار اإلنتاج حتت التش���غيل بلغ مبلغ قدره 
20250000 دينار

فحص واختبار اإلنتاج التام 36468000 دينار
مس���تلزمات أنش���طة الفحص واالختب���ار 623700 

دينار
اهالك معدات االختبار 305884 دينار
صيانة معدات االختبار 350000 دينار

3 - كل���ف الفش���ل الداخل���ي )كلف اجل���ودة الرديئة( 
وتتكون من البنود التالية 
 التلف 42159040

إعادة التصنيع 33040000 دينار
 حتليل الفشل 5171000دينار
 إعادة الفحص 20265000 

– إعداد تقرير تكاليف اجلودة:  اعتمادا على البنود 
احملددة أعاله ميكن إعداد تقرير كلف اجلودة والذي 

يظهر يف اجلدول رقم 3 
جدول )3(

تقرير كلف اجلودة

 النسبة اىلالكلفة أنواع كلف اجلودة
املبيعات

أوال – كلف املنع

%401500004.60تأكيد ومراقبة اجلودة

%7850000.09أحباث واستشارات

%3410000.04تقارير مراقبة اجلودة

%412760004.73اجملموع

 النسبة إىل اجملموع الكلي
%17.57لكلف اجلودة

ثانيا – كلف التقييم

 فحص واختبار املواد
%350000004الواردة

 فحص واختبار اإلنتاج
%202500002.32حتت التشغيل

%364680004.18فحص واختبار اإلنتاج التام

 مستلزمات أنشطة الفحص
%6237000.08واالختبار

%3058840.04اندثار معدات االختبار

%3500000.04صيانة معدات االختبار

%9299758410.66اجملموع

 النسبة إىل اجملموع الكلي
39.58لكلف اجلودة

 كلف ضمان اجلودة )كلف
%13427358415.39)املنع+ كلف التقييم

 نسبة كلف ضمان اجلودة
 إىل اجملموع الكلي لكلف

اجلودة
57.15

 ثالثا – كلف الفشل
 الداخلي)كلف اجلودة

)الرديئة

%421590404.84التلف

%330400003.78إعادة التصنيع

%51710000.59حتليل الفشل

%202650002.32إعادة الفحص

%10063504011.53اجملموع

 النسبة إىل اجملموع الكلي
42.85لكلف اجلودة

%23490862427جمموع كلف اجلودة

املصدر: من إعداد الباحث 
- حتديد األسباب الرئيسية لنشوء كلف اجلودة الرديئة:

إن كل���ف اجل���ودة الرديئ���ة املتمثل���ة بكل���ف الفش���ل الداخلي 
الظاهرة يف تقرير كلف اجلودة نش���أت بسبب فشل املعمل يف 
إنت���اج منتجات مطابقة جملموعة من املواصفات احملددة وان 
ختفيض ه���ذه الكلف يتطلب البحث والتحري عن األس���باب 
اجلوهري���ة لنش���وء ه���ذه الكلف حي���ث إن الس���بب اجلوهري 
يف نش���وء ه���ذه الكل���ف يف املعمل هي العي���وب اليت حتدث يف 
املنتج���ات املقدمة من قبل املعمل وس���وف يتم حتديدها من 

واقع اس���تمارة حتليل املعاب يف قسم السيطرة النوعية واليت 
تع���د ش���هريا وال���يت حتدد جمموعت���ني من األخط���اء األوىل 
أخطاء القماش وتتكون من مخسة أنواع من العيوب والثانية 
أخط���اء اخلياط���ة واليت تتكون م���ن أربعة ان���واع من العيوب 
واجل���دول )4( يوض���ح أنواع وكمي���ات العي���وب احلاصلة يف 
خمتل���ف أنواع املنتجات املقدمة م���ن قبل املعمل واليت تعتر 

السبب اجلوهري يف نشوء كلف اجلودة الرديئة يف املعمل 
جدول )4(

أنواع وكميات العيوب

كمية العيوب بالوحداتأنواع العيوب

أوال- عيوب القماش

270متزق

250بقع

4200خطأ نسيجي

8205تلون

410تلوث

13335اجملموع

ثانيا- عيوب اخلياطة

2000متزق بسبب اخلياطة

2900خطأ تنسيق

3750تلوث بسبب اخلياطة

700قياسات غر مطابقة

9350اجملموع

22685اجملموع الكلي ألنواع العيوب

205928كمية اإلنتاج يف سنة 2007

%11النسبة إىل كمية اإلنتاج

            املص���در )م���ن إعداد الباحث باالعتماد على بيانات 
قسم السيطرة النوعية(

وعليه فانه ميكن القول إن العيوب احملددة يف اجلدول 
أع���اله هي الس���بب اجلوهري يف ح���دوث كلف اجلودة 
الرديئ���ة وبالتال���ي ف���ان نصي���ب الوح���دة املعاب���ة من 
تكالي���ف اجل���ودة الرديئ���ة ميكن حتديده���ا من خالل  

العالقة التالية : 
     كلف اجلودة الرديئة    =      100635040      = 

4417 دينار/وحدة معابة

     كمية العيوب                   22785

حتديد مس���توى أو درجة الس���يكما املتبع يف املعمل 	 

اأبحاث علمية
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: لغرض حتديد مس���توى الس���يكما الذي يعمل يف ظله املعمل 
فان���ه يتطلب األمر اس���تخدام املقاييس التالي���ة للوصول إىل 
كمي���ة الوحدات املعابة لكل مليون فرصة ثم حتديد مس���توى 

السيكما من خالل كمية هذه العيوب 
وم���ن مالحظ���ة اجلدول وال���ذي يوضح العالقة بني مس���توى 
السيكما وكمية العيوب لكل مليون فرصة فانه ميكن القول إن 
مس���توى الس���يكما الذي يعمل يف ظله املعمل هو  3.8 تقريبا 

بنسبة عيوب %11 ومبستو دقة %89 يف اداء العمليات
- اث���ر رف���ع مس���توى الس���يكما يف املعمل عل���ى ختفيض كلف 

اجلودة الرديئة 
 إن معرف���ة تأث���ر تطبيق منهج احليود السداس���ي على كلف 
اجلودة الرديئة تتم من خالل معرفة اثر رفع مستوى السيكما 
يف املعم���ل عل���ى كلف اجلودة الرديئة حي���ث إن املعمل لو أراد 
رفع مس���توى الس���يكما فان هذا يتطلب الرتكيز على أنشطة 
املن���ع لتخفيض نس���بة العي���وب يف املعمل وبالتالي رفع نس���بة 
الدقة يف أداء العمليات مع مالحظة إن هلذه األنش���طة تأثر 
طوي���ل األجل حيث يتطل���ب األمر فرتة طويل���ة األجل لتبيان 
تأثر ذلك يف املعمل وعليه فانه ميكن القول إن رفع مس���توى 
الس���يكما يف املعمل س���وف يؤدي إىل ختفي���ض كمية العيوب 

وختفيض كلف اجلودة الرديئة فللوصول مثال إىل مستوى 5 
سيكما فان كمية العيوب سوف تكون 233 وحدة لكل مليون 
فرصة أي بنسبة 0.000233لكل فرصة وبتطبيق املعادلة 
يف النقطة 3 السابقة فان كمية العيوب يف املعمل سوف تكون 

وبضرب عدد العيوب يف نصيب الوحدات املعابة من 
تكاليف اجلودة الرديئة يف املعمل احملددة مسبقا فان 

تكاليف اجلودة الرديئة  سوف تبلغ   432 	 4417 = 
1908144 دينار

أي ان رفع مس���توى الس���يكما اىل 5 س���يكما سوف يؤدي اىل 
ختفي���ض كمية العي���وب يف املعمل لتصب���ح 432 عيب فقط  

وختفيض كلف اجلودة الرديئة لتبلغ 1908144  دينار 
وبه���ذه الطريق���ه ميك���ن معرف���ة كل���ف اجل���ودة الرديئة لكل 
مستوى سيكما يرغب املعمل الوصول اليه واجلدول رقم )5( 
يوضح إن رفع مس���تويات الس���يكما من 3.8  إىل املستويات 
أعلى س���وف يؤدي إىل ختفيض كمية العيوب وختفيض كلف 

اجلودة الرديئة 
جدول )5(

العالق���ة بني مس���توى الس���يكما وكمية العي���وب وكلف 
اجلودة الرديئة  يف املعمل

 مستوى

 السيكما

 كمية

العيوب وحدة

 كلف

 اجلودة

الرديئة  دينار

4.5250211051334

54321908144

5.560265020

6730919

           املصدر: من إعداد الباحث
وعلية فان تطبيق منهج احليود السداس���ي 6 س���يكما س���وف 
يقل���ل عدد العي���وب يف املعمل لتصبح 7 وح���دات فقط وهذا 
سوف يؤدي إىل ختفيض كلف اجلودة الرديئة يف املعمل لتبلغ 
30919 أي إن هذا املنهج س���يحقق وفورات مالية كبرة 
يف املعم���ل مبقدار 10060412 دين���ار الذي متثل مقدار 

التخفيض يف كلف اجلودة الرديئة.
االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات 
1 -إن اجلودة الرديئة حتدث لسببني األول هو عدم حدوث 
تطابق بني توقعات املس���تهلكني ومواصفات التصميم والثاني 
ع���د حدوث تطابق بني مواصف���ات التصميم والنتائج الفعلية 
ونتيج���ة لذل���ك تس���تخدم املنش���ات مقاييس عدي���دة ملعرفة 
مس���توى جودة ما تقدم���ه من منتجات وخدم���ات واهم هذه 
املقايي���س نس���بة اإلنت���اج املعاب كج���زء من املليون ، نس���بة 
اإلنت���اج اجلي���د اىل إمجالي اإلنت���اج ، التلف ، امل���ردودات ، 

معدل العمليات الواقعة حتت رقابة األدوات اإلحصائية .
2 -تعتر الش���ركات اليت تركز على فحص اجلودة أكثر من 
تصميمها من الش���ركات اليت ال تولي اهتماما باجلودة وهذا 
األمر يؤدي إىل حتمل املنش���اة تكاليف عالية للجودة الرديئة 
بسبب حتمل املنشاة تكاليف إضافية بسبب إصالح الوحدات 
املعاب���ة كما إن جهود الفحص تزي���د من تكاليف التقييم أما 
املنش���ات ال���يت تركز على ضم���ان اجل���ودة وتصميمها فإنها 
تتحمل بتكاليف جودة اقل وذلك بسبب ختفض كلف اجلودة 

الرديئة.
3 -إن احلي���ود السداس���ي ه���و منهجي���ة منتظم���ة تعتم���د 
عل���ى جمموعة من اخلط���وات تعمل على تقلي���ل االحنرافات 
وحتس���ني العملي���ات اإلنتاجي���ة من خ���الل اس���تمرار ضبط 
وتعديل س���ر العمليات مبا يتوافق م���ع املواصفات املوضوعة 
وه���و يعتمد بش���كل كبر على األس���اليب اإلحصائية لتقليص 
العي���وب وقياس اجل���ودة حبيث تكون عدد الوح���دات املعابة 

3.4 وحدة لكل مليون وحدة .
4 -إن منهج احليود السداس���ي يتفق مع املدخل احلديث يف 
اجلودة الذي يقوم على فلس���فة التحس���ني املستمر يف اجلودة 
وان تطبيقه يتطلب زيادة يف كلف املنع بسبب التصميم اجليد 
للمنتج واستخدام الوسائل اإلحصائية للرقابة على العمليات 
ومن���ع حدوث أخطاء يف العمل لضم���ان اجلودة ولذلك يعتر 
ختفيض كلف اجلودة الرديئة من اهم املنافع املالية املتحققة 

جراء تطبيق هذا املنهج .
5 -تتمث���ل كل���ف اجل���ودة الرديئ���ة يف املعمل بكلف الفش���ل 
الداخلي فقط حيث مل يتم تأش���ر وحتديد أي نوع من كلف 
الفش���ل اخلارجي كما مت حتديد نس���بة كب���رة لكلف التقييم 
بلغت 39.58 % مما يؤشر اهتمام املعمل بفحص اجلودة 
أكث���ر من ضمانها وهذا مل مينع وق���وع األخطاء واليت كانت 
الس���بب اجلوهري لنشوء كلف اجلودة الرديئة يف املعمل حيث 
مت حتدي���د جمموع���ة العيوب واألخط���اء من واقع اس���تمارة 
حتليل املعاب يف قس���م الس���يطرة النوعية وق���د بلغت نصيب 
الوح���دة املعابة من كلف اجل���ودة الرديئة مبلغ قدره 4417 

دينار /وحدة معابة.
6 - إن رفع مس���توى الس���يكما يف املعمل يؤدي إىل ختفيض 
كل���ف اجلودة الرديئ���ة حيث تبني إن املس���توى الذي يعمل يف 
ظل���ه املعمل ه���و 3.8 ورفع هذا املس���توى ليبل���غ 4.5 يؤدي 
اىل ختفيض الكلف الرديئة للجودة مبقدار 89583706 
دينار اما عند مس���توى 5.5 س���يكما فان التخفيض يف كلف 
اجل���ودة الرديئ���ة ممك���ن أن يبل���غ 100370020 دينار 
وعند مس���توى 6 س���يكما فان ختفيض كلف اجلودة الرديئة 

يبلغ 10060412 دينار.
التوصيات

1 - ض���رورة قي���ام إدارة املعمل باس���تخدام بعض األدوات 
والوس���ائل اإلحصائية للرقابة على اجلودة ملل هلذه األدوات 
من دور كبر يف اكتش���اف مواطن االحنرافات واالختالفات 
اإلج���راءات  واخت���اذ  أس���بابها  ع���ن  والبح���ث  اإلنت���اج  يف 

التصحيحية ملعاجلتها.
2 - ض���رورة اهتم���ام إدارة املعم���ل بتوف���ر معلوم���ات عن 
كل���ف اجل���ودة يف املعمل من خ���الل إعداد تقاري���ر عن كلف 
اجل���ودة واليت من خالهلا يتمكن املعمل من حتديد األهمية 
النسبية ملشاكل اجلودة ومتابعة األخطاء واختاذ اإلجراءات 

التصحيحية .
 5 او   6 العالي���ة  الس���يكما  مس���تويات  إىل  للوص���ول   -  1
س���يكما وحتقي���ق املناف���ع املالية هل���ذه املس���تويات وختفيض 
كل���ف اجلودة الرديئة عل���ى إدارة املعمل الرتكيز على ضمان 
اجلودة وتصميمها والرتكيز على أنشطة املنع بدال من فحص 
اجلودة من خالل حتسني جودة العمليات واملنتجات وتشجيع 
العمل اجلماعي والتصميم اجليد للمنتجات والتدريب الفعال 
واملكثف للعاملني على برامج اجلودة والرتكيز على فاحصني 
أكف���اء والذي ي���ؤدي يف النهاي���ة اىل ختفيض نس���بة العيوب 

وحتسني الوضع التنافسي للمعمل ورفع معدالت الرحبية .
2 - ض���رورة االهتم���ام من قب���ل الباحثني مبنه���ج احليود 
السداس���ي ال���ذي يعتر م���ن احدث املناهج املتبعة لتحس���ني 
صورة املنشات والوصول إىل درجة عالية من درجات اجلودة 
واالطالع على دراس���ات وجتارب عديدة يف هذا اجملال كونه 
ل���ه عالقة جبمي���ع نواحي املنش���اة خصوصا إن ه���ذا املنهج 
مطبق يف أنواع متعددة من املنش���ات س���واء كانت إنتاجية أو 

خدمية أو منشات صغرة أو كبرة احلجم.
        املراجع 
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 sixsigma 1 - إمساعي���ل ، عمر عل���ي ،2006،تقانة
وإمكاني���ة تطبيقه���ا يف الش���ركة العام���ة لصناع���ة األدوي���ة 
واملستلزمات الطبية يف نينوى، رسالة ماجستر غر منشورة 

،كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة املوصل ،العراق.
2 - الزي���دي ، مثن���ى ف���احل ب���در ،2005، حتديد وقياس 
تكالي���ف اجلودة ألغ���راض التخطيط بالتطبي���ق على مصنع 
الغزل والنس���يج يف املوصل،، رس���الة ماجستر غر منشورة 
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الشاملة يف البنوك التجارية األردنية  دراسة حتليلية مقارنة 
يف البن���ك العربي وبنك اإلس���كان للتج���ارة والتمويل ، جملة 

اإلداري، العدد106 ، السنة 28 ،مسقط ، عمان.
2 -الرحي���اوي مه���ا حممود رمزي ، 2004 ، اس���تخدام 
املقايي���س املالية ألداء اجلودة وأثرها على ختفيض التكاليف 
وإع���داد التقارير،جمل���ة اإلداري ،الع���دد99 ، الس���نة26 ، 

مسقط ،عمان.

 six  ،2007، الع���ال  عب���د  حمم���د  النعيم���ي،   -  3
sigma(( منهج حديث يف مواجهة العيوب ، حبث مقدم 

إىل مؤمتر الزيتونة العلمي يف األردن.
الكتب

احلي���ود  ،2005،أس���رار  مهن���د  النابلس���ي    -  1
السداس���ي،ط1 دار الوائ���ل للنش���ر والتوزي���ع ،عمان 

األردن.
2 - النعيمي  حممد عبد العال ، صويص راتب جليل 
إدارة  يف  الدق���ة  حتقي���ق   six sigma  ،2008،
اجلودة مفاهيم وتطبيقات، ط1،إثراء للنشر والتوزيع 

،عمان ،األردن.

 3 - حسني امحد حسني علي ، 2003، احملاسبة اإلدارية 
املتقدمة ،الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،مصر.

4 - ج���ودة حمفوظ امحد ،2004،إدارة اجلودة الش���املة 
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،عمان ،األردن.
5 - مرع���ي عطي���ة عب���د احل���ي ، 2006، إدارة التكلف���ة 
ألغراض قياس تكلفة اإلنتاج واخلدمات والتخطيط والرقابة 

، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ،مصر

6 - هورجنرن ، فوسرت جورج ، داتار سريكانت ، 1996 
، حماسبة التكاليف )مدخل إداري( ،ترمجة امحد احلجاج، 

دار املريخ للنشر ،الرياض ، السعودية
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Abstract 
Dangerous and emergency situations are likely 
to occur without giving you time to prepare in 
advance. Past experience has shown that people 
who have prepared themselves ahead of time, and 
know how to cope with emergencies, manage to 
behave appropriately and can save themselves 
and their family members in an emergency. In 
countries suffered from conflicts such as Palestine, 
it becomes clear that an additional factor has 
accelerated the deterioration process; political 
and security conditions. These have created an 
atmosphere of fear and despair which has negative 
impacts on the built heritage. The Gaza Strip has 
passed through many political conflicts over the past 
65years; this affected the building process, causing 
chaos in architectural planning and development. 
During the occupation period, the main concern 
of so many people has been to build a shelter in a 
very economical way regardless the form, shape, 
or style. The implementation of the developed 
approach on different building plans verified its 
adequacy for designing of a new building in Gaza 
strip; it can be adopted for buildings in other 
geographical areas subjected to similar conditions 
requirement. This paper examines how repeated 
bombardment, precision attacks, and incursions 
reconfigure space, buildings and the functionality 

of the built environment in the Gaza Strip.
1. Introduction
Urbicide (Latin: urbs: city + Latin: caedere 
to cut, kill) as a tactic of urban warfare has 
changed the look and feel of many places such 
as the Balkans, Germany in World War II, 
and The Gaza Strip. Using data obtained from 
different non governmental organizations and 
aid agencies. The shape and composition of the 
built environment is evaluated after specific 
bombardments, attacks and incursions in order 
to assess the extent and form of rebuilding. The 
results show that each round of destruction is 
followed by differing degrees of reconstruction 
that again restructure the look of the built 
environment. There are many international 
design manuals and legislations assigned to 
protect buildings and people from blast damages, 
but these design manuals were developed mainly 
to mitigate damages of individual explosions and 
terrorist attacks. These manuals do not take into 
consideration the damages and problem that may 
happen during war which may continue for long 
periods. It is necessary to develop legislations and 
design regulation to minimize building damage 
and people injuries that happen during the long 
periods of wars.

 2. Last Israel, Wars of Gaza Strip.
2.1-Operation Cast Lead
Operation Cast Lead began on the morning of 
December 27th 2008, and ended on January 18th 
2009. Significant, and in some areas total, 
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destruction was wrought on the Gaza Strip. The 
IDF enforced a total media blackout during 
the operation and prevented international aid 
personnel and journalists from entering the area. 
Unlike previous attacks the existence of twitter, 
Face book (Face as the local population calls it), 
and other internet sites made it possible for the 
international community to get a glimpse into 
the siege. In survey of the destruction created 
by Operation Cast Lead the UN noted 3814 
different instances of destruction. This included 
the destruction of 3,450 residential buildings and 
2,789 houses (B’Tselem, 2009, Press Releases) 
as well as the damage of 2,870 housing units 
(Human Rights Watch, 2010).
2.2-Column clouds IDF Operation of 
Gaza Strip
Since November14th 2012, the IDF reported 
targeting over 1,500 sites throughout the Gaza 
Strip. An estimated 298 homes have been 
destroyed or sustained major damage. The public 
infrastructure also damaged or destroyed includes 
health facilities, schools, bridges, universities, 
mosques, media and research centers, sports 
facilities, in addition to security, police and 
government buildings; according to the IDF, the 
Protection Cluster reports that, in total, at least 
158 Palestinians are reported to have been killed 
between 14 and 21 November 2012. This includes 
103 civilians, including at least 33 children and 13 
women. The Gaza Ministry of Health reports that 
1,269 Palestinians were injured, the majority of 
whom are believed to be civilians. In Gaza, most of 
the families who had fled their homes and sought 
refuge in emergency shelters set up in UNRWA and 
other schools in recent days have now returned 
home. Local sources estimate that approximately 
100 tunnels under the border with Egypt were 
damaged as a result of Israeli air strikes. However, 
other tunnels have resumed operations and there 
are reports of goods, including fuel, construction 
materials and food, being transferred through. 

Initial estimates indicate that at least 298 houses 
have been either destroyed or sustained major 
damage during air strikes and other attacks 
between 14 and 21 November 2012. Most of these 
houses are in Gaza city and areas in northern 
Gaza. Additionally, more than 1,700 houses have 
sustained minor damage. (United Nations Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA) 2012 Fact sheet) It is estimated that the 
need for housing and shelters is currently about 
75,000 units. This has resulted in thousands 
of people in the Gaza Strip lacking access to 
appropriate shelters and still live in crowded or 
unfit residences. The lack of building materials 
due to the blockade has halted overcoming this 
problem. The high unemployment rate, which 
is about 40% of the total work, is also one of the 
consequences of the failure in the industrial and 
construction sectors, which has deepened the 
economic crisis forcing many people to become 
more dependent on foreign aid. 
3.0 The construction sector in Gaza
It is generally agreed by local and international 

organizations concerned with the housing situation in Gaza 

that there is a significant shortage of needed housing units 

to meet the development needs of the growing population. 

The combined effects of rapid population growth, the 

blockade and the destruction of houses during and prior to 

the Cast Lead Operation is considered as the main reasons 

for the inadequate housing situation. According to a recent 

USSD report (August 2011) the total housing needs in the 

Gaza strip is estimated to be about 75,000 units; 75% of 

which is due to natural population growth, 13% due to the 

destruction of houses in Israeli military operations, and 

12% accounted for replacing substandard units and easing 

overcrowding. Considerable efforts have been carried out 

by various organizations to overcome the housing crisis in 

Gaza; however, insignificant outcomes have been achieved 

to date. This failure is mainly due to the lack of construction 

materials and infrastructure facilities available in the Gaza 

strip. As a result, thousands of people have no access to 

safe and permanent shelters, which is considered a basic 
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human need. Many of the displaced people from the war, 

who number around 100,000, still live either in emergency 

shelters or with host families (USSD, Shelter Advocacy Fact 

Sheet 3, 2011).

 3. 1 the needs of facilities and housing units 
in Gaza Strip:

This research aims to study the effects of war hazards and 

weapons on the structural and non-Structural elements 

of the buildings in Gaza Strip in order to identify the 

shortcomings of design and construction practices 

followings point are to be considered:

-Up till 2010, the shortage in housing units reached 30,000 

housing units.

-The annual increasing rate of census requires 5,000 

housing units more.

-The totally destroyed housing units because of the war are 

about 4,000; 8,000 housing units were partially destroyed 

and more than 45,000 housing unit was simply damaged.

-The required housing units for the five coming years, 

including the deficit, are about 60,000 housing units. 

-Hundreds of public utilities, schools, hospitals and other 

institutions.

3.2 Building Damages

Mostly the ground and the first floors of building were 

subjected to fire and serious damages which caused 

structural damages in the columns and floors .the damages 

in the buildings include the following: -Fire caused minor 

damages including spalling of plaster and black smoking as 

it was seen in the most effected buildings after the war in 

Gaza Strip.

-Buckling of the concrete and reinforcement steel in some 

columns.

-Wide cracks and destruction in the walls. 

-Damages to windows and breaking the glass and the 

aluminum frames.

-Spalling of the concrete cover in the some parts of the 

beams and columns.

-Spalling of plaster in many parts of the internal walls.

This situation was created by the following major factors:

- Bad construction practices and common fatal design 

mistakes of the buildings (soft storey, short column, lack 

of verticality and continuity of vertical structural elements, 

i.e. very high eccentricity and bad quality of material and 

workmanship).

- Lack of a national code for seismic design and construction 

absence of national legislative laws and regulations for 

protection against earthquakes; and Absence of effective 

mechanisms for control of application (design and 

construction) and enforcement of regulations.

Figure 1: photo of localized 

failure of exterior walls, 

windows, roof system and 

columns.

Figure 2: photo of totally 

damaged housing units. 

Figure 3: photo of collapse 

of the building.

4.0 Building a safe room

In case of an emergency Situation such as the 
existence in Gaza Strip - or even just the fear - of 
a fire, a bomb, IDF attack, or any similar incident 
that makes the crowd rush to exit the buildings. 
Therefore, our suggestion of a new design should 
to enable the rapid evacuation of panicking users 
with minimum risk. In case  of a conventional 
missile attack (explosives only), we feel the floor 
shaking, the windows rattle in their frames, 
furniture and other items move about in a strange 
manner, ceiling lamps swing, and the attack 
makes it harder and harder to maintain stability 
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and normal movement. Normally a “safe room” 
can give you “near-absolute protection. A safe 
room is a specially reinforced area in our home 
that can serve double-duty for another use, such 
as a closet or bathroom. Or it could be a stand-
alone room in the garage or a shelter outside the 
house. You can build a safe room as part of a new 
home, or you could retrofit a room in an existing 
home. The window opening shall have in internal 
sealed security window an external steel leaf 
aimed at absorbing the blast loads caused by the 
detonation. The minimal area of an Apartment 
Protected Space is could be 5 square meters net 
per apartment and should not include more than 
two people. How to improve protection if your 
house does not have shelter or protected space? 
The below considerations are based on answering 
this quire.

4 .1 Permanent solutions:
Improvements in construction to increase the 
protection level of the sealed room envelope 
(walls, ceiling against chemical and conventional 
weapons).
-Windows: Window frames should be replaced 
by steel or aluminum frames while anchoring 
the window. The glass should be replaced by 
polycarbonate (plastic material) or multi-layer 
glass. Doors: should be replaced with blast doors 
opening outwards.
4.2 Emergency Solutions to be executed 
during emergency
If permanent improvements were not carried out 
during peace time, emergency solutions can still 
be managed as followed:
Prepare and seal a single room in an apartment, 
during the emergency period.
Windows: Prevention of fragments in one of the 
two ways:
Strengthening the glass by coating or gluing sticky 
plastic materials.
Covering the windows from the inside with an 
anti-blast and anti-fragment ballistic cloth (blast 

curtain) Gluing polyethylene sheet to cover all the 
window area, and in addition gluing with adhesive 
tape along perimeter and with two vertical and 
two horizontal adhesive tapes on the polyethylene 
sheet. Doors: Similar to the air-tightness of the 
windows, the connection between the door’s leaf 
and the frame sealed. Sit adjacent to an inner wall, 
perpendicular to the outer wall. Sit as far away as 
possible from the outer wall and window. 

5.0 Designating the Secure Space
This paper tries to demonstrate the main design 
objectives of such durability through the case 
study. Designing for durability requires some 
expectation of the nature of the disaster. The higher 
the expectations are, the higher the complexity of 
the design and its related cost. Gazaner buildings 
should be designed to minimize the health effect 
resulting particularly from performing ablution. 
Meanwhile, Gazaner buildings should be designed 
as a durable building to support its community 
in cases of disaster. Such durability extends 
beyond structural integrity to include providing 
an acceptable level of thermal comfort Here 
are some examples of buildings with their most 
protected spaces marked to be re-used as a safe 
area or rooms: Stairway, Corridor, windowless 
inner room and safe exit which could be used for 
the most buildings types in Gaza strip (Private 
sector or NGOS Installation and governmental 
issues).
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Figure 4: Proposed floor plan for safe areas in 
a five-story residential building.

Figure 5: second proposed floor plan for safe 
areas in a five-story residential building. 

Figure 6: Proposed floor plan for safe areas in 
a four -story residential building.
In older buildings, owners can create fortified 
rooms, reinforcing a standard room with 12 
centimeters of concrete and adding a specialized 
steel door and window and a reinforced ceiling. 
Another, cheaper, option that can be built 
according to experiences trail is a steel cage in 
an existing room, covered by another layer of 
cement. And for those lacking a safe room or 
bomb shelter, there’s always the stairwell, usually 
cast in concrete and surrounded by pillars that 
keep the building standing, making it the safest 
place in the building. Safe rooms and stairwells, 
there will probably be an initial increase in 
bomb shelter improvement and construction 
of safe rooms, but just for a short time, not for 

new building recommended. In case of existing 
old buildings safe rooms should be built for each 
floor, or in each apartment, usually one on top 
of the other, creating a core of safe rooms in the 
building. While the first safe rooms were made 
out of concrete blocks, the safe rooms built in 
the last decade are made out of 20 centimeters 
of high-end concrete, a thicker and stronger 
material than regular concrete and with an inner 
wall of reinforced steel. It’s recommended for 
the UNRWA installation to create a similar safe 
room for each building based on a war at frequent 
intervals in Gaza strip without any protection 
their. The main design objective for a durable 
building should consider the Architectural as the 
Structural design aspects.

5 .1 Structural system selection 

Building frame system with shear walls is the 
proposed structural system for new buildings. 
This system is the preferred structural system to 
improve the building resistance against the direct 
effects of weapons threats during wars. This 
system consists of solid or ribbed slabs reinforced 
in two directions (two –way system) supported 
on columns and reinforced walls transmitting the 
loads to foundations. The roof system provides 
the required mass, strength and continuity to 
resist all phases of blast loading including the 
uplift forces during the negative phase of the 
explosions. Buildings with large mass perform 
well under loading; lightweight constructions are 
unsuitable .large mass buildings have large inertia 
and hence take a while before they respond to the 
severe blast overpressure. My recommendation 
for future studies is to cover this subject from 
different point views, (Architectural, Structural 
and others).
5.2 Concluding Remarks 
The analytical methods of analysis and design of 
affected the building structures are complex, even 
with the simplified static analysis method 
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that is allowed by the building codes. However, 
a great deal of resistance is provided by the basic 
configuration and structural system of a building. 
The design of buildings loads requires an early 
and close collaboration between the architects 
and construction engineers, in order to arrive 
at an optimum cost-effective structural design, 
while satisfying the needs of the client. These 
actions are mainly to study better estimate losses, 
to effectively adapt new technologies that mitigate 
losses, to improve prediction of natural hazards 
like earthquakes, and war.
In addition to the general requirement, the 
following specific requirements are used in the 
redesign of the building:
-Safe areas in each apartment with areas of 
about 14m2 for each apartment are located in the 
interior part of the building near the staircases 
to provide protection. Safe areas may be used for 
other purposes in normal conditions such as a 
kitchen or utility room. The required amount of 
floor area per person is selected to be 1.5square 
meters.
-Locations of the safe areas in each apartment 
of a building should be in the same part in 
each floor plan, one above the other along the 
building elevation to form a continuous protected 
reinforced concrete core area.
-Walls of the safe area should consist of reinforced 
concrete walls with thickness of 20cm to provide 
protection against weapons and fragment 
penetration.
-Walls of staircase should consist of reinforced 
concrete walls to provide a maximum strength 
to the structure and to enhance the evacuation 
requirements.
- The developed design approach can be applied on 
the existing buildings, however ,further research 
is recommended to be carried out in this regard 
.and against no conventional weapons hazard 
like nuclear ,chemical ,biological and radiological 
weapons which are not within the scope of this 

approach.
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ABSTRACT
The future of tourism development and its progress in Jordan mainly depends on the efficiency and effectiveness of 
tourism and hotel education.  Education and learning are considered the human efficiencies supported with professional 
knowledge and skills that fulfill current and future tourism market requirements.  This is met with a clear strategy to 
develop human resources in tourism and hotel fields.  Where interested youth are qualified and trained, which leads to 
developing this significant economic sector which is expected to lead the Jordanian economy and to have a significant 
role in the future.
This study aimed to discuss the impact of using the modern training methods on the efficiency of training programs 
at the Jordan Applied University College of Hospitality and Tourism Education (JAUCHTE).  This is, to investigate 
the significance of the modern training methods in the training process, know the extent of applying these methods 
by (JAUCHTE), point out the contribution of these methods in the success and efficiency of the training program, the 
criteria adopted by (JAUCHTE) to select the modern training methods, the obstacles hindering the application of these 
methods by (JAUCHTE).
The society of the study consisted of the seventh group of bachelors degree graduates and the thirteenth group of 
diploma graduates consisting of 126 male and female students.  A questionnaire was developed for this purpose and 
distributed, where 109 valid questionnaires were received.
The study concluded to that there is a relationship of statistical indication between the modern training methods and the 
efficiency of the training program.  This study submitted a set of recommendations:
	 Increase the training funds in order to overcome the difficulties and hindrances that limit the application of 
modern training methods.
	 Select modern training methods that suit the type of training that encourages the Jordan girl to join this type of 
educational programs through promotional campaigns and adopt incentives of fees discounts.
	 Encourage students to join tourism management program through publications and seminars to point out the 
privileges of this subject and provide fees discounts.
	 Reconsider the method of selecting the modern training methods at (JAUCHTE) and consider using all of the 
modern methods, since training is an integrated process.

 	 Attract efficient instructors with
experience and capacity to apply all of the modern training methods in tourism.
Key words: training programs, training methods, training, tourism training

تقييم العملية التدريبية في الفنادق األردنية
دراسة ميدانية على فنادق الخمس نجوم

الدكتور علي يونس ميا
الدكتور سامل سفاح العون

هايل فالح السرحان

امللخص
يعتر التقييم عملية منظمة حيتاج إىل جهد كبر، وبالتالي ال بد من معرفة نتائج ومثار تلك اجلهود، وهل هناك أية احنرافات يلزم تعديلها، وعملية تقييم التدريب عملية شاملة، ومستمرة، 
تبدأ قبل انطالق نشاط التدريب وتسر معها أثناء تنفيذها، وتستمر إىل ما بعد االنتهاء منها، كما أنها تهدف إىل التغلب على الصعوبات اليت حتول دون جناح الرامج التدريبية وحتقيقها 

ألهدافها بالشكل املطلوب.
فقد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع العملية التدريبية يف الفنادق األردنية املصنفة بفئة اخلمس جنوم. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي حيث مت اختبار عينة عشوائية 
م���ن العامل���ني يف الفن���ادق األردنية. وتكون جمتمع الدراس���ة م���ن مجيع الفنادق األردنية املصنفة خبمس جن���وم والبالغ عددها )23( فندقًا. ومت توزيع االس���تبانة على )281( عاماًل. وقد 
أش���ارت الدراس���ة إىل أن الفنادق األردنية تقوم بتخطيط العملية التدريبية بش���كل جيد، وتقوم بتقييم الرامج التدريبية بناء على احتياجات العاملني، وأن أساليب التدريب املستخدمة فعالة، 

وأن هناك تقييم مستمر للعملية التدريبية، وأن غالبية العاملني يف الفنادق األردنية من فئة الذكور.
الكلمات املفتاحية: التدريب – االحتياجات التدريبية – تقييم التدريب.

The Impact of Using Modern Training Methods on Training Program Efficiency

 (A Field Study on Jordan Applied University College of Hospitality &
Tourism Education)

 Prof. Ali Younes Mia

 Prof. Salem Saffah Al-Oan

 Hayel Falah Al-Serhan
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املقدمة:
تعتر صناعة الضيافة أو الصناعة الفندقية يف عامل اليوم، إحدى الصناعات احليوية اليت تؤلف صناعة أكر هي صناعة السياحة، واليت شهدت اهتمامًا كبرًا يف اآلونة األخرة، ملا للسياحة 
من أهمية بالغة يف رفع النمو االقتصادي، وحتى ميكن حتقيق ذلك فإن ذلك يستدعي االهتمام بسياسات، واسرتاتيجيات تطوير أداء العاملني يف هذا القطاع، حبيث نتمكن من رفع مستوى 

قدرتها التنافسية.
ومبا أن قطاع الفنادق يف األردن هو أحد أبرز القطاعات العامة يف صناعة الس���ياحة ويش���هد ضغوطات تنافس���ية كبرة من منافس���ني يصنعون ضمن املؤسس���ات العمالقة والسالسل الفندقية 
العاملية. إضافة إىل أن العميل )الس���ائح أو املقيم( مل يعد يرضى بالقليل، بل أصبح يبحث عن كل ما يلي رغباته ويش���بع حاجاته وعليه فإن عملية تقييم أداء العاملني يف املنش���آت الفندقية 
ضمن أسس ومعاير حمددة مل تعد جمرد خيار بل من املسلمات اليت ال مفر منها، خاصة وأن املؤسسات يف العامل املتقدم تتخذ من تقييم األداء نهج ثابت، ويتأصل لدى قياداتها، وعامليها، 
وإذا ما مت تطبيق هذا النهج يف مؤسساتنا األردنية ومنها املنشآت الفندقية فإنه ميكنها من املنافسة، وحتقق رضا وثقة عمالئها، وتأمني البقاء واالستمرار والتطور، وحتقيق األرباح والرضا 

عن أدائها وبالتالي حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.
أهمية البحث:

يستمد البحث أهميته من عدة اعتبارات ميكن تلخيصها مبا يلي:
1 - تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية القطاع السياحي ومنه القطاع الفندقي كونه قطاع خدمي مؤثر وهام جدًا يف اقتصاديات العديد من بلدان العامل، ومنها األردن اليت تفتقر للنفط 
وبالتالي ال بد من البحث عن مصادر بديلة تساهم يف تنمية الناتج احمللي اإلمجالي، وعليه فإن التطبيق السليم لتقييم أداء العاملني سيحسن من أدائهم وبالتالي سيزيد من أعداد القادمني 

ويزيد من ثقتهم باملؤسسات الفندقية األردنية.
2 - نظرًا ألن املوارد البش���رية العاملة يف القطاع الفندقي تش���كل احملرك األساسي له، فقد 
أصب���ح االهتمام بتدريبها، وتقييم ذلك التدريب على أس���س علمي���ة، ومنهجية أمرًا ضروريًا، 

وذلك من أجل متكينها من تطبيق أدوارها وتنفيذها هلا بأقصى فعالية، وكفاءة.
3 - إمكانية االس���تفادة مما س���توفره هذه الدراسة من قواعد ميكن االسرتشاد بها لتطوير 

وحتسني اخلدمات الفندقية.
4 - الكشف عن نقاط الضعف أو القوة يف األساليب املطبقة يف تقييم العملية التدريبية.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل رفع مستوى أداء املوارد البشرية العاملة يف املنشآت الفندقية األردنية، 
وتطويره���ا، واخت���اذ ما يلزم من إجراءات م���ن أجل متكينها من اس���تخدام مواردها املتاحة 
بالش���كل الصحي���ح، وحتقي���ق أهدافه���ا بكفاءة وفعالي���ة، وميكن التوص���ل إىل ذلك من خالل 

حتقيق األهداف التالية:
التعرف على واقع االحتياجات التدريبية يف املنشآت الفندقية األردنية.-1	
التعرف على واقع التخطيط للتدريب يف املنشآت الفندقية األردنية.-2	
التعرف على طرق تقييم أهداف التدريب يف املنشآت الفندقية األردنية.-3	
معرفة هل هناك متابعة للتدريب وتقييم أثره يف املنشآت الفندقية األردنية.-4	
التع���رف عل���ى أثر بعض املتغ���رات على عملية تقيي���م التدريب. مث���ل املؤهل العلمي، -5	

وسنوات اخلرة، واملسمى الوظيفي، واجلنس يف املؤسسات الفندقية األردنية.
مشكلة الدراسة:

إن مس���تقبل تنمي���ة الس���ياحة األردني���ة، وتطورها مرهون بش���كل كبر مبدى كف���اءة العاملني 
به���ذا القط���اع، والذي يع���د القطاع الفندقي أحد مكوناته الرئيس���ة، وإن وجود كوادر بش���رية 
مؤهلة، ومدربة، ومزودة باملعرفة، واملهارة املهيئة اليت تلي طلبات الس���وق، الفندقي احلالية 
واملستقبلية تعد من التحديات اليت تواجه هذا القطاع، األمر الذي يدفع اإلدارة العليا يف هذا 
القط���اع إىل حتس���ني أداء العاملني لديها من خالل تدريبهم، وحت���دي احتياجاتهم التدريبية 
بش���كل دقيق، وذلك من خ���الل تبي نظام تقييم للعملية التدريبي���ة لديها يكون فعااًل، ومبي 
على أس���س، ومؤش���رات علمية وعليه فإن مش���كلة البحث س���رتكز بشكل أساس���ي على دراسة 
“تقيي���م العملي���ة التدريبية يف فن���ادق اخلمس جنوم األردنية”، وذلك م���ن خالل اإلجابة على 

التساؤالت التالية:
ما هو واقع تقييم االحتياجات التدريبية للعاملني يف الفنادق اخلمس جنوم األردنية.-1	
ما هو واقع ختطيط التدريب يف فنادق اخلمس جنوم األردنية.-2	
ما هو تقييم أهداف التدريب يف فنادق اخلمس جنوم األردنية.-3	
هل هناك متابعة للتدريب يف فنادق اخلمس جنوم األردنية.-4	
هل هناك ال تقييم ألثر التدريب يف فنادق اخلمس جنوم األردنية.-5	

فرضيات الدراسة:
من منطلق مشكلة الدراسة فإن هذه الدراسة جاءت إلثبات الفروض التالية:

الفرضي���ة األوىل: يرى العاملون يف فنادق اخلمس جنوم األردنية أن ختطيط العملية 	 
التدريبية مناسب.

الفرضي���ة الثانية: يرى العاملون يف فنادق اخلمس جنوم األردنية أن تصميم الرامج 	 
التدريبية يتناسب مع احتياجاتهم التدريبية.

الفرضية الثالثة: يرى العاملون يف فنادق اخلمس جنوم األردنية أن أساليب التدريب 	 
املستخدمة فّعالة.

الفرضي���ة الرابعة: ي���رى العاملون يف فنادق اخلمس جنوم األردني���ة أن اإلدارة العليا 	 
للفندق تدعم العملية التدريبية وتوليها اهتمامها.

الفرضية اخلامس���ة: يرى العاملون يف فن���ادق اخلمس جنوم األردنية أن هناك تقييم 	 
مستمر للعملية التدريبية.

منهجية البحث:
بغية حتقيق أهداف البحث فقد مت تقسيمه إىل قسمني هما:

القس���م النظ���ري: مت االعتماد فيه على املنهج الوصف���ي التحليل ألهم الكتب واملراجع -1	
العربية، واألجنبية، واملقاالت، واملنشورات املتعلقة مبوضوع البحث.

القس���م امليداني: والذي اعتمد أس���لوب املس���ح اإلحصائي البدائي للعاملني يف فنادق -2	
اخلمس جنوم األردنية حمل الدراسة وذلك من خالل االستبيان واألساليب اإلحصائية.

جمتمع وعينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدراس���ة من الفنادق األردنية املصنفة بفئة اخلمس جنوم والبالغ عددها 23 
فندقًا حسب إحصائيات وزارة السياحة لعام 2012م موزعة بني عمان والبحر امليت والعقبة 

والبرتاء.
أما عينة الدراسة فقد اشتملت على العاملني بهذه الفنادق على اختالف مواقعهم ومسمياتهم 

الوظيفية.
الدراسات السابقة:

مت االطالع على عدد من الدراسات اليت تناولت موضوع التدريب وتقييمه وكان أهمها:
الدراسة األوىل: دراسة الرفاعي واألثري)1(:-1	

وهدفت هذه الدراس���ة إىل حتديد وتوضيح نوعية األنشطة التقييمية املستخدمة يف املؤسسات 
الكويتي���ة، وبي���ان اخلدم���ات اليت تواجهها، وكي���ف ميكن تطوير التدري���ب؟ وتكونت عينة هذه 
الدراس���ة من )51( مؤسسة حكومية كويتية وأجريت على مدراء التدريب، والتطوير اإلداري 

والبشري، وقد توصلت الدراسة إىل:
إن القليل من العاملني يف القطاع احلكومي يؤمنون بأهمية تقييم التدريب.	 
إن وسائل التقييم املستخدمة يف تقييم العملية التدريبية هي االستبانة، وسجل األداء، 	 
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واملالحظة.
إن أكث���ر التحدي���ات اليت تواج���ه املنظمات الكويتي���ة، وحتد من قدرته���ا على القيام 	 

بعملية التقييم بش���كل سليم هي: تكلفة عملية التقييم إجياد وسيلة تقييمية ميكن استخدامها 
لعدد من الرامج التدريبية.

الدراسة الثانية: دراسة املدهون وسعدية)2(:-2	
هدفت هذه الدراس���ة إىل تقييم عملية تدريب العاملني يف الكليات التقنية يف حمافظات غزة 
من وجهة نظر املتدربني، وحماولة الكشف عن احتياجاتهم التدريبية، وتكون جمتمع الدراسة 

من مجيع العاملني يف ست كليات تقنية، وقد توصلت الدراسة إىل: 
أن هن���اك قصور واضح يف حتديد االحتياجات التدريبية حيث ال يتم مراعاة الوصف 	 

الوظيفي للموظف، ونتائج تقييم األداء، وإمكانية نقله أو ترقيته.
ال تنبع الكليات التقنية سياسات تشجيعية وحتفيزية للمشاركة يف العملية التدريبية.	 
عملية التدريب يف الكليات ذات اإلش���راف العام ووكالة  الغوث متقدمة بش���كل أفضل 	 

من الكليات ذات اإلشراف احلكومي.
وأوص���ت الدراس���ة بض���رورة إنش���اء إدارات متخصصة بالتدري���ب والتنمية البش���رية، بوزارة 

الرتبية والتعليم العالي، لتطوير العاملني بالكليات التقنية.
الدراسة الثالثة: دراسة بظاظو)3(:-3	

هدفت هذه الدراس���ة إىل الكش���ف عن واقع املوارد البشرية يف القطاع السياحي األردني، من 
خالل الرتكيز على التنمية الس���ياحية بطريقتها البش���ري، واالقتصادي، وكيفية املواءمة بني 
النمو الس���ياحي املتزايد واملوارد البش���رية احملدودة والوقوف على املشكالت اليت يعاني منها 

التعليم السياحي والفندقي، وقد توصلت الدراسة إىل:
إن هناك تعدد يف اجلهات املسؤولة عن التعليم والتدريب السياحي والفندقي، وغياب 	 

التنسيق، وعدم وجود مرجعية موحدة.
عدم توفر كفاءات علمية مناسبة للقيام بعملية التدريب والتدريس يف جمال السياحة 	 

والفندقة.
عدم مواكبة املناهج الفندقية والس���ياحية لتقدم املش���اريع وع���دم مواكبتها ملتطلبات 	 

سوق العمل.
وأوص���ت الدراس���ة بضرورة وجود جملس أعل���ى للتعليم والتدريب الس���ياحي والفندقي، تكون 

مهمته وضع السياسات واإلجراءات ملدخالت وخمرجات التعليم الفندقي والسياحي.
	4-:)Junaidh)4 الدراسة الرابعة: دراسة

هدف���ت هذه الدراس���ة إىل معرفة مدى تأث���ر العمالء واحلكومة على عملي���ة تقييم التدريب، 
ومعرفة مدى حاجة العمالء للتدريب، وأجريت هذه الدراسة على بعض املؤسسات املاليثوية، 

وقد توصلت الدراسة إىل:
أن احلكوم���ة والزبائ���ن هلم تأثر على تقييم التدريب من حي���ث توجيهه إىل االجتاه 	 

الصحيح والوصول إىل أفضل النتائج.
ممارسة التقييم يف جمال التدريب يتعرض لكثر من النقد من قبل العمالء.	 

	5-:)Mulder)5 الدراسة اخلامسة: دراسة
هدفت هذه الدراسة إىل تطبيق منوذج خاص بعملية تقييم الرامج التدريبية لتعزيز وحتسني 
نتائ���ج تقيي���م الرامج التدريبية، وه���ذا النموذج يهدف إىل حتديد ج���ودة الرامج التدريبية 

خبدمة مدراء املشاريع. وقد توصلت الدراسة إىل:
إن النتائج مرضية جتاه هذا النموذج كونه يعتمد على منهاج وأسس فاعلة.	 
إن هذا النموذج يناسب املشاريع اليت تهدف إىل إحراز نتائج تعليمية وتغير اإلجناز 	 

يف العمل بشكل متتالي.
أسلوب مجع البيانات:

ق���ام الباح���ث بإعداد اس���تبانة لتقييم العملي���ة التدريبي���ة يف الفنادق األردني���ة املصنفة بفئة 
اخلمس جنوم، وذلك باالس���تعانة بالدراسات الس���ابقة يف نفس اجملال، وتألفت االستبانة من 

جزئني كما يلي:
اجل���زء األول: وحيتوي على معلومات تتعلق باخلصائص الدميغرافية لعينة الدراس���ة 	 

مثل اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلرة، الوظيفة.
اجل���زء الثان���ي: وحيتوي على فق���رات تتعلق مبوض���وع املدارس بعض تقيي���م العملية 	 

التدريبية يف فنادق اخلمس جنوم األردنية.
صدق األداة:

قام الباحث بعرض االستبانة على جمموعة من احملكمني املختصني يف جمال اإلدارة، واملوارد 
البش���رية يف اجلامعات األردنية، وجامعة تش���رين الس���ورية، وبناء على ما قدموه من توصيات 
واقرتاح���ات، ومالحظ���ات، ث���م التعديل واحلذف حتى اس���تقرت على الوض���ع الذي مت إجراء 

الدراسة بناء عليه.
الدراسة النظرية

مفهوم التدريب وأهميته
يعرف التدريب بأنه عملية نظامية لتغر سلوك العاملني باجتاه تنمية وتطوير أهداف املنظمة 
يف الوق���ت احلال���ي واملس���تقبلي، وه���و اجلهود اهلادف���ة إىل تزوي���د الفرد العام���ل باملعلومات، 
واملعارف اليت تكس���به مهارة يف أداء العمل، وتنمية مهاراته، ومعارفه، وخراته باجتاه زيادة 

كفاءته احلالية واملستعجلة)6(.
كم���ا يعرف بأنه اجلهود املنظمة، واملخصصة لتطوي���ر معارف، وخرات واجتاهات املتدربني، 

وذلك جبعلهم أكثر فاعلية يف أداء مهامهم.
ويعد التدريب من األنشطة اهلامة اليت هلا بالغ األثر يف تنمية املوارد البشرية، وزيادة مستوى 
أدائها، فلم يعد التدريب هدرًا للوقت، واجلهد، واملال كما كان يعتقد البعض، بل على العكس 
أصبح التدريب مرتبطًا باجلودة الش���املة يف املنظمات، فاس���تمرار املنظمات مرهون بتدريب 

أفرادها، ومراعاة مجيع احتياجاتهم التدريبية.
لذلك أصبحت منظمات اليوم تولي اهتمامًا كبرًا بالتدريب من أجل تنمية مواردها البشرية، 

وإكسابهم املعارف واخلرات، وتطوير قدراتهم، وختصص موازنات خاصة هلذا اجملال.
وازدادت أهمي���ة التدري���ب يف الوقت احلاضر بعد ظهور مصطلح »األصول الذكية« على اعتبار 
أنه���ا مص���در جديد للميزة التنافس���ية واليت تعرف على أنها »اإلمجال���ي اجملتمع من املعرفة، 
وامله���ارات، والق���درات اليت ميك���ن أن متتلكها املنظم���ات، وتوجهها حنو اإلنت���اج، وقد بدأت 
الشركات بتبي برامج تدريبية يف حماولة إسرتاتيجية لبناء أصوهلا الذكية من خالل أنشطة 

إدارة املعرفة يف التعليم والتدريب)7(.
ومن هنا نرى بأن التدريب يتعامل مع اإلنس���ان وليس الكائنات األخرى واإلنس���ان أكثر تعقيدًا 
يف التعام���ل، فقد جند صعوبة يف توصيل املعلومة واس���تقرارها يف عقل���ه وبالتالي التجاوب مع 

األهداف املرجوة من ذلك)8(.
أهداف التدريب:

حتق���ق العملي���ة التدريبية الناجح���ة للمنظمة العديد من األهداف وال���يت ميكن تطبيقها على 
الفنادق األردنية »حمل الدراسة« حيث ميكنها حتقيق األهداف التالية من خالل التدريب:

ارتف���اع مع���دل اإلنتاجية من خ���الل الوضوح باأله���داف وطرق، وإج���راءات وتعريف -1	
األفراد مبا هو مطلوب منهم وتطوير مهاراتهم)9(.

حتسني اخلدمات، أو السلع املقدمة مبا ينعكس على زيادة رضا، ووالء العمالء، ويزيد -2	
من مركز الفندق التنافسي)10(.

تقلي���ل مع���دل األخط���اء واحل���وادث “يف العمل” فاملوظ���ف املدرب جي���دًا قلما يتعرض -3	
حلوادث، األمر الذي يؤدي إىل تقديم منتج جيد وخدمة جيدة تشبع رغبات الزبائن)11(.

يكس���ب العاملني ثقة بالنفس، وقدرة على العم���ل دون االعتماد على اآلخرين، ويدعم -4	
احرتامه لنفسه، واحرتام اآلخرين له ولرفع روحه املعنوية)12(.

فض���اًل ع���ن ذلك فقد أصب���ح التدريب ضروريًا وذلك ألنه ميكن املوظ���ف من توصيل املعلومة 
للزبائن والعمالء)13(، وميكن العاملني من املش���اركة يف حل ومعاجلة احلاالت اجلديدة اليت 

تواجه املنظمات، أو إبداء اآلراء حول كيفية معاجلتها.
مفهوم تقييم التدريب وأهميته:

يع���رف التقيي���م بأنه العملية اليت يتم بواس���طتها إصدار احلكم على عناصر معينة كمس���توى 
األداء، أو السلوك، أو االجتاهات، باستخدام معاير حمددة، لتحديد مدى كفاءة هذه 
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العناصر)14(.
وتعي عملية تقييم التدريب حتديد مدى حتقيق الرنامج التدريي ألهداف، يف حدود التكلفة 

احملددة للتدريب وذلك من خالل قياس العائد التدريي للرنامج)15(.
وكذل���ك يعرف التدريب بأنه عملية منهجية تقوم على أس���س علمية تس���تهدف إصدار احلكم 

بدقة وموضوعية على مدخالت وعمليات وخمرجات أي نظام تدريي)16(.
وعليه وألغراض هذه الدراس���ة فإنه س���يتم النظر إىل التقييم على أنه: »اإلجراءات والوسائل 
ال���يت ميكن من خالهلا قياس كفاءة الرامج التدريبية اليت تقدمها الفنادق األردنية، ومدى 
جناحه���ا يف حتقي���ق األه���داف املرس���ومة، ومدى التغر ال���ذي أحدثته الرام���ج التدريبية يف 

العاملني لديها.
أهداف تقييم التدريب:

يعتق���د الكث���رون أنه بوضع جيدة للتدريب ال داعي إلجراء عمليات متابعة وتقييم، وهذا خطأ 
كب���ر. فمتابعة وتقييم النش���اط التدريي أمر ضروري ومه���م، بغض النظر عن جودة اخلطة 

التدريبية، وميكن تلخيص أهداف عملية تقييم التدريب مما يلي)17(:
بيان مدى اإلخفاق أو النجاح يف العملية التدريبية، ومعرفة أسباب ذلك.-1	
معرفة مدى حتقيق العملية التدريبية لألهداف املرسومة.-2	
حتسني العملية التدريبية مستقباًل، ومعرفة التعديالت الالزم إدخاهلا لزيادة فعالية التدريب.-3	
التعرف إىل مدى إشباع العملية التدريبية لالحتياجات التدريبية.-4	
التع���رف إىل م���دى ق���درة العملي���ة التدريبية على حل مش���كالت املنظم���ة، وهل جنح -5	

التدريب يف زيادة فاعليتها.
حتليل بيانات االستبيان واختبار صحة الفروض

عينة الدراسة:
بلغت عينة الدراسة )281( موظفًا مت توزيع االستبانة عليهم، وبلغت االستبانات املسرتدة 
)216( ونس���بة )%76.86( وبلغ���ت االس���تبانات الغ���ر صاحلة للتحليل )17( ونس���بة 
)%6( وبلغ���ت االس���تبانات اخلاضع���ة للتحليل )199( ونس���بة )70.8( وكما هو مبني يف 

اجلدول رقم )1(.
جدول رقم )1(

عينة الدراسة ودرجة االستجابة الفعلية
النسبة املئويةالع�ددالبي��ان

%281100االستبانات املوزعة
%21676.86االستبانات املسرتدة

%176االستبانات الغري صاحلة
%19970.08االستبانات اخلاضعة للتحليل

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
ثبات األداة:

والختب���ار أداة الدراس���ة وإمكاني���ة االعتم���اد عليه���ا يف اختب���ار الفرضي���ات ولتحقيق أهداف 
 Cronbach( الدراس���ة فق���د مت اس���تخدام مقي���اس االتس���اق الداخل���ي كرونب���اخ ألف���ا
Alpha( لقياس مصداقية إجابات عينة الدراس���ة على أس���ئلة االس���تبانة وكانت النتائج 

كماهو مبني يف اجلدول رقم)2(.
جدول رقم )2(

اختبار ثبات أداة الدراسةك
قيمة معامل ألفاالفرضيةالبن��د

0.874األوىلختطيط العملية التدريبية

0.692الثانيةاالحتياجات التدريبية

0.792الثالثةاألساليب التدريبية

0.782الرابعةدعم اإلدارة العليا

0.704اخلامسةتقييم العملية التدريبية

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
يظه���ر اجل���دول رق���م )2( اختب���ار ثبات أداة الدراس���ة وال���يت تراوحت ب���ني )69.2% - 
%87.4( وه���ي معام���ل ثبات مقبول إحصائيًا، مبا يؤكد إمكانية االعتماد على االس���تبانة 

يف اختبار الفرضيات.
حتليل البيانات املتعلقة باخلصائص الدميغرافية للمستجيبني.

العوام���ل الدميغرافية اليت اس���تخدمت هي: اجلن���س، املؤهل العلمي، وعدد س���نوات اخلرة، 
العمر. واجلدول رقم )3( يوضح التكرارات والنسب املئوية لكل فئة.

اجلدول رقم )3(
وصف العوامل الدميغرافية

النسبة املئويةالتك�رارالبي�انمعلومات عامة

14472.36 ذكراجلنس

5527.6أنثى

136.53ثانوية عامةاملؤهل العلمي

8040.20دبلوم

10050.25بكالوريوس

63.01دراسات عليا

4321.6أقل من 30العم��ر

9949.7من 30 – أقل من 40

4522.6من 40 – أقل من 50

84.02من 50 – أقل من 60

4522.6أقل من 5 سنواتسنوات اخلربة

 من 5 – إىل أقل من 10

سنوات

5025.1

 من 10 – إىل أقل من

15 سنة
7035.2

3417.1أكثر من 15 سنة

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي
نالح���ظ م���ن خالل اجلدول رقم )3( أن نس���بة الذك���ور العاملني يف القط���اع الفندقي جاءت 
نس���بة اإلناث متدنية وبواقع 27.6 مما يش���ر إىل أن اخنراط املرأة األردنية يف هذا العمل 
قلي���ل جدًا وق���د يكون ذلك ناجتًا عن القيود االجتماعية اليت م���ا تزال ترفض مثل هذا النوع 
من األعمال وانتش���ار ثقافة العيب، وجاءت نس���بة العاملني احلاصل���ني على الدرجة اجلامعية 
األوىل )بكالوريوس( باملرتبة األوىل ونس���بة %50.2 بينم���ا جاءت فئة العاملني احلاصلون 
على شهادات عليا باملرتبة األخرة ونسبة %3.01 وقد يكون ذلك ناجتًا عن أن هذه الفئة 
رمب���ا تس���تطيع احلصول على فرصة عمل يف موانع أخ���رى، أو أن توظيفها يكون منحصرًا على 
بعض الوظائف اليت تطلب شروطًا خاصة. وجاءت الفئة العمرية من 30 – إىل أقل من 40 
س���نة باملرتبة األوىل ونس���بة بلغت 49.7 فيما جاءت فئة من 50 – إىل أقل من 60 س���نة 
باملرتبة األخرة ونس���بة بلغت %4.2 مما يش���ر على أن الفنادق األردنية تهتم باس���تقطاب 
الشباب وذلك ألن طبيعة عملها حتتاج مهارات رياضية وجسمية خاصة. وجاءت فئة العاملني 
يف الفنادق األردنية ممن لديهم سنوات خرة من 10 سنوات إىل أقل من 15 سنة باملرتبة 
األوىل ونسبة بلغت 35.2 مما ينسجم مع الفئة العمرية اليت جاءت باملرتبة األوىل ثم تلتها 
الفئة اليت لديها سنوات خرة من 5 – إىل 10سنوات ونسبة بلغت 25.1 وجاءت يف املرتبة 
األخرة الفئة اليت متلك س���نوات خرة أكثر من 15 س���نة ونسبة بلغت 7.1 وقد يكون ذلك 
ناجت���ًا ع���ن أن معظم هذه الفنادق قد مت إنش���اؤه حديثًا وبالتالي اعتمد يف بداية إنش���اؤه على 

الشباب حديثي التخرج.
اختبار الفرضيات:

الفرضية األوىل: يرى العاملون يف فنادق اخلمس جنوم األردنية أن التخطيط للعملية 	 
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التدريبية مناسب.
ومن أجل اختبار هذه الفرضية قام الباحث باس���تخراج املتوس���طات احلس���ابية واالحنرافات 
املعيارية لكل فقرة من فقرات جمال تقييم التخطيط للعملية التدريبية واجلدول رقم )4( يبني 

ذلك.
جدول رقم )4(

نتائج إجابات أسئلة الفرضية األوىل

سل
تسل

الوسطالفق�����رةال
احلسابي

االحنراف
يباملعياري

لرتت
ا

 توجد خطة سنوية مدروسة على
.مستوى الفندق ككل

3.72860.946417

 يتم وضع خطة التدريب بناء على
حاجة العاملني الفعلية للتدريب

4.05530.848031

 يتم اشرتاك العاملني يف ختطيط
.العملية التدريبية

3.77890.921885

مناسبة التدريي  الرنامج   مدة 
.لطبقة التدريب

3.77390.912386

 تطلع اإلدارات واألقسام على خطة
تدريب عامليها وتشارك بها

3.90950.859803

التدريي الرنامج  انعقاد   مكان 
.مناسب

3.71360.917498

األوقات التدريب  خطة   تراعي 
.املناسبة للمتدربني

3.89950.828744

ترتبط املقدمة  التدريبية   املادة 
باألهداف املرجوة من الرنامج

3.92960.907362

حمتوى يف  مستمر  تكرار   هناك 
.الرنامج

3.70351.018789

يف الشخصية  العالقات   تتدخل 
اشرتاك العاملني يف التدريب

3.57790.7672010

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول السابق جمال تقييم التخطيط للعملية التدريبية 
يف فنادق اخلمس جنوم األردنية فقد جاءت الفقرة الثانية )يتم وضع خطة التدريب بناء على 
حاجة العاملني الفعلية للتدريب( فاملرتبة األوىل فقد بلغ املتوسط احلسابي هلا )4.0553( 
وتشر هذه النتيجة إىل اهتمام الفندق بدراسة االحتياجات التدريبية الفعلية للعاملني لديه.
ث���م جاءت الفقرة الثامنة )املادة التدريبية املقدمة ترتبط باألهداف املرصدة من الرنامج( 
باملرتبة الثانية وبوسط حسابي بلغ )3.9296( مما يشر إىل أن هناك توافقًا يف الرامج 
التدريبي���ة ال���يت تقدمه���ا الفن���ادق األردنية وب���ني أهداف تل���ك الرامج، كما ج���اءت الفقرة 
اخلامس���ة )تطلع اإلدارات واألقس���ام على خطة تدريب عامليها وتشرف عليها( وبلغ املتوسط 
احلس���ابي هل���ا )3.9095( مم���ا يش���ر إىل أن هناك مش���اركة يف وضع خط���ة التدريب يف 
الفندق من مثل األقسام واإلدارات. ثم جاءت الفقرة السابعة )تراعي خطة التدريب األوقات 
املناس���بة للمتدربني( وبلغ املتوسط احلسابي )3.8995( وتشر هذه النتيجة إىل إحساس 

العاملني بالراحة ألوقات التدريب ومراعاة واضعي اخلطة التدريبية لذلك.
يف حني نالحظ أن الفقرة األوىل )توجد خطة تدريب سنوية على مستوى الفندق( قد جاءت 
يف املرتبة السابعة. وبوسط حسابي بلغ )3.7286( وتشر هذه النتيجة إىل أن العاملني قد 

يكونوا غر مطلعني على اخلطط اخلاصة بالتدريب.
وجاءت الفقرة التاس���عة )هناك تكرار مس���تمر يف حمتوى الرامج التدريبية( يف املرتبة قبل 
األخ���رة وبل���غ وس���طها احلس���ابي )3.5779( مما يش���ر إىل أن الفندق حي���اول أن تكون 

براجمه التدريبية متجددة ومعاصره.
وج���اءت الفق���رة العاش���رة )تدخ���ل العالق���ات الش���خصية يف إش���راك العامل���ني يف الرامج 
التدريبي���ة( يف املرتبة األخرة وبوس���ط حس���ابي بلغ )3.5779( مما يش���ر إىل أن هناك 

عدالة لدى الفندق يف اشرتاك مجيع العاملني لديه يف الرامج التدريبية.
وفيم���ا يتعل���ق بالدرج���ة الكلية لتقيي���م التخطيط للعملي���ة التدريبية يف فن���ادق اخلمس جنوم 
األردنية فقد جاءت بدرجة كبرة بداللة املتوس���ط احلس���ابي ال���ذي بلغ )3.8920( والذي 

يشر إىل أن درجة تقييم التخطيط للتدريب يف فنادق اخلمس جنوم األردنية مرتفع.
ونالح���ظ أن تقيي���م التخطيط للعملية التدريبية، كان مرتفعًا يف الفقرات )2، 8، 5، 7، 3( 

وتراوحت متوسطاتها احلسابية بني )3.0553( و)3.7789(.
أما اختبار T-test فكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم )5(

جدول رقم )5(
One-Sample Test

Test Value = 3

 خمطط
 العملية

التدريبية

95% confidence interval of 
the difference

Mean 
difference

Sig

)2-tailed(

Dft

UpperLower

1.00010.78380.891960.00019816.270

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
 α=0.000 حي���ث كان���ت نتيجة التحلي���ل اإلحصائية أن قيم���ة )T( مت اس���تخدام اختب���ار
)مس���توى الداللة( وقيمة T=16.270 وهي قيمة ذات داللة α>0.05 مما يعي قبول 

الفرضية.
الفرضية الثانية: يرى العاملون يف فنادق اخلمس جنوم األردنية أن تصميم الرامج التدريبية 

تتناسب مع احتياجاتهم التدريبية.
من أجل اختبار صحة هذه الفرضية فقد استخرج الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

املعيارية لكل فقرة من فقرات هذا اجملال كما هو موضح يف اجلدول التالي:
جدول رقم )6(

نتائج إجابات أسئلة الفرضية الثانية

سل
تسل

الوسطالفق�����رةال
احلسابي

االحنراف
املعياري

الرتتيب

4.1658750513.يتم تصميم الرنامج التدريي وفقاً الحتياجات العاملني التدريبية

 االحتياجات التدريبية اليت مت حتديدها تلي حاجة العاملني
التدريبية

4.1657679904

 يتم حتديد االحتياجات التدريبية بناء على معاير واقعية
.قابلة للقياس

4.1256858296

4.2211746271.تصمم العملية التدريبية على أساس ختصص العاملني

4.1407778965.يتم حتديد االحتياجات التدريبية قبل تصميم الرنامج التدريي

عملك متطلبات  مع  تتالئم  التدريبية  العملية   أهداف 
.واحتياجات الوظيفة

4.2161610142

السوق حاجة  حسب  التدريي  الرنامج  تصميم   يتم 
.السياحي

4.0000752109

 يتم تصميم الرنامج السياحي مما يتالئم مع االسرتاتيجية األردنية
.لتطوير السياحة

3.85438784010

4.0653798207.يتم تصميم الرنامج التدريي بناء على تقييم دوري ألداء العاملني

اأبحاث علمية
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سل
تسل

الوسطالفق�����رةال
احلسابي

االحنراف
املعياري

الرتتيب

4.0151748588.تصميم الرنامج التدريي يراعي االحتياجات التدريبية املستقبلية

4.193563684اجملم����وع

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول السابق جمال حتديد االحتياجات التدريبية يف 
فن���ادق اخلمس جن���وم األردنية فقد جاءت الفقرة الرابعة )يتم حتديد االحتياجات التدريبية 
على أس���اس ختصص العاملني( يف املرتبة األوىل، وبلغ املتوس���ط احلسابي هلا )4.1935( 
وه���ذا يدل على اهتم���ام الفندق بتخصص العامل���ني عند حتديد احتياجاته���م التدريبية. ثم 
جاءت الفقرة السادسة )أهداف العملية التدريبية تتالئم مع متطلبات واحتياجات الوظيفة( 
يف املرتبة الثانية وبوس���ط حس���ابي بلغ )4.2161( مما يش���ر إىل وجود ارتباط قوي بني 
أه���داف الرنامج التدريي مع طبيعة العمل والوظيفة املناطة بالعاملني. بينما جاءت الفقرة 
األوىل )يتم تصميم الرنامج التدريي وفقًا الحتياجات العاملني التدريبية( يف املرتبة الثالثة 
وبلغ وسطها احلسابي )4.1658( مما يدل على اهتمام ومراعاة خطة التدريب يف الفندق 

الحتياجات العاملني التدريبية.
فيم���ا يالح���ظ أن الفق���رة الس���ابقة )يتم تصمي���م الرنامج التدريي حس���ب حاجة الس���وق 
السياس���ي( قد جاءت يف املرتبة قبل األخرة وبوس���ط حس���ابي بلغ )4.0000( وهذا يشر 
إىل عدم اهتمام الفندق حباجة الس���وق الس���ياحي وعدم وجود دراس���ات حول هذا املوضوع، 
وجاءت الفقرة الثامنة )يتم تصميم الرنامج التدريي مبا يتالئم مع االسرتاتيجية الوطنية 
لتطوير الس���ياحة( باملرتبة األخرة وبلغ وسطها احلسابي )3.8543( مما يشر إىل عدم 
وجود تنسيق بني الفنادق األردنية واهليئة األردنية لتنشيط السياحة فيما يتعلق بعملية تدريب 

العاملني.
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية ليتم حتديد االحتياجات التدريبية يف فنادق اخلمس جنوم األردنية 
فقد جاءت بدرجة كبرة حيث بلغ الوس���ط احلس���ابي لتقديرات أف���راد العينة )4.1935( 
والذي يقابل مستوى املوافقة املرتفع كما أنه أكر من الوسط احلسابي الفرضي ألداة القياس 
)3( وبل���غ االحن���راف املعي���اري ع���ن ذل���ك اجمل���ال )0.63684( وهذا يدل على تناس���ق 
وتق���ارب اإلجابات، وموافقتهم على صحة تلك التس���اؤالت، وهذا ي���دل على أن هناك اهتمام 
بتحديد االحتياجات التدريبية، وأن عملية حتديد االحتياجات التدريبية تكون بناء على حاجة 

املتدربني الفعلية ووفق أسس واقعية وقابلة للقياس.
أما اختبار T-test فكانت كما هو مبني يف اجلدول رقم )7(

جدول رقم )7(
One-Sample test

Test Value = 3

بية
دري

 الت
جات

حتيا
 confidence %95اال

interval of the 
difference Mean 

difference

Sig

)2-tailed(
Df t

Upper Lower

1.2825 1.1044 1.19347 0.000 198 26.437

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
 α=0.000 حي���ث كان���ت نتيجة التحلي���ل اإلحصائية أن قيم���ة )T( مت اس���تخدام اختب���ار
)مس���توى الداللة( وقيمة T=26.437 وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مس���توى داللة 

α>0.05 مما يعي قبول الفرضية.
الفرضي���ة الثالث���ة: ي���رى العامل���ون يف فن���ادق اخلمس جن���وم األردني���ة أن أس���اليب التدريب 

املستخدمة فعالة. 
م���ن أجل اختب���ار هذه الفرضية فقد اس���تخرج الباحث املتوس���طات احلس���ابية واالحنرافات 

املعيارية لكل فقرة من فقرات هذا اجملال كما هو موضح يف اجلدول التالي:
جدول رقم )8(

نتائج إجابات أسئلة الفرضية الثالثة

سل
تسل

الوسطالفق�����رةال
احلسابي

االحنراف
املعياري

الرتتيب

تسهم األساليب التدريبية يف تنمية مهارة االبتكار للعاملني املتدربني

تسهم األساليب التدريبية يف تفاعل املتدربني مع املدرب
العاملني وإدراك  فهم  يف  التدريبية  األساليب   تسهم 

املتدربني للمادة العلمية
تسهم األساليب التدريبية يف وصول املعلومة بشكل سريع

 تسهم األساليب التدريبية يف تنمية العمل بالتعاون بني املدربني
املتدرب العامل  ثقة  تعزيز  التدريبية يف  األساليب   تسهم 

بنفسه

 تسهم األساليب التدريبية يف تنمية العمل اجلماعي وروح
الفريق بني العاملني

تسهم يف توفر جهد املدربني

 تسهم األساليب التدريبية يف انتقال دور املدرب من ملقن إىل
مشارك

تسهم األساليب التدريبية يف توفر جهد املتدربني

اجملم����وع

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
نالحظ من خالل البيانات الواردة يف اجلدول الس���ابق أن الوس���ط احلس���ابي لتقديرات أفراد 
العين���ة بل���غ )3.8945( وال���ذي يقابل مس���توى املوافقة املرتف���ع كما أنه أكر من الوس���ط 
احلسابي الفرضي ألداة القياس )3( وقد بلغ االحنراف املعياري لإلجابات عن ذلك اجملال 
)0.65994( وه���ذا يدل على تناس���ق وتقارب اإلجابات وموافقة أف���راد العينة على صحة 
تلك التس���اؤالت، ونالحظ أن الفقرة الس���ابقة واملتعلقة بإسهام األس���اليب التدريبية يف تنمية 
العمل اجلماعي وبروح الفريق قد جاءت باملرتبة األوىل حسب إجابات أفراد العينة مما يعي 
أن األس���لوب التدريي يعزز وينمي العمل اجلماعي وتنمية روح الفريق، وجاءت الفقرة الثانية 
واملتعلقة بإس���هام األس���اليب التدريبية يف تفاعل املتدربني باملدرب وجيعلهم أكثر تفاعاًل معه، 
بينم���ا نالحظ أن الفقرة الثامنة واملتعلقة بإس���هام األس���اليب التدريبي���ة يف توفر املدربني يف 
املرتبة األخرة مما يدل على أن اختبار األس���لوب التدريي مل يأخذ باحلس���بان جهد املدربني 

املبذول وأن املدرب يبذل جهداً كبراً يف سبيل توضيح الطريقة للمتدربني.
أما اختبار T-test فكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم )9(.

جدول رقم )9(
One-Sample test

اجملال

Test. Value = 3

tdf
Sig.

)2-tailed(
Mean 

difference

95% Confidence interval 

of the Difference

 فعالية
 األساليب
التدريبية

--------LowerUpper

14.1511080000.894500.76921.0198

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
 α=0.000 حي���ث كان���ت نتيجة التحلي���ل اإلحصائية أن قيم���ة )T( مت اس���تخدام اختب���ار
)مس���توى الداللة( وقيمة T=14.151 وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مس���توى داللة 

α>0.05 مما يعي قبول الفرضية.
الفرضي���ة الرابع���ة: يرى العاملون يف فن���ادق اخلمس جنوم األردني���ة أن اإلدارة العليا للفندق 

تدعم العملية التدريبية وتوليها اهتمامها.
وم���ن أجل اختبار هذه الفرضية فقد اس���تخرج الباحث املتوس���طات احلس���ابية واالحنرافات 

املعيارية لكل فقرة من فقرات هذا اجملال كما هو واضح يف اجلدول التالي:

اأبحاث علمية
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جدول رقم )10(
نتائج إجابات أسئلة الفرضية الرابعة

الوسطالفق�����رةالتسلسل
احلسابي

االحنراف
املعياري

الرتتيب

4.04020.757722يوجد يف الفندق إدارة خاصة بالتدريب وتنمية املوارد البشرية

3.83920.831375تهدف إدارة الفندق إىل مشاركة مجيع العاملني يف العملية التدريبية

3.86430.769814تشجيع إدارة الفندق مجيع العاملني على االلتحاق بالرامج التدريبية

4.21600.709631حتفز إدارة الفندق املتدربني املتميزين

3.89450.966053تهتم إدارة الفندق بتقييم العملية التدريبية

3.62310.996806ختصص إدارة الفندق املبالغ املالية الالزمة للتدريي

3.74370.72798اجملم����وع

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
نالحظ من خالل البيانات الواردة  يف اجلدول الس���ابق أن الوس���ط لتقديرات أفراد العينة بلغ 
)3.7437( والذي يقابل مستوى املوافقة املرتفع، كما أنه أكر من الوسط احلسابي الفرضي 
ألداة القي���اس )3( وقد بلغ االحنراف املعي���اري لإلجابات عن ذلك اجملال )0.72798( 
وه���ذا يدل على تناس���ق وتقارب اإلجابات، وموافقة أفراد العينة على صحة تلك التس���اؤالت، 
ونالح���ظ بأن الفقرة الرابعة واملتعلق���ة بتحفيز إدارة الفندق املتدربني املتميزين قد جاءت يف 
املرتبة األوىل  مما يعي اهتمام إدارة الفندق بالعاملني املتميزين أثناء التدريب وحتفيزهم، 
وج���اءت الفق���رة األوىل املتعلقة بوج���ود إدارة خاصة بالتدريب وتنمية املوارد البش���رية ضمن 
هيكل الفندق التنظيمي باملرتبة الثانية حسب إجابات أفراد العينة األمر الذي يعكس اهتمام 
إدارة الفن���دق بالتدري���ب من خالل وج���ود إدارة خاصة تتوىل إدارته واإلش���راف عليه، بينما 
نالحظ أن الفقرة السادس���ة املتعلقة بتخصيص إدارة الفندق للمبالغ املالية الالزمة للتدريب 
ق���د ج���اءت يف املرتبة األخرة حس���ب إجابات أفراد العينة ويرى الباحث أن الس���بب قد يكون 

ناجتًا لعدم اطالع العاملني على هذا الشأن وعدم ومعرفتهم به.
أما اختبار T-test فكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول التالي رقم )11(

جدول رقم )11(
One Sample Test

اجملال

Test. Value = 3

tdf
Sig.

)2-tailed(
Mean 

difference

95% Confidence 
interval of the 

Difference
 دعم

 اإلدارة
العليا

--------LowerUpper

14.1511080000.894500.76921.0198

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
 α=0.000 حي���ث كان���ت نتيجة التحلي���ل اإلحصائية أن قيم���ة )T( مت اس���تخدام اختب���ار
)مس���توى الداللة( وقيمة T=14.412 وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مس���توى داللة 
α>0.05 مم���ا يعي قبول الفرضي���ة. وهي أن اإلدارة العليا لفنادق اخلمس جنوم األردنية 

تدعم العملية التدريبية وتوليها اهتمامها.
الفرضية اخلامس���ة: يرى العاملون يف فنادق اخلمس جنوم األردنية أن هناك تقييم مس���تمر 

للعملية التدريبية. 
ومن أجل اختبار صحة هذه الفرضية فقد استخرج الباحث املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

املعيارية لكل فقرة من فقرات هذا اجملال كما هو واضح يف اجلدول التالي:
جدول رقم )12(

نتائج إجابات أسئلة الفرضية اخلامسة
الوسطالفق�����رةالتسلسل

احلسابي
االحنراف
الرتتيباملعياري

3.72360.730796.أساليب التقييم املستخدمة يف العملية التدريبية حتقق أهداف التدريب

3.78390.845995.الفندق على اتصال دائم مع اجلهة التدريبية قبل وأثناء التدريب

3.87940.813733.هناك توازن بني النشاطات النظرية والعملية أثناء التدريب

3.87440.822234.وسائل التدريب املستخدمة تتناسب مع طبيعة التدريب

3.89450.872661.التدريب الذي تلقيته مناسب متامًا لطبيعة عملي

3.87940.902032.تهتم إدارة الفندق بتقييم التدريب الذي حصلت عليه

3.809073079اجملم����وع

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
نالح���ظ م���ن خالل البيان���ات الواردة يف اجلدول الس���ابق جم���ال تقييم العملي���ة التدريبية يف 
فن���ادق اخلمس جن���وم األردنية فقد جاءت الفقرة اخلامس���ة )التدريب الذي تلقيته مناس���ب 
متامًا لطبيعة عملي( يف املرتبة األوىل وبلغ وس���طها احلس���ابي )3.8945( وهذا يدل على 
اهتمام الفندق باختبار نوعية الرامج التدريبية اليت تناسب طبيعة أعمال العاملني لديه، ثم 
ج���اءت الفقرة السادس���ة )تهتم إدارة الفندق بتقييم التدري���ب الذي حصلت عليه( يف املرتبة 
الثانية وبلغ الوس���ط احلس���ابي هلا )3.8794( وذلك مؤش���ر واضح على أن الفندق يتعامل 
مع التدريب على أنه نش���اط مهم. وليس جمرد برنامج يتم تطبيقه فقط. فيما بينما نالحظ 
أن الفقرة األوىل )أس���اليب التقييم املستخدمة يف العملية التدريبية حتقق أ هداف التدريب( 
قد جاءت يف املرتبة األخرة وبوس���ط حس���ابي بلغ )3.7236( وقد يكون ذلك ناجتًا جلهل 

العاملني بأساليب التقييم املستخدمة يف العملية التدريبية.
وقد بلغ الوس���ط احلسابي لتقديرات أفراد العينة )3.8090( والذي يقابل مستوى املوافقة 
املرتفع، كما أنه أكر من الوس���ط احلس���ابي الفرضي ألداة القياس )3( وقد بلغ االحنراف 
املعي���اري لإلجابات عن ذلك اجمل���ال )73079( وهذا يدل على تناس���ق وتقارب اإلجابات 
وموافقته���م على صحة تلك التس���اؤالت، وإن هناك تقييم مس���تمر للعملي���ة التدريبية من قبل 

فنادق اخلمس جنوم األردنية.
أما اختبار T-test فكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم )13(

جدول رقم )13(
One Sample Test

اجملال

Test. Value = 3

tdfSig.
)2-tailed(

Mean 
difference

95% Confidence 
interval of the 

Difference

 تقييم
 عملية

التدريب

--------LowerUpper

15.617198000809050.91120.7069

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
 α=0.000 حي���ث كان���ت نتيجة التحلي���ل اإلحصائية أن قيم���ة )T( مت اس���تخدام اختب���ار
)مس���توى الداللة( وقيمة T=15.617 وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مس���توى داللة 
α>0.05 مم���ا يع���ي قبول الفرضية. وه���ي أن هناك تقييم مس���تمر للعملية التدريبية يف 

فنادق اخلمس جنوم األردنية.
االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:	 
من خالل حتليل الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية:

إن الفئ���ة العمري���ة من 40-30 س���نة هي الفئ���ة األكثر اخنراطًا يف ه���ذا النوع من -1	
العمل، وأن سنوات خرتهم احنصرت بني 10 سنوات إىل أقل من 25 سنة.

وجود تدني واضح يف أعداد اإلناث العامالت يف هذا النوع من األعمال.-2	
إن الدرج���ة اجلامعي���ة األوىل )بكالوري���وس( هي التحصيل العلمي األكثر ش���يوعًا بني -3	

العامل���ني يف الفن���ادق األردنية يليها درجة الدبلوم يف حني ظهر تدني واضح يف أعداد العاملني 
احلاصلني على دراسات عليا.

هن���اك ختطيط مناس���ب للعملية التدريبية يف فنادق اخلمس جن���وم األردنية ألن هذه -4	
اخلط���ة يت���م وضعها بناء على حاجة العاملني الفعلية للتدري���ب وغالبًا ما تكون خطة التدريب 
مرتبط���ة باأله���داف املرج���وة من التدري���ب فيما ال يوجد خطة تدريبية س���نوية على مس���توى 

الفندق.
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يتم تصميم الرامج التدريبية بناء على حتديد االحتياجات التدريبية وفقًا لتخصص -1	
العامل���ني ومبا يتالئم م���ع احتياجات وظيفتهم ولكن ال يتم تقييم هذه الرامج مبا يتالئم مع 

االسرتاتيجية الوطنية لتطوير السياحة، وحسب حاجة السوق السياحي.
إن أساليب التدريب املستخدمة فعالة وتسهم يف تنمية العمل اجلماعي وبروح الفريق، -2	

وتؤب���دي إىل التفاع���ل ب���ني املتدرب وامل���درب إال أن هذه األس���اليب مل ت���ؤدي إىل توفر جهد 
املدربني.

إن اإلدارة العلي���ا لفن���ادق اخلم���س جن���وم األردنية تدع���م العملية التدريبي���ة وتوليها -3	
اهتمامها، وتعمل على حتفيز املتدربني املتميزين، ولديها إدارة متخصصة يف التدريب يف حني 

أنها ال ختصص مبالغ خاصة من ميزانيتها للعملية التدريبية.
بين���ت الدراس���ة أن هناك تقييم مس���تمر للعملي���ة التدريبية يف فن���ادق اخلمس جنوم -4	

األردنية، وأن التدريب الذي تلقاه املتدرب يناسب طبيعة عمله وإن اإلدارة العليا للفندق تولي 
عملي���ة تقيي���م التدري���ب اهتمامًا كبرًا غال أن أس���اليب التقييم املس���تخدمة ال حتقق أهداف 

التدريب.
التوصيات:	 

بناءًا على نتائج الدراسة امليدانية مت التوصل إىل التوصيات اآلتية:
تش���جيع الشباب إىل العمل بهذا النوع من العمل وحتفيز ذوي املؤهالت العلمية العليا -1	

إىل العمل يف الفنادق األردنية من خالل حتفيزهم على ذلك.
عمل برامج توعية ومحالت إعالمية لتش���جيع القطاع النس���ائي على العمل يف اجملال -2	

الفندقي. 
تصمي���م الرامج التدريبي���ة مبا يتالئم مع االس���رتاتيجية الوطنية لتطوير الس���ياحة -3	

وحسب حاجة السوق السياحي األردني من خالل التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة األردنية.
ختصيص مبالغ مالية من ميزانيات الفنادق ترصد للعملية التدريبية.-4	
إعادة النظر يف أس���اليب تقييم التدريب املس���تخدمة حبيث تكون تؤدي األساليب إىل -5	

حتقيق أهداف التدريب.
اختيار أساليب تدريب فعالة حبيث توفر جهد املدربني واملتدربني.-6	
وضع خطة تدريبية سنوية خاصة بالفندق.-7	
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 In conjunction with the Vision 
2021 goals in Dubai, Abu Dhabi 
has adopted a similar program 
of performance optimization 
for this Emirate known as 
Abu Dhabi 2030. As described 
in the official literature 
produced by that Emirate’s 
state government, this plan 
is designed to optimize the 
development of the city over the 
next decades, with the ultimate 
goal of achieving a “ a socially 
cohesive and economically 
sustainable community that 
preserves the Emirate’s unique 
cultural heritage” (upc.gov.ae, 
2011, p. 1). Toward this end, 
all decisions with regard to 
immediate development will 
be made with an eye toward 
the environmental, social, 
and economic impact of that 
development. Particularly as 
the plan includes a genuine 
effort to increase the city’s 
population by 2 million (to 5 
million) by the 2030 goal, the 
Abu Dhabi government has a 
strong interest in maintaining 
a sustainable and practical plan 
for growth during these next 
pivotal decades.

It is crucial to mention that the 
Abu Dhabi 2030 plan, though 
it shares many of the elements 
of the Vision 2021 program 
in Dubai, was the unique 

creation of Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan 
Crown Prince of Abu Dhabi 
Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces and 
Chairman of the Abu Dhabi 
Executive Council. His Highness 
conducted an extensive series of 
meetings and workshops with 
urban planners, community 
development specialists, and 
social and environmental 
leaders, with the primary goal 
being that of achieving for 
Abu Dhabi the ultimate goal 
of « a harmonious society, 
diversified, culturally rich 
and evolving in a continuously 
stable environment...every 
element underpinned by 
environmental sensitivity and 
the desire to protect our unique 
ecology for future generations» 
(upc.gov.ae, 2011, p. 2). The 
framework which will inform 
the future development of this 
city is known as Estidama, the 
Arabic word for sustainability.

Estidama PrinciPles
  
Abu Dhabi 2030 requires four 
key principles in the pursuit 
of its sustainable and evolving 
environmental goals, namely 
the promotion of development 
with an eye toward maintaining 
the environment, economy, 
society and culture of Abu 
Dhabi. In conjunction with the 
best practices model that has 
been outlined in this work, 
the Abu Dhabi 2030 goals 
have within them the  “deeply 
engraved...[goal] of achieving 
higher levels of  sustainable 
design and practice” by simply 
“getting the design process 

right from the beginning” (upc.
gov.ae, 2011, p. 4). Ultimately, 
this program is designed to set a 
new benchmark for sustainable 
development that will be 
embraced by other ‘forward-
thinking’ nations around the 
world.
In the pursuit of this goal, 
Abu Dhabi will focus (forward 
to 2030) on using a systems-
based approach to analyze the 
sustainability of communities, 
developments, and building 
projects in an overarching 
and holistic manner. In 
addition, this Emirate will 
focus on committing its 
resources to achieving long-
term sustainability targets 
within a “responsible economic 
framework,” as well as through 
the use of what they describe 
as an “Integrative Design 
Process...[which will] promote 
cooperation and collaboration 
between all stakeholders to 
attain synergy in the process 
of planning, design and 
construction” (upc.gov.ae, 
2011, p. 5).

Finally, as Abu Dhabi has been 
recently recognized among 
the top 10 sustainable cities 
by the independent U.S.-
based good government think 
tank Ethisphere Institute, it 
is clear that these goals are 
well within the reach of this 
forward-looking nation. When 
considered in conjunction with 
the Vision 2021 goals in Dubai, 
it becomes clear that these 
city-state Emirates are leading 
many of the nations of the 
developing world in the path to 
sustainable development, led 
by best practices principles.

Dr. Rafiaa.M. AlSulaiti

Abu Dhabi 2030
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ISO 9001 is much more than 

a standard. It should be part of a 

company’s strategic plan rather than 

something to get certified to because 

customers require it. The guidelines 

and quality principles in ISO 9001 

are just good business practices.

Throughout my career in quality, 

I’ve often been amazed by 

management teams that want 

to increase efficiency, customer 

satisfaction, and profitability, 

but rarely tap into the real power 

of ISO 9001. They think of the 

standard as something the quality 

department should focus on; in 

many cases it’s an afterthought 

rather than a strategic part of 

their business plans. Sometimes 

it’s only thought about when a 

customer asks if a company is 

ISO 9001-certified, or when it 

appears on a bid questionnaire for 

a project.

Here is an explanation from the 

ISO 9001 standard’s introduction: 

The adoption of a quality 

management system should 

be a strategic decision of an 

organization. The design 

and implementation of 

an organization’s quality 

management system is influenced 

by: 

• Its organizational environment, 

changes in that environment, 

and the risks associated with that 

environment 

• Its varying needs 

• Its particular objectives 

• The products it provides 

• The processes it employs 

• Its size and organizational 

structure

Does ISO 9001 really 
add value?

The value of ISO 9001 certification 

has been debated for as long as I 

can remember. Organizations that 

continue to debate rather than 

take action are resigned to the 

prospect of poor business growth 

and being incapable of competing 

with organizations that have 

moved beyond debating the topic.

One of the most powerful benefits 

of the standard is the principle of 

employing the process approach 

to management. David Levine 

and Michael Toffel of the Harvard 

Business School published 

“Quality Management and Job 

Quality,” a paper summarizing an 

empirical study on the benefits 

realized by 916 companies that 

adapted the ISO 9001 standard 

compared to 17,849 nonadapters. 

Some benefits noted in the study 

include higher rates of survival, 

higher sales, higher employment 

growth, and increased wages. 

In addition to these benefits, 

others included: reduction in 

waste generation, enhanced 

productivity, improved attention 

to detail, and improvement in 

health and safety performance. 

ISO 9001 should be thought of as 

a business management tool for 

your organization to drive real 

value and results.

A business management 
tool

A business model describes the 

rationale of how an organization 

creates, delivers, and captures 

value for anyone or anything that 

is affected by the organization. The 

business model should outline the 

ISO 9001 
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organization’s mission, strategies, 

infrastructure, organizational 

structure, and the operational 

procedures that will be used to 

execute the business model. An 

organization must deliver value 

to its customers and convince 

customers to pay for that value. 

Once they pay, the organization 

must operate in a manner that will 

result in profitability.

Process approach

If ISO 9001 is meant to be used as 

a business management tool, every 

employee in the organization 

should have a basic understanding 

of how the organization generates 

revenues, the order and flow of 

organizational processes, and 

their roles in companywide 

processes. Without understanding 

organizational processes, it’s 

difficult to diagnose problems, 

get to the real cause(s), and 

implement preventive or 

corrective actions. The process 

approach is based on four 

principles: 

1. Understanding and meeting 

requirements 

2. Considering processes in terms 

of added value 

3. Obtaining results of process 

performance and effectiveness 

4. Continual improvement of 

processes based on objective 

measurement

Understanding and 
meeting requirements

Most problems in organizations 

are associated with not 

understanding and meeting ISO 

9001 requirements. Employees 

often underperform because they 

don’t have a clear understanding 

of their job requirements. 

Customers are often dissatisfied 

because their requirements are 

not being understood and met. 

Understanding requirements is 

the responsibility of both parties 

involved. For employees to be 

successful, it’s important for the 

organization to identify all job 

requirements for every position 

and clearly explain them to each 

employee.

It’s also important to educate the 

customer on requirements. The 

customer may understand what 

he wants, but may not understand 

the requirements involved in 

delivering what he wants. Once 

requirements are understood, the 

chances of those requirements 

being satisfactorily achieved are 

greatly increased, and the process 

can add value to the organization.

Consider processes in 
terms of added value

Your organizational processes 

should add value internally and 

externally all along the way, from 

capturing customer requirements 

to final delivery. This is when your 

ISO 9001 quality management 

system really becomes a 

business management tool and 

not a marketing tool to attract 

customers. Processes transform 

inputs (i.e., understanding 

requirements) into desired 

outputs (meeting requirements). 

Without controlling inputs, the 

organization will fail to add value 

when the output of the process is 

delivered.

What is added value? Value is 

based on the perspective of the 

process recipient. Value internally 

may mean that an employee 

is meeting requirements of a 

job description. Externally it 

may mean that the customer’s 

requirements are being met, on 

time and on budget.

There is nothing worse for 

an organization than having 

processes that do not add value 

or that are ineffective. This is 

so frustrating to employees and 

customers. A perfect example is 

when you call customer service, 

and the representative asks you 

a list of questions to verify your 

identity. Once she figures out she 

can’t help you, she transfers you to 
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another representative, who asks 

you the same list of questions. 

Now they’ve spent 15 minutes 

verifying your identity and haven’t 

spent any time addressing your 

real problem. Having to repeat 

information adds no value to the 

customer or the organization. 

Value is determined at the “output 

point” of each process, which will 

be very difficult to achieve if the 

“inputs” to the process are not 

understood. It’s the principle of 

garbage in, garbage out.

Obtaining results of 
process performance 
and effectiveness

Once an organization understands 

its processes, it’s important 

to monitor performance to 

assess effectiveness. A quality 

management system should be 

a strategic part of the overall 

business plan, so it’s imperative 

to determine if the processes 

are assisting the organization in 

meeting the overall objectives 

of why the process was initially 

created. For example, the purpose 

of a final inspection process is 

to ensure that nonconforming 

product is not delivered to 

customers. To achieve the final 

inspection, criteria (i.e., inputs) 

must be defined so that the 

inspector can determine if the 

product meets requirements 

(output).

Every process has variation, so 

even an effective process won’t 

prevent nonconforming product 

100 percent of the time. The 

organization may establish an 

objective to have a 2-percent 

nonconforming product rate. To 

monitor this on an ongoing basis, 

the organization would have to 

record each time a product is 

returned to be able to measure the 

performance and effectiveness of 

the final inspection process. If the 

process is not monitored and the 

nonconforming product rate goes 

beyond 2 percent, the organization 

would have to analyze the cause(s) 

and implement corrective action 

to improve the final inspection 

process and get the rate back in 

tolerance.

Driving continual 
improvement based on 
objective measurement

The reason why many 

organizations do not reach their 

full potential or remain stagnant is 

that they don’t have a mechanism 

to drive continual improvement. 

They simply run around putting 

out fires, tackling surface issues, 

and responding to the “problems 

of the day” rather than addressing 

process performance issues based 

on objective measures. This is 

one of the reasons that small and 

medium-sized companies remain 

small, and why big companies 

don’t achieve maximum 

profitability. ISO 9001 provides 

objective measures to continually 

drive improvement.

Conclusion

ISO 9001 is much more than 

a quality management system 

standard and should be used as 

a business management tool. 

Focusing on implementing a 

process approach will lead to a 

systematic method of identifying 

and controlling processes 

to ensure requirements are 

understood and met in an effort to 

add real value. Once the processes 

are monitored through objective 

measurements, an organization 

can focus on the actual cause(s) of 

process performance issues. This 

is the ISO 9001 standard being 

used as the business management 

tool it is intended to be.

مقاالت اأجنبية
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ق��د يبدو العن��وان غريبا بعض الش��ئ للقارئ 

و املهت��م باجل��ودة حيث إنن��ا تعودن��ا أن نقول 

إنن��ا نعيش فى عصر اجلودة .... إذا ملاذا و األن 

حتديدا نبحث عن عص��ر جديد و ما هو عصر 

ما بع��د اجلودة وهل لإلرادة البش��رية دور فى 

هذا العصر؟

اجل��ودة كعل��م و ثقاف��ة وتطبي��ق م��ن أحد 

اهم ركائزها ه��و اإلرادة البش��رية الفاعلة و 

القادرة عل��ى تطبيقها و اإللت��زام مبتطلباتها 

, حي��ث ترتكز كل أنظم��ة اجلودة احلالية 

على التزام اإلدارة العليا

 و القيادة فى املنظمات على التزامها بتطبيق 

نظ��م اجل��ودة اإلداري��ة ورف��ع درج��ة املنتجات 

و اخلدم��ات املقدم��ة , هادف��ني اىل ني��ل رضاء 

العم��الء بصف��ة دائمة وم��ن هن��ا ننطلق اىل 

إس��تهداف عصر ملا هو بعد اجلودة. فماذا يريد 

العمي��ل بع��د أن يك��ون راضي��ا ومقتنع��ا 

جب��ودة اخلدم��ة أو املنت��ج املقدم له ؟ بال ش��ك 

ان��ت كعميل وكإنس��ان و قبل أن تكون 

عمي��ل حت��ب م��ا يفاجئ��ك مبفاج��أة س��ارة 

ويزيد س��رورك عندما تبهر به��ذه املفاجأة ..... 

لذل��ك أرى أن عصر م��ا بعد اجل��ودة هو عصر 

املفاجاءات الس��ارة ... بل أقول هو عصر اإلبهار 

.... كي��ف نس��عى ألن نقدم خدم��ة أو منتج 

مبه��ر ) خذ فى بالك خالص اجلودة بقت ش��ئ 

قديم (... اإلجابة ببساطة أن نكون مبدعون 

ق��ادرون عل��ى التطوير , ق��ادرون على العمل 

حبرفي��ة فائق��ة , ق��ادرون عل��ى أن نك��ون 

ه��ؤالء  ه��ل  نتحص��ل  كي��ف   .... مبهري��ن 

املبدع��ون املبه��رون ؟ .... حنص��ل عليه��م م��ن 

خ��الل تعليم ق��وى , تدريب ع��اىل وتطبيقى 

مبن��ى عل��ى الفك��ر اإلبداع��ى , حري��ة فى 

الفك��ر و العمل , راحة نفس��ية واجتماعية 

ورفاهة فى املعيشة, عمل مجاعى مبنى على 

رؤي��ة عام��ة لإلب��داع و اإلبت��كار..... وأخريا 

نظم إداري��ة للجودة ) أقصد لإلبه��ار ( تتجاوز 

الفكر احل��اىل و املبنى على فكرة مطابقة 

املواصفات للوصول اىل بناء نظم جديدة تبنى 

عل��ى فك��رة اإلبداع ف��ى املنت��ج أو اخلدمة و 

اإلف��رتاض الدائ��م بتج��اوز ح��دود املطابق��ة و 

العم��ل ضمن حدود عليا مثل 6 س��يجما ..... 

إن عص��ر ما بع��د اجلودة هو عص��ر اإلبهار فى 

املنت��ج أو اخلدمة املقدم��ة و املمكن حتقيقه 

من خالل إرادة بش��رية تعى وتدرك متطلبات 

املرحلة اجلديدة ملا بعد اجلودة.

أعزائن��ا قراء وحمبى عامل اجل��ودة , حاولنا فى 

عددنا الثامن 

أن جن��ود ف��ى عملن��ا , ب��ل أردن��ا أن نكون 

مبهري��ن لكم ونأم��ل أن يكون الع��دد نال 

رضاك��م ... لنبقى عل��ى عهدنا معكم بأن 

نكون مصدركم العربى األول لكل ما هو 

جديد فى عامل اجلودة.

احملرر

اخلامتة

االإرادة الب�صرية و االإبداع فى ع�صر ما بعد اجلودة

بقلم المهندس / مجدى خطاب
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الراعي الرسمي ملجلة عامل الجودة   

الرؤية
بالتطوير والتدريب واالستشارات الفاعلة نقودكم إلى التميز

الرسالة
 نحن مؤسسة التقنية للتطوير واالستشارات وأنظمة الجودة أوجدنا أنفسنا لنكون معكم يف بدايات عملكم
 من خالل عملنا االستش��اري  وبجانبكم يف مراحل التطوير والتحسني املستمر ألنظمتكم وهدفنا أن تكون
 نظمكم اإلدارية هي األقوى ومنتجاتكم وخدماتكم هي األفضل لنصل سويا إىل عامل بال حدود من الجودة

.والتميز
 وذلك انطالقا من خدماتنا االستشارية ألنظمة الجودة والتدريب عليها والعمل عىل تطويرها من خالل
 مجموعة من الكوادر عالية املستوى وذات الخربات العالية يف شتى مجاالت التطوير والتدريب واالستشارات

.عىل أنظمة الجودة

طريقكم إىل التميز يبدأ مع مؤسسة التقنية

لالتصال بنا وطلب خدمات التدريب أو التأهيل واالستشارات ألنظمة اجلودة

 مجهورية مصر العربية – العاشر من رمضان

                                              ت: 00201008415359

     موقعنا

  www.altaknyia.com

نية
مؤسسة التق

للتطوير واالستشارات وأنظمة الجودة

 مع مؤسسة التقنية
ز يبدأ

طريقكم إلى التمي


